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 للعلوم اإلنسانية جمّلة جامعة حائل

ًالتعريفًباملجلة:ًً:أولاً

ًتصدرًبشكلًنصفًسنويًعنًوكالةً ًجملةًعلميةًحمكمة, جملةًجامعةًحائلًللعلومًاإلنسانية,

ًمنافذ ًإجياد ًوهتدفًإىل ًوالبحثًالعلمي, ًللدراساتًالعليا, ًخمتلفًًاجلامعة ًللباحثنيًمن رصينة

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

ًضوابط,ًومواصفاتًعلميةًدقيقة,ًحتقيقاًللجودةًوالريادةًيفًنرشًالبحثًالعلمي.

*ً*ً*ً

ًثانياا:ًالرشوطًالعامةًللنرشًالعلميًيفًاملجلة

ًالبحثًللضوابط,ًواألحكام,ًواآلدابًالعامةًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية.عدمًخمالفةً .1

ًأنًُيراعىًيفًالبحثًاألصالة,ًوالبتكار,ًواجلدةًالعلمية. .2

ًمراعاةًاألمانةًالعلمية,ًوضوابطًالتوثيقًيفًالنقل,ًوالقتباس. .3

ت,ًالسالمةًاللغوية,ًووضوحًاألسلوب,ًووضوحًالصور,ًوالرسومات,ًواجلداولًإنًُوجد .4

ًوللمجلةًحقهاًيفًمراجعةًالتحرير,ًوالتدقيقًاللغوي.

ًألًيردًاسمًالباحثً)الباحثني(ًيفًأيًموضعًمنًمواضعًالبحثًإلًيفًصفحةًالعنوانًفقط. .5

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

ًلل ًولنًيقدم ًللنرش, ًوأنهًغريًمقّدم ًحتىًتنتهيًإجراءاتًإلكرتونيا( نرشًإىلًأيًجهةًأخرى,

ًحتكيمه,ًونرشهًيفًاملجلة,ًأوًالعتذارًللباحثًلعدمًقبولًبحثهًيفًاملجلة.

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

ًرسالةًعلمية,ًأوًبحثًآخر.

ًال .8 ًمنًالناحية ًوتدقيقه ًبحثه ًالباحثًبمراجعة ًعنًالبحثًإذاًيقوم ًالعتذار ًوللمجلة لغوية,

ًرأتهًغريًسليمًلغويا.



 

 

تقومًهيئةًحتريرًاملجلةًبالفحصًاألويلًللبحث,ًوتقريرًأهليتهًللتحكيم,ًأوًالعتذارًعنًقبولهً .9

ًعىلًتقاريرًاملحكمنيًدونًإبداءًاألسباب. ًأوليا,ًأوًبناءا

هًيفًأيًمنفذًآخرً)ورقياًأوًللمجلةًكافةًحقوقًالنرشًيفًحالةًقبولًالبحث,ًولًجيوزًنرش .11

ًإلكرتونيا(ًدونًإذنًمعتمدًمنًرئيسًهيئةًحتريرًاملجلة.

ًواحدةًمنًالعددًاملنشورًفيهًالبحث,ًوستًنسخًمستلةً .11 يمنحًالباحثًأوًالباحثونًنسخةا

ًمنه.

ُتعرضًكلًاألبحاثًعىلًحمكمنيًاثننيًمنًقبلًإدارةًاملجلة,ًفإذاًاختلفا,ًتعرضًعىلًحمكمً .12

يهًمرّجحا,ًوتعتربًهذهًالتقاريرًأساسًالقبول,ًأوًالرفضًأليًبحث,ًأوًدراسة,ًثالثًيكونًرأ

ًمعًاألخذًباآليت:

ًاملعيارًاألسايسًلقبولًاألعاملًالعلميةًللنرشًهوًاملعيارًالعلميًفقطًلًغري. -

ًيفًحالةًقبولًجلنةًالتحكيمًللبحث,ًأوًرفضه,ًُتشعرًاملجلةًصاحبهًبذلك. -

ًوالدراساتًالتيًتصلًاملجلةًسواءًُقبِلتًللنرش,ًأمًملًُتقبل.لًتردًأصولًالبحوثً -

األفكارًواألخطاءًالعلميةًالواردةًيفًالدراسةًوالبحثًمسؤوليةًصاحبها,ًولًتعربًعنً -

ًاملجلة.

ًثالثاا:ًاملواصفاتًالفنيةًللنرشًيفًاملجلة:

ًألًتزيدًعددًصفحاتًالبحثًعنًثالثنيًصفحةًحسبًاملواصفاتًالفنيةًاآلتية:

سم(ًواملسافةًبنيًاألسطرًمفردة,3ًتكونًأبعادًمجيعًهوامشًالصفحةًمنًاجلهاتًاألربعً)ً-1ً

(ًوباللغووة14ً(ًوبحجوومً)simplified arabicويكووونًنوووطًا ووطًيفًاملووتنًباللغووةًالعربيووةً)

(ًوتكونًالعناوينًالرئيسيةًيفًاللغتنيًبالبنط12ً(ًوبحجمً)taimes new romanاإلنجليزيةً)

(ًوبحجومsimplified arabicً(ًويكونًنوطًا وطًيفًاجلودولًباللغوةًالعربيوةً)boldالغليظً)

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



 

 

ً(.boldاللغتنيًبالبنطًالغليظً)

لغوةً(ًكلمة,ًواآلخرًبال211حيويًالبحثًملخصني,ًأحدمهاًباللغةًالعربية,ًلًيزيدًعنً)ً-2ً

 key(ًوتوضعًيفًأسفلًالصفحةًللملخصنيًكلوامتًمفتاحيوةً)251اإلنجليزية,ًلًيزيدًعنً)

words.ًلًتزيدًعنًمخسًكلامت)ً

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

,ًويكونًلكلًمنهواًعنووانًوترقمًاجلداولًواأللكالًيفًاملتنًترقيامًمتسلسالًمستقالًلكلًمنها

ًأسفله.ً-إنًوجدًً-أعاله,ًومصدرهً

ًمونًصوفحةًملخوصًً-4ً يكونًالرتقيمًلصفحاتًالبحثًيفًمنتصفًأسفلًالصفحة,ًابتوداءا

ًالبحثً)العريبًواإلنجليزي(ًحتىًآخرًصفحةًمنًصفحاتًالبحث.

ًأسلوبًالتوثيقًاملعتمدًيفًاملجلةًهو:ً-5ً

 Ed (APAة,ًاإلصوودارًالسووادسً)نظووامًمجعيووةًعلوومًالوونفسًاألمريكيووً-أً

American Psychological Association - 6th.ً

ًMLA (Modern Language Association.)نظامًً-بً

ً(.foot noteنظامًالتوثيقًالعاديً)ً-جً

(ًموعًالسوريةًالذاتيوةpdfً(ًوً)wordإرسالًالبحثًحسوبًاملواصوفاتًالفنيوةًبصويغةً)ً-6ً

ًلباحثنيًعربًهذاًالربيدًاإللكرتوين:املوجزةًللباحثًأوًالباحثةًأوًا

h.journal.uoh@gmail.com 

*ً*ً*ً*ً

ًملحوظة:ًخيضعًترتيبًالنرشًيفًاملجلةًألسبقيةًالتقّدمًبالبحث.

 
*ً*ً*ً
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 اهليئة االستشارية

*ً*ً*ً
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  املشرف العام على اجمللة 
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 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    
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 د. تركي بن علي املطلق  
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  الفريق الفين للمجلة 
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 د. مرضي رداد الشالقي

  املنسق العام  
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 احملتويات
 الصفحة العنوان

منًوجهةًنظرًاملعلامتًًدورًمعلامتًمرحلةًالطفولةًيفًتعزيزًالثقافةًالغذائيةًالصحيةًلدىًاألطفال

ً.بمدينةًحائل

ًأ.ًنجودًبنتًصالحًعبداهللًاحلواس.

1ً

بكليةًالرتبيةًجامعةًً-املعوقاتًالتيًتواجهًالطالبً)املعلم(ًيفًالتدريبًامليداينًلطالبًدبلومًالرتبية

ً.حائل

ًد.ًعيدًبنًجايزًالشمري,ًعثامنًحسنًعثامند.ًإبراهيمً

25ً

جتربةًاملصممًالياباينًًالرتاثًالعريبًالسالميًومدىًحضورهًيفًالتصاميمًالعامليةًالراهنة

ً.نموذجاً"يوليكيًهيشينوما"

ًد.ًمنذرًاملطيبع

45ً

ًعالقاتًمسلميًاألندلسًمعًالنصارىًيفًالداخلًاألندليسًوخارجه

ًد.ًحممدًاألمنيًباريك
57ً

اهِتُمًوَمآًأًَ يَّ ِياهِتُْمًبإِيامٍنًَأحْلَْقنَاًِِبِْمًُذرِّ ذِيَنًَءاَمنُوْاًَوْاْتَبْعنَاُهْمًُذرِّ َلْتنَُهْمًِمْنًَعَمِلِهمًتفسريًقولهًتعاىل:﴿َوْالَّ

ً.لعيلًبنًحممدًبنًإبراهيمًبنًأيبًالقاسمًمطريًِمْنًَلْيٍئًُكُلًْامِرٍئًباَِمًَكَسَبًَرِهنٌي﴾

ًعبدالرمحنًعبداهللًالصمعانماجدًد.ً

79ً

أثرًمواقعًالتواصلًالجتامعيًيفًالتحصنيًالفكريًلطالبًوطالباتًكليةًالرتبيةًيفًجامعةًحائلًيفً

ً.(TRA(ًونظريةًالجراءًاملنطقيً)TAMضوءًنظريةًقبولًالتكنولوجياً)

ًخالدًبنًعبدًاملحسنًالشمري.ًد

103ً

ً.يفًضوءًنقوشًمسنديةًجديدةصورةًمنًمكانةًاملرأةًيفًمملكةًقتبانً

ًد.ًحممدًعيلًاحلاج
125ً

ً-مقاربةًسياقيةًتأويلية-ًًتأويلًا طابًاإللهاري

ًد.ًحيثالةًمعمرًًًً,د.ًحممدًالنذيرًعبدًاهللًثاين

145ً

ً

ً



 

 

 الصفحة العنوان

ً.«هلًتشرتيًثيايب؟»األفعالًالكالميةًيفًاملجموعةًالقصصيةً

ًعائشةًصالحًفيحانًالشمريًد.
169ً

ً.القصاصإسالمًالكافرًوأثرهًعىلً

ًد.ًالوليدًبنًعيسىًبنًحممدًاحلميد
185ً

-ًحاضناتًاألعاملًودورهاًيفًإعادةًتأهيلًخرجياتًبرنامجًاجلغرافياًبجامعةًحائلًلسوقًالعمل

ًً-دراسةًيفًاجلغرافيةًالقتصادية

 د.ًهيفاءًبنتًمحودًالشمري

203ً

ًً-دراسةًتارخيّيةً-م(2019و1983هو/1440وو1403فنًاملقامةًيفًاألدبًالسعوديًاملعارص)

 عبداهللًبنًعبدالرمحنًاحليدريًد.
231ً

دورًمعلامتًالرتبيةًاإلسالميةًيفًتوجيهًطالباتًاملرحلةًالثانويةًيفًمنطقةًأِباًًنحوًقيمةًصلةًالرحمً

ً–دراسةًميدانيةًً-منًوجهةًنظرًالطالباتً

ًأ.ًفوزيةًحممدًأمحدًالعسريي

255ً

ً.منطقةًالنهرًالسنغايلًأنموذجاًاًعىلًالتنميةًالفالحيةًيفًموريتانيا:مشكلةًاملواردًاملائيةًوانعكاساهتاً

ًد.ًعبدًاهللًسيديًحممدًأبنو
271ً

ً.التضادًوأفقًالتوقعات:ًقراءةًيفًحائيةًأوسًبنًحجر

ًد.ًحممدًبنًعيلًالشهري
287ً

ليحينيًيفًاليمنًيفًالنصفًالثاينًمنًالقرن ًا طابًالسيايسًالفاطمىًجتاهًالصُّ

ًمًمنًخاللًالسجالتًاملستنرصية.11هو/5ًً

ًد.ًخلودًحممدًعايدًاألمحدي

299ً

Sonority Sequence of Coda Cluster in Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic: An Optimality-

Theoretic Approach 

Dr.Wafi Fhaid Alshammari 
341ً

Coleridge and the Problem of Aesthetic 

Dr. Saed Jamil Shahwan 
357ً

 



 ...من وجهة نظر املعلمات مبدينة حائل الطفولة يف تعزيز الثقافة الغذائية الصحية لدى األطفالدور معلمات مرحلة جنود بنت صاحل احلواس: 

- 1 - 

 

 

 

 

 لدى األطفال دور معلامت مرحلة الطفولة يف تعزيز الثقافة الغذائية الصحية

 من وجهة نظر املعلامت بمدينة حائل 

 . نجود بنت صالح عبداهلل احلواسأ. 

 م2019 – 3 – 12تاريخ قبول البحث 

  

 ُملّخص الّدراسة

هدفت هذه الّدراسة إىل التعرف عىل دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال من وجهة نظر  

، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات، وتم اهلدف  املُعّلامت بمدينة حاِئل، واستخدم املنهج الوصفّي املسحي لتحقيق هذا

( معلمة من ُمعّلامت رياض األطفال وُمعّلامت الصفوف األولية باملدارس احلكومّية التابعة ملكتب رشق 96تطبيقها عىل عّينة من )

يز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة مدينة حاِئل. وقد توصلت نتائج الّدراسة إىل: أّن ملُعّلامت مرحلة الّطفولة دوًرا كبرًيا يف تعز

ل. الوجبة، ومن أهم هذه األدوار هي تعزيز سلوك الّطفل اإلجيايّب يف الّتغذية، وتوضيح اآلثار املرتّتبة عىل تناول الغذاء السيئ لألطفا

صحّية أثناء فرتة الوجبة، ومن أبرز هذه كام أظهرت النتائج أّن هناك صعوبات كبرية تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية ال

الصعوبات: اإلعالنات التجارية لألغذية غري الصحّية، واقتداء الّطفل بأصدقائه عند تناول وجبة اإلفطار، وعدم مناسبة املكان 

ذائّية الصحّية، أبرزها: املخصص لتناول الطعام. كام أظهرت الّدراسة عدًدا من املقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغ

القيام بحمالت توعوية حول الّثقافة الغذائّية لدى األطفال، ووضع قائمة تتناول مواصفات الغذاء غري الصحّي. وقد قدمت الّدراسة 

مع  عددا من التوصيات: أمهية عقد دورات تدريبية للُمعّلامت للتوعية يف جمال الّتغذية الصحّية للطفل، ورضورة تفاعل األرسة

 التثقيف الغذائّي عرب وسائل التواصل االجتامعّي. 

 دور املُعّلامت، مرحلة الطفولة، الّثقافة الغذائّية الصحّية.الكلامت املفتاحية : 
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 مقدمة

تعد مرحلة الّطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان، حيث تتشكل فيها املعامل األساسية لشخصيته، وفيها تتفتح ميوله واهتامماته،  

 ويتعلم أساليب التفكري ومبادئ السلوك، وتبقى عميقة األثر يف تكوين شخصيته طوال حياته.

ويعترب االهتامم باألطفال وتنشئتهم اهتامًما باملستقبل، ألّن طفل اليوم هو رجل الغد، لذلك حظيت هذه املرحلة باهتامم بالغ من  

، العلامء والرتبوّيني وخرباء الّصحة والّتغذية، وإذا كان هذا االهتامم منذ عصور سابقة فإّنه عىل درجة أكثر أمهية يف عرصنا هذا )محد

2014.) 

ومما الشك فيه أّن األرسة تعد املصدر األول املسؤول عن تربية الّطفل وتعريفة بعاداته وممارساته الغذائّية وتشكيل اجتاهاته  

االجتامعّية املرتبطة بالطعام لتتفق مع اآلداب الغذائّية السائدة يف املجتمع، ثم يأيت بعد ذلك دور املؤسسات االجتامعّية األخرى 

ألعياد العامة وغريها يف تعزيز هذه العادات الغذائّية، فالّطفل يكتسب العادات سواء كانت صحيحة أم خاطئة من كاملدرسة ونظم ا

ت البيئة املنزلية والبيئة املحيطة له. لذا أصبح دور املدرسة أساسًيا للنهوض بمستوى الّثقافة الغذائّية لدى األطفال وتعويدهم العادا

 (.2010توى ثقافتهم )املرايس وعبد املجيد، الغذائّية الّسليمة ورفع مس

وتعترب املقررات الدراسّية األساس الذي يقدم لألطفال املعلومات الصحيحة حول الّتغذية، ويسهم هذا بدوره يف زيادة وعي  

فاهيم الغذائّية لدى األطفال حول النواحي الصحّية والغذائّية، لكن املقررات الدراسّية وحدها غري كافية للتأثري يف العادات وامل

 (.2014األطفال، ذلك ألّّنم حيتاجون إىل وجود أشخاص يشجعوّنم عىل املامرسات التغذوية الّسليمة )احلريري، 

وتلعب املعلمة دوًرا بالغ األمهية يف بناء شخصية هذا الّطفل، حيث أّّنا تشكل القدوة التي حيتذي هبا الّطفل، فعليها أن تراقب مجيع  

 وتتوخى األفضل دائاًم بحيث تصبح النموذج األمثل للطفل، فاملعلم يعد املفتاح الرئيس يف نجاح أي برنامج تربوّي. ترصفاهتا 

يف ونظًرا هلذا الّدور الذي تلعبه املُعلمة يف التأثري املبارش عىل الّطفل والسلوكّيات التي تصدر منه، فقد أصبحت احلاجة ملّحة يف توظ 

 الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال. هذا الّدور يف تعزيز 

 مشكلة الّدراسة: 

راسات يف جمال الّتغذية والتعليم عىل أّن هناك عال  قة وثيقة ترتبط الرتبية الغذائّية بالعملية الرتبوّية ارتباًطا وثيًقا، حيث تدل مجيع الدِّ

راسات ذات العالقة  بني آثار الّتغذية عىل الوظيفة الفكرية والتقدم املدريّس للطالب، وقد تم التوصل إىل استنتاجات هامة من الدِّ

ولفرتات زمنّية متتالية يف أّنه ينبغي اعتبار الّتغذية بشكل خاص والّصحة بشكل عام حمورين أساسيني للتقدم والتحصيل الدرايّس 

 (.1999)األمعرّي، 

راسات كدراسة )  )األمعرّي،  (  ودراسة2011ودراسة )عبداملعطي،  (Sisson, 2016 ،Olsteine, 2017وقد أكدت عدد من الدِّ

للمعلمني دوًرا كبرًيا يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية، وأوصت برضورة تعاون املعلمني يف تنفيذ التدخالت املحتملة  إىل أنّ  (1999

 لتعزيز لتغذية الصحّية. 

كام كشفت نتائج دراسة استطالعية قامت هبا الباحثة عىل عّينة من ُمعّلامت املدارس االبتدائّية ورياض األطفال احلكومّية التابعة  

 إلدارة التعليم بمدينة حاِئل؛ أّن هناك سلوكّيات غذائّية خاطئة لألطفال يف مدارس رياض األطفال واملدارس االبتدائّية.
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عية بأمهية الّتغذية الّسليمة ينبغي أن تشمل كافة املؤسسات االجتامعّية وبصفة خاّصة املدرسة، فإّنه ينبغي عىل وبام أّن عملية التو 

يمة، املُعلمني اإلملام بمبادئ الّتغذية الّسليمة والعادات املتعلقة بالّتغذية ليكون ذلك منطلًقا لتعزيز ثقافة األطفال بالّتغذية الّسل

 عن الّتغذية الّسليمة فإّّنا ستظل غامضة يف أذهاّنم مامل يروا يف سلوكّيات الكبار جتسيًدا هلا. فاألطفال مهام تعلموا

دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة بمدينة حاِئل يف تعزيز الّثقافة  والتعرف عىل تأيت هذه الّدراسة مكملة جلهود الباحثني السابقني ومن هنا 

 . الغذائّية الصحّية لدى األطفال

 لة الّدراسة :أسئ

 يف ضوء مشكلة الّدراسة، تتحدد أسئلة الّدراسة فيام ييل:

 ما دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال أثناء فرتة الوجبة من وجهة نظر املُعّلامت؟ 

  الصحّية لدى األطفال أثناء فرتة الوجبة من وجهة نظر املُعّلامت؟ما الصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية 

 ما املقرتحات التي يمكن أن تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال من وجهة نظر املُعّلامت؟ 

 أهداف الّدراسة:

 هتدف الّدراسة احلالية إىل الّتايل:

  الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال أثناء فرتة الوجبة من وجهة نظر التعرف عىل دور ُمعّلامت مرحلة

 املُعّلامت.

  التعرف عىل الصعوبات التي تواجهها املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال أثناء فرتة الوجبة من وجهة نظر

 املُعّلامت.

 لتي يمكن أن تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال من وجهة نظر املُعّلامت.التعرف عىل امُلقرتحات ا 

 أمهية الّدراسة:

  تكتسب الّدراسة أمهيتها من الّدور الذي يلعبه املعلم يف التأثري عىل سلوكّيات األطفال بصفة عامة وعىل تغذية األطفال

ذا التأثري إجيابّيا أم سلبًيا، فاملعلم يعترب ركنًا أساسًيا يف أي جمتمع يسعى نحو الّتطور ونموهم بصفة خاّصة، سواء كان ه

 والنّهضة.

   تسلط الّدراسة الضوء عىل جانب مهم من اجلوانب التي يمكن أن ترسخ فيها الّثقافة الغذائّية لألطفال، من خالل الكشف

 دى األطفال والّسلوكّيات التي تصدر منهّن.عن أدوار املُعّلامت يف تعزيز الّتغذية الّسليمة ل

  يؤمل أن توجه اهتامم املختصني يف امليدان الرتبوّي يف وزارة التعليم إىل الّتعرف عىل األولويات يف معاجلة املشكالت املتعلقة

 بأدوار املُعّلامت والتخطيط لربامج توعوية، وذلك لزيادة مستوى الّثقافة حول الّتغذية الّسليمة. 

 ود الّدراسة : حد

 تتمثل حدود الّدراسة فيام يأيت:

 .احلد املوضوعّي: التعرف عىل دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية 
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  احلد املكايّن: اقترصت هذه الّدراسة عىل املدارس االبتدائّية ورياض األطفال احلكومّية التابعة ملكتب تعليم رشق مدينة

 .حاِئل

  هـ. 1439 – 1438احلد الزماين: تم تطبيق الّدراسة يف الفصل الدرايّس الثاين من العام الدرايّس 

 مصطلحات الّدراسة : 

 مرحلة الطفولة: 

 . "هي املرحلة من امليالد حتى البلوغ"( أّّنا: 16، 2003يعرفها احلمد ) 

 وتعرفها الباحثة إجرائًيا أّّنا: مرحلة عمرية هلا خصائصها ومتيزها عن بقية املراحل، ومتتد هذه املرحلة من الرابعة حتى التاسعة. 

 الّثقافة الغذائّية: 

الّسليمة، والتي ُتعّرف بأّّنا: هي ذلك النسيج املتشابك من املعلومات والسلوكّيات واالجّتاهات املوجبة املرتبطة بالغذاء والّتغذية  

يرتمجها الفرد إىل أنامط سلوكّية تدفعه إىل التفكري فيام يأكل واختيار الطعام متكامل العنارص الغذائّية واملناسب الحتياجات جسمه، 

ليحمي نفسه من أمراض سوء الّتغذية وتغيري العادات اخلاطئة وتصحّيح املفاهيم والعادات الغذائّية املستحدثة )خالد وحييى، 

2008 ،51.) 

لّطفل وتعرفها الباحثة إجرائًيا أّّنا: جمموعة املعلومات والعادات والسلوكّيات اإلجيابّية التي ترتبط بالّتغذية الصحّية والتي يرتمجها ا

 إىل عادات غذائّية صحيحة.

راسات السابقة:  اإلطار النظرّي والدِّ

راسات السابقة ذات العالقة، وذلك عىل النّحو الّتايل:   يتضمن هذا اجلزء اإلطار النظرّي املتعلق بموضوع الّدراسة، والدِّ

 أواًل :النظرّيات املفرسة للدراسة:

 نظرّية الّدور:

تقد هذه النظرّية أّن سلوك الفرد ظهرت نظرّية الّدور يف بداية القرن العرشين، حيث تعد من النظرّيات احلديثة يف علم االجتامع، وتع

وعالقاته تعتمد عىل األدوار االجتامعّية التي يؤدهيا، ذلك أّن الّدور االجتامعّي الواحد ينطوي عىل جمموعة من احلقوق والواجبات، 

اًم بأّن الفرد ال يشغل فواجبات الفرد حيددها الّدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها الواجبات واملهام التي ينجزها يف املجتمع، عل

 (.2010دوًرا اجتامعّيا واحًدا بل يشغل عدة أدوار اجتامعّية يف آٍن واحٍد )منصور وآخرون، 

ونظرّية الّدور مرتبطة بالنظرّية البنائية الوظيفية يف علم االجتامع وهي جزء منها، حيث تقوم عىل عدد من االفرتاضات منها )حسني 

 (:2005وآخرون، 

 يشغلون العديد من املراكز االجتامعّية يف البناء االجتامعّي، وكل مركز يرتبط به دور خاص به.أّن الناس  -

 أّن الّدور االجتامعّي سلوك متعلم، حيث تلعب التنشئة االجتامعّية والثقافّية دوًرا كبرًيا يف تعلم الّدور االجتامعّي. -

تبط بمركز اجتامعّي معني، لذلك فإّن شغل أي فرد هلذا املركز إّن منظومة األدوار تشري إىل جمموعة من األدوار التي تر -

 سوف يؤدي إىل قيامة ببعض أو كل هذه األدوار.
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إّن توقعات الّدور متثل التصورات واألفكار التي يتوقعها األشخاص اآلخرين حول ما جيب أن يكون السلوك أو الّدور  -

  الذي يقوم به يف ضوء املكانة أو املركز الذي يشغله.

كام قدمت النظرية العديد من املفاهيم، تتمثل يف: تكاملية الّدور، ويعني تناسب األدوار والسلوك والتوقعات مع توقعات املحيطني 

بنا، أما رصاع األدوار يظهر عندما تتعارض أحد األدوار مع آخر، كام حيدث رصاع األدوار املتبادل عندما تتعارض األدوار لدى أحد 

حيدث رصاع الّدور املتداخل عندما ال تتفق التوقعات لدى اآلخرين حول نفس الّدور، أما غموض الّدور فينشأ من األشخاص بينام 

 (.2010عدم التأكد من مستلزمات دور معني )منصور وآخرون، 

ها، وأّن عىل املعلمة أن وساعدت نظرّية الّدور يف توضيح الّدور املتوقع من املعلمة داخل املدرسة واحلقوق والواجبات املرتبطة بدور

 ترتب جمموعة األدوار التي تقوم هبا حسب أولويتها.

أيًضا استفادت الّدراسة من املفاهيم التي قدمتها نظرّية الّدور، كمفهوم تقويم الّدور، وذلك للتأكد من قيام املعلمة بدورها بصورٍة 

دور املعلمة يف جمال التأثري عىل سلوكّيات األطفال، مما يؤكد  مقبولٍة داخل املؤسسات التعليمّية، كذلك التعرف عىل مدى أمهية

 رضورة تعاون املعلمة يف تنفيذ احلمالت التوعوية داخل املدرسة وخارجها.

 دور ُمعّلامت مرحلة الطفولة: ثانًيا: 

متثل املعلمة جزًءا هاًما يف حياة الّطفل، وتضع حًدا الحتكار الوالدين له وذلك من خالل عملها مع األطفال بطريقة مبارشة، وتعرف 

 مجيع األمهات مدى تطابق أطفاهلّن مع ُمعّلامهتم، خصوًصا يف املراحل املبكرة من حياهتم، فإذا قالت املعلمة شيًئا فهو صحّيح بالنسبة

(. إّن معلمي الّطفولة جيب أن يمتلكون قدًرا كبرًيا من املعرفة واملهارة والتدريب، 2011مثل احلقيقة املطلقة )بدير، للطفل وي

فاملعلمون يف مرحلة الّطفولة مسؤولون بالتعاون مع األرُس عن ضامن أن يدفع الربنامج بالتطور ُقدًما أن يستنهض تعلم كل طفل تقدم 

 (. 2011 إليه اخلدمة )كارول وسو،

وتؤدي ُمعّلامت مرحلة الّطفولة بشكل عام مهاًما كثرية ومتنوعة ويقمن بأدوار عديدة تتطلب مهارات فنية خمتلفة، فاملُعّلامت 

مسؤوالت عن كل ما يتعلمه األطفال إىل جانب مهاٍم توجيهية حول نمو كل طفل، والذين هم يف مرحلة حّساسة من حياهتم. كام أّن 

 (. 2008رئيسيًّا يف تطوير العملية الرتبوّية ألّّنا عىل متاسٍّ دائم مع األطفال )اخلالدّي، للمعلمة دوًرا 

هي وعند التأمل باألدوار التي تقوم هبا املعلمة واملهام التي تؤدهيا بالنسبة لألطفال ألدركنا أن وظيفتها غري مقصورة عىل التعليم، بل 

املعلمة عىل األطفال من خالل مهاراهتا الفنية وإتقاّنا للمواد العلمية، وإّنام أيًضا عىل اجتاهاهتا  ُمربية بالّدرجة األوىل. وال يتوقف تأثري

وقيمها ومعتقداهتا وميوهلا الشخصية والتي تنعكس عىل سلوكها، ومن ثّم عىل ترصفات األطفال حيث يعتربوّنا القدوة واملثل 

 (.15، 2010األعىل )الناشف، 

راسات أّن املعلمة تعترب قدوة حُيتذى هبا، حيث أّن املُعّلامت يُقمن بمهمة التنشئة الثانية والتي تتسم بالرسمية وتؤكد العديد من الدِّ 

والنظام أكثر من التنشئة األوىل يف األرسة، لذلك يكون هلّن تأثري عىل النّمط الغذائّي والعادات الغذائّية لألطفال الذين يتفاعلون 

 (.2007معهم )اللييل، 

ومن األدوار املهمة التي ُتلقى عىل عاتق املعلمة، هو: غرس املبادئ وعادات الرتبية الصحيحة، وذلك ملساعدة األطفال عىل املحافظة  

 (.2011عىل أجسامهم من األمراض من خالل اختيار الغذاء املناسب هلم )بطرس، 
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وهذا التكامل رضورّي للغاية لتحقيق النمو املتوازن واملتكامل  إّن دور املعلمة ليس بدياًل عن األرسة ولكنه مكماًل هلا ولدورها،

للطفل يف هذه املرحلة. ويقصد بالتكامل بني األرسة واملعلمة، توطيد العالقة بني األم واملعلمة وتبادل الرأي واملشورة يف أساليب 

 أثناء تناول الغذاء. التعامل مع الّطفل ومواجهة ما يمكن أن يصدر من الّطفل من سلوكّيات غري سليمة 

راسات والبحوث الرتبوّية أّن: االتفاق عىل أسلوب موحد ملعاملة الّطفل يف هذه املرحلة العمِرّية ووجود   وقد أظهرت كثري من الدِّ

نظم موحدة بني املعلمة واألرسة التي ترسم قواعد السلوك، فإّن ذلك حيقق الّصحة والسالمة النفسية للطفل ويزيد من ترسخ 

 (. 2007لوكّيات سليمة يف الّتغذية )رشيف، س

 (: 2017وحترص املعلمة أثناء فرتة الوجبة عىل القيام بدورها يف )آل غيهب، 

تنظيم البيئة الصفية اخلاّصة بالوجبة مسبًقا، من خالل ترتيب مقاعد األطفال عىل طاولة الطعام، األمر الذي يقلل من مظاهر الفوىض  -

 لطعام.واإلزعاج أثناء تناول ا

 مشاركة املعلمة لألطفال أثناء تناول الطعام وذلك باجللوس معهم.  -

 هتيئة البيئة املناسبة لتناول الطعام، األمر الذي يساهم يف حتسني عملية تناول الطعام عند الّطفل.  -

 استغالل وقت الوجبة يف تنمية بعض القيم السلوكّية الصحيحة لألطفال. -

 ناول الطعام ومجع معلومات عن نوعية األطعمة التي حيرضوّنا. مالحظة سلوك األطفال أثناء ت -

 حماولة التعرف عىل الغذاء املفضل عند الّطفل.  -

 مساعدة األطفال عىل تقبل أنواع األطعمة اجلديدة.  -

 تساعد املعلمة األطفال ذوي الشهية الضعيفة عىل إكامل طعامهم.  -

 نتهاء من تناول الطعام.إرشاك األطفال بعمليتي التنظيف والرتتيب بعد اال -

 ثالًثا: الّثقافة الغذائّية الصحّية: 

اته مثلام تلعب الّتغذية دوًرا هاًما يف حياة اإلنسان، فإّن العادات الغذائّية والّثقافة الغذائّية تلعب دوًرا أشد أمهّية يف صحته وحي 

ي ذلك النسيج املتشابك من املعلومات والسلوكّيات واالجتاهات (. وُتعّرف الّثقافة الغذائّية بأّّنا: ه2010)املرايس وعبد املجيد، 

متكامل  املوجبة املرتبطة بالغذاء والّتغذية الّسليمة، والتي يرتمجها الفرد إىل أنامط سلوكّية تدفعه إىل التفكري فيام يأكل واختيار الطعام

ء الّتغذية وتغيري العادات اخلاطئة وتصحّيح املفاهيم العنارص الغذائّية واملناسب الحتياجات جسمه، ليحمي نفسه من أمراض سو

 (.51، 2008والعادات الغذائّية املستحدثة )خالد وحييى، 

وتعترب الّثقافة الغذائّية  من أهم ما يمكن إكسابه للطفل يف هذه املرحلة، والتي يتسع خالهلا نطاق اهتامماته وخرباته. ولذلك فمن 

فة الغذائّية يف نفس الّطفل بصورة غري مبارشة من خالل القدوة والتشجيع املستمر وتقديم املواقف الرضورّي االهتامم بغرس الّثقا

السلوكّية املوجهة، وقد زاد االهتامم باملجال الغذائّي يف السنوات األخرية عىل املستوى العاملي والقومي، وذلك نظًرا لقلة الوعي 

 (.2012والتثقيف الغذائّي الّسليم )معافا وحمرق، 

حيث تتسع اخلربات الغذائّية للطفل يف مرحلة الطفولة، فتنمو حواسه التذّوقّية ويزداد سلوكه الغذائّي ويكون أكثر مرونة، واملسئول 

األول عن ذلك: األرسة، ويليها املدرسة يف أمهيتها يف تعليم الّطفل عادات غذائّية صحيحة وتعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لديه. 
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ا يف ترسيخ وتعزيز الّثقافة الغذائية. ومتكن الرتبية الغذائّية الّسليمة كل فرد من اختاذ والت عليم يعترب حجر األساس وعنرًصا هامًّ

 بد من القرارات الصائبة يف انتقائه لطعامه اليومّي، ليس ليوم فقط وإّنام عىل مدى احلياة. ولتحقيق الرتبية الغذائّية اجليدة والّسليمة: ال

ليم الّطفل كيف يتغذى جيًدا، وكيف يستطيع اختيار الطعام املناسب له، باإلضافة إىل تعليمة كيفية االنتفاع بالعنارص الغذائّية تع

(. ولذلك جيب أن يصبح تعليم الّتغذية من حيث طبيعته ومداه جزًءا ال يتجّزأ 2010املتوفرة يف غذائه اليومّي )املرايس وعبد املجيد ، 

تعليم مدى احلياة، وذلك ألّن تعليم الّتغذية يف هذه املرحلة يعمل عىل نقل وغرس املهارات التي متكن الّطفل من احلصول من عملية ال

 عىل أفضل تغذية ممكنة ضمن األوضاع الراهنة.

ذلك اجلزء من الرعاية والّثقافة الغذائّية الصحّية يمكن إكساهبا لألطفال عن طريق عملية التثقيف الغذائّي. والتثقيف الغذائّي هو 

الصحّية الذي ُيعنى بتحسني السلوك الغذائّي للطفل، والتثقيف الغذائّي الناجح والفّعال هو الذي جيعل املعلومات املعطاة سهلة 

ألفضل الفهم واالستخدام يف حياة الّطفل اليومّية ويعمل عىل تغيري أو تعديل العادات الغذائّية للطفل أو املجتمع املحيط به نحو ا

(. ويعترب التثقيف الغذائّي األداة الرئيسّية أو الوسيلة الفّعالة يف حتسني مستوى الّتغذية لدى األطفال، وذلك لتنمية 2007)مصيقر، 

 الوعي لدهيم وللرقي بمستواهم الصحّي. 

 ذلك العوامل التي تساعد عىل توافر الغذاء إّن التثقيف الغذائّي هو الذي ُيعنى بالتعرف عىل مجيع ما يتعّلق بالغذاء والّتغذية، بام يف  

عمل والتي تقوم بدورها يف املساعدة عىل االستفادة من الغذاء ومعرفة أمهيته للصحة، كام أّن تعزيز الّتغذية الّسليمة يعد التغيري الذي ي

 (.2010عبد املجيد، عىل التحسني من السلوكّيات الغذائّية وليس جمرد اكتساب معلومات بأمهية الغذاء )املرايس و

 ويشمل التعليم والتثقيف التغذوي املفاهيم الرئيسّية للغذاء والّتغذية بام يف ذلك كيفية التعامل مع الغذاء وحتضريه وتناوله، والعمل  

ذا الغذاء، ثم بعد ذلك عىل التوعية بأمهية التوازن يف الوجبات اليومّية ومراعاة االحتياجات الغذائّية وحالة اجلسم املرتّتبة عىل تناول ه

حماولة تغيري مفاهيم الّتغذية التي ترتتب عىل التغريات يف مفاهيم احلياة وظروف املجتمع وعىل املعرفة العلمية التغذوية للشخص 

 (.2001)املرصي، 

ويعترب املعلم هنا هو عامل التغيري الذي يفهم البيئة املحيطة التي يعيش فيها األطفال املنتفعون من عملية التثقيف الغذائّي، وحّتى  

 (: 2001ينجح املعلم يف دورة يف عملية التغيري فإّنه جيب عليه ما يأيت)املرصي، 

 إدراك أّن تغيري السلوك سيؤدي إىل فوائد يف عملية التغيري.  -

 احلصول عىل املعلومات الالزمة والرضورّية لعملية التغيري.  -

 التشجيع والتعزيز املستمر واحلصول، وامتالك بعض املهارات الرضورّية لعملية التغيري. -

 االستفادة من الفوائد املحققة من عملية التغيري. -

طفال اليوم أحد دعائم التنمية بأبعادها املختلفة، ومن هنا اعتربت بعض القوانني املحلية والدولية أمر العناية بالّطفل وحيث يمثل األ

واحلرص عليه واجًبا قومًيا ووطنيًّا وعاملًيا. بل ذهبت بعض القوانني إىل حد تطبيق العقوبات عىل الذين يتقاعسون عن أداء واجباهتم 

تلك العناية ختطيط برامج متخصصة لرعاية األطفال، ومن تلك الربامج التي تستأثر بنصيب أسايس يف  نحو األطفال. وتقتيض

الربامج املوجهة لألطفال: برامج الرعاية التغذوية، فمن املعروف أّن سوء الّتغذية يتسبب يف حدوث أمراض كثرية ُمعِدية، كام يرتبط 
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فل، كام أّن سوء الّتغذية له تأثري واضح عىل معّدالت الّتعلم لدى األطفال )اخلطيب، ارتباًطا قوًيا بحالة النمو التي يعيشها الطّ 

2005 .)  

وتعد برامج الّتغذية يف املؤسسات التعليمّية أساسية لتحقيق التوعية والرعاية التغذوية لألطفال، فمن خالل التدخالت التكميلية 

ذوية، يمكن لألطفال حتسني نظمهم الغذائّية وكذلك تطوير ممارساهتم الغذائّية لتكون مثل الوجبات املدرسّية والرتبية الغذائّية والتغ

 أكثر صحة وسالمة، وتوسيع نطاقها لتشمل أرسهم وجمتمعاهتم املحلية.

عادات وتعترب برامج الّتغذية يف املؤسسات التعليمّية جمااًل هاًما لتغيري العادات الغذائّية اخلاطئة لألطفال وإكساهبم بعض ال

 واملامرسات الّسليمة يف الّتغذية، خاّصة وأّن األطفال يف مرحلة الّطفولة يكونون أكثر تقباًل لألفكار واملامرسات اجلديدة. لذلك جيب

أن يدفعنا هذا إىل االهتامم بتحسني الّتغذية يف املؤسسات التعليمّية، وجيب أن يكون هناك ربط بني ما يتعلمه الّطفل من عادات 

سات وبني ما هو موجود يف املقصف املدريّس، ألّن ذلك يعمل عىل ترسيخ وتأكيد املعلومات الصحيحة حول الّتغذية التي وممار

 (. 1997يتلقوّنا من معلميهم، ونؤكد أيًضا عىل رضورة التزام املعلمني )القدوة( باملامرسات التغذوية الّسليمة )مصيقر، 

 _مه املقصف املدريّس أو ما جيلبه الّطفل معه من املنزل أو ما تقدمه بعض املدارس من وجباتسواء ما يقد_إّن الّتغذية املدرسّية 

هي مكملة للوجبات اليومّية، كام أّن الّتغذية الصحّية اجليدة يف فرتة الّطفولة تساعد عىل تعزيز صحة األطفال ونموهم وكذلك 

. وتعترب الّتغذية املدرسّية إحدى املقومات املهمة يف حتسني تغذية األطفال قدراهتم الذهنية، وتقيهم من املشاكل الصحّية والغذائّية

 (. 2003وتعويدهم عىل العادات الغذائّية اجليدة )مصيقر، 

 ( أهداف الرعاية الصحّية والتغدوية املدرسّية، منها: ٢٠١٤وتذكر )احلريري،  

 افتهم الصحّية ووعيهم. تعويد األطفال عىل العادات الصحّية الّسليمة، ورفع مستوى ثق -

 إمداد األطفال باملعارف والعلوم حول األغذية وعنارصها وفوائدها.  -

 تعويد األطفال عىل تناول الوجبات الغذائّية املتكاملة. -

 تدريب األطفال عىل نبذ العادات الغذائّية اخلاطئة.  -

 تشجيع األطفال عىل التفاعل االجتامعّي.  -

الغذائّية اخلاّصة للمنظامت العاملية املهتمة بسالمة وصحة األطفال إىل: توفري الدعم االقتصادي وقد اجتهت بعض التوصيات 

رب لربامج تغذية أطفال املدارس بام يسد االحتياجات الغذائّية املطلوبة أثناء الفرتة الدراسّية. كام لوحظ أّن بعض املدارس احلديثة تعت

ن أنجح براجمها اليومّية إىل اجلانب التعليمّي، مما يدعم الّدور الوظيفي الرتبوّي املتكامل تقديم وجبات غذائّية متوازنة لألطفال م

 (.٢٠٠٨للمدرسة يف حياة الّطفل )صادق، 

راسات السابقة  الدِّ

انطالًقا من الّدور البارز الذي تلعبه الّتغذية يف حياة اإلنسان ويف مرحلة الّطفولة بشكل خاص، فقد أجريت العديد من 

راسات والبحوث العلمية والتي تناولت جوانب عدة من جوانب الّتغذية يف مرحلة الطفولة. وتناولت قلة منها دور املعلم يف  الدِّ

راسات:  تعزيز الّثقافة الغذائّية لدى األطفال. وفيام يأيت عرض هلذه الدِّ
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راسات العربية:  أواًل: الدِّ

مفاهيم الرتبية الغذائّية لدى الكوادر الوظيفية يف املدارس االبتدائّية يف دولة  دراسة هدفت إىل حتديد (1999األمعرّي ) أجرت 

الكويت، والتعرف عىل مستوى املعلومات املعرفّية واالجتاهات لدهيم نحو موضوع الّتغذية عامة وتغذية األطفال خاّصة. وقد 

( فرد من جمتمع الّدراسة. وقد توصلت 500ة مكونة من )استخدمت الّدراسة املنهج الوصفّي وطبقت استبانة هلذا الغرض عىل عّين

ة الّدراسة لعدد من النتائج، كان من أبرزها: وجود قصور يف اجلانب املعريّف املتعلق بالّتغذية الصحّية لدى العاملني، وأّنه توجد عالق

 ال.ارتباطية بني درجة املعرفة بالّتغذية الصحّية واالجتاه نحو االهتامم هبا لدى األطف

دراسة هدفت إىل التعرف عىل الوعي الغذائّي واملامرسات الغذائّية عند ُمعّلامت رياض األطفال عىل ( ٢٠٠٧اللييل ) كام أجرت 

 ٢٠٠معلمة و ٣٠٠النمو اجلسمي لألطفال بجدة. واسُتخدم املنهج الوصفّي االستطالعي وُطبقت االستبانة عىل عّينة بلغت العّينة 

%( كان وعيهّن الغذائّي مرتفًعا، يف حني أّن  7،25( من املُعّلامت وعيهن الغذائّي متوسط، بينام )٦٢%أّن ) طفل. وأظهرت النتائج

( بني املُعّلامت. وتبني وجود عالقة عكسية بني املستوى التعليمّي والوعي الغذائّي. وكان ١١،٧%الوعي الضعيف بلغت نسبته )

طفال متوسًطا، كام تبني عدم وجود عالقة إحصائية بني الوعي الغذائّي والّدورات التي الوعي الغذائّي للمتخصصات يف رياض األ

 حصلت عليها املعلمة.

بدراسة هدفت إىل التعرف عىل ممارسات ُمعّلامت رياض األطفال يف إكساب الّثقافة الغذائّية لطفل ( ٢٠١٧آل غيهب ) فيام قامت

( معلمة من ُمعّلامت رياض ١٤٨هج الوصفّي املسحي، وتألفت عّينة الّدراسة من )الروضة أثناء الوجبة، حيث تم استخدام املن

األطفال. ومتثلت أدوات الّدراسة باالستبانة واملقابلة وتوصلت الّدراسة إىل أّن الوجبات التي حيرضها األطفال صحّية وأّن هناك 

صت به الّدراسة: تقديم دورات تدريبية مُلعّلامت رياض األطفال يف وعًيا من قبل األرُس يف نوع الغذاء املقدم لألطفال، ومن أهم ما أو

 جمال الّثقافة الغذائّية، عقد ندوات وورش عمل لتوعية املُعّلامت بأمهية نرش الّثقافة الغذائّية بني أطفال الروضة.

راسات األجنبية:   ثانًيا: الدِّ

دراسة هدفت إىل استعراض األدبيات األوروبية املنشورة  (Van Cauwenberghe, & De Bourdeaudhuij, 2010) أجرى

 18إىل  13سنة( واملراهقني )من سن  12و 6بشأن فعالية التدخالت املدرسّية لتشجيع وتثقيف األطفال )الذين ترتاوح أعامرهم بني 

اسة يف نموذج لتحليل املحتوى. سنة( عىل اتباع نظام غذائّي صحّي. وقد استخدم الباحثني املنهج الوصفّي، ومتثلت أداة الّدر

دراسة. ويف األطفال ُوجدت أدلة قوية عىل تأثري التدخالت املتعددة العنارص للمدرسة يف دعم  42وتكونت عّينة الّدراسة من 

فعالية  وتشجيع تناول الفاكهة واخلرضوات وُوجدت أدلة حمدودة عىل تأثري التدخالت التعليمّية املتعلقة بالسلوك. وُوجدت أدلة عىل

التدخالت املتعددة العنارص للمؤسسات التعليمّية بوجه خاص والتي تروج وتثقف التباع نظام غذائّي صحّي يف األطفال الذين هم 

 يف سن الّدراسة يف بلدان االحتاد األورويب بشأن السلوك الغذائّي الذايّت.

رف عىل املؤرشات األساسية لتأثري الّتغذية الصحّية عىل هدفت إىل التع دراسة فقد أجريا( (Passmore, & Donovan, 2014أما 

 النشاط املعريّف والبديّن للطالب، ودراسة أثر برنامج الّصحة من أجل احلياة القائم عىل الّتغذية الصحّية يف املدارس االبتدائّية يف

 مل لتقييم برنامج أساليب احلياة.  غرناطة يف إسبانيا. واستخدم الباحثان املنهج التجريبّي، وقدمت النتائج يف حلقة ع
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(. PIPولتحقيق اهلدف من الّدراسة قام الباحثان بورشة عمل لتقييم متاسك وقوة الربنامج باستخدام مسارات تأثري الربنامج )

ّية من خالل دعمه وتوصلت الّدراسة إىل أّن برنامج الّصحة من أجل احلياة يف املدارس االبتدائّية يساعد عىل تعزيز أنامط احلياة الصح

 للطرق املتعلقة بالّتغذية الصحّية، والنشاط البديّن بعد الوجبات املدرسّية، ومشاركة األرسة يف ذلك.

إىل التعرف عىل مدى أمهية الّتغذية الصحّية  ((Dudley, D. A., Cotton, W. G., & Peralta, L. R. ,2015 كام سعت دراسة

ة لتحقيق نمو بديّن ومعريّف متكامل. كذلك التعرف عىل الّدور الذي تقوم به املدارس يف تعليم لألطفال يف سن املدرسة االبتدائيّ 

األطفال وتشجيعهم عىل تناول الطعام الصحّي. وهدفت الّدراسة إىل استعراض منهجي للتجارب التجريبية وشبه التجريبية التي 

ذائّية لتحقيق الّتغذية الصحّية ألطفال املدارس االبتدائّية، وإجراء حتليل تدرس التدخالت التعليمّية املدرسّية يف حتسني العادات الغ

( دراسة انطبقت عليها املعايري السابقة. وتوصلت الّدراسة إىل 49شمويل لتحديد تأثري تلك التدخالت. وتكونت عّينة الّدراسة من )

تغيريات إجيابّية يف سلوكّيات الّتغذية الصحّية ألطفال أّن معظم اسرتاتيجيات التدريس املستخلصة من دراسات التدخل أدت إىل 

 املدارس االبتدائّية. 

فقد هدفت إىل التعرف عىل تأثري الرتبية التغذوية  ((MacIntyre, U. E., Gericke, G. J., & Kupolati, M. D. , 2015أما دراسة 

تعديل السلوكّيات الغذائّية للطالب وتعزيز اجتاههم نحو عىل سلوك األطفال الغذائّي. والكشف عن تصورات املعلمني لدورهم يف 

( أربعة وعرشين معلاًم ومعلمة يف املدارس االبتدائّية، حيث جرت ثالث حلقات 24الّتغذية الصحّية. وتكونت عّينة الّدراسة من )

ام املنهج املوضوعّي بأسلوب البحث نقاشية، ومتثلت أداة الّدراسة يف املقابلة. وُحللت البيانات التي تم احلصول عليها باستخد

النوعّي. وتوصلت الّدراسة إىل أّن املعلمني عىل وعي بدورهم الذي يتمثل يف: تزويد الطالب باملعلومات الصحّية، وتوجيههم 

وعات بالعادات الصحّية الّسليمة، وتزويد الطالب بمعلومات عن الغذاء، وتشجيع الطلبة عيل االطالع عىل الكتب اخلاّصة بموض

الرتبية الصحّية املدرسّية أو غريها. وأشارت النتائج إىل أّن الدعم املدريّس للمعلم حمدود، مما يقوض قدرة املدرس عىل التأثري عىل 

سلوك الّتغذية الصحّية للطالب. وأوصت الّدراسة بتشجيع التأثريات اإلجيابّية للربنامج الوطنّي للتغذية املدرسّية وعمل حديقة 

 ت يف املدرسة.للخرضوا

دراسة هدفت إىل التعرف عىل تصورات معلمي رعاية األطفال لدورهم يف جمال  ((Sisson, Smith, & Cheney, 2016 وأجرى

( من معلمي 30صحة الّطفل وتغذيته ودورهم يف الوقاية من السمنة. وشملت هذه الّدراسة الشاملة والنوعية مقابالت فرديه مع )

ة إىل دور املعلمني البارز يف تنمية سلوك الّتغذية ومديري األطفال. واستخدم الباحثان املنهج الوصفّي التحلييل. وتوصلت الّدراس

الصحّية يف األطفال الصغار. وأوصلت الّدراسة بدمج تصورات املعلمني من أجل تعظيم تعاون املعلمني يف تنفيذ التدخالت 

 املحتملة لتعزيز الّتغذية الصحّية.

إىل تقييم العادات الغذائّية لتالميذ ( (Olšteine, Laterere, Paegle, , Segliņa, & Skrupskis, I. 2017 كام سعت دراسة 

( من أولياء أمورهم. 100( طفاًل و)192)املدارس االبتدائّية ومقارنة االجتاهات يف املدارس احلرضية. وتكونت عّينة الّدراسة من 

بيان كأداة جلمع البيانات. وأظهرت نتائج واستخدام الباحثون املنهج الوصفّي التحلييل لتحقيق أهداف الّدراسة، واسُتخدم االست

% من أطفال املدارس يستهلكون الوجبات اخلفيفة الغنية بالكربوهيدرات خارج املدرسة بانتظام وعىل أساس يومّي. 36الّدراسة أّن 
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حتسني عادات  كام أّن عادات الطالب كانت فقرية جًدا للفواكه الطازجة. وأوصت الّدراسة برضورة تدخل املدرسة واألرسة يف

 الّتغذية الصحّية ألطفال املدارس.

راسات السابقة:   ثالًثا: التعليق عىل الدِّ

راسات السابقة عدة حماور مرتبطة بالّثقافة الغذائّية الصحّية، منها: مفهوم الّثقافة الغذائّية، أهداف التثقيف الغذائّي،  تضمنت  الدِّ

 ّية، وفعالية التدخالت املدرسّية، وغريها.أدوار املعلمني يف تعزيز الّثقافة الغذائ

راسات السابقة يف عدة جوانب، من أمهها: األخذ بمفهوم الّثقافة الغذائّية، وحماولة التعرف عىل دور  وتتشابه هذه الّدراسة مع الدِّ

 املُعّلامت يف تعزيز تلك الّثقافة يف نفوس األطفال.

راسات السابقة يف: تناوهلا لدور املُعّلامت  يف تعزيز الّثقافة الغذائّية لدى األطفال. وهو مامل بينام ختتلف  الّدراسة احلالية عن الدِّ

راسات عىل فاعلية التدخالت املدرسّية وأثر الربامج التغذوية يف املؤسسات  راسات من قبل، حيث ركزت معظم الدِّ تتناوله الدِّ

 التعليمّية.

راسات التي تناولت أدوار املعلمني يف تعزيز الّثقافة الغذائّية تفاوتت ما بني تناول أدوار املعلمني يف املرحلة االبتدائّية كام أّن ال دِّ

 فقط، أو أدوار املعلمني يف مرحلة رياض األطفال فقط.

ّي التي قامت الّدراسة بتغطيتها، الّدراسة احلالية مما تم عرضة من دراسات سابقة يف تدعيم حماور اإلطار النظر وقد استفادت

 وكذلك املسامهة يف بناء بعض فقرات أداة الّدراسة، وتفسري نتائج الّدراسة.

 اإلطار امليداين للدراسة

 منهج الّدراسة:

مرحلة  اعتمدت الّدراسة احلالية عىل املنهج الوصفّي املسحي نظًرا ملالئمته لطبيعة الّدراسة التي هتدف إىل معرفة دور ُمعّلامت 

 الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية. 

ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع "( البحث املسحي، بأّنه: 261، 2010ويعرف العساف ) 

 ."البحث أو عّينة كبرية منهم، وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها و درجة وجودها فقط

 جمتمع وعّينة الّدراسة: 

اشتمل جمتمع الّدراسة عىل مجيع ُمعّلامت رياض األطفال وُمعّلامت الصفوف األولية يف املدارس احلكومّية التابعة ملكتب تعليم  

 ( معلمة.174رشق حاِئل، والبالغ عددهن )

واقترصت الّدراسة عىل ُمعّلامت رياض األطفال والصفوف األولية يف املدارس احلكومّية التابعة ملكتب تعليم رشق حاِئل، وذلك 

( معلمة تم 96لقرب املوقع اجلغرايف للباحثة ومالحظتها لسلوكّيات غذائّية خاطئة من خالل االحتكاك بالسكان. وبلغ حجم العّينة )

 عنقودّية العشوائية. اختيارها بالطريقة ال

 وقد تم تطبيق جدول كريس مورقان يف حتديد العينات الفرعية لفئات جمتمع الّدراسة كالّتايل: 
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 (: جمتمع وعّينة الّدراسة 1جدول )

 عدد االستجابات العيّنة العدد الفئة

 56 86 114 ُمعّلامت الصفوف األولية

 40 52 60 ُمعّلامت رياض األطفال

 96 138 174 املجموع

 (، ُيمثلن بذلك أفراد الّدراسة. 96ويتضح من اجلدول أّن عدد املستجيبات هو )

 أدوات الّدراسة:

لتحقيق أهداف الّدراسة ولإلجابة عن أسئلتها، قامت الباحثة بإعداد استبانة موجهة مُلعّلامت الصفوف األولية ورياض األطفال، وقد  

 مرت االستبانة باملراحل الّتالية:

 :إعداد الصورة املبدئية لالستبانة 

راسات السابقة ذات  تم صياغة الفقرات وتنظيم حماورها من خالل االطالع عىل العديد من الّدوريات واملجالت والبحوث والدِّ

 هذا اجلانب.الصلة بمشكلة الّدراسة احلالية، باإلضافة ملقابلة جمموعة من ذوي االختصاص يف هذا املجال لالستفادة من خرباهتم يف 

 :صدق أداة الّدراسة 

 من أجل التحقق من صدق أداة الّدراسة تم استخراج مؤرشات الصدق الّتالية:

 : من خالل عرض األداة عىل عدد من املحكمني.الصدق الظاهري -

معلمة،  20مكونة من  بعد التأكد من الصدق الظاهري لألداة، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانًيا عىل عّينة استطالعية :الصدق الداخيل -

ومن أجل التأكد من االتساق الداخيل لالستبانة تم حساب معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات االستبانة، وبني الّدرجة الكلية 

 الّتالية: ُتوّضحها اجلداول (، وجاءت النتائج كامPearsonللمحور الذي تنتمي إليه باستخدام معامل ارتباط بريسون )

(: ُمعامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور )دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة 2جدول )

 الوجبة( بالّدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة

 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.230* 9 0.637** 

2 0.394** 10 0.643** 

3 0.436** 11 0.739** 

4 0.461** 12 0.774** 

5 0.683** 13 0.601** 

6 0.726** 14 0.751** 

7 0.669** 15 0.645** 

8 0.643** 16 0.665** 

 ( فأقل.0.01( فأقل. **دالة عند مستوى الداللة )0.05*دالة عند مستوى الداللة ) 
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ُمعامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور )الصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة ( : 3جدول )

 الوجبة( بالّدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة

 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.597** 10 0.537** 

2 0.742** 11 0.575** 

3 0.810** 12 0.628** 

4 0.552** 13 0.748** 

5 0.621** 14 0.450** 

6 0.530** 15 0.710** 

7 0.577** 16 0.595** 

8 0.652** 17 0.635** 

9 0.746** 18 0.459** 

 ( فأقل.0.01**دالة عند مستوى الداللة ) 

لعبارات حمور )املقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية( بالّدرجة  (: ُمعامالت ارتباط بريسون4جدول )

 الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة

 معامل االرتباط باملحور رقم العبارة معامل االرتباط باملحور رقم العبارة

1 0.665** 6 0.800** 

2 0.641** 7 0.777** 

3 0.720** 8 0.792** 

4 0.780** 9 0.782** 

5 0.614** 10 0.704** 

 ( فأقل.0.01**دالة عند مستوى الداللة ) 

( أّن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع الّدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 4، 3، 2يتضح من اجلداول السابقة ) 

( فأقل، وذات قيم متوسطة ومرتفعة، مما يشري إىل أّن عبارات 0.01(، )0.05العبارة موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 بدرجة صدق مرتفعة وصالحيتها للتطبيق امليداين.حماور الّدراسة تتمتع 

 :تقدير ثبات أداة الّدراسة 

( يوضح معامل الثبات ملحاور أداة الّدراسة، 5، واجلدول رقم )"ألفا كرونباخ"تّم التأكد من ثبات أداة الّدراسة باستخدام معامل  

 وهي:
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 (: معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الّدراسة5جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات املحاور

 0.867 16 املحور األول: دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة

 0.908 18 املحور الثاين: الصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة

 0.900 10 املحور الثالث: املقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية

 0.895 44 الثبات الكيل لالستبانة

 - 0.867( يتضح أّن معامل الثبات ملحاور الّدراسة عاٍل، حيث يرتاوح ما بني )5ومن خالل النتائج املوضحة أعاله بجدول ) 

 (، وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة الّدراسة للتطبيق امليداين.0.895(، وبلغت قيمة معامل الثبات العام )0.908

  الّدراسة:الصياغة النهائية ألداة 

 تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزئيني: 

: املعلومات األولية لعّينة الّدراسة ومنها: املؤهل التعليمّي، التخصص يف رياض األطفال أو اخلربة يف الصفوف األولية، اجلزء األول

 دورات تدريبية يف جمال الّثقافة الغذائّية.املرحلة التي تدرسينها، عدد سنوات اخلربة، عدد األطفال يف الفصل، احلصول عىل 

: يتضمن حماور االستبانة، وتتكون االستبانة من ثالث حماور رئيسّية )دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية اجلزء الثاين

ئّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة، املقرتحات التي تساعد الصحّية أثناء فرتة الوجبة، الصعوبات التي تواجه امُلعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذا

 املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية(.

 تم صياغة االستبانة بصورة ّنائية، وذلك عىل النّحو الّتايل:

 (: توزيع عدد العبارات عىل حماور االستبانة قبل التعديل وبعده6جدول)

 حماور االستبانة
دات قبل إمجايل عدد املفر

 التعديل

إمجايل عدد املفردات بعد 

 التعديل

 7 7 املتغريات األساسية

 16 16 املحور األول: دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة

 18 15 الصحّية أثناء فرتة الوجبةاملحور الثاين: الصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية 

 10 10 املحور الثالث: املقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية

 51 48 املجموع الكيل للعبارات

 األسلوب اإلحصائي املستخدم :

 تم استخدام األساليب اإلحصائية الّتالية:

 الّدراسة، وحتديد استجابات أفراد العّينة ملحاور الّدراسة.التكرارات والنسب املئوية لوصف عّينة  -

 املتوسطات احِلسابّية واالنحرافات املعيارّية لرتتيب استجابات أفراد العّينة جتاه فقرات حماور الّدراسة. -

 ( لتحديد مدى صدق االتساق الداخيل األداة االستبانة.Pearsonمعامل ارتباط بريسون ) -

 كرونباخ لتحديد ثبات فقرات االستبانة.معامل ثبات ألفا  -
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 نتائج الّدراسة امليدانية ومناقشتها:

 أواًل: فيام يتعلق باإلجابة عن املحور األول: 

 جاءت النتائج كام يوضحها اجلدول الّتايل: 

عّلـامت مرحلـة (: استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت الصفوف األولية ورياض األطفـال عـىل عبـارات حمـور )دور مُ 7جدول )

 (الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة

 م
 العبارة 

 درجة الموافقة

ابي  
ِحس

ط ال
وس

لمت
ا

ري   
معيا

ف ال
حرا

االن
 

يب
لترت

ا
فقة 

موا
ة ال

درج
 

 أوافق بشدة أوافق محايد أرفض أرفض بشدة
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
الثّقافة الغذائّية أعترب مفهوم 

أعلى من مستوى إدراك وفهم 
 الطّفل.

 أرفض 16 1.30 2.33 7.3 7 15.6 15 15.6 15 26 25 35.4 34

2 
كبري ومهم يف إكساب  يل دور

األطفال الثّقافة الغذائّية 
 الصحّية.

 أوافق بشدة 4 0.60 4.25 33.3 32 58.3 56 8.3 8 0 0 0 0

3 
أشارك األطفال عند تناول 

 أوافق 14 0.88 3.99 29.2 28 49 47 13.5 13 8.3 8 0 0 اإلفطار.وجبة 

األطفال يف نوعية  يقلدين 4
 األطعمة اليت أتناوهلا.

 أوافق 8 0.88 4.15 38.5 37 44.8 43 10.4 10 5.2 5 1 1

5 
بتطبيق العادات الصحيحة  أبادر

يف الغذاء فأكون منوذجا 
 لألطفال.

 أوافق 9 0.79 4.15 34.4 33 50 48 12.5 12 2.1 2 1 1

لألطفال مفهوم  أوضح 6
 ومكونات الغذاء الصحّي.

 أوافق بشدة 5 0.70 4.23 37.5 36 49 47 12.5 12 1 1 0 0

7 
لألطفال اآلثار املرتتّبة  أوضح

 أوافق بشدة 3 0.66 4.28 38.5 37 52.1 50 8.3 8 1 1 0 0 على تناول الغذاء السيء.

التصرف مع األطفال يف  أساعد 8
 الفائض من الطعام.

 أوافق بشدة 1 0.64 4.33 41.7 40 51 49 6.3 6 1 1 0 0

9 
الطّفل اإلجيايّب يف  أعزز سلوك

 أوافق بشدة 2 0.61 4.29 37.5 36 54.2 52 8.3 8 0 0 0 0 الّتغذية.

الغذاء غري الصحّي من  أستبعد 10
 وجبة الطّفل.

 أوافق 11 0.83 4.10 35.4 34 43.8 42 16.7 16 4.2 4 0 0

11 
اأُلسر يف املواصفات اليت  أرشد

ينبغي توافرها يف الغذاء 
 الصحّي.

 أوافق 13 0.77 4.02 27.1 26 51 49 18.8 18 3.1 3 0 0

12 
إشراك اأُلسر يف  أعمل على

تعزيز الثّقافة الغذائّية الصحّية 
 لدى الطّفل.

 أوافق 15 0.87 3.94 24 23 55.2 53 12.5 12 7.3 7 1 1
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فيام يتعلق بدور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة، فإّن االستجابات التي حصلت عىل  

ُأعزز "(. 4.33ِحسايّب )، بمتوسط "األطفال يف الترصف مع الفائض من الطعام أساعد" متوسطات أعىل كانت عىل النّحو الّتايل:

، بمتوسط "لألطفال اآلثار املرتّتبة عىل تناول الغذاء اليسء أوضح"(. 4.29، بمتوسط ِحسايّب )"الّطفل اإلجيايّب يف الّتغذية سلوك

 (.4.28ِحسايّب )

، "بة اإلفطارأشارك األطفال عند تناول وج"أما االستجابات التي حصلت عىل متوسطات أقل فكانت عىل النّحو الّتايل:  

(. 3.94، بمتوسط ِحسايّب )"إرشاك األرُس يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى الّطفل أعمل عىل"(. 3.99بمتوسط ِحسايّب )

 (. 2.33، بمتوسط ِحسايّب )"أعترب مفهوم الّثقافة الغذائّية أعىل من مستوى إدراك وفهم الّطفل"

وًتا يف استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت مرحلة الّطفولة عىل حمور )دور ُمعّلامت مرحلة نستخلص مما سبق: أّنه يوجد هناك تفا 

(، وهذه 4.33إىل  2.33الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة(، حيث أّن املتوسط احِلسايّب يرتاوح ما بني )

 امسة من فئات املقياس املتدرج اخلاميّس. املتوسطات تقع بالفئة الثانية والرابعة واخل

رتة وأّن املتوسط العام الستجابات أفراد الّدراسة عىل حمور )دور ُمعّلامت مرحلة الّطفولة يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء ف 

( وهذا املتوسط يقع بالفئة 0.46( وانحراف معيارّي )5درجة من  4.04الوجبة( من وجهة نظر ُمعّلامت مرحلة الّطفولة قد بلغ )

عىل أداة الّدراسة، وُتعزى الباحثة هذه النتيجة إىل وعي وإدراك  "أوافق"فئات املقياس اخلاميّس، والتي تشري إىل درجة الرابعة من 

ن ُمعّلامت مرحلة الّطفولة بأمهية إرساء وتشجيع اكتساب الّثقافة الغذائّية وتكوين الوعي الغذائّي لدى أطفالنا، ألّّنا من أهم ما يمك

ذه املرحلة، والتي يتسع خالهلا نطاق اهتامماته وخرباته، لذلك فمن الرضورّي االهتامم بغرس الّثقافة الغذائّية يف إكسابه للطفل يف ه

 نفس الّطفل بصورة غري مبارشة من خالل القدوة والتشجيع املستمر وتقديم املواقف السلوكّية املوجهة.

، والتي توصلت نتائجها إىل أّن املعلمني عىل (MacIntyre, U. E., et.al, 2015وتتفق نتائج هذا املحور مع ما جاءت به دراسة ) 

 , Sisson,Sدراسة)وعي بدورهم الذي يتمثل يف تزويد الطالب باملعلومات الصحيحة وتوجيههم إىل العادات الصحّية الّسليمة، و

at.al, 2016)ية الصحّية لدى األطفال. ، والتي توصلت نتائجها إىل دور املعلمني البارز يف تنمية سلوك الّتغذ 

13 
إدارة املدرسة بالقيام  أطالب

حبمالت توعوية حول الثّقافة 
 .الغذائّية لدى األطفال

 أوافق 6 0.67 4.20 33.3 32 54.2 52 11.5 11 1 1 0 0

14 
باحلمالت التوعوية حول  أشارك

الثّقافة الغذائّية اليت تقيمها 
 املدرسة.

 أوافق 7 0.72 4.16 32.3 31 53.1 51 12.5 12 2.1 2 0 0

15 
بالتثقيف الغذائّي لألطفال  أقوم

بالتعاون مع األسرة عرب نشرات 
 مكتوبة.

 أوافق 10 0.75 4.11 30.2 29 54.2 52 13.5 13 1 1 1 1

16 
بالتثقيف الغذائّي لألطفال  أقوم

عرب وسائل التواصل 
 االجتماعّي.

 أوافق 12 0.81 4.05 30.2 29 49 47 17.7 17 2.1 2 1 1

 أوافق 0.46 4.04 احِلسايّب العاماملتوسط 
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 ثانًيا: فيام يتعلق باإلجابة عن املحور الثاين:

 جاءت النتائج كام يوضحها اجلدول الّتايل:

(: استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت الصفوف األولية ورياض األطفال عىل عبارات حمور )الصعوبات التي تواجه 8جدول )

 (الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبةاملُعّلامت يف تعزيز الّثقافة 

 العبارة م

 درجة املوافقة

يبّ 
سا

حل
ط ا

س
تو

امل
ّي  

ار
عي

امل
ف 

را
ح

الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

قة
اف

ملو
ة ا

ج
در

 

أرفض 

 بشدة
 أوافق حمايد أرفض

أوافق 

 بشدة

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
أجد صعوبة يف ترسيخ العادات الغذائّية الصحّية لدى 

 األطفال.
 أوافق 15 0.82 3.80 14.6 14 61.5 59 13.5 13 10.4 10 0 0

 أوافق 14 0.97 3.82 24 23 49 47 13.5 13 12.5 12 1 1 .يف مالحظة األطفال أثناء تناوهلم الغذاء أجد صعوبة 2

3 
األطفال يف نوعية األغذية التي حيرضوّنا، مما يزيد من  خيتلف

 صعوبة املتابعة.
 أوافق 9 0.93 3.95 28.1 27 50 48 11.5 11 9.4 9 1 1

 أوافق 6 0.69 3.97 18.8 18 62.5 60 15.6 15 3.1 3 0 0 تناول طعامه أثناء فرتة الوجبة. رفض الّطفل 4

5 
التي حيرضها األطفال خمالفة إلرشادات الغذاء  األغذية

 الصحّي.
 أوافق 16 0.88 3.70 14.6 14 53.1 51 20.8 20 10.4 10 1 1

 أوافق 10 0.78 3.91 19.8 19 57.3 55 16.7 16 6.3 6 0 0 يف اقناع األطفال بتناول الوجبة كاملة. أجد صعوبة 6

 أوافق 17 0.89 3.68 14.6 14 51 49 22.9 22 10.4 10 1 1 األطفال عن إحضار الغذاء الصحّي. يمتنع 7

 أوافق 11 0.93 3.91 24 23 55.2 53 10.4 10 8.3 8 2.1 2 .إمكانّيات لتوفري وجبات صحّية بديلة للطفل ال توجد 8

9 
الوقت، من العوامل التي حتد من أدائي لتوجيه  عامل

 األطفال يف فرتة الوجبة.
 أوافق 5 0.90 4.01 29.2 28 53.1 51 8.3 8 8.3 8 1 1

10 
األطفال الكبري، من العوامل التي حتد من أدائي لتوجيه  عدد

 الوجبة. مجيع األطفال أثناء تناول
 أوافق 2 0.80 4.20 37.5 36 50 48 8.3 8 3.1 3 1 1

11 
املكان املخصص لتناول الطعام غري مناسب لتناول  يعترب

 األطفال الوجبة.
 أوافق 4 0.89 4.07 34.4 33 45.8 44 13.5 13 5.2 5 1 1

 أوافق 8 0.79 3.96 21.9 21 59.4 57 11.5 11 7.3 7 0 0 .الّطفل احلرية الكاملة يف اختيار أطعمته إعطاء 12

13 
أرسة الّطفل لتوجيهايت حول وجبة اإلفطار التي  عدم تقبل

 حيرضها الّطفل من املنزل.
 أوافق 13 0.93 3.85 24 23 49 47 16.7 16 9.4 9 1 1

 أوافق 3 0.80 4.14 33.3 32 52.1 50 10.4 10 3.1 3 1 1 الّطفل بأصدقائه عند تناول وجبة اإلفطار. يقتدي 14

 أوافق 18 0.93 3.58 12.5 12 50 48 21.9 21 14.6 14 1 1 يتجاوب الّطفل مع إرشادايت أثناء تناول وجبة اإلفطار. ال 15
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فيام يتعلق بالصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة، فإّن االستجابات التي حصلت 

الغذائّي غري اجلّيد لدى التجارية لألغذية غري الصحّية تغرس السلوك  اإلعالنات" عىل متوسطات أعىل كانت عىل النّحو الّتايل:

 األطفال الكبري من العوامل التي حتد من أدائي لتوجيه مجيع األطفال أثناء تناول عدد"(. 4.41، بمتوسط ِحسايّب )"األطفال

 (.4.14، بمتوسط ِحسايّب )"الّطفل بأصدقائه عند تناول وجبة اإلفطار يقتدي"(. 4.20، بمتوسط ِحسايّب )"الوجبة

التي حُيرضها األطفال خمالفة إلرشادات  األغذية"التي حصلت عىل متوسطات أقل فكانت عىل النّحو الّتايل: أما االستجابات 

يتجاوب  ال"(. 3.68، بمتوسط ِحسايّب )"األطفال عن إحضار الغذاء الصحّي  يمتنع"(. 3.70، بمتوسط ِحسايّب )"الغذاء الصحّي 

 (.3.58بمتوسط ِحسايّب ) ،"الّطفل مع إرشادايت أثناء تناول وجبة اإلفطار

نستخلص مما سبق: أّنه يوجد تقارب يف استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت مرحلة الّطفولة عىل حمور )الصعوبات التي تواجه 

(، وهذه 4.41إىل  3.58املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثناء فرتة الوجبة(، حيث أّن املتوسط احِلسايّب هلم يرتاوح ما بني )

 املتوسطات تقع بالفئة الرابعة واخلامسة من فئات املقياس املتدرج اخلاميّس.

ء وأّن املتوسط العام الستجابات أفراد الّدراسة عىل حمور )الصعوبات التي تواجه املُعّلامت يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية أثنا

( وهذا املتوسط يقع 0.53( بانحراف معيارّي )5درجة من  3.93قد بلغ ) _الطفولة من وجهة نظر ُمعّلامت مرحلة_فرتة الوجبة( 

عىل أداة الّدراسة، وتفرس الباحثة هذه النتيجة بأّن تعزيز  "أوافق"بالفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميّس، والتي تشري إىل درجة 

ين ومدربني عىل نرش تلك الّثقافة يف نفوس األطفال، ولذلك فمن املهم الّثقافة الغذائّية الصحّية لدى األطفال يتطلب أشخاًصا قادر

 تطوير قدرات تلك املُعّلامت وتزويدهّن باملعرفة واملهارات الرضورّية يف جماالت الّتغذية بشكل عام.

ندوات وورش العمل ، والتي توصلت نتائجها إىل رضورة عقد ال(2017وتتفق نتائج هذا املحور مع ما جاءت به دراسة )آل غيهب، 

 لتوعية املُعّلامت يف جمال الّتغذية الصحّية.

 ثالًثا: فيام يتعلق باإلجابة عن املحور الثالث:

 جاءت النتائج كام يوضحها اجلدول الّتايل:

 

 

 

16 
التعاون من قبل األرسة يف تعزيز الّثقافة الغذائيّة  ضعف

 الصحّية لدى أطفاهلم.
 أوافق 12 0.86 3.91 26 25 44.8 43 22.9 22 6.3 6 0 0

17 
األرسة مع التثقيف الغذائّي عرب وسائل تفاعل  ضعف

 التواصل االجتامعّي.
 أوافق 7 0.81 3.97 24 23 56.3 54 12.5 12 7.3 7 0 0

18 
التجارية لألغذية غري الصحّية تغرس السلوك  اإلعالنات

 الغذائّي غري اجلّيد لدى األطفال.
0 0 2 2.1 6 6.3 39 40.6 49 51 4.41 0.70 1 

أوافق 

 بشدة

 أوافق 0.53 3.93 احِلسايّب العام املتوسط
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تساعد  (: استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت الصفوف األولية ورياض األطفال عىل عبارات حمور )املقرتحات التي9جدول )

 املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية(

فيام يتعلق باملقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية، فإّن االستجابات التي حصلت عىل متوسطات أعىل 

األنشطة  استغالل"(. 4.56، بمتوسط ِحسايّب )"القيام بحمالت توعوية حول الّثقافة الغذائّية لدى األطفال" كانت عىل النّحو الّتايل:

 استغالل"(. 4.53، بمتوسط ِحسايّب )"نرشات...( الالصفية يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية )ندوات، ورش عمل، توزيع

 (.4.51، بمتوسط ِحسايّب )"املجاالت الفنية يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية )قصص، جمسامت، رسومات، أناشيد...(

 العبارة م

 درجة املوافقة
يبّ 

سا
حل

ط ا
س

تو
امل

ّي  
ار

عي
امل

ف 
را

ح
الن

ا
 

ب
رتتي

ال
 

قة
اف

ملو
ة ا

ج
در

 

أرفض 

 بشدة
 أوافق حمايد أرفض

أوافق 

 بشدة

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 1 0.59 4.56 60.4 58 36.5 35 2.1 2 1 1 0 0 ام بحمالت توعوية حول الّثقافة الغذائّية لدى األطفال.القي 1
أوافق 

 بشدة

2 
األنشطة الالصفية يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية  استغالل

 نرشات...(. )ندوات، ورش عمل، توزيع
0 0 0 0 4 4.2 37 38.5 55 57.3 4.53 0.58 2 

أوافق 

 بشدة

3 
األرسة مع الّطفل يف الربامج التي تقيمها املدرسة أو  إرشاك

 الروضة.
1 1 1 1 7 7.3 37 38.5 50 52.1 4.40 0.76 10 

أوافق 

 بشدة

4 
وسائل التواصل االجتامعّي يف نرش الّثقافة الغذائّية  استغالل

 الصحّية.
0 0 1 1 4 4.2 45 46.9 46 47.9 4.42 0.63 9 

أوافق 

 بشدة

5 
وجبات صحيّة بديلة لألطفال الذين مل حيرضوا وجبتهم أو  تقديم

 أنواع غري صحّية. الذين حتتوي وجباهتم عىل
0 0 1 1 6 6.3 36 37.5 53 55.2 4.47 0.66 5 

أوافق 

 بشدة

 6 0.63 4.47 53.1 51 41.7 40 4.2 4 1 1 0 0 وسائل تعليمّية حول األغذية الصحّية. تصميم 6
أوافق 

 بشدة

 4 0.62 4.50 56.3 54 37.5 36 6.3 6 0 0 0 0 تتناول مواصفات الغذاء الغري صحّي. وضع قائمة 7
أوافق 

 بشدة

 8 0.74 4.43 53.1 51 39.6 38 5.2 5 1 1 1 1 برامج تثقيفية باستخدام برامج الرسوم املتحركة. إعداد 8
أوافق 

 بشدة

9 
الصحيّة املجاالت الفنية يف تعزيز الّثقافة الغذائّية  استغالل

 )قصص، جمسامت، رسومات، أناشيد...(.
0 0 1 1 4 4.2 36 37.5 55 57.3 4.51 0.63 3 

أوافق 

 بشدة

10 
مع وزارة الّصحة يف إعداد خطة لوجبات صحيّة  التعاون

 لألطفال.
0 0 0 0 10 10.4 33 34.4 53 55.2 4.45 0.68 7 

أوافق 

 بشدة

 بشدةأوافق  0.48 4.47 املتوسط احِلسايّب العام
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برامج تثقيفية باستخدام برامج الرسوم  إعداد"ات أقل فكانت عىل النّحو الّتايل: أما االستجابات التي حصلت عىل متوسط

، بمتوسط ِحسايّب "وسائل التواصل االجتامعّي يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية استغالل"(. 4.43، بمتوسط ِحسايّب )"املتحركة

 (.4.40، بمتوسط ِحسايّب )"ة أو الروضةاألرسة مع الّطفل يف الربامج التي تقيمها املدرس إرشاك"(. 4.42)

نستخلص مما سبق أّن هنالك تقارًبا يف استجابات أفراد الّدراسة من ُمعّلامت مرحلة الّطفولة عىل حمور )املقرتحات التي تساعد  

(، وهذه املتوسطات تقع بالفئة 4.56إىل  4.40املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية(، حيث أّن املتوسط احِلسايّب يرتاوح ما بني )

 عىل أداة الّدراسة. "أوافق بشدة"اخلامسة من فئات املقياس املتدرج اخلاميّس، والتي تشري إىل درجة 

وأّن املتوسط العام الستجابات أفراد الّدراسة عىل حمور )املقرتحات التي تساعد املُعّلامت يف نرش الّثقافة الغذائّية الصحّية( من 

( وهذا املتوسط يقع بالفئة اخلامسة من 0.48( وانحراف معيارّي )5درجة من  4.47ُمعّلامت مرحلة الّطفولة قد بلغ ) وجهة نظر

عىل أداة الّدراسة. وتفرس الباحثة هذه النتيجة: أّنه ينبغي عىل املُعّلامت  "أوافق بشدة"فئات املقياس اخلاميّس والتي تشري إىل درجة 

الالصفية واحلمالت التي تستهدف زيادة الوعي نحو الّتغذية الصحّية وإرشاك ُأرس األطفال بشكل مبارش  تكثيف الربامج واألنشطة

فيها، باإلضافة إىل تعزيز البيئة التعليمّية من خالل توافر جمموعة متنوعة من األغذية، وأن تتيح هذه البيئة فرصة لتشجيع جمموعة من 

 ّية الصحّية.السلوكّيات التي تعزز الّثقافة الغذائ

، والتي توصلت نتائجها إىل أّنه جيب (Passmore, S., & Donovan, M., 2014وتتفق نتائج هذا املحور مع ما جاءت به دراسة )

، واملتابعة عىل كل مدرسة أن تقوم بتقييم براجمها من خالل مراجعة املرافق املدرسّية واملناهج الدراسّية واملهارات واألنشطة الالصفية

 املستمرة هلا من أجل تعزيز البيئة التعليمّية إلتاحة الفرصة لتشجيع األطفال عىل اكتساب الّتغذية الصحّية. 

 :التوصيات 

 من خالل نتائج الّدراسة، توصلت الباحثة إىل جمموعة من التوصيات متثلت يف الّتايل:

  الصحّية ألطفال املدارس.رضورة تدخل املدرسة واألرسة يف حتسني عادات الّتغذية 

 .أمهية عقد دورات تدريبية للُمعّلامت للتوعية يف جمال الّتغذية الصحّية للطفل 

 األنشطة الالصفية يف تعزيز الّثقافة الغذائّية الصحّية. أمهية استغالل 

 .رضورة تفاعل األرسة مع التثقيف الغذائّي عرب وسائل التواصل االجتامعّي 

  توعوية حول الّثقافة الغذائّية لدى األطفال.أمهية القيام بحمالت 

 أنواع غري صحّية. وجبات صحّية بديلة لألطفال الذين مل حيرضوا وجبتهم أو الذين حتتوي وجباهتم عىل رضورة تقديم 

 مع وزارة الّصحة يف إعداد خطة لوجبات صحّية لألطفال. رضورة التعاون  

 املتحركة.برامج تثقيفية باستخدام برامج الرسوم  إعداد  
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The Role of Childhood Female Teachers in promoting Healthy Food Culture from 
 the perspective of Female Teachers in Hail City 

 
Study Abstract 
The aim of this study is to identify the role of childhood female teachers in promoting healthy food culture 
from the perspective of female teachers in hail city. In order to achieve this, the researcher has adopted a 
survey descriptive approach. The questionnaire was used as an instrument for data collection. The sample 
consisted of (96) female teachers at kindergarten and primary classes at only government schools following 
East Hael's office. The results of the study clarified that childhood female teachers have a major role in 
enhancing hygienic feeding culture during the meal. The most important roles include promoting child positive 
behavior in feeding, explaining for children the effects of eating bad food. Also, the results showed that there 
are many difficulties challenge teachers in enhancing hygienic feeding culture during the meal. The most 
prominent of these difficulties are commercials for unhealthy foods, the child emulates his classmates during 

having a meal, and the place for having meals is not suitable for children.The study suggested a number of 

suggestions that help teachers to spread hygienic feeding culture and these suggestions include awareness 
campaigns on hygienic feeding culture for children, set a list include specifics for unhealthy food. The study 
recommended that, it is important to hold training courses for teachers to increase their awareness in the field 
of hygienic feeding culture for the child, and the need for a family interaction with feeding culture through 

social media. 

Keywords: Role of Female Teachers, Childhood, Hygienic Feeding Culture. 
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 د. إبراهيم عثامن حسن عثامن
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 م.2018 – 12 – 4تاريخ قبول البحث 

        

استهدفت هذه الدراسة للتعرف عىل أهم املعوقات التي تواجه الطالب/ املعلم يف التدريب امليداين  لطالب   :مستخلص الدراسة

 دبلوم الرتبية بكلية الرتبية جامعة حائل.

استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحلييل للوصول للنتائج التي حتقق أهداف الدراسة, كام استخدما االستبيان كأداة جلمع 

 ( طالبًا.520(  طالب من املجتمع الكيل والبالغ عددهم )120املعلومات, حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت )

 نتائج أمهها ما ييل: إىل الدراسة توصلت

 برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم عىل اإلرشاف عليه من خمتصني يف املناهج وطرق التدريس.يعتمد  -1

 يمكن الطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل فهم مشكالت الطالب وتصميم أنواع االختبارات التحصيلية املختلفة -2

 ومن املعوقات تدريس مقرر طرق التدريس اخلاصة مع التدريب امليداين. -3

 :ييل ما أمهها توصيات عىل الدراسة وأسفرت

العمل عىل متكني الطالب/ املعلم من مناقشة قضايا الطالب واكتساب القدرة عىل التجديد من خالل برنامج التدريب  .1

 امليداين.

رضورة إتاحة الفرصة للطالب/ املعلم لتنمية خرباته يف جمال التعليم والعمل عىل تنمية اجتاهاته للمشاركة يف اإلرشاف عىل  .2

األنشطة املدرسية 
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 مقدمة: 

يعد التدريب امليداين مرحلة مهمة ورضورية من مراحل إعداد املعلمني, حيث متثل الفرتة الزمنية التي يسمح فيها لطلبة كليات    

الرتبية بالتحقق من صالحية وإجرائية إعدادهم النظري تقنيًا وتعليميًا وإداريًا خلربات ومتطلبات الغرف الدراسية احلقيقية, بإرشاف 

مؤهلني من كلية الرتبية أو معهد اإلعداد ومدرسة التطبيق معا, أو احدامها عىل األقل. بالرغم من إمجاع املربيني عىل  وتوجيه مربيني

أن الرتبية متثل األساس الفعيل لربامج إعداد املعلمني, حيث بدوهنا تصبح هذه الربامج نظرية خالية من أي معنى, وإن برامج 

الهتامم من املهتمني بأمر إعداد املعلمني املتدربني, لكن هناك ظروف ومشكالت تواجه املدرب اإلعداد يف كليات الرتبية جتد ا

واملتدرب أثناء اإلعداد مما يؤثر ذلك سلبًا عىل حتقيق األهداف املرجوة من عملية اإلعداد بدرجة عالية من النجاح لذلك جاءت هذه 

 ( .حائل جامعة –ة نظر طالب دبلوم الرتبية )كلية الرتبية الدراسة للتعرف عىل مشكالت التدريب امليداين من وجه

 مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة هذا البحث يف املحاولة لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما املعوقات  التي تواجه الطالب/ املعلم يف التدريب 

 حائل؟ جامعة –بكلية الرتبية -امليداين لطالب دبلوم الرتبية 

 : أسئلة البحث 

 يسعى هذا البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس السابق الذي يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 ما واقع برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية جامعة حائل؟. -1

 حائل؟  جامعة –إيل أي مدى حتقق أهداف برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية  -2

 حائل؟ جامعة –إيل أي مدى هيتم برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بالتأهيل املهني للطالب/ املعلم بكلية الرتبية  -3

 .حائل؟ جامعة –إيل أي مدى يعد الربنامج الطالب/ املعلم أعدادًا أكاديميًا لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية  -4

 الرتبية نحو املعوقات التي تواجههم يف برنامج التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائل؟.ما وجهة نظر طالب دبلوم  -5

 أهداف البحث: 

 هيدف هذا البحث ملعرفة اآليت:

 واقع برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية جامعة حائل. -1

 .حائل جامعة –مدى حتقق أهداف برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية  -2

 .حائل جامعة –مدى اهتامم برنامج التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية بالتأهيل املهني للطالب/ املعلم بكلية الرتبية  -3

 امعة حائل.ج –اديميًا لطالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية إعداد برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم أعدادًا أك -4

 .امليداين التدريب أثناء تواجههم التي املعوقات عىل حائل جامعة –وجهة نظر طالب دبلوم الرتبية بكلية الرتبية  -5

 أمهية البحث: 

 تتمثل أمهية هذا البحث يف اآليت:

 ة أثناء فرتة التدريب امليداين .الكشف عن املعوقات التي تعرتض طالب دبلوم الرتبي -1

 قد يكون هذا البحث نقطة انطالقة لبحوث أخرى يف هذا املجال. -2
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قد تسهم النتائج والتوصيات التي سيقدمها هذا البحث يف هنايته ملساعدة القائمني عىل أمر التدريب امليداين لطالب دبلوم الرتبية  -3

 باجلامعة يف عالج املعوقات التي تعرتضه. 

 منهج البحث:

بغرض وصف الظاهرة التي يريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها ويعتمد أتبع الباحثان املنهج الوصفي التحلييل  

 (.83م, ص 2009)عثامن,  "دراسة الواقع وهيتم بوصفها وصفًا دقيقًا عنه كيفيًا وكمياً  "عىل

 أداة البحث: 

 البحث كأداة جلمع املعلومات.استخدم الباحثان االستبيان يف هذا 

 الصدق الظاهري: 

للتحقق من الصدق الظاهري لالستبانة تم عرضها يف صورهتا األولية عىل عدد من املحكمني وذلك للتأكد من مدى صالحيتها  

كمني متت من حيث الصياغة ومدى ومالءمتها ومطابقتها للرشوط واملعايري الواجب توفرها يف االستبانة وبموجب مرئيات املح

 إضافة وتعديل بعض الفقرات لتخرج االستبانة يف صورهتا النهائية .

  الثبات: 

هو قدرة األداء عىل إعطاء نفس النتائج يف حالة تطبيقها يف جمتمع مماثل ويعترب رشط رضوري أو الزم للصدق الذايت حيث 

 حلساب معامل ألفا كرو نباخ .  (SPSS)يستحيل دونه تأسيس الصدق الذايت وتأكيده , وقد تم استخدام برنامج 

 الصدق الذايت:

يمثل الرشط األول من رشوط صالحية املقياس الرتبوي ويعرف عىل أن درجة قدرة األداء عىل قياس ما وضع ألجله, كام يعرف  

تم حساب معامل   (SPSS)من برنامج عىل أنه مدى تلبية املقياس )األداء( لألغراض واالستعامالت اخلاصة التي صمم من اجلها, و

 (.102, ص 2008وهي نسبة معقولة حسب رأى علامء القياس كام ذكرها عثامن )  0.89ألفا كرونباخ = 

 حدود البحث:

 جامعة حائل. -: كلية الرتبية املكانية

 م.2017 -2016: الفصل الثاين للعام الدرايس الزمانية

 .حائل جامعة –بكلية الرتبية  -: برنامج التدريب امليداين املوضوعية

 م. 2017 -2016: طالب دبلوم الرتبية للعام الدرايس البرشية

 مصطلحات البحث:

يقصد هبا يف هذا البحث الصعوبات التي تواجه الطالب/ املعلم أثناء فرتة التدريب وأيضًا املعوقات التي تواجه املعوقات:  -1

 التدريب امليداين. واملوجهني الرتبويني الذين يقومون باإلرشاف عىل الطالب وتوجيههم.املسئولني عن 

يعرف بأنه البوتقة التي تنصهر فيها معارف ومفاهيم الطالب واملعلمني مع واقع مهنة التدريس يف املدرسة وهي التدريب امليداين:  -2

 االنتقال من النظريات إيل التطبيق موضع التنفيذ.أهم خربة يف مهنة التدريس متكن الطالب من أن يضع عملية 
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م دبلوم الرتبية بكلية الرتبية جامعة حائل  الذين تم 2017 -2016يقصد هبم يف هذا البحث طالب طالب دبلوم الرتبية:  -3

 م. 2017 -2016تدريبهم يف مدارس التعليم العام أثناء فرتة التدريب امليداين الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 

 اإلطار النظري للبحث:

يلعب املعلم دورًا بالغ األمهية واخلطورة يف عميلتي التعليم والتعلم وهناك دورين أساسيني للمعلم حيددان نطاق أدوار املعلم: 

له, وذويه, رسالته الرتبوية دور يف املدرسة كمدرب منشئ لألجيال, ومنقي للرتاث أمامهم, ودور يف املجتمع كمدرب وقائد بني أه

وجريانه وجمتمعه الكبري. يمكن القول إن األدوار التي يقوم هبا املعلم يف العمل التعليمي يستلزم تعدد جوانب إعداده والتي تتمثل يف 

 اآليت:

 (.40م, ص 2004اجلانب األكاديمي, اجلانب التخصيص, اجلانب املهني الرتبوي, اجلانب الشخيص, واجلانب املادي )راشد, 

( أن أدوار املعلم يف عامل متغري فالقرن احلادي والعرشين حيتاج إيل نوعية 109 -96م, ص 2005عبد السميع, وحوالة )ويرى 

جديدة من املتعلمني, لديه القدرة عىل تنمية شخصية املتعلم وإضافة أنامط سلوك جديدة له, ولديه امليل للتجديد والتطور. من خالل 

 علم األساسية, وريية مستقبلية ألدوار املعلم اجلديدة.حمورين أساسيني مها: أدوار امل

أدوار املعلم األساسية: عىل الرغم من التقدم العلمي التكنولوجي اهلائل يف جماالت االتصاالت والوسائل التعليمية,  املحور األول:

 فإن املعلم ما يزال له مكانته اخلاصة التي ال تستطيع أي وسيلة أو أداة أن تضاهيها.

ريية مستقبلية ألدوار املعلم اجلديدة: تعد سامت ومميزات القرن احلادي والعرشين وما طرأ عليه من تغريات أثرت عىل  ملحور الثاين:ا

 مجيع مناحي احلياة االقتصادية, السياسية, االجتامعية نتيجة االستخدام اهلائل للعلم والتكنولوجيا ومن ثم أدوار املعلم التي يأمل أن

ها املعلم حتى يستطيع أن يواكب متطلبات هذا القرن حيث أصبح املعلم ميرسًا للعملية التعليمية ودوره كخبري يف استخدام يطلع علي

التكنولوجيا لتسهيل عملية التعليم والتعلم , وتقع عىل عاتقه املشاركة يف إدارة اجلودة يف غرفة الفصل ودوره كباحث تربوي باعتباره 

درات االبداعية للتالميذ. وباعتباره خمططًا لعملية التدريس, ومنظاًم للخربات وللبيئة التدريسية املناسبة, املكتشف للمواهب والق

 وقائدًا لألنشطة واملامرسات التدريسية, ومبدع يف العمليات التدريسية, ومقوم لعملية التعليم ومرشد نفيس.

الصوت الواضح, والصدق, واألمانة الفكرية, واالنضباط واالتزان املظهر الالئق, الكفاءات املرتبطة بسامت املعلم الكفء : 

 االنفعايل, املوضوعية. 

 من الكفاءات املرتبطة باملهنة والتخصص:

حيدد حاجات التالميذ بام يتالءم مع خصائصهم العمرية, وحيدد األهداف التعليمية اخلاصة بموضوع الدرس,  أنالتخطيط:  -1

مية, وخيطط لالختبارات التحصيلية, ليختار أساليب التدريس املناسبة, ويعد خطة يومية تتوافق مع اخلطة وحيلل حمتوى املادة التعلي

 السنوية.

أن يقدم املادة الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي, ويستخدم أساليب تالئم املوقف التعليمي, ويراعي الفروق التنفيذ:  -2

حاجاهتم, ويستخدم يف تدريسه لغة واضحة سليمة للتالميذ, وحيافظ عىل انتباه التلميذ أثناء الفردية بني التالميذ يف ضوء مقدراهتم و

 الرشح, ويستخدم مبادئ تعديل السلوك االجيايب للتالميذ, ويذلل الصعوبات أو املعوقات التي حتول دون فاعلية التواصل.
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ضوعة, ويستخدم أساليب وأدوات القياس والتقويم التي تناسب أن يقوم بإعداد االختبارات التي تناسب األهداف املوالتقويم:  -3

املهارات التعليمية, ويستخدم التقويم املستمر الذي حيدث بعد كل خطوة من اخلطوات العملية التعليمية, ويستخدم التقويم 

 الرتاكمي اخلتامي الذي حيدث يف هناية كل موقف تعليمي.

جديدة عىل املسئولني أو الباحثني أو الدارسني يف الرتبية ومنذ أن أصبحت عملية التعليم  مشكلة إعداد املعلم ليستإعداد املعلم: 

 بصفة عامة, أو التدريس بصفة خاصة مهنة من املهن املتخصصة التي يعد هلا يف الكليات واملعاهد واجلامعات.

أمهية الدور الذي يقوم به املعلم يف  أصبحت هذه املشكلة الشغل الشاغل لكثري من الباحثني يف الرتبية. فانطالقًا من

املؤسسات الرتبوية من حيث التكوين العلمي والثقايف لفكر الطالب, والتشكيل األخالقي والسلوكي. أصبحت مشكلة إعداد املعلم 

 (.39م, ص 2004يف الوقت احلارض هلا أولوية خاصة ألهنا مشكلة تربوية حيث حتدد طبيعة ونوعية األجيال القادمة )راشد, 

أن مشكلة إعداد املعلم واإليامن هبا من قبل املجتمع غاية يف األمهية ألهنا تثبت جمموعة من القضايا الرتبوية واالجتامعية 

العديدة حيث متثل مشكلة الرتبية وحل املشكالت املتعلقة هبا. إن املعلم هو عامد ميدان الرتبية ومفتاحها وأساسها وعليه يقع نجاحها 

إن ميدان إعداد املعلم مهم لكثري من الدراسات التي أوفته حقه ولكن العالج إلعداد املعلم حيتاج باستمرار إيل مزيد من أو فشلها. و

البحث والدراسة والتعميق, ألنه ميدان متجدد وتتجمع فيه كل نتائج البحوث الرتبوية والنفسية يف املجاالت املختلفة وكل جديد يف 

 (.13م, ص 2005اإلنسان, وبناء املجتمعات بوجه عام )البدري, جمال الرتبية, جمال بناء 

(. البد أن تكون عملية إعداد املعلم 24 -22م, ص 2005كام أوردها عبد السميع, وحوالة)جوانب إعداد املعلم يف كليات الرتبية: 

رنامج إلعداد املعلم برصف النظر عن متعددة اجلوانب, اجلانب املعريف التخصيص واجلانب الشخيص. وهذه اجلوانب أساسية يف أي ب

 التخصص واملرحلة التعليمية التي يعد هلا املعلم.

وهي التي ختتص بتقيص املعلومات واحلقائق يف جمال العلوم مثل االخرتاعات احلديثة, تزويد الطالب املعلم أوالً: الثقافة العلمية: 

اصة, متكن املعلم من املزج بني الثقافة اإلنسانية والتقدم العلمي, وتزويد بقدر وافر من الثقافة اإلنسانية العامة, وثقافة العرص خ

 املعلم بلغة أجنبية واحدة عىل األقل كوسيلة من وسائل االتصال باجلديد من االجتاهات اإلنسانية والتقدم العلمي.

تعلمني الذين سيتعامل املعلم معهم يف املستقبل يتضمن التدريب العلمي عىل معرفة طبيعة املثانيًا: اإلعداد املهني الرتبوي للمعلم: 

 من حيث دراسة خصائص نموهم وميوهلم واهتامماهتم وحاجاهتم واجتاهاهتم ودوافعهم, واالملام باألساليب الرتبوية احلديثة.

وأن يتفهم الطالب/ املعلم  تزويد الطالب املعلم باملفاهيم األساسية للمقرر التخصيص الذي يقوم بتدريسه,ثالثًا: اإلعداد األكاديمي: 

 تفهاًم كاماًل ألساسيات ومفاهيم وحقائق املواد املدرسية.

يعترب اإلعداد الشخيص من األمور املهمة يف جمال إعداد الطالب /املعلم ومن السامت الشخصية للمعلم ما رابعًا: اإلعداد الشخيص: 

لياقة البدنية, والقدوة احلسنة يف األقوال واألفعال, والتحكم يف ييل: املظهر اخلارجي املتميز, والصوت الواضح , والصحة وال

االنفعاالت عند التعامل مع اآلخرين, والتحيل بآداب األخالق يف املناقشات املختلفة, و احرتام شخصية وآراء اآلخرين من تالميذ 

آلخرين تتسم بطابع الود واالحرتام والتعاون, وزمالءه  وريساء, والعدل واملوضوعية عند إصدار األحكام, والعالقات املختلفة با

ون ينظر إليه التالميذ نظرة القائد الناجح وهم سعداء هبذه القيادة, وحيب عمله بدرجة واضحة ويظهر ذلك دافعيته للعمل وابداعه 

 (.84م, ص 2004فيه وثقافته العامة )راشد, 
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 العوملة تتمثل يف اآليت: أن يكون املعلم قدوة ( أن السامت الشخصية للمعلم يف عرص63م, ص 2005ويرى مدكور)

 إيامنية, علمية, ثقافية, فكرية, اجتامعية, نفسية, لغوية, تكنولوجية, بحثية, فنية, وديمقراطية. 

( يرى إن السامت الشخصية للمعلم يف عرص اإلطار العلمي العام تتمثل يف اآليت: أن يكون 23م, ص 2005أما البدري )

سب مهارات البحث العلمي وأساليبه وأدواته بطريقة جيدة تساعده يف ممارسته ملهنة التدريس, وأن يكون املعلم قديرًا يف املعلم قد اكت

قيادة اجلامعات ومهارات التعامل مع التالميذ وقيادهتم, وأن يكون املعلم متمتعًا بأخالق رفيعة تظهر يف إخالصه للعمل ويف تأديته 

امعية والرتبوية ويف اإليامن برسالته, وأن يكون املعلم صادقًا مع نفسه واآلخرين, وأن يكون املعلم صانع للواجب بكافة صوره االجت

القرار يف كافة مستويات العمل الرتبوية, وأن يكون املعلم قادرًا عىل تطبيق النظريات الرتبوية, والعملية فيام يسمى بتكنولوجيا 

نفس الوقت األساليب الفنية الستخدام أدوات ووسائل التكنولوجيا يف امليدان الرتبوي التعليم, وأن يكون املعلم قد أتقن يف 

 والتعليمي.  

اجلانب التطبيقي من برنامج تربية املعلمني الذي يقدمه معهد أو كلية تربوية وتنفذ يف فرتة زمنية حمددة يف تعريف التدريب امليداين: 

الطالب املعلم مهارات التدريس, ومتكنه من ممارسة الوظائف املتعددة التي يقوم هبا  إحدى املدارس املتعاونة, وذلك هبدف إكساب

 (.81م, ص 2004املعلم يف املدرسة وخارجها, وتنمية تقديره ملهنة التعليم, واألخالق التي تقوم عليها )عبد اهلل, 

دمها كليات إعداد املعلمني عىل مدى فرتة زمنية حمددة ( يعرف التدريب امليداين بأنه مجيع  األنشطة التي تق44, ص 2010أما بقيعي )

وحتت إرشافها هبدف إتاحة الفرصة للطالب املعلمني بتطبيق ما تعلموه من معلومات وأفكار ومفاهيم نظرية تطبيقًا عمليًا داخل 

 املدرسة, األمر الذي يمكنهم من اكتساب الكفايات الالزمة هلم كمعلمني مستقباًل.

ن التدريب امليداين بأنه برنامج تدريبي علمي تقدمه كليات الرتبية وإعداد املعلمني عىل مدى فرتة زمنية ويعرف الباحثا

حمددة وحتت ارشاف هذه الكليات حتى يستطيع الطالب أن يطبق ما تعلمه من معلومات وأفكار ومفاهيم نظرية تطبيقًا عمليًا أثناء 

 قيامه بالتدريس.

 ( باآليت:158م, ص 2006ام أوردها طعيمه ) كأهداف التدريب امليداين: 

أ/ تعريف الطالب باملجال املهني الرتبوي الذي سوف يعمل به عقب خترجه الوشيك. وبام يشتمل عليه هذا الواقع من قيادات 

 وطالب وأدوار ومسئوليات عليه أن يكتسب الطالب/ املعلم ما ألفه بام ينتظر منه القيام به كمدرس فيام بعد.

احة الفرصة أمام الطالب/ املعلم كي يضع ما درسه من مبادئ وقواعد ونظريات تعليمية وتربوية خالل مراحل إعداده ب/ إت

األكاديمي يف الكلية موضع التطبيق العلمي والفعيل حتى يمكن أن يكتسب عملية إعداد املهنة التدريس بأبعادها النظرية والتطبيقية 

 فيام بعد. مما يزيد كفاءته  وفعاليته كمدرس

ليه يف دراسته اجلامعية وما قبلها من مراحل ع وتعود ألفه ما وهو –ج/ فهو يتمثل يف هتيئة الطالب/ املعلم باالنتقال من دور الطالب 

 إيل دور املدرس وهو ما ينتظر منه القيام به عقب خترجه مما يكفل له انتقاالً طبيعيًا متدرجًا من دور اجتامعي إيل أخر ضمن سلسلة

 أدوار حياته املتعددة .

د/ هتيئ فرصًا واقعية ومبارشة للمتدربني عىل تطوير أساليب سلوكية مالئمة للتفاعل مع التالميذ وملعاجلة حاجاهتم ومشكالهتم فيام 

 بعد.
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 :  تكمن أمهية التدريب امليداين امليدانية يف النقاط اآلتية: أمهية التدريب امليداين

لم املستقبل, حيث تتيح له أن يتفاعل مع التالميذ وكذلك مع كل العاملني يف املدرسة يف مواقف تعليمية تعترب خربة فريدة ملع -1

 حقيقية.

 إهنا تؤهل الطالب/املعلم الكتساب بعض املهارات األساسية للتدريس مثل: حتضري الدرس, وكيفية عرض املعلومات الدراسية. -2

سامت الشخصية, حيث يتحول خالل فرتة قصرية من دور الطالب إيل دور املعلم القائد إهنا تعرف الطالب/املعلم لتغريات يف  -3

 واملسئول.

إهنا تعد الطالب/املعلم ملواجهة حتٍد أسايس وهو أن يكتسب حتت توجيه املرشف املتخصص فهاًم واسعًا وعميقًا لعملية التعلم  -4

 وأيضًا معرفة مشكالت التعليم احلقيقية.

الفريدة التي خيترب فيها الطالب/املعلم نفسه وخيترب رغبته احلقيقية وميوله الصادقة لكي يصبح معلاًم بالفعل, وبالتايل  إهنا الفرصة -5

 فهي فرصة ليكون فيها معلم الغد الجتاهاته اإلجيابية نحو مهنة التدريس.

مبارشة مع معلم الفصل األكثر خربة ومع اهليئة اإلدارية إهنا الفرصة الفريدة املتاحة أمام الطالب/ املعلم ألول مرة لتنمية عالقات  -6

 باملدرسة باعتباره فردًا متميزًا وعضوًا يف مجاعة.

تعترب عنرصًا أساسيًا للطالب/ املعلم حيث يسمح له بنقل النظريات واملبادئ واملفاهيم الرتبوية التي تعلمها يف قاعات  -7

 امرسة يف حجرات الدراسة باملدرسة وهو ميدان عمله يف املستقبل.املحارضات يف كليته إيل جمال التطبيق وامل

تعمل عىل تطوير مهارات الطالب/ املعلم اخلاصة بالتقييم الذايت لقدراته ومدى تقدمه يف التدريس ثم تطوير ما يلزم عىل أساس  -8

 ذايت.

س حرفة يسهل اكتساهبا, بل مهنة حتتاج إيل دراسة متعمقة تعد املحك الرئييس واملعيار األول لتأكيد الصفة املهنية للتعليم أنه لي -9

 وذات دستور أخالقي.

 ( ما ييل:  100 -98م, ص2001: ما أوردها عيل راشد )أسس ومبادئ التدريب امليداين

ب/ املعلم كي اعتبار التدريب امليداين جزءَا أساسيًا من مكونات برنامج إعداد املعلم, حيث هتدف إيل إفساح املجال أمام الطال -1

 يتعرف عىل واقع العملية التعليمية وخيترب قدراته عىل التدريس والقيام بأدوار املعلم املختلفة.

توفر االمكانيات املادية والبرشية مثل املرشف املتخصص واملعلم املتعاون واملسؤولني يف الكلية ومدرسة التدريب واملكافآت  -2

 .املنشودة أهدافها وحتقيق امليداين التدريب لنجاح رضورية أمور –املالية املناسبة 

 التعاون املثمر واملستمر بني القائمني بالتخطيط والتنفيذ واإلرشاف عىل التدريب امليداين, رضوري لتحقيق أهدافها املرجوة. -3

رضوري لتحقيق هذه  وضوح أهداف التدريب امليداين لدى كل املسئولني القائمني عىل اإلرشاف والطالب املعلمني رشط -4

 األهداف.

التخطيط املسبق الفعال للرتبية العملية من قبل املسؤولني واملرشفني واختيار املدارس املتعاونة واملتفهمة لدور هذه التدريب  -5

 امليداين يف جمال إعداد املعلم من األمور املهمة لتحقيق األهداف املنشودة منها.
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ونفسيًا من قبل مرشفه قبل الدخول يف جتربة التدريب امليداين رضورية لنجاح الطالب/ املعلم يف هذه هتيئة الطالب/ املعلم ذهنيًا  -6

 التجربة حيث يتعرف من مرشفه عىل أمهية وأهداف ومراحل التدريب امليداين وكيفية النجاح يف هذه التجربة.

 التي تتضمن أهدافها تنمية القدرة عىل املشاهدة املنظمة اهلادفة املشاهدة واملالحظة الواعية ركن أسايس يف برنامج التدريب امليداين -7

 واملالحظة الواعية الذكية لدى الطالب املعلم.

 أو تدريسية مهارات من –شمولية برنامج التدريب امليداين لتنمية مجيع جوانب ومهارات الطالب/ املعلم سواء داخل الفصل  -8

 .أهدافه وحتقيق الربنامج هذا لنجاح أساس املدرسية, اإلدارة مع وجتاوبه سةاملدر أنشطة مع بتفاعله املدرسة داخل

مراعاة املرشف عىل الطالب املعلمني ما بينهم من فروق فردية سواء يف جمال مهارات التدريس أو التعامل مع اهليئة املدرسية أو  -9

  امليدانية.االشرتاك يف األنشطة املدرسية, من مبادئ وأسس نجاح التدريب امليداين

تقويم الطالب املعلمني بأنواعه املختلفة )من قبل: املرشف واملدرس املتعاون والزمالء( وتقويم ذايت من قبل الطالب املعلم  -10

نفسه, ركن أسايس من أركان التدريب امليداين وحيث أن الطالب املعلم يسهم يف نشاطات عديدة داخل الفصل وخارجه, فإنه ينبغي 

 هذا كل ما يقوم به الطالب املعلم, ليستفيد من معرفة جوانب القوة والضعف لديه يف حتسني أدائه يف املواقف املختلفة.أن يشمل 

بكلية الرتبية جامعة حائل: تتكون وحدة التدريب امليداين من أعضاء يف قسم املناهج وطرق التدريس  هيكل وحدة التدريب امليداين

تيار رئيس الوحدة من قبل رئيس القسم, وما يتم من أعامل يف إطار الوحدة ترفع يف شكل توصيات وخيتارهم رئيس القسم. ويتم اخ

 إىل جملس القسم ويتخذ بشأهنا ما يراه مناسبًا.

 تتمثل مهام وحدة  التدريب امليداين فيام ييل:

 س التدريب وحتديد عدد املرشفني.التخطيط: ويشمل حتديد عدد الطالب املتدربني حسب الرشوط املعمول هبا, حتديد عدد مدار (أ

التنفيذ: ويشمل تفعيل ما تم ختطيطه وتوزيع الطالب عىل املدارس ومتابعة أدائهم فيها, التعاون مع املرشفني وإدارات  (ب

 املدارس. ويف هذا السياق البد من االشارة اىل التنسيق مع إدارة التدريب باإلدارة العامة التعليم.

من التقويم هو التأكد من أن األهداف املرجوة قد حتققت وهناك نوعان من التقويم: األول تقويم  التقويم: الغرض االسايس (ج

طالب التدريب امليداين الذي يتم عىل يد املرشف يف ضوء معايري التقويم )الصفي( الذي يتم عند الزيارات. الثاين التقويم العام 

ء معايري ويشارك قائد املدرسة واملعلم املتعاون يف تقويم طالب التدريب امليداين وقد النهائي والذي يمثل تقوياًم هنائيًا ختاميًا يف ضو

 خصصت هلم درجات معينة يف بطاقة التقويم.  

: تعد هذه املرحلة من أهم املراحل يف برامج التدريب امليداين حيث يكون الطالب/ املعلم مسئوالً مسئولية مرحلة التدريس الفعيل

مجيع املهام واألنشطة التعليمية التي يتطلبها املوقف التعليمي, وجيب عىل الطالب/ املعلم االهتامم يف هذه املرحلة كاملة عن تنفيذ 

بالنقاط الرئيسة التالية: التخطيط الفعال الشامل للدرس, و اختيار الوسيلة التعليمية للدرس, وهتيئة التالميذ قبل بداية الدرس من 

الدرس بطريقة فعالة مثرية, وختام الدرس بمراجعة عنارصه مع التالميذ يف صورة أسئلة أو مناقشة,  مجيع اجلوانب, وعرض عنارص

وتقويم الدرس بطرح أسئلة مرتبطة باألهداف السلوكية للدرس, وتكليف التالميذ بالواجبات املنزلية املرتبطة بالدرس والتي تم 

 االتفاق عليها مع املعلم املتعاون.
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 :التدريب امليدايندور املرشف يف 

الب التهيئة املعرفية واملهارية للطالب املعلمني استعدادًا للرتبية العملية امليدانية بعد أن حتدد له وحدة التدريب امليداين هؤالء الط -1

 الذين سيرشف عليهم.

 املتعاونني.ختطيط عمل الطالب املعلمني يف مدرسة التدريب بالتعاون مع إدارة املدرسة واملعلمني  -2

 تقوم إدارة املدرسة بتوزيع جدول احلصص عىل كل طالب/ معلم مع توضيح املسؤوليات املختلفة امللقاة عىل عاتقه. -3

: لقائد مدرسة التدريب دور مهم يف حتقيق أهداف التدريب امليداين امليدانية ومن مسؤوليات دور قائد املدرسة يف التدريب امليداين

 سة يف التدريب امليداين ما ييل:وأدوار قائد املدر

التعرف عىل مرشف التدريب امليداين والطالب املعلمني وتعريفهم باملدرسة من حيث الفصول الدراسية واملعامل واملختربات  -1

 وأماكن النشاط املدريس املختلفة كام يتم تعريفهم باملعلمني يف فرتة التدريب امليداين.

 ي سوف يقوم الطالب املعلمون باملشاهدة , ثم يقوم بالتدريس ثانيًا.حتديد الصفوف الدراسية الت -2

متابعة التخطيط اليومي للطالب املعلمني والتأكيد من احلضور يف الوقت املحدد واملواظبة عىل ذلك وسري العملية الرتبوية عىل  -3

 الوجه املطلوب.

يف مدى سري التدريب امليداين يف الطريق املرسوم هلا وكيفية التغلب عىل يشارك املرشف واملعلمني املتعاونني يف اجتامعات للتشاور  -4

 بعض الصعاب واملشكالت التي تعرتض طريقها.

يشارك قائد املدرسة يف عملية تقويم الطالب املعلمني من حيث األداء والشخصية داخل الفصول ومن حيث املسامهة يف النواحي  -5

 األنشطة املدرسية املختلفة. اإلدارية التنظيمية واملشاركات يف

 يعمل قدر اإلمكان عىل مساعدة الطالب املعلمني يف كل ما حيتاجونه ويشجعهم عىل تنمية سامهتم الشخصية ومهارهتم املهنية. -6

وعة : أكدت العديد من الدراسات والبحوث امليدانية وجود العديد من املشكالت املتنمشكالت التدريب امليداين يف الوقت احلارض

 التي ختص برامج التدريب امليداين التي تعدها كليات الرتبية وإعداد املعلمني يف البالد يف الوقت احلارض ويمكن تصنيفها بام ييل:

مشكالت تتعلق باإلعداد للرتبية العملية داخل كليات الرتبية: تنشأ من عدم وجود سياسة واضحة فيام يتعلق بربنامج التدريب 

د املعلمني وإمهال التخطيط خالل الفرتة امليدانية اهلامة يف إعداد املعلم, من قصور يف هتيئة املعلم وحتفيزه لالستعداد امليداين يف إعدا

هلذه التجربة وعدم تدريبه داخل كليته عىل املهارات التدريسية املختلفة وضعف املكافاءات املالية املرصودة لإلرشاف عىل تنفيذ 

عىل األداء وإمهال املتابعة ملا حيدث أثناء تنفيذ برنامج التدريب امليداين مما يؤدي إيل فقدان جدية العمل فيام  الربامج مما ينعكس سلباً 

 (.182م, ص 2001يتعلق باألدوار احلقيقية التي يؤدهيا الطالب املعلم وقائد املدرسة واملرشف واملعلم املتعاون )راشد, 

 طريقتها وعدم االعرتاف من مرشيف التدريب امليداين بأساليب الرتبية احلديثة وعدم : تنشأ بسبب االختالف عىلمشكالت اإلرشاف

املواظبة عىل احلضور من قبل املرشفني كام أن الطالب املعلمني يقر بعضهم بضعف النقد البناء داخل الفصل من قبل املرشفني وقد 

رشفني أثناء احلصة وحماكاهتا كام أكدت نفس نتائج الدراسة أكدت بعض نتائج الدراسات استفادة الطالب/ املعلم من تدخالت امل

نفور بعض هؤالء الطالب من املرشفني بسبب عدم التجاوب الفكري, والنفيس لدى الطالب املتدربني, مما ينعكس سلبًا يف تدين 

 مستويات االستفادة من فرتة التدريب العميل.
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تنشأ بسبب ضعف االمكانيات للتدريب العميل من ضيق واكتظاظ يف حجرات مشكالت تتعلق باملدارس التي يتم فيها التدريب: 

الدراسة وعدم اإلضاءة والتهوية ووجود أماكن مناسبة لعقد اجتامعات قبل وبعد التدريب بني الطالب املعلمني واملرشفني إضافة 

 ملشكالت الكتب والوسائل واالجالس وقلة احلصص املخصصة لتدريب الطالب/ املعلم.

كالت تتعلق باإلدارة املدرسية ملدارس التدريب: تنشأ بسبب مؤثرات عىل دورها اإلداري واإلرشايف والتقويمي فأحيانًا تكون مش

دارية املعاملة سيئة من قبل قائد املدرسة نسبة لطبيعته التسلطية مما يؤثر سلبًا عىل نتائج التدريب كام أن انشغال القائد ببعض األعباء اإل

يؤثر يف متابعة الطالب املعلمني وأحيانًا ال يتفق قائد املدرسة مع املرشف عىل التدريب امليداين حول استحقاق الطالب  واإلرشافية

/املعلم مما جيعله يف حالة سيئة كام أن التدريب العميل ببعض مدارس التدريب يتسم بالضعف مما يشجع الطالب عىل إثارة الفوىض 

 واالحتكاك .

ستوى الطالب/ املعلم:  وتتمثل يف ضعف مستوى كثري من الطالب املعلمني يف ختطيط وإعداد دروسهم وعدم مشكالت تتعلق بم

ربط املعلومات من قبل املعلمني بحياة التالميذ ومشكالهتم اليومية وارتباك بعض املعلمني أمام التالميذ بسبب عدم القدرة عىل 

م ومن املالحظ أن معظم املعلمني املتدربني يف الوقت احلايل ال يشاركون يف األنشطة املواجهة مما ينعكس سلبًا عىل ثقة التالميذ هب

املدرسية خارج الفصل مما يضيع عليهم فرص اكتساب املهارات املتنوعة كام أن بعض املعلمني ال يتقيدون باللوائح النظامية للمدارس 

عىل نتائج التدريب العميل, فضاًل عن مستوى الطالب املتدرب األكاديمي  يف املواظبة عىل احلضور يف املواعيد املحددة مما يؤثر سلباً 

 ومستواه املهني ومدى استعداده هلذه التجربة العملية الفريدة.

مشكالت تتعلق بمعلم الفصل: أهم املشكالت االجتاه السلبي لبعض املعلمني املتعاونني نحو جتربة التدريب امليداين بتضييع احلصص 

ستوى التعاون مع الطالب املدربني, كام أن التدخل السلبي من قبل املعلم املتعاون بإظهار عيوب الطالب/ املعلم يتسبب مما يضعف م

 يف اإلحباط وضعف الثقة من قبل طالب الفصل ووضع العراقيل بسبب الغرية يف حالة التميز من قبل الطالب املتدربني.

ملشكالت هلا تأثري سلبي عىل نتائج هذه الفرتة التدريبية نسبة لعدم هتيئة تالميذ فصول مشكالت تتعلق بتالميذ فصول التدريب: هذه ا

التدريب للتعامل مع الطالب املعلمني املتدربني, مما يؤثر عىل التوافق النفيس والفكري هلؤالء التالميذ مع املعلم املتدرب, كام أن 

علم بسبب شعورهم بأن من يقوم بالتدريس ما زال طالبًا مثلهم, كام أن بعض الطالب املشاكسني يفتعلون املشاكل مع الطالب/ امل

كثري من تالميذ فصول التدريب ينرصفون عن التفاعل مع املعلم أثناء رشحه للدروس ألن املعلم ال يملك سلطة منح الدرجات 

 الشهرية وتقويم التالميذ.

 االعداد التتابعي والتكاميل للتدريب امليداين:

أن التدريب امليداين يعد سنام العملية التعليمية وأحد التحديات التي ينبغي لكليات الرتبية االهتامم به ال عداد املعلم  بالرغم من

(. يوجد نظاميني إلعداد املعلم, 36, ص 2016مهنيا وتربويا واجتامعيا ليتمكن من أداء مهنة يكون فيها مربيًا ومفكرًا )اخلررجي, 

عي وتكون بدراسة الطالب التخصص املعيني يف كليات العلوم لطالب املساق العلمي وكليات اآلداب للمساق أوالً: اإلعداد التتاب

األديب, ثم يعمل الطالب دبلوم الرتبية كام هو متبع يف معظم اجلامعات السعودية, واخلليجية وغالبية الدول العاملية, وبعدها يدرس 

التدريب امليداين ملامرسة التدريس يف مدارس التعليم العام. ثانيًا: اإلعداد التكاميل وفيه املقررات الرتبوية التي تتعلق باألعداد و
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تتداخل النظرية مع التطبيق بشكل فعيل أذ توزع املقررات األكاديمية والرتبوية عىل سنوات األعداد األربعة مشفوعة بزيارات متهيدية 

 وتدريب ميداين ولكل نظام حماسن ومسايي.  

        ات السابقة:الدراس

 :( 2002) دراسة النمري/ 1

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املشكالت املهنية التي تواجه معلم الرتبية الرياضية باملرحلة الثانوية. ويتكون جمتمع البحث من 

االستبيان, ومنهج البحث الوصفي معلاًم, وأداة البحث  30معلمي املرحلة الثانوية بوالية شامل كردفان, وتتكون عينة البحث من 

التحلييل, وأهم النتائج: العمل عىل إجياد حل  لعدد الطالب حتى أن تتم عملية التعليم بالطريقة السليمة, وإعداد وتقوم برامج 

العمل عىل تطوير تعليمية وتثقيفية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة لتعديل اجتاهات األفراد نحو الرتبية الرياضية وطبيعة املهنة, و

مناهج الرتبية الرياضية للمرحلة الثانوية وذلك من خالل إتاحة فرص أكرب للمدرس لالبتكار يف تقويم الدروس واالهتامم بأوجه 

 النشاط الرتوحيية.

 :(2008) دراسة شقري/2

يب مع كل من قائد املدرسة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أهم املشكالت التي تواجه الطالب املتدرب يف مدرسة التدر

واملعلم املتعاون واملرشف املتعاون وذلك عند قيامهم بالتدريب امليداين عىل مهارة التدريس يف املدارس, و تكونت عينة الدراسة من 

عي التام ( طالبًا وطالبة , وأدوات البحث االستبيان,   ومنهج البحث املنهج التحلييل الوصفي, و كشفت الدراسة عىل عدم الو39)

بأمهية أهداف التدريب امليداين مما جعل براجمها التدريبية ال تزال واقعة يف اإلطار التقليدي الضيق, وعدم التطور لوضع األهداف 

 السلوكية واستخدام الوسائل التعليمية احلديثة بشكل واع, وعدم االهتامم هبا كجزء مهم لصقل شخصية املتدرب ملهنة املستقبل.

 (: 2008لطراونة, واهلويمل, ) ادراسة  /3

املشكالت التي تواجه الطالب املعلم يف فرتة التطبيق امليداين لتخصص معلم الصف يف جامعة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

وتكونت عينة مؤتة واملتعلقة باملرشف الرتبوي, واملعلم املتعاون وقائد املدرسة املتعاونة وإجراءات الرتبية العملية واقرتاح حلول هلا, 

 2007/2008يف الفصل الدرايس األول من العام الدرايس  2الدراسة من مجيع طلبة معلم الصف املسجلني يف مساق تربية عملية 

طالبًا وطالبة, أدوات البحث االستبيان , ومنهج البحث املنهج الوصفي التحلييل, و أهم النتائج: وجود  134والبالغ عددهم 

رشف الرتبوي, واملعلم املتعاون وقائد املدرسة املتعاونة وإجراءات الرتبية العملية وتم تقديم العديد من مشكالت مرتبطة ب: امل

 االقرتاحات التي قد تسهم يف التقليل منها وتسهم يف رفع سوية الربنامج. 

 (:2008) دراسة العليامت,  /4

بية العملية يف كلية العلوم الرتبوية بجامعة آل البيت من هدفت الدراسة للتعرف عىل املشكالت التي تواجهها طلبة مساق الرت

وجهة نظرهم, حيث تكون جمتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم الرتبوية ممن هم بمستوى السنة الثالثة, والسنة الرابعة, وقد بلغ عدد 

ل الدرايس األول من العام اجلامعي طالبًا وطالبة, ممن درس مساق الرتبية العملية مع هناية الفص 92أفراد عينة الدراسة 

م وأداة الدراسة االستبانة, واتبع املنهج الوصفي التحلييل, وتوصلت الدراسة لنتائج عدة أمهها ابرز عرشة مشكالت 2007/2008

عىل اجلانب  ساعة ومساق الرتبية العملية مل يطور فهمي ملهنة التعليم, والتقييم يف املساق يركز 12هي: تسجييل لعدد ساعات أكثر 
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النظري, وقلة عدد ساعات املادة حتول دون إمكانية التطبيق, وعدم كفاية الوقت املخصص للتدريب, وعدم حتديد متطلبات سابقة 

حمددة, وعدم قدريت املادية يشكل لدى عائق أمام التطبيق, وال تقدر املدرسة كفاءيت التدريسية, وبعد املدرسة عن اجلامعة وعن مكان 

 سكني.  

 (:2012دراسة عثامن, والرس)/ 5

 هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل أهم مشكالت الرتبية العملية من وجهة نظر طالب املستوى الرابع بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم.    

جلمع استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحلييل للوصول للنتائج التي حتقق أهداف الدراسة, كام استخدما االستبيان كأداة 

 (.425(  طالب و طالبة من املجتمع الكيل والبالغ عددهم )100املعلومات, حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت )

 نتائج أمهها ما ييل: إىل الدراسة توصلت

يزود برنامج الرتبية العملية الطالب/ املعلم بخربات يف جمال ختصصه ويكسبه االطالع والدراسة ويمكنهم من فهم املقررات  -1

 الدراسية فهاًم جيدًا.

 تنمية قدرات الطالب/ املعلم عىل ختطيط الدروس واالهتامم بنظام الصف وإدارته. -2

 يمكن الطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل فهم مشكالت الطالب وتصميم أنواع االختبارات التحصيلية املختلفة. -3

 

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج:  

 التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائل.واقع برنامج املحور األول: 

 يوضح واقع برنامج التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائل: (1جدول )

 االنحراف املعياري الوسط احلسايب ال أوافق أوافق حلدما أوافق العبارة الرقم

1 
يعتمد اإلرشاف عادة بالكلية عىل مرشفني متخصصني يف 

 املناهج.

   120 العدد

3.00 0.00 
   %100 النسبة

 فرتة التدريب امليداين بالكلية كافية. 2

 7 33 80 العدد

2.61 0.60 
 %8.8 %27.5 %66.7 النسبة

3 
يّقوم املعلم املتعاون باملدرسة الطالب/ املعلم يف التدريب 

 امليداين.

 14 16 90 العدد
2.63 0.69 

 %11.7 %13.3 %75 النسبة

 الذي يستغرقه املرشف مع الطالب/ املعلم كاٍف.الزمن  4

 8 22 90 العدد

2.68 0.59 
 %6.7 %18.3 %75 النسبة

 عدد زيارات املرشفني يف التدريب امليداين كايف. 5
 10 25 85 العدد

2.63 0.64 
 %8.4 %20.8 %70.8 النسبة

 ( أعاله أن:1نالحظ من اجلدول رقم )

نسبة كبرية جدًا من املستجيبني توافق عىل أن التوجيه يف برنامج التدريب امليداين بالكلية يعتمد عىل مرشفني متخصصني يف   -

املقرر املطلوب, والزمن الذي يستغرقه املرشف مع الطالب/ املعلم كاٍف, ويّقوم املعلم األسايس باملدرسة والطالب/ املعلم يف 
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يارات املرشفني يف التدريب امليداين كافية, وأن فرتة التدريب امليداين بالكلية كافية  بمتوسطات حسابية التدريب امليداين, وعدد ز

 ( عىل التوايل.  2.61, 2.63, 2.63, 2.68, 3.00بلغت )

 ( مما يدل عىل جتانس أفراد العينة.0.69, 0.00وأن االنحراف املعياري يرتاوح ما بني ) 

 مجيع أفراد العينة توافق عىل الواقع احلايل لربنامج كلية للرتبية .وعليه يرى الباحثان بأن  

 : مدى حتقق أهداف التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائلاملحور الثاين 

 يوضح مدى حتقق أهداف التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائل :(2جدول )

 ال أوافق أوافق حلد ما أوافق العبارة الرقم
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 تبصري الطالب /املعلم بأهداف التدريس 1
 16 20 84 العدد

2.57 0.72 
 %13.3 %16.7 %70 النسبة

 تنمية قدرة الطالب/ املعلم عىل ختطيط الدروس. 2
 3 21 96 العدد

2.78 0.48 
 %2.5 %17.5 %80 النسبة

 الفروق الفردية بني الطالبتدريب الطالب/املعلم عىل مراعاة  3
 3 20 97 العدد

2.78 0.47 
 %2.5 %16.7 %80.8 النسبة

4 
ما  إتاحة الفرصة للطالب/ املعلم ليطبق يف املواقف العملية

 تعلمه.

 4 22 94 العدد
2.75 0.51 

 %3.3 %18.3 %78.4 النسبة

 الصف.تنمية قدرات الطالب/املعلم عىل االهتامم بنظام إدارة  5
 8 31 81 العدد

2.61 0.61 
 %6.7 %25.8 %67.5 النسبة

 تدريب الطالب/ املعلم عىل التكيف مع البيئة املدرسية. 6
 6 20 94 العدد

2.73 0.55 
 %5 %16.7 %78.3 النسبة

7 
إتاحة الفرصة للطالب/املعلم كي يتدرب عىل التدريس بصورة 

 جيدة.

 8 15 97 العدد
2.74 0.57 

 %6.7 %12.5 %80.8 النسبة

8 
 إتاحة الفرصة للطالب/ املعلم لتنمية خرباته يف جمال التقويم.

 

 7 19 94 العدد
2.73 0.55 

 %5.8 %15.8 %78.4 النسبة

9 
العمل عىل تنمية اجتاهات الطالب/ املعلم للمشاركة يف اإلرشاف 

 عىل األنشطة املدرسية.

 13 19 88 العدد
2.63 0.67 

 %10.8 %15.8 %73.4 النسبة

10 
أن يتعرف الطالب/ املعلم عىل املناهج املقررة لكل مادة من املواد 

 الدراسية

 12 23 85 العدد
2.61 0.67 

 %10 %19.2 %70.8 النسبة

 (  أعاله نجد أن: 2من اجلدول ر ما تعلمه قم )

نسبة كبرية جدًا من املستجيبني توافق عىل تنمية قدرة الطالب/ املعلم عىل ختطيط الدروس, وتدريب الطالب/ املعلم عىل   -

مراعاة الفروق الفردية بني الطالب, وإتاحة الفرصة للطالب املعلم ليطبق يف املواقف التعليمية ما تعلمه, وإتاحة الفرصة 

تدريس بصورة جيدة, وتدريب الطالب / املعلم عىل التكيف مع البيئة املدرسية, إتاحة للطالب / املعلم لكي يتدرب عىل ال
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, 2.73, 2.74, 2.75, 2.78, 2.78الفرصة للطالب / املعلم لتنمية خرباته يف جمال التقويم, بمتوسطات حسابية بلغت )

 ( عىل التوايل .2.73

مية اجتاهات الطالب/ املعلم للمشاركة يف اإلرشاف عىل األنشطة نسبة كبري من املستجيبني يوافقون عىل عىل العمل عىل تن -

املدرسية, وتنمية قدرات الطالب / املعلم عىل االهتامم بنظام الصف وإدارته, وأن يتعرف الطالب / املعلم عىل املناهج املقررة 

, 2.61, 2.61, 2.63ابية بلغت )لكل مادة من املواد الدراسية, و تبصري الطالب /املعلم بأهداف التدريس, بمتوسطات حس

 ( عىل التوايل .2.57

 ( مما يدل عىل جتانس أفراد العينة.0.72,  0.47وأن االنحراف املعياري يرتاوح ما بني )  

 وعليه يرى الباحثان أن معظم أفراد العينة يوافقون عىل حتقيق أهداف التدريب امليداين بكلية الرتبية جامعة حائل.   

 : مدى اهتامم برنامج التدريب امليداين بالتأهيل املهني لطالب/ املعلم بكلية الرتبية جامعة حائل.املحور الثالث

 .حائل جامعة –يوضح مدى اهتامم برنامج التدريب امليداين بالتأهيل املهني للطالب/ املعلم بكلية الرتبية : ( 3جدول )

 ال أوافق أوافق حلدما أوافق العبارة الرقم
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

1 
يمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل 

 فهم مشكالت الطالب

 12 24 84 العدد
2.60 0.67 

 %10 %20 %70 النسبة

2 
يزود برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم باألساليب الفعالة يف 

 التدريس.

 6 28 86 العدد
2.67 0.57 

 %5 %23.3 %71.7 النسبة

3 
يساعد برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم عىل حتقيق الفائدة 

 املطلوبة للطالب يف زمن احلصة.

 5 23 92 العدد
2.73 0.53 

 %4.2 %19.2 %76.6 النسبة

4 
يمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل 

 أنواع االختبارات التحصيلية املختلفة.تصميم 

 6 22 92 العدد
2.72 0.55 

 %5 %18.4 %76.6 النسبة

5 
يمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم من مناقشة قضايا 

 الطالب.

 10 29 81 العدد
2.59 0.64 

 %8.3 %24.2 %67.5 النسبة

6 
املعلم من اكتساب القدرة عىل يمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ 

 التجديد.

 11 23 86 العدد
2.62 0.65 

 %9.2 %19.2 %71.6 النسبة

 ( أعاله بأن:3نالحظ من اجلدول رقم )

نسبة كبرية جدًا من املستجيبني توافق عىل مساعدة برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم عىل حتقيق الفائدة املطلوبة للطالب   -

يف زمن احلصة, ويُمكن برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل تصميم أنواع االختبارات التحصيلية 

 ( عىل التوايل.2.72,   2.73بية بلغت )املختلفة بمتوسطات حسا

نسبة كبري من املستجيبني يوافقون عىل تزويد برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم بالطرق واألساليب الفعالة يف التدريس,  -

اين ويمكن برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل التجديد, ويمكن برنامج التدريب امليد
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الطالب/املعلم من اكتساب القدرة عىل فهم مشكالت الطالب, ويمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم من مناقشة 

 ( عىل التوايل. 2.59, 2.60, 2.62, 2.67قضايا الطالب, بمتوسطات حسابية بلغت )

 راد العينة.( مما يدل عىل جتانس أف0.67, 0.53وأن االنحراف املعياري يرتاوح ما بني )

عليه يرى الباحثان أن معظم أفراد العينة يوافقون عىل حتقيق مدى اهتامم برنامج التدريب امليداين بالتأهيل املهني للطالب/ 

 املعلم بكلية الرتبية جامعة حائل.

 واقع اإلعداد األكاديمي )التخصيص( للطالب/ املعلم بكلية الرتبية جامعة حائل. املحور الرابع:

 يوضح واقع اإلعداد األكاديمي للطالب/ املعلم بكلية الرتبية جامعة حائل. :(4)جدول 

 ال أوافق أوافق حلد ما أوافق العبارة الرقم
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 يزود برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم بخربات يف ختصصه. 1
 9 27 84 العدد

2.63 0.62 
 %7.5 %22.5 %70 النسبة

2 
يكسب برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم عىل االطالع يف 

 جمال ختصصه.

 8 15 97 العدد
2.74 0.57 

 %6.7 %12.5 %80.8 النسبة

3 
يمكن برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم من فهم املقررات يف 

 ختصصه فهاًم جيدًا.

 10 16 94 العدد
2.70 0.62 

 %8.3 %13.3 %78.4 النسبة

4 
يكسب برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم االجتاهات احلديث 

 املناسبة يف جمال ختصصه.

 8 19 93 العدد
2.71 0.59 

 %6.7 %15.8 %77.5 النسبة

 ( أعاله أن: 4نالحظ من اجلدول رقم )

نسبة كبرية جدًا من املستجيبني يوافقون عىل إكساب برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم عىل اإلطالع والدراسة يف جمال  -

ختصصه, ويكسب برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم االجتاهات احلديثة املناسبة يف جمال ختصصه, ويمكن برنامج 

, 2.71, 2.74ن فهم املقرات املدرسية يف ختصصه فهاًم جيدًا بمتوسطات حسابية بلغت )التدريب امليداين للطالب/ املعلم م

 ( عىل التوايل. 2.70

نسبة كبرية من املستجيبني يوافقون عىل تزويد برنامج التدريب امليداين للطالب/ املعلم بخربات يف ختصصه بمتوسط حسايب  -

 ( .2.63بمتوسط بلغ )

 ( مما يدل عىل جتانس أفراد العينة.0.62, 0.57ح ما بني )وأن االنحراف املعياري يرتاو

عليه يرى الباحثان أن معظم أفراد العينة يوافقون عىل واقع اإلعداد األكاديمي )التخصيص( للطالب/ املعلم بكلية الرتبية جامعة         

 حائل.
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 التدريب امليداين.: املشكالت التي تواجه طالب كلية الرتبية يف مقرر املحور اخلامس

 (: يوضح املشكالت التي تواجه طالب كلية الرتبية يف مقرر التدريب امليداين.5جدول )

 ال أوافق أوافق حلد ما أوافق العبارة الرقم
الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 قلة توفر املعدات اخلاصة بالتقنيات الرتبوية احلديثة. 1
 10 23 87 العدد

2.66 0.63 
 %8.3 %29.2 %72.5 النسبة

 قلة توفر خمتربات لطرق التدريس ملامرسة النشاطات العلمية. 2
 16 19 85 العدد

2.58 0.71 
 %13.4 %15.8 %70.8 النسبة

 ضعف اهتامم برنامج التدريب امليداين بتحفيز الطالب/ املعلم. 3
 10 38 72 العدد

2.52 0.65 
 %8.3 %31.7 %60 النسبة

 قلة توفر التنسيق الالزم بني اجلهات املتخلفة. 4
 20 22 78 العدد

2.48 0.77 
 %16.7 %18.3 %65 النسبة

 قلة توفر املراجع املتخصصة يف برنامج التدريب امليداين. 5
 19 35 66 العدد

2.39 0.75 
 %15.8 %29.2 %55 النسبة

 امليداين.قلة توفر اإلمكانيات املادية الالزمة للتدريب  6
 13 45 62 العدد

2.41 0.68 
 %10.8 %37.5 %51.7 النسبة

7 
ضعف جتاوب قائدي املدارس مع برنامج التدريب امليداين 

 بفعالية.

 16 25 79 العدد
2.52 0.72 

 %13.4 %20.8 %65.8 النسبة

8 
عدم وجود حصص نموذجية لتأهيل الطالب/ املعلم لعملية 

 التدريس.

 43 19 58 العدد
2.13 0.91 

 %38.8 %15.8 %48.4 النسبة

 كثرة الطالب بالصفوف الدراسة بمدارس التدريب. 9
 18 27 75 العدد

2.47 0.74 
 %15 %22.5 %62.5 النسبة

 وجود مقررات دراسية مع التدريب امليداين. 10
 30 13 77 العدد

2.39 0.86 
 %25 %10.8 %64.2 النسبة

11 
بالنفس املبنية عىل قلة املعرفة الصحيحة عند ضعف الثقة 

 الطالب/ املعلم أثناء التدريب.

 19 25 79 العدد
2.48 0.76 

 %15.8 %20.8 %63.4 النسبة

 تدريس مقرر طرق التدريس اخلاصة مع التدريب امليداين. 12
 28 40 52 العدد

2.20 0.80 
 %23.3 %33.3 %34.4 النسبة

 من املتدربني باملدرسة الواحدة.وجود عدد كبري  13

 18 22 80 العدد

2.52 0.75 
 %15 %18.3 %66.7 النسبة

 عدد احلصص املتوفرة باملدرسة غري كافية للطالب/ املعلم. 14
 34 36 50 العدد

2.13 0.83 
 %28.3 %30 %41.7 النسبة

 ( أعاله أن:5نالحظ من اجلدول رقم )
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نسبة كبرية من املستجيبني يوافقون عىل عدم توفر املعدات اخلاصة بالتقنيات الرتبوية احلديثة, وعدم توفر خمتربات وطرق التدريس  -

ملامرسة النشاطات العلمية, وضعف اهتامم برنامج التدريب امليداين بتحفيز الطالب/ املعلم, وضعف جتاوب قائدي املدارس مع 

ين بفعالية, وجود عدد كبري من املتدربني باملدرسة الواحدة, وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة من اجلهات برنامج التدريب امليدا

املتخصصة, وضعف الثقة بالنفس املبنية عىل املعرفة الصحيحة للطالب/ املعلم أثناء التدريب, كثرة الطالب بالصفوف الدراسة 

تخصصة يف برنامج التدريب امليداين, قلة توفر اإلمكانيات املادية الالزمة بمدارس التدريب, وعدم توفر الدوريات احلديثة وامل

, 2.52, 2.52, 2.52, 2.58, 2.64للتدريب امليداين, وجود مقررات دراسية مع التدريب امليداين, بمتوسطات حسابية بلغت )

 ( عىل التوايل. 2.39, 2.39, 2.41, 2.47, 2.48, 2.48

يوافقون حلد ما عىل تدريس مقرر طرق التدريس اخلاصة مع التدريب امليداين,  وعدم وجود حصص نسبة كبرية من املستجيبني  -

نموذجية لتأهيل الطالب/ املعلم لعملية التدريس, و عدد احلصص املتوفرة باملدرسة غري كافية للطالب/ املعلم بمتوسطات 

 ( عىل التوايل. 2.06, 2.19, 2.48حسابية بلغت )

 ( مما يدل عىل جتانس أفراد العينة.0.91, 0.63عياري يرتاوح ما بني )وأن االنحراف امل

 عليه يرى الباحثان أن معظم أفراد العينة يوافقون عىل أن هناك مشكالت تواجه طالب كلية الرتبية  يف مقرر التدريب امليداين.

  أهم النتائج:

 يعتمد اإلرشاف عادة بالكلية عىل مرشفني متخصصني يف املناهج.   -1

 عدد زيارات املرشفني لطالب التدريب امليداين كافية. -2

 تنمية قدرات الطالب/ املعلم عىل ختطيط الدروس واالهتامم بنظام الصف وإدارته. -3

 تدريب الطالب/ املعلم عىل مراعاة الفروق الفردية بني الطالب والتكيف مع البيئة املدرسية. -4

 العملية ما تعلمه ويتدرب عىل التدريس بصور جيدة. إتاحة الفرصة للطالب/ املعلم أن يطبق يف املواقف -5

 يمكن الطالب/ املعلم من اكتساب القدرة عىل فهم مشكالت الطالب وتقييم أنواع االختبارات التحصيلية املختلفة. -6

 من احلصة.تزويد الطالب/ املعلم بالطرق واألساليب الفعالة يف التدريس واملساعدة عىل حتقيق الفائدة املطلوبة للطالب يف ز -7

يزود برنامج التدريب امليداين الطالب/ املعلم بخربات يف جمال ختصصه ويكسبه اإلطالع والدراسة ويمكنه من فهم املقررات  -8

 املدرسية فهاًم جيدًا.

 عدم وجود حصص نموذجية لتأهيل الطالب/ املعلم لعملية التدريس.  -9

  مقرر التدريب امليداين.عدم توفر املعدات اخلاصة بالتقنيات الرتبوية احلديثة يف -11

 عدم توفر اإلمكانيات الالزمة من اجلهات املتخصصة.  -11

 عدم توفر الدوريات احلديثة واملتخصصة يف برنامج التدريب امليداين. -12

 عدم توفر االمكانات املادية الالزمة للرتبية العملية.  -13

 ضعف جتاوب قائدي املدارس مع برنامج التدريب امليداين بفاعلية. -14
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 مقرر طرق التدريس اخلاصة مع التدريب امليداين. تدريس -15

 أهم التوصيات:

 رضورة تقويم املعلم األسايس باملدرسة للطالب/ املعلم يف التدريب امليداين. -1

 رضورة زيادة عدد زيارات املرشفني يف التدريب امليداين والزمن الذي يستغرقونه مع الطالب/ املعلم. -2

لم لتنمية خرباته يف جمال التعليم والعمل عىل تنمية اجتاهاته للمشاركة يف اإلرشاف عىل رضورة إتاحة الفرصة للطالب/ املع -3

 األنشطة املدرسية.

 رضورة تعريف الطالب/ املعلم باملناهج املقررة لكل مادة من املواد الدراسية. -4
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Abstract:  This study aimed to identify the most important obstacles facing the student / teacher in the field 
training for students of Diploma in Education, Faculty of Education University of Hail.  

The researchers used the descriptive analytical method to reach the results that achieve the study 
objectives. The questionnaire was used as a tool for collecting information. A random sample of 120 students 
from the total population of 520 students was selected. Accordingly, the study concluded the results chiefs 
among them are: 

1. The Teaching Practice Program depends on the student / teacher for supervision by specialists in the 
curriculum and teaching methods.  

2. The Teaching Practice Program enables student-teachers to acquire skills of problems recognition and 
to design different kinds of Achievements Exams. 

3.   It is a problem to teach special teaching methods with Teaching Practice Program. 
The study recommends the followings: 

1. To empower student-teachers to discuss students’ issues in order to acquire ability of renovation 
through Teaching Practice Program. 

2. To enable student-teachers to promote his experiences of teaching and trends to participate in 
supervision of school activities.  
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 الرتاث العريب االسالمي ومدى حضوره يف التصاميم العاملية الراهنة

 نموذجا "يوشيكي هيشينوما"جتربة املصمم الياباين 

 د. منذر املطيبع

 أستاذ الفنون اجلميلة املشارك, قسم الفنون اجلميلة, كلية اآلداب والفنون, جامعة حائل

 م2019 – 8 – 26تاريخ قبول البحث 

 

يعّد التصميم شكال من األشكال التي تقدم الصفة املعيارية للشعوب وللمجتمعات, فهو يعكس بصوره مبارشة ما توصلت إليه  

الشعوب من معارف علمية ومجالية ومن ازدهار ثقايف وصناعي و رقي اجتامعي. فمن خالل املأثورات القديمة يمكن أن نستنتج 

ملجتمعات. وإن كان مفهوم التصميم يف السابق يشمل خمتلف النشاطات االنسانية, فإنه قد وادرجة الوعي والتقدم ملختلف الشعوب 

القرن التاسع عرش والقرن العرشين مفاهيم حمددة مرتبطة أساسا بام قدمته الثورة الصناعية من غزارة وتنوع يف اإلنتاج ,  اختذ خالل

ية, حيث لعبت اجلوانب الشكلية والوظيفية للمنتج, الدور الرئييس يف وهو ما خلق نوعا من التنافس بني خمتلف القطاعات االنتاج

– التصميم ارتباط يعني ال وهذا ضامن استمرارية النجاح والربح لألفراد والرشكات واملصانع وغريها من وسائل اإلنتاج والتسويق.

يّدعى الكثري من املهتمني هبذا املجال, بل إن باملنتجات التي رافقت الثورة الصناعية الغربية مثلام  -كمامرسة وليس كمصطلح

 التصميم كان وال يزال مرافقا جلميع املنتجات احلياتية لدى اإلنسان, فاإلنسان ومنذ أن بدأ يصنع حاجاته, كان دائام يسعى إىل إكساهبا

ري أن دخول اآللة يف عملية اإلنتاج غ ,التصاميم املثىل حتى حتاط بأكرب قدر من اجلاملية خارج إطار الوظيفة التي صنعت من أجلها

أوجدت نوعا من التنافس الذي اختذ صبغة تسارعية, حيث سجلت املنتجات اجلديدة حضورها يف الوقت الراهن برسعة تفوق خيال 

احلاجة  اإلنسان العادي. فقد كان املنتج اجلديد يف السابق يصمم حسب احلاجة, غري أن املنتجات الصناعية يف عرصنا هذا غدت تسبق

حتى خيال اإلنسان العادي الذي أصبح هو املستهدف من طرف املصنوعات اجلديدة وليس العكس. وقد بانت مثل هذه املسائل  أو

بمواطنيها  جلية خاصة داخل بلدان العامل الثالث, نتيجة للتسابق املحموم بني رشكات اإلنتاج العمالقة التي جتد يف هذه البلدان 

سوقا سهال لرتويج منتجاهتا التي ما فتأت تتغري وتتلون, وهو ما جعل عملية املسايرة أو حماوالت اللحاق  العاديني ومصمميها

باآلخر يف هذا املجال مسألة عىل درجة كبرية من الصعوبة والتشعب, وذلك نتيجة للتباين الكبري بني البلدان الصناعية وبلدان العامل 

. لذلك جيد جل املصممون أنفسهم داخل هذه البلدان جمربين عىل تقليد وحماكاة التصاميم الثالث يف مستوى اإلمكانيات والوسائل

التي تنتج خارج حدودها إما بصفة مطلقة أو نسبية, وذلك حسب ما توفره وسائل اإلعالم واالتصال من جمالت ورقية أو الكرتونية, 

حسب ما توفره املواد املتوفرة من إمكانات بغرض مسايرة العرص ...وبفارق زمني خيتلف حسب طبيعة املنتج املادية والوظيفية, و

وبذلك يفقد املصمم داخل بلدان العامل الثالث دوره كمبدع وكمساهم رئييس يف تطوير  (1)ومتطلباته التي ما فتأت تتعقد وتتشعب.

                                                            

, بأن الناس أصبحوا ينحنون أمام رياح املوضة, حيث تلعب وسائل اإلعالم الدور األكرب يف تصميم الثامنيناتيقول ألربيشت بانجرت ضمن مقدمة كتاب  -1

نتج عىل اآلخرين, وهو ما يعني بأن هذا الشأن, فقد أصبحت املنتجات ال تشرتى حسب احلاجة والغرض الذي حيبه الشخص, ولكن من خالل ما يرتكه تأثري امل

 التصميم أصبح جمرد طريقة للتعبري عن نمط احلياة التي يعيشها الفرد بالنسبة للغري. 
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له عمال مميزا وقادرا عىل اكتساح األسواق الصناعة واالبتكار, من خالل افتقاده لآلليات التي متكنه من اخلصوصية التي جتعل من عم

 العاملية. 

ارتبط التصميم بصفة جذرية بالتطور التكنولوجي الرسيع واملتسارع للمجتمعات الصناعية, حيث أن تصاميم املنتجات اجلديدة  

التكنولوجي من حلول, خاصة تسري بالتوازي مع ما تقدمه خمابر البحث من مواد ومن تقنيات, إضافة إىل ما يقدمه التقدم العلمي و

 أمام ما تفاجئنا به الربجميات الرقمية يف وقتنا الراهن من ثورات متعددة اجلوانب, واكتساحها مجيع املجاالت احلياتية. كام يرتبط فعل

باألشكال التصميم عادة بالراهن أي الراهن الذي يقدم ويبتكر اجلديد من األشياء ومن احللول, وهو ما يعني ارتباط التصميم 

احلداثية, أو أن التصميم يمثل يف حد ذاته الوجه احلداثي األبرز للحضارة الغربية التي ال تعرف سوى القطيعة مع السائد واملألوف 

من خالل التخيل عن الثقافات السابقة وحتييدها لصالح ثقافة تقودها اآللة وما تنتجه من تصاميم جديدة ومتجددة. غري أن كثريا من 

ني اختاروا النهج املغاير لذلك حيث توجه عدد منهم إىل جمال الصناعات التقليدية أو الصناعات اليدوية وذلك عىل غرار املصمم

كام ذهب آخرون إىل البحث يف مستوى اجلامليات املميزة للثقافات املغايرة للغرب, ونقصد هنا  (2)املصممة الفرنسية سيلني ورايت.

سعت هذه النخبة من املصممني املوائمة بني ما تقدمه اآللة من إمكانات جديدة وما ختتزنه هذه خاصة الثقافات الرشقية, حيث 

ضمن كتاب  "رسالته إىل املصممني"الثقافات من ثروات قابلة للظهور جمددا وبأشكال جديدة, مثلام يقول بذلك إيتور سوتساس يف 

عت إىل حمو الثقافات أو حتييدها لصالح الثقافة الصناعية بائت وإىل كل املحاوالت التي سالتصميم يف الثامنينات, حيث رأى بأن 

حدود هذا التاريخ بنوع من الفشل النسبي, وذلك رغم اإلغراءات املتواصلة للثقافة الصناعية والتي ال ُتعّد قَدرا خاصا بفئة دون 

الوقت قد حان بالنسبة للمصممني بمعارضة البدائية كام يضيف املصمم يف نفس هذا اإلطار بأن  (3)أخرى ولكنها بمثابة قَدر كوين.

 (4)الرببرية للثقافة الصناعية مقابل معرفة أكثر بقيمة الوجود.

يف جل امليادين الفنية, وخاصة  كبرية لالستلهام والشهرةلقد وجد املبدع الغريب يف الرتاث املميز للعامل العريب اإلسالمي منابع 

تهجت العديد من التجارب التشكيلية الغربية طريق الشهرة والتميز عرب بوابة الرشق مثل جتارب الفنان منها الفنون التشكيلية حيث ان

بول كيل وكاندنسكي و ديالكروا وغريهم. كام شهد عامل التصميم بدوره اهتامما بالثقافات الرشقية وذلك عىل غرار جتارب املصمم 

الذي نقدم البعض من أعامله  يف ميدان تصميم النسيج ضمن هذه الورقة,  (5) ماأو كذلك املصمم الياباين يوشيكي هيشينو "إيشار"

                                                                                                                                                                                          
Albrecht Bangert. Karl Michael Armer .Design les années 80. CHENE. Hong Cong. 1991. p. 9. 
2 Sous le titre de « Il faut décloisonner artisanat et design "Céline-Wright a déclarée ." Qui a dit qu'artisanat 

et design n'étaient pas compatibles ? Surtout pas Céline Wright, créatrice et éditrice qui travaille et expose dans 

son atelier en banlieue parisienne aux côtés de grands autres designers. Ses luminaires et autres vases tous faits 

main avec des techniques ancestrales, aux formes épurées dont la matière - toujours naturelle - leur confère une 

présence vivante, ont touché les plus grands du design. Tout comme son côté nature et ses valeurs 

environnementales ." Artisan designer.www.celine-wright.com 

3 Albrecht Bangert. Karl Michael Armer .Design les années 80. CHENE. Hong Cong. 1991. p. 9. 

4- Ibidem 

5-YoshikiHishinuma was born in Sendai, Japan, in 1958 and launched his own label in 1996 in Paris after 

working briefly for Miyake Issey. He is known for using for innovative textiles and unusual shapes and the 

authors note that he "combines new technology with traditional Japanese techniques such as shibori or tie-dying 

to develop textiles with effects like pleating, puckering, and crinkling that provide texture and volume. 
http://www.thecityreview.com/skinb.html 

http://www.celine-wright.com/
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وذلك لتتبع كيفية توظيفه لألشكال املميزة للموروث املحىل, ونقصد هنا املوروث العريب اإلسالمي وبالتحديد املغاريب ضمن 

 ليلها واستخراج أبعادها الرمزية واملفهومية.تصاميمه يف ميدان النسيج, وذلك من خالل عينة من النامذج التي نوردها قصد حت

ـدد( 1)صورة عـ "الثور"اهتامم املصمم يوشيكي هيشينوما باملرجعيات اجلاملية املغاربية ضمن عمله الذي حيمل عنوان جتىل 

 ية.ذات املرجعيات الرتاثية العربية اإلسالم والذي يقدم من خالله صورة واضحة ملدى توظيفه لألساليب واملفردات

ـدد مدى التقارب بني بنية املفردات التي صاغها املصمم, مع أسس البناء الرتكيبي 1يبني اجلزء األيرس من التصميم بالصورة عـ

املميز للفنون اهلندسية اإلسالمية وخاصة منها التكوينات التي تأخذ مرجعياهتا من اخلط الكويف املربع, حيث تتساوى مساحات 

وقد يبدو ذلك جليا من خالل التقارب الواضح بني عمل املصمم والنموذج اخلزيف املوجود بقرص احلمراء األشكال مع خلفياهتا. 

بإسبانيا والذي قد يربر حضور شكل الثور بالنسبة ملصمم جاء من أقىص الرشق وال يدرك جيدا حدود الفصل بني ثقافة عربية 

 إسالمية وثقافة إسبانية. 

 

                                                                                                                                                                                          
 

 ـدد1صورة عـ

 : رقصةعنوان العمل 

 من انجاز املصمم يوشيكيهيشينوما

 حتليل للمفردة املميزة

 ـدد1للعمل عـ

يربز بنية املفردة التي صممها يوشيكي 

هيشونوما واملعتمدة أساسا عىل الشكل 

 النجمي ثامين الرؤوس 

 

أحد اخلزفيات املوجودة بقرص احلمراء تربز 

مدى التقارب بينها وبني تصميم يوشيكي 

 هيشينوما
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املربع حول مركزه حسب تذكرنا املفردات التي صّممها يوشيكي هيشينوما بالتكوينات النجمّية التي تبنى من خالل حركة دوران 

درجة مثلام ُيبني ذلك املثال التحلييل الذي أعددناه للغرض. وهو ما يعني بأن املصمم قام بعملية دمج بني  45 تقدر بـ زاوية

ع وحركة دوران املربع الذي يفرز النجمة الثامنية, والتي تعد من أبرز رموز احلضارة العربية اإلسالمية. خصوصيات اخلط الكويف املرب

  صفة التجديد واالبتكار. مفردة جديدة أكسبت عملهوقد مّكنته هذه املعارف من تصميم 

ـدد, والذي 2بالصورة عـ "رقصة"يف نفس هذا اإلطار عمال آخر حيمل عنوان  إضافة إىل ذلك قّدم املصمم يوشيكي هيشونوما

 يربز مدى اعتامد هذا املصمم عىل بعض اخلصائص اجلاملية التي تذكرنا باجلليز املغاريب من حيث العالقة التي جتمع بني املربع والدائرة

ة من املوروث الرببري التي وضعها املصمم يف مستوى الزوايا والتي عادة ما تنتج أشكاال نجمية, إضافة إىل بعض األشكال املقتبس

هذه املوتيفات باملفردات الزخرفية التي  ـدد مدى عالقة2عـاألربعة للمربع احلامل للتصميم. يبني اجلزء املقتطع من العمل بالصورة 

املميز ملدينة قفصة التونسية.  "املرقوم"أو  "لكليما"تويش املنسوج التقليدي التونيس واملغاريب, والتي تذكرنا بطريقة متثيل اجلمل يف 

بذلك ندرك مدى تشبع هذا املصمم بمثل هذه األشكال التي مل يقم بإعادة متثيلها بصورة مبارشة, بل قام بتقديم تصورات جديدة 

لتصور, حيث سيطرت عىل العمل ذات عالقة غري مبارشة باملوروث املميز لبعض البلدان املغاربية. وقد تؤكد ملونة الفنان مثل هذا ا

ألوانا متكاملة مثل األمحر والسيان, مما ساهم يف خلق حركة لونية وبرصية. ومتثل األشكال اآلدمية التي حتتل وسط التكوين العنرص 

مركز األكثر إثارة يف هذا التصميم, حيث قام املصمم بتجسيم شكل رجل وامرأة يرقصان حسب حركة دائرية حول نقطة تتطابق مع 

العمل. غري أن التثبت يف مستوى وضعية اجلسمني حييالن إىل تعبري غري واقعي, حيث أن رسم الشخوص الذي بدا عىل درجة كبرية 

من التمثيل الواقعي, تقابله وضعية رقص مستحيلة حسب وضعية الشخصني.  ويف ذلك حسب رأينا تعبري عىل قدرة املصمم عىل 

ل املشهدي للرقص, إىل متثيل يتداخل فيه التصميم باإلبداع الذي يفرتض القدرة عىل الربط بني الواقعي جتاوز التعبري املبارش للتمثي

واخليايل, دون تعسف أو إسقاط, وهو ما يعكس القدرات املهارية للمصمم و حسه املرهف إزاء القضايا التي يتناوهلا بالدراسة. كام 

لتي سعى املصمم إىل تأكيدها يف خمتلف مكونات عمله. فإضافة إىل احلركة اللونية تساهم هذه الرتكيبة يف تدعيم آليات احلركة ا

واملادية لألجسام الراقصة والتي تبدوا يف حركة دوران حول مركز العمل, أحاط املصمم حميط الدائرة بثالثة أرشطة تتداول ألواهنا بني 

الكبرية التي حتولت إىل عبارة عن حلبة رقص متحركة حول مركزها, أو األبيض واألمحر حمدثة نوعا من اإلهيام بحركة دوران للدائرة 

عبارة عن صحن دوار يذكرنا باحلركة املميزة لألطباق النجمية املميزة للتكوينات اهلندسية العربية اإلسالمية. بذلك يقدم املصمم 

ة من دون االقتباس املبارش منها. فقد قّدم نموذجا الياباين البعض من تصوراته التي اهتم فيها بجامليات الفنون العربية اإلسالمي

 (6)للكيفية التي يمكن من خالهلا توظيف اجلامليات الرتاثية دون الوقوع يف تقليدها أو اجرتارها.

                                                            

التقليدية والتي ال تضاهي يف قيمتها اجلاملية التكوينات اخلزفية  اخلزف التي قامت بمحاكاة املوتيفات اخلزفيةيمكن أن نذكر البعض من منتوجات رشكات  -6

 الفسيفسائية الرتاثية (
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والتي تظهر مدى تركيز املصمم عىل األلوان  ـدد3, بالصورة عـ"احلصان"الياباين عمال آخر حيمل عنوان كام رصدنا هلذا املصمم 

احلارة, وكذلك املتكاملة. يسجل هذا املصمم غي هذا العمل حضور شكل حصان اختذ وضعية حركية ومتكررة حسب حمور تناظر, 

هذا حمدثا بذلك نوعا من التجانس بينه وبني مفردات زخرفية جمردة تربط بني خمتلف مكونات التصميم. بذلك يمكن أن يبني 

 العمل َإضافة إىل األعامل السابقة مدى احلرفية التي يتميز هبا هذا املصمم والتي تتيح له إمكانيات خمتلفة يف الدمج بني ما هو عضوي,

برشي أو حيواين مع التكوينات اهلندسية املجردة, ويف ذلك إشارات تفتح نحو قراءات خمتلفة منها, رضورة رفع القداسة عن بعض 

الرغبة يف تدعيم التعبري عن احلركة, حيث كوينات اهلندسية من خالل دجمها مع تكوينات عضوية وتشخيصية, أو كذلك الرموز والت

تسجل رسوم كل من الراقص والثور واحلصان تأكيد عىل هذا التميش الذي قام بإبرازه من خالل اختياراته اللونية التي زّكز فيها عىل 

من املوروث املغاريب العديد من  ي تذكرنا بصفة مبارشة بلوحات الفنان ماتيس الذي استقى بدورهالتباينات يف أقىص درجاهتا, والت

 اخلصائص اجلاملية ألعامله التي أكسبته لونه املميز كفنان وحيش. 

 

 ـدد2صورة عـ

 عنوان العمل: رقصة

 من انجاز املصمم يوشيكيهيشينوما

 ـدد2جزء من الصورة عـ

 

 ـدد3صورة عـ

 عنوان العمل: احلصان

 من انجاز املصمم يوشيكي هيشينوما
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ـدد(, فإىل 4لذي صممه يوشيكي هيشونوما والذي حيمل عنوان شعوذة)صورة عـجتد مثل هذه اخلصائص حضورها ضمن العمل ا

جانب توظيفه لأللوان احلارة, تربز ضمن هذا العمل نقاط وخطوط وحروف عربية أو كلامت. وبذلك يذكرنا تعامل هيشونوما مع 

اصة الفنان بول كيل. كام أن ربط املكونات املوروث العريب اإلسالمي بمن سبقه من الفنانني منذ أكثر من ستة عقود, ونقصد هنا خ

الشكلية للعمل بالعنوان الذي اختاره املصمم لعمله, يربز وجود بعض الرواسب الفكرية التي تربط الفنون املحلية والثقافة العربية 

ية باخلرافة واخليال اإلسالمية عموما بالقوى اخلارقة واألساطري, ويف ذلك امتداد لفكر غريب يربط الثقافة العربية اإلسالم

فإذا كانت النامذج السابقة التي استنبطها املصمم الياباين حتتوى عىل تفعيل فيه بعض من اإلظهار والتثمني جلامليات  (7)والشعوذة.

ربية الفنون العربية اإلسالمية, وجلوانب هامة من خصائصها اجلاملية, فإن التصميم األخري حيمل يف مضامينه نزعة دونية حلضارة ع

ظلت يف نظر العديد من املفكرين الغربيني حضارة نقل وليست حضارة إبداع. وهو ما فندته العديد من الدراسات املعارصة 

واحلديثة. وبذلك يمكن أن نتبني مدى خطورة متكني اآلخر من تقديم تصوراته وأفكاره حول فنوننا وتصاميمنا القديمة منها 

 حاجة إليها يف ظل غياب الدراسات املعمقة, أو صعوبة انتشار األبحاث اجلادة نتيجة لعديد العوائق. واحلديثة, والتي نحن يف الواقع ب

 

 
عىل الفنون  إطاللته بّينت أعامل يوشيكي هيشينوما مدى استفادته من خصوصيات العنارص أو التكوينات التي اكتشفها من عند

الرتاثية املغاربية, بل أن هذه اإلطاللة مكنته حسب رأينا من إثراء خياله اإلبداعي يف جمال تصميم النسيج والكساء مثلام يبنّي ذلك 

ـدد. اعتمد هيشونوما يف تصميمه هذا عىل جمموعة من األرشطة املتقاربة من حيث سمكها حيث 5تصميمه لثوب نسائي بالصورة عـ

قام بتوزيعها حسب نظام شبكي حييط بالثوب, فيعطي إحساسا بحركة خطية حول جسد املرأة أو العارضة. ُتكّون األرشطة الفاحتة أو 

اختذت أشكاال مضلعة. كام  املساحات الُبنّية التيالبيضاء فيام بينها نوعا من الضفرية التي تلتف باجلسد األنثوي مفرزة جمموعة من 

ه تلك متدرجة يف الصغر كلام اجتهت إىل األعىل. وهو اسلوب يف التكوين يذكرنا بحضور غري مبارش لتأثريات جعل املصمم أرشطت

 الفنون اهلندسية العربية اإلسالمية, حيث أنه حييل إىل احلركة اإلشعاعية املميزة لألرشطة التي تكون األطباق النجمية مثلام يبني ذلك

ي قمنا باقتطاعه من أحد املأثورات الرتاثية, حيث يظهر التقارب جليا بينه وبني التصميم الذي النموذج املرافق لصورة العمل والذ

.هذا التصميم اخلاص باألزياء جيد له مرادفا لدى املهندس املعامري الياباين 2004قدمة يوشيكي هيشونوما يف جمال الكساء سنة 

                                                            

 كام  يمكن أن نذكر يف هذا اإلطار كتابات كل من هيقل وفكتور هيغو وغريهم اللذين أبدعوا عاملا إسالميا ختيلّيا. -7

 

 ـدد4صورة عـ

 عنوان العمل: شعوذة

من انجاز المصمم 
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عرضت فيها عمل يوشيكي هييشينوما وحيمل نفس خصائصه اجلاملية  من خالل البناء الذي صممه يف السنة نفسها التي (8)طويو

 ـدد.6مثلام تبني ذلك الصورة عـ

 
 

 

  

 

                                                            
8- Hishinuma's Inside-Out 2 Way Dress was first shown in 2004 the same year that Toyo Ito's wonderful Omotesando 
Building for Tod's was completed in Tokyo. 

Carter B. Horsley .http://www.thecityreview.com/skinb.html 

 ـدد5صورة عـ

 .2004سنة  تبني أحد تصاميم االكتساء للمصمم يوشيكي هيشينوما أنجز

 إسالميعريب تراثي يقابله جزء من تكوين  نجمي هنديس 

 

 ـدد6صورة عـ

تبني أحد التصاميم املعامرية للمهندس املعامري 

 الياباين طويو. 

 . 2004سنة  أنجز
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من خالل ما سبق, مدى أمهية استلهام املصمم العريب عموما من موروثه التقليدي عىل أن يكون ذلك متناغام مع بذلك تتأكد 

 أن تقيد خياله أو تأرسه داخل رشاك حيول دون تقديمهرضورة البحث عن اجلديد واملغاير عرب جتاوز العراقيل التي من شأهنا 

لإلضافات. وقد اخرتنا تقديم جتربة يوشيكي هيشينوما ملا ملسنا فيها من عمق ومن ذكاء يف كيفية استغالل وتوظيف العنرص التقليدي 

الذي انطلق بدوره  "إيشار"ملصمم أو الرتاثي, وإعادة تقديمه بأشكال حديثة, وذلك عىل غرار العديد من املصممني الغربيني مثل ا

عند بداياته من التكوينات اهلندسية التي شاهدها داخل قرص احلمراء, ثم ذهب بعيدا عنها متجاوزا حدود البدايات ليخوض يف 

 ـدد.7العديد من القضايا اجلاملية التي أكسبته طابعه املميز مثلام يبني ذلك عمله بالصورة عـ

 ArandaLaschواملصمم األمريكي  Matthew Ritchieميم التي أنجزها كل من الفنان الربيطاينويف سياق آخر, مثلت التصا

خط "”,The Evening Lineوالتي حتمل عنوان  2008خالل شهر سبتمرب من سنة  ضمن بينايل فينيسا األخري للهندسة املعامرية, أي

التكوينات  االستفادة من موروثنا اجلاميل اهلنديس ونقصد هناـدد, نموذجا آخر يبني مدى قدرة اآلخر من 8بالصورة عـ "املساء

 الفنون والتصميم  واهلندسة املعامرية.وتقديم اجلديد يف جمال اهلندسية واألطباق النجمية, 

 

 

 ـدد7صورة عـ

 الفنان املصمم إيشارنجزها أتبني أحد التصاميم التي 

 ـدد8صورة عـ

 ماتيو ريتيش ضمن بينايل فينيساوالفنان الربيطاين  النشأرندا  إنجاز املصمم األمريكيعنوان العمل: اخلط اللييل من 

 2008خالل شهر سبتمرب للهندسة املعامرية



 ...منذر مطيع: الرتاث العريب االسالمي ومدى حضوره يف التصاميم العاملية الراهنة جتربة املصمم الياباين 

- 53 - 

حتّتم هذه الوضعية عىل املصممني العرب العمل ضمن هذا اإلطار, وذلك لسد مثل هذا الفراغ الذي يتيح لآلخر بتقديم رآه 

ك رغم الصعوبات التي جتعلهم عاجزين عىل مسايرة نظرائهم الغربيني الذين تتوفر لدهيم العديد من حسب درجة وعيه وأهوائه, وذل

باملنظومة الصناعية  -ونقصد هنا تصميام ووظيفة -الوسائل التي متكنهم من الشهرة الكبرية واالنتشار, وذلك نظرا الرتباط منتجاهتم 

 وسائل اإلنتاج والتصدير. واالقتصادية والثقافية اهلائلة واملهيمنة عىل 

إن مثل هذه املسائل ال متس عامل التصميم فحسب, بل جل املجاالت واألنشطة الثقافية والصناعية واالقتصادية وحتى السياسية. 

من  وهو ما يمكن أن نلمسه من خالل أقوال الدكتور سمري الرتيكي بخصوص  أعامل الفنان لطفي األرنائوط التي تأخذ مرجعيتها

مصمم  "جان نوفل"مجاليات األطباق النجمية املميزة للتكوينات اهلندسية العربية اإلسالمية, مقارنة بام قدمه املهندس الفرنيس 

نفس هذا املجال, ما مكنته من اكتساب الشهرة واملجد  الواجهة الرئيسية ملعهد العامل العريب بفرنسا يف فرتات الحقة من تصاميم يف

ث أكد الرتيكي بأن ما قدمه الفنان لطفي األرناؤوط منذ أواخر السبعينات أي قبل نشأة معهد العامل العريب, ال خيتلف العامليني, حي

ويف ذلك إشارة إىل  (9)عىل املستوى الفكري مع ما قدمه جان نوفال من تصاميم ضمن الواجهة اجلنوبية ملعهد العامل العريب بباريس.

ديم اخلصائص اجلاملية لألطباق النجمية بأساليب حديثة, غري أن أبحاث هذا األخري ضلت منحرصة استباق لطفي األرناؤوط يف تق

داخل لوحاته ومل تتمكن من الوصول إىل الرشحية الكربى من الناس. وبذلك ندرك مرة أخرى قدرة الباحثني الغربيني بمختلف 

الفكرية والصناعية داخل بلداهنم وكذلك داخل بلدان العامل أنواعهم, عىل السيطرة عىل كامل جماالت األنشطة ذات التوجهات 

الثالث مثلام رأينا ذلك مع يوشيكي هيشونوما, باعتبار أنه ال يمكن فصل هؤالء املفكرين عن حميطهم الثقايف واالجتامعي الذي 

ن العامل الثالث من تصاميم وأبحاث يمنحهم القوة والثقة يف أنفسهم ويف اآلخرين, وهو ما جيعل من األبحاث التي تنجز داخل بلدا

رغم أمهيتها, سواء داخل املؤسسات األكاديمية أو داخل سوق الشغل, جمرد حماوالت كثريا ما توأد داخل املكتبات اجلامعية أو تبقى 

 جمرد نامذج حمدودة القيمة والعدد.

لبلدان العربية بصفة, يف املسألة القديمة إن مسألة الرصاع الذي نعيشه كفنانني ومصممني وكمفكرين عموما داخل تونس وا

.. أو ما يسميه "الرتاث واحلداثة"أو كذلك  "األصالة واملعارصة", أو  "األنا واآلخر"واملتجددة, وأعني هنا ما وقع التعبري عنه ب

ره ويرشعه, وطنيا ما تزال إىل يومنا هذا حمل جدل ونقاش, حيث أن لكل توجه ما يرب (10)البعض باملسائل السوسيوبوليتيكية,

                                                            

. ويعد هذا املعامري من املهتمني بحقل العامرة اجلديدة. ويعترب تصميم معهد العامل العريب من ( هو املصمم ملعهد العامل العريبJean Nouvelجان نوفال) - 9

ترشيك احلداثة يف تعامله مع  "أهم اإلنجازات املعامرية املعارصة يف باريس والتي بفضلها شاع صيت هذا املعامري. وتتمثل جدارة جان نوفال يف أنه نجح يف

األزمنة واألصقاع. وقد تعامل نوفال مع اخلصائص املميزة لتلك العامرة فجمع بني اهلندسة من جهة والضوء والظالل املمتدة روح عامرة عربية أثرت يف 

 واملتغرية من جهة أخرى, كام تعامل مع ثنائية اخلفي والظاهر حسب ما توحي به املرشبيات وكذلك مع تكرار املفردات والتجريد...

مقال للفنان سمري الرتيكي حيمل عنوان: العالقة املتبادلة بني احلداثة و الفنون اإلسالمية من خالل بعض النامذج من العامرة. دراسة هذه املعلومات مأخوذة  من 

 .2002أكتوبر  9إىل  3إيران(, من  قدمت ضمن املؤمتر العلمي حول الفنون واحلرف اإلسالمية, أصفهان

األنا واآلخر, ويف سياق املباحث املعنية بدراسة "ففي املباحث ذات الصفة السوسيوبوليتيكية التي تأيت عادة حتت عنوان  "بقول الدكتور يارس منجي - 10

وأحيانا حتت عنوان الرتاث واحلداثة.... األلفاظ التي تشري فورا تأملها إىل تثبيت الذات  "األصالة واملعارصة"النتاجات اإلبداعية تأيت أحيانا حتت مسمى 

خر, املعارصة احلداثة لعربية عىل مقوالت املايض ) األصالة الرتاث ( و املتمحورة حول الذات ) األنا( يف مقابل القطب املقابل املفصح عنه من خالل الفاض اآلا

را وملتحفا بقيم اجلدة واالبتكار وهي األلفاظ التي تعكس بدورها رؤية الذات العربية لنقيضها /مقابلها, وتقييمه امللتبس له من حيث كونه خمتلفا /مغاي
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وإقليميا ودوليا, وما التشجيعات التي تقدمها منظامت دولية عىل غرار منظمة اليونسكو التي تدعو إىل تشجيع بلدان العامل الثالث عىل 

ان االهتامم برتاثها وبصناعاهتا التقليدية, إال دليال عىل حماوالت تفعيل مثل هذه التوجهات, حيث تعترب هذه املنّظمة بأن اقرت

الصناعات التقليدية والتصميم يسامهان بدرجة كبرية يف النهوض باقتصاديات البلدان النامية أو البلدان األقل نموا. ونحن إذ نثمن 

مثل هذه التوجهات من حيث أننا ندرك الدور الكبري الذي تلعبه الصناعات التقليدية يف املنظومة االقتصادية لبلداننا العربية عىل 

راد واجلامعات, غري أننا نعي جيدا بأن انخراطا مبارشا وشامال يف مثل هذه التوجهات رغم ما يقدمه من اجيابيات عىل مستوى األف

املدى القصري, يمكن أن يساهم يف دعم التخلف عن املنظومات احلداثية ومتطلباهتا, ذلك أن الصناعات التقليدية أو اليدوية تتعارض 

فرتض التجديد والتغرّي الدائم يف مستوى نوعية اإلنتاج والتصميم عرب فعل القطيعة مع السائد مع أحد مقومات احلداثة التي ت

واملألوف. غري أن اقرتان فعل التصميم واالبتكار يف جمال الصناعات التقليدية قد يمّكن من إنتاج أعامل جديدة ما جيعلها تكتيس 

اثة يف جمملها. كام أن هذا التوجه قد يساهم يف خلق مسارات متّكن من صبغة حداثية رغم أن الصناعات اليدوية تتعارض مع احلد

خلق منظومات صناعية جديدة, وهو ما قد يفتح سوقا قابال للمنافسة, خاصة وأننا نعتقد بأن تراثنا ما يزال يزخر بالعديد من العنارص 

اجلديد الذي ُيكسب املصممني املحليني الصفة املعيارية.  التي تنتظر التكشف عن ثرائها وما ختتزنه من إمكانات قد تساعد عىل ابتكار

 وهذا رهني بالكيفية التي يتبعها املصمم يف مساراته.

لقد اخرتنا تقديم هذه العينات من النامذج والتصاميم لنبني الكيفيات املختلفة يف توظيف اجلامليات الرتاثية املحلية من طرف املبدع 

, مع ظهور حماوالت عربية ما مازالت يف جمملها مل تتوصل إىل بلوغ املستوى الذي وصل إليه نظرائهم الياباين أو الغريب بصفة عامة

املصممني واملبدعني الغربيني, وذلك رغم النجاحات اجلزئية التي تسجل لدى بعض األفراد. إن بلوغ مستوى تألق يضاهي 

رهتن لتطور كامل جماالت املعارف من علوم وفنون وصناعة وجتارة املصممني الغربيني داخل تونس والبلدان العربية عموما يبقى م

وغريها من األنشطة, حيث أننا نعتقد بأنه ال جمال لتطور فنون التصميم بصفة عامة من دون قيام ثورة صناعية متكنها من الدخول يف 

لتصميم مل يكن لدى البلدان الغربية منفصال عن احلقبة الزمنية, أو يف عرص احلداثة بكل أشكاهلا الفكرية واملادية, حيث أن جمال ا

القطاعات األخرى, بل كانت كل القطاعات وال تزال تسري بالتوازي حسب رأينا. فال جمال لتطور التصميم خارج امتالك آليات 

ة التكتالت اإلنتاج القابلة للتشكل والتغري حسب متطلبات السوق الذي يفرتض بأن يكون كبريا حتى يتمكن املصمم من مضاها

االقتصادية العمالقة, وذلك عىل غرار اقتصاديات الصني وأمريكا الشاملية واالحتاد األورويب الذي استشَعر بأن بقائه كقوة اقتصادية 

مرهتن بمدى قدرته عىل إجياد سوق كبري يضمن له تطوير صناعاته وتصاميمه. وبذلك يمكننا القول بأن الوضع احلايل يف البلدان 

مثال يعيق تطور فعل التصميم, وذلك النعدام مثل هذه املتطلبات, ولن يتمكن املصمم العريب من اإلشعاع والتميز إال بصفة  العربية

نسبية داخل بلده عىل خالف غريه الذي يتمكن من االندماج داخل املنظومة االقتصادية الغربية, شأنه شأن نظرائه الفنانني والعلامء 

تبقى النجاحات التي حيققها البعض من مصممينا وخاصة تم بقضايا الفكر والعلوم. ويف ما عدى ذلك وغريهم من النخب التي هت

من توجه منهم إىل املوروث التقليدي جمرد نقاط مضيئة نأمل يوما أن تصبح أكثر توهجا وملعانا, خاصة و أن مصمم اليوم خيتلف عن 

                                                                                                                                                                                          

. دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة. ص فكرة الريادة بني ثوابت التاريخ وتقلبات الفضاء البرصي العريبيارس منجي.  ".واالتساق مع الزمن احلارض

.43. 
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حلديثة وخاصة منها االنرتنت التي من شأهنا أن تقلص الفوارق بني منتجه سابقيه يف ظل وجود أنواع كثرية من وسائل االتصال ا

 والسوق العاملية.

وقد نستشهد هنا بالنموذج الصيني يف وقتنا الراهن الذي متكن خالل عقود قليلة من فرض نفسه كقوة اقتصادية عظمى. ومل يكن 

صناعات اإلنسانية, والتي متتد جذورها إىل آالف السنني, ولكن من ذلك من باب اهتامماته بصناعاته التقليدية التي تعد من أعرق ال

خالل انخراطه املبارش يف املنظومة الصناعية العاملية التي مكنته من اكتساب اآلليات التي جعلت منه حديثا, وهذا مل يفرض عليه 

كنه من التحكم يف وسائل اإلنتاج وفرض التصاميم القطع مع صناعاته التقليدية تصميام وإنتاجا, بقدر ما أكسبه أسباب القوة التي متُ 

واألفكار التي من شأهنا أن تضمن مواصلة التحكم يف اقتصاديات البلدان األخرى. لقد متكن املصنع الصيني من غزو كامل جماالت 

لنا مصنوعات ذات عالقة  االنتاج العاملي ومل يستثني جمال الصناعات التقليدية العربية االسالمية, بل ذهب اكثر من ذلك ليقدم

واملجسامت املختلفة لألماكن املقدسة كقبة الصخرة وبيت مكة  "السبحة"باملقدسات الدينية من قبيل السجادة أو اللوحات القرآنية و

 وغريها. وهو ما يعكس مدى حجم اهلوة بني املصمم العريب وتراثه وخياراته الصناعية. 
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 عالقات مسلمي األندلس مع النصارى يف الداخل األندليس وخارجه

 د. حممد األمني باريك

 السعودية العربية اململكة –كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل  

 mohamedlemin2018@gmail.comالربيد:  

 

الديانات املختلفة، باالعتامد عىل العالقة بني مكانية قيام عالقات قائمة عىل االحرتام املتبادل بني أصحاب إتناول البحث : ملخص

 املسلمني والنصارى يف األندلس وخارجه، وذلك من خالل إظهار املحطات التارخيية للتعاون والتفاهم بني الطرفني.

ها، واالبتعاد ويظهر من هذا البحث إمكانية التعايش السلمي بني الديانات املختلفة ، من خالل عمل األطراف عىل بناء الثقة ال هدم

عن الصدام، واحرتام كل طرف لآلخر . ولبيان ذلك تم تقسيم البحث اىل ثالثة مباحث ، تناول األول طبيعة العالقة بني العنارص 

 السكانية يف األندلس، مع أمثلة عىل هذه العالقة عىل املستوى الديني واالجتامعي.

لس وممالك الشامل النرصاين، التي متيزت يف بعض مراحلها بالودية أو اإلجيابية أما املبحث الثاين فتناول عالقات املسلمني يف األند

 خاصة يف عرص اخلالفة األموية  يف األندلس .

واألملان، والتي متيزت بتبادل البعثات الدبلوماسية  أما املبحث الثالث فتناول عالقات األندلس مع بيزنطة والفرنج والفيكنج

 والبعثات العلمية ) الدراسية( اىل األندلس .

  التعايش – العالقات – األندلس – النصارى –املسلمون   الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة

عالقة قائمة عىل االحرتام، وذلك بوضع البذور العالقة بني املسلمني والنصارى موضوع جدير باالهتامم والبحث من أجل بناء 

األوىل لبناء مثل هذه العالقة عن طريق إظهار املحطات التارخيية للتعاون والتفاهم بني الطرفني، والتي من خالهلا نستطيع أن نضع 

وب عرب التاريخ تسري عىل وترية أسس التعاون املشرتك املبني عىل مفهوم اإلنسانية، فمن الواضح أن العالقة مل تكن بني األمم والشع

واحدة من السلم أو احلرب، بل كانت تتأرجح بينهام، وهذا يعود اىل احلكام وثقافة املجتمعات واملصالح الذاتية ، هلذا فإن التجربة 

أجل بناء الثقة ال األندلسية يف عالقتها مع الغرب مل خترج عن اإلطار السابق ، فقد كان الصدام، والسلم، والتعايش والتفاهم، ومن 

هدمها فسأركز عىل اجلوانب اإلجيابية وحمطات التعايش بني اإلسالم واملسيحية من خالل العالقة السليمة البنّاءة مع نصارى إسبانيا 

 ومع الغرب األورويب، ولبيان ذلك فقد قمت بتقسيم البحث إىل عناوين ثالثة، أوهلا تناولت فيه التعايش بني املسلمني والطوائف

األخرى يف األندلس، وقد بّينُت فيه بعضًا من صور العالقة بني اإلسالم واملسيحية، وكيف استطاع الطرفان تأسيس حياة سلمية 

مشرتكة أنتجت حضارة عظيمة، ومن صور هذه العالقة حرية االعتقاد والزواج، واملشاركة يف األعياد  وعدم اقتصار مناصب الدولة 

ذا الفصل خترج بنتيجة أن اختالف الدين أو املعتقدات لدى أفراد املجتمع الواحد ، ال يشكل عقبة عىل املسلمني، ومن خالل ه

 للتعايش السلمي بينهم إذا ما توفرت الرغبة يف السالم والتسامح.

السلم الكيل، فقد كانت أما الثاين فقد تناول فيه عالقات املسلمني يف األندلس وممالك الشامل النرصاين، والتي مل تتسم باحلرب أو      

احلروب، وتبادل السفارات، وتم إيضاح أن احلرب بني الطرفني كانت من أجل األرض ومل يكن الدين حمور اخلالف بينهام ، وفيه 

أيضا تم استعراض السفارات املرسلة من ملوك الشامل النرصاين إىل قرطبة ، وحماولة الطرفني وسعيهم اىل إقامة عالقات ودية 

 .مشرتكة

ويف الثالث فتناولت عالقات األندلس مع بيزنطة، والفرنج، والفيكنج، واألملان، واستعرضُت فيه السفارات املتبادلة مع هذه الدول  

 وأهدافها ونتائجها، وبّينُت فيه أن اللقاء واحلوار مّهد لفهم كل طرف لآلخر، وأسس لعالقة ودية واستمرت لألبناء بعد اآلباء.

 مشكلة البحث:

بني الطرفني، عن مواضع القوة والضعف تكمن مشكلة البحث يف طبيعة العالقات املختلفة بني املسلمني والنصارى، بام يكشف 

 والعوامل التي ساعدت عىل تبادهلام لألدوار، ومدى ما كان بينهم من جتانس أو تنافر.

 أهداف الدراسة:

 الداخل األندليس./إلقاء الضوء عىل التعايش بني املسلمني والنصارى يف 1

 / الكشف عن مسار العالقات بني املسلمني ونصارى املاملك الشاملية.2

 / الكشف عن مسار العالقات بني املسلمني ونصارى اخلارج.3

 منهج الدراسة:

 األصلية رهامصاد من التارخيية العلمية املادة مجع عىل يقوم الذي التحلييل الوصفي املنهج -اهلل بمشيئة –سأتبع يف هذا البحث 

واستنباط الدوافع واألسباب والوصول إىل  ا،إليه احلاجة عند املقارنات وعقد ألحداثها املوضوعي والنقد املناقشة مع وحتليلها

 مع احلرص عىل سالمة األسلوب ووضوحه، ومراعاة األمانة العلمية،  النتائج،
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 أوال: العالقة بني العنارص السكانية يف األندلس

رضبت احلضارة اإلسالمية التي انطلقت من تعاليم اإلسالم أروع األمثلة يف التسامح والتعايش بني األمم والشعوب بمختلف         

احلضارات والثقافات واألديان واألجناس، وال زالت هذه التعاليم حية وقادرة عىل توجيه سلوك األمة يف تعاملها مع مجيع البرش يف 

اإلسالم حيض عىل احلوار والتفاهم والتعارف والتعايش السلمي، وألنه دين حق فإنه يقوم عىل اإلقناع واالقتناع، كل زمان ومكان ، ف

 .(1)وليس بحد السيف، ألنه ال إيامن بحد السيف، فاإليامن لغًة هو التصديق

ٰ سى  }وآيات القرآن الكريم عديدة يف هذا املجال منها قوله تعاىل:          ي ِهيى اْدُع إىِلى
تِ اِدهْلُم بِالَّ جى نىِة وى ِة احْلىسى املْىْوِعظى ِة وى ْكمى

بِّكى بِاحْلِ بِيِل رى

ُن  يِّ  }، وقوله تعاىل  (2){أىْحسى ْشُد ِمنى اْلغى ى الرُّ بىنيَّ يِن قىد تَّ اهى يِف الدِّ ُكوُنوا  }، وقوله تعاىل: (3){الى إِْكرى تَّٰى يى أىنتى ُتْكِرُه النَّاسى حى أىفى

ْلنىاُكْم  }، وألن البرشية تنقسم اىل شعوب وقبائل فإن اهلل دعاهم بقوله: (4){ُمْؤِمننِي عى جى ُأنثىٰى وى ٍر وى كى ن ذى ْقنىاُكم مِّ لى ىا النَّاُس إِنَّا خى ا أىُّيُّ يى

اُكْم  ُكْم ِعندى اهللَِّ أىْتقى مى ُفوا إِنَّ أىْكرى ارى بىاِئلى لِتىعى قى مم هو التعايش والتعارف وعدم استعالء فئة عىل ، فاهلدف األسمى لتاميز األ(5){ُشُعوًبا وى

أخرى، واألكرم عند اهلل هو األكثر تقوى ، إذن من وجهة النظر اإلسالمية ال يوجد مشكلة مع اآلخر بسبب اخلالف يف الرأي، أو 

التخلية بني اإلنسان واختياراته العقيدة، أو اللون، أو العرق، أو القومية، بل إن اإلسالم يدعو اىل التنافس السلمي يف إعامر األرض، و

ِذينى  إِنَّ  }العقائدية، إضافة إىل أن اإلسالم دين تسامح مع خمتلف األديان، ويؤكد ذلك بقوله تعاىل: نُوا الَّ ِذينى  آمى الَّ اُدوا وى ٰى  هى ارى النَّصى  وى

ابِِئنيى  الصَّ نْ  وى نى  مى اْليىْومِ  بِاهللَِّ آمى ِملى  اآْلِخرِ  وى عى احِلًا وى لىُهمْ  صى ِمْ  ِعندى  أىْجُرُهمْ  فى ِّبِّ الى  رى ْوف   وى ْيِهمْ  خى لى الى  عى ُنونى  ُهمْ  وى ْزى . وهذا دليل عىل (6){ حيى

أن اإلسالم يتجاوز يف تساحمه طوائف املسلمني اىل بقية األديان ،هذه التعاليم الدينية محلها املسلمني معهم اىل األندلس ،وكانت 

والطوائف املختلفة ، وال أّدعي بأن احلقبة األندلسية مل تشهد تنافرات أو اختالفات أدت إىل سلوكهم مع أصحاب الديانات األخرى 

الصدام العسكري بني املسلمني واملسيحيني، إال أن هذه الصدامات العسكرية هي سلسلة من تاريخ طويل متشعب تنوعت حمطاته 

مل تكن بسبب العقيدة ، بقدر ما كانت معارك سيطرة وسلطة ، لذلك  بني التسامح والعنف، كام أن هذه الصدامات العسكرية يف غالبها

فإن احلقبة األندلسية ما جتلت كحضارة إال نتيجة فسحة التسامح املتبادلة قرسًا، أو طوعًا، أو تفاعاًل ثريًا، فمنذ دخول املسلمني 

يهم أن يتزوجوا من أهل البالد ، وساروا عىل األندلس جتلت صور التعايش مع املسيحيني، فقد دخل اجلند دون أرسهم ، فكان عل

أرملة لذريق التي ُعرفت يف املصادر العربية باسم أم  (7)خطى أمريهم عبد العزيز بن موسى نصري الذي تزوج من أخييلونا

 . (8)عاصم

                                                            

 .22م،ص1998، بريوت، صيدا، املكتبة العرصية،  4الرازي، حممد بن أيب بكر عبد القادر، خمتار الصحاح، ط -1

 . 125النحل، آية  -2

 . 256البقرة، آية  -3

 . 99يونس، آية  -4

 . 13احلجرات، آية  -5

 . 69املائدة، آية  -6

 . 128عبد العزيز سامل، تاريخ املسلمني وأثارهم يف األندلس، ص السيد -7

 . 111ابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص -8
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ومن هنا نرى كيف متت منذ اللحظة األوىل عملية االمتزاج بني عنارص الفاحتني من عرب وبربر، والسكان األصليني من رومان          

، وأصبح الزواج من إسبانيات تقليدًا شائعًا عند أهل األندلس، أمرائهم، (9)وقوطيني، ومن هذا االمتزاج نشأ الشعب املّولد

ومع أن املسلمني أصبحوا أسيادًا عىل األندلس، إال أن معاملتهم لإلسبان كانت تتم عىل قدم املساواة،  .(10)وخلفائهم، وعامتهم

من أن ميمون العابد جد بني حزم وأحد أقطاب الصلحاء املسلمني  (11)ومثال ذلك ما حكاه الفقيه حممد بن عمر بن لبابة املالكي

مع عرشة من روؤساء رجال الشاميني، وطلب منه ضيعة ليزرعها عىل   Artabs (12)ممن دخلوا األندلس، حيث ذهب إىل أرطباش

 أساس اقتسام الثمر بينهام، إال أن أرطباش بالغ يف إكرامه ومنحه ضيعتني بام فيهام من عبيد ودواب وبقر وغري ذلك .

 ـــ الغالب وضعية يف وهو –ميمون العابد هذه الواقعة متثل نموذجًا من التعايش اإلجيايب بني املسيحيني واملسلمني، فقد كان بإمكان 

 .التعايش وحسن اآلخر مع احلوار يف الرغبة يعكس الذي األسلوب ِّبذا فّضل لكنه وغريه، أرطباش بممتلكات يستبد أن

 أمثلة عىل العالقات بني العنارص السكانية وحسن التعايش 

يشكل التعايش بني الديانات الساموية الثالثة الذي عرفه املجتمع األندليس يف ظل احلكم اإلسالمي النموذج األمثل اللتحام         

العنارص البرشية التي كانت قوام هذا املجتمع ، وقد متيز احلكم اإلسالمي بتوخي  التسامح وإشاعة اخلري والرب بالشعوب املحكومة، 

إن  ":(13)احلرية يف أن يبقوا عىل دينهم، فلم تعمل الدولة عىل إرغام النصارى عىل الدخول يف اإلسالم، يقول دوزي فرتك هلم كامل

أحوال النصارى مل تكن بالقياس اىل أحواهلم املاضية شديدة الصعوبة، وجيب أال يغرب عن البال ذلك التسامح غري املحدود للعرب، 

دينية، كام مل يكن هناك رغبة يف حتويل النصارى إىل اإلسالم، ملا يرتتب عىل ذلك من نقص يف فلم يتعرض أحد للضغط يف األمور ال

، كام سمح لألساقفة النصارى بعقد "إيراد بيت املال، ومل جيحد النصارى تسامح املسلمني وعدهلم ، ففضلوهم عىل الفرنجة 

م، ومؤمتر 582الكربى مثل: املؤمتر الديني الذي ُعقد يف قرطبة عام  مؤمتراهتم الدينية )وأغلبها خمصص للتبشري( يف املدن األندلسية

                                                            

ر: ابن حيان، الشعب املولد)املولدون( : أطلقه العرب عىل من أسلم من االسبان، وعىل أحدثهم إسالمًا مساملة، كام كان يطلق عليهم أحيانًا موال، انظ -9

،وقد جانب البعض الصواب 39، عبادة كحيلة، تاريخ النصارى يف األندلس، ص101، العذري، نصوص عن األندلس، ص68لسفر الثالث، صاملقتبس، ا

 حني اعترب املولدين من كان آباؤهم عربًا وأمهاهتم اسبانيات، راجع االشارة اليهم يف :

                                 Isidro de cagigas, Las Mozarabes,  Madrid 1947 tomo . I . pp . 55-56  

ذكر بالد األندلس، من األمثلة عىل ذلك والدة األمري هشام الرضا بن األمري عبد الرمحن بن معاوية ) الداخل( كانت    جارية إسبانية اسمها حورا، جمهول،  -10

ف، كام كان لعبد الرمحن األوسط العديد من اجلواري اإلسبانيات بعضهن كن ، وأم احلكم الربيض ابن األمري هشام الرضا، كانت أم ولد اسمها زخر118ص

، وللمزيد ينظر: 23، عمر شلبي، عبد الرمحن الثاين سياسته الداخلية واخلارجية يف األندلس، ص144، 124أمهات ولد له، جمهول، ذكر بالد األندلس، ص

، 211، 208، 202، 199، 174، 159، جمهول، ذكر بالد األندلس، ص140، 135 ،50، 91، ص 3،جـ252، 156، 120، ص2ابن عذاري، البيان، جـ

 . 66، ابن اخلطيب، أعامل األعامل، ص212

 . 258-257، ص1، املقري، نفح الطيب، جـ59-58ابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص -11

 Olmundعىل ملك أوالد بعد وفاته، وساعد أوالد املسلمني يف فتح األندلس، حيث ذهب املند  من أبناء غيطشة امللك القوطي الذي استوىل لذريق -12

 .256، ص1اىل الوليد بن عبد امللك وطالبوه بتنفيذ العهد الذي ُعهد اليهم، فحاز كل منهم عىل ألف ضحية، املقري، نفح، جـ  Aquilaوارطباش ووقلة 

 

  Spanish Islam. P. 235جوستاف لوبون، حضارة العرب،  -13
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، وكان بعض الفقهاء (14)م، كام سمحت دولة اإلسالم يف األندلــس بتشييد النصـارى للعديد من الكنائـس762إشبيلية عام 

املسلمون يف األندلس يتخذون من النصارى مساعدين لقضاء حوائجهم وال جيدون يف ذلك غضاضة ، فقد ذكر الطرطويش أن الفقيه 

ابن احلصار استعمل جاره النرصاين عىل قضاء حوائجه ومنافعه، وكان الفقيه يكثر القول جلاره أبقاك اهلل وتوالك، أقر اهلل عينك، 

، وقد بلغ كم اتساع دائرة التسامح الديني آنذاك (15)واهلل ما يرسك، جعل اهلل يومك قبل يومي، فيبتهج النرصاين ِّبذه الكلامت يرسين

ِمثل 314أن القايض حممد بن عمر بن لبانة ) ت  هـ( أفتى بعدم إيقاع حد الردة عىل يافع أندليس بعد إسالمه بسبب ضغط أبويه، وى

هـ( بخصوص فتى أندليس رأى النكوص عن إسالمه بعد أن سجله القايض، وجاء 279هلل حييي )ت هذا فتوى القايض عبيد ا

 .(16)للقايض لتسجيل رجوعه لدينه السابق، النرصانية، فتم له ما أراد

اك الثقايف التي أما اجلدل الديني بني أصحاب الديانات الثالثة فكان يتم بعيدًا عن التعصب، وأدى اجلدل إىل بروز ظاهرة االحتك       

أفرزت التفاعل احلضاري بني األندلس والدول األوروبية املجاورة، حيث تم تبادل الزيارات العلمية بينهام، وقامت الوفود بني 

الطرفني  بزيارات متبادلة، وتم أيضًا تبادل الرسائل التي حيرص أن يقول فيها كل طرف احلجج القوية لتأييد ما يذهب إليه، وقد 

طرفان من خالل اجلدل عىل الدعوة والتبشري للدين، إضافة إىل تناول مسائل ختص اإلسالم واملسيحية مثل الزواج عند حرص ال

املسلمني والتناُسب عند النصارى وُألوهية املسيح ) عليه السالم( وغري ذلك، كام كان هلذا اجلدل أبعاده السياسية من حيث استغالل 

إلثارة الناس من أجل حتقيق كسب سيايس، فكان استغالل املاملك الشاملية يف إسبانيا للدين لطرد كال الطرفني العاطفة الدينية 

 املسلمني من األندلس، ثم حتويل العاطفة الدينية واستغالهلا عىل شكل حروب صليبية يف األندلس واملرشق اإلسالمي.

وار الفكري والديني اإلجيايب، الذي ُّيدف إىل التواصل والبناء، لذلك ومن أجل بناء الثقة بني الرشق والغرب علينا أن نفرق بني احل

 وبني استغالل الدين لتحقيق املآرب السياسية عىل حساب اآلخر.

 فأذكر هنا عىل سبيل املثال الرسالة التي بعث ِّبا الراهب الفرنيس إىل املقتدر بن هود أمري رسقسطة يدعوه فيها إىل اعتناق النرصانية،

 .(17) هـ(474ن هود الفقيه أبو الوليد الباجي للرد عليه )توقد كّلف اب

، حيث عاشوا يف (18)ويبدو أن السبب يف كتابة هذه الرسالة يرجع إىل سياسة التسامح التي ابتعها بنو هود مع رعاياهم املسيحيني   

فهم أن هذا التسامح هو أصل من أصول ظلهم يف ظروف حسنة ، ومتتعوا بسائر احلريات الفكرية والدينية ، ويبدو أن الراهب مل ي

 .(19)الدين اإلسـالمي، بل أعتقد بوجود رغبـة أو ميول لدى املقتدر اىل الدخول يف املسـيحية 

                                                            

 . 342جوستاف لوبون، حضارة العرب، ص -14

 . 436، ص2رساج امللوك،جـ -15

 أبو االصبع عيسى بن سهل األندليس، األحكام الكربى) وثائق يف قضاء أهل الذمة ( مسستخرجة من خمطوطة الكتاب حتقيق حممد بن عبد الوهاب -16

 .  46-42خالف، املركز العريب، بريوت،ص

17 - D.M.DUNLOP. AChristian Mission to Muslim Spain . p. 284                                  

 . 528،  219عمر شلبي، الشعوبية يف االندلس، ص

 . 282عنان، دول الطوائف، ص -18

 ملراجعة النص الكامل للرسالة ينظر :  -19

D .M .DUNLOP. A Christian Mission to Muslim Spain . AL – Andalus, Vol, Xv11, Madrid, fascez, 1952. P. 287.                               
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أما املحاورون من اليهود فيأيت عىل رأسهم اسامعيل )صموئيل( ابن النغريلة، وهو من أعالم القرن اخلامس اهلجري / احلادي        

يث كتب عدة كتابات جدلية طاعنًا يف صدق القرآن الكريم والشعائر اإلسالمية األخرى، ويبدو أنه استغل التسامح عرش امليالدي، ح

الذي أشاعه املسلمون يف األندلس، وكذلك احلرية شبه املطلقة التي منحها املسلمون ليهود األندلس، فتجرأ ابن النغريلة عىل اإلسالم 

علاًم بأن ابن  النغريلة اليهودي (20)املحاورة العلمية بصلة ، وهو أمر دعا علامء األندلس للرد عليهوتعاليمه جرأة ال متت للتحاور و

، واحلوار احلضاري بني الديانات الساموية الثالث (21)عاش صور التسامح اإلسالمي حيث استوزره حبوس بن باديس يف غرناطة

بة األندلسية أنه إذا ما توفرت األجواء الصحيحة والتسامح فإن الدين ال هو نتاج العقلية األندلسية املتفتحة ، حيث أثبتت التجر

 يشكل عقبة أمام احلوار وااللتقاء احلضاري .

ومن صور التعايش األخرى التي جتسدت يف األندلس حرية االحتفال باألعياد، مثل عيد ميالد السيد املسيح، وعيد العنرصة )         

وغريها من األعياد، بل ومشاركة املسلمني هلم يف هذه األعياد ، حيث أصبحت أعيادًا أندلسية يشارك  (22)املهرجان (، ومخيس ابريل

ِّبا املسلم اىل جانب املسيحي، وكان الناس يف هذه  األعياد يتبادلون اهلدايا، حتى أن الطلبة كانوا ُّيدون شيوخهم ، وقد ورد يف 

يل بن جابر الدباج اإلشبييل، أن الطلبة كانوا خيرجون يف هذه األعياد يف رحالت مع اختصار القدح املعىل يف الرتمجة أليب احلسن ع

، ويستدل من ذلك أن طلبة األندلس كانوا يعطلون عن املدارس يف (23)شيوخهم فيأكلون املجبنات، وهي حلوى أندلسية مشهورة

لناتج عن سياسة الدولة التي مل تفرق بني أصحاب تلك األعياد، وهذا نابع من مبدأ التعايش املشرتك واالندماج االجتامعي ا

 الديانات.

أما مناصب الدولة فكان للمستعربني واليهود نصيب فيها، حيث توىل قومس بن انتنيان بن بليانة ديوان الرسائل يف عهد األمري بن        

أو ربيع بن زيد كان سفريًا للخليفة عبد الرمحن   Recemundo، كام أن (24)هـ(273 -238محد بن عبد الرمحن ) حكم من سنة 

، وأصبح بن سلمة قايض النصارى بقرطبة الذي توسط بتفويض من احلاجب املنصور بن أيب عامر يف (25)النارص إىل بالط أملانيا

الدويالت  ، ويف أواخر اخلالفة ُأسند اىل بعض النصارى وظائف يف(26)النزاع عىل الوصاية عىل اذفونش اخلامس ملك ليون

م(، وكان له 1073-1038هـ/466-430الطائفية، ففي اجلنوب كان أبو الربيع النرصاين كاتبًا لباديس بن حبوس ملك غرناطة )

 .(27)دور واضح يف اخلالف الذي نشب بينه وبني ولده ماكسن

                                                            

 .41، ص3، ابن حزم األندليس، رسائل ابن حزم،جـ766، ص2، م1ابن بسام، الذخرية، ق -20

 . 411، عمر شلبي، الشعوبية يف األندلس، ص438/ ص1ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار ابن غرناطة، م -21

، والعنرصة سميت بذلك نسبة اىل شعلة النار التي 150، ص11ـــ أو النريوز )يناير(، الونرشييس، املعيار املعرب، جـ السالم عليه –عيد ميالد املسيح  -22

أي  "الكبش املصوف ما يكفز العنرصة "لسالم، ولذلك عرف من أمثال أهل األندلس،كانوا يعملوهنا يف تلك الليلة وهو عيد ميالد النبي حييى بن زكريا عليه ا

 .84، ص3، ابن عذاري، البيان،جـ85أن الكبش الذي عليه صوف ال يقفز فوق شعلة العنرصة، ألنه سيحرتق، الزجايل، أمثال العوام، ص

 . 156ابن سعيد، اختصار القدح املعىل، ص -23

 . 97-95ابن القوطية، تاريخ، ص -24

 . 177أرسالن، تاريخ غزوات العرب، ص -25

 . 10، ص3ابن عذاري، البيان، جـ -26

 . 68 -66األمري عبد اهلل بن زيري، كتاب التبيان، ص -27
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مي خالل عرص اإلمارة واخلالفة ، ، فاندجموا يف املجتمع اإلسال(28)أما اليهود فلم خيتلف وضعهم عن وضع املستعربني النصارى

، حتى (29)ويذكر غوستاف لوبون أن إسبانيا العربية كانت البلد األورويب الوحيد الذي متتع اليهود فيه بحامية الدول ورعايتها

د م( الفرتة الذهبية يف عرص الدياسبورا )التشتت(، وهذا باعرتاف اليهو1200-900هـ/597-288اعتربت الفرتة ما بني عامي )

أنفسهم، ونالحظ أن العرب املسلمون قد أرشكوا اليهود يف كافة شؤون احلياة العامة واخلاصة، فقد عمل الطبيب اسحق بن عزرا بن 

، كام توىل اسامعيل بن (30)شفروط الذي اشتهر باسم حسداي بن شفروط طبيبًا ثم مستشارًا للخليفة عبد الرمحن النارص يف قرطبة

ارة يف غرناطة أبان حكم الرببر فيها حيث اختاره باديس بن حبوس صاحب غرناطة وزيرًا له بعد وزارته النغريلة )صموئيل( الوز

 .(31)ألبيه، فرفعه فوق كل منزلة

 هذه األمثلة وغريها كثريا مل تكن لتحدث لوال سياسة حكام املسلمني القائمة عىل العدالة والتسامح واحرتام اهلويات الثقافية والدينية

 عنارص املجتمع األندليس، وهذا التسامح والتعايش جيعل األندلس أنموذجًا حلوار احلضارات وتعايشها.ملختلف 

 ثانيا: عالقات املسلمني يف األندلس وممالك الشامل النرصاين

إال أن مسلمي  مل تكن العالقات األندلسية مع دول إسبانيا النرصانية تتسم باهلدوء واالستقرار، بل مرت خالل تارخيها برصاع طويل

األندلس مل يكن هدفهم من هذا الرصاع إبادة النصارى، أو إزالة دوهلم من الوجود، وذلك ألن معظم احلمالت اإلسالمية كانت رد 

فعل العتداءات النصارى عىل الثغور اإلسالمية، وكان املسلمون يطمحون للتعايش مع جرياهنم، وليس القضاء عليهم، وكان 

يبون أحيانًا ملبدأ التعايش السلمي بني الطرفني، ويظهر ذلك من خالل املصاهرات التي متت بني ملوك اإلسبان نصارى الشامل يستج

وبني ملوك األندلس وأمراءه وجنوده، ومن خالل إرسال الطالب املسيحيني لتلقي العلم يف قرطبة، فقد كانت أم عبد الرمحن النارص 

لعربية ) مزنة(، وهي ابنة الكونت الثالث لبمبلونة املسمى فرتون بن غرسية واملعروف نافاريه تدعى ماريا، وتسميها الرواية ا

، والتي تسميها الرواية العربية باسم صبح نافارية Aurora، كذلك كانت زوجة ابنه وخليفته احلكم املستنرص، أرورا (32)باألنقر

تاة نافارية كانت ابنة لشانجة الثاين ملك نربة، وأنجب منها ابنه األصل أو بشكنسية، كام تزوج احلاجب املنصور حممد بن أيب عامر بف

                                                            

، وهي منشقة من أصل عريب، فقد عرف العرب تعبري مستعربة يف الرشق ، وكان يقصد به ولد اسامعيل Mozarabesاملستعربون : هم نصارى األندلس  -28

، وحيلل ابن 276، ص2عليه السالم يف مقابل العرب البائدة، وهم ولد أرم بن سام والعرب العارية وهم ولد قحطان بن عابر، النويري، هناية األرب، جـ

 سمي أهل هذه الطبقة ِّبذا االسم، ألن السامت والشعائر العربية، ملا انتقلت اليهم من قبلهم اعتربت فيها الصريورة، وإنام "خلدون مصطلح مستعرب فيقول 

، ويذهب رئيس االساقفة مخنيث، دي رادا 46، ص2، كتاب العرب، جـ"بمعنى أهنم صاروا اىل حال مل يكن عليها أهل نسبهم، وهي اللغة العربية التي تكلموا ِّبا

             . Simonet , Historia de los Mozarabes . p .11 أي املختلطون بالعرب،   Mixte Arabesجعل األصل االشتقاقي ، للكلمة هو اىل 

 . 342حضارة العرب، ص -29

 ، وانظر:22، 23حممد بحر عبد املجيد، اليهود يف األندلس، ص -30

Greyzel; Ahistory of the Jews; pp. 290-292 .                                                              

                                                                                                                    .Greyzel; Ahistory of the Jews; pp. 293      265، 264، 4ابن عذاري، البيان جـ -31

 . 373عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، العرص األول، القسم الثاين، ص -32

            Livermor , Ahistory of Spain , p. 84.                              

 



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 64 - 

، لذلك لك يكن هناك تعصب ديني من مسلمي األندلس (33)عبد الرمحن املأمون الذي كانت تسميه أمه شنجول نسبة إىل جده

إسبانيا املسلمة أيام الدولة سواء عىل املستوى الشعبي أو الرسمي، ومل يكن هذا التعصب ملحوظًا حينام كان التفوق يف جانب 

 .(34)األموية، وإذا ُوجد فكان مقترصًا عىل مجاعات الفقهاء من ناحية وعىل القساوسة واألحبار من ناحية أخرى

أما دول الشامل النرصاين فمنذ قيامها ُوجد معها احلافز لقتال املسلمني، وذلك للدفاع عام تبقى من أرض شبه اجلزيرة ، ثم حتول اىل 

طاغ بعد سقوط اخلالفة األموية ، وكان هدف اهلجوم هو األرض، لذلك نجد بعض املّقومات والبوادر لو نمت واستمرت  هجوم

نت كثريًا من الدماء، فمثاًل الفونسو الثال ىقى ث بتعاون الطرفني لعلنا شاهدنا املسجد يقف اىل جانب الكنيسة حتى اآلن يف إسبانيا، وحلى

م ، لو أنه تعامل مع املسلمني بنفس الطريقة التي عهد به برتبية 910هـ/297ي تنازل عن العرش سنة ملك استورياس وخليفته الذ

، وكان وضع حجر األساس يف التعايش وتأسيس سالم دائم بني الطرفني، فمنذ قيام (35)ابنه ) اوردونيو الثاين ( إىل مربني قربيني

إسبانيا النرصانية قد ظهرت بشكل واضح ككيان سيايس، إال أن عبد الرمحن  م مل تكن755هـ/138اإلمارة األموية يف األندلس سنة 

، (36)م759هـ/142الداخل كان يرحب بكل مهادنة بني الطرفني ، فقد أبرم الداخل عقد أمان وسالم مع نصارى الشامل سنة 

املزيد من التفصيالت عن ذلك، واستمرت  وهذا يعني أن سفارة من الشامل حرضت اىل قرطبة إلبرام هذه املعاهدة، إال أننا ال نملك

)ابن فرويال( أخو الفونسو األول حاكم مقاطعة نّبارة وبالد البشكنس،  Aurelioالعالقات السلمية بني الطرفني، حيث نجد اوريليو 

، الذي كان هو   Mauregatoرغب يف التحالف مع املسلمني، فكان السالم بينهم الذي استمر ملدة عرشين سنة، حتى وفاة مورقاط 

م ُضمت منطقته اىل جليقية حتت حكم سيلو ، 781هـ/165اآلخر مهتاًم بإقامة عالقات ودية مع املسلمني، وبعد وفاة اوريليو سنة 

، وبعد وفاته متكن مورقاط من االستحواذ عىل جليقية الغربية ، واستمر هذا يف تقوية (37)الذي عقد بدوره سالمًا مع املسلمني

، وقد أدى تعاون البشكنس مع املسلمني بموجب حلف دفاعي من إحلاق اهلزيمة بقوات الفرنجة (38)قة مع املسلمنيروابط الصدا

 .(39)م824هـ/209سنة 

ويف عهد عبد الرمحن النارص وابنه احلكم )املستنرص باهلل(، كثرت السفارات من دول إسبانيا اىل قرطبة لضامن مصاحلها بإبرام 

امللكة الوحيدة لنبارة، أبرمت سالما مع النارص وحصلت منه  Todaأن طوطة  (40)طبة، فيذكر ابن خلدوناملعاهدات مع حكومة قر

أنه بعد معركة اخلندق  (41)م، وخيربنا العذري934هـ/322عىل اعرتاف بحقوق ابنها غرسيه سانشو األول كملك عىل نبارة سنة 

الثاين بالسلم مع النارص، فاستجاب له، كام أرسل أوردونيو الثالث ملك ليون )ابن رامريو الثاين(  م رغب رامريو939هـ/327سنة 

                                                            

33 - Livermor , Ahistory of Spain , p. 86   

 . 55عنان، هناية األندلس، العرص الرابع، ص -34

 . 303، احلجي، التاريخ يف األندلس، ص361األندلس، العرص األول، القسم األول، صعنان، دولة اإلسالم يف  -35

 . 199عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، العرص األول، القسم األول، ص -36

 . 219املرجع نفسه، ص -37

 . 219املرجع نفسه، ص -38

 . 256املرجع نفسه، ص -39

 . 140،صص 4العرب، جـ -40

 . 46نصوص عن األندلس، ص -41
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م سفارة اىل النارص خيطب وده، وتم إبرام معاهدة سلمية بينهام عىل أن يقوم اوردوينو ِّبدم عدة حصون قريبة من 955هـ/344سنة 

، وكانت هذه املعاهدة مفيدة للطرفني حيث اهتم كل منهم بشؤون (42)نياحلدود اإلسالمية كانت تستعمل لشن هجامت ضد املسلم

كن دولته، وبعد أن أثار النبالء عىل شانجة األول املعروف بالسمني وخلعوه، اجته اىل جدته طوطة يف بنبلونه مستجريًا ِّبا، اال أهنا مل ي

نارص تطلب مساعدته، وقد استجاب النارص هلم ، واحتفل النارص باستطاعتها مساعدته، فام كان منها اىل أن ذهبت وإياه اىل اخلليفة ال

، (43)بمقدمهم، وكان بصحبتهم مجاعة من النبالء والقساوسة، وتم اللقاء يف مدينة الزهراء يف قاعة السفراء املسامة املجلس املؤنس

لنارص بمساعدة عسكرية الستعادة وقد حققت السفارة أهدافها لكال الطرفني، حيث تم عالج شانجة األول من سمنته وأمده ا

عرشه، مقابل عدة حصون قريبة من احلدود اإلسالمية، واستمرت العالقات اجليدة بني الطرفني حتى وفاة النارص سنة 

 م.961هـ/350

بتسليم  وبعد وفاة اخلليفة النارص طالب اخلليفة احلكم املستنرص شانجه األول تنفيذ بنود املعاهدة التي عقت مع والده النارص،

احلصون التي تم االتفاق عليها، اال أن شانجه رفض ذلك ، كام طالب احلكم غريسة ملك نبارة بتسليم أسريه فرنان جونثالث أمري 

، ويبدو (44)قشتالة، إال أن هذا الطلب رفض أيضا، وأطلق رساح فرنان الذي بدأ بمهامجة األندلس ، يعاونه يف ذلك أوردونيو الرابع

لرابع أدرك أن احلمالت عىل األرض اإلسالمية تقوي خصمه شانجة األول، لذلك عمد اىل إقامة صلح مع احلك أن أوردونيو ا

م بصحبة عرشين رجاًل من وجوه 662هـ/351الستعادة عرشه بمساعدة احلكم املستنرص، وفعاًل وصل أوردونيو الرابع اىل قرطبة 

، وما أن سمع شانجة بسفارة أوردونيو حتى سارع بإرسال (46)ابن حيان ، وكان استقباهلم يومًا مشهودًا كام وصفه(45)أصحابه

إال أن شانجة األول  (48)، وبعدم مساندة فرنان جن الثالث يف أعامله العدوانية ضد اخلالفة اإلسالمية(47)سفارة اىل احلكم النارص

وهنا شعر النصارى   (49)م 962هـ/351رسعان ما نقض عهده مع احلكم املستنرص بعد أن علم بوفاة خصمه أوردونيو سنة 

بخطورة املوقف، وأدركوا أن ال بد من االحتاد لكي يستطيعوا مواجهة املسلمني، وهكذا عقد التحالف بني سانشو ملك ليون وكونت 

-352، ودارت معارك عديدة بني اجلانبني استغرقت الصائفة بني سنتي (50)برشلونة، وتأهب اجلميع ملواجهة املسلمني

 .(51)م وأدت اىل انتصار احلكم عىل التحالف السابق1964 -1963هـ/353

                                                            

 . 221، ابن عذاري، البيان، ص143، ص4العرب، جـ -42

 .   113، احلجي، العالقات الدبلوماسية، ص437، عنان، دولة اإلسالم، القسم الثاين، ص143، ص4العرب، جـ -43

 . 484، عنان، دولة اإلسالم، القسم الثاين، ص145،ص4العرب، جـ -44

 .235ص، 2، ابن عذاري، البيان، جـ145، ص4العرب، جـ -45

 . 485، عنان، دولة اإلسالم، القسم الثاين، ص368، ص1ملزيد من التفاصيل ينظر : املقري، نفح، جـ -46

 . 368، ص1املقري، نفح، جـ -47

 . 145، 4، العرب،جـ235، ص2البيان، جـ -48

 .486، ص2عنان، دولة اإلسالم، العرص األول، ق -49

 . 468املرجع نفسه،ص -50

 . 118-117احلجي، العالقات الدبلوماسية، ص، 487املرجع نفسه، ص -51
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 مما سبق ال نستطيع التأكيد عىل أن العالقة السلمية بني املسلمني ودول شام إسبانيا النرصانية كانت هي السائدة، بل ختلل هذه العالقة

مل تكن نتيجة االحرتام املتبادل أو الرغبة يف العيش الكثري من املواجهات، وعقدت الكثري من املعاهدات السلمية بني الطرفني، والتي 

املشرتك، بل ترجع اىل عوامل القوة والضعف عند أي طرف من األطراف، لذلك رسعان ما كانت املعاهدات تنتقض بعد زوال سبب 

جه النشاط احلضاري يف انعقادها، هلذا مل تتوفر النيات الصادقة إلقامة العالقات السلمية، والتي لو حدثت النعكس ذلك عىل أو

قرطبة، وقشتالة، وليون، ونافار، وغريها، والزدهرت احلياة االقتصادية ولساد األمن واهلدوء، واألهم من ذلك ألوجدوا لنا اليوم 

 اللبنة األساسية إلقامة عالقات سلمية، تقوم عىل االحرتام املتبادل والتعاون يف املجاالت كافة. 

م، حتى جتددت 966هـ/355ة وعقد السلم بني الطرفني اإلسالمي واملسيحي مل تتوقف ، فام أن انتهت سنة إال أن حماوالت بناء الثق

 .(52)الوفود من شامل إسبانيا اىل قرطبة ، من أجل إقامة عالقات الصداقة والسالم

 ثالثا: عالقات األندلس مع بيزنطة والفرنج والفيكنج واألملان

 العالقات مع بيزنطة - 1

م( بدأت حقبة جديدة، وألول مرة عالقات الود والصداقة مع 852-822هـ/238-206منذ عهد األمري عبد الرمحن الثاين )

بيزنطة التي استمرت طوال القرنني الثالث والرابع اهلجريني، وال شك أن هذه السياسة الودية بني بيزنطة واألندلس، إن دلت عىل 

ة التي حظيت به إسبانيا اإلسالمية يف أوروبا املسيحية، واألهم من ذلك تدل ضمنًا عىل أن كاًل من يشء فإنام تدل عىل املكانة املمتاز

العاملني اإلسالمي واملسيحي، قد بدأ خيرج عن تقاليده القديمة حتت تأثري مصاحله اخلاصة، التي أصبحت هي املتحكمة يف سياسته 

  وليست االعتبارات الدينية كام كانت احلال من قبل.

وبدأت السفارة األوىل بني بيزنطة واألندلس بمبادرة من االمرباطور البيزنطي تيوفيل، حيث أرسل سفريه قراطيوس 

، خيطب فيها وده (53)م حاماًل رسالته وبعض اهلدايا839هـ/225إىل بالط عبد الرمحن الثاين سنة   Kartiyusالرومي)االغريقي(

، كام يطلب مساعدته ضد (54)ذين قضوا عىل ملك أجداد عبد الرمحن يف الرشقويسأله عقد حتالف معه ضد العباسيني، الل

، وأقام رسول االمرباطور البيزنطي أيامًا يف قرطبة، ثم رجع اىل بالدته (56)يف صقلية وضد الربضيني يف جزيرة كريت (55)األغالبة

                                                            

 . 140-121، للمزيد عن هذه السفارات ينظر : احلجي، العالقات الدبلوماسية،ص42أعامل األعالم، ص -52

 .    97، بروفنسال، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ص130، ص4، ابن خلدون، العرب،جـ333،ص1املقري، نفح، جـ -53

اسيني وبيزنطة يرجع اىل ما قام به االمرباطور من مهامجة حصن زبطرة وتدمريه وسبيه للنساء والتمثيل باملسلمني زمن اخلليفة وسبب العداء بني العب -54

رب فيام ، لدفعهم اىل احلالعبايس املعتصم، لذلك سارع تيوفيل اىل طلب الصداقة مع األمري عبد الرمحن الثاين مستغاًل العداء التقليدي بني العباسيني واألمويني

 . 99، بروفنسال، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ص247، ص5بينهم حتى ختف الوطأة عليه: ابن األثري، الكامل، جـ

كريت واألغالبة  دأب األغالبة بتهديد املمتلكات البيزنطية يف ايطاليا، حيث أصبح البحر املتوسط بحرًا عربيًا جتوبه األساطيل اإلسالمية التابعة بعرب -55

م(، لذلك سارع تيوفيل اىل إقامة تالف وصداقة مع عبد الرمحن الثاين لعلمه املسبق 835-834هـ/220-219للذين استولوا عىل صقلية من بيزنطة سنة )ا

لة العباسية واألندلسية، ،عبد اجلليل الراشد، العالقات السياسية بني الدو99بعدائه مع األغالبة حلفاء العباسيني، بروفنسال، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ص

 . 114، عبد العزيز سامل، تاريخ البحرية اإلسالمية يف املغرب واألندلس، 148ص

م أثر موقعة الربض، فتوجه 817هـ/202عرب كريت هم مجاعة من األندلسيني تم طردههم من األندلس ف عهد األمري احلكم بن هشام األموي سنة -56

كندرية وسيطروا عليها، لكن املأمون العبايس أرسل اليهم قائده عبد اهلل بن طاهر وهامجهم، ثم تصالح الطرفان عىل أن خيلو نحو مخسة عرش ألفًا منهم اىل االس
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ق البحر  رسالة جوابية وهدية لإلمرباطور، وسلكا طريمصحوبًا بالسفارة األندلسية عىل رأسها حييي بن حكم الغزال ، وقد محال معهام

، وتعترب هذه العالقات الدبلوماسية بني قرطبة والقسطنطينية بداية لسلسلة من (57)، اىل القسطنطينيةمن ميناء مرسية يف تدمري

، وبني احلاجب املنصور أيب عامر واالمرباطور بازيل الثاين، حيث االتصاالت والسفارات التي تبودلت بعد ذلك بني ونيقفورفوكاس

، (58)م، وقد استقبلهم النارص بحفاوة بالغة945هـ/334وصلت سفارة االمرباطور البيزنطي قسطنطني بن ليون اىل النارص سنة

ت طابع سيايس فقط، بل محلت ، إال أن هذه السفارة مل تكن ذا(59)م ،كام يذكر ابن عذاري949هـ/338وتكررت هذه الزيارة سنة

، وملا مل يكن يف قرطبة من "مصور احلشائش "طابعًا حضاريًا، إذ محلوا معهم ضمن اهلدايا اىل النارص كتاب ديوسقوريدس يف الطب

ل اليه عام يعرف اإلغريقية لغة الكتاب ، طلب النارص من االمرباطور البيزنطي أن يبعث له واحدًا من العارفني ِّبا وبالالتينية، فأرس

م بالراهب يقوال لكي يقوم بتحديد أنواع النبات التي ذكرها ديوسقوريدس، ال برتمجة الكتاب. وقام ِّبذا العمل 951هـ/340

، وكان لرتمجة هذا الكتاب أثره عىل األندلسيني، إذ أقبلوا عىل دراسة الطب والنباتات الطبية (60)بمساعدة حسداي بن شربو وغريه

كتاب مصدرًا هلم ، كام يذكر ابن عذاري أن االمرباطور البيزنطي أهدى اخلليفة النارص أثناء بنائه ملدينة الزهراء مائة متخذين من هذا ال

، واستمرت السفارات بعد النارص يف عهد ابنه احلكم املستنرص، ومتخض عن هذه السفارات آثار فنية معامرية هلا (61)وأربعني سارية

تنرص طلب من امرباطور بيزنطة رومانوس الثاين أن يرسل اليه خبريًا يف صنع الفسيفساء كي يعمل عىل قيمتها ، حيث أن احلكم املس

، هذه السفارات املتتالية يف األزمان املختلفة تدل عىل حسن العالقات البيزنطية (62)تزيني الزيادة يف املسجد األموي بقرطبة

ام تطور هذه العالقات ، مما يعني امكانية التعايش بني أصحاب الديانات املختلفة يف األندلسية، كام تدل عىل أن الدين مل يقف عائقًا أم

 كل عرص ومكان. 

 العالقات مع ملوك الفرنجة -2

، خاصة يف عهد االمارة، خاصة يف زمن (63)كانت عالقات بناء الثقة بني األندلس وبيزنطة ، يقابلها عالقات عدائية نحو الفرنجة

يبني وحفيده شارملان الذي غري سياسته اجتاه األندلس بعد فشله يف حصار رسقسطة، ومهامجة مؤخرة جيشه عند شارل مارتل وابنه ب

                                                                                                                                                                                          

ىل السواحل املدينة، وأرشدهم اىل جزيرة كريت )اقريطش(، وهامجوها وأسسوا دولة دامت مائة ومخسًا  وثالثني سنة، وكانوا خالل ذلك يشنون الغارات ع

 . 126،ص4، ابن خلدون، العرب، جـ327،ص 1، املقري، نفح، جـ238، البالذري، فتوح البلدان، ص461، ص2طية، انظر: اليعقويب، تاريخ، مالبيزن

، وعن نص الرسالة اجلوابية ينظر: عمر شلبي، عبد الرمحن الثاين، سياسته الداخلية واخلارجية يف 105بروفنسال، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ص -57

 . 200األندلس، ص

 . 213، ص2ابن عذاري، البيان، جـ -58

 . 215، ص2البيان، جـ -59

 . 462بالنثيا، تاريخ الفكر األندليس، ص -60

 . 231، ص2البيان، جـ -61

 . 484، عنان، دولة اإلسالم، العرص األول، القسم الثاين، ص237، ص2البيان،جـ -62

، كذلك استعمل للداللة عىل 115ــ 114أحيانًا للداللة عىل سكان إسبانيا النرصانية، أعامل األعالم، صملصطلح الفرنج مدلوالت عديدة ، فقد استعمل  -63

، واستعمل أيضًا للداللة عىل الذين كانوا حتت حكم األرستني: املريوفنجية، والكارولنجية، الذين حكموا فرنسا احلالية، مع 219األملان، أعامل األعالم، ص
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قيام معاهدة  (64)رجوعه عرب جبال الربتات، فبعد هذا الفشل بدأ شارملان وكأنه يؤثر السياسة السلمية جتاه األندلس، فيذكر املقري

وخاطب عبد الرمحن قارله ملك االفرنج ، وكان من طغاة االفرنج، بعد "وه اىل املصاهرة سلم بني شارملان وعبد الرمحن الداخل ودع

ة مترس أن به مدة، فأصابه صلب املكرس، تام الرجولة، فامل معه اىل املداراة ودعاه اىل املصاهرة والسلم، فأجابه للسلم ومل تتم املصاهر

، وهذا هو (65)د الرمحن أن يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرمحن باعتالل صحته، ويف بعض الروايات أن شارملان هو الذي عرض عىل عب"

األمر األصح، إال أن هذه الرواية تظهر رغبة كال الطرفني يف تأسيس عالقات ودية ولو مؤقتة ، ألهنا ختدم القضايا الداخلية لكال 

 الطرفني. 

م أرسل هشام األول جيشًا ضد الفرنج فهزمهم، 793هـ/177وبعد وفاة الداخل حدثت بعض املواجهات بني الطرفني، ففي سنة 

م قام لويس بن شارملان بحصار طرطوشة، لكن جيش احلكم األول بقيادة ابنه عبد الرمحن ردهم عىل 808هـ/192ويف سنة 

م يف اكسالشابل، وعقدت معاهد 810هـ/195سلم بينهام فكانت أول معاهدة سنة، وبعد ذلك جنح الطرفان إىل عقد ال(66)أعقاِّبم

 ، إال أن هذه االتفاقية مل تصمد أمام الواقع الذي يعيشه كال الطرفني الفرنجي واألندليس.(67)لثالث سنوات

أن ملك فرنسا شارل األصلع ويف عهد األمري حممد بن عبد الرمحن الثاين اتسمت العالقات الفرنجية األندلسية بالصداقة، حيث 

 من أجل أن يتفرغ كل منهام للمشاكل الداخلية التي تواجه بلده. (68)واألمري حممد كانا يؤثران سياسة السلم

، فقد وصلت قرطبة (69)ووصلت الدبلوماسية األندلسية أوجها يف عهد اخلليفة النارص ،الذي امتأل بالطه بالسفراء من كل صوب

، والذي كان حيكم القسم الرشقي من اململكة الفرنجية، إذ أرسل أيضًا ملك (70)ام معاهدة سالم وصداقةرسل لويس الرابع إلبر

، ويبدو أن ممالك الفرنجة كانت تتنافس للحصول عىل (71)الفرنجة الذي كان حيكم القسم الغريب هوج الكبري سفارة اىل النارص

يفرس أيضًا سوء العالقات بني ممالك الفرنجة ، إذ قوبلت سفارة لويس الرابع  صداقة قرطبة وإقامة املعاهدات والتحالفات معها، وهذا

                                                                                                                                                                                          

كم انيا الشاملية، وايطاليا الشاملية وجزء من أملانيا، وأجزاء أخرى من أوروبا، وكان استعامل الفرنجة يتسع ويضيق تبعًا لتغري حدود احلأقسام واسعة من إسب

 . 169-165الفرنجي، ملزيد من التفاصيل ينظر :احلجي، العالقات الدبلوماسية، ص

 . 319،ص1نفح الطيب، جـ -64

، ويذكر أرسالن أنعبد الرمحن الثاين هو الذي كانت له عالقات مع شارل األصلع، والذي كان يعيش يف 188ألول، صعنان، دولة اإلسالم، القسم ا -65

 . 124عرص مل تكن فيه هذه املصاهرات وأمثاهلا مستنكرة، تاريخ غزوات العرب ، ص

 .72، ص2ن، جـ، ابن عذاري، البيا328، 327، 326، ص1، املقري، نفح،جـ127، 126، 125، ص4العرب، جـ -66

 . 138أرسالن، تاريخ غزوات العرب، ص -67

 .314ص األول، القسم –، عنان، دولة اإلسالم، العرص األول 158أرسالن، تاريخ غزوات العرب، ص -68

لده، ولعله ، ويذكر ابن خلدون ملك الفرنجة باسم ك452القسم الثاين، ص -، عنان، دولة اإلسالم، العرص األول350، 340،ص1املقري، نفح،جـ -69

م، أي 953هـ/342م، أي قبل هذه السفارة، حيث اعتربه ابن خلدون أنه ما زال حيًا، والسفارة كانت سنة 929هـ/317حتريف لقارله )شارل(الذي تويف سنة

 . 184يف زمن ابنه لويس الرابع ينظر : احلجي، العالقات الدبلوماسية، ص

، 1، العرب،جـ "... ثم جاء رسل ملك...وآخر من ملك الفرنجة، وراء الغرب، وهو يومئذ ُأقوة "قولهويذكر ابن خلدون ملك الفرنجة باسم)أقوة( ب -70

 . 143ص

 . 236-235أرسالن، تاريخ غزوات العرب، ص -71
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إىل قرطبة، بأن أرسل هوج الكبري سفارة مماثلة اىل النارص، حتى ال يستأثر القسم الرشقي من االمرباطورية الفرنجية بالعالقات احلسنة 

 مع اخلالفة اإلسالمية دون القسم الغريب .

 هذه جتاوزت وقد والصداقة، بالود –املستنرص باهلل  -األندلسية الفرنجية يف عهد النارص وابنه احلكم الثاين وقد متيزت العالقات 

، لدراسة علوم الفيزياء  Gerbert ىل طلب العلم واملعرفة، حيث قصد األندلس راهب يدعى جربرتا الدبلومايس املال العالقات

، كام أن العلم اليوناين مل (72)درجة أنه كان يعترب ساحرًا لدى مواطنيه من كثرة علمهوالرياضيات، وقد نجح يف حتصيل املعرفة إىل 

يكن معروفًا آنذاك إال عند العرب، فأخذ املسيحيون من فرنسا وجوارها يقصدون األندلس ألجل ترمجة املؤلفات العربية املنقولة عن 

 .(73)ة والعلم يف أوروبااليونان اىل اللغة الالتينية ، التي كانت آنذاك لغة الكتاب

 العالقات مع الفايكنج  -3

أن من احلكمة إقامة العالقات الودية  ، رأى ملك النورمان(75)م844هـ/229عىل األندلس سنة (74)بعد فشل هجوم الفايكنج

بدل اخلصومة مع األندلس، لذلك أرسل سفارة اىل بالد األمري عبد الرمحن الثاين، من أجل عقد معاهدة سالم وصداقة فوافق األمري 

الدبلوماسية من ، الذي امتلك اخلربة (76)عىل ذلك بإرسال سفارة أندلسية اىل بالد النورمان برئاسة السفري حييى بن حكم الغزال

 م.840هـ/225سفارته إىل البالط البيزنطي سنة

                                                            

 . 237-236املرجع نفسه، ص -72

 . 237املرجع نفسه، ص -73

)السويد، النرويج، الدنامرك( ، وُعرفوا أيضًا باسم النورمان، ويف املصادر العربية باسم املجوس، ألهنم كانوا  الفايكنج : هم سكان الدول االسكندنافيه -74

أثله اىل اجلرمان أو يشعلون النار يف كل مكان يتوقفون فيه، فظن املسلمون أهنم عبدة نار، وقد اشتهر هؤالء بنشاطهم احلريب يف البحر، وهم جنس آري يعود ف 

أي ساكن اخلليج، انظر : عاشور، أوروبا العصور   Vikيعني سكان اخللجان، وهو مشتق من الكلمة االسكندنافية  Vikingنيني، ومصطلح فايكنج التيتو

، 176، ص1، ابن عذاري، البيان، جـ86-84، ابن القوطية، تاريخ، ص249، 58، 61، ابن حيان، املقتبس، حتقيق، احلجي، ص 218، ص1الوسطى، جـ

 .24،ص2،ع2، مؤنس، غارات، م138،148، ابن دحية، املغرب، ص41،  20، ابن اخلطيب، أعامل األعالم، ص 96، 88، 87ص ،2جـ

هـ ، يف أربع ومخسني سفينة وأربعة 229قام الدانامركيون وهم من اجلرمان أو الفايكنج بمهامجة السواحل الغربية من األندلس زمن عبد الرمحن الثاين سنة -75

ليها وأقاموا ربًا، وظهرت هذه القوة البحرية عند مصب هنر التاجة أمام ميناء أشبونة، وقد هب األهايل للدفاع عن مدينتهم، إال أن الغزاة استولوا عومخسني قا

بد الرمحن الثاين ، ثم هاجم النورمان اشبيلية، ثم بدأت قوات ع112، البكري، جغرافية األندلس، ص85فيها ثالثة عرش يومًا. ابن القوطية، تاريخ، ص

،ابن عذاري، 272،ص5بمالحقتهم، وقامت مواجهات خمتلفة معهم اىل أن اضطرهم اىل االنسحاب بعد أن قتلوا وأرسوا العديد منهم. ابن األثري، الكامل، جـ

 .139-134، عمر شلبي، عبد الرمحن الثاين، ص88،ص2البيان، جـ

، وأشار اىل ذلك 143يرجع نسب الغزال اىل بكر بن وائل، ولقد لقب بالغزال حلسنه ومجاله، واحتفاظه بوسامته حتى يف كهولته، ابن دحية، املغرب، ص -76

 ، فقال : األمري عبد الرمحن نفسه عندما دخل عليه الغزال فقال :جاء الغزال بحسنه ومجاله فقال أحد الوزراء للغزال : أجز ما بدا به األمري

 ري مداعبًا بمقالة                        جاء الغزال بحسنه ومجالهــــــــقال األم

 متعدد السبعني من أحوله       امل من امرئ أربى عىل               ــــأين اجل                                                                          

 ألقاه ريب الدهر يف أغالهلا               وهل اجلامل له؟ وهل اجلامل من امرئ                                                                          

 .     93، ص2ابن عذاري، البيان، جـ
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وتكاد معرفتنا ِّبذه السفارة تقترص عىل ما أورده ابن دحية يف كتابه املطرب يف أشعار أهل املغرب، وقد أنكر املؤرخ الفرنيس بروفنسال 

صار ذكرًا عند ابن حيان، واقتصار ذكرها عند ابن دحية ، معتمدًا يف ذلك عىل أنه مل جيد هلا ذكرًا عند ابن حيان، واقت(77)هذه السفارة

 "األخبار املجموعة  "فقط ، وهذا االستنتاج ليس صحيحُا، ألنه لو كان كذلك ألوجب انكار غارات النورمان أيضًا، ألهنا مل تذكر يف 

 مثاًل.

ن الثاين اىل ملك النورمان، كام كان حيمل بعض انطلق الغزال يف سفارته من مدينة شلب، وكان حيمل معه رسالة من األمري عبد الرمح

 :(78)اهلدايا، وواجه الوفد األندليس أخطارًا يف البحر وقد وصف الغزال ذلك بقوله

 بني موج كاجلبال                   رنا ــقال يل حييى وص       

 من دبور وشامل                 اح   ـــــــــــوتولتنا ري

 الينا عن حيال وت                لك املـــــومتطى م

 حلاًل بعد حالرأي العني                    ورأينا املوت

، ثم أرسل (79)وبعد وصول الوفد األندليس إىل إحدى جزر النورمان ، ُأبلغ امللك بوصوهلم ، فرسُّ بذلك وطلب إحضارهم اليه

، وعندما وصلوا خري منزل، وبعد (80)"من أشكاهلم وأزيائهمالعجب العجيب  "امللك وفدًا الستقباهلم، فرأى ذلك الوفد  

اسرتاحتهم ملدة يومني أمر امللك ِّبم إىل حرضته وأنزهلم خري منزل ، وبعد اسرتاحتهم ملدة يومني أمر امللك ِّبم إىل حرضته ، فاشرتط 

لك، إال أنه أمر باملدخل املؤدي إليه فضيق ، فأجاِّبام امللك إىل ذ(81)الغزال أن ال يسجد له، وال خيرجه وصاحبه عن يشء من سنتهام

حتى ال يدخل عليه احدًا اال راكعًا بطريقة غري مبارشة، إال أن الغزال فطن اىل هذه اخلدعة، فجلس عىل األرض وقدم رجليه، ثم 

ثىل بني يدي امللك مسّلاًم  امللك بالغزال ومن جلوسه عىل ، وقد ُأعجب (82)زحف عىل إليته إىل أن جتاوز الباب ثم استوى واقفًا، ومى

، ثم قّدم (83)"أردنا أن نّذله فقابل وجوهنا بنعليه، ولوال أنه رسول ألنكرنا عليه ذلك  "األرض وتقديم رجليه يف الدخول، وقال 

                                                                                                                                                                                          

ه وفصاحته ومجاله من أهم األسباب التي دفعت م، والغزال شاعر مفوه، وكانت رسعة بدُّيت864هـ/250م، وتويف سنة772هـ/156وقد ولد الغزال سنة 

عي، جملة املجمع العلمي األمري عبد الرمحن الثاين أن خيتاره هلذه السفارة وغريها، انظر : حكمة عيل األويس، حييى بن حكم الغزال سفري األندلس وشاعرها الواق

 .  15-3م، ص1971، 21العراقي، م

 . 43مؤنس، غارات، ص -77

، ويذكر مؤنس أن هذه األبيات تصف مرور الغزال ببحر املانش، وأنه مر به يف شهر سبتمرب، وهو شهر تتعاىل فيه أمواج البحر 139ملغرب،صابن دحية، ا -78

 ( .3، حاشية)54وتكثر أخطاره، غارات، ص

 .140ابن دحية، املغرب، ص -79

 . 141املصدر السابق ، ص -80

 . 141املصدر السابق، ص -81

 . 141ص املصدر السابق، -82

 . 141املصدر السابق، ص -83
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ُفتحت اهلدية الغزال كتاب األمري عبد الرمحن الثاين فقرئ عىل امللك، وفرّس له. فاستحسنه وأخذه ووضعه يف حجره تقديرًا لصاحبه، و

 .(84)أمامه فُأعجب ِّبا

وكان الغزال أثناء إقامته يف بالد النورمان جيلس يف جمالس أهلها ، ويناظرهم، ويناقشهم يف كثري من األمور والقضايا، كام كان ينازل 

أخوذة من القرآن الهتم امل، وكان أيضًا يرشح هلم مبادئ اإلسالم ، ليعطي صورة واضحة عن حياة املسلمني، ومعام(85)فرساهنم

، ويبدو أو ذكر الغزال انترش يف أوساط النورمان حتى وصل إىل مسامع زوجة امللك نود)تود(، فأعربت عن رغبتها يف رؤيته، والسنة

 فبعثت إليه، ونشأت بينهام صداقة، حتى أهنا ال تصرب عنه يومًا، ثم أخذ أصحاب الغزال يتكلمون منتقدين زيارته اليومية هلا، فامتنع

ليس يف ديننا نحن هذا، وال عندنا غرية وال  "عن هذه الزيارة ، وملا سألته عن سبب هذا االنقطاع حّدثها باألمر ، فضحكت قائلة 

. ويتضح من قوهلا أن النورمان عندما ذهب (86)"نساؤنا مع رجالنا اال باختيارهن، تقيم املرأة معه ما أحبت، وتفارقه إذا كرهت 

 رته كانوا وثنيني، ومل يكونوا نصارى بعد، ألنه ليس يف النرصانية ما ذهبت اليه يف قوهلا.اليهم الغزال يف سفا

وقد استغرقت سفارة الغزال سنة تقريبًا، وعندما  استعد للعودة مّحله ملك النورمان رسالة اىل صاحب شنت ياقب ، وذلك         

 .(87)اقب شهرين، ثم توجه قشتالة ومنها إىل طليطلةإلكرامه واالعتناء به عند وصوله إليهم، وقد مكث يف شنت ي

ويتبني من خال وصف الغزايل لرحلته، والطرق التي سلكها ذهابًا وإيابًا، أنه ذهب فعاًل إىل بالد النورمان )الدنامرك( الواقعة شاميل 

ظل طّي الكتامن، فلم تذكر املصادر هذه غريب أوروبا، وما يلفت النظر أن ما دار بني الغزال ملك النورمان من مباحثات أو اتفاقات 

اجلوانب اهلامة من سفارته، وربام يرجع ذلك إىل رّسّيتها، وقدرة الغزايل عىل كتامهنا، وهي صفة حممودة، وإذا كانت قد أدت اىل خسارة 

 كبرية للتاريخ السيايس لتلك الفرتة الزمنية. 

ًا للدبلوماسية اإلسالمية آنذاك، وانفتاح املسلمني عىل العامل، ورغبتهم يف وعىل الرغم من ذلك فإن هذه السفارة متثل واقعًا جديد

إقامة العالقات الودية والسلمية بدل احلرب، ثم أن هذه السفارة مّكنت الطرفني من معرفة ثقافة وعادات وتقاليد اآلخر، ويظهر ذلك 

روهنم ألول مرة .كام أن هذه السفارة وغريها من السفارات من استغراب النورمان من لباس وهيئات املسلمني، مما يدل عىل أهنم ي

، ونحن اليوم يف "املظلمة  "ُتظهر وعي وانفتاح أجدادنا عىل غريهم من األمم والشعوب حتى مع الوثنيني يف مرحلة العصور الوسطى

ي جسورًا من الثقة أو األمل بمستقبل عرص االنفتاح والتقدم مل نستطع أن نتمثل حالة الوعي السابقة والرغبة يف السالم، حتى نبن

 أفضل ألبنائنا وشعوبنا يقوم عىل فهم واحرتام ثقافة اآلخر، وليس إهنائه أو استعباده.

 العالقات مع األملان -4

، والفرنجة والروم ) (89)، واألملان )الَّلامن أوأىملان((88)، منها الصقالبةطلحات لألملاناستعمل املؤرخون املسلمون عدة مص

-326) (91)، وكان بداية العالقات الدبلوماسية يف عهد ملك املانيا أوتو الكبري أو األول )هوتو يف املصادر العربية((90) (رومانال

                                                            

 . 141ابن دحية، املغرب، ص -84

 . 142املصدر السابق، ص -85

 . 143املصدر السابق، ص -86

 . 146املصدر السابق، ص -87
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م(، ولعل السبب يف بدء هذه 961-350/912-300م (، وخليفة املسلمني يف األندلس عبد الرمحن النارص )973-938هـ/363

البحريية التي كان يشنها املغامرون األندلسيون عىل سواحل فرنسا وايطاليا، وقد كان نشاط هذه العالقات يرجع إىل الغارات 

 اجلامعات البحرية من باب أعامل القرصنة التي كانت شائعة بني املسلمني واملسيحيني، إال أن اإلمرباطور أوتو مّحل اخلليفة عبد الرمحن

 سواحل بالده وطرق مواصالته ألن القراصنة يف الغالب أندلسيون. النارص املسؤولية عن هذه األعامل، التي هتدد

م ركب عرشون ماّلحّا ) مغامرًا ( عربيًا مركبًا خفيفًا من سواحل إسبانيا ، قاصدين سواحل 890هـ/277 فراكسنيتوم يف سنة

و(، واستقروا يف غابة كثيفة بروفانس يف جنوب فرنسا ، فأخذهتم الريح العاصفة وألقت ِّبم يف خليج سنت تروبس )خليج غريم

حماطة باجلبال، ثم هامجوا املناطق املجاورة، وملا نجحوا يف عملهم هذا ، طلبوا املساعدة من األندلس واملغرب النضامم آخرين اليهم 

واختاروا قاعدة أو حتى ازداد عددهم وقوهتم ، وأسسواعددا من املعاقل )القالع( ، من أمهها قلعة فراكسنيتوم إىل الشامل من مرسيليا، 

، وملا زادت أعدادهم أخذوا يف اإلغارة عىل األنحاء املجاورة وأصبحوا قوة خُيشى بأسها ، وقد سعى اليهم بعض (92)عاصمة هلم

األمراء والسادة املحليني املتنافسني فيام بينهم ملساعدهتم عىل بعضهم البعض، فّلبوا الدعوة وانتزعوا من بعض السادة أراضيهم ، 

، وملا اشتدت وطأة املسلمني يف جنوب فرنسا اعتزم سادة اجلنوب وعىل رأسهم هوج (93)لنوا أنفسهم سادة يف األنحاء املغلوبةوأع

ملك بوفانس أن يبذلوا كل ما يف وسعهم للقضاء عىل أعدائهم ، ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فراكسنيه الذي يتحصن به 

ه امرباطور القسطنطينية وبدأ يف مهامجة املسلمني وحقق بعض االنتصارات ، إال أن خصم املسلمون ، وحصل هوج عىل مساعدة صهر

هوج وُيدعى بريانجيه عاد اىل ايطاليا لينازعه عرشها ، فاضطر هوج اىل عقد الصلح مع املسلمني برشط أن يبقوا يف رؤوس األلب 

 .(94)استعاد املسلمون قالعهم وسيادهتم عىل جنويب برفانس وممراهتا ، وأن يغلقوا الطريق اىل ايطاليا يف وجه خصمه ، وبذلك

                                                                                                                                                                                          

... ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ  "الكبري ملك أملانيا عىل عبد الرمحن النارص يقول  ابن خلدون يف معرض حديثه عن سفارة أوتو -88

 .218، ص2،جـ"هوتو)أوتو(...

، ابن اخلطيب، أعامل 143، ص4هـ قدمت رسل هوتو ملك الصقالبة مع العرب،جـ342ويف سنة "، أما ابن عذاري فيقول: 143،ص4العرب،جـ -89

، البيان، الرشقي من االمرباطورية الكارولنجية، حيث كانت فرنسا متثل اجلزء الغريب من هذه االمرباطورية، وقد  "زء النارص، وأملانيا هي اجل219األعالم،ص

 بالبحث عن زعامة اختلفت أملانيا يف بنائها السيايس واحلضاري عن فرنسا، وبعد عجز امللكية الكارولنجية عن وضع الفايكنج واملجربني، قامت شعوب أملانيا

(، الذي استطاع دفع خطر الفايكنج عن بالده، ملزيد من التفاصيل 899-887حملية هلا لدفع األخطار السابقة، وكان من أهم حكام أملانيا أرنولف )

  276ينظر:عاشور، أوروبا العصور الوسطى ، التاريخ السيايس، ص

 . 350،ص1، نفح الطيب،جـ219أعامل األعالم، ص -90

م، وهو يف العرشين من عمره يف مدينة آخن) اكسال شابل(، ويعترب األول مؤسس 936هـ/325أوىص له والده هنري األول سنة  توىل احلكم بعد أن -91

م انظر : عاشور ، أوروبا 962هـ/350االمرباطورية الرومانية املقدسة، وتوجه الباب يوحنا الثاين عرش امرباطورًا يف روما يف كنيسة القديس بطرس سنة 

 . 286لوسط، التاريخ السيايس، صالعصور ا

 . 273، احلجي، العالقات، ص161-160، أرسالن، غزوات، ص467القسم الثاين، ص -عنان، دولة اإلسالم، العرص األول -92

 . 166، أرسالن، غزوات، ص468عنان، دولة اإلسالم، ص -93

 . 470عنان، دولة اإلسالم، ص -94
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م( ، وتم القضاء عليهام بعد احتاد حكام 975-890هـ/365-277وقد استمرت هذه الدولة عىل األقل نحو مخس وثامنون عامًا ) 

 .(95)جتمع املحيلم ( حيث فر البعض منهم وبقي آخرون ذابوا يف امل975هـ/365اجلنوب ، حيث سقطت قلعة فراكسنيتو سنة )

كان ال بد من ذكر هذا االجياز عن فراكسنيتوم ألهنا السبب يف إقامة العالقات الدبلوماسية بني أملانيا واألندلس، حيث وصل سنة ) 

ار م( الراهب يوحنا اجلورزيني )الغرزيني( إىل األندلس موفدًا من قبل أوتو األول امرباطور أملانيا ، وكان يوحنا من كب956هـ/334

م( ، فيها أرسل النارص 950هـ/339، وُيذكر أنه قبل هذه السفارة كان هناك سفارة سنة )(96)العلامء وأقطاب البحث واملناظرة

رسالة جوابية مع راهب مستعرب ) جمهول االسم ( بصحبة اثنني أخرين ، استقبلهم أوتو يف بالطه ، لكنه احتجز السفارة لثالث 

إال أن هذا االدعاء بعيد االحتامل وذلك العرتاف  (97)انة للمسيح عليه السالم يف رسالة النارصسنوات ، بسبب وجود إشارة إه

 اإلسالم واملسلمني بالنرصانية كديانة ساموية ، ثم إيامن املسلمني وتقديسهم لعيسى عليه السالم ، كام تشري الرواية اىل أن النارص هو

، لكن يبدو أن أحد (98)، والُيقبل بمن يسعى إىل الصداقة أن يتعرض لدين اآلخر الذي بدأ السفارة وسعى إىل صداقة أوتو األول

 السفراء أساء الترصف مع االمرباطور مما أدى اىل احتجازهم لثالث سنوات .

النارص  كان ال بد ألوتو األول إجياد حل هنائي لفراكسنيتوم واملغامرين املسلمني هناك أوالً ، ثم ال بد من فهم أعمق لعبد الرمحن

بة والدولة اإلسالمية يف األندلس ، فكان اختيار الراهب يوحنا الغرزيني هلذه السفارة ملا يتميز به من معرفة وعلم ، وقدم يوحنا اىل قرط

 عن طريق الرون وقطلونية برفقة راهب آخر ومعه اهلدايا النفيسة للنارص، فاسُتقبل بحفاوة وُأنزل يف قرص قريب من كنيسة سان مارتن

San Martin (99)، حتى يتمكن وصاحبه من أداء طقوسهم الكنسّية . 

صىل اله عليه "وعندما أحيط النارص بمحتويات رسالة أوتو ، والتي حتتوي اجلدل الديني ، وعىل كلامت ازدراء لإلسالم وللرسول 

، وأخريا قرر الراهب (100)ب رفض ذلكوسلم، رفض استقبال الراهب برسالته تلك ، واقرتح مقابلته دون الرسالة ، اال أن الراه

أن يرسُل اىل االمرباطور أوتو األول رسوالً للتأكد من نياته وصدقه يف إقامة العالقات مع األندلس ، وتم اختيار األسقف ربيع أوريغا 

هة نظر اخلليفة ، وكتب )ريمشموندو( للقيام ِّبذه املهمة ، وانطلق األسقف إىل أوتو األول الذي استقبله بحفاوة ، وأبدى قبوله بوج

 .(101)رسالة أخرى معتدلة لتسليمها للنارص

وبعد عودة األسقف ربيع وافق اخلليفة عىل استقبال يوحنا بالرسالة اجلديدة ، وتم االستقبال بقرص قرطبة يف احتفال فخم ، إال أنه 

مي يف فراكسنيتوم ، وال شك أن النارص أوضح ليس لدينا معلومات عن نتائج هذه السفارة لكن من املؤكد تم مناقشة الوجود اإلسال

 بأنه ال عالقة لألندلس ِّبؤالء املغامرين .

                                                            

 . 474-473املرجع السابق، ص -95

 . 177، أرسالن، غزوات، ص456السابق، صاملرجع  -96

 . 277-276، احلجي، العالقات، ص457عنان، املرجع السابق، ص -97

 

 . 277احلجي، العالقات، ص -98

 . 180، أرسالن، غزوات ص457عنان، دولة اإلسالم، ص -99

 . 288احلجي، العالقات، ص -100

 . 458عنان، دولة اإلسالم، ص -101
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عي إال أن الرواية الكنسية تقدم لنا حديثًا طريفا عن آراء النارص يف نظم احلكم املتبعة يف أملانيا ، بعد أن علم عن نظام احلكم اإلقطا

 ظل هذا النظام من االستقالل الداخيل ، حيث أبدى ليوحنا اعرتاضه عىل هذا النظام السائد هناك ، وما يتمتع به األمراء املحليون يف

قائاًل : أن ملككم أمري حكيم ماهر ، ولكن يف سياسته شيئًا ال أستسيغه ، وهو أنه بدالً من أن يقبض بيديه عىل مجيع السلطات ، ينزل 

، ورأي النارص هذا يوضح ايامنه بفكرة احلكم (102) –حسب رأيه  -دح عن بعضها ألتباعه ، ويرتك هلم بعض والياته ، وهذا خطأ فا

 املطلق .

ويف النهاية ال نستطيع القول بنجاح أو فشل هذه السفارة ، فهي وإن مل حتقق اهلدف األسايس الذي ُأقيمت من أجله وهو املغامرون 

الصداقة بني اخلالفة اإلسالمية يف قرطبة ، واإلمرباطورية املسلمون ، إال أهنا أرست دعائم مفاهيم دبلوماسية حديثة مثل التعاون و

الرومانية ، كام مكنت يوحنا الغرزيني من معرفة أحوال النصارى يف ظل احلكم اإلسالمي ، والوقوف عىل مدى التقدم الفكري 

 وتر يف العالقة السائدة قبل ذلك .والعلمي يف األندلس ، إضافة اىل أن هذه السفارة أتاحت لكال الطرفني من فهمه لآلخر وإزالة الت

ومن خالل هذه السفارة نستطيع أن نصل اىل قيمة هامة جدا أنه بدون التواصل واحلوار ال يستطيع أحد أن يفهم اآلخر ، لكن           

تكن هذه السفارة هي هناية  بتوافر النوايا احلسنة والصادقة نستطيع أن نقيم العالقات الودية القائمة عىل االحرتام املتبادل ، لذلك مل

املطاف يف العالقات بيت الطرفني، بل استمرت بعد وفاة أوتو األول والنارص ، حيث وصل اخلليفة احلكم املستنرص رسالة من ملك 

 .(103)م974هـ/363أملانيا أوتو الثاين ، وفيها جيدد روابط املودة التي كانت بني أبيه والنارص وذلك سنة 

 اخلامتة

 ما تقدم عن التجربة األندلسية يف العالقات الدبلوماسية مع الغرب املسيحي يمكن استنتاج ما ييل :من خالل 

ـــ  أن احلضارة اإلسالمية التي انطلقت من مبادئ اإلسالم رسخت مفهوم السالم والتعايش واحرتام اآلخر ، والوفاء بالعهد مع 

 أهل الذمة .

جتربة التعايش والصدام مع اآلخر ، اال أن باب املصاحلة مل يغلق يومًا يف وجه أحد ، رغم ـــ  شهدت األندلس يف تارخيها الطويل 

التفوق العسكري اإلسالمي ، مما يدل عىل أن احلرب أو القتال مل يكن غاية يف حد ذاته ، وإنام لرد اعتداء أو تأمني احلدود ، واملهم 

من أجل العقيدة ، وإنام كان ألسباب هتدف اىل السيطرة والسلطة ، ورغم  هنا أن مراحل الصدام بني املسلمني والنصارى مل يكن

 مراحل الصدام اال أن الطرفني كانا عىل استعداد للرتاجع وإقامة عالقات الصداقة واملودة .

مكانية قيام ـــ  لعب النشاط الدبلومايس بني األندلس ودول املغرب يف إقامة السلم وإزالة سوء التفاهم واخلالف الذي يؤسس إل

 حضارة إنسانية مشرتكة بمشاركة مجيع األطراف عن طريق التفاهم املشرتك واالحرتام املتبادل .

ـــ  التعايش ثقافة وحضارة استفاد اجلميع منها ، وأسست إلمكانات التفاهم والتعايش املستقبيل ، هلذا فإن املجتمعات األندلسية 

الم والتفاهم تعتمد عىل التجربة األندلسية لتحقيق ذلك ، بينام حاالت الصدام واحلروب واملسيحية اليوم الراغبة يف إشاعة الس

 والقتل ال تؤسس إال احلقد والكراهية والذكريات السيئة ، كام كان احلال فيام ُيسمى باحلروب الصليبية .  

                                                            

 . 491املرجع السابق، ص -102

 املرجع نفسه . -103
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ل التعايش لنبني عليها ، وإذا أردنا أن نؤسس أي أننا إذا أردنا بناء احلضارة اإلنسانية املشرتكة ، علينا أن نعتمد عىل مراح

 للحروب فام علينا غال الرتكيز عىل مراحل الصدام والقتل .   

ـــ  كانت العالقات الدبلوماسية بني األندلس والغرب نتيجة للحاجة املتبادلة بني الطرفني ، وهذا يعطينا درسًا مفاده أن 

 بعضها البعض ، بغض النظر عن طبيعة احتياج كل طرف لآلخر . املجتمعات وإن اختلفت دينيًا فهي بحاجة اىل

 ـــ  مل تكن السفارات مقترصة عىل النواحي السياسية ، بل جتاوزت ذلك إىل التبادل العلمي أو الثقايف واحلضاري .

 قادة بتحقيق جمد سيايس أوـــ إن السفارات واللقاءات تثبت دائاًم إمكانية بناء عالقات ودية وإهناء الرصاع، لكن أطامع بعض ال

 عسكري ـــ والصحيح الطيش السيايس والعسكري ـــ هو الذي يؤدي إىل إهناء واستمرار العالقات الودية والعودة إىل القتال .

ـــ يمكن القول إن العالقات بني الشعوب جيب أن تقوم عىل احلوار احلضاري وليس الصدام، ألننا نحن فقط كشعوب من يقرر 

حدوث التعايش السلمي أو الصدام ، ويتوقف هذا عىل البعد عن نقاط التوتر التي تثري كال الطرفني والرتكيز عىل  إمكانية

نقاط االلتقاء والتعايش السلمي، فاالبتعاد عن حب السيطرة عىل اآلخر، واحتالل أرضه، واحرتام عقائده الدينية، وعاداته 

 من جيمع الشعوب وخيلق أسس احلوار البناءة والتعايش السلمي .وتقاليده وقيمه، ومشاركته يف مناسباته هي 
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Abstract: Based on the principles that dominated the relations between followers of Islam and Christianity 
during the time of Andalus, this study will explore the possibility of constructing mutual-respect-based relations 
between the followers of different religions by highlighting the historical events where the mutual contribution 
and understanding manifested. This study shows that peaceful coexistence between followers of different 
religions could be achieved when the parties work to build mutual trust rather than deconstructing it, when 
they become clash-averse and when they respect each other. To demonstrate that, the study has been divided 
into three sections. In the first section, we examined the nature of relationships between the main 
demographic groups in Andalus with examples of these relationships in the religious and social levels. In the 
second we explored the relations between Andalus Muslims an the northern Christian kingdoms which were 
distinguished in many occasions by the positive and friendly attributes. The third section highlights the 
relations with Byzantium, Frans, Viking and Dutch which was characterized by the exchange of diplomat 
missions and scientific trips to Andalus.  
In conclusion, this study has demonstrated that coexistence is not only possible but has actually happened 
between unlikely and has resulted in prosperity both in the intellectual level and the social level. 
Muslims – Christians – Andalus – Relations – Coexistence  
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اِِتُم وَمآ أَ  يَّ ِياِِتُْم بإِيامٍن َأْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ  َلْتنَُهْم ِمْن َعَمِلِهم ِمْن َشْيئٍ تفسري قوله تعاىل:﴿َوْالَّذِيَن َءاَمنُوْا َوْاْتَبْعنَاُهْم ُذرِّ

 ُكُل ْامِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنٌي﴾ 

 لعيل بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم مطري

 هـ(1084)ت: 

 ) حتقيقًا ودراسة (

 بحث حمكم

 إعداد

 ماجد عبدالرمحن عبداهلل الصمعاند.

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد يف جامعة حائل

 

 :ملخص البحث 

 اْلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

اِِتُ  يَّ ْم بإيِامٍن َأْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ يِاِِتُ ْعنَاُهْم ُذرِّ ْتبَ ذيَِن َءاَمنُواْ َواْ لَّ َلتْنَُهْم ِمْن َعَملِِهم فهذا بحث يف تفسري قوله تعاىل:﴿َواْ م وَمآ أَ

 قيقًا ودراسة( . ِمْن َشيٍْئ ُكُل ْامِرٍئ بِاَم َكَسَب َرِهنٌي﴾ لعيل بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم مطري )حت

 وقد ظهر واضحًا جليًا تأثره عند تفسريه هلذه اآلية بالفن الذي برز فيه وهو الفقه.

 من اإلمجال فبنير معناها ومال إىل أن الذرية التي تلحق اآلباء تشمل الكبار والصغار, ثم 
ٍ
فّسر املؤلف ابتداًء اآلية بيشء

األحكام الدنيوية واآلخروية؛ فتطرق إىل أن إْلاق األبناء بآبائهم ظاهر, ثم تطرق تناول أحكام تبعية االبن ألبيه يف الديانة يف 

إىل أبناء املرشكني الذين مل يبلغوا حيث ُيلحقوا بأقرب أب صالح هلم, فإن مل يكن فكرماً من اهلل وفضالً حيث مل جير عليهم قلم 

ع عليه أرواح املؤمنني والشهداء , وهل يعمر مجيع املؤمنني التكليف, ثم ذكر أرواح املؤمنني الذين تلحق ِبم ذريتهم يف اجل نة وفرر

 بالشهداء؟ خاص أم -استظهره ما وهو –

ثم تتطرق إىل مسألة تتعلق باألسامء واألحكام عمومًا؛ وهي من نقص إيامنه بسبب فسقه هل يسمى مؤمنًا فيلحق 

باملؤمنني أم يمنعه وصف الفسق من اللحاق ِبم. ثم بنير ارتباط الذرية بأصوهلم يف اآلخرة, وارتباطهم يف الدنيا؛ وزيارِتم هلم 

 يف قبورهم. 

م املسائل التي ذكر ها واآلراء التي تبناها بأحاديث وآثار عن السلف الكرام ونقوالت عن بعض اآلئمة وقد دعر

 األعالم.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة

 اْلمد هلل وكفى, والصالة والسالم عىل النبي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم تسلياًم كثريًا. أما بعد:

لكل يشء, وجعله هدى وبرهاناً هلذه األمة, ويّسه للذكر والتالوة واهلداية بجميع  فإن اهلل بحكمته ورمحته أنزل كتاباً تبياناً 

كٍِر(أنواعها.  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا اْلُقْرَآَن لِلذِّ ْ ر 1))َوَلَقْد َيّسَّ ل بحفظه وإبالغه جلميع البرش, وسخر (, أنزله بلسان عريب مبني, وتكفر

اس ألفاظه ومعانيه, وتتم بذلك اهلداية وتقوم به اْلجة. وقد أكثر العلامء من التأليف يف له من العلامء من يفّسونه ويبلغون الن

ه باألخبار واآلثار, ومنهم من  تفسري القرآن العظيم, كلٌّ بام أويت من العلم, فمنهم من يفّسِّ القرآن بالقرآن, ومنهم من يفّسر

ه من حيث اللغة بأنواعها, ومنهم من يعتني بآيات ا  ألحكام إىل غري ذلك.يفّسر

الذي ألف هذه  -رمحه اهلل  -وممن ألف يف خدمة القرآن الكريم؛عيل بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن مطري 

تَُهْم َوَما الرسالة يف تفسري قوله تعاىل:) يَّ تُُهْم بِإِياَمٍن َأْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ يَّ َعتُْهْم ُذرِّ بَ ِذيَن آَمنُوا َواتَّ  ُكلُّ َوالَّ
ٍ
ء نَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن يَشْ َأَلتْ

 (.2)اْمِرٍئ بِاَم َكَسَب َرِهنٌي(

 وتتمثل يف عدة أمور من أمهها: أمهية البحث:

عيل بن حممد بن مطري, والتي ظهرت يف العلم  املكانة السامقة التي تتبوأها عائلة ابن مطري يف اليمن, ومن ضمنهم  -1

 الذي أودعه يف رسالته.

 يف رسالته , وما حواها من علوم ومسائل. املادة العلمية الغزيرة واملتنوعة التي حواها -2

عها. -3  كثرة املصادر التي اعتمد عليها يف تفسريه وتنوُّ

 ونظراً ألمهية املوضوع فقد عزمت مستعيناً باهلل عىل حتقيقه وفقاً للمخطط األيت:

 قسمت العمل يف حتقيقه إىل فصلني:

 :دراسة وتشتمل عىل مبحثنيالفصل األول: ال

 مطالب: , وفيه مخسةاملبحث األول: دراسة املؤلف-

 املطلب األول: اسمه ونسبه.

 املطلب الثاين: مولده .

 املطلب الثالث: نشأته العلمية, وأبرز شيوخه, وتالمذته.

 املطلب الرابع: ثناء العلامء عليه, ومؤلفاته.

 املطلب اخلامس: وفاته.

 اسة الكتاب, وفيه ثالثة مطالب:دراملبحث الثاين: -

 املطلب األول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف.

                                                            

 . 17( سورة القمر آية 1)

 .   21( سورة الطور آية 2)
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 املطلب الثاين: مصادر املؤلف التي اعتمد عليها يف كتابه.

 املطلب الثالث: أبرز مزايا املخطوط .

 املطلبالرابع: وصف النسخة اخلطية, ونامذج منها.

ق:-  الفصل الثاين: النصر املحقَّ

تَ ويشتمل  يَّ تُُهْم بِإِياَمٍن َأْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ يَّ بََعتُْهْم ُذرِّ ِذيَن آَمنُوا َواتَّ َلتْنَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم عىل حتقيق نص تفسريه لقوله تعاىل:)َوالَّ ُهْم َوَما أَ

 ُكلُّ اْمِرٍئ بِاَم َكَسَب َرِهنٌي(.
ٍ
ء  ِمْن يَشْ

 :منهجي يف التحقيق-

, مع ضبطه وترقيمه وتفصيله. -1  نسخ النص القرآين وفقاً لقواعد الرسم اإلمالئير

عزو اآليات إىل مواضعها يف القرآن الكريم, وقد ذكرت اسم السورة ورقم اآلية القرآنية, مع مالحظة أنَّ املؤلف اعتمد  -3      

 رواية أيب عمرو البرصي.

 كان يف الصحيحني أو أحدمها, فإين أكتفي بالعزو إليه, وإن مل يكن اْلديث يف خرجت األحاديث واآلثار, فام -4

 الصحيحني أو أحدمها, فإين أقوم بتخرجيه وبيان اْلكم عليه من كتب السنة املعتمدة.

 رشحت الكلامت الغريبة مع ذكر املصدر هلا.-5

 أرشت إىل مصادر اآلراء الواردة يف النص.-6

 التي رأيت أهنا بحاجة إىل مزيد إيضاح وبيان.علقت عىل املسائل -7

 وثقت النصوص التي أوردها املصنف من املصادر التي استقى منها املؤلف عىل حسب ما يتوفر منها.-8

 ختمت البحث بفهرس املصادر واملراجع. -9

 املبحث األول

 دراسة املؤلف

 وفيه مخسة مطالب:    

 -:املطلب األول: اسمه, ونسبه

هو: عيل بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن عمر بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري اْلكمي 

لـ  نسبتهوأما  عليبن عثامن اْلكمي العبيس من حكامء اْلرهن, (, وبنو مطري منسوبون ملطري تصغري مطر بن 3اليمني)

وتقع يف  "اْلضن "فلقرية عامرة , تسمى يف الوقت اْلارض  "العبيس"لـ  نسبتهفألنه سكن اليمن واستوطنها, وأما  "اليمني"

 (.4) عزلة عبس يف خبت املحويت

 

                                                            

 (. 5/14(, األعالم للزركيل )3/193( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عرش ملحمد أمني )3)

ينظر: هجر العلم ومعاقله يف اليمن للقايض إسامعيل بن .  ملديرية اخلبت وإدارًيا ,ملحافظة املحويت هي إحدى قرى اليمن وهي تتبع جغرافًيا (اْلضن4)

 (. 3/1392عيل األكوع )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%AA
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 -املطلب الثاين: مولده:

بأنه ولد يف  مل أجد يف املصادر التي بني يدي تارخيًا ملولده؛ لكن بالنظر إىل تاريخ وفاة من عرفت من شيوخه يمكن القول

 هــ( .1030 -هــ 1020حدود سنة )

 -املطلب الثالث: نشأته العلمية, وأبرز شيوخه, وتالمذته:

مل تذكر املصادر التي اطلعت عليها شيئاً من حياته ورحالته العلمية إال أنه عاش يف أوساط بيئة علمية, وأرسة اشتهرت 

اْلديث النبوي ومالزمة االتباع للرشع املطهر, مما كان له أعظم األثر عىل  خدمة يفباليمن بالعلم واخلري, رصفت نفائس أوقاِتا 

 تشكل شخصيته العلمية, فحفظ القرآن واشتغل بفنون العلوم وأخذ عن شيوخ كثريين؛ من أشهرهم :

 خاله حممد بن عيل بن مطري, ومل تذكر املصادر التي بني يدي شيئًا من سريته. -1

تسهيل الصعاب يف علمي الفرائض واْلساب, والروض  "قيه شافعي, وصنف كتبًا منها خاله أمحد بن عيل بن مطري, ف -2

. "األنيف يف النحو واللغة والترصيف, ونظم كتاب األزهار يف فقه األئمة األطهار, ورشح غاية السؤل يف علم األصول

 (.5)ـه1068تويف سنة 

 :أما تالمذته

فلم تذكر املصادر التي وقفت عليها إال شخصاً واحداً وهو: ذهل بن عيل بن أمحد بن حشيرب, فقيه شافعي , وصنف 

إفادة املحتاج عىل املنهاج للنووي, هداية السالك إىل رضا املالك, يف التصوف, منظومة يف العقائد سامها جواهر  "كتباً منها 

 (.6هــ)1099. تويف سنة "العلوم

 -الرابع: ثناء العلامء عليه, ومؤلفاته:املطلب 

ه بمؤلفاته,  أ عيل بن حممد بن مطري مكانة علمية عالية, كانت حمل تقديٍر واحرتام, فقد اثنى عليه من ترجم له, ونور تبوَّ

 وهذه شذرات من أقواهلم:

بالعلم, وقصده الغادي والرائح, مع كان إماماً جليالً, وعارفًا نبيالً, عمرت أوقاته  "قال حممد أمني بن فضل اهلل :

اْلرص عىل سلوك طريق أهل السنة واجلامعة, واملواظبة عىل اخلري, واالشتغال باْلديث النبوي, وعلوم الدين, واالهنامك عىل 

 (.7)"بث العلم, والتقوى, والورع, وعدم خمالطة أحد من اْلكام

 (.8)"فقيه, من علامء بني مطري "وقال عنه الزركيل:

 (.9)"فقيه "ل عنه عمر رضا كحالة:وقا

                                                            

(, امللحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ملحمد بن حممد الصنعاين 3/193( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عرش )5)

(2/177.) 

 (. 4/147(, معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )3/193(, )158/ 2( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عرش )6)

 (.3/193( خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عرش )7)

 (.5/14( األعالم  )8)

 (. 7/187( معجم املؤلفني )9)
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فإن مما يبقى من ذكر العامل بعد وفاته إضافة لتالميذه, ما يظل شاهداً له من املؤلفات النافعة, والرسائل وأما مؤلفاته: 

ذكر له اجلامعة, وعىل شهرة عيل بن حممد بن مطري وانشغاله بالتدريس والتعليم والتأليف كام ذكر ذلك من ترجم له إال أنه مل ي

 (.10)"خمترص التلخيص يف الفقه"إال مؤلف واحد فقط وهو 

 -املطلب اخلامس: وفاته:

 (.11هــ)1084اتفق أكثر من ترجم له عىل أن وفاته كانت بمدينة الزيدية يف شهر رجب سنة 

 املبحث الثاين

 دراسة الكتاب

 وفيه ثالثة مطالب:

 :املطلب األول: إثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه

كمل كتبا قبيل الظهر من  "نسبة الكتاب ملؤلفه ظاهرة؛ حيث نص الناسخ عىل ذلك آخر الكتاب وذلك يف خامتته فقال:

ثامن شهر مجادى األخرى سنة ستة وأربعني وألف, تأويل شيخنا العالمة جمدد األلف نور الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن 

 أ.ه. "مد بن عيسى بن مطري... إىل أن قال: كذا وجدته بخط كاتبه عيل املذكورأيب القاسم بن عمر بن أمحد بن إبراهيم بن حم

 وهذا ترصيح ظاهر من الناسخ باسم املؤلف .

 :املطلب الثاين: مصادر الكتاب

ن من خالل عميل يف الكتاب مل يذكر املؤلف يف مقدمة الكتاب املصادر التي اعتمد عليها يف تأليف هلذا الكتاب, لك

 استخلصت املصادر التي اعتمد عليها, وهي عىل النحو التايل:

 أوالً: كتب اْلديث واآلثار:

 (.12مسند اإلمام أمحد بن حنبل) -1

 (13صحيح مسلم بن اْلجاج.) -2

 (14املستدرك عىل الصحيحني للحاكم. ) -3

 (15شعب اإليامن للبيهقي.) -4

 (16البعث والنشور للبيهقي. )  -5

 

                                                            

 (. 7/187(, معجم املؤلفني )5/14(, األعالم )3/193)خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عرش  ( ينظر:10)

 (.7/187(, معجم املؤلفني )5/14(, األعالم )2/177( ينظر: امللحق التابع للبدر الطالع )11)

 (. 16( ينظر: ص )12)

 (. 19( ينظر: ص )13)

 (. 16( ينظر: ص )14)

 (. 24, 21( ينظر: ص )15)

 (. 16( ينظر: ص )16)
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 (17يف إرشاد السائرين إىل منازل املتقني أليب الفتوح الطائي.) األربعني -6

 (18رشح صحيح مسلم للنووي) -7

 (19الديباج عىل صحيح مسلم بن اْلجاج للسيوطي.) -8

 ثانيًا: العقيدة:

 (20الروح البن القيم.) -1

 (21رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور للسيوطي.) -2

 ثالثًا: كتب أصول الفقه:

 (22وبلة الظمآن للزركيش. )رشح لقطة العجالن  -1

 الرقائق واآلداب واألذكار: رابعًا:

 (23العزاء البن أيب الدنيا.) -1

 (24التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة للقرطبي. ) -2

 (25برشى الكئيب بلقاء اْلبيب للسيوطي) -3

 أبرز مزايا املخطوط: املطلب الثالث:

ل يف أحكامها خالفًا ملن تكلم يف أحكام القرآن باستثناء ابن العريب  , تدخل هذه اآلية حتت تفسري آيات اآلحكام -1 وقد فصر

 املالكي يف أحكام القرآن فقد أملح إليها إملاحة خمترصة.

 ال يميل يف اجلانب الفقهي إىل مذهب معني بخالف كثري ممن كتب يف أحكام القرآن. -2

 والتتبع أي نسخة أخرى. هذه املخطوطة فريدة, وكتبت بخط واضح, ومل أجد بعد البحث -3

 -وصف النسخة اخلطية, ونامذج منها:املطلب الرابع:

 .( 384( , ورقم الوثيقة يف مصدرها )جماميع 89/1للكتاب نسخة خطية وحيدة مصدرها التيمورية )

                                                            

 (. 24( ينظر: ص )17)

 (. 19( ينظر: ص )18)

 (. 19( ينظر: ص )19)

 (. 26( ينظر: ص )20)

 (. 15( ينظر: ص )21)

 (. 20( ينظر: ص )22)

 (. 16( ينظر: ص )23)

 (. 20( ينظر: ص )24)

 (. 26( ينظر: ص )25)
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مكتوبة وهي نسخة تقع يف ثالثة ألواح, واللوح الواحد مقسوم إىل صفحتني , يف كل صفحة واحد وعرشون سطرًا, وهي 

 بخط نسخ واضح.

هـــ(, فقد نص 1046وقد ُفرغ من تأليفه قبيل الظهر من اليوم الثامن من شهر مجادى األخرى سنة ستة وأربعني وألف )

 ."كمل كتباً قبيل الظهر من ثامن شهر مجادى األخرى سنة ستة وأربعني وألف"الناسخ عىل ذلك يف خامتة الكتاب:

 نامذج من املخطوط

 وطبداية املخط
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسائر التابعني.

نَُهْم ِمنْ اهلل تعاىل قال َلتْ اِِتُم وَمآ أَ يَّ ْم بإيِامٍن َأْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ يِاِِتُ ذيَِن َءاَمنُواْ َوْاْتبَْعنَاُهْم ُذرِّ لَّ ُكُل ْامِرٍئ  َعَملِِهم ِمْن َشيٍْئ  : ﴿َواْ

تُُهْم() (, ويف قراءة:)27()26بِاَم َكَسَب َرِهنٌي﴾) يَّ بََعتُْهْم ُذرِّ ذيَِن﴾ مبتدأ, ﴿َوْاْتبَْعنَاُهْم﴾ 28َواتَّ لَّ تُُهْم( فاعل, ﴿َواْ يَّ (, فـ)ُذرِّ

اِِتُم﴾. ﴿َءاَمنُواْ﴾, واخلرب عطف عىل يَّ ْْلَْقنَا ِِبِْم ُذرِّ  ﴿أَ

بأنفسهم ومن الصغار تبعاً آلبائهم, فالولد الصغري يتبع أصله املسلم يف اإليامن, ومثله يف التفسري بإيامن من الكبار 

(, واألصل تبع اآلباء 30(, والذرية تشمل الذكر واألنثى والصغري والكبري)29ولد الزنا ألمه) هو املجنون وولد الشبهة أليب

                                                            

 . 21سورة الطور آية  (26)

اعتبارًا بقوله ﴿َأْْلَْقنا ِِبِْم﴾,  قراءة متواترة؛ قرأ ِبا أبو عمر البرصي فقرأ ﴿َوَأْتَبْعنَاُهْم﴾ بقطع األلف وإِسكان التَّاء والَعنْي ونون فجعل الفعل هلل  (27)

ِياِِتُْم﴾ باجلمع بكّس التاء يف كال املوضعني َوإِنَّاَم  يَّة َكاَم وليكون الكالُم عىل نسٍق واحٍد, وقرأ ﴿ُذرِّ
كّس التَّاء َوِهي َموِضع نصب أِلَن التَّاء غري َأْصلِ

 مسلامت.  رأيتَتقول: 

 (.2/377(, النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )203التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين )ص  ينظر:

َبَعتُْهْم  "لكسائي فقالوا: قراءة متواترة؛ قرأ ِبا نافع وابن كثري وعاصم ومحزة وا (28) ان  "ُذريَتُهمْ "بالتاء,  "َواتَّ عىل واحدة, ومل خيالف يف ذلك إال البرصير

َبَعْتُهْم﴾ بالتاء ﴿ُذرياُِتُْم﴾ مجاعة. ينظر: كتاب السبعة يف القراءات أليب بكر أمحد بن موسى  أبو عمر وقد تقدمت قراءته, يف حني أن ابن عامر قرأ ﴿َواتَّ

 (, إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش لشهاب الدين أمحد بن حممد الدمياطير 612 التميمي )ص

 (.518) ص

 ال ختلو نسبة الولد لوالديه يف غري النكاح الرشعي من حالني: (29)

 نفيًا للولد نسب ألمه. فإن تضمن اْلالة األوىل: إذا حصل اللعان بني الزوجني ومل يتضمن اللعان نفيًا للولد فإن الولد ينسب ألبيه؛

 اْلالة الثانية: تبعية ولد الزنا نسبًا لوالديه وهذا له حالتان:

 األوىل: أن تكون الزانية متزوجة, وهلذا الولد فراش فهو يف هذه اْلالة يتبع صاحب الفراش بإمجاع أهل العلم.

 ختلو هذه اْلالة من صورتني: الثانية: أن تكون املرأة الزانية غري متزوجة, وليس هلذا الولد فراش, وال

 الصورة األوىل: أال يستلحق الزاين هذا الولد من الزنا ففي هذه اْلالة ال يتبعه وال يلحق به يف النسب, ويتبع أمه يف نسبها.

 الصورة الثانية: أن يستلحق هذا الولد من الزنا, وهي مسألة خالفية قدياًم, وفيها قوالن مشهوران:

 القول األول: أن الولد يلحق بالزاين ويتبعه يف النسب إذا استلحقه.

 القول الثاين: أن الولد ال يلحق بالزاين, وإن استلحق, ويلحق بأمه.

 والراجح: القول األول ملا يف ذلك من مصالح متعددة, منها: حفظ نسب الولد من الضياع, وعدم تعيريه لعدم نسبته إىل رجل معني.

(, بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, لعالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين 4/75قى رشح املوطأ أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي )ينظر: املنت

ي (, مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لشمس الدين حممد بن أمحد الرشبين4/209(, الذخرية أليب العباس شهاب الدين القرايف )3/264)

(, الفتاوى الكربى لتقي الدين أبو 9/255(, اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعالء الدين أبو اْلسن عيل بن سليامن املرداوي )3/383)

عدد (, نسب ولد الزنا لعدنان الدقيالن, بحث منشور يف جملة العدل ال5/425(, زاد املعاد البن القيم اجلوزية )5/508العباس أمحد ابن تيمية )

(, أحكام 165( صفحة )30(, وحكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنى لعبدالعزيز الفوزان, بحث منشور جملة العدل العدد )126(صفحة )22)

 (.29تبعية الولد لوالديه ملحمد الدورسي, بحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهيه السعودية العدد )
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األصل بعد  رقًا وحرية, وإن كان األقرب حرًا, وإن أسلم واألمهات من جهة اآلباء واألمهات وإن مل يكن وارثًا, وإن اختلفا

 (, ومن نفخ فيه الروح ولد.31العلوق)

, واملحكوم بإسالمه تبعًا هو يف الباطن والظاهر, واملراد أصله الذي ينسب إليه وإال لزم مجيع األطفال نظرًا ألصلهم آدم 

 (.32فال يكفر إال إذا ارتد والعياذ باهلل تعاىل)

 هو يف اجلنة ليكونوا يف درجتهم وإن مل يعملوا بعملهم تكرمة لآلباء باجتامع ذريتهم ِبم وإن مل يعملوا بعملهم. واإلْلاق

إنَّ اهلل تعاىل يرفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا : »يض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل ر وروي مرفوعاً عن ابن عباس

أ: ﴿والذين آمنوا واتبعناهم ذرياِتم بإيامن أْلقنا ِبم ذرياِتم﴾ إىل آخر اآلية, وما ألتناهم: ثمَّ قر« دونه يف العمل لتقر ِبم عينه

 (, يراد يف عمل األوالد.33أي: اآلباء, نقصناهم من عملهم)

                                                                                                                                                                                          

حال من  ﴿بِإِياَمٍن ﴾ :اختلف املفّسون يف الذرية يف هذه اآلية, هل املراد ِبا الصغار أو الكبار أو النوعان؟ عىل ثالثة أقوال. واختالفهم مبني عىل أن قوله (30)

 الذرية التابعني أو املؤمنني املتبوعني:

بآبائهم يف اجلنة, وإن مل يبغوا درجة آبائهم يف اجلنة, تكرمًة من اهلل آلبائهم املؤمنني؛ باجتامع  القول األول: أن املراد بالذرية هنا الكبار املكلفون املؤمنون؛ فيلحقون

 ألندليس.أوالدهم معهم. وهذا قول مجهور املفّسين, ومنهم ابن عباس وسعيد بن جبري, واختاره ابن جرير الطربي, وابن عطية األندليس, وأبو حيان ا

 الصغار غري املكلفني, وهذا قول ابن عباس والضحاك, واختاره ابن القيم.القول الثاين: الذرية هاهنا 

لصغري والكبري . واختار القول الثالث: حتمل الذرية عىل الصغار والكبار. ألن الكبري يتبع األب بإيامن نفسه, والصغري يتبع األب بإيامن األب, فتشمل الذرية ا

 هذا القول الواحدي.

ذلك ألمرين: أحدمها: داللة سياق اآليات عليه؛ فقد جاءت يف بيان صفة إحسان اهلل تعاىل إىل أهل اجلنة والتي من ضمنها أنه يرعى والراجح: القول األول و

  الصغري.﴾ فيه داللة عىل أن للُملَحق بعض التقصري يف األعامل, وهذا التقصري ُيوصف به املكلف الكبري الَأْْلَْقنَااملحسن يف امليسء, وثاهيام: أن قوله:﴿

(, البسيط أليب 9/127(, الكشف والبيان عن تفسري القرآن ألمحد بن حممد الثعلبي )22/467ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن ملحمد بن جرير الطربي )

(, زاد املسري يف علم التفسري 5/189)(, املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد اْلق بن عطية األندليس 1/165اْلسن عيل بن أمحد الواحدي )

(, 9/572(, والبحر املحيط أليب حيان األندليس )9/66أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ) (, اجلامع ألحكام القرآن4/177أليب الفرج ابن اجلوزي )

 (.3/68لقيم )(, وبدائع التفسري البن ا7/402أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ) وتفسري القرآن العظيم

 ( العلوق هو األكل والرعي, واملأكول هو العلقة بضم العني, والعلق بالتحريك والنسمة: الروح, قال األعشى:31)

جيَع فيها َعالُق                           وَفالة كأهنا ظهُر ُترٍس                ليس إال الرَّ

 اْلمل.ومراد املؤلف هنا أن النسب يثبت من حني ابتداء 

(, لسان العرب البن منظور )علق( 3/289(, النهاية يف غريب اْلديث واألثر البن األثري )علق( )4/1530ينظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري )علق( )

(10 /263.) 

َفَأِقْم َوْجَهَك  والسنة كام يف قوله تعاىل:)األوالد الغري مكلفني صغارًا كانوا أو جمانني حمكوم بإسالمهم  تبعًا آلبائهم وأمهاِتم بداللة نصوص الكتاب  (32)

يُن اْلَقيِّمُ  تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتبِْديَل خِلَْلِق اهللَِّ َذلَِك الدِّ يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهللَِّ الَّ البن  (, ينظر: أحكام القرآن30( )سورة الروم آية:  َوَلكِنَّ َأْكثََر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ لِلدِّ

 (.9/16(, املغني أليب حممد موفق الدين ابن قدامة, )4/168العريب )

(, وعزاه السيوطي يف الدر املنثور البن املنذر 467/ 22(, وابن جرير الطربي بسنده يف تفسريه )3/245أخرجه عبدالرزاق الصنعاين بسنده يف تفسريه ) (33)

املرفوع ضعيف,  .    واخلالصة:"رواه البزار, وفيه قيس بن الربيع؛ وثََّقه شعبة والثوري وفيه ضعف"(:7/114(, قال اهليثمي يف جممع الزوائد )632/ 7)

 والصحيح موقوف.
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 /أ[ من خري ورش.1كل امرئ بام كسب: أي عمل ]

 ها, وإن عمل خرياً فكها.رهني: مرهون عند اهلل تعاىل يؤخذ بالرش وجيازى باخلري, فإن عمل رشاً أهلك

كل مولود يولد يف اإلسالم فهو يف اجلنة شبعان ريان يقول: يا رب أورد »ويف حديث عن ابن عمرريض اهلل عنهام مرفوعًا: 

 (.34«)عيلَّ أبويَّ 

 إنَّ يف اجلنة شجرة يقال هلا: طوبى, كلها رضوع, فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضعقال: ) وعن خالد بن معدان

 (.( )35من طوبى, وحاضنهم إبراهيم خليل الرمحن 

 (.36( )إنَّ يف اجلنة شجرة يقال هلا رضوع, كرضوع البقر, تغذي منها ولدان اجلنةقال: ) وعن عبيد بن عمري

العزاء من طرق عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه  يف ويف مسند أمحد, ومستدرك اْلاكم, وصححه البيهقي, وابن أيب الدنيا

وسارة ريض اهلل تعاىل عنها حتى يردوهم إىل آبائهم يوم  أوالد املؤمنني يكفلهم إبراهيم : »قال: قال رسول اهلل 

 (.37«)القيامة

تقوم الساعة, فيبعث ابن ويف املروي عن ابن معدان كام مر: )وإن سقط املرأة يكون يف هنر من أهنار اجلنة يتغذى فيه حتى 

 (.38أربعني سنة( )

ا من مات قبل البلوغ من أوالد الكفار األصليني  هذا اْلكم بالتبعية لآلباء يف اإلسالم يف أحكام الدنيا واآلخرة, وأمَّ

 (.39واملرتدين فهو أيضًا يف اجلنة عىل األصح, وال تالزم بني أحكام الدنيا واآلخرة)

                                                            

(. كالمها عن ابن أيب الدنيا 118(, وأبو عبداهلل الكتاين يف نظم املتناثر )ص 229( عزاه السيوطي يف كتاب رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور )ص 34)

 التعازي ومل أقف عليه.يف كتاب 

( بنحوه عن ابن أيب حاتم من طريق خالد بن 4/395وذكره ابن كثري يف تفسريه ) (.4/645( عزاه السيوطي يف الدر املنثور البن أيب الدنيا وابن أيب حاتم )35)

رأة يكون يف هنر من أهنار اجلنة يتقلب فيه حتى تقوم معدان بلفظ: إن يف اجلنة شجرة يقال هلا طوبى, هلا رضوع كلها ترضع صبيان أهل اجلنة, وإن سقط امل

 القيامة, فيبعث ابن أربعني سنة.

(. قلت: ويف هذا داللة عىل أن 229(, والسيوطي يف رشح الصدور )ص 4/208(, وابن عبدالرب يف التمهيد )3/419( أخرجه ابن معني يف تارخيه ) 36)

 صبيان املؤمنني يرضعون يف اجلنة من شجرة طوبى.

( 1/287(, وعزاه السيوطي يف الدر املنثور البن أيب الدنيا )155(, والبيهقي يف البعث والنشور )ص 1418ح: 1/541( أخرجه اْلاكم يف املستدرك )37)

من حديث أيب ( بنحوه 8324ح: 71/ 14. وأخرجه أمحد يف مسنده )"منكر ِبذا التامم  "(: 5538ح/12/57( , قال األلباين يف السلسلة الضعيفة )2/239)

, وقال األلباين يف السلسلة "إسناده حسن". قال شعيب األرنؤوط معلقًا عىل رواية مسند اإلمام أمحد: "ذراري املسلمني يف اجلنة, يكفلهم إبراهيم"هريرة بلفظ: 

 ."إسناده حسن"(: 1468ح: 3/3/452الصحيحة )

 (.15( سبق خترجيه )ص 38)

 ( هنا عدة مسائل:39)

 حكم أطفال املسلمني يف الدنيا : املسألة األوىل:

ذكر املروزي وغريه أن "(:8/193حكم الطفل الذي ولد ألبوين مسلمني يف الدنيا حكم أبويه فيحكم بإسالمه بإمجاع أهل العلم, قال ابن عبدالرب يف التمهيد )

 ."أهل العلم بأمجعهم قد اتفقوا عىل أن حكم األطفال يف الدنيا حكم آبائهم ما مل يبلغوا

 املسألة الثانية: حكم أطفال املسلمني يف اآلخرة:
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(: ))الصحيح الذي ذهب إليه 40«)اهلل أعلم بام كانوا عاملني»يف أوالد املرشكني:   عىل قوله قال النووي رمحه اهلل تعاىل

بِنَي َحتَّى َنبَْعَث َرُسواًل /ب[:) 1املحققون أهنم من أهل اجلنة لقوله تعاىل] ( فال يتوجه عىل مولود التكليف, 41( )َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

                                                                                                                                                                                          

الطربي عند الصحيح من كالم أهل العلم والذي عليه مجاهريهم من السلف واخللف أن مصريهم يف اجلنة وذلك بداللة نصوص الكتاب والسنة, قال ابن جرير 

. وقال "أن عيل بن أيب طالب قال:أصحاب اليمني هم أطفال املسلمني"(:24/36) (َأْصَحاَب اْليَِمنيِ ( إاِلَّ 38ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسبَْت َرِهينٌَة )تفسريه لقوله تعاىل:) 

 ."وال خمالف له من الصحابة "(:6/351ابن عبدالرب يف التمهيد )

 املسألة الثالثة: حكم الطفل إذا أرتد أحد والديه أو كالمها بعد والدته:

(: 10/437الفتاوى )ال حيكم بردته حتى يرتد, ألن ذلك الفعل صار رضرًا حمضًا بالصغري, فيتبع املسلم منهام, سواًء كان األب أو األم . قال ابن تيمية يف  

 ."كأيب حنيفة والشافعي وأمحدالطفل إذا كان أبواه مسلمني كان مسلاًم تبعًا ألبويه باتفاق املسلمني, وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند مجهور العلامء "

فأما أوالد املرتدين, فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنه  "(:9/16أما إن ولد بعد ارتدادمها فهو حمكوم بكفره, ألنه ولد بني أبوين كافرين, قال ابن قدامة يف املغني ) 

أي:ولد بعد الردة  -تبعوهم فيه, فال يتبعوهم يف الكفر...وأما من حدث بعد الردة حمكوم بإسالمهم تبعًا آلبائهم, وال يتبعوهم يف الردة, ألن اإلسالم يعلو وقد 

 ."فهو حمكوم بكفره ألنه ولد بني أبوين كافرين...نص عليه أمحد -

 أما إن كان الولد عاقاًل بالغًا فال يتبع أحد أبويه يف الدين ألن رشوط التكليف قد حصلت يف حقه.

 املرشكني يف الدنيا:املسألة الرابعة: حكم أطفال 

يمية يف جمموع الفتاوى أمجع أهل العلم عىل أن حكمهم يف الدنيا حكم والدهيم, فال يغسل امليت منهم, وال يصىل عليه, وال يدفن يف مقابر املسلمني . قال ابن ت

إلسالم أو بالكفر كان حكمه معتربًا بنفسه باتفاق الصغري حكمه يف أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه ال يستقل بنفسه, فإذا بلغ وتكلم با "(:35/226)

 ."املسلمني

 املسألة اخلامسة: حكم أطفال املرشكني يف اآلخرة:

 اختلف أهل العلم يف حكمهم يف اآلخرة وأقوى األقوال يف ذلك قوالن مشهوران:

ومن عىص دخل النار. وأدلتهم كثرية منها:  ما أخرجه البزار يف مسنده القول األول: القول بأهنم يمتحنون يوم القيامة مع أهل الفرتة, فمن أطاع دخل اجلنة, 

يؤتى ": ( َعن َأَنس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسول اهللِ 18/128( وابن عبدالرب يف التمهيد )4224ح: 7/225(, وأبو يعىل يف مسنده )7594ح: 14/104)

يف الفرتة وبالشيخ الفاين كلهم يتكلم بحجته فيقول اهلل تبارك وتعاىل لعنق من جهنم أحسبه قال: ابرزي فيقول بأربعة يوم القيامة باملولود واملعتوه, َوَمْن مات 

نَّا نفرق؟ ومن هلم: إين كنت أبعث إىل عبادي رسال من أنفسهم وإين رسول نفيس إليكم ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كُ 

 ."ة فيميض فيقتحم فيها مّسعا قال: فيقول اهلل: قد عصيتموين وأنتم لرسيل أشد تكذيبا ومعصية قال: فيدخل هؤالء اجلنة ويدخل هؤالء الناركتبت له السعاد

جلنة. قال ابن القيم يف  االقول الثاين:أهنم يف اجلنة, ألن األطفال غري مكلفني, ومل يصدر منهم ما يوجب العقوبة, فإذا حكمنا أهنم ال يدخلون النار فمصريهم إىل

فإذا كان سبحانه ال هيلك القرى ىف الدنيا ويعذب أهلها إال بظلمهم, فكيف يعذب ىف اآلخرة العذاب الدائم من مل يصدر منه "(:1/392طريق اهلجرتني)

 ."عذب غري العقل عن األوالد من باب أوىلفإذا كان ال يعذب العاقل لكونه مل تبلغه الدعوة؛ فألن ال ي"(:1/95وقال األلباين يف ظالل اجلنة ) "ظلم؟

(, طريق 35/226ولعل هذا القول هو األرجح لداللة النصوص الكثرية عليه, وليس هذا موضع بسطها.ومن أراد االستزادة فلرياجع: جمموع الفتاوى ) 

(, 78ارد من القواعد والفوائد لعبدالعزيز الراجحي )ص(, تقييد الشو4/65(, الفصل يف امللل واألهواء والنحل )18/124(, التمهيد )1/392اهلجرتني ) 

( عن مصري األطفال يف اآلخرة للدكتور 1وأهل الفرتة ومن يف حكمهم رسالة دكتوراه للدكتور أمحد شكري, وبحث حمكم يف جملة الدراسات اإلسالمية العدد )

 (.247عبداهلل الرميان )ص 

(, ومسلم يف )ك: القدر, ب: كل مولود يولد عىل الفطرة وحكم موت 6597ح: 8/132أعلم بام كانوا عاملني( )( أخرجه البخاري يف )ك: القدر, ب: اهلل 40)

 (.2658ح: 4/2048أطفال الكفار وأطفال املسلمني( )

 .15( سورة اإلرساء آية 41)
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م يف النار, وحقيقة لفظه: اهلل أعلم بام كانوا ويلزمه قول الرسول(( حتى قال:  ))واجلواب عىل هذا اْلديث أنَّه ليس برصيح بأهنَّ

 (.42عاملني لو بلغوا, ومل يبلغوا, والتكليف إنَّام يكون بالبلوغ(( )

ام يرضعون عقب املوت بأرواحهم ال بأجسادهم, وخص اهلل سي وقال السيوطي دنا يف رشح مسلم: ))وسائر األطفال إنَّ

تسلياًم بمزيد إكرام, وهو أن يكون له مرضعتان من خلقة اآلدميات, إما من اآلدميات اْلور العني أو إبراهيم بن رسول اهلل 

 (.43غريهن, وذلك خاص به, وذلك أكرم وأرشف وأتم(( )

يرفعون مع أقرب أب  وإذا ثبت ذلك يف أوالد املسلمني, فرمحة اهلل ورأفته أوسع من أن يكون أطفال غريهم كذلك, وأهنم

 أعلم.مسلم, واهلل 

ا أرواح املسلمني املكلفني؛ فأرواح الشهداء يف حواصل طري خرض تّسح حيث شاءت, ثم تأوي إىل قناديل معلقة  وأمَّ

 (.44بالعرش, كام يف صحيح مسلم)

 وأما أرواح غريهم من املسلمني املكلفني ففي عليني, ولكل روح بجسدها اتصال معنوي.

ا قال الق ا أرواح غريهم فتارة تكون عىل أقبية القبور, وتارة يف السامء, وقد قيل إهنَّ رطبي: ))أرواح الشهداء يف اجلنة, وأمَّ

 (.45تزور قبورها كل مجعة, وقيل: أرواح املؤمنني كلها يف اجلنة(( )

نرجوه الثاين, وقد استظهرت قال الزركيش: ))وهل علوق الروح باجلنة خاص بالشهداء أم جلميع املؤمنني؟ قوالن, الذي 

 (.47()46عليه بحديث صحيح(( )

/أ[ تغلب طاعاته 2والفسق ال يزيل اإليامن ممن مات ومل يتب من الكبرية, وما يلحق ِبا من اإلرصار عىل الصغائر ومل ]

أو  بشفاعة من النبي  معاصيه حتت مشيئة اهلل تعاىل, إن شاء عذبه ثم يدخله اجلنة وإن شاء ساحمه وأدخله اجلنة بال واسطة أو

                                                            

 (. 16/208( رشح صحيح مسلم للنووي )42)

ىل اْلديث الذي أخرجه مسلم  يف)ك: الفضائل, ب: رمحته صىل اهلل عليه وسلم بالصبيان (. ويشري إ5/321( الديباج عىل صحيح مسلم بن اْلجاج )43)

, "ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم"( من حديث عمرو بن سعيد, عن أنس بن مالك, قال: 2316ح:5/321والعيال...( )

 "ينة, فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن, وكان ظئره قينا, فيأخذه فيقبله, ثم يرجعكان إبراهيم مسرتضعا له يف عوايل املد"قال: 

 ."إن إبراهيم ابني وإنه مات يف الثدي وإن له لظئرين تكمالن رضاعه يف اجلنة"قال عمرو: فلام تويف إبراهيم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:       

( من حديث مّسوق 1887ح: 3/1502: اإلمارة, ب:بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة, وأهنم أحياء عند رِبم يرزقون( )( جاء يف صحيح مسلم يف )ك44)

ِْم ُيْرَزُقونَ قال: سألنا عبداهلل عن هذه اآلية:)  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحيَاٌء ِعنَْد َرِبِّ َسبَنَّ الَّ [ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك, 169مران: ( ]آل عَواَل حَتْ

 فقال: )أرواحهم يف جوف طري خرض, هلا قناديُل معلقٌة يف العرش, تّسح من اجلنرة حيث شاءت, ثم تأوي إىل تلك القناديل ...(.  

 (.430( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص 45)

 (.229( رشح لقطة العجالن وبلة الظمآن )ص 46)

فوا يف تعيينها, مسألة مستقر األرواح بعد املوت من املسائل املهمة والتي ال تتلقى إال عن طريق السمع فقط؛ وقد أمجع السلف عىل أن هلا مستقرًا واختل( 47)

 وهي متفاوتة أعظم تفاوت بداللة الكتاب والسنة.

 ص) الطحاوية رشح يف العز أيب ابن أيضاً  هلا وتطرق(, 117 – 90كتابه الروح )ص  وقد أفرد ابن القيم مسألة كاملة ملناقشة مكان استقرار الروح بعد املوت يف

401- 404.) 



نَ ُهْم ِمْن َعَمِلِهم ِمْن َشْيٍئ ماجد عبد الرمحن الصمعان: تفسري قوله تعاىل:﴿َواْلَّذِيَن َءاَمُنوْا َواْتْ بَ ْعَناُهْم ُذرِِّياِِتُْم بإِياٍن َأْلَْْقَنا بِِ   ...ْم ُذرِّيَّاِِتُم وَمآ أَلَت ْ

- 91 - 

 (.49()48من غريه)

قال البيهقي: ))تواترت األحاديث يف أنَّ املؤمن ال خيلد يف النار بذنوبه, غري أنَّ القدر الذي يمكثه فيها غري معلوم, 

ب أصالً غري معلوم, فالذنب خطر عظيم, وربنا رؤوف رحيم(( )  (.50والذي تلحقه الشفاعة ابتداًء فال ُيعذَّ

يرتك طلبه  وُتسن زيارة القبور للرجال السيام للفضالء واألقارب؛ لعود النفع األخروي بزيارة الفضالء الذي ال

 (.52()51واملثابرة عليه إال حمروم, نعوذ باهلل من ذلك)

ِبم  الكافلة بالشفاعة اْلاصلة يوم القيامة, وكذا قبور العلامء والصلحاء, للتربك ويكره زيارة النساء لغري قربه 

(  (.53وإظهار تعظيم مشاهدهم, وكذا ألقارِبنَّ عند أمن الفتنة كام يف حضور اجلامعة هلنَّ

                                                            

َك بِِه ( هذا هو معتقد أهل السنة واجلامعة يف أهل الكبائر والفسوق وأدلتهم من نصوص الكتاب والسنة كثرية منها: قوله تعاىل:) 48) إِنَّ اهللََّ اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

ى إِْثاًم َعظِياًم  َوَيْغِفرُ  ْك بِاهللَِّ َفَقِد اْفرَتَ  [. وجه الداللة من اآلية: أن اهلل يغفر كل ذنب ما عدا الرشك.48( ]النساء: َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ

بعدها مسألة تتعلق باألسامء واألحكام عمومًا, وهي من نقص إيامنه ( قلت: وعالقة هذه املسألة يف اآلية أنه ملا بنير مسألة علوق أرواح املؤمنني يف اجلنة؛ ذكر 49)

 بسبب فسقه. هل يسمى مؤمنًا فيلحق باملؤمنني أم يمنعه وصف الفسق من اللحاق ِبم؟.

 (.1/505( شعب اإليامن )50)

 يف الدنيا والذين سيلحقون ِبم يف اآلخرة.   ( قلت: ملا بنير إرتباط الذرية بأصوهلم يف اآلخرة؛ ذكر مسألة تتعلق بالذرية وزيارِتم إلصوهلم 51)

كان يزور  نه ( زيارة القبور للدعاء للميت والرتحم عليه وذكر اآلخرة من األمور املرشوعة, وقد جاء يف الرشع ما يدل عىل هذا وحيث عليه, فقد ثبت أ52)

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني  "(:975ح: 2/671أهل البقيع والشهداء بأحد, ويعلرم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم كام يف صحيح مسلم )

الء واألخيار كام ذكر ذلك املؤلف.  ينظر: . وليس يف الرشع ما حيث عىل زيارة قبور الفض"واملسلمني, وإنا إن شاء اهلل لالحقون, أسأل اهلل لنا ولكم العافية

 (1/204(, إغاثة اللهفان البن قيم اجلوزية )27/128جمموع الفتاوى البن تيمية )

ل حمرمة ر أقوال أو أفعا(اتفق أهل العلم عىل أن زيارة املرأة للمقابر حمرم إبتداًء؛ إذا علمت من نفسها أهنا تضعف عند زيارِتا للمقابر مما قد يؤدي إىل صدو53)

 رشعًا كتجديد بكاء ونياحة, أو غريها, أما إذا خلت زيارِتا مما سبق؛ فإن للعلامء يف حكم الزيارة ثالثة أقوال:

املتفق   -ريض اهلل عنها-القول األول: الكراهة من غري حتريم كام هو منصوص عن اإلمام أمحد رمحه اهلل يف إحدى الروايات عنه, واستدل له بحديث أم عطية

 وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض اْلنفية.  "هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا"يه  عل

 القول الثاين: أهنا مباحة هلن غري مكروهة, وبه قال أكثر اْلنفية واملالكية وهو الرواية األخرى عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل. 

الرواية الثالثة عن  القول الثالث: التحريم ألحاديث اللعن وغريها مما يعضدها وهو مذهب بعض املالكية والشافعية واْلنفية, وإليه ذهب أكثر أهل اْلديث وهو

 اإلمام أمحد رمحه اهلل. 

 والشيخ املجدد حممد بن عبد الوهاب وكثري من أئمة التحقيق. وهو اختيار شيخ اإلسالم أيب العباس بن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم والنووي يف جمموعه 

, ومن ذلك أن درء والراجح واهلل أعلم القول الثالث وهو التحريم لقوة أدلته, وألنه يتمشى مع قواعد الرشيعة العامة, ومع مصلحة الناس يف العاجل واآلجل

الة هذه إذ ليس يف زيارة النساء للمقابر أي مصلحة راجحة كام هي يف حق الرجال, واخلروج يف املفاسد مقدم عىل جلب املنافع السيام عند عظمة املفاسد كاْل

 حقهن ال يكون إال ْلاجة فكيف يقدم ما ليس بواجب عىل الواجب بل كيف إذا مل يكن مرشوعًا. 

وال غريه, وقال بعض العلامء: اهنا تزور قرب النبي  أة ال تزور قرب النبي وأما زيارة النساء لقربه عليه الصالة والسالم فإن الظاهر أهنا داخلة يف العموم, وأن املر

  ألن قرب الرسول ليس بارزًا كالقبور األخرى. 

ب (, ومواهب اجلليل للحطا87(, والكايف يف فقه أهل املدينة البن عبدالرب  )ص 2/242(, ورد املحتار البن عابدين )2/210ينظر: البحر الرائق البن نجيم )

(, 2/283(, واملبدع البن مفلح )5/310(, واملجموع للنووي )2/561(, واإلنصاف للمرداوي  )2/57(, ومغني املحتاج للرشبيني )2/237الرعيني )
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ريض اهلل تعاىل عنه قال: إذا مرَّ رجل بقرب يعرفه فسلَّم عليه ردَّ عليه السالم  وأخرج البيهقي يف شعب اإليامن عن أيب هريرة

 .(54وعرفه, وإذا مرَّ بقرب ال يعرفه ردَّ عليه السالم)

ه قال: ويف األربعني الطائية روي عن رسول اهلل  آنس ما يكون امليت يف قربه إذا زاره من كان حيبه من أهل »أنَّ

ه قرة عني.55«)الدنيا  (, ويؤخذ منه اإلكثار من زيارة املحبوب للميت لذلك األنس, ويف زيارة الولد املطيع زيادة؛ ألنَّ

ه 56مَّ خصوصًا, ثمَّ يقرأ ما تيّس من القرآن)ويسلم الزائر عىل أهل املقربة عمومًا, ث (, ويدعو للميت عقب القراءة؛ ألنَّ

/ب[ وتصل له القراءة هنا, ويف ما إذا دعا عقبها ولو 2عقبها أرجى لإلجابة ويكون امليت كحارٍض يرجاء له الرمحة والربكة ]

 بعيدًا.

جاء علم به املزور وسمع كالمه وآنس به وردَّ عليه, وهذا عام قال ابن القيم: ))األحاديث واألثار تدل عىل أنَّ الزائر متى 

ه ال توقيت يف ذلك, وأرواح املؤمنني تتزاور يف القبور(( )  (.57يف حق الشهداء و غريهم, وأنَّ

م : »قال: قال رسول اهلل  ويف شعب اإليامن وغريها عن أيب قتادة إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإهنَّ

 (.58«)يتزاورون

ا املعذبة 59قال اإلمام السيوطي: ))ويف تزاورهم أحاديث كثرية(() (, قال ابن القيم: ))األرواح قسامن: منعمة ومعذبة, فأمَّ

ا املنعمة املرسلة غري املحبوسة فتتالقى وتتزاور, وتتذاكر ما كان منها يف الدنيا, وما  فهي يف شغل عن التزاور والتالقي, وأمَّ

                                                                                                                                                                                          

ب )ص (, كتاب التوحيد مع رشحه فتح املجيد ملحمد بن عبدالوها1556(, ِتذيب السنن البن القيم )ص 449 -448االختيارات الفقهية البن تيمية )ص 

252.) 

 (.11/473( شعب اإليامن )54)

 (.138( األربعني يف إرشاد السائرين إىل منازل املتقني أو األربعني الطائية أليب الفتوح الطائي )ص 55)

 ( اختلف العلامء يف قراءة القرآن عند القبور عىل ثالثة أقوال: 56)

 يف رواية, وابن باز, واأللباين, وابن عثيمني. أليب حنيفة, وأمحد القول األول: من قال بعدم مرشوعيتها, وهو مذهب املالكية, وقول

 أمحد يف رواية. و القول الثاين: من قال ال بأس ِبا, وهو قول ملحمد بن اْلسن

 ابن تيمية .ابن عمر وبعض املهاجرين. وهو اختيار شيخ اإلسالم  أخذ بام نقل عن أمحد القول الثالث: ال بأس ِبا وقت الدفن فقط, وهو رواية عن

 وال عن صحابته الكرام. والراجح واهلل أعلم القول األول؛ وذلك لعدم وروده عن النبي 

(, واإلنصاف 1/184(, وجممع األهنر لشيخي زاده )5/311(, واملحيط الربهاين البن مازة )1/509ينظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل لعليش )   

(, 191(, وأحكام اجلنائز لأللباين )ص 4/345(, وجمموع فتاوى بن باز )465(, ورشح الطحاوية )ص 2/265(, واقتضاء الرصاط املستقيم )2/557)

 (.17/329وجمموع فتاوى ورسائل بن عثيمني )

 (.1/384(, والبهويت يف رشح منتهى اإلرادات )221( عزاه إليه السيوطي يف رشح الصدور )ص 57)

يف الكفن, إنام هو للُمْهِل, يعني الصديد؛ ألن ذلك  وهذا إن صح مل خيالف قول أيب بكر الصديق  "علقًا:(. قال البيهقي م11/458( شعب اإليامن )58)

ِْم ُيْرَزُقونَ كذلك يف رؤيتنا, ويكون كام شاء اهلل يف علم اهلل, كام قال يف الشهداء:)  الدماء, ثم [ وهو ذا يراهم يتشحطون يف 169( ]آل عمران: َبْل َأْحيَاٌء ِعنَْد َرِبِّ

. قال الرتمذي "ن بالغيبيفتنون, وإنام يكونون كذلك يف رؤيتنا, ويكونون يف الغيب كام أخرب اهلل عنهم, ولو كانوا يف رؤيتنا كام أخرب اهلل عنهم الرتفع اإليام

 ."هذا حديث حسن غريب"(:2/311)

  ( مل أقف عىل كالمه يف كتبه.59)
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آليتني, قال: ژچچچڃژيف الرفيق األعىل, قال اهلل:يكون من أهل الدنيا, فيكون كل زوج مع رفيقها الذي هو مثله, وروح نبينا 

 (.60وهذه املرافقة يف الدنيا ويف الربزخ ويف دار اجلزاء, واملرء مع من أحب يف الدور الثالثة(( )

ترد يف بعض األوقات من عليني أو سجني إىل أجسادهم يف قبورهم وقال اليافعي: ))مذهب أهل السنة أنَّ أرواح املوتى 

عند إرادة اهلل ذلك, وجيلسون ويتحدثون, وينعم أهل النعيم, ويعذب أهل العذاب, وختتص األرواح دون األجساد بالنعيم 

 (.61والعذاب ما دامت يف عليني أو سجني, ويف القرب يشرتك الروح واجلسد(( )

 خامتة

ه هم بتعليق يف  -ي وعمي وشيخنا اإلمام ريض الدين أبو بكر بن إبراهيم مطري رمحه اهلل ونفع به آمنيبلغني أنَّ سيد أنَّ

ْم بإيِامٍن﴾ اآليتني, ومل أعلم أنَّ ذلك حقق له أم ال يِاِِتُ ذيَِن َءاَمنُوْا َوْاْتبَْعنَاُهْم ُذرِّ لَّ , وال ما كان قصده تفسري قوله تعاىل: ﴿َواْ

/أ[ األكمل يرفع معه يف العقبى عن حمل أكمل ال يعمل عمله بل 3يقصد اإلنسان بذلك التغيري, عىل أنَّ فرع ]بذلك, وجيوز أن 

 بفضل اهلل إكراماً ألبيه.

أ به عمله مل يّسع به نسبه() ( معناه: أنَّ من كان عمله ناقصًا مل يلحقه نسبه بمرتبة أهل االعامل, فينبغي 62وحديث: )من بطَّ

؛ إذ ليس عمٌلينسبه له, واالفتخار به يف الدنيا أمر دنيوي إلنزال كلٍّ منزله  أن ال يتكل عىل فضيلة النسب وفضيلة اآلباء وُيقرصِّ

ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ ( أي: أرفعكم منزلة )َرَمُكمْ إِنَّ َأكْ منها يف الكفاءات وبعض التصورات, قال اهلل تعاىل:)  إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ

[ ببواطنكم, فينبغي إنزال ذرية األفاضل حيث يليق بمنصبهم إن مل يمنع مانع رشعي, 13( ]اْلجرات: َخبِريٌ ( بكم, )َعلِيمٌ 

و فعل يؤذي آبائهم, ويف إيذائهم إيذاٌء ألولياء اهلل تعاىل, فيَُجلُّون وحيرتمون إكرامًا آلبائهم, وما آذاهم من قول أ

(التهديد الشديد فال يؤمن وباله يف الدنيا قبل اآلخرة, ويف مواالِتم والتودد إليهم وإكرامهم مواالة هلم وال يستخف 63وعنه)

 ِبم إال حاسد أو جاهل معاند, واهلل عز وجلَّ أعلم.

كمل كتبا قبيل الظهر من ثامن شهر مجادى األخرى سنة ستة وأربعني وألفتأويل شيخنا العالمة جمدد األلف نور الدين عيل 

بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن عمر بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري بن عيل بن عثامن بن يزيد ثم بن 

طرف ثم ابن هنس بن مطه بن سلهم بن اْلكم بن سعد العشرية بن مذحج, واسمه  رشيح بن عمرو بن عامر ثم سليامن بن

مالك بن أدد بن زيد بن مهشع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهالن بن سبأ, واسمه عامر بن يشجب بن 

ن خنوخ وهو إدريس عليه يعرب بن قحطان بن فالغ بن عيرب بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن المك بن متوشلح ب

السالم بن برد بن مهليل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم صىل اهلل عليه وعىل سائر النبيني واملرسلني والكل وسائر الصاْلني 

 /ب[ كذا وجدته بخط كاتبه عيل املذكور.3وسلم تسلياًم ]

                                                            

 (.17( الروح )ص60)

 (.54السيوطي يف برشى الكئيب )ص( عزاه إليه 61)

( من حديث أيب 2699ح:4/2074( أخرجه مسلم يف صحيحه )ك:الذكر والدعاء واالستغفار والتوبة, ب: فضل االجتامع عىل تالوة القرآن والذكر( )62)

 .هريرة 

 ( كذا يف املخطوط ولعل الصواب الذي يستقيم به السياق )وعليه(.63)
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 خامتة البحث

 اْلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاْلات, وبعد:

 إىل نتائج أُمجلها يف اآلتـي:  حتقيق هذه الرسالة املاتعةفقد توصلت يف

نلحظ اعتناء ابن مطري اليمني بعلم القراءات وتوجيهها, كام أن اعتامده عىل قراءة أبو عمرو البرصي دليل  -1

 عىل أهنا القراءة السائدة يف اليمن.

 قوة, وعىل آرائه قبوالً. ويظهر كذلك اعتناءه باللغة واإلعراب, وهذا ال شك أنه يضفي عىل كتابته -2

 منهجه يف تفسري اآلية قائم عىل السنة وكالم السلف.  -3

 نلحظ أهتاممه أيضًا بعلم اْلديث واألثر, وإن كان يورد أحياناً أحاديث ال أصل هلا. -4

 يف منهجه الفقهي نلحظ أمرين: -5

 يبنير األحكام الفقهية يف اآلية دون أن ينسبها ملذهب معني. - أ

الفقهية كام يف مسألة حكم أوالد املرشكني يف اآلخرة, وعلوق األرواح يف اجلنة هل  يرجح بني األقوال  - ب

 هي خاصة بالشهداء أم عامة جلميع املؤمنني.

 منهجه العقدي قائم عىل منهج أهل السنة واجلامعة, كام يف مسألة من نقص إيامنه هل يسمى مؤمناً  -6

 فهرس املصادر واملراجع

, شهاب الدين الشهري بالبناء القراءات األربعة عرشإحتاف فضالء البرش يف  - , أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني الدمياطير

 هـ1427 - م2006 الثالثة,: الطبعة لبنان, –هـ(, املحقق: أنس مهرة, النارش: دار الكتب العلمية 1117)املتوىف: 

هـ(, النارش: املكتب اإلسالمي, 1420, املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين, األشقودري األلباين )املتوىف: أحكام اجلنائز -

 م  1986 -هـ  1406الطبعة: الرابعة, 

هـ(, راجع أصوله وخرج 543, القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي )املتوىف: أحكام القرآن -

 م 2003 - هـ 1424 الثالثة,: الطبعة لبنان, –أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا, النارش: دار الكتب العلمية, بريوت 

 (.29, ملحمد الدورسي, بحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهيه السعودية العدد )أحكام تبعية الولد لوالديه -

, املؤلف: عيل بن حممد بن عباس البعيل اْلنبيل, املحقق: أمحد الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية اإلختيارات  األخبار العلمية من -

 العاصمة .  بن حممد بن حسن اخلليل, النارش: دار

, , املؤلف: حممد بن حممد بن عيل, أبو الفتوح الطائي اهلمذايناألربعني يف إرشاد السائرين إىل منازل املتقني أو األربعني الطائية -

 م  1999 -هـ  1420املحقق: عبدالستار أبوغدة, النارش: دار البشائر اإلسالمية, الطبعة: األوىل 

, املؤلف: أبو اْلسن عيل بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري, عز الدين ابن األثري, املحقق: عيل أسد الغابة يف معرفة الصحابة -

 م .  1994 -هـ 1415ار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل, سنة النرش: عادل أمحد عبد املوجود, النارش: د -حممد معوض 
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, املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد اإلصابة يف متييز الصحابة -

 .  هـ 1415 - األوىل: الطبعة بريوت, –معوض, النارش: دار الكتب العلمية 

أيار /  -, املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد, الزركيل الدمشقي, النارش: دار العلم للماليني, الطبعة: اخلامسة عرش األعالم -

 م.  2002مايو 

, املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي, املحقق: د.عيل أبو زيد, د. نبيل أبو عشمة, د. حممد أعيان العرص وأعوان النرص -

 –لبنان, دار الفكر, دمشق  -سامل حممد, قدم له: مازن عبد القادر املبارك, النارش: دار الفكر املعارص, بريوت موعد, د. حممود 

 . م 1998 - هـ 1418 األوىل,: الطبعة سوريا,

رش: مكتبة , املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية, املحقق: حممد حامد الفقي, الناإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -

 املعارف, الرياض, اململكة العربية السعودية . 

, املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اْلليم ابن تيمية اْلراين اْلنبيل اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم -

 م . 1999 -هـ 1419عة: السابعة, الدمشقي, املحقق: نارص عبد الكريم العقل, النارش: دار عامل الكتب, بريوت, لبنان, الطب

, املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, املحقق: د. حسن حبيش, النارش: املجلس األعىل إنباء الغمر بأبناء العمر -

 م .1969هـ, 1389جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي, مرص, عام النرش: -للشئون اإلسالمية 

, املؤلف: عالء الدين أبو اْلسن عيل بن سليامن املرداوي, النارش: دار إحياء الرتاث اخلالفاإلنصاف يف معرفة الراجح من  -

 . بدون تاريخ -العريب, الطبعة: الثانية 

د  -هـ(, كلية أصول الدين 1401أمحد شكري,  رسالة ماجستري )نوقشت يف . د  ,أهل الفرتة ومن يف حكمهم - جامعة اإِلمام حممَّ

عجامن, دار ابن كثري, دمشق  -يف الرياض بإرشاف د/ عبد العزيز الراجحي, النارش: مؤسسة علوم القرآن  بن سعود اإِلسالمية

 م 1988 -هـ  1409األوىل,  : األوىل الطبعة بريوت, –

, املؤلف: زين الدين بن إبراهيم, املعروف بابن نجيم املرصي, ويف آخره: تكملة البحر الرائق البحر الرائق رشح كنز الدقائق -

 بدون تاريخ .  -ملحمد بن حسني القادري, وباْلاشية: منحة اخلالق البن عابدين, النارش: دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة: الثانية 

 الرياض  -لح الشامي, النارش: دار ابن اجلوزي صا -, البن القيم, حتقيق: يّسي السيد بدائع التفسري -

, املؤلف: عالء الدين, أبو بكر بن مسعود الكاساين, النارش: دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية, بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -

 م . 1986 -هـ 1406

 بريوت .  -ليمني, النارش: دار املعرفة , املؤلف: حممد بن عيل الشوكاين االبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

, املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي, املحقق: عبد اْلميد حممد الدرويش, برشى الكئيب بلقاء اْلبيب -

 م .  2004 -هـ  1425النارش: دار يعرب للدراسات والنرش والتوزيع, دمشق, الطبعة: األوىل, 

أبو بكر أمحد بن اْلسني البيهقي, حققه وضبطه وعلق عليه: أبو عاصم الشوامي األثري, النارش: مكتبة , املؤلف: البعث والنشور -
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 هـ .  1436اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل,  -دار اْلجاز للنرش والتوزيع, الرياض 

حقق: د. أمحد حممد نور سيف, النارش: مركز املؤلف: أبو زكريا حييى بن معني البغدادي, املتاريخ ابن معني )رواية الدوري(, -

 م.  1979 - 1399مكة املكرمة, الطبعة: األوىل,  -البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

 حممد: مراقبة حتت طبع الدكن, –, املؤلف: حممد بن إسامعياللبخاري, الطبعة: دائرة املعارف العثامنية, حيدر آباد التاريخ الكبري -

 . خان املعيد عبد

, املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي, حتقيق ودراسة: د.الصادق بن حممد بن التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة -

 هـ .  1425إبراهيم, النارش: مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع, الرياض, الطبعة: األوىل, 

الطربي, املحقق: أمحد شاكر, النارش: مؤسسة الرسالة,  : حممد بن جرير, املؤلفتفسري ابن جرير= جامع البيان يف تأويل القرآن -

 م. 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل, 

, املؤلف: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري, املحقق: سامي بن حممد سالمة, النارش: دار طيبة للنرش تفسري القرآن العظيم -

 . م 1999 -هـ 1420والتوزيع, الطبعة: الثانية 

املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن, -

 .م 1964 - هـ1384 الثانية,: الطبعة القاهرة, –النارش: دار الكتب املرصية 

املاوردي, املحقق: السيد ابن عبد املقصود, النارش: دار  حممد, املؤلف: أبو اْلسن عيل بن تفسري املاوردي = النكت والعيون -

 بريوت / لبنان.  -الكتب العلمية 

هـ(, النارش: دار 211, أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع اْلمريي اليامين الصنعاين )املتوىف: تفسري عبدالرزاق الصنعاين -

 هـ1419 سنة األوىل,: الطبعة بريوت, –لنارش: دار الكتب العلمية الكتب العلمية, دراسة وحتقيق: د. حممود حممد عبده, ا

 , لعبدالعزيز الراجحي, النارش: مكتبة الرشد . تقييد الشوارد من القواعد والفوائد -

, املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب, حتقيق: مصطفى العلوي , حممد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -

 .  هـ 1387: النرش عام املغرب, –البكري, النارش: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

, املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, النارش: مطبعة دائرة املعارف النظامية, اهلند, الطبعة: ِتذيب التهذيب -

 هـ.1326الطبعة األوىل, 

 .  هـ 1415 الثانية,: الطبعة بريوت, –, البن قيم اجلوزية, النارش: دار الكتب العلمية ِتذيب السنن -

هـ(, دراسة وحتقيق: د. خلف محود سامل  444, أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين األندليس )املتوىف: التيسري يف القراءات السبع -

يفي, والشيخ عبد الرافع بن رضوان بن عيل الرشقاوي, النارش: الشغديل, قدم له وأرشف عليه: الشيخ عيل بن عبد الرمحن اْلذ

 م 2015 -هـ  1436اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل,  -دار األندلس للنرش والتوزيع, حائل 

راقبة: د.حممد , املؤلف: حممد بن حبان, أبو حاتم, الُبستي, طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية, حتت مالثقات -
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=   ه 1393عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثامنية, النارش: دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند, الطبعة: األوىل, 

 م. 1973

, املؤلف: حممد بن عيسى الرتمذي, أبو عيسى, املحقق: بشار عواد معروف, النارش: دار الغرب سنن الرتمذي -اجلامع الكبري  -

 .  م 1998: النرش سنة بريوت, –اإلسالمي 

 ( . 30, لعبدالعزيز الفوزان, بحث منشور جملة العدل العدد )حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنى -

 . بريوت –, املؤلف: حممد أمني بن فضل اهلل اْلموي, النارش: دار صادر رشاخلالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي ع -

 بريوت .  -, املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي, النارش: دار الفكر الدر املنثور -

, املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, املحقق: مراقبة / حممد عبد املعيد خان, الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -

 م . 1972هـ/ 1392صيدر اباد/ اهلند, الطبعة: الثانية,  -النارش: جملس دائرة املعارف العثامنية 

ونس البهوتى, النارش: عامل الكتب, الطبعة: , املؤلف: منصور بن يدقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات -

 م . 1993 -هـ 1414األوىل, 

, املؤلف: إبراهيم بن عيل بن حممد, ابن فرحون, حتقيق وتعليق: د. حممد األمحدي, الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب -

 النارش: دار الرتاث للطبع والنرش, القاهرة . 

: حممد حجي,  جزء 13, 8, 1جزء  شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف, املحقق:املؤلف: أبو العباس  الذخرية, -

 م  1994بريوت, الطبعة: األوىل,  -: حممد بو خبزة, النارش: دار الغرب اإلسالمي12 - 9, 7, 5 - 3: سعيد أعراب, جزء 6, 2

بريوت, الطبعة: الثانية, - بن عمر بن عابدين, النارش: دار الفكر, املؤلف: ابن عابدين, حممد أمنيرد املحتار عىل الدر املختار -

 م . 1992 -هـ 1412

, املؤلف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية, النارش: الروح يف الكالم عىل أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة -

 .بريوت –دار الكتب العلمية 

ؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي, املحقق: عبد الرزاق املهدي, النارش: دار , املزاد املسري يف علم التفسري -

 .   هـ 1422 - األوىل: الطبعة بريوت, –الكتاب العريب 

مكتبة املنار  -, املؤلف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية, النارش: مؤسسة الرسالة, بريوت زاد املعاد يف هدي خري العباد -

 م . 1994هـ /1415اإلسالمية, الكويت, الطبعة: السابعة والعرشون , 

قي ضيف, هـ(, املحقق: شو324أمحد بن موسى بن العباس التميمي, أبو بكر بن جماهد البغدادي )املتوىف: السبعة يف القراءات,  -

 هـ1400 الثانية,: الطبعة مرص, –النارش: دار املعارف 

, املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين, األشقودري األلباين, النارش: سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها -

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع, الرياض, الطبعة: األوىل, )ملكتبة املعارف( . 
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, املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين, األشقودري األلباين, األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة  -

 م.  1992هـ /  1412املمكلة العربية السعودية, الطبعة: األوىل,  -دار النرش: دار املعارف, الرياض 

مد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي, املحقق : جمموعة من املحققني , املؤلف : شمس الدين أبو عبد اهلل حمسري أعالم النبالء -

 م.  1985هـ /  1405بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط, النارش : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الثالثة , 

هـ(, املحقق : جمموعة من 748, شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف : سري أعالم النبالء -

 م 1985هـ /  1405املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط, النارش : مؤسسة الرسالة, الطبعة : الثالثة , 

, املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين السيوطي, املحقق: عبد املجيد طعمة رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور -

 .  م1996 - هـ1417 األوىل,: الطبعة لبنان, –رفة حلبي, النارش: دار املع

 عباس والدة مدرسة مطبعة: النارش ;حممد مجال الدين القاسمي -املؤلف: بدر الدين الزركيش رشح لقطة العجالن وبلة الظمآن, -

 . م 1908 القاهرة, –األول

, املؤلف: أمحد بن اْلسني بن عيل أبو بكر البيهقي, حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العيل عبد اْلميد شعب اإليامن -

 للنرش الرشد مكتبة: النارش اهلند, –حامد, أرشف عىل حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار الندوي, صاحب الدار السلفية ببومباي 

 .  م 2003 - هـ 1423 األوىل,: الطبعة باهلند, ببومباي لفيةالس الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع

, املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

 .  م 1987 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة بريوت, –النارش: دار العلم للماليني 

, املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل وسننه وأيامهصحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  -

البخاري, املحقق: حممد زهري بن نارص النارص, النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد 

 هـ.1422 عبد الباقي(, الطبعة: األوىل,

املؤلف: مسلم بن اْلجاج أبو اْلسن القشريي ,صحيح مسلم = املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  -

 . بريوت –النيسابوري, املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي, النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

, املؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, املحقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح طبقات الشافعية الكربى -

 هـ . 1413حممد اْللو, النارش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع, الطبعة: الثانية, 

حقق: د. اْلافظ عبد العليم خان, دار , املؤلف: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر, تقي الدين ابن قايض شهبة, املطبقات الشافعية -

 . هـ 1407 األوىل,: الطبعة بريوت, –النرش: عامل الكتب 

, املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع, البغدادي املعروف بابن سعد, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, الطبقات الكربى -

 .  م 1990 - هـ 1410 األوىل,: الطبعة بريوت, –النارش: دار الكتب العلمية 

 –, املؤلف: حممد بن عيل بن أمحد, شمس الدين الداوودي املالكي, النارش: دار الكتب العلمية طبقات املفّسين للداوودي -
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 . النارش بإرشاف العلامء من جلنة: أعالمها وضبط النسخة راجع بريوت,

ن اْلادي عرش, املحقق: سليامن بن صالح اخلزي, النارش: , املؤلف: أمحد بن حممد األدنه وي من علامء القرطبقات املفّسين -

 .  م1997 -هـ1417 األوىل,: الطبعة السعودية, –مكتبة العلوم واْلكم 

, املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية, النارش: دار السلفية, القاهرة, مرص, طريق اهلجرتني وباب السعادتني -

  هـ .1394الطبعة: الثانية, 

, املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اْلليم ابن تيمية, النارش: دار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل, الفتاوى الكربى -

 م . 1987 -هـ 1408

, املؤلف:عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب, املحقق: حممد حامد الفقي, النارش: فتح املجيد رشح كتاب التوحيد -

 م . 1957هـ/1377مطبعة السنة املحمدية, القاهرة, مرص, الطبعة: السابعة, 

نارش: مكتبة , املؤلف: أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري, الالفصل يف امللل واألهواء والنحل -

 القاهرة .  -اخلانجي 

, املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب, املحقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك الكايف يف فقه أهل املدينة -

 م  . 1980هـ/1400املوريتاين, النارش: مكتبة الرياض اْلديثة, الرياض, اململكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية, 

, املؤلف: نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي, حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي, النارش: كشف األستار عن زوائد البزار -

 . م 1979 -هـ  1399مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة: األوىل, 

مام أيب حممد بن عاشور, مراجعة , املؤلف: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي, حتقيق: اإلالكشف والبيان عن تفسري القرآن -

 م.  2002 -, هـ 1422, الطبعة: األوىل لبنان –وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي, النارش: دار إحياء الرتاث العريب, بريوت 

 - الثالثة: الطبعة بريوت, –, املؤلف: حممد بن مكرم بن عىل, أبو الفضل, مجال الدين ابن منظور, النارش: دار صادر لسان العرب -

 .هـ 1414

 لبنان, –, املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح, النارش: دار الكتب العلمية, بريوت املبدع يف رشح املقنع -

 .م 1997 - هـ 1418 األوىل,: الطبعة

ده, النارش: دار إحياء الرتاث , املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر -

 العريب, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

, املؤلف: نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي, املحقق: حسام الدين القديس, النارش: مكتبة القديس, جممع الزوائد ومنبع الفوائد -

 م  1994هـ,  1414القاهرة, عام النرش: 

ن أبو العباس أمحد بن عبد اْلليم بن تيمية, املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, النارش: , املؤلف: تقي الديجمموع الفتاوى -

 م 1995هـ/1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, املدينة النبوية, اململكة العربية السعودية, عام النرش: 



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 
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ا حميي الدين حييى بن رشف النووي, النارش: دار ))مع تكملة السبكي واملطيعي((, املؤلف: أبو زكري املجموع رشح املهذب -

 الفكر . 

, املؤلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز, أرشف عىل مجعه وطبعه: حممد بن سعد جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -

 الشويعر . 

, املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني, مجع وترتيب : فهد بن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني -

 هـ  1413 -دار الثريا, الطبعة : األخرية  -نارص بن إبراهيم السليامن, النارش : دار الوطن 

عبد العزيز بن َماَزَة, , املؤلف: أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة  -

 م  2004 -هـ  1424, األوىل: الطبعة لبنان, –املحقق: عبد الكريم سامي اجلندي, النارش: دار الكتب العلمية, بريوت 

, املؤلف: أبو عبد اهلل اْلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن اْلكم املعروف بابن البيع, حتقيق: مصطفى املستدرك عىل الصحيحني -

 م. 1990 - 1411 األوىل,: الطبعة بريوت, –عبد القادر عطا, النارش: دار الكتب العلمية 

 دمشق, –أسد, النارش: دار املأمون للرتاث  , املؤلف: أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى املوصيل , املحقق: حسنيمسند أيب يعىل -

 .  م 1984 – 1404 األوىل,: الطبعة

 –, املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين, املحقق:أمحد شاكر, النارش:دار اْلديث مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

 م.  1995 -هـ  1416 األوىل,: الطبعة القاهرة,

, املؤلف: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق املعروف بالبزار, املحقق: حمفوظ الرمحن باسم البحر الزخارمسند البزار املنشور  -

(, وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق 17إىل  10(, وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  1زين اهلل, )حقق األجزاء من 

 م( 2009م, وانتهت 1988املنورة, الطبعة: األوىل, )بدأت املدينة  -(, النارش: مكتبة العلوم واْلكم 18اجلزء 

 ( . 1للدكتور عبداهلل الرميان, بحث حمكم يف جملة الدراسات اإلسالمية العدد ) مصري األطفال يف اآلخرة -

 بريوت, دار إحياء الرتاث العريب بريوت .  -, املؤلف: عمر رضا كحالة, النارش: مكتبة املثنى معجم املؤلفني -

, املؤلف: شمس الدين, حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني, النارش: دار الكتب العلمية, املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغني  -

 . م1994 -هـ 1415الطبعة: األوىل, 

القاهرة, الطبعة: , املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد , الشهري بابن قدامة, النارش: مكتبة املغني البن قدامة -

 . م1968 -هـ 1388بدون طبعة, تاريخ النرش:

بجوار حمافظة  -, املؤلف: أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي, النارش: مطبعة السعادة املنتقى رشح املوطإ -

 هـ .  1332مرص, الطبعة: األوىل, 

: بريوت,الطبعة –د عليش, أبو عبد اهلل املالكي, النارش: دار الفكر, املؤلف: حممد بن أمحد بن حمممنح اجلليل رشح خمترص خليل -

 .  م1989/هـ1409: النرش تاريخ طبعة, بدون
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 –, املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي, النارش: دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسلم بن اْلجاج -

 .  هـ 1392 الثانية,: الطبعة بريوت,

, املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن, املعروف باْلطاب مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل -

عيني املالكي, النارش: دار الفكر, الطبعة: الثالثة,   م. 1992 -هـ 1412الرُّ

 (.22, لعدنان الدقيالن, بحث منشور يف جملة العدل العدد )نسب ولد الزنا -

, املؤلف : شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يوسف, املحقق : عيل حممد الضباع, القراءات العرشالنرش يف  -

 النارش : املطبعة التجارية الكربى.

, , املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض اإلدرييس الشهري بـ الكتاين, املحقق: رشف حجازياملتناثر من اْلديث املتواترنظم  -

 . العلمية الفهارس ذات املصححة الثانية: الطبعة مرص, –النارش: دار الكتب السلفية 

, املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري, حتقيق: طاهر أمحد الزاوى النهاية يف غريب اْلديث واألثر -

 م.1979 -هـ 1399 بريوت, -حممود حممد الطناحي, النارش: املكتبة العلمية  -

,  1للقايض إسامعيل بن عيل األكوع, النارش: دار الفكر املعارص , بريوت , دار الفكر , دمشق , ط  هجر العلم ومعاقله يف اليمن -

 م.  1995هـ /  1416

خلكان الربمكي  , املؤلف: أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابنوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .بريوت –اإلربيل, املحقق: إحسان عباس, النارش: دار صادر 

ABSTRACT: Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah, 
This research is related to " the interpretation of the Quranic Verse : ( And those who believed and 

whose descendants followed them in faith - We will join with them their descendants, and We will not deprive 
them of anything of their deeds. Every person, for what he earned, is retained) for Ali bin Mohamed bin 
Ibrahim bin Aby Al Kasem Moteer (Investigation and Study) 

his interpretation of this verse, He was clearly influenced by the art that he was prominent in, which is 
jurisprudence. 

The author initially interpreted the verse in some grossing up, indicating its meaning and the tend to 
that the offspring that inflict the fathers include adults and children, and then dealt with the provisions of the 
subordination of the son to his father in religion in worldly and eschatological judgments; turned to the fact 
that the join of the children to their fathers is apparent, then turned to the sons of the polytheists who did not 
reach where they join the closest good father to them, if it is not the generosity of God and not where the pen 
was commissioned, and then mentioned the souls of the believers who are afflicted by their descendants in 
Paradise and the branch of souls Believers and martyrs, and does it include all the believers - which he 
memorized - or special for martyrs? 

Then, he turned to the issue of names and rules in general; those who has lack of faith because of his 
immorality, is he called a believer and he follows the believers or this prevents him from that. Then he 
explained the association of the offspring with their origins in the Hereafter, and their association in the world; 
and visiting them in their graves. 

He supported the issues he mentioned and the views he adopted with conversations and traces about 
the ancestors and quotes about some of the famous imams. 

   I ask God that I have been successful, and may Allah bless our Prophet Muhammad and his family and 
companions 
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أثر مواقع التواصل االجتامعي يف التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول 

 (TRA( ونظرية االجراء املنطقي )TAMالتكنولوجيا )

 د. خالد بن عبد املحسن الشمري

 وكيل كلية الرتبية للجودة والتطوير يف جامعة حائل. -أستاذ تقنيات التعليم املساعد 

 

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية   املستخلص:

(، ولتحقيق عدف الدراسة اتبع TRAونظرية اإلجراء املنطقي )( TAMالرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 الباحث املنهج الوصفي التحلييل ملالءمته لطبيعة موضوع الدراسة االستطالعية امليدانية. 

تكّون جمتمع الدراسة من طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل املوجودين عىل مقاعد الدراسة يف الفصل األول من العام 

طالبة. وينبغي اختيار ما  3283طالب و  714( طالب وطالبة، منهم 3997هــ(، والبالغ عددهم )1440ــــــ  1439درايس )ال

هلذه الدراسة كافية، وتم اختيار املستجيبني باستخدام عينة عشوائية طبقية لضامن  400. ولذلك، كان حجم العينة 380ال يقل عن 

 متثيل املجتمع. 

الدراسة احلالية نقاط الضعف وقد تبني أن املعتقدات واالجتاه واملعيار الشخيص لطالب وطالبات كلية الرتبية  وقد أظهرت نتائج

يف جامعة حائل والسيطرة السلوكية عوامل سابقة للنوايا السلوكية يف النموذج املقرتح؛ وكلها تؤثر عىل االستخدام الفعيل الستخدام 

( عن طريق إدراج TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMتوسيع نطاق نظرية قبول التكنولوجيا ) وقد أدى. مواقع التواصل االجتامعي

هذه املتغريات إىل تقديم تفسري أشمل وأعمق للعوامل التي حتدد أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMقبول التكنولوجيا )لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية 

نظرية االجراء املنطقي  -( TAMنظرية قبول التكنولوجيا ) -التحصني الفكري  -مواقع التواصل االجتامعي  كلامت مفتاحية:ال

(TRA )- ( نمذجة املعادالت اهليكليةSEM.) 

 

 

 

 

 

 



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 104 - 

 املقدمة:

ا وانتشار احلواسيب املكتبية واملحمولة وأجهزة األلعاب املختلفة واألجهزة اللوحية، مع الثورة التكنولوجية التي نعيشه   

والكفية، واهلواتف الذكية. أصبحت مواقع التواصل االجتامعي أكثر تواجدًا يف حياة الصغار والكبار عىل حٍد سواء، لذا كان من 

 التعليمية التعلُّمية. الرضوري أن يتم توظيف هذه التقنية للتعلم وتكييفها مع األهداف

ورغبًة من الباحث يف معرفة أثر مواقع التواصل االجتامعي يف شأن مهم من شؤون املجتمع، أال وهو التحصني الفكري، وسبل    

تعزيز مفاهيمه وقيمه يف أوساط أكثر الرشائح املستخدمة هلذه التقنية، وإسهامًا من الباحث يف كشف ما حتتويه هذه التقنية من 

عارف، واملهارات، والقيم، واالجتاهات التي تؤدي إىل تنمية الشعور بالتحصني الفكري، وتوجيه السلو  املرتب  ذهذا املفهوم. امل

جاءت هذه الدراسة بغرض الكشف عن تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري للتالميذ، من خالل 

ومدى تدعيم نواياهم ملامرسة السلوكيات الداعمة للوحدة الوطنية فيام بعد، ومقدار سيطرهتم عىل هذه  أثرها عىل رفع كفاءهتم الذاتية

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالسلوكيات املرغوبة يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 لد يف العامل إال وقد اكتوى بنار هذا الوباء ماويشهد العامل أمجع هذا العرص موجات إرهابية كثرية وخطرية ومتنوعة فليس هنا  ب   

بني مقل منه ومكثر ومع تنوعه وتباين أشكاله والقوالب التي يعرض فيها جتد أيضًا تنوعًا فيمن يبارش هذه العمليات اإلرهابية من 

الفكر واألمن أن يكشفوا أفراد ومجاعات وعصابات فليس لإلرهاب دين وال وطن ومن هذا املنطلق فإنه من واجب العلامء ورجال 

هذه الظاهرة ويوضحوا أبعاد أخطارها عىل الفرد واملجتمع واألمة بعامة والعامل امجع وبخاصة فيام نشاهده اليوم من اتساع يف النطاق 

لناس زادت التقني وعامل االتصاالت حيث جعلت املجال متاحا لرجل القرية واملدينة يف وقت واحد وكلام زادت التقنية املادية بني ا

اخليارات والبدائل ويزيد مع كل هذا ابتالء اهلل تعاىل هلم. ومن هذا املنطلق يكثر أهل اخلري ويعظم تأثريهم ويكثر أهل الباطل ويعظم 

أيضًا تأثريهم وذلك بسبب كثرة الوسائل التي يستخدمها هؤالء وهؤالء ولكن البد من احلصانة الفكرية كي نبني الطريق الصحيح 

دور مواقع التواصل "زيغ الباطل من خالل عرض األسباب املغذية للتطرف االلكرتوين. ولذا أثر الباحث عرض موضوع ونكشف 

 االجتامعي وتأثرياته عىل التحصني الفكري( وما هو الدور التقني يف التحصني الفكري.

 مشكلة الدراسة:

جتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات تتعلق مشكلة الدراسة بالتساؤل حول تأثري مواقع التواصل اال   

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMكلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 أسئلة الدراسة وفرضياهتا:

 يمكن حتديد أسئلة الدراسة وفرضياته يف النقاط التالية:

التواصل االجتامعي، وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات املعززة ما العالقة بني استخدام مواقع  (1)

 للتحصني الفكري؟

توجد عالقة إجيابية بني استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي للسلوكيات املعززة 

 للتحصني الفكري.
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التواصل االجتامعي، وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات املعززة  ما العالقة بني استخدام مواقع (2)

 للتحصني الفكري؟

توجد عالقة إجيابية بني استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات 

 املعززة للتحصني الفكري.

استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات  ما العالقة بني سهولة (3)

 املعززة للتحصني الفكري؟

توجد عالقة إجيابية بني سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ 

 السلوكيات املعززة للتحصني الفكري.

 ما العالقة بني فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، والنية السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني الفكري؟ (4)

توجد عالقة إجيابية بني فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، والنية السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني 

 الفكري.

استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ  ما العالقة بني فائدة (5)

 السلوكيات املعززة للتحصني الفكري؟

توجد عالقة إجيابية بني فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ 

 صني الفكري.السلوكيات املعززة للتح

ما العالقة بني سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ  (6)

 السلوكيات املعززة للتحصني الفكري؟

ل االجتامعي توجد عالقة ارتباطيه إجيابية بني سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالجتاه نحو استخدام مواقع التواص

 لتنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني الفكري.

ما العالقة بني املعتقدات والتقييم، واالجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني  (7)

 الفكري؟

واصل االجتامعي لتنفيذ السلوكيات املعززة توجد عالقة ارتباطيه إجيابية بني املعتقدات والتقييم، واالجتاه نحو استخدام مواقع الت

 للتحصني الفكري .

ما العالقة بني املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثال، واملعيار الشخيص نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي لتنفيذ  (8)

 السلوكيات املعززة للتحصني الفكري؟

ية والدافع إىل االمتثال، واملعيار الشخيص نحو استخدام مواقع التواصل توجد عالقة ارتباطيه إجيابية بني املعتقدات املعيار

 االجتامعي لتنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني الفكري .

ما العالقة بني االجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي، والنية السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني  (9)

 الفكري؟
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ة بني االجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي، والنية السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة توجد عالقة إجيابي

 للتحصني الفكري.

 ما العالقة بني املعيار الشخيص، والنية السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني الفكري؟  (10)

 السلوكية نحو تنفيذ السلوكيات املعززة للتحصني الفكري.توجد عالقة إجيابية بني املعيار الشخيص، والنية 

ما طبيعة العالقة بني النية السلوكية نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالستخدام الفعيل للسلوكيات املعززة   (11)

 للتحصني الفكري؟ 

االستخدام الفعيل للسلوكيات املعززة توجد عالقة إجيابية بني النية السلوكية نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي، و

 للتحصني الفكري.

( عىل النية السلوكية واالستخدام الفعيل TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMما هي نتيجة نظرية قبول التكنولوجيا )  (12)

ز مفاهيم لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل فيام يتصل بمامرسة مواقع التواصل االجتامعي وأثرها يف تعزي

 التحصني الفكري؟

 أمهية الدراسة: 

 تربز أمهية الدراسة يف النقاط التالية:

 تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تعزيز مفاهيم التحصني الفكري باململكة العربية السعودية. (1)

تحصني الفكري قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف الكشف عن مدى تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم ال (2)

 كمستحدثات ذات تأثري بالغ يف الرتبية والتنشئة بشكل عام.

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف البحث عن آليات مؤثرة، ووسائل أكثر فاعلية يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري. (3)

 أهداف الدراسة: 

 تربز أهداف الدراسة يف النقاط التالية:

مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري، والتأثري يف توجيه سلو  قد تكشف نتائج هذه الدراسة قدرة  (1)

 األفراد واجتاهاهتم املستقبلية نحوها.

 التعرف عىل دور استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف النية السلوكية للتحصني الفكري. (2)

 م الفعيل لوسائل التحصني الفكري.التعرف عىل دور استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف االستخدا  (3)

 التعرف عىل دور سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف النية السلوكية للتحصني الفكري.  (4)

 تقديم بعض التوصيات التي تربز أمهية مواقع التواصل االجتامعي ودورها يف التحصني الفكري. (5)

 جمتمع الدراسة:

كلية الرتبية يف جامعة حائل املوجودين عىل مقاعد الدراسة يف الفصل االول من العام تكّون جمتمع الدراسة من طالب وطالبات 

لعام هــ(. واقترص نطاق الدراسة عىل جامعة حائل، وكان النطاق الزمني هو الفصل الدرايس االول ل1440ــــــ  1439الدرايس )
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لبات كلية الرتبية يف جامعة حائل باململكة العربية ويضم جمتمع الدراسة مجيع طالب وطا ه(.1440ــــــــ 1439الدرايس )

 طالبة. 3283طالب و  714( طالب وطالبة، منهم 3997والبالغ عددهم ) السعودية.

 عينة الدراسة:

شار  يف الدراسة فئتني من املستجيبني، ومها طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل املوجودين عىل مقاعد الدراسة. عدد 

٪ من إمجايل عدد طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل 40طالب وطالبة، يمثلون  400والطالبات املستجيبون  الطالب

من   Morgan, D. W., & Krejcie, R. V., (1970)باستخدام جدول  400املوجودين عىل مقاعد الدراسة. تم حتديد حجم العينة من 

 400. ولذلك، كان حجم العينة 380( طالب وطالبة، ينبغي اختيار ما ال يقل عن 3997حجم العينة، حيث إن جمتمع الدراسة )

هلذه الدراسة كافية، وتم اختيار املستجيبني باستخدام عينة عشوائية طبقية لضامن متثيل املجتمع. وتم االلتزام بمعيارين اثنني عند 

( جيب أال يكون من بني هؤالء الطالب 2ة يف جامعة حائل. )( جيب أن يكونوا طالب وطالبات كلية الرتبي1اختيار املستجيبني، )

 والطالبات أحد املشاركني يف الدراسة التجريبية.

 منهج الدراسة:

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ملالئمته لطبيعة موضوع الدراسة االستطالعية التي هتدف إىل تسلي  

( عىل النية السلوكية واالستخدام الفعيل لطالب TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMتكنولوجيا )الضوء عىل نتيجة نظرية قبول ال

وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل فيام يتصل بمامرسة مواقع التواصل االجتامعي وأثرها يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري. وتم 

 .SEM( Structural Equation Modelingيكلية )حتليل البيانات عن طريق برنامج نمذجة املعادلة اهل

 أدوات الدراسة: 

استعان الباحث باالستبانة املغلقة كأداة مناسبة لطبيعة الدراسة والتي هتدف إىل الكشف عن نتيجة نظرية قبول التكنولوجيا 

(TAM( ونظرية اإلجراء املنطقي )TRA عىل النية السلوكية واالستخدام الفعيل لطالب ) وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل فيام

 يتصل بمامرسة مواقع التواصل االجتامعي وأثرها يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري.

 حدود الدراسة:

( ونظرية اإلجراء املنطقي TAMنتيجة نظرية قبول التكنولوجيا )اقترصت أبعاد هذه الدراسة عىل الكشف عن احلدود املوضوعية:  -

(TRA عىل ) النية السلوكية واالستخدام الفعيل لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل فيام يتصل بمامرسة مواقع التواصل

 االجتامعي وأثرها يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري.

 هذه الدراسة يف جامعة حائل، باململكة العربية السعودية. طبقتاحلدود املكانية:  -

 ه(.1440-1439ه الدراسة يف الفصل الدرايس االول من العام الدرايس )أجريت هذاحلدود الزمانية:  -
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 اإلطار النظري:

 (:TRA( ونظرية االجراء املنطقي )TAMنظرية قبول التكنولوجيا )

وقد ، النموذج النظري األكثر انتشارا وتطبيقا يف جمال نظم املعلومات. 1986الذي ابُتكر عام  "نموذج قبول التكنولوجيا"يعترب 

الذي افرتض فيه أن قبول نظم املعلومات من قبل األفراد يتحدد بمتغريين رئيسني: املنفعة املدركة، وسهولة  Davis تم ابتكاره من قبل

 .(2011االستخدام املدركة، وأن هذين املتغريين يتأثران بعوامل عدة خارجية )الطويل، 

يرتب  مع االستخدام الفعيل بشكل أقوى من ارتباط  "االستخدام املدركةسهولة "أن متغري  2011وتبني نتائج دراسة الطويل، 

، "املنفعة املدركة"ال يسبق متغري  "سهولة االستخدام املدركة"مع االستخدام الفعيل، مما يدّلل عىل أن متغري  "املنفعة املدركة"متغري 

السابقة. يضاف إىل ذلك أن تأثري املتغريات املستقلة املقرتحة  وأن تأثريه أقوى عىل االستخدام الفعيل عىل نقيض ما ورد يف الدراسات

. وأخريًا تتأثر املنفعة "املنفعة املدركة"أقوى من تأثريها عىل متغري  "سهولة االستخدام املدركة")باستثناء متغري العمر( عىل متغري 

 TAMنموذج قبول التكنولوجيا  .نموذج باجتاهنياملدركة بسهولة االستخدام املدركة وتؤثر ذها، مما يستدعي وضع السهم يف ال

ونرشت يف  Davis, F. (1985) ديفيس أطروحة وقد وضعت يف .التكنولوجيا جيعل البيانات حول ملاذا يستخدم الناس نموذجا يصف

 م.1989عام 

للتحقيق يف  جريبيةمن البحوث االجتامعية الت نامذج باستخدام وقد جاءت الدراسات السابقة للتوصية

لنظرية  هو نموذج علم النفس االجتامعي TAM. وبالتايل فإن أساس  Christie, B. (1981)  نظم املعلومات يف املعلومات استخدام

تم متديد النموذج  2000ويف عام . Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980) 1980من أجزن و فيشبني عام  TRA العمل املنطقي

  Venkatesh, V. and Davis, F. (2000)  األصيل من فينكاتيش وديفيس من قبل بعض العنارص وأعيد إصدارها كام يف نموذج

TAM2  من قبل فينكاتيش وموريس وديفيس كنظرية موحدة لقبول واستخدام  2003. وقد أجري تنقيح آخر يف عام

 من قبل فينكاتيش وباال كام يف نموذج 2008و   ,Venkatesh, V., Morris, M., Davis, F. and Davis, M. (2003) التكنولوجيا

TAM3  Venkatesh, V. and Bala, H. (2008) . 

 :TAM)نموذج قبول التكنولوجيا )

يعتمد بشكل حاسم عىل اثنني من املتغريات الستغالل التكنولوجيا من قبل شخص مها فائدة   TAMنموذج قبول التكنولوجيا 

ومن ثم  هو التصور الذايت للشخص أن تطبيق تكنولوجيا معينة حيسن أداء وظيفته. (PU) وفائدة االستخدام وسهولته. االستخدام

كم من اجلهد املطلوب لتعلم كيفية استخدام  -أو أفضل  -، بدورها تقيس تصور الشخص لكيفية  (PE) سهولة االستخدام فإن

هي أداة  وتقنية قبول نموذج. املوقف و يعتمد عىل الفائدة PE وباإلضافة إىل ذلك، فإن القصد من استخدام. التكنولوجيا اجلديدة

وقد تكمن أسباب ذلك يف  King, W. R. (2006) .  تستخدم عىل نطاق واسع لدراسة استخدام التكنولوجيا يف جمال نظم املعلومات

 .  التحليل يف يمكن أن تظهر ملتغريات املدخالت التي العالية املوثوقية قابليتها للذكاء والبساطة، ولكن أيضا يف

رشح حمددات قبول التكنولوجيا التي هي عموما قادرة عىل رشح سلو  "هو توفري  (TAM) اهلدف من نظرية قبول التكنولوجيا

. نموذج قبول Davis, F. D. (1989) p985 "املستخدم عرب جمموعة واسعة من تقنيات احلوسبة للمستخدم وجمتمع املستخدم

يمكن تعريفها بأهنا نظرية نظام املعلومات والنامذج وكيف تأيت للمستخدمني لقبول واستخدام التكنولوجيا التي   (TAM)التكنولوجيا

https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
https://de.wikipedia.org/wiki/Dissertation
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_des_%C3%BCberlegten_Handelns
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_des_%C3%BCberlegten_Handelns
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_des_%C3%BCberlegten_Handelns
https://de.wikipedia.org/wiki/Reliabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Reliabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
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لتفسري السلو  نحو استخدام الكمبيوتر. ما هو املقرتح يف هذا   Davis, F. D. (1986)تعتمد عىل الكمبيوتر. تم تطويره من قبل

 النموذج هو أن هنا  عوامل عديدة تؤثر عىل قرار املستخدمني عىل كيف ومتى تستخدم جمموعة من الربامج اجلديدة.

لكمبيوتر. والنموذج لتفسري السلو  نحو استخدام ا Davis, F. D. (1989)تم تطويره من قبل  (TAM) ونموذج قبول التكنولوجيا

الدرجة "، والتي تعني (PU) يتكون من اثنني من املتغريات األساسية، فائدة االستخدام   (TAM)االسايس لنظرية قبول التكنولوجيا

 ,.Masrom, M"التي يعتقد الطالب أو الطالبة أن استخدام التقنية من شأنه أن يعزز له أو هلا جودة التدريس واألداء، وتعلم الطالب

& Hussein, R., (2008).   وسهولة االستخدام  (PEU) الدرجة التي يعتقد فيها أن استخدام نظام معني سوف تكون "التي تعرف بأهنا

كلية  . وفائدة االستخدام وسهولته يبنيان نية طالب وطالباتp 52 Masrom, M., & Hussein, R., (2008) P.52 "خالية من جهد

مقياس لقوة نية  "والذي يعرف بأنه  .Masrom, M., & Hussein, R., (2008)قع التواصل االجتامعي الرتبية حول استخدام موا

ما يعني أن الذي يقاس من حيث "، وهو (AU)، واالستخدام الفعيل P.52 "الطالب أو الطالبة الستخدام مواقع التواصل االجتامعي

( وحجم استخدام مواقع التواصل االجتامعي، تستخدم )كم( من قبل العدد يف استخدام مواقع التواصل االجتامعي )عدد املرات

 .Davis, F. D. (1989)، "طالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل

، قد أشار منتقدو النظرية أهنا ال تستطيع حتديد ورشح الظواهر املعقدة TAMوعىل الرغم من فائدة وسهولة االستخدام من 

صة تلك التي تتعامل مع استخدام التكنولوجيا يف حمي  املدارس والفصول الدراسية. وهم جيادلون بأن العتامد التكنولوجيا، وخا

 .Ang, Cاستخدام املعلمني للتكنولوجيا ال يمكن تبسيطه إىل ظاهرة ويمكن أن تفرس بعاملني: فائدة االستخدام وسهولة االستخدام 

L., Davies, M. A., & Finlay, P. N. (2001)الدراسة تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني  ني هذه. وتب

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 

Figure.1 The Technology Acceptance Model (TAM) 
Source: (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) 

 (:TRAنظرية االجراء املنطقي )

هي إحدى ثالثة نامذج من نامذج اإلقناع السيكولوجية، وتستخدم أيضا يف التواصل اخلطايب كنظرية لفهم رسائل االقناع. تم 

استمدت النظرية من عدة بحوث بدأت كنظرية  1967يف عام  Icek Ajzenو  Martin Fishbeinانشاء نظرية الفعل املعقول من قبل 

 ترصف لتوقع تستخدم وهي فعله ضمن الفرد سلو ملعقول هتدف إىل رشح العالقة بني االجتاه وحول اجتاه الترصف. نظرية الفعل ا

ن النتائج املصاحبة هلذا ء عىل اجتاهه ومقصده من سلو  مسبق. يعتمد قرار الشخص باخلضوع يف سلو  معني عىل توقعه مبنا الفرد

 .Fishbein, M & Ajzen, I. (1975)السلو  
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, M. (1967). Attitude and the prediction of behavior. In M. Fishbein (Ed.), 
Readings in attitude theory and measurement (pp. 477–492). New York: Wiley. 
Fishbein, M. (1967). Attitude and the prediction of behavior. In M. Fishbein (Ed.), 
Readings in attitude theory and measurement (pp. 477–492). New York: Wiley.  

لو  معني. تعمل نظرية الفعل املعقول عىل فهم سلو  الفرد. واألفكار حول هذه النظرية مرتبطة بام حيفز الفرد عىل إمتام س

والرغبة من فعل سلو  معني يؤدي إىل فعل السلو . وهذه الرغبة عرفت بـمقصد السلو ، وجاءت نتيجة اعتقاد الفرد بأن لكل 

سلو  يقوم بِه سيؤدي إىل نتيجة معينة. مقصد السلو  مهم للنظرية حيث أنه يعتمد عىل أمران: اجتاه السلو ، واملعايري الشخصية. 

املعقول عىل أنه كل ما كانت نية الفرد قوية اجتاه سلو  معني فهذا يكون حافز ليزيد اجلهد الذي يبذله اجتاه السلو   تشري نظرية الفعل

 وهذا أيضا يزيد من احتاملية حدوث السلو .

رأي  إىل عامالن حيددان مقصد الشخص: اجتاه السلو  و املعايري الشخصية. واجتاه السلو : هو  Fishbeinو   Ajzen أشاروا

الفرد الشخيص سواء كان السلو  املعني إجيايب أو سلبي. واملعايري الشخصية: نظرة الفرد لسلو  معني من منظور املجتمع، وهو أيضا 

يشكل ضغ  عىل الفرد حيث أنه ال يميز إذا كان الفرد يتقبل أو ال هذا الترصف. فاألفكار الناجتة من معايري الشخصية و اجتاه السلو  

 د السلو  ومن ثم أدائه.حتدد مقص

الباحثني يف نظرية الفعل املعقول أشاروا إىل أن هنا  ثالث حاالت ممكن أن تؤثر عىل العالقة بني السلو  ومقصد السلو  أول 

حالة: مدى قياس عزم الفرد جيب أن يتوافق مع نوعيته. بمعنى أنه عند توقع سلو  معني وجيب أن يكون مقصد السلو  مساويا. 

الثانية: أن يكون هنا  استقرار بالنية بني وقت القياس و أداء السلو . النية جيب ان تبقى نفسها من وقت وجودها حتى القيام  احلالة

بالسلو . احلالة الثالثة: مدى قصد الفرد من القيام بسلو  معني هو حتت سيطرته اإلرادية. الفرد لديه القدرة دائام بالتحكم بسلوكه؛ 

 قيام به أو ال. هذه احلاالت هلا عالقة بتحول السلو  من االستجابات اللفظية إىل السلو  الفعيل.إذا كان يريد ال

 (:TRAاملفاهيم األساسية لنظرية اإلجراء املنطقي )

 : السلو 

تتطلب النظرية أن يتم تعريف السلو  بوضوح من   لبحث السلو  البد  من حماولة التنبؤ ورشح املرء للنية عىل أداء سلو  معني. 

ووفقا لنظرية    Montano, D.E. and Kasprzyk, D .(2008)  حيث املفاهيم األربعة التالية: العمل، اهلدف، السياق، والوقت

الرئيسية تؤثر عىل النية أن النية السلوكية هي الدافع الرئييس للسلو ، يف حني أن اثنني من املحددات  ،(TRA)االجراء املنطقي 

خالل دراسة املواقف واملعايري الذاتية، يمكن للباحثني أن  من Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). املعايري و السلوكية املواقف

 Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975) .يفهموا ما إذا كان الشخص سيقوم بتنفيذ اإلجراء املقصود أم ال 

 : املواقف

أحد املحددات الرئيسية للنية السلوكية وتشري إىل الطريقة التي يشعر ذها  املواقف تعترب ،(TRA)ظرية االجراء املنطقي ووفقا لن

فيام يتعلق بنتائج  قوة املعتقدات السلوكية تتأثر هذه املواقف بعاملني:  Ajzen, I., & Albarracín, D. (2007) .الناس جتاه سلو  معني

 & ,.Fishbein, M . النتائج املحتملة( أي ما إذا كانت النتيجة إجيابية أم ال وتقييم (ما إذا كانت النتيجة حمتملة أم الالسلو  املنفذ )أي 

Ajzen, I. (1975)  يمكن أن تكون املواقف املتعلقة بسلو  معني إما إجيابية أو سلبية أو حمايدةو. Fishbein, M. (1967)   تنص
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ارشة بني املواقف والنتائج، بحيث إذا اعتقد املرء أن سلوًكا معينًا سيؤدي إىل استحسان ويعطي النظرية عىل وجود عالقة مب

بدال من ذلك، إذا اعتقد املرء أن سلوًكا معينًا سيؤدي إىل نتيجة   مواتية، فمن املرجح أن يكون هنا  موقف إجيايب جتاه السلو . نتيجة

 Ajzen, I., & Albarracín, D. (2007) .أن يكون هنا  موقف سلبي جتاه السلو  غري مواتية، فمن املرجح  غري مرغوب فيها أو

 : املعتقد السلوكي

ينص هذا املفهوم عىل أن   Ajzen, Icek .بفهم دوافع الناس لسلوكهم من حيث عواقب السلو  االعتقاد السلوكي يسمح لنا

عىل   Ajzen, I., & Albarracín, D. (2007) . األشخاص يميلون إىل رب  أداء سلو  معني بمجموعة معينة من النتائج أو املميزات

فشله سبيل املثال، يعتقد الشخص أنه إذا درس ملدة شهر الختبار رخصة القيادة اخلاصة به، فإن ذلك سيؤدي اىل اجتاز االختبار بعد 

هنا االعتقاد السلوكي هو أن الدراسة ملدة شهر تعادل النجاح، يف حني أن عدم الدراسة عىل  يف املرة األوىل دون دراسة عىل اإلطالق.

 .اإلطالق يرتب  بالفشل

 : التقييم

   Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975) .يشري تقييم النتائج إىل الطريقة التي يدر  ذها الناس ويقّيموا النتائج املحتملة للسلو  املنفذ

 .  Montaño, DE, Kasprzyk, D, and Taplin تم تصميم هذه التقييامت بطريقة ثنائي 

 : القواعد الذاتية

املجموعات  تصورات ذها قد تؤثر هي أيضا واحدة من املحددات الرئيسية للنية السلوكية وتشري إىل الطريقة التي املعايري الذاتية

ف  Fishbein, M. (1967) .أو األفراد ذوي الصلة مثل أفراد العائلة واألصدقاء واألقران عىل أداء الفرد للسلو  املعايري  Ajzen ُيعرِّ

وفًقا للنظرية يطور  Ajzen, I., & Albarracín, D. (2007) .  "ألداء السلو  أو عدم تنفيذه املدر  الضغ  االجتامعي " الذاتية بأهنا

   Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975) .ما إذا كانت بعض السلوكيات مقبولة أم ال قدات معيارية حولمعت الناس معتقدات معّينة أو

 Ajzen, I., & Albarracín, D. (2007 . للسلو  وحتديد نية املرء ألداء السلو  أو عدم تنفيذه  الفرد إدرا  هذه املعتقدات تشكل

 : املعتقدات املعيارية

وتوجد عالقة مبارشة   .تتطرق املعتقدات املعيارية إىل ما إذا كانت املجموعات ذات الصلة باملوافقة قد وافقت عىل اإلجراء أم ال

جراء، زادت احتاملية قيام الفرد ذهذا وكلام زادت احتاملية موافقة جمموعات املرجع عىل اإل  .بني املعتقدات املعيارية وأداء السلو 

 ,Montanoوعىل العكس من ذلك، كلام قل احتامل موافقة جمموعات املرجع عىل اإلجراء، قل احتامل قيام الفرد ذهذا الفعل   .الفعل

D.E. and Kasprzyk, D. (2008) . 

 الدافع لالمتثال :

 .للمجموعات املرجعية التي حتي  بالعمل لألعراف االجتامعية ال يمتثلون الدافع لالمتثال يعالج حقيقة أن األفراد قد يمتثلون أو

عن القيام  االجتامعية الناجتة ، فإن الفرد إما سيخضع للضغوطبالضغوط االجتامعية واعتامًدا عىل دوافع األفراد فيام يتعلق بااللتزام

 Montano, D.E. andعىل أداء الفعل إذا اعترب غري مقبول  الضغوط االجتامعية بالعمل إذا اعترب مقبواًل، أو بدالً من ذلك سيقاوم

Kasprzyk, D. (2008) . 

 النوايا السلوكية :
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املواقف هي  . املكون املعياريالنية السلوكية هي وظيفة لكل من املواقف واملعايري الذاتية جتاه هذا السلو  املعروف أيًضا باسم 

ا كيفية حتمل املوقف جتاه الفعل والقواعد الذاتية كوهنا املعايري االجتامعية املرتبطة ذهذا الفعل. كلام كان املوقف أقوى وأكثر إجيابً 

 تية بالتساوي يف التنبؤ بالسلو ومع ذلك من غري املرجح أن يتم تقييم املواقف واملعايري الذا . أعىل للقاعدة الذاتية، كلام كانت العالقة

واعتامدا عىل الفرد والوضع، قد يكون هلذه العوامل آثار خمتلفة عىل النية السلوكية، وبالتايل يرتب  الوزن مع كل من هذه العوامل  .

. Miller, Katherine (2005) يادة الوزن عىل وقد أظهرت بعض الدراسات أن التجربة السابقة املبارشة مع نشاط معني تؤدي إىل ز

  Manstead, A. S.; Proffitt, Christine; Smart, J. L. (1983) .عنرص السلو  يف وظيفة نية السلو 

 بناء وتصميم أدوات الدراسة: 

إن طبيعة املوضوع املراد بحثه تفرض طبيعة املنهج املستخدم ولذلك قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي باعتباره أنسب 

اجلة هذا املوضوع واملنهج الوصفي هو املنهج الذى يقوم عىل وصف ظواهر وأحداث أو أشياء معينة ومجع احلقائق املناهج ملع

واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظواهر اخلاصة ذها وتقرير حالتها كام وجدت يف الواقع بإبراز احلقائق والتشخيص الدقيق. 

 يدانية لإلجابة عن أسئلة الدراسةة. واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات املويعترب هذه الدراسة دراسة وصفية استطالعي

واالستبانة هي أداة للحصول عىل احلقائق وجتميع البيانات عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل. وتعتمد االستبانة عىل جمموعة 

 .Alshammari, K. A, (2015) and Chatzoglou, Pمن األسئلة ذات العالقة بالدراسة وقد تم تصميم استبيان اعتمد من دراستني: 

D., Sarigiannidis, L., Vraimaki, E., & Diamantidis, A. (2009).   جلمع البيانات. استبيان يتكون من تسع متغريات تم قياسها يف

الدراسة وأستعان الباحث باالستبانة املغلقة كأداة مناسبة لطبيعة الدراسة، وحّدد حماورها الرئيسية يف ضوء حتليل أبعاد التحصني 

كونت االستبانة من صفحة الغالف التي تضمنت خطاب املستهدفني لتوضيح اهلدف من الفكري لتجمع املعلومات يف إطارها، وت

( بند لتسع متغريات )استخدام 48الدراسة، باإلضافة إىل طريقة السري يف اإلجابة عن عبارات االستبانة. واشتملت االستبانة عىل )

 املعتقدات - االجتامعي التواصل مواقع استخدام سهولة – االجتامعي التواصل مواقع استخدام فائدة –مواقع التواصل االجتامعي 

الفعيل( لقياس نتيجة نظرية قبول  االستخدام – النية – االجتاه - الشخيص املعيار - االمتثال إىل والدافع املعيارية املعتقدات - والتقييم

واالستخدام الفعيل لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة ( عىل النية السلوكية TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالتكنولوجيا )

حائل فيام يتصل بمامرسة مواقع التواصل االجتامعي وأثرها يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري. يفرتض يف هذه الدراسة أن ملواقع 

معة حائل يف ضوء نظرية قبول التواصل االجتامعي أثر يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جا

(. ويتضح نموذج الفرضيات من النية السلوكية لطالب وطالبات كلية الرتبية يف TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالتكنولوجيا )

 (.1جامعة حائل عىل استخدام مواقع التواصل االجتامعي وأثرها يف تعزيز التحصني الفكري يف الشكل )
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ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية  نموذج الفرضيات ):2الشكل )

 (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMيف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

منهج الدراسة، وجمتمع الدراسة وعينتها، واألداة تناول هذا اجلانب من الدراسة عرضًا موجزًا إلجراءاهتا امليدانية، ويشتمل عىل 

 التي تم استخدامها يف مجع البيانات، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت ملعاجلة بيانات الدراسة.

 منهج الدراسة:

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة موضوع الدراسة، ويساعد هذا املنهج يف إلقاء الضوء عىل    

( TAMمشكلة الدراسة، وذلك عن طريق الوصف والتحليل والفهم الدقيق ملتغرياهتا يف ضوء نموذج نظرية قبول التكنولوجيا )

 (.TRAونظرية اإلجراء املنطقي )

 حتليل بيانات العينة التجريبية:

( PCA( وختضع إلجراءات لتحليل املكون الرئييس )SPSSتم إدخال البيانات التجريبية يف الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية )

ي التي صممت للتحقق من صحة بناء بنود االستبانة، وهو ما يعني إىل أي مدى املتغريات تقيس ومتثل يف الواقع البناء الكامن النظر

 . .Hair, J., Blake, W., Babin, B., & Tatham, R. (2006)لقياسه 

اختبارات ( الستكشاف العنارص األساسية للمتغريات التسعة. وأجريت PCAواستخدم الباحث حتليل املكونات األساسية )   

(MSA( لتحديد االستخدام الرئييس لتحليل املكون )PCA )Hair, J., Blake, W., Babin, B., & Tatham, R. (2006). . 

من خالل  SEM( يف حتليل النموذج املقرتح. وتم استخدام نموذج SEMطبقة الدراسة احلالية نمذجة املعادالت اهليكلية ) -

 خطوتني يف الدراسة:

 أوالمها: اختبار صحة املتغريات لكل بناء قبل اختبار النموذج اهليكيل. 
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موذج اهليكيل. وقد مكن تطبيق حتليل نموذج القياس للبحث من حتديد املؤرشات الرئيسية للمتغري ثانيهام: اختبار كفاية الن

ليس فق  قادرًا عىل  SEMالكامن، مع مواصلة دراسة توافق النموذج مع البيانات التي تم مجعها من العينة. كوهنا تقنية قوية، كان 

( الستكشاف PCAة هلا. وقد استخدم الباحث حتليل املكونات األساسية )حتليل صحة املتغريات، ولكن أيضا فحص اآلثار املبارش

(. وتبني PCA( لتحديد االستخدام الرئييس لتحليل املكون )MSAاخلمس. وأجريت اختبارات ) العنارص األساسية للمتغريات

  للباحث أن النتيجة كانت ذات داللة إحصائية.

(. ونتيجة 2006لإلشارة إىل التقارب الكايف أو االتساق الداخيل )هري وآخرون،  أو أعىل 0.7ينبغي أن يكون بناء املوثوقية 

 سهولة – االجتامعي التواصل مواقع استخدام فائدة –استخدام مواقع التواصل االجتامعي لذلك، تم اعتامد بنود املتغريات التسعة )

 – االجتاه - الشخيص املعيار - االمتثال إىل والدافع املعيارية املعتقدات - والتقييم املعتقدات - االجتامعي التواصل مواقع استخدام

استخدام مواقع التواصل (. وقد استخدم ألفا كرونباخ لتقييم االتساق الداخيل من العوامل التسعة )الفعيل االستخدام – النية

 - والتقييم املعتقدات - االجتامعي التواصل مواقع استخدام سهولة – االجتامعي التواصل مواقع استخدام فائدة –االجتامعي 

( املستخرجة من حتليل املكونات الفعيل االستخدام – النية –االجتاه  -املعيار الشخيص  -االمتثال  إىل والدافع املعيارية املعتقدات

يظهر  0.786كفاية أخذ العينات = العام ل Olkin-( واإلجراء كايزر مايرPCA(. النتيجة النهائية يظهر حتليل املكون )PCAاألساسية )

 درجة عالية بني العالقة بني املتغريات.

 :النموذج مواصفات

واستنادا إىل نتائج كفا لنامذج القياس، تم رسم نموذج هيكيل كامل عىل أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم    

ونظرية اإلجراء املنطقي  (TAM)التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا 

(TRA)( بندًا لتسع مت48. وتشمل )( االجتامعي التواصل مواقع استخدام فائدة –استخدام مواقع التواصل االجتامعي غريات – 

 - الشخيص املعيار - االمتثال إىل والدافع املعيارية املعتقدات - والتقييم املعتقدات - االجتامعي التواصل مواقع استخدام سهولة

الذي تم حتديده  (USM)استخدام مواقع التواصل االجتامعي ( 1: )كامنة وهيمتغريات ( 9)( و الفعيل االستخدام – النية – االجتاه

سهولة استخدام مواقع ( 3)مع أربعة مؤرشات،  (PU)فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي ( 2)من قبل مخسة مؤرشات، 

املعتقدات املعيارية والدافع إىل ( 5)مع أربعة مؤرشات؛  (BE)املعتقدات والتقييم ( 4ب مخسة مؤرشات؛ ) (PE)التواصل االجتامعي 

بخمسة  (IU)النية ( 8)بستة مؤرشات؛ (AT) ( االجتاه 7) بسبعة مؤرشات؛ (SN)املعيار الشخيص  (6)بستة مؤرشات؛  (NB)االمتثال 

رشة بني املتغريات الكامنة من وقد افرتضت النامذج وجود عالقة سببية مبا. بستة مؤرشات (AU)االستخدام الفعيل ( 9)مؤرشات؛ 

استخدام مواقع التواصل االجتامعي وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي 

واالستخدام  عىل املتغريات الذاتية من النيةواملعتقدات والتقييم واملعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثال واملعيار الشخيص واالجتاه 

ملعرفة أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء الفعيل 

 .(TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMنظرية قبول التكنولوجيا )

املعادلة البنائية الختبار حتليل عامل مؤكد ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني  نمذجة :اخلطوة األوىل

 (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )
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املعادلة البنائية الختبار حتليل عامل مؤكد ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني  نمذجة(: 3)الشكل 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

وقد تم ذلك من خالل مقارنة القيم التي تم احلصول عليها من التحليل مع جمموعة من املعايري املوىص . تم تقييم النتائج بعناية   

، النتيجة كانت فوق  CFI = 0.884و  TLI = 0.875، قيمة 1045= ، درجة احلرية 3127.776= وأظهرت النتائج قيمة كاي مربع . ذها

 .ولةوهي قيمة مقب RMSEA = 0.078، وكانت قيمة ,80درجة 

النموذج اهليكيل املقرتح ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية  :اخلطوة الثانية

(. وتم تقدير النموذج املفرتض من TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

عىل البيانات ( MLE)واعتامد تقدير االحتامل األقىص ( 20.0أموس، اإلصدار ) (SEM)نمذجة حتليل اهليكلة البنائية خالل تطبيق 

وبعد ذلك، تم أيضا . وتم تقييم نتائج النموذج باستخدام مدى مالئمة املؤرشات املالئمة ومعقولية تقديرات املعلامت. التي تم مجعها

 .للمؤرشات( SMC)فحص ارتباط متعدد املؤرشات 
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النموذج اهليكيل املقرتح ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية (: 4)الشكل 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

وقد تم ذلك من خالل مقارنة القيم التي تم احلصول عليها من التحليل مع جمموعة من املعايري املوىص . تم تقييم النتائج بعناية   

، النتيجة كانت فوق  CFI  =0.815و  TLI = 0.805، قيمة 1070= ، درجة احلرية 4392.204= وأظهرت النتائج قيمة كاي مربع . ذها

 .مقبولةوهي قيمة  RMSEA = 0.097، وكانت قيمة ,80درجة 

 حتليل النموذج اهليكيل الكامل للفرضيات التالية:

H1 -  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واستخدام مواقع التواصل االجتامعيتوجد عالقة إجيابية بني. 

H2 -  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، واستخدام مواقع التواصل االجتامعيتوجد عالقة إجيابية بني. 

H3 -  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيتوجد عالقة إجيابية بني. 

H4 -  نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي واالجتاه، سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيتوجد عالقة إجيابية بني . 

H5 - نحو استخدام مواقع التواصل  االجتاه، وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيني توجد عالقة ارتباطية إجيابية ب

 .االجتامعي

H6 -  والنوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيتوجد عالقة ارتباطية إجيابية بني ،

 التواصل االجتامعي.

H7 -  واالجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي، ات والتقييماملعتقدتوجد عالقة إجيابية بني. 

H8 -  واملعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية.املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثالتوجد عالقة إجيابية بني ، 
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H9 -  ل االجتامعي. ، والنوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصاالجتاهتوجد عالقة إجيابية بني 

H10 -  توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني املعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية، والنوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع

 التواصل االجتامعي.

H11 - ملواقع التواصل  توجد عالقة إجيابية بني النوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي، واالستخدام الفعيل

 االجتامعي.

النموذج اهليكيل النهائي ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية  :اخلطوة الثالثة

 (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

وأشارت نتائج النموذج النهائي إىل أن املالئمة الشاملة للنموذج اهليكيل كانت كافية ومن املعايري املوىص ذها وتم تقييم النتائج 

وأظهرت النتائج . وقد تم ذلك من خالل مقارنة القيم التي تم احلصول عليها من التحليل مع جمموعة من املعايري املوىص ذها. بعناية

، وكانت ,80، النتيجة كانت فوق درجة  CFI  =0.815و  TLI = 0.806، قيمة 1076= ، درجة احلرية 4406.299=  قيمة كاي مربع

وقد دعمت النتائج اإلحصائية . خطأ معقول يف التقدير RMSEAوعالوة عىل ذلك، أظهر . وهي قيمة مقبولة RMSEA = 0.097قيمة 

 .دعم االدعاء بأن النموذج اهليكيل يناسب البياناتاتساق البيانات مع النموذج املفرتض، وبالتايل 

تم حتليل تقدير عالقات املسار وفقا . وبام أن النموذج كان كافيا، فقد تم تقييم املعلامت الفردية وتقدير الكفاءات املشرتكة للمسار 

 .نتائج حتليل نموذج املعادلة اهليكلية( 1)ويقدم اجلدول . للنموذج املفرتض للدراسة
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النموذج اهليكيل ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية (: 5)الشكل 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMيف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني  كيلاملؤثرات املبارشة والعالقات املتبادلة للنموذج اهلي :(1)اجلدول 

 (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 العالقات بني املتغريات

Parameter 

 التقدير املوحد

Standardized Estimate 

 النسبة احلرجة

Critical Ratio 

 

P 

 املؤثرات املبارشة

Direct effects 

   

USM                      PESM .033 .046 .963 

USM                     PUSM .041 26.120 *** 

PESM                   PUSM .039 2.173 .030 

     PESM                      AT .088 2.383 .017 

NB                         SN .195 1.410 .158 

    PUSM                       AT .048 9.898 *** 

BE                         AT .055 -2.287 .022 

SN                          IU .043 1.845 .065 

    PUSM                        IU .052 1.251 .211 

AT                          IU .058 -.677 .499 

IU                          AU .071 7.105 *** 

Note: USM (Use Social Media), PUSM (Perceived Use Social Media), PESM (Perceived Ease of Use Social 

Media), BE (Beliefs and Evaluations), NB (Normative Beliefs and Motivation to Comply), AT (Attitude), SN 

(Subjective Norms), IU (Intention), AU (Actual use).   
. وأظهرت فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيله تأثري إجيايب عىل  استخدام مواقع التواصل االجتامعيإن (: 1)الفرضية 

مع تأثري مبارش موحد  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيو استخدام مواقع التواصل االجتامعيالنتائج وجود عالقة قوية بني 

تزيد  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيو استخدام مواقع التواصل االجتامعيإن تقدير املعلمة للعالقة املفرتضة بني . 26.120

(. 1)كام هو مبني يف اجلدول ( CR>1,96)إحصائية  وأظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة املشرتكة كانت ذات داللة. 0.50عن درجة 

فائدة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل مؤرش مهم ل لتواصل االجتامعياستخدام مواقع اوهذا يعني أن 

 .ألن النتائج مل تقدم أي دليل عىل رفضها( 1)ولذلك، تم قبول الفرضية . للسلوكيات املعززة للتحصني الفكري االجتامعي

وأظهرت . سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيريا عىل ليس له تأثريا كب استخدام مواقع التواصل االجتامعيإن (: 2الفرضية )

مع تأثري إجيايب  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيأثرت تأثريا قليال عىل  استخدام مواقع التواصل االجتامعيالنتائج أن 

كام هو مبني يف اجلدول  (CR> 1,96)ية وأظهرت النتائج أيضا أن كفاءة املسري املشرت  ذات داللة غري إحصائ. 046,مبارش موحد من 
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كذلك ال  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيهو مؤرش غري مهم ل استخدام مواقع التواصل االجتامعيوبالتايل، فإن (. 1)

 (.2)ولذلك، مل يتم دعم الفرضية . سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعييمكن أن تتنبأ ب

فائدة استخدام مواقع له تأثري إجيايب نحو  استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعي سهولةإن (: 3)الفرضية 

فائدة استخدام مواقع أثرت تأثريا كبريا عىل  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوأظهرت النتائج أن . التواصل االجتامعي

وأظهرت النتائج أيضا أن كفاءة املسري املشرت  ذات داللة إحصائية ومهمة عمليا . موحد مع تأثري إجيايب مبارش التواصل االجتامعي

(CR> 1,96 .) فائدة استخدام مواقع التواصل هو مؤرش كبري عىل  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوبالتايل، فإن

وهذا يعني أنه توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني . عىل رفضها ألن النتائج مل تقدم أي دليل( 3)ولذلك، فقد قبلت الفرضية . االجتامعي

 .فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيو سهولة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعي

نحو استخدام  االجتاهايب عىل له تأثري إجي سهولة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعيإن (: 4)الفرضية 

نحو  االجتاهأثرت تأثريا كبريا عىل  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوأظهرت النتائج أن . مواقع التواصل االجتامعي

إحصائية  وأظهرت النتائج أيضا أن كفاءة املسري املشرت  ذات داللة. مع تأثري إجيايب مبارش موحد استخدام مواقع التواصل االجتامعي

نحو استخدام مواقع  االجتاههو مؤرش كبري عىل  سهولة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوبالتايل، فإن (. CR> 1,96)ومهمة عمليا 

وهذا يعني أنه توجد عالقة ارتباطية . ألن النتائج مل تقدم أي دليل عىل رفضها( 4)ولذلك، فقد قبلت الفرضية . التواصل االجتامعي

نحو استخدام مواقع التواصل  االجتاهو سهولة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعيإجيابية بني 

 .االجتامعي

نحو استخدام  االجتاه له تأثري إجيايب عىل فائدة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعيإن (: 5)الفرضية 

نحو استخدام  االجتاهو فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي. وأظهرت النتائج وجود عالقة قوية بني مواقع التواصل االجتامعي

ل فائدة استخدام مواقع التواصإن تقدير املعلمة للعالقة املفرتضة بني . 9.898مع تأثري مبارش موحد  مواقع التواصل االجتامعي

وأظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة املشرتكة كانت . 0.50تزيد عن درجة  نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي االجتاهو االجتامعي

مؤرش مهم  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوهذا يعني أن (. 1)كام هو مبني يف اجلدول ( CR>1,96)إحصائية  ذات داللة

ألن النتائج ( 5)ولذلك، تم قبول الفرضية . للسلوكيات املعززة للتحصني الفكري مواقع التواصل االجتامعينحو استخدام  لالجتاه

 .مل تقدم أي دليل عىل رفضها

له تأثري إجيايب عىل النوايا لتنفيذ السلو   فائدة استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعي(: 6)الفرضية 

فائدة استخدام مواقع التواصل وأظهرت النتائج أن . لطالب وطالبات كلية الرتبية نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي

ج أيضا أن كفاءة املسري وأظهرت النتائ. ليس له تأثريا كبريا عىل النوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي االجتامعي

مؤرش ضعيف عىل النوايا  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعيوبالتايل، فإن (. CR> 1,96)املشرت  ذات داللة غري إحصائية 

 وهذا. ألن النتائج مل تقدم أي دليل عىل قبوهلا( 6)لذلك، تم رفض الفرضية . لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي

والنوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل  فائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعييعني أنه ال توجد عالقة إجيابية بني 

 االجتامعي.
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. وأظهرت النتائج وجود عالقة االجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعيله تأثري إجيايب عىل  املعتقدات والتقييم(: 7)الفرضية 

مع تأثري مبارش موحد وتأثريا كبريا للعالقة  االجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعيو املعتقدات والتقييمسلبية عالية بني 

ا أن الكفاءة وأظهرت النتائج أيض. 0.055من  االجتاه نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي و املعتقدات والتقييماملفرتضة بني 

ألن النتائج أظهرت ( 7)ولذلك، تم رفض الفرضية (. 1)كام هو مبني يف اجلدول ( CR>1,96)إحصائية  املشرتكة كانت ذات داللة

االجتاه نحو استخدام و املعتقدات والتقييم توجد عالقة سلبية بني)وحيث أهنا كانت ذات داللة إحصائية فإن الفرضية ، عالقة سلبية

 .(اصل االجتامعيمواقع التو

وأظهرت . له تأثري إجيايب عىل املعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثال(: 8)الفرضية 

وأظهرت . رتبيةليس له تأثريا كبريا عىل املعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية ال املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثالالنتائج أن 

 املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثالوبالتايل، فإن (. CR> 1,96)النتائج أيضا أن كفاءة املسري املشرت  ذات داللة غري إحصائية 

ألن النتائج مل تقدم أي دليل عىل ( 8)لذلك، تم رفض الفرضية . املعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية مؤرش ضعيف عىل

واملعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية  املعتقدات املعيارية والدافع إىل االمتثالوهذا يعني أنه ال توجد عالقة إجيابية بني . قبوهلا

 الرتبية.

 له تأثري إجيايب عىل النوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي االجتاه(: 9)الفرضية 

والنوايا لتنفيذ السلو   نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي االجتاهاالجتامعي. وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بني 

مع تأثري مبارش موحد وتأثريا كبريا للعالقة املفرتضة بني االجتاه والنوايا لتنفيذ السلو   الستخدام مواقع التواصل االجتامعي

 وأظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة املشرتكة كانت ذات داللة غري إحصائية. 0.058االجتامعي من  الستخدام مواقع التواصل

(CR>1,96 ) ولذلك، مل يتم ، ألن النتائج أظهرت عالقة سلبية ضعيفة( 9)ولذلك، تم رفض الفرضية (. 1)كام هو مبني يف اجلدول

 (.9)دعم الفرضية 

وطالبات كلية الرتبية له تأثري إجيايب عىل النوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل املعايري الشخصية لطالب (: 10)الفرضية 

والنوايا السلوكية مع تأثري  االجتامعي. وأظهرت النتائج وجود عالقة ضعيفة بني املعايري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية

ري الشخصية لطالب وطالبات كلية الرتبية والنوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مبارش موحد وتأثريا كبريا للعالقة املفرتضة بني املعاي

كام هو ( CR>1,96)إحصائية  وأظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة املشرتكة كانت ذات داللة غري. 0.043مواقع التواصل االجتامعي من 

 (.10)ولذلك، تم رفض الفرضية (. 1)مبني يف اجلدول 

النوايا لطالب وطالبات كلية الرتبية لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي هلا تأثري إجيايب عىل (: 11)الفرضية 

وأظهرت النتائج أن املسري املشرت  بني النوايا لتنفيذ . االستخدام الفعيل لطالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل االجتامعي

وذا داللة إحصائية  0.071كان عمليا يف  الجتامعي واالستخدام الفعيل ملواقع التواصل االجتامعيالسلو  الستخدام مواقع التواصل ا

(CR> 1,96 .) وأشارت إىل أن النوايا لتنفيذ السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي كان هلا تأثري إجيايب عىل االستخدام الفعيل

، والتي افرتضت أنه توجد عالقة إجيابية بني النوايا لتنفيذ (11)ت تدعم الفرضية ولذلك، فإن البيانا. ملواقع التواصل االجتامعي
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وعالوة عىل ذلك، مل تظهر القيم ذات . واالستخدام الفعيل ملواقع التواصل االجتامعي السلو  الستخدام مواقع التواصل االجتامعي

النموذج النهائي بعد إزالة عالقة ( 6)ويبني الشكل . طفيفا يف النتائجالكفاءة املشرتكة للمسري الناجتة عن النموذج النهائي إال تغيريا 

 . AT  IUو   SN  IUو   NB  SNو  BE  ATو   PUSM  IU و USM  PESMاملسري بني 

 
الرتبية النموذج اهليكيل ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية (: 6)الشكل 

( بعد حذف متغري املعتقدات والتقييم ومتغري TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMيف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

 .املعتقدات املعيارية والدافع اىل االمتثال ومتغري املعيار الشخيص

درجات الله عرض البيانات والتحليل، مع متوس  ، الذي تم من خ(SEM)شمل التحليل استخدام نمذجة املعادالت اهليكلية  

تم تطبيق برنامج .  1.425و  .528واالنحرافات املعيارية ترتاوح بني  3.87إىل  1.54نقاط ترتاوح بني  5من مقياس ليكرت 

الل التحقق ثم تم اختباره لفحص فرضيات الدراسة من خ( 20.0)نمذجة املعادلة اهليكلية من خطوتني باستخدام برنامج أموس 

 SEMباستخدام نموذج     من صحة نامذج القياس التسع متغريات من خالل حتليل عامل تأكيدي، وثانيا، نموذجا هيكليا مقرتحا 

متكامل، وبصفة عامة، تم الكشف عن أن النموذج املقرتح ألثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري 

( كان كافيا TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )لطالب وطالبات كلية ال

والعالقات املفرتضة بني املتغريات التي تم فحصها يف . مستجيب 400ومتسقا مع البيانات املستمدة من املستجيبني البالغ عددهم 

مدعومة، وتم عرض ( 10و  9و  8و  7و  6و  1)يف حني مل تكن الفرضيات  11و  5و  4و  3و  2الدراسة وقد تم قبول الفرضيات 

 .النتائج وفقا لفرضيات الدراسة، تليها نسب التباين املوضحة يف النموذج
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 اخلامتة والنتائج:

 : النتائج احلالية هلا عدة آثار نظرية ومنهجية وعملية ومعرفية     

بعد النتائج  (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMسة احلالية نظرية قبول التكنولوجيا )من الناحية النظرية، وسعت الدرا: أوال

املؤكدة فيام يتعلق بآثار تسعة متغريات عىل أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMالرتبية يف جامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

مسامهة هذا العمل تقع يف عدة جماالت من التحليل التجريبي والتنفيذ، حيث إن هذه الدراسة تتعلق بتنفيذ دراسة جدوى : ثانيا

التي أنشئت يف سياق ثقايف غريب، يف حني تم رشح احلالة ذات   (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMلنظرية قبول التكنولوجيا )

( TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMوقد أثبتت الدراسة احلالية معايري نظرية قبول التكنولوجيا ). الصلة يف السياق الثقايف العريب

 .ة يف النموذجنيالتي وضعها مؤلفوها، بينام تدعم أيضا العالقات املتبادلة بني الرتكيبات الرئيسي

واستخدم الباحث برنامج نمذجة املعادلة اهليكلية . ساهم جزء التحليل التجريبي من هذه الدراسة يف إثراء املعرفة يف هذا املجال: ثالثاً 

كدًا من وعىل وجه التحديد، واستخدم الباحث حتلياًل عاماًل مؤ. لتسمح بالتقييم املتزامن لقياس نموذج القياس والنموذج املفاهيمي

وقد استخدم الباحث نوعني . أجل التحقق من صحة نموذج القياس مع بنية ذات ترتيب أعىل تم دجمها يف نموذج الدراسة املقرتح

التباين ومعرفة القياس واألوزان اهليكلية الثابتة باستخدام حتليل التباين املشرت  للهيكل، وحتليل متوس  . (SEM)بواسطة برنامج 

 .اسة فعالية تأثري املتغريات عىل نموذج الدراسةاملشرت ، لدر

واملعيار الشخيص والسيطرة السلوكية  غري أن النتائج احلالية تناولت نقاط الضعف وقد تبني أن املعتقدات والتقييم واالجتاه

وقد . التواصل االجتامعي عوامل سابقة للنوايا السلوكية يف النموذج املقرتح؛ وكلها تؤثر عىل االستخدام الفعيل الستخدام مواقع

عن طريق إدراج هذه املتغريات إىل تقديم تفسري  (TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMأدى توسيع نطاق نظرية قبول التكنولوجيا )

يف أشمل وأعمق للعوامل التي حتدد أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفكري لطالب وطالبات كلية الرتبية 

 (.TRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMجامعة حائل يف ضوء نظرية قبول التكنولوجيا )

يؤدي اىل عدم تعزيز االجتاه نحو  واستنادا إىل النتائج السابقة يتصور الباحث أن انعدام الثقة يف مواقع التواصل االجتامعي

ثم جلبت الدراسة هذه العوامل . ري للطالب والطالباتاستخدام مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز مفاهيم التحصني الفك

استخدام مواقع  واملتغريات التسع للتأكيد عىل أن إزالة احلواجز التي من شأهنا أن تقلل من تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية من خالل

ة استخدام مواقع التواصل ويبدو أن النتائج تدعم هذا االفرتاض، حيث وجد أن سهول. التواصل االجتامعي واالستفادة منها

االجتامعي وفائدة استخدام مواقع التواصل االجتامعي يؤثران عىل االجتاه نحو استخدام طالب وطالبات كلية الرتبية ملواقع التواصل 

ا السلوكية وعموما، فقد وسعت النتائج الفهم احلايل بشأن النواي. والنوايا السلوكية الستخدام مواقع التواصل االجتامعي االجتامعي

 .( األصليةTRA( ونظرية اإلجراء املنطقي )TAMإىل ما هو أبعد من بنية نظرية قبول التكنولوجيا )

من خطوتني يف  SEMتم استخدام نموذج . يف حتليل النموذج املقرتح( SEM)طبقة الدراسة احلالية نمذجة املعادالت اهليكلية  -

 الدراسة:

 . بناء قبل اختبار النموذج اهليكيلالختبار صحة املتغريات لكل : أوال
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وقد مكن تطبيق حتليل نموذج القياس للبحث من حتديد املؤرشات الرئيسية للمتغري الكامن، . الختبار كفاية النموذج اهليكيل: ثانيا

ادرة عىل حتليل صحة ليس فق  ق SEMكوهنا تقنية قوية، كان . مع مواصلة دراسة توافق النموذج مع البيانات التي تم مجعها من العينة

 .املتغريات، ولكن أيضا فحص اآلثار املبارشة هلا
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 يف ضوء نقوش مسندية جديدة صورة من مكانة املرأة يف مملكة قتبان

 د. حممد عيل احلاج.

 قسم السياحة واآلثار، جامعة حائل/ قسم اآلثار، جامعة صنعاء 

 والفنون بجامعة حائلآلداب الية ك

 ملخص: 

يتناول البحث بالدراسة والتحليل أربعة نقوش مسندية جديدة، ذات طابع نذري، قدمتها نساء قتبانيات من مدينة مريمة بوادي 

ا تصور لنا  حريب لعدد من آهلات املدينة، وتأيت أمهية هذه النقوش يف كوهنا غري منشورة، وأهنا جاءت من مكان واحد، فضًلا عن أهنه

ا من حياة املرأة  دتنا بأسامء أعًلم مؤنثة ومذكرة، وأسامء جزءا ا زوه يف مملكة قتبان بوجه خاص واليمن القديم بوجه عام، إضافة إىل أهنه

 أرس، ترد ألول مرة يف النقوش اليمنية القديمة، ولكي حيقق البحث غايته العلمية التي ُكتب من أجلها، فقد بدأناه بمقدمة تناولنا فيها

ا من صورة املرأة يف  مملكة قتبان، وما حيي  به آنذا  من مكانة مهمة، تررقنا فيها إىل دور املرأة القتبانية، وحجم حقوقها الدينية جزءا

 .واالجتامعية واالقتصادية، ومدى مشاركتها يف املجتمع، وما متتع  به من ثقافة دينية واجتامعية

 املرأة، اليمن القديم، نقوش، مملكة قتبان.كلامت مفتاحية: ال
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 مقدمة

حيي  املرأة يف مملكة قتبان إحدى ممالك اليمن القديم بمكانة عليا تنم عن عييم متدن املمتمع القتباين الذي ُعِرف عنه سن 

خمتلف القوانني والترشيعات املنيمة للحياة االجتامعية واالقتصادية، وتتضح تلك املكانة املهمة للمرأة من خًلل مسامهاهتا العديدة 

ا للمرأة القتبانية، وحرصها ع ى تؤون حياهتا وأمور يف ا دينياا كبريا  تت  اجاالت احلياة، وأبرزها احلياة الدينية التي عكس  حضورا

منزهلا، وهذا أمر اترتك  فيه أغلب نساء ممالك اليمن القديم، ونعرف من النصوص املسندية أنه كان من اجلائز للمرأة القتبانية تقديم 

قرابني لآلهلة بمختلف أنواعها، وأتكاهلا، والتعبري من خًلل تلك النقوش املدونة ع ى النذور احلمرية والربونزية عامه يدور النذور وال

 يف نفسها من أمنيات، وآمال علهقتها ع ى اآلهلة، ومن أجل طلب السًلمة هلا وألوالدها وأهل بيتها.

الدينية املقدمة من النساء القتبانيات، لوجدنا أهنا ُتيهر حمم احلقوق الدينية وإذا ما عدنا إىل استقراء تلك النذور والقرابني 

ا ع ى مستوى املشاركات الدينية األخرى كاالحتفاالت  ومدى مشاركتهن يف املمتمع، وما متتعن به من ثقافة دينية واجتامعية، أمه

اعل يف تلك الشعائر إىل جانب الرجل، فقد أتار النقش القتباين والرقوس الدينية واجلنائزية فنمد املرأة القتبانية كان هلا حضور ف

ا يف موقع همر العادي بوادي حريب أنه املرأة بمختلف طبقاهتا االجتامعية كان  1()84 العادي –)حاج  ر عليه مؤخرا
(، الذي ُعثِ

ا ومهاما يف االحتفاالت والشعائر الدينية املرتبرة بعبادات اآلهلة، وهل ا بارزا ا دورها االجتامعي الفاعل يف احلفا  وااللتزام رشيكا

بمختلف الترشيعات الصادرة عن السلرة الترشيعية الدينية واملدنية يف مدينة مريمة، فع ى سبيل املثال نصه  بعض مواد ترشيع النقش 

مة خًلل أيام املوت يف مدينة املقا الدينية الرقوس يف االترتا  االجتامعية طبقاهتن بمختلف للنساء حيق   أنهه ،(84 العادي –)حاج 

مريمة، ويف أيام احلج وزيارة قاعات اآلهلة، وينربق عليهن ما ينربق ع ى كافة أفراد املمتمع من النواهي وااللتزامات، ومن تلك 

وت، وأنه حيق  هلا ترييب قبور ذوهيا الشعائر وااللتزامات الدينية املنوطة باملرأة يف اجتمع مدينة مريمة، هو تقديم الذبائح خًلل أيام امل

خًلل السبعة األيام األوىل من الدفن، بحسب ما يفهم من حمتوى النقش: )ط ي ب/ ع د/ أ ق ب ر ن/ ب س ب ع ت ن(، وال حيق  

ا ع ى قبور أزواجهن: )و أ ل س ر أ س  ن/ ت أ ن ث ن/ م ش ي ع ت ن/ ن هـ و/ م ط ر د/ ع د/ أ ق ب ر/ أ م 3هلن النحر  كثريا

 ن/ ن ر و ح ت م و(، وال تك أنه إرشا  املرأة بمختلف طبقاهتا االجتامعية يف مواد هذا الترشيع القتباين املهم يدل ع ى أمهية املرأة

 ودورها الفاعل يف املمتمع آنذا .

                                                            

ا من أهم النقوش الترشيعية القتبانية وأكربها، وقد عثرنا عليه يف العام 1) م يف اجلهة الشاملية الرشقية من مدينة مريمة )العادي 2012( ُيعد  هذا النقش واحدا

، و )1.70حالياا(، وترتاوح أبعاده احلالية بني ) ا، ومواده الترشيعية صادرة عن أعيان مدينة مريمة1م( طوالا عن تراٍض واتفاق بينهم وتشاور مع كافة  م( عرضا

ا يف كامل قواهم العقلية حسب ما ورد يف السرر األول من النقش، وقد أقر هذا الترشيع ووافق عل يه اإلله حوكم، اإلله تعوهبم ع ى رغبة كاملة منهم، وهم مجيعا

ىل فئات املمتمع كافة من رجال ونساء، أعياهنم، وكهاهنم، وحرائرهم، وعامهلم، الرئيس ملدينة مريمة، ووقهع عليه كبار األقيال وعدد من الشهود، وهو صادر إ

مة، وكان  املرأة وعبيدهم وإمائهم، وتتناول مواد هذا الترشيع عدة قضايا اجتامعية، بعضها غري معروف فيام هو معلوم من النقوش الترشيعية اليمنية القدي

د ذلك الترشيع: أنه يف حال حدوث وفاة يف بي  ما من بيوت مدينة مريمة فإن البكاء ع ى املتوىف يقترص ع ى ذويه، وال املعنية أكثر يف هذا الترشيع، ومن أبرز موا

ركات يف طقوس ومراسيم حيق ألي بي  آخر البكاء، كام أنه ال حيق البكاء يف املقابر اخلاصة والعامة ويف قاعات حج اآلهلة، كام ال حيق للنساء املشيعات املشا

ا هو احتواؤه ع ى ألفا ا  مسندية ترد ألول لدفن وضع الصيد يف قبور أزواجهن زيادة )عًلوة عن املعلوم(، فضًلا عن عدة قضايا اجتامعية، وما يميز النقش أيضا

 (.379 -342م، ص 2017مرة يف لغة النقوش اليمنية القديمة. للمزيد ينير )احلاج، 
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ت  ومل يعثر يف النقوش اليمنية القديمة بام فيها النقوش القتبانية ما يدل ع ى امتهان كرامة املرأة وازدراءها، وسلب حقوقها، بل ُعده

ا النساء احلرائ  ر.تيئاا مهاما لدى املمتمع املدين القتباين جيب احلفا  عليه ملا هلا من أمهية يف بناء األرسة واحلفا  عليها، وحتديدا

م، بل رُشع ليشمل مجيع طبقات كام مل يفرق القانون القتباين يف ترشيعاته االجتامعية والدينية بني الرجال والنساء بمختلف طبقاهت

 املرأة فيه ُعني  الذي ،(84 العادي –املمتمع بام يف ذلك النساء احلرائر واإلماء بحسب ما نصه  عليه مواد ترشيع النقش )حاج 

 ودورها للمرأة االجتامعي الدور أمهية إىل عائد ربام وهذا قتبان، معبودات من وغريه حوكم اإلله بترشيعات الرجل دون كبرية بدرجة

 تنشئة األرسة سواء كان  حرة أم أمة، يف وجود فوارق بسيرة يف املواد الترشيعية التي ُخصه  هبا املرأة احلرة عن األمة،  فقد ورد يف

ا )حاج   من وجاخلر مريمة مدينة اجتمع من احلرائر للنساء حيق ال أنه ،(84/14 العادي –مثًلا يف النقش الترشيعي املشار إليه سابقا

ن/ ت أ ن ث ن/ ح ر ت ن/ و ض أ/ ب ن/ أ ب ي ت س ن/ ل ي ذ ب 3ذبح يف األماكن البعيدة واملهمورة: )و أ ل سلل بيوهتن

ا كثرية منها اخلوف  ح ن ن/ ع د/ ب ر ر ن/ ]... ...[(، وهذا الترشيع الذي ُخصه  به املرأة احلرة دون األمة جيعلنا نحتمل أبعادا

رأة احلرة يف املمتمع اليمني القديم، فخروجها لألماكن البعيدة قد يعرضها ألخرار كثرية، فضًلا عن أمهيتها واحلرص ع ى كرامة امل

 (.379م، ص 2017ودورها االجتامعي يف احلفا  ع ى األرسة وتنشئتها )احلاج، 

(، MuB 206= CSAI I, 143د يف النقش )وقد كان للمرأة يف املمتمع القتباين املتمدن احلق يف إدارة أمًلكها والترصف فيها، فقد ور

أنه صاحبته املسامة )َرثد( قد قرب  لإلهلة ذات صنتم سيدة املعبد قلبان تقدمات نذرية من ريع أمًلكها اخلاصة، ويف هذا إتارة مهمة 

 عن االستقًللية املادية التي متتع  هبا املرأة اليمنية القتبانية آنذا . 

(، أنه صاحبته املعينية املسامة )تبعم بن  تكري(، املنتمية إىل بي  حلي Lion 1; Arbach, 2005, p. 24)كام جاء يف النقش القتباين 

م  متثالني من الربونز ع ى تكل لبوة لإلهلة القتبانية  عم ذو مسحب، الساكنة بمدينة هرب  القتبانية، حيث ُعثر ع ى النقش، قد قده

، راجية بذلك حفيها وحفظ قواها وأوالدها وممتلكاهتا )س ق ن ي ت/ ذ ت/ ص ن ذات صنتم، وذلك من ريع أمًلكها اخلاصة

 ت م/ ل ب أ ي/ ذ هـ ب ن/ ج م ع م/ ف ر ع ت/ ش ب ع م/ ل ذ ت/ ص ن ت م/ ب ن/ ع َس ب ت س(. 

ة كبرية، وأنه هلا من وال تك أنه عمل ذانكام التمثالني الفخمني من معدن الربونز يشري إىل أنه صاحبته كان  ذا مكانة اجتامعي

هذا  األمًل  الزراعية والتمارية واالستقًللية املادية ما يسمح هلا بتقديم أرق  التامثيل الربونزية ذات التكلفة العالية للمعبودات. ويف

مع الرجل كرشيكة ترصيح واضح أنه الترشيع القتباين قد منح احلق للمرأة يف إدارة أمواهلا، والترصف يف ملكيتها وحقها بالتساوي 

 فاعلة يف املمتمع، بام يف ذلك النساء املقيامت يف مدن قتبان كحال السيدة تبعم بن  تكري، صاحبة النقش القتباين أعًله. 

 FB-al-Ādī، وهو عبد للقيل نبط عيل الربانري )"وهب"املنتمية إىل بي  الشخص املسمه   "أبنة"وختربنا السيدة القتبانية املسامة 

ا تقرب  لإلهلة ذات صنتم ربة املعبد قلبان بعمودين من حمر البلق، وما يرتبط بذلك من أحمار بناء املكان املقدس فيشو، (، أ2 هنه

ح إقامته يف مدينة مريمة بوادي حريب، فضًلا عن النقوش الربونزية املثبتة ع ى تلك الركائز احلمرية، وذلك من حال الفرع  املرجه

ا ملا ُأمرت به )ا ب ن ت/ ذ ت/ ب ي ت/  "أبنة"قرر ع ى أمًلكها لإلهلة ذات صنتم، والذي أخرجته السيدة )العراء، الريع(، امل طبقا

و هـ ب م/ ع ب د/ ن ب ط ع ل ي/ ب ن/ ب ر ن ط م/ س ق ن ي ت/ ذ ت/ ص ن ت م/ ب ع ل/ ق ل ب ن/ هـ و ر ت 

و/ هـ و ر ت ن/ و ا س ط ر/ هـ و ر ت ن/ ذ ت ي/ ب ل ق ن/ و ع َس ب/ و م خ ض/ م   ن ت ن/ ف ي ش و/ ذ ت ع ل 

 ي/ ذ هـ ب م/ ب ن/ ف ر ع م/ ف ر ع ت س/ ح ج   م/ ح ر ج ت س/ ب م س أ ل س(.
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وال تك أنه هذه املسامهة املعامرية النذرية املقدمة من السيدة أبنة زوجة خادم القيل نبط عيل الربانري تدل ع ى مدى أحقية املرأة 

القتباين يف الترصف بأمًلكها، بام يف ذلك نساء الربقات العاملة، فصاحبة النقش هي زوجة املواطن القتباين وهب عبد يف املمتمع 

 القيل نبط عيل الربانري، ومع ذلك فإنه حمم أمًلكها وما متتلكه من موارد مالية قد استوجب عليها إخراج ريع أو زكاة ماهلا املُسمه 

 لفرع.يف النقوش القتبانية با

 ومل يمنع القانون القتباين املرأة من تسنم املناصب العليا يف الدولة كتلك املرتبرة بالكهانة، وتدبري تؤون املعابد، وجباية األموال

(، أنه صاحبته املسامة )برأت( املنتمية إىل CIAS 47.11/o 1/F 72= CSAI I, 125والرضائب، ونحو ذلك، فقد جاء يف النقش القتباين )

  رثد إل بن تحز، وهي من األرس القتبانية املرموقة، قد تغل  منصب جابية أموال )قاظرة(، اإلله عم ذو ربحو، ويف الوق  بي

نفسه رتوت )كاهنة(، اإلله عم ذو ديمة )ق   ر ت/ ع م/ ذ ر ب ح و/ ر ش و ت/ ع م/ ذ د ي م ت(، وكان ذلك يف عهد حكم 

، املرجح حكمه ببداية القرن األول امليًلدي، ويف هذا إتارة مهمة مفادها أنه كان حيق للمرأة امللك )ورو إل غيًلن هينعم( ملك قتبان

يف قتبان تسنم الوظائف الدينية الرئيسة املرتبرة بخدمة وعبادة اإلله عم، بل اجلمع بني وظيفتني دينيتني كحال السيدة برأت التي 

ا عن متتع املرأة يف قتبان بسلرات 235م، ص 2012سني، مجع  بني كهانة اإلله عم وجباية أمواله. انير )احل (، مما يعري انرباعا

 واسعة ع ى املستوى الديني واالجتامعي.  

ا ع ى النساء النبيًلت من املمتمع القتباين،  وقد تارك  املرأة القتبانية زوجها يف منصب الكهانة باملعابد، ولعل ذلك كان حرصا

ا منصب كهانة وجباية أموال اإلله )عم ذي ربحو( بحسب معريات النقش كحال السيدة )برأت( وزوجها رث د إل الذي تغل أيضا

(CIAS 47.11/o 1 التي تغل  منصب الكهانة للمرة الثالثة إىل جانب عدد من ،)(، كذلك السيدة القتبانية )أب محد من آل هربار

-MuB 409= CSAI I, 144; Avanzini et al, 1994, pp. 26رجال الدين من عائلة هربار يف معبد اإلله ربش وأهلن وتمس ربش )

(: )ي و م/ ر ش و ت/ ش ل ث ت م/ ع م/ ل ح ي ع م/ و و هـ ب ا ل/ و ي ش ر ح ا ل/ ب ن و/ ن ب ط ع ل ي/ ب ن/ 27

أن يكونوا أبناءها هـ ب ر ر م(، ولعل توليها منصب الكاهنة قد جاء إثر تويل ثًلثة من أقربائها ذلك املنصب، وهنا يفرتض احلسن  

 (.260م، ص 2012)احلسني، 

وتتأكد هذه املشاركة بتويل املرأة القتبانية منصب الكهانة واإلدارة ملعابد اآلهلة من نقش قتباين آخر مدون ع ى لوح من الربونز 

(Waddingham 1( األرجح أنه مصدره وادي مرخة ،)Robin, 2005-2006, pp. 285-286يأيت ع ى ذكر مشا ،) ركة السيدة )أب

 صدق(، زوجها )حيمي إل(، يف كهانة وإدارة تؤون اإلله بلو وآهلة املعبد املسمه  حدث. 

/ ن ث ن أ ت "وكعادة أي اجتمع من األمم الغابرة فقد جاءت مراتب املرأة القتبانية ع ى طبقات عدة، األوىل طبقة النساء احلرائر 

(، وهن ATM 872/1) "س هـ م"(، واخلادمات RES 4273/1) "ت م أ" اإلماء طبقة واألخرى ،(84 العادي – حاج) "ن ت ر ح

ا، ومل نعثر يف النقوش املسندية   حسب –أقل درجة من نساء الربقة العليا، وقد عملن ع ى تدبري تؤون املنزل للنساء والرجال معا

ذلك فقد حيني اإلماء بدورهن  من العكس ع ى بل القديم، اليمن اجتمعات لدى الدنيا الربقات نساء احتقار إىل يشري ما ع ى - علمنا

(، وزيارة UAM 522األمثل يف املمتمع القتباين من حيث املشاركات الدينية كتقديم النذور، بمختلف أتكاهلا، احلمرية والربونزية )

ن أمام املعبودات، كام جسدن أنفسهن يف املعابد، واملشاركة يف الشعائر والرقوس الدينية واجلنائزية، والتعبري عن مشاعرهن وآماهل

هيئة متاثيل فنية خمتلفة، حمرية وبرونزية، واألرجح أهنن متتعن بنفوذ اجتامعي واقتصادي مثل أحقية امتًل  موارد اقتصادية وإدارة 
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ز املرأة القتبانية بمختلف أمًلكهن باستقًللية، بل إن احلياة االجتامعية املرتفة يف ظل الوازع الديني الكبري كان  من أهم ما يمي

 طبقاهتا، فضًلا عن متتعها بقدر وافر من احلرية الدينية واالجتامعية.

(، املكانة املهمة لإلماء يف املمتمع القتباين، Ja 2826 = CSAI I, 48; Jamme, 1979, p. 60ويعزز حمتوى النقش املسندي )

ل النقش واحلرص ع ى نيل حقوقهن من طبقات املمتمع العليا، فقد  جاء فيه أن امللك القتباين )تهر هًلل هيقبض(، الذي سمه

باسمه، قد بن  ألمتيه )جعممة( وابنتها )راثدة( من آل ذرحان، قرص )بي  واسع(، وما يلحق به من ساحات وغرف يف مدينة متنع 

ا ملا أقره عاصمة قتبان، وهذا البي  ملك هلن وألوالدهن وأحفادهن، وال حيق ألحد منازعتهن أو االع رتاض ع ى أوامر امللك طبقا

اإلله أنباي: )ش هـ ر/ هـ ل ل/ ي هـ ق ب ض/ م ل  / ق ت ب ن/ س ع ش ق/ و س ق ش ب/ ب ي ت ن/ ي ف ع م/ و 

ص ر ح ت س و و/ و م ص د ق س/ ل أ م ت س و و/ ج ع م م ت/ و ب ن ت س/ ر ث د ت/ ذ ر ح ن/ و ذ ع ذ ر س م ي/ 

 ب ي(.ب ت م ن ع/ ب ح ج/ أ ن 

ا المرأتني تابعتني  ا أو بيتاا واسعا ا من التساؤالت عن سبب إعراء امللك القتباين )تهر هًلل هيبقض(، قرصا ويثري هذا النقش كثريا

له يف مدينة متنع عاصمة قتبان، وتأكيده ع ى جعل ذلك القرص ملك دائم هلن ولذرارهين، حيث يفرتض واضعو مدونة النقوش 

( أن ذلك يعود إىل كون تلك األمتني ممن عملن يف الكهانة، وليس يف اخلدمة الشخصية للملك، وهذا وارد، CSAIالعربية اجلنوبية )

 عدا أننا ال نستبعد أنه امللك القتباين قد بن  ذلك القرص أو البي  الوسيع مكافأة منه ألمتيه لعملهن الرويل يف خدمته وخدمة أرسته،

ف من النقوش املسندية أن اإلماء يف اليمن القديم قد حيني بمكانة اقتصادية واجتامعية مرموقة، وإسهامهام الكبري يف ذلك، واملعرو

(، وإدارة أمًل  تلك املوارد CIH330(، واألرايض الزراعية، وما يلحق هبا من منشآت مائية )DJE10وكان حيق هلن امتًل  املقابر )

 (.46الصيد املقدس )إرياين والترصف فيها، واملشاركة إىل جانب امللو  يف طقوس 

وكام حرص  املرأة يف قتبان ع ى تقديم النذور لآلهلة طلباا لسًلمتها وسًلمة أوالدها وأمًلكها، فقد جسدت هذا احلرص والوفاء 

ا يف طلب السًلمة واحلامية مللوكها وأرضها، فقد جاء يف النقشني القتبانيني )  CIAS 47.82/o 2; CIAS 95.11/o 2 = CSAI I, 157أيضا

= CSAI I, 156 ( أن السيدتني )جاد نعم ومحد عيل(، قد تقربتا بتمثال من الربونز لإلله عم ذو دونم يف معبده املسم  حريب الواقع

ا هلام، ملا منّا به ع ى سيدمها )نبط هينعم(، ملك قتبان من  اية محبمدينة ذي غيل )همر بن مُحيد حالياا(، ولإلله ورفو، وفاء بحقهام، ومحدا

ا إىل منرقة الرحبة الواقعة يف أرايض سبأ، وأمًلا يف أن يستمر اإلله عم ذو دونم يف محاية سيدمها املل ك وعودة ساملة، إثر خروجه غازيا

 نبط هينعم.

وتة من ومل يمنع القانون القتباين املرأة، سواء كان  من العائلة احلاكمة أو من عامة الشعب، من تصوير نفسها يف هيئة متاثيل منح

احلمر أو مصنوعة من الربونز، بل ع ى العكس من ذلك فقد تنوع  فنون املرأة القتبانية يف صور وهيئات عدة، منها متاثيل ُتعد  من 

روائع الفن اليمني القديم، يمكن من خًلهلا معرفة عدد من اجلوانب االجتامعية والدينية عن املرأة كمشاعرها الدينية جتاه اآلهلة، 

طها باخلصب والنامء، ونوع مًلبسها وترسحية تعرها، وما ترتديه من حيل وأدوات زينة، ومن أبرز تلك التامثيل الفنية: متثال وارتبا

(، ومتثال السيدة )برأت( CIAS P 45/s 4/46.11السيدة القتبانية املسامة )برل ( املنتمية إىل بي  عم حرض املصنوع من املرمر )

 (. CIAS 47.11/o 1/F 72قاعدة حمرية مرتفعة )املصنوع من الربونز ع ى 
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 النقوش القتبانية، مدار هذا البحث

ا يف اجلهة الغربية منها، حيث يقع معبد اإلهلة  ُعثِر عليها يف مدينة مريمة بوادي حريب، املعروفة حالياا باسم همر العادي، وحتديدا

ض للنبش واخلراب يف السنوات األخرية. وعدد نقوش الدراسة أربعة، ُكتب  ع ى بًلطات حمرية مستريلة الشكل،  أثرية الذي تعره

من مدينة مريمة لآلهلتني ذات صنتم، وأثرية، ومن خًلل حمتواها يمكن التعرف ع ى ومجيعها ذا طابع نذري، قدمتها نساء قتبانيات 

 (.2يشء من مكانة املرأة يف مملكة قتبان)

وُتعد  مدينة مريمة املعروفة حالياا باسم همر العادي واحدة من أهم املدن القتبانية يف وادي حريب، بل يبدو من خًلل الوثائق 

ا أهنا من أهم مدن مملكة قتبان ع ى اإلطًلق، فقد كان  حارضة األقيال، ومدينة القصور واملعابد،  النقشية التي ُعثر عليها فيها مؤخرا

ا يلتف حوهلا منشآت دفاعية ال زال كثري منها قائم باسمه حت  يومنا هذا، رغم ما تعرض  له من خراب وتدمري، فضًلا  وحصناا منيعا

ا من أهم املعابد اليمنية القديمة، اخلاص بعبادة اإلله حوكم نبط، عن ذلك فهي من املراكز الدينية القتب انية املهمة، ففيها يقع واحدا

املعروف يف النقوش باسم تبعان، إضافة إىل عدد من املعابد الدينية األخرى التي وقفنا ع ى بعضها وقد تعرض  للخراب والتدمري، 

 (.3واهلل املستعان)، واملدنية(، قد تر  فينا غصة يف احللق، وجرح يف القلب واحلق أن ما آل  إليه منشآت هذه املدينة )الدينية

 (86 العادي –النقش األول )حاج 

 
 86العادي  –. النقش حاج 1لوحة 

                                                            

م من ( هذه النقوش من تصوير الشاب عبد الر2) محن الرشيف، ابن األستاذ ع ى بن ناجي الرشيف من أبناء قرية العادي، حيث تقع مدينة مريمة، الذي جتشه

لعلمه  -عدسة كامريتنا اخلاصة ب –م، وتصوير عدد من نقوتها التارخيية 2014م، و 2013أجلنا متاعب السفر من مدينة صنعاء إىل قرية العادي يف العامني 

م يف قرية همر العادي بوادي حريب أثناء مجع نقوش رسالتي 2012منا بتوثيق آثار ونقوش همر العادي، إثر لقاء مجعني به وبوالده يف العام املسبق بمدى اهتام

 املاجستري والدكتوراه، فله مني ولوالده جزيل الشكر واالمتنان. 

، ينير -وبمهود فردية  -كالنقوش احلمرية والربونزية، واملعامل املعامرية الدينية واملدنية، ( للمزيد عن تراث مدينة مريمة القتبانية، وما أمكن لنا توثيقه منه، 3)

(، الصادر يف العام  م عن سلسلة دراسات علمية حمكمة، جامعة امللك سعود؛ كذلك ينير كتابنا: 2015كتابنا: نقوش قتبانية من همر العادي )مريمة قدياما

(، بوادي حريب، دارسة حتليلية مقارنة، حت  الربع. وأبحاث أخرى منشورة حاولنا من خًلهلا التعريف بتاريخ نصوص قتبانية من همر العادي )مر يمة قدياما

 وآثار مدينة مريمة تداركاا ملا آل  إليه آثار تلك املدينة اليمنية القديمة، ونقوتها من هتريب وتدمري وعبث مل يسبق له مثيل.
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ن ع ى حمر جريي، مستريل الشكل، ترتاوح أبعاده التقريبية بني  ، و 55مدوه ا تقريباا، وقوام النقش مخسة  30سم طوالا سم عرضا

(، والنقش ذو طابع 1تب  بخط مسندي واضح الغور، منتيم الشكل، تعرض  بعض سروره للخدش والكرس )لوحة أسرر كُ 

نذري، مقدم لإلهلة ذات صنتم، من السيدة القتبانية املسامة )أب وسل(، وييهر ع ى وجه النقش آثار سخام نتيمة تعرض كثري من 

، 227، 139، 100، 81م، ص 2017؛ احلاج، 63م، ص 2015)احلاج، منشآت مدينة مريمة الدينية للحريق يف فرتات قديمة 

334.) 

رة بني القرن الثاين واألول  ومن خًلل طريقة كتابة أحرف النقش يمكن إرجاع تارخيه إىل هناية املرحلة الثانية من تاريخ قتبان املقده

 (.4قبل امليًلد)

 النقش باحلرف العريب

 ] أ ب و َس ل/ ذ[ )ت(/ ب ي ت/ أ ب أ ن س/ و أ ل ش ر ح/ ب ن و/ د ق ل/ س ]ق ن ي ت/ ذ ت/ ص ن ت م[.  .1

]ص ل م ن/ ذ هـ [ ب ن/ ب ن/ ف ر ع م/ ف ر ع ت/ أ ب و َس ل/ ل ذ ت/ ص ن ت )م(/ ]و[ ر ث د ت/ )أ( ]ب  .2

 و س ل[

 ]و أ .. هـ م س/ و أ ]... ...[ ]ذ ت/ ص[ )ن( ت م/ ن ف س س/ و أ ذ ن س/ و ب ن س/ ن ب ط ع م/ / .3

 ]... ...[ )م(/ و أ ق ن ي س م/ و ر ث د ت/ أ ب و َس ل/ ص ل م )س( ]/ ب ن[/ م س ف  .4

 ]أ ي م/ و م[ س ن   ر / ب ن/ ب ر ث س/ د ق ل .5

 نقل املعن :

 ]أب وَسل[ من أهل بي  أب أنس وإل رشح من بني دقل ]قدم  لإلهلة ذات صنتم[ .1

 وذلك من قيمة ريٍع أخرجته أب وسل لإلهلة ذات صنتم ووضع  أب وسل]متثال من الـ[برونز  .2

 يف محاية اإلهلة ذات صنتم نفسها وقواها وابنها املسم  نبط عم ]و أ .. هـ م س/ و أ  .3

 ]... ...[ )م( وممتلكاهتم وأودع  أب وسل متثاهلا )اإلهلة ذات صنتم(، من كل مشوه )مغري( .4

 وخمرب )حمر ( له من مكانه. دقل .5

                                                            

ا إىل 4) النقوش القتبانية املدروسة ( للمزيد عن مراحل كتابة النقوش القتبانية وفرتاهتا التارخيية املختلقة، ينير رسالة الباحث للدكتوراه التي عمل فيها استنادا

ا قتبانياا ع ى تقسيم املراحل التارخيية للنقوش القتبانية إىل ثًلث مراحل تارخيية، املرح 61فيها، وعددها  لة األوىل من القرن الثامن حت  القرن السادس قبل نقشا

لزوايا القائمة، امليًلد، وتتميز حروف نقوش هذه املرحلة برصامة وبساطة تدوينها، وخلوها من أي زخرفة، وتتخذ فيها زوايا احلروف طابع موحد، متثل يف ا

القرن األول قبل امليًلد، وقد امتازت حروف هذه املرحلة بوضوحها، وكرب حممها فضًلا عن اختًلف اجتاه كتابتها، واملرحلة الثانية من القرن اخلامس حت  

ذلك، فضًلا عن الربونز  ووفرهتا، وتنوع موضوعاهتا وكتابة أغلبها ع ى أصناف عدة من األحمار املسّواة كاألحمار اجلريية، واجلرانيتية، والرخام واملرمر، وغري

زمنية، ثم املرحلة الثالثة وقد  فرتات ثًلث إىل املرحلة هذه نقوش وتنقسم ،(35 ؛29 ؛28 العادي –تارخييهة املهمة )حاج الذي يعد من أهم مواد تلك املرحلة ال

الغائرة يميل إىل  جعلناها بني مرلع القرن األول حت  النصف الثاين من القرن الثاين امليًلدي، وما يميز نقوش هذه املرحلة أن الرابع العام لشكل حروفها

عال من  الزخرفة الواضحة والتدوير من خًلل جعل زوايا احلروف العلوية والسفلية حادة تنتهي بأقدام أو مذنبات مستعرضة كبرية وواضحة ع ى مستوى

واحدة متتد ع ى  اإلتقان، بحيث خترج عن بدن احلرف نحو اليمني واليسار، وتتًلق  وتتًلحق تلك الزوائد أو املذنبات املستعرضة مع بعضها، مشكلة زخرفة

 (.51 -45م، ص 2017 احلاج،) انير للمزيد(. 79 العادي –طول سرور النقش، كام يف النقش )حاج 
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 لتعليقات:ا

 .1سرر 

ا يف النقش القتباين ) أ ب و َس ل:  MAFYS-Duraاسم صاحبة النقش، وقد تكرر يف السررين الثاين والرابع من النقش، جاء مسبقا

10 = CSAI I .)ا بمعن  )إهلي (، وهو َعَلم مؤنث مركب من )أب( وحرف الياء الدال ع ى ضمري املتكلم الذي طرح كتابة وأثب  نرقا

(، ويف العربية 164م، ص 1982يف النقوش السبئية )بيستون وآخرون،  "قرب، توسل بقربان"ة )و َس ل(، بمعن : ومن ماد

(، وبذلك يكون معن  اسم )أيب وَسل(، هو: 301، ص 15م، ج 1999الفصح  و س ل بمعن : توسل، تقرب إىل )ابن منيور، 

 (.Hayajneh, 1998, p. 202(. انير )UAM 48ع م و َس ل )"املؤنثة املركبة هو الُقْربة، امللمأ(، وأرضابه من األسامء  "إهلي")أيب 

السابقة ألسامء األرس  "ذ، ذو"مؤنث  "ذت"صاحبة بي ، املتزوجة أو املنتمية إىل بي . صيغة مؤلفة من  ذ ت/ ب ي ت:

هنا ع ى أهل بي  كوحدة اجتامعية اسم مفرد يدل  "بي ". ومن "صاحبة"والقبائل والبرون يف النقوش اليمنية القديمة بمعن  

ا يف النقوش النذرية املقدمة من النساء )  (.Ja 2858; RES 4704مستقلة، وهذه الصيغة معهودة يف النقوش اليمنية القديمة، وحتديدا

ة الواردة كام هو معهود يف بعض النقوش اليمنية القديم -واملًلحظ أن صاحبة النقش مل تنسب نفسها إىل أبيها بل نسب  نفسها 

إىل أفراد من أرسة بني دقل القتبانية الساكنة يف مدينة مريمة بوادي حريب، واألرجح أهنا من النساء القتبانيات  -ع ى ذكر هذه الصيغة 

 ذات املكانة املرموقة يف مدينة مريمة. 

ا، وحتتم علينا التوقف عندها ومناقشتها هبدف ا لوصول إىل معناها، خاصة أن صاحبة وورود هذه الصيغة يف نقشنا هذا مهمة جدا

النقش السيدة )أب وسل(، قد ذكرت يف نقشها وع ى لساهنا أهنا تنتم  إىل بي  )أب أنس وإل رشح(، من بني دقل، أي لشخصني 

ا؟، أم واحدة من زوجاهتم؟، أم بصفتها من أهل بيتهم وامل سؤولة ينتميان ألرسة واحدة، هي أرسة بني دقل. فهل كان  ربة بيتهام معا

عن خدمتهم وتربية أوالدهم والعمل لدهيم؟، هذا ماال يمكن اإلجابة عليه بشكل قرعي، ويف حال اعتربنا أن صاحبة النقش كان  

ا من  زوجة كل من الشخصني أو األخوين )أب أنس، وإل رشح(، من بني دقل فهذا أمر له داللته املهمة واخلاصة كونه يلقي مزيدا

ا عن حقيقة زواج املرأة يف اليمن القديم بأكثر من تخص يف آن واحد، كزواج غري تائع، ونادر الضوء حول ما طرح مسبقا 

(، واملحتمل لدينا أن تكون صاحبة النقش )أب وسل( زوجة أحدمها أو من أهل بيته، وإنام جاء ذكر اآلخر من باب 5احلدوث)

 من االنتامء االجتامعي لألرسة أو البي  كوحدة اجتامعية مستقلة.القرابة له وهلا، كأن يكون أخو زوجها، أو عاما هلا، ونحو ذلك 

واحلق أن املشتغلني بالنقوش اليمنية القديمة قد وقفوا ع ى داللة هذه الصيغة )ذ ت/ ب ي ت(، ففرسها جام عند قراءة النقش 

(Ja 2858  بمعن ،)" من عائلة، من بي" (Jamme, 1976, p. 101-102 : وبمعن )"حسب ما ذهب  "ملتزوجة من عائلةزوجة، أو ا

 ,as-Sawdāʾ 93/2; Arbach and Rossi(، وعربش عند حتليله للنقش املعين  )Stein,  2006, p. 389-390إليه كل من تتاين )

                                                            

مهداة إىل األستاذ  ( للمزيد عن هذا الزواج ينير: الشيبة، عبداهلل، مكانة املرأة يف اليمن القديم، يف كتاب دراسات يف تاريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا،5)

ممع العلمي العراقي بغداد، ؛ املوسوي، جواد، املرأة يف اليمن القديم، اجلة مقابسات بغداد، امل120 -101م، ص ص 2007الدكتور/ عبدالرمحن األنصاري، 

لسادس ؛ العتيبي، مشاعل، املرأة يف سبأ مكانتها ودورها يف املمتمع دراسة يف ضوء النقوش السبئية من القرن السابع قبل امليًلد حت  القرن ا76م، ص 2007

م، املرأة يف اليمن 2003؛ احلداد، فتحي، 78، ص 2015امليًلدي، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اآلثار، كلية السياحة واآلثار، جامعة امللك سعود، 

 .461 -427م، ص ص 2003، القاهرة، 20القديم، اجلة مركز الدراسات الربدية والنقوش، العدد 
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2011, p. 159-160 ا بحسب ورودها يف النقوش املسندية، فشواهدها الدالة ع ى (، واألرجح أن الصيغة قد تفيد املعنيني السابقني معا

(، وصاحبته ابنة Moussaieff 16واردة يف أكثر من نقش مسندي، فمثًلا يفهم من النقش القتباين ) "زوجة، املتزوجة من بي "معن  

ا زوجة )ذ ت/ ب ي ت( يقه ملك ذو ذرحان: أ ب ن ت/ ب ن ت/ ي د ع أ ب غ ي ل ن/ امللك )يدع أب غيًلن(، ملك قتبان أهن

( تأيت صيغة: )س ل أ/ ذ ت/ al-Jawf 04.8م ل  / ق ت ب ن/ ذ ت/ ب ي ت/ ي ق هـ م ل  / ذ ر ح ن، ويف النقش السبئي )

)منح اإلهلة ذات نشق عثرت بيحان ن ش ق م/ ع ث ت ر/ ب ي ح ن/ ذ ت/ ب ي ت هـ و/ ج ن أ ت/ و   ل/ و ل د هـ( بمعن  

 زوجته املسامة جنأة وكل أوالده(، ويف إحلاق اهلاء ضمري املفرد املذكر بصيغة )ذ ت/ ب ي ت هـ و( أي زوجته تأكيد لذلك.

 MAFRAY-al-Balaqأما تواهدها الدالة ع ى معن  )املنتمية إىل، أو من أهل بي (، فتأيت من نقوش أخرى، منها النقش السبئي )

al-Janūbī 9 اآليت ع ى القول: و ر ث د/ ع ث ت ر/ و هـ و ب س/ و أ ل م ق هـ/ و ب ن/ هـ و ب س/ ن ف س هـ م ي/ و ،)

ن ف س/ و ل د هـ م ي/ و ذ ت/ ب ي ت هـ م ي، بمعن : ومنحا اإلله عثرت واإلله هوبس واإلله املقه وابن هوبس أنفسهام 

ل من يقيم يف بيتهام من الذكور واإلناث. ويف هذا تأكيد ع ى أن صيغة )ذ ت/ ب ي ت(، وأنفس أوالدمها وكل من يف بيتهام، أي وك

 ال تفيد معن  الزوجة بالتحديد يف مجيع النقوش املسندية.

 (، ما يشري إىل ما ذهبنا إليه أعًله، وهو من النقوش النذرية املقدمة من السيدة القتبانية )معد(، نحو:Ja 870ويف النقش القتباين )

)م ع د/ ذ ت/ ب ي ت/ أ ل س ع د/ ذ هـ و ف ع م/ و ب ن/ ح ض ر م/ س ق ن ي ت/ ع د/ أ م ر(، بمعن  )معد املنتمية إىل 

 بي  إل سعد ذو هوف عم ومن )أو إىل( عائلة حرضم قرب  يف معبد أمر(.

بوصفها من أهل بيتهم أو  أب أنس وإل رشح. علامن مذكران إليهم نسب  صاحبة النقش نفسها، أ ب أ ن س/ و أ ل ش ر ح:

؛ احلاج، 42، 13العادي  -زوجة أحدمها، ومها من األسامء املذكرة املركبة، الشائعة يف النقوش املسندية. انير عن حتليلهام )حاج

 (. 194م، ص 2017؛ احلاج، 244م، ص 2015

 )أب أنس وإل رشح(، واسمها يرد بني دقل. اسم األرسة التي انتم  إليها صاحبة النقش وكل من الشخصني ب ن و/ د ق ل:

ألول مرة يف النقوش اليمنية القديمة، إذ مل أجد هلا ذكر فيام بني يدي من نقوش مسندية منشورة، وهي من األرس التي كان  تسكن 

 مدينة مريمة بوادي حريب.

الواردة يف املرتبة األوىل بعد منح  اإلهلة ذات صنتم، وهي من املعبودات القتبانية املهمة س ]ق ن ي ت/ ذ ت/ ص ن ت م[: 

ذات "(، ومن بعدها تأيت MQ-HK 7/4 ؛9/ 29 العادي –التوسل والترضع باملعبودات الرسمية املذكرة )عثرت وعم وأنباي(، )حاج 

م هلا الِقْتبانيون نذورهم من متاثيل وهدايا، ووضعوا يف محايMQ-HK 11/6, RES 3550/6-7) "ظهران وذات رحبان تها (، وقد قده

(. ومن خًلل 116م، ص 2017؛ احلاج، 41م، ص 2012(. انير )احلسني، Lion 1/1,3,5, RES 3962/8أنفسهم وممتلكاهتم )

تكرار ذكر هذه اإلهلة يف نقوش مدينة مريمة فإننا ال نستبعد وجود معبد هلا بالقرب من معبد اإلهلة أثرية املحتمل وقوعه يف اجلهة 

 الغربية من املدينة.

 .2سرر 

 (.165 -163م، ص 2015انير )احلاج،  متثال من الربونز.]ص ل م ن/ ذ هـ [ ب ن: 
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من حال الريع الذي أخرجته أو خص  به أب وسل اإلهلة  ب ن/ ف ر ع م/ ف ر ع ت/ أ ب و َس ل/ ل ذ ت/ ص ن ت م:

ا يف نقوش مدينة مريمة يف أكثر من بحث. انير  ذات صنتم. وقد سبق أن ناقشنا داللة هذه الصيغة الشائعة يف النقوش القتبانية وحتديدا

ية املقدمة من تخصيات (. ويقترص ورودها ع ى النقوش النذر2-1/ 35؛ 3 -29/2العادي  -؛ حاج3-25/2 العادي –)حاج 

اجتامعية تزاول مهن عدة كالتمارة والزراعة والصناعة، ونحو ذلك، واألرجح أنه صاحبة النقش كان هلا مواردها املالية املستقلة، 

ص واملقرر لآل هلة اخلاصة هبا، من زراعة وجتارة ونحو ذلك، كون الفرع )الريع، الدفع(، يف النقش موضوع الدراسة هو اجلزء املخصه

ا ملا كان قد أوح  به إليها، ووعدت به.  ذات صنتم ع ى أمًل  صاحبة النقش )أب وسل(، طبقا

زت متثاهلا الربونزي وما يلحق به من لوازم  مع النقش  -ويفهم من الصيغة أعًله أن صاحبة النقش املسامة )أب وَسل( قد جهه

من قيمة العراء أو الريع املخصص ع ى أمًلكها، وهو أمر درج ع ى تقديمه كثري من سكان قتبان حال عودهتم من مهام  -أعًله 

 املقدمة التامثيل عمل أن واملعروف ،(35 العادي –امر وغًلل وفرية. للمزيد انير نقش )حاج جتارية ناجحة، أو حصلوهم ع ى ث

ا أنه صاحبة النقش كان  من  املعبودات لبيوت من مادة الربونز أمر مكلف يترلب القدرة املالية الكبرية؛ لذا ال يستبعد كام ذكرنا مسبقا

مستقلة نتيمة عملهن يف الزراعة أو التمارة؛ لذا استوجب عليها تقديم زكاة ماهلا لآلهلة النساء القتبانيات الًلئي يمتلكن موارد مالية 

 ذات صنتم يف هيئة متثال من الربونز وما يلحق به من لوازم وجتهيزات.

 ووضع  أب وسل يف محاية اإلهلة ذات صنتم. ]و[ ر ث د ت/ )أ( ]ب و س ل ذ ت/ ص[ )ن( ت م:

 .3سرر 

 –مفرد مؤنث مسند إىل ضمري املفرد الغائب املتصل )س( العائد ع ى صاحبة النقش )انير حاج  نفسها. اسم ن ف س س:

وابنها املسمه  نبط عم.  و ب ن س/ ن ب ط ع م:(. 85 ،5 العادي –وقدراهتا، ملكاهتا. )انير حاج  و أ ذ ن س:(. 24/3 العادي

 حاج) النقش يف ،(ي ل ع ط ب ن) االسم ومعن ا  مبن ا  ومثله ،(37 يالعاد –وهو من األسامء املعهودة يف نقوش مدينة مريمة )حاج 

(. ]و أ .. هـ م س/ و أ ]... ...[: صيغ اسمية تابعة للصيغ السابقة مما يوضع يف محاية عم املعبود َخْلق) ومعناه ،(35/3 العادي –

 اإلهلة، ومل نسترع التعرف عليها نتيمة تعرض النقش للخدش.

 5 -4سرر 

ممتلكاهتم، أمواهلم، أنعامهم. صيغة مجع اتصل هبا ضمري مجع املذكر الغائب العائد هنا ع ى صاحبة النقش وأهل و أ ق ن ي س م: 

 (.29/8 العادي –بيتها من بني دقل. )انير نقش حاج 

أب  وأودع  و ر ث د ت/ أ ب و َس ل/ ص ل م )س( ]/ ب ن[/ م س ف ]أ ي م/ و م[ س ن   ر / ب ن/ ب ر ث س:

، احلاج، 22عادي ال –وسل متثاهلا )يف محاية اإلهلة ذات صنتم(، من كل مشّوه )مغري( وخمرب )حُمرِّ ( له من مكانه. انير نقش )حاج 

 (.111 -110م، ص 2014
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 (87 العادي –النقش الثاين )حاج 

 
 87العادي  –. النقش حاج 2لوحة 

ن ع ى حمر بلق، مستريل الشكل، ترتاوح أبعاده التقريبية بني  ، و 40مدوه ا، وقوامه ثًلثة أسرر مكتملة،  22سم طوالا سم عرضا

(، واملحتمل أن مصدر النقش هو معبد اإلهلة أثرية الواقع يف اجلهة الغربية من مدينة 2ُكتب  بخط مسندي واضح الغور )لوحة 

له حوكم، ويمكن إرجاع تارخيه إىل هناية املرحلة الثانية من تاريخ قتبان املقدرة بني القرن الثاين إىل مريمة، ع ى مقربة من معبد اإل

 األول قبل امليًلد. 

 النقش باحلروف العربية:

 ف ر ع ت/ ذ ت/ ب ي ت/ هـ و ف أ ل/ ب ن .1

 و ق ش/ ر د أ ت/ ذ ت/ ص ن ت م/ ع َس  .2

 ب/ ب ح ت ن ي هـ ن .3

 نقل املعن :

 فارعة من أهل بي  )زوجة( هوف إل بن .1

 وقش منح  اإلهلة ذات صنتم قيمة )أجر( .2

 لوحني من احلمر .3

 التعليقات:

 .1سرر 

(، ويف YM 385/1فارعة. اسم صاحبة النقش ع ى وزن فاعلة، وهو من األسامء املعروفة يف النقوش اليمنية القديمة )ف ر ع ت: 

(، وحت  يومنا هذا يف بعض مناطق اليمن اليوم، ومعناه يف حمكية اليمن، ويف 107، ص 2م، ج 2004كتب الرتاث العريب )اهلمداين، 

اللغة: املرأة ممشوقة القوام، طويلة القامة، ويف لغة النقوش املسندية فرع كل يشء أعًله، والفرع: التقديم والعراء، وباكورة الثمر 
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هـ و ف أ ل:  من أهل بي ، أو زوجة. راجع أعًله.ذ ت/ ب ي ت:  (.Ricks, 1989, p. 131؛ 45م، ص 1982وآخرون، )بيستون 

 (.2/ 31 العادي –هوف إل. اسم زوج صاحبة النقش أو من أهل بيتها، وهو علم مذكر مركب. انير )راجع حاج 

 3 - 2سرر 

ا تفيد النسبة إىل األب احلقيقي وليس إىل اسم العائلة، ويف كل بن وقش أو من آل وقش. واملحتمل أن بن هنب ن/ و ق ش: 

(. ووقش حالياا اسم CIAS T 67/s 4/47.12/2(، واساما ألرسة )Ja 287األحوال فاسم )وقش( معهود يف النقوش القتبانية اساما لعلم )

 (.2234، 2029، 2252، ص 3م، ج2011)املقحفي،  مشرت  بني عدد من األماكن واألرس والقبائل اليمنية

منح  اإلهلة ذات صنتم قيمة أو أجر لوحني من احلمر. مع ر د أ ت/ ذ ت/ ص ن ت م/ ع َس ب/ ب ح ت ن ي هـ ن: 

احتامل أن تقرأ الصيغة ع ى نحو: منح  اإلهلة ذات صنتم هبة قوامها لوحني من احلمر. ر د أ ت: فعل ماٍض، مشهود يف لغة النقوش 

 الِقْتبانيني لدى الشمس لآلهلة معروف نع . صنتم ذات: م ت ن ص/ ت ذ(. 2/ 40 العادي –اج املسندية، بمعن : منح  )ح

 .أعًله راجع. "ذات" املؤنثة للمفردة املوصول باالسم مسبوق عم، أوالد من تبعهم ومن

-Robin, 2005؛90-89م أ: 2015)احلاج،  "أجر، قدر من مال نقدي أو عيني، حمصول، هبة، رضيبة"اسم بمعن  ع َس ب: 

2006,284; Bron,2009,122-124 كان ُيقدمه سكان اليمن القديم ملعبوداهتم أثناء إتهارهم بالنذور التي عليهم، واللفظ تائع يف ،)

(، وال زال متداوالا باملعن  Cox 4/4; FB-Ḥawkam 2/2 ؛2/ 1 العادي –نقوش مدينة َمْرَيَمة دون غريها من مدن مملكة قتبان )حاج 

يف بعض هلمات اليمن اليوم، وقد سبق لنا رشح داللة هذا اللفظ بالتفصيل وما يرتبط به من جوانب دينية، وترشيعية عند نفسه 

 (.90-89م أ: 2015؛ احلاج، 1العادي  -تعرضنا للنقش: )حاج 

وهو اسم مثن  معّرف البحتان. )لوحني من احلمر(. قد يكون اللوح الذي ُكتب عليه النقش أعًله أحدمها. ب ح ت ن ي هـ ن: 

( أي التمثاالن، وقد HI 22/2) "ص ل م ن ي هـ ن"بأداة التعريف لًلسم للمثن  )ن ي هـ ن( يف النقوش القتبانيهة واملعينية، نحو: 

ان وخلصنا أن يعني يف النقوش القتبانية: قرب ،(43/9 العادي –سبق أن ناقشنا داللة هذا اللفظ بالتفصيل عند تعرضنا للنقش )حاج 

ع ى هيئة بًلطة أو لوح حمري أو برونزي بحسب ما ورد يف عدد من النقوش املسندية التي أفصح  عن أن املادة التي صنع منها 

ب ح "( بمعن  )بح  من احلمر الكليس(. وJRy.WBrashear 1/3) "ب ح ت ن/ ب ل ق ن"البح  هي احلمر والربونز، نحو: 

 "ب ح ت م/ ذ هـ ب ن"بح  من احلمر اجلريي(، أما املادة الثانية فقد كان  الربونز ( بمعن  )VL 1/3يف النقش ) "ت/ م رت ن

(CIH 423/2 ومع ذلك فإن بعض الباحثني ال يستبعد أن يكون املقصود به العضو الذكري حسب ما ذهب إليه واضعو معاجم ،)

( وغريهم من الباحثني Biella,1982,40; Ricks,1989,24؛ 33م:1982اللغة اليمنية القديمة دون اقتناع باملعن ؟ )بيستون وآخرون، 

ا )احلاج، 133-132م:2013؛ الصلوي،309م:2012)احلسني،  (.205 -202م، ص 2017(. انير أيضا

ويفهم من صيغة )ر د أ ت/ ذ ت/ ص ن ت م/ ع َس ب/ ب ح ت ن ي هـ ن(، السبب الذي من أجله ُكتب النقش ع ى لسان 

تمثل يف تقديم البحتني )لوحني من احلمر( لآلهلة ذات صنتم كمزء من اإلتاوات أو النذور املقررة ع ى صاحبته املسامة فارعة، وامل

 صاحبة النقش، بغية يف حفيها، وطلباا للعون وسًلمة األهل والولد.
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 (:88 العادي –النقش الثالث )حاج 

 
 88العادي  –. النقش حاج 3لوحة 

ن ع ى حمر من املرمر، مستريل الشكل، ترتاوح أبعاده التقريبية بني  ، و 35مدوه ض النقش  20سم طوالا ا، وقد تعره سم عرضا

(، وهو مؤلف من ثًلثة أسرر مكتملة ُكتب  بخط منسدي واضح الغور، والنقش ذو طابع نذري مقدم 3للكرس عند منتصفه )لوحة 

مريمة، الواقع معبدها يف اجلهة الغربية من املدينة، ومن خًلل أتكال حروف النقش يمكن لإلهلة أثرية إحدى أهم آهلات مدينة 

 إرجاع تارخيه إىل هناية املرحلة الثانية من تاريخ قتبان )القرن األول قبل امليًلد(.

 النقش باحلروف العربية:

 خ ن ف ر/ د ث أ ن/ س ق ن ي ت/ أ ث ر ت .1

 ص ل م ن/ و ت و ث ب س/ ح ج ن/ ش ف ت  .2

 ت س/ ل ب ن س/ أ ل ع م .3

 نقل املعن :

 خنفر دثأن قدم  لآلهلة أثرت

ا ملا وعدت به  متثال وقاعدته طبقا

 من أجل )سًلمة( ولدها إل عم

 التعليقات:

وال تواهد له يف السبئيهة،  َخنَفر أو ُخنافِر. اسم صاحبة النقش، يرد بصيغته هذه ألول مرة يف النقوش القتبانية،خ ن ف ر: 

؛ ابن منيور، 104 -103: 2م، ج2004واملعينية، واحلرضمية، ولعله يقابل اسم َخنَْفر أو ُخنافِر يف كتب املوروث العريب )اهلمداين، 

اليمن (، ومن معاين خنفر يف لغتنا املعارصة هو: تخري، غريط، وخنفرة: أنف عييم، واخلنفور يف بعض هلمات 235: 4م، ج1999
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اليوم كبري األنف، املتغضب، وَخنَفر اسم مشرت  بني عدد من األماكن يف اليمن اليوم، أبرزها مدينة خنفر التارخيية الواقعة بسفح جبل 

، ص 1م، ج2011خنفر بمحافية أبني، وهي اليوم خراب، وأصبح اسمها يرلق ع ى مديرية من مديريات حمافية أبني )املقحفي، 

591.) 

ثئي، ومبلغ العلم أنه اد ث أ ن:  سم والد أو أرسة صاحبة النقش، ع ى وزن فعًلن، وقد تكون النون يف هناية االسم للتعريف الدثأ، الده

(، بمعن : الصيف، أحد فصول السنة األربعة يف 26/1يرد ألول مرة يف النقوش املسندية اساما لعلم، بينام ُعرف كصيغة اسمية )إرياين 

ا اسم ملرر وغلة زراعية.التقويم الزراعي الي  مني، وهو أيضا

س ق ن ي ت(: فعل ماض مزيد بحرف السني يف أوله والتاء يف آخره ) أهدت اإلهلة أثرت أو أثرية.س ق ن ي ت/ أ ث ر ت: 

ق "(، من األصل Biella,1982,460; Ricks,1989,148؛ 106م:1982)بيستون وآخرون، "قدم ، قرب ، أهدت"للتأنيث، ويعني 

 (. 128-127م:2013)احلاج،  "وهب، نال، قدم، اكتسب"لشائع يف أغلب اللغات السامية بمعن  ا "ن ي

ا سكان مملكة قتبان، وقد سبق أن أفردنا هذه اإلهلة وأمهيتها يف املعتقد  أ ث ر ت: ، وحتديدا اسم معبودة مؤنثة قدسها اليمنيون قدياما

(، الذي وصف  فيه اإلهلة أثرية أهنا أم اإلله 1 احلاج –للنقش السبئي )اجلرو الديني اليمني القديم بدراسة تفصيلية حال دراستنا 

 عنها نضيفه أن يمكن وما ،(45 العادي –(، كذلك عند دراسة النقش القتباين )حاج 96 -71م: 2015املذكر عثرت )اجلرو واحلاج، 

ذلك البناء الواقع ع ى  لعله مريمة، مدينة بداخل يقع هلا معبد وجود إىل بوضوح يشري مريمة مدينة نقوش يف ذكرها تكرار أن هو هنا

ا من النقوش اآلتية ع ى ذكرها وذكر اسم معبدها، كام أن تكرار ذكرها  مقربة من معبد اإلله حوكم يف اجلهة الغربية، حيث قرأنا عددا

ا يف النقوش املسندية، يشري بوضوح إىل ارتباط هذه اإلهلة باألمومة واخلصوبة وحف  ظ األبناء. أيضا

متثال وقاعدته. )ص ل م ن(، اسم مفرد معرف بأداة التعريف النون يف آخره، بمعن  متثال، صورة. ص ل م ن/ و ت و ث ب س: 

 ت عرف، حرف الواو ،(س ب ث و ت و. )احلمر؟ أم الربونز من هل التمثال، ذلك طبيعة ما ندري وال ،(22/2 العادي –)حاج 

)س( العائد ع ى التمثال، واملعن  )قاعدته، دعامته، كرسيه(، وقد  الغائب املذكر املفرد ضمري هبا اتصل اسمية صيغة: س ب ث و

ا يف النقش القتباين ) (، وهي 43م: 2015(، ومصدره مدينة مريمة بوادي حريب )احلسني، MuB 523/3جاءت هذه الصيغة مسبقا

(، واتتقاق الكلمة من مادة )و ث Y.90.B.A 7/2(، واملعينية )165م: 1982معهودة باملعن  نفسه يف السبئية )بيستون وآخرون، 

ب(، املسندية الدالة ع ى القعود والتأسيس، والبقاء، والَوثب: القعود بلغة محري، وهي باملعن  نفسه يف اللغات السامية األخرى 

(Tomback, 1978, p. 130.) 

ا ملِا وعدت به. من الصيغ الشائعةح ج ن/ ش ف ت ت س:  يف النقوش القتبانية، والتي عادة ما ترتبط بالنقوش النذرية املقدمة  طبقا

من النساء والرجال لإلهلة أثرية وغريها طلباا لسًلمة األبناء، نحو: ح ج ن/ ش ف ت س/ ل أ و ل د س/ ل ح ي/ و ل ح ي ع ث 

ا ملا وعد به من أجل سًلمة أوالده حلي Ja 43ت/ و  ل ب ن يف النقش )   وحلي عث  وكلبان.( بمعن : طبقا

من أجل سًلمة ولدها )امُلسمه ( إل عم. الًلم حرف جر. )ب ن س(: اسم اجرور. ا ل ع م: علم مذكر مركب ل ب ن س/ أ ل ع م: 

 بمعن  إهلي إل هو العم. 

ا ويفهم من صيغة )ح ج ن/ ش ف ت ت س/ ل ب ن س/ إ ل ع م(، السبب الرئيس الذي من أجله قدم  صاحبة النقش متثاهل

يف  مع قاعدته لآلهلة أثرية املتمثل يف طلب السًلمة لولدها إل عم، كام يفهم منها ارتباط اإلهلة أثرية باألمومة واخلصب، ومحاية األبناء
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املعتقد اليمني القديم، يف وجود إتارة أخرى مفادها أن تقديم النذور من أجل سًلمة األوالد أو احلصول عليهم كان حيصل بعد 

ال التي أملها أصحاب النقش من معبوداهتم، وهو كذلك من أجل أن تستمر تلك املعبودات يف حتقيق كل أمل سيؤملونه حتقيق اآلم

 منها. 

 (:89 العادي –النقش الرابع )حاج 

 
 89العادي  –. النقش حاج 4لوحة 

(، 4ري السابق لعملية الكتابة )لوحة مدّون ع ى لوح من البلق، مستريل الشكل، ُطلي  واجهته باللون األمحر، ييهر عليه التسر

، و 40ترتاوح أبعاده التقريبية بني  ا، والنقش مكون من أربعة أسرر مكتملة، كتب  بخط مسندي واضح  17سم طوالا سم عرضا

اية الغور، منتيم الشكل، وهو ذو طابع نذري مقدم لإلهلة أثرية، ومن خًلل طريقة كتابة أحرف النقش يمكن إرجاع تارخيه إىل هن

 املرحلة الثانية من تاريخ قتبان املقدرة بني القرن الثاين واألول قبل امليًلد.

 النقش باحلروف العربية:

 ص ب ح ت/ ذ ت .1

 ن أ ر م/ ر د أ  .2

 ت/ أ ث ر ت/ ب  .3
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 ح ت ن ي هـ ن  .4

 نقل املعن :

 َصْبَحة من آل .1

 نأر منح  .2

 اإلهلة أثرية .3

 لوحني من احلمر. .4

 التعليقات:

ا يف النقوش املسندية ) ص ب ح ت:  =Ja 288َصْبَحة. اسم صاحبة النقش، ع ى وزن َفْعلة، وقد يقرأ َصابِحة، زنة فاعلة. جاء مسبقا

CSAI I, 546 نقش انير. الرشوق الصبح،: بمعن  ،(ح ب ص) املسندي األصل من ،"البيضاء الوجه، مجيلة املضيئة،"(، ويعني 

ا َصبيحة العرب سمه  وقد ،(9/2 العادي – حاج) ا وُصْبحا ا وَصباحا ا وُصبيحا ؛ 275: 7م، ج 1999وُصباح )ابن منيور،  ومصبحا

 (.323 -322م: 2008كحالة، 

من آل نأر. وامليم للتنوين، واسم هذه العائلة يرد ألول مرة يف النقوش اليمنية القديمة، وهي من األرس القتبانية التي  ذ ت/ ن أ ر م:

 ي حريب.كان  تسكن مدينة مريمة بواد

منح  اإلهلة أثرية لوحني من احلمر. )راجع النقشني السابقني(. ورغم أن صاحبة النقش  ر د أ ت/ أ ث ر ث/ ب ح ت ن ي هـ ن:

مل تفصح عن السبب الذي من أجله قدم  قربانيها لإلهلة أثرية، إال أنه ال خيرج عن طلب السًلمة هلا ولولدها، إذ أن أغلب التقدمات 

 مة من النساء لآلهلة أثرية تأيت لرلب السًلمة لألوالد، أو بعد احلصول عليهم.النذرية املقد

 اخلًلصة والنتائج:

اتكاءاا ع ى ما سبق من معريات، يمكن القول إنه املرأة يف مملكة قتبان قد حيي  بمكانة مهمة تنم عن عييم متدن املمتمع 

ت املنيمة للحياة االجتامعية واالقتصادية. وأنه النقوش التي ذكرت املرأة يف القتباين، الذي ُعرف عنه سن خمتلف القوانني والترشيعا

ا ما عن طبيعة مشاركة املرأة يف احلياة االجتامعية، واملسامهة يف تقديم خمتلف النذور  مملكة قتبان قد رسم  صورة واضحة إىل حدا

واجلنائزية، بوصفها رشيك مهم يف املمتمع، وعامل رئيس يف بناء  والقرابني، واملشاركة إىل جانب الرجل يف الرقوس والشعائر الدينية

األرسة واحلفا  عليها، كام أتارت النقوش القتبانية إىل أحقية املرأة يف تويل املناصب الدينية املختلفة، ومتلك املنشآت املعامرية 

 الفخمة، ومزاولة وإدارة ملكيات أخرى كالتمارة والزراعة.

مة من سيدات قتبانيات ينتمني ألرس خمتلفة عن معان دينية واجتامعية عدة، منها: عمق  لقد أظهرت لنا نقوش الدارسة، املقده

ا  الشعور الديني لدى املرأة القتبانية، واحلرص ع ى نيل الثواب، واجلزاء احلسن من اآلهلة، وطلباا حلاميتها، وسًلمة ذوهيا، وحتديدا

قد متتع  بحقوق دينية واجتامعية مثلها مثل الرجل، فشارك  يف تقديم  -ريها من نساء اليمن القديم كغ -األبناء، وأنه املرأة القتبانية 

النذور، وإخراج زكاة أمًلكها اخلاصة لآلهلة حرصاا ع ى دوام ومحاية تلك املوارد املالية، وهذا يتوافق مع ما ورد يف نقوش مسندية 

  الوفاء بنذورها، وتوثيق مشاركتها، وذكر طبيعة قرابينها، والغرض منها، ونوعها.  أخرى جاءت ع ى جتسيد حرص املرأة يف قتبان ع ى
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املتزوجة من بي  بني دقل، قد قدم  متثال من الربونز لإلهلة  "أب وسل"هذا ويفهم من النقش األول أنه صاحبته القتبانية املسامة 

ذات صنتم، من حال خراج ماهلا املقرر لتلك اإلهلة القتبانية، األمر الذي يشري إىل وجود أمًل  خاصة هبا، قد تكون جتارية أو زراعية؛ 

يها تقديم خراج تلك املوارد املالية لإلهلة ذات صنتم، واألرجح أن صاحبة النقش كان  من النساء القتبانيات ذي املكانة لذا لزم عل

االجتامعية املرموقة يف مدينة مريمة بوادي حريب، إذ عادة ما يرتبط تقديم فروع األموال )ب ن/ ف ر ع/ ف ر ع(، يف النقوش 

 (.35 ،29 العادي –ة والتمارية. انير النقشني )حاج القتبانية بذوي األمًل  الزراعي

ة  م  من ماهلا لآلهلة ذات صنتم قيمة عمل لوحني من احلمر )بحتان(،  "فارعة"ويفهم من النقش الثاين أن صاحبته املُسامه قد قده

 حفيها وأهل بيتها. أو هبة مالية قوامها لوحني من احلمر، كمزء من اإلتاوات أو النذور املقررة عليها من أجل دوام

أما النقشني الثالث والرابع فيفهم منهام أن صاحبتيهام القتبانيتني قد خصتا بنذرهيام اإلهلة أثرية دون سواها من آهلة قتبان، حيث 

لدها متثال مع ما يلحق به من لوازم وجتهيزات )قاعدة(، وذلك من أجل سًلمة و "خنفر"متثل النذر األول يف تقديم السيدة املسامة 

فقد متثل قرباهنا يف تقديم لوحني من احلمر، ويبدو أن ختصيص اإلهلة أثرية دون سواها هبذه  "صبحة"املُسمه  إل عم، أما السيدة 

دته نقوش سبئية  القرابني يعود الرتباط تلك اإلهلة باألمومة واخلصوبة وحفظ األبناء يف املعتقد الديني اليمني القديم، وهذا ما أكه

(، املقدم من سيدة سبئية لإلهلة أثرية بعد أن رزقتها مولداا، ومن  عليها بالعافية من بعد والد 1احلاج  -رزها النقش )اجلروأخرى أب

ا مع الديانة األوجارتيية التي برزت  فيها وَلَدْت، وهذه الصفة التي ارتبر  باإلهلة أثرية ُتعد من املشرت  مع الديانات القديمة، وحتديدا

 رية كأماا، وخالقة لكثري من املعبودات.اإلهلة أث

 قائمة الرموز واالختصارات

: العربية  أوالا

 اجموعة نقوش مرهر اإلرياين رمحة اهلل عليه. إرياين

 نقش سبئي برونزي مقدم من امرأة نرشه كل من أسمهان اجلرو وحممد عيل احلاج. 1 احلاج –اجلرو 

 سبق لنا دراستها.اجموعة نقوش همر العادي التي  العادي -حاج

 ثانياا: األجنبية:

Inscriptions of al-Jawf, published by Mounir Arbach, M & Schiettecatte, J, 2006. al-Jawf 

Inscriptions of as-Sawda᾽ City,  published by Avanzini, 1995. as-Sawdāʾ 

Inscriptions of Ataq Museum . 

 اجموعة نقوش متحف عتق

ATM 

Inscriptions edited in the Corpus des inscriptions et antiquités sud-arabes, 

Louvian : Peeters , 1977 – 1986. 

CIAS 

Corpus Inscriptionum Semiticarum. CIH 

Inscriptions Sarah Cox, edited by Robin, Ch. In Arabia 3, 2005-2006. Cox 

Corpus of South Arabian Inscriptions. CSAI 

Deutsche Jemen-Expedtion-published by W.W., Muller. DJE 

Al-ʽadī Inscriptions, edited by Bron, F. 2009. FB-al-Ādī 
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Qatabanian Inscriptions edited by Bron, F. 2009, 2013. FB-Ḥawkam 

Inscriptions of the First expedition at Hajar bin Ḥumayd. HI 

Inscriptions edited by Jamme. Ja 

Inscriptions of W. Brashear, edited by J. Ryckmans 1987. JRy.WBrashear 

Qatabanic Inscription, edited by Arbach, M. 2005. Lion 1 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen. al-Balaq al-Janūbī 

Inscriptions. 

MAFRAY-al-Balaq al-
Janūbī 

Mission Archeologique Francaise en Repablique du Yemen. Ḍuraʾ inscriptions. MAFYS-Dura 

Qatabanic Inscriptions, edited by bron, 2009. (Private collection). Moussaieff 

Inscriptions of Hajar Kuḥlan Mission Qataban، MQ-HK 

Inscriptions of the Bayḥān Museum MuB 

Repertoire d Epigraphic Semitique, tomes I-VIII. RES 

Inscriptions of the Timnaʻ Temple 1. UAM 

Inscriptions University Aden Museum 

    نقوش متحف جامعة عدن

UAM 

Qatabanian Inscriptions edited by Robin,2005-2006. Waddingham 

Inscriptions of Nakraḥ temple, Yathill, published by de Maigret, and Robin,1993. Y.90.B.A 

Yemen Museum, Ṣanʽaʼ 

 نقوش متحف صنعاء الوطني  

YM 

 

 املصادر واملراجع

 أوالا: العربية :

 مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء.، 2، طيف تاريخ اليمن، نقوش مسندية وتعليقاتم، 1990اإلرياين، مرهر،  -

 دار نرشيات بيرتز ومكتبة لبنان، لوفان وبريوت. املعمم السبئي،م، 1982بيستون، أ. ف. ل، وآخرون.،  -

اجلة اخلليج ، "املعبود أثرت )أثرية( ُأم املعبود عثرت يف ضوء نقش سبئي جديد"م، 2015اجلرو، أسمهان، وحممد عيل احلاج،  -

 .96 -71، العدد العارش، ص ص ار بدول اجلس التعاون لدول اخلليج العريبللتاريخ واآلث

، "مدينة ُتكع وأرض هينرل يف ضوء نقش ِقْتباين جديد مؤرخ بعهد امللك تهر جيل هيرجب"م، 2013احلاج، حممد عيل،  -

عربيهة السعودية، الرياض، ص ص يف دورهتا الرابعة، اململكة ال مداوالت اللقاء الثالث للممعية السعودية للدراسات األثرية

121-144. 

األوضاع السياسية ململكة حرضموت وعًلقتها بمملكة قتبان يف بداية القرن األول قبل "م، 2014......................،  -

موت امليًلد، معريات تارخيية حديثة يف ضوء نقش قتباين جديد مؤرخ بعهد امللكني تهر هًلل هينعم وابنه هوف عم وملك حرض

 .163 -93، ص ص 1، ع19، مج اجلة عامل املخروطات والنوادر، "يدع أب غيًلن
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( دراسة يف دالالهتا اللغوية والدينية والتارخييةم، 2015......................،  - ، نقوش قتبانية من همر العادي )مريمة قدياما

 سلة دراسات علمية حمكمة، جامعة امللك سعود.كريس األمري سلران لتروير الكوادر الوطنية يف السياحة واآلثار، سل

، نصوص قتبانية جديدة من مدينة مريمة )همر العادي( بوادي حريب، دراسة حتليلية مقارنةم، 2017.......................،  -

 رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم اآلثار، كلية السياحة واآلثار، جامعة امللك سعود.

م، ص ص 2003، القاهرة، 20، العدد اجلة مركز الدراسات الربدية والنقوشرأة يف اليمن القديم، م، امل2003احلداد، فتحي،  -

427- 461. 

رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة م(، 170 -700اإلله عم وآهلة قتبان )م، 2012احلسني، مجال،  -

 طنرا.

: جنوب يف كتاب اللقاء السبئي السابع عرش، "تبانية جديدة تذكر اإلهلة ذات فنوتمثًلثة نقوش ق"م، 2015..................  -

اجلزيرة العربية قبل اإلسًلم وجرياهنا، األبحاث اجلديدة، اكسفورد، أركيوبرس، املؤسسة الربيرانية للدراسات العربية، ص ص 

43- 53. 

، مهداة إىل  كتاب دراسات يف تاريخ اجلزيرة العربية وحضارهتايف، "مكانة املرأة يف اليمن القديم"م، 2007الشيبة، عبداهلل،  -

 .120 -101األستاذ الدكتور/ عبدالرمحن األنصاري، ص ص 

ا(م، 2013الصلوي، هديل.،  - دراسة استقرائية حتليلية، رسالة  نقوش اإلهداءات يف اليمن القديم )اإلهداءات البرشية أنموذجا

 لية اآلداب، جامعة صنعاء.ماجستري غري منشورة، قسم اآلثار، ك

املرأة يف سبأ مكانتها ودورها يف املمتمع دراسة يف ضوء النقوش السبئية من القرن السابع قبل امليًلد م، 2015العتيبي، مشاعل،  -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اآلثار، كلية السياحة واآلثار، جامعة امللك سعود.حت  القرن السادس امليًلدي

 ، مؤسسة الرسالة.2، جأعًلم النساء يف عاملي العرب واإلسًلمم، 2008عمر رضا، كحالة،  -

 .3، 1، دار الكلمة للرباعة والنرش، صنعاء، ج معمم املدن والقبائل اليمنيةم، 2011املقحفي، إبراهيم بن أمحد،  -

 يب، بريوت.، دار إحياء الرتاث العر2، طلسان العربم، 1999هـ(، 711ابن منيور، حممد بن مكرم )ت  -

 .85 -69، املممع العلمي العراقي بغداد، ص اجلة مقابسات بغداد، "املرأة يف اليمن القديم"م، 2007املوسوي، جواد،  -

 ، حتقيق حممد بن عيل األكوع، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء.2، ج2م، اإلكليل، ط2004اهلمداين، احلسن بن أمحد بن يعقوب،  -
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ʿAbdallāh, Alessandro de Maigret, Christian J. Robin on the occasion of their sixtieth birthdays. Naples: 
Università degli studi di Napoli l'Orientale. [University of Ṣanʿāʾ; Yemeni-Italian Centre for Archeological 
Reserches Ṣanʿāʾ; Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Ṣanʿāʾ]. Pp. 21- 30. 

- Arbach, Mounir and Rossi, Irene 2011. Réflexions sur l'histoire de la cité-État de Nashshân (fin du IXe - fin du 
VIIe s. av. J.-C.). Egitto e vicino Oriente, 34: 149-176. 

- Arbach, Mounir and Schiettecatte, Jérémie 2006. Catalogue des pièces archéologiques et épigraphiques du 
Jawf au Musée National de Ṣanʿâʾ. Ṣanʿâʾ National Museum. Ṣanʿāʾ: Centre français d'archéologie et de 
sciences sociales de Ṣanʿâʾ. [Text in French and Arabic]. 
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The Image of Women in the Kingdom of Qataban 
In the light of New Musnad Inscriptions 

Department of Tourism and Archeology, Hail University. 
Abstract: This paper aims to discuss four new Musnad inscriptions with sacrificial nature dedicated by Qatabani 
women in the old city of Murayama in Hareeb valley to a number of gods in the city. The significance of these 
inscriptions lies in their being unpublished, and it's collected from one place. Furthermore, it provides valuable 
insights into the life of the Qatabani women in particular and the ancient Yemen in general. The research paper 
also reveals female and male names and family names that are mentioned for the first time in the Yemeni 
ancient inscriptions. Towards achieving its objective, the paper begins with an introduction that portrays the 
image of women in the kingdom of Qataban and the special status they had at that time. The introduction 
further provides a general overview of the role played by the Qatabani woman, the religious, social and 
economic rights she enjoyed, the extent of her community participation and the social and religious culture she 
enjoyed.         
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التي يمكن أن حتدث تأثري عىل ثقافة وسلوك املستهلك، حيث تأيت الّرسالة اإلشهارية يعترب اإلشهار من األنشطة االتصالية  ملخص:

يف بعض األحيان يف سياق هزيل فكاهي، تراعي يف صياغتها مجلة من العوامل النفسية واالجتامعية وخصوصية اجلمهور املستهدف من 

ملتمثل أساسا يف تغيري سلوك املستهلك أو تعديله لتبني سلوك الرسالة، مما جيعلها يف مستوى قريب جدا من أحداث األثر املطلوب ا

آخر، ومما ال شّك فيه أن هذه الرسالة اإلشهارية حتمل يف طياهتا أفكارا وايديولوجيات وثقافات خمتلفة، حيث تكون هذه الرسالة 

ن املنتوج عند عرضه بني ازدواجية حاملة ألفكار وقيم املشّهر صاحب املنتوج، ومن خالل مشاهدة الومضات اإلشهارية نالحظ أ

ة املظهر املادي أي املنتوج واملظهر الثقايف الذي يتمثل يف العالمات الرتوجيية، ويمكن القول أن االهتامم باإلشهار غالبا ما كان ولفرت

الرسالة "الكية طويلة يتعلق باجلانب االقتصادي التسويقي الربحي واجلانب اجلاميل، وذلك عن طريق معرفة الثقافة االسته

؛ باعتبار الرسالة اإلشهارية  هتدف إىل تغيري سلوك األفراد نحو اجتاه اإلقبال واالقتناء من أجل "املستهلك"والزبون  "اإلشهارية

 إغراء املستهلك لرشاء املنتوج.

 تأويل ، اخلطاب، اخلطاب اإلشهاري، تأويل اخلطاب اإلشهاري ، املقاربة التأويلية. الكلامت املفتاحية:
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 مقدمة: 

يعترب اخلطاب اإلشهاري صناعة إعالمية بحتة، فاملتمعن يف هذا اخلطاب الذي أصبحت فيه وظائف كام أشار إىل ذلك عامل      

وتعبريية...، ولكن يف هذا املقام نود تقديم رؤية تأويلية هلذا النوع  شعرية -(Roman Jakobsonرومان جاكوبسون ) الرويس اللغة

من اخلطاب، الذي يعد رضب من رضوب اخلطاب اإلعالمي، وجيب عىل القائم باالتصال التوقف عند هذه الرسالة وتقديم حتليل 

فت نظر املستفيد سواء كان صانع للرسالة وتفسري ثم خيلص إىل تأويل شامل للرسالة، فموضوع اإلشهار يعترب من املواضيع التي تل

اإلشهارية أو مستهلك هلا، فاملعنى التأوييل التداويل للخطاب اإلشهاري يف كنف احلياة االجتامعية ينبع من مدى حتكم املرسل يف هذه 

يات التأويلية للخطاب الرسالة، و ماهي األهداف املراد حتقيقها؟.  فارتأينا من خالل هذا البحث  تقديم االسرتاتيجيات واآلل

 ؟وبناء عىل هذا التساؤل الرئيس سنطرح األسئلة التالية: اإلشهاري

 ماهية اخلطاب يف الرتاث العريب والرتاث الغريب، -1

 ماهية اخلطاب  اإلشهاري ؟ -2

 ماهية الصورة اإلشهارية وبالغتها؟ -3

 ماهي أبعاد تلقي الرسالة اإلشهارية؟ -4

 إلشهاري؟ماهي اآلليات واسرتاتيجيات اخلطاب ا -5

 ماهية تأويل اخلطاب اإلشهاري؟ وأهم مدارس تأويل اخلطاب؟ -6

طيعا فيام خيص الدراسات السابقة حول اخلطاب اإلشهاري هي كثرية سواء الدراسات العربية أو الدراسات الغربية كلها       

سلطت الضوء عىل اخلطاب اإلشهاري، و لكن مل هتتم بأدوات حتليل اخلطاب اإلشهاري فكانت دراسة سيميولوجية حول أثر 

حظ يف قراءتنا هلذا املوضوع املقاربة التأويلية للخطاب اإلشهاري باعتبار التأويل كأداة ومنهج الرسائل البرصية يف العامل، ولكن مل نل

للتحليل يف نفس الوقت. فمناهج احلديثة لتحليل اخلطاب هي األوىل بالتحليل مثل املنهج السيميائي واملنهج التداويل... واملنهج 

ضوع اتصايل. وعىل سبيل املثال ال للحرص سنذكر بعض الدراسات السابقة يف هذا التأوييل يف دراسة مثل هذه املواضيع املتعلقة بمو

املوضوع منها الدراسات العربية و ال يسعنا يف هذه الورقة البحثية رسد مجيع الدراسات التي مست املوضوع أو جانبته سيكون 

 حرصها يف بعض الدراسات منها:

الدراسة التي قام هبا الباحث املغريب سعيد بن كراد حول الصورة اإلشهارية وآليات اإلقناع والداللة  والتي يركز فيها  -1

 عىل املسار اإلقناعي والداليل للصورة اإلشهارية ، دراسة منشور يف كتاب موثق يف اإلحالة.

رة وفاعلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري وكانت الدراسة الثانية التي أجراها الباحث بشري ابرير حول بالغة الصو -2

 اللغة جملة يف نرشت -التداولية اللسانيات ضوء يف دراسة–  اإلشهاري اخلطاب يف التواصل قوة "الدراسة موسومة ب: 

 .-اجلزائر– العربية للغة األعىل املجلس يصدرها التي العربية

، هذه -مقاربة سيميائية-روث يف اخلطاب اإلشهاري العريبالدراسة الثالثة للباحث خشاب جالل حول جتليات املو -3

 . الدراسة نرشت يف امللتقى الدويل اخلامس * السيمياء والنص األديب*جامعة بسكرة اجلزائر
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اتبعنا يف دراستنا هذه املنهج الوصفي التحلييل حيث نعتقد أن الوصف هو األنسب ملعاجلة مثل هذه املواضيع التطبيقية يف علوم      

اإلعالم االتصال، وذلك بمراعاتنا للمقاربة السياقية وذكر أهم اإلجراءات املنهجية ملعاجلة هذا املوضوع بتسليط الضوء عىل املفاهيم 

 لدراسة وبعض النظريات وأهم متغريات البحث..ومصطلحات ا

 تأويل اخلطاب االشهاري.-1

 ماهية و جذور اخلطاب  -1

 مفهوم اخلطاب يف الرتاث العريب:-1-1

جاء يف كتاب العني لغويا: 
1

 كلمة خطاب معناه مراجعة الكالم واخلطبة مصدرها اخلطيب.

يدل اخلطاب يف لسان العرب   
2

مشتق من  عىل مراجعة الكالم؛ أي عىل اللغة التي يستعملها األفراد يف حركية التواصل. وهو 

فعل خطب الذي من معانيه الشأن واألمر، ومن معانيه النكاح وطلب الزواج واملصاهرة والتواصل القرايب، فاخلطبة  بكرس اخلاء 

خر. والتواصل بني اجلامعات. والتفاعل  يف ما بينها، إنام يتم هبام آول وموضوعها املرأة، واخلطبة بضمها موضوعها الرسالة التي هلا أ

 معا. ومن معانيه أخريا، التمييز بني احلق والباطل، والصدق والكذب. 

"اخلطاب واملخاطبة مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا "أما يف تاج العروس جاء لفظ اخلطاب بأنه   
3

   . 

 dictionnaire du journalisme et des medias(يف قاموس الصحافة ووسائل اإلعالم Discoursطاب)اخل أما    
ملؤلفه جاك   

"الذين حيللون االهتامم الباطني للمرسل  كل رسالة نصية يف عيون املؤولني"فيعرفه بأنه:    JACQUES LE BOHECلوبوهيك 
4

. ومن 

ملتبادل بني األفراد، املكون من متوالية من الوحدات الدالة، أصغرها اجلملة. وقد وردت كلمة معانيه يف اللسانيات املعارصة، الكالم ا

 خطاب يف معجم اللسانيات بتعريفات ثالثة هي:

اخلطاب هو الكالم يف مقابل اللسان باملعنى الذي أعطاه ديسوسري للفظ الكالم. وهبذا املعنى يكون اخلطاب هو استعامل   -1

 التعبري والتواصل.الذات للسان بغرض 

 اخلطاب ملفوظ يساوي أو يفوق اجلملة. ويتكون من متوالية تتشكل منها رسالة ذات بداية وهناية.  -2

اخلطاب ملفوظ يتعدى اجلملة منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتاليات اجلمل   -3
5

. 

 مفهوم اخلطاب يف الرتاث الغريب :-1-2

جيوز أال تكون هذه املؤسسة وال تلك الرغبة سوى اجابتني   "مسألة نظام اخلطاب بأنه:يف Michel Foucault يلمح ميشال فوكو 

متعارضتني عىل قلق واحد: قلق حول ماهية اخلطاب يف واقعه املادي وباعتباره مكونا من أشياء منطوقة ومكتوبة، قلق حول هذا 

قوة، قلق يكمن يف إحساسنا، حتت وطأة هذه الفعالية، بسلطات  الوجود االنتقايل املقدر عليه الزوال بموجب ديمومة ال حول لنا وال

وخماطر نتخيلها ختيال سيئا، قلق يتأتى من تومهنا أللوان من املعارك واالنتصارات ورضوب من اجلروح واهليمنة واالستبعاد منبعثة 

"من خالل كثري من الكلامت قلم االستعامل الطويل أظافرها
6

. 

رضوب التي ترضبه  تكشف لنا يف احلني أرصته بالرغبة وبالسلطة. وال غرابة يف ذلك  "طاب إىل أنه:كام يشري يف قضية خطر اخل

فاخلطاب ) كام يبني لنا التحليل النفيس( ليس هو ذلك اخلطاب الذي يعلن رغبة أو خيفيها، إنه موضوع الرغبة، واخلطاب ) كام يعلمنا 
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من السيطرة بل هو األداة التي هبا ومن أجلها يقع الرصاع، إنه السلطة التي   التاريخ( ليس هو الذي يفصح عن معارك أو أنظمة

تسعى لالستحواذ عليها
7

  . 

كام حيذرنا ميشال فوكو يف حفريات املعرفة من أن املامرسة اخلطابية ال حتيل إىل نشاط الذات بوصفها عقال يفكر وفق قواعد 

جمموعة من  "عبري وفق قواعد لغوية نحوية، ذلك ألن املامرسة اخلطابية عنده:منطقية صورية، وال بوصفها قدرات شخصية عىل الت

القواعد املوضوعية والتارخيية املعينة واملحددة دوما يف الزمان واملكان والتي حددت يف فرتة زمانية بعينها، وفق نطاق اجتامعي 

"خلطابيةواقتصادي وجغرايف أو لسان معطى، رشوط ممارسة الوظيفة املنطوقية أو ا
8

. لكن حرص فوكو عىل تبيان خصوصية اخلطاب 

أن حتليل اخلطاب هبذا املعنى، ال يكشف عن شمولية املعنى، بل يربز لعبة ندرة اإلثبات  "يف البيولوجية واالقتصاد واللغة حيث 

"وليست السخاء املستمر للمعنى، وليست أبدا مملكة الدال
9

نقل السلطة وينتجها يقوهيا، .  إن اخلطاب أيضا يف نظر ميشال فوكو ي

ولكنه أيضا يلغمها يفجرها جيعلها هزيلة، ويسمح بإلغائها
10

. 

 مفهوم اخلطاب اإلعالمي : -2

منتوج لغوي إخباري منوع، يعتمد عىل عدة علوم اجتامعية كام يدمج بني املسامهات احلديثة والنقدية يف جمال اللغويات هو   

ة التطبيقية  والنقد األديب، كام يزاوج بني التحليل اللغوي والسميولوجي، ويستفيد من االجتاهات احلديثة يف التأويل، والتيارات النقدي

نرتبولوجييف علم االجتامع  واأل
11

. 

هو جمموعة األنشطة اإلعالمية التواصلية اجلامهريية: التقارير اإلخبارية، "إن اخلطاب اإلعالمي كام حدده أمحد العاقد :

."االفتتاحيات، الربامج التلفزية، املواد اإلذاعية وغريها من اخلطابات النوعية
12

 

 STRUCTURE SOCIO-CULTURELLEمنتوج لغوي اخباري منوع يف إطار بنية اجتامعية ثقافية  "كام اصطلح عليه بشري ابرير بأنه:  

حمددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة يف املجتمع، له قدرة كبرية عىل التأثري يف املتلقي وإعادة تشكيل وعيه  ورسم رؤاه 

بحسب الوسائط التقنية التي يستعملها واملرتكزات  املعرفية التي يصدر عنهااملستقبلية وبلورة رأيه، 
13

. 

ذلك النشاط اللغوي االتصايل اجلامهريي املبني عىل  "وبناءا عىل هذه التعريفات نصطلح عىل ماهية اخلطاب اإلعالمي عىل أنه: 

تصالية مجاهريية هلا قدرة تأثريية وإقناعية عىل املتلقي بغية تراكامت سوسيو ثقافية نابعة من جمتمع ما، حيمل هذا اخلطاب يف أوعية ا

"تشغيل آلته التأويلية إلعادة تشكيل وعيه اجتاه مصلحة جمتمعية ما 
14

. 

  حتليل اخلطاب اإلعالمي: -2-1

اري لألحاديث اجلانب املعي "فيام خيص حتليل اخلطاب اإلعالمي يف إشارته لتحليل املحادثة عىل أن : Heritageيؤكد هرييتاج 

أي الشق املشرتك يف هذه األحاديث واملتمثل يف قواعدها اإلجرائية املفهومة ضمنيا، ولكن األحاديث   news interviews اإلخبارية

ليست نوعا موحدا، فهناك تنوع كبري فيام بينها من نواحي الشكل واملضمون، كام يمكن مالحظة هذا التنوع تارخييا، فال شك أن 

كام يظهر هذا التنوع أيضا يف اإلذاعة  1990ختتلف عن األحاديث التي كانت جتري يف عام 1960التي كانت جتري يف عام األحاديث 

"املعارصة، حيث يتأثر احلديث بالوسيلة اإلعالمية املستخدمة)...(
15

. 

 عىل مفاهيم اخلطاب واخلطاب اإلعالمي نمهد لتعريف اخلطاب اإلشهاري باعتباره جنس من أجناس اخلطاب اإلعالمي. بناءا
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 ماهية اخلطاب االشهاري. -3

 مفهوم اخلطاب االشهاري  -3-1

رقابة، إنه يكفي  هو إنتاج و صناعة و تداول للمعنى، فهو بؤرة للقيم و أذواق و خيلق حاجات، و هو يف كل ذلك يف منأى عن كل

بالعرض و تلك خطورته اإلشهار ليس إقناعا، باملفهوم املنطقي للكلمة، و ليس كذلك حتى باملعنى الذي حييل احلس السليم ، إن 

 اإلشهار يمتلك أرساره اخلاصة و له آلياته يف خماطبة الفرد املستهلك و استدراجه إىل إرشاك فعل الرشاء الذي ال ينتهي .

عىل هذا النوع من التواصل، ليميزه عن غريه  "اإلقناع الرسي  "حد املختصني يف ميدان التواصل اإلشهاري تعبري ولقد أطلق أ

تستند إىل رد فعل  "قرصنة  "باعتباره  "اإلقناع الرسي  "من حاالت التأثري عىل اآلخر هبدف إقناعه بيشء ما، و يمكن النظر إىل 

العقيل، بينام جيعل العقل عىل حاالت وعي تعرب عن صفاء ذهني يراقب الفعل و حيد من غلوائه، و انفعايل يتم يف غياب آليات التفكري 

 "عفوية "آلية يستند اإلنسان من أجل التميز بني الكائنات و األشياء و تصنيفها و احلكم عليها، ويتميز االنفعال بإثارته لردود أفعال 

 الواعية بنفسها و أفعاهلا."األنا "ور، و قدرته عىل جتاوز احلدود التي ترسمها غالبا ما تستمد مضامينها احلقيقية من الالشع

له طرقه اخلاصة للوصول اىل غاياته، ذلك أن اجلهود التي ) يبذهلا اإلشهاري ( للوصول إىل  "االقناع الرسي "ومن هنا هلذا فإن 

 وعينا هي جمهودات غري مرئية .

يطرة عىل الالشعور أوال، و هو السبيل الوحيد نحو توجيه سلوكنا، و تنميط ردود أفعالنا و هلذا فإن غاية اإلشهار كام هي الس

 "استنادا اىل جمموعة من املسبقات االجتامعية التي ترتكز عليها يف الرشاء و االستهالك، و هو ما يعني ضمنيا الدعوة اىل االنخراط يف 

يل من شأنه التصنيفات الثقافية وتنمية األحكام االجتامعية و تع "نمط معني للحياة 
16

 . 

  اإلشهاريــة: الصــــورة-3-2

نعني بالصورة اإلشهارية تلك الصورة اإلعالمية واإلخبارية التي تستعمل إلثارة املتلقي ذهنيا ووجدانيا، والتأثري فيه حسيا 

الصورة اإلشهارية بالرأساملية الغربية ارتباطا وثيقا، وحركيا، ودغدغة عواطفه لدفعه القتناء بضاعة أو منتج جتاري ما. وقد ارتبطت 

واقرتنت كذلك بمقتضيات الصحافة من جرائد وجمالت ومطويات إخبارية، فضال عن ارتباطها باإلعالم االستهالكي الليربايل، بام 

ضافة إىل وسائل أخرى فيه الوسائل السمعية والبرصية من راديو، وتلفزة، وسينام، ومرسح، وحاسوب، وقنوات فضائية، باإل

كالربيد، والالفتات اإلعالنية، وامللصقات، واللوحات الرقمية واإللكرتونية
17

 ... 

هذا، وقد وظهرت الصورة اإلشهارية أيضا استجابة ملستلزمات اقتصاد السوق الذي يعتمد عىل الفالحة والصناعة، وترويج 

م، حيث برزت الصورة اإلشهارية يف شكل إعالنات 1436الغرب سنة  املنتج التجاري. كام ارتبطت باملطبعة منذ اخرتاعها يف

ونصائح وإرشادات. واليوم، أصبح لإلعالن أو اإلشهار مؤسسات ورشكات ومقاوالت خاصة تعتمد عىل سياسية االحتكار، 

شهار مادة دراسية يف املعاهد والتفنن يف أساليب اإلعالن، ودراسة السوق االستهالكية، والرتويج للمنتجات والبضائع. كام أصبح اإل

 العامة واخلاصة، ومقررا دراسيا يف املؤسسات اجلامعية، وخاصة كليات التجارة واالقتصاد...

هذا، وقد أخضع اإلشهار لدراسات علمية وفنية نظرية وتطبيقية متنوعة، كالنظرية السيكولوجية، والنظرية االقتصادية، والنظرية 

 مية، والنظرية التداولية، والنظرية السلوكية، والنظرية القانونية، والنظرية اجلاملية، والنظرية السيميائية...االجتامعية، والنظرية اإلعال
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هذا، وتستعمل الصورة اإلشهارية جمموعة من اآلليات البالغية والبرصية قصد التأثري واإلمتاع واإلقناع ومتويه املتلقي، 

املرسل، واالستبدال، والتقابل، والتضاد، واجلناس، واالستعارة، واملبالغة، والرتاكم،  كالتكرار، والتشبيه، والكناية، واملجاز

واملفارقة، والسخرية، واحلذف، واإلضامر، واإلجياز، والتوكيد، وااللتفات، والتورية، والتعليق، والتكتم، وحتصيل حاصل، والقلب، 

 والتامثل، والتشكيل البرصي...

هارية باخلصوص أهنا صورة خادعة للمتلقي بتشغيل خطاب التضمني، وجتاوز  التعيني، واالرتكاز وما يالحظ عىل الصورة اإلش

إىل ثنائية احلافز واالستجابة، واخلضوع للمتطلبات اإليديولوجية، واالحتكام إىل رشوط الربمجاتية االقتصادية. وهذا ما يستوجب من 

ممارسة السؤال، وقراءة الرسائل العميقة، وتفكيك لغة الصورة جيدا، وترشحيها املتقبل أن يكون واعيا ومتنورا قادرا عىل النقد، و

نوايا املرسل ورؤيته للعامل، وتعمل جاهدة للتأثري يف القارئ وإقناعه  -بطبيعة احلال -سطحا وعمقا. كام أن الصورة اإلشهارية حتمل 

ن اهلواء الذي نستنشقه مكون من األكسجني والنرتوجني إ "حينام قال:(  Robert Guerinواستهوائه. وقد صدق روبري كريان) 

."واإلشهار
18

 

يتميز النص البرصي بتمثيل للواقع، إال أنه يف حقيقة األمر خلق لواقع جديد من الزمان واملكان ألنه يتميز باحلركية وامتالك 

اصة املرتاكبة وتستعمل التقديم والتأخري، املجاز إيقاعه اخلاص وال تقع مفرداته يف سلسلة طولية بنظام التعاقب بل تتبع بالغتها اخل

واحلذف و تنتج معناها اعتامدا عىل موقع كل وحدة بالنسبة للوحدات األخرى وأهم ما يعنينا تأكيده بالنسبة ملفردات النص البرصي 

اجلديد وبذلك تصبح املجال احليوي  أن الصورة بأبعادها الثالثة: من مادة، وشكل، وداللة هي التي متثل وحدته البنيوية وختلق واقعه

لتمثيل حركته وحتديد إيقاعه
19

.  

و لقد وفرت السيميولوجية األيقونة كعلم حديث نسبيا، إمكانية دراسة الصورة يف حد ذاهتا من خالل ارتكازها عىل مناهج 

ة كنسق حيمل يف نفس الوقت الداللة و حتليل مستعارة من اللسانيات ما دامت قد بلغت درجة من النضج العلمي. فإهنا تعترب الصور

 التواصل، أي تعالج الصورة كنسق يمكن أن نتحكم علميا  يف قوانني اشتغاله.

ويف الفوتوغرافية تعكس الصورة يف جمملها الواقع، كام يصعب فصل كل ما يدخل يف صياغة الدالالت عن هذا التمثيل، و يتعلق 

الصورة وعمق املجال....كام ال نجد دائام الواقع يف الرسالة األيقونة، وإنام نجد  األمر بضبط الصورة والضوء وزاوية التقاط

الدالالت التامثلية للواقع الذي يعاد اشتغاهلا بواسطة الرموز التخصصية، وعليه يظهر معنى الرسالة األيقونية عندما يصبح املشاهد 

يات البرصية ضمن معرفة موجودة مسبقا.قادرا عىل ترمجة الرسالة وإعادة املجهول معلوما ومجع املعط
20

 

 الصورة اإلشهارية الثابتة وبعدها الداليل. 33- 

 آليات اخلطاب اإلشهاري يف الصورة الثابتة. -3-1

إن اخلطاب اإلشهاري دون غريه من اخلطابات األخرى، يتميز ببناء حمكم خاص تتضافر خمتلف مكوناته التعبريية لتبليغ رسالة 

ينبغي أبدا أن خيطئها املستهدف. وإال اعترب ذلك فشال، وألن اخلطاب اإلشهاري مفهوم عام حييل إىل أنواع خمتلفة حمددة، إذ ال 

باختالف الوسائط اإلعالمية املستعملة، فإن جمال دراستنا هو الصورة اإلشهارية الثابتة نموذجا ملا هلا من خصوصيات تكوينية تؤهلها 

 ألداء وظيفة تواصلية.
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يف  عالمات أيقونية وعالمات  "مارتني جويل"اإلشهارية الثابتة فضاء لتقاطع عالمات عديدة خمتلفة ومتكاملة حددهتا  فالصورة

تشكيلية أيضا ويف أغلب األحيان عالمات  لغوية، لذا جيب حتديد أنامط حضور كل صنف من هذه العالمات وكيفية اشتغاله قبل 

 ذه العالمات يف الرسالة البرصية و يكون ذلك كاآليت:االنتقال إىل املحصلة العامة لتقاطع ه

: تتمثل يف جمموع العنارص التشكيلية املضافة للعالمات األيقونية واملسامهة يف تكوين الصورة اإلشهارية. ونتيجة العالمات التشكيلية

مواد تزيينية وتكميلية للعالمة األيقونية من  البلجيكية أكثر من "مجاعة مو "األمهية التعبريية هلذه االختيارات التشكيلية اعتربهتا 

خالل أهنا تساهم بقسط وافر يف حتديد مضمون الرسالة ككل، إذ أن كل عنرص له مسامهته يف توجيه املشاهد نحو قراءة حمددة ومن 

 أهم عنارصها نجد:

تبدو الصورة كام لو كانت مقطوعة وغري  : إن لكل صورة حدود مادية تضبط حسب احلقب واالجتاهات بإطار ويف  حالة إلغائهاإلطار

غياب : »  "مارتني جويل "تامة، أو أن حجمها يتجاوز حجم الوسيلة احلاملة هلا. وهو ما يعني عدم مشاهدة الصورة كاملة، إذ تقول 

إطار لصورة صغرية أما حني يستعمل فضاء صفحة بيضاء « اإلطار يؤسس لقيام صورة منزاحة عن املركز حمفزة عىل بناء ختييل تكمييل

 أو متوسطة فيكون ذلك إلحداث تأثري عكيس؛ أي سجن املشهد واملشاهد وجذهبام نحو بعضهام؛ وإدخال األخري يف عامل التخيل.

: و هو غري اإلطار؛ ألنه يقابل حجم الصورة كنتيجة مفرتضة للمسافة الفاصلة بني املوضوع واملصور والعدسة الالقطة. فكام التأطري

ف هناك ثالثة أنواع من العدسات، لكل واحدة مواصفات تبئريية خاصة تتناسب مع األهداف الشخصية للمصور، هو معرو

ملم( هلا تبئري قصري 35ملم( ذات  تبئري عادي يعيد املنظور لوضعه الطبيعي، أما العدسة األقل من )  58-50فالعدسة املرتاوحة بني )

ملم( ذات تبئري طويل جماهلا البرصي 65املوضوعات املصورة، أما العدسة األكثر من )يلتقط جمال برصي أوسع من تصغري و أبعاد 

 ضيق واملوضوعات مضخمة وقريبة.

عىل مستوى زاوية التقاط الصورة هناك ثالث إمكانيات خمتلفة لكل منها مواصفات موحية  زاوية التقاط الصورة و اختيار العدسة:

ية توضع العدسة أمام الشخصية أو املشهد املراد تصويره، و يف نفس مستواه مما يقوي اإلحساس متيزها عن غريها، ففي الزاوية العاد

بواقعية اللقطة وقرهبا أكثر من الرؤية الطبيعية بخالف الزاوية، حيث تكون الصورة ملتقطة من أعىل والعدسة مائلة نحو األسفل 

دية اللتقاط صور املوضوعات من أسفل، فتوحي بالقوة والشموخ. أما يعطي اإلحساس بحقارة الشخصية، أما الزاوية التحتية املؤ

فيام خيص العدسات فإن ذات التبئري القصري قادرة عىل التقاط صور دقيقة وواضحة عىل املستويني األمامي واخللفي، مما يكسب 

ا ذات التبئري الطويل فرتكز الرؤية عىل بعض الصورة بعدا إضافيا ثالثا يقرهبا أكثر للرؤية الطبيعية، ويعطي اإلحساس بواقعيتها، أم

عنارص الصورة فقط، أو تعطي صورا أكثر تعبريية تزاوج بني الوضوح والتعتيم، بني الدقة والغموض وغالبا ما تعتمد هذه التقنية 

 لفصل املوضوع عن خلفيته وفك ارتباطه بعمقه اجلغرايف.

بالتوزيع اهلنديس ملجال الرسالة البرصية الداخيل ال بالنظر إىل أبعاده اإلحيائية  : أي تنظيم الفضاء وهيتمالتأليف و إعداد الصفحةّ 

القوية فحسب؛ وإنام لكونه أيضا آلية تشكيلية أساسية معروفة بدورها اجلوهري يف حتديد تراتبية الرؤية وتوجيه القراءة، وهو ما يعني 

اإلشهاري. فطريق املعنى وحيد، وإذا ما رسم بشكل خمالف فلن يصل أن اجتاه القراءة حيمل قيمة أساسية يف استهالك اإلعالن 

 القارئ إىل نفس املكان.
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: هلا أبعاد  انرتوبولوجية وثقافية متصلة بمعارف القارئ املستهدف ومقوماته احلضارية، رغم ما توحي به ظاهريا من براءة األشكال

الصورة، وأن هذا األخري جمرد نتاج اختيارات تقنية معروفة بأداء داللة حمددة،  زائفة غالبا ما تنسينا أن صورة الواقع هي غري الواقع يف

 وكل هذه االختيارات تثبت أننا نبني صورة وبالتايل يصعب فهم داللتها ما مل نتمكن من مشاهدة الصورة يف ذاهتا جمردة عام متثله.

: تأويل األلوان واإلنارة ذو بعد أنثروبولوجي حييل يف العمق إىل خلفية سوسيوثقافية حمددة، رغم ما تكتسيه أحيانا األلوان و اإلنارة

من مظهر طبيعي خيفي أبعادها التعبريية املعروفة، بدليل ما حتدثه من آثار نفسية خمتلفة يف املشاهد. فاألسود لون احلزن واألبيض لون 

ف... ، إىل غري ذلك من اإلحياءات العديدة األخرى املدعمة لقصدية هذه االختيارات التشكيلية يف الصورة الصفاء واألمحر لون العن

اإلشهارية، وإمجاال فإن االختيارات التشكيلية اختيارات هادفة تضمر أبعاد إحيائية واضحة إذ تعترب عالمات مشحونة ومشكلة لضامن 

 ل عىل استخالص ظالهلا اإلحيائية املختلفة.قراءة أفضل، لذلك جيب التمعن فيها و العم

ال باعتبارها تساعد عىل استنساخ الواقع تقديمه فقط،  تشكل مكونا أساسيا من مكونات الصورة اإلشهاريةالعالمات األيقونية:  -ب

لدرجة األوىل؛ أي عىل مستوى بل ملا تضمره كذلك من أبعاد إحيائية عديدة ومتشعبة؛ ألن الصورة دائام تريد أن تقول أكثر مما تعرضه با

 الترصيح، و لالقرتاب من خصوصيات هذا املكون يتم دراسته من خالل مستويني متكاملني ومها:

مستوى املوضوعات: يتم فيه الرتكيز عىل املوضوع أو املوضوعات املصورة مع وصف دقيق ومركز جلزئياهتا احلارضة واملغيبة وما 

 حتمله من أبعاد تعبريية حمددة.

مستوى وضعية النموذج: يتعلق األمر بدراسة الطريقة اخلاصة املعتمدة يف غرض املوضوعات وتوزيعها داخل جمال الصورة 

اإلشهارية، لتحديد أبعادها التعبريية وما تتضمنه من تسنينات، تعرض الشخصية من األمام كأهنا تنظر إىل املشاهد يعطي االنطباع 

، إحساس رسعان ما خيتفي بمجرد استبداله بلقطة جانبية تكشف عن وجود شخص ثالث يقطع بوجود عالقة شخصية مبارشة بينهام

حبل هذه العالقة، و بذلك تتضح أن تأويل املوضوعات األيقونية يف الصور اإلشهارية غالبا ما ينم عىل أساس إجراءات إحيائية 

افية للموضوعات املصورة من جهة، وأشكال وطرق عرضها عديدة مؤسسة عىل مؤثرات خمتلفة، تتوزع بني االستعامالت السوسيوثق

عىل املشاهد من جهة أخرى؛ أي أن مصدر التسنني صورة إشهارية يعود دائام للتصورات الالواعية ألناس جمتمع ما، أي طريقة 

 نظرهتم للعامل أي ايديولوجيتهم.

ر رسالتها عىل جمموعة خمتلفة ومتكاملة من العالمات؛ من بينها : إن الصورة اإلشهارية الثابتة تعتمد عىل متريالعالمات اللغوية -جـ

العالمات اللغوية، وتعود رضورة حضور هذا املكون يف بناء الرسالة اإلشهارية لقدراته التواصلية اخلاصة والكفيلة بسد النقص 

 أنه اإلخالل باهلدف األسايس للصورة.التعبريي امللحوظ يف الرسائل األخرى وحتصني القراءة من كل انزالق تأوييل حمتمل، من ش

 حيدد يف دراسة رائدة بعنوان بالغة الصورة؛ وظيفتني أساسيتني للرسالة اللغوية يف الصورة اإلشهارية: "روالن بارث "كام أن  -

وظيفة حتديد وظيفة اإلرسال أو الرشح؛ أي العمل عىل وقف تدفق معاين الصورة واحلد من تعدادها الداليل؛ أي قيام اللغة ب -1

 املعنى األيقوين الرصيح لتفادي أخطاء التعبري.

وظيفة تكميلية أي املهام التعبريية التكميلية للرسالة اللغوية يف اخلطاب اإلشهاري مادامت الصورة عىل غناها التواصيل،  -2

ذهب لتشبيه عالقتهام  "جان لوك جودار"أن تظل جمرد رسالة برصية قارصة عن أداء بعض املهام التعبريية ما مل نستعن باللغة الدارجة 

التالزمية بعالقة الكريس بالطاولة، ولن تكون الرسالة اللغوية شاملة إال من خالل تكامل مستويني مها: املستوى األول هو مظهرها 
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د و املستوى الثاين تبئريها يف التشكييل ملا له من دور هام يف التجربة غري املبارشة ملحتوى الرسالة وبذلك تسهم يف توجيه رؤية املشاه

أماكن حمددة غالبا ما تكون اسم املنتوج مركزها، كام أن اعتامد نمط طباعة معني يعطي أبعاد إحيائية إضافية. خيص املضمون اللساين 

من خالل الدراسة يتم فيه الرتكيز عىل حمتوى الرسالة اللغوية املصاحبة للصورة اإلشهارية هبدف حتديد العالقة التكاملية بينهام 

املعجمية الرتكيبية يف مهمة اإليقاع باملشاهد وحتويله لزبون فعيل
22

. 

 بالغة الصورة اإلشهارية الثابتة.-3-2

تتجسد بالغة الصورة اإلشهارية من خالل إرسالية ضمن شبكة تواصلية معقدة حتتل داخلها املعطيات االجتامعية والنفسية 

ت الدال األيقوين.موقعها متميزا تغطي عىل خصوصيا
23

 

تكون البالغة يف النص اإلشهاري من خالل ثامنية حماور عملية منها الرتكيب احلججي بإتقان األخبار املفاجئة للمخاطب، تطبيق 

التأكيد املدعم لالستعامل، منهجية تعتمد عىل املفردات اللغوية ورضب الرؤوس إلدخال الرسائل يف رأس املستقبل بالتكرار املستمد 

لنفس الفكرة واالعتامد عىل اجلدال، واملثالية وحتريك املشاعر وتدعيم املوضوع باسرتجاع القيم الروحية والعقلية والثقافية، وأخريا 

 خالصة اخلطاب.
24

 

 أوجه البالغة :

 التكرار أي إظهار عدة صور لنفس اليشء.

 التشبيه: و خيص الشكل واملحتوى أي تشبيه يشء بيشء آخر.

 لتكدس: الكمية والعدد يف الصورة هي التي تقنع.الرتاكم وا

 التضاد: حيدث غالبا نوعني من الترصفات.

 النقيض: احلقيقة ختتلف عام يظهر لنا.

اإلضامر: و هي اختصار اجلملة يف كلمة أما يف صور تستعمل املنتوجات التي ال يمكن إظهارها والتي ال فائدة منها لذا تعرض بيشء 

 ثانوي.

 الكالم واملعنى: تدور حول اليشء الذي لو تقدمه بعد وتركز عىل يشء غري مهم.تعمية 

 التعليق: تأخري الكالم بواسطة إضافات أو زيادات يف الصورة اإلشهارية.

 التكتم والتحفظ: إشهار حول منتوجات الشخصية اخلاصة أو املحتشمة.

 حتصيل حاصل: وهي تكرار نفس الفكرة يف صيغ خمتلفة.

 املبالغة: تعتمد عىل التكرار التسطري إبراز عنرص بتغيريه.

االستعارة: حتويل مفهوم كلمة بواسطة مقارنة تلميحية
25

. 

وعىل هذا األساس فالصورة تصل إىل التأثري العميق يف القارئ نتيجة خماطبتها اجلانب النفيس يف اإلنسان، فهي جتعل املتلقي 

والصورة حتمل كفاءة و قوة عىل التبليغ والتواصل ألهنا تستند عىل مؤرشات مرئية، واإلنسان  يشارك يف احلدث كام جتعله عاطفيا.

يميل دائام إىل الثقة يف عينيه
26

. 
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 رمزية األشكال واأللوان يف الصورة اإلشهارية الثابتة 

ريية للون يف سياق الفنون : يستخدم اللون لغرضني: مها الغرض الرمزي من خالل توظيف الدالالت التعبدالالت األلوان -أ

 املرتبة لغرض اإلسهام يف إيصال الفكرة والتأثري، والغرض الثاين انفعايل عاطفي، فاأللوان النقية الكاملة إذا نقص تشبعها ترتبط بقيم

رمز. فاألسود خيتزن أخرى هلا أبعاد اجتامعية ونفسية، فاللون يف هذه احلالة هو سلسلة من االختزاالت املعنوية التي ترتقي ملستوى ال

احلزن واملوت... فاأللوان هي أدوات ذاتية ختدم املوقف أو الفكرة املعرب عنها أو املراد توصيله
27

ويف تصنيف األلوان هناك ألوان 

 أساسية ) أمحر، أصفر، أزرق( و ثانوية ) برتقايل، أخرض، بنفسجي( و هناك تصنيف آخر باأللوان احلارة )أمحر، برتقايل، األصفر

إن هناك عالقة مادية طبيعية خالصة موجودة بالفعل بني تذبذبات : »"إيزتشتاين"النقي( األلوان الباردة ) أخرض، أزرق( ويقول 

«الصوت واللون
28

. 

و تتمتع األلوان بدالالت وسامت؛ كاألزرق يرمز إىل الشوق والليل الطويل، واألصفر إىل الرسور واالبتهاج، واألمحر إىل احلرب 

ار واحلركة، وهو أكثر األلوان جذبا وإثارة، واألخرض يرمز إىل اهلدوء واحلياة واالستقرار واالزدهار والتطور والنامء. والربتقايل والدم

إىل الدفء واالنجذاب أما الرمادي فريمز إىل التداخل والنفاق والضبابية يف كل يشء
29

. 

درجة تعارضها وتضادها واشرتاك أكثر من لون يف أكثر من داللة،  لكن ما نلمسه مما سبق هو كثرة دالالت اللون الواحد إىل

ولكي يكشف اإلنسان عن رمزية أي لون جيب عليه أن يأخذ بعني االعتبار عالقة هذا اللون بباقي األلوان، وكذا تفاعله مع األشياء 

ىل آخر، نظرا للسياق الذي جاءت ضمنه األلوان املحيطة هبا كام نشري هنا إىل أن تفسري الدالالت اإلحيائية للصور خيتلف من شخص إ

وكذلك تأثري نفسية كل مفرس وثقافته.
30

 

إن الرسوم والنقوش احلجرية منذ العصور القديمة إىل يومنا هذا تشرتك فيام بينها يف الشكل الذي تظهر به  دالالت األشكال: -ب

ضمن وسائل تعبريية خمتلفة وبذلك، تؤثر اخللجات النفسية  مالمح العمل الفني من جهة، و يرتجم يف نفس الوقت مسافات الغري

 واالضطرابات الداخلية لإلنسان إىل جمرد خطوط وأشكال إذ تلم وختترص يف أضيق مساحة  أرحب وأوسع العوامل.

حيث تتفاوت األشكال واخلطوط من حيث قدرهتا عىل التناغم وامتناع اآلخرين فهناك من األشكال ما يرس وآخر يذهل وآخر   

يرهب، ولكن أفضل األشكال ما تنسجم مع الذات يف تناغم مجايل مثري والطبيعة كام هو معلوم كاإلنسان يقدم لنا أشكاال مجيلة أودع 

 احلياة واجلامل، واإلنسان منذ العهود القديمة إىل يومنا هذا أبدع أشكاال وخطوطا خلدت ذكراه وقوته يف فيها املوىل تبارك وتعاىل رس

 اإلبداع، وأعطت مراحل يف التعبري عن حالته وظروفه الشخصية
31

. 

 اخلطوط:

 تشري إىل تسامي الروح واحلياة واهلدوء والراحة والنشاط. اخلطوط العمودية: -

 متثل الثبات والتساوي واالستقرار، والصمت واألمن واهلدوء والتوازن و السلم. :اخلطوط األفقية -

 متثل احلركة والنشاط وترمز إىل السقوط واالنزالق وعدم االستقرار واخلطر الدائم.اخلطوط املائلة:  -

ائلة دلت عىل احلياة واحلركة إذا اجتمعت اخلطوط العمودية باألفقية دلت عىل النشاط والعمل، أما إذا اجتمعت األفقية بامل

 والتنوع.

 ترمز إىل احلركة وعدم االستقرار وقد تدل عىل االضطراب و اهليجان والعنف.اخلطوط املنحنية:  -
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إن معرفة ماهية اخلطوط واألشكال ما ترمز إليه مهم جدا يف التجريدية التي هتدف بالدرجة األوىل إىل كشف احلقيقة الداخلية      

 نفسية اإلنسان. فمثال األشكال املصوبة إىل األعىل تشري إىل الروحانية املالئكية، أما إذا اجتهت إىل الشامل تدل عىل املادية والعميقة يف

الطينية...
33

. 

 أبعاد تلقي الرسالة اإلشهارية. -4

 بالغة اإلشهار  -4-1

اللوغوس -2اإليتوس أي املظهر األخالقي للخطيب  -1ثالثة و هي :  تقوم اخلطابة والبالغة األرسطية عىل عنارص إقناعية    

الباتوس أو االستعدادات و النوازع الطبيعية الثابتة عند املتلقي، لكن رسعان ما -3أي األدلة املنطقية، أو موضوع اخلطاب و كذلك 

 نية.توسع علم اخلطابة ليشمل كل املجاالت املرتامية اخلاضعة هليمنة النوازع اإلنسا

و ارتبط ازدهار اإلشهار بصعود نمط اإلنتاج الرأساميل، خاصة يف مراحل فيض اإلنتاج و احرتام روح املنافسة، إذ أصبح      

 ترويج البضاعة متوقفا عىل حتفيز شهوة الزبناء يف االستهالك، بل من خالل أشكال اإلغراء، ثم خلق حاجات ومهية عند اإلنسان.

ال وجود  "ار درجة من اهليمنة إىل حد أن أية ثقافة ال تستطيع االنفالت التام من تأثريها من خالل مقولة و لقد بلغ اإلشه      

أي أن وسائل االتصال تبدو أهنا تبيع املعلومات للجمهور، و الواقع أهنا تبيع اجلمهور للمعلنني إذا متعنا  "لوسائل اتصال بدون إشهار

 يف عملها.

أن وسائل االتصال تعيش حتت رمحة اإلشهار، و بحضور هذه الوسائل تتحول إىل طاغية بوصالهتا  إذ ال جيب االستغراب من

اإلشهارية و استبدادها باملتلقي الذي يتلقاها بسلبية مطلقة، و حتول الربامج التي يزعم أهنا تعليمية إىل هوامش مستخدمة الستدراجه 

ات كرة القدم و كذا النرشات اإلخبارية و األفالم اجلميلة، و هذه كلها جمرد جلب و مباغتته هلده الوصالت و هذا املالحظ بعد مباري

للجمهور من خالل هذا الواقع املظلم، ندرك أن اإلنسان أصبح جمرد دمية مسخرة لالستهالك عن طريق اإلشهار لبضائع فارغة من 

ىل أن هناك تلزم بني السعي إىل الربح و اهليمنة و اإليديولوجية و هذا دليل ع "دين الرأساملية"كل قيمة، إذ أن اإلشهار أصبح كام يقال 

و الالأخالقية و هذه البالغة اإلشهارية اجلديدة ترتصد خطواتنا و حتشو أذهاننا باستئذان و بدونه بكل الرتهات االستهالكية 

لزام اإلنسانية باستهالك البضائع و األفكار اإلشهارية، و كل اخلرافات الدعائية التي تضع يف أعىل جدول أعامهلا غسل الدماغ، و إ

التي ال ختدم إال الربح و اهليمنة اإليديولوجية. فإذا كنا نميز بني حاجات طبيعية و أخرى مصطنعة أو إضافية، فإن اإلشهار يتدخل 

بالغة من خطر الكذب و لرتويج هده البضائع التي تستجيب حلاجات إضافية : ففي الوقت الذي كان فيه القدماء يسعون لتأمني ال

الزيف نجد اإلشهار يستغل عند  اإلنسان كل ميول الالعقالنية و األسطورية و النوازع االنفعالية الطفولية و احليوانية؛ جلعله 

هذا  يستهلك البضائع التي تفيض هبا السوق و األفكار اهلدامة التي تقوم عىل احتقار اآلخر، و متجيد القوى و العرق و الثورة، و مع

 كله و مع االنتقادات الالذعة التي توجه اإلشهار فان اجلهة املوجهة لإلشهار يمكنها أن جتعل منه دواء كام يمكنها أن جتعلها سام أشبه

بأداة مسخرة لإلنسان؛ كالسكني يمكن استعامله استعامال جيدا مرشطا يف يد اجلراح إلنقاذ حياة إنسان مريض لكنها أداة قاتلة يف يد 

. مجمر
34
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  حتديد املحور اإلشهاري -4-2

و هو العامل  السيكولوجي النفيس الدي تؤثر عليه عملية االتصال اإلشهاري و يعتمد هدا املحور عىل دافع أسايس قد يكون 

 إحدى الفواتر أو إحدى حاجات األفراد املشكيل للجمهور املستهدف كغريزة التمسك أو احلاجة اىل احلرية.

الدوافع أن تتحول إىل موانع حسب اسرتاتيجية اإلقناع املتبعة يف العملية اإلشهارية و قد حتتاج أحيانا إىل عدة حماور  و بإمكان هده

 إشهارية حني تعدد األهداف و أهم االسرتاتيجيات املتبعة لدى مصمم اإلشهار نجد : 

 االسرتاتيجية اإلبداعية : وتتكون من :  -أ

 بالتعرف عليه و دراسة مميزاته.اجلمهور املستهدف: و دلك  -

املحور السيكولوجي: إذ يتم اختيار حمور سيكولوجي للتأثري به عىل املستهلك باقتنائه للمنتوج و املصلحة التي حتققها و هو  -

 عامل لتمرير املاركة.

 لتعهد.وسيلة لنقل هدا التعهد: أي تبيان فعالية املكونات اجلديدة للمنتوج و هدا بعد تربير هلدا ا -

هلجة االتصال : قد تكون ديناميكية أو فكاهية و عامة جتب إظهار احليوية يف طريقة توجيه الرسالة فهي عامل هام يعطي نوعا  -

 من املصداقية و اجلدية.

 وتوظيف كل من العنارص تعطي صورة عامة باملنتوج و متنح املاركة مكانة يف دهن اجلمهور عىل غرار املاركات املنافسة .

أهم عنرص فيها هو اإلظهار و عليه يركز عىل ثالث وجهات تشكل (seguele) االسرتاتيجية النجومية: جاء هبا مسجل -ب

 شخصية املنتوج و جتب إظهارها يف : 

 املظهر: أي املظهر املنتوج و أما أتى به و ما يقدمه و إمكانياته. -1

 نتوج سواء كان خيال )وثقلب( أو ثقافة .الطابع: و هو التمثيل الذي يتم توصيله من تصوير امل -2

النمط: الصفة الثابتة التي متيز املنتوج و التي جتلب املستهلك هذه الوجهات الثالث هي التي متيز املنتوج و هذا حيرتف به كبار  -3

: أضاف  (J.Variotاإلشهاريني لكن هناك من وحدات هذه الوجهات غري كافية لإلظهار خصائص املاركة من بينهم ج فاريوت )

 بعض العنارص و ذلك يف إسرتاتيجية تدعى : 

 االسرتاتيجية هوية املاركة: تتمثل و جهات هذه االسرتاتيجية فيام ييل:  -ج

 املظهر اخلارجي و املميزات املوضوعية للمنتوج. -

 فرصة استعامل هذا املنتوج و إعطائه ميزة جتعل املستهلك يف له. -

 اآلن لكل منتوج ثقافة و ما تتمثل اجتامعي بالنسبة للفرد. إظهار ثقافة املنتوج -

 انعكاس عملية اقتناء هذه املنتوج عىل املشرتي و املالحظة املشرتكة هلذه االسرتاتيجيات. -

 مصدر و داللة ثنائية الساخن و البارد يف اخلطاب اإلشهاري البرصي. -4-3

إن هلذه الثنائية أمهية يف وجودنا املادي و يف وجودنا الرمزي االستعاري املمتد بعيدا يف ذاكرة اإلنسان األسطورية و الدينية و   

اخلرافية ، فمنذ أن بدأ اإلنسان يعي ذاته و يتسلل شيئا فشيئا من كهفه مكتشفا إمكانات وجوده ضمن فضاءات قارة، كانت النار هي 
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للساخن يف مجيع جتلياته و مصدرا لنمو هذا الوجود و تطوره متاما كام كانت السيطرة عىل املاء و تدجينه هي املدخل نحو العنرص املولد 

 خلق حالة استقرار تغري من وجود الكائن احلي البرشي عىل األرض.

ات من طبيعة مغايرة فإهنا ال ترمي طبعا إىل استنادا إىل هذا كله فإن الغاية اإلشهارية رصحية سواء تعلق األمر هبذه الثنائية أو ثنائي

هتذيب النفوس أو تروج لقيم نبيلة بل ترمي إىل يشء واحد و هو البيع و ال جل ذلك تستثمر كل يشء بام فيه األحكام العنرصية 

املقيتة.
35

 

 اإلقناع االشهاري أو اسرتاتيجية القرصنة -4-4

حدة بني ثالثة أنشطة إنسانية متباينة من حيث التكون و اجلوهر. و من حيث يتميز االشهار بخاصية أساسية كونه جيمع ضمن وا

الغايات و االنشغال ، يتعلق األمر بالتعبري و اخلرب و االقناع، و هي أنشطة أساسية يف كل واقعة إبالغيه كيفام كان نوعها و مهام 

سوى الكشف عن طاقة  "للتعبري  "ا يف الوقت ذاته، فال غاية اختلفت سياقاهتا ، إىل احلد الذي جيعل التواصل إقناعا و تعبريا و خرب

انفعالية خاصة باملتكلم من خالل أدوات متنوعة منها اللغة و البرص اإليامء و املوسيقى أما اخلرب فهو وصف حمايد ملعطى موضوعي 

و هي حالة مفرتضة فقط فنادرا ما يقدم تتكفل أداة التعبري بالكشف عن حجمه و امتداده دون اعتبار للذات التي تصفه و تقدمه، 

ري اخلرب خارج الذات التي تقوم بصياغته أما االقناع فنشاط من طبيعته مغايرة فالغاية األوىل و األخرية للملفوظ يف هذه احلالة هي التأث

 "الرأي  "الذي يتحول   "جي للمثلث احلجا "يف األخر و الدفع به اىل تبني موقف ما أو التخيل عن سلوك ما. إنه احلاصل النهائي 

بموجبه من جمرد فكرة بال سند إىل سياق ينوع من حتقيقاهتا و من أدوات احلجاج املصاحبة هلا. فباإلمكان تقديم الفكرة الواحدة 

 بطرق خمتلفة، و ذلك مراعاة لطبيعة اجلمهور الذي يتوجه إليه امللفوظ .

تلك السريورة التي جتمع بني صاحب الرأي ، ما يطلقون عليه يف البالغة القديمة إن املقصود باملثلث احلجاجي يف هذه احلالة هو 

و بني املتلقي )املستمع( وبني احلجج التي من خالهلا يتخذ الرأي شكال ، ويتم الرتابط بني هذه املكونات وفق ما يقتضه  "اخلطيب"

أمهية خاصة يف التواصل  "احلجاجي"واصلية ، وهلذا ال البناء سياق التلقي الذي حيدد وحده طبيعة احلجج املستعملة يف كل عملية ت

ليست مفعولة عن القناة )سند االرسالية :صحفية، تلفزة، صورة ثابتة، صورة متحركة ...( و عن املنتج  "احلجة"االشهاري ، ف 

)املادة املوضوعية للتداول(و عن املتلقي ) نوعية املستهلك(.
38

 

للوصلة االشهارية دورا بالغ األمهية. فالرأي، كام هو متعارف عليه،  "االقناعية"يف سياق املحددات و هلذا السبب،  فان الراي 

خليط من املعتقدات والقيم و التمثالت التي يبلورها "املحتمل إىل ضوابط الربهنة العلمية )يقال إن الرأي ال يفكر(إنه "يستند اىل 

فهو ال يمتلك يقني الدين، فالدين  "مستقلة. ومن ميزاته انه كيان عائم دائم التحول  الفرد لكي يتحدد من خالهلا باعتباره كينونة

حيتاج اىل التسليم الكيل بحقائق مطلقة وال يتوفر عىل دقة العلم، ألن حقائق العلم نسبية و تقوم عىل التجربة و املقارنة إن الرأي 

ن أن يكون هناك ما يؤكد صحة هذا السلوك أو مقبوليته خارج ما تعارف تصورات عامة تتبناها احلشود لتفرس سلوك اجتامعيا ما، دو

، و تندرج ضمن هذا "اهلابوتوس العام"( ب Charles sanders peirceعليه الناس ، ما يسميه السيميائي الشهري ش س بورس)

ص جمموعة حمدودة من أفراد حيمون اهلابوتوس كل األحكام األخالقية املسبقات االجتامعية و عىل عكس العلم الذي هو من اختصا

حدوده من هوج الغوغاء و اندفاعها االنفعايل. فإن الرأي يتعدى مما تتبناه اجلموع و تعتقد يف صحته، و بسبب طبيعته تلك ، فإنه ال 

ييفها و رشطها كام يستند اىل فكرة يشتغل كمربجمة ثابته للقياس و التصديق بل يتغذى من ردود أفعال انفعالية يمكن استثارهتا و تك
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يعتقد ذلك كل أتباع املدرسة السلوكية التي انطلق منها عدد كبري من منظري االشهار من أجل بلورة اإلرسالية و حتديد طاقات 

 اإلقناع داخلها...

دلوالت إنه األساس الذي تعتمده الوصلة اإلشهارية لصياغة العوامل التي جيب أن حتتضن املنتج. ما يمكن أن نطلق عليه امل

التوسطية التي ال يمكن اعتبارها جزءا من اخلرب و لكنها تعد مع ذلك. الوعاء الذي يربر تبني املنتج و اقتناءه، و هي عوامل تتبلور 

. فإن هذه الرغبات ذاهتا ليت سوى حاجات تم تعرف طريقها إىل "ضمن ما متثله رغبات متنوعة يف الوجود و يف أشكال التحقق 

 "براهينها  "و  "حجمها  "ات اليد، أو بسبب معيقات اجتامعية أو نفسه، و مع ذلك فان الوصلة ال تستند يف صياغة االشباع لضيق ذ

اىل هذه الرغبات، دون أن تتخىل حلظة واحدة، عن إهيام الناس أن ما تقدمه ليس سوى خرب يصف حالة موضوعية، جودة املنتج و 

رضورة استعامله 
39

. 

التوصيفية ما يفصل بني الدال الكيل ) جممل العنارص املكونة للوصلة سواء كانت برصية أو لفظية أمها معا ( و  و املراد باملدلوالت

بني املدلول الداعي اىل الرشاء ، و هو مدلول مفرتض من عملية التمثيل ذاهتا و ال يشكل كمية داللية يمكن حتديدها بشكل رصيح ، 

بال غطاء ثقايف . بل تقوم بالتمثيل لوضعية إنسانية مألوفة تصف جزئية حياتية كام يمكن  فالصلة ال تضع للتداول منتجا معزوال

التعرف عليها يف بداهة اليومي ) أرسة ، جمموعة من أصدقاء ، مكان العمل، املدرسة و حميطها ....( إهنا فواصل رضورية لتعويم 

ا تلك ، مدلوالت إضافية تتوسط الدعوة اىل الرشاء و حتمل يف طياهتا املنتج ضمن هذه الفرحات و شبيهاهتا . و تعد من خالل وظيفته

للجزيئات  "جممل التصورات التي نملكها عن نمط احلياة الذي جيب أن يرتبط به املنتج ، اهنا بعبارة أخرى املهد املفضل 

بعينها إن املدلول التوسطي مفهوم جمرد  بتعبري بارث، فاإليديولوجيا ال يمكن أن توجد إال من خالل حاالت جتسيد "اإليديولوجية 

تصاغ حدوده من خالل حاالت التشخيص اال وجود للسعادة يف نظر احلشود ، اال من خالل التمثيل املبارش لرجل سعيد أو امرأة 

 سعيدة فخارج التشخيص . ال يمكن احلديث سوى عن مفاهيم عامة دون مضمون حقيقي.

اإلشهاري. بشقيه البرصي و اللفظي غامضا و مبهام و رصحيا يف الوقت ذات، فهو جتاري يف و ذاك هو الرس الذي جيعل امللفوظ 

املبتدأ و النهاية و ال غاية له سوى البيع. و لكنه يطمس. عن غري قصد . جوهرة ذاك ضمن الثالثية التي تتحكم يف عوامل االستهالك و 

الذي حيده نوعية احلجج التي يشرتطها كل سباق فطبيعة املنتج و  "سباق التلقي  "توجهها . أو ضمن ما يسميه أصحاب احلجاج 

طريقة استعامله و مستعملوه و سباق استعامله كلها عنارص أساسية يف بناء الوصلة و بلورة أدوات التأثري داخلها اهنا تنفلت من إسار 

املقارنة ، االستعانة بسريورات التفكري املنطقي العلم و قوانينه و لكنها تتخذ مظهره و حتاكي أسلوبه يف الربهنة و القياس و 

كاالستنباط و القياس و االفرتاض
40

. 

و بناء عليه، فإن اآللية الداخلية للفعل االشهاري تستند اىل وجود تداخل كبري بني مستويات التواصل اإلشهاري. و هو تداخل 

ها التقريري انه أمر خاص بالقراءة التي تبحث عن ضمري ال يعي وجوده املستهلك العادي الذي ال يلتفظ  من الوصلة سوى بعد

الوصلة فيها ال تقوله من خالل منتجها ان األمر يتعلق يف الوقت ذاته بأليات لإلقناع كام توضح الوصلة بذلك و بطبقات داللية هي 

م أبدا الطبيعة اإلقناعية للوصلة مستقر األحكام املسبقة و التوجيه االيديولوجي هي ضمن و بدون إدراك رس هذا التداخل لن نفه

 االشهارية و باإلمكان صياغة هذين املستويني من خالل التقابل التايل. 
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هناك من جهة الغاية التجارية التي تعري عن نفسها من خالل سلسلة من امللفوظات التي تصف سياق تواصيل رصيح و ضمن      

كل الغاية النهائية من كل وصلة ) معناها التقريري ( فالوصفة االشهارية يف هناية معدات اجتامعية و نفسية رصحييه  أيضا و هي ما يش

األمر ال يمكن أن تنسى أهنا هبذا الشكل أو ذاك دعوة اىل رشاء هذا املنتج عىل حساب منتج آخر يقوم بوظيفة نفسها . فالتعدد يف 

ارات ملا كنا يف حاجة اىل من خيرب عن وجودها . فهي ذاهتا يف كل املنتجات هو الدافع اىل اإلشهار فلو كان هناك نوع واحد من السي

 احلاالت.

و هناك من جهة ثانية العوامل الرمزية التي تدرج املنتج ضمن غايات ال يمكن اإلمساك هبا اال من خالل البحث يف ال وعي 

ست دعوة الستهالك منتج فحسب . إهنا باإلضافة اىل الوصلة و يف نمط إنتاجها ملجمل الدالالت املبارشة و غري املبارشة . فالوصلة لي

ذلك دعوة اىل استهالك قيم يعينها و العيش وفق ما يتيحه نمط حيايت يتميز باستعامله للمنتج، و ال تشكل هذه العوامل مضاف عرضيا 

الك، وهي حقيقة يقرهبا املشتهرون داخل الوقعة البالغية ، بل يتعلق األمر بام يشكل العمق احلقيقي لعملية الرشاء و عملية االسته

أنفسهم . فال خري يف منتج تقف وظيفته عند حدود االستجابة حلاجة نفعية مبارشة . بل إهنم يذهبون اىل ما هو أبعد من ذلك 
41

فهم ال 

د له بل من يقرتحون من خالل عرضه، واقعا جديدة و قد سبق أن ذكران يف الفصل الرابع أن الواقع يف عرف االشهاريني ال وجو

 يصوغون حدوده .

إن تعدد املدلوالت ال يقود، عىل مستوى التلقي االستهالكي اىل قراءات متنوعة و خمتلفة للوصلة كام يبدو عليه األمر يف الطاهر ) 

ة، فتعدد هذه تأويالت متعددة أو ال هنائية ( ان األمر خالف ذلك و هو يف مجيع احلاالت مناف لطبيعة التدليل داخل الصورة االشهاري

املدلوالت جيب أن يقود اىل انتقاء الداللة التي تريدها الوصلة و ال يشء غريها . و مصدر ذلك طبيعتها التوسية فالغاية من تنويع 

فهذه املدلوالت تشكل سلسلة من احللقات ضمن  "األسس هي الوصول اىل صياغة ملفوظ من نوع جيب تناول هذا املنتج أو ذات 

فاملعني ال يوجد يف غاية الوصلة . بل مصدر هذه  "التسنني: أي الوسيلة التي تقود اىل املعنى النهائي للوصلة  سريورة تفكيك

املدلوالت القابلة للعزل و القراءة... استنادا اىل هذا حيرص التواصل االشهاري عىل خلق واقع جديد للتغطية عىل الواقع الفعيل أو 

اب االشهاري ليس له من غاية سوى االحتفاء بالقيم اجلميلة التي سعى االنسان دوما اىل امتالكها لتجاوزه أو نفيه كام لو أن اخلط

بشكل واعي أو ال واعي . أذاته يف ذلك ما يوفر السقف الثقايف السائد ذاته انه يتسلل بمكر اىل فضاء الفكر االجتامعي. كام يتسلل اىل 

يدا و من خالل ذلك كله ينصب نفسه متحدث وحيدا باسم اللذة و احللم و اخلرافة األخالق و العوامل الروحية لكي يسقط كون جد

و الذين أداته يف ذلك بلورة وضعيات مألوفة و لكنها تستند اىل النقاء الذي يأيت به التعبري الرمزي ما يطلق عليه أصحاب اإلشهار 

 . "الفكر املوارب  "اجلاميل 

ية ذاهتا ) املعاين الثانية كام يطلق عليها ( فالتقرير مبارش و حريف و نفعي و ال يستجيب و تلك خاصية من خصائص اللغة االحيائ

سوى للحاجات األولية التي يتطلبها الوجود اإلنساين . اما االحياء فقيمه مضافة.
42

 

امل متحررة من قوانني إنه أبعاد جديدة ينقلب من خالهلا االنسان من إكراهات الغريزي و النفعي لكي ينتيش بذاته داخل عو  

الفضاء و الزمان ) الرقص عوض امليش ، الغناء عوض احلديث العادي ( فخارج هذه القوانني نبيح ألنفسنا كل يشء ، نحلم به 

فمن خالهلا يعيد ادراج ضمن دوائر  "بركوب الرياح ومعانقة األمواج العاتية و امتالك النجوم و هي اللغة التي يفضلها اإلشهار 
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ية خاصة باملشرتين إنه احللم الذي يدل عىل االستالب )استالب املجتمع التنافيس ( وو لكنه يعني أيضا نوعا من احلقيقة ) إنسان

 حقيقة الشعر (.

و تلك هي اخلاصية الرئيسية يف اللغة االشهارية عامة ) لفظية أو برصية ( إهنا تتجنب اللغة العارية التي تذكر بالنفعي لكي حتتفي 

معايري هي معايري الشعر ، حمسنات بالغية ، استعارات ، اللعب بالكلامت ، ما يتعلق بتلك  " من خالل ما تقوله لغة ثابته . ان بالعامل

العالمات األدبية ذات البعد املزدوج فهي تثري اللغة و متكنها من استيعاب مدلوالت ضمنية، و توضح بني يدي يستقبلها قوة 

أخرى ، كلام اشتملت هذه اللغة عىل هذه االزدواجية ... كانت متعددة و استطاعت أن تقوم بوظيفتها التجربة الكلية و بعابرة 

"كإرسالية إحيائية 
43

. 

للوصلة االشهارية، فام بني الغاية الرصحية و بني الوضعيات املضمرة  "االقناعية  "إن هذا االلتباس أمر مركزي يف صياغة احلدود 

ه غريبة ختتفي يف بداهة امللفوظ ، ذي الطبيعة الوصفية التقريرية يف أغلب األحيان ، فامللفوظ االشهاري ال داخلها تترسب قوة إقناعي

اال أنه مصمم بطريقة يتحول من  "فاعل خري  "كام يمكن أن يقوم بذلك كل   "يقوم يف هناية األمر سوى باإلعالن عن النوايا الطيبة 

ير أو مصفاة يعاد من خالهلا انتاج العالقات االجتامعية السائدة و يف مجيع هذه احلاالت فانه خالهلا احلامل الوصفي اىل حكم أو نذ

 يتجاوز حدود الضيقة ليستثري داخ املستهلك انفعاالت بعينها تقوده صاعر اىل الرشاء . 

إن الوصلة االشهارية ببعدها البرصي و اللفظي ، تبنى وفق ما يقتضه التسلسل بني هذه األفعال الضمنية منها و الرصحية ، فهي 

حلظة انتاج  مكتفية بذاهتا ، و لكنها تدرج يف ثناياها . من خالل الوصف ذاته الذي يقدمه امللفوظ قوة إقناعيه ضمنية ، ستدفع 

ستحدد مكونات الوصلة عىل إثر ذلك ، إسنادا إىل هذه األفعال باعتبارها مراحل غري مرئية يمكن الكشف  باملستهلك اىل الرشاء و

 عنها من خالل تفكيك مضموهنا : 

املستوى األول : هناك اإلرسالية االشهارية األحادية السنن أو التي تتكون من سنني او أكثر صورة و لفظ و موسيقى إهنا -

يمكن اإلمساك بدالالته اال من خالل البحث يف الرتابط بني ما يقوله النص املكتوب و ما تقوله الصورة و ما صياغة لنص خمتلط ال 

تثريه املوسيقى ان األمر يتعلق بملفوظ يقدم وصف ملنتج ما يشكل مبارش أو غري مبارش و هي احلالة التي تتجىل من خالهلا كل 

 ية .امللفوظات االشهارية سواء كانت لفظية أو برص

املستوى اإلنجازي: يتضمن امللفوظ االشهاري غايتني: غاية وصفية مبارشة توهم بأن االرسالية ال تقوم سوى بوصف خارجي -

هيدف اىل إقناع املستهلك بجدوى استعامل املنتج ويمكن  "اقناعيا  "للمنتج اال أهنا تضمن االرسالية من خالل هذا الوصف ذاته بعد 

خالل سلسلة امللفوظات التقريرية من قبل املنتج اسمه)س( وهو موجود يف السوق و بتداوله الكثريون من أن نمثل للعملية من 

الفعل االنجازي املهيمن عىل أغلب الوصالت هو إخباري بشكل رصيح و توجيهي بشكل ضمني من  "يستعمله يستمتع بمزايا إن 

ينصح ضمنيا بتناوله ، و يف الوقت ذاته و يف مستوى ال وع يستثري داخل فهو إخباري لكنه  "الليمون حيتوي عىل فيتامني س  "قبيل 

املستهلك احلفاظ عىل الصحة الدالة عل حب البقاء و اخللود)...( 
44

. 

املستوى الثالث: و يف هذا املستوى يمكن تلمس األثار التي حيدثها امللفوظ يف وجدان املستهلك و هي آثار جتمع ضمن بنية -

عتقاد الناتج عن الفعل اإلنجازي و بني الوقع الذي هو حاصل الفعل التأثريي : الدفع باملستهلك اىل رشاء املنتج : واحدة بني اال

حالة فالبعد األول مرتبط بقصدية تأثريية من نوع الدفع باملستهلك اىل االعتقاد يف جدوى اقتناء املنتج يف حني يقدم البعد الثاين ما يربر 
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فكل وجدان املستهلك يف غفلة من كل اشكال فعل الرشاء الذي هو الغاية التأثريية من الوصلة بأبعادها الثالثة .  الفعل الذي يقود اىل

الرقابة التي يمكن أن يستنجد هبا
45

. 

 املبحث الرابع: تأويل اخلطاب االشهاري.

 املطلب األول : مفهوم الـتأويل 

 جاء التأويل عند اللغويني بمعان كثرية منها:لغة: 

التدبري والتقدير: يقول ابن منظور: أول الكالم وتأوله: دبره وقدره وأوله وتأوله : فرسه واملراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن  - أ

وضعه األصيل إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ 
46

. 

ف معانيه(التفسري والتبيني: يقول األزهري يف التهذيب:) التأويل تفسري الكالم الذي ختتل - ب
47
 . 

ل النصف إىل الربع: رجعآل يؤول أوال(، آالرجوع والعاقبة: فمنهم من اعتربه بمعنى )رجع( وعليه يكون االصل)  - ت
48

ويف  

تاج العروس: ) أوله إليه تأويال : أرجعه(
49

. 

التعول عىل احلسب تعويال، فمنهم من اعتربه بمعنى ) العاقبة(، جاء يف أساس البالغة للزخمرشي يف تفسري القول املأثور: )   

فتقوى اهلل أحسن تأويال( قال: )أي أحسن عاقبة(
50

قال ابن كثري يف تفسريه: أي أحسن عاقبة وماال .  
51

. 

 التحري والطلب والتوسم: -د

مته(يقول ابن منظور: ) تأولت األجر يف فالن : حتريته وطلبته(، وقال الزخمرشي:) تأملته، فتأولت فيه اخلري: أي توس    
52

. 

التدبري و التقدير والتفسري: يقول الفريوز أبادي يف قاموسه:) وأول الكالم تأويال، وتأوله : دبره وقدره وفرسه ( -ـه
53

. 

(، أما يف االنكليزية Sens) لكلمة يف املعجم الفلسفي فقد عرف التأويل بأنه مرادف بالفرنسية مجيل صليباأما   

عند )ليبنيز( مرادف لالستقراء، وهو البحث عن علل األشياء لالرتقاء منها إىل العلة األوىل، وهي  ( فالتأويلInterpretationلكلمة)

اهلل. وما يسميه الفيلسوف استقراء يسميه الالهويت تأويال. والغرض من الطريقتني معرفة بواطن األشياء
54

. 

 اصطالحا:

التأويل 
55

Herméneutique   مل يكن هلذا العلم أن خيلق أو أن يعرف النور يف الدراسات احلديثة، ويف األدبيات العاملية، لوال

 وجوده يف اخللفيات الدينية، ذلك أن السابقة التارخيية هلذه الرؤية تعود إىل تفاسري النص املقدس وإىل تطلعات علامء الدين، وال خيفى

قدم للنص من تفاسري دينية خارجة عن نطاق املعنى أو السياق)...( ة أن ماعىل ناظر أمثال هذه االنشغاالت الديني
56

 . 

بيان ذلك أن التفسري قد ال يتجاوز البنية املعجمية. بينام  وخليق باإلشارة أن مصطلح التأويل عند ابن جني خيتلف عن التفسري.

يرتبط بتفسري النصوص املقدسة  وم التأويل عند ابن جني الالتأويل يتعدى الصورة اللفظية إىل مستويات داللية عميقة؛ غري أن مفه

كام هو معلوم عند علامء اهلرمنيوطيقا
57

. 

 املطلب الثاين :مبادئ التأويل 

كان البالغيون الذين حللنا أعامهلم يستحرضون ما أدت إليه فوىض التأويل يف املرشق العريب من تفريق لالمة و اجلامعة و إشاعة 

اس . لذلك حاولوا جهدهم أن يضعوا مبادئ يرتكز عليها التأويل مسقاة من اآلليات املنطقية بكل مكوناهتا من التناحر بني الن
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تعريفات و مقوالت و عالئق بني القضايا كام اعتمدوا عىل بعض املبادئ ذات األصل الريايض ، و عىل توظيف أليتني الرياضية و 

 الشعرية .املنطقية يف أصول الفقه و يف البالغة و يف 

هكذا ناقش ابن عمرية ابن الزملكاين فاهتمه باجلهل بآليات املنطق ، و بالكفاءة بالقواعد النحوية التي نسبتها إىل مقصود الكالم 

كنسبة الظالم إىل األجسام و باالعتامد عىل ادنى الدرجات  مفهوم خمالفة أو دليل اخلطاب، مما أدى بابن الزملكاين اىل شناعات 

 عىل الدين و إبطال النص، و بعد املناقشة كان يقدم تصحيحاته و مبادئه التأويلية . التجارس

حسب بعض املبادئ الرياضية و املنطقية ، فوظف االستقراء و االستنتاج  "علم البيان "تابع ابن البناء هذا الطريق فنظم فوىض   

الرياضية املنطقية التي بني عليها عدة قضايا و أقسام و نتائج لالختزال األقسام املتعددة اىل كليات أربع ، و نظرية التناسب 
58

. 

 املطلب الثالث: مدارس التأويل 

  Distributionalismeاملدرسة التوزيعية : -1

 Culture Genericanalysisمدرسة التحليل الثقايف : -2

 املدرسة األملانية : ظهرت يف إطار اجلامعات األملانية مدرستان نقديتان يف حتليل اخلطاب اإلعالمي  -3

 Yagerسيجموند جير  إرتبطت املدرسة األوىل : تعرف بمدرسة ديوسربجو - أ

Ruthwodakتعرف بمدرسة فيينا وترتبط بأعامل أساتذة اللغويات التطبيقية روث ووداك  املدرسة الثانية: - ب
59

 . 

 ليات تأويل اخلطاب اإلشهاريآاملطلب الرابع: 

 تأويل اخلطاب : -1ـ 4

 يقدم الباحث حممد بن عباد التأويل باعتباره شكال من أشكال التلقي بتقسيمه إىل حلظات فيقول يف ذلك :  

 "اسرتاتيجية التلقي ، و بني و خليق  بنا أن نجد أسس املصطلحات معرفيا ، فنقول أننا سنميز بني التأويل بني ما هو حلظة ما يف  "

 و هو علم ينظم اسرتاتيجية القراءة بوجه عام . و عىل هذا األساس ينقسم اىل حلظات ثالث : "العمر منطقيا  "أو  "علم التأويل 

 حلظة التلقي الذوقية، و فيها يستشعر القارئ مجالية النص منذ الوهلة األوىل.  -

 حلظة التأويل االسرتجاعي، و فيها يتم استجالء املعنى انطالقا من املبنى.  -

 حلظة الفهم أو القراءة التارخيية التي تعيد بناء أفق االسترشاق لدى القارئ. -

 ليات التأويل :آـ  2ـ  4

أشار اليها الباحث عبد اجلليل منقور يف دراسة له حول اخلطاب و التأويل و من ذلك األليات التي حتدد هبا أحكام اخلطاب و   

دالالته ، ألية احلقل الداليل ، و معايري تشكله وفق منظور قرائي لنسق اخلطاب اذا أن تعني ارتكاز اخلطاب الداليل بالتفاف عنارصه 

تشكل قوة جذب حلقل داليل حتدده هي ، يعني ذلك عىل رسم معامل احلقل الذي تدور فيه ترجيحات الدالالت عىل نواة مركزية، 

املحتملة ليأيت فعل التأويل عىل إمتام هذه العملية باختيار ترجيح واحد من ضمن الرتجيحات
60

. 

ب األول من دراسته بأن املبادئ معتمدة عىل آليات كام أدىل الباحث حممد مفتاح فيام يتعلق بمبادئ و آليات التأويل يف البا     

منطقية و طبيعية، فاآلليات املنطقية يف العالئق بني القضايا و التناسب و التصنيف املقويل، و اآلليات الطبيعية هي التشبيهات و 

 االشعارات و الكنايات و التمثيالت .
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ة و االجتامعية و الرمزية الدائمة التحول، فاإلنسان واحد يف ذاته لكنه و احلديث عن التأويل يقودنا للحديث عان البنية النفسي  

متعدد من حيث بناءه النفيس و االجتامعي و الكينونة تتحقق من خالل واجهات متعددة اهنا خاصة يف ذلك ملؤرشات التاريخ و 

 اجلغرافيا و االنتامء الثقايف و اللغوي و التعسيف الطبقي و احليس .

طار، فإن هناك بعض املدارس تركز عىل العنرص النفيس إجتاه بعض القضايا التي تتحكم يف اخلطابات و التفاعالت و يف هذا اال

و عنرص راسخ يف االفراد ، و ال يمكن التواصل اال   Palo Altoمدرسة بالو ألطوالبرصية ، فمثال الالوعي عنرص أسايس يف تصور 

ؤوالت ذكر حممد مفتاح يف دراسته حول املفاهيم معامل نحو تأويل واقعي تلك هي الرتتيبات و عرب هذا العنرص أما فيام خيص أنواع امل

ه درجاته و التأويل متوقف عىل نوع االستدالل اال أن التأويل يمكن أن ينقسم اىل قسمني ، أوهلام ما تقوم به اللغة ، و ثانيهام ما ينجز

اإلنسان
61

. 

 ـ تأويل اخلطاب اإلشهاري : 3ـ  4

هنا جتدر بنا اإلشارة لالصطالح باستحضار النظرية التأويلية كمرجع جوهري يف عملية اخلطاب اإلشهاري و بالتايل هذا  و

النشاط اللغوي االتصايل البرصي اجلامهريي جيب مراعات سياقاته املختلفة السوسيوتارخيية و البنى الثقافية املنبثقة عنها عند زمن 

يف التأويل  J . M. Adamجون ميشال أدم ضافة اىل الوضعية الغري لسانية كاستحضار املقام كام أشار اليه اإلرسال و التلقي معا باإل

التداويل للخطاب، وبالتايل تأويل اخلطاب اإلشهاري ييبنى عىل املثري )النص األصيل( ونص الداللة  ثم االستجابة ) نص التأويل( ثم 

 نتيجة املؤول.

 
 

                        

 

نموذج تأويل اخلطاب اإلشهاري*
62

 

 .23، مرجع سابق، ص حممد النذير عبد اهلل ثايناملصدر: 

 خامتة:

ويف األخري يمكن تلخيص ملا تناولته بحيث أن الصورة تعيد إنتاج املكان فنيا، فيمكن أن تنقله بواقعية مطلقة، حيث ال حتذف وال 

تضيف إليه يشء، يمكن أن تنسجه كام تشاء وتعيدنا إىل الوراء، وتأخذنا إىل املستقبل، وكل ذلك بتشكيالت مكانية خمتلفة من بناء 

فضاء الفيلمي ليس ستار خلفية للمشاهد، وإنام فضاء تتفاعل فيه الشخصيات وتتطور، وينقلنا من حدث إىل آخر، مكاين إىل آخر، فال

ويسحرنا بفنياته ومجالياته، فهو مقرتن بالبناء العام للومضة االشهارية، وأداة فاعلة يف حتقيق ذلك و مدى تأويل اخلطاب االشهاري 

املقتنع به املراد منه تبني سلوكات جديدة كتبني سلوك الرشاء أو االقتناء أو تغيري املنتوج... يف صناعة متثالت حقيقية عن املنتوج 

فتأويل اخلطاب اإلشهاري يرتكز عىل االستاملة العقلية أكثر من االستاملة العاطفية ألن تأويل اخلطاب اإلشهاري خياطب اجلانب 

 الذهني والعقيل للمتلقي أو باألحرى املستهلك. 

 

 

 المؤول األول نتيجة  التأويلي" " نص  االستجابة الداللة نص المثير " شعار"



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 164 - 

 ئمة املصادر واملراجعقا

، 2003، دار الكتب العلمية للنرش، بريوت، لبنان،1الفراهيدي اخلليل ابن أمحد، كتاب العني، حتقيق عبد احلميد هندواي، ط  -

 .419ص

 .162يف : أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ص  "خطب "أنظر مادة  -

، مطبعة حكومة الكويت، 2جواهر القاموس، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، ج الزبيدي حممد مرتىض احلسيني: تاج العروس من -

 .375، مادة )خطب(.ص1965

- JACQUES LE BOHEC, Dictionnaire du journalisme et des médias, 1ed, presse universitaire de 
RENNES,France,2010,P198. 

 . 21، ص1993البيضاء، املركز الثقايف العريب، سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي ،  بريوت ، الدار  -

، دار توبقال للنرش ، الدار البيضاء، 1ميشيل فوكو ، تر: أمحد السطاين وعبد السالم بن عبد العايل، جينيالوجيا املعرفة، ط -

 . 6،ص1994املغرب، 

 .7ميشيل فوكو ، تر: أمحد السطاين وعبد السالم بن عبد العايل، مرجع سابق، ص -

، الشبكة العربية 1، ط-من سوسيولوجيا التمثالت إىل سوسيولوجيا الفعل-عبد السالم حيمر، يف سوسيولوجيا اخلطاب -

 . 183، ص 2008لألبحاث والنرش، لبنان، 

 .68ص ،2012، ديسمرب04بلخري بوحمراث، اخلطاب والتاريخ يف فلسفة ميشال فوكو، جملة التدوين، جامعة وهران، العدد -

، ص ص 1990، 1تر: مطاع صفدي، جورج أيب صالح، إرادة املعرفة، بريوت، لبنان،  مركز اإلنامء القومي، ط ميشيل فوكو، -

108-.109. 

حممد شومان، إشكالية اخلطاب اإلعالمي يف الدارسات اإلعالمية العربية: الدارسات املرصية نموذجا، املجلة العلمية لكلية  -

 .25. ص2004اآلداب، جامعة املنيا،أبريل،

 .110، ص2002، 1أمحد العاقد، حتليل اخلطاب اإلعالمي الصحفي من اللغة إىل السلطة، ط -

بشري ابرير، استثامر علوم اللغة يف حتليل اخلطاب اإلعالمي، أعامل املؤمتر الثاين عرش، تداخل األنواع األدبية، قسم اللغة العربية،  -

 . 231-230-، ص ص1، املجلد 2008الريموك، إربد، األردن،

، دار الغرب للنرش  1تأويل اخلطاب اإلعالمي ـ مقارنة جبوتبوليتيكية  للمشهد اإلعالمي العريب ، ط،  حممد النذير عبد اهلل ثاين -

 .  18، ص  2016، وهران ، 

 ،2007 القاهرة، للنرش، اللبنانية املرصية الدار ،1ط ،-تطبيقية ونامذج نظرية أطر–حممد شومان، حتليل اخلطاب اإلعالمي  -

 .71ص

، ص ص، 2006، د ط، دار البيضاء للنرش، املغرب،  سميائيات الصورة االشهارية. االشهار التمثالت الثقافيةسعيد بنكراد،  -

12،13   

 . 14املرجع نفسه، ص -



 -مقاربة سياقية تأويلية-وحيثالة معمر : تأويل اخلطاب اإلشهاري حممد النذير عبد اهلل 

- 165 - 

األوىل ، الدار العربية للعلوم نارشون، بريوت، لبنان،  ومنشورات االختالف، اجلزائر، الطبعة معجم السيميائياتفيصل األمحر:  -

 .114م، ص:2010

 .12-11، ص1997، 1صالح فضل، قراءة الصور وصور القراءة، دار الرشوق، ط  -

 .1996، 05موقع سعيد بن كراد، جملة عالمات ، العدد  -

 . 65-64،ص 2000حمسن بوعزيزي، جملة الفكر العريب، مركز اإلنامء القومي بريوت ،  -

، كلية اآلداب 18،2002مفاهيمها وتطبيقاهتا، موقع سعيد بن كراد، جملة عالمات،العدد عبد العايل بوطيب، السيميائيات -

  مكناس.

- Brnard Brochand ,Jacques l’endrevie,ibid,p363  

- Genzal David, Ibid,p206  .   

 2003للطباعة و النرش و التوزيع ، أسامة عبد الرحيم عيل ، فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء، ايرتاك -

 .141،ص

 .48، ص 2002، األردن 01طاهر عبد املسلم، عبقرية الصورة، دار الرشوق للنرش و التوزيع، ط    -

 .49طاهر عبد املسلم، مرجع سابق، ص -

 . 42اجلزائر،،ص 2004، دار الغرب،1عبد اهلل ثاين قدور،تشكيل رسوم األطفال،ط -

 .42ل املرجع نفسه، صعبد اهلل ثاين قدور، تشكي -

 .138، ص 1997، 02أمحد خمتار عمر، اللغة والفنون عامل الكتب للنرش و التوزيع القاهرة، ط -

 .134عبد اهلل ثاين قدور، املرجع السابق، ص -

 .137-134عبد اهلل ثاين قدور، مرجع سابق، ص  -

 .138عبد اهلل الثاين قدور، مرجع سبق ذكره ص -

 .    /said bengrad .free.fr/al.  2002، 18حممد الويل بالغة اإلشهار ، موقع سعيد بنكراد ، جملة عالمات، العدد -

   said bengrad.free.fr/a، 2003، سنة20سعيد بن كراد، موقع سعيد بن كراد جملة عالمات، العدد -

   said bengrad.free.fr/a ، .2003، سنة20سعيد بن كراد، موقع سعيد بن كراد جملة عالمات، العدد   -

 .61سعيد بنكراد، املرجع السابق، ص  -

  62سعيدبنكراد ، املرجع السابق، ص . -

 . 187، ص 2009، دار املركز النقايب العريب، املغرب، 1سعيد بنكراد، الصورة اإلشهارية ـ آليات االقناع و الداللة، ط -

 .  188سعيد بنكراد ، املرجع سابق ، ص  -

 . 198بنكراد ، املرجع سابق ، ص سعيد  -

 . 190ـ سعيد بنكراد ، املرجع سابق ، ص  -



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 166 - 

 . 192ـ سعيد بنكراد ، املرجع سابق، ص  -
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 194سعيد بنكراد ، املرجع سابق، ص  -

 .308، مادة) أول(، ص1ن، طابن منظور، لسان العرب، دار صابر، بريوت، لبنا -

األزهري أيب منصور حممد ابن أمحد، هتذيب اللغة، اجلزء األول، عبد السالم هارون وحممد عيل النجار، الدار املرصية للتأليف  -

 ، مادة )أل(. 1964والرتمجة، 

 األزهري أيب منصور حممد ابن أمحد،  املرجع السابق، مادة )أل(. -
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 . 2002احلديث القاهرة،احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن الكريم، حتقيق السيد حممد السيد، دار  -

 .308، مادة )أول(.صلسان العربابن منظور،  -

 ، مادة )أول(.أساس البالغةالزخمرشي،  -

 .234، ص1994، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان، 1، جاملعجم الفلسفيمجيل صليبا،  -

 املفرس أو الشارح ويف موضع من كتابات الفيلسوف أفالطون وصف الشعراء بأهنم مفرسي اهلل. اهلرمونطيقا  -
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Abstract : Publicity is a communication activity that can have an impact on the culture and behavior of the 

consumer, where the advertising message sometimes comes in a comic context, taking into account the 

formulation of a number of psychological and social factors and the privacy of the target audience of the 

message, which makes it very close to the impact events What is essential is to change the behavior of the 

consumer or modify it to adopt another behavior. Undoubtedly, this advertising message carries with it 

different ideas, ideologies and cultures, where this message carries the ideas and values of the famous owner 

of the product, and by watching the advertising flashes The product when presented between the duality of 

physical appearance, ie, the product and cultural appearance represented in promotional signs, it can be said 

that the interest in advertising has often been for a long time related to the economic marketing, profit and 

aesthetic aspect, by knowing the consumer culture "advertising message" and the customer "consumer" The 

advertising message aims to change the behavior of individuals towards the trend of demand and acquisition in 

order to entice the consumer to buy the product.  

Keywords: hermeneutics, discourse, advertising discourse, hermeneutical discourse interpretation, 

hermeneutic approach. 
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 «هل تشرتي ثيايب؟»األفعال الكالمية يف املجموعة القصصية 

 د.عائشة صالح فيحان الشمري

 أستاذ مساعد، جامعة حائل

 

 

هةل »يقارب هذا البحث ظاهرة األفعال الكالمية بشقيها املبارشة وغري املبارشة، يف املجموعةة القصصةية املوسةومة بةة ملخص:

، ويسعى إىل الكشف عن املعنى املتضمن يف اخلطاب القصيصة فيهةا، ودتتتةو، وئرائة  «العراققصص قصرية من  -تشرتي ثيايب؟

ِلو، واضعا  متهيدا يتناول تاريخ األفعال الكالمية، ومفاهيمها وما يرتبط هبا من مصطلحات وأدوات إجرائية، وأهم  -قبل ذلك-َتَشكُّ

ول يف الش  األول من التطبي  األفعال الكالمية املبارشة، ويف الش  الثاين منةو األفكار التي ئرحا أبرز أعالمها، وتطورها، ومن ثم تنا

زا عىل أبرز األفعال الكالمية املهيمنة يف اخلطاب، وما يمثل منها ظةاهرة بةارزة تسةتح  الدراسةة،  األفعال الكالمية غري املبارشة، مركِّ

 وأْتَبَع ذلك بأهم النتائج التي توصل إليها.

 تداولية؛ أفعال كالمية؛ حمتوى قضوي، إنشاء؛ خرب؛ سياق؛ قوة إنجازية. تاحية:الكلامت املف
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 مدخل:

(، وقد بدأ بشكلو العميل املنظم مع حمارضات 1يعترب الفعل الكالمي من أهم مباحث التداولية التي تعنى بدراسة اللغة املستعملة)

نظريةة أفعةال الكةالم »م يف كتاب ُترجم إىل العربية بعنةوان: 1962ونرشت سنة  م،1955أوستن التي ألقاها يف جامعة هارفارد سنة 

(، وقد ُعرفت أفكةار  3«)القول من حيث هو فعل )نظرية أفعال الكالم(»(، وبعنوان آخر: 2«)العامة )كيف ننجز األشياء بالكلامت(

(، وكتابو: 4«)الفلسفة يف العامل الواقعي -العقل واللغة واملجتمع»يف كتابو:  بنظرية أفعال الكالم، وئّورها بعد ذلك الفيلسوف سريل

 (.5«)األعامل اللغوية: بحث يف فلسفة اللغة»

إىل أبعةد مةن ذلةك؛  -بحسب إلفي بوتن-وت تقترص التداولية عىل امللفوظات فحسب، وت متكث كثريا عند املعاين، بل تذهب 

شياء، وأبعد من مسألة اقحقيقة يف عالقتها باملرجع؛ ألن النظرية تراعةي كةذلك فعةل الةتلفه نفسةو. عالقة الكلامت باأل»أي أبعد من 

وبعبارة أخرى، تبحث النظرية عن ضبط املعنى اخلاص الذي يكتسبو امللفوظ أثناء فعل تلفه مجلة يف وضعية سياقية معطاة. مةن ثةم، 

اصة: اللغة ت تصلح فقط لإلخبار أو متثيل األشياء أو العامل، بل تصلح أيضةا فمفهوم فعل الكالم بوصفو فعال للتلفه حيظى بأمهية خ

(. وقد نبو أوستن إىل أن وظائف اللغة ت تقترص عىل وصف وقائع العامل، بقدر ما تضةطلع 6«)إلنجاز األفعال. فاملتكلم يعني اإلنجاز

باجلملة هو إنجاز لفعل أو إنشاء جلزء منو، ممةا يعنةي... أننةا نصةف النط  »(، إذ إن 7بتقديم وظيفة إنجازية تلزم املتلقي أو تؤثر فيو)

(، فةاألوىل تصةف العةامل 9(، وعىل ذلك فّرق بني األفعال التقريرية واألفعال اإلنجازية/األدائيةة)8«)بقولنا شيئا ما عىل وجو الضبط

عات، ويرتتب عليهةا نطة  )صةوت(، وإنجةاز حةد  اخلارجي، ويصدق عليها أن تكون صادقة أو كاذبة، والثانية ينجز هبا املتلفه أف

(، معيةدا بةذلك تصةحيح مةا كةان 10قويل )فعل إنجازي(، وما ينتج عنو )فعل تأثريي( أي ما يقوم بو املتحد  أو املتلقي بناء عليو)

 (.11يذهب إليو الفالسفة والنحويون حول وظائف اللغة والتلفه هبا يف سياقات متعددة)

                                                            

لوئني للرتمجة ينظر: جاك موشلر، وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة: جمموعة من األساتذة والباحثني بإرشاف عز الدين املجدوب، املركز ا ((1

 .21م، ص2010تونس، دار سيناترا، تونس، السحب الثاين، 

 م.1991أوستني، نظرية أفعال الكالم العامة )كيف ننجز األشياء بالكلامت(، ترمجة: عبدالقادر قنيني، أفريقيا الرشق، الدار البيضاء، د.ط،  ((2

 م.2010، 2وزو، ط:جون ل. أستن، القول من حيث هو فعل، )نظرية أفعال الكالم(، ترمجة: حممد حيياتن، عامل الكتب للنرش والتوزيع، اجلزائر، تيزي  ((3

الفلسفة يف العامل الواقعي، ترمجة: سعيد الغانمي، الدار العربية للعلوم نارشون، بريوت، منشورات اتختالف،  -جون سريل، العقل واللغة واملجتمع ((4

العنوان ذاتو، منشورة يف املركز القومي للرتمجة، م. وللكتاب ترمجة أخرى قام هبا: صالح إسامعيل، حتمل 2006، 1اجلزائر، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط: 

 م.2011، 1، ط: 1812القاهرة، العدد 

م، 2015، تونس، جون ر. سورل، األعامل اللغوية: بحث يف فلسفة اللغة، ترمجة: أمرية غنيم، مراجعة حممد الشيباين، دار سيناترا، املركز الوئني للرتمجة ((5

 .1ط: 

 .42،ص1م، ط: 2018لتداولية لألدب، ترمجة: حممد تنفو، ليىل أمحياين، مراجعة وتقديم سعيد جبار، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، إلفي بوتن، املقاربة ا((6

 .17-14ينظر: أوستن، نظرية أفعال الكالم العامة، ص ((7

 .17أوستن، نظرية أفعال الكالم العامة، ص ((8

 .57، 56املوسوعي للتداولية، صينظر: جاك موشلر، وآن ريبول، القاموس  ((9

 .50( ينظر: إلفي بوتن، املقاربة التداولية لألدب، ص(10

 .14ينظر: أوستن، نظرية أفعال الكالم العامة، ص ((11
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امللفوظات الوصفية التقريرية ليسةت يف واقةع »(؛ ألن 12اقحكم عىل ما نقول بمعيار الصدق أو الكذب)لذلك رأى أنو ت يمكن 

فظاهرها بالنسةبة إىل  "السامء متطر"األمر سوى ملفوظات إنجازية فعلها إنجازي مضمر. يظهر ذلك جليا عندما نتأمل مجلة من قبيل: 

(، وعةىل هةذا األسةاس يتضةح أن 13«)"أحذرك من أن السامء ستمطر"هو:  أوستن وصفي، وبائنها إنجازي، عىل اعتبار أن أصلها

اقحكم عىل امللفوظات مل يعد مرهونا بمعيار الصدق والكذب، وإنام يتمحور حول األثر الذي حيدثو فعل القول يف املَُخْاَئةب، فيكةون 

(، وتثري امللفوظات الوصفية إشكات عىل صعيد األثر، 14فعل اإلنجاز ناجحا أو فاشال بالنظر إىل مدى استجابة املتلقي سلبا أو إجيابا)

، فقد يكون حتذيرا وقد يكةون وصةفا عاديةا، وهةو مةا "النار تشتعل"إذ قد تكون حاملة ألثر إنجازي، وقد تكون وصفية، كملفوظ 

ياق ضةابطا لضةامن (، إذ يكةون هةذا السة15«)إىل عوامل السياق املحيط باملتخائبني»جعل سريل يشرتط لفهم ذلك رضورة العودة 

يف الةربط بةني الرتاكيةب اللغويةة »(، كام يتطلب معرفة قصدية املتكلم، التي تةتجىل 16معرفة إىل أي منهام ينتمي هذا امللفوظ أو ذاك)

(. وبنةاء عةىل 17«)ومراعاة غرض املتكلم واملقصد العام من اخلطاب، يف إئار مفاهيمي مستوف لألبعاد التداولية للظةاهرة اللغويةة

(، بل رأى أن الكلامت املنطوقة تستطيع أن تغري يف سلوك 18ميز أوستن بني ملفوظات إنجازية مضمرة وأخرى إنجازية رصحية) ذلك

املتلقي أو فكر  أو وضعيتو، وهي، من ثم، ت حتمل فكرة عادية بقدر ما حتمل قوت يتضمن إلزاما أو توجيها أو أمرا أو وعةدا، وهةي، 

كل ملفوظ ينهض عىل نظةام شةكيل دتيل إنجةازي تةأثريي... ويعةد »رتتب عليو آثار، فالفعل الكالمي هو من ثم، حتمل فعال قوليا ت

نشائا ماديا نحويا يتوسل أفعات قولية لتحقي  أغراض إنجازية... )كالطلب واألمر والوعد والوعيةد... إلةخ(، وغايةات تأثرييةة... 

فإهنا مجلة تعني التنبيو أو التذكري بأن عليةك أن ترتةدي  "اجلوبارد"ام نقول: (، فحين19«)ختص ردود فعل املتلقي )كالرفض والقبول(

فهو قوٌل حيمل وعدا باملجيء، وإذا متت خمالفتةو فةإن ذلةك ت يةدخل يف « أعدك أن آيت»ثيابا تتناسب مع حال الطقس، وحينام نقول: 

الفشل والنجاح حينئذ، وليس بمعيار الصدق أو الكذب، لذلك اقحسبان، بل يعني خرقا ملا يتف  عليو املتحادثون، وحيكم عليو بمنط  

وظيفةة امللفوظةات اإلنجازيةة هةي »(؛ ألن 20فامللفوظ يعني إنجاز فعل قويل، ويشرتط يف العبارات اإلنجازية أن تتالءم مع الواقع)

يتلفظةون بامللفوظةات، وبرشةط  حتقي  الفعل الذي يرصح املتلفظون بأهنم يقومون بو قحظة النط  بو، وألجةل هةذا السةبب الوحيةد

                                                            

 .21ينظر: املرجع نفسو، ص ((12

 .89، 88م، ص2016، 1جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، دار كنوز املعرفة، عامن، ط:  ((13

 .91ر: املرجع نفسو، صينظ ((14

عامل الكتب للنرش، اجلزائر، تيزي وزو، العدد  عمر بلخري، نظرية األفعال الكالمية وإعادة قراءة الرتا  العريب، جملة مقاربات يف األدب والعلوم اإلنسانية، ((15

 .39م، ص2010، ديسمرب 1

 .53ينظر: إلفي بوتن، التداولية، ص ((16

م، 2008، 1دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتا  اللساين العريب، دار التنوير، اجلزائر، ط:  -التداولية عند العلامء العربمسعود صحراوي، ((17

 .8ص

 .89ينظر: جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، ص ((18

 .55، 54مسعود صحراوي، التداولية عن العلامء العرب، ص ((19

 .100ن، نظرية أفعال الكالم العامة، صينظر: أوست ((20
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فإنني أقسم وأعد حقا، فهذ  األفعال جتعل  "أعد بذلك"، أو "أقسم عىل ذلك"احرتام بعض الرشوط الظرفية لألفعال، فعندما أقول: 

 (.21«)املقول واقعيا بطريقة أو بأخرى، ومن ثم تغري هذ  األفعال الواقع الذي أنتجت فيو

( هي: فعل القول، وفعل اإلنجاز )الفعل املتضمن يف القةول(، وفعةل التةأثري 22ثالثة أصناف)وقد حدد أوستن أفعال الكالم يف 

التلفه بقول ما؛ استنادا إىل مجلة من القواعةد الصةوتية والرتكيبيةة والدتليةة التةي  "فعل القول")الفعل الناتج عن القول(، ويعني بة

يرمي إليو املتكلم من فعل القول، كالوعد واألمر واتستفهام...، ومةن ثةم تضبط استعامل اللغة، ويعني بفعل اإلنجاز: القصد الذي 

مّيز يف هذا الصدد بني مخس ئبقات هي: ئبقة األفعال اقحكمية، وئبقة األفعال التنفيذية، وئبقة األفعال التعهديةة، وئبقةة األفعةال 

لذي حيدثو فعل اإلنجاز يف املَُخْاَئةب، فيدفعةو إىل الترصةف هبةذ  السلوكية، وئبقة األفعال العرضية. أما فعل التأثري فرياد بو التأثري ا

الطريقة أو تلك، ويتجىل التحديد بني هذ  األنواع الثالثة من حيث إن األول يرتبط بالتلفه، يف حني يرتبط الثةاين باملهمةة التةي يريةد 

 (.23املتلفه حتقيقها، يف حني يرتبط الثالث بتحقي  ما أراد املتلفه فعليا)

 (: 24قد تحه بعد ذلك أن خصائص الفعل الكالمي الكامل تتمثل يف)و

 أنو فعل دال. -

 أنو إنجازي )أي ينجز األشياء واألفعال اتجتامعية بالكلامت(. -

 أنو فعل تأثريي، )أي يرتك آثارا معينة يف الواقع، خصوصا إذا كان فعال ناجحا(. -

فقد انطل  من حيث انتهى أستاذ  أوستن، مرتكزا عىل أبرز ما ذهب إليو، حماوت تطوير  وتوضيح ما ُأمْجَِل فيو، مكرسةا  سريل أما 

جهود  إلعادة النظر يف نظرية أفعال الكالم من خالل حمورين متكاملني؛ خصص األول منهام لتحليل رشوط نجاح الفعل الكالمةي، 

(، وركز يف املحور األول عىل فعل اإلنجاز، معتربا أن البحةث يف قضةايا فعةل القةول 25الكالم) ويف اآلخر قدم نمذجة عامة ألفعال

الفلسةفة "ليس من اهتاممات فلسفة اللغة، بل من اختصاص فلسفة اللسانيات، مميةزا يف هةذا الصةدد بةني فلسةفة اللغةة ومةا أسةام  

اإلشةكاليات الفلسةفية املخصوصةة، مةن خةالل معاجلةة اتسةتعامل إىل حل بعض »، وأشار إىل أن الفلسفة اللسانية هتدف "اللسانية

العادي لكلامت خمصوصة، أو لعدد من العنارص األخرى يف ألسنية خمصوصة، أما فلسفة اللغة فرتمي إىل أن تصف، عىل نحةو واضةح 

ورة، وهةي ت هتةتم إت عةىل نحةو من زاوية فلسفية، بعض اخلاصيات العامة املتعلقة باأللسن، شأن اإلحالة والصدق والدتلة والرض

أن البحث يف فعل التأثري يبقى حمل شك وريبة؛ لكونو يتعةدى جمةال »(، كام بنّي 26«)عريض بعنارص خمصوصة ضمن لسان خمصوص

                                                            

 .44إلفي بوتن، املقاربة التداولية لألدب، ص((21

 .89جواد ختام، التداولية أصولو واجتاهاهتا، ص ((22

 .58، 57، ومسعود صحراوي، التداولية عند العلامء العرب، ص91-86أصولو واجتاهاهتا، ص ينظر: جواد ختام، التداولية ((23

 .59ء العرب، صلامينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند الع ((24

 .91ينظر: جواد ختام، التداولية، ص ((25

م، 2015، تونس، جون ر. سريل، األعامل اللغوية: بحث يف فلسفة اللغة، ترمجة: أمرية غنيم، مراجعة حممد الشيباين، دار سيناترا، املركز الوئني للرتمجة ((26

 .19، 18، ص1ط: 
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(، ويؤكد جواد ختام أن تركيز سريل عىل فعل اإلنجاز قد قاد  إىل التمييز يف كل ملفةوظ بةني الفعةل القضةوي والقةوة 27«)التداولية

أن كةل »(، ويوضةح سةريل 28إلنجازية، إذ اجلملة التي يتم التلفه هبا تتضمن حمتوى قضوّيا، فضال عن قةوة إنجازيةة مالزمةة لةو)ا

تواصل لغوي يستدعي أعامت لغوية، وأن الوحدة يف التواصل اللساين ليست الرمز أو الكلمة أو اجلملة وت حتى الشكل املنجز للرمز 

ي إنتاج الرمز أو الكلمة أو اجلملة أو إصدارها عند إنجاز عمل لغوي، فإن تعترب الشكل املنجز رسالة هو أن والكلمة واجلملة، وإنام ه

تعترب  منتجا أو مصدرا، وعىل نحو أدق، فإن إنتاج شكل مجلة منجز أو إصةدار  باتمتثةال إىل رشوط معينةة هةو عمةل لغةوي، وأن 

(، وقد حدد سةبعة رشوط تةتحكم يف الفعةل اإلنجةازي 29«)لدنيا للتواصل اللغوياألعامل اللغوية... هي الوحدات األساسية أو ا

هي: الرشوط األولية، والرشوط التحضةريية، ورشوط الغايةة، ورشوط املواضةعة، ورشوط القصةد، ورشوط املحتةوى القضةوي، 

 ورشوط الوفاء/ اإلخالص. 

، من خالل ما تم ئرحو حول أفكار أوستن، منطلقةا مةن ومن خالل هذ  الرشوط حاول أن يقدم نمذجة عامة لألفعال الكالمية

تغيري املنهجية املعتمدة، من خالل التمييز بني األفعال، واألعامل من جهة، والرتكيز عىل مقاصد املتكلمني من جهة أخرى، وانتهةى إىل 

لفوظةات اإلخباريةة، وامللفوظةات أن هذ  األعامل تصنف يف مخسة أصناف هي: امللفوظات التعهديةة، واملفلوظةات اإلنجازيةة، وامل

الترصحيية، وامللفوظات التعبريية. وأضاف بعد ذلك إىل مكونات الفعل الكالمي املبارش التي تطرق إليها أوستن مكونا آخر هو الفعل 

 املحتةوى القضوي، كام اهتم بموضوع األفعال غري املبارشة وعم  دراستها، إذ اتضح أن بعض األفعال تفصح عن معان معرب عنها يف

التي قد تكون ترصحيية تتضمن ملفوظا ترصحييا )أرصح أن اجلو حار(، وقد تكةون دعةوة إىل إغةالق  "اجلو بارد"القضوي للجملة: 

 (.30النافذة إذا كانت مفتوحة، يف تلك املقاصد التي ت تتضح إت من خالل السياق وقرائن األحوال)

إىل إنضاج نظرية األفعال الكالمية وجعلها تبدو مكتملة؛ فإن الدارسني قد أخةذوا وبالرغم من املحاوتت اقحثيثة لسريل، وسعيو 

 -عىل الرغم من استيفائو قدرا كبريا من الثراء املفةاهيمي-أن العمل الذي أنجز  سريل »عليو بعض املآخذ، ويؤكد مسعود صحراوي 

الرغم من الدقة التي حتّراها فةإن يف عملةو مواضةع إلعةادة  حيتاج إىل مراجعة وتعديل، وهذا حمل نقد مربر من بعض الدارسني، فعىل

 (.31«)النظر واملراجعة والتعديل

وعىل الرغم من ذلك كلو فإن أوستن وسريل كليهام، قد أثبتا ما لنظرية األفعال الكالمية من أمهية ت يستهان هبةا يف دراسةة اللغةة 

و من قيمة تفتة، متحورت حوهلا النظرية التداولية كلها وقامت عليها أركاهنا، واألدب والفكر، ولفتا أنظار الدارسني إىل ما حتتوي علي

وهي، من ثم، متنح الدارس مفاتيح ملعرفة القوة التي تتوفر عليها اللغة ومكونات اخلطاب، فضال عن املعاين التي استعملت من أجلها 

 اللغة يف سياق دون غري .

                                                            

 .91واد ختام، التداولية، صج ((27

 .92ينظر: نفسو، ص ((28

 .39جون ر. سورل، األعامل اللغوية، ص ((29

 . 95-92ينظر: جواد ختام، التداولية، ص ((30

 .60مسعود صحراوي، التداولية عند العلامء العرب، ص ((31
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قصةص قصةرية  -هل تشرتي ثيةايب؟»قاربة األفعال الكالمية يف املجموعة القصصية وجدير بالذكر أن هذا البحث سيسعى إىل م

م، مةن خةالل مةا ذهةب إليةو أوسةتن 2018(، للقاصة بلقيس امللحم، الصادرة عن مكتبة املتنبي، يف الرياض، عام 32«)من العراق

كشف مضامينو وئرائة  اشةتغال األفعةال الكالميةة وسريل معا، تاركا املجال للنص ذاتو ليمنح الباحثة األدوات التي يراها مناسبة ل

إىل أن البحث مل يشتغل عةىل األفعةال  -هنا-فيو، إت أن البحث سريكز عىل ما توصل إليو سريل من تقسيم ونتائج، كام ينبغي أن نشري 

ل عىل قضية معينة، وهو ما سةنرا  يف الكالمية كلها التي أشار إليها سريل، بل عىل املهيمن منها، واملتوفر يف املجموعة القصصية، والدا

 اآليت:

 أوت: األفعال الكالمية املبارشة

وهي األفعال التي يطاب  الكالم فيها الواقع، كاألقوال الدالة عىل الثبات، واألفعال اإلخبارية، واألفعال الدالةة عةىل اقحكةم، وت 

 (.33يدل يشء منها عىل التصدي  وت عىل التكذيب)

 اإلخباريات -1

ف، هي وصف قضية معينة، أو واقع ما، بحيةث يصةدق  األفعال الكالمية املبارشةومن  نجد اإلخباريات، واإلخباريات، كام ُتَعرَّ

عىل هذا الوصف مسألة الصدق أو الكذب؛ انطالقا من مطابقتو أو عدم مطابقتو للواقع، واجتا  املطابقة يف الغرض اإلخباري هو مةن 

ط عام للمحتوى القضوي يف اإلخباريات؛ ألن كل قضةية يمكةن أن تشةكل حمتةوى يف اإلخباريةات، القول إىل العامل، وت يوجد رش

(، ويرد هذا النوع بكثرة يف املجموعة القصصية املدروسة منةذ الةنص األول، 34وأفعال هذا الصنف كلها حتتمل الصدق أو الكذب)

 املطاب  للواقع، ومن األول نجد:بصنفيو، الفعل اإلخباري غري املطاب  للواقع، والفعل اإلخباري 

متوز، قةائال هلةم بأنةو وجةد  14لست أفضل حات من صديقي البرصاوي عباس جابر، الذي ئرق باب أحد األحزاب يف شارع »

فوجةدوا كلبةا ميتةا  واحدا من عنارص ميليشياهتم مقتوت يف منطقة الطويسة حتديدا حتت جرس األمحر، فهرعوا معو ليدهلم عىل املكان،

 (.35«)وقد غّطا  باجلرائد القديمة كام تغطى جثامني األموات فأوسعو  رضبا واهتمو  باجلنون

ترتبط األفعال الكالمية يف سياق هذا القول بمفارقة ترسخ انقالب امللفوظ عىل ما يوحي بمطابقتو للواقع يف شقو األول، إذ خيةرب 

ق أعضاء اقحزب زعمو، ويةذهبون معةو إىل مكةان وجةود اجلثةة، البرصاوي يف امللفوظ بموت أحد أعضاء ميليشيات اقحزب، ف يصدِّ

ئةرق، "الرضب، واتهتام باجلنون، فقد ارتبطت األفعال الكالمية:  -بناء عىل ذلك-لكنهم جيدون امليت كلبا، فكان جزاء البرصاوي 

ة إخبارية أوىل تبدو مطابقة للواقةع، وهةي ، بحقيق"قائال، وجد، مقتوت، فهرعوا، ليدهلم، فوجدوا، غطا ، تغطى، فأوسعو ، واهتمو 

موت أحد أعضاء ميليشيات اقحزب، إذ يوجد ميت، وتوجد جثة، ويوجد مكان توجد فيو تلك اجلثة، وحقيقة ثانيةة تنةاقض اقحقيقةة 

نت يف النتيجةة، وهة ي األثةر الكةيل األوىل وهي أن امليت كلب، وحقيقة ثالثة هي أن منجز الفعل الكالمي جمنون، وحقيقة رابعة ُضةمِّ

                                                            

 م.2018، 2، ط: قصص قصرية من العراق، مكتبة املتنبي، الرياض -بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب؟ ((32

مقاربة تداولية، جملة رفوف، خمرب  -، وسعاد شايب، األفعال الكالمية واألفعال اقحجاجية يف سورة النمل17ينظر: أوستن، نظرية األفعال الكالمية، ص ((33

 .223م، ص2015، ديسمرب 8املخطوئات اجلزائرية يف إفريقيا، جامعة أدرار، اجلزائر، العدد 

 .58م، ص2007، فيفري 12ويل، نظرية اقحد  الكالمي من أوستن إىل سريل، جملة األثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العددينظر: العيد جل ((34

 .11بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((35
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الناتج عن هذا الفعل الكالمي غري املطاب  للواقع املتمثل يف الرضب واتهتام باجلنون، وهو ناتج عام تركو الفعل اإلنجازي مةن تةأثري 

( فةإن الفعةل الكالمةي 36جسدي وفكري يف املَُخْاَئبني، فإذا كانت الغاية منو محلهم عىل اختاذ موقف، أو تغيري فكرهم أو سلوكهم)

اإلخباري هذا قد نجح يف ذلك، إذ قام بإيصال رسالة ظاهرة إىل املَُخْاَئب، وهي أن ثمة ميتا من أفراد ميليشياتكم، ورسالة مبطنة هي 

أن ميليشيات اقحزب كالب ت غري، وهو ما يربر رد الفعل العنيف الذي اختذ  املَُخْاَئب ضد ، ومن ثم فإن امللفوظ يتضةمن افرتاضةا 

(، وهو أن البرصاوي يعرف مكان مقر اقحزب وأفراد  ومليشياتو، كةام أنةو يةبطن 37ىل معطياتو بني املُتكلم واملَُخْاَئب)مسبقا متف  ع

 قوت مضمرا يتمثل يف كراهيتو للحزب وعنارص .

هربت مةن جنةون البلد مفرمة كربى. واجليف التسع التي تسأل عنها »ومن األفعال اإلخبارية املطابقة للواقع نجد امللفوظ اآليت: 

جالدهيا إىل النهر. كيف وصلت إليو؟ ت أدري. املهم أن األسامك أكلت ما أكلت. وما تبقى من أجسادهم ئفح ليقتل أمي أو ليجعةل 

 (.38«)العامل يصف النظام باملجنون. وأي جنون؟

تمثلة يف أن البلد مفرمة كربى، وهي أفعال يتضمن امللفوظ أفعات كالمية تسعى إىل إثبات حقيقة النتيجة التي تبدو بمثابة اقحكم امل

تقدم وصفا إخباريا للبلد، ودعام هلذا الوصف، الذي يقدم الواقع والنظام عىل أنو يتجاوز املنط ، ويوضح ذلك وصفو بةاجلنون، وأي 

قوة إنجازية تثبةت جنةون جنون؟، ويؤكد اإلخبار يف هذا السياق أن الفعل اإلخباري يتطاب  مع الواقع، ويؤكد أنو يريد الوصول إىل 

الواقع، واشتداد ظلمو عىل من يقع عليهم وئأة نظامو، وتطاب  امللفوظ مع الواقع يتضةمن قةرائن توكيديةة تسةعى إىل ترسةيخ قوتةو 

( تلك، فثمة جثث تسع، وأمو العارشة منها، ويؤكد أهنا هربت من جالدهيا، لتموت يف النهر، فثمة مفرمة يف الرب )جةالدون  اإلنجازية

والنهر )األسامك(، إنو يقدم إخبارا عن الواقع يصح إئالق الصدق عليو، وقد أكد ذلةك وصةف النظةام بةاجلنون، وقةد صةب  ذلةك 

 بصبغة بالتعجب الذي يتضمن تأكيدا وهتويال يف اآلن ذاتو )وأي جنون؟(، ليؤكد أن التطاب  مع الواقع بشع.

ت هيمنةي أن تنتهةي اقحةرب أو ت. لقةد احرتسةنا مةن »قول السةارد:  "زريابأرملة "ومن األفعال املطابقة للواقع نجد يف قصة 

(، فامللفوظ يتضمن فعلني كالميني )احرتسنا(، و)مل نحرتس(، وردا يف سياق إخبار السارد عن 39«)بعضنا، ومل نحرتس من الكراهية

رب أيضا، وهو ما جعل املحتوى القضوي للقضية قضية ُمَطابَِقة للواقع اهلش، وهي قضية الكراهية التي أججت اقحرب وأججتها اقح

صادقا ومطابقا ملا يعتمل يف الواقع، فالكل حيرتس من اآلخةرين، لكةنهم مل حيرتسةوا مةن الفاعةل اقحقيقةي الةذي يرضةب نسةيجهم 

ومهةا  بقائهةا، اتجتامعي والروحي وهو الكراهية، وهذان الفعالن قد جاءا يف سياق توضيحي لسبب غياب اتهتامم بنهاية اقحرب أو

 سبب ملا يمثل نتيجة سبقتها، وهي قناعتو يف أن ما أنتجتو اقحرب من كراهية جعلتو ت يفكر يف اقحرب لذاهتا، بقدر ما يفكر فيام أفرزتةو

 اقحرب من كراهية.

 

 

                                                            

 .56ينظر: العيد جلويل، نظرية اقحد  الكالمي من أوستن إىل سريل، ص ((36

 .30ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلامء العرب، ص ((37

 .16، 15بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((38

 .167بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((39
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 األفعال التعبريية -2

حاتت نفسية متنوعة، كامللفوظات التةي تعةرب عةن متثل األفعال التعبريية جمموعة من األفعال التي تعرب عام يشعر بو املتلفه، من 

(، ويتمثةل غرضةها اإلنجةازي يف التعبةري عةن املواقةف النفسةية تعبةريا يتةوافر فيةو رشط 40الفرح واألمل واقحزن والندم واخلوف)

(، 41 مطابقةا للكلةامت)اإلخالص، وليس هلذا اتجتا  رشط املطابقة، إذ املتكلم ت حياول أن جيعل الكلامت مطابقة للعةامل وت العةامل

(، وت يتعلة  الفعةل التعبةريي عةن 43(، تعبريا يتوافر عةىل رشط اإلخةالص)42) وإنام تعرب عن اقحال املميزة يف املحتوى القضوي

املتكلم فقط، بل يعرب أيضا عن حال املَُخْاَئب ورد فعلو، فيسمى األول بالفعل الذايت الذي يعةرب عةن نفسةية وسةيكولوجية املةتكلم، 

 سمى الثاين بالفعل اتجتامعي الذي يعرب عن نفسية وسيكولوجية املَُخْاَئب.وي

ومن أمثلة التعبرييات ما يدل عىل اخلوف من جهة، وعىل اإلحباط من جهة ثانية، وهي أفعال مشرتكة ذاتية واجتامعية مةن حيةث 

ة ثانية، ويبدو ذلك مةن خةالل املحادثةة التةي تعبريها عن حال الذات وانفعاتتو من جهة، وانفعاتت صديقو جورج وحالو من جه

هل لديك مفرمة يدوية للسبانخ وامللوخية؟ أشةتهي أن أئبخهةا وأذيقةك منهةا. »تدور بني السارد وصديقو جورج عىل النحو اآليت: 

 (.44«)قي!فأجبتو بأن املجانني ت يغامرون فيتعاملون مع مثل هذ  اآلتت اقحادة، يضحك جورج ويردد شو جبان رصت يا عرا

فهذا امللفوظ يعرب عن السلوكيات واقحاتت اتنفعالية للمتكلم واملَُخْاَئب معا، تعبريا فيةو إخةالص وصةدق مواقةف متنوعةة، 

(، فالسارد يعرب عن قلقو وشكو مما يعتمل بداخلو، وقد أصبح شكو بذاتو بمثابةة 45تشكل رد فعل واستجابة أيضا من قبل املَُخْاَئب)

ازة أي وسيلة حادة، حتى وإن كان فيها خدمتو الشخصية(، فهو إذ يتعمد التخيل عن أي وسيلة حتمل معنى العنةف، القناعة )عدم حي

ولوازمو، ت يتخىل عنها لذاهتا، بل يتخىل عنها ملا حتتويو من رمزية نابعة من فعل العنف املحيط بةو، العنةف الةذي يامرسةو اجلةالدون، 

هذا امللفوظ وما يتضمنو من فعل كالمي بعد حديث السارد وصديقو جةورج عةن اجلثةث واملةوت ويتسم بو الواقع، تسيام وقد ورد 

، ومهةا فعةالن يبوحةان عةن مشةاعر "فيتعاملون"، والفعل «ت يغامرون»الذي حييط هبام، وقد عرب عن نفسيتو يف سياق النص بالفعل 

، كام أنو يعرب عن نفسو تعبريا وجدانيا واصفا إيا  بةاملجنون الةذي ت الذات حيال هذ  اآلتت، فحيازهتا والتعامل معها بمثابة املغامرة

يغامر يف حيازهتا أو التعامل معها. يف حني ينتج عن جورج فعل كالمي تعبريي يعرب فيو عن مشاعر  وانطباعاتو حيال ذلةك، فالفعةل 

، فجةورج يعةرب «شةو جبةان رصت يةا عراقةي!»و الذي يعرب عنو السارد يثري لدى جورج انطباعا عنو، وعن العراقي بشكل عام، وه

بوسائة استفهام تعجبي إنكاري عن اإلحباط الذي أصابو واملفاجأة معا؛ جراء ما وصل إليو العراقي من جبن، ينم عن اخلوف، وهةو 
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يتضةمن الدال عىل التحول والوضع الةذي آل إليةو السةارد والعراقةي عمومةا، وذلةك  "رصت"إحباط يمثل نتيجة يتضمنها الفعل 

 افرتاضا مسبقا بأن جورج يعلم بأن العراقي كان شجاعا قبل فعل التحول.

التفت مانع إىل أبيو الذي أسند ظهةر  عةىل أريكةة كرسةت رجلهةا. »ومن األفعال التعبريية الدالة عىل اقحزن نجد امللفوظ التايل: 

 (.46«)يو: ماذا لو كان هذا حلام؟!انحنى أمامو قائال وهو يضغط عىل أصابعو املجعدة ويصوب نظر  يف عيني أب

فامللفوظ حيمل سلوكا تعبريّيا ناجتا عن واقع اقحال الذي آل إليو وضع األب واتبن؛ نتيجة ملا شاهدا  من دمار حصل لبيتهام جراء 

خيلو مةن التمنةي القصف والدمار، وهو ما جعلهام يعيشان حالة حزن شديد مل يستطع أن يصدقو اتبن، فعرب عنو باتستفهام الذي ت 

بأن يكون ما يرا  حلام، فالغرض اإلنجازي هنا هو التعبري عن املوقف النفيس الناتج عام حد  يف الواقةع، لكةن مةا يةرا  يتعةاىل عةىل 

العقل واملنط  ويدفعو إىل عدم تصديقو، فعرب عن الواقعة بانفعال نفيس عرب عنو اتسةتفهام الةذي يتضةمن معنةى رصحيةا هةو عةدم 

ملا حد ، ومعنى ضمنيا هو متني أن ما حيد  جمرد حلم عابر. وذلك كلو ناتج عن قسوة الواقةع الةذي أنةتج سةلوكا لةدى التصدي  

، وهي أفعةال تةرتجم حالةة الةذهول الناجتةة عةام «انحنى، يضغط، ويصوب»األب واتبن، وهو سلوك عرب عنو الرسد بأفعال اتبن 

 يشاهد  من دمار ملنزلو، جعلو حيزن بشدة.

 لتزامياتات -3

غرضةها اإلنجةازي يف »(، يعرف جيدا أنو قادر عىل إنجاز ، ويتمثةل 47وهي أن يلزم املتحد  نفسو بإنجاز يشء ما يف املستقبل)

التزام املتكلم بفعل يشء يف املستقبل وجتا  املطابقة فيها من العامل إىل الكلامت، ورشط اإلخةالص هةو القصةد، ويةدخل فيهةا الوعةد 

تلتزامات أمور زمانية، عىل اعتبار أهنا تظهر يف قحظة زمنية معينة، وتنقيض يف قحظةة أخةرى، أي أهنةا تبةدأ قحظةة (، وا48«)والوصية

قتيض التزام املتلفه، وتنتهي قحظة وفائو بام التزم بو، فال هي أمور نفسية وت أمور مادية، أي أهنا ت تتداخل مع جتربة من التجارب، إذ ت

وجود الكائن ذي  -أيضا–، مشاركا )أو مشاركني( ومضمونا حمددا وهذا ما يقرهبا من التجارب التي تقتيض اتلتزامات، يف آن واحد

 (.49التجربة املعينة)

ومن هذا النوع نجد رد األم عىل ابنها بأهنا تلتزم برعاية زوجها، وعليو فإهنا لن تستطيع اقحضور معو يف املهرجان الةذي سيشةارك 

أنت تضحني هواية علمود . يسةتاهل، خةيل السةموم »فيو لسبب اشتداد مرض زوجها، فيحاول أن يثنيها عن اتلتزام برعايتو بقولو: 

ت حتجي هيج، وإن كان زوج أمك، أظل زوجتو ومن حقةو عةيلَّ »فكرتو وترص عىل التزاماهتا جتاهو قائلة: (، لكنها ترفض 50«)تنفعو

 (.51«)أن أكمل معو املشوار، بعدين هو تاب ومن تاب تاب اهلل عليو
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 ورد يف سةياق فالفعل الكالمي ورد يف سياق يظهر صعوبة ما تلتزم بو األم جتا  الزوج وقسوتو، فهي تضحي كام يقول اتبةن، كةام

مكاشفة اتبن هلا أن زوجها ت يستح  ذلك لسبب يرا  وهو أنو يتعائى، لكنها، برغم ذلك كلو، ترفض، وترص عىل التشبث بالتزامها 

، وذلك يعني أن ثمة افرتاضا مسبقا يؤكد معرفة اتبن أن زوج أمو كةان «من تاب تاب اهلل عليو»نحو ، مرتكزة عىل فعل إقناعي مفاد  

ائى، كام يؤكد أنو قد تاب، وهو ما جعل األم تتوجو إىل اتبن بفعل النهي: ت حتجةي هيةك، مشةددة عةىل أن التزامهةا نحةو  هةو يتع

واجب الزوجية عليها، فقد ورد الفعل الكالمي يف سياق ضمني مفاد  التزم بة... أنا ملتزمةة بةة....، وقةد حتقة  الفعةل الكالمةي يف 

 وعدم الذهاب مع اتبن إىل املهرجان.البقاء مع الزوج لرعايتو، 

قبل يوم فقط من املهرجان وقةف أمةام »ومن األفعال الدالة عىل اتلتزام نجد فعال كالميا التزاميا دات عىل الوعد يف قول السارد: 

 (.52«)املرآة وحد  نفسو بأمهية أن يكون جادا لريفع رأس الكوفة ورأس أبو فالح املسكني

ثل يف إلزام السارد نفسو ووعد  هلا وللكوفة و)أبو فالح( ضمنيا بأنو سريفع رأس الكوفة ورأس )أبو فةالح( فالفعل اإللزامي يتم

(، فإذا كان مل يلتزم )أمةام أبةو فةالح( 53«)اهلل يوفقك يا وليدي نريدك ترفع راسنا»الذي كان قد ئلب منو أن يرفع رؤوسهم بقولو: 

ك تحقا، عىل اعتبار أن املشاركة الفاعلة يف املهرجان ت ختص الذات فقط بل ختص كل من حينام ئلب منو ذلك فإنو قد ألزم نفسو بذل

يعرفو، ومن ثم فهو ملزم برفع رؤوسهم بذلك، وهو يعرف أن رفعو لرؤوسهم لن يكون إت إذا كان جادا، وقد ورد الفعةل الكالمةي 

، وقةد جتسةد الفعةل يف قةوة «لريفع رأس الكوفة ورأس أبو فةالحوحد  نفسو بأمهية أن يكون جادا »يف سياق ملزم لو عرب امللفوظ: 

 إنجازية مستلزمة هي الوعد واتلتزام بو.

ساكو تعهدت يل بأن توصل رسائيل إىل أصحاهبا. وبأهنا ستعيد كتابتهةا بعةد اقحرية  »ومن األفعال اتلتزامية نجد امللفوظ اآليت: 

ار حيث تقع هناكاهلائل الذي اشتعل يف مديرية الربيد فضاعت مع   (.54«)الرماد الذي غطى الضفة اجلنوبية لنهر العشَّ

يرد الفعل الكالمي مبارشا وواضحا هنا )تعهدت(، وهو فعل يعني أن الذات ألزمت نفسها بتنفيذ ما تعهدت بو يف املستقبل، وهو 

نيص ما يدل عىل أن ساكو قةد وفةت بتعهةدها، يف فعل جاء يف سياق ملزم، وتتمثل قوتو اإلنجازية يف الوفاء بو، وقد وجد يف السياق ال

 (.56(، ليدل ذلك عىل اإلخالص ومطابقة قصد ساكو لدتلة اخلطاب)55«)واستطاعت ساكو أن تفي بوعدها»قول الساردة: 

املبارشة أن حتدد املقاصد املتضةمنة يف اخلطةاب القصيصة، كةام اسةتطاع اخلطةاب القصيصة أن  لقد استطاعت األفعال اإلنجازية

 يوظفها بكيفيات متعددة لتعزز املقصدية التي ينوي املتخائبون حتقيقها من خالل ملفوظاهتم.

 ثانيا: األفعال اإلنجازية غري املبارشة

لبالغة العربية باإلنشاء، لكنها مةن حيةث القةوة اإلنجازيةة ختةالف قصةدية تنتمي األفعال الكالمية غري املبارشة إىل ما يعرف يف ا

(، لذلك تعرف بأهنا غري رصحيةة وت مبةارشة، 57«)يتعدى قصد  ما قالو إىل ما هو أكثر منو»املتلفه الذي ت يعني ما يقول مبارشة بل 
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(، وهي ملفوظات ت تدل صيغتها عىل ما تةدل عليةو 58وحتقيقها يتوقف عىل عوامل منها السياق اللغوي واقحال، أو وضعية التبلي )

كاألمر، واتستفهام، والنهي... إلخ، بل تذهب إىل أبعد من ذلك، وحتتاج إىل اتستلزام اقحواري ملعرفة املقصدية الناشئة عنها. ومةن 

نبنةي مقصةودها املبةارش عةىل إدراك خالل استقراء املجموعة القصصية تبني توافر جمموعة من األفعال الكالمية غةري املبةارشة التةي ي

 مقصودها غري املبارش، وهو ما دفعنا إىل إفراد حّيز خاص بدراستها ومعرفة تراكيبها وئرائقها ودتتهتا عىل النحو اآليت:

 اتستفهام -1

بوسةائة أداة مةن ئلةب الفهةم، أي ئلةب العلةم ب ةء مل يكةن معلومةا، »يف العادة يعتةرب اتسةتفهام باب ةا إىل املعرفةة، إذ هةو 

(، ويندرج اتستفهام ضمن ما يعرف بالتوجيهات الطلبية التي يطلب بوسائتها من املَُخْاَئب القيام ب ء مةا، وغرضةها 59«)أدواتو

لرشةط اإلنجازي يتمثل يف توجيو املَُخْاَئب إىل القيام بالفعل والتأثري عليو، واجتا  املطابقة مةن العةامل إىل الكلةامت، واملوقةف املرافة  

(، وت يشةرتط أن جيةاب عةن اتسةتفهام مةن قبةل 60النزاهة هو الرغبة، واملحتوى القضوي هو أن املَُخْاَئب جيب أن يفعل شيئا ما)

(، أي إنةو يفةارق دتلتةو 61املَُخْاَئب؛ ألن ُأْفُقو الدتيل خيرج إىل أغراض جمازية كام هو معروف، إذ قد يأيت تعجبا أو نفيا أو توبيخةا)

املبارشة التي وضع لتأديتها، ومن ثم فال ينتظر منو تأدية ما وضع لو يف األصل، بل ينظر إليو من زاوية نظر ما وضع من أجةل األصلية 

تأديتو من مقصدية قد ت تفهم إت من خالل السياق، ومقتىض اقحال، والقرائن النصية املمكنة، ويتطلب من أجل الوصةول إىل معرفةة 

 عرفة املعنى املبارش أوت. وهو ما سنرا  من خالل اآليت:املعنى غري املبارش لو م

( يفتتح السارد النص بجملة إنجازية استفهامية مركبة، حتتةوي عةىل فعلةني إنجةازيني مبةارش 62«)املفرمة»يف القصة املوسومة بة

(، 63«)ن قال بةأنني لسةت بمجنةون؟م»وغري مبارش، فالفعل املبارش يتمثل يف ظاهر ما تعرب عنو اجلملة وهو اتستفهام الظاهر فيها: 

وهذا الفعل ليس هو املقصود من الكالم، أي ت يقصد بو اتستفهام بقدر ما يقصد بو إنجاز فعل غةري مبةارش، وهةو حماولةة اإلثبةات 

ة اإلنجازية التةي لصفة اجلنون ونسبتها إىل املتلفه، وهو ما جعل القوة اإلنجازية املبارشة لالستفهام غري واردة، بل املستهدفة هي القو

تفهم من القول عند إئالقو، وهي إثبات ما يزعم اآلخرون نفيو، وهو جعل اجلنون تزمة مةن لةوازم الةذات املتلفظةة، وهةي تزمةة 

، وهي صفة تزمة تتكرر يف سياقات الةنص بأشةكال متعةددة، منهةا اجلنةون الفكةري، «بمجنون»يف « الباء»وكذلك بة« أن»مؤكدة بة

الروحي، لكن ت وجود للجنون بمعنا  املتعارف عليو، املتمثل يف غياب العقل ومفارقة الطبيعة البرشية، وافتتاح الراوي ومنها اجلنون 

                                                                                                                                                                                          

 .82حممود أمحد نحلة، آفاق جديدة، ص((57

واألدب اجلزائري، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد  ينظر: يسمينة عبدالسالم، نظرية األفعال الكالمية يف ظل جهود أوستن، جملة املخرب، أبحا  يف اللغة ((58

 .109، 08م، ص2014، 10

 .18م،ص2001، 5عبدالسالم حممد هارون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط:  ((59

دراسة تداولية، جملة األستاذ للعلوم  -أمحد الزعرت ، وهادي سدخ زغري، قصيدة76ينظر: جاك موشلر، وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، ص ((60

 .35، 34م، ص2017، املجلد األول، سنة 221اإلنسانية واتجتامعية، كلية الرتبية/ابن رشد للعلوم اإلنسانية، جامعة بغداد، العدد 

 .37دراسة تداولية، ص -ينظر: هادي سدخ زغري، قصيدة أمحد الزعرت ((61

 .11بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((62

 .11املصدر نفسو، ص ((63



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 180 - 

القصة هبذا اتستفهام اإلثبايت يعني هتيئة القارئ ولفت انتباهو إىل أبرز سامت الشخصية أوت، ودفعو إىل البحث عن تفاصيل ذلةك يف 

 أنو قد أنجز فعال تأثريّيا عىل القارئ يف دفعو إىل قراءة النص ومعرفة تفاصيلو أيضا.النصثانيا، وهو ما يعني 

 ونجد يف هذا النص أيضا استفهامات ت جياب عنها، وت ُينْتظر اإلجابة عنها، بل خترج عام وضعت هلا، كام هو يف امللفوظ اآليت:

 هل يعقل أن تغيب عنكم حقيقة اجليف التسع؟ -»

 كرها؟هل ما زلت تتذ -

 (.64«)كيف ت أتذكرها يا جمنون! -

فهذ  اتستفهامات ت ينتظر منها إجابات، بل إن اإلجابة عن األول والثاين تأيت باستفهامات أخرى وهي استفهامات بةدورها ت 

، «ة اجليف عةنكمأستنكر غياب حقيق»تعني ئلب املعرفة أيضا، فاألول خيرج عن معنا  املبارش املتمثل يف ئلب املعرفة، وأصبح معنا  

التعجةب وغادر قوتو اإلنجازية املبارشة املتمثلة يف اتستفهام، إىل القوة اإلنجازية املستلزمة التي تعني اتستنكار. أما الثاين فإنو يعنةي 

يةة املسةتلزمة ، وقوتةو اإلنجاز«أتعجب من كونك ما تزال تتةذكرها؟»إذ معنا  املبارش اتستفهام، أما معناها غري املبارش فهو التعجب 

تتمثل يف التعجب، وكذلك الثالث خيرج عن معنا  اتستفهامي املبارش إىل غري املبارش املتمثل يف اإلخبار املفيضة إىل التوكيةد بتةذكرها 

 ، وقوتو اإلنجازية غري املبارشة املستلزمة هي التوكيد.«أؤكد تذكري هلا»

الةت يل: هةل سةنطهر األرض بةامللح والوعةود واألغةاين؟ أت تةرى ق» ومن اتستفهامات التي تفارق ما وضعت هلنجد أيضةا:

 (.65«)الكراهية تلمع يف أعينهم؟ أولئك األوغاد اغتالوا زوجي العازف؟ هل سنبحر ونرتك األرض لألشباح؟ وملتحف اجلثث؟

ية، إذ جةاء الفعةل سةنطهر ورد يف امللفوظ مخسة استفهامات جاء األول منها مفارقا تستفهاميتو املبةارشة، حةامال ملعنةى السةخر

مسبوقا هبل اتستفهامية، التي ت تعني اتستفهام بل تشري إىل غرض تداويل غري مبارش آخر يتمثةل يف السةخرية مةن الوعةود التةي ت 

ألرض تنجز وت يصاحبها ما يشري إىل اإلنجاز، كام حييل إىل غرض تداويل غري مبارش آخر يتمثةل يف اتسةتنكار، إذ ت يمكةن تطهةري ا

 بامللح واألغاين والوعود، فاملتلفه ت ينتظر إجابة، بل إنو قدم سؤات ت جياب عنو بقدر ما وضع سؤات حيمل معنى مفارقا تستفهاميتو

 مؤكدا استحالة حتقي  ما استفهم عنو، ساخرا منو يف اآلن ذاتو.

كام حيمل القوة اإلنجازية غري املبارشة لو التي تفهم مةن سةياق  أما اتستفهام الثاين فإنو حيمل القوة اإلنجازية املبارشة لالستفهام،

الكالم ومقتىض اقحال، وهي اتستغراب، إذ تطرح الذات استفهاما ت يقصد منو اتسةتفهام لذاتةو، وت ينتظةر منةو إجابةة عنةو، بةل 

 ألرض منهم )اتحتالل(.تستغرب من خاللو من عدم رؤية املَُخْاَئب للكراهية التي تبدو يف عني من جيب تطهري ا

فهو استفهام يغيب عنو أداة اتستفهام املبارشة، ويستعاض عنهةا بعالمةة « أولئك األوغاد اغتالوا زوجي؟»أما اتستفهام الثالث 

م اتستفهام فقط، ويرمي إىل توكيد اقحادثة وإثبات القضية ذاهتا من خالل ذلك، فضال عن اشتاملو عىل نةربة التحفيةز مةن أجةل القيةا

ت يقدم ما يؤدي فعليةا إىل الةتخلص مةنهم؛ وتطهةري  -كام يفهم من السياق-بفعل التطهري، فاملَُخْاَئب يدرك أهنم قتلة زوجها، لكنو 
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إىل حتفيز املَُخْاَئب للقيام بام ينبغي عليو القيام بو يف سبيل  -يف اآلن نفسو-األرض منهم، لذلك جاء اتستفهام حامال للتوكيد الرامي 

 ز فعل التخلص من القتلة.إنجا

أما اتستفهامان الرابع واخلامس فإهنام حيمالن معنى اتستنكار، إذ ت ُينتظر إجابة عنهام بقدر ما يقدمان استنكارا لفكةرة مغةادرة 

املقصودة هةي البنيةة ، فالبنية املبارشة املتمثلة يف اتستفهام غري مقصودة لذاهتا، بل "األشباح"األرض وتركها للمحتلني املوصوفني بة

غري املبارشة التي تتمثل يف استنكار املتلفه للتفكري يف مسألة الرحيل والنجاة من البلد، وتركو لألشباح وتةرك أهلةو ملتحةف اجلثةث، 

 وهو ئلب للبقاء والبحث عن املالءمة للتأقلم مع الواقع، ومناهضة كل ما يصادر األرض وحييلها إىل متحف للجثث.

عن أغراض تداولية مل يوضةع يف األسةاس هلةا،  -يف أغلبو-يف املجموعة القصصية املدروسة متنوع، وغني، ومعرب  إن اتستفهام

 وهو ما تبني من الشواهد املدروسة واملنتقاة بعناية للتعبري عن ذلك.

 األمر -2

املَُخْاَئةب حقيقةة أو ادعةاء، إذ هةو يعترب األمر من بني أهم أقسام اإلنشاء الطلبي، والغاية منو ئلب املتحد  إنجاز الفعةل مةن 

(، وت يةأيت 66«)ئلب الفعل من األعىل إىل األدنى، حقيقة أو ادعاء، أي سواء أكان الطالب أعىل يف واقةع األمةر، أم مةّدعيا لةذلك»

تداوليةة  األمر دوما للغرض الذي وضع لو يف األصل، أي ت حيمل دوما القوة اإلنجازية املبارشة فحسب، بةل ينرصةف إىل أغةراض

نصية، تؤدي إليحملو لقوة إنجازية مستلزمة يستشفها املتلقي مةن السةياق والقةرائن النصةية، كةاتلتامس، واتسةتهزاء، والتحةذير، 

 والتنبيو، والوعه... إلخ.

 ومن أفعال األمر الدالة عىل غري ما وضعت لو نجد:

ة. وائلبي ألجلهم الرمحة، وكوين هلم الدرب الذي يقودهم إىل اقحياة يا مريم بنعمتك الكثرية أعطي املوتى املؤمنني اقحياة اقحقيقي»

 (.67«)األبدية. آمني

فقد وردت األفعال الكالمية )أعطي، ائلبي، كوين( يف هذا امللفوظ يف سةياق الةتامس ودعةاء، وهةو مةا جعلهةا تتضةمن قةوتني 

الدعاء(، ويدل عىل ذلك أن األمر مرسل من األدنى )الساردة( إىل إنجازيتني: األوىل مبارشة )األمر(، والثانية غري مبارشة )اتلتامس و

األعىل )مريم( التي متثل قيمة مقدسة لدى املتحد ، فاألمر إذن ت ينتظر تنفيذ  وت حيمل عةىل اإللةزام، بةل ظةاهر  كةذلك وبائنةو 

 م( ت تنفيذ األوامر.اتلتامس الذي ينتظر منو الفائدة )حتق  اتلتامس الذي يعود بالفائدة عىل املدعو هل

 ومن األوامر ما يدل عىل التحذير كام هو يف امللفوظ اآليت:

ألتفت يسارا فيجيبني رشئي تلمع عينا  كالسمكة وهو يرصخ يب: اقطعي الطري  برسعة يا فتاة. اسةمع لغطةا ورصاخةا. هنةاك »

 (.68«)سيارة ركنت منذ الصباح الباكر ويبدو أهنا ملغومة

سياق حتذيري، إذ يوجد خطر يتمثل يف وجود سيارة مفخخةة قابلةة لالنفجةار يف أي قحظةة، وقةد حةد  هةذا ورد األمر هنا يف 

يشدين غريب من كتفي لنعرب، هنرب فيام تتساقط بعةض األشةالء عةىل سةور »اتنفجار بعد قحظات، كام يدل عىل ذلك امللفوظ اآليت: 
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لب الفعل عىل سبيل اإلجياب، وإذا كان من أهم أسسةو أن يةأيت عةىل معةان (، فإذا كان األصل يف فعل األمر أن يكون لط69«)املقربة

(، فإنو هنا حيمل قوة إنجازية مبارشة تتمثل فيام يرتتب عىل فعل األمر ذاتو، وهو ئلب العبور عىل وجو اإللزام، تسةيام وهةو 70ُأخر)

نجازية غري مبارشة تتمثل يف التحةذير الةذي يسةعى إىل موجو من رشئي ينتمي إىل السلطة اإللزامية )مؤسسة األمن(، كام حيمل قوة إ

 إيصال فكرة غري األمر ذاتو الذي يعني اإللزام املوجب للتنفيذ، والفكرة هي النجاة مما قد حيد  فور اتنفجار.

 ويأيت األمر أيضا يف سياق دال عىل اتحتقار، كام يف امللفوظ اآليت:

 انزعي مالبسك يا ابنة الزانية؟»

 (.71«)ك من سأمزق فؤادها وترثي رشفها، فلتهدئي قليال ودعيني أهنأ بيومي األخري..لست وحد

فاألفعال الكالمية )انزعي، فلتهدئي، ودعيني( وردت يف سياق استهزاء واحتقار، ويدل عىل ذلك فعل اتغتصاب الرشس الذي 

رغةم دمةار »التي تبدو أمجل مةن مدينتةو كةام يقةول: عبث بوسائتو برشف الذات )خالبة(، مقارنا بينها وبني األرض وكرامة الوئن 

(، فام يقولو وما يفعلو إنام هو يف سياق ت خيلو من اتحتقةار النةاتج 72«)مدينتك أيتها الصغرية، إت أن حسناواتكم يفقن مجال بالدي

أخريات، إن األفعةال الكالميةة  ويعد بتدمري "خالبة"عن الغرية من مجال األرض التي دمرها، ومن مجال اقحسناوات التي دمر منهن 

 يف هذا السياق إذن حتمل قوتني إنجازيتني مبارشة )األمر(، وغري مبارشة )اتحتقار والسخرية(.

 التمني -3

(، وهةو يف نظريةة 73«)ئلب حصول أمر حمبوب مستحيل الوقوع أو بعيد ، أو امتنةاع أمةر مكةرو  كةذلك»ويعرف التمني بأنو 

 ة خيرج إىل معان مستلزمة أخرى كالتحرس والتوجع وغريمها، ومنها يف املجموعة املدروسة نجد:األفعال الكالمية غري املبارش

 (.74«)جورج مستمر يف بكائو املتقطع ويسأل: ليتني قبَّلت جوليا قبل أن تفارق اقحياة»

ج يف حة  أختةو جوليةا التةي مل يأيت التمني يف هذا امللفوظ يف سياق التحرس والتوجع الذي يؤكد اإلمهال الساب  الذي اختذ  جور

يكن يعربِّ هلا عن مدى حبو هلا، فصار بعد أن توفيت يتوجع ويتحرس عىل ذلك، ويتمنى لو أن الزمن يعود ليعرب عنو؛ ليقبلهةا، فالفعةل 

مبةارشة، وهةي يعرب عن قوتني إنجازيتني األوىل مبارشة، وهي التمني بوقةوع املسةتحيل، والثانيةة غةري  "ليتني"الكالمي غري املبارش 

 التحرس والندم عىل عدم حتق  ما يتمنا ، ومها معا يدتن عىل زمنني: األول ساب  للتمني، والثاين تح  لو.

(، وهةو فعةل كالمةي مبةارش يةدل عةىل التمنةي، إذ 75«)ماذا لو كان هذا حلام؟»ومن التمني الذي يفارق ما وضع لو أيضا نجد 

التحرس والتوجع أيضا، إذ ورود  يف هذا السياق تعبري عام حل بمنزلةو مةن دمةار، ومةا حةل يتضمن فعال كالميا غري مبارش يدل عىل 

 بالواقع من هتدم، وهو، من ثم، يتمنى لو أنو حلٌم بعد  صحٌو تنقشع عىل آثار  هذ  اآلتم.

                                                            

 .20املصدر نفسو، ص((69

 .14ينظر: عبدالسالم حممد هارون، األساليب اتنشائية يف النحو العريب، ص ((70

 .31بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((71

 .31املصدر نفسو، ص((72

 .17ينظر: عبدالسالم حممد هارون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص ((73

 .15بلقيس امللحم، هل تشرتي ثيايب، ص ((74



 «هل تشرتي ثيايب؟»عائشة بنت صاحل الشمري: األفعال الكالمية يف اجملموعة القصصية 

- 183 - 

عليو من أمل، إذ يقول امللفوظ: ومنو أيضا متني األم الذي ت يدل عىل التمني فحسب، بل يتجاوز  إىل التعبري عن البؤس وما يرتتب 

أراد والدي إنقاذ ئفولتنا بام يملكو من نقاء وحمبة. فزل  يف بالوعة كبرية حفرهتا البلدية وتركتهةا بةدون غطةاء. والةديت بكةت عليةو »

جازية املبةارشة، (. وهو فعل كالمي يدل عىل التمني يف قوتو اإلن76«)قليال. كانت تقول: لو أن والدكم سائ  دبابة لكان حالنا أحسن

(، كةام هةو هنةا، والقةوة 77، لكنو قد يأيت بألفاظ أخرى منهةا لةو)"ليت"، مع أن األصل فيو أن يأيت بلفه "لو"وقد تم التعبري عنو بة

 اإلنجازية املبارشة هنا حتيل إىل قوة إنجازية غري مبارشة وهي األمل واقحرسة من حال البؤس الذي يعيشون فيو، فضال عن اقحرسة عةىل

 فراق األب.

هةا لقد استطاعت األفعال الكالمية غري املبارشة أن حتدد املعاين التي وضعت هلا امللفوظات، ُمَفْاِرَقة  للمعاين املبارشة التي تدل علي

يةذهب  من الوهلة األوىل، وهو ما يدل عىل أمهية هذ  األفعال يف إرشاد القارئ إىل املقصدية التي يذهب إليها اخلطاب، والنيات التةي

 إليها املتخائبون.

وختاما فإن البحث يستنتج أن املجموعة القصصية املدروسة قد نجحت يف توظيةف األفعةال الكالميةة بشةقيها: املبةارشة وغةري 

املبارشة، كام أن هذ  األفعال قد استطاعت أن تعرب عن الدتلة التي وضعت هلا األفعال يف اخلطةاب، وقةد أسةهمت بشةكل فاعةل يف 

دتتت الكلية لو، وقد تبني مةن خةالل الدراسةة واتستكشةاف أن املجموعةة القصصةية مل تشةتغل عةىل بعةض األفعةال توضيح ال

 الكالمية، وبعض هذ  األفعال كانت قد وظفتها بشكل ئفيف ت يمثل ظاهرة تستح  الدراسة؛ لذلك اكتفت الدراسة باملهيمن منها.

 

 
 
 
 
 

Speech Acts in the Stories collection «Hal Tashtari THiabi? "Could You Buy My Clothes?"» 
 
 

Abstract: This research address the phenomenon of direct and indirect speech acts, in the Iraqi collection of 
stories entitled «Hal Tashtari THiabi? "Could You Buy My Clothes?"» This study seeks to reveal the meaning 
contained in the narrative discourse, and its implications and ways of forming it. Starting by introduction deals 
with the history of speech acts and their concepts as well as their associated terms, concepts and procedural 
tools. Also discussing the most important ideas presented by the most prominent figures in this field. In the 
first part, the research discusses the application of the direct speech acts, while in the second part, it addresses 
the indirect one, focusing on the most prominent speech acts that dominants In the discourse, And what 
represents a prominent phenomenon worthy of study, followed by the most important findings. 
Keywords: Pragmatics; Speech Acts; truth-conditional contents; non-statements; Statement; Context. 
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 إسالم الكافر وأثره عىل القصاص

 إعداد : 

 د. الوليد بن عيسى بن حممد احلميد

 عضو هيئة التدريس يف قسم الفقه وأصوله 

 كلية الرشيعة والقانون بجامعة حائل

 وصحبه أمجعني, أما بعد:  احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني, نبينا حممد, وعىل آله

ًا فإن اهلل خلق اخللق بحكمته , ويرس اهلل هلم طرق اخلري بإرادته, واختار ملن شاء دين اإلسالم برمحته, فاحلمد هلل أوالً وآخرًا, ظاهر

 وباطنًا. 

قهية املختلفة, ومما أثر يف هذه وحيث انقسم الناس تبعًا إلرادة اهلل الكونية إىل مسلمني وكفار, ترتب عىل ذلك عددًا من الفروع الف

كافر الفروع املختلفة بني املسلمني والكفار, إسالم الكافر, فجاء هذا البحث ــ بفضل اهلل تعاىل ــ مجعًا للمسائل التي أثر فيها إسالم ال

 عىل القصاص يف النفس, وما دوهنا .  

 أمهية املوضوع :   

ة قصوى, وأمهية كربى, تسعى إليها البرشية بكافة أجناسها, وقد سبق إن حفظ األنفس مطلب نفيس, ومقصد رشيف, وغاي

إال يف حاالت خمصوصة, وأحوال حمصورة, وتبعًا لذلك,  اإلسالم هؤالء األقوام, فحفظ للناس أنفسهم, وأمواهلم, وأعراضهم,

ب اإلسالم الناس إىل اعتناقه, ومن مظاهر تسهيل ذلك عىل الكفار عدم مؤاخذاهتم ـــ م ا أمكن ذلك ـــ عىل أفعاهلم أثناء رغَّ

 كفرهم, فتعددت األحوال, واختلفت الصور, مما ظهر يل أمهية مجع هذه املسائل, وحتريرها, والتفريق بينها.  

 أسباب اختيار املوضوع : 

ثناء سجنهم, وقبيل من جناية بعض املستأمنني يف بعض القضايا, ثم يف أ ما سبق أن مرَّ يب يف املحكمة اجلزائية إبان عميل هبا, (1

فجرى تأمل مثل هذه الصورة, فوجدت أن كالم أهل العلم متنوع فيها, نظرًا إىل اجلاين, ونظرًا آخر إىل  حماكمتهم يشهرون اإلسالم,

 فأردت بحثها, لتامم تصورها, والوصول املجني عليه, ونظرًا ثالثًا إىل نوع اجلناية , فوجدت أن صورها متعددة, متداخلة, متشاهبة,

 بإذن اهلل إىل رأٍي فيها .  

بيان مظهر من مظاهر وعناية الرشيعة بأحوال املرء يف أدق تفاصيلها وكافة أحواهلا, وإقامة العدل يف مجيع صورها, وحفظ  (2

يف اإلسالم واحلث عليه, وحماولة منع كل يصد عنه ما أمكن ذلك, حتبيبًا للناس, مما يزيد املؤمن قناعة  والرتغيب األنفس البرشية,

 وانقيادًا هلذه الرشيعة التي اختارها اهلل جل وعال لعباده, فاحلمد هلل أوالً وآخرًا . 

 ل به أن أقدم ما ينفع بإذن اهلل .أين مل أجد من كتب هبا ــ حسب بحثي واطالعي ــ فأردت املشاركة هبذا البحث, وآم (3

 الدراسات السابقة يف املوضوع :

 مل أجد فيام اطلعت عليه, وبحثت فيه, دراسًة سابقة, أو بحثًا تناول مفردات هذا املوضوع ببحث مستقل هبذه الصورة التفصيلية .
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 منهج البحث : 

 سأتبع يف هذا البحث منهج االستقراء واالستنباط, وسأسري فيه عىل ما ييل : 

 , مع بيان مواضع االتفاق واالختالف فيها إن وجدت. احلاجة دعت إذا املسألة تصوير عىل احلرص •

 . والرتجيح املناقشات مع اخلالف مواضع يف وأدلتها هبا قال ومن األقوال ذكر •

 األحاديث وختريج,  اآليات عزو مع, ورودها عند لألقوال االستدالل ومنها, لألحكام اإلمكان قدر األدلة استقصاء •

 دها يف غري الصحيحني أو أحدمها, واحلرص عىل التوثيق من مظانه يف عموم البحث عند إمكانه. ورو عند عليها واحلكم, واآلثار

 .  واملراجع للمصادر وفهرس امتةبخ البحث وإتباع, الرسم ومصطلحات العربية باللغة العناية •

 خطة البحث: 

 يتألف البحث من مقدمة, و متهيد, وبابني, فيها عدد من املباحث, حتته عدد من الصور, وخامتة, بياهنا كالتايل:

 وتتضمن أمهية املوضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة فيه, ومنهج البحث فيه, وهذه اخلطة. املقدمة:

  وفيه أصناف الكفار .  التمهيد :

 , وفيه مباحث: الباب األول : إسالم الكافر, وأثره عىل القصاص يف النفس

 : أثر إسالم احلريب ,وفيه صور:  املبحث األول

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 منًا . الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأ

 الصورة الرابعة : أن يكون املقتول حربيًا . 

 : أثر إسالم الذمي  . وفيه صور :  املبحث الثاين

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأمنًا . 

 املقتول حربيًا .الصورة الرابعة : أن يكون 

 : أثر إسالم املستأمن , وفيه صور :  املبحث الثالث

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأمنًا . 

 الصورة الرابعة : أن يكون املقتول حربيًا .

 , وفيه مباحث:م الكافر, وأثره عىل القصاص فيام دون النفسالباب الثاين : إسال

 : أثر إسالم احلريب ,وفيه صور:  املبحث األول



 الوليد بن عيسى بن حممد: إسالم الكافر وأثره على القصاص

- 187 - 

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املجني عليه ذميًا . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . 

 أن يكون املجني عليه حربيًا . الصورة الرابعة :

 : أثر إسالم الذمي  . وفيه صور : املبحث الثاين

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املجني عليه ذميًا . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . 

 بيًا .الصورة الرابعة : أن يكون املجني عليه حر

 أثر إسالم املستأمن , وفيه صور : املبحث الثالث :

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم . 

 الصورة الثانية : أن يكون املجني عليه ذميًا . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . 

 الصورة الرابعة : أن يكون املجني عليه حربيًا .

 خالصة البحث, وأهم نتائجه .  وفيهااخلامتة :

 فهرس املصادر واملراجع واملوضوعات. 

 وختامًا أسأل اهلل تعاىل التوفيق واإلعانة واإلخالص يف القول والعمل, و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 وفيه أنواع الكفار :  التمهيد ,

 ينقسم الكفار باعتبار عالقتهم مع املسلمني, إىل ثالثة أنواع : 

 . (1)األول : احلريب :وهو الكافر الذي ينتمي إىل دار احلرب, وليس بينه وبني املسلمني عهد وال ذمة 

 .  (2)الثاين : الذمي : هو إقرار الكافر عىل كفره برشط بذل اجلزية, والتزام أحكام امللة

 . (3)لقاء غرض, ثم يرجع إىل بالده  من : هو الكافر احلريب الذي يدخل بلد املسلمني بأمان,الثالث : املستأ

 وبتأمل ما مىض من تعريفات أهل العلم, ألصناف الكفار, يظهر ما ييل : 

 أن دار احلرب هي دار ال سلطان للمسلمني عليها .  (1

 أن األمان الذي يعطى للحريب املستأمن أمان مؤقت, بخالف األمان بعقد الذمة إذ أنه أمان مؤبد .  (2

                                                            

(, الروضة 226(,املطلع عىل أبواب املقنع)3/28(, كشاف القناع)4/209(, مغني املحتاج)3/346(, مواهب اجلليل) 284ــ4/278فتح القدير ) 1

 (. 2/386الندية)

 (. 3/92(, كشاف القناع)1/105جواهر اإلكليل) 2

 (. 426(, معجم لغة الفقهاء)2/201(, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري)3/247الدر املختار) 3
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أنه حيق للحريب املستأمن أن يعمل بمقتىض هذا األمان, فيدخل يف دار اإلسالم آمنًا, وال جيوز التعرض له بسوء, وجيب عىل  (3

 املسلمني رعاية هذا األمان ومقتضاه ما دام قائاًم . 

 وفيه مباحث : لباب األول : إسالم الكافر, وأثره عىل القصاص يف النفس,ا

 املبحث األول : أثر إسالم احلريب , وفيه صور : 

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم : 

 ,ملا ييل : (4)ال خالف بني الفقهاء أن احلريب إذا قتل مسلاًم عمدًا عدوانًا ,ثم أسلم, أنه ال يقتل به

 .  (5)ه تعاىل ) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف (قول (1

 .  (6)فقد دلت اآلية عىل أن الكافر إذا أسلم, يسقط عنه بإسالمه مجيع اآلثام والتباعات

دم ما رواه اإلمام مسلم بإسناده عن عمرو بن العاص ــ ريض اهلل عنه ــ أن رسول اهلل قال له:    ) أما علمت أن اإلسالم هي (2

  (8).(7)ما كان قبله ( 

, ومل يأخذ منه الدية, ولو كان القصاص واجبًا, (9)مل يقتل قاتل محزة ــ ريض اهلل عنه ـــ  -صىل اهلل عليه وسلم  -وألنه  (3

 . (10)ألقاده النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 .(11)ل املسلم مسلاًم آخر عمدًا عدوانًا قتل به قصاصاً ال خالف بني الفقهاء عىل أنه إذا قت

 وبناًء عىل ما تقدم, فحيث سقط القصاص عن احلريب إذا قتل مسلاًم, فألن أن يسقط إذا قتل ذميًا أوىل, ألن الذمي دون املسلم. 

 الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأمنًا . 

احلريب إذا قتل مسلاًم, فألن أن يسقط إذا قتل مستأمنًا أوىل, ألن املستأمن دون حيث تقدم يف الصورة األوىل سقوط القصاص عن 

 املسلم.

 الصورة الرابعة : أن يكون املقتول حربيًا . 

 فكام تقدم أن احلريب لو قتل مسلاًم ثم أسلم, فال يقتص منه, فكذلك احلريب لو قتل حربيًا ثم أسلم, فال يقتص منه من باب أوىل. 

                                                            

(, كشاف 7/267(, هناية املحتاج )18/466(, البيان والتحصيل )3/402(, غمز عيون الصائر)7/90(,بدائع الصنائع )1/39(,املحىل )6/38األم ) 4

 ( . 5/524القناع )

 رة األنفال . ( من سو38جزء من اآلية ) 5

 (. 18/466(,البيان والتحصيل )2/45أحكام القرآن للشافعي ) 6

 (. 192حديث رقم ) باب كون اإلسالم هيدم ما قبله, وكذا اهلجرة واحلج, (, كتاب اإليامن,1/112أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه) 7

 ( . 6/38األم ) 8

(, كتاب املغازي, باب قتل محزة بن عبداملطلب ريض اهلل عنه, 689ـ ثابتة, كام يف صحيح البخاري)وقصة قتل وحيش محزة بن عبداملطلب ــ ريض اهلل عنهام ـ 9

 (. 4072حديث رقم)

 ( .5/524(, كشاف القناع )7/267هناية املحتاج ) 10

 (. 5/505(,كشاف القناع )11/297(,البيان للعمراين)8/2(,رشح خمترص خليل للخريش )3/99حتفة الفقهاء ) 11
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 الثاين : أثر إسالم الذمي , وفيه صور :املبحث 

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم : 

 إذا قتل الذمي مسلاًم عمدًا عدوانًا حال كفره, ثم أسلم, فهل يقتص منه أم ال ؟ . 

ال يكون إلسالمه تأثري يف ال خالف بني الفقهاء عىل أنه إذا قتل الذمي مسلاًم عمدًا عدوانًا حال كفره, ثم أسلم, فإنه يقتص منه, و

 إسقاط القصاص عنه, وذلك ملا ييل : 

 . (12)ألن القصاص حق وجب عليه قبل إسالمه, فلم يسقط بإسالمه, كالدين  (1

 . (13)القصاص يقام عىل املسلم إذا قتل مسلاًم عمدًا عدوانًا, فكذلك إذا قتل الذمي مسلاًم ثم أسلم  (2

ها بإذن اهلل ــــ يرون أن الذمي لو قتل ذميًا آخر, ثم أسلم, فإنه يقتص منه , فأوىل وألن الفقهاء األربعة ـــ وسيأيت تفصيل (3

 . (14)منه إذا قتل الذمي مسلاًم ثم أسلم, أن يقتل به 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 إذا قتل الذمي ذميًا آخر عمدًا عدوانًا, ثم أسلم القاتل, فهل يقتص من الذمي ؟ . 

 ف الفقهاء عىل قولني : اختل

 القول األول : 

 يقتص من الذمي إذا قتل ذميًا آخر, ثم أسلم, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه. 

 .  (18), واحلنابلة(17), والشافعية(16), واملالكية(15)وهو قول اجلمهور, احلنفية

 القول الثاين : 

 ألن إسالمه يسقط القصاص عنه .  م؛ال يقتص من الذمي إذا قتل ذميًا آخر, ثم أسل

 . (20), وقول عند احلنابلة (19)وهو قول األوزاعي 

 أدلة األقوال : 

 أدلة القول األول : 

 استدل أهل هذا القول بجملة من األدلة, منها : 

                                                            

 (. 11/467(,املغني)4/209(,أسنى املطالب )81/ 8(,رشح خمترص خليل للخريش)281األشباه والنظائر البن نجيم ) 12

 ( .  81/ 8رشح خمترص خليل للخريش )  13

 ( . 5/875اهلداية)(, ورده صدر الدين احلنفي يف التنبيه عىل مشكالت 13/79بل نقل بعض احلنفية اإلمجاع عىل ذلك, ينظر : البناية رشح اهلداية ) 14

 (. 281(,األشباه النظائر البن نجيم ) 6/103(, تبيني احلقائق )7/236بدائع الصنائع ) 15

 (. 2/194(, الفواكه الدواين )8/310(, التاج واإلكليل ) 8/13رشح خمترص خليل للخريش ) 16

 (. 5/239ج )(,مغني املحتا9/105(,روضة الطالبني )11/307(, البيان للعمراين )6/40األم ) 17

 (. 6/31(,مطالب أويل النهى )5/525(,كشاف القناع )11/467املغني ) 18

 ( . 11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 19

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 20
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 .(21)ألن القصاص عقوبة, فكان االعتبار هبا بحال وجوهبا دون حال استيفائها, كاحلدود (1

وألن املكافأة بني اجلاين واملجني عليه موجودة حالة اجلناية, فاالعتبار يف العقوبات بحال اجلناية وال نظر ملا حيدث بعدها  (2

(22) . 

 . (23)القياس عىل القصاص من املسلم إذا قتل مسلاًم آخر, فكذلك الكافر إذا قتل كافرًا ثم أسلم  (3

 أدلة القول الثاين : 

 ليلني مها: استدل أهل هذا القول بد

 . (24)قول النبي صىل اهلل عليه وسلم : ) ال يقتل مسلم بكافر (  (1

 واملقتول ذمي, والقاتل ذمي قد أسلم, فال يقتل املسلم بالذمي . 

 . (25)وألن إسالمه لو قارن السبب, منع عمله, فإذا طرأ, أسقط حكمه  (2

 الرتجيح : 

 ردع والزجر ال حيصل إال بذلك. الذي يظهر ــ واهلل أعلم ــ هو قول اجلمهور؛ ألن ال

 الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأمنًا . 

 إذا قتل الذمي مستأمنًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم الذمي, فهل يقتص من القاتل؟ . 

 اختلف الفقهاء عىل قولني : 

 القول األول : 

 تأثري يف إسقاط القصاص عنه .  ثم أسلم القاتل, فال يكون إلسالمه يقتص من الذمي إذا قتل مستأمنًا,

 . (29), وهو قول أيب يوسف من احلنفية (28), واحلنابلة (27), والشافعية (26)وهذا هو قول املالكية 

 القول الثاين :

 ثم أسلم القاتل, وعليه فيكون إسالمه سببًا يف إسقاط القصاص عنه.  ال يقتص من الذمي إذا قتل مستأمنًا,

 . (31), وقول عند احلنابلة (30)وهذا هو قول األوزاعي

                                                            

 (. 11/467املغني ) 21

 ( . 9/105وضة الطالبني )(,ر8/13(,رشح خمترص خليل للخريش )6/103تبيني احلقائق ) 22

 (. 8/13رشح خمترص خليل للخريش ) 23

 (, وقال: حديث حسن صحيح. 1412(, كتاب الديات, باب ما جاء ال يقتل مسلم بالكافر, حديث رقم )341أخرجه الرتمذي يف سننه) 24

 (. 11/467املغني ) 25

 (.2/194الدواين ) (, الفواكه8/310(, التاج واإلكليل ) 8/13رشح خمترص خليل للخريش ) 26

 (. 495(, األشباه والنظائر للسيوطي )5/239(,مغني املحتاج )9/105(,روضة الطالبني )11/307البيان للعمراين ) 27

 (.6/31(,مطالب أويل النهى )5/525(,كشاف القناع )11/467املغني ) 28

م الدم عىل التأبيد, وعند أيب يوسف: يقتل به قصاصا؛ لقيام العصمة وقت القتل. أما احلنفية فعندهم ال يقتل املسلم والذمي بمستأمن أصاًل؛ ألنه غري معصو 29

 (. 2/619(,جممع األهنر )10/203(,فتح القدير)6/103(, تبيني احلقائق )7/236ينظر: بدائع الصنائع )
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 أدلة األقوال : 

 أدلة القول األول : 

 هي ما سبق يف أدلة القول األول يف الصورة املاضية يف وجوب القصاص من الذمي إذا قتل ذميًا آخر, ثم أسلم. 

 أدلة القول الثاين : 

 الذمي إذا قتل ذميًا آخر, ثم أسلم.هي ما سبق يف أدلة القول الثاين يف الصورة املاضية يف عدم وجوب القصاص من 

 الرتجيح : 

 وهو قول اجلمهور؛ ألن الردع والزجر ال حيصل إال بذلك. الذي يظهر ــ واهلل أعلم ــ هو القول األول,

 الصورة الرابعة : أن يكون املقتول حربيًا .

 إذا قتل الذمي حربيًا آخر, ثم أسلم الذمي, فهل يقتص من الذمي ؟ . 

ألن احلريب ال عصمة له,  الفقهاء أنه لو قتل الذمي حربيًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم الذمي , أنه ال يقتص من الذمي؛ ال خالف بني

 . (32)وألن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بقتله, وال دية يف ذلك وال كفارة . وهذا هو قول الفقهاء األربعة 

 .   (33)قال يف املغني ) ال نعلم يف ذلك خالفًا (

 ث الثالث : أثر إسالم املستأمن , وفيه صور :املبح

 الصورة األوىل : أن يكون املقتول مسلاًم :

 إذا قتل املستأمن مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم املستأمن, فهل يقتص من القاتل؟ . 

تص منه, وال يكون إلسالمه تأثري ال خالف بني الفقهاء عىل أنه إذا قتل املستأمن مسلاًم عمدًا عدوانًا حال كفره, ثم أسلم, فإنه يق

يف إسقاط القصاص عنه, وأدلة الفقهاء يف هذا هي ما سبق يف أدلة وجوب القصاص من الذمي إذا قتل مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم 

 الذمي. 

 الصورة الثانية : أن يكون املقتول ذميًا . 

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني : 

 القول األول : 

 املستأمن إذا قتل ذميًا, ثم أسلم, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه. يقتص من

 .(37), واحلنابلة  (36), والشافعية (35), واملالكية (34)وهو قول اجلمهور, احلنفية 

                                                                                                                                                                                          

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 30

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 31

(,اإلنصاف مع املقنع والرشح 5/521(,كشاف القناع )4/16(,مغني املحتاج )3/284(, املقدمات املمهدات )7/236بدائع الصنائع ) 32

 (. 25/82الكبري)

 (. 11/471املغني ) 33

 (.281(,األشباه النظائر البن نجيم ) 6/103(, تبيني احلقائق )7/236بدائع الصنائع ) 34
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 القول الثاين : 

 ألن إسالمه يسقط القصاص عنه .  ال يقتص من املستأمن إذا قتل ذميًا آخر, ثم أسلم؛

 . (39), وقول عند احلنابلة (38)ألوزاعي  وهو قول ا

 أدلة األقوال : 

األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف الصورة السابقة, وهي إذا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص 

 منه أو ال ؟ . 

 الرتجيح : 

 ألقوى؛ ألن الردع والزجر ال حيصل إال بذلك. الذي يظهر ـــ والعلم عند اهلل تعاىل ـــ أن القول األول هو ا

 الصورة الثالثة : أن يكون املقتول مستأمنًا . 

 إذا قتل املستأمن مستأمنًا آخر عمدًا عدوانًا, ثم أسلم القاتل, فهل يقتص من القاتل أو ال؟. 

 اختلف يف ذلك عىل قولني : 

 القول األول : 

 ثم أسلم القاتل, فال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه .  آخر,يقتص من املستامن إذا قتل مستأمنًا 

 (43).وهو قول أيب يوسف من احلنفية  (42), واحلنابلة  (41) , والشافعية (40)وهذا هو قول املالكية 

 القول الثاين : 

 أسلم القاتل, وعليه فيكون إسالمه سببًا يف إسقاط القصاص عنه.  ثم ال يقتص من املستأمن إذا قتل مستأمنًا آخر,

 . (45), وقول عند احلنابلة (44)وهذا هو قول األوزاعي 

 األدلة : 

                                                                                                                                                                                          

 (.2/194(, الفواكه الدواين )8/310(, التاج واإلكليل ) 8/13رشح خمترص خليل للخريش ) 35

 (.5/239(,مغني املحتاج )9/105(,روضة الطالبني )11/307(, البيان للعمراين )6/40األم ) 36

 (.6/31(,مطالب أويل النهى )5/525(,كشاف القناع )11/467املغني ) 37

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 38

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 39

 (.2/194(, الفواكه الدواين )8/310(, التاج واإلكليل ) 8/13رشح خمترص خليل للخريش ) 40

 (.495(, األشباه والنظائر للسيوطي )5/239(,مغني املحتاج )9/105(,روضة الطالبني )11/307ن للعمراين )البيا 41

 ( . 6/31(,مطالب أويل النهى )5/525(,كشاف القناع )11/467املغني ) 42

, وعليه فال تأثري إلسالم القاتل, وعند أيب يوسف: يقتل أما احلنفية فكام تقدم, فعندهم أن املستأمن أصاًل غري معصوم الدم عىل التأبيد, فال يقتص من قاتله 43

 (.2/619(,جممع األهنر )10/203(,فتح القدير)6/103(, تبيني احلقائق )7/236به قصاصا؛ لقيام العصمة وقت القتل. ينظر: بدائع الصنائع )

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 44

 (.25/107نع والرشح الكبري )(,اإلنصاف مع املق11/467املغني ) 45
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األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف الصورة السابقة, وهي إذا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص 

 منه أو ال ؟ .

 جيح : الرت

 الذي يظهر ـــ والعلم عند اهلل تعاىل ـــ أن القول األول هو األقوى؛ ألن الردع والزجر ال حيصل إال بذلك.

 الصورة الرابعة : أن يكون املقتول حربيًا .

 إذا قتل املستأمن حربيًا آخر عمدًا عدوانًا, ثم أسلم املستأمن, فهل يقتص من املستأمن ؟ .

ألن احلريب ال عصمة له, وألن اهلل  أنه لو قتل املستأمن حربيًا, ثم أسلم املستأمن , أنه ال يقتص من املستأمن؛ال خالف بني الفقهاء 

 .  (46)سبحانه وتعاىل أمر بقتله, وال دية يف ذلك وال كفارة . وهذا هو قول الفقهاء األربعة

 .   (47)قال يف املغني ) ال نعلم يف ذلك خالفًا ( 

 إسالم اجلاين يف القصاص عىل ما دون النفس , وفيه مطالب : الباب الثاين : أثر

 املبحث األول : أثر إسالم احلريب , وفيه صور : 

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم :

 ثم أسلم احلريب, فهل يقتص من اجلاين؟ .  إذا جنى احلريب عىل املسلم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس,

ال خالف بني الفقهاء أن احلريب إذا قتل مسلاًم ثم أسلم, أنه ال يقتل به , فمن باب أوىل أال يقتص منه فيام دون  فكام تقدم أنه

 النفس. 

 وأدلة الفقهاء يف ذلك هي ما سبق يف عدم وجوب القصاص يف النفس عن احلريب إذا قتل مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم القاتل. 

 املجني عليه ذميًا . الصورة الثانية : أن يكون 

 إذا جنى احلريب عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم احلريب, فهل يقتص من اجلاين؟ . 

فبناًء عىل ما تقدم, من سقوط القصاص فيام دون النفس عن احلريب إذا جنى عىل مسلم, فألن أن يسقط إذا جنى عىل ذمٍي أوىل, 

 ألن الذمي دون املسلم.

 رة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . الصو

فبناًء عىل ما تقدم, من سقوط القصاص فيام دون النفس عن احلريب إذا جنى عىل مسلم, فألن أن يسقط إذا جنى عىل مستأمٍن 

 أوىل, ألن املستأمن دون املسلم.

 الصورة الرابعة : أن يكون املجني عليه حربيًا . 

 حريٍب مثله بام يوجب قصاصًا, ثم أسلم احلريب, فهل يقتص من اجلاين؟.إذا جنى احلريب عىل 

                                                            

(,اإلنصاف مع املقنع والرشح 5/521(,كشاف القناع )4/16(,مغني املحتاج )3/284(, املقدمات املمهدات )7/236بدائع الصنائع ) 46

 (.25/82الكبري)

 (.11/471املغني ) 47
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ألن احلريب  ال خالف بني الفقهاء أنه لو جنى احلريب عىل حريٍب مثله بام يوجب قصاصًا, ثم أسلم احلريب, أنه ال يقتص من اجلاين؛

 .  (48). وهذا هو قول الفقهاء األربعة ال عصمة له, وألن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بقتله, وال دية يف ذلك وال كفارة 

 .  (49)قال يف املغني ) ال نعلم يف ذلك خالفًا (  

 املبحث الثاين : أثر إسالم الذمي , وفيه صور :

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم :

 منه أم ال ؟ .إذا جنى الذمي عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فهل يقتص 

ال خالف بني الفقهاء عىل أنه إذا جنى الذمي عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فإنه يقتص منه, وال 

يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وأدلة الفقهاء يف هذا, هي ما سبق يف أدلة وجوب القصاص يف النفس من الذمي إذا 

 عمدًا عدوانًا, ثم أسلم الذمي. قتل مسلامً 

 الصورة الثانية : أن يكون املجني عليه ذميًا : 

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني : 

 القول األول : 

يقتص من الذمي إذا جنى عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص 

 عنه.

 .  (53), واحلنابلة  (52), والشافعية (51), واملالكية   (50)ور, احلنفية وهو قول اجلمه

 القول الثاين : 

ال يقتص من الذمي إذا جنى عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, وعليه فيكون إسالمه تأثري يف إسقاط 

 القصاص عنه . 

 .  (55), وقول عند احلنابلة (54)وهو قول األوزاعي 

 دلة : األ

األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف الصورة السابقة, وهي إذا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص 

 منه يف النفس أو ال ؟ .

                                                            

 (.25/82(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري)5/521ع)(,كشاف القنا4/16(,مغني املحتاج)3/284(, املقدمات املمهدات)7/236بدائع الصنائع ) 48

 (.11/471املغني ) 49

 (. 10/236(,فتح القدير )2/123(, اجلوهرة النرية)5/30(,االختيار )7/297بدائع الصنائع) 50

 (. 2/194(,الفواكه الدواين)8/14(,رشح خمترص خليل للخريش)8/312(,التاج واإلكليل )725بداية املجتهد ) 51

 (. 9/150(.روضة الطالبني)5/29(,حاشية اجلمل عىل رشح املنهج)8/374(,حتفة املحتاج )4/25املحتاج ) مغني 52

 (. 641(,الروض املربع)7/248(, املبدع)3/261(,الكايف)6/62(,مطالب أويل النهى)11/501املغني) 53

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 54

 (.25/107املقنع والرشح الكبري )(,اإلنصاف مع 11/467املغني ) 55
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 الرتجيح : 

آخر, ثم أسلم  الذي يظهر ــ واهلل أعلم ـــ أن القول األول, وهو قول اجلمهور, وهو أن يقتص من الذمي إذا جنى عىل ذمٍي 

 اجلاين, هو األظهر, ملا ذكرته يف القصاص منه يف النفس, فكذلك هنا, فالردع والزجر ال حيصل إال بذلك . 

 الصورة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . 

 إذا جنى الذمي عىل مستأمن بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فهل يقتص من اجلاين أو ال ؟ . 

 اختلف الفقهاء عىل قولني : 

 القول األول : 

أسلم اجلاين, فال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط  ثم يقتص من الذمي إذا جنى عىل مستأمٍن بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس,

 القصاص عنه . 

 . (59),وهو قول أيب يوسف من احلنفية (58), واحلنابلة  (57), والشافعية   (56)وهذا هو قول املالكية 

 القول الثاين : 

فيكون إسالمه سببًا يف  ثم أسلم اجلاين, وعليه ال يقتص من الذمي إذا جنى عىل مستأمن بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس,

 إسقاط القصاص عنه. 

 . (61), وقول عند احلنابلة   (60)وهذا هو قول األوزاعي 

 األدلة : 

األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف صورة ما إذا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص منه يف النفس 

 أو ال ؟ .

 الرتجيح : 

ح هنا, وهو أنه يقتص من الذمي إذا جنى عىل مستأمن  الذي يظهر ـــ ح يف القصاص يف النفس, هو املرجَّ واهلل أعلم ــ أن ما رجِّ

 بام يوجب قصاصًا, ثم أسلم اجلاين, فال يكون إلسالم الذمي أثر يف إسقاط القصاص عنه, واهلل أعلم . 

 الصورة الرابعة : أن يكون املجني عليه حربيًا . 

 ذمي عىل حريب بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فهل يقتص من اجلاين؟ . إذا جنى ال

                                                            

 (.2/194(,الفواكه الدواين)8/14(,رشح خمترص خليل للخريش)8/312(,التاج واإلكليل )725بداية املجتهد ) 56

 (.9/150(,روضة الطالبني)5/29(,حاشية اجلمل عىل رشح املنهج)8/374(,حتفة املحتاج )4/25مغني املحتاج ) 57

 (.641(,الروض املربع)7/248(, املبدع)3/261(,الكايف)6/62(,مطالب أويل النهى)11/501املغني) 58

النفس, وعليه فال  أما احلنفية فكام تقدم, فعندهم أن املستأمن أصاًل غري معصوم الدم عىل التأبيد, فال يقتص من قاتله يف النفس, ومثله القصاص فيام دون 59

 (,7/236د أيب يوسف: يقتص من اجلاين؛ لقيام العصمة وقت القتل. ينظر: بدائع الصنائع )تأثري إلسالم اجلاين, وعن

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 60

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 61
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ال خالف بني الفقهاء أنه لو جنى الذمي عىل حريٍب  بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم الذمي, أنه ال يقتص من 

 .   (62)ه, وال دية يف ذلك وال كفارة . وهذا هو قول الفقهاء األربعة اجلاين؛ألن احلريب ال عصمة له, وألن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بقتل

 .   (63)قال يف املغني ) ال نعلم يف ذلك خالفًا (  

 املبحث الثالث : أثر إسالم املستأمن , وفيه صور :

 الصورة األوىل : أن يكون املجني عليه مسلاًم :

 دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فهل يقتص منه أم ال ؟ .إذا جنى املستأمن عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام 

ال خالف بني الفقهاء عىل أنه إذا جنى املستأمن عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فإنه يقتص منه, 

القصاص يف النفس من الذمي  وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وأدلة الفقهاء يف هذا, هي ما سبق يف أدلة وجوب

 إذا قتل مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم الذمي.

 الصورة الثانية : أن يكون املجني عليه ذميًا . 

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني : 

 القول األول : 

ه تأثري يف إسقاط القصاص يقتص من املستأمن إذا جنى عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, وال يكون إلسالم

 عنه.

 . (67), واحلنابلة  (66), والشافعية   (65), واملالكية (64)احلنفية  وهو قول اجلمهور,

 القول الثاين : 

ال يقتص من املستأمن إذا جنى عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, وعليه فيكون إسالمه تأثري يف إسقاط 

 القصاص عنه .

 . (69), وقول عند احلنابلة     (68)قول األوزاعي وهذا هو 

 األدلة : 

األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف الصورة السابقة, وهي إذا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص 

 منه يف النفس أو ال ؟ .

                                                            

 (.25/82(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري)5/521(,كشاف القناع)4/16(,مغني املحتاج)3/284(, املقدمات املمهدات)7/236بدائع الصنائع ) 62

 (.11/471املغني ) 63

 (.10/236(,فتح القدير )2/123(, اجلوهرة النرية)5/30(,االختيار )7/297بدائع الصنائع) 64

 (.2/194(,الفواكه الدواين)8/14(,رشح خمترص خليل للخريش)8/312واإلكليل ) (,التاج725بداية املجتهد ) 65

 (.9/150(.روضة الطالبني)5/29(,حاشية اجلمل عىل رشح املنهج)8/374(,حتفة املحتاج )4/25مغني املحتاج ) 66

 (.641(,الروض املربع)7/248(, املبدع)3/261(,الكايف)6/62(,مطالب أويل النهى)11/501املغني) 67

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 68

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 69
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 الرتجيح : 

قول اجلمهور, وهو أن يقتص من املستأمن إذا جنى عىل ذمٍي, ثم أسلم اجلاين, الذي يظهر ــ واهلل أعلم ـــ أن القول األول, وهو 

 هو األظهر, ملا ذكرته يف القصاص منه يف النفس, فكذلك هنا, فالردع والزجر ال حيصل إال بذلك .

 الصورة الثالثة : أن يكون املجني عليه مستأمنًا . 

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني : 

  القول األول :

ثم أسلم اجلاين, فال يكون إلسالمه تأثري يف  يقتص من املستامن إذا جنى عىل مستأمٍن آخر بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس,

 إسقاط القصاص عنه . 

 .  (73),وهو قول أيب يوسف من احلنفية  (72), واحلنابلة   (71), والشافعية   (70)وهذا هو قول املالكية  

 القول الثاين : 

ثم أسلم اجلاين, وعليه فيكون إسالمه سببًا  ال يقتص من املستأمن إذا جنى عىل مستأمن آخر بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس,

 يف إسقاط القصاص عنه. 

 .  (75), وقول عند احلنابلة   (74)وهذا هو قول األوزاعي  

 األدلة : 

ا ما قتل الذمي ذميًا آخر, ثم أسلم القاتل. هل يقتص منه يف النفس األدلة التي ساقها أصحاب القولني هي ما سبق يف صورة ما إذ

 أو ال ؟ .

 الرتجيح : 

ح هنا, وهو أنه يقتص من املستأمن إذا جنى عىل مستأمن  ح يف القصاص يف النفس, هو املرجَّ الذي يظهر ـــ واهلل أعلم ــ أن ما رجِّ

 م الذمي أثر يف إسقاط القصاص عنه, واهلل أعلم .آخر بام يوجب قصاصًا, ثم أسلم اجلاين, فال يكون إلسال

 الصورة الرابعة : أن يكون املجني عليه حربيًا . 

 إذا جنى املستأمن عىل حريب بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم اجلاين, فهل يقتص من اجلاين؟ .

                                                            

 (.2/194(,الفواكه الدواين)8/14(,رشح خمترص خليل للخريش)8/312(,التاج واإلكليل )725بداية املجتهد ) 70

 (.9/150(,روضة الطالبني)5/29عىل رشح املنهج) (,حاشية اجلمل8/374(,حتفة املحتاج )4/25مغني املحتاج ) 71

 (.641(,الروض املربع)7/248(, املبدع)3/261(,الكايف)6/62(,مطالب أويل النهى)11/501املغني) 72

دون النفس, وعليه فال أما احلنفية فكام تقدم, فعندهم أن املستأمن أصاًل غري معصوم الدم عىل التأبيد, فال يقتص من قاتله يف النفس, ومثله القصاص فيام  73

 (. 7/236تأثري إلسالم اجلاين, وعند أيب يوسف: يقتص من اجلاين؛ لقيام العصمة وقت القتل. ينظر: بدائع الصنائع )

 ( .11/467(,املغني )11/307البيان للعمراين ) 74

 (.25/107(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري )11/467املغني ) 75
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فيام دون النفس, ثم أسلم املستأمن, أنه ال يقتص من ال خالف بني الفقهاء أنه لو جنى املستأمن عىل حريٍب  بام يوجب قصاصًا 

  (76)ألن احلريب ال عصمة له, وألن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بقتله, وال دية يف ذلك وال كفارة . وهذا هو قول الفقهاء األربعة   اجلاين؛

 . 

 .    (77)قال يف املغني ) ال نعلم يف ذلك خالفًا (  

 اخلامتة : 

 , استخلص منه أهم نتائجه, وهي :بعد عرض هذا البحث

ينقسم الكفار باعتبار عالقتهم مع املسلمني, إىل ثالثة أنواع : حريب :وهو الكافر الذي ينتمي إىل دار احلرب, وليس بينه  (1

وبني املسلمني عهد وال ذمة, وذمي, وهو: هو إقرار الكافر عىل كفره برشط بذل اجلزية, والتزام أحكام امللة, ومستأمن, وهو : الكافر 

 لقاء غرض, ثم يرجع إىل بالده.  املسلمني بأمان, احلريب الذي يدخل بلد

 فال خالف بني الفقهاء أنه ال يقتل به.  إذا قتل احلريب مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, (2

 إذا قتل احلريب ذميًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال يقتل به, قياسًا عىل عدم قتله إذا قتل مسلاًم, ثم أسلم . (3

 عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال يقتل به, قياسًا عىل عدم قتله إذا قتل مسلاًم, ثم أسلم . إذا قتل احلريب مستأمناً  (4

 إذا قتل احلريب حربيًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال يقتل به, قياسًا عىل عدم قتله إذا قتل مسلاًم, ثم أسلم . (5

 إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه.  فإنه يقتص منه, وال يكون إذا قتل الذمي مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, (6

فإنه يقتص منه, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وهذا هو  إذا قتل الذمي ذميًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, (7

 قول مجهور الفقهاء, وقيل: ال يقتص منه, وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة . 

فإنه يقتص منه, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وهذا هو  انًا, ثم أسلم,إذا قتل الذمي مستأمنًا عمدًا عدو (8

 وقيل: ال يقتص منه, وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة .  واحلنابلة, وقول أيب يوسف من احلنفية, قول املالكية, والشافعية,

 الفقهاء أنه ال يقتص منه.  إذا قتل الذمي حربيًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال خالف بني (9

وال يكون إلسالمه تأثري عىل  إذا قتل املستأمن مسلاًم عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه يقتص منه, (11

 القصاص. 

هو إذا قتل املستأمن ذميًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فإنه يقتص منه, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وهذا  (11

 قول مجهور الفقهاء, وقيل: ال يقتص منه, وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة . 

ثم أسلم, فإنه يقتص منه, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وهذا  إذا قتل املستأمن مستأمنًا عمدًا عدوانًا, (12

 وقيل: ال يقتص منه, وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة . واحلنابلة, وقول أيب يوسف من احلنفية, هو قول املالكية, والشافعية,

 إذا قتل املستأمن حربيًا عمدًا عدوانًا, ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه ال يقتص منه.  (13

 فال خالف بني الفقهاء انه ال يقتص من احلريب.  إذا جنى احلريب عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, (14

                                                            

 (.25/82(,اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري)5/521(,كشاف القناع)4/16(,مغني املحتاج)3/284املقدمات املمهدات) (,7/236بدائع الصنائع ) 76

 (.11/471املغني ) 77
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ا جنى احلريب عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فال يقتص من احلريب؛ فحيث سقط القصاص فيام إذ (15

 دون النفس عن احلريب إذا جنى عىل مسلم, فألن أن يسقط إذا جنى عىل ذمٍي أوىل, ألن الذمي دون املسلم.

فس, ثم أسلم, فحيث سقط القصاص فيام دون النفس عن إذا جنى احلريب عىل مستأمٍن بام يوجب قصاصًا فيام دون الن  (16

 احلريب إذا جنى عىل مسلم, فألن أن يسقط إذا جنى عىل مستأمن أوىل, ألن املستأمن دون املسلم.

إذا جنى احلريب عىل حريٍب مثله بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه ال يقتص من اجلاين  (17

 . 

جنى الذمي عىل مسلٍم بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه يقتص منه, وال يكون إذا  (18

 إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه. 

إذا جنى الذمي عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فجمهور الفقهاء يرون أنه يقتص من اجلاين, وال  (19

 سالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وقيل: ال يقتص منه, وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة. يكون إل

إذا جنى الذمي عىل مستأمٍن بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فريى املالكية, والشافعية, واحلنابلة, وهو قول  (21

إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وقيل: ال يقتص منه, وهو قول أيب يوسف من احلنفية يرون أنه يقتص من اجلاين, وال يكون 

 األوزاعي, وقول عند احلنابلة.

 إذا جنى الذمي عىل حريٍب بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه ال يقتص منه.  (21

م أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه يقتص منه, وال إذا جنى املستأمن عىل مسلٍم فيام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ث (22

 يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه. 

إذا جنى املستأمن عىل ذمٍي بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فجمهور الفقهاء يرون أنه يقتص من اجلاين, وال  (23

 , وهو قول األوزاعي, وقول عند احلنابلة. يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وقيل: ال يقتص منه

إذا جنى املستأمن عىل مستأمٍن بام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, ثم أسلم, فريى املالكية, والشافعية, واحلنابلة, وهو قول  (24

يقتص منه, وهو قول أيب يوسف من احلنفية يرون أنه يقتص من اجلاين, وال يكون إلسالمه تأثري يف إسقاط القصاص عنه, وقيل: ال 

 األوزاعي, وقول عند احلنابلة.

 ثم أسلم, فال خالف بني الفقهاء أنه ال يقتص منه .  إذا جنى املستأمن عىل حريٍب فيام يوجب قصاصًا فيام دون النفس, (25

واحلمد هلل رب  واهلل املسؤول واملنشود أن ينفع هبذا البحث صاحبه وجمتمعه وأمته, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح,

 العاملني, وصىل اهلل وسلم نبينا حممد, وعىل آله وصحبه أمجعني.

 فهرس املصادر واملراجع :

 القرآن الكريم .  -

هــ,  458أحكام القرآن للشافعي, ت: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي اخلراساين, أبو بكر البيهقي, املتوىف سنة  -

 م . 1994هـ/ 1414لطبعة الثانية, مكتبة اخلانجي, القاهرة, ا
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هـ, دار الكتاب اإلسالمي, بريوت, لبنان, 926أسنى املطالب رشح روض الطالب, ت: أبو حييى زكريا األنصاري, املتوىف سنة  -

 بدون تاريخ.

ر الكتب العلمية, هـ, دا971األشباه والنظــائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن, ت: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم, املتوىف سنة  -

 م.1985هـ/ 1415بريوت, لبنان, 

هـ, حتقيق: 911األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية, ت: جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي, املتوىف سنة  -

 م.1987هـ/ 1417حممد البغــدادي, دار الكتاب العريب, الطبعــة األوىل, 

 م.1991هـ/1411هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, 214بن إدريس الشافعي, املتوىف سنة األم, ت: أبو عبداهلل حممد  -

هـ, 885اإلنصاف يف معرفـــــة الراجح من اخلالف, ت: عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن بن أمحد املرداوي, املتوىف سنة  -

 م.1996هـ/1416اعة والنرش والتوزيع, الطبعة األوىل, مطبوع مع املقنع والرشح الكبري, حتقيق: د. عبداهلل الرتكي, هجر للطب

بدايـة املجتهــــد وهناية املقتصد, ت: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد,  -

 م.2114هـ/1425هـ, دار احلديث, القاهرة, 595املتوىف سنة 

هـ, دار الكتب العلمية, 587بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, ت: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين, املتوىف سنة  -

 م.1986هـ/1416بريوت, لبنان, الطبعة الثانية, 

الطبعة األوىل,  هـ, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان,855البناية رشح اهلداية, ت: بدر الدين العيني, املتوىف سنة  -

 م.2111هـ/1421

هـ, دار املنهاج, جدة, اململكة 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي, ت: أبو احلسني حييى بن أيب اخلري العمراين, املتوىف سنة  -

 م.2111هـ/1421العربية السعودية, الطبعة األوىل, 

هـ, 521ت: أبو الوليد بن رشد القرطبي, املتوىف سنة البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة,  -

 م.1988هـ/ 1418حتقيق: حممد حجي, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, لبنان, الطبعة الثانية, 

اق(, املتوىف سنة  - هـ, دار الكتب 897التاج واإلكليل ملخترص خليل, ت: أبو عبداهلل حممد بن يوسف العبدري الشهري )باملوَّ

 م.1994هـ/1416وت,  لبنان, الطبعة األوىل, العلمية, بري

هـ, دار الكتاب اإلسالمي, 743تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق, ت: فخر الدين بن عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي, املتوىف سنة  -

 بريوت, لبنان, الطبعة الثانية, بدون تاريخ.

دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة األوىل,  هـ,539حتفة الفقهاء, ت: عالء الدين السمرقندي, املتوىف سنة  -

 م.1984هـ/1415

هـ, دار إحياء الرتاث العريب, 974حتفة املحتاج رشح املنهاج, ت: شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي, املتوىف سنة  -

 بريوت, بدون تاريخ.
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هــ, حتقيق: عبداحلكيم شاكر ــ 792أيب العز احلنفي, املتوىف سنة التنبيه عىل مشكالت اهلداية, ت: صدر الدين عيل بن عيل بن  -

 م . 2113هــ/1424اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل, أنور صالح أبو زيد, مكتبة الرشد نارشون,

 هـ.1322بعة األوىل, هـ, املطبعة املحمدية, الط811اجلوهرة النرية, ت: أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي, املتوىف سنة  -

حاشية اجلمل عىل رشح املنهج )فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب(, ت: الشيخ سليامن اجلمل, املتوىف سنة  -

 هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, بدون تاريخ.1214

هـ, دار الفكر, 1231حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, ت: شمس الدين حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي, املتوىف سنة  -

 بريوت, لبنان.

هـ, حتقيق: زهري الشاويش, 676روضة الطالبني وعمدة املفتني, ت: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي, املتوىف سنة  -

 م.1991هـ/ 1412املكتب اإلسالمي, بريوت, دمشق, عامن, الطبعة الثالثة, 

حممد صديق خان بن حسن بن عيل بن لطف اهلل احلسيني البخاري القنوجي, الروضة الندية رشح الدرر البهية, ت: أبو الطيب  -

 هــ, دار املعرفة , بريوت, لبنان, بدون تاريخ . 1317املتوىف سنة 

هـ, دار 279سنن الرتمــــذي = جامع الرتمذي, ت: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي, املتوىف سنة  -

 م.1999هـ/ 1421الرياض,  الطبعة األوىل, السالم للنرش والتوزيع, 

 هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, بدون تاريخ.1111رشح خمترص خليل للخريش, ت: حممد بن عبداهلل اخلريش, املتوىف سنة  -

هـ, دار السالم للنرش 261صحيح مسلم, ت: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, املتوىف سنة  -

 م.1999هـ/ 1421يع, الرياض, الطبعة األوىل, والتوز

هـ, دار الكتب العلمية, 1198غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر, ت: أمحد بن حممد احلنفي احلموي, املتوىف سنة  -

 م.1985هـ/ 1415بريوت, لبنان, 

هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, 861, املتوىف سنة فتح القدير, ت: كامل الدين حممد بن عبدالواحد اإلسكندري املعروف بابن اهلامم -

 بدون تاريخ مع تكملته )لقايض زاده(.

هـ, دار 1125الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القرياوين, ت: أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي, املتوىف سنة  -

 م.1995هـ/ 1415الفكر, بريوت,  لبنان, 

هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, 1151اإلقناع, ت: منصور بن يونس بن إدريس البهويت, املتوىف سنة كشاف القناع عن متن  -

 م.1982هـ/ 1412

جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر, ت: عبدالرمحن بن الشيخ حممد بن سليامن شيخي زاده املعروف بداماد أفندي, املتوىف سنة  -

 , لبنان, بدون تاريخ.هـ, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت1178

هـ, حتقيق: حممود 719املطلع عىل ألفاظ املقنع, ت: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل, أبو عبداهلل شمس الدين, املتوىف سنة  -

 م . 2113هـ/ 1423األرناؤوط ــ ياسني حممود اخلطيب, مكتبة السوادي, جده, الطبعة األوىل, 
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اس قلعة جي, حامد صادق قنيبي, دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع, الطبعة الثانية, معجم لغة الفقهاء, ت: حممد رو -

 م.1988هـ/ 1418

هـ, دار الكتب 977مغني املنهاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, ت: شمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني اخلطيب, املتوىف سنة  -

 م.1994ـ/ه1415العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, 

هـ, حتقيق: عبداهلل 621املغني رشح خمترص اخلرقي, ت: موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقديس, املتوىف سنة  -

 م.1997هـ/1417الرتكي, وعبدالفتاح احللو, دار عامل الكتب, الرياض, الطبعة الثالثة, 

هـ, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة 521د القرطبي, املتوىف سنة املقدمات املمهدات, ت: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رش -

 م.1988هـ/ 1418األوىل, 

هـ, 954مواهب اجلليل رشح خمترص خليل, ت: أبو عبداهلل حممد بن حممد بن عبدالرمحن الرعيني املعروف باحلطاب, املتوىف سنة  -

 .م1992/هـ1412 الثالثة, الطبعة لبنان, –دار الفكر, بريوت 

هـ/ 1414هـ, دار الفكر, بريوت, لبنان, 1114هناية املحتاج رشح املنهاج, ت: شمس الدين حممد بن أمحد الرميل, املتـوىف سنة  -

 م.1984
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 )دراسة يف اجلغرافية االقتصادية  (

 

 محود الشمريبنت د. هيفاء 

 قسم العلوم االجتامعية  -برنامج اجلغرافيا -أستاذ مساعد

 جامعة حائل

 

والتطورات التي تفرض نفسها عىل سوق العمل، ويتزايد مع تلك التغريات  يشهد العرص احلايل العديد من التغريات امللخص:

االهتامم باملشاريع الصغرية وريادة األعامل ملا هلا من دور فعال يف تنمية وتطوير االقتصاد، ويف ضوء التغريات التي يشهدها سوق 

متنوعة لعمل املرأة، أصبح هناك حاجة ملعرفة مدى العمل السعودي من االجتاه نحو سعودة العديد من املهن، وكذلك فتح جماالت 

التوافق بني خرجيي اجلامعات السعودية ومتطلبات سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة احلالية، والتي هدفت بشكل رئييس 

اخلدمات التي مل، وإيل التعرف عيل دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن لسوق الع

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، معتمدة عيل منهج املسح الشامل، وبلغ تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا. 

 ( خرجية من برنامج اجلغرافيا بكلية اآلداب والفنون بجامعة حائل. 110حجم جمتمع الدراسة )

عامل ثمللت يف خلق واائ  جديدة خلرجيات برنامج اجلغرافيا، وتنمية املهارات، وتوصلت الدراسة إيل أهم أدوار حاضنات األ

وبناء العمل اخلاص، وإقامة الربامج التدريبية، وتوفري األجواء املناسبة لتطبيق األفكار اإلبداعية، ومد جسور التعاون بني كاًل من 

اجلغرافيا من جهة أخرى، وبرامج التمويل. وأن أهم اخلدمات القطاع العام واخلاص واملستلمرين من جهة وبني خرجيات برنامج 

التي يمكن أن تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا ثمللت يف خدمات االستشارات يف جمال التنظيم اإلداري 

 للمرشوعات، وإكساب خرجيات برنامج اجلغرافيا األساليب اإلدارية احلديلة. 

 -GISنظم املعلومات اجلغرافية  لعديد من الدورات التدريبية املخصصة خلرجيات برنامج اجلغرافيا)وتويص الدراسة بقيام ا

( باالشرتاك مع مؤسسات سوق العمل، والتواصل مع خرجيات الربنامج بعد التحاقهم بسوق العمل ملعرفة R.Sاالستشعارعن بعد 

وتوفري بيانات حول االحتياجات، وإرشاك خرباء من مؤسسات الصعوبات التي تواجههن، وإنشاء وحدة تنسيق مع سوق العمل، 

 سوق العمل يف عمليات صياغة املناهج وعمليات التدريب.

 سوق العمل  -برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل -: حاضنات األعامل كلامت مفتاحيةال
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 أوالً: املقدمة:

املشكالت التي تعيق تقدم الدول، فأعداد خرجيي اجلامعات يف تزايد تعترب مشكلة البطالة بني خرجيي اجلامعات إحدى أهم 

 سنويًا مع غياب اسرتاتيجية فعالة تقوم عىل االستقطاب واالستلامر يف تلك الكفاءات.

 وتشري كل الدالئل إىل أن نوعية التعليم العايل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمدى استجابته ملتطلبات سوق العمل وحاجات املجتمع

تفتقر أسواق العمل يف القطاعني اخلاص والعام يف العديد من دول ومدن إقليم الرشق األوسط وشامل افريقيا إىل بشكل عام. و

بة، القادرة  عىل القيام بأنواع املهام واألعامل املهنية املختلفة، والتي تلبي حاجات السوق املتنوعة  -بصورة جيدة -األيدي العاملة املدرَّ

ت واخلدمات بمختل  تصنيفاهتا؛ بحيث ال حيتاج خريج التعليم العايل ألكلر من أشهر معدودة الستيعاب العمل، من املهارا

 واالنخراط الكامل فيه .

ة إىل أن يكون مقبوالً ضمن القوى العاملة، بحيث جيد   -هو اآلخر -كام أن الشاب املتخرج من التعليم العايل  يف حاجة ملحَّ

ل علميًا وعمليًا يف التعليم مكانه يف مؤسسة من  املؤسسات احلكومية أو اخلاصة، وهذا ال يمكن أن يتحقق له إال أن يكون قد تأهَّ

متبادلة بني سوق العمل والتعليم العايل، بام حيقق تأهيل  -كام هو مالحظ  -العايل بام خيدم سوق العمل ومتطلباته الواقعية، فاحلاجة 

 ادين العمل املختلفة، واملشاركة يف عجلة التنمية الشاملة يف املجتمع.الشباب لالنخراط املبارش يف مي

ويمكن لربامج دعم التواي  الذايت للشباب أو روح املبادرة أن تساعد الشباب عىل بدء عمل ناجح، وبالرغم من ذلك فإن مل 

ب خالل التدريب عىل تلك املهنة قد تساعده عىل يكن بدء عمل من األعامل خيارًا واقعيًا فإن التجربة واملهارات التي سيكتسبها الشا

زيادة قابلية التواي  وإمكانية احلصول عىل وايفة يف املستقبل، باإلضافة إىل اكتسابه اللقة واالعتامد عىل النفس. ويمكن لربامج 

ال األعامل الذين ما كان يمكن التدريب عىل املهن احلرة أن تساعد الشباب من حيث تأمني اتصاهلم بأرباب األعامل املحتملني أو رج

واملعروفة أيضا بتنمية املرشوعات املتناهية  -أن تتاح هلم فرصة لقائهم لوال هذه الربامج وهناك برامج املساعدة عىل التواي  الذايت 

 مهارات قد تقدم مساعدات مالية )كالقروض أو املنح( وتقدم خدمات فنية أخرى ملل التدريب عىل -الصغر أو برامج األعامل 

 (.9، 2010، )يوس ، العمل واالستشارات واخلدمات املالية األخرى ويمكن أن تساعد يف وضع خطط أعامل

 ثانيًا: مشكلة الدراسة وأمهيتها:

تعترب مشكلة البطالة من أهم القضايا ذات االنعكاسات االجتامعية واالقتصادية والسياسية باململكة العربية السعودية، ويرجع 

لرئيس لتلك املشكلة يف عدم مالءمة خمرجات التعليم العايل الحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووجود فجوة بني جمتمع السبب ا

سوق العمل وجمتمع التعليم العايل، حيث يعانى املجتمع السعودي من ارتفاع نسبة البطالة، وأوضحت دراسة لوزارة الداخلية ىف عام 

تمع السعودي تعود إيل عدة أسباب من أمهها عدم املواءمة بني خمرجات النظم التعليمية وبني م( ان مشكلة البطالة يف املج2001)

حاجات ومتطلبات سوق العمل وفقدان التوافق بني طبيعة خمرجات مؤسسات التعليم من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة 

 . أخرى

 وينتج عن ذلك حمظوران خطريان مها:  

سبة البطالة بني خرجيي وخرجيات مؤسسات التعليم العايل، وترتب عيل ذلك إشكاالت ذات تأثريات ارتفاع ن ملحظور األول:ا

 شديدة اخلطورة عىل البنية االجتامعية. 
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 (.3هـ ، ص 1434عدم توفر احتياجات ومتطلبات سوق العمل من األيدي العاملة الوطنية املؤهلة )الدمهيش،  املحظور اللاين:

لكلري من دول العامل عىل أن حتقيق التنمية االقتصادية مل يعد يتوق  عىل ما ثمتلكه هذه البلدان  ارب التنموية وتدل الكلري من التج

من موارد طبيعية وعنارص إنتاجية فقط بل يتوق  أيضا عىل املستوى العميل واملهاري لقوة العمل التي ثمتلكها، والتي ثمكنها من 

واملتالحقة لسوق العمل، و كلري من احصاءات الدول املتقدمة تدل عىل أن الربنامج األكرب من استيعاب ومالحقة التطورات الرسيعة 

، دخلها الوطني يعود يف املقام األول إىل نوعية املوارد البرشية التي يسهم التعليم والبحث العلمي يف إعدادها وتدريبها وحتسني أدائها

لتعليم اجلامعي بصفة خاصة يسهامن ىف حتقيق التنمية واملحافظة عليها واستمرارها، وهذا األمر يؤكد عىل أن التعليم بصفة عامة وا

ويعد العنرص البرشى من أهم العنارص التي يمكن أن تسهم يف زيادة اإلنتاجية وحتقيق أهداف التنمية ، وهذا العنرص البرشى لن 

 عنرص نمو وتقدم بدال من أن يكون عنرص مجود وختل .يستطيع أن يؤدى دوره ىف حتقيق التنمية ما مل توفر له تعليم جيعله 

وإذا نظرنا إيل التخصصات التي يلتحق هبا طلبة التعليم العايل يف البلدان العربية، كمؤرش عيل الصلة بني مؤسسات التعليم العايل 

االلتحاق هبذه التخصصات يف  وسوق العمل، لوجدنا أن غالبية الطلبة تلتحق بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية. حيث ترتفع نسبة

% ومشكلة التعليم العايل اآلن يف البلدان العربية ال تكمن يف توفر ووجود ملل هذه املؤسسات، ولكن يف نوعيتها 75السعودية اىل 

 (2م، ص2015كمؤسسات متدنية الكفاءة، قليلة اإلنتاجية املعرفية، وضعيفة العائد االجتامعي .)العتيبي، 

 لسعودي ومنذ فرتة حالة من التغريات والتطورات، والتي شملت معظم أوجه احلياة. يعيش املجتمع ا

وقد قابل هذا التطور حاجة قوية وملحة للقوى العاملة التي تلبي متطلبات هذا التوسع الكبري. فاملجتمع السعودي كام يشاع عنه، 

األجنبية، وأنه كذلك جمتمع غالبية مواطنيه من الشباب. ومما يؤكد  عىل العاملة "معتمد"فإنه يتسم بالعديد من األمور، منها أنه جمتمع 

% من الشعب السعودي 60عىل شبابية املجتمع السعودي كام تشري اإلحصاءات، فالعديد من الدراسات تشري أن ما يقارب من نسبة 

ماليني أجنبي يعملون  7املقابل فإن هناك هم يف سن الشباب، مما يعني أهنا قوى عاملة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. و لكن يف 

 .العمل وسوق العايل التعليم قطاع بني وللربط ‘يف السعودية يف جماالت العمل املختلفة

 م(.1995)وزارة املعارف،  "فقد حددت وثيقة سياسة التعليم العايل يف اململكة أهداف التعليم العايل كام ييل: 

 السري يف تزويد الطالب باللقافة اإلسالمية.تنمية عقيدة الوالء هلل ومتابعة  .1

 إعداد مواطنون أكفاء ومؤهلني علميًا وفكريًا تأهياًل عاليًا ألداء واجباهتم يف خدمة بالدهم.  .2

 ة.إتاحة الفرصة أمام النابغون ملواصلة دراساهتم العليا يف التخصصات العلمية املختلف  .3

 لذي يسهم يف جمال التقدم العاملي. القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي ا .4

 النهوض بحركة التألي  واإلنتاج العلمي بام يطوع العلوم خلدمة الفكر اإلسالمي. .5

 ترمجة العلوم وفنون املعرفة النافعة إىل لغة القرآن الكريم، وتنمية ثورة اللغة العربية. .6

 .رجينيقيام باخلدمات التدريبية والدراسات التجديدية التي تنقل إىل اخلال .7

ويقوم التعليم العايل عىل توفري القوى البرشية املاهرة واملتخصصة التي تتطلبها خطط التنمية باململكة، وقد سعت مؤسسات 

شغلوا مواقع خمتلفة يف قطاعات اإلنتاج واخلدمات يالتعليم العايل إىل التوسع يف مدخالهتا لتحقيق تزايد مستمر يف عدد خرجييها ل

م(. ونظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية كان منذ نشأته حريصًا عىل 2003ية )وزارة التعليم العايل، احلكومية واألهل
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تفعيل دوره يف حتقيق التنمية الوطنية، واالستجابة ملتطلبات التنمية الشاملة، ويتضح ذلك من خالل التوسع يف إنشاء مؤسسات 

 م(.2000تي تقدمها)وزارة التعليم العايل، التعليم العايل وتنويع التخصصات ال

يشهد التعليم اجلامعي عىل املستوى العاملي العديد من املبادرات اجلادة لتطويره وحتديله حتى يصبح أكلر قدرة عىل مواجهة 

جامعة حائل ومعرفة متغريات العرص العلمية واملعرفية والتكنولوجية، حيث تسعى هذه الدراسة إىل تقييم خرجيات برنامج اجلغرافيا ب

  .مدى استعدادهن لسوق العمل

دور حضانات األعامل يف إعادة تأهيل خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل لسوق  وعليه حتددت مشكلة الدراسة يف: 

 العمل؟

 ويستمد هذا البحث أمهيته مما يىل:

 وجمال القوى العاملة بغية معرفة نوعية  أنه يبحث يف جمالني مهمني لتحقيق التنمية ومها جمال التعليم اجلامعي

 العالقة بني هذين اجلانبيني املهمني لتحقيق التنمية البرشية واالقتصادية التي ينشدها املجتمع السعودي.

  أنه يسعى لتوفري قاعدة من املعلومات والبيانات الالزمة للجهات املعنية بإعداد وتنمية القوى العاملة يف اململكة

ودية وذلك من أجل تيسري فرص التعاون والتنسيق بني هذه اجلهات لكي تكون قادرة عىل توفري العنارص العربية السع

املطلوبة التي يتعني توافرها لسد احتياجات سوق العمل من العاملة املؤهلة واملزودة باملعارف واملهارات الالزمة ملواجهة 

 التغريات احلالية واملستقبلية يف سوق العمل .

 تسعى الدراسة إىل حتقيق االهداف التالية :  : أهداف الدراسة:ثاللاً 

 التعرف عىل مدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل. .1

التعرف عىل املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل  .2

 فرص وايفية.

 التعرف عىل مدى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرافيا. .3

 التعرف عىل دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا لدعم تأهيلهن لسوق العمل. .4

 التعرف عىل اخلدمات التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيي برنامج اجلغرافيا. .5

 : رابعًا: تساؤالت الدراسة

 ما مدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل؟ .1

ما هي املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل  .2

 فرص وايفية يف سوق العمل؟

 ؟ما مدى قدرة سوق العمل  عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرافيا .3

 ما دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا لدعم تأهيلهن لسوق العمل؟ .4

 اخلدمات التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيي برنامج اجلغرافيا؟ما  .5
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 خامسًا: مفاهيم الدراسة:

عملية تفاعلية تستهدف تشجيع األفراد للبدء  "بأهنا Business Incubationتعرف حاضنات األعامل حاضنات األعامل:  .أ

باألعامل اخلاصة هبم ودعم املنشآت املتخصصة بالبدء باألعامل، كذلك يف جمال تطوير املنتجات واخلدمات اجلديدة ) الشامع، 

 (. 19م، ص2009

وير املرشوعات اجلديدة ودعمها ملدة مؤسسات متخصصة لدعم املبادرين والرياديني يف إنشاء وإدارة وتنمية وتط "وتعرف بأهنا

حمددة حسب طبيعة النشاط الذي تعمل فيه، فتوفر هلم بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األوىل من عمر املرشوع، وزيادة فرصة 

ك لفرتة النجاح من خالل استكامل النواحي الفنية واإلدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب املرشوع إيل الرتكيز عىل جوهر العمل وذل

 (.15م، ص2006حمددة، تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إىل مبادرة ) بالطة، 

حزمة متكاملة من اخلدمات والتسهيالت واآلليات املساندة واالستشارة، وتوافرها ملرحلة  "وتعرف حاضنات األعامل بأهنا

الذين يرغبون البدء يف إقامة مؤسسة صغرية هبدف حمددة من الزمن من خالل مؤسسة قائمة هلا خرباهتا وعالقتها برجال األعامل 

 (.232، ص 2011) متعب،  "ختفي  مرحلة االنطالق

هيئات هتدف إىل مساعدة املرشوعات الناشئة ورجال األعامل أو رواد األعامل اجلدد، وتوفر هلم الوسائل  "كام تعرف بأهنا

عباء ومراحل االنطالق والتأسيس، كام تساعد يف عمليات تسويق ونرش والدعم الالزمني)اخلربات، األماكن، الدعم املايل(، لتخطي أ

مؤسسات قائمة بذاهتا) هلا كياهنا القانوين( تعمل عىل توفري مجلة من اخلدمات  ". ويعرفها البعض بأهنا"منتجات هذه املرشوعات

توسطة، هبدف مساعدهتم عىل جتاوز خماطر والتسهيالت لرواد األعامل وصغار املستلمرين والقائمني عىل املرشوعات الصغرية وامل

بيئة أو إطار متكامل من املكان والتجهيزات واخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة،  ". كام تعرف بكوهنا"مرحلة تأسيس املرشوع

نتاجية أو اخلدمية أو واالستشارات والتنظيم، خمصصة ملساندة رواد األعامل يف تأسيس وإدارة وتنمية وتطوير املرشوعات اجلديدة )اإل

املتخصصة يف البحث والتطوير( ومحاية ورعاية ودعم هذه املرشوعات ملدة حمددة ) فرتة االحتضان(، بام خيف  عنهم حدة املخاطر 

 (.11، ص 2017) مقابلة، األصقة،  "التي قد تواجههم

دراسة الظواهر الطبيعية والبرشية والعالقات هو أحد ختصصات العلوم االجتامعية، هيتم ببرنامج اجلغرافيا بجامعة حائل:   .ب

املكانية املتبادلة فيام بينها وحتديد خصائصها وأنامط توزيعها، وحيرص عىل توفري كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة ميدانيًا يف خمتل  

 (2010حائلاملجاالت اجلغرافية وتقنياهتا، لتسهم يف حتقيق أهداف خطط التنمية وتلبي متطلبات سوق العمل)جامعة 

 سادسًا: الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة والتي بعنوان ) دور حاضنات األعامل والتكنولوجيا يف حل مشكلة البطالة (. 2014دراسة بسمة برهوم) .1

لرياديي ألعامل قطاع غزة( إىل التعرف عىل فاعلية حاضنات األعامل يف كوهنا أداة حلل مشكلة البطالة لدى الشباب وخاصة رياديي 

درة للدخل تساعدهم يف حتسني مستواهم االقتصادي واالجتامعي األعامل من خالل حتويل أفكارهم اإلبداعية إىل مشاريع ناجحة م

وإكساهبم املهارات واخلربات الرضورية التي تؤهلهم للوصول إيل سوق العمل املحيل والدويل، من خالل دراسة حاضنة األعامل 

: مستوى تقديم اخلدمات سبارك(. وتوصلت الدراسة إىل -والتكنولوجيا يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ضمن مرشوعي ) مبادرون

 املقدمة من قبل حاضنة األعامل والتكنولوجيا كانت متوسطة بعض اليشء بينام تدنى هذا املستوي بعد التخرج. 
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. هدفت الدراسة والتي بعنوان) تقييم مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف حتضري الطلبة إىل عامل الشغل (2014دراسة أمحد زرزور) .2

ليط الضوء عيل مدى مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف حتضري الطلبة إىل عامل الشغل بغية تسهيل عملية اإلدماج دراسة ميدانية( اىل تس

تنظيم التكوين  -مج التكوين باجلامعةبرا حمتوي –بسوق العمل من خالل دراسة أربعة مؤرشات تتعلق بعملية التقييم باجلامعة

فقرة  27جلامعة. ولتحقيق ذلك صممت استبانة جلمع البيانات اشتملت عيل وجود مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة با -باجلامعة

أستاذ بجامعة ام البواقي يمللون رتبًا خمتلفة ومن كليات  120موزعة عيل أربعة حماور تم توزيعها عىل عينة عشوائية مكونة من 

املؤرشات السابقة الذكر ال حترض الطلبة إىل عامل الشغل  خمتلفة. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: أن اجلامعة اجلزائرية ومن خالل

 وال تساهم يف إدماجهم بسوق العمل وهذا ما يفرس الغياب التام للمواءمة بني خمرجاهتا واحتياجات سوق العمل.  

اب يف قطاع هدفت الدراسة )واقع حاضنات األعامل ودورها يف دعم املشاريع الصغرية لدى الشب(. 2012دراسة منى النخالة ) .3

غزة( إىل التعرف عىل واقع حاضنات االعامل يف قطاع غزة، وحتديد الدور الذي تعلبه يف دعم املشاريع الصغرية من خالل تقديم 

العديد من اخلدمات التي حتتاج إليها.  واستخدمت الباحلة املنهج الوصفي التحلييل، وتوصلت الباحلة إىل أنه ال يوجد حاضنات 

غزة سوى حاضنة األعامل والتكنولوجيا يف اجلامعة اإلسالمية وحاضنة بيكتى، وأن املشاريع الصغرية يف غزة تعاين  مشاريع يف قطاع

العديد من املشاكل والتي يمكن أن تسبب هلا الفشل يف بداية حياهتا. واما احلاضنات تسري وفق آلية غري علمية وأن اخلدمات املقدمة 

 وال تعمل عىل دعم املشاريع بشكل كبري، ويرجع ذلك لنقص اخلربة واالمكانات يف هذا املجال.  من قبل حاضنات األعامل متدنية 

هدفت الدراسة والتي بعنوان )واقع حاضنات األعامل ودورها يف دعم املشاريع الصغرية يف ( 2010دراسة ميسون القواسمة.) .4

ية، وحتديد الدور الذي تلعبه يف دعم املشاريع الصغرية من خالل الضفة الغربية( التعرف عىل واقع حاضنات األعامل يف الضفة الغرب

تقديم العديد من اخلدمات التي حتتاج إليها. واستخدمت الباحلة منهج البحث الوصفي التحلييل وتوصلت الدراسة إيل: أن املشاريع 

ة حياهتا، ما زالت حاضنات األعامل تسري وفق الصغرية يف فلسطني تعاين العديد من املشاكل والتي يمكن أن تسبب هلا الفشل يف بداي

آلية غري عملية، وال تساعد املشاريع الصغرية يف التغلب عىل مشاكلها، أكلر اخلدمات املقدمة لدعم املشاريع من وجهة نظر املشاريع 

 واملعلومات. املختصة بشكل عام أثناء فرتة االحتضان كانت خدمات تنمية املوارد البرشية تالها خدمات السكرتارية

والتي هدفت إىل   (بعنوان )التعليم واحتياجات سوق العمل نحو منظومة قيمية للتعليم والعمل(، 2007دراسة حممد الرشيد ) .5

س ابراز العالقة بني قيم التعليم وقيم العمل، وحتديد القيم التي جيب ان يقوم عليها التعليم ليكون ذو قيمة، والرتكيز عىل الدور الرئي

يم العايل يف إعداد املواطن الصالح، وكذلك عرض متطلبات سوق العمل والضوابط التي حتكمه، وتوصلت الدراسة إىل أن للتعل

هناك العديد من القيم املشرتكة بني التعليم والعمل، وأن هناك جمموعة من القواعد األخالقية التي جيب مراعاهتا يف جمال التعليم 

 وجمال العمل عىل حد السواء.

هدفت الدراسة التعرف عىل التحديات التي تواجهه كل من قطاع التعليم ومدى تلبيته الحتياجات (، 2007اسة أمحد جويىل )در .6

سوق العمل يف ال التيار اجلارف من العوملة وحتديات السوق العاملي املوحد. وأكدت الدراسة التي كانت بعنوان ) التعليم 

املتاحة( أن القوة البرشية يف عاملنا العريب هي أحد عنارص القوة ألوطاننا، ولتكون هذه  واحتياجات سوق العمل التحديات والفرص

 القوة قوة فاعلة جيب أن تكون قوة منتجة جيب أن تكون قوة متعلمة، وأن تتفق خرباهتا التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
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مل احلر، والتحديات التي تواجهه، وعرض احتياجات (، وهدفها التعرف عىل خصائص ثقافة الع2006دراسة خمتار الرشي  ) .7

سوق العمل يف ضوء ثقافة العمل احلر. وتوصلت الدراسة التي كانت بعنوان )برنامج حتليل سوق العمل وثقافة العمل احلر. مؤثمر 

التحول للقافة سوق  التوجهات االسرتاتيجية للتعليم اجلامعي وحتديات سوق العمل( إىل وجود جمموعة من املشاكل التي تواجه

العمل احلر ومنها: وجود فجوة يف قواعد املعلومات اخلاصة بخصائص وتدفقات نمو العمل الداخلة عىل سوق العمل، ليس هناك 

معامالت قوية او قطاعية دقيقة توضح تكلفة فرصة العمل اجلديدة، عدم وجود معرفة دقيقة بالطلب احلقيقي عيل العاملة بنوعياهتا 

 ، وعدم قدرة االقتصاد املرصي عىل توفري فرص علم وامتصاص البطالة احلالية.املختلفة

تناولت الدراسة موضوع التواي  يف السوق السعودي من خالل دراسة الواقع  (،2006دراسة عبد اللطي  بن عبداهلل ) .8

والتعرف عىل التحديات والعقبات وتقديم حلول ومقرتحات، وتناولت الدراسة اجلوانب التالية: التعرف عيل مفهوم التواي  

لسعودي واملتعلقة باألنظمة وواقع سوق العمل السعودي، ومن ثم تناول العديد من العقبات التي تعرتض سوق العمل ا

واإلجراءات والتعليامت، أو ذات االرتباط باملوارد االقتصادية أو االجتامعية، أو الفنية، وعرض للحلول واملقرتحات لعالج تلك 

نة العقبات التي تعرتض عملية التواي  بسوق العمل باململكة، وتوصلت الدراسة إىل أن يوجد معاناه للحكومة السعودية يف اآلو

األخرية يف تفيش ااهرة البطالة بني أفراد جمتمعها، وكذلك اعرتاض كلري من العقبات لسوق العمل السعودي منها توفري فرص 

 وايفية للمواطنني و توطني الواائ  وسعودهتا، ووجود قصور يف معدل النمو االقتصادي وارتفاع معدل نمو السكان. 

نت بعنوان )املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وسوق العمل االردين دراسة والتي كا (،2007دراسة حممد الزيادات )  .9

( هبدف التعرف عىل طبيعة الربامج والتخصصات 2005-1995حتليله ملخرجات التعليم العايل يف كليات العلوم اإلدارية للفرتة 

والتعرف عىل العالقة بني الربامج والتخصصات  املعارصة والنشاطات التعليمية يف كليات العلوم اإلدارية املشمولة بالدراسة،

اجلديدة واحتياجات سوق العمل، وقياس العالقة بني متغريي الدراسة التابع) الربامج والتخصصات العلمية اجلديدة يف كليات 

لبة يف اجلامعات العلوم اإلدارية( واملتغري املستقل ) احتياجات سوق العمل(. وتوصلت الدراسة إىل ضع  توجه مشاريع خترج الط

نحو متطلبات سوق العمل األردين، قلة أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية ممن هلم عالقات مبارشة أو غري مبارشة مع قطاع 

الصناعة وعدم اهتامم الكلري منهم بإجراء بحوث ودراسات ختدم هذا القطاع، ضع  قيام وزارة التعليم العايل بالتطوير والتحديث 

للخطط واملساقات والتخصصات الدراسية بشكل دوري وسنوي، إذا اتضح نتيجة لذلك عدم مواكبة تلك التخصصات للتطور 

 والتحديث احلاصلني عىل املستوى العاملي.  

استهدفت الدراسة التي كانت بعنوان )خمرجات كليات املجتمع وسوق العمل يف  (،2015دراسة رهيب حممد ) .10

هبدف التعرف عىل املعوقات التي تواجه كليات املجتمع يف اجلمهورية اليمينة والتعرف عيل املقرتحات التي يمكن اجلمهورية اليمينة( 

ان تساعد هذه الكليات للتغلب عىل املعوقات وذلك من وجهة نظر القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس يف كليات املجتمع 

فة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بني استجابات عينة الدراسة حول وأرباب العمل وخرجيي كليات املجتمع ومعر

املعوقات واملقرتحات يمكن أن تعزي ملتغري الوايفة ) القيادات االكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، أرباب العمل، اخلرجيون(. وقد 

أن من أهم املعوقات عدم وجود تنسيق بني كليات  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها:
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املجتمع ومؤسسات سوق العمل فيام يتعلق بوضع املناهج وتدريب الطالب وتبادل اخلربات، وعدم وجود بيانات دقيقة وواضحة 

 عن سوق العمل، وتدين مستوي وعي املجتمع بأمهية الرشاكة بني مؤسسات التعليم ومؤسسات سوق العمل.

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل وضع خرجيي جامعة النجاح الوطنية يف سوق العمل الفلسطيني  (،2008رسمية حنون ). دراسة 11

)جامعة النجاح الوطنية/ أنموذج( وقياس درجة التوافق بني مهارات اخلرجيني واملهارات املطلوبة لسوق العمل دراسة وصفية 

من اخلرجيني. وقد أاهرت الدراسة  111ت الدراسة عىل عينة عشوائية مكونة من حتليلية، وتم استخدام استبانتني حمكمتني وطبق

( العديد من النتائج التي من أمهها تزايد معدالت البطالة  يف "دراسة حتليلية "أوضاع خرجيي جامعة النجاح الوطنيةالتي كانت )

يل العرض الكيل للخرجيني يف الضفة الغربية وقطاع % من إمجا70صفوف خرجيي مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني الذين يشكلون 

تعزى ااهرة البطالة يف صفوف اخلرجيني إىل جمموعة من العوامل منها ما يتعلق بخصائص التعليم العايل الفلسطيني فيام يتعلق وغزة. 

عود أمهها إىل عدم قدرة العوامل املتصلة بخصائص التعليم العايل الفلسطيني فيو بعضها اآلخر بخصائص سوق العمل املحيل.

 مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني عىل مواءمة خمرجاهتا من اخلرجيني من احتياجات سوق العمل.

تركزت مشكلة الدراسة عىل مدى االستفادة من فائض خرجيي اجلامعات، ملقابلة احتياجات  (،2006. دراسة رواي املولد )12

مدى االستفادة من فائض خرجيي اجلامعات لسد احتياجات سوق العمل بعنوان )سوق العمل وحتددت أهداف البحث وهو 

( يف التعرف عىل العوامل املسامهة يف االستفادة من فائض اخلرجيني ملتطلبات سوق العمل، بالقطاع اخلاص باململكة العربية السعودية

هي احللول التي يمكن أن تساهم يف االستفادة من والتعرف عىل مدى وجود قاعدة معلومات عن سوق العمل بالقطاع اخلاص، وما

فائض اخلرجيني لسد احتياجات سوق العمل بالقطاع اخلاص. وتوصلت الدراسة  إىل رضورة التعرف عىل احتياجات سوق العمل 

  من خمتل  التخصصات، والعمل عىل ربط هذه التخصصات بام يتطلبه سوق العمل من معارف ومهارات بام يساعد عىل تواي

 هؤالء اخلرجيني ويقلل من حاجاهتم إىل التدريب عند بداية توايفهم.

بعنوان )اسرتاتيجية مقرتحة لتأهيل خرجيي اللانوية العامة لسوق العمل باململكة العربية  (،1434. دراسة  خالد الدمهش )13

لتأهيل خرجيي اللانوية العامة لسوق العمل  السعودية يف ضوء التجارب العاملية( والتي هدفت إىل التوصل إىل اسرتاتيجية مقرتحة

باململكة العربية السعودية يف ضوء التجارب العاملية، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي واملنهج الوصفي الوثائقي، 

واملؤهلة، وأن لربامج وتوصلت الدراسة إىل أن : يساهم تأهيل خريج اللانوية العامة يف تأمني احتياج سوق العمل من العاملة املدربة 

التأهيل لسوق العمل دور كبري يف خفض نسبة البطالة لدى خرجيي اللانوية العامة يف اململكة العربية السعودية، وأن االستلامر ىف رأس 

يعنى احلاجة إىل أيد املال البرشى يؤدي إىل نمو اإلنتاجية ويفتح املجال أمام نقل التقنية احلديلة واالستفادة منها يف برامج التأهيل مما 

عاملة مؤهلة بمهارات خمتلفة كام أهنا تغري من طبيعة بعض الواائ  حيث ينتقل بعضها من كوهنا نشاطًا جسامنيًا لتصبح نشاطًا 

 ذهنيًا.

 ركزت الدراسة عىل آلية تنمية سوق العمل يف الدول النامية، والتعرف عىل التحديات، Almannie, Mohamed (2015). دراسة 14

التي فرضتها التغريات التكنولوجية الرسيعة عىل املؤسسات التعليمية من أجل حتقيق التنمية وتوفري متطلبات سوق العمل وتوفري 

احتياجات املجتمعات املحلية،  ووضع تصور للمؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل وبخاصة مؤسسات التعليم 

كلية جمتمع باململكة العربية السعودية،  25املجتمع باململكة العربية السعودية، وشملت الدراسة العايل، وركزت الدراسة عىل كليات 
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وتوصلت الدراسة إيل أن كليات املجتمع يف اململكة العربية السعودية تلبي توجهات املجتمع املحيل وسوق العمل السعودي وركزت 

 جوة بينها وبني املجتمع واحتياجاهتم.عىل العقبات يف نوعية الربامج املقدمة بالكليات والف

حيث أكدت الدراسة أن مصري أي أمة مرتبط بمخرجات النظام التعليمي وما يقدمه من شباب ، Issa, et al ( 2012. دراسة )15

لعاملة لقيادة التغري جمهز باملعارف واملهارات الالزمة لقيادة األمة، والتعليم العايل هو حجز الزاوية يف التنمية حيث يتم تدريب القوي ا

االجتامعي واالقتصادي والسيايس واللقايف يف املجتمع. وأكدت الدراسة عىل أمهية معاهد التعليم العايل ووحدات التدريب ملا هلا من 

دور رئيس وفعال يف تنمية مهارات الشباب وتزويدهم باملهارات الرئيسة التي يتطلبها سوق العمل. وهدفت الدراسة إىل حتديد 

التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه مؤسسات التعليم العايل يف العامل العريب، ودراسة مدى استجابة املؤسسات ملواجهة تلك 

 .  التحديات وكيفية دجمها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

مدى مسامهة اجلامعات يف إعداد اخلرجيني اىل سوق  األول عىل جانبني: من خالل ما سبق يتضح ان الدراسات السابقة ركزت     

العمل وما أرتبط بذلك من موضوعات حول قيم التعليم وقيم العمل، الضوابط التي حتكم سوق العمل، التحديات التي تواجه 

 اللاينأما اجلانب قطاع التعليم ومدى تلبيته الحتياجات سوق العمل يف ال العوملة وحتديات السوق العاملي وثقافة العمل احلر، 

فيتملل يف مدى فاعلية حاضنات األعامل كوهنا أداة حلل مشكلة البطالة لدى الشباب وخاصة ريادي األعامل من خالل حتويل 

افكارهم اإلبداعية إىل مشاريع ناجحة ذات دخل يساعدهم يف حتسني مستواهم االقتصادي واالجتامعي واكساهبم اخلربات 

ي تؤهلهم للوصول اىل سوق العمل املحيل والدويل من خالل حاضنات االعامل، ودورها يف دعم املشاريع واملهارات الرضورية الت

 الصغرية واملتوسطة.

للرتكيز عىل توجيه كافة املوارد املادية والبرشية لزيادة اإلنتاج وحتقيق االستغالل االقتصادي وتأيت الدراسة احلالية يف حماولة  

توى الدخل الوطني، وخلق جيل لديه وعي ثقايف ورغبة حقيقية يف التغيري االجتامعي، من خالل تنمية للفرد واملجتمع ورفع مس

اإلنسان التي تعد الركيزة األساسية يف عملية التنمية الشاملة والتي تتحقق يف ضوء املعطيات التعليمية والرتبوية واالقتصادية 

ول إىل التكامل يف حتقيق أهدافها املختلفة والتي تتوافق مع رؤية اململكة والسياسية بمشاركة مؤسسات املجتمع املختلفة للوص

 يف خلق جمتمع حيوي ذو اقتصاد مزهر. 2030الطموحة 

 سابعًا: منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي يعد أحد أهم مناهج البحث العلمي وأكلرها شيوعًا، ويعود نوع الدراسة:  .1

كام أن املنهج الوصفي من أهم  لسبب الرئييس وراء شيوع استخدام هذا املنهج للمرونة الكبرية املوجودة فيه، ولشموليته الكبرية.ا

املناهج يف الدراسات االجتامعية واإلنسانية، ولذلك اتبعت الباحلة املنهج الوصفي، باإلضافة للمنهج التفسريي والتحلييل يف معاجلة 

تطلبات التعرف عىل مدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل، واملالبيانات، حيث تستهدف 

التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل مكان يف سوق العمل، ومدي قدرة سوق 

العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرافيا، ودور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن 

 دمات التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيي برنامج اجلغرافيا.اخللسوق العمل، و
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: اعتمدت الدراسة عىل أسلوب املسح االجتامعي الشامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا خالل العامني الدراسيني أسلوب الدراسة .2

خالل الفرتة املحددة، ( خرجية 110. وقد بلغ حجم خرجيات الربنامج الاليت استجبن لالستبانة )2017/2018: 2016/2017

 %، وليست هناك استبيانات مستبعدة .100وقد بلغت نسبة االستبيانات الصاحلة 

العمل، والذي دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن لسوق استبيان  أداة الدراسة: -3

  :تضمن املحاور التالية

 .برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل مدى قدرة املحور األول:  

املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل  املحور اللاين:  

 .مكان يف سوق العمل

 .فيا: مدى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرااملحور اللالث 

 .دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن لسوق العمل املحور الرابع: 

 .اخلدمات التي تقدمها حاضنات االعامل خلرجيي برنامج اجلغرافيا املحور اخلامس:   

 : حيح املقياس،  كام ييل :قامت الباحلة بإعطاء مدلول رقمي بالدرجات لطريقة تص طريقة تصحيح املقياس 

 درجات . 5: أخذ درجة تصحيح قدرها :  موافق جدا -

 درجات . 4:  أخذ درجة تصحيح قدرهاموافق :  -

 درجات . 3:  أخذ درجة تصحيح قدرها موافق اىل حد ما : -

 درجات . 2:  أخذ درجة تصحيح قدرهاغري موافق :  -

 درجات . 1:  أخذ درجة تصحيح قدرها ال ينطبق : -

 جماالت الدراسة : -4

 جامعة حائل، كلية اآلداب والفنون، وحدة اخلرجيات. املجال املكاين:  .أ

جامعة  -بلغ عدد خرجيات برنامج اجلغرافيا، أحد برامج برنامج العلوم االجتامعية بكلية اآلداب والفنون املجال البرشي: .ب

 ممن تتوفر فيهن الرشوط اآلتية:(، 110حائل الذين شملتهن الدراسة )

 .2017/2018: 2016/2017طالبة خرجية خالل العامني الدراسني -

 عضوة هيئة تدريس يف وحدة خرجيات كلية اآلداب والفنون. -

 .15/3/2019وحتى 1/2/2019بلغ اإلطار الزمني جلمع البيانات مدة شهر ونص  من  املجال الزمني: .ج
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 ثامنًا : نتائج الدراسة:

 :وص  جمتمع البحث 

 جمتمع البحث ( وص 1جدول رقم )

 العبارة م

 االستجابة

 االمجايل سنة فأكلر 31 سنة 26:30 سنة 21:25

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %100 110 5.5 6 14.5 16 80 88 السن 1

 سنة التخرج 2

 االمجايل 2017/2018 2016/2017

 % التكرار % التكرار % التكرار

34 30.9 76 69.1 110 100% 

 املصدر : اجلدول من إعداد الباحلة بناء عيل حتليل استامرات االستبيان

 

( النسبة املئوية لفئات العمر لعينة الدراسة 1شكل رقم ) 

 

 

 (. 1املصدر : من أعداد الباحلة اعتامدا عيل بيانات اجلدول رقم )         
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 حسب سنة التخرج ( النسبة املئوية خلصائص عينة الدراسة 2شكل رقم ) 

 (. 1املصدر : من أعداد الباحلة اعتامدا عيل بيانات اجلدول رقم ) 

 ( يتضح ما ييل : 2، 1( والشكلني رقمي )1من خالل اجلدول السابق رقم)

لرغبة ، ويرجع ارتفاع النسبة يف تلك املرحلة العمرية %80سنة( ما يصل اىل  21:25ترتاوح نسبة املبحوثات يف املرحلة العمرية )

الطالبات يف اهناء دراستهن وعدم تعلرهن للخروج لسوق العمل، إضافة لرغبتهن لعدم إرهاق أرسهن ماديًا بزيادة سنوات الدراسة، 

سنة.  ويالحظ بان الفئتني األخريتني يرجع  31% تزيد أعامرهن عن 5.5سنة(، و 26:30يف املرحلة العمرية ) 14.5تلتها نسبة %

ن لكون أغلب الطالبات تزوجن مبكرًا مما زاد من أعبائهن األرسية وعدم قدرهتن يف التوفيق ما بني دراستهم ارتفاع سن التخرج هل

، تلتها نسبة 2017/2018% من خرجيات العام اجلامعي 69.1وأعبائهم االرسية، أما فيام يتعلق بسنة خترجهن، فقد كانت غالبيتهن 

، ويرجع تباين تلك النسب لألسباب السابق ذكرها اضافة لعامل بعدهن 2016/2017% منهن من خرجيات العام اجلامعي 30.9

املحيطة بمدينة حائل، أو من املحافظات التابعة ملنطقة حائل حيث ال يوجد بالفروع  ىعن مقر الدراسة وسفرهن يوميًا من القر

 اجلامعة نفس التخصص. 

  الوفاء باحتياجات سوق العملاملحور األول: مدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل

 ( مدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل2جدول رقم )

 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح

الرتتي

 موافق جدا ب
مواف

 ق

موافق إيل 

 حد ما

غري 

 موافق

1 
كفاءات يعمل برنامج اجلغرافيا عىل توفري خريج 

 جغرافية مؤهلة ومدربة ميدانيا
26 38 42 4 416 3.8 3 

2 
يساهم  برنامج اجلغرافيا عىل توفري خريج قادر عىل 

 حتقيق خطط التنمية املستقبلية
28 52 24 6 432 3.9 2 

 2 3.9 432 2 34 44 30يساهم برنامج اجلغرافيا عىل بث االنطباع اإلجيايب  3
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 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح

الرتتي

 موافق جدا ب
مواف

 ق

موافق إيل 

 حد ما

غري 

 موافق

 للخريج وحتمل أعباء العمل

 1 4 436 6 26 44 34 يساهم الربنامج ىف خلق روح املبادرة لدى اخلريج 4

 املصدر : اجلدول من اعداد الباحلة اعتامدا عىل حتليل استامرات االستبيان.

 
 ( الوزن املرجح والرتتيب ملدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل  الوفاء باحتياجات سوق العمل. 3شكل رقم ) 

 (. 3: من أعداد الباحلة اعتامدا عيل بيانات اجلدول رقم ) املصدر 

(، املتعلق بمدى قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق  3(، والشكل رقم ) 2من خالل اجلدول رقم)

 العمل، يتضح  ما ييل:

(، يف حني جاءت مسامهة برنامج 4األول بوزن مرجح )أن مسامهة الربنامج ىف خلق روح املبادرة لدى اخلريج جاء يف الرتتيب  

اجلغرافيا يف بث االنطباع اإلجيايب لدي اخلريج وحتمله ألعباء العمل، وكذلك حتقيق خطط التنمية املستقبلية يف الرتتيب اللاين بوزن 

(. ومن ثم 3.8ث بوزن مرجح)(. وقد جاءت توفري خريج كفاءات جغرافية مؤهلة ومدربة ميدانيًا يف الرتتيب اللال3.9مرجح )

يتضح أن ما تراه خرجيات قسم اجلغرافيا نحو مسامهة القسم يف إعدادهن لسوق العمل مؤرش إجيايب نسبي حول توافق الربنامج حول 

 احتياجات سوق العمل.

ا عىل ولعل ذلك يتفق مع ما أكدت عليه العديد من الدراسات والبحوث حول أمهية قيام اجلامعات بتسويق خرجييه 

املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية، مرتكزة يف ذلك عىل تطوير خمرجاهتا متمللة يف خرجييها بام يكتسبوه من معارف وقيم ومهارات 

(. وبالفعل قد شهد سوق العمل يف اململكة 2012تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومستحدثاته)وزارة التخطيط الفلسطينية، 

تغريات كبرية وتبنت الدولة سياسة واضحة لسعودة الواائ  هبدف توفري فرص العمل للسعوديني، وعىل الرغم العربية السعودية 
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م ، ص  2016من ذلك مازالت معدالت البطالة يف ازدياد، ومن أبرز أسباهبا االعتامد عىل العاملة الوافدة املؤهلة واملدربة )املللم، 

17 .) 

، إىل أن هناك مهارات مطلوبة بشكل كبري لسوق العمل، تأيت يف مقدمتها "م  2006الباح  "وكام توصلت دراسة  

اإلخالص واجلدية يف العمل واالنضباط والتقيد بمواعيد ونظم العمل والقدرة عىل العمل يف جمموعة، والتمكن من اللغة 

 (.22م ، ص 2006اإلنجليزية، واستخدام احلاسب اآليل)الباح،  

رؤية ورسالة وأهداف ومناهج برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل مع احتياجات ومتطلبات سوق جيب أن تتواكب وعليه،  

العمل السعودي، وأن تتطور ويتم حتديلها وفقًا ملستجدات ومتطلبات سوق العمل السعودي، وما يرتبط به من متغريات قانونية 

اجلامعات األخرى فعىل سبيل امللال ُغريت خطة برنامج قسم  وسياسة وتعليمية، وعمل مسح ومقارنة مرجعية مع الربامج املناارة يف

بيئية( لتواكب خمرجاهتا  -هـ، لتكون مسارات )نظم معلومات 1441اجلغرافيا يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن منذ بداية عام 

 هـ(.1441متطلبات سوق العمل السعودي)مقابلة مع مديرة الربنامج،

لبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل مكان املحور اللاين:  املتط 

 يف سوق العمل.

( املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلم احلصول عىل 3جدول رقم )

 مكان يف سوق العمل .

 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
موافق  الرتتيب

 جدا
 موافق

موافق إيل 

 حد ما

غري 

 موافق

1 
خريج اجلغرافيا قادر عىل اجراء البحوث واالستشارات 

 والدورات التدريبية ىف جمال التخصص
36 38 20 6 404 3.7 4 

2 
خريج اجلغرافيا قادر عىل  فهم املشكالت البيئية والعمل 

 عىل حلها
32 58 20 - 452 4.1 1 

3 
خريج اجلغرافيا قادر عيل تنشيط حركة الفكر اجلغرايف 

 ومواكبة املستجدات التقنية
22 54 30 4 424 3.9 2 

4 
خريج اجلغرافيا لديه ركيزة علمية تساعده عىل املشاركة 

 يف حل املشكالت البيئية
22 52 32 4 422 3.8 3 

5 
 املرجعيات العاملية يفخريج اجلغرافيا قادر عىل مواكبة 

 ختصص اجلغرافيا
20 52 30 8 414 3.8 3 

6 
يمتلك خريج اجلغرافيا املهارات الالزمة يف جمال تقنية 

 املعلومات
36 34 32 8 428 3.9 2 

 املصدر : اجلدول من اعداد الباحلة اعتامدا عىل حتليل استامرات االستبيان.

 ( يتضح ما ييل:  4(  والشكل رقم ) 3من خالل اجلدول السابق رقم)
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أهم املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلن احلصول عىل مكان يف سوق العمل، 

ها يف الرتتيب األول بوزن مرجح) حيث جاء املتطلب اخلاص بقدرة خريج اجلغرافيا عىل فهم املشكالت البيئية والعمل عىل حل

(، يمكن القول بأن سبب الوصول هلذا الرقم ليحتل املرتبة االوىل يرجع لربط ما درسته طالبات برنامج اجلغرافيا من مناهج 4.1

ع القدرة متعلقة باملشكالت البيئية املحيطة هبم فأعطت هلن القدرة عىل مواجهة تلك املشكالت من خالل التفاعل والتعامل معها م

عىل وضع احللول املناسبة لتلك املشكالت، تالها متطلبات: قدرة خرجيات اجلغرافيا عىل تنشيط حركة الفكر اجلغرايف ومواكبة 

(، ويرجع 3.9املستجدات التقنية، وكذلك امتالكهن للمهارات الالزمة يف جمال تقنية املعلومات، وجاء الرتتيب اللاين بوزن مرجح)

شهده برنامج اجلغرافيا من طرق تدريس حديلة باستخدام التقنيات املطورة يف اآلونة االخرية ملل نظم املعلومات  ذلك للتطور الذي

اجلغرافية واالستشعار عن بعد،  بينام جاءت متطلبات: امتالك خرجيات اجلغرافيا ركيزة علمية تساعده عىل املشاركة يف حل 

(. بينام جاء 3.8املرجعيات العاملية يف ختصص اجلغرافيا يف الرتتيب اللالث بوزن مرجح ) املشكالت البيئية، وكذلك قدرته عىل مواكبة

يف الرتتيب الرابع واألخري قدرة خرجيات اجلغرافيا عىل إجراء البحوث واالستشارات والدورات التدريبية يف جمال التخصص)نظم 

(، ويرجع انخفاض هذا الوزن املرجح لعدم قدرة اخلرجيات 3.7( بوزن مرجح )R.Sاالستشعار عن بعد —GISاملعلومات اجلغرافية

عىل مواصلة الدورات وإجراء البحوث الرتفاع التكلفة املادية يف هذا املجال، مما يقلل لدهين تلك الرغبة يف مواصلة االبتكار 

ىل كل ما هو جديد يف جمال ختصصهم من واالكتفاء بام تم حتصيله مسبقًا إبان الدراسة، مع االكتفاء باالطالع بني الفرتة واألخرى ع

 خالل الشبكة العنكبوتية.

 

 ( الوزن املرجح والرتتيب للمتطلبات الواجب توافرها يف خرجيات برنامج اجلغرافيا4شكل رقم )

 (.3املصدر : من أعداد الباحلة اعتامدا عىل بيانات اجلدول رقم )       

فهم املشكالت البيئية، تنشيط حركة الفكر اجلغرايف ومواكبة املستجدات  اآليت:ومن خالل استعراض املتطلبات السابقة يتضح 

التقنية، امتالك مهارات تقنية املعلومات، الركيزة العلمية اخلاصة بحل املشكالت البيئية، مواكبة املرجعيات العاملية يف ختصص 

: متطلبات مرتبطة أوهلاما تنقسم إىل نوعني من املتطلبات، اجلغرافيا، إجراء البحوث واالستشارات والدورات التدريبية، نتبني أهن
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: متطلبات عامة لكل خرجيات التعليم العايل حمليًا وعامليًا وهي املتعلقة بتقنية وثانيهامبتخصص اجلغرافيا أمهها حل املشكالت البيئية، 

 املعلومات. 

 وحل املشكالت البيئية، نالحظ ما ييل:ويف ضوء ما تقدم حول املتطلبات السابقة، وخاصة املتعلقة بفهم  

شغلت اللقافة البيئية وما تتضمنه من تطوير عامل يكون سكانه أكلر وعيًا واهتاممًا بالبيئة واملشكالت املتعلقة هبا، وأكلر  -

البيئية القائمة وجتنب امتالكًا للمعرفة واملهارات واالجتاهات والدوافع وااللتزام بالعمل فرديًا ومجاعيًا بالبحث عن حلول املشكالت 

حدوث مشكالت الحقة، فضاًل عن معرفة الفرد حول البيئة واملواضيع البيئية واجتاهاته نحوها، واملهارات والدوافع للعمل جتاه حل 

قافة البيئية املشكالت البيئية، واالشرتاك النشط يف العمل عىل احلفاظ عىل التوازن احليوي بني نوعية احلياة ونوعية البيئة، وتنقسم الل

 Operational، ثقافة إجرائية Functional Literacy، ثقافة وايفيةNominal Literacyثقافة اسمية  "إىل ثالث مستويات

Literacy" ،(.10، ص 2012) عمرات 

، والتي تعد Environmental Footprintاهور مفهومات جديدة يف جمال البيئة، ولعل أحدثها مفهوم البصمة البيئية  -

يارًا مفيدًا يف تقييم املوارد البيئية، ومراقبتها وإدارهتا، ومعرفة املخاطر املرتبطة بالعجز فيها، ووضع السياسات للمحافظة عىل مع

 (.2013املصادر البيئية، وقياس التقدم نحو أهداف املحافظة عىل البيئة )اخلوري،

  جامعة حائل كل ما يتعلق باملشكالت البيئية، واللقافة البيئية،أمهية تضمني مقررات برنامج اجلغرافيا بولذا جيب اإلشارة إىل 

 واملفهومات املستحدثة يف املجال عامليًا) البصمة البيئية(.

 

 املحور اللالث: مدى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرافيا

 افيا( مدى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغر4جدول رقم )    

 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
 الرتتيب

موافق 

 جدا
 موافق

موافق إيل 

 حد ما

غري 

 موافق

1.  
تالئم التخصصات التطبيقية لربنامج اجلغرافيا 

 الحتياجات سوق العمل
18 28 50 14 422 3.8 2 

2.  
تتعدد فرص عمل خرجيي اجلغرافيا يف الوزارات 

 واملؤسسات املحلية
12 16 48 34 336 3.1 7 

3.  
ترتبط الدراسات اجلغرافية بالتدريب امليداين والتطبيق 

 العميل
10 46 42 12 384 3.5 3 

 6 3.2 348 30 48 16 16 تتوفر فرص عمل خاص خلرجيي برنامج اجلغرافيا  .4

5.  
تتوفر كفاءات يف جماالت العمل املختلفة قادرة عىل حل 

 املشكالت
8 36 54 12 370 3.4 4 

 1 4 443 16 58 24 12تقام عالقات واتفاقيات تعاونية مشرتكة خلدمة   .6
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 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
 الرتتيب

موافق 

 جدا
 موافق

موافق إيل 

 حد ما

غري 

 موافق

 املجتمع املحىل

7.  
تتوفر أقسام خمتصة يف االدارات واهليئات املحلية عن 

 نظم املعلومات اجلغرافية
12 32 48 18 358 3.3 5 

8.  
تتوفر لقاءات علمية واجتامعية بني أرباب العمل 

 والقائمني عىل برنامج اجلغرافيا
10 36 46 18 358 3.3 5 

9.  
تساهم التقنيات اجلغرافية احلديلة يف معاجلة مشكالت 

 سوق العمل
16 26 62 6 382 3.5 3 

10.  
نرتبط قاعدة البنيات اجلغرافية وتكوينها بحاجات 

 املجتمع املحىل
10 38 52 10 378 3.4 4 

 املصدر : اجلدول من إعداد الباحلة اعتامدا عىل حتليل استامرات االستبيان. 

(، واملتعلق بمدى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات برنامج اجلغرافيا من وجهة 5( والشكل رقم )4من اجلدول رقم )

 نظر خرجيات الربنامج، يتضح ما ييل : 

(، تالها مالئمة 4أن إقامة عالقات واتفاقيات تعاونية مشرتكة خلدمة املجتمع املحيل جاءت يف الرتتيب األول بوزن مرجح) 

(، بينام جاءت األسباب 2.8التخصصات التطبيقية لربنامج اجلغرافيا الحتياجات سوق العمل يف الرتتيب اللاين بوزن مرجح )

اجلغرافية بالتدريب امليداين والتطبيق العميل، ومسامهة التقنيات اجلغرافية احلديلة يف معاجلة  املتعلقة بكاًل من ارتباط الدراسات

(. وجاءت األسباب املتعلقة توافر كفاءات يف جماالت العمل املختلفة 3.5مشكالت سوق العمل يف الرتتيب اللالث بوزن مرجح )

(. 3.4ية وتكوينها بحاجات املجتمع املحيل يف الرتتيب الرابع بوزن مرجح )قادرة عىل حل املشكالت، وارتباك قاعدة البنيات اجلغراف

وجاءت أسباب توافر أقسام خمتصة يف اإلدارات واهليئات املحلية عن نظم املعلومات اجلغرافية، وكذلك توافر اللقاءات العلمية 

(. وجاء توافر فرص 3.3رتتيب اخلامس بوزن مرجح )واالجتامعية التي جتمع بني أرباب العمل والقائمني عىل برنامج اجلغرافيا ال

(، ويف الرتتيب السابع واألخري تعدد فرص عمل 3.2عمل خاص خلرجيي برنامج اجلغرافيا يف الرتتيب السادس بوزن مرجح )

 (.3.1خرجيي اجلغرافيا يف الوزارات واملؤسسات املحلية بوزن مرجح )
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 دى قدرة سوق العمل عىل استيعاب خرجيات الربنامج( الوزن املرجح والرتتيب مل 5شكل رقم )  

 (4املصدر : من إعداد الباحلة اعتامدا عىل بيانات اجلدول رقم )

أن من أهم أسباب استيعاب سوق العمل خلرجيات برنامج اجلغرافيا من وجهة نظر خرجيات الربنامج ثمللت يف  ومن ثم يتضح

املجتمع املحىل، ومالئمة التخصصات التطبيقية لربنامج اجلغرافيا الحتياجات  وجود عالقات واتفاقيات تعاونية مشرتكة خلدمة

سوق العمل، وارتباط الدراسات اجلغرافية بالتدريب امليداين والتطبيق العميل، ومسامهة التقنيات اجلغرافية احلديلة يف معاجلة 

حل املشكالت، وارتباط قاعدة البيانات اجلغرافية  مشكالت سوق العمل، وتوافر كفاءات يف جماالت العمل املختلفة قادرة عىل

 وتكوينها بحاجات املجتمع املحيل

 املحور الرابع: دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعدادهم بام يتالءم مع لسوق العمل

 يا ( يوضح دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغراف5جدول )

 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
 الرتتيب

 موافق موافق جدا
موافق إيل 

 حد ما
 غري موافق

 2 3.5 390 10 46 38 16 تساهم حاضنات األعامل ىف تنمية مهارات اخلرجيات  .1

2.  
تساهم حاضنات األعامل ىف خلق واائ  جديدة خلرجيي 

 برنامج اجلغرافيا
22 32 46 10 396 3.6 1 

3.  
تساهم حاضنات األعامل ىف حتسني وضع اخلرجية من خالل 

 مساعدهتا ىف بناء عملها اخلاص
16 40 40 14 388 3.5 2 

 2 3.5 382 14 46 34 16تقدم حاضنات األعامل برامج تدريبية مالءمة لك تساعد ىف   .4
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 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
 الرتتيب

 موافق موافق جدا
موافق إيل 

 حد ما
 غري موافق

 احلصول عىل فرص عمل مناسبة

5.  
املناسبة لتطبيق  تساهم حاضنات االعامل عىل توفري األجواء

 األفكار االبداعية خلرجيي برنامج اجلغرافيا عىل أرض الواقع
14 34 46 16 376 3.4 3 

6.  

تساهم حاضنات األعامل عىل توفري روابط بني القطاع العام 

واخلاص واملستلمرين من جهة وبني خرجيي برنامج 

 اجلغرافيا من جهة أخرى

8 42 46 14 374 3.4 3 

7.  

األعامل عىل تدريب خرجيي برنامج تعمل حاضنات 

اجلغرافيا عىل تطبيق أفكارهم وادارة مشاريعهم بشكل 

 ناجح

8 44 40 18 372 3.4 3 

8.  
تساعد حاضنات األعامل خرجيي برنامج اجلغرافيا عىل ربط 

 مشاريعهم بربامج التمويل واالستلامر حمليًا وعاملياً 
10 36 44 20 366 3.3 4 

اعداد الباحلة اعتامدا عىل حتليل استامرات االستبيان.املصدر : اجلدول من   

( واملتعلق بدور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج 6(، والشكل رقم)5يتضح من اجلدول السابق رقم)

 اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن لسوق العمل، التايل:

(، 3.6أن مسامهة حاضنات األعامل يف خلق واائ  جديدة خلرجيي برنامج اجلغرافيا جاءت يف الرتتيب األول بوزن مرجح ) 

واألدوار املتعلقة بكاًل من تنمية مهارات اخلرجيات، حتسني وضع اخلرجية من خالل مساعدهتا يف بناء عملها اخلاص، إقامة برامج 

(. بينام جاءت األدوار املتعلقة بتوفري 3.5عىل فرص عمل مناسبة يف الرتتيب اللاين بوزن مرجح ) تدريبية مالءمة تساعد يف احلصول

األجواء املناسبة لتطبيق األفكار االبداعية خلرجيي برنامج اجلغرافيا عىل أرض الواقع، وعمل روابط بني القطاع العام واخلاص 

جهة أخرى، وتدريب خرجيي برنامج اجلغرافيا عىل تطبيق أفكارهم وإدارة  واملستلمرين من جهة وبني خرجيي برنامج اجلغرافيا من

(. وجاء الدور املتعلق بمساعدة حاضنات األعامل خرجيي برنامج 3.4مشاريعهم بشكل ناجح يف الرتتيب اللالث بوزن مرجح )

 (.3.3لرابع بوزن مرجح)اجلغرافيا عىل ربط مشاريعهن بربامج التمويل واالستلامر حمليًا وعامليًا يف الرتتيب ا
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( الوزن املرجح والرتتيب دور حاضنات األعامل يف تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعدادهم بام يتالءم مع 6شكل رقم )

 لسوق العمل

 ( 5املصدر : من أعداد الباحلة اعتامدا عىل بيانات اجلدول رقم ) 

تنمية مهارات خرجيات برنامج اجلغرافيا إلعادة تأهيلهن لسوق العمل،  ومن خالل العرض السابق لدور حاضنات األعامل يف

يتبني تقارب األوزان النسبية جلميع األدوار وحصوهلا عىل ترتيب متقارب نسبيًا، يف إشارة واضحة ألمهية تلك األدوار من وجهة نظر 

  جديدة خلرجيات برنامج اجلغرافيا، وتنمية خرجيات برنامج اجلغرافيا. حيث ارتكزت هذه األدوار بشكل رئيس عىل خلق واائ

ع املهارات، وبناء العمل اخلاص، وإقامة الربامج التدريبية، وتوفري األجواء املناسبة لتطبيق األفكار اإلبداعية، وعمل روابط بني القطا

 .العام واخلاص واملستلمرين من جهة وبني خرجيات برنامج اجلغرافيا من جهة أخرى، وبرامج التمويل

وبالفعل قد زاد االهتمـام بريـادة األعمـال داخـل اجلامعـات فـي خمتلـ  أنحـاء العـامل، نظـرًا ملـا حتققـه مـن تنميـة اقتصـادية 

الرميدي واجتامعية وخلق فرص عمل كلرية للشباب، وخلـق أجيـال مـن املبـدعني واملبتكـرين. ومع ذلك كام أوضحت دراسة )

ك قصـور واضـح فـي دور اجلامعـات فـي تنميــة ثقافـة ريــادة األعمـال لـدى الطــالبات فـي كــل ( إلـى أن هنـام2018

عم املحـاور التـي شــملت الرؤيـة والرســالة واالسرتاتيجية، والقيــادة واحلوكمة، واملوارد والبنية التحتية، والتعليم للريادة، والد

إىل أن أهم  م(،2017)عيل معيـة اخلارجيـة، وتقـويم ريـادة األعمـال. كام توصلت دراسة اجلـامعي، والتـمويل والعالقـات اجلا

عوامل نجاح احلاضنات اجلامعية هو توافر التأييد والقبول اجلامعي واملجتمعي، وأن هذا يتطلب نرش ثقافة احلاضنات اجلامعية 

 .وأمهيتها وأهدافها ومربرات إنشائها بني أعضاء املجتمع اجلامعي

إىل أمهية تفعيل دور حاضنات األعامل باجلامعات السعودية يف تنمية املوارد البرشية  (،2015)دراسة احلموري  مكام توصلت 

من خالل دعم مرشوعات اخلرجيني، وتوفري البيئة املالئمة للطلبة أصحاب املرشوعات واألفكار، ليتمكنوا من تواي  أفكارهم 

واملساندة املستمرة يف خمتل  أوجه الدعم لتطوير وإنجاح مرشوعاهتم، مع وضع اسرتاتيجيات  بصورة إبداعية، مع تقديم الدعم

 خاصة بآلية عمل احلاضنات، وإدراج هذه االسرتاتيجيات ضمن خطط وسياسات اجلامعة.
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 املحور اخلامس: اخلدمات التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا

 التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا(  اخلدمات 6جدول )    

 العبارة م

 االستجابة
جمموع 

 األوزان

الوزن 

 املرجح
موافق  الرتتيب

 جدا
 موافق

موافق إيل حد 

 ما
 غري موافق

1.  
تساهم حاضنات األعامل يف إجراءات تسجيل 

 املختصة  مرشوعك وإهناء إجراءاته مع اجلهات
14 20 56 20 358 3.3 3 

2.  
تقدم حاضنات األعامل االستشارات يف جمال التنظيم 

 اإلداري ملشاريع خرجيي برنامج اجلغرافيا
18 28 50 14 380 3.5 1 

3.  
تساهم حاضنات األعامل يف إعداد برامج التقييم 

 والرقابة املالئمة ملرشوعك
18 30 44 18 378 3.4 2 

4.  

تساهم حاضنات األعامل يف إكساب خرجيي برنامج 

اجلغرافيا األساليب  اإلدارية احلديلة التي تدعم 

 مرشوعك

20 36 34 20 386 3.5 1 

5.  
تساهم حاضنات األعامل يف تأسيس اإلدارة املالية 

 واملحاسبية اخلاصة ملشاريع برنامج اجلغرافيا
12 34 42 22 366 3.3 3 

6.  
تساهم حاضنات األعامل يف وفرة مشاريع خرجيي 

 واإلرشاف عىل املعارض املتخصصةبرنامج اجلغرافيا 
12 28 54 16 366 3.3 3 

7.  
تساهم حاضنات األعامل يف دعم خرجيي برنامج 

 اجلغرافيا بخطط تسويقية ملنتجات مرشوعها
16 22 50 22 362 3.3 3 

8.  

تساهم حاضنات األعامل يف الرتويج ملشاريع برنامج 

اجلغرافيا عىل الصفحات االليكرتونية واخلاصة 

 التواصل االجتامعيووسائل 

14 32 44 20 370 3.4 2 

9.  
تساعد حاضنات األعامل خرجيي برنامج اجلغرافيا يف 

 احلصول عىل الفرص االستلامرية ملرشوعك
16 36 30 18 350 3.2 4 

 املصدر : اجلدول من اعداد الباحلة بناء عيل حتليل استامرات االستبيان
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 للخدمات التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات اجلغرافيا( الوزن املرجح والرتتيب 7شكل رقم )

 (. 6املصدر : من أعداد الباحلة اعتامدا عىل بيانات اجلدول رقم )    

التي تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا، يتبني ما  باخلدمات ( ، و املتعلق 7( ، والشكل رقم ) 6من اجلدول رقم) 

 ييل:

أن خدمات االستشارات يف جمال التنظيم اإلداري ملشاريع خرجيي برنامج اجلغرافيا، وإكساب خرجيات برنامج اجلغرافيا  

إعداد برامج التقييم  (، بينام جاءت خدمات3.5األساليب اإلدارية احلديلة التي تدعم مرشوعاهتن يف الرتتيب األول بوزن مرجح )

جيات، والرتويج ملشاريع برنامج اجلغرافيا عىل الصفحات االلكرتونية واخلاصة ووسائل التواصل والرقابة املالئمة ملرشوعات اخلر

تأسيس و إجراءات تسجيل املرشوع وإهناء إجراءاته مع اجلهات املختصة، (. وخدمات3.4االجتامعي يف الرتتيب اللاين بوزن مرجح)

دعم خرجيات برنامج اجلغرافيا بخطط و وتوفري املعارض املتخصصة، افيا،اإلدارة املالية واملحاسبية اخلاصة ملشاريع برنامج اجلغر

مسامهة حاضنات األعامل يف حصول خرجيات برنامج  (. وجاء3.3تسويقية ملنتجات مرشوعاهتن يف الرتتيب اللالث بوزن مرجح )

ثم يتضح أن أهم اخلدمات التي يمكن أن  (. ومن3.2اجلغرافيا عىل الفرص االستلامرية ملرشوعاهتن يف الرتتيب الرابع بوزن مرجح )

تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا ثمللت خدمات االستشارات يف جمال التنظيم اإلداري للمرشوعات، وإكساب 

دارة املالية خرجيات برنامج اجلغرافيا األساليب اإلدارية احلديلة، برامج التقييم والرقابة، إجراءات تسجيل املرشوع، تأسيس اإل

 واملحاسبية ، وتوفري املعارض املتخصصة، اخلطط التسويقية

 تاسعًا: نتائج الدراسة:

 :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج اهلامة نعرضها فيام ييل  
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.  قدرة برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل عىل الوفاء باحتياجات سوق العمل من خالل مسامهة الربنامج يف خلق روح املبادرة، وبث 1

االنطباع اإلجيايب لدى خرجياهتا، وتوسيع مدركاهتن حول آليات حتقيق خطط التنمية املستقبلية، وتوفري خريج كفاءات جغرافية 

 مؤهلة ومدربة ميدانيًا. 

. أهم املتطلبات التي جيب أن تتوفر يف خرجيات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل حتى يسهل هلن احلصول عىل مكان يف سوق 2

العمل قد ثمللت يف فهم املشكالت البيئية، تنشيط حركة الفكر اجلغرايف ومواكبة املستجدات التقنية، امتالك مهارات تقنية 

ة بحل املشكالت البيئية، مواكبة املرجعيات العاملية ىف ختصص اجلغرافيا، إجراء البحوث املعلومات، الركيزة العلمية اخلاص

 واالستشارات والدورات التدريبية. 

. أهم أسباب استيعاب سوق العمل خلرجيات برنامج اجلغرافيا من وجهة نظر خرجيات الربنامج ثمللت يف وجود عالقات 3

مع املحىل، ومالءمة التخصصات التطبيقية لربنامج اجلغرافيا الحتياجات سوق العمل، واتفاقيات تعاونية مشرتكة خلدمة املجت

وارتباط الدراسات اجلغرافية بالتدريب امليداين والتطبيق العميل، ومسامهة التقنيات اجلغرافية احلديلة يف معاجلة مشكالت سوق 

شكالت، وربط قاعدة البيانات اجلغرافية وتكوينها العمل، وتوافر كفاءات يف جماالت العمل املختلفة قادرة عىل حل امل

 بحاجات املجتمع املحىل. 

. ارتكزت أهم أدوار حاضنات األعامل بشكل رئييس عىل خلق واائ  جديدة خلرجيات برنامج اجلغرافيا، وتنمية املهارات، 4

األفكار االبداعية، وعمل روابط بني القطاع وبناء العمل اخلاص، وإقامة الربامج التدريبية، وتوفري األجواء املناسبة لتطبيق 

 العام واخلاص واملستلمرين من جهة وبني خرجيات برنامج اجلغرافيا من جهة أخرى، وبرامج التمويل.

. أهم اخلدمات التي يمكن أن تقدمها حاضنات األعامل خلرجيات برنامج اجلغرافيا ثمللت خدمات االستشارات يف جمال التنظيم 5

للمرشوعات، وإكساب خرجيات برنامج اجلغرافيا األساليب اإلدارية احلديلة، برامج التقييم والرقابة، إجراءات اإلداري 

 تسجيل املرشوع، تأسيس اإلدارة املالية واملحاسبية، وتوفري املعارض املتخصصة، اخلطط التسويقية.

 عارشًا: توصيات الدراسة:

ج اجلغرافيا بجامعة حائل مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي، وأن أمهية رؤية ورسالة وأهداف ومناهج برنام. 1

 تتطور ويتم حتديلها وفقًا ملستجدات ومتطلبات سوق العمل السعودي، وما يرتبط به من متغريات قانونية وسياسة وتعليمية. 

يئية، واللقافة البيئية،  واملفاهيم احلديلة يف . أمهية تضمني مقررات برنامج اجلغرافيا بجامعة حائل كل ما يتعلق باملشكالت الب2

 املجال عامليًا) البصمة البيئية(.

. رضورة وجود دور واضح جلامعة حائل فـي تنميــة ثقافـة ريــادة األعمـال لـدي طالهبا فـي رؤيتها ورسالتها 3

تعليم للريادة، والدعم اجلـامعي، والتمويل واسرتاتيجياهتا، فضاًل عن القيــادة واحلوكمة، واملوارد والبنية التحتية، وال

 والعالقـات اجلامعيـة اخلارجيـة، وتقـويم ريـادة األعمـال.

. توفري التأييد والقبول اجلامعي واملجتمعي من خالل نرش ثقافة احلاضنات اجلامعية وأمهيتها وأهدافها ومربرات إنشائها بني 4

 أعضاء املجتمع اجلامعي.
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ت األعامل يف جامعة حائل يف تنمية املوارد البرشية من خالل دعم مرشوعات اخلرجيني، وتوفري البيئة . تفعيل دور حاضنا5

املالئمة للطلبة أصحاب املرشوعات واألفكار، ليتمكنوا من تواي  أفكارهم بصورة إبداعية، مع تقديم خمتل  أوجه الدعم 

 واملساندة.

ئل حتقق التوازن بني املصالح األكاديمية والتجارية، وتدعيم اجتاهات . رضورة فتح مسارات جديدة للعمل يف جامعة حا6

 كمصدر للتمويل الذايت. "االستلامرية"التحول إىل اجلامعة املنتجة 

 

عىل دعمهم الدراسة والتي كانت بعنوان؛  بالشكر والتقدير جلامعة حائل متمللة بعامدة البحث العلميويف هناية البحث تتقدم الباحلة 

 هـ.1439-12-29وتاريخ  BA-1708بعقد رقم  ملجالس البلدية يف تفعيل السياحة بمنطقة حائلدور ا

 حادي عرش: مراجع الدراسة:

 املراجع العربية :أوالً 

(، املهارات املطلوبة للقطاع اخلاص السعودي ودور التعليم العايل يف توفريها، جملة العلوم 2006باح، سامي عبداهلل. ) -

 (.1)22واإلدارية، االقتصادية 

(، دور حاضنات األعامل والتكنولوجيا يف حل مشكلة البطالة لرياديي األعامل قطاع غزة، 2014برهوم، بسمة فتحي عوض.) -

 سبارك(. رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية ، غزة. -دراسة حالة: مشاريع حاضنة أعامل اجلامعة اإلسالمية بغزة )مبادرون

 ، حاضنات األعامل يف اجلزائر، جملة علوم االقتصاد والتيسري والتجارة، جامعة اجلزائر.(2006باللطة، مبارك) -

 -(. التعليم واحتياجات سوق العمل التحديات والفرص املتاحة. املنتدي العريب الرابع للرتبية والتعليم2007جويىل، أمحد.) -

 التعليم واحتياجات سوق العمل. االردن.

. جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس ـ "دراسة حتليله "(، أوضاع خرجيي جامعة النجاح الوطنية2008حنون، رسمية عبد القادر ) -

 فلسطني.

(. دور حاضنات األعامل بجامعات اململكة العربية السعودية يف تنمية املوارد البرشية من وجهة 2015احلموري، أمرية حممد. ) -

 . 57نطا، عنظر املستفيدين منها، جملة كلية الرتبية، جامعة ط

( البصمة البيئية يف البلدان العربية، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة 124(. املل  االحصائي)2013اخلوري، كايب.) -

 (.411)36العربية، 

العربية (،  اسرتاتيجية مقرتحة لتأهيل خرجيي اللانوية العامة لسوق العمل باململكة 1434الدمهش، خالد بن حممد بن عبد اهلل. ) -

 السعودية يف ضوء التجارب العاملية. رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم االجتامعية.

(. التعليم واحتياجات سوق العمل نحو منظومة قيمية للتعليم والعمل. املنتدي العريب الرابع 2007الرشيد، حممد بن أمحد.)  -

 واحتياجات سوق العمل. االردن. التعليم -للرتبية والتعليم

(. تقييم دور اجلامعات املرصية يف تنمية ثقافة ريادة األعامل لدى الطالب، جملة اقتصاديات املال 2018الرميدي، بسام سمري.) -

 .6واألعامل، ع
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جملة دراسات نفسية.  (. تقييم مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف حتضري الطلبة إىل عامل الشغل دراسة ميدانية.2014زرزور، أمحد.) -

 (.9العدد )

(. املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وسوق العمل االردين دراسة حتليله ملخرجات التعليم العايل 2007الزيادات، حممد عواد. ) -

ي العريب. أفاق جديدة يف التعليم اجلامع -. املؤثمر القومي السنوي الرابع عرش 2005-1995يف كليات العلوم االدارية للفرتة 

 . مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة عني شمس.1مج 

(. برنامج حتليل سوق العمل وثقافة العمل احلر. مؤثمر التوجهات االسرتاتيجية للتعليم اجلامعي 2006الرشي ، خمتار.) -

 وحتديات سوق العمل. اكاديمية السادات للعوم االدارية. القاهرة.

 األعامل، جملة الدراسات املالية واملرصفية، األكاديمية العربية املالية واملرصفية. (. حاضنات2009الشامع، خليل. ) -

(. التواي  يف سوق العمل السعودي الواقع. العقبات. احللول. جملة مركز 2006العبد اللطي ، عبد اللطي  بن عبد اهلل. ) -

 ، مرص.29، ع 10صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد االسالمي. مج 

(. حتليل مالءمة خمرجات التعليم العايل الحتياجات سوق العمل السعودي. كلية الرتبية، جامعة 2015منري بن مطني.)العتيبي،  -

 امللك سعود.

(. رؤية مقرتحة إلنشاء حاضنات للمعرفة الرتبوية باجلامعات املرصية، جملة دراسات يف 2017عيل، هيام عبدالرحيم أمحد. ) -

 .37التعليم اجلامعي، ع 

(. تقويم أثر مساق العلوم البيئية يف تغري البصمة األيكولوجية ومكونات اللقافة البيئية لدي 2012، أيمن حسن مويس.)عمرات -

 طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة الريموك.

املشاريع الصغرية يف الضفة الغربية. رسالة ماجستري،  (. واقع حاضنات األعامل ودورها يف دعم2010القواسمة، ميسون حممد.) -

 جامعة اخلليل: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

 (. حاضنات األعامل وإدارة العمليات: مدخل نظري، جملة مركز الكوفة، جامعة الكوفة.2011متعب، إنعام عبد الزهرة. ) -

واملرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة، جملة جرس التنمية، (. حاضنات األعامل 2017مقابلة، إهياب خالد حممد. ) -

15(134.) 

(. خمرجات كليات املجتمع وسوق العمل يف اجلمهورية اليمينة. جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم 2015حممد، رهيب سعيد.) -

 . اململكة العربية السعودية.65النفس. العدد 

ات التعليم العايل وسوق العمل باململكة العربية السعودية وحتديات اخلريج، جملة (. ختصص2016املللم، نجاة أمحد مصطفي.) -

 .26جيل العلوم االجتامعية واإلنسانية، مركز جيل البحث العلمي، ع 

(. مدى االستفادة من فائض خرجيي اجلامعات لسد احتياجات سوق العمل بالقطاع اخلاص 2006املولد، راوي محدان.) -

 السعودية، دراسة ميدانية عيل سوق العمل بمنطقة مكة املكرمة. رسالة ماجستري. جامعة امللك عبد العزيز. باململكة العربية
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(. واقع حاضنات األعامل ودورها يف دعم املشاريع الصغرية لدى الشباب يف قطاع غزة. مؤثمر 2012النخالة، منى رضوان.) -

 .2012ابريل  25-24االسالمية يف الفرتة من  الشباب والتنمية يف فلسطني، كلية التجارة يف اجلامعة

 م(. وثيقة خطة التنمية السابعة. الرياض.2004وزارة االقتصاد والتخطيط ) -

 م(. وثيقة خطة التنمية اللامنة. الرياض.2005وزارة االقتصاد والتخطيط ) -

وحلول، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية (. أعامل مؤثمر الشباب والتنمية يف فلسطني مشكالت 2012وزارة التخطيط الفلسطينية.) -

 التجارة.

م. الرياض: إدارة النرش 2003م(.التقرير الوطني عن التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية 2003وزارة التعليم العايل.) -

 العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود.

 اململكة العربية السعودية، التقرير السابع والعرشون.م(. إحصاءات التعليم العايل يف 2004وزارة التعليم العايل. ) -

 م(. إحصاءات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية، التقرير اللامن والعرشون.2005وزارة التعليم العايل. ) -

لرشق األوسط (. تأهيل الشباب لسوق العمل وآليات ثمويل تواي  الشباب يف مدن إقليم ا2010يوس ، حممد حممود عبداهلل ) -

 جامعة القاهرة. -وشامل إفريقيا؛ مع التعرض لتجربتي مدينتي القاهرة واإلسكندرية. كلية التخطيط العمراين

(. مدى مالئمة خرجيي اجلامعات السعودية الحتياجات سوق العمل السعودي. كلية الرتبية، جامعة 2011يونس، جمدى حممد.) -

 القصيم.
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Business incubators and their role in rehabilitation of female graduates in Geography Department at 
University of Hail for the job market 

 

 Abstract: 
In the light of the changes in the Saudi labor market from the trend towards Saudization of many 

professions, as well as the opening up of various fields for women's work, there is a need to know the 
compatibility between Saudi universities graduates and the requirements of the labor market. Hence the idea 
of the current study aimed at identifying the role of business incubators in developing the skills of graduates of 
the geography program for their rehabilitation of the labor market, and the services provided by business 
incubators for graduates of the geography program. The study used the descriptive approach, based on the 
comprehensive survey methodology. The study population reached (110) graduates of the geography program 
at the Faculty of Arts and Sciences at Hail University. The study found the most important role of the business 
incubators in creating new jobs for graduates of the geography program, developing skills, building special 
work, setting up training programs, providing the appropriate environment for implementing creative ideas, 
and creating links between the public and private sector and investors, on the one hand, and graduates of the 
geography program on the other. , And funding programs. The most important services that the business 
incubators can provide to the graduates of the geography program are the consulting services in the field of 
project management, the graduates of the geography program, the modern administrative methods, the 
evaluation and supervision programs, the registration procedures, the establishment of financial management 

and accounting. 

The study recommendation the following: training graduates of the Department of Geography in 
cooperation with the labor market institutions, communication with graduates after graduating and after 
entering the lober market to find out the difficulties they faced, establishing a coordination unit in each college 
to communicate with the labor market, linking graduation projects with existing problem in the lober market 
institutions, providing data about needs of labor market and number of unemployed and their specialist, 
involving experts from labor market institutions in developing curriculum and training processes, involving 
business men the board of trustees of community colleges. 

Keywords: Business Incubators - Geography Program at Hail University - Labor Market. 
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 فن املقامة يف األدب السعودي املعارص

 م(: دراسة تارخيّية2019ـ1983هـ/1440ــ1403)

 د.عبداهلل بن عبدالرمحن احليدري

 أستاذ األدب املشارك بكلية اللغة العربية بالرياض

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 م2019هـ/1441

 

م(، 2019ـــ1983هـ/1440ــ1403يؤّرخ هذا البحث لفن املقامة يف األدب السعودي املعارص يف املدة من ) ملخص البحث: 

ة بوصفها من الفنون وحياول أن يرصد مجيع األعامل التي تنتمي إىل هذا الفن، باالستعانة باملنهج التارخيي، ويمّهد لذلك بتعريف املقام

ري األدبية القديمة، وبنشأة هذا الفن عىل يدي كّتاهبا القدامى مثل: بديع الزمان اهلمذاين واحلريري يف العرص العّبايس، وغريمها، ثم يش

هذا  إىل بعض كّتاهبا يف العرص احلديث مثل: ناصيف اليازجي، وحممد املويلحي، وحافظ إبراهيم، وغريهم، ثم يرصد مالمح ظهور

الفن لدى األدباء يف اجلزيرة العربية ممن عارصوا الدولة السعودية األوىل، والدولة السعودية الثانية، ثم يتوقف عند أدباء الدولة 

السعودية الثالثة )مدار البحث(، ويتوقف مؤّرًخا لكل األعامل التي صدرت يف هذا اإلطار، وخاصة مع ظهور أول عمل، وهو 

املقامات "م، وهو 1997هـ/1418م ملحمد عيل مغريب، ثم مع أول كتاب عام 1983هـ/1403ام ع "مقامة العروسني"

م( ملحمد العبودي كذلك، 2005هـ/1426ملحمد العبودي، متطرًقا ألعامل أخرى أيًضا مثل: املقامات البلدانية ) "الصحراوية

م(، 2012هـ/1433لعزيز بن عيل احلريب )للدكتور عبدا "ذات األكامم"م(، و2000هـ/1420) "مقامات عائض القرين"و

لعبدالقادر كامل  "طيوف ترسمها حروف"م(، و2015هـ/1436ملحمد الراشدي ) "نكز: نصوص ساخرة"و

 جلربان سّحاري )غري منشورة(، وغريهم. "املقامات األدبية االجتامعية"م(، و2019هـ/1440)

 املقامة، األدب السعودي، األدباء السعوديون، تاريخ األدب، املنهج التارخيي. الكلامت املفتاحية:
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 مقدمة: 

ظهر فن املقامة عىل يدي بديع الزمان اهلمذاين واحلريري يف العرص العّبايس، وغريمها، ثم كتب فيه بعض أدباء العرص احلديث 

وغريهم، ولكنه مل يأخذ حظه يف االنتشار والذيوع كام هو احلال مع مثل: ناصيف اليازجي، وحممد املويلحي، وحافظ إبراهيم، 

 األجناس األدبية األخرى كالشعر والقصة واملقالة والرواية.

وقد تناول هذا اجلنس األديب بعض الكّتاب السعوديني فكتبوا مقامات تعالج جوانب اجتامعية وأدبية يف معظمها، ومن أبرزهم: 

م(، 2005هـ/1426م(، واملقامات البلدانية )1997هـ/1418كتابيه: املقامات الصحراوية )حممد بن نارص العبودي يف 

م(، 2015هـ/1436) "نكز"م(، وحممد الراشدي يف كتابه 2012هـ/1433) "ذات األكامم"وعبدالعزيز بن عيل احلريب يف كتابه 

املقامات األدبية "(، وجربان سّحاري يف كتابه م2019هـ/1440) "طيوف ترسمها حروف"وعبدالقادر بن عبداحلي كامل يف كتابه 

 ، وغريهم."االجتامعية

وعندما نـتأمل جهود الباحثني، نجد بعض األعامل التي دارت حول املقامة القديمة أو رشوحها: درًسا وحتقيًقا، ومنها: حتقيق 

الرؤية االجتامعية يف حديث عيسى "بحث مـ(، و1984ه/1402الدكتور عبداهلل أبو داهش للمقامة الضمدّية حلسن البهكيل عام )

، للدكتور "غواية الرسد: قراءة يف املقامة البغدادية للحريري"م(، وبحث 1984هـ/1404ملحمد بن عبداهلل العوين ) "بن هشام

م(، والدراسات الرسدية 2001هـ/1422هـ(، )1200ـ550م(، واملقامات املرشقية )2000هـ/1420حسن بن حممد النعمي )

املقامات العرش لعبدالرحيم العّبايس )دراسة م( للدكتور خالد بن حممد اجلديع، و2007هـ/1428دة: قراءة املقامة أنموذًجا، )اجلدي

زي، دراسة وحتقيق(  م(،2016هـ/1437وحتقيق( للدكتور حسن بن أمحد النعمي ) و)اإليضاح يف رشح مقامات احلريري للمطرِّ

منشورة(، وغريها، غري أننا ال نظفر بدراسات عن املقامة يف األدب السعودي املعارص؛ ربام ألن للدكتور محد بن نارص الدخّيل )غري 

 قلتها مل تلفت انتباه الباحثني والنقاد.

وهذا البحث يتكون من متهيد يتضمن تعريفًا موجزًا بفن املقامة بوصفها من الفنون األدبية القديمة، ويتحدث عن نشأة هذا الفن 

هبا القدامى مثل: بديع الزمان اهلمذاين واحلريري يف العرص العّبايس، وغريمها، ثم يشري إىل بعض كّتاهبا يف العرص احلديث عىل يدي كّتا

مثل: ناصيف اليازجي، وحممد املويلحي، وحافظ إبراهيم، وغريهم، ثم يرصد مالمح ظهور هذا الفن لدى األدباء يف اجلزيرة العربية 

دية األوىل، والدولة السعودية الثانية، ثم يتوقف عند أدباء الدولة السعودية الثالثة )مدار البحث(، ويتوقف ممن عارصوا الدولة السعو

 مؤّرًخا لكل األعامل التي صدرت يف هذا اإلطار.

 متهيد:

 تعريف املقامة:

من أهم فنون "أن املقامة  أّرخ الدكتور شوقي ضيف لفن املقامة بكتاب تناول فيه جوانب عديدة تتعلق هبذا الفن، وذهب إىل

، ويعد هذا الفن من (1)"األدب العريب، وخاصة من حيث الغاية التي ارتبطت به، وهي غاية التعليم وتلقني الناشئة صيغ التعبري

                                                            

 .5م )سلسلة فنون النثر العريب(، ص1973، شوقي ضيف، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار املعارف، املقامة( 1) 
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يف األمم األخرى، وهو أول عمل قصيص فني درامي عند "الفنون التي ارتبطت بالعرب فهو من ابتداعهم، ثم طّوروه وأثروا به 

 .(2)"ربالع

هي يف أصل اللغة اسم للمجلس أو اجلامعة من الناس، وُسّميت األُحدوثة من الكالم مقامة، كأهنا ُتذكر "واملقامات مجع مقامة، و

منذ العرص اجلاهيل بمعنى املجلس أو من يكونون فيه، "، وكانت ُتستعمل (3) "يف جملس واحد جيتمع فيه اجلامعة من الناس لسامعها

العرص اإلسالمي فنجد الكلمة ُتستعمل بمعنى املجلس يقوم فيه شخص بني يدي خليفة أو غريه ويتحدث واعًظا..، ثم ونتقدم يف 

نتقدم أكثر من ذلك فنجدها ُتستعمل بمعنى املحارضة، وعىل هذه الشاكلة ُتعفى الكلمة من معنى القيام وتصبح دالة عىل حديث 

 .(4) "ًساالشخص يف املجلس سواء أكان قائاًم أم جال

وأما املعنى االصطالحي للكلمة فإن أول من أعطى كلمة )مقامة( معناها االصطالحي بني األدباء هو بديع الزمان اهلمذاين 

إْذ عرّب هبا عن مقاماته املعروفة، وهي مجيًعا تصّور أحاديث ُتلقى يف مجاعات، فكلمة )مقامة( عنده قريبة املعنى من "هـ( 398)ت

وبطاًل ساسانًيا بارًعا يف )الُكْدية( هو أبو الفتح "، واختار اهلمذاين راوية له اسمه عيسى بن هشام، (5) "كلمة )حديث(

 .(6)"اإلسكندري

واعلم أن أول من فتح باب عمل املقامات عاّلمة "املقامات بحديث، ومنه قوله:  "صبح األعشى"وقد خص القلقشندي يف كتابه 

، فعمل مقاماته املشهورة املنسوبة إليه، وهي يف غاية من البالغة وعلو الرتبة يف الصنعة، ثم تاله الدهر وإمام األدب البديع اهلمذاين

اإلمام أبو حممد القاسم احلريري، فعمل مقاماته اخلمسني املشهورة، فجاءت هناية يف احلسن، وأتت عىل اجلزء الوافر من احلظ، وأقبل 

 .(7) "ع..عليها اخلاص والعام حتى أنست مقامات البدي

وقد شغل احلديث عن املقامة مكاًنا غري قليل يف كثري من الدراسات األدبية التي تعاملت معها بوصفها فنًا قصصًيا، وتنوعت آراء 

فسوف جيد أن هلا "، ويرى بعض الباحثني أن من يقرأ املقامات (8)الدارسني حول قيمتها الفنية، وهل تقبل أن تكون قصة أو ال تقبل

معناها، فهي حكاية قصرية يتنوع املوضوع فيها، وتقوم عىل اإلنشاء، وتتضمن اقتباسات من القرآن الكريم واحلديث مبناها و

 .(9) "الرشيف، وإيراد احلكم واألمثال، كام يستشهد مؤلفها بالشعر العريب

 

 

 

                                                            

 .2/816م، 1999هـ/1419، د.حممد التونجي، الطبعة الثانية، بريوت: دار الكتب العلمية، املعجم املفّصل يف األدب( 2)

 .14/110م، 1919هـ/1338بو العّباس أمحد القلقشندي، القاهرة: املطبعة األمريية، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أ( 3) 

 .7، شوقي ضيف، صاملقامة( 4) 

 .8، صجع السابقاملر( 5) 

 (.2/722. و)الُكْدية(: حرفة السائل امللح، وأصحاهبا أهل بأس وشدة )املرجع نفسه 2/816، د.حممد التونجي، املعجم املفّصل يف األدب( 6) 

 .14/110 صبح األعشى( 7) 

 .58م، ص2004د.مجال حسني مّحاد، الطبعة األوىل، القاهرة: دار حروف، األحدوثة العربية: مدخل رسدي، ( 8) 

 .59املرجع نفسه، ص( 9) 
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 أشهر كّتاهبا يف القديم واحلديث:

ما إن شاع فن املقامات عىل يد اهلمذاين حتى تسابق املؤلفون إىل تقليده؛ ولعل أفضل من حذا حذوه أبو حممد احلريري 

ُاشتهرت كذلك مقامات الغزايل، وابن ناقيا، والشاب الظريف، واجلزري، والصفدي، وغريهم. وقد خرجت "هـ(، و516)ت

موضوعات أخرى..، كام أن املغاربة واألندلسيني كتبوا املقامات من غري حديث  املقامة مع هؤالء عن مفهومها، وعالج بعضهم فيها

، وممن طرقوا هذا الفن من الكّتاب يف القديم واحلديث إضافة إىل من سبق: (10)"عن )الُكْدية(، وفيها غزل ومديح وأغراض أخرى

، وناصيف اليازجي (11)"املقامات العرش" هـ( يف963هـ(، وعبدالرحيم العّبايس )ت911هـ(، والسيوطي )ت749ابن الوردي )

هـ( 1351، وحافظ إبراهيم )ت"حديث عيسى بن هشام"هـ( يف 1349، وحممد املويلحي )ت"جممع البحرين"هـ( يف 1288)ت

 ، وغريهم."ليايل سطيح"يف 

 املقامة يف الدولة السعودية األوىل والثانية:

هـ 1351ـ1200فكرية واألدبية يف جنويّب البالد السعودية يف املدة من أّرخ الدكتور عبداهلل بن حممد أبو داهش للحياة ال

م(، وتناول فن املقامات، وأشار إىل أبرز من طرق هذا اللون من األدباء، ويف املقدمة: احلسن بن عيل البهكيل 1932ـ1785)

هـ( الذي أّلف مقامة 1224)ت، ثم جاء بعده عبدالرمحن بن حسن البهكيل (12)"املقامة الضمدية"هـ(، وهو صاحب 1155)ت

 هـ(1398هـ(، ثم عبداهلل بن عيل العمودي )ت1289ناظر فيها بني النخيل والَكْرم، وجاء بعدمها احلسن بن أمحد عاكش )ت

، ومع أن العمودي متأخر يف وفاته، فإن والدته متقدمة وجاوز املئة عند وفاته، وهو معدود من أدباء الربع األول من القرن (13)

 بع عرش اهلجري.الرا

وقد قّدم أبو داهش توصيًفا ألعامهلم، وأوضح أهم الفروق بينها وبني األعامل القديمة عىل يد اهلمذاين واحلريري وغريمها، فقال: 

عمد لعل أبرز السامت الفنية هلذه املقامات أن كّتاهبا كانوا هيتمون بتصوير بيئاهتم املحلية ووصف حياة الناس يف جمتمعهم..، وربام "

بعضهم إىل احلوار والتشخيص اللذين ُيضفيان عىل املقامة شيًئا من القيمة األدبية، وبالرغم من هذه السامت األسلوبية فإن بعض 

 "الكّتاب يف هذه املنطقة قد خالفوا النهج التقليدي املعروف لفن املقامات، ولكنهم مل يكونوا خيرجون عن التقاليد األسلوبية املتكلفة

(14). 

                                                            

 هـ(.538. ومن أشهر كّتاهبا من األندلسيني أبو الطاهر الرسقسطي )ت817و 2/816 املعجم املفّصل يف األدب( 10) 

 .م2016هـ/1437درسها وحّققها الدكتور حسن بن أمحد النعمي، وصدرت عن دار األلوكة بالرياض عام ( 11) 

 هــ(.1402بن حممد أبو داهش، وصدرت يف الرياض ) حّققها الدكتور عبداهلل (12) 

م(، عبداهلل بن حممد أبو داهش، الطبعة الثانية، أهبا: النادي 1932ـ1785هـ )1351ـ1200يف املدة من  احلياة الفكرية واألدبية يف جنويّب البالد السعودية (13) 

 وما بعدها. 154م، ص1986هـ/1406األديب، 

 .170، صاملرجع السابق (14) 
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ذهب إىل تقليد سابقيه من رّواد هذا الفن: بديع الزمان اهلمذاين "وقد عرض الدكتور حممد العوين للمقامة الضمدية فقال عنها: 

واحلريري، ومل يأِت بإضافة حُتسب له سوى أنه حافظ عىل جزالة اللفظ واختار منه أكثره فصاحة ووضوًحا، عىل أنه بالغ يف املقابلة، 

 .(15)"، ونثر ما يف كنانته من الشعر، فكأنه يريد أن يومئ إىل خمزونه الكثريوتعّسف يف الرتادف

هـ(، وفيه 1285من تأليف الشيخ عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب )ت "املقامات"ويف نجد نعثر عىل كتاب عنوانه 

)مقاًما(، وليس )مقامة(، وحني نتفحص الكتاب  استخدم املؤلف املذكر بدالً من املؤنث يف تقسيم الكتاب، فأطلق عىل الواحد منها

نجد أنه ال يدخل يف نطاق األدب، وإنام هو ردود عىل بعض من انتقد دعوة الشيخ حممد بن عبدالوّهاب رمحه اهلل، وفيه بعض 

هو أهنا يف جمال األدب، إن أول ما يتبادر إىل الذهن عند سامع املقامات "اللمحات التارخيية، ويروي املحّقق قصته مع الكتاب فيقول: 

 . (16) "لكّن املؤلف عنى هبا شيًئا آخر غري ذلك

هـ( األدبية، وأشار 1293وقد امتدح الدكتور حممد بن سعد بن حسني قدرات الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخ )ت

ُذكر يل أن الشيخ عبداللطيف "وأضاف يف احلاشية: ، "كاتًبا بليًغا وشاعًرا جميًدا، وله كتابات كثرية وبليغة وأشعار جيدة"إىل أنه كان 

 .(17) "قد كتب مجلة من املقامات ُوصفت بأهنا نفيسة، إال أين مل أعثر عىل يشء منها بعد

أما يف احلجاز فقد رصد الدكتور حممد بن عبدالرمحن الشامخ مالمح النثر التقليدي كام وصفه، وذكر من بني تلك األلوان 

مارس نفر من العلامء والكّتاب حينئذ إنشاء املفاخرات واملقامات إذ أّلف الشيخ أبو بكر خوقري "فقال:  "املفاخرات واملقامات"

، كام أّلف الشاعر إبراهيم األسكويب مفاخرة شعرية بني وابور البحر "بمفاخرة الشتاء والصيفمسامرة الضيف "مفاخرة بعنوان 

، ولن نتوقف طوياًل عند هذه املرحلة إذ هي إرهاص ملا بعدها، وهي األدب يف الدولة السعودية (18) "هـ1324ووابور الرب سنة 

 الثالثة، وهي مدار البحث وجماله.

 ية الثالثة:املقامة يف الدولة السعود

حني نتصفح الكتب األدبية املتقدمة التي صدرت قبل منتصف القرن اهلجري املايض، وشّكلت أول كتب تصدر يف العهد 

م(، ووحي الصحراء ملحمد سعيد عبداملقصود خوجه 1926هـ/1344السعودي، وهي أدب احلجاز ملحمد رسور الصّبان )

م( لعبدالسالم طاهر السايس 1937هـ/1355من أقالم الشباب احلجازي )م(، ونفثات 1937هـ/1355وعبداهلل عمر بلخري )

وعيل حسن فدعق وهاشم يوسف الزواوي نجد أهنا ترتكز يف املقام األول عىل الرتمجة املوجزة لألديب، ثم نموذج من إنتاجه، وهو 

 قصيدة، أو مقالة أو خاطرة، وال تكاد تتجاوز هذه األجناس األدبية.

                                                            

 .62م ، ص2005هـ/1426د.حممد بن عبداهلل العوين، الطبعة الثانية، الرياض: دار الصميعي للنرش والتوزيع، املقالة يف األدب السعودي احلديث،  (15) 

بن حممـد املطـّوع، الريـاض: دارة امللـك عبـدالعزيز،  دراسة وحتقيق: د.عبداهلل، هـ(1285عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب )ت املقامات، (16) 

 .25هـ، ص1426

م، 2013هــ/1434د.حممد بن سعد بن حسني، الطبعة الثانية، الريـاض: كـريس األدب السـعودي/ جامعـة امللـك سـعود، األدب احلديث يف نجد،  (17) 

 .210ص

 .31م، ص1988هـ/1408بن عبدالرمحن الشامخ، الطبعة الثالثة، الرياض: دار العلوم،  د.حممدالنثر األديب يف اململكة العربية السعودية،  (18) 
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هذه مجيًعا هي أعامل مجاعية، ومادهتا جمموعة من إنتاج عدد من األدباء، وأول كتاب خرج عن هذا النمط من ونلحظ أن الكتب 

هـ( الذي انفرد بتأليفه، وصدر يف وقت مبكر من عمر النهضة األدبية يف 1400ملحمد حسن عّواد )ت "خواطر مرّصحة"التأليف هو 

 الكتاب مقاالت أدبية واجتامعية تقريًبا. م(، ومجيع ما يف1926هـ/1345اململكة، وهو عام )

ومن هنا فإن فن )املقامة( كان غائًبا عن أذهان الكّتاب السعوديني يف فجر النهضة األدبية، ومل نجد نموذًجا عىل ذلك، مع أن كتابة 

لقرن الثاين عرش عىل يد كّتاب من املقامة كام قدمنا يف بداية هذا البحث تواصلت بعد اهلمذاين ومل تنقطع كتابتها، بل إهنا وجدت يف ا

للحسن البهكيل، ويبدو أن هذا الفن مل يستهِو الكّتاب السعوديني، ووجدوا يف بعض  "املقامة الضمدّية"اجلزيرة العربية، ومثاهلا 

ولذلك خال  األجناس األخرى مثل )املقالة(، و)القصة( فيام بعد جماالً أرحب من )املقامة( التي ارتبطت بالسجع وبقيود أخرى؛

 األدب السعودي احلديث منها عىل مدى عقود من الزمن.

رمحه اهلل رواية بعنوان )البعث( وتعّد من  (19)م(1996هـ/1417م أصدر حممد عيل مغريب )ت1948هـ/1367ويف عام 

غالفها )جمموعة  م( ثالث قصص، ومقامة، وكتب عىل1983هـ/1403طالئع الروايات السعودية، وأضاف إليها يف طبعتها الثانية )

أضفت "، وقّدم املغريب للطبعة الثانية، وكشف اإلضافات عىل الطبعة فقال: "مقامة العروسني"، وهذه املقامة عنواهنا (20) قصصية(

، ولسُت أعّد "مقامة العروسني"إىل )البعث( ثالث أقاصيص وجدهتا بني أوراقي...، وأضفت إىل هذه األقاصيص مقامة سّميتها 

ة، ولكن بعض الباحثني من األدباء اعتربوا املقامة العربية طوًرا من أطوار القصة عند العرب، فأثبّتها ضمن هذه املقامة قص

طابع السخرية والتهكم واملبالغة يف ". وقد وصف الدكتور حممد بن عيل احلّسون احلديث يف هذه املقامة بأنه يتخذ (21) "املجموعة

تصوير أحالم الشباب ذكوًرا "، وأن هدف املغريب من إنشاء املقامة "ورغبة كل واحد منهام ذكر أوصاف الزوج والزوجة وأرسهتام،

 .(22)"وإناًثا، وأن صفات الكامل ال يمكن توافرها يف اإلنسان

نجد أهنا نص قصري يف صفحتني وبضعة سطور فقط، ويدور احلوار فيها بينه وبني شخص  "مقامة العروسني"وحني نتوقف عند 

قال يل صاحبي وهو يفكر يف الزواج: أريد زوجة ذات "كر اسمه، بل وصفه بأنه صاحبه، وتبدأ املقامة عىل النحو اآليت: آخر مل يذ

حسب ونسب مجيلة الوجه بيضاء كالبدر، حوراء العينني، سوداء الشعر، ناصعة اجلبني، أسيلة اخلد، هيفاء القّد..، قلت ثم ماذا؟ قال: 

                                                            

م(، عمل يف الصحافة مدة، ثم انرصف إىل التجارة، ومل ينقطع عن البحث والتأليف. صدر له: 1915هــ/1333روائي، وقاص، ومؤّرخ. ولد يف جدة )( 19) 

قاموس األدب واألدباء يف م. )1996هـ/ 1417رش للهجرة، ورباعيات حممد عيل مغريب، تويف عام البعث )رواية(، وأعالم احلجاز يف القرن الرابع ع

 (.3/1584م، 2014هـ/1435، الطبعة األوىل، الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، اململكة العربية السعودية

 .3/1585املرجع السابق  (20) 

. وقد أعادت وزارة الثقافة واإلعالم طباعة )البعث(، 12م، ص 1983هـ/1403ية، جدة: هتامة، ، حممد عيل مغريب، الطبعة الثانالبعث وقصص أخرى (21) 

 م.2015هـ/1436بام فيها )املقامة( عام 

. وقبـل أن نعـرض هلـذه 370و62م، ص، 2001هــ/1422، حممد بن عيل احلّسون، الطبعة األوىل، الرياض: املؤلـف، حممد عيل مغريب وآثاره األدبية (22) 

املقامة تبـدو "ل: امة حيسن أن نناقش مقولة املغريب حول صلة املقامة بالقصة، فلقد عرض أحد الباحثني لسامت املقامة، وهل هي أقرب للمقالة أو القصة فقااملق

إال أهنا تأيت يف صياغة قصصـّية تشـبه  بعيدة عن املقالة إىل حد ما، بحكم ما هلا من خصائص بارزة، فمع أهنا نثر إال أهنا مسجوعة، ومع أهنا تعبري حر عن فكرة ما

، د.حلمي حممد القاعود، الطبعة تطّور النثر العريب يف العرص احلديث )ُينظر: "القصة القصرية من خالل شخصيات ثابتة غالًبا، وتتضمن عظة أو ُمْلحة أو نادرة

 (.127م، ص2008هـ/1429األوىل، الرياض: دار النرش الدويل للنرش والتوزيع، 
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، (23) "حلديث إذا تكّلمت، حسنة اإلصغاء إذا تسّمعت، حكيمة مدّبرة، ال شحيحة وال مبّذرة..أريدها وديعة مطيعة، عذبة ا

هات ثم ماذا؟ قال: هذا يكفي فإين ال ُأحب املغاالة وال أرغب يف "ويستمر احلوار بينهام عىل هذه الشاكلة، ثم نراه يقول لصاحبه: 

ذكرت من املحاسن والصفات لكّن والدها يرغب أن يزوجها ملن تتوفر فيه طلب املحال، قلت: إنني أعرف فتاة يتوفر فيها كل ما 

كذلك بعض السجايا واملزايا، قال: هات، قلت: إنه يريد البنته زوًجا له حسب ونسب يفخر بأبيه وجده وُيدل بعمومته وخؤولته، 

 املغريب يعّدد طلبات األب يف الزوج، ويميض، (24) "ويعتز بإخوانه وأخواته، ليس بالطويل البائن، حسن الوجه وسيم قسيم...

وكلها مثالية بعيدة عن الواقع، ومتاثل طلبات الفتى يف فتاة أحالمه، وخيتم املقامة باهلدف واملغزى، وهو أن نبتعد عن املثاليات يف 

 تجتمع يف إنسان إال إذا إن الصفات التي يطلبها صاحبك هذا ال"اختيار الزوجة، أو قبول الزوج؛ لذا نجده يقول عىل لسان حماوره: 

كان من املالئكة األطهار، أو من عباد اهلل األخيار، قلت: والصفات التي تطلبها أنت هل تجتمع يف فتاة إال إذا كانت من احلور العني، 

 .(25) "أو من الكواكب األتراب يف عليني؟

نه اتكأ عىل السخرية، وهي ظاهرة بارزة يف معظم وحني نتأمل هذه املحاولة من لدن حممد عيل مغريب لكتابة )املقامة( نجد أ

املقامات القديمة، والتزم بالسجع يف معظم النص، وختفف من بعض لوازم )املقامة( مثل: حتديد اسم الراوية، واسم البطل، ومل يعتمد 

األدب، وإن كان النص  ، وهي حماولة ال بأس هبا يف طرق هذا اللون من(26)موضوعها عىل )الُكْدية(، وخلت مقامته من الشعر

 ."املقالة القصصّية"يمكن أن يصنّف ضمن 

ومتيض سنوات عىل صدور الطبعة الثانية من )البعث/ مقامة العروسني( دون أن نظفر بمحاولة أخرى، أو عمل آخر ألديب 

خمتارات من الربنامج أحدث املقامات: م، وفيه صدر كتابان، مها: 1990هـ/1410سعودي يطرق فن )املقامة( حتى نصل إىل عام 

(، وصدرا عن دار النخيل 27وأحدث املقامات يف سوق األسهم والعقارات لسليامن بن حممد احلاّمد ) ،"أحدث املقامات"اإلذاعي 

أحدث "بالرياض، ومادة الكتابني يف األصل كانت برامج إذاعية، وُقّدمت يف وقت متقدم عىل طباعة الكتابني إذ قدم الربنامج األول 

م كام أثبت ذلك املؤلف عىل الغالف، وداخل 1976هـ/1396م، وقّدم الثاين باالسم نفسه عام 1973/هـ1393عام  "قاماتامل

الكتاب، وكتب احلاّمد مقدمة للكتابني مًعا كشف خالهلام فكرة الربنامج وطريقته، وآلية حتويل املادة من مادة مسموعة إىل مقروءة، 

ا للكتاب األول كتبُت هذه املجموعة من املقامات يف زمن قريب إال أنه خيتلف إىل حد ما عن هذا الزمن، فقد تبدلت ": ومما قال مقدمًّ

 .(28) "أشياء وحتّولت عن مساراهتا أشياء..، وقد تركت بعض املالمح اإلذاعية يف بعض احللقات، وعّدلت قلياًل يف بعضها

                                                            

 .33، حممد عيل مغريب، الطبعة الثانية، ص البعث وقصص أخرى (23) 

 .33، حممد عيل مغريب، الطبعة الثانية، ص البعث وقصص أخرى (24) 

 .35، ص املصدر السابق (25) 

 وهو قادر عىل ذلك إذ هو شاعر، وصدر له ديوانان. (26) 

م. التحق بالوظيفة احلكومية وانشغل بالصحافة، وعمل حمررًا للصفحة 1943ه/1362كاتب مرسحي، وقاص، وروائي، من مواليد الرياض عام  (27) 

ذاعية حلقة إ4000األدبية يف جريدة اجلزيرة، ومتابعًا لربامج اإلذاعة، حيث تأثر هبا إذ أصبح من معدي الربامج اإلذاعية والتليفزيونية، فأعد أكثر من 

وتليفزيونية، إضافة إىل تأثره بفن املرسح، فأعد وأنتج عددًا من املرسحيات. من مؤلفاته: احلصاد، ومن السادسة إىل الستني. تويف عام 

 (.1/386، قاموس األدب واألدباء يف اململكة العربية السعوديةم. )2015هـ/1436

 .5م، ص1990هـ/1410سليامن احلاّمد، الطبعة األوىل، الرياض: دار النخيل، ، "ث املقاماتأحد"أحدث املقامات: خمتارات من الربنامج اإلذاعي ( 28) 
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هذه مقامة طويلة كتبتها عن أنامط من احلياة "ملقامات، وفيها نراه يقول: أّما مقدمة الكتاب الثاين فجاءت مسجوعة متأثرة بقالب ا

أما هذه املقامة "، وأضاف: "مجيلة، وأخرى رديئة وعليلة، وكان ذلك قبيل وإّبان الطفرة املثرية التي حدثت يف السنوات قبل األخرية

 .(29) "ملفارقات، وكذلك العديد من املشكالت...، وهي مليئة با"أحدث املقامات يف سوق األسهم والعقارات"فقد أسميتها 

وواضح أن سليامن احلاّمد رمحه اهلل حني أراد أن يستفيد من جنس املقامات يف العمل اإلذاعي كان يدرك صعوبة االلتزام بشكل 

لطرح الساخر، والسجع، املقامة من حيث الراوية والبطل واالستشهاد بالشعر، لذا أخذ من )املقامة( االسم، ومالمح عامة، وخاصة ا

وإن كان يؤخذ عليه التكّلف فيه، واللجوء كثرًيا إىل العامية وبعض املصطلحات الشعبية؛ وربام كان يقصد ذلك كي يقّرب املادة إىل 

 مجهور املستمعني، وفيهم من ال يقرأ وال يكتب.

رة، منها: أبو مريفة وقصته الطريفة، وحلمة وقد تضمن الكتاب األول ثامنًيا وعرشين مقامة، وجاءت عناوينها مسجوعة وساخ

، يف حني اقترص الكتاب الثاين (30)عجل مع قليل من الفجل، وبني الفراغ وكثرة الصاغ، واخلطاب العارش للرئيس املبارش، وغريها

 .(31) عىل مقامة طويلة استغرقت كامل الكتاب الواقع يف مئة وأربع عرشة صفحة

مقاماته عىل احلوار بني شخصيتني، أو أكثر، وهو ما يناسب الربامج اإلذاعية، كام اختلفت طريقته بني وقد اعتمد احلاّمد كثرًيا يف 

، "قال الراوي وكان لرواية الطرائف حاوي، خيلط اجلد باهلزل، والرثاء بالغزل.."مقامة وأخرى، ففي املقامة األوىل قال يف البداية: 

، ويف املقامة الثالثة بدأها مبارشة (32) "الكريم..أما بعد فحديثنا اليوم بني اهلزل واجلد.. أهيا القارئ"وجاء مطلع املقامة الثانية: 

 باحلوار:

 الشيخ: السالم عليكم"

 اجلزار: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته، ما وراء الشيخ هل من جديد يف حكاياته؟

 .(33) "الشيخ: وهل هناك من جديد غري ما حيدث يل معك أهيا اجلّزار، إنك ال تدري ماذا حدث يل باألمس وصار..

قال الراوي: إنه يف السنوات األوىل للطفرة "أما مقامته الطويلة يف الكتاب الثاين فقد استهلها بسطور رشح فيها الفكرة فقال: 

، ثم (34) "و فكرة، وكان مرّد ذلك إىل ما حدث يف األرصدة واألموال من خري ووفرة..ارتفعت أسعار األرايض دون سابق إنذار أ

ابتدأ احلوار املطّول بني عبداجلليل وزوجته هدى وبعض الشخصيات األخرى: الطبيب، ومدير املؤسسة، وغريهم من الشخصيات، 

قال الراوي: "(، ويف الرقم األخري أهنى احلكاية بأن قال: 26ــ1وحاول احلاّمد أن خيفف من حدة طول املقامة بتقسيمها إىل أرقام من )

                                                            

 .6و3م، ص1990هـ/1410، سليامن احلاّمد، الطبعة األوىل، الرياض: دار النخيل، أحدث املقامات يف سوق األسهم والعقارات( 29) 

 .197، ص "املقاماتأحدث "أحدث املقامات: خمتارات من الربنامج اإلذاعي ( 30) 

 ، سليامن احلاّمد.أحدث املقامات يف سوق األسهم والعقارات( 31) 

 .24و22، ص"أحدث املقامات"أحدث املقامات: خمتارات من الربنامج اإلذاعي ( 32) 

 .27، صاملصدر السابق( 33) 

 .14، سليامن احلاّمد، صأحدث املقامات يف سوق األسهم والعقارات( 34) 
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 "ثم إن صاحب تلك املؤسسة املشؤومة كثرت مطالبات الناس له من الرياض وجدة والدمام والقيصومة، ففر إىل جهة غري معلومة..

(35). 

حًكا(، و)مندهًشا(، وغريها، وهي وقد بقيت آثار العمل اإلذاعي واضحة يف الكتابني إذ نجد عبارات مثل: )غاضًبا(، أو )ضا

، وعىل أي حال، تبقى ملحاولة سليامن احلاّمد ظروفها إذ لو تصدى لكتابة (36)كلامت ُيراد منها تنبيه املمثلني إىل األداء الصحيح 

 مقامات بعيًدا عن أجواء الربامج اإلذاعية جلاءت أفضل مما هي عليه يف الكتابني.

نسبة إىل جزيرة )فرسان( التابعة ملنطقة جازان،  "مقامات فرسانّية"دي جازان األديب م أصدر نا1991هـ/1412ويف عام 

واملؤلف هو إبراهيم عبداهلل مفتاح، ويف الكتاب أربعة عرش موضوًعا ال عالقة هلا بفن )املقامة( بوصفها جنًسا أدبًيا، ومن 

، وحني نتفحص هذه النصوص (37) شوة اخلوف، وغريهااملوضوعات: عندما تعرش املواسم، وليل العتامى، وافتعال الظمأ، ون

نجد أهنا ال تنتمي إىل )املقامة(، وإنام هي أقرب إىل اخلواطر والقصص الشعبية، واهلدف من إنشاء النصوص استعادة بعض املامرسات 

ال أدري هل أنا أقّدم لك "ملقّدمة: االجتامعية القديمة التي أدركها املؤلف، بل إننا نلحظ حرية املؤلف يف تصنيفها، ونراه يقول يف ا

 .(38) "جمموعة قصصّية ترتدي معطًفا تارخيًيا، أم أقّدم لك عماًل تارخيًيا يرتدي غاللة القصة؟

م ظهرت يف نظري أول حماولة ناضجة عاجلت فن املقامة وفق رشوطها وسامهتا املعروفة لدى 1997هـ/1418ويف عام 

ي، وهذا العمل متكامل وليس يف إطار نص واحد كام كانت تجربة حممد عيل مغريب، بل هو كتاب مؤسسيها القدامى: اهلمذاين واحلرير

، وجاء عىل عنوان الكتاب كذلك اسم (39)، ومؤلفه الشيخ حممد بن نارص العبودي"املقامات الصحراوية"كامل وبعنوان مبارش 

تضمن العمل ثامين مقامات، وهي: املقامة الصحراوية، ، و(40) "رواية أيب نارص النجدي عن أيب زيد اخليايل"الراوية واسم البطل: 

، وخال (41)ية واملقامة احلظّية، واملقامة الرطبانية، واملقامة األعرابية، واملقامة النملية، واملقامة اجلنية، واملقامة البصلية، واملقامة السفر

 من مقدمة.

يايل يف االنتقال من احل ر إىل البادية بعد أن سمع أن الناس يف الصحراء وتدور األحداث يف املقامات بداية عىل تفكري أيب زيد اخل

ال يدفعون أجرة للبيوت التي يسكنوهنا، وال يكون هلم جريان يضايقوهنم؛ ألهنم يفارقوهنم متى شاؤوا، وحيملون بيوهتم معهم أينام 

عشاب، بعدها جيتمع الناس حول أيب زيد ويتهمونه ساروا، ويعيشون يف راحة بال خاصة عندما تجود السحب باألمطار وتزهر األ

                                                            

 .114، صابقاملصدر الس( 35) 

 ، وغريها.125و96و68، ص "أحدث املقامات"أحدث املقامات: خمتارات من الربنامج اإلذاعي ( 36) 

 .73م، ص1991هــ/1412، إبراهيم عبداهلل مفتاح، الطبعة األوىل، جازان: النادي األديب، مقامات فرسانّية( 37)

 .7، صاملرجع السابق( 38)

م، توىل عدًدا من املناصب، أبرزها: األمني العام املساعد لرابطة العامل 1926هـ/1345رّحالة، وباحث، وكاتب. ولد يف مدينة بريدة بمنطقة القصيم عام  ( 39) 

عاجم املتخّصصة، أبرزهـا: اإلسالمي. أسهم يف إمداد املكتبة بمجموعة من الكتب، منها كتبه يف أدب الرحلة التي تجاوزت املئة وستني كتاًبا، وعدد من امل

قـاموس األدب هــ. )1431جملدًا الذي حصل به عىل جائزة كتاب العام من نادي الرياض األديب عـام 13معجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة يف

 (.2/1044، واألدباء يف اململكة العربية السعودية

 م.1997هـ/1418حممد بن نارص العبودي، الطبعة األوىل، الرياض: املؤلف،  د اخليايل،رواية أيب نارص النجدي عن أيب زياملقامات الصحراوّية: ( 40) 

 .90( ُينظر الفهرس، ص 41) 
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 باجلنون وي ربونه حتى خترج اجلنية، وتتواصل األحداث بني أيب زيد وزوجته تصاعًدا يف اخلالف والشجار حتى يكاد يفقد عقله.

  سمس عرشة حلقةم، وتوىل السيناريو واحلوار مهدي يانس، وجاء يف2001هـ/1422وقد ُحّول الكتاب إىل مسلسل تلفزيوين عام 

(42). 

، وجاء يف بناء خمتلف من "املقامات البلدانية"م، وهو 2005هـ/1426ومل يكتِف العبودي هبذا العمل، بل أتبعه بعمل آخر عام 

ادي حيث احلجم إذ اقترص عىل ثالث مقامات طويلة جًدا، وهي: املقامة اهلندية، واملقامة الصينية، واملقامة الربازيلّية، وُطبع يف الن

املقامات فن من "األديب بالرياض، مع احتفاء بطباعته إذ هو من األعامل النادرة التي تتناول هذا اجلنس األديب، جاء يف تقديم النادي: 

فنون النثر العريب ازدهر يف العرص العبايس، وتراجع يف العرص احلديث، لكن الرّحالة األديب حممد العبودي أراد أن ُيعيد هلذا الفن 

نته فكتب )املقامات البلدانية(، مستنًدا إىل رصيد معريف هائل من مشاهد ومشاهدات خالل رحالته حول العامل، موّظًفا خمزونه مكا

 .(43)"اللغوي يف مقاماته

لألسف فلم حتظ بمراجعة نقدية، أو عرض؛ وربام يكون من األسباب أنه  "املقامات الصحراوية"وقد غفل النّقاد والكّتاب عن 

الذي عرفه القراء أكثر من سابقه، وممن كتب  "املقامات البلدانية"ُطبع عىل حساب املؤلف ومل يعهد به إىل نارش كام فعل يف كتابه الثاين 

 .(44)حممد القشعمي يف املجلة الثقافية، ولكن كتابته جاءت عرًضا للكتاب وتعريًفا به وحسب "لدانيةاملقامات الب"عن 

برواية أيب نارص النجدي عن أيب زيد  وقد اتفق العمالن: املقامات الصحراوية، واملقامات البلدانية يف الراوية والبطل، فكالمها

واملؤلف، فاملعروف عن الشيخ حممد العبودي أن ُكنيته أبو نارص، وأنه ينتمي إىل نجد إذ ولعلنا نلحظ هنا تطابًقا بني الراوية اخليايل؛ 

هو من مواليد مدينة بريدة بالقصيم بوسط نجد، إذن فأبو نارص النجدي هو حممد العبودي نفسه، وأّما البطل )أبو زيد اخليايل( فهو 

د( تذّكرنا بكنية بطل مقامات احلريري )أيب زيد الرسوجي(، وهذا االختيار شخصية خمتلقة؛ لذا أطلق عليها )اخليايل(، وكنيته )أبو زي

 لالسم مل يأت عفًوا، بل أراد العبودي أن يعيد الذاكرة إىل هذا العمل الرتاثي املهم يف فن املقامات.

مقامات "ل آخر، وهو الذي يستحق الريادة يف أقدمية الصدور، نعثر عىل عم "املقامات الصحراوية"وبعد عمل حممد العبودي 

م عن 2000هـ/1420، وقد صدر الكتاب يف طبعته األوىل يف الشارقة عام (45)للشيخ عائض بن عبداهلل القرين "عائض القرين

مكتبة الصحابة يف ستمئة وثامين صفحات، وتضمن ثامنًيا وستني مقامة يتضح من عناوينها مضامينها الدينّية، منها: مقامة التوحيد، 

توالت طبعات الكتاب بعد ذلك؛ مما يدل عىل ، و(46)اإلهلية، واملقامة النبوية، واملقامة القرآنية، واملقامة احلديثية، وغريها واملقامة 

م، وقّدم هلا الدكتور نارص بن مسفر 2005هـ/1426إقبال القراء عليه، ومن أواخر الطبعات الطبعة اخلامسة، وصدرت عام 

                                                            

 عىل الشبكة العنكبوتية.موسوعة ويكيبيديا ( 42) 

م، 2005هـ/1426ياض: النادي األديب، حممد بن نارص العبودي، الطبعة األوىل، الر رواية أيب نارص النجدي عن أيب زيد اخليايل،املقامات البلدانيّة: ( 43) 

 .1ص

 م(.27/3/2006هـ )27/2/1427، 146)تصدر عن جريدة اجلزيرة(، ع  املجلة الثقافية( 44) 

م، حصل عىل املاجستري والدكتوراه يف احلديث النبوي. 1959هـ/1379داعية، وباحث، ومؤلف، وشاعر. من مواليد بالد بلقرن بمنطقة عسري عام ( 45) 

لغة.  مؤلفاته الثامنني كتابًا وتنوعت بني الديني واألديب واحليايت؛ ولعل أشهر مؤلفاته كتاب )ال حتزن( الذي ُترجم إىل أكثر من ثالث عرشةتجاوزت 

 (.3/1376، قاموس األدب واألدباء يف اململكة العربية السعودية)

 .3م، ص 2000هـ/1420لشارقة: مكتبة الصحابة، عائض بن عبداهلل القرين، الطبعة األوىل، امقامات عائض القرين، ( 46) 



 م(: دراسة تارخيّية2019ـ1983هـ/1440ــ1403احليدري: فن املقامة يف األدب السعودي املعاصر)عبداهلل بن عبد الرمحن 
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ا عن تاريخ املقامات يف األدب العريب، ثم شكا من خفوت هذا األدب يف العرص احلديث وتراجعه، الزهراين بمقدمة جّيدة حتدث فيه

يف أواخر القرن التاسع عرش قضت املقامات "مشيًدا بعمل القرين الذي حاول من خالله إحياء هذا اللون من األدب، يقول الزهراين: 

تلح هلا بارقة حتى كاد اسمها ُينسى وذكرها ُيمحى، حتى أطل علينا عائض نحبها، وأسلمت الروح إىل رهبا فلم يقم هلا قائمة أو 

إن مقامات القرين تـأليف جديد وطرح فريد وعمل جميد ال يقّلل من "، وأضاف: "القرين فبعثها من شتات، وأحياها من موات..

 .(47) "روعتهقيمة األول، وال يغض من شأنه، بل ُيكمل مسريته وهيّذب سريته، ويبعث ما اندرس من 

وربام فات الزهراين بعض األعامل التي صدرت يف القرن العرشين، ومنها: حديث عيسى بن هشام ملحمد املويلحي، وليايل 

 "املقامات الصحراوية"سطيح حلافظ إبراهيم، وكالمها من رجال القرن العرشين، كام فاته كذلك عمل حممد بن نارص العبودي 

 ، وهو يسبق عمل القرين بسنتني.م1997هـ/1418الصادر يف عام 

سبقني إىل هذا "، ومما قال: "بني يدي املقامات"أما املؤلف عائض القرين فقد كتب كلمة مّهد لعمله هبا، وجاءت حتت عنوان 

يف  الفن أعالم، هلم يف احلكمة أقدام، ويف حومة البيان أعالم، ويف طروس الفصاحة أقالم، فمنهم من خّص بمقاماته األدب، وثان  

وإذا كان القرين أخذ اساًم قدياًم يرتبط بجنس أديب حمّدد، فإننا نراه يضع بناء ، (48)"ذكر من ذهب، وثالث يف احلب، ورابع يف الطب

 "مقامة التوحيد"آخر ملقاماته، فبعد العنوان يستشهد بآية، ثم بأبيات من الشعر، ثم يدلف إىل موضوعه، ومثال ذلك املقامة األوىل 

 ، ثم أورد بيتني يعّززان معنى اآلية الكريمة، ومها:(49) "فاعلم أنه ال إله إال اهلل"ا بقوله تعاىل: فقد بدأه

 حُده اجلـــــاحدُ ــــف جيـــــأم كي  ىص اإللهـــــــف ُيعـبًا كيـــــــفيا عج

 له آيــــــويف كِل 
 
 الـــواحـــــدُ تـَــــدُل علـــى أنــه   ـــة  ــــشــــــــيء

التوحيد هو حق اهلل عىل العبيد، وهو أول ما دعا إليه الرسل، وبه كل "ثم رشع بعد ذلك يف موضوعه دون راوية وال بطل، فقال: 

، بعدها استشهد بعدد من اآليات (50)"كتاب نزل، وهو أصل األصول، والطريق للوصول، وبه ُعرف املعبود، وُعمر الوجود

حاديث الرشيفة، وببعض األبيات الشعرية، وهذه املقامة حتديًدا أقرب إىل املقالة الدينية منها إىل )املقامة(، وأبرز الكريمة وببعض األ

خصيصة تربطها باملقامة التزام السجع، غري أننا نلحظ يف مقامات أخرى تالية حماولة القرين احتذاء املقامات يف جوانب أخرى، ومنها 

، وفيها بعد آيتني "املقامة احلديثّية"، وتوظيف اجلانب القصيص، وغري ذلك من السامت؛ ولعلنا نتوقف عند الراوية، واستخدام احلوار

جاءين عطاء اهلل السمرقندي، فبات عندي، وكان أحد املحّدثني، ويكره املحدثنِي، فقلنا أهيا اإلمام عليك السالم، "وبيتي شعر: 

املقامة "، ويظهر لنا الراوي يف (51) "ثم قال: مات حّفاظه، فكادت ُتنسى ألفاظه.. الوقت حثيث فحّدثنا عن علم احلديث، فتأّوه

قال الراوي: نراك صاحب حتف، فحّدثنا عن مذهب السلف؛ ليقتدي به اخللف، فمأله الرسور، وح ره "، فنراه يقول: "السلفّية

 .(52) "احلبور، وغشيه النور، ثم أنشد..

                                                            

 .17و16م، ص2005هـ/1426عائض بن عبداهلل القرين، الطبعة اخلامسة، الرياض: مكتبة العبيكان، مقامات عائض القرين، ( 47) 

 .37عائض بن عبداهلل القرين، الطبعة اخلامسة، ص مقامات عائض القرين، ( 48) 

 من سورة حممد. 19( من اآلية 49) 

 .41عائض بن عبداهلل القرين، الطبعة اخلامسة، صمقامات عائض القرين، ( 50) 

 .87، صاملصدر السابق( 51) 

 .103عائض بن عبداهلل القرين، الطبعة اخلامسة، صمقامات عائض القرين، ( 52) 
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، ظهر كتاب تأثر فيه كاتبه باحلريري يف مقاماته، وبامليداين يف جممع أمثاله، وجاء العنوان وبعد هذه األعامل للعبودي والقرين

فائت األمثال: "واملضمون مشدودين إىل األمثال أكثر من املقامات، مع اعرتاف للمؤلف بأنه استفاد كثرًيا من احلريري، وهو كتاب 

م، ويف 2009هـ/1430الصادر عن نادي األحساء األديب عام  (53)لعبونللدكتور فّواز بن عبدالعزيز ال "مقاربة أدبية ساخرة

منذ ستة عرش قرًنا والعرب حيرتفون الكلمة، ويصوغون مجالياهتا فنوًنا، ومن فنوهنم تلك أمثاهلم "مقدمته رشح املؤلف الفكرة فقال: 

هذا املجموع املحدود مقاربة خمتَلقة تقتفي الشكل الفائقة الدالة عىل مقدرهتم يف التكثيف الداليل واالختزال اللفظي..، ويل يف 

، وختم "السالف، وحتاذي مضمونه التوجيهي بلغة أكثر وضوًحا وصياغات إخاهلا سلسة، وتضيف إليه مسحة فكاهة وسخرية

ه ما ال أحيص منافعه لن تفوتني اإلشادة الطوىل بصاحب البذرة األوىل الذي أفدت من"املقدمة منّوًها بعمل احلريري يف مقاماته فقال: 

 .(54)"يف هذه األمثال وغريها، وهو فارس املقامات أبو حممد القاسم بن عيل احلريري

زاوج فيه بني النثر والشعر، "وقد ُوصف العمل من قبل النارش بأنه مزيج من أجناس أدبية خمتلفة، ومل يرش إىل املقامة، ومما قال: 

جناس األدبية ما يناسب ُشداة األدب بمختلف مستوياهتم حيث أخذ من القصة اخلرب فجاء جمموع األمثال وقد أخذ من فنون األ

واحلق أن أثر املقامات واضح يف العمل، وخاصة اجلانب ، (55) "الواضح، ومن الشعر اإلمتاع السهل، ومن املقالة التوجيه الالذع

، (56)وقصيدة فيها توبة حماكًيا مقامات اهلمذاين واحلريريالقصيص، والسجع، والسخرية، وربط النثر بالشعر، وختام العمل بمثل 

غري أن مضمون العمل جديد كل اجلدة إذ يطرح قضايا ومهوًما اجتامعية معارصة بلغة طّيعة عالية فيها تشويق وإمتاع، ومن عناوين 

وهو مثل ُيقال ملن "النص األخري يقول: الكتاب: َأجوُر من أنثى عىل أنثى، وأحيُل من مرصف، وأشفُع من واو، وأفقُر من أديب، ويف 

أربى به الفقر عن حّده، فباع بالبخس ثوَب أبيه وجّده..، وأصُل املثل أن رجاًل انرصف إىل األدب، وجّد يف حتصيل فنونه وطلْب، فلام 

مآله، مّزق كتبه فاق وبرع..رأى أقرانه يتبوؤون املناصب، وهو وحده يف اهلم ناصب...، فلام رأى ضيعة حاله، وفقره وسوء 

 وأوراقه...، وأنشد من حرقته:

 ِب ـن أديـُط َأفقَر مــفلم أَر ق  يَش دهًراـــــلقد جّربُت هذا الع

 وها قد الَح للرائي مشيــبي!  ديم  ـــــنشأُت عىل التأدِب من ق

 (57)"هيِب ــــَ ُيطُل عيلَّ من قرص  م  يش  ـــوغريي هانئ  يف خفِض ع

وقد تبدو لنا املرأة غائبة عن فن املقامة، وهذا صحيح إىل حد كبري إذ ال نعثر عىل أي عمل سعودي المرأة مستفيدًة من هذا اجلنس 

األديب، باستثناء حماولة واحدة لالستفادة من مقامات بديع الزمان اهلمذاين، وتقريبها للقراء من سن الثالثة عرشة وما بعدها، وهذا 

                                                            

م، وخترج يف كلية اللغة العربيـة بالريـاض/ جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود عـام 1975هـ/1395أستاذ جامعي، وشاعر. ولد يف مدينة الرياض عام  (53) 

م. صـدر 2005هـ/ 1426م، وعىل الدكتوراه من القسم نفسه عام 2002هـ/ 1422م، ثم حصل عىل املاجستري من قسم األدب عام 1997هـ/1418

ه. 1440هــ، ومزاجهـا زنجبيـل، 1436م، وهتاويم الساعة الواحـدة 2009هـ/ 1429م، وشعر املرأة السعودية، 2009هـ/ 1429مثال، له: فائت األ

 ، وحسابه يف تويرت(.3/1428، قاموس األدب واألدباء يف اململكة العربية السعودية)

 .12و9م، ص 2009هـ/1430، األحساء: النادي األديب، فّواز اللعبون، الطبعة األوىلفائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة،  (54) 

 .143ص املصدر السابق،  (55) 

 وما بعدها. 135صفائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة،  (56) 

 .64، و63 صاملصدر السابق،  (57) 
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م، ومن 2011هـ/1432، وصدر يف عام "مغامرات الراوي البطل"، وعنوانه (58)الدكتوره عبري عبداهلل العّبايس العمل للكاتبة

أن تستفيد من فن املقامة، ولكّن عملها مل يتعّد نقلها مبسطة يصاحبها صور قد تساعد عىل توضيح النص، باإلضافة "خالله حاولت 

س من إبداع الكاتبة، وإنام هو إعادة صياغة لعمل معروف، ووصفت عملها عىل فهو إذن عمل لي، (59) "إىل رشح ملفردات النص

 ، ومع ذلك فهو عمل حُيمد هلا بال شك."إعادة اقتباس"الغالف بأنه 

إىل كل حمب لرتاثه العريب األصيل من الفتيان والفتيات، إىل كل عاشق لالطالع عىل جانب من احلضارة "وجاء يف اإلهداء: 

 .(60) "رصها الذهبي من القراء الصغار، ُأهدي هذا العملاإلسالمية يف ع

الناشئة من القراء الصغار "أما املقدمة فقد كشفت خالله املؤلفة أن العمل هيدف إىل تقديم الرتاث اإلسالمي العريب األصيل إىل 

رت إىل أن العمل قّدم ضمن متطلبات ، وأشا"يف صورة تتناسب وقدراهتم االستيعابية التي حيكمها سنهم وخربهتم احلياتية املحدودة

اقتباسه بترصف يف ضوء نظريات أدب الطفل "رسالة املاجستري يف جامعة ليدز الربيطانية، وُاتفق عىل اختيار كتاب تراثي، وإعادة 

 .(61) "العاملية؛ ليكون مادة قرائية موّجهة للناشئة من املتحدثني بالعربية

ذكرت بأن هذا يأيت تذكرًيا براوي اهلمذاين )عيسى بن هشام(، وبطله )أيب  "ي والبطلمغامرات الراو"وعن سبب تسمية عملها 

الفتح اإلسكندري(، وأشارت إىل أهنا بذلت جهًدا يف إعادة الصياغة فلم يكن هناك نقل حريف إذ تصعب بعض الكلامت عىل فهم 

عن النص األصيل، فهناك بعض التغيريات الواضحة التي ُعملت احلكايا املختارة ليست نقاًل حرفًيا "الصغار، ومن هنا رأيناها تقول: 

ألجل تبسيط النص إىل احلد الذي تستطيع معه الفئة العمرية املوّجه إليها هذا العمل فهمه وتقبله، لكنه ترصف ال ُتفقد معه اللذة 

 .(62)"ياملحصلة من قراءة النص األصيل، وإنام ُيعني عىل حتقيقها ملن هم يف طور الرتقي اللغو

أّما املقامات املختارة يف هذا العمل فهي ست مقامات، وهي: املقامة البغداذية، واملقامة احللوانية، واملقامة املضريية، واملقامة 

وحني نأخذ مثاالً عىل عملها نقرأ مستهل املقامة األوىل فنجد أهنا حتذف بعض ، (63) األرمنية، واملقامة األسدية، واملقامة البرشية

الكلامت التي ال تؤثر يف سياق القصة، وتضيف بعض الكلامت، وترشح الغامض يف اهلامش، مع حماولة واضحة للمحافظة عىل روح 

بن هشام قال: اشتهيُت متر األزاذ وأنا بمدينة بغداذ، وليس حّدثنا عيسى ": "املقامة البغداذية"املقامة وبنائها العام، تقول حتت عنوان 

معي َعقد عىل نقد، فخرجُت أنتهُز أماكنه حتى أحّلني التنقيب بلدة الكرخ القريب، فإذا أنا بسواديٍّ يسوُق باجلهد محاَره، وُيطّرف 

 .(64) "بالعقد إزاَره، فقلت يف نفيس: ظفرنا واهلل بصيد..!

                                                            

م، وتعمل حالًيا أسـتاذة لـألدب والنقـد يف جامعـة 2008عام  م، والدكتوراه من جامعة ليدز بربيطانيا2005حصلْت عىل املاجستري يف أدب الطفل عام  (58) 

 م. )املصدر: املوقع الشخيص هلا عىل اإلنرتنت/ جامعة امللك عبدالعزيز(.2011هـ/1432عام  "مغامرات الراوي والبطل"امللك عبدالعزيز بجدة، صدر هلا 

مؤمتر األدباء السعوديني الثالث: السجل العلمي وبحوث  ُينظر:) بنت إبراهيم السبّيل، د.وفاء، "الفكاهة يف أدب األطفال السعودي: القصة أنموذًجا" (59) 

 (.2/400م، 2010هـ/1431الطبعة األوىل، الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم ـ وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، املؤمتر، 

 م، صفحة اإلهداء، )ال حتمل ترقياًم(.2011هـ/1432ة، ، عبري عبداهلل العّبايس، الرياض: املؤلفمغامرات الراوي والبطل (60) 

 ، ص ب .املصدر السابق (61) 

 ، ص ج.املصدر السابق (62) 

 ، عبري عبداهلل العّبايس، ص د.مغامرات الراوي والبطل (63) 

 .1، صاملصدر السابق (64) 
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، (65) ذا النص، والنص األصيل يف مقامات بديع الزمان اهلمذاين أهنا حذفت من النص كلمة )حماله(فنلحظ باملقارنة بني ه

 ووضعت كلمة )أماكنه(، وأضافت إىل النص أربع كلامت، وهي: متر، وبلدة، والتنقيب، والقريب.

من تأليف الدكتور عبدالعزيز بن  "دبيةذات األكامم: مقامات أ"ومن األعامل املتميزة يف فن املقامة يف األدب السعودي املعارص 

، واملؤلف لغوي متمكن، وشاعر، ورئيس جممع (67)م2012هـ/1433، وصدر الكتاب يف طبعته األوىل عام (66)عيل احلريب

 م اللغوي.اللغة العربية عىل الشبكة العاملية، وله اطالع واسع عىل املقامات القديمة، وحني نقرأ عمله نتذكر احلريري إذ جيمع بينهام اهل

بية واحلريب يدرك أنه يقدم يف مقاماته هذه مادة أدبية/ لغوية ثرية؛ لذا مل يَر أحًدا أوىل بإهداء الكتاب من زمالئه يف جممع اللغة العر

، ثم كتب فاحتة للكتاب مطّولة يف أربع صفحات كشف (68)"محاة اللغة وحّراس العربية"عىل الشبكة العاملية الذين وصفهم بأهنم 

ا اختياره لراويته ف ، حمّدًدا القراء املستهدفني هبذا العمل "أيب العينني"يها حمّفزات الكتابة، منوًها بجهود كّتاب املقامات القدامى، مفرّسً

، ما هذه املقامات األدبية، والسجعات النثرية إال لون من ألوان طيفها الّلامع، ونغم تلّذ له األسامع..أنشأهتا ألهل العلوم"فقال: 

وأرباب الفهوم، وأودعُت فيها من العلم فنونه، وجوهره ومكنونه، وعّلقُت عىل نحرها ُدرًرا من األدب، وآللئ من كالم العرب، 

، ويلفت (69) "ومجعت فيها بني احلقيقة واخليال، وبني التفصيل واإلمجال، واحلكم واألمثال، وبني القول الفصل، والكالم اهلزل..

إذ املقامات يف األصل عمل خيايل خمتلق، وليس فيها حقائق، وربام أراد احلريب هنا أن جيّدد يف فن  "يقة واخليالاحلق"النظر هنا قوله 

املقامة، فضّمنها أحداًثا واقعية، دون أن يسمي أصحاهبا، بمعنى أنه أفاد من األحداث الواقعية يف مقاماته، وهذا ملمح جديد يف 

 املقامات.

، كام روى عن أيب "هذه ُكنيتي يف هذه املقامات، وهي صادقة عىل كل امرئ"( فقال عنه يف احلاشية: أما راويته )أبو العينني

، وتظهر يف املقامات شخصية اسمها )احلشكظّي(، وهو بطل أسامر املقامات "كنية رجل من األصحاب غري معنّي "إسحاق، وهي 

واحلنابلة، والشني للشافعية، والكاف ملالك، والظاء للظاهرية، والياء  ترمز إىل املذاهب الفقهية: احلاء لألحناف"العلمي، وحروفه 

، وألن احلريب لغوي، ومن أهداف مقاماته (70) "لغريهم، واملراد أنه جيمع املذاهب كلها، وال يتعّصب ألحد منها، وال من غريها

                                                            

اإلمام العاّلمة الشـيخ حممـد عبـده، الطبعـة الثالثـة، بـريوت: دار الكتـب قّدم هلا ورشح غوامضها:  هـ(،398)تمقامات بديع الزمان اهلمذاين  ُتنظر: (65) 

 .71م، ص 2005هـ/1426العلمية، 

حصل عىل املاجستري والدكتوراه يف السنة من جامعة أم القرى بمكة املكرمة. مؤّسس جممع اللغة العربية عىل الشبكة  م.1965هـ/1385من مواليد عام  (66) 

، إليـاس الربمـاوي، الطبعـة إمتاع الفضالء بـرتاجم القـّراءؤلفات، منها: حلن القول، والبالغة امليرّسة، وزبدة األلفية، وغريها. )املصدر: العاملية. له عدد من امل

 ، وموسوعة ويكيبيديا(.1/573هـ، 1428الثانية، املدينة املنّورة: دار الزمان للنرش والتوزيع، 

م، ثم صدرت الطبعة الثانية عن دار ابن 2012هـ/1433العزيز بن عيل احلريب، الطبعة األوىل، الرياض: املؤلف،  عبد د.ذات األكامم: مقامات أدبية،  (67)

؛  9، ص"مقّدمة الطبعة الثانية"م، وكتب عليها )الطبعة األوىل(، وهي مطابقة لألوىل، مع زيادة صفحة محلت عنوان 2015هـ/1436حزم يف بريوت عام 

  اإلحالة عليها.لذلك سأصفها بالثانية يف

 .7م، ص 2015هـ/1436العزيز بن عيل احلريب، الطبعة الثانية، بريوت: دار ابن حزم،  عبد د.ذات األكامم: مقامات أدبية،  (68)

 .12، صاملصدر السابق (69)

 .12، صاملصدر السابق( 70)



 م(: دراسة تارخيّية2019ـ1983هـ/1440ــ1403احليدري: فن املقامة يف األدب السعودي املعاصر)عبداهلل بن عبد الرمحن 

- 245 - 

أبدى إعجابه بثالثة من أعالم كّتاب املقامات، وهم ممن اإلثراء اللغوي؛ بدليل كثرة احلوايش والرشوح للكلامت الواردة يف املتن، فقد 

 .(71)ُعرف عنهم االهتامم اللغوي كذلك، وهم: بديع الزمان اهلمذاين، واحلريري، وناصيف اليازجي

وجاءت مقدمة الطبعة الثانية حتمل رسور املؤلف نظري ما حظيت به الطبعة األوىل من اهتامم من لدن القراء، مستبرًشا بأن فن 

هذه ذات األكامم يف طبعتها الثانية، تجّلت لوقت مل يطل أمده، ورأيت هلا طالبني راغبني، "ملقامات مل يمت؛ لذلك رأيناه يقول: ا

 .(72) "وأسعدين أن يكون فن املقامات ما مات، وإنام يموت التصنيف باإلعراض عنه، وستبقى لغة الضاد ما بقي العباد

ددها عند اهلمذاين واحلريري، بل قرصت عنهام، وجاءت يف أربعني مقامة، وتنوعت بني مقامة وأما عدد املقامات فلم تصل إىل ع

، واملدنية، (73)ترتبط بمكان، أو ترتبط بزمان، أو بموضوع، ومن عناوينها لدى احلريب: الرمضانية، واملكّية، واألبطحية، واجلرولية

 .(74)والعقارية، والفرضية، وغريها

، ومعظمها يتضمن شعًرا من قوله، أو من منقوله، وهو من الشعر املتداول املعروف، "قال أبو العينني"وكل املقامات تبدأ بكلمة 

وبعضها تعتمد عىل اآليات القرآنية إذا كان املوضوع له صلة باجلوانب الدينّية، وحتفل املقامات يف معظمها بالكلامت الغريبة الصعبة، 

القارئ شطًطا فيرشحها يف اهلوامش، ولكنها عىل أي حال ُتعيق عن السري يف القراءة، غري أنه يقصد من ذلك رفع  ولكنه ال يكّلف

 ، وفيها يقول:"املقامة احِلْكمية"املخزون اللغوي واملعريف لدى القراء، ومن املقامات التي تبدو كلامهتا يف اجلملة أقل غرابة وصعوبة، 

 قال أبو العينني:"

 رحلتي املكّية، وحجتي املسكّية، فحاًل من فحول األدب، وظريًفا من ظرفاء العرب، متكًئا عىل أريكة بحي الُشبيكة، قصدُت يف

 فلام رآين حّل َحْبوته، وابتدر قومته، ثم ولول، وأنشد قول األول:

 ـاــا احلُـــبا وابتــدرَن القيامحــللن  إذا ما تــبــّدى لنا طــالــًعا

 رامـاــــــِ ّن الكريَم يــُجــلُّ الكفـإ  امي إليهــــرنَّ قيـفال ُتــنك

 .(75) "وملا تطارحنا أحاديَث العلم بيننا، وتآسينا تقّطع وصلنا وبيننا، جررُت سيل حديثه إىل بحره الزّخار

، وربام تصعب معانيها عىل بعض "ذات األكامم"غري مألوفة يف مقامات احلريب  ولكننا يف مواضع أخرى نعثر عىل كلامت قاموسية

املتخصصني يف اللغة العربية، وتكشف سعة اطالع املؤلف عىل املعجامت ومداومته القراءة فيها، ومن هذه الكلامت عىل سبيل املثال: 

كلامت عامية رأى استخدامها رضورة، وهو يتحدث يف ، عىل أننا قد نعثر عىل (76)اجلرندق، وبعاعه، وحنجود، وبرطلة، وبزميج

 .(77) "املقامة املطبخية"

                                                            

 .14و13، صاملصدر السابق( 71)

 .9الطبعة الثانية، ص ذات األكامم: مقامات أدبية،  (72)

 األبطح، وجرول: من أحياء مكة املكّرمة. (73)

 .227الطبعة الثانية، صذات األكامم: مقامات أدبية،  (74)

 ، و)الُشبيكة(: من أحياء مكة املكرمة.74، صاملصدر السابق (75)

 احلوايش. . وقد رُشحت هذه الكلامت وغريها يف87، و82، و80، و75الطبعة الثانية، ص ذات األكامم: مقامات أدبية،  (76)

 .81، ص املصدر السابق (77)
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ومع التزام عبدالعزيز احلريب بالسجع يف معظم مقاماته؛ حماكاة لكّتاهبا القدامى، فإنه قد يتخّفف أحياًنا من ذلك، وينبه حتت عنوان 

أي عاّم يلزم من "، ويرشح ذلك يف احلاشية فيقول: "خلروج عاّم يلزموفيها ا"، أو يقول: "يف بعضها اخلروج عاّم يلزم"املقامة، ويقول: 

، ومما حُيمد للدكتور احلريب يف هذه املقامات، إضافة إىل ثقافته العالية، وقدراته اللغوية (78) "لزوم السجع، عكس لزوم ما ال يلزم

عض مقاماته ناطقة هبموم عرصه الذي يعيش فيه، ومن املمتازة، وسعة اطالعه عىل الكثري من العلوم العربية والرشعية، أنه جعل ب

، كام نلحظ أنه (79)، وهي مناظرة بني مالك ومستأجر"املقامة العقارية"، وهي بني املذياع والتلفاز، و"املقامة الفخرية "ذلك مقامته: 

، وعلم البالغة "املقامة النحوية"النحو يف  ، وعلم"املقامة التجويدية"خلّص كثرًيا من العلوم يف مقاماته هذه، ومنها: علم التجويد يف 

وهي نثر للقصيدة البديعة املعروفة "، وكتب حتت العنوان "املقامة الدريدّية"، كام نثر مقصورة ابن دريد يف "املقامة السكاكية"يف 

ب عليها، ومنها املقامات التالية: ، ومل ُيغفل احلريب اإلمحاض يف هذه املقامات؛ ختفيًفا من اجلد الذي يغل(80)"بــ)مقصورة ابن دريد(

 .(81)املطبخية، واملسيارّية، والبنزية 

وهذا العمل يف نظري من أفضل األعامل التي صدرت يف فن املقامة يف األدب السعودي، ولكنه مل حيظ بام يستحق من تقويم 

والقراء إىل األجناس األدبية املتداولة، وهي:  ونقد، وُأمهل كام ُأمهلت األعامل السابقة له، والسبب هو انرصاف النقاد والباحثني

 الشعر، والرواية، والقصة والقصرية، واملقالة، والسرية الذاتية، وغريها.

ملحمد بن سعيد  "َنْكز: نصوص ساخرة"ونتوقف يف إطار رصد األعامل يف فن املقامة يف األدب السعودي املعارص عند كتاب 

م يف مئتني واثنتني وثالثني صفحة، وقّدم له الدكتور عبداهلل 2015هـ/1436ألديب عام ، وصدر عن نادي الباحة ا(82)الراشدي

، وهو مكّون من سمسة أقسام، وهي: الرسائل، واملقامات واملنامات، والوصايا، "يف وصف حال متعة النص"الغّذامي حتت عنوان 

 .(83)وقالت العرب، وحديث ركب

ذ هو رجع صدى لتأثري وسائل التواصل االجتامعي، وانتشار اإلعالم اجلديد، ولعلنا نتوقف عند عنوان الكتاب أوالً إ

(: خيار يف )الفيسبوك(، ووفًقا ملوقع الفيسبوك، فإن )النْكز(: أداة ُتساعد األفراد للقيام بلفت االنتباه أو القول: مرحًبا Pokeو)النَْكز

كًزا منك، ويصبح له حق الرد عىل نكزك مرة أخرى من خالل صفحة مثاًل، فعند )نكز( شخص سوف يظهر له إشعار له أنه قد تلقى ن

 ، وهذه اخلاصية باختصار هتدف إىل تنشيط احلساب، وتفعيل التواصل بني األصدقاء عىل )الفيسبوك(.(84)النكزات اخلاصة به 

نامات(؛ للحديث عن وقد خّصص حممد الراشدي أول نص يف الكتاب، وهو من قسم )الرسائل(، وليس من قسم )املقامات وامل

ملا فشا يف الناس أمر النكز، وعاد اخللق بني ناكز ومنكوز، وأعمل الناُس أصابعهم "خاصية )النْكز( بأسلوب ساخر جًدا، ومنه قوله: 

                                                            

 .209، و81، ص املصدر السابق (78)

 .167، و127الطبعة الثانية، صاملصدر السابق، ( 79)

 .194، و 145، و51، و39، ص املصدر السابق( 80)

 ، و)البنزية( هي حديث عن سيارة املرسيدس بنز.209، و160، و81، ص املصدر السابق (81)

هـ عن 1435: احتضاري )جمموعة قصصّية(، وشهد عىل حد موس )نقد(، وأيقونة الرمل )نقد(، حصل عىل جائزة أهبا الثقافية عام ، صدر له( قاص وناقد82)

 (.221، ص"نكز"جمموعته )احتضاري(، )ُينظر كتابه 

 .11، و8ـــ5م، ص 2015هـ/1436االنتشار يف بريوت، حممد الراشدي، الطبعة األوىل، الباحة: النادي األديب بالرشاكة مع دار َنْكز: نصوص ساخرة،  (83)

 موقع )الفيسبوك( عىل اإلنرتنت. ُيراجع: (84)
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واب، فكأهنا احِلراب مرشعة..ينكزون هبا كل أحد، ارتأيُت أن ُأصنّف يف النكز رسالة، وأن تكون يل فيه مقالة، أنكز هبا جانب الص

 "فإن جانبني الصواب فقد وكز الشيطان عزمي فقرص يب عن احلق، وإن أصبُت فتوفيق من اهلل وسداد، واحلمد هلل عىل كل حال..

(85). 

وهيمنا من الكتاب يف هذا البحث، القسم الثاين )املقامات واملنامات(، وفيه ستة وعرشون نًصا، ومل يفصل بني املقامات 

، وهذا جيعل النص (86) "أخذتني سنة فرأيت فيام يرى النائم"رئ التمييز بينهام يف بداية النص حني يقول: واملنامات، بل يمكن للقا

ينتمي إىل )املنامات(، وليس )املقامات(، علاًم بأن هناك تعالًقا بني اجلنسني: املقامات واملنامات، وإذا كان مؤّسس املقامات بديع 

هــ( الذي كتب مقامات كذلك ورسائل، 575امات( ُتنسب إىل ركن الدين الوهراين )تهـ(، فإن )املن398الزمان اهلمذاين )ت

م، ثم أعيدت طباعته بتحقيق جديد، 1968، وصدر أول مرة عام "منامات الوهراين ومقاماته ورسائله"ومُجعت يف كتاب محل عنوان 

هذه املجموعة من النصوص متتاز يف تاريخ النثر العريب ": ، وجاء يف تقديم الدكتور عبدالعزيز األهواين(87)م1998وصدر عام 

 بميزات ترفعها إىل مقام عال، وال نكاد نجد يف النثر العريب القديم نصوًصا فيها ما يف كتابات الوهراين من حيوية وذكاء وملحات تعرّب 

 عرص من عصور التحّول يف املجتمع عن شخصية الكاتب، وتصّور يف دقة وبالغة بعض جوانب احلياة الفكرية واالجتامعية يف

 .(88) "وقد اعرتف القدماء بفضل الوهراين وبراعته وخفة روحه ورشاقة أسلوبه"، وأضاف األهواين: "العريب

وباملقارنة بني كتاب الوهراين، وكتاب الراشدي نجد أن األخري قد تأثر بالوهراين، وخاصة يف استخدام كلمة )منامات( غري 

ام مثل )املقامات(، مع الفارق يف الزمن والطرح واملوضوعات، ونحوها، ولكن املؤّكد أن الراشدي استفاد من عمل الشائعة االستخد

الوهراين، وجاءت كتاباته مستفيدة من الرتاكيب الرتاثية، مع خفة ورشاقة وسخرية وسالسة يف القّص وتشويق، ولغة طّيعة تشدك 

حياًنا؛ لقدرته الفائقة عىل انتزاع الضحكة من القارئ؛ نظًرا للمفارقات العجيبة التي للقراءة، ومتتعك، بل وحتملك عىل الضحك أ

ينثرها يف نصوصه يف قالب جيمع الرتاث واملعارصة مًعا، وهي موهبة تفّرد هبا الراشدي من بني الكّتاب السعوديني، ونّوه هبا عدد من 

وأثبت املؤلف بعًضا منها يف هناية الكتاب، ومنها قول الدكتور صالح زّياد: النقاد وأساتذة اجلامعات يف مواقع التواصل االجتامعي، 

، وقول الدكتور حممد الصفراين: "الكائنات الرسدية الفكهة والبديعة متنح مملكتك الرسدية امتيازك الذي ال يكون ألحد غريك"

، كام أبدى "أحد يف العرص احلديث يف حدود علمي أسلوبك الرائع يف مثل هذه احلكايات الرسدية بعث جديد ألدب راق مل يامرسه"

 .(89) الدكتور عبدالرمحن السامعيل إعجابه بنصوصه، وأشار إىل أن ما شّده إليها اللغة الرصينة وروافدها الرتاثية

دي، وقد جاءت عناوين هذا القسم مسجوعة يف أغلبها، وخال قليل منها من السجع، ومن العناوين: من حديث أيب العنبس اجل

وحتفة األوقات يف أخبار تعليم البنات، واألطايب من حديث أيب األرانب، وسلوة احلزين يف أخبار الصاحلني، وفصل املقال يف أحكام 

                                                            

 .17حممد الراشدي، صَنْكز: نصوص ساخرة،  (85)

 .58، ص املصدر السابق (86)

 م.1998منشورات اجلمل، كولونيا ـ أملانيا:  حتقيق: إبراهيم شعالن وحممد نغش، هـ(،575)تمنامات الوهراين ومقاماته ورسائله،  (87)

 تصدير الدكتور عبدالعزيز األهواين، ص و.منامات الوهراين ومقاماته ورسائله،  (88)

 .218و217حممد الراشدي، ص َنْكز: نصوص ساخرة،  (89)
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، ونلحظ من خالل العناوين الطرح االجتامعي، والسخرية، وحممد الراشدي إن تأثر (90) البنطال، وبلوغ اليقني يف أخبار املثقفني

امات، فإنه تأثر كذلك بقصص العرب واألخبار الرتاثية، وصاغها بقالب جديد، وختّفف من قيود املقامات من حيث باملنامات واملق

وجود البطل، وثبات الشعر يف كل مقامة، كام ختّفف من السجع، ووّظف احلوار يف معظم النصوص، ومن األمثلة هذا النص، 

حّدث ابن مقهور قال: بينام نحن جلوس عند العاطل بن املنتظر "وفيه يقول: ، "مجع الدرر من حديث العاطل بن املنتظر"وعنوانه 

نخوض يف أمور الدنيا ونتذاكر البطالة وأحوال العاطلني إْذ انرصف العاطل عنّا بوجهه، وأطرق نحًوا من ساعة ال يكّلمنا حتى 

 صمت كل من يف املجلس، وأقبلنا نسأله:

 ــ مالك يا عاطل؟

شاء اهلل له أن يمكث مطرًقا مسنًدا وجهه إىل كفيه ومقّطًبا حاجبيه، ثم إنه رفع رأسه، وتشّهد، ثم أقبل علينا  فلم جيبنا، ومكث ما

 قائاًل:

 ـــ أيكم يأخذين إىل اخلدمة املدنية؟

فالراشدي  ،(91) "قال ابن مقهور: قلت أنا واهلل آخذك إىل هناك، ولكن ليس يل مركب فاره، إنام برذون هزيل يكبو أكثر مما يسري

هنا يزاوج بني الرتكيب الرتاثي: )بينام نحن جلوس، أطرق نحًوا من ساعة..(، والكلامت املعارصة املتداولة، مع امتزاج بينهام وكأنك 

 تقرأ نًصا تراثًيا، لوال املسحة اجلديدة يف نحو قوله: )عاطل، والبطالة، واخلدمة املدنية(.

مقامتني، ومها:  "طيوف ترسمها حروف"إْذ ضم كتابه  (92)عبدالقادر بن عبداحلي كاملوممن أسهم يف الكتابة يف فن املقامة، 

، ومل يتخذ بطاًل للمقامتني، واعتمد "طامر بن أيب طامر"، ويف املقامتني اختذ كامل راوية وهو (93)املقامة االعتذارية، واملقامة الضبّية

عني اجتامعيني، ففي املقامة االعتذارية نجد امرأة تعاتب رجاًل بلغة عىل السجع، وضّمن املقامتني مقطوعات شعرية، وعالج موضو

خرجت إىل الفالة يف يوم مطري..فالح يل عن بعد خباء، فيّممت شطره واتجهت نحوه، "عالية وبيان مقنع، ونقل اخلرب الراوية فقال: 

ادم ومغض  إغضاءة الساجم، قال: فاقرتبُت من اخلباء فإذا برجل جالس يف اخلباء مشتمل يف عباءته يقّلب النار وهو مطرق إطراقة الن

فإذا بامرأة ُتقبل من الثنّية متجهة نحو اخلباء فلام وقفت عند صاحبه ألقت سالمها بعد أن أحكمت لثامها، ثم حّدثته يف عتاب والمته 

 .(94) "بإسهاب..

                                                            

 .8ـــ5حممد الراشدي، ص َنْكز: نصوص ساخرة،  (90)

 .103، ص املصدر السابق (91)

. درس يف الظفري ويف الطائف ويف مكة املكرمة، وأكمل دراسته يف القاهرة. عمل يف اجلوازات، ويف الرشطة، ثم هـ1355من مواليد حمافظة الطائف عام  (92)

هـ. له إسهامات أدبية وشعرية يف العديد من الصحف واملجالت، وأصدر ستة دواوين شعرية، وكتاًبا 1430ــ1418ُعنّي عضًوا يف جملس الشورى يف املدة من 

طيوف ترسمها "، و323م، ص2011هـ/1432، عيل خ ران القرين، الطبعة الثانية، الطائف: النادي األديب، من أدباء الطائف املعارصيننظر: نثرًيا. )يُ 

 (.273، ص"حروف

 .16و4م، ص2019هـ/1440، عبدالقادر بن عبداحلي كامل، الطبعة األوىل، الرياض: املؤلف، طيوف ترسمها حروف (93)

 .6و5، عبدالقادر بن عبداحلي كامل، صوفطيوف ترسمها حر (94)
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يدها، والرغبة يف رشحها لتحقيق واحد من ، وهذا يؤكد تعّمد تص(95)وقد حفلت حوايش الكتاب برشوح للعديد من األلفاظ

 أهداف املقامة منذ القدم، وهو تزويد القراء بزاد لغوي.

وجاءت خامتة املقامة لدى كامل أشبه ما تكون بلحظة تنوير، متاًما مثلام نجد يف خامتة قصة قصرية أحياًنا إذ مل يصرب الراوية عىل 

قال طامر: فدخلت عىل الرجل يف خبائه وقلت معاتًبا: ملاذا "قول راوًيا اخلرب: ماسمع من هذا العتاب والم الرجل عىل سكوته، ي

اهنزمت وأمام املرأة استخذيت، قال: قبحك اهلل يا طامر، أين ذهب لّبك أتريد أن أنتصف من حبيبة؟ وعندما أذن الفجر فتحت عيني 

 .(96) "فإذا هي أضغاث أحالم!

فون يف صيد هذا احليوان مع أهنم ليسوا بحاجة إىل أكله ولدهيم بدائل أخرى، وروى القصة فهي نقد ملن يرس "املقامة الضبّية"أما 

إن الكثري من "راوية كامل )طامر بن أيب طامر( أيًضا، ومما ورد يف املقامة، ويلّخص فكرهتا قول الراوية عىل لسان خطيب تعرف عليه: 

قد أنعم عليهم فتكاثر اخلري لدهيم من حلوم وأجبان وأطعمة خمتلفة األشكال  بني اإلنسان استمرأوا العدوان عىل بني الضّبان، واهلل

 .(97) "واأللوان، تُجبى إليهم من مجيع البلدان..

وواضح أن الفكرة األساس التي هنضت هبا املقامة هي التوعية بأمهية البيئة وما فيها من حيوان وأشجار، ورمز لكل ذلك بالضب 

 ألوًفا لدى كثري من سكان اجلزيرة العربية.بوصفه قريًبا من الذهن وم

كام نلحظ أن مقامتي عبدالقادر كامل وافقت املقامة يف صورهتا القديمة يف وجود الراوية واالعتامد عىل السجع ووجود الشعر، 

 وخالفتها يف خلوها من بطل، ويف كوهنا مل تتناول موضوع )الُكدية(.

، ومؤلفه الدكتور جربان بن "املقامات األدبية االجتامعية"، وهو (98)أخربين املؤلف ونختم البحث بعمل ربام يصدر قريًبا كام

التي تصدر عن جامعة اإلمام حممد بن سعود  "مرآة اجلامعة"، وسبق أن ُنرشت مادة الكتاب يف جريدة (99)سلامن سّحاري

 .(100) م(2013ـ2006)هـ 1434ــ1427اإلسالمية، ويف بعض املواقع اإللكرتونية يف املدة من 

وقد كشف املؤلف يف املقدمة ظروف كتابة هذه املقامات، وأماكن نرشها يف الصحافة ويف املواقع اإللكرتونية، واحتفاء القراء هبا 

.يضم الكتاب سمسني (101) "جاءت هذه املقامات يف زمن ُيستملح الغريب وُيستطرف وإن كان قديم النشأة"إّبان نرشها، مما قال: 

                                                            

 (.7ــ5ويريغ، وختتلس، وتدلج، وغريها، )املصدر السابق، ص من الكلامت التي رشحها: النجعة، والساجم، (95)

 .15، صطيوف ترسمها حروف (96)

 .21، صطيوف ترسمها حروف (97)

أرسل العمل إىل نادي جازان األديب لطباعته، وربام يصدر يف عام  م(، وقال: إنه2019هـ/ مايو 1440من تواصل هاتفي مع املؤلف، )رمضان  (98)

 م بحول اهلل.2020هـ/1441

س مدرسة من مواليد منطقة جازان. حصل عىل املاجستري والدكتوراه من كلية الرشيعة بالرياض يف ختصص )عالقة الفقة باللغة العربية واألدب(، مؤّس  (99)

األحكام الفقهية املتعلقة باألدب "هـ، وعنواهنا 1439. نوقشت رسالته يف الدكتوراه عام العلمية السعودية للغة العربية امليزان للنقد األديب، وعضو اجلمعية

 ، وحسابه يف تويرت(.124، صمقاماته . )املصدر:"العريب ونوازله

ا مجع املؤلف كل مقاماته وهّيأها للنرش، مع مقدمة م حصلت عليها من املؤلف لصالح هذا البحث، وفيه2014هـ/1435بني يدّي نسخة مؤّرخة بعام  (100)

 للعمل، وال أدري مل تأخر نرش الكتاب؟

 .2جربان بن سلامن سّحاري، )مرقونة عىل احلاسب اآليل، وغري منشورة(، صاملقامات األدبية االجتامعية،  (101)
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، وهنا وافق بديع الزمان اهلمذاين واحلريري يف العدد، كام اقرتب يف اختياره السم الراوية من راوية اهلمذاين، فراويته هو )َعْمرو مقامة

 بن هشام(، وهو اسم قريب من )عيسى بن هشام( راوية اهلمذاين، وعىل وزن قريب من راوية احلريري )احلارث بن مهام(.

مهوم اجتامعية، وثقافية، وطرائف وُمَلح، ومن العناوين: املقامة الفكاهية، واملقامة اجليزانية،  وتتنوع موضوعات مقاماته بني

، ويف األخرية حتدث (102)واملقامة القضائية، واملقامة السهمية )عن األسهم(، واملقامة الفقهّية، واملقامة اإلعالمية، واملقامة احِلْمريّية

آثارها باقية يف منطقة جازان التي ينتمي إليها كاتب املقامات، وهي لغة فصيحة، ومنها احلديث  عن لغة مِحْري القديمة التي ما زالت

وهي تعتمد عىل كلمة )ام( بدياًل عن ألف التعريف، وهذه املقامة تفرّس لنا اسم  ،(103)"ليس من امرب امصيام يف امسفر"الرشيف: 

و بن هشام(، وأحياًنا يضع االسم كاماًل، وهو )احِلمريي(، وربام يقصد راويته )عمرو بن هشام احلمريي( الذي يرد أحياًنا )عمر

أصول هذه اللغة واملصادر التي حتدثت عنها بطريقة قصصية، فبعد  "املقامة احِلمريية"نفسه؛ ألنه من منطقة جازان، ويكشف يف ختام 

اسكت فهذه لغة لطيفة جاءت هبا "، فقال هلم الراوية: أن أورد حكاية وخطبة هبذه اللغة استغرب بعض احلضور، ومل يألفوا هذه اللغة

 .(104) "نصوص  رشيفة..، ثم أخرجُت له )قطر الندى( و)شذور الذهب(، و)املقاصد(، و)أعجب العجب(، فاتفقنا ثم افرتقنا

ت القديمة وقد أعانت املؤلف موهبته الشعرية عىل تضمني كل مقامة مقطوعة أو قصيدة، وهو ما جعل عمله مقارًبا للمقاما

طّوحت يب "، وهناك الزمة نجدها يف معظم مقاماته، وهي قوله: (106)، كام أنه قد يستشهد ببعض األبيات السائرة(105)حمتذًيا هلا

، وعموًما، فالعمل جدير بالنرش، ونأمل أن يواصل املؤلف خدمة فن املقامة (107) "طرحتني النوى مطارحها"، و"طوائح الزمن

 لك القدرة: نثًرا وشعًرا.بعمل آخر، وخاصة أنه يم

 مستقبل هذا الفن يف األدب السعودي:

اتجهت أنظار الباحثني والباحثات يف اجلامعات السعودية منذ عقود إىل كل األجناس األدبية: تأرخًيا ودرًسا نقدًيا، ما عدا )املقامة( 

ل يف ملتقى أديب أو نحو ذلك حسب علمي، وكشفت فلم حتَظ بأي دراسة جامعية عليا يف املاجستري أو الدكتوراه، أو يف بحث مستق

رسالة،  400م أن الرسائل اجلامعية التي تناولت األدب والنقد يف اململكة بلغت نحو   2014هـ/1435دراسة ُنرشت يف عام 

، وأدب األطفال، واملطبوع منها نحو مئة،  وتناولت الشخصيات األدبية، والشعر، والقصة والرواية، والقصة القصرية، والنقد األديب

(، ومل ُتدرس )املقامة(، وبقيت بعيدة عن اهتامم النقاد 108واملقالة، والسرية الذاتية، واملرسح، والصحافة األدبية، وأدب الرحلة)

والباحثني؛ ألهنا ليست قصة فيدرسها نّقاد القصة، وليست مقالة فيحّللها دارس املقالة، وبقيت خارج الدرس النقدي مدة طويلة، 

ملحمد العبودي عام  "قامات الصحراويةامل"خاصة إذا عرفنا أن أول كتاب صدر يف هذا اجلنس األديب يف اململكة العربية السعودية هو 

                                                            

 .114، ُتنظر احِلمريية، صاملصدر السابق( 102)

(، 23679، )رقم احلديث 39/84هـ، 1421، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، الطبعة األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أمحد بن حنبل (103)

 وقال األرنؤوط: إسناده صحيح.

 .114جربان بن سلامن سّحاري، صاملقامات األدبية االجتامعية،  (104)

 ، وغريها.29، و 9، و4جربان بن سلامن سّحاري، ص املقامات األدبية االجتامعية،  (105)

 ، وغريها.13، و 7، ص املصدر السابق (106)

 ، وغريها.43، و13، و6، ص املصدر السابق (107)

 .1/596 قاموس األدب واألدباء يف اململكة العربية السعودية، (108)



 م(: دراسة تارخيّية2019ـ1983هـ/1440ــ1403احليدري: فن املقامة يف األدب السعودي املعاصر)عبداهلل بن عبد الرمحن 

- 251 - 

م؛ ولعل من األسباب التي أدت إىل قلة اإلنتاج يف هذا الفن مقارنًة باألجناس األدبية األخرى، صعوبة الكتابة إذ 1997هـ/1418

ل، وهذا االنرصاف عنها تتطلب موهبة أدبية فذة متلك القدرة عىل النثر والشعر مًعا، إضافة إىل إمهال النقاد والباحثني ملا صدر من أعام

 واالتجاه إىل أجناس أخرى جعل بعض القادرين عىل كتابتها يتوجهون صوب األجناس األكثر حيوية وانتشاًرا ومقروئية.

 خامتة:

وبعد، فلعل هذا العرض التارخيي يرّسخ لفن املقامة يف األدب السعودي املعارص، ولعله يلفت أنظار النّقاد والباحثني لدراسة ما 

در من أعامل، وحيّفز املبدعني، وخاصة أصحاب الصناعتني: الشعر والنثر عىل ارتياد هذا الفن، وإحياء هذا اجلنس األديب العريق ص

الذي يفخر العرب بأهنم رّواده ومبتكروه، وأويص بدراسة هذه األعامل دراسة إنشائية: حتّلل العتبات، وتدرس الشخصيات، وتنظر 

وسيخرج الباحث بدراسة طريفة تضيف إىل رصيد الدراسات النقدية السعودية درًسا جديًدا وإضافة هلا يف الوصف، ويف احلوار، 

 قيمتها.

وعىل أي حال، آمل أن حيّرك هذا البحث راكًدا، وحيّفز كاتًبا وناقًدا وباحًثا؛ لاللتفات إىل هذا اجلنس األديب الذي ُوصف مرة 

 بالرتاجع، ومرة باملوت.
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Abstract:This paper aims at recording the history of art of assembly (Maqamah) in the Contemporary Saudi 
Literature from 1983 until 2019. This paper tries to observe all works that are related to this art with the usage 
of historical method. This paper is introduced with a definition of assembly (Maqamah) as one of ancient 
literature arts, followed by a brief about the establishment of this art by the old writers in the Abbasid 
Caliphate Era such as Badi' Al-Zaman Al-Hamadani and Al-Hariri and others. Then the paper mentions some 
assemblies' writers in the modern era such as Nassif Al Yaziji, Mohammad Al-Muailihi, Hafiz Ibrahim and others. 
This paper observes the emergence of this art at writers in the First and Second Saudi States then the 
contemporary Kingdom of Saudi Arabia (the focus of the paper). This paper records all works done within this 
timeframe from the beginning in 1983 with work of Mohammad Maghribi (Assembly of Bride and Groom), then 
the first book in 1997 by Mohammad Al-Aboudi (Desert Assemblies), (Assemblies of Ayd Al-Qarni) by Ayd Al-
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دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه طالبات املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة صلة الرحم من وجهة نظر الطالبات ) 

 دراسة ميدانية (

 فوزية حممد أمحد العسرييأ. 

 م2018  - ـه1439

 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  : ملخص الدراسة

 نحو قيمة  صلة الرحم ، إضافة إىل التعرف عىل االختالف يف دور املعلِّامت تبعًا  ملتغري الصف.

( طالبة من طالبات املرحلة الثانوية يف مدارس منطقة 419ينة الدراسة من )تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتكونت ع

د من صدقها وثباهتا.15أهبا، وتكونت أداة الدراسة من )  ( عبارة ، تم التأكُّ

أهبا  أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلسابية دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة 

 (، وأن مجيع العبارات هلذا املحور جاءت بني درجة كبرية وكبرية جدًا.4.69- 3.44نحو قيمة  صلة الرحم تراوحت بني )

( بني تقديرات أفراد عينة α ≤0.05كام أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم تبعًا ملتغري الصف.الدراسة لدور معلامت الرتبية 

 القيم، صلة الرحم، معلامت الرتبية اإلسالمية، طالبات املرحلة الثانوية الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة:

من أمهية واضحة يف حياة الفرد، كام أن هلا دورًا كبريًا يف تكوين شخصية تعد القيم مركزًا مهاًم يف توجيه العملية الرتبوية؛ ملا هلا 

اإلنسان؛ كوهنا تساعد عىل تربية وهتذيب األجيال؛ من أجل مستقبل مرشق وواعد باخلري، فالقيم  اإلجيابية تكون مواكبة للعملية 

 راحل التعليمية التي يتعلم هبا الطالب.التعليمية منذ البداية ال تنفصل عنها؛ لضامن النتائج املأمولة جلميع امل

( إن اإلنسان يسعى لتكوين نسٍق قيمي يلتزم به، وحيكم ترصفاته، ويوجه اهتامماته، ويرجع 23ص  1996وقد أشار  طهطاوي ) 

من حيث تقويم سبب االهتامم إىل موضوع القيم  التي تتصل اتصاالً مبارشًا باألهداف التي تسعى الرتبية إىل حتقيقها يف املتعلم، 

النظريات الرتبوية يف املجتمعات املختلفة، وبتقديم اخلربات اإلنسانية والقيم واالجتاهات وأساليب احلياة إىل األفراد عن طريق 

 التنشئة االجتامعية، أو عن طريق ما يقوم به املعلم من دور يف العملية الرتبوية.

 املجتمع، فاملعلِّم له أثره اإلجيا ي جتاه األمة بأكملها؛ ألنه يسهم يف تنشئة الصفات ومما ال شك فيه أن للمعلم دورًا كبريًا ومهاًم يف

مه اهلل  عن مجيع اخلالئق بالعقل واملعرفة، وأن الدين اإلسالمي أوىل املعلِّم اهتاممًا كبريًا؛ ملا  -عّز وجل-احلميدة وبناء اإلنسان الذي كرَّ

 والتعليمية.له من أثر يف إنجاح العملية الرتبوية 

وقد أكد علامء الرتبية عىل رضورة إنزال املعلِّم منزلته التي يستحقها من التقدير واالحرتام وخصوصًا من طالب العلم؛ ألن  

 طالب العلم ال ينال العلم وال ينتفع به إال بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم األستاذ وتوقريه، ومن توقري املعلِّم أن ال يميش أمامه، وال"

جيلس مكانه، وال يبتدئ بالكالم عنده إال بإذنه، وال يكثر الكالم عنده، وال يسأل شيئًا عند ماللته، ويراعي الوقت وال يدق الباب، 

بل يصرب حتى خيرج األستاذ، فاحلاصل أن يطلب رضاه وجيتنّب سخطه، ويتمثل أمره يف غري معصية اهلل تعاىل، فإنه ال طاعة ملخلوق 

 (. 47ه، ص1406)الزرنوجي، "يف معصية اخلالق

ودور املعلِّم أو املعلمة يف املدرسة الثانوية دور يتجاوز حدود املدرسة، إىل نقل الرتاث الثقايف إىل األجيال الصاعدة، إىل الدور 

 الذي يسهم  يف تشكيل احلياة االنفعالية للطلبة.

لب يف املرحلة الثانوية سن البلوغ والرشد، فيصبح مكلًفا ( أن أمهية هذا الدور تكون يف دخول الطا15ص  2006وترى سامل )  

سائل وحماسبًا عىل أفعاله، لذا ينبغي عىل املعلِّمني تكثيف اجلهود الرامية إىل تنمية القيم واملبادئ اإلسالمية لدى طلبته، واستثامر الو

رمجتها إىل سلوك وممارسات تظهر يف مجيع ترصفات والطرق العلمية املناسبة لتوظيف وتأصيل تلك املبادئ واألخالق اإلسالمية، وت

 طلبتهم.

( أنه جيب عىل املعلِّم أن يكون عضوًا فاعاًل يف املجتمع املحيل بحيث يتفاعل معه فيأخذ  2ه، ص1416ومن هنا يؤكد )قراقزة، 

يساهم املعلِّم يف خدمة هذا املجتمع يف  منه ويعطيه، فاملعلم يف املفهوم الرتبوي احلديث ناقل لثقافة املجتمع، فكيف يكون ذلك إذا مل

مناسباته الدينية والوطنية، هذا إضافة إىل فعالياته االجتامعية األخرى عن طريق جمالس اآلباء واملدرسني، واالنضامم إىل اجلمعيات 

 اخلريية املوجهة خلدمة املجتمع، والتعاون مع املؤسسات الرتبوية

ت التي يقوم هبا املعلِّم جتاه جمتمعه املشاركة يف بناء جيل صالح مؤمن بقيم جمتمعه القائمة عىل وترى الباحثة أنه من  أعظم الواجبا

ل مجيع مسؤولياته الدينية واالجتامعية والوطنية.  مبادئ اإلسالم، وقادر عىل حتمُّ
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الرتبية ليست جمرد تزويد فالرتبية تقوم ببناء شخصية اإلنسان من خالل توجيهه إىل الصواب وتعديل السلوكيات اخلاطئة، ف

اإلنسان باملعرفة من خالل حشو العقل باملعلومات، بل إن األمر يتجاوز ذلك إىل تنمية القيم اإلسالمية التي تسهم يف بناء الضمري 

 اإلنساين وتوجيهه وضبط ترصفاته.

يف التقارب واملحبة واأللفة بني أفراد  ومن هذه القيم التي البد من احلفاظ عليها وتنميتها قيمة صلة الرحم، فهي قيمة أساسية

قد فرض صلة الرحم يف مجيع األديان  -تبارك وتعاىل-املجتمع، فقد أوىل اإلسالم هذه القيمة مزيدًا من العناية واحلرص، بل إن اهلل 

 (. 15، 2010الساموية ) اليمني، 

املسلمني، هبا توثق أوارص املحبة والصداقة والصفاء فصلة الرحم من القيم األخالقية التي حرص عليها اإلسالم وأوجبها عىل 

والتواصل والوداد اجلميل ويسعد املجتمع، وهبا يكون التامسك والرتابط واخلري والرخاء وهناء القلب وروح اجلامل، فيعم اإليامن 

 (.91ص، 2006قلوب املسلمني، واألهم من ذلك أن اهلل جعلها سببًا يف دخول اجلنة ملن وصل رمحه )عطا، 

، وال فصل بني تعليم  واملعلم احلق هو من اجتمعت فيه خصلتان: حفظ األمانة، وأداء الرسالة؛ فهو هباتني اخلصلتني معلِّم ومربٍّ

عليهم -الناس اخلري وبني تربيتهم تربية سوية فاضلة، فكالمها متمم لآلخر، ومن هنا يلتقي املعلِّم يف أدائه ملهنته مع أنبياء اهلل ورسله 

 (. 13ه، ص1416يف أدائهم لرساالت السامء )قراقزة،  -عىل نبينا الصالة والسالمو

( أن املعلم هو املسئول عن تشكيل تفكري الطالب وتشجيعهم عىل التفكري العلمي واملنطقي،  52، ص2001ويشري البوهي )

 م املعلومات وحفظها بشكل آيل .ويبني هلم رشوطه وقواعده،  وكيفية احلصول عىل املعلومات، وال يعتمد عىل تلقينه

وللعمل عىل زيادة السلوك اجليد واملرغوب فيه عند التالميذ ينبغي عىل املعلم  أن يقدم هلم النموذج اجليد، وأن يدعم ويعزز 

،  1991يس ، السلوك املرغوب فيه اضافة إىل مناقشة التالميذ، وإقناعهم بالسلوك املرغوب فيه والذي حيقق األهداف املنشودة . )املن

 ( 381ص

ومن هنا إرتأت الباحثة  أجراء هذه الدراسة عىل مدارس الثانوية للبنات عىل اعتبار تلك املدارس من املؤسسات الرتبوية املهمة 

املبادئ التي تركز عىل ترسيخ القيم اإلسالمية لدى طالبات املرحلة الثانوية، وتعمل عىل إعدادهن إعداًدا عقلًيا، وتنميتهن عىل القيم و

 اإلسالمية الفاضلة عليها ليسهمّن يف خدمة املجتمع.

 مشكلة الدراسة: 

ال شك أن املجتمع الذي حيرص أفراده عىل التواصل والرتاحم تزداد فيه املودة واملحبة والرتابط بني أفراده، وينشأ عن ذلك أرس 

 ن، حيملون مشاعل نور اهلداية إىل أبناء املجتمع. متامسكة، وبناء جيل من األمة يمد العامل بالقادة واملوجهني واملفكري

ومن خالل خربة الباحثة واطالعها عىل العديد من البحوث والدراسات، وما تنرشه من وسائل اإلعالم الحظت يف اآلونة 

إلجراء هذه الدراسة األخرية انتشار بعض أشكال العقوق بالوالدين أو اهلجر والقطيعة لإلخوة واألقارب،  ومن هنا دفع الباحثة 

ن للكشف عن دور معلمة الرتبية اإلسالمية كوهنا إحدى أفراد املجتمع والقادرة عىل التأثري عىل طالبات املرحلة الثانوية، اللوايت يعترب

عي، أمهات املستقبل يف ترسيخ قيم صلة الرحم، وبيان فضلها وعظمها فهي سبب رئييس يف متاسك األرسة و تقوية النسيج االجتام

وبالتحديد فإن املشكلة تكمن يف التعرف عىل  دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية قيمة صلة الرحم من وجهة نظر طالبات املرحلة 

 الثانوية.
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 أسئلة الدراسة: 

وجهة نظر  ما دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم  من -

 الطالبات أنفسهن ؟

( بني متوسطات تقديرات  أفراد عينة الدراسة لدور  ≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم يعزى ملتغري الصف ؟

 اسة: أهداف الدر

 هتدف الدراسة إىل: 

ف عن الدور  الذي تقوم به معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة  .1 التعرُّ

 الرحم.

رحلة الكشف عن االختالف يف تقديرات أفراد العينة من الطالبات لدور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  امل .2

 الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم تبًعا الختالف متغريي الصف، واملعدل الرتاكمي.

 أمهية الدراسة: 

 تبني الدراسة  دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم . -

راسة أن تساعد املعلام - ت وتبرصهن بأمهية تنمية قيمة صلة الرحم لدى طالب املرحلة الثانوية وكيفية توجيههن يمكن للدِّ

 نحوها.

راسة أن تسهم يف التعّرف عىل األدوار التي تسهم يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة  - يمكن للدِّ

 الرحم.

لتعليم عىل التوصيات الالزمة لتعزيز دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  يمكن أن تقدم الدراسة للمسؤولني يف وزارة ا  -

 طالبات  املرحلة الثانوية نحو قيمة  صلة الرحم.

 حدود الدراسة: 

 اقترصت الدراسة عىل احلدود التالية: 

 احلدود املكانية: 

 تم تطبيق هذه الدراسة يف املدارس الثانوية احلكومية يف منطقة أهبا

 احلدود البرشية: 

 تم تطبيق هذه الدراسة عىل طالبات املدارس الثانوية احلكومية يف منطقة اهبا

 احلدود الزمانية: 

رايس الثاين    هـ.1439 -1438تم تطبيق هذه الدراسة بفضل اهلل يف الفصل الدِّ

 

 



 توجيه طالبات املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  حنو قيمة صلة الرحم ... فوزية بنت حممد العسريي: دور معلمات الرتبية اإلسالمية يف

- 259 - 

 مصطلحات الدراسة: 

ف بأنه: الدور:   "يتوقع أن يقوم هبا الفرد الذي يشغل مكانة اجتامعية معينة يف املجتمعجمموعة من األنشطة السلوكية التي "ُيعرَّ

 (.69، ص1991)عبداملقصود، 

 ويقصد بالدور إجرائيا: ما تقوم به املعلِّمة من جهد تربوي لتوجيه طالبات املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا نحو قيمة صلة الرحم. 

( 3( من حياة الطالب، ومتتد الدراسة هبا إىل )18 - 15لعام، وتغطي الفرتة العمرية من )هي آخر مراحل التعليم ا"املرحلة الثانوية:  

 (.8م، ص 2008)احلر ي،  "سنوات

هي اإلحسان إىل األقارب عىل حسب حال الواصل واملوصول، فتارة تكون باملال، وتارة باخلدمة، وتارًة بالزيارة "صلة الرحم: 

 (.201م، ص1392)النووي،  "والسالم وغري ذلك

فها الباحثة إجرائيًا بأهنا:  اإلحسان إىل األقارب ذوي األرحام بالتعاطف والتلطف معهم، والرفق هبم والرعاية هلم، ومراعاة  وتعرِّ

 وتقدير أحواهلم، وعدم اإلساءة إليهم، ومد يد املساعدة هلم باملال، وإدخال األنس عليهم بالزيارة، وابتدائهم السالم.

راسات ا  لسابقة:الدِّ

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز اآلداب اإلسالمية من وجهة 2010)   أجرى ابو خوصة

 ( طالًبا وطالبة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية.730نظر طلبة املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )

دور كبري للمعلم يف توجيه الطلبة  وإرشادهم لآلداب اإلسالمية، كام أظهرت النتائج إىل عدم  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك

 وجود فروق دالة احصائًيا بني تقديرات أفراد العينة لدور املعلم يعزى ملتغري التخصص ) أد ي، علمي(.

ي، واستخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات، تتفق الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية من حيث استخدام املنهج الوصفي املسح

بينام اختلفت الدراسة السابقة عن هذه الدراسة أهنا أفراد عينتها كانت من الطالب والطالبات، وتناولت دور معلمي املرحلة الثانوية 

 ة الرحم.يف تعزيز اآلداب اإلسالمية، بينام هذه الدراسة فكان أفراد عينتها من الطالبات وتناولت قيمة صل

دراسة هدفت عىل ترسيخ املفاهيم القرآنية يف التعامل مع ذوي القر ي واألرحام، وتذكريًا بام جيب هـ(، 1431وأجرت سكيك )

 عىل املسلم أن يلتزم به جتاه أقاربه وأرحامه، واستخدمت الباحثة املنهج االستقرائي الوصفي.

 املحارم والوارثني فقط، وإنام يتسع ليشمل مجيع األقارب الذين جيتمعون أظهرت نتائج الدراسة أن تعريف األرحام ال يقترص عىل

هلية، مع املرء يف النسب، سواء كان هذا النسب قريبًا أو بعيدًا، كام بينت نتائجها أن  للقرابة منزلة عظيمة يف الرشائع السابقة، ويف اجلا

قرن تقواه بتقوى الرحم، كام أنه عز وجل اشتق اسم )الرحم(  -وجل عز-ويف اإلسالم، وتعاظمت منزلتها يف اإلسالم، حيث إن اهلل 

بإيتاء ذي القربى حقه، ويف االمتثال هلذا األمر توثيق للعالقة بني األقارب، وتقوية لوشائح  -عز وجل-من اسمه )الرمحن(، فأمر اهلل 

نة العالقة بني ذوي القربى تساهم يف متاسك نسيج املجتمع املودة بينهم، كام بينت أن للقرابة أثر عظيم يف ترابط املجتمع، حيث إن متا

 الداخيل، وهذا بدوره يؤدي إىل تقوية أركان املجتمع بأرسه. 

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف أهنا تطرقت إىل موضوع األرحام وذوي القربى وفضل صلة الرحم وأسباب قطيعة 

 الرحم.

 أوجه االختالف فإن منهج هذه الدراسة املنهج االستقرائي الوصفي وإما منهج الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي. 
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بيان الضوابط الفقهية واألحكام الرشعية لصلة الرحم، وتم استخدام املنهج  هـ(،  بدراسة هدفت إىل 1433وقام  النغيميش )

ن معنى صلة الرحم: هو اإلحسان إىل األقارب عىل حسب حال الواصل واملوصول، فتارًة االستقرائي، وأظهرت نتائج الدراسة، أ

 تكون باملال، وتارة باخلدمة، وتارة بالزيارة والسالم، وغري ذلك.

 كام بينت أن وسائل االتصال احلديثة، كاهلاتف، والنقال، والفاكس، واإلنرتنت تسّهل الصلة بني األقارب واألرحام، غري أهنا ال

 تكفي يف صلة من عظم حقه وقرب نسبه، أو يف احلاالت التي تتطلب الزيارة، كعيادة املريض ونحوه.

وأظهرت نتائج الدراسة ايضا أن الواصل يف الرشع هو الذي إذا قطعت رمحه وصلها، واملكافئ هو الذي يعطي لغريه نظري ما 

 من غري عذر رشعي.أعطاه ذلك الغري، والقاطع هو الذي يقطع رمحه الواجب صلتها 

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف أهنا تطرقت إىل موضوع صلة الرحم من حيث الفضائل يف الكتاب والسنة واألسباب 

املعينة عليه وأسباب قطيعة الرحم وكيفية صلة الرحم بالوسائل احلديثة وختتلف يف املنهج حيث إن منهج الدراسة السابقة استقرائي 

 الدراسة احلالية منهج وصفي مسحي .أما 

التعرف عىل املضامني الرتبوية املستنبطة من آيات صلة الرحم وتطبيقاهتا الرتبوية، ( هدفت إىل 2013ويف دراسة أجراها عيل )

 وتم استخدام  املنهج االستنباطي.

خالل نصوص القرآن والسنة، كام  بّينت  أظهرت نتائج الدراسة الرتغيب يف صلة، والرتهيب من قطعية الرحم وبيان عقوبتها من

 مدى تعظيم اإلسالم ألمر صلة الرحم وعنايته هبا، وأن الفرد واألرسة واملجتمع لبنات أساسية يف النظام االجتامعي.

ج تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أهنا تناولت موضوع صلة الرحم وختتلف يف املنهج حيث منهج الدراسة السابقة منه

استنباطي ومنهج الدراسة احلالية منهج وصفي مسحي وختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية أن تطبيقاهتا الرتبوية يف األرسة أما 

 الدراسة احلالية تدرس دور املعلم يف تنمية هذه القيمة لدى الطالبات.

شاملة عن قيمة صلة الرحم، واالشرتاك يف حل إعداد دراسة تأصيلية تطبيقية ه(، دراسة هدفت إىل 1433كام أجرى احلكمي )

 بعض املشكالت اخلاصة والعامة بطرح واستقصاء احللول املؤدية للتواصل بني األرحام، ومواجهة التحديات املعارصة.

حم ( فردًا )ذكرًا وأثنى(، واستخدم الباحث منهجني: املنهج التأصييل، وذلك بتأصيل قيمة صلة الر384حيث بلغ حجم العينة )

تأصياًل رشعيًا من خالل النصوص من الرشعية ومقاصدها واجتهادات العلامء. واملنهج الوصفي، وذلك بالدراسة امليدانية من واقع 

 املجتمع السعودي وأحواله ومشكالته.

 أظهرت نتائج الدراسة:

 أن صلة الرحم العامة تشمل مجيع املسلمني، وذلك بمحبتهم ونرصهتم والنصيحة هلم. -

 من املفاهيم اخلاطئة الشائعة عن صلة الرحم أن التواصل ال يكون إال مكافئة، وهذا خمالف للرشع.  -

يعترب تبادل الزيارة مع األقارب واألرس داخل املجتمع السعودي من املامرسات الواسعة النطاق، مما ساهم يف االحتفاظ  -

 بالروابط الرمحية واستمرارها.

 بصفة دورية شهرية كانت أو سنوية بحيث جيتمع أفراد األرسة كلهم.  احلفاظ عىل اللقاءات األرسية -



 توجيه طالبات املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  حنو قيمة صلة الرحم ... فوزية بنت حممد العسريي: دور معلمات الرتبية اإلسالمية يف

- 261 - 

تتفق الدراسة السابقة بالدراسة احلالية يف أن مجيعها حتدث عن قيمة صلة الرحم وتتفق الدراسة السابقة بالدراسة احلالية يف أداة 

 وصفي املسحي هلذه الدراسة.الدراسة واختلفت عن الدراسة  أهنا استخدمت املنهج التأصييل مقابل املنهج ال

هبدف توضيح املقصود من القيم اإلسالمية وخصائصها ووظائفها، والتعرف عىل م(، 2014ويف  دراسة  قام هبا )احلازمي ، 

وظائف األرسة املسلمة وعملية التعاون األرسي، كام هدفت إىل التعرف عىل دور القيم الدينية يف تشكيل املنظومة السليمة للعالقات 

 ألرسية، وحتقيق متاسك وانضباط العالقات األرسية، وتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل.ا

 واظهرت نتائج الدراسة أن: 

القيم اإليامنية يرتتب عليها العمل الصالح، فاإليامن وسيلة تربوية روحية يتغلب اإلنسان من خالهلا عىل مصاعب احلياة،  .1

إىل مرتبة املحبة واإلحسان التي تنعكس إجيابيًا عىل صالح الفرد املسلم، ومن ثم  وتتسامى روحه وتعلو يف ارتقاء متواصل

 صالح عالقات الفرد بنفسه وبأرسته وباملجتمع ككل.

األرسة نظام اجتامعي يتأثر بالقيم االجتامعية السائدة، وأن األرسة يف نفس الوقت تؤثر يف هذه القيم االجتامعية السائدة، فإذا  .2

 الجتامعية للمجتمع فسدت تبعًا لتلك العالقات األرسية والعكس صحيح.فسدت القيم ا

 الرتبية األخالقية اإلسالمية تبعد الناس عن الرشور، وحتافظ عىل الروابط بني البرش قوية متجانسة ومتامسكة. .3

املنهج الوصفي التحلييل بينام تتفق الدراسة السابقة بالدراسة احلالية يف أهنا تناولت القيم وأوجه االختالف وأهنا اعتمدت 

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي، وختتلف الدراسة السابقة عن هذه الدراسة بأهنا هدفت إىل بيان دور القيم 

 يف ضبط العالقات األرسية و الدراسة احلالية تطرقت إىل قيمة صلة الرحم بوحه عام.

تعرف  عىل دور معلامت الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية بمحافظات غزة يف دراسة هدفت لل (2015ابو سويرح ) وأجرت 

( طالبة، وتم استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات 678توجيه الطالبات نحو االلتزام الرشعي وسبل تفعيله، وتكونت عينة من )

 بعد التأكد من صدقها وثباهتا.

رًيا ملعلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه الطالبات نحو االلتزام الرشعي، كام أظهرت أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دوًرا كب

النتائج  وجود فروق دالة احصائًيا بني تقديرات أفراد العينة لدور املعلمة يعزى ملتغري التخصص ولصالح التخصص الرشعي مقارنة 

 بالتخصصات األدبية والعلمية.

ة احلالية من حيث استخدام املنهج الوصفي املسحي، واستخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات، تتفق الدراسة السابقة عن الدراس

بينام اختلفت الدراسة السابقة عن هذه الدراسة أهنا تناولت االلتزام الرشعي بينام هذه الدراسة فكان أفراد عينتها من الطالبات 

 وتناولت قيمة صلة الرحم.

بقة نجد أن هذه الدراسة اتفقت مع بعض الدراسات باستخدام املنهجية، ومتيزت هذه الدراسة من خالل عرض الدراسات السا

عن غريها أهنا تناولت دور املعلامت يف تنمية صلة الرحم من وجهة نظر طالبات املرحلة الثانوية يف ضوء بعض املتغريات، كام 

 األطر النظرية، وأدوات القياس واألساليب اإلحصائية. استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة من حيث االطالع عىل
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 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

 منهج الدراسة: 

تم استخدام املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي لتحقيق أهداف الدراسة؛ باعتباره املنهج العلمي املناسب مع طبيعة هذه الدراسة. 

  منطقة أهباء.حيث شملت الدراسة مجيع طالبات املرحلة الثانوية يف

 جمتمع الدراسة وعينة الدراسة: 

 تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات املرحلة الثانوية  بمنطقة أهبا باململكة العربية السعودية . 

( طالبة من طالبات املرحلة الثانوية بمنطقة أهبا، واجلدول 419وقامت الباحثة باختيار عينة عشوائية، حيث بلغ حجم العينة )

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة تبعا ملتغري الصف.1) رقم

 توزيع عينة الدراسة من الطالبات وفق متغري الصف: (1جدول )

 النسبة التكرار الصف

 42.72 179 الثانوي األول

 32.94 138 الثانوي الثاين

 24.34 102 الثانوي الثالث

 ٪100 419 املجموع

٪(، تالها طالبات الصف الثاين الثانوي بنسبة مئوية 42.72( أن طالبات الصف األول الثانوي مثلن )1يتضح من اجلدول رقم )

 ٪(. 24.34٪(، يف حني أن نسبة طالبات الصف الثالث الثانوي كانت )32.94بلغت )

 أداة الدراسة: 

ف التعرف عىل دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه الطالبات يف ضوء مشكلة الدراسة، واألهداف التي تسعى إىل حتقيقها هبد

نحو قيمة صلة الرحم لدى طالبات املرحلة الثانوية ، رأت الباحثة أن تستخدم االستبانة؛ كوهنا تتالئم وطبيعة هذه الدراسة، وتكونت 

البات نحو  قيمة صلة الرحم لدى طالبات املرحلة ( عبارة لقياس دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه الط15أداة الدراسة من )

 الثانوية يف منطقة أهبا، كام تضمنت البيانات األولية لعينة الدراسة، واملستوى الصفي، وتم التأكد من معامالت صدقها وثباهتا.

( 5درجة كبرية جًدا ) واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلاميس املتدرج لإلجابة عن عبارات األداة وتم إعطاء وزن للبدائل:

 ( درجات، قليلة )درجتان(، قليلة جدًا )درجة واحدة(.3( درجات، متوسطة )4درجات، كبرية )

 صدق أداة الدراسة: 

 قامت الباحثة للتأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقتني: 

 الصدق الظاهري : 

للتحقق من الصدق الظاهري لألداة، والتأّكد من أهنا تقيس ما ُأِعّدت لقياسه، تم توزيعها عىل جمموعة من املحكمني من أعضاء 

هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات السعودية، لتحكيم االستبانة، وقدرهتا عىل قياس ما ُأِعّدت لقياسه، وذلك من خالل حتديد انتامء 
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ت ألجله، وأمهيتها، ودرجة وضوحها، وسالمة صياغتها اللغوية، وطلب منهم إبداء أرائهم من حيث التعديل كل عبارة مع ما أعد

 أو احلذف أو إضافة للعبارات. 

 صدق االتساق الداخيل: 

 للتأكد من صدق االتساق الداخيل لألداة، تم حساب معامل االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له،

 واجلداول التالية توّضح ذلك لكل حمور من حماور الدراسة.

دور املعلِّم يف تنمية قيمة صلة الرحم لدى طالب املرحلة الثانوية( االرتباط لعبارات املحور األول ) معامالت :(2جدول )

 واملحور ككل

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 083)**( 9 0.74)**( 

2 0.86)**( 10 0.66)**( 

3 0.85)**( 11 0.85)**( 

4 0.73)**( 12 0.79)**( 

5 0.78)**( 13 0.50)**( 

6 0.82)**( 14 0.58)**( 

7 0.90)**( 15 083)**( 

8 0.77)**(   

(، وتراوحت معامل االرتباط لعبارات 0.01( أن مجيع عبارات أداة القياس؛ جاءت دالة عند مستوى )2يتبني من اجلدول )

 (، وهو ما يدل عىل أن مجيع العبارات تتمتع بدرجة صدق عالية.0.90-0.50بني ) األداة

 ثبات أداة الدراسة: 

(، وهي 0.84وبلغ معامل الثبات الكيل لألداة بلغ )للتحقق من الثبات لعبارات أداة الدراسة، تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، 

 وصاحليتها للتطبيق.قيمة مرتفعة، مما يدل عىل ثبات أداة الدراسة 

 إجراءات الدراسة: 

 توجيه  معلامت الرتبية اإلسالمية يف بعد صياغة مشكلة الدراسة ووضع تساؤالهتا وأهدافها، تم بناء أداة الدراسة لقياس دور

راسات السابقة واإلطار النظري، ثم ق صلة الثانوية  نحو قيمة املرحلة طالبات امت الباحثة الرحم، وذلك من خالل مراجعة الدِّ

تم توزيع األداة عىل عينة الدراسة من الطالبات يف املدارس الثانوية  بعدهابالتأّكد من صدق األداة وثباهتا باألساليب العلمية، 

( استبانة الصاحلة للتطبيق للربنامج اإلحصائي 419احلكومية ملنطقة أهبا، وبعد انتهاء توزيع أداة الدراسة ومجعها تم إدخال )

(SPSS) . 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

(، وهي: ) التكرارات والنسب SPSSتم توظيف عدد من األساليب اإلحصائية املناسبة، باستخـــدام الربنامج اإلحصائي)

 باخ(.املئوية، املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، اختبار حتليل التباين األحادي، معامل االرتباط بريسون، معامل ألفا كرون
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أقل قيمة(  -وصنَّفت الباحثة تلك اإلجابات يف مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية: طول الفئة = )أكرب قيمة

 (: 3لنحصل عىل التصنيف التايل كام هو موضح يف اجلدول رقم ) 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ 

 املستخدم يف أداة البحثتوزيع للفئات وفق التدرج  : (3جدول )

 مدى املتوسطات الدرجة

 1.80-1.00من  قليلة جداً 

 2.60-1.81من  قليلة

 3.40-2.61من  متوسطة

 4.20-3.41من  كبرية

 5.00-4.21من  كبرية جداً 

 عرض وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم  من وجهة نظر الطالبات ما دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  

 أنفسهن ؟

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات أداة 

طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم ، واجلدول الدراسة املتعلقة بدور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  

 ( يوضح ذلك.4)

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات دور معلامت الرتبية اإلسالمية  :(4جدول )

 (419م مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية )ن = يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية نحو قيمة  صلة الرح

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسا ي

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

درجة 

 التقدير

 كبرية جداً  93.8 0.85 4.69 حتذر املعلِّمة الطالبات من حرمة قطيعة الرحم. 11 1

2 9 
التشبه بغري املسلمني يف التعامل مع ذوي حتذر املعلِّمة الطالبات من خطر 

 القربى.
 كبرية جداً  91 0.87 4.55

 كبرية جداً  89.2 0.62 4.46 تنمي املعلِّم قيمة صلة الرحم لدى الطالبات وفقًا لضوابط الدين اإلسالمي. 10 3

 كبرية جداً  89 0.73 4.45 حتث املعلِّمة الطالبة عىل زيارة أقارهبن. 3 4

 كبرية جداً  88.8 0.91 4.44 املعلِّمة الطالبة عىل صلة أرحامهن واإلحسان إليهم.حتث  6 5

6 13 
 تقوم املعلِّمة بعرض نامذج من حياة الرسول 

--.والصحابة يف صلة الرحم ، 
 كبرية جداً  87.4 0.93 4.37

 كبرية جداً  87 0.87 4.35 توضح املعلِّمة للطالبات أهم املشكالت التي تؤثر عىل العالقات األرسية. 4 7

 كبرية جداً  86.6 0.94 4.33 تبني املعلِّمة للطالبات أدلة صلة الرحم باآليات واألحاديث الدالة عىل ذلك. 5 8

 كبرية جًدا 86 0.86 4.30 تعرض املعلِّمة قصصًا ومواقف واقعية جتلت فيها قيمة صلة الرحم. 2 9

 كبرية 83 0.90 4.15 عىل أمهية صلة الرحم.تقدم املعلِّمة صورة من واقع احلياة  15 10
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسا ي

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

درجة 

 التقدير

ب املعلِّمة الطالبات يف االهتامم بصلة الرحم بأساليب متنوعة. 12 11  كبرية 81.6 0.96 4.08 ترغِّ

12 8 
ترشد املعلِّمة الطالبات إىل الكتيبات واملطويات واألرشطة التي تتناول أمهية 

 صلة الرحم.
 كبرية 80.8 0.98 4.04

 كبرية 78 0.94 3.90 املعلِّمة أسلوب العصف الذهني مع الطالب ملعاجلة التفكك األرسي.تطبق  7 13

14 1 
تقدم املعلِّمة أنشطة وتوجيهات يف برنامج الطابور الصباحي، تغرس يف نفوس 

 الطالبات قيمة صلة الرحم.
 كبرية 73.8 0.95 3.69

 كبرية 68.8 0.78 3.44 صلة الرحم وقاطع صلة الرحم.تقيم املعلِّمة األنشطة املرسحية للمقارنة بني  14 15

 0.70 4.22 الكيل  
84.3
2 

 كبرية جدا

 (.5.00* درجة املتوسط احلسا ي من )

( أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  بمنطقة أهبا  لدور معلامت الرتبية اإلسالمية يف 4يتضح من نتائج جدول )

(، وأن مجيع العبارات 4.69-3.44توجيه الطالبات نحو تنمية قيمة صلة الرحم لدى طالبات املرحلة الثانوية ، قد تراوحت بني )

( عبارات جاءت بدرجة كبرية جدًا، تراوح متوسطها احلسا ي بني 9درجة كبرية وكبرية جدًا، وأن هناك )هلذا املحور جاءت بني 

ت عىل: 11(، وأن العبارة رقم )4.30-4.69) قد احتلت املرتبة األوىل  "حتذر املعلِّمة الطالبات من حرمة قطيعة الرحم"( التي نصَّ

حتذر املعلِّمة الطالبات  "( والتي كان نصها: 9ة كبرية جدًا، وجاءت الفقرة رقم )(، وهو يقابل التقدير بدرج4.69بمتوسط حسا ي )

(، وهو يقابل التقدير بدرجة كبرية 4.55يف املرتبة الثانية بمتوسط حسا ي )"من خطر التشبُّه بغري املسلمني يف التعامل مع ذوي القربى 

ي املعلِّمة قيمة صلة الرحم لدى الطالبات وفقًا لضوابط الدين ت"( والتي كان نصها:  10جدًا، يف حني جاءت الفقرة رقم ) نمِّ

( والتي كان نصها:  حتث املعلِّمة 3(، وهو يقابل التقدير بدرجة كبرية جدًا وجاءت الفقرة رقم )4.46اإلسالمي؛ بمتوسط حسا ي )

 التقدير بدرجة كبرية جدًا. (، وهو يقابل4.45باملرتبة الرابعة بمتوسط حسا ي ) "الطالبات عىل زيارة أقارهبن

ت عىل: 6كام جاءت العبارة رقم ) باملرتبة اخلامسة "حتث املعلِّمة الطالبات عىل صلة أرحامهن واإلحسان إليهم "( والتي نصَّ

، والصحابة --تقوم املعلِّم بعرض نامذج من حياة الرسول "( والتي نصت عىل: 13(، تلتها العبارة رقم )4.44بمتوسط حسا ي )

(، وهو يقابل التقدير بدرجة كبرية جدًا أيضًا، تالها بالرتتيب العبارة رقم 4.37باملرتبة السادسة بمتوسط حسا ي ) "يف صلة الرحم

ت عىل: 4) باملرتبة السابعة بمتوسط حسا ي  "توضح املعلِّمة للطالبة أهم املشكالت التي تؤثر عىل العالقات األرسية"( والتي نصَّ

ت عىل: 5لعبارة رقم )(، تالها ا4.35)  "تبني املعلِّمة للطالبات أدلة صلة الرحم باآليات واألحاديث الدالة عىل ذلك  "( والتي نصَّ

ت عىل: 2(، تالها العبارة رقم )4.33باملرتبة الثامنة بمتوسط حسا ي ) تعرض املعلِّمة قصصًا ومواقف واقعية جتلت  "( والتي نصَّ

 (، وهو يقابل التقدير بدرجة كبرية جداً 4.30ة التاسعة بمتوسط حسا ي )باملرتب "فيها قيمة صلة الرحم 

( عبارات جاءت بدرجة كبرية، تراوح متوسطها 6كام تالحظ  الباحثة من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله ، أن هناك )

صًا ومواقف واقعية جتلت فيها قيمة صلة تقدم املعلِّمة قص"( التي نصت عىل: 15(، وأن العبارة رقم )4.15-3.44احلسا ي بني )

( والتي كان 2(، وهو يقابل التقدير بدرجة كبرية، وجاءت العبارة رقم )4.15قد احتلت املرتبة العارشة بمتوسط حسا ي ) "الرحم
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 حني احتلت العبارة (، يف4.14يف املرتبة العارشة بمتوسط حسا ي ) "يقدم املعلِّم صورة من واقع احلياة عىل أمهية صلة الرحم"نصها: 

ب املعلِّمة الطالبات يف االهتامم بصلة الرحم بأساليب متنوعة  "( والتي كان نصها: 12رقم ) باملرتبة احلادية عرشة بمتوسط "ترغِّ

طويات ترشد املعلِّمة الطالبات إىل الكتيبات وامل "( والتي نصت عىل: 8(، تالها باملرتبة الثانية عرشة العبارة رقم )4.08حسا ي )

تطبق املعلِّمة  "( والتي نصت عىل: 7(، وجاءت العبارة رقم )4.04بمتوسط حسا ي ) "واألرشطة التي تتناول أمهية صلة الرحم. 

(، كام جاءت العبارة 3.90باملرتبة الثالثة عرشة بمتوسط حسا ي ) "أسلوب العصف الذهني مع الطالب ملعاجلة التفكك األرسي 

تقدم املعلِّمة أنشطة وتوجيهات يف برنامج الطابور الصباحي، تغرس يف نفوس الطالبات قيمة صلة  ": ( والتي نصت عىل1رقم )

( والتي نصت عىل: 14(، واحتلت املرتبة الرابعة عرشة واألخرية العبارة رقم )3.69باملرتبة الرابعة عرشة بمتوسط حسا ي ) "الرحم 

 (.3.44بمتوسط حسا ي ) "ني صلة الرحم وقاطع صلة الرحم تقيم املعلِّمة األنشطة املرسحية للمقارنة ب "

ومن خالل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله يتبني للباحثة أن معلامت الرتبية اإلسالمية يقمن بدور كبري ومهم يف توجيه طالبات 

التعليمية داخل حجرة الصف أساليب املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا نحو تنمية قيمة صلة الرحم، وأهنن يستخدمن أثناء العملية 

متعددة يف توجيه الطالبات نحو تنمية هذه القيمة املهمة التي حث عليها ديننا اإلسالمي احلنيف، وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه 

طلبة؛ نظرًا ألن الطبيعة البرشية م( من أن املعلِّم يمثِّل أنموذجًا ُيقَتدى به، وأن القدوة هلا أشد األثر يف التأثري عىل ال1991املنيس )

 مفطورة عىل التقليد واملحاكاة.

وترى الباحثة أن الدور الكبري يف توجيه الطالبات نحو قيمة صلة الرحم يقع عىل كافة املعلامت يشكل عام ومعلمة الرتبية 

القيم الدينية والقيم الرتبوية ،   اإلسالمية بشكل خاص، من خالل عملها التدرييس، ورشحها لكتاب الرتبية اإلسالمية املتضمن

وهذا ما دلت عليه نتيجة هذه الدراسة التي أظهرت درجة كبرية لدور معلمة الرتبية اإلسالمية جتاه طالبات املرحلة الثانوية، وأن هذا 

يف بناء املجتمع، وهذه النتيجة  الدور يدل عىل شعور معلِّمة الرتبية اإلسالمية بمسؤوليتها يف ترسيخ القيم الدينية والرتبوية التي تسهم

م( من أن املعلِّم هو اإلنسان الذي ينقل كثرًيا من املعاين للطلبة، ملساعدهتم عىل فهم العامل اخلارجي 1983تتفق مع ما ذكره باهي )

رًا كبريًا للمعلم يف ( التي أظهرت نتائجها أن هناك دو2010وضبط حياهتم االنفعالية، كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو خوصة  ) 

 توجيه الطلبة وارشادهم لآلداب اإلسالمية.

ه( من أنه ينبغي عىل املعلِّم تكثيف اجلهود الرامية إىل تنمية القيم واملبادئ اإلسالمية لدى الطلبة، 1428وهذا ما أكد عليه سامل )

 خالق اإلسالمية إىل سلوك وممارسات.واستثامر الوسائل، والطرق العلمية املناسبة لتوظيفها، وترمجة املبادئ واأل

وترى الباحثة إىل رضورة غرس القيم الدينية يف نفوس الطلبة، مما يضمن لألمة أفرادًا فاعلني ذوي مبادئ راسخة قائمة عىل املنهج 

 السوي.

الطالبات نحو تنمية صلة ومن خالل النتائج أعاله تنتهي الباحثة إىل  أن معلامت الرتبية اإلسالمية يقمّن بدور كبري يف توجيه 

الرحم لدهيم، من خالل الرتّكيز عىل اآليات القرآنية وأحاديث السنة النبوية الدالة عىل هذه القيمة، حيث ترسخ املعلِّمة هذه القيمة 

ة ، والصحابة، والسلف الصالح يف العالقات االجتامعية بشكل عام وصل--من خالل استشهادها بعرض نامذج من حياة الرسول 

 الرحم بشكل خاص؛ ملا هلذه األحداث والقصص من أثر واضح يف نفوس الطالبات.
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كام تشري النتائج أن طالبات املرحلة الثانوية  يشهدن بأن معلِّمة الرتبية اإلسالمية تقوم بجانب حتذيري هلن، وخاصة فيام يتعلقن 

خاصة يف ظل التطور التكنولوجي الرسيع واثر مشاهدة ما يدور بخطر التشبه بغري املسلمني يف التعامل مع ذوي القربى واألرحام، و

 من أحداث حول صلة األجانب بوالدهيم التي يعرتهيا كثري من السلوكيات املنافية يف التعامل مع الوالدين.

حياة املسلم  وامتثال لذلك ترى الباحثة أن للمعلمة دورًا مهاًم يف ترسيخ قيمة صلة الرحم يف نفوس الطالبات؛ ملا هلا من أمهية يف 

( من شعور املعلِّم بأمهية دوره يف تعليم القيم وإبرازها من 1997ألوامر اهلل عز وجل، وهذه النتيجة تتفق مع ما أكده الشعوان )

هت إليه  خالل املحتوى التعليمي واألهداف التعليمية، وقيامه بحث الطالب عىل صلة الرحم وزيارة أقارهبم، كام أهنا تتوافق مع ما انت

ه( من أن تبادل الزيارة مع األقارب واألرس داخل املجتمع السعودي من املامرسات الواسعة النطاق، مما 1433دراسة احلكمي )

(، التي أشارت أن الفرد واألرسة 2013ساهم يف االحتفاظ بالروابط الرمحية واستمرارها، ، وهذا ما تؤكده نتيجة دراسة  عيل )

 ية يف النظام االجتامعي.واملجتمع لبنات أساس

وتؤكد الباحثة أن الدور الذي تقوم به املعلِّمة يف تنمية صلة الرحم لدى طالباهتا يعود إلدراكها ألمهية هذه القيمة، وأن الدين  

ب من اإلسالمي احلنيف عظَّم هذه القيمة، ورّغب فيها من خالل اآليات  القرآنية ، واألحاديث الواردة يف السنة النبوية، كام  رهَّ

( التي أظهرت نتائجها أن هناك دوًرا كبرًيا ملعلامت 2015قطعية الرحم وبيان عقوبتها، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو سويرح ) 

 الرتبية اإلسالمية يف توجيه الطالبات نحو االلتزام الرشعي.

 عرض وتفسري نتائج السؤال الثاين: 

( بني متوسطات تقديرات  أفراد عينة الدراسة لدور معلامت  ≤0.05مستوى الداللة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 

 ؟الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم يعزى ملتغري الصف ) املرحلة الدراسية (

بني متوسطات تقديرات  أفراد عينة الدراسة لدور معلامت الرتبية للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 

اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا نحو قيمة  صلة الرحم يعزى ملتغري الصف ، قامت الباحثة باستخدام 

( يوضح 5عينة الدراسة واجلدول رقم )فروق تقديرات أفراد للكشف عن ال One way ANOVA ألحادياحتليل التبيان " اختبار

 ذلك.

 (5جدول رقم )

 حتليل التباين األحادي ألثر متغري الصف

 الداللة االحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

   1.187 2 2.375 بني املجموعات

 غري دال 1.59 746. 416 310.358 داخل املجموعات

    418 312.733 الكيل

( بني متوسطات تقديرات α ≤0.05( إىل عدم فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )5يتضح من خالل اجلدول رقم )

افراد عينة الدراسة  لدور معلامت الرتبية اإلسالمية يف توجيه  طالبات  املرحلة الثانوية يف منطقة أهبا  نحو قيمة  صلة الرحم يعزى 

ر نابع من إدراكها ملتغري الصف وتعزو الباحثة السبب أن الدور الذي يقوم به معلِّمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية قيمة صلة الرحم هو دو
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 ملسؤوليتها أمام اهلل يف تبليغ الرسالة، وأن هذه املسؤولية حماسب عليها الفرد، وهذا يدل عىل فهم معلمة الرتبية اإلسالمية لدورها يف

 ي احلنيفبناء املجتمعات القائمة عىل بناء العالقات االجتامعية والرتابط األرسي، وأن املجتمع السعودي قائم عىل الدين اإلسالم

لذلك نجد أن املعلامت بشكل عام ومعلامت الرتبية اإلسالمية بشكل خاص  حيرصن عىل تربية البنات عىل القيم  اإلسالمية 

الصحيحة، من خالل احلث والتشجيع عىل تعزيز القيم األخالقية اإلسالمية، واحلفاظ عىل العادات األصيلة للمجتمع ، وممارسة 

 ن اإلسالمي من ) الصدق واألمانة والتعـاون والتواضع(.القيم التي جاء هبا الدي

كام تعزو الباحثة عدم وجود فروق دالة احصائيا أن السبب يعود إىل أن املناهج التي تدرسها معلامت الرتبية اإلسالمية للطالبات 

غرس وتنمية القيم األخالقية لدى مناهج واضحة تشتمل عىل قيم أخالقية ومبادئ إسالمية، مما يرتك األثر اإلجيا ي املتمثل يف 

 الطالبات، ويعمل عىل صقل الشخصية املسلمة للطالبة.

 توصيات الدراسة: 

 يف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها فإن الباحثة تويص بام ييل

تقديم احلوافز هلن تثمني دور معلامت الرتبية اإلسالمية يف تنمية قيمة صلة الرحم لدى طالبات املرحلة الثانوية، والعمل عىل  -

 لضامن استمرارهن يف التوجيه اإلجيا ي نحو القيم اإلسالمية األصيلة.

 رضورة االهتامم يف إقامة األنشطة اخلاصة بقيمة صلة الرحم من خالل دعوة أولياء أمور الطالبات للمشاركة يف هذه األنشطة -

والرتبويـة والثقافية التي تدعم القيم اإلسالمية البناءة وضع ميزانية خاصة للمدارس الثانوية لعقد األنـشطة االجتامعيـة  -

 وغرسها يف نفوس الطالبات، وأن ال تقترص األنشطة عىل برامج اإلذاعـة املدرسية .

 تفعيل دور جمالس األمهات من أجل العمل عىل مساعدة املدرسة يف ترسيخ القيم األخالقية. -

ليب احلديثة التي تشجع الطالبات عىل ممارسة القيم األخالقية بشكل عقد دورات تدريبية متخصصة للمعلامت حول األسا -

 عام وقيمة صلة الرحم.

دراسة دور املعلامت واملعلمني يف ترسيخ  قيم صلة الرحم لدى مراحل التعليم املختلفة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف  -

 القطاعني العام واألهيل واملدارس العاملية.

 املراجع

، دور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز اآلداب اإلسالمية من وجهة نظر طلبتهم وسبل تفعيله( 2010وصة، مصعب  ) أبو خ -

 رسالة ماجستري) دراسة غري منشورة (.، اجلامعة اإلسالمية غزة 

لتزام إلالطالبات نحو ا دور معلامت الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية بمحافظات غزة يف توجيه( 2015أبو سويرح، عائشة )  -

 رسالة ماجستري) دراسة غري منشورة (.، اجلامعة اإلسالمية غزة. الرشعي وسبل تفعيله،

 . بريوت: دار املريخ.القيم الرتبويةم(. 1983أمحد، لطفي. ) -

رسالة ماجستري) دراسة  االختالف واالتفاق القيمي بني طالب املرحلة الثانوية ومعلميهم. م(.1983باهي، أسامة إبراهيم. ) -

 غري منشورة (، كلية الرتبية، جامعة األزهر.
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. اإلسكندرية: دار التخطيط الرتبوي )عملياته، مداخله( وارتباطه بالتنمية والدور املتغري للمعلمم(. 2001البوهي، فاروق. ) -

 .1قباء للطباعة والنرش، ط

 .2، مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع، ط2اإلسالمية. طأصول الرتبية  (.2014احلازمي، خالد بن حامد. ) -

دور مدير املدرسة يف حل مشكالت املعلم املبتدئ يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية: مدينة  م(.2008احلر ي، حممد. ) -

 السودان. . رسالة ماجستري) دراسة غري منشورة (.، كلية الرتبية، جامعة أم درمان اإلسالمية،الرياض

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود صلة الرحم يف املجتمع السعوديه ( 1433احلكمي، عيل ) -

 .اإلسالمية، الرياض

 .1. الكويت:  سلسلة عامل املعرفة النوعية، طارتقاء القيم دراسة نفسيةم(. 1992خليفة، عبد اللطيف حممد. ) -

 .11. دمشق: دار ابن كثري، طتعليم املتعلم طريقة التعلمهـ(. 1406الزرنوجي، برهان الدين. ) -

 .1. الرياض: مكتبة الرشد، ططرائق وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية م(.2008سامل، أمحد عيل. ) -

 .1م (. املدرسة واملجتمع. عامن: دار الصفاء للنرش والتوزيع، ط2006سامل، رائدة خليل. ) -

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة غزة القربى واألرحام يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعيةذوو ه( 1431سكيك، مها ) -

 فلسطني. –اإلسالمية، غزة 

العلوم الرتبوية  -جملة جامعة امللك سعود (. القيم وطرق تدريسها يف الدراسات االجتامعية، 1997الشعوان، عبدالرمحن ) -

 .151-184(، ص ص1) 19السعودية، -والدراسات اإلسالمية

 .2، طرابلس: املنشأة العامة للنرش والتوزيع واإلعالن، طمن أسس الرتبية اإلسالميةم(. 1982الشيباين، عمر حممد. ) -

 .1. طرابلس: املنشأة العامة للنرش لتوزيع، طالفكر الرتبوي بني النظرية والتطبيقم(. 1985الشيباين، عمر. ) -

 .1. القاهرة: دار الفكر العر ي، طلقيم الرتبوية يف القصص القرآينام(. 1996طهطاوي، سيد أمحد. ) -

 .1. القاهرة: مطبعة أبناء وهبة حسان ، طاملعلِّم ومهنة التعليمم(. 1991عبد املقصود، عزمي. ) -

 .1. الرياض: مكتب الرتبية العر ي لدول اخلليج ، طالقيم السلوكيةم(. 2006عطا، حممود. ) -

 ة قطيعة األرحام وعالجها يف الرشيعة اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة النارص، صنعاء.( مشكل2013عيل، عبده ) -

 .1بريوت: الدار العربية للعلوم، طمهنتي كمعلم. ه(. 1416قراقزة، حممود. ) -

 .1، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، ط علم النفس الرتبوي للمعلمنيم(، 1991املنيس، حممود عبد احلليم ) -

ه(، ضوابط فقهية وتطبيقات معارصة، رسالة ماجستري، كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 1433ميش، فهد )النغي -

 القصيم، اململكة العربية السعودية.

 .2، بريوت: دار إحياء الرتاث العر ي، ط2. طاملنهاج رشح صحيح مسلمم(. 1392النووي، حمي الدين. ) -

، رسالة دور القيم الدينية يف التنمية االجتامعية دراسة ميدانية حول امليزابيني املقيمني بمدينة باتنة( 2010اليمني، منصور ) -

 ماجستري غري منشورة، جامعة احلاج خلرض. 
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 مشكلة املوارد املائية وانعكاساهتا عىل التنمية الفالحية يف موريتانيا:

 منطقة النهر السنغايل أنموذجا  

 د. عبد اهلل سيدي حممد أبنو

 أستاذ اجلغرافيا البرشية املساعد؛ كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل، السعودية

 

 

املائية يف موريتانيا، وأنواعها، ومصادرها، وطرق استغالها ، وإمكانية مسامهتها يف يتلخص البحث يف دراسة املوارد  ملخص البحث:

حتقيق تنمية ريفية مستديمة. فموريتانيا تعترب من الدول التي تعاين من مشكالت املياه التي برزت بسبب ازدياد الطلب عليها  يف 

ألكرب من املياه تستهلك يف الري تاركة وراءها كميات كبرية خمتلف القطاعات، وعىل اخلصوص يف قطاع الزراعة حيث أن القسم ا

 تضيع هدرا، وبام ال يتناسب مع اإلنتاج الزراعي واسرتاتيجيات التنمية الفالحية يف البالد .

 الكلامت املفتاحية:

 يةالتنمية الفالح -التنمية املستدامة -التنمية الريفية  –األمطار  -املياه اجلوفية  -املياه السطحية
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 مقدمة

تقع موريتانيا حتت تأثري املحيط األطليس غربا والصحراء رشقا، إال أن اغلب مناطقها يغلب عليه املناخ الصحراوي اجلاف    

مم يف أقىص اجلنوب الرشقي ، وتعترب 500ملم يف املناطق الداخلية الصحراوية إىل أكثر من  20وتراوح كميات األمطار املتساقطة من 

ة وغري منتظمة  وبالتايل فإن جريان األودية قليل يف أغلب املناطق. باستثناء هنر السنغال الذي يعرب احلدود التساقطات املطرية نادر

مليار مرت مكعب تتقاسمها كل من  8مليار إىل  4السنغالية املوريتانية وهو أهم مورد للمياه السطحية يف للبالد، وترتاوح وارداته بني 

 ا.موريتانيا والسنغال ومايل وغان

مليون مرت مكعب يف السنة وتعترب هذه الكمية ضعيفة مقارنة بمساحة البالد الشاسعة 300وتقدر املوارد املائية اجلوفية بحوايل 

بئرا لتزويد السكان باملاء الصالح للرشب . أما املياه  2100، ويتم استغالل املياه اجلوفية بواسطة حوايل  2كلم1030700التي تبلغ 

فهي تتمثل يف مياه الرصف الصحي والري الزراعي  وان مل يتم إىل حد اآلن تقييم هذه املوارد إال أهنا متكن أن تسهم يف غري التقليدية 

 التنمية الزراعية وذلك بتطوير املساحات املروية وكذلك املحافظة عىل البيئة.

اد أمهيته أكثر يف البيئات الصحراوية وشبه اجلافة،  ومما الشك فيه أن املاء هو عصب احلياة وال يمكن قيام أي تنمية بدونه،  وتزد

 التي تتميز بنقص شديد يف كميات املياه، وعدم العدالة املجالية يف توزيع ما يوجد  منها، و تقع موريتانيا  ضمن البيئات اآلنفة الذكر

 سمية اجلريان. حيث تتميز بغياب تام للمجاري الدائمة، باستثناء جمرى هنر السنغال وبعض األودية املو

إضافة إىل مشكل توفري املاء للسكان من أجل الرشب، وتشكل الزراعة ضغطا عىل املوارد املائية، مما حيتم عقلنة أكثر  من أجل  

ضامن استغالل أمثل هلذه املوارد، خاصة وأن  البالد  تعرف بني الفينة واألخرى موجات من اجلفاف، كل هذه العوامل عملت  

رقة يف جعل الدولة تنظر إىل أمهية تنمية املوارد املائية، منذ السنوات األوىل من االستقالل و حتى اليوم، لتلبية حاجياهتا جمتمعة و متف

من الغذاء، و مساعدة الساكنة املحلية، يف األرضار التي خلفها اجلفاف. من هنا تتأتى أمهية هذا البحث، كمحاولة بسيطة لفهم بعض 

 املائية يف موريتانيا،  وانعكاسات ذلك عىل خمتلف جوانب التنمية الفالحية. جوانب مشكلة املوارد

وتسعى الدراسة إىل الوقوف عىل أمهية املوضوع من خالل اخلوض يف ثنايا املوارد املائية والدور الذي تلعبه يف التنمية الفالحية يف 

عىل أهم املناهج العلمية املستخدمة يف الدراسة وحماولة قراءة  مع إبراز أهداف وإشكالية وفرضيات الدراسة مع التعريج موريتانيا،

 ألهم الدراسات السابقة التي تشكلت دعائم قوية له.

 أمهية املوضوع: .1

 تتمثل أمهية موضوع مشكلة املوارد املائية وانعكاساهتا عىل التنمية الفالحية يف موريتانيا يف كون: 

 لية التنمية؛ املاء من أهم  املوارد االقتصادية يف عم 

   موريتانيا ذات موارد مائية متنوعة تساهم بشكل كبري يف حتقيق التنمية الفالحية؛ 

  إبراز املشاكل التي يعاين منها قطاع املياه وسبل معاجلتها؛ 

 .أمهية املياه يف حتقيق التنمية الفالحية املستديمة يف موريتانيا 
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  إشكالية املوضوع: .2

السنوات املاضية أزمة كبرية يف جمال املوارد املائية فاقت كل التوقعات ومازالت بعض املناطق الريفية لقد شهدت موريتانيا يف 

 .   تعانى من حدهتا نتيجة تراجع خطوط املطر وارتفاع درجات احلرارة

نمية املستدامة ، وكيف يؤثر وتتمحور إشكالية هذا البحث يف دراسة مشكلة املوارد املائية يف موريتانيا ومدى مسامهتها يف حتقيق الت

 االستغالل غري الرشيد هلذه املوارد عىل التنمية الزراعية والرعوية وعىل احلاجات األساسية من املياه بالنسبة للسكان.

 وتثري هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:  

 ما هي أهم مصادر املياه يف موريتانيا؟ -

 وريتانيا؟ماهي االحتياجات املائية للسكان يف م -

 ما هي أهم املشاكل التي تعاين منها املوارد املائية يف موريتانيا؟ -

 ما هي آفاق التنمية الفالحية يف مصب النهر السنغايل بموريتانيا؟  -

  أهداف املوضوع: .3

كمياهتا أو العوامل املؤثرة ترتبط التنمية الفالحية ارتباطا وثيقا باملوارد املائية سواء السطحية منها أو اجلوفية وذلك من حيث     

عليها. وذلك من أجل إبراز أمهية تلك املوارد يف إحداث تنمية حملية مستدامة، نتيجة ارتفاع املردودية اإلنتاجية النسبية، وحتسن 

 ظروف دخل الفالحني.

واملنهجي يف جغرافية األرياف يف  وعليه يعد اهلدف الرئييس من البحث هو املسامهة يف جمال البحث العلمي، وإثراء الرتاكم املعريف

 موريتانيا. 

 التوصل هلا: وتتمثل أهم األهداف التي حاول البحث

 التعرف عىل واقع املوارد املائية يف موريتانيا؛ 

 بيان املشاكل التي يعانى منها قطاع املياه يف موريتاينا؛ 

 مصب النهر السنغايل بموريتانيا. معرفة دور املوارد املائية يف حتقيق التنمية الفالحية املستديمة يف 

  املنهج العلمي املتبع: .4

تبعا  ألهداف الدراسة وفرضيتها ومن أجل اإلجابة عىل إشكالية البحث تم إتباع املنهج الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل مجع 

 البيانات واملعلومات من أجل وصف املشكلة وحتليلها والوصول إىل نتائج دقيقة.

 بقة:الدراسات السا .5

إّن أّي بحث مهام كانت حداثته يستفيد من الدراسات التي سبقته يف املوضوع نفسه، وما دامت البحوث العلميةة سلسةلة متصةلة 

يستفيد حارضها من ماضيها، ويصححه ويضيف إليه، فإّن اإلملام بالدراسات واملعلومةات السةابقة، التةي  ةدم موضةوع البحةث، 

 يصبح أمرا رضوريا.
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من األمهية بمكان، أْن يتعرض الباحث جلميع أو أهم الدراسات التي تناولت مواضيع ذات صلة بموضةوعه، سةواء  وعليه، فإنه

أكانت تلك الصلة مبارشة أو غري مبارشة. وفيام خيص موضوع بحثنا، فلم نتوصل إىل أّي دراسة متخصصةة تناولةت املوضةوع، فقةد 

 ل زوايا متعددة. ومن أهم تلك الدراسات:تناول املوضوع من خال أهتم الباحثون يف دراساهتم

م( بعنوان ) اهلجرة الداخلة والتنمية يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، وقةد قةدم الباحةث 1996سيدي عبد اهلل املحبويب ) .1

، "ودوافعهةاعوامةل اهلجةرة "، والثاين تناول فيه "أمهية اهلجرات الداخلية وخصائصها"عمله يف ثالثة أبواب، أوهلا بعنوان: 

. وقد خلةص الباحةث بنتةائج هامةة شةكلت لبنةة "النعكاسات اهلجرة عىل املجال والتنمية"يف حني خصص الباب الثالث 

أساسية ملختلف األعامل التطبيقية واألكاديمية يف موريتانيا. ويعترب هذا العمل مرجعا معتمدا يف جغرافية موريتانيةا البرشةية، 

 اهلادفة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية عىل املستوى الوطني. وملختلف الدراسات والتقارير

م( من أزمة البادية إىل التحرض الفوضوي يف موريتانيا. وهةي مةن أحةدث البحةوث التةي 2018بباه حممد نارص حممد بباه)   .2

اوة والظعةن إىل االسةتقرار مةن البةد"أعدت عن موريتانيا، وقد قسم الباحث بحثةه إىل ثالثةة حمةاور كةربى؛ أوهلةا عنوانةه 

؛ تناول سياق نشأة املدينة وخصوصيات الشاطئ املوريتاين، وكيف كةان جمةاال للتواصةل البرشةي دون أن يضةم "والتمدين

؛ تناول فيه التحرض وزيادة السةكان وخصائصةهم، مةع "السكان ومتايز املجال احلرضي"حارضة ذات شأن. والثاين بعنوان 

ادة وأسباهبا، وكيف حتول السكان املوريتانيون من رحل ظاعنني إىل سةكان مسةتقرات حرضةية، كةام الرتكيز عىل مظاهر الزي

متت املقارنة بني الكثافات السكانية يف فضاء املدينة ومظاهر التاميز املوجودة فيها عىل مستوى احلركة الطبيعية وغري الطبيعيةة. 

؛ حيث تم توضيح حماور نمو املدينة، والتوسع املجةايل هلةا، "احلرضيةدينامية املجال والبيئة "يف حني خصص الباب الثالث ل

 والبنى التحتية، واستخدامات املجال احلرضي، وبعض أهم مكونات البيئة احلرضية.

( الثروة احليوانية يف موريتانيا والعوامل املؤثرة فيها؛ وهي بةني األعةامل التةي أعةدت 2001حممد ولد الشيخ بن عبد القادر ) .3

وبةني  فيةه أصةناف الثةروة  "تطور احليوانةات املختلفةة"وريتانيا، وقد جاء العمل يف ثالثة أبواب عنون األول منها ب: عن م

العوامل الفاعلة يف القطيع واملنتجات، كالظروف "احليوانية، وتطورها العددي، وأهم منتجاهتا. وخصص الباب الثاين ألهم 

التوزيةع املجةايل للقطيةع ومنتجاتةه املختلفةة "لسكان...(، بينام تناول البةاب الثالةث: البيئية املختلفة )املراعي، األمراض، ا

 ومستقبله.

 خطة البحث .6

 وتم تقسيم املوضوع إىل أربعة حماور رئيسية:

 املحور األول : مصادر املياه يف موريتانيا

 املحور الثاين: املوارد املائية بني تزايد الطلب وخطر االستنزاف

 املحور الثالث: املوارد املائية واالستدامة 

 املحور الرابع:  التنمية الفالحية وآفاقها يف مصب النهر السنغايل.
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 خامتة وأهم التوصيات

 املحور األول : مصادر املياه يف موريتانيا 

بلةد أمهيةة كةربى يف التنميةة االقتصةادية يعترب املاء عنرصا أساسيا حلياة اإلنسان واحليوان والنبات، لذا تشكل الثروة املائيةة ألي 

واالجتامعية، ولعل ذلك هو ما جعل منه الدعامة األساسية لقيام املجتمعات وتطورها يف شتى نواحي احلياة االقتصادية واالجتامعيةة 

 (14، ص 2007د كعنرص أسايس ملد جذور التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة وبالتايل حتقيق التنمية املستدامة ) يت مح

وموريتانيا من البلدان التي تزخر بموارد مائية متنوعة جوفية وسطحية إال أهنا متتاز باملحدودية وغري منتظمة وهشة مما جيعل البلد 

  .يعانى من مشكلة ندرة املياه

 إمجايل املوارد املائية يف موريتانيا :(1جدول )

 )باملئة( التبعية  املائية نسب املتجددة اجلوفية املياه إمجايل املتجددة السطحية املياه إمجايل

 96.5 %طبيعيا  %فعليا %طبيعيا  % فعليا

11.11 11.1 0.3 0.3 

 5كأيب اخلوري،  ص  

 أنواع املياه يف موريتانيا: .1

 األمطار، وتتواجد هطول نتيجة سيول هيئة عىل األرض سطح عىل توجد التي املياه بأهنا السطحية املياه تعرف السطحية: املياه

 القفار الصحاري يف  تفي أو البحار يف واألهنار فتصب األودية يف املياه هذه وجتري احلرارة درجة ارتفاع بعد تذوب ثلوج هيئة عىل

 املياه توصف . للمياه احلاملة اجليولوجية الطبقات إىل تصل حتى األرض إىل باطن تترسب أو واملنخفضات البحريات يف تتجمع أو

 املناطق لسكان املياه اجلافة  ، وألمهية وشبة املناطق اجلافة يف املياه هلذه األسايس املصدر األمطار وتعترب متجددة مياه بأهنا السطحية

 إىل وحتويلها السيول مياه حلجز الرتابية السدود إقامة طريق عن األمطار من مياه االستفادة القدم منذ يتم فانه اجلافة وشبة اجلافة

 الزراعية عمل املدرجات من الفطري ذكائهم بحكم متكنوا اجلبلية املناطق سكان أن كام ، وزراعتها املجاورة الستصالحها األرايض

 السدود أما . اإلنسان حيتاجها التي الزراعية كافة املحاصيل تزرع حيث ممكن ا هذا كان ما متى وجوانبها اجلبال سفوح امتداد عىل

 .(3جدواها ) عىل بن سعد طخيمس، ص  بالفعل وثبتت القديمة العصور اإلنسان عرب شيدها التي القديمة املنشآت من فهي

تأيت املوارد املائية لتلبية االحتياجات املتنوعة من املياه السطحية ) سيالن مياه األمطار جريان جماري املياه( التي يمكن  زين    

( وتعترب األمطار واألهنار املصادر الرئيسية للموارد املائية 25، ص 2007جزء منها يف السدود وحماجز املائية خمتلفة األحجام ) يت محد 

 ويتميز سقوط األمطار بالتباين الشديد  يف توزيعها اجلغرايف  ويصل املعدل السنوي  لألمطار ا . طحية املتجددة  يف موريتانيا الس

 ملم وتتغري هذه الكمية باختالف املناطق من الشامل للجنوب .157.2

 ليشكل األرض سطح املياه عىل هذه من جزء معيتج حيث األمطار مياه هي اجلوفية للمياه الرئييس املصدر إن  :األمطار مياه – ا

 تتحول ثابتة خزانات شكل عىل األرض باطن يف وتتجمع األرض وشقوقها مسامات عرب األمطار مياه من جزء يرشح بينام األهنار،

 اخلريففصيل  يف الكميات أغلب تتساقط آلخر، و فصل ومن آلخر شهر من األمطار كميات  و تلف .مائية أحواض إىل بعدها

 . % 15 إىل % 10 نسبة يتعدى ال األمطار فإن معدل الربيع فصل يف أما  السنوية املعدالت من85% إىل   75%يعادل  ما أي والشتاء
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 حرص ويمكن .السنوي املعدل من %5 تتعدى وال جدا  ضعيفة األمطار تساقط أن نسبة حيث جفافا األكثر الصيف فصل ويعترب

 هناية الشهر السادس  تعترب إىل عرشة شهر من بداية بقية األشهر أما .العارش الشهر أواخر إىل اّلسابع الشهر من بداية األشهر املمطرة

 .(5جدا )د. عبد القادر العرايب، بدون سنة نرش ، ص   وجيز وقت يف تتساقط رعدية صبغة ذات األمطار فيها ما تكون غالبا و ّجافة

من منطقة جغرافية طبيعية هي منطقة حوض هنر السنغال بأكملها، ومتتد من منبع النهر يف  يعد إقليم النهر جزءهنر السنغال:  .2

إلف  340مرتفعات فوتا جالو يف غينيا حتى مصبه يف املحيط األطليس يف منطقة حدودية بني موريتانيا والسنغال، وتقدر مساحته ب 

كلم
2
موريتانيا والسنغال و مايل وغينيا . أما عرض النهر فيرتاوح بني  كلم وتقع عليه أربع دول هي 1790، ويمتد النهر عىل طول  

 كلم. 15( كلم وتتحكم الظروف اجليومورفولوجية يف عرض النهر من مكان آلخر ويبلغ متوسط عرض النهر حوايل  10-25)

شهر ابريل ولغاية شهر أكتوبر،  يمتاز بنظام ترصيف بسيط خيضع لألمطار  املوسمية التي يستمر تساقطها سبعة أشهر ابتداء من     

سم230وتزداد األمطار يف شهر يوليو وتقدر كميات األمطار التي تسقط يف هذا الشهر ب 
3

،  وتنحدر من هضبة النهر جمموعة   

لتا منطقة جماري األهنار الضحلة حاملة معها املواد الرسوبية التي تلقيها عند مناطق املصب يف الدلتا السفيل لنهر. وجتعل منطقة الد

 (. 8، ص 2008غنية باملواد العضوية وذات تربة خصبة مما جيعلها منطقة زراعية بامتياز. )عبد األمري عباس 

يعرف نظام جريان النهر مرحلتني: ارتفاع من يونيو إىل نوفمرب، وانخفاض من أواخر ديسمرب إىل مايو، وذلك تبعا  نظام اجلريان :

/ثا.  3م4000/ثا ومتوسط الصبيب  3م6000/ثا إىل   3م4000طقة، ويصل التدفق أحيانا ما بني لنظام تساقطات األمطار يف املن

/ثا، كام خيتلف متوسطه من خالل الفيضانات من سنة إىل أخرى، وخالل فرتات اجلفاف. وتقدر  3م1000ويتناقص إىل حدود 

مليار مرت مكعب. وخيضع نظام جريان النهر لفرتتني أساسيتني  ، واملياه املستغلة منه بأقل من واحد3مليار م 23،2موارده السنوية ب 

 (:  155، ص 1977مها)املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

وتواكب هذه الفرتة، فرتة التساقطات املطرية التي تبدأ عادة، مع هناية يونيو، و يتوقف مدى ارتفاع املنسوب  فرتة ارتفاع مستوى املياه:

 التهاطالت املطرية عىل روافد ومنابع تغذية النهر. املائي مع أمهية 

أي الفرتة التي ينخفض فيها منسوب مياه النهر، وعادة ما تكون أطول بكثري من األوىل  أما الفرتة الثانية واملسامة بفرتة التحاريق: 

واد القرفة وواد كاراكورا. ويضم هنر  أشهر. ويف مسار النهر املتوسط يصب فيه بعض الروافد القادمة من داخل البالد  مثل: (4-8)

 .السنغال قسمني متميزين مها: املجرى األوسط والدلتا

 1988وسد  ماننتاىل  1986لقد تم إنشاء عدة مشاريع لالستفادة من مياه النهر إذ تم إنشاء سدين مها سد دياما    مشاريع النهر:

 تغالهلا اقتصاديا يف جماالت ) الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية واملالحة( ويقوم هذان املرشوعان عىل التحكم بمياه  النهر لغرض اس

إلف هكتار للدول املستفيدة من السدين،  وتقدر املساحة التي  375وتبلغ املساحة الكلية التي سيسمح السدان بزراعتها حوايل 

 (.  9ص 2008اس آالف هكتار ) عبد األمري عب 110يسمح السد بزراعتها بالنسبة ملوريتانيا 

جتتاز موريتانيا منذ سنوات جفاف السبعينات، حتوالت عميقة عىل الصعيد البيومناخي، واالجتامعي، واالقتصادي،  السدود:

واملجايل،..، وحيتل النشاط الريفي مركز هذه التحوالت، بحكم تأثره باألزمة البيومناخية، وما يستتبعها من جفاف وتصحر. حيث 

يف معدل القيم املتوسطة املسجلة خالل هذه الفرتة، كام ظهرت  %50-25املسجلة إىل هبوط لألمطار، يرتاوح بني تشري املقادير 

 (.4ص،  1990حتوالت خلط املطر إىل اجلنوب ) سيد عبد اهلل املحبويب، 
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تنشط هذه السدود التقليدية،  هي عبارة عن إقامة حواجز عرضية أمام السيول املتدفقة بعد هتاطل األمطار، سدود بدائية تقليدية: .أ

حول مياه املستنقعات، والربك، والوديان الصغرية، التي ال يصل جرياهنا إىل النهر بعد سقوط األمطار، حيث يعمل املزارعون عىل 

التنمية إقامة هذه السدود لالستفادة منها، وأصبحت هذه السدود الركيزة األساسية للزراعات املطرية، وتغذية املياه اجلوفية، و

 احليوانية.

يعترب هذا النوع من السدود حمدودا إذا استثنينا سدي )أدياما( عىل مصب هنر السنغال وسد فم الكليته عىل  السدود العرصية:ب. 

مليون م 250يسمح سد دياما  بتخزين أزيد من جمرى وادي كوركل. أنجز هذان السدان عىل أسس تقنية. 
3
من املياه سنويا، و وتقدر  

 مليون مرت مكعب. 500اخلزان سد فم لكليتة ب  سعة

 فراغاهتا اململوءة املنطقة هي) املشبعة املناطق يف املوجودة تلك سواء األرض، سطح حتت املوجودة املياه وهي  :اجلوفية . املياه3

 يف واهلواء املياه هلا املكونة اجليولوجية املواد وحتتوي األرض سطح حتت مبارشة الواقعة املنطقة هي )املشبعة غري أو (باملياه بالكامل

 .الرتبة حبيبات بني الفاصلة الفراغات

 كمية عىل احتواء قادرة رسوبية أو صخرية طبقة هي التي) األرض باطن يف خزانات داخل اجلوفية املياه توجداجلوفية:  املياه مصادر

 يف أو (املتحيص اجلريي احلجر أو الرميل احلجر مثل مدجمة صخور أو واحلىص الرمال مثل مدجمة غري مواد من وتتكون املياه من

 :(4، ص2007مصادر)د. حممد سعيد املرصي عدة اجلوفية وللمياه الرتبة حبيبات بني والشقوق الفراغات

 مع مقارنة جدا الكمية ضعيفة هذه تعترب و السنة يف مكعب مرت مليون 300 يف موريتانيا بحوايل  اجلوفية املائية املوارد تقدر

 2100 حوايل بواسطة اجلوفية املياه استغالل يتم و .العريب املغرب بلدان مقارنة ، و2 كم 1025520 حوايل تبلغ التي موريتانيا مساحة

 ..(16الصالح للرشب )د. عبد القادر العرايب، ص  لتزويد السكان باملاء بئر

 تقييم اآلن حد إىل مل يتم وإن الزراعي الرصف مياه و الصحي الرصف مياه يف تتمثل فهي التقليدية غري املياه أما املياه غري التقليدية:

 و البيئة عىل املحافظة يف كذلك و املروية املساحات ذلك بتطوير و الزراعية التنمية يف تساهم أن يمكن أهنا إال تنقيتها أو املوارد هذه

البحر  مياه حتلية أن كام .كافية طبيعية مائية موارد عىل حتوي ال التي املناطق يف و املدن قرب و خصوصا اخلرضاء املناطق بري ذلك

 تشكو والتي األطليس الساحل عىل املوجودة للمدن الرشب لتوفري مباه موريتانيا تعتمدها أن يمكن التي اجلذرية احللول من تعترب

 .(16الصاحلة للرشب)د.عبد القادر العرايب ، ص  العذبة املياه قلة من

 املحور الثاين : املوارد املائية بني تزايد الطلب وخطر االستنزاف

 تطور حجم الطلب عىل املياه  من أجل تلبية الطلبات يف خمتلف  .1

املائية، األهنار( أو من  االستعامالت يف املاء ) منزيل صناعي، فالحي( يتم جلب الكميات من املياه السطحية ) السدود واملحاجز

املياه  اجلوفية ) اآلبار العميقة والينابيع( ويرتتب استعامل املياه حسب األولويات فتلبية حاجيات السكان من املياه هي من أوىل 

  (  26، ص 2007اهتاممات السلطات املحلية. )يت محد 

 :مستمرة وذلك الرتفاع نسبة الزيادة السكانية، وللتطور إن االستخدام املنزيل من املياه يف تزايد   االستخدام املنزيل

ية االجتامعي الكبري، والرتفاع مستويات املعيشة. ويتوقع أن تستمر وترية الزيادة يف االستخدامات املنزلية للمياه بسبب الزيادة املتوال

 عية(للسكان أو ارتفاع مستويات املعيشة وارتفاع الدخل )املنظمة العربية للتنمية الزرا
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 السكان الذين حيصلون عىل مياه صاحلة للرشب  ورصف صحي مالئم يف موريتانيا :(2اجلدول )

 مالئم صحي رصف عىل حيصلون الذين السكان السكان الذين حيصلون عىل مياه صاحلة للرشب

 اإلمجايل % الريف% احلرض% اإلمجايل % الريف% احلرض%

 52 48 50 51 9 26 

 349ص  2013العربية ن التقرير االقتصادي العريب املوحد املصدر: جلامعة 

 تعترب املوارد املائية العامل الرئييس املحدد لإلنتاج والتوسع الزراعي، إىل جانب تأثريها الزراعية املياه عىل الطلب حجم :

والزراعية وذلك من منطقة إىل أخرى،  عىل طبيعة وكمية اإلنتاج. و تلف متطلبات الفرد من املياه لالستخدامات املختلفة اإلنسانية

الزراعة إذ تزداد االحتياجات املائية يف املناطق احلارة ذات الرطوبة النسبية املتدنية وتقل يف املناطق الباردة الرطبة. وكام هو معلوم فان 

األساسية التي قامت عليها هذه املروية قد بدأت مع احلضارات القديمة منذ آالف السنني حيث كانت الزراعة املروية هي الدعامة 

احلضارات، وقد صاحبت هذه احلضارات أعراف وتقاليد للتعامل مع املياه ومراقبتها والتحم فيها) املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

 (26ص 

 .السنغال هنر ضفاف اجلنوبية عىل املناطق يف تنحرص فهي ولذلك السطحية باملياه أساسا الزراعية يف موريتانيا املناطق ري ويتم

 ..(16املروية )د. عبد القادر العرايب ، ص  جمموع املساحات من %9 ري حوايل يف تساهم فهي اجلوفية املياه أما

 ( توزيع استخدامات املياه عىل القطاعات3جدول )

 الكمية اإلمجالية الصناعة االستهالك املنزيل الزراعة

 1630 % الكمية % الكمية % الكمية

1500 92 101 6 29 2 

 10آل الشيخ، ص

 2011املساحات املزروعة واستخدامات األرايض عام  :(4جدول )

 مساحة املحاصيل املوسمية مساحة املحاصيل املستدامة املساحة املزروعة املساحة اجلغرافية

 املروية املطرية املروية املطرية

10307000 32200 50000 500 25000 1700 

 املوارد املائية يف البلدان العربية: مؤرشات خمتارة، مركز دراسات الوحدة العربية، بدون سنة نرش. كايب اخلوري،

 مشاكل املياه: .2

املائي  التلوث مشكلة للمياه و املفرط االستخدام أبرزها املياه يف موريتانيا  التي تواجه والتحديات املشاكل من العديد هنالك 

 .املشاكل والتحديات لتلك استعراض ييل وفيام والتصحر، م املجرى النهري الوحيد بلدان التي تتقاس مع واملشاكل

 االستخدام املفرط للمياه:   .أ

إىل  إضافة والزراعي واملنزيل االستخدام يف هدر كبرية نسبة هنالك إن حيث هلا اجلائر االستخدام للمياه األخرى املشاكل من

 تعاين من  إذ عليها، الطلب املتنامية مستويات تنظم للمياه مناسبة وجود تسعرية عدم عن ناجم وذلك الصناعي، االستخدام

 يف يكون املياه يف األعظم اهلدر إن هلا، إال احلقيقي العرض مع يتناسب ال الذي العذبة بالشكل املياه عىل الطلب يف املستمر االرتفاع
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 أساليب إمجايل من املائة يف ٨٥ فان وكذلك املائة، يف التسعني تتجاوز املياهمن  كبرية نسبة عىل باستحواذه يتميز الذي القطاع الزراعي

 عىل اعتامدها قلة املائية وكذلك الضائعات بانخفاض تتميز التي الشبكات املبطنة إىل تفتقر كوهنا القديمة من األساليب تعد الري

 (101(، ص2001)املنظمة العربية للتنمية الزراعية ) املياه استخدام يف باالقتصاد التي تتميز بالتنقيط الري طرق

 التغريات املناخية واجلفاف: .ب

 الغالف مكونات نسب يف واالختالل اهلوائي للتلوث نتيجة العامل يف احلراري االحتباس مشكلة تفاقمت التسعينيات مطلع منذ

 ثم ومن الضغوط يف طقسية تغريات إىل أدى مما .األرضية الكرة حرارة درجة يف إىل ارتفاع أدت والتي العليا الطبقات يف الغازي

 العامل وسيشهد أسباهبا استمرت ما إذا تزايد يف املشكلة وهذه .العاملي واالجرتار اجلفاف من مزيد إىل أدت والتي الرياح حركة

الدافئة  )توفيق حممد، بدون سنة  املعتدلة واملناطق املدارية وشبه املدارية العروض عىل وكبرية سلبية آثارها ستكون مناخية تغريات

 (.12نرش، ص 

 قلة إن إذ ضارة آثار اجلفاف وأدت هذه التغريات املناخية إىل تفاقم ظاهرة اجلفاف التي كانت تعاين منها موريتانيا، وترتب عىل 

 الزراعي وتناقص اإلنتاج لبيئةا وتدهور املياه شحة يف يتسبب الرمال مما لزحف نتيجة التصحر إىل تؤدي التساقطات املطرية

 من عدد املترضرين بلغ موريتانيا واألوبئة، ويف انتشار األمراض يف ويتسبب املدن إىل املترضرة من املناطق السكان ونزوح واحليواين

 نسمة. حوايل مليون ١٩٨٦ عام فيها اجلفاف

 ( مرت مكعب للفرد سنويا2011- 1963التقلبات يف املوارد املائية املتجددة بني ) :(5جدول )

1963 1973 1982 1992 2002 2011 

12611 9492 7090 5408 4071 3219 

 ج. اآلثار السلبية إلقامة السدود:

 واملحمل املنقول الطمي تأثري إىل خاصة بصورة اجلافة يف املناطق األودية عىل السدود إلنشاء السلبي األثر يف السبب ويعود

 عىل تعمل السد حوض يف واملرتاكمة املتجمعة الرواسب فإن ذلك إىل باإلضافة املياه، الذوبان يف شحيحة الكالسيوم بكربونات

 يف األساسيان واهلواء العامالن الشمس حلرارة عرضة السدود أحواض يف املخزونة املياه جيعل مما األودية باطن إىل تقليص الترسب

 عىل السدود إقامة عدم بأن القول يمكن أخرى ناحية ومن .(6، ص2006الشيخ، آل الرمحن عبد بن امللك التبخر)عبد عملية

 كذلك. األودية بطون يف املياه خمزون كمية عىل أيضا   سلبي ذا تأثري بالذات اجلافة باملناطق األودية

 سوء تسيري املياه املنزلية والصناعية والزراعية املستعملة  .د

 إن أهم مصادر تلوث املياه تتمثل يف االستعامالت  املنزلية  والصناعية والزراعية للمياه 

 االستعامل املكثف لألسمدة يف الزراعة  وترصيف املياه التي حتتوى عىل مواد كيامئية حيث يتم الرمي يف الوديان  وسوء تسيري

 (.2007النفايات الصلبة التي تكون هلا أخطار كبرية يف جمال تلويث املياه السطحية واجلوفية )يت محد 
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 املحور الثالث : املوارد املائية واالستدامة  

، وباخلصوص إن تطبيق مبدأ التنمية املستديمة يقتيض حتسني معرفتنا بتأثري أفعالنا عىل البيئة مع استخدام امثل ملواردنا الطبيعية

مورد املاء، الن تطبيق مبدأ التنمية املستدامة يسمح بتلبية حاجيات السكان احلالية دون رهن نصيب األجيال القادمة ويؤدي إىل تطوير 

 ( .15، ص 2007الصناعة والزراعة وحتسني املستوى املعييش للسكان ) يت محد 

االهتامم هبا مثل مرشوعات السدود واخلزانات وتقليل املفقود من املياه عن ولتنمية املوارد املائية املتاحة هناك عدة جوانب جيب 

طريق البخر من أسطح اخلزانات وجمارى املياه وكذلك الترسب من شبكات النقل ومن أهم اإلجراءات التي جيب إتباعها من طرف 

 اك:املستهلك أو املرشع املوريتاين من اجل استدامة واستمرارية املوارد املائية هن

تعترب املوارد املائية العامل الرئييس املحدد لإلنتاج والتوسع الزراعي، إىل جانب تأثريها عىل طبيعة وكمية اإلنتاج  ترشيد مياه الري : .1

سوف تبقى عملية تنمية املوارد املائية من املرتكزات الرئيسية والفاعلة يف خطط التنمية، بخاصة وأهنا عنرص امني يف وقت تعترب فيه 

ة شكلة توفري املياه واحدة من أكثر املشاكل تعقيدا يف املستويات الدولية واإلقليمية، وتأيت عملية ترشيد استخدام املوارد املائية خطوم

  أساسية يف جمال حتسني استخدامات املياه املتوفرة يف الزراعة باالعتامد عىل الوسائل الفنية واملؤسسية واالقتصادية معا. 

 املياه املستخدمة يف جمال الري: :(6جدول ) 

مساحة ارايض الري 

 السطحي باهلكتار

املياه املستعملة 

)باملليون مرت
3
 ) 

كفاءة 

 النقل %

فوائد النقل 

)باملليون م
3
) 

كفاءة 

 اإلضافة%

فوائد االضافة 

)مليون م
3
) 

الفوائد الكلية 

مليون م
3
) 

49200 1500 81 285 40 729 1014 

 35العربية للتنمية الزراعية، بدون سنة نرش، ص املصدر:    املنظمة 

 املياه استهالك ترشيد .2

 التي القديمة الشبكات يف املياه خاصة من هائلة كميات هدر يف كبرية بدرجة أيضا تساهم املياه شبكات من الترسيبات أن

 املنزل يف املياه املنازل حيث تتعدد دوراتفوري وهناك اهلدر الذي حيدث يف الري  املساحات الزراعية، ويف  استبدال إىل بحاجة

والترسيبات ويمكن معرفة نصيب  االستنزاف فرص من مما يزيد العائلة أفراد عدد عن األحيان بعض يف عددها يزيد حيث الواحد

 الفرد من املياه يف  موريتانيا من خالل اجلدول التايل.

 2006و  2000( نصيب الفرد يف السنة يف 7جدول )

 2006 2000 الدولة

 609 703 موريتانيا

 كايب اخلوري، املوارد املائية يف البلدان العربية: مؤرشات خمتارة، مركز دراسات الوحدة العربية، بدون سنة نرش

 . املهامت املحددة حسب هيئات، عدة بتدخل يتميز وتقييمها، املاء جودة تتبع أن : يالحظاملعطيات  وتدبري املاء جودة مراقبة .3

 وتقييم جتميع ويتم (.34استعامهلا. )ايسيسكو، بدون سنة نرش ص  دون املعطيات تراكم وتفادي الوضعية هذه جتاوز أجل ومن

 تأمني معايري إىل باإلضافة والنرش، معايري التقييم وبتطوير سلفا ، حمددة بأهداف مصحوبا   املائية، املوارد جودة حول للمعلومات

 املاء  جودة ومراقبة
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 الرابع: التنمية الفالحية وآفاقها يف مصب النهر السنغايل بموريتانيااملحور 

إن حماولة وضع بدائل تنموية قادرة عىل جتاوز االختالالت وتثمني املوارد املتاحة وحسن استغالهلا، يقتيض الوقوف عىل 

كانت طبيعية، أو برشية، أو اقتصادية، أو  املؤهالت املتاحة للتنمية الفالحية واالكراهات التي تعيقها عىل مجيع املستويات سواء

مؤسساتية أو وثقافية...قصد حتديد اآلفاق املستقبلية. فمن هذا املنطلق ليست هناك اسرتاتيجية موحدة تصلح لكل املناطق 

من مناطق واملجاالت، بل  تلف من منطقة آلخرى باختالف اإلمكانات واملؤهالت املحلية. وتندرج منطقة مصب النهر السنغايل ض

 الزراعة املروية يف موريتانيا، إال أن ظروف الرتبة والعوامل املادية للفالحني جتعل املنطقة تعاين من عدة مشاكل: طبيعية ومالية...

إذن سنركز يف هذا املحور عىل أهم املؤهالت والعوائق التي تعيق مسار التنمية الفالحية مع استعراض اآلفاق التي يمكن      

 ها بخصوص التنمية الريفية املستدامة.استرشاق

 أوال: عوائق التنمية الريفية يف مصب النهر السنغايل بموريتانيا 

يعزى مظاهر التأخر الذي تراكم عىل منطقة مصب النهر السنغايل عىل مجيع املستويات إىل جمموعة من املعوقات التي تقف يف وجه 

 كالتايل:التنمية الفالحية والتي يمكن إدراجها 

 عوائق طبيعية -1

االستغالل املفرط للموارد املائية  السطحية والباطنية، خاصة أن طرق السقي  التقليدية باملنطقة املتبعة أصبحت متجاوزة  -

 نظرا لكميات املياه التي تضيع بسبب التبخر وتدهور القنوات، إضافة إىل ارتفاع نسبة األمالح يف املنطقة

وتأثريها عىل النشاط الفالحي، وأحيانا الفيضانات التي تلحق أرضارا جسمية مادية ومعنوية حدة ظاهرة اجلفاف  -

 باألرض والساكنة.

 االستغالل املكثف للرتبة جيعلها تفقد خصوبتها. -

 ضعف نفاذية الرتبة باملنطقة يؤدي إىل اختناق النباتات خالل الفصول املطرية بالسنة. -

 العوائق البرشية -2

لبرشي أساس نجاح أي اسرتاتيجية تنموية، واهلدف الرئييس يف مجيع التدخالت، لكن هناك عدة مميزات للسكان يعترب العنرص ا

 تعيق مسار التنمية الفالحية باملنطقة

 ارتفاع الكثافة السكانية باملنطقة، األمر الذي يؤدي إىل ضغط عىل املوارد املائية. -

 لعاملة املؤهلة.هجرة الرأسامل البرشي نحو املدن، خاصة اليد ا -

من جمموع الساكنة املحلية، اليشء الذي يعوق تعامل فئة عريضة من الفالحني مع التطورات  %65ارتفاع نسبة األمية  -

 الفالحية.

 غياب التكافل االجتامعي بني الفالحني. -

 هشاشة االقتصاد القروي يف مصب النهر السنغايل -3

م( إال أن هناك عدة مظاهر 1996القروي املوريتاين )املحبويب سيدي عبد اهلل ) يشكل القطاع الفالحي املورد الرئييس  لالقتصاد

 تعرقل التنمية الفالحية أمهها :
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بنية عقارية تعرقل تطور القطاع الفالحي، هتمني عليها أرايض امللك اخلاص وما حتدثه من انعكاسات عىل  -

 االستغالل الفالحي وضعف يف االستثامر.

 ، قد يؤدي إىل نشوب رصاعات حول األرض وحدودها خاصة بني املالكني . غياب التحفيظ العقاري -

 سيادة االستغالليات املجهرية يعرقل استعامل املكننة والتقنيات الفالحية احلديثة. -

 هيمنة زراعة احلبوب -

ي عند قدم وتدهور شبكات الري ، مما أدى إىل ضياع مياه السقي وإتالف بعض املحاصيل بسبب انقطاع مياه السق  -

 حاجة النباتات هلا.

 اعتامد الفالحني عىل السقي احلر مما أدى إىل ارتفاع نسبة ملوحة الرتبة.   -

 ضعف القدرة املالية للفالحني حيد من استعامل التقنيات احلديثة والقدرة عىل االستثامر. -

 غياب التأطري الفالحي عن قرب بسبب ارتفاع عدد الفالحني . -

 ف املنتوج الفالحي، وهيمنة الوسطاء عىل جل مسالك التسويق.إشكالية التسويق وترصي  -

 إثقال كاهل الفالح باملديونية املرتتبة عن احلمالت الزراعة.   -

 رغم مزاولة جل األرس باملنطقة ألنشطة غري فالحية إلنعاش وحتسني دخلهم إال أهنا تبقى غري كافية. -

 التجهيزات واملرافق االجتامعية. -4

 ضعف التجهيزات االجتامعية.  -

 اقتصار املؤسسات التعليمية باملنطقة عىل املستوى التعليمي االبتدائي فقط. -

 تفتقد معظم املدارس إىل أبسط الرشوط الصحية.  -

 غياب دور الشباب بصفة هنائية. -

 نقص يف األطر التعليمية واحلجرات الدراسية، وتواجد أقسام مشرتكة ملستويني. -

 طرق واملسالك ، باإلضافة إىل عزلة بعض القرى.سوء ورداءة ال -

 ضعف تدخالت الفاعلني يف التنمية الفالحية. -5

 غياب التنسيق بني املصالح اإلدارية باملنطقة واملجتمع املدين -

 ضعف فعالية املجتمع املدين  -

 غياب الدعم والتأطري الكايف من طرف الدولة. -

 وجودهتا.ضعف اإلمكانيات املالية واملوارد البرشية  -

 ثانيا: إمكانات التنمية الفالحية بمصب هنر السنغال بموريتانيا

 تتوفر املنطقة عىل مؤهالت مهمة حتتاج إىل التثمني حتى تتمكن من مسامهتها يف حتقيق مطلب التنمية املنشودة.

 موقع جغرايف متميز. -
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 موارد مائية مهمة: بام فيها السطحية واجلوفية. -

 تربة غنية صاحلة جلميع أنواع الزراعات.  -

 طبوغرافية منبسطة، تساعد عىل مزاولة النشاط الفالحي. -

 تساقطات مطرية مهمة مع سيادة مناخ جيد -

 فئة عمرية شابة -

 زراعات متنوعة وقطيع ماشية مهم، مكمالن لبعضهام يف االقتصاد الفالحي. -

 هنر السنغال بموريتانيارابعا : آفاق واسرتاتيجية التنمية الفالحية بمصب 

انطالقا من االمكانيات الطبيعية والثروة البرشية التي تزخر هبا املنطقة، وبناء عىل االكراهات التي تعيق التنمية الفالحية، يمكن 

 أن نتصور ونبلور اسرتاتيجية تنموية نربز فيها اآلفاق املستقبلية للفالحة باملنطقة من خالل النقاط التالية:

 بيعية مهمة جيب احلفاظ عليها وتثمينها وصيانتها الستدامة استغالهلا.موارد ط -

 موارد برشية مهمة هلا خربة فالحية مكتسبة، جيب تأهيلها للتعامل مع الربامج والتقنيات الفالحية احلديثة. -

 بنية حتتية وجتهيزات اجتامعية هزيلة جيب تأهيلها لتثبيت الساكنة املحلية. -

 مد يد املساعدة وتأهيله للمسامهة يف التنمية الفالحية. جمتمع مدين ضعيف جيب -

 موارد طبيعية مهمة جيب احلفاظ عليها وتثمينها وصيانتها الستدامة استغالهلا -1

 موارد مائية مهمة جيب ترشيد استغالهلا -1-1

تتعرض املوارد املائية باملنطقة للضياع واهلدر، وهذا راجع إىل الطرق الكالسيكية التي تعتمدها الدولة يف طرق السقي باملنطقة 

 والضخ احلر املبارش من وادي هنر السنغال واعتامدهم عىل تقنيات تقليدية، باإلضافة إىل التلوث الذي هيدد استعامل هذه الثروة املائية

 عامل األسمدة ، لذلك جيب املحافظة عليها وترشيد استعامهلا قصد استدامتها عن طريق: عن طريق است

جتهيز القطاعات املسقية بتقنيات السقي االقتصادية يف مياه الري )التنقيط( واحلسم مع التقنيات الكالسيكية املبذرة  -

 للثروة املائية.

 كل املوارد املائية املتاحة باملنطقة.  هنج سياسة مائية هتدف إىل تثمني هذا املورد عرب تعبئة -

 الرتبة مورد جيب احلفاظ عليه وذلك عرب: -1-2

 حث الفالحني عىل استعامل مبدأ التناوب الزراعي. -

 احلرث باستعامل تقنيات حديثة بغية اخلدمة اجليدة لألرض. -

 إرشاد الفالحني إىل املزروعات األكثر مالئمة للرتبة وذات املردودية املرتفعة. -

 تشجيع الفالحني عىل القيام بدراسات خمربية للرتبة قصد حتديد كمية األسمدة والزراعات التي تالءمها. -

 تشجيع الفالحني عىل استعامل األسمدة بطرق عقالنية مع مراعاة املحافظة عىل جودة الرتبة. -
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 إمكانات برشية مهمة جيب تأهيلها -2

الساكنة، لذا من الرضوري عىل املنفذين الرجوع إىل الساكنة ملعرفة  إن نجاح أو فشل أي مرشوع تنموي رهني باهتاممات

 حاجياهتم واهتامماهتم قبل تنفيذ أي مرشوع.

فخالل عملنا امليداين، قد أمجع مجيع الفالحني املستجوبني أن أساس التنمية الفالحية الناجعة باملنطقة رهني بتحسن ظروف 

 دعمهم وتأهليهم لضامن رشوط العيش الكريم، ب:عيشهم مؤكدين عىل رضورة تنمية املنطقة و

 حتسني الدخل عرب توفري نقط للبيع ومحاية الفالحني من الوسطاء. -

 خلق وحدات للصناعات الغذائية -

خلق مركز للتكوين والتأهيل الفالحي بغية تأهيل الشباب املنقطع عن الدراسة يف املجال الفالحي. وتأهيل الفالحني  -

 االستعامل والتعامل مع التقنيات الفالحية احلديثة.الراغبني عىل كيفية 

تشجيع النساء القرويات عرب انخراطهم يف التنمية الفالحية باملنطقة عرب خلق تعاونيات منتجة )مشتقات احلليب الزبدة اللبن  -

 م( عرب تأهيلها ودعمها بالتقنيات الالزمة.200واجلبن...( )حممد عبد القادر 

 : بحاجة إىل التأهيل والتطويرنظام اإلنتاج الفالحي -3

تشكل املؤهالت الطبيعية والبرشية أرضية خصبة لتطوير النشاط الفالحي ، وذلك عن طريق توفري أسس رئيسية لظهور أنشطة 

 .فالحية جديدة قادرة عىل تقوية االقتصاد املحيل

 النهوض بالقطاع الفالحي  -3-1

 إنتاج زراعي متنوع -أ

 العقارية، بغية التشجيع عىل االستثامر اخلاص.إعادة النظر يف البنية  -

 جتميع احليازات الفالحية املجهرية، بتشجيعهم عىل التجمع يف شكل تعاونيات. -

 تعويض أساليب السقي القديمة بالري املوضعي وتعميمه. -

ة )كالبذور املختارة استعامل املدخالت احلديثة عرب ترشيد الفالحني عىل كيفية استعامهلا بغية حتسن املردودية الزراعي -

 واألسمدة الكياموية املناسبة(.

 إعادة النظر يف عملية اإلرشاد والتأطري الفالحي. -

ضعف العائدات الفالحية لدى الفالحني يضعف من مبادرة االستثامر اخلاص، هلذا جيب تبسيط مسطرة احلصول عىل  -

 القروض من مؤسسة القرض الفالحي مقابل فوائد حتفيزية.

 لتسويق املنتوجات الفالحية ومحاية الفالحني من الوسطاء. خلق قنوات -

 اإلنتاج احليواين  -ب

 تشجيع الفالحني عىل التجمع يف تعاونيات ومجعيات لتوحيد جهودهم.  -

 يف غياب املراعي جيب تشجيع الفالحني عىل اللجوء إىل تربية املاشية بطرق عرصية. -

 الدولة تقديم الدعم.ارتفاع الطلب عىل  املواد العلفية أصبح عىل  -
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 خلق وحدة لتجميع احلليب وتصنيعه باملنطقة. -

 حتسني جودة القطيع عرب التلقيح االصطناعي وإدخال رؤوس جيدة للتسمني وإنتاج احلليب. -

 أنشطة غري فالحية  لق التوازن باالقتصاد املحيل وجب تطويرها -4

يد احلاجيات اليومية لألرس، دفع باألرس القروية إىل البحث عن إن تراجع مردودية القطاع الفالحي خالل العقود األخرية وتزا

طرق لتغطية احلاجيات املتزايدة وخلق توازن اقتصادي يف الفراغ التي ترتكه الفالحة ودفع هبم ذلك إىل اللجوء إىل األنشطة غري 

 :الفالحية،  لذلك جيب العمل عىل

 سوق وحمالت جتارية لترصيف املنتوجات الفالحية بشكل يليق نظرا لوجود منتوجات فالحية مهمة باملنطقة جيب توفري -

 بمتطلعات الفالحني. 

 تطوير ودعم األنشطة املدرة للدخل خاصة بني صفوف النساء.  -

تأهيل الفتيات اللوايت وجدن صعوبة يف استكامل دراستهن عرب خلق مراكز للتكوين يف اخلياطة والطرز، ومد يد املساعدة  -

 دات للصناعات التقليدية.هلن عرب إحداث وح

 دعم وتقوية البنيات التحتية واملصالح االجتامعية  -5

 إن االهتامم بالبنيات التحتية واملصالح االجتامعية رشط أسايس لتنمية فالحية ناجحة باملنطقة

 اخلامتة: 

مة إن املاء يعترب احد رهانات التنمية يف كل املجاالت سواء االقتصادية أو االجتامعية أو البيئية أو األمنية، إذ تقوم التنمية املستدي

ا ت هلمن خالل تنمية مسالة املياه، وموريتانيا من الدول التي تتميز بتنوع مواردها املائية، وبتأثرها الشديد بالتغريات املناخية التي كان

ومن أهم النتائج التي اثر كبري عىل خمزون املياه وعىل الكميات األمطار املتساقطة سنويا، كذا االستغالل الغري عقالين من جهة أخرى، 

 توصل هلا البحث:

 أن هناك تنوع يف مصادر املياه، إذ نجد املياه السطحية من سدود وبحريات واهنار؛ .1

 ىل املوارد املائية سواء السطحية او اجلوفية؛ أن التغريات املناخية كان هلا تأثري ع .2

 أن املخزون املائي ذا أمهية كبرية يف موريتانيا؛  .3

 أن هناك بعض املشاكل التي يعاين منها قطاع املياه بصورة عامة؛ .4

 أن املياه تعترب من أهم العنارص التي تساهم حتقيق التنمية املستديمة.  .5

 التوصيات:  

 ائية من االستنزاف خاصة يف جمال الري للزراعة املروية يف الضفة اليمنى للنهر ؛املحافظة عىل املوارد امل .1

 االهتامم بنوعية املياه واملحافظة عىل جودهتا ومحايتها من كافة أشكال التلوث؛  .2

 التوعية يف جمال املحافظة عىل املياه ومحايتها من التلوث واالستنزاف؛ .3

 وارد املائية تكون فاعلة وملزمة؛ انتهاج سياسة وطنية يف جمال تدبري امل .4
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Abstract: The research is the study of water resources in Mauritania, its types, sources and methods of 
exploitation, and the possibility of contributing to sustainable rural development. Mauritania is one of the 
countries that suffer from water problems that have emerged due to the increasing demand in various sectors, 
especially in agriculture, where the bulk of the water consumed in irrigation, leaving behind large quantities 
wasted waste, and disproportionate to agricultural production in the country. 
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 التضاد وأفق التوقعات: قراءة يف حائية أوس بن حجر

 حممد بن عيل الشهريد. 

 أستاذ األدب والنقد بقسم اللغة العربية وآداهبا

 كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل

 

 

 

االستجابات حتاول هذه الدراسة إعادة قراءة نٍص شعرٍي من العرص اجلاهيل متوسلة بطروحات نظرية التلقي، ودراسة  ملخص:

 القرائية للشعر العريب القديم من منظور النقد األديب احلديث.

وقد اختارت الدراسة قصيدة لشاعٍر جاهيل فحل هو أوس بن حجر بن مالك التميمي، وقدمت هذه املحاولة تقدياًم نظريًا لنظرية 

األملانية.  Constanceصحاب مدرسة كونستانس أ Hans Robert Jaussوأستاذه هانز  Wolfgang Iserالتلقي التي ظهرت عند آيزر 

ويف اجلزء التطبيقي حاولت الدراسة مالمسة النص من الداخل، للكشف عن فاعلية التضاد يف حتفيز أفق االنتظار عند املتلقي، وكيف 

ًا بثنائيات الرحيل والعودة، أن هذا التضاد خلق جوًا من اجلاملية، ابتداًء من املطلع الغزيل وما يتضمنه من براعة االستهالل؛ مرور

واخلمر والعقل، والشيب والشباب، واخلصب واجلدب، والضعف والشدة، وصوالً إىل براعة التخلص وبناء الصورة املثالية 

 للممدوح.

 وانتهت هذه الدراسة إىل أن النص يبقى مفتوحًا جلميع القراءات عىل خمتلف مستوياهتا، وهذه املحاولة هي حماولة مرشوعة يف

 قراءة هذا النص الشعري الفريد.

 أوس بن حجر، ودع مليس، هبت تلوم، التضاد، التلقي، أفق التوقعات الكلامت الدالة:
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 املهاد النظري:

أصبح االهتامم باملتلقي أكثر وضوحًا يف النظريات األدبية احلديثة، فقد أفىض اجلدل الذي قام بني املفكرين إىل رضورة االهتامم 

 لقارئ يف سرب معامل اآلثار األدبية.باجلمهور ا

إال أن الفضل احلقيقي يف لفت األنظار إىل مفهوم القارئ، ودوره يف اإلنشاء األديب، يرجع إىل نظرية التخاطب التي اعتنت بدرس 

 (.116ص  1984أطراف التخاطب الثالث: الباث أو املرسل، واخلطاب، واملتقبل )الواد،

النقدية عن  Constanceوهو من أبرز منظري التلقي يف مدرسة كونستانس  Wolfgang Iserانغ أيزر يتحدث الناقد األملاين ولفغ

ما يسّمى بـ الفجوات أو الفراغات، وهي تلك التي يرتكها املؤلف لتظهر وفق ما يسمى بأفق توقع القارئ، فكل مجلة متثل مقدمة 

للجملة التالية وتسلسل اجلمل حيارص بمجموعة من الفجوات غري املتوقعة، التي يقوم القارئ بملئها مستعينًا بمخيلته )أبو 

 (. فيسهم القارئ حينئذ يف إمتام معنى العمل األديب.131ص  2002أمحد،

هذا )امللء( يتم ذاتيًا حسب ما هو معطى يف النص، وهذا الوعي للقارئ متكون من األنامط اجلزئية وترابطها مع بعضها البعض، 

مساعدة القارئ من أجل  فيسهم يف إخراج النص يف صيغة مكتملة، وذلك ألن النص ناقٌص بام فيه من فجوات وهذه الفجوات تنتظر

 ملئها.

أما إذا كانت قدرة القارئ غري متوفرة من أجل ملء هذه الفجوات فإن النص ينتظر قارئًا قادرًا عىل تأويله؛ أي إنه يتوقع قارئه ألن 

 (.108ص  1995هذه الفجوات هي التي حتقق عملية االتصال بني النص والقارئ )بو حسن،

الفن واألدب ال ختتزل يف حوار بني املتلقي والعمل، بني احلارض واملايض، فالقارئ طبعًا ليس منعزالً وكام يؤكد ياوس فإن تارخيية 

يف الفضاء االجتامعي، وال يمكن حتويله إىل جمرد كائن يقرأ، فهو بواسطة التجربة التي توفرها له القراءة يسهم يف سريورة عملية 

ن السلوك االجتامعي وتنقله وحمفزاته.تواصلية تتداخل ضمنها ختييالت الفن فعليًا   لتكوُّ

ويمكن جلاملية التلقي أن تدرس وظيفة اإلبداع اجلاميل للفن هذه وأن تصوغها موضوعيًا يف نسق من املعايري، أي يف أفق التوقع، 

التواصيل حيثام تتفاعل هذه وتلك إذا أفلحت يف إدراك وظيفة التوسط التي تزاوهلا التجربة اجلاملية بني املعرفة العملية ونامذج السلوك 

 (.134، ص 2004)ياوس،

ن أفق التوقع من ثالثة عوامل أوهلا: التجربة القبلية التي يمتلكها املتلقي عن اجلـنس األديب الذي ينتمي إليه العمل،  و يتكوَّ

فيتمثل يف املقابلة بني اللغة الشعرية،  وثانيها: شكل األعامل السابقة وموضوعاهتا، والتي يفرتض العمل اجلديد معرفتها. أما آخرها:

 واللغة العلمية من جهة وبني العامل التخيييل والواقعيـة اليومية من جهة ثانية.

أن بناء املعنى وتشكله داخل هذا املفهوم يتم من خالل التفاعل  -يف سياق احلديث عن موضوع أفق التوقع  -وجتدر اإلشارة  

الذي حيدث بني تاريخ األدب، واخلربة اجلاملية التي اكتسبها املتلقي عـرب تعامله مع النصوص وبواسطة فعل الفهم، ونتيجة لرتاكم 

ور الوقـت تنـتج السلسلة التارخيية لفعل التلقي والتي يستطيع الدارسون من خالهلا قياس تطور األنواع التأويالت املختلفة بمـر

األدبية عرب العصور. إضافة إىل ذلك فإن حلظات اخليبة )أي خيبة االنتظار( التي قصد ياوس هبا خمالفة األفق النصـي للتجـارب 

هي يف احلقيقة حلظات تأسيس األفق اجلديـد، والتطـور يف الفن األديب إنام يتم باستمرار من  واملعايري القبلية ألفق انتظار املتلقي؛ إنام

 (.45، ص 2001خالل استبعاد ذلك األفق وتأسيس األفق اجلديد )برشى،
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د لدى القارئ وتعد املسافة اجلاملية الفرق بني كتابة املؤلف وأفق توقع القارئ، بمعنى أهنا املسافة الفاصلة بني التوقع املوجو

 (.46، ص 2001والعمل اجلديد )برشى،

ويمكن احلصول عليها من استقراء ردود أفعال القراء عىل األثر ،أي من األحكام النقدية التي يطلقوهنا عليه، واآلثار األدبية 

ني انتظار اجلمهور باخليبة ،إذ اآلثار األخرى التي تريض آفاق انتظارها وتل بي رغبات قرائها املعارصين هي أثار اجليدة هي تلك التي متم

د عليها القراء )الواد،   ( .77، ص 1985عادية جدًا ألهنا نامذج تعوَّ

 وعىل هذا واستنادًا إىل ما سبق ذكره يمكن متييز ثالثة أفعال لدى القارئ:

مع معايريه  االستجابة: ويرتتب عليها الرىض واالرتياح ألن العمل األديب يستجيب ألفق توقع القارئ وينسجم .1

 اجلاملية.

 التغييب: ويرتتب عنه االصطدام ألن العمل األديب قد خيب أفق توقع القارئ فيخرج من املألوف إىل اجلديد. .2

 (.104ص  1995التغيري: أي تغيري األفق املتوقع )بو حسن، .3

اخلارجي، وحتاول يف الوقت نفسه أن تبلغ إن النص األديب لدي إيزر هو بنية تواصلية حتمل يف طياهتا موقفا جتاه العامل أو الواقع 

هذا املوقف إيل القارئ، وباعتبار أن هذه البنية تواصلية، فهي بصورة تلقائية ختاطب مجهورا ينطلق من املعايري واملواضعات 

واضعات التي واالتفاقات نفسها كل ما يتصل بالسياق املرجعي، لكي تتم عملية التواصل، ومن ثم حيدث التفاعل املبتغى. هذه امل

 2000؛ هولب 192ص  2006)عبد الكريم رشيف، "السجل النيص"تسبق النص؛ والتي متثل الصيغة التواصلية هي ما يطلق عليها 

 (.139ص 

وهبذا فإن السجل النيص يتكون من كل ما هو سابق عىل النص من معايري وقيم وتقاليد وأعراف اجتامعية وموروثات ثقافية، 

يديولوجيات، وأحداث تارخيية. لكن الذي يتبادر إيل الذهن للوهلة األوىل أن النص هبذه الكيفية ليس سوى وعوامل نفسية، وأ

انعكاس للواقع اخلارجي ما دام يتضمن كل هذه العنارص. ويف هذا الصدد يؤكد إيزر أن النص ليس انعكاسا للواقع، وليس هروبا 

حرى حيمل ردة فعل جتاه ما هو سائد من أمور فكرية يف عرصه )عبدالكريم منه، إنه يريد أن يقول شيئا عن الواقع، أو باأل

(، كام يؤكد أن النص ال ينقل تلك املواضعات التي داخله كام هي، بل أيضا دائام ما تلقى تشويشا، وهذا 193ص  2006رشيف،

ألساسية، وتدمج يف سياقات أخرى جديدة التشويش هو ما يشكل الرشط األسايس لعملية التواصل  بمعنى أهنا تنتزع من سياقاهتا ا

تكتسب بسببها أبعادًا دالليًة جديدة، لكنها تظل تشري من وراء األستار إيل سياقاهتا املرجعية ودور القارئ هو قراءة النص، وحماولة 

 (.194ص  2006وجود أوارص أو خيوط تربط بني النص وتلك السياقات )رشيف،

، حسب هذه التوجهات، هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه ولذلك ينبغي الرتكيز يف نفس الوقت إن األساس يف قراءة العمل األديب

عىل تقنيات الكاتب وعىل األفعال املرتبطة بالتجاوب مع النص الذي يستمد حيويته من القراءة الفاعلة التي تتجاوز املتواليات 

مة وغري مالزمة. وهذا ما يدعو إىل التمييز بني طبيعة الشكل وطبيعة اللفظية إىل ما ينشأ عن جتميعها ومقارباهتا من دالالت مالز

اإلدراك؛ فالشكل بنية منفتحة عىل السياق لكن حلظة اإلدراك جتعلها منغلقة عىل معنى بعينه حيدده القارئ الذي ال بد أن يمريس عىل 

اخليبات، وإنام يف رد فعل القارئ الذي يمكنه من أن معنى متامسك وقابل لإلدراك، إن املعنى ال يكمن يف االنتظارات واملفاجآت و

 (.1998يعيش النص كحدث واقعي )خرماش، 
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وبام أن القارئ ال يستطيع أن حياور النص حوارًا مبارشًا يغطي الفراغات واالنكسارات التي تعرقل التفاهم والتواصل الكامل كام 

اقع الال حتديد التي هييئها النص ويتدخل كرشيك للمؤلف يف تشكيل املعنى. هو الشأن بني الناس، فإنه جيد فرصته يف البياضات أو مو

وهذا التدخل يكون بالعمل عىل سد الثغرات وتكوين احلقل املرجعي وحتويل مواقع الال حتديد، اليشء الذي يرسم وجهة النظر وفق 

ة. وهذا يعني أن القارئ وإن مل يكن مستجديا للنص متغريات النظام التوافقي للنص ووفق ترابط سلسلة الفراغات البانية املتناوب

فقط، فهو مرهون باسرتاتيجياته التي حترضه عىل الفعل يف اجتاه معني. ولذلك يرشح إيزر كيفية اشتغال االسرتاتيجيات النصية يف 

اءة والذي حيدد الكيفية التي يكتشف توجيه القارئ ويف كبح مجاح التأويل، فهو يتكئ عىل مبدأ املنظور أو املتوقع الذي تقوم عليه القر

 (.1998هبا القارئ النص ويتحاور معه )خرماش، 

وقبل أن نرشع يف الوقوف مع النص، أجدين مضطرًا للحديث قلياًل عن التضاد وأثره يف حتقيق فاعلية النص األديب وشعريته؛ 

عرب كرس السياق واخلروج عليه، كام أن املفردات املؤلفة لبنية  فالتضاد يف أصله خمالفة، واملخالفة تغدو فاعلية أساسية يتلقاها القارئ

التضاد يف النص، تعمل عىل انجاز مفارقة داللية وصورية فيام بينها ، عرب عنرص الرصاع الذي حيصل عادة بني املتضادات ، فـبام أن 

من االنزياحات املختلفة واملمكنة التي توهم ببنية الكلامت املتضادة ترص دائام عىل إقصاء بعضها البعض ، فإهنا تصبح سجينة طاحونة 

 (.25، ص 1991مفتوحة مستحيلة اإلهناء وذات هناية اعتباطية )كرستيفا، 

والتضاد بصيغه املتعددة يمثل أسلوبا يكرس رتابة النص ومجوده بإثارة حساسية القارئ املتلقي ومفاجأته بام هو غري متوقع من 

تتضاد فيام بينها، لتحقق يف هناية املطاف صدمة شعرية يتعاىل هبا النص عىل قارئه )القصريي،  ألفاظ وعبارات وصور ومواقف،

 (.146، ص 2006

كام حيلق به التضاد يف فضاء مجايل خاص، وحيرضه عىل احلوار والتفاعل، وإعادة إنتاج املعنى ، إذ  ليس هناك نص أديب ال خيلق من 

 ( .130، ص 2000لتي جيب عىل القارئ أن يمألها )ستاروبينسكي ، حوله جمموعة من الفجوات والفراغات ا

 التطبيق : التضاد وأفق التوقعات : قراءة يف حائية أوس بن حجر

تسعى هذه املقاربة اآلنية إىل حماولة الكشف عن اجلدلية التي يثريها التضاد يف شعر أوس ابن حجر، وهو شاعر جاهيل، يمعتقد أنه 

م، وسنقف عىل األخص مع قصيدته احلائية، وهي 620م وعام 530ائل متيم، ويرجح أن يكون ميالده بني عام من بني نمري إحدى قب

 قراءة تتعمق داخل فجوات النص، األمر الذي حيقق للنص وحدته ومتاسكه.

ية رائعة، حتفز يشكل التضاد يف حائية أوس فجوة نسقية مهمة، وتسهم الصيغ واأللفاظ والصور املتضادة يف حتقيق قيمة مجال

املتلقي عىل فهم النص وتذوقه مجاليًا، ويؤدي ذلك إىل أن املتلقي املختلف سيتمكن من قراءة األبعاد التي يسمح هبا أفق االنتظار 

 لألنساق املتضادة، من خالل توقع ملء فراغات الفجوات النسقية.

ابن حجر يف مخس مسافات رئيسة، بعضها يتضمن وحدات ويمكن أن نحرص مسافات التوتر وأبعاد أفق االنتظار يف حائية أوس 

 منفردة، وبعضها يتضمن ثنائيات متضادة وهي كام يأيت:

 الرحيل وأفق العودة إىل مليس. -1

 اخلمر وثنائية الفساد والصالح. -2

 ثنائية الشيب والشباب. -3
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 املطر وفجوات اخلصب واجلدب. -4

 الناقة وثنائية القوة والضعف. -5

 العودة إىل مليس:أوالً: الرحيل وأفق 

تبدأ القصيدة بمشهد الرحيل والوداع، خياطب الشاعر نفسه مودعًا، لكنه ال يبتعد عن التقليد الشعري اجلاهيل يف مقدمات 

القصائد التي تمستهل بالبكاء عىل الطلل، أو باحلديث عن املرأة، أو االستهالل باخلمر، وهنا ال أعتقد أنه يمكن أن يستهل أوس 

طلع أبرع وأمجل من هذا املطلع البديع، إنه يمزج بدهاء بني هذه املقدمات، وخيلق مشهدًا يشوبه القلق والتوتر، إذ بدأ القصيدة بم

بوداع مليس التي تعاتبه بعد صلح صعب! ورغم ذلك فهي املحبوبة األوىل التي يظهرم مجاهلا ورقة مبسمها وإن يف أحلك حلظات 

 (:13ص  1980الغضب )الديوان، 

 إِذ َفنََّكت يف َفساٍد َبعَد إِصــــــــــــالِح  ِرِم الالحيــــــع ملَيَس َوداَع الصاَود  

هم   الِح ـــــمَحِش اللِثاِت ِعــــــذاٍب َغرِي مِ  إِذ َتستَبيَك بَِمصـــــــــقوٍل َعواِرضم

ال خيلو هذا املشهد من االنفعال والتوتر، لكن أفق انتظار القارئ ال خييب، فهو يقابل هذا القلق بمشهد مضاد هو مجال مبسم 

املحبوبة، ولذة ثغرها العذب، وهنا يتجىل ما يمكن أن نسميه )شيفرة( حياول الشاعر متريرها إىل القارئ، ومفادها أن املشاعر متضادة، 

روج عن مألوف اللغة لسبب مرشوع هو إثارة وعي املتلقي، ودفعه للمزيد من املتعة والتأمل يف أرسار اللغة وهلذا البد من اخل

ومعانيها، فهنا وداع ال رجعة فيه ، وداعم الصارم الالحي، وهنا حمبوبة فنَّكت وأحلت ورشعت يف إرصار عىل إفساد الصلح، يقابل هذا 

 املشهد ثغٌر مجيل متناسق عذب املذاق .

 :ثانيًا: اخلمر وثنائية الفساد والصالح

تشري األبيات الثالثة الالحقة إىل تعلمق الشاعر بمحبوبته، فهو يتلذذ هبذا املشهد الغزيل مع حمبوبته أيام الشباب، كانت آنسة 

شعر اجلاهيل تقليد شعري مبتهجة ضاحكة مبتسمة غري عابسة، هذا املشهد يقود الشاعر إىل مشهد اخلمر ولذته، واملقدمة اخلمرية يف ال

أصيل، ولعل من براعة أوس هنا إشارته إىل ثغر حمبوبته، وتشبيهه رائحة فمها بعد النوم برائحة اخلمر النضاح، وهو ليس بأي مخٍر؛ إنه 

 (:14ص  1980مخٌر معتٌق ومصفى بعناية من أنابيب رماٍن وتفاِح )الديوان، 

 ــكالِح ـــتمصبي احلَليَم َعروٍب َغرِي مِ  ــــــةٍ َوَقد هَلَوتم بِِمثِل الِرئِم آنَِســـــ

 َأصَهَب يف احلانوِت َنّض ـمِ  َأنَّ ريَقتَها َبعَد الَكرى اِغتَبََقتـــــــكَ 
ِ
 اِح ـــــن ماء

ّمـــــــاٍن َوتمّفـ ــــَوتمهَعتََّقٍة َورهاَء َنشـــــن مم ــَأو مِ   ـــــاِح َأو ِمن َأنابيِب رم

وانتظاره ال خييبان، فيعود أوس إىل التضاد من جديد، لكنه تضاد يف مستوى املشهد هنا وليس فقط مستوى ولعل أفق القارئ 

 (:14ص  1980األلفاظ، يعود هنا إىل مشهد العتاب، وصورة املرأة امللحة يف اللوم )الديوان، 

 احيــبَهاّل اِنتََظرِت هِبَذا الَلوِم إِص الحيـــَهبَّت َتلومم َوَليَست ساَعَة ال

 َأيّن لِنَفِِسَ إِفسادي َوإِصـــــالحي ـــاين َوَقد َعلَِمتـــــقاَتَلها اَللَم َتلح

 َفال حَماَلَة َيومًا َأنَّني صـــــــــاحي مَر َأو أمرَزأ هَلا َثَمنــــإِن َأرَشِب اخلَ 
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عن يف اللوم وتلح يف وقٍت ال هنا تتجسد حركة املرأة عند أوس يف جمموعة من األفعال التي ال يمكن السكوت  عنها، إهنا متم

يناسب هذا اإلحلاح، ملاذا ال تنتظر إىل الصباح؟ قاتلها اَلل، لقد بالغت يف لومي وهي تعلم أن فسادي وصالحي لنفِس وليس هلا، هنا 

 اللحوح. يتحقق أفق القارئ الضمني الذي يتوقع مشهدًا مضادًا ملشهد لذة اخلمر، بعد أن رسد أوس مشهد املرأة

مشهدم اخلمر هنا بالفعل مضاٌد للمشهد السابق، ال يوجد للذة ذكٌر هنا، يوجدم فقط إشارة إىل أثار السكر، وما ذهبت به اخلمر من 

كر، إذًا هنا تضاٌد بني اخلمر وما ييش به من الفسا  د،املال، ويمعزي أوس نفسه يف النهاية: لكنني بال شك ما زلت صاحيًا أقاوم آثار السم

 وبني الصحو وما ييش به من الصالح، وهي فجواٌت نسقيٌة عىل القارئ )الواعي( أن يمألها ليتذوق املتعة اجلاملية هلذا النص.

 ثالثًا: ثنائية الشيب والشباب:

مشهد العقل ومواجهة السكر، يتواصل يف األبيات الالحقة، مع صورة جديدة للحكمة والتسليم للقدر، فال مفر من املوت، 

اح يلمعم كلمعة َظهر الثور، وألن املوقف مضطرب، واملشاعر متضادة، يعود  ومواجهة املصري املحتوم يف قرب ضيق، وكفٍن أبيٍض وضَّ

أوس ليشبع أفق التوقع عند املتلقي، فيظهر مشهٌد مضاٌد متامًا ملشهد الشيب واحلكمة، إنه مشهد الشباب والتمرد، دع العجوزين وما 

أقوال قد جترك إىل اخلوف واجلبن، ال تسمع لقيلهام، واذهب إىل فتية احلي من أقرانك الشباب، فأنت سيد املوقف، يمليانه عليك من 

ةم احلي السيد السمح الكريم الشجاع )الديوان،   ( :14ص  1980وفتوَّ

 ـــــّاِح َوضـــ ٍن َكَســـــراِة الثَورِ ـــَوَكَفــــ ـــــــاَلَة ِمن َقرٍب بَِمحنِيَةٍ َوال حَمـــــــــ

 ــجاِح ـــٍد يف احلَي  َجحــــّ د إىِل َسيِ ــــَواِعمَ  مــــِ َمع لِقيلِهــَدِع الَعـــجوَزيِن ال َتس

َلّهينا َويمع  ـــنا بَِأرباِح ام َوَهــــــــــــــــبنا َوال بِعـــفَ  ِجبمناــكاَن الَشــــــــــبابم يم

أوس؟ ال شك أنه سيأخذنا إىل مشهد مضاد كام أخربنا يف شيفرته الرئيسة، إنه مشهد الشيب  كيف سينتهي هذا املشهد اجلامح عند

واحلكمة من جديد: احذر، فقد كان الشباب يمعجبنا وشغلنا عن األمور املهمة، والنتيجة أننا بلغنا أرذل العمر، فال مال كنزناه، وال 

 جتارة رابحة تعود علينا بالنفع يف آخر العمر.

تخدم الشاعر تقنية التضاد بجدارة لتحفيز أفق التوقع عن املتلقي فهو يقابل بني )دع، واعمد(، و)وهبنا وبعنا(، كام مزج وقد اس

بني مشهدي الشباب والشيخوخة، والشيخوخة هلا دوٌر داليٌل يف فاعلية الزمن، وتعكس مواقف الذات وأفعاهلا املتناقضة، وحالة 

قرم بفعل الزمن، ثم يرفضه يف آن الشاعر النفسية املتقلبة، ونلح ظ ذلك عندما يدعو إىل ترك الشيخوخة واللجوء إىل الشباب كأنه يم

 واحد، ما أسهم يف خلق طاقة توليدية للمشهد مع هذه التضادات املتالحقة.

 رابعًا: املطر وفجوات احلزن والفرح:

شاهد يف القصيدة، وقد أسهب الشاعر فيه كثريًا، وتعمق يف مل يكرس أوس أمفق التوقع يف مشهد الربق واملطر، وهو من أطول امل

أعامق الصورة، فصورة املطر هنا تقرتن بجملة من القضايا الوجودية التي تبعث عىل األرق والتأمل والتفكري، وهذا يربر بداية املشهد 

استلهام صورة اخلصب واحلياة والتطهري  بعبارة )إين أرقت(، كام يتضمن املشهد البحث عن تغيري هذه املعاناة النفسية من خالل

 واخلالص.

إهنا ثنائية الوجود واخلصب، وكذلك املوت والفناء، وتعمل هذه األنساق عىل استخدام تقنيات األضداد إلظهار هذه املعاين 

 املتقابلة.
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طل، وما يسبقه من برق، يبدأ املشهد باحلديث عن األرق، وضده )ومل تأرق معي صاحي( وبات أوس ساهدًا يساهر املطر اهلا

مستلهاًم البعد الديني يف مراقبته، وانتظار نزول املطر، وكانت طقوس املتعبد وابتهاالته سببًا يف نزول املطر، ويف املعتقد اجلاهيل 

 (.11، ص 1987استخدم العرب النار طقسًا سحريًا إلنزال املطر )أبو سليم، 

اقب الربق يلمع بني السحاب وهنا تربز تقنيات التضاد فجاء املطر بعد اجلدب، وجاء كام أن انحباس املطر يؤرق الشاعر، فبات ير

 الصبح بعد الليل، وكلها تدل عىل انبعاث احلياة من جديد.

أما السحاب رمز اخلصب والنامء، فهو قريٌب من األرض دان، يكاد أن يالمس هامة الرجل إذا قام، وهو من أمجل مشاهد 

عر اجلاهيل، فهو قريٌب وبعيد، وهذا املشهد البديع وما يتضمنه من تضاد بني صور السحاب القريب البعيد يف السحاب وصوره يف الش

آن واحد، ويف ذلك داللٌة عىل حالة الشاعر النفسية، فهو متأمل يف اخلصب، لكنه يف نفس الوقت متوجس من بعد اخلصب والنامء 

 (:15ص  1980)الديوان، 

 ّواِح ـــــــيَد النَوِم لَ ـــــتَكِفٍّ بمعَ ـــــــــملِمس احيــــــعي صـــأَرق مَ ـــــــإيِّن َأِرقتم َومَل تَ 

ينــــــــاَت الرَبقم يمســنّي َوبــــَقد نممَت عَ   اِح ــــــــــاَء هَيوِديٌّ بِِمصبــــــــَكام اِستَض ِهرم

بـــــاِرٍض َكمم ــــــيف ع ـــــبمهم  ــــــــَرٍق َأبيتم الَليَل َأرقم ـــــيا َمن لِب  الصم
ِ
 اِح ـِح ملَّ ـــيضء

ِسفٍّ فم  هم مَ ــــــــــــَيك ـــيَدبمهم ـــــــــَويَق األَرِض هَ ــــداٍن مم  ــــــــــاَم بِالراِح  نـادم َيدَفعم

(، و)نمت، ويسهرين(، وال شك أن ونلحظ أن هذا املشهد يتضمن جمموعة من الثنائيات الضدية الفعلية، مثل )أرقت، ومل تأرق

 هذه الثنائيات متثل شبكة من العالقات جيمعها الرصاع الوجودي بني املوت واحلياة .

ويستمر الشاعر يف خلق الفجوات التي تلبي أفق التوقع عند املتلقي، فهو يف مشهد الربق يتحدث عن صورة متضادة ينسج 

يتقبلها مجاليًا إال املتلقي الواعي، والقراءة الناقدة املتذوقة هلذه التجربة اجلاملية الفريدة، خيوطها تضاٌد بديع، إهنا صورة عميقة قد ال 

املشهد يصف الربق الذي ينكشف برسعة فائقة ويظهر يف ملعانه بني السحاب بياٌض وسواٌد فوق جبل يسمى شطب، وهو تضاٌد 

 لونه بياٌض وسواد، الذي يسري برسعة بني اخليل فينكشف لونه عجيب، ويرسد فيه الشاعر صورة مشبهة هي صورة احلصان الذي يف

 األبيض تارة، واألسود تارة أخرى.

هذه الصورة التشبيهية تضمر يف بنياهتا عالئقية أساسية بني املشهد الكوين، وهو مشهد املطر والربق والسحاب، واحليواين وهو 

حث عن اخلصب واحلياة عند الشاعر اجلاهيل، ثم إن هذا التضاد بني مشهد اخليل واألبلق، وهي صورة تكشف عن املنطق يف الب

صورة البياض واللمعان من جهة والسواد واالختفاء من جهة أخرى هي داللٌة عىل حالة نفسية جاحمة طغت عىل شعور الشاعر فال 

 (:16-15ص  1980ينفك يكررها يف كل مشهٍد من مشاهد هذه القصيدة الفريدة )الديوان، 

َقـــــــــــــــهم ملَّا َعـــــال َش   اِح ـّ ــــيَل َرمــــــــــــَأقرابم َأبَلَق َينفي اخلَ  طِــــباً ــــَكَأنَّ َري 

 َداّلِح  هِ ــاَل بِ ــــالهم َومــــــَهبَّت َجــــــــــنوٌب بَِأع
ِ
ـــــــــــــــحُّ املــــاء زٍن َيسم  َأعجازم مم

نصــِل املـــًا بَِحمــاَق َذرعــَوض لمهم ــجَّ َأسفَ ــــــــــــــــالهم ثممَّ اِرتَ َفاِلتَجَّ َأعــــــ  مم
ِ
 اِح ـــــاء

نََش  ـلِهِ ـَكَأنَّام َبنَي َأعالهم َوَأسَفـــــــــــــــــــــــــــ  ـــباِح ــــــــوءم ِمصــــَرٌة َأو َض ـــّ َريٌط مم

بـــَأَج ىص ـــــلَد احلَ ـــــَزعم جِ ــــَين كٌ ــــشُّ مم  ٌب داحيــَكَأنَّهم فاِحـــــــــــــــٌص َأو العِ  رَتِ
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 َواملمســـــــــــــــــتَكِنُّ َكَمن َيميش بِِقرواِح  ـِفلِهِ  ـــــــــــــــــــــــَفَمن بِنَجَوتِِه َكَمن بَِمح

للقارئ، فهو يمزج بني )التج وارتج( و)الليل،  ويستمر الشاعر يف استخدام التضاد ليرتك عددًا من الفجوات والفراغات

 والصبح(، و)أعاله، وأسفله(، و)نجوته وحمفله(.

حب وما يصحبها من هبوب الرياح القادمة من اجلنوب والتي تشتهر بجلب  وينتقل أوس من مشهد الربق القصري إىل مشهد السُّ

تعلو من أعالها إىل أسفلها، وتبدأ باالرجتاج، وعندما ضاقت ذرعًا املطر الغزير، وقد حدث ذلك فالسحابة مثقلة باملاء، واألصوات 

مرت باملاء.  بحمل املاء بدأت تتصدع، وتتساقط منها قطراٌت قليلٌة مثل تلك القطرات التي تتساقط من املالءة املنشورة بعد أن غم

وأصواته الغليظة، فكأنه قطاة تقلب وجه  وهنا يأيت مشهد الرعد بأصواته املزجمرة، حتى أنه يكاد ينزع قشور الصخور هبزيمه

الرتاب حلفر أفحوصتها، والرعد كذلك هنا مثل الصبي الذي حيرك املدحاة وهي خشبة يسريها عىل األرض فتسوي الرتاب ما ارتفع 

 منه وما انخفض.

يب أوس توقعات القراء وآفاقهم، فمشهد اخلصب يعود من جديد يف أهبى صورة ، فهذا املطر هي طل بغزارة، وتسيل وال خيم

األودية والشعاب، ويظهر مشهد اخلصب جليًا فهذه جمموعة من اإلبل رمز النامء بعد اجلدب، وهي ليست جمرد إبل ، بل هي عشاٌر 

بلغت عرشة أشهٍر من محلها، وهي سامٌن كبار تغذت من أعشاب اخلصب، وأرشحت وقويت بعد ضعٍف أصاهبا خالل أيام املحنة 

ن ولدت وصغارها ترعى يف هذه السهول الواسعة اخلرضاء التي انبتت بعد أن ارتوت باملاء ، سواء ما ارتفع منها أو واجلدب، ومنها م

 ( :17ص  1980انخفض )الديوان، 

فاً ــــــــــارًا جِ َكَأنَّ فيِه ِعشــــ ــــــــــرم ع لًَّة شم  ــــــثًا هَلاميَم َقد ََهَّت بِإِرشــــــاِح ـــــــشم

ه ــــــــــدالً َمشافِرم ها  ـــــــهم  احيـــــَصٍح ضـــَعها يف َصحــــتمزجي َمرابي ـــا بمّحًا َحناِجرم

رَتِفٍق ِمنهـــــــمِ  ةً ــِرعَ ــعانم مم ـــَروضم َوالقيـــَح الــــــــَفَأصبَ  نطـــــــــاِح ن َبنِي مم  ـــــا َومم

التامزج يف هذا املشهد رائع، الحظ كيف يمزج بني عشارًا ورشفًا وشعثًا، ثم بني هدالً، وبمحًا، ثم مشافرها، وحناجرها، وحيفز 

 املشهد بالتضاد ليشبع هنم القارئ الذي يتلهف يف توقع هذا التضاد منذ بداية املشهد ليجده يف: )مرتفٍق، ومنطاح(.

ء هذه التضادات التي تعمد الشاعر مجعها يف هذه املشاهد، حيث أن اهلدف الوجودي هلذه ويمكن أن نكشف عن ثيمة كبرية ورا

التضادات هو البحث عن الذات والوجود، فالربق يشق عباب السحاب األسود ليكشف عن النور يف غياهب الظالم، واملطر رمٌز 

 للخصِب والنامء، ومطهٌر ألدران العدم واالنتهاء.

 ئية القوة والضعف:خامسًا: الناقة وثنا

يبدو أن نفسية الشاعر املرهقة حتاول البحث عن القوة ومقاومة الضعف من جديد، وهو يستخدمم من جديد تقنية التضاد، كام 

فعل سابقًا عندما واجه الرحيل بالعودة واحلنني، والكهولة والضعف والشيب بالشباب والفتوة، واخلمر بالعقل واحلكمة، واجلدب 

 طر، والظالم بالنور والضياء.باخلصب وامل

فهو هنا يستجمع قواه ملواجهة األمل األكرب وهو رحيل مليس عن طريق الناقة، وهي مطية قادرة عىل ارتياد اآلفاق، وجتاوز املحن، 

 وحتقيق الطموحات.
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لبة تشبه يف جسمها وقوهتا محري وهلذا يبدأ مشهد الناقة بالقوة والتجلد والشدة، فهو يظهرم يف املشهد راكبًا ناقًة رسيعة العدو ص

الوحش، واملشهد يتضمن صورتني متضادتني بشكل عجيب، وذلك كله يأيت تلبيه لتوقع املتلقي وآفاق انتظاره حول هذه التضادات 

يف القصيدة، فوقوف الشاعر أمام احلي، وما تتضمنه الصورة من االهنزام النفِس واإلحساس بالضعف يكشف عن مشاعر االستالب 

لوجودي بفعل الزمان، حيث أن عبارة )وقد أراين( توحي بأن هذا حلم وليس حقيقة، إنه يتخيل أيام قوته وشدته، ويف نفس الوقت ا

 يستشعر ضعفه اآلن يف زمن الكهولة والشيب.

اولة للفرار من يقابل هذه الصورة مشهد الناقة القوية، كأنه يستدعي هذه الصورة وسيلة للخالص من هذه املشاعر املؤملة، يف حم

معامل الفناء واملوت التي تالحقة، وليس احلجر املرضاح إال سالحًا يقارع به عوامل الدهر التي يصارعها يف رحلته للبحث عن ذاته 

 ( :18ص  1980)الديوان، 

ٌة َوَص  ي  حَتِملمنيــد َأراين َأماَم احلـَوقَ  لِذيَّ  ــــَلت َدأيًا بَِألواِح ــجم

 َجرمم الَسواِدي  َرّضوهم بِِمرضاِح  لَّبَهـحِل َص ـَكَأتاِن الَض  َعرياَنةٌ 

وخيتم أوس املشاهد مجيعًا بالدعاء باخلالص من هذه اآلالم، وأن ينتهي زمن اجلدب الطويل ليحل حمله اخلصب، ويتخلص 

علقمة بن سباح بن جبيل أحد فرسان بني  الشاعر حسب التقاليد الشعرية اجلاهلية إىل مدح املمدوح، وكأنه يقول: دع هذا، وانظر إىل

 ( :14ص  1980متيم، ويدعو له ولدار بني عوف بالسقيا، وكأنه يستحرض ثنائية اخلصب واجلدب من جديد )الديوان، 

 َوداَر َعلَقَمِة اخلرَِي بِن َصبّاِح  َسقى ِدياَر َبني َعوٍف َوساكِنَه

التخلص أو ما يسمى باخلروج، حيث ختلص إىل مدح املمدوح بأسلوٍب حسٍن وهنا يسري أوس حسب التقليد اجلاهيل يف حسن 

 بديع، يف بيت شعر واحد، وهو بذلك يربط بني املعاين السابقة وغرض املدح الذي ختم به.

 أنه ولعل هذه القصيدة تتميز برتابطها ووحدة معانيها رغم ما ذمكر عن اخلالف يف نسبة بعض األبيات إىل عبيد بن األبرص، إال

ومهام يكن من أمر فإن اخلامتة جاءت عىل صلة مبارشة بالقصيدة وغرضها، وهنا يكون حسن التخلص وسيلة مهمة للربط بني مجيع 

 أجزاء القصيدة وخامتتها.

 خامتة:

أوس بن حجر يف خلق فجوات نسقية حفزت املتلقي عىل تفكيك تشّكالهتا املختلفة، وجاء التضاد هنا  لقد أسهم التضاد يف حائية

ليكشف عن موقف الشاعر جتاه فلسفة احلياة واملوت، كام أن هذه القصيدة هي نٌص مفتوٌح عىل قراءات تعيد إنتاج الداللة، إذ بنى 

وت واحلياة، واخلصب واجلدب، والرحيل والعودة واحلنني، والكهولة الشاعر النص عىل ركائز أساسية متضادة تدور حول امل

 والضعف، والشيب والشباب والفتوة، واخلمر والعقل واحلكمة، والظالم والنور.

ونجح الشاعر يف حتفيز تفاعل الصور واملشاهد مستخدمًا تقنية التضاد ضمن جمموعة من األدوات واألساليب فتكاملت املشاهد 

قصيدة التي أصبحت أبياهتا سائرة خترتق الزمن، كام أظهر الشاعر براعة يف استخدام التشكيالت الضدية التي تقوم عىل منتجة هذه ال

 الربط بني الظواهر املنفصلة واملتقابلة، ليكشف عن مكنونات نفسه الداخلية العميقة.

ناقضًا، حيمل جدل الواقع والذات ورصاعها مع احلياة؛ كام أن التضاد الفعيل بني األفعال، واإلسمي بني األسامء يشكالن كونًا مت

إذ يسهم التضاد يف توليد فضاءات داللية، وأبعاد مجالية من حيث وظيفة اإلثارة، وانفتاح النصوص الشعرية عىل أكثر من حمور، بوجه 
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ت ومتوجات نفسية تتالءم مع قوى اخلصوص عىل مثل هذه الفضاءات؛ ألنه دليل عىل انسجام إيقاعاهتا، وما ينتج عن ذلك من مكونا

 تفاعل الثنائيات الضدية يف بنية القصيدة.

لقد استخدم الشاعر التضاد لكونه يشكل عنرص املخالفة، وهذه املخالفة كانت فاعلية أساسية يتلقاها القارئ عرب كرس السياق 

الفضاءات نحو متعة التلقي اجلاملية، ورغم تعدد واخلروج عليه، كام أن الفجوات التي خلقها التضاد حفزت القارئ إىل مزيٍد من 

أبعاد أفق االنتظار يف حائية أوس ابن حجر إال أننا وجدنا أهنا مل خترج عن مخس مسافات رئيسة، منفردة، أو متضادة وهي تدور حول 

طر وفجوات اخلصب واجلدب، ثم الرحيل وأفق العودة إىل املحبوبة، واخلمر وثنائية الفساد والصالح، وثنائية الشيب والشباب، وامل

 الناقة وثنائية القوة والضعف.

وعىل صعيد املنهج يمكننا أن نستنتج أن أبرز مفهوم مؤسس لنظرية التلقي هو مفهوم أفق االنتظار الذي يعد بمثابة املركز أو 

إىل الوقائع األدبية نفسها بقدر  -شارة كام سبقت اإل -املحور يف هذه النظرية التي استهدفت جتديد تاريخ األدب الذي مل يكن يستند 

ما كان يعتمد عىل ما تشكل حوهلا من آراء وتصورات لدى األجيال املتعاقبة وهي تصورات ال تنتج عن التلقيات املتجددة للعمل 

 األديب أو عن بنيته احلقيقية ولكن عام توارثه القراء من آراء حول هذا العمل أو ذاك. 
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Abstract:This study attempts to re-read a poetic text from the pre-Islamic era, using the theorems of the theory 

of receptivity, and to study the reading responses of ancient Arabic poetry from the perspective of modern 

literary criticism. 

The study chose a poem by a poet who is Aws Ibn Hajar Ibn Malik Al-Tamimi. This attempt provided a 

theoretical introduction to the theory of receptivity that emerged at Jos and Hans of the German Constance 

School. In the practical part, the study tried to touch the text from the inside, to reveal the effectiveness of 

antagonism in stimulating the horizon of waiting at the receiver, and how this antagonism created an atmosphere 

of aesthetic, starting from the it’s romantic beginning and its ingenuity, to the dualism of departure and return, 

wine and reason, old age and youth, fertility and infertility, weakness and strength , to the ingenuity of disposal 

and building the perfect image of praised. 

 This study concluded that the text remains open to all readings at various levels, and this attempt is a legitimate 

attempt to read this unique poetic text. 
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ليحيني التي حكمت اليمن بعالقات سياسية مميزة كون الطرفان ينتميان إىل األفكار والعقائد نفسها.  ارتبط الفاطميون بأرسة الصُّ

وهي رسائل سياسية وإدارية أرسلت من ديوان اإلنشاء الفاطمي باسم اخلليفة املستنرص إىل األمراء  -وكانت السجالت املستنرصية 

ليحيني يف اليمن األداة التي تعرب عن سياسة الفاطميني جتاههم. وألمهية تلك الرسائل، وغناها باملادة التارخيية، وألهنا وثائق  - الصُّ

ليحيني، وتكشف عن نوع  أصيلة حتتوي عىل معلومات أكيدة من املادة التارخيية األولية املهمة عن العالقات بني الفاطميني والصُّ

عزمت عىل دراستها. يضاف إىل ذلك سبب يف غاية األمهية وهو عدم وجود دراسة مسبقة خاصة العالقات السياسية بني الطرفني، 

ليحيني. فعىل الرغم من أمهية هذه الرسائل، وعىل  عن هذه السجالت تركز عىل فحواها ودورها يف دراسة العالقات الفاطمية بالصُّ

حثني اقترص عىل أخذ ما يناسب دراساهتم من مادة علمية وليس دراستها الرغم من نرشها منذ ما يقارب السبعني سنة إال أن اهتامم البا

نفسها برتكيز، كام أن تاريخ اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه اليمن مل يدرس، وهو بحاجة إىل بحوث ودراسات معمقة لسرب غوره 

تركز عىل ما جاء هبا من منهج وكشف ما خفي من جوانبه. لذلك فتعد دراستي هذه أول دراسة ختتص بدراسة هذه السجالت و

وحمتوى وخطاب سيايس جتاه اليمن. وتكمن أمهية هذه السجالت يف: كثرهتا، وإطالع اخلليفة شخصيًا عىل فحواها، وطول املدة التي 

ليحيني من خالل هذه  كتبت فيها، وتنوع ما هبا من أغراض. وهذا البحث مركز عىل دراسة اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

ليحيني بكل ما فيه من عنارص والتي  السجالت. ومن قراءة السجالت املستنرصية يتضح اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصُّ

ليحيني. ومن هنا  سنبينها يف ثنايا هذا البحث. لذلك تشكل هذه السجالت األساس يف دراسة اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

 ومن خالل هذه السجالت بالذات. كان اختياري لدراسة ذلك اخلطاب

 فاطميون، صليحيون، خطاب سيايس، السجالت املستنرصية، اليمن. كلامت مفتاحية:ال
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ليحية  املقدمة: اليمن قبيل قيام الدولة الصُّ

كانت اليمن يف أوائل القرن اخلامس اهلجري / احلادي عرش امليالدي تعيش ظروفًا سياسية متدهورة بسبب هيمنة القوى 

السياسية املختلفة عىل أجزاء متفرقة منها، فكل من وجد يف نفسه القوة والنفوذ والقدرة استقل بجزء من اليمن حتى باتت البالد 

اكمة أو قوة سياسية، ولكل منها توجه سيايس وطموح خيتلف عن غريها. فالزياديون يف زبيد مقسمة وموزعة، كل جزء يتبع أرسة ح

(. وبنو نجاح األحباش عبيد آل زياد الذين استولوا عىل 1م)1019هـ/409وصنعاء وصعدة ونجران وهتامة، واهنارت دولتهم سنة 

م التي أقاموها يف هتامة والكدراء واملهجم والودياين أكثر من قرن ( بعد أن قتلوا آخر أمراء بني زياد مل تستمر دولته2أمالك سادهتم)

(. ومل يستطع كل من بني زياد وبني نجاح من توحيد اليمن، بل أفلتت منهم 3م( )11158-1012هـ/553-403ونصف القرن )

شحر حتت حكم بني كثري من اجلهات والنواحي كانت مرسحًا لالضطرابات والفوىض. فكانت عدن وحلج وأبني وحرضموت وال

( من االستيالء عىل حصون خمالف جعفر وخمالف اجلند وخمالف املعافر 4م. ومتكن آل الكرندي)1021هـ/412معن منذ سنة 

وغريها. وتغلب أسعد بن وائل عىل خمالف وحاظة وأهم مدنه شاطح. وامتلك بنو عبد الواحد خمالف يربوع وأهم مدنه العمد وُبرع 

بنو أصبح عىل حصون حب والشعر والسحول. وتغلب قوم من بكيل ثم من مهدان عىل وصاب  وحصن َمسار. واستوىل

 (.5وخماليفها)

ومل تكن تلك الدول والزعامات قادرة عىل توحيد اليمنيني وإصالح شؤوهنم، بل كانت القسوة التي اتبعوها سببًا يف نفور كثري 

حباش. لذلك مل تلق دولتهم تأييدًا والتفافًا حوهلم، بل كان الرصاع السيايس من اليمنيني. يضاف إىل ذلك محية العرب من اخلضوع لأل

عىل أشده بني القوى السياسية بمعزل عن اليمنيني الذين ابتعدوا عن املشاركة السياسية بسبب ما فيها من فتن وقتل ودمار للحياة 

اط اسمي يتمثل بالدعاء له يف اخلطبة، ووضع اسمه يف (. وكانت تلك الدول ال ترتبط بالدولة العباسية إال برب6االقتصادية )

ليحي 7السكة) (. وكان هناك كثري من القبائل والزعامء واجلامعات متنافرة ومتباغضة، 8)للعباسيني اخلطبة - بعد فيام –( فقطع الصُّ

األحوال، وكانت الدعوة الرسية تلك كل منها يسعى للسيطرة عىل جهته دون غريه، فاستغل القائمون عىل الدعوة الفاطمية هذه 

 (. 9تتسم بحسن التنظيم، والتأين وأخذ احليطة واحلذر )

                                                            

 .179ص؛ زامباور، معجم األنساب، 270، ص4( عن دولة بني زياد ينظر: تاريخ ابن خلدون، ج1)

 .22؛ ابن الديبع، الفضل املزيد، ص27( ابن املجاور، تاريخ املستبرص، ص2)

 .181؛ زامباور، معجم األنساب، ص276، ص4( عن دولة بني نجاح ينظر: تاريخ ابن خلدون، ج3)

 .130، ص8( ضبطها حمقق الكامل البن األثري: الكريدي، ج4)

ليحيون، ص؛ ا65، ص47( ابن املجاور، تاريخ املستبرص، ص5)  .62هلمداين، الصُّ

ليحيني ينظر: تاريخ اليمن لعامرة اليمني، القسم األول؛ الرسوري، احلياة السياسية ومظاهر احلضارة يف اليمن، 6) . وكذلك 51تاريخ، ص( عن فرتة ما قبل الصُّ

 مقدمة حمقق كتاب االنتصار للعمراين.

 .130، ص8الكامل، ج. ابن األثري، 350، ص15( ابن اجلوزي، املنتظم، ج7)

 .371، ص5( ابن كثري، البداية والنهاية، ج8)

 .154، ص3؛ تامر، تاريخ اإلسامعيلية، ج24( العريش، بلوغ املرام، ص9)



 ...م من خالل11هـ/ 5جتاه الصُّليحيني يف اليمن يف النصف الثاين من القرن  ياألمحدي: اخلطاب السياسي الفاطمخلود بنت حممد 

- 301 - 

م وهي الفرتة التي 1056-1014هـ / 448-405ويعرب صاحب كتاب )أنباء الزمن يف أخبار اليمن( عن حالة اليمن يف الفرتة 

ليحية بقوله:  من بالد اليمن لكثرة اخلالف والنزاع وعدم اجتامع اململكة  عم اخلراب صنعاء وغريها»تعني قبيل قيام الدولة الصُّ

الواحدة، وأظلم اليمن وكثر خرابه وفسدت أحواله، وكانت صنعاء وأعامهلا كاحلرقة، هلا يف كل سنة أو شهر سلطان غالب عليها، 

تى أصبح عدد دورها ألف دار بعد أن حتى ضعف أهلها وانتقلوا إىل كل ناحية. وتواىل عليها اخلراب وقّلت العامرة يف هذه املدة ح

 (.10« )كانت مائة ألف دار

ليحيني لالنقضاض عىل السلطة وإقامة دولتهم.  هذه الظروف جمتمعة مهدت السبل أمام الصُّ

ليحية وتوحيدها لليمن  قيام الدولة الصُّ

يامهتم ووصاياهم، وتابعوا أعامهلم، وكانوا أدرك الفاطميون مبكرًا أمهية اليمن إلقامة دعوهتم، فعينوا فيها الدعاة وأمدوهم بتعل

(. إىل أن وصل أمر الدعوة إىل يوسف بن أمحد األشج، وكان يدعو 11حيثوهنم بأخذ احلذر واحليطة. وكلام مات داٍع عينوا داٍع مكانه )

واحي احلمريي، وكان ذا مكانة رسًا للخليفة احلاكم بأمر اهلل. وقبل وفاته أوىص بشؤون الدعوة إىل سليامن بن عبد اهلل بن عامر الز

ليحي. 12اجتامعية بارزة وذا ثروة كبرية) (. وقبل أن يتوىف سليامن الزواحي أوىص بأمواله وكتبه وشؤون الدعوة إىل عيل بن حممد الصُّ

ليحي يتلقى التعليم وا14(، وهو من قبيلة األصلوح من بالد حراز)13وهو ابن صديقه القايض الشافعي) لتنظيم (، وكان عيل الصُّ

(، وملا اطمأن إليه واطمأن إىل أن الدعوة ستكون يف 16( فأوىص له حينام رأى فيه خمايل الفهم واإلدراك)15من سليامن الزواحي)

مأمن حينام يرتأسها، أوىص له، وكان قد انقلب عىل مذهب أبيه الشافعي واعتنق اإلسامعيلية، فاختذ منهجًا جديدًا وهو بث دعوته يف 

 .(17مواسم احلج)

وما منهم إال من هو »م فاحتة عهد جديد حيث بايعه ستون رجاًل من كبار رجاالت مهدان 1046هـ/438وكان موسم حج سنة 

(. وهبذا عز جانب الدعوة وقوى أمره وكان مشجعًا ملن كان مرتددًا من االنضامم، وصار خيطط 18«)من  قومه يف منعة وعدد كثري

                                                            

 .28-27( ص10)

وما بعدها؛ ابن  150وما بعدها؛ اجلندي، السلوك، ص 39( عن هذه املرحلة من الدعاة الفاطميني يف اليمن ينظر: احلامدي، كشف أرسار الباطنية، ص11)

 .214؛ سيد، الدولة الفاطمية، ص207الديبع، قرة العيون، ص

ليحيون، ص12)  .58-57( اهلمداين، الصُّ

؛ تاريخ ابن الوردي، 24؛ العريش، بلوغ املرام، ص414، ص6؛ الدواداري، كنز الدرر، ج71فر، أخبار الدول، ص؛ ابن ظا47( عامرة، تاريخ اليمن، ص13)

 .356، ص1ج

 .56؛ الالمي، املنتخب، ص302، ص2؛ تاريخ ابن خلدون، ج63( ينظر عنهم: القلقشندي، هناية األرب، ص14)

 .181، ص2( أبو الفداء، املخترص، ج15)

، الرسوري، 183؛ أبو خمرمة، تاريخ ثغر عدن، ص42؛ احلامدي، كشف أرسار الباطنية، ص137ينظر: عامرة، تاريخ اليمن، ص ( عن صفاته الشخصية16)

 .55احلياة السياسية، ص

ليحيون، ص80، ص3( اليافعي، مرآة اجلنان، ج17)  .68، ص64، ص58؛ اهلمداين، الصُّ

 .17( عامرة، تاريخ اليمن، ص18)
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م( مجع رجاله 1047هـ/439ورأى تضييق احلّكام عليه وعىل أتباعه، وبعد عام تقريبًا ) ليعلن دعوته وخاصة بعدما قويت شوكته

 (.19ومجع أمواالً من أتباعه ومؤيديه، واستوىل عىل جبل مسار الشاهق من بالد حراز بالقرب من صنعاء. ومن هناك أعلن دعوته)

ه تنمو شيئًا فشيئًا فحاربوه ووقعت بينهم عدة وقائع خيش الزعامء املحليون املحيطون بجبل مسار عىل نفوذهم وقد صارت قوت

 (.20انترص يف معظمها. وبقي أمامه صاحب أكرب قوة يف اليمن آنذاك وهو األمري النجاحي، وقد مجع حوله كثريًا من األحباش)

ليحي استطاع االنتصار عليهم سنة  ليحي يعمل عىل قتل نجاح باحلي1058هـ/450غري أن الصُّ لة فدس له جارية م. وكان الصُّ

ليحي يستويل 21م )1060هـ/452حسناء دست له السم سنة  (. لكن الرصاع بني الطرفني استمر حتى بعد مقتل نجاح، وصار الصُّ

(، ثم فتح هتامة، وسار إىل زبيد 23(، ثم دخل عدن وحلج )22عىل بلدان اليمن وحصوهنا، فدخل اجلند وكانت أهم مدن اليمن )

(، وملك 25احتل التهائم كلها وطرد النجاحيني الذين فروا إىل إحدى جزائر البحر األمحر تسمى دهلك)(، ثم 24واستوىل عليها)

( واختذ من 27( وامتد نفوذه من حرضموت جنوبًا إىل مكة شامالً)26م)1063هـ/455صعدة، فتحققت له وحدة بالد اليمن سنة 

 (.28والصفح، فالتف الناس حوله وحول دولته الناشئة )صنعاء عاصمة له. واتبع يف سياسة الناس التسامح والعفو 

( يتوارثون السلطة إىل أن ضعفت الدولة ألسباب عدة يمكن أن نجملها باستنزاف قواها وطاقاهتا بسبب 29وبقي خلفاؤه)

أمهيتهم يف جمتمعاهتم، الثورات الرافضة للحكم الفاطمي والتبعية ملرص، ونزعة االستقالل عند الزعامء املحليني الذين فقدوا نفوذهم و

ليحية إىل نظام اإلقطاع الذي اتبعوه بدالً من النظام القبيل  وخاصة يف عهد األمراء الضعاف، كام يمكن أن نرجع ضعف الدولة الصُّ

ليحيون الفالحني باستئجار األرض، فجعل الفالحني متذمرين، وازداد نفوذ أصحاب  الذي كان سائدًا، وذلك حينام أمر الصُّ

طاع. وكذلك توليته ألهله وأقربائه ومؤيديه احلصون والبلدان فظهرت املنافع الشخصية تطغى عىل السياسية التي رسمها هلم اإلق

األمراء الصلحيون وظهرت عوامل الضعف يف عهد امللكة احلرة فاستغل الزعامء ذلك الضعف لينفردوا بحكم ما حتت أيدهيم من 

 (.30أمالك)

                                                            

 .51، ص( الرسوري، تاريخ اليمن19)

 .94، ص32( ينظر الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج20)

 .153، ص2؛ أبو الفداء، املخترص، ج52، ص2( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج21)

 .51، ص22( الصفدي، الوايف، ج22)

 .32-31، ص2( اخلزرجي، العقود اللؤلؤية، ج23)

 .154، ص2( أبو الفداء، املخترص، ج24)

 .81؛ رسور، سياسة الفاطميني اخلارجية، ص324، ص1تاريخ ابن الوردي، ج؛ 141( عامرة، تاريخ اليمن، ص25)

 .75( اليامين، هبجة الزمن، ص26)

 .195؛ اجلندي، أخبار القرامطة يف اليمن، ص186، ص8( ابن األثري، الكامل، ج27)

 .93، ص32( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج28)

 .294، ص30م. الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج1066هـ/459( قتل سنة 29)

ليحيون، ص30)  .232( اهلمداين، الصُّ
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ليحيني التّف الناس حول بني نجاح الذين صاروا يف نظرهم رمزًا للمذهب وبفضل مساعي الفقهاء وفت اواهم املناوئة حلكم الصُّ

السني، ورمزًا للمقاومة ضد التبعية ملرص اإلسامعيلية / الفاطمية وكانت رغبة بني نجاح يف إعادة سلطاهنم، ورغبة الناس بحكمهم 

الطرفني، كان النرص يف النهاية لبني نجاح، فخلص هلم حكم هتامة. وقد ساعد  رغم أصوهلم احلبشية العامل املحرك لعدة حروب بني

(. ومل يتمكن األمري املفضل بن أيب الربكات 31بني نجاح وجود آالف األحباش عىل الساحل الغريب لليمن ويف بعض جزره )

عيل بن إبراهيم بن نجيب الدولة، واستمرت  احلمريي، الذي حاول أن ينهي سلطة النجاحيني، وال َمن جاء بعده وهو األمري املوفق

م، حني قىض عليها عيل بن مهدي احلمريي. وبقي هبا حتى أزال ملك بني مهدي 1062هـ/454الدولة النجاحية يف هتامة حتى سنة 

 (.32م، وأصبحت اليمن يف حوزة األيوبيني)1173هـ/569السلطان توران شاه األيويب سنة 

 السجالت املستنرصية

م يف عهـد  11هــ/ 5عة رسائل ومكاتبات ديوانية صادرة عن ديوان اإلنشاء الفاطمي كتبت يف النصف الثاين من القرنهي جممو

-1094هــ / 495-487م( وأوائـل عهـد ابنـه اخلليفـة املسـتعيل بـاهلل )1094-1035هــ / 487-427اخلليفة املستنرص باهلل )

ليحيني)1101 ا الشـيء الكثري من فكر الفاطميني وعقائدهم، وفيها ما يبني هويتهم الدينية (، وفيه33م( موجهة إىل ملوك اليمن الصُّ

ـليحيني، ومـدى النفـوذ السـيايس الفـاطمي يف  والصيغ الثقافية اخلاصة هبم. ومن خالهلا ُتعرف حقيقة العالقة بـني الفـاطميني والصُّ

 (.  34اليمن)

ا كاملة، وإنام ُفقد منها بعض السجالت. وهي نسخة وحيدة ما وصلنا منها ستة وستون سجاًل / رسالًة فقط، حيث مل تصلن

م( يف إحدى املكتبات اخلاصة يف اهلند، وأهداها إىل مكتبة الدراسات 1962-1901وجدها املؤرخ اليمني األصل حسني اهلمداين )

الت وتوقيعات وكتب ملوالنا م. وحتمل املخطوطة عنوان: )سج1954الرشقية يف لندن، ثم نرشها عبد املنعم ماجد يف القاهرة سنة 

 اإلمام املستنرص باهلل أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه إىل دعاة اليمن وغريهم قدس اهلل أرواح مجيع املؤمنني(.

(، ويبدو أن 35وكام أوضح املحقق يف مقدمته فإن هذه النسخة من السجالت حديثة العهد، مليئة باألخطاء والتصحيفات )

 ل العلم.ناسخها مل يكن من أه

واستطعت الوصول إىل مخسة سجالت أخرى حفظها الداعي إدريس بن احلسن بن عبد اهلل بن عيل بن حممد بن حاتم القريش 

 م( وهو مؤرخ يمني وضع عدة كتب لعل أمهها عيون األخبار وفنون اآلثار.1467هـ/872اليمني املعروف بعامد الدين )ت

سجاًل، وهي موضوع الدراسة يف هذا البحث. وقد درستها كاًل عىل حدة، ورأيت  71وهبذا يكون عدد السجالت التي وصلتنا 

أمهيتها، ونظمتها يف جدول مفصل، كي يسهل عىل القارئ والباحث االستفادة منها، وقد خلصت ما جاء يف كل سجل يف عبارة 

                                                            

 .489، ص2( ينظر: اجلندي، السلوك، ج31)

 .282، ص4وما بعدها؛ تاريخ ابن خلدون، ج 172، ص5( ينظر: العمري، مسالك األبصار، ج32)

هذا املوضوع ما يزال حمفوظًا، ينظر عىل سبيل  ( يذكر أن احلسني بن عيل بن حممد بن ممويه املعروف بابن القم كان يكتب للصليحيني، وله جمموع رسائل يف33)

 .381، ص1املثال: الكتبي، فوات الوفيات، ج

 ( ينظر اجلدول املرفق يف الصفحة الالحقة.34)

 .25( السجالت، ص35)
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 قصرية بعد أن خلصته من اإلنشاء األديب الفضفاض. وهذا بياهنا:

 السجالت املستنرصية :(1جدول )

رقم 

 (36السجل)
 (37تارخيه )

مرسل 

 (38من)
 (40فحواه) (39مرسل إىل )

رقم 

 (41الصفحة)

 عيل بن حممد املستنرص هـ451شوال  1 1
يعلمه بأنه قد أدى فريضة الصيام، وأنه صىل صالة العيد 

 وخطب يف الناس وأن األمور جرت عىل أحسن حال
30 

2 
ربيع اآلخر 

 هـ456
 حممد بن عيل بن حممد املستنرص

يبارك خالفته لوالده ويزيد يف ألقابه ويوصيه بأخويه والوالة 

 والدعاة والطاعة
32 

 عيل بن حممد املستنرص هـ ترجيحاً 450 3

جيدد الثقة به ويشكره عىل منارصته لصاحب مكة يف استتباب 

 األمن ويبلغه بأنه أمر صاحب مكة 

 بصاحب مكةبأن ال خيرج عن طوع إرادته ويوصيه 

34 

4 
مجادى األوىل  9

 هـ456
 عيل بن حممد املستنرص

رد عىل كتابني كان أرسلهام خيربه بإمخاد ثورة بعض القبائل، 

 ويشكره فيه ويزيد يف ألقابه
38 

 عيل بن حممد املستنرص هـ455رمضان  5
خيربه بخروج ابن باديس عن الطاعة يف إفريقية وانتصار اجليش 

 الفاطمي عليه
42 

 45 خيربه بوالدة مولود ذكر هو اخلليفة املستعيل فيام بعد عيل بن حممد املستنرص هـ452صفر  6

7 
ربيع اآلخر 

 هـ455
 ـــــ (42ـــــ)

ليحي التي خيربه فيها بصلح عشائري  رد عىل رسالة األمري الصُّ

 كبري
47 

 51 املحسنخيربه بوالدة مولود ذكر سامه  عيل بن حممد املستنرص هـ ترجيحاً 457 8

 ـــــ (7ـــــ ) حمرم )؟( 9
يأمره بتأمني طريق احلج وضبط األمن يف أرايض واليته 

 واحلفاظ عىل النظام
52 

 53 يبارك خالفته لوالده ويوصيه بشؤون الدعوة يف اليمن عيل بن حممد املستنرص هـ457رجب  10

 54 احلسنخيربه بوالدة مولود سامه  عيل بن حممد املستنرص (43ـــــ ) 11

                                                            

 ( كام رّقمه الدكتور عبد املنعم ماجد نارش السجالت.36)

 ( أي التاريخ الذي صدر فيه السجل كام أثبته كاتب الديوان.37)

 ( أي اخلليفة الذي صدر السجل يف عهده.38)

ليحي الذي ُأرسل إليه السجل.39)  ( أي األمري الصُّ

 ( موضوع السجل.40)

 .1954( أي رقم الصفحة يف الكتاب الذي نرشه عبد املنعم ماجد سنة 41)

 ( متّزق أوله.42)

 ( ترك الناسخ صفحتني عىل بياض آخر هذا السجل فلم نعرف تارخيه.43)
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رقم 

 (36السجل)
 (37تارخيه )

مرسل 

 (38من)
 (40فحواه) (39مرسل إىل )

رقم 

 (41الصفحة)

12 
رجب  22

 هـ448
 55 يوجهه بخصوص عالقته برشيف مكة عيل بن حممد املستنرص

 عيل بن حممد املستنرص هـ445شوال  1 13
خيربه بأنه أدى صالة العيد وخطب يف الناس ويصف له مشهد 

 املوكب
56 

14 
ربيع األول  1

 هـ478
 عيل بن أمحد املستنرص

 يبارك خالفته لوالده ويثّبت عهده له 

بأعامل اليمن وحيّضه عىل استتباب األمن. وخيربه أيضًا باختيار 

 بدر املستنرصي ليوكل إليه أعامله

58 

 أبو عيل بن أمحد بن عيل بن حممد املستنرص هـ479حمرم  7 15
خيتربه بأن يأمتر بأمر بدر املستنرصي فهو وكيل اخلليفة يف كل 

 يشء
63 

16 
مجادى األوىل 

 هـ480
 عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

خيربه بأن بعض اخلارجني عىل الدولة جلأوا إىل اليمن ويطلب 

 منه مالحقتهم
66 

17 
ربيع األول 

 هـ480
 69 يطلب منه أن ال يعارض تويل أخيه مكان أبيه املتوىف حممد بن أمحد بن عيل املستنرص

 أمحد بن عيل عيل بن املستنرص هـ480شوال  1 18
خيربه بأنه أدى صالة العيد وخطب يف الناس، ويمدح بدر 

 املستنرصي
71 

 عيل بن أمحد بن عيل املستنرص هـ478شوال  1 19
خيربه بأنه أدى صالة العيد وخطب يف الناس، ويصف مشهد 

 املوكب
74 

20 
أواخر شوال 

 هـ472
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

ويطلب منها مالحقة بعض من جلأ إىل يوصيها باستمرار الوالء 

 اليمن من اخلارجني
76 

 امللكة السيدة احلرة املستنرص ــــ 21
خيربها بأن تأمتر بأمر بدر املستنرصي مدبر الدولة، ويطلب منها 

 أن تالحق مجاعة من اخلارجني جلأوا إىل اليمن
78 

22 
أواخر ذي 

 هـ481القعدة 
 79 خيربه أنه أمر كافة السالطني أن يطيعوا أوامره عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

23 
أواخر ذي 

 هـ481القعدة 
 83 يطلب منه تأدية ما فرض عليه من زكوات وصدقات عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

24 
أواخر ذي 

 هـ481القعدة 
 86 يعزيه بأخيه وابن عمته عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

25 
ربيع األول 

 هـ480
 88 يعزيه بوفاة والده ويبارك خالفته له عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

26 
ربيع اآلخر  7

 هـ478
 عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

يعزيه بأبيه ويبارك خالفته له ويثبته مكان أبيه ويأمره بطاعة بدر 

 املستنرصي
90 
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رقم 

 (36السجل)
 (37تارخيه )

مرسل 

 (38من)
 (40فحواه) (39مرسل إىل )

رقم 

 (41الصفحة)

 عيل بن أمحد بن عيل املستنرص هـ478شوال  1 27
القاهرة وأنه أدى صالة العيد وخطب خيربه باستتباب األمن يف 

 يف الناس ويصف له املشهد
94 

28 
ذو احلجة  14

 هـ478

أخت 

 املستنرص
 96 تطلب فيه استمرار الطاعة والوالء ــــ

29 
أواخر مجادى 

 هـ461األوىل 
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

خيربه بأنه أعطى بعض احلقوق ألحد من رعايا األمري كان قد 

 اخلليفة طلبها من
97 

30 
ذو احلجة 

 هـ474
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

خيربه أنه صىل صالة العيد بصحبة بدر املستنرصي، وأنه خطب 

 يف الناس وأن األمن مستتب
98 

 100 خيربه بأنه أدى صالة العيد وأن األمور مستقرة أمحد بن عيل بن حممد املستنرص هـ476شوال  1 31

32 
آخر صفر 

 هـ467
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

رد عىل رسالة من األمري بالوالء، وجيدد اخلليفة ثقته فيه، 

 ويطري بدر املستنرصي
103 

33 
أول ربيع األول 

 هـ461
 105 يوصيه ببعض الرعايا أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

34 
آخر ذي القعدة 

 هـ470
 106 املستنرصيإظهار مكانة بدر  أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

 امللكة السيدة احلرة أم املستعيل هـ489صفر  8 35

ختربها بأن ولدها املستعيل هو صاحب احلق باخلالفة بوصية من 

أبيه املستنرص وتطلب منها مبايعته، وأن أخاه نزار شّق عصا 

 الطاعة

109 

36 
ربيع األول 

 هـ480
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

ابنها مكان أبيه ويأمرمها بالطاعة والوالء يعزهيا بزوجها ويقلد 

 وجيدد الثقة هبا
118 

37 
ربيع األول 

 هـ480
 122 تنصيبه مكان أبيه وتقليده شؤون الدعوة يف سائر أعامل اليمن عيل بن أمحد بن عيل املستنرص

38 
ربيع األول 

 هـ480
 املستنرص

ليحيني  كافة السالطني الصُّ

واملشايخ احلجازيني  والزواحيني

 وعامة املؤمنني

يأمرهم باستمرار الطاعة والوالء وجيدد ثقته هبم ويأمرهم 

ليحي ووالدته السيدة احلرة  بطاعة عيل بن حممد الصُّ
128 

39 
أواخر شوال 

 هـ472
 134 يأمر بالقبض عىل بعض اخلارجني الذين جلأوا إىل اليمن أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

 137 يعزيه بوالده وأخيه، ويقلده ما كان له من أعامل أمحد بن عيل بن حممد املستنرص هـ460 شعبان 40

41 
ربيع األول 

 هـ468
 140 يفوض له اختيار من يقوم بشؤون الدعوة الفاطمية يف اهلند أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

42 
أواخر مجادى 

 هـ461اآلخرة 
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

خيربه بأنه قد زاد يف ترشيفه وتلقيبه بأمري األمراء وأنه أرسل له 

 بعض األعالم والعطايا
143 
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رقم 

 (36السجل)
 (37تارخيه )

مرسل 

 (38من)
 (40فحواه) (39مرسل إىل )

رقم 

 (41الصفحة)

 امللكة السيدة احلرة املستعيل هـ489صفر  8 43
يعلمها بأنه هو الذي خلف والده ويصف هلا مشهد جملس 

 البيعة وأن أخاه نزار شق عصا الطاعة
145 

44 
أواسط صفر 

 هـ471
 152 خيربها بأنه قد زاد يف ترشيفها وأنه أرسل هلا بعض العطايا السيدة احلرة امللكة املستنرص

45 
ربيع األول 

 هـ480
 154 جيدد الثقة هبا امللكة السيدة احلرة املستنرص

46 
ربيع اآلخر  7

 هـ478
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

يعزهيا بزوجها ويبارك خالفة ولدها لوالده ويقلده سائر أعامل 

 اليمن
156 

47 
ربيع األول 

 هـ480
 159 جيدد ثقته هبا امللكة السيدة احلرة املستنرص

48 
ربيع األول  10

 هـ478
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

يعزهيا بزوجها ويقر ولدها عىل ملك أبيه وجيدد تفويضه بالقيام 

 بشؤون الدعوة يف سائر أعامل اليمن
161 

49 
ربيع األول 

 هـ480
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

جيدد ثقته هبا ويقر ولدها عىل ملك أبيه ويوصيها ببعض 

 الوصايا لسياسة قبائل اليمن
165 

50 
أواخر ذي 

 هـ481القعدة 
 167 يفوض إليها اختيار الدعاة يف اهلند وُعامن امللكة السيدة احلرة املستنرص

51 
أواسط صفر 

 هـ471
 امللكة السيدة احلرة أم املستنرص

رد عىل رسالة منها بتجديد الوالء والطاعة ويقابلها بتجديد 

 الثقة والتأييد
169 

52 
ربيع اآلخر 

 هـ480

أخت 

 املستنرص
 امللكة السيدة احلرة

رد عىل رسالة منها بتجديد الوالء والطاعة ويقابلها بتجديد 

الثقة وخيربها بأنه أمر سائر القبائل اليمنية بطاعتها وأن ملك 

 فيهم اليمن حمصور

171 

53 
أواخر مجادى 

 هـ480األوىل 
 173 يأمرها بمالحقة بعض اخلارجني عىل الدولة وقتل زعيمهم امللكة السيدة احلرة املستنرص

54 
ربيع اآلخر 

 هـ469
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

يوكل إليه أمر ُعامن، وجيدد تقليده له أعامل اليمن واحلجاز 

الدعوة والتأكيد عىل استقرار سائر  ويأمره بتوفري األمن وإقامة

 البلدان التي يف حوزته

176 

55 
أواخر مجادى 

 هـ461اآلخرة
 180 خيربها أنه زاد يف ترشيف ولدها وإكرامه وألقابه امللكة السيدة احلرة املستنرص

56 
أواخر حمرم 

 هـ467
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

يرشح له أحوال الفتنة بني املغاربة واملشارقة يف اجليش الفاطمي 

وأن بدر املستنرصي قد ثبت األمن يف أعامل مرص والشام وأنه 

 قلد بدرًا كافة أعامل الدولة.

181 
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رقم 

 (36السجل)
 (37تارخيه )

مرسل 

 (38من)
 (40فحواه) (39مرسل إىل )

رقم 

 (41الصفحة)

57 
آخر ذي القعدة 

 هـ468
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

الفتنة يرشح له بعض أحوال الفتنة يف البحرية واإلسكندرية وأن 

 قد زالت والطرق تأمنت
185 

58 
شعبان  27

 هـ468
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

يبارك له فيه متلكه بعض حصون اليمن، وخيربه بمكانة بدر 

املستنرصي، وخيربه ببعض شؤون احلرمني الرشيفني، ويفوض 

 له أمر ُعامن

190 

59 
أواخر شوال 

 هـ472
 194 خيربه بمكانة بدر املستنرصي يف الدولة أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

60 
ربيع اآلخر 

 هـ461
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

يقره عىل ملك أبيه وجيدد تقليده له عىل سائر أعامل اليمن ويزيد 

 يف ألقابه
196 

61 
منتصف رمضان 

 هـ461
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

وجيدد ثقته وتأييده يبارك له قضاءه عىل فتنة قامت يف اليمن، 

 ويزيد يف ترشيفه وتلقيبه
200 

 (44ـــ ) 62
املستنرص 

 (45ترجيحًا)
 202 يأمره بإرسال بعض املال إىل احلرمني الرشيفني (2أمحد املكرم ترجيحًا)

63 
أواخر ربيع 

 هـ476األول 
 203 يفوض له أمر الدعوة يف اهلند وُعامن أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

64 
األضحى عيد 

 هـ476
 أمحد بن عيل بن حممد املستنرص

خيربه بأنه أدى صالة العيد وضحى وخطب يف الناس وأن 

 األمور سارت عىل أحسن حال
206 

65 
منتصف رمضان 

 هـ461
 امللكة السيدة احلرة املستنرص

هينئها بسالمتها من كرب أملّ هبا، وبمولود ذكر رزق به ابنها 

 نجيب النجباء.األمري أمحد ويأمر أن يسمى 
208 

66 
ذي احلجة  12

 هـ478
 أم أمحد املكرم املستنرص

خيربها بأمر بعض اخلارجني عىل الدولة يف الصعيد، وأن بدر 

 املستنرصي قىض عىل الفتنة وأعاد األمن
211 

 السجالت التي حفظها الداعي عامد الدين يف كتابه عيون األخبار :(2جدول )

 86، ص7ج يبارك اختيار ولد حممد لينوب عنه يف بعض األعامل بن حممدعيل  املستنرص هـ456رجب  67

68 
ربيع األول 

 هـ458

 يعزيه بوفاة ابنه األكرب حممد، ويبارك اختياره ولده األوسط وليًا للعهد عيل بن حممد املستنرص
 79، ص7ج

69 
ربيع األول 

 هـ458

أمحد املكرم بن  املستنرص

 عيل

 لعهد أبيهامتوليته مكان أخيه وليًا 
 80، ص7ج

 82، ص7جيعزيه بولد وبنت ماتا سويًا ويبارك اختيار ولده أمحد املكرم لوالية  عيل بن حممد املستنرصربيع األول  70

                                                            

 مذكور.( غري 44)

 (  ألنه مفقود األول.45)
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 العهد، واملوافقة عىل فتح حرضموت هـ459

 151، ص7ج يبرشه بوالدة غالم أسامه أمحد )املستعيل فيام بعد( عيل بن حممد املستنرص هـ467 71

 

 كاتبها 

يمتد تاريخ كتابة هذه السجالت )الرسائل( إىل أكثر من أربعة عقود، وال ُيعرف عىل وجه التحديد كاتب هذه السجالت / 

الرسائل، حيث مل يذكر كاتبها اسمه كام هو معتاد يف الرسائل الديوانية، لكن هناك مالحظة غريبة بعض اليشء، وهي العبارة الواردة 

 فهل هذا يعني أن السجالت كتبت بخط اخلليفة نفسه؟!« بخط اليد الرشيفة النبوية»من تلك السجالت: يف مقدمة كل سجل 

أستبعد هذا األمر، فاخلليفة ال يسمح وقته بتدبيج تلك الرسائل وكتابتها ورصف الوقت واجلهد يف ذلك، مع وجود ديوان 

قق الرسائل عبد املنعم ماجد عىل ذلك بأن تلك العبارة تدل عىل لإلنشاء حتت ترصفه وفيه خرية الكّتاب واملنشئني. وقد علق حم

( وهو رأي وجيه. ويمكن أن أضيف أهنا تعني اطالعه شخصيًا عليها، وربام يعني التوقيع 46مباركة اخلليفة للرسائل وترشيفها)

(. وهبذا 47الكلامت للربكة والترشيف)عليها وعىل صحة ما فيها. ويؤكد هذا الرأي أبو شامة الذي قال إن اخللفاء يكتبون بعض 

 نتجاوز عن مناقشة ما إذا كان اخلليفة نفسه هو َمن كتب أم ال. ونحاول معرفة الكاتب احلقيقي للرسائل.

ويبدو أنه من الصعب حتديد كاتب هذه الرسائل حيث إن الزمن الذي ُكتبت فيه يمتد إىل أكثر من أربعني سنة كام أرشت قبل 

 أن يستمر كاتب يف ديوان اإلنشاء طيلة تلك املدة.قليل، وال يمكن 

وكام قال ابن الصرييف، فإن يف ديوان اإلنشاء الفاطمي عّدة ُكّتاب، مخسة منهم هم الرئيسيون، وكل واحد منهم متخصص بنوع 

 (. ومع هذا، مل نستطع الوصول إىل َمن كتب هذه السجالت.48من اإلنشاء)

حماولته حرص كّتاب ديوان اإلنشاء يف عهد اخلليفة املستنرص وابنه املستعيل، لكن حماولته تلك مل وحُتفظ للدكتور عبد املنعم ماجد 

 (:49تسفر عن نتائج أكيدة. وكان قد مجع أسامء الُكّتاب عىل النحو اآليت)

 يف عهد اخلليفة املستنرص:

(، ويل الدولة 51م()1041هـ/433(، حممد بن أمحد بن حممد العميدي )50م()1039هـ/431أمحد بن عيل بن خريان )ت

(، حممد 54م( )1078هـ/470(، املؤيد يف الدين هبة اهلل الشريازي )53(، أبو سعيد العبدي )ت؟( )52موسى بن احلسن )ت؟( )

                                                            

 .14( السجالت، ص46)

 .314، 179، ص1( الروضتني يف أخبار الدولتني، ج47)

 ( القانون يف ديوان الرسائل، مقدمة املؤلف.48)

 .16-15( السجالت، ص49)

؛ السيوطي، 337، ص7م الزاهرة، ج؛ ابن تغري بردي، النجو154، ص7؛ الصفدي، الوايف، ج382، ص3( ينظر عنه: ابن خلكان، وفيات األعيان، ج50)

 .233، ص2حسن املحارضة، ج

م عن كريس الدكتور عبد العزيز املانع بجامعة امللك سعود باململكة العربية 2013( ينظر عنه: مقدمة حمقق رسائله التي نرشها إحسان الثامري سنة 51)

ات املحلية الشامية املعارضة من خالل رسائل العميدي، جملة جامعة القصيم للعلوم السعودية؛ خلود األمحدي، اخلطاب السيايس للدولة الفاطمية جتاه الزعام

 .9، عدد 2016اإلنسانية لسنة 

 .130، ص1؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج233، ص2؛ السيوطي، حسن املحارضة، ج337، ص7( ينظر عنه: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج52)
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(، أبو احلسن 56()1094هـ/487(، أبو عبد اهلل احلسني بن سديد الدولة املاسكي )ت55م( )1085هـ/478بن جعفر املغريب )

 (.58م()1089هـ/482(، احلسن بن عبد الصمد بن أيب الشخباء )ت57رابليس )ت؟( )طاهر بن وزير الط

 (.59ويف أوائل حكم اخلليفة املستعيل: حممد بن حممد احلسيني )ت؟()

 يف – عرضاً  –لكنني اكتشفت واحدًا من أوائل َمن كتب هذه السجالت، وهو اكتشاف أكيد ليس فيه جمال للشك، حيث جاء 

وهو الذي راسل (: »...... 60م( )1058هـ/450رمحن اليازوري )تال عبد بن عيل بن احلسن الوزير عن رحج ابن روايات إحدى

ليحي ملا ثار باليمن، فأقام الدعوة الفاطمية باليمن (. وهبذا يكون قد كشف أول اسم من أسامء ُكّتاب السجالت 61«)الصُّ

 املستنرصية.

ليحي اسم أيب الفرج عبد اهلل بن حممد الذي انتدبه اخلليفة  وورد يف السجل الثالث املحتوي عىل جتديد والية عيل بن حممد الصُّ

ليحي أن يتوجه إليه بمكاتباته  املستنرص للعمل يف ديوان اإلنشاء خلربته يف الكتابة وطالقة لسانه باخلطابة، وطلب من األمري الصُّ

 و وإن مل ُيذكر رصاحة عىل أنه كاتب السجل، إال أنه من املحتمل جدًا أن يكون أحد كّتاب تلك السجالت.(. وه62وخماطباته)

 مبناها

مجيع السجالت تسري وفق أسلوب واحد يكاد يكون يف قالب موحد، وذات صياغة متشاهبة. يقوم بناء السجل عىل عنارص 

نبوية( ثم البسملة، ثم املرسل وهو اخلليفة مسبوقًا بنعوته وألقابه: عبد اهلل واضحة املعامل تتكون من: عبارة )بخط اليد الرشيفة ال

ووليه، اإلمام، أمري املؤمنني، ثم اسمه واسم أبيه. وبعد هذا يذكر اسم املرسل إليه بالنعوت واأللقاب اخلاصة به، والدعاء له. ثم 

د( فاحلمد من جديد، ثم موضوع السجل. وبعد ذلك ينهي الكاتب السالم والتحميد والصالة عىل النبي والدعاء لألئمة. ثم )أما بع

 السجل بخامتة موحدة تقريبًا تتكون من تاريخ إنشاء السجل والتحميد والتصلية.

وهي مجيعها موضوعة يف قالب متشابه من التعابري والسجع واجلناس واملحسنات البالغية األخرى، ويظهر فيها كلها االقتباس 

 ت القرآن الكريم.واالستشهاد بآيا

                                                                                                                                                                                          

 .233، ص2ارضة، ج( ينظر عنه: السيوطي، حسن املح53)

 .382، ص2( ينظر عنه: املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج54)

 .203، 202، ص2؛ السيوطي، حسن املحارضة، ج195، ص2؛ املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج322، ص2( ينظر عنه: املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج55)

 .87لصرييف؛ اإلشارة إىل من نال الوزارة، ص؛ ابن ا13، ص3؛ ج333، ص2( ينظر عنه: املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج56)

؛ النويري، هناية 204، ص2؛ السيوطي، حسن املحارضة، ج333، 272، ص2؛ املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج92( ينظر عنه: ابن الصرييف، اإلشارة، ص57)

 .284، ص28األرب، ج

؛ الصفدي، الوايف، 587، ص18؛ سري أعالم النبالء، ج83، ص33م، ج؛ الذهبي، تاريخ اإلسال89، ص2( ينظر عنه: ابن خلكان، وفيات األعيان، ج58)

 .44، ص12ج

 .245، ص28؛ النويري، هناية األرب، ج143، ص5؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج13، ص3( ينظر عنه: املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج59)

 .73( ينظر عنه: ابن الصرييف، اإلشارة إىل من نال الوزارة، ص60)

 .132ابن حجر، رفع اإلرص، ص( 61)

 .38( السجالت، ص62)
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 ومما يسرتعي انتباه الباحث هنا أن هذا التشابه يف قوام السجالت مل يتغري عىل الرغم من طول املدة الزمنية التي كتبت فيها.

 فحواها

موضوعات السجالت املستنرصية متنوعة، وهي تشمل: مظاهر العالقات بني مرص واليمن، وأوامر من اخلليفة موجهة إىل 

ليحيني ، وإخبار عن شؤون السياسة الداخلية واخلارجية، والبشارة بميالد، والتعزية بموت، وإجابات عن أسئلة يوجهها الصُّ

ليحيني. وتزخر تلك  ليحيني ورضاهم عنهم، ومنح األلقاب واملنح من اخللفاء للصُّ ليحيون للخلفاء، وتعبري عن ثقة اخللفاء بالصُّ الصُّ

ليحيني خالل أربعة عقود يف عهدي املستنرص واملستعيل. فهي رسائل إدارية السجالت بامدة ضافية عن العالقات  الفاطمية بالصُّ

ليحيني والتأكد من سري األمور يف اليمن وما يتبعها دعويًا من  صادرة من الديوان الفاطمي إىل حكومة اليمن ملتابعة أعامل الصُّ

(، ونظام الدعوة الفاطمية 64(، وسلطات اإلمام الدينية والدنيوية)63واليات. فتتضمن عىل سبيل املثال: نظام اإلمامة الفاطمية)

ليحيني صالحيات اختيار الدعاة يف األماكن البعيدة كاهلند)65واتساعها) (، 67(، والقريبة كاإلحساء وُعامن)66(، فقد كان للصُّ

زينة الدولة مثل: الفطرة التي تدفع يوم (، وبعض املصادر املالية اخلاصة خل68وسلطات الوزراء وألقاهبم وما يتصل بحفل تنصيبهم)

(، وتتضمن أيضًا إعالن بعض األخبار مثل البشارة بوالدة األمري أمحد بن 70(، والنجوى التي يدفعها للمذهب)69عيد الفطر)

 مثل قتل (، أو توجيه ألحد األمراء باختاذ إجراء معني72(، أو إعالن خرب ُيراد نرشه بني الناس)71املستنرص الذي لقب باملستعيل)

(. وفيها كثري 74(. كام إن يف السجالت بعض املظاهر االجتامعية املهمة عن االحتفاالت الرسمية )73عبد اهلل الركايب العايص عليهم)

من املصطلحات ذوات املدلوالت التارخيية واحلضارية يف خمتلف النواحي السياسية واإلدارية والعسكرية مثل وصف مشهد ركوب 

( ومشهد جملس 75ديه العساكر بمالبسهم واخليول بزينتها واألسلحة وأنواعها، واألعالم والبنود واأللوية وألواهنا)اخلليفة وبني ي

(، وبعض 78(، وبعض أنواع املالبس واخللع واجلواهر)77(، واملنجنيقات)76البيعة للمستعيل وما به من أوصاف أهبة امللك)

                                                            

مسألة اإلمامة( ملحمد النعيامت، جملة  –. وكذلك )أثر التشيع يف السجالت املستنرصية 58، 37، 35، 32، 14،  3، 2( ينظر عىل سبيل املثال السجالت: 63)

 .2018لسنة  1، العدد 4جامعة احلسني بن طالل للبحوث، املجلد 

 .43، 37، 35سبيل املثال السجالت: ( ينظر عىل 64)

 .63، 58، 54، 50( ينظر عىل سبيل املثال السجالت:65)

 .63، 50، 41( ينظر السجالت: 66)

 .63، 58، 54، 50( ينظر السجالت: 67)

 .59، 34( ينظر عىل سبيل املثال السجلني: 68)

 .23( ينظر عىل سبيل املثال السجل: 69)

 .2( ينظر عىل سبيل املثال السجل: 70)

 .6( ينظر السجل: 71)

 .31، 27( ينظر عىل سبيل املثال السجالت: 72)

 .16( ينظر السجل: 73)

 .64، 31، 30، 27، 19، 13، 1( ينظر عىل سبيل املثال السجالت:  74)

 .14( السجل: 75)

 .34( السجل:76)
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 املصطلحات االقتصادية.

 أمهيتها

 السجالت من أهم مصادر تلك الفرتة من العالقات الفاطمية اليمنية. وتظهر تلك األمهية من:تعد هذه 

 سجاًل. وهو عدد ليس قليل، يمكن من دراستها توفري مادة مهمة عن العالقات الفاطمية اليمنية. 71كثرهتا، فهي  .1

  درجة من الوثوق.اطالع اخلليفة شخصيًا عىل ما كتب فيها ومباركته هلا، فهي بذلك تتمتع بأعىل .2

 امتداد زمنها لفرتة طويلة وخاصة إذا عرفنا أن عهد اخلليفة املستنرص يمتد إىل نصف قرن تقريبًا. .3

تنوع ما جاء فيها واختالفه وتباين أغراض الرسائل مما جيعلها غنية باملادة التارخيية وخاصة يف جمال النظم السياسية  .4

ليحية. فمنها  يمكن استخراج مادة تتعلق بـ: اإلمامة، صالحيات اإلمام، داعي الدعاة، الوزير، نظام الدعوة، للدولتني الفاطمية والصُّ

 نوعية العالقات بني الطرفني، وغري ذلك مما ذكرناه قبل قليل.

ليحية، ويظهر من  ومن خالل هذه السجالت يمكن استعراض العالقات الدينية والسياسية بني مرص الفاطمية واليمن الصُّ

ا اهتامم الفاطميني املتزايد بشؤون احلجاز والتشديد عىل أمهية اخلطبة هلم يف احلرمني الرشيفني لكسب والء املسلمني، ولعدائهم خالهل

ليحيني بإخضاع احلرمني لسلطتهم، وبالتايل لنفوذ  الشديد للعباسيني الذين فقدوا سيطرهتم عىل األماكن املقدسة. كام يظهر متسك الصُّ

 (.79الفاطميني)

ليحية وخاصة تلك املتعلقة بالسفارات املتبادلة) (، وتوثق بعض أحداث التاريخ 80كام تظهر بعض نظم الدولتني الفاطمية والصُّ

(، 82(، وبعض الثورات الداخلية مثل ثورة جند لواتة، وثورة القائد بلدكوش)81الفاطمي مثل فقداهنم السيطرة عىل إفريقية)

ليحيني ملا هلم من والء تام للفاطميني)وتوضح ثقة املستنرص  واملستعيل ب  (. 83أرسة الصُّ

لكن املالحظة املهمة أن هذه السجالت تصحح بعض املعلومات التارخيية التي أخطأ فيها بعض املؤرخني. فعىل سبيل املثال ذكر 

صفر  14والدته كانت يف  هـ، يف حني أن أحد السجالت يذكر بوضوح أن467بعض املؤرخني أن والدة اخلليفة املستعيل كانت سنة 

 (.84هـ)452

ليحي عىل أهنا  م، وموت ابنه 1080هـ/473م أو 1066هـ/459كام أورد بعض املؤرخني سنة مقتل األمري عيل بن حممد الصُّ

م، لكن يف هذه السجالت تصحح هذه املعلومات حيث جزمت بأن ذلك كان يف سنة 1091هـ/484املكرم بسنة 

                                                                                                                                                                                          

 .35، 34( السجالن: 77)

 .43( السجل: 78)

 .62، 7، 4، 3( ينظر عىل سبيل املثال السجالت: 79)

 .55، 12( ينظر عىل سبيل املثال السجلني: 80)

 .5( ينظر السجل: 81)

 .56( ينظر السجل: 82)

 .63، 58، 54، 50( ينظر عىل سبيل املثال السجالت: 83)

مة .، وكذلك انظر عبد املنعم ماجد ، مقد153-151،  ص7(، وكذلك السجل الذي أورده عامد الدين، عيون األخبار، ج6( ينظر السجل رقم )84)

 .21السجالت ص 
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ليحي يف حني أن السجالت تقدم هذه املعلومة (. كام إن امل85م)1066هـ/459 صادر اليمنية مل تذكر اسم خليفة عيل بن حممد الصُّ

 (.87م)1061هـ/453(، ألن أخاه األكرب مات يف حياة أبيه سنة 86بوضوح وهو حممد الذي خلف والده)

فاطمي، مثل: أمري اجليوش، ومن خالل هذه السجالت نرى بعض األلقاب الرسمية واملصطلحات املهمة اخلاصة بالعرص ال

(. بل إن هذا اخلليفة يعتربه كأبيه اإلمام الظاهر 88وكافل قضاة املسلمني، وهادي دعاة املؤمنني، وأيضًا باب اخلليفة املستنرص )

نرى (. وبعد موت املستنرص، 90(، وأمر بأن خيطب معه، له والبنه األفضل من فوق املنابر، وبأن يبطل اخلطبة للخليفة وحده )89)

استفحال نفوذ الوزير األفضل، وتدخله يف تعيني اخلليفة املستعيل. وعصيان نزار االبن األكرب للمستنرص ضد أخيه األصغر املستعيل، 

 (.91والدور الذي لعبه الوزير األفضل )

ليحيني كام يظهر من السجالت املستنرصية  اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

ليحيني. ومن خالل هذه السجالت  تفصح السجالت املستنرصية عن اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه اليمن يف عهد األمراء الصُّ

 التي قدمنا عرضها ووصفها تتضح عنارص ذلك اخلطاب، والتي يمكن أن نجملها بام يأيت:

ليحيني يركز عىل دور الفاطميني يف  نجاح الدعوة يف اليمن ورد الفضل إليهم يف إقامة كان اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

ليحية. وهذا يعود يف نظري اىل أمرين: األول ألهنم كانوا يمدوهنم بالنصائح واملباركة والتوجيهات وأساليب الدعوة،  الدولة الصُّ

معلوم لك أن أمري املؤمنني » والثاين كي يذكروهنم دائام بفضلهم فيبقى الصليحيون عىل والئهم وطاعتهم. جاء يف أحد السجالت:

أنشأك يف أرض دولته، ومّهدك يف حجر دعوته، وبسط إليك يدًا باالصطناع رقتك إىل حمل مل ُيَرّقه أحد من أبناء جنسك، ورصف إليك 

ة، وجيهز من عنايته ما أنالك به منالة مل ختطر يف ضمريك ونفسك، وأنه يف كل حني جيدد لديك النعمة، ويلبسك من مالبس العز خلع

 (.92« )إليك من األدعية ما يكون يف الدنيا حرزًا....

ليحيني وانتقال امللك إىل خليفته )ابنه( نجد أن اخلليفة الفاطمي يوافق عىل تسلم االبن ملقاليد احلكم  عند وفاة أحد األمراء الصُّ

لنصائح واإلرشادات مشفوعة بالدعاء بالتوفيق مكان أبيه، ويبارك هذا االنتقال، ويأمر باستمرار الوالء والطاعة، ويقدم بعض ا

وملا كنت املولود »(. فعند وفاة األمري عيل بن حممد واعتالء ابنه حممد العرش أرسل له اخلليفة املستنرص موافقة ومباركة منها: 93)

                                                            

 .19. وكذلك انظر عبد املنعم ماجد ، مقدمة السجالت ص 60، 40( ينظر السجلني: 85)

 .19. ، وكذلك انظر عبد املنعم ماجد ، مقدمة السجالت ص 40( ينظر السجل 86)

 .60، 40( ينظر السجلني: 86)

 

 (.53، )هامش 79لفاطميني اخلارجية، ص. وينظر: اجلواري، سياسة ا79، ص7( السجل املحفوظ يف عيون األخبار، ج87)

 . 21( ينظر عىل سبيل املثال السجل 88)

 . 58( ينظر عىل سبيل املثال السجل 89)

 . 15( ينظر السجل 90)

 . 43، 35( ينظر عىل سبيل املثال السجلني 91)

 .39( من السجل 92)

 .71، 68، 67، 49، 48، 46، 40، 37، 36، 26، 17، 14، 10، 2( السجالت: 93)
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ملا عرف أمري املؤمنني أنك نجيب الذي وضع يف مهد اإليامن،... وكان والدك األمري ممن خدم الدين فأخدمه اهلل سبحانه الدنيا، ... و

وابن نجيب رأى وباهلل توفيقه أن يمد إليك باالصطناع يدًا هي الباسطة ليد أبيك، ... وأن جيعلك خليفة لدينه ودنياه،... فعليك 

.... هذا عهد أمري بتقوى اهلل، ... وطاعة إمامك الذي بطاعته يقبل اهلل سبحانه منك الطاعة، ... واملحافظة عىل رشيعة جده رسول اهلل

 (.94« )املؤمنني إليك فكن له قائاًل بالسمع والطاعة...

 اخلليفة موافقة إىل بحاجة – يبدو كام –وعىل الرغم من االنتقال السلس ملقاليد احلكم من أمري إىل آخر، وهو أمر واقع، إال أنه 

 من األمري يتلقاها التي الرشعية بمثابة املوافقة تلك إن حيث األمهية، غاية يف أهنا إال شكلية بدت وإن موافقة وهي. ومباركته الفاطمي

تصح حكومته واألحكام الرشعية التي يصدرها موظفوه، واملتعلقة بالقضاء ورضب النقود  وبالتايل واليته، فتصح األمر، ويل

 واحلسبة، وما إىل ذلك.

واعمل بقضايا عهد »مري بحكم اليمن، ويتضح هذا من قول اخلليفة: وكانت تلك املوافقة بمثابة العهد الذي يعهد به اخلليفة لأل

فقد رأى أن يصطنعك ويلحقك برتبته، وينصبك منصبه ويرقى بك »(. وقال يف أحد السجالت: 95« )أمري املؤمنني إليك هذا

ايض، وقلدك ما كان قلده من ونّصبك منصب امل»(. وأرسل إىل عيل بن أمحد بن عيل الذي توىل احلكم مكان أبيه فعاًل: 96« )درجته

(. كام 97« )الدعوة اهلادية، واألحكام واملظامل وما معها يف سائر أعامل اليمن، وما يسّهل اهلل فتحه ألمري املؤمنني من البالد واألعامل

بادر إليك بنصب ولدك، »أرسل للسيدة احلرة يبلغها أنه يقلد ابنها مكان أبيه املتوىف، وكان ابنها قد تسلم احلكم فعليًا، يقول هلا: 

(. وحينام تويف األمري عيل بن حممد، أرسل اخلليفة إىل ابنه أمحد وكان وليًا لعهد أبيه، 98« )وأصدر التقليد بموضعه وأورثه رتبته

د فيام عن ساق اجل»ويوصيه بأن يشّمر «. وقد نفذ إليك من تقليدنا ما جللك جالل البهاء»فتسلم احلكم تلقائيًا، أرسل إليه يقول: 

وإن كان أمري املؤمنني قد فوض إىل ولدك األمر وارتضاه، وجعل إليك أمري »(. ويف سجل آخر يقول: 99« )حيفظ نظام األمور

أمجع هذه الرتبة »(. وأرسل يف سجل آخر: 100) «...واإلعطاء والنقض واإلبرام والعقد احلل – احلرة امللكة خياطب –املؤمنني معه 

 ( ليؤكد سلطته ونفوذه.102ينرش سجله بني الناس ويقرأ عىل املنابر )(. ثم يطلب أن 101« )إليك

ليحي لويل عهده، وتلك املباركة هي التي جتعل اختيار األمري لويل  وليس هذا فحسب، بل إن اخلليفة يبارك اختيار األمري الصُّ

 (.103عهده تعيينًا رشعيًا )

                                                            

 .2( من السجل 94)

 .10( من السجل 95)

 .14(  من السجل 96)

 .46، والسجل 26( من السجل 97)

 .36( من السجل 98)

 .40( من السجل 99)

 .48( من السجل 100)

 .68( من السجل 101)

 .67( من السجل 102)

 .81-80، ص7. وينظر عيون األخبار، ج70( من السجل 103)
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مري الذي توىل مقاليد احلكم يأمره بطاعة أخيه وإعطائه البيعة، كي ال ولتأكيد سلطانه، يوجه اخلليفة الفاطمي سجاًل إىل أخي األ

 (.104خيرج األمر من بيتهم وال حيدث انشقاق كام يرصح بذلك )

ليحيون حريصني عىل هذه املوافقة واملباركة والتي تشكل يف حقيقة األمر تفويضًا رشعيًا بحكم اليمن.  لذلك كان األمراء الصُّ

ليحيني أن اخلليفة يؤكد عىل وجوب استمرار الطاعة وتقديم الوالء، قال يف سجل ومن مظاهر اخلطاب ا لسيايس الفاطمي للصُّ

(. ويؤكد عىل ذلك يف سجل 105وجيب عليك أيتها احلرة التدرع بمدارعها )الطاعة(، والسلوك يف أحسن مسالكها )»للملكة احلرة: 

يأمرك أن تستمر عىل »(، أو 106« )ضا واستمرارًا يف طاعته عىل الطريقة املثىلوفوزًا لدى أمري املؤمنني بالر».... آخر هلا فيقول: 

 (.108«)يأمرك باالستمرار عىل طريقتك املثىل يف اخلدمة»(، أو 107«)اخلدمة املرضية

األمراء كام يظهر اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه اليمن من توجيه األوامر إىل كافة ذوي النفوذ والسلطان يف اليمن يأمرهم بطاعة 

ليحيني، و اجلري عىل هذا السنن املشكور، ويفرض عليكم التدين بطاعة داعيكم ..... وطاعة والدته وحرم عليكم »الصُّ

 (.109«)خمالفتهام

ويركز اخلطاب السيايس الفاطمي عىل االستقرار الداخيل لليمن فهو والية مهمة بالنسبة للدعوة الفاطمية، ومنه تدار شؤون 

يتضح بعد قليل. ومن خالل بعض السجالت نرى متابعة اخلليفة ألحوال اليمن الداخلية، ففي أحد السجالت  واليات أخرى كام

ليحي لإلصالح ونزع فتيل القتال واحلرب،  نرى أن اخلليفة يتابع الرصاع بني أحد زعامء القبائل وبني أبناء عمه، وتدخل األمري الصُّ

ليحي جتاه ذلك)كام نرى أن اخلليفة كان عىل اطالع تام بت  (.110فصيالت ذلك النزاع وأشخاصه، ورضاه عن ترصف األمري الصُّ

كام يتبني من سجل آخر اطالع اخلليفة عىل حادث آخر عكر صفو األمن واالستقرار يف اليمن وهو خروج أحد الزعامء عىل 

كذلك يف الثورة التي قامت هبا قبائل مذحج (، و111األمري، وانتصار األمري عليه، فيبارك له اخلليفة نرصه وختلصه من ذلك الثائر)

(. لذلك نرى اخلليفة املستنرص يبارك لألمري أمحد بن عيل بن حممد انتصاراته وسيطرته عىل عدد من احلصون 112والنخع وعنس)

(. كام نرى تركيز اخلطاب السيايس الفاطمي عىل إظهار ثقة اخلليفة باألمراء 114(  وهي نيف وعرشون حصنًا)113والقالع)

ليحيني وجتديد تلك الثقة باستمرار، ففي أحد السجالت الصادرة للملكة احلرة جاء:  وقد مُتهد لك حرضة أمري املؤمنني يف هذه »الصُّ

                                                            

 .17( من السجل 104)

 .20( من السجل 105)

 .49السجل ( من 106)

 .25( من السجل 107)

 .63( من السجل 108)

 .38( من السجل 109)

 .7( من السجل 110)

 .61( من السجل 111)

 .4( من السجل 112)

 .41( من السجل 113)

 .58( من السجل 114)
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األفعال املوفقة ... وظللت متميزة بالثقة ومفتخرة بالسداد وحسن املوافقة.... وقد كان أمري املؤمنني ندبك من قبل ويندبك، وفوض 

ليحي أن يكسب ثقة اخلليفة، وأن 115« )يرتيض سداد رأيك...وُيفوض إليك، و (. داللة عىل استمرار الثقة، فقد استطاع األمري الصُّ

 (.116يصبح أشبه ما يكون نائبًا له يف حكم اليمن )

ويظهر  وجعل أمري املؤمنني بيديك من زمام دعوته مقاليدها رأى مواصلتك بام يظهرك»ومن رسالة إىل أيب احلسن عيل بن أمحد: 

 (.117« )للناس رأيه اجلميل فيك وتقدمتك وأن يتابعك بإحسانه إحسانًا...

ليحي الذي يثق  وكتب اخلليفة املستنرص رسالًة إىل كافة الزعامء اليمنيني يقرر فيها بأنه راض عنهم طاملا كانوا مطيعني لألمري الصُّ

وكان سجل أمري املؤمنني نفذ إليك جوابًا عام ورد منك ... »(. وكتب إىل أمحد بن عيل 118فيه ويضع فيه حسن الظن حلكم اليمن )

(. ومن 119« )شاهدا بتجديد اصطناعه لك.... بأن زاد يف رسمك أمري األمراء وساق إليك من الترشيف ما تنيف معه عىل العظامء

يرفع درجتك إىل أعىل عليني وجيعل لك  رأى أمري املؤمنني أن يرّشفك بمناجاته هذه وما يقدمه ترشيفاً »رسالة أخرى إىل امللكة احلرة: 

اقتىض ذلك أن أصدر أمري املؤمنني إليك ملطفه هذا ناطقًا بام حباك به من رتبة ».... ، و«بسطة حترزين هبا فخر الدنيا والدين.....

 (.120« )االختصاص، وأوصلك من زلفة االستخالص وأصحبه ما ينوه باسمك يف الناس

وخيتصك ... ويعلم القريب والبعيد أنك وولدك امللك من حرضة أمري املؤمنني يف أعىل مكان ال جياريكام »وكتب إىل احلرة أيضًا: 

 (.121« )يف شأوه أحد من األقران

فقد صدرت السجالت املعظمة عن املواقف النبوية مضمنة جتديد تقليد ولدك امللك، وخرجت األوامر املعظمة إىل »وكذلك: 

وساق إىل ولدك من الترشيفات واأللقاب »(. ويف سجل آخر: 122« )يف سائر األعامل اليمنية بطاعتكام السالطني وكافة املؤمنني

 – احلرة امللكة – هلا الواصل – اخلليفة –وهو (. »123« )والتكرمات ما شفعه بام هو أزيد من ذلك ... وجدد هذه املكاتبة إليك

 (.124« )يف والتلقيب جمدد الكرامة.... من اخللع والترش كتابك ورود سبق فقد....  بالدعاء

ليحي واستمرار الطاعة، وذلك ببث عبارات  من هذه النصوص يالحظ أن اخلطاب السيايس الفاطمي حياول إبقاء الوالء الصُّ

د قابل التمجيد لألمراء وإرضاء دواخلهم النفسية، وإعطائهم املزيد من املكانة الالئقة هبم واملتميزة عن سائر القبائل اليمنية. وق

ليحيون تلك الثقة بالوالء التام واالمتثال ألوامر اخلالفة الفاطمية بكل طاعة وقبول. ويتضح هذا من بعض النصوص مثل:  الصُّ

                                                            

 .36( من السجل 115)

 .329، ص7( ينظر: الداعي عامد الدين، عيون األخبار، ج116)

 .37( من السجل 117)

 .38( من السجل 118)

 .42السجل ( من 119)

 .44( من السجل 120)

 .45( من السجل 121)

 .52( من السجل 122)

 .55( من السجل 123)

 .61( من السجل 124)
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(. لذلك حرص الفاطميون 125« )عرض بحرضة أمري املؤمنني كتابك الوارد دااًل عىل مقامات خدمتك، ومتضمنًا الشكر إلمامك»

ليحيني عىل  مكانتهم واختصاصهم هبم واحلفاظ عىل حرص توارث عرش اليمن فيهم. وقد عرب أحد السجالت عن عىل طمأنة الصُّ

وأنكم تتوارثون هذه الدعوة ولدًا عن ولد ونحب أن تثقي هبذه اجلملة وتستمري عىل »دعم الفاطميني للملكة احلرة حيث قال: 

اعلم أنك خليفته يف بالد اليمن، وقر عينًا بام أعطاك اهلل من ف»(. وجاء يف سجل آخر: 126« )وتريتك املحمودة وتشمري يف اخلدمة

وأنِت أيتها احلرة مل تزايل متمسكة بحبل اإليامن.... ومل يزل »(. وعربت بعض السجالت عن ذلك بام ال لبس فيه: 127«)الرتبة السنية

 (.128« )أمري املؤمنني عاملًا بقدر موضعك من السداد والرجحان

ية سجالن يف غاية األمهية، ويعدان ركنًا أساسيًا من أركان اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه إىل األمراء ويف السجالت املستنرص

ليحيني يف اليمن، ومها خيتصان باألزمة السياسية الكربى التي نشأت إثر وفاة اخلليفة املستنرص، إذ نشأ يف البالط الفاطمي تيارا ن، الصُّ

رص: املستعيل ونزار، فقد نشب خالف يف األرسة احلاكمة بني من رأى أن املستعيل هو صاحب احلق كل منهام ينارص أحد ولدي املستن

(. لكن التيار األقوى كان املساند 129يف خالفة أبيه، حسب وصيه أبيه، كام احتجوا، وبني الفريق القائل بأحقية نزار وهو األكرب )

 كبري يف األرسة الفاطمية، واخلالفة بصورة عامة. (، وحدث انشقاق130للمستعيل، وقد توىل اخلالفة بالفعل )

أحد هذين السجلني كان موجهًا من زوجة اخلليفة املستنرص والدة املستعيل إىل امللكة احلرة تؤكد فيه أن زوجها الراحل أوىص 

ن بنقل األمر إليه، واستوى عىل واختصه دون األوالد بمزية إلفه وأنسه، ... وأعل»البنها الذي لقب باملستعيل وأكد عىل ذلك ترصحيًا، 

 (.131« )رسير مملكته

وقد علمِت ما كان صدر »والسجل اآلخر صدر عن املستعيل نفسه إىل امللكة احلرة يعرب فيه عن األمر نفسه، فقد خاطبها بقوله: 

 (.132« )كرامته ... وذلك بالنصإليك من حرضة أمري املؤمنني عندما أصاره اهلل تعاىل إليه من إرث خالفته وأفاضه عليه من ثوب 

ليحية باخلرب أو إلفادهتا بام جيري يف القاهرة، وإنام ألمر أكرب، وهو أخذ البيعة والوالء،  وليس هذان السجالن إلعالم امللكة الصُّ

ل األفواج ( مشهد جملس البيعة وكيفية دخو43وبالتايل بقاء اليمن مستقرة يف حوزة الفاطميني، وقد وصف كاتب السجل املرقم )

حسب رتبهم عىل اخلليفة وأداء البيعة. ويبدو أن هذا الوصف التفصييل تشجيع للملكة اليمنية وإذكاء حلامسها باإلرساع إىل إرسال 

 بيعتها.

ويف كال السجلني رشح عن نشوء الفتنة بني األخوين، وأن إخوة املستعيل بمن فيهم نزار قد بايعوا بالفعل، لكن نزار حسب تفسري 

 «.أدركه احلسد، واستزله الشيطان»ك اخلطاب ذل

                                                            

 .3( من السجل 125)

 .52( من السجل 126)

 .60( من السجل 127)

 .48( من السجل 128)

 .383، ص8( ينظر: ابن األثري، الكامل، ج129)

 .196، ص2بعدها؛ وينظر: املواعظ واالعتبار، ج وما 11، ص3( رصد املقريزي مشهد بيعته، اتعاظ احلنفا، ج130)

 .35( من السجل 131)

 .43( من السجل 132)
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م صورة طبق األصل من حيث الرشح 1095هـ/489صفر سنة  8ويكاد أن يكون السجالن ومها صادران يف اليوم نفسه 

ربًا والتفصيل وإبداء األسباب واحلجج والتفسري. وقد بدت الرواية الرسمية يف هذا اخلطاب أن نزار بعد أن نقض بيعته انسل لياًل ها

إىل اإلسكندرية ومجع حوله منارصيه ممن مجعته هبم أسباب الشقاق والغدر نفسها حسب تعبري كاتب السجل، الذي يكمل مصورًا 

اخلليفة املستعيل باحلكيم احلليم بأن اخلليفة ساس هذه األزمة بكل حكمة وأناة واستخدم أسلوب اللني واحلزم، وأن نزارًا ومن معه 

غوا، إىل أن التقى اجلمعان يف موضع يقال له كوم الريش بجوار القاهرة، فاهنزم نزار وهرب، ثم دارت حرب قد فجروا وظلموا وب

أخرى فاهنزم أيضًا، ثم سار إىل اإلسكندرية وحتصن هبا فحارصها جيش املستعيل وشد عليها احلصار ورضهبا باملنجنيق، فاستسلم 

 (.133ى مات)نزار ومن معه، وتسلم املستعيل نزارًا فحبسه حت

ويف السجلني تفصيالت كثرية عن سري املعارك، وتفسري أسباب الفتنة. وأخريًا بني الكاتب سبب ذلك الرشح الطويل، فيقول: 

وملا كانت احلرة عندنا باملكان املشهور، ومن اإليامن واإلخالص .... رأينا اطالعها عىل هذه اجلملة من جهتنا ليتوفر هلا الفخر »

(. ويف ختام 134« )ج هلا السبيل إىل مطالعتنا بمستجدات األحوال والرتقب شديد لوصول ذلك مع أخبار احلوزة...واجلامل، وينته

(. أي إن املطلوب من هذين السجلني 135السجل اآلخر يؤكد اخلطاب عىل أن امللكة احلرة جيب أن تعلم هذا وتعمل بحسبه )

ليح يني بمواصلة الوالء واالستمرار بالطاعة، وهو أمر يشكل عنرصًا مهاًم من عنارص إيصال فكرة استقرار هيبة الدولة، واإلحياء للصُّ

 اخلطاب السيايس الفاطمي.

وكان الذي ضمن عرش اخلالفة للمستعيل يف نزاعه مع أخيه نزار الوزير األفضل شاهنشاه ابن بدر اجلاميل، فقد أدى دورًا كبريًا يف 

(. وكان املستنرص قد رفع 137م)1094هـ/487الترصف يف شؤون الدولة سنة (، وكان قد خلف أباه يف الوزارة و136ذلك )

ليحي كي يأمر خطباء اليمن بأن يذكروه يف اخلطب عىل املنابر وأن  منزلته إىل جانب منزلة أبيه، ونّوه بذكره، وأرسل إىل األمري الصُّ

الل اإلسالم، رشف األنام، نارص الدين، خليل أمري يدعوا له. جاء يف ذلك السجل: وملا كمل ولده األجّل األفضل سيف اإلمام، ج

ر املؤمنني أبو القاسم شاهنشاه فضاًل ومتامًا .... رأى أمري املؤمنني أن ناط به قدام والده ُعرى التدبري، وعذق به سياسة ما وراء رسي

ني ومن سائر جلة الدولة وأرشافها، اخلالفة من كبري وصغري، وأمر بإنشاء سجل قرىء يف اإليوان، بمرأى ومسمع من أمري املؤمن

وأمرائها وأوليائها، وجنودها وعساكرها وخاصتها وعامها ... وأصدر نسخة السجل املذكور إىل مجيع أعامل الدولة .... رأى أمري 

 وسائر البلدان واألعامل املؤمنني أن يزيده رتبة إىل رتبته، فخرج أمره أن يدعى له عىل املنابر العلوية املستنرصية بالقاهرة املعزية ومرص

يف أيام اجلمع واألعياد يف اخلطب بعد الفراغ من أداء فرض الدعاء ألمري املؤمنني، وللسيد األجل أمري اجليوش. وأمري املؤمنني يأمرك 

 (.138أن تعمل هبذا املرسوم، وتوعز إىل اخلطباء بالبلدة واألعامل التي تليك قريبها وبعيدها....)

                                                            

 .197، ص15؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج384، ص8( ابن األثري، الكامل، ج133)

 .35( من السجل 134)

 .43( من السجل 135)

 الدور السيايس واحلضاري لألرسة اجلاملية. –( عن دور بدر اجلاميل وابنه األفضل ينظر: دخيل، الدولة الفاطمية 136)

 .195، ص2( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج137)

 .27. وينظر السجل 15( من السجل 138)



 ...م من خالل11هـ/ 5جتاه الصُّليحيني يف اليمن يف النصف الثاين من القرن  ياألمحدي: اخلطاب السياسي الفاطمخلود بنت حممد 

- 319 - 

ب، فإن أباه كان قد متكن من اخلليفة املستنرص، ومتكن من اإلمساك بكل مفاصل الدولة السياسية واإلدارية وليس هذا بمستغر 

ليحيني. وهو مملوك أرمني كان مملوكًا جلامل الدولة  واالقتصادية. وكان عنرصًا مهاًم من عنارص اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصُّ

وما زال يأخذ نفسه باجلد من شبيبته فيام يبارشه ويوطن نفسه عىل قوة العزم فيام يرومه ويتنقل يف ابن عامر فلذلك قيل له بدر اجلاميل 

الرتب العلية حتى ويل بالد الشام وتقلد إمارة دمشق من قبل املستنرص مرتني وثار عليه أهلها وكانت يف إمارته الفتنة العظيمة التي 

فلام فسدت أحوال مرص وتغريت   . ثم إنه رحل عن دمشق إىل مرص وقلده املستنرص عكا  . احرتق فيها قرص اإلمارة وجامع بني أمية

فلام كاتبه املستنرص ودخل إىل القاهرة حتكم يف بالد   . أمورها وخربت كان يبلغه ذلك فيتحرس ملا يبلغه ويتلهف لكونه بعيدًا عن مرص

فاشتدت مهابته   . د مملكته وسلم إليه أمور خالفته فضبطها أحسن ضبطمرص حتكم امللوك ومل يبق للمستنرص من أمر وألقى إليه مقالي

 (.139يف قلوب اخلاصة والعامة وخاف سطوته كل جليل وكبري لعظم بأسه وكثرة بطشه)

ويف هذه السجالت إشارات كثرية له ترتاوح بني اإلعالم عن مكانته يف نفس اخلليفة ويف الدولة، واألمر بطاعة أوامره وعدم 

ها، والثناء عليه، واإلسهاب بمآثره ودوره يف إعالء شأن اخلالفة واحلفاظ عىل استقرارها وأمنها وسالمتها، مما يمكن أن يوصف خمالفت

 باملبالغة، بل إن بعضها مبالغات صارخة.

ش، سيف فهو باإلضافة إىل األلقاب الرسمية الكثرية التي حظي هبا من اخلالفة، وهي: حرضة السيد، األجّل، أمري اجليو

(. ُوصف بأوصاف كبرية للداللة 140اإلسالم، نارص اإلمام، كافل قضاة املسلمني، وهادي دعاة املؤمنني، أبو النجم املستنرصي)

عىل مكانته يف الدولة، مثل: قسيم املهجة وخدينها، وويل الدعوة وقرينها، والعضب القاطع، والربهان الالمع، وحمله لدى أمري 

النعوت اجلليلة عن شأو فضائله. وقد ناط أمري املؤمنني بثاقب تدبريه عرى الدين والدولة فأحكم أمراسها  املؤمنني حمل من قرصت

الذي جدد اهلل تعاىل به وعىل يده معامل »(. ويف سجل آخر: 141« )وقلده ما وراء رسير اخلالفة من الدعوة اهلادية ومصالح األمة...

واحلال منه حمل اإلمام الظاهر إلعزاز دين اهلل .... »...... (، 142« )أعالمها بعد طموسهاالدولة الفاطمية بعد دروسها وأقام بسيفه 

كان ومل يكن ألمري املؤمنني بدٌّ من أن يرقيه فوق الفراقد، وحيله منه حمل الوالد، وجيعل له مقام امللك، وينزله يف عقد خالفة اإلمامة م

ر فيه ملعًا يف الدنيا والدين من مناقبه، وسريًا من كثري اخترص من مآثره .... وفوض السلك .... وكتب أمري املؤمنني بذلك عهدًا، ذك

رأى أمري املؤمنني ألن ينصبه منصب أبيه اإلمام الظاهر إلعزاز »(، 143« )إليه أمور امللك الذي استخلفه اهلل تعاىل عىل سلطانه.....

قًا وغربًا ... ثم كان من استفتاح عمله أن نظر يف أمر احلرمني املحروسني دين اهلل، وأن ينوط به ما دون رسير ملكه، ومقعد خالفته رش

 وإعادهتام إىل ملكة الدولة بعد أن علمت فروق منابرمها األقدام الرجسة من الفئة األموية العباسية ... فانبسط إليه انبساط الولد إىل

واكتتب له سجاًل .... وقرئ السجل املذكور يف  وجعله كافل قضاة املسلمني، وهادي دعاة املؤمنني.(. »144« )والده

                                                            

 .329، ص2( املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج139)

 عىل سبيل املثال. 34، 31، 26، 19، 18، 15، وينظر السجالت: 14( من السجل 140)

 .16( من السجل 141)

 .32 ( من السجل142)

 .34( من السجل 143)

 .58( من السجل 144)
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عضد اهلل به الدين، »(، 146«)الذي استحفظه ما وراء رسير اخلالفة، وناط به رشقًا وغربًا أمور الكافة....(. ».... 145«)اإليوان....

ت، واملوهبة التي وهبها لدولته وأمتع بطول بقائه أمري املؤمنني. وهو اآلية التي أطلع اهلل هبا ألمري املؤمنني شمس اخلالفة فرشق

 (.147«)ولإلسالم فظهرت وأرشقت، والسيف الذي انتضاه عىل مجوع الباطل فزهقت ومتزقت

ِذيَن آ وذكر يف أحد سجالته يف الثناء عىل بدر اجلاميل اآلية: ﴿ َا الَّ بُُّهْم َيا َأهيُّ
َمنُوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِ

ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَاُفونَ  ٍة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ بُّوَنُه َأِذلَّ
لَِك  ۚ  َلْوَمَة اَلِئٍم  َوحُيِ  َواهللَُّ  ۚ   َيَشاءُ  َمن ُيْؤتِيهِ  اهللَِّ َفْضُل  َذَٰ

« فكان من توجهت إليه إشارة هذه اآلية يف هذا الزمان هو السيد األجّل أمري اجليوش...»(، وأردف اآلية بقوله: 148﴾) َعِليم   َواِسع  

(149.) 

ليحيني وهلذه املكانة الكبرية التي وصلها بدر اجلاميل والتي تنطق هبا هذه السجالت نرى اخلطاب السيايس الف اطمي املوجه إىل الصُّ

يركز عىل وجوب االعرتاف بفضله والرجوع إليه، واطالعه عىل ما جيري يف اليمن من أحوال سياسية، وتقديم السمع والطاعة له، 

أن مؤداها واالئتامر بأوامره. وهناك سجالت كثرية تتضمن هذه املعاين، وهي وإن اختلفت فيام بينها يف التعبري واجلمل والعبارات إال 

واحد واضح، وهو تقديم الوالء له. ففي أحد السجالت الصادرة إىل امللكة احلرة يأمرها باطالع بدر املستنرصي بأخبار اليمن. 

واستدعي ذلك بالشكر اجلزيل، وطالعي الوالد السيد أمري اجليوش بأنبائك، وما جيب أن يعلم من تلقائك فهو خليفتنا وباب »يقول: 

ليحي قائاًل: 150)« دعوتنا ...  وملا كنت بحرضة أمري املؤمنني األثري موقعك، اللطيف »(. وخاطب أحد السجالت األمري الصُّ

وأشعرك (. »............. 151«)موضعك، خرج أمره إىل ديوان اإلنشاء بكتب هذا السجل وإصداره إليك مضمنًا هذه اجلملة

 (.152« )دعوته فيام يدعوك إليه ساعيًا... بعظيم قدره ليكون شعارًا بمحبته مناديًا، وإىل تلبية

وكتب إىل احلرة عن خروج بعض الثائرين يف الصعيد واستطاعتهم فصل الصعيد ومتكن اجليش الفاطمي من استعادته. ثم يقول: 

ليحي) جلاميل (. ولعل أوضح ما جاء يف طلب تقديم الوالء لبدر ا153إن اخلليفة أوىص بدرًا املستنرصي بولدك يقصد األمري الصُّ

فوّل وجهك نحو هذا السيد األجّل يف مقاصدك، واجعله قبلة دينك يف مصادرك »( حيث قال: 34ذلك املكتوب يف السجل )

 (.154« )ومواردك...

ليحيني يف عيدي الفطر واألضحى تعرب  ويبدو من هذه السجالت أن من رسوم اخلالفة الفاطمية إرسال رسائل إىل األمراء الصُّ

                                                            

 .59( من السجل 145)

 .18( من السجل 146)

 .15( من السجل 147)

 .54( سورة املائدة، اآلية 148)

 .56( من السجل 149)

 .21( من السجل 150)

 .59( من السجل 151)

 .32( من السجل 152)

 .66( من السجل 153)

 .34( من السجل 154)
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يفة يوم العيد من مناسك، والتأكيد عىل أن اخلليفة خطب يف الناس، وأنه عاد بعد االنتهاء من الفرائض إىل قرصه بأمان عام قام به اخلل

هـ، 451هـ، 445وسالم. وقد وجدت يف السجالت املستنرصية سبعة سجالت يف هذا املضامر أرسلت يف عيد الفطر من سنوات: 

هـ. ويف هذه السجالت السبع وصف يكاد يكون مفصاًل 478هـ، 476هـ، 474هـ. ويف عيد األضحى من سنوات: 480هـ، 478

ملوكب اخلليفة منذ ركوبه إىل عودته إىل القرص اخلاليف، مع اإلسهاب يف وصف مشهد املوكب وما به من جيش وحرس وسالح وما 

وقد ركب إىل املصىل يف عسكر تدك »يد إىل ذلك من أهبة امللك. جاء يف أحد السجالت: وكتاب أمري املؤمنني وارد عليك يوم الع

األرض دكًا بسنابك خيلها وجيوش تغطي رحاب الفضاء بمديد ذيلها، وزجل بوقات وطبول تشق أفئدة الصدور وبنود منشورة 

نرص اهلل عليه متظاهر، فربز إىل مصاله يف شيعته، وأنصار دعوته حمفوفًا »(. و155« )أمحرها وأصفرها ورايات نرص وبريق سيوف

من ظهور أمري املؤمنني لقضاء سنة العيد ( »...... 156« )أوليائه وجنوده وجيوش دولته وعبيده... واألمور جارية عىل االستقامةب

(. وجاء يف 157« )مؤيدًا من اهلل بالنرص العزيز وتوجه إىل مصاله يف اهليئة اجلامعة للعز.... وقد عاد إىل قصور إمامته مشكورًا سعيه

ري املؤمنني من قصور خالفته إىل مصىل عيده، وجرى يف الصالة واخلطبة والنحر عىل أفضل رسم، واألمور توجه أم»سجل آخر: 

وأمور اخلاص والعام عىل أفضل النظام جارية، وكان ركوب أمري املؤمنني إىل ( »......... 158« )بحرضته جارية عىل أحسن جمارهيا

(. ويف سجل آخر يؤكد أن بدر اجلاميل كان معه، حيث توجه 159....« )مصىل عيده ومسريه يف جشه الذي غّص القضاء بجنوده

 (.160« )مقام صالته حمفوفًا بأوليائه وأنصار ملكه، مكنوفًا من وليه السيد األجل أمري اجليوش...»اخلليفة إىل 

بأداء شعائر العيد، وإنام كان اهلدف احلقيقي من هذه السجالت  لكن هذه السجالت مل تقترص عىل إخبار األمراء الصلحييني

ليحيني  إيصال أفكار مبطنة بوجوب البقاء عىل الطاعة والوالء. وليس هذا فحسب، وإنام طلبت تلك السجالت من األمراء الصُّ

 ل معاٍد للدولة. إعالن ما جاء هبا عىل الناس يف أرجاء اليمن إلشاعة روح احلزم، واخلشية من التفكري بأي عم

ليحيني مهم ألهنم من أعوان الدولة وأنصارها ومن ذوي املكانة املميزة  وقد برر اخلطاب السيايس الفاطمي هذا بأن إعالم الصُّ

وملا كنت وليًا خملصًا..... ولك يف دولته املكان املكني ويف الوالء والنصح احلبل املتني أشعرك أمري »فيها. جاء يف أحد السجالت: 

املؤمنني نبأ هذا اليوم الكريم ليرشح بمرسته صدرك ويشتد ببيانه كاهلك وأزرك... وتوعزه بإشاعة منصوصة فيمن قبلك من املؤمنني 

أعلمك أمري »(. ويف سجل آخر: 161«)وعبيد الدولة ورعاياها.... ويستوي بمعرفته األمري واملأمور. فاعلم ذلك وأوعز بالعمل به

أعلمك أمري املؤمنني نبأ عيده السعيد ليقدم »(. وكذلك: 162«)به أعواد املنابر وتنرشه يف البوادي واحلوارض املؤمنني نبأ عيده لتعطر

                                                            

 .13( من السجل 155)

 .1( من السجل 156)

 .18من السجل  (157)

 .64( من السجل 158)

 .27( من السجل 159)

 .19، وينظر السجل: 30( من السجل 160)

 .27( من السجل 161)

 .13( من السجل 162)



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 322 - 

أعلمك أمري املؤمنني بنبأ يومه، لتوعز بإذاعة مضمونه »(. وأيضًا: 163«)إذاعته يف عملك وإشاعته يف كل من بعد وقرب قبلك...

 (. وهذا هو املغزى واملقصد من إرسال تلك السجالت. 164«)عداءلتبتهج به قلوب األولياء وتنخفض له مناكب األ

ليحيني يركز عىل انتصارات جيش الدولة عىل أعدائها، وهزيمة  وانطالقًا من هذا، فإن اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

ليحي أرسل اخلارجني عليها، وأن األمور مستقرة مستتبة، واألمن خييم عىل كل نواحي الدولة، جاء يف سجل إىل  عيل بن حممد الصُّ

م اخلرب عن خروج ابن باديس عن طاعة الفاطميني يف إفريقية، وإن اخلليفة أطلق نحوه قبيلتي رياح وزغبة 1063هـ/455سنة 

فحورص وانترص اجليش الفاطمي بعد أن استأمن قادة جيشه وفتح حصن قابس وأعيدت اخلطبة للفاطميني، والتعامل 

 (.165بنقودهم)

م بني املشارقة واملغاربة من فرق اجليش الفاطمي، وخاصة طائفة لواتة وهم 1074هـ/467فتنة التي نشبت يف حمرم سنة ويف ال

ألف رجاًل، وصاروا يلحون يف طلب األموال املرة تلو املرة، حتى شارفت خزائن الدولة عىل النفاد عىل حد تعبري كاتب السجل،  50

دان األدنى واألعىل من ملكة الدولة، لكن بدر اجلاميل استطاع إمخاد الفتنة وإرجاع البلدان وخرجت اإلسكندرية والبحرية والصعي

 (.167(، بل وتثبيت احلكم الفاطمي يف البالد الشامية)166اخلارجة إىل حظرية الدولة)

(. وهناك 168الدولة) وامتدادًا لتلك الفتنة قام بلدكوش وهو أحد قادة الفرق العسكرية بسد منافذ القاهرة، وأعلن خروجه عىل

 (. وقد انترص بدر اجلاميل يف كل تلك األزمات السياسية / العسكرية. 170(، وتغّلب القيسية عىل البحرية وأعامهلا)169فتنة لواتة)

ثم تفرغ لتدبري أمر احلرمني الرشيفني وإعادة ذكر الفاطميني فيهام. ثم تأمل حال اإلسكندرية فإذا هم يف عداوة أهل بيت »

، وهو ما يفهم منه بوضوح أهنم ضد احلكم الفاطمي. ثم تأمل أحوال الصعيدين.... وأخريًا خياطب السجل األمري أمحد ..«الرسول..

بن عيل بن حممد قائاًل: وملا كنت من قلب أمري املؤمنني باملكان املكني وجب أن يكشف احلجاب عن وجه ...... وملا كنت وليد حجر 

 (.171«)املؤمنني إشعارك بنبأ ما طرق دولته من طوارق السوءالدولة العلوية.... رأى أمري 

ومن سجل أرسل إىل امللكة احلرة قال كاتبه إن أمري املؤمنني يعلمك استقامة األمور بحرضته وجرهيا عىل مأموره وإرادته... فأما 

تغلب عىل بلدان منه والتف حوله كثري من العرب والسودان، فسار إليه بدر وهزمه وعاد  ما يتعلق بالصعيد فإن صبح األوكني

 (.172الصعيد إىل ملكة الدولة)

                                                            

 .18، وينظر السجل: 1( من السجل 163)

 .30( من السجل 164)

 .210، ص6خلدون، ج؛ تاريخ ابن 186، ص8؛ الكامل البن األثري، ج77. وينظر: ابن الصرييف، اإلشارة، ص5( من السجل 165)

 .314، ص2( املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج166)

 .82، ص4. وينظر: تاريخ ابن خلدون، ج56( من السجل 167)

 .242، ص2( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج168)

 .299، ص2( املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج169)

 وما بعدها. 306، ص2( املقريزي، اتعاظ احلنفا، ج170)

 .57( من السجل 171)

 .66من السجل ( 172)
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وربام يمكن لنا أن نعد السجل الذي أرسلته أخت اخلليفة املستنرص )وليس من ديوان اخلالفة( من ضمن اخلطاب السيايس 

املغزى ذاته، فقد أرسلت تؤكد استقرار األمور واألحوال وذلك بحسن سياسة أمري  الفاطمي ألنه يسري يف االجتاه نفسه، ويصب يف

اجليوش )بدر اجلاميل / املستنرصي(. وقد أعلمك أمري املؤمنني يف سجله ما أجراه اهلل عىل يديه من الفتك باألعداء ومتلك البالد التي 

 (.173كانوا احتووا عليها ما يغني عن إعادة الرشح)

ليحيني بأخبار الواليات نابع من رغبتهم إعطاء حتذيرات مبطنة هلم كي يأخذوا العربة ويبدو أن اال هتامم الشديد بإعالم الصُّ

 وحيافظوا عىل الوالء والبقاء يف دائرة نفوذهم.

ليحيني طلب األموال بام فرضوه عليهم حتت مسميات خمتلفة، مصب وغة ومن أهم عنارص اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصُّ

ليحيني. فمن رسالة أرسلها املستنرص إىل أيب احلسن عيل بن أمحد بن عيل  بصبغة رشعية بطبيعة احلال، كي تلقى القبول والرضا من الصُّ

ليحي سنة  ( ويشدد يف طلبها، ويرفض أعذار 174م يطلب فيها أمواالً أسامها: الصدقات والفطر والنجاوي)1088هـ/481الصُّ

ليحي يف تأ خريها أو التساهل فيها، وجيعلها فرضًا عليه، كام عىل كل مؤمن كالصالة والصوم واحلج واجلهاد. ويأمره هبذا األمري الصُّ

وملا ورد »أمرًا. وأجد أن نص هذا السجل / الرسالة يعرب عن الفكرة تعبريًا واضحًا. لذلك آثرت أن أضعه بنصه كي تتضح الصورة 

تراخي محل النجاوي إىل حني اجتامعها واحتشادها ومحلها وما رشحته من السبب يف  كتابك تضمن فصل منه سؤالك قبول العذر يف

ذلك، فقد قدم أمري املؤمنني القول، وأوضح األمر، وأنه ال قصد له إال توفر حظك وحظ املؤمنني من الرغائب، وأن جيلببكم منها 

فاهلا، وال سيام من ُنصب الدعوة خاصة، أن يقدم االهتامم هبا أفضل اجلالئب، وأنه ال يسع أحد من املؤمنني تأخريها، وال حيل له إغ

مع كل فرض من األعامل، وأن ال ُيرتىض منه فيها بالتمسح واإلحالل، فأما ما هو عليك يف الذمة عام تربع به جدك، وساحمك أمري 

ه فيه عن نفسك وعن سلفك الذي املؤمنني منه بنصفه وحللك منه بسؤالك، ومل جيعل لك أن تؤخر محل النصف بأي عذر تعذر ب

أخرجه من ماله، وجعل عليك تبعته ودرك مآله، ولوال موضعك املحروس من أمري املؤمنني، وأنك داعيه الذي جيب أن يكون بلسانه 

 وحمققًا، مل ير أمري يف أمور الدين ناطقًا، وفيام يعود بتأدية الفرائض عىل واجبها متحرقًا وإىل اهلدى مشوقًا وشائقًا، وبام يريض اهلل عامالً 

 (.175«)املؤمنني معاودة بعدما سلف من أمره، وبان من تبصريه

ويطلب ديوان اخلالفة الفاطمية يف أحد السجالت املسارعة بإرسال املال وعدم تأخريه وحتريم تأخري يشء منه، وذلك يف سجل 

ه: ..... وقد صدر منّا ومن السيد األجّل )يقصد بدر اجلاميل( صدر للملكة احلرة يظهر أنه إعادة ملا كان قد طلب منها سابقًا، جاء في

من املكاتبات يف عدة مقام ما جيب أن يتوىل الوقوف عليها والعمل هبا وتنفيذ املرسوم فيها، ذلك ما جيب عليكم وعىل املؤمنني قبلكم 

 (.176منها. فاعلمي ذلك وسارعي إليه) من األعامل والفطر وغري ذلك من احلقوق القديمة واحلديثة. والتحريم يف تأخر يشء

ويظهر التشدد الفاطمي يف طلب األموال من اليمن يف سجل آخر جاء فيه: فقد علمت بام توجبه الرشيعة من معرفة حدود اهلل 

د من وأداء حقوقه، ومنذ الزمان الطويل فلم يرفع إىل بيت مال أمري املؤمنني من الفطر والزكوات والنجاوي واألعامل درهم واح

                                                            

 .28( من السجل 173)

 .22( النجوى هي ما يدفعه املستجيب للمذهب. مقدمة عبد املنعم ماجد للسجالت املستنرصية، ص174)

 .23( من السجل 175)

 .21( من السجل 176)
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 (.177جزيتك. ولقد كان العذر قائاًم ملوانع الطريق واآلن فقد زالت، ومل يبق عذر تعتذر به وال مانع طريق يمتنع ألجله)

ليحي أن يرسل إىل احلرمني الرشيفني عرشة آالف دينار لتنفق عىل شؤون  ويف سجل خمروم املستهل يأمر فيه اخلليفة األمري الصُّ

 (.178«)إشعارهم بكون ذلك حمموالً بأمر أمري املؤمنني لك فيهوأرباب الرسوم، و»احلرمني 

ليحيني كانوا يرسلون األموال )خوفًا وطمعًا(، فهم يريدون تأييد اخلالفة هلم ومباركتها وإعطائهم الرشعية،  ويبدو أن الصُّ

ألحيان كام تقدم قبل قليل. لذلك وخيشون تأخر اإلرسال ألن يف ذلك إثارة لغضبهم، ويتضح هذا من تأخر إرسال األموال يف بعض ا

نراهم يرسلون دفعات كبرية من األموال وإن مل نعلم مقدارها بالضبط. لكن من خالل النصوص املتبادلة يمكن استشفاف ضخامة 

ليحي  أي –وأهدى »(. قال ابن حجر: 179األموال واهلدايا املرسلة إىل القاهرة)  آالف عرشة قيمته ما املستنرص إىل –األمري الصُّ

 (.180)«ذلك بمثل عهد هلم يكن ومل دينار،

وجاء يف رسالة من املستنرص إىل امللكة احلرة جيدد ثقته هبا ويشكرها عىل والئها املستمر للفاطميني، ويوافق عىل تويل ابنها مكان 

القرابني والزكوات والنجاوي »زوجها املتوىف، ويطمئن عىل أحوال اليمن الداخلية، ينهي رسالته بإخبارها أن ما أرسلته من أموال: 

وصل مجيعه كاماًل كام كانت ذكرته يف كتاهبا املقرون باألموال. وخيربها أيضًا بأن األموال قد محلت إىل بيت املال. « وأعامل املؤمنني

حمول مستصغرًا يف جنب وإن كان امل»ويقدم هلا مقابل ما أرسلته له مدحيًا ورضًا، لكن املستغرب أن ذلك الرضا ليس تامًا، فيقول هلا: 

فواضل أمري املؤمنني وجزيل منائحه، فإن أمري املؤمنني إنام خيص املؤمنني عىل االزدالف بام حيملونه ألنه زكاة مفروضة عليهم، 

تزكيهم وتطهر أعامهلم وتقرهبم من رضا اهلل. فاعلمي ذلك من أمر أمري املؤمنني ورسمه، ومتثيل ما سطره لك من حكمه، وواصيل 

 (.181« )بأنبائك وجماري األمور قبلك

م عن وصول املال الذي أرسله، والذي 1087هـ/480ويعرب سجل آخر أرسل إىل األمري أيب احلسن عيل بن أمحد بن عيل سنة 

ونالوا به  القرابني من مالك، ومال من سميته من املؤمنني... وقد تقبله أمري املؤمنني لرافعيه، ودعا هلم بالربكة والرمحة»نص عىل أنه 

(. ومن سجل آخر: 182« )احلظوة يف الدنيا واآلخرة، وزكت به أعامهلم زكاة الصاحلني املوفقني املتقربني إىل اهلل تعاىل بمقبول القرابني

 فأما ما محلته من ألطافك التي ساقها سائق اإلخالص، وقربات املؤمنني املتقرب هبا طالبو اإلخالص فقد جعل أمري املؤمنني القبول»

 (.183« )هلا ثمنًا، وساق إليك وإليهم من صلواته وتزكيته ما يكون هلم سكناً 

وكام نرى فإن اخلليفة الفاطمي قابل وصول تلك الدفعات من األموال بالقبول والرضا والدعاء وبإرسال خلعة من خاص 

                                                            

 .57( من السجل 177)

 .62( من السجل 178)

؛ أبو خمرمة، تاريخ ثغر 416، ص6؛ الدواداري، كنز الدرر، ج56تبرص، ص؛ ابن املجاور، تاريخ املس299، ص2( ينظر املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج179)

 .161عدن، ص

 .132( رفع اإلرص، ص180)

 .36( من السجل 181)

 .37( من السجل 182)

 .3( من السجل 183)
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 ( لتشملهم بركته!184« )صىل هبا آخر مجعة من رمضان»مالبسه 

ليحيني التوجيهات بخصوص احلرمني الرشيفني، وكام هو معروف فإن احلرمني ومن ركائز اخلطاب السيايس ا لفاطمي جتاه الصُّ

الرشيفني يف مكة واملدينة كانا من أهم ما حرص عليه الفاطميون من واليات ملا هلام من مكانة كبرية يف نفوس املسلمني، وملا يمثله 

 كان كام –املؤثر يف توازن النظام السيايس بني الدول؛ لذلك حرص الفاطميون احلرمان الرشيفان سياسيًا، فمن يملكهام يكون العنرص 

واحلجاج  احلج موسم وسالمة هلام، املؤدية الطرق وتأمني الرشيفني، احلرمني شؤون استقرار عىل – قبلهم والعباسيون األمويون

ليحيني وهم األقرب للحجاز، واألقدر عىل حفظه)185) (. وشكل هذا جزءًا من اخلطاب السيايس 186(. وكان ذلك منوطًا بالصُّ

ليحيني.  (. قال ابن األثري يف حوادث سنة 187« )بل جيعل األعامل اليمنية واحلجازية واحدة يف االهتامم بأحواهلا»الفاطمي جتاه الصُّ

ليحي إىل مكة مالكًا هلا، فأحسن السرية فيها وجلب إليها األقوات ورفع جور من ت1063هـ/455 قدم وظهرت منه م: دخل الصُّ

 (.188أفعال مجيلة )

وسجل أمري املؤمنني هذا إليك مقصور  عىل »ويف هذه السجالت سجل مقصور عىل شؤون احلج واحلرمني الرشيفني، جاء فيه: 

بام  إعالمك بام أذن به من ذلك ودعا إليه، ورغب يف إتيانه وحض عليه، لتقّدم التأذين به يف من قبلك، وتشعر من استطاع إليه سبيالً 

يف قصده من الفوز بالغنيمة، واجلزاء عنه بالرمحة الواسعة العميمة، ليأخذوا للحج أهبته، ويعدوا له عدته،.. فام حمصت الذنوب بمثل 

النجاة  مناحلج إىل بيت اهلل، والعياذ بحرم اهلل، واجلهاد يف سبيل اهلل، واهلل يعني أمري املؤمنني عىل ما حياوله من صالح األمة، ويؤثره هلا 

والعصمة، ويسأله إحسانًا إليها يف العاجل، وتوفيقًا يستوجب به سعادة األجل، بحوله وطوله. فاعلم ما أعلمك أمري املؤمنني، وأذعه 

يف من وكلت إليه إيالته من املسلمني، وتقّرب بام تأتيه يف ذلك إىل رب العاملني، وإن حدثتك نفسك بحقوق الوجه املعني ...... 

 (.189« )رًا عند اهلل ومثوبة، وهو ضبط أمر ما إليك من البالد، وأمن من فيها من العبادوأعظم أج

ليحي شد من  ليحي يذكر أنه تلقى كتابًا من صاحب مكة خيربه أن األمري الصُّ وأرسل اخلليفة املستنرص إىل األمري عيل بن حممد الصُّ

ليحي أزره ووقف معه يف إقامة األمن، وأنه راض عنه كل الرىض وي ثني عليه أمجل الثناء، وأنه أمر صاحب مكة بأن يتخذ األمري الصُّ

 (.190ردءًا ونصريًا، ويأمره أن ال يتعرض له)

وملا كان استقرار بالد احلجاز واطمئنان احلرمني الرشيفني من األمور التي هتم اخلالفة الفاطمية، فإن ذلك أخذ حيزًا من اخلطاب 

ليحيني باعتبارهم أصحاب القوة اإلقليمية يف املنطقة، فقد رأينا اخلليفة املستنرص يوازن بني األمري السيايس الفاطمي الذي أصدر للصُّ 

ليحي ورشيف مكة ليهدئ النزاعات واملشاكل، واتضح هذا من سجلني اثنني أصدر األول منهام سنة  هـ، ففي رسالة تعزية 460الصُّ

                                                            

 .62( من السجل 184)

 اخلاص بسياستهم يف احلجاز.( عن أمهية احلجاز بالنسبة للفاطميني ينظر: العامري، السياسة اخلارجية للدولة الفاطمية، الفصل 185)

 .240( حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص186)

 .54( من السجل 187)

 .100؛ ابن ظهرية، اجلامع اللطيف، ص66؛ املقريزي، الذهب املسبوك، ص186، ص8( الكامل، ج188)

 .58، 57. وينظر السجلني: 9( من السجل 189)

 .4، وينظر السجل: 3( من السجل 190)
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ليحي يعزيه بوفاة والده وأخيه، وينتهز الفرصة ليحل اإلشكال احلاصل بينه أرسلها املستنرص إىل أيب احلسن أمحد بن عيل بن  حممد الصُّ

ليحي قد شكاه إىل اخلليفة ألن والده كان قد أرسل أمواالً  وبني حممد بن جعفر بن أيب هاشم احلسيني صاحب مكة، وكان األمري الصُّ

إىل ذلك، إال أن الرشيف استحوذ عىل ذلك املال ألموره الشخصية؛  إىل مكة إلصالح ما حيتاج إىل إصالح، وصيانة عيون املياه وما

ليحي وأراد أن يسري إليه ويبطش به، فوجه إليه اخلليفة أمرًا بأن يلتزم أسلوب املجاملة ما استطاع، وأن يتعامل معه وفقًا  فغضب الصُّ

ِذي َبْينََك َوبَ  لآلية: ﴿ تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَّ ُه َويِلٌّ مَحِيم  اْدَفْع بِالَّ اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ  ، ْينَُه َعَداَوة  َكَأنَّ وا َوَما ُيَلقَّ ِذيَن َصرَبُ اَها إاِلَّ الَّ َوَما ُيَلقَّ

 (.192«)عن حرمك ودفعت فإن عظم عليك األمر فال جناح عليك فيام منعت به»(، 191)﴾َعظِيمٍ 

ليحي سنة  ليحي يشكو فيه 1056هـ/448أما السجل الثاين فأرسل إىل عيل بن حممد الصُّ م وكان ردًا عىل كتاب من األمري الصُّ

رشيف مكة أيضًا عىل أمر مل يتضح من السجل، لكن توجيه اخلليفة الفاطمي كان وجوب التزام التهدئة، فقد وازن بينهام، وأمسك 

فمعلوم عندك ومستقر يف نفسك ما ترعاه احلرضة هبذا الرشيف من »ن الوسط كام يقال، وكان أمره واضحًا حيث قال: بالعصا م

حرمة النسب، وتوجيه من حق اللحمة والسبب، وتراه من صلة الرحم، وتؤثره من حفظ الذمم، ومفهوم مكانك املكني لدى أمري 

ملؤمنني وحلمته، وأنت بحيث أنت من التربيز يف مشايعته وطاعته؛ ففرض كل منكام معني املؤمنني. وإذا كان هو بمثابة من قربى أمري ا

عىل صاحبه القيام به، واجب عىل كليكام إرضاء أمري املؤمنني بتنكب سبيل املقال وجتنبه، وينبغي لك أن توفيه أجر املودة يف القربى، 

 (.193« )ه من نرصة حق بيتهوجيب عليه أن حيلك حمل السواد من ناظره بحكم ما سعيت في

ليحي وبمعاجلة خالفه مع صاحب مكة. ويوافق عىل وساطته يف نقل قضاء مكة من  ويف أحد السجالت يشيد اخلليفة باألمري الصُّ

(. وبذلك نزع فتيل النزاع بينهام، وهدأ األحوال ليستقر احلجاز وينعم باألمن 194قاضيها عبد اهلل بن إبراهيم احلسيني إىل حفيده )

 كام كان حيرص عليه الفاطميون.

وكغريها من الدول تعرضت الدولة الفاطمية لنشوب ثورات عىل حكمها يف كل والياهتا تقريبًا. وكانت اليمن من ضمن 

الواليات التي شهدت ثورات ورفض للنظام السيايس القائم ألسباب كثرية ليس مكان دراستها يف هذا البحث. وقد كان بعضها قويًا 

ليحيني يتضمن حثًا هلم عىل بحيث تز عزع معها احلكم الفاطمي لبعض الوقت. لذلك نرى أن اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصُّ

ليحيون يف إمخاد تلك الثورات وهتدئة األوضاع.  مالحقة اخلارجني عىل السلطة الفاطمية وإشادة بالدور الذي قام به الصُّ

ليحيني سنة 195ج والنخع وعنس )من ذلك الثورة التي قامت هبا قبائل مذح ( وخلعت طاعة الفاطميني وأتباعهم الصُّ

ليحيني 1063هـ/455 م، وقد استمرت تلك الثورة لبعض الوقت واعتصمت القبائل الثائرة يف املعاقل واحلصون. لكن الصُّ

 بام قام به األمري عيل بن حممد استطاعوا أخريًا االنتصار عليهم وإمخاد ثورهتم. ويف هذه السجالت إشادة من اخلليفة املستنرص

                                                            

 .35-34اآليتني ( سورة فصلت، من 191)

 .40( من السجل 192)

 .12( من السجل 193)

 .4( من السجل 194)

 ( ضبطها نارش السجالت: عبس.195)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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ليحي من انتصار وتوطيد حكم الفاطميني يف اليمن )  (.196الصُّ

ليحيني تقليدهم أمر الدعوة الفاطمية يف بعض الواليات والبلدان مثل احلجاز  ويشمل اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه إىل الصُّ

ق تعيني نائب عنهم، وذلك ملا حيمله اخلليفة الفاطمي ومدبرو الدولة من وُعامن واإلحساء واهلند، وتكليفهم بإرادة شؤوهنا عن طري

ليحيني، وجيدونه عندهم من والء مطلق. ففي سجل أرسل إىل أمحد بن عيل بن حممد سنة  م 1075هـ/468ثقة كبرية لألمراء الصُّ

وأنه خلف ولدًا نجيبًا صاحلًا ألن يسد جاء فيه: وأما ما ذكرته من حال غرس الدين يوسف بن حسني الصدابواري ومضيه لسبيله 

ليه مسده وينوب يف خدمة الدعوة النبوية منابه فتأمل أمري املؤمنني ملا أمل به من قضاء اهلل سبحانه، وتقدم باصطناع ولده، ورّد الدعوة إ

وبعد، فإن تلك الديار )اهلند( موكولة  وإنفاذ التقليد به، وتعجل بتلقيبه بلقب أبيه غرس الدين، واهلل تعاىل يوفقه ويصلح عىل يديه قبل

(. ورتب لنواحي ُعامن اخلالية اليوم من 197إىل نظرك فيها، واعتناقك مصالح شأهنا، فاجر عىل شاكلتك املرضية يف مراعاة مثلها)

جيب صدوره  الدعوة من ينتدب لصالح حاهلا وطالع احلرضة بام يكون من اعتامدك يف هذا الباب ليصدر إليه من حرضة اإلمامة ما

(198.) 

وأما ما أوردته من شأن الداعي املقيم »م أيضًا جاء فيه: 1075هـ/468وهناك سجل من املستنرص إىل أمحد بن عيل بن حممد سنة 

كان باهلند ومضيه لسبيله، وقولك يف دعاء احلاجة إىل من يسد مسده وحيفظ نظام املؤمنني بتلك الديار فأنت أقرب الناس إىل ذلك 

الهم بالقبض فيه والبسط. فافسح يف ذلك .... ولك من سكون أمري املؤمنني إليك أوفر احلظ. فدبر من يسد مسده وكاتب اخلط وأو

 (.199« )بذكر من يقع االعتامد عليه لنعضده باملكاتبة ونشده

انت خارجة من أعامل ومدينة ُعامن وإن ك»........... م: 1076هـ/469ويف العام التايل أرسل إىل أمحد بن عيل بن حممد سنة 

احلوزة، وبعيدة القطر من بالد احلرضة، فإن أمري املؤمنني تعني عىل نفسه إنكار ما ال تبلغه االستطاعة. وملا انتهى إىل حرضة أمري 

عذق أمر  املؤمنني حال املدينة املذكورة )ُعامن( وما جرى فيها من الغالء والفساد واخلروج عن قضايا الرشيعة احلنيفية........ وقد

احلرم املحروس وأعامله بواليتك ووكله إىل تدبريك وسياستك بحكم كون األعامل اليمنية واحلجازية واحدة يف االهتامم بأحواهلا 

ولقرب أعاملك من أعامهلا، ونفذ هذا التقليد لك عن حرضة أمري املؤمنني مضمنًا من تفخيم أمرك... رأى أمري املؤمنني أن يضيف إىل 

ري يف نظرك والية مدينة ُعامن لكوهنا أيضًا ألعاملك جماورة، تقلد ما قلدك أمري املؤمنني هبا. توجيه بمنهج العمل يف ذلك وما جي

ُعامن.وأمري املؤمنني يشعرك ما طالع به حرضة األمري مستخلص الدولة العلوية وعدهتا عبد اهلل بن عيل العلوي املستقر باإلحساء 

وأنه اعتمد إقامة الدعوة العلوية، وناضل كافة األعداء من اخلوارج واألضداد، وانتزع جّل تلك األعامل وبذله من اخلدمة والطاعة، 

منهم، وأصاب بالدعوة املستنرصية يف أرجائها، وفعل أفعاالً محيدة رشح كاًل منها، واقتىض ذلك نفوذ السجل من حرضة أمري املؤمنني 

والعلم بخلوص طاعته، واألمر له بانتهاج هذه األفعال، ثم رأت حرضة أمري املؤمنني أن إليه مضمنًا إمخاد خدمته، وحسن جماهدته، 

العدول عنك بوالية تلك األعامل، وسياسة ما جيري فيها من األحوال غري مناسب بجميل رأيه فيك، وال مطابق للمشهور يف دولته 

                                                            

 .4( من السجل 196)

 .86-82، ص7( عيون األخبار، ج197)

 .58( من السجل 198)

 .41( من السجل 199)
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ألعداء، فاقتىض ذلك أن جعل أمري املؤمنني والية تلك األعامل من مساعيك، وأن ذلك أيضًا مضعف ليد األولياء، مطمع ملن هبا من ا

مجيعها: دانيها وقاصيها، مطيعها وعاصيها، مردودة إىل نظرك السديد، وتدبريك الرشيد، وأن يكون األمري مستخلص الدولة العلوية 

ا، وأن متده من جهتك بكل ما يشد منه فيام بذل وعدهتا: عبد اهلل بن عيل العلوي نائبًا عنك فيها، ومترصفًا عىل ما رآه من سياستك هل

 (.200«)اخلدمة فيه

أما ما ذكرته من أمر الدعوة اهلادية يف اهلند وجزائرها، ».... م: 1083هـ/476وجاء يف سجل كتب إىل أمحد بن عيل بن حممد 

ستخدام من جيمع شملهم، ويثقفون به بعد وُعامن وعملها، وفقد املتولني هلا ووردت مكاتبات إىل أمري املؤمنني من هنالك يلتمسون ا

َمن فقدوه مثيلهم، وسؤالك تقليد الرئيس مرزبان بن إسحاق بن مرزبان اهلند وجزائرها، وإسامعيل بن إبراهيم بن جابر ُعامن 

طفني عن حرضته وعملها، ملا وصفته من ديانتهام، ومحيد أثرمها ومذهبهام، فقد وقف أمري املؤمنني عىل ما رشحته، وتقدم بإصدار مل

(. ويف 201«)إىل املذكورين بتقليدمها، من جملس السيد، األجل، أمري اجليوش ومجيع ذلك واصل بإذن اهلل بوصول هذه اإلجابة

عرض بحرضة أمري املؤمنني كتابك املضمن كتاب وفاة داعيه باهلند مرزبان »م: 1088هـ/481سجل آخر كتب إىل امللكة احلرة سنة 

أن املوما إليه منهام أمحد األكرب..... الداعي كان بُعامن من التخيل عن اخلدمة والركاض يف طلب التجارة وبقاء وأنه خلف ولدين. و

املؤمنني شتاتًا.... أمحد لك تنبهك عىل هذه املصالح، وتفقدك أحوال الدعوة والدعاة يف تلك األطراف والنواحي... وعلم أنك 

ر تقليدين عن جملس نظره باسم كل من الداعني، وكتابه باخلدمة إىل كافة املؤمنني باالشتداد يقظة.... وأوعز إىل بدر اجلاميل بإصدا

بحبل العصمة..... وأنت فقد جعل إليك أمري املؤمنني النظر يف تلك البالد واألعامل ومراعاة دعاهتا، وانتظام حال الدعوة فيها 

 (.202« )ديب من ختريتيه للتوجه إىل هناك....ومعونتهم بام يصلح خدمتهم ويؤكد أمرهم وجيب عليك أن تن

ليحي بحكم حرضموت إن هو فتحها، ونرش الدعوة الفاطمية  ونتبني من أحد السجالت أن اخلليفة يفوض األمري الصُّ

 (.203فيها)

ليحيني، فهو وإن بدا يف غالب األحيان رقيقًا يكتنف عىل كثري من  املجامالت ويظهر من هذه السجالت نوع اخلطاب املوجه للصُّ

والرضا وغري ذلك مما يمكن أن حيكم عليه بالعالقة املمتازة، لكن تلك العالقة مل تكن متكافئة أبدًا، وإنام كانت عالقة احلاكم 

باملحكوم، ويظهر ذلك من بعض السجالت بوضوح تام، فهي أوامر حازمة صادرة من حاكم إىل أحد رعيته، ومل نجد فيها ما يمكن 

ليحي سنة أن جيعلنا أن نص ليحيني باألمراء، ففي سجلني أرسال إىل امللكة احلرة واألمري أيب احلسن عيل بن حممد الصُّ ف الصُّ

م ويكادان أن يكون أحدمها صورة طبق األصل من اآلخر يأمرمها بمالحقة مجاعة من املطلوبني كانوا قد هربوا إىل 1079هـ/472

ون عىل مالحقتهم والقبض عليهم وإرساهلم إىل القاهرة مقيدين، وال يتهاونون يف اليمن ألسباب مل توضحها السجالت، لكنهم يشدد

ليحيني بقتلهم. جاء يف السجل:  وأمري املؤمنني يعلمك حال قوم قد انضووا إليكم وتقمصوا قميص »..... ذلك، بل ويأمرون الصُّ

العامري املدعى نبوته واحلصريي وولده وشاعر كان مع  الدين رياء وسمعة ...... وهم املعروف بعبد اهلل الركايب وإبراهيم غالم

                                                            

 .54( من السجل 200)

 .63( من السجل 201)

 .50( من السجل 202)

 .86-82، ص7( عيون األخبار، ج203)
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صبح اخلارجي .... وزّور عىل أمري املؤمنني وهرب إليكم واختلط هبؤالء املفسدين. وقد تقدمنا إىل امللك بقبضتهم والتضييق عليهم 

ُبعث باحلرضة باعث  وقد كان»...... م: 1087هـ/480(. وجاء يف سجل آخر سنة 204«)وإنفاذهم مصفدين إىل باب املؤمنني

نفاق.... فأجابوا داعي املنافقني .... فلام ورد أمري اجليوش وأمخد نار الفساد، وكان قوم ممن مرق وكفر وجاهر بمعصية أمري 

 املؤمنني.... وقد هربوا إىل اليمن فرارًا، وملا حصلوا هناك جروا عىل ذميم نفاقهم سعيًا يف إطالق هجر القول يف الدولة وتزويراً 

« للمكاتبات. وانتهى اآلن إىل حرضة أمري املؤمنني بقي فيهم عبد اهلل الركايب ... والتقرب بحمل رأسه إىل الباب وحتليل سفك دمه....

(205.) 

 (.207«)يأمرك بـ»(، 206«)أمرناك بـ.... امتثل ملا مثلنا من مرسومنا وجتنب خمالفتنا»ويف بعض السجالت يظهر الفعل 

ليحيني يبرشهم بوالدة أوالده الذكور جزءًا من وربام نستطيع أن نعد ال سجالت التي أرسلها اخلليفة املستنرص إىل األمراء الصُّ

اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه هلم. فهو يمزج السياسة بالدين، ويؤكد عىل أن املولود من ساللة النبي صىل اهلل عليه وسلم، أي أن 

حفظًا هلذه امللة الغّراء »(، وأن املولود الذكر جاء 208« )ا خّول أسالفه األئمة املهديني....خيوله اهلل م»الساللة الفاطمية مستمرة، 

قد فطره اهلل من (. »209«)وتكملة لسوابغ النعم واآلالء من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء، وجعله من ساللة األنبياء

شد به أزر اإلمامة، ودل عىل بقاء كلمته يف عقبه إىل يوم (.»210....« )ساللة خاتم األنبياء وسيد األوصياء وأئمة دينه النجباء

 (.211« )القيامة...

وخيتم ُكّتاب هذه السجالت برشى الوالدة بأمر اخلليفة أن يذاع اخلرب عىل الناس يف أرجاء اليمن، ليقع هذا اإلعالن وما به من 

والفخمة يف نفوس الناس وتبلغ منهم مبلغًا كبريًا، فتزاد اهليبة، وحيصل هيبة وخطاب سيايس ممزوج بالدين واأللفاظ الرشعية الرفيعة 

 اهلدوء، ومن ثم االستقرار السيايس، ويثبت الوالء للفاطميني كام يرمي إليه ذلك اخلطاب.

ليحيني مزجه ُكّتاب تلك السجالت بمسحة دينية واضحة كي تضفي عليه رشعية  هذا اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصُّ

وقبوالً، وهو ما يعرب عن الفكر السيايس للفاطميني. ويتضح ذلك املزج السيايس الديني من التأكيد عىل ما يمكن تسميته بنظرية احلق 

اإلهلي يف احلكم والسلطة، التي تبناها الفاطميون، والتي تظهر جلية يف هذه السجالت يف أكثر من موضع. فعىل سبيل املثال، جاء يف 

 (.212« )إن اهلل اصطفى أمري املؤمنني.... لتمهيد قواعد الدين»أحد السجالت: 

سابغ املنح.... وأن رفعه إىل املحل السامي من خالفته، وبوأه املرقب العايل من »ويف سجل آخر: إن أمري املؤمنني حيمد اهلل عىل 

                                                            

 .39، 20( من السجلني 204)
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اهلل تعاىل من رشف اإلمامة، ومنحه إياه من  فإن أمري املؤمنني بام خصه»(، 213« )رشف إمامته، وإيالته بريته وسياستهم بعدل سريته

احلمد هلل الذي كرم أمري »(. و215« )وينجز اهلل ألمري املؤمنني وعده، ويملكه األرض وحده....»(، 214« )جالئل اخلالفة....

 (.216« )املؤمنني بخالفته.... واختاره لكافة األنام راعيًا وزعياًم....

الفاطمي من إضفاء صفات مبالغ فيها جدًا عىل اخللفاء، فيصور أحد السجالت اخلليفة  كام يتضح املزج الديني للخطاب السيايس

وجيب عليك أن تعلم أن أمري املؤمنني عىل »الفاطمي بأنه يعلم الغيب، وأن تلك اخلصيصة خص اهلل هبا األئمة، جاء يف ذلك السجل: 

والكثري من أفعالك بام خصنا اهلل به معرش األئمة وميزنا بمعرفته من  بعد الدار، وانسداد أبواب األخبار لعامل بأحوالك مشاهد للقليل

(. 217« )بني األمة. حتى أننا لو أمرنا إنباءك كل ساعة بأنبائك، وإعالمك بجميع أحوالك، ألنبأناك به، ويف كل وقت أشعرناك

 (.218« )والنظر األملعي فقد كان أمري املؤمنني عرف بام أمده اهلل به من التأييد اخلفي»وجاء يف سجل آخر: 

أمد اهلل أولياءه بالعصـمة »(. و219« )فإن أمري املؤمنني بام خصه اهلل من مناقب اإلمامة وعصمتها....»ويصف اخلليفة بالعصمة، 

(. فإن أمري املؤمنني بام خصه اهلل تعاىل مـن رشف اإلمامـة، ومنحـه 221«)وجعل يف كل عنصـر منهم وليًا مرشداً (. »220« )والتأييد

أمر  ه من جالئل اخلالفة واملواهب عىل خدم أويل الطاعة من املؤمنني، والرعاية ملواالة أولياء الدعوة اهلادية امليامني، ال يزال ينظر يفإيا

فإن أمري املؤمنني بام أفرده اهلل له من جالئل اإلمامة والعصمة، واستخلفه بحفـظ (. »222دنياهم كام ينظر يف صالح دينهم وأخراهم)

 بوحيــــه اهلل ابتعثــــه ممــــن بقيــــة – الســــجالت أحــــد تعبــــري حســــب –(. وهــــو )أي املستنرصــــ( 223..« )األمــــة..

 (.224)ورساالته

(. ثم 225وتقرن السجالت اخلليفة الفاطمي دائاًم بالنبي صىل اهلل عليه وسلم عىل أنه )جده( وعيل بن أيب طالب عىل أنه )أبوه( )

(. بل يربط أحد السجالت بني والدة أمحد 226جده صىل اهلل عليه وسلم أو أبوه)ارتقى )املستنرص( إىل املنرب ليخطب الناس وكأنه 
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ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَدُ  )املستعيل فيام بعد( ببشارة عيسى بمحمد صىل اهلل عليه وسلم﴿ ً  (.227﴾)َوُمَبرشر

اء، كام فعل مع أنصار بدر اجلاميل الذي صوره من ضمن وتربط السجالت بمبالغة كبرية انتصارات الفاطميني بانتصارات األنبي

بُّوَنهُ  املشمولني باآلية الكريمة ﴿
بُُّهْم َوحُيِ

ِذيَن آَمنُوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِ َا الَّ ٍة َعىَل  َيا َأهيُّ ٍة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ َأِذلَّ

لَِك  ۚ  فِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم اْلَكا ( حيث شبهه 228﴾) َعِليم   َواِسع   َواهللَُّ ۚ   َيَشاءُ  َمن ُيْؤتِيهِ  اهللَِّ َفْضُل  َذَٰ

 (.229بانفالق البحر للنبي موسى يف القصة املعروفة)

وعىل اخلارجني عليهم والرافضني حلكومتهم، أيًا كانت األسباب وهي كثرية وتقرر السجالت أن نرص الفاطميني عىل أعدائهم 

».... (، و230« )فتلك عادة اهلل عند أولياء دينه، يمدهم من نرصه ومتكينه»وخمتلفة، أنه نرص إهلي من اهلل يعضد به األئمة املعصومني، 

(. وعند خلع ابن باديس لطاعة الفاطميني يف إفريقية، جاء يف 231) «ظهور أمري املؤمنني لقضاء سنة العيد مؤيدًا من اهلل بالنرص العزيز

احلمد هلل الذي أرسل سامء جوده عىل ساحات أمري املؤمنني مدرارًا ومالئكتها أعوانًا لنرصه وأنصارًا املنتقم من كل عدو »السجل: 

ليحيني عىل ثورة القبائل اليمنية ال232« )ولد فاجرًا كفاراً  رافضة لفكرهم عرب سجل عن النرص اإلهلي بقوله: (. وعند انتصار الصُّ

 (.233.... القايض لألئمة من عرتة رسوله بالنرص والتمكني )

ليحيني  بتقوى اهلل وطاعته.... وطاعة إمامك؛ يقبل اهلل منك » - هلم املوجه الفاطمي السيايس اخلطاب حسب –لذلك، فعىل الصُّ

 (.234« )الطاعة

ليحيني متمسكني بالطاعة حمافظني عىل الوالء، أغدق الفاطميون عليهم ألقابًا كثرية، وصاروا يزيدوهنا يف كل مناسبة  وجلعل الصُّ

وانتصار، وظلوا ملتزمني بمخاطبتهم هبا، وألزموا كل من خياطبهم أن حيرتمها ويشعر بأمهيتها. وقد ابتدأت هذه السجالت حمل 

 اجة السجل، وهي متشاهبة متقاربة. وهذان نموذجان لتلك الديباجة:الدراسة كلها بمجموعة من األلقاب تشكل ديب

  إىل امللك األجل، األوحد، املنصور، العادل، املكرم، عمدة اخلالفة، تاج الدولة، سيف اإلمام، املظفر يف الدين، نظام

ملؤمنني وعميد جيوشه، عبد املستنرص أيب املؤمنني، عامد امللة وغياث األمة، رشف اإليامن ومؤيد اإلسالم، عظيم العرب، سلطان أمري ا

عيل بن امللك، األجل، األوحد، املنصور، العادل، املكرم، عمدة اخلالفة، تاج الدولة، سيف اإلمام، املظفر يف الدين، نظام املؤمنني، 

شه، أيب احلسن أمحد بن عامد امللة، وغياث األمة، رشف اإليامن، ومؤيد اإلسالم، عظيم العرب، سلطان أمري املؤمنني وعميد جيو

ليحي أدام اهلل تأييده ومتكينه وأظفره وأحسن عونه)  (.235األجل، عيل بن حممد الصُّ
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  إىل األجل، املكرم، أمري األمراء، رشف املعايل، عز امللك، منتجب الدولة وغرسها، ذي السيفني، أيب احلسن أمحد بن

يل، تاج الدولة، سيف اإلمام، املظفر يف الدين، نظام املؤمنني، أيب احلسن عيل األجل، األوحد أمري األمراء، عمدة اخلالفة، رشف املعا

ليحي، سلمه اهلل وحفظه، وأعانه ونرصه )  (.236بن حممد بن عيل الصُّ

( وهي ألقاب كبرية فضفاضة كام 237« )ووسمك بأمري األمراء زيادة يف املستقر من ألقابك»وكتب إىل أمحد بن عيل بن حممد: 

 نرى. 

ليحي فقط، وإنام تعدى ذلك إىل زوجته وأوالده وبناته. فمن سجل أرسل للملكة احلرة: إىل ومل ي قترص التلقيب عىل األمري الصُّ

اهلل احلرة امللكة السيدة السديدة املخلصة املكينة ذخرية الدين وعمدة املؤمنني كهف املستجيبني ولية أمري املؤمنني وكافلة أوليائه أدام 

ويتوخى بتجديد الترشيف والتلقيب أوالدك .... »(. ومن سجالت أخرى: 238وأحسن توفيقها ومعونتها ) متكينها ونعمتها

 (.240(. ومن اهتامم أمري املؤمنني بكل ما حيملك ترشيفه لصاحبتك باللقب وهو... )239« )وعقيلتك

وساق إىل ولدك من »(. و241« )زائدينويسميه باألمري األعز شمس املعايل .... وأن يلقب أخويه بلقبني »ويلقب أوالد األمري: 

 (.243« )وزاد أمري املؤمنني يف نعوتك .... ورشف كريمتك باخلطاب بالفاضلة(. »242« )الترشيفات واأللقاب والتكرمات....

(. وبعض اهلدايا الرمزية التي كان هلا عىل ما يبدو من السجالت وقع 244ويشفع الديوان الفاطمي تلك األلقاب بخلع ترشيفية )

ليحيني، وأمهية رسمية هلا اعتبارات معينة عندهم. وقد استطعت أن أمجع النصوص اخلاصة بتلك اخللع، كبري  يف نفوس األمراء الصُّ

ومن أجل ذلك رأى أمري املؤمنني أن »فرأيتها كلها مقرونة بوصف أهنا من خاص مالبس اخلليفة نفسه، لتزداد أمهيتها ورشفها: 

وأن يرشفك من خاص مالبسه ما تباهي ».... (، و245« )مالبسه، ويزيد يف ألقابك....يستأنف ترشيفك من خلعه وخاص 

واقتىض ذلك أن أصدر أمري (. »247« )ومحل ترشيفًا من رشيف مالبس اإلمامة يفيضه عليه»(، 246« )بمفاخره وأن يزيد يف ألقابك

« نوه باسمك يف الناس ويرشفك من خالص اللباساملؤمنني إليك ملطفه هذا ناطقًا بام حباك به من رتبة االختصاص وأصحبه ما ي
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(، 250« )وعزز بإنفاذ ترشيف من مالبسه».... (، 249« )أصحبناه لبسة لبسناها وصلينا فيها آخر مجعة من شهر رمضان»(، و248)

 (.251« )ويلبسك من مالبس العز خلعة»

ل إليك من فاخر عقود لوائه ورشيف ومح»ويضاف إىل ذلك يف بعض األحيان بعض اهلدايا األخرى. جاء يف أحد السجالت: 

« مالبسه وسيوفه مما نزعه عن جسده وعاتقه واستعامل ركوبه، وكمله بدواة من دوي اإلمامة أقالمها التي مستها أنامله الكريمة

 (.253« )وساق إليك من الترشيف والبنود(. »252)

ليحي وقد وسمه أمري املؤمنني باألمري نجيب »أرسل له:  ويف بعض األحيان ترسل هدية خاصة جدًا، ففي والدة ابن لألمري الصُّ

 (.254« )النجباء وكتب له بخط يده شبه العوذة لتشد هبا يف عضده .... اخللع والترشيف والتلقيب جمدد الكرامة

 

 اخلامتة: 

 بعد دراسة اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصليحني نستنتج عدة حقائق تارخيية وهي: 

كانت السجالت املستنرصية األداة التي تعرب عن سياسة الفاطميني جتاه الصليحيني يف اليمن، وفيها اليشء الكثري من فكر  -

الفاطميني وعقائدهم، ومن خالهلا ُتعرف حقيقة العالقة بني الفاطميني والصليحيني ومدى النفوذ السيايس الفاطمي يف 

 اليمن.

ستنرصية تكمن يف كثرهتا واطالع اخلليفة شخصيا عىل فحواها، وطول املدة التي كتبت أوضح البحث ان أمهية السجالت امل -

فيها، وتنوع ما هبا من خطاب سيايس جتاه اليمن، كام أهنا وثائق أصيلة حتتوي عىل معلومات أكيدة من املادة التارخيية األولية 

 املهمة عن العالقات بني الفاطميني والصليحيني.

ىل نتيجة مهمة وهي الكشف ألول مرة عن أحد أسامء كتاب هذه السجالت وهو: الوزير احلسن بن عىل كام توصل البحث إ -

 بن عبد الرمحن اليازوري.

كان اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصليحيني يركز عىل دور الفاطميني يف نجاح الدعوة يف اليمن ورد الفضل إليهم يف إقامة  -

نظري إىل أمرين: األول ألهنم كانوا يمدوهنم بالنصائح واملباركة والتوجيهات وأساليب الدولة الصليحية، وهذا يعود يف 

 الدعوة، والثاين كي يذكروهنم دائام بفضلهم فيبقى الصليحيون عىل والئهم وطاعتهم.
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فة الفاطمي عىل الرغم من االنتقال السلس ملقاليد احلكم من أمري صليحي إىل آخر، إال أنه كان بحاجة إىل موافقة اخللي -

ومباركته، وهي موافقة وإن بدت شكلية إال أهنا يف غاية األمهية حيث أن تلك املوافقة بمثابة الرشعية التي يتلقاها األمري من 

 ويل األمر، فتصح واليته.

 من مظاهر اخلطاب السيايس الفاطمي للصليحيني أن اخلليفة يؤكد وجوب استمرار الطاعة وتقديم الوالء. -

خلطاب السيايس الفاطمي جتاه اليمن من توجيه األوامر اىل كافة ذوي النفوذ والسلطان يف اليمن يأمرهم بطاعة كام يظهر ا -

 االمراء الصليحيني كي ال حيدث انشقاق بينهم.

 يركز اخلطاب السيايس الفاطمي عىل االستقرار الداخيل لليمن فهو والية مهمة بالنسبة للدعوة الفاطمية. -

طاب السيايس الفاطمي عىل إظهار ثقة اخلليفة باألمراء الصليحيني، وطمأنتهم عىل مكانتهم، واختصاصهم كام نرى تركيز اخل -

هبم واحلفاظ عىل حرص توارث عرش اليمن فيهم، وكذلك بث عبارات التمجيد لألمراء كمحاولة إلبقاء الوالء الصليحي 

ن تلك الثقة بالوالء التام، واالمتثال ألوامر اخلالفة واستمرار الطاعة وإرضاء دواخلهم النفسية، وقد قابل الصليحيو

 الفاطمية بكل طاعة وقبول.

ركزت بعض السجالت املستنرصية عىل إيصال فكرة استقرار هيبة الدولة، واإلحياء للصليحيني بمواصلة الوالء واالستمرار  -

 بالطاعة، وهو أمر يشكل عنرصا مهام من عنارص اخلطاب السيايس الفاطمي.

الوزير بدر اجلاميل وابنه األفضل شاهنشاه عنرصين مهمني من عنارص اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصليحيني، كان  -

ففي هذه السجالت إشارات كثرية هلام ترتاوح بني االعالم عن مكانتهام يف نفس اخلليفة وىف الدولة، واألمر بطاعة أوامرمها 

بمآثرمها، ودورمها يف إعالء شأن اخلالفة واحلفاظ عىل استقرارها وأمنها  وعدم خمالفتها، والثناء عليهام، واالسهاب

 وسالمتها.

يف السجالت املستنرصية سجالن يف غاية األمهية  ويعدان ركنا أساسيا من أركان اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه إىل  -

نشأت إثر وفاة اخلليفة املستنرص، إذ نشأ يف البالط األمراء الصليحيني يف اليمن ، ومها خيتصان باألزمة السياسية الكربى التي 

الفاطمي تياران كل منهام  ينارص أحد ولدي املستنرص: املستعيل ونزار ، تم توجيههام اىل امللكة احلرة يف اليمن ، وتم التأكيد 

، وإنام ألمر أكرب، وهو أخذ فيهام عىل أن املستعيل هو األحق باخلالفة، وليس هذان السجالن إلعالم امللكة الصليحية باخلرب

 البيعة والوالء وبالتايل بقاء اليمن مستقرة يف حوزة الفاطميني.

يبدو من السجالت أن من رسوم اخلالفة الفاطمية إرسال رسائل إىل األمراء الصليحيني يف األعياد تعرب عام قام به اخلليفة يوم  -

س وأنه عاد بعد االنتهاء من الفرائض إىل قرصه بأمان وسالم، ويبدو العيد من مناسك، والتأكيد عىل أن اخلليفة خطب يف النا

أن اهلدف احلقيقي من هذه السجالت إيصال أفكار مبطنه بوجوب البقاء عىل الطاعة والوالء وليس هذا فحسب وانام طلبت 

احلزم واخلشية من التفكري  تلك السجالت من االمراء الصليحيني اعالن ما جاء هبا عىل الناس يف أرجاء اليمن، إلبقاء روح

 بأي عمل معاِد للدولة.
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ركز اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصليحيني عىل انتصارات جيش الدولة عىل اعدائها، وان األمور مستقرة مستتبة، ويبدو  -

يأخذوا العربة، أن االهتامم الشديد بإعالم الصليحيني بأخبار الواليات نابع من رغبتهم يف إعطاء حتذيرات مبطنة هلم كي 

 وحيافظوا عىل الوالء والبقاء يف دائرة نفوذهم.

من أهم عنارص اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصليحيني طلب األموال بام فرضوة عليهم حتت مسميات خمتلفة مصبوغة  -

ن الصليحيني، بصبغة رشعية بطبيعة احلال فرضا عليهم كام عىل كل مؤمن كالصالة، وذلك حتى تلقى القبول والرضا م

 ويبدو أن الصليحيني كانوا يرسلون األموال )خوفا وطمعا( فهم يريدون تأييد اخلالفة هلم واعطائهم الرشعية. 

من ركائز اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصليحيني التوجيهات بخصوص احلرمني الرشيفني، وكام هو معروف فإن  -

لفاطميون من واليات ملا هلام من مكانه كبرية يف الدول، لذلك حرص احلرمني الرشيفيني كانا من اهم ما حرص عليه ا

 الفاطميون عىل استقرار شؤون احلرمني الرشيفني، وكان ذلك منوطا بالصليحيني وهم األقرب للحجاز واألقدر عىل حفظه.

ة الفاطمية، واشادة نرى اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه للصليحيني يتضمن حثا هلم عىل مالحقة اخلارجني عىل السلط -

 بالدور الذي قام به الصليحيون يف امخاد تلك الثورات وهتدئة األوضاع.

يشمل اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه اىل الصليحيني تقليدهم أمر الدعوة الفاطمية يف بعض الواليات وتكليفهم بإدارة  -

ومدبرو الدولة من ثقة كبرية لألمراء الصليحيني،  شؤوهنا عن طريق تعيني نائب عنهم، وذلك ملا حيمله اخلليفة الفاطمي

 وجيدونه عندهم من والء مطلق.

يتبني من هذه السجالت نوع اخلطاب املوجه للصليحيني فهو وإن بدا يف غالب األحيان رقيقا يكشف عن كثري من املجامالت  -

مل تكن متكافئة أبدَا، وإنام كانت عالقة احلاكم  والرضا وغري ذلك مما يمكن ان حيكم عليه بالعالقة املمتازة، لكن تلك العالقة

باملحكوم، ويظهر ذلك من بعض السجالت بوضوح تام، فهي أوامر حازمة صادرة من حاكم اىل أحد رعيته ومل نجد فيها ما 

 يمكن ان جيعلنا أن نصف الصليحيني باألمراء.

وربام نستطيع أن نعد السجالت التي أرسلها اخلليفة املستنرص إىل األمراء الصليحيني يبرشهم بوالدة أوالده الذكور جزءا من  -

اخلطاب السيايس الفاطمي املوجه هلم، فهو يمزج السياسة بالدين، ويؤكد عىل ان املولود من ساللة النبي صل اهلل عليه 

مرة، وحترص هذه السجالت عىل أن يذاع برشى الوالدة عىل الناس يف أرجاء اليمن، وسلم، أي أن الساللة الفاطمية مست

 ليقع هذا اإلعالن فتزداد اهليبة وحيصل اهلدوء، ومن ثم االستقرار السيايس، ويثبت الوالء للفاطميني كام يرمى إليه اخلطاب.

سحة دينية واضحة كي تضفي عليه رشعية هذا اخلطاب السيايس الفاطمي جتاه الصليحيني مزجه كتاب تلك السجالت بم -

وقبوال، وهو ما يعرب عن الفكر السيايس للفاطميني، ويتضح ذلك املزج السيايس الديني من التأكيد عىل ما يمكن تسميته 

 بنظرية احلق اإلهلي يف احلكم والسلطة التي تبناها الفاطميون والتي تظهر جلية يف هذه السجالت يف أكثر من موضع. 

الصليحيني متمسكني بالطاعة حمافظني عىل الوالء، أغدق الفاطميون عليهم هدايا والقابا كثرية، وصاروا يزيدوهنا يف  وجلعل -

 كل مناسبة وانتصار وظلوا ملتزمني بمخاطبتهم هبا.

 



 (م2020 ،يناير) الرابعالعدد  -جملة جامعة حائل للعلوم اإلنسانية 

- 336 - 

 قائمة املصادر واملراجع

 )موضوع البحث(. 1954حتقيق عبد املنعم ماجد، دار الفكر العريب، القاهرة، السجالت املستنرصية،  -

حتقيق عمر عبد السالم الكامل يف التاريخ، م(.  1232هـ/630أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري )تابن األثري،  -

 .1997تدمري، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت، 

أخبار القرامطة باليمن املنقول من كتاب م(. 1331هـ/732حممد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبد اهلل، هباء الدين )تاجلندي،  -

 ، تعليق كاي، ترمجة حسن سليامن حممود، دار الثناء للطباعة، القاهرة، )د.ت(.السلوك يف طبقات العلامء وامللوك

 – ، حتقيق حممد بن عيل بن احلسني األكوع احلوايل، مكتبة اإلرشادــــــــــــــــــــــ. السلوك يف طبقات العلامء وامللوك -

 .1995 الثانية، الطبعة صنعاء،

، حتقيق حممد ومصطفى املنتظم يف تاريخ امللوك واألممم(. 1200هـ/597أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد )ابن اجلوزي،  -

 .1995عبد القادر عطا، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت، 

حتقيق عيل حممد عمر، الطبعة رفع اإلرص عن قضاة مرص، م(. 1448هـ/852أمحد بن عيل بن حممد )تابن حجر العسقالين،  -

 1988األوىل، مكتبة اخلانجي، 

حتقيق حممد كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة، م(. 1077هـ/470حممد بن مالك بن أيب الفضائل )ت احلامدي اليامين،  -

 .1939زاهد الكوثري، نرشه عزت العطار، مطبعة األنوار، القاهرة، 

العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، م(. 1409هـ/812عيل بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن بن وهاس ت)اخلزرجي،  -

حتقيق حممد عيل األكوع احلوايل، الطبعة األوىل، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء /  2حتقيق حممد بسيوين عسل، ج 1ج

 .1983دار اآلداب، بريوت، 

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم م(. 1405هـ/808، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي )تابن خلدون -

 .1988حتقيق خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب، 

حتقيق إحسان عباس، دار بناء الزمان، وفيات األعيان وأنباء أم(. 1282هـ/681أمحد بن حممد بن أيب بكر )تابن خلكان،  -

 .الثقافة، بريوت، )د. ت(

عيون األخبار وفنون م(. 1467هـ/872إدريس بن احلسن بن عبد اهلل بن عيل بن حممد بن حاتم القريش )تالداعي عامد الدين،  -

 .بريوت، د.تحتقيق مصطفى غالب، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، اآلثار يف فضائل األمة األطهار، 

الدرة الثمينة يف أخبار الدولة »كنز الدرر وجامع الغرر م(. 1335هـ/736أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك )ت بعد الداوداري،  -

 .1961حتقيق صالح الدين املنجد، القاهرة، ، «الفاطمية

الفضل املزيد عىل بغية املستفيد يف أخبار  م(.1537هـ/944أبو الضياء عبد الرمحن بن عيل الشيباين الزبيدي )تابن الديبع،  -

 .1982حتقيق حممد عيسى صاحلية، السلسلة الرتاثية، الطبعة األوىل، الكويت، زبيد، 

حتقيق حممد بن عيل األكوع، مكتبة اإلرشاد، الطبعة األوىل، صنعاء، ــــــــــــــــــــــ. قرة العون بأخبار اليمن امليمون،  -

2006. 
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حتقيق تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، م(. 1347هـ/748بد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز )تأبو عالذهبي،  -

 .2003بشار عواد معروف، الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

بعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، جمموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرناؤوط، الطــــــــــــــــــــــ. سري أعالم النبالء،   -

 .1985بريوت، 

حتقيق حممد حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة،  م(.1505هـ/911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )تالسيوطي،  -

 .1967 األوىل، الطبعة مرص، –عيسى البايب احللبي ورشكاه  -أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 

حتقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة،  م(. 1266هـ / 665، الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية )تأبو شامة -

 .1997بريوت، 

حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي الوايف بالوفيات، م(. 1343هـ/744، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل )تالصفدي -

 .2000مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، 

حتقيق أيمن اإلشارة إىل من نال الوزارة، م(. 1147هـ / 542أبو القاسم عيل بن منجب بن سليامن الكاتب )تابن الصرييف،  -

 فؤاد سيد، الدار املرصية اللبنانية، )د.ت(.

 ، حتقيق أيمن فؤاد سيد، الدار املرصية اللبنانية )د.ت(.القانون يف ديوان الرسائل ــــــــــــــــــــــ  -

مطبوعات املعهد العلمي لآلثار الرشقية بالقاهرة، أخبار الدول املنقطعة، م(. 1215هـ / 612مجال الدين عيل )تابن ظافر،  -

1972. 

حتقيق اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف، م(. 1578هـ / 986حممد بن حممد بن أيب بكر )تابن ظهرية،  -

 .2003نية، الطبعة األوىل، بورسعيد، عيل عمر، مكتبة الثقافة الدي

حتقيق كاي، ترمجة: حسن تاريخ اليمن، م(. 1173هـ / 569نجم الدين عامرة بن أيب احلسن عيل احلكمي )تعامرة اليمني،  -

 .سليامن حممود، دار الثناء للطباعة، القاهرة، د.ت

االنتصار يف الرد عىل املعتزلة م(.  1162هـ / 558افعي )تأبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشالعمراين،  -

 .1999حتقيق سعود بن عبد العزيز اخللف، دار أضواء السلف، الطبعة األوىل، القدرية األرشار، 

املجمع الثقايف، مسالك األبصار يف ممالك األمصار،  م(.1348هـ/749)ت أمحد بن حييى بن فضل اهلل القريش العدويالعمري،  -

 م.2002ظبي، الطبعة األوىل، أبو 

حتقيق إحسان ذنون الثامري، رسائل العميدي، م(. 1041هـ/433أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد الكاتب )تالعميدي،  -

 .2013الطبعة األوىل، كريس الدكتور عبد العزيز املانع بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية، الرياض، 

دار الكتب العلمية، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، م(. 1428هـ/832ن عيل احلسني املكي )ت، حممد بن أمحد بالفايس -

 .2000بريوت، 

يف  تاريخ أيب الفداء، املخترصم(. 1331هـ/ 732، إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد  بن عمر صاحب محاة )تأبو الفداء -

 .1997دار الكتب العلمية، بريوت، تاريخ البرش، 
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وزارة الثقافة واإلرشاد القومي / صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، م(. 1418هـ/821أبو العباس أمحد بن عيل )تالقلقشندي،  -

 املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، نسخة مصورة عن الطبعة األمريية. 

حتقيق إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب اللبنانني، بريوت الطبعة:  ــــــــــــــــــــــ. هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، -

 .1980الثانية، 

فوات م(، 1362هـ/764، حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر امللقب بصالح الدين )تالكتبي -

 .1974، 4، 3، 2ج، 1973، 1حتقيق إحسان عباس، دار صادر / بريوت، الطبعة األوىل، جالوفيات، 

حتقيق عبد اهلل عبد البداية والنهاية، م(. 1372هـ/ 774أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البصـري الدمشقي )تابن كثري،  -

 .1997املحسن الرتكي، الطبعة األوىل، دار هجر للطباعة والنرش، )د.م(، 

تاريخ املستبرص، صفة م(. 1291هـ/690باين الدمشقي )ت، مجال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن حممد الشيابن املجاور -

 .1996حتقيق ممدوح حسن حممد، مكتبة الثقافة الدينية، بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز، 

مكتبة مدبويل، الطبعة الثانية، تاريخ ثغر عدن، م(. 1540هـ / 947أبو حممد عبد اهلل الطيب بن عبد اهلل بن أمحد )تأبو خمرمة،  -

 .1991القاهرة، 

اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة م(. 1441هـ/ 845، أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني العبيدي، )تاملقريزي -

، حتقيق حممد حلمي حممد أمحد، الطبعة األوىل، املجلس األعىل 3، ج2مجال الدين الشيال،  ج 1حتقيق جالفاطميني اخللفاء، 

 .2010ء الرتاث اإلسالمي، جلنة إحيا -للشئون اإلسالمية 

 .1955حتقيق مجال الدين الشيال، القاهرة، ــــــــــــــــــــــ. الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك،  -

 هـ.1418دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار،  ــــــــــــــــــــــ. املواعظ -

م(. 1348هـ/749، عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أبو حفص، زين الدين املعري الكندي )ت ابن الوردي -

 .1996دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، تاريخ ابن الوردي، 

ة اليقظان يف معرفة مرآة اجلنان وعربم(. 1366هـ/ 768أبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن )ت اليافعي، -

 .1997وضع حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ما يعترب من حوادث الزمان، 

هناية م(. 1332هـ/733، أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القريش التيمي البكري، شهاب الدين  )تالنويري -

 هـ.1423الكتب والوثائق القومية، القاهرة الطبعة: األوىل،  داراألرب يف فنون األدب، 

، أنباء الزمن يف أخبار اليمن، خمترصه املسمى غاية األماينم(. 1689هـ/1100بن القاسم بن حممد بن عيل )ت حييى بن احلسني -

 .1968حتقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتاب العريب للطباعة، القاهرة، 

حتقيق عبد اهلل حممد احلبيش هبجة الزمن يف تاريخ اليمن، م(. 1342هـ / 743تاج الدين عبد الباقي بن عبد احلميد )تاليامين،  -

 .1988وحممد أمحد السنباين، دار احلكمة اليامنية، الطبعة األوىل، صنعاء، 
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Fatimid political speech towards the Sulayhids in Yemen In the second half  
of the 5th century AH / 11th century AD Through Mustansiriya letters 

 
 

The Fatimids were associated with the Sulayhids dynasty, which ruled Yemen with distinct political relations 
because the two sides belonged to the same ideas and beliefs. The Mustansiriya letters – which are political 
and administrative messages sent from the Fatimids writing court in the name of the caliph al-Mustansir to the 
Sulayhids princes in Yemen - were the instrument that reflected the Fatimids policy toward them. Due to the 
importance of these messages, enriched by historical material, and because they are authentic documents 
containing information from the important historical article on the important relations between the Fatimids 
and Sulayhids, and reveal the type of political relations between the parties, for all these reasons, I choosed  to 
study them. In addition, there is a very important reason, whichis the lack of a prior study of these letters, 
which focuses on their content and their role in the study of Fatimid relations with the Sulayhids. Despite the 
importance of these messages, and despite the publication of them for nearly seventy years, the researchers' 
attention was limited to taking the appropriate material of their studies, not studying it for itself, and the 
history of the Fatimid political speech towards Yemen has not been studied in-depth to explore and reveal its 
hidden aspects. Therefore, my study is the first that focuses on these letters,the curriculum, content and 
political speech towards Yemen. The importance of these letters lies in: their abundance, the personal 
knowledge of the caliph, the length of the period in which they were written, and the diversity of their 
purposes. This research focuses on the study of Fatimid political speech towards the Sulayhids through these 
letters. From the reading of Mustansiriya letters, it is clear that the Fatimid political speech addressed to the 
Sulayhids with all its elements, which we will show in the course of this research. These records thus form the 
basis for the study of Fatimid political speech towards the Sulayhids. Hence my choice is to study that speech 
and through these particular letters. 
Keywords: Fatimids, Sulayhids, political speech, Mustansiriya letters,   Yemen. 
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Sonority Sequence of Coda Cluster in Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic: 

An Optimality-Theoretic Approach 
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ABSTRACT: Arabic dialects hinge on various phonological processes such as resyllabification in order to 

overcome the undesirable forms. While there are cases where the CVCC syllable shape is retained as is in the 

surface form in Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic, a CV.CVC syllable shape surfaces, in other cases, as a result of 

resyllabification together with the help of an epenthetic vowel to prevent the CVCC syllable shape with a coda 

cluster from surfacing.  

Utilizing an Optimality-theoretic framework to examine the environments of coda cluster in HD, I find that a 

CVCC monosyllabic superheavy syllable with a coda cluster could arise through three ways where sonority is 

concerned; first, CVCC does exist when there is falling sonority between the first member of the coda cluster 

and the second. Second, CVCC does surface when there is flat sonority between the final two consonants, 

specifically fricative-fricative, affricate-affricate or stop-stop. Third, CVCC is retained when there is a rising 

sonority between affricate-fricative, stop-fricative, or stop-affricate, where the first sound represents the first 

member of the coda cluster and the second represents the second member. In contrast, the CVCC superheavy 

syllable shape is resyllabified into CV.CVC with the help of an epenthetic vowel when there is a rising sonority 

between the first member of the coda cluster and the second. However, glides are not allowed to surface word 

finally, but a corresponding vowel surfaces instead. The repair strategies employed are to epenthesize a vowel 

between the two members of the coda cluster and resyllabify the CVCC syllable shape into CV.CVC.  

 

Keywords: Sonority, Ḥā’ili Arabic, Optimality Theory, Coda Cluster 
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1. Introduction 

Languages differ considerably in how they treat syllable phonotactics; some limit their syllable structure to a 

light CV syllable whereas others allow CVC, CVCC, and CVVC. Linguists have noted the existence of cross-

linguistic universals stipulating some restrictions on undesirable syllables (Clements, 1988; Morelli, 1999). 

Phonotactic constraints are often explainable with reference to the Sonority Sequencing Principle (SSP) and the 

Sonority Hierarchy (e.g. Clements, 1988; Rice, 1992; Vennemann 1988, among others). Morelli (1999), defining 

the SSP, indicates that “segments are organized around the nucleus in such a way that the more sonorous 

segments are closer to the peak and the less sonorous ones are further away from it” (p. 7). In Arabic, the SSP 

has been reported to be the driving force behind resyllabification, epenthesis, syncope, and other phonological 

processes, for the purpose of repairing syllable ill-formedness (Al-Mohanna, 1998; Gouskova and Hall, 2009; 

Ibrahim, 2012; Ingham, 1994; Rakhieh, 2009). However, Arabic dialects differ in how they treat the CVCC 

superheavy syllable. Coda clusters, for instance, are allowed in Lebanese (Abdul-Karim, 1980), Moroccan 

(Boudlal, 2001), Ma’ani (Rakhieh, 2009), Najdi (Abboud, 1979; Prochazka, 1988; Ingham, 1994), Bedouin 

Hijazi Arabic (Al-Mozainy, 1981), Urban Hijazi Arabic (Al-Mohanna, 1998), and Cairene Arabic (Broselow, 

1979), while some others, such as Baghdad Christian Arabic (Abū-Haidar, 1991) and some Palestinian dialects 

(Abu-Salim, 1982) do not tolerate final consonant clusters.  

Monosyllabic words with CVCC or CVVC superheavy syllables do exist in various Arabic dialects, but the 

dialects vary considerably with respect to the details on their treatment. Sonority and other phonological 

conditions, sometimes, prevent such syllables from surfacing. In Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic dialect (HD),1 a 

CVCC monosyllabic superheavy syllable in final position retains its coda cluster when there is no violation of 

the SSP.2 When there is a violation of the SSP, CVCC is re-syllabified into CV.CVC with the help of an 

epenthetic vowel to break up the undesirable coda cluster. The aim of this paper is to provide an Optimality 

Theoretic account (Prince and Smolensky, 1993) for these alternations triggered by sonority sequence in the 

structure of CVCC monosyllabic superheavy syllables in HD. This paper is organized as follows: section (2) 

provides a sketch on Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic; section (3) introduces Sonority Sequence; section (4) reviews 

Sonority Sequence in Arabic. Sections (5) and (6) introduces the current study and (6) describes the data from 

HD; section (7) provides an Optimality‐theoretic analysis of the data; and section (8) concludes the current 

paper. 

 

2. Northern Najdi/Ḥā’ili Arabic  

The linguistic situation of the Arabian Peninsula dialects is interesting as they are more  

conservative varieties that resemble Classical Arabic more closely than other modern Arabic dialects 

(Abboud 1979; Al-Sharkawi 2014; Al-Sweel 1987; Ingham 1994, 2009; Rosenhouse 2011). Najdi Arabic refers 

to a set of closely related and homogeneous dialects spoken in the area of Najd, located in central and eastern 

Saudi Arabia. According to Ethnologue Languages of the World in 2016, Najdi Arabic speakers are about 

9,670,000, with 8,000,000 of them living in Saudi Arabia, 900,000 in Iraq, 50,000 in Jordan, and 500,000 in 

Syria. Prochazka (1988) divides Saudi Arabian dialects into two types: 1) the dialects of the Southern Hijaz and 

Tihamah, and 2) the Najdi and Eastern Arabian dialects (p. 11). The variety of Najdi Arabic under 

investigation—HD— is spoken in the Ḥā’il province, Saudi Arabia. Although the data of this study comes only 

from speakers of the Shammar tribe, it should be noted that variation is ubiquitously inherent in HD since 

speakers follow different tribal as well as Bedouin/sedentary affiliations. Miller (2004), showing one source of 

this linguistic variation in Arabic, points out that one social component that distinguishes Arab world from 

western society is “the social importance and the prestige of tribal and communal affiliations. The ‘Bedouin 

factor’ still plays an important role in many Arabian cities, although this statement might sound too ‘culturalist-

oriented’. But tribal and communal affiliation must not be over-estimated” (p. 21). 

 

3.  Sonority Sequence 

Blevins (1995) defines the syllable as “the phonological unit which organizes segmental melodies in terms of 

sonority” (p. 207). Many linguists propose that segments in syllables are formed through hierarchic relations, 

with reference to the sonority hierarchy (Alqahtani, 2014; Rakhieh, 2009). Sonority is perceived as the resonance 

of the phonetic segment with relation to other segments (Burquest, 1998; Burquest and Payne, 1993). The degree 

of sonority can determine the order of segments; higher segments in the sonority scale should be closer to the 

peak (the vowel), and those lower on the scale should appear farther from the peak (Clements, 1990; Hooper, 

                                                            
1 HD is a sub-variety of Najdi Arabic, spoken mainly by members of the Shammar tribe in Hail region, Saudi Arabia. 

2 Many linguists (Al-Mozainy, 1981; Bamkhramah, 2009; Broselow, 1980; McCarthy, 1981; Watson, 2002, among others) 

consider the final C of CVCC as extrasyllabic, i.e., the last consonant is weightless. 
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- 343 - 

1976; Kiparsky, 1979; Parker, 2002). Following Clements (1990), Kenstowicz (1994) and Hayes (2009), the 

sonority scale is: 

 

                                Less sonority                                       greater sonority 

 

natural class:                          obstruents < nasals  < liquids  < glides  < vowels  

sonority index:                             1                2                3             4              5 

A more detailed scale of sonority can be found in the work of Hogg and McCully (1987), which breaks down 

natural classes into smaller groupings. For instance, obstruents are broken down into voiceless stops, voiced 

stops, voiceless fricatives, voiced fricatives, voiceless affricates, and voiced affricates, whereas vowels are 

classified into high, mid, and low vowels. The sonority scale, thus, is: voiceless stops < voiced stops < voiceless 

fricative < voiced fricative < nasals < laterals < flaps < high vowels < mid vowels < low vowels. Most 

controversial is whether obstruents constitute a single class with respect to sonority (Clements 1988, 1990; 

Greenberg 1978) or should it be divided into stops and fricatives (Selkirk, 1984; Steriade, 1982). Sonority 

sequence within the same syllable has been proposed by Clements (1990) and Parker (2002), among others, to 

show preference to rising sonority toward the nucleus while codas fall in sonority. Carlisle (2001) suggests that 

although SSP seems to be a universal tendency that most of the world’s languages follow, sonority in complex 

margins might be violable. Instances of such violation occur when two segments in the margin have the same 

sonority sequence or when the peripheral segment of the complex margin segments (onset or coda) has higher 

sonority than a segment closer to the nucleus.  

Although most of the world’s languages seem to follow the same sonority scale, language-specific sonority 

scale is evident. Wiese (1996) and Davis (1998), for instance, propose that the /r/ is more sonorous than /l/ in 

German and Kazakh. Moreover, Italian seems to distinguish between nasals in terms of sonority; that is, /m/ is 

more sonorous than /n/ and coronal fricatives are more sonorous than non-coronal fricatives (Davis 1990). 

Streiade (1982), examining sonority between nasals, suggests that Classical Latin has the /n/ more sonorous than 

the /m/. Minimal sonority distance, which is defined as the difference in sonority between adjacent segments 

must not be less than x, was proposed to account for the diverse kinds of consonant clusters permitted (see 

Selkirk, 1984; Clements, 1990, among others). While plateau sonority refers to the case where members of the 

coda cluster have equal (flat) sonority, reverse sonority refers to the case where C2 of the coda cluster is more 

sonorous than C1, i.e., rising sonority (Blevins, 1995; Carlisle, 2001; Clements, 1990). In coda clusters, 

peripheral segments should be less sonorous than consonants closer to a nucleus (Hooper, 1978). Although not 

all languages obey the SSP (Bolognesi, 2012; Morelli, 1998), a universal sonority hierarchy has been proposed 

and applied to various languages whereby vowels are the most sonorous segments and stops are the least (e.g. 

Hooper, 1976; Kiparsky, 1979; Broselow, 1979; Selkirk, 1984).  

 

4.  Sonority Sequence in Arabic 

The syllable in Arabic consists of an obligatory vowel and an onset (Kager, 1999). Classical as well as 

Modern Standard Arabic (MSA) have CV, CVC, CVV, CVVC, CVCC, and CVVCC syllable structures where 

the last is the least frequent and the two preceding it are limited to domain-final position (Al-Ani and May, 1973; 

Aquil, 2012; Bosisio, 2003; Ryding, 2005; Watson, 2002). There are no onsetless syllables, but coda clusters can 

violate the SSP (Alkhonini, 2014; Alqahtani, 2014). Arabic dialects differ with respect to the coda and coda 

cluster. Coda cluster, in some dialects, motivates SSP to operate within the same syllable where different 

repairing strategies are employed to overcome the undesirable sound sequences. CVCC and CVVC superheavy 

syllables were previously accounted for by treating the final C as an extrasyllabic consonant (Abu-Mansour, 

1987; Broselow, 1992; Watson 1999). Ingham’s (1994) descriptive study emphasizes that epenthesis occurs to 

break a final CC cluster “in which the second element is one of the voiced continuants i.e., r, l, w, y, and n (but 

not, it seems, m)” (p. 17).  

Recently, researchers have switched to constraint-based analyses of coda cluster sonority in Najdi Arabic 

(and sub-dialects thereof), e.g., Alkhonini, 2014; Alqahtani, 2014; Almotairi, 2015. Alqahtani (2014), finds 

exceptional cases that violate the SSP in Najdi Arabic such as [ɡatˤʕ], [dafʕ], [xabz], [rasm] and [xatm]. 

Following Jarrah (1993), Alqahtani (2014) relates this violation to lexical distinctness, i.e., to avoid lexical 

homophony. In HD, however, such examples do not violate the SSP, as this study will show. Alkhonini (2014) 

analysis overlooks nasal + liquid and liquid + obstruent of coda cluster sequences in Najdi Arabic and proposes 

a constraint militating against m + n sequence, i.e., NO SON + SON. However, Almotairi (2015), analyzing 

Qassimi Arabic—a sub-variety of Najdi Arabic—proposes an alternative constraint (*P LATEAU-N]σ ) for m + 

n sequence since Alkhonini’s constraint will rule out any sonorants sequence in coda cluster regardless of 

sonority hierarchy. Both Alkhonini (2014) and Almotairi (2015) overlook the sequence of n + m where 

Alkhonini (2014) finding is that “Arabic words with clusters containing two consonants that are glides or even 
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liquids is not an easy task. Searching for the sequence of [nm] was likewise difficult” (p. 42). For flat sonority, 

both Alkhonini (2014) and Almotairi (2015) indicate that epenthesis occurs only between sonorants and never 

between obstruents (they included only stops and fricatives under obstruents). 

The phonology of Arabic has received a great deal of attention and most studies have focused on issues 

related to syllabification, syllable structure, weight, sonority sequence, and stress. However, Arabic dialects 

differ in their treatment of some phonological processes. Some of these studies that have tackled sonority 

sequence in Arabic dialects include works of Kenstowics (1986), Kiparsky (2003), Btoosh (2006) and Aljumah 

(2008). To the best of the researcher’s knowledge, no study has been conducted to investigate sonority sequence 

of coda cluster in HD, nor do studies framing sonority within an Optimalty-theoretic framework exist. Hence, 

this study attempts to bridge the gap in the field and provide better insights into how HD treats coda cluster in 

monosyllabic CVCC syllable in terms of sonority sequence.  

 

5. The Current Study 

This study utilizes an Optimality-theoretic framework (Prince and Smolensky, 1993) to examine sonority 

sequence in coda cluster in HD. It provides a comprehensive analysis of coda cluster sonority in CVCC 

superheavy monosyllabic words. More specifically, a CVCC monosyllabic superheavy syllable with a coda 

cluster could surface through three ways where sonority is concerned: 

(I) When there is falling sonority between C1 and C2 of the coda cluster, as in (1) below.  

(II) When there is flat sonority between the two final obstruents, specifically fricative- 

fricative, affricate-affricate or stop-stop, as in (2) below.  

(III) When there is a rising sonority between obstruents, affricate-fricative, stop-fricative, or  

stop-affricate, as in (3) below.  

In contrast, the CVCC superheavy syllable is resyllabified into CV.CVC with an epenthetic vowel when 

there is a rising sonority between C1 and C2 of the coda cluster, as in (4). However, word-final glides are not 

allowed, but a corresponding vowel surfaces, as in (5a). Moreover, while m + n sequence triggers epenthesis, as 

in (5b), the opposite does not, as in (5c). 

 

(1) a- xejl  → xejl  ‘horses’          b- θəwb → θəwb   ‘thobe’           c- bint    →  bint     ‘girl’ 

(2) a- nafs  →  nafs ‘soul’            b- ħid͡zd͡z → ħid͡zd͡z   ‘bottle’       c- nadb  → nadb    ‘delegation   

(3) a- rad͡ʒf → rad͡ʒf ‘trembling’  b-ʕaks → ʕaks ‘opposite’             c- dabt͡ s  → dabt͡ s   ‘dance’     

(4) a- ħiml  →  ħimɪl   ‘load’        b- ʔibn → ʔibɪn  ‘son’                  c- d͡ʒibn → d͡ʒibɪn  ‘cheese’ 

(5) a- kawj → kawi  ‘ironing’      b- samn → samin ‘cooking fat’    c- sinm  → sinm     ‘humps’ 

 

6. Data Description 

In order to analyze coda cluster sonority in HD, the researcher makes a word-list of CVCC monosyllabic 

words where the sonority sequence between C1 and C2 of the coda cluster vary, i.e., (6.1) falling sonority, (6.2) 

flat sonority, and (6.3) rising sonority. The researcher is a native speaker of HD, which enhances the opportunity 

of identifying CVCC monosyllabic words easily. The data in (6) below shows examples where there is falling 

sonority between the first member of the coda cluster and the second in CVCC monosyllabic superheavy 

syllable. The underlying representation is given in the left column and the output is given after the arrow. 

 

6.1 Falling Sonority Sequence 

 

6.1.1 Glide-Liquid                                            6.1.2 Glide-Nasal 

a- ħɜwl    → ħɜwl        around                           a- ʕejn   →  ʕeyn     eye 

b- xejl     → xejl         horses                             b- lɜwn  →  lɜwn     color 

c- gɜwl  → gɜwl          goal                               c- ɣejm →   ɣeym    cloud 

 

6.1.3 Glide-Fricative                                         6.1.4 Glide-Affricate 
a- lejʃ    →  lejʃ          why                                 a- ʕɜwd͡ʒ → ʕɜwd͡ʒ     slanting 

b- gɜws  →  gɜws        crossbow                       b- bejd͡z  →  bejd͡z     rag 

c- ħɜwʃ  →   ħɜwʃ       backyard                        c- bejd͡ʒ  →  bejd͡ʒ     beige 

 

6.1.5 Glide-Stop                                                6.1.6 Liquid-Nasal 

a- fɜwg   →   fɜwg     above                              a- ʕilm   →  ʕilm      knowledge 

b- ʃejk    →   ʃejk      check                                b- garn  →  garn     horn 

c- θɜwb  →   θɜwb      thobe                              c- firn    →  firn      oven 
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6.1.7 Liquid-Fricative                                       6.1.8 Liquid-Affricate 

a- d͡ʒarħ  →    d͡ʒarħ        scar                            a- wart͡ s →   wart͡ s           thigh 

b- ħilf     →     ħilf           oath                           b- ʕilt͡ s    →    ʕilt͡ s           chewing gum 

c- karʃ    →     karʃ          belly                          c- ʕird͡z  →    ʕird͡z           nerve 

 

6.1.9 Liquid-Stop                                               6.1.10 Nasal-Fricative 

a- ward  →   ward     flowers                             a- ʃams    →    ʃams    sun 

b- xalg   →   xalg      creation                            b- gamħ   →    gamħ   wheat 

c- t͡ salb  →   t͡ salb      dog                                   c- kanz    →    kanz    treasure 

 

6.1.11 Aasal-Affricate                                       6.1.12 Nasal-Stop 
a- ʕind͡z   →   ʕind͡z      neck                             a- ʃang   →   ʃang      hanging up 

b- damd͡ʒ →   damd͡ʒ   merging                        b- bint    →   bint       girl 

c- band͡ʒ  →   band͡ʒ     anesthetic                     c- ħamd  →   ħamd    thank 

 

6.1.13 Fricative-Affricate                                 6.1.14 Fricative-Stop 

a- ʕiʃd͡z    →   ʕiʃd͡z        love                             a- t͡ siðb   →    t͡ siðb        lying 

b- mazd͡ʒ →   mazd͡ʒ      blending                      b- kasb   →    kasb         gain 

c- ʕafd͡ʒ   →   ʕafd͡ʒ        slanting                       c- taħt     →    taħt          under 

 

6.1.15 Affricate-Stop 

a- ʕad͡zb  →   ʕad͡zb        heel 

b- nad͡ʒd →    nad͡ʒd       Najd area 

c- ħad͡ʒb  →   ħad͡ʒb       covering 

 

When there is falling sonority between the first member of the coda cluster and the second, the CVCC 

syllable shape is retained, as shown in data in (6). Other examples where CVCC is retained are shown in data 

(6.2) below, where there is flat sonority between the first member of the coda cluster and the second, i.e., the 

first member of the coda cluster and the second have the same sonority level.  

 

6.2 Flat Sonority 

 

6.2.1 Liquid-Liquid                                         6.2.2 Fricative-Fricative 

a- d͡ʒarr →  d͡ʒarr  draging                                 a- nafs  →  nafs        soul 

b- ħall   →  ħall    answer                                  b-ʕazf   → ʕazf         playing music 

                                                                           c- naðx → naðx        showing off                                                                                                                                                                                      

6.2.3 Affricate-Affricate                                  6.2.4 Stop-Stop 

a- ʕad͡ʒd͡ʒ →  ʕad͡ʒd͡ʒ        dust storm                 a- kabd   →     kabd           liver 

b- ħid͡zd͡z   →  ħid͡zd͡z       can/ bottle                 b- ħabk   →     ħabk           weaving 

c- ʃat͡ st͡ s    →  ʃat͡ st͡ s           doubt                        c- nadb   →     nadb          delegation 

 

6.2.5 Nasal-Nasal    (n-m)                                6.2.6 Nasal-Nasal (m-n) 

a-  sinm   →    sinm          humps                       a- samn  →    samɪn       cooking fat 

 b- ɣanm →    ɣanm         loot                            b- ʔamn  →    ʔamɪn       safety        

                                                                           c- θumn  →    θumɪn      one eighth                                         

The data in (6.2) indicates that CVCC syllable shape is retained in falling sonority, except in /m + n/ 

sequence where the CVCC syllable resyllabifies into CV.CVC. Thus, it can be inferred that /n/ is more sonorous 

than /m/. Consequently, the epenthetic vowel is employed to break up the CVCC syllable. Another phonetic 

environment where the CVCC syllable shape is retained is in a raising sonority sequence between affricate-

fricative, stop-fricative, or stop-affricate, where the first sound represents the first member of the coda cluster 

and the second represents the second member, as shown in data in (6.3).   

 

6.3 Rising sonority between affricate-fricative, stop-fricative, or stop-affricate. 

 

6.3.1 Affricate-Fricative                                  6.3.2 Stop-Fricative 

a- rad͡ʒf     →   rad͡ʒf        trembling                   a- ʕaks   →    ʕaks           opposite                                                                     

b- nad͡ʒx    →  nadʒx       stabbing                     b- nagʃ  →     nagʃ           engraving      
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c- wad͡ʒh   →  wadʒh      face                            c- tˤabx   →     tˤabx            cooking   

                                                                                                                              

6.3.3 Stop-Affricate 

a- ribd͡z   →   ribd͡z         rope 

b- dabt͡ s  →   dabt͡ s         type of dance 

c- labd͡z  →   labd͡z         felicitous 

 

Above, in data (6.3), it is shown that rising sonority sequence between [- sonorant] consonants, i.e., affricate-

fricative, stop-fricative, or stop-affricate, does not change the CVCC syllable shape and no resyllabification is 

needed.  

 

The environment where the CVCC monosyllabic superheavy syllable shape does not surface but a CV.CVC 

surfaces with the help of an epenthetic vowel is due to the rising sonority sequence between the first member of 

the coda cluster and the second when it is a [+sonorant] consonant. Shown in (6.4) below are the phonetic 

environments where rising sonority between the first member of the coda cluster and the second is not favored, 

but a CV.CVC surfaces. Evidence that the underlying forms are CVCC syllable shapes can be drawn by adding 

the possessive suffix [-i] ‘my’ to the noun which results in deleting the epenthesized vowel; for instance, the 

suffix [-i] is added to /ħiml/, the example in (6.4.1.a), results in [ħimli] ‘my load’. 

 

6.4 Rising sonority between nasal-liquid, fricative-liquid, affricate-liquid, stop-liquid, fricative-nasal, 

affricate-nasal, and stop-nasal. 

 

6.4.1 Nasal-Liquid                                           6.4.2 Fricative-Liquid 

a- ħiml  →   ħimɪl     load                                  a- kiħl    →  kiħɪl        eyliner 

b- nimr  →   nimɪr     tiger                                 b- ʕazl    →   ʕazɪl        separation 

c- naml  →  namɪl      ants                                 c- masˤr →  masˤɪr      Egypt                                                                                                                 

6.4.3 Affricate-Liquid                                     6.4.4 Stop-Liquid 

a- ðit͡ sr  →   ðit͡ sɪr       souvenir                         a- ʕagl  →   ʕagɪl        mind 

b- ʔat͡ sl  →  ʔat͡ sɪl       food                                b- ʃakl  →   ʃakɪl        shape 

d- ʕid͡ʒl  →  ʕidʒɪl       calf                                c- ħabl  →   ħabɪl        rope     

                                                                                                                                         

6.4.5 Fricative-Nasal                                       6.4.6 Affricate-Nasal 
a- wasm →   wasɪm        mark                          a- ʕad͡ʒn  →  ʕad͡ʒɪn       kneading 

b- xaʃm  →   xaʃɪm         nose                           b- nad͡ʒm →  nad͡ʒɪm      star                                  c- ħizn    →   

ħizɪn          sadness                      c- ħad͡ʒm  → ħad͡ʒɪm     size 

 

6.4.7 Stop-Nasal 

 a- ʔibn   →  ʔibɪn          son                    

b- fatˤn    →  fatˤɪn           smart 

c- d͡ʒibn  → d͡ʒibɪn         cheese 

 

The data in (6.4) show that the CVCC syllable shape is broken down into two syllables CV.CVC, utilizing 

resyllabification and epenthesis processes.  The conditioning environment is that there is a rising sonority 

sequence between the first and the second member of the coda cluster. An exception to this is that glides are not 

allowed to surface when they occur in word-final position, resembling the second member of the coda cluster; 

instead, a corresponding vowel surfaces. The data in (6.5) show instances where glides change into their 

corresponding vowels. 

 

6.5 Word-final glides change into the corresponding vowel  

 

6.5.1 Glide-Glide                                             6.5.2 Liquid-Glide 

a- kawj →   kawi      ironing                             a- dalw   →  dalu       pail 

b- ʕawj →   ʕawi      barking                             b- d͡ʒirw →  dʒiru     puppy   

c- ʃawj →   ʃawi      barbequing                        c- tˤilj     →   tˤili        lamb      

                                                                                                                                       

6.5.3 Nasal-Glide                                             6.5.4 Fricative-Glide 

a- banj   →  bani      building                            a- laɣw  → laɣu        erroneous speech 
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b- ramj   →  rami     throwing                           b- maħj → maħi       removal             

                                                                c- ʕafw  → ʕafu        pardon     

               

6.5.5 Affricate-Glide                                       6.5.6 Stop-Glide              

a- ħat͡ sj    →   ħat͡ si    speech                             a- ʕadj    →  ʕadi      slink 

b- ħad͡ʒw →  ħadʒu   story-telling                    b- ħakj   → ħaki       speech 

                                                                          c- badw →  badu      Bedouin 

The data in (6.5) indicates that glides are not allowed to surface in a CVCC syllable shape when they are in 

the second member of the coda cluster, however, a corresponding vowel surfaces instead. Given the data (6.1) 

through (6.5), we infer that a CVCC monosyllabic superheavy syllable with a coda cluster in HD can surface as 

is in two cases: first, when there is falling or flat sonority sequence between the first member of the coda cluster 

and the second, as shown in data (6.1) and (6.2), with exception of m + n sequence; second, when there is rising 

sonority between obstruents, i.e. affricate-fricative, stop-fricative, or stop-affricate brings about no change in the 

CVCC syllable shape, as in (6.3). In contrast when there is a rising sonority between the first member of the coda 

cluster and the second, the CVCC syllable shape resyllabifies and epenthesis takes place, resulting in a bisyllabic 

CV.CVC structure, as shown in data (6.4). An exception of this is glides, which are not allowed to surface word 

finally, but a corresponding vowel replaces, instead, as the data in (6.5) illustrates. 

 

7. Optimality-Theoretic Analysis 

From an Optimality-theoretic perspective, several questions arise with regard to CVCC syllable shape; first, 

what constraints are responsible for allowing the CVCC syllable shape to surface in some cases, but not allowed 

in others? Further, why do vowels replace glides in coda position? I argue that sonority is the driving force 

behind these alternations wherein sonority sequence between the first member of the coda cluster and the second 

must not rise. It goes without saying that vowels are the most sonorous segments; therefore, this study 

concentrates on consonants only. I propose that HD is sensitive to the SSP. These constraints and others 

involved constraints are defined in (6) – (13). 

 

(6) Sonority Sequence Coda (SSCODA)--Assign a constraint violation to any coda cluster that has rising 

sonority 

 

(7) DEP-V--Assign a constraint violation for any vowel in the output that does not have a correspondent in the 

input (Do not insert a vowel) 

 

(8) CONTIGUITY--Assign a constraint violation for any adjacent string in the input that is not adjacent in the 

output 

 

(9) IDENT [syll.]--Assign a constraint violation for any segment in the input that does not have the same value 

for the feature [syllabic] in the output 

 

(10) IDENT [cons.]--Assign a constraint violation for any segment in the input that does not have the same 

value for the feature [consonantal] in the output 

 

(11) *COMPLEX CODA--Assign a constraint violation for any coda consisting of more than one consonant 

 

(12) MAX-IO--Assign a constraint violation for any phoneme in the input that has no correspondent in the 

output (Do not delete a segment) 

 

(13) ALIGN-R--Assign a constraint violation for any right edge of the output that does not coincide with the 

right edge of the input 

 

There is falling or flat sonority sequence between the first member of the coda cluster and the second in the 

data in (6) and (7), except (7.6). The outputs reveal that there is no change in the form. The relevant conflict of 

constraints involves MAX-IO and *COMPLEXCODA. Tableau (1) shows the hierarchical relation between these 

two constraints. 
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Tableau 1 

/ʕilm/ MAX-IO *COMPLEXCODA 

☞   a- ʕilm  * 

       b- ʕil *!  

 

In Tableau (1) above, the Max-IO constraint (the faithfulness constraint) outranks *COMPLEXCODA (the 

markedness constraint). Candidate (a) is the winning candidate since it satisfies the higher-ranked faithfulness 

constraint and violates the lower-ranked markedness constraint. If the ranking were reversed, [ʕil] would 

wrongly be the winner. To see how the *COMPLEXCODA constraint interacts with the DEP-V constraint, consider 

Tableau (2) below. 

 

Tableau 2 

/ʕilm/ DEP-V *COMPLEXCODA 

☞   a- ʕilm  * 

      b- ʕilɪm *!  

 

The faithful candidate in (a) wins as it satisfies the higher-ranked DEP-V constraint. However, (b) incurs 

violation of the DEP-V constraint and so loses. On the other hand, the CVCC monosyllabic superheavy syllable 

with a coda cluster is resyllabified into a CV.CVC and an epenthetic vowel is added, as shown in (6.1), i.e., 

rising sonority between nasal-liquid, fricative-liquid, affricate-liquid, stop-liquid, fricative-nasal, affricate-nasal, 

and stop-nasal. The responsible constraints are SSCODA and DEP-V. Tableau (3) shows the hierarchical order for 

these constraints. 

        

Tableau 3 

/ħiml/ SSCODA DEP-V 

a- ħiml *!  

☞  b- ħi.mɪl  * 

 

The interaction between the SSCODA and the DEP-V constraints shows that (b) is the wining candidate, 

which violates the lower ranked DEP-V constraint and satisfies the high-ranking constraint SSCODA. This 

establishes the ranking of SSCODA >> DEP-V. Tableau (4) shows the relationship between Max-IO and DEP-V. 

 

Tableau 4 

/ħiml/ MAX-IO DEP-V 

    a- ħim *!  

☞ b- hi.mɪl  * 

 

Tableau (4) indicates that (b) is the winning candidate as it satisfies Max-IO, and violates DEP-V, whereas (a) 

loses the competition as it violates the higher-ranked constraint, Max-IO. If the ranking of DEP-V were before 

Max-IO, then the erroneous output, (a), would win.  

Now, we examine two repairing strategies; First of which is to epenthesize a vowel within the coda cluster 

and syllabify the CVCC sequence into CV.CVC (as shown in (c) below), with an onset for the second syllable. 

Second, the epenthetic vowel lands to the right edge of the word, as in (b). We posit the ALIGN-R constraint in 

Tableau (5). 
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Tableau 5 

/ħiml/ SSCODA ALIGN-R DEP-V 

    a- ħiml *!   

     b- him.li  *!  

☞ c- 
hi.mɪl   * 

 

The winning candidate in Tableau (5) is (c) as it only violates the lowest ranking constraint (DEP-V). There is 

no categorical ranking between SSCODA and ALIGN-R constraints, as they both are high-ranked constraints. 

Candidates (a) and (b) lose due to their violation(s) of the higher-ranked constraints. If DEP-V were ranked before 

one or more of these constraints, it would produce the wrong output. We consider the interaction between the 

CONTIGUITY and ALIGN-R constraints in Tableau (6) to see how they interact with each other.  

 

Tableau 6 

  /ħiml/ ALIGN-R CONTIGUITY 

     a-   ħim.lɪ *!  

☞ b-      hi.mɪl  * 

 

The winning candidate in Tableau 6 is (b) as it satisfies the high-ranking constraint, ALIGN-R and violates the 

low-ranking CONTIGUITY constraint.  If CONTIGUITY were to outrank ALIGN-R, then the losing candidate in (a) 

would win. Tableau (7) shows the interaction between SSCODA and CONTIGUITY. 

 

Tableau 7 

        /ħiml/ SSCODA CONTIGUITY 

   a- ħiml *!  

☞ b- hi.mɪl  * 

 

Tableau (7) indicates that (b) is the winning candidate as it satisfies the higher-ranked constraint. On the 

other hand, the faithful candidate in (a) loses as it incurs violation of the high-ranked SSCODA constraint. Now, 

in Tableau (8) below, we consider all of the previous constraints.  

 

Tableau 8 

/ħiml/ 
SSCOD

A 

MAX-I-

O 

ALIGN-

R 

DEP-

V 

CONTIGUIT

Y 
*COMPLEXCODA 

a- 
ħim

l 
*!     * 

b- ħim  *! *    

c- 
him

.lɪ 
  *! *   

☞ 

d- 

hi.

mɪl 
   * *  
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The winning candidate (d) respects the highly ranked constraints SSCODA, the MAX-I-O and ALIGN-R 

constraints and violates the lower-ranked constraints, DEP-V and CONTIGUITY. The fully faithful candidate in (a) 

is eliminated because it violates the higher ranked SSCODA constraint. Under this analysis, satisfaction of the 

higher-ranked constraints is at the expense of the DEP-V and CONTIGUITY constraints. Candidates (b) and (c) are 

also eliminated as they violate the Max-IO and ALIGN-R constraints. Thus, the hierarchy of the previous 

constraints can be given in (14). 

 

 (14) SSCODA, Max-IO, ALIGN-R >> DEP-V, CONTIGUITY >> *COMPLEXCODA 

 

When we look at the coda cluster in CVCC syllable shape where the coda cluster consists of two adjacent 

obstruents, we find that there is no epenthesis implemented to divide up the coda cluster, as shown in the data in 

(6.3). We infer from the data in (6.3) that obstruents are treated the same in terms of sonority. That is, affricate-

fricative, stop-fricative and stop-affricate have the same sonority sequence and no need for epenthesis to divide 

up the coda cluster of the CVCC.  

When looking at nasals, the equation is different, as seen in the data in (6.2.5) and (6.2.6). The data shows 

that when /n/ precedes /m/ in coda cluster, no need for epenthesis. In contrast, an epenthetic vowel is 

implemented when /m/ precedes /n/ in coda cluster. As we have seen, epenthesis is exploited to break up the 

undesirable sound sequence. As shown above the /nm/ sequence does not bring about such changes, whereas 

/mn/ triggers epenthesis. Thus, we infer that /n/ is more sonorous than /m/. Tableaux (9) and (10) show the 

interaction of the responsible constraints. 

Tableau 9 

/ʔamn/ SSCODA DEP-V 

     a- ʔamn *!  

☞  b- ʔamɪn  * 

 

The winning candidate (b) respects the highly ranked markedness constraint SSCODA and violates the lower-

ranked faithfulness constraint, DEP-V. The fully faithful candidate is eliminated because it violates the higher 

ranked SSCODA constraint. If DEP-V were to outrank SSCoda, then the losing candidate would wrongly win. 

 

Tableau 10 

/sinm/ SSCODA DEP-V 

☞  a- sinm   

     b- sinɪm  * 

 

In Tableau (10) above, the losing candidate in (b) incurs a violation of DEP-V. The SSCoda constraint is 

satisfied by both candidates since no rising sonority to violate.  

Glides are present underlyingly, nevertheless, they are not allowed to surface. This can be shown by adding 

the possessive suffix [-i] ‘my’ to the word /dʒirw/ which results in [dʒir.wi] ‘my poppy’, as shown in the data in 

(6.5). The question of why glides are absent from the surface form in HD can be explained by the interaction of 

various constraints. In Tableau (11), we consider the interaction among SSCODA, IDENT[CONS]and IDENT[SYLL] 

 

Tableau 11 

/dʒirw/ SSCODA IDENT[CONS] IDENT[SYLL] 

      a- dʒirw *!   

☞ b- dʒi.ru   * 

 

The faithful candidate in (a) above fatally violates the high ranked SSCODA constraint; therefore, it is 

eliminated. The winning candidate in (b) respects the two higher-ranked constraints SSCODA and 
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IDENT[CONS]and violates the IDENT[SYLL]. If we to put the IDENT[SYLL] before one or both of the SSCODA and 

IDENT[CONS] constraints, we would get the erroneous output as the winning candidate. Given that glides and 

vowels are both [-consonantal], the constraint IDENT[CONS] is high-ranked, which prevents other consonants 

from becoming vowels.  

 

Tableau 12 

/dʒirw/ DEP-V CONTIGUITY IDENT[SYLL] 

     a- dʒi.rɪw *! *  

☞ b- dʒi.ru   * 

 

Tableau (12) above indicates that (b) is the winning candidate, whereas (a), which fatally violates the higher-

ranked DEP-V and CONTIGUITY constraints, loses. In Tableau (13), we present a comprehensive Tableau that 

contains the hierarchical order among all of the given constraints. 

 

Tableau 13 

/ʕafw/ 

SSC

ODA 

MAX

-I-O 

ALIG

N-R 

IDE

NT 

[C

ONS] 

DE

P-V 

CONTIG

UITY 

*COMPLEXC

ODA 

ID

ENT 

[S

YLL] 

   

a- 

ʕa

fw 
*!      *  

   

b- 

ʕa

.f 
 *! *      

   

c- 

ʕa

ff 
  *! *   * * 

   

d- 

ʕa

.fɪw 
    *! *   

☞
e- 

ʕa

.fu 
       * 

 

In Tableau (13), candidates (a), (b), and (c) are eliminated due to their violations of the high ranked 

constraints, SSCODA, Max-I-O, ALIGN-R, and IDENT [CONS]. Candidate (d), is also eliminated as it violates DEP-

V and CONTIGUITY. Thus, the remaining, (e) candidate, wins the competition as it satisfies the higher ranked 

constraints.  

 

 (21) A Hasse diagram of the final ranking among the constraints in HD 

 

SSCODA                                        MAX-I-O                              ALIGN-R                                  IDENT[CONS] 

 

 

 

 

  

                              

                            DEP-V                                                                    CONTIGUITY 

 

 

                 

              *COMPLEXCODA                                                                     IDENT[SYLL] 
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7.1 Sonority Hierarchy 
It should be noted that obedience to sonority sequence is not an across-the-board in HD since the adjacency 

of sonorants in coda cluster where the first member is more sonorous than the other does not bring about 

epenthesis. This means that obstruents have the same level of sonority. Nasals, in contrasts, have categorical 

ranking of sonority scale; i.e., /n/ \ is more sonorous than /m/ since the precedence of /m/ necessitates 

epenthesizing a vowel in between the adjacent nasals, but /n/ does not. For the sonority scale between glides, /w/ 

and /j/, no instances of /j/ preceding /w/ can be drawn from Arabic, and from HD, particularly. Instances where 

/w/ precedes /j/, shown in (11.1) above, include kawj → kawi ‘ironing’, which shows that when /w/ precedes /j/, 

the /j/ changes into the corresponding vowel and resyllabification applies. So, we take this as an evidence that /j/ 

is more sonorous than /w/ since the precedence of /w/ brings about such alternation.  

 

(15) Sonority Sequence scale in HD  

 

 Less sonority                                          greater sonority 

 

obstruents  < m  <  n <  liquids  < w  <  j  < vowels 

 

8. Conclusion 

In HD, sonority principle in coda cluster operates when there is raising sonority between the first member 

and the second in coda cluster. The repair strategy followed in this dialect is to epenthesize a vowel between the 

adjacent coda cluster and resyllabify the CVCC syllable shape into CV.CVC. I proposed that HD allows flat 

sonority among obstruents (stops, fricatives, and affricates) and this is the reason why no epenthesis is 

employed. For obstruent + nasal coda cluster, HD resorts to epenthesis to break up the CC coda cluster to avoid 

the violation of the SSP. However, obstruent-obstruent adjacency does not bring about epenthesis, which means 

that they have the same sonority level, therefore, no need for breaking up the syllable. I also analyzed nasal 

consonant sequences and propose that /n/ is more sonorous than /m/ since /sinm/ becomes [sinm] ‘humps’ (a 

contrastive minimal pair with simm ‘poisin’) but /samn/ becomes [samin] ‘cooking fat/ oil’. For /n/ to be more 

sonorous than /m/, this can be interpreted as language-specific sonority scale since languages seem to follow the 

general sonority scale but they, sometimes, differ with respect to the sub-groupings of the natural classes. 

Furthermore, I accounted for nasal + liquid and liquid + obstruent sequences. I examined the interaction of eight 

universal constraints, namely SSP, MAX-I-O, ANCHOR I-O, IDENT[CONS], DEP-V, CONTIGUITY, 

*COMPLEXCODA, IDENT[SYLL] and concluded this study with a hierarchy of sonority sequence in HD, i.e., 

obstruents < m < n < liquids < w < j < vowels.  

The findings of this study highlight the differences in dialectal Arabic even among related sub-dialects. 

Investigating the identity of the epenthetic vowel will be considered in future work. It is worth noting that HD is 

one of the few Arabic dialects that show onset clusters as well as rare syllable types such as CVVCC, which will 

be dealt with in future research. 
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Abstract: In the modern world, people suffer from distracting self from feelings and emotions. The meaning of 

existence is in a mechanical manner and a recognizable language is accepted and important. People’s minds are 

focused on miserable modern societies and its culture. Due to this problem, people are non-communicative and 

focus on searching the meaning. Apparently, the importance of language is known with the living language 

which is an undeniable case in different eras. Artists find it easier to focus on people wherein the meaning of 

communication is perceived. Maximum meaning of communication and its importance is researched with the 

least amount of words used. This has generally been observed in the modern era. The article generates a high 

influential meaning of aesthetic and language power. Consequently, the article is expected to  reflect the major 

problem of aesthetic values and its impact on modern society. This article is represented by Taylor Coleridge 

who is rightly credited with his work while introducing psychological and aesthetic ideas that reflect the 

nineteenth-century ideas.  

Keywords : Aesthetics ideas, aspects of language, suspension of disbelief. 
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1.0 Introduction  

1.1OVERVIEW  

Coleridge is one of the theorists who has worked on Immanuel Kant in the year 1931. This was the widely 

read essay in the second volume in the history. There are general indictments that state the ideas and uncertain 

concepts. There are central passages that seem to introduce with the standards and impact the ultimate futile 

work. This is not genuine when the edges are blunt and the critic is constantly been focused on the originality 

concept. With the recent works that Coleridge has been working towards is about the several concepts and ideas 

that simply have logic and critic aspects. The article represents the transformation of self-care and aesthetic 

intervention in the words of Coleridge. The poetics and the creative process have now helped in spiritual 

idealism that leaves a constructive deferral. The spiritual idealism and the ideas of aesthetics are described within 

constructive deferral. The impossibility and the theoretical discourse is focused on spiritual advancement. With 

the ideas of communication, self as conscious, paradoxical and self-contradictory variations, the article reflects 

the enhancement of change and dynamism (Weinbrot, 2005). The article portrays the imaginative failure that is 

impossible to focus on theoretical discourse. Most of the poems of Coleridge are concerned with the philosophy 

of romanticism. A romantic movement in England was one among them. The critical and highly influential work 

depicts the philosophy of English speaking culture (Watson, 1966).  

 

1.2 BACKGROUND  

The author describes in detail  the aesthetic values and the problems of aesthetics. With the help of the novel, 

the narration of the ideas is well depicted and the readers are inclined to focus on the language that is used with 

several concepts. With the problems of aesthetics, people have transformed their lives and drastically have 

captured the aesthetic experience with unreliable and confusing nature. Aestheticism is a different study that 

probes and investigates the common ground meaning of aesthetic theory that has been described by Coleridge. 

Thereby, the art and the philosophies have been particularly been focused on useful theories and narrative studies 

that are reflected towards the belief and concepts. Aesthetics problems are focused on and are analyzed with 

consequent analysis and the detail ideas that the poet reflects in the poetry. The philosophical description of 

aesthetic is revealed with the detailed conceptual problem that arises in the critical examination of philosophy 

and criticism. This represents the subject matter that covers the aesthetic nature and the expression of emotion 

and language in the article (Kaiser, 1994).  

 

1.3 PROBLEM STATEMENT  

The article reflects with the problem of aesthetics in detail with relevance to the subject matter of art and 

language that has been analyzed carefully. The aesthetic appreciations of objects and the activities of life are 

being focused on with the philosophical aesthetics and arts that arise from the point of view of artists. The level 

of creativity and the representation that focuses on the philosophical views of style, form, and art of language are 

pointed out in the research. This seems a major concern towards a special kind of aesthetic experience that is to 

be studied in detail.  

 

1.4 RESEARCH AIM 

The research aim is to state about the different circumstances that fall apart towards the creation of 

communication and the connection that is felt in the outer world. The research focuses on problems of aesthetics 

and the general preference of people’s linguistic choices. There are several periods in which the writers and the 

poets have made general use of language in a way that reflects the aesthetic form of nature. For the purpose of 

research, aesthetics means the study of language and the use of language that will help to focus the question in 

accordance with the people’s tastes and cultural means (Muirhead, 2004). There is an artistic usage of the genre 

and the continuous flow of language that reaches the goals dramatically.  

 

1.5 RESEARCH QUESTIONS 

There are several questions that can come up in mind in order to work towards the problem of aesthetics in 

detail. The form of philosophy and the theory of visual arts are been explained with the problems of aesthetics. 

There are individual experiences that have unique sets of problems and expectations that are in absolute 

standards with the art of performance and the general application of language that has been used in various 

characters. This is a general representation that focuses on the work of Coleridge. The question about Is 

aesthetics a real problem which can be resolved within the philosophical nature?  

 

1.6 JUSTIFICATION  
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The research reflects in detail about the art of using language and the cultural aspects that are focused in 

order to carry on the poetic language and the impact of the poet’s dynamic language. People’s dejected minds are 

miserable and tend to focus towards the taciturn and non-communicative means of resources (Cassirer, 1970). 

The importance of language and the poetic living language is explained with justified information that is 

collected from various sources. The research represents the problem of language and its impact on cultural 

values.  

 

2.0 Literature review 

Language is a means of communication that has different circumstances and has shaped the lives of people. 

The powerful instrument and the creation of connecting the outer world are representing the real meaning of the 

conversation. In different periods, language has been represented by various writers, dramatists, poets, and artists 

with the general meaning of language as the form of aesthetic. In this instance, the purpose of aesthetics is used 

as language as represented by the author. In accordance with the taste and line of concern, the cultural values are 

represented in the form of glorified taste and cultural causes with the pleasure of reading poetries (Engell, 1999). 

The use of language is therefore glorified within this concept and has been in concern with didactic aims. As 

such, drama and continuous representation of dramatists is been achieved in the research. For instance, the 

Romantic Movement has witnessed the language as a break of boundaries and kind of bliss that readers may 

enjoy in the poetry. Apparently, with the instance of music and language, the impact of the study is majorly 

focused towards the era in which the great poets had referred to focus on poetic language that impacts the 

scenario. There is a better living language that is been created the language of drama and focus towards the 

inspiring use of dynamic language in terms of revealed terms. The realities of the society are concerned with the 

audience in the Romantic Movement.  

As such, there is a metamorphosis that focuses on the poetic language and the use of modern mutation. The 

form of language and the use of a reduced form of aesthetic values are represented in language. There are several 

techniques that describe the use of language. Apparently, the techniques used in terms of modern drama has been 

clear especially focusing on comedies and plays. To examine the theories of life, there are several instances that 

the poet engages as a leader in the Romantic Movement. The philosopher Taylor Coleridge works with critic, 

theories and English poetry in terms of romance and language that has been focused within the famous theories 

of language (Devereaux, 1991). The focus is on aesthetic values and silence is been examined in conspicuous 

language and position that the poet works with the importance of romanticism. This is empowered and has 

symbolism towards imagination in context to the language the poet uses.  

The language represents the importance of Coleridge and the techniques that work towards conveying the 

techniques and the meaning of language using it significantly. A comedic language is taught in terms of 

language and the silence is to majorly to intensify the deepen situation of horror and humor (Kompridis, 2006). 

Coleridge has importance for language as it has a different meaning to convey the message to the audience. The 

situation of using a language while choosing a specific area is to intensify the deepen message. Apparently, the 

situation results from afflictions in modern society. When the number of areas and ideas by Coleridge are 

considered, the amount of aesthetic values is repeatedly in form of the theater of silence. The elevating language 

proves to be conceived in a traditional manner while it is impressive at the same moment. The romantic dramas 

and the treatment of dilemmas in the modern world are felt with the language of modern humanity and meaning 

that delivers the message with a figurative speech. The romantic era has presented the language in terms of silent 

and deepens message which is a real problem of aesthetic. The elevating language is effective when it is 

promisingly focusing on modern human society. It is a figurative speech that the audience has been considered 

within the simultaneous presence. The silence and language are the two opposites that deal with the culture and 

society. The modern theatergoers reflect the mirror of the society by its poetry and language used. The language 

that is focused in reflects the ordinary and the daily lives of people. The emptiness of language and managing the 

emptiness of characters are reflected within the relationships (Coleridge, 1993).  

The argument consists of the problem of aesthetics that is specialized in terms of use of language and the 

fundamental opposition that is focused on the romantic works. This especially depicts the practical use of 

language and the modern society culture with a dramatic scene. The central form of drama is in the use of 

language in a modern society. Apparently, the literary language focuses on self-focuses readers that offer a 

special mode of drawing attention with linguistic signs. Another focus is on the influential formulation of 

estrangement and the defamiliarization of modes of linguistic discourse. Estrangement is mainly affected due to 

tools and techniques that deploy the writing and language. To show the communication style, the playwright has 

majorly been focused on repetitions and struggles in writing (Haney, 2001).    
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Language is a powerful means of attracting an audience but it can majorly satisfy the audience when it 

deepens the heart. This is a powerful instrument that helps to connect and communicate with one another in the 

outer world. From the words of Taylor Coleridge, it is the armory that reflects the human mind and contains the 

past trophies while the future weapons of concepts. It is thereby stated as a dynamic phenomenon that is 

imperative and results in connection. From the point of view of Coleridge, it is like a mediator that reflects the 

nature and man. Apparently, poetry is an art and establishes the relation among the audience. As such aesthetics 

consider the major components of rhythm, music, meter, and structure. These are the highest degree pleasures to 

engage into while it enables in with delight as believed by Coleridge. Through the poetry and the magical power, 

the language seems to be a balancing nature that reconciles the poetry. Apparently, the absolute quality of the 

poem is focused in terms of three elements that is the highest degree of pleasure, getting engaged in art and 

receiving the total delight of the message. The question of language is been considered by Coleridge where the 

language is a subset of the question. Thereby, Coleridge believes that language should focus on musical and 

metaphoric elements that would create a deep meaning. The illusion is produced with his aesthetics that the 

author uses in his poems. The drama of tragic dance focuses on the mind of an audience and a reader. An illusion 

is produced which insists on the active involvement of a reader with the artistic representation of human thought 

and external nature. With the representation, the resemblance of the real world is depicted and the element of 

difference is focused in language (Coleridge, 2001). This is the pleasure that derives from the lies of perception 

and the likeliness difference in contrariety and identity. Apparently, it is a universal principle of fine arts that is 

described by Coleridge.   

3.0 Methodology 

The data has been taken from various researches and articles that represent the major focus from journals and 

articles. The problems of aesthetics are measured in focus with the entire poem that is narrated in accordance 

with the language that is been used by the author (Deneau, 1972). The article represents the offer with several 

perspectives and it differs the ideas and thoughts that are collected in the research. A qualitative research 

approach is focused on which the data is collected from various research articles. The collection of the data is 

accurate and reliable as it contains the detailed knowledge of information.  

 

4.0 Research findings  

Research finding shows the problem of aesthetics with its importance of using as an art. Dramatic language is 

accepted with musical and metaphoric consideration as it creates a major impact on audience and readers. The 

representation focuses on external and internal human thoughts that affect the findings and difference of 

perceiving language as a means of communication. Apparently, the dual concept of difference and concreteness 

is being  measured with the complex scenario of pursuing the aim of communicating directly. The dual concepts 

and techniques have a dramatic illusion and push the audience to focus on unheard aspects of language onstage. 

This is an ideal perfection that reflects the soul of human nature and focuses on the play. There is a spirit of unity 

that is empowered within the balances and reconciles the discordant qualities (Symons, 1909).  

These qualities reflect within the nature with the difference in generalness and concreteness that is measured 

in language performance. As such the dual and complex thought to consider and pursue the aim of connecting 

with the language is persuasive. The moral lessons are presented by Coleridge in terms of instructions in a 

straight line and employing the techniques that work all together for the audience. The readers think about the 

language that represents the ultimate use and encourages the effort with the required connection. All parts of the 

work are focused on language and connect with each other in order to achieve balance and harmony. The modern 

aspects of approach are focused in order to influence the modern artistic lessons and power the language with 

symbolic effects. A professional approach to language is common towards using the language. The influential 

modern artists have put towards the power of language and are effective in terms of the dramatist (Simons, 

2006). The witness is focused in terms of believing and focusing on counterparts. The witness of the twentieth 

century is reflected in the counterparts and influences the poetic language. Coleridge finds the language evoking 

the study while focusing on emotions and traditional sense. In this way, language is focusing on elements and 

artists of poetry (Whalley, 2001).    

5.0 Discussion  

Symbolic language exists till date which is a discourse to modern society and lost the rhythm and music 

which gives rise to the imagination for readers and audiences. There is a social and economic way within which 

language can be learned with the modern aspect of elements. A witness has been examined in context with the 

aesthetic use of language and ambiguous way of communication (Miller, 2002). The way of talking is then 

replaced with rhythm, music and sublime the speaking attitude towards the dramatic approach. Applying these 
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elements, one could know the concepts of ambiguity and could certainly find a way that would help with the 

method and impact the stage of delivering the message. The sense of ambiguity and uncertainty is resolved 

within the stage and it creates the missing language approach. It is important to reconcile the language and work 

towards silence when the communication is balanced. This balance helps to enable the delight in silence and 

deepens the components with simultaneous presence.  

6.0 Conclusion 

Despite the overlaps and interventions for centuries forming the language and its elements, there are aesthetic 

values that form the theory of organic unity. The kind of work and the universal acceptance of history and 

emergence lead to new thoughts and philosophies of life. This entails the digressing and aestheticians for 

emerging ideas and thoughts in philosophy. People’s way of thinking differs from a generation to another. The 

psychological difference is the major idea that needs to be clear in terms of observing the aspects of life. With 

the industrial revolution, there is a change in aesthetic values and acceptance of elements. 

 

References  

- Coleridge, ST., (2001). Poetical Works. Part 1. Ed. J. C. C. Mays. Princeton: Princeton University Press, 

2001.  

- Coleridge, S. T., (1993). Aids to Reflection. Ed. John Beer. The Collected Works of Samuel Taylor 

Coleridge 9. Princeton: Princeton U Pr., 1993. 

- Cassirer, E., (1970). The Philosophy of the Enlightenment. Trans. Fritz C. A. Koellen and James P. 

Pettegrove. Princeton: Princeton U Pr., 1979. 

- Deneau, D., (1972). “Coleridge’s ‘Limbo’: A ‘Riddling Tale’?” The Wordsworth Circle 3:2 (1972): 97-105. 

- Devereaux, M., (1991). “Can Art Save Us? A Meditation on Gadamer.” Philosophy and Literature 15 

(1991): 59-73. 

- Engell, J., (1999). The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism. Cambridge: Harvard U Pr., 

1999. 

- Haney, D., (2001). The Challenge of Coleridge: Ethics and Interpretation in Romanticism and Modern 

Philosophy. University Park: Pennsylvania State U Pr., 2001. 

- Kaiser, D., (1994). “The Incarnated Symbol: Coleridge, Hegel, Strauss, and the Higher Biblical Criticism,” 

European Romantic Review 4 (1994): 133-150. 

- Kompridis, N., (2006). “The Idea of a New Beginning: A Romantic Source of Normativity and Freedom.” 

Philosophical Romanticism. Ed. Nikolas Kompridis. New York: Routledge, 2006. 32-59. 

- Muirhead, J., (2004). Coleridge as Philosopher (Muirhead Library of Philosophy). New York: Routledge, 

2004. 

- Miller, C., (2002). “Coleridge and the Scene of Lyric Description,” Journal of English and Germanic 

Philology. Vol. 101, No 1. 2002. 520 – 539. 

- Symons, A., (1909). The Romantic Movement in English Poetry. London: Archibald Constable & Co. Ltd., 

1909. 

- Simons, T., (2006). “Coleridge Beyond Kant and Hegel: Transcendent Aesthetics and the Dialectic Pentad,” 

Studies in Romanticism 45 (2006): 465-481. 

- Whalley, G., (2001). Marginalia. By Samuel Taylor Coleridge. 6 vols. The Collected Works of Samuel 

Taylor Coleridge 12. Princeton: Princeton U Pr., 1980-2001. 

- Watson, G., (1966). Coleridge the Poet. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 

- Weinbrot, H., (2005). Aspects of Samuel Johnson: Essays on His Arts, Mind, Afterlife, and Politics. Newark, 

Delaware: U Delaware Pr., 2005. 




