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التحريـــر





9
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

• �لبحث �مل�ستلم يجب �أن يكون مدققًا �إمالئيًا ولغويًا.	
• ت�سم���ل �ل�سفحة �لأوىل من �لبحث على عنو�ن �لبحث كامال، و��سم �لباحث �و �لباحثني، 	

و�سفته �لعلمية.
• 	(APA) .يطبق على قائمة �ملر�جع �لعربية و�لأجنبية نظام �لتوثيق بح�سب
• يطبع �لبح���ث بو��سطة �حلا�سب �لآيل بربنامج(Microsoft Word) :، ويكون على ورقة 	

مقا�ش (A4) ، على وجه و�حد فقط، مع ترك (2.5 �سم) لكل هام�ش.
• تك���ون �لكتابة باخلط [Traditional Arabic]:، �لعناوي���ن �لرئي�سة بحجم (18) �أ�سود، 	

و�ملنت بحجم (16) عادي، و�حلو��سي بحجم (12) عادي.
• يق���دم �لباحث ملخ�سًا للبح���ث باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، بحي���ث ل تزيد كلماته عن 	

(200) كلمة �أو �سفحة و�حدة.
• يت���م توثي���ق �مل�سادر و�ملر�جع بذكر �مل�سدر �أو �ملرج���ع يف �حلا�سية، بو�سع رقم للحا�سية 	

يف �ملكان �ملنا�سب.
• تكتب �ملر�جع يف قائمة منف�سلة يف نهاية �لبحث مرتبة هجائيًا وفق �إحدى �لطرق �لعلمية 	

�ملعتربة، مع �إير�د كامل معلومات �لن�سر �ملتعلقة بامل�سادر و�ملر�جع.
• يف حال ��ستخد�م �لباحث برجميات �أو �أدو�ت قيا�ش كالختبار�ت و�ل�ستبانات، �أو  غريها 	

م���ن �أدو�ت، فعلى �لباحث �أن يقدم ن�سخة كامل���ة من �لأدو�ت �لتي ��ستخدمها �إذ� مل ترد 
يف منت �لدر��سة �أو  مل ترفق مع مالحقه، و�أن ي�سري �إىل  �لإجر�ء�ت �لر�سمية �لتي ت�سمح 

له با�ستخد�مها يف بحثة.

ــط  ــواب ــش �
الــكــتــابــة
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• م �أ�سي���اًل، ومت�سم���ًا بالأ�سالة و�لبت���كار، و�ملنهجية �لعلمي���ة، و�سالمة 	 �أن يك���ون �لبح���ث �ملقدَّ
�لجتاه، و�سحة �للغة، خاليًا من �ملخالفات �لعقدية و�لفكرية.

• �أن يلت���زم �لباح���ث بالأ�سول �لعلمي���ة يف �لعر�ش و�لتوثي���ق و�لقتبا�ش، و�لر�س���وم �لتو�سيحية، 	
و�جلد�ول و�لنماذج .

• �أن يكون مو�سوع �لبحث �سمن جمالت �ملجلة وتخ�س�ساتها.	
• �أن يقّدم �لباحث �إقر�رً� باأن �لبحث مل ُين�سر ومل ُيقّدم �إىل جهات �أخرى للن�سر، ولن ُيقّدم �إىل 	

�أي جملة �أخرى يف حالة قبوله للن�سر.
• �أن ل يكون �لبحث م�ستاًل من ر�سالة علمية، �أو كتاٍب، �أو بحث �سابق، �أو متعّديًا على ملكية علمية.	
• تخ�س���ع �لبح���وث بعد مر�جعتها من قبل هيئة �لتحري���ر �إىل �لتحكيم �لعلمي من متخ�س�سني، 	

ويطل���ع �لباحث على خال�سة تقاري���ر �ملحكمني لي�سلح بحثه وفقها �أو يب���نّي ر�أيه فيما ل يوؤخذ 
منها، وحت�سم �لهيئة �خلالف يف ذلك.

• يتحمل �لباحث م�سئولية ت�سحيح بحثه و�سالمته من �لأخطاء �لطباعية، و�لإمالئية، و�لنحوية، 	
و�أخطاء �لرتقيم.

• عندم���ا يقبل �لبحث للن�سر ت���وؤول حقوق �لن�سر للمجلة، ول يحق للباح���ث �أن يطلب عدم ن�سره 	
بعد �إر�ساله للمحكمني.

• ل تلتزم �ملجلة رد �لبحوث �لتي ل تقبل للن�سر.	
• ل تقّدم �ملجلة مكافاآت مالية ملا ُين�سر فيها.	
• �لآر�ء يف �لبحوث �ملقدمة للمجلة تعرب عن �آر�ء �أ�سحابها ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي هيئة �لتحرير.	

اإجراءات طلب الن�شر:
• يت���م �إر�سال �أ�سل �لبح���ث على �سكل ملف وورد(Word) :، ومل���ف  (pdf) :عرب �إمييل �ملجلة) : 	

(HSJ@tu.edu.sa، من�ّسقًا ح�سب �سروط و�سو�بط �لكتابة يف �ملجلة. (�ملرفقة). 
• يتم تعبئة منوذج طلب �لن�سر مع �إقر�ر باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره (�لنموذج رقم (1) .	
• يتم �إخطار �لباحث با�ستالم بحثه و�إحالته لهيئة �لتحرير.	
• لهيئة حترير �ملجلة حق �لفح�ش �لأويل للبحث، وتقرير �أهليته للتحكيم، �أو رف�سه.	
• تخ�سع جميع �لبحوث، بعد �إجازتها من هيئة �لتحرير، للتحكيم �لعلمي على نحو �سري.	
• يف ح���ال قب���ول �لبحث للن�سر يتم �إر�س���ال خطاب يفيد بقبول �لبحث للن�س���ر، وعند رف�ش ن�سر 	

�لبحث يتم �إر�سال خطاب �عتذ�ر عن قبول �لن�سر.

�شــــــروط 
الن�شـــــــــر
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• تعطى �لأولية يف �لن�سر لعتبار�ت منها �لأ�سبقية �لزمنية، و�ل�سرور�ت �لتن�سيقية للمو�سوعات.	
• ُترّت���ب �لبحوث عند �لن�سر يف �أعد�د �ملجلة وفق �لعتبار�ت �لفنية، ولي�ش لأي �عتبار�ت �أخرى 	

�أي دور يف هذ� �لرتتيب.
• يتم تن�سيق �لبحث ح�سب منط �ملجلة �ملعتمد يف �سو�بط �لن�سر من ِقبل �لباحث.	
•  �ملكونات �لرئي�سة للبحوث �لعلمية �ملقبولة للن�سر:	
• ل تعتمد جملة �جلامعة منطًا و�حدً� يف منهجية �لبحث �لعلمي، نظرً� للتنوع يف طبيعة �لبحوث 	

�لن�ساني���ة م���ن �لكم���ي �إىل  �لنوعي، وم���ن �لتجريبي �ملي���د�ين �إىل  �لو�سف���ي، �إل �أن �لعنا�سر 
�لرئي�سة �مل�سرتكة  بينها تتمثل يف:

عنو�ن �لبحث، و��سم �لباحث/ين، و�مل�سمى �لوظيفي باللغتني �لعربية و�لأجنبية. �
ل ي���رد ��سم �لباح���ث، �أو �لباحثني، يف منت �لبح���ث �أو هو�م�سه �أو قائمة مر�جع���ه، �سر�حة، �أو باأي  �

�إ�سارة تك�سف عن هويته، �أو هوياتهم، وت�ستخدم بدًل من ذلك كلمة "�لباحث" �أو "�لباحثني".
ملخ�ش �لدر��س���ة (باللغتني �لعربية و�لأجنبية) بحيث يجب �أن يحتوي على �لهدف �لعام  �

للدر��سة بالإ�سافة �إىل �لعينة و�لأدو�ت �مل�ستخدمة، و�أبرز �لنتائج �لتي تو�سل �إليها، و�أهم 
�لتو�سيات مبا ل يزيد عن ع�سرة �أ�سطر.

�ملقدمة �أو خلفية �لدر��سة. �
م�سكلة �لدر��سة وحتديد عنا�سرها و�أ�سئلتها. �
�أهمية �لدر��سة و�أهد�فها. �
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لتي تفيد مو�س���وع �لدر��سة وت�ساع���د �لباح���ث يف مناق�سة نتائجه،  �

ويلت���زم �لباحث بعر�ش �لدر��سات �ل�سابقة بح�سب �لت�سل�سل �لزمني من �لأقدم لالأحدث، 
�أو �لعك����ش كل منه���ا يف فق���رة و�حدة تو�سح �له���دف �لرئي�ش لها وعينته���ا و�أدو�تها و�أهم 

نتائجها. 
تو�سيح منهجية �لدر��سة �ملنا�سبة لطبيعة �مل�سكلة �لبحثية وتت�سمن �لإجر�ء�ت و�لبيانات  �

�لكمية �أو �لنوعية �لتي مّكنت �لباحث من معاجلة �مل�سكلة �لبحثية.
حتديد جمتمع �لدر��سة وعينتها ب�سكل دقيق. �
حتديد �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لدر��سة وتو�سيح خ�سائ�سها �ل�سيكومرتية. �
تو�سيح نتائج �لدر��سة بطريقة علمية. �
مناق�س���ة �لنتائج مناق�سة علمي���ة مبنية على �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�سابقة، بحيث  �

تعك����ش تفاعل �لباحث مع مو�سوع �لدر��سة من خالل م���ا مت �لتو�سل �إليه من ��ستنتاجات 
وتو�سيات م�ستندة �إىل  تلك �لنتائج.
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كلمة العدد	•
13جـــــامـــــعـــــة الـــــطـــــائـــــفالأ�ستاذ الدكتور / نا�سر بن �سعود القثامي 

الآيات التى انحرف اخلوارج فى تاأويلها	•
ــــةالدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز  ــــب 15جــــــــامــــــــعــــــــة طــــي

اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب	•
49اجلــــامــــعــــة ال�ـــشـــامـــيـــةالدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمات الإلكرتونية	•
85اجلــــامــــعــــة ال�ـــشـــامـــيـــةالدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

ال�شنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية درا�شة فقهية مقارنة	•
135جـــــامـــــعـــــة الـــــطـــــائـــــفالدكتور / ماجد بن حممد املالكي 

ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة  	•
ــــك خـــالـــدالدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي  ــــل 167جــــامــــعــــة امل

تطبيقات نقدية اإن�شائية )درا�شة مناذج من الأجنا�س ال�شردية(	•
ــــةالدكتور /خمتار الفجاري  ــــب 209جــــــــامــــــــعــــــــة طــــي

املواد املو�شوعية يف معجم التكملة والذيل وال�شلة للح�شن بن حممد ال�شاغاين )ت:650هـ(. 	•
247جـــــامـــــعـــــة الـــــطـــــائـــــفالدكتورة /نوف بنت حممد بن عبداهلل املوؤذن  

املحافظــة علــى مقومــات الهويــة الثقافيــة الإ�شاميــة لــدى الطالــب اجلامعــي 	•
وعاقتها بقيم املواطنة

ـــــقـــــراءالدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان  ـــــش 271جــــــامــــــعــــــة �

املحتويات
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• القيم الإ�شامية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها- ) العربية بني يديك اأمنوذجا (	
325اجلامعة ال�شعودية الإلكرتونيةالدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

فاعليــة نظام اإدارة التعلــم الإلكرتوين)D2L( يف تنمية مهــارات التعلم الفردي 	•
والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة

351جــــــامــــــعــــــة املــــجــــمــــعــــهالدكتور /ظافر بن اأحمد م�سلح القرين 

دور الإبداع الإداري يف اإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�شعودية النا�شئة	•
ـــــقـــــراءالدكتور /�سالح بن حممد الدو�سري   ـــــش 405جــــــامــــــعــــــة �

• ر مقرتٌح لتـ�شمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�شان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية	 ت�شوُّ
455جـــــامـــــعـــــة الـــــطـــــائـــــفالدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

•	 Merits of Eliot’s Sweeney Agonistes as a Play

 Al Baha UniversityDr. Yahya Saleh Hassan Dahami497

•	 Interpreting Translated Adverts: A Multi-Modal Approach
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�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني �أما بعد
في�سع���دين �أن �أق���دم لال�س���د�ر �ل�ساب���ع ع�سر م���ن �ملجل���د �لر�بع ملجلة جامع���ة �لطائف 
للعل���وم �لإن�سانية وياأت���ي هذ� �لعدد جزء مما توليه جامعة �لطائ���ف ملجال �لبحث �لعلمي من 
 �هتم���ام ورعاي���ة كما جاء متو�فقا مع روؤي���ة �جلامعة �لطموحة نحو �لتمي���ز و�لإبد�ع و�لريادة 
 وق���د حر�سن���ا يف هذ� �لعدد على تن���وع مو�سوعات���ه �لبحثية و�لتي تو�فق جم���الت �لن�سر يف 
 �ملجل���ة كما حر�سنا على تن���وع جهات �لباحثني و�ختالف تخ�س�ساته���م �لعلمية ف�سمل �لعدد 
)علوم القراآن الكرمي وال�شريعة والأنظمة واللغة العربية والأدب والرتبية واللغات الأجنبية ( 
يف بحوث قيمة يف مادتها لعدد من �لباحثني �ملتميزين من �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف عدد من 
جامع���ات �ململكة) جامعة الطائف - اجلامعة الإ�شامية - جامعة طيبه - جامعة �شقراء - 
جامعة املجمعة - جامعة الباحة - اجلامعة ال�شعودية اللكرتونية - جامعة امللك خالد ( 

وقد خ�سعت �لبحوث �ملقدمة للتحكيم �لعلمي وفق �سيا�سة �ملجلة وقو�نينها. 
�لأ�ست���اذ  ملع���ايل مدي���ر �جلامع���ة  و�لتقدي���ر  �ل�سك���ر  �أتق���دم بخال����ش  �أن   وي�سع���دين 
الدكتــور/ ح�شــام بــن عبدالوهاب زمــان ، على دعم���ة و�هتمامة �لبالغ باملجل���ة ومتابعته 
�حلثيثة و�ل�سكر بعد لوكيل �جلامعة للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �أ د. �سعد �لزهر�ين على 

�هتمامه ودعمه �ملتو��سل .
كم���ا �خ�ش بال�سكر زمالئ���ي �أع�ساء هيئة �لتحري���ر على م�ساهمتهم �لفاعل���ة و�لعلمية يف 
خدم���ة �ملجلة كما �أ�سكر �لفريق �لإد�ري باملجلة على جهودة �ملبذولة . و�ل�سكر مو�سول للباحثني 
على ثقتهم يف جملة جامعة �لطائف للعلوم �لإن�سانية �سائال �هلل عز وجل �أن يبارك يف �جلهود.  .

اأع�شاء هيئة التحرير 
عنهم اأ د. نا�شر بن �شعود القثامي

رئي�س هيئة حترير 
جملة جامعة الطائف للعلوم الإن�شانية

كــــلــــمــــة 
الــــــعــــــدد
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ملخ�س
تناول���ت يف هذ� �لبحث �خلو�رج فعرفت بهم وتعر�ست �إىل منهجهم حيال ن�سو�ش 
�لقر�آن �لك���رمي و�تباعهم لأهو�ئهم يف تاأويل �لآيات لغر����ش توظيفها مل�سلكهم �ملنحرف 
�ل���ذي يقوم على �حلكم على �خللفاء و�لعلم���اء بالظلم و�لكفر ثم �لو�سول �إىل ��ستحالل 
�لدم���اء �ملع�سومة ، فه���م يت�سكلون ح�سب �أهو�ئهم وما يخدم مذهبه���م  ، فتارة يكونون 
ن�سي���ني ظاهري���ني و�أخرى موؤول���ني ، وفهمت من خ���الل �لآيات �لتي �أولوه���ا �أنهم ورثو� 
�مل�سلم���ني منهجًا خطريً� يقوم على توظي���ف �لن�سو�ش �ملع�سومة للتخل�ش من �لتكاليف 

�ل�سرعية �أو ل�ستباحة ما حرمه �هلل تبارك وتعاىل من دماء و�أعر��ش و�أمو�ل 
    وبين���ت تاأويالته���م �لفا�س���دة لآيات �لقر�آن �لك���رمي ، ومناق�سته���ا يف �سوء �لفكر 
�لإ�سالم���ي ، وكذل���ك حتذير �مل�سلمني من هذ� �لفكر �لفا�س���د � من تكفري من مل ي�ستحق 
�لتكف���ري ، و�خل���روج على �حلاكم وم���ا يرتتب على ذلك من �ملفا�س���د � وحثهم على �تباع 
�ملنه���ج �ل�سحي���ح �لقومي يف هذه �مل�ساأل���ة ، ح�سب ما �سارت علي���ه �لن�سو�ش �ل�سرعية ، 

�سائال �ملوىل عز وجل �أن يجعل هذ� �لعمل خال�سًا لوجهه �لكرمي .
Misinterpreted Verses deviated by “Khawarij”, the Rebels

Abstract
The study tackles the Kharijites or rebels; their backgrounds, 

their methodology adopted in interpreting Qura’nicverses, and their 
inclinations towards verses’ interpretations that serve their own 
deviant behavior which is based on judging caliphs and scholars 
as unjust and infidelsandthenkilling innocents by cold blood. They 
work according to their own desires and what serves their doctrine. 
Sometimes they adopt the visible method and other times they tend 
to be interpretative. From the verses they interpreted, the researcher 
concludes that Kharijites have inherited the Muslims a dangerous 
approach based on the use of firmly constructed texts to get rid of 
Islamic legal duties or to permit what God Almighty has prohibited 
such as, killing the innocents, and saving people’s honors and money.

In this account, the researcher showed and discussed their 
misinterpretations of Qur’anic verses in the light of the Islamic thought, 
as well as warning the Muslims from this corrupt thought; which 



20
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العــــــــدد )17( ، حمــــــرم 1440هـ

الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

disbelieve the believers who could not be claimed to be so and/or 
rebel against the ruler and its consequences of huge corruptions. The 
study urges the Kharijites to follow the correct approach in this matter 
according to what have been confirmed in the Islamic legal texts.        

املقدمة
�إنَّ �حلم���د هلل، نحم���ده ون�ستعين���ه ون�ستغفره، ونع���وُذ باهلل من �س���رور �أنف�سنا ومن 
ئ���ات �أعمالن���ا، َمن يهِده �هلل فال م�سلَّ له، وَم���ن ُي�سِلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ل �إله  �سيِّ

�إل �هلل وحده ل �سريك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله.
اأما بعد:

نري���د فى هذه �لدر��سة �أن نتناول عقائ���د و�أفكار �خلو�رج و�أثر ذلك على تاأويالتهم 
لآي���ات �لقر�آن �لكرمي ، ومناق�ستها فى �سوء �لفك���ر �لإ�سالمى ، وحتذير �لنا�ش من هذ� 
�لفك���ر �لفا�س���د � من تكفري من مل ي�ستح���ق �لتكفري ، و�خلروج على �حلاك���م �مل�سلم وما 
يرتتب على ذلك من �ملفا�سد � وحثهم على �تباع �ملنهج �ل�سحيح �لقومي فى هذه �مل�ساألة 
، وبيان �أن �لكفر نوعان : �أ�سغر و�أكرب . و�أن �لت�سرع فى �لتكفري خطري جد� ، و�أن �حلكم 
ق���د ترجع �آثام���ه �إىل �ملت�سرع نف�س���ه . و�أن �لطريق���ة �ل�سحيحة ملعاجل���ة خطر �لتكفري 

و�خلروج على �حلكام هي �لرجوع �إىل منهج �ل�سلف �ل�سالح �أهل �ل�سنة و�جلماعة .
اأ�شباب اختيار املو�شوع

اخرتت الكتابة يف هذا املو�شوع لاأ�شباب الآتية:
�أنهم من �أو�ئل �لفرق �لتي فرقت �لأمة و�أخلت بالأمن، وت�سلطت على �خللفاء و�لعلماء.. 1
�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حذر منهم يف �أحاديث كثرية ، ون�ش على �أنه �إن �أدركهم ليقتلنهم . 2

قتل عاد و�إرم(1)
�أن���ه ملسو هيلع هللا ىلص ذك���ر ��ستمر�ره���م مما يفه���م منه �س���رورة متابعة �لعلم���اء ملثل هذه . 3

�ملناهج �ملنحرفة لعلهم �أن ينقذو� �لنا�ش من �سرورهم.

لق���د وردت ن�سو�ش نبوية عديدة، حت�ش على قتال �خلو�رج، يقول �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: لئن �أدركتهم لأقتلنهم قتل   (1)
ع���اد  �أخرج���ه �لبز�ر وعبد �هلل بن �لإم���ام �أحمد يف م�سنده و�بن �أبي عا�سم يف كت���اب �ل�سنة ، و�لن�سائي يف 
�لك���ربى و�إ�سناده �سحيح جممع �لزو�ئ���د (231/6)، وحا�سية �أحمد (453/2)، �سحيح م�سلم كتاب �لزكاة 
ب���اب 47 ذك���ر �خلو�رج و�سفاتهم ج 2 /  741 ، ويف حديث �آخرقال ملسو هيلع هللا ىلص : " لئن �أدركتهم لقتلنهم قتل ثمود 

"    �سحيح م�سلم كتاب �لزكاة باب 47 ذكر �خلو�رج  ج 2 / 742 ، كنز �لعمال ج 11 / 308 
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ونظر� لنت�سار فرقة �خلو�رج يف بلد�ن كثرية وتكفريهم �لنا�ش حكاما وحمكومني، . 4
و��سعالهم نري�ن �لفنت و�حلروب،فاإن �لبحث يكون ذ� �أهمية كبرية، حتى يعرف 

�لنا�ش حقيقة هذه �لفرقة �ل�سالة ، فال ينخدعون باأفكارهم وكالمهم .
اأهداف الدرا�شة :

ي�شعى الباحث فى هذه الدرا�شة اإىل حتقيق الأهداف الأتية : 
�لتع���رف عل���ى فرقة �خلو�رج من حي���ث كونها �لفرقة �لوحي���دة �لتي حذر منها . 1

�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بعينها، مبينًا �أو�سافها.
�لتعرف على �لآيات �لتى �نحرف �خلو�رج فى تاأويلها. 2
بي���ان بع����ش تاأويالته���م لآي���ات �لق���ر�آن �لك���رمي ، ومناق�ستها فى �س���وء �لفكر . 3

�لإ�سالمى . 
تو�سي���ح �أ�سباب خمالفة �خل���و�رج ملعتقد �ل�سحابة ر�س���ي �هلل عنهم و�أنه كان . 4

�سيا�سيًا بالدرجة �لأوىل ثم �ألب�سوه لبا�سًا عقديا.
�إب���ر�ز �إن���كار �خل���و�رج لل�سن���ة �لنبوي���ة �ل�سحيح���ة و�أثر ذل���ك يف تخبطهم يف . 5

تاأويالتهم لآيات �لقر�آن �لكرمي على وجه �خل�سو�ش .
بيان خطورة تكفري �لنا�ش ، و�أن �لتكفري حكم �سرعى فهو حق هلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص .. 6
بيان �أن للتكفري �أ�سولً و�سو�بطاً  ومو�نعاً  و�سروطاً  .. 7
�مل�ساهم���ة يف �إ�سافة معلومات مهمة عما �أجمع���ت عليه �خلو�رج من تاأويالتهم . 8

لآيات �لقر�آن �لكرمي للتحذير منها.  
    لذل���ك ر�أي���ت م���ن و�جبى �لإ�سه���ام بدر��سة ه���ذ� �ملو�سوع �سائ���ال ً �هلل تعايل �أن 

يهديني لل�سو�ب ويوفقني ملا يحبه وير�ساه �إنه نعم �ملويل ونعم �لن�سري .
منهج الدرا�شة : 

منهج���ي يف �لدر��س���ة : �تبع���ت يف ه���ذه �لدر��س���ة منهج���ني هم���ا : �ل�ستقر�ئ���ي ، 
و�لو�سف���ي، و�عتمدت على �أوثق �مل�س���ادر و�أهمها من كتب �لفرق و�لتاريخ و�لأدب ، �لتي 
ُعِنَي���ت بالعر�ِش لتاريخهم، و�آر�ئهم ، وتاأويالتهم ، ثم نهجُت فى بحث ذلك منهج �لنقد 

و�لتفنيد ملا ذكرُته من �آر�ئهم .
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خطة البحث :
ومل���ا كانت طبيعة �لبحث فى مو�سوع �لآي���ات �لتى �نحرف �خلو�رج فى تاأويلها ، لذ� 

كان لبد من تق�سيم �لبحث �إىل مقدمة ومتهيد  و�أربعة مباحث وخامتة وو�سايا 
)اأ( املقدمة 

حتدث���ت فيها عن �أهمية �ملو�س���وع ، و�لأ�سباب �لتي دفعتني لختي���اره ، و�لدر��سات 
�ل�سابقة ، و �ملنهج �مل�ستخدم فى �لدر��سة ، وخطة �لبحث .

)ب( التمهيــد وكان بعن���و�ن ( حتدي���د �مل�سطلح���ات و�ملفاهي���م ) �لت���ى ت�ستمل عليها 
مفرد�ت �لبحث .وفيه قمت بتحديد بع�ش �مل�سطلحات و�ملفاهيم �خلا�سة بعنو�ن �لدر��سة

املبحث الأول : �لتاأويل �لفا�سد للتخل�ش من �لتكاليف �ل�سرعية  .
املبحث الثانى : �لتاأويل بغر�ش �لتخل�ش من طاعة وىل �لأمر و �خلروج على �لإمام 

املبحث الثالث : �لتاأويل لتاأييد �ملنهج �لباطل .
املبحث الرابع : �لتاأويل للحكم بكفر �ملوحد �لعا�سي .

اخلامتة : وحتدثت فيها عن �أم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها من خالل �لدر��سة.
�مل�سادر و�ملر�جع .

 التمهيــد :
بينت فيه �مل�سطلحات و�ملفاهيم �لتى ��ستملت عليها مفرد�ت عنو�ن �لبحث 

حتديد �ملعاين ميثل �لبد�ية �لعلمية لأي بحث علمي ، لذ� كان من �ل�سروري �لإبانة 
عن �أهم �ملفرد�ت �مل�ستخدمة فى عنو�ن �لبحث على �لنحو �لتايل

1ـ كلمة اخلوارج فى اللغة وال�شطاح :
اأول ً ـ يف اللغة : 

وردت مادة �لكلمة خ � ر � ج ، يف لغة �لعرب على �لعديد من �ملعاين �أبرزها : 
1ـ النفاذ عن ال�شيء واختافه : 

ا  ْمُع َبْيَنُهَما، �إِلَّ �أَنَّ ِكُن �جْلَ اَلِن، َوَقْد مُيْ �ُء َو�جِليُم �أَ�سْ اُء َو�لرَّ ق���ال �بن فار�ش (1): "�خْلَ

ه���و �أحم���د بن فار�ش بن زكريا ، �أبو �حل�سني ، �لإمام �للغوي �ملف�سر ، �أ�سهر م�سنفاته ، جامع �لتاأويل فى   (1)
تف�س���ري �لق���ر�آن ، و�سرية �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، و�ملجمل فى �للغة ، مقايي����ش �للغة ، غريب �إعر�ب �لقر�آن ، متخري 
�لألف���اظ ، حلي���ة �لفقه���اء ، تويف �سنة 395ه���� ، وقيل غري ذل���ك ، ( �أنظر ترجمته يف طبق���ات �ملف�سرين 
للد�ودي 59/1 ، �إنباء �لرو�ة 92/1 ، بغية �لوعاة 352/1 ، �سذر�ت �لذهب 132/3 ، معجم �لأدباء 80/4 

، وفيات �لأعيان 100/1 ، ترتيب �ملد�رك 4/ 610 )
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."(1) ، فهو  ْيِء. َو�لثَّايِن: �ْخِتاَلُف َلْوَننْيِ َفاُذ َع���ِن �ل�سَّ ُل: �لنَّ وَّ َح. َفاْلأَ ِريَق �ْلَو��سِ �َسَلْكَن���ا �لطَّ
مبعنى �لبتعاد عن �ل�سيء و�لختالف عنه .

2ـ الختاف عن القوم :
قال���ت �مل�سادر �لعربية : وقيل: "�خلارجي كل ما فاق جن�سه ونظائره"  (2) ، و�أ�سبح 

خمالفاً  لهم.
3ـ طائفة من اأهل الأهواء والآراء جمعتها مقالة معينة:

قال �لأزهري: "و�خَلو�رُج: َقْوٌم من �أهِل �ْلأَْهَو�ء، َلُهم َمقالٌة على ِحَدٍة." (3)
4ـ اخلروج عن النا�س وخمالفتهم :

���ُة: َطاِئَفٌة ِمْنُه���ْم َلِزَمُهْم َهَذ�  ���ُة؛ و�خَلاِرِجيَّ ق���ال �بن منظ���ور: "و�خَلَو�ِرُج: �حَلُروِريَّ
ا�ِش." (4) ُروِجِهْم َعِن �لنَّ �ل�سُم خِلُ

5ـ الذي ل يتبع ال�شلف : 
قالت �لعرب : و"�خَلاِرِجيُّ : �لذي َيْخُرُج وَي�ْسُرف بنف�سه ، من غري �أن يكون له قدمٌي" (5)
ومما �سبق يت�سح �لتو�فق بني �ملعنى �للغوي لكلمة �خلروج وما عليه منهج �خلو�رج؛ 
�إذ �أنه���م خارجون عل���ى �أئمة �مل�سلمني وجماعتهم، وعلى عقي���دة �لإ�سالم، ومل يكن لهم 
�سلف �سالح، بل �إنهم فاقو� ومتيزو� على غريهم من �أهل �لبدع مبا مل ي�سبقو� �إليه، حيث 
�س���ارو� يقتلون �أهل �لإ�سالم، ويدع���ون �أهل �لأوثان (6).وبذلك يكون �خلو�رج عند علماء 
�للغ���ة قد جمعو� �أنو�ع �خلروج و�سمو� بذلك خلروجهم على �لنا�ش �أو على �لدين �حلق ، 

�أو على �لإمام علي بن �أبي طالب – كرم �هلل وجهه� بعد موقعة �سفني .
ثانيا ً :  فى ال�شطاح : 

�ختلف علماء �لفرق يف تعريف �خلو�رج يف �ل�سطالح ، فرنى �ل�سهر�ستانى – مثال 

�أحمد بن فار�ش : معجم مقايي�ش �للغة ، ج2: �ش  175، حتقيق عبد �ل�سالم هارون  (1)
حممد بن مكرم، ل�سان �لعرب ،، ج2: �ش  250 ، �لطبعة �لأوىل، د�ر �سادر، بريوت  (2)

تهذيب �للغة (7/  27).  (3)
ل�سان �لعرب (2/  251)   (4)

تهذيب �للغة (27/7). ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي  � بريوت  � ط:1، 2001م   (5)
�نظر: �سليمان �لغ�سن �  �خلو�رج � �ش 46 ، د�ر كنوز �إ�سبيليا، ط:1، 1430ه�  (6)
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ً – يذك���ر تعريف���ا ً ي�سفهم في���ه باخلروج على �لإمام �حلق يف �أي زم���ان ومكان ، فيقول 
: "كل م���ن خرج على �لإمام �حلق �لذي �تفق���ت �جلماعة عليه ي�سمى خارجيا �سو�ء كان 
�خل���روج يف �أي���ام �ل�سحابة على �لأئمة �لر��سدي���ن �أو كان بعدهم على �لتابعني باإح�سان 
و�لأئم���ة يف كل زم���ان" (1) ويوؤخذ على هذ� �لتعريف باأن كل من خ���رج على �لإمام �حلق 
لي����ش بال�سرورة �أن يك���ون خارجيًا، فاخلارجون على �لإمام �لعادل �أق�سام، فمنهم من ل 
تاأويل لهم كقطاع �لطريق ومن يف حكمهم، ومنهم �خلو�رج �لذين يكفرون �أهل �حلق... 
ومنه���م قوم من �أهل �حلق �سدر خروجهم ع���ن �جتهاد وتاأويل �سائغ، كاحل�سن بن علي، 
و�أه���ل �ملدينة يف �حلرة، و�لقر�ء �لذين خرج���و� على �حلجاج، ومنهم من خرجو� لطلب 

�مللك فقط �سو�ء كان فيهم �سبهة �أم ل وهم �لبغاة (2) .
وقي���ل �إن �خل���و�رج ��س���م يطلق على تل���ك �لطائف���ة ذ�ت �لجتاه �ل�سيا�س���ي و�لآر�ء 
�خلا�س���ة، و�لتي خرجت ع���ن جي�ش �لإمام علي ر�سي �هلل عن���ه و�لتحمو� معه يف معركة 

�لنهرو�ن �ل�سهرية (3)
وي���رى نفر(4) من �لباحثني �ملعا�سرين (5)�أن ظاه���رة �خلروج مبا حتمله من مبادئ 
ومنه���ج ، مل تنت���ِه بنهاي���ة �خل���و�رج �لذين ظهرو� فى تل���ك �لفرتة �ملتقدمة م���ن �لتاريخ 
�لإ�سالم���ي ، ب���ل ظهرت يف هذ� �لع�سر جماعات نهجت نف����ش منهج �خلو�رج و�أ�سلوبهم 
و�عتنق���ت كثري� ً من �أفكارهم ومبادئهم �لهد�مة ، ومن �أ�سهر هذه �جلماعات و�ملوجودة 

�مللل و�لنحل(114/1)، د�ر �ملعرفة� بريوت – 1404ه�  (1)
�نظر: �ل���كايف يف فقه �بن حنبل لبن قد�مة �ملقد�س���ي(148�146/4) ، د�ر: �ملكتب �لإ�سالمي�بريوت،   (2)

وفتح �لباري (�285/12 286) ، د�ر �ملعرفة، بريوت .
�نظ���ر لتلك �لأقو�ل: تلبي����ش �إبلي�س�ش: 90 �لف�سل لبن حزم 4/ 157، و�ملل���ل و�لنحل لل�سهر�ستاين: 1/   (3)
21 ، �س���رح �لطحاوي���ة لب���ن �أبي �لع���ز 472، �لبد�ية و�لنهاية لب���ن كثري: 7/ 189، �لدلي���ل لأهل �لعقول 

للورجالنى �ش 15، وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة ، عمان 1983م ، �لتاريخ يتكلم لل�ساملي �ش .103
د . نا�سر بن عبد�لكرمي �لعقل ، د . نعمان �ل�سامر�ئي ، د . �أحمد حممد ، د . م�سطفى حلمى .  (4)

�نظر : د . نا�سر بن عبد�لكرمي �لعقل � �خلو�رج ، مناهجهم ، و�أ�سولهم � ، ط 2 �لريا�ش : �ش 19 � 21 ،   (5)
د . �أحم���د حمم���د � در��س���ة عن �لفرق � ط 2 �لريا�ش : �ش 108  ، د . نعمان �ل�سامر�ئي � �لتكفري جذوره ، 
�أ�سباب���ه ، مربر�ت���ه � �ش 12 ، �مل�ست�سار �سامل على �لبهن�ساوى � �حلكم وق�سية تكفري �مل�سلم . و�خلو�رج .. 

�لأ�سول �لتاريخية مل�ساألة تكفري �مل�سلم  ، د . م�سطفى حلمي ، ط 1 ، مطبعة �لتقدم  1977م �لقاهرة 
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فى هذ� �لع�سر: جماعة �لتكفري و�لهجرة(1) و�لقر�آنيون(2) .
وبن���اًء عل���ى ما تقدم يكون و�س���ف �ل�سخ�ش باأنه من �خل���و�رج ، �إذ� �سلك طريقهم 

و�عتقد عقيدتهم �لتي خالفو� بها �سلف �لأمة .
ومن خالل �لبحث يف �أ�سول عقائد �خلو�رج جند �أن من �أبرز ما مييزهم عن �سائر 

�لفرق �لأخرى �أمرين : 
الأول : تكفري مرتكب �لكبرية  (3) 

الثاين : �خلروج بال�سالح على كل من يخالفونهم  يف �لر�أي( من �أئمة �مل�سلمني وعامتهم )
ونرى �أن من �عتقد هذين �لأمرين فهو من �خلو�رج و�إن مل ينت�سب �إليهم ، �أو ترب�أ منهم 

جماع���ة �مل�سلمني كم���ا �سمت نف�سها ، �أو جماعة �لتكف���ري و�لهجرة كما �أطلق عليه���ا �إعالميًا ، وقد �أطلق   (1)
عليه���ا �لإعالم جماعة �لتكف���ري و�لهجرة ، نظر� ً لتبنيها موقفني : �أحدهم���ا �لتكفري ، �أي تكفري �ملجتمع 
ب���كل مافي���ه ، ماد�م خارجا ً عن �إطار �أف���كار �جلماعة ومبادئها �ملت�سددة ، و�لآخ���ر �لهجرة ، �أي تطبيق 
مبد�أ �لعذلة عن �ملجتمع ، �لذي نعتوه بالكفرو�خلروج عن �مللة ، ويعد هذ� �لنهج �لذي �تبعته �جلماعة ، 
نهجًا خو�رجيا ً ، فهم ي�سريون يف منهجهم يف �لتكفري علي نهج �خلو�رج ، �لذين كفرو� كل من خرج علي 
ر�أيهم ومبادئهم �لد�عني �إليها . ، ر�جع : مانع بن حماد �جلهني ، �ملو�سوعة �ملي�سرة يف �لأديان و�ملذ�هب 
و�لأح���ز�ب �ملعا�سرة ،  ط 4 ، 1420ه���� د�ر �لندوة �لعاملية للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع ج 1 �ش 333 ، �نظر 
: يو�س���ف �سديق ، حقيق���ة �لتطرف �لديني قي �سوء �لكتاب و�ل�سنة ، �لقاهرة 1985م �ش 21� 23 ، �نظر 
: د. نعم���ان �ل�سامر�ئ���ي ، �لتكف���ري ج���ذوره و�أ�سبابه ، �ملنارة ط 1 ، 1404ه� ، ����ش 41� 47  ، �نظر : �سامل 

�لبهن�ساوي ، �حلكم وق�سية تكفري �مل�سلم ، ط د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�سر ، �ش 29� 30 .
(2)  �لقر�آنيون �أو �أهل �لقر�آن هو ��سم يطلق على تيار �إ�سالمي يكتفي بالقر�آن كم�سدر لالإميان و�لت�سريع يف 
�لإ�س���الم ، فهم ل ياأخذون �إطالقا بال�سنة �لنبوية من �لأحاديث و�لرو�يات �لتي ُتن�سب للنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
،. كم���ا ل يعتم���د �لقر�آنيون على علماء �أه���ل �ل�سنة �أو �ل�سيعة لأنهم ي�ستعين���ون يف ��ستدللتهم مب�سادر 
غ���ري �لق���ر�آن ، يف�سرون �لق���ر�آن باأهو�ئه���م وعقولهم دون �ل�ستعان���ة على ذلك بال�سن���ة �ل�سحيحة ، بل 
�ل�سن���ة عنده���م تبع لأهو�ئهم فما و�فقهم منه���ا ت�سبثو� به وما مل يو�فقهم منها نب���ذوه ور�ءهم ظهريا . 
ر�ج���ع �سبهات �لقر�آنيني حول �ل�سنة �لنبوي���ة ، د. حممود حممد مزروعة �ش 1� 5 ، �لفرق و�ملذ�هب منذ 
�لبد�ي���ات ، ����ش 376 ، جملة ��ساعة �ل�سن���ة ، �سنة 1902م ، ج 19 �ش 154، جملة بالغ �لقر�آن عدد يناير 

1975م ، جملة طلوع ��سالم عدد �بريل 1939م �ش 29
خالف���ت �لإبا�سي���ة �خلو�رج فى حكم مرتكب �لكبرية ، فيعد مرتكب �لكبرية عند �خلو�رج كافر م�سرك ،   (3)
خ���رج م���ن �لدين ، وعند �لإبا�سية كافر كفر نعمة ل يخرج م���ن �لدين ( �نظر: عبد �لقاهر بن طاهر بن 
حممد بن عبد �هلل �لبغد�دي � �لفرق بني �لفرق ��ش 97 ، ط 2 د�ر �لآفاق �جلديدة � بريوت. ) ، و�نظر 
: يو�سف �بر�هيم – �لدليل لأهل �لعقول – ج 1 �ش 31 ، وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة ، عمان 1983م . 
، و�لإبا�سي���ة �إحدى فرق �خلو�رج ، وقد ُن�سبو� �إىل عبد �هلل بن �إبا�ش ل�سهرة مو�قفه مع �حلكام  ( ر�جع 

على يحى معمر ، �لأبا�سية بني �لفرق �لإ�سالمية �ش 353) .
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التاأويل يف اللغة وال�شطاح 
اأول ً : يف اللغة 

تاأتى مادة �لتاأويل يف �للغة على عدة معان  ، منها
اأوًل : الرجوع، والعودة )1( 

قال �بن فار�ش: " قال يعقوب  : �أول �حلكم �إىل �أهله : �أي : �أرجعه   ورده �إليهم "(2)، 
فالتاأويل تف�سري ما يوؤول �إليه �ل�سيء (3) �أي يرجع �إليه

قال �لر�غ���ب �لأ�سبهاين (4): �لتاأوي���ل م���ن �لأول �أي �لرج���وع �إىل �لأ�سل ، ومنه   
�ملوئل للمو�سع �لذي يرجع �إليه ، وذلك هو رد �ل�سيء �إىل �لغاية �ملر�دة منه علًما كان �أو 

فعاًل ، ففي �لعلم نحو قوله تعاىل  َهْل َيْنُظُروَن �إِل َتاأِْويَلُه َيْوَم َياأِْتي َتاأِْويُلُه (5)  (6) 
ثانيا ً : التف�شري ، والتدبر ،  والبيان )7(:

��ستعمل �لط���ربى (8) �لرت�دف بني كلمة �لتاأويل و�لتف�سري عمليا ً فى �أغلب �سفحات 
تف�سريه ، فيقول : و�أما معنى �لتاأويل يف كالم �لعرب فاإنه : �لتف�سري و�ملرجع و�مل�سري(9)، 
و�لتاأوي���ل تف�س����ري �لك�الم �ل���ذي تختل�ف معاني����ه ول ي�سح �إل ببيان غ���ري لفظه (10) قال 

�لأزهري ، ، تهذيب �للغة ، ج 15 : �ش 437)(1)   (1)
�أحم���د بن فار����ش : معجم مقايي�ش �للغة ، ج1: �ش  159، حتقيق عبد �ل�س���الم هارون ، �لقاهرة، مطبعة   (2)

�حللبي، ط2، �سنة 1969
ل�سان �لعرب ( 11 / 32 ) مادة �أول ، د�ر �سادر بريوت ، �لطبعة �لأوىل. قارن خمتار �ل�سحاح ، طبعة مكتبة لبنان   (3)

حتقيق حممود خاطر �سنة 1415 ه� / 1995 م ، �لر�زي، 33 ، و ر�جع كتابه �ملفرد�ت فى غريب �لقر�آن �ش  38
هو �حل�سني بن حممد بن �لف�سل ، �أبو �لقا�سم ، �ملعروف بالر�غب �لأ�سبهاين ، �ملتويف �سنة 502ه� ، �أهم   (4)
موؤلفات���ه مف���رد�ت �لقر�آن ، حما�سر�ت �لأدباء ، �أفانني �لبالغ���ة ، �لذريعة �إيل مكارم �ل�سريعة ، ( �أنظر 

ترجمته فى ك�سف �لظنون 1773/2 ، بغية �لوعاة 297/2 ، طبقات �ملف�سرين للد�ودي 329/2 )
�سورة �لأعر�ف: �لآية 53  (5)

ر�جع كتابه �ملفرد�ت فى غريب �لقر�آن �ش 38  (6)
تف�سري �لطربي، جامع �لبيان حتقيق �أحمد �ساكر، �لقاهرة، �حللبي، 1388ه�، 184/3.  (7)

ه���و حمم���د بن جرير بن يزيد ، �أبوجعف���ر �لطربي ، �لإمام �جلليل و�ملجتهد �ملطل���ق ، له كتاب �لتف�سري،   (8)
�لتاري���خ ، �خت���الف �لعلماء ، �لتب�سري يف �أ�سول �لدين ، وغريها ، ت���ويف �سنة 310 ه� ( �أنظر ترجمته يف 
وفي���ات �لأعيان 332/3 ، طبقات �ل�سافعية لل�سبك���ي 120/3 ، �سذر�ت �لذهب 260/2 ، تهذيب �لأ�سماء 

و�للغات 78/1 ، �ملنتظم 170/6 )
(9)  تف�سري �لطربي : ج6: �ش 204.

ل�س���ان �لع���رب ( 11 / 32 ) مادة �أول ، د�ر �سادر ب���ريوت ، �لطبعة �لأوىل. قارن خمتار �ل�سحاح ، طبعة   (10)
مكتبة لبنان حتقيق حممود خاطر �سنة 1415 ه� / 1995 م
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

�جلوهري ت 393ه� يف "�ل�سحاح" يف مادة (�أ و ل): "�لتاأويل: تف�سري ما يوؤول �إليه �ل�سئ، 
و قد �أولته و تاأولته مبعنًى و�حد " (1) وهذ� �لتعريف قريب من معناه �ل�سطالحى، ونعلم 
�أن �ملعنى �ل�سطالحى لبد �أن تربطه عالقة مع �ملعنى �للغوي قد تكون ظاهرة وقد تكون 

خفية ، ولكن لبد من تلك �لعالقة .
ثالثا ً : اجلمع

يقال " �ألت �ل�سيء �أوؤوله �إذ� جمعته و�أ�سلحته (2) ، فكاأن �لتاأويل جمع معاين �أ�سكلت 
بلفظ و�حد ل �إ�سكال فيه . 

رابعا ً : املاآل ، والعاقبة ، وامل�شري
قي���ل " وق���د �أولته فاآل �أى : �سرفته فان�سرف ، فكاأن �لتاأوي���ل �سرف �لآية �إىل ما حتتمله 
م���ن �ملعاين ، وقال �لزرك�سي (3) �أ�سله من �لإيالة ، وهى �ل�سيا�سة ، فكاأن �ملوؤول للكالم ي�سو�ش 
�لكالم ، وي�سعه يف مو�سعه .." (4) ، وقد وردت لفظة �لتاأويل يف �سورة يو�سف يف ثمانية مو��سع، 

وكان معنى �لتاأويل فيها �لعاقبة و�حلقيقة �لتي يرجع �إليها �ل�سيء يف تفا�سري �ل�سلف(5)
خام�شا ً : الرتجيح 

 قال �جلرج�اين (6): " �لتاأويل يف �لأ�سل �لرتجيح" (7)
  ومما �سلف نالحظ �أن علماء �للغ�ة حددو� �جلان�ب �للغوي للتاأويل وبينو� �أنه مبعنى 

�ل�سحاح (1627/4)   (1)
�نظر : تهذيب �للغة ، لالأزهري ، ج 15 �ش 437 ، 458 ، وتاج �للغة و�سحاح �لعربية ، �إ�سماعيل بن حماد   (2)
�جلوه���رى (393ه����) ، ط بولق ، �لقاهرة ، 1282ه� ، ج 4 ����ش 627 + 1628 ، ول�سان �لعرب : ج 11 �ش 

32 � 33 مادة �أول ، و�أ�سا�ش �لبالغة : �ش 25 (مادة �أول ) .
ه���و حممد بن بهادر بن عبد�هلل ، بدر �لدي���ن ، �أبوعبد�هلل �لزرك�سي �ل�سافعي ، �لفقيه �لأ�سويل �ملحدث   (3)
، �أ�سه���ر كتب���ه �سرح جمع �جلو�مع ، �لبحر يف �أ�سول �لفقه ، تخريج �أحاديث �لر�فعي ، تويف �سنة 794ه� ، 

(�أنظر ترجمته يف �لدرر �لكامنة 17/1 ، �لفتح �ملبني 209/2 ، �سذر�ت �لذهب 335/6 
�لزرك�سي : �لربهان يف علوم �لقر�آن  ج 2 �ش 49+48  (4)

�نظ���ر، �بن �جل���وزي، ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري، �ملكتب �لإ�سالم���ي، ط1، �سنة 1384ه� ،117/2، و�بن   (5)
تيمية، جمموع �لفتاوي، 290/3�لريا�ش، م�سورة، وتف�سري �بن كثري، 2 /220.

ه���و عبد�لقاه���ر بن عبد�لرحمن ، �أب���و بكر �جلرجاين �ل�سافعي �لنحوي ، �لإم���ام �مل�سهور ، �أ�سهر كتبه ،   (6)
�إعجاز �لقر�آن ، �ملقت�سد يف �سرح �لإي�ساح �جلمل ، وغريها ، تويف �سنة 471ه� ( �أنظر ترجمته فى بغية 
�لوع���اة 106/2 ، �إنب���اه �لرو�ة 188/2 ، �سذر�ت �لذه���ب 340/3 ، طبقات �ل�سافعي���ة لل�سبكي 149/5 ، 

�لو�يف بالوفيات 613/1 ، طبقات �ملف�سرين للد�ودي 330/1 )
عبد�لقادر �جلرجانى ، �لتعريفات ، 1405ه� ، �ش 55 ، �ش72   (7)
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

�لتف�س���ري �أو �لرجوع �أو بي���ان �ملعنى �أو �لتدبري و�لتقدير و�جلمع و�لرتجيح ، وعليه فيكون 
تاأوي���ل �خلو�رج من باب �سرف �لكالم ع���ن مو��سعه �لتي �أر�دها �ملتكلم فهو بالتايل من 
�لتاأويل �ملذموم ملا ترتب على ذلك من �لنحر�ف �لفكري و�لعقائدي �لذي �أ�سر بالأمة .

ثانيا ً : يف ال�شطاح
للتاأويل عند ال�شلف معنيان :  

�لأول : تف�سري �للفظ وبيان معناه (1) ، و�إي�ساح �ملعاين �ملق�سودة من �لكالم
يق���ال : تاأويل �لآية ك���ذ� ، �أى معناها ، وهذ� �لغالب على ��سطالح مف�سري �لقر�آن ، 
كم���ا يقول بن جري���ر �لطربي ( �لقول يف تاأويل قوله تعاىل : ك���ذ� .. كذ� .. ) (2).. ونرى 
ذل���ك كثري� يف تف�سري �لإمام �لطربي، حيث ي�ستخدم �لتاأويل مبعنى �لتف�سري(3)، فيقول: 
( وق���ال �أه���ل �لتاأويل) ثم يورد �أقو�ل �ملف�سرين ، ومنه دعاء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص � لبن عبا�ش (4) : 

( �للهم فقهه يف �لدين وعلمه �لتاأويل ) (5) 
الثاين : احلقيقة التي يوؤول اإليها الكام

وقوع �ملخرب به يف وقته �خلا�ش �إذ� كان �لكالم خرب�  �أو �متثال ما دل عليه �لكالم ، 
و�إيقاع مطلوبه �إذ� كان �لكالم طلبا ، وهو معنى يرجع �إىل �لعاقبة و�مل�سري (6)

التاأويل يف ا�شطاح املف�شرين :
هو : ( �سرف �لآية �إىل معنى مو�فق ملا قبلها وما بعدها ، حتتمله �لآية ، غري خمالف 
للكت���اب و�ل�سن���ة من طريق �ل�ستنباط ) (7) فالن�ش له دلل���ة ظاهرة مفهومة من �للفظ 
�ملبا�س���ر ، وه���ذ� ه���و معنى �لن����ش �أو تف�سريه وقد يحتم���ل دلل���ة �أو دللت �أخر خفية ، 

وهو كثري يف ��ستعمالت �ل�سلف  (1)
جامع �لبيان ، للطربى : ج 6 �ش 203  (2)

تف�سري �لطربي ، ج5 �ش 7 ، �ش 11 ، �ش 12 ، �ش 15 ، �ش 17 ، ج 7 �ش 46 ، �ش 64 ، �ش 110 � �لخ    (3)
ه���و عبد�هلل ب���ن عبا�ش بن عبد�ملطلب ، �بن عم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، حرب �لأم���ة وترجمان �لقر�آن ، و�أحد �ل�ستة   (4)
�ملكرثين من �لرو�ية عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بالفقه فى �لدين وتعليم �لتاأويل ، تويف بالطائف 
�سن���ة 68ه���� ( �أنظر ترجمته يف �لإ�ساب���ة 330/2 ، �ل�ستيعاب 350/2 ، �س���ذر�ت �لذهب75/1 ، طبقات 

�ملف�سرين للد�ودي 332/1 ، تهذيب �لأ�سماء و�للغات 274/1 )
�أخرجه:�أحمد يف �مل�سند ، ج 4 �ش 225 ، رقم (2397 ) ، و�حلديث �سحيح، قال �لأرناوؤوط فى تخريجه   (5)

للم�سند : ( �إ�سناده قوى على �سرط م�سلم ) .
جمموع �لفتاوى ، ج3: �ش 56�55  (6)

�نظر : �لربهان للزرك�سى ، ج2 �ش 148  (7)
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ت�ستنب���ط باإعمال �لفكر ، ومتحي�ش �لقر�ئن ، فاإذ� ع���دل عن �ملعنى �لظاهر �إىل �ملعنى 
�أو �ملع���اين �خلفي���ة ، �سمى هذ� �لعدول تاأويال ً ، فالتاأويل توجيه للمعنى باجتاه معني ، �أى 
�أنه :( �سرف �لآية ملا حتتمله من �ملعاين ) (1) ، ومعنى �لتاأويل عند �ملف�سرين ، ل يختلف 
ع���ن معن���اه عند علماء �أ�سول �لفق���ه ، ولكن �لفريقني يختلفان ف���ى مو�سوعه ، فهو عند 
�ملف�سري���ن و�ملتكلمني يتناول �لن�سو����ش �ملت�سابهة ، كاآيات �ل�سف���ات ، وعند �لأ�سوليني 

يتناول ن�سو�ش �لأحكام �لتكليفية (2)
التاأويل يف ا�شطاح املتاأخرين : 

ق�ال �إم�ام �حلرمني �جلويني (3) – رحمه �هلل تعاىل –:" �لتاأويل: رد �لظاهر �إىل ما 
�إليه ماآله يف دعوى �ملوؤول ". (4)

عرفه �بن �لأثري بقوله:( نقل ظاهر �للفظ عن و�سعه �لأ�سلي �إىل ما يحتاج �إىل دليل، 
لوله ما ُترك ظاهر �للفظ ) (5) �أي نقل �لكالم من ظاهره �ملتبادر منه �إىل غريه بقرينة .

وعرف���ه �بن ر�سد بقوله : ( هو �إخر�ج دللة �للفظ من �لدللة �حلقيقية �إىل �لدللة 
�ملجازي���ة ، م���ن غري �أن يخ���ل يف ذلك بعادة ل�س���ان �لعرب يف �لتجوز م���ن ت�سمية �ل�سيء 

ب�سبيهه �أو ب�سببه...)(6) فالتاأويل و�ملجاز يندرجان حتت �سرف �للفظ عما و�سع له .
قال  �لفخر �لر�زي (7): � ( �لتاأويل هو �سرف �للفظ عن ظاهره �إىل معناه �ملرجوح، 
م���ع قيام �لدليل �لقاطع عن �أن ظاهره حم���ال) (8) �أى �سرف �للفظ عن ظاهره �ملتبادر 

�نظر : �لربهان للزرك�سى ، ج2 �ش 148  (1)
�نظر : �أ�سول �لفقه ، حممد �أبو زهرة :�ش 36 ، �ش 137  (2)

ه���و عبد�ملل���ك بن عب���د�هلل بن يو�سف �جلوين���ى �ل�سافعي ، �أبو �ملع���ايل ، �مللقب ب�سياء �لدي���ن �ملعروف باإمام   (3)
�حلرم���ني ، �أ�سه���ر م�سنفاته ، نهاية �ملطلب فى �لفقه ، �لربهان فى �أ�سول �لفقه ، �لإر�ساد ، �ل�سامل يف �أ�سول 
�لدين ، غياث �لأمم يف �لأحكام �ل�سلطانية ، تويف �سنة 478ه� ( �أنظر ترجمته يف وفيات �لأعيان 341/2 ، وما 

بعدها ، طبقات �ل�سافعية لل�سبكي 165/5 ، وما بعدها ، �ملنتظم 18/9 ، �سذر�ت �لذهب 358/3 )
�لب�ره���ان  511/1  ، ط. حتقيق �لديب  (4)

�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر ، لبن �لأثري : 80/1   (5)
ف�سل �ملقال فيما بني �حلكمة و�ل�سريعة من �لت�سال ، لبن ر�سد : 32  .  (6)

ه���و حممد بن عمر ب���ن �حل�سني ، �أبو عبد�هلل ، فخر �لدين �ل���ر�زي �ل�سافعى ، �ملعروف بابن �خلطيب ،   (7)
�أ�سهر موؤلفاته " �لتف�سري ، �ملح�سول ، �ملعامل فى �أ�سول �لفقه ، �ملطالب �لعالية ، نهاية �لعقول فى �أ�سول 
�لدين ، تويف �سنة 606 ه� ( �أنظرترجمته فى طبقات �ل�سافعية لل�سبكي 81/8 ، وفيات �لأعيان 381/3 ، 

�سذر�ت �لذهب 21/5 ، طبقات �ملف�سرين للد�ودي 214/2)
�لفخر �لر�زي : �أ�سا�ش �لتقدي�ش ، �ش 222.)  (8)
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من���ه �إىل غريه ، لدلي���ل دَلّ عليه �أو لقرينة. ، وقال �بن �حلاج���ب (1): (�لتاأويل: هو حمل 
�لظاه���ر على �ملحتم���ل �ملرجوح،  بدليل ي�سريه ر�جح���ا )(2) �أي �سرف �للفظ عن معناه 
�لر�ج���ح �إىل �ملعن���ى �ملرجوح لدليل يقرتن به ، و ق���ال �لآمدي (3) – رحمه �هلل تعاىل –: 
" ق���ال �لغ���ز�يل(4): �لتاأويل عبارة عن �حتمال يع�سده دلي���ل ، ي�سري به �أغلب على �لظن 
من �ملعنى �لذي يدل عليه �لظاهر (5) ،وي�سرتط �لغز�يل يف �لدليل �ل�سارف للظاهر �أن 
يكون معتربً� يوثق به و �إل ل ي�سح هذ� �ل�سرف ول يوؤخذ باملعنى �لذي �آل �إليه �لظاهر.
وتعق���ب �لآمدي �لغز�يل يف تعريف���ه باأنه ��سرتط �لعت�ساد بدليل ، وهذ� قيد يخرج 
�لتاأوي���ل �ملطل���ق م���ن �لتعريف لأن���ه ل ي�سرتط فيه ه���ذ� �ل�سرط ، لذ� �كتف���ى يف تعريف 
�لتاأوي���ل: حمل �للفظ على غ���ري مدلوله �لظاهر منه ، مع �حتماله ل���ه (6) ، ولذلك �نتقد 

�لآمدى تعريف �لغز�يل . 
 ومبفه���وم �آخ���ر �إن تعريف �لآمدي جمع بني �لتاأويل �ل�سحي���ح وعك�سه ، �أما تعريف 
�لغ���ز�يل فق���د �قت�سر فيه فقط عل���ى �لتاأويل �ل�سحي���ح ، ويوؤكد ذلك �لآم���دي بتعريفه 
�لتاأوي���ل �ملقب���ول �ل�سحيح  : حمل �للفظ عل���ى غري مدلوله �لظاهر من���ه مع �حتماله له 

جم���ال �لدين عثمان بن عمر �لفقيه �ملالكى �ملعروف باب���ن �حلاجب ، له ت�سانيف مفيدة منها ، �جلامع   (1)
بينالأمه���ات ، �ملخت�س���ر فى �أ�سول �لفقه ، �لكافية فى �لنحو ، و �ل�سافية فى �ل�سرف ، توفى �سنة 646ه� 
( �أنظ���ر ترجمت���ه فى �لديباج �ملذهب 2 / 86 ، �سذر�ت �لذه���ب 234/5 ، وفيات �لأعيان 2/ 413 ، بغية 

�لوعاة 134/2 )
�سرح خمت�سر �ملنتهى : ج3: �ش 75  (2)

ه���و عل���ى بن �أبي علي بن حممد ب���ن �سامل �لثعلبي ، �أبو �حل�سن ، �سيف �لدي���ن �لآمدي ، �لفقيه �لأ�سويل   (3)
�ملتكل���م ، م���ن �أ�سهر كتبه �أب���كار �لأفكار فى علم �ل���كالم ، و�لإحكام فى �أ�سول �لإح���كام يف �أ�سول �لفقه 
وغريها ، تويف �سنة 631ه� ( �أنظر ترجمته يف طبقات �ل�سافعية لل�سبكي 306/8 ، وفيات �لأعيان 455/2 

، �سذر�ت �لذهب 144/5 ) 
ه���و حممد بن حممد بن حممد �لغ���ز�يل �لطو�سي �ل�سافعي ، �أبو حامد ، �مللقب بحجة �لإ�سالم ، �ساحب   (4)
�لت�ساني���ف �ملفي���دة يف �لفنون �لعدي���دة ، ك� �مل�ست�سفي ، �ملنخول يف �أ�سول �لفق���ه ، �لو�سيط ، �لب�سيط ، 
�لوجيز ، �خلال�سة يف �لفقه ، �إحياء علوم �لدين ، تهافت �لفال�سفة ، معيار �لعلم ، �ملنقذ من �ل�سالل ، 
ت���ويف �سنة 505ه� ( �أنظر ترجمت���ه يف طبقات �ل�سافعية لل�سبكي 191/6 � 389 ، وفيات �لأعيان 353/3 ، 

�سذر�ت �لذهب 10/4 )
�لإح��كام يف �أ�س��ول �لأح��كام ، (48/3) ، �مل�ست�سفى : 196/1   (5)

�لإحكام لالآمدي : 53/3   (6)
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بدليل يع�سده(1) �أي �سرف �للفظ من �ملعنى �لر�جح �إىل �ملعنى �ملرجوح بدليل ل يخالف 
ن�سا من كتاب �هلل �سبحانه ول �سّنة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص .

ولَعب���لَّ �أو�سح تعري���ف له هو تعريف �أبي حممد ي�و�سف �ب���ن �حل�افظ �أبي �لفرج بن 
�جلوزي – رحمهما �هلل تعاىل – ، فيو�سح فيه �أن: "�لتاأويل �سرف �للفظ عن �لحتمال 
�لر�ج���ح �إىل �لحتمال �ملرجوح لعت�ساده بدليل ي���دل على �أن مر�د �ملتكلم بكالمه ذلك 
�لحتمال �ملرجوح " (2) ، وباجلملة فالتاأويل �لذي يو�فق ما دلت عليه ن�سو�ش �ل�سرع هو 

�لتاأويل �ل�سحيح، و�لذي يخالفها هو �لتاأويل �لفا�سد(3)
�إذ� ً �لتاأوي���ل عند �خللف من علماء �ل���كالم و�لأ�سول و�لفقه ، هو �سرف �للفظ عن 
�ملعن���ى �لر�جح �إىل �ملعنى �ملرجوح (4) ، وذهب �لفخر �لر�زي �إىل ما ذهب �إليه �لغز�يل، 
و��سرتط ل�سحة هذ� �لتاأويل �ل�سارف للظاهر عن معناه �أن يكون مقرونًا بدليل ي�سريه 
ر�جح���ًا فقال: (هو �سرف �للفظ ع���ن ظاهره �إىل معناه �ملرجوح مع قيام �لدليل �لقاطع 
عل���ى �أن ظاهره حم���ال) (5)، وذكر �بن تيمية تعريف �ملتكلمني بقوله: " هو �سرف �للفظ 
م���ن �ملعنى �لر�جح �إىل �ملعن���ى �ملرجوح لدليل يقرتن ب���ه" (6) ، كما عرفه �جلرجاين يف 
تعريفات���ه بقول���ه: " �سرف �للفظ عن معناه �لظاهر �إىل معن���ى يحتمله �إذ� كان �ملحتمل 
�ل���ذي ي���ر�ه مو�فقًا للكت���اب و�ل�سنة" (7) وم���ن �ملالحظ يف تعريف �جلرج���اين �أنه و�سع 

�سابطا للتاأويل هو مو�فقة �لكتاب �ل�سنة .
�إذ� ً �لتاأويل يف �ل�سطالح خمتلف فيه ، فريى بع�ش �لعلماء �أن �لتاأويل يكون مبعنى 
�لتف�س���ري ، وعلى ه���ذ� جرى �لطربي يف تف�سريه فتجده يقول: (تاأوي���ل قوله تعاىل . . . . 
�أو يق���ول �ختلف �أهل �لتاأويل) يريد بذلك �أه���ل �لتف�سري ، ويرى بع�ش �لعلماء �أن �لتاأويل 

�لإحكام : 53/3  (1)
�لإي�ساح لقو�نني �ل�سطالح   (�ش20_ط 1بتحقيق �ل�سدلن)  (2)

�نظ���ر �بن �لقيم، �ل�سو�ع���ق �ملر�سلة على �جلهمية و�ملعطلة، حتقيق: عل���ى �لدخيل �هلل، �لريا�ش، ط1،   (3)
�سنة1408ه� ، 187/1، و�سرح �لعقيدة �لطحاوية، 256/1

�نظر : د. م�ساعد �لطيار ، مفهوم �لتف�سري و�لتاأويل ، �ش 89 ، ط1 ، د�ر �بن �جلوزى ، �لريا�ش  (4)
�ل���ر�زي، فخ���ر �لدين، �ملح�سول يف عل���م �لأ�سول، حتقيق: ط���ه جابر �لعلو�ين، �لريا����ش �سنة1399ه�،   (5)

232/3/1
�بن تيمية، �لإكليل يف �ملت�سابه و�لتاأويل ، ط 1947م ، �لقاهرة ، �ش 22  (6)

�جلرجاين، �لتعريفات 1405ه� ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت ، �ش72  (7)
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

خمالف للتف�سري ، فالتاأويل يتعلق بحقيقة ما يوؤول �إليه �لكالم علًما �أو عماًل كما �سبق يف 
كالم �لر�غب ، و�لتف�سري يتعل���ق بالألفاظ ومبفرد�تها ، وقيل : �لتف�سري �لقطع باأن مر�د 
�هلل تعاىل كذ� ، و�لتاأويل ترجيح �أحد �ملحتمالت بدون قطع . . . وقيل �لتف�سري ما يتعلق 
بالرو�ي���ة ، و�لتاأوي���ل ما يتعلق بالدر�ي���ة(1) ، فالتف�سري معناه �لك�سف و�لبي���ان ، و�لتاأويل 
ترجي���ح �أحد حمتم���الت �للفظ بالدليل ، و�لرتجيح يعتمد عل���ى �لجتهاد ، ويتو�سل �إليه 

مبعرفة مفرد�ت �لألفاظ ومدلولتها يف لغة �لعرب .
ومما �سبق يت�سح  �أن �لتاأويل عدول عن ظاهر �لن�ش �أو دللة �للفظ �إىل معنى �آخر 
يحتمل���ه ، �أو ه���و �سرف �للفظ عن حقيقته �إىل �ملج���از، و�لحتمالية عن�سر يف �لتعريف 
عل���ى م�ست���وى قبول �للفظ له���ذ� �ملعنى ، �أو على م�ستوى �لدليل �ل���ذي رجح هذ� �ملعنى ، 
�إ�ساف���ة �إىل �لجتهادي���ة �لتي تختلف من عامل لآخر ، و�س���رنى عند تطبيق هذ� �لتعريف 

على تاأويل �خلو�رج مدى �نحر�فهم ، ومب يكون �خلروج .

ر�جع تف�سري �لألو�سى  1 / 5  (1)
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المبحث األول 
التاأويل الفا�شد للتخل�س من التكاليف ال�شرعية :

�نحرف �خلو�رج يف تاأويالتهم ، و�سبقو� �إىل �لتاأويل �ملنحرف بجماعة �أهل �لردة �لذين 
�رتدو� عن �لدين �أو �متنعو� عن �أد�ء �لزكاة لل�سديق ر�سي �هلل عنه بتاأويل �آية �لزكاة ، وهى 
اَلَتَك  ���لِّ َعَلْيِهْم �إِنَّ �سَ يِهم ِبَها َو�سَ ُرُه���ْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ ق���ول �هلل تعاىل : ُخْذ ِم���ْن �أَْمَو�ِلِهْم �سَ

ُة َعَلى َثاَلَثِة �أَْنَو�ع : دَّ ُ �َسِميٌع َعِليٌم (1)قال �بن عبد �لرب(2)  :  وكانت �لرِّ ُهْم  َو�هللَّ �َسَكٌن لَّ
َقْوٌم َكَفُرو� َوَعاُدو� �إِىَل َما َكاُنو� َعَلْيِه ِمْن ِعَباَدِة �ْلأَْوَثاِن .. 1
�َسْيِلَمَة َوُهْم �أَْهُل �ْلَيَماَمِة. 2 َوَقْوٌم �آَمُنو� مِبُ
َكاَة ، َوَقاَلْت : " َما َرَجْعَنا َعْن ِديِنَنا َوَلِكْن �َسَحْحَنا َعَلى �أَْمَو�ِلَنا، . 3 َوَطاِئَفٌة َمَنَعِت �لزَّ

َدَقًة ) (3) َفَقاُلو� : �مْلَاأُْموُر ِبَهَذ� َر�ُسوُل  ْمو�ِلِهْم �سَ ُل���و� قوله تعاىل : (ُخْذ ِمْن �أَ َوَتاأَوَّ
ِ َل غ���ريه4 " ) ،  ف���ر�أو� �أن دفع �ل���زكاة خا�ش بالر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص لأنه هو �لذي  �هللَّ
يطهره���م ، ولي����ش لغريه ه���ذه �خلا�سية ، ومن ثم فال يدفعون �ل���زكاة "(5) ... 
وبذل���ك �لتاأويل كان���و� �لفاحتني لباب �لتاأوي���ل �ملنحرف للن�سو����ش �لقر�آنية ، 
للتخل�ش من �لتكاليف �ل�سرعية ، ثم تبعهم �خلو�رج ، وقال �حلافظ �بن حجر: 
"وكان����و� يتاأول����ون �لقر�آن على غ����ري �ملر�د من����ه " (6) ، تاأويال ً يتو�ف����ق مع �ساللهم 
وكذبهم و�أطماعهم ، فالتاأويل �لفا�سد هو ما كان فيه �سرف �لظاهر �إىل معنى �آخر 
بدون دليل �أ�ساًل، �أو ب�سبهة يظنه �ملوؤول دلياًل ولي�ش بدليل، ولقد �عرت�ش �بن حزم 

�سورة �لتوبة �لآية 103   (1)
ه���و يو�س���ف ب���ن عبد�هلل ب���ن حممد بن عبد �ل���رب ، �أبو عمر �حلاف���ظ �لقرطب���ي ، �أحد �أع���الم �لأندل�ش ، وكبري   (2)
حمدثيه���ا ، كان ثق���ة نزيها ً متبح���ر� ً يف �لفقه و�لعربية و�حلدي���ث و�لتاريخ ، له كتب كث���رية نافعة ومفيدة منها 
، �لتمهي���د ، �ل�ست���ذكار �ل�ستيعاب يف معرفة �ل�سحاب���ة ، جامع بيان �لعلم وف�سله ، �ل���درر يف �خت�سار �ملغازي 
و�ل�سري ، بهجة �ملجال�ش ، تويف �سنة 463ه� وقيل 458 ه� ( �أنظر وفيات �لأعيان 64/6 ، �لديباج �ملذهب 367/2 
، �سذر�ت �لذهب 314/4 ، طبقات �حلفاظ �ش 432 ، �سجرة �لنور �لزكية �ش 119 ، تذكرة �حلفاظ 1128/3 ) 

�سورة �لتوبة �لآية 103  (3)
�نظ���ر يف در��س���ة �أحو�ل هوؤلء وغريه���م: �أثر �لت�سيع عل���ى �لرو�يات �لتاريخية يف �لق���رن �لأول �لهجري   (4)

عبد�لعزيز حممد نور ويل (�ش 130�67)
�نظر: فتح �لبارى : 12 / 233 ، و�سرح �ل�سنة للبغوى : 5 / 472 ، 488  (5)

فتح �لباري لبن حجر (283/12)  (6)
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

عل����ي من ذهب �إىل �لتاأوي����ل �لفا�سد وو�سفه باجلهل فقال " فمن �أر�د �إخر�ج �لأمور 
ع����ن حقائقه����ا يف �ملبادئ، ثم ع����ن حقائقها يف �ملعاهد ، فينبغ����ي �أن يتهم يف دينه، 
و�سوء �أغر��سه، فاإن �سلم من ذلك فال بد من و�سمه يف عقله �أو قوة يف جهله" (1).

اإثبات حالة اخلوارج حيال الن�س 
�ختل���ف �لعلماء يف �حلكم على �خلو�رج حي���ال �لن�ش ، هل هم ن�سيون ظاهريون ، 
�أم �أنه���م موؤولة �أم �أن �خلو�رج ح�س���ب �تباع �أهو�ئهم وما يخدم مذهبهم يت�سكلون ح�سب 

�أهو�ئهم ، فتارة يكونو� ن�سيني ظاهريني و�أخرى موؤولة .
ذهب بع�ش �لعلماء �إىل �أن �خلو�رج ن�سيون يجمدون على �ملعنى �لظاهر من �لن�ش . 1

دون بحث عن معناه �لذي يهدف �إليه وهذ� ر�أي �أحمد �أمني (2)(3) و�أبو زهرة (4) (5)
وذه���ب �آخ���رون �إىل �أن �خلو�رج يوؤول���ون �لن�سو�ش تاأوياًل يو�ف���ق �أهو�ئهم وقد . 2

غلط���و� حني ظنو� �أن تاأويلهم هو ما تهدف �إليه �لن�سو�ش وعلى هذ� �لر�أي �بن 
عبا�ش و�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية (6) و�بن �لقيم (7)

�بن حزم، �لإحكام، 33/4.  (1)
�أحمد �أمني ، �سحى �لإ�سالم: 3/ 334.  (2)

(3)  هو�أحم���د �أم���ني (1954�1886) كاتب م�سري من مو�لي���د �لقاهرة، ينتمي لأ�س���رة حمافظة لها قدر من 
�لعل���وم و�ملعرف���ة، ز�ول در��سته �لبتد�ئية ثم �نتقل �إىل �لأزهر ثم مدر�س���ة �لق�ساء �ل�سرعي �لتي نال منها 
�سه���ادة عاملي���ة، ��ستغل قا�سيا و�أ�ستاذ� بكلية �لأدب مب�سر، ُعنيِّ م�ست�سار� للثقافة كما َمثَّل بالده يف جامعة 
�لدول �لعربية، ومن �أهم موؤلفاته : ثالثية (فجر �لإ�سالم، �سحى �لإ�سالم، ظهر �لإ�سالم)، في�ش �خلاطر، 
وحيات���ي (يف �سريت���ه �لذ�تية) ، ر�جع مر�سى �سع���د �لدين ، م�سر �وًل (2)، �له���ر�م ، عدد 44934 ، 15 

دي�سمرب2009م   �ملو�سوعة �لثقافية ، موؤ�س�سة فر�نكلني للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة – نيويورك 1972 م
تاريخ �ملذ�هب �لإ�سالمية: 1/ 66.  (4)

هو حممد بن �أحمد بن م�سطفى بن �أحمد �ملعروف باأبي زهرة (1315ه� / 1898م � 1394  ه� / 1974م)،   (5)
ُوِل���د يف �ملحلَّ���ة �لك���ربى �لتَّابعة ملحافظ���ة �لغربيَّة مب�سر،وله موؤلف���ات عديدة من �أبرزه���ا ، �ملعجزة �لكربى ، 
،  وعلم �أ�سول �لفقه،  ، و �جلرمية يف �لفقه �لإ�سالميِّ تاري���خ �ملذ�هب �لإ�سالمية،  و�لعقوبة يف �لفقه �لإ�سالميِّ
بيِّني ، �إ�سافًة �إىل ذلك، كانت له �لكثري من �لبحوث  وحما�سر�ت يف �لنَّ�سر�نيَّة، ومقارنات �لأديان  ، خامت �لنَّ
يف �لعدي���د م���ن �ملجالت �لعلمي���ة و�لجتماعية: جملة �لقان���ون و�لقت�ساد، وجملة �مل�سلم���ون، وجملة ح�سارة 
�لإ�س���الم، وجملة �لقانون �لدويل، وكتاب �أ�سب���وع �لفقه �لإ�سالمي، وكتاب �أ�سبوع �لقان���ون و�لعلوم �ل�سيا�سية، 
وجمل���ة �لأزه���ر، وجمل���ة �لعربي، و�لعديد م���ن �ملجالت مبختلف �ل���دول �لعربية. وكذلك ع���دد َل يح�سى من 
�لأحادي���ث �ل�سحفي���ة كان يرد بها على �ملهاجمني لالإ�سالم ، توف���ى يف �سباح يوم �جلمعة 12/ 4/ 1974م ،( 
�أنظر تعري���ف بالإمام �جلليل حممد �أبو زهرة، عن: زهرة �لّتفا�سري، لأبي زهرة، د�ر �لفكر �لعربّي  .�أبو زهرة 

ركلّي: 25/6) بكة �لعنكبوتية،  �لأعالم، للزِّ عامٌل يعرف قدره، �أحمد متام، ملتقى �أهل �حلديث بال�سَّ
�لنبو�ت �ش .89  (6)
�لنونية �ش .85  (7)
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ومن �لعلماء من ذهب �إىل �لقول باأن �خلو�رج لي�سو� على ر�أي و�حد يف هذه �لق�سية . 3
 ب���ل منهم ن�سيون ومنه���م موؤولون كما ذهب �إىل هذ� �لأ�سع���ري يف مقالته. (1)
وه���ذ� هو �لر�ج���ح فيما يبدو من �آر�ء �خلو�رج ، فه���م يت�سكلون ح�سب �أهو�ئهم 

وما يخدم مذهبهم  ، فتارة يكونون ن�سيني ظاهريني و�أخرى موؤولة .
ومم���ا تقدم بيان���ه نعرف مدى تعل���ق �خلو�رج بالتاأوي���ل، و�أن���ه كان �ل�سبب يف كثري 
م���ن �أخطائهم �جل�سيمة �لتي �رتكبوها بحج���ة �أن �لقر�آن يطلب منهم ذلك، حني فتحو� 
لأنف�سهم باب �لتاأويل �لذي مل ي�سبقهم �إليه �أحد ، فيما يرى �لدكتور عمار �لطالبي " �أن 
تط���ور �آر�ء �خلو�رج منذ ن�ساأتهم كان �أ�سا�سه �لتاأويل و�جلدل وجماوزة ظاهر �لن�سو�ش 

�إىل ما يو�فق ما يرونه من �آر�ء وما يعتقدونه من �عتقاد�ت "(2) . 
ل؛ لأنَّ �هلل تعاىل  نة ل يكون فيها �ختالٌف ول تعار�ش يف �لأ�سْ �إنَّ ن�سو�سا �لِكتاب و�ل�سُّ
ا �لتعاُر�ش يف  ا، �إمنَّ ه بع�سً ا، وينُق�ش بع�سُ ه بع�سً ل يجم���ع يف �سريعته وِدينه ما يخالف بع�سُ
ق�سور �لَفْهم �ل�سحيح ملر�د �هلل تعاىل ومر�ِد ر�سوله � ملسو هيلع هللا ىلص � وقد تكلَّم �لفقهاُء و�لأ�سوليُّون 

م �لتعار�ش بنْي �لن�سو�ش �ل�سرعية. يف هذه �مل�سائل، وبيَّنو� طرًقا كثرية يف َرْفع توهُّ
ويرجع �شال اخلوارج فى فهمهم لن�شو�س ال�شرع اإىل اأ�شباب اأهمها:

فهم �لن�سو�ش ببادئ �لر�أي، و�سطحية �ساذجة، دون �لتاأمل و�لتثبت من مق�سد . 1
�ل�سارع م���ن �لن�سو�ش، فوقعو� يف حتريف �لن�سو�ش وتاأويلها مبا ي�سرفها عن 

معناها �ل�سحيح.
�أخذه���م ببع����ش �لأدلة دون بع�ش، فياأخ���ذون بالن�ش �لو�ح���د، ويحكمون على . 2

�أ�سا����ش فهمهم ل���ه دون �أن يتعرفو� على باق���ي �لن�سو�ش �ل�سرعي���ة يف �مل�ساألة 
نف�سه���ا، ف�سرب���و� بع����ش �لن�سو�ش ببع�ش. وق���د و�سف �بن �لقي���م (3) �لتاأويل 
باأن���ه �سر من �لتعطيل لأنه � كما يذكر � يت�سم���ن �لت�سبيه و�لتعطيل و�لتالعب 

مقالت �لأ�سعري: 1/ .183  (1)
�لدكتور � عمار �لطالبي ، �آر�ء �خلو�رج  �ش 107 / 117 )  (2)

هو حممد بن �أبي بكر بن �أيوب �لزرعي �لدم�سقي ، �سم�ش �لدين �أبو عبد�هلل ، �بن قيم �جلوزية �حلنبلي   (3)
، �لفقي���ه �لأ�س���ويل ، �ملف�سر �لنحوي ، من كتبه م���د�رج �ل�سالكني ، ز�د �ملعاد ، �إع���الم �ملوقعني ، �لطرق 
�حلكمي���ة ، رو�س���ة �ملحبني ونزه���ة �مل�ستاقني ، خمت�سر �ل�سو�ع���ق �ملر�سلة  ، تويف �سن���ة 751ه� ( �أنظر 
ترجمت���ه يف ذي���ل طبق���ات �حلنابل���ة  447/2 ، �لبدر �لطال���ع 143/2 ، �سذر�ت �لذه���ب 168/6 ، �لدرر 

�لكامنة 21/4 ، طبقات �ملف�سرين للد�ودي 90/2 ، بغية �لوعاة 62/1 )
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بالن�سو�ش و�إ�ساءة �لظن بها  (1) . 
ومن�س���اأ �سالل �خلو�رج هو �جلهل و�جلر�أة كما يقول �ل�ساطبى رحمه �هلل �أن �أ�سل 
�ل�س���الل ر�جع �إيل (�جلهل مبقا�سد �ل�سريعة، و�لتخر�ش على معانيها بالظن من 

غري تثبت، �أو �لأخذ فيها بالنظر �لأول، ول يكون ذلك من ر��سخ يف �لعلم)(2).
قو� �لتباع و�لت�سليم ملر�د �هلل ومر�د ر�سوله � ملسو هيلع هللا ىلص � �إذ �إنَّ �لإميان  . 3 �أنَّهم ما حقَّ

يقت�س���ي �لت�سليم و�لتباع وذلك ِمن كمال �لإمي���ان بالوحَينْي �ل�سافيني �لقر�آن 
ُ َوَر�ُسوُلُه �أَْمًر�  ى �هللَّ نة، كما قال � تعاىل:� ( َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َوَل ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ و�ل�سُّ
اَلًل ُمِبينا )  لَّ �سَ َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ ُة ِمْن �أَْمِرِهْم َوَمْن َيْع�شِ �هللَّ رَيَ �أَْن َيُكوَن َلُهُم �خْلِ
ُموَك ِفيَما �َسَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َل َيِجُدو�  َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ (3)، وقوله تعاىل :( فاَل َوَربِّ

ْيَت َوُي�َسلُِّمو� َت�ْسِليما ) (4)، وكالم علي بن �أبي طالب �  ا َق�سَ يِف �أَْنُف�ِسِهْم َحَرًجا مِمَّ
ني من �أ�سفل (5). ين لو كان بالعقل، لكان �مل�ْسُح على �خلفَّ  ر�سي �هلل عنه � �أنَّ �لدِّ
ُقو�،  ِ َجِميعًا، ثم قال: َوَل َتَفرَّ ُمو� ِبَحْبِل �هللَّ ولنتاأمل يف قول �هلل عز وجل: َو�ْعَت�سِ
يق���ول �ل�ساطب���ى رحم���ه �هلل تعليًقا على �لآي���ة: (تبني �أن �لتاألي���ف �إمنا يح�سل 
عن���د �لئت���الف على �لتعلق مبعن���ى و�حد، و�أما �إذ� تعلق���ت كل �سيعة بحبل غري 
م���ا تعلق���ت به �لأخرى فالب���د من �لتفرق وه���و معنى قول �هلل تع���اىل: َو�أَنَّ َهَذ� 
َق ِبُكْم َع���ن �َسِبيِلِه(6) ، وعليه  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعو� �ل�سُّ ِبُع���وُه َوَل َتتَّ َر�ِط���ي ُم�ْسَتِقيمًا َفاتَّ �سِ
ف���اإن تاأويل �خلو�رج �لفا�س���د كاأنهم �أر�دو� به �لتخل�ش م���ن تكليف �سرعي وهو 

وجوب �ل�سمع و�لطاعة .

خمت�سر �ل�سو�عق �ملر�سلة  �ش 32   (1)
�لعت�سام لل�ساطبي 2/.182  (2)

�سورة �لأحز�ب: �لآية 36  (3)
�سورة �لن�ساء: �لآية 65  (4)

َهاَرِة َباُب َكْيَف �مْلَ�ْسُح (1/ 42)(162) باإ�سناد �سحيح. �أخرجه:�أبود�ود ِكَتاب �لطَّ  (5)
�لعت�سام لل�ساطبي 2/.192  (6)
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المبحث الثاني
التاأويل بغر�س التخل�س من طاعة وىل الأمر و اخلروج على الإمام

�خلو�رج فرقة �أبت �إّل متزيق �سّف �مل�سلمني وت�ستيت �سمل �ملوّحدين، فخرجت على �خلليفة 
�ل����ذي مّتت بيعته من �أهل �حلّل و�لعقد ومّتت ل����ه �لإمامة على �مل�سلمني . هم يرون �خلروج على 
�أئم����ة �مل�سلم����ني ، وقد فعلو� ذل����ك مع �أمري �ملوؤمنني على – ر�سي �هلل عن����ه � ، ف�سفكو� �لدماء ، 
وقطع����و� �ل�سب����ل ، و�سيعو� �حلقوق ، و�سعو� فياإ�سعاف �مل�سلمني ، حت����ى تكالبت عليهم �لأعد�ء ، 
فه����ذ� م����ن �أ�سر�ر �خلو�رج على �أمري �ملوؤمنني على ر�سي �هلل عن����ه .و( كّل من خرج على �لإمام 
�حلّق �لذي �ّتفقت �جلماعة عليه ُي�َسّمى خارجّيًا �سو�ء كان �خلروج يف �أّيام �ل�سحابة على �لأئمة 

�لر��سدين �أو (من) كان بعدهم على �لتابعني لهم باإح�سان و�لأئمة يف كّل زمان )(1)
ق���ال �أم���ري �ملوؤمنني علي – ر�سي �هلل عنه � : " لبد للنا����ش من �إمارة برة كانت �أو 
فاج���رة ، قي���ل له هذه �ل���ربة قد عرفناها فما ب���ال �لفاجرة ؟ قال : يوؤم���ن بها �ل�سبيل ، 
ويق���ام ب���ه �حلدود ، ويجاهد به �لعدو ، ويق�سم بها �لفيء " (2) ، ولهذ� كان حكم �لإمامة 
و�جب���ا ً على �لأمة �لإ�سالمية ، �إذ لو بق���و� بال �إمام لأثمو� جميعا ً لقوله تعاىل : ( َيا �أَيَُّها 
وُه  �ُسوَل َو�أُويِل �ْلأَْمِر ِمْنُكْم  َفاإِْن َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّ َ َو�أَِطيُعو� �لرَّ ِذيَن �آَمُنو� �أَِطيُعو� �هللَّ �لَّ
ِوياًل ) (3) ،  ْح�َسُن َتاأْ ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َذِلَك َخ���رْيٌ َو�أَ ِمُنوَن ِباهللَّ �ُس���وِل �إِْن ُكْنُت���ْم ُتوؤْ ِ َو�لرَّ �إِىَل �هللَّ
قال �بن كثري – رحمه �هلل � : " �لظاهر و�هلل �أعلم : �أن �لآية عامة يف جميع �أوىل �لأمر 
م���ن �لأمر�ء و�لعلماء " (4) ، وكان م���ن نتيجة تاأويلهم �لقر�آن وتتبعهم ملت�سابهه �أن كفرو� 
�لنا����ش و�أئم���ة خمالفيهم ؛ لأنهم حكمو� بغري ما �أن���زل �هلل فا�ستحقو� �لكفر � بزعمهم 
�، وهذ� هو �لباعث لهم على تكفري غريهم فيما ير�ه �سعيد بن جبري(5)، كما �أخرج عنه 
�بن �ملنذر �أنه قال: "�ملت�سابهات �آيات يف �لقر�آن يت�سابهن على �لنا�ش �إذ� قرءوهن، ومن 
�أج���ل ذلك ي�سل من �س���ل، فكل فرقة يقرءون �آي���ة من �لقر�آن يزعم���ون �أنها لهم، فمما 
ا �أَنَزَل �هلّلُ َفاأُْوَلِئَك ُهُم  ْ َيْحُكم مِبَ يتبع �حلرورية من �ملت�سابه قول �هلل تعاىل: 1� ( َوَمن ملَّ

�نظر �ل�سهر�ستاين ، �مللل و�لنحل : ج1: �ش 114.  (1)
�بن تيمية ، حممد بن عبد�حلليم ، منهاج �ل�سنة �لنبوية ، ج 1 �ش 548 ، ط1 ، موؤ�س�سة قرطبة 1985م  (2)

�سورة �لن�ساء ، �لآية 59  (3)
�بن كثري ، ��سماعيل بن عمر ، تف�سري �لقر�آن �لعظيم ، ج 6 �ش 641 ، ط 2 ، د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع 1999م  (4)

ه���و �سعيد بن جبري بن ه�سام �لكويف �لأ�س���دي مولهم ، �أبو عبد�هلل ، من كبار �أئمة �لتابعني ومتقدميهم   (5)
يف �لتف�س���ري و�حلدي���ث و�لفقه و�لعبادة و�لورع ، قتله �حلجاج ظلما ً �سنة 95ه� ( �أنظر ترجمته يف تهذيب 

�لأ�سماء و�للغات 216/1 ، �سذر�ت �لذهب 108/1 ، �ملعارف �ش 445 ) 
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�ْلَكاِف���ُروَن ) (1)، وبتاأويل ه���ذه �لآية نف�سها خرجو� على علي ر�س���ي �هلل عنه (2).... قال 
�لق�سطالن���ى ( �إنه���م تاأولو� �لقر�آن على غري �حلق ...) (3) ث���م يقر�أون مع �لآية �ل�سابقة 
ِهم َيْعِدُلوَن ) (4) ، ف���اإذ� ر�أو �لإمام يحكم بغري �حلق قالو�: قد  ِذي���َن َكَفُروْ� ِبَربِّ 2� ( ُث���مَّ �لَّ

كفر، فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد �أ�سرك به؛ فهوؤلء �لأئمة م�سركون"  (5) 
وم����ن �أقبح تاأويالت �خلو�رج و�أحقها باملقت ما ذكره علماء �لفرق كالأ�سعري و�لبغد�دي 
و�ل�سهر�ستاين وغريهم عن فرقة �لأز�رقة و�حلف�سية من �لإبا�سية من تاأويلهم لبع�ش �لآيات 

كذبًا و�فرت�ء بتاأويالتهم �لباطلة، كما وقع لهم يف حق �لإمام علي ر�سي �هلل عنه  (6) 
يقول �بن ح���زم: "وَمن و�فق �خلو�رج من �إنكار �لتحكيم، وتكفري �أ�سحاب �لكبائر، 
و�لق���ول باخلروج على �أئمة �جَلْور، و�أن �أ�سح���اب �لكبائر خملدون يف �لنار، و�أن �لإمامة 
جائزة يف غري قري�ش، فهو خارجي و�إن خالفهم فيما عد� ذلك مما �ختلف فيه �مل�سلمون، 
و�إن  خالفهم فيما ذكرنا، فلي�ش خارجيًّا"(7). فهذه �لأقو�ل جتعلنا نرجح قول من قال �إن 

�خلو�رج لي�سو� �أهل ظاهر ون�ش ، و�إمنا هم �أ�سحاب تاأويل .
�عتمد �خلو�رج �لتاأويل ليد�فعو� عن �أفكارهم ومعتقد�تهم حالهم كحال من �سبقهم من 
... ) (8)، وكان ق�سدهم تخطئة  لَّ هلِلّ ْكُم �إِ �لف����رق ومن ذلك :تاأويلهم لقوله تعاىل3 � ( �إِِن �حْلُ
�لإم����ام علي� ر�سي �هلل عنه �وتكف����ريه لقبوله �لتحكيم و�لتحلل من �للت����ز�م باإمرة معينة، 
ولذل����ك قال����و� باأنه يجب على �لإم����ام علي�ر�سي �هلل عنه ��أن ي�ستم����ر يف �لقتال حتى يظهر 
حكم �هلل. (9) وقد رد عليهم �لإمام علي�ر�سي �هلل عنه �وعلى �سعارهم ل حكم �إل هلل بقوله: 
كلم����ة ح����ق �أريد بها باطل" (10) ، ولكنهم لعجلتهم وف�ساد ر�أيهم و�سعف عقولهم يبادرون �إىل 

�خلروج دون تثبت ول تفقه ، كما كان من حالهم يف خروجهم على علّي ر�سي �هلل عنه.

�سورة �ملائدة: �لآية 44  (1)
�نظر : تاريخ �لإ�سالم للذهبى : 131/2  (2)

�نظر : �إر�ساد �ل�سارى ل�سرح �سحيح �لبخارى : �لق�سطالنى ، �أحمد بن حممد (ت 923ه� ) بريوت ، د�ر   (3)
�إحياء �لرت�ث �لعربى : ج 10/ 98

�سورة �لأنعام: �لآية 1  (4)
تف�سري  �لدر �ملنثور 2 / 4  (5)

(  120  /  1  ) " و�لنحل  " �مللل   ،  (  104 �ش   ) " �لفرق  بني  " �لفرق   ،  (  182  /  1  ) " �لإ�سالميني  " مقالت   (6)
(7)  �لف�سل يف �مللل و�لأهو�ء و�لنحل 113/2.

�سورة �لأنعام: �لآية 57  (8)
�لبغد�دي، عبد �لقاهر بن طاهر، �لفرق بني �لفرق، د�ر �ملعرفة، بريوت ، �ش �79�78جلي، د.�أحمد، 1988م، در��سة   (9)

عن �لفرق وتاريخ �مل�سلمني، �لطبعة �لثانية، مركز �مللك في�سل للبحوث و�لدر��سات �لإ�سالمية ، �ش 41�40
َو�ِرِج، 749/2: رقم  1066 �أخرجه: م�سلم،كتاب �لزكاة، َباُب �لتَّْحِري�ِش َعَلى َقْتِل �خْلَ  (10)
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

المبحث الثالث
التاأويل لتاأييد املنهج الباطل :

�أدى تعدد فرق �خلو�رج ومذ�هبهم و�آر�ئهم �إىل �أن تبحث كل فرقة منهم عن �أ�س�ش من 
�لق���ر�آن �لكرمي تبني عليها مبادئه���ا وتعاليمها، فكانت كل فرقة تنظر �إىل �لقر�آن من خالل 
عقيدته���ا، فم���ا ر�أته يف جانبه���ا – ولو �دعاء� مت�سكت به و�عتمدت علي���ه، وما ر�أته يف غري 
�ساحلها حاولت �لتخل�ش منه ب�سرفه وتاأويله بحيث ل يبقى متعار�سًا مع �آر�ئها وتعاليمها.
وق���ال �ل�سيوطي (1)�أي�سًا ومثل���ه �ل�سوكاين(2) " و�أخرج عبد�ل���ر�زق و�أحمد(3) وعبد 
�بن حميد و�بن �ملنذر و�بن �أبي حامت و�لطرب�ين و�بن مردويه و�لبيهقي(4) يف �سننه عن 
ِبُع���وَن َما َت�َساَبَه  ِذي���َن يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا �لَّ �أب���ي �أمامة ع���ن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: 1� ( َفاأَمَّ
ِمْنُه (5) ق���ال: " ه���م �خلو�رج"  (6) وق���د �أخ���رب عمر بن عب���د �لعزيز ع���ن بع�ش جر�ئم 

(1)  ه���و ج���الل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن حممد جالل �لدين �خل�س���ريي �ل�سافعي، ولد يف رجب �سنة 
849ه���� ، موؤلفاته ، فقد �ألف يف علوم �لقر�آن، و�لتف�سري، و�حلديث �لنبوي وعلومه، و�لفقه، و�للغة وعلومها، 
و�لبيان و�لبديع، و�لتاريخ و�لرت�جم و�لطبقات، و�لأدب وتاريخه، و�لت�سوف  وهذه  بع�سها: ح�سن �ملحا�سرة 
الم���ة �إىل يوم �لقيامة ، �إفادة �خلرب بن�سه يف زيادة  يف تاري���خ م�س���ر و�لقاهرة ، تاريخ �خللفاء ، تاأخرُي �لظُّ
�لعمر ونق�سه ، ذم �لق�ساء وتقلد �لأحكام ، �إمتام �لدر�ية لقر�ء �لنقاية، �ملحا�سر�ت و�ملحاور�ت  ، ( �أنظر 
ترجمت���ه ، ح�س���ن �ملحا�سرة  جلالل �لدي���ن �ل�سيوطي، حت: حممد �أبو �لف�سل �إبر�هي���م، 188/1، �لقاهرة�
1387ه�� 1967م. ، �سذر�ت �لذهب،264/8، فهر�ش �لفهار�ش،1/.392 ، �لبدر �لطالع، 335�334/1. )

ار، ُعرف  ث �لأ�سويل �لنظَّ د �ل�سوكاين، ثمَّ �ل�سنعاين �ليمني �لفقيه �ملحدِّ د بن عليِّ بن حممَّ هو �أبو عبد �هلل حممَّ  (2)
بالإم���ام �ملجتهد، ولد بهجرة �سوكان �سنة (1172ه)، ون�س���اأ ب�سنعاء، كان فريد ع�سره ونادر دهره، له موؤلَّفات 
كثرية ومفيدة منها: "فتح �لقدير" يف �لتف�سري، و"نيل �لأوطار" يف �حلديث، "�إر�ساد �لفحول" يف �لأ�سول، تويفِّ 
�سن���ة (1250ه) �نظر ترجمته يف" �لبدر �لطالع" لل�س���وكاين (2/ 214)، "�لفتح �ملبني" للمر�غي (3/ 144)، 
"�لر�سالة �مل�ستطرفة" للكتاين (114)، "�لأعالم" للزركلي (6/ 298)، "معجم �ملوؤلفني" لكحالة (3/ 541).
هو �لإمام �جلليل �أحمد بن حنبل �ل�سيباين �لو�ئلي ، �أحد �لأئمة �لأربعة �لأعالم ، ولد ببغد�د ، ون�ساأ بها ، وطلب   (3)
�لعل���م و�سم���ع �حلديث فيها ، و�سافر يف �سبيل �لعلم �أ�سفار� ً كث���رية ، ف�سائلة ومناقبه وخ�ساله ل تكاد تعد ، من 
كتب���ه �مل�سند ، و�لتاريخ ، �لنا�س���خ و�ملن�سوخ ، �ملنا�سك ، �لزهد ، علل �حلديث ، تويف �سنة 241ه� ( �أنظر ترجمته 

يف  تاريخ بغد�د 4/ 413 ، وفيات �لأعيان 47/1 ، حلية �لأولياء 161/9 ، �ملنهج �لأحمد 5/1 ، وما بعدها )  
هو�أحمد بن �حل�سني بن علي �لني�سابوري ، �أبو بكر �لبيهقي �ل�سافعي ، �أ�سهر م�سنفاته ، �ل�سنن �لكبري ،   (4)
معرف���ة �ل�سنن و�لآثار ، دلئل �لنبوة ، �لأ�سم���اء و�ل�سفات ، تويف �سنة 458ه� ( �أنظر ترجمته يف  طبقات 

�ل�سافعية لل�سبكي 8/4 ، �ملنظم 242/8 ، وفيات �لأعيان 57/1 ، �سذر�ت �لذهب 304/3 ) 
�سورة �آل عمر�ن: �لآية 7  (5)

�أخرج���ه:  �أحم���د (36/ 594)(22259)، و�لطرب�نى يف �لكب���ري(8/ 271)(8046)، و�بن �أبى حامت فى   (6)
تف�س���ريه ( 60 / 2 )، وق���ال �ب���ن كثري ف���ى تف�سريه ( 7 / 2 ) : �أق���ل �أق�سامه �أن يك���ون موقوفا ً من كالم 

�ل�سحابة ومعناه �سحيح . و�سححه �أحمد �ساكر فى عمدة �لتف�سري ( 353 / 1 )



40
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العــــــــدد )17( ، حمــــــرم 1440هـ

الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

�خل���و�رج متاأولني �لقر�آن على غري وجه���ه؛ وذلك يف قوله لوفد �خلو�رج �لذين �أر�سلوهم 
ملناظرت���ه يف �مل�سائ���ل �لت���ي نقموها على بني �أمي���ة، فكان من كالم عم���ر �أن قال لهم: " 
فاأخ���ربوين عن عبد �هلل بن وهب �لر��سبي حني خرج من �لب�سرة هو و�أ�سحابه يريدون 
�أ�سحابكم بالكوفة، فمرو� بعبد �هلل بن خباب فقتلوه وبقرو� بطن جاريته، ثم عدو� على 
ق���وم من بني قطيعة فقتل���و� �لرجال و�أخذو� �لأمو�ل وغلو� �لأطف���ال يف �ملر�جل، وتاأولو� 
اًر� (1) ، فلم ي�سعهم  لَّ َفاِجًر� َكفَّ لُّو� ِعَب���اَدَك َوَل َيِلُدو� �إِ َك �إِن َتَذْرُهْم ُي�سِ ق���ول �هلل:2� (  �إِنَّ
�إل �لعرت�ف بذلك"  (2) ، فكانت عاقبة تاأويلهم �لفا�سد لتاأييد منهجهم �لباطل ترويعهم 
�لنا����ش وقتالهم حتى للن�ساء. قال �بن كثري: "فجعلو� يقتل���ون �لن�ساء و�لولد�ن، ويبُقروَن 
بط���ون �حلباىل، ويفعلون �أفعاًل مل يفعلها غريهم"(3). وخط���ورة هذه �لِفرقة وَمْن تابعها 

�أّنها َتُردُّ �أمر �لّر�سول �سلّى �هلل عليه و�سّلم بقحة وُجْر�أَة وُتخالُف ما جاء به(4)
و�أم���ا ��ستباح���ة قتل �لن�ساء كم���ا – يرى �خلو�رج – فقد �أخط���اأو� حني جوزو� ذلك 
�س���و�ء كانو� م���ن �مل�سلمني �أو من �مل�سركني فقد �سحت �لأحادي���ث باملنع من قتلهم �إل �أن 
يكون ذلك يف بيات ل يتميز فيه �لأطفال و�لن�ساء فال باأ�ش من قتلهم �إذ� وقع دون عمد(5)
وقال �لدكتور عمر �لأ�سقر: "وقد ��ستباحو� ِدماَء �مل�سلمني و�أمو�لهم و�َسَبْو� ن�ساءهم، 
لَّ يف  ُزو� على �لر�سول نف�س���ه �أن َيُجوَر وَي�سِ وزعم���و� �أنهم وحدهم عل���ى �لإميان" (6) ، َجوَّ
ُقوُه فيما َبلَُّغهم من �لقر�آن دون ما �سرعه  دَّ ِت���ه، ومل ُيوِجب���ُو� طاعته ومتابعته، و�إمّنا �سَ �ُسنَّ
م���ن �ل�ُسّنة، �لتي ُتخالُف بزعمه���م ظاهر �لقر�آن(7). قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية: "ومن 
�أعظ���م م���ا ذم به �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص �خلو�رج قوله فيه���م: "يقتلون �أهل �لإ�س���الم ويدعون �أهل 
�لأوث���ان"(8) وقال �لقرطبي: "وذلك �أنهم ملا حكمو� بكفر من خرجو� عليه من �مل�سلمني، 

�سورة نوح: �لآية 27  (1)
جامع بيان �لعلم وف�سله �ش 129  (2)

�لبد�ية و�لنهاية 12/ 75، ط/ د�ر هجر.  (3)
�لدكتور عمر �سليمان �لأ�سقر،�لأ�سو�ء �ل�َسِنية ، �ش 15  (4)

�نظر: �لتف�سري �لقيم �ش 451، فتح �لقدير 5/ 98 جامع �لبيان: 25/27 طريق �لهجرتني : 387 ، �لف�سل   (5)
لبن حزم: 4/ 74

�لأ�سو�ء �ل�َسِنية �ش12 � 13  (6)
�نظر : �بن تيمية ، جمموع �لفتاوى: 19/ 73.   (7)

جمموع �لفتاوى (528/28)  (8)
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

��ستباح���و� دماءهم، وتركو� �أهل �لذم���ة"(1). وقال �حلافظ �بن حجر: "وكفو� عن �أمو�ل 
�أه���ل �لذمة، وعن �لتعر�ش لهم مطلقًا وفتكو� فيمن ين�س���ب �إىل �لإ�سالم بالقتل و�ل�سبي 

و�لنهب"(2) فهذ� هو حال �خلو�رج يف كل زمان ومكان .

المبحث الرابع 
التاأويل للحكم بكفر املوحد العا�شي

�إن �خل���و�رج يكفرون مرتكب �لكبرية ، ويحكمون بخل���وده يف �لنار ، و�لأ�سا�ش �لذي 
بنو� عليه ر�أيهم هذ� هو : �أنهم ��ستدلو� بكفر �إبلي�ش وقالو� : ما �رتكب �إل كبرية حيث �أمر 
بال�سج���ود لآدم – علي���ه �ل�سالم – فامتنعو�إل فهو ع���ارف بوحد�نية �هلل تعاىل(3) و�لذي 
يق���ر�أ ما ُينقل عن �خل���و�رج من �أفكار �لتف�سري يرى �أن �لتع�سب للمذهب قد �سيطر على 
�أفهامهم فحجب �أفهامهم عن �حلق . فمثاًل نرى �أكرث �خلو�رج يجمعون على �أن مرتكب 
�لكب���رية كاف���ر وخملد يف �لنار، ومن �أدلتهم على ذلك قوله تع���اىل: 1� "ُهَو �لَِّذي َخَلَقُكْم 
رٌي" (4)، قالو� وهذ� يقت�سي �أن من ل يكون  ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ُ مِبَ وؤِْمٌن َو�هللَّ َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّ
موؤمن���ًا فهو كافر، و�لفا�سق لي�ش مبوؤمن فوجب �أن يكون كافرً�. ولكن ل ي�سع �لذي يعرف 
�سي���اق هذه �لآي���ات ويعرف �لآيات و�لأحادي���ث �لو�ردة يف حق مرتكب���ي �لكبائر وع�ساة 
�ملوؤمن���ني؛ �إل �أن يحكم باأن �خلو�رج ل يكلف���ون �أنف�سهم عناء �لبحث عن �أهد�ف �لقر�آن 
و�أ�سر�ره بل يقفون عند حرفية �ألفاظه، وينظرون �إىل �لآيات نظرة �سطحية، ورمبا كانت 
�لآية ل تنطبق على ما يق�سدون �إليه، ول تت�سل باملو�سوع �لذي ي�ستدلون بها عليه. (5) ، 
كم���ا قال �بن عمر ر�سي �هلل عنهما �أنهم ذهبو� �إىل �آيات نزلت يف �لكفار فحملوها على 
�ملخالف���ني له���م من �مل�سلمني وقالو� : �إن كل كبرية كف���ر ، و�إن �لد�ر د�ر كفر ، يعنون د�ر 

خمالفيهم ، و�إن كل مرتكب مع�سية كبرية يف �لنار خالدً� خملدً� (6) 

�ملفهم للقرطبي (114/3)  (1)
فتح �لباري لبن حجر (285/12)  (2)

�ل�سهر�ستانى ، حممد بن عبد�لكرمي ، �مللل و�لنحل ، �ش 98 ، ط 1 ، مكتبة جزيرة �لورد ، �ملن�سورة .  (3)
�سورة �لتغابن: �لآية 2  (4)

�نظر �لتف�سري و�ملف�سرون، د:حممد ح�سني �لذهبي ج 2، �ش 288 – .303  (5)
�لأ�سعرى مقالت �لإ�سالميني و�ختالف �مل�سلني ، حتقيق : حممد حمى �لدين عبد�حلميد ، ج 1 �ش 170 .  (6)
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

وَلِئَك  َئًة َو�أََحاَطْت ِب���ِه َخِطيَئُتُه َفاأُ وق���د ��ستدلو� بقوله تعاىل : 2� ( َبَلى َم���ْن َك�َسَب �َسيِّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )(1) . ومن جملة �لرد على �خلو�رج فى تكفريهم ملرتكب  َحاُب �لنَّ �أَ�سْ
�لكب���رية �إقامة �حلدود �ل�سرعية �لتي هي كف���ارة ملن طهر بها �إذ لو كان مرتكب �لكبرية 
كاف���ر� ً مل���ا طبق عليه �حل���د �ل�سرعي �إذ ل معنى للحكم بكفره و�إقام���ة �حلد عليه ، ولذ� 

يكون �لرد على �خلو�رج من وجهني كاأمثلة على ما بقى  
�أول ً : �أن مرتكب �لكبرية لو كان كافر� ً لكان حكمه حكم غريه ممن كفر بعد �إميانه 
فيحك���م علي���ه بالردة (2)، لقوله (ملسو هيلع هللا ىلص ) " من بدل دينه فاقتلوه " (3) ، هذ� حكم �ملرتد ، 
لكن هناك ن�سو�ش تدل على �أن �لز�ين و�ل�سارق و�لقاذف ل يقتل ، بل يقام عليه �حلد ، 

�ين َفاْجِلُدو� ُكلَّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة ) (4) �ِنَيُة َو�لزَّ كما يف قوله تعاىل : (�لزَّ
ا َك�َسَبا  اِرَقُة َفاْقَطُعو� �أَْيِدَيُهَما َجَز�ًء مِبَ اِرُق َو�ل�سَّ         وقوله يف حكم �ل�سارق : (َو�ل�سَّ
ُ َعِزي���ٌز َحِكيٌم ) (5) ، وكان �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ياأم���ر بجلد �سارب �خلمر ل  ِ َو�هللَّ َن���َكال ِمَن �هللَّ
بقتل���ه ، ب���ل نهى عن لعنه بعين���ه  حينما قال رجل من �لقوم : �لله���م �لعنه ، لكرثة �سربه 
للخمر وكرثة �لإتيان به �إىل �لنبي – ملسو هيلع هللا ىلص – فياأمر به فيجلد ، قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
: " ل تلعن���وه ، ف���و�هلل ما علمت �إل �أنه يح���ب �هلل ور�سوله " (6) ، ف�سهد لهذ� �لرجل بحب 
�هلل ور�سوله ، مع �أنه قد تكرر منه �سرب �خلمر عدة مر�ت ، ومل يحكم على هذ� ول على 
�ل�س���ارق و�لز�ين بالكف���ر ول قطع �ملو�لة بينهم وبني �مل�سلمني ، فثبت يقينا ً �أن كل و�حد 

من هوؤلء غري كافر .
ثاني���ا ً : �أن �هلل – �سبحان���ه وتعاىل – �سمى �أه���ل �لكبائر موؤمنني مع �رتكابهم لها : 
ِلُحو� َبْيَنُهَما  (7) ، قال  قال �هلل �سبحانه وتعاىل : ( َو�إِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �ْقَتَتُلو� َفاأَ�سْ

�سورة �لبقرة �لآية 81  (1)
�ل�سالب���ى ، عل���ى حممد ، فكر �خلو�رج و�ل�سيعة فى ميز�ن �أهل �ل�سنة و�جلماعة ، ط1 �ش 48 � 49 ، د�ر   (2)

�بن حزم ، �لقاهرة 2007م .
 (3017)(61 /4) ِ ُب ِبَعَذ�ِب �هللَّ َباٌب: َل ُيَعذَّ رَيِ �أخرجه �لبخارى ،ِكَتاُب �جِلَهاِد َو�ل�سِّ  (3)

�سورة �لنور ، �لآية 2  (4)
�سورة �ملائدة  ، �لآية 38  (5)

ُه َلْي�َش ِبَخاِرٍج ِمَن �مِللَِّة(8/ 158)(6780) �أخرجه �لبخارى ِكَتاُب �حُلُدوِدباُب َما ُيْكَرُه ِمْن َلْعِن �َساِرِب �خَلْمِر، َو�إِنَّ  (6)
�سورة �حلجر�ت ، �لآية 10�9  (7)
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�ب���ن كثري : " ف�سماهم موؤمنني مع �لقتتال . وبهذ� ��ستدل �لبخاري (1) وغريه على �أنه ل 
يخرج من �لإميان باملع�سية و�إن عظمت ، ل كما يقوله �خلو�رج ومن تابعهم من �ملعتزلة 
ونحوه���م " (2) ، فه���ذه بع����ش �أدل���ة �أهل �ل�سنة يف رده���م على قول �خل���و�رج يف مرتكب 

�لكبرية (3)  فاخلو�رج يجهلون �أحكام �ل�سريعة ومقا�سدها.
���رون مرتكب �لكبرية من �أمة حممد � ملسو هيلع هللا ىلص  تكفريه���م ل�ساحب �لكبرية؛ فاإنهم ُيكفِّ
– ويقول���ون باأنه كاف���ر خملد يف �لنار  (4)، وهذ� خمالف لالأدل���ة و�لن�سو�ش �ل�سريحة 
�ل�سحيحة ، قال �ملناوي: " يف قلوبهم زيغ، فمرقو� من �لدين باإغو�ئهم �سيطانهم، حتى 
كف���رو� �ملوحدين بذنب و�حد، وتاأولو� �لتنزيل عل���ى غري وجهه، فخذلو� "(5) ، فمن تاأول 

�لتنزيل علي غري وجهه ي�سل ويذل ويخذلهم �هلل .
          يق���ول �سي���خ �لإ�سالم �بن تيمي���ة (6) � رحمه �هلل �:"وكانت �لبدُع �لأوىل؛ مثل 
بدع���ة �خلو�رج، �إمن���ا هي من �سوء فهمهم للق���ر�آن، مل يق�سدو� معار�سَت���ه، لكن فِهمو� 
من���ه ما مل ي���دل عليه، فظنُّو� �أن���ه يوجب تكفري �أرب���اب �لذن���وب؛ �إذ كان �ملوؤمُن هو �لربَّ 
� تقيًّا، فهو كافر، وهو خُملَّد يف �لنار"(7) يخطئون يف وجه  �لتق���ي، قالو�: فَم���ن مل يكن برًّ

�ل�ستدلل ويف فهم �لن�سو�ش، وذلك جلهلهم وتكابرهم على �حلق .

ه���و حممد بن �إ�سماعيل ب���ن �إبر�هيم �جلعفي �لبخاري ، �أبوعبد�هلل ، �لإم���ام �حلافظ �ل�سهري ، �ساحب �جلامع   (1)
�ل�سحي���ح ، �لتاري���خ ، خلق �أفعال �لعب���اد ، �ل�سعفاء ، �لأدب �ملفرد ، وغريها من �مل�سنف���ات �لنافعة ، تويف �سنة 
256ه���� ( �أنظ���ر ترجمته يف تهذيب �لأ�سماء و�للغ���ات 67/1 ، ةما بعدها ، �ملنهج �لأحم���د 133/1 ، وما بعدها ، 
طبقات �ملف�سرين للد�ودي 100/2 ، ومابعدها ، طبقات �حلنابلة 271/1 ، وما بعدها ، وفيات �لأعيان 229/3 ، 

وما بعدها ، طبقات �ل�سافعية لل�سبكي 212/2 ، وما بعدها ، �سذر�ت �لذهب 134/2 وما بعدها ) 
�بن كثري ، �إ�سماعيل بن عمر ، تف�سري �لقر�آن �لعظيم ، ج 6 �ش 374 ، ط 2 ، د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع 1999م  (2)

�ل�سالب���ى ، عل���ى حممد ، فكر �خلو�رج و�ل�سيعة فى ميز�ن �أهل �ل�سنة و�جلماعة ، ط1 �ش 48 � 49 ، د�ر   (3)
�بن حزم ، �لقاهرة 2007م .

�نظر : �لفرق بني �لفرق �ش 77 ، ودر��سات فى �لفرق �ش 100  (4)
في�ش �لقدير للمناوى (769/3)  (5)

ه���و �أحمد بن عبد�حلليم بن عبد�ل�سالم بن تيمية �حل���ر�ين �لدم�سقي �حلنبلي ، تقي �لدين �أبو �لعبا�ش   (6)
، �سي���خ �لإ�س���الم وبحر �لعلوم ، كان و��سع �لعلم حميطا ً بالفنون و�ملعارف �لنقلية و�لعقلية ، �ساحلا ً تقيا 
ً جماه���د� ً ، ت�سانيف���ه كثرية قيمة منها ، �لفتاوي ، �لإميان �ملو�فقة ب���ني �ملعقول و�ملنقول ، منهاج �ل�سنة 
�لنبوية ، �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم ، �ل�سياية �ل�سرعية ، وغريها ، تويف �سنة 728ه� ( �أنظر ترجمته يف 
ذي���ل طبقات �حلنابلة 387/2 ، فو�ت �لوفيات 62/1 ، �لب���در �لطالع 63/1 ، طبقات �ملف�سرين للد�ودي 

45/1 ، �ملنهل �ل�سايف 336/1 )  
�بن تيمية، �أحمد، 1398ه�، جمموع �لفتاوى،30/13 �لطبعة �لأوىل، د�ر �لإفتاء، �لريا�ش  (7)
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها

وله���ذ� يجب �لح���رت�ز من تكف���ري �ملوؤمنني بالذن���وب و�خلطايا، فاإنهم���ا �أوُل بدعة 
ظهرت يف �لإ�سالم" (1)

��ستدل���و� بالآيات ليوؤيدو� م���ا ذهبو� �إليه من تكفري مرتك���ب �لكبرية و�ملعا�سي دون 
�لنظر �إىل عمل �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص و�سنته �لتي تبني �لقر�آن وتف�سره ،ومن ذلك :

نَّ . 1 ا����شِ ِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن ��ْسَتَطاَع �إَِلْيِه �َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفاإِ ِ َعَلى �لنَّ قول���ه تعاىل" َوهلِلّ
�هلل َغِنيٌّ َعِن �ْلَعامَلِنَي "(2) قالو�:" �إن �هلل و�سف تارك �حلج بالكفر وترك �حلج 

ذنب، فاإذ� كل مرتكب للذنب كافر" (3)
ْت ُوُجوُهُهْم �أَْكَفْرمُت . 2 ِذيَن ��ْسَودَّ ا �لَّ قوله تعاىل " َيْوَم َتْبَي�شُّ ُوُجوٌه َوَت�ْسَودُّ ُوُجوٌه َفاأَمَّ

ا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن (4) "قالو�: و�لفا�سق ل يجوز �أن  َبْعَد �إِمَياِنُك���ْم َفُذوُقوْ� �ْلَعَذ�َب مِبَ
يك���ون ممن �بي�ست وجوهه���م فوجب �أن يكون ممن ��سودت وجوههم ووجب �أن 

ي�سمى كافرً� (5)
�أطل���ق �خل���و�رج �أح���كام �لكف���ر دون �أن ينظرو� �إىل �لكف���ر �لأ�سغ���ر و�لكفر �لأكرب 
�ملخ���رج م���ن �مللة بل �عتربو� �لكل كف���رً� خمرجا ً من ملة �لإ�سالم وه���ذ� خمالف لآيات 
�لق���ر�آن  �لكرمي و�أحاديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهذ� دفع فرق���ة �لأز�رقة من �خلو�رج �إىل تكفري 
�لإم���ام علي ر�س���ي �هلل عنه ، وتاأويل �لآيات لتتفق مع �أهو�ئه���م ومبادئهم حيث قالو� �إن 
ْنَيا َوُي�ْسِهُد �هلّلَ َعَلى  َي���اِة �لدُّ ا�ِش َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف �حْلَ �هلل �أن���زل يف �ساأن���ه 3�  "َوِمَن �لنَّ
اِم " (6) كما �سوبو� �بن ملجم قاتل �لإمام علي ر�سي �هلل عنه  �سَ َما يِف َقْلِبِه َوُهَو �أََلدُّ �خْلِ
اِت �هلّلِ َو�هلّلُ  ا�ِش َمن َي�ْس���ِري َنْف�َسُه �ْبِتَغاء َمْر�سَ وقال���و� �إن �هلل �أنزل يف �ساأنه4� " َوِمَن �لنَّ

جمموع �لفتاوى 31/13  (1)
�سورة �آل عمر�ن: �لآية 97  (2)

�أب���و زه���رة، حممد، تاري���خ �ملذ�هب �لإ�سالمية، ����ش 66 ، د�ر �لفكر �لعربي، بريوت ، جل���ي، د.�أحمد، 1988م،   (3)
در��سة عن �لفرق وتاريخ �مل�سلمني، �لطبعة �لثانية، �ش 51 ، مركز �مللك في�سل للبحوث و�لدر��سات �لإ�سالمية .

�سورة �آل عمر�ن: �لآية 106  (4)
�أبو زهرة، حممد، تاريخ �ملذ�هب �لإ�سالمية، �ش 66 ، جلي، د.�أحمد، 1988م، در��سة عن �لفرق وتاريخ   (5)

�مل�سلمني، �لطبعة �لثانية، �ش 51
�سورة �لبقرة: �لآية 204  (6)
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َروؤُوٌف ِباْلِعَب���ادِ " (1) 2 فاأ�سب���اب �لن���زول مانعة من �أحكامهم �لت���ي �أ�سدروها على �لنا�ش 
تكفري� ً و��ستحالل دمٍ بن�شٍ  �أولوه تاأويال ً فا�سد� ً خلدمة باطلهم �أو �أ�ساءو� فهمه تع�سبا 

ً ملذهبهم �لباطل .
�إن ق���ول �لأز�رقة لي�سري بو�سوح �إىل �لتاأوي���الت �لفا�سدة للقر�آن �لكرمي، و�فرت�ئهم 
�لو��س���ح على علي (3) ر�سي �هلل عنه،فاإن زعمه���م �أن �لآية نزلت يف علي ر�سي �هلل عنه 
فه���ذ� حم�ش �فرت�ء وجهل و��سح بالقر�آن ونزول����ه ؛ لأن هذه �لآية نزلت يف �لأخن�ش بن 
�سري���ق �ل���ذي �أظهر �لإ�سالم و�أبطن خ���الف ذلك، وعن �بن عبا�ش ر�س���ي �هلل عنه �أنها 

نزلت يف نفر من �ملنافقني تكلمو� يف خبيب و�أ�سحابه �لذين قتلو� بالرجيع وعابوهم(4)
و�أم���ا �لآية �لثانية فنزل���ت يف �سهيب �لرومي � ر�سي �هلل عنه � وذل���ك عندما �أ�سلم و�أر�د 
�لهجرة منعه �مل�سركون �أن يهاجر مباله فاأعطاهم ماله فاأنزل �هلل فيه هذه �لآية(5) �لتي تب�سره 

مبا يفرح به �ملوؤمن من طلب ر�سو�ن �هلل بالهجرة و�لتخلي عن ماله يف �سبيل �هلل تعاىل .

 اخلامتة 
م���ن �ملعلوم �أن مقدمة �لدر��سة جزء علمي منه���ا ، ومن ثم فهي تلخي�ش ملباحثها ، 
وكذل���ك �خلامتة هي تلخي�ش لأهم نتائج �لبح���ث وتو�سياته ، وطبقا ً لهذ� فاإين �أخل�ش 

�أهم نتائج �لبحث فيما يلي  : � 
اأول ً : �لتاأويل �ل�سحيح هو ما و�فق �لكتاب و�ل�سنة ، و�أما ما يخالف �لكتاب و�ل�سنة 

فهو �لتاأويل �لفا�سد �ملرفو�ش .

�سورة �لبقرة:�لآية 207  (1)
�ل�سهر�ستاين، حممد بن �أحمد، 1402ه� �1982م، �مللل و�لنحل، د�ر �ملعرفة، 96/1 ، بريوت  (2)

هو علي بن �أبي طالب بن عبد�ملطلب ، �أبو �حل�سن �لقر�سي �لها�سمي ، �بن عم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ، و�أول �لنا�ش   (3)
�إ�سالم���ا ً ، ول���د قب���ل �لبعثة بع�سر �سنو�ت ، وربي يف حجر ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ، �سهد جميع �مل�ساهد �إل تبوك ، 
��سته���ر بالفرو�سي���ة و�ل�سجاعة و�لق�ساء ، وكان عاملا ً بالق���ر�آن و�لفر�ئ�ش و�لأحكام و�للغة و�ل�سعر ، وتزوج 
فاطمة �لزهر�ء ، وكان من �أهل �ل�سوري وبايع عثمان ر�سي �هلل عنهما ، فلما قتل عثمان بايعه �لنا�ش �سنة 
35ه� ، و��ست�سهد يف رم�سان �سنة 40ه� ، مناقبه كثرية ، ( �أنظر �لإ�سابة 507/2 ، �ل�ستيعاب 26/3 ، �سفة 

�ل�سفوة 308/1 ، �أ�سد �لغابة 91/4 ، تاريخ �خللفاء �ش 166 ، تهذيب �لأ�سماء و�للغات 344/1 )
�ل�سوكاين، حممد، فتح �لقدير، 1 /207، د�ر �ملعرفة، بريوت .  (4)

�ملرجع �ل�سابق ، 1 / .207  (5)
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ثانيا ً : موقف علماء �ل�سلف من �لتاأويل يتمثل يف �أنه �إذ� و�فق �لكتاب و�ل�سنة قبلوه 
، و�إذ� خال���ف رف�سوه ، فمق�سودهم ه���و ترك �لتاأويل �لذي يوؤدي �إىل حتريف �لن�سو�ش 

�أو تعطيلها حتت ذريعة �لظاهر و�لباطن .
ثالثــا ً : �إن �أ�س���ل �خلالف و�لفرت�ق يرج���ع �إىل �لبتعاد عن �لكتاب و�ل�سنة ومنهج 
�سلف �لأمة ، و�تباع �لتاأويل �لفا�سد �لناجت عن �لهوى و�ل�سالل مما �أدى �إىل �فرت�ق �لأمة 

�إىل فرق كثرية . 
رابعــا ً : �إن �لنح���ر�ف عن طري���ق �لهد�ية يبد�أ ي�سريً� ، ث���م ل يلبث �أن يتعمق حتى 
يبع���د �ساحبه عن �لإ�سالم ، �لأمر �لذي يحتم �س���رورة �لتم�سك بكتاب �هلل تعاىل و�سنة 

ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص  .
خام�شا ً : �أن �لكفر نوعان : �أ�سغر و�أكرب . و�أن �لت�سرع فى �لتكفري خطري جد� ، و�أن 
�حلك���م قد ترجع �آثامه �إىل �ملت�سرع نف�سه . و�أن �لطريقة ملعاجلة خطر �لتكفري و�خلروج 

على �حلكام هو �لرجوع �إىل منهج �ل�سلف �ل�سالح �أهل �ل�سنة و�جلماعة
فاخلال�س���ة �أن هذ� �لبحث كتب لبيان حقيقة �خل���و�رج و�لتحذير من �سقوط بع�ش 
�ل�سب���اب يف م�ستنقع �لغلو يف �لتكف���ري ، و�لت�سدد يف معاملة �مل�سلمني و �لت�ساهل يف �إر�قة 
دمائهم ، فهذ� كله من �سفات �خلو�رج �لذين حّذرنا �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص منهم ومن جهلهم وقلة 
فهمه���م ، فعل���ى �ل�سباب �لرجوع �إىل �لعلم���اء �لربانيني يف �مل�سائ���ل �ل�سائكة ، ول ينبغي 
�خلو����ش يف �مل�سائل �لعظيمة – كالتكفري و��ستحالل �لدماء – �إل ملن ملك �آلة �لجتهاد 
�أو �س���األ �لعلم���اء �لرباني���ني ونقل عنهم كالمه���م ، ولي�ش �سوؤ�ل �لعلم���اء دليل قلة علم � 
كم���ا يو�سو����ش �ل�سيطان للبع�ش � و�إمنا هو دليل كم���ال �لعقل و�لطاعة هلل تعاىل يف قوله 
ىَل  وُه �إِ ْكِر �إِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُم���وَن) (1) ، وقوله جل وعال (َوَلْو َردُّ ْهَل �لذِّ ُل���و� �أَ �سبحان���ه }َفا�ْساأَ
ُل �هلِل َعَلْيُكْم  ِذي���َن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَل���ْوَل َف�سْ �ُس���وِل َو�إِىَل �أُويِل �لأَْم���ِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه �لَّ �لرَّ
ْيَطاَن �إِلَّ َقِلياًل)(2) ، ودليل خوف وحذر من عاقبة �جلر�أة على �هلل  َبْعُت���ُم �ل�سَّ َوَرْحَمُت���ُه َلتَّ

�َد ُكلُّ �أُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسُئوًل)(3) َر َو�ْلُفوؤَ ْمَع َو�ْلَب�سَ (َوَل َتْقُف َما َلْي�َش َلَك ِبِه ِعْلٌم �إِنَّ �ل�سَّ

�سورة �لنحل :�لآية  43  (1)
�سورة �لن�ساء : �لآية 83    (2)
�سورة �لإ�سر�ء : �لآية 36  (3)
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ون�شتخل�س النتائج الآتية : 
 ينبغ���ي للم�سل���م �لبتعاد و�لن���اأي بنف�سه ع���ن خ�سال �خلو�رج : م���ن ��ستباحة . 1

و�سف���ٍك لدماء �مل�سلم���ني ، و�لغرت�ر بالعب���ادة و�لطاعة ، و�جل���ر�أة على تكفري 
�مل�سلم���ني ، و�لتك���رّب عل���ى �لآخرين ، و�لعت���د�د بالنف�ش ، و�لبع���د عن م�ساورة 

�لعلماء ، و�لجتهاد بغري �آلة
ل ينبغ���ي للم�سلم �لت�س���ّرع و�لجرت�ء على تكفري �مل�سلم���ني ، فالتحذير من هذ� . 2

و�لوعيد عليه �سديد يف �ل�سنة .
ل يكف���ي �إخال����ش �مل���رء يف �لعمل حت���ى يكون مع���ه �لعلم و�لتب���اع ، فاخلو�رج . 3

يق���روؤون �لقر�آن ويقولون من قول خري �لربي���ة خمل�سة قلوبهم ، ولكنهم جهلو� 
�ملعاين فكانو� من �سر�ر �خللق رغم �إخال�سهم وتفانيهم يف �سبيل عقيدتهم  .

م���ن �أه���م ممي���ز�ت �لتاأويل �لفا�س���د، �حل���رية و�ل�سك وع���دم �لن�سباط حتت . 4
�سو�بط معينة و��سحة، و�لختالف و�لتفرق يف �لدين وفقد�ن �لوحدة �لفكرية 

و�لعقدية، وبعرثة �ملو�سوع �لو�حد وت�ستيت �لفهم.

امل�شادر واملراجع
�إبر�هيم :يو�سف ، �لدليل لأهل �لعقول ، وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة ، عمان 1983م .. 1
�ب���ن تيمية، �أحمد، 1398ه�، جمموع �لفتاوى، �لطبعة �لأوىل، د�ر �لإفتاء، �لريا�ش ، . 2

منهاج �ل�سنة �لنبوية، بدون طبعة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت 
�بن ح���زم على بن �أحمد، 1985م �سنة 1405ه�، �لف�س���ل يف �مللل و�لأهو�ء و�لنحل، . 3

�لطبعة �لأوىل، د�ر �جليل، بريوت
�ب���ن ر�سد :�أبو �لوليد ( 1129 � 1198 ) ف�سل �ملقال فيما بني �حلكمة و�ل�سريعة من . 4

�لت�سال ،در��سة وحتقيق دكتور / حممد عمارة ، د�ر �ملعارف 
�بن فار�ش :�أحمد : معجم مقايي�ش �للغة ، حتقيق عبد �ل�سالم هارون. 5
�بن قيم �جلورية، حممد، خمت�سر �ل�سو�عق �ملر�سلة على �جلهمية و�ملعطلة، طبعة . 6

�إد�ر�ت �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء و�لريا�ش
�ب���ن كث���ري ، ��سماعي���ل بن عم���ر ، تف�سري �لق���ر�آن �لعظي���م ، ط 2 ، د�ر طيبة للن�سر . 7

و�لتوزيع 1999م
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�بن �ملرت�سي �أبي عبد �هلل حممد، �إيثار �حلق على �خللق، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت . 8
�بن منظور، حممد بن مكرم، ل�سان �لعرب، �لطبعة �لأوىل، د�ر �سادر، بريوت . 9

�أبو زهرة، حممد، تاريخ �ملذ�هب �لإ�سالمية، د�ر �لفكر �لعربي، بريوت �. 10
�لأ�سع���ري، �أبو �حل�سن على، 1990م، �لإبانة عن �أ�سول �لديانة، �لطبعة �لثانية، د�ر . 11

�لكت���اب �لعربي، بريوت ، � 1389ه� � 1969م، مق���الت �لإ�سالميني، �لطبعة �لثانية 
مكتبة �لنه�سة �مل�سرية، �لقاهرة

�لأ�سقر : د. عمر �سليمان ،�لأ�سو�ء �ل�َسِنية �لبغد�دي، عبد �لقاهر بن طاهر، �لفرق . 12
بني �لفرق، د�ر �ملعرفة، بريوت  .

�لبهن�س���اوي، �سامل، 1415ه� 1982م، �حلك���م وق�سية تكفري �مل�سلم، �لطبعة �لثانية، . 13
د�ر �لوفاء، �ملن�سورة 

�لبه���ي، د.حمم���د، 1973، �لفك���ر �لإ�سالمي �حلدي���ث و�سلته بال�ستعم���ار، �لطبعة . 14
�ل�ساد�سة، د�ر �لفكر، بريوت 

�لتون�سي، حممد، بطالن عقائد �ل�سيعة، د�ر �لن�سر �لإ�سالمية �لعاملية باك�ستان . 15
�جلرجاين، 1405ه�، �لتعريفات، �لطبعة �لأوىل، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت . 16
جل���ي، د.�أحمد، 1988م، در��سة عن �لفرق وتاري���خ �مل�سلمني، �لطبعة �لثانية، مركز . 17

�مللك في�سل للبحوث و�لدر��سات �لإ�سالمية
ح�سن ، د. �سامى عطا ، �خلو�رج وتاأويالتهم �ملنحرفة لآيات �لقر�آن �لكرمي وتفنيدها . 18

، �ملجلة �لأردنية فى �لدر��سات �لإ�سالمية 2013م
�حللبي،د.�سليمان، طائفة �لن�سريية، �ملطبعة �ل�سلفية، �لقاهرة �. 19
�حلنف���ي، �سدر �لدين حممد، 1400ه�، �سرح �لعقيدة �لطحاوية، �لطبعة �ل�ساد�سة، . 20

�ملكتب �لإ�سالمي، بريوت 
�خلطيب، د.حمم���د، 1404ه��1984م، �حل���ركات �لباطنية يف �لع���امل �لإ�سالمي، . 21

�لطبع���ة �لأوىل، مكتبة �لأق�سى، �لأردن ، � 1400ه� � 1980م، عقيدة �لدروز عر�ش 
ونق�ش، �لطبعة �لأوىل مكتبة �لأق�سى، �لأردن 

�لر�زي، فخر �لدين، 1398ه� �1978م، �عتقاد�ت فرق �مل�سلمني و�مل�سركني، مكتبة . 22
�لكليات �لأزهرية، �لقاهرة� 1400ه�،

 �ملح�س���ول يف عل���م �لأ�س���ول، �لطبع���ة �لأوىل، جامع���ة �لإم���ام حمم���د ب���ن �سع���ود . 23
�لر�زي، حممد، خمتار �ل�سحاح، د�ر �لكتب �لعلمية –بريوت24 �
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�لروم���ي، د.حمم���د، 1407ه�، �جتاه���ات �لتف�س���ري يف �لقرن �لر�بع ع�س���ر، �لطبعة . 24
�لأوىل، د�ر �لإفتاء، �ل�سعودية .

�لزخم�سري، حممود بن عمر، �لك�ساف ، د�ر �لفكر � بريوت26 �. 25
زي���ن �لعابدي���ن، حمم���د، 1407ه�، �حلك���م بغري ما �أن���زل �هلل، �لطبع���ة �لأوىل د�ر . 26

�لأرقم� �ملمكلة �ملتحدة 
�ل�سعدي، عبد �لرحمن به نا�سر، تف�سري كالم �ملنان، �ملوؤ�س�سة �ل�سعدية، �لريا�ش . 27
لني، �لطبعة �لأوىل، . 28 �ل�سمريي، د.جابر، 1995م، �ل�سفات �خلربية بني �ملثبتني و�ملوؤوِّ

�لد�ر �ل�سور�نية للكتب� �خلرطوم 
�ل�سكع���ة، د.م�سطفى، 1416ه��1996م، �إ�سالم بال مذ�هب، �لطبعة �لثانية، �لد�ر . 29

�مل�سرية �للبنانية، �لقاهرة 
 �ل�سهر�سناين، حممد بن �أحمد، 1402ه� �1982م، �مللل و�لنحل، د�ر �ملعرفة، بريوت . 30

�ل�سوكاين، حممد، فتح �لقدير، د�ر �ملعرفة، بريوت �
�لطرب�س���ي، �أبو عل���ى �لف�سل، جممع �لبي���ان يف تف�سري �لق���ر�آن، د�ر مكتبة �حلياة، . 31

بريوت، لبنان
 �ل�سالب���ى ، على حممد ، فكر �خلو�رج و�ل�سيع���ة فى ميز�ن �أهل �ل�سنة و�جلماعة ، . 32

د�ر �بن حزم ، �لقاهرة 2007م .
�لطري، د.م�سطفى، 1406ه�، 1986م، �لقول �حلق يف �لبابية و�لبهائية و�لقاديانية . 33

�لطبعة �لأوىل، �لد�ر �مل�سرية �للبنانية، �لقاهرة 
ظه���ري، �إح�س���ان، 1981م، �لبابية عر�ش ونق���د، �لطبعة �لثانية، له���ور، باك�ستان� . 34

1399ه�، 1979م، �ل�سيعة و�ل�سنة، د�ر �لأن�سار
�لعقل : د. نا�سر بن عبد�لكرمي ، �خلو�رج ، مناهجهم ، و�أ�سولهم � ، ط 2 �لريا�ش . 35
عو�ج���ي، د:غال���ب، 1997م، فرق معا�سرة تنت�س���ب لالإ�سالم، �لطبع���ة �لثانية، د�ر . 36

�لبينة للن�سر و�لتوزيع، دمنهور 
عب���د �جلبار ، �لقا�سي، 1408ه�، 1988م، �س���رح �لأ�سول �خلم�سة، �لطبعة �لثانية، . 37

مكتب���ة وهبة، �لقاهرة� 1962م، �ملغن���ي يف �أبو�ب �لعدل و�لتوحي���د، �لطبعة �لأوىل، 
�ملوؤ�س�سة �مل�سرية للطباعة و�لن�سر  

عب���د �لرحم���ن، عائ�س���ة، 1986، ق���ر�ءة يف وثائق �لبهائي���ة، �لطبع���ة �لأوىل مركز . 38
�لأهر�م، �لقاهرة 
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عبد �ملجيد، د. �سوقي، 1994م، �لعقيدة و�ملذ�هب �ملعا�سرة، �لطبعة �لأوىل، مطبعة . 39
نيو�ستار، �خلرطوم 

�لغ���ز�يل، �أبوحامد، 1413ه��1993 ، ف�سائح �لباطنية، �لطبعة �لأوىل د�ر �لب�سري�. 40
عمان، �لأردن ، 1413ه� ، �مل�ست�سفى ، �لطبعة �لأوىل ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت

�لغ�سن : �سليمان ، �خلو�رج ، ط:1، 1430ه� د�ر كنوز �إ�سبيليا . 41
فا�س���ل، حممد، 1407ه��1978م، �حلر�ب يف �س���در �لبهاء و�لباب، �لطبعة �لثانية . 42

د�ر �ملدين للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة
�لفريوز�آبادي، جمد �لدين حممد، 1978م، �لقامو�ش �ملحيط، د�ر �لفكر، بريوت. 43
�لق�سطالنى ، �أحمد بن حممد (ت 923ه� ) ، �إر�ساد �ل�سارى ل�سرح �سحيح �لبخارى: . 44

بريوت ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربى 
�لقادياين، �أحمد، 1416ه�، 1996م، فل�سفة تعاليم �لإ�سالم، �لطبعة �لأوىل �ل�سركة . 45

�لإ�سالمية �ملحدودة 
�لقر�ساوي، د.يو�سف، 1406ه����، 1985م، ظاهرة �لغلو يف �لتكفري، �لطبعة �لثانية، . 46

مكتبة وهبة، �لقاهرة 
�لكليني، حممد، 1413، 1992، �لكايف، �لطبعة �لأوىل، د�ر �لأ�سو�ء، بريوت. 47
�ملودودي، �أبو �لأعلى، ما هي �لقاديانية، د�ر �لقلم، �لكويت. 48
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

املقدمة
�حلم���د هلل ذي �لعظم���ة و�لكربي���اء، و�لع���زة و�لبق���اء، و�ملجد و�لثن���اء ، تعايل عن 
�لأند�د و�ل�س���ركاء، وتقد�ش عن �لأمثال و�لنظر�ء ، �سبحان ربنا �مللك �لقدو�ش �ل�سالم، 
�ملوؤم���ن �ملهيمن �لعالم، �سارع �لأحكام، ذي �جلالل و�لإك���ر�م ، �أكرمنا بدين �لإ�سالم ، 
وم���ن علينا بنبينا حممد علي���ه �لتحية و�ل�سالم، و�أنعم علين���ا بكتابه �ملفرق بني �حلالل 
و�حل���ر�م، و�ل�س���الة و�ل�سالم  عل���ى حبيبه، وخريته من خلقه حمم���د �سيد �لأنام، عدد 
�ساع���ات �لليايل و�لأيام، وعل���ى �آله و�أ�سحابه جنوم �لظ���الم ، و�ل�سفوة �لذين رفع �هلل 
ذكره���م على �لدو�م ، وعلى جميع �لأنبياء و�ملالئك���ة �لربرة �لكر�م. وعلى من �سار على 

نهجهم و�قتفى طريقهم �إىل يوم �لعود �إىل �مللك  �لعالم.     
وبع���د: ف���اإن علم �لتف�سري من �أجل �لعل���وم و�أ�سرفها و�أعاله���ا منزلة؛ وذلك ل�سرف 
مو�سوع���ه، ومل�سي�ش �حلاج���ة �إىل تعلمه  وفهمه،  فاإن نور �لوح���ي ي�سيء لالأمة طريقها، 
ويعال���ج م�ساكلها، وميهد لكمالها، عاجاًل و�آجاًل، مت���ى عرفت لهذ� �لعلم �ملبارك قدره، 
و�أعطت���ه من �لهتمام  ماي�ستحقه، وقد �س���ّرف �هلل تعاىل �أهل هذ� �لفن، ورفع قدرهم، 
و�أعل���ى مقامه���م، �إذ هم �ملرجع للعباد يف فهم كالم ربه���م، وبيان مر�ده، وهذ� �سرف ل 
يق���ادر ق���دره، ول يج���ارى وليد�نى، فاللهم ل���ك وحدك  �حلمد، وعظي���م �لف�سل،  ولك 
جزي���ل �لعرفان، باأن �سرفتن���ي بالنت�ساب �إىل �أهل �لتف�س���ري، فارزقني  �للهم �لإخال�ش 

يف �لق���ول و�لعم���ل، وكتاب ربنا جال وعال معني هد�ية ، و�سبيل ر�سد ، قال تعاىل:چ ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  (1) .

وقال تعاىل: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     چ  (2) ، ففي���ه 

�لبيان و�لإي�ساح لأمور �لدنيا و�لدين، 
ومن �لأمور �لتي بينها �لكتاب �لعزيز: �أحو�ل �أهل �لكتاب، فاإنه عرى (3)،  لنا  �لكثري 
م���ن �أحو�لهم، وذكر لنا م���ن  مكنوناتهم جتاه �مل�سلمني ودينه���م ونبيهم �ل�سيء �لكثري ، 

�لنحل: 89.        (1)
�ملائدة: 15 – 16     (2)

ع���ري يعرى، �عر، عريا، فهو ع���ار وعريان/ عريان:  عري �ل�سخ�ش: جترد م���ن ثيابه، خلع ثيابه "طفل   (3)
���وَع ِفيَه���ا َوَل َتْع���َرى چ ط���ه 118  عري �ل�س���يء: جترد مما يغطي���ه �أو يك�سوه  ، عريت  عري���ان� چ �إِنَّ َل���َك �أَلَّ جَتُ

�لأ�سجار من �أور�قها� عريت �لأر�ش من �حل�سي�ش ، معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة : (1490/2). 
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

مم���ا يجعلن���ا على بينة من �لأمر  جتاههم حت���ى ل ن�سعهم يف غري مو�سعهم، ول ننخدع 
بزخ���رف قوله���م ، ول جنن���ح �إىل �س���يء من �لظلم و�جل���ور يف حقهم، ولنك���ن على علم 
ت���ام بحقيق���ة �أمرهم،  ورغم ذلك ف���اإن �لكثري من �مل�سلمني يف ه���ذ� �لزمن قد حاد عن 
ه���دي �لقر�آن �لكرمي  يف �لتعامل مع �أهل �لكتاب، جهاًل �أو جتاهاًل، �لأمر �لذي جّر على 

�مل�سلمني �لعديد من �مل�ساكل. 
لذلك �أحببت �أن �أتناول مو�سوع �لثناء �لو�رد  يف �آيات �لكتاب �لعزيز على طائفة من 

�أهل �لكتاب عرب هذ� �لبحث �ملخت�سر �لذي �أ�سميته: 
اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

درا�شة حتليلة مو�شوعية.
لأهمي���ة ه���ذ� �ملو�سوع ل���دى كل م�سلم،  ف���اإين �أح�سب �أن �حلاجة ملح���ة �إىل معرفة 
�أح���كام �أه���ل �لكت���اب وماهو �لو�ج���ب جتاههم، وذل���ك ل�سهول���ة �لت�س���ال بينهم وبني 
�مل�سلم���ني، خا�سة يف ه���ذ� �لوقت �لذي �سهل في���ه �لت�سال و�لحتكاك م���ع �أهل �لكتاب 

وغريهم  يف ميادين خمتلفة.       
اأهمية املو�شوع و�شبب اختياره : 

  �أعتقد �أن لهذ� �ملو�سوع  �أهميًة كبريًة لدى كل م�سلم، وذلك لأن �أهل �لكتاب يف هذ� 
�لزم���ن ه���م �لذين باأيديهم زمام �ل�سيا�سة و�ملال و�لإع���الم يف �لعامل ، وقد �سخرو� هذه 
�ملعطي���ات يف �سبيل �لرتويج و�لدعاية لدينهم ب�سكل رمبا خفي على �لكثري من �مل�سلمني، 
لذل���ك  فاإن من �ملهم تب�سري �مل�سلمني ببيان �ملوقف �ل�سرعي حيال �أهل �لكتاب وغريهم 

من غري �مل�سلمني ،  و�أهم �لأ�سباب :
معرف���ة �ملوق���ف �ل�سرعي حيال �أهل �لكتاب، فالحي���ف (1 ) �سدهم بغري حق، ول . 1

�إن���ز�ل لهم يف غري منزلتهم �لتي �أنزله���م �هلل فيها ، ولئال ُتتخذ ظو�هر �لآيات 
�لتي فيها �لثناء على طائفة من  �أهل �لكتاب �سبياًل  �إىل  ��ست�ساغة مذ�هبهم �أو 

مو�فقتهم على طريقهم �سيما مع ما يتقنونه من �لتمويه و�خلد�ع . 
معرف���ة متعلق �لثناء �ل���و�رد يف �لقر�آن �لكرمي على طائفة من �أهل  �لكتاب لئال . 2

ُيتعد� به مو�سعه . 

�حليف �مليل يف �حلكم ، يقال : حاف يحيف حيفًا ، �أي جار وظلم ، �نظر  �مل�سباح �ملنري (159/1).  (1)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

ت�سحيح ما بلغ به �جلهل ببع�ش �مل�سلمني بال�ستدلل بظو�هر بع�ش �لآيات على  . 3
�لتهوين من �ساأن �لكفر �أو ��ست�ساغة مذ�هب �أهله ،جهاًل بالن�سو�ش �لكثرية يف 

هذ� �لباب . 
حتذير �مل�سلمني من  بع�ش �لدعايات �لتي تروج عرب و�سائل �لإعالم، د�عية �إىل . 4

�لإخ���وة �لإن�سانية دون �لنظر �إىل �ساأن �لعقائد ، فاملتيقن �أن �لدين �حلق و�حد 
ل يتعدد وهو دين �لإ�سالم .  

بي���ان �أهمية �أن ح�سن �لتعامل م���ع �أهل �لكتاب يف �لأمور �لدنيوية و�لعدل وعدم . 5
ظلمهم ل يلزم منه حمبة �أهل �لكتاب �أو �لتهوين من �ساأن كفرهم وظاللهم ما 

د�مو�  على دينهم. 
�إىل غري ذلك من �لفو�ئد �لعظيمة �لتي �أح�سبها  حت�سل من بحث مثل هذ� �ملو�سوع 
باإذن �هلل  و�سوف �أ�سري يف بحثي  وفق �خلطة �لتالية باإذن �هلل، ر�جًيا من �ملوىل �لكرمي 

�لتوفيق و�ل�سد�د، وهو ح�سبي وعليه �تكايل.
الدرا�شات ال�شابقة حول املو�شوع : 

مل �أع���رث عل���ى �أي در��سة بحثية تف�سريي���ة متخ�س�سة حول �ملو�س���وع، غري �أن �سيخ 
�لإ�سالم �بن تيمية� رحمه �هلل تعاىل � قد عقد ف�ساًل يف كتابه: "�جلو�ب �ل�سحيح ملن 

ب���دل دين �مل�سيح" ��سماه: �لرد على �لن�س���ارى يف �حتجاجهم باأن �هلل مدحهم يف قوله: 
چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ     ( 1)،

وهناك بحث بعنوان: �لقر�آن �لكرمي وموقفه من �أهل �لكتاب، بقلم: �لأ�ستاذ �أ�سرف 
عبا�ش �لقا�سمي، وهو من�سور يف جملة �لد�عي �ل�سهرية �ل�سادرة عن �جلامعة �لإ�سالمية، 
د�ر �لعلوم بديوبن���د/ �لهن���د، يف �لع���دد: 2013/2�1م، ومل يتعر�ش في���ه �لباحث لآيات 
�لثناء على طائفة من  �أهل �لكتاب �إل باإ�سارة �سريعة خمت�سرة جًد� فاكتفى بال�ست�سهاد 

بالآيات على ذكر حما�سنهم يف �لقر�آن دون �خلو�ش يف تف�سريها وحتليلها.
وثمة كتاب بعنو�ن: خط���اب �لقر�آن لليهود و�لن�سارى، لعرفات �لع�سي، وهو مطبوع 
بكن���د� باللغ���ة �لإنكليزية ومرتجم للعربي���ة، وفيه حديث عن منهج �لق���ر�آن و�أ�ساليبه يف 

(1)  �آل عمر�ن: (  113 ).
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

توجي���ه �خلطاب لأه���ل �لكتاب، وه���و در��سة دعوي���ة مل يتعر�ش �لباحث فيه���ا للجو�نب 
�لتف�سريي���ة لآيات �لثناء عل���ى �أهل �لكتاب، كذلك رمبا  ُتعر����ش جلزئيات حول �ملو�سوع 
ع���رب �ل�سبك���ة �لعنكبوتي���ة، ولك���ن ذلك عب���ارة عن حطب لي���ل،  ل حت�سل �لثق���ة �لتامة 

بالعتماد عليه غالبًا . 
خطة البحث:

يتكون هذ� �لبحث من مقدمة، ومتهيد، وف�سلني، وخامتة. 
�ملقدمة: وتت�سمن �أهمية �ملو�سوع ،و�سبب �ختياره ، و�لدر��سات �ل�سابقة .

�لتمهي���د: ويت�سم���ن �لتعريف باأهل �لكت���اب ،و�أق�سامهم بالن�سب���ة للبعثة �ملحمدية . 
وجممل ذكر �أهل �لكتاب يف �لقر�آن �لكرمي .

الف�شل الأول: اأهل الكتاب بني الثناء عليهم والتحذير من منهم . وفيه ثاثة مباحث :
•  املبحث الأول : بيان �لكتاب �لعزيز لبع�ش �أحو�ل �أهل �لكتاب .	
• املبحث الثاين : �لثناء على �أهل �لكتاب يف �لقر�آن �إمنا هو يف حق َمن �أ�سلم منهم. 	
• املبحث الثالث :�ملقارنة بني �ليهود و�لن�سارى حيال �مل�سلمني .	

الف�شل الثاين: اأهل الكتاب بني دوام الكفر والعداء للموؤمنني ،وفيه ثاثة مباحث:
•  املبحث الأول : ل دللة يف �آيات �لقر�آن �لكرمي على �لتهوين من كفر �أهل �لكتاب .	
•  املبحث الثاين : ��ستحكام عد�ء �أهل  �لكتاب للموؤمنني .	
•  املبحث الثالث : �إيجاب �لإ�سالم للعدل مع �أهل �لكتاب .	

 �خلامتة: وتت�سمن �أهم نتائج �لبحث. 
منهج كتابة البحث :

 �شوف اأ�شري  اأثناء كتابة البحث باإذن اهلل تعاىل وفق املنهج التايل :
• جم���ع �ملادة �لعلمي���ة للمو�سوع ، وذل���ك با�ستقر�ء وجمع �لآي���ات �لتي فيها ثناء 	

م���ن �هلل تع���اىل على طائفة من �أه���ل �لكتاب ، ومن ثم حتليله���ا  وو�سع عناوين 
منا�سبة لها، مع  �لتعر�ش مل�سائل �لآيات باخت�سار ،من حيث �ملعنى �لتف�سريي، 
و�خلالف���ات بني �ملف�سرين �إن وجدت، و�سرح �ملف���ردة �للغوية ، وغري ذلك مما 

تتطلبه �ملعاجلة �لبحثية للمو�سوع  .
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• �لتوثي���ق �لعلمي لأقو�ل �ملف�سرين من خ���الل �لرجوع �إىل كتبهم مع �لإ�سارة �إىل 	
ما ت�سرفت يف نقله وما نقلته  بن�سه ، و�سوف �أ�سري مع �ملف�سرين دون زيادة يف 

�ل�ستطر�د�ت  .
• كتابة �لآيات �لقر�آنية بالر�سم �لعثماين بني قو�سني مزهرين، وعزوها �إىل �سورها 	

بذكر ��سم �ل�سورة، ورقم  �لآية، مع �ل�سري مع ترتيب �لآيات و�ل�سور �لكرمية.
• تخريج �لأحاديث و�لآثار �لو�ردة يف �لبحث  تخريجًا علميًا، من خالل �لرجوع �إىل 	

كت���ب �ل�سن���ة �ملعتربة، فما كان يف �ل�سحيح���ني �أو يف �أحدهما خرجته منهما، وما 
مل يكن يف �ل�سحيحني فاإنني �أذكر كالم �لنقاد �ملعتربين حوله ، �سحة و�سعفًا.

• �لتعريف مبا يحتاج �إىل تعريف من �لألفاظ، �أو �لأعالم غري �مل�سهورين، وكذلك 	
�لبلد�ن و�لفرق وغري ذلك .

• تذيي���ل �لبحث بفهار�ش علمية تقرب حمتو�ه، وم���ا توفيقي �إل باهلل عليه توكلت 	
و�إليه �أنيب. 

وباهلل تعاىل �لتوفيق .
 التمهيد :

التعريف باأهل الكتاب :
يتكرر كثريً� ذكر �أهل �لكتاب يف �لقر�آن �لكرمي ،كما يف قوله تعاىل چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  چ(1)،قال �بن عبا�ش: هم يهود �ملدينة، ون�سارى جنر�ن(2)، وقال �بن تيمية رحمه 

�هلل تعاىل :فاأخربملسو هيلع هللا ىلص �أنه �سيكون يف �أمته م�ساهاة لليهود و�لن�سارى وهم �أهل �لكتاب،(3).
  �إذً� :هم �ليهود و�لن�سارى ، و�لكتاب �ملذكور معهما و�مل�ساف �إليهما كثريً� هو ��سم 
جن����ش، يتن���اول �لتور�ة و�لإجنيل ، ق���ال �لعالمة �لإمام �بن باز رحم���ه �هلل تعاىل: فاأهل 
�لكتاب مثلما بينهم �هلل تعاىل يف كتابه هم �ليهود و�لن�سارى، �سمو �أهل كتاب لأنه تعاىل 

(1)  �لبقرة  105  .
(2)  ز�د �مل�سري  98/1.

�نظ���ره يف �قت�ساء �ل�س���ر�ط �مل�ستقيم 83/1 يف �ل�ستطر�د ل�سرج حدي���ث لتتبعن �سنَن �لذين من قبلكم   (3)
�سربً� ب�سرب، وذر�عًا بذر�ع، حتى لو دخلو� جحر �سب لتبعتموهم " قلنا: يا ر�سول �هلل، �ليهود و�لن�سارى؟ 

قال: "فمن"،  وهو يف �لبخاري  103/9 
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

�أن���زل عليهم كتابني على بني �إ�سر�ئيل، �لأول على مو�سى � عليه �ل�سالم �  وهو �لتور�ة، 
و�لثاين على عي�سى � عليه �ل�سالم �  وهو �لإجنيل، ولهذ� يقال لهم �أهل �لكتاب، ويقال 

�أهل �لكتابني، ولهم �أحكام تخ�سهم غري �أحكام بقية �مل�سركني(1). 
و�إن مما يطالع �لقارئ  لكتاب �هلل � عز وجل� �لكثري من �لآيات �لتي حملت ثناًء على 
طائف���ة من  �أهل �لكتاب، فقد ورد ذلك يف �لكثري من �لآيات با�سمهم ( �أهل �لكتاب)كقوله 

تعاىل چ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ه���ذ�  چ(2)،وغريه���ا يف  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ى    

�ملعن���ى، وقد وجدت غالب ما ذك���ره �ملف�سرون �أن هذ� �لثناء �إمنا كان يف �لن�سارى وحدهم 
دون �ليه���ود ،و�ملر�د مبن جاء غالب �لثناء يف حقه���م �إمنا  ذلك يف �لنجا�سي و�أ�سحابه، �أو 
يف وف���د جن���ر�ن ( 3) ، �لذين قدمو� على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص  ، ف�سمع���و� من �لآيات ما رقت له 
قلوبه���م، فغالب �لرو�يات يف �سبب نزول �آيات �لثناء على �أهل �لكتاب �إمنا كانت على �إثر 
هذي���ن �ل�سببني ، ثم �إن مم���ا مل يختلف فيه �ملف�سرون �أن َمن �أثن���ى عليهم �ملوىل تبارك 

وتع���اىل يف هذه �لآيات كم���ا يف قوله تع���اىل چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ چ (4)، فاإنهم قوم م�سلمون �آمنو� بعي�سى 

� عليه �ل�سالم �  ثم �آمنو� مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص  ، وهو مانقله �لإمام �لطربي رحمه �هلل عن جملة 
م���ن �ملف�سري���ن ورجح���ه(5) ، وقال �لإمام  �لبغوي   -رحم���ه �هلل- : نزلت يف �لنجا�سي 
مل���ك �حلب�سة، و��سمه �أ�سحم���ة وهو بالعربية عطية ،فاأنزل �هلل تعاىل هذه �لآيات، وقال 
عط���اء: نزلت يف �أربعني رجال من �أهل جن���ر�ن و�ثنني وثالثني من �حلب�سة ،وثمانية من 
�ل���روم ، كانو� على دين عي�سى عليه �ل�سالم، فاآمنو� بالنبيملسو هيلع هللا ىلص، وقال �بن جريج: نزلت 

(1) https://www.binbaz.org.sa 
�آل عمر�ن: 199 .  (2)

ق����ال �ساح����ب �لرو�ش �ملعط����ار: جنر�ن : من بالد �ليمن، �سمي����ت بنجر�ن بن زيد بن �سباأ بن ي�سج����ب بن يعرب بن قحطان،   (3)
ومم����ن كان يف �لف����رتة �أ�سحاب �لأخدود، وكانو� بنجر�ن، وبلغ ذ� نو��ش �أن قوم����ًا بنجر�ن على دين �مل�سيح، وكان هو يهوديًا، 
به����ا بقايا من �أهل دينه على �لإجنيل �أه����ل ف�سل و��ستقامة، وعبد �هلل بن �لثامر ر�أ�ش لهم، وكان �أ�سل ذلك �لدين بنجر�ن، فنه�����ش �إليه����م بنف�سه، وحفر لهم �أخاديد و�أ�سرمها نارً� ..وكان عب����د �هلل بن �لثامر من �أهل دين عي�سى عليه �ل�سالم، وكان 
�نظر �لرو�ش �ملعطار 572/1 وهي �ليوم �أحد مدن بالدنا �حلبيبة وتقع يف �جلنوب �ل�سرقي قريب �حلدود �ليمنية �لعمانية .

(4)   �ملائدة 84  .
جامع �لبيان 511/10  .  (5)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

يف عب���د �هلل بن �سالم و�أ�سحابه، وقال جماهد: نزل���ت يف موؤمني �أهل �لكتاب كلهم (1)، 
قلت: �إذً� هذ� �لثناء من �هلل تعاىل �إمنا كان ملن كان موؤمنًا من �أهل �لكتاب دون من كان  
منه���م على ملته ومل  يدخل يف دين �لإ�س���الم ، وهذ� �أمر معلوم (2)،  لكن هناك من فهم 
ه���ذ� �لثن���اء على �طالقه ، ورمبا �تخذ بع�ش �لنا�ش من ه���ذ� �لثناء �سبياًل  لأن يقر �أهل 
�لكت���اب عل���ى دينه���م  �أو حالهم  �أو ُترتك دعوتهم ، �أو فه���م �أن يف �لآيات تهوينًا من كفر 
�أهل �لكتاب، �إما جهاًل �أو تاأثرً� بالدعاية �لإعالمية لزمالة �لأديان، �أو �لإخوة �لإن�سانية، 
�أو نح���و ذلك من �لدعاوى �لتي مل ت�ستند على دليل �سحيح، ولعله من خالل ما�سياأتي يف 
ه���ذ� �لبحث يت�سح �حل���ق يف هذه �مل�ساألة، ثم قد ذكر �هلل �سبحان���ه وتعاىل لنا يف كتابه 
�لعدي���د من �أحو�ل �أهل �لكتاب �ملختلفة ،وقد �سنف �أهل �لعلم  فيما  يخ�ش �أهل �لكتاب 
�لعديد من �مل�سنفات يف جو�نب متعددة تخ�سهم ومن �أمثل َمن تناول هذ� �ملو�سوع �سيخ 
�لإ�سالم �بن تيمية�رحمه �هلل  � عرب كتبه �ملختلفة ، ومن �أمثلها كتاب �قت�ساء �ل�سر�ط 
�مل�ستقي���م(3 )، وقد حظي هذ� �لكت���اب بتحقيق علمي جيد من قبل د/ نا�سر �لعقل ، فقد 

قال يف �فتتاحية �لتحقيق و��سفًا مو�سوع �لكتاب :
وق���د عالج هذ� �لكتاب م�سائل كثرية تهم �مل�سلمني �ليوم، كما كان �حلال يف زمانه، 
وم���ن جملة هذه �مل�سائل، بيان �أن �لأدلة �لقطعي���ة من �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع، تو�فرت 
عل���ى �لأمر مبخالفة غري �مل�سلم���ني، و�لنهي عن مو�فقته���م ، و�أن يف خمالفتهم م�سالح 
ظاه���رة ، كما �أن يف مو�فقتهم مفا�سد ظاهرة كذلك ، و�أن �لن�سو�ش و�آثار �ل�سلف بينت 
�أ�سناف �لذين �أمرنا مبخالفتهم ، ونهينا عن �لت�سبه بهم ، كاأهل �لكتاب ، وقد ف�سل �سيخ 
�لإ�سالم� رحمه �هلل� يف هذ� �لكتاب �لقيم جملًة من �لأمور �لتي جاء �لنهي �ل�سديد عن 
�لت�سبه بغري �مل�سلمني فيها، وعن متابعتهم يف �سيء منها، وبخا�سة م�ساألة �لأعياد ، حيث 
بنّي �أن �لإ�سالم �سرع للم�سلمني عيدين يف �ل�سنة، هما عيد �لفطر وعيد �لأ�سحى فح�سب، 
ونه���ى �أ�سد �لنهي عن متابعة �لكافري���ن و�أهل �لبدع يف �أعيادهم ، وعر�ش كذلك م�سائل 
�أخرى جاءت �لن�سو�ش �ل�سرعية و�آثار �ل�سلف �ل�سالح بالنهي عن متابعة غري  �مل�سلمني 

تف�سري �لبغوي (155/2) ،ونقله عن  �بن عبا�ش وجابر و�أن�ش وقتادة .  (1)
�سياأتي لهذه �مل�ساألة مزيد بيان يف �ملبحث  �لثاين من �لف�سل �لأول .  (2)

وق���د �أ�س���رت يف �لدر��س���ات �ل�سابق���ة �إىل �أنه رحم���ه �هلل تعر�ش للمو�س���وع باخت�س���ار يف كتابه �جلو�ب   (3)
�ل�سحيح ملن بدل دين �مل�سيح.
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

فيه���ا ، كالبناء على �لقبور و�تخاذها م�ساج���د ، وكالغلو يف �ل�ساحلني، و�تخاذ �مل�ساهد 
و�مل���ز�ر�ت و�سائر �لبدع و�ملحدث���ات يف �لدين، وكالفتتان بالن�س���اء، و�لتفرق يف �لدين، 
و�لع�سبي���ات و�لتحزبات و�ل�سعار�ت، و�لط���رق و�ملناهج �ملحدثة يف �لدين، �مل�ستمدة من 
�أع���د�ء �لإ�س���الم و�مل�سلمني، وغري ذلك م���ن �مل�سائل �ملهمة �لتي عر�سه���ا �ملوؤلف، و�لتي 
تعال���ج �لكثري من �لأمر��ش �لتي �بتليت بها بع�ش �ملجتمعات �لإ�سالمية �ملعا�سرة ، ويعد 
منه���ج �سيخ �لإ�سالم يف عر�ش ه���ذه �مل�سائل �لأمنوذج �لأمثل  ملنه���ج �ل�سلف يف �لعر�ش 
و�ل�ستدلل و�ملناق�سة و�لرد  (1)،  �إىل غري ذلك مما يخ�ش �أهل �لكتاب ، و�لعلماء �لذين 

حتدثو� عن مو��سيع �أهل �لكتاب �إمنا بنو� على ن�سو�ش من �لكتاب �لعزيز   .
اأهل الكتاب يف القراآن الكرمي :

لقد ورد ذكر �أهل �لكتب  يف �لقر�آن �لكرمي  قر�بة (103) مر�ت ، فقد ذكرهم باأهل 
�لكتاب 31 مرًة ، وببني �إ�سر�ئيل 42 مرًة ، وباليهود 8 مر�ت  ، وبيا �أيها �لذين هادو� 10 
م���ر�ت، وبقوله ( ه���ود�) 6 مر�ت ، وبالن�سارى 3 مر�ت ، وبقول���ه ( ن�سارى) 5 مر�ت، 
وباحلو�ري���ني وهم خو��ش عي�سى و�أتباعه 4 مر�ت ، وقدد تعددت �لأغر��ش �لتي �أعقبت 
ذكرهم يف �لقر�آن �لكرمي ، فمرة  يذكرهم تعاىل بنعمه، ومرة يذكرهم بامليثاق �ملاأخوذ 
عليه���م ، وتارة ببي���ان وقوعهم  بالكفر ملا كفرو� بر�سالة حمم���دملسو هيلع هللا ىلص ، بالقر�آن ، وكذلك 
وقوعه���م بال�سرك حينم���ا ن�سبو� �لولد هلل تعاىل عمايقولون ، وت���ارة ببيان �سوؤ �أدبهم مع 
ربه���م ج���ل وعال ، ومع �أنبياء �هلل ور�سله �لكر�م ،  وبي���ان قبيح ما كانو� عليه من �لأفعال 
�لت���ى منه���ا مع �لكفر و�ل�سرك  : �لتحري���ف  و�أكل �حلر�م  ونق�ش �لعهود وغري ذلك مما 
فعلوه فاجنر عليهم ب�سببه �لعديد من �لعقوبات �لتي منها م�سخهم  �إىل قردة وحنازير ،  
و�س���رب �للعنة عليهم وغري ذلك ، و�لوقوف مع جزئيات هذ� �ملو�سوع يطول ، لكن �ملهم 
عن���دي �لوقوف م���ع �لآيات �لكرمية �لتي حملت ثناًء على طائف���ة من �أهل �لكتاب لتجلية 
�حل���ق يف متعل���ق هذ� �لثن���اء، وهذ� ما�سوف يتبني م���ن خالل  ما �س���ريد يف ف�سلي هذ� 

�لبحث باإذن �هلل تعاىل وبه �لثقة وعليه �لتكالن . 
 اخلطاب القراآين لأهل الكتاب : خاطبهم �لقر�آن �لكرمي  بعدة �سيغ :  �أهل �لكتاب 
، ويابني �إ�سر�ئيل ،خطابهم بال�سم �ملفرد: هودً�  �أو  ن�سارى  ، هذ� غالب �أ�سلوب �لقر�آن 

�لكرمي  يف حطابهم. 

�نظره يف مقدمة حتقيق �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم 3/1.  (1)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

اأهل الكتاب والبعثة املحمدية:
�إن من �ملعلوم بد�هة �أن �هلل تعاىل قد ن�سخ ببعثة حممدملسو هيلع هللا ىلص �سائر �لأديان �ل�سابقة، 
كما قال تعاىل : چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ  ( 1 ) ، فَمن جاء بغري �لإ�سالم يوم �لقيامة  فلن 
ُيقب���ل منه كما �سياأت���ي ، وبناء على ذلك  فاإن �أهل �لكتاب بالنظ���ر �إىل حالهم مع �لبعثة 

�ملحمدية  على ثالثة �أق�سام:  
الق�شم  الأول:  َمن �سبق بعثة �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ، وهم  �لذين م�سو�  قبل �لبعثة �ملحمدية 

، فاأولئ���ك منهم �ملوؤمن ومنهم �لكافر، ينطب���ق على جميعهم قوله تعاىل: ڈ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئېئ ىئ    ىئ ىئ       ی ی یی جئ حئ مئ ىئ         يئ  ڈ(2 )، وكم���ا قال تعاىل:    ڈ مت 

ىت يت  جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ ڈ(3).    
 الق�شــم الثــاين:  َم���ن �أدرك  بعثة �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص  فاآمن به وبكتابه، كعب���د �هلل بن �سالم 
لو� �لأجر مرتني   �علي���ه �ل�سالم� ، ومن كان مثله، فه���وؤلء قد حازو� منقبًة عظيم���ًة، وح�سّ
باإذن �هلل  تعاىل، لأنهم جمعو� بني �لإميان بالكتابني �ملُنَزلني، و�ملُر�َسلني: عي�سى �ر�سي �هلل 
عن���ه � وحممد ملسو هيلع هللا ىلص  و�لإجنيل و�لق���ر�آن، كاًل على حده، وقد حمل بع�ش �ملف�سرين على هذ�  
�ل�سنف قوله تعاىل:  ڈ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڈ(4),ويندرجون �سمن 

من قال �هلل تع���اىل فيهم: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ (5 ) .
قال �لإمام �بن كثري رحمه �هلل يف �سياق بيان منقبة من �آمن من �أهل �لكتاب:.. لكن 
ملوؤمن���ي �أهل �لكتاب خ�سو�سية؛ وذلك �أنهم موؤمنون مب���ا باأيديهم مف�ساًل ، فاإذ� دخلو� 
يف �لإ�س���الم و�آمنو� به مف�س���اًل، كان لهم على ذلك �لأجر مرتني، كما ورد يف �ل�سحيح. 
(ثالث���ة يوؤتون �أجرهم مرتني، وذكر منهم،... ورجل م���ن �أهل �لكتاب �آمن بنبيه و�أدرك 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فاآمن به و�تبعه و�سدقه فله �أجر�ن (6).

(1)    �آل عمر�ن 19 . 
(2)   �لبقرة:134 .
ف�سلت: 46.  (3)
(4)   �لبقرة: 4.
(5)  �لبقرة: 62 .

�أخرج���ه �لأم���ام �لبخاري  باب ف�سل من �أ�سل���م من �أهل �لكتاب���ني ، 4/ 60 ح (3011) و�لإمام م�سلم يف   (6)
كتاب �لإميان، باب وجوب �إميان �أهل �لكتاب بر�سالة �لإ�سالم (4/1) ( 933).
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الق�شــم الثالــث :  من �أدرك بعثة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فل���م يوؤمن به، ونكل عن �تباعه، و�أد�ر 
لالإ�س���الم و�لق���ر�آن ظه���ره، م�ساّقًا  هلل ولر�سول���ه ملسو هيلع هللا ىلص  كربً� وعن���ادً�، كغالب َمن هم يف 
زماننا هذ� من �أهل �لكتاب ، فهوؤلء ليقبل �هلل منهم عماًل، ول من غريهم؛ مامل يوؤمنو� 
بالر�سال���ة �ملحمدية، وبر�سولها ملسو هيلع هللا ىلص  كما �أ�سرت �إلي���ه، وذلك لأن من �ملعلوم �أن من �أهم 

�سرط���ي قبول �لعم���ل �لإمي���ان و�لإخال�ش كم���ا  ٹ ٹ ڈ ڇ  ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڈ(1). وه���ذ� �أم���ر 

معلوم، نعم قد يكافئ �هلل عز وجل �أهل �لكتاب وهم على دينهم على ما يعملونه من �أعمال 
خ���ري يف �لدنيا؛ مثل رعاي���ة �لأيتام، وم�ساع���دة �ملحتاجني، وبناء �ملالج���ئ للم�سردين، 
و�إغاث���ة �ملنكوب���ني، ونحو ذلك يكافئه���م ربنا جل وعال يف �لدنيا ب���اأن يعافيهم، وميدهم 

ب���الأرز�ق، و�لأم���ن، لكن لحظ له���م �أبدً� يف  ثو�ب �لآخرة  ، ق���ال تعاىل  :ڈ ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ(2)، ومن خالل هذ� �لعر�ش يتبني 
موق���ف �لإ�س���الم من �أهل �لكت���اب ، �إذ� فق�سية �أهل �لكت���اب حم�سومة يف كتاب �هلل  عز 

وج���ل، ومبينة �أمت بيان، فاإنهم ي�سملهم وغريهم قول �حل���ق �سبحانه وتعاىل  :ڈ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ  (3 )،  فاإن����ه ل ثن����اء عليه����م بعم����ل �سال����ح نافع، ول 
ينتفع����ون ب�س����يء من �أعمالهم يف �لآخرة  �إن مل يوؤمنو� ببعث����ة حممد ملسو هيلع هللا ىلص،وهذ� �أمر مقرر، قال 
ملسو هيلع هللا ىلص  : (و�ل���ِذي َنف����شُ حممد بيِده، ل ي�سمع ِبي �أحد م���ن هذه �لأمة َيهودي ول ن�سر�ين، 
ثم ميَوت ومل يُوؤمن بالذي �أر�سلت بِهِ �إل كانَ من �أ�سحاب �لنار)(4)  ، وذلك لأن �لدين 
�حل���ق و�حد ل يتعدد وهو دي���ن �لإ�سالم، ولبيان هذه �حلقيقة مل ي���اأت �لدين يف �لقر�آن 
بغ���ري �لإف���ر�د فلم يثن ومل يجمع، فم���ن �خلطاأ �ل�سائع بل �لفاح�ش ق���ول بع�سهم: زمالة 
�لأدي���ان، �أو �ملقارب���ة بني �لأديان، ونحو ذلك، فكل هذ� ن���اجت عن �سوء فهم وجهل. و�هلل 

�أعلم .

(4)  �لن�ساء 124.  (1)
�ل عمر�ن 85.  (2)
�لبقرة: 62  .  (3)

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لإميان، باب وجوب �إميان �أهل �لكتاب بر�سالة �لإ�سالم (303/93/1).  (4)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

الفصل األول
اأهل الكتاب بني الثناء عليهم والتحذير منهم: وحتته مبحثان :

 المبحث األول
        بيان الكتاب العزيز لبع�س اأحوال اأهل الكتاب جتاه امل�شلمني

 يح�س���ن  قبل بي���ان ثناء �لكتاب �لعزيز على طائفة من �أهل �لكتاب، ذكر بع�ش مما 
بينه تعاىل لنا يف كتابه �لعزيز عنهم ، فقد بنّي من �أحو�لهم �ل�سيء �لكثري(1)، ومما ُبنّي 

لن���ا من �أحو�لهم �أنه���م لن ير�سو� عنا �أبدً� مامل نتب���ع ملتهم،كما قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    چ (2 ) .
�لآي���ة  �لكرمية كم���ا يظهر فيها بيان حلقيقة مهمة تتعلق باأه���ل �لكتاب ، وهي �أنهم 
لير�سيه���م عنا �إل �إتباع ملته���م ، مهما حاول �مل�سلمون �إر�ساءهم بغري ذلك ، و�خلطاب 
يف �لآي���ة و�إن كان موجه���ًا للنب���يملسو هيلع هللا ىلص لك���ن �ملر�د �لتحذي���ر لالأم���ة؛ لأن �هلل تعاىل تكفل 
بع�سمة نبيهملسو هيلع هللا ىلص عن �إتباع �أي ملة غري ملة �لإ�سالم، قال �حلافظ �بن كثري �رحمه �هلل 
َي���ٍة َعْنَك �أََبًد�، َفَدْع َطَلَب َما  اَرى ِبَر��سِ ُد �َوَل �لنَّ�سَ مَّ تع���اىل� : �أي  وَلْي�َس���ِت �ْلَيُهوُد َيا حُمَ
 ، قِّ ُ ِبِه ِمَن �حْلَ ِ يِف ُدَعاِئِهْم �إِىَل َما َبَعَثَك �هللَّ ا �هللَّ ْقِبْل َعَلى َطَلِب ِر�سَ يِهْم َوُيَو�ِفُقُهْم، َو�أَ ُيْر�سِ
اَرى، َبْعَد َما َعِلمو� ِمَن  َباِع َطَر�ِئِق �ْلَيُه���وِد َو�لنَّ�سَ ِة َعِن �تِّ ِوفي���ِه َتْهِدي���ٌد َوَوِعيٌد �َسِديٌد ِلاْلأُمَّ
ِتِه(3)، وقال  �ُسوِل، َو�ْلأَْمَر ِلأُمَّ َطاَب َمَع �لرَّ ِ ِمْن َذِلَك، َف���اإِنَّ �خْلِ ِة، ِعَياًذ� ِباهللَّ نَّ �ْلُق���ْر�آِن َو�ل�سُّ
�ل�سوكاين    �رحمه �هلل تعاىل � : يف هذه �لآية من �لوعيد �ل�سديد �لذي ترجف له �لقلوب 
وتت�سدع منه �لأفئدة، ما يوجب على �أهل �لعلم �حلاملني حلجج �هلل �سبحانه، و�لقائمني 
ببي���ان �سر�ئع���ه، ترك �لدهان لأهل �لب���دع �ملتمذهبني  مبذ�هب �ل�س���وء، �لتاركني للعمل 
بالكتاب و�ل�سن���ة، �ملوؤثرين ملح�ش �لر�أي عليهما ،فاإن غالب هوؤلء و�إن �أظهر قبوًل و�أبان 

(1)  و�سياأتي �ملزيد يف هذه �مل�ساألة يف �لف�سل �لثاين ، �ملبحث �لأول �ش 30.
�لبقرة: 120  .  (2)

تف�سري �لقر�آن �لعظيم 403/1 بت�سرف .  (3)
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من �أخالقه لينًا ل ير�سيه �إل �تباع بدعته، و�لدخول يف مد�خله، و�لوقوع يف حبائله، فاإن 
فع���ل �لع���امل ذلك بعد �أن علمه �هلل من �لعلم ما ي�ستفيد ب���ه �أن هدى �هلل هو ما يف كتابه 
و�سن���ة ر�سوله، ل ما ه���م عليه من تلك �لبدع �لتي هي �ساللة حم�س���ة، وتقليد على �سفا 

جرف هار، فهو �إذ ذ�ك ماله من �هلل من ويل ول ن�سري ، (1).
ومما بينه لنا تعاىل من �سيئ مكنونهم وكذلك �ملنافقني ما جاء يف قوله تعاىل:چڇ  
گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ      ڍ        ڇ   ڇ    
گ  گ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ  (2)، وغ���ري ذلك من 
�لآيات �لكرمية يف هذ� �ملعنى، فاملقام مقام متثيل ل مقام ب�سط، ومما ينبغي �أن ُيعلم �أن 
�هلل تعاىل قد بالغ يف حتذيره للم�سلمني من �سيء ما يكنه �أهل �لكتاب جتاههم من عد�ء 
بالغ، ومكر وكيد متاأ�سل  فيهم جتاه �مل�سلمني ، لأجل دينهم ، ومل ُير حتذير كهذ� ، ففيه 
تنبيه وحتذير جلي لكل غافل �أو متغافل �أن �لعد�ء لأجل �لدين باق ما بقي �ملتعاديان كل 
عل���ى دينه، و�سياأت���ي يف �لف�سل �لثاين يف �ملبحثني �لأول و�لثاين زيادة بيان  لبالغ ما هم 

عليه من �لكفر ، وملا يكنونه للموؤمنني من عظيم �لبغ�ش ، وبالغ �لكر�هية .

المبحث الثاني
الثناء على اأهل الكتاب  يف القراآن اإمنا هو يف حق من اأ�شلم منهم ل مطلقا

لق���د وردت يف �لكتاب �لعزيز �آيات كرمي���ة �أ�سرت �إليها يف �لتمهيد ، فيها ثناٌء عطر 
عل���ى طائفة من �أه���ل �لكتاب، ومدح جلميل �سفاتهم، كم���ا يف قوله تعاىل : ڈ ھ ھے  
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ       ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ     ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ائ ائ 
 ەئ وئ     وئ ۇئ     ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ژ( 3 )، وكم���ا يف قول���ه تع���اىل:
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   چ   

فتح �لقدير 158/1، بت�سرف .   .  (1)
(2)   �لن�ساء 89.

�آل عمر�ن:115�113.  (3)
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ې    ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

 ې  ى    چ ( 1 ) ، وكم���ا ق���ال تع���اىل يف �سي���اق �خلرب عن طائفتي �أه���ل �لكتاب :

ژ ے   ے ۓ    ۓ ڭ    ڭ ڭ    ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې    ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ     
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ائ  
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڌ  ڍڌ   ڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ 

ڎ ڎ  ژ( 2  )، وكما يف قوله تعاىل:ژ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٿ 

ٿ     ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ      ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ     ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ژ   (3 ).

و�لآي���ات يف هذ� �ملعنى كثرية جدً�، وقد قدم���ت �أن مما مل يختلف فيه �ملف�سرون �أن 
َمن �أثنى �هلل تعاىل عليهم يف هذه �لآيات وما جاء يف معناها مما يحمل ثناًء على طائفة 
م���ن �أه���ل �لكتاب ، فاإنهم قوم م�سلمون �آمن���و�  بعي�سى ثم �آمنو� مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص  وهو مانقله 
�لإم���ام �لطربي رحمه هلل عن جملة م���ن �ملف�سرين ورجحه كما تقدم (4)، فقد �أ�سند عن 

قت���ادة(5) �رحم���ه �هلل تع���اىل�  عند قول���ه تع���اىل: چۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ  ۅۉ  ڈ(6) ، فق���ر�أ حتى بل���غ: چ ٿ ٿ  ٹ ڈ،  قال: هم �أنا�ش من 
�أه���ل �لكت���اب كانو� على �سريعٍة من �حلق مما جاء به عي�سى، يوؤمنون به وينتهون �إليه، فلما 
قو� به و�آمنو� به، وعرفو� �أن �لذي جاء به هو �حلق، فاأثنى  بعث �هلل نبيه حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص  ، �سدَّ

(1)    �آل عمر�ن: 199 .
(2)     �ملائدة: 85�82.

 . (3)      �لق�س�ش  52 – 55 
(4)   تقدم   �ش 8 .

(5)  قت���ادة ب���ن دعامة بن قتادة ب���ن عزيز �ل�سدو�سي وقيل: قتادة بن دعامة ب���ن عكابة، حافظ �لع�سر قدوة 
�ملف�سري���ن و�ملحدثني، �أبو �خلطاب �ل�سدو�سي، �لب�سري، �ل�سرير، �لأكمه،  قال �لإمام �أحمد �بن حنبل: 
قت���ادة �أحف���ظ �أه���ل �لب�سرة ، وكان م���ن علماء �لعربي���ة تويف �سن���ة 118ه����� ينظر: �سري �أع���الم �لنبالء 

(207/5)، طبقات �حلفاظ لل�سيوطي (103/54). 
(6)   �ملائدة: 82 . 
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عليهم ما ت�سمعون، ثم عّقب �لطربي رحمه �هلل قائاًل: و�ل�سو�ب يف ذلك من �لقول عندي: 
�أّن �هلل تع���اىل و�سف �سفة ق���وم چ ۋ ۅ  ۅ ڈ ۉ  ، �أن نبّي �هلل �ملسو هيلع هللا ىلص �يجدهم �أقرَب 
�لنا����ش ِود�ًد� لأهل �لإميان باهلل ور�سوله، ومل ي�سمِّ لن���ا �أ�سماءهم، وقد يجوز �أن يكون �أريد 
بذل���ك �أ�سح���اُب �لنجا�سي، ويجوز �أن يكون �أريد به قوٌم كانو� على �سريعة عي�سى، فاأدركهم 
�لإ�سالم فاأ�سلمو� ، ملا �سمعو� �لقر�آن وعرفو� �أنه �حلق، ومل ي�ستكربو� عنه(1)، قلت : �إذ� هم 
َفهم بقول���ه :( ن�سارى ) �أي يف ذلك �لوقت، وعلى هذ� تتابع �ملف�سرون  ق���وم م�سلمون ،فو�سَ
رحمهم �هلل تعاىل ، قال �أبو �لليث �ل�سمرقندي(2)رحمه �هلل: �إمنا �أر�د �لذين هم �لن�سارى 

يف ذلك �لوقت؛ لأنهم كانو� �أقل مظاهرة على �ملوؤمنني، و�أ�سرع �إجابة لالإ�سالم(3).
 اخلاف بني املف�شرين فيمن ت�شمله هذه الآيات الكرمية: 

    قد وقع �خلالف بني �ملف�سرين  فيمن ت�سمله هذه �لآيات �لكرمية  على ر�أيني :
�لأول : �أن ه����ذه �لآي����ات كلها يف عموم َم����ْن �أ�سلم من �لن�سارى  دون من مل ي�سلم ، وهو قول 
�أبي  بكر �لر�زي(4)، وهو �ملفهوم من كالم �لكثري من �ملف�سرين كالطربي و�أبي �لليث �ل�سمرقندي 

و�بن عطية و�بن �أبي حامت (5 ) و�ملاوردي (6) و�لو�حدي (7 ) و�لقرطبي (8 ) وغريهم (9 ).

جامع �لبيان (501/10) خمت�سرً�.  (1)
�أب���و �للي���ث �ل�سمرقندي �حلنفي ن�سر بن حممد بن �إبر�هيم �لإمام �لفقي���ه �حلنفي �أبو �لليث �ل�سمرقندي   (2)
�ساحب كتاب �لفتاوى تويف �سنة 375ه������.  ينظر:  تاريخ �لإ�سالم (1061/6)، �لو�يف بالوفيات (54/47).

بحر �لعلوم (434/1).  (3)
�أب���و بكر �لر�زي �أحمد بن علي �حلنفي �لإمام، �لعالم���ة، �ملفتي، �ملجتهد، علم �لعر�ق، �أبو بكر �أحمد بن   (4)
عل���ي �لر�زي، �حلنفي، �ساحب �لت�سانيف. وكان مع بر�عت���ه يف �لعلم ذ� زهد وتعبد، عر�ش عليه ق�ساء 

�لق�ساة فامتنع منه.  ينظر: �سري �أعالم �لنبالء (340/16). 
َب�َس���ِة� َوُرِوَي َعْن َعَطاٍء َنْحُو َذِلَك، ونقل  ْر�ِش �حْلَ َحاِبِه ِمْن �أَ ِذي���َن َجاُءو� َمَع َجْعَفٍر َو�أَ�سْ (5)  ق���ال :ُهُم �ْلَوْفُد �لَّ
َحاُبُه، تف�سري  َجا�ِسيُّ َو�أَ�سْ ا ُيَر�ُد ِبِه �لنَّ َ اَرى ِمْن َخرْيٍ َفاإِمنَّ ُ ِبِه �لنَّ�سَ َعِن �ْبِن َعَطاٍء َعْن �أَِبيِه َقاَل: َما َذَكَر �هللَّ

�بن �أي حامت 4/ 1183.
(6)  ق���ال رحم���ه �هلل : لي����ش هذ� على �لعموم ، و�إمنا هو خا�ش ، وفيه ق���ولن: �أحدهما: عنى بذلك �لنجا�سي 
و�أ�سحاب���ه مَلَّ���ا �أَ�ْسَلُمو� ، قاله �بن عبا����ش ، و�سعيد بن جبري. و�لثاين: �أنهم قوم م���ن �لن�سارى كانو� على 
���ا ُبِعَث حمم���دملسو هيلع هللا ىلص �آمنو� به ، قاله قت���ادة  ، تف�سري  �حل���ق متم�سك���ني ب�سريع���ة عي�س���ى عليه �ل�سالم ، َفَلمَّ

�ملاوردي �لنكت و�لعيون 58/2.
(7)    قال رحمه �هلل :يعني: �لنَّجا�سي ووفده �لذين قدمو� من �حلب�سة على ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص و�آمنو� به ومل يرد 

جميع �لنَّ�سارى ، � لوجيز 1/ 331  .
ومل يذكر غريه، �جلامع لأحكام �لقر�آن 257/6.  (8)

(9)   �ملحرر �لوجيز  340/4. ونحى نحوه �لبغوي 85/2 ، وغريهم.  
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�لثاين : �أن �سدرها  �أي قوله تعاىل: چ ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ 
يف   ،  (1) ڈ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې    ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ 
عم���وم �لن�سارى بغ�ش �لنظر عن دخولهم �لإ�س���الم من عدمه، وهو ماجوزه  �لزجاج (2)، 

ونحى نحوه  من �ملف�سرين  �لبي�ساوي (3 ) و�أبو حيان و�لآلو�سي(4 ) ، وغريهم  .
 فه���ذ�ن ر�أي���ان للمف�سرين يف �مل�ساألة ،  فمن نظ���ر �إىل ماُختمت به �لآيات وهو قوله 
تعاىل: چ ڃ   چ  چ  چ  چ  ، رجح �لأول،  �أي �أنها يف �مل�سلمني منهم فقط، ومن نظر 
�إىل �سدر �لآيات وبد�يتها فاإنه �أدل على �لقول �لثاين ، ولعل هذ� �لثاين هو �لأظهر، ومع 
ذلك فاإنه ل يرفع عنهم �ملعرة باإ�سر�رهم على  رف�ش �لدخول يف �لإ�سالم ، وليلزم منه 

��ست�ساغة مذهبهم و�إقر�رهم عليه ، 
وقد  قدمت �أنه ل خالف بني �ملف�سرين يف �أن هذه �لآية وماجاء يف معناها �إمنا نزلت 
يف �لنجا�س����ي (5)، و�أ�سحاب����ه، �أو يف وفد جن����ر�ن �لذين قدمو� على ر�س����ول �هللملسو هيلع هللا ىلص (6 )، وقد 
تتابع �ملف�سرون يف ذكر �لرو�يات �لتي فيها �أنهم وفد جاءو�  للنبي  �سلى عليه و�سلم  ف�سمعو� 
من  �لآيات ما رقت له قلوبهم ،  �أ�سند �بن كثري � رحمه �هلل �   عن �بن عبا�ش � ر�سي �هلل 
عنهما � قال  : نزلت هذه �لآيات يف �لنجا�سي و�أ�سحابه، �لذين حني تال عليهم جعفر بن 
�أب���ي طال���ب باحلب�سة �لقر�آن بكو� حتى �أخ�سلو� (7) حلاهم ،وهذ� �لقول فيه نظر؛ لأن هذه 
�لآية مدنية، وق�سة جعفر مع �لنجا�سي قبل �لهجرة.. و��ستطرد �بن كثري يف ذكر �لرو�يات 
عن جمله من مف�سري  �ل�سلف رحمهم �هلل تعاىل يف ذلك(8) ، وقال �لقرطبي �رحمه �هلل 

(1)    �ملائدة: 82.  
وجائ���ز �أن يكون ُيْعَنى ِبه �لَن�س���اَرى لأنهم كانو� �أَقل مظاهرة للم�سرِكنَي من �ليه���ود، ويكون قوله: (َو�إَِذ�   (2)
ي�ِسنَي َوُرْهَباًنا) ، معاين �لقر�آن للزجاج  �ُسوِل) ،على معنى (َذِلَك ِب���اأَنَّ ِمْنُهْم ِق�سِّ �َسِمُع���و� َما �أُْنِزَل �إِىَل �لرَّ

 .200/2
�أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل  2 /140.  (3)

�لبحر �ملحيط  6/4 ،وروح �ملعاين  3/7.   (4)
�أ�سحم���ة �لنجا�س���ي ملك �حلب�سة �أ�سلم يف عهد �لنبيملسو هيلع هللا ىلص و�أح�سن �إىل �مل�سلم���ني �لذين هاجرو� �إىل �أر�سه،   (5)
و�أخب���اره معهم ومع كف���ار قري�ش �لذين طلبو� منه �أن ي�سلم �إليهم �مل�سلم���ني م�سهورة، وتويف ببالده قبل فتح 
مكة، و�سلى عليه �لنبيملسو هيلع هللا ىلص باملدينة، وكرب عليه �أربعًا ، ينظر: �أ�سد �لغابة (252/1)، �لإ�سابة (349/1).

(6)  �نظر ما تقدم  �ش   8،  18  . 
�أي بلوها بالدموع. ينظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر (43/2).  (7)

تف�سري �بن كثري (166/3) ، وجملة �لرو�يات مفادها �أن �لآيات نزلت يف قوم من �أهل �لكتاب �أ�سلمو� .  (8)
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

�: فنزل���ت فيهم ژ ے   ے ۓ    ۓ ڭ    ڭ ڭ    ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ژ   (1)،يعن���ي وف���د �لنجا�س���ي وكان���و� 

�أ�سح���اب �ل�سو�مع ، وقال �سعيد بن جب���ري : و�أنزل �هلل فيهم �أي�سا چ پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ    چ(2 )، �إىل قوله: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ، (3) (4).    

 قل���ت : فثبت بالتفاق �أنه ل ثناء يف �لآي���ات على �لن�سارى يف جانب �لعتقاد ماد�مو� 
على دينهم، مامل ُي�سلمو� ، فاإن �أ�سلمو� فاإن لهم ما للم�سلمني وعليهم ما عليهم. و�هلل �أعلم .

المبحث الثالث
املقارنة بني الن�شارى واليهود ماداموا على دينهم حيال امل�شلمني

       ر�أى جمل���ة م���ن �ملف�سري���ن �أن �لآيات �لكرمية  فيها دلي���ل على �أن �لن�سارى من 
حي���ث �جلمل���ة � �أي ما د�مو�  على ن�سر�نيته���م � �إمنا هم �أح�سن حاًل من �ليهود ،  قال 
�أب���و حي���ان: هم �أل���ني عريكة(5)، و�أق���رب ودً� ، ومل ي�سفهم بالود �إمن���ا جعلهم �أقرب من 
�ليه���ود و�مل�سركني، وهي �أمة لهم �لوفاء و�خلالل �لأربع �لتي ذكرها عمرو بن �لعا�ش يف 
�سحيح م�سلم(6)، ويعظمون من �أهل �لإ�سالم من ��ست�سعرو� منه دينًا و�إميانًا، ويبغ�سون 
�أه���ل �لف�سق، فاإذ� �ساملو� ف�سلمهم �س���اف، و�إذ� حاربو� فحربهم مد�فعة، لأن �سرعهم ل 

ياأمرهم بذلك، (7) .

(1)   �ملائدة: 82  .
(2)   �لق�س�ش: 52  .
�لق�س�ش: 54 .  (3)

�جلامع لأحكام �لقر�آن 252/6 .  (4)
�لعريكة: �لطبيعة. وفالن لني �لعريكة، �إذ� كان �سل�سًا. ينظر: �ل�سحاح (1599/4).  (5)

�أخرجه م�سلم يف كتاب �لفنت، باب تقوم �ل�ساعة و�لروم �أكرث �لنا�ش (7382/176/8).  وفيه عن عمرو:   (6)
ًة َبْعَد  ْو�َسُكُهْم َكرَّ يَبٍة، َو�أَ َفاَقًة َبْعَد ُم�سِ ا�ِش ِعْنَد ِفْتَن���ٍة، َو�أَ�ْسَرُعُهْم �إِ ُهْم َلأَْحَلُم �لنَّ ْرَبًعا: �إِنَّ اًل �أَ �سَ �إِنَّ ِفيِه���ْم خَلِ

ِعيٍف، َوَخاِم�َسٌة َح�َسَنٌة َجِميَلٌة: َو�أَْمَنُعُهْم ِمْن ُظْلِم �مْلُُلوِك . ُهْم مِلِ�ْسِكنٍي َوَيِتيٍم َو�سَ ٍة َوَخرْيُ َفرَّ
ٍة ،يعني �سرعان ما يرجعون �إن كان يف حرب كرة يكر بعدما فر  ًة َبْعَد َفرَّ قال �لنووي معنى : َو�أَْو�َسُكُهْم َكرَّ  

، وفيه مدح لهم بال�سجاعة لأن �جلبان هو �لذي  يفر ول يكر . ، �ملنهاج 23/18.
�لبحر �ملحيط (6/4).  (7)
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اَرى ِمْن  ُه���ْم َن�سَ ِذيَن َزَعُم���و� �أَنَّ   ق���ال �حلاف���ظ �بن كث���ري رحمه �هلل تع���اىل  : �أي �لَّ
ْمَلِة، َوَما َذ�َك �إِلَّ  ْهِل���ِه يِف �جْلُ �ْساَلِم َو�أَ ٌة ِلاْلإِ يِلِه، ِفيِهْم َمَودَّ جْنِ �أَْتَب���اِع �مْلَ�ِسيِح َوَعَل���ى ِمْنَهاِج �إِ

�أَْفِة، َكَما َقاَل َتَعاىَل: چ ڑ  ڑ   ِة َو�لرَّ قَّ مِلَ���ا يِف ُقُلوِبِهْم، �إِْذ َكاُنو� َعَلى ِديِن �مْلَ�ِسيِح ِمَن �لرِّ
ِدْر  ِن َفاأَ مْيَ َك �ْلأَ َرَبَك َعَلى َخدِّ ک  ک  ک  ک  گ  چ (1) ، َويِف ِكَتاِبِه���ْم: َم���ْن �سَ

ْي�َسَر ، َوَلْي����شَ  �ْلِقَتاُل َم�ْسُروًع���ا يِف ِملَِّتِهْم؛ َوِلَهَذ� َق���اَل َتَعاىَل: چ ۉ ې  َك �ْلأَ َل���ُه َخ���دَّ
ي�ُسوَن �َوُهْم  ې   ې ې ى ى ائچ �أَْي: ُيوَج���ُد ِفيِه���ُم �ْلِق�سِّ

ْهَبِة، (2). ْهَباُن: َجْمُع َر�ِهٍب، َوُهَو: �ْلَعاِبُد. ُم�ْسَتقٌّ ِمَن �لرَّ ُخَطَباوؤُُهْم َوُعَلَماوؤُُهْم، َو�لرُّ
  وقد ج���اء يف �سياق قوله تع���اىل چ ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ 
ا�ِش ِمْن �أَْه���ِل �مْلَِلِل �مْلَُخاِلَفِة  ۋ ۅ  ۅۉچ ، م���ا ذكره �ملف�سرون : و�مل���ر�د �أَْقَرَب �لنَّ
اَلَة، وما ذلك   ِة َل حَمَ َر�ِنيَّ اَرى ُهَنا هم  �ْلَباُقوَن َعَلى ِدي���ِن �لنَّ�سْ ِلاْلإِ�ْس���اَلِم ، َو�مْلُ���َر�ُد ِبالنَّ�سَ
�إل لل���ني جانبه���م وقلة غّل قلوبهم ، ولأن من مذهب �ليهود، �أنه يجب �إي�سال �ل�سر �إىل من 
خالف دينهم باأي طريق كان، من �لقتل ونهب �ملال ونحوهما، (3) وهو عند �لن�سارى حر�م 
، فح�س���ل �لف���رق ،كذلك ل يز�ل يوجد فيهم من يختار دين �لإ�سالم، ويتبني له بطالن ما 
كان���و� عليه، وهم �أقرب من �ليهود و�مل�سرك���ني �إىل دين �لإ�سالم ولكرثة �هتمام �لن�سارى 
بالعلم و�لرتهب، مما يدعو �إىل قلة �لبغ�ساء و�حل�سد، ولني �لعريكة، كما �أ�سري �إليه بقوله 
تع���اىل: (ۉ ې ې   ې ې) �أي: كونهم �أقرب مودة للموؤمنني ِباأَنَّ ِمْنُهْم 
وَن  ُهْم ل َي�ْسَتْكرِبُ ي�ِسنَي �أي علماء َوُرْهبان���ًا �أي عّبادً� متجردين، َو�أَنَّ �أي: ب�سب���ب �أن منهم ِق�سِّ
�أي: يتو��سعون لود�عتهم ول يتكربون كاليهود  ، ويف �لآية دليل على �أن �لإقبال على �لعلم، 

و�لإعر��ش عن �ل�سهو�ت، و�لرب�ءة من �لكرب� حممود. و�إن كان ذلك من كافر.
ث���م وردت جملة م���ن �لتعليالت و�لأ�سباب �لت���ي لأجلها كان �لن�س���ارى �أقرب مودًة 
للموؤمنني منها ما ي�سح �أن ين�ساق  على �لن�سارى ما د�مو� على منهاج كتابهم ومل ي�سلمو� 
اًد� يف  �ل�سو�مع متعبدين ،   ي�ِسنَي َوُرْهَباًنا) �أي: علماء متزهدين، وُعبَّ كقول���ه (ِمْنُهْم ِق�سِّ

�أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل  2 /140.  (1)
تف�سري �بن كثري 166/3 .  (2)

ْيخ َو�ْبن  (3)  وقد روى �بن مردويه عن �أبي هريرة مرفوعا: ما خال يهودّي مب�سلم �إل هّم بقتله. �أخرج �أَُبو �ل�سَّ
�سلم �إِلَّ هم بقْتله َويِف  مْرَدَوْي���ه َع���ن �أبي ُهَرْيَرة َقاَل: َقاَل َر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم ماخال َيُهوِدّي مِبُ

ث َنف�سه بقْتله لفظ: �إِلَّ حدَّ
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ق���ال �لعلماء : و�لعلم مع �لزهد وكذلك �لعبادة مما يلطف �لقلب ويرققه، ويزيل عنه ما 
في���ه من �جلفاء و�لغلظ���ة، فلذلك ل يوجد فيهم غلظة �ليه���ود، و�سدة �مل�سركني، ومنها: 
وَن )�أي: لي����ش فيهم تكرب ول عت���و عن �لنقياد للح���ق، وذلك موجب  (�أنه���م ل َي�ْسَتْك���رِبُ

لقربهم من �مل�سلمني ومن حمبتهم، فاإن �ملتو��سع �أقرب �إىل �خلري من �مل�ستكرب .
وم���ن هذه �لأ�سباب و�لتعليالت ما ل ي�سلح �أن ُيّن���زل �إل على َمن كان م�سلمًا  منهم 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   : تع���اىل  كقول���ه 
ٺٺچ �أي : حمم���د �ملسو هيلع هللا ىلص � �أثر ذلك يف قلوبهم وخ�سعو� له، وفا�ست �أعينهم ب�سبب ما 

�سمعو� من �حلق �لذي تيقنوه، فلذلك �آمنو� و�أقرو� به فقالو�: 
اِهِديَن ) وه���م �أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ي�سهدون هلل بالتوحيد،  ا َفاْكُتْبَنا َمَع �ل�سَّ َن���ا �آَمنَّ  ( َربَّ
ولر�سله بالر�سالة و�سحة ما جاءو� به، وي�سهدون على �لأمم �ل�سابقة بالت�سديق و�لتكذيب.
ِ َوَما  ِمُن ِباهللَّ     فكاأنه���م ِليم���و� على �إميانهم وم�سارعتهم فيه، فقالو�: ( َوَما َلَنا ل ُنوؤْ
���نَي )  �أي: وما �لذي مينعنا  احِلِ ْن ُيْدِخَلَن���ا َربَُّنا َمَع �ْلَقْوِم �ل�سَّ ���قِّ َوَنْطَمُع �أَ َجاَءَن���ا ِمَن �حْلَ
م���ن �لإميان ب���اهلل، و�حلال �أنه قد جاءنا �حل���ق من ربنا، �لذي ل يقب���ل �ل�سك و�لريب، 
ونحن �إذ� �آمنا و�تبعنا �حلق طمعنا �أن يدخلنا �هلل �جلنة مع �لقوم �ل�ساحلني، فاأي مانع 
مينعن���ا؟ �ألي�ش ذلك موجب���ًا للم�سارعة و�لنقياد لالإميان وع���دم �لتخلف عنه ، قال �هلل 
ا َقاُلو�)  �أي: مبا تفوهو� به من �لإميان ونطقو� به من �لت�سديق  ُ مِبَ تعاىل: (َفاأََثاَبُهُم �هللَّ
ِتَها �لأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِل���َك َجَز�ُء �مْلُْح�ِسِننَي) ، وهذه  ���ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ باحل���ق ( َجنَّ
�ل�سف���ات على ما تقدم نزل���ت يف �لن�سارى �لذين �آمنو� مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص، كالنجا�سي وغريه 

ممن �آمن منهم ( 1)،  ونحى نحوه غري و�حد كما هو ر�أي �لآلو�سي(2). 
قل���ت: وعلى كل حال ل يوؤخذ من �لآيات �لتهوين من �سالل �لن�سارى ما د�مو� على 
�لن�سر�نية، ولُي�سلم ما نقلته عن �أبي حيان مما يفهم منه �لثناء عليهم ببع�ش �ل�سفات 
من حيث �جلملة، فاإنه �رحمه �هلل � قد ��ستدرك على نف�سه فقال :  قال بع�سهم  ولي�ش 
عل���ى ظاه���ره � �أي �لثناء� ،  و�إمن���ا �ملر�د �أنهم �أكرث �أ�سباب م���ودة من �ليهود وذلك ذم 

(1)  حما�سن  �لتاأويل4/ 226 ، و�لتحرير و�لتنوير . 6/7 ، و ت�سري �لكرمي �لرحمن  1/ 242 .
روح �ملعاين  3/7.  (2)
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لهم، فاإن من كرثت �أ�سباب مودته كان تركه للمودة �أفح�ش (1).
  قل���ت : باعتقادي �أن���ه مل يخالف �ل�سو�ب من قال �إن تل���ك �ل�سفات �لتي ذكروها  
فاإنه���ا  لوج���ود لها على �أر�ش �لو�ق���ع �ليوم ، بل �مل�ساهد �أن عد�ءه���م للم�سلمني يز�حم 
عد�ء �ليهود(2)،  فرمبا كانت تلك �ل�سفات موجودة فيهم قبل حتريفهم لكتابهم  ، فهم 

حينئذ ن�سارى يف ذلك �لوقت �ملتقدم  .
 ق���ال  �ساح���ب �لإعالم رحم���ه �هلل:  فه���وؤلء � يعني من �ثن���ى �هلل عليهم � �لذين 
عرفو� �سرعة �مل�سيح عليه �ل�سالم وعلمو� ما عهد �إليه من نعت حممد خري �لأنام فبادرو� 

لت�سديقه ،  ومل ميكنهم �لعدول عن طريقه(3)،و�سياأتي مزيد بيان لهذه �مل�ساألة(4 ).

�لبحر �ملحيط 6/4   .  (1)
(2)   ق���ال �لبغوي :عد�وة �لن�سارى للم�سلمني كاليهود يف قتله���م �مل�سلمني، و�أ�سرهم وتخريب بالدهم وهدم 

م�ساجدهم و�إحر�ق م�ساحفهم  ، �نظر تف�سري �لبغوي 85/3 و�سياأتي �ش 28
�لإعالم مبا يف دين �لن�سارى من �لف�ساد و�لأوهام و�إظهار حما�سن �لإ�سالم (178).  (3)

(4)  �نظ���ر م���ا قال���ه �بن كثري رحمه �هلل تعاىل �ش (  26 ) ، وما قاله �أب���و بكر �لر�زي �ش  (18  ) وما�سياأتي 
عنه وعن �بن كثري  �ش  (26 ، 27 ).
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الفصل الثاني
 اأهل الكتاب بني دوام الكفر والعداء للموؤمنني: وحتته مبحثان

 المبحث األول
ل دللة يف اآيات الكتاب العزيز على التهوين من كفر اأهل الكتاب

�عل���م �رحمك �هلل� �أنه رمبا  ُي�ستدل مبا �سبق �إير�ده من �لآيات يف �لف�سل �ل�سابق 
�لت���ي حملت ثناًء عل���ى من �أ�سلم من �أهل �لكتاب  ولي�ش مطلق���ًا، كما بينته، رمبا ُ��ستدل 
به���ذه �لآيات على خالف ماتدل عليه ، وُحمل���ت خالف ماحتتمل، وما �إىل ذلك مما قد 
ُيتو�س���ل م���ن خالله �إىل �لتهوين من كفر �أهل �لكت���اب، �أو �ل�سك يف كفرهم،  �أو ت�سحيح 
مذهبه���م، ونحوه وق���د �أ�سرت �إليه يف �لتمهي���د ، فمن �عتقد ذلك فق���د �أتى بناق�ش من 

نو�ق�ش �لإ�سالم (1 ).
 وه���ذ� �أمر خطري  ينبغي حتذير �لنا�ش م���ن �لوقوع يف مثله، �سيما مع كرثة �جلهل، 
و�ت�س���اع �لدعاي���ة �لإعالمي���ة لزمال���ة �لأدي���ان، �أو �لأخ���وة �لإن�سانية، �أو غ���ري ذلك من 
�لدعاي���ات، و�لإدعاء�ت �لتي ُيهدف من ور�ئها متييع �لعقيدة، وعدم �لتفريق بني �لنا�ش 
باعتب���ار �نتماء�تهم �لفكرية، جهاًل �أو جتاهاًل للن�سو�ش �لتي فيها بيان �أنه ل م�ساو�ة بني 

�ملوؤمن���ني و�لكافرين،  كما يف قوله تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ           چ (2)،  وكم���ا يف قوله تعاىل چ ەئ      ەئ  وئ     ۇئ  ۇئ   
ۆئ         ۆئ    چ(3)، وغ���ري ذل���ك  من �لآيات �لكثرية يف هذ� �ملعن���ى، ثم لُيعلم �أن  �هلل تعاىل 

(1)  ونو�ق����ش �لإ�س���الم ع�س���رة: �1 �ل�سرك يف عب���ادة �هلل تعاىل. �2 من جع���ل بينه وب���ني �هلل و�سائط يدعوهم 
وي�ساألهم �ل�سفاعة ويتوكل عليهم. �3 من مل يكّفر �مل�سركني �أو �سك يف كفرهم �أو �سحح مذهبهم كفر. �4 من 
�عتق���د �أن ه���دي غري �لنبيملسو هيلع هللا ىلص �أكم���ل من هديه، �أو �أن حكم غ���ريه �أح�سن من حكمه، كالذي���ن يف�سلون حكم 
�لطو�غيت على حكمه، فهو كافر. �5 من �أبغ�ش �سيئا مما جاء به �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص  ولو عمل به فقد كفر. �6 من 
��سته���ز�أ ب�س���يء من دين �لر�سولملسو هيلع هللا ىلص �أو ثو�به �أو عقابه كفر. �7 �ل�سحر، ومنه �ل�سرف و�لعطف. �8 مظاهرة 
�مل�سرك���ني ومعاونته���م على �مل�سلمني. �9 من �عتقد �أن بع����ش �لنا�ش ي�سعه �خلروج عن �سريعة حممدملسو هيلع هللا ىلص فهو 

كافر. �10  �لإعر��ش عن دين �هلل ل يتعلمه ول يعمل به كما يف نو�ق�ش �لإ�سالم   للعالمة �بن باز 2.
(2)     �ش: 28 .

(3)      �لقلم: 35 – 36 .
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�ل���ذي �أثن���ى على طائفة م���ن �أهل �لكتاب هو تع���اىل �لذي ق���ال يف جميعهم: ژ ڳ ڳ  
ہ        ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ   ژ (1)، وقب���ل ذلك قال �آمرً�  

مبجانبة طريقة �ليهود و�لن�سارى:
ژ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ژ  (2)، ق���ال �لإم���ام �ب���ن كثري رحمه 

�هلل تعاىل يف �سياق �لرد على من زعم من �لنحاة �أن (ل) يف قوله تعاىل: ڈ ڦ ڦ 
ڦ  ڄ ڄ ڈ ز�ئ���دة ، ق���ال: �إمنا جيء به���ا لتاأكيد �لنفي، لئ���ال يتوهم �أنه معطوف 
عل���ى ژ ڤ ڤ ڤ  ڦ ژ، وللتفرق بني �لطريقتني، لتجتنب كل منهما ؛ فاإن طريقة 
�أه���ل �لإمي���ان م�ستملة عل���ى �لعلم باحلق و�لعمل ب���ه، و�ليهود فقدو� �لعم���ل، و�لن�سارى 
فقدو� �لعلم؛ ولهذ� كان �لغ�سب لليهود، و�ل�سالل للن�سارى، لأن من علم وترك ��ستحق 
�لغ�س���ب، بخالف م���ن مل يعلم،  و�لن�سارى ملا كانو� قا�سدين �سيئًا لكنهم ل يهتدون �إىل 
طريق���ه، لأنهم مل ياأتو� �لأمر من بابه، وهو �تب���اع �لر�سول �حلق، �سلو�، وكل من �ليهود 

و�لن�سارى �سال مغ�سوب عليه، لكن �أخ�ش �أو�ساف �ليهود �لغ�سب كما قال فيهم: چ ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ  (3 ) ،و�أخ����ش �أو�ساف �لن�سارى �ل�سالل  كما قال تعاىل:  چ ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ(4)، وبه���ذ� جاءت �لأحاديث 
و�لآث���ار،  وذل���ك و��س���ح ب���ني(5)  ، �إذً�  لبد م���ن �إعمال كل ن����ش يف مو�سعه, وقد بني 
تع���اىل م���ن  خالل �لأو�ساف �لعطرة �لتي �أعقب���ت �لثناء على طو�ئف من �أهل �لكتاب 

�أنه���م حازو� م���ن �لأعمال �ل�ساحلة �أف�سلها و�أزكاها  كم���ا يف قوله تعاىل : چ ٱ ٻ 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍڌ  ڌ ڎ ڎ     چ (6)، وكم���ا يف 

(1)    �ملائدة: 68 .
(2)     �لفاحتة : 7 .
(3)    �ملائدة: 60.
(4)   �ملائدة: 77 .

(5)  تف�سري �لقر�آن �لعظيم 141/1، بت�سرف .
(6)   �ملائدة: 83 – 85.
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قول���ه تع���اىل چ ٿ ٿ     ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ(1 ) . قل���ت: 
�إذً� ه���وؤلء هم من �أهل �لكتاب باعتبار ما�سبق �أو يف ذلك �لوقت ، �أما بعد ما �ت�سفو� به  
بع���د ذلك م���ن �لإميان و�لدخول يف  �لإ�سالم فهم �إذً� من جملة �ملوؤمنني  وهلل �حلمد، �إذ 
لري���ب �أن من كان كم���ا و�سفه تعاىل  مبثل هذ� �لو�سف �لعاط���ر �ملذكور  يف هذه �لآيات 

فهو موؤمن �سالح �سادق.  
 ق���ال �أب���و بكر �ل���ر�زي : من �جله���ال من يظن �أن يف ه���ذه �لآي���ة – �أي �لتي حملت 
ثن���اًء � مدح���ًا للن�سارى و�إخب���ارً� باأنهم خري م���ن �ليهود، ولي�ش كذل���ك لأن ما يف �لآية 
م���ن ذل���ك �إمنا هو �سفة قوم ق���د �آمنو� باهلل وبالر�سولملسو هيلع هللا ىلص، يدل علي���ه ما ذكره يف ن�سق 
�لت���الوة من �إخبارهم عن �أنف�سهم بالإميان ب���اهلل وبالر�سول، ومعلوم عند كل ذي فطنة 
�سحيح���ة �أمعن يف مقالت���ي �لطائفتني �أن  مقالة �لن�سارى �أقبح و�أ�س���د ��ستحالًة و�أظهر 
ف�س���ادً� من مقالة �ليه���ود، لأن �ليهود تق���ر بالتوحيد يف �جلمل���ة ،و�إن كان فيهم م�سبهة 
ببع����ش ما �عتقدته يف �جلملة من �لتوحيد بالت�سبيه، �نتهى كالم �أبي بكر �لر�زي  رحمه 
�هلل(2 )، وتعقب���ه �أب���و حي���ان قائال : �لظاه���ر ما قاله �ملف�س���رون غريه م���ن �أن �لن�سارى 
عل���ى �جلمل���ة �أ�سلح حاًل م���ن �ليهود(3 )،  وذكر م���ا ف�سل به �لن�سارى عل���ى �ليهود من 
ك���رم �لأخالق، و�لدخ���ول يف �لإ�سالم �سريعًا، ولي�ش �ل���كالم و�ردً� ب�سبب �لعقائد، و�إمنا 
ورد ب�سب���ب �لنفع���ال للم�سلم���ني، و�أما قوله : لأن ما يف �لآية م���ن ذلك �إمنا هو �سفة قوم 
ق���د �آمنو� ب���اهلل وبالر�سول¸ لي�ش كما ذك���ر، بل �سدر �لآية يقت�س���ي �لعموم لأنه قال: چ 
ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ چ  (4)، ث���م �أخرب �أن من 
هذه �لطائفة �لعلماء و�لزهاد ومتو��سعني و�سريعي ��ستجابة لالإ�سالم وكثريي بكاء عند 
�سم���اع �لقر�آن، و�ليهود بخالف ذلك و�لوجود ُي�سدق قرب �لن�سارى من �مل�سلمني وبعد 
�ليه���ود ، ذلك باأن منهم ق�سي�سني ورهبانًا و�أنهم ل ي�ستكربون �لإ�سارة، بذلك �إىل �أقرب 
�ملودة عليه، �أي منهم علماء وعباد و�أنهم قوم فيهم تو��سع و��ستكانة، ولي�سو� م�ستكربين 
و�ليهود على خالف ذلك(5). قلت:  وهذ� �لذى نحاه �أبو حيان من �أن �لن�سارى  �أح�سن حاًل 

(1)  �لق�س�ش: 53 .
�أحكام �لقر�ن للج�سا�ش 2/ 564.  (2)

وقد تقدمت �أقو�ل �ملف�سرين يف هذه �مل�ساألة  �ش ( 21 ، 22 ).  (3)
�ملائدة 82 .  (4)

�لبحر �ملحيط  6/4 ، بت�سرف .  (5)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

م����ن �ليهود من حيث �جلملة  و�أن �لثناء عليهم يف �لآية ينال بع�سه طائفة من �لن�سارى وهم 
عل����ى ن�سر�نيتهم ، هذ�  �أحد �لقولني �ملتقدمني  ع����ن �ملف�سرين(1) ، لكن �لر�جح و�لعلم عند 
�هلل ه����و �أن����ه ل ثناء يف �لآية على �لن�سارى ما د�مو� عل����ى دينهم(2 )، ونحوه ما ذهب �إليه �بن 
عطي����ة  م����ن �أن �سدر �لآية عام يف �لن�سارى ، وقوله: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ   ،عام يف 
م����ن �آمن م����ن �لقادمني من �أر�ش �حلب�س����ة، �إذ لي�ش كل �لن�سارى يفع����ل ذلك، بل هم �لذين 
بعثه����م �لنجا�سي لريو� �لنب����ي ملسو هيلع هللا ىلص  وي�سمعو� ما عنده، فلما ر�أوه وت����ال عليهم �لقر�آن فا�ست 

�أعينهم من خ�سية �هلل تعاىل،  �نتهى(3).
وق���ال �لبغ���وي رحم���ه �هلل تع���اىل قول���ه:  چ ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉچ(4 )، مل ي���رد به جميع �لن�سارى لأنهم يف عد�وتهم للم�سلمني 
كاليه���ود يف قتله���م �مل�سلم���ني، و�أ�سره���م وتخريب بالده���م وهدم م�ساجده���م و�إحر�ق 
م�ساحفه���م، ل ول كر�م���ة لهم، بل �لآية فيمن �أ�سلم منهم مث���ل �لنجا�سي و�أ�سحابه(5)، 

وقال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل تعاىل :
���اَرى ِباْلإِمَي���ان ِباهللَّ َوَل وع���د َلُهم بالنجاة م���ن �ْلَعَذ�ب  �سَ َوَلْي����شَ يِف َه���َذ� مدح ِللنَّ

ة  (6 ).  ا ِفيِه �أَنهم �أقرب َمَودَّ َ َو��ْسِتْحَقاق �لثََّو�ب َو�إِمنَّ
   �عل���م �أن���ه مما قد يتكاأ عليه يف �لتهوين من �سالل �لن�سارى ما جاء يف قوله تعاىل   :
ڄ   ڦ       ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ 
ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ    چ(7 )، فق���د 
ُ��ست���دل به���ذه �لآية ب���اأن �لف�سل لهم عل���ى �مل�سلمني ، م���ع جتاهل ن�سخ ه���ذه �لآية ، قال 

�لطاهر بن عا�سور(8) � رحمه �هلل �:

�نظره  فيما تقدم �ش 18، 19 .    (1)
(2)  �نظر نحوه قد �سبق �ش 23  .

�لبحر �ملحيط (4/ 340)، �ملحرر �لوجيز لبن عطية (227/2).  (3)
�ملائدة: 82 .  (4)

تف�سري �لبغوي (85/3) ، بت�سرف .  (5)
(6)  دقائق �لتف�سري  2/ 66. 

�آل عمر�ن: 55  .  (7)
حممد �لطاهر بن عا�سور: رئي�ش �ملفتني �ملالكيني بتون�ش و�سيخ جامع �لزيتونة وفروعه بتون�ش. مولده ووفاته   (8)
ودر��ست���ه به���ا. عني (عام 1932) �سيخ���ا لالإ�سالم مالكيا ، وه���و من �أع�ساء �ملجمع���ني �لعربيني يف دم�سق 

و�لقاهرة. له م�سنفات عدة منها �لتحرير و�لتنوير تويف �سنة 1393ه�������. ينظر: �لأعالم (174/6).
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

و�مل���ر�د بالذي���ن �تبعوه: �حلو�ري���ون ومن �تبعه بع���د ذل���ك، �إىل �أن ن�سخت �سريعته 
مبجيء حممد�ملسو هيلع هللا ىلص �(1).

ومن �ملف�سرين من يرى �أن  �لفوقية لأتباع عي�سى �عليه �ل�سالم � على غريهم �إمنا 
ي�سار بها �إىل �أتباعه بعد نزوله قبل يوم �لقيامة، قال �ل�سوكاين رحمه �هلل تعاىل:

وق���د ثب���ت يف �لأحاديث �ل�سحيح���ة(2) �أن عي�سى �علي���ه �ل�سالم �ين���زل يف �آخر �لزمان 
فيك�سر �ل�سليب، ويقتل �خلنزير، وي�سع �جلزية، ويحكم بني �لعباد بال�سريعة �ملحمدية، ويكون 

�مل�سلمون �أن�ساره و�أتباعه �إذ ذ�ك، فال يبعد �أن يكون يف هذه �لآية �إ�سارة �إىل هذه �حلال(3). 
 قلت: و على كل حال  ومهما يكن فاإنه ليوؤخذ من �لآيات �لتهوين من كفر �لن�سارى، �أو 
�إقر�رهم على حالهم، �أو �ل�سك �أنهم  على �سالل وُبعد عن طريق �حلق، بل غاية ما قد يفهم 
م���ن  �آية �ملائ���دة: چ ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉچ( 4 )، 
وما جاء يف معناها  �أنهم من حيث �جلملة  �أقرب �إىل قبول �حلق، و�لدخول يف �لإ�سالم من 
�ليهود، �أما ما د�مو� على كفرهم فهم يف ُبعد عن �حلق، منغم�سون يف  �ل�سالل عياذً� باهلل،  

كما �أ�سرت �إليه فيما تقدم يف غري ما مرة ،و�سدق �هلل تعاىل �لقائل: 
ڈ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   ڈ(5) . 

 ق���ال �لعالم���ة �بن باز رحمه �هلل تع���اىل  : و�أهل �لكتاب يجتمع���ون مع غريهم  من 
�لكف���ار با�سم �لكفر و�ل�سرك؛ فهم كفار وم�سركون كعباد �لأوثان، وعّباد �لنجوم، وعّباد 

�لكو�كب، و�سائر �لكفرة و�مللحدين(6). 

�لتحرير و�لتنوير (206/3).  (1)
�أخرجه �لبخاري يف كت���اب �ملظامل و�لغ�سب، باب ك�سر �ل�سليب وقتل �خلنزير (2476/136/3)، وم�سلم   (2)
يف كتاب �لإميان، باب نزول عي�سى بن مرمي � عليه �ل�سالم � حاكمًا ب�سريعة نبيناملسو هيلع هللا ىلص (155/135/1).

فتح �لقدير (396/1)،  ور�جع للمزيد �جلو�ب �ل�سحيح ملن بدل دين �مل�سيح (31/2).   (3)
(4)  �ملائدة: 82.

�آل عمر�ن: 85 .  (5)
(6)  https://www.binbaz.org.sa/noor/1694
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المبحث الثاني
دوام عداوة اأهل الكتاب للموؤمنني

 ومم���ا ه���و فرع عن �ملبحث �ل�سابق  �لذي هو بيان ع���دم �لتهوين من كفر  �أهل �لكتاب  
فهم  كذلك ي�سمرون  بالغ �لعد�ء للموؤمنني ، و�لآيات يف هذه كثرية من �أظهرها قوله تعاىل: 
چ ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
*    ڻ  ڻ  ڻ   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  
*    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى   ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ (1) ، هذ� �ل�سياق 

�ملبارك  ت�سمن تنبيه �ملوؤمنني  �إىل بع�ش �حلقائق �ملهمة جتاه خمالفيهم يف �لدين :
  احلقيقــة الأوىل : �أن �لع���د�ء �حلقيق���ي وكذلك �ملحبة �حلقيق���ة �إمنا يكون ذلك 
لأج���ل �لدين، فم���ن �حبك لأجل دينك فمحبت���ه لك �سادقة ، وم���ن �أبغ�سك لأجل دينك 
فبغ�س���ه حقيقي ب���اق ما دمتا كل على دين���ه، و�إن ظهر خالف ذلك فه���و خد�ع ومتويه ، 

فعل���ى �ملوؤمن �أن يكون فطنًا ولينخدع بزخ���رف �لقول ، و�سدق �هلل �إذ يقول :چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ(2)(3)،�إذً�  �لع���د�وة لأج���ل �لدين ل�سبيل لزو�لها �إل 

بالتخلي عن �لدين عياذ� باهلل ، 
 اإلع���������داوة م���ن ع������اداك يف ال���دي���ن !.ك�����ل ال�������ع�������داوة ق�����د ت�����رج�����ى م���ودت���ه���ا 

  احلقيقــة الثانيــة : نه���ي �ملوؤمن���ني �لبالغ عن �لرك���ون �إىل �أولئ���ك �ملخالفني و�أن 
يتخذو� منه���م م�ست�سارين موؤمتنني على �أحو�ل و�و�س���اع �ملوؤمنني :( ڍ ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ) ، فه���ذ� زجر للموؤمنني �أن يتخ���ذو� بطانة من �ملنافقني من �أهل �لكتاب وغريهم 
يظهرونهم على �سر�ئرهم �أو يولونهم بع�ش �لأعمال �لإ�سالمية ، وذلك �أنهم هم �لأعد�ء 

(1)  �آل عمر�ن: 118 – 120 .
(2)  �لبقرة: 120

(3)  �نظر ما نقلته عن �ل�سوكاين �رحمه �هلل تعاىل � عند �إير�د هذه �لآية �ش 17.
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�لذين �متالأت قلوبهم من �لعد�وة و�لبغ�ساء ، ومن �أ�سلح بطانته فقد �أر�د �هلل به خريً� ، 
ومن �ساءت بطانته فقد غوى : يف �ل�سحيح "َما َبَعَث �هلُل ِمْن َنِبي َول ��ْسَتْخَلَف ِمْن َخِليَفة 
ُه  �سُّ وِء َوحَتُ ���ُه َعَلْيِه، َوِبَطاَنٌة َتاأُْمُرُه ِبال�سُّ �سُّ �إِلَّ َكاَن���ْت َلُه ِبَطاَنَتاِن: ِبَطاَنٌة َتاأُْمُرُه ِباخْلرِي وحَتُ
ُ َعْنُه: �إِْن َهاُهَنا  َي �هللَّ اِب، َر�سِ طَّ م �هلُل " (1 ) ،وِقيَل ِلُعَمَر ْبِن �خْلَ وُم َمْن َع�سَ َعَلْيِه، َو�مْلَْع�سُ
َخْذُت �إًِذ� ِبَطاَنًة ِمْن  َخْذَتُه َكاِتًبا؟ َفَقاَل: َقِد �تَّ ُغالما ِمْن �أَْهِل �حِلرية، َحاِفٌظ َكاِتٌب، َفَلِو �تَّ

ُدوِن �مْلُوؤِْمِننَي (2)
احلقيقــة الثالثة : �أن �أولئك �ملخالف���ني للموؤمنني يف �لدين مع بالغ بغ�سهم فاإنهم 
�أه���ل �سعي دوؤوب يف �سبيل �إحلاق �لأذى باملوؤمنني ح�سدً� وحقدً� ، (ڎ  ڈ  ڈ   ) �أي: 
���رون يف طل���ب �خلب���ال، ول َيَدعون جهدهم يف م�سرتكم،  فعل���ى �ملوؤمنني �إذً� �إن  ل ُيَق�سِّ

ياأخذو� حذرهم و�أن يتحرزو� لينجو� .
احلقيقة الرابعة : �أن ما �أظهره �أولئك �ملخالفون من عد�ء ظاهر للموؤمنني فاإن ما 

ي�سمرونه �أ�سد : چ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  
َة، َوُهْم  ڱ  ڱ             ں چ  ، وَه���َذ� �َساأُْن �أهل �ملكر ، فاإنهم ُيْظِهرون ِلْلُموؤِْمِننَي �لإمياَن َو�مْلََودَّ

يِف �ْلَباِط���ِن ِبِخاَلِف َذِلَك ِم���ْن ُكلِّ َوْجٍه، َكَما َقاَل َتَعاىَل: (ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  
َنِق،  قال �أبو حيان : َومَلَّا َذَكَر َتَعاىَل َما �ْنَطَوْو� َعَلْيِه ِمْن  ڭڭ  ) ،  َوَذِل���َك �أَ�َس���دُّ �ْلَغْيِظ َو�حْلَ
، َذَكَر َما �أَْنَتَجُه َذِلَك �ْلِفْعُل �ْلَقْلِبيُّ ِمَن  ْخَباٌر َعْن ِفْعٍل َقْلِب���يٍّ ِمِننَي، َوُهَو �إِ ِوَد�ِدِه���ْم َعَنِت �مْلُوؤْ
، َوُهَو: ُظُهوُر �ْلُبْغ�ِش ِمْنُهْم ِلْلُموؤِْمِننَي يف �أَْقَو�ِلِهْم، َفَجَمُعو� َبنْيَ َكَر�َهِة �ْلُقُلوِب  �ْلِفْعِل �ْلَبَديِنِّ
رِّ َو�ْلإِي���َذ�ِء ِلْلُموؤِْمِننَي َو�ْلُبْغ�ِش َلُهْم �أَْعَظُم  َبَطُنوُه ِمَن �ل�سَّ َوَب���َذ�َذِة �ْلأَْل�ُسِن. ُثمَّ َذَكَر �أَنَّ َما �أَ
ا َظَهَر ِمْنَها،(3)، قلت :   َّ���ا ظَهَرَ مِنْهُمْ  فق���ال: چگ  گ   گ  گڳ  چ �أَْي �أَْكرَثُ مِمَّ ممِ
لك���ن �هلل تعاىل طمئن عباده �ملوؤمنني فق���ال: چ ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ 
َ ُمتّم ِنْعَمَتُه  �ُسُدوَن َعَلْيِه �مْلُوؤِْمِننَي َوَيِغيُظُكْم َذِلَك ِمْنُهْم، َفاْعَلُمو� �أَنَّ �هللَّ �أَْي: َمْهَما ُكْنُتْم حَتْ

ِمِننَي وُمَكمٌل ِديَنُه، وُمْعٍل كلمَته َوُمْظِه���ٌر ديَنه، َفُموُتو� �أَْنُتْم ِبَغْيِظُكْم چ ۆ    َعَل���ى ِعَباِدِه �مْلُوؤْ

�سحيح �لبخاري باب �ملع�سوم من ع�سم �هلل 8/ 125 برقم (6611)  من حديث  �أَِبي �َسِعيٍد �خُلْدِريِّ .  (1)
 (2)  �أخرج���ه �ب���ن �أبي حامت  يف تف�سريه (550/2) ،  ورو�ه �ب���ن �أبي �سيبة يف �مل�سنف (658/8) 

من طريق �أبي حيان �لتيمي به ، ورو�ه عبد بن حميد يف تف�سريه كما يف �لدر (300/2).
(2)  �لبحر �ملحيط  3/ 318 .

�ملرجع �ل�سابق .  (3)
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

���ه �َسَر�ئُرُكم ِمَن  َماِئُرُكْم، وُتكنُّ ا َتْنَط���ِوي َعَلْيِه �سَ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ �أَْي: ُه���َو َعِلي���ٌم مِبَ
ْنَيا ِباأَْن ُيِرَيُكْم ِخاَلَف َما  اِزيُكْم َعَلْي���ِه يِف �لدُّ �َس���ِد َو�ْلِغلِّ ِلْلُموؤِْمِننَي، َوُهَو جُمَ ���اِء َو�حْلَ �ْلَبْغ�سَ
ِتي �أَْنُتْم َخاِل���ُدوَن ِفيَها، َفاَل ُخُروَج َلُكْم  اِر �لَّ ِديِد يِف �لنَّ ُل���وَن، َويِف �ْلآِخ���َرِة ِباْلَعَذ�ِب �ل�سَّ ُتوؤَمِّ
ُ تعاىل لهم  َدَخاِئَل َمْن َحْوَل  ِمْنَه���ا.   فه���ذ� مبلغ عظيم  يف حتذير �ملوؤمنني �إِْذ َك�َس���َف �هللَّ
ْهُي َعِن  �ِر ِبِهْم، َو�لنَّ مَتَّ َك�ْسٍف، وذلك يف �لتَّْحِذي���ُر ِمَن �ِلْغرِتَ ْهِل �ْلِكَتاِب، �أَ �مْلُ�ْسِلِم���نَي ِمْن �أَ

ِة(1). �ْلإِْلَقاِء �إَِلْيِهْم ِبامْلََودَّ
 احلقيقــة اخلام�شة : �أن �له���دف �لأ�سا�ش لأولئك  �لناقمني  �إمنا هو �سد �مل�سلمني 
عن دينهم ،لأنهم يعلمون يف قر�رة �أنف�سهم �أن �لدين �حلق �إذ� قام يف نفو�ش �ملوؤمنني فلن 
يبق لأولئك وجود، و�إن متكنو� من �سد �مل�سلمني عن دينهم ف�ستكون لهم �ل�سولة و�جلولة 

، ق���ال تعاىل :چک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

ہھ   ھ  ھ  ھ  چ(2) ، قال �أبو حيان� رحمه �هلل تعاىل�: وهذ� �إخبار من �هلل 

للموؤمن���ني بفرط ع���د�وة �لكفار، ومباينتهم لهم، ودو�م تلك �لع���د�وة، و�أن قتالهم �إياكم 
معل���ق باإمكان ذلك منهم لكم، وقدرتهم على ذل���ك(3) ، قلت: لكنهم لن ي�ستطيعو� باإذن 
�هلل تعاىل ، فاإن �هلل تعاىل قد طمئن �ملوؤمنني  بقوله (گ  ڳڳ   )، قال يف فتح �لقدير 

عن���د ورود ه���ذ� �ل�س���رط : چک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  چ   
اَر َل َيَز�ُلوَن  �  ِلْلُموؤِْمِننَي ِباأَنَّ َهوؤَُلِء �ْلُكفَّ ِ �َع���زَّ َوَجلَّ ُن �ْلإِْخَباَر ِمَن �هللَّ مَّ �ْبِت���َد�ُء َكاَلٍم َيَت�سَ
�ْس���اَلِم �إِىَل �ْلُكْفِر �إن ��ستطاعو�  وُكْم َعِن �ْلإِ ���ى َيُردُّ ي���َن َعَل���ى ِقَتاِلُكْم َوَعَد�َوِتُكْم َحتَّ ُم�ْسَتِمرِّ
ِنِهْم  كُّ ���ْرِط (گ  ڳڳ  ) م�سِع���ٌر ِبا�ْسِتْبَعاِد مَتَ ذل���ك وتهّياأ له���م منكم، و�لتقيد ِبَهَذ� �ل�سَّ
ِم���ْن َذِل���َك، َوُقْدَرِتِهْم َعَلْيه(4) ، جاء يف زه���رة �لتفا�سري :و�لتعبري ب� " �إْن " يفيد �ل�سك يف 

قدرتهم، بل فيه دللة  على عدم قدرتهم على ذلك �أو ��ستبعاد ذلك(5) .

(1)  �نظ���ر �ب���ن كث���ري  2/ 108 ، �لتحري���ر و�لتنوي���ر :  65/4 ،  �للب���اب لبن ع���ادل 5/ 490  ،تي�سري �لكرمي 
�لرحمن  1/ 144.

�لبقرة: 217 .  (2)
�لبحر �ملحيط 159/2.  (3)

(4)   فتح �لقدير 1/ 250
(5)  زهرة �لتفا�سري 691/3،  بت�سرف .
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

المبحث الثالث
اإيجاب الإ�شام للعدل مع اأهل الكتاب

ولتعل���م �أنه رغم بال���غ �لتحذير من عد�ئهم ومكنوناتهم فاإن���ه تعاىل قد �أمر بالعدل 
معه���م، وعدم �لوق���وع يف خيانتهم وغدرهم ، حتى ولو كانو� حمارب���ني للم�سلمني  ،  قال 

تعاىل : چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ     چ (1). 
ق���ال �لعالمة �ل�سنقيط���ي(2) رحمه �هلل تعاىل: نهى �هلل �مل�سلمني يف هذه �لآية �لكرمية �أن 
يحملهم بغ�ش �لكفار لأجل �أن �سدوهم عن �مل�سجد �حلر�م يف عمرة �حلديبية �أن يعتدو� على 
�مل�سركني مبا ل يحل لهم �سرعا(3) ،  قلت :ويف �سياق �لأمر باحرت�م �لعهد معهم يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  : 

»من قتل مُعاهدً� مل يَرح ر�ئحة �جلنة، و�إن ريحها توجد من م�سريةِ �أربعني عامًا"(4) .
وم���ن �أروع �لأمثل���ة يف لزوم �لعدل مع كل �أحد ويف كل حال ولو كان ممن نبغ�ش ، ما 
ج���اء يف ق�س���ة عبد �هلل بن رو�حه � ر�سي �هلل عن���ه �  حينما بعثه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص  �إىل 
يه���ود خيرب(5) ليخر�ش(6) ثمر نخيله���م،  فاأر�دو� �أن ير�سوه لريف���ق بهم، فغ�سب وقال : 
"لق���د جئتكم يامع�سر �ليهود من عن���د �أحب �خللق �إيل �يق�سد �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص  �، ولأنتم 
ي���ا مع�سر �ليه���ود �أبغ�ش �إيّل من عددكم من �لقردة و�خلنازير، ول يحملني حبي لر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص  وبغ�سي لكم على ترك �لعدل فيكم، قالو� بهذ� قامت �ل�سمو�ت و�لأر�ش " (7) .

�ملائدة: 2 .  (1)
حمم���د �لأم���ني ب���ن حممد �ملخت���ار بن عب���د �لقادر �جلكن���ي �ل�سنقيط���ي: مف�س���ر مدر�ش من علم���اء �سنقيط   (2)
(موريتانيا) . ولد وتعلم بها. وحج (1367) و��ستقر مدر�سا يف �ملدينة �ملنورة ثم �لريا�ش و�أخري� يف �جلامعة 
�لإ�سالمية باملدينة (1381) وتويف مبكة. �سنة 1393ه���������. له كتب، منها (�أ�سو�ء �لبيان يف تف�سري �لقر�آن � و 

(منع جو�ز �ملجاز � ط) و (منهج ودر��سات لآيات �لأ�سماء و�ل�سفات). ينظر: �لأعالم. (45/6).
�أ�سو�ء �لبيان (328/1).  (3)

�أخرجه �لبخاري يف كتاب �جلزية، باب �إثم من قتل معاهدً� بغري جرم (99/4  ح3166 ).  (4)
�لناحي���ة �مل�سهورة بينها وبني �ملدينة م�سرية �أيام، وه���ي ت�ستمل على ح�سون، ومز�رع ونخل كثري، ينظر:   (5)

�لأماكن للهمد�ين: (420). وهي �ليوم تقع على طريق تبوك  �ل�سريع .
�خلر����ش: حزر ما على �لنخل م���ن �لرطب متر�. وقد خر�ست �لنخل. و�ل�س���م �خلر�ش بالك�سر. ينظر:   (6)

�ل�سحاح (1035/3).
�أخرج���ه مال���ك يف �ملوطاأ يف كتاب �مل�ساقاة (2398/277/2)، و�أحم���د يف �مل�سند (210/23/ 14953)،   (7)

و�حلديث �سححه �لألباين. ينظر: غاية �ملر�م (264).
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

 وق���د �س���رب �ل�سلف �ل�سالح �أروع �لأمثلة يف �لوف���اء و�لعدل وعدم �خليانة حتى مع 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم:  ِ �سَ �لأعد�ء ، فعن �أبي هريرة –ر�سي �هلل عنه –َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

»�أَدِّ �ْلأََماَنَة �إِىَل َمِن �ْئَتَمَنَك َوَل َتُخْن َمْن َخاَنَك" (1).
وِم،  وذكر �بن كثري رحمه �هلل تعاىل يف تف�سريه قال : َكاَن ُمَعاِوَيُة َي�ِسرُي يِف �أَْر�ِش �لرُّ
َذ� �َسْيٌخ َعَلى  ى �ْلأََمُد َغَز�ُهْم، َفاإِ ْن َيْدُنَو ِمْنُهْم، َفاإَِذ� �ْنَق�سَ َر�َد �أَ َوَكاَن َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم �أََمٌد، َفاأَ
ِ  ملسو هيلع هللا ىلص   َقاَل: "َوَمْن َكاَن َبْيَنُه  ُ �أَْكرَبُ َوَفاًء َل َغْدًر�، �إِنَّ َر�ُسوَل �هللَّ ْكرَبُ  �هللَّ ُ �أَ ���ٍة َيُق���وُل: �هللَّ َد�بَّ
َي �أََمُدَها، �أَْو َيْنِبَذ �إَِلْيِهْم َعَلى �َسَو�ء"  َها َحتَّى َيْنَق�سِ َوَبنْيَ َقْوٍم َعْهٌد َفاَل يحلَّنَّ ُعْقَدًة َوَل َي�ُسدَّ

ُ َعْنُه، (2) . َي �هللَّ ْيُخ َعْمُرو ْبُن َعَب�َسَة، َر�سِ َقاَل: َفَبَلَغ َذِلَك ُمَعاِوَيَة، َفَرَجَع، َو�إَِذ� �ل�سَّ
 و�لأمثل���ة كث���رية  متو�فرة ، وم���ن �ملعلوم �أن عدل �مل�سلمني حت���ى مع خ�سومهم من 

�أ�سباب �نت�سار �لإ�سالم  .

اخلامتة
�حلم���د هلل رب �لعاملني ويل �ل�ساحل���ني ومبغ�ش �لفاجرين، و�أ�سهد �أن ل�إله �إل �هلل 
�ملل���ك �حلق �ملب���ني، �إله �لأولني و�لآخرين، وباعث �لنا����ش �أجمعني، ل�سريك له ولند ول 
مثي���ل، و�أ�سهد �أن حممدً� عبده ور�سوله �أف�س���ل �ملر�سلني وحجته على �لعاملني، �سلى �هلل 
عليه وعلى �آله �لطيبني، و�سحبه �لغر �مليامني، حملو� لنا هذ� �لدين، وحازو� من �ملناقب 
مامل يك���ن مبقدور غريهم من �لأتباع �لأولني و�لالحقني، ر�سي �هلل عنهم و�أر�ساهم ما 

تتابع �لنري�ن، وتعاقب �مللو�ن، وبعد: فقد تو�سلت يف ختام �لبحث �إىل �لنتائج �لتالية:
�لثن���اء �ل���و�رد عل���ى طائفة من �أهل �لكت���اب �إمنا  هو ثناء  عل���ى  �لذين �أ�سلمو� . 1

منهم فاآمن���و� باهلل و�سدقو� بالر�سول، فهم �أهل كتاب باعتبار ما�سبق، �أما بعد 
�لإ�سالم فهم من جملة �مل�سلمني.   

(1)  �أخرج���ه �أحم���د 15424  و�لرتم���ذي  3/ 556  و�أبو د�ووؤد 290/3 و�حلاك���م يف �مل�ستدرك 53/2 ح 2296 
وقال �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه ، وو�فقه  �لذهبي.

 ، ِمِذيُّ ْ �أخرج���ه �ْلإَِماُم �أَْحَم���ُد (111/4)َعْن �ُسَلْيِم ْبِن َعاِم���ٍر، َو�أَْخَرَجُه عن غ���ريه �أبوَد�ُوَد،(2759)َو�لرتِّ  (2)
ِحيٌح  ، و�لن�سائ���ي يف �ل�سنن �لكربى برق���م(8732)، وم�سند �لطيال�سي برقم  (1580)  وق���ال :َح�َس���ٌن �سَ

(1155 )  وغريهم ، و�نظر تف�سري �لقر�آن �لعظيم لبن كثري  79/4 .
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

لحظ للن�سارى ماد�مو� على دينهم يف �لثناء بل هو  على �سالل وبعد عن �حلق.. 2
ل يوؤخ����ذ مما يفهم منه ثن����اء على طائفة من �أهل �لكتاب وه����م �مل�سلمون �لتهوين من . 3

كف����ر �هل �لكت����اب �أو ت�سحيح مذهبهم �أو ��ست�ساغة م�سلكه����م ، فال ثناء عليهم  بعمل 
�سالح نافع، ول ينتفعون ب�سيء من �أعمالهم يف �لآخرة مامل يوؤمنو� ببعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

يَّة، وعظيم �أجر؛ لأنهم جمعو� بني �لإميان . 4 و�سِ من �آمن من  �أَْهِل �ْلِكَتاِب له ُخ�سُ
مبا �أنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، ومبا �أنزل قبله .

�لتاأكي���د على خطاأ م�سلك �أه���ل �لكتاب ليحمل على ترك �لعدل معهم �أو �لوقوع . 5
يف ظلمهم،فالعدل منهج وطريقة �مل�سلمني مع كل �أحد ويف كل حال. 

�لدي���ن �حل���ق و�حد ل يتعدد، وه���و دين �لإ�سالم، ولبيان ه���ذه �حلقيقة مل ياأت . 6
�لدي���ن يف �لق���ر�آن بغ���ري �لإفر�د فلم يث���ن ومل يجم���ع، فمن �خلط���اأ �ل�سائع بل 

�لفاح�ش قول بع�سهم :زمالة �لأديان، �أو �ملقاربة بني �لأديان، ونحو ذلك .
تقري���ر حقيقة �أن  �ل���ود و�ل�سفاء �لقلبي و�ملحبة  �إمنا يك���ون ذلك بني �ملوؤمنني . 7

بع�سهم �لبع�ش  دون غريهم، وليعني ذلك ظلم �لآخرين، �أو بخ�سهم حقوقهم، 
�أو �جلور يف �لتعامل معهم.

  ه���ا �أن���ا قد ي�سر �هلل يل �متام  ه���ذ�  �لبحث �ملخت�سر فاإن �أ�سب���ت فمن �هلل ، و�إن 
�أخطاأت فمن نف�سي ومن �ل�سيطان ، و��ستغفر �هلل من كل ذنب وخطيئة، و�آخر دعو�نا �أن 

�حلمد هلل رب �لعاملني .
 قائمة امل�شادر واملراجع 

 �لقر�ن �لكرمي .. 1
�أح���كام �لقر�آن ، �أحمد بن علي �أبو بكر �لر�زي �جل�سا�ش �حلنفي �ملحقق: حممد �سادق . 2

�لقمحاوي � ع�سو جلنة مر�جعة �مل�ساحف بالأزهر �ل�سريف �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث 
�لعربي – بريوت .

�أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة: �ملوؤلف: �أبو �حل�سن علي بن �أبي �لكرم حممد بن حممد . 3
ب���ن عبد �لك���رمي بن عب���د �لو�حد �ل�سيب���اين �جلزري، ع���ز �لدين �بن �لأث���ري (�ملتوفى: 
630ه����): �ملحق���ق: علي حممد معو�ش � ع���ادل �أحمد عبد �ملوج���ود: �لنا�سر: د�ر �لكتب 

�لعلمية: �لطبعة: �لأوىل �سنة �لن�سر:1415ه� � 1994م.
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

�لإ�ساب���ة يف متيي���ز �ل�سحابة: �ملوؤلف: �أبو �لف�سل �أحمد ب���ن علي بن حممد بن �أحمد بن . 4
حج���ر �لع�سق���الين (�ملتوفى: 852ه����): حتقيق: ع���ادل �أحمد عبد �ملوج���ود وعلى حممد 

معو�ش: �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت: �لطبعة: �لأوىل � 1415 ه�.
�أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن: �ملوؤلف : حممد �لأمني بن حممد �ملختار بن عبد . 5

�لق���ادر �جلكني �ل�سنقيطي (�ملتوفى : 1393ه����): �لنا�سر : د�ر �لفكر للطباعة و �لن�سر و 
�لتوزيع بريوت – لبنان: عام �لن�سر : 1415 ه� � 1995 م�.

  �لإع���الم مبا يف دين �لن�سارى من �لف�ساد و�لأوه���ام و�إظهار حما�سن �لإ�سالم: �ملوؤلف: . 6
�أب���و عب���د �هلل حممد ب���ن �أحمد بن �أبي بكر ب���ن فرح �لأن�ساري �خلزرج���ي �سم�ش �لدين 
�لقرطب���ي (�ملتوف���ى: 671ه�): �ملحق���ق: د. �أحمد حج���ازي �ل�سقا: �لنا�س���ر: د�ر �لرت�ث 

�لعربي – �لقاهرة
�لأعالم: �ملوؤلف: خري �لدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ش، �لزركلي �لدم�سقي . 7

(�ملتوفى: 1396ه�)،
 �قت�س���اء �ل�سر�ط �مل�ستقيم ملخالفة �أ�سحاب �جلحيم /تق���ي �لدين �بن تيمية �حلر�ين . 8

�حلنبلي �لدم�سقي)
�ملحقق: نا�سر عبد �لكرمي �لعقل �لنا�سر: د�ر عامل �لكتب، بريوت. 9

نا�سر: د�ر �لعلم للماليني، �لطبعة: �خلام�سة ع�سر � �أيار / مايو 2002 م.. 10
�لأماك���ن �أو م���ا �تفق لفظه و�فرتق م�سماه من �لأمكن���ة: �ملوؤلف: �أبو بكر حممد بن مو�سى . 11

بن عثم���ان �حلازمي �لهمد�ين، زين �لدين (�ملتوفى: 584ه����): �ملحقق: حمد بن حممد 
�جلا�سر: �لنا�سر: د�ر �ليمامة للبحث و�لرتجمة و�لن�سر: عام �لن�سر: 1415 ه�

بح���ر �لعل���وم  ، �أبو �لليث ن�سر ب���ن حممد بن �إبر�هيم �ل�سمرقن���دي �لفقيه �حلنفي: د�ر . 12
�لن�سر : د�ر �لفكر – بريوت: حتقيق: د.حممود مطرجي.

تاري���خ �لإ�س���الم َوَوفي���ات �مل�ساهري َو�لأعالم: �ملوؤل���ف: �سم�ش �لدين �أب���و عبد �هلل حممد . 13
ب���ن �أحمد بن عثمان بن َقامْياز �لذهبي (�ملتوفى: 748ه����): �ملحقق: �لدكتور ب�سار عّو�د 

معروف: �لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي: �لطبعة: �لأوىل، 2003 م.
 �لتحري���ر و�لتنوي���ر »حتري���ر �ملعنى �ل�سدي���د وتنوير �لعق���ل �جلديد من تف�س���ري �لكتاب . 14

�ملجي���د": �ملوؤل���ف: حمم���د �لطاه���ر بن حممد ب���ن حممد �لطاه���ر بن عا�س���ور �لتون�سي 
(�ملتوفى: 1393ه�): �لنا�سر: �لد�ر �لتون�سية للن�سر – تون�ش: �سنة �لن�سر: 1984 ه�.

تف�س���ري �لقر�آن �لعظيم لبن �أبي حامت ، �أبو حممد عبد �لرحمن بن حممد بن �إدري�ش بن . 15
�ملنذر �لتميمي، �حلنظلي، �لر�زي �بن �أبي حامت ت : 327ه� �ملحقق: �أ�سعد حممد �لطيب 

�لنا�سر: مكتبة نز�ر م�سطفى �لباز � �ململكة �لعربية �ل�سعودية .
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

تف�س���ري �لبح���ر �ملحي���ط:  �ملوؤلف: حممد ب���ن يو�سف �ل�سه���ري باأبي حي���ان �لأندل�سي: د�ر . 16
�لن�س���ر: د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة � لبنان/ ب���ريوت � 1422 ه���� � 2001 م:: �لطبعة: �لأوىل: 
حتقيق: �ل�سيخ عادل �أحمد عبد �ملوجود � �ل�سيخ علي حممد معو�ش:: �سارك يف �لتحقيق  

:د. زكريا عبد �ملجيد �لنوقي ، د. �أحمد �لنجويل �جلمل.
تف�س���ري �لقر�آن �لعظي���م: �ملوؤلف: �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لب�سري . 17

ث���م �لدم�سقي (�ملتوفى: 774ه����): �ملحقق: �سامي بن حممد �سالم���ة: �لنا�سر: د�ر طيبة 
للن�سر و�لتوزيع: �لطبعة: �لثانية 1420ه�� 1999 م.

تي�س���ري �لك���رمي �لرحم���ن يف تف�سري كالم �ملن���ان، عبد �لرحم���ن بن نا�سر ب���ن عبد �هلل . 18
�ل�سع���دي (�ملتوفى: 1376ه�)�ملحقق: عب���د �لرحمن بن معال �للويحق  ، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة �لطبعة: �لأوىل 1420ه�  
 جام���ع �لبي���ان يف تاأوي���ل �لق���ر�آن: �ملوؤلف: حممد بن جري���ر بن يزيد بن كث���ري بن غالب . 19

�لآمل���ي، �أب���و جعفر �لط���ربي (�ملتوفى: 310ه�): �ملحق���ق: �أحمد حممد �ساك���ر: �لنا�سر: 
موؤ�س�سة �لر�سالة: �لطبعة: �لأوىل، 1420 ه� � 2000 م.

�جلام���ع لأح���كام �لقر�آن: �ملوؤلف: �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �لأن�ساري . 20
�خلزرجي �سم�ش �لدين �لقرطبي (�ملتوفى: 671 ه�) : �ملحقق: ه�سام �سمري �لبخاري: �لنا�سر: 

د�ر عامل �لكتب، �لريا�ش، �ململكة �لعربية �ل�سعودية: �لطبعة: 1423 ه�/ 2003 م.
�جلام���ع �مل�سند �ل�سحي���ح �ملخت�سر من �أمور ر�س���ول �هللملسو هيلع هللا ىلص و�سنن���ه و�أيامه = �سحيح . 21

�لبخ���اري: �ملوؤلف: حمم���د بن �إ�سماعيل �أب���و عبد�هلل �لبخاري �جلعف���ي: �ملحقق: حممد 
زه���ري بن نا�س���ر �لنا�سر: �لنا�س���ر: د�ر طوق �لنج���اة (م�سورة ع���ن �ل�سلطانية باإ�سافة 

ترقيم ترقيم حممد فوؤ�د عبد �لباقي): �لطبعة: �لأوىل، 1422ه�.
�جل���و�ب �ل�سحيح مل���ن بدل دين �مل�سيح: �ملوؤل���ف: تقي �لدين �أبو �لعبا����ش �أحمد بن عبد . 22

�حلليم بن عبد �ل�سالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي 
�لدم�سقي (�ملتوفى: 728ه�): حتقيق: علي بن ح�سن � عبد �لعزيز بن �إبر�هيم � حمد�ن 

بن حممد: �لنا�سر: د�ر �لعا�سمة، �ل�سعودية: �لطبعة: �لثانية، 1419ه� / 1999م. 
دقائ���ق �لتف�سري �جلام���ع لتف�سري ، تقي �لدين �أب���و �لعبا�ش �بن تيمي���ة �حلر�ين �حلنبلي . 23

�لدم�سقي (: موؤ�س�سة علوم �لقر�آن � دم�سق �لطبعة: �لثانية، 1404
روح �ملعاين يف تف�سري �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين: �ملوؤلف : حممود �لآلو�سي �أبو �لف�سل: . 24

�لنا�سر : د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت.
  �لرو�ش �ملعطار يف خرب �لأقطار �ملوؤلف: �أبو عبد �هلل حممد بن عبد �هلل بن عبد �ملنعم �حِلمريى). 25
�ملحق���ق: �إح�س���ان عبا�ش ،�لنا�سر: موؤ�س�سة نا�سر للثقافة � بريوت � طبع على مطابع د�ر . 26
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين 

�ل�سر�ج �لطبعة: �لثانية، 1980 م
زه���رة �لتفا�سري ،حممد بن �أحمد بن م�سطفى ب���ن �أحمد �ملعروف باأبي زهرة (�ملتوفى: . 27

1394ه�) د�ر �لن�سر: د�ر �لفكر �لعربي �أعده لل�ساملة/ �أبو �إبر�هيم ح�سانني . 
�س���ري �أع���الم �لنبالء: �ملوؤلف: �سم����ش �لدين �أبو عبد �هلل حممد ب���ن �أحمد بن عثمان بن . 28

َقامْياز �لذهبي (�ملتوفى: 748ه�): �ملحقق: جمموعة من �ملحققني باإ�سر�ف �ل�سيخ �سعيب 
�لأرناوؤوط: �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة: �لطبعة  �لثالثة، 1405 ه� / 1985 م.

�ل�سح���اح ت���اج �للغة و�سح���اح �لعربية: �ملوؤلف: �أب���و ن�سر �إ�سماعيل ب���ن حماد �جلوهري . 29
�لفار�بي (�ملتوفى: 393ه�): حتقيق: �أحمد عبد �لغفور عطار: �لنا�سر: د�ر �لعلم للماليني 

1407 ه�  � 1987 م. �لر�بعة  �لطبعة:  – بريوت: 
غاي���ة �ملر�م يف تخريج �أحادي���ث �حلالل و�حلر�م: �ملوؤلف: حمم���د نا�سر �لدين �لألباين . 30

(�ملتوفى: 1420ه�): �لنا�سر: �ملكتب �لإ�سالمي – بريوت: �لطبعة: �لثالثة – 1405ه������.
فتح �لقدير: �ملوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد �هلل �ل�سوكاين �ليمني (�ملتوفى: 1250ه�): . 31

�لنا�سر: د�ر �بن كثري، د�ر �لكلم �لطيب � دم�سق، بريوت: �لطبعة: �لأوىل � 1414 ه�.
حما�س���ن �لتاأويل ، حمم���د جمال �لدين بن حممد �سعيد بن قا�سم �حل���الق �لقا�سمي (�ملتوفى: . 32

1332ه�) ت: حممد با�سل عيون �ل�سود ، د�ر �لكتب �لعلميه � بريوت ،ط �1 1418 ه�
�ملح���رر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز: �ملوؤلف: �أبو حممد عبد �حلق بن غالب بن عبد . 33

�لرحم���ن بن متام بن عطية �لأندل�سي �ملحاربي (�ملتوفى: 542ه�): �ملحقق: عبد �ل�سالم 
عبد �ل�سايف حممد: �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت: �لطبعة: �لأوىل � 1422 ه�.

م�سن���د �لإم���ام �أحمد ب���ن حنبل ، �ملوؤل���ف : �أحمد بن حنب���ل: �ملحقق : �سعي���ب �لأرناوؤوط . 34
و�آخرون: �لنا�سر : موؤ�س�سة �لر�سالة: �لطبعة : �لثانية 1420ه� ، 1999م

�مل�سن���د �ل�سحي���ح �ملخت�س���ر بنقل �لعدل ع���ن �لعدل �إىل ر�س���ول �هللملسو هيلع هللا ىلص: �ملوؤل���ف : �أبو . 35
�حل�س���ني م�سلم بن �حلجاج �لق�سريي �لني�ساب���وري: �ملتوفى : 261 ه�: �ملحقق : جمموعة 
م���ن: �ملحقق���ني: �لنا�س���ر : د�ر �جليل – بريوت: �لطبع���ة : م�سورة م���ن �لطبعة �لرتكية 

�ملطبوعة يف ��ستانبول �سنة 1334 ه�.
مع���اين �لقر�آن و�إعر�به لإبر�هيم بن �ل�س���ري بن �سهل، �أبو �إ�سحاق �لزجاج (ت: 311ه�). 36

عامل �لكتب – بريوت �لطبعة �لأوىل 1408 ه� � 1988 م
مع���امل �لتنزي���ل يف تف�سري �لق���ر�آن = تف�سري �لبغ���وي: �ملوؤلف: حميي �ل�سن���ة، �أبو حممد . 37

�حل�سني بن م�سعود �لبغوي (�ملتوفى: 510ه�): �ملحقق: حققه وخرج �أحاديثه حممد عبد 
�هلل �لنم���ر � عثمان جمعة �سمريية � �سليمان م�سلم �حلر����ش: �لنا�سر: د�ر طيبة للن�سر 

و�لتوزيع: �لطبعة: �لر�بعة، 1417 ه� � 1997 م.
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اآيات الثناء على طائفة من اأهل الكتاب

معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة: �ملوؤلف: د �أحمد خمتار عبد �حلميد عمر (�ملتوفى: 1424ه�) . 38
مب�ساعدة فريق عمل: �لنا�سر: عامل �لكتب: �لطبعة: �لأوىل، 1429 ه� � 2008 م.

�ملل���ل و�لنحل: �ملوؤلف: �أب���و �لفتح حممد بن عبد �لكرمي بن �أبى بك���ر �أحمد �ل�سهر�ستاين   . 39
(�ملتوفى: 548ه�): �لنا�سر: موؤ�س�سة �حللبي.

موطاأ �لإمام مالك: �ملوؤلف: مالك بن �أن�ش بن مالك بن عامر �لأ�سبحي �ملدين (�ملتوفى: 179ه�): . 40
�ملحقق: ب�سار عو�د معروف � حممود خليل: �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة: �سنة �لن�سر: 1412 ه�.

�ملنه���اج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج، �أبو زكريا حميي �لدين  يحيى بن �سرف �لنووي . 41
ت 676 �لنا�سر د�ر �إحياء �لرت�ث  بريوت ، ط 1292 .

�لنهاي���ة يف غريب �حلديث و�لأثر: �ملوؤلف: جمد �لدين �أب���و �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد . 42
ب���ن حممد بن حمم���د �بن عبد �لكرمي �ل�سيباين �جلزري �ب���ن �لأثري (�ملتوفى: 606ه�): 
�لنا�س���ر: �ملكتب���ة �لعلمية � بريوت، 1399ه���� � 1979م: حتقيق: طاه���ر �أحمد �لز�وى � 

حممود حممد �لطناحي.
�لنك���ت و�لعي���ون   ، تف�سري �مل���اوردي ،  �أبو �حل�س���ن علي بن حممد ب���ن حممد بن حبيب . 43

�لب�س���ري �لبغ���د�دي، �ل�سهري باملاوردي ت: 450ه� �ملحق���ق: �ل�سيد �بن عبد �ملق�سود بن 
عبد �لرحيم ،�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية � بريوت / لبنان

نو�ق����ش �لإ�سالم: �ملوؤلف: عبد �لعزيز بن عب���د �هلل بن باز (�ملتوفى: 1420ه�): �لنا�سر: . 44
وز�رة �ل�س���وؤون �لإ�سالمي���ة و�لأوق���اف و�لدع���وة و�لإر�س���اد � �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية: 

�لطبعة: �لأوىل، 1410ه�.
�ل���و�يف بالوفي���ات: �ملوؤلف: �سالح �لدين خليل بن �أيبك بن عب���د �هلل �ل�سفدي (�ملتوفى: . 45

764ه����): �ملحق���ق: �أحم���د �لأرناوؤوط وترك���ي م�سطف���ى: �لنا�سر: د�ر �إحي���اء �لرت�ث – 
بريوت: عام �لن�سر:1420ه�� 2000م.

�لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز ،�أبو �حل�سن علي بن �أحمد بن حممد بن علي �لو�حدي، . 46
�لني�ساب���وري، �ل�سافع���ي ت: 468ه�، حتقي���ق: �سفو�ن عدن���ان د�وودي ، د�ر �لقلم ، �لد�ر 

�ل�سامية � دم�سق، بريوت
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

األحكام الفقهّية المتعلقة 
بالعمالت اإللكترونية

)عملة بيتكوين منوذجًا( – درا�شة فقهية مقارنة

الدكتور/  عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل
الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الفقه بكلية ال�شريعة 

باجلامعة الإ�شامية
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

ملخ�س بحث
�لبح���ث ��ستمل على مبحثني، �ملبحث �لأول حتدث عن در��سة �لعملة �للكرتونية من حيث 
�لتعري���ف بها وحتديد ماهيتها وتاريخه���ا، مع ��ستعر��ش �سريع لتاري���خ �لنقود، ثم بنّي �لبحث 
ط���رق ��ستعمال ه���ذه �لعمالت يف �لو�ق���ع �ملعا�سر، ومميز�ته���ا، و�لفرق بينه���ا وبني �لعمالت 
�لورقية، و�ملخاطر �لتي حتيط �لتعامل بها، و�أما �ملبحث �لثاين فا�ستمل على �لدر��سة �ل�سرعية 
له���ذه �لعمالت، م���ن حيث �عتباره���ا �أثمانًا، وما يرتت���ب على ذلك من جري���ان �لربا، ووجوب 
�ل���زكاة، و�حل���د بال�سرقة م���ن �حلرز، وحتديد �حلرز له���ذه �لعمالت، كما ب���نّي �لبحث، معنى 
�لتعدين �لذي يح�سل به �إنتاج �لعملة، و�لتكييف �ل�سرعي لهذ� �لعمل، وحكم �أخذ �لأجرة عليه، 

و�ملتاجرة بالأجهزة �لتي تقوم بالتعدين، ثم خل�ش �لبحث بخامتة �حتوت �أهم نتائج �لبحث.

Research summery
The research included two topics. The first topic deals with the 

study of the electronic currency in terms of definition, identification 
and history, with a quick review of the history of money in general, 
and indicated the methods of using these currencies in Real life, and 
explained the advantages and disadvantages of these currencies, 
and the difference between them and paper currencies, the second 
topic included the study of the Sharia legitimacy of these currencies, 
in terms of considering them valuable as money, and the consequent 
of Reba, and the obligation of taken zakat from the owners of these 
currencies, and determine the way of preserving these currencies, To 
determine the extent of theft, then the research explained the meaning 
of currency mining, The legitimacy of this work and taking payments 
for it, and trading of devices that are mining the currency.

مقـــدمــة
�إن �حلم���د هلل، نحم���ده ون�ستعين���ه ون�ستغفره، ونع���وذ باهلل من �س���رور �أنف�سنا ومن 
�سيئ���ات �أعمالن���ا، من يهده �هلل فال م�سل ل���ه، ومن ي�سلل فال هادي ل���ه، و�أ�سهد �أل �إله 
�إل �هلل وح���ده ل �سري���ك له، و�أ�سه���د �أن حممدً� عبده ور�سوله، �سل���ى �هلل عليه وعلى �آله 

و�سحبه       �أما بعد:
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

ف���اإن �هلل عزوجل جعل �ملال �لثمنّي و�سيل���ة لتحقيق م�سالح �لنا�ش، وو�سيطًا لتبادل 
�ملنافع و�لأمالك بينهم، و�سرع �سبحانه �أحكامًا حتقق �لفائدة �ل�سامية من �ملال، وحتفظه 
من �أن يكون ُدولًة بني �أ�سحاب �لقوة و�لِغنى، وترعى فيه حقوق �لفقر�ء و�مل�ساكني، فاأحل 
�هلل �لبي���ع و�لعق���ود �ملتعلقة بتب���ادل �ملنافع وي�ّسر �سبلها قال تع���اىل  ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڇ 
�سورة �لبقرة �آية (275)؛ لأن حاجة �لإن�سان تتعلق مبا يف يد �ساحبه، و�ساحبه ل يبذله 
بغري عو�ش، ففي �سرع �لبيع وجتويزه �سرع طريق �إىل و�سول كل و�حد منهما �إىل غر�سه، 

ودفع حاجته.
وحّرم �هلل �لربا حيث قال �سبحانه ڇ ڤ  ڤ ڇ  �سورة �لبقرة �آية (275)، وقال 

ج���ل �ساأنه ڇ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې  ڇ �س���ورة �لبقرة �آية (278و279) ؛ لأن �لربا ك�سٌب للمال بغري عو�ٍش، يزد�د 

به �لغنّي غنًى بال م�سقة، ويزد�د �لفقري به فقرً� وح�سرة.
و�أوج���ب �هلل �لزكاة وح�ش عل���ى �ل�سدقة، فقال �سبحانه ڇ ڭ  ڭ  ڭ  
ڇ  ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ  
�س���ورة �لبقرة �آي���ة (110)؛ حماية حلقوق م�ستحقي �لزكاة من �أن ُتهدر، و�سيانة جلانب 

�لتكافل بني �مل�سلمني.
و�لأم���و�ل �لثمنية تعددت �أ�سكالها و�ختلفت �أنو�عها على مد�ر �لتاريخ، حتى و�سلت 
يف �لع�س���ر �حلا�س���ر ع�س���ر �لتقني���ة �لإلكرتوني���ة �إىل �سكل لي����ش معهودً� م���ن قبل، �أل 
وهي �لعمل���ة �لإلكرتونية، و�أ�سهرها عملة "�لبيتُكْوي���ن" (Bitcoin)، وهي نوع جديد من 
�لعم���الت �لتي ب���د�أت بالظهور و�لنت�سار ب�سكل و��سع يف ع���امل �لنرتنت، يتم تد�ولها يف 
�سب���كات �لنرتنت ومتاجره باعتبارها عملة ذ�ت قيمة، تك���ون و�سيطًا يف �لبيع و�ل�سر�ء، 
ذ�ت ممي���ز�ت فري���دة وخماطر كبرية توجب �أن تكون حمل نظ���ر وبحث، ونظرً� لت�ساوؤل 
كث���ري من �لتقني���ني و�ملتد�ولني له���ذه �لعملة عن �لأح���كام �ل�سرعية لها م���ن حيث حكم 
��ستخر�جها وتد�ولها يف �لعقود وما يجب فيها �سرعًا من زكاة وحقوق ونحو ذلك، فكان 
ه���ذ� �لبحث نقطة بد�ية لو�سع ت�سّوٍر لهذه �لعملة، ثم حماولة تطبيق �لأحكام �ل�سرعية 
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

عليه���ا، و�إن كان مو�س���وع هذه �لعملة بحاج���ة �إىل در��سات �أو�س���ع، وعر�ٍش على �ملجامع 
و�لهيئ���ات �ل�سرعية ،وعقد �لن���دو�ت �ملتخ�س�سة، ولعل هذ� �لبحث يك���ون لبنًة �أوىل يف 

در��سات تف�سيلية مطّولة. 
و�هلل �أ�س���األ �أن يجعل هذ� �لعم���ل خال�سًا لوجهه، خادمًا لدين���ه، نافعًا لعباده، و�أن 

يغفر يل ولو�لدي وجلميع �مل�سلمني، �إنه ويل كرمي، غفور رحيم.
اأ�شباب اختيار مو�شوع البحث: 

كرثة �لت�ساوؤلت حول �سرعية هذه �لعمالت وما يرتتب على ذلك من م�سائل.. 1
عدم وجود بحث فقهي – فيما �أعلم – يتكلم عن هذه �لنازلة مع �حلاجة �إليها.. 2
�حلر�ش على �إثر�ء �ملكتبة �لإ�سالمية مبا هو جديد ونافع �إن �ساء �هلل.. 3
�حلر����ش على بحث �لنو�زل �لفقهية؛ حي���ث �إن ذلك معنٌي على �لطالع �لو��سع . 4

و�لتاأ�سيل �جليد.
اأهمية البحث: 

تتجل���ى �أهمية �ملو�س���وع يف كونه يتناول نازلة فقهية مل ي�سب���ق �لكتابة فيها يف بحث 
علم���ي م�ستق���ل فيما �أعل���م، ول يخفى ما لهذه �مل�ساأل���ة من كبري �أهمي���ة، حيث يتم عقد 
�سفق���ات ت�ساوي ماليني �ل���دولر�ت يوميًا به���ذه �لعمالت �لإلكرتوني���ة، ويتز�يد �لطلب 

عليها ب�سكل م�ستمر.
وهي ت�ستمل على �أحكام فقهية دقيقة تدعو �حلاجة �إىل در��ستها و�لتاأمل فيها وبيان 
حك���م �ل�س���رع يف م�سائلها، وقد وردت فت���اوى و�أ�سئلة من تقني���ني ومتعاملني بهذه �لعملة 

حول مو�سوع هذه �لعمالت وم�سائلها، مما يبني �أهميتها وحاجة �لنا�ش لها.
الدرا�شات ال�شابقة:

 مل �أقف خالل بحثي على بحوث علمية �أكادميية در�ست مو�سوع �لعمالت �لإلكرتونية 
در��سًة فقهيًة. 

خطة البحث:
ا�شتمل البحث على مقدمة ومبحثني:

املقدمة: و��ستملت على �أهمية �لبحث و�أ�سباب �ختياره وخطته ومنهجه
املبحث الأول: �لعمالت �لإلكرتونية ماهيتها وتاريخها وطرق ��ستعمالها ومميز�تها وخماطرها:
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وا�شتمل على اأربعة مطالب: 
• املطلب الأول: تعريف �لعمالت �لإلكرتونية.	
• املطلــب الثــاين: تاريخ �لنقود، و�لف���رق بني �لعمالت �لإلكرتوني���ة وبني �لنقود 	

�لإلكرتونية و�لنقود �لورقية.
• املطلب الثالث: طرق ��ستحد�ث �لعمالت �لإلكرتونية	
• املطلب الرابع: �ل�ستعمالت �ملعا�سرة للعمالت �لإلكرتونية، ومميز�تها وخماطرها.	

املبحث الثاين: �لتكييف �لفقهي للعمالت �لإلكرتونية، و�لأحكام �ل�سرعية �ملتعلقة بها:
وي�شتمل على خم�شة مطالب:

• املطلب الأول: مدى جريان �لربا يف �لعمالت �لإلكرتونية	
• املطلب الثاين: �لزكاة يف �لعمالت �لإلكرتونية.	
• املطلب الثالث: مدى �نطباق �أحكام �ل�سرف على �لعمالت �لإلكرتونية 	
• املطلب الرابع: تعدين �لعمالت �لإلكرتونية، و�ملتاجرة باأدو�تها.	
• املطلب اخلام�س: �حلرز �ملعترب للعمالت �لإلكرتونية	

اخلامتة: و��ستملت على �أهم �لنتائج 
منهج البحث:

اعتمدت يف البحث على املنهج ال�شتقرائي واملنهج التحليلي:
��ستق���ر�ء �مل���ادة �لعلمي���ة م���ن مظانه���ا �لنظري���ة و�مليد�ني���ة، باللغ���ة �لعربية . 1

و�لإجنليزية، مرتِجمًا �ملادة �لعلمية �لجنليزية.
�لبدء بت�سوير �مل�سائل ثم حتليلها للتو�سل �إىل �حلكم �لفقهي.. 2
بيان �لأدلة و�أقو�ل �أهل �لعلم و�لرتجيح و�سببه يف �مل�سائل �لفقهية �لأ�سيلة �لتي . 3

مت ��ستنباط �حلكم منها.
ع���زو �لآيات �لقر�آنية بعد كتابتها باخلط �لعثم���اين �إىل �سورها مبينًا رقم �لآية . 4

و��سم �ل�سورة. 
تخريج �لأحاديث و�لآثار من مظانها، و�حلكم عليها من خالل كالم �أهل �لعلم . 5
تعريف �مل�سطلحات و�سرح �لكلمات �لغريبة.. 6
و�سع خامتة يف �آخر �لبحث ت�ستمل على �أهم �لنتائج  . 7
و�سع �لفهار�ش �لعلمية �لالزمة.. 8
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المبحث األول
العمات الإلكرتونية: ماهيتها، وتاريخها وطرق ا�شتعمالها، و مميزاتها وخماطرها

المطلب األول
تعريف العمات الإلكرتونية

اأوًل: تعريف العملة يف اللغة: هي �ب�سمِّ �لعني� رزق �لعامل و�أجر �لعمل (1).
وتطلق �لُعملة على �لنقود، وجمعها ُعُمالت وُعْمالت؛ لأنها تعطى �أجرة على �لعمل (2).

وتعريفهــا يف ال�شطاح: تدور تعريفات �لُعملة يف ��سطالح �لقت�ساديني �ملعا�سر 
ول وجتد قبوًل عامًا للدفع يف �ل�سلع  عل���ى �أنها: وحدة �لتبادل �لتجاري �لتي توجدها �ل���دُّ

و�خلدمات (3).
ثانيــًا: تعريف الإلكــرتون: هو عن�سٌر �أّول ثابٌت ذو �سحن���ة كهربائّية �سلبّية، وهو 
�أحد �ملكّونات يف ذّر�ت �ملاّدة، وكل ما ُين�سب لالإلكرتون من �أجهزة فهي �آلت تعتمد على 

هذه �ملادة يف �إجر�ء عمليتها بدقة و�سرعة عالية (4).
ثالثًا: تعريف العمات الإلكرتونية باعتبارها لقبًا ملو�شوع البحث: 

ه���ي وحدة تب���ادل جتاري ل تتو�ج���د �إل بالهيئة �لإلكرتونية، م�سّف���رة، غري مركزية 
تعم���ل بنظام "�لنّد للنّد"، يتم �إد�رتها من قب���ل م�ستخدميها، عرب �لو�سائط �لإلكرتونية 

ل�سر�ء �سلع عينية �أو منافع خمتلفة (5).

�نظر: خمتار �ل�سحاح (�ش 218)، ل�سان �لعرب (476/11)، �لقامو�ش �ملحيط (�ش1036) [مادة: ع م ل].  (1)
�نظر: معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة (1555/2)، �لقامو�ش �لفقهي (�ش262) معجم لغة �لفقهاء (�ش322).  (2)

�نظر: مقدمة يف �لنقود و�لبنوك د. حممد زكي �سافعي (�ش20).  (3)
�نظر: معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة (111/1)   (4)

رو�بط �إنرتنت:  (5)
www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency 
www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin  
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)Bitcoin( "رابعًا: التعريف بعملة "البيتكوين
�أ�سهر �لعم���الت �لإلكرتونية و�أو�سعها �نت�سارً� عمل���ة "�لبيتكوين" (Bitcoin)، ولذ� 
فعنا�س���ر �لبحث من�سبة على در��سة هذه �لعملة، وبقي���ة �لعمالت مماثلة لها تقريبًا يف 
�لإنتاج و�لتطبيق، ما عد� يف بع�ش �لتفا�سيل �لفنية �لتي ل عالقة لها مبو�سوع �لبحث.

وعبارة "بيتكوين" )Bitcoin( ُتطلق على ثاثة اأمور: 
وتتجز�أ �إىل وحد�ت �أقل:  ،"BTC" �ِوحدة �لُعملة، ويرمز لها يف �لأ�سو�ق �ملالية ب  .1

mBTC (ميللي بيتكوين) وت�ساوي 0.001 جزءً� من عملة �لبيتكوين 

uBTC (مايكرو بيتكوين) وت�ساوي 0.000001 جزءً� من عملة �لبيتكوين

Satoshi (�ساتو�سي) وت�ساوي 0.00000001 جزءً� من عملة �لبيتكوين.

�ل�سبكة �لإنرتنتية "�لربوتوكول" �لتي تعتمدها هذه �لعملة يف �لإنتاج و�لتعامل.  .2
�لرب�مج �مل�ساعدة يف �لتعامل بها (1) .  .3

المطلب الثاني
تاريخ النقود، والفرق بني العمات الإلكرتونية وبني النقود الإلكرتونية والنقود الورقية

�لنق���ود �لورقي���ة هي �آخر �أ�س���كال �لو�سائل �لت���ي �نت�سرت بني �لنا�ش لتب���ادل �ل�سلع 
و�خلدمات، ومقيا�سًا للقيمة، وقد و�سلت �لنقود �إىل �سورتها �حلالية (نقود ورقية) بعد 
�أن كان �لتعام���ل يف بد�ية �لب�سرية ع���ن طريق تبادل �ل�سلع بع�سها ببع�ش مقاي�سًة، فمن 
يحت���اج �إىل �لقمح وميل���ك �حلديد فاإنه ي�ستبدله به وهك���ذ�، �إل �أن هذه �لطريقة مل تعد 
تو�كب حاجة �لنا�ش، فلي�ست كل �ل�سلع مرغوبًة بحيث جتد رو�جًا عند �لتبادل، ومل يكن 
هناك ما يحدد قيمة �ل�سلع، فاحتاج �لنا�ش �إىل �إيجاد و��سطة حتدد قيمة �لأ�سياء، وتكون 
و�سيل���ة لتبادل �ل�سل���ع بح�سب �لقيمة، و�خت���ارو� يف بد�ية �لأمر �سلعًة م���ن �ل�سلع بح�سب 
ظ���روف �ملجتمع، فال�ساة يف بع�ش �ملجتمعات يف �لتاريخ كانت معيارً� �لقيمة، ويف �أماكن 

كتب �إلكرتونية:   (1)
Mastering Bitcoins eBook, Chapter1. Introduction, Andreas Antonopoulos,
Introduction to Bitcoin, SAMA Quarterly Workshop, RIYADH Dr. Hussain Abusaaq
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و�أزمن���ة �أخرى �نت�سر �لتعامل بال�سدف �لبح���ري و�لأحجار، ثم ظهرت بعد ذلك �لنقود 
�ملعدني���ة من �حلديد �أو �لنحا�ش �أو �لر�سا�ش، و�أ�سهر ما �نت�سر يف �لعامل من �لنقود هي 

�لعمالت �مل�سكوكة من �لذهب و�لف�سة، وبقي �لتعامل فيها ر�ئجًا لقرون طويلة (1).
ثم ملا ك���رثت �لتعامالت �لتجارية و�زد�د �لطلب على �ل�سلع بازدياد �لنا�ش و �نت�سار 
�لتعام���ل ح���ول �لعامل بظهور و�سائل نق���ل �أ�سرع مما كان موجودً� م���ن قبل �حتاج �لنا�ش 
لإيج���اد و�سيلة �أخّف يف �حلم���ل و�أ�سرع يف �لنقل و�آمن من �لتعر����ش لل�سرقة من �لذهب 
و�لف�س���ة، فظه���رت �لعمالت �لورقية �لتي كانت يف بد�يتها ت�ستن���د �إىل غطاء من �لعملة 
�ملعدنية �لذهبية �أو �لف�سية، ثم طغت تعامالت �لنا�ش بالعملة �لورقية حتى �ندثر �عتبار 
�لغط���اء �لذهبي �أو �لف�س���ي لها، و�ساعد يف ذل���ك عو�مل �حلروب �لعاملي���ة و�ل�سيا�سات 
�لدولي���ة، فاأ�سبحت �لدول تلزم رعاياه���ا بالتعامل بالنقد �لورقي وبقبوله كمعيار للقيمة 

وو�سيلة لتبادل �ملنافع و�ل�سلع .
ث���م ملا دخلت �سبك���ة �لنرتنت يف حياة �لنا�ش وتعامالتهم ع���ن بُعد تطور معها و�قٌع 
جتاري جديد يوجب �إيجاد و�سيلٍة جديدٍة للمعامالت �لتجارية ُتو�ِكب هذ� �لتطور �لتقني 
�لهائل يف طريقة نقل �ملعلوم���ات و�سرعتها، فظهرت �لتجارة �لإلكرتونية و�سارت �ساحة 
�لتعام���ل �لتجاري بدًل من �لتعامل على �أر�ش �لو�قع، ونظرً� لأن هذه �لتعامالت تتم عن 
بع���د فال بد من �إيجاد بديل للنق���ود �لورقية �لتي تتطلب ح�سورً� حقيقيًا بني �ملتعاقدين، 
فن�س���اأت �سور �لنق���ود �لإلكرتونية  �لتي بد�أت يف حقيقة �لأم���ر تطغى يف �لتعامالت على 

�لنقود �لورقية كما هو و�قعنا �ليوم.
والنقود الإلكرتونية مّرت بثاث مراحل:

املرحلــة الأوىل: �لنقود �لورقية �لتي حتملها و�سائط �لكرتونية مثل �لنقد �ملوجود 
يف بطاقة �لئتمان و�لبطاقة م�سبقة �لدفع، وبطاقة �ل�سرف �لتي ي�سرفها �لبنك ليتمكن 
�لعمي���ل من �ل�سحب من ح�ساب���ه �جلاري عرب �أجهزة �ل�س���رف �لآيل، وكذلك �ل�سيكات 

�لإلكرتونية وما �سابه ذلك.

�نظ���ر: فق���ه �لبيع و�ل�ستيثاق �أ.د. على �ل�سالو�ش (����ش1044�1043)، تاريخ �لنقود فيكتور مورجان من   (1)
(�ش9 �إىل 34)، �أحكام �ل�سرف وتطبيقاته �ملعا�سرة د. عبا�ش �لباز (�ش139).
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وميّثلها: �خلدمات �لإلكرتونية �لتي تقدمها �لبنوك، وبطاقات �لئتمان �ملقدمة من 
�ل�سركات �لعاملية "فيز�� ما�سرتكارد� �أمريكيان �ك�سرب�ش" وغريها (1).

املرحلــة الثانية: �لنقود �لإلكرتوني���ة �لتي قامت باإنتاجها موؤ�س�سات مالية معتمدة 
يف دوله���ا، وحتّملت م�سئولية ت�سميتها وحتديد قيمتها و�إن�س���اء �لقو�نني �خلا�سة بها مبا 
يتو�ف���ق مع �لقو�نني �ملالية للدولة، ولها و�سائ���ط حتملها من بطاقات ممغنطة �أو �أجهزة 
تخزي���ن �إلكرتوني���ة، وتقوم �ملوؤ�س�س���ة �ملالية �ملنِتجة لها بالتحكم فيه���ا ويف مر�قبتها ويف 

�لعمليات �لتي تتم من خاللها.
وق���د ع���ّرف �لإر�س���اد �لأوروب���ي رق���م 200/46 �ل�س���ادر يف 2000/9/18م �لنقود 
�لإلكرتوني���ة باأنها: قيمة نقدية منَتجة من �مل�سدر، وحتتوي على �لنقود �لإلكرتونية على 

�خل�سائ�ش �لتالية:
�أنه���ا تخّزن عل���ى و�سيط �لك���رتوين، ومتّثل �إيد�عًا مالي���ًا بحيث ل تك���ون قيمتها �أقل من 
�لقيمة �ملوَدعة، وتكون مقبولة كو�سيلة دفع من ِقبل �ل�سركات �ملالية غري �ل�سركة �مل�سدرة (2). 

."CashU" و�سركة "PayPal" وميثلها من �ل�سركات �لعاملية: �سركة
املرحلة الثالثة: �لعمالت �لإلكرتونية �لتي يتم �إنتاجها بو��سطة برجمة �لكرتونية دون 
تدّخ����ل ب�س����ري، وهذ� �لنوع م����ن �لعمالت هو حمل �لبح����ث، ولعل �أكرب ما ميثله����ا يف �لع�سر 
 .(Bitcoin) "حلا�سر �أول عملة �إلكرتونية مت �إنتاجها بهذه �لطريقة، و�لتي ت�سمى "بيتكوين�

 :)Bitcoin( "تاريخ العمات الإلكرتونية "بيتكوين
يع���ود تاريخ �لعم���الت �لإلكرتونية �إىل ع���ام 2007م حينما بد�أ رج���ل جمهول �سمى 
نف�س���ه ب�"�ساتو�س���ي ناكاموتو" يقال �أنه يعي����ش يف �ليابان بعمل �آلي���ة �لعملة �لإلكرتونية 
�لأوىل �مل�سم���اة ب���� "بيتكوين"، بينما �أ�س���ارت توقعات �إىل �أن هذ� �ل�سم يطلق على فريق 
عم���ل ل على �سخ����ش و�حد، ويف ع���ام 2008م مت ت�سجيل �ملوقع �لر�سم���ي �خلا�ش بهذه 

.Bitcoin.org لعملة�

�ل�سيك �للكرتوين و�لنقود �لرقمية د. نبيل �سالح حممود �لعربي (71/1).  (1)
�نظ���ر: مفهوم �لأعم���ال �مل�سرفية �للكرتونية و�أهم تطبيقاتها �أ.د. حمم���ود �أحمد �ل�سرقاوي (29/1)،   (2)

�ل�سيك �للكرتوين و�لنقود �لرقمية د. نبيل �سالح حممود �لعربي (71/1)
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ق���ام "�ساتو�س���ي" بن�سر ورق���ة عم���ل بعن���و�ن: (�لبيتكوين: نظ���ام عملة �لن���ّد للنّد 
�لإلكرتوني���ة) يف موقع خا�ش بالت�سفري �للكرتوين بنّي فيه طريقة عمل عملة "بيتكوين" 

وحمايتها من �لتزييف و�لإنفاق �ملزدوج (1).
ويف عام 2009م قام "�ساتو�سي" باإنتاج �أول عملة "بيتكوين" بطريقة �لتعدين �لتي ينال 
ن 50 عملة بيتكوين، ويف نف�ش �لعام �أي�سًا متت �أول عملية حتويل عمالت "بيتكوين"  بها �ملعدَّ

من �لنّد للنّد بني "�ساتو�سي" وبني "هال فيني" �ملربمج �لفعلي لنظام "�لبيتكوين"
ويف نف����ش �لعام قامت �سبك���ة "new liberty" بتقدير قيمة عملة "�لبيتكوين" مقابل �لدولر 
�لأمريك���ي بو�قع: (1 دولر �أمريكي = 03.1309 بيتكوين)؛ �حت�سابًا لها بقيمة �لطاقة �لكهربائية 

�لتي ت�ستخدمها �لكمبيوتر�ت للعمليات �حل�سابية �لتي تنتج هذ� �لعدد من عملة �لبيتكوين.
ويف ع���ام 2010 مت �إن�ساء �س���وق �لكرتوين ل�سرف عمل���ة �لبيتكوين مقابل �لعمالت 
�لعاملي���ة، ويف نف����ش �لعام �أي�سًا مت �س���ر�ء �أول �سلعة بالبيتكوين، ه���ي عبارة عن "بيتز�" 
مقاب���ل 10 �آلف بيتكوي���ن، وتو�لت �لتعامالت يف نف�ش �لعام حتى و�سلت �لقيمة �ل�سوقية 

للعملة ما يعادل مليون دولر �أمريكي حتى و�سلت ما يعادل مليار دولر يف عام 2013م.
ويف ع���ام 2012 قام �لحتاد �لأوروب���ي باملو�فقة على منح رخ�سة بنك لأول موؤ�س�سة 
�سرف �أوروبية لعملة �لبيتكوين، و�أ�سدر �لق�ساء يف ولية تك�سا�ش �لأمريكية عام 2013م 
حكمًا باعتبار "بيتكوين" �سكل من �أ�سكال �ملال �لذين ميكن ��ستخد�مه و�ل�ستثمار فيه، 
كم���ا �عرتفت وز�رة �ملالية �لأملانية يف نف�ش �لعام بعملة "�لبيتكوين" و�عتربتها نوعًا من 
�أن���و�ع �ملال �خلا�ش، وفر�س���ت �ل�سر�ئب على حيازته، ومت �إن�س���اء �أول جهاز �سر�ف يف 

ولية �ساندييغو �لأمريكية ل�سر�ء عملة "�لبيتكوين" وكذلك �سرفها للدولر.
ورغ���م ما �أ�ساب �لعمل���ة من تدخالت ر�سمية باإغالق مو�ق���ع �لبيتكوين وحماكمات 
�أ�سحابها باأ�سباب خمتلفة �إل �أن حتويالت �لعملة بلغت قيمًا عالية تفوق �لتحويالت �لتي 

تتم عن طريق �سركات حتويل �لأمو�ل �لعاملية مثل "وي�سرتن يونيون" (2). 

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf  ورقة �لعمل هذه متاحة يف �سبكة �لنرتنت يف �ملوقع �لر�سمي للعملة  (1)
رو�بط �إنرتنت:   (2)

www.historyofbitcoin.org
www.mostaqbal.ae/images/بيتكوين
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ولز�لت �لعملة �إىل يومنا �حلا�سر يف تد�ول م�ستمر، و�رتفاع يف �لقيمة حتى و�سلت 
وقت كتابة هذ� �لبحث �إىل ما يقارب 4600 ريال.

الفرق بني العملة اللكرتونية والنقود الورقية:
الوجــود "الفيزيائــي": فالنقود �لورقي���ة حم�سو�سة، م�سنوعة م���ن �أور�ق ومو�د . 1

�أخ���رى، بينم���ا �لعم���الت �للكرتوني���ة لي�ست حم�سو�س���ة، بل هي عمل���ة �فرت��سية 
نًة يف  مَّ بالكامل، جمرد �أرقام ُتظهِرها �ملحافظ �للكرتونية �خلا�سة بها؛ تكون ُم�سَ
عملية �لتحويل، فتزيد �لأرقام يف حمفظة �مل�ستقِبل، وتنق�ش من حمفظة �ملر�ِسل.

الإنتــاج: فالنق���ود �لورقية تقوم �جلهات �ملعنية يف �لدول���ة "كالبنك �ملركزي" . 2
مبهمة �إنتاجها، وطرحها يف �ملر�كز �ملالية، ون�سرها بني �لنا�ش، بينما �لعمالت 
�للكرتوني���ة مت �إنتاجها برجمي���ًا بو��سطة مربجمني �أو �أف���ر�د عاديني بو��سطة 

يتبعون �أي جهة حكومية �أو خا�سة. ل  وهم  �للكرتونية،  "تعدين" �لعملة 
التحكــم: يت���م �لتحكم بالنقود �لورقية ع���ن طريق �لدولة �لت���ي �أنتجتها، فهي . 3

�مل�سيط���رة عل���ى طباعته���ا ون�سره���ا وحتديد قيمته���ا و�سعر �سرفه���ا، ومر�قبة 
حركتها يف �ل�سوق، و�لعمالت �للكرتونية بخالف ذلك، فال توجد هيئة مركزية 
تتحك���م بها، و�إمن���ا يتم �لتعامل بها عن طريق طرفني "�لن���ّد للنّد" �أو �مل�ستقِبل 

م. و�ملر�ِسل، دون تدّخل و�سيط متحكِّ

المطلب الثالث
طرق ا�شتحداث العمات الإلكرتونية

�لعمل���ة �لإلكرتوني���ة "بيتكوين" يت���م �إنتاجها عن طري���ق منح �سبك���ِة "�لبيتكوين" 
عم���الت جديدة من �لبيتكوين ملن يق���وم بالتعدين،"Mining" وه���ي عملية يقوم بها �أي 

�سخ�ش ميلك حا�سبًا �آليًا ويت�سل ب�سبكة بيتكوين.
و�لتعدين هنا معنى جمازي، يطلق يف �حلقيقة على عملية ��ستخر�ج �ملعادن من باطن 

�لأر�ش لتوؤول �إىل �أن تكون بعد ذلك عملًة م�سكوكة، فا�سُتعِمل هذ� �ملعنى لوجود �ل�سبه.
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نني  ولتب�سي���ط مفهوم �لتعدين يف �لعمل���ة �لإلكرتونية ميكن �أن نق���ول: �إن عمل �ملعدِّ
ي�سب���ه عمل �سر�ف �لبنك �لذي يقوم بفح�ش �لنق���ود �لورقية �أو �ل�سيكات لدفع �لتزوير 
و�لإنفاق �ملزدوج، و�لتاأكد من �لتو�قيع و�أرقام �حل�سابات وهوّيات �لعمالء لدفع �لنتحال، 

و�لتحقق من وجود �سيولة كافية لدعم هذ� �لتحويل. 
نني  فالتعدي���ن يف �لعملة �لإلكرتونية: عملية رقابي���ة �إلكرتونية تقوم بها �أجهزة �ملعدِّ

ن بالتحقق من �سيئني:  على عمليات حتويل عملة "بيتكوين" من �لنّد للنّد، فيقوم �ملعدِّ
ته برجمة "بيتكوين" للتاأكد من �ملر�سل و�مل�ستقبل.. 1 �لتوقيع �للكرتوين �لذي �أعدَّ
ع���دم �سبق �نفاق ه���ذه �لعملة �نفاقًا مزدوج���ًا، وذلك بالدخ���ول �إىل ما ي�سمى . 2

ب����"Block Chain" وه���و عبارة ع���ن �سجل �إلكرتوين موّحد يحت���وي على �سل�سلة 
م���ن ُكَتل معلوم���اٍت تت�سمن جميع �لتحوي���الت �ل�سليمة لعمل���ة "�لبيتكوين" يف 
�لع���امل منذ �إن�ساء �لعملة وبد�ية تد�ولها، فتقوم عملية �لتعدين مبطابقة عملية 

�لتحويل بال�سجالت ملعرفة ما �إذ� مت تكر�رها �أم ل .
 وفائ���دة عملي���ة �لتعدين: توثي���ق عمليات حتويل عم���الت �لبيتكوي���ن �ل�سابقة �لتي 
ج���رت يف �ل�سبكة خالل �لع�سر �لدقائق �ل�سابق���ة، ورف�ش �لز�ئف منها و�ملكّرر، و�لإبقاء 
عل���ى �ل�سحي���ح، وت�سجيله يف �ل�سج���ل �ملوّحد "Blockchain"، �ملوج���ود يف جميع �أجهزة 

م�ستخدمي "بيتكوين" �ملت�سلني بال�سبكة.
 "Blockchain" يف �ل�سج���ل �ملوّحد "Block" ن بت�سجيل كتل���ة معلومات ويق���وم �ملعدِّ

حتتوي على:
توقيع �لكتلة �ل�سابقة لربطه بها. 1
لئحة �لتحويالت �ل�سحيحة خالل 10 دقائق. 2
توقيع للكتلة �حلالية ليتم ربط �لكتلة �لتالية بها، وهذ� �لتوقيع يجب �أن يكون فريدً� . 3

وناجت���ًا ح�سابيًا من توقيع �لكتلة �ل�سابقة، ول���ذ� يحتاج �ملعّدن �إىل �أجهزة حو��سب 
�آلية عالية �لقدرة وفائقة �ل�سرعة للو�سول �إىل �حلل ب�سكل �أ�سرع من بقية �ملعدنني.
ٍن يقوم بعملية �لتعدين كاملًة با�ستحد�ث �لكتلة �ملكونة من �لثالث �لأجز�ء  و�أول ُمَعدِّ
و�إدر�جه���ا يف �ل�سج���ل �ملوح���د "Blockchain" تقوم �سبكة "بيتكوي���ن" �إلكرتونيًا مبنحه 

عمالت "بيتكوين" ت�ساف �إىل حمفظته �لإلكرتونية.
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و�سبك���ة "بيتكوي���ن" م�سمم���ٌة برجميًا لتنظيم عملي���ة �لتعدين، بحي���ث ل ينجح �إل 
تعدي���ٌن و�ح���د كل ع�سر دقائ���ق، مهما كرث ع���دد �ملعّدنني �أو بلغت ق���وة �أجهزتهم، وتقوم 
نني كل �أربع �سنو�ت �إىل �لن�سف – �ل�سبك���ة �أي�سًا بتقلي�ش عدد �ملكافاآت �ملمنوحة للُمَعدِّ
�بت���د�أت مبنح 50 عملة بيتكوين�، بحيث تتوقف �ل�سبكة تلقائيًا عن منح �ملكافاآت �ومن 
���م يتوقف ��ستحد�ث �لعمالت� �إذ� و�سل ع���دد عمالت "�لبيتكوين" يف �ل�سبكة �إىل 21  ثَّ

مليون عملة "بيتكوين"، وذلك عام 2140م.
وفائدة هذ�: �أن عملة �لبيتكوين �ستكون غري قابلٍة لهبوط �لقيمة ب�سبب زيادة �لإنتاج 

كما يح�سل عند طباعة عدد �سخم من �لنقود �لورقية (1).

المطلب الرابع
ال�شتعمالت املعا�شرة للعمات الإلكرتونية، وخماطرها ومميزاتها.

اأول: ال�شتعمالت املعا�شرة للعمات الإلكرتونية.
مل يت���م ��ستعم���ال عملة بيتكوين عل���ى �أر�ش �لو�قع م���ع بدء �إنتاج ه���ذه �لعملة عام 
2009م، ب���ل تاأخر �لعمل بها �إىل ع���ام 2010، حيث كانت �أول عملية حقيقية لل�سر�ء هي 
�سر�ء "بيتز�" بقيمة 10 �آلف عملة بيتكوين، ثم تو�لت �لتعامالت ب�سكل مكثف يف �أعو�م 
قليلة حتى و�سلت �لقيمة �ل�سوقية لعمالت �لبيتكوين وقت كتابة هذ� �لبحث �إىل ما يقارب 

22 مليار دولر �أمريكي، مما يدل على �رتفاع �لعر�ش و�لطلب على هذه �لعملة (2).
ومبا �أن عملة "بيتكوين" �لكرتونية جند �أن �ل�سوق �للكرتوين هو �أكرب �سوق للتعامل 
به���ا؛ �إذ تتاأك���د �حلاج���ة �إليه���ا يف �ل�سوق �للك���رتوين، ل�سهول���ة تد�ول �لعمل���ة وحتويلها 

ر�بط �إنرتنت:   (1)
www.bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin-mining-part-1/

كتب �إلكرتونية:
Mastering Bitcoin, Bitcoin Mining,
Bitcoin, the simplified guide to understand Bitcoin, Bitcoin Mining, Benjamin R. 
Schofield.

www.Bitcoinblockhalf.com  :ر�بط �إنرتنت  (2)
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�لكرتوني���ًا، فال ح�س���اب بنكي مطلوب ول بطاق���ة �ئتمان حتدد �ل�سرك���ة �ملانحة لها عن 
طريق �لبنك �سروط �حل�سول عليها و�لتعامل بها. 

ومن �أ�سهر �ملتاجر �لإلكرتونية ل�سر�ء �ل�سلع و�خلدمات موقع  www.usebitcoins.info، كما يقدم �ملوقع 
. "Real world" خريطة حتدد �أ�سهر �ملتاجر �لعادية حول �لعامل �لتي تقبل �لتعامل بالبيتكوين يف ق�سم

Shopify. وم���ن �أ�سهر �ملتاجر �لإلكرتونية �لتي تقبل بالتعامل بالبيتكوين �أي�سًا موقع
 com�ل���ذي يقدم خدمة تاأ�سي�ش �ملتاجر �لإلكرتوني���ة، ويقدم خدماته لأكرث من 70 �ألف 

تاجر مبختلف �ل�سلع و�خلدمات. 
فعمل���ة �لبيتكوين يتم ��ستخد�مها يف نف�ش ما ت�ستخدم فيه �لعملة �لورقية من �سر�ء 
�ل�سلع و�خلدمات وحتى عقود �لعمل وخ�سو�سًا �لعمل عن بعد، وقد قامت بع�ش �جلهات 

�خلريية بتقّبل عملة �لبيتكوين كم�سدر للتربعات (1).
وم���ن �أهم �ل�ستعم���الت �ملعا�سرة له���ذه �لعملة �لتحوي���الت �ملالية من �لن���ّد للنّد، 
فبمج���رد ح�سول �لطرفني على حمفظة بيتكوين �لكرتوني���ة ي�ستطيعان حتويل �لعمالت 
�لإلكرتوني���ة بينهم���ا يف �أي وق���ت، وباأي كمية، وم���ن �أي مكان، وب�سرع���ة عالية (ل تزيد 
ب���اأي ح���ال عن ع�سر دقائق هي ما ي�سمى بوقت �لتحق���ق Proof of work" �لذي يقوم به 
�ملعّدن���ون)، وقد و�سلت قيمة �لتحوي���الت �ليومية يف هذه �لعملة يف �سهر مار�ش من هذ� 
�لعام �إىل ما يقارب 350 مليون دولر �أمريكي بعدد يزيد عن 250 �ألف عملية حتويل (2). 
كم���ا �أن بع����ش �لدول ب���د�أت بقبول عملة �لبيتكوي���ن يف دفع �لر�س���وم �حلكومية، مثل 
�سوي�سر� يف عام 2016م، وهي �أول حكومة تتعامل مع هذه �لعملة ب�سكل ر�سمي ومبا�سر (3). 
و�أ�سبحت جامعة نيقو�سيا يف قرب�ش �أول جامعة يف �لعامل تقبل دفع ر�سوم �لدر��سة 

بعملة بيتكوين(4).

Mastering bitcoin :كتاب �إلكرتوين  (1)
www.Blockchain.info  :ر�بط �إنرتنت  (2)

ر�بط �إنرتنت:  (3)
 www.mostaqbal.ae/public-services-now-payable-bitcoin-swiss-town/

ر�بط �إنرتنت:  (4)
https://www.unic.ac.cy/news/unic-be-first-university-world-accept-bitcoin



102
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

ثانيًا: خماطر العمات الإلكرتونية.
هذه العملة ل تخلو من خماطر؛ وملخاطرها اأ�شكال عدة:

��ستعماله���ا يف غ�سيل �لأمو�ل وبيع �ملمنوعات من خمدر�ت و�أ�سلحة وخدمات وغري   .1
ذل���ك؛ فعدم وجود �سلطة مركزية ت�سرف عل���ى �لتعامالت و�حلو�لت وتر�قبها من �لنو�حي 
�لأمنية جعل من �ل�سهل ��ستخد�م هذه �لعمالت يف عمليات غ�سيل �لأمو�ل وبيع �ملمنوعات.

وقد قامت �سوق �لكرتونية ر�ئجة �سخمة ت�سمى ب� "طريق �حلرير" ��ستهرت ببيع وترويج 
�ل�سل����ع و�خلدم����ات �ملحرم����ة و�ملمنوعة دولي����ًا، م�ستخدم����ًة يف ذلك �سبكة �لإنرتن����ت �لعميقة 
"Deep web" �لت����ي تعتمد �أي�سا على �لالمركزية يف ن�سر �ملعلوم����ات وتبادلها، بتقنية "�لنّد 
للن����ّد"، و�أ�سهم����ت يف رو�ج عملة "بيتكوين" ورف����ع قيمتها مقابل �لعمالت �لأخ����رى �أ�سعافًا، 

و�نخف�ست قيمتها ب�سدة ملا �أغلقت �حلكومة �لأمريكية �سبكة "طريق �حلرير".
ومن �آخ���ر �ل�ستخد�مات �ل�سارة للعملة �لإلكرتونية ما يق���وم به هذه �لأيام �أ�سحاب 
فريو�ش �لفدية �للكرتوين "Wanna cry" �ملنت�سر حول �لعامل من �خرت�ق ماليني �أجهزة 
�حلا�س���ب �لآيل وت�سف���ري جميع �مللفات فال ي�ستطيع �ساح���ب �حلا�سب �لآيل من ��ستخد�م 
ملفات���ه، ثم يطل���ب �ملخرتق فدية من �ساح���ب �حلا�سب �لآيل وهي ما ي�س���اوي 300 دولر 

�أمريكي من عملة �لبيتكوين، ليقوم بفّك �لت�سفري عن ملفات �جلهاز �ملخرَتق (1).
و�سب���ب �ختيارهم لعملة �لبيتكوين �أنه ل ميك���ن معرفة �ملر�سل �إليه؛ �إذ يتم �لتحويل 
�إىل حمفظت���ه �لإلكرتوني���ة مبا�سرة دون م���رور �لأمو�ل على جهة حكومي���ة ت�ستطيع تتبع 

�لتحويل و�لتعرف على �ملر�سل �إليه، وهنا مكمن �خلطر.
درجة �لقبول �ملنخف�سة وعدم ثبوت �لثقة �لعامة بها مقارنًة بالعمالت �لورقية؛   .2
نظرً� حلد�ثتها، و�نح�سار �لتعامل فيها بني �ملتعاملني بالتقنية ب�سكل و��سع؛ لكونها عملة 

رقمية �لكرتونية بحتة.
ونظ���رً� لكونها غري حم�سو�سة فه���ي مل تك�سب ثقة �لتج���ار و�ملتعاملني �لذين تعودو� 
ع�س���ر�ت �ل�سن���ني على �لتعامل بالنق���ود �لورقية �ملوجودة بني �أيديه���م، �أو يف ح�ساباتهم 

�لبنكية �لتي ي�ستطيعون �لو�سول �إىل عينها متى ما �أر�دو�. 

www.cert.sa :نظر للمزيد عن هذ� �لفريو�ش موقع �ملركز �لوطني �لإر�سادي لأمن �ملعلومات�  (1)
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ولذل���ك جن���د �أن ��ستخد�م عملة �لبيتكوين غالبًا ما يك���ون يف �أ�سيق �ل�سور �لتي ل 
يك���ون �إىل �ل���ورق �لنقدي �سبيل فيها، كما حدث يف �لرجنت���ني ملا رف�ست �حلكومة عمل 
�سرك���ة "�أوبر" للنقل، وحظ���رت �لبنوك من �إتاحة و�سائل �لدف���ع لل�سائقني عرب خدمات 

�لبنوك، فقام �ل�سائقون يف �سركة "�أوبر" بقبول عملة �لبيتكوين بدياًل عن �لنقد (1). 
�خرت�ق �ملحاف���ظ �لإلكرتونية و�سرقة حمتوياتها، فرغم ��ستحالة �نتحال ملكية   .3
عم���الت بيتكوين �أو تقليدها؛ نظرً� للقوة �لت�سفريية يف �لعملة �لإلكرتونية وعمل �ملعّدنني 
يف توثي���ق �لعم���الت و�لتحويالت، �إل �أنه ميك���ن للمخرتقني �سرقة �ملحاف���ظ �لإلكرتونية 
�ملوج���ودة عل���ى �سبكة �لنرتنت �أو �ملحفوظ���ة يف �أجهزة �حلا�س���ب �ل�سخ�سي، مثلما يتم 

�سرقة �حل�ساب �لبنكي �للكرتوين باخرت�ق موقع �لبنك و�سرقة بيانات �لعمالء.
وقد وقع ما ي�سبه �ل�سطو على �لبنوك حينما مت �خرت�ق �سبكة "Bitfinex" �ملخت�سة 

ب�سرف عملة "بيتكوين" و�سرق منها ما قيمته 78 مليون دولر �أمريكي (2)
وق���د ل يك���ون هذ� خا�ش بالعملة �لإلكرتونية، بل حتى �لعمل���ة �لورقية قابلة لل�سرقة 

رغم �سعوبة تزويرها، �سو�ء مت حفظها ب�سكل �سخ�سي �أو يف �مل�سارف و�لبنوك.
�لأخطاء �لتقنية �لتي تو�جهها مو�قع �سرف �لعملة و�لتعامل بها، وكذلك �ملو�قع   .4

�ملخت�سة بالتعدين، مما قد يت�سبب بفقد �آلف عمالت �لبيتكوين.
 وق���د توقف���ت �أك���رب �سبك���ة �إلكرتوني���ة ياباني���ة خمت�سة ب�س���رف عمل���ة �لبيتكوين 
"MtGox" ب�سب���ب ك���رثة �لأخط���اء �لتقني���ة يف �ملوق���ع، مم���ا �أدى بال�سرك���ة �إىل �إعالن 
�لإفال����ش، و�س���ط تقارير ت�سري �إىل �سرق���ة 744000 عملة بيتكوين منه���ا (3)، مما يجعل 
هذه �لعمالت �لإلكرتونية تفتقد �أهم خ�سائ�ش �لنقود، �أل وهو �عتبارها خمزنًا للقيمة. 
�ملوق���ف �ل�سبابي من �حلكومات و�ملوؤ�س�س���ات �ملالية حول �لعامل حول �لعرت�ف   .5

ر�بط �إنرتنت:  (1)
 https://mostaqbal.ae/argentinas-war-against-uber-works-to-bitcoins-advantage/

ر�بط �إنرتنت:   (2)
www.theguardian.com/technology/2016/aug/03/bitcoin-stolen-bitfinex-ex-

change-hong-kong 
www.historyofbitcoin.org  : ر�بط �إنرتنت  (3)
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�لكام���ل بهذه �لعملة هو �أ�سعب ما تو�جهه هذه �لعملة وم�ستخدميها؛ فقد متت م�سادرة 
م���ا ي�ساوي ماليني �لدولر�ت م���ن �أ�سخا�ش وجهات جتارية بته���م خمتلفة منها تبيي�ش 

�لأمو�ل �أو �ملتاجرة غري �مل�سروعة �أو عدم �لرتخي�ش �أو عدم �لعرت�ف بالعملة �أ�ساًل.
وق���د قامت وز�رة �لأم���ن �لد�خلي �لأمريكية بال�ستيالء على م���ا ي�ساوي 9.2 مليون 
دولر �أمريك���ي م���ن �سبك���ة  "MtGox" �ملخت�سة ب�س���رف عملة �لبيتكوي���ن، بتهمة عدم 
�لت�سجي���ل با�س���م "م�سروع حتويل �أم���و�ل"، كما �أوقف �لبنك �ملرك���زي �ل�سيني �لتعامل 

بالبيتكوين؛ مما �أدى �إىل �نخفا�ش قيمة �لعملة (1).
ثالثًا: مميزات العمات الإلكرتونية.

على �لرغم من هذه �ل�سعوبات و�ملخاطر، �إل �أن حجم �لتعامالت بهذه �لعملة حول �لعامل 
يف �زدياد كبري؛ نظرً� للمميز�ت �لتي تقدمها هذه �لعملة يف مقابل �لنقود �لورقية �لتقليدية.

ومن اأهم هذه املميزات: 
حمايــة اخل�شو�شيــة: فالعملة �لإلكرتوني���ة تنتقل من �لنّد للن���ّد، وتكون هذه . 1

�لعملي���ة م�سجل���ة يف �ل�سجل �ملوّحد م���ن غري حتديد �لهوي���ة �حلقيقية للمر�سل 
د "Blockchain" �ملفتاح �لعام للمحفظة  و�مل�ستقبل، و�إمنا ُيذكر يف �ل�سجل �ملوحَّ
�لإلكرتوني���ة لكل منهما، �لذي ه���و مبثابة �لعنو�ن للمحفظة، وه���ذ� يوفر �أي�سًا 

حماية �سد �سارقي �لهويات عرب �ل�سبكة.
التعامــل املبا�شــر بــني الأطــراف: فتقني���ة نقل �لعم���الت �لإلكرتوني���ة ب�سبكة . 2

�لبيتكوي���ن تعني �أن �لعملة تنتقل من �لنّد للنّد بدون تدّخل �أي و�سيط مينع هذه 
�ملعامل���ة �إذ� كانت �سليمة من �لتزوير �أو �لإنفاق �ملزدوج، مما يتيح حرّية �لدفع 

و�لتحويالت حول �لعامل دون حدود باملكان و�لزمان و�ملقد�ر.
ر�شــوم التحويل املنخف�شة اأو املعدومة: فوجود جهات مركزية تتحكم بالعملة . 3

�لورقية وحتويالتها جعل تكلفة �لتحويالت عالية ب�سبب �لتكاليف �لتي حتتاجها 
ه���ذه �جلهات �ملركزية، مما جعل عمليات حتويل �ملبالغ �لي�سرية �لتي يحتاجها 
�لنا�ش ب�سكل كبري عملية �سعبة؛ نظرً� لغالء ر�سوم �لتحويل، �أما عمليات �لتحويل 

www.historyofbitcoin.org  : ر�بط �إنرتنت  (1)
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و�لعملي���ات �ل�سر�ئية بهذه �لعملة تكون غالبًا بدون ر�سوم لنعد�م �لتكلفة فيها، 
�أو بر�س���وم منخف�سة ج���دً�، وفائدة هذه �لر�سوم من���ح �أولوية يف عملية معاجلة 

هذه �ملعاملة من ِقبل �ملعّدنني، فتح�سل �ملعاملة على �لتوثيق ب�سكل �أ�سرع.
ال�شفافيــة واحلياديــة: فجميع �ملعلوم���ات �خلا�سة بعملي���ات عملة �لبيتكوين . 4

متاح���ة يف �ل�سج���ل �ملوّح���د "Blockchain" ميك���ن لأي �سخ����ش �لدخول عليها 
و��ستخد�مه���ا و�لتوّثق منها ب�سكل حلظي، ويف نف�ش �لوقت ل ميكن لأي �سخ�ش 
�أو جه���ة �لتالعب بهذ� �ل�سج���ل �أو ب�سبكة �لبيتكوين؛ لأّنه موؤّمن من خالل نظام 

�لت�سفري. 
ات �لعمالت �لإلكرتونية وبر�جمها . 5 �شهولة التداول والتحويل: من خالل من�سّ

�ملتو�ف���رة يف �أجه���زة �حلا�س���ب �لآيل، و�لأجه���زة �لذكي���ة، �س���و�ًء ع���رب �ملو�قع 
�لإلكرتونية يف �سبكة �لنرتنت �أو �لرب�مج �ملحّملة على �لأجهزة �لإلكرتونية.

�شرعــة توثيــق العمليــات: فباملقارنة م���ع �لعمليات �ملالية بالنق���ود �لورقية �أو . 6
ببد�ئله���ا �لإلكرتونية �لتي تتم عرب �حلدود �لدولية ق���د ت�ستغرق عملية �لتوثيق 
�أو �ملقا�س���ة �ساعات �أو �أيامًا، �أما يف �لعملة �لإلكرتونية فال تتجاوز هذه �لعملية 

ع�سرة دقائق مهما بلغ حجمها (1).

www.bitcoin.org   :ر�بط �إنرتنت  (1)
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المبحث الثاني
التكييف الفقهي للعمات الإلكرتونية، والأحكام ال�شرعية املتعلقة بها :

المطلب األول
مدى جريان الربا يف العمات الإلكرتونية.

اأوًل: ت�شوير امل�شاألة:
تكل���م �لفقهاء �ملعا�سرون ع���ن �لنقود �لإلكرتونية يف بح���وث ودر��سات �سابقة، وقد 

عنو� بالنقود �لإلكرتونية يف �أبحاثهم �أحد �أمرين:
�لنق���ود �لتي حتملها و�سائ���ط �لكرتونية مثل �لنقد �ملوج���ود يف بطاقة �لئتمان . 1

و�لبطاق���ة م�سبقة �لدفع، وكذلك �لبطاقة �لت���ي ي�سرفها �لبنك ليتمكن �لعميل 
م���ن �ل�سحب من ح�سابه �جلاري عرب �أجه���زة �ل�سرف �لآيل، وكذلك �ل�سيكات 

�لإلكرتونية وغريها.
وهذ� �لنوع من �لنقود ل يدخل يف �سورة �لبحث؛ �إذ هو عبارة عن و�سيلة لتد�ول 
�مل���ال ذو �لأ�سل �لورقي، فقيمت���ه بقيمة �لنقد �لورقي �ل���ذي يغطيه يف �لوديعة 
�لبنكي���ة، �أو لدى �ل�س���ركات �لتي تقدم خدمة بطاق���ات �لئتمان، فاحلكم فيها 

كاحلكم يف �لنقد �لورقي.
�لنق����ود �لإلكرتونية �لتي قامت باإنتاجه����ا موؤ�س�سات مالية معتمدة يف دولها وو�سعت . 2

��سمها وقيمتها و�لقو�نني �خلا�سة بها، و�لو�سائط �لتي حتملها من بطاقات ممغنطة 
�أو �أجهزة تخزين، وتقوم بالتحكم فيها ويف �لعمليات �لتي تتم من خاللها (1).

وه���ذ� �لن���وع م���ن �لنقود ل يدخ���ل �أي�س���ًا يف �سورة �لبح���ث، فهي نق���ود ل ت�ستطيع 
�ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة �نتاجها �إل بغط���اء من �لنقد �لورقي، وقيمتها ثابت���ة يف مقابل �لعملة 
�لأ�سيلة، فهي �أ�سبه ما يكون بت�سمية �لنقود �لورقية مب�سمى �آخر، وتد�وله �لكرتونيًا، كما 

�أنها مركزية �لإنتاج و�ملر�قبة و�لتحكم و�لتحويل، كالورق �لنقدي متامًا.

�نظ���ر: بحوث موؤمت���ر �لأعمال �مل�سرفي���ة �لإلكرتونية بني �ل�سريع���ة و�لقان���ون 2003م – غرفة �لتجارة   (1)
و�ل�سناعة دبي .
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�أم���ا �لعملة �لإلكرتونية �لتي هي مو�س���وع �لبحث فهي ت�سرتك مع �لنوعني �ل�سابَقني 
يف ع���دم �لوجود �لفيزيائي لها، لكنها تتميز باأنه���ا عملة �لكرتونية بحتة، تقوم �لربجمة 
�لإلكرتوني���ة باإنتاجه���ا بدون تدّخل ب�س���ري، ولي�ش لها غطاٌء من �ل���ورق �لنقدي �أو غريه 
يقابله���ا، وتعتم���د على �لالمركزية يف �لإنت���اج و�ملر�قبة و�لتحوي���ل؛ فاإنتاجها �لكرتوين، 
و�ملر�قبة تتم عن طريق �ملعّدنني من �أي جهاز مت�سل بالإنرتنت يف �لعامل، و�لتحويل يتم 

من �لنّد للنّد دون تدّخل �أي طرف حكومي �أو موؤ�س�سي على �لإطالق.
ثانيًا: جريان الربا يف العمات الإلكرتونية، وعلة ذلك:

يرتت���ب معرفة جريان �لرب���ا يف �لعمالت �لإلكرتونية "�لبيتكوي���ن" على معرفة علة 
�لرب���ا يف �لذه���ب و�لف�سة؛ �إذ قد �سبق بي���ان �نطباق �لو�سف �لثمن���ي �ملوجود يف �لعملة 

�لإلكرتونية على �ملوجود يف �لذهب و�لف�سة.
وق���د �ختلف �لفقه���اء يف جريان �لربا يف غ���ري �لذهب و�لف�س���ة و�لأ�سناف �لأربعة 

�ملذكورة يف حديث عبادة بن �ل�سامت ر�سي �هلل عنه على قولني: 
القــول الأول: �أن �لرب���ا مق�س���ور على ه���ذه �لأ�سناف �ل�ستة، ف���ال يدخل �لربا يف 
غريه���ا، وهذ� ق���ول �لظاهرية (1)، وحكي عن طاو�ش وقت���ادة و�ل�سعبي وم�سروق وعثمان 
�لبتي (2)، وقال به �بن عقيل من �حلنابلة (3) و�جلويني من �ل�سافعية (4)، و�لباقالين (5)، 

و�ختاره �ل�سنعاين (6) و�سديق ح�سن خان (7) من �ملتاأخرين.
اأدلة اأ�شحاب هذا القول:

لأ�سح���اب ه���ذ� �لقول ط���رق خمتلفة يف �ل�ست���دلل، بناًء على �لق���ول بالقيا�ش من 
عدمه، وبيان ذلك:

�نظر: �ملحلى لبن حزم (468�467/8).  (1)
�نظر: �ملغني لبن قد�مة (4/4)، �لتمهيد لبن عبد �لرب (91/4)، �ملحلى لبن حزم (468/8)، �إعالم   (2)

�ملوقعني لبن �لقيم (136/2)
�نظر: �إعالم �ملوقعني لبن �لقيم (136/2)  (3)

�نظر: �لربهان يف �أ�سول �لفقه للجويني (823�822/2)  (4)
�نظر: �لفروق للقر�يف (263/3)  (5)

�نظر: �سبل �ل�سالم لل�سنعاين (38/3)  (6)
�نظر: �لرو�سة �لندية ل�سديق ح�سن خان (111�110/2)  (7)



108
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

�أوًل: ��ستدل �لظاهرية على مذهبهم: باأن �لقيا�ش لي�ش بحّجة، و�إحلاق غري �لأ�سناف 
�ل�ستة بها �إمنا جرى على هذ� �لأ�سل، فما بني على ما لي�ش بحّجة ل ي�سري حّجة.

و��ستدل���و� �أي�سًا بعموم قول �هلل تع���اىل ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڇ  �سورة �لبقرة �آية 
(275)، وبقوله عزوجل ڇ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڇ �سورة �لن�ساء �آية (29)

ووج���ه �ل�ست���دلل: �أن �لآيات ت�سمل يف عمومها ما عد� �لأ�سن���اف �ل�ستة �لو�ردة يف 
�حلدي���ث، فالأ�سل يف �ملعامالت �لإباحة، وهذه �لقاع���دة �ل�سرعية مقت�ساها �أن �لربا ل 

يجري فيما عد� �لأ�سناف �ل�ستة؛ لعدم وجود دليل يزيل مقت�سى تلك �لقاعدة (1).
ثاني���ًا: �أم���ا غري �لظاهري���ة فهم يرون ب���اأن �لقيا�ش حج���ة، لكن دليله���م على عدم 
��ستعمال���ه هنا: ب���اأن �لقيا�ش على �أ�سل يحتاج �إىل قيام دليل عل���ى �أن هذ� �لأ�سل معلل، 

و�إذ� مل يقم دليل على ذلك فال ي�سوغ �لقيا�ش (2).
و��ستدل���و� �أي�سًا باأن علل �لقيا�سيني �ختلفت، وهي علل �سعيفة، و�إذ� مل تظهر �لعلة 

�متنع �لقيا�ش(3).
القول الثاين: �أن �لربا يجري فيما و�فق هذه �لأ�سناف �ل�ستة يف �لعلة، و�أن ِذكرها 
يف �لأحادي���ث �إمنا هو للتمثي���ل �أو لكونها غالب ما كان يجري فيه �لتعامل، ثم �ختلفو� يف 

علة �لذهب و�لف�سة على ثالثة �أقو�ل:
القــول الأول: �أن �لعلة يف �لذهب و�لف�س���ة �لوزن مع �تفاق �جلن�ش يف ربا �لف�سل، 
و�لوزن فقط يف ربا �لن�سيئة، وهو مذهب �حلنفية (4)، و�أحمد يف �أ�سهر �لرو�يات عنه (5)، 

وهو �أحد قويل �لزهري وحماد و�لثوري و�لأوز�عي و�لنخعي و�إ�سحاق و�حل�سن (6).

�نظر: �ملغني لبن قد�مة (4/4)، �ملحلى لبن حزم (468/8)  (1)
�نظر: فتح �لقدير للكمال �بن �لهمام (148/6)، �ملب�سوط لل�سرخ�سي (113/12)  (2)

�نظ���ر: �إع���الم �ملوقعني لبن �لقي���م (136/2)، �ملبدع لبن مفل���ح (128/4)، �سبل �ل�س���الم لل�سنعاين   (3)
(38/3)، �لرو�سة �لندية ل�سديق ح�سن خان (111/2).

�نظر: �ملب�سوط لل�سرخ�سي (113/12)، بد�ئع �ل�سنائع للكا�ساين (183/5)، تبيني �حلقائق للزيلعي (85/4).  (4)
�نظر: �ملغني لبن قد�مة (5/4)، �ملبدع لبن مفلح (126/4)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (252/3)  (5)

�نظ���ر: م�سن���ف عبد �لرز�ق (37/8)، �ملغن���ي لبن قد�مة (5/4)، �ملجموع للن���ووي (393/9)، �ملحلى   (6)
لبن حزم (485/8)



109
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

القول الثاين: �أن علة جريان �لربا يف �لذهب و�لف�سة �لثمنية �لغالبة، وهي قا�سرة 
عليهم���ا ل تتعدى �إىل غريهما، وهو �مل�سه���ور عن مالك (1)، ومذهب �ل�سافعية (2)، ورو�ية 

عن �لمام �أحمد (3)، وهو مذهب �لإمام �أبي ثور و�سعيد بن �مل�سيب (4).
القــول الثالــث: �أن علة جريان �لرب���ا يف �لذهب و�لف�سة مطل���ق �لثمنية، وهو قوٌل 
يف مذه���ب �لإمام مال���ك (5)، ورو�ية عن �لإم���ام �أحمد (6)، وقول حمم���د بن �حل�سن من 

�حلنفية(7)، و�ختاره �أبو �خلطاب �لكلوذ�ين(8) و�بن تيمية (9) و�بن �لعربي �ملالكي (10).
الأدلة: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول باأدلة، منها: 
ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه قال، قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: (�لذهب بالذهب وزنا بوزن . 1

مثاًل مبثل و�لف�سة بالف�سة وزنًا بوزن مثاًل مبثل، فمن ز�د �أو ��ستز�د فهو ربا) (11).
م���ا رو�ه �أبو �سعي���د �خلدري ر�سي �هلل عن���ه �أن �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص: (ل تبيعو� �لذهب . 2

بالذهب ول �لورق بالورق �إل وزنًا بوزن مثاًل مبثل �سو�ًء ب�سو�ء) (12).
ما رو�ه ف�سالة بن عبيد �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: (ل تبيعو� �لذهب �إل وزنًا بوزن) (13).. 3
ما جاء عن عمار ر�سي �هلل عنه �أنه قال: "�لعبد خري من �لعبدين و�لثوب خري من . 4

�ساء �إل ما كيل �أو وِزن"(14). �لثوبني، فما كان يدً� بيد فال باأ�ش، �إمنا �لربا يف �لنَّ

�نظر: �ملقدمات �ملمهد�ت لبن ر�سد (�ش522)، حا�سية �لعدوي (113/2)، �لتمهيد لبن عبد �لرب (89/4).  (1)
�نظر: �حلاوي �لكبري للماوردي (91/5)، �لبيان للعمر�ين (163/5)، رو�سة �لطالبني للنووي (380/3)  (2)

�نظر: �لكايف لبن قد�مة (53/2)، �ملغني لبن قد�مة (5/4)، �ملبدع لبن مفلح (126/4).  (3)
�نظر: �ملجموع للنووي (394/9)، فقه �لإمام �أبي ثور (�ش589).  (4)

�نظر: �ملدونة لالإمام مالك (396�395/3) و (20/4)  (5)
�نظر: �لإن�ساف للمرد�وي (12/5)  (6)

�نظر: �ملب�سوط لل�سرخ�سي (21/22)، بد�ئع �ل�سنائع للكا�ساين (59/6)  (7)
�نظر: �لفروع لبن مفلح (148/4)  (8)

�نظر: جمموع �لفتاوى لبن تيمية (468/29)  (9)
�نظر: عار�سة �لأحوذي (310�309/5)  (10)

رو�ه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �مل�ساقاة، باب �ل�سرف وبيع �لذهب بالورق نقدً� (1212/3) برقم [1588]  (11)
رو�ه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �مل�ساقاة، باب �لربا (1208/3) برقم [1584]  (12)

رو�ه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �مل�ساقاة، باب بيع �لقالدة فيها خرز وذهب (1213/3) برقم [1591]  (13)
�نظر: �ملحلى لبن حزم (484/8)، م�سكل �لآثار للطحاوي (124/2)  (14)
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

�أن ق�سي���ة �لبيع �مل�ساو�ة، و�ملوؤثر يف حتقيقها �لكيل و�لوزن و�جلن�ش، فاإن �لكيل . 5
�أو �لوزن ي�سّوي بينهما �سورة، و�جلن�ش ي�سوي بينهما معنًى، فكانا �لعلة (1).

وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين باأدلة، منها: 
م���ا روى معم���ر بن عب���د �هلل: �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص (نهى عن بيع �لطع���ام بالطعام �إل . 1

مثاًل مبثل) (2).
وجــه الدللــة: �أن �لطع���ام يف �لأ�سن���اف �لأربع���ة و�سف �س���رف؛ �إذ به قو�م 
�لأبد�ن، و�لثمنية و�سف �سرف؛ �إذ به قو�م �لأمو�ل، فيقت�سي �لتعليل بهما (3).

�أن �لإجم���اع منعقد عل���ى جو�ز �إ�سالم �لذهب و�لف�س���ة يف �سائر �لأمو�ل ومنها . 2
�ملوزون���ات، فدل هذ� على �أن �لوزن لي�ش ه���و �لعلة فيهما، و�لثمنية هي �لو�سف 

�لأن�سب لهذ� �حلكم (4).
�أن غ���ري �لذهب و�لف�سة ل يق���وم بوظيفة �لثمنية، فهما �أثم���ان �ملبيعات، وقيم . 3

�ملتلف���ات و�أرو�ش �جلنايات، وهما �سائعان عند �أكرث �لنا�ش يف خمتلف �لبلد�ن، 
فتقت�س���ر �لعلة عليهما، وفائدته معرفة �أن �حلكم مق�سور عليهما فال ُيطمع يف 

�لقيا�ش (5).
و��ست���دل �أ�سح���اب �لقول �لثال���ث مبا ��ستدل ب���ه �أ�سحاب �لقول �لث���اين من �عتبار 

�لثمنية هي �لعلة، لكن خالفوهم يف �عتبارها علة قا�سرة مبا يلي:  
�أن �ملق�سود من �لثمنية لي�ش عني �لذهب و�لف�سة، و�إمنا �ملق�سود ما حتققه من . 1

كونه���ا و�سيل���ة �إىل �ملطلوبات، فما قام مقام �لذه���ب و�لف�سة يف ذلك كالفلو�ش 
�لر�ئجة فال مانع من �إحلاق �لو�سف بها.

�أن تخ�سي����ش �لذه���ب و�لف�سة يف �ل�سّنة جاء من ب���اب �لتغليب؛ �إذ لي�ش فيهما . 2
معن���ى ميتاز�ن به عن غريهما �س���وى كونهما �أثمانًا ومعيارً� للمعامالت يف زمن 

�ملغني لبن قد�مة (5/4)، و�نظر: بد�ئع �ل�سنائع للكا�ساين (184/5)، فتح �لقدير للكمال �بن �لهمام (6/7).  (1)
رو�ه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �مل�ساقاة، باب بيع �لطعام مثاًل مبثل (1214/3) برقم [1594]  (2)

�ملغني لبن قد�مة (6/4)  (3)
�نظر: �ملنتقى للباجي (258/4)، جمموع �لفتاوى لبن تيمية (471/29)  (4)

�نظر: �حلاوي �لكبري للماوردي (54/6)، �ملجموع للنووي (393/9)  (5)
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

�لنبوة، وهذ� �لو�سف يوجد يف كل ما يتخذه �لنا�ش عملة، ويروج رو�ج �لنقدين، 
وي�سبح معيارً� للتقومي، وعلى هذ� فيجري فيه ما يجري يف �لذهب و�لف�سة من 
�لرب���ا؛ لأنه مبعناهما وي���وؤدي وظيفتهما، و�لظلم �لذي م���ن �أجله حرم �لربا يف 

�لذهب و�لف�سة و�قع فيما حل حملهما وقام مقامهما (1). 
الرتجيح ومناق�شة الأدلة: 

 �ل���ذي يظه���ر رجحانه و�هلل �أعل���م �لقول باأن �لعل���ة يف �لذهب و�لف�س���ة هي مطلق 
�لثمنية، و�سبب �لرتجيح ما يلي:

�أن ق�س���ر �لنقدي���ن على �لذه���ب و�لف�سة ل دلي���ل �سريح يع�س���ده، و�ل�سفات . 1
�لثمنية موجودة يف غريهما، قال �بن تيمية رحمه �هلل : " و�أما �لدرهم و�لدينار 
فم���ا يع���رف له حد طبعي ول �سرعي بل مرجع���ه �إىل �لعادة و�ل�سطالح؛ وذلك 
لأن���ه يف �لأ�سل ل يتعل���ق �ملق�سود به؛ بل �لغر�ش �أن يكون معيار� ملا يتعاملون به 
و�لدر�هم و�لدنانري ل تق�سد لنف�سها بل هي و�سيلة �إىل �لتعامل بها ولهذ� كانت 
�أثمان���ا؛ بخالف �سائر �لأمو�ل ف���اإن �ملق�سود �لنتفاع به���ا نف�سها؛ فلهذ� كانت 
مقدرة بالأمور �لطبعية �أو �ل�سرعية و�لو�سيلة �ملح�سة �لتي ل يتعلق بها غر�ش ل 

مبادتها ول ب�سورتها يح�سل بها �ملق�سود كيفما كانت" (2).
�أن �لو�ق���ع �لتاريخي �أثب���ت �أن �لنقد �تُِّخذ من غري �لذه���ب و�لف�سة كما �أثبتته . 2

كت���ب �لتاري���خ و�لأحافري، وقد ع���زم عمر ر�سي �هلل عنه ع���ن �تخاذه من جلود 
�لإبل، لكنه تر�جع عن ذلك ملا قيل له: "�إذن ل �إبل". فاأم�سك (3)، مما يدل على 
جو�ز �تخاذ �لنقد من غ���ري �لذهب و�لف�سة لعدم �نكار �ل�سحابة، لكن �أم�سك 

مل�سلحة �حلفاظ على �لإبل.
�أن �مل�سلح���ة �ملكت�سبة و�ل�س���رر �ملدفوع �لذي ق�سده �ل�س���ارع يف �إجر�ء �أحكام . 3

�لرب���ا على �لذهب و�لف�سة يتحقق يف �إج���ر�ء �أحكامه على �لنقود من غريهما، 

�نظ���ر: بد�ئع �ل�سنائع للكا�س���اين (185/5)، جمموع �لفتاوى لبن تيمي���ة (469/29)، �إعالم �ملوقعني   (1)
لبن �لقيم (137/2).

جمموع �لفتاوى لبن تيمية (252�251/19)  (2)
فتوح �لبلد�ن للبالذري (�ش40)  (3)
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

قال �لإمام مالك رحمه �هلل يف �لفلو�ش: "ل خري فيها َنِظرًة بالذهب ول بالورق، 
ول���و �أن �لنا�ش �أجازو� بينهم �جلل���ود حتى تكون لها �سكة وعني لكرهتها �أن تباع 

بالذهب و�لورق نظرة" (1).
ويف عبارته هذه رحمه �هلل بيان مد�ر حتقيق �لثمنية يف �لأ�سياء وهي �إجازة �لنا�ش، 

�أو ما يعرب عنه بالرو�ج.
 ومما يرتّجح به هذا القول مناق�شُة الأقوال املخالفة:

• �لق���ول بق�سر �لربا على �لأ�سن���اف �ل�ستة ل تع�سده �لأدل���ة، ول يو�فق مقا�سد 	
�ل�سريع���ة، فال�سريع���ة جاءت بحفظ �مل���ال، ول ميكن من �ل�سريع���ة �لتي جاءت 
بالع���دل �أن تفّرق بني �ملت�سابهات فتق�سر �لربا على �أ�سناف حمددة وتبيحه يف 

غريها مما تقع فيه �ملف�سدة �لتي من �أجل دفعها حرم �لربا.
• و�لق���ول باعتبار �لوزن علًة للربا يف �لذه���ب و�لف�سة ل �أدلة �سريحة تدل عليه، 	

ب���ل هو خمالف لالإجماع �ملنعقد يف جو�ز �ل�سلم يف �ملوزونات بالذهب و�لف�سة، 
مما يدل على �أن �لعلة فيهما لي�ست �لوزن.

• و�لق���ول باعتب���ار �لعلة يف �لذهب و�لف�سة هي غلب���ة �لثمنية يجعل �لعلة قا�سرة 	
عل���ى �لذهب و�لف�سة، وهذ� مين���ع �لقيا�ش عليهما، فال ثمرة حينئذ من �لتعليل 
بهذه �لعلة، بخالف �لقول باأن �لعلة هي مطلق �لثمنية، فيجري �لقيا�ش على كل 

نقد ر�ج وُقِبل بني �لنا�ش، و�سار يحقق وظائف �لثمن.
ثالثًا: حتقيق العلة يف العملة الإلكرتونية "البيتكوين":

تتحق���ق عل���ة �لربا يف �لعملة �لإلكرتوني���ة على �لقول باأن �لعلة يف �لذه���ب و�لف�سة هي مطلق 
�لثمني���ة، فالعمل���ة �لإلكرتوني���ة حتقق فيها �ل���رو�ج و�ل�ستمال عل���ى وظائف �لثم���ن، ولعلها �أقرب 
�سبه���ًا بالذهب و�لف�سة من �لأور�ق �لنقدية من حي���ث �نت�سارها �لعاملي غري �ملحدود باملكان قبوًل 
وتعاماًل، وعلى هذ� فالربا يجري فيها بعلة �لثمنية، في�سرتط يف بيعها بجن�سها �لتماثل و�لتقاب�ش.
ومب���ا �أن �لعملة �لإلكرتونية غري حم�سو�سة في�ستحي���ل �أن يكون �لتقاب�ش فيها ح�سّيًا 
ل عملية �لتحويل �أو �لدفع بالقيد �للكرتوين  حقيقيًا، بل �لتقاب�ش فيها حكمي، حني ُت�َسجَّ

�ملدونة لالإمام مالك (5/3)  (1)
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وَتظَهر �لعملة رقمًا يف �ملحفظة �لإلكرتونية �خلا�سة   ،"Blockchain" يف �ل�سج���ل �ملوّحد
باملحول �إليه، كما هو �حلال يف �لقيد �مل�سريف يف �ملعامالت �لبنكية (1).

المطلب الثاني
الزكاة يف العمات الإلكرتونية.

بعد �أن حتقق �عتبار �لعمالت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" ماًل فاإن �لزكاة و�جبة فيها؛ 
لدخوله���ا يف عموم قول �هلل تع���اىل ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڇ �سورة �لذ�ريات، 
�لآية (19)، وكما ثبت جريان �لربا فيها حماية ملال �لفقري من �لأخذ ظلمًا فتثبت �لزكاة 

فيها �أي�سًا حماية حلق �لفقري من �ملنع ظلمًا.
وامل�شاألة املهمة بعد ذلك هي: كيفية تقدير الن�شاب يف العمات الإلكرتونية.

ولعل خالف �لفقهاء �ملعا�سرين يف تقدير زكاة �لنقود �لورقية بالذهب و�لف�سة يجري 
هن���ا؛ باعتب���ار �أن كاًل من �لنق���ود �لورقية (2) و�لعم���الت �لإلكرتونية �أم���و�ل �كت�سبت �سفة 

�لثمنية، فيجري عليها �أحكام �لذهب و�لف�سة �ملن�سو�ش عليها يف �ل�سرع، ومنها �لزكاة.
وقد اختلف الفقهاء املعا�شرون يف هذه امل�شاألة على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: تقدير ن�سابها باأقل قيمة ن�ساٍب من �لذهب �أو �لف�سة (3). 

�نظ���ر يف �عتب���ار �لقب����ش �حلكم���ي: ق���ر�ر �ملجمع �لفقه���ي رق���م (4/55/6)، فت���اوى �للجن���ة �لد�ئمة   (1)
(503/13)، �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته د. وهبة �لزحيلي (5176/7)

ج���اء يف قر�ر هيئة كبار �لعلماء يف جمل���ة �لبحوث �لإ�سالمية (�لعدد 31 �ل�سنة 1411ه� �ش375�373):   (2)
"حي���ث �إن �لثمنية متحققة بو�سوح يف �لأور�ق �لنقدية؛ لذلك كله فاإن هيئة كبار �لعلماء تقرر باأكرثيتها: 
�أن �ل���ورق �لنق���دي يعترب نقًد� قائًما بذ�ته كقيام �لنقدية يف �لذه���ب و�لف�سة وغريهما من �لأثمان، و�أنه 
�أجنا�ش تتعدد بتعدد جهات �لإ�سد�ر، مبعنى �أن �لورق �لنقدي �ل�سعودي جن�ش، و�لأمريكي جن�ش، وهكذ� 

كل عملة ورقية جن�ش م�ستقل بذ�ته، و�أنه يرتتب على ذلك �لأحكام �ل�سرعية �لآتية:
�أول: جريان �لربا بنوعيه فيها، كما يجري �لربا بنوعيه يف �لذهب و�لف�سة ويف غريهما من �لأثمان كالفلو�ش.   

ثانًيا: وجوب زكاتها �إذ� بلغت قيمتها �أدنى �لن�سابني من �لذهب �أو �لف�سة، �أو كملت �لن�ساب مع غريها   
من �لأثمان وعرو�ش �لتجارة، �إذ� ملكها �أهل وجوبها."

�نظر: جملة �لبحوث �لإ�سالمية (�لعدد 31 �ل�سنة 1411ه� �ش375�373)، �لزكاة وتطبيقاتها �ملعا�سرة   (3)
ار (�ش 93) للدكتور �لطيَّ
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

القول الثاين: تقدير ن�سابها بقيمتها �مل�ساوي ن�ساب �لذهب (1). 
القول الثالث: تقدير ن�سابها بقيمتها �مل�ساوي لن�ساب �لف�سة (2).

القول الرابع: تقدير ن�سابها مبا يكفي يف معي�سة �أ�سرة كاملٍة �سنًة كاملًة (3).
الأدلة: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول مبا يلي:
�أن �لأدل���ة �ل�سحيحة جاءت باإثب���ات �لن�سابني (�لذهب و�لف�س���ة)، فيكون �ملعترب 

منهما يف تقومي �لنقد �لورقي هو �لأحظ للفقري وهو �لأقل ن�ساًبا (4).
وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين مبا يلي:

�أن قيمة �لذهب ثابتة ل تتغري لثبات وزنه، بخالف �لف�سة فهي تتفاوت (5).. 1
�أن ن�س���اب �لذه���ب �أق���رب �لأن�سبة �ملذك���ورة للتقدير باأمو�ل �ل���زكاة �لأخرى . 2

كخم�ش من �لإبل، �أو �أربعني من �لغنم (6). 
���ا، و�أنَّه  ونوق�ــس: ب���اأن �لتقدي���ر كما يرد عل���ى �لف�سة، فاإنه ي���رد على �لذهب �أي�سً
ل تاأث���ري لذل���ك �إذ� عرفنا �أن ن�ساب �لذه���ب هو (85) جر�ًم���ا؛ و�أن ن�ساب �لف�سة هو 

(595) جر�ًما.
وباأن �لأن�سبة ثابتة بالتوقيف ل بالقيا�ش فال �أثر لقرب ن�ساب �لذهب من �لأن�سبة 

�لأخرى (7). 

�نظ���ر: يف �ملجتم���ع �لإ�سالمي ملحمد �أب���و زهرة (�ش92)، و�نظ���ر: فقه �لزكاة للقر�س���اوي (1/ 286)،   (1)
�أحكام وفتاوى �لزكاة و�ل�سدقات (�ش 24)

�نظ���ر: �لفقه �ملي�سر ملجموعة من �لعلم���اء (81/9)، �لفتح �لرباين لرتتيب م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل   (2)
ا (8/ 251)، فقه �لزكاة للقر�ساوي (1/ 286) �ل�سيباين مع �سرحه بلوغ �لأماين لأحمد �لبنَّ

�نظر: فقه �لزكاة للقر�ساوي (286/1)، �ملذهب �لقت�سادي يف �لإ�سالم ملحمد �لفنجري (�ش175).  (3)
�نظ���ر: فت���اوى �للجن���ة �لد�ئم���ة للبحوث �لعلمي���ة و�لإفت���اء بال�سعودي���ة (9/ 257)، جمل���ة جممع �لفقه   (4)

�لإ�سالمي (8/ 335).
فقه �لزكاة للقر�ساوي (1/ 287).  (5)

�نظ���ر: بحث �أور�ق �لنقود ون�ساب �لورق �لنقدي يف جملة �لبحوث �لإ�سالمية (�لعدد 39 �ل�سنة 1414ه�   (6)
�ش327).

�نظر: �مل�سدر �ل�سابق  (7)
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وا�شتدل اأ�شحاب القول الثالث مبا يلي:
�أن �لتقدير بالف�سة جممع عليه؛ لثبوت ن�ساب �لف�سة بالأحاديث �ل�سحيحة (1).  .1

�أن �لتقدير بالف�سة �أنفع للفقر�ء؛ لأن ن�ساب �لف�سة �أقل من ن�ساب �لذهب (2).  .2
ونوق�ــس: باأن تقدير �لذهب ثابت �أي�سًا، ول يوؤثر وجود �خلالف يف �إثباته (3)، وباأن 

ن�ساب �لف�سة ل يكون �أقل من ن�ساب �لذهب على كل حال.
وا�شتدل اأ�شحاب القول الرابع مبا يلي: 

�أن تقدير ن�ساب �لف�سة بخم�ش �أو�ٍق �إمنا هو لأنه كفاية �أهل بيٍت �سنًة كاملًة، فوجب 
�عتبار هذ� �ملعنى يف �لنقود �لورقية؛ لأن �لن�ساب هو �حلد �لأدنى من �لغنى (4).

ونوق����ش: باأن هذ� �لقول يف�س���ي �إىل تذبذب �لأن�سبة يف �لأزمنة و�لأماكن �ملختلفة، 
وتغيري تقدير �لأن�سبة �لتي جاء �لن�ش بها لكي تو�فق هذ� �ملعنى (5).

الرتجيح:
�لذي يظهر رجحانه و�هلل �أعلم هو �لقول �لأول؛ لأن كاًل من ن�ساب �لذهب و�لف�سة 
ثابتني؛ ول دليل على تف�سيل �أحدهما على �لآخر، ومع �لتفاوت يجب �لأخذ بالأقل منهما؛ 

لأنه �لأحظ للفقري، و�لأبر�أ لذمة �ملزكي، وفيه �إعماٌل للن�سو�ش وجمع بني �لأقو�ل.
وبن���اء عليه، فاإنن���ا نح�سب قيمة ن�ساب �لذهب بالعمل���ة �لإلكرتونية، وقيمة ن�ساب 
�لف�سة بها، ثم ناأخذ بالن�ساب �لأقل، ونخرج زكاته مما ي�ساويه من �لعمالت �لإلكرتونية 

يف م�سارف �لزكاة �ملعتربة.

�نظ���ر: �لإجم���اع لبن �ملن���ذر (�ش 53)، بد�ئع �ل�سنائ���ع للكا�ساين (1/ 27)، بد�ي���ة �ملجتهد لبن ر�سد   (1)
(71/3)، رو�سة �لطالبني للنووي (2/ 256)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (3/ 59)، وقد ثبت ن�ساب �لف�سة 
يف حدي���ث �أن����ش ر�سي �هلل عنه �أن �أبا بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عن���ه كتب له: "هذه فري�سة �ل�سدقة �لتي 
ة � يف مائتي درهم  فر�سها ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص على �مل�سلمني و�لتي �أمر �هلل بها ر�سوله" �إىل قوله: "ويف �لرقَّ

رو�ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لزكاة، باب زكاة �لغنم (118/2) برقم [1454] � ربع �لع�سر". 
فقه �لزكاة للقر�ساوي (1/ 283)  (2)

جاء ن�ساب �لذهب يف �أحاديث، منها حديث علي ر�سي �هلل عنه مرفوًعا وفيه: "ولي�ش عليك �سيء؛ حتى يكون   (3)
لك ع�سرون ديناًر� وحال عليها �حلول؛ ففيها ن�سف دينار، فما ز�د فبح�ساب ذلك". رو�ه �أبو د�ود يف �سننه، 
كت���اب �ل���زكاة، باب زكاة �ل�سائمة (100/2) برقم [1573] قال �بن حج���ر يف بلوغ �ملر�م (�ش244) : "وهو 

ح�سن، و�خُتِلف يف رفعه"، وقال �لد�رقطني يف �لعلل (159/3): "وي�سبه �أن يكون �لقولن �سحيحني".
�نظر: حجة �هلل �لبالغة للدهلوي (66/2)، فقه �لزكاة للقر�ساوي (283/1)  (4)

�نظر: �أحكام �لأور�ق �لنقدية و�لتجارية، �سرت بن ثو�ب �جلعيد (�ش460)  (5)
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

المطلب الثالث
مدى انطباق اأحكام ال�شرف على العمات الإلكرتونية. 

يق���ول �هلل تعاىل ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڇ  �س���ورة �لبقرة �آية (275)، ويقول 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص (ل تبيعو� �لذهب بالذهب �إل �سو�ء ب�سو�ء، و�لف�سة بالف�سة �إل �سو�ء ب�سو�ء، 
وبيع���و� �لذه���ب بالف�سة و�لف�سة بالذهب كيف �سئتم) (1). وه���ذ� يفيد جو�ز بيع �لأثمان 
بع�سه���ا ببع�ش �إذ� توف���رت �سروط �ل�سحة يف �لبيع وهو ما يع���رف بال�سرف، ويفيد �أن 

�لتقاب�ش فيها �سرط.
وق���د نقل �ب���ن �ملنذر �لإجماع على �س���رط �لقب�ش يف �ل�سرف فق���ال: "و�أجمعو� �أن 

�ملت�سارفني �إذ� تفرقا قبل �أن يتقاب�سا، �أن �ل�سرف فا�سد" (2).
وبالنظر �إىل ما �سبق تقريره من �أن �لعمالت �لإلكرتونية �أثمان قائمة بذ�تها، يجري 
عليها �لربا بعلة �لثمنية، وجتب فيها �لزكاة، فكذلك تنطبق عليها �أحكام �ل�سرف، كما 

قرر �لفقهاء �ملعا�سرون يف �نطباق �أحكام �ل�سرف على �لنقود �لورقية (3).
وق���د �عت���رب �أكرث �لفقهاء �ملعا�سري���ن �لنقوَد �لورقيَة �أجنا�س���ًا خمتلفة، فقد جاء يف 
قر�ر هيئة كبار �لعلماء �ملو�فق عليه بالأغلبية: "�أن �لورق �لنقدي يعترب نقدً� قائمًا بذ�ته 
كقي���ام �لنقدية يف �لذهب و�لف�س���ة وغريها من �لأثمان، و�أنه �أجنا�ش تتعدد بتعدد جهات 
�لإ�س���د�ر مبعن���ى �أن �لورق �لنقدي �ل�سع���ودي جن�ش، و�أن �لورق �لنق���دي �لأمريكي جن�ش 
وهكذ� كل عملة ورقية جن�ش م�ستقل بذ�ته، و�أنه يرتتب على ذلك �لأحكام �ل�سرعية �لآتية:
�أوًل: جري���ان �لربا بنوعيه فيها كما يجري �لربا بنوعيه يف �لنقدين �لذهب و�لف�سة 

ويف غريها من �لأثمان كالفلو�ش، وهذ� يقت�سي ما يلي:
ل يج���وز بي���ع بع�سه ببع�ش �أو بغريه من �لأجنا����ش �لنقدية �لأخرى من ذهب �أو . 1

ف�س���ة �أو غريهما ن�سيئ���ة مطلقا، فال يجوز مثال بيع �ل���دولر �لأمريكي بخم�سة 
�أريلة �سعودية �أو �أقل �أو �أكرث ن�سيئة.

رو�ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لبيوع، باب بيع �لذهب بالذهب (74/3) رقم [2175].  (1)
�لإجماع لبن �ملنذر �ش (133).  (2)

�نظر: قر�ر�ت �ملجمع �لفقهي �لدروة �لثالثة (1894/3)  (3)
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ل يج����وز بيع �جلن�ش �لو�ح����د منه بع�سه ببع�ش متفا�سال �س����و�ء كان ذلك ن�سيئة �أو . 2
يد� بيد، فال يجوز مثال بيع ع�سرة �أريلة �سعودية ورق باأحد ع�سر ريال �سعوديا ورقًا.

يج���وز بي���ع بع�سه ببع�ش من غري جن�سه مطلقا �إذ� كان ذلك يد� بيد فيجوز بيع . 3
�لل���رية �ل�سورية �أو �للبنانية بري���ال �سعودي ورقا كان �أو ف�سة �أو �أقل من ذلك �أو 
�أك���رث وبيع �لدولر �لأمريكي بثالثة �أريلة �سعودي���ة �أو �أقل �أو �أكرث، �إذ� كان ذلك 
يد� بيد، ومثل ذلك يف �جلو�ز بيع �لريال �ل�سعودي �لف�سة بثالثة �أريلة �سعودية 
ورق �أو �أق���ل �أو �أكرث يد� بيد؛ لأن ذلك يعترب بيع جن�ش بغري جن�سه ول �أثر ملجرد 

�ل�سرت�ك يف �ل�سم مع �لختالف يف �حلقيقة" (1).
وعلى هذ�، فاحلكم يف �أجنا�ش �لعمالت �لإلكرتونية له نف�ش �حلكم؛ �إذ هي �أثمان م�ستقلة 
بذ�تها، حتمل قيمًا خمتلفة، فاأ�سهر �لعمالت �لإلكرتونية عملة "�لبيتكوين"، وهي �أولها �إ�سد�رً� 
وت���د�وًل، ثم تلتها عم���الت �إلكرتونية خمتلفة و�سلت عام 2017م �إىل �أكرث من 33 عملة ن�سطة، 

وغريها (2).  ،"LTC" وعملة "ليتكوين" ورمزها  ،"ETH" مثل عملة "�يرثيوم" ورمزها
ف�سرف �لعملة �لإلكرتونية بجن�سها ي�سرتط فيه �لتقاب�ش و�لتماثل، و�سرفها بجن�ش 

ثمني �آخر �سو�ء كان عملة �لكرتونية �أخرى �أو عملة ورقية ي�سرتط فيه �لتقاب�ش فقط.
ويدخ���ل يف هذ� �حلكم �سر�ء �لذهب و�لف�سة بعم���الت �لبيتكوين، فهو عقد �سرف 

�أي�سًا، ل يجوز �إل يدً� بيد.
على �أن �لتقاب�ش يف �لعمالت �لإلكرتونية تقاب�ش حكمي كما �سبق بيانه، وفيه �أي�سًا 
تاأخ���رٌي ل يزيد عن ع�س���رة دقائق هي فرتة توثي���ق �لعملة �لتي يقوم به���ا �ملعّدنون، لكنه 
تاأخري ي�سري مغتفر، كما قرر �ملجمع �لفقهي يف م�ساألة تاأخري ت�سجيل عمليات �لتحويل يف 
�لقيد �مل�سريف ملدة يومني كما هو �ملعمول به يف �لبنوك �لدولية، و��سرتط �ملجمع ل�سحة 

ذلك ثالثة �سروط:
وجود �لقيد �لأويل عند �لتعاقد ول يكتفى بالتعاقد �ل�سفوي.. 1
�أل يت�سرف �مل�ستقِبل للمال به خالل �ملدة �ملغتفرة حتى يثبت �أثر �لقيد �مل�سريف . 2

باإمكان �لت�سلم �لفعلي.

جملة �لبحوث �لإ�سالمية (�لعدد 31 �ل�سنة 1411ه� �ش375�373)  (1)
www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies    :ر�بط �إنرتنت  (2)
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�أن تر�عى بقية �سو�بط �ل�سرف (1).. 3
و�إذ� كان �لتاأخ���ري يف �لنق���ود �لورقية ملدة يومني ب�سبب ظ���روف �لتحويالت �لبنكية 
مغتف���ر عن���د �لفقهاء �ملعا�سري���ن فتاأخري ع�س���رة دقائق يف قب�ش �لعم���الت �لإلكرتونية 
مغتف���ر من باب �أوىل، ل �سيم���ا و�أن �سبب �لتاأخري هو لإر�دة �إثب���ات �سحة �لعملة وتوثيق 
�لعملي���ة، فه���ي �أ�سبه مب���ا �إذ� �سّلم �أح���د �ملتعاقَدين يف �ل�سرف �ملال مل���ن يتفح�سه قبل 

ت�سليمه للطرف �لثاين.

المطلب الرابع
 تعدين العمات الإلكرتونية، واملتاجرة باأدواتها.

�لتعدي���ن "Mining" هو و�سيلة �نتاج �لعم���الت �لإلكرتونية �جلديدة كما �سبق بيانه 
يف مطلب ��ستحد�ث �لعمالت �لإلكرتونية.

وعملي���ة �لتعدين حتت���اج �إىل حا�سبات �آلية ذ�ت معاجلات لها ق���درة كبرية و�سرعة 
عالي���ة، ت�سل �سعره���ا �إىل �آلف �لري���الت، وت�ستهلك طاقة كهربائي���ة عالية؛ وذلك لأن 
ل �إىل  عملية �لتعدين هي عملية ح�سابية �سديدة �لتعقيد، ير�د حلها ب�سرعة عالية، للتو�سّ

ن يحقق �حلل �ل�سحيح (2). �ملكافاأة �لتي متنحها �سبكة �لبيتكوين لأول معدِّ
وللتعدين طريقتان:

ن حا�سبه �لآيل بالقطع . 1 ب���اأن يبني �ملع���دِّ  :"Solo mining" التعديــن ال�شخ�شــي
�لالزمة لعملية �لتعدين، ثم تركيب �لرب�مج �مل�ساعدة يف عملية �لتعدين، و�إعد�د 
حمفظ���ة عمالت �لكرتونية لي�ستقبل �لعم���الت �لناجتة من عملية �لتعدين، ويف 
ن ملكًا خال�سًا له، وهذه �لطريقة  ه���ذ� �لنوع من �لتعدين يكون ما يك�سب���ه �ملعدِّ

من �لتعدين قليلة جدً� لتكلفتها �لعالية و�سعف �ملردود منها (3).

�نظر: قر�ر �ملجمع �لفقهي �لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي قر�ر رقم 53 (4/6)  (1)
كتاب �إلكرتوين:  (2)

Bitcoin, The simplified guide to understand Bitcoin, Bitcoin Mining,
www.cryptosource.org/mining ر�بط �إنرتنت  (3)

Mastering Bitcoin, Bitcoin mining :كتاب �إلكرتوين  
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التعديــن اجلماعــي "Pool mining":  ب���اأن تقوم �سركة كب���رية ببناء حو��سب . 2
�سخم���ة ذ�ت قدرة هائل���ة ثم توؤجر �لر�غبني بامل�ساركة ج���زءً� من قدر�ت هذه 
�حلو��س���ب "Value of power" عن طريق موقعها �للكرتوين، وبح�سب �لقدرة 
�مل�ستاأج���رة يكون �لن�سيب من �ملكافاأة (1)، وه���ذه �لطريقة هي �لأ�سهر و�لأكرث 

مردودً�. 
التكييف ال�شرعي لعملية التعدين، وحكمها:

�لتعدي���ن يف حقيقت���ه: عمٌل معنّي ياأخذ �لعام���ل يف مقابله مكاف���اأة، وهذ� �لعمل هو 
توثيق �لعمليات �ملالية �جلارية يف �سبكة �لعملة �لإلكرتونية خالل ع�سر دقائق.

و�لذي يظهر يل و�هلل �أعلم �أن عملية �لتعدين هو عقد جعالة، فاجلعالة هي: 
ت�سمية مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال مباحا ولو كان جمهول �أو ملن يعمل له مدة 

ولو كانت جمهولة (2).
وه���ذ� �لتعريف يتحقق يف عملية �لتعدين: فت�سمية �ملال �ملعلوم: هو ما حتدده �سبكة 
ن، ث���م تنخف�ش للن�سف كل �أربع  �لعمل���ة �لإلكرتونية �لبيتكوي���ن من منح 50 عملة للمعدِّ

�سنو�ت.
واجلاعــل: �سبك���ة �لعمل���ة �لإلكرتوني���ة �لبيتكوين �لتي متن���ح �ملال �ملعل���وم "عملة 

�لبيتكوين" لأول من يقوم بالعمل �ملطلوب.
والعمــل املباح: توثيق �لتعامالت بالعمل���ة �لإلكرتونية �ل�سادرة خالل ع�سر دقائق، 

وهو عمل معلوم ومدته معلومة.
وقد  اختلف الفقهاء يف �شحة عقد اجلعالة على قولني: 

القول الأول: �أن �جلعالة عقد م�سروع، و�إىل هذ� ذهب �ملالكية (3) و�ل�سافعية (4) و�حلنابلة(5).

https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools :ر�بط �إنرتنت  (1)
�نظر: حا�سية �لبجريمي (3 / 170)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (2 / 417)  (2)

�نظر: �لذخرية للقر�يف (6/ 5)، �ل�سرح �لكبري للدردير (4/ 60).  (3)
�نظر: �لأم لالإمام �ل�سافعي (4/ 72)، �ملهذب لل�سري�زي (1/ 411)، �لبيان للعمر�ين (7/ 407).  (4)

�نظر: ك�ساف �لقناع للبهوتي (4/ 202)، �لإن�ساف للمرد�وي (6/ 390).  (5)
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القول الثاين: �أن �جلعالة ل جتوز يف غري رد �لعبد �لآبق، وهو مذهب �حلنفية (1).
الأدلة: 

ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول مبا يلي:
ق���ول �هلل عزوجل قوله تع���اىل: ڇ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڇ �س���ورة يو�سف �آية . 1

(72)، وق���د كان حم���ل �لبع���ري معلوما عنده���م وهو �لو�سق وه���و �ستون �ساعا، 
و�سرع من قبلنا �سرع لنا �إذ� ق�ش علينا من غري نكري، ومل يثبت ن�سخه (2).

حديث �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه �أن �أنا�سا من �أ�سحاب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أتو� . 2
حيا من �أحياء �لعرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك �إذ لدغ �سيد �أولئك �لقوم فقالو�: 
ه���ل فيكم من ر�ق؟ فقالو�: مل تقرونا، فال نفعل �إل �أن جتعلو� لنا جعال، فجعلو� لهم 
قطي���ع �س���اء، فجعل رجل يقر�أ باأم �لقر�آن ويجمع بز�ق���ه ويتفل فربئ �لرجل فاأتوهم 
بال�ساء، فقالو�: ل ناأخذها حتى ن�ساأل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساألو� �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك 

ف�سحك وقال: ما �أدر�ك �أنها رقية؟ خذوها و��سربو� يل معكم ب�سهم (3) .
�أن حاج���ة �لنا����ش قد تدعو �إليها لرد مال �سائع، �أو عم���ل ل يقدر عليه �جلاعل . 3

ول يج���د من يتطوع به، ول ت�سح �لإجارة عليه جلهالته، فجازت �سرعا للحاجة 
�إليها كامل�ساربة (4) .

وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين مبا يلي:
م���ا يف �جلعال���ة من تعلي���ق �لتملك على �خلط���ر (�أي �لرتدد بني �لوج���ود و�لعدم)، 

و�جلعالة ل توجه �إىل معني فلم يوجد فيها من يقبل �لعقد، فانتفى (5).

�نظر: بد�ئع �ل�سنائع للكا�ساين (6/ 203 � 205)، حا�سية �بن عابدين (4/ 281).  (1)
�نظر: تف�سري �بن كثري (2/ 486).  (2)

رو�ه �لبخ���اري يف �سحيح���ه، كتاب �لإجارة، باب م���ا يعطى يف �لرقية على �أحياء �لع���رب بفاحتة �لكتاب   (3)
(92/3) رق���م [2276]، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �ل�سالم، باب جو�ز �أخذ �لأجرة على �لرقية بالقر�آن 

و�لأذكار (1728/4) رقم [2201].
�نظ���ر: �ملهذب لل�سري�زي (1 / 411)، منح �جلليل ملحمد بن �أحمد ُعَلي�ش (4 / 3)، �ملقدمات �ملمهد�ت   (4)

لبن ر�سد (2 / 308)، �ملغني لبن قد�مة (6 / 350)
�نظر: بد�ئع �ل�سنائع للكا�ساين (6/ 203، 204)  (5)
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الرتجيح: 
�لذي يظهر رجحانه و�هلل �أعلم ما ذهب �إليه �جلمهور من م�سروعية عقد �جلعالة، 
لق���وة ما ��ستدل���و� به، وناق�سو� �حلنفي���ة باأنهم و�فقو� �جلمهور يف ج���و�ز �جلعالة يف رد 

�لآبق، فغريه له نف�ش �حلكم بالدليل، �أو بالقيا�ش على �لدليل.
ن �جُلعل بتمام �لعمل. وعلى هذ� فيكون �لتعدين جائزً� باعتباره عقد جعالة، وي�ستحّق �ملعدِّ
�أم���ا �س���ر�ء �لآلت �خلا�سة به���ذ� �لعمل فه���ي جائزة �أي�س���ًا؛ �إذ ه���ي �آلت مباحة، 
ت�ستخ���دم يف �أغر��ش حو�سبية خمتلفة، ول يتم عم���ل �لتعدين �إل بها، وما ل يتم �جلائز 

�إل به فهو جائز (1)، وهذ� �لذي يظهر حكمه يف �لتعدين �ل�سخ�سي.
ن فيه ي�ستاأجر منفعة حو��سيب �آلية �سخمة لي�ستطيع  �أم���ا �لتعدين �جلماعي، فاملعدِّ
�حل�سول على جزء من �لعملة �لإلكرتونية �لبيتكوين �لتي تقوم هذه �حلو��سيب مبحاولة 
ن وبني �ل�سركة عق���د �إجارة، �إذ  ك�سبه���ا كمكافاأة عل���ى �لتعدين، فيكون �لعقد ب���ني �ملعدِّ
ن (�مل�ستاأجر) يدفع �أجرً�  �لإج���ارة عقد معاو�سة عل���ى منفعة مباحة معلومة (2)، فاملع���دِّ
حم���ددً� لل�سركة (�ملوؤجرة) �لتي متلك �حلو��سيب ليق���وم بت�سغيل �جلزء �مل�ستاأجر منها 

لتنفيذ عملية �لتعدين (�ملنفعة).
ن مع غ���ريه يف �لتعدين عن عم���الت �لبيتكوين فه���و ��سرت�ك  و�أم���ا ��س���رت�ك �ملع���دِّ
يف �جلعال���ة، فاملعّدن���ون ي�ستاأجرون ق���درة �حلو��سيب ثم يتقا�سمون م���ا ينتج عن عملية 

�لتعدين بح�سب ما ميلك كل و�حد منهم من قدرة �حلو��سيب �مل�ستاأجرة.
وق���د ذكر �لفقهاء م�ساألة �ل�سرت�ك يف �جلعالة يف ح���ال مامل يعنّي �جلاعل عاماًل، 

و�ختلفو� فيها على قولني:
القول الأول: �أنهم ي�سرتكون يف �جلعل �مل�سمى، ويق�سم �جلعل بينهم على عدد روؤو�سهم، 
و�إن تفاوتو� يف �لعمل؛ لأنه ل ميكن �سبط �لعمل حتى يوزع �جلعل بينهما على قدر �أعمالهما.

وهذ� مذهب �ل�سافعية (3)، و�حلنابلة (4).

�نظر: �لقو�عد �لنور�نية لبن تيمية (�ش201)  (1)
�نظر: طلبة �لطلبة للن�سفي (�ش124)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (3/ 546)  (2)

�نظر: رو�سة �لطالبني للنووي (5/ 271)، نهاية �ملحتاج لبن حجر �لهيتمي (5/ 474)  (3)
�نظر: �لإقناع للحجاوي (2/ 394)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (4/ 204)  (4)
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ودليلهم: �أن �لعمل يف �أ�سله جمهول، فال ميكن رعاية مقد�ره يف �لتق�سيط (1). 
القــول الثاين: �أنهم ي�سرتكون يف �جلعل بن�سبة �لعمل �سعوبًة و�سهولًة، فاإن ��ستوت 
�أعمالهم فالق�سمة على عدد روؤو�سهم. وهذ� مذهب �ملالكية (2)، وقول عند �ل�سافعية (3).
ودليلهــم: �أن �مل�سرتك ي�ستحق �لن�سيب من �جلعال���ة يف مقابل �لعمل، فاإذ� تفاوت 

�لعمل تفاوت �لن�سيب.
الرتجيح:

�ل���ذي يظهر رجحانه و�هلل �أعلم ما ذهب �إليه �ملالكي���ة من �لقول بتفاوت �لقدر من 
�جلعالة بتفاوت مقد�ر �لعمل؛ لقوة دليلهم.

وميك���ن مناق�سة دليل �لق���ول �لأول باأن �لعمل قد �ن�سبط بع���د متامه، فيوّزع �جلعل 
على قدر �أعمالهم(4).

وعل���ى هذ� فا�سرت�ك �ملعّدنني يف �لعمل على �كت�س���اب عمالت �لبيتكوين من عملية 
�لتعدي���ن ه���و من �ل�س���رت�ك يف �جلعالة من غري تعي���ني �لعامل، فالعمل مب���اح باعتباره 
جعال���ة، و�ل�س���رت�ك فيه مباح، ومق���د�ر عمل كل و�ح���د منهم حمدد �بت���د�ًء، ويف حال 

�كت�سابهم لعمالت �لبيتكوين تق�سم بينهم بح�سب قدرة �حلا�سب �لتي ��ستاأجرها.

المطلب الخامس
احلرز املعترب للعمات الإلكرتونية

من خ�سائ�ش �لعم���الت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" �أنها ل توجد ب�سورة فيزيائية حم�سو�سة، 
بل وجودها �فرت��سي على �سبكة "�لبيتكوين" �لتي تعمل بنظام �لنّد للنّد د�خل �سبكة �لنرتنت.

وطريقة تد�ول �لعمالت �لإلكرتونية: �أن يكون لدى كل طرف من �ملتعامَلني حمفظة 
�إلكرتوني���ة "Bitcoin wallet"، ه���ي مبثاب���ة �حل�ساب �لبنك���ي، ففائدتها حفظ �لعمالت 

�نظر: رو�سة �لطالبني للنووي (5/ 271)، كفاية �لأخيار للح�سني (1/ 298)  (1)
�نظر: منح �جلليل ملحمد بن �أحمد ُعَلي�ش (8/ 69)، �ل�سرح �لكبري للدردير (4/ 65)  (2)

�نظر: كفاية �لأخيار للح�سني (1/ 298)  (3)
�نظر: �مل�سدر �ل�سابق  (4)
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�لإلكرتوني���ة، وه���ي �لطريق �لوحيد ل�ستقب���ال �لعمالت �لإلكرتوني���ة �أو حتويلها، وميكن 
ع���ن طري���ق �ملحافظ �لإلكرتونية حف���ظ �أكرث من نوع من �لعم���الت �لإلكرتونية، وكذلك 

�مل�ساركة من خاللها يف عملية �لتعدين.
و�ملحفظ���ة �لإلكرتونية عب���ارة عن برنامج �لكرتوين يعم���ل يف �ملن�سات �لإلكرتونية 

كاحلا�سب �لآيل و�لأجهزة �لذكية، وكل حمفظة �لكرتونية حتتوي على مفتاحني:
�ملفت���اح �لع���ام "Public kay": وهو م���ا يقابل رقم �حل�ساب �لبنك���ي، فاملفتاح �لعام 

عبارة عن جمموعة �أرقام وحروف تكون بهذ� �ل�سكل:
16akNXA7avkudZeMno3eZthPHakk4DJxYv

و�لكود للمفتاح �لعام �ل�سابق هو:   ،"Qr code" وقد ي�ستعا�ش عنه بالكود �ملربع

 

فاإذ� رغب �ساحب �ملحفظ���ة �لإلكرتونية با�ستقبال �لعمالت �لإلكرتونية فاإنه يعطي 
�ملفت���اح �لع���ام للمر�ِسل، فيقوم �ملر�ِسل م���ن خالل حمفظته �لإلكرتوني���ة باإدخال �ملفتاح 

�لعام للم�ستقِبل و�إر�سال �ملبلغ �ملطلوب من �لعمالت �لإلكرتونية.
�ملفتاح �خلا�ش "Private Key": وهو ما يقابل �لرقم �ل�سري يف �حل�سابات �لبنكية، 
وه���و مماثل للمفتاح �لع���ام يف كونه حروف و�أرقام، فحني يق���وم �ملر�ِسل بتحويل عمالت 
�لكرتونية �إىل حمفظ���ة �مل�ستقِبل ل يتمكن �مل�ستقِبل من �سرف هذه �لعمالت �إل باإدخال 
�ملفتاح �خلا�ش، ولذلك فاإنه �إذ� متكن �أحد من �لو�سول �إىل �ملفتاح �خلا�ش لأي حمفظة 

�إلكرتونية فاإن باإمكانه �سرقة حمتوياتها من �لعمالت �لإلكرتونية (1).

ر�بط �إنرتنت:   (1)
https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-wallet.asp



124
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

اأ�شكال املحافظ الإلكرتونية اخلا�شة بالبيتكوين:
الأول: املحافــظ الإنرتنتية: تقوم �سركات عاملية كبرية باإن�ساء حمفظة �إلكرتونية 
للعمالت �لإلكرتونية جمانًا، وي�ستطيع �ساحب �ملحفظة �لدخول عليها من �أي جهاز حا�سب 

�أو هاتف ذكي مت�سل بالإنرتنت يف �لعامل، ومن �أ�سهر هذه �ملو�قع �ملقدمة للخدمة:
www.coinbase.com
www.blockchain.info

وقام���ت �سرك���ة عربية مقرها �لإم���ار�ت بتقدمي خدم���ة �ملحاف���ظ �للكرتونية وبيع 
www.bitoasis.net و�سر�ء عمالت �لبيتكوين يف دول �خلليج �لعربي

وميزة هذا النوع من املحافظ: 
�سهولة �لو�سول �إليه من �أي جهاز و�أي مكان.. 1
قوة �حلماية فيه بح�سب قوة �ل�سركة �لتي تقدم �خلدمة. 2
عدم �حلاجة �إىل حفظ �ملفتاح �خلا�ش �لطويل فمعلومات �لدخول �إىل �ملحفظة . 3

يكون با�سم م�ستخدم وكلمة مرور يختارها �ساحب �ملحفظة.
واأما خماطره: 

�سرورة وجود �ت�سال بالإنرتنت للو�سول �إىل �ملحفظة، فقد ينقطع �لإن�سان عن . 1
�لنرتنت فال يتمكن من �لو�سول �إىل �أمو�له.

�حتمال �خرت�ق �ملوقع وفقد�ن �ملحافظ �لإلكرتونية.. 2
الثــاين: املحافظ الإلكرتونية اخلا�شــة: وهي بر�مج ميكن حتميلها من �لإنرتنت 
على �حلا�سب �ل�سخ�سي �أو �لهاتف �لذكي، وبعد �لتحميل ل يحتاج �ساحب �ملحفظة �إىل 

�لإنرتنت للتعامل بها.
Bitcoin wallet - Coin.space :ومن اأ�شهر هذه الربامج

و�أهم ميزة لهذه �ملحافظ: �لو�سول �إىل �لعمالت �لإلكرتونية يف �أي وقت دون �حلاجة 
لالت�سال بالإنرتنت.

ولها عيوب وخماطر اأي�شًا، ومنها:
�سهول���ة فقد�ن �لعمالت �لإلكرتوني���ة بحذف �لربنام���ج دون �لحتفاظ بن�سخة . 1

�حتياطية منه.
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�حتمال �خرت�ق �جلهاز �ملحتوي على �لربنامج �أو �سرقته، وبهذ� تفقد �ملحفظة . 2
�لإلكرتونية.

حتميل �لربنام���ج يتطلب حتميل كامل �ل�سجل �ملوحد "Blockchain" وهو كبري . 3
�حلجم ي�ستغرق حتميله �ساعات طويلة.

اعتبار املحافظ الإلكرتونية للعمات الإلكرتونية حرزًا:
�حل���رز يف �ل�سط���الح �ل�سرعي: هو م���ا ن�سب عادة حلفظ �أم���و�ل �لنا�ش، كالد�ر، 

و�حلانوت، و�خليمة، و�ل�سخ�ش مما ل يعد �ساحبه م�سّيعًا بحفظه فيه (1).
واختلف الفقهاء يف اعتبار احلرز للقطع بحد ال�شرقة على قولني: 

القــول الأول: ��سرت�ط �حلرز لتطبي���ق حد �ل�سرقة، وهذ� قول جمهور �لفقهاء من 
�ل�سحابة و�لتابعني و�لأئمة �لأربعة (2).

القول الثاين: عدم ��سرت�ط �حلرز يف قطع �ليد، وهو قول �لظاهرية (3). 
الأدلة: ا�شتدل اأ�شحاب القول الأول مبا يلي: 

حدي���ث جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: (لي�ش على . 1
خائن ول منتهب ول خمتل�ش قطع) (4).

حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده قال: �سئل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كم ُتقطع . 2
�لي���د؟ ق���ال: (ل تقط���ع �ليد يف ثمر معل���ق، فاإذ� �سمه �جلري���ن قطعت يف ثمن 
�ملجن، ول تقطع يف حري�سة �جلبل، فاإذ� �آوى �ملر�ح قطعت يف ثمن �ملجن) (5).

�نظ���ر: حا�سية �بن عابدي���ن (9/4)، �سرح متخ�سر خليل �خلر�سي (97/2)، مغن���ي �ملحتاج لل�سربيني   (1)
(164/4)، ك�ساف �لقناع للبهوتي (136/6).

�نظ���ر: فتح �لقدي���ر للكمال �بن �لهم���ام (5/ 142)، حا�سية �ب���ن عابدي���ن (194/3)، �ل�سرح �ل�سغري   (2)
للدردير (477/4)، �لقو�نني �لفقهية لبن جزيء (�ش352)، بد�ية �ملجتهد لبن ر�سد (484/2، 485)، 
رو�س���ة �لطالب���ني للنووي (121/10)، �ملغن���ي لبن قد�مة (249/8)، نيل �مل���اآرب لل�سيباين (373/2)، 

حا�سية �لقليوبي (190/4).
�نظر: �ملحلى لبن حزم (302/12)  (3)

رو�ه �لن�سائ���ي يف �ل�س���نن �لك���ربى، كت���اب قطع �ل�س���ارق، باب ما ل قط���ع فيه (38/7) برق���م [7420]،   (4)
و�لرتم���ذي يف جامعه، �أب���و�ب �حلدود، باب ما ج���اء يف �خلائن و�ملختل�ش و�ملنته���ب (52/4) [1448]، 
وق���ال : "ه���ذ� حديث ح�سن �سحيح، و�لعم���ل على هذ� عند �أهل �لعلم". و�سحح���ه �لألباين يف �لتعليقات 

�حل�سان على �سحيح �بن حبان (445/6).
رو�ه �لبخ���اري يف �ل�سنن �لكربى، كت���اب قطع �ل�سارق، باب �لثمر �ملعلق ي�س���رق (33/7) برقم [7402]   (5)

ح�ّسنه �لألباين يف �سحيح �جلامع (1233/2)
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وا�شتدل اأ�شحاب القول الثاين مبا يلى:
عموم قوله تعاىل: ڇ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڇ �سورة �ملائدة �آية . 1

(38)، فوجب بن�ش �لقر�آن �أن كل من �سرق فالقطع عليه
عم���وم حديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: (لعن �هلل �ل�سارق . 2

ي�س���رق �لبي�س���ة فتقط���ع ي���ده، وي�سرق �حلب���ل فتقطع ي���ده) (1) فق�س���ى ر�سول 
�هللملسو هيلع هللا ىلصبقطع �ل�سارق، ومل يخ�ش �إن كان من حرز �أم من غري حرز (2).

الرتجيــح: �لذي يظه���ر رجحانه و�هلل �أعلم هو قول جماهري �لفقهاء من �ل�سحابة 
فم���ن بعده���م؛ لقوة �أدلته، حتى عده �بن �ملنذر كالإجماع، فقال: " ولي�ش فيه خرب ثابت، 
ول مقال لأهل �لعلم، �إل ما ذكرناه، فهو كالإجماع، و�لإجماع حجة على من خالفه " (3). 

وعدَّ �بن قد�مة �لقول �ملخالف للجمهور يف هذه �مل�ساألة قوًل �ساّذً� (4).
�أم���ا م���ا ��ستدل به �لظاهرية من عموم �لن�سو�ش فاأجي���ب باأن �لعموم هنا من قبيل 
�لع���ام �ل���ذي ل يق�سد �ل�س���ارع �بتد�ء منه �لعم���وم، و�إمنا �ملر�د منه بع����ش �فر�د �لعام 
�بت���د�ًء (5)، �أي �أن حك���م �ل�سرقة ُيطبق حني يطبق على م���ن يتحقق فيه تعريف �ل�سرقة، 
وعل���ى هذ� فالآخذ من غري �حلرز ل يعترب �سارق���ًا؛ لأن كلمة �ل�سرقة فيها معنى �خلفاء 

و�لإخر�ج من �حلرز (6).
وقد �تفق �لفقهاء على �أن تقدير �حلرز يرجع �إىل �لعرف عند �لنا�ش ح�سب زمانهم 
ومكانه���م؛ لأن �ل�سرع دل على �عتبار �حلرز ولي�ش له حدٌّ من جهة �ل�سرع فوجب �لرجوع 

فيه �إىل �لعرف كالقب�ش و�لتفرق يف �لبيع. (7)

�أخرج���ه �لبخ���اري يف �سحيحه، كتاب �حلدود، باب لعن �ل�س���ارق �إذ� مل ي�سّم (159/8) برقم [6783]،   (1)
وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �حلدود، باب حد �ل�سرقة ون�سابها (1314/3) برقم [1687].

�نظر: �ملحلى لبن حزم (302/12)  (2)
�لإ�سر�ف على مذ�هب �لعلماء لبن �ملنذر (202/7)  (3)

�ملغني لبن قد�مة (111/9)  (4)
�نظر: �لوجيز يف �لأ�سول، د. عبد �لكرمي زيد�ن (�ش310)  (5)

�نظر: ق�سية ��سرت�ط �حلرز وموقف �لفقهاء منها ، ح�سني حممد نعيم �حلق (�ش12)  (6)
�نظر: �ملغني لبن قد�مة (111/9)،   (7)
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فعل���ى �لقول باإثبات ��سرت�ط �حلرز للقطع يف �ل�سرقة، و�أن �حلرز مرّده �إىل �لعرف 
�ل�سحي���ح �لذي ل يخالف ن�سًا �أو يدل دليل على بطالنه فاملحفظة �لإلكرتونية للعمالت 
�لإلكرتوني���ة هي �حل���رز �لوحيد لها؛ �إذ ل ميك���ن �أن تتو�جد يف غريه���ا، وهذه �ملحافظ 
�لإلكرتوني���ة �أوعية حتفظ ه���ذه �لعمالت ول ميكن دخول غري �ساحبه���ا �إليها �إل ب�سرقة 
�ملفت���اح �خلا�ش �لذي ل يّطلع عليه �إل �ساحب �ملحفظة �إما بالإكثار من حماولة �لدخول 
�إىل �لربنام���ج باأرق���ام عدي���دة وحماولت متعددة حت���ى ي�سيب �لرق���م �ملطلوب فيمكن 
عنده���ا م���ن �لدخول �إىل �ملحفظ���ة �لإلكرتونية، و�إم���ا بحل �ل�سف���رة �خلا�سة وذلك من 
خالل ترجمتها، و�إما ب�سرقة �لرقم �ل�سري عن طريق �لربيد �خلا�ش ل�ساحب �حل�ساب 
�لبنك���ي �أو باحل�س���ول عليه من �أور�ق���ه �خلا�سة �ملرمية يف �سلة �ملهم���الت، و�إما بعر�ش 
�ملحفظة �لإلكرتونية عل���ى �أجهزة وبر�مج �أخرى عملية مهمتها �لتعامل من هذه �لأرقام 
�ل�سرية لفك �ملفتاح �خلا�ش به، �أو باخرت�ق جهاز �ساحب �ملحفظة �لإلكرتونية، �أو �ملوقع 

�للكرتوين �ملت�سمن للمحافظ �لإلكرتونية. 
وكل ه���ذ� من باب �جلناية على �ملال و�أخذه من ح���رزه بعمٍل غري ماأذون فيه، �سو�ء 
كان���ت �ملحفظ���ة �لإلكرتوني���ة يف جهاز حا�س���ب �آيل �أو جهاز ذك���ي، �أو يف مو�قع �ملحافظ 

�لإلكرتونية �خلا�سة بها.
د يف �ملادة �لر�بعة عقوبة  على �أنَّ نظام مكافحة �جلر�ئم �ملعلوماتية يف �ل�سعودية حدَّ
�جلرمية �ملعلوماتية �ملتعلقة بالأمو�ل: "بال�سجن مدة ل تزيد على ثالث �سنو�ت وبغر�مة 

ل تزيد على مليوين ريال �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، وتنطبق على �جلر�ئم �لتالية: 
�ل�ستي���الء لنف�سه �أو لغريه على مال منقول �أو عل���ى �سند، �أو توقيع هذ� �ل�سند، . 1

وذلك عن طريق �لحتيال �أو �تخاذ ��سم كاذب، �أو �نتحال �سفة غري �سحيحة.
�لو�س���ول �دون م�سوغ نظامي �سحيح� �إىل بيانات بنكية، �أو �ئتمانية، �أو بيانات . 2

متعلقة مبلكي���ة �أور�ق مالية للح�سول على بيانات، �أو معلومات، �أو �أمو�ل، �أو ما 
تتيحه من خدمات (1)".

نظ���ام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية بقر�ر جمل�ش �ل���وزر�ء رقم 79 وتاريخ 1428/3/7ه�، ومتت �مل�سادقة   (1)
عليه مبوجب �ملر�سوم �مللكي �لكرمي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8ه�.
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و�لذي يظهر �أن هذه عقوبة تعزيرية �سببها �لعتد�ء �للكرتوين؛ ملا فيه من �جلناية 
عل���ى خ�سو�سية �لإن�سان وحقوقه �ملعنوية مما لي�ش فيه تقدير بالن�ش �ل�سرعي، وينبغي 
�أن ي�س���اف �إليه���ا حد �ل�سرق���ة �إذ� ��ستفاد �ملعتدي م���اًل موجودً� يف ح���رزه �للكرتوين؛ 

لنطباق و�سف �ل�سرقة عليه.
اخلامتة

بعد عر�س مباحث هذا املو�شوع ظهرت يل النتائج التالية:
�أن �لعم���الت �لإلكرتوني���ة "�لبيتكوي���ن" �أمو�ل م�ستقلة، حتم���ل وظائف �لنقود، . 1

فهي و�سيط لتبادل �ل�سلع و�خلدمات، ومقيا�ش للقيمة.
�أن �لعم���الت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" له���ا مميز�ت وخماطر، ما يوجب �حلذر . 2

يف �لتعامل بها.
�أن �لربا يجري يف �لعمالت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" بعلة �لثمنية.. 3
�أن �ل���زكاة و�جبة يف �لعمالت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" �إذ� بلغت ن�ساب �لذهب . 4

�أو �لف�سة �أيهما �أقل، وحال عليها �حلول يف �مللك.
�أن���ه ل يجوز �سرف �لعم���الت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" بجن�سه���ا �إل مع �لتماثل . 5

و�لتقاب����ش، و�أما �سرفها بغ���ري جن�سها من �لعمالت �لإلكرتوني���ة �أو �لورقية �أو 
�لذهب و�لف�سة فال ي�سرتط فيه �إل �لتقاب�ش.

�أن �لتعدي���ن يف �لعمالت �لإلكرتوني���ة "�لبيتكوين" عمل مباح، وهو عقد جعالة، . 6
ويجوز �ل�سرت�ك فيه.

�أن �لتجارة باأدو�ت �لتعدين مباحة، و�لعقد فيها �إما عقد بيع �أو عقد �إجارة بح�سب . 7
نوع �لتمليك (متليك �لعني من �آلت ومعد�ت، �أو �ملنفعة من قدرة �حلو��سيب).

�أن �حلرز �ملعترب للعمالت �لإلكرتونية "�لبيتكوين" هي �ملحفظة �لإلكرتونية، و�أن . 8
�خرت�قها �أو �سرقة معلومات �لدخول �إليها يعد �سرقة من حرز، فيجب فيه �لقطع.
هذ� ما ي�ّسر �هلل كتابته، و�هلل تعاىل وحده �أعلم، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

املراجع وامل�شادر
اأوًل: الكتب واملجات العلمية: 

�لإجماع، �أبو بكر حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر �لني�سابوري (ت 319ه�) �ملحقق: فوؤ�د عبد . 1
�ملنعم �أحمد، د�ر �مل�سلم للن�سر و�لتوزيع، ط �لأوىل 1425ه�

�أحكام �لأور�ق �لنقدية و�لتجارية، �سرت بن ثو�ب �جلعيد، ر�سالة ماج�ستري، جامعة �أم . 2
�لقرى 1405ه�

�أح���كام �ل�س���رف و�لعمالت وتطبيقاته �ملعا�س���رة، د. عبا�ش �أحمد حمم���د �لباز، د�ر . 3
�لنفائ�ش � عّمان، ط �لأوىل، 1419 ه�.

�أح���كام وفت���اوى �لزكاة و�ل�سدق���ات من �إ�سد�ر�ت بي���ت �لزكاة �لكويت���ي – �لإ�سد�ر . 4
�لثاين ع�سر 1437ه�

�لإ�سر�ف على مذ�هب �لعلماء، �أبو بكر حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر �لني�سابوري (ت 319ه�) . 5
�ملحقق: �سغري �أحمد �لأن�ساري ، مكتبة مكة �لثقافية، ر�أ�ش �خليمة، ط �لأوىل، 1425ه�

�إع����الم �ملوقع����ني ع����ن رب �لعاملني، حممد ب����ن �أبي بكر بن �أي����وب �سم�ش �لدين �ب����ن �لقيم (ت . 6
751ه�)، حتقيق: حممد عبد �ل�سالم �إبر�هيم، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط �لأوىل، 1411ه�

�لإقناع يف فقه �لإمام �أحمد بن حنبل، مو�سى بن �أحمد بن مو�سى �حلجاوي �ملقد�سي، . 7
ث���م �ل�ساحلي، �س���رف �لدين، �أب���و �لنجا (ت 968ه����) �ملحقق: عب���د �للطيف حممد 

�ل�سبكي، د�ر �ملعرفة بريوت.
�لأم، �لإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �إدري�ش بن �لعبا�ش بن عثمان بن �سافع بن عبد �ملطلب . 8

بن عبد مناف �ملطلبي �لقر�سي �ملكي (ت 204ه�) د�ر �ملعرفة – بريوت، ط 1410ه�.
�لإن�س���اف يف معرف���ة �لر�ج���ح من �خلالف، ع���الء �لدين �أب���و �حل�سن علي ب���ن �سليمان . 9

�ملرد�وي �لدم�سقي �ل�ساحلي �حلنبلي (ت 885ه�)، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط �لثانية.
�أن���و�ر �ل���ربوق يف �أنو�ء �لف���روق، �أبو �لعبا�ش �سه���اب �لدين �أحمد ب���ن �إدري�ش بن عبد . 10

�لرحمن �ملالكي �ل�سهري بالقر�يف (ت 684ه�)، عامل �لكتب.
بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، �أبو �لوليد حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�سد . 11

�لقرطبي �ل�سهري بابن ر�سد �حلفيد (ت 595ه�) د�ر �حلديث – �لقاهرة، 1425ه�.
بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، عالء �لدين، �أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد �لكا�ساين . 12

�حلنفي (ت 587ه�) د�ر �لكتب �لعلمية، ط �لثانية، 1406ه�.
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

�لربه���ان يف �أ�سول �لفق���ه، عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�سف ب���ن حممد �جلويني، �أبو . 13
�ملع���ايل، (ت478ه����)، �ملحقق: �سالح حمم���د عوي�سة، د�ر �لكت���ب �لعلمية بريوت ط 

�لأوىل 1418ه�
بلغ���ة �ل�سال���ك لأقرب �مل�سال���ك �ملعروف بحا�سية �ل�س���اوي على �ل�س���رح �ل�سغري، �أبو . 14

�لعبا�ش �أحمد بن حممد �خللوتي، �ل�سهري بال�ساوي �ملالكي (ت 1241ه�) د�ر �ملعارف.
�لبيان يف مذهب �لإمام �ل�سافعي، �أبو �حل�سني يحيى بن �أبي �خلري بن �سامل �لعمر�ين . 15

�ليمن���ي �ل�سافعي (ت 558ه�)، �ملحق���ق: قا�سم حممد �لنوري، د�ر �ملنهاج – جدة، ط 
�لأوىل، 1421 ه�

تاريخ �لنقود، فيكتور مورجان، ترجمة نور �لدين خليل، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1993م. 16
تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق، عثمان بن علي بن حمجن �لبارعي، فخر �لدين �لزيلعي . 17

�حلنفي (ت 743 ه�) �ملطبعة �لكربى �لأمريية � بولق، �لقاهرة، ط �لأوىل، 1313 ه�
حتف���ة �حلبي���ب على �س���رح �خلطيب = حا�سي���ة �لبجريمي على �خلطي���ب �سليمان بن . 18

حممد بن عمر �مل�سري �ل�سافعي (ت 1221ه�)، د�ر �لفكر، 1415ه�.
تف�س���ري �لقر�آن �لعظيم، �أب���و �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كث���ري �لقر�سي �لب�سري ثم . 19

�لدم�سقي (ت 774ه�) �ملحقق: �سامي بن حممد �سالمة، د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع، ط 
�لثانية 1420ه�.

�لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�لأ�سانيد، يو�سف بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لرب . 20
(ت 463ه����)، حتقيق: م�سطفى بن �أحمد �لعلوي، وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية 

�ملغرب، 1387 
جامع بيان �لعلم وف�سله، يو�سف بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لرب بن عا�سم �لنمري . 21

�لقرطب���ي (ت 463ه�)، حتقيق: �أبي �لأ�سبال �لزهري، د�ر �بن �جلوزي، �ل�سعودية، ط 
�لأوىل، 1414 ه�

حا�سي���ة �لعدوي على �سرح كفاية �لطالب �لرباين، �أبو �حل�سن علي بن �أحمد بن مكرم . 22
�ل�سعي���دي �لعدوي (ت 1189ه�) �ملحقق: يو�سف �ل�سيخ حممد �لبقاعي، د�ر �لفكر – 

بريوت، 1414ه�.
حا�سيت���ا قليوبي وعمرية، �أحمد �سالمة �لقليوبي و�أحمد �لربل�سي عمرية، د�ر �لفكر – . 23

بريوت، 1415ه� .
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

�حل���اوي �لكبري يف فقه مذهب �لإمام �ل�سافع���ي، �أبو �حل�سن علي بن حممد بن حممد . 24
ب���ن حبيب �لب�سري �لبغ���د�دي، �ل�سهري بامل���اوردي (ت 450ه�) �ملحق���ق: �ل�سيخ علي 
حممد معو�ش � �ل�سيخ عادل �أحمد عبد �ملوجود، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، 

ط �لأوىل، 1419 ه� 
حج���ة �هلل �لبالغ���ة، �أحمد بن عبد �لرحيم بن �ل�سهيد وجي���ه �لدين �ملعروف ب� "�ل�ساه . 25

ويل �هلل �لدهل���وي" (ت 1176ه�)، حتقيق: �ل�سيد �سابق، د�ر �جليل، بريوت – لبنان، 
ط �لأوىل، 1426

�لذخ���رية، �أبو �لعبا�ش �سهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ش بن عبد �لرحمن �ملالكي �ل�سهري . 26
بالق���ر�يف (ت 684ه�) �ملحقق: حممد حج���ي و�آخرون، د�ر �لغرب �لإ�سالمي� بريوت، 

ط �لأوىل، 1994 م
رد �ملحت���ار على �لدر �ملختار "�ملع���روف ب�حا�سية �بن عابدي���ن"، �بن عابدين، حممد . 27

�أم���ني بن عم���ر بن عبد �لعزيز عابدين �لدم�سقي �حلنف���ي (ت 1252ه�)، د�ر �لفكر�
بريوت، ط �لثانية، 1412ه�.

رو�س���ة �لطالب���ني رو�س���ة �لطالبني وعمدة �ملفت���ني، �أبو زكريا حمي���ي �لدين يحيى بن . 28
�س���رف �لن���ووي (ت 676ه�) حتقيق: زه���ري �ل�ساوي�ش، �ملكت���ب �لإ�سالمي، بريوت، ط 

�لثالثة، 1412ه�.
�لرو�س���ة �لندية �لرو�سة �لندية �سرح �ل���درر �لبهية، �أبو �لطيب حممد �سديق خان بن . 29

ح�سن بن علي �بن لطف �هلل �حل�سيني �لبخاري �لِقنَّوجي (ت 1307ه�)،  د�ر �ملعرفة
�سب���ل �ل�س���الم، حممد ب���ن �إ�سماعيل ب���ن �سالح بن حمم���د �حل�سن���ي، �لكحالين ثم . 30

�ل�سنعاين، �أبو �إبر�هيم، عز �لدين، �ملعروف بالأمري (ت 1182ه�) د�ر �حلديث.
�س���نن �بن ماجه، �أبو عبد �هلل حممد بن يزيد �لقزوين���ي، (ت 273ه�) حتقيق: حممد . 31

فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لكتب �لعربية � في�سل عي�سى �لبابي �حللبي
�س���نن �أب���ي د�ود، �أبو د�ود �سليمان بن �لأ�سعث ب���ن �إ�سحاق بن ب�سري بن �سد�د بن عمرو . 32

�لأزدي �ل�سج�ست���اين (ت 275ه����) �ملحقق: حممد حميي �لدين عب���د �حلميد، �ملكتبة 
�لع�سرية، بريوت

�سنن �لرتمذي، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى �لرتمذي، �أبو عي�سى (ت 279ه�) . 33
حتقي���ق وتعلي���ق: �أحم���د حممد �ساك���ر و�آخرون، مطبع���ة �لبابي �حللب���ي – م�سر، ط 

�لثانية، 1395ه�
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

�س���نن �لد�رمي، �أب���و حممد عبد �هلل بن عبد �لرحم���ن بن �لف�سل بن َبه���ر�م �لد�رمي، �لتميمي . 34
�ل�سمرقندي (ت 255ه�) حتقيق: ح�سني �سليم �لد�ر�ين، د�ر �ملغني، �ل�سعودية، ط �لأوىل، 1412 

�ل�س���نن �لك���ربى، �أبو عب���د �لرحمن �أحمد بن �سعي���ب بن علي �خلر��س���اين، �لن�سائي (ت . 35
303ه�) حققه ح�سن عبد �ملنعم �سلبي، موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت، ط �لأوىل، 1421 ه�

�ل�س���رح �لكبري لل�سي���خ �أحمد �لدردير عل���ى خمت�سر خليل مع حا�سي���ة �لد�سوقي على . 36
�ل�سرح �لكبري، حممد �بن �أحمد بن عرفة �لد�سوقي �ملالكي (ت 1230ه�)، د�ر �لفكر.

�س���رح م�س���كل �لآث���ار، �أبو جعف���ر �أحمد ب���ن حممد بن �سالم���ة �لأزدي �مل�س���ري �ملعروف . 37
بالطحاوي (ت 321ه�) حتقيق: �سعيب �لأرنوؤوط، موؤ�س�سة �لر�سالة ط �لأوىل � 1415 ه�

�ل�سي���ك �للكرتوين و�لنقود �لرقمي���ة، د. نبيل �سالح حممود �لعربي، من �سمن بحوث موؤمتر . 38
�لأعمال �مل�سرفية �لإلكرتونية بني �ل�سريعة و�لقانون 2003م – غرفة �لتجارة و�ل�سناعة دبي

�سحيح �لبخاري، حممد ب���ن �إ�سماعيل �أبو عبد �هلل �لبخاري �جلعفي، �ملحقق: حممد . 39
زهري بن نا�سر �لنا�سر، د�ر طوق �لنجاة، ط �لأوىل، 1422ه�

�سحيح م�سلم، �لإمام م�سلم بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سريي �لني�سابوري (ت 261ه�) . 40
�ملحقق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي � بريوت

طلب���ة �لطلبة، عمر بن حممد بن �أحمد بن �إ�سماعيل، �أبو حف�ش، جنم �لدين �لن�سفي . 41
(ت 537ه�) �ملطبعة �لعامرة، مكتبة �ملثنى ببغد�د، 1311ه�

عار�سة �لأحوذي ب�سرح �سحيح �لرتمذي، حممد بن عبد �هلل بن حممد �ملعافري، �أبو . 42
بكر �بن �لعربي (ت 543 ه�) د�ر �لكتب �لعلمية بريوت لبنان

فتاوى �للجنة �لد�ئمة، �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء، جمع وترتيب: �أحمد بن عبد . 43
�لرز�ق �لدوي�ش، رئا�سة �إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء � �لإد�رة �لعامة للطبع � �لريا�ش

�لفتح �لرباين لرتتيب م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل �ل�سيباين ، �أحمد بن عبد �لرحمن . 44
بن حممد �لبنا �ل�ساعاتي (ت 1378 ه�)، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط �لثانية

فت���ح �لقدير، كمال �لدين حممد ب���ن عبد �لو�حد �ل�سيو��سي �ملعروف بابن �لهمام (ت . 45
861ه�) د�ر �لفكر.

فت���وح �لبل���د�ن، �أحمد بن يحيى بن جابر بن د�ود �لَب���اَلُذري (ت 279ه�)، د�ر ومكتبة . 46
�لهالل� بريوت، 1988 م

�بعة  .. 47 َحْيِلّي، د�ر �لفكر – دم�سق، ط �لرَّ �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، �أ. د. َوْهَبة بن م�سطفى �لزُّ
 فق���ه �لبي���ع و�ل�ستيثاق �أ.د. �أحمد بن عل���ي �ل�سالو�ش، د�ر �لثقاف���ة، مكتبة د�ر �لقر�آن. 48

ط �ل�سابعة، 1429 ه�
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

فقه �لزكاة، يو�سف �لقر�ساوي، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط �لثانية � 1393ه�.. 49
�لفق���ه �ملي�س���ر، �أ. د. َعب���د �هلل بن حممد �لطّيار، �أ. د. عب���د �هلل بن حمّمد �ملطلق، د. . 50

�سر، �لريا�ش، ط 1432ه� د بن �إبر�هيم �ملو�َسى، َمَد�ُر �لَوطن للنَّ حممَّ
�لقامو�ش �لفقهي، �لدكتور �سعدي �أبو حبيب، د�ر �لفكر. دم�سق – �سورية، ط �لثانية 1408 ه�. 51
�لقامو�ش �ملحيط، جمد �لدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب �لفريوز �آبادى (ت 817ه�)، . 52

مكت���ب حتقيق �ل���رت�ث يف موؤ�س�س���ة �لر�سالة، موؤ�س�س���ة �لر�سالة، ب���ريوت – لبنان، ط 
�لثامنة، 1426 ه�

ق�سي���ة ��سرت�ط �حل���رز وموقف �لفقهاء منها، ح�سني حمم���د نعيم �حلق، بحث مقدم . 53
لكلية �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية، جامعة قطر، 1432ه�

�لقو�ع���د �لنور�ني���ة �لفقهية، تق���ي �لدين �أبو �لعبا����ش �أحمد بن عب���د �حلليم بن عبد . 54
�ل�س���الم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي �لدم�سقي 
(ت 728ه����) حقق���ه د �أحم���د بن حممد �خللي���ل، د�ر �بن �جل���وزي، �ململك���ة �لعربية 

�ل�سعودية، ط �لأوىل، 1422ه�
�ل����كايف يف فق����ه �لإمام �أحمد، �أبو حمم����د موفق �لدين عبد �هلل بن �أحم����د بن حممد بن قد�مة . 55

�جلماعيلي �ل�سهري بابن قد�مة �ملقد�سي (ت 620ه�) د�ر �لكتب �لعلمية ، ط �لأوىل، 1414 ه�.
كتاب �لفروع، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، �أبو عبد �هلل، �سم�ش �لدين �ملقد�سي . 56

ثم �ل�ساحلي �حلنبلي (ت 763ه�) �ملحقق: عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي، موؤ�س�سة 
�لر�سالة، ط �لأوىل 1424 

ك�س���اف �لقناع ك�ساف �لقناع ع���ن منت �لإقناع، من�سور بن يون�ش بن �سالح �لدين �بن . 57
ح�سن بن �إدري�ش �لبهوتى �حلنبلى (ت 1051ه�) د�ر �لكتب �لعلمية.

كفاية �لأخيار يف حل غاية �لخت�سار، �أبو بكر بن حممد بن عبد �ملوؤمن �حل�سيني، �ل�سافعي . 58
(ت 829ه�) �ملحقق: علي بلطجي وحممد �سليمان، د�ر �خلري – دم�سق، ط �لأوىل، 1994

�لزكاة وتطبيقاتها �ملعا�سرة، �أ.د. عبد �هلل بن حممد �لطيار، �لزلفي 1405ه�. 59
ل�سان �لعرب، حممد بن مكرم بن على، �أبو �لف�سل، جمال �لدين �بن منظور �لأن�ساري . 60

�لرويفعى �لإفريقي (ت 711ه�) د�ر �سادر – بريوت. ط �لثالثة، 1414 ه�
�ملبدع يف �سرح �ملقنع، �إبر�هيم بن حممد بن عبد �هلل بن حممد �بن مفلح، �أبو �إ�سحاق، . 61

برهان �لدين (ت 884ه�) د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، ط �لأوىل، 1418 ه�.
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الأحكام الفقهّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

�ملب�س���وط، حمم���د بن �أحمد بن �أبي �سه���ل �سم�ش �لأئمة �ل�سرخ�س���ي (ت 483ه�)، د�ر . 62
�ملعرفة � بريوت 1414ه�.

جملة �لبحوث �لإ�سالمية، �لرئا�سة �لعامة لإد�ر�ت �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء و�لدعوة و�لإر�ساد. 63
جمم���وع �لفتاوى، تق���ي �لدين �أبو �لعبا�ش �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين (ت . 64

728ه�) �ملحقق: عبد �لرحمن بن حممد بن قا�سم، جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف 
�ل�سريف، �ملدينة، 1416ه�

�ملجم���وع �سرح �مله���ذب، �ملوؤلف: �أبو زكري���ا حميي �لدين يحيى بن �س���رف �لنووي (ت . 65
676ه�)، د�ر �لفكر

�ملحل���ى بالآث���ار، �أب���و حممد علي ب���ن �أحمد ب���ن �سعيد بن ح���زم �لأندل�س���ي �لقرطبي . 66
�لظاهري (ت 456ه�)، د�ر �لفكر � بريوت

�ملدون���ة، �لإمام مالك ب���ن �أن�ش بن مالك بن عامر �لأ�سبحي �مل���دين (ت 179ه�) د�ر . 67
�لكتب �لعلمية، ط �لأوىل، 1415ه� � 1994م

�ملذهب �لقت�سادي يف �لإ�سالم، حممد �سوقي �لفنجري، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 2006. 68
�مل�سن���ف، �أبو بكر عب���د �لرز�ق بن همام ب���ن نافع �حلمريي �ليم���اين �ل�سنعاين (ت . 69

211ه�) �ملحقق: حبيب �لرحمن �لأعظمي، �ملجل�ش �لعلمي� �لهند، ط �لثانية، 1403
معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة، د. �أحمد خمتار عبد �حلميد عمر (ت 1424ه�)، عامل . 70

�لكتب ط �لأوىل، 1429 ه�.
معج���م لغ���ة �لفقهاء، حمم���د رو��ش قلعجي � حام���د �سادق قنيب���ي، د�ر �لنفائ�ش، ط . 71

�لثانية، 1408 
مغني �ملحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج، �سم�ش �لدين، حممد بن �أحمد �خلطيب . 72

�ل�سربيني �ل�سافعي (ت 977ه�)، د�ر �لكتب �لعلمية، ط �لأوىل، 1415ه� � 1994م
�ملغن����ي، �أبو حممد موفق �لدين عبد �هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة �جلماعيلي �ملقد�سي . 73

ثم �لدم�سقي �حلنبلي، �ل�سهري بابن قد�مة �ملقد�سي (ت 620ه�)، مكتبة �لقاهرة، 1388ه�
مفهوم �لأعمال �مل�سرفية �للكرتونية و�أهم تطبيقاتها، �أ.د. حممود �أحمد �ل�سرقاوي، . 74

م���ن �سمن بحوث موؤمتر �لأعمال �مل�سرفية �لإلكرتونية بني �ل�سريعة و�لقانون 2003م 
– غرفة �لتجارة و�ل�سناعة دبي

�ملقدمات �ملمهد�ت، �أبو �لوليد حممد بن �أحمد بن ر�سد �لقرطبي (ت 520ه�) حتقيق: . 75
�لدكتور حممد حجي، د�ر �لغرب �لإ�سالمي، بريوت – لبنان، ط �لأوىل، 1408 ه�

مقدمة يف �لنقود و�لبنوك، د. حممد زكي �ل�سافعي، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، 1986. 76
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الدكتور/  عبد اهلل بن حممد العقيل 

�ملنتق���ى �سرح �ملوطاأ، �أبو �لوليد �سليمان ب���ن خلف بن �سعد بن �أيوب بن و�رث �لتجيبي . 77
�لقرطبي �لباجي �لأندل�سي (ت 474ه�) مطبعة �ل�سعادة – م�سر، ط �لأوىل، 1332 ه�

من���ح �جللي���ل �سرح خمت�س���ر خليل، حممد بن �أحم���د بن حممد علي����ش، �أبو عبد �هلل . 78
�ملالكي (ت 1299ه�) د�ر �لفكر – بريوت، ط 1409ه�.

�ملهذب يف فقه �لإمام �ل�سافعي، �أبو ��سحاق �إبر�هيم بن علي بن يو�سف �ل�سري�زي (ت . 79
476ه�)، د�ر �لكتب �لعلمية.

ْيَباين . 80 نيل �ملاآرب ب�سرح دليل �لطالب، عبد �لقادر بن عمر بن عبد �لقادر �بن عمر �لتغلبي �ل�سَّ
(ت 1135ه�) �ملحقق: د حممد �ُسليمان �لأ�سقر، مكتبة �لفالح، �لكويت، ط �لأوىل، 1403 ه�

�لوجيز يف �أ�سول �لفقه، د. عبد �لكرمي زيد�ن، موؤ�س�سة قرطبة، ط �ل�ساد�سة 1396ه�. 81

ثانيًا: الكتب الإلكرتونية
1. Bitcoin, the simplified guide to understand Bitcoin, Benjamin R. Schofield. 

eBook.

2. Introduction to Bitcoin, Dr. Hussain Abusaaq, SAMA Quarterly Workshop, 
Riyadh, 

3. Mastering Bitcoins, Andreas M. Antonopoulos, eBook

ثالثًا: املواقع الإلكرتونية 
1. www.bitcoin.org
2. www.Bitcoinblockhalf.com
3. www.bitcoinnewsarabia.com
4. www.Blockchain.info
5. www.cert.sa
6. www.cryptosource.org
7. www.en.wikipedia.org
8. www.historyofbitcoin.org
9. www.investopedia.com
10. www.mostaqbal.ae
11. www.techopedia.com
12. www.theguardian.com
13. www.unic.ac.cy
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

الصنعة الطارئة على األجناس 
الربوية 

دراسة فقهية مقارنة

الدكتور / ماجد بن محمد بن حسين المالكي
ا�شتاذ م�شارك - ق�شم ال�شريعة - تخ�ش�س الفقه املقارن

جامعة الطائف
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الدكتور / ماجد بن حممد املالكي 

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�حلم���د �هلل وكفى ، و�س���الة و�سالما على �مل�سطفى �سيدن���ا ونبينا حممد وعلى �آله 

و�سحبه ومن �جتبى                                                                   وبعد:
فه���ذ� بحث ق�سدت فيه حترير م�ساألة ذ�ت �أهمية بالغ���ة تتعلق بباب من �أبو�ب �لربا 
وه���ي �ل�سنعة �لطارئة على �لأجنا�ش �لربوية و�أثره���ا يف جريان �لربا، حاولت من خالله 
ت�سهيل ما ع�سر فهمه، ومْل ما تفرق �ستاته ، حتريت فيه �لخت�سار غري �ملخّل جتنبا للتطويل 

�ململ، فهديف �لرتكيز على نقطة �لبحث وهي �ل�سنعة و�سابط �ملوؤثر منها وغري �ملوؤثر.
�أما �لأ�سباب �لتي دعتني للكتابة يف هذ� �ملو�سوع ميكن �إجمالها يف �لنقاط �لآتية:

اأوًل: �سبط �ل�سنعة �ملوؤثرة وغري �ملوؤثرة �لطارئة على �لأجنا�ش �لربوية؛ �إْذ ر�أيت هذه 
�مل�ساأل���ة �سعبة ع�سرية حتتاج �إىل تو�سيح وتقريب ويوؤيد هذ� قول �بن ر�سد رحمه يف بد�ية 
�ملجتهد (1)  عن هذه �جلزئية:( و�أما �إذ� كان �أحد �لربويني مل تدخله �سنعة و�لآخر قد دخلته 
�ل�سنع���ة، فاإن مالكا يرى يف كثري منه���ا �أن �ل�سنعة تنقله من �جلن�ش (�أعني: من �أن يكون 
جن�سا و�حد�) فيجيز فيها �لتفا�سل، ويف بع�سها لي�ش يرى ذلك، وتف�سيل مذهبه يف ذلك 

ع�سري �لنف�سال). 
ثانيــًا: �لتب�س���ري مبا يجوز بيعه متفا�سال وما ل يجوز خ�سو�سا فيما تعم به �لبلوى 

من �لتعامالت بني �لنا�ش.
ثالثًا: �هتمامي �ل�سديد ب�سبط باب �لربا؛ فهو باب خفي و�لإملام بجو�نبه مق�سد علّي

اأهمية املو�شوع:
تكمن �أهمي���ة �لبحث يف تناوله ملو�سوع �لربا ب�سبط �أم���ور متفرقة و��ستخر�ج �سور 

معا�سرة وبيان حكم �ل�سرع يف �لكل.
 ول يخفى �أن �أمر �لربا مما عظم �ل�سرع فيه وزجر عنه باأ�سد �لزو�جر، وكل ما من 

�ساأنه �أن يب�سر �مل�سلم بالربا وجو�نبه وم�سائله فهو جدير بالعناية و�لبحث.

بد�ية �ملجتهد 157/3.  (1)
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ال�سنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية درا�سة فقهية مقارنة

الدرا�شات ال�شابقة:
مل �أطلع على بحث م�ستقل تناول هذه �جلزئية ، و�هلل �أعلم.

خطة البحث:
يتكون �لبحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهار�ش:

�ملقدمة: و��ستملت عل���ى �لفتتاحية و�أ�سباب �ختيار �ملو�سوع و�أهميته وخطة �لبحث 
ومنهجه

متهي���د وي�ستمل على تعريف �لربا وحكمه و�أنو�ع���ه، و�لأجنا�ش �لربوية وعلة جريان 
�لربا فيها

املبحث الأول: ال�شنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية املطعومة، وفيه مطلبان:
املطلب الأول: �ل�سنعة �ملوؤثرة �لناقلة عن �لأ�سل و�سورها

• ال�شورة الأوىل: اخَلْبُز:	
• ال�شورة الثانية: َقْلي احلب :	
• ال�شورة الثالثة: الت�شويق:	
• ال�شورة الرابعة: الطبخ:	
• ال�شورة اخلام�شة : �شي اللحم وجتفيفه باأبزار:	

املطلب الثاين: �ل�سنعة �لغري موؤثرة و�لتي ل تنقل عن �لأ�سل و�سورها
• ال�شورة الأوىل: طحن احلب:	
• ال�شورة الثانية: العجن:	
• ال�شورة الثالثة: ال�شلق:	

املبحث الثاين: ال�شنعة الطارئة على الذهب والف�شة وما اأحلق بهما يف العلة، وفيه مطلبان:
املطلب الأول: �ل�سنعة �لطارئة على �لذهب و�لف�سة

املطلب الثاين: �ل�سنعة �لطارئة على �ملوزونات من غري �لطعام عد� �لذهب و�لف�سة
�خلامتة : ��ستملت على �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها من خالل �لبحث

�لفهار�ش �لعامة: فهر�ش �مل�سارد و�ملر�جع، وفهر�ش �ملو�سوعات
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منهج البحث:
�شرت يف هذا البحث على النحو الآتي:

جمعت �ملادة �لعلمية �ملتعلقة مبو�سوع �لبحث من كتب �لفروع �لفقهية.. 1
 در��سة م�سائل �لبحث در��سة فقهية مقارنة، مع �للتز�م بذكر �لأدلة و�لتعليالت . 2

�لفقهي���ة لكل قول، وجتنب���ت �لرتجيح حيث �إن هديف من �لبحث �سبط �ل�سنعة 
�ملوؤث���رة وغري �ملوؤثرة على �ملذ�ه���ب �لأربعة و�لتي تقوم عل���ى �أ�سول خمتلفة يف 
�أب���و�ب �لربا مثل �لعلة و�لأجنا�ش �لت���ي يجري فيها �لربا و�لرتجيح يف مثل هذ� 

�لبحث من �ل�سعوبة مبكان. 
عزوت �لآيات �لقر�آنية للم�سحف �ل�سريف بذكر ��سم �ل�سورة ورقم �لآية.. 3
خرج���ت �لأحاديث و�لآثار من مظانها �ل���و�ردة يف �لبحث، مع �حلكم عليها من . 4

خالل كالم �أهل �لعلم. 
عرفت بامل�سطلحات و�لكلمات �لغريبة �لو�ردة يف �لبحث .. 5
و�سعت خامتة يف �آخر �لبحث ��ستملت على �أهم �لنتائج  . 6
و�سعت فهار�ش علمية تخدم �لبحث .. 7

متهيد
تعريف الربا:

�لربا يف �للغة �لزيادة (1) .
و�سرعًا: �لزيادة يف �أ�سياء خم�سو�سة (2) .

 ُ وهو حمرم بالكتاب، و�ل�سنة، و�لإجماع؛ �أما �لكتاب، فقول �هلل تعاىل : ( َو�أََحل �هللَّ
َبا) [ �سورة �لبقرة: �آية 275]. َم �لرِّ �ْلَبْيَع َوَحرَّ

و�أم���ا �ل�سن���ة، فمنه���ا حدي���ث �أب���ي هري���رة ر�س���ي �هلل عنه ق���ال: قال ر�س���ول �هلل 
 ، ِ ْرُك ِباهللَّ ؟ َق���اَل: "�ل�سِّ ِ َوَما ُهنَّ ْب���َع �ملُوِبَق���اِت"، َقاُلو�: َيا َر�ُس���وَل �هللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:"�ْجَتِنُب���و� �ل�سَّ
ْكُل َماِل �لَيِتيِم، َو�لتََّويلِّ  َب���ا، َو�أَ ، َو�أَْكُل �لرِّ ُ �إِلَّ ِباحَلقِّ َم �هللَّ ْف�ِش �لَِّتي َحرَّ ْح���ُر، َوَقْت���ُل �لنَّ َو�ل�سِّ

�نظر: خمتار �ل�سحاح 117/1.  (1)
�نظر: �ملغني 51/6، �لقامو�ش �لفقهي �ش143.  (2)
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َناِت �ملُوؤِْمَناِت �لَغاِفاَلِت" (1)  ْحِف، َوَقْذُف �ملُْح�سَ َيْوَم �لزَّ
وقد �أجمع �مل�سلمون على حترميه يف �جلملة (2) .

اأنواع الربا:
الربا نوعان )3( :

رب���ا �لن�سيئة: هو تاأخ���ري �لقب�ش يف بيع كل جن�سني �تفقا يف عل���ة ربا �لف�سل ؛ كبيع 
�لذه���ب بالذهب، و�لف�سة بالف�سة، و�لرب بالرب، و�ل�سعري بال�سعري، و�لتمر بالتمر، و�مللح 

بامللح، وكذ� بيع جن�ش بجن�ش من هذه �ملذكور�ت موؤجاًل (4) .
رب���ا �لف�سل: وهو �لزيادة يف �أحد �لبدل���ني �ملتفقني جن�سًا؛ كذهب بذهب �أكرث ونحو 

ذلك مما يجري فيه �لربا. وي�سمى بربا �لبيوع ، و�لربا �خلفي.
ول خالف بني �لعلماء يف حترمي ربا �لن�سيئة وهو �لذي جاء يف �لقر�آن وبينته �ل�سنة (5) .
و�أما ربا �لف�سل فخالف فيه �بن عبا�ش وروى عن غريه من �ل�سحابة.�إّل �أّنه قد روي 

عنهم �أنهم رجعو� عن هذ� �لقول (6) .
 وقد �نعقد �لإجماع على معنى حديث �أبي �سعيد �خلدري يف حترمي ربا �لف�سل حيث 
ج���اء عن���ه � ر�س���ي �هلل عنه �  يف �حلدي���ث �ملتفق عليه عن ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أّنه قال: َل 
َها َعَلى َبْع�ٍش َوَل َتِبيُعو� �ْلَوِرَق ِباْلَوِرِق  و� َبْع�سَ ْثٍل َوَل ُت�ِسفُّ َهِب �إِلَّ ِمْثاًل مِبِ َهَب ِبالذَّ َتِبيُعو� �لذَّ

َها َعَلى َبْع�ٍش َوَل َتِبيُعو� ِمْنَها َغاِئًبا ِبَناِجٍز(7)  . و� َبْع�سَ ْثٍل َوَل ُت�ِسفُّ �إِلَّ ِمْثاًل مِبِ
فقوله ملسو هيلع هللا ىلص:" ول تبيعو� منها غائبا بناجز" دليل على حترمي ربا �لن�سيئة.

ِذيَن َياأُْكُلوَن �أَْمَو�َل �ْلَيَتاَمى ُظْلمًا  متف���ق علي���ه؛ �لبخاري 10/4 كتاب �لو�سايا، باب قول �هلل تعاىل: }�إِنَّ �لَّ  (1)
َلْوَن �َسِعريً�{ ، وم�سلم يف �لإميان باب بيان �لكبائر و�أكربها رقم 89. ا َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َنارً� َو�َسَي�سْ َ �إِمنَّ

�نظر: مر�تب �لإجماع لبن حزم �ش89، �ملغني 51/6.  (2)
�نظر: �ملقدمات �ملمهد�ت 13/2، �حلاوي �لكبري 80/5، �ملغني 52/6.  (3)

�نظر: �ملغني 63/6.  (4)
�نظر: بد�ية �ملجتهد 148/3، �ملجموع 391/9.  (5)

�نظ���ر: �سرح �سحيح �لبخ���اري لبن بطال 303/6، �ل�ستذكار 352/6، �س���رح �لنووي على �سحيح م�سلم   (6)
25/11، فتح �لباري 382/4.

متف���ق علي���ه؛ �أخرجه �لبخ���اري 74/3، كتاب �لبيوع، باب بي���ع �لف�سة بالف�سة، وم�سل���م 1208/3، كتاب   (7)
�لبيوع،  باب �لربا.
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وقوله: " �إّل مثاًل مبثل" دليل على حترمي ربا �لف�سل.
ثانيًا: الأجنا�س الربوية املن�شو�س عليها وعلة جريان الربا فيها:

�لأجنا�ش �لربوية �ملتفق عليها �ستة وهي: �لذهب و�لف�سة و�لرب و�ل�سعري و�لتمر و�مللح.
 :rوق���د وردت يف حدي���ث عب���ادة بن �ل�سامت ر�س���ي �هلل عنه قال: ق���ال ر�سول �هلل
ْمِر،  ْمُر ِبالتَّ ِع���رِي، َو�لتَّ ِعرُي ِبال�سَّ ، َو�ل�سَّ ���ِة، َو�ْلرُبُّ ِباْل���رُبِّ ُة ِباْلِف�سَّ َه���ِب، َو�ْلِف�سَّ َه���ُب ِبالذَّ "�لذَّ
َناُف، َفِبيُعو� َكْيَف  ْثٍل، �َسَو�ًء ِب�َسَو�ٍء، َيًد� ِبَيٍد، َفاإَِذ� �ْخَتَلَفْت َهِذِه �ْلأَ�سْ َو�مْلِْلُح ِبامْلِْلِح، ِمْثاًل مِبِ

�ِسْئُتْم، �إَِذ� َكاَن َيًد� ِبَيٍد" (1) .
فقد �أف���اد �حلديث حترمي �لتفا�سل فيما �تفق جن�سًا من �لأ�سناف �ل�ستة �ملذكورة، 

كذهب بذهب وبر برب.
و�لذهب و�لف�سة جن�سان علتهما و�حدة، و�لرب و�ل�سعري و�لتمر و�مللح �أجنا�ش علتها و�حدة.

وحت���رمي �لربا يف هذه �لأ�سناف �ل�ستة من�سو�ش علي���ه بحديث ر�سول �هللr فالربا 
ثابت فيها بالن�ش و�لإجماع.

واأما اإحلاق غري هذه الأ�شناف ال�شتة بها فاختلف فيه على مذهبني:
املذهــب الأول: مذهب �لظاهري���ة: �أّنه ل يلحق بها غريها؛ بن���اء على قولهم بنفي 

�لقيا�ش(2) .
املذهــب الثــاين: ق���ول �جلمهور ومنه���م �لأئم���ة �لأربع���ة(3): �إحلاق م���ا �سوى هذه 

�لأ�سناف �ل�ستة بها �إذ� �ساركتها يف �لعلة. ولكنهم �ختلفو� يف �لعلة. 
 وق���د �تفق �ملعلل���ون �أن علة �لذهب و�لف�سة و�حدة. وعل���ة �لأ�سناف �لأربعة �لباقية 
و�ح���دة ثم �ختلف���و� يف علة كل منهما (4) . و�إليك بيان ذل���ك باخت�سار �سديد فلي�ش هذ� 

مقام ب�سطها:

�أخرجه م�سلم 1211/3، كتاب �لبيوع، باب �ل�سرف وبيع �لذهب بالورق رقم1587.  (1)
�نظ���ر: �ملحل���ى لبن حزم 403/7 ق���ال: (وممن قال: ل رب���ا �إل يف �لأ�سناف �ملذك���ورة: طاو�ش، وقتادة،   (2)

وعثمان �لبتي، و�أبو �سليمان، وجميع �أ�سحابنا).
�نظر: �ملب�سوط 112/12، �لتلقني للقا�سي عبد�لوهاب 143/2، �حلاوي �لكبري 81/5 ، �ملغني 54/6.  (3)

�نظر: �ملغني 5/4.  (4)
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العلة يف الذهب والف�شة:
ذهب �حلنفية (1)  و�حلنابلة يف �مل�سهور (2)  �إىل �أن علة �لربا يف �لنقدين �لوزن.

ق���ال يف ك�ساف �لقناع (3) : ( و�لأ�سهر عن �إمامن���ا وخمتار عامة �لأ�سحاب: �أن علة 
�لربا يف �لنقدين، كونهما موزوين جن�ش).

وط���رد �أ�سحاب ه���ذ� �لقول �لقاعدة يف جري���ان �لربا يف كل ما ي���وزن ؛ كاحلديد ، 
و�لنحا�ش ، و�لر�سا�ش ، و�ل�سفر ، و�ل�سوف ، و�لقطن و�لكتان 

وعل���ى هذ� �لق���ول ل يجري �لربا يف �ل���ورق �لنقدي �ملعا�سر وهذ� م���ن �ملاآخذ �لتي 
�أخذت عليه ؛ فالظلم �ملر�عى �إبعاده يف حترمي �لربا يف �لنقدين و�قع يف �لتعامل بالورق 
�لنق���دي وب�سكل و��سح يف غالب���ه تت�ساءل معه �سورة �لظلم �لو�ق���ع يف �لتعامل بالذهب 
و�لف�س���ة متفا�س���ال يف �جلن����ش �أو ن�سيئة يف �جلن�سني ، نظر� لرتف���اع �لقيمة �لثمنية يف 

بع�سها كفئات �ملائة ريال و�لألف دولر (4)  .
  وللمالكية (5)  يف علة �لربا يف �لنقدين رو�يتان : �لأوىل: غلبة �لثمينة وهي �لرو�ية 

�مل�سهورة. و�لثانية : مطلق �لثمينة.
ق���ال �لعدوي يف حا�سيت���ه على �سرح �لر�سالة (6) : ( و�ختلف يف علة �لربا يف �لنقود، 
فقي���ل: غلبة �لثمنية، وقيل: مطلق �لثمنية، وعلى �لأول تخرج �لفلو�ش �جلدد فال يدخلها 

�لربا ويدخلها على �لثاين).
�أما �ل�سافعية فالعلة عندهم جن�سية �لأثمان غالبًا ويعرب عنها بجوهرية �لأثمان غالبًا(7) . 
ق���ال يف �حل���اوي (8) : ( فاأما علة �لرب���ا يف �لذهب و�لف�سة فمذه���ب �ل�سافعي �أنها 
جن�ش �لأثمان غالبا وقال بع�ش �أ�سحابنا قيم �ملتلفات غالبا. ومن �أ�سحابنا من جمعهما 

وكل ذلك قريب).

�نظر: حا�سية �بن عابدين 423�421/7، �جلوهرة �لنرية 488/1.  (1)
�نظر: �ملغني 54/6،  منتهى �لإر�د�ت 269/1، ك�ساف �لقناع 546/2.  (2)

ك�ساف �لقناع 547/2.  (3)
�نظر: تبيني �مل�سالك �سرح تدريب �ل�سالك �إىل �أقرب �مل�سالك لل�سيخ حممد �ل�سيباين �ل�سنقيطي  (4)

�نظر: حتبري �ملخت�سر لبهر�م 519/3، �ل�سرح �لكبري مع حا�سية �لد�سوقي 70/3، �سوء �ل�سموع 32/3.  (5)
حا�سية �لعدوي على كفاية �لطالب �لرباين 142/2.  (6)

�نظر: �حلاوي �لكبري 80/5، �لعزيز 72/4، مغني �ملحتاج 34/2.  (7)
�حلاوي �لكبري 80/5.  (8)
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وتعليل �ملالكية و�ل�سافعية هو �لأقرب لل�سو�ب؛ لأن تعليلهم �سالح لكل نقد ي�ستحدث 
يف �أي زم���ان كان فالي���وم مثال �أ�سبح���ت �لأور�ق �لنقدية �ملعا�سرة له���ا غلبة �لثمنية بل 
�إنه���ا �أ�سبحت �لثمينة �لوحيدة لالأ�سياء، وهي �لوحيدة يف قيم �ملتلفات يف جميع �لبالد. 
وعل���ى تعليل �ملالكية و�ل�سافعية فاإن �لربا يجري فيها وجتب فيها �لزكاة بينما على تعليل 

�حلنفية و�حلنابلة ل جتب فيها �لزكاة ول يجري فيها �لربا وهذ� بعيد جد� .
العلة يف الأ�شناف الأربعة:

�تف���ق �لعلماء �لقائل���ون بالتعليل على ثبوت �لربا يف �لأ�سناف �لأربعة وما يف معناها 
مما �جتمع معها يف �لعلة نف�سها ، و�ختلفو� يف حتديد �لعلة و�ملعنى �لذي �قت�سى �لتحرمي 

على �أقو�ل عدة �ساأذكرها �خت�سار� :
مذه���ب �حلنفية : �أن علة حترمي ربا �لف�سل فيها هو �لكيل و�لوزن مع �جلن�ش؛ فكل 

مكيل �أو موزون يحرم يف �جلن�ش �لو�حد منه ربا �لف�سل و�لن�ساء.
ق���ال يف �لفتاوى �لهندية (1) : " وهو حمرم يف كل مكيل وموزون بيع مع جن�سه وعلته 

�لقدر و�جلن�ش ، ونعني بالقدر �لكيل فيما يكال و�لوزن فيما يوزن" 
ووج���ود �جلن�ش فقط يحرم �لن�س���اء ولو مع �لت�ساوي حتى لو باع عبد� بعبد �إىل �أجل 

مل يجز؛ لوجود �جلن�سية (2) .
مذهب �ملالكية (3)  �أن علة ربا �لف�سل هي �لقتيات (4)  و�لدخار (5) .

 قال خليل (6) : ( علة طعام �لربا �قتيات و�دخار ) .
فكل طعام مقتات ومدخر يحرم يف �جلن�ش �لو�حد منه ربا �لف�سل وربا �لن�ساء معًا.

ويف معنى �لقتيات �إ�سالح �لطعام كملح وقي�ش عليه �لفلفل وغريه من �لتو�بل.
و�أم���ا ربا �لن�ساء فعلته جمرد �لُطعم ل على وجه �لتد�وي؛ فتدخل �لفاكهة و�خل�سر 

�لفتاوى �لهندية 117/3.  (1)
�نظر: حا�سية �بن عابدين 423�421/7، �جلوهرة �لنرية 488/1.  (2)

�نظر: جامع �لأمهات �ش344، حتبري �ملخت�سر 520�519/3، �ل�سرح �لكبري 70/3.  (3)
�ملر�د به ما تقوم به �لبنية عند �لقت�سار عليه. �نظر: �ل�سرح �لكبري 70/3، تبني �مل�سالك 322/3.  (4)

�مل���ر�د �أن���ه ليف�سد بتاأخ���ريه �إىل �لأمد �ملبتغى منه عادة ولحد له على ظاه���ر �ملذهب بل هو يف كل �سيء   (5)
بح�سبه. �نظر: �ل�سرح �لكبري70/3.

خمت�سر خليل مع �ل�سرح �لكبري 70/3.  (6)
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كبطيخ وقثاء �أو بقول كخ�ش ونحو ذلك، وعليه فيجوز بيع رطل تفاح برطلني منه �إذ� كان 
يد� بيد و�إل حرم. 

عمّية ف���كل طعام يحرم يف  عم �أو مطلق �لطُّ ومذه���ب �ل�سافعي���ة(1)  �أن �لعلة ه���ي �لطُّ
�جلن�ش �لو�حد منه ربا �لف�سل و�لن�ساء معًا �سو�ء كان مقتاتًا ومدخرً� �أم غري مقتات ول 

مدخر كاخل�سر و�لفو�كه.
ق���ال �ملاوردي (2) : ( مذهب �ل�سافعي يف �جلديد �أن علة �لربا �أنه ماأكول جن�ش ومن 

�أ�سحابنا من قال مطعوم جن�ش وهذه �لعبارة �أعم وهو قول من �أثبت يف �ملاء �لربا).
ْعم �قتياتا �أو تفكهًا �أو تد�ويًا). قال �ل�سربيني (3) : ( و�لطعام ما ق�سد للطُّ

عم فقط �أي من غري ��سرت�ط �لتجان�ش؛  �أما علة حترمي �لن�ساء ووجوب �لتقاب�ش فالطٌّ
فاإذ� بيع مطعوم مبطعوم فهو يف حمل �حلكم بتحرمي �لن�ساء ووجوب �لتقاب�ش �أي �سو�ء 

جتان�سًا �أم ل.
عم. وجمرد �لنقدية يف �إفادة حترمي �لن�ساء ووجوب �لتقاب�ش كمجرد �لطُّ

مذهب �حلنابلة (4) : يحرم ربا �لف�سل يف كل مكيل بيع بج�سنه ويف كل موزون بيع بجن�سه. 
ويح���رم رب���ا �لن�ساء بني م���ا �تفقا يف علة رب���ا �لف�سل� �لكيل و�ل���وزن� و�إن �ختلف 

�جلن�ش كرب مبثله �أو �سعري.
ويح���ل �لن�ساء �أي �لتاأخري يف بيع مكيل مب���وزون كرب ب�سكر؛ لأنهما مل يجتمعا يف ربا 

�لف�سل �أ�سبه بيع غري �لربوي بغريه.
اخلا�شة:

علة ربا الن�شاء يف غري النقدين: 
عم �أو مطلق �لطعم ، وهذ� مذهب �ملالكية و�ل�سافعية. جمرد �لطُّ

وجود �جلن�ش فقط، وهذ� مذهب �حلنفية.
ما �تفقا يف علة ربا �لف�سل وهي �لكيل و�لوزن و�إن �ختلف �جلن�ش، وهذ� مذهب �حلنابلة.

�نظر: �حلاوي �لكبري 83/5، �لعزيز 72/4، 78، مغني �ملحتاج 31/2.  (1)
�حلاوي �لكبري 83/5.  (2)
مغني �ملحتاج 31/2.  (3)

�نظر: �لإن�ساف 13/5، 35، منتهى �لإر�د�ت 271�269/1، ك�ساف �لقناع 546/2.  (4)
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علة ربا الف�شل يف غري النقدين:
�لكيل و�لوزن مع وجود �جلن�ش، وهذ� مذهب �حلنفية و�حلنابلة.

�لقتيات و�لدخار مع �حتاد �جلن�ش، وهذ� مذهب �ملالكية.
ْعم مع وجود �جلن�ش، وهذ� مذهب �ل�سافعية. �لطُّ

المبحث األول
ال�شنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية املطعومة

المطلب األول
ال�شنعة املوؤثرة الناقلة عن الأ�شل و�شورها

يف ه���ذ� �ملطلب �سيك���ون �لكالم عن �ل�سنع���ة �ملوؤثرة �لتي تنقل ع���ن �لأ�سل فيكون به 
�جلن�ش جن�سني وينبني على هذ� جو�ز �لتفا�سل فيها باأ�سلها �إذ� بيعت يد� بيد وقد حاولت 
�أن �أج���د �سابط���ا لهذه �ل�سنعة �ملوؤثرة يف كتب �ملذ�هب �لأربع���ة فلم �أقف على من �سبطها 
�س���وى فقهاء �ملالكية حيث ن�سو� على �سابط �ل�سنع���ة �ملوؤثرة يف �لطعام وغري �لطعام من 

�لأجنا�ش �لربوية، �أما �ملذ�هب �لأخرى فيمكن ��ستناج ذلك من كالمهم فقط.
م���ع �أن �ملذ�هب �لأربعة �تفق���ت يف �ملجمل على �أن �ل�سنع���ة �لطارئة على �لأجنا�ش 

�لربوية توؤثر يف �حلكم �أعني يف جو�ز �لتفا�سل �أو عدم �جلو�ز مطلقًا.
فاملالكي���ة مثاًل ي���رون �أن �ل�سنعة �ملوؤثرة تنقل عن �لأ�سل فيج���وز �لتفا�سل �إذ� كان 

يد� بيد.
ق���ال �لقا�س���ي عبد�لوهاب (1) : ( وما غريته �ل�سنعة م���ن �ملاأكول �سار كجن�ش �آخر 
فيجوز �لتفا�سل بينه وبني ما بقى على �سفته وذلك كاحلنطة و�لدقيق و�لعجني بخبزها 

و�للحم �لنيئ مبطبوخه و�لرطب و�لتمر و�لزبيب بخلها).

�لتلقني 144/2  (1)



148
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

ال�سنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية درا�سة فقهية مقارنة

وكذلك �حلنفية و�حلنابلة يف بع�ش �ل�سور (1) .
�أم���ا �ل�سافعي���ة فلم يخالفو� يف تاأث���ري �ل�سنعة على �جلن�ش �لرب���وي ولكنهم خالفو� 
يف �لنتيج���ة �لنهائية وهي جو�ز �لتفا�سل فلم يج���وزو� �لبيع �أ�ساًل. وحجتهم يف ذلك �أن 
�لت�س���اوي يف ه���ذه �حلالة ل ميكن �لعلم ب���ه، وبناء على �لقاعدة �ملتف���ق عليها �أن �جلهل 

بالتماثل كالعلم بالتفا�سل.
ق���ال �ب���ن ر�سد (2) : ( و�ختلف���و� من هذ� �لباب فيما تدخل���ه �ل�سنعة مما �أ�سله منع 
�لربا فيه مثل �خلبز باخلبز، فقال �أبو حنيفة: ل باأ�ش ببيع ذلك متفا�سال، ومتماثال، لأنه 
ق���د خرج بال�سنعة عن �جلن����ش �لذي فيه �لربا، وقال �ل�سافع���ي: ل يجوز متماثال ف�سال 
عن متفا�سل، لأنه قد غريته �ل�سنعة تغري� جهلت به مقاديره �لتي تعترب فيها �ملماثلة).

�إذ� تب���ني ذل���ك فال�سنعة �ملوؤثرة عند �ملالكية �لتي تنقل عن �لأ�سل تت�سح من �لنقل 
عن �أهل �ملذهب: 

قال خليل يف �لتو�سيح (3) : ( و�ل�سنعة متى كرثت �أو طال �لزمان نقلت على �لأ�سح؛ 
لأن �مل�سنوع ي�سري معدً� لغري �لأ�سل... قال خليل: ملا ذكر �أن �جلن�ش �لو�حد من �لربوي 
ل يجوز فيه �لتفا�سل، �أتبعه باأن �ل�سنعة �إذ� كرثت �أو طال �لزمان تنقل على �لأ�سح؛ ... 

ومتى قّلت بغري نار مل تنقل على �لأ�سح...)
وق���ال يف رو�سة �مل�ستبني (4) : ( قوله : وما غريت���ه �ل�سنعة من �ملاأكول �سار كجن�ش 

�آخر. يريد �أن �ختالف �ملنافع و�ل�سنائع �ملق�سودة ت�سرّي جن�ش �لو�حد جن�سني. 
و�ل�ساب���ط: �أن �ل�سنعة �إن كرثت جدً�، و�أخرجت �مل�سن���وع عن �أ�سله فهي معتربة، 
و�إن قّلت فهي غري معتربة، و�جلمهور �أن طحن �حلبوب وعجنها بعد �لطحن ل يخرجها 

عن �أ�سلها؛ لقلة �ل�سنعة يف ذلك...).
ويف خمت�سر �بن عرفة: ( �إذ� غريته �ل�سنعة بالتو�بل و�لأبز�ر �لتي عظمت فيها �لنفقة).

�سيت�سح ذلك من خالل تف�سيل مذ�هبهم فيما �سياأتي  (1)
بد�ية �ملجتهد 157/3.  (2)

�لتو�سيح على �بن �حلاجب خلليل 599/4.  (3)
رو�سة �مل�ستبني يف �سرح �لتلقني لبن بزيزة 943/2.  (4)
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وق���ال يف �لتاج و�لإكليل (1) : ( قال �بن ب�س���ري: �إن مل يطل زمن �ل�سنعة فامل�سهور ل 
ينقل كالتمر بنبيذه).

وق���ال �أي�س���ا (2) : ( قال �بن ب�سري: �ل�سناعة �مل�ساف���ة �إىل �مل�سنوع �إن كانت باأبز�ر 
ونق�س���ت ول م�ساف لها فهذه لي�س���ت بناقلة �إىل جن�ش �آخر، ومثاله �سي �للحم وجتفيفه 
وطبخ���ه من غري �إ�سافة مرقة �إليه، ومن هذ� جتفي���ف �لتمر و�لزبيب، فاإن كان باإ�سافة 

�سيء �إليه فاإنها �سنعة ناقلة وهذ� كتجفيف �للحم بالأبازير و�لطبخ باملرقة).
وقال يف �لفو�كه �لدو�ين (3) : (حمل منع �لتفا�سل يف �جلن�ش �لو�حد �ملقتات �ملدخر مقيد 

مبا �إذ� مل ينتقل عن �أ�سله، و�إل جاز، ب�سرط �أن يكون باأمر قوي بحيث يبعده عن �أ�سله).
اخلا�شــة: تبني من خالل �لنقول �ل�سابق���ة �أن �ل�سنعة �ملوؤثرة عند �ملالكية هي ما 

توفر فيها ثالثة �أمور:
الأول: �لوقت �مل�ستغرق يف �ل�سنعة فاإن كان كثري� �أثرت و�إل فال، وهذ� مثل �سريورة 
�لتمر نبيذ� فال يحتاج �إىل وقت طويل فحينئذ لتوؤثر �ل�سنعة؛ فال يجوز بيع �لتمر بنبيذه 
متفا�س���ال، وحتديد طول �لزمان وق�سره يرج���ع فيه �إىل �لعرف فيما يظهر يل ومل �أقف 

على ن�ش يف ذلك.
الثاين: عظم �ل�سنعة مبعنى �أن يكون فيها كلفة وم�سقة. وهذ� كتجفيف �للحم بالأبازير، 

بينما طحن �حلبوب وعجنها بعد �لطحن ل يخرجها عن �أ�سلها؛ لقلة �ل�سنعة يف ذلك.
الثالث: �ختالف �ملنافع بني �لأ�سل و�مل�سنوع منه.  

و�أما �حلنفية: فاأطلقو� تاأثري �ل�سنعة ومل ي�سبطوه بقيد بنّي قال يف �لبحر �لر�ئق (4) 
: ( و�إن كان من جن�ش و�حد مل يتبدل بال�سنعة لكونه غري موزون عادة فلم يكن مقد�ر� 
فل���م توجد �لعل���ة فحا�سله �أن �لختالف باختالف �لأ�س���ل �أو �ملق�سود �أو تبدل �ل�سنعة؛ 
لأن �خلب���ز بال�سنع���ة �سار جن�سا �آخ���ر حتى يخرج من �أن يكون مكي���ال، و�لرب، و�لدقيق 

مكيالن فلم يجمعهما �لقدر ول �جلن�ش).

�لتاج و�لإكليل 213/6.  (1)

�لتاج و�لإكليل 213/6.  (2)
�لفو�كه و�لدو�ين للنفر�وي �لأزهري 76/2.  (3)

�لبحر �لر�ئق 146/6. و�نظر: �لبناية للعيني 295/8، تبيني �حلقائق 94/4.  (4)
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وميكن ��ستنتاج �ل�سابط من كالمهم �ل�سابق: �أن �ل�سنعة �إذ� �أخرجت �مل�سنوع عن 
علة �لأ�سل �أثرت و�إل فال.

�شــور لل�شنعــة الناقلــة عــن الأ�شل – ال�شنعــة املوؤثــرة- وبيان اأوجــه اختاف 
الفقهاء فيها.

ال�شورة الأوىل: اخَلْبُز:
ي���رى �حلنفي���ة (1)  و�ملالكي���ة (2)  �أن �خلبز �سنعة موؤثرة وناقلة ع���ن �لأ�سل، فيعترب 

�خلبز جن�سا خمالفا للحب �لذي �سنع منه ، و�لدقيق �لذي عجن منه، وعليه :
فيجوز بيع خبز �حلنطة باحلنطة وبعجينها ودقيقها متفا�سال.

وخالف يف ذلك �ل�سافعية (3) و�حلنابلة (4)  فذهبو� �إىل منع �لبيع مطلقا ل متفا�سال 
ول متماثال .

التعليل لقول احلنفية واملالكية:
�أن �خلبز بال�سنعة خرج من �أ�سله؛ لأنه دخل يف �لعد، و�لوزن، و�حلنطة مكيلة (5).

التعليل لقول ال�شافعية واحلنابلة:
ق���ال يف �لبي���ان (6) : ( �أنه فرٌع لأ�س���ل يحرم فيه �لربا، فلم يج���ز بيعه به، كالدقيق 

باحلنطة).
وعند احلنابلة: للجهل بالت�ساوي ملا يف �خلبز من �ملاء (7) .

و�لرتجيح يف مثل هذ� ي�سعب ملا ذكرت يف منهج �لبحث ، وهنا �أميل لقول �حلنفية 
و�ملالكي���ة فخب���ز �حلنطة مث���ال لي�ش كاحلنطة ل م���ن حيث �ل�سم ول م���ن حيث �ملنفعة 

فقدت �أخرجته �ل�سنعة عن �أ�سله . و�هلل �أعلم. 

�نظر: �لهد�ية مع �لبناية 381/7، �جلوهرة �لنرية 495/1.  (1)
�نظ���ر: �س���رح �لتلق���ني 4/ 288، �ل�سرح �لكبري مع حا�سي���ة �لد�سوقي 78/3، �ل�س���رح �ل�سغري مع حا�سية   (2)

�ل�ساوي 394/3.
�نظر: �ملهذب 61/2، �لعزيز للر�فعي 4/ 90، مغني �ملحتاج 2/ 372.  (3)

�نظر: �ملغني 81/6،  �سرح �ملنتهى 2/ 67، ك�ساف �لقناع 550/2.  (4)
�جلوهرة �لنرية 495/1، �لعناية 36/7 .  (5)

�لبيان للعمر�ين 219/5.  (6)
�نظر: �سرح �ملنتهى 68/2.  (7)
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ال�شورة الثانية: َقْلي احلب :
منع �حلنفية (1)  و�ل�سافعية (2)  و�حلنابلة (3)  بيع �لقمح �لنيء باملقلي.

وذه���ب �ملالكية �إىل �أن َقْلي �حلب � �لقمح مث���ال� ناقل عن �لأ�سل فيجوز �لتفا�سل 
عندهم يف بيع �حلنطة �ملقلية بغري �ملقلية �إذ� كان يد� بيٍد (4) .

حجة �جلمهور يف منع �لبيع : لأن �لنار تعقد �أجز�ءه وت�سخنه فاإن بيع كياًل مل يجز لأنهما ل 
يت�ساويان يف �لكيل يف حال �لدخار و�إن بيع وزنًا مل يزد لأن �أ�سله �لكيل فال يجوز بيعه وزنًا (5) .
قال �لر�فعي(6): ول يجوز بيع �حلنطة �ملقلية باملقلية ول بغريها لتغريها عن هيئتها 

و�ختالف �حلبات يف �لتاأثر بالنار.
وحج���ة �ملالكي���ة : �أن قلي �لقمح وغريه من �حلبوب ناقل؛ لأن���ه يزل �ملعنى �ملق�سود 

من �لأ�سل غالبًا (7) .
و�خلال�س���ة: �أج���از �ملالكية �لبيع خلروج �حل���ب بالقلي عن �أ�سل���ه ، ومنع �جلمهور 

لنعد�م �لتماثل و�جلهل به؛ لختالف تاأثري �لنار فيها.
ولع���ل ق���ول �جلمهور هنا �أحوط، وق���ول �ملالكية له وجه �عتبار؛ م���ن حيث �إن �حلب 
�ملقلي خمتلف عن غري �ملقلي منفعًة ولكن ي�سكل على قول �ملالكية قلة �ل�سنعة وهي غري 
ناقل���ة عن �لأ�س���ل عند �ملالكية؛ �إذ �سرط���و� كرثتها وعظم �مل�سقة فيه���ا ��أعني �ل�سنعة 

�ملوؤثرة �لتي تنقل عن �لأ�سل� ول يظهر يل ذلك يف قلي �حلب. و�هلل �أعلم
 ال�شورة الثالثة: الت�شويق:

�ل�سويق: هو دقيق �ل�سعري �أو �ل�سلت �ملقلو، ويكون من �لقمح، و�لأكرث جعله من �ل�سعري(8) .

�نظر: �لهد�ية مع �لبناية 366/7، �جلوهرة �لنرية 492/1.  (1)
�نظر: �ملهذب 60/2، �لعزيز 91/4، مغني �ملحتاج 36/2.  (2)

�نظر: �ملغني 81/6، �سرح �ملنتهى 67/2، ك�ساف �لقناع 551/2.  (3)
�نظ���ر: �ل���درر يف �سرح �ملخت�س���ر لبهر�م 1363/3، �ل�س���رح �لكبري مع حا�سية �لد�سوق���ي 78/3، �ل�سرح   (4)

�ل�سغري مع حا�سية �ل�ساوي 395/3.
�ملهذب 60/2.  (5)
�لعزيز 91/4.  (6)

�نظر: �لدرر يف �سرح �ملخت�سر لبهر�م 1363/3.  (7)
�نظر: تاج �لعرو�ش 480/25.  (8)
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يرى �ملالكية (1)  �أن �لت�سويق ينقل �ل�سويق عن �أ�سله وهو �لقمح �أو �ل�سعري 
فيجوز بيع �ل�سويق باأ�سله وبدقيق �أ�سله متفا�سال ً؛ لأن �ملنفعة فيه و�لغر�ش خمالف 

للقمح و�لدقيق فوجب �أن يكونا جن�سني (2)  
فكما �أن جمرد �لقلي يعد ناقال عن �لأ�سل فمن باب �أوىل �لت�سويق؛ لجتماع �لأمرين (3).
وو�فق حممد و�أبو يو�سف �ملالكية يف �إجازة بيع �لدقيق بال�سويق خا�سة متفا�ساًل �إذ� 

كان يد� بيد. 
قال يف �لأ�سل (4) : ( وقال �أبو يو�سف وحممد �ل�سويق بالدقيق ل باأ�ش به يد� بيد و�إن 

كان �أحدهما �أكرث من �ساحبه فال باأ�ش به...).
و�لعل���ة عندهم���ا: لأنهما جن�س���ان؛ لختالف �ملق�س���ود لأنه يق�س���د بالدقيق �تخاذ 
�خلب���ز، و�لع�سائد ول يح�سل �سيء من ذلك بال�سوي���ق، و�إمنا هو يلت بال�سمن، و�لع�سل 
في���وؤكل كذلك �أو ي�سرب باملاء وكذلك �ل�سم خمتلف "و�إذ� �ختلف �جلن�سان فبيعو� كيف 

�سئتم بعد �أن يكون يد� بيد"(5) .
�أم���ا �ملذهب �ملعتمد عند �حلنفية وه���و ر�أي �أبي حنيفة (6) : فهو عدم جو�ز بيع �حلنطة 
بال�سويق متفا�سال ول مت�ساويًا كذلك عدم جو�ز بيع �لدقيق بال�سويق متفا�سال ول مت�ساويا.
وو�فقه���م يف ذل���ك �ل�سافعية (7)  و�حلنابلة (8)  فمنعو� بي���ع �لقمح بال�سويق وكذ� بيع 

�لدقيق بال�سويق مطلقًا.
ق���ال يف �لعناية (9)  معلاًل قول �حلنفية: (بيع �حلنط���ة بالدقيق �أو بال�سويق ل يجوز 
مت�ساوي���ا ول متفا�س���ال ل�سبهة �لرب���ا؛ لأنها مكيل���ة، و�ملجان�سة باقية م���ن وجه؛ لأنهما� 

�نظر: �ملدونة 51/3، �سرح �لتلقني للمازري 287/4، �ل�سرح �لكبري مع حا�سية �لد�سوقي 78/3.  (1)
�نظر: �سرح �لتلقني للمازري 287/4، �لدرر يف �سرح �ملخت�سر 1363/3.  (2)

�نظر: �ل�سرح �ل�سغري 395/3.  (3)
�لأ�سل ملحمد بن �حل�سن 53/5. و�نظر: �لهد�ية مع �لبناية 366/7.  (4)

�نظر: �لعناية على �لهد�ية 24/7، �جلوهرة �لنرية 492/1.  (5)
�نظر: �لأ�سل 53/5، �ملب�سوط178/12، �لهد�ية مع �لبناية 366�365�364/7.  (6)

�نظر: �ملهذب 60/2، �لعزيز 90/4، مغني �ملحتاج 36/2.  (7)
�نظر: �لإن�ساف 25/5، �سرح �ملنتهى 67/2،  ك�ساف �لقناع 550/2.  (8)

�لعناية �سرح �لهد�ية 23/7. ومثله يف �لبناية للعيني 364/7، �جلوهرة �لنرية 492/1.  (9)
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�أي �لدقي���ق و�ل�سوي���ق� من �أجز�ء �حلنط���ة؛ لأن �لطحن مل يوؤث���ر �إل يف تفريق �لأجز�ء، 
و�ملجتم���ع ل ي�س���ري بالتفريق �سيئ���ا �آخر ز�ئلة من وجه؛ لأن �خت���الف �جلن�ش باختالف 
�ل�س���م و�ل�س���ورة و�ملعاين كما بني �حلنطة و�ل�سعري وق���د ز�ل �ل�سم وهو ظاهر وتبدلت 
�ل�س���ورة و�ختلفت �ملعاين، فاإن م���ا يبتغي من �حلنطة ل يبتغي من �لدقيق، فاإنها ت�سلح 

لتخاذ �لك�سك(1) و�لهري�سة وغريهما دون �لدقيق و�ل�سويق.
ورب���ا �لف�سل بني �حلنطة و�حلنطة كان ثابتا قب���ل �لطحن وب�سريورته دقيقا ز�لت 

�ملجان�سة من وجه دون وجه، فوقع �ل�سك يف زو�له و�ليقني ل يزول بال�سك).
والعلة عند ال�شافعية: �أنه جن�ش فيه �لربا، فلم يجز �أن يباع منه ما ز�ل عن هيئة 

�لدخار، ب�سنعة �آدمي باأ�سله �لذي هو على هيئة �لدخار (2) .
ولأن �لنار دخلت فيه ، وعقدت �أجز�ءه فمنع �لتماثل (3) .

وعّلله احلنابلة: باأن كل و�حد منهما مكيل وي�سرتط يف بيع �ملكيل بجن�سه �لت�ساوي، 
وهو متعذر هنا؛ لأن �لنار قد �أخذت من �ل�سويق (4) .

ال�شورة الرابعة: الطبخ:
طب���خ �للح���م بالأبازير (5)  نقل عن �لأ�سل عند �ملالكي���ة؛ فيجوز �لتفا�سل بينه وبني 

�لنيء كما يجوز �لتفا�سل بينه وبني �ملطبوخ بغري �أبازير (6) .
ومن���ع �ل�سافعية (7) و�حلنابلة (8)  �لبي���ع يف هذه �ل�سورة مطلقًا فال يجوز بيع �للحم 

�لطري باملطبوخ ل متفا�سال ول مت�ساويًا.

ِقيق َو�للَّنب ويجفف َحتَّى يْطبخ َمتى �ْحِتيَج  ق���ال يف �ملعج���م �لو�سيط789/2: �لك�سك: َطَعام ي�سنع من �لدَّ  (1)
�إَِلْيِه َوُرمَبا عمل من �ل�ّسعري (َقاَل �ملطرزي ُهَو َفار�سي ُمعرب).

�لبيان 217/5.  (2)
�ملهذب 61/2.  (3)

�نظر: �ملبدع 133/4، ك�ساف �لقناع 550/2.  (4)
بفت���ح �لهمزة على وزن �أفع���ال جمع بزر بك�سر �ملوحدة وفتحها و�لك�سر �أف�سح قاله يف �ملحكم ويجمع �أبز�ر على   (5)
�أبازي���ر فه���و جمع �جلمع وهي �لتو�بل. كفلفل وكزبرة وكرويا و�أني�س���ون و�سمار وكمونني. قاله يف مو�هب �جلليل 
354/4. وقال �لدردير يف �ل�سرح �لكبري 77/3: وكذ� بالب�سل فمتى �أ�سيف للماء و�مللح �لب�سل كفى يف �لنقل.

�نظ���ر: �س���رح �لتلقني 299/4، �ل���درر يف �سرح �ملخت�سر لبه���ر�م 1363/3، �ل�سرح �لكب���ري مع �لد�سوقي   (6)
77/3، �ل�سرح �ل�سغري 395/3.

�نظر: �حلاوي �لكبري 118/5 ، بحر �ملذهب 467/4، منهاج �لطالبني مع مغني �ملحتاج 37/2.  (7)
�نظر: �سرح منتهى �لإر�د�ت 252/3، ك�ساف �لقناع 550/2.  (8)
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وحجتهم يف ذلك �أن تاأثري �لنار ل غاية له فيوؤدي �إىل �جلهل باملماثلة (1) .
ق���ال يف بح���ر �ملذه���ب (2)  معلال للمنع: ( ل يج���وز بحال...لأنهم���ا يتفا�سالن حال 

�لدخار؛ لأن �لنار تنق�ش �مل�سوي وتزيد يف �ملطبوخ ).
وق���ال �مل���اوردي (3) : ( كل م���ا دخلت���ه �لن���ار لنعق���اده و�جتماع �أجز�ئ���ه ومل تدخله 
لإ�سالح���ه وت�سفيت���ه، مل يجز �ملطبوخ من���ه بالنيئ؛ لأن �لنار نق�ست م���ن �أحدهما ومل 

تنق�ش من �لآخر).
ال�شورة اخلام�شة : �شي اللحم وجتفيفه باأبزار:

�س���ي �للحم بالنار باأب���ز�ر وجتفيفه بنار �أو �سم�ش �أو ه���و�ء بالأبز�ر ناقل عن �لأ�سل 
عند �ملالكية فيجوز �لتفا�سل بينه وبني �لنيء �أو �ملطبوخ بغري �أبز�ر (4) .

�أم���ا �إذ� �سوي �أو قدد من غري �أب���ز�ر خالطته فال ينتقل عن حكم �للحم �لطري، ول 
يجوز فيه �لتفا�سل (5) .

و�لعل���ة عند �ملالكية �أن �ل�سنعة ملا عظمت يف �سورة �لطبخ باأبز�ر و�ل�سي و�لتجفيف 
به���ا نقلت ع���ن �لأ�سل و�سريته جن�سًا �آخر ولذلك جاز �لتفا�سل بناء على حديث: ( فاإذ� 

�ختلفت هذه �لأ�سناف فبيعو� كيف �سئتم �إذ� كان يد� بيد) (6) .
ومن���ع �ل�سافعي���ة (7) و�حلنابلة (8) �لبيع يف هذه �ل�س���ورة �أي�سا ك�سابقتها مطلقًا فال 

يجوز بيع �للحم �لطري بامل�سوي ل متفا�سال ول مت�ساويًا.
وحجتهم يف ذلك �أن للنار تاأثري� ل غاية له فيوؤدي �إىل �جلهل باملماثلة (9) .

�نظر: مغني �ملحتاج 37/2. ونحوه يف ك�ساف �لقناع ولفظه: لأخذ �لنار من �أحدهما فتفوت �ملماثلة.  (1)
بحر �ملذهب للروياين 467/4.  (2)

�حلاوي �لكبري 118/5.  (3)
�نظ���ر: �ل���درر يف �سرح �ملخت�سر لبه���ر�م 1363/3، �ل�سرح �لكبري مع �لد�سوق���ي 77/3، �ل�سرح �ل�سغري   (4)

.395/3
�نظر: �سرح �لتلقني للمازري 299/4.  (5)

جزء من حديث عبادة بن �ل�سامت ر�سي �هلل عنه وقد �سبق تخريجه.  (6)
�نظر: �حلاوي �لكبري ، �ملهذب 60/2، منهاج �لطالبني مع مغني �ملحتاج 37/2.  (7)

�نظر: �ملغني 86/6.  (8)
�نظر: مغني �ملحتاج 37/2.   (9)
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ق���ال يف بح���ر �ملذهب (1) : ( ل يج���وز بحال...لأنهما يتفا�سالن ح���ال �لدخار؛ لأن 
�لنار تنق�ش �مل�سوي وتزيد يف �ملطبوخ ).

ولعل قول �ل�سافعية و�حلنابلة �أ�سوب؛ لأنه �أقرب لالحتياط ، ودليله �أقرب ل�سو�بط 
حترمي �لربا �لتي قررها �لفقهاء. و�هلل �أعلم.

المطلب الثاني
ال�شنعة غري املوؤثرة والتي ل تنقل عن الأ�شل

�سب���ق �أن بين���ا يف �ملطلب �لأول �ساب���ط �ل�سنعة �ملوؤثرة وذكرن���ا �أن �ملالكية هم من 
�نفردو� ب�سبطها من بني �ملذ�هب �لأربعة وكذلك هم هنا �أي�سا ي�سعون �سابطا لل�سنعة 

�لغري موؤثرة و�لتي ل تنقل عن �لأ�سل.
وخا�شة هذا ال�شابط: �أن �ل�سنعة متى قّلت وكانت ي�سرية مل توؤثر.

قال خليل يف �لتو�سيح (2) : ( و�ل�سنعة متى كرثت �أو طال �لزمان نقلت على �لأ�سح؛ 
لأن �مل�سنوع ي�سري معدً� لغري �لأ�سل... قال خليل: ملا ذكر �أن �جلن�ش �لو�حد من �لربوي 
ل يجوز فيه �لتفا�سل، �أتبعه باأن �ل�سنعة �إذ� كرثت �أو طال �لزمان تنقل على �لأ�سح؛ ... 

ومتى قّلت بغري نار مل تنقل على �لأ�سح...)
وق���ال يف رو�سة �مل�ستبني (3) : ( قوله : وما غريت���ه �ل�سنعة من �ملاأكول �سار كجن�ش 

�آخر. يريد �أن �ختالف �ملنافع و�ل�سنائع �ملق�سودة ت�سرّي جن�ش �لو�حد جن�سني. 
و�ل�ساب���ط: �أن �ل�سنعة �إن كرثت جدً�، و�أخرجت �مل�سن���وع عن �أ�سله فهي معتربة، 
و�إن قّلت فهي غري معتربة، و�جلمهور �أن طحن �حلبوب وعجنها بعد �لطحن ل يخرجها 

عن �أ�سلها؛ لقلة �ل�سنعة يف ذلك...).
�إذ� تبني هذ� فكل �ملذ�هب �لأربعة متفقة على �أن لل�سنعة تاأثري� يف �لنقل عن �لأ�سل 
يف بع�ش �لأحو�ل و�ل�سور – وقد �سبق بيانها�  ول تاأثري لها يف �أحو�ل �أخرى و�إن مل جند 

لهم �سابطا يف ذلك با�ستثناء �ملالكية �لذي متيزو� بال�سبط و�لتقعيد يف هذ� �لباب.

بحر �ملذهب للروياين 467/4.  (1)
�لتو�سيح على �بن �حلاجب خلليل 599/4.  (2)

رو�سة �مل�ستبني يف �سرح �لتلقني لبن بزيزة 943/2.  (3)
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و�لنتيجة �ملهمة �أن �لبيع مع حدوث هذه �ل�سنعة �لي�سرية قد ميتنع مطلقًا يف جميع 
�لأح���و�ل عن���د بع�ش �ملذ�هب ويجوز ب�س���رط �لتماثل عند �لبع����ش �إل �أن مقيا�ش معرفة 
�لتماثل هنا بالتحري كما �سيتبني لك من خالل �ل�سور �ملفردة يف كل �سنعة غري موؤثرة

فاإليك التف�شيل يف ذلك وباهلل التوفيق:
ال�شورة الأوىل: طحن احلب:

طحن �حلب حمل �تفاق بني �ملذ�هب �لأربعة �أنه غري ناقل عن �لأ�سل (1) .
قال �خلر�سي (2) : �لطحن ل ينقل �لقمح فال ي�سري �لدقيق جن�سا غريه؛ لأنه تفريق �أجز�ء 

على �مل�سهور. وكذلك �لعجن ل ينقل عن �لقمح و�لدقيق؛ لأنه �سم �أجز�ء باتفاق �ملتاأخرين.
ولكن �ختلفو� يف جو�ز بيع �لدقيق بحبه، كدقيق �حلنطة باحلنطة على قولني:

القــول الأول: مينع �لبيع مطلقا ل متفا�سال ول مت�ساويًا، وهذ� مذهب �حلنفية (3) 
، و�ل�سافعية (4) ، و�حلنابلة (5) .

القول الثاين: جو�ز �لبيع ب�سرط �لتماثل، وهو �مل�سهور من مذهب مالك (6) .
حجــة الفريــق الأول: �أن بي���ع �حلنطة بالدقي���ق بيع للحنط���ة بجن�سها متفا�سال، 
فح���رم، كبيع مكيلة مبكيلتني؛ وذلك لأن �لطحن قد فرق �أجز�ءها، فيح�سل يف مكيالها 
دون م���ا يح�سل يف مكيال �حلنطة، و�إن مل يتحقق �لتفا�سل، فقد جهل �لتماثل، و�جلهل 

بالتماثل كالعلم بالتفا�سل فيما ي�سرتط �لتماثل فيه (7) .
وحجــة الفريــق الثاين: �أن �لدقيق نف�ش �حلنطة، �إل �أن �حلنطة �أجز�ءها تفرقت 

فاأ�سبه بيع حنطة �سغرية �حلبات بحنطة كبرية �حلبات (8) .

�نظ���ر: �لهد�ي���ة مع �لبناية 364/7، �ل�س���رح �لكبري مع �لد�سوقي 77/3، �لعزي���ز للر�فعي 91/4، ك�ساف   (1)
�لقناع 550/2.

�سرح �خلر�سي على خمت�سر خليل 63/5.  (2)
�نظر: �لهد�ية مع �لبناية 365/7، �جلوهرة �لنرية 495/1  (3)

�نظر: �لعزيز 90/4، مغني �ملحتاج 36/2.  (4)
�نظر: �ملغني 81/6، ك�ساف �لقناع 550/2.  (5)

�نظر: �لتاج و�لإكليل 212/6، �ل�سرح �لكبري مع �لد�سوقي 77/3.  (6)

�نظر: �ملغني 82�81/6. ونحوه يف �لبناية عند �حلنفية 364/7.  (7)
�لعزيز للر�فعي 90/4.  (8)
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وخل����ش �مل���ازري (1)  �خل���الف يف بيان �سببه حي���ث قال: ( ماأخ���ذ �خلالف يف بيع 
�لقم���ح بالدقيق هل هما جن�سان يح���ل �لتفا�سل بينهما، �أو جن�ش و�حد ميكن �مل�ساو�ة �أو 

لميكن؟.
وق���د �عتل من ذه���ب �إىل �إمكانها: يقول �مل�ساو�ة �أن �لدقي���ق فقد عني �لقمح؛ لكون 

�أجز�ئه تفرقت و�أجز�ء �لقمح مل تتفرق، و�لتفرق و�لن�سام ل يخالف بني �ل�سيئني.
و�أجيب عن هذ� باأن هذ� �لتفرق يف �لأجز�ء يوقع يف �لتفا�سل لكون �لأجز�ء �لتي هي 
م���لء �ساع �أكرث من �لأجز�ء �لتي يف �لدقي���ق �لذي هو ملء �ساع، فاإذ� تفا�سلت �لأجز�ء 

و�سوهد �لتماثل يف �ملعيار عيانًا فاإن ذلك مينع منه لتحقق �لربا...).
ال�شورة الثانية: العجن:

�لعجن للدقيق كطحن �حلب حمل �تفاق بني �ملذ�هب �لأربعة �أنه غري ناقل عن �لأ�سل(2).

قال �بن ر�سد �جلد (3) : �لعجن لي�ش ب�سنعة فال يجوز بالدقيق متفا�سال باتفاق...
فقال �بن عرفة (4) : �ملذهب �أن �لطحن و�لعجن لغو.

و�خلالف هنا يف جو�ز بيع �لعجني بدقيقه �أو بحبه، فقد �ختلفو� يف ذلك على قولني:
القــول الأول: مين���ع �لبيع مطلقا ل متفا�سال ول مت�ساويًا، وهذ� مذهب �حلنفية(5) 

، و�ل�سافعية (6) ، و�حلنابلة (7) .
�لقول �لثاين: جو�ز بيع �لعجني بو�حد منهما ب�سرط �لتماثل، وتعترب �ملماثلة يف قدر 
�لدقيق حتريًا من �جلانبني يف بيع �لعجني بالقمح ويف جانب �لعجني �إذ� بيع بالدقيق وهو 

�مل�سهور من مذهب مالك (8) .

�نظر: �سرح �لتلقني 285/4.  (1)
�نظ���ر: �لهد�ي���ة مع �لبناية 364/7، �ل�س���رح �لكبري مع �لد�سوقي 77/3، �لعزي���ز للر�فعي 91/4، ك�ساف   (2)

�لقناع 550/2.
�نظر �لنقل عنه يف �لتاج و�لإكليل 212/6.  (3)
�نظر �لنقل عنه يف �لتاج و�لإكليل 212/6.  (4)

�نظر: �لهد�ية مع �لبناية 365/7، �جلوهرة �لنرية 495/1  (5)
�نظر: �لعزيز 90/4، مغني �ملحتاج 36/2.  (6)

�نظر: �ملغني 81/6، ك�ساف �لقناع 550/2.  (7)
�نظر: �لتاج و�لإكليل 212/6، �ل�سرح �لكبري مع �لد�سوقي 77/3.  (8)
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ال�شورة الثالثة: ال�شلق:
�ل�سلق و�ل�سلق يقال �سلق���ت �لفول �إذ� �أغليته بغلية خفيفة. َو�َسَلْقُت �لبقَل و�لبي�َش، 

�إذ� �أغليَته بالنار �إغالءة خفيفة (1) .
�سل���ق �لقمح �أو �لفول �أو �حلم�ش ل ينقل ع���ن �لأ�سل فلذ� ل يباع �لياب�ش بامل�سلوق 
منه���ا متفا�سال ول مت�ساوي���ًا �إل �لرتم�ش(2)  فاإن �سلقه ينقله ع���ن جن�سه كذلك تدمي�ش 

�لفول و�سلق �لفول �حلار ينقل وهذ� مذهب �ملالكية (3) .
 ق���ال �للخمي(4) : ل يج���وز �حلم�ش �ملبلول بالياب�ش متفا�س���ال؛ لأن ذلك لي�ش مما 
يط���ول ول يتكل���ف فيه كبري موؤن���ة، ول متماثال؛ لأنه رط���ب بياب�ش.وكذل���ك ياب�ش �لفول 

مب�سلوقه، وقد يجوز ذلك يف �لرتم�ش؛ لأنه ل يطول �أمره ويتكلف فيه موؤنة.
وقال �بن �لقا�سم: ل خري يف بي�ش م�سلوق بنيء منه لي�ش �ل�سلق �سنعة (5) .

وقال �لد�سوقي (6) : و�أحلق ب�سلق �لرتم�ش تدمي�ش �لفول و�سلق �لفول �حلار للكلفة �أي �مل�سقة 
وحينئذ فيجوز بيع �لفول �ملدم�ش و�لفول �حلار بالفول �لياب�ش، ولو متفا�سال �إذ� كان مناجزة.

هذ� �لتف�سيل يف مذهب �ملالكية �أفردته لأنهم ن�سو� على لفظ �ل�سلق
�أم���ا �ملذ�هب �لأخ���رى فتناولو� �مل�ساأل���ة يف بيع �لرطب بالياب�ش م���ن جن�سه ب�سورة 

عامة ومثلو� له ببيع �حلنطة �لرطبة بالياب�سة ومل ين�سو� على �ل�سلق بخ�سو�سه.
وهي يف معنى م�ساألة �ل�سلق؛ لأن �ل�سلق ي�سري �حلب رطبًا .

فاحلنفي���ة ن�سو� على جو�ز بيع �حلنطة �لرطبة بالياب�سة ب�سرط �لت�ساوي كيال وهو 
قول �أبي حنفية و�أبي يو�سف خالفا ملحمد �لذي مينع �لبيع يف هذه �ل�سورة (7) .

عاَم: �أغاله باملاء  �نظ���ر: �ل�سح���اح 1497/4. قال يف معجم �للغ���ة �لعربية �ملعا�سرة 1095/2: �سَل���ق �لطَّ  (1)
�حل���اّر دون �أن ي�س���اف �إليه �سيء من دهن وتو�بل. وجاء فيه �أي�سًا: �سلق: كثريً� ما ترد ت�سحيف �سلق �أي 

ُلوق: �نظر َم�ْسُلوق. طبخ. وفيه �أي�سًا: َم�سْ
َكل بعد نقعه. �نظر �ملعجم �لو�سيط 84/1. �لرتم�ش: �َسَجَرة َلَها حب مفلطح مر ُيوؤْ  (2)

�نظر: جامع �لأمهات �ش346، �لتاج و�لإكليل 213/6، �ل�سرح �لكبري مع �لد�سوقي 77/3، حا�سية �لعدوي   (3)
على �سرح �لر�سالة 146/2.
�لتب�سرة للخمي 3126/7.  (4)

�نظر �لنقل عنه: �لتاج و�لإكليل 213/6.  (5)
(6)  حا�سية �لد�سوقي على �ل�سرح �لكبري 73/3. وهذ� �لتقرير للدردير يف �ل�سرح �ل�سغري 394/3.

�نظر: �ملب�سوط 186/12، �لهد�ية مع �لعناية31/7، �ملحيط �لربهاين 353/6.  (7)
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ْطب بالياب�ش مطلقًا. ومنع �ل�سافعية (1)  و�حلنابلة (2)  بيع �لرَّ
فيكون قولهم متو�فقا مع �ملالكية: و�لعلة �أن �لعلم بالت�ساوي متعذر 

ق���ال يف ك�ساف �لقناع (3) : ( ول) ي�سح بيع (رطبه) �أي رطب جن�ش ربوي (بياب�سه 
َطب بالتمر و�لعنب بالزبيب و�حلنطة �ملبلولة �أو �لرطبة بالياب�سة) حلديث  ك) بيع (�لرُّ
�سع���د بن �أب���ي وقا�ش "�أن �لنب���ي � ملسو هيلع هللا ىلص � �سئل عن بيع �لرطب بالتم���ر؟ فقال: �أينق�ش 
�لرط���ب �إذ� يب����ش؟ قالو�: نع���م فنهى عن ذل���ك" (4) ...فعلل بالنق�س���ان �إذ� يب�ش وهذ� 

موجود يف كل رطب بيع بياب�سه )
تنبي���ه: قال �لع���دوي (5) : ( �عتربت �ملماثلة �ل�سرعية يف �لرب���وي مبعيار �ل�سرع فال 
يخرج عنه خ�سية �لوقوع يف �لربا، فال يباع قمح مثال مبثله وزنا ول نقد مبثله كيال، و�ملر�د 
بالكي���ل، و�لوزن �ل�سرعيني ما و�سعهما �ل�سلطان كذ� ذكرو� �أي فما �عتربه �ل�سلطان من 

كيل �أو وزن عمل عليه كما �أفاده يف �لتحقيق، فق�سية ما ذكرو�.
ول���و خالف و�سع �ل�سلط���ان و�سع من قبله كاأن يكون و�سع م���ن قبله �لكيل يف �لقمح 
وو�س���ع ه���و �لوزن فيه، ف���اإن مل يحفظ عن �ل�سارع يف �س���يء من �لأ�سياء معي���ار معني فبالعادة 
�لعام���ة كاللحم، و�جلنب يف كل بل���د �أو �خلا�سة كالأرز �ملختلف �لعادة في���ه باختالف �لبلد�ن، 
ف���ال يخ���رج يف بلد عم���ا �عتادته، ولو �عتي���د بوجهني �عترب باأيهم���ا �إن ت�ساوي���ا و�إل فاأكرثهما، 
ف���اإن مل يكونا موزونني ول مكيلني كالبي�ش فبالتحري، و�إن �قت�سى م�ساو�ة بي�سة ببي�ستني فاإن 
ع�س���ر �لوزن فيما �عتربت فيه �ملماثلة عن �ل�س���ارع وزنا لكونه يف �سفر �أو بادية جاز �لتحري �إن 
مل يتعذر حتريه لكرثته جد�، و�أما �لكيل، و�لعدد فال يع�سر�ن �إذ يجوز �لكيل بغري �ملعهود).

�نظر: �لعزيز 89/4، مغني �ملحتاج 36/2.  (1)
�نظر: �لإن�ساف 28/5، ك�ساف �لقناع 551/2.  (2)

ك�ساف �لقناع 551/2.  (3)
�أخرجه مالك 624/2، كتاب �لبيوع: باب ما يكره من بيع �لتمر حديث 22، و�أبو د�ود 655�654/3، كتاب   (4)
�لبي���وع: ب���اب يف �لتمر بالتمر حديث 3359، و�لرتمذي 528/3، كتاب �لبي���وع: باب ما جاء يف �لنهي عن 
�ملحاقلة و�ملز�بنة حديث 1225، و�لن�سائي 269/7، كتاب �لبيوع: باب ��سرت�ء �لتمر بالرطب، و�بن ماجة 
761/2، كت���اب �لتجار�ت: باب بي���ع �لرطب بالتمر حديث 2264، و�أحم���د 179/1، و�لد�رقطني 49/3، 
كت���اب �لبي���وع: باب: 204، 205، و�حلاكم 38/2، و�لبيهقي 294/5، كت���اب �لبيوع: باب ما جاء يف �لنهي 

عن بيع �لرطب بالتمر،وقال �لرتمذي: ح�سن �سحيح. وقال �حلاكم: هذ� حديث �سحيح.
حا�سي���ة �لع���دوي عل���ى كفاي���ة �لطال���ب �لرب���اين 74/2. و�نظ���ر: �لتو�س���ط للبه���ر�م 532/3، �ل�س���رح   (5)

�ل�سغري398/3.
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المبحث الثاني
 ال�شنعة الطارئة على الذهب والف�شة وما اأحلق بهما يف العلة

المطلب األول
ال�شنعة الطارئة على الذهب والف�شة

�تفقت �ملذ�هب �لأربعة على �أن �ل�سنعة �لطارئة على معدن �لذهب و�لف�سة لينقلها 
عن �أ�سلها مطلقا ولو عظمت وعليه فال بّد من �لتماثل �إذ� بيع م�سنوع منهما باأ�سله

فعند احلنفية:
ق���ال �بن عابدين يف �حلا�سية (1) : ( وكذ� يجوز بيع �إناء من غري �لنقدين مبثله من 
جن�س���ه ي���د� بيد نحا�س���ا كان �أو حديد�، �أو �إن كان �أحدهما �أثق���ل من �لآخر، بخالفه من 
�لذهب و�لف�سة فاإنه يجري ربا �لف�سل و�إن كانت ل تباع وزنا؛ لأن �لوزن من�سو�ش عليه 

فيهما فال يتغري بال�سنعة فال يخرج عن �لوزن بالعادة)
وعند املالكية:

ق���ال �ل�ساوي يف حا�سيته على �ل�سرح �ل�سغري (2) : (قوله: [بالأو�ين منه] : �أي من 
�لنحا����ش �إن كانت نحا�سا، �أو من �لق�سدي���ر �إن كانت ق�سدير�، �أو من �حلديد �إن كانت 
حديد�، �أو من �خل�سب �إن كانت خ�سبا، �أو من �لطني �إن كانت طينا، لكن ل تخرج �أو�ين 
�لط���ني عن �أ�سلها �إل باحلرق على م���ا يظهر وهذ� كله بخالف �أو�ين �لنقد و�أما هي فال 

تخرج عن �أ�سلها بحال).
وقال �لزرقاين (3) : ( ول يرد بيع �آنية �لذهب و�لف�سة؛ لأن �لكالم فيما يجوز وهي ل 
جت���وز لكن �إن وقع �سح...قلت �سحة بيع �أو�ين �لنقد بعد �لوقوع حممولة على بيعها بغري 

حا�سي���ة �ب���ن عابدين 423/7. و�نظر مثله يف: �لبحر �لر�ئق 140/6، حا�سية �ل�سلبي على تبيني �حلقائق   (1)
.451/4

حا�سية �ل�ساوي على �ل�سرح �ل�سغري 405/3.  (2)
�سرح �لزرقاين على خليل 95/5.  (3)
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�لع���ني �أو به���ا من غري �سنفها �أو ب�سنفها لكن مثاًل مبثل ي���ًد� بيد و�إل مل ي�سح. وقولهما 
�إن وق���ع �سح يقت�س���ي �أن بيع �ملحلى �ملحرم �حللية ي�س���ح و�إن مل يجتمعا يف دينار ولي�ش 
كذلك...و�لف���رق �أن �ملحل���ى فيه بيع ملا في���ه من عر�ش و�سرف بخ���الف �خلال�ش فاإنه 

حم�ش �سرف وما فيه علتان �أقوى مما فيه علة و�حدة).
وعند ال�شافعية:

قال �ل�سربيني (1) : ( وعلة �لربا يف �لذهب و�لف�سة جن�سية �لأثمان غالبا كما �سححه 
يف �ملجموع، ويعرب عنها �أي�سا بجوهرية �لأثمان غالبا، وهي منتفية عن �لفلو�ش وغريها 
من �سائر �لعرو�ش ل �أنها قيم �لأ�سياء كما جرى عليه �ساحب �لتنبيه؛ لأن �لأو�ين و�لترب 
و�حلل���ي يج���ري فيها �لربا كما مر، ولي�ش مما يقوم بها، و�ح���رتز بغالبا عن �لفلو�ش �إذ� 
ر�جت فاإنه ل ربا فيها كما تقدم، ول �أثر لقيمة �ل�سنعة يف ذلك حتى لو ��سرتى بدنانري 

ذهبا م�سوغا قيمته �أ�سعاف �لدنانري �عتربت �ملماثلة ول نظر �إىل �لقيمة).
وعند احلنابلة:

ق���ال يف �لك�ساف (2) : ول) يجري �لربا �أي�سا (فيما ل يوزن) عرفا (ل�سناعته) ولو 
كان �أ�سل���ه �لوزن، غري �ملعمول من �لنقدين، (كاملعمول من �ل�سفر و�حلديد و�لر�سا�ش 

ونحوه) ، كاخلو�مت من غري �لنقدين).
وقال يف �سرح �ملنتهى(3) : (ول) ربا (فيما ل يوزن عرفا ل�سناعة) لرتفاع �سعره بها 

(من غري ذهب �أو ف�سة) فاأما �لذهب و�لف�سة فيحرم فيهما مطلقا)
راأي معا�شر:

ورد يف فتاوى �للجنة �لد�ئمة يف �سو�بط �لربا قولهم (4) : ( ل يجوز بيع �مل�سوغ من 
�لذهب و�لف�سة بجن�سه باأكرث من وزنه مقابل �ل�سنعة) .

وقولهم هذ� مت�سق مع ما �سبق نقله عن �ملذهب �لأربعة من كون �ل�سنعة ل تخرج معدن 
�لذهب و�لف�سة عن �أ�سلهما مهما كرثت في�سرتط فيهما �لتماثل �إذ� بيع �أحدهما بجن�سه

مغني �ملحتاج 34/2. و�نظر مثله يف: حتفة �ملحتاج 279/4،   (1)
ك�ساف �لقناع 548�547/2.  (2)

دقائق �أويل �لنهى 64/2. ونحوه �أي�سًا يف مطالب �أويل �لنهى158/3.  (3)
فتاوى �للجنة �لد�ئمة 501/13.  (4)
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ك���ذ� ماورد يف قر�ر جمم���ع �لفقه �لإ�سالمي ذي �لرق���م 84(1/9) (1) : ( تاأكيد ما 
ذهب �إليه عامة �لفقهاء من عدم جو�ز مبادلة �لذهب �مل�سوغ بذهب م�سوغ �أكرث مقد�رً� 
منه؛ لأنه ل عربة يف مبادلة �لذهب بالذهب باجلودة �أو �ل�سياغة، لذ� يرى �ملجمع عدم 
�حلاج���ة للنظ���ر يف هذه �مل�ساألة مر�عاة لكون هذه �مل�ساأل���ة مل يبق لها جمال يف �لتطبيق 
�لعمل���ي، لع���دم �لتعامل بالعمالت �لذهبية بعد حلول �لعم���الت �لورقية حملها، وهي �إذ� 

قوبلت بالذهب تعترب جن�سًا �آخر).

المطلب الثاني
ال�شنعة الطارئة على املوزونات من غري الطعام عدا الذهب والف�شة

�سب���ق �أن بينا �أن �لعلماء �ختلفو� يف علة جريان �لربا يف �لذهب و�لف�سة فمنهم من 
ر�أى �لعلة فيهما غلبة �لثمينة �أو مطلق �لثمنية

ومنهم من راأى اأن العلة هي الوزن.
فم���ن عل���ل بالثمنية فال يج���ري �لربا فيما ع���د� �لذهب و�لف�سة م���ن �ملعادن وهذ� 
مذه���ب �ملالكية و�ل�سافعي���ة �إل �أن �ملالكية تناولو� هذه �مل�ساأل���ة من جانب حرمة �ملز�بنة 

و�سبطو� �ل�سنعة �لتي تنقل عن �لأ�سل وتنتفي معها حرمة �ملز�بنة (2) . 
ق���ال �لدردي���ر يف �أقرب �مل�سالك مع �ل�سرح �ل�سغ���ري (3) : و) �نتقل (غريه) �أي غري 

�لطعام عن �أ�سله (ب�سنعة معتربة) : �أي عظيمة كالأو�ين، ل بهينة كالفلو�ش).
� و�أم���ا من عل���ل بالوزن وهم �حلنفية و�حلنابلة فيجري �لربا عندهم يف كل موزون 

بيع بجن�سه كاحلديد و�لنحا�ش و�لر�سا�ش و�لذهب و�لف�سة.
وقد ن�ش �حلنفية و�حلنابلة على �أن �ل�سنعة �لطارئة على �ملوزونات �لربوية تنقلها 

جملة �ملجمع �لفقهي �لعدد �لتا�سع ج65.  (1)
عرف �ملالكية �ملز�بنة باأنها: بيع جمهول مبجهول من جن�سه، �أو بيع جمهول وزنه �أو كيله �أو عدده مبعلوم   (2)
ق���دره م���ن جن�س���ه: كجز�ف من قمح �أو غ���ريه باإردب منه. ويك���ون يف �لطعام وغ���ريه؛ كالقطن و�حلديد 
وغريهما من �ملثليات. �نظر: �لتو�سيح خلليل 323�322/4، �ل�سرح �ل�سغري مع حا�سية �ل�ساوي 403/3.

�ل�سرح �ل�سغري 404/3.  (3)
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ع���ن �أ�سله���ا فيجوز �أن تب���اع باأ�سلها مع �لتفا�سل ولكن �سريط���ة �أن تخرجه �ل�سنعة عن 
�لوزن. وز�د �حلنفية �أن يقع �لبيع يد� بيد.

ق���ال يف �ملب�س���وط (1) : ( وكذلك لو �أ�سل���م �سيفا يف �سيء مما ي���وزن كان جائز� لأن 
�ل�سي���ف خرج م���ن �أن يكون موزونا ع���ادة �إل يف �حلديد فاإنه ل يج���وز �إ�سالم �ل�سيف يف 
�حلدي���د للمجان�س���ة كذل���ك كل �إناء خ���رج بال�سنعة من �ل���وزن فال باأ�ش ب���اأن ي�سلمه يف 

�ملوزونات �إل يف نوعه.
ول باأ����ش باأن يبيع �إناء م�سوغا باإن���اء م�سوغ من نوعه يد� بيد و�إن كان �أكرث منه يف 

�لوزن �إذ� كان ذلك �لإناء ل يباع وزنا؛ لأنه عددي متفاوت كالثياب. 
وه���ذ� بخالف �أو�ين �لف�سة و�لذهب فاإنه يجري فيه���ا ربا �لف�سل و�إن كانت ل تباع 
وزن���ا يف �لع���ادة لأن �سف���ة �لوزن يف �لذه���ب و�لف�س���ة من�سو�ش عليها ف���ال يتغري ذلك 
بال�سنعة ول يخرج من �أن يكون موزونا بالعادة و�لعادة ل تعار�ش �لن�ش فاأما يف �حلديد 
و�ل�سبه وما �أ�سبه ذلك �سفة �لوزن ثابتة يف �لعرف فيخرج من �أن يكون موزونا بال�سنعة 

وبالعرف وبتعارف �لنا�ش بيع �مل�سوغ منه عدد�).
وق���ال يف ك�س���اف �لقن���اع (2) : ( فال يج���وز بيع م�سن���وع من �ملوزون���ات مل تخرجه 

�ل�سناعة عن �لوزن بجن�سه (�إل مبثله وزنا) �سو�ء ماثله يف �ل�سناعة �أو ل...
(ول) يجري �لربا(3)  �أي�سا (فيما ل يوزن) عرفا (ل�سناعته) ولو كان �أ�سله �لوزن، 
غري �ملعمول من �لنقدين، (كاملعمول من �ل�سفر و�حلديد و�لر�سا�ش ونحوه) ، كاخلو�مت 

من غري �لنقدين.
(و) ك (�للج���م و�لأ�سط���ال و�لإب���ر و�ل�سكاك���ني و�لثي���اب و�لأك�سي���ة م���ن حرير وقطن 
وغريهما) ك�سوف و�سعر ووبر (فيجوز بيع �سكني ب�سكينتني و) بيع (�إبرة باإبرتني ونحوه...).

�ملب�سوط لل�سرخ�سي183/12. و�نظر نحوه يف �لبحر �لر�ئق 140/6، حا�سية �بن عابدين 423/7.  (1)
ك�ساف �لقناع �547/2 548. و�نظر نحوه يف: �ملغني 59/6، �لإن�ساف 15/5.  (2)

�أطلق جريان �لربا في�سمل ربا �لف�سل و�لن�ساء . وعبارة ( �لإن�ساف 15/5) تقييده بربا �لف�سل ولفظه:   (3)
فعل���ى �ملذه���ب يف �أ�سل �مل�ساأل���ة: هل يجوز �لتفا�س���ل فيما ل ي���وزن ب�سناعة �أم ل؟ في���ه رو�يتان. وذلك 
كاملعم���ول من �لذه���ب و�لف�سة و�ل�سفر و�حلدي���د و�لر�سا�ش ونحوه وكاملعمول م���ن �ملوزونات كاخلو�مت 

و�لأ�سطال...
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راأي الباحث:
م���ن وجهة نظر �لباحث �أن علة جريان �لربا يف غ���ري �ملطعوم هي مطلق �لثمنية ول 
دخ���ل للوزن فيها وقد �سبق بينا ذلك وبي���ان �ملاأخذ �لذي �أخذ على �لتعليل بالوزن و�أنه ل 

يتو�فق مع تغري �لنقد مع تغري �لزمن.
وبن���اء� عل���ى ذلك ف���ال �أرى �إ�س���كال ول حرمة يف بي���ع �ملعادن �ملوزون���ة عد� �لذهب 
و�لف�س���ة متفا�سلة �سو�ء طرئ عليها �سنعة تخرجها عن �أ�سلها �أم ل؛ لعدم جريان �لربا 

فيها �أ�سال. وهو ر�أي �ل�سافعية . و�هلل �أعلم.

اخلامتة
النتائج:

�أهم �لنتائج �لتي تو�سلت لها من خالل هذ� �لبحث تكمن يف �لنقاط �لآتية:
�أن �لعل���ة �لر�جحة جلريان �لربا يف �لذه���ب و�لف�سة هي مطلق �لثمنية �أو غلبة . 1

�لثمنية فهي �أكرث �ن�سابطا من �لتعليل بالوزن �لذي خرج به �لعمالت �ملعا�سرة 
كالورق �لنقدي وغريها مما �سيجد ويظهر.

�أن معدن �لذهب و�لف�سة ل ينتقل عن �أ�سله ولو عظمت �ل�سنعة عند جماهري �لفقهاء.. 2
�ل�سنع���ة �إن كرثت جدً�، و�أخرج���ت �مل�سنوع عن �أ�سله فه���ي معتربة، و�إن قّلت . 3

فهي غري معتربة وهذ� �ل�سابط للمالكية يف �لأجنا�ش �لربوية من �ملطعومات.
�حلنفية يرون �أن �ل�سنعة موؤثرة ومل ي�سبطوها ب�سابط بنّي فاأجازو� بيع �لأ�سل . 4

و�مل�سن���وع من���ه متفا�سال يف بع�ش �ل�سور كاملالكية وميك���ن ��ستنتاج �سابطهم 
ب���اأن �ل�سنع���ة �إذ� �أخرجت �مل�سنوع ع���ن علة �لأ�سل  �لتي ه���ي �جلن�ش و�لقدر 

�أثرت و�إل فال.
�ل�سافعية و�حلنابلة ميكن �أن يقال عن مذهبهم يف م�ساألة �ل�سنعة باأنها موؤثرة . 5

بال�سل���ب فيمنعون �لبيع مطلقا بني �لأ�سل و�مل�سنوع منه تعليال بانعد�م �لتماثل 
كاملطحون و�حلب.

�ملعدوم �سرعا كاملعدوم ح�سًا وهذه �لقاعدة تفيدنا يف �حلكم على بع�ش �لنو�زل . 6
�ملعا�سرة .

و�هلل �أعلم و�سلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�سحبه �أجميعن، و�حلمد �هلل رب �لعاملني.
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فهر�س امل�شادر واملراجع
�ل�ستذكار �جلامع ملذ�هب فقهاء �لأم�سار وعلماء �لأقطار فيما ت�سمنه �ملوطاأ من معاين . 1

�ل���ر�أي و�لآثار، و�سرح ذلك كله بالإيجاز و�لخت�س���ار، للحافظ �أبي عمر يو�سف �بن عبد 
�ل���رب �ملالكي.ت(463ه����). حتقيق ح�سان عبد �ملن���ان و د/حممود �أحم���د �لقي�سية. ط/ 

�لر�بعة1423ه�� 2003م. موؤ�س�سة �لند�ء. 
�لأ�سل �ملع���روف باملب�سوط. تاأليف حممد بن �حل�سن �ل�سيب���اين. ت(189ه�). ط/�إد�رة . 2

�لقر�آن  و�لعلوم �لإ�سالمية� كر�ت�سي.
�أقرب �مل�سالك ملذهب �لإمام مالك. تاأليف �ل�سيخ �أحمد بن حممد بن �أحمد �لدردير ت: . 3

(1201ه�). ط/ مكتب �أيوب. كانو�نيجرييا.
�لإن�ساف يف معرفة �لر�جح من �خلالف على مذهب �لإمام �أحمد بن حنبل. تاأليف عالء . 4

�لدي���ن �أبي �حل�سن علي بن �سليمان �مل���رد�وي ت (885ه). ط/�لأوىل 1419ه. د�ر �إحياء 
�لرت�ث �لعربي.

�لبح���ر �لر�ئق �لبحر �لر�ئ���ق �سرح كنز �لدقائق، لالإمام زي���ن �لدين �إبر�هيم بن حممد . 5
�ملعروف ب�(�بن جنيم ) �حلنفي. ت(970ه�). ط/ د�ر �ملعرفة.

بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد. لالإمام �لقا�سي �أبي �لوليد حممد �أحمد بن حممد �أحمد . 6
ب���ن ر�س���د �لقرطبي �لأندل�س���ي. �ل�سهري (بابن ر�س���د �حلفي���د). ت(595). حتقيق عبد 

�لرز�ق �ملهدي. ط/ د�ر �لكتاب �لعربي.
بد�ئ���ع �ل�سنائ���ع يف ترتي���ب �ل�سر�ئ���ع. تاأليف �لإم���ام عالء �لدي���ن �أبي بكر ب���ن م�سعود . 7

�لكا�س���اين �حلنفي. ت(587ه����). ط/�لأوىل – بدون ذكر �ل�سن���ة� د�ر �لفكر. وط: د�ر 
�لكتاب �لعربي � بريوت، ط/�لثانية 1982م.

بلغ���ة �ل�سالك لأقرب �مل�سالك ( حا�سية �ل�س���اوي على �ل�سرح �ل�سغري للدردير) . تاأليف . 8
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الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

ملخ�س البحث باللغة العربية
�إن مبا�س���رة �لأم���و�ل �لعامة بحاجة ما�س���ة �إىل �أمناء خمل�سني للقي���ام و�لإ�سر�ف 
عليه���ا، ومتابعته���ا وتطويره���ا، فكل ما كان بن���اوؤه متقنًا حمكمًا كان ذل���ك �سبب يف قوة 

�لدولة وبقاوؤها، وقدرتها على مو�جهة �لتحديات و�لتطور�ت �مل�ستمرة.
و�لبح����ث عبارة ع����ن �سبعة مباحث ، تناول����ت يف املبحث الأول : تو�سي����ح معنى �لأمو�ل 
�لعامة يف �للغة ويف �ل�سريعة �لإ�سالمية ويف �لنظام �ل�سعودي ومعنى مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .

ويف املبحث الثاين : �أق�سام �لأمو�ل �لعامة 
ويف املبحــث الثالــث : �لأ�سخا����ش �ملوكل لها مبا�س���رة �لأمو�ل �لعام���ة يف �ل�سريعة 

�لإ�سالمية ويف �لنظام �ل�سعودي .
ويف املبحث الرابع : وظائف �جلهات �ملوكل لها مبا�سرة �لأعمال �لعامة يف �ل�سريعة 

�لإ�سالمية ويف �لنظام �ل�سعودي .
ويف املبحــث اخلام�س وال�شاد�س وال�شابع : �سروط ومميز�ت و�لتز�مات من يبا�سر 

�لأمو�ل �لعامة .
و�لبح���ث ذو �أهمي���ة لالأمو�ل �لعامة، ومعرفة �لأح���كام �ل�سرعية و�لنظامية لكل من 

يتعامل بها، و�أهمية ذلك لتعلقها بامل�سلحة �لعام .

English-language search summary
To direct the public funds desperately honest loyal to the conduct, 

supervision, and pursued and developed, it was built because it was 
tight holograms in the strength and survival of the State and its ability 
to meet challenges and ongoing developments.

Search a seven detectives, in the first section to clarify the meaning 
of public funds in the language and in Islamic law in Saudi Arabia and 
directly involved.

In the second section and sections in the third topic deals with persons 
entrusted with public funds directly in Islamic law in Saudi Arabia.
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ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

In the fourth section the principal actors jobs directly in Islamic law 
and public works in the system.

In the fifth, sixth and seventh research conditions and characteristics 
and responsibilities of proceeds of public funds.

Research of importance to public funds, legal provisions and 
regulatory knowledge for both deals, and the importance it attached 
to the public interest.

املقدمة
�إن �حلم���د هلل، نحم���ده ون�ستعين���ه، ون�ستغف���ره ون�ستهدي���ه، ونعوذ ب���اهلل من �سرور 
�أنف�سن���ا، وم���ن �سيئ���ات �أعمالنا. من يهده �هلل ف���ال م�سل له، ومن ي�سل���ل فال هادي له، 
و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له، و�أ�سهد �أن حممدً� عبده ور�سوله، و�سفيه من 
خلقه وخليله، �لرحمة �مل�سد�ة، و�لنعمة �ملهد�ة �إىل �خللق �أجمعني. �سلى �هلل عليه وعلى 

�آله و�أ�سحابه و�لتابعني لهم باإح�سان �إىل يوم �لدين . 
�لله���م �إين �أ�ساأل���ك جّدً� مقرونًا بالتوفيق، وعلمًا بريئ���ًا من �جلهل، وعماًل عرّيًا من 
�لري���اء، وقوًل مو�سحًا بال�سو�ب، وحاًل د�ئرًة مع �حل���ق، و�سحَة حجٍة بعيدة من مر�ش 

�سبهة، حتى ل �أزل ول �أعرث فيما �أقدمت عليه. 
اأما بعد :

ف���اإن �لقطاع �ملايل م���ن �لأركان �لرئي�سة �لتي تقوم وت�ستند عليها �أي دولة، و�إن هذ� 
�لرك���ن بحاجة ما�س���ة �إىل �أمناء خمل�سني للقيام و�لإ�سر�ف علي���ه، ومتابعته وحت�سينه، 
ف���كل م���ا كان بناوؤه متقنًا حمكم���ًا كان ذلك �سبب يف قوة �لدول���ة وبقاوؤها، وقدرتها على 
مو�جه���ة �لتحديات و�لتطور�ت �مل�ستم���رة. ولقد �آثرت �أن يكون هذ �لبحث عن �ل�سو�بط 
�ل�سرعي���ة و�لنظامية ملبا�سرة �لأم���و�ل �لعامة، وذلك ملا لالأمو�ل �لعامة من �أهمية كبرية 
يف بن���اء �أي دول���ة، وحاجتها �إىل �لإ�سر�ف و�لقيام عليها من قبل �أمناء خمل�سني؛ ليكون 
عملهم �ملتقن و�ملحكم �أحد �لركائز �لهامة �لتي تقوم عليها دولتهم، و�إن هوؤلء �لقائمني 
عليه���ا بحاجة �إىل معرف���ة �ل�سو�بط �ل�سرعي���ة و�لنظامية �لتي ت�سب���ط �أعمالهم وتبني 
�خت�سا�ساته���م و�سالحياتهم و�لأعم���ال �ملنوطة بهم ، وتبني مميز�ته���م وم�سوؤولياتهم 
و�لأح���كام �ملت�سل���ة بذلك، وهو م���ا تطرقت �إليه يف هذ� �لبحث، �ل���ذي ��ساأل �هلل – عز 

وجل – �أن يكون خال�سًا لوجهه �لكرمي، و�أن يكون نافعًا مفيد�ً . 
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ت�شاوؤلت البحث :
البحث يجيب عن الت�شاوؤلت التالية :

ماهي �لأمو�ل �لعامة ؟ وما �ملق�سود بها يف �للغة، و�ل�سريعة �لإ�سالمية، و�لنظام ؟. 1
ما �ملق�سود مببا�سرة �لأمو�ل �لعامة ؟. 2
ما هي �أق�سام �لأمو�ل �لعامة ؟. 3
من هم �لأ�سخا�ش �ملوكل لهم مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة ؟. 4
ماهي وظائف �جلهات �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة ؟. 5
ماهي �سروط ومميز�ت و�لتز�مات من يتوىل مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة ؟. 6

م�شكلة البحث :
�لأمو�ل �لعامة من �لأركان و�لأ�س�ش �لتي تقوم وت�ستند عليها �أي دولة ، و�سبطها   
ورعايته���ا و�لإ�س���ر�ف عليها هو �لطريق لقوة �لدول وبقاوؤه���ا ومناوؤها ، و�إن هذه �لأمو�ل 
بحاج���ة �إىل معرف���ة ماهيتها ، و�أق�سامه���ا ، ومن ميلك �ل�سالحية و�حل���ق يف �لإ�سر�ف 
عليه���ا و�لت�سرف فيها ومبا�سرتها ، وبيان �لو�جبات و�ل�س���روط و�للتز�مات �لتي تتعلق 

مبن يبا�سرها وي�سرف عليها.
فالبحث يبني ويو�سح �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لنظامية ملبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .

الدرا�شات ال�شابقة :
الدرا�شة الأوىل : حماية املال العام يف الفقه الإ�شامي .

للدكت���ور نذي���ر بن حممد �لطي���ب �أوهاب، �أكادميي���ة نايف �لعربية للعل���وم �لأمنية، 
مركز �لدر��سات و�لبحوث، �لطبعة �لأوىل، �لريا�ش، 1422ه� � 2001م .

و�لباح���ث حتدث فيه عن مفهوم �ملال �لع���ام و�ملال �خلا�ش و�لفرق بينهما، ومفهوم 
ملكي���ة �لدولة وتكييفها و�لتمييز بينها وب���ني �مللكية �لعامة، و�حلماية �ملدنية للمال �لعام 
و�لقو�ع���د �ملقررة لهذه �حلماية، و�حلماية �جلنائية للمال �لعام، و�أهم �جلر�ئم �لو�قعة 

على �ملال �لعام و�لعقوبة �ملقررة عليها .
وبحث���ي يختلف عنه يف �أنه يتناول �ل�سو�بط �ل�سرعي���ة و�لنظامية لوظائف مبا�سرة 
�لأم���و�ل �لعام���ة من حيث بيان �ملق�سود به���ا، و�جلهات �ملوكل لها �ملبا�س���رة و�لت�سرف فيها ، 
و�ل�سروط و�مل�سوؤوليات فيمن يبا�سرها، وذلك يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لنظام �ل�سعودي .
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ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

الدرا�شة الثانية : حماية املال العام ودين ال�شريبة .
للباح���ث �أجمد نبيه عبد �لفتاح لبادة، ر�سالة ماج�ستري يف �ملنازعات �ل�سريبية   

بكلية �لدر��سات �لعليا يف جامعة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ش بفل�سطني، 2006م .
و�لباحث تناول فيها �ملال �لعام ومفهومه �لقانوين، و�لجر�ء�ت و�لو�سائل �لقانونية حلماية 
�ملال �لعام، و�لدين �ل�سريبي، وقدرة �لقو�نني �ل�سريبية �لفل�سطينية على حماية دين �ل�سريبة .
وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لنظامية لوظائف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعام����ة من حيث بيان �ملق�سود بها، و�جلهات �ملوكل لها �ملبا�سرة و�لت�سرف فيها، و�ل�سروط 

و�مل�سوؤوليات فيمن يبا�سرها، وذلك يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لنظام �ل�سعودي .
الدرا�شة الثالثة : اإدارة املال العام يف ال�شنة النبوية ) درا�شة حديثية مو�شوعية ( .

للباحثة هيام عبد �حلميد �بر�هيم �لوريكات، ر�سالة ماج�ستري يف �حلديث �ل�سريف، 
كلية �لدر��سات �لعليا، �جلامعة �لأردنية، 2006م .

و�لباحث���ة تناولت فيها �لد�رة �ملالية �لعامة يف ع�سر �لر�سول � ملسو هيلع هللا ىلص � و�ملو�رد �ملالية 
�لعام���ة، و�لنفقات �لعام���ة، و�جلهاز �لإد�ري �مل���ايل �لعام، وحماية �مل���ال �لعام وعقوبة 

�لعتد�ء عليه .
وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لنظامية لوظائف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعام����ة من حيث بيان �ملق�سود بها، و�جلهات �ملوكل لها �ملبا�سرة و�لت�سرف فيها، و�ل�سروط 

و�مل�سوؤوليات فيمن يبا�سرها، وذلك يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لنظام �ل�سعودي .
الدرا�شة الرابعة : ا�شتغال الوظيفة يف العتداء على املال العام يف الفقه الإ�شامي .

للباحث �أمين فاروق �سال���ح زعرب، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم �لفقه �ملقارن، كلية   
�ل�سريعة و�لقانون، �جلامعة �لإ�سالمية، غزة، 1428ه� � 2007م .

و�لباح���ث تناول فيها حقيقة �لوظيف���ة و�سروط تقلدها، و�لعت���د�ء على �ملال �لعام 
و�سوره وحكمه وعقوبته ، و�لرقابة و�أثرها يف حفظ �ملال �لعام .

وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لنظامية لوظائف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعامة من حيث بيان �ملق�سود بها، و�جلهات �ملوكل لها �ملبا�سرة و�لت�سرف فيها ، و�ل�سروط 

و�مل�سوؤوليات فيمن يبا�سرها، وذلك يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لنظام �ل�سعودي .
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منهج البحث :
اتبعت بعد عون اهلل وتوفيقه يف البحث ما يلي:

جمع �ملادة �لعلمية من م�سادرها �لأ�سلية .. 1
ذكر �لدر��سة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية ثم �لنظام .. 2
�سياغة �لبحث باأ�سلوب علمي دقيق و��سح، �أماًل يف �إ�سافة �أكرب قدر من �لقيمة . 3

�لعلمية و�لفنية يف �لبحث .
توثي���ق �لن�سو����ش و�ملنقولت من م�سادره���ا �ملعتمدة، وتوثي���ق �لآر�ء و�لأفكار . 4

ون�سبتها �إىل �أ�سحابها .
عزو �لآيات �لقر�آنية مع ذكر ��سم �ل�سورة، ورقم �لآية، وكتابتها بالر�سم �لعثماين .. 5
تخري���ج �لأحادي���ث �لنبوية فاإن كان يف �ل�سحيح���ني �أو �أحدهما �كتفيت بذلك، . 6

و�إن كان يف غريهما خرجته من كتب �ل�سنة �ملعتمدة، مع بيان درجته . 
تخريج �لآثار من م�سادرها ومظانها �ملعتمدة . . 7
�لتعريف بالأعالم و�لألفاظ �لتي حتتاج �إىل تعريف . . 8
�لرتجمة لالأعالم �لو�رد ذكرهم يف �لبحث . . 9

كتابة �ملو�د �لنظامية وبيان �لأنظمة �لتابعة لها . . 10
�للتز�م بعالمات �لرتقيم �ملتعارف عليها .. 11
�إتباع �لتوثيق �لعلمي يف �لتهمي�ش .. 12

خطة البحث
تناولت يف بحثي �ل�سو�بط �ل�سرعية و�لنظامية لوظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة   

من خالل مقدمة و�سبعة مباحث، كالتايل :
• �ملقدمة .	

املبحث الأول : تعريف الأموال العامة، وفيه اأربعة مطالب : 
• �ملطلب �لأول : تعريف �لأمو�ل �لعامة يف �للغة .	
• �ملطلب �لثاين : تعريف �لأمو�ل �لعامة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية .	
• �ملطلب �لثالث : تعريف �لأمو�ل �لعامة يف �لنظام .	
• �ملطلب �لر�بع : �ملق�سود مببا�سرة �لأمو�ل �لعامة .	



176
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ
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املبحث الثاين : اأق�شام الأموال العامة .
املبحث الثالث : الأ�شخا�س املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة، وفيه مطلبان :

• املطلب الأول : �لأ�سخا�ش �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية.	
• املطلب الثاين : �لأ�سخا�ش �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف �لنظام، وفيه فرعان :	

• الفرع الأول : �لوظائف �خلا�سعة لنظام �خلدمة �ملدنية .	
• الفرع الثاين : �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لعامة غري �خلا�سعة لنظام �خلدمة �ملدنية .	

املبحث الرابع : وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة، وفيه مطلبان : 
• املطلب الأول : وظائف �جلهات �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف �ل�سريعة �لإ�سالمية .	
• املطلب الثاين : وظائف �جلهات �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف �لنظام، 	

وفيه �ستة فروع :
• الفرع الأول : �إجر�ء�ت جرد �ل�سناديق.	
• الفــرع الثــاين : �إج���ر�ء�ت �ملطابق���ة �لإلكرتونية لإي���ر�د�ت ومتح�سالت 	

�جلهات �ملرتبطة بنظام �سد�د .
• الفرع الثالث : جرد �سناديق �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات .	
• الفرع الرابع : جرد �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية .	
• الفرع اخلام�س : �إجر�ء�ت جرد وت�سفية �أعمال �ساغلي �لوظائف �مل�سمولة 	

باأحكام نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .
• الفرع ال�شاد�س : ت�سديق ديو�ن �ملر�قبة �لعامة على نتائج �جلرد .	

املبحث اخلام�س : �شروط من يبا�شر وظائف الأموال العامة .
املبحث ال�شاد�س : مميزات من يبا�شر وظائف الأموال العامة .
املبحث ال�شابع : التزامات من يبا�شر وظائف الأموال العامة .

 . �خلامتة   ·
 . �ملر�جع   ·

. �لفهار�ش   ·



177
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

المبحث األول
تعريف الأموال العامة

وفيه اأربعة مطالب
المطلب األول

تعريف الأموال العامة يف اللغة
�لأمو�ل جمع مال، وهو ما ملكته من جميع �لأ�سياء(1).  

ق���ال �بن �لأثري(2) : �ملال يف �لأ�سل ما ميل���ك من �لذهب و�لف�سة، ثم �أطلق على كل 
ما يقتنى وميلك من �لأعيان(3) .  

و�لعامة خالف �خلا�سة(4)، من عمهم �لأمر يعمهم عمومًا (5) .

المطلب الثاني
تعريف الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�شامية

�ملال هو ما كان له قيمة مادية بن �لنا�ش، وجاز �سرعًا �لنتفاع به يف حال �ل�سعة و�لختيار (6).
و�أم���ا �مل���ال �لعام فه���و كل مال ��ستحقه �مل�سلم���ون، ومل يتعنيِّ مالك���ه منهم(7) . فهو 

مو�سوع مل�سلحة �جلماعة ومنفعتها(8) .

ل�سان �لعرب، �بن منظور (152/14)  د�ر �سادر ، 2003م .  (1)
هو جمد �لدين �أبو �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد �لكرمي �ل�سيباين �جلزري، �أبو   (2)
�ل�سع���اد�ت جم���د �لدين، �ملحدث �للغوي �لأ�سويل، ولد �سنة 544ه���� وتويف �سنة 606ه� ، ولد ون�ساأ يف جزيرة 
�بن عمر، و�نتقل �إىل �ملو�سل وتويف يف �إحدى قر�ها ، له من �لكتب �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، وجامع 
�لأ�سول يف �أحاديث �لر�سول، و�لن�ساف يف �جلمع بني �لك�سف و�لك�ساف، و�ل�سايف يف �سرح م�سند �ل�سافعي 

وغريها . �نظر �سري �أعالم �لنبالء، �لذهبي ( 22/ 354) موؤ�س�سة �لر�سالة، 1422ه� ، 2001م .
�لنهاي���ة يف غري���ب �حلديث و�لأثر، �بن �لأث���ري (373/4) �ملكتبة �لعلمية، ب���ريوت، 1399ه�  � 1979م ،   (3)

حتقيق طاهر �أحمد �لز�وي، وحممود حممد �لطناحي .
�مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�سرح �لكبري، �لفيومي ( 2/ 430) �ملكتبة �لعلمية، بريوت .    (4)

ل�سان �لعرب، �بن منظور (426/12) .  (5)
�مللكية يف �ل�سريعة �لإ�سالمية، عبد�ل�سالم �لعبادي (179/1) مكتبة �لأق�سى، �لأردن، �لطبعة �لأوىل، 1975م .   (6)

�لأحكام �ل�سلطانية، �ملاوردي (315) د�ر �حلديث �لقاهرة .   (7)
مبادئ �لفقه �لإ�سالمي، حممد يو�سف حنفي (296) د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة 2012م .   (8)
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 وكل مال ��ستحقه �مل�سلمون ومل يتعني مالكه فهو من حقوق بيت �ملال(1)، حيث يقوم 
بالإ�سر�ف عليه �إمام �مل�سلمني �أو من ينيبه، وله توجيهه ح�سب �مل�سالح �ل�سرعية .

ومن خال ما �شبق نقول اأن املال العام يتميز مبا يلي :
�1 �أن يكون له قيمة بني �لنا�ش .
�2 �أن يجوز �لنتفاع به �سرعًا .

�3 �أن ي�ستحقه �مل�سلمون ول يتعني مالكه .

المطلب الثالث
تعريف الأموال العامة يف النظام

�ملال �لعام هو ذلك �ملال �لذي متتلكه �لدولة �أو �أحد �لأ�سخا�ش �لعتبارية يف �لقانون 
�لعام، و�ملخ�س�ش للمنفعة �لعامة بقانون �أو بقر�ر �أو بالفعل (2) .

ولق���د عرف نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعام���ة �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي 
رق���م (م/18) وتاري���خ 1436/2/23ه���� �لأمو�ل �لعام���ة باأنها �أمو�ل �لدول���ة �لنقدية(3) 

و�لعينية(4) �لتي يف عهدة �ملوظفني �مل�سمولني باأحكام هذ� �لنظام(5) .
وبالتايل فالأمو�ل �لعامة هي �لأمو�ل �لتي تخ�سع ملكيتها للدولة، �أو �أحد �أ�سخا�سها 

�ملعنوية �لعامة، ويكون للحاكم �أو من ينيبه �سلطة �لت�سرف فيها .

�لأحكام �ل�سلطانية، �ملاوردي (315)  (1)
�لو�سيط يف �سرح �لقانون �ملدين، عبد�لرز�ق �ل�سنهوري (159/8) د�ر �لرت�ث �لعربي، بريوت، 1967م .   (2)
�لنقدي���ة م���ن �لنقد، وهي قطع من ورق خا����ش ، تزين بنقو�ش خا�سة، وحتمل �أع���د�دً� �سحيحه، يقابلها   (3)
يف �لع���ادة ر�سيد مع���دين بن�سبة خا�سة يحددها �لقانون، وت�سدر �إما م���ن �حلكومة �أومن هيئة تبيح لها 
�حلكومة �إ�سد�رها ليتد�ولها �لنا�ش عملة . �نظر زكاة �لأ�سهم و�ل�سند�ت و�لورق �لنقدي، �سالح �ل�سدلن 

(28/1) د�ر بلن�سية للن�سر و�لتوزيع، �لريا�ش، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة �لثالثة، 1417ه� .   
ي���ر�د باملال �لعين���ي �أن �ملال �سيئًا ماديًا ذ� وج���ود خارجي ، �نظر �ملدخل �إىل نظري���ة �للتز�م �لعامة يف   (4)

�لفقه �لإ�سالمي ، م�سطفى �أحمد �لزرقا (126) د�ر �لقلم، �لطبعة �لأوىل ، 1420ه� ، 1999م .
نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة، جريدة �أم �لقرى، �لعدد 4577، تاريخ 1436/10/15ه� .   (5)
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المطلب الرابع
املق�شود مبا�شرة الأموال العامة

يق�س���د مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة �لتعامل مع �ملال �لعام بحفظ���ه �أو �إد�رته كليًا �أو جزئيًا 
با�ستخد�م �مل�ستند�ت �لورقية �أو �لإلكرتونية(1). ممن له �حلق �سرعًا ونظامًا �لتعامل فيه .

المبحث الثاني
اأق�شام  الأموال العامة

يق�شم املال العام اإىل نوعني هما :  
�أم���و�ل عامة مملوكة للدولة ب�سفتها �سخ�س���ًا معنويًا �أو �عتباريًا، ويجوز لويل �لأمر . 1

�لت�س���رف فيه���ا من �أج���ل �مل�سلحة �لعامة، ب�س���رط �أن يكون ذل���ك مطابقًا لأحكام 
�ل�سرع، ومن �أمثلة ذلك : �لزكاة و�لغنائم و�لفيء و�جلزية و�خلر�ج .

�أم���و�ل عامة خم�س�س���ة ملجموع �أفر�د �لأمة �أو جلماعة ويك���ون �لنتفاع منها ح�سب . 2
�حلاج���ة، ويتوىل �إد�رته���ا ويل �لأمر �أو جمموعة من �لأفر�د حت���ت �إ�سر�ف �لدولة، 
ح�س���ب �أح���كام �ل�سرع، ومن �أمثلة ذلك : �ملر�فق �لعامة، و�مل���و�رد �لطبيعية، و�أمو�ل 
�لوقف، و�أمو�ل �جلمعيات، و�أمو�ل �لنقابات، و�أمو�ل �لنو�دي، وما يف حكم ذلك (2).         

�لالئح���ة �لتنفيذية لنظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم (م/18) وتاريخ   (1)
2/23/ 1436ه� . 

حرم���ة �مل���ال �لعام يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية، د. ح�سني �سحات���ه (20)  د�ر �لن�سر للجامعات، �لطبعة   (2)
�لأوىل، 1420ه� ، 1999م . 
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ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

المبحث الثالث
الأ�شخا�س املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة

وفيه مطلبان
المطلب األول

الأ�شخا�س املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�شامية

كل دول���ة بحاجة ما�س���ة �إىل جهة توكل له���ا مبا�سرة �لأمو�ل �لعام���ة، وعن طريقها 
يتم �حلفظ و�لتعامل، و�ل�سب���ط و�لرقابة، ولقد حر�ست �ل�سريعة �لإ�سالمية على �ملال، 

و�أم���رت بحفظ���ه وعدم �إ�ساعت���ه، ق���ال تع���اىل:چ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  چ (1)، و�هتمام �ل�سريعة �لإ�سالمية باملال يزد�د كلما 
تعل����ق بامل�سلحة �لعامة؛ ولذلك حر�ش �مل�سلمون من����ذ عهد �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص على وجود �أماكن حتفظ 
وتقي����د فيها �لأمو�ل �لعامة للم�سلمني، وي�سند لها �لإ�سر�ف و�ملبا�سرة على هذه �لأمو�ل، وهو ما 
يع����رف ببيت �ملال، فقد كان �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص ُيع����ني �لأمر�ء وعمال �لأقاليم، وكانت مهمة كل �أمري �أن 
يقوم بجمع �ل�سدقات و�جلزية و�أخما�ش �لغنائم و�خلر�ج، و�أحياًنا كان �لر�سول �هلل �ملسو هيلع هللا ىلص ُير�سل 
ا بالنو�حي �ملالية، تنح�سر مهمته بجمع م�ستحقات �لدولة من �لأمو�ل (�خلر�ج،  عاماًل خمت�سًّ
و�جلزي����ة، و�لع�سور، و�ل�سدق����ات) ويدفعها �إىل بيت مال �مل�سلمني، كما فعل ر�سول �هلل �ملسو هيلع هللا ىلص مع 
مع����اذ بن جبل(2) � ر�سي �هلل عنه � حينما بعث����ه �إىل �ليمن لقب�ش �ل�سدقات من عمالها(3)، ومع 

�أبي عبيدة بن �جلر�ح(4) � ر�سي �هلل عنه � حينما �أر�سله �إىل �لبحرين لياأتيه بجزيتها(5). 

�سورة �لن�ساء، �لآية 5.  (1)
(2)  ه���و �ل�سحاب���ي �جلليل معاذ بن جبل بن عمرو بن �أو�ش، �أبو عب���د �لرحمن �لأن�ساري �خلزرجي، �لإمام 
ره �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على �ليمن.  �ملقدم يف علم �حلالل و�حلر�م، �سهد �مل�ساهد كلها، وروى عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�أمَّ
ومناقب���ه كث���رية جدً�، وكانت وفاته بالطاع���ون يف �ل�سام �سنة: (17ه�) �أو �لتي بعده���ا، وهو قول �لأكرث. 

�نظر �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة ، �بن حجر �لع�سقالين (�1847/3 1848).
�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �لإميان، باب �لدعاء �إىل �ل�سهادتني و�سر�ئع �لإ�سالم، برقم (19) (50/1).  (3)

ه���و �ل�سحاب���ي �جلليل عامر بن عبد �هلل بن �جلر�ح بن هالل، �أب���و عبيدة بن �جلر�ح، �لقر�سي �لفهري   (4)
�ملك���ي، �أحد �ل�سابقني �إىل �لإ�سالم، �سهد له �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة و�سماه �أمني �لأمة، له مناقب جمة، تويف 
ر�س���ي �هلل عنه و�أر�ساه �سن���ة (18ه). �نظر �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سح���اب، �بن عبد �لرب (�186/2

188)، وتهذيب �لأ�سماء و�للغات، �لنووي (131�130/2).
�أخرج���ه م�سلم يف �سحيح���ه، كتاب �لرقائق، برقم (2961) (2273/4). و�لبحري���ن ��سم جامع لبالد على �ساحل   (5)
بحر �لهند بني �لب�سرة وعمان، فيها عيون ومياه وبالد و��سعة ، �نظر معجم �لبلد�ن، ياقوت �حلموي (347/1). 
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�إن تاأ�سي����ش بي���ت مال �مل�سلمني منذ عه���د �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص ُيدلل على دق���ة �لنظم �ملالية 
�لإ�سالمي���ة من���ذ هذ� �لعه���د �ملبكر؛ ولذل���ك كان من �لطبيع���ي �أن تتق���دم موؤ�س�سة بيت 
�مل���ال وتتطور تبًعا للع�سور �ملختلفة. فحينم���ا �ت�سعت فتوحات �لدولة �لإ�سالمية يف عهد 
�خلالف���ة �لر��س���دة، وخا�سة يف عهد عمر بن �خلطاب وعثمان ب���ن عفان(1) � ر�سي �هلل 
عنهم���ا � حيث فتحت �ل�سام و�لعر�ق وم�سر(2)، جعل���ْت كرثة هذه �لأمو�ل �لفاروق عمر � 
ر�س���ي �هلل عنه � يبكي وهو ُي�ساهد �لغنائم تتو�رد ترت� �إىل �ملدينة، حمملة بكنوز �لذهب 
و�لف�سة و�حلجارة �لكرمية، وماليني �لدر�هم و�لدنانري، و�لعبيد و�لأقم�سة وغريها من 
�ل���رثو�ت، وم���ن ثم �أمر عم���ر � ر�سي �هلل عنه � عل���ى �لفور بو�سع نظ���ام �لديو�ن، فرّتب 
لرعيته، وفر�ش لالأجناد عطاياهم(3). ولقد ��ستمر �لديو�ن �أو ما يعرف ببيت �ملال يوؤدي 

دوره طيلة �لعهود �لإ�سالمية، �إىل �أن جاءت �لنظم �ملعا�سرة(4) .
وهك���ذ� ومن خالل �سرية �لعهد �لنبوي و�خللف���اء �لر��سدين جند باأن هناك جهات 
�أ�سن���د لها مبا�س���رة �لأمو�ل �لعامة �س���و�ء كان �إ�سر�ف مبا�سر م���ن �لر�سول �ملسو هيلع هللا ىلص �أو من 
خ���الل بي���ت �ملال، وتعيني �لأم���ر�ء و�لر�سل لذل���ك . فال�سريعة �لإ�سالمي���ة حر�ست على 
حتقيق �مل�سالح �لعامة للم�سلمني، و�سبط �أمورهم، و�تخاذ كل ما من �ساأنه قوة �مل�سلمني 
ووحدته���م؛ ل�سيما يف �جلو�نب �ملالية �لتي عليها تق���وم معامالت �مل�سلمني وعالقاتهم، 
وخا�س���ة يف �لأمو�ل �لعام���ة �ملتعلقة بال�سال���ح �لعام، فاإن كل دول���ة يف حاجة �إىل تعيني 

جهات و�أ�سخا�ش تقوم بهذ� �جلانب، وت�سبط فيه كل ما يتعلق باجلانب �ملايل لها. 

ه���و �ل�سحاب���ي �جلليل عثمان بن عف���ان بن �أبي �لعا�ش بن �أمي���ة بن عبد �سم�ش �لقر�س���ي �لأموي، �أمري   (1)
، و�أبو عم���ر، ولد بعد �لفيل ب�ست �سنني على �ل�سحي���ح، وكان ربعة، ح�سن �لوجه،  �ملوؤمن���ني، �أب���و عبد �هللَّ
رقيق �لب�سرة، عظيم �للحية، بعيد ما بني �ملنكبني، ذو �لنورين، �أ�سلم قدميا، قتل مظلوما يف ذي �حلجة 

�سنة خم�ش وثالثني. �نظر �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة، �بن حجر �لع�سقالين (377/4).
�ل�س���ام �أر����ش بفل�سطني، كان بها متجر �لع���رب ومريتهم، وحدها من �لف���ر�ت �إىل �لعري�ش �ملتاخم للديار   (2)
�مل�سري���ة، و�أم���ا عر�سها فم���ن جبلي طيء �إىل بح���ر �لروم، وبها م���ن �ملدن حلب وحم���اه وحم�ش ودم�سق 
و�لبي���ت �ملقد����ش و�أنطاكية وطر�بل�ش وعكا وع�سق���الن ، �نظر معجم �لبلد�ن، ياق���وت �حلموي(312/3). 
و�لع���ر�ق ب���الد م�سهورة، و�لعر�قان �لكوف���ة و�لب�سرة، وهو عل���ى �ساطئ دجلة و�لفر�ت، وه���و �أعدل �أر�ش 
�هلل ه���و�ء و�أ�سحه���ا مز�جًا وماًء، �نظر معجم �لبلد�ن، ياقوت �حلم���وي( 95/4). وم�سر هي �لف�سطاط، 
�سمي���ت مب�س���ر بن م�سر�مي بن حام بن ن���وح، عليه �ل�سالم، وهي من فتوح عمرو ب���ن �لعا�ش يف �أيام عمر 
ب���ن �خلطاب، طولها �أربع وخم�سون درجة وثلثان وعر�سها ت�سع وع�سرون درجة وربع ومن مدنها �لف�سطاط 
و�ل�سكندرية و�إخميم وقو�ش و�هنا�ش و�لفيوم و�لقلزم. �نظر معجم �لبلد�ن، ياقوت �حلموي (137/5) .             

�نظر �ملعرفة و�لتاريخ، �أبو يو�سف يعقوب �لف�سوي(1466/1) موؤ�س�سة �لر�سالة، ط2، 1401ه� .  (3)
�لأحكام �ل�سلطانية، �ملاوردي (296/1، 297).   (4)
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ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

المطلب الثاني
الأ�شخا�س املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام

�إن تعي���ني جه���ات و�أ�سخا�ش يناط به���م م�سوؤولية �لإ�س���ر�ف و�ملبا�سرة، و�ل�سب���ط و�لتقييد 
لالأمو�ل �لعامة �أمر يف غاية �لأهمية، فكل دولة تظهر قوتها �ملالية و�لقت�سادية من خالل �سبط 

�لأمو�ل؛ وحفظها وتنميتها، و�لإ�سر�ف و�ملتابعة عليها؛ ل�سيما مع تطور �ملجتمعات و�لدول.
ولقد �أوىل �لنظ���ام �ل�سعودي �لأمو�ل �لعامة ومبا�سرتها و�سبطها �أهمية كبرية؛ وذلك 
ل�ست�سع���اره باأهمية هذ� �جلان���ب، و�عتماد قوته �لقت�سادية و�ملالي���ة على ذلك ،ف�سدرت 
�لأنظم���ة �ل�سابطة لذلك، و�ملبينة لالأ�سخا����ش و�لوظائف �ملوكل لها مبا�سرة هذه �لأمو�ل، 
حيث ق�سم نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف مادته �لثانية، �لوظائف �ملخت�سة بذلك 
�إىل وظائ���ف خا�سع���ة لنظام �خلدمة �ملدني���ة(1)، ووظائف تتبع موؤ�س�س���ات وهيئات عامة ل 

يخ�سع من�سوبوها لنظام �خلدمة �ملدنية ، وهو ما �سوف �أتناوله يف �لفروع �لتالية :

الفرع األول
الوظائف اخلا�شعة لنظام اخلدمة املدنية

هناك جمموعة من �لوظائ���ف تتوىل م�سوؤولية مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة وهي خا�سعة 
لنظام �خلدمة �ملدنية، كما بينت ذلك �ملادة �لثانية من �لالئحة �لتنفيذية لنظام وظائف 

مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة، حيث ن�ست على ما يلي :
1- الوظائف اخلا�شعة لنظام اخلدمة املدنية امل�شمولة باأحكام هذا النظام كما يلي :

الرمز الت�شنيفيم�شمى الوظيفة
30415�أمناء �ل�سناديق و�لأور�ق ذ�ت �لقيمة

30505�أمناء �مل�ستودعات
30417ماأموري �سرف �لنقود و�لأور�ق ذ�ت �لقيمة

30413حم�سلي �لإير�د�ت
30501ماأموري �لعهد

30507�أمناء �مل�ستودعات �لفنية
70305وظائف بيوت �ملال

نظام �خلدمة �ملدنية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10ه�  .   (1)
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2- اأي وظائف يتم اعتمادها من وزارة اخلدمة املدنية بعد التن�شيق مع وزارة املالية .
فه���ذه �لوظائف و�لأ�سخا�ش �لقائمني بها يخ�سعون لنظ���ام �خلدمة �ملدنية، وتكون 

�أعمالهم مرتبطة مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة ح�سب �لوز�ر�ت و�جلهات �لتابعني لها .

الفرع الثاني
املوؤ�ش�شات والهيئات العامة غري اخلا�شعة لنظام اخلدمة املدنية

�إن م���ن �أهم مظاهر �لتنظيم و�لتطور �لإد�ري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية هو بروز 
�أ�سل���وب �ملوؤ�س�سات �لعام���ة كاأجهزة �إد�رية حديثه متار�ش وظائ���ف تخ�س�سيه وخمتلفة 
ع���ن تلك �لوظائف �لتي تتولها �لأجهزة �لتقليدية يف �لدولة كالوز�ر�ت، وهذه �لوظائف 
ع���ادة يغلب عليها �لطابع �لتجاري ( �لوظائف �لتجاري���ة )، �أو �لطابع �لفني (�لوظائف 
�خلدمي���ة �لفنية )كالوظائ���ف �ملتعلق���ة ب�سناديق �لإقر�����ش و�ل�ستثم���ار�ت �لتجارية، 

و�لوظائف �ملتعلقة بالتعليم و�لتدريب و�لبحث �لعلمي وغري ذلك(1) .
�إن �لبع����ش من ه���ذه �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لعامة ل يخ�س���ع موظفوها لنظام �خلدمة 
�ملدني���ة، بل يخ�سعون لأنظم���ة خا�سة بكل موؤ�س�سة �أو هيئة، حيث ن�ست �لفقرة �لثالثة من 
�ملادة �لثانية من نظ���ام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة باأن على هذه �ملوؤ�س�سات و�لهيئات 
�لعامة وما يف حكمها حتديد �أ�سماء �لوظائف ذ�ت �ل�سلة مببا�سرة �لأمو�ل �لعامة وحفظها، 
وت���درج تل���ك �لأ�سماء بعد �أن تعتمدها جمال�ش �إد�ر�ته���ا �أو من يف حكمها يف لو�ئحها ذ�ت 
�ل�سل���ة . وما ذ�ك �إل لأهمية ه���ذه �لوظائف، وتعلق م�سوؤولياته���ا بال�سالح �لعام، و�أهمية 
�سبط ذلك يف قوة �لدولة �ملالية، وتوحيد كل من يتوىل هذه �مل�سوؤوليات و�ملهام حتت نظام 

و�حد، يحفظ لل�ساأن �لعام م�ساحله، ويحفظ لهذه �لوظائف �متياز�تها و�سو�بطها .

�أ�سا�سي���ات �لإد�رة �لعام���ة يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودي، ثامر مل���وح �ملط���ريي (243) د�ر �للو�ء للن�سر   (1)
و�لتوزيع، �لطبعة �لأوىل، 1407ه� � 1987م .  
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المبحث الرابع
وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة

�إن �لوظائ���ف و�لأعمال و�مله���ام و�مل�سوؤوليات �ملوكلة ملن يق���وم بوظائف مبا�سرة   
�لأمو�ل �لعامة تختلف من زمان �إىل زمان، نظرً� لختالف �ملجتمعات وتعددها وتطورها، 
وظه���ور �حلاجة �إىل خلق وظائف �سابطة وحاكمة لكل ما يتعلق بهذ� �ل�ساأن، ومن خالل 

�ملطالب �لتالية �سوف �أتناول وظائف �جلهات �ملوكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .

المطلب األول
وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�شامية 

�إذ� نظرنا �إىل �سرية �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عندما كان عدد �مل�سلمني و�أمو�لهم قليلة، كان    
�لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص يعني �أمر�ء وعمال �لأقاليم، وكانت مهمة كل �أمري �أن يقوم بجمع �ل�سدقات 
ا  و�جلزية و�أخما�ش �لغنائم و�خلر�ج، و�أحياًنا كان ر�سول �هلل �ملسو هيلع هللا ىلص ُير�سل عاماًل خمت�سًّ
بالنو�ح���ي �ملالي���ة، تنح�س���ر مهمت���ه بجمع م�ستحق���ات �لدولة م���ن �لأم���و�ل (�خلر�ج، 
و�جلزي���ة، و�لع�س���ور، و�ل�سدقات) ويدفعها �إىل بيت م���ال �مل�سلمني، كما فعل ر�سول �هلل 
�ملسو هيلع هللا ىلص م���ع مع���اذ بن جبل � ر�سي �هلل عن���ه � حينما بعثه �إىل �ليم���ن لقب�ش �ل�سدقات من 
عماله���ا، ومع �أبي عبيدة ب���ن �جلر�ح  � ر�سي �هلل عنه � حينما �أر�سله �إىل �لبحرين لياأتيه 
بجزيته���ا(1)، فق���د كان ر�س���ول �ملسو هيلع هللا ىلص يتوىل �إد�رة �أم���و�ل �مل�سلمني بنف�س���ه، ويوزعها على 
�مل�س���ارف �مل�سروع���ة لها، وحينما �ت�سع���ت فتوحات �لدولة �لإ�سالمي���ة يف عهد �خلالفة 
�لر��س���دة، وخا�سة يف عهد عمر بن �خلط���اب وعثمان بن عفان � ر�سي �هلل عنهم � حيث 
فتحت �ل�سام و�لعر�ق وم�سر، و�سع عمر بن �خلطاب � ر�سي �هلل عنه � �لديو�ن حلفظ ما 
ال، ولقد  يتعلَّ���ق بحقوق �ل�سلطة من �لأعمال و�لأم���و�ل، ومن يقوم بها من �جليو�ش و�لعمَّ
قيل يف �سبب و�سعه �أنَّ �أبا هريرة � ر�سي �هلل عنه � قِدَم عليه مبال من �لبحرين، فقال له 
عم���ر: ماذ� جئت به ؟ فقال: خم�سمائة �ألف دره���م، فا�ستكرثه عمر. فقال له: �أتدري ما 

�سبق تخريجه �ش (10).    (1)
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تقول ؟ قال: نعم، مائة �ألٍف خم�ش مر�ت، فقال عمر: �أطيب هو ؟ فقال: ل �أدري، ف�سعد 
عمر �ملنرب، فحمد �هلل تعاىل و�أثنى عليه، ثم قال: �أيها �لنا�ش، قد جاءنا مال كثري، فاإن 
�، فقام �إليه رجل فقال: يا �أمري �ملوؤمنني،  �سئت���م كلنا لكم كياًل، و�إن �سئتم عددنا لكم عدًّ
قد ر�أيت �لأعاجم يدونون ديو�ًنا لهم، فدّون �أنت لنا ديو�ًنا. فاتخذ عمر � ر�سي �هلل عنه 
� �لديو�ن ل�سبط �أمو�ل �مل�سلمني، فعن طريقه حتفظ �لو�رد�ت �لتي للم�سلمني، وت�سرف 

�لنفقات و�لعطايا، وتنظم وتد�ر �أمو�ل �مل�سلمني (1) .
فمه���ام و�أعمال من يقوم مببا�سرة �لأمو�ل �لعامة تختلف من ع�سر �إىل ع�سر،   
فعندم���ا كان ع���دد �مل�سلم���ني قليل كانت تق�س���ر هذه �ملهم���ة على جمع �لأم���و�ل �لعامة 
و�إنفاقه���ا يف م�سارفه���ا مبا�س���رة، دون �حلاجة حلفظه���ا وتقييده���ا، وعندما كرث عدد 
�مل�سلم���ني و�ت�سع���ت رقعتهم ظهرت �حلاجة �إىل �لتدوين و�لتقييد له���ذه �لأمو�ل، و�إن�ساء 

�جلهات و�لدو�وين �خلا�سة بذلك، وتعيني �ملوظفني �ملخت�سني للقيام بهذه �لأعمال .

المطلب الثاني
وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام

�إن كل دول���ة بحاج���ة ما�س���ة �إىل �سبط كل ما يتعل���ق بجو�نبها �ملالي���ة وتقييد ذلك؛ 
ملعرفة ح�ساباتها �ملالية، و�إ�سناد هذه �لأعمال �إىل موظفني خمت�سني، وعلى علم ودر�ية 

باجلو�نب �ملالية، وحتديد �أعمالهم و�ملهام �ملوكلة بهم .
ولقد بني نظام وظائف مبا�س���رة �لأمو�ل �لعامة يف مادته �لثالثة و�لر�بعة �لوظائف 
�لت���ي تقوم بها �جلهات �ملخت�س���ة مببا�سرة �لأمو�ل �لعامة، فبينت �ملادة �لثالثة باأن على 
كل جهة جرد �ل�سناديق مرة كل ثالثة �أ�سهر، وجرد �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية مرة كل 
�سنة، وذلك وفقًا لالإجر�ء�ت و�ل�سو�بط �لتي حتددها لئحة �جلرد و�ملحا�سبة . و�أن على 
كل جه���ة ��ستخد�م �لو�سائل �للكرتونية �لت���ي ت�سبط مدخالت �ل�سناديق و�مل�ستودعات 

وخمرجاتها .

�لأحكام �ل�سلطانية، �ملاوردي (296/1، 297).   (1)
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ولق���د �سدرت لئحة �جلرد و�ملحا�سبة من رئي�ش ديو�ن �ملر�قبة �لعامة م�ستملة على 
�لعديد من �ملو�د �ملنظم���ة و�ل�سابطة لآلية جرد �ل�سناديق و�مل�ستودعات، فن�ست �ملادة 
�لأوىل منها باأنه يجب جرد موجود�ت كل �سندوق و�إجر�ء �ملطابقة �لآلية وذلك بالتحقق 
م���ن �سحة �لعمليات �ملالي���ة و�لقيود �خلا�سة بها و�لتي تتم با�ستخ���د�م بر�مج �أو و�سائل 
�آلية خم�س�سة لهذ� �لغر�ش ب�سكل مفاجئ مرة كل ثالثة �أ�سهر، وجرد و�إجر�ء �ملطابقة 

�لآلية للم�ستودعات و�لعهد �لعينية مرة كل �سنة يف مو�عيد مالئمة وغري حمددة.
كم���ا بين���ت �مل���ادة �لثانية منها ب���اأن ت�سكل كل جلنة ج���رد وحما�سب���ة ومطابقة من 
موظف���ني �ثنني على �لأق���ل من موظفي �جلهة �لتاب���ع لها �ل�سن���دوق و�مل�ستودع و�لعهدة 
�لعيني���ة، ممن لهم در�ية وخربة يف �لأعمال �ملالية و�مل�ستودعية ونظام �سد�د � �لذي هو 
نظ���ام و�سيط بني �جلهات و�مل�ستفيدين من خدماتها يتي���ح �سد�د �مل�ستحقات عن طريق 
�لقن���و�ت �لآلية للبنوك � وذلك بقر�ر من �ل�سلط���ة �ملخت�سة يف �جلهة بناًء على �قرت�ح 
مدي���ر �لإد�رة �ملالية �أو مدير �إد�رة �مل�ستودع���ات �أو من ميار�ش �خت�سا�ساتهما، على �أن 
تر�عى �ل�سرية يف �إ�سد�ر قر�ر�ت ت�سكيل �للجان ويف تبليغها لالأع�ساء حتى يتم �جلرد.
كم���ا ن�ست �مل���ادة �لثالثة منها باأن يت���م جرد و�إجر�ء �ملطابق���ة �لآلية ملوجود�ت كل 
�سن���دوق يف مق���ر �ملرك���ز �لرئي�ش للجهة من قب���ل جلنة يكون من ب���ني �أع�سائها مندوب 
م���ن �لإد�رة �ملالي���ة، و�آخر من �إد�رة �ملتابعة، �أو من يق���وم مقامهما من �ملوظفني �ملاليني 
�لأكف���اء، وي�س���ري ذلك عل���ى �سناديق �لفروع خ�سو�س���ًا �لكبرية منها. ف���اإن تعذر ذلك 
ج���از جرد و�إجر�ء �ملطابقة �لآلي���ة ملوجود�ت هذه �ل�سناديق م���ن قبل جلان ي�سرتك يف 
ع�سويتها مدير �لفرع �ملايل �أو رئي�ش �ملحا�سبة يف �لفرع �أو �ملحا�سب �أو من يقوم مقامهم 

من �ملوظفني �ملاليني �لأكفاء يف �لفرع .
وجترد �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية من قبل جلان ت�سكل من غري �ملوظفني �مل�سوؤولني 
عنه���ا، وم���ن غري �ملخت�سني بقيده���ا، ويجوز يف حالت �ل�س���رورة �أن ت�سم جلنة �جلرد 
مندوبًا فنيًا �أو �أكرث على در�ية بالأ�سناف �ملزمع جردها، خا�سة عند �إجر�ء جرد �لآلت 

�أو �لأجهزة �لعلمية �أو �لأدوية �أو �لكيماويات �أو ما مياثل ذلك .
كم���ا ن�ست �ملادة �لر�بعة ب���اأن يتم جرد و�إجر�ء �ملطابقة �لآلية ملوجود�ت �ل�سندوق 
بح�س���ور �أم���ني �ل�سندوق، كما يت���م جرد و�إج���ر�ء �ملطابقة �لآلي���ة للم�ستودعات و�لعهد 
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�لعيني���ة بح�سور �مل�سوؤولني �ملبا�سرين عنها، ويف حال عدم تو�جدهم يتم �جلرد بح�سور 
من يكلف باأعمالهم، غري �أنه ل يحق لهم �لتدخل يف �إجر�ء�ت �جلرد، وم�سوؤوليات جلان 

�جلرد .
ومن خالل �لفروع �لتالية �ساأبني �سو�بط و�إجر�ء�ت �جلرد :

الفرع األول
اإجراءات جرد ال�شناديق

بينت �ملادة �خلام�سة من لئحة �جلرد و�ملحا�سبة �لعديد من �لفقر�ت �لتي تبني   
�إجر�ء�ت �جلرد و�ملحا�سبة، وهي كالتايل :

يت���م جرد موجود�ت �ل�سندوق و�ملطابق���ة �لآلية عن �لفرتة �لتي تبد�أ من تاريخ �آخر . 1
جرد ومطابقة �آلية �سبق �إجر�وؤها من قبل مندوبي ديو�ن �ملر�قبة �لعامة، �أو من قبل 
جلنة جرد مت ت�سكيلها وفقًا ملا ورد يف �ملادة ( �لثانية ) من لئحة �جلرد و�ملحا�سبة، 
وي�ستدل على هذ� �لتاريخ من و�قع �لطالع على نتيجة �جلرد �ل�سابق �إجر�وؤه �ملثبتة 

و�مل�سادق عليها يف �سجالت �جلهة.
 قب���ل ب���دء �أعمال جرد موجود�ت �ل�سندوق، يكلف �أم���ني �ل�سندوق بتعبئة �لبيانات 2. 

�ملطلوبة يف ��ستمارة �ل�ستطالع، و�لتوقيع عليها، وتعترب هذه �ل�ستمارة من مرفقات 
حم�سر �جلرد .

 يتم ج���رد موجود�ت �ل�سندوق، وحترر �للجنة حم�س���رً� بنتيجة هذ� �جلرد، وعلى 3. 
�للجنة �أن تتاأكد من �أنها قامت بجرد جميع �ملبالغ مبا فيها �ل�سيكات �أو �لأور�ق ذ�ت 

�لقيمة �لعائدة لل�سندوق .
 يتعني على جلنة �جلرد �لطالع على ما قد يكون لدى �أمني �ل�سندوق من ك�سوفات 4. 

�أو م�سري�ت للرو�تب وما يف حكمها، و�أن ت�ستخرج منها قيمة كافة �ل�ستحقاقات �لتي 
مل ت�س���رف. على �أن ي�سار �إىل ه���ذه �ل�ستحقاقات يف حم�سر �جلرد، كما �أنه يتعني 
عل���ى �للجنة جرد ما قد يكون يف عهدة �أمني �ل�سن���دوق من نقود �ل�سلف �مل�ستدمية 

وحترير �ملح�سر �لالزم بهذ� �خل�سو�ش .
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�إذ� ظه���ر للجن���ة �أثناء �جلرد �أو من خالل ��ستم���ارة �ل�ستطالع وجود ح�ساب مفتوح  . 5
با�س���م �جله���ة �أو با�س���م �أمني �ل�سندوق ل���دى موؤ�س�سة �لنقد �أو �أح���د فروعها �أو �أحد 
�لبن���وك،  فعل���ى �للجن���ة �أن ت�ستف�سر من تل���ك �جلهات ر�سميًا ع���ن �أر�سدة ح�سابات 
�جلهة يف تاريخ �جلرد ومقارنتها بك�سوفات موؤ�س�سة �لنقد �أو �لبنك �ملحتفظ بها لدى 
�جله���ة عن ذلك حل�ساب، وتدوين ذلك يف �لتقري���ر �لنهائي بنتائج �جلرد، ويف حال 
كان �حل�س���اب با�سم �أمني �ل�سن���دوق في�سار �إىل ذلك كمالحظة �سمن تقرير �للجنة 

�ملذكور؛ وذلك لتقوم �جلهة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتحويل �حل�ساب با�سمها .
تق���وم جلنة �جلرد بتطبيق مفرد�ت مبال���غ �ملتح�سالت �ملقيدة يف جانب �ملقبو�سات . 6

م���ن �سجل يومية �ل�سن���دوق �لدفرتي �أو �لآيل على �أرومات ( كع���وب) �أو�مر �لقب�ش 
و�س���ور �إي�س���الت �ل�ستالم، وتطبق مبالغ تغذية �ل�سن���دوق على �لقيود �خلا�سة بها 
يف �ل�سجل �لدف���رتي �أو �لآيل يف ح�ساب �ل�سندوق بالن�سبة ل�سناديق �ملركز �لرئي�ش 
للجه���ة، كما تقوم �للجن���ة بتطبيق �ملبالغ �لت���ي مت �إيد�عها خزين���ة موؤ�س�سة �لنقد �أو 
فروعه���ا و�ملقي���دة يف جانب �ملدفوعات من �سجل يومية �ل�سن���دوق �لدفرتي �أو �لآيل 
عل���ى �إ�سع���ار�ت �أو ك�سوفات �لإيد�ع �لو�ردة م���ن موؤ�س�سة �لنق���د �أو فروعها، وتطبيق 
مبالغ �حل���و�لت �مل�سروفة من �سندوق �جلهة يف �ملرك���ز �لرئي�ش و�ملقيدة يف جانب 
�ملدفوع���ات من �سجل يومية �ل�سندوق �لدف���رتي �أو �لآيل على قيود �ل�سجل �لدفرتي 
�أو �لآيل حل�س���اب �حل���و�لت �ملوج���ودة يف �لإد�رة �ملالية ويف ح���ال كانت �جلهة تقوم 
بال�س���رف مبوجب �سيكات م�سحوبة على ح�سابها لدى موؤ�س�سة �لنقد �أو �أحد فروعها 
�أو �أح���د �لبنوك، فعل���ى �للجنة مطابقة مبالغ �ل�سي���كات �مل�سروفة و�ملقيدة يف جانب 
�ملدفوعات م���ن �سجل يومية �ل�سندوق �لدف���رتي �أو �لآيل �أو �سجل �ل�سلفة �مل�ستدمية 
�لدف���رتي �أو �لآيل على ك�سوفات موؤ�س�سة �لنقد �أو �لبنك عن حركة �حل�ساب �ملذكور، 
مع مر�عاة �حت�س���اب قيمة �ل�سيكات �مل�سلمة لأ�سحابها و�لتي مل تقدم لل�سرف حتى 
تاري���خ �جلرد، وعلى �للجنة �أن تو�سح نتيجة هذه �ملطابقة يف حما�سر �جلرد بعد �أن 
تتاأكد من �سحة �جلمع و�لرتحيل يف �سجل يومية �ل�سندوق �أو �سجل �ل�سلفة �مل�ستدمية 
�لدفرتي �أو �لآيل، ومن �أن جميع م�ستند�ت �لتح�سيل و�ل�سرف حتى حلظة �جلرد قد 
مت قيدها يف �ل�سجل �ملخت�ش قبل حتديد قيمة �لر�سيد �لقيدي ملوجود�ت �ل�سندوق .

يف حال �كت�ساف فرق بني �ملوجود �لنقدي لل�سندوق ور�سيده �لقيدي �سو�ًء بالزيادة . 7
�أو بالنق����ش، �أو ظهور �ختالف بني ما ورد من معلومات يف ��ستمارة �ل�ستطالع وما 
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تك�س���ف عند �جلرد �لفعلي، فعلى جلنة �جل���رد تق�سي �أ�سباب ذلك و�حل�سول على 
�إف���اد�ت �أمني �ل�سن���دوق وغريه ممن لهم عالق���ة بالأمر، و�لعمل عل���ى توريد قيمة 
�لزي���ادة يف �ملوجود �لفعل���ي عن �لر�سيد �لقيدي لل�سن���دوق، وحت�سيل قيمة �لعجز 

�حلا�سل بح�سب م�سوؤوليته .

الفرع الثاني
اإجراءات املطابقة اللكرتونية لإيرادات ومتح�شات اجلهات املرتبطة بنظام �شداد 

�أوردت �مل���ادة �ل�ساد�سة من لئحة �جل���رد و�ملحا�سبة �إجر�ء�ت �ملطابقة �للكرتونية 
لإير�د�ت ومتح�سالت �جلهات �ملرتبطة بنظام �سد�د كالتايل :

�لتاأكد من قيام �جله���ة باإيقاف جميع �أ�ساليب �لتح�سيل �لأخرى بالتفاق مع وز�رة . 1
�ملالية .

�لتاأك���د من قيام �جلهة بفتح ح�ساب و�سيط جتميعي ( ح�ساب تودع فيه متح�سالت . 2
�جله���ة �لتي يتم حت�سيلها عن طريق نظ���ام �سد�د فقط ) يف �أحد �لبنوك بالتن�سيق 

مع وز�رة �ملالية .
�لتاأك���د من قي���ام �جلهة بالتن�سيق م���ع �لبنك �لذي مت فتح �حل�س���اب �لتجميعي فيه . 3

لرب���ط �لإد�رة �ملالي���ة بنهاية طرفية لتتمكن من �لطالع عل���ى حركة �ملبالغ �ملودعة 
من �إد�رة �سد�د، مع �إعطاء �أحد �ملخت�سني بالإد�رة �ملالية �سالحية �لتحويل �ل�سريع 
لتل���ك �ملبالغ �إىل ح�ساباتها �ملخت�سة ( ح�س���اب يف وز�رة �ملالية، ح�ساب يف موؤ�س�سة 

�لنقد، ح�ساب يف �أحد �لبنوك ).
 �لتاأك���د من قي���ام �جلهة بتبوي���ب �لفو�تري �ملرفوع���ة بالنظام، وذل���ك باإدخال رقم 4. 

�لف�س���ل و�لفرع ( �لرقم �جلبائي للجهة �مل�ستفيدة من �لإير�د ) وحتديد رقم و��سم 
�حل�ساب �لرئي�ش و�لفرع.

�لتاأكد من �أنه ل يتم حتويل �أي مبالغ من �حل�ساب �لتجميعي �إىل ح�سابات خا�سة �أو . 5
ح�سابات مل تو�فق عليها وز�رة �ملالية .

�لتاأكد من قيد �ملبالغ �لتي مت �إيد�عها يف �حل�ساب �لتجميعي يف �جلانب �ملدين لهذ� . 6
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�حل�س���اب، ويف �جلانب �لد�ئن �لإير�د�ت �لت���ي تخ�ش �جلهة، �أما �لإير�د�ت �لتي ل 
تخ�سها فتقيد عائد�تها ل�سالح �جلهات �مل�ستفيدة .

�لتاأك���د من قي���ام �جلهة بتحويل �لإير�د�ت �ملح�سل���ة يف �حل�ساب �لتجميعي عن كل . 7
�أ�سبوع يف بد�ية �لأ�سبوع �لذي يليه �إىل �حل�سابات �ملحددة عرب نظام �سريع .

�لتاأكد من قيام �جلهة بربط جميع �لفروع �لتابعة لها بالنظام �لد�خلي لتمكينها من . 8
رفع �لفو�تري �خلا�سة بها من خالل �لنظام .

�إج���ر�ء �ملطابق���ة �للكرتونية وفقًا لإج���ر�ء�ت �آلية �ملطابق���ة �للكرتونية لالإير�د�ت . 9
�ملح�سلة من خالل نظام �سد�د �ل�سادرة عن وز�رة �ملالية .

�إجر�ء مر�جعة لبيانات �لفو�تري �مللغاة، و�لتي يت�سح من خالها عدد �لفو�تري �مللغاة . 10
قب���ل حت�سيلها وقيامه���ا و�أ�سباب �لإلغ���اء، و�لوقوف على �لإج���ر�ء�ت �لتي �تخذتها 
�جله���ة ملعاجلة �أ�سباب �لإلغ���اء، و�لتقليل من عدد �لفو�تري �مللغاة ، و�إجر�ء �لفح�ش 
�لالزم للنظام ؛ للتاأكد من �أنه ل يقبل �إلغاء �أو تعديل �أي فاتورة مت حت�سيل قيمتها .

�لتاأكد من �أن �لتقارير �مل�ستخرجة من �لنظام م�ستوفية ملتطلبات عمل �جلهة .. 11
�لتاأكد من قيام �جلهة باملطابقة �للكرتونية للمبالغ �ملح�سلة من خالل نظام �سد�د . 12

وتزويد ديو�ن �ملر�قبة �لعامة بن�سخة من �ملطابقة �ل�سهرية .
تعد جلنة �ملطابق���ة �للكرتونية لالإير�د�ت �ملح�سلة من خ���الل نظام �سد�د تقريرً� . 13

نهائي���ًا بنتائج �ملطابق���ة ، ويوقع م�سوؤولو مدخالت �لنظ���ام يف �جلهة و�أع�ساء جلنة 
�ملطابقة على هذ� �لتقرير ومرفقاته، ومن ثم �مل�سادقة عليه من �أ�سحاب �ل�سالحية 
يف �جله���ة، وي���زود ديو�ن �ملر�قب���ة �لعامة باأ�س���ل �لتقرير مع �إي�ساح �لإج���ر�ء�ت �لتي 
�تخذته���ا �جلهة حيال �ملالحظات و�مللف���ات و�لأخطاء �لتي قد تك���ون �ملطابقة ك�سفت 
عنه���ا، وذل���ك يف موع���د ل يتج���اوز �سهر�ً و�ح���د�ً من تاري���خ �نتهاء �أعم���ال �ملطابقة . 
وتر�سل �لن�سخة �لثانية من �لتقرير ومرفقاته �إىل مدير �لإد�رة �ملالية باجلهة باعتباره 
�مل�س���وؤول عن متابع���ة تنفيذ �إجر�ء�ت �ملطابق���ة مرة كل ثالثة �أ�سه���ر، و�لإ�سر�ف على 
فح�ش تقارير هذه �ملطابقة، ومتابعة تنفيذ �لإجر�ء�ت �لنظامية حيال ما تك�سف عنه 
�ملطابق���ة من مالحظات وخمالفات و�أخطاء، وتنظيم حف���ظ هذه �لتقارير ومرفقاتها 

يف ملفات خا�سة بالإد�رة �ملالية.
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كم���ا ��ستمل���ت �ملادة �ل�سابع���ة من لئحة �جل���رد و�ملحا�سبة على �لأح���كام �خلا�سة 
بالتقارير �لنهائية يف عدة نقاط كالتايل :

تع���د جلنة �جلرد تقريرً� نهائي���ًا بنتائج جرد موجود�ت �ل�سن���دوق ونتائج �لفح�ش . 1
و�ملطابقة من �أ�سل و�سورة و�حدة على �لأقل،  ويوقع كل من �أمني �ل�سندوق و�أع�ساء 
جلن���ة �جلرد على هذ� �لتقرير ومرفقاته، كما تت���م �مل�سادقة على نتائج �جلرد من 
�لرئي����ش �ملبا�س���ر لأمني �ل�سن���دوق، وتثبت ه���ذه �لنتائ���ج باخت�سار ب�سج���ل يومية 
�ل�سن���دوق �لدفرتي �أو �سجل �ل�سلفة �مل�ستدمي���ة �لدفرتي، ويوقع باإقر�ر �سحتها كل 
من �أمني �ل�سندوق و�أع�ساء جلنة �جلرد، وبعد عر�ش هذ� �لتقرير ومطالعات مدير 
�لإد�رة �ملالية �أو من يقوم مقامه على �مل�سوؤول �لذي �أ�سدر قر�ر ت�سكيل جلنة �جلرد 
�تخ���اذ �لإج���ر�ء�ت �لنظامية حيال �ملالحظات و�ملخالف���ات و�لأخطاء �لتي تك�سفت 
م���ن خالل �جل���رد  �إن وجدت، وير�سل �أ�س���ل �لتقرير ومرفقات���ه �إىل ديو�ن �ملر�قبة 
�لعامة مع  �إي�ساح �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �جلهة بهذ� �خل�سو�ش، وذلك يف موعد 
ل يتج���اوز �سهرً� و�حدً� من تاريخ �نتهاء �أعمال �جل���رد،  وتر�سل �سورة من �لتقرير 
ومرفقاته �إىل مدير �لإد�رة �ملالية يف �جلهة �لتي يتبعها �ل�سندوق باعتباره �مل�سوؤول 
ع���ن متابعة تنفيذ جرد موجود�ت كل �سندوق مرة كل ثالثة �أ�سهر،  و�لإ�سر�ف على 
فح����ش تقارير هذ� �جل���رد وفح�ش �ملحاور و�لبيانات �خلا�سة ب���ه،  ومتابعة تنفيذ 
�لإجر�ء�ت �لنظامية حيال ما يك�سف عنه �جلرد من مالحظات وخمالفات و�أخطاء 

وتنظيم، وحفظ هذه �لتقارير ومرفقاتها يف ملفات خا�سة بالإد�رة �ملالية .
يتع���ني عل���ى جلنة �جلرد يف حال �متن���اع �أمني �ل�سندوق ع���ن �لتوقيع على حما�سر . 2

�جل���رد و��ستمارة �ل�ستطالع �أو �لتقري���ر �لنهائي للجرد �أن تطالبه بتحديد و�إي�ساح 
�أ�سب���اب ذلك  �لمتناع حتريري���ًا، و�أن تو�سح �للجنة ر�أيها حيال جدية هذه �لأ�سباب 

�سمن تقريرها �لنهائي. 
عل���ى جلان �جل���رد �أن حتر�ش على �إنه���اء �أعمال �جلرد يف نف�ش �لي���وم �لذي بد�أت . 3

في���ه، ول تقوم بختم �ل�سن���دوق �أو غرفة �ل�سن���دوق و�ملنافذ �لأخ���رى �ملوؤدية �إليها 
�إل عن���د �ل�س���رورة �لق�سوى ، مثل ع���دم ح�سور �أمني �ل�سندوق حت���ى نهاية �لدو�م 
�لر�سمي، �أو تاأجيل جرد موجود�ت �ل�سندوق �إىل �سباح �ليوم �لتايل، على �أن ين�ش 
يف �ملح���اور �لتي يت���م �إعد�دها بهذ� �خل�سو�ش على عدم ف����ش �لأختام �إل بح�سور 

ومو�فقة �أع�ساء جلنة �جلرد .
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الفرع الثالث
جرد �شناديق الأوراق ذات القيمة والبطاقات

بين���ت �مل���ادة �لثامنة من لئحة �جل���رد و�ملحا�سبة على �سو�ب���ط جرد �سناديق   
�لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات يف عدد من �لنقاط كالتايل :

قب���ل بدء �أعمال �جلرد، يكلف �أم���ني �ل�سندوق بتعبئة �لبيان���ات �ملطلوبة يف ��ستمارة . 1
�ل�ستطالع و�لتوقيع عليها، وتعترب هذه �ل�ستمارة من مرفقات حم�سر �جلرد .

تقوم �للجنة بجرد �ملوجود �لفعلي من �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات بح�سور �أمني . 2
�ل�سن���دوق، ويحرر بنتيجة هذ� �جلرد حم�س���رً� يوقع عليه �أمني �ل�سندوق و�أع�ساء 
جلن���ة �جلرد، كم���ا جترد �للجنة م���ا قد يكون ل���دى �أمني �ل�سندوق م���ن نقود وفقًا 
لالإج���ر�ء�ت �ل���و�ردة يف �مل���ادة �خلام�سة من هذ� �لالئحة، م���ع �حل�سول على بيان 

موقع من �أمني �ل�سندوق بالبطاقات �لتالفة.
عل���ى جلن���ة �جلرد �أن حت�سل على بيانات ر�سمية من �جله���ة �أو �جلهات �لتي قامت . 3

ب�س���رف �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات لأمني �ل�سندوق، تو�سح ما مت �سرفه منها 
ح�سب �أنو�عها وفئاتها خالل �ملدة �خلا�سعة للفح�ش .

تقوم جلنة �جلرد مبطابقة كميات �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات �لو�ردة لل�سندوق  . 4
خ���الل �ملدة �خلا�سعة للفح����ش، و�ملقيدة باجلانب �لأمين م���ن �ل�سجل �لدفرتي �أو 
�لآيل لإجمايل �ل���و�رد و�ملن�سرف من �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات على �لكميات 
�ملو�سح���ة مب�ستند�ت �ل�ستالم �ملحفوظة لدى �أمني �ل�سندوق، ومقارنتها بالبيانات 
�لتي ح�سلت عليها من �جلهة �أو �جلهات �مل�سروف منها هذ� �لكميات، وذلك للتثبت 
م���ن �أن جميع �لكمي���ات �لتي ت�سلمها �أمني �ل�سندوق ق���د مت �إثباتها بال�سجل �ملذكور 
ح�سب فئاتها و�أنو�عها، وبعد �أن تقوم �للجنة مبر�جعة �لقيود �ملثبتة يف حقول �ل�سجل 
�لدف���رتي �أو �لآيل لإف���ر�دي �ملن�سرف من �لأور�ق ذ�ت �لقيم���ة و�لبطاقات و�لتاأكد 
من �سحة عمليات جمع هذه �حلقول، يتم �لتاأكد من �سحة ترحيل �ملجاميع �لنهائية 
�إىل �ل�سج���ل �لدفرتي �أو �لآيل لإجمايل �لو�رد و�ملن�سرف كل ح�سب نوعه وفئته، مع 
ح�س���ر ما قد تك�سف عنه هذه �ملطابقة من فروقات، وحترر �للجنة حم�سرً� بنتيجة 

�ملطابقة يوقع عليه كل من �أمني �ل�سندوق و�أع�ساء جلنة �جلرد .



193
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

تق���وم �للجن���ة من و�قع �ل�سج���ل �لدف���رتي �أو �لآيل لإجمايل �ل���و�رد و�ملن�سرف من . 5
�لأور�ق ذ�ت �لقيم���ة و�لبطاق���ات با�ستخ���ر�ج �لر�سيد �لقي���دي يف تاريخ �جلرد لكل 
ن���وع وفئة، وذلك باإ�سافة �لر�سيد �ملذكور م���ن تاريخ �جلرد �ل�سابق �إجر�وؤه من قبل 
مندوب���ي ديو�ن �ملر�قبة �لعامة، �أو م���ن قبل جلان �جلرد �مل�سكلة على �لنحو �ملو�سح 
يف �ملادة �لثانية من هذه �لالئحة �إىل جمموع كميات �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات 
�ل���و�ردة لل�سن���دوق خالل مدة �لفح����ش وح�سبما �أ�سفرت عن���ه �ملطابقة ، ثم ينزل 
م���ن هذ� �ملجم���وع كمي���ات �لأور�ق ذ�ت �لقيم���ة و�لبطاقات �لت���ي مت �سرفها خالل 
�لفرتة �ملذكورة ح�س���ب فئاتها و�أنو�عها وذلك يف �سوء ما �أ�سفرت عنه �ملطابقة، ثم 
تقوم �للجن���ة مبطابقة �ملوجود �لفعلي من و�قع حم�سر �جلرد على �لر�سيد �لقيدي 
�مل�ستخرج بالطريقة �ل�سابقة لكل فئة ونوع من هذ� �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات، 
م���ع مر�ع���اة �لتالف من تلك �لأن���و�ع �إن وجد، كم���ا تقوم �للجنة بالتاأك���د من توريد 
قي���م �لأور�ق ذ�ت �لقيمة �لتي مت تنفيذ �إجر�ء�تها و�أودعت قيمها يف خزينة موؤ�س�سة 
�لنق���د، وذلك من و�قع �لطالع على �إ�سع���ار�ت موؤ�س�سة �لنقد �أو من خالل �ملطابقة 

�لآلية و�لبطاقات بح�سب نوعية وقيمة �لإ�سد�ر .
�إذ� �أ�سف���ر �جل���رد عن ظه���ور زي���ادة يف �ملوجود �لفعل���ي ل���الأور�ق ذ�ت �لقيمة على . 6

�لر�سي���د �لقيدي لها فيجب �إ�سافة هذه �لزي���ادة قيديًا للفئات و�لأنو�ع �لعائدة لها، 
�أم���ا يف حالة ظهور عجز يف عهدة �أم���ني �ل�سندوق فيجب حت�سيل قيمة هذ� �لعجز 
منه فور�ً ، ومتى مت ذلك، ت�ستنزل كميات �لعجز من �لر�سيد �لقيدي للفئات و�لأنو�ع 
�لعائدة �إليها. ( وفيما يتعلق بالبطاقات يتم �حل�سول على �إفادة من �أمني �ل�سندوق 

عن �أ�سباب �لزيادة �أو �لنق�ش و�إجر�ء�ت �ملعاجلة بهذ� �خل�سو�ش ) .
بع���د مر�جع���ة �ل�سجل �لدف���رتي �أو �لآيل لإجمايل �لو�رد و�ملن�س���رف من �لأور�ق ذ�ت . 7

�لقيمة و�لبطاق���ات، و�ل�سجل �لدفرتي �أو �لآيل لإفر�دي �لو�رد و�ملن�سرف من �لأور�ق 
ذ�ت �لقيم���ة و�لبطاقات، و�إج���ر�ء �ملطابقة على �لنحو �سالف �لذكر، تعمل �للجنة على 
�لتاأكد من �سح���ة �ملعلومات �لو�ردة يف �جلد�ول �ل�سهرية �لتي يعدها �أمني �ل�سندوق، 

ومن �أن بيانات كل جدول منها مطابقة للقيد �لدفرتي �أو �لآيل .
كم���ا ��ستمل���ت �ملادة �لتا�سع���ة من لئحة �جل���رد و�ملحا�سبة على �لأح���كام �خلا�سة 
بالتقارير �لنهائية جلرد �سناديق �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات يف عدة نقاط كالتايل :
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�أ � عن���د �لنته���اء م���ن �إجر�ء�ت �جلرد و�ملطابق���ة تعد جلنة �جل���رد تقرير� نهائيًا 
م���ن �أ�سل و�س���ورة و�حدة على �لأقل بالنتائج �لتي �أ�سفر عنها جرد �سندوق �لأور�ق ذ�ت 
�لقيم���ة و�لبطاق���ات وما يكون قد ك�سف عنها هذ�  �جلرد من عج���ز �أو زيادة يف �ملوجود 
�لفعل���ي ع���ن �لر�سيد �لقيدي، وم���ا �إذ� كانت قيم���ة �لعجز �حلا�سل ق���د مت توريدها مع 
�إي�س���اح �لأ�سب���اب يف حالة ع���دم �لتوريد، وكيفية ت�سوي���ة �لزيادة �حلا�سل���ة �إن وجدت، 
ونتيج���ة �لفح�ش �لدفرتي �أو �لآيل و�ملطابقات �لت���ي �أجرتها �للجنة، ويوقع كل من �أمني 
�ل�سن���دوق و�أع�س���اء جلنة �جلرد على ه���ذ� �لتقرير ومرفقاته، كما تت���م �مل�سادقة على 
نتائ���ج �جلرد من �لرئي�ش �ملبا�سر لأمني �ل�سن���دوق،  وتثبت نتائج هذ� �جلرد باخت�سار 
بال�سجل �لدفرتي �أو �لآيل لإجمايل �لو�رد و�ملن�سرف من �لأور�ق ذ�ت �لقيمة و�لبطاقات 
ويوق���ع باإق���ر�ر �سحتها كل من �أم���ني �ل�سندوق و�أع�ساء جلنة �جل���رد، وبعد عر�ش هذ� 
�لتقري���ر ومطالعات مدي���ر �لإد�رة �ملالية علي���ه، على �مل�سوؤول �لذي �أ�س���در قر�ر ت�سكيل 
جلن���ة �جلرد �تخ���اذ �لإجر�ء�ت �لنظامية حيال �ملالحظ���ات و�ملخالفات و�لأخطاء �لتي 
تك�سف���ت من خالل �جلرد، وير�س���ل �أ�سل �لتقرير ومرفقاته �إىل دي���و�ن �ملر�قبة �لعامة، 
وتر�سل �ل�سورة �إىل مدير �لإد�رة �ملالية للجهة على �لنحو �لو�رد بالفقرة ( �أ ) من �ملادة  

(�ل�سابعة ) من هذه �لالئحة .
ب� : 

يتع���ني على جلنة �جلرد يف حال �متناع �أمني �ل�سندوق عن �لتوقيع على حماور . 1
�جل���رد و��ستم���ارة �ل�ستط���الع �أو �لتقرير �لنهائ���ي للج���رد �أن تطالبه بتحديد 
و�إي�س���اح �أ�سباب ذلك �لمتناع حتريري���ًا،  و�أن تو�سح �للجنة ر�أيها حيال جدية 

هذه �لأ�سباب من تقريرها �لنهائي .
على جلان �جلرد �أن حتر�ش على �إنهاء �أعمال �جلرد يف نف�ش �ليوم �لذي بد�أت . 2

فيه، ول تقوم بختم �ل�سندوق �أو غرفة �ل�سندوق و�ملنافذ �لأخرى �ملوؤدية �إليها 
�إل عند �ل�سرورة �لق�سوى ، مثل عدم ح�سور �أمني �ل�سندوق حتى نهاية �لدو�م 
�لر�سم���ي �أو تاأجيل جرد موجود�ت �ل�سندوق �إىل �سب���اح �ليوم �لتايل، على �أن 
ين����ش يف �ملحاور �لتي يتم �إعد�دها بهذ� �خل�سو�ش على عدم ف�ش �لأختام �إل 

بح�سور ومو�فقة �أع�ساء جلنة �جلرد .
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الفرع الرابع
جرد امل�شتودعات والعهد العينية

�أو�سح���ت �ملادة �لعا�سر م���ن لئحة �جلرد و�ملحا�سبة ب���اأن �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية 
جت���رد مبعرفة جلنة �أو جلان، يت���م ت�سكيلها و�ختيار �أع�سائها عل���ى �لنحو �لو�رد باملادتني 
�لثاني���ة و�لثالثة من هذه �لالئحة، ويتَّبع يف جردها �إح���دى �لطريقتني �لآتيتني، مبا يتالءم 
مع حجم �مل�ستودعات، وتعدد �لأ�سناف �ملطلوب جردها و�ملدة �لالزمة لإنهاء هذ� �جلرد : 

اأ - اجلرد الكلي :
وهو �جلرد �لذي ي�سمل جميع �أ�سناف �ملخزون �سنفًا �سنفًا، ويتم جردها دفعة   

و�حدة خالل �ملدة �ملحددة للجرد .
ب - اجلرد امل�شتمر:  

تت���م عملية �جلرد به���ذه �لطريقة ب�سفة م�ستم���رة خالل �لع�س���رة �أ�سهر �لأوىل من 
�ل�سن���ة ، وفق بر�مج للجرد يت���م و�سعها م�سبقًا من قبل مدي���ر �لإد�رة �ملالية بال�سرت�ك 
مع مدير �إد�رة �مل�ستودعات �أو من  ميار �ش �خت�سا�ساته ، وي�ستمر هذ� �جلرد على مد�ر 
�لف���رتة �ملحددة له بحيث ي�سمل جميع �أ�سناف �ملخزون، وبحيث يتم جرد كل �سنف منها 
م���رة و�ح���دة خالل هذه �لفرتة،  وبع���د �إمتام جرد كافة �لأ�سناف وفق���ًا ملا تقدم يعاد يف 
خالل �ل�سهرين �لباقيني من �ل�سنة �لهجرية �ختيار بع�ش تلك �لأ�سناف بطريقة ع�سو�ئية 

وجردها بغر�ش �لتاأكد من �لر�سيد �لقيدي للمخزون ومطابقته للموجود �لفعلي .
ولقد بينت �ملادة �حلادية ع�سر �إجر�ء�ت جرد �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية كالتايل :
على جلان جرد �مل�ستودعات و�لعهد �لعينية مر�عاة �لإجر�ء�ت �لتالية عند �جلرد: 

�إج���ر�ء مر�جعة بع�ش عمليات �لقيد �خلا�سة بال�سنف �ملزمع جرده، من حيث . 1
�ل�ست���الم  و�ل�س���رف و�لإرجاع وذلك مبطابق���ة بيانات م�ستن���د�ت �لقيد على 
�لبيانات �خلا�سة بال�سنف �لو�ردة يف �ل�سجالت �لآلية �أو �لبطاقات �مل�ستودعية 
 (�لبطاق���ات �ملن�سو����ش عليها يف قو�ع���د و�جر�ء�ت �مل�ستودع���ات �حلكومية)  
و�لتاأكد من �نتظام �لقيد بها �أولً باأول، و�تفاقها مع ما ورد يف قو�عد و�إجر�ء�ت 

�مل�ستودعات �حلكومية �أو �لأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة بهذ� �خل�سو�ش .
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بع���د قفل �لقيد بالن�سبة لل�سن���ف �ملزمع جرده، ير�عى جرد هذ� �ل�سنف دفعة . 2
و�حدة �أَيًا كان موقعه،  ويكون جرد �لأ�سناف �سنفًا �سنفًا ح�سب ترتيب و�سعها 
يف �مل�ست���ودع؛ لت�سهيل ح�سر جميع �لأ�سن���اف �ملوجودة فعاًل، وجترد �لأ�سناف 
�إما بعّدها �أو وزنها �أو قيا�سها ح�سب وحدة �إثباتها يف �ل�سجالت �لآلية �أو بطاقات 
�ل�سن���ف،  وعلى �لقائم باجلرد مر�عاة �لتاأ�س���ري �أو �لتوقيع مع ذكر �لتاريخ يف 
�حلقول �ملخت�سة بال�سجالت �لآلية �أو بطاقات �ل�سنف بالن�سبة لكل �سنف يتم 

جرده مبا يفيد �إمتام هذ� �جلرد .
ت�سجي���ل �إج���ر�ء�ت �جل���رد يف ��ستم���ارة �جلرد وذل���ك باإثبات ��س���م كل �سنف . 3

ورقم���ه �إن وجد وبيان وحدت���ه،  و�ملوجود �لفعلي منه من و�ق���ع �جلرد ور�سيده 
�لقي���دي من و�قع �ل�سج���الت �لآلية �أو بطاق���ات �ل�سنف، و�لف���رق بني �ملوجود 
�لفعل���ي و�لر�سيد �لقي���دي �سو�ًء بالزيادة �أو بالنق����ش، وتوقع هذه �ل�ستمار�ت 
من �أمني وماأمور �مل�ست���ودع، و�أع�ساء جلنة �جلرد، ومدير �إد�رة �مل�ستودعات �أو 

من ميار�ش �خت�سا�ساته .
بالن�سب���ة للم�ستودع���ات �لتي تعم���ل باأ�سل���وب �لبطاقات،  تر�ع���ي جلان �جلرد . 4

�لت�س���ال باإد�رة �أو ق�سم مر�قب���ة �ملخزون �لتابع للجه���ة، و�لعمل على مطابقة 
�أر�س���دة �ل�سن���اف �ملبينة يف ��ستمار�ت �جلرد على �ملقي���د يف بطاقات مر�قبة 
�ل�سنف وبطاقات �لعهدة يف تاريخ �جلرد، وح�سر �لفروقات �أو �ملالحظات �إن 

وجدت يف بيانات يتم �رفاقها با�ستمار�ت �جلرد و�ي�ساح مربر�ت وجودها .
تتحق���ق �للجان من �أن �إد�رة �أو ق�سم مر�قبة �ملخ���زون يف �مل�ستودعات �لرئي�سة . 5

تق���وم  بتنفيذ �خت�سا�ساتها �ملن�سو�ش عليها يف قو�عد و�إجر�ء�ت �مل�ستودعات 
�حلكومية �أو �لأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة ب�ساأنها . 

تتحقق �للجان من وج���ود �سو�بط وتعليمات حمددة لتنظيم وتر�سيد ��ستخد�م . 6
�ل�سي���ار�ت �لتابع���ة للجه���ة وفق���ًا مل���ا ورد بق���ر�ر جمل����ش �خلدم���ة �ملدنية رقم 

(581/1) وتاريخ 1419/9/18ه �.
تق���وم جل���ان �جلرد بفح����ش ومر�جع���ة �ل�سج���الت �لآلي���ة للعه���د �ل�سخ�سية . 7

و�لأ�سن���اف �مل�ستدمية �أو �لبطاقات �خلا�سة بها؛ للتاأكد من �سالمة �لإجر�ء�ت 
و�لقيود �مل�ستودعية لتلك �لعهد، و�لتثبت من �لآتي : 
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• �أن �لعه���د �ل�سخ�سي���ة �لت���ي تبلغ قيمته���ا خم�سة �آلف ري���ال فاأكرث وكذلك 	
جمي���ع �لأ�سن���اف �مل�ستدمي���ة �مل�سروفة م���ن �مل�ستودع �س���و�ء �ملركبة منها 
�أو �ملنقول���ة و�لت���ي ل تقل قيمتها عن هذ� �حلد يت���م جردها �سنويًا مبعرفة 
موظف �أو �أكرث من ذوي �خلربة ممن يختاره مدير �لإد�رة �أو رئي�ش �لق�سم 
من غري �ملنوط بهم مهمة �لإ�سر�ف على تلك �لأ�سناف �أو �ملحافظة عليها، 
م���ع �لتاأكد م���ن �أن �إج���ر�ء�ت ت�سوية �لزي���ادة �أو �لعجز �لت���ي يك�سف عنها 
ذل���ك  �جلرد تتم يف �أوقاتها، و�أن �لتقاري���ر و�ملحا�سر �خلا�سة بجرد تلك 
�لعه���د و�لأ�سن���اف يتم حفظها بعناي���ة يف �إد�رة �مل�ستودعات، �أو يف �لإد�رة 
�لت���ي متار�ش �خت�سا�ساتها، ويتعني عل���ى جلان �جلرد �لتحقق من �سالمة 
�إج���ر�ء�ت �جل���رد �ل���ذي مت يف �لإد�رة �أو �لق�سم، وم���ن �أن �ملوجود �لفعلي 
لبع����ش �لعه���د �ل�سخ�سي���ة و�لأ�سناف �مل�ستدمي���ة مطابق ملا ه���و ثابت يف 

�ل�سجالت �لآلية لتلك �لعهد و�لأ�سناف �أو �لبطاقات �خلا�سة بها .
• �أن �ملوظ���ف �مل�سوؤول عن �ل�سج���الت �لآلية للعهد �ل�سخ�سي���ة �أو �لبطاقات 	

�خلا�س���ة به���ا يح�سل يف نهاي���ة كل �سنة على �إقر�ر�ت م���ن جميع �أ�سحاب 
�لعه���د �ل�سخ�سي���ة �لت���ي تق���ل قيمتها ع���ن خم�س���ة �آلف ريال، تفي���د باأن 
�لأ�سن���اف �لتي بعهدتهم موجودة لديهم فعاًل وبحالة جيدة، وتكتفي جلنة 
�جل���رد مبطابقة بع����ش �لإقر�ر�ت عل���ى �لثابت يف �ل�سج���الت �لآلية لتلك 

�لعهد �أو �لبطاقات �خلا�سة بها .
يتعني على جلان �جلرد مر�عاة �أن يكون غلق �أبو�ب �مل�ستودعات حتت �إ�سر�فهم . 8

عق���ب �نته���اء �لعمل يف كل ي���وم، وكذلك فتح تلك �لأبو�ب يف ي���وم �لعمل �لتايل 
وذلك حتى �لنتهاء من عملية �جلرد .

يج���وز �أن توكل مهم���ة �إجر�ء �جلرد �لكلي للم�ستودع���ات �ل�سغرية �ملوجودة يف . 9
�لفروع و�لوحد�ت �لفرعية �إىل موظف �أو �أكرث من ذوي �خلربة من غري �ملعهود 

�إليهم بعهد ، �أو �ملنوط بهم عمل ما يتعلق بتلك �مل�ستودعات .
كم���ا �أو�سحت �ملادة �لثانية ع�سر باأنه يف حال ��ستخد�م �لو�سائل �أو �لنظم �لآلية يف 

م�سك �ل�سجالت يف �مل�ستودع تقوم جلان �جلرد بالآتي :



198
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

�لتحق���ق م���ن دقة �لنظ���ام �لآيل،  وذلك من خ���الل �لوقوف على بع����ش عمليات قيد . 1
�لو�رد و�ملن�سرف يف بطاقات �ل�سنف �لآلية؛ للتاأكد من �سحة �لرت�سيد و�ملخرجات، 
و�لتاأكد من �نتظام �لقيد بها �أوًل باأول، و�لتاأكد من �تفاقها مع ما هو مقرر يف قو�عد 
و�إجر�ء�ت �مل�ستودعات �حلكومية، �أو �لأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة بهذ� �خل�سو�ش .

�لتحقق من فعالية �لنظام �لآيل يف توجيه عمليات �ل�سرف وفق فرتة �ل�سالحية . 2
�ملتبقية �لأقل، �أو وفق طريقة ( �لو�رد �أوًل �سادر �أوًل ) تفاديًا لنتهاء �سالحية 

�لأ�سناف �أو تلفها �أو تقادمها .
�لتحق���ق من فعالي���ة �لنظام �لآيل يف متابعة �سالحي���ة �لأ�سناف وخا�سة يف ( . 3

م�ستودع���ات �لأدوي���ة ) من خ���الل ��ستماله على خا�سية �لتنبيه �آلي���ًا بانتهاء �أو 
قرب �نتهاء �سالحية �لأ�سناف .

�لتحق���ق من فعالية �لنظام �لآيل يف متابعة م�ستوي���ات �لتخزين ( �حلد �لأدنى . 4
وح���د �لطلب و�حلد �لأعلى للمخ���زون ) من خالل ��ستماله على خا�سية �لتنبيه 

�آليًا عند و�سول خمزون �لأ�سناف لهذه �مل�ستويات .
�لتحقق من فعالية �لنظام �لآيل يف حتديد �لأ�سناف �لر�كدة من خالل ��ستماله . 5

على خا�سية �لتنبيه �آليًا عند �نق�ساء ثالث �سنو�ت فاأكرث دون وجود حركة على 
�لأ�سناف.

�لتحق���ق م���ن �لرب���ط �لآيل ب���ني ( �إد�رة �أو ق�س���م ) مر�قب���ة �ملخ���زون و�إد�رة . 6
�مل�ستودع���ات مبا يتيح للنظ���ام �لآيل لإد�رة �أو ق�سم مر�قبة �ملخزون �لتنبيه �آليًا 
يف حال وجود فروقات بني �أر�سدة �لأ�سناف �مل�سجلة يف بطاقات �ل�سنف �لآلية 

و�أر�سدتها �مل�سجلة يف بطاقات مر�قبة �ل�سنف �لآلية فور حدوثها .
فح����ش �إج���ر�ء�ت �لأم���ان �ملتبع���ة يف �لنظ���ام �لآيل للم�ست���ودع و�إد�رة �أو ق�سم . 7

مر�قب���ة �ملخ���زون ، من حي���ث ح�سر �سالحي���ات �لطالع و�لقي���د و�لتعديل يف 
�ملوظف���ني �ملخت�س���ني فق���ط وب�سالحي���ة دخول خا�س���ة بكل موظ���ف، و�لن�سخ 
�لحتياط���ي لقاعدة بيانات �لنظام و�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة يف حال تعطل �لنظام، 
مع �لتاأكد من �لف�سل ب���ني �لوظائف �ملتعار�سة يف جميع �لعمليات و�لإجر�ء�ت 

�لآلية �مل�ستخدمة .
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كم���ا بينت �ملادة �لثانية ع�سر ب���اأن تعد جلنة �جلرد تقرير�ً نهائيا بالنتائج �لتي �أ�سفر 
عنه���ا جرد �مل�ستودع���ات و�لعهد �لعينية، وما مت �كت�سافه م���ن �أخطاء وخمالفات وعجز �أو 
زيادة يف �لأ�سناف �ملخزونة، مع مر�عاة �أن يت�سمن �لتقرير �إي�ساحًا كافيًا للنقاط �لآتية : 

�لفروق���ات �لتي ك�سفت عنها عملية �جلرد مع �إي�ساح �أ�سباب �لعجز �أو �لزيادة، . 1
ور�أي جلن���ة �جلرد وتو�سياتها حيال ت�سوية هذه �لفروق، مع تقدير قيمة �لعجز 

�إن وجد .
�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة يف ��ستالم و�سرف �لأ�سن���اف و�لنماذج �مل�ستخدمة، ومدى . 2

دقتها �أو �تفاقها مع ما هو مقرر يف قو�عد و�إجر�ء�ت �مل�ستودعات �حلكومية، �أو 
�لتعليمات و�ل�سو�بط �ل�سادرة بهذ� �خل�سو�ش .

�لأخطاء �حلا�سلة يف و�سف �ل�سنف �أو ت�سنيفه �أو وحدة �سرفه .. 3
حالة �لأ�سناف و�لنق�ش �أو �لق�سور �حلا�سل يف �إجر�ء�ت حفظها و�سيانتها .. 4
حالة �مل�ستودعات من حيث مدى مالءمتها للتخزين وتوفر و�سائل �لأمن و�ل�سالمة .. 5
�لأخطاء �حلا�سلة يف عمليات �لإثبات يف �ل�سجالت �لآلية �أو �لبطاقات �مل�ستودعية .. 6
مقد�ر �أو كمية �لتالف من كل �سنف ون�سبته �إىل �ملوجود �لكلي من �ل�سنف .. 7
مقد�ر �أو كمية كل �سنف بقي من فرتة �سالحيته �أقل من 25%  و�أ�سباب ذلك،. 8
ون�سبت���ه �إىل �ملوجود �لكلي م���ن �ل�سنف، و�لإجر�ء�ت �ملتخ���ذة من قبل �جلهة . 9

لال�ستفادة منه قبل �نتهاء �سالحيته، وتو�سيات جلنة �جلرد بهذ� �خل�سو�ش .
�لأ�سن���اف �لر�ك���دة �أو �ملكّد�س���ة �لت���ي ��ستم���ر ر�سيده���ا بالكام���ل دون حركة . 10

ملدة ث���الث �سنو�ت فاأكرث و�أ�سب���اب ذلك، و�لإجر�ء�ت �ملتخ���ذة من قبل �جلهة 
لال�ستفادة �أو �لتخل�ش منها، وتو�سيات جلنة �جلرد بهذ� �خل�سو�ش .

�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة ب�ساأن �إ�سالح �لأ�سناف �أو بيعه���ا �أو �إتالفها، ومدى �تفاقها . 11
مع ما هو مقرر يف قو�عد و�إجر�ء�ت �مل�ستودعات �حلكومية .

نظام �لرقابة �لد�خلي���ة يف �مل�ستودعات و�لإجر�ء�ت �ملتخذة، ومدى �تفاق تلك . 12
�لإج���ر�ء�ت مع ما هو مق���رر يف قو�عد و�إج���ر�ء�ت �مل�ستودع���ات �حلكومية، �أو 
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�لتعليمات و�ل�سو�بط �ل�سادرة بهذ� �خل�سو�ش .
�ملخالفات �لتي ك�سف عنها فح�ش ومر�جعة �ل�سجالت �لآلية وبطاقات �لعهد �ل�سخ�سية . 13

و�لأ�سناف �مل�ستدمية وما �أظهره جرد �لعينات �ملختارة من هذه �لعهد و�لأ�سناف .
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذته���ا �جلهة للتحول �إىل �لو�سائل �أو �لنظم �لآلية يف م�سك . 14

�ل�سجالت �مل�ستودعية .
مدى كفاءة �لو�سائل �أو �لنظم �لآلية �مل�ستخدمة يف م�سك �ل�سجالت �مل�ستودعية  . 15

ونقاط �ل�سعف �أو �خللل �ملوجودة بها،  وتو�سيات جلنة �جلرد بهذ� �خل�سو�ش.
م���دى �إملام موظفي �مل�ستودع���ات بالتعليمات و�لإج���ر�ء�ت �مل�ستودعية، وما �إذ� . 16

كان���ت م�سميات وظائ���ف من بعهدته���م �مل�ستودع���ات م�سمولة بنظ���ام وظائف 
مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .

كم���ا ن�ست �ملادة �لر�بع���ة ع�سر باأن تع���د �لتقارير �لنهائية و�ملحا�س���ر و�ل�ستمار�ت 
و�لبيانات �خلا�سة بجرد �مل�ستودعات من �أ�سل و�ست �سور، ويوقع عليها �أع�ساء جلنة �جلرد 
و�أمن���اء وماأموري �مل�ستودعات و�ملوظف �مل�سوؤول عن بطاق���ات �ل�سنف �أو �ل�سجالت �لآلية 
�مل�ستودعي���ة ، وبعد �لت�سديق على نتيجة �جلرد م���ن �لرئي�ش �ملبا�سر ملوظفي �مل�ستودعات 
�ملعني���ة، تعر�ش تقارير جلنة �جلرد �لنهائية م���ع مطالعات مدير �لإد�رة �ملالية �إن وجدت 
ومدير �إد�رة �مل�ستودعات �أو من ميار�ش �خت�سا�ساته على �مل�سوؤول �لذي �أ�سدر قر�ر ت�سكيل 
جلن���ة �جلرد ؛ لتخاذ �لإجر�ء�ت �لنظامية حيال �ملالحظ���ات و�ملخالفات و�لأخطاء �لتي 
تك�سفت من خالل �جلرد، ثم تر�سل �أ�سول �لتقارير �لنهائية ومرفقاتها �إىل ديو�ن �ملر�قبة 
�لعام���ة، مع �إي�ساح لالإج���ر�ء�ت �لتي �تخذتها �جلهة حيال تلك �ملخالفات وذلك يف موعد 
ل يتجاوز �سهرً� و�حدً� من تاريخ �نتهاء عملية �جلرد، وتر�سل �ل�سورة �لأوىل من �لتقارير 
�لنهائي���ة ومرفقاته���ا �إىل مدير �إد�رة �مل�ستودع���ات �أو من ميار����ش �خت�سا�ساته باعتباره 
�مل�س���وؤول عن متابعة جرد �مل�ستودعات و�لعهد �لعيني���ة و�لإ�سر�ف على فح�ش تقارير هذ� 
�جلرد و�ملحا�سر و�ل�ستم���ار�ت �خلا�سة به، ومتابعة تنفيذ �لإجر�ء�ت �لنظامية حيال ما 
يك�س���ف عنه �جلرد من �أخطاء وخمالفات �أو نق�ش �أو زيادة يف �لأ�سناف، وتنظيم وحفظ 
ه���ذه �لتقارير ومرفقاتها يف ملفات خا�سة، وتر�س���ل �ل�سورة �لثانية من �لتقارير �لنهائية 
ومرفقاته���ا �إىل �لإد�رة �ملالية، وتر�س���ل �ل�سورة �لثالثة من �لتقاري���ر �لنهائية ومرفقاتها 
�إىل وز�رة �ملالي���ة ( �لإد�رة �لعامة للم�ستودعات �حلكومي���ة ) وتر�سل �ل�سورة �لر�بعة من 
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الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

�لتقارير �لنهائية ومرفقاتها �إىل �إد�رة �أو ق�سم مر�قبة �ملخزون، وت�سلم �ل�سورة �خلام�سة 
من �لتقارير �لنهائية ومرفقاتها �إىل �أمني �أو ماأمور �مل�ستودع حلفظها يف ملفات خم�س�سة 

لهذ� �لغر�ش، وحتتفظ جلنة �جلرد بال�سورة �ل�ساد�سة .

الفرع الخامس
اإجراءات جرد وت�شفية اأعمال �شاغلي الوظائف امل�شمولة باأحكام نظام 

وظائف مبا�شرة الأموال العامة

�أو�سحت �مل���ادة �خلام�سة ع�سر باأنه عند �نتهاء عالق���ة �ملوظف بالوظيفة �مل�سمولة 
باأحكام نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يتعني �تباع �لآتي :

تقوم �جلهة �سنوياً بتكوين جلنة وفقاً ملا ورد يف �ملادة ( �لثانية ) من هذه �لالئحة؛  �أ �  
جل���رد وت�سفية �أعمال �ملوظف �مل�سم���ول وظيفته باأحكام نظ���ام وظائف مبا�سرة 
�لأمو�ل �لعامة وفقًا لإجر�ء�ت �جلرد و�ملحا�سبة �لو�ردة يف هذه �لالئحة، و�إعد�د 
تقري���ر نهائ���ي بالأعمال و�لإجر�ء�ت �لت���ي قامت بها جلرد وت�سفي���ة �أعماله عن 
ف���رتة �سنة كامل���ة، مع حتديد �لفرت�ت �لت���ي با�سر خاللها �أعم���ال تلك �لوظيفة، 
ويذك���ر بالتقرير �أن �ملذكور بريء �لذمة �ملالية وعلى م�سوؤولية �أع�ساء �للجنة، مع 

ت�سديق �لتقرير من قبل �لآمر بت�سكيل �للجنة .
تق���وم �للجنة باإعد�د بيان���ات �لت�سفية عن فرتة �سنة كامل���ة، و�لتي عمل خاللها  ب �  
�ملوظ���ف بوظيف���ة �أمني �سن���دوق، مت�سمنًة �ملبال���غ �مل�ستلم���ة و�مل�سروفة من قبل 

�ملوظف خالل �ل�سنة.
تعبئ���ة �جلزئني ( �أوًل وثانيًا ) من �سهادة تربئة �لذم���ة، و��ستيفاء تو�قيع �أع�ساء  ج �  
�للجن���ة �ملكلفة بجرد وت�سفية �أعم���ال �ملوظف على �لنموذج، و�مل�سادقة عليه من 
قب���ل مرجع �ملوظ���ف،  ومن ثم �لتوقيع م���ن �ساحب �ل�سالحي���ة و�خلتم �لر�سمي 

باإحالة منوذج �لتربئة �إىل ديو�ن �ملر�قبة �لعامة .
تقوم �جلهة باإر�سال طلب تعبئة ذمة �ملوظف بخطاب ر�سمي �إىل �إد�ر�ت �ملر�جعة  د �  

�ملخت�سة يف ديو�ن �ملر�قبة �لعامة مرفقًا به �لآتي : 
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ال�شوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة

�أ�سل �لتقرير �لنهائي للجنة �جلرد و�لت�سفية .. 1
�أ�سل �سهادة تربئة �لذمة .. 2
�أ�سول بيانات �لت�سفية عن �لفرتة �لتي عمل بها �ملوظف بال�سندوق .. 3
�أ�سول حما�سر و��ستمار�ت جرد وت�سليم و��ستالم ( �ل�سندوق / �مل�ستودع)  . 4

بني �ملوظف و�سلفه وخلفه .
�أ�س���ل بيان بخدمات �ملوظف �لوظيفية �ساماًل �لفرتة من بد�ية تعيينه على . 5

�أول وظيف���ة عامة بح�سب �جلهة �ملن�سو����ش عليها يف �ملادة ( �لأوىل ) من 
نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة وحتى تاريخه .

�س���ور م�سدقة من قر�ر�ت تعيني �ملوظف عل���ى �لوظائف �مل�سمولة باأحكام . 6
نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة و�لنفكاك عنها .

�س���ورة م�سدق���ة من �لق���ر�ر �ل�سادر من �ساح���ب �ل�سالحي���ة بتكليف �ملوظف . 7
بالقيام باأعمال �لوظيفة �مل�سمولة باأحكام نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة .

الفرع السادس
ت�شديق ديوان املراقبة العامة على نتائج اجلرد

ن�س���ت �مل���ادة �ل�ساد�س���ة ع�سر من لئح���ة �جل���رد و�ملحا�سبة باأن حت���ال جميع   
�لتقاري���ر و�ملحا�س���ر  و�لأور�ق �خلا�سة بجرد �ل�سناديق و�مل�ستودع���ات و�لعه�د �لعيني�ة 
وف�ق �أحك�ام ه�ذه �لالئح�ة ف�ور و�س�ولها �إىل دي�و�ن �ملر�قب�ة �لعام�ة �إىل �إد�ر�ت �ملر�جعة 
�ملخت�س���ة؛ ملر�جعته���ا و�مل�سادقة عليها مب���ا يفيد �سحة �لإجر�ء�ت �ملتخ���ذة ب�ساأنها، �أو 
�إب���د�ء �لر�أي حيال �ملالحظات �لو�ردة به���ا، وعلى �إد�ر�ت �ملر�جعة �ملخت�سة يف �لديو�ن 
م�س�ك �ل�س���جالت و�مللف���ات �لالزم���ة به���ذ� �خل�س���و�ش ومتابع���ة معاجل���ة �ملالحظ���ات 
و�مللف�ات و�لأخط�اء �لتي ق�د يك�س�ف عنه�ا �جل�رد و�ملحا�س�بة، و�لتوجي�ه بتحري �ل��دعوى 
�لتاأديبي�����ة �س��د �مل�س��وؤولني ع��ن �مللف��ات �جل�س��يمة �ل��تي ق��د يظهره��ا ج��رد �ل�سناديق 

و�مل�ستودعات و�لعهد �لعينية وفق �أحكام هذه �لالئحة . 
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الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

المبحث الخامس
�شروط من يبا�شر وظائف مبا�شرة الأموال العامة

وظيف���ة مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة من �أهم �لوظائ���ف �لتي تتطلب �أمانة وب�سرية،   
ودقة و�سبط ؛ وذلك لتعلقها بامل�سالح �لعامة للدولة ؛ ولذلك جند �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية 
�أول���ت ه���ذ� �جلانب عناية خا�سة و�أهمية كربى يف تعامالت �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – يف كل ما 
يتعل���ق بهذ� �ل�ساأن، فق���د كان – ملسو هيلع هللا ىلص – يبا�سر هذه �ملهمة بنف�س���ه، ويتوىل �إد�رة �أمو�ل 
�مل�سلم���ني، ويوزعها عل���ى �مل�سارف �مل�سروعة لها، كما �ختار �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – ملبا�سرة 
هذه �لوظيفة و�ملهمة من �ل�سحابة – ر�سو�ن �هلل عليهم – معاذ بن جبل و�أبو عبيدة بن 
�جل���ر�ح – ر�سو�ن �هلل عليهم – فاأر�سل مع���اذ �إىل �ليمن، و�أبو عبيدة �إىل �لبحرين(1)، 
كما �أن�ساأ عمر بن �خلطاب – ر�سي �هلل عنه – �لدو�وين ، حلفظ ما يتعلق بحقوق �لدولة 

من �لأعمال و�لأمو�ل، وعني لها من يقوم بهذه �لأعمال وي�سرف عليها ويبا�سرها(2) .
�إن من �أوىل �ل�سروط �ل�سرعية فيمن يتوىل �لإ�سر�ف و�ملبا�سرة على �لأمو�ل �لعامة 
�ملتعلق���ة مب�سالح �مل�سلمني ودولته���م �أن يكون م�سلمًا ، وذلك لياأم���ن �مل�سلمون من مكره 
وخديعته ، مطيعًا لويل �أمره ومن وله عليها، �أمينًا حمافظًا على هذه �لأمو�ل ، وخمل�سًا 

يف �لتعامل فيها ، على علم ودر�ية باحلالل و�حلر�م .
ولقد ن�ست �مل���ادة �خلام�سة من نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة باأنه ي�سرتط 

يف من يتوىل هذه �لوظيفة ما يلي :
�أن يكون �سعودي �جلن�سية .. 1
�أل يقل عمره عن �إحدى وع�سرين �سنة .. 2
�أل يك���ون ق���د �سدر يف حق���ه حكم نهائ���ي بالإد�نة يف جرمية خمل���ة بالأمانة �أو . 3

�ل�سرف .
كم���ا ن�ست �مل���ادة �لثامنة من �لالئح���ة �لتنفيذية لنظام وظائ���ف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعام���ة باأنه ي�س���رتط لتكليف �ملوظ���ف للقيام باأعم���ال �أي من �لوظائ���ف �مل�سمولة بهذ� 

�سبق تخريجه �ش 10   (1)
�لأحكام �ل�سلطانية ، �ملاوردي (300�296/1)   (2)
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�لنظ���ام �أمن���اء �ل�سناديق و�لأور�ق ذ�ت �لقيم���ة ، �أمناء �مل�ستودع���ات ، ماأموري �سرف 
�لنق���ود و�لأور�ق ذ�ت �لقيمة ، حم�سلي �لإي���ر�د�ت ، ماأموري �لعهد ، �أمناء �مل�ستودعات 

�لفنية ، وظائف بيوت �ملال) ما يلي :
مو�فقته �خلطية على �لتكليف قبل �إ�سد�ر قر�ر �لتكليف .. 1
�أل يكون معينا على بند �أجور �لعمال �أو �لوظائف �ملوؤقتة �أو لئحة �ملوظفني غري . 2

�ل�سعوديني .
مل ي�سبق �إخالله بو�جباته �لوظيفية .. 3
�أل يكلف �أثناء فرتة �لتحقيق معه .. 4
ع���دم وج���ود موظف تنطبق عليه �س���روط �سغل وظيفة خا�سع���ة لنظام مبا�سرة . 5

�لأمو�ل �لعامة . 
كم���ا ن�س���ت �ملادة �لثالثة م���ن �لالئحة �لتنفيذي���ة لنظام وظائف مبا�س���رة �لأمو�ل 
�لعام���ة باأنه ي�س���رتط يف �ملوظفني �لذين يكلف���ون بالعمل يف �إح���دى �لوظائف �خلا�سعة 
لنظ���ام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعام���ة ووظائفهم لي�ست من �لوظائف �لو�ردة يف �ملادة 
�لثاني���ة من هذه �لالئحة (�أمن���اء �ل�سناديق و�لأور�ق ذ�ت �لقيم���ة ، �أمناء �مل�ستودعات 
، ماأم���وري �سرف �لنق���ود و�لأور�ق ذ�ت �لقيمة ، حم�سلي �لإي���ر�د�ت ، ماأموري �لعهد ، 

�أمناء �مل�ستودعات �لفنية ، وظائف بيوت �ملال) ما يلي :
�أن تكون �لعهدة حتت م�سوؤوليته .. 1
�أن يكون �سمن مهام وظيفته ��ستالم �لعهد و�سرفها خالل �ل�سنة .. 2
 �أن ل يق���ل �إجم���ايل قيم���ة �لعهد �مل�ستلمة خ���الل �سنة عن ملي���ون ريال، ويجوز . 3

للوزي���ر �ملخت����ش �أو رئي�ش �جله���ة �مل�ستقلة تخفي�ش �لقيم���ة للمو�قع �لنائية يف 
�حلالت �لتي ير�ها موجبة لذلك .
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الدكتور / عي�سى بن علي ع�سريي 

المبحث السادس
مميزات من يبا�شر الأموال العامة

�لقي���ام عل �سوؤون �مل�سلم���ني و�إ�سالحها، وتدبري �لأمور له���م وتوجيهها، من �لأخالق 
�لإ�سالمي���ة �لعالي���ة �لتي ن���دب �لإ�سالم �إليه���ا، فاأمرنا �هلل عز وجل بالتع���اون فيما بيننا، 
فحاج���ة �لإن�س���ان مرتهن���ة مبا يف يد غريه، ولق���د �أثنى �لر�س���ول – ملسو هيلع هللا ىلص – على من مكان 
مفتاح���ًا للخ���ري و�لإح�س���ان فق���ال : ( عند �هلل خز�ئن �خل���ري و�ل�سر مفاتيحه���ا �لرجال، 
فطوب���ى ملن جعله مفتاح���ًا للخري، ومغالقًا لل�س���ر، وويل ملن جعله مفتاح���ًا لل�سر، ومغالقًا 
للخ���ري )(1) ، وق���ال – ملسو هيلع هللا ىلص – : ( �إن �أقو�مًا �خت�سه���م بالنعم ملنافع �لعباد، ويقرها فيهم 
م���ا بذلوها، ف���اإن منعوها نزعها عنهم وحولها �إىل غريهم )(2) ، بل �إن �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – 
جع���ل �لقيام على حو�ئ���ج �لنا�ش من �أحب �لأعمال فقال : ( �أح���ب �لنا�ش �إىل �هلل �أنفعهم 
للنا����ش، و�أح���ب �لأعمال �إىل �هلل �سرور تدخله على م�سل���م، �أو تك�سف عنه كربة، �أو تق�سي 
عنه دينًا، �أو تطرد عنه جوعًا، ولأن �أم�سي مع �أخي �مل�سلم يف حاجة �أحب من �أن �أعتكف يف 
هذ� �مل�سجد �سهرً� )(3) ، فالقيام على �سوؤون �مل�سلمني و�سبط �أمورهم، و�تقانها و�إحكامها 
م���ن �لأمور �لتي رتبت عليها �ل�سريعة �لإ�سالمية �لأج���ر �لعظيم و�لف�سل �لكبري، و�إن هذ� 
�لأجر و�لف�سل ليكرب ويعظم كلما ز�دت حاجة �مل�سلمني �إىل ذلك، وكلما كما ذلك �سبب يف 
قوة دول �مل�سلمني ووحدتهم . كما �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية جعلت للقائم على حو�ئج �لنا�ش 
و و�لقي���ام عليها من بيت �ملال، يف حال توف���ر �ملال؛ لي�ستعينو� بذلك على ق�ساء حو�ئجهم 
�خلا�سة، فقد جعلْت كرثة  �لأمو�ل يف عهد �لفاروق عمر � ر�سي �هلل عنه � يبكي وهو ُي�ساهد 
�لغنائم تتو�رد ترت� �إىل �ملدينة، حمملة بكنوز �لذهب و�لف�سة و�حلجارة �لكرمية، وماليني 
�لدر�ه���م و�لدنانري، و�لعبيد و�لأقم�سة وغريها من �لرثو�ت، ومن ثم �أمر عمر � ر�سي �هلل 

عنه � على �لفور بو�سع نظام �لديو�ن، فرّتب لرعيته، وفر�ش لالأجناد عطاياهم(4).

(1)  �أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري (150/6) برقم (5812) مكتبة �بن تيمية، �لقاهرة ، �لطبعة �لثانية . 
�أخرج���ه �لبيهقي يف �سعب �لإمي���ان (117/10) برقم (7256) مكتبة �لر�سد للن�س���ر و�لتوزيع بالريا�ش   (2)

بالتعاون مع �لد�ر �ل�سلفية ببومباي بالهند ، �لطبعة �لأوىل، 1423 ه� � 2003 م .
�أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري (453/12) .  (3)

�نظر: �ملعرفة و�لتاريخ، �أبو يو�سف يعقوب �لف�سوي(1466/1) .  (4)
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�إن �لنظ���ام �ل�سعودي جعل للقائمني على مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة للدولة و�ملخت�سني 
به���ا مميز�ت دون غريه���م، وذلك لأهمية حفظ هذه �لأم���و�ل، و�سبطها ورعايتها، فقد 
ن�س���ت �ملادة �ل�ساد�سة م���ن نظام وظائف مبا�س���رة �لأمو�ل �لعامة ب���اأن ت�سرف �جلهة 
�ملخت�س���ة مل���ن ميار�ش مهمات �إح���دى �لوظائف �مل�سمول���ة باأحكام هذ� �لنظ���ام مكافاأة 
�سنوي���ة تع���ادل ر�تب �سهرين من ر�تب���ه �لأ�سا�ش وفق �لدرجة و�ملرتبة �لت���ي ي�سغلها، �إذ� 

حتققت �ل�سروط �لآتية :
�إكمال �ملوظف �سنة مت�سلة يف �لوظيفة .. 1
�إمتام �إجر�ء�ت �جلرد و�ملحا�سبة �لنظامية .. 2
�حل�سول على �سهادة تربئة ذمة من �جلهة �لتي يعمل فيها، م�سدقة من ديو�ن . 3

�ملر�قبة �لعامة، وهيئة �لرقابة و�لتحقيق .
كم���ا ن�ست �ملادة �ل�سابعة باأن���ه ��ستثناًء من حكم �لفقرة (1) م���ن �ملادة �ل�ساد�سة 
ت�س���رف �جلهة �ملخت�س���ة ملن ميار�ش مهم���ات �لوظائف �مل�سمولة باأح���كام هذ� �لنظام 

�ملكافاأة كاملة عن �ل�سنة – ولو �نق�سى جزء منها – يف �حلالت �لآتية : 
�لوفاة .. 1
�لعجز �لكلي �أو �جلزئي �لذي يحول ب�سفة د�ئمة دون مبا�سرة �أعمال �لوظيفة، . 2

بعد ثبوت هذ� �لعجز وفقًا لالإجر�ء�ت �لنظامية . 
�لنق���ل م���ن �لوظيفة دون طلب �ملوظ���ف ودون �رتكابه خمالف���ة، �أو لرتقيته �إىل . 3

وظيفة �أخرى، وحتدد �لالئحة �ل�سو�بط و�لجر�ء�ت �لالزمة لذلك .
كم���ا ن�ست �ملادة �لعا�سرة م���ن �لالئحة �لتنفيذية لنظام وظائ���ف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعامة باأنه ي�سرتط ل�سرف �ملكافاأة للحالت �لو�ردة يف �ملادة �ل�سابعة من نظام وظائف 

مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة ما يلي :
�سهادة �إثبات �لوفاة، وقر�ر طي خدمات �ملتوفى .. 1
 تقري���ر طبي من �لهيئة �لطبي���ة �ملخت�سة يثبت �لعجز �لكل���ي �أو �جلزئي �لذي . 2

يحول بني ممار�سته �لوظيفة ومهامها .
قر�ر نقل �ملوظف �أو ترقيته لوظيفة غري م�سمولة باأحكام هذ� �لنظام .. 3
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المبحث السابع
التزامات من يبا�شر وظائف الأموال العامة 

�لقيام عل���ى �لأمو�ل �لعامة م�سوؤولي���ة عظيمة، تتطلب �لأمان���ة و�لدقة، و�لإخال�ش 
و�ملثابرة، فالقيام بها عل���ى �لوجه �ل�سرعي �ملطلوب توجب للقائم عليها �لأجر و�لثو�ب، 
و�لإهم���ال و�لتق�سري فيه���ا توجب عليه �لعقاب، فق���د ورد يف حديث �ب���ن �للتبية(1)، �أن 
�لنب���ي �ملسو هيلع هللا ىلص ��ستعمل���ه على �سدقات قوم���ه من �لأزد، فلما جاء حا�سب���ه، فقال: هذ� لكم 
وهذ� �أهدي �إيل، فقال �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص : فهال جل�ست يف بيت �أمك و�أبيك حتى تاأتيك هديتك 
�إن كن���ت �سادقًا، ثم قام �لنبي فخطب يف �لنا�ش فقال: فاإين ��ستعمل �لرجل  منكم على 
�لعمل فيما ولين �هلل فياأتيني فيقول: (هذ� مالكم وهذ� هدية �أهديت �إيّل �أفال جل�ش يف 
بي���ت �أبيه و�أمه حتى تاأتيه هديت���ه �إن كان �سادقًا)(2). فها هو �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص قد حا�سب �بن 
�للتبية، مع �أنه موؤمتن على �ل�سدقات و�أو�سح يف �حلديث �أن قبول �لهد�يا يف حق �لعمال 

ل يجوز، و�أنه لو مل يكن عامالً  ملا �أهدي �إليه �سيء(3) .
�إن �لقي���ام على �لأمو�ل �لعامة توج���ب على �ل�سخ�ش �مل�سوؤولية يف حال تق�سريه وتهاونه، 
كم���ا �أنها توجب ل���ه �ملميز�ت يف حال �إخال�سه و�إتقانه وتفاديه يف حفظها ورعايتها، فقد ن�ش 
نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة يف مادته �لثامنة باأنه يعد عدم �إجر�ء �جلرد و�ملحا�سبة 
يف �ملو�عي���د �ملقررة يف �مل���ادة �لثالثة من هذ� �لنظام، �أو �إجر�وؤه بطريقة غري نظامية خمالفة 
�إد�رية، وتقع م�سوؤولية ذلك على �مل�سوؤول �لإد�ري �ملبا�سر عن �إجر�ء �جلرد  �أو من يقوم مقامه، 

�أو ميار�ش �خت�سا�ساته يف �جلهة �لتي يتبع لها �ل�سندوق، �أو �مل�ستودع، �أو �لعهد �لعينية .
كما ن�س���ت �ملادة �لتا�سعة باأنه يع���د عدم تو�فر �مل�ستن���د�ت �لالزمة لإجر�ء �جلرد 
و�ملحا�سب���ة خمالف���ة �إد�ري���ة، تقع م�سوؤوليتها عل���ى من ميار�ش مهم���ات �إحدى �لوظائف 

�مل�سمولة باأحكام هذ� �لنظام.

عبد �هلل بن �للتبية �لأزدي. و�للتبية، من�سوب �إىل بنى لتب بطن من �لأ�سد، وقد بعث بن �للتبية �لأزدي �إىل بني   (1)
ُذْبَيان. ��ستهر ر�سي �هلل عنه باأنه كان من �سمن من ��ستعملهم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جمع �ل�سدقات. وقد �جتهد 
ر�س���ي �هلل عنه يف جمع �ل�سدقات، فاأح�سر ما جمع م���ن �سدقات للنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم ، و��ستبقى ما 

�أهدي �إليه من قبل �أ�سحاب �لأمو�ل لنف�سه. �نظر �أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة، �بن �لأثري (3/ 270).
�أخرج���ه �لبخ���اري يف �سحيحه، كت���اب �لأميان و�لنذور، ب���اب كيف كانت ميني �لنب���ي r، برقم (6636)   (2)
(130/8)، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �لإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال، برقم (1832) (1463/3).

�نظر: فتح �لباري يف �سرح �سحيح �لبخاري لبن حجر �لع�سقالين (227/6).   (3)
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كما ن�ست �ملادة �لعا�سرة باأنه دون �إخالل مبا يق�سي به �أي نظام �آخر من �إجر�ء�ت 
�أو جز�ء�ت، �إذ� ثبت �أن هناك عجزً� مق�سودً� �أو ناجتًا من �إهمال عند �جلرد و�ملحا�سبة 
مينع �ملوظف �مل�سمولة وظيفته باأحكام هذ� �لنظام من تويل �أي وظيفة م�سمولة باأحكامه، 

وحتدد �لالئحة �لأحكام �خلا�سة بذلك . 
وقد ن�ست �ملادة �لر�بعة ع�سر من �لالئحة �لتنفيذية لنظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل 
�لعام���ة باأنه يق�سد بالعجز �لو�رد يف �مل���ادة �لعا�سرة من �لنظام �لختال�ش �أو �لتبديد �أو 
�لت�سرف دون �سند نظامي يف �أمو�ل �لدولة �أو �لأعيان �أو �لأور�ق ذ�ت �لقيمة �مل�سلمة له .
كما ن�ست �ملادة �خلام�سة ع�سر من �لالئحة �لتنفيذية باأنه يف حالة وجود عجز فاإن 

على �جلهة �تخاذ ما يلي :
�إعد�د حم�سر بالو�قعة .. 1
ت�سجيل �لعجز عهدة حتت �لتح�سيل من طرف �ملوظف .. 2

    
اخلامتـة

�حلم���د هلل �لذي بنعمت���ه تتم �ل�ساحلات، و�ل�سكر له �سبحان���ه على توفيقه باأن   
ي�س���ر يل �إمت���ام هذ� �ملو�سوع، �لذي كن���ت �أمتنى د�ئمًا �أن �أقدم ول���و �سيئًا ي�سريً� خلدمة 

�لإ�سالم و�مل�سلمني، فله �ملنة و�لف�سل �سبحانه �أن ي�سر يل هذ� حتى مت و�حلمد هلل.
�إن نع���م �هلل عظيم���ة، وف�سله كب���ري، فن�س���األ �هلل �سبحانه �أن يوفقن���ا �إىل �سكرها، 

و�لعمل مبقت�ساها،  قال تعاىل: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ(1).

�إن وظائ���ف مبا�س���رة �لأمو�ل �لعامة ذو �أهمي���ة كبرية وم�سوؤولي���ة ج�سيمة، فالقيام 
عليه���ا بالأمان���ة و�لإح���كام، و�لدقة و�ل�سبط، �سب���ب يف قوة �لدولة �ملالي���ة وقدرتها على 
�لوف���اء مبتطلباتها و�حتياجاتها، وم�سايرته���ا على �لنماء و�لتطور. ولقد خل�ست يف هذ� 

�لبحث �إىل �لنتائج �لتالية:
كل م���ال ��ستحق���ه �مل�سلم���ون ومل يتعني مالك���ه فهو من حقوق بي���ت �ملال، حيث . 1

�سورة �لنمل، �لآية 19.  (1)
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يق���وم بالإ�سر�ف عليه �إمام �مل�سلمني �أو من ينيب���ه، وله توجيهه ح�سب �مل�سالح 
�ل�سرعية .

�لأم���و�ل �لعام���ة يف �لنظ���ام هي �لأم���و�ل �لتي تخ�س���ع ملكيتها للدول���ة �أو �أحد . 2
�أ�سخا�سه���ا �ملعنوي���ة �لعام���ة، ويك���ون للحاك���م �أو من ينيب���ه �سلط���ة �لإ�سر�ف 

و�ملبا�سرة عليها .
كل دولة بحاجة ما�سة �إىل �إن�ساء جهات توكل لها مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة، وعن . 3

طريقها يتم �حلفظ و�لتعامل، و�ل�سبط و�لرقابة لالأمو�ل �لعامة .
تتن���وع وتختلف �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملوكلة للقائمني على مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة . 4

باختالف �لأزمنة و�لتطور�ت �حلادثة .
�لقائم���ني على مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة �أمناء خمل�سني، يتميزون بالدقة وح�سن . 5

�ل�سبط و�لقدرة �حل�سابية .
تختل���ف وظيفة مبا�س���رة �لأمو�ل �لعامة عن غريها م���ن �لوظائف �لأخرى فلها . 6

�سروط خا�سة فيمن يتولها، وعليه م�سوؤوليات ولها مميز�ت تخ�سه .
التو�شيات :

�إع���د�د بر�م���ج خا�سة ملن يتوىل مهم���ة مبا�سرة �لأمو�ل �لعام���ة، تبني �لأحكام . 1
و�لجر�ء�ت �لالزمة لها، و�للتز�م���ات و�مل�سوؤوليات، وطرق �جلمع و�لتح�سيل 

لكل عملية منها .
توفري بر�مج تقنية ذ�ت حماية �أمنية عالية، يتم عن طريقها �لر�سد و�حلفظ، . 2

و�ملر�جعة و�لتحقق، و�ل�سبط لكل ما يت�سل بالأمو�ل �لعامة .
 املراجع

�لأحكام �ل�سلطانية، �ملاوردي ، د�ر �حلديث �لقاهرة .. 1
�أ�سا�سي���ات �لإد�رة �لعام���ة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودي، ثامر مل���وح �ملطريي ، د�ر �للو�ء . 2

للن�سر و�لتوزيع، �لطبعة �لأوىل، 1407ه� � 1987م .  
حرم���ة �ملال �لع���ام يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمي���ة، د. ح�سني ح�سني �سحات���ه ،  د�ر �لن�سر . 3

للجامعات، �لطبعة �لأوىل، 1420ه� ، 1999م .
زكاة �لأ�سه���م و�ل�سن���د�ت و�لورق �لنقدي، �سالح �ل�س���دلن ، د�ر بلن�سية للن�سر و�لتوزيع، . 4

�لريا�ش، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة �لثالثة، 1417ه� .  
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�سري �أعالم �لنبالء، �لذهبي ، موؤ�س�سة �لر�سالة، 1422ه� ، 2001م .. 5
�سع���ب �لإمي���ان ، �لبيهق���ي، مكتبة �لر�س���د للن�سر و�لتوزي���ع بالريا�ش بالتع���اون مع �لد�ر . 6

�ل�سلفية ببومباي بالهند ، �لطبعة �لأوىل، 1423 ه� � 2003 م .
�سحي���ح م�سل���م ، حممد ف���وؤ�د عبد �لباق���ي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعرب���ي ، �لطبعة �لأوىل ، . 7

1420ه� � 1999م  بريوت، لبنان .
فت���ح �لباري يف �سرح �سحيح �لبخاري لبن حجر �لع�سقالين، �أحمد بن علي بن حجر �أبو . 8

�لف�س���ل �لع�سقالين �لنا�س���ر: د�ر �ملعرفة � بريوت، 1379، رقم كتب���ه و�أبو�به و�أحاديثه: 
حمم���د ف���وؤ�د عب���د �لباقي، ق���ام باإخر�ج���ه و�سححه و�أ�س���رف على طبعه: حم���ب �لدين 

�خلطيب، عليه تعليقات �لعالمة: عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن باز.
�لالئح���ة �لتنفيذية لنظام وظائف مبا�سرة �لأم���و�ل �لعامة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم . 9

(م/18) وتاريخ 2/23/ 1436ه� .
لئحة �جلرد و�ملحا�سبة �ل�سادرة من رئي�ش ديو�ن �ملر�قبة �لعامة .. 10
ل�سان �لعرب، �بن منظور ،  د�ر �سادر ، 2003م .. 11
مبادئ �لفقه �لإ�سالمي، حممد يو�سف حنفي، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة 2012م .. 12
�ملدخ���ل �إىل نظري���ة �للتز�م �لعامة يف �لفق���ه �لإ�سالمي ، م�سطفى �أحم���د �لزرقا ، د�ر . 13

�لقلم، �لطبعة �لأوىل ، 1420ه� ، 1999م .
�مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�سرح �لكبري، �لفيومي ، �ملكتبة �لعلمية، بريوت .  . 14
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ملخ�س باللغة العربية
تطبيق���ات نقدية: در��سة مناذج م���ن �لأجنا�ش �ل�سردية حماول���ة نقدية قامت على 
�ملنه���ج �لإن�سائ���ي ل�سيما عل���ى �مل�سطلح���ات �لإجر�ئي���ة �لثالثة يف ذل���ك �ملنهج، وهي 
وملّا كانت نظري���ة �لوظائف �أجنع �ملناهج �لإن�سائية  "�لوظيف���ة" و"�خلطاب" و�خلرب". 
يف حتقي���ق علمي���ة �لن�ش �ل�سردي، فقد �سعى �لبح���ث �إىل تطبيق جزء من �لنظرية على 
مقاطع �سردية عربية قدمية. وهي مقاطع ل ميكن �أن حتّلل مبعزل عن �لزوج �مل�سطلحي: 

خطاب/خرب.
وق���د �سعى �لبحث �إىل حتقيق هدف تربوي �أول وعلم���ي ثانيا. فاأما �لهدف �لرتبوي 
ح حقيقة م�سطلح���ات نقدية من خالل �أمثلة تطبيقية. و�ملثال �لتطبيقي يتنزل  فقد و�سّ
�سم���ن �سميم �ملناهج �لرتبوية و�أما �لهدف �لعلمي فقد �ساهم يف �إثارة �إ�سكاليات بحثية 
نقدية وحاول �أن يقدم �أجوبة لها ل�سيما تلك �لتي تعلقت باجلمع بني �لفل�سفة و�لق�سة �أو 
�لتي تعلقت بالإ�سكال �ملع���ريف بني �ملعتقد �ل�سويف �لقائم على �تهام �لألفاظ بالتق�سري 

وحتمية تلك �لألفاظ غ�سبا عن �لت�سوف.
ملخ�س باللغة الجنليزية

critical Applications: Narrative genre model study is an essay based 
on poetic methodology, and in particular on the three procedural terms 
adopted «function», «discourse» and «fable». And since the use of the 
theory of functions is considered as the most effective method in the 
scientific investigation of narrative texts, part of this theory has been 
applied to some Arab narrative passages. These passages that can’t be 
analyzed in isolation from a pair of terms: discourse / Fable.

The study sought to achieve the educational purpose first and 
second the scientific purpose. As for the educational purpose, he 
clarified the truth of the critical terms through practical examples; The 
example applied is at the heart of teaching methodology. The scientific 
objective has helped to pose critical issues and try to give answers; 
especially to those who are bound to a combination of philosophy and 
history or related forms of knowledge between the mysticism of belief 
based on the accusation of lack of words and the inevitability of these 
words against their mysticism.
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مدخل نظري
تندرج ه���ذه �لدر��سة �سمن �لروؤي���ة �لنقدية �ملنبثقة ع���ن �ل�سكالنية. وهي تهدف، 
كال�سكالني���ة متام���ا، �إىل �إخ�ساع �لأدب للقو�ع���د �لعلمية و�لقو�ن���ني �لفيزيائية �ملت�سمة 
باحلتمّي���ة، �إنها تتبنى منهجا يندرج �أ�سا�سا �سم���ن ما د�أب عليه �ل�سكالنّيون من حر�ش 
على ��ستبعاد �ملباحث �لتاريخّية و�لدر��سات �لتي تتخذ �لأدب مطّية للبحث عن �أمور غري 
�أدبي���ة. وهي، بتعبري �أكرث دقة، در��سة �إن�سائية موؤطرة ل�سانيا، �إذ �لر�أي عند جاكوب�سون 
(Jacobson) �أّن �لأدب مب���ا �أّنه كالم، �أي �أّن ماّدت���ه �لأ�سا�سية هي �للغة، فاإّن �لإن�سائية 

جزء ل يتجّز�أ من �لل�سانيات، و�لل�سانيات هي �لعلم �جلامع للبنى �للغوّية(1). 
وق���د وقع �لختي���ار على �لأجنا����ش �ل�سردية �لقدمي���ة لعدة م���ربر�ت، �أهمها تهمي�ش 
�ل�سردي���ة مبحث���ا يف �لرت�ث �لنقدي �لقدمي. وه���و ما يطرح ت�ساوؤل عن م���دى وعي نقادنا 
�لقد�م���ى باجلن�ش �لأدب���ي عموما و�ل�سردي على وجه �خل�سو�ش. ف���اإذ� �ألقينا نظرة على 
�أه���م م�سدرين �هتم���ا ببع�ش �لأجنا�ش �ل�سردي���ة مثل �ملقامة �أو �حلكاي���ة، ونق�سد طبعا 
ل  فاإننا  و�ل�ساعر"،  �لكاتب  �أدب  �ل�سائر يف  �لإن�ساء" و"�ملثل  �لأع�سى يف �سناعة  "�سبح 
ن���كاد جند �أي ذك���ر مل�سطلحات من قبيل "�حلك���ي" �أو "�لق�ش" �أو �أي عب���ارة ترجع �إىل 
عامل �ل�سرد، ف�سال عن غياب قيمة �لكتابة �لأدبية �إذ كان يتّم ت�سنيف �لأجنا�ش ت�سنيفا 
بخلفية �سفوية يرجعها �إىل �أمناط �لكالم و�أق�سامه. فهل يا ترى كانت �ل�سرديات يف �لقدمي 
مطلوبة لغري ذ�تها؟ هل كانت جمرد وعاء ملق�سدية غري فنية؟ ما هو حظ �لفن �لق�س�سي 

يف �إبد�عنا �لأدبي �لقدمي؟ تلك �أ�سئلة تربر تناولنا لهذ� �ملو�سوع بالذ�ت دون غريه.
 �أّم���ا �مل���ادة �ملقدم���ة يف هذ� �لبحث فه���ي �إىل �لتطبيقات �لنقدي���ة  �أقرب منها �إىل 
�لتنظ���ري، و�إْن فر�ش �لتنظري نف�سه يف �لبد�ي���ة لل�سرورة. وهي تبعا لذلك لي�ست حتليال 
�سامال لهذه �لن�سو�ش بل ه���ي تطبيق لنظريات نقدية على �لن�سو�ش �لأدبية �ل�سردية. 
و�لف���رق بني �لتحلي���ل و�لتطبيق يكمن يف غاي���ة كل منهما. فالتحلي���ل غايته علمية حيث 
يبا�س���ر �لناقد �لن�سو�ش مت�سلحا ب���كل �ملناهج �لنقدية �ملمكن���ة، وي�سعى �إىل �عتماد ما 
يتنا�س���ب مع طبيعة �لن�ش منها. يف ح���ني ي�سعى مت�سي �لتطبيق �إىل غاية تعليمية متمثلة 
يف تطبي���ق منه���ج نقدي و�ح���د وتبيان جناعت���ه ونقل ذل���ك �إىل �ملتعلم���ني. فالأولوية يف 
�لتحلي���ل للن����ش، و�لأولوية يف �لتطبيق للمنهج. لذلك ل �سلطة مع �لتحليل �إل للن�ش فهو 

.Questions de poétique, éd ; seuil, Paris, 1973 "للتعّمق �نظر كتاب "م�سائل �لإن�سائية  (1)
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�ل���ذي يفر�ش منهج���ه، ول �سلطة مع �لتطبي���ق �إل للنظرية �لنقدية �لت���ي يحّولها �لناقد 
�إىل �ملج���ال �ملخربي للن�سو����ش. لهذ� �ل�سبب مل نقدم ن�سو�سا ذ�ت بنية منتهية ومغلقة 

للتحليل، بل �خرتنا مقطوعات ر�أينا �أنها ت�ستجيب للنظرية �ملقرتحة للتطبيق.
و�لتطبي���ق �لنقدي ملناهج �لع�س���ر �لبنيوي خمتلفة جذريا عم���ا حلقه من �لع�سور 
�ملعرفي���ة، فقد �س���ادت فيه �سلطة �لن�ش. ونزع �لنقد �إىل �سب���ط معايري تت�سم باحلتمية 
�ل�سكلي���ة، يف حماول���ة لتحقيق علمي���ة �لأدب وردم �لهوة ب���ني �لعلوم �لإن�ساني���ة و�لعلوم 
�ل�سحيح���ة. و�لتطبيق يف �ملجال �لعلمي د�ئما �أ�سه���ل و�أو�سح ملا يت�سم به من مو�سوعية 
��ستق���الل ع���ن �لذ�تي���ة. لذلك تبدو ه���ذه �لتطبيقات �لن�سي���ة قابلة للنجاع���ة �أكرث من 

تطبيقات �لقر�ءة و�لتاأويل حيث ترزح �لن�سو�ش حتت �سلطة �لقارئ وذ�تية �لفهم. 
 (Récit) و�خلطاب (Fonction)وقد �خرتنا لهذه �لتطبيقات م�سطلحات �لوظيفة
و�خل���رب(Fable) يف �لنظرية �لإن�سائي���ة، وذلك مِلَا لهذه �مل�سطلح���ات من �أهمية كربى 
يف �لدر����ش �لنق���دي �حلديث. فهي حج���ر �لأ�سا�ش يف �ملنهج �لإن�سائي �ل���ذي يعّد تطور� 
لل�سكالنية، ومظهر� من مظاهر �لع�سر �لبنيوي. وكالعلوم متاما، فمنطلق هذه �ملمار�سة 
�لنقدي���ة هو �ل�سكل �ملادي ل���الأدب، �إذ �لعلوم، كل �لعلوم تنطلق من در��سة �ل�سكل �ملادي 
ملو�سوعه���ا. و�ملفاهيم �لثالثة �ملخت���ارة �سمن هذ� �لتطبيق، تتنزل يف �سميم هذ� �ملنزع 
�لعلم���ي للنقد �لأدب���ي، �إذ �ملمار�سة �لنقدية على �لن�سو�ش ه���ي �لأد�ة �ملخربية لالأدب. 
ولذل���ك �رتاأينا �أن نختار ه���ذه �مل�سطلحات �لوظائفية �لو�ردة ل���دى كل من رولن بارت 
(Barthes)  وجاكوب�س���ون (Jacobson)  وت���ودروف (Todorov)  وغريه���م م���ن رو�د 
�ملدر�س���ة �لإن�سائي���ة �ملنبثقة عن �ل�سكالني���ة. فما هو تعريف ه���ذه �مل�سطلحات �ملنتقاة 

لهذه �ملمار�سة �لنقدية؟ 
ـ التعريف بامل�شطلحات واملفاهيم املطبقة:

1 ـ الوظائف الركنية والوظائف الفرعية عند رولن بارت
ل هنا �أن نورد �لن�ش �لأ�سلي �لذي �سبط فيه بارت هذين �لنوعني من �لوظائف وذلك  نف�سّ
من باب �لدقة و�ل�سر�مة �ملنهجيتني، وبعيد� عن �لرتجمة، وما ميكن �أن تت�سبب فيه من �نزياح 

�أو حتويل �أو حتريف. يقول بارت يف كتابه: "مدخل �إىل حتليل بنيوي للن�سو�ش �ل�سردية"
"لكي ن�ستاأنف ق�سم �لوظائف فاإّن ما نالحظه هو �أّن وحد�ت تلك �لوظائف لي�ست 
له���ا نف�ش "�لأهمّي���ة". من �ملوؤك���د �أّن بع�سها يت�سم���ن وظائف ركني���ة حقيقية للخطاب 
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�ل�س���ردي (�أو جزيئ���ة �سردّية)، يف ح���ني �أن بع�سها �لآخر لي�ش ل���ه �إّل "تعبيئة" �لف�ساء 
�ل�س���ردي �لذي يف�سل بني �لوظائ���ف �لركنّية: لن�سمي �لأوىل وظائف ركنية (�أو �ألباب)، 
ون�سم���ي �لثانية يف �سوء طبيعتها �لتكميلية حمّفز�ت. لك���ي تكون وظيفة ما ركنّيًة ينبغي 
عل���ى �حل���دث �لذي ترجع �إليه تلك �لوظيفة �أن يفت���ح (�أو مي�سك �أو يغلق) تبادلّية حركة 
مقنع���ة د�خ���ل �حلكاية. وبعب���ارة �أدق �إن �لوظيفة �لركنية حتل �سكا م���ا، فاإذ� رّن �لهتف 
مثال يف جزئية �سردية فمن �ملمكن �أن جنيب ومن �ملمكن �أن ل جنيب. وهو ما يجعلنا �أما 
�إمكانية �لزج باحلكاية يف �جتاهني مت�سادين. فاإذ� �أتينا بوظيفة ركنية ثانية بعد �لأوىل 

�نتهى �ل�سك.: "رن �لهاتف ... وبوند �أجاب". 
عل���ى �لعك�ش من ذلك فب���ني وظيفتني ركنّيتني هناك د�ئما �مكانية دمج بيانات فرعية 
تتجمع حول لّب ما �أو لب �آخر دون �أن حتدث خلال يف �لطبيعة �لتبادلية، �أي يف �لف�ساء �لذي 
يف�سل بني "رن �لهاتف" و "بوند �أجاب". فهذ� �لف�ساء ميكن �أن مُيالأ متاما بكتل �أحد�ثية 

�أو و�سفية مثل "توجه بوند نحو مكتبه، ثم رفع �ل�سماعة وو�سع �سيجارته، �إلخ..."(1) .
يع���رف ب���ارت "�لوظائف" يف ه���ذ� �لن�ش �ملقتطف م���ن كتابه »مدخ���ل �إىل حتليل 
بني���وي للن�سو����ش �ل�سردية«. ويق���ّدم لذلك كتلة م���ن �مل�سطلح���ات وي�سنفها �سنفني: 
م�سطلحات �أ�س���ول وي�سميها "وظائف ركني���ة" (Fonctions cardinals) وم�سطلحات 
فروع وي�سميه���ا(Fonctions subsidiaires)  . ويقدم لتعري���ف كل �سنف منها جمموعة 
م���ن م�سطلحات تو�بع. ثم ينه���ي ن�سه بتقدمي مثال تطبيقي �س���ردي لتو�سيح تعريفاته 

�لنظرية.  وقد ورد تعريفه هذ� كما يلي:

(1) «Pour reprendre la classe des Fonctions, ses unités n'ont pas toutes la même «im-
portance»; certaines constituent de véritables charnières du récit (ou d'un fragment 
du récit) ; d'autres ne font que «remplir» l'espace narratif qui sépare les fonctions 
charnières: appelons les premières des fonctions cardinales (ou noyaux) et les sec-
ondes, eu égard à leur nature complétive, des catalyses. Pour qu'une fonction soit car-
dinale, il suffit que l'action à laquelle elle se réfère ouvre (ou maintienne, ou ferme) 
une alternative conséquente pour la suite de l'histoire, bref qu'elle inaugure ou conclue 
une incertitude; si, dans un fragment de récit, le téléphone sonne, il est également pos-
sible qu'on y réponde ou n'y réponde pas, ce qui ne manquera pas d'entraîner l'histoire 
dans deux voies différentes. Par contre entre deux fonctions cardinales,il est toujours 
possible de disposer des notations subsidiaires, qui s'agglomèrent autour d'un =noyau 
ou d'un autre sans en modifier la nature alternative : l'espace qui sépare «le téléphone 
sonna» et «Bond décrocha» peut être saturé par une foule de menus incidents ou de 
menues descriptions : «Bond se dirigea vers le bureau, souleva un récepteur, posa sa 
cigarette, etc …», R. Barthes : Introduction à l'analyse structurale des récits, p 11.
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• �لوظائف �لركنية: حّددها  من خالل جمموعة من �ل�سفات �لتالية:	
• هي ركنية (cardinales) عليها يقوم عماد �أية وحدة �أو بنية �سردية، مبعنى �أنها 	

�أعمدة تلك �لوحدة وركائزها �لتي �إذ� حذفت �إحد�ها ُدّمرت �لبنية �ل�سردية.
• هي لبٌّ (noyaux) و�لعبارة وردت مر�دفة لعبارة ركنية	
• هي   مفا�سل  (charnières) �لوحدة �ل�سردية. وهي مبثابة �ملفا�سل �لرئي�سة.	

• �لوظائف �لفرعية: حددها �أي�سا من خالل جمموعة من �ل�سفات �لتالية:	
• هي فرعية (subsidiaires) و�ل�ستغناء عنها ل يدّمر �لوحدة �أو �لبنية �ل�سردية.	
• زة des catalyses للبنية �ل�سردية ومدّعمة لها	 هي  جمموعة حمفِّ
• هي جمموعة متّممة complétive للبنية �ل�سردية 	
• ه���ي متالأُ remplir   �لف�ساء �ل�سردي، وهي �حلال���ة �لوحيدة �لتي عرّب بها 	

عن هذه �لوظائف با�ستعمال �سيغة �لفعل.
فالوظائ���ف �لفرعية، من خالل هذ� �لتعريف، لي�ست ح�س���و� �سرديا كما يتبادر �إىل 
�لذه���ن، و�إمنا ه���ي نوع من �لرتف �ل�سردي �لذي يرثي �لأدبي���ة، ويعطي لل�سردية ماهية 
خا�سة، كما �سرنى �أثناء �لتطبيق. فهل ميكن �أن ن�سوغ فر�سية يف هذ� �مل�ستوى، لنقول: 
�إن �لأجنا����ش �ل�سردي���ة بق���در ما تتطور، مت���الأ ن�سو�سه���ا بالوظائف �لفرعي���ة لالإثر�ء 

و�جلمالية؟
يقدم بارت بع���د ذلك مثال تطبيقيا لتو�سيح �لتحدي���د�ت �لنظرية لهذه �لوظائف.  

فقد �أورد يف �آخر هذ� �لن�ش �جلزيئيتني �ل�سرديتني �لتالتني:
•  رّن �لهاتف ........ وبوند �أجاب	
• رّن �لهات���ف، خ���رج بوند من غرفته وتوّجه �إىل مكتب���ه، و�سع �سيجارته، ثم رفع 	

�ل�سماعة و�أجاب، �إلخ...
 (fragment de récit) وبالنظر �إىل هذ� �ملثال، جتدر �ملالحظة �أن �جلزيئة �ل�سردية
�لأوىل، وم���ن خالل قيا�سها على �جلزيئة �لفيزيائية، ه���ي �لبنية �لأ�سغر �سرديا �لتي ل 
تتج���ّز�أ. وب���ارت يوؤّكد �أنها تلك �لتي تتك���ون من وظيفتني ركنيتني يف �حل���د �لأدنى، فهي 
�لوح���دة �ل�سردي���ة �لدنيا �لتي ل ميكن جتزئتها �أو �ختز�له���ا، لأن جتزئتها تدمر �لبنية. 
�أم���ا �جلزئية �ل�سردية �لثانية فقد متططت مبا �أ�سي���ف بني مكوين �جلزيئة �لأوىل. وما 
�أ�سي���ف ومّطط �ل�س���رَد هو �ملعربَّ عنها ��سطالحيا عند ب���ارت بالوظائف �لفرعية. وهي 
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وظائ���ف ميكن �لتخلي عنها لأن �إ�سقاطها م���ن �ل�سرد ل ُيخّل باأركان �ل�سرد، كما ذكرنا، 
ولكن ذلك �لتخلي يوؤّدي �إىل �إ�سعاف �لقيمة �لفنية لالأثر �ل�سردي، لأن �أ�سا�ش �جلمالية 
�ل�سردي���ة هي �لتو�سع يف �لو�سف. فالتخلي يتم، �إذن، ملقا�سد �أخرى غري فنية. قد تكون 
تل���ك �ملقا�سد �لإقن���اع �أو �سرعة �لتاأثري وحفظ �لن�ش يف �لذ�ك���رة �ل�سعبية. وهذ� يدعم 
فر�سية �أن يكون �لكتفاء بالوظائف �لركنية هو �سمة �سردية �سفوية بالأ�سا�ش نزعت �إىل 

�لقت�ساب وت�سربت بحكم �لتنا�ش �إىل �لأجنا�ش �ملكتوبة زمن ن�ساأة �لكتابة.
ه���ذه �لفر�سية جتد تاأكيدها من عدمه حني ننظر يف �لعالقة بني �لوظائف �لركنية 
�ملكت�سفة حديثا و�لأجنا�ش �لأدبية �لقدمية، �سو�ء تلك �لتي �سادت يف �لع�سر �ل�سفوي �أم 

�لتي ن�ساأت يف بد�ية �لع�سر �لكتابي.
 2 ــ يف العاقة بني الوظائف الركنية و�شمة الإيجاز يف الكام 

اأ ـ يف العاقة الأجنا�شية بني املثل واملماثلة البيانية.
يحمل �ملثل �خلر�يف �أو �حليو�ين �لذي �سنختار منه مناذج للتطبيق �سمات �أجنا�سية خا�سة 
مب����ا ي�سمى �لأجنا�����ش �لب�سيط����ة �أو �ملقت�سب����ة (les formes brèves) �أو �ملن�سي����ة مثل �لأحاجي 
و�لطال�س����م و�لنو�در و�لألغاز و�ملث����ل �ل�سائر...(1) ومن �أبرز تلك �ل�سمات �سمة �لإيجاز و�لكتفاء 
بالوظائف �لركنية دون �لفرعية. وُتعترب �سمة �لإيجاز يف �لكالم �أد�ة �خلطاب لرت�سيخ �لكالم يف 
�لذ�كرة. وهي �سمة فر�سها �لب�ستيمي �ل�سفوي ور�سخها يف كل �لأجنا�ش �لأدبية �لقدمية ل�سيما 
�ملثل �خلر�يف �أو �لذي د�أبنا على ت�سميته باحلكاية �ملَثلية. وقد �كت�سب هذ� �ملثل �سمة �لقت�ساب 
م����ن �ملثل �ل�سائ����ر. وهذ� �لأخري �كت�س����ب �ل�سمة نف�سها م����ن ن�ش ُمنِجب �أكرث من����ه �قت�سابا هو 
�ل�سورة �لبيانية. ومل تكن تلك هي �ل�سمة �لوحيدة �لتي �نحدرت من �ل�سورة �لبيانية، و��ستمرت 
يف خمتل����ف �لأجنا�ش �ملقت�سب����ة، بل جند �أي�سا �سمتي �مل�سابهة و�ملماثل����ة. وهذ� ما يجعلنا نقول 
قيا�س����ا: �إذ� كانت �ل�ستعارة، كما يقول نقاد �ل�سع����ر، هي �أ�سطورة موجزة كل �لإيجاز، فاإن �ملثل 

عموما و�ملثل �خلر�يف على وجه �خل�سو�ش هو ��ستعارة مو�ّسعة كل �لتو�ّسع. 
فاملث���ل يف وج���ه م���ن وجوهه �لأجنا�سي���ة ن�ساأ عن �سم���ة �ملماثلة �لكامن���ة يف �ل�سور 
�لبياني���ة �لبالغي���ة ل�سيما �لت�سبي���ه و�ل�ستعارة. ب���ل �إن �ملماثلة مل تع���رف و�سوحها �إل 

لالطالع على خمتلف هذه �لأجنا�ش �ملهم�سة و�ملقت�سبة ير�جع كتاب  (1)
Montandon: les formes brèves, édition Hachette, collection contours littéraires, 
Paris, 1992, p5.
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عندما تطورت و�نتقلت م���ن �لكلمة �إىل �جلملة، ومنها �إىل �لن�سو�ش وخا�سة �ل�سردية. 
ه���ذ� ما يوؤكده عبد �لقاهر، فيذهب �إىل �أن �مل�سابه���ة �حلقيقية هي �ملماثلة، �أي �لبتعاد 
ع���ن �لت�سبيه �ل�سريح من خالل تكثيف �لكالم وتنويع���ه. يقول: "ينبغي �أن تعلم �أّن �ملثل 
�حلقيق���ي و�لذي هو �لأوىل باأن ي�سم���ى متثيال لبعده عن �لت�سبي���ه �لظاهر �ل�سريح، ما 
جتده ل يح�سل لك �إل من جملة من �لكالم �أو جملتني �أو �أكرث حتى �إن �لت�سبيه كّلما كان 

عقليا حم�سا كانت �حلاجة �إليه �أكرث"(1) 
فاملث���ل يبد�أ عند �جلرجاين من حيث ينتهي �لت�سبيه �لبالغي �أو بالأحرى يبد�أ �ملثل 
م���ن �لت�سبيه �ل�سمني، لأن �ملق�س���ود باملثل �لعقلي عند �جلرجاين هو �لت�سبيه �ل�سمني. 
وعندم���ا ندقق �لنظر يف هذ� �لت�سبيه جنده وثيق �ل�سل���ة بامَلَثٌل (Proverbe) وبالرجوع 
�إىل �ملعادل���ة �لريا�سية ف���اإن �لت�سبيه يف نهاية �لأمر مثل �سائ���ر يف طريقه �إىل �لتظهري، 
فالت�سبي���ه �ل�سمن���ي حكمة و�حلكمة مثٌل، �إذن �لت�سبيه �ل�سمن���ي َمَثٌل. ودليل ذلك هو �أن 
�سم���ة �ملماثلة و�ملقاي�سة ثاوية يف كل من �حلكمة و�ملث���ل و�لعالقة بينهما يف غاية �ملتانة. 

ونكتفي بتقدمي بيت �أبي فر��ش �مل�سهور دليل على ذلك:
ج��ده��م   ج����د  اإذا  ق����وم����ي  ال���ب���در)2(����س���ي���ذك���رين  يفتقد  ال��ظ��ل��م��اء  ال��ل��ي��ل��ة  ويف   

ففي �ل�سطر �لثاين من �لبيت دليل و��سح على رحلة �لتاأويل �لتي �ستوّلد �ملثل من رحم 
�لت�سبي���ه، فاإذ� بالعالقة بني �لبالغ���ة و�لأجنا�ش �لأدبية لي�ست فق���ط يف �أ�ساليب �لتعبري، 
كما ذهب �إىل ذلك نقاد �لرت�ث، بل �أي�سا يف �ل�سمات �لأجنا�سية و�لتنا�سل و�لتنا�ش، كما 
يو�سح���ه �لنق���د �حلديث. فاملثل، �إذن، ي�سري ب���ني َمَعاِر�ِش �لتاأويل يحم���ل جينات منجبه، 
بل ي���رث عنه �سلوك �لتخفي و�لقت�ساب. فقولنا: "رج���ع بخفي حنني" لي�ش �سوى ت�سمني 
مل�سابه���ة �لعائد من �سفر خايل �لوفا�ش بحنني. وبدل �لتمادي يف �لهذر و�لوقوع يف �حل�سو 
وتو�سي���ح �أركان �لت�سبي���ه مبا يف ذل���ك �لأد�ة، فاإن قو�نني �لف�ساحة دفع���ت �إىل �لتق�سري 
بالرغ���م من وقوعها يف �لغمو����ش. ولعل تطويع عبارة "ِمْثَل" نف�سه���ا لتحّل حمّل �لأد�ة يف 
�لت�سبيه خري دليل على هذه "�جلينة" بني �ملثل �خلر�يف باعتباره متثيال �سرديا، و�لت�سبيه 
باعتب���اره �سورة بيانية. وهكذ� فكل ه���ذه �لعالقات �لتاريخية جعل���ت �لت�سبيه و�ل�ستعارة 

و�ملثل تنتمي جميعا لهوية تنا�سية و�حدة من �سماتها �لتخفي و�لقت�ساب.

عبد �لقاهر �جلرجاين: �أ�سر�ر �لبالغة، ط2، د�ر �ملعرفة، بريوت، لبنان، د ت، �ش87.  (1)
(2) www.diwanalarab.com
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و�إذ� كان���ت �أغل���ب �ملقاطع �ملختارة للتطبيق ترجع جلن����ش �ملثل �خلر�يف حيث يكون 
�حلي���و�ن متثيال ذ� ج���ذور ت�سبيهية لالإن�س���ان وترميز� ��ستعاريا عليه، ف���اإن مثل �لرجل 
�له���ارب م���ن �ملوت ينتم���ي �إىل �لفرع �لآخر من �أن���و�ع �خلطاب يف كليل���ة ودمنة �مل�سّكلة 
م���ن ف�سيف�سائي���ة �أجنا�سية من�سه���رة د�خل جن�ش كبري بجيم تاجي���ة(1). وهذ� �لنوع هو 
�لأمثولة. �إذ يت�سمن �لكتاب، �إىل جانب �لأمثال �خلر�فية، �أمثولت حيث يتحّول، باأ�سلوب 
�لكناية، حال �إن�سان �سابق �إىل متثيل حال �إن�سان لحق.(2) و�إذ� كان �ملثل �خلر�يف ت�سبيها 
ممطط���ا ومنقول من �لو�سع �لبالغ���ي �إىل �لو�سع �ل�سردي، ف���اإن �لأمثولة كناية عرفت 
�لتمطي���ط نف�سه و�لنتق���ال عينه. وهكذ� فاملثل �خلر�يف �نحدر م���ن �لت�سبيه و�ل�ستعارة 
يف ح���ني �نح���درت �لأمثولة م���ن �لكناي���ة، �إذ "�لكناية تتفاوت �إىل تعري����ش وتلويح ورمز 
و�إ�س���ارة(...) و�لتلوي���ح هو �أن ت�سري �إىل غريك عن بعد، و�إل فاإن كان فيها نوع من خفاء 

فاملنا�سب �أن ت�سمى رمز�، لأن �لرمز �أن ت�سري �إىل قريب منك على �سبيل �خلفية"(3) 
ب ـ �شمة الإيجاز وعاقتها بالوظائف الركنية

�سمة �لإيجاز �أو �لقت�ساب هي �لأهم بالن�سبة �إىل �سياق هذ� �لبحث، لأنها هي �لتي 
�أردناه���ا �أن تك���ون �ملنطلق يف تطبيق نظرية �لوظائف �لركني���ة �حلديثة. وهي، للتذكري، 
�ل�سم���ة �لتي ورثتها �لأمث���ال �لأدبية عن مكونات �لبيان �لبالغي. وهي �سمة م�سرتكة بني 
كل �لأمث���ال يف كليل���ة ودمنة ل�سيما تلك �لتي �خرتناها للتطبي���ق. �إنها �سمة موروثة عرب 
�سل�سل���ة ت�سع���د �ىل �لبيان مبعن���اه �لبالغي ت�سبيه���ا و��ستعارة وكناي���ة ومنهما �إىل �ملثل 

�ل�سائر لت�ستقر يف �ملثل �ملطط �إىل ن�ش �سردي �أكرث طول ن�سبيا. 
بل �إن �ملثل �ل�سائر �كت�سب �سفة �ل�سري تلك و�لنت�سار �ل�سريع على �أل�سنة �لب�سر من 
�سفة �لإيجاز. ولعل مَثَلْي �مَلَثِل: "�أ�ْسرَي من مثل" و"�أْوجز من مثل" خري دليل على �لتكامل 

لك���ي متيز �للغ���ة �لفرن�سية بني �لبني���ة �لأكرب �لتي حتتوي بن���ى �سغرى د�خلها �عتم���دت �حلرف �لكبري   (1)
(lettre majuscule) للتعبري عن �لبنية �لأكرب وتعتمد �حلرف �ل�سغري (lettre minuscule) للتعبري 
ع���ن �لبنى �ل�سغرى �لثاوية د�خل �لبنية �لكربى. وق���د د�أبنا للتعبري عن ذلك باللغة �لعربية على �عتماد 
�سف���ة �لت���اج، فنقول ك���ذ� بحرف �لت���اج �أو بحرف تاج���ي. وهذ� �لختي���ار �لعربي د�أبنا علي���ه منذ بحث 

�لدكتور�ه وكان باقرت�ح من �لأ�ستاذ عبد �ملجيد �ل�سريف.
جت���در �لإ�س���ارة هنا �إىل �أن فرج ب���ن رم�سان يف كتابه "�لأدب �لعربي �لق���دمي ونظرية �لأجنا�ش" ل مييز بني   (2)
�ملثل �خلر�يف و�لأمثولة م�سايرة ملا هو �سائد عند �بن �ملقفع �لذي جعل كل هذه �لأ�سناف �ملثلية حتت م�سمى 
و�ح���د ه���و "�ملثل"، و�ل�سبب هو �نعد�م �لوعي بق�سية �لأجنا�ش وعدم �لتفكري فيها لذ�تها يف عهد �بن �ملقفع. 

ولذلك فابن �ملقفع معذور وفرج بن رم�سان حمجوج  ول نر�ه حمقا يف ذلك. ير�جع �لكتاب، �ش 117.
�خلطيب �لقزويني: �لإي�ساح يف علوم �لبالغة، �ش485.  (3)
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ب���ني �سفتي �لإيجاز و�لنت�سار. و�لتعاب���ري كّلما قلت ُحفظت وكانت �أل�سق بالأذهان. قال 
�إبر�هي���م �لنظ���ام: "يجتم���ع يف �ملثل �أربعة ل جتتم���ع يف غريه من �ل���كالم: �إيجاز �للفظ 
و�إ�سابة �ملعنى وح�س���ن �لت�سبيه وجودة �لكناية. فهو نهاية �لبالغة. وقال �بن �ملقفع: �إذ� 
ُجع���ل �لكالم مثال كان �أو�سح للمنط���ق و�آَنَق لل�سمع و�أو�سع ل�سع���وب �حلديث"(1) وهو ما 
د�أب���ت عليه �لأجنا�ش ذ�ت �ملق�س���د �لإقناعي و�لتو��سلي �أكرث م���ن �لأجنا�ش ذ�ت �لبعد 

�لفني و�جلمايل.
كما حدد �مليد�ين مكّونات ثالثة للمثل مل يذكر بينها �ملكّون �ل�سردي. وهذه �ملكّونات 
�لثالث���ة هي: �ملك���ّون �لبياين،(�لت�سبي���ه و�ملماثلة) و�ملك���ّون �لرتكيبي (�إيج���از �لتعبري) 
و�ملك���ّون �لدليل (�إ�ساب���ة �ملعنى). وهو حتديد يرّجح حتييد �ملق�س���د �لفني �لق�س�سي 
يف �لن�سو����ش �ل�سردي���ة �لقدمية. بل هذ� ما يربر حديثنا ع���ن �لعالقة بني �سمة �لإيجاز 
يف �ل���كالم �لرت�ثية و�لوظائف �لركنية ذ�ت �ملرجع �ل�سردي يف �لنقد �لأوروبي �حلديث. 
فغي���اب �لتنّبه له���ذه �لوظائف يف �لرت�ث �سبب���ه عدم �عتبار �ملك���ون �ل�سردي عامال من 

عو�مل فن �لكالم يف �لرت�ث �لنقدي �لقدمي. 
وه���ذ� مل يكن عند �مليد�ين فقط، ب���ل كان موقف �أكرب نقاد �لنرث يف �لرت�ث، و�سمل 
�أكرث �لن�سو�ش �لت�ساقا بالبنية �ل�سردية كاملقامة. فابن �لأثري مثال "مل يتفطن �إىل بنية 
�ملقامة �ل�سردية، فهو يختزل �ملقامات كلها يف �أمنوذج حمدود للغاية."(2) و�ملوقف نف�سه 
تقريبا يرتدد مع �لقلق�سندي. فرغم �أنه عاب على �بن �لأثري �زدر�ءه للمقامة و�حلط من 
قيمته���ا �لأدبية، �إّل �أنه مل يذكر �سيئا عن �لبعد �لفني �لق�س�سي للمقامات.(3) فالرت�ث 
�لنق���دي �كتفى بال�سياغة �للغوية للن�سو����ش �ل�سردية. و�لقت�ساب، باعتباره مقّوما من 

مقومات تلك �ل�سياغة، وجد لديهم �هتماما، ل�سيما يف �لأمثال.
�سمن هذ� �ل�سياق �سبط �مل�ست�سرق بال�سار للمثل خا�سيتني: �لأوىل تركيبية وتتمثل 
يف �لقت�ساب و�لإيجاز و�لثانية وظائفية وتتمثل يف تاأدية قيمة �أخالقية دون تاأدية �لفن، 
وه���و م���ا يف�ّسر ��ستمر�ر تهمي�ش هذ� �جلن�ش وعدم �لعمل عل���ى جتني�سه �أو در��سة �آليات 
�إنتاجه �إىل حد �لآن. ذلك �أّن "وجود �ل�سيغ �ملَثلية منذ �لقرن �ل�ساد�ش �مليالدي �أمر ثابت 
يف �لع����امل �لعربي �سو�ء �أكان �ملق�سود مثال �أم حكمة �أم �أقو�ل ماأثورة، فاإّن �ل�سفة �لأ�سا�سية 

ذكره �مليد�ين يف "جممع �لأمثال، حتقيق حممد �أبي �لف�سل، د�ر �جليل، بريوت، 1996، ج1، �ش7.  (1)
�سياء �لكعبي: �ل�سرد �لعربي �لقدمي: �لأن�ساق �لثقافية و�إ�سكاليات �لتاأويل، �ش 386.  (2)

�لقلق�سندي: �سبح �لأع�سى يف �سناعة �لإن�ساء، ج14، �ش 125.  (3)
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ه����ي �ل�سكل �لتعب����ريي �ملوجز، ثم ياأتي بعد ذل����ك �ملغزى �لأخالقي و�لقيم����ة �لتهذيبية(...) 
و�لظاهر �أن هذ� �مليل �إىل �ل�سيغ �ملقت�سبة غائ�ش حتى �أعماق �لروح �لعربية."(1) 

 �أّم���ا �ل�سّكاكي فقد بني �أّن "�لإيجاز ه���و �أد�ة �ملق�سود من �لكالم باأقل من عبار�ت 
متعارف �لأو�ساط"(2) وهو  �أي�سا "تاأدية �أ�سل �ملر�د بلفظ م�ساو له �أو ز�ئد عليه لفائدة"(3) 
وهك���ذ� تكون �لوظائف �لركني���ة جينة تنا�سية مدركة بالتحلي���ل �لإن�سائي ومعربة د�خل 
نظ���ام �ل�س���رد �لقدمي عن م���ربر�ت وج���وده(ses raisons d’être) . فكيف تقدم نظرية 

�لوظائف تف�سري� لهذه �لتقنية �ل�سردية؟
ريثم���ا نوؤكد ذل���ك بالتطبيق، ننته���ي ل�سياغة م�س���ادرة بحثية، يف ه���ذ� �مل�ستوى، 
مفاده���ا �أّن كل ن�ش �سردي مهما كانت لغته �أو مهما كانت طبيعته، ل يخلو من �لوظائف 
�لركني���ة. فهي �إذن، قانون يت�سم ب�سفة �لتعمي���م �لعلمي على �لظاهرة �ل�سردية عموما، 
وهي �أد�ة �لإيجاز و�لقت�ساب يف �لن�سو�ش �ل�سردية. كما �أن نظرية �لوظائف يف �ملرجع 
�لإن�سائ���ي هي مبثاب���ة �لروح �لتي ُتب���ّث يف �لعمل �لفني، �إنه���ا روح "�خلطاب" يف �إعادة 
�سياغة "�خلرب" وفق روؤية �سردية معّينه، �أو بالأحرى هي �أد�ة �لختز�ل �لتي ي�سنع بها 

�ملبدع عامله/عمله �لفني بكل دقة.
3 ـ  ثنائية اخلرب واخلطاب عند الإن�شائيني

جت���در �ملالحظ���ة بد�ية، �أن ن�س���اأة �مل�سطلحني تع���ود �إىل �ل�سكالني���ني �لأو�ئل ومع 
توم�سفي�سك���ي(Tomachevski)  حتدي���د�، وذل���ك منذ �سن���ة 1925. فه���و �أول من و�سع 
للخ���رب م�سطلح Fable  وللخطاب Sujet �لذي ل يعني �خلطاب بقدر ما يعني �ل�سياغة 
�لفني���ة للعم���ل �لرو�ئي. فقد ورد لدى �ل�سكالنيني عموم���ا �أن �خلرب هو و�سف لالأحد�ث 
مبعنى �أنه �ملادة �لأولية ل�سياغة �ل�سكل �لفني �أما �خلطاب فهو بناء فني خا�سع لقو�عد 
�سارم���ة وحتمية.(4) وعلى من���و�ل توم�سفي�سكي ن�سج �لالحق���ون، و��ستغرق ذلك تالحق 

رجي�ش بال�سري: تاريخ �لأدب �لعربي، ترجمة �إبر�هيم �لكيالين، �لد�ر �لتون�سية للن�سر، ط1، 1986، ج1، �ش 152.  (1)
ذكره �لقزويني: �لإي�ساح يف علوم �لبالغة ، �ش 297.  (2)

�ملرجع �ل�سابق، �ش298.  (3)
(4) « La fable est la description des évènements ; c’est le matériau pour la mise 

en forme du sujet. C’est une motivation externe, arbitraire, ne revêtant aucun 
caractère de nécessité. Seul, le sujet compte pour l'art. C’est une construction 
artistique obéissante a des lois immuables.» Le formalisme russe: file:///C:/
Users/User/Downloads/5335179bb3148.pdf
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�أجيال نقدية يف �أوروبا على �متد�د ن�سف قرن تقريبا، �تفقو� خالله على �ل�سكل �لثنائي 
و�ختلفو� يف �لت�سميات.

كم���ا جتدر �ملالحظ���ة �أي�س���ا �أن ترجمة �مل�سطلح���ني �إىل �للغة �لعربي���ة ب�"�خلرب" 
و"�خلطاب" تبقى هي �لأف�س���ل بالرغم من �مل�ساكل �لكثرية �لتي تثريها هذه �لرتجمة. 
فعل���ى �مل�ست���وى لغة �ملن�س���اأ مل يتفق �لنقاد ح���ول م�سطلحني موحدين �س���و�ء �أكان �لأمر 

د�خل �للغة �لفرن�سية �أم يف �للغات �لأوروبية كلها. 
و�لر�سم �لتايل يثبت مدى �ختالف �ملوؤ�ّس�سني �لغربيني يف هذه �لثنائية �مل�سطلحية:

الر�شم )1( 
م���ع �لعلم �أن رولن بارت �ختار ثنائي���ة Fable et Récit وهو بذلك يزيد �ختالفا مع 

�لنقاد �لذين جمعهم �جلدول. ولكن ما �سبب ذلك �لختالف؟ 

(1) Philippe Sohet : Images de récits, Presses de l’université de Québec, p 42
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اأ ـ اخلرب
بالن�سبة �إىل م�سطلح Fable  �عتمدنا ترجمة توفيق بكار له ب�"�خلرب"، (1) مع �لعلم 
�أن �لرتجم���ة �لر�سمية و�ملتعارف عليها لعب���ارة Fable  هي �حلكاية �ل�سعبية �أو �خلر�فة، 
ولك���ن مظاهر �لتبا�س���ه مل تكن فقط يف �لرتجمة، بل يف من�سئ���ه وحلظات ت�سكله �أي�سا. 
فجمي���ع  �لذين حاول���و� نقل �لعب���ارة من جمال ��ستعماله���ا �للغوي �لع���ادي �إىل جمالها 
�ل�سطالحي، تر�وحو� بني Histoire  و Fable. و�مل�سطلحان مرت�دفان نوعا من �لرت�دف 
�إل �أّن �مل�سطل���ح �لأول فيه ��سرت�ك معنيني: هم���ا �لتاريخ و�حلكاية، وهو ما ينقله ن�سبيا 
م���ن جمال �ل���رت�دف �للغوي �إىل جمال �ل�سرت�ك. ومربر �لعالق���ة بينهما هو �أن �لتاريخ 
يف نهاي���ة �ملطاف ه���و رو�ية لالأحد�ث، و�حلكاية هي نوع من �س���رد للتاريخ. وهذ� مبعث 

لالختالف يف �ختيار �مل�سطلح �ملنا�سب للتعبري عما �خرتنا له م�سطلح "�خلرب".
ac- قد �ختار عبارة  (Garcia Landa  ) من جهة �أخرى جند �لإ�سباين قار�سيا لند�
ción �لتي تدل على معنى �حلدث (action) ولي�ش مبعنى "�لعمل" (Travail). وما ذهب 
ِدُث �لقلق نف�سه دلليا، مِلا  �إليه يوؤكد عدم �لتفاق مع �لآخرين �سكليا، ويف نف�ش �لوقت حُتْ
حتمل���ه �لكلمة من ��سرت�ك ظاهر �أي�سا . �أّما �لأملاين �سَترْيل (Stierle) فاإنه ل مييز بني 
 (Geschichte) "و"تاريخ (Geschehen)  "خلرب و�خلطاب وجمع م�سطلحي "حدث�

يف خانة �لتعبري عما نعنيه ب�"�خلرب".
وخال�س���ة �لق���ول: �إّن م�سطلح "خرب" يف �ل�سرديات �حلديث���ة يت�سم باإ�سكال دليل 
ل يف و�س���ع �لرتجم���ة فح�سب ب���ل يف م�ستوى �إن�سائه وتكوين���ه. وبالنظر �إىل خمتلف هذه 
�لتحدي���د�ت نقّر ب�سيء من �لح���رت�ز، �أّن "�خلرب" هو مفهوم يتحّدد من خالل �لتد�خل 
ب���ني �أربع���ة مكونات، وهي �لأح���د�ث و�حلكي و�لتاري���خ و�لو�قع. �إنه تل���ك �لأحد�ث �لتي 
يجمعها �ل�سارد من �لو�قع �أو �لتاريخ ويجمعها بطريقة ما، ق�سد تهيئتها لبنائه �ل�سردي. 
و�لر�سم �لتايل يك�سف حقيقة "�خلرب" وعالقته بالو�قع و�لأحد�ث وتهيئتها ليتولها 

�لنهائية: "�خلطاب" بال�سياغة 

توفي���ق بكار: ق�س�سيات عربية، و�لكتاب تطبيقات �إن�سائية على ن�سو�ش �سردية  لذلك وردت �لرتجمات   (1)
يف �أغل���ب �ل�سفحات تقريب���ا. و�لكتاب يف �ل�سل درو����ش قّدمت لنا �سهادة �لدر��س���ات �لعليا يف �ملناهج 

�حلديثة �سنة 1989 بكلية �لآد�ب مبنوبة � تون�ش.
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الر�شم 2
ف�»�خل���رب« و»�خلط���اب« م���ن خالل ه���ذ� �لر�سم هم���ا يف عالقة تب���ادل لالأحد�ث. 
و�لأح���د�ث يف رحلة �سياغة متتد عل���ى مرحلتني: �لأوىل مع �خلرب و�لثانية وهي �لنهائية 
م���ع �خلطاب. تنطل���ق �لأحد�ث مع �خلرب من حيث �نتظامه���ا �لزمني �خلطي يف �لو�قع 
�ملعي�ش وتنتهي �إىل نوع من �نتخاب (Sélection) جمموعة من �لأحد�ث. ثم ت�ستقر تلك 
�لأحد�ث �ملنتخبة نهائيا يف رحلة �خلطاب حيث تخ�سع لعملية �إعادة �لتنظيم. فاخلرب، 
�إذن، ه���و جمموعة �لأحد�ث يف مظهرها �لوقائع���ي بعد �أن يقوم �لر�وي باختيارها وقبل 
�أن ينتظمه���ا وي�سوغه���ا يف �خلط���اب وبه. �أو بالأح���رى، هو جمموعة �لأح���د�ث �ملنتقاة 
و�ملتحّول���ة من مرحلة �لأحد�ث �لو�قعية �إىل مرحلة �حلكاية/�خلرب. وهي مرحلة �سابقة 

ملرحلة �ل�سياغة �لفنية �لنهائية للرو�ية. 
ب ــ اخلطاب

»�خلط���اب« (Récit) ه���و �أي�س���ا م���ن ترجم���ة �أ�ستاذنا �ملرح���وم توفيق ب���كار. وهو 
�ل�سياغ���ة �لفني���ة و�لهند�س���ة �ل�سردية �لتي تنق���ل �لأحد�ث من عامل �خل���رب �إىل �لعامل 
�لرو�ئ���ي. �خلط���اب خلق �إن�سائي و�إع���ادة �إخر�ج للحياة �خلارجي���ة �إىل حياة د�خلية يف 

زمن خا�ش وعالقات خا�سة بني �ل�سخو�ش و�لأمكنة وخمتلف �لعنا�سر �لرو�ئية
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وبالع���ودة �إىل �لر�س���م �لأول جن���د �أن ما وقع م���ع �خلرب �ن�سحب عل���ى �خلطاب. فقد  
  Récit ختل���ف �لنقاد �لغربي���ون �أي�سا يف �ختي���ار �مل�سطلح �ملنا�سب له. فهناك م���ن �ختار�
وهن���اك م���ن ف�سل Discours  وبع�سه���م رجح Sujet . لكن �ملالحظ���ة �جلديرة بالذكر هي 
�أن �لبع����ش ل�سيم���ا �لإ�سباين غار�سي���ا و�لأملاين �ستايرل و�لنقليزي ب���ال(Bal)  قد �أح�ّسو� 
بالطابع �لإ�سكايل للم�سطلح فف�سلو� تقدمي فر�سّيتني لتعريف مفهوم "�خلطاب"، ووردت 
تعريفاتهم مرتّددة بني ثالثة م�سطلحات تقريبا وهي "�لن�ش"  و"�خلطاب" و"�لق�سة".
وبالنظ���ر يف �لقو��س���م �مل�سرتكة بني هذه �مل�سطلحات �ملتع���ددة، جند ��سرت�كها يف 
معن���ى �خلط���اب �لذي ي�سوغ ب���ه �ملبدع عمله �لفن���ي، ومن خالل �أ�سل���وب حمدد وخطة 

م�سبوطة ي�سوغ ن�سه �ل�سردي فينقله من عامل �لو�قع �إىل �لعامل �لرو�ئي.  
4 ـ الوظائف ال�شت عند جاكب�شون

�لوظائ���ف �ل�ست عند جاكب�سون �أ�سبحت ل ت�ستحق مزيد تو�سيح. فقد �أخذت حظا 
كبري� م���ن �لبحوث و�لدر��سات �لنظري���ة، لكن تبقى تطبيقاتها عل���ى �لن�سو�ش �لأدبية 
ل�سيم���ا وظيفته���ا �لإن�سائية دون �ملاأمول. كم���ا �أنها، على عك�ش �مل�سطلح���ات �ل�سابقة، 
م�ستق���رة �لدللة. لقد حّدده���ا جاكب�سون ب�سكل دقيق وتبناها �جلمي���ع. كما �أن تعريبها 
مل يج���د �مل�ساكل نف�سها �لتي وجدها �لزوج خطاب/خ���رب. و�لر�سمان �لتاليان يو�سحان 

ت�سمياتها وعالقة كل و�حدة منها بالأخرى، وذلك يف مرجعيها �لأ�سلي و�ملعّرب.

 

ر�شـــــــم 1 )1(

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_Jakobson
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 مرجعية)ال�شياق(

اإن�شائية  )الر�شالة( تعبريية )املر�شل(الإفهامية )املتلقي( 

انتباهية )قناة التوا�شل(

امليتالغوّية )ال�شفرة(                      

ر�شـــــــــم 2

ونكتفي هنا بتحديد دور كل منها يف وظيفة اللغة كما يلي:
الوظيفــة املرجعية: وتت�سل بال�سي���اق. وقو�مها ما يقال من حيث عالقته بالإطار 

�خلارجي �لذي تتنّزل فيه عملية �لتو��سل. 
الوظيفــة الإن�شائيــة: وتعن���ي �أن �لر�سالة تت�سم���ن قيمة يف ذ�ته���ا وتتمتع ب�سلطة 

خطاب مبدعة
الوظيفة التعبريية: وهي تت�سل باملر�سل ومد�رها على �لتعبري �ملبا�سر 

الوظيفة الإفهامية: وهذه �لوظيفة موجهة �إىل �ملر�سل �إليه 
الوظيفة النتباهية: مهّمتها �لأ�سا�سية �سّد �نتباه �ملخاطب �أو �إنهاء �لتو��سل �أو مو��سلته
الوظيفــة امليتالغوّيــة: �مليتالغوّي���ة تعن���ي �للغة �لتي تتكّل���م عن �للغ���ة. �أي �أن لغة 

�لر�سالة قد ت�سطر للحديث عن نف�سها. 
ــ  ثنائية اخلطاب واخلرب من خال مناذج �شردية قدمية

1 ــ مقاطع �شردية من "كليلة ودمنة"
مقطع1 

"ث���م �أقب���ل و�لثور معه، حتى دخال على �لأ�سد فاأح�س���ن �لأ�سد �إىل �لثور وقّربه منه، 
وق���ال له: متى قدم���ت هذه �لبالد؟ وم���ا �أقدمكها؟ فق�ش �سرتبة علي���ه ق�سته. فقال له 

�لأ�سد:  ��سحبني و�لزمني: فاإين مكرمك. فدعا  له �لثور و�أثنى عليه. 
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ثم �إن �لأ�سد قّرب �سرتبة و�أكرمه و�أن�ش به و�ئتمنه على �أ�سر�ره و�ساوره يف �أمره، ومل 
ت���زده �لأيام �إل عجب���ًا به ورغبًة فيه وتقريبًا منه؛ حتى �سار �أخ�ش �أ�سحابه عنده منزلًة 
(...) ثم �إن دمنة ترك �لدخول على �لأ�سد �أيامًا كثريًة؛ ثم �أتاه على خلوٍة منه؛ فقال له 

�لأ�سد: ما حب�سك عني؟ منذ زمان مل �أرك."
مقطع 2

"ق���ال دمن���ة: زعم���و� �أن �أ�سدً� كان يف �أر����ش كثرية �ملاء و�خل�س���ب، وكان ما بتلك 
�لبالد من �لوح�ش يف �سعة من �ملاء و�ملرعى. �إل �أن ذلك مل يكن ينفعها من خوف �لأ�سد. 
فائتمرت تلك �لوحو�ش و�جتمعت �إىل �لأ�سد فقلن له: �إنك ل ت�سيد �لد�بة منا �إل يف تعب 
ون�س���ب. و�إنا ق���د ر�أينا لنا ولك فيه ر�حة، فاإن �أنت �أمنتن���ا فلم تخفنا جعلنا لك كل يوم 
د�بة نر�سل بها �إليك عند غد�ئك. فر�سي �لأ�سد بذلك و�ساحلهن عليه وقررن ذلك له.

ث���م �إن �أرنب���ًا �أ�سابته���ا �لقرع���ة فقالت لهن: ما �سرك���ن �إن �أننت رفق���نت بي فيما ل 
ي�سرك���ن لعل���ي �أن �أريحكن من �لأ�سد، فقل���ن: وما �لذي تاأمرين م���ن �لرفق بك؟ قالت: 
تاأم���رن من ينطلق مع���ي �أل يتبعني لعلي �أن �أبطئ على �لأ�سد بع����ش �لإبطاء حتى يتاأخر 
غد�وؤه. قلن: فلك ذلك. فانطلقت �لأرنب متاأنية حتى �إذ� جاوزت �ل�ساعة �لتي كان �لأ�سد 
ياأكل فيها تقدمت �إليه تدب رويد�. وقد جاع �لأ�سد حني �أبطاأ عنه غد�وؤه فغ�سب وقام من 

مرب�سه يتم�سى حتى �إذ� ر�أى �لأرنب قال لها: من �أين جئت و�أين �لوح�ش؟"
مقطع 3

"فرتكت���ه و�ن�سرف���ت �إىل جماعة من �لطري ف�سك���ت �إليهن ما نالها من �لفيل. فقلن 
لها: وما ع�سى �إن نبلغ منه ونحن طيور ؟ فقالت للعقاعق و�لغربان: �أحب منكن �إن ت�سرن 
معي �إليه فتفقاأن عينيه، فاإين �حتال له بعد ذلك بحيلة �أخرى. فاأجبنها �إىل ذلك وذهنب 
�إىل �لفي���ل فل���م يزلن ينقرن عينيه حت���ى ذهنب بهما وبقى ل يهت���دي �إىل طريق مطعمه 

وم�سربه �إل ما يقّمه من مو�سعه."
مقطع 4

"... ور�أى �لذئ���ب ق���د �أدركه، فاألق���ى نف�سه يف �ملاء، وهو ل يح�س���ن �ل�سباحة، وكاد 
يغ���رق، ل���ول �أن ب�سر به قوم من �أهل �لقرية؛ فتو�قعو� لإخر�ج���ه فاأخرجوه، وقد �أ�سرف 
عل���ى �لهالك؛ فلم���ا ح�سل �لرجل عندهم و�أم���ن على نف�سه من غائل���ة �لذئب ر�أى على 
ع���دوة �لو�دي بيتًا مفردً�؛ فقال: �أدخل هذ� �لبيت فاأ�سرتيح فيه. فلما دخله وجد جماعًة 
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م���ن �لل�سو�ش قد قطع���و� �لطريق على رجٍل من �لتجار. وه���م يقت�سمون ماله؛ ويريدون 
قتله؛ فلما ر�أى �لرجل ذلك خاف على نف�سه وم�سى نحو �لقرية؛ فاأ�سند ظهره �إىل حائط 

من حيطانها لي�سرتيح مما حل به من �لهول و�لإعياء، �إذ �سقط �حلائط عليه فمات."
ـ حتديد الوظائف الركنية 

اأ ـ الوظائف الركنية وحكاية الأفعال 
تق�س���م ن�سو����ش كليلة ودمن���ة �إىل ثالثة �أح���د�ث كربى وتتو�ت���ر يف كل �لأمثال دون 
��ستثناء وهذه �لأحد�ث هي �حلركة �لتهميدية و�حلركة �لتنفيذية و�حلركة �لإجها�سية. 
و�حل���دث �لرئي�ش ه���و �لنقالب مْن و�سٍع م���ا �إىل و�سٍع م�سادٍّ متاما وغ���ري متوقع. وقد 
�خرتن���ا مقاط���ع �لتحلي���ل يف �س���وء هذه �حل���ركات. فاملقط���ع �لأول ورد �سم���ن �حلركة 
�لتمهيدي���ة حيث ميّه���د �ل�سارد لل�سر�ع ب���ني �لأ�سد و�لثور ب�سبب �لنّم���ام �ملحتال دمنة. 
و�لتمهي���د يق���وم بالتمويه كي يوحي بو�سع مغاير ملا �سيج���ري، لذلك �ساد يف هذ� �ملقطع 
�لتفاه���م �لتام ب���ني �لأ�سد و�لثور. و�ملقط���ع �لثاين يندرج كذلك �سم���ن �لتمهيد خلو�ش 
�سر�ع غريب بني قوتني غري متكافئتني ج�سديا هما �لأرنب و�لأ�سد. و�ملقطع �لثالث يندرج 
�سم���ن �حلركة �لتنفيذية حيث تخو�ش �لقربة ملحمتها مع �لفيل. �أما �ملقطع �لر�بع فهو 
�سمن �حلركة �لإجها�سية حيث ينتهي �لرجل �لهارب من �ملوت �إىل ما هرب منه ب�سرعة 
فائق���ة. فاملقاطع مت �ختيارها ملربري���ن: �لأول متثيلها ملختلف �حلركات �ملذكورة و�لثاين 
ت�سابهه���ا يف نظام �ل�سرد وقابليتها لتحديد �لوظائف �لركني���ة و�سبط �آثار �ملعنى �لد�ل 

على �لوظائف �لفرعية �ملحذوفة. 
نالح���ظ بد�ية، �أّن �لر�وي يف هذه �ملقاطع �ل�سردية ميّر ب�سرعة من حدث �إىل �آخر. 
فال�س���رد هنا كاأنه يهرول �إىل غاية منظ���ورة يف نهاية �لن�ش. عدد �أ�سطر �ملقطع �لأول ل 
ي�ستويف �خلم�سة، ولكن بالرغم من هذه �لأ�سطر �ملحدودة �لتي ل ت�ستغرق مدة كتابتها �أو 
قر�ءته���ا بع�ش �لثو�ين، فاإن �لأحد�ث �لتي تتالت فيها ميكن �أن تقا�ش بال�سنو�ت �أحيانا. 
وهذ� �لتفاوت �لكبري بني زمن �لكتابة وزمن �لأحد�ث �عتمد فيه �خلطاب تقنية �لتغييب 
�لكّل���ي لالأفعال �لد�لة عل���ى �ل�سفة وتكثيف �لأفعال �لد�لة عل���ى �حلركة، حيث بلغ عدد 
ح�س���ور �لفعل يف �ل�سطر �لو�حد �ستة �أحيان���ا. وهو كثري وكثري جد�. وهذه �لتقنية تتكرر 
يف كل �ملقاط���ع بل يف كل ن�سو�ش كليلة ودمن���ة �ملَثلية و�لأُْمُثولّية دون ��ستثناء. بل ل نكاد 

جند يف �لن�سو�ش �إل كثافة �لأفعال وتر�كم �لأحد�ث وتقلبها ب�سكل در�مي.



230
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ،العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

تطبيقات نقدية اإن�سائية درا�سة مناذج من الأجنا�س ال�سردية

وبالفع���ل، فاملقاط���ع �ملختارة �س���ورة ل�سّدة �ل�س���ر�ع بني �سخو�سه���ا �ملتناق�سة وغري 
�ملتكافئة. وهذ� �ساعد �بن �ملقفع كثري� يف �سياغة خطابه �ل�سردي برب�عة، لأنه ي�سعى �إىل 
حتقي���ق �نقالب يف �ل�سائ���د �لذهني: �أي حتويل �ملعادلة من منط���ق �لقوة �إىل قوة �ملنطق، 
وم���ن �ل�سورة �لذهنية �ل�سائدة عن �لقوة �جل�سدية، �إىل تر�سيخ �سورة جديدة قائمة على 
�لق���وة �لعقلية. ومن هنا كان���ت �لغاية �إخبارية، و�ل�سرد فيها ي���وؤدي وظيفة فكرية وثقافية 
قب���ل �أن يك���ون فيه �لفن مطلوبا لذ�ته، و�بن �ملقفع حني كتبه���ا م�ستلهما �إياها من �لن�سخة 
�لهندي���ة مل يكن يهدف �إىل �بتد�ع ف���ن، بقدر ما كان يهدف �إىل �إبالغ ِعرَبٍ باعتماد بالغة 
�ملث���ل. �سمن ه���ذ� �ملق�سد، قامت خطة �ل�سرد يف �ملقاطع على منطق �نقالبي �سريع وكان 
�لكتفاء بالوظائف �لركنية دون �لفرعية هو �أد�ة �خلطاب يف حتقيق �ل�سكل �لأدبي للجن�ش. 
فالنقالب، �إذن، هو "�حلدث �ملركزي" يف كل تلك �ملقاطع جمتمعة. و�خلطاب عمل 
عل���ى حتقيقه بالتحرك �ل�سريع من �ل�سد �إىل �ل�سد. فكيف حتّولت �لأحد�ث �لطويلة يف 
�خل���رب �إىل ق�سة برقية يف م�ستوى �خلطاب؟ وكيف مت �لتحّول من �ل�سد �إىل �ل�سد بكل 

هذه �ل�سرعة �ل�سردية؟ 
هن���اك بني���ة در�مية جدلي���ة للن�سو�ش حيث ين�س���اأ �ل�سر�ع ثم ي�ستد ث���م ينحدر �إىل 
�لهدوء من جديد. هناك حركة �سعود نحو قمة �لعقدة وهناك بد�ية �نحد�ر نحو �لنفر�ج/ 
�لنقالب. هناك حركات متدّرجة ت�ساعديا باجتاه �حلركة �لق�سوى. فاحلركة �لنقالبية، 
كم���ا ذكرنا، تقوم على ثالث حركات ثانوي���ة �سغرى. هي �حلركة �لتمهيدية/�ل�ستفز�زية 
و�حلرك���ة �لتنفيذية و�حلركة �لإجها�سية. وهذه �حل���ركات تن�سجم جد� مع طبيعة �ل�سرد 
�ملق�س���ي للوظائف �لفرعية، �إذ �أّن حدث �لتنفيذ و�لإجها����ش ي�ستوجب �ل�سرعة يف �لأد�ء 
و�لعتم���اد على عن�سر �ملفاجاأة، لأّن طبيعة �حلدث �لنقالبي يحّتم د�ئما عدم �لتو�سع يف 

�ل�سرد ومتديد �لوقت و�إ�ساعته. فكيف قام �خلطاب �ل�سردي بانتظام ذلك؟
م���ن �لبديهي �أن تكثف حكاية �لأفعال يف حال حذف �لوظائف �لفرعية. كما �أنه من 
�لبديه���ي �أن ل يجد �لقارئ �أي مظهر من مظاهر ذل���ك �مل�سهد �لق�س�سي �ملثري �ملتمثل 
يف مالق���اة كل من �لأرن���ب و�لثور لالأ�سد لأول م���رة. ولو كان �ملق�س���د ق�س�سيا لوجدنا 
�ل�س���ارد يتو�س���ع يف و�سف ما يثري يف �لنفو�ش �خل���وف و�لهيبة و�لرتباك. ولكننا مل جند 
�سيئ���ا من ذلك. بل كل ذل���ك مت �ل�ستغناء عنه و�كتفى �ل�س���ارد بالوظائف �لركنية ذ�ت 

�ملالمح �لعملية.
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فالأفعال طاغية، و�لنتيجة ت�سريع �ل�سرد حتى غد� زمن �لكتابة �أقل بكثري من زمن 
�لأح���د�ث. ومت �إنت���اج حكاية كاملة باأحد�ث كثرية يف عدد قلي���ل من �أ�سطر �لكتابة. هذه 
ه���ي نتائج �لوظائف �لركني���ة يف �خلطاب �ل�سردي حني ُيكتفى بها فقط. وهذه �لأحد�ث 
�لكثرية �ملرك���زة على �لوظائف �لركنية فقط متت ب�سرعة وفق خطة مدرو�سة بدقة عرب 
�حل���ركات �لثالثة �ملذك���ورة باعتبارها وح���د�ت �أحد�ثية، �أو بالأحرى ه���ي ولدة لكتابة 

.(écriture d’action) لعمل�
يف �ملقط���ع �لثال���ث مرت �لق���ربة ب�سرعة من �لتموي���ه �إىل �لتنفي���ذ، فالتمويه (وظيفة 
ركنية �أوىل ) و�لتنفيذ (وظيفة ركنية ثانية) وبهما تتحقق �سروط �لوحدة �ل�سردية، ولذلك 
��ستغنى �بن �ملقفع عن �لوظائف �ملتّممة، لأن غايته نفعية قبل �أن تكون �سردية، وهي تاأ�سي�ش 
م���ا ميكن �أن ن�سطلح عليه بال���ذ�ت �ملفكرة يف �ملجتمع، وخلق طبقة م���ن تلك �لذو�ت �لتي 
ميكنها �أن تبني جمتمع �حلكمة. لذلك فالكتابة هنا تتنزل �سمن �ل�سياق �لأدبي �لذي يكتب 
فيه �بن �ملقفع وهو �سياق تهذيب �لأخالق. كما �أن �لوعي بالفو�رق بني �لأجنا�ش مل يكن يف 
ذل���ك �لع�سر و��سحا كما هو �حلال �لآن، �إذ كثري� ما جند �لناثر يوهمنا �أحيانا باأنه يكتب 

ر�سالة وهو ي�سرد، �أو ي�سرد وهو يكتب ر�سالة، �أو حتى يجمع بني �ل�سعر و�لنرث. 
�أم���ا �ملقطع �لر�بع فهو �سورة �أكرث �سدقا على �لكتف���اء بالوظائف �لركنية، �إذ كان 
�لر�وي يطوي �لأحد�ث وكاأنه ي�ساير �إ�سر�ع �لرجل يف �لهروب من �ملوت. ولكن �ملوت كان 
�أ�سرع. ففي ثو�ن �سردية فقط هرب �لرجل من �لذئب، و�أُنِقذ من �لغرق، وجتنب �لوقوع 
بني يدي ع�سابة �لل�سو�ش، ثم مات ب�سرعة فائقة من حيث ل يعلم، بانهيار �جلد�ر على 
ر�أ�س���ه. فهذه �أحد�ث تتج���اوز �ل�ساعات �لطو�ل يف مرجعها �لو�قع���ي، ولكنها يف م�ستوى 
�ل�س���رد متت يف ثو�ن. وهذه �أبرز �سورة للخطاب و�ختالفه عن �خلرب، ل�سيما �إذ� غابت 

�لوظائف �لفرعية �ملتممة عن �مل�سهد. 
ب ــ الوظائف الركنية واحلروف 

و�إذ� كان �لكتف���اء بالأفع���ال �لد�ل���ة عل���ى �حلركة دلي���ال على �لكتف���اء بالوظائف 
�لركنية دون �لوظائ���ف �لفرعية، فاإن لعبة �حلروف يف �خلطاب مكنت �ل�سارد من ترك 
�آثار للوظائ���ف �لفرعية �ملحذوفة. �إن �حلروف يف هذه �ملقاطع �ملختارة ويف كل ن�سو�ش 
كليلة ودمنة هي تعوي�ش للوظائف �لفرعية. فاإذ� �أر�د �ل�سارد �أن يقفز على جمموعة من 
�لأح���د�ث �لتي ل تهمه �سردي���ا، وجدناه يطويها بحرف من ح���روف �لعطف. مثال ذلك 
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�حل���رف ث���م. فقد تكّرر يف �ملقط���ع �لأول �أربع مر�ت ينتقل فيها �ل�س���ارد من و�سع �إىل �آخر 
متخلّي���ا ع���ن �أحد�ث كثرية. �أّما يف �ملقط���ع �لثاين، فاإن �حلرف �ل���و�رد بعد �نتهاء �حلركة 
�ل�ستفز�زي���ة يطوي مرحلة زمنية طويلة عرب عنها �أ�ستاذنا توفيق بكار ب�"زمن �جلباية"(1) 
فاحل���روف وه���ي كلها جمتمعة متثل �أث���ر� �أ�سلوبيا للوظائف �لفرعية. هك���ذ� يتخّل�ش منها 
"ف". �ل�سارد بجرة قلم متكونة من حرفني فقط (ث. م) و�أحيانا بحرف و�حد مثل "و" �أو 
�أن مي���ّر ب�سرعة من عهد  يف ه���ذ� �ملقط���ع مّكن ح���رف �لعطف "ثم" �ل�س���ارد من 
ل لنا �لأحد�ث يف �لعهد �لنتقايل حيث �لتزمت  �لفو�سى �إىل عهد �حلكمة، دون �أن يف�سّ
�لوحو����ش بتقدمي جباية لالأ�سد عن طو�عية، ب���ل دون �أن يبنّي لنا كيف تعاي�ست �لوحو�ش 
مع �لأ�سد منذ �لتفاق �إىل �أن وقعت �لقرعة على �لأرنب. و�بن �ملقفع ل يهّمه كم ��ستغرق 
عهد ��ستبد�د �لأ�سد بالوحو�ش من �لزمن. و�إمنا هّمه هو �إ�سقاط �لأ�سد وتد�سني جمتمع 
�حلكم���ة حي���ث ي�سبح �لقانون �سلوكا �جتماعيا قبل �أن يك���ون �إلز�ما �سلطويا. هكذ� قال 
�ل���ر�وي: "فر�سي �لأ�س���د بذلك و�ساحلهم عليه وق���ّررن ذلك له. ث���ّم �إّن �أرنبا �أ�سابتها 
�لفرعية �ملحذوف���ة من �مل�سهد  �لوظائ���ف  �لقرع���ة..." فح���رف "ثم" ه���ذ� عّو�ش كل 
�ل�س���ردي مثل: كم يوم �سبق وقوع �لقرعة عل���ى �لأرنب، وكم وح�سا �أكل �لأ�سد قبل ذلك، 
وكي���ف كان���ت ظروف ت�سليم �لوحو����ش يوميا. فكل ذلك مل يكن مفي���د� يف نظر �ل�سارد/

�لر�وي لأن غايته تعليم �حلكمة �لعقلية ولي�ش تقدمي ق�سة فنية.
  فه���ذ� �لع�سر �أو تلك �لأح���د�ث مل تكن ت�سغل �لكاتب بقدر ما كانت ت�سغله �حلكمة 
�لكامن���ة يف �لن�ش وهي �نت�سار �لذ�ت �ملفكرة مهم���ا كان حجمها �سغري�. لذلك �سطب 
كل �لأحد�ث �لهام�سية و�ختزلها يف حرف و�حد. وهذ� نتج عنه �ختز�ل �لأحد�ث  وطّيها 
ب�سرع���ة و�خت���الل �لتو�زن بني زمن �لأح���د�ث وزمن �ل�سرد. �إن �سب���ب �سقوط �لوظائف 
�لفرعي���ة هو �ملق�سد �حلكمي من �ملثل �لذي كان �سائد� غر�سا من �أغر��ش �لنرث �لفني 
يف �لعه���د �لق���دمي. فاحلكمة مق�سدية �أق�ست قاعدة من قو�ع���د �ل�سرد ومل تق�ش ركنا 
من �أركان���ه �ملركزية. وهكذ� فال�سردي���ات �لقدمية حققت �سروط �لف���ن و�كتفت بالبعد 

�جلمايل للغة دون حتقيق �لبعد �لفني للجن�ش �لأدبي.
يف �ملقط���ع �لثالث �ملقتطف من ن�ش �لقربة و�لفيل جن���د �لثو�بت نف�سها. ففي هذه 
�جلمل���ة مث���ال، [فرتكته و�ن�سرف���ت �إىل جماعة من �لط���ري ف�سكت �إليهن م���ا نالها من 

(1)   � توفيق بكار: �ملرجع �ل�سابق، حتليل ن�ش �لأرب و�لأ�سد �ش 43.
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�لفيل. فقلن لها..] دليل قاطع على �كتفاء �بن �ملقفع بالوظائف �لركنية. و�إذ� كان حرف 
�لعط���ف "ثم" يف �لن�ش �ل�ساب���ق هو �لذي �ساعد على طي �لأحد�ث ب�سرعة و�لتخل�ش 
م���ن �لوظائ���ف �لفرعية مبقيا على �لوظائ���ف �لركنية، فاإن تتايل ح���رف �لعطف "فاء" 
هن���ا، وهو حرف من معانيه تتايل �لأحد�ث ب�سرع���ة، قد قام بتلك �ملهمة نف�سها. وهكذ� 
ط���ارت �لقرّبة كالطائ���رة �إىل �ل�سفادع: جي�ش �لرّب. و�أوكلت لهم بحكم �مل�سري �مل�سرتك 

�لذي يجمعهما �ملهّمة �لإجها�سية.
يف �ملقطع �لر�بع جند مكّونا �أ�سلوبيا جديد� بالإ�سافة �إىل كثافة حرف �لفاء. وهذ� 
�ملك���ّون هو تو�ت���ر "ملّا" �لظرفية. فالأحد�ث ثالثة، وكل حدث منها �بتد�أ بحرف �لفاء 
م�سفوعا ب�"ملّا" [فلّما ح�سل �لرجل  ... فلّما دخله وجد ... فلّما ر�أى �لرجل...] وهو ما 

يوؤدي �لوظيفة نف�سها �لتي قامت بها حروف �لعطف يف �ملقاطع �ل�سابقة.  
ـ وظائف اللغة من خال منوذج من احلكاية الفل�شفية 

1 ـ الن�س = الف�شل التا�شع
"و��ستغ���رق يف حالته هذه و�ساهد ما ل عني ر�أت ول �إذن �سمعت! ول خطر على قلب 
ب�س���ر. ف���ال تعلق قلبك بو�سف �آم���ر مل يخطر على قلب ب�سر، فان كث���ريً� من �لأمور �لتي 
تخطر على قلوب �لب�سر قد يتعذر و�سفه، فكيف باأمر ل �سبيل �إىل خطوره على �لقلب، ول 
ه���و من عامله ول من طوره!؟ ول�ست �أعني بالقلب ج�سم �لقلب، ول �لروح �لتي يف جتويفه 
ب���ل �أعن���ي �سورة تلك �لروح �لفائ�س���ة بقو�ها على بدن �لإن�سان، ف���اإن كل و�حد من هذه 
�لثالثة قد يقال له قلب ولكن ل �سبيل خلطور ذلك �لأمر على و�حد من هذه �لثالثة، ول 

يتاأتى �لتعبري و�إل عم �خلطر عليها. 
ومن ر�م �لتعبري عن تلك �حلال، فقد ر�م م�ستحياًل وهو مبرنلة من يريد �أن يذوق �لألو�ن 
م���ن حي���ث هي �ألو�ن، ويطلب �أن يكون �ل�سو�د مثاًل حل���وً� �أو حام�سًا. لكنا، مع ذلك، ل نخيلك 
ع���ن �إ�س���ار�ت نومئ بها �إىل ما �ساهده من عجائب ذلك �ملقام، على �سبيل �سرب �ملثل، ل على 

�سبيل قرع باب �حلقيقية. �إذ ل �سبيل �إىل �لتحقق مبا يف ذلك �ملقام �إل بالو�سول �إليه. 
فاأ�سغ �لآن ب�سمع قلبك، وحدق بب�سر عقلك �إىل ما �أ�سري به �ليك لعلك �أن جتد منه 
هدي���ًا يلقيك على ج���ادة �لطريق!  و�سرطي عليك �أن ل تطل���ب مني يف هذ� �لوقت مزيد 
بيان بامل�سافهة على ما �أودعه هذه �لأور�ق فاإن �ملجال �سيق، و�لتحكم بالألفاظ على �أمر 

لي�ش من �ساأنه �أن يلفظ به خطر.
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فاأقول: �إنه ملّا فنى عن ذ�ته وعن جميع �لذو�ت ومل ير يف �لوجود �إل �لو�حد �لقيوم، 
و�ساه���د ما �ساهد، ثم عاد �إىل مالحظة �لأغيار عندم���ا �أفاق من حاله تلك �لتي �سبيهة 
بال�سك���ر، خط���ر بباله �أن���ه ل ذ�ت له يغاير به���ا ذ�ت �حلق تع���اىل، و�أن حقيقة ذ�ته هي 
ذ�ت �حل���ق، و�أن �ل�سيء �لذي كان يظن �أوًل �أن���ه ذ�ت مغايرة لذ�ت �حلق، لي�ش �سيئًا يف 
�حلقيق���ة، ب���ل لي�ش ثم �سيء �إل ذ�ت �حلق، و�أن ذل���ك مبنزلة نور �ل�سم�ش �لذي يقع على 
�لأج�سام �لكثيفة فرت�ه يظهر فيها. فاإنه و�إن ن�سب �إىل �جل�سم �لذي يظهر فيه، فلي�ش هو 
يف �حلقيقي���ة �سيئ���ًا �سوى نور �ل�سم�ش. و�إن ز�ل ذلك �جل�سم ز�ل نوره، وبقي نور �ل�سم�ش 

بحاله مل ينق�ش عند ح�سور ذلك �جل�سم ومل يزد عند مغيبه. 
ومت���ى ح���دث ج�سم ي�سلح لقب���ول ذلك �لنور، قبل���ه، فاإذ� ع���دم �جل�سم عدم ذلك 
�لقب���ول، ومل يك���ن له معنى، من عنده ه���ذ� �لظن مبا قد بان له م���ن �إن ذ�ت �حلق، عز 

وجل، ل تتكرث بوجه من �لوجوه، و�أن علمه بذ�ته، وهو ذ�ته بعينها. 
فل���زم عنده من هذ� �أن ح�سل عنده �لعلم بذ�ته، فقد ح�سلت عنده ذ�ته، وقد كان 

ح�سل عنده �لعلم فح�سلت عنده �لذ�ت. 
وه���ذه �لذ�ت ل حت�سل �إل عند ذ�تها، ونف�ش ح�سوله���ا هو �لذ�ت؛ فاإذن هو �لذ�ت 
بعينها. وكذلك جميع �لذو�ت �ملفارقة للمادة �لعارفة بتلك �لذ�ت �حلقه �لتي كان ير�ها 

�أوًل كثرية، و�سارت عند هذ� �لظن �سيئًا و�حدً�. 
وكادت هذه �ل�سبه تر�سخ يف نف�سه لول �أن تد�ركه �هلل برحمته وتالفاه بهد�يته، فعلم 

�إن �ل�سبهة �منا ثارت عنده من بقايا ظلمة �لأج�سام، وكدورة �ملح�سو�سات. 
ف���ان �لكثري و�لقليل و�لو�حد و�لوحدة، و�جلم���ع و�لجتماع، و�لفرت�ق، هي كلها من 
�سف���ات �لأج�س���ام، وتلك �لذو�ت �ملفارق���ة �لعارفة بذ�ت �حلق، عز وج���ل، لرب�ءتها عن 
�ملادة، ل يجب �إن يقال �إنها كثرية، ول و�حدة، لن �لكرثة �منا هي مغايرة �لذو�ت بع�سها 
لبع����ش، و�لوح���دة �أي�سًا ل تك���ون �إل بالت�س���ال. ول يفهم �سيء من ذل���ك �إل يف �ملعاين 

�ملركبة �ملتلب�سة باملادة. 
غ���ري �أن �لعب���ارة يف هذ� �ملو�سع ق���د ت�سيق ج���دً� لأنك �إن عربت ع���ن تلك �لذو�ت 
�ملفارق���ة ب�سيغ���ة �جلمع ح�سب لفظنا ه���ذ�، �أوهم ذلك معنى �لكرثة فيه���ا، وهي بريئة 
ع���ن �لك���رثة. و�ن �أنت عربت ب�سيغ���ة �لإفر�د، �أوهم ذلك معنى �لحت���اد، وهو م�ستحيل 
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عليها. وكاأين مبن يقف على هذ� �ملو�سع من �خلفافي�ش �لذين تظلم �ل�سم�ش يف �أعينهم 
يتح���رك يف �سل�سل���ة جنونه، ويقول: لق���د �أفرطت يف تدقيقك حتى �أن���ك قد �نخلعت عن 
غري���زة �لعقالء، و�طرح���ت حكم معقول، فاإن من �أحكام �لعقل �أن �ل�سيء �إما و�حد و�إما 
كثري، فليتئد يف غلو�ئه، وليكف من غرب ل�سانه وليتهم نف�سه، وليعترب بالعامل �ملح�سو�ش 
�خل�سي����ش �ل���ذي هو �أطباقه بنحو ما �عترب به حي ب���ن يقظان حيث كان ينظر فيه بنظر 
فري�ه كثريً� كرثة ل تنح�سر ول تدخل حتت حد، ثم ينظر فيه بنظر �آخر، فري�ه و�حدً�. 

وبقي يف ذلك مرتددً� ومل يكنه �إن يقطع باأحد �لو�سفني دون �لآخر.
ه���ذ� فالعامل �ملح�سو�ش من�ساأ �جلم���ع و�لإفر�د، وفيه �لنف�سال و�لت�سال، و�لتحيز 
و�ملغاي���رة، و�لتفاق و�لخت���الف، فما ظنه بالعامل �لإلهي �لذي ل يقال فيه كل ول بع�ش، 
ول ينطق يف �أمره بلفظ من �لألفاظ �مل�سموعة، �إل وتوهم فيه �سيء على خالف �حلقيقة، 
ف���ال يعرف���ه �إل من �ساه���ده؛ ول تثبت حقيقت���ه �إل عند من ح�سل فيه. و�م���ا قوله: حتى 
�نخلع���ت عن غريزة �لعقالء، و�طرحت حكم �ملعقول. فنح���ن ن�سلم له ذلك، ونرتكه مع 
عقل���ه وعقالئه، فان �لعقل �ل���ذي يعنيه هو �أمثاله، �منا هو �لق���وة �لناطقة �لتي تت�سفح 

�أ�سخا�ش �ملوجود�ت �ملح�سو�سة، وتقتن�ش منها �ملعنى �لكلي.
و�لعق���الء �لذين يعنيه���م، هم ينظرون من هذ� �لنظر و�لنم���ط �لذي كالمنا فيه فوق 
ه���ذ� كله، فلي�سد عنه �سمعه م���ن ل يعرف �سوى �ملح�سو�سات وكلياته���ا، ولريجع �إىل فريقه 
�لذين "يعملون ظاهرً� من �حلياة �لدنيا وهم عن �لآخرة هم غافلون". �سدق �هلل �لعظيم.
 ف���اإن كن���ت ممن يقتنع به���ذ� �لنوع من �لتلوي���ح و�لإ�سارة �إىل م���ا يف �لعامل �لإلهي، 
ول حتم���ل �ألفاظ���ًا من �ملعاين على ما ج���رت �لعادة بها يف حتميلها �إي���اه، فنحن نزيدك 
�سيئ���ًا مما �ساهده حي ب���ن يقظان يف مقام �أويل �ل�سدق �لذي تق���دم ذكره، فنقول: �إنه 
بع�ش �ل�ستغر�ق �ملح�ش، و�لفناء �لتام، وحقيقة �لو�سول. و�ساهد �لفلك �لأعلى، �لذي ل 
ج�سم له، ور�أى ذ�تًا بريئة عن �ملادة، لي�ست هي ذ�ت �لو�حد �حلق، ول هي نف�ش �لفلك، 
ول ه���ي غريها؛ وكاأنها �س���ورة �ل�سم�ش �لتي تظهر يف مر�آة م���ن �ملر�ئي �ل�سقيلة، فاإنها 

لي�ست هي �ل�سم�ش ول �ملر�آة ول غريهما (...)
ه���ذ� � �أيدنا �هلل و�أياك بروح منه � ما كان من نباأ حي بن يقظان و�أ�سال و�سالمان 
وق���د �أ�ستم���ل على حظ من �لكالم ل يوجد يف كت���اب ول ي�سمع يف معتاد خطاب، وهو من 
�لعل���م �ملكنون �ل���ذي ل يقبله �إل �أهل �ملعرف���ة باهلل، ول يجهله �إل �أه���ل �لغرة باهلل. وقد 
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خالفن���ا فيه طريق �ل�سل���ف �ل�سالح يف �ل�سنانا به و�ل�سح علي���ه. �إل �أن �لذي �سهل علينا 
�إف�س���اء هذ� �ل�سر وهتك �حلجاب، ما ظهر يف زماننا من �أر�ء فا�سده نبغت بها متفل�سفة 
�لع�س���ر و�سرح���ت بها، حتى �نت�س���رت يف �لبلد�ن وعما �سررها وخ�سين���ا على �ل�سعفاء 
�لذي���ن �طرحو� تقلي���د �لأنبياء �سلو�ت �هلل عليهم، و�ر�دو� تقلي���د �ل�سفهاء و�لأغبياء �أن 
يظن���و� �أن تل���ك �لآر�ء ه���ي �لأ�س���ر�ر �مل�سنون بها على غ���ري �أهلها، فيزي���د بذلك حبهم 
فيه���ا وولعهم فيها. فر�أينا �أن نلمح �إليهم بطرف م���ن �سر �لأ�سر�ر لنجتذبهم �إىل جانب 
�لتحقي���ق، ث���م ن�سدهم عن ذل���ك �لطريق. ومل نخل م���ع ذلك ما �أودعناه ه���ذه �لأور�ق 
�لي�سرية من �لأ�سر�ر عن حجاب رقيق و�سرت لطيف ينتهك �سريعًا ملن هو �أهله، ويتكاثف 
مل���ن ل ي�ستحق جتاوزه حت���ى ل يتعد�ه. و�أنا �أ�ساأل �إخو�ين �لو�قف���ني على هذ� �لكالم، �أن 
يقبلو� عذري فيما ت�ساءلت يف تبيينه وت�ساحمت يف تثبيته، فلم �أفعل ذلك �إل لأين ت�سنمت 

�سو�هق يزل �لطرف عن مر�آها.
و�أردت تقري���ب �لكالم فيها على وج���ه �لرتغيب و�لت�سويق يف دخول �لطريق. و�أ�ساأل 
�هلل �لتج���اوز و�لعفو، و�أن يوردنا من �ملعرفة ب���ه �ل�سفو، �أنه منعم كرمي. و�ل�سالم عليك 

�أيها �لأخ �ملفرت�ش �إ�سعافه ورحمت �هلل وبركاته."(1)
2 ـ تطبيق مناذج م�شطلحية اإن�شائية 

م���ن مربر�ت �ختيار هذ� �لف�سل دون غريه هو وج���ود مفارقة عجيبة جد� يف ق�سة 
ح���ي بن يقظان. فه���ي ق�سة حتكي عن �ل�سمت! فكاأننا باإز�ء ر�و يروي عن عامل لل�سم. 
ه���ذ� �لف�سل مّثل م�سكال للر�وي ب�سبب تلك �ملفارقة، وهو ما ��سطره للتربير. لقد ترك 
�لأحد�ث و�ل�سخو�ش وتاه يف م�ساجالت �أخرى مثل حل مع�سلة �ملفارقة بني عامل �ل�سمت 
يف �خل���رب وعامل �لكالم �لذي يحتم���ه �خلطاب، فالقارئ لهذ� �لن����ش يجد نف�سه باإز�ء 
جت���لٍّ للوظيفة �ملتالغوية يف �أجل مظاهرها، �إذ تظهر هذه �لوظيفة كّلما عجزت �لوظيفة 

�لتعبريية عن �أد�ء مهمة �لإن�ساء يف �لكالم.
فالإ�سكالية، �إذن، هي مفارقة �أ�سا�سها �أن �خلرب لي�ش من جن�ش �خلطاب. فالأحد�ث 
ل عالق���ة له���ا بالعبارة، وحي بن يقظان تلّقى كل هذه �ملعرف���ة يف جزيرة �سامته �أطلقنا 
عليها جزيرة �ملعنى، فكيف �سيتّم نقل هذه �لتجربة �لتاأملّية �لفكرية �لفل�سفية من جمال 

(1)  � �بن طفيل : ر�سالة حي با يقظان، to pdf: www.al-mostafa.com، �ش � �ش 37 � 38 وينظر �لن�سخة 
�لورقية، حتقيق فاروق �سعد، �لد�ر �لعربية للكتاب، تون�ش � ليبيا، 1983، �لف�سل �لتا�سع.
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و�قعه���ا �لفعل���ي �إىل �لعامل �لرو�ئي، ل�سيما �أنها جترب���ة يف عد�ء وجودي مع �للغة؟ كيف 
�سيك���ون �إذن �خلطاب؟ وكيف �ستكون �لق�سة بعد نقل �خلرب �إىل �لف�ساء �لن�سي؟ كيف 
ميك���ن �لتعبري ع���ن �سيء مفارق لع���امل �لكالم؟ مل جن���د على �لإط���الق �أف�سل من هذه 
ة �أف�سل من  �لق�س���ة لتطبيق �سهل وو��سح لنظري���ة �لوظائفية ومل جند د�خل هذه �لق�سّ

�لف�سل �لتا�سع مالءمة لذلك. �إّن �لإ�سكالية هي ب�سكل �أكرث دقة كما يلي:
كيف ميكن �أن تكون �للغة جزءً� من �خلرب حتى نعرّب عنها وبها يف �خلطاب؟ ل حل 
يف �لأفق، لأن �ملادة �لأولية �لتي جمعها �لر�وي، لي�سوغها لحقا ل وجود فيها للكالم. بل 

هو مق�سى من �لأحد�ث عمد�.
اأ ــ ال�شياق الفكري للن�س

يتوج���ب قبل مبا�س���رة هذ� �لتطبيق تو�سي���ح �ل�سياق �لفكري �ل���ذي ورد فيه �لن�ش. وهو 
�سي���اق �لت�س���ّوف �لفل�سفي لع�سر ما بعد �لغز�يل. �إّنه م�ساأل���ة �لعالقة بني �للفظ و�ملعنى �لتي 
�أثاره���ا �لغ���ز�يل وخلقت له �إ�س���كال �ب�ستيمولوجي���ا.(1) �إذ �أّن �إجماع �لت�س���وف �لفل�سفي على 
قد�سّي���ة �ملعن���ى وتعالي���ه �مليتافيزيقي، يجع���ل هذ� �ملعنى مفارق���ا للفظ �لفيزيائ���ي، ومن ثّمة 
��ستحال���ة وج���ود عالقة دللّية بينهما.  ه���ذه هي �ملفارقة بني �للفظ �لب�س���ري و�ملعنى �لإلهي. 
فاملعن���ى عند �ل�سوفية بعد �لغز�يل ل�سيما �ملتفل�سف���ة منهم يف �لأندل�ش تفّطنو� �إىل ��ستحالة 
�لتعبري عن عامل ما ور�ء �لطبيعة تعبري� ميكن �لطمئنان �إليه، لأن �للفظ و�سيع و�ملعنى رفيع.
ة  �سم���ن هذ� �لت�سّور �لنظري نف�سه، وعلى �أ�سا����ش هذه �لروؤية �ملنهجّية تتنّزل ق�سّ
حي بن يقظان �لتي جتمع بني �لبعد �لفل�سفي و�ل�سكل �لأدبي. فحي هذ� �لعارف �ليقظان 
قذفت به �أمه �إىل �ليم ر�سيع حتى تبعده عن عامل �لكالم قبل �أن يتلوث عقله مبكت�سبات 
�لل�سان، ومن �أجل �أن يتلّقى معرفته �سافية نقية من �سو�ئب �لكلمات. هكذ� قذف به �ليم 

على �ساطئ جزيرة �سامته ل وجود فيها �إىل للمعنى. 
لذل���ك لي�ست حماولتن���ا �لتطبيقية هنا �س���وى �إثبات لنجاعة �ملناه���ج �لنقدية ذ�ت 
�لبع���د �لل�س���اين و�لأدبّي، ل�سيما �ملنه���ج �لإن�سائي، لأنه �أد�ة فعالة يف ح���ّل �إ�سكال تعبري 
�للغ���ة عن �للغة وبعب���ارة جاكوب�سون حّل �إ�س���كال �لوظيفة �مليتالغوّي���ة للخطاب. �إذ كيف 
ميك���ن �أن  نت�س���ّور رف����ش فال�سف���ة �ل�سوفّية للفظ و�خل���ّط وكّل �لأ�س���كال �لتي و�سعت 

(1)   � للتعمق يف قانون �لتاأويل عند �لغز�يل ير�جع خمتار �لفجاري: "حفريات يف �لتاأويل �لإ�سالمي"، عامل 
�لكتب �حلديث، �لأردن، �لباب �لثالث، �ش 337. 
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للتعب���ري ويف �لوق���ت نف�س���ه يكتبون ع���ن ذلك باللغ���ة نف�سها �لت���ي يرف�سونه���ا؟ هذ� هو 
�لإ�س���كال �لب�ستيمولوجي �ملركزي يف هذه �لدر��سة. وهو �إ�سكال ل ميكن حّله يف تقديرنا 

�إّل باعتماد �ملناهج �لأدبية �لل�سانية �لتي �فتّكت من �لفل�سفة مو�طن نفوذها.
وبالإ�ساف���ة �إىل هذ� �لإ�س���كال �لب�ستيمولوجي و�ملتمثل يف ه���ذه �ملفارقة بني �للفظ 
و�ملعن���ى جند �أهمي���ة �لتعريف بالتجربة �لعرفانية حلي بن يقظ���ان، وهو ما ي�ساعد على 
تطبيق �إن�سائي �سليم على �لن�ش �ملختار من �لق�سة. وهي جتربة �سهدت تفا�سيل مثرية، 
م���ن بد�ية ظهور حّي فيما ميكن �أن ن�سطلح عليه ب�"جزيرة �ملعنى" �إىل �أن بلغ �لكهولة، 
�إذ و�سل يف �آخر  و�آن ل���ه �لر�سد، و�كتملت جتربت���ه �ملعرفّية، و��ستحق م�ساهدة "�حلق"، 
�مل�س���و�ر عرب م�سريته �مل�سنية �إىل تخوم �لعامل �لإلهي، و�أ�سرف على عامل �لأبدّية، حيث 
�أمت���ع قلبه مبعاينة "�حلق" �ملن���ّزه عن �ملاّدة �ل�سفلّية. لذلك �أُث���ريت �أهّم ق�سّية يف هذه 
�حلكاي���ة وه���ي ق�سّية �خلط���اب، �إذ �لإ�سكال كي���ف �سي�سّور �بن طفي���ل يف هذه �ملرحلة 
�لدقيق���ة من �لتجربة ما ه���و مفارق للح�ّش وللماّدة بو��سطة �للفظ "�إذ �لتحّكم بالألفاظ 
على �أمر لي�ش من �ساأنه �أن يلفظ به خطر" (1) فكيف �ل�سبيل �إىل �لتعبري عن �سيء مفارق 

لعامل �لعبارة؟ وهل ميكن �ل�ستغناء عن �لتلّفظ باخلطاب لإن�ساء �خلرب؟
   هك���ذ� عمد �بن طفيل �أمام هذ� �خلط���ر �ملحدق، بل �أمام هذ� �لعائق �ملعريف �إىل 
جتني���د �سّتى �لأ�ساليب وفنون �لت�سبيه و�ل�ستعارة. و�أجه���د نف�سه يف ��ستعمال كّل �حليل 
�خلطابي���ة لكي يتخّل����ش من �سعوب���ة �لت�سوير �لق�س�س���ي لأحد�ث م���ن جن�ش �لفكر. 
 tendance)ويجّن���ب نف�سه، يف �لوقت نف�سه، خطر �مل�سمون �لفل�سفي و�لجتاه �لفكر�ين
���ر �للغة من ناحية يف  ���ة. فاملو�س���وع مزدوج �لدّقة: تق�سّ idéologique) للر�سالة/�لق�سّ
�لتعب���ري ع���ن حقيقة �ملذه���ب وتنزع �إىل توريط���ه يف زو�ج فكري غري �سرع���ي من ناحية 
�أخ���رى. ول خم���رج له �سوى �لت�سّلح بعت���اد كبري من �أدو�ت �لتعب���ري، �إذ �لأفكار م�ستغلقة 
و�خل�س���وم يرتّب�سون م���ن كّل جانب ولي�ش له �إّل �ملر�هنة عل���ى �خلطاب لإبر�ز �ملذهب 
باأم���ان و�لتمويه على �خل�سوم باحتيال. هكذ� كان �خلطاب يقطع �ل�سرد من حني لآخر 
ليع���ود �إىل تربير �أدو�ت �لتعب���ري �أو �لرّد �ملبا�سر على �خل�س���وم بافرت��ش �عرت��ساتهم 
ودح�سه���ا. وهكذ� يتحّدد �إطار هذه �لقر�ءة �لإن�سائي���ة ملفهومي "�خلطاب" و "�خلرب" 
كم���ا فهمناهم���ا د�خل �ملرج���ع �ل�سكالين/�لإن�سائ���ي. فهما مفهومان نقدي���ان تربطهما 

(1)   � �بن طفيل: حي بن يقظان، �ش 207.



239
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /خمتار الفجاري 

عالق���ة �ن�سهاري���ة يف �خلط���اب �ل�سردي، ول ميك���ن ف�سلهم���ا �إّل يف م�ست���وى �لت�سور 
�ملنهجي و�لإجر�ء �لنقدي.  

ميّثل �للفظ �إ�سكال دلليا �سو�ء �أكان يف جمال �لفل�سفة �ملثالية �حلديثة ل�سيما �لأملانية 
منه���ا �أم يف جم���ال �لفك���ر �مليتافيزقي �لق���دمي. فهو "كلم���ة فارغة (...) ودللت���ه كالبخار 
�لالحم�سو�ش. فمن با�ستطاعته مالحقة �لبخار؟"(1) ومنذ �لف�سل �لثامن من �حلكاية �أكرث 
�لر�وي من �لتدّخل يف تربير �خلطاب ليثبت �سيئا �أ�سا�سيا فيه، وهو ��ستحالة �أن تعرّب �لألفاظ 
�لب�سرّية �أو "�جلمهورّية"، بتعبريه هو، عن �حلال �ملعرفّية �لتي و�سل �إليها بالنظر �لفل�سفي 
�ملطّع���م بالذوق �ل�س���ويف. يقول: "�إذ ل جن���د يف �لألفاظ �جلمهورّي���ة ول يف �ل�سطالحات 
�خلا�س���ة �أ�سم���اء تدّل على �ل�سيء �لذي ي�ساهد به ذلك �لنوع م���ن �مل�ساهدة"(2) و�ل�سبب �أّن 
تلك �حلال لي�ست من جن�ش �لألفاظ �لفيزيائّية �ملادّية �لز�ئلة. فهي من �لأج�سام و�لأج�سام 
ماآله���ا للزو�ل. "ومن ر�م �لتعبري عن تلك �حلال فقد ر�م م�ستحيال وهو مبنزلة من يريد �أن 

يذوق �لألو�ن من حيث هي �ألو�ن ويطلب �أن يكون �ل�سو�د مثال حلو� �أو حام�سا"(3) 
�إّن وظيف���ة �لألفاظ يف نظر �بن طفيل لي�ست تو�سيح �ملعانى، بل على �لعك�ش متاما �إّنها 
ت�سّوهه���ا وُتفقدها قد�سّيتها. فهي �أ�سو�ت تقطع لّذة �لقرب وت�سّو�ش �سفاء �لقلب و�نقطاعه 
�إىل �لتاأّم���ل و�للت���ذ�ذ بامل�ساه���دة. و�إذ� �ُسمعت �لألف���اظ �نقطعت حب���ال �لو�سل وعادت به 
�لأعر��ش �إىل عامل �لأر�ش ووعى من حوله �لكرثة و�نقطعت به �لطريق �إىل �لوحدة، فاإذ� هو 
غ���ارق يف عامل �لكون و�لف�ساد. مكّبل بكثافة �لألفاظ وحجب �ملعاين. و�إذ� كان �لغز�يل قبله 
قد �أّكد �أّن "�لألفاظ �سرتة �ملعاين". فاإّن �بن طفيل يزيد عن ذلك فيقول عن حال �لو�سول:  
"فهذ� مّما ل ميكن �إثباته على حقيقة �أمره يف كتاب، ومتى حاول �أحد ذلك، وتكّلفه بالقول 
�أو �لكت���ب ��ستحالت حقيقته، و�سار من قبيل �لق�سم �لآخر �لنظري، لأّنه �إذ� ك�سى �حلروف 

و�لأ�سو�ت وقرب من عامل �ل�سهادة مل يبق على ما كان عليه بوجه ول حال"(4)
�إّن���ه ع���امل ل ينق���ال، "لأّن �حلروف � كما قال �ل�ساعر � مت���وت حني تقال" وما ميوت 
فلي����ش �أه���ال ليدخل يف �أّية عالقة مع �خللود، ولأّن ه���ذ� �لعامل �ل�سرمدي ل حدود له ول 

(1)  - G. Steiner : Martin heidegger, p 57.
(2)   � �بن طفيل: �مل�سدر �ل�سابق، �ش108.

(3)   � �مل�سدر نف�سه، �ش206.

(4)   � �مل�سدر نف�سه، �ش110.
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حتدي���د. �إّنه عامل ل يحّدده ل �لف���وق ول �لتحت. فهو"�لعامل �لإلهي �لذي ل يقال فيه كّل 
ول بع����ش ول ُينطق يف �أمره بلفظ من �لألفاظ �مل�سموعة �إّل وُتوّهَم فيه �سيء على خالف 
�حلقيق���ة."1 ولكن كيف ين�س���اأ �ملعنى؟ وهل ميكن �ل�ستغناء عن �للغ���ة وهي حتمّية ل بّد 
منه���ا ل�سيما يف جمال �ل�سياغة �ل�سردية؟ وكي���ف �سي�سوغ �بن طفيل ق�سته �لتي يغيب 
عنه���ا �للف���ظ يف و�قع �خلرب و�أحد�ثه؟ ه���ذ� ما �سنحاول �لإجابة عن���ه من خالل تطبيق 

نظرية �لوظائف على �لف�سل �لتا�سع من �لق�سة.
ب ــ اخلطاب وكيفية تعامله مع اخلرب

يخ�س���ع �لن�ش يف ه���ذ� �لف�سل لتق�سيم �فرت��سي. وذلك بحك���م �لتد�خل �لع�سوي 
و�لتماه���ي �جل���ديل ب���ني ق�سمني رئي�سّي���ني هما مذه���ب �لتعبري ومذه���ب �لتفكري.  فهل 
�لأول ق���ادر على متثيل �لث���اين؟  ت�سّكل �ل�سرد، �إذن، من �سوت���ني: �سوت �سجايل، وو�قع 
هالم���ي. يتحّدث �ل���ر�وي يف �لأول تارة ع���ن مذهب �لتعبري وطور� ع���ن مذهب �لتفكري 
باأ�ساليب تقريرّية مبا�سرة. وهو ما �أدخل مفارقة بني �حلدث �لطبيعي و�حلدث �ملحكي. 
وه���ي مفارق���ة �ت�سع���ت كلما ترك �ل�س���ارد �لأحد�ث وله���ث خلف تربير �خلط���اب و�للغة 
�لت���ي ينق���ل بها �لأح���د�ث. بل تتعّق���د �مل�ساألة حني يدع���ي �أن كّل ما �سيقول���ه ل يعرّب عن 
�لو�ق���ع. و�ل�سوت �لثاين هو �سوُت حدٍث م���زدوج ممزق بني و�قعني: و�قع يعي�سه �لكاتب 
م���ع قارئ���ه  ومعركته �إفهامي���ة(Conative) ، وو�ق���ع يعي�سه �لبطل مع �لوج���ود ومعركته 
مرجعي���ة(Référentielle). فاخلرب مكبل مبذهب �لتفك���ري، و�خلطاب مباله من �أدو�ت 
عاج���ز عن �لوفاء ملذهب �لتعبري.  وهو ما �س���كل توتر� م�ستمر� بني وظيفتني من وظائف 
جاكوب�س���ون: �لوظيف���ة �ملرجعي���ة و�لوظيف���ة �لإفهامي���ة. توتر ن���اجت عن جدلي���ة �ل�سياق 
و�ملتلق���ي. فكي���ف  �سي�سرد �بن طفيل، مبا ح���ّدده من �أدو�ت عاج���زة يف مذهب �لتعبري، 

ة حيث �لكالم لي�ش من جن�ش ما ُيفكر؟ �لأحد�ث �حلقيقّية للق�سّ
م���ن �ملفارقات �لكربى يف هذه �حلكاية �لفل�سفية �عتم���اد �للغة للتعبري عن مو�سوع 
يرف����ش �للغة ذ�تها ويتهمها بالتق�سري يف �لتعبري. فهو بالرغم من تاأكيده على ��ستحالة 
�لعالقة �لدللية بني ما ي�سّميه "�لألفاظ  �جلمهورية" وهذه �حلال �لفل�سفية، فاإّنه خ�سع 
حلتمّي���ة �لتعب���ري عنها �إذ ق���ال: "لكّنا مع ذل���ك ل نخليك عن �إ�سار�ت نوم���ئ بها �إىل ما 
�ساه���ده من عجائب ذلك �ملقام عل���ى �سبيل �سرب �ملثل ل على �سبيل قرع باب �حلقيقة. 

(1)   � �مل�سدر نف�سه، �ش209.
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�إذ ل �سبي���ل �إىل �لتحّقق يف ذلك �ملقام �إّل بالو�سول �إليه" وهو �أمر يعترب من �لتناق�سات 
�لفا�سح���ة يف �خلطاب �ليقظاين، �إذ بالرغم من تاأكي���ده �أّن �ملو�سوع "من �لأ�سياء �لتي 
ل ميكن ترجمتها يف مقال" فاإننا جنده كثري� ما ي�ستدرك ويعرتف باإمكانية �لإف�ساح"، 
لأّن���ه كث���ري� ما �س���ّرح "�أّن تلك �حلال مبا له���ا من �لبهج���ة و�ل�سرور و�لل���ّذة و�حلبور ل 
ي�ستطي���ع من و�سل �إليها(...) �أن يكتم �أمرها(...) ب���ل يعرتيه من �لطرب و�لن�ساط ما 
يحمله على �لبوح بها جمملة دون تف�سيل."   وهذ� �إ�سكال معّقد مل يكن �بن طفيل غافال 
عنه. و�لدليل على عدم غفلته تركيز �خلطاب على �لوظيفة �مليتالغوية للغة. ولذلك �سعى 
جاهد� �إىل حّله عرب تلك �لوظيفة نف�سها. �إذ جعل من مهام �خلطاب �ل�سردي تربير لغة 
�خلط���اب و�أ�سلوب �لكتابة. وهو �إجر�ء غري مقبول يف �لكتابة �لرو�ئية �حلديثة لأنه يحّد 

من �إ�سعاع �لوظيفة �لإن�سائية.
و�أّول م���ا ب���ادر به �بن طفيل �سمن ه���ذ� �لإ�سكال هو حّل ق�سّي���ة �ملفارقة بني �للفظ 
وحقيق���ة �مل�ساه���دة �ملنّزه���ة عن �لع���امل �ملنظ���ور، �إذ �أب���رز خ�سائ�ش �لأ�سل���وب ذ�ته. 
فالأ�سلوب يف بد�ية �لن�ش يدّل على �لأ�سلوب و�لكالم يحّدد منط �لكالم وبلغة جاكوب�سون 
La fonc-). رتك���ز �خلطاب على �مل�سطلح فتحّققت �لوظيفة �مليتالغوّية�  R. Jackobson
tion métalinguistique) ومل�سطل���ح �لكالم �أهمّي���ة يف هذ� �ملقام لأّن �لتجربة �ملعرفية 
يف ه���ذه �ملرحلة �لق�سوى من تطّور حّي �لطبيعي و�ملع���ريف و�مليتافيزيقي تقت�سي تعبري� 

ا، وجب تنبيه �لقارئ �إليه حّتى ي�سّهل �لوظيفة �لإفهامّية. خا�سّ
وه���ذ� جعل �لوظيفة �مليتالغوّية مقرتنة يف �لن����شّ بالوظيفة �لإفهامّية عرب �لوظيفة 
�لنتباهّي���ة. فكّلم���ا ظه���ر �لرتكيز عل���ى �مل�سطلح �ق���رتن بالرتكيز على �ملتلق���ي. وكّلما 
�عتم���د �سيغ �لأمر و�لنهي ق�سد �لتاأثري على �ملتلقي �أ�سار بالعتماد على نف�ش �لأ�ساليب 
�لإن�سائّي���ة كال�ستفهام و�لنهي �إىل �أّن �للفظ عاجز ع���ن �أد�ء حقيقة �ملعنى. يقول: "فال 
تعّل���ق قلب���ك بو�سف �أمر مل يخطر على قلب ب�سر. ف���اإّن كثري� من �لأمور �لتي تخطر على 
قل���وب �لب�سر قد يتعّذر و�سفها فكي���ف باأمر ل �سبيل �إىل خطوره على �لقلب." ثّم ي�سيف 
بع���د �أن ب���نّي �أّن �لأ�سلوب �لذي �عتمده هو على �سبيل �س���رب �ملثل ل على �سبيل قرع باب 
�حلقيق���ة قائال: "فا�سغ �لآن ب�سمع قلبك وحّدق بب�سر عقلك �إىل ما �أ�سري به �إليك(..) 
و�سرط���ي عليك �أن ل تطل���ب مّني يف هذ� �لوقت مزيد بيان بامل�سافه���ة(...) فاإّن �ملجال 

�سّيق و�لتحّكم بالألفاظ على �أمر لي�ش من �ساأنه �أن يلفظ به خطر."
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وتقرتن �لوظيف���ة �لإفهامّية بالوظيفة �مليتالغوّية يف م�ست���وى �خلطاب من باب �آخر: 
باب �لتاأثري على �لقارئ �ملعار�ش ل على �ل�سديق �مل�ساند. وهنا يّتحد �خلطاب �لذي يرّكز 
على �لتعبري مع �خلطاب �لذي ُيعنى بالتفكري. يقول بعد �أن ��ستعمل �لألفاظ �لقا�سرة يف 
�إبر�ز فكرة �لكرثة و�لوحدة لعامل �لذو�ت �لكلية �ملطلقة: "غري �أّن �لعبارة يف هذ� �ملو�سع 
ق���د ت�سيق جّد� لأّنك �إن عرّبت عن تلك �لذو�ت �ملفارقة ب�سيغة �جلمع ح�سب لفظنا هذ� 
�أوهم ذلك معنى �لكرثة فيها وهي بريئة عن �لكرثة. و�إن �أنت عرّبت ب�سيغة �لإفر�د �أوهم 
ذلك معنى �لحتاد وهو م�ستحيل عليها. وكاأيّن مبن يقف على هذ� �ملو�سع من �خلفافي�ش 
�لذي���ن ُتظلم �ل�سم�ش يف �أعينه يتحّرك يف �سل�سلة جنونه، فيقول: لقد �أفرطت يف تدقيقك 
حّت���ى �أّنك قد �نخلعت عن غريزة �لعقالء و�ّطَرْح���َت حكم �ملعقول، فاإّن من �أحكام �لعقل 
�أّن �ل�سيء �إّما و�حد و�إّما كثري. فليتئد يف غلو�ئه ...  وليعترب بالعامل �ملح�سو�ش �خل�سي�ش"
ويطنب يف هذ� "�ل�سجال"  مّما يوؤكد �أن �لن�ش ل يرجع �إل ملرجعية فكرية فل�سفية 
(�لوظيفة �ملرجعية) وهو �سجال ي�سعى من ور�ئه �إىل �لإقناع باأّن �للفظ جمّرد �إ�سارة �إىل 
هذ� �لعامل �ملفارق لعاملنا �جلزئي ل ميكنه �أبد� �أن يكون د�ل عليه دللة �ملطابقة. لذلك 
رك���ز على هذ� �جلانب وت���رّددت ظاهرة قطع �ل�سرد ليع���ود �إىل �لتذكري بق�سور �للفظ. 
يق���ول مذّكر� خماطبه: "ما �أ�سرع ما ن�سيت �لعهد �أمل نق���ّدم �إليك �أّن جمال �لعبارة هنا 
�سّي���ق و�أّن �لألفاظ على كّل حال ُتوهم غري �حلقيقة وذلك �لذي توّهمته �إمّنا �أوقعك فيه 

�أن جعلت �ملثال و�ملمثل به على حكم و�حد من جميع �لوجوه." 
 وحني ننظر مبعيار وظائفي لغوي بح�سب نظرية جاكب�سون فاإننا نقول: �إن هذ� �خلطاب 
�ل�س���ردي �ل�سجايل �لتقريري يف ه���ذ� �لن�ش قد كان على ح�ساب �لوظيفة �لإن�سائية، �إذ بد� 
و��سحا �أن �لق�سة ل قيمة لها يف ذ�تها ف�ساع �لفن يف متاهات �لتربير، تربير مذهب �لتعبري 
وت���ورط �ل�س���ارد يف ماأزق �ملفارقة بني �لد�ل و�ملدلول. ب���ل �إن �ل�سجال يدفع �إىل �خلروج عن 
�جلن����ش �لق�س�سي �إىل �جلن�ش �لرت�سلي. ذلك �أن �لإطناب يف تربير لغة �خلطاب و�لرتكيز 
عل���ى �لوظيفة �مليتالغوية يجعل جينة �جلن�ش �لرت�سلي تطغ���ى يف �لن�ش �إىل �حلدود �أن �بن 
طفيل ما كان يعتقد باأنه يكتب ق�سة. بل كان ي�سّرح، ومن خالل ذكره ل�سخ�سية �ملر�سل �إليه 
وخماطبت���ه ب�سم���ري �ملخاًطب �ملفرد، باأنه يكتب ر�سالة. وهذ� �لن���وع من �لتنا�ش �لأجنا�سي 

يدفع �إىل �إعادة �لتفكري يف وجود حدود فا�سلة بني �لأجنا�ش �لأدبية يف �لقدمي(1)

(1)   � خ���ري دليل على �نعد�م �حلدود بني �لأجنا�ش �لقدمية وغياب �لو�سوح و�لوعي �لأجنا�سي عند �لقد�مى 
ذلك �لتد�خل �لكبري بني �ل�سردي و�لرت�سلي يف ر�سالة �لغفر�ن للمعري. وهو ما ي�ستحق در��سة مو�زية.
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فهذ� �لرتكيز على �ملخاطب (�لوظيفة �لإفهامية) و�مل�سطلح (�لوظيفة �مليتا لغوّية) 
جع���ل حكاية �لأقو�ل هي �لطاغية يف م�ست���وى �خلطاب ف�سيغ �لأمر و�لنهي  و�ل�ستفهام 
�لت���ي وردت يف �إط���ار �لوظيف���ة �لإفهامّي���ة �ملوّجه���ة للمتلقي/�ملخاَط���ب، و�لإ�س���ار�ت 
و�لتحدي���د�ت �لأ�سلوبية �لتي وردت يف �إطار �لوظيفة �مليتالغوّية �خلا�سة بامل�سطلح كّلها 
تدخل يف باب �حلو�ر بني �ملتكّلم �لكاتب و�ملخاَطب �لقارئ. وكل ذلك على ح�ساب �سوت 
�لبطل �حلقيقي حي بن يقظان و�إن كان بطريقة غري مبا�سرة. و�سو�ء كان هذ� �ملخاَطب 
�سديق���ا م�ساند� �أم خ�سما معار�سا فاخلطاب ظ���ّل خطّيا ذ� �جتاه و�حد من �لباث �إىل 
�ملتقّبل. ه���ذه مفارقة �أخرى بني �جلن�ش �لق�س�سي و�ملحت���وى �لفل�سفي و�سكل �خلطاب 

�لرت�سلي، فكيف ميكن �ملو�ءمة بني �ملرجع و�خلطاب؟
�لإجاب���ة ممكنة من خ���الل �مل�ستويات �لثالث���ة �ملعهودة يف حتلي���ل �لن�سو�ش وهي: 

�مل�ستوى �ملعجمي و�مل�ستوى �لرتكيبي و�مل�ستوى �لبالغي:
����� �مل�ستوى �ملعجمي: طغت يف �لف�سل �لتا�سع �لكلمات ذ�ت �ل�سجّل �للغوي على بقّية 
�ل�سج���اّلت �لأخرى �لفل�سفية و�لأدبية �لتي كانت طاغية يف �لف�سول �ل�سابقة. وهي كّلها 
من قبيل "�للفظ" و"�ملعنى" و"�لتعبري" و"�لقول" و"�لإ�سارة" و"�لكالم" و"�لو�سف" 
و"�س���رب �ملثل" و"قرع ب���اب �حلقيقة" و"�مل�سافهة" و"�لبي���ان" و"�ملثل" و"�ملمثل به" 

�إلخ... و"�أ�سناف �ملخاطبات"، 
�� �مل�ستوى �لرتكيبي: كرثت �جلمل �ل�سمّية �لإخبارّية و�لتقريرّية �لد�ّلة على �سر�مة 
�لتفك���ري و�ملت�سلة بال�سجّل �ملو�سوعي. وهي جمل تدّل عل���ى طبيعة �ملو�سوع �ملطروق يف 
ه���ذ� �مل�ست���وى، م�ستوى �خلطاب �إذ �ملق���ام مقام تنظري ل مقام ت�سوي���ر و�لأمثلة كثرية 
ل حت�س���ى ول تعّد. ت���كاد تنح�سر يف �جلمل �ل�سمّية �ملن�سوخة ب���اأد�ة �لتقرير و�لن�سب 
و�لتوكيد "�إّن". "�إّن كثري� من �لأمور �لتي تخطر على قلوب �لب�سر قد يتعّذر و�سفها...". 
"ف���اإّن كّل و�ح���د من هذه �لثالثة قد يقال له قلب ولك���ن ل �سبيل خلطور ذلك �لأمر على 
و�ح���د م���ن هذه �لثالثة ول يتاأّت���ى �لتعبري �إّل عّما خطر عليها". غ���ري �أّن �لعبارة يف هذ� 
�ملو�سع قد ت�سيق جّد�...". "..فاإّن �لعقل �لذي يعنيه هو و�أمثاله �إمّنا هو �لقّوة �لباطنة". 

"و�إّن �لألفاظ على كّل حال توهم غري �حلقيقة".
����� �مل�ستوى �لبالغي: غابت �لبالغة بديع���ا وكادت تغيب بيانا، �أما معنويا فقد برزت 
�جلم���ل �لإن�سائّية يف هذ� �مل�ستوى. وه���ي �لأو�مر و�لنو�ه���ي و�ل�ستفهامات وتدخل كّلها 
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يف ب���اب �لتاأث���ري على �لقارئ. ومنه���ا: "فال تلتم�ش �لزي���ادة عليه من جه���ة �للفظ، فاإّن 
ذل���ك كاملتع���ّذر". كما برزت �جلمل �جلدلّية و�ل�سرطّية �لتي تندرج �أي�سا �سمن �لوظيفة 
�لتعبريّي���ة ملا تت�سّمنه من �ُسح���ن عقلّية حجاجّية يو�جه بها �لكاتب خماطبه. وهي نابعة 
م���ن �ملرجعّي���ة �لثقافّي���ة للكاتب. فذ�كرة �بن طفي���ل �لرمزّية تت�س���ّكل يف جانب هاّم من 
بنيتها م���ن �ملوروث �لالهوتي �حلجاجي حيث كانت �ملناظ���ر�ت و�مل�ساجالت بني �لفرق 
و�لأف���ر�د ت�سّكل ن�سي���ج �حلركة �لثقافية عند �لعرب يف ذل���ك �لع�سر. كما �أن ن�سه هذ� 
�ل���ذي ن�سنفه نحن �أجنا�سيا �سمن �ل�سرد يدرجه هو �سمن �لر�سائل وهو ما يجعل ن�سه 
متنا�س���ال من رحم �لن�سو�ش �ل�سجالية و�حلجاجية، ولي�ش من �لن�سو�ش �ل�سردية. فهو 
من وجه���ة نظر �لتنا�ش ن�سا هجينا، بناء على قاعدة تنا�سي���ة �أثارتها جوليا كري�ستيفا 
تتمث���ل يف �ل�سفر بني �لأجنا�ش �لأدبية. فرغم �أن �لن����ش �سردي ق�س�سي، �إل �أن طبيعة 
�لأح���د�ث �لت���ي هي من جن����ش �لفكر و�لتاأم���ل �لفل�سفي مل حتمل ل���ه »جينات« �خلطاب 
�ل�س���ردي �لق�س�سي، بل تالق���ح بحكم �لتج���اور �لأجنا�سي مع �خلط���اب �ل�سجايل كما 
جنده يف �ملناظر�ت �أو يف �لر�سائل خا�سة. فالن�ش ملتقى لعدة ن�سو�ش �أخرى: فل�سفية، 

�سوفية، تر�سلية ثم ق�س�سّية.
كّل ه���ذه �جلمل �لإخبارّي���ة و�لتقريرّية و�ل�سرطّية دليل على �خلي���ار �لأ�سلوبي. فهو 
�أ�سل���وب طبع �أدبية �لن�ش بطاب���ع بعيد عن خ�سائ�ش �لن�ّش �ل�س���ردي كما يعرف �لآن، 
و�إمن���ا هو �أ�سل���وب �لنرث �ملر�سل يف م�ستو�ه �لإخباري، مّم���ا يجعل مذهب �لتعبري يف هذ� 
�ملق���ام مييل �إىل �ملنطق �ل�ستدليل، ول توجد نزع���ة �إىل �إيقاع �أو تنغيم �لغنائّية يف هذ� 
�لق�س���م. وبعب���ارة �أخرى، ل جند �أثن���اء ممار�سة �خلطاب لوظيفت���ه �مليتالغوية، وكذلك 
�أثن���اء ممار�س���ة �لوظيفة �لإفهامّية �أّي �أث���ر لالإيقاعّية. وهذ� يعن���ي �أّن �مل�ستوى �لبالغي 
حمدود قّلما جلاأ �إليه �لكاتب يف هذ� �ملقام. وذلك ل�سيق جمال �لو�سف �إذ �ملو�سوع من 
طبيع���ة �لأف���كار ول حتتاج �لأفكار �إىل �لو�سف. كما �أّن ه���ذ� �خلطاب �لأدبي هو خطاب 

�إبالغ و�إقناع ولي�ش خطاب لذة و�إبد�ع.
وبن���اء على ما تق���دم من حتديد ملا ميكن �أن نطلق علي���ه عملية تهجني �أجنا�سي بني 
�لأدب و�لفل�سف���ة خا�سة فهل يحق لنا �لت�ساوؤل: ه���ل من �لناحية �لب�ستيمولوجية �لبحتة 
ميكن حتويل �لفل�سفة �إىل �أحد�ث ق�س�سية يف هذ� �ل�سياق �مليتافيزيقي بالذ�ت؟ �جلو�ب 
ع���ن ه���ذ� �ل�سوؤ�ل هو هذه �لنتيجة �لت���ي �أدى �إليها �لتطبيق �لوظائف���ي على هذ� �لن�ش. 
وهي وق���وع �ل�سرد �سحية لطبيعة �ل�سجال �لفل�سف���ي �مليتافيزيقي. �أي ف�سل �خلطاب يف 
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�لتعبري عن خرب يعادي �للغة �أ�سال و�نح�سار �جلمالية ونزولها �إىل �أدنى م�ستوياتها.
ج ـ اخلرب واإكراهات اخلطاب

�سبق �أن ذكرنا �أّن �خلرب هو �لق�سم �لأ�سا�سي لأّنه �ملنطلق �لأول لأحد�ث �لق�سة. لذلك 
يعود �ل�سرد �إىل ما كان عليه يف هذ� �لن�ش �نطالقا من قوله: "فاأقول..." وينتهي �ل�سجال 
�ملث���ار بحكم �لوظيفة �مليتا لغوية خا�سة ويعود �إىل �خل���رب ق�سد �إكمال عمله �لفني، فيعود 
�لأ�سلوب تبعا لذلك �إىل ما كان عليه قبل هذ� �لف�سل، �أي يعود وفيا للخرب و�سرد �لأحد�ث 
�لت���ي مت ر�سدها مادة �أولية قبل �أن يتولها �خلطاب. وهو �سرد ميكن �أن ن�سفه بالعجائبية 
Fantastique وي�سع���ى من خالله �بن طفيل، مبا ح���ّدده من �أدو�ت يف م�ستوى �خلطاب، �أن 

يقّرب �حلقيقة �لأزلّية قدر �مل�ستطاع. فهل  �سيجد �خلرب حظه من �ل�سياغة �لفنية؟ 
م���ن �ملظاه���ر �لأ�سلوبّية يف هذ� �لق�س���م �لرتكيز على "حكايتي �لأح���و�ل و�لأفعال" 
عك����ش ما ط���ر�أ يف م�ستوى �لأول من �لن����ش حيث تكثفت "حكاية �لأق���و�ل". وهذ� جعل 
�ل�س���رد م���ن �لناحية �ملادّية يرد ممزوج���ا بالو�سف. �إّل �أّن �ل�سرد ق���ام على �لإجمال يف 
ح���ني ق���ام �لو�سف على �لإ�سه���اب، لأّن �ملقام يرّج���ح كّفة �لو�سف. فالأم���ر يتعّلق بحالة 
يعي�سه���ا �لبطل تقوم على �مل�ساهدة ول توجد فيها ح���ركات ت�ستوجب ح�سور "�لأفعال". 
و�إمّنا توجد حال ت�ستوجب حركة ذهنّية روحّية هي �أقرب �إىل عامل �لأحو�ل منه �إىل عامل 

�لأفعال. وطبيعة �ملرجع هي �لتي حتّتم على �خلطاب �لتو�ّسع يف جمال �لو�سف.
�عتمد �بن طفيل حني قرر �لعودة �إىل ما جمعه من �أحد�ث يف م�ستوى �خلرب �إىل �أ�ساليب 

�سّتى يف �مل�ستويات �لثالثة �ل�سابقة �لذكر. وهي �مل�ستوى �ملعجمي و�لرتكيبي و�لبالغي.
����� يف �مل�ستوى �ملعجمي: تال�ست �لكلم���ات ذ�ت �ل�سجّل �للغوي وظهرت �لألفاظ ذ�ت 
�ل�سج���ّل �لإ�سر�قي وهي �ألفاظ م���ن قبيل "�لفناء" و"ذ�ت �حل���ق" و"�لنور" و"�ساهد" 
و"�ل�س���ور �لروحانّي���ة"... و�لألف���اظ ذ�ت �ل�سج���ّل �لفل�سفي من قبي���ل "�ملوجود �لثابت 
�لوج���ود" و"قوى �لروح" و�لروح �لفائ�س���ة"... و�لألفاظ ذ�ت �ل�سجّل �لقر�آين من قبيل 

"�حلّي �لقّيوم" و"�لو�حد �لقّهار" و"ل �إله �إّل هو" و"تعاىل" و"�لآخرة" و"�لدنيا"...
����� يف �مل�ستوى �لرتكيبي: تغرّيت �جلمل عن تل���ك �لتي ��ستعملت يف �لق�سم �لذي ترك 
فيه �لر�وي �خلرب فكرثت �جلمل �لفعلية �لد�ّلة على �لأفعال نوعا ما �إّل �أّن �جلمل �ل�سمية 
�لت���ي ��ستم���ّر ح�سورها يف هذ� �لق�س���م �أ�سبحت تق���وم بوظيفة �لو�س���ف، و�سف مذهب 

�لتفكري بعد �أن كانت تقوم بوظيفة �لتقرير �أو بالأحرى بوظيفة تربير مذهب �لتعبري.
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����� يف �مل�ست���وى �لبالغي: �عتمد �لكاتب �ل�سور �لبياني���ة يف هذ� �لق�سم ب�سكل مكّثف 
عك����ش �لق�سم �لأول وهو و�سيلة لإبر�ز مذهب���ه �لفل�سفي �لذي يقول بالتنزيه فيما يخ�ش 
علم �لغيب. فال�سورة �لبيانية هي �لو�سيلة �لناجعة �لتي متكن من كثافة �خلطاب ق�سد 
�لتعمي���ة و�لتمويه على �لأع���د�ء من ناحية، كما متكن يف �لوق���ت نف�سه من �سفافية ذلك 
و�لأ�سلوب  �خلطاب ليدركه �أهل �لفل�سفة �أهل ذلك �لعلم " �مل�سنون به على غري �أهله" . 
هنا يقوم بالوظيفة �لتقائية. ولكنه كان يحرتز يف ��ستعمال �لت�سبيه بع�ش �لحرت�ز فهو 
ح���ني ي�سبه �لعامل �ملطلق بال�سم�ش يتحا�سى �أن يقع �خللط بني �لتعبري وحقيقة ما ي�سف 
و�أن �لت�سبي���ه بامل���ر�آة م���ا هي �إل و�سيلة م���ن و�سائل تقريب �ملعن���ى و�لت�سبيه ل يعمل على 
�لتج�سيد و�لتمثيل. ول تربز حقيقة �لتجربة بقدر ما حتجب هذه �حلقيقة وتغيبها يقول: 
" �ساهد �لفلك �لأعلى �لذي ل ج�سم له ور�أى ذ�تا بريئة عن �ملادة لي�ست هي ذ�ت �لو�حد 
�حل���ق ول ه���ي نف�ش �لفلك ول هي غريها وكاأنها �س���ورة �ل�سم�ش �لتي تظهر يف مر�آة من 

�ملر�ئي �ل�سقيلة فاإنها لي�ست هي �ل�سم�ش ول �ملر�آة ول غريها..." 
هك���ذ� وجد �بن طفيل نف�سه يف م���اأزق. فاملقام مقام �سمت و�لتعب���ري عن �ملذهب و�جب. 
ة قائ���ال: "و�أنا �أ�ساأل �إخو�ين �لو�قف���ني على هذ� �لكالم �أن  ولذل���ك جن���ده يعتذر يف �آخر �لق�سّ
يقبلو� عذري فيما ت�ساهلت يف تبيينه وت�ساحمت يف تثبيته فلم �أفعل �إّل لأيّن ت�سّنمت �سو�هق يزّل 
�لطرف عن مر�آها و�أردت تقريب �لكالم فيها على وجه �لرتغيب و�لت�سويق يف دخول �لطريق"
فالو�سف يف هذ� �ملجال من �لن�ش و�سف خارق ماأزوم ي�سدم �ساحبه ويحمله على 
�ل�سم���ت لأن �للف���ظ يرتبك عندما ي�سطدم بحاجز �ملعن���ى. و�ل�سبب هو هالمية �خلرب 
�ل���ذي �ختار �بن طفيل �أن يكتب �نطالقا منه ق�س���ة. فالو�سف هنا و�سف ملا ل يو�سف، 
لذل���ك جلاأ �لكات���ب �إىل بع�ش �للوحات �لو�سفية و�ل�س���ور �لفنتا�ستيكية حتى يتمكن من 
ت�سوي���ر "�لال�سيء"، لذلك ر�سم �لذو�ت يف �لعامل غري �ملرئي وهي ت�سبح يف �لكون "يف 
كل ذ�ت �سبع���ون �أل���ف وجه يف كل وجه �سبعون �ألف فم يف كل فم �سبعون �ألف ل�سان ...". 
وهكذ� يكت�سف �بن طفيل �أن ما �ختاره من �أحد�ث يف م�ستوى �خلرب �آل �إىل �لال�سيء يف 
نهاي���ة �لأمر. فالهدف من �لق�سة هو �إدر�ك �لال�س���يء بال �سيء: �إدر�ك ذ�ت �حلق من 
خارج �ملرجع �للغوي. �إنه ينتهي �إىل ما بد�أ به: من �ل�سمت �إىل �ل�سمت. و�لزوج �خلرب/
�خلط���اب ل مربر�ت وجودية لهم���ا �سوى �لكالم و�للغة، فاإذ� �نعدمت �نعدما. ولذلك تاه 
�خلرب يف ل جناعة �للغة يف م�ستوى �خلطاب. و�إذ� كان �خلرب يف نهاية �ملطاف جمموعة 
م���ن �لأح���و�ل، فلم���اذ� �آل �بن طفيل عل���ى نف�سه �أن ي�س���ف �لأحو�ل باملق���ال. �أمل تعترب 
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الدكتور /خمتار الفجاري 

�ل�سوفي���ة �لل�سان و�لأق���الم من �لعور�ت. �ألي�ست ق�سة حي �ب���ن يقظان من قبيل خيانة 
فل�سفي���ة للمذهب �ل�سويف وجرميتها هي ك�سف �لأ�س���ر�ر ليلقي بها بني يدي ما ي�سميهم 

�بن طفيل "�لف�سدة ومتفل�سفة �لع�سر".
خامتة

جمع���ت ه���ذه �لدر��سة ب�سكل م���ا بني مبحثني يف���ّرق بينها �لزمن و�أ�س���ول �ملعرفة. 
�لأول تر�ثي، حيث د�أب �لنقدين �للغوي و�لبالغي على �لتوقف عند حدود �لكالم و�للغة 
و�جلمل���ة ووظائ���ف كل ذل���ك يف تاأدية �ملعن���ى باأكرث �لط���رق ف�ساحة، وتل���ك هي حدود 
�جلمالي���ة عند �لقد�مى. وه���ذ� غيب �لهتم���ام باجلمالية �ل�سردية ودف���ع بالإبد�ع �إىل 
�لقت�س���اب و�أدى بالأجنا�ش �ل�سردية �ملقت�سب���ة �إىل �لتهمي�ش و�لن�سيان. و�لثاين حد�ثي 
ل �لإن�سائي���ون �لقول يف قو�ع���د �لن�ش �ل�س���ردي و��ستنباط قو�نين���ه �لعلمية  حي���ث ف�سّ
و�إخ�ساع���ه للحتمي���ة. وهنا تكمن طر�ف���ة هذه �ملحاول���ة �ملت�سمة باجلدلي���ة بني �لقدمي 

و�حلديث �إذ قدمت مقرتحا للتاأ�سيل: تاأ�سيل �حلديث يف �لرت�ث.
وملّ���ا كانت نظرية �لوظائف �أجنع �ملناه���ج �لإن�سائية يف حتقيق علمية �لن�ش �ل�سردي، 
فقد �سعى �لبحث �إىل تطبيق جزء من �لنظرية على مقاطع �سردية عربية قدمية مت �ختيارها 
على �أ�سا�ش �سمة �لقت�ساب، لأن تلك �ل�سمة بالذ�ت تتو�فق وذلك �جلزء �لوظائفي �ملنتقى 

للتطبيق حيث ُ�كتفي بالوظائف �لركنية عند بارت وبوظائف �للغة عند جاكب�سون.
وق���د �سعى �لبحث �إىل حتقيق هدف تربوي �أول وعلم���ي ثانيا. فاأما �لهدف �لرتبوي 
ح حقيقة م�سطلح���ات نقدية من خالل �أمثلة تطبيقية. و�ملثال �لتطبيقي يتنزل  فقد و�سّ
�سم���ن �سميم �ملناهج �لرتبوية و�أما �لهدف �لعلمي فقد �أ�سهم يف �إثارة �إ�سكاليات بحثية 
نقدية وحاول �أن يقدم �أجوبة لها ل�سيما تلك �لتي تعلقت باجلمع بني �لفل�سفة و�لق�سة �أو 
�لتي تعلقت بالإ�سكال �ملع���ريف بني �ملعتقد �ل�سويف �لقائم على �تهام �لألفاظ بالتق�سري 

وحتمية تلك �لألفاظ غ�سبا عن �لت�سوف.
و�أخري�، لي�ش هذ� �لبحث �سوى حماولة تطبيقية، وهو جمرد تقدمي لدر��سة �أ�سمل تتناول 
م�ساألة غياب �لوعي بالأجنا�ش �ل�سردية �لقدمية وحل �لإ�سكال بني وجودها ن�سا �إبد�عيا قائما 
بذ�ته وغيابها تنظري� يف �لرت�ث �لنقدي. وبناء على ذلك، هل ميكننا �لت�ساوؤل، فتحا لالآفاق: 
�إىل �أي مدى ميكن �حلديث عن �أ�سالة �لفن �لق�س�سي يف �لرت�ث؟ هل نعود �إىل �لقول بالأ�سل 

�لغربي للق�سة ونذعن �إىل �عتبار �لرو�ية ملحمة برجو�زية كما قال �لنقاد �لغربيون؟  
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تطبيقات نقدية اإن�سائية درا�سة مناذج من الأجنا�س ال�سردية
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

المواد الموسوعية في معجم 
التكملة والذيل والصلة للحسن بن 

محمد الصاغاني )ت:650ه(. 

الدكتورة /نوف بنت محمد بن عبدالله المؤذن 
 ا�شتاذ م�شاعد  - التخ�ش�س لغويات 

جامعة الطائف 
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها
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الدكت�رة /ن�ف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن  

ملخ�س البحث باللغة العربية:
يع���د مدى �لهتم���ام باملو�د �ملو�سوعية معيارً� من معاي���ري ت�سنيف �ملعاجم �للغوية، 
فتحليل �ملعاجم ومتييز �أنو�عها، �أو تو�سيح �ل�سمات �لفارقة بني �أ�سنافها، لي�ش مق�سورً� 

على ترتيب �ملد�خل وحتديد �لجتاه �لذي ياأخذ به �ساحب �ملعجم.
وتثري هذه الدرا�شة ق�شيتني: 

�لأوىل: كيفية �لك�سف عن �لوجه �لتنظريي للجانب �ملو�سوعي يف �ملعجم �لعربي.
و�لثانية: كيف ميكن ت�سنيف معجماتنا وفقًا لهذ� �ملعيار؟

ف���كان معج���م �لتكمل���ة و�لذي���ل و�ل�سل���ة ، منوذجًا يك�س���ف عن مدى �تخ���اذ �لعمل 
�ملو�سوع���ي هدف���ًا لدى �ل�ساغ���اين يف �سروح مد�خل���ه ، وحتديد �أن���و�ع �ملعلومات و�ملو�د 
�ملو�سوعي���ة لديه، حيث ج���اءت متنوعة متعددة لت�سمل �أنو�عًا خمتلف���ة للمعارف و�لعلوم 
: كالأع���الم و�لبلد�ن و�لنبات و�حليو�ن و�ملول���د و�لعامّي و�مل�سطلحات، مما يك�سف عن 

مدى قرب �ل�ساغاين للعمل �ملو�سوعي ومدى �هتمامه به.

Summary of research in English:
Encyclopedic materials in complementation, annexation and relationship 

dictionary, by Hassan Bin Mohamed Al-Saghany (Dead on 650 H)
The interest extent with encyclopedic materials is considered a criterion 

of classification criteria of linguistic glossaries. The analysis of glossaries and 
distinguishing their kinds or clarifying distinctive characteristics among its 
categories, are not restricted on arranging introductions and determining 
the orientation considered by the dictionary holder.

This study sheds the light on two cases: 
The first case: How to reveal the endoscopic face of the encyclopedic 

side in the Arabic Dictionary. 
The second case: How to classify our dictionaries according to this 

criterion? 
Complementation, annexation and relationship dictionary is a 

model discloses the extent of taking encyclopedic work as a goal for 
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املواد املو�صوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�صن بن حممد ال�صاغاين ت 650هـ

Al-Saghany in explanation of his introductions, and determining the 
kind of information and encyclopedic materials with him, as they were 
diversified and multiplied to include different kinds of knowledge and 
sciences, such as famous people, countries, plants, animals, generated 
and colloquial terms and terminologies, which reveals how close to the 
encyclopedic side and care about it.   

�مل���و�د �ملو�سوعية يف معجم �لتكمل���ة و�لذيل و�ل�سلة للح�سن ب���ن حممد �ل�ساغاين 
(ت:650ه�).

يعد مدى �لهتمام باملو�د �ملو�سوعية معيارً� من معايري ت�سنيف �ملعجمات1 ، فتحليل 
�ملعاجم وت�سنيف �أنو�عها ، �أو تو�سيح �ل�سمات �لفارقة لي�ش مق�سورً� على ترتيب �ملد�خل 
وحتديد �لجتاه �ل���ذي ياأخذ به �ساحب �ملعجم ويرت�سيه من بني �لجتاهات �ملختلفة يف 
�لرتتي���ب، وهو �أم���ر �أدركه �ملعجميون �لغربيون و�سبقو� به �لع���رب يف �لتنظري له و�لوعي 

باأهميته يف �لعمل �ملعجمي.
لقد كان �أول معجم حمل ��سم "�ملعجم �ملو�سوعي" يف �للغة �لجنليزية من تاأليف روبرت 
هن���رت Robert Hunter ، �لذي بد�أ �سدوره عام: 1872 و�كتمل عام: 1889م 2 ، �أما يف �لعربية 
ف���اأول معجم عني باملو�د �ملو�سوعية تنظريً� وتطبيقا هو: "�ملعجم �لكبري"، �لذي �أ�سدر جممع 
�للغة �لعربية بالقاهرة جتربته �لأوىل �سنة 1956م ، ثم �أ�سدر �جلزء �لأول منه �سنة 1970م3 .

وتثري هذه الدرا�شة ق�شيتني:  
�إحد�هم���ا: عادة تتعلق بكيفي���ة �لك�سف عن �لوجه �لتنظ���ريي للجانب �ملو�سوعي يف 
�ملعجم �لعربي، وكيف ت�سنف معجماتنا وفقا لهذ� �ملعيار، �أو بتعبري �آخر هل خلت �ملعاجم 
�لعربية من �أية مو�د مو�سوعية؟ �أو �أن بع�سها قد ورد به بع�ش �ملعلومات �ملو�سوعية  دون 
وع���ي �أ�سحابه���ا باأهميتها؟ وهل هناك من �ملعجميني �لعرب م���ن �تخذ �ملو�سوعية هدفًا 

فعمل على حتقيقه مدركا �لطبيعة �ملو�سوعية يف �سروح مد�خل �ملعجم؟

(1)  �نظ���ر ح���ول هذه �ملعايري : د. علي �لقا�سمي: علم �للغة و�سناعة �ملعجم، �لرباط ط �لأوىل 1975م  . ود. 
حممد فهمي حجازي : �لجتاهات �حلديثة يف �سناعة �ملعجمات ، جملة جممع �للغة �لعربية، �لقاهرة ج 

4 ، �ش 86 :107 ، 1977م.
(2)  �نظر: د. علي �لقا�سمي، �ملرجع �ل�سابق �ش 56.

(3)  در��سات يف �للغة، م�سطفى �إبر�هيم عبد�هلل، 1994م، �ش: 75.
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الدكت�رة /ن�ف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن  

 وهذه �لق�سية حتت���اج �إىل در��سات للجانب �ملو�سوعي يف جميع �ملعجمات �لعربية ، 
حتى ميكن ت�سنيفها مو�سوعيًا. 

�أم���ا �لق�سية �لأخ���رى: فتخت����ش باملعلومات �ملو�سوعي���ة يف معجم �لتكمل���ة و�لذيل 
و�ل�سل���ة للح�س���ن �ل�ساغاين، وتهدف ه���ذه �لدر��سة �إىل: بحث درج���ة �لهتمام باملو�د 
�ملو�سوعية يف �سروح مد�خل معج���م �ل�ساغاين ومتييز �أنو�عها، وكيفية ��ستعانته بها يف 

�ل�سروح �ملختلفة ملو�ده. 
لكن ماذ� يق�سد باملو�د �ملو�سوعية؟ وما �أهميتها يف �ملعجم؟ وكيف ت�سنع �ملعجمات 

وفقًا لالهتمام �ملو�سوعي؟ وما �لفرق بني �ملعجم و�ملو�سوعة؟  
لقد ورد يف معجم �لقْرن: The Century Dictionary، �لذي يعد �أول معجم مو�سوعي 
يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية ، و�لثالث من نوعه يف �لع���امل �لناطق بالإجنليزية ثالث 

خ�سائ�ش للمعلومات �أو �ملو�د �ملو�سوعية وهي1:  
• ��ستمالها على �أ�سماء �لأعالم ، من �أ�سخا�ش و�أماكن و�أعمال �أدبية. 	
• تغطيتها جلميع فروع �ملعرفة. 	
• معاجلتها للحقائق معاجلة �ساملة. 	

�أم���ا �جلان���ب �ملو�سوع���ي يف �ملعج���م �لكبري في�ستمل –كم���ا ورد يف مقدمت���ه� على 
�مل�سطلحات ، و�أعالم �لأ�سخا�ش، و�لبلد�ن، و�أ�سماء �لنبات و�حليو�ن2.  

ويتف���اوت تعريف �لأعالم ب�سطًا و�إيج���ازً� على ح�سب �أهميته���ا، و�رتبط ورودها يف 
�ملعج���م مبكانتها و�سهرتها فق�سر �إير�دها عل���ى �مل�ساهري ، وروعي يف �لتعريف بها ذكر 
تاري���خ �لوفاة قري���ن �ل�سم بالتاريخني �لهج���ري و�مليالدي، و�سهرة �لعل���م �لتي �قت�ست 

�إير�ده ، و�آثاره �لأدبية و�لعلمية �أو �لفنية.
وعّرف���ت �أ�سم���اء �حليو�ن و�لنبات تعريف���ا علميًا دقيقًا، مع ذك���ر مقابلها �لأجنبي، 
وف�سيلتها ��إن كانت لها ف�سيلة�، وي�سار �إىل ما قاله علماء �حليو�ن و�لنبات من �لعرب، 
مع �لتحقق مما ذهبو� �إليه من خو��ش ومنافع طبية ، كما �قت�سى �جلانب �ملو�سوعي يف 

(1)  WILLAM D.WHITNEY. THE CENTURY DICTIONARY ,  "THE ARTICTES ON ENCY-
CLO- PEDIA AND ENCYCLOPEDIC" P170.،  

و د. علي �لقا�سمي ، علم �للغة و�سناعة �ملعجم، �لرباط ط �لأوىل 1975م ، �ش 75. 
(2)  علم �للغة و�سناعة �ملعجم، علي �لقا�سمي، �ش: 53.
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�ملعجم �لكبري �ل�ستعانة بالر�سوم و�ل�سور ول �سيما ما �ت�سل منها باحليو�نات و�لنباتات 
غ���ري �ملاألوفة، و��ستح���ق �ملعجم �لكبري بذل���ك �أن يكون معجمًا مو�سوعي���ًا فهو ي�سم �إىل 

جانب �للغة معلومات مو�سوعية.
وي�س���رح �لدكت���ور حمم���د ر�ساد �حلم���ز�وي �لفرق ب���ني �ملعجم و�ملعج���م �ملو�سوعي 

و�ملو�سوعة على �لنحو �لآتي1:
(+�أ�سياء) + (�لغة) = مو�سوعة.  �1

(+�أ�سياء) + (+لغة) = معجم مو�سوعي.  �2
(��أ�سياء) + (+لغة) = معجم لغوي.  �3

�إن كاًل من �ملعجم �ملو�سوعي و�ملو�سوعة، ت�ستمل على معلومات مو�سوعية (+�أ�سياء) 
، ولك���ن �ملو�سوعة تخلو م���ن �جلانب �للغوي (�لغة) ، فما �لفرق ب���ني �ملو�سوعة و�ملعجم 

�ملو�سوعي من حيث �إير�د هذه �ملو�د �ملو�سوعية؟
 �إن �ملعلومات �ملو�سوعية تتجمع يف "�ملو�سوعة" حتت مو�سوعات عامة، �أما يف �ملعجم 
�ملو�سوع���ي " فتتوزعها �ملد�خ���ل �لتي تت�سل بها" كما �أن �ملو�سوع���ة تقدم هذه �ملعلومات 

ب�سورة �أكرث تف�سياًل و�إفا�سة ، يف حني يقدمها �ملعجم �ملو�سوعي خمت�سرة موجزة.
وتتنا�س���ب درجة �إيجاز هذه �ملعلومات و�خت�سارها مع حجم �ملعجم �ملو�سوعي، �إىل 
�حل���د �لذي يتخلى فيه �ملعجم �ملو�سوعي عن تغطي���ة �حلقائق و�ملعارف �لعامة، ويق�سر 
�هتمامه على �أ�سماء �لأعالم و�ألفاظ �حل�سارة، وبذلك يبدو �ملعجم �ملو�سوعي يف �سكلني:

اأحدهما: يكاد يت�ساوى فيه �أو يكاد �جلانبان �للغوي و�ملو�سوعي.
الآخــر: يقل فيه �لهتم���ام باملو�د �ملو�سوعية مع زيادة �لهتم���ام باجلانب �للغوي، 

ويعرف �ملعجم يف �سكله �لأخري باأنه "معجم ذو مو�سوعية".
وثمة موقفان من اإيراد املواد املو�شوعية يف املعجم والإح�شا�س باأهميتها:

اأحدهما: ينكر على �ملعجم �هتمامه بها، ويرى �أنها من �ساأن �ملو�سوعة . 
ومن اأن�شار هذا الجتاه املعجمي: كوف"Gove"  �لذي يقول: "لي�ش بالإمكان دمج 
معج���م ومو�سوع���ة يف جملد و�حد، ول ميكن حتقي���ق ذلك بدون تي�س���ري�ت �أو ت�سهيالت 

(1)  حممد ر�ساد �حلمز�وي : �ملعجم : جملة �ملعجمية ، �لعدد 2 ، 1986م ، �ش 11.
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لي�ست متوفرة يف �لوقت �حلا�سر، وبدون �أبحاث مل جتر حتى �لآن"1.
واملوقــف الآخــر : يرى �سرورة �لهتمام بامل���و�د �ملو�سوعية يف �ملعجم، و خا�سة يف 
�ملعجم���ات ثنائي���ة �للغة ، �حتجاجًا مببد�أ ك���وف نف�سه �لقائل ب���اأن وظيفة �ملعجم خدمة 

�ل�سخ�ش �لذي ي�ستعمله2.
وبناًء على ذلك يجب على �ملعجم �أن يقدم لقر�ئه �ملعلومات �ملو�سوعية ، �إذ لي�ش من 
�ملنطق���ي �أن يتوق���ف �لقارئ عند ��سم علم �أو م�سطلح علم���ي  �أو لفظ ح�ساري ، ويرتك 
�ملعج���م �لقارئ باحثًا عن معلومات �سارحة له يف مرجع �آخر، فهو يحتاج �إىل �لإجابة يف 

�حلال، بل يف �ملعجم �لذي يقر�أ فيه.
املواد املو�شوعية يف معجم التكملة والذيل وال�شلة

لع���ل �لوقوف عند �مل�ستدركات �ملو�سوعية يف �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة، قد يك�سف عن 
مدى �هتمام ر�سي �لدين �حل�سن بن حممد بن �حل�سن �لعمري �ل�ساغاين (ت 650ه�) 

بهذ� �لنوع من �ملو�د ، وهل كانت هدفا عمل على حتقيقه �إىل جانب هدفه �لأ�سا�سي؟
لق���د ��ست���درك �ل�ساغاين على �جلوه���ري طائفة عظيمة من �ملف���رد�ت �لتي ميكن 
�إدخاله���ا �سمن �لإط���ار �ملو�سوعي ، متبع���ا يف ذلك �ملنهج �لو�سفي يف �س���روح مد�خله ، 

وحتليل �ملو�د و�سرحها، مع تنوع �ل�ست�سهاد�ت لديه .
وهذه �لدر��س���ة جاءت لتنتظم ما ز�ده �ل�ساغاين على �جلوهري يف �أ�سماء �لبلد�ن 
و�ملياه و�ملو��سع و�أ�سماء �لأ�سو�ت وحكاياتها و�ألفاظ �لزجر و�ملولد و�لعامي و�مل�سطلحات 
و�لأعجمي و�ملع���رب و�لدخيل و�مل�سحف و�ملحرف و�للثغ���ات و�حلديث وعلومه و�لتاريخ 

و�لأدب و�ل�سري �ل�سخ�سية. 
حيث فتح �لتز�م �جلوهري بال�سحيح وحد �ل�سحيح عنده بابًا و��سعًا للزيادة عليه 
يف ه���ذ� �ل�س���رب ، وغري ذلك مما �أُثقل به معجمه، ولعل ��ستدر�كه غري ذي فائدة لغريه 
، و�إن كان تدوين���ه يف حد ذ�ت���ه حفظًا له من �ل�سياع ، لكن �لإخالل به يف �ملعجم �للغوي 
ل يع���د تق�سريً� يوؤ�خذ عليه �ساحب���ه؛ لأن هناك معجمات �خت�س���ت بالبلد�ن و�ملو��سع 

(1)  GOVE , PHILIP B. "THE NON LEXICAL AND ENCYCLO PEDIC NAMES , 13 ,1965, 103-115 
عن د. علي �لقا�سمي: �ملرجع �ل�سابق �ش 58.  

(2)  نف�سه: �ش 59.
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ككتابي: �لبكري وياقوت، وهن���اك كتب لالأعالم و�لكنى و�لألقاب، وكذ� �لأن�ساب: ككتب 
�بن حزم و�لبالذري، و�أخرى للنبات: ككتاب �لدينوري وهكذ�1.

لق���د تنوعت �ل�ستدر�كات �ملو�سوعية يف معجم �لتكمل���ة وتعددت جمالتها يف �سرح 
جمموعة من �ملد�خل ، �أمكن ح�سرها يف :

�أ�سماء �لأ�سو�ت وحكاياتها ، و�ألفاظ �لزجر.. 1
�ملولد و�لعامي.. 2
�لأعجمي و�ملعرب و�لدخيل.. 3
�ملو��سع و�لبلد�ن.. 4
�مل�سطلحات.. 5
�لنباتات و�حليو�نات و�لأمر��ش و�لأطعمة و�لأ�ساطري.. 6
�ملنحوت و�ملركب.. 7
�لأعالم.. 8

اأول: اأ�شماء الأ�شوات وحكاياتها ، واألفاظ الزجر:
         ��ستدرك �ل�ساغاين طائفة من �ألفاظ دعاء �حليو�ن و�لطري وزجرهما وحكاية 

�أ�سو�ت �لكائنات ، ومن ذلك:
• �لباأباأة: زجر �ل�ّسنور2.	
• �لتاأت���اأة: م�سى �ل�سبي �ل�سغري. و�لتبخرت يف �حل���رب �أي�سا، ودعاء �لتي�ش �إىل 	

�لع�سب3. 
• ِهيج –بالك�سر� مبنية على �لك�سر : زجر �لناقة ، قال ذو �لرمة: 	

ِه����ي����ج4.اأْم�����رق�����ُت م����ن َج��������وِزه اأع����ن����اق ن��اج��ي��ٍة ل���ه���ا  ق�����ال ح���ادي���ن���ا  اإذ  ت���ن���ج���و 

(1)  معج���م �ملعاج���م، �أحم���د �ل�سرق���اوي �إقبال ، �جلمعي���ة �ملغربية للتاألي���ف و�لرتجمة و�لن�س���ر، د�ر �لغرب 
�لإ�سالمي، بريوت 1987م.

(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سل���ة على �سحاح �جلوهري. �ل�ساغاين، حتقيق: عبد�لعليم �لطحاوي و�آخرين، د�ر 
�لكتب، �لقاهرة 1970م: 6/1.

(3)  نف�سه: 9/1
(4)  نف�سه:  1 /510، و�لبيت يف ديو�ن ذي �لرمة 987/2.
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• �لد�أد�أة: �سوت وقع �حلجارة يف �مل�سيل1.	
• وماءت �لهرة متوء، مثل ماعت متوع �أي �ساحت، و�سوتها �ملو�ء  على ُفعال2.	
• وهاأهاأُت بالقوم: �إذ� دعوتهم ، وبالإبل �إذ� زجرتها، فقلت لها : هاأهاأ3.	
• وياأياأت: حكاية �سوت، �أن يقول للقوم: ياأياأ ليجتمعو�. و�لياأياء و�سباح �ليوؤيوؤ4.	
• وقوله يف مادة (ن ج خ) : �أهمله �جلوهري وقال �بن دريد: جَنيخ �ملاء وناجخته 	

�سوته و�سدمه..... ، و�لنجاخ: �سوت �ل�ساعل5.
تع���ددت �مل���و�د �ملو�سوعي���ة وتنوع���ت يف معجم �لتكمل���ة و�لذيل و�ل�سل���ة ، و�ختلفت 
ط���رق عر�سها يف �ملعجم باأكمله، ويف �ملد�خل �ملعجمية ب�سفة خا�سة، و�أ�سهمت �إىل حد 
ملحوظ يف �إي�ساح �ملعنى و�سرح دللت هذه �ملد�خل ، وهي يف كل ذلك تربز �ل�ساغاين 

عاملًا لغويًا كبريً� جديرً� باأن يو�سع بني علماء �للغة و�ملعجميني �لعرب.
وق���د كان���ت طريقته يف عر�ش �مل���و�د �ملو�سوعي���ة يف معجمه ه���ي: �ل�ستعانة باملو�د 

�ملو�سوعية يف �سرح �ملد�خل �ملعجمية �سرحا لغويا ومو�سوعيا.
ثانيًا: املولد والعامي:

كرث توليد �لألفاظ و�لدللت بعد �لع�سر �لأموي ، عندما ن�سطت حركة �لرتجمة يف �لع�سر 
�لعبا�سي ، و��ستمل �لتوليد على: ��ستخد�م �ألفاظ – من �لعربية� يف معاٍن مل ي�ستخدمها �لعرب 
�لأولون فيها، هذ� �إىل �إ�سفاء معان جديدة – مل يعرفها �لعرب �لقدماء� على كلمات �لعربية.

 ول �س���ك �أن لأ�سب���اب �حل�سارة و�لتط���ور �لفكري و�لعلمي دخاًل يف ه���ذ� �لتوليد؛ ولذ� 
جند �أن معظم �ملولد يدخل يف ��سطالحات �لعلوم و�أ�سماء �ملو��سع �جلديدة وما �إىل ذلك.

و�أم���ا �لعامي يف م�ستدركات �ل�ساغاين على �جلوه���ري، في�سمل: �نحر�فات �لعامة 
و�أخطائهم عن �لف�سيح من �لعربية6 ، ومن ذلك:

(1)  نف�سه:  19/1.

(2)  نف�سه:  50/1.
(3)  نف�سه: 57/1.

(4)  نف�سه:  60/1، 61.
(5)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة:  181/2.

(6)  �لنحر�ف: "هو �مليل و�لعدول، يقال: �نحرف عنه وحترف و�حرورف: �أي مال وعدل، وحّرف �ل�سيء عن 
وجه���ه: �أي �سرف���ه، و�إذ� مال عن �سيء، يقال: �نحرف. و�نحرف مبعن���ى: مال" �نظر: ل�سان �لعرب لبن 

منظور، موؤ�س�سة �لتاريخ �لعربي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، �لطبعة �لثانية 1993م: 129/3.
و�لنحر�ف �للغوي هو �مليل و�لبتعاد عن كالم �لعرب ولغتهم.  
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• و�خل�سيب���ة : ق���وم من �جلهمي���ة ، يقول���ون: �إن �هلل ل يتكلم، ويقول���ون: �لقر�آن 	
خملوق1.

• ب: �لبحر �لثالث ع�سر من �لعرو�ش2.	 و�ملُقت�سَ
• و�لُقْطرب – يف ��سطالح �لأطباء� : نوع من �ملاليخوليا، و�أكرث حدوثه يف �سهر 	

�سباط3.
• و�لَكْع���ب – يف ��سط���الح �حل�س���اب� : �أن ي�سرب عدد يف مثل���ه ، ثم ي�سرب ما 	

�رتف���ع يف �لع���دد �لأول، فما بلغ فه���و: �ملكعب و�ملال، و�لع���دد �لأول هو: �لكعب ، 
مثل �أن ت�سرب ثالثة يف ثالثة، فتبلغ: ت�سعة ، ثم ت�سرب �لت�سعة يف ثالثة فتبلغ: 

�سبعة وع�سرين، فالكعب: ثالثة ، و�ملكعب و�ملال: �سبعة وع�سرون4.
• �ل�َسكت –بالفتح� : من �أ�سو�ت �لأحلان، �سبه تنف�ش بني نغمتني من غري تنف�ش 	

، ير�د بذلك: ف�سل ما بينهما5.
• �لأ�سماء و�لأفعال �لثالثية: �لتي �جتمع فيها ثالثة �أحرف6.	
• �ملجت���ث م���ن �لعرو����ش ، وزن���ه: ُم�ستفعلن فاعالت���ن فاعالتن ، و�إمن���ا ��ستعمل 	

جمزوء� وبيته: �لبطن منها حمي�ش          و�لوجه مثل �لهالل7.
• �حُلَلْيبة: مو�سع د�خل د�ر �خلالفة �ملعظمة – �أجلها �هلل تعاىل�8.	
• جامع َبر�ثي: من جو�مع بغد�د9.	
• �ملغيثية: من مد�ر�ش بغد�د �ل�سرقية10.	
• و�أما �لد�ر �لغريزة �ملعروفة بالتاج، فاأ�س�سها: �ملعت�سد ، و�أمتها: �بنه �ملكتفي11.	

(1)  �لتكمل���ة و�لذيل و�ل�سلة 115/1، و�نظ���ر تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو����ش. حممد مرت�سى �لزبيدي، 
م�سورة د�ر �لفكر ع ط �خلريية، م�سر 1306ه: 234/1.

(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 242/1، و�نظر تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش  431/1.
(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 243/1، و�نظر تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 435/1.
(4)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 259/1، و�نظر تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش  456/1.

(5)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 318/1.
(6)  نف�سه 354/1.
(7)  نف�سه 355/1.

(8)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 108/1 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 223/1.

(9)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 350/1 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 602/1.

(10)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 377/1 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 637/1.
(11)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 406/1 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش  12/2.
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• حمام بلج: من حمامات �لب�سرة1.	
ومثل هذ� جنده يف �مل�سّعث يف �لعرو�ش، و�لأَْوج من ��سطالحات �ملنجمني، وح�ساب 

�لرُبجان و�خلروج يف �ل�سعر عند �لعرو�سيني، و�سكة معاذ يف ني�سابور2.
ومما يخطئ فيه �لعو�م قولهم: �سحات لل�سحاذ3.

وق���د �أفاد �ل�ساغاين يف م�ستدركاته �ملتعلقة باملول���د و�لعامي من حميط �بن عباد، 
�لذي نهل بدوره من تكملة �خلازرجني.
ثالثًا: الأعجمي واملعرب والدخيل:

�سيق �جلوهري يف تدوينه �لألفاظ �لعربية ، وتو�سع يف تدوين �ملعرب و�سرحه، حتى 
�أنه ي�سرح بع�ش �لكلمات �لعربية بنظائرها �لفار�سية و�لرتكية4.

وم���ع ذلك مل يحط �ل�سح���اح باملعرب و�لأعجمي و�لدخيل، ففات���ه منه ق�سم كبري، 
وج���د فيه �ل�ساغاين مغنمًا �أظهر ب���ه بر�عته يف �ل�ستدر�ك ، ويدخل حتت هذ� �لأعالم 

وغريها، قال �ل�ساغاين فيما �أهمله �جلوهري:
• وَبُزْرج – بفتح �لباء و�سم �لز�ي و�سكون �لر�ء� ، وُبزرج –ب�سم �لباء� كالهما: 	

من �لأعالم ، وهو معرب ُبُزْرك وهو بالفار�سية : �لكبري5.
• ُبو�َسْن���خ: بل���د من �أعمال ه���ر�ة، تعري���ب : ُبو�َسْنك6، وز�د يف �لت���اج: وقد يقال : 	

فو�سنج7.
• وجرح���ه –بالتحريك�: �ل���ذي كان على مقدم���ة ع�سكر �لروم ي���وم �لريموك، 	

و�أ�سل���م . و�أ�ساف : ُجْرح: من نو�حي فار�ش. وجرج���ان بلد، ومعرب: كره كان. 
و�جلرجانية : ق�سبة بالد خو�رزم وي�سمونها : كركاجن8.

(1)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 403/1 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 10/2.
(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 368/1 ،398، 400، 420 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش  385/2.

(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 1 /367 ، تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 28/1.
(4)  �لتكمل���ة و�لذي���ل و�ل�سل���ة 401/1 . وق�سد �ل�سبيل فيم���ا يف �للغة �لعربية من �لدخي���ل، �ملحبي حتقيق: 

عثمان �ل�سيني. ط �لأوىل ، مكتبة �لتوبة. �لريا�ش 1415ه� �1994م.
(5)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 1/ 277، وتاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 8/2.

(6)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 401/1.
(7)  تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 8/2، وكذ� ق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 308/1.

(8)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 409/1، وق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 377/1.
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• ُقباذ: ��سم �أبي ك�سرى1 . ومثله يف كتب �ملعرب2.	
• .......... �أهمل���ه �جلوه���ري. وقال �لدين���وري: �لتُّنوب –مث���ال �لتُّنوم� �سجر 	

يعظ���م جد� وي�سم���و، ومنابته جبال دروب �لروم، وه���و ��سم �أعجمي ومنه يتخذ 
�أجود �لقطر�ن3.

• ْيَدبان: �لطليعة، فار�سي معرب، و�أ�سله:                 	 �أهمله �جلوهري ، وقال �لأزه���ري: �لدَّ
ذي���ده بان، فلما �أعرب غريت �حلركة وجعل���ت �لذ�ل د�ل ، ويف كتب �ملعرب �أنه 

مبعنى: رقيب4.
• جن –مثال ِهَرْقل� من  �لأدوية: معروف وهو معرب َبرْفك5.	 و�لرِبَ
• �لتخت: فار�سي معرب6.	
• �ل�سخيتان: جلد �ملاعز �ملدبوغ، فار�سي، ون�ش عليه �ملحبي7.	

رابعًا: املوا�شع والبلدان:
ب���رع �ل�ساغ���اين يف �إير�د مثل ه���ذه �ملو�د يف معجمه ، حيث ظه���ر لديه �سغف كبري 
باإي���ر�د �أ�سم���اء �ملو��سع و�لبلد�ن يف �س���روح مد�خله، فنجده بعد �سرح���ه للمادة �للغوية 
يذك���ر يف مادت���ه كل ما يت�سل بها م���ن �أ�سماء للمو��سع �أو �لبل���د�ن �أو �ملعامل ، ومن ذلك 

قوله يف مادة (ع�سم) 8:
• عا�سم: مو�سع ببالد هذيل.	
• و�لعا�سمة: قرية قرب ر�أ�ش عني مما يلي �خلابور.	

(1)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 387/2.
(2)  �سف���اء �لغليل فيما يف كالم �لعرب من �لدخيل �ل�سهاب �خلفاجي، ت�سحيح: خفاجي ط �لأوىل ، �ملطبعة 

�ملنريية بالأزهر ، م�سر 1371ه� 1952م ، 241
(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 74/1.

(4)  �ملعرب 293، وق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 45/2، و�سفاء �لغليل فيما يف كالم �لعرب 
من �لدخيل 144.

(5)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 401/1، وق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 273/1، وتاج �لعرو�ش 
8/2 و�س���و�ء �ل�سبيل �إىل ما يف �لعربية من �لدخي���ل: ف عبد�لرحيم ، ط �لأوىل د�ر �ملاآثر �ملدينة �لنبوية 

1419ه� �1998م (29).
(6)  �لتكمل���ة و�لذي���ل و�ل�سلة 304/1 ، ق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 330 ، �لتاج 532/1 ، 

و�سو�ء �ل�سبيل �إىل ما يف �لعربية من �لدخيل 45.
(7)   �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 318/1 ، ق�سد �ل�سبيل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل 123/2.

(8)  تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش 96/6.
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• ٌم: جبل لهذيل.	 وع�سْ
• و�لع�سم: ح�سن باليمن لبني زبيد.	

كم���ا كان �ل�ساغاين ذو عناي���ة باإير�د مثل هذه �ملو�د �ملو�سوعي���ة يف معجمه، وكاأنه 
ي�ستق�سي يف �إير�د �أ�سماء �ملو��سع ليربز بذلك تفوقه ويظهر مدى عنايته ، ومن ذلك ما 

جاء يف مادة      (ح �ش ن) 1:
• �أَح�َسُن: قرية بني �ليمامة وِحمى �سربة ، وهناك جبال ت�سمى �لأحا�سن.	
• و�حَل�َسُن: ح�سن من �أعمال رّية بالأندل�ش.	
• وح�َسنة: من قرى ��سطخر2.	
• وَح�َسنه: جبال بني �سعدة.	
• وِح�ْسنة: ركن من �أركان �أجاأ.	
• و�حل�سنية: بلدة �سرقي �ملو�سل.	
• ْقرة.	 و�حَل�َسني: بئر قرب َمْعدن �لنَّ

وقوله يف مادة )ظ ل م( 3:
• ظْلم: مو�سع.	
• وَظِلم: و�د من �أودية �لقبلية.	
• وٌظليم: مو�سع باليمن ، و�إليه �أ�سيف ذو ُظليم �ملذكور.	
• وَظليم: و�د بنجد.	
• وُمْظلم �ساباط: مو�سع قرب �ملد�ئن.	

ويف مو��س���ع �أخ���رى، جن���د �ل�ساغاين ي�سري �إىل بع����ش �ملو��سع و�لبل���د�ن �إ�سار�ت 
خمت�سرة يذيلها يف نهاية مو�ده، ومن ذلك:

• قوله يف مادة (و ج ل) �إيجلن بالنون قلعة يف بالد �مل�سامدة باملغرب4.	

(1)  نف�سه 216/6.
(2)  �إ�سطخ���ر: بل���دة بفار�ش من �لإقليم �لثالث، وهي من �أعيان ح�سون فار�ش ومدنها، قيل �أول من �أن�ساأها: 
�إ�سطخر بن طهمورث ملك �لفر�ش. �نظر: معجم �لبلد�ن ، �سهاب �لدين، �أبو عبد�هلل، ياقوت بن عبد�هلل 

�حلموي، د�ر �سادر، بريوت، �لطبعة �لثانية، 1995م، 211/1.
(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 85/6.

(4)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 543/5.
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• وقوله يف مادة ( و ر ل) �لَوْرلة: ��سم لبئر مطوية يف جوف �لرمل ، لبني كالب1.	
• وقوله يف مادة (د �ش م)  َد�ْسم: مو�سع قرب مكة حر�سها �هلل تعاىل2.	
• وقوله يف مادة ( د ع م) دعانيم: ماء لبني �حللي�ش من خثعم3.	
• وقوله يف مادة (خ ز م) �أخزم: جبل قرب �ملدينة بناحية قلل و�لروحاء، وخز�م: 	

و�د بنجد4.
• م: بالفتح: قرية عل���ى �ساحل بحر �ليمن باإز�ء 	 وقول���ه يف م���ادة ( و �ش م) �لو�سَ

ل يف �لبحر5. جبل ُكُدمُّ
• وقوله يف مادة (�ش م م) ُبرقة �سماء: جبل معروف6.	

خام�شًا: امل�شطلحات:
م���ن �لو��س���ح �أن �أعظ���م ثروة لغوي���ة كانت بعد جم���يء �لإ�سالم، وما نت���ج عنه من 
�لعل���وم و�ملعارف �ملتع���ددة، وتو�سع يف منط �حلي���اة، ورقي يف جمال �حل�س���ارة، �ل�سيء 
�لذي ��ستدعي كمًا هائاًل من �مل�سطلحات �لعلمية، �إذ �أ�سبح لكل علم من �لعلوم �ألفاظه 

�خلا�سة وم�سطلحاته �جلديدة.
وامل�شطلــح العلمــي هــو: �للفظ �ل���ذي خ�س�ش لعلم م���ن �لعلوم �أو ف���ن من �لفنون 
خمت�س���ر يف مفهوم معني ، فاإذ� ��ستعمل���ه �أ�سحاب ذلك �لعلم �أو �لفن كان �ملق�سود به: 
ما ��سطلحو� عليه وتعارفو� على مدلوله ، بعيدً� عما ي�ستخدم  من �ملدلولت �ل�سائعة بني 

عامة �ملتكلمني، �أو ما هو معروف يف �للغة �مل�سرتكة.
حوى معجم �لتكملة و�لذي���ل و�ل�سلة قدرً� كبريً� من �ملو�د �ملو�سوعية ، فال�ساغاين 
مل يكت���ف يف �س���روح مد�خل���ه ب�سرح �مل���و�د �للغوية، ب���ل كان يذهب �إىل �أبع���د من ذلك ، 
فيف�سل وي�ستطرد ويذكر �لتق�سيمات، وي�سيف �لفو�ئد، ويبحث يف �لعلوم و�لفنون، حيث 
كان ينتقل بعد �سرح مدخله �إىل تعريف �لأ�سياء و�ملو�سوعات، معتمدً� على جمل وفقر�ت 

ت�سف ذلك �ل�سيء .

(1)  نف�سه 544/5.
(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 22/6.
(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 32/6.

(4)  نف�سه 11/6.
(5)  نف�سه 164/6.

(6)  نف�سه 66/6.
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ل": مل يكتف بتعريف �مل�سطلح، بل �أخذ ي�ستطرد  ففي حديثه عن م�سطل���ح "�لَو�سْ
يف �حلديث عن �مل�سطلح م�ست�سهدً� باأبيات من �ل�سعر ذ�كرً� �سبب ت�سميته، يقول:

و�لو�س���ل يف ��سط���الح �لعلماء بالقو�يف يك���ون باأربعة �أحرف ، وه���ي : �لألف و�لو�و 
و�لياء و�لهاء، �سو�كن يتبعن ما قبلها، �أي :حرف  �لّروي. فاإذ� كان م�سمومًا : كان بعدها 
�لو�و ، و�إن كان مك�سورً�: كان بعدها �لياء، و�إذ� كان مفتوحًا: كان بعدها �لألف ، و�لهاء: 

�ساكنة ومتحركة فالألف، نحو قول جرير: 
اأ�����س����اب����ا1اأق��������ل��������ي ال��������ل��������وم ع������������اذل وال�����ع�����ت�����اب�����ا ل����ق����د  اأ������س�����ب�����ُت  اإن  وق��������ويل 

فالباء: �لروي ، و�لألف: بعدها و�سل.
و�لو�و: كقوله �أي�سا:

����س���ق���ي���ت ال����غ����ي����ث اأي����ت����ه����ا احل����ي����ام����و2م�����ت�����ى ك���������ان اخل�������ي�������ام ب���������ذي ُط������ُل������وح

و�لياء :كقوله �أي�سا:
����وْي����ق����ة ك������ان������ت م������ب������ارك������ة م�������ن الأي���������ام���������ي3ه����ي����ه����ات م����ن����زل����ن����ا ب���ن���ع���ف �����سُ

�مليم هي �لروي و�لياء بعد و�سل.
والهاء �شاكنة : نحو قول ذي الرمة:

ف���م���ا زل������ت اأب����ك����ي ع����ن����ده واأخ����اط����ب����ه4وق������ف������ت ع�����ل�����ى َرْب���������������ع مل�����ي�����ة ن����اق����ت����ي

فالباء: �لروي، و�لهاء : بعدها و�سل.
واملتحركة : نحو قوله اأي�شا:

������ه������ا َزوي����ل����ه����ا5وب���ي�������س���اء ل ت���ن���ح���ا����ش م���ن���ا واأُمُّ م����ن����ا  زي�������ل  راأت������ن������ا  م�����ا  اإذا 

(1)  ديو�ن جرير ، ب�سرح حممد حبيب ، حتقيق د. نعمان حممد �أمني طه ، د�ر �ملعارف م�سر 1969م ، �ش: 64.
(2)   نف�سه �ش: 512.

(3)  �لكتاب ، ل�سيبويه حتقيق عبد�ل�سالم هارون ، بريوت ط 1/ 1966م، 299/2.
(4)  ديو�ن ذي �لرمة ،  حتقيق عبد�لقدو�ش �أبو �سالح، موؤ�س�سة �لإميان ط 1/ 1982م، �ش: 38.

(5)  ديو�ن ذي �لرمة 554.
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يعني: بي�ش �لنعام ، فالالم روي و�لهاء بعدها و�سل.
و�سم���ي �لو�سل و�سال؛ لأنه و�سل حركة حرف �ل���روي ، وهذه �حلركات �إذ� �ت�سلت 

و��ستطالت عنها حروف �للني1.
كة: "ه���ي زوج و�أم و�أََخو�ن لأم، و�أخو�ن لأب و�أم ، للزوج  ويف تعريف���ه مل�سطلح �مل�َسَرّ
�لن�س���ف، ولالأم �ل�سد�ش ، ولالأخوين لالأم �لثلث ، وي�سركهم بنو �لأب و�لأم، لأن �لأب ملا 
�سق���ط �سقط حكم���ه ، وكان كاأن مل يكن ، و�سارو� بني �أم مع���ا، وهذ� قول زيد بن ثابت. 
وكان عم���ر ر�س���ي �هلل عنه حكم فيها باأن جع���ل �لثلث لالأخوي���ن لأم، ومل يجعل لالإخوة 
ل���الأب و�لأم �سيئا، فر�جعه يف ذلك �لإخوة ل���الأب و�لأم وقالو�: "يا �أمري �ملوؤمنني هب �أن 
�أبانا كان حمارً� فاأ�سركنا بقر�بة �أمنا". فاأ�سرك بينهم . ف�سميت �لفري�سة : م�سّركة"2.
فال�ساغ���اين بعد ذكره لتعريف �لفري�سة �ملُ�سّركة، بد�أ يعلل وي�سرح �سبب �لت�سمية، 

ثم ياأتي على �لختالف يف �إ�سر�ك �لأخوين لأم، وكيف �أ�سرك �لأخوين لأب.
ول يعد هذ� �لنوع من �ملعلومات �لتي يوردها �ل�ساغاين ح�سو� ل فائدة منها، فكثري من 
�ملعلومات �لتي يوردها يف تعريفاته �ل�سطالحية تكون �سرورية لإثارة ذهن م�ستعمل �ملعجم 
من �أجل تو�سيح �ملعلومة �لتي يقدمها ، وخا�سة �أنه وعد باأن معجمه �سيكون كافيا للمتعلم.

�شاد�شًا: النباتات واحليوانات والأمرا�س والأطعمة والأ�شاطري:
كان �ل�ساغاين لغويًا بارعًا، يظهر بر�عته �للغوية يف عنايته يف �سرح مد�خله: بذكر 
م���و�ده �ملو�سوعي���ة م�ستطردً� تارة ،�سارحًا تارة �أخرى . وم���ن ذلك: �أنه مل يرتك مو�سعا 
ميك���ن له �أن ي���ربز بر�عته �للغوية يف ��ستعر�����ش معارفه، �إل ويذكره���ا خا�سة يف �إير�د 

�أ�سماء �لنباتات و�حل�سر�ت و�لدو�ب و�لطيور، ومن ذلك قوله:
ُمر ، لي�ست منه وثمرتها بي�ساء  يف مادة (ه� د ل) : �لُهد�ل : �سجرة تنبت يف �ل�سَّ  �
، وتنب���ت يف �لليمون و�لرمان ، ويف كل �ل�سجر. قال: وقالت �لكالبية: �لَهَد�ل �سجر ينبت 
باحلج���از ، يلتب�ش بال�سجر ، له ورق عر��ش �أمث���ال �لدر�هم �ل�سخام، ول تنبت �لهد�لة 

وحدها ول توجد �إل مع �سجرة ، و�أهل �ليمن يطبخون ورقها3.

(1)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 545،546/5 (و �ش ل).
(2)  نف�سه 213/5 ( �ش ر ك).

(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 499/5
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فال�ساغاين ي�سف هذ� �لنبات ويذكر مو�سع زر�عته و�سفاته وكاأنه عامل بالنبات.
وقول���ه �أي�س���ا يف م���ادة (ك ح ل): نقاًل عن �لدين���وري: �أخربين بع����ش �أعر�ب   �
�ل�س���ر�ة �أن �لكح���الء ع�سب���ة �ُسْهلية تنبت على �س���اق ولها �أفنان قليلة لين���ة ، وورق كورق 

�لريحان �للطاف خ�سر�ء1.
ولع���ل �ملتاأم���ل يف معجم �لتكملة، يلح���ظ �أن �ل�ساغاين كان يف بع����ش �ملو��سع يبد�أ 
ب�س���رح م���و�د مد�خله باأ�سم���اء �لنباتات، كما يف م���ادة ( ك ح ل)2 ، ومادة (ك ر ب ل)، 
حي���ث جاء فيها ناقال عن �لدينوري: (�لَكْربل) بالفت���ح : نبات له نور �أحمر م�سرق، قال 

�أن�سد �أبو ن�سر:
ون��������وار �����س����اح م����ن خ����زام����ي وَك�����رب�����ِل3ك�����اأن ج��ن��ى ال���ِدْف���ل���ى ُي��غ�����ّس��ي خ���دوده���ا

�أم���ا يف بع�ش �ملو��سع، فقد كان ل يلتزم به���ذ� �ملنهج، حيث يذكر �أ�سماء �لنبات يف 
م���ادة من م���و�ده دون �أن يخ�س�سها بعد �أن يفرغ من �سرحه للمادة �للغوية، كما يف مادة              
( د ر م) ، حي���ث �سرحه���ا ثم عقب بقوله : وقال �لدينوري: �أخربين �أعر�بي من ربيعة �أن 
ر�م �سجر ي�سبه �لغ�سا له هدب ولونه �أ�سود ومنابت���ه �لرمل بنو�حي �ل�سجر ، وتتخذ  �ل���دَّ

منه �مل�ساويك، وله طعم حريف فاإذ� ��ستيك به حمر �للثة و�ل�سفة4.
وقوله يف مادة (ع ل ق م) : �لعلقم �لنبقة �ملرة ، و�لعلقمة �ملر�رة5.  �

ومن احليوانات قوله: 
�لعندليل: بالمني �سرب من �لع�سافري6.  �

و�لعزلء : فر�ش كانت لبني جعفر بن كالب.7   �
و�لوثيل: �لر�سا �ل�سعيف8.  �

(1)  نف�سه 5/ 498
(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 498/5، 499 

(3)  نف�سه 5 / 500
(4)  نف�سه 20/6

(5)  نف�سه 101/6.
(6)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 5/ 439.

(7)  نف�سه 443/5.

(8)  نف�سه 543/5.
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و�لديلم : جن�ش من �لقطا، وقيل ذكر �لقطا، و�لدمل: �لفيل لأنه �أدمل �للون 1.  �
و�ل�سايف:  �سمكة جترت و�جلمع �سو�يف2.  �

و�لدلظم: �جلمل �لقوي3 .   �
و�حُلجروف: دويبة طويلة �لقو�ئم �أعظم من �لنملة4.  �

و�خلندع: �جلندب �ل�سغري5 .   �
و�خللعلع : من �أ�سماء �ل�سباع6.  �

مة: �لأنثى من �لقنافذ ، و�سوتها �ل�سم�سمة7. و�ل�سِ  �
و�لُعّجام: �خلفا�ش �ل�سخم و�لوطو�ط �أي�سا8.  �

و�لُغد�م: �لربغوث9.  �
و�لعثمان: �حلية10.  �

و�لُعجُرم: دويبة �سلبة كاأنها مقطوعة ، تكون يف �ل�سجرة وتاأكل �حل�سي�ش11.  �
ومما ذكره ال�شاغاين يف الأمرا�س قوله:

غام: وجع ياأخذ يف �حللق، وقد �سمو�: ُدغمان وُدَغْيمًا.12 و�لدُّ  �
م.13 م: د�ء �سديد، يقال: رماه �هلل بالّدخلَّ ْ خلَّ �لدَّ  �

�للََّغم: �لإرجاف �حلاد.14  �

(1)  نف�سه  5 /443
(2)  نف�سه 545/6.
(3)  نف�سه 543/5

(4)  نف�سه 449/4.
(5)  نف�سه 454/6

(6)  نف�سه 25/6
(7)  نف�سه 73/6
(8)  نف�سه 88/6
(9)  نف�سه 89/6

(10)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 6/ 86
(11)  نف�سه 6/ 88

(12)   نف�سه 23/6.
(13)  نف�سه 25/6.

(14)  نف�سه 147/6.
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ْزم: �سدة �ملغ�ش.1 �لنَّ  �
ومما ذكره ال�شاغاين يف الأطعمة:

�ل�سرو: �لع�سل �لأبي�ش.2  �
�لَوِزمي: �ل�سو�ء.3  �

ُطْكَمة: خبز �ل�َملَّة.4 �لأُ�سْ  �
ي: �سرب من �لتمر.5 �لَعَجْم�سّ  �

�لغْوط: �لرثيد.6  �
ومما جاء عنده يف الأ�شاطري قوله:

َطْخمورث: ��سم ملك من عظماء �لفر�ش، يقال: �إنه ملك �سبعمائة �سنة وله بناء   �
باأ�سفهان.7

�َسِحيثا: كلمة �سريانية تنفتح بها �لأغاليق بال مفاتيح.8  �
�ل�ُسْلو�ن: قيل هو �أن يوؤخذ تر�ب قرب ميٍت فيجعل يف ماء فيموت حبه.9  �

فال�ساغ���اين وقف على كافة �أنو�ع �حليو�نات من طي���ور وح�سر�ت ودو�ب وغريها، 
وك���ذ� �أورد م���ن �أ�سماء �لأمر��ش و�لأطعم���ة و�لأ�ساطري،  مما يوؤك���د هدفه �ملو�سوعي يف 
�س���رح مد�خله، وعلم���ه �لتام باأن كل ما �أت���ى على �أكرب قدر من �ملعلوم���ات �للغوية وغري 

�للغوية كلما كان قادرً� على �سرح مد�خله بطريقة و��سحة. 
�شابعًا: املنحوت واملركب:

وهذ� �سرب �آخر من �لزياد�ت �لتي تفوق بها �ل�ساغاين على �جلوهري يف �جلذور 

(1)  نف�سه 153/6.
(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 446/6.

(3)  نف�سه 163/6.
(4)  نف�سه 71/6.
(5)  نف�سه 76/4.

(6)  نف�سه 4/ 159.
(7)  نف�سه 367/1، 370.

(8)  نف�سه 68/1.
(9)  نف�سه 438/6.
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�للغوي���ة، ولئ���ن كان دور �لنحت يف لغتنا قليل، و�لدليل على ذلك قلة �لرباعي و�خلما�سي 
منها1، فقد جاءت م�ستدركات �ل�ساغاين من هذ� �ل�سرب قليلة �أي�سًا ، ومن ذلك:

(كنت: �أهمله �جلوهري، قال �بن �لأعر�بي: يقال كنت فالن يف َخْلقه، وكان يف خلقه 
�أي: قوي ، فهو كنتي وكاين ، وقال �بن برزج: �لكنتي ككر�سي: �لقوي �ل�سديد و�أن�سد:

وقد كنت كنتيًا فاأ�سبحت عاجنا          و�سر رجال �لنا�ش كنٌت وعاجن.
وروى غريه:

و�����س����ر خ�������س���ال امل�������رء ك����ن����ٌت وع����اج����ن.ف��اأ���س��ب��ح��ت ك��ن��ت��ي��ا واأ����س���ب���ح���ت ع��اج��ن��ا

يق���ول: �إذ� ق���ام �عجن، �أي عمد على كر�سوعه، قال �سيخن���ا: هو من �ملنحوت ، لأنه 
�س���ي م�سند� ل�سمري �ملتكل���م ، لأن �لكبري يحكي ع���ن زمانه بكنت كذ�  بنى من كان �ملا 
وكن���ت كذ�، وق���ال �أبو زيد: �لكنتي �لكبري – �ملوحدة� ويف بع����ش �لن�سخ باملثلثة ، و�لأول 

�ل�سو�ب، و�أن�سد:
ل��������زرق م����ل����ت����م���������س����ا  ك������ن������ت  م��������ا  ف��������ا ت�����������س�����رخ ب�����ُك�����ن�����ت�����ّي ك�������ب�������ري(2.اإذا 

ثامنًا: اأ�شماء الأعام:
ز�د �ل�ساغ���اين يف �لتكمل���ة جملة غري ي�س���رية من �أ�سماء �لأع���الم ، مما يدل على 
عنايته �لفائقة بهذ� �لنوع من �ملو�د �ملو�سوعية، ومدى �إملامه وتنوع معارفه، معتمدً� على 
ثقافت���ه ومعارفه �ل�سخ�سي���ة �لتي تكونت من خالل جتو�ل���ه وم�ساهد�ته و�لتقائه ب�سيوخ 
وعلماء من بالد �ليمن و�حلجاز ومعرفته مبظاهر �حلياة �لعامة يف تلك �لأم�سار ، ومن 

ذلك قوله:
• يف م���ادة (ب ن ن)3: (ومو�س���ى ب���ن زياد �لُبّني : من �أ�سح���اب �حلديث . وعلي 	

ب���ن �ل���نُبّ : من روؤ�ساء �ُسّر من ر�أى. و�أيوب بن �سليمان بن د�وود بن ُبّنة �لر�زي: 
م���ن �أ�سحاب �حلدي���ث. وكذلك ُبنني م�سغ���ر� ، وهو: بنني ب���ن �إبر�هيم . وَبّنة 

�جلهني: من �ل�سحابة).

(1)  �لنحت و�لرتكيب يف �للغة �لعربية، �أحمد �ل�سو�حلي ط1 ، م�سر 1415ه – 1994م ، �ش: 264.
(2)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 336/1.

(3)  �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة 6/ 195، 196 (ب ن ن)
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• يف م���ادة (ب ر د) 1: �لأَُب���رْيد ب���ن هرثمة �لغ���دري: �ساعر ، وهو غ���ري "�لأبريد 	
�لريبوع���ي" �لذي ذكره �جلوهري. و�لأبريد �حلْمرَيي: رجل �سار �إىل بني �سليم 
فقتل���وه. وُب���ْردة: بال�سم، وبريدة: ت�سغريها.  وَبّر�د عل���ى َفّعال بالت�سديد : من 
�لأع���الم. وُبَرَدة بالتحريك : بن���ت مو�سى بن جنيح. وَب���َرد�ن بالتحريك: لقب 
�إبر�هي���م بن �أبي �لن�سر �س���امل، موىل عمر بن عبي���د �هلل. و�إبر�هيم بن َبْرد�د 
وخلف بن حممد بن برد�د: على مثال "بغد�د" . وها�سم بن �لربيد: على فعيل. 
ْند �على وزن: "ِفِرْند"� �ل�سيف: من �ملحدثني.  وذو �لربدين:  وَعرعرة بن �لرِبِ
كان من �لأجو�د، و��سمه: ربيعة بن رباح �لهاليل. وذو �لربدين �أي�سا: عامر بن 

�أحيمر بن بهدلة بن عوف.
اخلا�شة:

��ستط���اع �ل�ساغاين يف معجمه �أن يقدم للق���ارئ معلومات تدخل �سمن نطاق �ملو�د . 1
�ملو�سوعية عند �سرح مد�خل معجمه.

عم���ل �ل�ساغ���اين على حتقيق هدف �ملو�سوعية يف معجم���ه ، يتجلى ذلك و��سحا يف . 2
طائفة �ملفرد�ت �لعظيمة �لتي ��ستدركها ، دون �أن يجعل ذلك �لهدف هدفا مق�سودً� 

�إذ كان هدفه هو �ل�ستدر�ك �للغوي وغري �للغوي.
وجد �ل�ساغاين يف �لتز�م �جلوهري وعبارته �لتي حد نف�سه بها يف معجم �ل�سحاح . 3

و�ملت�سمن���ة �لتز�م���ه بال�سحيح م���ن �للغة جمال خ�سب���ا لال�ست���در�ك عليه، فجاء 
�ل�ستدر�ك عنده �سناعة مو�سوعية و��سعة.

ج���اءت مو�د �ل�ساغ���اين �ملو�سوعية متنوعة ما بني �حلديث وعلوم���ه و�لتاريخ و�لأدب . 4
و�ل�سري و�لفنون و�ملولد و�لعامي و�لأعجمي و�ملعرب و�لدخيل و�أ�سماء �ملو��سع و�لبلد�ن 

و�لأعالم من �لبلد�ن و�لأ�سخا�ش و�أ�سماء �لأ�سو�ت وحكاياتها و�ألفاظ �لزجر.
�أ�سهمت �ملو�د �ملو�سوعية يف معجمة يف �إي�ساح �ملعنى و�سرح دللت �ملد�خل بطريقة . 5

�ساملة كان لها �لأثر �لكبري يف تو�سيع د�ئرة �ملعنى للقارئ.مما يربز �ل�ساغاين عاملًا 
لغويًا كبري� جدير� بو�سعه بني علماء �للغة �ملعجميني �لعرب.

�إدر�ك �ل�ساغ���اين �أهمية هذه �ملو�د �ملو�سوعي���ة ودورها �لكبري يف �سرح �ملعنى رغم . 6
عدم كون ذلك هدفًا كان ي�سعى �إىل حتقيقه.

(1)  نف�سه 2/ 198�196.
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املواد املو�صوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�صن بن حممد ال�صاغاين ت 650هـ

ميك���ن ت�سنيف معجم �لتكمل���ة و�لذيل و�ل�سلة �سمن �ملعاج���م �ملو�سوعية ل�ستماله . 7
على مو�د مو�سوعية متنوعة.

مثل���ت �ملو�د �ملو�سوعية يف �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة ر�فدً� مهما من رو�فد حفظ �للغة . 8
�إل �أن �لإخالل بهذه �ملو�د ل يعد تق�سريً� يوؤ�خذ عليه �ل�ساغاين.

ك�سفت �لدر��سة عن �جلانب �لتنظ���ريي للجانب �ملو�سوعي يف �ملعجم �لعربي عامة، . 9
ومعجم �لتكملة و�لذيل و�ل�سلة ب�سكل خا�ش.

حر����ش �ل�ساغاين �أثناء جمع مادته �لعلمية عل���ى مر�عاة م�ستعمل معجمه، فر�عى . 10
حاجات���ه �ملرجعية ، وهذ� يتفق مع �أحدث �لدعو�ت ، فموؤمتر �ملعجمية �لذي عقد يف 
جامع���ة �نديانا خرج بتو�سية مفادها : ينبغي �أن ت�سمم �ملعاجم لتخاطب فئة معينة 

من �مل�ستعملني ولتفي بحاجاتهم �ملتعددة1.
تو�سع �ل�ساغاين يف �سرح عدد كبري من �ملد�خل ، كان له �لأثر يف جعل معجمه يقرتب . 11

ب�سدة من �ملو�سوعية حيث ز�دت فيه تعريفات �لأ�سياء و�لتعريفات �مل�سطلحية.
كان���ت �ملعلوم���ات �ملو�سوعية تت�سع �أحيانا وت�سيق يف �أحي���ان �أخرى ح�سب �ملادة �لتي . 12

يختارها من م�سادرها.
برزت �سخ�سية �ل�ساغاين ب�سورة �أ�سا�سية يف �جلمع و�لختيار و�لرتتيب و�لتعريف . 13

مما يوؤكد �أن عمل �ل�ساغاين بقي يف د�ئرة �لعمل �ملعجمي �لذي ير�سد ما جاء عند 
غريه.

املواد املو�شوعية يف معجم التكملة والذيل وال�شلة يف عينة )اجلزء الرابع(
1%�ملنحوت و�ملركب

1%�أ�سماء �لأ�سو�ت وحكاياتها
9%�ملولد و�لعامي

8%�لأعجمي و�ملعرب و�لدخيل
35%�ملو��سع و�لبلد�ن 

20%�مل�سطلحات
15%�لنباتات و�لأمر��ش و�لعلل و�لأطعمة و�لأ�ساطري

25%�لأعالم من �لأ�سخا�ش و�لبلد�ن

(1)  �ملعاج���م ع���رب �لثقافات، ر. رك هارمت���ان ، �ش 110، ترجمة در��س���ات يف �ملعجمية حممد حممد حلمي 
هليل ، موؤ�س�سة �لكويت للطباعة و�لن�سر ، �لكويت 2004م.�ل�ش
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الدكت�رة /ن�ف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن  

املراجع:
�لجتاه���ات �حلديث���ة يف �سناعة �ملعجم���ات ، جملة جممع �للغة �لعربي���ة ، �لقاهرة ج4 ، . 1

1977م.
�أ�س�ش �ل�سياغة �ملعجمية ، حممد �لقططي ، ط1 ، 1431ه� �2010م، د�ر جرير ، عّمان.. 2
ت���اج �لعرو�ش م���ن جو�هر �لقامو�ش. حمم���د مرت�سى �لزبيدي، م�س���ورة د�ر �لفكر ع ط . 3

�خلريية، م�سر 1306ه� .
�لتكملة و�لذيل و�ل�سلة على �سحاح �جلوهري. �ل�ساغاين، حتقيق: عبد�لعليم �لطحاوي . 4

و�آخرين، د�ر �لكتب ، �لقاهرة 1970م 
در��سات يف �للغة، م�سطفى �إبر�هيم علي عبد�هلل، 1994م.. 5
ديو�ن جرير، �سرح حممد حبيب، حتقيق د. نعمان حممد �أمني طه، د�ر �ملعارف ، م�سر . 6

1969م.
ديو�ن ذي �لرمة ، حتقيق: عبد�لقدو�ش �أبو �سالح، موؤ�س�سة �لإميان ط1/ 1982م.. 7
�س���و�ء �ل�سبيل �إىل م���ا يف �لعربية من �لدخيل ، ف عبد�لرحيم ، ط 1 ، د�ر �ملاآثر، �ملدينة . 8

�لنبوية 1419ه� � 1998م.
�سف���اء �لغليل فيما يف كالم �لعرب من �لدخيل، �ل�سه���اب �خلفاجي، ت�سحيح : خفاجي، . 9

ط1 ، �ملطبعة �ملنريية بالأزهر، م�سر 1371ه� �  1952م.
�سناع���ة �ملعج���م �حلديث، �أحم���د خمتار عمر، ط 1، 1418ه���� �  1998م ، عامل �لكتب ، . 10

�لقاهرة.
علم �للغة و�سناعة �ملعجم ، علي �لقا�سمي ، �لرباط ، ط 1 / 1975م.. 11
ق�س���د �ل�سبي���ل فيما يف �للغة �لعربية من �لدخيل ، �ملحبي، حتقيق عثمان �ل�سيني ، ط 1 . 12

، مكتبة �لتوبة �لريا�ش 1415ه� �1994م.
�لكتاب ل�سيبويه ، حتقيق عبد�ل�سالم هارون ، بريوت ط1، 1966م.. 13
ل�س���ان �لعرب لبن منظ���ور، موؤ�س�سة �لتاريخ �لعربي، د�ر �إحي���اء �لرت�ث �لعربي، بريوت، . 14

�لطبعة �لثانية 1993م.
�ملعاج���م ع���رب �لثقافات، در��س���ات يف �ملعجمي���ة ، ر.رك هارمتان، حمم���د حلمي هليل ، . 15

موؤ�س�سة �لكويت للطباعة و�لن�سر 2004م.
�ملعجم: جملة �ملعجمية ، �لعدد 2، 1986م ،  حممد ر�ساد �حلمز�وي.. 16
معج���م �لبل���د�ن ، �سه���اب �لدين، �أبو عب���د�هلل، ياقوت بن عبد�هلل �حلم���وي، د�ر �سادر، . 17

بريوت، �لطبعة �لثانية، 1995م
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معجم �ملعاجم، �أحمد �ل�سرقاوي �إقبال، �جلمعية �ملغربية للتاأليف و�لرتجمة و�لن�سر ، د�ر . 18
�لغرب �لإ�سالمي ، بريوت 1987م.

�ملعرب للجو�ليقي، �سرح : ف عبد�لرحيم، د�ر �لقلم ، دم�سق 1410ه� � 1990م.. 19
�لنحت و�لرتكيب يف �للغة �لعربية، �أحمد �ل�سو�حلي ط1 ، م�سر 1415ه� – 1994م.. 20

21. William D. Whitney, The Century Dictionary , The artictes on «encyclo-
pedia» and «encyclopedic»

22. Gove, Philip B. «The non Lexical and the encyclopedic» Names, 13, 1965.

23. Gove, Philip B. (ed), The Role of the Dictionary (Indiana Polis Bobbs – 
Merril Co. , 1967). 
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

             

المحافظة على مقومات الهوية 
الثقافية اإلسالمية لدى الطالب 
الجامعي وعالقتها بقيم المواطنة 

) دراسة ميدانية على طلبة كلية التربية بجامعة شقراء (

الدكتور /إبراهيم بن عبد الكريم بن عبدالرحمن العيبان
اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية والرتبية الإ�شامية امل�شارك 

م�شاعد وكيل جامعة �شقراء لل�شوؤون التعليمية 
جامعة �شقراء



274
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العــــــــدد )17( ، حمــــــرم 1440هـ

الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

ملخ�س الدرا�شة باللغة العربية :
هدف���ت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف على و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمية لدى �لطالب �جلامعي وعالقتها بقيم �ملو�طنة . ولتحقيق ذلك �أجرى �لباحث 
�لدر��سة على عينة قو�مها ( 25% ) من جمتمع �لدر��سة وهم طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء 
. و��ستخ���دم �لباح���ث يف در��سته �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي . و ( �ل�ستبانة ) �أد�ة لدر��سته 

بعد �أن مت �لتاأكد من �سدقها وثباتها .
وق���د �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة : �أن �لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمية ترتكز عل���ى �أربعة 
مقومات هي : �لدين �لإ�سالمي ، و�للغة �لعربية ، و�لتاريخ �لإ�سالمي ، و�لقيم ، و�أن قيم 
�ملو�طن���ة تت�سكل م���ن ثالثة عنا�سر رئي�سية هي : �لولء و�لنتم���اء ، و�مل�ساركة �ملجتمعية 
، و�حلري���ة و�مل�سوؤولي���ة ، و�أن و�ق���ع �ملحافظة على مقوم���ات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية 
ل���دى ط���الب وطالبات كلية �لرتبية ب�سقر�ء عايل جد� ب�س���كل عام ، و�أن درجة توفر قيم 
�ملو�طن���ة لدى طالب وطالب���ات كلية �لرتبية ب�سقر�ء عايل جد� ب�س���كل عام ، و�أن هناك 
عالق���ة طردية (موجبة) بني و�قع �ملحافظة على مقوم���ات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية و 
درجة توفر قيم �ملو�طنة ،كما تو�سلت �لدر��سة �إىل �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
يف ��ستجابات عين���ة �لدر��سة يف و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية 
وكذل���ك يف تو�فر قي���م �ملو�طنة تعزى ملتغري ( �جلن�ش ) ل�سال���ح �لذكور ، و �أنه ل توجد 
ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية يف ��ستجابات عينة �لدر��سة يف و�قع �ملحافظة على مقومات 
�لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمية تعزى ملتغ���ري ( م�ستوى �لدر��سة ) ، و �أن���ه توجد فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية يف ��ستجابات عينة �لدر��سة يف تو�فر قيم �ملو�طنة تعزى ملتغري ( م�ستوى 

�لدر��سة ) ل�سالح �مل�ستويات �لدنيا .
�لكلمات �ملفتاحية : �لإ�سالمية � عالقة � قيم �ملو�طنة � مقومات � �لهوية �لثقافية.

Abstract:
The present study designed to identify the reality of Keeping the 

Constituents of Islamic Culture Identity Among University Students and Its 
Relation With the Citizenship Values. To achieve this goal, the researcher 
conducted the study on a sample contained  (25%) of the study community 
who are the students of Faculty of Education at Shaqra University. The 
researcher used the descriptive survey methodology in the present study. 
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املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة

The researcher used the questionnaire as a study after ascertaining its 
validity and reliability.

The findings of the present study showed that: The Islamic Culture 
Identity is based on four ingredients which are: The Islamic Religion,  The 
Arabic Language, The Islamic History and The Values. The citizenship values 
are consisted of three basic elements which are: (Loyalty and affiliation), 
(community participation) and (freedom and responsibility). The reality 
of Keeping the constituents of Islamic culture identity among Faculty of 
Education students (male & female) is very high in general, and the degree 
of availability of  the citizenship values among Faculty of Education students 
(male & female) is very high in general. There is a (positive) direct relationship 
between  the reality of Keeping the Constituents of Islamic Culture Identity 
and the degree of availability of  the citizenship values. The study also showed 
that: There were significant statistical differences in the responses of the study 
sample in the reality of Keeping the Constituents of Islamic Culture Identity 
and the degree of availability of  the citizenship values according to the sex 
variable in favor of the male. There were no significant statistical differences 
in the responses of the study sample in the reality of Keeping the Constituents 
of Islamic Culture Identity according to the (level of study) variable. The 
study also showed that: There were significant statistical differences in the 
responses of the study sample in the degree of availability of  the citizenship 
values according to the (level of study) variable in favor of the lower levels . 

Keywords: Islamic – Relationship – Citizenship Values – Constituents – 
Islamic Identity.

مقدمة الدرا�شة :
     �إن �لفطرة �جلبلية لالإن�سان تقت�سي �نتماء �لإن�سان ملجتمع يعي�ش فيه ، ويتفاعل 
م���ع �أفر�ده ، فالإن�س���ان  ( مدين بطبعه ) وه���ذه �ملجتمعات حتتاج لق���وٍة �سابطٍة حتكم 
فكرها ، وتنظم ت�سورها عن نف�سها و�أفر�دها وعن �لكون وخالقه ، وعن �حلياة و�ملمات 
، وق���د تكف���ل �لدين �لإ�سالمي بذلك ملن مت�سك به و�تبع هدي���ه ، فقال جل وعال : } َو�أَنَّ 
اُكم ِبِه  َق ِبُكْم َعن �َسِبيِلِه َذِلُكْم َو�سَّ ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوْ� �ل�سُّ ِبُعوُه َوَل َتتَّ َر�ِطي ُم�ْسَتِقيًما َفاتَّ َه���َذ� �سِ

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن { ( �سورة �لأنعام : 153 ) .
وببعثة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان لز�ًما على �ملجتمعات �لنقياد للدين �لإ�سالمي ، و�تباع 
توجيهاته وتعاليمه ، يقول �هلل عز وجل : ( َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ �لإِ�ْساَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو 

ا�ِسِريَن ) ( �سورة �آل عمر�ن : 85 ) . يِف �لآِخَرِة ِمَن �خْلَ
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

     وق���د حاف���ظ �مل�سلم���ون خالل �لق���رون �ملا�سية عل���ى �لإ�سالم ، وتاأدب���و� بهديه ، 
و��ستنو� ب�سنة نبيه ، غري �أن �أعد�ء �لأمة مل ولن يرتكو� �مل�سلمني و�ساأنهم ، بل يحاولون بني 
�لفرتة و�لأخرى بزعزع���ة وحدة �مل�سلمني ، وتفريق كلمتهم ، تارًة بال�سالح وتارًة بالغدر 
و�خليان���ات ، وت���ارًة ببث �لفرقة بني �أبناء �مل�سلمني �أنف�سه���م ، وتارًة بامللهيات و�ملغريات 
، وت���ارًة بالطع���ن يف رم���وز �مل�سلمني ، وت���ارًة بالنتقا�ش لب���الد �مل�سلم���ني وجمتمعاتهم 
وح�سار�ته���م، وتارًة بالت�سكيك يف دينه���م و�سدِّ �أبنائه عنه ، وت���ارًة بالتندر بتاريخههم 
ولغته���م ، ول �سبي���ل لل�سالمة من ذل���ك �إل بالعت�سام بالكتاب و�ل�سن���ة ، يقول ملسو هيلع هللا ىلص : " 
تركت فيكم �أمرين لن ت�سلو� ما مت�سكتم بهما ، كتاب �هلل و�سنة نبيه " ( مالك ، 1434ه� 

، حديث رقم 1718 :688 ) .
     ولق���د �أنك���ر �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �أن تك���ون �أمة �لإ�سالم تابعًة لغريه���ا من �لأمم ، فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص : " لتتبع���ن �سنن م���ن قبلكم �سرًب� ب�سرٍب، وذر�ًعا بذر�ٍع، حت���ى لو �سلكو� جحر �سبٍّ 
ل�سلكتم���وه ، قلنا: يا ر�سول �هلل، �ليه���ود و�لن�سارى؟ قال: فمن ؟ " ( �لبخاري ،1423ه ، 

حديث رقم 3456 : 756 ) .
�إن���ه يجب على �ملجتمع���ات �لإ�سالمية �أن تعتمد �لإ�سالم �أ�سا�ًس���ا لهويتها ، ومنطلًقا 
لتعامالته���ا ، ومرجًع���ا لأحكامه���ا ، و�أن جتعل���ه �ملهيمن على جميع �سوؤونه���ا يف حركاتها 
و�سكناته���ا ، فال �أجمل ول �أح�سن من دي���ن �هلل �لذي �رت�ساه لعباده ، يقول عز وجل  :} 

ْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبدوَن { ( �سورة �لبقرة : 138 ) . ْبَغَة �هلّلِ َوَمْن �أَْح�َسُن ِمَن �هلّلِ �سِ �سِ
يق���ول �ل�سع���دي ( 2002م : 63) : " �أي �لزمو� �سبغة �هلل وهو دينه وقومو� به قياًما 
تاًما بجميع �أعماله �لظاهرة و�لباطنة ، وجميع عقائده يف جميع �لأوقات حتى يكون لكم 

�سبغًة و�سفُة من �سفاتكم " .
�إن من �أهم عو�مل �حلفاظ على وحدة �لأمة هو �ملحافظة على مقومات هويتها �لثقافية 
، فالهوية �لثقافية �لعامل �لأ�سا�سي يف ت�سكيل وتكوين �سخ�سية �لأمم على �ختالف �أنو�عها 
، وهي جماع ثالثة عنا�سر �أ�سا�سية " �لعقيدة �لتي توفر روؤيًة للوجود ، و�لل�سان �لذي يجري 

�لتعبري به ، و�لرت�ث �لثقايف �لطويل �ملدى " ( عمارة ، 1999م : 46 ) .
   �إنَّ للهوي���ة دوًر� يف جمع �لأفر�د و�ملجتمع���ات وتوحيدهم ، وحتفيز طاقات �أبنائها 
للمحافظ���ة عليه���ا ، و�إحد�ث نه�سة حقيقية لها ، وترك م���ا يناوئها من �لهويات �لأخرى 

�لتي ل تتفق معها يف م�سادرها �أو �أنها ت�سعى لإ�سعافها �أو طم�سها .  
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   وتعد فئة �ل�سباب هم د�ئًما �أكرث من يتعر�ش للموؤثر�ت �خلارجية وهم �مل�ستهدفون 
من �أعد�ء �لأمة ، وبذوبان هويتهم وجريانهم خلف �لأمم �لأخرى �ندثار لهويتهم  .

   وق���د حر����ش �سا�سة �لتعليم يف �ململك���ة �لعربية �ل�سعودية عل���ى �ل�سباب وتعليمهم 
و�ملحافظ���ة عل���ى هويتهم �لإ�سالمية فجاءت وثيق���ة �سيا�سة �لتعليم لتوؤك���د على �أن غاية 
�لتعليم هو : " فهم �لإ�سالم فهًما �سحيًحا متكاماًل ، وغر�ش �لعقيدة �لإ�سالمية ون�سرها 
، وتزويد �لطالب بالقيم و�لتعاليم �لإ�سالمية  وباملثل �لعليا ..." ( وثيقة �سيا�سة �لتعليم 

، 1415ه� : 4 ) .
   �إن حتقي���ق هذه �لغاية �سريبط �أبن���اء �مل�سلمني يف �لأقطار �ملختلفة بر�بطة و�حدة 

وهي: �لإ�سالم ، و�لتي �ستنعك�ش على بناء هويتهم �لثقافية �لإ�سالمية .
    �إن���ه ينبغ���ي على �لأمة �لإ�سالمية �أل ت�ست�سلم لهيمن���ة �لأمم �لأخرى مهما تنوعت 
و�سائلهم يف ذلك ، و�أن تعيد تنظيم �سفوفها �لد�خلية و�خلارجية لتكون �سًد� منيًعا �سد 
تل���ك �لهيمنة ، وتخفف م���ن �آثارها �إن مل ت�ستطع �إيقافها كلًيا وذل���ك بالعودة �إىل �لدين 
 �لإ�سالم���ي و�لرتب���اط بني كاف���ة �أفر�د �لأم���ة �لإ�سالمية برباط �لدين يق���ول عز وجل : 
ُقوْ� َو�ْذُكُروْ� ِنْعَمَة �هلّلِ َعَلْيُكْم �إِْذ ُكنُتْم �أَْعَد�ء َفاأَلََّف  ُموْ� ِبَحْبِل �هلّلِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ ( َو�ْعَت�سِ
ْنَها  ���اِر َفاأَنَقَذُكم مِّ َن �لنَّ َبْحُت���م ِبِنْعَمِتِه �إِْخَو�ًنا َوُكنُت���ْم َعَلَى �َسَفا ُحْفَرٍة مِّ َب���نْيَ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ

ُ �هلّلُ َلُكْم �آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن ) ( �سورة �آل عمر�ن : 103 ) . َكَذِلَك ُيَبنيِّ
  كم���ا ينبغي �إحياء �للغ���ة �مل�سرتكة بني �مل�سلمني لغة �لق���ر�آن �لكرمي �للغة �لعربية ، 
و�لرج���وع �إىل �لتاريخ �لإ�سالمي وتقدمي���ه لالأجيال �مل�سلمة ، و�ل�ستفادة منه يف �لتعامل 

مع و�قع �لأمة ، ويف �لتخطيط مل�ستقبلها .
   ويج���ب عل���ى �لأمة �لإ�سالمي���ة �حلذر من �لتبعي���ة لغريها م���ن �لأمم مهما كانت 
�لأ�سب���اب و�مل�سببات ، �إذ �لتبعية مزلق خطري لتهاوي �لأمة �لإ�سالمية وبعدها عن دينها 
ِبَع  اَرى َحتَّى َتتَّ ى َعنَك �ْلَيُهوُد َوَل �لنَّ�سَ �لذي �رت�ساه �هلل لها ، يقول عز وجل : ( َوَلن َتْر�سَ
َبْعَت �أَْهَو�ءُهم َبْعَد �لَِّذي َجاءَك ِمَن �ْلِعْلِم َما َلَك  ِملََّتُهْم ُقْل �إِنَّ ُهَدى �هلّلِ ُهَو �ْلُهَدى َوَلِئِن �تَّ

رٍي ) ( �سورة �لبقرة : 120 ) . ِمَن �هلّلِ ِمن َويِلٍّ َوَل َن�سِ
   وي�سه���د �لع���امل �ملعا�س���ر تغري�ٍت وتط���ور�ٍت متع���ددٍة لي�ش يف جم���ال �لت�سالت 
وتكنولوجيا �ملعلومات وماديات �حلياة فح�سب ، بل على جميع �مل�ستويات �ملادية و�لفكرية 



279
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

و�لثقافي���ة ، و��ستغل���ت �أُمَمٌ وُدوٌل تل���ك �لتغ���ري�ت لإحد�ث �لفرقة ب���ني �لأمم ، و�إ�سعاف 
عالقة بع�سها ببع�ش ، وحماولة حجب �لأمم عن ما�سيها ، �أو �لتفكري يف حا�سرها حتى 

ي�سهل عليهم قيادتها و��ستغاللها ونهب خري�تها . 
  وت�س���ري در��س���ة �حلب�س���ي (2012: 1969) �إىل �أن �لهوية �لإ�سالمي���ة متثل ذ�تيتنا 
�لثقافي���ة �لتي متيزن���ا عن �لآخرين ، و�أنه���ا �ملرتكز �لذي يجب علين���ا �لعتماد عليه يف 
متابع���ة �لإب���د�ع �مل�ستمر،  وبالتايل فاإن تنمي���ة �لوعي بالهوية �لإ�سالمي���ة ودعمها يقدم 
لالأم���ة جياًل من �لأبن���اء يحفظ متا�سكه���ا، وي�ساعدها على مقاومة حم���اولت �لتذويب 

و�لتغريب باأ�سكاله �ملختلفة .
كما ت�سري در��سة �أبو �سريخ ( 2011م : 245 ) �إىل �سرورة �لهتمام مب�ساألة �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمي���ة يف �لع�س���ر �لر�هن �أكرث من �أي وقت م�سى – وخا�س���ة لدى �لطلبة �جلامعيني – 

نظر� للظروف �لعاملية �لر�هنة وما ي�سودها من �خرت�ق ثقايف و��سح للعامل �لإ�سالمي .
�إن �ملجتمع���ات �لإ�سالمية �ليوم تو�جه �إىل جانب �لخرت�ق �لثقايف لهويتها �خرت�قا 
يف قيم �ملو�طنة لدى �أبنائها مما �أدى �إىل زعزعة قيم �ملو�طنة لديهم ، وفقد�ن ذ�تيتهم 

�لثقافية �لتي متيزهم عن غريهم من �لأمم .
 �إن لتل���ك �لتغ���ري�ت و�لتطور�ت و�لعومل���ة �لثقافية �لتي �جتاحت �لع���امل �نعكا�ساٍت 
متع���ددٍة منه���ا ما هو على م�ست���وى �لأمم وذلك يف هويتها ومقوماته���ا ومنها ما هو على 

م�ستوى �لدول وذلك يف ولء �أبنائها لها و�نتمائهم �إليها .
وتع���د �ملرحل���ة �جلامعية ميد�ن���ا مهما لإك�س���اب �لطالب �جلامعي �لقي���م و�ملو�قف 
و�لجتاه���ات �ملختلف���ة ، و�إعد�ده���م ليكون���و� مو�طن���ني �ساحل���ني ، نافع���ني لأنف�سه���م 

وجمتمعاتهم و�أمتهم .
ف �أبناءها بهويتهم �لثقافية �لإ�سالمية وتر�سخها       �إنه ينبغي على �جلامعات �أن ُتَعرٍّ
يف �أذهانهم ، وتدعوهم للمحافظة عليها ومو�جهة �لتحديات �لتي تهددها ، وتنمي فيهم 
قي���م �ملو�طنة �ملختلفة من خالل وظائفها �لرئي�سية و�لتي تتمثل يف : �لتدري�ش ، و�لبحث 

�لعلمي ، وخدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر .
�إن �لتعليم �لعايل يف �أي جمتمع ميثل قمة �لهرم �لتعليمي، ولذ� فاإن عليه م�سوؤوليات 
كب���رية يف تعزي���ز �لهوي���ة لدى �أف���ر�د �ملجتمع، كما يع���د عامال موؤثر� يف بن���اء �سخ�سية 
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�لطال���ب �جلامعي من خالل ن�سر �ملعرف���ة ، وتعزيز �لهوية ، وتطوير �لجتاهات �لفكرية 
و�لجتماعية ( �لطبيب  ، 2011م : 542 ) .  

       كم���ا يق���ع عل���ى �لتعليم �لع���ايل مبوؤ�س�سات���ه �ملختلفة عبٌء كب���رٌي  يف جمال قيم 
�ملو�طن���ة ، وميكنه���ا �لقيام مبهامها يف ذلك من خالل �جتاهني " �لجتاه �لأول : ويتمثل 
يف �إك�س���اب وتنمي���ة �لقي���م �ملرتبط���ة باملو�طن���ة ، بينما يتمث���ل �لجتاه �لث���اين : يف بناء 
�لجتاه���ات �لإيجابي���ة نحو هذه �لقيم " ( عم���ارة ، 2011م : 6 ) و�سيك���ون نتيجة قيام 
موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لعايل بهذين �لجتاه���ني :هو بناء وعي �إيجابي بقي���م �ملو�طنة لدى 
�لطالب �جلامعي ، وترجمته �إىل ممار�سات يومية يقدمها ملجتمعه ، وتوؤدي �إىل �لنهو�ش 

به ، وجعله يف م�ساف �لدول �ملتقدمة .
    �إن �لعدي���د م���ن �ل���دول ب�سفٍة عامٍة ودول �لع���امل �لثالث ب�سف���ٍة خا�سٍة تو�جه " 
م�س���اكل و�أزماٍت خطرية تهدد وحدتها �لوطنية بالنهي���ار ، ومن �أخطر هذه �لأزمات بل 
و�أكرثه���ا جدًل �أزمة �لهوية �لثقافية �لتي تتعلق بتكوين �سعور م�سرتك بني �أفر�د �ملجتمع 

�لو�حد باأنهم متميزون عن باقي �ملجتمعات " ( مو�سى ، 2008م : 127 ) .
   �إن وجود جيل من �ل�سباب �لو�عي بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية و�ملحافظ عليها من 
�لذوب���ان و�لتغريب باأ�سكاله �ملختلفة هو م���ن يحفظ لالأمة �لإ�سالمية متا�سكها ووحدتها 
ويعيده���ا �إىل �ل�س���د�رة ، كما �أن وجود ذلك �جليل م���ن �ل�سباب �ملنتمي لبلده و�مل�سارك 
يف جمتمعه هو من يحفظ للوطن مقدر�ته ، ويعلي �سيته ، ويجعله لبنًة �ساحلًة يف ن�سيج 

بلد�ن �لأمة �لإ�سالمية .
م�شكلة الدرا�شة :

   �إن مو�س���وع �لهوي���ة �لثقافية من �لق�سايا �لأ�سا�سية �لت���ي �سغلت قطاًعا كبرًي� من 
�ملثقف���ني و�ل�سيا�سي���ني و�لجتماعيني يف �لع���امل �إذ قد تنامى �خلوف م���ن فقد�ن �لهوية 
�لثقافي���ة لدى بع�ش �لدول �لكربى ، فا�سرت�ليا ت�ستكي من تاأثري �ملادة �لإعالمية للتلفاز 
�لأمريك���ي عل���ى �لأطفال و�أثر ذلك عل���ى �نتمائهم �لوطني ، وفرن�س���ا ت�ستكي من هيمنة 
�للغة �لإجنليزية ومز�حمتها للفرن�سية و�نعكا�ش ذلك على �لهوية �لفرن�سية ، كما عربت 
وزي���رة �لثقافة �لكندية من �نزعاجها من �لهيمن���ة �لثقافية �لأمريكية حيث �إن 60% من 
بر�م���ج �لتلفزيون �لكندي م�ستوردة من خ���ارج �لبالد و90% من �لأخالق لي�ست كندية ( 

�لدو�سري ، 2008م : 1196 ) .
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   �إن مو�س���وع �لهوية �لثقافية ه���و �ل�سغل �ل�ساغل �لآن لكثري من �لباحثني يف �لوطن 
�لعرب���ي و�لإ�سالم���ي نظًر� للخ���وف على هويتن���ا �لإ�سالمية من �لذوب���ان مقابل �لهيمنة 
�لأمريكي���ة و �لعوملة وتد�عياتها �لثقافي���ة و�لجتماعية و�لقت�سادية �لتي �جتاحت عاملنا 

�لإ�سالمي وكثري من �ملجتمعات �لنامية .
   �إن �لإح�سا�ش بفقد�ن �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية �أو �سعفها ياأتي يف �أ�سكاٍل متعددة 
منها : �لبعد عن تعاليم �لدين �لإ�سالمي و�إقامة �سعائره و�أركانه ، وهجر�ن لغته ، وترك 

تاريخه وتر�ثه �لإ�سالمي .
   �إن �ملتفح����ش للو�س���ع �حلايل لالأمة �لإ�سالمية يلح���ظ �أن �لأمة �لإ�سالمية حتيط 
بها �لأخطار من جميع �لنو�حي ، ويف جميع �ملجالت ، و�أن هناك موؤ�مر�ٍت خفيٍة لطم�ش 
ثقاف���ة �لأم���ة �لإ�سالمية ، و�إبعادها عن دينها وتذويب هويتها ، و�لنيل من خ�سو�سيتها ، 

و�لقدح يف لغتها ، وت�سويه تاريخها ، و�إ�سعاف ولء�ت �أفر�دها لأوطانهم .
   وقد تنامى �خلوف على �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية مع ثورة �ملعلومات و�لت�سالت 
و�كت�ساح �لعوملة للعامل فقد تو�سلت در��سة �لبي�سي ( 1429ه� :210 ) �إىل نتيجة مفادها 
�أن ع���دًد� من �أفر�د عينة در��سته من �لطالب قلقون من تاأثري�ت �لعوملة ببعدها �لثقايف 
عل���ى �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية ، كما �أ�سارت در��سة كل م���ن كنعان ( 2008م : 436 ) 
و عب���د�هلل ( 2008م : 314 ) �إىل �أن للعومل���ة �حلالي���ة تاأث���رًي� فعاًل عل���ى �سلوك �لأفر�د 
و�جتاهاتهم عرب خمتلف و�سائلها و�آلياتها ، كما مل�ش �لعمري ( 2013م : 31 ) من خالل 
تتبع���ه لبع����ش �حلو�ر�ت عل���ى تويرت ملجموعة م���ن �ل�سباب �أن هناك �حتق���اٌر جلذورهم 
و�نتمائه���م لفك���رة �لعروبة و�لإ�سالم ، كما �أ�سار عا�سور ( 2010م : 73 ) يف در��سته �إىل 
�أن �لثقاف���ة �لعربية �لإ�سالمية مبقوماتها �لأ�سا�سي���ة : �لدين �لإ�سالمي  ، و�للغة �لعربية 

تو�جه �ليوم حتدياٍت خطريٍة .
   �إن �لأحد�ث �لتي يوؤكدها �لو�قع �ملعا�ش ، ومتوج بها �لأو�ساط �ل�سيا�سية و�لثقافية 
و�لإعالمية و�جلماهريية ت�سري �إىل حتٍد و��سٍح متجدٍد للهوية �لثقافية �لإ�سالمية وكذلك 
ملبد�أ �ملو�طنة ومفهوماتها يف �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي على وجه �خل�سو�ش و�لتي تقوم 

على �خل�سو�سية �لثقافية و�لنتماء ( مهناوي ، 2008 : 51 ) .
   ويف جان���ب �ملو�طن���ة �أي�سا �أ�سارت بع�ش �لدر��س���ات �إىل �أن �ملجتمع �لعربي ب�سكل 

عام يعاين من �سعف ولء �لأفر�د و�نتمائهم لأوطانهم ( مزيو ، 1436ه : 343 ) .
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    و�أو�سح���ت در��سة هيي�سن���دروب ( Hausendroup,2006 ) �أن �ل�سباب �جلامعي 
لدي���ه �سعف �سديد يف �ملعرفة بحقوقه وو�جباته وتدين م�ستوى قيم �ملو�طنة لديه خا�سة 

قيم �مل�ساركة .
    �إن �ملتتب���ع مل���ا يعر����ش يف بع�ش و�سائ���ل �لإعالم �ملق���روءة و�ملرئي���ة و�مل�سموعة ، 
و�لإعالم ب�سقيه �لتقليدي و�جلديد يجد �أن هناك من يعمل على �إ�سعاف �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمي���ة ، ويح���اول طم�سها وتذويبه���ا ، و�إحلاق �لتهم بها ، و�لت�س���دق بالوطنية و�أنها 
تتناف���ى مع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية ، لذلك جاءت فكرة هذه 
�لدر��س���ة يف �لبحث ع���ن و�قع �ملحافظة عل���ى مقومات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية لدى 

�لطالب �جلامعي وعالقة ذلك بقيم �ملو�طنة .
  حتديد م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها :

  تتحدد م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف �لبحث عن و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية 
�لثقافي���ة �لإ�سالمي���ة لدى �لطالب �جلامع���ي وعالقة ذلك بقيم �ملو�طن���ة ، ويف �سوء ما 

�سبق ميكن �سياغة م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�ش �لتايل : 
ما و�ق���ع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية لدى �لطالب �جلامعي 

وما عالقة ذلك بقيم �ملو�طنة ؟
ويتفرع عن هذا ال�شوؤال الرئي�س الأ�شئلة الفرعية التالية : 

م���ا و�قع �ملحافظ���ة على مقوم���ات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية ل���دى طلبة كلية . 1
�لرتبية ب�سقر�ء ؟

ما درجة توفر قيم �ملو�طنة لدى طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء  ؟. 2
م���ا �لف���روق ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائي���ة يف ��ستجاب���ات عينة �لدر��س���ة يف و�قع . 3

�ملحافظة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � 
م�ستوى �لدر��سة ) ؟

م���ا �لفروق ذ�ت �لدللة �لإح�سائية يف ��ستجابات عينة �لدر��سة يف درجة توفر . 4
قيم �ملو�طنة تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � م�ستوى �لدر��سة ) ؟

م���ا  �لعالقة ذ�ت �لدلل���ة �لإح�سائية بني و�قع �ملحافظة عل���ى �لهوية �لثقافية . 5
�لإ�سالمية ودرجة توفر قيم �ملو�طنة لدى طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء ؟
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اأهداف الدرا�شة :
تهدف هذه الدرا�شة اإىل : 

�لتع���رف على و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية لدى طلبة . 1
كلية �لرتبية ب�سقر�ء . 

 �لتعرف على درجة توفر قيم �ملو�طنة لدى طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء  .. 2
�لك�س���ف عن م���ا �إذ� كانت هناك فروٍق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة يف و�قع �ملحافظة . 3

على �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � م�ستوى �لدر��سة ) .
�لك�س���ف عن ما �إذ� كانت هناك ف���روٍق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة يف درجة توفر قيم . 4

�ملو�طنة تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � م�ستوى �لدر��سة ) .
�لك�س���ف عن ما �إذ� كانت هناك عالقٍة ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني و�قع �ملحافظة . 5

على مقوم���ات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ودرجة توف���ر قيم �ملو�طنة لدى طلبة 
كلية �لرتبية ب�سقر�ء .

اأهمية الدرا�شة :
تنبع اأهمية الدرا�شة مما يلي  :

• تو�ك���ب هذه �لدر��س���ة جمريات �لأح���د�ث �لثقافية و�ل�سيا�سي���ة و�لرتبوية �لتي 	
ا  تتعر����ش لها �ل���دول �لإ�سالمية عموًم���ا و�ململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة خ�سو�سً
و�لت���ي ت�سيطر على وجد�ن �ملو�ط���ن �ل�سعودي وذلك فيما يتعلق باملحافظة على 

مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وعالقتها بقيم �ملو�طنة .
• �أهمي���ة �ملرحل���ة �لتعليمية �لت���ي تتناولها ه���ذه �لدر��سة ( �ملرحل���ة �جلامعية ) 	

حيث يكون �لطلبة فيها قد و�سلو� �إىل مرحلة �لن�سج ومهيئني لإدر�ك متطلبات 
�لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وقيم �ملو�طنة و�ملحافظة عليها .

• يوؤم���ل �أن ت�سهم هذه �لدر��سة ل�سانع���ي �لقر�ر يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من 	
�ل�سيا�سي���ني و�ملفكرين و�لثقافيني و�لرتبوي���ني يف تو�سيح �لو�قع �حلايل لدرجة 

�ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وعالقتها بقيم �ملو�طنة .
• تناوله���ا لق�سي���ة من �أخط���ر �لق�سايا �لت���ي تو�جهها �ملجتمع���ات �لإ�سالمية يف 	

�لع�سر �حلديث وهي ق�سية �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وق�سية �ملو�طنة .
• يتوق���ع �أن تقدم ه���ذه �لدر��سة تغذيًة ر�جعًة ملتخذي �لق���ر�ر �ل�سيا�سي و�لثقايف 	

و�لرتبوي لزيادة �لهتمام بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية وقيم �ملو�طنة .
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• يع���د مو�سوع هذه �لدر��سة من �ملو�سوع���ات �حلديثة �لتي مل يكتب فيها باحثني 	
حتى �لآن ( يف حدود علم �لباحث ) .

حدود الدرا�شة : 
احلــدود الزمنية : مت تطبيق ه���ذه �لدر��سة يف �لف�سل �لأول من �لعام  �جلامعي : 

1438/ 1439ه� .
احلدود املكانية : تقت�سر حدود هذه �لدر��سة على كلية �لرتبية مبحافظة �سقر�ء .
احلــدود الب�شريــة : تقت�س���ر ه���ذه �لدر��س���ة على ط���الب وطالبات كلي���ة �لرتبية 

مبحافظة �سقر�ء .
احلــدود املو�شوعيــة : تقت�س���ر ه���ذه �لدر��سة عل���ى معرفة درج���ة �ملحافظة على 
مقوم���ات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ( �لدين �لإ�سالمي ، �للغة �لعربية ، �لقيم ، �لتاريخ 
�لإ�سالمي ) ، وعلى معرفة درجة تو�فر قيم �ملو�طنة ( �لولء و�لنتماء للوطن ، �مل�ساركة 
�ملجتمعي���ة ، �حلري���ة ) ، بالإ�ساف���ة �إىل معرف���ة درج���ة �ملحافظة على مقوم���ات �لهوية 

�لثقافية �لإ�سالمية وعالقتها بقيم �ملو�طنة .
منهج الدرا�شة :

للتع���رف على و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية لدى �لطالب 
�جلامع���ي وعالقة ذلك بقيم �ملو�طنة ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، و�لذي 
يق�س���د به : " ذلك �لنوع من �لبحوث �لذي يت���م بو��سطة ��ستجو�ب جميع �أفر�د جمتمع 
�لبح���ث �أو عينٍة منهم ، وذلك بهدف و�سف �لظاهرة �ملدرو�سة من حيث طبيعة وجودها 
ودرجت���ه فقط دون �أن يتجاوز ذل���ك �إىل ��ستنتاج �لعالقة �أو ��ستنت���اج �لأ�سباب مثال" " 

(�لع�ساف ، 1424ه� : 191 ).
م�شطلحات الدرا�شة :

تتناول الدرا�شة امل�شطلحات التالية :
ا وحريٍة تامٍة ليك�سف  مقومــات : ه���ي �ملوؤ�سر�ت �لتي يقدمها �لفرد لالآخري���ن بر�سً

عن هويته وتعرب عن �سادق �نتمائه لهذه �لهوية ( �سنو و�لطر�ح ، 1423ه� : 69 ) .
الهويــة : يعرفها معج���م م�سطلحات ع�سر �لعوملة ( عبد�لكايف ، 2003م : 497 ) 

باأنها :  " �ل�سعور �لقومي و�لنتماء �لفعلي لأمٍة من �لأمم �أو ل�سعٍب من �ل�سعوب " .
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ويعرفه���ا دوي���دة ( 2010م : 127 ) باأنها : " جممل �خل�سائ����ش و�ملميز�ت و�ملقومات �لتي 
ف �لفرد      ( �أو �ملجتمع ) عن �لغري ، وتخ�سه مبجموعة من �ل�سفات �جلوهرية �لفا�سلة " . ُتَعرِّ
وميكن تعريفه���ا �إجر�ئًيا باأنها : باأنها جمموعة �خل�سائ����ش و�ل�سمات �لثابتة �لتي 

ا �سو�ه من �لأمم و �ملجتمعات . ة �أو جمتمع عمَّ تتميز بها �أمَّ
�لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمية : يعرفه���ا �لقو�سي ( 1427ه���� :15 ) باأنها : " �ل�سمات 
و�لق�سم���ات �لعامة �مل�سرتكة و�لثو�بت �لتي متث���ل �سخ�سية �لأمة �لإ�سالمية ، و�لتي تعتز 

بها هذه �لأمة ،ومتتاز بها عما �سو�ها من �لأمم " .
وميك����ن تعريفها �إجر�ئًيا باأنها : جمموعة �خل�سائ�ش و�ل�سم����ات �لثابتة �لتي يتميز بها 
�أفر�د �لأمة �لإ�سالمية عن غريهم من �أفر�د �لأمم �لأخرى ، و�مل�ستمدة من �مل�سادر �ل�سرعية 
�لإ�سالمية ، و�لتي تت�سمن : �لدين �لإ�سالمي ، و�لقيم ، و�للغة �لعربية ، و�لتاريخ �لإ�سالمي .

قيم املواطنة :
يعرفها نا�سر ( 2003م : 45 ) باأنها : " �لنتماء �إىل تر�ب �لوطن �لذي يتحدد بحدود 
جغر�في���ة وي�سبح كل م���ن ينتمي �إىل هذ� �لرت�ب مو�طًنا له من �حلقوق ما يرتتب على هذه 

�ملو�طنة وعليه من �لو�جبات مامتليه عليه �سرور�ت �للتز�م مبعطيات هذه �ملو�طنة " .
    وميك���ن تعريفها �إجر�ئًيا باأنه���ا : جمموعة �ملعاين و�ملفاهيم �لتي ت�سكل �سلوكيات 
و�أفعال �لأفر�د ، و تعك�ش مدى �رتباطهم بوطنهم ، وت�سهم يف �إعد�دهم ليكونو� مو�طنني 
دها �لباحث من خالل مقيا�ش �لدر��سة لتق�سي درجة �إنتماء وولء  �ساحل���ني ، و�لتي حدَّ

�لفرد ، وم�ساركته �ملجتمعية ، وتفهمه ملعاين �لدميقر�طية . 
الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
 يتناول الإطار النظري ما يلي :    

�لهوية �لثقافية �ملفهوم و�ملقومات :  �
اأ - الهوية الثقافية :

عرفت �لهوية �لثقافية بعدة تعريفاٍت منها :
عرفه���ا برن���اردو ( bernardo,1998:355 ) باأنها : تعبري عن �ل�سعور مبجموعٍة من 
�ل�سم���ات �لثقافية للجماع���ة ، و�مليل لربط �ل�سخ�ش بالبيئة �لجتماعية �لتي ينتمي لها ، 

وبالتايل متيزه عن غريه من �جلماعات و�ملجتمعات �لأخرى .
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     وعرفه���ا �أب���و ه���ادي ( 2014م : 416 )  باأنه���ا : " تل���ك �حل�سيل���ة �مل�سرتكة من 
�لعقي���دة �لديني���ة و�للغة و�لرت�ك���م �ملعريف و�نتاج���ات �لعمل و�لفن���ون و�لآد�ب و�لرت�ث 
و�لقيم و�لعاد�ت و�لتاري���خ و�لأخالق ومعايري �لعقل و�ل�سلوك وغريها من �ملقومات �لتي 

تتمايز يف ظلها �لأمم و�ملجتمعات " .
       ويعرفه���ا ف���اذر ( feather,1994:467 ) باأنها : تل���ك �ل�سمات �خلا�سة مبفهوم 
�لذ�ت �لفردية يف �سوء �أ�س�ش ومرتكز�ت جلماعتهم �لجتماعية وع�سويتهم �لطبقية مًعا 
، م���ع �رتباطاتهم �لعاطفية و�لتقييمية وغريها من �لرتباطات �ل�سلوكية ، �لتي تربطهم 

بهذه �جلماعة موؤكدة �نتمائهم �إليها .
ويعرفها ح�سني ( 2016م  : 188 ) باأنها : " جمموعة �ل�سمات و�خل�سائ�ش و�ملميز�ت 

�لتي متيز �أمًة من �أخرى ، وجتعل �أمًة ما ت�سعر مبغايرتها من �لأمم �لأخرى " .
 فمفه���وم �لهوي���ة �لثقافية يتمركز ح���ول خ�سو�سية �لأم���ة ومتايزها عن غريها يف 
جمي���ع �ملجالت �لإجتماعية و �لثقافي���ة و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية ، كما ي�سري �إىل جتان�ش 
�لأفر�د يف �للتز�م مبقوماتها �لثقافية ، و�لدفاع عنها ، وت�سكل مرجعيًة �أ�سا�سيًة لالأفر�د 

و�ملجتمعات ينطلقون منها يف �ملحافظه على كيانهم ويف جميع �سوؤونهم .
ب - الهوية الثقافية الإ�شامية

ف �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية باأنها : " �ل�سمات و�ل�سلوكيات و�ملقومات �لتي       ُتَع���رَّ
مُتيز �مل�سلمني عن غريهم ، وُتَكِون ذ�تهم ، وترتبط �رتباًطا و��سًحا بالوطنية ، و�لنتماء 

لالإ�سالم كدين ومنهج حياة " ( ع�ساف ، 2013م :256 ) .
     ويعرفه���ا �ل�سليم���اين ( 2017م :484 ) باأنه���ا " جمم���ل �ل�سم���ات و�خل�سائ�ش 
�لتي متيز �ل�سخ�سية �مل�سلمة ، وت�سمن وحدة �لأمة �لإ�سالمية ، وتفردها عن �لأمم من 
خالل �لتم�سك بثو�بت �لدين �لإ�سالمي و�للغة �لعربية ، و�لعتز�ز برت�ث �لأمة وتاريخها 

�لعريق " .
 فم�سم���ون �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية يت�سمن �خل�سائ�ش و�ل�سم���ات �لثابتة �لتي 
يتمي���ز بها �أفر�د �لأمة �لإ�سالمية عن غريهم من �أف���ر�د �لأمم �لأخرى ، و�مل�ستمدة من 
�مل�س���ادر �ل�سرعي���ة �لإ�سالمية ، وتت�سمن : �لدين �لإ�سالم���ي ، و�للغة �لعربية ، و�لتاريخ 

�لإ�سالمي .
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

مات املحافظة على الهوية الثقافية الإ�شامية  ج - ُمقوِّ
     �لهوي���ة �لثقافي���ة لأي �أمة من �لأمم ل بد �أن ت�ستن���د �إىل �أ�سوٍل ومقوماٍت ت�ستمد 
منه���ا قوتها ومتيزها وم���ن ثمَّ بقاءها و��ستمر�رها ، و�لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية ت�ستند 

مات ميكن �إيجازها فيما يلي : ة ُمقوِّ �إىل ِعدَّ
اأول : الدين الإ�شامي

     يعد �لدين – ب�سكل عام – �أحد �ملقومات �لرئي�سة للهوية �لثقافية لالأمم ، و�لتي 
م  تربط بني �ل�سعوب عربيها وعجميها ، �سرقيها وغربيها ، ويعد �لدين �لإ�سالمي " �ملقوِّ
�لأهم و�لأكرب �لذي يجمعنا مع خمتلف �سعوب وقوميات و�أمم �لعامل �لأخرى �لد�خلة يف 
�لإ�س���الم حي���ث ين�سوي حتت لو�ئها كل م�سلم �أيا كان لونه �أو لغته �أو �ملكان �لذي يتو�جد 

فيه " ( �بن عا�سور ورم�سان ، 2017م : 143 ) . 
    �إنَّ �لدين �لإ�سالمي م�سدر وحدٍة للم�سلمني ، وم�سدر ِعزٍّ لهم ، يقول عز وجل : 
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي  ِ �ْلِعزَّ َجْعَنا �إِىَل �مْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ �ْلأََعزُّ ِمْنَها �ْلأََذلَّ َوهلِلَّ (َيُقوُلوَن َلِئن رَّ
َوَلِك���نَّ �مْلَُناِفِق���نَي َل َيْعَلُموَن ) ( �سورة �ملنافق���ون : 8 ) ، وهذ� �لعتز�ز بالدين �لإ�سالمي 
ُموْ�  يدفعه���م مل���و�لة �مل�سلمني يف �أ�سقاع �لأر����ش وحمبتهم ، يقول جل وع���ال : ( َو�ْعَت�سِ
ُقوْ� َو�ْذُكُروْ� ِنْعَمَة �هلّلِ َعَلْيُك���ْم �إِْذ ُكنُتْم �أَْعَد�ء َفاأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم  ِبَحْب���ِل �هلّلِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
ُ �هلّلُ  ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ اِر َفاأَنَقَذُكم مِّ َن �لنَّ ْخَو�ًنا َوُكنُتْم َعَلَى �َسَفا ُحْفَرٍة مِّ َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه �إِ َفاأَ�سْ

َلُكْم �آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن ) ( �سورة �آل عمر�ن : 103 ) .
    �إن �ملتاأم���ل يف �لف���رتة �لر�هن���ة يلحظ حروًب���ا معلنًة وغري معلنٍة عل���ى �لإ�سالم ، 
وحماول���ًة لتقوي����ش �لإ�سالم وتفريغ���ه من حمت���و�ه �لعتقادي و�لعمل���ي و�خللقي وذلك 
لإدر�كه���م ما للدي���ن �لإ�سالمي و�لعقيدة �لإ�سالمية من دوٍر رئي�ٍش يف توحيد ر�ية �لأمة ، 

وِمن �أثٍر بارٍز يف هويتها �لثقافية و�ملحافظة عليها و��ستمر�رها .
ثانيا : اللغة العربية 

    ُتع���د �للغة ب�سكل ع���ام ُمَكِوًنا رئي�ًسا من مكونات �لهوية �لثقافية �إذ هي و�سيلة نقل 
�لرت�ث �لثقايف لالأمم عرب �لأجيال �ملختلفة .

    وق���د هي���اأ �هلل عز وجل للغ���ة �لعربية مكانًة �ساميًة مل حتَظ به���ا �أية لغة من لغات 
�لعامل عرب �لتاريخ ، حيث جعلها �هلل عز وجل لغة �لوحيني �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية 

َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن ) ( �سورة يو�سف : 2 ) . ا لَّ ا �أَنَزْلَناُه ُقْر�آًنا َعَرِبيًّ ، يقول جلَّ وعال : ( �إِنَّ
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كم���ا �أن �هلل عز وجل ربط �للغة �لعربية ب���اأد�ء بع�ش �لعباد�ت : كال�سالة ، و�لند�ء 
له���ا ، و�لأدعية بعدها ، و�ل�سهادتني ...�إل���خ ، لذلك فهي مهياأة �أن تكون لغًة عامليًة جتمع 
�أفر�د �ل�سعوب �لإ�سالمية حتت ر�يتها ، وجتعل لهم كياًنا متميًز� ، فالذين " يتكلمون لغة 
 Sulei- ) "  و�ح���دة ُي�سكلون كياًنا و�حًد� متكاماًل برو�بط متينة ، و�إن مل تكن غري مرئية

. (man,2003:31

   لذل���ك حتر�ش �لأمم على �ملحافظة على لغتها وتعليمها لأبنائها ، ودعم �نت�سارها 
ع عقوبة ( يف مايو 1994م )  ، كما تقاوم عملية �إ�سعافها و�ندثارها ، فهذه " فرن�سا ُت�َسرِّ
ملن ي�ستخدم غري �لفرن�سية يف �لوثائق و�مل�ستند�ت ،وو�سائل �لإعالم ، و�ملحالت �لتجارية 
، و�لأم���ة �لأملاني���ة حترم �لدر��س���ة يف جامعاتها بغري �لأملانية " ( �أب���و بكر ، 1996م 57: 
) ، كل ذل���ك م���ن �أجل بقاء �للغة �لتي جتمع ب���ني �أفر�دها ، ومُتثل هوية م�سرتكة بينهم ، 

وحتفظ �سخ�سيتهم ، وتاريخهم ، و�إرثهم �لثقايف ، وم�سدر وحدة �أمتهم .
   لذ� فالعالقة بني �للغة – ب�سكل عام – و�لهوية عالقة وثيقة ل ميكن �لف�سل بينها باأي 
�سكل من �لأ�سكال ، وتتاأكد تلك �لعالقة يف �للغة �لعربية وعالقتها بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية 
" فاللغة �لعربية لي�ست لغة قومية كما يريد �أن ي�سورها �أعد�وؤنا ومن نحى نحوهم ، ولكنها لغة 

دينية يجتمع حولها كل من ينتمي �إىل �لإ�سالم " ( عبد�لر�ز�ق ، 2014م :49 ) .
خ���ت �للغة �لعربي���ة �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية فه���ي " �لتي �سنعت وحدة     وق���د ر�سَّ
�لفك���ر ، ووح���دة �لعقل لأمم �ستى دخلت يف �لدين �لإ�سالم���ي ، فكانت �للغة �لعربية لهم 
وع���اء ح�سارًيا �سهر �أفكاًر� وفل�سفاٍت وعلوًما طبيعيٍة وجتريبيٍة يف بوتقة �ن�سهاٍر و�حدٍة 

هي �حل�سارة �لإ�سالمية " ( �ل�سرقاوي ، 2004م : 28 ) .
   وم���ن خالل ما �سبق جند �لعالق���ة بني �للغة �لعربية و�لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية 
عالق���ة وثيق���ة ل ميكن �لف�سل بينهما ب���اأي �سكٍل من �لأ�سكال ، وم���ن هنا يجب على كل 
م�سلم �أن يتعلَّم �للغة �لعربية بالقدر �لذي ميكنه من �أد�ء �ل�سالة بها ، كما �أنه حري به 
�أن ي�ستخدمه���ا يف كافة �سوؤونه ، ويعلمها لأفر�د �أمته ، ويحميها من �لإندثار و�لنح�سار ، 

ويفاخر ويفتخر بها .
ثالثا : القيم 

   �عتن���ى �لإ�سالم عناية خا�سة بالقيم عل���ى �ختالف �أنو�عها �خللقية و�لإجتماعية 
" �إنَّ من   : بقوله  �لأخالق  �أهمية  د �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – على  و�لعلمية و�لقت�سادية ، و�أكَّ
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

د  �أحبكم �إيلِّ �أح�سنكم �أخالًقا " ( ��لبخاري ، 1423ه� ، حديث رقم 3759 : 923) ، و�أكَّ
دق  �لإ�س���الم على متطلب���ات �لأخوة �لإميانية من �لنُّ�سح ، و�لإ�س���الح ، و�ل�سفح، و�ل�سِّ
 َ ُقو� �هللَّ ِلُحو� َبنْيَ �أََخَوْيُكْم َو�تَّ ا �مْلُوؤِْمُنوَن �إِْخَوٌة َفاأَ�سْ َ حم���ة... �إلخ ، فقال تع���اىل :( �إِمنَّ ، و�لرَّ
 � ن َق���ْوٍم َع�َسى �أَن َيُكوُنو� َخرْيً ِذيَن �آَمُنو� َل َي�ْسَخْر َقوٌم مِّ َلَعلَُّك���ْم ُتْرَحُموَن (10) َي���ا �أَيَُّها �لَّ
ْنُهنَّ َوَل َتْلِمُزو� �أَنُف�َسُكْم َوَل َتَناَبُزو� ِباْلأَْلَقاِب  � مِّ �َساء َع�َسى �أَن َيُكنَّ َخرْيً ن نِّ ْنُهْم َوَل ِن�َساء مِّ مِّ
امِلُوَن ) ( �سورة �حلجر�ت  ْ َيُتْب َفاأُْوَلِئَك ُهُم �لظَّ ِبْئ����شَ �ِل�ْس���ُم �ْلُف�ُسوُق َبْعَد �ْلإِمَياِن َوَمن ملَّ
: 11�10 )  ، وق���ال – علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم � : " من ل َيرحم ل ُيرحم " ( �لبخاري ، 
1423ه���� ، حديث رق���م 6013 : 1508 ) ، كما قال – ملسو هيلع هللا ىلص � : " طلب �لعلم فري�سٌة على 
كل م�سل���ٍم " ( �بن ماجة ، باب ف�س���ل �لعلماء و�حلث على طلب �لعلم ، حديث رقم 224 

، 1417ه� : 56 ) .
وق���ال – علي���ه �ل�سالة و�ل�س���الم � : " تب�سمك يف وجه �أخيك ل���ك �سدقٌة ، و�أمرك 
باملع���روف ونهيك عن �ملنكر لك �سدقٌة ، و�إر�س���ادك �لرجل يف �أر�ش �ل�سالل لك �سدقٌة 
،وب�س���رك �لرجل �ل���رديء �لب�سر لك �سدقٌة ،  و�إماطتك �حلج���ر و�ل�سوك و�لعظم عن 
�لطريق لك �سدقٌة ، و�إفر�غك من دلوك يف دلو �أخيك لك �سدقٌة " ( �لرتمذي ، 1425ه، 

حديث رقم 1963 : 579 ) .
 �إن �لقيم �لإ�سالمية " تنطلق من توجيهات �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، فهي قيم 
رباني���ة �مل�سدر و�لغاية، و�لعناية به���ا و�للتز�م بالعمل مبوجبها ه���و �ل�سبيل للمحافظة 
عل���ى �لهوي���ة و�سيانتها من �لذوبان، وم���ن ثم �ملحافظة على بق���اء �ملجتمع و��ستمر�ره " 

(�حلارثي ، 1439ه� : 13 ) . 
 وعل���ى ذل���ك فالتز�م �لفرد �مل�سل���م بالقيم و�لأخالق �لإ�سالمي���ة يف نف�سه لها �لأثر 
�لكبري يف �لتاأثري على �سائر �أفر�د �ملجتمع من حوله ومن ثم تعميق هذه �لقيم و�لأخالق 
�لإ�سالمي���ة يف نفو����ش كاف���ة �أف���ر�د �ملجتمع  مم���ا ينعك����ش بالإيجاب على �أف���ر�د �لأمم 

و�ل�سعوب �لأخرى .
رابعا : التاريخ الإ�شامي

    يعد �لتاريخ �لإ�سالمي من �ملقومات �لتي ترتكز عليها �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية، 
و�حلدي���ث عن �لتاريخ �لإ�سالمي هو حديث عن �لإ�س���الم نف�سه ، وعلمائه وجهودهم يف 
ن�س���ره ، و�لت�س���دي ملعادي���ه وحماربيه ، ومو�ق���ف �لأمم �لأخرى من �لأم���ة �لإ�سالمية ، 
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و�سبهاتهم و�أباطيلهم ، وتبدو �حلاجة ما�سة للرجوع لتاريجنا �لإ�سالمي �لأ�سيل يف وقتنا 
�حلا�س���ر �أكرث مما م�سى " �إذ ن�سط �أعد�ء �لإ�سالم يف �لهجوم على �لهوية �لإ�سالمية ، 
و�أث���ارو� �لعديد من �ل�سبهات و�لأباطيل حولها ، و�فتق���د �مل�سلمون �ليوم غالبا �سبل �لرد 
ر للهوي���ة �لإ�سالمية �أف�س���ل �ل�سبل و�أجنحها  عليه���م ، وم���ن ثم فالتاري���خ �لإ�سالمي يوفِّ
يف �لتعام���ل مع �أع���د�ء �لإ�سالم يف �لوقت �لر�هن فيما يثريونه ح���ول �لهوية من �أكاذيب 

و�ساللت " ( ع�ساف ، 2013م :261 ) .
�إن در��س���ة ومعرفة �لتاريخ لالأم���ة �لإ�سالمية من �أف�سل �ل�سب���ل و�أجنحها يف در��سة و�قع 
�لأمة �لإ�سالمية ، و�لتخطيط مل�ستقبلها ، كما �أنه �أف�سل �ل�سبل يف معرفة �أعد�ء �لأمة وتاريخهم 
، وكيفي���ة �لتعام���ل معه���م  ، فالتاري���خ هو " �ل�سج���ل �لثابت ملا�س���ي �لأمة ، ودي���و�ن مفاخرها 
وذكرياته���ا ، وه���و �آماله���ا و�أمانيها ، بل هو �لذي ميي���ز �جلماعة �لب�سري���ة بع�سها عن بع�ش ، 
ن���ون �أمًة و�حدًة ، فالتاريخ  ف���كل �لذين ي�سرتكون يف ما����شٍ و�حٍد يعتزون ويفتخرون مباآثره ُيَكوِّ
�مل�سرتك عن�سٌر مهٌم من عنا�سر �ملحافظة على �لهوية �لثقافية " ( �ملاحي ، 2007م :654 ) . 

- املواطنة مفهومها وقيمها :
اأ - املواطنة :

    �ملتتب���ع للموؤلف���ات و�لبح���وث �لت���ي تناولت مفه���وم �ملو�طنة يجد تن���وع تعريفات 
�ملو�طن���ة وتعددها تبًع���ا لرتكيز و�هتمام���ات �ملوؤلفني و�لباحثني ، فمنه���م ٌيَغلِّب �جلانب 
�جلان���ب �ل�سيا�سي يف تعريف �ملو�طنة ، ومنهم م���ن ٌيَغلِّب �جلانب �لقانوين ، ومنهم من 
���ب �جلان���ب �لأمن���ي ، ومنهم من ٌيَغلِّب �جلان���ب �لفكري و�لثقايف ، ومنه���م من ٌيَغلِّب  ٌيَغلِّ
�جلانب �لجتماعي ،  �إل �أن كثرًي� من تلك �لتعريفات ت�سرتك يف ثالثة �أموٍر رئي�سيٍة هي 
: �لتاأكي���د على �ل���ولء و�لنتماء ، و�مل�ساركة �ملجتمعي���ة ، و�لدميقر�طية �لتي تكفل للفرد 

حياًة كرميًة توؤمن له حقوقه ، وتدفعه للقيام بو�جباته �مللقاة على عاتقه .
ف قامو�ش م�سطلحات �لعلوم �لجتماعية �ل�سامل �ملو�طنة باأنها : " مكانة     وقد عرَّ
�أو عالق���ة �جتماعية بني �سخ�ش طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي ، يقدم فيها �لطرف �لأول 
م���ن خالل هذه �لعالق���ة �لولء ، ويقدم �لط���رف �لثاين �حلماية ، ويح���دد هذه �لعالقة 

�لقانون " ( �ل�سالح ، 1999م :88 ) .
فته���ا �ملو�سوع���ة �لعربية �لعاملية ( 1996م :311 ) باأنها : " ��سطالح ي�سري �إىل   وعرَّ

�لنتماء �إىل �أمٍة ووطٍن " .
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فها �أو�سلر و�ستاركي (  osler &starkey,2005:65 ) باأنها : �لرتباط �لر�سمي    وعرَّ
���ٍة �أو دول���ٍة معينٍة مع ما ي�ساح���ب هذ� �لرتباط من �لتمتع بحق���وٍق وو�جباٍت وُفر�ٍش  باأمَّ

وحمايٍة وم�سوؤوليات.
فها م�سطلح معجم ع�سر �لعوملة باأنها : " �لدور �لإيجابي للفرد ب�سفته مو�طًنا  وعرَّ

.  (  450  : 2003م   ، عبد�لكايف   )"
  وي���رى ديفيز و�أوث���ر (Davies,other ,2005 :395 ) ب���اأن �ملو�طنة : مركب يحتوي 

على عنا�سر خمتلفة من �لَهِوَيات و�حلقوق و�لو�جبات .
    فاملو�طن���ة م�سطل���ح يطلق عندما تك���ون عالقة �لفرد بوطن���ه �إيجابية ، وعندما 
يق���وم كل منهما ب���اأد�ء و�جباتهما جتاه �لآخر ، ويتمتع كل منهما بحقوقه ، وتلك �حلقوق 
و�لو�جبات هي �أمور ت�سربها �لأفر�د منذ �سغرهم يف تربيتهم و تعليمهم ، و�كت�سبوها من 

�أعارفهم وعاد�تهم �لتي ورثوها ، بالإ�سافة �إىل ما ُي�َسنُّ من قو�ننٍي و ت�سريعاٍت .
ب - قيم املواطنة  

تع���د قيم �ملو�طنة من �أه���م �ُسبل �ملحافظة على �لوطن وبقائه ، ودعم منوه وتطوره، 
كم���ا �أنها من �أهم �سب���ل مو�جهة �لتحدي���ات �لتي تو�جهها �لأوط���ان يف ع�سرنا �حلايل 
و�ملتمثل���ة يف �لتاأث���ري �ل�سلب���ي  لالنفتاح ، و�لتق���دم �لتكنولوجي ، و�لإع���الم �ملفتوح على 

�لعامل، و�لتي رمبا يكون لها تاأثري�ت �سلبية على �لأوطان . 
ف���ت قيم �ملو�طنة باأنها : " جمموعة �ل�سل���وك و�لأفعال و�لأخالق و�لعاد�ت   وق���د ُعرِّ
�لت���ي ميار�سه���ا �ل�ساب عند تفاعله مع �ملو�قف و�خل���رب�ت �ملختلفة ويكون لها تاأثري على 
�أف���كاره ومعتقد�ته �لتي حتدد �سلوك���ه نحو �حلقوق و�لو�جبات �لتي يحويها �لإنتماء لهذ� 

�لوطن " ( �ل�سلمي ، 2016م : 8 ) .
ف���ت باأنها : " مايقدم���ه �لفرد م���ن ولٍء و�نتماٍء و�عتز�ٍز لوطن���ه ، و�لتز�ٍم   كم���ا ُعرِّ
باحلق���وق و�لو�جبات ، ووعيه بالدميقر�طي���ة و�أ�سكالها ، و�حلر�ش على �مل�ساركة يف َحلِّ 

م�سكالته وحتقيق �أمنه و��ستقر�ره " ( �لدنادنة ، 2007م : 8 ) .
ل �سلوكيات و�أفعال �لأفر�د  فقي���م �ملو�طنة جمموعٌة من �ملعاين و�ملفاهيم �لت���ي ُت�سِكّ
، و تعك����ش م���دى �رتباطهم بوطنهم ( دولتهم ) ، وت�سه���م يف �إعد�دهم ليكونو� مو�طنني 

�ساحلني ، م�سهمني يف نه�سته وتقدمه 
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ها �لبع�ش م���ن �أهم �أ�سباب  ولأهمي���ة �ملو�طن���ة وتن�سئة �لأفر�د عل���ى ِقَيِمها فقد عدَّ
وجود �ملدر�سة �حلديثة ( مغيث ، 2017م : 127 ) . 

وتع���د �ملو�طن���ة يف ت�سكيلها عبارة ع���ن منظومة من �لقيم �لتي حت���ث �ملو�طن على 
�لقيام بو�جباته و�لتز�ماته جتاه �لوطن و�لتمتع باحلقوق .

�إن قيم �ملو�طنة من �أهم �سبل مو�جهة حتديات �لقرن �حلادي و�لع�سرين ، حيث �إن 
�لتقدم �حلقيقي للوطن يف ظل حتديات �لقرن �جلديد ت�سنعه عقول و�سو�عد �ملو�طنني 
، ومن ثم فاإن �إك�سابهم قيم �ملو�طنة يعد �لركيزة �لأ�سا�سية للم�ساركة �لإيجابية و�لفعالة 
يف �لتنمي���ة �لجتماعي���ة و�لقت�سادية و�ل�سيا�سي���ة لكل من �لفرد و�ملجتم���ع ( م�سرف ، 

. ( 286: 2007
وت�ستند �ملو�طنة على جمموعة من �لقيم �لأ�سا�سية منها مايلي :

1 – النتماء والولء للوطن :
ن لدى �لفرد باأنه جزٌء من        �لنتم���اء للوط���ن يف �أ�سا�سه هو �سعوٌر و�إح�سا�ٌش يتك���وَّ
�لوط���ن �ل���ذي يعي�ش في���ه ، ويتفاعل معه ، ويتم�س���ك بثقافته ، ومن ثم يك���ون ولوؤه لهذ� 
�لوطن دون غريه من �لأوطان ، فيفرح لتقدمه و�زدهاره ، ويتاأملَّ ملا ي�ساهده من مظاهر 
�لف�ساد و�لتخلف ، ويكره من يعاديه �أو ينتق�سه ، وي�سعر بالغربة عندما ت�سطره �لظروف 

ملفارقته �أو �لبعد عنه فرتة من �لزمن .
و�لنتم���اء للوطن هو �نتماء للمجتمع بكل فئات���ه ، و�لأر�ش �لتي ن�ساأ عليها �ملجتمع ، 
و�حلكوم���ة �لتي تديره وتعن���ى مب�ساحله ، و�لولء يزيد من ُحبِّ �لف���رد لوطنه ، ويدفعه 

لالن�سغال به ، و�لهتمام بق�ساياه ، و�لدفاع عنه ، و�لإ�سهام يف رقيه ومنوه .
ويوؤك���د �لنتماء ح�سور جمموعة متكامل���ة من �لأفكار و�لقي���م و�لأعر�ف و�لتقاليد 
�لت���ي تتغلغل يف �أعماق �لفرد فيحيا به���ا وحتيا به ، حتى تتحول �إىل وجوٍد حم�سو�ٍش كاأنه 

�لهو�ء يتنف�سه وهو ل ير�ه ( �مل�ساط ، 1995م ، :17 ) .
فالنتماء قيمة مكت�سبة يولد �لفرد جمرًد� منها ثم يكت�سبها خالل مر�حل منوه نتيجة 
ن لديه �سعور يدفع���ه �إىل �لرتباط باجلماعة �لإن�سانية  تفاعل���ه م���ع �ملحيطني به مما ُيَكوِّ
م���ن خالل جمموعة م���ن �لعو�مل و�مل�سالح �مل�سرتك���ة �لتي تنبع من قي���م �ملجتمع وتلزمه 
بالعم���ل ل�سالح �جلماعة �لإن�سانية ( �ملهدي، 1993م :901 ) ، لذ� يقع هنالك عبٌء كبرٌي 
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عل���ى �ملوؤ�س�سات �لرتبوية �ملختلف���ة يف تكوين �لنتماء للوطن عند �لأف���ر�د ، ومتابعته عرب 
ن �لولء عنده ، وي�سبح  ب لدى �لأفر�د ، ومن ثم يتَكوَّ �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة حتى يت�سرَّ

ولءه �لأول و�لأخري لهذ� �لوطن م�سحيا بنف�سه يف �سبيل بقاءه و�سالمة �أر��سيه . 
2 – امل�شاركة املجتمعية :

      تعد �مل�ساركة يف �لأعمال �ملجتمعية �لتي يحتاجها �لوطن ِمن �أهمِّ قيم �ملو�طنة، 
ومن �أبرز �لقيم �لفرعية لقيمة �مل�ساركة �ملجتمعية ما يلي :

التكافل الجتماعي : يعد و�سول �أبناء �لوطن �لو�حد �إىل �لتكافل �لجتماعي مظهًر�  اأ –  
من مظاهر �ملو�طنة �ل�سادقة ، وموؤ�سًر� قوًيا لتو�فر قيم �ملو�طنة بني مو�طنيه .

و�لتكافل �لجتماعي ل يتوقف على �جلانب �ملادي بل متتد مظلته لت�سمل جو�نب كثريٍة   
ومتع����ددٍة ، مثل : �مل�سورة و�لن�سيحة و�لود و�مل�سارك����ة يف �لأحز�ن وغريها ، ومن هنا 
فاإن����ه يجب على كل فرد �أن يكون له دوًر� �إيجابًي����ا وموؤثًر� يف �ملجتمع ، فيعمل على حلِّ 

م�سكالت جمتمعه �ملزمنة كالفقر و�لبطالة وغريها ( �أبو �سليمة ،2009م : 49 ) .
العمل التطوعي :  ويق�سد به ذلك  " �لن�ساط �لإر�دي �لذي يقدم ب�سورة فردية  ب –  
�أو جماعية ، وينطلق من م�سوؤوليٍة �أخالقيٍة و�جتماعيٍة مل�ساعدة �لآخرين ، وخدمة 

وتنمية �ملجتمع دون �لنظر �إىل �لعائد �ملادي "  ( �ل�سناوي ، 2010م : 12 ) .
يوؤث���ر �لتطوع يف �لن�سق �لقيم���ي لالأفر�د و�أحد �ملوؤ�سر�ت �لد�لة على م�ستوى ن�سج   
�ل�سع���ور باملو�طن���ة و�لنتماء للوطن ، كم���ا ميثل �لتطوع تعب���رًي� �سادًقا عن قدرة 
�لأف���ر�د على �لتعاون و�لت�سارك خارج �لرتباطات �لتقليدية ، وَيْعرُبُ بولء �لأفر�د 
م���ن �لوحد�ت �لجتماعية �ل�سيقة كالعائل���ة و�لقبيلة �إىل د�ئرٍة �أو�سٍع من �لنتماء 

للبيئة �لجتماعية و�لوطن ( �ل�سرحان و�جلر�يدة ، 2016م : 19 ) .
الدمييقراطيــة وامل�شاركــة ال�شيا�شيــة :  تع���د �إتاح���ة �لفر�س���ة لأبن���اء �لوط���ن  ج –  
للم�سارك���ة �ل�سيا�سية �سو�ء يف جمل����ش �ل�سورى �أو جمال�ش �ملناط���ق و�لإمار�ت �أو 
�ملجال�ش �لبلدية �أو جمال�ش �جلمعيات �خلريية وجلان �لتنمية �لجتماعية ...�إلخ 
مب���ًد�أ �أ�سا�سًيا من مب���ادئ تنمية �ملجتمع ، و�إتاحة �لفر�سة لأبناء �لوطن ليختربو� 
ذو�ته���م وقدر�تهم خلدمة وطنهم ، كما �أنه���ا و�سيلة تنمي يف �لإن�سان حبه لوطنه 

حيث ي�سعر بقربه من قادة وطنه ، كما ي�سعر عن كثب باآمال وطنه و�آلمه .
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احــرتام القوانــني وامل�شــاواة : تق���وم �ملو�طنة يف �أح���د جو�نبه���ا �لرئي�سية على  د –  
�ح���رت�م �لقو�نني و�لمتثال لها و�لقناعة باأنها مل ت�سن تلك �لقو�نني �إل للم�سلحة 

�لعامة للوطن ، و�أن �أية �خرت�ٍق لها يوؤدي �إىل �إ�سعاف �ملجتمع وتاأخر تقدمه .
كم���ا �أن �حرت�م �لقانون يعني يف مدلوله �أن ينزل جميع �أفر�د �ملجتمع على مقت�ساه 
دون �أدن���ى �عتباٍر ل�سفاتهم �لر�سمية �أو مو�قفهم �لجتماعية ، �أما �إذ� �أعفي �أحد �أفر�د 
�ملجتم���ع �أو جمموعة منهم من �خل�سوع لهذ� �لقانون فاإن ذلك يزعزع ركًنا �أ�سا�سًيا من 

�أركان �لعد�لة �لقانونية ( �أبو �ملجد ، 1990م :65 ) .
و�ملق�س���ود مببد�أ �مل�س���او�ة هو �أن يكون جميع �لأفر�د �ملكون���ني ملجتمع ما مت�ساويني 
يف �حلق���وق و�حلريات و�لتكاليف و�لو�جبات �لعامة ، غ���ري �أن هذه �مل�ساو�ة هي م�ساو�ة 
قانوني���ة ، ولي�ست م�ساو�ًة فعليًة ، بحيث يخ�سع �لأف���ر�د �لذين تتماثل ظروفهم للقو�عد 
نف�سه���ا يف �ساأن �حلريات و�حلقوق �لعام���ة ولي�ست م�ساو�ًة فعلي���ًة بحيث تطبق �لقو�عد 
ذ�ته���ا عل���ى جمي���ع �لأفر�د مهما تباين���ت �لظروف �لت���ي يخ�سع لها كل منه���م ( �لعو� ، 

1989م: 226 ) .
3 – احلرية وامل�شوؤولية : 

      تع���د �حلري���ة من �لركائ���ز �لأ�سا�سية �لتي ل تقوم �ملو�طن���ة ب�سكل جيد بدونها ، 
ن له �لر�سا ، وجتعله ع�سًو�  فاحلرية تعزز �لثقة لدى �ملو�طن ، وت�سعره بالطماأنينة ، وُتَكوِّ
فاعاًل يف جمتمعه ، " وحتر�ش �ملجتمعات �ملتقدمة على توفري قدر من �حلرية لأفر�دها 
مب���ا ي�سمح لإ�سباع  �حلقوق و�لوف���اء باللتز�مات �ملجتمعية �لتي تتطلبها �أدو�ر �ملو�طنني 

.  (  696: 2011م  حمد�ن،   ) "
و�نطالًق���ا من �ملقول���ة �ل�سهرية ( �لإن�سان مدين بطبعه ) فاإن هذ� يحتم على �لفرد 
�ل�س���وي �أن يبني ج�سوًر� م���ن �لعالقات مع �لأفر�د من جن�س���ه يف �أ�سرته ومع �أقر�نه ويف 
جمال عمله ويف لقاء�ته مع �أفر�د �ملجتمع وم�سوؤوليه ، وهذ� يحتم �أن يكون للفرد م�ساحة 

من �حلرية للتعبري عن ر�أيه و�سماع �لأر�ء �لأخرى من �لآخرين حوله .
و�مل�سوؤولي���ة هي �سع���ور مقرتن باإح�سا�ش �لفرد باحلرية و�لق���درة على �تخاذ �لقر�ر 
، وه���و �سعور يخل���ق �لو�جب نحو �لآخر وما ي�سدر عنه باعتب���اره كائًنا عاقاًل قادًر� على 
�لتمييز بني �خلطاأ و�ل�سو�ب يف �لعرف �لجتماعي �ل�سائد ، وباعتباره حًر� ومالًكا ملا هو 

م�سوؤول عنه ( �ملجيدل ، 2005م : 11 ) .



295
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

الدرا�شات ال�شابقة :
يف �سوء مر�جعة �لأدب �لرتبوي و�لدر��سات �ملتعلقة بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية وقيم 
�ملو�طنة تو�سل �لباحث �إىل بع�ش �لدر��سات ،و�سوف يتم عر�سها يف حمورين �أ�سا�سيني :

اأوًلأ : املحور الأول : درا�شات تناولت الهوية الثقافية الإ�شامية
تع���ددت �لدر��سات �لتي �تخ���ذت من �لهوية �لثقافية �لإ�سالمي���ة مرتكًز� رئي�ًسا لها 

ومن �أبرز هذه �لدر��سات ما يلي : 
درا�شة �شا�شاكي ( sasaki,2004 ) و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على �جتاهات ومو�قف 
�ليابانيني جتاه �لأخري���ن  ومدى �هتمامهم بهويتهم �لوطنية ، و��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �أطفال �ليابان �أكرث �إيجابية ومو�قفهم �أكرث 
�نفتاًح���ا جت���اه �لآخرين من �ل�سب���اب �لبالغني ومن �لآباء ، و�أن جي���ل �ل�سباب يف �ليابان 
�أك���رث مو�كبًة للع�سر �حلديث يف مو�قفهم و�آر�ئه���م فيما يتعلق بالعامل من حولهم ، كما 

تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل وجود �هتماٍم ملحوٍظ بالهوية �لوطنية �ليابانية .
ودرا�شــة التميمــي ) 2006م ( و�لتي حاولت �لك�سف ع���ن مفهوم �لهوية �لإ�سالمية 
، وم�سادره���ا ، ومقوماتها ، و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �ل�ستقر�ئي و�لتحليلي ، وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل �أن �لهوية �لإ�سالمية هي �ل�سمات و�خل�سائ�ش و�ل�سلوكيات �ملميزة لالأمة 
�لناجت���ة عن تفاعل �مل�سلم مع �لعقيدة و�ل�سريعة ، و�أنَّ م�سادرها �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة 
�لنبوي���ة ، ك���م تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أنَّ �لهوية �لإ�سالمي���ة تقوم على مرتك���ز�ٍت �أهمها 

�لعقيدة و�ل�سريعة و�لأخالق وثقافة �لأمة وتاريخها �إ�سافة �إىل �للغة �لعربية .
ودرا�شــة عبدالرحيم وباوانتيه ( A.Rahim &Pawanteh.2009 ) و�لتي هدفت �إىل 
�لتعرف على �لعالقة بني و�سائل �لإعالم و�خرت�ق �لهوية �لثقافية عند �ل�سباب  ، و��ستخدم 
�لباحث���ان �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل �أن �ل�سباب يق�سون عدًد� كبرًي� 
م���ن �ل�ساعات �أمام و�سائ���ل �لإعالم على �خت���الف �أنو�عها ، و�أن �خ���رت�ق و�سائل �لإعالم 
�خلارجية كان له �آثار �سلبية و�إيجابية على حد �سو�ء يف بناء �لهوية �لثقافية لدى �ل�سباب .
ودرا�شــة القرين ) 1430هـ ( و�لتي حاولت �لتعرف على م�سوؤولية �ملدر�سة �لثانوية 
يف �ملحافظ���ة عل���ى �لهوية �لإ�سالمية يف ظل �لعوملة ، و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سفي 
�مل�سح���ي ، وتو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن م���ن �أبرز م�سوؤولي���ات معلم �ملرحل���ة �لثانوية حّث 
�لط���الب على �لعت�س���ام بكتاب �هلل و�سنة ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ومنهج �ل�سلف �ل�سالح ، و�أن من 
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�أب���رز م�سوؤوليات �إد�رة �ملدر�سة هي ح�ش �لطالب عل���ى �للتز�م بالقيم �لإ�سالمية، كما 
تو�سل���ت �لدر��سة �إىل �أن من �أبرز م�سوؤوليات �لتوجيه و�لإر�ساد هي تقدمي مناذج تربوية 
من �لقدو�ت ،و �أن من �أبرز م�سوؤوليات �لن�ساط �ملدر�سي تنظيم حلقات وم�سابقات حفظ 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية  .
ودرا�شة بيميد وماكيند ( Pemede ,&Makinde.2011 ) و�لتي هدفت �إىل �لتعرف 
عل���ى تاأثري �لعوملة على �لتقبل لثقافة �أجنبية �أخرى  ، و��ستخدم �لباحثان �ملنهج �لو�سفي 
�مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن طالب �ملرحلة �جلامعية لديهم م�ستوى عال من �لتقبُّل 
لثقافة �أجنبي���ة �أخرى يف جمالت �للغة و�لأ�سماء و�ملاأكولت ، كما تو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل وجود م�ستوى منخف�ش من �لتقبُّل للثقافة �لأجنبية يف جمال �مللب�ش و�لفن �ملو�سيقي .
ودرا�شــة �شريفــي ) 2012م ( و�لتي حاولت �لتعرف عل���ى دور �ملوؤ�س�سات �لرتبوية يف 
بن���اء �لهوية �لإ�سالمية لدى �ل�سباب يف ظل �لتحديات �ملعا�سرة ، و��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�لو�سف���ي �لتحليل���ي ، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل �أن مفه���وم �لهوية يف �لإ�س���الم يتميز بتكامل 
معطياته �لإميانية و�لثقافية و�لجتماعية ، كما يتميز ب�سموله لالإنتماء �لجتماعي و�لوطني 
�سم���ن �إطار �لنتم���اء �لديني ، و�أن �لنُّظم و�لرب�مج �لرتبوي���ة بحالتها �لر�هنة قا�سرًة عن 
مو�جهة تلك �لتحديات �لتي تو�جه �لهوية �لإ�سالمية ، كما تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �مل�سجد 

و�ملدر�سة و�لأ�سرة من �أبرز �ملوؤ�س�سات �ملوؤثرة يف  بناء �لهوية �لإ�سالمية لل�سباب .
ودرا�شــة القرزعــي ) 2014م ( : و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف على و�ق���ع �للتز�م 
بالهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمي���ة يف �سوء �لوعي بالتاأث���ري�ت �لثقافية للعومل���ة لدى طالبات 
جامع���ة �لق�سي���م ، و�لك�سف عن �أكرث مقومات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية تاأثًر� بالعوملة 
�لثقافي���ة ، و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سف���ي �مل�سحي ، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل �لتز�م 
طالبات جامعة �لق�سيم بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية يف �سوء �لوعي بالتاأثري�ت �لثقافية 
للعوملة �إل �أن درجة �لتز�م �لطالبات بالهوية �لثقافية تقل عن م�ستوى وعيهن بالتاأثري�ت 
���ه توجد فروٌق ذ�ت دللة �إح�سائية بني و�قع �لتز�م طالبات جامعة  �لثقافي���ة للعوملة ، و�أنَّ
�لق�سي���م بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية يف �سوء وعيه���ن بالتاأثري�ت �لثقافية للعوملة تعزى 
�إىل متغري مقر �لدر��سة ل�سالح طالبات كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية يف بريدة .
ودرا�شة احلارثي ) 1439هـ ( و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على درجة �إ�سهام �أع�ساء 
هيئ���ة �لتدري�ش يف تنمي���ة �لوعي مبقومات �لهوي���ة �لإ�سالمية لدى طلبته���م ، و��ستخدم 
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�لباح���ث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��س���ة �إىل �أن درجة �إ�سهام �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ش يف تنمية �لوعي مبقومات �لهوية �لإ�سالمية لدى طلبتهم جاءت متو�سطة ، كما 
�أظه���رت �لنتائ���ج عدم وجود فروٍق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة بني ��ستجاب���ات عينة �لدر��سة 
� تبع���ا ملتغري �لنوع و�لتخ�س�ش و�مل�ستوى �لأكادميي � ح���ول درجة �إ�سهام �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ش يف تنمية �لوعي مبقومات �لهوية �لإ�سالمية . 
ثانًيا : املحور الثاين :  درا�شات تناولت قيم املواطنة 

تع���ددت �لدر��س���ات �لتي �تخذت من قيم �ملو�طنة مرك���ًز� رئي�ًسا لها ومن �أبرز هذه 
�لدر��سات ما يلي : 

ودرا�شة �شيجناثي ( segnatehi,1999 ) : و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على دور منهج 
�لرتبي���ة �لوطنية يف حتقيق �ملو�طنة و�مل�ساركة �لجتماعية ل���دى طلبة �ملرحلة �لثانوية ، 
و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لطالب يفتقرون 
للمعلومات �لأ�سا�سية ولديهم �سعف يف �مل�ساركة يف �لفعاليات �لجتماعية قبل در��ستهم 

ملنهج �لرتبية �لوطنية ، و�أنها تغريت ب�سورة �إيجابية بعد در��ستهم لذلك �ملنهج .
درا�شــة ال�شويحــات ) 2003م ( : و�لتي هدف���ت �إىل �لتعرف على درجة متثل طلبة 
�جلامع���ات �لأردني���ة ملفاهيم �ملو�طن���ة ، و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سف���ي �مل�سحي ، 
وتو�سلت �لدر��سة �إىل ن�سبة ( 62% ) من �لعينة فقط هم من تت�سح لهم مفاهيم �ملو�طنة 
، وكذل���ك تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود عالقٍة ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة يف متغري�ت �لدر��سة 
تع���زى جميعه���ا ل�سالح �لطلبة �لذكور ، ول�سالح �لطلب���ة �ملتفوقني بح�سول �آبائهم على 
م�ست���وى تعليمي �أعل���ى ، و�لطلبة من �أبن���اء �ملدن ، و�لطلبة �لذي���ن تخرجو� من مد�ر�ش 

خا�سة ، و�لطلبة خريجي �لعلوم �لإن�سانية .
ودرا�شة ماجيك ( Magick,2007 ) : و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على تاأثري �جلامعة 
يف تعلي���م �لطالب حقوق وو�جب���ات �ملو�طنة و�أدو�رهم يف �ملجتم���ع ، و��ستخدم �لباحث 
�ملنه���ج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن من �لأمور �لتي ت�سهم يف غر�ش قيم 
�ملو�طن���ة لدى �لطالب �جلامعيني و�لتي ميكن �إرجاعها للجامعة هي : ممار�سة �لطالب 
لالأن�سط���ة �لطالبية �ملختلفة د�خل �جلامعة ، و��سرت�كه���م يف �حلو�ر�ت و�ملناق�سات مع 
�لأ�سات���ذة ، و�إ�سر�كهم يف ق�سايا وم�س���كالت �ملجتمع وفهم �ملو�سوعات �لجتماعية �لتي 
ت���دور يف �ملجتم���ع ، و�إعد�دهم للتعامل �لأمثل م���ع �لتحديات �لت���ي تو�جههم ،وتعليمهم 

�لأ�سلوب �لدميقر�طي . 
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ودرا�شــة ال�شيد واإ�شماعيل ) 2010م ( و�لتي حاولت �لتعرف على دور �جلامعة يف 
توعية �لطالب مبب���ادئ �ملو�طنة ، و��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل �أن �جلامع���ة ل ت�سهم ب�س���ورٍة فاعلٍة يف توعية �لطالب مبب���ادئ �ملو�طنة 
، و�أن���ه ينبغي تفعيل �لأن�سط���ة �لأكادميية وغري �لأكادميية يف �جلامع���ات تعزيًز� ملبادئ 

�ملو�طنة و�ملحافظة عليها . 
ودرا�شــة القحطــاين ) 2010م ( : و�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى م�ستوى قيم 
�ملو�طن���ة لدى �ل�سباب �ل�سع���ودي و�إ�سهامها يف تعزيز �لأمن �لوقائي ، و��ستخدم �لباحث 
�ملنه���ج �لو�سف���ي �مل�سحي ، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل �رتف���اع قيمة �مل�سارك���ة ، حيث �أ�سار 
غالبي���ة �ملبحوث���ني �إىل �أنَّ قيمة �مل�ساركة م���ن قيم �ملو�طنة �لتي ت�سه���م يف تعزيز �لأمن 
�لوقائ���ي ، �أما يف �جلان���ب �ل�سلوكي فقد كانت ذ�ت م�ستوى مت���دٍن و�أن غالبية �ملبحوثني 
مييل���ون �إىل تق���دمي �مل�ساعدة لالآخرين ، كما تو�سلت �لدر��س���ة �إىل �أنَّ غالبية �ملبحوثني 

يتقيدون بالأنظمة و�لتعليمات خارج �لوطن ب�سورة �أف�سل .
ودر��س���ة زي���د�ن ( 2011م ) : و�لتي هدفت �إىل �لتع���رف على �لدور �لرتبوي ملر�كز 
�ل�سب���اب يف تنمية قيم �ملو�طنة ، و��ستخدم �لباحث �ملنه���ج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل �إيجابية �لدور �لذي تقوم به مر�كز �ل�سب���اب يف تنمية قيم �ملو�طنة ب�سكل 
ع���ام، و�أن �أكرث تلك �لقيم �إيجابية هي يف تنمية قي���م �مل�سوؤولية �لجتماعية تليها تدعيم 
قيم �لولء و�لنتماء ، كما تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �أقل تلك �لقيم �إيجابية هي تعزيز قيم 

�حلقوق و�لو�جبات جتاه �لبيئة .
ودر��سة �لكندري و�آخرون ( 2011م ) : و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على قيم �لنتماء 
�لوطن���ي و�ملو�طنة لدى عينة م���ن �ل�سباب �لكويتي ، و��ستخ���دم �لباحث �ملنهج �لو�سفي 
�مل�سح���ي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل وجود عالق���ة �إح�سائية �إيجابية بني قيم �لنتماء وقيم 
�ملو�طن���ة �لعامة بجمي���ع �أبعادها ، وكذلك تو�سلت �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة �إح�سائية 
�إيجابي���ة ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائي���ٍة بني قيم �لنتم���اء ومتغ���ري �مل�ستوى �لتعليم���ي و�مل�ستوى 
�لقت�س���ادي ، ومل تك�سف �لدر��سة وجود فروٍق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني �لذكور و�لإناث 

من فئة �ل�سباب يف معدلت قيم �لنتماء و�ملو�طنة . 
ودر��س���ة عمر�ن ( 2016م ) : و�لتي هدف���ت �إىل �لتعرف على مدى �عتماد �ل�سباب 
�جلامعي �مل�سري على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �إك�سابهم قيم �ملو�طنة ، و��ستخدم 
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�لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي ، وتو�سلت �لدر��سة �إىل تو�فر قيم �ملو�طنة لدى �ل�سباب 
�جلامع���ي �مل�سري و�كت�سابها من خالل ��ستخد�مه���م ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي ، و�إىل 
وج���ود عالقٍة �رتباطيٍة ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني زيادة �عتماد �ل�سباب يف �حل�سول على 
�ملعلومات عن �لق�سايا �ل�سيا�سية عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي و�إك�سابهم قيم �ملو�طنة 
، كم���ا تو�سلت �لدر��س���ة �إىل وجود فروٍق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة ب���ني �عتماد �ل�سباب على 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي و�إك�سابهم قيم �ملو�طنة ل�سالح �لإناث .
يف �س���وء م���ا مت عر�سه م���ن در��سات �سابق���ة ذ�ت �سلة مبو�س���وع �لدر��سة �حلالية 
يت�س���ح �أن هناك �لكثري م���ن �لدر��سات �لتي تناولت �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية وكذلك 
قيم �ملو�طنة ، وياأتي ذلك ��ست�سعاًر� من �أ�سحاب تلك �لدر��سات باأهمية �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمية وكذلك قيم �ملو�طنة يف ��ستقر�ر �ل�سعوب ومنوها ومتيزها ودورها يف مو�جهة 
�لتحديات �ل�سلبية لإفر�ز�ت �لعوملة ، وكذلك لإفر�ز�ت �لقرن �حلادي و�لع�سرين �ملتعددة 

�لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية .
فقد جاءت الدرا�شات املتعلقة بالهوية الثقافية الإ�شامية كما يلي  :

ركزت معظم �لدر��سات على �لأخطار �لتي تهدد �لهوية ويف مقدمتها �لعوملة وو�سائل �لإعالم 
 ، كم���ا يف در��س���ة كل من : عبد�لرحيم وباو�نتي���ه ( A.Rahim &Pawanteh.2009 ) ، و�لقرزعي  

( 2014م ) ، و بيميد وماكيند ( Pemede ,&Makinde.2011) ، و�لقرين ( 1430ه� ) .
�نطلق���ت معظم �لدر��سات من مفهوم �لهوية �لثقافية لإبر�ز مالحمها وو�قعها كما يف 
در��سة : �لتميمي ( 2006م ) ، ودر��سة �لقرين ( 1430ه� ) ، ودر��سة �سريفي ( 2012م ) .
زت در��سة كل من : �سريفي ( 2012م ) و �حلارثي ( 1439ه� ) على تنمية وبناء  ركَّ
�لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمية ، حي���ث تناولت در��سة �سريف���ي ( 2012م )  دور �ملوؤ�س�سات 

�لرتبوية ، ودر��سة �حلارثي ( 1439ه� ) دور ع�سو هيئة �لتدري�ش .
�تفقت �لدر��سة �حلالية يف �ختيارها لبعد �لعينة وطبيعة �ملرحلة �لتي طبقت عليها 
قت  �لدر��س���ة مع در��س���ة �حلارثي ( 1439ه ) ، ودر��سة �لقرزع���ي ( 2014م ) حيث ُطبِّ

على �ملرحلة �جلامعية .
�ختلف���ت ه���ذه �لدر��سة م���ع در��سة �لقرزع���ي ( 2014م ) يف �أنه���ا �سملت �لطالب 
و�لطالبات على خالف در��سة �لقرزعي و�لتي �قت�سرت على �لطالبات ، كما �أن �لدر��سة 
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�حلالية �تفقت مع در��سة �حلارثي ( 1439ه� ) يف �خت�سا�سها بكلية �لرتبية دون غريها 
من �لكليات على خالف در��سة �لقرزعي ( 2014م ) و�لتي �سملت كليات متنوعة .

اأما ما يتعلق بالدرا�شات املتعلقة بقيم املواطنة فنجد ما يلي  :
���زت معظ���م �لدر��سات على �لعو�مل �لت���ي ت�سهم يف تنمية قي���م �ملو�طنة ، لكنها  ركَّ
تتباي���ن فيما بينه���ا فدر��سة �سيجناث���ي ( Segnatehi,1999 ) تناولت دور منهج �لرتبية 
�لوطنية ، ودر��سة عمر�ن ( 2016م ) تناولت دور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ، ودر��سة 
ماجي���ك ( Magick,2007 ) ودر��سة �ل�سيد و�إ�سماعيل ( 2010م )  تناولتا دور �جلامعة 

، ودر��سة زيد�ن ( 2011م ) تناولت دور مر�كز �ل�سباب  .
وبحث���ت در��سة �ل�سويح���ات ( 2003م ) ودر��سة �لقحط���اين ( 2010م ) ، ودر��سة 
�لكن���دري  ( 2011م ) يف درج���ة متثل قيم �ملو�طنة و�تفقت معه���م �لدر��سة �حلالية يف 

ذلك لكنها �ختلفت عنهم يف �أنها تناولت طالب وطالبات كلية �لرتبية ب�سقر�ء .
وبالط���الع ب�س���كل عام على �لدر��س���ات �ل�سابقة يف �ملحوري���ن �ل�سابقني يلحظ عدم 
وج���ود در��سات – يف ح���دود علم �لباحث – تناولت و�قع �ملحافظ���ة على �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمية لدى طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء وكذلك معرفة و�قع قيم �ملو�طنة لديهم ، �إ�سافة 
�إىل �أنه يلحظ عدم وجود در��سات – يف حدود علم �لباحث – تناولت و�قع �ملحافظة على 

�لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وعالقة ذلك بقيم �ملو�طنة عند �ل�سباب �جلامعي .
فالدر��سة �حلالية تتميز عن غريها من �لدر��سات �ل�سابقة ببعدها �لزماين و�ملكاين 

و�ملو�سوعي وهذ� ي�سيف لالأدب �لرتبوي نتائج جديدة ذ�ت �سبغة حملية .
الطريقة والإجراءات

اأ - جمتمع الدرا�شة :
تكون جمتمع �لدر��سة من جميع طالب وطالبات كلية �لرتبية ب�سقر�ء للعام �جلامعي 

�لأول لعام 1439/1438ه� وعددهم ( 1127 ) .
ب - عينة الدرا�شة :

�أج���رى �لباح���ث در��ست���ه على عينة بلغ���ت ( 25% ) من جمتم���ع �لدر��سة وبلغ عدد 
�ل�ستبانات �لتي مت ��ستعادتها و�ملكتملة و�جلاهزة للتحليل ( 231 ) .
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ج - اأداة الدرا�شة :
��ستخ���دم �لباحث �ل�ستبانة �أد�ة لدر��سته ، ومت بناوؤها �عتماًد� على �لأدب �لرتبوي 
�لنظ���ري �ملتعلق مبو�سوع �لدر��سة ، كما ��ستفاد �لباحث من خربة بع�ش �أ�ساتذة �لرتبية 
يف �جلامعات �ل�سعودية، وقد تكونت �أد�ة �لدر��سة يف �سورتها �لأولية من ثالثِة �أجز�ٍء :

�لأول : ��ستمل على �ملتغري�ت �مل�ستقلة للدر��سة : �جلن�ش ، وم�ستوى �لدر��سة .
�لث���اين  : ��ستم���ل عل���ى ( 26 ) فق���رة لقيا�ش و�ق���ع �ملحافظة على مقوم���ات �لهوية 

�لثقافية �لإ�سالمية ( �لدين �لإ�سالمي ، �للغة �لعربية ، �لقيم ، �لتاريخ �لإ�سالمي ) .
�لثالث : ��ستمل على ( 43 ) فقرة لقيا�ش درجة تو�فر قيم �ملو�طنة ( �لولء و�لنتماء 

للوطن ، �مل�ساركة �ملجتمعية ، �حلرية ) .
وبع���د �لأخذ باآر�ء �ملحكمني مت تعدي���ل وحذف بع�ش �لفقر�ت، حيث �أ�سبحت �لأد�ة 

ب�سورتها �لنهائية مكونة من ثالثة �أجز�ء :
�لأول : ��ستمل على �ملتغري�ت �مل�ستقلة للدر��سة : �جلن�ش ، وم�ستوى �لدر��سة .

�لث���اين  : ��ستم���ل عل���ى ( 24 ) فق���رة لقيا�ش و�ق���ع �ملحافظة على مقوم���ات �لهوية 
�لثقافية �لإ�سالمية ( �لدين �لإ�سالمي ، �للغة �لعربية ، �لقيم ، �لتاريخ �لإ�سالمي ) .

�لثالث : ��ستمل على ( 42 ) فقرة لقيا�ش درجة تو�فر قيم �ملو�طنة ( �لولء و�لنتماء 
للوطن ، �مل�ساركة �ملجتمعية ، �حلرية ) .

مكونة من ) 66 ( فقرة موزعة على النحو التايل :
وقد تبنى �لباحث يف �إعد�د �ل�ستبانة �ل�سكل �ملغلق �لذي ُيحدد �ل�ستجابات �ملحتملة 

لكل فقرٍة م�ستخدًما مقيا�ش ليكرت �خلما�سي .
ولت�سهي���ل تف�سري �لنتائج ��ستخدم �لباح���ث �لأ�سلوب �لتايل لتحديد م�ستوى �لإجابة 
على بنود �لأد�ة. حيث مت �إعطاء وزن للبد�ئل: عالية جد� ( 5 )، عالية ( 4 ) متو�سطة ( 
3 ) ، منخف�سة ( 2 )  ، منخف�سة جد� ( 2 ) ، ثم مت ت�سنيف تلك �لإجابات �إىل خم�سة 

م�ستويات مت�ساوية �ملدى من خالل �ملعادلة �لتالية:
طول �لفئة = (�أكرب قيمة� �أقل قيمة) ÷ عدد بد�ئل �لأد�ة = (1�5) ÷ 5 = 0.80

لنح�سل على �لت�سنيف �لتايل:
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جدول رقم ) 1 (
توزيع للفئات وفق التدرج امل�شتخدم يف اأداة البحث

مدى املتو�شطاتالو�شف
4.21 – 5.00عالية جدً�

3.41 – 4.20عالية
2.61 – 3.40متو�سطة
1.81 – 2.60منخف�سة

1.00 – 1.80منخف�سة جدً�
�شدق اأداة الدرا�شة :

اأ – ال�شدق الظاهري :
للتحقق من �سدق حمتوى �لأد�ة مت عر�سها على جمموعٍة من �ملحكمني من �أع�ساء 
هيئ���ة تدري����ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية ، من �أج���ل حتديد مدى �سالحي���ة �لفقر�ت لكل 
جم���اٍل، وم���دى متثيل كل فقرٍة للمجال �ل���ذي تقع فيه، ويف �س���وء �آر�ء �ملحكمني فقد مت 

تعديل �سياغة وحذف بع�ش فقر�ت �ل�ستبانة .
ب – ال�شدق الت�شاق الداخلي : 

مت ح�ساب �سدق �لت�ساق �لد�خلي من خالل ما يلي :
�أ � معام���الت �رتب���اط �لفق���ر�ت بالدرج���ة �لكلية للمح���ور �لأول �ل���ذي تنتمي �إليه 
فت���م قيا�ش �لعالقة بني بنود �ملحور �لأول: و�قع �ملحافظ���ة على مقومات �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمي���ة ، بالدرجة �لكلية للمحور ، و�جلدول رقم ( 2 ) يو�سح �ختبار �سدق �لت�ساق 

�لد�خلي بني بنود �ملحور �لأول  و�لدرجة �لكلية للمحور  :
جدول رقم )  2 (

معامات ارتباط بنود املحور الأول واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�شامية 
بالدرجة الكلية للمحور )العينة ال�شتطاعية: ن=47(

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم
1*0.36537**0.653713**0.470119**0.6837
2**0.41858**0.440414**0.567220**0.7421
3**0.68399**0.457515**0.534221**0.5096
4*0.298610**0.539616**0.528422**0.6943
5**0.611311**0.486617**0.627923**0.5596
6**0.472712**0.448518**0.559124**0.6126

            * د�لة عند م�ستوى 0.05                              ** د�لة عند م�ستوى 0.01
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�ساب���ق �أن درجة �لرتباط ل���كل بنٍد بالدرج���ة �لكلية لللمحور 
د�ل���ٍة �إح�سائيًا عند م�ستوى دلل���ة (0،01) و ( 0،05 ) ، وذلك يدل على �سدق �لت�ساق 

�لد�خلي لأد�ة �لدر��سة وقيا�سها لل�سمة �لتي و�سعت لقيا�سها.
ب � معامالت �رتباط �لفقر�ت بالدرجة �لكلية للمحور �لثاين �لذي تنتمي �إليه فتم 
قيا����ش �لعالقة بني بنود �ملحور �لثاين: درجة توفر قيم �ملو�طنة، بالدرجة �لكلية للمحور 
، و�جل���دول رق���م ( 3 ) يو�س���ح �ختبار �سدق �لت�س���اق �لد�خلي بني بن���ود �ملحور �لثاين 

و�لدرجة �لكلية للمحور  :
جدول رقم ) 3  (

معامات ارتباط بنود املحور الثاين درجة توفر قيم املواطنة بالدرجة الكلية للمحور 
)العينة ال�شتطاعية: ن=47(

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم
1**0.464912**0.642223**0.603934**0.4583
2**0.442813**0.571424*0.373035**0.5664
3**0.453614**0.556925*0.341736**0.6687
4**0.462015**0.570926**0.664937*0.3265
5**0.510216**0.517027**0.591838**0.4085
6**0.687117**0.432628**0.589239**0.3918
7**0.535518**0.439629**0.580540**0.4551
8**0.5575190.196530**0.466341**0.4426
9**0.650120**0.571931**0.446742**0.6394

10**0.629221**0.552132*0.3228
11*0.363922**0.419933*0.3129

* د�لة عند م�ستوى 0.05                                             ** د�لة عند م�ستوى 0.01 
يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�ساب���ق �أن درجة �لرتباط ل���كل بنٍد بالدرج���ة �لكلية لللمحور 
د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ستوى دلل���ة (0،01) و ( 0،05 ) ، وذلك يدل على �سدق �لت�ساق 
�لد�خل���ي لأد�ة �لدر��س���ة وقيا�سها لل�سمة �لت���ي و�سعت لقيا�سها، با�ستثن���اء �لفقرة رقم 
(19) و�لت���ي مت بلغ معام���ل �رتباطها (  0.1965) و�سيتم حذفه���ا من جد�ول �خلا�سة 

باإجابة �أ�سئلة �لبحث . 
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املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة

ثبات اأداة الدرا�شة :
ق���ام �لباح���ث بقيا�ش ثب���ات �أد�ة �لدر��سة با�ستخ���د�م معامل ثبات �ألف���ا كرونباخ ، 

و�جلدول ( 4 ) يو�سح معامل �لثبات ملجالت وحماور �لدر��سة وهي :
جدول رقم ) 4 (

معامات ثبات األفا كرونباخ ملحاور الدرا�شة

معامل ثبات األفا كرونباخعدد البنوداملحور
0.90 24و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية

420.94درجة توفر قيم �ملو�طنة

يت�سح من �جل���دول �أعاله �أن مقيا�ش �لدر��سة يتمتع بثباٍت مقبوٍل �إح�سائيًا ، حيث 
حقق �ملحور �لأول بجميع جمالته ن�سبة ( 0.90 ) وهي درجة ثباٍت عالية  ، وحقق �ملحور 

�لثاين ن�سبة (0.94) وهي درجة ثباٍت عالية .
و�شف العينة: البيانات الأولية:

جدول رقم )  5  (
توزيع عينة الدرا�شة وفق بياناتهم الأولية

الن�شبةالعددالت�شنيفاملتغريات
8536.8ذكر�جلن�ش

14663.2�أنثى
10545.5�مل�ستويات �لدنيا (من �لأول �إىل �لر�بع)�مل�ستوى �لدر��سي

12654.5�مل�ستويات �لعليا (من �خلام�ش �إىل �لثامن)
231100.0�ملجموع

يت�سح من �جلدول �أعاله �أن عدد عينة �لدر��سة من �لإناث يفوق عدد عينة �لدر��سة 
من �لذكور وهذ� ب�سبب �أن عدد �لإناث يف جمتمع �لدر��سة يفوق عدد �لذكور ، كما يت�سح 
�أن عدد عينة �لدر��سة من �مل�ستويات �لعليا يفوق عدد عينة �لدر��سة من �مل�ستويات �لدنيا 
وه���ذ� ب�سب���ب تعليق �لقبول منذ عامني يف �أحد بر�مج كلي���ة �لرتبية ب�سقر�ء وهو برنامج 

(�لرتبية �خلا�سة ) . 
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

الأ�شاليب الإح�شائية :
      مت ��ستخد�م عدٍد من �لأ�ساليب �لإح�سائية على �لنحو �لتايل:

معامــل ارتباط بري�شون : للك�سف عن �سدق �لت�ساق �لد�خلي لأد�ة �لدر��سة ، . 1
ولقيا�ش �لعالقة.

معامل ارتباط األفا كرونباخ: للك�سف عن معامل ثبات �أد�ة �لدر��سة .. 2
التكــرارات والن�شب املئويــة : لو�سف خ�سائ�ش �أفر�د جمتمع �لدر��سة(عينة . 3

�لدر��سة) وحتديد ��ستجاباتهم جتاه حماور �أد�ة �لدر��سة �لرئي�سية .
املتو�شط احل�شابي : ملعرفة متو�سط كل عبارة من عبار�ت �ل�ستبانة.. 4
النحراف املعياري : ملعرفة مدى �لت�ستت يف ��ستجابات �أفر�د �لعينة . . 5
�ختبار " ت " للك�سف عن مدى وجود فروق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني متغري�ت �لدر��سة .. 6

عر�س النتائج  ومناق�شتها :
النتائــج املتعلقة بال�شــوؤال الأول : ما و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية 

�لإ�سالمية لدى طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء ؟
      لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �لتك���ر�ر�ت و �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة 
و�لنحر�ف���ات �ملعيارية ل�ستجابات عين���ة �لدر��سة من طلبة كلي���ة �لرتبية ب�سقر�ء حول 
و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ، و�جلدول رقم ( 6 ) يبني ذلك :

جدول رقم ) 6 (
التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية وترتيبها تنازليًا ل�شتجابات عينة 

الدرا�شة حول واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�شامية 

العباراتم

جدًا
ية 

عال

ية
عال

طة
و�ش

مت

�شة
خف

من

شة 
ف�

نخ
م

جدًا

ط 
و�ش

املت
بي

�شا
حل

ا

ف 
حرا

لن
ا

ري
عيا

امل

يب
رتت

ال

221541�4.930.351ت�أعتز بديني و�أفتخر به1 %95.72.21.70.4�

�أومن ب����اأن نظرة �لإ�سالم هي �لنظرة �ملثلى 2
و�ل�سحيحة للكون و�لإن�سان و�حلياة 

1834041�4.780.492ت %80.317.51.80.4�

ملسو هيلع هللا ىلص 13 بالر�س���ول  �لقت���د�ء  عل���ى  �أحر����ش 
و�سلف �لأمة �ل�سالح

�18136102ت
4.730.583 %79.015.74.40.9�
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املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة
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�أحر����ش على �إقام���ة �ل�سعائ���ر �لدينة من 7
�سالة و�سوم وزكاة وحج

1783613314.680.684ت %77.115.65.61.30.4

�أحر����ش عل���ى �أد�ء �لفرو����ش و�لو�جبات 3
�لتي ياأمرين بها �لإ�سالم

1664914114.640.665ت %71.921.26.10.40.4

15656135�4.580.706ت�ألتزم بالقيم و�لآد�ب �لإ�سالمية15 %67.824.35.72.2�

�أحذر من كل ما ميثل خطر� على �لهوية �لثقافية 6
�لإ�سالمية كاملذ�هب �لهد�مة و�لأفكار �ملنحرفة

1634218524.560.807ت %70.918.37.82.20.9

1525219424.520.798ت�أعتز بلغتي �لعربية و�أفخر بها8 %66.422.78.31.70.9

�لدخيل���ة عل���ى 21 تبن���ي �لظو�ه���ر  �أرف����ش 
جمتمعنا كظاهرة �لدرباوية و�لإميو 

1652821854.500.969ت %72.712.39.33.52.2

1603918384.490.9510ت�أكره مظاهر �لغلو و�لتطرف يف �لدين4 %70.217.17.91.33.5

�أعت���ز بتاري���خ �لأم���ة �لإ�سالمي���ة و�إرثه���ا 12
�حل�ساري

1406321414.470.7711ت %61.127.59.21.70.4

�أوؤم���ن باأهمي���ة �للغ���ة �لعربي���ة ودورها يف 10
وحدة �مل�سلمني وتر�بطهم

1346720814.410.8212ت %58.329.18.73.50.4

�ل�سرعي���ة 5 و�لتكالي���ف  �لعب���اد�ت  �أوؤدي 
باإخال�ش

�4.400.7613 12577216ت %54.633.69.22.6 �

1454427564.400.9613ت�أبتعد عن �ل�سبهات و�ل�سهو�ت �ملحرمة22 %63.919.411.92.22.6

�أوؤمن باأهمية �لتاريخ يف بناء حا�سر �لأمة 14
�لإ�سالمية وم�ستقبلها

1296531234.370.8515ت %56.128.313.50.91.3

�أحذر من �ملخططات �لر�مية �إىل �خرت�ق 24
�لوحدة �لإ�سالمية و�إ�سعافها

1336024954.330.9616ت %57.626.010.43.92.2

�أرف�ش �لتي���ار�ت �لفكرية �لتي ل تتفق مع 20
�لإ�سالم

13649291164.291.0317ت %58.921.212.64.82.6

�أ�سهم يف بن���اء روح �لأخوة �لإ�سالمية بني 16
�أفر�د �ملجتمع

1166541714.250.8918ت %50.428.317.83.00.4
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 
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�أحر����ش عل���ى �لتحدث باللغ���ة �لعربية يف 9
قاعات �لدر�ش و�للقاء�ت �لر�سمية

105485215113.961.1719ت %45.520.822.56.54.8

غ���ري 19 باأعي���اد  �لحتف���الت  �إقام���ة  �أك���ره 
�مل�سلمني 

124243729143.941.3320ت %54.410.516.212.76.1

�أحث زمالئي و�أ�سدقائي على �ملحافظة على ر�بطة 23
�لأخوة �لإ�سالمية و�لنتماء لالأمة �لإ�سالمية

98545019103.911.1721ت %42.423.421.68.24.3

�أخت���ار �أ�سدقائ���ي وفق مقيا����ش �ل�سالح 17
و�ل�ستقامة

8270492353.881.0822ت %35.830.621.410.02.2

�أكره �لتحدث باللغ���ات �لأجنبية عندما ل 11
يكون هناك حاجة لذلك

85415823233.621.3423ت %37.017.825.210.010.0

�أق�سي �أوقات فر�غي مبا يعود علي بالنفع 18
و�لفائدة

50349339133.301.1624ت %21.814.840.617.05.7

�4.330.48* �ملتو�سط �لعام لو�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية

* �ملتو�سط �حل�سابي من 5 درجات
   يت�سح من �جلدول رقم ( 6 ) �أن �ملتو�سط �حل�سابي �لعام ل�ستجابات �أفر�د عينة 
�لدر��سة عل���ى فقر�ت �ل�ستبانة و�ملتعلقة بو�قع �ملحافظة عل���ى مقومات �لهوية �لثقافية 
�لإ�سالمي���ة ( 4.33 ) وه���و يقع يف �لفئة �لأوىل ( من 4.21 ) �إىل ( 5.00 ) وهي �لفئة 
�لتي ت�سري �إىل �أن و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية عاٍل جًد� ، كما 
تر�وح���ت �ملتو�سط���ات �حل�سابية �لتف�سيلية لفقر�ت هذ� �ملح���ور بني ( 4.93 � 3.30) 
فق���د ح�سلت عب���ارة ( �أعتز بدين���ي و�أفتخر به ) عل���ى �أعلى متو�س���ط ح�سابي ومقد�ره  
(4.93 ) ويليه���ا عبارة ( �أومن باأن نظرة �لإ�سالم هي �لنظرة �ملثلى و�ل�سحيحة للكون 
و�لإن�س���ان و�حلي���اة ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( 4.78 )  وب���رز �أن و�قع �لعتز�ز بالدين 
و�لفتخ���ار به ، وو�قع �لإميان ب���اأن نظرة �لإ�سالم هي �لنظرة �ملثل���ى و�ل�سحيحة للكون 
و�لإن�س���ان و�حلي���اة كانت عاليًة ج���ًد� ، بينما ح�سلت عبارة ( �أق�س���ي �أوقات فر�غي مبا 
يعود علي بالنفع و�لفائدة ) على �أدنى متو�سط ح�سابي ومقد�ره ( 3.33 ) وبرز �أن و�قع 
ق�ساء �أوقات �لفر�غ مبا فيه نفع و فائدة متو�سطة ، ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن �ل�ساب يف 



308
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة

�لع�سر �حلديث يعي�ش �سر�ًعا كبرًي� يف �سبيل �ملحافظة على وقته و��ستغالله �ل�ستغالل 
�لأمث���ل نظر� مل���ا �أفرزته �لث���ورة �ملعلوماتية و�لت�سالي���ة من بر�مج و�أجه���زٍة وتطبيقاٍت 
ومغري���اٍت كبريٍة جًد� جتعل �ل�ساب يجري خلفها بغ����ش �لنظر عن فائدتها له �أو حاجته 

�إليها .
وتقرتب نتائج هذه �لدر��سة ب�سكل عام مع ما تو�سلت له در��سة �لقرزعي ( 2014م)  

و�لتي تو�سلت �أن و�قع �للتز�م بالهوية �لثقافية �لإ�سالمية عاٍل ب�سكل عام .
  كم���ا مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة ل�ستجابات عينة 
�لدر��سة وذلك لغر�ش معرفة ترتيب نتائج �لأبعاد �لرئي�سية لو�قع �ملحافظة على مقومات 
�لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ( �لدين �لإ�سالمي ، �للغة �لعربية ، �لتاريخ �لإ�سالمي ، �لقيم 

�لإ�سالمية ) و�جلدول رقم ( 7 ) يبني ذلك :
جدول رقم ) 7 (

املتو�شطات احل�شابية وترتيبها تنازليًا لأبعاد واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�شامية

*املتو�شط الأبعاد
احل�شابي

النحراف 
املعياري

الرتتيب

4.640.411�ملحافظة على �لدين �لإ�سالمي
4.120.724�ملحافظة على �للغة �لعربية

4.520.582�ملحافظة على �لتاريخ �لإ�سالمي
4.140.703�ملحافظة على �لقيم

�4.330.48�لدرجة �لكلية لو�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية

* �ملتو�سط من 5 درجات
يت�سح من �جلدول رقم ( 7 ) �أن ترتيب نتائج �لأبعاد �لرئي�سية لو�قع �ملحافظة على 

مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية جاءت وفق �لتايل :
�حتل ُبْعد ( �لدين �لإ�سالمي ) �ملرتبة �لأوىل يف �ملحافظة عليه كمقوم من مقومات 
�لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمي���ة وبدرج���ٍة عاليٍة ج���ًد� ومبتو�سط ح�ساب���ي ( 4.63 ) ويعزو 
�لباح���ث ذل���ك �إىل دور �لأ�سرة وموؤ�س�س���ات �لرتبية �ملحتلفة �لر�سمي���ة وغري �لر�سمة يف 

تن�ساأة �لأفر�د منذ نوعمة �أظفارهم على �لتم�سك بالدين �لإ�سالمي و�ملحافظة عليه .
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الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

كم���ا يت�س���ح من �جل���دول رق���م ( 7 ) �أن ُبْعد ( �لتاري���خ �لإ�سالم���ي ) �حتل �ملرتبة 
�لثاني���ة، ويليه ُبْع���د ( �لقيم �لإ�سالمية ) حي���ث �حتلت �ملرتبة �لثالث���ة ، بينما �حتل ُبْعد 
(�للغة �لعربية ) على �ملرتبة �لر�بعة و�لأخرية يف نتائج �لأبعاد �لرئي�سية لو�قع �ملحافظة 
على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ويعزو �لباحث ذلك �إىل ما �أفرزه تاأخر �مل�سلمني 
يف جم���الت �لت�س���الت وتكنولوجي���ا �ملعلومات ، وكذلك يف جمال �لعل���وم �لطبيعية من 
طغي���ان للغ���ات �لأخرى وبال���ذ�ت �للغة �لإجنليزي���ة يف تلك �ملجالت ومن َث���م �متد �أثره 
ل�سائر �ل�ستخد�مات �ليومية . وتتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لقرزعي ( 2014م) 

و�لتي تو�سلت �إىل �أن مقوم �للغة �لعربية من �أكرث �ملجالت تاأثًر� بالعوملة  .
النتائــج املتعلقــة بال�شــوؤال الثــاين : ما درج���ة توفر قيم �ملو�طنة ل���دى طلبة كلية 

�لرتبية ب�سقر�ء ؟
   لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �لتكر�ر�ت و �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات 
�ملعياري���ة ل�ستجابات عينة �لدر��سة من طلبة كلية �لرتبية ب�سقر�ء حول درجة توفر قيم 

�ملو�طنة ، و�جلدول رقم ( 8 ) يبني ذلك .
جدول رقم )  8  (

التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية وترتيبها تنازليًا لإجابات  عينة الدرا�شة 
حول درجة توفر قيم املواطنة 

العباراتم

ية 
عال يةجدًا
عال

طة
و�ش

مت

�شة
خف

من

شة 
ف�

نخ
م
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ط 
و�ش

املت
بي

�شا
حل

ا

ف 
حرا

لن
ا

ري
عيا

امل

يب
رتت

ال

�أكره ما قد �أ�ساهده من مظاهر �لعنف 11
و�لإرهاب و�لأفكار �ملنحرفة

1972371�4.820.481ت
%86.410.13.10.4�

1893651�4.790.492ت�أحرتم خ�سو�سيات �لآخرين39
%81.815.62.20.4�

�أحب وطن���ي �ململكة �لعربية �ل�سعودية 1
و�أعتز بالنتماء �إليها

198227224.780.623ت
%85.79.53.00.90.9

�أمتن���ى �أن ي�س���ارك �جلمي���ع ن�سر روح 41
�لتاآلف و�ملحبة بني �أبناء �لوطن

18534111�4.740.564ت
%80.114.74.80.4�

�أحر����ش عل���ى تكوي���ن �سمعة جي���دة عن 4
�لوطن

�18038101ت
4.730.565 %78.616.64.40.4�

%82.111.84.40.41.3
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18135132�4.710.616ت�أحرتم قادة �لوطن و�أعمل بتوجيهاتهم10 %78.415.25.60.9�

�14.690.637 1763715ت�أفرح بنجاحات ومنجز�ت �لوطن21 %76.916.26.6�0.4

�أ�ساه���م يف �ملحافظة على �أمن و��ستقر�ر 24
�لوطن

�4.690.637 17632181ت %77.514.17.90.4 �

�أح���رتم �لكف���اء�ت و�لق���در�ت �لوطني���ة 38
و�أقدرها

�4.630.609 � 1605615ت %69.324.26.5 � �

�أفتخر بوطني وما ميلكه من مقومات ومنجز�ت 7
ح�سارية متيزه عن غريه من �لأوطان

1693820214.620.7210ت %73.516.58.70.90.4

1595613114.610.6611ت�ألتزم بقو�نني و�أنظمة �لوطن3 %69.124.35.70.40.4

�أحاف���ظ عل���ى ممتل���كات �لوط���ن �لعامة 2
و�خلا�سة

24.600.6612 �1566211ت %67.526.84.8�0.9

�أنزع���ج عندم���ا �أ�سم���ع بوج���ود �سلبيات 8
وخمالفات ترتكب يف حق �لوطن

1684116424.600.7712ت %72.717.76.91.70.9

1634516234.590.7714ت�أمتتع بحرية يف �إظهار �ل�سعائر �لدينية 37 %71.219.77.00.91.3

�أق���در ما يقدمه �لوطن من رعاية �سحية 22
وتعليمية و�أمنية تفوق جل �سعوب �لعامل

1624122414.560.7715ت %70.417.89.61.70.4

�ألت���زم بالهدوء وعدم �إثارة �ل�سو�ساء يف 18
�لأماكن �لعامة

1574620324.550.7816ت %68.920.28.81.30.9

�أ�سعر بالفخر عندم���ا �أنظر لعلم �ململكة 16
�لعربية �ل�سعودية �أو �أردد �لن�سيد �لوطني

16336201014.520.8617ت %70.915.78.74.30.4

�أتقب���ل �أف���كار �لآخرين �لت���ي تن�سجم مع 23
�لعقيدة �لإ�سالمية

13972172�4.510.6718ت %60.431.37.40.9�

�أجتنب �إثارة �مل�سكالت و�ل�سلبيات �لتي قد 14
توجد يف �لوطن �إل �أمام من بيده حلها

1505120614.500.8019ت %65.822.48.82.60.4

�أمتل���ك حري���ة �لتعب���ري عن ر�أي���ي �إذ� مل 40
تتعدى على حرية �لآخرين

1495223154.470.8620ت %64.822.610.00.42.2
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�أحر����ش عل���ى ع���دم �إلق���اء �ملخلفات يف 31
�ل�سو�رع و�لأماكن �لعامة

14647231024.430.9021ت %64.020.610.14.40.9

�أ�سع���ر باهتمام حكوم���ة �لوطن باملو�طن 9
و�سعيها لتوفري حياة كرمية له 

14351251024.400.9122ت %61.922.110.84.30.9

�أ�سجع زمالئي على �لتح�سيل �لعلمي �ملتميز 25
ليتمكنو� من خدمة �لوطن و�لرقي به

1247323354.350.8823ت %54.432.010.11.32.2

�بتع���د ع���ن �ملجال����ش و�للق���اء�ت �لت���ي 6
يتهجم فيها على �لوطن

1493825994.341.0724ت %64.816.510.93.93.9

�أتقب���ل وجهات نظر �أف���ر�د وطني فيما ل 36
يتعار�ش مع �لوطن وم�سلحته

1118229424.300.8225ت %48.736.012.71.80.9

لدي ��ستع���د�د للت�سحية يف �سبيل �لوطن 34
و�لتفاين يف خدمته

12269271034.290.9326ت %52.829.911.74.31.3

�أف���ر�د �ملجتم���ع يف تقلي���ل 33 �أتع���اون م���ع 
�لظو�هر �ل�سلبية و�لق�ساء عليها

1206734634.280.9027ت %52.229.114.82.61.3

�ملخاط���ر 28 �إىل  �ملجتم���ع  �أف���ر�د  �أنب���ه 
�خلارجية �لتي حتيط بالوطن

12259311224.270.9528ت %54.026.113.75.30.9

�أ�سه���م يف حتقي���ق �لتق���ارب و�مل���ودة بني 35
�أفر�د �ملجتمع

1186239914.250.9129ت %51.527.117.03.90.4

�أنب���ه �أفر�د �ملجتمع من خط���ورة �لأفكار 27
�ملتطرفة �لتي ت�سر بالوطن و�ملو�طن

11763331124.250.9430ت %51.827.914.64.90.9

م�سلح���ة �لوطن مقدمة عل���ى م�سلحتي 13
�ل�سخ�سية �خلا�سة

12058321254.221.0231ت %52.925.614.15.32.2

تطبي���ق 20 يف  و�مل�س���او�ة  بالع���دل  �أ�سع���ر 
�لأنظمة و�لقو�نني

12352331464.191.0732ت %53.922.814.56.12.6

�أ�سع���ر بتوف���ر �لعد�ل���ة �لجتماعي���ة بني 42
�ملو�طنني

124473910114.141.1433ت %53.720.316.94.34.8

�أبث �لوعي ب���ني �أفر�د جمتمعي ب�سرورة 26
�للتفاف حول قيادة �لوطن

1017136964.131.0034ت %45.331.816.14.02.7

يف 17 للوط���ن  �لر�سم���ي  بال���زي  �ألت���زم 
�ملنا�سبات �لر�سمية و�لأماكن �لعامة

114513816114.051.1735ت %49.622.216.57.04.8
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املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة
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ميك���ن �أن �أتن���ازل ع���ن بع����ش حقوق من 29
�أجل وطني

10057491294.001.1136ت %44.125.121.65.34.0

10146601493.941.1437ت�أرد على �ل�سبهات �لتي تثار �سد �لوطن12 %43.920.026.16.13.9

�أ�ساهم يف �لأعم���ال �لتطوعية و�خلريية 30
خدمة لوطني

9556511883.931.1338ت %41.724.622.47.93.5

�أبل���غ ع���ن �ل�سلوكيات �ملخالف���ة لالأنظمة 32
و�ل�سالمة �لعامة 

98384233203.701.3739ت %42.416.518.214.38.7

�أحر����ش عل���ى �س���ر�ء و�قتن���اء �ملنتجات 15
�لوطنية

79446030173.601.2840ت %34.319.126.113.07.4

و�ملهرجان���ات 5 �ملنا�سب���ات  يف  �أ�س���ارك 
�لوطنية

61336440293.251.3641ت %26.914.528.217.612.8

4.370.47*�ملتو�سط �لعام لدرجة توفر قيم �ملو�طنة

* �ملتو�سط �حل�سابي من 5 درجات
يت�س���ح من �جلدول رقم ( 8 ) �أن �ملتو�س���ط �حل�سابي �لعام ل�ستجابات �أفر�د عينة 
�لدر��س���ة على فقر�ت �ل�ستبان���ة و�ملتعلقة بدرجة توفر قيم �ملو�طن���ة ي�ساوي ( 4.38 ) 
وهو يقع يف �لفئة �لأوىل (من 4.21) �إىل ( 5.00 ) وهي �لفئة �لتي ت�سري �إىل �أن درجة 
توف���ر قيم �ملو�طنة عالية جًد� ، كما تر�وحت �ملتو�سط���ات �حل�سابية �لتف�سيلية لفقر�ت 
هذ� �ملحور بني ( 4.82 � 3.25 ) فقد ح�سلت عبارة ( �أكره ما قد �أ�ساهده من مظاهر 
�لعن���ف و�لإره���اب و�لأفكار �ملنحرف���ة ) على �أعلى متو�سط ح�ساب���ي ومقد�ره ( 4.82 ) 
ويليه���ا عبارة ( �أحرتم خ�سو�سيات �لآخري���ن ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( 4.79 ) وبرز 
�أن درجة �لُكْره ملظاهر �لعنف و�لإرهاب و�لأفكار �ملنحرفة و ودرجة �حرت�م خ�سو�سيات 
�لآخري���ن كانت عالي���ًة جًد� ، بينما ح�سلت عبارة ( �أ�س���ارك يف �ملنا�سبات و�ملهرجانات 
�لوطني���ة ) عل���ى �أدنى متو�سط ح�ساب���ي ومقد�ره ( 3.25 ) وب���رز �أن درجة �مل�ساركة يف 
�ملنا�سبات و�ملهرجانات �لوطنية متو�سطة ، ويعزو �لباحث ذلك �إىل قلة تو�فر �لوقت لدى 
�لطلب���ة لرتكيزهم عل���ى برناجمهم �لدر��سي ، �إ�ساف���ة �إىل �أن �لطلبة قد تكون نظرتهم 
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�إىل �أن �مل�ساركة يف �ملنا�سبات و�ملهرجانات �لوطنية خا�ش بوجهاء �ملجتمع ومن توجه له 
دعو�ت ر�سمية . 

وتق���رتب نتائج هذه �لدر��سة ب�سكل عام مع ما تو�سلت له در��سة �ملزين ( 2015م ) 
و�لت���ي تو�سلت �إىل �أن درجة ممار�سة طلبة �جلامع���ات �لفل�سطينية لقيم �ملو�طنة عالية 
ب�سكل عام ، كما تختلف نتائج هذه �لدر��سة ب�سكل عام مع ما تو�سلت له در��سة �لدنادنة 
( 2007م ) و�لت���ي تو�سل���ت �إىل �أن درجة �لتز�م طلبة �ملد�ر����ش �لثانوية يف �لأردن بقيم 
�ملو�طنة متو�سطة ب�سكل عام ، كما تختلف نتائج هذه �لدر��سة ب�سكل عام مع ما تو�سلت 
ل���ه در��سة �لعب���ادي ( 2011م ) و�لتي تو�سلت �إىل �أن درج���ة حتقيق �لقيم �لوطنية لدى 

طلبة �جلامعات متو�سطة ب�سكل عام . 
كم���ا مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة و�لنحر�ف���ات �ملعيارية ل�ستجاب���ات عينة 
�لدر��س���ة وذلك لغر�ش معرفة ترتيب نتائج �لأبع���اد �لرئي�سية لدرجة توفر قيم �ملو�طنة 

و�جلدول رقم ( 9 ) يبني ذلك :
جدول رقم ) 9 (

املتو�شطات احل�شابية وترتيبها تنازليًا لأبعاد درجة توفر قيم املواطنة

*املتو�شط الأبعاد
احل�شابي

النحراف 
الرتتيباملعياري

4.400.472درجة توفر �لولء و�لنتماء للوطن
4.210.643درجة توفر �مل�ساركة �ملجتمعية

4.520.471درجة توفر �حلرية
�4.370.47�لدرجة �لكلية لتوفر قيم �ملو�طنة

          * �ملتو�سط من 5 درجات
يت�س���ح من �جلدول رق���م ( 9 ) �أن ترتيب نتائج �لأبع���اد �لرئي�سية لدرجة توفر قيم 

�ملو�طنة جاءت وفق �لتايل :
�حتل ُبْعد ( �حلرية ) على �ملرتبة �لأوىل يف درجة توفر قيم �ملو�طنة وبدرجٍة عاليٍة 
جًد� ومبتو�سط ح�سابي ( 4.52 ) ويعزو �لباحث ذلك �إىل ما تقوم به �لدولة بني كل فرتة 
و�أخرى من �إ�سالحات تهدف �إىل منح م�سوؤوليات لأفر�د �ملجتمع يف كافة �سوؤونه مع رفع 

�سقف �حلريات لديهم . 
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كم���ا يت�سح من �جلدول رق���م ( 9 ) �أن ُبْعد ( �لولء و�لنتماء ) �حتل �ملرتبة �لثانية 
، بينم���ا �حتل ُبْعد ( �مل�ساركة �ملجتمعية ) على �ملرتب���ة �لثالثة و�لأخرية يف نتائج �لأبعاد 
�لرئي�سي���ة لدرج���ة توفر قي���م �ملو�طنة ، وتتفق ه���ذه �لنتيجة مع نتيج���ة در��سة �لدنادنة 
(2007م ) و�لت���ي تو�سلت �إىل �أن درجة توف���ر ُبْعد �مل�ساركة �ملجتمعية من �أقل �أبعاد قيم 

�ملو�طنة توفًر� .
النتائــج املتعلقــة بال�شــوؤال الثالــث :ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة يف 
��ستجاب���ات عين���ة �لدر��سة يف و�قع �ملحافظ���ة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية 

تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � م�ستوى �لدر��سة ) ؟
لالإجاب���ة على هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث با�ستخ���د�م �ختبار (ت) لدللة �لفروق بني 
جمموعت���ني م�ستقلتني للتعرف على �لف���روق يف درجات �أفر�د �لعين���ة يف �أبعاد و�لدرجة 
�لكلي���ة ملقيا�ش و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية تبعًا لختالف كل 
متغ���ري من متغري�ت �لدر��س���ة: (�جلن�ش – م�ستوى �لدر��سة) ، و�جل���د�ول �لتالية تبني 

�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها :
اأ - الفروق باختاف نوع العينة ) اجلن�س ( : 

جدول رقم )10(
اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول واقع املحافظة على مقومات 

الهوية الثقافية الإ�شامية والتي ميكن اأن تعزى ملتغري ) اجلن�س (

نوع املحور
املتو�شط العددالعينة

احل�شابي
النحراف 

املعياري
قيمة 

ت
م�شتوى 
التعليقالدللة

مقوم����ات  عل����ى  �ملحافظ����ة 
�لهوية �لثقافية �لإ�سالمية

854.430.50ذكر
د�لة عند 2.400.017

م�ستوى 0.05 1464.270.46�أنثى

يت�س���ح م���ن �جلدول رق���م ( 10 ) �أن قيم (ت) د�لة عند م�ست���وى 0.05 فاأقل مما 
ي�س���ري �إىل وج���ود فروق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة ب���ني ��ستجابات عين���ة �لدر��سة حول و�قع 
�ملحافظ���ة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية و�لت���ي ميكن �أن تعزى ملتغري �جلن�ش 
وكانت تلك �لفروق ل�سالح عينة �لذكور ،       ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن �لذكور هم �أكرث 
��ست�سع���اًر� و�إدر�ًكا للمخاطر �ل�سيا�سية و�لفكري���ة �ملحيطة بالأمة وبالتايل يدفعهم ذلك 
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للمحافظ���ة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية . وتختلف ه���ذه  �لنتيجة مع نتيجة 
در��س���ة �ل�سرق���اوي ( 2004م ) و �لتي تو�سلت �إىل �أنه يوج���د فروق تعزى ملتغري �جلن�ش 

ل�سالح �لإناث .
ب - الفروق باختاف م�شتوى الدرا�شة :

جدول رقم )11(
اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�شتجابات عينة الدرا�شةحول واقع املحافظة على مقومات 

الهوية الثقافية الإ�شامية والتي ميكن اأن تعزى ملتغري ) م�شتوى الدرا�شة (

م�شتوى املحور
املتو�شط العددالدرا�شة

احل�شابي
النحراف 

املعياري
قيمة 

ت
م�شتوى 
التعليقالدللة

�ملحافظة على 
مقومات �لهوية 

�لثقافية �لإ�سالمية

1054.380.45�مل�ستويات �لدنيا
غري 1.320.189

د�لة 1264.290.50�مل�ستويات �لعليا

يت�س���ح من �جل���دول رقم ( 11 ) �أن قيم (ت) غري د�لة مم���ا ي�سري �إىل عدم وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائي���ٍة بني ��ستجاب���ات عين���ة �لدر��سة حول و�ق���ع �ملحافظة على 
مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية و�لتي ميكن �أن تعزى ملتغري م�ستوى �لدر��سة ، ويعزو 
�لباحث ذلك �إىل �أن �لطلبة ب�سكل عام يتلقون عرب موؤ�س�سات �لرتبية �ملختلفة منذ نعومة 
�أظفاره���م مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية و�أ�ساليب �ملحافظة عليه مما يقلل من �أثر 

�مل�ستويات �لتعليمية �جلامعية �لعليا.
وتتفق نتيجة هذه �لدر��سة مع نتيجة در��سة �لقرزعي ( 2014م ) و �لتي تو�سلت �إىل 

�أنه ل يوجد فروق تعزى ملتغري م�ستوى �لدر��سة .
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع : هل توجد فروق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة يف ��ستجابات 
عينة �لدر��سة يف درجة توفر قيم �ملو�طنة تعزى ملتغري�ت ( �جلن�ش � م�ستوى �لدر��سة ) ؟
لالإجاب���ة على هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث با�ستخ���د�م �ختبار (ت) لدللة �لفروق بني 
جمموعت���ني م�ستقلتني للتعرف على �لف���روق يف درجات �أفر�د �لعين���ة يف �أبعاد و�لدرجة 
�لكلي���ة ملقيا�ش درجة توفر قي���م �ملو�طنة تبعًا لختالف كل متغري من متغري�ت �لدر��سة: 

(�جلن�ش – م�ستوى �لدر��سة) ، و�جلد�ول �لتالية تبني �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها :
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اأ - الفروق باختاف نوع العينة ) اجلن�س ( : 
جدول رقم )12(

اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول درجة توفر قيم املواطنة 
والتي ميكن اأن تعزى ملتغري ) اجلن�س (

نوع املحور
املتو�شط العددالعينة

احل�شابي
النحراف 

املعياري
قيمة 

ت
م�شتوى 
التعليقالدللة

درجة توفر قيم 
�ملو�طنة

د�لة عند 854.460.462.420.016ذكر
م�ستوى 0.05 1464.310.46�أنثى

يت�س���ح م���ن �جلدول رق���م ( 12 ) �أن قيم (ت) د�لة عند م�ست���وى 0.05 مما ي�سري 
�إىل وجود فروٍق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني ��ستجابات عينة �لدر��سة حول درجة توفر قيم 
�ملو�طن���ة و�لت���ي ميكن �أن تعزى ملتغ���ري �جلن�ش وكانت تلك �لف���روق ل�سالح عينة �لذكور 
. وتختل���ف ه���ذه �لنتيجة مع نتيجة در��س���ة �ملزين ( 2015م ) و �لت���ي تو�سلت �إىل �أنه ل 
يوج���د ف���روق تعزى ملتغري �جلن�ش ، كما تختلف كذلك م���ع نتيجة در��سة كل من �لدنادنة 
( 2007م) و�لدويلة  ( 2015م ) و�لتي تو�سلت �إىل �أنه يوجد فروق تعزى ملتغري �جلن�ش 

لكن ل�سالح �لإناث .
ب - الفروق باختاف م�شتوى الدرا�شة :

جدول رقم )13(
اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول درجة توفر قيم املواطنة 

والتي ميكن اأن تعزى ملتغري ) م�شتوى الدرا�شة (

املتو�شط العددم�شتوى الدرا�شةاملحور
احل�شابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

م�شتوى 
التعليقالدللة

درجة توفر قيم 
�ملو�طنة

1054.430.46�مل�ستويات �لدنيا
1.990.048

د�لة عند 
م�ستوى 
0.05 1264.310.47�مل�ستويات �لعليا

يت�س���ح م���ن �جلدول رق���م ( 13 ) �أن قيم (ت) د�لة عند م�ست���وى 0.05 مما ي�سري 
�إىل وجود فروٍق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة بني ��ستجابات عينة �لدر��سة حول درجة توفر قيم 
�ملو�طن���ة و�لتي ميكن �أن تعزى ملتغري م�ستوى �لدر��سة ل�سالح �أفر�د �لعينة يف �مل�ستويات 



317
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /اإبراهيم بن عبد الكرمي العيبان 

�لدني���ا ، ويع���زو �لباحث  ذلك �إىل �أن �لطلبة يتلق���ون يف مر�حل حياتهم �لتعليمية �لأوىل 
�لكثري من �لرب�مج �لرتبوية و�لأن�سطة �لتعليمية حول قيم �ملو�طنة مما يجعلهم يت�سربون 
قيم �ملو�طنة يف مر�حل مبكرة من حياتهم . وتتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �ملزين 
( 2015م ) و �لت���ي تو�سل���ت �إىل �أن���ه ل يوجد فروق تعزى ملتغري م�ست���وى �لدر��سة  ، كما 
تختلف هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لدويلة ( 2015م ) و�لتي تو�سلت �إىل �أنه ل يوجد 

فروق تعزى ملتغري م�ستوى �لدر��سة ل�سالح �مل�ستويات �لعليا .
النتائــج املتعلقــة بال�شوؤال اخلام�س : ه���ل توجد عالقة ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة بني 
و�ق���ع �ملحافظة على �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ودرجة توفر قيم �ملو�طنة لدى طلبة كلية 

�لرتبية ب�سقر�ء ؟
لالإجاب���ة على هذ� �ل�س���وؤ�ل قام �لباحث با�ستخد�م معام���ل �رتباط بري�سون لقيا�ش 
�لعالق���ة ب���ني درج���ات عينة �لبح���ث يف و�قع �ملحافظ���ة على مقوم���ات �لهوي���ة �لثقافية 
�لإ�سالمي���ة ، وبني درجاتهم يف درجة توفر قيم �ملو�طنة. و�جلدول �لتايل يو�سح �لنتائج 

�لتي مت �لتو�سل لها:
جدول رقم ) 14(

معامات ارتباط بري�شون لقيا�س العاقة بني درجات اأفراد عينة البحث يف واقع املحافظة على 
مقومات الهوية الثقافية الإ�شامية وبني درجاتهم يف مقيا�س توفر قيم املواطنة )ن=231(

و�شف العاقةم�شتوى الدللةمعامل الرتباطاملتغريات
و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية 

�ملو�طنة قيم  توفر  د�لة عند م�ستوى 0.6871× درجة 
0.01

طردية 
(موجبة)

يت�س���ح م���ن �جلدول رق���م (  14  ) �أن هناك عالقٌة طردي���ٌة (موجبٌة) بني درجات 
عينة �لبحث يف و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية، وبني درجة توفر 
قي���م �ملو�طنة حيث بلغت قيمة معامل �لرتباط (ر=0.6888) وهي د�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى 0.01، مم���ا ي�سري �إىل �أنه كلما �رتفعت درج���ات �ملحافظة على مقومات �لهوية 
�لثقافي���ة �لإ�سالمية لدى عينة �لبحث (طلبة كلي���ة �لرتبية ب�سقر�ء)، �رتفع م�ستوى قيم 
�ملو�طن���ة لديهم. ويعزو �لباحث ذل���ك �إىل �أن �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية د�ئًما توؤكد على 
�لتز�م �لقيم وتدعو �إىل تعزيزها عند �لأفر�د ، كما �أن تنمية قيم �ملو�طنة عند �لأفر�د ل 
يتعار�ش مع �ملحافظة على �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية بل يتكامل معها يف حتقيق �أهد�فها 
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نتائج الدرا�شة :
تو�شلت الدرا�شة اإىل العديد من النتائج من اأهمها :

�أن م�سمون �لهوية يدور حول �لتفرد و�لتميز عن �لآخرين مبقومات خا�سة .. 1
�أن �لهوي���ة �لثقافي���ة �لإ�سالمية هي : جمموع���ة �خل�سائ�ش و�ل�سم���ات �لثابتة . 2

�لت���ي يتميز بها �أف���ر�د �لأمة �لإ�سالمية عن غريهم من �أف���ر�د �لأمم �لأخرى ، 
و�مل�ستم���دة من �مل�سادر �ل�سرعية �لإ�سالمية ، و�لتي تت�سمن : �لدين �لإ�سالمي 

، و�لقيم ، و�للغة �لعربية ، و�لتاريخ �لإ�سالمي .
�أن قي���م �ملو�طنة ي���ر�د بها : جمموعة �ملع���اين و�ملفاهيم �لتي ت�س���كل �سلوكيات . 3

و�أفعال �لأفر�د ، و تعك�ش مدى �رتباطهم بوطنهم ، وت�سهم يف �إعد�دهم ليكونو� 
مو�طنني �ساحلني .

�أن �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية ترتكز على �أربعة مقوماٍت هي : �لدين �لإ�سالمي . 4
، و�للغة �لعربية ، و�لتاريخ �لإ�سالمي ، و�لقيم .

�أن قي���م �ملو�طن���ة تت�سكل م���ن ثالثة عنا�س���ٍر رئي�سيٍة ه���ي : �ل���ولء و�لنتماء ، . 5
و�مل�ساركة �ملجتمعية ، و�حلرية و�مل�سوؤولية .

�أن و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية لدى طالب وطالبات . 6
كلي���ة �لرتبية ب�سقر�ء عاٍل جًد� ب�سكل ع���ام ( �لدين �لإ�سالمي ، �للغة �لعربية ، 

�لتاريخ ، �لقيم ) .
�أن درجة توفر قيم �ملو�طنة لدى طالب وطالبات كلية �لرتبية ب�سقر�ء عاٍل جًد� . 7

ب�سكل عام .
�أن �أعل���ى درج���ة حمافظة على مقومات �لهوية �لثقافي���ة �لإ�سالمية كانت تتعلق . 8

بالفق���ر�ت �ملتعلقة مبج���ال �لدين �لإ�سالمي ، و �أقلها �لفق���ر�ت �ملتعلقة مبجال 
�للغة �لعربية .

�أن �أعلى درجة تو�فر لقيم �ملو�طنة كانت تتعلق بالفقر�ت �ملتعلقة مبجال �حلرية . 9
و �أقلها �لفقر�ت �ملتعلقة مبجال �مل�ساركة �ملجتمعية .

 وج���ود فروق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة يف ��ستجاب���ات عينة �لدر��سة يف و�قع �ملحافظة . 10
على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ، تعزى ملتغري ( �جلن�ش ) ل�سالح �لذكور .

وجود فروق ذ�ت دللٍة �إح�سائيٍة يف ��ستجابات عينة �لدر��سة يف و�قع �ملحافظة . 11
على مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ، تعزى ملتغري ( م�ستوى �لدر��سة ) .
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 وج���ود فروق ذ�ت دلل���ٍة �إح�سائيٍة يف ��ستجابات عين���ة �لدر��سة يف تو�فر قيم . 12
�ملو�طنة ، تعزى ملتغري    ( �جلن�ش ) ل�سالح �لذكور .

وج���ود ف���روق ذ�ت دللٍة �إح�سائي���ٍة يف ��ستجابات عينة �لدر��س���ة يف تو�فر قيم . 13
�ملو�طنة ، تعزى ملتغري          ( م�ستوى �لدر��سة ) ل�سالح �مل�ستويات �لدنيا .

 �أنَّ هن���اك عالق���ٌة طردي���ٌة موجب���ٌة بني و�ق���ع �ملحافظة عل���ى �لهوي���ة �لثقافية . 14
�لإ�سالمي���ة وتو�فر قيم �ملو�طن���ة مما ي�سري �إىل �أنه كلم���ا �رتفع و�قع �ملحافظة 
عل���ى مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ل���دى عينة �لبحث، �رتفع م�ستوى قيم 

�ملو�طنة لديهم.
تو�شيات الدرا�شة :

يف �سوء �لنتائج �لتي �أ�سفرت عنها هذه �لدر��سة، يقرتح �لباحث عددً� من �لتو�سيات 
ومنها :  

�لعناية مبقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية لدى �لطالب و�لطالبات �جلامعيات . 1
ملا لها من �أثٍر يف توفر قيم �ملو�طنة لديهم .

�لهتمام باللغ���ة �لعربية ، وتعزيز �لوعي بها ، وعدم جتاهلها �أو ن�سيانها وذلك . 2
ملا لها من �أثٍر كمقوم من مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية .

�أن تق���وم �جلامعات من خ���الل �لأن�سط���ة �لطالبية ومفرد�ت بع����ش �ملقرر�ت . 3
با�ستخ���د�م �أ�سالي���ب وطرٍق حديثٍة تدعم �ملحافظة عل���ى كل من : �للغة �لعربية 
كمقوٍم من مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية ، وكذلك قيم �مل�ساركة �ملجتمعية 

كقيمٍة من قيم �ملو�طنة عند �لطلبة �جلامعيني .
 �ل�ستف���ادة م���ن �لتجارب �لدولي���ة و�لعاملية فيما يتعلق بق�ساي���ا �ملحافظة على . 4

�للغ���ة كمق���وٍم من مقوم���ات �لهوي���ة �لثقافية وكذل���ك فيما يتعل���ق بتنمية قيمة 
�مل�ساركة �ملجتمعية كقيمٍة من قيم �ملو�طنة .

عقد ندو�ٍت ولقاء�ٍت وموؤمتر�ٍت علميٍة تناق�ش مو�سوع �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية . 5
وقيم �ملو�طنة مع حماولة �إ�سر�ك �أكرب قدر من �لطالب و�لطالبات �جلامعيات. 

�إن�س���اء مر�سد �جتماعي ليقوم على در��سة �لو�سع �لجتماعي �لعام يف �ملجتمع . 6
، و�لظو�ه���ر �ملجتمعي���ة ، و�لتغري�ت �لتي تلح���ق باملجتمع و�آثاره���ا على �لهوية 
�لثقافي���ة �لإ�سالمية وقيم �ملو�طنة ، ومن ثم تقدمي ت�سور�ٍت لر��سمي �ل�سيا�سة 

�ملجتمعية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية . 
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تفعي���ل �لأنظمة و�لقو�ن���ني �ل�سادرة يف كثري من �لبل���د�ن �لإ�سالمية و�لد�عمة . 7
للمحافظة على �للغة �لعربية كمقوٍم من مقومات �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية .

�لهتمام بالرتبية باعتبارها قادرة على تر�سيخ �لهوية �لثقافية �لإ�سالمية وقيم . 8
�ملو�طنة عند �لأفر�د ومو�جهة �لتحديات �لتي تو�جهها .

�إ�س���ر�ك �ل�سباب و�ل�سابات يف �للجان و�لدر��سات �لت���ي تهتم باملو�طن وكذلك . 9
�لهوية �لثقافية �لإ�سالمية لتحيي عندهم �لنخوة �لإ�سالمية ولأنهم �لأقدر على 

نقلها و�لتاأثري على زمالئهم �لآخرين .
مقرتحات الدرا�شة :

�إج���ر�ء در��سة ملعرف���ة و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية . 1
وعالقتها بقي���م �ملو�طنة لدى طلبة �ملرحلة �لثانوي���ة يف �ملعاهد �لعلمية �لتابعة 

جلامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية .
�إج���ر�ء در��سة ملعرف���ة و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية . 2

وعالقتها بقي���م �ملو�طنة لدى �لطلبة �ل�سعوديني م���ن خريجي �ملد�ر�ش �لعاملية 
باململكة �لعربية �ل�سعودية .

�إج���ر�ء در��سة ملعرف���ة و�قع �ملحافظة على مقومات �لهوي���ة �لثقافية �لإ�سالمية . 3
وعالقته���ا بقي���م �ملو�طنة ل���دى خريج���ي برنامج خ���ادم �حلرم���ني �ل�سريفني 

لالبتعاث .
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الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

امللخ�س: 
هدف���ت �لدر��سة �إىل معرفة �لقي���م �لإ�سالمية �مل�سمنة يف كت���ب �للغة �لعربية لغري 
�لناطق���ني بها، �سل�سل���ة  "كتاب �لعربية بني يدك �أمنوذج���ا"، وذلك من خالل �ملجالت 
�لآتي���ة: (�لتعب���دي، �لعق���دي، �لجتماع���ي، �لأخالقي). وق���د ��ستخ���دم �لباحث �ملنهج 
�لإح�سائ���ي معتم���ًد� �جلمل���ة وحدة �لتحلي���ل. وتو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �ملجال �لأكرث 
تك���ر�ًر� ه���و �ملجال �لتعب���دي، فاملجال �لعق���دي فالجتماع���ي، ثم �لأخالق���ي يف �ملرتبة 
�لر�بع���ة. و�أو�ست �لدر��سة باأهمية بناء منظوم���ة قيمية يتم فيها توزيع �لقيم �لإ�سالمية 
ب�س���كل عادل يف �إعد�د �ملو�د �لتعليمية يف تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، وكذلك 

�لهتمام باجلانب �لأخالقي و�لجتماعي.
�لكلمات �ملفتاحية: �ملحتوى، �لقيمة، �ملنهاج، مو�د تعليمية، �لثقافة �لإ�سالمية.

Abstract:
The study aims to identify the Islamic values included in the books 

of teaching Arabic to non-native speakers "Arabic within reach as a 
model" through the following fields: (worship, creed, social, ethical). 
The researcher used the analytical descriptive method relying on the 
sentence as a measuring unit. The results showed that the field of 
worship was repeated the most. Then came the social and creed, and 
the last field was the ethical. The study recommended the significance 
of building a value system in which Islamic values are distributed fairly 
in the preparation of educational materials in the teaching of Arabic to 
non-native speakers, as well as the attention to the ethical and social 
aspects.

Keywords: content, value, curriculum, educational materials, 
Islamic culture

املقدمة: 
    تو�ج���ه �للغ���ة  �لعربية موج���ة غزو لغوي باأ�س���كال متعددة، ولي����ش �أدل على ذلك 
م���ن حالة �لتغريب �لتي تعي�سه ب���ني �أبنائها �ليوم، فقد بد�أ �لهتمام و�لرتكيز على تعليم 
�للغ���ات �لأجنبي���ة منذ مرحلة ريا�ش �لأطفال يف �ملد�ر����ش �لعربية �حلكومية و�خلا�سة، 
بع���د �أن كان ذل���ك حكًر� عل���ى �لعربية فقط خا�س���ة يف �ل�سف���وف �لأوىل، ويزد�د �لأمر 
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

تعقي���ًد� يف و�س���ع قو�نني خمتلفة يف �لعامل �لعربي، ت�سع �ملعرف���ة باللغة �لأجنبية �ل�سبب 
�لرئي����ش للح�سول عل���ى �لوظيفة و�لرتقية يف �لعم���ل ...�لخ، و�لناظر �أي�س���ا �إىل �أ�سماء 
�ملحالت يف �لعامل �لعربي يجد �لأ�سماء �لأجنبية كلما �رتد طرفه �إليه، ناهيك عن وجود 
ك���م هائل من �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية �لأجنبية منذ �ملر�حل �لأوىل يف �لتعليم وحتى مرحلة 
�لتعلي���م �جلامع���ي يف معظم �لبلد�ن �لعربية دون ��ستثن���اء، وكل ذلك ُيفقد �لفرد هويته 

�لفكرية و�للغوية و�لوطنية، ويعدُّ �سياًعا  للغة �لعربية بني �أبنائها قبل غريهم. 
    ويف ظ���ل ه���ذ� �لإ�سكال �لذي تعي�سه �لعربية، وحالة �لتغريب هذه، لبد من تقدمي 
�للغ���ة �لعربية لغري �لناطقني بها بوعائها �لثقايف و�حل�س���اري، خا�سة و�أن تقدمي �للغة، 
�أي لغ���ة، دون وعائها �لثقايف �لذي تنحدر منه، يبقى قا�سر� يف جو�نب عدة، ولعل �لأمر 
يك���ون �أو�س���ح يف �للغة �لعربي���ة، لغة �لقر�آن �لك���رمي و�حلديث �لنبوي؛ لأنه���ا لي�ست لغة 
لأم���ة �لعرب فح�سب؛ بل للم�سلمني غ���ري �لناطقني بالعربية باعتبارها لغة دينية ل ت�سح 
�ل�س���الة �إل به���ا، ول يتلى �لقر�آن بغريها. بالإ�سافة �إىل ذل���ك، فاإن متعلم �للغة �لعربية 
م���ن غري �مل�سلمني بحاجة �إىل فهم �للغة �لعربية بوعائها �لثقايف، بقيمها و�سلوك �أبنائها 
�حل�س���اري. ومن هنا ت���ربز �أهمية �ملنظومة �لثقافية �لإ�سالمي���ة و�حل�سارية يف تدري�ش 

�للغة �لعربية لغري �لناطقني بها. 
    ونظًر� لقلة �لدر��سات �لتي تناولت حمتوى كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني 
به���ا، تاأتي هذه �لدر��س���ة؛ لت�سهم� ولو ب�سكل متو��سع� يف �إ�س���اءة هذ� �جلانب �لثقايف 

�ملهم يف كتب �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها. 
م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها:

    بالرغ���م تقدم �لب�سري���ة يف خمتلف �ملجالت �لعلمية: �لطبية و�لفلكية... �لخ، فاإن 
�لقي���م �لأخالقية يف تر�جع م�ستمر لدى كثري م���ن �لأمم، ومل ينعك�ش �لتقدم �لعلمي على 
�لقيم �لإن�سانية ب�سكل عام. ويف ظل هذه �لفو�سى �لعاملية يف عامل �لقيم، يتجه �لعامل �ليوم 
�إىل  تعليم �للغة �لعربية يف كثري من �أنحاء �لعامل، وب�سكل متز�يد ولفت للنظر؛ �إذ بد�أت 
�للغ���ة �لعربية تعيد مكانتها على هذه �لب�سيطة، وياأتي �لإقبال �ملتز�يد عليها من �مل�سلمني 
وغريه���م، �لناطقني بالعربية  وغ���ري �لناطقني بها، لذلك ل بد من �لوقوف على منظومة 
�لقي���م �مل�سمن���ة يف مناهج تعليم �للغ���ة �لعربية  لغري �لناطقني به���ا، رغم وجود در��سات 
حول ذلك؛ لكنها غري كافية من وجهة نظر �لباحث يف ظل  �لت�سارع �لعلمي و�لتكنولوجي 
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يف �لتعليم، ويف نقل �ملعلومة وت�سديرها يف زمن �لعوملة و�لغزو �لفكر و�للغوي.  
وته���دف هذه �لدر��سة �إىل �لتع���رف �إىل �لقيم �لإ�سالمية يف �سل�سلة  كتاب "�لعربية 

بني يديك �أمنوذجا"،  وذلك من خالل �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية: 
م���ا  �لقيم �لإ�سالمية �ملت�سمنة  يف كتب تعلي���م �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها  . 1

"�لعربية بني يديك" �أمنوذًجا؟ 
ما ترتي���ب �ملجالت �لقيمية �لتي �سملتها �لقي���م �لإ�سالمية يف كتب تعليم �للغة . 2

�لعربية لغري �لناطقني بها "�لعربية بني يديك" �أمنوذًجا؟
 ما مدى ت�سمني �لقيم �لإ�سالمية يف كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها . 3

يديك" �أمنوذًجا؟ بني  " �لعربية 
اأهداف البحث: 

يت�شمن البحث الأهداف الآتية: 
�لك�س���ف ع���ن �لقيم �لإ�سالمية �ل���و�ردة يف كتاب (�لعربية بني يدي���ك) لتعليم �للغة . 1

�لعربي���ة لغري �لناطقني بها، وت�سنيفه���ا وفق جمالتها، ور�س���د تكر�ر�تها، ون�سبها 
�ملئوية، وبيان �لقيم �لتي مت �لرتكيز عليها، وتلك �لتي جاءت ثانوية يف �لتوظيف.

تو�سي���ح خارطة �لقيم �لإ�سالمية �لو�ردة يف كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني . 2
بها (كتاب �لعربية بني يديك) وذلك من �أجل م�ساعدة �ملوؤلفني يف تطوير كتب تعليم 

�للغة �لعربية لغري �لناطقني بها ب�سكل عام. 
�لتنبه �إىل �أهمية �لقيم �لإ�سالمية يف كتابة �ملحتوى �لثقايف لكتب تعليم �للغة �لعربية . 3

لغري �لناطقني بها. 
�ل�ستف���ادة من نتائ���ج �لدر��سة يف تطوي���ر �سال�سل تعليم �لعربي���ة للناطقني بغريها . 4

و�إثر�ئها. 
اأهمية الدرا�شة: 

     تن�س���ب �أك���رث �لدر��سات يف جمال تعلي���م �للغة �لعربية لغ���ري �لناطقني بها على 
�لأ�س���و�ت و�ملعيقات �لتي تو�جه متعلمي �لعربية،  ونظريات �كت�ساب �للغة... �لخ، وَتغفل 
جانًبا مهًما يتمثل يف �لقيم �لإ�سالمية و�ملجالت �لثقافية �لأخرى �لتي ل ينبغي �أن تغفل 
عن���د بناء �ملحتوى �لثق���ايف  لكتب تعلم �لعربية لغري �لناطقني به���ا، بالرغم وجود بع�ش 
�لدر��س���ات و�لأبح���اث �لتي حتاول �أن ت�سيء ه���ذ� �جلانب ، فاإنها ما ت���ز�ل غري كافية، 
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فم���ا ز�لت كت���ب �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها حتتاج ملثل ه���ذه �لإ�سهامات؛ للرفع من 
م�ستوياته���ا �لثقافية و�للغوية، لذ� ياأتي هذ� �لبحث؛ لي�سهم� ولو ب�سكل قليل �يف �إ�ساءة 

هذ� �جلانب �ملهم يف بناء �ملحتوى �لثقايف، �لذي ل يقل قيمة عن �ملحتوى �للغوي. 
   ويكت�شب هذا البحث اأهمية خا�شة لاأ�شباب الآتية:

• ُتع���ّد كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني به���ا �لبو�بة �لأوىل للدخول �إىل �لثقافة 	
�لعربي���ة و�لإ�سالمية؛ لذ� فمن �لو�جب �أن حتظى بالتحلي���ل و�لتقييم، ومعرفة ماذ� 

يقدم لالآخر يف ع�سر �لعوملة و�لنفتاح �لثقايف و �لغزو �لفكري و�للغوي. 
• �لإ�سه���ام يف بن���اء منظوم���ة معايري علمي���ة يف كيفية بن���اء كتب �للغ���ة �لعربية لغري 	

�لناطقني بها، وتقدمي �لتو�سيات �لالزمة من خالل نتائج �لبحث يف تطوير منظومة 
�لقيم �لإ�سالمية �لتي تقدم لغري �لناطقني بالعربية. 

• �لك�س���ف عن م���دى تو�فر �لقيم �لإ�سالمي���ة يف كتب غري �لناطق���ني بالعربية "كتاب 	
�لعربية بني يديك" �أمنوذًجا. 

• �لتمهيد لدر��سات �أخرى تهتم باجلانب �لثقايف و�لقيمي يف كتب غري �لناطقني باللغة 	
بالعربي���ة، ت�ساعد يف �لك�سف عن �جلانب �لثقايف و�حل�ساري للناطقني بالعربية. �إذ 

ل ميكن ف�سل �للغة عن حمتو�ها �حل�ساري و�لثقايف. 
وم���ن �لأ�سالي���ب �لإح�سائي���ة �لت���ي ي�ستعان به���ا يف حتلي���ل �ملحتوى وفق���ا ملعطيات 
�لدر��س���ة، ح�ساب �لتك���ر�ر�ت لكل فئة من فئات �لتحليل، و�إيج���اد �لن�سب �ملئوية ملجموع 

�لتكر�ر، و�ملتو�سط �حل�سابي. 
حدود البحث:

• يقت�سر هذ� �لبحث على كتاب "�لعربية بني يديك" بالإ�سافة �إىل �أدو�ت �لدر��سة.	
• تتحدد نتائج �لبحث يف �سوء جمموعة �لقيم �لإ�سالمية �لتي يك�سف عنها حتليل �ملحتوى.	
• نتائ���ج �لدر��سة هذه ل ميكن تعميمها على جمي���ع كتب تعليم �للغة �لعربية لغري 	

�لناطقني بها.  
تعريف امل�شطلحات: 

�لِقيم���ُة و�حدة �لِقَيم، و�لقيمة ثمن �ل�سيء بالتَّْقِومي. تقول: َتقاَوُموه فيما بينهم، و�إذ�   �
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���ٌم: ُم�ْستِقيم، و قوله تعاىل:  �ْنق���اَد �ل�س���يء و��ستمّرت طريقته فقد ��ستقام لوجه���ه. (1)و�أمٌر َقيِّ
َم���ٌة"(2)؛ �أَي م�ستقيمة ُتبنّي �حلّق . �لقو�ُم: �لَعْدُل. قال تع���اىل: "َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك  "ِفيَه���ا ُكُت���ٌب َقيِّ

ه �إليه دون �لآلهِة. َقَو�ًما"(3)، وقوله تعاىل: َفا�ْسَتِقيُمو� �إَِلْيِه َو��ْسَتْغِفُروُه"(4)؛ �أي يف �لتََّوجُّ
يت�سح مم���ا �سب���ق �أن لفظ "�لقيمة" مرتبط مب���ادة (َقَوَم) �لت���ي ت�ستعمل يف �للغة 

لإفادة معان عدة، منها: قيمة �ل�سيء وثمنه، و�ل�ستقامة و�لعدل. 
 يف �ل�سط���الح: تختل���ف زو�ي���ا �لنظر للقيم م���ن وجهة نظر �لعلم���اء و�لباحثني يف 

جمال �لعلوم �لإن�سانية. 
�لقيم���ة من منظور �إ�سالمي: جمموعة من �ملعايري �لتي تعرب عن �لإميان مبعتقد�ت 
ر��سخ���ة �إلهي���ة �مل�سدر، ت�سن���ع ن�سيج �ل�سخ�سي���ة �لإ�سالمية يف تفاعله���ا مع �ملجتمع، 
وته���دف �إىل ك�سب ر�سى �هلل ��سبحانه و تعاىل�(5) ،وينظ���ر �إليها من منظور �جتماعي 
باأنه���ا: جمموعة �ملب���ادئ و�ملعايري �لتي ي�سعه���ا جمتمع  ما يف �سوء م���ا تر�كم عليه من 
خ���رب�ت خمتلف���ة، �سريطة �أن تنال هذه �ملب���ادئ و�ملعايري قبول م���ن �ملجتمع /�جلماعة 
�لجتماعي���ة، وتتج�س���د يف �أمن���اط �لأف���ر�د و�جلماع���ات �ل�سلوكي���ة و�للفظي���ة �لأف���ر�د 
و�جلماع���ات.(6) و�لقيم بذلك عب���ارة عن معايري للحكم على �سل���وك ��لفرد و�لتي تعمل 
عل���ى توجي���ه �سلوكه يف مو�قف �حلي���اة �ملختلفة، ويكت�سبها �لفرد يف م���ا تر�كم لدي من 

خرب�ت خمتلفة تلقى �لقبول من �ملجتمع �لذي يعي�ش فيه. 
و�لقي���م �لإ�سالمي���ة، ه���ي �لتي تر�س���م خارطة �لطري���ق للفرد �مل�سل���م يف توجهاته، 
و�سلوك���ه �لدنيوي يف �ملجتمع �لذي يعي�ش فيه، على �أ�سا�ش �لإخوة �لإ�سالمية، يف تكاملها 
�لجتماع���ي و�ل�سيا�س���ي و�لقت�سادي... �ل���خ؛ فاملجتمع �لذي ي�ستن���د �إىل �لإميان باهلل، 

(1)  ل�س���ان �لع���رب لبن منظور و �ل�سحاح يف �للغة  للجوهري : مادة (قوم) ، و�نظر �ل�سحاح يف �للغة مادة 
(قوم). 

(2)  �لقر�آن �لكرمي، �سورة �لبينة، �لآية :3.
(3)  �لقر�آن �لكرمي، �سورة �لفرقان، �لآية: 67.

(4)  �لقر�آن �لكرمي، �سورة ف�سلت،�لآية 6.
(5)  �نظر ��سحق فرحان، وتوفيق مرعي، �جتاهات �ملعلمني يف �لأردن نحو �لقيم �لإ�سالمية يف جمال �لعقائد 
و�لعب���اد�ت و�ملعام���الت كما حددها �لإم���ام �لبيهقي، جملة �أبح���اث �لريموك، �سل�سلة �لعل���وم �لإن�سانية 

و�لجتماعية، جملد4 �لعدد2، جامعة �لريموك �ش13.
(6)   �سياء ز�هر �لقيم يف �لعملية �لرتبوية، �لقاهرة ، موؤ�س�سة �خلليج �لعربي ، 1984، �ش33.
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جمتم���ع متح���رر م���ن كل عبودي���ة للب�س���ر، ويف �أي �سورة من �س���ور �لعبودي���ة، ومن هذه 
�حلرية، تنطلق �لف�سائل و�لأخالقيات كلها" و�جتماع �لإميان باهلل و�لعمل �ل�سالح، هو 
اِت  احِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سَّ حم���ور �لقيم �لأخالقية �لإ�سالمية،(1) قال تع���اىل: " �إِنَّ �لَّ

اُت �ْلِفْرَدْو�ِش ُنُزل"(2) . َكاَنْت َلُهْم َجنَّ
 ومن �أهم م�سادر �لقيم �لإ�سالمية �لقر�آن �لكرمي، باعتباره �لد�ستور �لذي يجب �أن 

ي�سري عليه �لفرد �مل�سلم و�حلديث �لنبوي �ل�سريف. 
• العربية بني يديك: �سل�سلة يف تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، وتدر�ش يف كثري 	

من مر�كز تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، يف �لبالد �لعربية وغري �لعربية. 
• تعليــم اللغــة العربية لغري الناطقني بها: تعلي���م �لعربية ملن لي�ست لغته �لأم، 	

�للغة �لعربية. و�ملتعلمون هم من جن�سيات و�أعر�ق و�أديان خمتلفة.
الإطار النظري: 

تهت���م �ملجتمع���ات برتبية �أبنائها عل���ى �لقيم، حيث حتر�ش عل���ى غر�سها يف نفو�ش 
�أبنائه���ا من���ذ بد�ي���ة �لتكوين �لعقل���ي و�لذهن���ي للطفل، �نطالقه���ا من �لأ�س���رة، �للبنة 
�لأ�سا�سي���ة يف �ملجتمع، ثم �ملدر�سة ومكوناته���ا من: منهاج در��سي ومعلم وكتاب مدر�سي 
....�إل���خ. ذلك �أن قي���ام جمتمع على منظومة �لقيم �لف�سلى، ه���و تقدم �أخالقي وروحي 

لهذ� �ملجتمع، و�بتعاده عن �لقيم، يعني هدم روحي وقيمي له. 
و�نطالق���ا من ذلك؛ ف���اإن تقدمي �لقي���م �لإ�سالمية لغري �لناطق���ني بالعربية ل يقل 
قيمة عن تقدميه لأبناء �لعربية. لذ�؛ فتعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، هو و�سيلة 
م���ن و�سائ���ل تقدمي �لثقاف���ة �لإ�سالمية، وقيمه���ا �لعظيمة من خالل م�سدره���ا: �لقر�آن 
�لكرمي، و�ل�سنة �لنبوي���ة �ل�سريفة، خا�سة يف ظل �لتحديات �لتي تو�جه �لأمة �لإ�سالمية 

يف ع�سرها �لر�هن، من غزو فكري وثقايف، و�ختالط يف �ملفاهيم و�مل�سطلحات.  
وللقيم �لإ�سالمية �أهمية عظيمة يف حياة �ملجتمعات يف كل �سوؤونها، يف �حلياة �لدنيا 
و�لآخرة، و�ملجتمع �مللتزم بالقيم �لإ�سالمية، جمتمع ت�سوده �ملحبة و�لطماأنينة و�لحرت�م 

�ملتبادل بني �أفر�ده. 

حمم���د �خلطيب، �لقيم �لأخالقية �لإ�سالمية �ملت�سمن���ة يف كتب �للغة �لعربية �ملقررة ل�سفوف �حللقة �لثانية من   (1)
�ملرحلة �لأ�سا�سية يف �لأردن، جملة �جلمعية �ل�سعودية للعلوم �لرتبوية و�لنف�سية (ج�سنت) �لريا�ش (2012) ع 38.

(2)  �لقر�آن �لكرمي، (�سورة �لكهف، �لآية 107. 



335
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

م�سادر �لقيم: تختلف �لقيم وم�سادرها من جمتمع لآخر، تبعا لختالف �ملنظومات 
�لدينية و�ل�سلوكية لكل جمتمع. و�ملجتمع �لعربي �لإ�سالمي له قيمه �خلا�سة، و�لتي تنبع 

من م�سادر �لت�سريع �لإ�سالمي، وهي:
القراآن الكرمي، وهو �مل�سدر �لأول للقيم �لإ�سالمية، وهو �لد�ستور �لذي ي�ستند . 1

�إليه يف ��ستقاق �لقيم، ويت�سمن طر�ئق متعددة يف �لرتبية على �لقيم؛ كالق�سة 
و�ملثل و �لقدوة.(1)

ال�شنة النبوية: �مل�سدر �لثاين من م�سادر �لقيم �لإ�سالمية، وهي ما ورد عن . 2
�لنبي�عليه �ل�سالم�من فعل �أو قول �أو تقرير �أو �سفة. وجاء �لتاأكيد على �لأخذ 
�ُسوُل  مبا ج���اء به �سيدنا حممد –عليه �ل�سالم�يف قوله تع���اىل: "َوَما �آَتاُكُم �لرَّ

َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهو�"(2).
 الإجماع: وهو �تفاق جمتهدي هذه �لأمة بعد �لنبي � عليه �ل�سالم� على حكم �سرعي.. 3
 القيا�س: �إثبات حكم معلوم يف معلوم �آخر ،ل�سرت�كهما يف علة �حلكم عند �ملثبت.(3). 4
 العرف: وهي �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد.. 5

ت�شنيفات القيم:
   تع���ددت ت�سنيفات �لقيم، و�ختلف���ت تبعا لختالف �لآر�ء �لفل�سفية و�لفكرية �لتي 

�نطلقت منها، ومن هذه �لت�سنيفات:
ت�سنيف (�أبو �لعينني) (4) فقد �سنفها �إىل:

• قيم روحية وعقدية: كحب �هلل و�لإميان به.	
• قيم خلقية: كالعدل و�لأمانة. 	
•  قيم عقلية : كالتفكري و�لنقد و�لتجربة.	
• قيم وجد�نية: كاحلب، و�لكره. 	
• قيم �جتماعية: تتمثل يف بر �لو�لدين، و�لتكافل �لجتماعي.  	

(1)   �أبو �لعينني، علي(1988)، �لقيم �لإ�سالمية و�لرتبوية، مكتبة �إبر�هيم حلبي، �ملدينة �ملنورة، �ش63.
(2)  �لقر�آن �لكرمي، �سورة �حل�سر، �لآية 7. 

�لعاج���ز، فوؤ�د عل���ي (200)، �لقيم وطريق���ة تعلمها وتعليمه���ا، جملة كلية �لرتبية، جامع���ة عني �سم�ش،   (3)
�لقاهرة، �ملجلد �لأول، �لعدد 23، �ش 106.

(4)   �أبو �لعينني، علي(1988) ، �لقيم �لإ�سالمية و�لرتبوية، مكتبة �إبر�هيم حلبي، �ملدينة �ملنورة، �ش 38.
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

ت�شنيف مدكور: 
     و�سنفها مدكور(1) يف �سوء �لت�سور �لإ�سالمي �إىل قيم تنبثق من حقيقة: 

• الألوهية : كالتاأمل يف خلق �هلل،وجماهدة �لنف�ش. 	
• احلياة: وت�سمل �لتعاون، و�لعدل، و�لعلم، و�لرحمة و�لعطف، و�سلة �لرحم. 	

     و�ملالح���ظ �أن ه���ذه �لقي���م تتد�خ���ل مع بع�سه���ا �لبع�ش، بحي���ث ي�سعب �لف�سل 
بينه���ا؛ لأنه���ا يف �لأ�سا�ش قيمة معنوي���ة، ولي�ست حم�سو�سة تظه���ر يف �سلوكيات �ملجتمع، 
وعلى �أفر�ده ب�سكل عام. وقد ��ستفاد �لباحث من هذه �لت�سنيفات يف بناء �أد�ة �لدر��سة. 

خ�شائ�س القيم الإ�شامية: من اأبرز خ�شائ�س القيم الإ�شامية: 
الربانيــة: �لقي���م يف �لإ�سالم رباني���ة �مل�سدر، فهي ت�سدر م���ن �لإ�سالم ذ�ته . 1

و�ملتمثل بالقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �لعطرة".(2) 
ال�شموليــة: وتقوم عل���ى �أ�سا�ش �ل�سمول و�لتكامل، حي���ث تر�عي عامل �لإن�سان . 2

و�ملجتمع �لذي يعي�ش فيه، و�أهد�ف حياة �لإن�سان وغايتها، كما �أنها جامعة لكل 
جو�نب �لإن�سان يف حياته؛ لذ� فهي ل تقف عند حدود �لدنيا. 

التــوازن: متتاز �لقيم �لإ�سالمية بالتو�زن �لذي يجمع بني �ل�سيء ومقابله، بال . 3
غل���و ول تفريط، ومن �سور �لتو�زن، �لتو�زن ب���ني �لدنيا و�لآخرة، وبني �حلقوق 
و�لو�جبات ...و�لتو�زن يف �لقيم �لإ�سالمية جعلها جتمع بني �لدنيا و�لآخرة.(3.

الو�شطيــة: تدعو �لقيم �لإ�سالمية �إىل �لو�سطية و�لبتعاد عن �لغلة و�لتطرف، . 4
�َر  ُ �لدَّ وه���ذه م���ن ف�سائل �سمات �لإ�سالم، ق���ال تعاىل:" َو�ْبَت���ِغ ِفيَما �آَت���اَك �هللَّ

ْنَيا"(4) . يَبَك ِمَن �لدُّ �ْلآِخَرَة َوَل َتن�َش َن�سِ
اأهمية القيم يف بناء املجتمع:

     للقيم �أهمية عظيمة يف بناء �ملجتمعات، حيث حتفظ للمجتمع متا�سكه �لجتماعي، 
وت�سه���م يف جودته، من خ���الل  �لبناء �لأخالقي لأفر�ده، كما ت�س���كل �إطار� �أخالقيا لكل 

(1)   مدكور، علي �أحمد (2002)، منهج �لرتبية يف �لت�سور �لإ�سالمي، �لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي. 
�نظر: �ملانع، مانع (1426ه) �لقيم بني �لإ�سالم و�لغرب  در��سة تاأ�سيلية مقارنة، د�ر �لف�سيلة، ط1، �ش(152).  (2)

نف�سه، �ش(164).  (3)
(4)  �لقر�آن �لكرمي، �سورة �لق�س�ش، �لآية  77.
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الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

ن�س���اط �إن�ساين د�خل �ملجتمع مبا ي�ساعد على تنميت���ه،(1) وتقي �ملجتمع من �لنحر�فات 
و�لآف���ات �لجتماعية �ملر�سية، وحتفظ للمجتمع هويته من خالل �ملحافظة على معايريه 

�لقيمية �ملتاأ�سلة لدى �أفر�ده.(2)
اأهمية تعليم القيم:

  ل �سك �أن �ملادة �لتعليمية �ملقدمة للمتعلم، ت�سطلع بدور كبري يف ت�سكيل �سخ�سية 
�ملتعل���م، ونوعي���ة تفك���ريه، ذلك �أن ه���ذه �ملو�د له���ا روح تنطل���ق منها، ف���اإن كانت روحا 
�إ�سالمي���ة ن�ساأ �ملتعلم عليها، و�إن كانت غ���ري ذلك، ت�سكلت روحه وفكره ونظرته وت�سوره 
عل���ى وقفه���ا(3)، ولهذ� قيل :" �إن �ملقرر �لدر��سي ه���و �لقلب من �ملنهج، بغ�ش �لنظر عن 

طريقة �لأد�ء"(4). 
وق���د ثب���ت �أن �نحر�ف �لتعلي���م و�ن�سر�فه عن تعلي���م �لقدر �ل�س���روري من �لعلوم 
�ل�سرعي���ة، ي���وؤدي �إىل حرم���ان �ل�سباب م���ن تعلم �أم���ور دينهم، و�بتعاده���م عن �لرتبية 
�لديني���ة، وهذ� من �ساأنه �أن يقودهم �إىل �أن يكون���و� �سيد� �سهال �أمام �ملغريات �لدنيوية 
�لتي تفتح �لباب على م�سرعيه لالنحر�ف، خ�سو�سا يف ظل �لغزو �لفكري، ولذلك تتفق 
كلم���ة �ملهتمني  بقطاع �لتعليم على �سرورة �إ�سالح مناهج �لتعليم، مبا يتو�فق مع مبادئ 
�لأمة وثو�بته���ا وقيمها، وذلك بجعل �ملقرر�ت �لدر��سية متوفرة على �لقدر �لذي تتحقق 
ب���ه �لكفاية؛ ليك���ون �لتعليم م�سدر هد�ية وتوجيه وتهذيب، يغر�ش يف نفو�ش �لأجيال قوة 
هادئة موجهة، وقوة د�فعة، تنظم دو�فع �ملتعلم، وتوظف �سائر قو�ه لتفي�ش باخلري و�لرب 

عليه وعلى جمتمعه(5).

عق���ل، حممود عطا(2006). �لقي���م �ل�سلوكية لطلبة �ملرحل���ة �ملتو�سطة و�لثانوية ل���دول �لأع�ساء مكتب   (1)
�لرتبية لدول �خلليج، ط2، مكتبة �لرتبية لدول �خلليج، �ش 39. 

(2)   �جلالد، ماجد زكي(2007ه) تعليم �لقيم وتعلمها، ط2، د�ر �مل�سرية، عمان، �ش44.
(3)   خياط، حممد جميل (2004). �جلامعات �لإ�سالمية، در��سة م�سيحة حتليلية تقييمية، ر�بطة �جلامعات 

�لإ�سالمية، �لطبعة �لأوىل، �ش 75.
(4)   �سعي���د، �أب���و طالب حممد ور�سر�����ش عبد�خلالق،(د.ت) عل���م �لرتبية �لتطبيقي، �ملناه���ج وتكنولوجيا 

تدري�سها وتقوميها، د�ر �لنه�سة �لعربية للطباعة و�لن�سر، لبنان، �ش 32.
(5)   �لعم���رو، عب���د�هلل حممد،(1425ه) �أ�سباب ظاهرة �لإرهاب يف �ملجتمعات �لإ�سالمية ، روؤية ثقافية، �سمن 
�أ�سغال �ملوؤمتر �لدويل عن  موقف �لإ�سالم من �لإرهاب، جامعة �لإمام حممد بن �سعود، �ل�سعودية، �ش20.



338
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

الدرا�شات ال�شابقة: 
    يعد مو�سوع �لقيم من �ملو�سوعات �ملهمة يف حياة �ل�سعوب، لذ� فقد وجد �لهتمام 
م���ن �ملفكرين و�لباحثني، حيث قامو� بدر��سات عديدة حول ذلك، و�سيقف �لباحث على 

�أهم �لدر��سات �لتي تناولت �لقيم، وذلك على �لنحو �لآتي:
الدرا�شات التي تناولت القيم يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها 

• در��س���ة (عودة،2015م) (1) هدفت �إىل �لك�سف ع���ن دور �خلطاب �لديني يف �لعينة 	
�ملختارة من مناهج تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، بغية �لتعرف �إىل �سماته 
و�أغر��س���ه، ودوره يف عملي���ة تعلي���م �للغة �لعربي���ة بو�سفها لغة ثاني���ة. و��ستخدمت 
�لباحثة �ملنهج �لنقدي �لتفكيكي، ومنه���ج �لنقد �لثقايف. و�أو�ست �لدر��سة ب�سرورة 
تقدمي �خلطاب �لديني مبا يتو�ءم مع �للغة بو�سفها ن�ساطا �إن�سانيا تد�وليا، وجتديده 

على �لدو�م مبا يتنا�سب مع روح �لع�سر ومتطلباته.
• در��س���ة (�لعو�ج���ي، 2010 م) (2)   هدفت �إىل حتليل �ملحت���وى �لثقايف �لإ�سالمي يف 	

كتب تعلي���م �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها يف �جلامع���ة �لإ�سالمية. وتكون جمتمع 
�لدر��س���ة م���ن كت���ب تعليم �للغ���ة �لعربية لغ���ري �لناطقني به���ا �ملق���ررة يف �جلامعة 
�لإ�سالمية، ومعلمو �ملعهد، وطالبه للع���ام 1430/1429ه. و��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�لتحليل���ي. و�أكدت نتائ���ج �لدر��سة �أن �أغر��ش د�ر�سي �للغ���ة �لعربية لغري �لناطقني 
به���ا مل تر�ع عند تاألي���ف �لكتب �لتعليمية له���م، و�أن طريقة تناول جم���الت �لثقافة 

�لإ�سالمية مل تكن و��سحة. 
• در��س���ة (�ل�سي���د 2009 م) (3) هدف���ت �إىل بناء �أ�س�ش كتاب �ملبتدئ���ني يف تعلم �للغة 	

�لعربية لغري �لناطقني بها من خالل بناء �أ�س�ش ل�سانية، متمثلة بالكفايات �ل�سوتية، 
و�ل�سرفي���ة، و�لنحوية ...�لخ �لو�جب مر�عاتها عند تاأليف كتاب �ملبتدئني يف تعليم 
�للغ���ة �لعربية لغري �لناطقني بها. وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل �أن تاأليف �لكتاب مل يحقق 

(1)   ع���ودة ، �سند����ش �أحمد، (2015)  دور �خلطاب �لديني يف مناهج تعليم �للغة �لعربية للناطقني بغريها، 
در��سة نظرية تطبيقية.ر�سالة ماج�ستري (غري من�سورة) �جلامعة �لأردنية، �لأردن.

�لعو�ج���ي، ح�سن يحيى هادي، (2010) تقومي حمتوى كتب تعلي���م �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها باجلامعة   (2)
�لإ�سالمية يف �سوء جمالت �لثقافة �لإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري (غري من�سورة) جامعة طيبة، �ل�سعودية.

�ل�سي���د ، مي�س���ون فايز، (2009) �أ�س�ش بن���اء كتاب �ملبتدئني يف تعليم �للغة �لعربي���ة للناطقني بغريها كتاب   (3)
�مل�ستوى �لأول يف �ملعهد �لدويل يف �جلامعة �لأردنية �أمنوذجا، ر�سالة ماج�ستري ، �جلامعة �لأردنية ، �لأردن .
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الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

�مل�ست���وى �ملطلوب من �لكفايات �ل�سوتي���ة و�ل�سرفية و�لنحوي���ة و�لدللية و�لكتابية 
و�لتو��سلي���ة، كما �أن���ه مل يعزز �جلو�ن���ب �لجتماعية و�لثقافي���ة و�لنف�سية �ملهمة يف 

تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها. 
• در��سة (برهومة، 2009م1 ) هدفت �لدر��سة �إىل حتديد �سور �لثقافة �لإ�سالمية �لتي 	

ينبغي �أن ت�ستمل عليها مقرر�ت تعليم �للغة �لعربية لغة ثانية.  وتو�سلت �لدر��سة �إىل 
تركي���ز �سور �لثقافة �لإ�سالمية على "�لوحد�نية و�لعل���م، ونظرة �لإ�سالم �إىل �لنوع 
�لب�س���ري، و�لتباين يف �إعد�د مقرر�ت �للغ���ة �لعربية لغة ثانية. وكذلك عدم �لتو�زن 
يف توزيع �سور �لثقافة �لإ�سالمية. ومن �أهم تو�سيات �لدر��سة: دعوة موؤلفي �ملناهج 
ومطوريه���ا �إىل تخطيط مقرر�ت �للغة �لعربية عامة، و�عتماد معايري علمية لإعد�د 

مقرر�ت �للغة �لعربية لغة ثانية.
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة: 

ك�سفت �لدر��سات �ل�سابقة عن �هتمام �لباحثني مبو�سوع �لقيم، و�أهميتها يف �لكتب 
�لتعليمية �ملختلفة، وتتجلى �أهمية ذلك يف كتب �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، ذلك �أن 
حمت���وى �لكتاب يعد �لقاعدة �لأ�سا�سية، و�لبو�ب���ة �لرئي�سة �لتي ينظر من خاللها متعلم 

�للغة �لعربية �إىل ح�سارة �للغة �لعربية و�سعبها. 
وقد تب���ني من خالل �لدر��سات �ل�سابقة �أن �إعد�د كتب �للغة �لعربية لغري �لناطقني 
به���ا على وج���ه �خل�سو�ش، مل يحظ بالهتم���ام  �لكايف يف �أ�س����ش �إعد�دها، كما جاء يف 

در��سة �ل�سيد (2009) ، وبرهومة  (2009). 
و�تفق���ت �لدر��سات �ل�سابقة عل���ى �لع�سو�ئية يف توزيع �لقيم وع���دم �نتظامها؛ فقد 
جاءت ع�سو�ئية يف معظم �لكتب. وبالرغم من  �تفاق �لدر��سة �حلالية مع معظم �أهد�ف 
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة �إل �أنها تختلف عنه���ا يف: �أ�سئلة �لدر��سة، وعينته���ا "�سل�سلة كتاب 
�لعربي���ة بني يديك" و�لرتكيز على �لقيم �لإ�سالمية على وجه �خل�سو�ش، وفق �ملجالت 

�لآتية: (�لعقدي/�لتعبدي/ �لجتماعي /�لأخالقي).

(1)   برهوم���ة ، عي�س���ى، (2014) �لثقافة �لإ�سالمية يف مقرر�ت تعليم �للغة �لعربية لغة ثانية، جملة �لعربية 
للناطقني بغريها، معهد �للغة �لعربية بجامعة �أفريقيا �لعاملية ،�ل�سود�ن، �ملجلد/�لعدد، ع17.
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

طريقة الدرا�شة واإجراءاتها:
منهج الدرا�شة: 

    يع���د �ملنه���ج �لو�سفي �لتحليلي �لأن�س���ب لطبيعة �لدر��سة و�لإجاب���ة عن �أ�سئلتها؛ 
لأن���ه ي�سف �لظاهرة �لتعليمية كما هي  قائمة فعال بهدف ت�سخي�سها، و�إ�ساءة جو�نبها 
�ملختلفة من خالل �حل�سر �لعددي لوحد�ت �لتحليل �ملختلفة، وذلك جلمع �لبيانات من 

عينة �لدر��سة، بهدف حتديد جمالت �لقيم �لإ�سالمية، ومفرد�تها �لو�ردة فيها(1) .
جمتمع الدرا�شة وعينتها:

      يتك���ون جمتم���ع �لدر��سة من كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، �سل�سلة 
كتاب " �لعربية بني يديك" ملوؤلفه عبد �لرحمن �لفوز�ن و�آخرين. و�ملكون من �أربعة كتب، 
كل كت���اب جزء�ن.�لإ�س���د�ر �لثاين 2014م. وقد ق���ام �لباحث بتحلي���ل �سل�سلة �لكتاب/ 

جمتمع �لدر��سة، معتمد� �جلملة وحدة �لتحليل. 
اأداة الدرا�شة: 

   ق���ام �لباحث بالطالع على �لدر��سات و�لأبح���اث �ملماثلة للدر��سة هذه، وقد �أعد 
�لقائم���ة �لت���ي يفرت�ش تو�جدها يف عين���ة �لدر��سة ،ثم قام بعر�سه���ا على جمموعة من 
�ملحكم���ني م���ن ذوي �لخت�سا�ش ومن حمل���ة �لدكتور�ه يف �للغة �لعربي���ة لغري �لناطقني 
به���ا، و�ملناهج وطر�ئ���ق �لتدري�ش و�ل�سريع���ة �لإ�سالمية وعددهم �لكل���ي (15) حمكما، 
وعل���ى �سوء �آر�ء �ملحكمني ومقرتحاتهم، مت �لأخذ بهذه �مللحوظات و�لتي تت�سمن �إعادة 
توزي���ع �لقيم �لإ�سالمية على �ملج���الت، وغريها من �لتعديالت �ملنا�سبة؛ لتظهر �لقائمة 

مبجالتها �ملختلفة، وب�سكلها �لنهائي �لتي طبقت عليها �لدر��سة. 
ثبات حتليل املحتوى: 

    وللتاأك���د من م�سد�قية حتليل �ملحتوى، قام �لباحث بتكليف ع�سوي هيئة تدري�ش 
م���ن حمل���ة �لدكتور�ه، �لأول يف ق�سم �للغ���ة �لعربية لغري �لناطقني به���ا، و�لآخر يف ق�سم 
�لرتبية �لإ�سالمية (�أ�سول فقه)، ومت �ختيار �جلزء �لأول من كتاب (�لعربية بني يديك) 
ليكون حمور �لتحليل، وبعد �لنتهاء من �لتحليل قام �لباحث بح�ساب معامل ثبات �لتفاق 

ح�سب �ملعادلة �لآتية: 

(1)   �نظر طعيمة، ر�سدي (1987م) حتليل �ملحتوى يف �لعلوم �لإن�سانية، مفهومه و�أ�س�سه و��ستخد�ماته، د�ر 
�لفكر �لعربي، �لقاهرة ، �ش15.
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معامل �لثابث= عدد مر�ت �لتفاق/عدد مر�ت �لتفاق+عدد مر�ت �لختالف �سرب 100
ن�سبة �لتفاق مع �ملحلل �لأول: 100/10+80/80= %88.8

ن�سبة �لتفاق مع �ملحلل �لثاين: 100/9+81/81=%90
 = 0.89% %90+%88.8

وبعد ��ستخر�ج �لو�سط �حل�سابي ما بني �ملحلل �لأول و�لثاين: كان �لو�سط �حل�سابي  
890.% وهي ن�سبة مطمئنة لإجر�ء �لدر��سة. 

وحدة التحليل:
�عتم���د �لباحث منهجية حتلي���ل �ملحتوى يف در��ست���ه، و�لتي تعتم���د �جلملة �ملفيدة 
وح���دة للتحليل؛ لت�ساقه���ا مع �أهد�ف �لدر��س���ة، �إذ حتتوي كل جملة عل���ى قيمة معينة، 
وهذه �جلمل قد تاأتي باأ�سكال متعددة، لهذ� فاإن دللة �لقيمة ل تكتمل �إل باكتمال �ملعنى 

من خالل �لكلمة �أو �جلملة �لب�سيطة �أو �لفقرة �أو �لفكرة. 
اإجراءات الدرا�شة: 

ولتحقيق هدف الدرا�شة قام الباحث بالإجراءات الآتية: 
• مر�جع���ة �لدر��سات �ل�سابقة باللغ���ة �لعربية لأبنائها وللناطق���ني بغريها، �لتي 	

تناولت حتليل �لقيم �ملختلفة. 
• حتدي���د �أهد�ف �لدر��سة، و�سياغة �أ�سئلته���ا، وحتديد �سل�سلة كتاب �لعربية بني 	

يديك، مو�سوع �لدر��سة.
• عر����ش �أد�ة �لدر��س���ة �خلا�س���ة بالقي���م على �ملحكم���ني و�ملخت�س���ني، و�لأخذ 	

و�لتعب���دي،  (�لعق���دي،  �لأربع���ة:  �ملج���الت  ت�س���م  فاأ�سبح���ت  بتعديالته���م؛ 
و�لإجتماعي، و�لأخالقي).

• �عتماد �جلملة كوحدة للتحليل. 	
• �إيجاد معامل �لثبات بني �ملحللني.	
• عر�ش نتائج �لدر��سة ح�سب �أ�سئلتها 	
• تفريغ �لقيم يف جد�ول، خا�سة بعد ح�ساب تكر�ر�تها، ون�سبها �ملئوية ورتبها. 	
• مناق�سة �لنتائج وتف�سريها، وتقدمي �لتو�سيات. 	

املعاجلة الإح�شائية: 
لالإجاب���ة ع���ن �أ�سئلة �لدر��سة، مت ح�ساب تكر�ر�ت �لقيم �ل���و�ردة يف عينة �لتحليل، 
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

ث���م مت حتويل هذه �لتكر�ر�ت �إىل ن�سب مئوية ي�سه���ل �لتعامل معها يف �لإجابة عن �أ�سئلة 
�لدر��سة، وتف�سري �لنتائج �ملتعلقة بذلك. 

نتائج الدرا�شة: 
هدف���ت هذه �لدر��سة �إىل حتلي���ل �لقيم �لإ�سالمية �ملت�سمن���ة يف كتب �للغة �لعربية 
لغ���ري �لناطقني بها �سل�سل���ة " �لعربية بني يديك �أمنوذجا" وبن���اء على ��ستخد�م طريقة 
حتلي���ل �ملحتوى ��ست���دل �لباحث على �لقي���م �لإ�سالمية �ملت�سمنة يف كت���اب �لعربية بني 

يديك، و�سيتم عر�ش نتائج �لدر��سة ح�سب �أ�سئلتها كما يلي: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول: 

�م���ا �لقي���م �لإ�سالمية �ملت�سمن���ة يف كتب تعليم �للغ���ة �لعربية لغ���ري �لناطقني بها 
يديك" �أمنوذجا؟  بني  "�لعربية 

    لالإجاب���ة ع���ن هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث بتحليل كتاب �لعربية بني يديك و��ستخرج 
�لقيم �لإ�سالمية �ملت�سمنة يف �لكتاب كما هو يف �جلدول رقم (1)

    جدول رقم )1( 
يو�شح القيم الإ�شامية يف �شل�شلة  كتاب " العربية بني يديك"  و تكرار كل منها ون�شبها املئوية ورتبها . 

جمموع  القيمة املجال الرقم 
التكرارات

الن�شبة املئوية 
للتكرارات 

الرتتيب يف 
كل املجالت 

1

دي
�������

�������
�������

�������
عق��

�ل

2.639%66�لإميان باهلل وتوحيده  
1.733%45ح�سن �لظن باهلل 2
3.245%83�لتوكل على �هلل 3
4.150%106تعظيم �هلل 4
0.920%22�لإميان باملالئكة 5
1.024%26�لإميان بالر�سل 6
1.834%46�لإميان باليوم �لآخر7
0.32%8�لإميان بالق�ساء و�لقدر8
1.732%44�لهد�ية و�ل�سقاء بيد �هلل9

3.647%92حب �لنبي و�لمتثال لأو�مره 10
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الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

جمموع  القيمة املجال الرقم 
التكرارات

الن�شبة املئوية 
للتكرارات 

الرتتيب يف 
كل املجالت 

11

دي
�������

عب��
�لت

11.853%304�ل�سالة 
1.630%41�ل�سوم 12
0.716%19�لزكاة 13
5.151%132�حلج 14
2.641%67قر�ءة �لقر�آن 15
1.227%32�لطهارة 16
1.022%25�جلهاد يف �سبيل �هلل 17
6.152%158طلب �لعلم 18
0.712%17�ل�سدقة 19
4.149%105�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر20
3.346%84�لنظافة 21
2.438%63حب �لعمل و�إتقانه 22
2.640%66بر �لو�لدين 23
0.57%14�لتوبة24
0.21%6�إماطة �لأذى عن �لطريق 25
2.944%75�لدعوة �إىل �لإ�سالم26
3.948%101�لدعاء 27
28

عي 
تما

لج
�

1.631%42�إلقاء �ل�سالم و�لرد عليه
1.529%38عمل �خلري 29
0.717%19ن�سرة �ملظلوم 30
0.718%19�لإخال�ش يف �لعمل 31
0.58%14�حرت�م �جلار 32
2.843%73�حرت�م �لنا�ش33
0.35%9عيادة �ملري�ش34
1.428%36�سلة �لرحم 35
0.921%24�إ�سالح ذ�ت �لبني36
0.714%18�إكر�م �ل�سيف37
2.137%55�ل�سكر و�لتقدير38
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جمموع  القيمة املجال الرقم 
التكرارات

الن�شبة املئوية 
للتكرارات 

الرتتيب يف 
كل املجالت 

39

قي 
خال

�لأ

0.610%15�لعفة 
0.33%8�لعفو عند �ملقدرة 40
1.935%48�ل�سدق يف �لقول و�لعمل41
0.713%17�لأمانة 42
0.715%18�حللم 43
0.59%14�حلياء 45
2.036%52�لرحمة 46
0.611%15�لوفاء بالوعود47
0.56%13�لإيثار 48
1.225%31�لقناعة 49
1.226%31�لرفق50
2.742%69�لعدل 51
0.719%19�لتو��سع52
0.34%8غ�ش �لب�سر53
1.023%25�ل�سرب54

100%2577�ملجموع 

    يو�س���ح �جل���دول رق���م (1) نتائج حتلي���ل �سل�سلة كتاب �لعربية ب���ني يديك، حيث 
يو�سح تكر�ر كل قيمة فيه ون�سبتها �ملئوية. بلغ جمموع �لتكر�ر�ت �لكلي (2577) قيمة.

وت�س���ري �لنتائ���ج �أن قيم���ة "�ل�س���الة " ذ�ت �لرق���م (11) �لت���ي تنتم���ي �إىل �ملجال 
(�لتعب���دي) ق���د ح�سلت على �ملرتب���ة �لأوىل بني �لقيم �لإ�سالمي���ة يف كتاب �لعربية بني 
يدي���ك، حي���ث تكررت (304) مرة وبن�سبة بلغت 11.8% و�أم���ا قيمة " طلب �لعلم" ذ�ت 
�لرق���م (18) و�لت���ي تنتم���ي �إىل جمال (�لتعبدي) فق���د جاءت يف �ملرتب���ة �لثانية حيث 
تك���ررت (158) وت�سكل ما ن�سبته (.6.1%)من جمموع �لقيم.  وجاءت قيمة �حلج ذ�ت 
�لرق���م (14) و�لت���ي تنتم���ي �إىل �ملجال �لتعب���دي يف �ملرتبة �لثالثة، بتك���ر�ر بلغ (132) 
م���رة، وبن�سب���ة مقد�رها (5.1%) من جمم���وع �لقيم . كما جاءت قيم���ة " تعظيم �هلل" 
ذ�ت �لرق���م (4) و�لتي تنتمي �إىل �ملجال �لعق���دي يف �ملرتبة �لر�بعة بتكر�ر بلغ ( 106) 
م���رة ، وبن�سبة مقد�رها (4.1%) من جمموع �لقيم. �أم���ا �لقيم �لتي ح�سلت على �أدنى 
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تك���ر�ر�ت؛ فهي "�إماطة �لأذى عن �لطري���ق" ذ�ت �لرقم (25) و�لتي تنتمي �إىل �ملجال 
�لتعبدي، حيث ح�سلت على (6) تكر�ر�ت فقط وبن�سبة (%0.2). 

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين:
م���ا ترتيب �ملج���الت �لقيمية �لتي �سملتها �لقيم �لإ�سالمي���ة يف كتب تعليم �للغة   �

�لعربية لغري �لناطقني بها" �لعربية بني يديك �أمنوذجا؟
     لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، قام �لباحث با�ستخال�ش جمموع �لتكر�ر�ت �لعام لكل 
جم���ال من �ملجالت �لقيمية �ملوجودة يف �جل���دول رقم (1)، وتفريغها يف جدول خا�ش؛ 

لإيجاد �لقيم �لإ�سالمية وتكر�ر�تها ون�سبها �ملئوية، كما هو مبني يف �جلدول رقم (2).
جدول رقم )2( 

يو�شح ترتيب جمالت القيم الإ�شامية الأربعة يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها: 
العربية بني يديك" ورتبتها وتكرارها ون�شبها املئوية.

الرتبة الن�شبة املئوية جمموع التكرار عدد الفقرات املجالت الرقم 
20.92%10538�لعقدي1.
50.81%171309�لتعبدي2.
13.53%12347�لجتماعي3.
14.94%15383�لأخالقي4. 

يالح���ظ م���ن �جلدول رق���م( 2) �أن �ملج���ال  �لتعب���دي، �حتل �ملرتب���ة �لأوىل، وكان 
جمموع تكر�ر�ته (1309) مرة، وبن�سبة مئوية .50.8 %. وجاء �ملجال �لعقدي يف �ملرتبة 
�لثانية، وبلغ جمموع تكر�ر�ته (538) مرة، وبن�سبة مئوية (20.9%).  ويف �ملرتبة �لثالثة 
جاء �ملج���ال �لأخالقي، وبلغ جمم���وع تكر�ر�ته (383)مرة، وبن�سب���ة مئوية (.%14.9) 
و�أم���ا �ملرتبة �لر�بعة و�لأخرية؛  فقد جاء جمال �لجتماعي، حيث بلغ جمموع �لتكر�ر�ت 

(347) مرة، وبن�سبة مئوية بلغت (%13.5) .
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث:

ما مدى ت�سمني �لقيم �لإ�سالمية يف كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها   �
يديك" �أمنوذجا؟ بني  " �لعربية 

   لالإجاب���ة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ق���ام �لباحث بت�سميم �سكل ميثل طبيعة منظومة �لقيم 
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�لإ�سالمي���ة يف كتب �للغة �لعربية ، وقد �أعد �س���كال يظهر تكر�ر �لقيم مبينا �أعلى ن�سبة، 
و�نتهاء باأدنى ن�سبة، كما هو مو�سح يف �ل�سكل رقم (1)

ميثل �ل�سكل رقم (1) منظومة �لقيم �لإ�سالمية يف كتب �للغة �لعربية لغري �لناطقني 
بها" �لعربية بني يديك"

مناق�شة النتائج: 
1. مناق�شة النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول: 

�م���ا �لقي���م �لإ�سالمية �ملت�سمنة يف كت���ب تعليم �للغة �لعربية لغ���ري �لناطقني بها " 
�لعربية بني يديك" �أمنوذجا؟ 

لق���د �أظه���رت �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول �أن قيمة " �ل�سالة " ذ�ت �لرقم (11) 
ج���اءت يف �ملرتب���ة �لأوىل، بتكر�ر بلغ (304) م���رة ،وبن�سبة مقد�ره���ا (11.8%) . من 
جمم���وع تكر�ر�ت �لقيم، ويعتق���د �لباحث �أن �ل�سبب يع���ود �إىل �أهميتها يف حياة �مل�سلم؛ 
فه���ي عمود �لدين، ويجب �ملحافظة عليها، ونظر� لأهميتها؛ فقد فر�ست يف �ل�سماء دون 
غريه���ا من �لعب���اد�ت.  قال �لر�س���ول �ملسو هيلع هللا ىلص: (�لعهد �لذي بيننا وبينه���م �ل�سالة، فمن 
تركه���ا فقد كفر). (�سحيح م�سل���م) وهي من �لأمور �ملهمة �لت���ي ينبغي �أن يعرفها غري 

�لناطق بالعربية عن �مل�سلمني وعباد�تهم.  
وج���اءت يف �ملرتب���ة �لثانية قيم���ة " طلب �لعلم" ذ�ت �لرق���م (18) و�لتي تنتمي �إىل 
جم���ال (�لتعب���دي) بتكر�ر بل���غ  (158) م���رة ، وبن�سبة مقد�ره���ا  (.6.1%)من جمموع 
�لقي���م. ولأهمي���ة �لعلم يف �لإ�سالم؛  ف���اأول �آية نزلت على �سيدنا حمم���د �عليه �ل�سالم� 
َك �لَِّذي َخَلَق"  (�سورة �لعلق ،1) فقد  كانت بحثه على �لقر�ءة، قال تعاىل:" �ْقَر�أْ ِبا�ْسِم َربِّ
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كانت �لآية �لأوىل يف �لقر�آن �لتي نزلت على �سيد �لب�سرية ،  حتث على �لعلم وطلبه بفعل 
ُ َلُه  َل �هللَّ �لأمر(�ق���ر�أ)، وقول �لنبي عليه �ل�سالم : "َمْن �َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِم�ُش ِفيِه ِعْلًما �َسهَّ
ِة " (رو�ه م�سلم /ريا�ش �ل�ساحلني1381) فطلب �لعلم مهم، ول بد من  نَّ َطِريًقا �إِىَل �جْلَ

�حلث عليه، وبه نتو�سل �إىل  معرفة �هلل، ثم �لتقدم �لعلمي يف جمالت �حلياة كلها.  
وه���ذ� يوؤكد �أهمية �لعل���م لغري �لناطق���ني بالعربية (م�سلم �أو غ���ري م�سلم) يف فهم 
�لإ�سالم �حلقيقي و�لتعرف على م�سدره "�لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية" يف زمن �لعوملة و�لغزو 

�لفكري و�لثقايف. 
 وج���اءت يف �ملرتب���ة �لثالثة، قيمة "�حلج" ذ�ت �لرقم (14) �لتي تنتمي �إىل �ملجال 
�لتعب���دي، بتكر�ر بلغ (132) مرة، وبن�سبة مقد�رها (5.1%) من جمموع �لقيم، و�حلج 
ه���و �لرك���ن �خلام�ش من �أركان �لإ�س���الم، وهي �لعبادة �لتي يتوحد فيه���ا �لغني و�لفقري 
بلبا����ش و�حد، وموقف و�حد، �جلميع يف �سعيد و�ح���د، وزمن و�حد. وعدل وم�ساو�ة بني 
�جلمي���ع؛ فمن �لأهمية مبكان �أن يعرف غري �لناطق بالعربية، هذ� �حلدث �ل�سنوي لدى 

�مل�سلمني، وكيف يجب �أن يوؤثر �حلج بامل�سلم عندما ينتهي هذ� �ملو�سم �لعظيم. 
     كم���ا ج���اءت قيمة "تعظيم �هلل" ذ�ت �لرق���م (4) �لتي تنمي �إىل �ملجال �لعقدي 
يف �ملرتبة �لر�بعة بتكر�ر بلغ (106) مرة، وبن�سبة مقد�رها (4.1%) من جمموع �لقيم. 
وهي تعك�ش ما يجب �أن يكون عليه �مل�سلم يف حياته، و�سرورة تعظيم خالق �لكون، و�لتعلق 
ب���ه، وت�سليم �لأمر �إليه، وهذ� يلقي �ل�سوء للمتعلمني غ���ري �لناطقني بالعربية (م�سلم �أو 

غري م�سلم) ب�سرورة تعظيم �هلل، و�لنقياد لأو�مره �لربانية وتطبيقها.
 وج���اءت يف �ملرتب���ة �خلام�س���ة قيمة " �لأم���ر باملعروف و�لنهي ع���ن �ملنكر" بتكر�ر 
بل���غ (105) م���رة، وبن�سب���ة مقد�ره���ا 4.01% و�لأمر باملع���روف و�لنهي ع���ن �ملنكر من 
�لقي���م �لإ�سالمية �ملهمة يف �ملجتم���ع �لإ�سالمي، وبه ي�سري �ملجتمع نحو �لكمال �لأخالقي 
و�لقيم���ي ويبتعد عن �لرزيلة و�ملنكر�ت باأنو�عه���ا، وحلي بالناطقني بغري �لعربية  معرفة 

هذه �لقيمة �ل�سامية �لتي ينبغي �أن تكون يف �ملجتمع �لإ�سالمي و�لعربي.
و�أم���ا بالن�سبة للقي���م �لتي مل يرد �لهتمام بها كثري� رغ���م �أهميتها يف بناء �ملجتمع 
و�لف���رد، قيمة " �إماط���ة �لأذى عن �لطريق" ذ�ت �لرق���م (25) و�لتي تنتمي �إىل �ملجال 
�لتعب���دي، حي���ث تك���ررت (6) مر�ت، ون�سب���ة مقد�ره���ا (0.2%) وهي قيم���ة مهمة يف 
�ملجتم���ع، ولكن �لطالب غ���ري �لناطق بالعربية بحاجة �إىل �لرتكيز على قيم �أخرى، ذلك 
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�أن قيم���ة �إماط���ة �لأذى، رمبا �ألف �لطالب مث���ل ذلك يف جمتمعه؛ و�أنه���ا �أ�سبحت قيمة 
�إن�ساني���ة عامة يف �ملجتمعات �ملتح�س���رة. و�أي�سا قيمة "�لإمي���ان بالق�ساء و�لقدر" ذ�ت 
�لرق���م (8) و�لت���ي تنتمي �إىل �ملج���ال �لعقدي بتكر�ر بلغ ( 8) م���ر�ت ، ون�سبة مقد�رها 
(0.3%) وذلك، لأن هذه �لقيمة حتتاج �إىل قيم �أخرى حتى يتم  تر�سيخها  يف ذهن غري 

�لناطقني بالعربية ،وخا�سة غري �مل�سلمني منهم. 
     وكذل���ك قيم���ة "�لعف���و عن���د �ملق���درة" ذ�ت �لرق���م (40) و�لتي تنتم���ي للمجال 
�لأخالق���ي؛ فقد تكررت(8) م���ر�ت، وبن�سبة مقد�رها (0.3%) وهي من �لقيم �ل�سامية 
�لتي ينبغي �إبر�زها ب�سكل و��سح؛ لإظهار �سورة �لإ�سالم �ل�سمحة للناطقني بغري �لعربية 
من �مل�سلمني وغري �مل�سلمني، وخا�سة يف هذ� �لزمن، وما ي�ساع عن �لإ�سالم من حمالت 
ت�سوي���ه مق�س���ودة؛ فحلي مبعدي �مل���و�د �لتعليمية لغري �لناطقني بالعربي���ة �لرتكيز على 
ه���ذه �لقيمة يف �لتعامل مع �لآخر، يف �ملعامالت �لفردية وغريها يف زمن �حلروب مثال. 
وكذل���ك قيمة "غ�ش �لب�سر" �ملنتمية للمجال �لأخالقي ذ�ت �لرقم (53) حيث تكررت 
وه���ي م���ن �لقي���م �ملهم���ة يف �لإ�س���الم و�لتي  (8) مر�ت، ون�سبة مقد�رها (%0.3) 
اِرِهْم َوَيْحَفُظو�  و� ِم���ْن �أَْب�سَ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ ح���ث عليها �لق���ر�آن �لكرمي، قال تعاىل: "ُق���ل لِّ
ُفُروَجُه���ْم" (�سورة �لنور، 30) وهي من �لقيم �لتي تدعو� �إىل �لعفة و�لطهارة، وحلي بث 

هذه �لقيمة، و�لرتكيز عليها يف كتب غري �لناطقني بالعربية.
2. مناق�شة النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين: 

م���ا ترتيب �ملج���الت �لقيمية �لتي �سملتها �لقيم �لإ�سالمي���ة يف كتب تعليم �للغة   �
�لعربية لغري �لناطقني بها " �لعربية بني يديك �أمنوذجا؟

ت�س���ري �لنتائ���ج �لتي رتبت يف جدول رق���م 3 و�مل�ستخل�ش من �جل���دول رقم (2) �أن 
جم���ال �لتعبدي هو �ملجال �لأكرث من حيث �لفقر�ت (17) فقرة، قد �حتل �ملرتبة �لأوىل 
بتك���ر�ر بل���غ (1309) مرة، وبن�سبة مئوي���ة (.50.8 %) ويعزى ذل���ك �إىل �أن غاية وجود 
���نَّ َو�ْلإِن�َش �إِلَّ  �لإن�س���ان يف �لدني���ا ه���و عب���ادة �هلل وحده ، قال تع���اىل: " َوَما َخَلْق���ُت �جْلِ

ِلَيْعُبُدوِن " (�سورة �لذ�ريات، 56).
وج���اء �ملجال �لعقدي يف �ملرتبة �لثانية، وبلغ جمموع تكر�ر�ته (538) مرة، وبن�سبة 
مئوي���ة (20.9%).  وله���ذ� �ملجال �أهمية كب���رية يف عالقة �لإن�سان برب���ه، فالعقيدة هي 
�لتي توثق عالقة �لعبد بربه، و�أن تكون عبادة خال�سة هلل وحده ل �سريك له. وهذ� مهم 
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ج���د� لغري �لناطقني بالعربية يف تو�سيح عالقة �لفرد �لعربي �مل�سلم بربه و�خل�سوع �إليه 
و�لت�سليم هلل يف كل �أمر. 

ويف �ملرتب���ة �لثالث���ة ج���اء �ملجال �لأخالق���ي، وبلغ جمم���وع تكر�ر�ت���ه (383) مرة، 
وبن�سب���ة مئوي���ة (14.9%) وه���و من �ملجالت �ملهم���ة �لتي حتكم �ملجتمع���ات �لإ�سالمية 
ا  َ بقيمه���ا �لأخالقية، وهي مم���ا جاء به نب���ي �لرحمة،–عليه �ل�سالم، حيث ق���ال : (�إِمنَّ

اِلَح �ْلأَْخاَلِق) (�سحيح �لبخاري). َم �سَ ُبِعْثُت ِلأُمَتِّ
و�أم���ا �ملرتب���ة �لر�بعة و�لأخ���رية؛ �ملجال �لجتماع���ي، حيث بلغ جمم���وع �لتكر�ر�ت 
(347) م���رة، وبن�سبة مئوية بلغت (13.5%). وقد جاء وفق �لرتتيب �ملنا�سب له بعد �أن 
حتق���ق �ملجال �لتعبدي و�لعقدي و�لأخالقي �لذي يهذب �لقيم، وياأتي �ملجال �لجتماعي 

يبني عالقة �لنا�ش مع بع�سهم �لبع�ش على �ملحبة و�لإخوة و�لتاآلف. 
3. مناق�شة النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث: 

ت�س���ري �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث من خالل �لإجاب���ة على �ل�سوؤ�ل �لثالث �إىل 
�أن �ملج���ال �لتعب���دي جاء يف �ملرتب���ة �لأوىل بن�سبة (50.8%)، وج���اء �ملجال �لعقدي يف 
�ملرتب���ة �لثانية بن�سبة مئوية بلغت (20.9%).  ويف �ملرتبة �لثالثة جاء �ملجال �لأخالقي، 
وبن�سب���ة مئوية (14.9%) و�أما �ملرتب���ة �لر�بعة و�لأخرية؛ فقد ج���اء جمال �لجتماعي، 

بن�سبة مئوية بلغت (%13.5). 
وق���د �أظه���رت �لنتائج تفاوتا يف �لن�س���ب �ملئوية بني �ملجالت �لأرب���ع، وميكن تف�سري 
ذل���ك، بعدم �عتماد منظومة يف بناء �لقي���م وتوزيعها ب�سكل منظم، ولي�ش �أدل على ذلك 
�لتف���اوت �لكبري بالن�سب بني �ملجال �لتعبدي و�ملجالت �لأخ���رى ب�سكل عام. وهذ� يعني 
�لرتكيز على قيم بعينها على ح�ساب قيم �أخرى ذ�ت �أهمية �أي�سا يف تعليم �للغة �لعربية 
لغ���ري �لناطقني به���ا؛ فمثال قيم���ة �ل�سالة، فقد ح�سل���ت على تكر�ر بل���غ (304) مرة، 
وبن�سبة (11.8%) من �لقيم، وهي مهمة جد� يف حياة �لإن�سان، وهي متثل �ت�سال �لعبد 
برب���ه يف �لي���وم خم�ش مر�ت، ورغ���م هذ�؛ فهناك بع�ش �لقي���م ويف نف�ش �ملجال ح�سلت 
على تكر�ر�ت قليلة رغم �أهميتها يف حياة �لإن�سان، مثل قيمة "�إماطة �لأذى عن �لطريق، 

و�ل�سدقة، و�لزكاة، و�لطهارة" حيث بلغ تكر�رها ما بني (6) تكر�ر�ت و(32) مرة. 
وج���اء �ملجال �لعقدي يف �ملرتبة �لثانية، وبلغ جمموع تكر�ر�ته (538) مرة، وبن�سبة 
مئوي���ة (20.9%).  وي���رى �لباحث تفاوتا يف ت�سمني �لقيم رغ���م �أهمية �جلانب �لعقدي 
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

لالإن�س���ان �مل�سلم �لذي ي�سكل �لقاع���دة �لأ�سا�سية يف معرفة �خلالق، فمثال قيمة (تعظيم 
�هلل) فق���د تك���ررت (106) م���رة، ون�سبة مئوي���ة (4.1%) بينما تك���ررت قيمة "�لإميان 
بالق�س���اء و�لق���در" (8) مر�ت، بن�سب���ة (0.3%) و�لإميان بالق�س���اء و�لقدر من �لقيم 
�ملهم���ة يف حي���اة �لإن�سان يف ت�سلي���م �لأمر كل���ه هلل، و�لرتكيز عليها يعط���ي غري �لناطق 

بالعربية قيمة مهمة من قيم �لإميان باهلل. 
ويف �ملرتب���ة �لثالث���ة ج���اء �ملجال �لأخالق���ي، وبلغ جمم���وع تكر�ر�ت���ه (383) مرة، 
وبن�سبة مئوي���ة (14.9%) و�أي�سا يوجد تفاوت متقارب يف ت�سمني �لقيم، فمثال ح�سلت 
قيم���ة (�حرت�م �لنا����ش) على تكر�ر بلغ (73) م���رة، وبن�سبة مئوي���ة (2.8%) وهي من 
�لقي���م �ملهمة يف تعام���ل �لنا�ش مع بع�سه���م �لبع�ش، وتهذب وتنظ���م �سلوكيات �ملجتمع، 
فال�س���الم يحث عل���ى �لحرت�م �ملتبادل؛ فال فرق بني �لنا����ش �إل بالتقوى. بينما تكررت 
قيم���ة "عيادة �ملري����ش" (9) مر�ت، وبن�سب���ة مئوية بلغت (0.3%) رغ���م �أهمية زيارة 

�ملري�ش و�لطمئنان عليه.
و�أم���ا �ملرتب���ة �لر�بع���ة و�لأخ���رية؛ فقد ج���اء جم���ال �لجتماعي، حي���ث بلغ جمموع 
�لتكر�ر�ت (347) مرة، وبن�سبة مئوية بلغت (13.5%).  وقد جاءت قيمة (�لعدل) ذ�ت 
�لتك���ر�ر �لأعل���ى يف هذ� �ملجال؛ فق���د ح�سلت على (69) مرة، وبن�سب���ة مئوية مقد�رها 
(2.7%) وج���اءت �أق���ل قيم���ة يف هذ� �ملجال (�لعف���و عند �ملقدرة) و�أي�س���ا قيمة (غ�ش 
�لب�س���ر) بتك���ر�ر بلغ (8) مر�ت، وبن�سب���ة مئوية (0.3%) وجاء تك���ر�ر�ت بع�ش �لقيم 
متقاربة يف هذ� �ملجال مثال: قيمة �لإيثار (13) مرة، و�حلياء (14) مرة، و(�لعفو عند 
�ملقدرة /و�لوفاء بالوعود) بنف�ش �لتكر�ر(15) مرة، و�لأمانة (17) و�حللم (18) مرة، 

وقيمة (�لتو��سع/ و�لقناعة) (31) مرة.
التو�شيات واملقرتحات:

يو�شي الباحث مبا يلي:
بناء منظومة قيمية ي�سري عليها �ملوؤلف يف �إعد�د �ملو�د �لتعليمية لغري �لناطقني بالعربية، . 1

ت�سمن �لتوزيع �لعادل يف ترتيب �لقيم من حيث �أهميتها يف تر�سيخ �ملبادئ �لإ�سالمية.  
�لهتمام بالقيم �لأخالقية �ل�سامية يف �إعد�د مو�د تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني . 2

به���ا، لأهميتها يف تو�سي���ح �سورة �لإ�سالم �ل�سمحة، قال ر�س���ول �هلل –عليه �ل�سالم 
:(�إمنا بعثت لأمتم مكارم �لأخالق).
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الدكتور /تي�سري حممد الزيادات  

�إجر�ء در��سات مماثلة يف حمتوى كتب تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، تركز . 3
عل���ى �جلانب �لقيمي، ث���م تتبعها در��سات �أخرى تك�سف �أهمي���ة �لقيم يف كتب �للغة 

�لعربية لغري �لناطقني بها من خالل تطبيقها ومدى تاأثريها و�لتفاعل معها.
امل�شادر واملراجع: 

�إ�سحق فرحان، وتوفيق مرعي، (1984م) �جتاهات �ملعلمني يف �لأردن نحو �لقيم �لإ�سالمية . 1
يف جمال �لعقائد و�لعباد�ت و�ملعامالت كما حددها �لإمام �لبيهقي، جملة �أبحاث �لريموك، 

�سل�سلة �لعلوم �لإن�سانية و �لجتماعية ، جملد 4 �لعدد 2، جامعة �لريموك.
برهومة، عي�سى، (2014م) �لثقافة �لإ�سالمية يف مقرر�ت تعليم �للغة �لعربية لغة ثانية، . 2

جمل���ة �لعربية للناطقني بغريها، معهد �للغ���ة �لعربية بجامعة �أفريقيا �لعاملية، �ل�سود�ن، 
�ملجلد/�لعدد، ع17.

�جلالد، ماجد زكي، (2007م) تعليم �لقيم وتعلمها، �لطبعة �لثانية، عمان، د�ر �مل�سرية.. 3
�جلوه���ري، �إ�سماعيل ب���ن حماد، (1974م). �ل�سحاح يف �للغ���ة و�لعلوم، جتديد �سحاح . 4

�جلوه���ري و�مل�سطلح���ات �لعلمي���ة و�لفنية للمجام���ع �لعربي���ة، �إعد�د، ن���دمي مرع�سلي 
و�آخرون، بريوت، د�ر �حل�سارة �لعربية. 

�خلطي���ب، حممد �أحم���د،(2012م) �لقيم �لأخالقية �لإ�سالمي���ة �ملت�سمنة يف كتب �للغة . 5
�لعربية�ملق���ررة للحلق���ة �لثانية من �ملرحلة �لأ�سا�سي���ة يف �لأردن، �ملجلة �ل�سعودية للعلوم 

�لرتبوية و�لنف�سية(ج�ستني)، �لريا�ش.
خياط، حممد جميل، (2004م) �جلامعات �لإ�سالمية، در��سة م�سحية حتليلية تقييمية، . 6

ر�بطة �جلامعات �لإ�سالمية، �لطبعة �لأوىل.
�سعي���د، �أبو طالب حممد ور�سر��ش عبد �خلال���ق، (د.ت) علم �لرتبية �لتطبيقي، �ملناهج . 7

وتكنولوجيا تدري�سها وتقوميها، لبنان، د�ر �لنه�سة �لعربية للطباعة و�لن�سر.
�ل�سي���د، مي�سون فايز، (2009م) �أ�س�ش بناء كتاب �ملبتدئ���ني يف تعليم �للغة �لعربية لغري . 8

�لناطقني بها كتاب �مل�ستوى �لأول يف �ملعهد �لدويل يف �جلامعة �لأردنية �أمنوذجا، ر�سالة 
ماج�ستري، �جلامعة �لأردنية، �لأردن.

�سياء، ز�هر(1984م) �لقيم يف �لعملية �لرتبوية، موؤ�س�سة �خلليج �لعربي، �لقاهرة. . 9
طعيم���ة، ر�س���دي (1987م) حتلي���ل �ملحت���وى يف �لعل���وم �لإن�ساني���ة: مفهوم���ه و�أ�س�س���ه . 10

و��ستخد�ماته، �لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي.
�لعاجز، فوؤ�د علي، (2000م) �لقيم وطريقة تعلمها وتعليمها، جملة كلية �لرتبية، جامعة . 11

عني �سم�ش، �لقاهرة، �ملجلد �لأول، �لعدد 23.
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القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )العربية بني يديك اأمنوذجا(

عق���ل، حممود عط���ا، (2006م) �لقيم �ل�سلوكية لطلبة �ملرحل���ة �ملتو�سطة و�لثانوية لدول . 12
�لأع�ساء مكتب �لرتبية لدول �خلليج، ط2، مكتبة �لرتبية لدول �خلليج.

�لعم���رو، عبد�هلل حمم���د، (1425ه) �أ�سباب ظاهرة �لإره���اب يف �ملجتمعات �لإ�سالمية، . 13
روؤية ثقافية، �سمن �أ�سغال �ملوؤمتر �لدويل عن موقف �لإ�سالم من �لإرهاب، جامعة �لإمام 

حممد بن �سعود، �ل�سعودية.
�لعو�ج���ي، ح�س���ن يحيى هادي، (2010م) تق���ومي حمتوى كتب تعليم �للغ���ة �لعربية لغري . 14

�لناطقني بها باجلامعة �لإ�سالمية يف �سوء جمالت �لثقافة �لإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري 
(غري من�سورة) جامعة طيبة، �ل�سعودية.

ع���ودة، �سند����ش �أحم���د (2015م) دور �خلطاب �لدين���ي يف مناهج تعليم �للغ���ة �لعربية . 15
للناطق���ني بغريها ، در��س���ة نظرية تطبيقية، ر�سالة ماج�ستري (غ���ري من�سورة) �جلامعة 

�لأردنية، �لأردن.
�أبو �لعينني، علي(1988م) �لقيم �لإ�سالمية و�لرتبوية، مكتبة �إبر�هيم حلبي، �ملدينة �ملنورة. . 16
�لف���وز�ن، عبد �لرحمن �إبر�هيم، و�آخرون(2014م) �لعربية بني يديك، �لإ�سد�ر �لثاين، . 17

حقوق �لطبع و�لن�سخ و�لتاأليف حمفوظة لدى �لعربية للجميع، �ل�سعودية.
�ملان���ع، مان���ع، (1426ه) �لقيم ب���ني �لإ�سالم و�لغرب در��س���ة تاأ�سيلي���ة مقارنة، �لطبعة . 18

�لأوىل، د�ر �لف�سيلة.
مدكور، علي �أحمد، (2002م) منهج �لرتبية يف �لت�سور �لإ�سالمي، �لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي. . 19
�بن منظور، حممد بن مكرم، (1999م) ل�سان �لعرب، �لطبعة �لثالثة، بريوت، د�ر �إحياء . 20

�لرت�ث �لعربي.  
�لن���ووي، �لإمام �أبي يحي���ى بن �س���رف، (1991م) ريا�ش �ل�ساحل���ني، �لقاهرة، �ملركز . 21

�لعربي �حلديث.
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الدكتور / خريي عبد الفتاح عبد العزيز

فاعلية نظام إدارة التعلم 
اإللكتروني)D2L( في تنمية مهارات 
التعلم الفردي والتشاركي لدى 

طلبة جامعة المجمعة

الدكتور /ظافر بن أحمد مصلح القرني
اأ�شتاذ املناهج وتقنيات التعليم امل�شاعد

ق�شم العلوم الرتبوية ــ كلية الرتبية بالزلفي
جامعة املجمعة
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى تاأويلها
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

م�شتخل�س الدرا�شة
هدفت �لدر��سة �حلالية �إىل قيا�ش فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف 
تنمي���ة مهار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة، وللك�سف عن وجود 
�خت���الف لفاعلية �لنظام يف تنمية تلك �ملهار�ت تبعًا لتغري �سفة �مل�ستخدم �أما طالب �أو 
ع�س���و هيئة تدري�ش، وتبعًا لخت���الف جن�سه من حيث كونه ذك���ر �أو �أنثى، و�ختالف نوع 

�لكلية �لتي ينتمي لها �مل�ستخدم من حيث كونها كلية تخ�س�سات علمية �أو �إن�سانية.
�عتمدت �لدر��سة على �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي ملالئمته لطبيعة �لدر��سة ومتغري�تها، 
حي���ث قام �لباح���ث ببن���اء �أد�ة للدر��سة تكونت م���ن قائمتني رئي�ستني من مه���ار�ت �لتعلم 
�لإلك���رتوين؛ �لأوىل ملهار�ت �لتعل���م �لفردي وتنق�سم �إىل (3) حم���اور يندرج حتتها (45) 
فق���رة، و�لثاني���ة ملهار�ت �لتعل���م �لت�ساركي وتنق�س���م �إىل (3) حماور ين���درج حتتها (26) 
فق���رة، وقد تكونت عين���ة �لدر��سة من (14) ع�س���و هيئة تدري����ش، و(161) طالبًا؛ (57) 

منهم ذكور، و(118) �إناث يتوزعون على كليات �جلامعة �لبالغ عددها 13 كلية.
وق����د تو�سل����ت �لدر��سة �إىل جمموع����ة من �لنتائ����ج �أهمه����ا؛ �إن فاعلية نظ����ام �إد�رة �لتعلم 
�لإلك����رتوين يف تنمي����ة مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي لدى �لطلب����ة مرتفعة حيث بلغ متو�سط 
�لفاعلية 3،71 كما �إن فاعليته يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي لدى �لطلبة مرتفعة 
كذل����ك حيث بلغ متو�سطه����ا 3،48 مما يدل على �أهمية توظيف �لأنظم����ة �لإلكرتونية يف عمليات 
�لتعليم و�لتعلم ويوؤكد دورها �لإيجابي يف حتقيق جودة �لتعلم مع توفري �لوقت و�لتكلفة و�جلهد.
كم���ا تو�سلت �لدر��سة �إىل ع���دم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف تنمية مهار�ت �لتعلم 
�لإلك���رتوين �لف���ردي و�لت�سارك���ي تبعًا لتغ���ري �سفة �مل�ستخ���دم �أما طال���ب �أو ع�سو هيئة 
تدري�ش، �أو لختالف جن�سه من حيث كونه ذكر �أو �أنثى �أو �ختالف نوع �لكلية �لتي ينتمي 

لها �مل�ستخدم من حيث كونها كلية تخ�س�سات علمية �أو �إن�سانية.
وقد �أو�ست �لدر��سة باإج���ر�ء عمليات تقييم دورية وم�ستمرة لقيا�ش فاعلية �لنظام 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتعلم �ملختلف���ة لدى �لطلب���ة، و�إج���ر�ء �لدر��سات �ملماثل���ة لتحديد 
�ملتطلب���ات �لتكنولوجي���ة �لالزم���ة لتطوير نظ���ام �إد�رة �لتعل���م (D2L) يف �سوء مهار�ت 

�لتعلم �لإلكرتوين �لفردية و�لت�ساركية.
الكلمــات املفتاحية:(�لتعلي���م �لإلك���رتوين ������� �أنظم���ة �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين ���� 

مهار�ت �لتعلم ���� �لتعلم �لفردي ���� �لتعلم �لت�ساركي)
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Abstract:
This study aimed to measure the effectiveness of electronic learning 

management system (D2L) in developing individual and Collaborative  learning 
skills among the students of Al Majmaah University, and detecting the difference 
in effectiveness of the system in developing these skills according to the user’s 
type either a student or a faculty member;  and according to the gender either  
male or female; and according to the college the user belongs to either a 
scientific major or humanitarian one. 

This study depended onthe descriptive analysis method which suit the 
nature of its variables. The researcher has established the study tool that 
consists of two main lists of electronic learning skills. The first one lists the 
individual learning skills, which are divided into three scopes each of 45 
items. The second lists the Collaborative  learning skills which are divided 
into three scopes each of 26 items. 

Study population consisted of (14) faculty members, and (161) students, in which 
(57) of them were males, and (118) were females, from (13) colleges of the university. 

The study achieved results in which it was found that the effectiveness of 
electronic learning management system in developing individual learning skills 
among the students was high as the effectiveness average has reached 3.71. 
Also, the effectiveness of electronic learning management system in developing 
Collaborative  learning skills among the students was high as the effectiveness 
average has reached 4.83 which indicates the importance of employing electronic 
systems in the teaching and learning processes. It also confirms its positive role 
in achieving learning quality while saving time, cost, and effort. 

in addition to that there were no statically significant differences in 
developing individual and Collaborative electronic learning according to 
user’s type, gender, or college the user belongs to. 

The study recommended conducting regular and continuous evaluation 
processes to measure the system’s effectiveness in developing different 
learning skills among the students. Also, it recommended conducting similar 
studies to identify the technological requirements necessary to develop the 
learning management system (D2L) in light of individual and Collaborative 
electronic learning skills.

Keywords:  Electronic Learning - Electronic Learning management system 
– Learning skills – individual learning – Collaborative  learning 
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

مقدمة: 
يع���د �لتعليم �لإلكرتوين من �أهم �سم���ات ع�سر �لتكنولوجيا و�ملعلومات، حيث تو�سع 
جماله ووظائفه ب�سورة ملمو�سة وتنوعت �ملفاهيم و�ملميز�ت و�لتقنيات �لتي تندرج حتت 
مظلته، و�أ�سبحت �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ت�ستخدم هذه �لتقنيات لرتفع من م�ستو�ها وجودة 
تعليميه���ا، و�أ�سبح م���ن �أ�سا�سي���ات عمليتي �لتعليم و�لتعل���م وجود نظم تتب���ع �ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية وتوؤدي �لدور �لإد�ري و�لفني يف �لتعلم، وهو �جتاه ملمو�ش لدى جميع �جلامعات 
�ل�سعودي���ة وم���ن بينها جامع���ة �ملجمعة �لتي ��ستخدم���ت نظام �إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين 
و�لتعلي���م عن بع���د D2L  Desire2Learn وبد�أت حتويل كثري م���ن �ملقرر�ت �لدر��سية �إىل 
مق���رر�ت �إلكرتونية عربه، بحيث مل يع���د لعائق �لزمان و�مل���كان يف �لتعليم تلك �لأهمية 

و�أ�سبح من �ل�سهل معاجلته من خالل توظيف نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين.
ويعتم���د �لتعلم �لإلكرتوين عل���ى حتديث ��سرت�تيجيات �لتعلم ب�س���كل م�ستمر ودمج 
�أكرث من ��سرت�تيجية يف بيئة تعلم و�حدة، وهذ� لتحقيق �أهد�ف �لتعلم ب�سورة منوذجية 
وحت���ى تتنا�سب طر�ئق �لتقدمي �ملختلفة للمقرر�ت تبعا لهذه �ل�سرت�تيجيات مع خمتلف 

�لطلبة و�مل�ستفيدين من نظم �لتعلم. 
وق����د �أحرز ��ستخ����د�م �أنظم����ة �إد�رة �لتعل����م �لإلكرتوين �هتمام����ًا نوعي����ًا يف �لعديد من 
�ل����دول �ملتقدم����ة و�لنامية على حد �س����و�ء، حيث تعني �جلامعات يف �ل����دول �ملتقدمة بالتو�سع 
يف ��ستخد�مه����ا، وذلك بتطوير مقرر�ت كاملة بو��سطتها، وهذ� ما جعل �لدول �لنامية ت�سعى 
جاهدة للحاق بركب �لدول �ملتقدمة يف هذ� �لجتاه، و�در�كا منها لأهمية تلك �لنظم يف رفع 

م�ستوى كفاءة �لعملية �لتعليمية يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل. (�لعتيبي ،2013، �ش45)
جدير بالذك���ر �إن جامعة �ملجمعة �عتمدت يف ت�سميم ��سرت�تيجيات �لتعلم �لإلكرتوين عرب 
نظامها للتعلم �لإلكرتوين D2L؛ على ��سرت�تيجية �لتعلم �لفردي يف تلقي �ملعلومات و�أد�ء �لأن�سطة 
و�لو�جبات و�لختب���ار�ت و�ملهام �لف�سلية، و�أدجمت معها ��سرت�تيجي���ة �لتعلم �لت�ساركي لتعزيز 

�لتفاعل و�مل�ساركة يف �خلرب�ت و�لآر�ء بني �ملتعلمني فيما بينهم وبينهم وبني �أ�ساتذة �ملقرر�ت.
حي���ث �أن ��سرت�تيجيات �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي م���ن �أف�سل ��سرت�تيجيات �لتعلم 
كونه���ا تتعام���ل مع كل متعلم بح�سب قدر�ته و�إمكانياته يف �لتعل���م، وتوفر له بيئة تعليمية 
منا�سب���ة للتعل���م مبفرده بحي���ث يقوم �ملعل���م بالتوجيه و�ل�س���ر�ف على �لتعل���م ومتابعة 

�لختبار�ت و�لتقدم لكل طالب على حده. 
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كم���ا ميكن ميكن تعري���ف �لتعلم �للكرتوين �لفردي باأنه موق���ف تعليمي يعتمد على 
تعل���م كل طال���ب مو�سوعات �لوحدة �لدر��سي���ة مبفرده وفقا لقدر�ت���ه �لذ�تية من خالل 
��ستخ���د�م جه���از كمبيوت���ر �سو�ء باملن���زل �أو مبعم���ل �لو�سائط باملدر�س���ة يف غري �أوقات 
تعل���م جمموع���ة ��سرت�تيجية �لتعلم �جلماع���ي ويتحدد دور �ملعل���م يف �لتوجيه و�ملتابعة. 

(بدر،2014م، �ش196) 
كم���ا �أن �لتعل���م �لت�سارك���ي �لإلك���رتوين م���ن �ل�سرت�تيجي���ات �لتي �أثبت���ت متيزها 
و�أهميته���ا كا�سرت�تيجي���ة للتعلم �لإلك���رتوين، وكاإحدى ��سرت�تيجي���ات جمموعات �لعمل 
حي���ث �أنها توف���ر للم�ساركني �لفر�س���ة يف �لتعلم و�مل�ساركة يف م�س���ادر �ملعلومات ف�سال 
عن �إمكاني���ة تبادل �خلرب�ت فيما بينهم، ويتمثل �له���دف �لأ�سا�سي للتعلم �لت�ساركي يف 
�كت�ساب �لقدرة على بناء �ملعرفة بطرق مبتكرة وجديدة. (و�ىل ،2010،�ش)57 فهو من 

�أف�سل �ل�سرت�تيجيات �لد�عمة للتعلم د�خل جمموعات.
م�شكلة الدرا�شة:

تبلورت م�شكلة الدرا�شة احلالية من خال املعطيات التالية:
خربة �لباحث وتخ�س�سه يف جمال تكنولوجيا �لتعليم ومعرفته باأن �لنظام ي�ستخدم . 1

��سرت�تيجيت���ي �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لتعل���م �لإلكرتوين �لت�ساركي ورغبته يف 
��ستطالع فاعلية �لنظام يف تنمية مهار�ت تعلم �لطالب �لفردي و�لت�ساركي.

�لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لت���ي �أ�س���ارت �إىل �س���رورة �لهتمام بتطوير نظ���م �إد�رة . 2
�لتعلي���م �لإلك���رتوين و�لهتم���ام بفاعليته���ا يف تنمية �مله���ار�ت �خلا�سة للطلبة 
ل�سم���ان ج���ودة خمرج���ات �لعملي���ة �لتعليمي���ة و�ل�سخ�سي���ة للطلب���ة كدر��س���ة 
 (DeNeui&Dodge,2006) ودر��سة دنيوي ودودج، (Cavus,Uzunboylu,2006)
،ودر��س���ة  (و�يل،2010)  (Abdalla,2007)،ودر��س���ة  �هلل  عب���د  ،ودر��س���ة 

ب�سر(2011) ، �سليمان (2014)،در��سة �سو�فطة (2016).
ع���دم وجود در��سات �سابقة �يف حدود علم �لباحث�تناولت �حلديث عن مدى . 3

فاعلية نظام �إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي 
ومهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة. 

تاأ�سي�س���ًا عل���ى ما �سبق فقد جاءت ه���ذه �لدر��سة لت�سلط �ل�سوء عل���ى فاعلية نظام 
�إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة 
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جامع���ة �ملجمعة، وميكن �سياغة م�سكلة �لدر��سة  يف �حلاجة �ىل حتديد مدى ما فاعلية 
نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين بجامعة �ملجمعة (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي 

و�لت�ساركي لدى طلبة �جلامعة"؟
اأ�شئلة الدرا�شة:

    اأجابت الدرا�شة احلالية على ال�شوؤال الرئي�س التايل :
"ما فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي 

و�لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة"؟ وتتفرع منه �لأ�سئلة �لتالية:
م���ا فاعلي���ة نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم . 1

�لفردي لدى طلبة جامعة �ملجمعة؟
م���ا فاعلي���ة نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �لإلك���رتوين (D2L)يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم . 2

�لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة؟
 م���ا م���دى �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت 
�لتعل���م �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة   جامعة �ملجمعة باختالف �سفة �مل�ستخدم للنظام 

(طالب – ع�سو هيئة تدري�ش)؟
 م���ا م���دى �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت 

�لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة باختالف �لنوع (ذكور��إناث)؟
 ما مدى �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم 

�لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة باختالف نوع �لكلية (علمية��إن�سانية)؟
 اأهمية الدرا�شة: 

اأبرزت الدرا�شة احلالية اأهميتها يف العنا�شر التالية:
تتمح���ور هذه �لدر��سة حول مو�س���وع �لربط بني نظ���م �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين . 1

كمعطي���ات تكنولوجية، وتنمي���ة �ملهار�ت �لعقلي���ة و�ملعرفي���ة و�لجتماعية لدى 
�لطلب���ة �مل�ستخدم���ني للنظ���ام كمتطلب���ات مهم���ة ينبغ���ي تو�فره���ا يف �لأنظمة 
�لتعليمي���ة لتحقي���ق �أعلى درج���ات �لكف���اءة �لتعليمية �لتعلمية ولإع���د�د �لطلبة 

وتاأهيلهم ل�سوق �لعمل و�لتناف�سية بال�سورة �ملاأمولة.
تهتم هذه �لدر��سة بتق�سي �أثر نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) على مهار�ت . 2

كل من �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي ومعرفة حجمه على كل نوع.



360
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

فاعلية نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين D2L يف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة

�لك�سف عن �جلو�نب �لإيجابية لنظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية . 3
مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين.

�لك�سف عن �جلو�نب �لتي يخفق فيها نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) عن . 4
تنمية مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين.

تعت���رب ه���ذه �لدر��سة �لأوىل ��� يف ح���دود علم �لباحث �� �لت���ي تبحث عن فاعلية . 5
نظام �إد�رة �لتعلمD2L  يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي 

لدى طلبة جامعة �ملجمعة.
م���ا يتوقع �أن تك�سف عنه �لدر��سة من نتائ���ج ميكن �أن ت�سهم يف �إفادة م�سممي . 6

نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين و�مل�سرفني عليه بعم���ادة �لتعليم �لإلكرتوين يف 
حت�س���ني �لطر�ئق و�ملمار�سات �ملوؤثرة يف تنمي���ة �ملهار�ت �لعقلية كافة ومهار�ت 
�لتعل���م �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي خا�سة، مب���ا ي�ساعد على تطوير �لنظام 

و��ستخد�مه.
اأهداف الدرا�شة:

حتددت اأهداف الدرا�شة احلالية يف النقاط التالية:
�لتع���رف على فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت . 1

�لتعلم �لفردي لدى طلبة جامعة �ملجمعة.
�لتع���رف على فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت . 2

�لتعلم �لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة.
حتديد �أوج���ه �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية . 3

مهار�ت �لتعل���م �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامع���ة �ملجمعة باختالف �سفة 
�مل�ستخدم (طالب – ع�سو هيئة تدري�ش).

حتديد �أوج���ه �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية . 4
مهار�ت �لتعل���م �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامع���ة �ملجمعة باختالف �لنوع 

(ذكور��إناث).
حتديد �أوج���ه �ختالف فاعلية نظام �إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية . 5

مهار�ت �لتعلم (�لفردي – �لت�ساركي) لدى طلبة جامعة �ملجمعة باختالف نوع 
�لكلية (علمية��إن�سانية).
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الإطار النظري
ين���درج �لإط���ار �لنظري له���ذه �لدر��سة حتت ثالثة حم���اور رئي�سة؛ كم���ا يت�سح يف 

�ل�سياق �لتايل:
املحور الأول/ التعليم الإلكرتوين

 تعريف التعليم الإلكرتوين:
يع���رف �لتعلم �لإلكرتوين باأنه "طريقة للتعلي���م با�ستخد�م �آليات �لت�سال �حلديثة 
م���ن حا�س���ب و�سبكات وو�سائط���ه �ملتعددة من �س���وت، و�سورة ور�سوم���ات و�آليات بحث، 
ومكتبات �لكرتونية، وكذلك بو�بات �لإنرتنت �سو�ء كان عن بعد �أو يف �لف�سل �لدر��سي، 
و�ملق�س���ود هو ��ستخد�م �لتقنية بجميع �أنو�عها يف �ي�سال �ملعلومة للمتعلم باأق�سر وقت 

(�ملو�سى ،2008م، �ش200) و�أقل جهد و�أكرب فائدة". 
  كما يعد �لتعلم �لإلكرتوين تطورً� مهمًا ��ستفاد من تقنيات �حلا�سب �لآيل و�لربجميات 
و�لت�سالت و�ملعلومات، ليتم توظيفها يف عملية �لتعليم و�لتعلم، حيث �أ�سبح �أحد �لبد�ئل 
�ملهم���ة يف ن�س���ر �لتعليم �سو�ء �ملتز�م���ن �أو غري �ملتز�من، فتجاوز عقب���ات �لزمان و�ملكان، 

و�تاح للمعلم خرب�ت فعالة ترثي �لتعلم وتطور �لتدري�ش. (ب�سر ،2011م، �ش215)
وللبيئة التعليمية يف التعليم الإلكرتوين مميزات عدة توؤكد فاعليتها حيث اأنها:

• بيئة مق�سودة ومنظمة و��سحة �لأهد�ف.	
• بيئة تعاونية يتحول �ملتعلمون فيها �إىل جمموعات تعلم �سغرية.	
• بيئة ن�سطة، �ملتعلمون م�ساركني يف �عمال خمتلفة، م�سوؤولون عن نتائجهم.	
• بيئة بنائية، بحيث ت�سمح باإدخال �لأفكار �جلديدة على �ملعرفة �ل�سابقة.	
• بيئ���ة حتاكي �لبيئة �حلقيقية، فالربجميات �لت���ي ُتعر�ش من خاللها متكن من 	

فهم �لو�قع. (�لغزو،2004م، �ش157).
اأنواع ونظم التعليم الإلكرتوين:

ميكن ت�شنيف اأنواع ونظم التعليم الإلكرتوين اإىل:
نظ���م تعلي���م �إلك���رتوين تعتمد عل���ى �مكاني���ات �لكمبيوتر فقط م���ن برجميات . 1

وو�سائط متعددة، �أي دون �لعتماد على �لإنرتنت.
نظ���م تعلي���م �إلك���رتوين تعتمد عل���ى خدم���ات �سبك���ة �لإنرتن���ت �أو �لإنرت�نت �أو . 2

�لك�سرت�نت.
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نظم تعليم �إلكرتوين تعتمد على �لتكنولوجيا �لإلكرتونية كالتلفزيون، و�لفيديو، . 3
و�ل�سر�ئط �ل�سمعية، وم�سغالت �لأقر��ش، وغريها. (طلبة،2009م)

     وميكن ت�شنيف التعلم الإلكرتوين عرب ال�شبكات اإىل نوعني هما:
التعليــم املتزامــن (synchronous): حي���ث يتلق���ى �ملتعل���م �ملحت���وى �لتعليمي . 1

بالتز�من عرب �لو�سائط �لإلكرتونية مثل �ملحادثة �لفورية، �أو تلقي �لدرو�ش من 
خالل ما ي�سمى بال�سفوف �لفرت��سية.

التعليــم غري املتزامــن (Asynchronous): حيث يدر�ش �ملتعلم �ملحتوى �لدر��سي . 2
وفق برنامج در��سي خمطط، ينتقي فيه �لأوقات و�لأماكن �لتي تتنا�سب مع ظروفه، 
ع���ن طريق توظيف بع�ش �أ�ساليب �لتعلم �لإلكرتوين، مثل �لربيد �لإلكرتوين، مثل 

�لربيد �ل�سوتي، لوحات �لنقا�ش �لإلكرتوين. (عتمان،2006م، �ش15)
  جدي���ر بالذك���ر �أن �لتعلم �لإلكرتوين يتطلب  وجود نظ���ام لإد�رة �ملحتوى �لتعليمي 
يوفر �لت�سال بني جميع �أطر�ف �ملنظومة �لرتبوية ، حيث �أ�سحت �لإد�رة مورد�ً من �هم 
مو�رد �ملجتمع يف �لع�سر �حلديث ، بل �أ�سبحت �لد�رة نقطة حتول يف حياة �ملجتمعات ، 
ولذ� تعد �أنظمة �إد�رة �ملحتوى �لتعليمي من �أهم مكونات �لتعلم �لإلكرتوين فهي منظومة 
متكامل���ة م�سئولة عن �إد�رة �لعملية �لتعليمية �لإلكرتونية عرب �ل�سبكة �لعاملية للمعلومات 
 "�لإنرتنت " �أو �ل�سبكة �ملحلية وهذه �ملنظومة تت�سمن �لقبول و�لت�سجيل ، و�لت�سجيل يف 
�ملق���رر�ت ، و�لو�جبات ، ومتابعة تعلم �لطالب ،و�ل�سر�ف عل���ى �أدو�ت �لتعلم �لتز�مني 

وغري �لتز�مني و�لختبار�ت و��ستخر�ج �ل�سهاد�ت . (عثمان ،2009م، �ش3)
املحور الثاين/اأنظمة اإدارة التعليم الإلكرتوين

:)LMS( مفهوم اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين
وج���د �لباحث �تفاق حول وجود ف���روق بني نظام �إد�رة �لتعلم ونظ���ام �إد�رة �ملحتوى 
�لتعليم���ي حيث �أن �أنظمة �إد�رة �لتعلم ل تركز كث���ريً� على �ملحتوى ل من حيث تكوينه ول 
من حيث �إعادة ��ستخد�مه ول من حيث تطوير �ملحتوى فهي �سممت ��سا�سا للم�ساعدة يف 
�د�رة ومتابعة وتقومي �لتعلم وجميع �أن�سطته يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �أما نظم �إد�رة �ملحتوى 
�لتعليم���ي فهي تركز على �ملحت���وى �لتعليمي من خالل دعم �ملوؤلفني و�مل�سممني وخمت�ش 
�مل���و�د وذلك من خالل و�سع م�ستودع يحوي �لعنا�سر �لتعليمية كما متكن من ن�سر و�د�رة 
�ملحتوى �لتعليمي من قبل �ملعلمني ومطوري �ملحتوى ومع ذلك فهما يعمالن ب�سكل تكاملي 
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لدعم عملية �لتعلم �لإلكرتوين ول يجوز ف�سل �حدهما عن �لخر عند �لتطبيق. وتعد تلك 
�لنظم مكمل���ة لبع�سها �لبع�ش فنظم �د�رة �ملحتوى �لتعليمية مبثابة مظلة تغطي كال من 

نظم �د�رة �لتعلم ونظم �د�رة �ملحتوى. (على، و�آخرون ،2009م، �ش11)
فتع���رف باأنها نظ���ام �لك���رتوين لإد�رة وتوثي���ق وتتب���ع و�لإبالغ عن �س���ري �ملقرر�ت 
�لدر��سي���ة �أو �لرب�مج �لتدريبية، و�لطالب �و �ملتدربني وتوفري �مكانية �لتعليم و�لتدريب 
�لتع���اوين، و�إتاح�ة �مل�ساركة و�لتو��سل ب���ني �مل�ستخدمني و�لأ�ستاذ �و �ملدرب و�إد�رة كامل 

�لعملية �لتعليمية �لكرتونيًا. (�ل�سلوم ،2011م، �ش114)
وي�ساف �يل ذلك �أن���ه برنامج م�سمم للم�ساعدة يف �إد�رة ومتابعة وتقييم �لتدريب 

و�لتعليم �مل�ستمر وجميع �أن�سطة �لتعلم يف �ملن�ساآت. (�سليمان،2014م، �ش141)
وميك���ن تناولها م���ن حيث �أنها نظ���ام متكامل يخل���ق بيئة تعليمي���ة تفاعلية تتيح يف 
�ملحتوى �لإلكرتوين وعر�سه على �ملتعلمني ب�سكل �أكرث جاذبية مما �سهل �لعملية �لتعليمية 

ويجعلها �أكرث �نت�سار�. (عبد �لوهاب ،2015م، �ش50)
 وق���د تعددت تعريفات �أنظم���ة �د�رة �لتعلم �لإلكرتوين فقد عرف���ت باأنها جمموعة 
م���ن �لرب�مج �حلا�سوبي���ة �لتي متكن �ملعلم م���ن �إد�رة تعلم طلبت���ه �إلكرتونيا عرب �سبكة 
�لإنرتنت �أو �ل�سبكة �ملحلي���ة، وتعمل كم�ساند ومعزز للعملية �لتعليمية، حيث متكن �ملعلم 
م���ن تخزين �ملو�د �لتعليمية بجميع �أ�سكالها، كما �أنها حتتوي على غرف للحو�ر وحافظة 
لأعمال �لطلبة، وغريها من �خلدمات �لإلكرتونية �لد�عمة للعملية �لتعليمية. (�سو�فطة 

،2016م، �ش307)
ويج���ب �لإ�س���ارة �إىل فعالي���ة ��ستخ���د�م نظ���م �إد�رة �لتعل���م و�لأدو�ت �لتعاوني���ة يف 
�لتدري�ش عرب �لويب، �إل �أن ��ستخد�م نظام �إد�رة �لتعلم يكون �أكرث كفاءة وفعالية �إذ� مت 
دعم���ه باأد�ة تعلم تعاونية، و�أظهرت جناح ل�ساح مقرر لغات �لربجمة يف حتقيق �أهد�فه 

(Cavus, Uzunboylu,2006) .عرب نظام �إد�رة �لتعلم و�أد�ة �لتعلم �لتعاونية
وظائف نظم اإدارة التعلم الإلكرتوين: 

يعترب من اأهم وظائف نظم اإدارة التعلم الإلكرتوين ما يلي:
• ت�سجي���ل و�إعد�د ج���د�ول �ملتعلمني يف �ملق���رر�ت �ملبا�سرة عل���ى �لإنرتنت وغري 	

�ملبا�سرة.
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• حفظ ملفات بيانات �ملتعلمني.	
• طرح �ملقرر�ت �لإلكرتونية.	
• متابعة تقدم �ملتعلم يف �ملقرر.	
• �إد�رة �لتعلم �ل�سفي.	
• تزويد �إد�ريني �لتعلم باإمكانات �إد�رة م�سادره، مبا يف ذلك �ملخترب�ت و�لف�سول 	

(�إد�رة �مل�سادر)
• دعم تعاون �ملتعلمني.	
• ��ستخ���د�م بيانات �لكفاءة �لوظيفي���ة لتعرف م�سار�ت �لتطوي���ر �ملهني وتطوير 	

�لأد�ء (حتليل �لثغر�ت �ملهارية)
• و�سع �أ�سئلة �لمتحانات و�إد�رتها.	
• تقدمي تقرير عن نتائج �لأد�ء بالمتحانات.	
• تقدمي �ل�سهاد�ت. 	
• �لرب���ط �لد�خل���ي بني �لف�س���ول �لفرت��سي���ة، و�أنظم���ة �إد�رة حمت���وى �لتعلم، 	

و�لتطبيقات �ملوؤ�س�سية. (�خلان،2005م، �ش210) 
مميزات اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين:

رغ���م وج���ود �لكثري م���ن �أنظم���ة �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين و�أنو�عها ف���اإن لكل نظام 
مميز�ت خا�سة به، ولكن ميكن �إيجاز �ملميز�ت ب�سكل عام كما يلي:

• �سهولة تن�سيب �لنظام و�لتعامل مع مفرد�ته وتتبعه.	
• توفري بيئة تفاعلية ومهام خمتلفة موجهة للمدر�ش و�لطالب.	
• �لقدرة على �لتطور ومالئمة �ملتطلبات �ملعرفية و�لتقنية �حلديثة.	
• �لحت���و�ء على وحد�ت ن�ساط د�عمة للعملي���ة �لتعليمية مثل �ملنتديات و�مل�سادر 	

و�لختبار�ت.
• ق���درة �لنظ���ام على �لتعامل م���ع �سريحة و��سعة م���ن �أدو�ت �لتعل���م �لإلكرتوين 	

و�لو�سائط �ملتعددة.
• �سهولة حتميل �مللفات وتر�بطها مع �لربجميات �مل�ساعدة �لتي تعمل مع �سبكات �لإنرتنت.	
• وجود قو�لب جاهزة معدة م�سبقا لال�ستخد�م ومتنوعة �ل�سكل �لعلمي و�ل�سكل �ملعريف.	
• توف���ري �لبني���ة �لربجمي���ة �ل�سليمة لعر�ش �ملق���رر�ت �لإلكرتوني���ة �سمن مناذج 	

متعددة وخمتلفة. (�لقو��سمي، 2011م، �ش67)
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مكونات اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين:
يتكون نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين من عدد من �ملكون���ات ك��: �لقبول و�لت�سجيل، 
�ملقرر�ت �لدر��سية، �جلد�ول �لدر��سية، �سجالت �حل�سور و�لغياب، �إد�رة تقدمي وعر�ش 
�ملحتوى عل���ى �لطالب، منتديات �لنقا�ش �لتعليمية، �لربي���د �لإلكرتوين، خدمات �أولياء 
�لأم���ور، معلومات عن �لإد�ريني و�ملعلمني، �لو�جبات �لإلكرتونية و�إد�رة عمليات �إر�سالها 
م���ن و�إىل �لطالب، �لختبار�ت �لإلكرتونية و�إد�رتها، �ملتابعة �لإلكرتونية، �إد�رة عمليات 
ر�س���د �لدرجات و�إ�سد�ر �ل�سه���اد�ت. (�حلربي،2006، ����ش62�59)، (�سامل،2004م، 

�ش306�302)، (�ملو�سى و�ملبارك، 2005م، �ش274)
اأنواع نظم اإدارة التعلم الإلكرتوين:  

امل�شدر: مفتوحة  الإلكرتوين  التعلم  ادارة  اأنظمة   ·
       وه���ذه �لنظ���م ت�ستمل على معظم خ�سائ�ش �لنظ���م �لتجارية �إ�سافة �إىل كونها 
جماني���ة، ومفتوحة �مل�سدر �لرب�جم���ي بحيث ميكن تطويرها و�ل�ساف���ة عليها من قبل 
�لأخري���ن ومن �أمثلته���ا (Moodel-Sakai)، وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن �ملق�سود بربنامج 
جم���اين مفتوح �مل�سدر هو عدم وج���ود ر�سوم على حتميله من �لنرتنت و��ستخد�مه، مع 
�إمكانية تعديله برجميا ليخدم �أهد�فك، ولكن خدمات �لدعم �لفني و�ل�سيانة و�لتدريب 

حتتاج �إىل ميز�نية وقد تكون مكلفة. (�سياف، و�لقحطاين،2014م، �ش13)
:)Moodle( نظـــام مــوودل

 Modular) هو �خت�سار جلملة (Moodle) نظام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين موودل 
Object Oriented Learning Environment)، ويدعم 45 لغة، من بينها �للغة �لعربية. 

فه���و يعترب �أح���د �أدو�ت �لتعلم �لإلكرتوين وهو عبارة ع���ن برنامج ي�ساعد يف تطوير 
�لبيئة �لتعليمية، وقد ��ستخدم يف تدريب طالب تكنولوجيا �لتعليم على �كت�ساب مهار�ت 
�لت�سمي���م �لثالثي �لأبعاد، ويتم �لتو��سل من خالله ب���ني �لطالب و�ملعلم بطرق تفاعلية 

�سيقة يف عر�ش �ملحتوى �لتعليمي. (عا�سور،2009م، �ش62)
ويعرف باأنه برنامج متكامل م�سوؤول عن �إد�رة �لعملية �لتعليمية �لإلكرتونية تبنته وز�رة 
�لتعليم �لعايل �مل�سرية ي�سم �لعديد من �لوظائف متمثلة يف �ختبار�ت ومنتدى وغرف حو�ر 

و�ختبار�ت و��ستبانات وف�سول �فرت��سية وغريها. (عبد �لوهاب،2015م، �ش50)
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وتتلخ�س خ�شائ�س نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين )Moodle( يف اأنه:
• نظام مفتوح �مل�سدر ل يهدف للربح متوفر ب 45 لغة برجمية.	
• قابل للتطوير من قبل �ملطورين �لأخرين.	
• �سهولة �ل�ستخد�م للمتعلمني و�ملعلمني.	
• وجود ميزة �إن�ساء �لختبار�ت �لذ�تية.	
• وجود ميزة عر�ش �ملقرر�ت �لإلكرتونية باأكرث من �سيغة.	
• تو�فر جميع و�سائل �لت�سال باملتعلمني.	
• مدعم ملعيار �سكورم (SCORM). (عبد �لوهاب،2015م، �ش67)	

ومن املعروف باأن اأنظمة التعلم املفتوحة امل�شدر كغريها من الأنظمة لها عيوب من اأبرزها:
• م�ست���وى �لن�س���ج و�لكتم���ال: فطبيع���ة �لنظ���م �ملفتوح���ة جتعلها غ���ري مكتملة 	

�ملو��سفات و�خلدمات فمجتمع هذ� �لنظام يف عملية متو��سلة لتطويره و�إكمال 
خ�سائ�سه و�كت�ساف عيوبه لإ�سالحها.

• قل���ة در��س���ات �ل�ستخد�م حي���ث ل توجد در��س���ات كافية من حي���ث ��ستخد�م 	
�لنظام يف من�ساآت �أخرى و�لنق�ش يف توفر وثائق �لنظم.

• عدم توفر �أدلة ��ستخد�م كاملة وموثقة. (�سليمان ،2014م، �ش144)	
اأنظمة ادارة التعلم الإلكرتوين مغلقة امل�شدر:

    وتعرف ب�اأنها �أنظمة يتم تطويرها و�متالكها و�لتحكم بها ل�سالح جهة خ�سو�سية 
وهو عك�ش �لنظام �ملفتوح، فالنظام �ملغلق يعني �أن �سركة و�حدة �أو جمموعة �سغرية من 

�ل�سركات تتحكم بكل ��ستخد�مات �لتقنية.
    وم���ن �أب���رز مي���ز�ت نظام �لتعل���م �ملغلق: �إن ك���ود �مل�سادر عادة م���ا يعترب مبثابة 
�لأ�س���ر�ر �لتجارية لل�سركة و�إجر�ء �لتعديالت عل���ى �لرب�مج من ناحية �لتقنية لأغر��ش 

عملية يكون ملك خا�ش لها. (�سليمان ،2014م، �ش144)
     �أما عيوب �أنظمة �لتعلم �لإلكرتونية مغلقة �مل�سدر فتنح�سر يف: �إنه مقيد؛ حيث 
يت���م �لتعديل عليه م���ن قبل �ل�سركات ولي����ش �لأفر�د، كما �إنه مكل���ف جتاريًا على عك�ش 

�لأنظمة �ملفتوحة �مل�سدر �ملجانية. (�سليمان ،2014م، �ش144)
 Ecollege-learning space�Blackboard): وم���ن �مثلة ه���ذه �لأنظم���ة �ملغلق���ة     

�تد�ر�ش –زدين) ويعد نظام �لبالك بورد (Blackboard) من �أ�سهرها.
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        Blackboard نظام اإدارة التعلم
يعد هذ� �لنظام هو من �أكرث �لأنظمة �لتي ت�ستخدمها �جلامعات لأنه يقدم خدمات 
متعددة، وهو كذلك من �لأنظمة �أكرث �مانا و�نت�سار�، وهو متو�فر بعدة لغات كالإجنليزية 

و�لعربية و�لإ�سبانية و�لإيطالية و�لفرن�سية.
ومن �أهم مميز�ته: �سهولة �ل�ستخد�م، وتوفري �أكرث من طريقة للتو��سل مع �ملتعلمني 
�مل�سجل���ني به، ودعمه لأكرث من لغة، و�إمكانية عر�ش �ملحتوى �لتعليمي باأكرث من طريقة، 

ودرجة �لأمان و�لدعم �لفنية �لعالية. (عبد �لوهاب،2015م، �ش65)
وهو ما يتفق مع ما توؤكده در��سة عبد �هلل (Abdalla,2007) من �أن �سهولة ��ستخد�م 
نظام بالك بورد وفو�ئده �لتكنولوجية �أثرت ب�سكل �إيجابي على �لجتاهات نحو ما يوفره 
م���ن بيئة تعليمية ل���دى �لطلبة �لذي���ن در�سو� بع�ش �ملق���رر�ت با�ستخد�م ه���ذ� �لنظام، 
ودر��سة دنيوي ودودج (DeNeui& Dodge, 2006) �لتي �سارت �إىل وجود عالقة �إيجابية 
ب���ني �لتح�سي���ل �لدر��سي للطلبة وعدد زيار�تهم لنظام بالك ب���رود و��ستخد�م �أيقونات 

�ملقرر �لدر��سي �لإلكرتوين.
:)D2L(نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين

من �إ�سد�ر�ت من�سات �لتعلم �لإلكرتوين �لتابعة ل�سركة (Desire2Learn)، وهو نظام 
�إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين �ملعتمد بجامعة �ملجمعة باململكة �لعربية �ل�سعودية، وي�سنف �سمن 
�أنظم���ة �إد�رة �لتعل���م و�ملحتوى مغلقة �مل�سدر، حيث �أنه ل ميك���ن ��ستخد�مه و�لو�سول �إليه 

�إل من قبل �لأ�سخا�ش �لذين ميتلكون رقم م�ستخدم وكلمة مرور من �ملنت�سبني للجامعة.
    وقد �سمم �لنظام على �أ�س�ش تعليمية لي�ساعد �أ�ستاذ �ملقرر على توفري بيئة تعليمية 

.(QM) إلكرتونية، ويتفق �لنظام مع �ملعيار �لعاملي لت�سميم �ملقرر�ت �لإلكرتونية�
:)D2L( ومن النوافذ الرئي�شة يف نظام التعلم الإلكرتوين

� �ملحتوى.          � �ملناق�سات.             – جملد �لت�سليم.
� �لختبار�ت.     – �لدرجات.             – �مل�ستودع �لعليمي.

� �لأخبار.         – �ملجموع.               – زمالء �لف�سل. (�ل�سعيدي،2016م، �ش69)
ومن اأهم ميزات نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين )D2L( اإنه:

• يت�سمن �لعديد من �ملقرر�ت �لتعليمية.	
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• يوفر م�ساحات تخزينية لالحتفاظ باملقرر.	
• يوفر غرف وف�سول تعليمية �فرت��سية.	
• يوف���ر �أدو�ت تو��س���ل جماعي���ة ب���ني �لط���الب وبع�سه���م وفردية ب���ني �لطالب 	

و�أ�ساتذتهم.
• يوفر طرق لقيا�ش �لأهد�ف �لتعليمية مثل �لختبار�ت و�لو�جبات و�لأن�سطة.	
• يوفر �أدو�ت لر�سد تفاعالت �لطالب وح�سورهم للف�سول �لفرت��سية.	
• يوف���ر �خل�سو�سي���ة و�لفردي���ة يف �سري �لتعلم مب���ا يتنا�سب مع ق���در�ت �لطالب 	

و��ستعد�د�ته مما يرفع م�ستوى حت�سيله.
• يتميز ب�سهولة �لو�سول و�لت�سال.	
• يوفر تغذية ر�جعة �سريعة وم�ستمرة.	

وي�ساف �إىل ما �سبق باأنه نظام �إلكرتوين يعمل على �إك�ساب �لطالب �ملهار�ت و�ملمار�سات 
�لتعليمي���ة من خالل ��ستخد�م تقنيات �ملعلومات و�لت�س���الت وو�سائطها �ملتعددة و�لتفاعل 
�لن�س���ط مع �ملحت���وى وع�سو هيئة �لتدري�ش و�لط���الب ب�سورة متز�من���ة �أو غري متز�منة يف 

�لوقت و�ملكان و�ل�سرعة �ملالئمة لكل �لأطر�ف. (�ل�سعيدي،2016م، �ش68)
ومن �لدر��سات �لتي �جته���ت �ىل �أنظمة �لتعلم �لإلكرتوين �ملختلفة باختالف �أنو�عها 
در��سة �ل�سلوم (2010م) �لجتاه �لإيجابي للتعامل مع نظم �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين وحددت 
نظ���ام "ج�سور "ملعرفة �جتاهات طالب كلية �إد�رة �لأعم���ال بجامعة �مللك �سعود بالريا�ش 
نحو �لتعليم �لإلكرتوين ب�س���كل عام، ومعرفة �جتاهاتهم نحو ��ستخد�م نظام ج�سور للتعلم 
�لإلكرتوين كنظام للتعلم �لإلكرتوين ب�سكل خا�ش .وقد �أجريت �لدر��سة على عينة ع�سو�ئية 
من طالب مرحلة �لبكالوريو�ش و�ملاج�ستري يف كلية �إد�رة �لأعمال، وذلك با�ستخد�م �مل�سح 
�مليد�ين و�ل�ستق�سائي للتعرف على هذه �لجتاهات .وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل وجود �جتاه 

�إيجابي، ورغبة لدى طالب �جلامعة نحو تطبيق �لتعليم �لإلكرتوين.
 وه���و م���ا تتفق معه در��سة ب�س���ر(2011م) �لتي ت�سري �إىل وج���ود �جتاهات �يجابية 
ل���دى �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش باجلامعات �ل�سعودية نح���و ��ستخد�م نظ���ام �د�رة �لتعلم 
�لإلك���رتوين ج�س���ور ب�سكل عام، و�أ�سار �إىل �أن �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش �لذين ي�ستخدمون 
نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين ج�سور لديهم �لوع���ي �لكايف باأهمي���ة �لتعلم �لإلكرتوين 

و�أهمية ��ستخد�م �لتكنولوجيا يف �لتدري�ش.
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 (Heirds-ن وم �أبرز �لدر��سات �لأجنبية يف هذ� �ملجال در��سة ��ستطالعية قام بها
(field et al.2011حي���ث �أكدت على فاعلية نظام ب���الك بورد يف �لتعلم �جلامعي، و�لتي 
هدف���ت �إىل معرفة مدى فاعلية وجدوى ��ستخد�م نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين �لبالك 
بورد يف �لتعليم �لعايل وبخا�سة يف جامعة Queensland University of Technology يف 
��سرت�ليا للطالب و�لطالبات، ومدى تاأثريها على �لعملية �لتعليمية، كما هدفت �لدر��سة 
�إىل معرفة �لفرق بني ��ستخد�م نظام �لبالك بورد يف �لتعليم و�لطرق �لتقليدية بالن�سبة 
للمتعلمني، وخا�سة يف بر�مج �لتعليم عن ُبعد �لتي تقدمها �جلامعة، كما هدفت �لدر��سة 
�إىل �ملقارنة بني �لطالب و�أع�ساء هيئة �لتدري�ش ومعرفة �أكرثهم �إيجابية نحو ��ستخد�م 
نظ���ام �لبالك بورد،  وقام �لباحثون بت�سمي���م ��ستبانة مت توزيعها على عينة من �أع�ساء 
هيئ���ة �لتدري����ش وطالب �جلامعة نح���و ��ستخد�م نظ���ام �لبالك ب���ورد ، و�أظهرت نتائج 
�لدر��س���ة �أن نظام �لبالك بورد يجع���ل �لطالب و�أع�ساء هيئة �لتدري����ش و�ملادة �لعلمية 

�لتي يتم تدري�سها �أكرث فاعلية من خالل ��ستخد�م هذ� �لنظام.
 كم���ا جاءت در��سة �لعم���رو (2012م) معززة لفاعلية نظم �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين 
وبالأخ�ش نظام بالك بورد يف �لتعلم �لإلكرتوين، حيث هدفت هذه �لدر��سة �إىل معرفة 
و�قع ��ستخد�م طالبات و�أع�ساء هيئة �لتدري�ش بق�سم تقنيات �لتعليم لنظام �إد�رة �لتعلم 
�لبالك بورد (Blackboard) حيث ��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي ملالئمته لأهد�ف 
�لدر��سة، وعينة �لدر��سة �ختريت ق�سديا ملجتمع �سمل 20 طالبة و19ع�سو هيئة تدري�ش 
يف �لق�س���م �لن�س���وي من تخ�س�ش تقني���ات �لتعليم .وقد كانت �أهم نتائ���ج هذه �لدر��سة 
�أن �أه���م �إيجابي���ات �لنظ���ام هو �أن خا�سية مكون���ات �لنظام مفي���دة يف �لتو��سل مبرونة 
وفاعلي���ة حيث جاءت بدرجة �أو�فق ب�سدة، �أما عي���وب �لنظام من وجهة نظر �لطالبات، 
فه���ي عدم متابعة بع����ش �لأ�ساتذة ملوقع �ملق���رر، وحاجته �إىل وقت طوي���ل للمتابعة .كما 
�أظه���رت �لدر��س���ة عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ب���ني ��ستجابات عينة �لدر��سة 
م���ن �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش نحو ��ستخ���د�م نظام �لبالك بورد) تع���زى ملتغريي �لدرجة 

�لعلمية و�لدور�ت �لتدريبية.
وق���د �أجرى �سليم���ان (2014م) در��سة جتريبي���ة هدفت �إىل تدري���ب �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ش بجامعة طيبة على ��ستخد�م نظام �إد�رة �لتعلم و�ملحتوى �لإلكرتوين " ج�سور" 
و�لوع���ي �ملعلومات���ي به، ومعرف���ة فاعليته يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لإلك���رتوين ووعيهم 
�ملعلومات���ي، و�لت���ي �أك���دت نتائجه���ا �ىل فاعلية نظ���ام �د�رة �لتعلم " ج�س���ور" يف تنمية 
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�لتح�سي���ل �ملع���ريف للجو�ن���ب �ملعرفية مله���ار�ت �لتعلم �لإلك���رتوين لالزم���ة ل�ستخد�م 
�لنظ���ام وتنمية �لد�ء �لعمل���ي ملهار�ت �لتعل���م �لإلكرتوين لالزم���ة ل�ستخد�مه، وتنمية 

�لوعي �ملعلوماتي باملفاهيم �ملرتبطة با�ستخد�مه.
ويف نف����ش �ل�سياق قام عبد �لوه���اب (2015م) بدر��سة هدف���ت �إىل �إعد�د برنامج 
مق���رتح يف ��ستخد�م نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين موودل وقيا����ش �أثره على �لتح�سيل 
و�لق���درة على �لإجناز لدى طالب �لتعلم �لتج���اري بكلية �لرتبية ب�سوهاج، وقد ��ستخدم 
�لباحث �ملنهج �لو�سفي و�لتجريبي حلقيق �أهد�ف �لدر��سة، وخل�ست نتائج �لدر��سة �إىل 
وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي لأدو�ت 
�لدر��سة ل�سالح �لتطبيق �لبعدي، مما يوؤكد فاعلية �لربنامج �ملقرتح يف ��ستخد�م نظام 

�إد�رة �لتعلم موودل يف �لتدري�ش.
�إ�ساف���ة �إىل ما �سبق من در��سات �أكدت على فاعلية نظام بالك بورد جاءت در��سة 
�سو�فط���ة (2016م) �لهادف���ة �إىل ��ستق�س���اء فعالي���ة �لتعلم �ملدمج �لقائ���م على نظام 
�د�رة �لتعل���م �لإلك���رتوين (ب���الك بورد) يف تنمي���ة �لجتاهات نحو �لفيزي���اء لدى طلبة 
�لكليات �ل�سحية بجامعة �مللك �سعود ، حيث در�ش �لطالب �ملحتوى د�خل غرفة �ل�سف 
(Offline) بطريق���ة �ل�سرح و�ملحا�سرة و�لربجميات �ملرفوعة على نظام ( بالك بورد) 
و�أع���اد �أفر�د �لعينة در��سة هذ� �ملحتوى عن بعد من خالل نظام (Online)،موؤكدة على 
فعالي���ة �لتعلم �ملدمج �لقائم عل���ى نظام بالك برود يف تنمية �جتاهات �فر�د �لعينة نحو 
در��س���ة �لفيزي���اء ، و�رتفاع متو�سط درجاتهم يف �لختب���ار �لبعدي عن �لقبلي يرجع �إىل 

��ستخد�م نظام (Online) يف �لتعلم عن بعد.
 وقد �أظهرت �لدر��سات �ل�سابقة لأنظمة �لتعلم �لإلكرتوين تبني �أغلب �جلامعات �لتعلم 
�لإلك���رتوين و�ل�ستعانة بنظ���م �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين �ملتعددة منه���ا مفتوحة �مل�سدر مثل 
نظام �إد�رة �لتعلم موودل كما يف در��سة عبد �لوهاب (2015)، ومغلقة �مل�سدر مثل �لبالك 
بورد كما يف در��سة Heirdsfield, etal,2011 ، ودر��سة �سو�فطة (2016)، و�لعمرو(2012)،  
ومنه���ا م���ا �خت�ش بنظ���ام مثل برنام���ج ج�سور كم���ا يف در��س���ة �ل�سل���وم (2010)،ودر��سة 
ب�سر(2011) ،و�سليمان (2014)، وتاأتي هذه �لدر��سة لتتناول نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين 
مغل���ق �مل�سدر (D2L) ، وت�سعى جاهدة �إىل �كت�س���اف جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف �لنظام من 

حيث تاأثريه على تنمية مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي. 
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املحور الثالث /مهارات التعلم الإلكرتوين
اأول: التعلم الإلكرتوين الفردي: 

ُيع���رف �لتعلم �لفردي باأنه �أ�سلوب ي�سمح للمتعلم باملرونة فيما يتعلق بوقت �لتفاعل 
وكم���ه، ويحقق �إيجابيات كثرية للمتعلم من �أهمها �لعتماد على �لنف�ش يف تنفيذ �أن�سطة 
�لتعل���م، وحتمل �مل�سئولية، كم���ا يتيح له �لتفاعل �ليجابي مع عنا�س���ر �ملوقف �لتعليمي، 
وهو نوع من �لتعلم �لذ�تي Self-Learning ويتم حتت ��سر�ف �سخ�ش �أو موؤ�س�سة تعليمية 
، وه���و مبني على فكرة مر�ع���اة �لفروق �لفردي بني �ملتعلمني ، بحيث ي�سري كل متعلم يف 
تعل���م مو�سوعات �لدر��سة وف���ق �سرعته وقدر�ته �خلا�سة ، ويتم ه���ذ� �لتعلم با�ستخد�م 
�لكمبيوتر ، �أو باحلقائب �لتعليمية ، �أو باملوديالت �لتعليمية . (�سليمان ،2005، �ش133) 
كم���ا يعرف عل���ى �أنه منط من �لتعلم قائ���م على فعل �لعمل �لف���ردي لذ�تي للمتعلم 
ملهم���ة حمددة دون م�ساعدة �لآخري���ن ويكون م�سئوًل عن �جناز �ملهم���ة با�ستخد�م �أد�ة 
�لتدوي���ن �لجتماعي عرب �لويب، ويركز على توليد �ملعرفة و�إنتاجها ولي�ش ��ستقبالها من 

خالل ن�ساط �ملتعلم و�أد�ءه، وتوجيهات �ملعلم و�إر�ساد�ته. (�لزق ،2015م، �ش18)
ويت�شــف التعلم الإلكرتوين الفردي مبجموعة من ال�شمات التي متثل خ�شائ�شه 

والتي تتمثل يف:
ت�سجيع �لطالب على �لتجريب و�لطالع دون قلق.. 1
مر�عاة �لفروق �لفردي بحيث يتعلم كل فرد ح�سب قدرته على �لتعلم.. 2
�لرتكيز على ن�ساط �ملتعلم و��ستجابته و�لتي تظهر د�فعيته ورغبته �حلقيقية يف �لتعلم.. 3
تقومي �ملتعلم ذ�تيا وفقا مل�ستو�ه باملقارنة مع تالميذ �آخرين.  (بدر ،2014م، �ش203). 4

ويعتم���د من���ط �لتعلم �لفردي عل���ى �ملناف�سة للح�س���ول على �لع���رت�ف، وقد يكون 
عن�س���ر �ملناف�سة م���ن �أكرب �لعو�مل �لتي ت���وؤدي �إىل زيادة �لتح�سي���ل، حيث �أن �لجناز 
�لفردي لي�ش معناه �لتفوق على زميل بل على �ملجموعة، ولكن هذ� �لنوع من �ملناف�سة قد 
يكون لديه �لقوة و�ل�سعف يف نف�ش �لوقت، وي�سري �إىل �أكرب ميزة لأن�سطة �لتعلم �لفردي 

(Kemp,2013,45) .هي حتكم �ملتعلم
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي:

 تتلخ�ش مهار�ت �لتعلم �للكرتوين �لفردي فيما يلي : مهار�ت �لدقة لدى �لطالب، 
مهار�ت �لتفكري �لنقدي، مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، مهار�ت �لتعبري و�للغة �ل�سحيحة، 
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مه���ار�ت �لتفكري �ل�ستدليل، مه���ار�ت �لبحث �لعلم���ي، مهارة �لتقيي���م �لذ�تي، مهارة 
�إد�رة �لوق���ت، مهارة �لتخطي���ط �جليد لأد�ء �ملهام و�مل�سئولي���ات �لتعلمية، مهارة �تخاذ 
بع����ش �لق���ر�ر�ت �لتعليمي���ة و�لدر��سية، مهارة حتلي���ل �ملحتوى �إىل �أج���ز�ء للو�سول �إىل 

��ستنتاجات منطقية.
 وم���ن �لدر��سات �لتي تناولت �لتعلم �لف���ردي در��سة هلفر�سون و ولف�ستني و ويليمز 
و روكم���ان (wolfenstein, Williams, Rockman,2009)،Halverson  و�لتي ��ستهدفت 
فاعلي���ة ��سرت�تيجي���ة �لتعل���م �لف���ردي با�ستخ���د�م كائنات �لتعل���م �لرقمي���ة على مقرر 
�لريا�سي���ات لدى ط���الب �ملرحلة �لبتد�ئية، و�أظه���رت �لدر��سة فاعلي���ة كائنات �لتعلم 

�لرقمية على حت�سني �أد�ء ومعارف �لتالميذ.
  كم���ا �أ�سارت در��سة �سيللي و�أخ���رون (Shelly,et al . 2010) �إىل �أن �لتعلم بالنمط 
�لفردي باأدو�ت �لتدوين يزيد من مهار�ت �لتنظيم �لذ�تي من خالل ن�سر �مل�ساعد�ت من 

خالل قر�ءة �لتعليقات وكتابة �لردود عليها، ويزيد من مهار�ت �لتفكري �لناقد. 
  �أك���دت كذل���ك در��سة �س���ني و�مييت���ي (Chen & Emity,2011 ) عل���ى متيز �لتعلم 
�لفردي �لإلك���رتوين و�لتي ��ستهدفت �ملقارنة بني ��سرت�تيجي���ة �لتعلم �جلماعي( �ملعلم 
و�ملتعل���م)، و��سرت�تيجية �لتعلم �لفردي ( �ملتعلم و�لكمبيوتر )با�ستخد�م كائنات �لتعلم 
�لرقمي���ة يف تعلم مادة �لريا�سيات لدى طالب �لتعليم �لثانوي على �لتح�سيل �لدر��سي، 
و�أظه���رت نتائج �لدر��س���ة �أن �لتعلم �لف���ردي  (�ملتعلم و�لكمبيوت���ر )كان �أف�سل مقارنة 
بالتعل���م �جلماع���ي( �ملعلم و�ملتعل���م )على حت�سني �لتح�سي���ل وزيادة �لد�فعي���ة للتعلم، 
و�أرج���ع ذل���ك �إىل �أن �إتاحة �لفر�سة للمتعل���م للتفاعل مع �لكمبيوتر ق���د �ساهم يف فهمه 

لذ�ته للمحتوى وزيادة ثقته بنف�سه. 
وتختل���ف در��سة �ل�سيد(2013م) مع �لدر��سات �ل�سابقة حول فعالية �لتعلم �لفردي 
�أم���ام �لتعل���م �جلماعي و�لت�ساركي ،حي���ث �أن �لدر��سة هدفت �ىل �لتع���رف على فاعلية 
��ستخ���د�م ��سرت�تيجيتي �لتعلم �لإلكرتوين �لف���ردي و �لتعاوين �لقائم على �أدو�ت �لويب 
2،00 يف تدري�ش �لربجمة على تنمية مهار�ت حل �مل�سكالت �لربجمية لدى طالب تكنولوجيا 
�لتعلي���م بكلية �لرتبية �لنوعية ،حي���ث مت تق�سيمها �إىل جمموعت���ني جتريبيتني،�ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لأوىل در�ست با�ستخد�م ��سرت�تيجية �لتعل���م �لإلكرتوين �لفردي �لقائم على 
�أدو�ت �لوي���ب ، �ملجموعة �لتجريبية �لثانية و�لتي در�س���ت با�ستخد�م ��سرت�تيجية �لتعلم 
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�لإلك���رتوين �لتع���اوين �لقائم عل���ى �أدو�ت �لويب ، وتو�سلت نتائج �لبح���ث �ىل وجود فرق 
د�ل �إح�سائي���ًا بني درجات طالب �ملجموعتني �لتجريبيت���ني يف �ختبار �لتح�سيل �ملعريف 
�ملرتبط مبهار�ت حل �مل�سكالت �لربجمية ،يرجع للتاأثري �لأ�سا�سي ل�سرت�تيجية �لت�سميم 
( �لتعل���م �لإلك���رتوين �لفردي – �لتعل���م �لإلكرتوين �لتعاوين ) وذل���ك ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لثانية ( تعل���م �إلكرتوين تعاوين ). بينما ل توجد فرق ذو دلله �إح�سائية بني 
درج���ات طالب �ملجموعت���ني �لتجريبيتني يف بطاقة مالحظة مه���ار�ت ��ستخد�م برنامج 
�لفيج���و�ل بي�س���ك، �ختبار حلل �مل�سكالت �ملرتبطة بالربجمة بلغ���ة �لفيجو�ل بي�سك عند 

�لدر��سة با�ستخد�م موقع �إلكرتوين تعليمي قائم على �أدو�ت �لويب 2.0.
كم���ا �تفقت در��سة �ل�سيد(2013)مع در��سة �أحمد (2014)�لتي �سعت �إىل �لتعرف 
عل���ى �أث���ر �ختالف من���ط تق���دمي �ملدون���ات( ت�ساركية�فردية)و�لتخ�س����ش �لأكادميي 
(علمي – �أدبي)يف �إك�ساب طالب �لتاأهيل �لرتبوي مهار�ت ��ستخد�م لأجهزة �لتعليمية 
و�لتح�سي���ل �ملع���ريف، مت تق���دمي �ملدون���ة �لليكرتونية للمجموع���ة �لأوىل م���ن �ملتعلمني 
بحي���ث يت�سارك فيها �لط���الب كل ح�سب تخ�س�سه و�ملجموعة �لثاني���ة ب�سكل فردى، مت 
�إع���د�د �لختبار �لتح�سيل���ي و�لتحقق من �سدقه وثباته و�إع���د�د بطاقة مالحظة مقننة 
لتقيي���م مهار�ت ��ستخ���د�م �لو�سائل �لتعليمية، وتكونت عين���ة �لدر��سة من �أربعني طالبا 
مت �ختياره���م بطريقة ع�سو�ئية من طالب �لتاأهي���ل �لرتبوي مبركز دمنهور، وتق�سيمهم 
�إىل �أرب���ع جمموع���ات وفق���ا ملتغري�ت �لبح���ث، وبعد تطبي���ق �لتجربة عل���ى عينة �لبحث 
و�إج���ر�ء �لعمليات �لإح�سائية �ملنا�سبة، تو�سلت �لدر��س���ة �إىل وجود فرق د�ل �إح�سائيًا 
يف �لتح�سي���ل ومهارة ��ستخد�م �لأجهزة �لتعليمية ل�سالح جمموعات �لنمط �لت�ساركي، 
كما تو�سلت �أي�سًا �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف �لتح�سيل و�ملهار�ت يرجع �إىل 
�ختالف �لتخ�س�ش �لأكادميي ، وعدم وجود �ثر د�ل �إح�سائيًا للتفاعل بني منط �لتقدمي 

(ت�ساركي – فردى) و�لتخ�س�ش �لأكادميي (علمي– �أدبى) يف �لتح�سيل و�ملهار�ت.
وبعد �طالع �لباحث على �لدر��سات �ل�سابقة حول فعالية �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي 
لح���ظ �تفاق معظمها على �أن فاعليت���ه �أكرب من فاعلية �لتعلم �لت�ساركي و�جلماعي مثل 
  wolfenstein, Williams,،Halverson) در��س���ة  هلفر�سون و ولف�ست���ني و ويليمز و روكمان
  ( Chen & سني و�مييتي� ، (Shelly,et al . 2010) سيلل���ي و�أخرون� ،  Rockman,2009)
(Emity,2011 ،بينم���ا �ختلف �لبع�ش �لأخر حول ذلك كم���ا يف در��سة �أحمد (2014) ، 
�ل�سيد (2013)، وقد �سكل هذ� �لختالف حافزً� ود�فعًا للباحث لكت�ساف و�إ�سافة نتائج 
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�أخرى له���ذه �لدر��سات، وقد ��ستفاد �لباحث من �لدر��س���ات �ل�سابقة يف جمال مهار�ت 
�لتعل���م �لفردي  يف جت�سيد بيئة �لتعلم �لإلكرتوين وبناء �أد�ة �لدر��سة و��ستنتاج عدد من 

مهار�ت �لتعلم �لفردي ومهار�ت �لتعلم �لت�ساركي.
ثانيا: التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

      ُيع���رف �لتعل���م �لت�سارك���ي باأنه منط م���ن �لتعلم قائم عل���ى �لتفاعل �لجتماعي 
ب���ني �ملتعلمني، يف جمموعات �سغرية يت�ساركون حتقيق �أه���د�ف ومهام تعليمية م�سرتكة 
م���ن خالل �أن�سط���ة جماعية منظمة وخمطط���ة، با�ستخ���د�م �أدو�ت �لتو��سل عرب �لويب 
وخدماته���ا، وهو يرك���ز على توليد �ملعرف���ة ولي����ش ��ستقبالها، من خالل ن�س���اط �ملتعلم 

(Edman,2010,101) .وتوجيهات �ملعلم و�إر�ساد�ت
      وهو �أي�سًا طريقة تعلم تتمركز حول �لطالب و�ملعلم وتعتمد يف بنيتها على �حدى 
بيئ���ات �لتعلم �لإلكرتوين من بيئات �لتعلم �لتفاعل���ي يف تطوير �لأد�ء �ملهارى و�جلو�نب 
�ملعرفي���ة، من خالل توظي���ف و��ستخد�م �أدو�ت مثل �أدو�ت �ل�سب���كات �لجتماعية ومنها 

�ملدونات �لتعليمية يف مادة حزم �لربجميات. (ف�سل �هلل ،2015م، �ش506)
خ�شائ�س التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

ميكن اإجمال خ�شائ�س التعلم الإلكرتوين الت�شاركي يف النقاط التالية:
• �لتفاع���ل: يتفاع���ل �لطالب م���ع بع�سه���م �لبع�ش م���ن خ���الل �أدو�ت �لت�سارك 	

�لإلكرتونية مما يوؤدي �إىل �إز�لة �لنعز�لية 
• �لتكام���ل: ت�س���ارك �لطالب و�خت���الف �آر�ئهم وخرب�ته���م وت�ساركهم يف تقدمي 	

�ملنتج �لنهائي وقيام �ملعلم بدور �لو�سيط يوؤدي �إىل تكامل �لعملية �لتعليمية.
• �لت�سالي���ة: يتم �لت�سارك من خالل �أدو�ت تتو�فر بها �سفة �لتو��سل و�لت�سال 	

(Carn-  لتمك���ني �لطالب من �لت�سارك و�لتفاعل وتب���ادل �ملعلومات و�ملناق�سات
.well ,R& Carson ,A.2007,15)

• �مل�ساءل���ة �لفردي���ة: يكون لكل ف���رد دور يف �لعمل �لت�ساركي ويك���ون م�سوؤول عن 	
تنفيذه، ويتم يف �لنهاية تقييم فردي بالإ�سافة �إىل �لتقييم �جلماعي.

• �لث���و�ب �جلماع���ي: ل يت���م مكاف���اأة كل ع�سو على حده ب���ل يتم مكاف���اأة جميع 	
�لأع�ساء على �ملنتج �لنهائي.
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• �لعتم���اد �ملتب���ادل �لإيجابي: ميكن لأع�س���اء �لفريق �لت�سارك���ي �لعتماد على 	
بع�سه���م �لبع����ش �لإجناز مهم���ة، حي���ث �إن �لإيجابية ت���وؤدي �إىل تعزيز عالقة 
عمل جيدة بني �أع�ساء �ملجموعة، ومما ينعك�ش بدوره على تقييمهم �جلماعي. 

(خمي�ش،2003م، �ش268)
اأهمية التعلم الإلكرتوين الت�شاركي للمتعلمني: 

م���ن طبيعة �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي �أن يتيح للمتعلمني من خمتلف �أنحاء �لعامل 
�مل�سارك���ة فيم���ا بينهم من خالل �لتفاع���ل �لجتماعي �مل�ساحب لهذ� �لن���وع من �لتعلم، 
وه���ذ� يتطلب من �ملعلمني �إث���ارة د�فعية �ملتعلمني و�لتخطيط �جلي���د للمناهج �لدر��سية 
وطرق �لتدري�ش، كما تكون �مل�ساركة تفاعلية مبا�سرة عرب �لإنرتنت مما ي�ساعد �ملتعلمني 
على بناء �ملعارف �جلديدة و�إتاحة �لفر�سة لال�ستف�سار على �أ�سئلتهم و�لتعلم من بع�سهم 
(Strijbos, Kirschner & Martens, 2004) .لبع�ش باإتاحة ما تعلمه �ملتعلمون ت�ساركيا�
فالتعل���م �لت�ساركي �أ�سلوب يعتمد عل���ى �مل�ساركة يف �لأد�ء باعتبار �ملجموعة كيان له 
�أهد�ف و�حدة وهي �لتعلم �ملن�سود ومن م�سلحة �جلميع �لت�سارك يف �نتاج وبناء حمتوى 
تعليمي ينمي لديهم �ملعارف و�ملهار�ت �ملطلوبة عرب قنو�ت تو��سل �جتماعية تتيح و�سائل 
و�أدو�ت حتقق �مل�ساركة و�لتعاون و�لتفاعل للقيام باملهام �لتعليمية، فهو �أ�سلوب قائم على 

عالقة ت�ساركية بني عنا�سر �لعملية �لتعليمية. (�ملنهر�وي،2015م، �ش469)
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

من اأهم مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:
مه����ار�ت �لقيادة� مه����ار�ت �ل�س����ورى� مهار�ت �ح����رت�م �لآخرين� غر�ش مب����ادئ �حلو�ر 
�لهادف� مهارة �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة باملجموعة� مهار�ت �لتعاون لتحقيق �لهدف �مل�سرتك 
�مه����ار�ت �لتغل����ب على م�س����كالت �لنطو�ء و�لعمل �لف����ردي �مهارة حتم����ل �مل�سوؤولية يف �لتعلم 
وحتقيق �لأهد�ف �لتعليمي�مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي وتوليد �حللول �ملبتكرة للم�سكالت و�ملهام 

�ملطلوبة�مهارة �إن�ساء �جلدول �لزمني �خلا�ش باملجموعة لإجناز �ملهام و�لأن�سطة �ملحددة.
ومن �لدر��س���ات �لتي تناولت �لتعلم �لإلكرتوين �لت�سارك���ي در��سة لبيب (2007م) 
�إىل فاعلي���ة ��سرت�تيجية �لتعلم �لت�ساركي يف مقرر م�سكالت ت�سغيل �حلا�سب با�ستخد�م 
�ملوقع �لتعليمي �لإلكرتوين �لت�ساركي يف �لأد�ء �ملهارى لد�ر�سي �لدبلوم �لعام يف �لرتبية 

�سعبة كمبيوتر تعليمي.
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كم���ا �أثبتت در��سة و�يل (2010) فاعلية برنامج تدريبي قائم على �لتعلم �لت�ساركي 
ع���رب �لوي���ب يف تنمي���ة كفايات �ملعلم���ني يف توظي���ف تكنولوجيات �لتعل���م �لإلكرتوين يف 
�لتدري����ش ، وتو�سل���ت �إىل فاعلي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف حت�سني �جلو�ن���ب : �ملعرفية 
و�لأد�ئية و�لوجد�نية  ( �جتاهات �ملعلمني ) لكفايات وتوظيف �ملعلمني لتكنولوجيا �لتعلم 
�لإلك���رتوين حيث مت تبادل �خلرب�ت بني �لطالب ح���ول مو�سوعات �لربنامج مما ��سهم 
ب�س���كل كب���ري يف حتقيق �لهد�ف �ملن�س���ودة ، و�قرتحت �لدر��سة �عتم���اد ت�سمني بر�مج 
�لتعل���م �لت�ساركي عرب �لويب �سم���ن بر�مج �لتدريب �ملهني للمعلمني �أثناء �خلدمة و�لتي 

تقدمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم للمعلمني �سنويا .
وهو نف�ش ما �أكدته در��سة قا�سم(2013م) �لتي ��ستهدفت �لك�سف عن فاعلية نظام 
مق���رتح لبيئة تعلم ت�سارك���ي عرب �لويب يف تنمية مهار�ت حل �مل�سكالت و�لجتاهات نحو 
بيئ���ة �لتعلم لطالب تكنولوجي���ا �لتعليم وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة �يل وجود فروق ذ�ت 
دللة بني متو�سط درجات �ملجموعة �لتجريبية �لأويل(بيئة �لتعلم �لإلكرتوين) ومتو�سط 
درج���ات �ملجموعة �لتجريبية �لثانية �لتي ت�ستخ���دم (بيئة �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي) 

يف �لتطبيق �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لثانية. 
       ويوؤك���د �ل�سي���د (2016) على ما �سب���ق من در��سات يف فاعلية �لتعلم �لإلكرتوين 
�لت�ساركي حيث هدف بحثه �إىل بناء بيئة تعلم �إلكرتونية، لتنمية �ملفاهيم حمركات بحث 
�لويب غري �ملرئية لقو�عد بيانات �ملكتبات �لرقمية على �لويب و�أنظمة �ملعلومات �ملتكاملة 
ل���دى طالب كلي���ة �لرتبية، و�أي�س���ًا قيا�ش فعاليته���ا يف تنمي  معتقد�ت �لكف���اءة �لذ�تية 
لديه���م، وق���د �عتمد �لبحث على �ملنه���ج �لتجريبي للتحقق من �سح���ة فرو�سة � ولإجابة 
عل���ى ت�ساوؤلته، و�أظهرت �لنتائج �أن �لتعلم با�ستخ���د�م بيئة �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي 
ذو فاعلي���ة يف تنمي���ة �لتح�سيل وم�ست���وى �لكفاءة �لذ�تية لديهم، ويرج���ع هذ� �إىل �لأثر 
�لفعال �لذي �أحدثته �أدو�ت بيئة �لتعلم �لت�ساركي يف بناء �ملعرفة ت�ساركيا بني �ملتعلمني، 
و�إتاح���ة �لفر�سة لهم للحو�ر و�لنقا�ش �لبناء من خالل تبادل �خلرب�ت فيما بينهم، مما 
�أ�سه���م يف تنمي���ة �ملفاهيم �ملرتبطة مبو�س���وع �لتعلم، حيث مت توف���ري م�ساحات ت�ساركيه 

متعددة، با�ستخد�م �أدو�ت (Web 2.0)لتكون م�ساحات لتناق�ش وت�سارك �ملتعلمني.
      وبن���اًء عل���ى تفح����ش �لباح���ث للدر��س���ات �ل�سابقة وج���د �أن تتف���ق عمومًا على 
فاعلي���ة �لتعل���م �لإلك���رتوين �لت�ساركي، و�سوف يق���وم �لباحث يف ه���ذه �لدر��سة بتطبيق 



377
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

�د�ت���ه للتعرف على �لفاعلية و�لتاأثري �ألأبرز لنظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين D2Lيف تنمية 
�مله���ار�ت �ملكت�سبة للطالب وهل �ستك���ون للتعلم �لت�ساركي �أم للتعل���م �لفردي؛ م�ستفيدً� 
م���ن �إجر�ء�ت ومنهجية هذه �لدر��سات يف �إثر�ء وتوجيه �لباحث نحو بناء �أد�ة �لدر��سة 

ومنهجيتها بال�سورة �ملنا�سبة.
تعليق عام على الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة :

وبع���د �طالع �لباح���ث على �أدبي���ات �لدر��سات �ل�سابق���ة �لتي �عتمد عليه���ا يف بناء هذه 
�لدر��س���ة  لحظ �عتماد معظمها على �ملنهج �لو�سفي و�مل�س���ح �مليد�ين وقد ت�سابهت �لدر��سة 
�حلالية معهم يف �ختيار نف�ش �ملنهج �لبحثي فهو منهج منا�سب ملعرفة فاعلية �لأنظمة �ملختلفة 
�لت���ي �عتمدو� عليه���ا يف در��ساتهم مث���ل در��سة �ل�سل���وم (2010) ودر��س���ة �لعمرو (2012) 
ودر��س���ة(Heirdsfield etal.2011) ،ودر��س���ة عب���د �لوه���اب (2015) وق���د �عتم���دت ه���ذه 
�لدر��س���ات على �ل�ستبان���ة �أي�سًا كاأد�ة لتحقيق �أهد�فها وهذه �أي�س���ًا من عنا�سر �لت�سابه بني 
تل���ك �لدر��سات و�لدر��س���ة �حلالية كما يف در��سة �ل�سلوم (2010) ودر��سة �لعمرو (2012) ، 
(Heirdsfield etal.2011) ، �إل �إن �لدر��س���ة �حلالي���ة �ختلفت عن �لدر��سات �لتي �سبقتها يف 
�أنه���ا �هتمت بتحديد جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) وتق�سي 
قدرت���ه على تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي للطلب���ة معًا، �إ�سافة �إىل �أن 
ه���ذه �لدر��سة تهتم بالربط بني نظ���م �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين كاأد�ة تكنولوجية تعتمد عليها 
�جلامع���ات يف �سيا�سة �لتعلم �لإلك���رتوين، وتنمية �ملهار�ت �لعقلية و�ملعرفية و�لجتماعية لدى 
�لطلبة كمتطلبات مهمة ينبغي تو�فرها يف �لأنظمة �لتعليمية وخمرجات �لتعلم لدى �لطالب.

املفاهيم الجرائية للدرا�شة: 
اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين:   -1

هي جمموعة من �لرب�مج �لتطبيقية �ملعتمدة على �سبكة �ملعلومات �لدولية �لإنرتنت 
وت�ستخ���دم يف �لتخطيط للتعلم وتنفيذه وتقوميه، ور�سد م�ساركات �لطالب وتفاعالتهم 
وتقيي���م �أد�ئهم، وهي مزودة باأدو�ت �لتو��سل و�ملناق�سات �جلماعية، وميكن �لتحكم بها 

دون عو�ئق للمكان و�لزمان.
 :)D2L(نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين  -2

    ه���و �أح���د من�س���ات �لتعل���م �لإلك���رتوين (E-Learning Platform)، ونظام �إد�رة 
�لتعل���م و�ملحتوى �لإلك���رتوين �ملعتمد من عمادة �لتعليم �لإلك���رتوين يف بجامعة �ملجمعة 

باململكة �لعربية �ل�سعودية.
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مهارات التعلم الإلكرتوين:  -3
     ه���ي �مله���ار�ت �لت���ي متكن من �أد�ء �مله���ام وحتقيق �لأه���د�ف �لتعليمية �ملطلوبة 
ب�س���ورة متقنة وبا�ستخد�م �أ�ساليب �لتعلم �لإلكرتوين �ملتو�فرة د�خل نظام �إد�رة �لتعلم 

.(D2L) لإلكرتوين بجامعة �ملجمعة�
مهارات التعلم الفردي:  -4

     ه���ي �ملهار�ت �لتي متكن �لطال���ب من �لتعلم مبفرده بال�سري يف �لعملية �لتعليمية 
بح�سب قدر�ته و�مكاناته، وحتقيق �لأهد�ف �لتعليمية ب�سكل م�ستقل، وميكن نظام �إد�رة 
�لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) �لطالب م���ن �لتو��سل مع �أ�ساتذته ب�س���كل م�ستمر عن طريق 
و�سائ���ل �لت�سال �لف���ردي مثل (E-Mail)و�لر�سائل �ل�سخ�سي���ة د�خل �لنظام، ويقت�سر 

دور �لأ�ستاذ على �ملتابعة و�لتوجيه و�لتقييم فقط.
مهارات التعلم الت�شاركي:  -5

     ه���ي �مله���ار�ت �لتي متكن �لط���الب من �لتعلم د�خل جمموع���ات متناغمة كبرية 
�أو �سغ���رية، وحتق���ق مهار�ت �لعمل يف �ملجموعات لتمكن �لط���الب من �ل�سري يف �لعملية 
�لتعليمي���ة معًا بطريق���ة منا�سبة للجمي���ع، لتحقيق �لأه���د�ف �لتعليمية و�لقي���ام باملهام 
و�لأن�سط���ة �لتعليمية د�خل جمموعات �لتعلم، بحيث يقوم نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين 
(D2L) برب���ط �لطالب باأدو�ت �لتو��س���ل �جلماعية �ملنا�سبة و�ملختلف���ة، مثل �ملنتديات 

و�ملناق�سات و�لر�سائل �جلماعية.
اإجراءات الدرا�شة:

  جمتمع الدرا�شة:
يتك���ون جمتمع �لدر��سة م���ن جميع �لطلبة �لذين در�سو� �ملق���رر�ت �لإلكرتونية عرب 
نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين D2L، وجميع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش �مل�سرفني على در��سة 
�ملق���رر�ت �لإلكرتونية عرب نظام �إد�رة �لتعلم D2L؛ يف جامعة �ملجمعة باملنطقة �لو�سطى 

– �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
عينة الدرا�شة:

تكون���ت عينة �لدر��سة �حلالية من (14) ع�سو هيئة تدري�ش، و(161) طالبًا، منهم 
(57) ذك���ور، و(118) �إناث يتوزع���ون على كليات �جلامعة �ملختلفة؛ ويو�سح جدول رقم 

(1) �لتايل توزيع �أفر�د �لعينة ح�سب �لكلية و�لنوع و�لوظيفة: 
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

جدول )1(
توزيع اأفراد العينة ح�شب الكلية والنوع والوظيفة:

عدد املقرراتالنوعالكليةالوظيفة
ثاثة فاأكرثمقررانمقرراإناثذكوراإن�شانيةعلميةع�شو هيئة تدري�سطالب
1611444131571182130124

منهج الدرا�شة: 
   �عتمدت �لدر��سة �حلالية على �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي ملالءمته لطبيعة �لدر��سة 

ومتغري�تها.
حدود الدرا�شة:

• احلدود املو�شوعية: �قت�سرت �لدر��سة �حلايل على مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين 	
�لفردي و�لت�ساركي .

• احلــدود املكانيــة: جامع���ة �ملجمع���ة باملنطقة �لو�سط���ى، من �ململك���ة �لعربية 	
�ل�سعودي���ة وتغط���ي �جلامعة خم�ش حمافظ���ات هي: �ملجمع���ة، �لزلفي، �لغاط، 

حوطة �سدير، رماح.
• احلدود الزمانية: �لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �لدر��سي 1438 / 1439ه�.	

�حلدود �لب�سرية: م�ستخدمو نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين من �لطلبة و�أع�ساء هيئة 
�لتدري�ش ومن يف حكمهم بجامعة �ملجمعة.

اأدوات الدرا�شة:
     بع���د �لط���الع على �لأدب �لنظري و�لدر��س���ات �ل�سابقة، قام بناء ��ستبانة ملحق 
رق���م (1) لقيا�ش مدى فاعلية نظام �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم 
�لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي لدى �لطلبة �لدر��سني للمقرر�ت �لإلكرتونية عرب �لنظام.
و�س���ف �ل�ستبان���ة : تتك���ون �ل�ستبانة م���ن جزئيني رئي�س���ني؛ �لأول مله���ار�ت �لتعلم 
�لإلك���رتوين �لفردي، ويح���وي (3) حماور رئي�سة تت�سمن (45) فق���رة، و�لثاين ملهار�ت 
�لتعل���م �لإلك���رتوين �لت�ساركي، ويح���وي (3) حم���اور رئي�سة تت�سم���ن(26) فقرة، وتتم 
 D2L لإجاب���ة عن كل فقرة بتحديد درج���ة توفري و�إتاحة نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين�
ل���الأدو�ت و�لإجر�ء�ت �أو �لدعم �لتي تنمي �مله���ارة لدى �ملتعلم وذلك من خالل �ملقيا�ش 
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�خلما�س���ي (مرتفع���ة ج���دً�� مرتفعة – متو�سط���ة – �سعيفة – �سعيفة ج���دً� )وحت�سل 
�ل�ستجابة �لأوىل على خم�ش درجات، و�لثانية حت�سل على �أربع درجات، و�لثالثة حت�سل 
على ثالث درجات، و�لر�بعة حت�سل على درجتني ،و�خلام�سة نح�سل على درجة و�حدة، 
وت�س���ري �ل�ستجابة �لأوىل( مرتفع���ة جدً�) �إىل تو�فر �ملهار�ت يف ح���ني ت�سري �ل�ستجابة 

�خلام�سة( منخف�سة جدً�) على �نعد�مها .
طريقة اإعداد ال�شتبانة: لإعداد اأداة الدرا�شة اتبع الباحث اخلطوات التالية:

مر�جع���ة �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة �لت���ي تناولت مهار�ت �لتعلم �لإلكرتونية . 1
�لفردي و�لت�ساركي و�ل�ستفادة منها.

و�س���ع �لت�سور �لأويل للمحاور �لرئي�س���ة لال�ستبانة و�ملحاور �لفرعية لكل حمور . 2
و�سياغة فقر�تها.

عر����ش �ل�ستبان���ة على نخب���ة متخ�س�سة يف جم���ال تقنيات �لتعلي���م و�ملناهج . 3
وطرق �لتدري�ش لتحكيمها. 

مر�جع���ة مالحظات ومقرتح���ات حمكمي �لدر��س���ة و�ل�ستفادة منه���ا و�إجر�ء . 4
عمليات �حلذف و�لإ�سافة �ملنا�سبة وتعديل �ل�سياغة، ثم �إعادة بناء �ل�ستبانة 

يف �سورتها �لنهائية، كما يت�سح يف �جلدول رقم (2).
جدول رقم )2( 

يو�شح و�شفا تف�شيليا لا�شتبانة يف �شورتها النهائية
عدد الفقرات                مهارات التعلم الفرديم
7�ملحور �لأول / �جلانب �ل�سخ�سي و�لأخالقي1

26�ملحور �لثاين / �جلانب �ملعريف و�لدر��سي2  
8�ملحور �لثالث / �جلانب �لفني �لإلكرتوين3

45                  �ملجموع 
عدد الفقرات               مهارات التعلم الت�شاركيم
8�ملحور �لأول / �أخالقيات �ملجموعة1
11�ملحور �لثاين / �لدر��سة �سمن �ملجموعة2
7�ملحور �لثالث / �أدو�ت تعلم �ملجموعة3

26                 �ملجموع
71            جمموعة فقر�ت �ل�ستبانة
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

�شدق وثبات ال�شتبانة:
مت عر����ش �ل�ستبان���ة يف �سورتها �لأولية على ع���دد (5) حمكمني من �ملخت�سني يف 
�لرتبي���ة وعلم �لنف�ش وتكنولوجي���ا �لتعليم للحكم على مدى �سدق فق���ر�ت �ل�ستبانة يف 
قيا�ش مدى تو�فر مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي و�لت�ساركي، وتر�وحت ن�سبة �لتفاق 
عل���ى فق���ر�ت �ل�ستبانة ما بني 100�90% مم���ا ي�سري �إىل �لتعامل م���ع �ل�ستبانة بدرجة 

مقبولة من �لثقة 
الت�شاق الداخلي:

مت ح�س����اب معامل �لت�ساق �لد�خلي ملحاور �ل�ستبانة مع بع�سها ومع �لدرجة �لكلية لها، 
و��ستخ����دم �لباحث معامل �رتباط بري�سون، و�ت�سمت جمي����ع �لقيم بدرجة عالية من �لت�ساق 
�لد�خلي حيث �رتبطت �ملحاور �لثالثة �ملكونة لكل ق�سم باملحاور �لأخرى �ملكونة للق�سم �لأخر 
وبالدرج����ة �لكلية مبعامالت �ت�ساق كانت عند م�ست����وى دللة (0،01) مما ي�سري �إىل �لتعامل 

مع �ل�ستبانة بدرجة مقبولة من �لثقة ويو�سح �جلد�ول رقم (3) قيم معامالت �لرتباط:
جدول رقم )3( 

م�شفوفة معامات الرتباط بني حماور ال�شتبانة ببع�شها وبالدرجة الكلية ملهارات التعلم 
الإلكرتوين الفردي والت�شاركي

حماور ال�شتبانة
اجلانب 

ال�شخ�شي 
والأخاقي

اجلانب 
املعريف 

والدرا�شي

اجلانب 
الفني 

الإلكرتوين

مهارات 
التعلم 
الفردي

اأخاقيات 
املجموعة

الدرا�شة 
�شمن 

املجموعة

اأدوات 
تعلم 

املجموعة

مهارات 
التعلم 

الت�شاركي
الدرجة 

الكلية

**883.**776.**733.**747.**753.**776.**825.**1.871�جلانب �ل�سخ�سي و�لأخالقي
**968.**883.**821.**867.**854.**883.**1.846**871.�جلانب �ملعريف و�لدر��سي
**911.**841.**802.**806.**813.**1.841**846.**825.�جلانب �لفني �لإلكرتوين
**1.962**837.**975.**1.949**841.**883.**776.مهار�ت �لتعلم �لفردي
**923.**949.**837.**1.900**949.**813.**854.**753.�أخالقيات �ملجموعة
**939.**975.**1.903**900.**975.**806.**867.**747.�لدر��سة �سمن �ملجموعة
**906.**1.954**903.**837.**954.**802.**821.**733.�أدو�ت تعلم �ملجموعة
**1.962**954.**975.**1.949**841.**883.**776.مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي

1**962.**906.**939.**923.**962.**911.**968.**883.�لدرجة �لكلية

** تعني �أن �لأرقام د�لة عند م�ستوى دللة (0،01)
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ثانيا: ثبات ال�شتبانة:
    مت �لتحق���ق م���ن ثبات �لأد�ة با�ستخد�م معادل���ة" �ألفا كرونباخ "ملحاور �ل�ستبانة 
ولال�ستبان���ة ككل، وج���اءت جميع قي���م معامالت �لثبات مرتفعة مما ي�س���ري �إىل �لتعامل 
م���ع �ملقيا����ش بدرجة مقبولة م���ن �لثقة، ويو�سح ج���دول (5) قيم معام���الت ثبات" �ألفا 

كرونباخ" لال�ستبانة وحماورها:
جدول رقم )4(

قيم معامات ثبات" األفا كرونباخ" لا�شتبانة وحماورها
قيم معامات ثبات األفاعدد الفقراتاملحور

450.988�لق�سم �لأول / مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي 
70.915�ملحور �لأول / �جلانب �ل�سخ�سي و�لأخالقي

270.985�ملحور �لثاين / �جلانب �ملعريف و�لدر��سي
110.957�ملحور �لثالث / �جلانب �لفني �لإلكرتوين

260.985�لق�سم �لثاين/ مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي
80.957�ملحور �لأول / �أخالقيات �ملجموعة

110.970�ملحور �لثاين / �لدر��سة �سمن �ملجموعة
70.961�ملحور �لثالث / �أدو�ت تعلم �ملجموعة

710.915�لثبات �لكلي لال�ستبانة

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها: 
 طريقة تف�شري نتائج الدرا�شة: 

لتف�س���ري نتائ���ج �لدر��سة ح���دد �لباحث معيارً� عن���د تف�سري ومناق�س���ة �لنتائج وفقًا 
للدرجات �ملعطاة لفئات �لإجابة وبطريقة ريا�سية على �لنحو �لآتي: 

   �ملدى = �أكرب قيمة لفئات �لإجابة – �أ�سغر قيمة لفئات �لإجابة = 1�5 = 4 
   وطول �لفئة    = (�ملدى÷ عدد �لفئات) = 4÷5=   0.80

    وبذلك يكون معيار �حلكم على قيمة �ملتو�سط �حل�سابي كما يف �جلدول �لتايل:
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

جدول)5(
معيار ال�شتجابات واملتو�شط احل�شابي لدرجات ال�شلم اخلما�شي

املتو�شط احل�شابيمعيار ال�شتجابة
من 4،20 �إىل 5درجة مرتفعة جدً�

من 3.40 �إىل 4،20درجة مرتفعة 
من 2.60 �إىل �أقل من 3.40درجة متو�سطة
من 1.80 �إىل �أقل من 2.60درجة منخف�سة

من 1 �إىل �أقل من 1.80درجة منخف�سة جدً�

وبنًاء عليه فاإن:
• مهار�ت �لتعلم �لإلك���رتوين �لفردي و�لت�ساركي �لتي ُي�سهم نظام �لتعليم �لإلكرتوين 	

 D2Lيف تنميته���ا هي �لتي يكون متو�سط ��ستجابات �أف���ر�د �لعينة عليها من (2.60 
�إىل 5) �أي بدرجة مرتفعة جدً� �أو مرتفعة �أو متو�سطة.

• ومه���ار�ت �لتعل���م �لإلك���رتوين �لف���ردي و�لت�سارك���ي �لت���ي مل ُي�سه���م نظ���ام �لتعليم 	
�لإلك���رتوين  D2Lيف تنميتها ه���ي �لتي يكون متو�سط ��ستجاب���ات �أفر�د �لعينة عليها 

من (1�إىل �أقل من 2.60) �أي بدرجة منخف�سة �أو منخف�سة جدً�
الإجابة على اأ�شئلة الدرا�شة: 

اأوًل: الإجابة على ال�شوؤال الول / 
لالإجاب���ة عن �ل�س���وؤ�ل �لأول و�لذي ين�ش على: "ما مدى فاعلي���ة نظام �إد�رة �لتعلم 
�لإلك���رتوين (D2L) يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتعل���م �لفردي ل���دى طلبة جامع���ة �ملجمعة؟"؛ 
��ستخ���دم �لباحث �لن�س���ب �ملئوية و�لتك���ر�ر�ت ملعرفة م���دى فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم 
�لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي ل���دى طلبة جامعة �ملجمعة ويو�سح 

جدول رقم (6) مدى �لفاعلية.
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جدول رقم )6( 
يو�شح مدى فاعلية نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الفردي 

لدى طلبة جامعة املجمعة مرتبة تنازليًا يف كل حمور ح�شب التكرارات والن�شب املئوية
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
املحور الأول / اجلانب 

ال�شخ�شي والأخاقي
مه���ارة 41 �لنظ���ام  ينم���ي 

م���ن  �لق���ر�ر  �تخ���اذ 
خالل منحه �حلرية يف 
�ختي���ار بع�ش �لقر�ر�ت 

�لتعليمية و�لدر��سية

3.927241.14827.4352095.1116.3

ي�سهم �لنظام يف تنمية مهارة 32
�إد�رة �لوقت لدى �لطالب

3.8770404726.93620.6105.7126.9

عل���ى 63 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
�لدق���ة  مه���ارة  تنمي���ة 

و�ل�سرعة لدى �لطالب

3.815933.75833.13721.174148

عل���ى 74 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
�لأمان���ة  قيم���ة  تعزي���ز 

�لعلمية لدى �لطالب

3.726134.94825.74224137.4148

ي�سج���ع �لنظ���ام �لطال���ب 25
على �لتجريب و�لكت�ساف

3.624726.95430.94928.0116.3148.0

عل���ى 56 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
تنمي���ة قي���م �ملحافظ���ة 
على مكت�سبات �جلامعة

3.584425.15129.15632116.3137.4

عل���ى 17 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
تنمية ح���ب �لتعلم لدى 

�لطالب

3.424123.44123.45833.12011.4158.6

يت�سح من �جلدول �أعاله �أن درجة فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف 
تنمي���ة مهار�ت �لتعلم �لف���ردي لدى طلبة جامعة �ملجمعة تر�وحت م���ا بني �ملرتفعة جدً� 

و�ملنخف�سة جدً� وهو �أمر منطقي ومتوقع.
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

ففــي املحور الأول / اجلانب ال�شخ�شي والأخاقــي ح�سلت مهارة "ينمي �لنظام 
مه���ارة �تخ���اذ �لق���ر�ر من خ���الل منحه �حلري���ة يف �ختيار بع����ش �لق���ر�ر�ت �لتعليمية 
و�لدر��سي���ة " على �أعل���ى متو�سط (3.92)، تليها مهارة " ي�سهم �لنظام يف تنمية مهارة 
�إد�رة �لوقت لدى �لطالب " �لتي ح�سلت على متو�سط (3.87) �أي �إن �لنظام ينمي هذه 

�ملهار�ت بدرجة مرتفعة. 
يف ح���ني كان���ت �أقل درجة فاعلية يف مهارة " ي�ساعد �لنظام على تنمية حب �لتعلم لدى 
�لطال���ب" مبتو�سط ق���دره (3.42) �أي �إن �لنظام ينمي هذه �مله���ارة بدرجة مرتفعة ولكنها 
�أق���رب م���ا تكون للدرجة �ملتو�سط���ة، تليها مهارة " ي�ساعد �لنظام عل���ى تنمية قيم �ملحافظة 
على مكت�سبات �جلامعة " مبتو�سط(3.58) �أي �إن �لنظام ينمي هذه �ملهارة بدرجة مرتفعة.
وعل���ى م�ستوى �ملحور ب�سكل عام بلغ �ملتو�سط �حل�سابي للمحور (3.70) مما ي�سري 
�إىل م�ساهم���ة �لنظام يف تنمية مهار�ت���ه بن�سبة مرتفعة، ويف�سر �لباحث ذلك باأن بجودة 
�لنظ���ام ومنا�سبته لجتاه���ات �لطلبة و��ستيعابهم لآليات���ه ومتطلباته فانعك�ش ذلك على 

قدرتهم يف �تخاذ �لقر�ر �لتعليمي و�إد�رة �لوقت ب�سورة جيدة. 
جدول رقم)7(

املحور الثاين ملهارات التعلم الإلكرتوين الفردي 
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
الثــاين/ مهــارات  املحــور 
اجلانب املعريف والدرا�شي

ميك���ن �لنظ���ام �لطال���ب م���ن 251
تقييم نف�سه ذ�تيًا وفقًا مل�ستو�ه

3.836939.449283017.1137.4148

ينم����ي �لنظام مه����ارة ��سرتجاع 82
�مله����ام  خ����الل  م����ن  �ملعلوم����ات 

و�لأن�سطة �لتعليمية

3.826436.65229.73721.184.6148

ينمي �لنظام مهارة �لتح�سري 223
حمت����وى  �إتاح����ة  خ����الل  م����ن 
�لدرو�ش قبل موع����د در��ستها 

لالطالع على حمتو�ها.

3.826939.45028.62816126.9169.1
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
ير�ع���ي �لنظ���ام �لف���روق 244

�لفردية بحي���ث يتعلم كل 
طالب ح�سب قدر�ته

3.7063365028.62816158.61910.9

ي�ساع���د �لنظ���ام على تنمية 295
مه���ارة �لبناء �ملع���ريف على 
�ملعلوم���ات �ل�سابق در��ستها 
وتوظيفها يف �ملر�حل �لتالية

3.685732.64726.94224169.1137.4

�لتق���دمي 266 �لنظ���ام  يع���زز 
للمو�سوع���ات  �ملنطق���ي 
متدرجة من �جلزء �إىل �لكل

3.675430.95028.64525.7116.3158.6

ينمي �لنظام مهارة �لرت�بط 287
�ملعلوم���ات  ب���ني  �ملنطق���ي 

و�ملعارف �ملطروحة

3.675129.15430.94626.395.1158.6

مه���ارة 278 �لنظ���ام  ينم���ي 
�ل�ستنتاج من خالل �لتدرج 

من �لعام �ىل �خلا�ش

3.655531.44525.74827.4126.9158.6

ي�ساع���د �لنظام عل���ى تنمية 99
مهارة �لتخطيط �جليد لأد�ء 

�ملهام و�مل�سوؤوليات �لتعلمية

3.644726.95531.44726.9158.6116.3

ينمي �لنظام مهار�ت �لكتابة 2310
من خ���الل �مله���ام و�لأن�سطة 

�ملطلوبة يف �ملقرر�ت

3.645933.74827.43218.31810.31810.3

يتي���ح �لنظ���ام �ملرونة يف 3311
تنظيم �ملحتوي بالطريقة 

�لتي يرغب فيها �لطالب

3.625732.65129.13117.7169.12011.4

للطال���ب 3412 �لنظ���ام  يتي���ح 
�ملحتوى  ملناق�سة  �لفر�سة 
�ملطروح و�إبد�ء ر�أيه حوله

3.626436.64022.93218.31910.92011.4

يتيح �لنظام توظيف �حلو��ش 3013
�ملختلفة يف �ملالحظة لتعزيز 
�لتفكري يف �ملوق���ف �لتعليمي 
و�لو�س���ول لبع�ش �لفر�سيات 
�ملتعلق���ة بامل�سكل���ة �ملطروحة 

و�لتنبوؤ بها

3.605531.44324.64626.3148179.7
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
مه���ارة 1014 �لنظ���ام  ينم���ي 

حتليل �ملحتوى �إىل �أجز�ء 
للو�س���ول �إىل ��ستنتاجات 

منطقية

3.594827.45531.43821.72011.4148

يت�سم���ن �لنظ���ام طرق���ًا 2115
مبتك���رة ت�ستث���ري د�فعي���ة 

�لطالب نحو �لتعلم

3.575430.94626.33922.31810.31810.3

عل���ى 1916 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
تنمي���ة مه���ار�ت �لتفك���ري 
لدى  �لعلمي���ة  و�لدر��س���ة 

�لطالب

3.565129.15229.73821.7137.42112

ي�ساعد �لنظام على تنمية 1417
مه���ار�ت �لتفك���ري �لناقد 

لدى �لطالب

3.544726.95028.64626.3158.6179.7

يعزز �لنظ���ام طرح �أفكار 3118
حول  (�أ�سيل���ة)  جدي���دة 

مو�سوعات �لتعلم

3.545330.34123.44626.3179.71810.3

عل���ى 1719 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
�لتفك���ري  مه���ار�ت  تنمي���ة 

�ل�ستدليل لدى �لطالب

3.544525.74726.95531.4148148

ي�ساعد �لنظام على �لتنويع 2020
يف �لأف���كار و�لبد�ئ���ل كلما 

تغري مو�سوع �لتعلم

3.514626.34726.94928179.7169.1

مه���ار�ت 1321 �لنظ���ام  ينم���ي 
�إ�س���د�ر �لأح���كام من خالل 
�لالزم���ة  �ملعاي���ري  توف���ري 
�و  للحك���م عل���ى �لإجاب���ات 
�أو  للم�سكلة  �ملختلفة  �حللول 

�لق�سية �ملطروحة

3.494123.45028.65330.3179.7148

مه���ارة 3222 �لنظ���ام  ينم���ي 
�لظو�ه���ر  ب���ني  �لتميي���ز 

�ملت�سابهة و�ملختلفة

3.465028.64324.64022.921122112
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
ي�ساعد �لنظام على تنمية 1523

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي 
لدى �لطالب

3.464123.45129.14827.4179.71810.3

يع����زز �لنظام مه����ار�ت توليد 1124
�حلل����ول  و�بت����كار  �لأف����كار 

لالأن�سطة و�لو�جبات

3.45422449284626.32212.6169.1

ي�ساعد �لنظ����ام يف تنمية 1225
مهارة �لتجريب من خالل 
�إج����ر�ء جت����ارب تطبيقية 

لختبار �سحة �لفرو�ش

3.424525.74324.64928169.12212.6

ي�ساعد �لنظام على تنمية 1626
مه���ار�ت �لتو��سل �للغوي 

لدى �لطالب

3.404425.14525.74425.121122112

ي�ساع���د �لنظام عل���ى تنمية 1827
مهار�ت �حلو�ر لدى �لطالب

3.3742244726.942242313.12112

ويف املحور الثاين /اجلانب املعريف والدرا�شي ح�شلت مهارة "ميكن �لنظام �لطالب 
م���ن تقييم نف�سه ذ�تيًا وفقًا مل�ستو�ه." على �أعل���ى متو�سط(3.83)، وتليها مهارة "ينمي 
�لنظ���ام مه���ارة ��سرتجاع �ملعلوم���ات من خالل �مله���ام و�لأن�سطة �لتعليمي���ة. "مبتو�سط 

(3.82) �أي �أن �لنظام ينمى هذه �ملهار�ت بدرجة مرتفعة. 
يف حني كانت �أقل درجة فاعلية ملهارة "ي�ساعد �لنظام على تنمية مهار�ت �لتو��سل 
�للغ���وي لدى �لطالب "مبتو�سط (3.40)، وتليها مهارة "ي�ساعد �لنظام يف تنمية مهارة 
�لتجريب من خالل �إجر�ء جتارب تطبيقية لختبار �سحة �لفرو�ش." مبتو�سط(3.41) 

�أي �أن �لنظام ينمي هذه �ملهارة بدرجة منخف�سة.
وعل���ى م�ستوى �ملحور ب�سكل عام بلغ �ملتو�سط �حل�سابي للمحور (3.59) مما ي�سري 
�إىل م�ساهم���ة �لنظ���ام يف تنمية مهار�ت���ه بن�سبة مرتفع���ة، ويف�سر �لباح���ث ذلك بقدرة 
�لنظ���ام على توفري �لأدو�ت �مل�ساع���دة على �لتقييم �لذ�تي وقيا����ش �مل�ستوى �لتح�سيلي 
�ل�سخ�سي و�ملر�جعة و�لتدرب بنف�س���ه دون �حلاجة للمعلم وهذه عنا�سر م�ستهدفة عند 

تطبيق �لأنظمة �لإلكرتونية يف جمال �لتعليم و�لتعلم
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الدكتور /ظافر بن اأحمد م�صلح القرين 

م���ن جانب �آخر ميكن تف�سري وج���ود بع�ش �لن�سب �ملتو�سط���ة و�ملنخف�سة يف حتقيق 
�لفاعلية لبع�ش �ملهار�ت �إىل �أن �لنظام مل يركز على �لتطوير من �أ�ساليب تنمية �جلانب 
�ملع���ريف و�لدر��س���ي و�عتمد على ط���رق ثابتة وفر�سه���ا على �لط���الب ومل يرتك �ملجال 
لختيار �لطريقة �لتي تنا�سب كل طالب، مع �عتماده �لأ�سا�سي على طريقة �ملحا�سرة يف 

�ل�سوتيات �ملرفقة باملقرر �لإلكرتوين �ملوؤدى من طرف �ملعلم فقط دون تفاعل �لطلبة.
جدول رقم )8(

للمحور الثالث ملهارات التعلم الإلكرتوين الفردي 
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
/مهــارات  الثالــث  املحــور 
اجلانب الفني الإلكرتوين

عل���ى 351 �لنظ���ام  ي�ساع���د 
تنمي���ة مه���ار�ت �لتعام���ل 
م���ع �لأجه���زة و�لرب�م���ج 

�لإلكرتونية.

4.269755.45028.614842.3105.7

يتي���ح �لنظ���ام كلمة مرور 422
خا�سة ل���كل طالب توفريً� 

للخ�سو�سية و�لأمان.

4.2410761.13419.4169.152.9137.4

�إمكاني���ة 433 �لنظ���ام  يتي���ح 
لن�سو����ش  �لو�س���ول 
�لعرو����ش �ملقدمة وميكن 

قر�ءتها يف �أي وقت.

4.109353.14123.4211274137.4

للمعل���م 384 �لنظ���ام  يوف���ر 
�لعملي���ة  لإد�رة  �أدو�ت 
كل  وتوجي���ه  �لتعليمي���ة 

طالب �إلكرتونيًا.

3.836637.74827.44022.984.6137.4

�أدو�ت 395 �لنظ���ام  يوف���ر 
لر�س���د �لتفاع���الت د�خ���ل 
�لنظ���ام ل���كل طال���ب عل���ى 
حده للم�ساهم���ة يف �لتقومي 

�مل�ستمر �لفعال.

3.826838.949283218.3126.9148
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
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شب 
ح�
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�شط

ملتو
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املهارة
درجة التوافر
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منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
مه���ار�ت 446 �لنظ���ام  يع���زز 

�لت�سال �لفعال بني �لطالب 
�أدو�ت  خ���الل  م���ن  و�ملعل���م 

�لتو��سل �ملتوفرة لديه.

3.776939.44626.33017.1105.72011.4

�لنظ���ام 407 �أدو�ت  متك���ن 
�لطالب من حتديد �جلدول 
لتحقيق  �ملنا�س���ب  �لزمن���ي 

مهام و�أهد�ف �لتعلم.

3.766537.14827.43419.4116.3179.7

و�سائ���ل 368 �لنظ���ام  يتي���ح 
وقن���و�ت  �لفن���ي  للدع���م 
منا�سب���ة لط���رح �لأ�سئل���ة 

و�ل�ستف�سار�ت.

3.756838.94726.92614.9179.7179.7

ميكن �لنظام �لطالب من 459
�لإبح���ار �ل�سبكي ومتابعة 

�جلديد يف تخ�س�سه.

3.726738.34425.13218.3126.92011.4

م�س���ادر 3710 يف  �لنظ���ام  ين���وع 
�لتعلي���م �لإلكرتوني���ة ليختار 
�لطالب �مل�سادر �ملنا�سبة له 

3.666436.642243721.1105.72212.6

ميك���ن �لنظام �لطلبة من 4111
�إن�ساء خمازن خا�سة بهم 
حلف���ظ م���ا يرغب���ون من 

ملفات تعليمية.

3.555330.34525.74425.1126.92112

ويف املحــور الثالــث /مهــارات اجلانــب الفني الإلكــرتوين ح�شلت مهــارة "ي�ساعد 
�لنظ���ام على تنمي���ة مه���ار�ت �لتعامل م���ع �لأجهزة و�لرب�م���ج �لإلكرتوني���ة." مبتو�سط 
(4.25) وتليه���ا مهارة "يتيح �لنظام كلمة م���رور خا�سة لكل طالب توفريً� للخ�سو�سية 

و�لأمان" مبتو�سط (4.24) �أي �أن �لنظام ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة مرتفعة.
يف ح���ني كانت �أق���ل درجة فاعلية ح�سل���ت عليها مهارة "ميكن �لنظ���ام �لطلبة من 
�إن�س���اء خم���ازن خا�سة بهم حلفظ ما يرغب���ون من ملفات تعليمي���ة " مبتو�سط(3.55) 
وتليه���ا مه���ارة "ينوع �لنظام يف م�س���ادر �لتعلي���م �لإلكرتونية ليخت���ار �لطالب �مل�سادر 

�ملنا�سبة له " مبتو�سط (3.66) �أي �لنظام ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة منخف�سة.
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وعل���ى م�ستوى �ملحور ب�سكل عام بلغ �ملتو�سط �حل�سابي للمحور (3.85) مما ي�سري 
�إىل م�ساهم���ة �لنظ���ام يف تنمية مهار�ت���ه بن�سبة مرتفعة جدً�، ويف�س���ر �لباحث ذلك باأن 
�لنظ���ام قد ركز على جانب ق���وي يتمثل يف جذب �ملتعلمني ملكونات���ه و��ستثمار ميل �أبناء 
هذ� �جلي���ل و�سغفهم �لتقني وحبهم ل�سرب �أغو�ر �لتقني���ة و��ستخد�مها يف ت�سهيل �لتعلم 
و�حلي���اة عمومًا حمققًا بذلك بيئة تعلم فردي���ة متميزة وجاذبة وحمققة لدرجة منا�سبة 

من �خل�سو�سية و�لأمان
م���ن جانب �آخر ميكن تف�سري وج���ود بع�ش �لن�سب �ملتو�سط���ة و�ملنخف�سة يف حتقيق 
�لفاعلي���ة لبع����ش �مله���ار�ت �إىل �عتماد �لنظام عل���ى طريقة موح���دة يف عر�ش �لدرو�ش 

�لتعليمية وعدم �إتاحة �لفر�سة للتفاعل ب�سكل متنوع مع �مل�سادر �لإلكرتونية. 
و��ستكم���اًل مل���ا �سبق تو�س���ل �لباحث ملتو�س���ط فاعلية كل حمور من �ملح���اور �لثالثة 

وجلانب �ملهار�ت �لفردية عمومًا كما يف �جلدول رقم (9).
جدول رقم )9(

املتو�شط احل�شابي لفاعلية نظام )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الفردي.
مهارات التعلم الفردياملحور الثالثاملحور الثايناملحور الأولاملحور

3.703.593.853.71�ملتو�سط

م���ن خالل �جل���دول �ل�سابق فاإن �ملتو�س���ط �لعام لفاعلية �لنظ���ام يف تنمية مهار�ت 
�لتعل���م �لفردي���ة يل���غ (3.71) وهذ� يعن���ي حتقق �لفاعلي���ة بدرجة مرتفع���ة مما ميكن 

�عتباره موؤ�سرً� �إيجابيًا على جناح �لنظام يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي.
ثاني���ا: لالإجاب���ة على �ل�سوؤ�ل �لث���اين و�لذي ين�ش على ما م���دى فاعلية نظام �إد�رة 
�لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي لدى طلبة جامعة �ملجمعة؟
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يو�شح جدول رقم)10( 
للمحور الأول ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي

مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
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%ت%ت%ت%ت%ت
مهــارات  الأول/  املحــور 

اأخاقيات املجموعة
حتم����ل 81 �سف����ة  �لنظ����ام  ينم����ي 

�مل�سوؤولية يف �لتعلم لدى �لطلبة.
3.906637.75933.73017.174137.4

ي�ساع���د �لنظ���ام يف تنمي���ة 42
و�حرت�م  �للت���ز�م  �سف���ات 
�لقو�عد �أو �تباع �لتعليمات.

3.735732.65933.73117.7105.71810.3

تنمي���ة 13 �لنظ���ام يف  ي�ساع���د 
مهار�ت �لتع���اون بني �لطلبة 
لتحقيق �لأهد�ف �مل�سرتكة.

3.605531.44827.43721.1179.71810.3

ي�ساعد �لنظام يف غر�ش مبادئ 74
�حلو�ر �لهادف لدى �لطلبة.

3.4649283922.34827.42212.6179.7

تنمي����ة 25 يف  �لنظ����ام  ي�ساع����د 
مهار�ت �لقيادة لدى �لطلبة.

3.555330.33922.35129.1169.1169.1

ي�ساعد �لنظ����ام يف تنمية قيمة 36
تقبل �لنقد و�حرت�م �لآخرين.

3.454425.14726.94726.91810.31910.9

تنمي���ة 57 يف  �لنظ���ام  ي�ساع���د 
مهار�ت �ل�سورى.

3.454726.94525.74525.7169.12212.6

ي�ساعد �لنظ���ام على �لتغلب على 68
م�سكالت �لعزلة و�لعمل �لفردي

3.214123.43620.64726.921123017.1

يت�سح من �جلدول �أعاله �أن درجة فاعلية نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف 
تنمي���ة مهار�ت �لتعل���م (�لت�ساركي) لدى طلبة جامعة �ملجمع���ة تر�وحت ما بني �ملرتفعة 

جدً� و�ملنخف�سة جدً� وهو �أمر منطقي.
حيت كانت نتائج املحور الأول/ مهارة اخاقيات املجموعة باأن اأعلى درجة فاعلية 
ملهارة " ينمي �لنظام �سفة حتمل �مل�سوؤولية يف �لتعلم لدى �لطلبة" مبتو�سط (3.90) تليها 
مه���ارة " ي�ساع���د �لنظ���ام يف تنمية �سفات �للتز�م و�حرت�م �لقو�ع���د �أو �تباع �لتعليمات." 

مبتو�سط (3.72). وهذ� يعني �أن �لنظام ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة مرتفعة.
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يف ح���ني كانت �أقل درجة فاعلية مله���ارة " ي�ساعد �لنظام على �لتغلب على م�سكالت 
�لعزلة و�لعمل �لفردي "مبتو�سط (3.21) وتليها مهارة " ي�ساعد �لنظام يف تنمية قيمة 
تقب���ل �لنق���د و�حرت�م �لآخري���ن " مبتو�سط (3.45)، وهذ� يعن���ي �ن �لنظام ينمي هذه 

�ملهار�ت بدرجة منخف�سة.
وعل���ى م�ستوى �ملحور ب�سكل عام بلغ �ملتو�س���ط �حل�سابي للمحور (3.54) مما ي�سري 
�إىل م�ساهم���ة �لنظام يف تنمية مهار�ته بن�سب���ة مرتفعة، ويف�سر �لباحث ذلك باأن �لنظام 
قد جنح يف توزيع �ملهام وحوكمة عمل �ملجموعة وتاأطري �لعمل �جلماعي و�حرت�م �لنظام 
و�لتعليم���ات ، من جانب �آخ���ر ميكن تف�سري وجود بع�ش �لن�س���ب �ملتو�سطة و�ملنخف�سة يف 
حتقيق �لفاعلية لبع�ش �ملهار�ت �إىل �أن �لنظام �عتمد على �لتعلم �لفردي  و�لذ�تي ب�سكل 
كبري و�هتم مبهار�ته ب�سكل ملحوظ يف �سري �لتعلم د�خل �لنظام، ولذلك نالحظ �نخفا�ش 
يف درج���ة فاعلية بع�ش �مله���ار�ت �ملرتبطة باأخالقيات �ملجموعة ويعود ذلك �إىل �لهتمام 
�ملن�سب على �لتعلم �لفردي وكل ما يتعلق به ظهر ذلك يف عدم قدرة �لنظام على �لتغلب 
عل���ى م�سكلة �لعزلة و�حل���و�ر �جلماعي �لإيجابي �لذي تكر�ش ل���ه �لتطبيقات �لإلكرتونية 

عمومًا حتى يف حال دمج �لطلبة يف جمموعات و�إ�سر�كهم يف �لأن�سطة �مل�سرتكة.
اجلدول رقم )11(

للمحور الثاين ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
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منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
مهــارات   / الثــاين  املحــور 

الدرا�شة �شمن املجموعة
تتيح �أدو�ت �لنظام �لتز�من 161

يف �لنقا����ش و�لتعلي���ق عل���ى 
من�سور�ت �لآخرين.

3.645833.15229.72916.6169.12011.4

يوفر �لنظ���ام �أدو�ت لر�سد 172
م�ساركات كل جمموعة.

3.615531.45430.93117.7137.42212.6

�أع�س���اء 103 جلمي���ع  �لنظ���ام  يتي���ح 
�ملجموعة �مل�ساركة يف جميع �ملهام 

بالت�ساوي و�لتو�زن فيما بينهم.

3.545229.74525.74425.11482011.4
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مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
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%ت%ت%ت%ت%ت
عملي���ة 114 �لنظ���ام  يتي���ح 

�لع�س���ف �لذهن���ي ب�سكل 
متعلم���ني  م���ع  متز�م���ن 

�آخرين عرب �لإنرتنت.

3.535028.64525.74726.9137.42011.4

مين����ح �لنظام فر�����ش و�أدو�ت 185
�لق����ر�ر�ت  �تخ����اذ  لدع����م 
�خلا�سة باملجموعة وتثبيتها.

3.465531.44022.9352021122413.7

يتيح �لنظام للطلبة �مل�ساركة يف بناء 96
وتنظيم �ملحتوى ب�سكل تعاوين.

3.455129.14123.44123.42011.42212.6

ي�سجع �لنظ���ام على �لتفكري 127
�حلل���ول  وتولي���د  �لبد�ع���ي 
�ملبتك���رة للم�سكالت بطريقة 

تفاعلية جماعية

3.4149283922.342242514.32011.4

و�إدخ���ال 148 ر�س���م  �لنظ���ام  يدع���م 
عملي���ة  ل�س���ري  ذهني���ة  خر�ئ���ط 
�لتفك���ري ب���دًء من عر����ش �مل�سكلة 
وو�سوًل �إىل �حلل ب�سكل م�سرتك.

3.354525.74827.43218.32413.72614.9

ل����كل 159 �لنظ����ام  يتي����ح 
جمموعة من �ملجموعات 
�إن�س����اء �جل����دول �لزمني 
�خلا�ش بها لإجناز �ملهام 

و�لأن�سطة �مل�سرتكة.

3.314525.742243821.72313.12715.4

�إمكاني���ة 1310 �لنظ���ام  يوف���ر 
ب���ني  �ملتب���ادل  �لتقيي���م 
�ملجموعات �ملختلفة و�أفر�د 

�ملجموعة �لو�حدة.

3.2942244525.73721.12514.32614.9

�إمكاني����ة 1911 �لنظ����ام  يتي����ح 
تب����ادل �لأدو�ر يف قي����ادة 

�أع�ساء �ملجموعة.

3.294525.74525.73318.921123117.7

ويف املحور الثاين/الدرا�شة �شمن املجموعة كانت اأعلى ن�شبة فاعلية ملهارة "تتيح 
�أدو�ت �لنظام �لتز�من يف �لنقا�ش و�لتعليق على من�سور�ت �لآخرين." مبتو�سط(3.64) 
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تليها مهارة "يوفر �لنظام �أدو�ت لر�سد م�ساركات كل جمموعة. "مبتو�سط(3.61) هذ� 
يعني �أن �لنظام ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة مرتفعة.

يف حني �أقل درجة فاعلية كانت ملهارة "يتيح �لنظام �إمكانية تبادل �لأدو�ر يف قيادة 
�أع�س���اء �ملجموع���ة." مبتو�س���ط (3.29) وتليها مهارة "يتيح �لنظ���ام لكل جمموعة من 
�ملجموع���ات �إن�س���اء �جل���دول �لزمني �خلا�ش بها لإجن���از �ملهام و�لأن�سط���ة �مل�سرتكة." 

مبتو�سط(3.31) هذ� يعني �ن �لنظام ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة منخف�سة.
وعل���ى م�ستوى �ملح���ور ب�سكل عام بلغ �ملتو�سط �حل�ساب���ي للمحور (3.44) مما ي�سري 
�إىل م�ساهمة �لنظام يف تنمية مهار�ته بن�سبة مرتفعة، ويف�سر �لباحث ذلك باأن �لنظام قد 
جنح يف �إتاحة �لتز�من يف نقا�ش �أفر�د �ملجموعات و�لتعليق على من�سور�ت �لآخرين ور�سد 
م�ساركاته���م �آلي���ًا ما يعزز عمل �ملجموع���ة ود�فعيتها، من جانب �آخ���ر ميكن تف�سري وجود 
بع����ش �لن�سب �ملتو�سط���ة و�ملنخف�سة يف حتقي���ق �لفاعلية لبع�ش �مله���ار�ت �إىل �أن �لنظام 
مل يوف���ر �لبيئ���ة �ملنا�سبة لتبادل �لقي���ادة بني �أفر�د �ملجموعة وبالت���ايل عدم جدولة �ملهام 

�مل�سرتكة ومتابعتها وهو ما يتفق مع نتائج �لفقرة �ل�سابقة يف حمور �أخالقيات �ملجموعة.
اجلدول رقم )12(

للمحور الثالث ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
الثالــث / مهــارات  املحــور 

اأدوات تعلم املجموعة
متكن �لأدو�ت د�خل �لنظام 201

جمموعة من �لأ�سخا�ش من 
نف�س���ه يف  �مل�ستن���د  حتري���ر 

وقت و�حد.

3.645833.15229.72916.6169.12011.4

�أدو�ت 212 �لنظ���ام  يوف���ر 
تز�م���ن للمناق�س���ة و�حلو�ر 
ود�خ���ل  �ملجموع���ات  ب���ني 

�ملجموعة �لو�حدة.

3.615531.45430.93117.7137.42212.6
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مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
نة

تبا
ل�ش

ا

شب 
ح�

يب 
رتت

ال
�شط

ملتو
ا

املهارة
درجة التوافر

املتو�شط
منخف�شة جدًامنخف�شةمتو�شطةمرتفعةمرتفعة جدًا

%ت%ت%ت%ت%ت
لالت�س���ال 263 �أدو�ت  �لنظ���ام  يوف���ر 

�جلماع���ي ب���ني �أف���ر�د �ملجموع���ة 
�لو�حدة وبني �ملجموعات �ملختلفة.

3.545229.74525.74425.11482011.4

�لتفاع���ل 254 �أدو�ت  تتن���وع 
لتتعام���ل كل جمموعة مع 

�لأدو�ت �ملنا�سبة لها.

3.535028.64525.74726.9137.42011.4

ي�ساعد �لنظام يف �لحتفاظ 235
�ملرتبط���ة  باملالحظ���ات 
بالجتماع���ات بحي���ث ميكن 
و��ستخد�مها  �ليه���ا  �لرجوع 

فيما بعد.

3.465531.44022.9352021122413.7

ميكن �لنظ���ام �ملجموعة م���ن �إن�ساء 226
م�ساحة خا�س���ة بهم عل���ى �لإنرتنت 
حلفظ ما يرغبون من ملفات تعليمية 

تخ�ش �ملحتوى.

3.455129.14123.44123.42011.42212.6

يحف���ز �لنظ���ام عل���ى �إن�ساء 247
�ملف�سل���ة  �ملو�ق���ع  و�إد�رة 
وم�ساركتها مع �لآخرين عرب 

�سبكة �لإنرتنت.

3.4149283922.342242514.32011.4

ويف املحور الثالث/ اأدوات تعلم املجموعة كانت اأعلى درجة فاعلية ملهارة " يوفر 
�لنظ���ام �أدو�ت تز�من للمناق�سة و�حل���و�ر بني �ملجموعات ود�خ���ل �ملجموعة �لو�حدة." 
�أفر�د  �أدو�ت لالت�س���ال �جلماعي بني  بن�سب���ة (3.56) وتليه���ا مهارة " يوف���ر �لنظام 
�ملجموع���ة �لو�ح���دة وبني �ملجموعات �ملختلف���ة." بن�سبة (3.54) ه���ذ� يعني �أن �لنظام 

ينمي هذه �ملهار�ت بدرجة مرتفعة.
يف ح���ني كانت �أقل درج���ة فاعلية ملهارة "يحف���ز �لنظام على �إن�س���اء و�إد�رة �ملو�قع 
�ملف�سل���ة وم�ساركتها مع �لآخرين عرب �سبكة �لإنرتنت." مبتو�سط (3.36)، تليها مهارة 
"ميكن �لنظام �ملجموعة من �إن�ساء م�ساحة خا�سة بهم على �لإنرتنت حلفظ ما يرغبون 
م���ن ملفات تعليمية تخ�ش �ملحتوى " مبتو�سط (3.44) هذ� يعني �أن �لنظام ينمي هذه 

�ملهار�ت بدرجة منخف�سة. 
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وعل���ى م�ستوى �ملحور ب�سكل عام بلغ �ملتو�سط �حل�سابي للمحور (3.48) مما ي�سري 
�إىل م�ساهم���ة �لنظام يف تنمية مهار�ته بن�سبة مرتفعة، ويف�سر �لباحث ذلك باأن �لنظام 
قد جنح يف توفري �لبيئة �ملنا�سبة لالت�سال �لفعال و�لفوري بني �أفر�د �ملجموعة �لو�حدة 
وب���ني �ملجموع���ات مع بع�سها �لبع����ش، من جانب �آخر ميكن تف�سري وج���ود بع�ش �لن�سب 
�ملتدني���ة يف حتقيق �لفاعلي���ة لبع�ش �مله���ار�ت �إىل �أن �لنظام مل يوف���ر م�ساحة �أو نافذة 
للطال���ب يتم من خاللها حف���ظ م�ستند�ته ومو�ده �خلا�سة عل���ى �لإنرتنت، وم�ساركة ما 

يرغب منها مع �لآخرين.
و��ستكم���اًل مل���ا �سبق تو�س���ل �لباحث ملتو�س���ط فاعلية كل حمور من �ملح���اور �لثالثة 

وجلانب �ملهار�ت �لت�ساركية عمومًا كما يف �جلدول رقم (12).
جدول رقم )13(

املتو�شط احل�شابي لفاعلية نظام )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الت�شاركي .
 مهارات التعلم الت�شاركياملحور الثالثاملحور الثايناملحور الأولاملحور

3.543.443.483.48�ملتو�سط

من �جلدول �ل�سابق جند �إن �ملتو�سط �لعام لفاعلية �لنظام يف تنمية مهار�ت �لتعلم 
�لت�ساركي���ة بل���غ (3.48) وهذ� يعني حتقق �لفاعلية بدرج���ة مرتفعة مما ميكن �عتباره 

موؤ�سرً� �إيجابيًا على جناح �لنظام يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي.
وم���ن خالل �لإجابة على �ل�سوؤ�لني �لأول و�لثاين ميكن �إجمال خال�سة فاعلية نظام 

(D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي يف �جلدول �لتايل رقم(14) 
جدول رقم )14( 

املتو�شط احل�شابي لفاعلية نظام )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي

املحور الق�شم
الأول

املحور 
الثاين

املحور 
الثالث

 )D2L( املتو�شط العام لفاعلية نظام
تنمية مهارات التعلم

3.703.593.853.71مهار�ت �لتعلم �لفردي
3.543.443.483.48مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي

3.60مهار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي معًا
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وعليه فاإنه كما يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق فاإن �ملتو�سط �لعام لفاعلية �لنظام 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتعلم �لفردية بل���غ (3.71) مما ي�سري �إىل حتق���ق �لفاعلية بدرجة 
مرتفع���ة، كما �إن �ملتو�سط �لعام لفاعلية �لنظام يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لت�ساركية بلغ 
(3.48) مم���ا ي�سري �إىل حتق���ق �لفاعلية بدرجة مرتفعة، كم���ا يالحظ تفوق �لنظام يف 
تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي مبا يعادل (0،23%) عنه يف مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي وهو 
و�إن كان فرقًا يف نف�ش �لفئة لكنه يعطي موؤ�سرً� لتفوق �لنظام يف جانب �ملهار�ت �لفردية.
وب�سكل عام فاإن �لنظام حقق درجة فاعلية مرتفعة يف تنمية مهار�ت �لتعلم بنوعيها 
�لفردي و�لت�ساركي بلغت(3.60) مما ميكن �عتباره موؤ�سرً� �إيجابيًا على جناح �لنظام.
وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة �سني و�مييتي( Chen & Emity,2011) يف تفوق 
�لأنظم���ة �لإلكرتوني���ة يف تنمي���ة مهار�ت �لتعلم �لف���ردي، يف حني �إنه���ا تختلف مع نتائج 
در��سة كل من وتختلف در��سة �ل�سيد(2013م)ودر��سة �أحمد (2014) �للتان �أكدتا على 

تفوق �لأنظمة �لإلكرتونية يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لت�ساركي و�جلماعي. 
ثالث���ًا: لالإجابة على �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي ين����ش على هل تختلف فاعلية نظام �إد�رة 
�لتعلم �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة جامعة 

�ملجمعة باختالف �سفة �مل�ستخدم للنظام (طالب – ع�سو هيئة تدري�ش)؟
T-)Independent Samples Test ستخ���دم �لباحث �ختبار�ت لعينتني م�ستقلت���ني�� 

Test(؛ لتحديد �لفروق و�جتاهها، كما هو يو�سح ذلك جدول رقم (15).

جدول رقم )15( 
يو�شح قيمة )ت( ودللته الإح�شائية حول حتديد درجة فاعلية نظام اإدارة التعلم 

الإلكرتوين )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة 
تبعًا ملتغري �شفة امل�شتخدم )طالب – ع�شو هيئة تدري�س(.

العددالنوع
النحراف املتو�شطن= 175

املعياري
قيمة
)ت(

دللة
)ت(

اجتاه
 الفروق

143،74570.687950،5340.594ع�سو هيئة تدري�ش
غري د�لة

�
�1613.59301.04988طالب/ة

 بالنظر �إىل �جلدول رقم (15) يت�سح �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا ُتعزى ملتغري 
�سف���ة �مل�ستخدم للنظام (ع�س���و هيئة تدري�ش�طالب/ة) ب���ني �آر�ء جمتمع �لدر��سة حول 
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درج���ة فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم �لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم (�لفردية 
و�لت�سارك���ي ) لدى طلبة جامعة �ملجمعة، وبعزو �لباحث ذلك لثبات فاعلية �لنظام �ملوجة 
لفئ���ة �لطالب، ثبات �أدو�ته وخ�سائ�سه وهذ� ما �أظهرته ��ستجابة �لطالب و�أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش فرغم �لف���روق بينهم يف �مل�ست���وى �لأكادميي و�ملعريف �إل �ن���ه ل توجد فروق يف 
��ستجاباتهم حول فاعلية �لنظام يف تنمية مهار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى �لطالب.
رابعــًا: الإجابــة عــن ال�شوؤال الرابع و�لذي ين�ش على " ه���ل تختلف فاعلية نظام 
�إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة 

جامعة �ملجمعة باختالف �لنوع (ذكور��إناث)؟
T-)Independent Samples Test ستخدم �لباحث �ختب���ار�ت لعينتني م�ستقلت���ني��

Test)؛ لتحديد �لفروق و�جتاهها، كما هو يو�سح ذلك جدول رقم (16) 

جدول رقم )16( 
يو�شح قيمة )ت( ودللته الإح�شائية حول حتديد درجة فاعلية نظام اإدارة التعلم 
الإلكرتوين )D2L( يف تنمية مهارات التعلم )الفردية والت�شاركي( لدى طلبة جامعة 

املجمعة تبعًا ملتغري النوع )ذكور-اإناث(

العددالنوع
النحراف املتو�شطن=175

املعياري
قيمة
)ت(

دللة
)ت(

اجتاه 
الفروق

573.50391.292660.795�0.429ذكر
غري د�لة

�
�1183.65420.86909�أنثى

بالنظ���ر �إىل �جلدول رقم (16) يت�سح عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا ُتعزى ملتغري 
�لن���وع (ذكور��إناث) ب���ني �آر�ء جمتمع �لدر��س���ة حول درجة فاعلية نظ���ام �إد�رة �لتعلم 
�لإلك���رتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم (�لفردية و�لت�سارك���ي) لدى طلبة جامعة 
�ملجمع���ة وبع���زو �لباحث ذلك لثب���ات �أد�ء �لنظام مع �لذكور و�لإن���اث فهو يتعامل معهم 
كط���الب من فئة و�حدة، فكانت �ل�ستجاب���ات حول فاعلية �لنظام لكال �لنوعني متقاربة 
�إىل حد كبري بحيث ل توجد فروق بني �ل�ستجابتني حول فاعلية �لنظام يف تنمية مهار�ت 

�لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لديهم. 
خام�شــا: لاإجابــة على ال�شوؤال اخلام�س �لذي ين�ش على هل تختلف فاعلية نظام 
�إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة 

جامعة �ملجمعة باختالف نوع �لكلية (علمية��إن�سانية)؟
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T-)Independent Samples Test ستخدم �لباحث �ختب���ار�ت لعينتني م�ستقلت���ني��
Test)؛ لتحديد �لفروق و�جتاهها، كما هو يو�سح ذلك جدول رقم (16) 

جدول رقم )16( 
يو�شح قيمة )ت( ودللته الإح�شائية حول حتديد درجة فاعلية نظام اإدارة التعلم 

الإلكرتوين )D2L( يف تنمية مهارات التعلم الفردية والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة 
تبعًا ملتغري نوع الكلية )علمية-اإن�شانية(

العددالنوع
النحراف املتو�شطن=175

املعياري
قيمة
)ت(

دللة
)ت(

اجتاه 
الفروق

443.43251.034981.295�0.197علمية
غري د�لة

�
�1313.66331.01904�إن�سانية

    بالنظ���ر �إىل �جل���دول رق���م (15) يت�سح �أنه ل توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا ُتعزى 
ملتغ���ري نوع �لكلية (علمي���ة –�إن�سانية) بني �آر�ء جمتمع �لدر��سة حول درجة فاعلية نظام 
�إد�رة �لتعل���م �لإلكرتوين (D2L) يف تنمية مه���ار�ت �لتعلم �لفردي و�لت�ساركي لدى طلبة 
جامع���ة �ملجمعة وبعزو �لباحث ذل���ك لثبات �أد�ء �لنظام فهو يخ���دم كال �لنوعني �لكلية 
�لعلمي���ة و�لكلي���ة �لإن�ساني���ة وهذ� م���ا �أظهرته ��ستجاب���ات �لنوع���ني يف �ل�ستبانة بحيث 
�أظه���رت ��ستجاباتهم عدم وجود فروق بينهم يف فاعلية �لنظام يف تنمية مهار�ت �لتعلم 

�لفردي و�لت�ساركي لديهم.
وه���و م���ا يتفق مع ما تو�سلت �لي���ه در��سة �أحمد (2014م) من ع���دم وجود �أثر د�ل 
�إح�سائي���ًا للتفاع���ل ب���ني من���ط �لتق���دمي (ت�ساركي – ف���ردى) و�لتخ�س����ش �لأكادميي 

(علمي– �أدبى) يف �لتح�سيل و�ملهار�ت.
تو�شيات الدرا�شة:   

 يف �شوء نتائج الدرا�شة احلالية يو�شي الباحث مبا يلي:
�لتقيي���م �لدوري لفاعلي���ة �لنظام يف تنمية مه���ار�ت �لتعل���م و�لتفكري �ملختلفة . 1

للطلبة من قبل عمادة �لتعليم �لإلكرتوين للجامعة.
توجيه �لعاملني على تطوير �لنظام �إىل �لنقاط �لتي ك�سفت عنها نتائج �لدر��سة . 2

لتقيي���م �لنظ���ام ملهار�ت �لتعلم �لإلك���رتوين �لفردي و�لت�سارك���ي، و�لتغلب على 
نقاط �ل�سعف يف �لنظام ودعم نقاط �لقوة وحت�سينها.
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تدريب �لطلبة وتوعيتهم حول مبكونات �لنظام �ملختلفة و�آليات �لتعامل معه بفاعلية.. 3
تدري���ب �أع�ساء هيئة �لتدري����ش �ملكلفني بالإ�سر�ف على �ملق���رر�ت �لإلكرتونية . 4

عل���ى ��سرت�تيجيات تنمي���ة مهار�ت �لتعلم �لف���ردي و�لت�ساركي لدى �لطلبة من 
خالل نظام D2L �لإلكرتوين.

تعدي���ل نظام �إد�رة �لتعلم D2L باجلامعة مب���ا يتنا�سب مع تنمية مهار�ت �لتعلم . 5
�لفردي و�لت�ساركي حتقيقًا لالأهد�ف �لعليا للجامعة.

مقرتحات الدرا�شة:
 يف �سبيل تطوير نظم �إد�رة �لتعلم، ومن خالل ما تو�سلت �ليه هذه �لدر��سة، يقرتح 

�لباحث �إجر�ء �لبحوث �لتالية:
حتدي���د �ملتطلب���ات �لتكنولوجية �لالزمة لتطوير نظ���ام �إد�رة �لتعلم (D2L) يف . 1

�سوء مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لفردي.
 حتدي���د �ملتطلبات �لتكنولوجية �لالزمة لتطوير نظ���ام �إد�رة �لتعلم (D2L) يف 2. 

�سوء مهار�ت �لتعلم �لإلكرتوين �لت�ساركي
فعالية نظام �إد�رة �لتعليم �لإلكرتوين(D2L) يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي . 3

و�لنقدي لدى طلبة جامعة �ملجمعة.
�جتاه���ات �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش نح���و تنمية مهار�ت �لطلب���ة من خالل نظام . 4

�لتعلم �لإلكرتوين.
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امللخ�س 
��ستهدفت �لدر��سة �لتعرف �إىل �لعالقة �لرتباطية بني درجة توفر مهار�ت �لإبد�ع 
�لإد�ري وم�ست���وي ممار�س���ة �أ�سالي���ب �إد�رة �لتغي���ري ل���دى عم���د�ء �لكلي���ات باجلامعات 
�ل�سعودي���ة �لنا�سئة ومدى قدرتهم عل���ى �ل�ستخد�م �ليجابي ملهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري يف 
تفعي���ل �أ�سالي���ب �إد�رة �لتغيري باملناخ �جلامع���ي من وجهة نظر �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش، 
و��ستخدم���ت �لدر��س���ة �ملنهج �لو�سف���ي لر�سد �لو�س���ع �لر�هن ملتغريياته���ا، و��ستعانت 
�لدر��س���ة با�ستبانة طبقت على عينة ع�سو�ئية قو�مها (470) من �أع�ساء هيئة �لتدري�ش 
م���ن جامعات جن���ر�ن و�سقر�ء و�جل���وف، و�لبالغ عدده���م (4626)، وتو�سلت �لدر��سة 
�إىل �أن درج���ة تو�فر مه���ار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري، باأبعادها �خلم�سة ل���دى عمد�ء �لكليات 
م���ن وجهة نظ���ر �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش مرتفعة ج���دً� مبتو�س���ط ح�ساب���ي (4،71)، و 
درجة ممار�س���ة �أ�ساليب �إد�رة �لتغيري، يف �أبعادها �لأربع���ة �ملختارة، لدى عمد�ء كليات 
�جلامع���ات �لنا�سئة مرتفع���ة مبتو�سط ح�سابي (3،42)، كا تو�سل���ت �لدر��سة �إىل وجود 
عالق���ة �رتباطي���ة ذ�ت دللة �إح�سائي���ة عند م�ست���وي 0.01، بني جمي���ع �أ�ساليب �إد�رة 
�لتغيري ودرجتها �لكلية، وب���ني مهلر�ت �لإبد�ع �لإد�ري �خلم�ش ودرجتها �لكلية، و�نتهت 
�لدر��س���ة بتو�سي���ات منها: ت�سهيل تب���ادل �خلرب�ت بني �جلامع���ات �لنا�سئة و�جلامعات 
�ملركزي���ة لدعم عمليات �لتغي���ري و�لب���د�ع �لإد�ري، وحتقيق �لتنمية �ملهني���ة �مل�ستد�مة 
لعم���د�ء �لكلي���ات باجلامعات �لنا�سئ���ة مل�ساعدتهم يف �كت�ساب مه���ار�ت �لإبد�ع �لإد�ري 
وممار�ستها و تبني �إد�رة �لتغيري، ��ستحد�ث مركز لإد�رة �لتغيري و�لإبد�ع يف �جلامعات 
�لنا�سئ���ة يتبع لوكيل �جلامعة للتطوي���ر و�جلودة، وتبني �سيا�سة لتكلي���ف عمد�ء �لكليات 

ت�سع يف �عتبارها قدر�تهم �لإبد�عية وقدرتهم على �إد�رة �لتغيري
�لكلم���ات �ملفتاحية: �لإبد�ع �لإد�ري � �إد�رة �لتغيري � �جلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة 
� �لهيكل �لتنظيمي � �لتغيري �لثقايف � �لتغيري �لتكنولوجي � تغيري �ل�سلوك – �لطالقة� 

�ملرونة�  �لأ�سالة � �حل�سا�سية للم�سكالت.
Abstract

The study aimed to identify the correlation between the degree 
of availability of managerial creativity skills and the level of practice 
of change management methods among the deans of colleges in the 
emerging Saudi universities and their ability to positively use the skills 
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of administrative creativity in activating the methods of managing 
change in university climate from the point of view of faculty members. 
The study uses a questionnaire applied to a random sample of (470) 
faculty members from the universities of Najran, Shakra and Al-Jouf, The 
study found that the level of availability of managerial creativity skills 
in its five dimensions among faculty deans from the point of view of 
faculty members is very high with an average of (4.71) and the degree of 
practice of change management methods in the four dimensions chosen 
by the deans of the colleges of the emerging universities is (3.42). The 
study concluded that there is a statistically significant relationship at 
level 0.01 between all methods of change management and overall 
degree, The study concluded with recommendations such as: Facilitating 
the exchange of experiences between emerging universities and central 
universities to support change processes and administrative innovation, 
and achieving sustainable professional development for deans of 
colleges in the emerging universities to help them acquire management 
skills and practice and adopt change management. For development and 
quality,and to adopt a policy of commissioning deans of the faculties 
taking into account their creativity and ability to manage change.

Keywords: administrative creativity- Change Management - 
Emerging Saudi Universities - Organizational Structure - Cultural 
Change - Technological Change - Behavioral Change - Fluency, Flexibility, 
Originality, and Sensitivity to Problems.  

خلفية الدرا�شة:
لق���د �أ�سبح���ت �حلاجة لالإبد�ع���ات �لإد�ري���ة متطلب���ًا �إجباريًا ل���كل منظمة ت�سعى 
للح�سول على �لتمي���ز يف �لأد�ء و�ملحافظة على ��ستمر�ريتها يف بيئة �سديدة �لتناف�سية، 
وقد تفهمت بع�ش �لتنظيمات �لإد�رية �حلديثة هذه �حلالة فقامت باإن�ساء وحد�ت �إد�رية 

خا�سة تهدف �إىل رعاية �لإبد�ع وتهيئة �ملناخ �لتنظيمي �ملنا�سب له. 
فف���ي ظل �لإبد�ع؛ �أ�سبحت �إد�رة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية عماًل يتطلب مباد�أة ًوجتديدً� 
وج���ر�أة ًعلى �ملاألوف، وجتاوزً� لالفرت��س���ات �ملتقادمة، ومن ثم فالإبد�ع �لإد�ري يتطلب 
قائدً� ي�ستطيع تنمية �لقدر�ت �لإبد�عية للعاملني بتوفري بيئة م�سجعة لالإبد�ع ود�عمة له، 
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بيئ���ة تفتح �ملجال لكل �لأفكار �جلديدة وتوفر �سبل جتريبها، بيئة ت�سمح بتكر�ر �ملحاولة 
مر�ت عديدة، بيئة تكر�ش �لإ�سر�ر وتخلق �لإثارة ومتكن من مو�جهة �لعقبات، من �أجل 

�إعادة �سياغة و ت�سكيل م�ستقبل �ملنظمة.
ويف �سعيه���م لتحقي���ق �لتمي���ز �لإد�ري و�ل�ستع���د�د للتناف�ش �مل�ستم���ر و�لتغلب على 
جو�نب �لق�سور، �لتي متخ�ست عن �إتباع �أ�ساليب �لد�رة �لتقليدية، تو�سل علماء �لإد�رة 
�إىل ع���دد م���ن �ملد�خ���ل �حلديثة، ذ�ت �ملنح���ى �لإ�سالحي، ولعل من �أه���م هذه �ملد�خل 
ه���ي �لقيادة �لريادية و�لقيادة �لتحويلية و�لإد�رة �لذ�تي���ة و�إد�رة �ملعرفة و�إد�رة �جلودة 

�ل�ساملة و�إعادة �لهند�سة �لإد�رية، و�لإد�رة بالأهد�ف وغريها.
ويف �لو�ق���ع �أننا ل ن�ستطيع �أن نقلل من �أهمي���ة �ملد�خل �ل�سابقة يف حتقيق �لإ�سالح 
�لإد�ري، فقد ت�سمن كل منها خرب�ت علمية منهجية من �ساأنها �لنهو�ش بالعمل �لإد�ري 
تخطيط���ًا وتنظيمًا وتوجيه���ًا ورقابة ومتابعة وتقوميًا، �إل �أن �أي���ًا منها ل ي�ستطيع مبفرده 
حتقيق �لإ�سالح �لإد�ري �ملن�سود يف �سوء متطلبات �لع�سر �حلايل �ملتالحقة و�ملت�سارعة، 
ولع���ل ه���ذ� ما دعى مفكرو ومنف���ذو �لفكر �لإد�ري �إىل �أهمية �جلمع ب���ني مدخل �أو �أكرث 

لتحقيق �لتغيري �لإ�سالحي �ملن�سود.
وم���ن ناحية �أخرى، فاإن مد�خ���ل �لتجديد و�لإ�سالح �لإد�ري ميكن �أل حتقق �ملرجو 
منها، وتظل جمرد �سعار�ت جتمد �لو�قع، مامل ي�ساندها وعي تام من قبل قيادة للتطوير 
مت�سلح���ة مبه���ار�ت �لإبد�ع وموؤمنة باأهمية �لتغيري، و�إد�رت���ه، حيث ي�سهم هذ� �لوعي يف 
ب���زوغ �إر�دة �لتغي���ري كت�س���ور�ت ذهنية ترتجم �إىل �إج���ر�ء�ت تنظيمية و�أفع���ال �سلوكية 
حت���ول �ل�سكون حلركة دينامية تغري �لو�قع �ملتجمد وتدفعه لالأمام، ولكي يتحقق �لتقدم 
لب���د من تبني منطًا �إد�ريًا يجعل �لتغيري ن�سب عينيه، فيحدد �أبعاده ويلم بكافة جو�نبه 
ويتمك���ن من �أدو�ته و�ألياته، هنا فقط ن�ستطيع �أن نتوق���ع �إبد�عًا �إد�ريًا قائمًا على ت�سليح 
�ملد�خ���ل �لإد�رية �حلديثة باإر�دة �لتغي���ري و�إد�رة �لتغيري وهما مرت�بطان ب�سكل ل فكاك 

فيه، ووجودهما لزم لتحقيق �لتميز �لإد�ري.  
ومل���ا كان���ت �ملرحل���ة �جلامعية، مرحل���ة منتهية، لعدد غ���ري فليل م���ن طالبها، فمع 
نهاي���ة �ملرحلة �جلامعية، يكون �لطالب ق���د �أعدو� للحياة �لجتماعية و�ملهنية، كما تظل 
�جلامع���ة مفتوحة �لأب���و�ب خلريجيها ل�ستكم���ال در��ساتهم �لعليا، وله���ذ� �ل�سبب تظل 
�جلامع���ة �أكرث م���ن غريها، يف حاجة ما�س���ة �إىل منط قيادي قادر عل���ى ��ستنفار �لهمم 
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وتفجري �لطافات �ليجابية، و�لتحديث �مل�ستمر لأنظمة �لعمل، مبا يتفق وتغري�ت �لو�قع  
و��ست�س���ر�ف �مل�ستقبل، وهذ� بطبيعة �حلال يلقي عبئًا م�ساعفًا على �إد�رة تلك �ملوؤ�س�سة 
يجعلها تعيد �لنظر يف �لأ�ساليب �لتقليدية يف �أد�ء �ملهام وتنفيذ �لأعمال، وتبني �أ�ساليب 
�إبد�عي���ة جدي���دة ومتجددة، و�لعمل على ح�س���ن ��ستغالل �ملو�رد �لب�سري���ة �ملوؤهلة وفتح 

�ملجال للمباد�أة و�لبتكار.
وتاأ�سي�س���ًا على كل ذلك فقد تول���دت لدى �لباحث فكرة ه���ذه �لدر��سة حماولة منه 
للتع���رف �إىل دور �لإب���د�ع �لإد�ري يف �إد�رة �لتغي���ري ل���دى عم���د�ء �لكلي���ات باجلامعات 
�حلكومبة �ل�سعودية �لنا�سئة، �نطالقًا من �أن هذه �جلامعات تعترب حديثة �لعهد بالعمل 
�لإد�ري مقارنة باجلامعات �لقدمية �أو �ملركزية يف �ململكة، كما �أنه ل يجب �أن تكون هذه 
�جلامعات ��ستن�ساخًا �أو �سورة م�سغرة �أو مكررة من �جلامعات �لقدمية، �سو�ء من حيث 
�خلط���ة و�ملقرر�ت �أو �لهيكل �لتنظيمي، �أو طبيعة وجم���ال �لبحث �لعلمي، �أو �لن�ساطات 
�ملمت���دة للجامعة خارج �أ�سو�ره���ا، �أو منط �لإد�رة �ملتبع، ومن هن���ا كانت �حلاجة ملحة 
لتحل���ي قادة �لكلي���ات باجلامعات �لنا�سئ���ة بامله���ار�ت �لفعالة لالإب���د�ع �لإد�ري، كاأحد 
�لعو�م���ل �لأ�سا�سية �لتى ت�سهم يف تنمية جمالت �إد�رة �لتغيري لديهم، باعتبارها �أ�سا�سًا 
لتحقيق �لأهد�ف وتطوير �لأد�ء �ملوؤ�س�سي ملو�جهة �لتطور�ت �ملتالحقة يف �ستى �ملجالت. 

م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها:
وبن���اء على ما تقدم؛ ويف �سوء خ���ربة �لباحث عميدً� لكلية �لرتبية ب�سقر�ء ، جامعة 
�سقر�ء ، ملدة �أربع �سنو�ت ، وما مل�سه و�قعيًا من حاجة رجل �لإد�رة �إىل �لتحلي مبهار�ت 
�لإبد�ع �لإد�ري وتبني �إد�رة �لتغيري، هذ� بالإ�سافة �إىل ما �أقرته بعد �لدر��سات �ل�سابقة 
م���ن وجود عالق���ة �رتباطية بني �لإب���د�ع �لإد�ري و�إد�رة �لتغيري، ومنه���ا در��سة: در��سة 
�آل مع���روف (2006) يف �ل�سعودية، ودر��سة بح���ر(2009) يف فل�سطني، ودر��سة �سربي 
(2009) يف �لع���ر�ق، ودر��سة �لعن���زي(2013) يف �لكويت، ودر��سة �سقورة (2012) يف 

غزة، ودر��سة ، �لدو�سري (2016) يف �ل�سعودية.  
مما تقدم ميكن �أن تتحدد م�سكلة �لدر��سة �حلالية يف" مدى �إ�سهام مهار�ت �لإبد�ع 
�لإد�ري يف تطوي���ر جم���الت �إد�رة �لتغي���ري لدى عم���د�ء �لكليات باجلامع���ات �ل�سعودية 

�حلكومية �لنا�سئة "
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وميك���ن �سوغ م�سكلة �لدر��سة يف �سوؤ�ل رئي�ش تتفرع منه �أ�سئلة فرعية، فاأما �ل�سوؤ�ل 
�لرئي�ش فهو: 

• م���ا مدى �إ�سهام مهار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري يف �إد�رة �لتغيري لدى عمد�ء �لكليات 	
باجلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة ؟

واأما الأ�شئلة الفرعية فهي:
• م���ا درجة تو�ف���ر مه���ار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري لدى عم���د�ء �لكلي���ات باجلامعات 	

�حلكومية �ل�سعودية �لنا�سئة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟ 
• ما درج���ة ممار�سة عمد�ء �لكليات يف �جلامعات �حلكومي���ة �ل�سعودية �لنا�سئة 	

لإد�رة �لتغيري من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟
• هل توجد عالقة �رتباط  د�لة �إح�سائيًا بني درجة توفر مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري 	

وم�ست���وى ممار�سة عم���د�ء �لكليات باجلامع���ات �ل�سعودية �حلكومي���ة �لنا�سئة 
لإد�رة �لتغيري، من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟

• كيف ميكن تفعيل مهار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري لتحقيق مقومات �إد�رة �لتغيري لدى 	
عمد�ء �لكليات باجلامعات �ل�سعودية  �حلكومية �لنا�سئة؟

اأهداف الدرا�شة:
ت�شتهدف الدرا�شة التعرف اإىل:

• درجة توفر مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري لدى عمد�ء �لكليات باجلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة.	
• م�ستوى ممار�سة عمد�ء �لكليات باجلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة لإد�رة �لتغيري.	
•  �لعالق���ة �لرتباطي���ة بني مه���ار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري و�إد�رة �لتغيري لدى عمد�ء 	

�لكليات باجلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة. 
اأهمية الدرا�شة:

)ا( الأهمية العلمية للدرا�شة:
ت�ستق هذه �لدر��سة �أهميتها  �لعلمية من:

• �سرورة كل من �لإبد�ع �لإد�ري و �إد�رة �لتغيري يف �جلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة.	
• �سياغ���ة موؤ�س�س���ات جامعية ق���ادرة على �لتناف�سي���ة بتحقيق خمرج���ات عالية 	

�جلودة و�لتميز.



414
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

دور الإبداع الإداري يف اإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�شعودية النا�شئة

)ب( الأهمية العملية للدرا�شة: 
وعلى اجلانب العملي ميكن اأن ي�شتفيد من نتائج هذه الدرا�شة الفئات التالية:

• �لقائم���ون عل���ى �إد�ر�ت كلي���ات �جلامعات �لنا�سئ���ة؛ وخا�سة �لعم���د�ء ووكالء 	
�لكليات ل�سئ���ون �لتعليم و�لطالب و�جلودة، وروؤ�س���اء �لأق�سام؛ حيث �إحاطتهم 
علم���ًا ب���اإد�رة �لتغري و�لإب���د�ع �لإد�ري ومتطلباتهما، ميك���ن �أن ي�سهم يف زيادة 

وعيهم  باأ�ساليب تفعيلها .
• ط���الب �جلامع���ات �لنا�سئة؛ حيث �إن توف���ر مناخ �لإب���د�ع �لإد�ري وممار�سات 	

�إد�رة �لتغيري من �ساأنهما �إتاحة مناخ تربوي د�عم لالإجناز و د�فع �لتميز.
•  �ملق���اوم لإد�رة �لتغي���ري و�ملحايد مع���ًا؛ عن�سر�ن ميكنهم���ا �ل�ستفادة من هذه 	

�لدر��س���ة مبا ي�ساع���د �ملقاوم للتغيري م���ن تخفيف حدة �ملقاوم���ة، و�ملحايد قد 
يعدل موقفه من �إد�رة �لتغيري.

حدودالدرا�شة:
• احلــدود املو�شوعيــة: �قت�س���رت �لدر��سة عل���ى �أربعة جم���الت للتغيري وهي: 	

�لتغيري �لهيكلي ، و�لتكنولوجي، و�لثقايف، و�ل�سلوكي، كما �قت�سرت على خم�سة 
مه���ار�ت لالإبد�ع �لإد�ري وه���ي ( �لطالقة، و�ملرون���ة، و �لأ�سالة، و �حل�سا�سية 

للم�سكالت، و �لتحليل و�لربط).
• احلدود املكانية: �قت�سرت �لدر��سة على ثالث جامعات نا�سئة متثل �لنطاقات 	

�لأكادميية و�جلغر�فية للمملكة �لعربية �ل�سعودية وهي جامعة �جلوف ، وجامعة 
�سقر�ء، وجامعة جنر�ن.

• احلــدود الزمنيــة: مت تطبي���ق ه���ذه �لدر��سة خ���الل �لف�س���ل �لأول من �لعام 	
�جلامعي 1438 / 1439 ه.

منهج الدرا�شة :
تعتم���د �لدر��س���ة عل���ى �ملنه���ج �لو�سفي؛ وتفعي���اًل لآلي���ات �ملنهج �لو�سف���ي ر�سدت 
�لدر��س���ة �لو�س���ع �لر�هن ل���كل م���ن �إد�رة �لتغيري و�لإب���د�ع �لإد�ري لدى ق���ادة �لكليات 
ببع����ش �جلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش، ومدى قدرة 
ق���ادة �لكليات عل���ى حتقيق �لربط �ليجابي ب���ني �إد�رة �لتغيري و�لإب���د�ع �لإد�ري باملناخ 
�جلامعي،و�إىل �أي درجة جنحو� يف حتقيق ذلك، ثم �لو�سول �إىل �أهم متطلبات مهار�ت 

�لإبد�ع �لإد�ري لتفعيل �إد�رة �لتغيري.
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المبحث األول
الأدبيات املرتبطة مبو�شوع الدرا�شة

اأوًل: الإبداع الداري:
)1(  مفهوم الإبداع الإداري:

�لإب���د�ع �لإد�ري يف �أب�سط معانيه هو �بتكار �أف���كار جديدة، وتطويرها وتطبيقها يف 
�ملنظم���ة به���دف �لتغيري نحو �لأف�س���ل، �أو �أي �أ�سلوب �إد�ري ي�سج���ع �لعاملني على تقدمي 

�لأفكار �لإبد�عية ودعمها وتبنيها.
ويق�س���د ب���ه؛ حماولة ذ�تية �أو جماعي���ة ل�ستخد�م �لتفكري و�لق���در�ت �لعقلية، وما 
يحي���ط بها من موؤثر�ت ومتغري�ت بيئي���ة، للقيام باإنتاج �سلع �أو تقدمي خدمات جديدة مل 

ي�سبق و�أن �أنتجت و�أن تت�سم بتحقيق منفعة للجميع " (حمود، 2002، 204).
وي�سري �لإبد�ع �لإد�ري �إىل ��ستخد�م �ملوظف مهار�ته �لفردية يف ��ستنباط �أ�ساليب 
�إد�ري���ة جدي���دة تو�سله �إىل ت�سور�ت جدي���دة حللول �بتكارية مل�سكل���ة �إد�رية، بالإعتماد 
على �لتحليل �لإبد�عي �لهادف �ملنظم �لقائم على �لتحليل �ملنطقي و�لإختبار و�لتجريب 

و�لتقومي ( �لقحطاين ،2001 ، 38) 
و�لإبد�ع �لإد�ري �إذن ؛ هو جمموعة �لعمليات �لتى تت�سم بالقدرة على حل �مل�سكالت 
و�تخ���اذ �لقر�ر و�لقابلية للتغيري و�ملجازفة و�سعة �لت�سالت وت�سجيع �لأ�سالة و�لطالقة 
و�ملرون���ة و�خلروج عن �ملاألوف للو�سول �إىل فكرة �أو �أ�سلوب، من خاللهما، ميكن �لتاأثري 
عل���ى �ملو�قف و�لأف���ر�د و�لظروف �ملختلفة بق�س���د حتقيق �لأه���د�ف �ملطلوبة للمنظمة 

با�ستخد�م �ملو�رد �ملتاحة( �ل�سلمي ، 2010، 24) ( �جلعريي ، 2011 ، 26).
ويع���رف �لإبد�ع �لإد�ري يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمي���ة باأنه: �لقدرة على �متالك مهار�ت 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي، من �أجل �بتكار �أ�ساليب و�أفكار وو�سائ���ل ت�ساعد على �إجناز عمليات 
�إد�رية جديدة، وتقدمي بر�مج تطويرية للعاملني حتفز علي ��ستثمار قدر�تهم ومو�هبهم 

مما ميكن �لإد�رة من حتقيق �أهد�ف �ملنظمة (ن�سر ، 2008 ، 12)
�أو ه���و قيام مدير �ملوؤ�س�سة بو�س���ع ��سرت�تيجيات مبتكرة، لإج���ر�ء حت�سني وجتديد 
�سامل لل�سيا�سات، و�لجر�ء�ت و�لو�سائل و�لتقنيات و�أ�ساليب �لعمل وفق منهجية �لتعامل 



416
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

دور الإبداع الإداري يف اإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�شعودية النا�شئة

يف �لبيئ���ة �ملوؤ�س�سية، مما ي�سهم يف جودة �لأد�ء و�لو�سول �إىل حلول مبتكرة للم�سكالت، 
مما ي�سهم يف تفعيل �لعملية �لتعليمية وقدرة �ملوؤ�س�سة على �لتكيف و�لتميز " (�حلميدي 

(35 ، 2005،
مما �سبق ميكن �لقول �أن �لإبد�ع �لإد�ري هو ممار�سة �إد�رية و�عية، ي�ستطيع �لقائد 
من خاللها حتقيق �أهد�ف �ملوؤ�س�سة من خالل �لبعد عن �لروتينية و�لنمطية وعدم �لتقيد 
بفك���ر حمدد يف ممار�ساته �لإد�رية، ويظهر ذلك يف طالقتة يف طرح �لأفكار و�خليار�ت 
�لت���ى ت�ساع���د يف حل �مل�سكالت، و�ملرون���ة يف عدم �لتقيد باإطار حم���دد لتحقيق �أهد�ف 

�ملوؤ�س�سة و�جلدة يف �لأفكار �ملطروحة، و��ست�سعار حدوث �مل�سكالت قبل حدوثها .
)2(  اأهمية الإبداع الإداري : 

 تنب���ع �أهمي���ة �لإب���د�ع �لإد�ري من كونه عملي���ة مركبة متكاملة تق���وم على خطو�ت 
متتابع���ة تت�سمن �لإح�سا�ش مب�سكل���ة ت�ستوجب حال ً، و�لقدرة عل���ى �لتفكري وفق قدر�ت 
جدي���دة بهدف �بت���كار �حلل �ملالئم، وعملي���ة و�سع �حللول مو�سع �لتنفي���ذ و�لتثبت من 

جدو�ها وفاعليتها .
وميكن �إجمال �أهم فو�ئد �لإبد�ع يف �ملنظمات على �لنحو �لتايل: ( �لنمر، 1992 ،24 )

• �ل�ستجابة ملتغري�ت �لبيئة �ملحيطة، مما يجعل �لتنظيم يف و�سع م�ستقر .	
•  تطوير وحت�سني �خلدمات مبا يعود بالنفع على �لتنظيم و�لأفر�د.	
• �مل�ساهمة يف تنمية �لقدر�ت �لفكرية و�لعقلية للعاملني يف �لتنظيم.	
• �ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �ملالية.	
•  �لقدرة على �إحد�ث �لتو�زن بني �لرب�مج �لإمنائية �ملختلفة، و�لإمكانيات �ملادية 	

و�لب�سرية �ملتاحة.
• ح�سن ��ستغالل �ملو�رد �لب�سرية.	

ولع���ل وجود قائد مبدع د�خل �ملوؤ�س�سة ميك���ن �أن يحقق فو�ئد عديدة منها:( ن�سر، 
( 24 ، 2008

• �إعطاء �لعاملني �ملزيد من �لإ�ستقاللية، و�حلرية �لتي متكنهم من تغيري بيئة �لعمل.	
• حث �لعاملني على �لتفكري بطريقة خالقة، وحثهم على مو�جهة �لأخطار.	
• �حلد من �لدلئل �ل�سلبية �ملختلفة للجهود �لفا�سلة.	
• �إمد�د �لعاملني بالأن�سطة �ملختلفة �لتي متكنهم من حتقيق �أهد�فهم �لتعليمية.	
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• تقدمي �أفكار جديدة جلميع �لعاملني، و�لتي متكنهم من حل �مل�سكالت بطرق مبتكرة.	
• دعوة �لطالب ملناق�سة وتقدمي �ملبادر�ت �جلديدة من خالل �إعطائهم منا�سب قيادية.	

)3(  مقومات الإبداع الإداري :
الطاقة: وتعني �لقدرة على �إنتاج �أكرب قدر ممكن من �لأفكار و�جلمل و�لألفاظ  )ا(  
ذ�ت �ملع���اين يف غ�سون فرتة زمنية حم���دودة، وت�سمل �لطالقة �لفكرية، وطالقة 

�لتد�عي، و�لطالقة �لتعبريية.
املرونــة: وهي تعني �لنظر �إىل �لأ�سياء مبنظ���ور جديد غري ما �عتاد عليه �لنا�ش  )ب(  
(�ل�س���رييف ، 2003 ، 18)، و�ملرونة هي عك�ش �جلم���ود �لذهني �لذي يعني تبني 
�أمن���اط ذهنية حم���ددة �سلفًا وغري قابل���ة للتغيري، وم���ن �أ�سكال �ملرون���ة: �ملرونة 
�لتلقائي���ة، و�ملرون���ة �لتكيفي���ة، ومرونة �إع���ادة �لتعريف �أو �لتخلي ع���ن مفهوم �أو 

عالقة قدمية ملعاجلة م�سكلة جديدة ( جرو�ن ، 2008 ، 85 )
احل�شا�شيــة للم�شــكات: ويق�سد بها �لوعي بوجود م�س���كالت، �أو عنا�سر �سعف  )ج(  
يف �لبيئ���ة �أو �ملوقف، ويعني ذل���ك �أن بع�ش �لأفر�د �أ�سرع من غريهم يف مالحظة 
�مل�سكل���ة، و�لتحق���ق م���ن وجودها يف �ملوق���ف( ج���رو�ن ،2008 : 86 )، وتتمثل يف 
�لق���درة عل���ى روؤية �لكثري م���ن �مل�سكالت يف �ملوق���ف �لو�حد وحتديده���ا حتديدً� 
دقيقًا، كخطوة �أوىل للبحث عن حل لها ومن ثم �لتو�سل �إىل �أفكار جديدة ومفيدة 

يف �آن و�حد.
الأ�شالــة : وهي �لق���درة علي �لإتيان بالأفكار �جلديدة �لن���ادرة، و�ملفيدة، وغري  )د(  
�ملرتبطة بتكر�ر �أفكار �سابقة، وميكن �حلكم على �لأ�سالة يف �سوءعدم خ�سوعها 
لالأف���كار �ل�سائع���ة وخروجهاع���ن �لتقلي���د، وتعد �لأ�سال���ة �أعلى درج���ات �لإبد�ع 
وتختل���ف عن �لطالقة و�ملرونة من حيث ل ت�سري �إىل كمية �لأفكار، بل تعتمد على  
قيمتها ونوعيته���ا وجدتها، ول ت�سري �إىل رف�ش �لفرد تكر�ر ت�سور�ته �ل�سخ�سية، 

كما يف �ملرونة بل ت�سري �إىل عدم �خل�سوع لالأفكار �ل�سائعة.
الحتفاظ بالجتاه: ويق�سد به قدرة �لفرد على تركيز �نتباهه يف �مل�سكلة دون  )هـ(  
�أن يكون للم�ستتات تاأثري على تفكريه، وتفاعله مع �مل�سكلة يكون �أقوى من �ملوؤثر�ت 
�خلارجي���ة، ويتمي���ز �لقائد بالرتكيز �مل�سح���وب بالنتباه طوي���ل �لأمد و��ستمر�ر 
حما�سه و�جتاهه نحو �لهدف وتخطيه لأية معوقات تقف يف طريقه وعدم �لتنازل 
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عن �لهدف و�لإ�سر�ر على تتبعه (حممد، 2011، 41).
املخاطرة والتحدي: ويق�سد بها �لإ�ستعد�د لتحمل �ملخاطر �لناجتة عن �لأعمال  )و(  
�لت���ي يقوم بها �لف���رد عند تبني �لأف���كار، �أو �لأ�ساليب �جلدي���دة وتبني م�سوؤولية 

نتائجه ( �لنمر ، 1994 ، 99 ) .
التحليــل والربــط: ويق�سد ب���ه �إنتاج �إبد�ع���ي و�بتكاري يت�سم���ن عملية �ختبار  )ل(  
وتفتي���ت �أي عم���ل جديد �إىل وح���د�ت ب�سيطة ليع���اد تنظيمها �أي حتلي���ل وتفتيت 

�ملركبات �إىل عنا�سرها �لأولية.
)4(  جمالت الإبداع الإداري:

ت�شنف جمالت الإبداع الإداري اإىل: ) اجلعريي،2011، 36(
• اإبــداع يرتبط بالأهداف: ويت�سمن �لغاي���ات �لتى ت�سعى �ملوؤ�س�سة لتحقيقها، �سو�ء 	

كانت هذه �لأهد�ف ق�سرية �ملدى �أو متو�سطة �ملدى �أو �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية.
• اإبــداع يرتبط بالهيكل التنظيمي: ويت�سمن �لقو�عد و�لأدو�ت و�لإجر�ء�ت و�إعادة 	

ت�سميم �لعم���ل وحت�سني �لعالقات بني �أع�ساء هيئة �لتدري����ش و�لإد�ريني و�لطالب 
و�لتفاعل فيما بينهم بالعملية �لرتبوية د�خل �ملوؤ�س�سة.

• اإبداع يرتبط باملنتج اأو اخلدمة: ويت�سمن تقدمي خدمات تربوية متميزة للطالب 	
و�لعم���ل عل���ى تخريج طالب عل���ى كفاءة عالية لديه���م �لقدرة على خدم���ة �أنف�سهم 

وجمتمعهم وتقدمي خدمات جيدة وجديدة للمجتمع �ملحيط.
• اإبــداع يرتبط بالعملية: ويرك���ز على �لكفاءة و�لفاعلية من �لعملية �لرتبوية د�خل 	

�ملوؤ�س�س���ة، �سو�ء �لكفاءة �لنوعي���ة �أو �لكمية للطالب �خلريج���ني، ويت�سمن عمليات 
متط���ورة د�خ���ل �ملوؤ�س�سة ت�ستم���ل على عملي���ات �لرتبي���ة و�لتعلي���م و�إد�رة �ملوؤ�س�سة 

و�لإ�سر�ف على �أع�ساء هيئة �لتدري�ش.
• اإبــداع يرتبــط بخدمــة امل�شتفيديــن: يت�سم���ن �لرتكي���ز عل���ى تق���دمي خدم���ات 	

للم�ستفيدين، �سو�ء �مل�ستفيد �لد�خلي من طالب ومعلمني د�خل �ملوؤ�س�سة �أو �مل�ستفيد 
�خلارجي من �أولياء �أمور �لطالب و�ملجتمع �ملحيط، تفوق توقعاتهم.

)5(  خ�شائ�س الإبداع الإداري و�شمات القائد املبدع:
تتلخ�ش خ�سائ�ش �لإب���د�ع �لإد�ري يف: �لتعقيد و�ملخاطرة ، و�لتعزيز من �إبد�عية 
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�ملنظمة وجناحها �لتناف�سي ، وحتقيق ح�سة �سوقية يف �ملناف�سة �لعاملية، و�لإبد�ع ن�ساط 
معقد متعدد �لأطو�ر (مباد�أة ، تبني ، تنفيذ )، وكل طور يحتاج �إىل وقت و��سرت�تيجيات 

وهياكل تتباين من مرحلة لأخرى( �حلريري، 2011 ،250 ) .
ي�ساف �إىل ذلك �لتفكري �ملتعمق �ل�سمويل، حتليل �لفر�ش، و�لتفكري يف ��ستغاللها، 
و�لتطل���ع �إىل موق���ع �ل�سد�رة و�لتمي���ز و�لقي���ادة، باعتبارها خ�سائ�ش مهم���ة لالإبد�ع 

�لإد�ري ( عيد ، 2008 ، 15 ) 
وه���ذ� ولكي يتمكن �لقائ���د �لإد�ري من �لتعامل �ملبدع مع منظمت���ه يجب �أن يتحلى 

بعدد من �ل�سمات ، من �أهمها: ( �لقاعوري ، 2005، 187 ) 
• �لتفكري �لإ�سرت�تيجي و�لروؤية �مل�ستقبلية لإد�رة �إ�سرت�تيجية  فعالة. 	
• �لروؤي���ة �ل�سمولي���ة �لت���ي ت�ساعد على �لربط ب���ني �ملتغري�ت يف �لبيئ���ة �لد�خلية 	

و�خلارجية. 
• �لروؤية �لإنتقالية �لهادفة للتجديد �مل�ستمر.	
• �لتعامل �لكفء مع تكنولوجيا �ملعلومات .	
• تفهم وتبني مد�خل �إد�رية معا�سرة لتعزيز تناف�سية �ملنظمة .	
•  �لإد�رة بفرق �لعمل �ملحفزة ولي�ش �للجان �لتقليدية .	
• �لتمكني �لفاعل للعاملني �سمن فرق �لعمل �ملد�رة ذ�تيًا.	
• �إد�رة �ملناف�سة د�خل �ملنظمة وخارجها .	
• �كت�ساب قدر�ت �لقائ���د �لعاملي من حيث �إجادة لغة �أجنبية على �لأقل و�لتكيف 	

مع �ملتغري�ت �ملتالحقة.
 وي�سي���ف �أح���د �لباحث���ني �إىل �خل�سائ�ش �ملمي���زة لالإد�ري �ملب���دع : ( �لقريوتي ، 

( 182 ،2008
• �لروؤية �لإبدعية لت�سور وتخيل �لبد�ئل �ملتعددة، و�لقدرة على طرح �لأ�سئلة �ل�سحيحة .	
• �لثقة بالنف�ش، وبالآخرين لدرجة كبرية، وتوقع �لف�سل، وعدم �ل�ست�سالم ب�سهولة .	
• �لقدرة على �لتعامل مع متطلبات ومقت�سيات �لتغيري وحتمل �ملو�قف �ل�سعبة. 	
• �ملرونة و�لقدرة على �لتكيف، و�لتجريب، و�لتجديد، و�ل�سك بامل�سائل �مل�سلم بها.	
• �جلر�أة عل���ى �إبد�ء �لآر�ء، وتق���دمي �ملقرتحات ، ومناق�س���ة �لتعليمات و�لأو�مر 	

�ل�سد�رة من �أعلى.
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• �ل�ستقاللي���ة �لفردية، ف���ال تفر�ش عليه �سلطة �لغ���ري، و�أل يفر�ش �سلطته على 	
�لآخرين.

• �لأفكارغ���ري �ملالوفة، و�إجن���از �لأعمال بط���رق �بتكارية، و�إيج���اد �كرث من حل 	
للم�سكلة، وعدم �ل�ست�سالم.

)6( مراحل العملية الإبداعية : 
تتمثل مراحل العملية الإبداعية يف اأربع مراحل رئي�شة هي:

• مرحل���ة �لإع���د�د: وتت�سف ه���ذه �ملرحلة بالعم���ل �جلاد لتجمي���ع �أكرب قدر من 	
�لبد�ئل يزيد من �حتمالت �لتو�سل �إىل حل ذي جودة عالية مع �سرورة �إرجاء 

عملية تقييم �لبد�ئل(ن�سر،2008، 28).
• مرحل���ة �لحت�س���ان: وت�سهد عملي���ات �لتفاع���ل و�لتد�خ���ل للعو�م���ل �ل�سعورية 	

و�لال�سعورية يف �سخ�سية �لإن�سان  (�لطيطي ، 2001 ، 56) .
• مرحل���ة �لإ�س���ر�ق: وهي �للحظة �لت���ي يتفتق فيها �حلل �أو ب���و�در حل �مل�سكلة ( 	

جرو�ن ،2008 ، 94 ) .
• �ملبدع���ة 	 �جلدي���دة   للفك���رة  �لتجري���ب  مرحل���ة  وه���ي  �لتحقي���ق:  مرحل���ة 

(�لطيطي،2001، 56).
وميكننا ترتيب مر�ح���ل �لعملية �لإبد�عية يف: �كت�ساف �مل�سكلة وحتديدها، ويق�سد 
بها ت�سخي�ش وحتديد طبيعة �مل�سكلة �ملطروحة، و�إنتاج وتنمية �لأفكار، ويق�سد بها و�سع 
�لفك���ر يف حال���ة �لإثارة و�جلاهزية للتفكري يف كل �لجتاه���ات، وحتليل �لأفكار، ويق�سد 
ب���ه فح�ش وحتليل ما مت �إنتاجه من �أفكار ل�ستنب���اط ما يوجد بينهما من عالقة وتقييم 
�لأف���كار، ويتمثل يف �إخ�ساع �لأف���كار �لبديلة �لتى مت �لتو�سل �إليها لعملية تفكري تقوميي، 
�أو نق���دي لتحقيقها، وتنفيذ �لأفكار ويق�سد به ترجمة �لإبد�ع �إىل و�قع �بتكارى ملمو�ش 

على نطاق �سيق للتجربة قبل مرحلة �لتعميم. ( �جلعريي، 2011 ، 56).
وجت���در �لإ�س���ارة �إىل �أنه ل يعني بال�س���رورة �أن كل عمل �إبد�عي لب���د �أن مير بهذه 

�ملر�حل على �لرتتيب ، فرمبا يحدث تد�خل بني هذه �ملر�حل يف �لعمل �لإبد�عي .
)7(  معوقات الإبداع الإداري و�شبل مواجهتها : 

هن���اك �لعديد م���ن �لعو�مل �لتي حتد من �لإبد�ع مت �لتفاق عليها من قبل �لباحثني 
وهي:( �لقريوتي ، 2000)  (�لبدر�ين ،2011)
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• �سوء �ملناخ �لتنظيمي و�لنتقاد �ملبكر لالأفكار �جلديدة.	
• تعار�ش �لقيم �لإجتماعية �ل�سائدة مع �لإبد�ع.	
• ك���رثة �لأعباء �لوظيفي���ة، و�سعف �لإعد�د و�لتاأهيل لل���كادر �لإد�ري، و �لإلتز�م 	

بالقيود �ملهنية .
•  �سعف �لتمويل وقلة �لتجهيز�ت، و عدم مطابقة �ملباين �ملدر�سية للمو��سفات، 	

وكرثة �أعد�د �لطالب.
•  �ملعوقات �لعقلية ، �ملعوقات �لنفعالية ، �ملعوقات �لذ�تية .	

وميكن ت�شنيف اأهم معوقات الإبداع الإداري يف النقاط التالية: 
• �ملعوقات �لإدر�كية : وتتمثل يف �لنظرة �لتقليدية �إىل �لأمور �أو �مل�ساكل و�لت�سلب يف �لر�أي.	
• �ملعوقات �لبيئية : مثل �ملكان غري �ملنا�سب، و�كتظاظ �ملكان وعدم تاأييد �لزمالء لالأفكار.	
•  �ملعوق���ات �لتعبريية : وهي عدم �لق���درة على �إي�سال �لأفكار لالآخرين ( ح�سن 	

(131 ، 2004 ،
• �ملعوقات �لتنظيمية: مثل عدم �لت�سجيع، وعدم م�ساندة �لعمل �جلماعي ( عو�د 	

. ( 31، 2005،
•  �ملعوق���ات �لنف�سي���ة و�لعاطفية :مثل �خلوف من �لف�س���ل، �أو �نتقاد �لآخرين، �أو 	

نق�ش �لثقة يف �لنف�ش �أو �لعتقاد بعدم �لقدرة على حتمل �مل�سوؤولية، �أو �خلوف 
من �لنتائج( هيجان ، 1999 ، �14 16). 

وميكن اأن يرتتب على املعوقات ال�شابقة ما يلي: )العميان ، 2005 ، 401( 
• �خل���وف من �لتغي���ري ومقاومة �ملنظم���ات له وتف�سي���ل حالة �ل�ستق���ر�ر وقبول 	

�لو�سع �لر�هن .
• �ن�سغال �لعمد�ء بالأعمال �ليومية �لروتينية، ورف�ش �لأفكار  �جلديدة .	
• �لإلتز�م بحرفية �لقو�نني و�لتعليمات و�لت�سدد يف �لرتكيز على �ل�سكليات دون �مل�سمون .	
•  قلة �لقتناع باأهمية �مل�ساركة من قبل �لعاملني.	
• �لقي���اد�ت غري �لكفوؤة، ف���اإذ� �سعفت كفاءة �لإد�رة كانت مثبطا يف وجه �لإبد�ع 	

لدى �لعاملني 
وتتمث���ل �أهم �سبل مو�جه���ة معوقات �لإب���د�ع �لإد�ري يف: مقاومة �لف�سل: من خالل 
تدوين �أ�سو�أ ما ميكن �أن يحدث يف حالة حدوث خطاأ ما، وتعزيز �لثقة يف �لنف�ش: بت�سخري 
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كل �لطاق���ة �لذهني���ة لت�سور �لنتيجة �لنهائية لأي ق���ر�ر و مو�جهتة، و�إعطاء �لذ�ت وقتًا 
كافي���ًا للتفكري: فال يجب �لت�سرع يف �حلك���م، �أو �لتفكري يف �مل�سكلة حال �ل�سعور بالتعب، 
و�حل�س���ول على دعم �لآخرين: وه���ذ� �لدعم يعطي �سحنة من �لطاق���ة، وي�سحذ �لقوى 

�لذهنية وي�سعر بالأمان (�جلعريي ، 2011، 65).
ثانيًا: اإدارة التغيري:

)1(  مفهوم اإدارة التغيري:
ي���ود �لباح���ث قبل �لدخول يف تف�سيالت ع���ن �إد�رة �لتغيري �أن يو�س���ح بد�ية ماهية 
عملي���ة �لتغيري باعتباره���ا �لأ�سا�ش �لذي تنطلق من���ه �إد�رة �لتغيري، حبث و�سوح مفهوم 

�لتغيري من �ساأنه تو�سيح �سبل �إد�رته وجمالتها.
�لتغي���ري" �لتحول �أو �لتنق���ل �أو �لتعديل على م�ستوى �لأه���د�ف، و�لهيكل �لتنظيمي، 
و�لوظائ���ف، و�لعملي���ات، و�لإجر�ء�ت، و�لقو�ع���د، للتفاعل �لإيجابي م���ع �لبيئة، بهدف 

�ملحافظة على �ملركز �لتناف�سي �حلايل وتطويره "   (�سربي، 2009، 111�110).
وميكن تعريف �إد�رة �لتغيري باأنها فل�سفة �إد�رة �ملوؤ�س�سة تت�سمن �لتدخل �ملخطط يف 
�حد �أو بع�ش جو�نب �أو �أو�ساع �ملنظمة لتغيريها بهدف زيادة فاعليتها و حتقيق �لتو�فق 

�ملرغوب مع مربر�ت هذ� �لتغيري( �ل�سيد، 2007، 54) .
كم���ا عرف���ت �إد�رة �لتغي���ري �أنها " �لعملي���ة �لتي م���ن خاللها تتبنى قي���ادة �ملنظمة 
جمموعة معينة من �لقيم، و�ملعارف و�لتقنيات،.... �إلخ، مقابل �لتخلي عن قيم، ومعارف 
وتقني���ات �أخرى( بالل، 2004، �ش 17).وتعرب �إد�رة �لتغيري عن كيفية ��ستخد�م �أف�سل 
�لط���رق �قت�سادً� وفعالية لإح���د�ث �لتغيري بق�سد خدمة �لأه���د�ف �ملن�سودة بدقة على 
�مل���دى �لق�سري و �ملدى �لبعيد، لال�سطالع بامل�سوؤوليات �لتي متليها �أبعاد �لتغيري �لفعال 

و�لذي يعترب �سرورة حتمية مت�ش كافة �لعاملني باملنظمة ( عامر، 2001، 51) .
و�إد�رة �لتغيري تت�سمن �لنتقال باملنظمة من و�سعها �حلايل �إىل و�سع �آخر مرغوب 
في���ه خ���الل ف���رتة �نتقالي���ة(Tushman & Anderson, 1997:21)  ، و�إد�رة �لتغيري هي 
قب���ول �لتحول من و�سع �لتو�زن نحو و�سع �آخ���ر �سعيًا يف ذلك للتحكم يف مر�حل �لتحول 
�لغام�سة (Monpin, 2008, 5)، ويف �إد�رة جهود �لتغيري تظهر �حلاجة لإيجاد حالة من 
عدم �لر�س���ا عن �لو�سع �حلايل، ورغبة جادة لالنتقال لو�س���ع م�ستقبلي و�لحتكام �إىل 

(Kotler, 1997: 15-16) .سرت�تيجية و��سحة لتحقيق �لروؤية��
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وق����د عرف����ت باأنها " �أي عملي����ة  تبديل �أو تعديل �أو �إلغ����اء �أو �إ�سافة خمطط لها يف بع�ش 
�أه����د�ف و�سيا�سات �ملوؤ�س�سات، �أو قيم و�إجتاهات �لأفر�د و�جلماعات فيها، �أو يف �لإمكانيات 

و�ملو�رد �ملتاحة ، �أو يف �أ�ساليب وطرق �لعمل وو�سائله".( �للوزي ، 1998 ، 338) .
كم���ا عرفت �إد�رة �لتغيري �أي�سًا باأنها: "�إد�رة �جلهد �ملخطط و �ملنظم  للو�سول �إىل 
حتقيق �لأه���د�ف �ملن�سودة للتغيري من خالل �لتوظيف �لعلم���ي �ل�سليم للمو�رد �لب�سرية 

و�ملادية و�لفنية و�لتقنية �ملتاحة للموؤ�س�سة �لتعليمية" (عماد �لدين ، 2003 ، 18 )
 وهن���اك من �عتربه���ا "تغيري يف �لأنظم���ة �لعاملة يف �ملنظم���ة �أو يف ثقافتها وذلك 
بتح�س���ني طريقة  تاأديتها لن�ساطاته���ا وزيادة فعاليتها و�سياغة ق���ر�ر�ت �لتغيري بنوعية 

�أف�سل فيما يتعلق ببناء �لنظام �أو مهامه( �ل�سريدة ، 2004 ، �ش 238).
مم���ا �سب���ق ميك���ن �أن تع���رف �إد�رة �لتغي���ري ب�سل�سل���ة �لأن�سطة �لتي حتق���ق �لتغيري 
�ملرغ���وب، بحيث متكن �ملوؤ�س�سة من �لتحرك كوحدة و�ح���دة لإدر�ك �لجتاهات �لبيئية 

�ملعقدة لتكون موؤ�س�سة مرنة قادرة على مو�كبة �لتغيري�ت �مل�ستمرة.
)2( دواعي الأخذ باإدارة التغيري:

لع���ل تطوي���ر �أ�ساليب �لعم���ل، و�لعاملني، وتغ���ري نظرة �جلمه���ور وتوقعاتهم، وتطور 
�ملعرف���ة �لإن�سانية وزيادة �ملناف�سة بني �لتنظيمات �لإد�رية، من �أهم �لأ�سباب �لتى تدعو 

�إىل �لتغيري فى �ملنظمات على �إختالفها للو�سول �إىل م�ستوى تناف�سى.
وي�سي���ف �لطيط���ى ( 2011 ، 55 )ع���دم �لر�س���ا ع���ن �لو�س���ع �حل���اىل للمنظمة، 
و�لطموح �إىل �لو�سول لو�سع �أف�سل للمنظمة ولالأفر�د، �أو �لو�سول �إىل �سريحة �أكرب من 
�لعم���الء و�لأ�سو�ق �لعاملية، وحت�سني �ملنتجات �أو �خلدمات �أو �لعمل على �إبتكار منتجات 
�أو خدم���ات جديدة، و�لو�س���ول �إىل م�ستوى عايل �جلودة يتما�سى م���ع �ملقايي�ش �لعاملية، 

و�أخريً� مو�كبة �لتقدم �لتقني و�لتكنولوجي من �أجل حت�سني �لإنتاج كمًا وكيفًا.
وميك���ن ت�سني���ف دو�عي �لأخذ ب���اإد�رة �لتغيري �إىل ق���وى خارجي���ة، ود�خلية، فاأما 
�لق���وى �خلارجية �ملحفزة على �لتغيري فتنح�سر يف  طلبات �لزبائن، و�لتغري �ل�سريع يف 
�لتكنولوجيا �مل�ستخدمة، و�لتغري�ت �ل�سيا�سية و�لقانونية و�لتغري�ت يف �لقيم �لجتماعية 
 Brilman,   لقائم���ة، و �لفر����ش و �لتهديد�ت �لناجتة من �لتنبوؤ حول م�ستقب���ل �ملوؤ�س�سة�
pp 422 ,2003، هذ� بالإ�سافة �إىل �لعوملة وما فر�سته من حتديات �قت�سادية و�سيا�سية 
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وثقافية و�جتماعية، �لثورة �لعلمية و�لتكنولوجية و�ل�سناعية، و ت�سارع �ملتغري�ت �لعاملية 
و�لإقليمية     ( فهمي ، 2004 ،378 ) . 

و�أم���ا �لقوى �لد�خلية �ملحفزة عل���ى �لتغيري، فتنح�سر يف �لتغي���ري يف �لآلت و �ملنتجات و 
خطوط �لإنتاج، و �لتغيري يف هياكل �لعمالة، و �لوظائف، وعالقات �لعمل، و �لتغيري يف �أ�ساليب 
و �إج���ر�ء�ت �لعم���ل، و �لتغيري يف �لأ�سالي���ب �لإد�رية من تخطيط و تنظي���م و تن�سيق و توجيه و 

رقابة ، و�لتغيري يف عالقات �ل�سلطة و�مل�سوؤولية ، وتدين �لأرباح (عاطف، 2009، 191).
)3(   غايات اإدارة التغيري : 

�إن م����ن �أه����م غاي����ات �لتغيري هو �لعم����ل على تطوير و تفعي����ل جمموعة م����ن �ملقايي�ش �أو 
�ملعايري �لتى تنا�سب طبيعة �ملنظمة و عملها، حتى ميكن �لتعرف على حالت �لتغيري �ملطلوب 

تنفيذها، من �أجل تقومي نتائجه حيث تعترب هذه عملية �أ�سا�سية و مهمة فى �إد�رة �لتغيري.
وب�سف���ة عامة فاإن �لعملية �لتغيريية  ت�ستهدف بل���وغ غايتني رئي�ستني هما: (بلوط، 

(233�232 ،2005
• �لنتق���ال من �لو�قع �حلايل لآخر م�ستقبلي بتجاوزه نتيجة للتطور�ت �ملت�سارعة 	

للمتغري�ت �لبيئية .
•  حتدي���د م�سار �أو �جت���اه �لتغيري، فيمكن �أن يكون موجه���ا نحو �ملناف�سة بتطوير 	

�ملوؤ�س�سة ملنتجاتها لتحقيق �لتميز، �أو زيادة �لبحوث و ت�سجيع �لإبد�ع .
و ت�شعي اإدارة التغيري اإيل حتقيق غايات معينة ننمثل يف: ) ماهر ،2005 ، 416(

• فح�ش م�ستمر لنمو �و تر�جع �ملنظمة و�لفر�ش �ملحيطة.	
• تطوير �أ�ساليب �ملنظمة يف عالجها للم�ساكل �لتي تو�جهها.	
• زيادة �لثقة و�لحرت�م و�لتفاعل بني �أفر�د �ملنظمة .	
• زيادة حما�ش ومقدرة �أفر�د �ملنظمة يف مو�جهة م�ساكلهم ويف �ن�سباطهم �لذ�تي .	
• تطوير قياد�ت قادرة على �لإبد�ع �لإد�ري ور�غبة فيه.	
• بناء مناخ د�عم للتغيري و�لتطوير و�لبد�ع .	

اأما  غايات اإدارة التغيري فى املوؤ�ش�شات اجلامعية فتتمثل يف : ) بربخ ، 2012 ، 21 (.
• حل بع�ش �مل�سكالت �لتنظيمية �أو �لإجر�ئية.	
• �إيجاد �أو�ساع تنظيمية �أكرث كفاءة و فعالية فى �ملوؤ�س�سة.	
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• تطوير م�ستوى �خلدمات �لتى تقدمها �ملوؤ�س�سة.	
• �إدخال تقنية جديدة �أو �أ�ساليب �إد�رية حديثة لت�سهيل �أد�ء �ملوؤ�س�سة.	
• �إيجاد تو�فق بني و�سع �ملوؤ�س�سة و �لظروف �ملحيطة.	
• معاجلة �أو�ساع �لعاملني و �لإهتمام بهم لرفع كفاءتهم. 	

)4(  خ�شائ�س اإدارة التغيري ومتطلباتها:
تت�س���ف �إد�رة �لتغي���ري بع���دة خ�سائ�ش ه���ي: �ل�ستهد�في���ة و �لو�قعي���ة و�لتو�فقية 
و�لفاعلي���ة و�مل�سارك���ة و�ل�سرعي���ة و�لإ�سالح و�لر�سد و�لق���درة على �لتطوي���ر و�لبتكار، 

و�أخريً� �لقدرة علي �لتكيف �ل�سريع مع �لأحد�ث(عبوي، 2007 ، 22).
ومب���ا �أن �لتغيريه���ادف، ف���اإن �إد�رة �لتغي���ري، خمطط���ًة وفقًا لرب�مج حت���دد �ملهام 
و�مل�سوؤولي���ات و�ملو�زن���ات �لتقديري���ة و�لت���ي حت���دد �لتكالي���ف و�لعو�ئ���د �ملتوقع���ة م���ن 
�لتغيري(�لنج���ار، 2007، 55)، ووفق مناذج ميك���ن �لقيا�ش عليها و معايري على �أ�سا�سها 
تقا�ش �لنتائج و يتميز �لتغيري �ملخطط بقابليته للقيا�ش، حمدد �لهدف، �سببي، تفاوؤيل، 

من �ملمكن مقارنته، يتم على جميع �مل�ستويات(قومي، قطاعي، تنظيمي، �لأفر�د).
ومن خ�سائ�ش �إد�رة �لتغيري �أي�سًا: �أنه يا�ستجابة للقوى �لبيئية �لد�خلية و�خلارجية معًا، كما 
 .(Oliver and Michal, 2006)أنها عملية ديناميكية م�ستمرة ، وعامل من عو�مل �لتجديد �مل�ستمر�
و�جلدي���ر بالذكر �أن �إدخال �لتغيري يف كل منظم���ة �ن�سانية لبد و�أن يكون م�سحوبًا 
بتغي���ري �جتماع���ي، وبالتايل فهو �سيوؤث���ر يف جمتمع �ملنظمة، وحي���ث �إن �لنظام �لرتبوي 
ج���زء مهم من �ملجتمع، فهو يو�جه حتديات �لع�سر من تر�كم �ملعلومات ودخول �لتقنية 

�حلديثة مبجالها �لو��سع ( �حلريري ،2011 ، 125) .
ولعل من املتطلبات الأ�شا�شية الواجب توافرها لنجاح اإدارة التغيري هي:) عماد 

الدين، 2003،  18 ( 
• �لإر�دة �جلادة �لقادرة على �لتحول �إىل قيادة جادة ت�سعى لإحد�ث �لتغيري .	
• �ملباد�أة و�لإبد�ع و�لبتكار لإحد�ث �لتغيري و�لتطوير يف عنا�سر �ملوؤ�س�سة .	
• توف���ري �ملناخ �ملالئ���م للتغيري، وو�س���ع ��سرت�تيجيات فاعلة لإحد�ث���ه وتطبيقها 	

ومتابعتها. 
• �لرتقاء بقدر�ت �ملوؤ�س�سة و�أد�ئها لتكون قادرة علي مو�جهة �مل�ستجد�ت. 	
•  وي�ساف �إىل ما �سبق عدة متطلبات �أهمها:(�لطرو�نة، 2003، 45)	
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• تو�فر وقت كاف لإجر�ء �لدر��سات، وعمليات �لتطوير �ملتعددة و�لنوعية.	
• تعزيز م�ساركة �لعاملني يف �لتغيري �ملوؤ�س�سي، ومناق�ستهم يف �مل�ساريع و�خلطط 	

�لتطويرية .
• تو�فر �لبيان���ات و�ملعلومات �لكمية و�لنوعية �لتي تل���زم لإتخاذ قر�ر�ت �لتغيري 	

�ملدر�سي 
)5( ا�شرتتيجيات اإدارة التغيري:

تنمثل ��سرت�تيجيات �إد�رة �لتغيري يف �أربع ��سرت�تيجيات رئي�سة نذكرها فيما يلي:
اإ�شرتاتيجيــة املبــادرة: وت�ستخدم فى �حل���الت �لطبيعي���ة للموؤ�س�سة حني يبادر  )ا(  
�لقائ���د بطرح فكرة مفادها �لتغيري من �أجل هدف ناجت عن طموحاته �ل�سخ�سية 

�أو مب�ستقبل �ملوؤ�س�سة وفقًا لتوقعاته (�لعطيات، 2006، 26).
اإ�شرتاتيجيــة ال�شلطة والطموح: وتقوم عل���ى ��ستخد�م �لقائد �ل�سلطة لإحد�ث  )ب(  
�لتغيري(بلوط، 2005،  352)، �أو ي�ستغل طموحاتهم ونقاط �سعفهم، ورغم �سرعة 

�لتنفيذ يف تلك �ل�سرت�تيجية، �إل �أنها عر�سة للف�سل على �ملدى �لبعيد.
اإ�شرتاتيجيــة التعقــل: وتق���وم ه���ذه �لإ�سرت�تيجي���ة على ��ستخ���د�م �لعقالنية و  )ج(  
�ملنط���ق لإقناع �لأفر�د ب�سرورة �لتغيري بتقدمي كاف���ة �ملعلومات �لد�لة على رف�ش 

�لو�قع �حلايل (عبوي، 2007، 32). 
اإ�شرتاتيجيــة الت�شــارك: و تق���وم عل���ى م�ساركة �أف���ر�د �ملوؤ�س�سة ل���الإد�رة �لعليا  )د(  
ف���ى حتديد �لأه���د�ف و �لبد�ئل، و�كت�س���اف �مل�ساكل و �ل�سعوب���ات �لتي ت�ستدعي 

�إجر�ء�ت تغيريية(  حمود، 2010،  259) . 
)6(  عنا�شر التغيري واأنواعه:

هناك �ستة عنا�سر رئي�سية لإحد�ث عملية �لتغيري هي : مو�سوع �لتغيري، و �ملغري، و 
�ملوؤيد للتغيري، و �ملحايد، و �ملقاوم، و مقاومة �ملقاومة( �حلمادي ، 1999 ، 27 ) .

وتتع���دد �أنو�ع �لتغيري �لتى تطر�أ على �ملوؤ�س�س���ات باإختالف حجمها ون�ساطاتها ومن 
�أجل �إجناح عملية �لتغيري لبد �أن ميتلك �لقائد فهمًا عميقًا و�إدر�كًا �ساماًل لطبيعة ونوع 
عملي���ة �لتغيري، وميك���ن �أن ت�سمل �أنو�ع �لتغي���ري، �لتغيري �ملت���درج ، و �لتغيري �ملرحلى، و 

�لتغيري �جلذرى (جر�د�ت و�آخرون ، 2013 ،  30 ).
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 وهناك من ي�شنف التغيري اإىل م�شتويات مثل :) امل�شعلي ، 1433( ) اخلطيب ، 2003 ( .
• �لتغي���ري �لإ�سرت�تيج���ى : ويت�سمن هدف �ملوؤ�س�سة ور�سالته���ا وفل�سفتها وقيمها، 	

و�سيا�سة عملها . 
• �لتغيري �لوظيفى : ويرتبط بالنظم و�لإجر�ء�ت و�لهياكل و�لأ�ساليب.	
• �لتغيري �ل�سامل و�لتغيري �جلزئى.	
• �لتغي���ري �ملادي و�لتغيري �ملعنوي: ويتمث���ل فى �لتغيري �لهيكلي و�لتقني، و�جلانب 	

�لنف�سى و�لإجتماعي . 
• �لتغيري �ل�سريع و�لتغيري �لبطيء.	

)7(  مقاومة اإدارة التغيري و�شبل التغلب عليها: 
تعني مقاومة �لتغي���ري باإمتناع ورف�ش �لأفر�د �لمتثال �إىل �إحد�ث �لتغيري رغبة فى 
�ملحافظ���ة عل���ى و�سعيته���م ووظائفهم ( عب���وي، 2007، �ش 42)  �إذ يعت���رب ذلك �سلوكًا 

طبيعيًا يعود لعدم �لقتناع بفكرة �لتغيري.
و ميك���ن للمقاوم���ة �أن تكون من د�خ���ل �لتنظيم من طرف �لأف���ر�د �لعاملني، �أو من 
خارجه ميثله���ا �أ�سحاب �مل�سلحة �لذين يتعاملون مع �ملوؤ�س�س���ة، وميكن �أن تكون �سرية، 
وعنده���ا تكون �أ�سباب �ملقاوم���ة �سخ�سية، وميكن �أن تكون علنية، وعندها تكون �ملقاومة 
جماعية بعد �لتفاق و خلق �أ�سباب للرف�ش فى �سكل �إ�سر�بات �أو �نخفا�ش معدل �لإنتائج 

.(Barabel,2006, p407)أو �لقيام بعمليات �لتخريب�
وهنــاك عــدة عوامل ت�شعل عمليــة املقاومة للتغيري من اأهمهــا: )ال�شيد، 2007، 

.)100-101
• فر�ش �لتغيري على �لأفر�د و �جلماعات يجعلهم يرونه تهديد� ملر�كزهم .	
• �لتنظي���م غري �لر�سمى، حيث يعمد �إىل �إث���ارة �ل�سكوك فى نو�يا �لإد�رة و �إبر�ز 	

�لحتمالت �ل�سلبية .
• ت�س���كل ر�أي جماع���ي �سد �لتغيري حيث �إن �ملقاومة �جلماعي���ة للتغيري �أقوى من 	

مقاومة �لأفر�د .
• وت�سمل �أ�سباب مقاومة �لتغيري �حلالية و�ملتوقعة: (�سربى، 2009�، 113)	
• �خلوف من �خل�سارة �ملادية: حيث ي�سود �لعتقاد باأن �أعباء عملية �لتغيري �ستقع 	

عل���ى �إد�ري �مل�ستويات �لو�سطى و�لعاملني، وه���ذ� �سيتحول �إىل خوف ومقاومة 
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�سديدة بالتايل للتغيري.
• �ل�سع���ور باخلوف من فقد�ن �ملن�سب: قد يتطلب �لو�سع �جليد تو�سيفًا وظيفيًا 	

ُين�سيء �لتز�مات، وهذ� ما يدفع �لبع�ش على �ل�سك يف قدر�تهم لاللتز�م بهذه 
�ملعايري، وبالتايل �لتخوف من فقد�ن �ملن�سب.

• �خل���وف �لجتماعّي: قد يفر����ش �لتغيري �لتنظيمي �أن يف�س���ل �لفرد عن فريق 	
�لعم���ل �لذي تربطه ب���ه عالقات �إن�سانية مميزة، وحتى ق���د يفر�ش عليه �لعمل 

مبعزل عن �لآخرين.
• غي���اب �لثق���ة مع قيادي �لتغيري:  فقل���ة �لثقة يف قيادي �لتغي���ري و�ل�سلبية معهم 	

يجعل �لأفر�د يرف�سون �ملهام �لتي ُتوكل �إليهم يف �إطار �لتغيري.
• �لثقاف���ة �لفردية: قد تتعار����ش بع�ش حماور �لتغيري مع ثقاف���ة �لفرد و�أبعادها 	

�حل�سارية، وهذ� ما ليجعله مرتاحًا يف عملية �لنخر�ط يف هذ� �لنهج �جلديد.
و جدير بالذكر �أن مقاومة �لتغيري ل تكون �سلبية فى جميع �لأحو�ل، فيمكن �أن تكون 
�يجابية �إذ� كانت عو�ئده ل تغطي تكاليفه �ملادية و �ملعنوية و �سلبية فى حال ما �إذ� كانت 

نتائجه فى �سالح �ملوؤ�س�سة، وتتمثل �يجابيات �ملقاومة فى(عبوي، 2007، 43) : 
• �إجبار �إد�رة �ملنظمة على تو�سيح �أهد�ف �لتغيري و و�سائله و �آثاره ب�سكل �أف�سل .	
• �لك�سف عن عدم فعالية عمليات �لت�سال و بالتايل نقل غري جيد للمعلومات .	
• �لتحليل �لدقيق للنتائج �ملبا�سرة و غري �ملبا�سرة �ملرتقبة من �لتغيري . 	
• �لك�سف عن �ل�سغوطات فى عملية معاجلة �مل�سكالت و �تخاذ �لقر�ر�ت فى �ملوؤ�س�سة . 	

ولعل من �أهم طرق �حلد من مقاومة �لأفر�د للتغيري ما يلي: (عبد �لباقي ، 2004، 369)
• �إبالغ �لأفر�د بالتغيري قبل حدوثه و�سرح �أهد�فه لهم .	
• �إ�سر�ك �لأفر�د �لذين �سيتاأثرون بعملية �لتغيري يف ت�سميم وتنفيذ عملية �لتغيري .	
• ت�سجيع �لأفر�د ودعمهم �أثناء عملية �لتغيري وم�ساعدتهم على �إز�لة �خلوف و�لقلق .	

وهناك �سبع مر�حل للتغلب على مقاومة �لتغيري، وهي: �لإت�سال لالإقناع، و�مل�ساركة، 
و�لوع���د بالدعم و�مل�ساعدة على �لتكي���ف، و �لتفاو�ش، و �ملن���اورة، و �لإلز�م �ل�سمني �أو 

�ل�سريح، و �لنقل و�لف�سل و�لتعيني( م�سطفي ،2005 ، 505 � 507 ).
 وهن���اك �سبل �أخ���رى تتمثل يف: �لتثقي���ف و �لت�سال، ويزيد ه���ذ� �لأ�سلوب �لرغبة 



429
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /�سالح بن حممد الدو�سري  

ل���دى �لعامل���ني فى �إحد�ث �لتغي���ري بعد �قتناعه���م ب�سرورته، بحيث ياأخ���ذ عدة �أ�سكال 
�إم���ا �ملناق�س���ة �لفردية، �أو توزيع �لتقارير، ويتم ��ستخد�م ه���ذ� �لأ�سلوب فى حال ق�سور 
�ملعلوم���ات حول �له���دف من �لتغي���ري (خمت���ار، 2009، 302)، و�مل�سارك���ة و �لإدماج، و 
تتمثل فى م�ساركة �لأفر�د فى عملية �لتغيري من بد�يتها وذلك باإقناعهم باأهمية �لتغيري 
بالن�سب���ة له���م و�أن جناحه يتوقف عليهم( �لعطي���ات،2006، 115)، و�لت�سهيل و �لدعم، 
ويت���م ذلك ت�سهيل ودعم مر�حل �لتغيري باإع���الن خطو�ته و�مل�سئول عن تنفيذها مع منح 
ف���رتة للتاأقلم تقوم حينه���ا �ملوؤ�س�سة بتنظي���م �لتدريبات �لالزم���ة، بالإ�سافة �إىل تقدمي 
�لتحفي���ز (�لقريوين، 2008، 343)،و�لتفاو�ش و �لتف���اق، ويتم من خالل هذ� �لأ�سلوب 
�لتفاو����ش و تبادل وجهات �لنظر ما بني دع���اة �لتغيري ومقاوميه (بلوط، 2005، 348)، 
و�ل�ستغالل و�ختيار �لأع�ساء، حيث يتم �إختيار �أحد �لعاملني لالإ�سر�ف و�مل�سادقة على 
عملي���ة �لتغي���ري، ورغم �أن هذ� �لأ�سل���وب ي�سَرع عملية �لتغيري، �إل �إن���ه ي�سبب م�ساكل فى 
�ملدى �لبعيد بعد �سعور �لعاملني باأنهم ��ستغلو� (عبوي، 2007، 44)،و�ل�سلطة و �لإكر�ه، 
حي���ث حينها يت���م �إجبار �لعامل���ني على تنفيذ �لتغي���ري با�ستخد�م �لتهدي���د�ت �ل�سرية و 
�ملعلن���ة، �إل �أن���ه يوؤخذ علي���ه �نه يخلف �آثار� �سلبي���ة تتمثل فى ��ستي���اء �لعاملني من قائد 
�لتغيري(خمت���ار، 2009، 303)، و�أخ���ريً� �ختي���ار �لوقت �ملنا�سب لتطبي���ق �لتغيري، ويتم 
بناء عل���ى در��سة و�عية لكل �ملتغري�ت �ملحيطة و�لتو�فق بينه���ا و بني �ملوؤ�س�سة و�لعاملني 

بها(قنديل، 2010، 193).
)8(  جمالت اإدارة التغيري املختارة يف الدرا�شة:

مل���ا كان �ل�ساغ���ل �لرئي����ش للدر��س���ة �حلالية هو تطوي���ر �إد�رة �لتغيري ل���دى عمد�ء 
�لكلي���ات باجلامع���ات �ل�سعودية �لنا�سئة وذلك بت�سلحهم مه���ار�ت �لإبد�ع �لإد�ري، فاإنه 

يتعني تو�سيح �أي جمالت �لتغيري �سوف نن�سب عليها  جهود قيادة �لتغيري، وملاذ�؟  
ويف �حلقيقة �أن �أية جهود لإد�رة �لتغيري يف �ملوؤ�س�سة �جلامعية ت�سمل جانبني رئي�سني هما: 

• �إعادة بن���اء وهيكلة �لتنظي���م �ملوؤ�س�سي: وتت�سمن �إح���د�ث �لتغيري�ت يف �لبناء 	
�لر�سمي للموؤ�س�سة ، مبا فيها : �لتنظيم �ملوؤ�س�سي ، �جلد�ول �لدر��سية، و�لأدو�ر 

�لوظيفية.
• �إع���ادة بناء �لن�سق �لثقايف يف �ملوؤ�س�سة: وتت�سمن �إحد�ث �لتغيري�ت يف �لأنظمة 	

�ملت�سلة بالنماذج ، و�لقيم ، و�لدو�فع ، و�ملهار�ت ، و�لعالقات �لتنظيمية .
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  وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن قادة �لتغيري يركزون على �جلانب �لنفعايل �لثقايف مثل تركيزهم 
عل���ى �جلان���ب �لتنظيمي، ويتمي���زون بتاأكيدهم �لق���وي على �إجن���از ر�سالة �ملوؤ�س�س���ة ومهمتها 
�لرئي�سة، من خ���الل ��ستثمار �لفر�ش �ملتاحة لتطوير �لبنية �لتنظيمية ومناذج �لعمل و�أ�ساليب 

.Fultan,1998, 6لأد�ء، �إ�سافة �ىل تعزيز �لثقافة �مل�سرتكة و�لعمل �جلماعي �لتعاوين�
وبن���اًء عل���ى ما �سبق فاإن �لدر��سة �حلالية �سوف ترك���ز جهودها على جمالت �أربعة 
لإد�رة �لتغي���ري يف �جلامع���ات �ل�سعودية �لنا�سئة ، روع���ي يف �ختيارها �أن متثل �جلانبني 
�لتنظيم���ي و�لثقايف يف �ملوؤ�س�س���ات �جلامعية . وهذه �ملجالت ه���ي : (�لتغيري يف �لهيكل 

�لتنظيمي – �لتغيري �لثقايف – �لتغيري �ل�سلوكي – �لتغيري �لتكنولوجي)
وفيما يلي تف�شل الدرا�شة للمحاور ال�شابقة:

 )اأ( التغيري يف الهيكل التنظيمي:
يعترب �لهيكل �لتنظيمي �لر�بط �لأ�سا�سي ما بني �لعملية �لإد�رية و�جلهاز �لتنفيذي 
لها بحيث تتحدد جودته مبرونته لينا�سب �لتغري�ت �مل�ستمرة على م�ستوى �ل�سرت�تيجية، 

�لتكنولوجية و بنية؛ �أي هيكلة �ملوؤ�س�سة .
ويعرف �لهيكل �لتنظيمي ب����" جمموعة �لطرق �لتي يتم مبوجبها تق�سيم �لعمل �إىل مهام 
و��سح����ة وحمددة من �جل حتقيق �لتن�سيق بينه����ا". (�ل�سامل، 2005، 143)  �أو هو " �لتوزيع 
�لثابت ن�سبيًا لأدو�ر �لعمل و �لو�سائل �لإد�رية �لذي يولد منطًا من ن�ساطات �لعمل �ملرت�بطة و 
يتيح للموؤ�س�سة ت�سيري �أن�سطتها و �لتن�سيق بينها و �ل�سيطرة عليها ". (فرحات، 2008، 61).
وهو من ناحية ثالثة "�لآلية �لر�سمية �لتي يتم من خاللها �إد�رة �ملوؤ�س�سة عرب حتديد 

خطوط �ل�سلطة و �لت�سال بني �لروؤ�ساء و �ملروؤو�سني" (�سوي�سي، 2009، 88)
وُيعنى الهيكل التنظيمي باملهام الأتية:

• تق�سيم �لعمل و توزيع �ملهام و �مل�سوؤوليات .	
•  �لتن�سيق و خلق �لتكامل بني �لن�ساطات �ملختلفة .	
• �إن�ساء �لعالقات بني �لأفر�د و �ملجموعات و �لأق�سام.	
• جتميع و توزيع �ملو�رد ح�سب �حلاجة �إليها.	

و يق�س���د بالتغيري �لتنظيمي �إيج���اد منظمة �أكرث �سرعة و متا�سكًا، و كفاءًة و فعاليًة 
و �سفافي���ًة و ��ستد�م���ًة، وميكن تعريف �لتغيري �لتنظيم���ي بالتحول �جلذري �أو �لتدريجي 
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 ،(Barabel,2006، pp386) للهي���اكل و�لكفاء�ت و �لذي ي�سمل عملية �لتطوير �لتنظيمي
وه���و "�جله���د �ملتو��سل لتح�سني قدرة �ملوؤ�س�سة على حل �مل�س���اكل و�لتحديد يف عملياتها 

باإحد�ث تطوير �سامل للمناخ �ل�سائد يف �ملنظمة" (عبوي، 2007، 21) .
كما يعرف �لتغري �لتنظيمي ب���: " �إحد�ث تعديالت يف �أهد�ف و �سيا�سات �لإد�رة، �أو 
يف �أي عن�س���ر من عنا�سر �لعم���ل، م�ستهدفًة �أحد �أمرين هما: مالءمة �أو�ساع �ملنظمة و 
�أ�ساليب عمل �لإد�رة ون�ساطاتها مع تغري�ت و�أو�ساع جديدة يف �ملناخ �ملحيط بها، وذلك 
بغر����ش �إحد�ث تنا�س���ق و تو�فق بني �ملنظمة وب���ني �لظروف �لبيئية �لت���ي يعمل فيها، �أو 
��ستح���د�ث �أو�ساع �إد�رية و�أ�ساليب تنظيمي���ة و�أوجه ن�ساط جديدة حتقق للمنظمة �سبقًا 
عن غريها من �ملنظمات، وتوفر له بالتايل ميزة ن�سبية متكنه من �حل�سول على مكا�سب 

وعو�ئد �أكرب" (�ل�سلمي، 2010 ،  256) .
مما �سبق ن�ستنج �أن �لتغيري �لتنظيمي هو عملية حت�سني و تطوير و �إدخال تعديالت 
عل���ى كل مايخ����ش �ملنظمات من �أه���د�ف، �سيا�سات وعنا�سر �لعم���ل بغر�ش ��ستحد�ث 
�أو�ساع د�خلية حتق���ق �لن�سجام و�لتو�فق بينها وبني �لأو�ساع �خلارجية بق�سد �كت�ساب 

ميزة تناف�سية و �لتفوق على �ملنظمات �لأخرى.
و يك���ون �لتغي���ري �لهيكلي نتاج���ًا للتغيري يف �إ�سرت�تيجي���ة �ملوؤ�س�سة باإع���ادة ت�سميم 
�لوظائف، و تق�سيم �لعمل، �أو �لتعديل يف �آليات �لتن�سيق ومناذج �لت�سال و�ل�سلطة �أو يف 
ح���ال �ندماج �ملوؤ�س�سة مع موؤ�س�سة �أخرى، �أوتو�سي���ع نطاق �لإ�سر�ف للتحول نحو �لهيكلة 

�مل�سطحة(عامر، 2001،  205).
)ب( التغيري الثقايف:

ي�س���ري مفهوم تغي���ري �لثقافة �إىل " �لتخلي ع���ن مقومات �لثقاف���ة �حلالية وحماولة 
�كن�ساب مقومات ثقافة �أخرى ك�سبيل للتغيري و�لتطوير.

وترى عماد الدين )2003( اأن ثقافة التغيري بالغة الأهمية لكونها:
• تنم���ي وعي �لفرد مب�سمون حرك���ة �لتغيري وثقافته ومغ���زى �لتحولت يف �لعلم 	

وتاأثريها على حياته.
• ت���زود �لأفر�د مبرجعي���ة ثقافية يحتكمون �إليها يف تقدي���ر �مل�سمون �لجتماعي 	

و�لإن�ساين للتغيري.
• تك�سب �لفرد كيفية �لتعامل مع �مل�ستجد�ت مبا يتو�فق وثقافته.	
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• توؤكد على نظرة �ملجتمع لعملية �لتغيري ، وتوؤكد على �ملرجعية �ملعيارية للثقافة.	
• ت�ساع���د �لفرد على �لنهو�ش بفكره وجمتمعه من خالل نظرته �ل�سمولية لعملية 	

�لتغيري �لثقايف.
)ج( التغيري التكنولوجي:

�إن �نط���الق �ملوؤ�س�سة نحو ترك �لعم���ل بالأ�ساليب �لقدمية �لتفليدية و�إحالل �لطرق 
�حلديث���ة يتطلب �بت���كار �أ�ساليب �أف�سل ل���الأد�ء،�أن تفوم �ملنظم���ة باإجر�ءعملية �لتغيري 
�لتكنولوج���ي يف �لط���رق و�لو�سائ���ل و�لإجر�ء�ت، ويك���ون �لتغيري ذ� تاأث���ري على �ل�سلوك 
�لفردي و�جلماعي، وكذلك على �لهيكل �لتنظيمي، فبيئة �لعمل تتغري عند �إدخال �لألت 
�جلديدة، و�لتي تغني عن عدد من �لأفر�د وتخت�سر مر�حل �لعمل، كما يرتتب على ذلك 
تغي���ري�ت يف �لعالقات �لجتماعية، فقد يتطلب �لتغي���ري �لتكنولوجي �لنقل �أو �ل�ستغناء 

عن بع�ش �لعاملني(�لالمي، 2007، 27).
كذل���ك يتاأث���ر �لأمان �لوظيف���ي بالتغري �لتكنولوج���ي، ملا ي�سكله م���ن خماطر مادية 
ومكت�سب���ات �سخ�سي���ة، كما �أن �لرتقي���ات وظروف �لعم���ل ميكن �أن تتاأثر به���ذ� �لتغيري 

و�أمناط �لوظيفة وحمتو�ها(عبد �لباقي، 2000، 331).
وت�سمل �لعو�مل �لتكنولوجية جممل �أنو�ع �لتجهيز�ت و�ملكائن، كذلك ي�سمل �لتغيري 
�لتكنولوجي جميع �لتح�سينات و�لتغي���ري�ت يف جوهر �ملنتجات، وب�سكل عام فاإن �لتغيري 
�لتكنولوجي ياأتي يف �سياق �أفكار ومبادر�ت تاأتي من م�ستويات تنظيمية �أدنى لتذهب �إىل 
�مل�ستوي���ات �لأعلى للم�سادقة عليه���ا ومتابعة تنفيذها، وهنا تلع���ب �خلربة �لتكنولوجية 
للعامل���ني يف �مل�ستوي���ات �لأدنى ك���رو�د لالأفكار لإح���د�ث تغي���ري�ت تكنولوجية يف جمال 

�لعمل( �لعامري و�لغالبي، 3007، 396)
وم���ن بني �لتغ���ري�ت �لتكنولوجي���ة يف �ل�سنو�ت �لأخ���رية، هو �لتو�س���ع يف �حلو�سبة، 
حي���ث �إن �أغلب �ملنظمات �لإد�رية �ليوم لديها �أنظمة معلومات �إد�رية متطورة متكن من 

�لتو��سل �لفعال مع �جلهات �ملركزية باأقل جهد و�أ�سرع وقت.
)د( التغيري ال�شلوكي:

يعت���رب �لعن�س���ر �لب�س���ري هو �لعن�س���ر �حليوي يف �ملنظم���ة، ومن ثم ف���اإن تطويره 
وتغي���ريه �سروري ليتالءم مع �أهد�ف �ملنظم���ة و�أدو�رها و�حتياجاتها، �إن فاعلية �لتغيري 

�مل�ستهدف يقرتن مبا�سرة بدرجة �إ�سهام �لأفر�د �لعاملني يف �ملنظمة. 
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وياأخ���ذ �لتغيري هن���ا �سكل �لزي���ادة �أو �لنق�سان �إم���ا با�ستقطاب عمال���ة جديدة �أو 
ت�سري���ح وف�س���ل بع�ش �لأفر�د �أوتنمية �مله���ار�ت من خالل �لرب�م���ج �لتدريبية، �أو يتجه 
�لتغي���ري نحو ثقافة �لأفر�د بالتغي���ري يف �سلوكياتهم لتنمية قد�رتهم �لإبد�عية وتطويرها 
(بل���وط، 2005، 343)، و�لتغي���ري يف �لعن�سر �لب�سري بال�س���كل �ل�سابق يت�سمن ناحيتني 

هما: �لتغيري �ملادي ، و�لتغيري �لنوعي.
وب�س���كل عام فاإن �لأفر�د �لذين لديه���م �إح�سا�ش بالإلتز�م ويكونو� يف و�سع �مل�سوؤلية 
�سوف يرون �أن �لتغيري فر�سة، �أما هوؤلء �لذين يكونون غري ر�غبني فاإنهم يرونه تهديد، 
و ميك���ن �لق���ول �أن �أي موؤ�س�سة �سوف تت�سم���ن خليطًا من هوؤلء �لذين ي���رون �أن �لتغيري 
�سل�سل���ة تبد�أ من �خلوف وتنته���ي بكونه فر�سة، وهوؤلء �لذين يقاومون �لتغيري خا�سة �إن 

كانو� جمربين على هذ� �لتغيري( �لعليم و�ل�سريف، 2009 ، 323 )
ولع���ل �أ�سعب �أنو�ع �لتغي���ري يف �لعن�سر �لب�سري هو حماول���ة تغيري قيمه و�جتاهاته 
و�أمن���اط �سلوكه وقناعاته و�لتي �ساحبنه طيلة حيات���ه ، فاأ�سعب تغيري هو تغيري �لإن�سان 
بالإن�س���ان، ولع���ل منط �لقي���ادة يعترب مهما يف ه���ذ� �ل�سدد، حيث ين���وع يف �أ�ساليبه مع 
�لب�س���ر وفق���ًا للمو�قف و�لظ���روف، و�ختيار �لأ�سل���وب �لأن�سب يف �للحظ���ة �ملنا�سبة وفق 

�لظروف �ملو�تية ومع �ل�سخ�ش �ملنا�سب.
وبعد، فهذه �أهم �ملحاور �لتي �أخ�سعتها �لدر��سة للبحث، و�لتي �ستكون حماور �أ�سا�سية 
يف �جلزء �مليد�ين منها، ول يغيب عن �لذهن �أن �لتغيري على م�ستوى �أي حمور من �ملحاور 
�ل�سابق���ة �سينتج تغيري�ت يف �ملحاور �لأخرى، باعتب���ار �أن �لعالقة تفاعلية بينها، فالنظام 

يت�سكل من كيانات ترت�بط بعالقات وظيفية تخدم �أهد�ف وغايات �ملنظمة.



434
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

دور الإبداع الإداري يف اإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�شعودية النا�شئة

المبحث الثاني
الإجراءات املنهجية للدرا�شة

)1( جمتمع وعينة الدرا�شة:
متثل جمتم���ع �لدر��سة يف �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش بثالث م���ن �جلامعات �حلكومية 
�ل�سعودي���ة �لنا�سئ���ة وهي(جامع���ة جنر�ن– جامع���ة �سقر�ء�جامعة �جل���وف)، روعي يف 
�ختيارها �أن متثل ثالث نطاقات �أكادميية جغر�فية متنوعة، يف �جلنوب و�لو�سط و�ل�سمال، 
و ق���د �سملت عينة �لدر��سة �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش من جميع �لكلي���ات �لإن�سانية و�لعملية 
و�لتطبيقية و�ل�سحية باجلامعات �لثالث �ملختارة، و�لبالغ عددهم (4626)، منهم 1336 
يف جامع���ة جن���ر�ن، و1762 يف جامع���ة �سقر�ء، و 1528 يف جامعة �جل���وف، ووفقًا ملعادلة 
"��ستيفن ثامب�سون" يف �ختيار حجم �لعينة من جمتمعات �لأ�سل، فاإنه ميكن �سحب عينة 
ع�سو�ئي���ة ممثلة لهذ� �ملجتمع بحيث "ل يقل عدد �ل�ستبانات �ملطبقة عن (353) ��ستبانة 
بن�سبة ثقة 95% ومب�ستوى معنوية 5%، عندما يزيد جمتمع �لأ�سل عن (4000) فرًد� وهي 
نف����ش نتيجة �جلد�ول �لإح�سائية ل� "كريج�سى ومورجان، ووفقًا للمعادلة �ملذكورة ت�سبح 

عينة �لدر��سة على �جمايل �لفئات �لثالث (353) يف حدها �لأدنى.
و�لعين���ة ب�سكلها �حل���ايل ع�سو�ئية طبقية، فه���ي ع�سو�ئية لأنه روع���ي يف �ختيارها 
تطبي���ق �ملنهجية �ملعروفة يف �ختيار �لعينات �لع�سو�ئية، وهي طبقية لأنها �سملت �أع�ساء 
هيئ���ة تدري����ش من �لدرجات �لعلمي���ة �ملختلفة، كما �سملت نطاق���ات �أكادميية وجغر�فية 
متنوع���ة، كما �سمت �لعينة �أع�ساء هيئة تدري�ش من �لذكور و�لإناث، وقد بلغ عدد �أفر�د 
�لعين���ة �لذين خ�سعو� للدر��س���ة (470) فردً� من �جلامعات �لثالث، وذلك بعد ��ستبعاد 

�ل�ستمار�ت �خلاطئة و�لتي مل ت�سلم.
)2( اأداة الدرا�شة )ال�شتبانة( : 

مر �إعد�د �ل�ستبانة مبرحلتني للو�سول بها �إىل �سورتها �لنهائية �ل�ساحلة للتطبيق، 
فاأما �ملرحلة �لأوىل : فت�سمنت �ل�ستبانة يف �سورتها �لأولية عدد (78) فقرة، مت عر�سها 
عل���ى بع�ش �أ�سات���ذة �لإد�رة و�لتخطيط �لرتبوي لإبد�ء �لر�أي يف م���دى منا�سبة �لعبار�ت 
و �رتباطه���ا مبو�س���وع �لدر��سة، و �أم���ا �ملرحلة �لثانية : فت�سمن���ت مر�جعة �ل�ستمار�ت و 
در��س���ة ما بها من ملحوظات، حيث مت ��ستبعاد بع����ش ��لفقر�ت و �إعادة �سياغة �لبع�ش 
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�لآخ���ر و �إ�ساف���ة فقر�ت مل تكن مت�سمنة بال�سورة �لأولية لال�ستبانة، و يف �سوء هذ� فقد 
ظه���رت �ل�ستبان���ة يف �سورتها �لنهائية مت�سمنة (66) فق���رة موزعة على  ت�سعة حماور،  
منها خم�سة حماور لالإ بد�ع �لإد�ري وهي ( �لطالقة – �ملرونة – �لأ�سالة –  �حل�سا�سية 
للم�س���كالت � �لتحليل و�لربط ) وق���د ت�سمنت (30) فقرة بو�قع �ستة فقر�ت لكل حمور، 
ومنه���ا �أربع���ة حم���اور  لإد�رة �لتغي���ري ه���ي �لتغي���ري( �لهيكل���ي � �لثق���ايف –  �ل�سلوكي� 
�لتكنولوجي ) وقد ت�سمنت ( 36) فقرة بو�قع  ت�سعة فقر�ت لكل حمور، وقد �سملت بد�ئل 
�ل�ستجاب���ة يف �ل�ستبان���ة، خم�س���ة بد�ئل هي ( كبرية جدً�– كب���رية�  متو�سطة – قليلة 

جدً� � قليلة)، وقد مت �إعطاء درجات لهذه �لبد�ئل من 5 �إىل 1 على �لتو�يل. 
 )ا( �شدق الأداة : 

ال�شدق الظاهري:  
للتاأكد من �سدق �لأد�ة مت عر�سها على جمموعة من �ملحكمني وهم �أ�ساتذة يف جمال 
�لإد�رة و�لتخطي���ط �لرتب���وي، للتاأكد من قدرتهما على قيا�ش م���ا �أعدت من �أجله ومدى 
�رتب���اط �لعبار�ت بكل حم���ور من �ملحاور �لكلية، و جاءت ن�سب���ة �تفاق عالية و�سلت �إىل 
(97%) ، ح���ول �سياغة عب���ار�ت �ل�ستبانة و �رتباط �لعبار�ت باملحاور، و قد مت مر�جعة 

�سياغة بع�ش �لعبار�ت طبقًا لآر�ء �لأ�ساتذة �ملحكمني، و �أجريت �لتعديالت �لالزمة .
�شدق ) الت�شاق الداخلي ( : ) ن = 300 ( 

• �أجري ح�ساب �ل�سدق بطريقة �لت�ساق �لد�خلي على عينة قو�مها ( 300 ) ثالثمائة 	
م���ن �أع�ساء هيئة �لتدري�ش من �جلامع���ات �لثالث ( من د�خل �لعينة �لكلية) ، و مت 
ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل مفردة و �لدرج���ة �لكلية للمحور �لذي تنتمي 

�إليه ، وقد �أ�سفرت نتيجة معامالت �لرتباط على :
•  �أن جمي���ع  جمالت ��ستبانة �لإبد�ع �لإد�ري �خلم�س���ة قد حققت �رتباطات د�لة مع 	

�لدرج���ة �لكلية لال�ستبانة عن���د م�ستوى دللة 0.01  وتر�وح���ت معامالت �لرتباط 
ب���ني ( 0.820 – 0.936 ) مم���ا يدلل �أي�سًا على �أن �ل�ستبان���ة يف �سورته �لنهائية 
تت�سم بدرجة عالية من �سدق �لت�ساق �لد�خلي، كما ي�سري ذلك �إىل �أن جميع فقر�ت 

وجمالت �ل�ستبانة ت�سرتك يف قيا�ش مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري لدى �أفر�د �لعينة.
• �أن جمي���ع حماور ��ستبان���ة �إد�رة �لتغيري قد حققت �رتباطات د�لة مع �لدرجة �لكلية 	

لال�ستبانة، و تر�وح معامل �لرتباط بني ( 0.179 ، 0.575 ) بالن�سبة للمحور �لأول 
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( �لتغي���ري �لهيكل���ي)  و تر�وح ب���ني (0.189 ، 0.471 ) بالن�سب���ة للمحور �لثاين ( 
�لتغيري �لثقايف ) و تر�وح بني (0.196 ،0.453) بالن�سبة للمحور �لثالث ( �لتغيري 
�لتكنولوج���ي ) ت���ر�وح ب���ني (�0.189 0.471) بالن�سبة للمحور �لر�ب���ع ( �لتغيري 

�ل�سلوكي) و جميعها د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى (0.05) .
• كم���ا �أج���ري �أي�سًا ح�ساب معام���ل �لرتباط بني درج���ة كل مف���ردة و �لدرجة �لكلية 	

ل���الأد�ة يف ��ستبانت���ي �إد�رة �لتغيري و��لب���د�ع �لإد�ري، وقد ت���ر�وح معامل �لرتباط 
بني(0.718 ، 0.771) وجميعها د�لة �إح�سائيًاعند م�ستوى (0.01)

)ب( ثبات الأداة :
�أج���ري ح�ساب ثبات �لأد�ة بطريقة كرونباخ �ألفا على عدد (300) من �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ش باجلامعات �لثالث من د�خل �لعينة �لكلية، وكانت معامالت �ألفا كما يو�سحها 

�جلدولني �لتاليني :
جدول رقم )1(

يبني معامات كرونباخ األفا بني الدرجات الكلية للمجالت مع الدرجة الكلية لا�شتبانة
التغيري الثقايفالتغيري يف الأفرادالتغيري التكنولوجيالتغيري الهيكلياإدارة التغيري

0.6350.4410.4060.477معامل �ألفا
�حل�سا�سية ��لأ�سالة�ملرونة�لطالقة�لإبد�ع �لإد�ري

للم�سكالت
�لتحليل 
و�لربط

0. 0907. 0933. 0820. 0.936923معامل �ألفا

وكم���ا هو و��سح م���ن �جلدول (1) �أن كل �لقيم على درج���ة مقبولة من �لدللة مما 
يجعلنا نطمئن لثبات �لأد�ة.

)3( الأ�شاليب الإح�شائية :
مت ��ستخد�م برنامج �لرزم �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية SPSS حل�ساب �ملعامالت 

�لح�سائية �لتالية :
• معامل �رتباط بري�سون ؛ للتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي لال�ستبانة. 	
• معادلة كرونباخ �ألفا ؛ حل�ساب �لثبات .	
• �ملتو�سطات �حل�سابية و �لنحر�فات �ملعيارية. 	
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• معام���ل �رتباط بري�س���ون ؛ للك�سف عن �لعالقة بني متغ���ريي ( �لإبد�ع �لإد�ري 	
و�إد�رة �لتغيري) .
)4( املعيار الإح�شائي:

ي���ود �لباح���ث �أن ي�سري بد�ية �أن���ه لتحديد طول خاليا �ملقيا����ش �خلما�سي (�حلدود 
�لدنيا و�لعليا) ثم تق�سيمه على عدد خاليا �ملقيا�ش للح�سول على طول �خللية �ل�سحيح، 
بعد ذلك مت �إ�سافة هذه �لقيمة �إىل �أقل قيمة يف �ملقيا�ش(�أو بد�ية �ملقيا�ش وهي �لو�حد 

�ل�سحيح) وذلك لتحديد �حلد �لأعلى لهذه �خللية.
طول �لفئة = (�أكرب قيمة� �أقل قيمة) ÷ عدد بد�ئل �لأد�ة = (�5 1) ÷ 5 = 0.80
و�جلدول �لتايل يو�س���ح  �ملعيار �لح�سائي لتوزيع للفئات وفق �لتدرج �مل�ستخدم يف 

�أد�ة �لدر��سة
جدول رقم )2( 

توزيع للفئات وفق التدرج امل�شتخدم يف اأداة الدرا�شة
قيمة املتو�شط احل�شابيوزنهاملقيا�س

من 4.20 �إىل 55مرتفعة جدً�
من 3.40 �إىل �أقل من 44.20مرتفعة
من 2.60 �إىل �أقل من 33.40متو�سطة
من 1.80 �إىل �أقل 22.60منخف�سة
من 1 �إىل �أقل من 11.80ل تتوفر 
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المبحث الثالث
عر�س وتف�شري نتائج الدرا�شة

)1( نتائج ال�شوؤال الأول ومناق�شتها :
ما م�ستوى تو�فر مهار�ت �لإبد�ع لدى عمد�ء �لكليات باجلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة 

من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟ 
لالإجابة ع���ن هذ� �ل�سوؤ�ل ق���ام �لباحث با�ستخد�م �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لنحر�ف 
�ملعياري و�لوزن �لن�سبي ل�ستجابات �أفر�د �لعينة على ��ستبيان �لإبد�ع �لإد�ري وجمالته، 

و�جلدول �لتايل يبني ذلك : 
جدول )3(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي ا�شتبانة الإبداع الإداري مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

عدد              املهارات
الفقرات

املتو�شط 
احل�شابي

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة63،8777،3�لطالقة 
منخف�سة62،5655،5�ملرونة

مرتفعة63،7674،4�لأ�سالة
مرتفعة جدً�64.2890،1�حل�سا�سية للم�سكالت

مرتفعة63،8774،2�لتحليل و�لربط
مرتفعة جدً�84 ،.304،71�لدرجة �لكلية 

يت�سح م���ن �جلدول رقم (3) �أن م�ست���وى تو�فر مهار�ت �لإب���د�ع �لإد�ري باأبعادها 
�خلم�س���ة لدى عمد�ء �لكليات من وجه���ة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري����ش (مرتفعة جدً�) ، 

وترتيب جمالت �لإبد�ع �لإد�ري كما يلي : 
 ج���اءت "��حل�سا�سي���ة للم�س���كالت يف �ملرتب���ة �لأوىل "مبتو�سط ح�ساب���ي (4،28 ) 
بدرجة مرتفعة جدً�، يليها " �لتحليل و�لربط " مبتو�سط ح�سابي (3،87) بدرجة مرتفعة 
، ويليها " �لطالقة " مبتو�سط ح�سابي (3،87) بدرجة مرتفعة ، ثم " �لأ�سالة " مبتو�سط 

ح�سابي(3،76) بدرجة مرتفعة ، و�أخريً� " �ملرونة " (2،56) بدرجة منخف�سة.
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ورمب���ا تاأخر مهارة �ملرون���ة للمرتبة �لأخرية، قد يرجع  �إىل من���ط �سخ�سية �لعميد 
�ل���ذي يف�س���ل �للتز�م �حل���ريف لتعليم���ات �جلامعة ، وق���د يرجع �إىل قل���ة �ل�سالحيات 
�ملمنوح���ة لعمد�ء �لكليات من قبل �إد�رة �جلامعة وهذ� يجعل تفكري عميد �لكلية حمدود 
ول يعطيه م�ساحة كافية للتفكري بامل�سكالت و�لق�سايا �لتي قد تنجم عن �سعف مرونته، 
على �عتبار �أن �مل�سكلة حال ظهورها ميكن ت�سديرها للجامعة لقرت�ح �حللول �ملنا�سبة، 
وهذ� باأي حال من �لأحو�ل لي�ش يف م�سلحة �لكلية ول �لعاملني بها ، بل ت�سدير �مل�سكالت 
للجامعة يعترب موؤ�سرً� ل�سعف �لإد�رة، وتتفق نتائج �لدر��سة جزئيا مع نتائج در��سة ( �أبو 

هني ، 2010) ودر��سة (�لعجلة،2009) 
و�جل���د�ول �لتالي���ة تو�سح �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة و�لنحر�فات �ملعياري���ة و�لأوز�ن 

�لن�سبية لفقر�ت جمالت �لإبد�ع �لإد�ري علي �لتو�يل : 
جدول رقم )4(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات جمال الطاقة مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                     الفقراتم
احل�شابي

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة جدً�4.010.941يتمتع بقدر عال من �لثبات و�لرتيث و�حلكمة6
مرتفعة جدً�4.000.942يتحدث بلباقة وثقة ولدية �لقدرة على �لإقناع5
مرتفةع3.960.893لديه �لقدرة على �قرت�ح �حللول �ملنطقية 1
مرتفعة3.840.934يتكلم بلغة �سل�سة و مفهومة للجميع 2
مرتفعة3.740.955لديه من �لبد�ئل و�ملقرتحات ما يو�سل للحل 4
مرتفعة3.650.906تتجدد �أفكاره  با�ستمر�ر وبطريقة ملحوظة3

يت�س���ح من �جل���دول (4) �أن �ملتو�سط �حل�سابي ملظاهر جم���ال �لطالقة من وجهة 
نظ���ر �أع�س���اء �لهيئ���ة �لتدري�سية ب���ني ( 3،56 �4،01)، وقد جاءت �لفق���رة رقم (6) " 
يتمت���ع عميد �لكلية بقدر ع���ال من �لثبات و�لرتيث و�حلكم���ة" يف �أعلى مر�تب �لطالقة 
مبتو�س���ط ح�سابي(4،01) بدرجة مرتفعة جدً�، ثم �لفق���رة (5) " يتحدث عميد �لكلية 
بلباقة وثقة ولدية �لقدرة على �لإقناع" مبتو�سط ح�سابي (4،00 ) بدرجة مرتفعة جدً�، 
و ق���د يرجع  ذل���ك �إىل: �أن قائد �لكلية، بحكم موقعه على ر�أ����ش �ملوؤ�س�سة، يكون يف غاية 
�حلر�ش �أل ي�سجل عليه ملحوظات من قبل �لعاملني ويريد �أن يظهر لهم باملظهر �حل�سن 
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يف ت�سرف���ه يف �لظروف �ملختلفة، ي�س���اف �إىل ذلك �أن عددً� غري قليل من قادة �لكليات 
يتمي���زون يف �لقدرة عل���ى �لتعبري لأنهم يتحدثون يف جميع �ملنا�سب���ات �لدينية و�لوطنية 
د�خ���ل ��لكلية في�ستطي���ع �لتحدث بتو�سع وثقة كبرية ، �أي�س���ًا �إ�سافة �إىل خمزون خربته 

و�حتكامه بالقياد�ت �لعليا باجلامعة.
يف حني كانت �أدين فقر�ت  جمال �لطالقة ؛ �لفقرة رقم (3) " تتجدد �أفكار عميد 
�لكلية با�ستمر�ر وبطريقة ملحوظ". بوزن ن�سبي (3،65) بدرجة مرتفعة ، و�لفقرة رقم 
(4) " ل���دى عميد �لكلية من �لبد�ئل و�ملقرتحات ما يو�سل للحل " بوزن ن�سبي(3.74) 
بدرج���ة مرتفعة ، وتف�س���ري ذلك قد يرجع �إىل كرثة �لأعب���اء �لإد�رية �لتي قد حتول دون 
متابعة �جلدي���د يف �أ�ساليب �لإد�رة ومدخالتها، وميكن �لقول، بتحفظ �سديد، �أن عملية 
�ختي���ار قادة �لكليات �لنا�سئة حتديدً� قد ل تاأخ���ذ يف ح�ساباته عن�سر �خلربة و�لكفاءة 
و�لق���درة على �لقي���ادة �لبد�عية، وميكن �أن يكون ذلك ب�سبب قل���ة عدد �ملوؤهلني لتحمل 
�عب���اء �لقي���ادة، �أو ملحاولة �مل�سئول ع���ن �لختيار �إجناز ما ميكن �إجن���ازه ب�سبب �سغط 

�لوقت و حد�ثة �لن�ساء. 
جدول )5(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات جمال املرونة مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط             الفقرات م
احل�شابي

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.870.951يتكيف مع طبيعة �ملو�قف �ملختلفة يف �لعمل9
مرتفعة3.860.912يرحببالأفكار �جلديدة لتطوير �لعمل بتلقائية 7

مرتفعة3.840.973ميتلك �لقدرة علي روؤية �لأ�سياء من زو�يا خمتلفة10
مرتفعة3.771.034ي�ستمع ملقرتحات �جلميع ويتبنى �ملنا�سب منها8

مرتفعة30.966. 75ل يتع�سب لر�أيه ويعتقد يف ن�سبية �ملعرفة   11
مرتفعة05. 398. 78ل ميانع من تعديل م�سار �خلطة �أثناء �لتنفيذ12

يت�س���ح م���ن �جل���دول (5) �أن �ملتو�سط �حل�ساب���ي ملظاهر جمال �ملرون���ة من وجهة 
نظ���ر �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يرت�وح ب���ني ( 3،87 �3،75 )، وجاءت �لفقرة رقم (9) 
" يتكي���ف عمي���د �لكلية مع طبيعة �ملو�ق���ف �ملختلفة يف �لعمل " يف �أعل���ي مر�تب �ملرونة 
مبتو�س���ط ح�سابي (3،87)  بدرجة مرتفعة ، ث���م �لفقرة رقم (7) " يرحب عميد �لكلية 
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بالأف���كار �جلدي���دة لتطوير �لعم���ل بتلقائية وي�س���ر " مبتو�سط ح�ساب���ي (3،86) بدرجة 
مرتفع���ة ، وقد يرجع ذل���ك �إىل �أن ممار�سة �إد�رة �لتغيري ق���د يك�سب �لقائد �لقدرة على 
�لتكي���ف مع �لتغيري �حلادث و�ف�ساح �ملج���ال لكل �ساحب ر�أي �أن يقدم م�سورته طاملا �أنه 
ر�أي يدف���ع �لتغيري لالأمام، وتتفق نتائج هذه �لدر��سة مع نتائج در��سة ( �لعجلة ،2009) 

ودر��سة (�أبو هني ، 2010) ودر��سة (خلف ، 2010 ) 
وعل���ى �جلانب �لآخر جاء يف نهاية �لرتتيب �لفقرتان (11) و (12) و�ملتعلقتان باأن 
قائ���د �لكلية "ل يتع�سب عميد �لكلية لر�أي���ه ويعتقد يف ن�سبية �ملعرفة" مبتو�سط ح�سابي 
(3،75) بدرجة مرتفعة ، و "ل ميانع عميد �لكلية من تعديل م�سار �خلطة �أثناء �لتنفيذ" 
مبتو�س���ط ح�ساب���ي (3،78) بدرجة مرتفع���ة ، وتف�سري ذلك �أنه �أثن���اء �مل�سي يف �لتنفيذ 
للخط���ط �لتغيريية قد ل ي�ستمع قائد �لكلية للر�أي �ملخالف �أو �لر�أي �ملعدل للم�سار، رمبا 
لي����ش ع���ن قناعة بتجاهل �ل���ر�أي �ملغاير، بل من �أج���ل �ل�ستمر�ر يف �لتغي���ري، و حماولة 

�ل�ستفادة من كافة �لآر�ء يف �ملر�حل �لتالية للخطة.
جدول )6(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات جمال الأ�شالة مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                  الفقرات م
احل�شابي

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.931.041لديه خمزون خربة  ومعرفة يكفيلتوجيه �جلميع 13
مرتفعة3.850.942يتبنى �لأفكار �جلديدة و�لإبد�عات وي�سجع عليها11
مرتفعة3.820.963لديه لذكاء موقفيًا ي�ساعده على �لتعاملمع �لتحديات ب�سهولة12
مرتفعة3.791.004يعر�ش �لأفكار �جلديدة بطريقة مقنعة ومر�سية للجميع15
مرتفعة3.760.975يقرتح ويرعى�لأفكار�جلديدة لإجناز �لأعمال16
مرتفعة3.641.056يتجنب �لعميد �لأ�ساليب �لروتينية قدر �لإمكان14

يت�س���ح من �جل���دول (6) �أن  �ملتو�سط �حل�سابي ملظاهر جم���ال �لأ�سالة من وجهة 
نظ���ر �أع�ساء �لهيئ���ة �لتدري�سية يرت�وح ب���ني( 3،64 –3،94 ) بدرج���ة مرتفعة و جاءت 
�لفق���رة رق���م 13 " لدى عميد �لكلية خم���زون خربة ومعرفة يكف���ي لتوجيه �جلميع" يف 
�أعل���ى مر�تب حم���ور �لأ�سالة مبتو�سط ح�ساب���ي 3،93مي�ستوى مرتفع،  ث���م �لفقرة رقم 
11 " يتبن���ى عميد �لكلية �لأف���كار �جلديدة و�لإبد�عات وي�سجع عليها" مبتو�سط ح�سابي 
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(3،85 ) بدرج���ة مرتفعة ، وقد ترجع ه���ذه �لنتائج �إىل �أن عمد�ء �لكليات يف �جلامعات 
�لنا�سئ���ة يعرفون مدى �مل�سئولي���ة �مللقاة عليهم، باعتبارهم من يقع عل���ى ر�أ�ش �ملوؤ�س�سة 
و�جلمي���ع ينتظر منهم �لتوجيه وفتح �أبو�ب �لتغي���ري و�ل�ستمر�ر يف �لتقدم، من هنا فقد 
حر�سو� عل���ى �لت�سلح باخلرب�ت و�لتجارب وخمزون �خل���ربة �لذي ميكنهم من �لتوجيه 
و�لر�س���اد، ويف �لوق���ت نف�سه يفتحون �ملجال لكل من لدي���ه جتربة �أو فكرة تدعم �لتغيري 

وحتقق �لأهد�ف، وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��سة (�لعجلة، 2009) .
وعلى �جلانب �لآخر جاءت �لفقرتان (14) و (16) يف نهاية �لرتتيب وهما يتعلقان " 
يتجنب عميد �لكلية �لأ�ساليب �لروتينية قدر �لإمكان" مبتو�سط ح�سابي (3،64) بدرجة 
مرتفعة ، و " ينمي عميد �لكلية لدى �لعاملني �أفكار� جديدة حول طرق �إجناز �لأعمال" 
مبتو�سط ح�سابي (3،76) بدرجة مرتفعة ، وقد يرجع ذلك �إىل �أن قادة �لكليات يدركون 
�أن �ل�ستم���ر�ر يف �لعم���ل باأ�سلوب معني ، و�لتكر�ر يف �لإج���ر�ء�ت دون تغيري، قد ي�سيب 
�لعاملني بامللل و�ل�ساأم ويكف ن�ساطهم ب�سبب �لعمل �لروتيني، هذ� بال�سافة �إىل حر�ش 
�لق���ادة عل���ى فتح �ملجال �أمام �لعامل���ني لتطوير �أنف�سهم، وتتفق ه���ذه �لدر��سة مع نتائج 

در��سة (�أبوهني،2010) وتختلف مع نتائج در��سة(خلف، 2010) . 
جدول )7(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات احل�شا�شية للم�شكات مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                           الفقراتم
احل�شابي 

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.851.021بحدث معلوماته با�ستمر�ر ملو�جهة �مل�سكالت �لنا�سئة20
مرتفعة3.750.962ير�قب عملية تنفيذ �خلطة حت�سبًا مل�سكلة قد تظهر19
مرتفعة3.700.913ير�سد �لفر�ش لتطوير موؤ�س�سته ومو�جهة عرث�تها22
مرتفعة3.700.944بر�سد �لتهديد�ت �لد�خلية و�خلارجيةويو�جهها بكفاءة23
مرتفعة3.580.975يكت�سف م�سكالت �لآخرين ويزيل �أ�سباب �ل�سكوى18
مرتفعة3.570.986ي�سجع على �لدر��سات �لوقائية للت�سدي لالأزمات21
مرتفعة3.530.937يتنباأ مب�سكالت �لعمل قبل حدوثهاويجهز لها �حللول17

يت�سح من �جلدول (7) �أن �ملتو�سط �حل�سابي ملظاهر جمال �حل�سا�سية للم�سكالت 
م���ن وجهة نظر �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية  ي���رت�وح بني ( 3،53 �3،85) بدرجة مرتفعة، 



443
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

الدكتور /�سالح بن حممد الدو�سري  

و ج���اءت �لفق���رة رقم 20 " يحدث عمي���د �لكلية معلوماته با�ستم���ر�ر ملو�جهة �مل�سكالت 
�لنا�سئ���ة" يف �أعلى مر�تب �حل�سا�سية للم�سكالت ب���وزن ن�سبي (3،85)، بدرجة مرتفعة 
، ث���م �لفقرة رقم 19 " ير�ق���ب عميد �لكلية عملية تنفيذ �خلطة حت�سبًا مل�سكلة قد تظهر 
" مبتو�س���ط ح�ساب���ي (3،75) بدرجة مرتفعة ، وقد يرجع ذل���ك �إىل �أن قادة �لكليات يف 
حال���ة تناف�ش د�ئم بني بع�سهم فكل منهم ي�سعي حل�س���ول كليته على �أف�سل نتائج، ومن 
ثم ل يريد �أن يقع يف �أخطاء وم�سكالت م�ستقبلية، مما يجعلهم ي�سعون ملعرفة كل ما هو 
جديد يف �لإد�رة، بال�سافة �إىل حر�سهم على �لظهور بال�سورة �حل�سنة �أمام مروؤ�سيهم 
و�حل�س���ول عل���ى ثق���ة �لروؤ�ساء، مقبل���ة. و هذه �لنتائ���ج تتفق مع نتائ���ج در��سة (خلف ، 

2010) ودر��سة ( �لعجلة ، 2008 ) . 
وعلى �جلانب �لآخر ج���اءت �لفقرة (17) "يتنباأ عميد �لكلية مب�سكالت �لعمل قبل 
حدوثها ويجهز لها �حللول" مبتو�سط ح�سابي (3،53) بدرجة مرتفعة يف نهاية �لرتتيب، 
يليه���ا �لفقرة (21) "ي�سجع عمي���د �لكلية على �لدر��سات �لوقائي���ة للت�سدي لالأزمات" 
مبتو�س���ط ح�ساب���ي (3،57) بدرجة مرتفعة " وقد يرجع ذل���ك �إىل �أن �لقدرة على �لتنبوؤ 
بامل�س���كالت حتتاج �إىل مهار�ت عليا وتدريب �ملدر�ء با�ستمر�ر وهذ� ل يتوفر لدى �لكثري 
م���ن �ملدر�ء.�إ�ساف���ة �إىل ك���رثة �لأعباء �مللقاة عل���ى عاتقه، و�ن�سغال���ه يف �أكرث من �جتاه 

د�خل �لكلية و�جلامعة  .
جدول )8(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات جمال التحليل والربط مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط الفقراتم
احل�شابي 

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.950.821 يت�سلح مبعلومات مف�سلة حال تكليفه بعمل جديد28
مرتفعة3.900.962ين�سق بني �أدو�ر �لعاملني يف �لعمل يف تكامل وتو�زن25
مرتفعة3.890.903ينظم �أفكارهعند مو�جهة �مل�سكلة ويتوجه نحو �حلل24
مرتفعة3.860.954يحلل �مل�سكالت �إيل عنا�سرها �لأ�سا�سية قبل �قتحامها26
مرتفعة3.830.875يدرك �لعالقات بني �لأق�سام و�لوحد�ت د�خل �ملوؤ�س�سة 27
مرتفعة3.740.896يجيد �لعالقات �ل�سببية و�لربط بني �لدو�فع و�لنو�جت29
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يت�س���ح م���ن �جل���دول (8) �أن �ملتو�س���ط �حل�سابي ملظاه���ر جمال �لتحلي���ل و�لربط 
م���ن وجهة نظر �أع�س���اء �لهيئة �لتدري�سية يرت�وح ب���ني (3،95�3،74) بدرجة مرتفعة ، 
وجاءت �لفقرة رقم 28 " يت�سلح عميد �لكلية مبعلومات مف�سلة حال تكليفه بعمل جديد" 
يف �أعل���ى مر�ت���ب  �لتحليل و�لربط مبتو�س���ط �حل�سابي (3،95) بدرج���ة مرتفعة ، � ثم 
�لفق���رة رق���م 25 " ين�س���ق عميد �لكلية ب���ني �أدو�ر �لعاملني يف �لعم���ل يف تكامل وتو�زن" 
مبتو�س���ط �حل�سابي (3،90) بدرجة مرتفعة ، وق���د يرجع ذلك �إىل حر�ش قادة �لكليات 
عل���ى �سرورة حتقيق �جلاهزية �ل�سخ�سية عن���د خو�سهم لالأعمال �جلديدة حت�سبًا لآية 
مفاج���اة مل تكن يف �حل�سب���ان، و�حلر�ش على �إجناز �لأعم���ال يف وقتها �ملحدد، ي�ساف 
�إ�ىل ذل���ك و�سوح �لقدر�ت �لتنظيمي���ة لدى قادة �لكليات خا�سة �لقدر�ت �لتن�سيقية بني 

�لعاملني قبل و�أثناء �لتنفيذ.
وعل���ى �جلانب �لآخر ج���اءت �لفقرة (29) " يجيد عميد �لكلي���ة �لعالقات �ل�سببية 
و�لرب���ط ب���ني �لدو�فع و�لن���و�جت " مبتو�سط �حل�سابي (3،74) يف نهاي���ة �لرتتيب بدرجة 
مرتفع���ة ، يليه���ا �لفقرة (27) " يدرك عمي���د �لكلية �لعالقات ب���ني �لأق�سام و�لوحد�ت 
د�خ���ل �ملوؤ�س�سة " مبتو�س���ط �حل�سابي (3،83 )، بدرجة مرتفع���ة ،"وقد يرجع ذلك �إىل 
حد�ثة عهد بع�ش عمد�ء �لكليات �لنا�سئة بالفنيات �لعليا لالإد�رة �لعلمية �ملبدعة، حيث 

�إن �إدر�ك �لعالقات بني �لأ�سياء مهارة تفكري عليا تتطلب تدريب ومر�ن.
)2( نتائج ال�شوؤال الثاين ومناق�شتها:

� ما درجة ممار�سة قادة �لكليات يف �جلامعات �حلكومية �ل�سعودية �لنا�سئة لإد�رة 
�لتغيري من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟

لالإجاب���ة على هذ� �ل�س���وؤ�ل قام �لباحث با�ستخد�م �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لإنحر�ف 
�ملعي���اري و�لوزن �لن�سبي ل�ستجابات �فر�د �لعين���ة على ��ستبانة �إد�رة �لتغيري، و�جلدول 

�لتايل يبني ذلك :
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جدول رقم )9(
ا�شتجابات اأفراد العينة علي حماور اإدارة التغيري مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات احل�شابية 

والنحرافات املعيارية

عدد املحور
الفقرات

املتو�شط 
الدرجةالرتبةالإنحراف املعيارياحل�شابي

مرتفعة93،7469،2�لتغيري يف �لهيكل �لتنظيمي
مرتفعة92،4828،4�لتغيري يف �لتكنولوجيا

مرتفعة93،0156،3�لتغيري �ل�سلوكي
مرتفعة94،8191،1�لتغيري �لثقايف
مرتفعة،363،4266�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول (9) �أن درجة ممار�سة �أ�سالي���ب �إد�رة �لتغيري لدى قادة كليات 
�جلامع���ات �لنا�سئ���ة م���ن وجهة نظ���ر �أع�ساء هيئ���ة �لتدري����ش جيدة مبتو�س���ط ح�سابي  
(3،42) بدرجة مرتفعة ، هذ� وترتبت جمالت ��ستبانة �أ�ساليب �إد�رة �لتغيري كما يلي :

• ج���اءت ممار�سات قادة �لكليات باجلامع���ات �لنا�سئة يف جمال �لتغيري �لثقايف �أعلى 	
مر�ت���ب �أ�ساليب �إد�رة �لتغيري مبتو�سط ح�سابي ( 4،81)  بدرجة مرتفعة جدً�، يليه 
�ملمار�سات يف جمال �لتغيري يف �لهي���كل �لتنظيمي مبتو�سط ح�سابي(3،74) بدرجة 
مرتفع���ة ، وجاء �لتغي���ري �ل�سلوكي يف �ملرتب���ة �لثالثة للممار�س���ات ميتو�سط ح�سابي 
(3،01) بدرج���ة مرتفعة ، ويف �ملرتبة �لأخ���رية ملمار�سات قادة �لكليات جاء �لتغيري 

�لفني �أو �لتكنولوجي " مبتو�سط ح�سابي(2،48) مب�ستوى منخف�ش.
• وفيم���ا يتعل���ق بت�سدر ممار�سات ق���ادة �لكليات يف جم���ال �لتغيري �لثق���ايف يف �أعلى 	

مر�ت���ب �أ�ساليب �إد�رة �لتغيري، فيمكن �إرجاع���ه �إىل �حلر�ش على تكوين وعي ثقايف 
ع���ام من �ساأنه تثبيط حدة مقاومة �لتغيري، وتغيري �إجتاهات �ملحايدين ليكونو� قوى 
د�فع���ة للتغري يف كلياتهم، هذ� بالإ�سافة �إىل حر�ش قادة �لتغيري على ت�سجيع �لعمل 
ب���روح �لفري���ق و �لعمل �جلماعي و توفري جو من �لألفة و �لخاء بني �لعاملني وتعزيز 
�ل�سلوك �لإيجابي لديهم جتاه �لكلية و �د�رتها مما يحقق �هد�ف �لعملية �لتعليمية .

• وتتفق هذه �لنتائج مع بع�ش نتائج در��سة (�لهبيل ، 2008) و �لتي �أظهرت �أن درجة 	
ممار�سة مديري �ملد�ر����ش �لثانوية يف تقدمي منوذج �سلوكي يحتذى به كانت بدرجة 

عالية جدً� .
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• وفيم���ا يتعلق بدرجة ممار�سة قادة �لكليات للتغيري �لفني �أو �لتكنولوجي، و�لذي جاء يف 	
�ملرتب���ة �لأخرية، فاإن هذ� يرجع �إىل حد�ئة هذه �جلامعات من ناحية، و�سعف مهار�ت 
��ستخ���د�م �لتكنولوجيا لدى عدد غري قليل من من�سوبيه���ا من ناحية �أخرى، فقد تتوفر 

�لتكنولوجيا ولكن يعوزها �لعن�سر �لب�سري �لقادر على ��ستخد�مها بكفاءة وفعالية .
و�جلد�ول �لتالي���ة تو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية و�لأوز�ن �لن�سبية لفقر�ت كل جمال 

من جمالت ��ستبانة ��ساليب �إد�رة �لتغيري على �لتو�يل :
جدول رقم )10(

اإ�شتجابات اأفراد العينة علي حمور التغيري يف الهيكل التنظيمي مرتبة تنازليًا ح�شب 
املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                                 الفقراتم
احل�شابي 

النحراف 
الدرجةالرتبة املعياري

مرتفعة جدً�4.060.891تر�جع �إد�رة �لكلية �لهيكل �لتنظيمي ب�سكل دوري ومدرو�ش4
مرتفعة3.970.942 جترى تغيري�ت جوهرية يف �لهيكل �لتنظيمي لتح�سني �لأد�ء3
مرتفعة3.930.853يتم ��ستحد�ث وحد�ت جديدة ملو�كبة �لتغيري�ت �لبيئية5
مرتفعة3.690.964تبدل �لكلية خطوط �لت�سال بني �أق�سامها بدقة ووعي9
مرتفعة3.680.835تقيم �لكلية هيكلها �لتنظيمي با�ستمر�ر7
مرتفعة3.660.907تعمل �لكلية على دمج �لأق�سام �ملتناظرة وغري �ملتناظرة2
مرتفعة3.660.856تغري �لكلية يف وحد�تها �لإد�رية و�لتعليمية6
مرتفعة3.660.948تطور �لكلية هيكلها �لتنظيمي وفقًا ملتطلبات �لعمل8
مرتفعة3.611.039يتغري �لهيكل �لتنظيمي با�ستحد�ث �أو تعليق �أق�سام �أكادميية1

يت�س���ح من �جل���دول (10) �أن �ملتو�سط �حل�سابي ملظاهر �لتغي���ري يف �لهيكل �لتنظيمي 
م���ن وجهة نظر �أع�س���اء �لهيئة �لتدري�سية  ي���رت�وح ب���ني (3،61– 4،06) بدرجة مرتفعة ، 
وج���اءت �لفقرة رقم(4) " تر�جع �إد�رة �لكلية �لهيكل �لتنظيمي ب�سكل دوري ومدرو�ش" يف 
�أعل���ى مر�ت���ب عملية �لتغيري �لهيكلي مبتو�سط ح�ساب���ي (4،06)بدرجة مرتفعة ، ثم �لفقرة 
رق���م (3) " جترى تغيري�ت جوهرية يف �لهيكل �لتنظيمي لتح�سني �لأد�ء" مبتو�سط ح�سابي 
(3،97) بدرجة مرتفعة ، وقد يعزو �لباحث ح�سول �لفقرتني على �أكرث درجة ممار�سة �إىل 
حر�ش قادة �لكليات على حتقيق �جلاهزية يف �لهيكل �لتنظيمي من حيث �ملر�جعة �مل�ستمرة 

له، و �إجر�ء �لتغيري�ت �لالزمة وفقًا لها، حتقيقًا حل�سن �سري �لعملية �لتعليمية .
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يف حني كانت �أدين �لفقر�ت، �لفقرة رقم (1) " يتغري �لهيكل �لتنظيمي با�ستحد�ث 
�أو تعلي���ق �أق�سام �أكادميية " يف �أدنى �ملر�تب مبتو�س���ط ح�سابي ( 3،61) بدرجة مرتفعة 
، ث���م �لفقرة رقم(8)"تطور �لكلي���ة هيكلها �لتنظيمي وفقًا ملتطلب���ات �لعمل" مبتو�سط 
ح�ساب���ي (3،66) بدرج���ة مرتفع���ة ، وق���د يرج���ع ذل���ك �إىل �سع���ف �إملام ق���ادة �لكليات 
باملتغ���ري�ت �خلا�سة مبو�جهة فتح �أو تعليق �أق�سام �أكادميية بالكلية و�إحد�ث تغيري�ت يف 
�لهيكل �لتنظيمي وفقًا لها، �أو �أن هذ� �لأمر يحتاج مو�فقة �جلهات �لأعلى، و�خل�سية من 
�لت�سرع يف مثل هذه �لأمور خا�سة �أن عملية �لتغيري حتتاج لوقت وجهد م�ساعف و�لعدول 

عنه من قبل �جلهات �لعليا قد ي�سعب �لأمر على قادة �لكليات.
جدول رقم )11(

ا�شتجابات اأفراد العينة على حمور التغيري التكنولوجي مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                          الفقراتم
احل�شابي 

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.950.871ت�ستوعب �لكلية �لتقدم بو�سائل �لت�سال �حلديئة12
مرتفعة3.860.892تغري وحتدث �لكلية بر�مج �لتكنولوجيا �مل�ستخدمة 11
مرتفعة3.770.973تي�سر �لكلية ��ستخد�م �لنرتنت لطالبها و من�سوبيها15
مرتفعة3.690.924تغري �لكلية �لأجهزة �لتكنولوجية ملو�كبة �لتغري�ت13
مرتفعة3.680.945تقتني �لكلية �أحدث �لأ�ساليب �لتكنولوجية يف �لت�سال14
مرتفعة3.631.026تقدم �لكلية خدماتها للم�ستفيدين با�ستخد�م �لتكنولوجيا10
مرتفعة07. 397. 61توجد وحدة خا�سة بالتكنولوجيا ومعاجلتها17
مرتفعة18. 301. 59ير�فق �إدخال تكنولوجيا حديثة بر�مج تدريبية عليها18
مرتفعة19. 303. 56يو�كب �إدخال �لتكنولوجيا �أمان للعاملني ومكت�سباتهم16

يت�س���ح من �جلدول (11) �أن �ملتو�س���ط �حل�سابي ملظاهر حمور �لتغيري �لتكنولوجي 
م���ن وجهة نظر �أع�ساء �لهيئ���ة �لتدري�سية  ترت�وح بني ( 3،95 – 3،56) بدرجة مرتفعة 
، و ج���اءت �لفقرة رقم (12) �أعلى �لفق���ر�ت " ت�ستوعب �لكلية �لتقدم بو�سائل �لت�سال 
�حلديئ���ة " مبتو�س���ط ح�ساب���ي (3،95) بدرج���ة مرتفعة ، ثم �لفقرة رق���م (11) " تغري 
وحت���دث �لكلي���ة بر�مج �لتكنولوجي���ا �مل�ستخدم���ة"" مبتو�سط ح�ساب���ي (3،86) بدرجة 
مرتفعة ، وقد يرجع ذلك �إىل وعي قادة �لكليات مبتابعة �مل�ستجد�ت يف جمال �لت�سالت 
�حلديث���ة، باعتب���اره �أمر بالغ �لأهمية، خا�س���ة �أن معظم �جلامع���ات �لنا�سئة بها كليات 
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بعي���دة ع���ن �إد�رة �جلامعة، ومن ثم فقد �ن�سغل قادة �لكلي���ات بتحقيق �لت�سال �لناجح 
عن طريق تكنولوجيا �لت�سال مع �لإد�رة �لعامة للجامعة.

يف ح���ني كانت �أدنى �لفق���ر�ت: �لفقرة رقم (16) " يو�كب �إدخال �لتكنولوجيا �أمان 
للعامل���ني ومكت�سباته���م" يف �أدنى �ملر�تب مبتو�س���ط ح�سابي 3،56بدرج���ة مرتفعة ، ثم 
�لفق���رة رقم (18) " ير�فق �إدخ���ال تكنولوجيا حديثة بر�م���ج تدريبية عليها" مبتو�سط 
ح�ساب���ي (3،59) بدرج���ة مرتفع���ة ، وقد يرجع ذل���ك �إىل غياب روؤية وع���دم �جلاهزية 
ل���دى عدد غ���ري قليل من ق���ادة �لكليات للتغلب على م���ا ميكن �أن يح���دث بالن�سبة لكثري 
م���ن �لعاملني بالكلية �لذين �عت���ادو� ��ستخد�م �لأ�ساليب �لتقليدي���ة يف عملهم، ومن ثم 
ف���اإن �إدخ���ال �لتكنولوجيا يتطلب تدريبهم عليها مع �عطائه���م �لوقت �لكايف لتقانها، �أو 

تعوي�سهم باأعمال �أخرى ل تتطلب فهم ودر�ية و��سعة بالعمليالت �ملعقدة للتكنولوجيا.
جدول )12(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي فقرات جمال التغيي رال�شلوكي مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                       الفقراتم
احل�شابي 

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة جدً�4.120.911تخ�س�ش �لكلية جزءً� من ميز�نيتها للنهو�ش بالأفر�د21
مرتفعة جدً�4.080.842توؤمن �إد�رة �لكلية باأهمية �لتغيري لتح�سني �لأد�ء 19
مرتفعة3.890.933تنظم �لكلية بر�مج تدريبية متنوعة تدعم �لتغيري يف �لأفر�د20
مرتفعة3.830.944ي�سجع �لإد�رة على تطوير �ملناخ �ملدر�سي �لد�عم للتغيري26
مرتفعة3.791.035ت�سجع �لإد�رة �لأفر�د على �ل�ستفادة من �خلرب�ت 22
مرتفعة3.790.876تقدم �لإد�رة حو�فز مادية ومعنوية تدعم �لتغيري 23
مرتفعة3.760.967ت�سجع �لإد�رة من�سوبها  ملو��سلة �لتعليم و�لرتقي 18
مرتفعة08. 393. 72ت�سجع �لإد�رة على �لعمل بروح �لفريق و�لعمل �جلماعي24
مرتفعة09. 391. 69ت�ساعد �لإد�رة على مو�جهة �لتحديات �ملعوقة للتغيري 25

يت�س���ح من �جل���دول (12) �أن �ملتو�س���ط �حل�سابي ملظاهر جمال تغي���ري �لأفر�د من 
وجه���ة نظ���ر �أع�ساء �لهيئ���ة �لتدري�سية قد تر�وج ب���ني (3،69– 4،12)  م���ا بني مرتفعة 
ومرتفعة جدً�، و جاءت �لفقرة رقم (21) " تخ�س�ش �لكلية جزءً� من ميز�نيتها للنهو�ش 
بالأفر�د" يف �أعلى �ملر�تب مبتو�سط ح�سابي (4،12)  ثم �لفقرة رقم 19 " توؤمن �لإد�رة 
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باأهمية �لتغيري لتح�سني �لأد�ء " مبتو�سط ح�سابي (4،08) بدرجة مرتفعة جدً� ، وتف�سري 
ذل���ك ه���و �أن �لقائد �لناجح ي�س���ع يف �عتباره �أهمية �لنهو�ش بالعن�س���ر �لب�سري �لد�عم 
للتغي���ري خا�س���ة �أن معظ���م �جلهود �ملبذول���ة قد يكون م�سريه���ا �ل�سياع م���امل ي�ساندها 
عن�سر ب�سري و�ع وفعال وموؤمن بالتغيري ، ولهذ� حر�ش قادة �لكليات على حتقيق ذلك.

يف حني كانت �أدنى �لفقر�ت، �لفقرة (25) " ت�ساعد �لإد�رة على مو�جهة �لتحديات 
�ملعوق���ة للتغيري" يف �أدن���ى �ملر�تب مبتو�سط ح�سابي (3،69) بدرج���ة مرتفعة ، و�لفقرة 
رقم (24) " ت�سجع �لإد�رة على �لعمل بروح �لفريق و�لعمل �جلماعي" مبتو�سط ح�سابي 
 (3،72)بدرجة مرتفعة ، وتف�سري ذلك ميكن �أن برجع �إىل غياب �ملفهوم �ل�سامل للتغيري 
و�أهمي���ة �لحاطة بكافة �أبعاده �لظاهرة و�لباطنة، وق���د ترتب على ذلك �إهمال مو�جهة 
�لتحديات �لتي تعرت�ش �لأفر�د �أثناء �مل�سي يف عملية �لتغيري تاركني لكل فرد مو�جهتها 
بنف�سه وهذ� �لأمر ي�سعب على �لكثري خا�سة �إذ� تطلب خماطبة �جلهات �لعليا �أو توفري 

ميز�نية �أو بر�مج تكنولوجية �أو تدريب.
جدول )13(

ا�شتجابات اأفراد العينة علي حمور التغيري الثقايف مرتبة تنازليًا ح�شب املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية

املتو�شط                        الفقراتم
احل�شابي 

الإنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة جدً�4.180.841حتر�ش �إد�رة �لكلية على تغيري �لقيم و�ملعتقد�ت با�ستمر�ر33
مرتفعة جدً�4.050.942يتم تغيري ثقافة �لكلية وفق �أهد�فها �لعامة28
مرتفعة جدً�4.030.893جت�سد �لكلية �لثقافة �ملوؤ�س�سية لدى من�سوبيها29
مرتفعة جدً�4.030.884تطور �لكلية من ثقافتها لتتو�فق مع م�سالح وثقافة �لعمالء32
مرتفعة3.980.825تعدل �لكلية ثقافتها با�ستمر�ر وفق �لثقافة �ملجتمع27
مرتفعة3.961.006ت�سكل ثقافة �مل�ستفيدين �أ�سا�سًا لتعديل ثقافة �لكلية 35
مرتفعة3.950.997حتر�ش �لكلية على بلورة ثقافة خا�سة بها و متيزها36
مرتفعة3.891.018تغيري ثقافة �ملوظف من �ساحب �سلطة �إىل مقدم خدمة34
مرتفعة3.840.939تبني ثقافة �لدعم و�مل�ساركة لتقليل مقاومة �لتغيري31
مرتفعة3.810.9010دعم ثقافة �لخال�ش و�جلدية و�لتفاين يف �لعمل28
مرتفعة3.811.0511دعم ثقافة �لثقة و�لحرت�م و�لتناف�ش �مل�سروع بني �لعاملني30
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يت�س���ح من �جلدول (13) �أن �ملتو�سط �حل�ساب���ي ملظاهر جمال �لتغيري �لثقايف من 
وجه���ة نظر �أع�ساء �لهيئ���ة �لتدري�سية يرت�وح بني (4،18 �3،81)  بدرجة مرتفعة جدً�، 
وق���د جاءت �أعلى �لفقر�ت، �لفق���رة رقم (33) "حتر�ش �إد�رة �لكلي���ة على تغيري �لقيم 
و�ملعتق���د�ت با�ستم���ر�ر" مبتو�سط ح�سابي قدره (4،18) بدرج���ة مرتفعة جدً�، و�لفقرة 
رق���م (28) "يت���م تغيري ثقافة �لكلية وف���ق �أهد�فها �لعامة" مبتو�س���ط ح�سابي (4،05) 
بدرج���ة مرتفعة جدً� ، وتف�سري ذل���ك يرجع �إىل حر�ش قادة �لكليات على �لتغيري �لقيمي 
�لد�ف���ع للتغيري يف �ملن���اخ �لعام للكلية ، حي���ث �إن وجود ثقافة تقليدي���ة قدمية لدى عدد 
غ���ري قليل من من�سوبي �لكلية يقف حجر عرثة �أمام �أي تغيري وتطوير ، ولذلك ، فعلى ما 
يب���دو، �أن قادة �لكليات �أدركو� ذلك و�ن�سغلو� به حر�سًا منهم على �إحد�ث نقلة نوعية يف 

كلياتهم يقودها �لعن�سر �لب�سري حامل ثقافة �لتغيري ومنفذها.
و ج���اءت �أدنى �لفقر�ت؛ �لفقرة رقم (30) " دعم ثقافة �لثقة و�لحرت�م و�لتناف�ش 
�مل�س���روع ب���ني �لعامل���ني"   مبتو�سط ح�ساب���ي(3،81) بدرجة مرتفعة يليه���ا �لفقرة رقم 
(28)"دع���م ثقافة �لخال�ش و�جلدية و�لتفاين يف �لعم���ل" مبتو�سط ح�سابي (3،81)  
بدرجة مرتفعة وتف�سري ذلك يرجع �إىل �أن عدد من قادة �لكليات مل يدرك �أهمية حتقيق 
ج���و �لألفة و�لح���رت�م �ملتبادل بني �لعاملني على تنوعهم بالكلي���ة، ورمبا يرجع ذلك �إىل 
�عتب���ار قادة �لكلي���ات �أن هذ� �لأمر موج���ود بالفعل ول يحتاج لتاأكي���د منهم، نا�سني �أنه 
يف �سب���اق �لعمل قد تخرج �ملناف�سة ع���ن حدودها �مل�سروعة وتتحول ل�سر�ع يوقف حركة 

�لتغيري ويجمده.
ثالثًا: نتائج ال�شوؤال الثالث ومناق�شتها: 

ه���ل توج���د عالقة �رتب���اط  د�ل���ة �ح�سائية بني م�ست���وى ممار�سة عم���د�ء �لكليات 
باجلامع���ات �لنا�سئ���ة لأ�ساليب �إد�رة �لتغي���ري وبني درجة توفر مه���ار�ت �لإبد�ع �لإد�ري 

لديهم من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ش ؟
لالإجاب���ة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل، مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل من �أ�ساليب 
�إد�رة �لتغي���ري باأبعاده���ا ودرجتها �لكلي���ة ، و�لإبد�ع �لإد�ري ودرجاته���ا باأبعادها �لكلية، 

و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك : 
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جدول ) 14 (
العاقة بني حماور مهارات الإبداع الإداري واإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات 

ال�شعودية النا�شئة

التغيري الأبعاد
الهيكلي

التغيري 
التكنولوجي

التغيري 
ال�شلوكي

التغيري 
الثقايف

الدرجة 
الكلية

0.833 **0.809 **0.734 **0.691 **0.706 **�لطالقة
0.842 **0.817 **0.746 **0.702 **0.733 **�ملرونة

0.870 **0.741 **0.831 **0.971 **0.743 **�لأ�سالة
0.813 **0.755 **0.705 **0.7.3 **0.674 **�حل�سا�سية للم�سكالت

0.809 **0.780 **0.692 **0.671 **0.705 **�لتحليل و�لربط
0.921 **0.877 **0.816 **0.814 **0.783 **�لدرجة �لكلية

0.01 ≤ **                        0.05 ≤ *  
قيم���ة (ر) �جلدولي���ة عند (د .ح = 520 عند م�ستوى دللة 0.05= 0.088 ، وعند 

م�ستوى 0.01 = 0.115 
بالنظ���ر يف �جل���دول (14) يتبني وجود عالقة موجبة ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى 
0.01 ، ب���ني جمي���ع �أ�سالي���ب �إد�رة �لتغي���ري ودرجتها �لكلي���ة، وبني �لإب���د�ع �لإد�ري مبجالته 
ودرجته �لكلية، وتتفق هذه �لنتائج مع ما تو�سلت �إليه در��سة(�سقورة ، 2012)، وهذه �لنتيجة 
توؤكد �أن عملية �لتغيري عملية �إبد�عية قبل �أن تكون نوعًا من �أنو�ع �لتطوير، فالتغيري ما هو �إل 
�أح���د مظاهر ونو�جت �لإب���د�ع، �إذ� ما توفر وو�سع مو�سع �لتنفيذ، ف���اإذ� �أمتلك عمد�ء �لكليات 
مه���ار�ت �لإبد�ع �لإد�ري ومتكن���و� من تطبيقها يف عملهم، فقد ي�سل���و� �إىل تغيري ينقلهم من 
حالته���م �ملقبول���ة �إىل حال���ة من�سودة، كما �أن���ه �إذ� �أر�د �لعميد �لتغي���ري يف عمله عليه �متالك 
مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري، ليجد يف نف�سه قائد مبدع بعيد عن �جلمود و�لرتابة و�لروتني �ملزعج.

تو�شيات الدرا�شة :
 يف �شوء نتائج هذه الدرا�شة يو�شي الباحث مبا يلي :

ت�سهي���ل تبادل �خل���رب�ت بني �جلامع���ات �لنا�سئة و�جلامعات �ملركزي���ة لدعم �إد�رة . 1
�لتغيري و�لبد�ع �لإد�ري.

حتقيق �لتنمية �ملهنية �مل�ستد�مة لعمد�ء �لكليات باجلامعات �لنا�سئة مل�ساعدتهم يف . 2
�كت�ساب مهار�ت �لإبد�ع �لإد�ري وممار�ستها و تبني �إد�رة �لتغيري.



452
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العـــــــــدد )17( ، حمـــــــرم 1440هـ

دور الإبداع الإداري يف اإدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�شعودية النا�شئة

دع���م قادة �لتغي���ري باجلامعات �لنا�سئ���ة بت�سهيالت مادية وتقني���ة ت�ساعدهم �إد�رة . 3
�لتغيري و�لإبد�ع �لإد�ري.

حتفيز قادة �لكليات �ملبدعني ماديًا ومعنويًا.. 4
تبن���ي �سيا�سة لتكليف عمد�ء �لكليات ت�سع يف �عتبارها قدر�تهم �لإبد�عية وقدرتهم . 5

على �إد�رة �لتغيري.
��ستحد�ث مرك���ز لإد�رة �لتغيري و�لإبد�ع يف �جلامعات �لنا�سئة يتبع لوكيل �جلامعة . 6

للتطوير و�جلودة.
زيادة �ل�سالحيات �ملمنوحة لعمد�ء �لكليات، و�إلغاء كل ما يقيد قدر�تهم �لإبد�عية . 7

�لد�عمة لالإد�رة �لتغيري.
توعي���ة �لقياد�ت �لإد�ري���ة �لعليا باجلامع���ات �لنا�سئة ب�سرورة تبن���ي مدخلي �إد�رة . 8

�لتغيري و�لإبد�ع �لإد�ري. 
تبن���ي �جلامع���ة �لنا�سئة  ثقافة �لتغيري و�لدفع لتحقيق���ه، و زيادة قدرة �لكليات على . 9

�لتح�سني �لذ�تي.
�إعد�د معايري وموؤ�سر�ت و��سحة لقيا�ش �لأد�ء وتقومي �آد�ء �لكليات، ومدى حاجتها للتغيري ونوعه.. 10
 ت�سمي���م �لرب�مج �لتدريبية �لالزمة لتطوير �أد�ء عمد�ء �لكليات فى �سوء متطلبات . 11

�إدر�ة �لتغيري، و�لتن�سيق مع جهات متخ�س�سة فى تقدمي هذه �لرب�مج .
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

ملخ�س الدرا�شة
��ستهدف���ت �لّدر��سة تقدمي ت�س���ّور مقرتح لت�سمنِي ثقافة حق���وق �لإن�سان يف مقرر�ت 
�للغة �لعربية باملرحلة �لثانوية؛ ولتحقيق ذلك؛ ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لّتحليلي، 
و�أعّد قائمة مب�سامني �لثقافة �حلقوقية �لالزمة لطالب �ملرحلة �لثانوية، و��ستمارًة لتحليل 
�ملحتوى، مّت يف �سوئها حتليل حمتوى جميع مقرر�ت �للغة �لعربية بالنظام �لف�سلي �لثانوي 
، وعدده���ا (18) مقّررً�. و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن عدد تكر�ر�ت �مل�سامني �حلقوقية 
يف جمي���ع �ملقرر�ت �لتي مّت حتليلها بلغ (1611) تكر�رً�، توّزعت على �لنحو �لآتي (1208) 
تكر�رً� للم�سامني �لأ�سا�سية و�ملدنية بن�سبة قدرها (%74.98) ، و(319) تكر�رً� للم�سامني 
�لقت�سادي���ة و�لجتماعية بن�سب���ة قدرها (%19.80) و(84) تك���ر�رً� للم�سامني �ل�سحية 
و�لبيئي���ة بن�سبٍة قدرها (5.21%). و�أ�سارت �لنتائ���ج �إىل �أن مقرر�ت �للغة �لعربية مل ُتر�ِع 
�لت���درج و�لّت���و�زن يف معاجلة �مل�سامني �حلقوقّية من م�ستوى لآخ���ر من م�ستويات �لدر��سة 
باملرحل���ة �لثانوية، �أو على م�ست���وى كل مقرر على ِحَده، حيُث �ّت�س���م ت�سمينها بالع�سو�ئية، 
وع���دم �لتخطي���ط، وقّدمت �لدر��سة ت�س���ّورً� مقرتحًا ملعاجلة جو�ن���ب �لق�سور �لتي ك�سف 
عنه���ا �لتحلي���ل. ومن �أب���رز �لّتو�سيات: �إع���ادة �لنظر يف مق���رر�ت �للغة �لعربي���ة باملرحلة 
�لثانوي���ة، بحي���ث يت���ّم ت�سمينها �مل�سام���ني �حلقوقية �لتي مل َت���ِرد �أو كان م�ست���وى ورودها 
منخف�سًا، وتدريب خمططي وو��سع���ي �ملناهج و�ملقّرر�ت �للغوية على كيفية ت�سمني ثقافة 
حق���وق �لإن�سان، و�لإفادة يف ذلك من �لّت�سّور �ملقرتح �لذي قّدمته �لدر��سة �حلالية، وبناء 
قو�ئم متدرجة للم�سامني �حلقوقية �لتي ينبغي ت�سمينها يف مقرر�ت �للغة �لعربية مبر�حل 
�لتعلي���م �لع���اّم، و�ل�ستفادة يف ذلك م���ن قائمة �مل�سامني �حلقوقية �لت���ي قّدمتها �لدر��سة 
�حلالي���ة، وعْقد دور�ت تدريبية ملعلمي �للغ���ة �لعربية باملرحلة �لثانوية فيما يتعّلق باملهار�ت 
�لالزمة لتدري����ش �مل�سامني �حلقوقية.و�قرتح���ت �لدر��سة �إجر�ء بح���وث م�ستقبلية منها: 
حتلي���ل مقرر�ت لغت���ي يف �سوء �مل�سام���ني �حلقوقية �ملنا�سبة لط���الب �ملرحلتني �لبتد�ئية 
و�ملتو�ّسط���ة، م�ستوى وعي طالب �ملرحلة �لثانوي���ة بامل�سامني �حلقوقية �لو�ردة يف مقرر�ت 
�للغ���ة �لعربية، �ل�سرت�تيجيات �لّتدري�سية و�لتقوميي���ة �لتي ي�ستخدمها معلمو �للغة �لعربية 

يف �ملرحلة �لثانوية ومدى �رتباطها مب�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان.
Abstract

The study aimed to present a proposed Conceptualization for 
including the culture of human rights in Arabic language courses in the 
secondary stage; To achieve this, the researcher used the analytical 
descriptive method and prepared a list of the content of human rights 
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

culture needed for secondary students, and a content analysis form, 
in the light of which the content of all Arabic language courses was 
analyzed in the secondary semester system, which is (18) courses.

The results of the study indicate that the number of recurrences of 
human rights content in all the courses analyzed was (1611), distributed 
as follows (1208) recurrences for basic and civil content by (74.98%), 
(319) recurrences for economic and social content by (19.80%) ,and 
(84) recurrences for the health and environmental content by (5.21% )

The results indicated that the Arabic language courses did not take 
into account the graduation and balance in processing human rights 
content from level to level of study levels in the secondary stage, or 
at the level of each course, where the inclusion was random and not 
planned. The study presented a proposed conceptualization to address 
the shortcomings identified by the analysis.

Among the most important recommendations of the study are: re-
examination of Arabic language courses in the secondary stage, so that 
they are included the human rights content that has not been received 
or received at low levels, training planners and developers of curricula 
and language courses on how to include a culture of human rights, taking 
advantage of the proposed vision presented by the current study, and to 
build progressive lists of human rights content that should be included in 
Arabic language courses in general education stages. Taking advantage 
of the list of rights content presented by the current study, and to hold 
training courses for teachers of the Arabic language at the secondary 
stage regarding the skills necessary to teach the content rights

مقدمة الدرا�شة:
ة �ملعا�سرة،  تتبّو�أ حقوق �لإن�سان مكانًة مركزيًة يف �سّلم �هتمامات �ملجتمعات �لإن�سانيَّ
بو�سفه���ا مطلب���ًا ملّحًا من مطالب �لإ�سالح و�لّتنمي���ة، �إذ ل ميكن �أن يتحّقَق لأيِّ جمتمٍع 
منوٌّ و�زدهاٌر �إّل من خالل حماية تلك �حلقوق، و�ملحافظة عليها، خ�سو�سًا يف ظّل ع�سٍر 

ر�عات ب�ستى تاأثري�تها وتد�عياتها. م�سطرٍب، تتز�يُد فيه وترية �حلروب و�ل�سِّ
ومن���ذ �أْن ب���زغ فج���ُر �لهتمام بالثقاف���ة �حلقوقية، حم���ل �أن�ساُرها عل���ى عو�تقهم 
م�سوؤولّيَة ن�سرها، و�لعمل على ت�سكيل وعٍي جمعٍي، من خالل �إن�ساء �جلمعيات و�ملنظمات 
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

َج ه���ذ� �حلر�ك �ملكّثف  �لر�عي���ة له���ا، و�ملد�فعة عنه���ا يف �سّتى �أ�سقاع �ملعم���ورة، وقد ُتوِّ
Hu-  باإعالٍن عامليٍّ حلقوق �لإن�سان، ما لِبَث �أْن �أُْتِبَع باإن�ساء منظمة مر�قبة حقوق �لإن�سان
man Rights Watch ، وهي منظمة دولية غري حكومية، معنيَّة بالدفاع عن تلك �حلقوق، 

وحمايتها، ون�سرها، ورفع م�ستوى �لوعي بها.
وق���د �أولْت �ململك���ة �لعربية �ل�سعودّية �بو�سفها �إحدى �ل���دول �لفاعلة على �ل�سعيد 
�لّدويل� حقوَق �لإن�سان �هتمامًا متز�يدً�، من خالل �سّن �لت�سريعات و�لأنظمة و�لقو�نني 
�لت���ي حتفظها، م�ستِمدًة ذلك من تعاليم �لدين �لإ�سالم���ي �لقومي، ومتو�كبًة مع �ملبادئ 
ْتها �لهيئات و�ملنّظم���ات �لعاملّية، ومل تتوّقف  و�ملعاي���ري �ملنّظمة حلق���وق �لإن�سان �لتي �أقرَّ
جه���ود �ململك���ة عند ه���ذ� �حلّد، ب���ل م�ست قدم���ًا يف �ّتخاذ �إج���ر�ء�ٍت وتد�ب���ري لتعزيز 
ه���ذه �حلقوق، منه���ا: �ملو�فقة على ِقيام جمعيٍة وطنيٍة حلق���وق �لإن�سان عام (1425ه�) 
تاله���ا �إن�س���اء هيئٍة وطني���ٍة ُتعَنى بهذه �حلقوق ع���ام (1426ه�) �أُطِل���ق عليها ��سم هيئة 
حق���وق �لإن�س���ان، وهي جهٌة م�ستقل���ٌة ت�ستهدف ن�ْس���ر ثقافة حقوق �لإن�س���ان، وجتذيرها 
يف �لوع���ي �لجتماع���ي، و�لعم���ل عل���ى تعزيزها، وحمايته���ا، ومتكني �أف���ر�د �ملجتمع من 

ممار�ستها(�ل�سمري،1432ه�:17).
عيد �لرتبوي، �أولت �ل�سيا�سة �لعامة للتعليم باململكة حقوق �لإن�سان قدرً�  وعل���ى �ل�سّ
م���ن �لهتمام، يتجّل���ى ذلك من خالل تركيزها على عدٍد من �ملب���ادئ و�لأهد�ف �لعاّمة 
ف �ملتعلمني مبا لهم من حقوق، وما عليهم من و�جبات؛ مبا مُيّكنهم من �إقامة  �لت���ي ُتعرِّ
ز � بجالء�  حياٍة �جتماعيٍة، ي�سودها �لوّد، و�لحرت�م(�حلقيل،2011م:130). وهذ� ُيرْبِ
�أهمية �لدور �لرّتبوي لإعد�د �لطالب �إعد�دً� قائمًا على معرفة هذه �حلقوق وممار�ستها، 

�إذ بدون ذلك تفقد هذه �حلقوق قيمتها، وتظلُّ جمّرد �سعاٍر نظريٍّ بعيدً� عن �لو�قع.
ومل ت���اأُل وز�رة �لتعلي���م جهدً� يف جت�سيد تل���ك �لّتوجهات على �أر����ش �لو�قع، وذلك 
م���ن خالل قيامها بتفعيل عدٍد من �لرب�مج �لتي ت�ستهدف ن�ْسر �لثقافة �حلقوقية وزيادة 
م�ست���وى �لوع���ي به���ا، وممار�ستها؛ من خ���الل �ل�سر�كة م���ع بع�ش �لهيئ���ات و�جلمعيات 
ل���ة، وه���ي � مبو�ز�ة ذلك� تقوم بتطوير �ملناه���ج �لدر��سية، وحتديثها حتديثًا  ذ�ت �ل�سِّ
م�ستمرً�؛ مبا يتو�فق مع متطلبات �لع�سر ومقت�سياته �ملرتبطة بحقوق �لإن�سان؛ �نطالقًا 
من �ل���ّدور �ملوؤّثر للمناهج �لدر��سي���ة، بو�سفها �أد�ًة رئي�سًة يف حتقي���ق �لّتنمية �لإن�سانّية 

�ل�ّساملة مبختلف �أبعادها ومر�ميها(�لزهر�ين و�لفهد،1434ه�:48).
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ل كث���رٌي م���ن �لرّتبويني على �ل���ّدور �لرّتب���وي يف َن�ْس���ِر م�سام���ني ثقافة حقوق  وُيع���وِّ
�لإن�س���ان لدى �لط���الب و�للتز�م بها، من خ���الل �ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��سي���ة، �إذ ُيَعدُّ 
�إدماج �لثقافة �حلقوقية يف مناهج �لّتعليم �لعاّم هدفًا ��سرت�تيجيًا، و�سمانًة مهمًة تكفل 
ممار�س���ة هذه �حلقوق، فاحرت�م �لطالب لها، و�لتز�مه بها، مرهوٌن مبعرفتها، و�لوقوف 

.(Flowers,2017:34 سحاتة،2008م:340؛ فالتة،1430ه�:7؛�)على م�سامينها
ُز م���ا �سبق ذكره، �ل���ّدور �ملركزي �ل���ذي ت�سطلع به �ملناه���ج �ملدر�سية يف ن�ْسر  وُي���رْبِ
�لّثقاف���ة �حلقوقي���ة، بو�سفه���ا و�سيلة رئي�سة ميكن م���ن خاللها جت�سيد تل���ك �مل�سامني، 
 Burridge, و�إك�سابها للطالب ب�سورٍة فاعلة من خالل �أبعاٍد معرفيٍة، ومهاريٍة، ووجد�نيٍة

.& Chodkiewicz,2017:459

وتنف���رد مناه���ج �ملرحلة �لثانوي���ة �على وجه �خل�سو����ش� باأدو�ٍر موؤّث���رٍة يف تنمية 
�سخ�سيات �لطالب، وت�سكيل �سلوكّياتهم، وزيادة م�ستوى وعيهم بامل�سامني �حلقوقية، من 
خالل �إعد�دهم ملتطّلبات �حلياة وخدمة �ملجتم���ع(وز�رة �لرتبية و�لتعليم،1435ه�:9). 
�نطالق���ًا م���ن �أّن تلك �مل�سامني لي�ست حكرً� على مقّرٍر بعين���ه، بل ميكن بّثها وت�سمينها 
يف جمي���ع �ملق���رر�ت �لدر��سية(�ل�سبي���ح وزمالوؤه،1429ه����:57؛ �إبر�هي���م و�حلديب���ي، 
2011م:53؛ �لرتك���ي،2017م:14). وت�ستل���زم طبيع���ة ه���ذه �لأدو�ر حتدي���ث �ملق���رر�ت 
�لدر��سي���ة مب�سامني حقوقية متجددة، ت�سهم يف تي�س���ري �أد�ئها بكفاءة وفاعلية، ب�سورٍة 
تنعك�ش على �لطالب، وجتعلهم �أكرث �إح�سا�سًا مب�سئولياتهم وحقوقهم، وتعّزز من �سعيهم 

نحو ممار�ستها و�للتز�م بها.
وم���ن ب���ني تل���ك �ملق���رر�ت، حتظ���ى مق���ّرر�ت �للغ���ة �لعربي���ة باأهمي���ٍة خا�س���ٍة يف 
م�سم���ار �لرتبية �حلقوقي���ة، تنبثق من �أهّمية �للغ���ة ذ�تها، بو�سفها ناقل���ًة للفكر، و�أد�ًة 
للتغي���ري و�لتفك���ري، وو�سيل���ًة للتعبري و�لإف�ساح ع���ن تلك �حلقوق (ف���رج، 1998م:126؛ 
م ح�سارٌي �أ�سيٌل، قادر – بكل �قتد�ر  �ل�سربيني،2009م:157). وهي � قبل ذلك كله – ُمقوِّ
� عل���ى �لوفاء بتلك �مل�سامني �حلقوقي���ة، و�لتعبري عنها (طعيمة و�لناقة، 2009م:22). 
�لأمر �لذي يحّملها �أدو�رً� متز�يدًة فيما يتعلق بتعزيز م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان لدى 
عموم �لطالب، خ�سو�سًا مع تع���ايل �لأ�سو�ت �ملطالبة ب�سرورة �نفتاح �ملقرر�ت �للغوية 
على خمتلف �مل�سامني �حلياتية، و�لق�سايا �حلقوقية (�ملحبوب،2009م:234؛ �لبابطني 

(AboRezeq,2016,12؛McPherson&Mazza,2014:95 و�ملقبل،1433ه�:62؛
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وي�ستدعي ما �سبق �سرورة �إعادة �لنظر يف و�قع مقّرر�ت �للغة �لعربية وتقدمي �لروؤى 
�لّتطويري���ة؛ مبا ي�سم���ن �إ�سهامها �لفاع���ل يف ن�ْسِر �لثقافة �حلقوقي���ة، خ�سو�سًا يف ِظلِّ 
�إ�سارة تقرير �خلطة �لعربية للرتبية عل���ى حقوق �لإن�سان (20009م�2014م) �ل�سادر 
عن جامع���ة �لدول �لعربية �إىل �أّن ت�سمني �لثقافة �حلقوقي���ة يف �ملقرر�ت �لدر��سية ُيعُدّ 
�إح���دى �أب���رز �لإ�سكاليات �ملرتبط���ة بتعليمها، من حي���ث ماهّية تل���ك �مل�سامني، وكيفية 
معاجلته���ا وتقدميه���ا، فت�سمني تلك �حلق���وق يف �ملناهج �لّدر��سية يت���مُّ على حّد و�سف 
�لغري���ب (2002م) "ب�س���ورة عر�سية، ولي�س���ت مق�سودًة �لبّتة، لي�س���ت يف ذهن و��سع 

�ملنهج ول يف ذهن من و�سع �لّت�سّور و�ملفرد�ت" �ش29
ويف �ل�ّسي���اق ذ�ت���ه، �أ�سارت در��س���ة �لبو�سعي���دي(2006م:281) �إىل غياب ملمو�ٍش 
للخط���ط �لوطنية يف جم���ال ت�سمني ثقافة حقوق �لإن�سان يف �ملق���رر�ت �لدر��سية، حيث 
ت�سيع حالٌة من �سعف �لوعي، وتديّن م�ستوى �لّتخطيط لدى و��سعي �ملقرر�ت �للغوية يف 

ت�سمني تلك �مل�سامني وتوزيعها على خمتلف �ملقرر�ت و�مل�ستويات �لّدر��سية.
لة �إىل تنظي���م لقاء�ٍت  اب���ق، بادرت ع���دٌد من �جله���ات ذ�ت �ل�سّ و�إز�ء �لو�ق���ع �ل�سَّ
وور����ش عمل لبحث �لآليَّات و�ل�ّسبل �لكفيلة بت�سمني تلك �مل�سامني يف �ملناهج و�ملقرر�ت 
�لّدر��سي���ة، فُعِق���َد يف �لكوي���ت ع���ام (2006م) لقاٌء ترب���ويٌّ نّظمته �ملنظم���ة �لإ�سالمية 
مت  للرتبي���ة و�لعلوم و�لثقافة حول حقوق �لإن�سان و�ملو�طنة يف �ملناهج �لتعليمية، كما َنظَّ
�جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�س���ان باململكة �لعربية �ل�سعودية عام (1430ه�) ندوًة حول 
تعلي���م حقوق �لإن�سان يف موؤ�س�س���ات �لتعليم �لعام، وجاء على ر�أ����ش تو�سياتهما �سرورة 
�إدم���اج م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان يف �ملقرر�ت �لّدر��سّي���ة بوعٍي وتدّرٍج وتكامٍل، من 

خالل حتديد تلك �مل�سامني، وتقدمي �لت�سور�ت �لعلمية �مل�ساِعدة على ت�سمينها.
م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها:

يف ظ���ل طبيعة �لتَّحديثات �لت���ي طالت �ملرحلة �لثانوية باململك���ة �لعربية �ل�سعودية، 
ٍد يف م�سار�تها، وتنّوٍع يف �أنظمته���ا �لدر��سية ومقّرر�تها، ويف  وم���ا متّخ�ش عنها من تع���دُّ
ظّل مو�فقة �ملقام �ل�سامي على �لبدء بتطبيق �لنظام �لف�سلي �بتد�ًء من �لعام �لدر��سي 
(1435ه�/1436ه����)، وم���ا �ساح���ب ذلك م���ن تطويٍر يف مق���رر�ت �للغ���ة �لعربية، ومع 
تز�ي���د �لأدو�ر �مللقاة على عاتق �ملق���رر�ت �لدر��سية �خ�سو�سًا مق���رر�ت �للغة �لعربية 
� يف جم���ال �لرتبية �حلقوقّية وتعلي���م ثقافة حقوق �لإن�سان، تتز�يد �حلاجة �إىل �سرورة 
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�لك�س���ف عن و�ق���ع �لثقافة �حلقوقية يف مق���ّرر�ت �للغة �لعربية �ملط���ّورة، وتقدمي ت�سور 
مق���رتح لت�سمينه���ا، ل �سيم���ا و�أنَّ �لدر��سات و�لبح���وث �ل�سابقة �ملُنَج���زة حمليًا يف هذ� 
�ملج���ال– عل���ى �لرغم من ِقّلتها� تك�سُف عن �سعف �لهتم���ام بتلك �حلقوق، ف�ساًل عن 
ع�سو�ئّية ت�سمينها، وعدم �لتخطيط لها، �إ�سافًة �إىل عدم �رتباطها مب�سفوفٍة من �ملدى 
و�لتَّتاب���ع ت�سمن تدّرجها، و��ستمر�ريته���ا، و�سموليتها من مقّرر لآخر(�ل�سبيح وزمالوؤه، 
1429ه؛ �ل�سربين���ي، 2009م؛ �ل�سلم���ي،2015م). �لأمر �لذي �نعك����ش على تديّن معرفة 

�لطالب بهذه �حلقوق، و�سعف وعيهم بها، وممار�ستهم لها(�لزكري،2015م).
و�نعك����ش �لو�قع �ملو�سوف فيم���ا �سبق على طبيعة �لّتو�سيات �ل���و�ردة يف �لدر��سات 
�ل�سابقة، فاأو�ست در��سة كٍل من �ل�سعدي (2004م) و�لأن�ساري(2004م) و�لبو�سعيدي 
(2006م) وعبد�ل���ر�زق (2007م) و�ملحب���وب (2009م) و�سق���ورة (1433ه�) �لدليمي 
و�لعمو����ش(2016م) ب�س���رورة �لهتمام بعملي���ات �لتخطيط �لو�ع���ي لإدر�ج �مل�سامني 
ق من �حلاجة �لبحثية  �حلقوقية يف �ملقرر�ت �للغوية على وجه �خل�سو�ش، وهذ� كّله ُيعمِّ
�مللّحة للتَّعّرف على و�قع تلك �حلقوق، وتقدمي ت�سّور مقرتح لت�سمينها يف مقّرر�ت �للغة 
�لعربي���ة بالنظام �لف�سلي؛ مبا ُيعّزز من دور تلك �ملقّرر�ت يف ن�سِر �مل�سامني �حلقوقية، 
و�لتَّعريف بها، خ�سو�سًا يف ظل عدم قيام در��سٍة حمليٍة �على حّد علم �لباحث�ت�ستهدف 
تق���دمي ت�سور مقرتح لت�سمني تلك �مل�سام���ني يف مقرر�ت �للغة �لعربية �ملطورة باملرحلة 
�لثانوي���ة. ويف �سوء طبيعة �مل�سكلة �ملحددة �أعاله، ت�سع���ى �لدر��سة �حلالّية لالإجابة عن 

�لأ�سئلة �لآتية:
ما م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان �لتي ينبغي ت�سمينها يف مقرر�ت �للغة �لعربية . 1

باملرحلة �لثانوية؟
م���ا و�قع ت�سم���ني م�سام���ني ثقافة حق���وق �لإن�سان يف مق���رر�ت �للغ���ة �لعربية . 2

باملرحلة �لثانوية؟
م���ا �لت�سور �ملق���رتح لت�سمني م�سامني ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف مقّرر�ت �للغة . 3

�لعربية باملرحلة �لّثانوية؟
اأهداف الدرا�شة :

ا�شتهدفت الدرا�شة حتقيق ما ياأتي:
حتدي���د م�سامني ثقافة حق���وق �لإن�سان �لت���ي ينبغي ت�سمينها مبق���رر�ت �للغة . 1

�لعربية باملرحلة �لثانوية.
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�لّتع���رف على و�قع ت�سم���ني م�سامني ثقافة حق���وق �لإن�سان يف مق���رر�ت �للغة . 2
�لعربية باملرحلة �لّثانوّية.

تق���دمي ت�سور مق���رتح لت�سمني ثقافة حقوق �لإن�سان يف مق���رر�ت �للغة �لعربية . 3
باملرحلة �لثانوية.

اأهمية الدرا�شة:
تكمن اأهمية الدرا�شة احلالية يف اأّن نتائجها قد تفيد:

و��سعي مناهج �للغة �لعربية ومطوريها باملرحلة �لثانوية: حيث حتدد لهم �مل�سامني . 1
ل  �حلقوقي���ة �لتي ينبغي ت�سمينها مبقرر�ت �للغة �لعربية، وتق���ّدم لهم ت�سّورً� يوؤمَّ

منه �أن ي�ساعدهم على مر�عاة تلك �مل�سامني عند بناء �أو تطوير تلك �ملقرر�ت.
معلم���ي �للغ���ة �لعربية: حيث تزّوده���م �لدر��سة بامل�سام���ني �حلقوقية �ملنا�سبة . 2

لط���الب �ملرحلة �لثانوية، وتقّدم لهم ت�س���ّورً� مقرتحًا من �ملوؤّمل �أن ي�ساعدهم 
على تعزيز تلك �مل�سامني لدى طالبهم من خالل �أد�ئهم �لّتدري�سي.

�لبحث �لعلمي و�لباحثني: ُيعّول على �لدر��سة �حلالية �لإ�سهام يف �إثر�ء �لبحوث . 3
و�لدر��س���ات �ملرتبط���ة بالثقافة �حلقوقية يف مقرر�ت تعلي���م �للغة �لعربية على 
وجه �خل�سو�ش، ويف توجيه جهود �لباحثني نحو تقدمي �لروؤى و�لت�سّور�ت �لتي 

تكفل ت�سمينها ب�سورٍة منا�ِسبٍة.
حدود الدرا�شة:

دت نتائج الدرا�شة مبا ياأتي: حتدَّ
ل �إليهما . 1 قائمة م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان، و��ستمارة �لتحليل �لتي مّت �لّتو�سّ

يف �س���وء ما �أ�سف���رت عنه �لبح���وث و�لّدر��س���ات �ل�ّسابقة، بع���د ��ستطالع �آر�ء 
�خلرب�ء حولها.

رة على طالب �لنظام �لف�سلي، . 2 مقرر�ت �للغة �لعربية باملرحل���ة �لثانوية، �ملقرَّ
للع���ام �لدر��سي (1438ه�/1439ه�)، وعدده���ا (18) مقّررً� لغويًا موّزعة على 

�ستَّة م�ستويات در��سّية.
م�شطلحات الدرا�شة:

ت�س���ّور مقرتح: �إط���ار ت�سّوريٌّ لت�سمني م�سامني حق���وق �لإن�سان، ُبِنَي يف �سوء . 1
و�قع حتلي���ل مقّرر�ت �للغة �لعربية باملرحلة �لّثانوي���ة، مع �لإفادة من �خلرب�ت 
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�ل�ّسابقة، وي�ستمل �لإطار على �مل�سام���ني �حلقوقية �ملقرتح ت�سمينها، ومد�خل 
معاجلتها، و�لطرق، و�لأن�سطة، و�لأ�ساليب �لتقوميية �مل�ساعدة على تفعيلها.

ف باأّنها حق���وق حم���ّددة ذ�ت �أبع���اد �أ�سا�سي���ة ومدنية، . 2 حق���وق �لإن�س���ان: ُتع���رَّ
و�قت�سادية و�جتماعية، وبيئي���ة و�سّحية، لزمة لطالب �ملرحلة �لّثانوية، وُيعربَّ 

عنها �إجر�ئيًا بالقائمة �ملعّدة يف �لدر��سة �حلالية.
د بها تلك �ملقرر�ت �لت���ي يْدر�ُسها طالب �ملرحلة . 3 مق���رر�ت �للغة �لعربية: ُيق�سَ

�لثانوية يف �لنظام �لف�سلي، وعددها ثمانية ع�سر مقّررً� لغويًا، تتوّزع على �سّتة 
ف�سول در��سية،ت�سهم يف تهيئة �ملتعلم للحياة و�لعمل و�لّتعّلم �لأكادميي.(وز�رة 

�لتعليم،1437ه�:7).
الإطار النظري:

1( مفهوم تعليم حقوق الإن�شان:
�نعك����ش �لهتمام �ملتز�يد بحقوق �لإن�سان على طبيعة منوه �ملفاهيمي، فبعَد �أْن كان 
مفهومًا مقت�سرً� على �ملجال���ني �ل�سيا�سي و�ملدين، �أ�سبح يف �لأدبيات �ملعا�سرة مفهومًا 
و��سعًا، غري مقّيٍد يف مو�سوعاته، م�ستوعبًا كل فكرة ميكن جت�سيُدها يف �سورٍة من �سور 

�حلقوق �لإن�سانية �جلديرة بالرعاية.
وتعّر�ش هذ� �ملفهوم �يف رحلة تكوينه� للتَّ�سييق �أو �لّتو�سيع ح�ْسب مقت�سياٍت �ستى 
فر�ستها م�سالح �لدول، �إّل �أنه ميكن تلّم�ش جذوره �لرئي�سة يف معاهدتي فيينا (1815م) 
وجني���ف(1864م) �لتي تبل���ورت �ب�سكٍل و��سٍح� يف �أو�خر �حل���رب �لعاملية �لثانية، رّدً� 
عل���ى �لنتهاكات �لإن�سانية �جل�سيمة �لتي خّلفتها �حلرب، متجاوزً� بذلك �لقت�سار على 
�لّنو�ح���ي �ل�سيا�سّية و�ملدنية �إىل �لنفتاح على خمتل���ف �لق�سايا �لجتماعية، و�لثقافية، 

و�ل�سحية، و�لقت�سادية، و�لبيئية(م�سطفى،2010م:12).
وجاء تعريف �لتثقيف يف جمال حقوق �لإن�سان �وفقًا للمو�ثيق �لدولية �ل�سادرة يف 
ه���ذ� �ل�ساأن� متمركزً� ح���ول �جلهود �ملبذولة يف جمالت �لن�س���ر، و�لتدريب، و�لإعالم، 
�لر�مي���ة �إىل �إيج���اد ثقافة عاملي���ة حلقوق �لإن�سان م���ن خالل نقل �ملع���ارف، و�ملهار�ت، 
وت�سكي���ل �لجتاهات نحو �ح���رت�م تلك �حلق���وق، و�لتنمية �لكاملة ل�سخ�سي���ة �لإن�سان، 
و�ل�سع���ور بكر�مته، ومتكني جمي���ع �لأ�سخا�ش من �مل�ساركة ب�سورة فعالة يف بناء �ملجتمع 

وتقّدمه (�لأمم �ملتحدة،2003م:7).
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

وم���ا �سبق ذك���ره يدّل عل���ى �أنَّ تعليم حقوق �لإن�س���ان عمليَّة طويلة �لأم���د يتعلَّم من 
خاللها �لطالب �مل�سامني �حلقوقية وما يرتبط بها من و�سائل و�أ�ساليب تكفل �لوعي بها 

.  (Sajan,2010:p2) وممار�ستها يف جميع �ملو�قف �حلياتّية
و�نطالقًا من دور �ملناهج �لدر��سية يف تعليم هذه �حلقوق، عّرف �إبر�هيم و�حلديبي 
(2011م) مفهوم تعليم حقوق �لإن�سان باأنه "ت�سمني �ملناهج �لدر��سية �ملعارف و�ملهار�ت 
و�لقيم �ملتعلقة باملتطلبات �لتي حتفظ لالإن�سان �إن�سانيته وحريته وكر�مته، مبا ي�سهم يف 

تغيري �سلوكّيات �ملتعلمني تغرّيً� مرغوبًا"�ش49
ويّت�س���ح مما �سبق؛ �أن مفهوم تعليم حقوق �لإن�سان قد جتاوز جمّرد تو�سيل �ملعرفة 
�لأكادميي���ة �ملجّردة �إىل كونه عملية �ساملة وو�عيًة ومتو��سل���ة، متتّد لت�سمل جميع �أوجه 
�ل�سلوكي���ات، و�ملمار�س���ات �ل�سخ�سية، و�ملهني���ة، و�لثقافية، و�لجتماعي���ة، و�ل�سيا�سية، 
حّية، وهذ� �ملنظور يدّل على �أّن تعليم حقوق �لإن�سان لي�ش جمّرد  و�ملدنية، و�لبيئية و�ل�سّ
ن�ساٍط تربوٍي ينته���ي بانتهاء �ليوم �لدر��سي، �إمنا ُينَظر �إليه بو�سفهه جزءً� �أ�سا�سيًا من 
طريقة �حلياة، يهتّم بتقوية �لقيم �لعاطفية، و�لوجد�نّية لدى �لطالب، وم�سروعًا تنموّيًا 
ي�سته���دُف متكينهم من �لإمل���ام باملع���ارف �لأ�سا�سية �لالزمة لزي���ادة وعيهم بحقوقهم، 

وحّثهم على ممار�ستها، و�حرت�مها، و�للتز�م بها(كيغلي وبالنتون،1438ه�:13).
ويّت�س���ح م���ن جملة �لتعريفات �ل�سابق���ة، �أّن تعليم حقوق �لإن�س���ان مفهوم ي�ستهدف 
تزوي���د �لط���الب بعدٍد من �ملع���ارف، و�مله���ار�ت، و�لقيم، و�لجتاه���ات �ملرتبطة بحقوق 
�لإن�سان، �لتي كفلتها �ل�سريعة �لإ�سالمية، و�أقّرتها �ملو�ثيق �لدولية؛ مبا يوؤدي �إىل معرفة 
�لط���الب لها، و�لوعي بها، وممار�ستها، وحّث �لآخرين على �للتز�م بها. و�أمكن للباحث 
يف �س���وء م���ا �سبق تعريفه���ا �إجر�ئيًا باأنها: حقوق حم���ّددة ذ�ت �أبع���اد �أ�سا�سية ومدنية، 
و�قت�سادي���ة و�جتماعي���ة، وبيئية و�سّحية، لزمة لط���الب �ملرحلة �لّثانوي���ة، وُيعربَّ عنها 

�إجر�ئيًا بالقائمة �ملعّدة يف �لدر��سة �حلالية.
2( م�شامني ثقافة حقوق الإن�شان وت�شنيفاتها:

ُتعدُّ �لت�سنيفات �ملتعّددة للم�سامني �حلقوقية من �ملو�سوعات �لتقديرّية �لتي تتغرّي 
بتغ���رّي �لعتبار�ت �لتي يت���مُّ �ل�ستناد عليها عند ت�سنيف تلك �مل�سام���ني، وبتنّوع �لروؤى 

�ملفاهيمية �لتي قّدمت حماولٍت لتحديد ماهّية تلك �حلقوق.
وق���د جت�ّسد ه���ذ� �لتباي���ن �بو�س���وح� يف �لأدبيات و�لدر��س���ات �ل�سابق���ة، �إذ مال 
بع�سه���ا �إىل ت�سني���ف م�سامني حقوق �لإن�سان بح�س���ب �لأهمية، فثّمة حق���وٌق �أ�سا�سية، 
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

و�أخرى غ���ري �أ�سا�سية(�لبو�سعي���دي،2006م). ومال���ت در��ساٌت متع���ّددة �إىل ت�سنيفها 
بح�س���ب �ملو�سوع من ز�وية كونها حقوقًا مدنية و�سيا�سية، وحقوقًا �قت�سادية و�جتماعية 
وثقافية (�لأن�س���اري،2004م؛ �سقورة،1433ه����؛AboRezeq,2016). ومال �سنٌف ثالث 
�إىل ت�سني���ف �حلقوق بح�س���ب �مل�ستفيدين منه���ا، فثمة حقوق فردي���ة، و�أخرى جماعّية 
م�سرتك���ة ؛ وت�سم �حلق���وق �مل�سرتكة �حلقوق �لأ�سا�سية و�حلق���وق �لثقافية و�لجتماعية 
و�ملدني���ة، و�حلقوق �لرتبوية و�لتعليمي���ة، و�حلقوق �لقانونية، و�حلق���وق �ل�ّسيا�سّية ، �أما 
�حلقوق �لفردّية �خلا�سة، فت�سم حق ويل �لأمر، وحق �جلار، وحق �لو�لدين، و�لأقارب، 

و�لأ�سدقاء(�لزكري،2015م:72).
�إىل  ت�سنيفهم���ا  يف   (Magendzo & Pavez, 2017) وبافي���ز  ماكين���دزو  وذه���ب 
تق�سي���م حقوق �لإن�س���ان وفق ما ياأتي: �لرتبي���ة �ملدنية و�لتعليم �لأخالق���ي، و�لتعليم من 
�أجل �ل�س���الم، و�لتثقيف �ل�سحي، و�لرتبية �لبيئية، و�لتعليم متعّدد �لثقافات، و�حلرية، 

و�لعد�لة، و�مل�ساو�ة، و�لتكافل �لجتماعي، و�حلقوق �لقت�سادية.
ويّت�س���ح مم���ا �سب���ق؛ وجود تباي���ٍن يف �لّنظ���ر لتلك �حلق���وق من حي���ث ت�سنيفاتها 
�لرئي�س���ة، و�مل�سامني �حلقوقي���ة �لتي تن�سوي حتتها، و�إز�ء تع���ّدد �لّت�سنيفات وتباينها، 
مل تتنبَّ �لدر��سة �حلالية ت�سنيفًا بعينه، �إمنا َعِمَلْت على �لإفادة من جممل �لت�سنيفات 
و�مل�سامني �ل�سابقة، مبا يتَّ�سق مع �لّتعريف �لإجر�ئي �ملحدد. ويف �سوء ذلك جاء ت�سنيف 
م�سام���ني حق���وق �لإن�سان م�ستم���اًل على �لأبع���اد �حلقوقي���ة �لآتية: �حلق���وق �لأ�سا�سية 

ّحية. و�ملدنية، �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية، �حلقوق �لبيئية و�ل�سّ
3( اأهداف تعليم ثقافة حقوق الإن�شان يف املناهج واملقررات الدرا�شية:

ل �سخ�سيته مبختلِف  ُتعّد موؤ�س�سات �لرتبية �حلا�سن �لفعلي لالإن�سان؛ فهي �لتي ُت�سكِّ
مكّوناتها �لعقلية و�لجتماعية و�لنف�سية و�لوجد�نية، وو�سيلتها يف ذلك �ملناهج و�ملقرر�ت 
�لدر��سّي���ة، م���ن هن���ا فاإّن تعلي���م ثقافة حق���وق �لإن�سان من خ���الل �ملق���رر�ت �لدر��سية 
ي�سته���دف حتقيق جمموعة �أهد�ف �أ�سار لها �ل�سبيح وزم���الوؤه (1429ه�:50) و�سحاتة 
(2008م:353) و�لبابط���ني و�ملقبل(1433ه����:59) و�لزهر�ين و�لفه���د (1434ه�:49) 

و�لرتكي(2017م:3) ميكن �إبر�زها فيما ياأتي:
تنمي���ة �سخ�سي���ة �لط���الب يف خمتلف �أبعاده���ا �ملعرفي���ة، و�لوجد�ني���ة، و�لفكرية، . 1

و�لجتماعية، و�إح�سا�سها بالكر�مة، و�مل�ساو�ة،و�لعد�لة �لجتماعية.
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

تعزي���ز وعي �لطالب بحقوقهم؛ مبا ي�ساعد عل���ى متكينهم من حتويل م�سامني هذه . 2
�لثقاف���ة �إىل و�ق���ٍع �سلوكٍي ملمو����شٍ يف خمتلف �جلو�نب، ورف���ع قدرتهم على �لدفاع 

عنها، و�سيانتها، و�لنهو�ش بها على كافة �مل�ستويات.
حت�سني �لطالب من �لخرت�قات �لفكرية، و�ل�سبهات �ملغر�سة، وتنمية روح �لنتماء . 3

�حلقيقي �إىل �لدين �لإ�سالمي و�لأمة، وحب �لوطن، و�ملحافظة على �أمنه ومكت�سباته.
تاأهيل �لطالب تاأهياًل علميًا قويًا على �أ�سا�ش �ملقا�سد �ل�سرعية �حلكيمة، و�لإ�سهام . 4

يف تزويدهم مبا يحّقق لهم �لتعرف على حقوقهم.
حماية �إن�سانية �لطالب، وحتقيق م�ساحلهم بحفظ �ل�سرور�ت �خلم�ش: حفظ �لدين . 5

، وحفظ �لنف�ش، وحفظ �لعقل، وحفظ �لن�سل �أو �لعر�ش �أو �لن�سب ، وحفظ �ملال.
ت�سجيع �أ�ساليب �لتعلم �لتطبيقية و�لعمل �جلماعي و�لفردي �لتي تدعم هذه �حلقوق . 6

وتوؤ�س�ش ملمار�ستها.
توطي���د �أو��سر �ل�سد�قة و�لت�سام���ن بني �ل�سعوب، وتعزيز حق���وق �لآخرين، و�سيانة . 7

�لتَّعّدد و�لّتنوع �لثقايف، و�زدهار �لثقافات �لوطنية لكل �لدول، وتعزيز ثقافة �لت�سامح.
و�لأهد�ف �ل�سابقة �يف جملتها� توؤّكد على �أّن تعليم ثقافة حقوق �لإن�سان يف مر�حل 
�لتعليم �لع���ام م�سروٌع ح�سارٌي و�عٌد ي�ستهدُف بناء �سخ�سي���ات �لطالب بناًء متكاماًل، 
وحماي���ة �إن�سانّيتهم، م���ن خالل تعريفهم بحقوقهم، ورفع م�ست���وى �لوعي و�للتز�م بها، 

و�حلث على ممار�ستها.
4( مداخل ت�شمني ثقافة حقوق الإن�شان يف املقررات الدرا�شية:

ثمة تن���ّوٌع عرّبت عنه �لأدبياُت �ملرتبطة بتعليم ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف �لنظر �إىل 
�ملد�خ���ل �لتي ينبغ���ي �تباعها عند تعليم ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف �ملق���رر�ت �لدر��سية، 

وبا�ستقر�ء �لأدبيات �ل�سابقة ميكن �لتمييز بني مدخلني رئي�سني هما:
�ملدخ���ل �ل�سريح: وُي�سّم���ى باملدخل �ملبا�سر، وهو مدخٌل م�ستق���ٌل يتبّنى ن�ْسر وتعليم . 1

ثقاف���ة حقوق �لإن�سان من خ���الل مناهج در��سية م�ستقلة، بحي���ث تهتم –�سر�حًة� 
بتدريب �لطالب على �ملو�قف، و�إك�ساب �ملعارف �حلقوقية، وتنمية �ملهار�ت �ملرتبطة 
به���ا، و�لجتاهات نحوها(�ل�سبي���ح وزمالوؤه، 1429ه����:57). ويدخل �سمن مفهوم 
ر�ح���ًة يف حمتوى �ملقرر�ت،  �ملدخ���ل �ل�سري���ح �أن ُيَن�ّش عل���ى �مل�سمون �حلقوقي �سَ
�أو �أن ي�س���ار �إلي���ه بجملة �أو �أكرث � ولو كانت جملة �عرت��سية� على �سبيل �لإحالة، �أو 

(Magendzo & Pavez, 2017,p22) لتف�سري، �أو �لتو�سيح، �أو �ل�ستدر�ك�
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ى مبدخل �لّدمج و�لتكام���ل، وهذ� �ملدخل على �لنقي�ش من . 2 �ملدخ���ل �لإدماجي: ُي�سمَّ
�ملدخ���ل �ل�سريح، وُيعَن���ى بدمج �مل�سامني �حلقوقية يف �ملق���رر�ت �لدر��سية، بحيث 
ت�سب���ح جزءً� ل يتجّز�أ منه���ا، مبعنى �أْن يِرد �مل�سمون �حلقوق���ي ب�سورة غري معلنة 
بالعب���ارة، ب���ل ُيفَهم من �سياق �ل���كالم، وينطلق هذ� �ملدخل من مب���د�أ وجود قنو�ت 
 .Tibbitts&Fernekes,2011:95 ّت�س���اٍل بني جم���الت �لن�س���اط �لفك���ري �ملتنوع���ة�
ويق���وم على جمموعة من �لأ�س�ش �أ�سار �إليه���ا �لنت�سار(2001م:117) منها: قابلية 
�ملق���رر�ت �لدر��سية لدمج قيم ثقاف���ة حقوق �لإن�سان ومبادئه���ا، و��سرت�ك خمتلف 
�ملق���رر�ت �لدر��سية يف روح �لثقاف���ة �حلقوقية، مع �سرورة توحي���د �لت�سور �ملنظم 
لتعام���ل �ملقرر�ت �لدر��سي���ة مع حقوق �لإن�س���ان؛ حتقيقًا لن�سجام م���ا يرت�ّسخ لدى 

�ملتعلم من هذه �مل�سامني �حلقوقية.
وين���ادي �أن�س���ار �ملدخ���ل �لإدماج���ي ب�س���رورة تفعيل �ملنه���ج �خلفي يف ه���ذ� �لنوع 
م���ن �لتعلي���م، م���ن خ���الل ت�سم���ني مفاهي���م وق�ساي���ا �لرتبي���ة �حلقوقي���ة يف �ملناه���ج 
�لدر��سي���ة، بحي���ث ُتدَم���ج فيه���ا، م���ع مر�ع���اة �أن تتما�سى تل���ك �حلقوق م���ع طبيعة كل 

تخ�س�ش(فالتة،1430ه�:21).
وبالرغ���م من �خت���الف �ملهتمني بتدري�ش حق���وق �لإن�سان حول �أهمي���ة تبّني مدخل 
بعين���ه، مييل بع�ش �لرّتبوي���ني �إىل �سرورة �لرّتكيز على �ملدخ���ل �ل�سمني �لإدماجي، �إذ 
ر �مل�سام���ني �حلقوقية وجمعها يف مق���رٍر و�حٍد، نظ���رً� لت�ساعها وتنّوعها  ي�سع���ب ح�سْ
وت�سّعبه���ا، فالأف�سل �أْن ُتعاَل���ج �مل�سامني �حلقوقية من خالل �ملق���رر�ت �للغوية معاجلًة 
�ساملًة عرب خمتلف عنا�سر تلك �ملقّرر�ت ومكّوناتها (�لبابطني و�ملقبل، 1433ه�:62).

5( تعليم ثقافة حقوق الإن�شان يف مقررات اللغة العربية باملرحلة الثانوية.
ينف���رد منهج تعليم �للغة �لعربية – ع���ن غريه من �ملناهج �لدر��سية � باأدو�ٍر موؤثرٍة يف 
جمال �لرتبية �حلقوقية، تفر�سها طبيعة �للغة ذ�تها، بو�سفها �أد�ًة فاعلًة من �أدو�ت �لتغيري، 
ووعاء للتفكري، فمن خالل �للغة ي�ستطيع �ملتعّلم �أن يتقبَّل جممل �أ�سكال �لّتغيري يف �ملجتمع، 

ويتفاعل معها بوعٍي، و�إدر�ٍك، وب�سريٍة(علي،2006م:227؛ �ملحبوب،2009م :208).
���ع �للغة �لعربي���ة باإمكاناٍت كب���ريٍة يف �لتفاعل مع خمتل���ف م�ستويات �لإدر�ك  وتتمتَّ
�لإن�ساين يف �ستى �ملجالت(طعيمة و�لناقة،2009م:22). وهذه �لإمكانات ُتك�ِسبها �أدو�رً� 
متميزًة يف �لتعبري ع���ن �مل�سامني �حلقوقية بكل كفاءة و�قتد�ر(�ل�سعدي، 2004م:208؛ 
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ب���ًا لتدريب  �لبو�سعي���دي،2006م:250). وجتع���ل م���ن منه���ج �للغة �لعربي���ة ميد�نًا خ�سْ
�لط���الب على �مله���ار�ت �حلياتية �لت���ي تو�جهه���م يف حياتهم، من خالل طاب���ٍع تفاعلّي 
يتج���اوز در��سة �لظو�هر �للغوي���ة �ملتعارف عليها �إىل معاجلة جملٍة من �لأبعاد و�ملهار�ت 
�حلياتّية �ملنبثقة من م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان (�لدليمي و�لعمو�ش،2016م:171). 
ل���ذ� مل يع���ْد مقبوًل وفق �ملنظ���ور �ل�سابق �أن تنغل���ق مقرر�ت �للغة �لعربي���ة على �ملحتوى 
�للغوي فق���ط، دون �لهتمام بالق�سايا �حلياتية، وم�سامني حقوق �لإن�سان(عبد�لر�زق، 
2007م:35). وه���ذ� كّل���ه يوجب �إعادة �لنظ���ر يف فل�سفة تخطيط مناه���ج �للغة �لعربية 
وتطوير مقرر�تها؛ مب���ا ي�سمن �إ�سهامها �لفاعل يف مو�كبة خمتلف �مل�ستجد�ت �ملرتبطة 

بحقوق �لإن�سان(فرج، 1998م:135؛ �ملحبوب،2009م:234).
ومتث���ل مق���رر�ت �للغة �لعربي���ة بالنظ���ام �لف�سلي يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة ملمحًا من 
مالم���ح �لّتجديد، �ل���ذي يهتّم باجلو�نب �لقيمّية، و�لتعريف ببع����ش �لق�سايا �حلقوقية، 
و�لجّتاه���ات �لرتبوي���ة �حلديثة �لتي ت�سته���دف تهيئة �لطالب ل�سوق �لعم���ل، وتعريفهم 
مب���ا لهم م���ن حقوق، وما عليهم من و�جب���ات؛ مبا ي�سهم يف تي�س���ري �أدو�رهم بكل كفاءٍة 
و�قتد�ٍر(وز�رة �لتعليم،1437ه:5). خ�سو�سًا يف ظلِّ �سْعي روؤية �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
(2030م) عل���ى �لهتمام باملكّون �للغ���وي يف مناهج �لتعليم، و�إ�سهاماته �ملاأمولة يف ن�سر 
ت عليها عدٌد من بر�م���ج �لروؤية مثل: تعزيز حق  م�سام���ني �لثقافة �حلقوقي���ة، �لتي ن�سّ
�لنتم���اء، و�ملو�طنة، و�لعد�لة، بالإ�ساف���ة �إىل عدٍد من �حلقوق �ل�سحية، و�لقت�سادية، 
و�لبيئي���ة (جمل�ش �ل�سئون �لقت�سادي���ة و�لتنمية، 2016م:11). وق���د دفَعْت �لعتبار�ُت 
�ل�سابق���ُة �لدر��سَة �حلالي���َة لختيار مقرر�ت �للغ���ة �لعربية يف �لنظ���ام �لف�سلي ميد�نًا 
للتحليل؛ بغية �لّتعّرف على و�قعها فيما يتعلق بت�سمني �لثقافة �حلقوقّية وتقدمي �لّت�سّور 

�ملنا�سب لتفعيلها.
الدرا�شات والبحوث ال�شابقة:

�طلع �لباحث على عدٍد من �لدر��سات و�لبحوث �ملرتبطة مب�سامني �لثقافة �حلقوقية 
يف مق���رر�ت تعليم �للغة على وج���ه �خل�سو�ش، ومن ذلك در��س���ة �لأن�ساري(2004م) 
ت و�قع م�سامني ثقافة حقوق �لإن�سان يف مناهج �لتعليم �لعام بدولة �لكويت،  �لت���ي تق�سّ
م�ستهدف���ًة �لتعرف على مدى وع���ي �لطالب بتلك �حلقوق، وق���ام �لباحث بتحليل(63) 
كتابًا مبختلف �ملر�حل �لتعليمية منها (29) كتابًا من كتب �للغة �لعربية، و(19) كتابًا من 
كتب �لرتبية �لإ�سالمية، و(15) كتابًا من كتب �لجتماعيات، و�أُجِري �ختبار �لوعي بتلك 
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

�حلق���وق على (788) طالبًا، وقد �أ�سف���رت �لنتائج عن �نخفا�ش درجة ت�سمني م�سامني 
ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف �ملقرر�ت �لتي مّت حتليلها عموم���ًا، ومقّرر�ت �للغة �لعربية على 

وجه �خل�سو�ش، كما دّلت على �نخفا�ش م�ستوى وعي �لطالب بتلك �مل�سامني.
ف على مدى ت�سّمن  و��ستهدف���ت در��سة �ل�سعدي (2004م) باململك���ة �لأردنية �لتَّعرُّ
كت���ب �للغة �لعربية بال�سفوف �لأ�سا�سي���ة �لثالثة حلقوق �لطفل، وقد �أعّد �لباحث قائمًة 
بامل�سام���ني �حلقوقية بلغ���ت (35) م�سمونًا حقوقي���ًا، ومن هذه �حلق���وق: حق �حلماية 
�لقت�سادية، وحق �حلماية و�لتوعية باأ�سر�ر �ملخدر�ت، وحق �إبد�ء �لر�أي، وحق مر�عاة 
حق���وق �لو�لدين و�لأقارب. وقد ُحّللْت كتب �للغة �لعربية يف �سوء تلك �لقائمة، وتو�سلت 
ر��س���ة �إىل جملة نتائج من �أهمها: �نخفا�ش ن�سبة ت�سمني حقوق �لطفل يف كتب �للغة  �لدِّ

�لعربية �لتي مّت حتليلها، وعدم �ت�سام تلك �حلقوق بالتتابع و�لّتدرج و�ل�ستمر�ر.
و�إىل جمهوري���ة م�سر �لعربية، حيث �أجرى عل���ي (2006م) در��سًة ��ستهدفْت �لّتعرف 
عل���ى و�ق���ع ت�سمني قيم �ملو�طن���ة وحقوقها يف كتب �للغ���ة �لعربية باملرحل���ة �لثانوية، ومدى 
ممار�س���ة �ملعلم���ني لهذه �لقي���م يف �أد�ئهم �ل�سف���ي؛ ولتحقيق ذلك ح���ددت �لدر��سة قائمًة 
مبجالِت �ملو�طنة وقيمها، �سملت (54) موؤ�سرً� �سلوكيًا تدعم م�سامني حقوق �لإن�سان مثل: 
�لوعي �لبيئي، و�حلماية من �لخرت�قات �لفكرية ، و�لتاأكيد على حرية �لر�أي ، وتقّبل �لآخر، 
ّية �لعمل، و�لأمن، و�ل�سلم �لجتماعي ، و�لعمل �لّتطوعي. وقد ��ستخدم �لباحث بطاقة  و�أهمِّ
لتحليِل �ملحتوى للتعرف على و�قع ت�سمني تلك �لقيم �حلقوقية يف �ملقرر�ت �ملحددة، وبطاقة 
مالحظ���ٍة للتعرف على مدى ممار�سة �ملعلمني له���ذه �لقيم، وتو�سلت �لدر��سة �إىل جملٍة من 
�لنتائ���ج، �أهمه���ا: �أن و�ق���ع ت�سمني قي���م �ملو�طنة وحقوقه���ا يف كتب �للغة �لعربي���ة باملرحلة 

�لثانوية و�قٌع منخف�ش، كما �أن ثمة ق�سورً� يف ممار�سة �ملعلمني ل�سلوكيات قيم �ملو�طنة.
و�أجرى �لبو�سعيدي (2006م) در��سًة ذ�ت طابٍع و�سفٍي يف �سلطنة عمان، ��ستهدفت 
�لك�س���ف عن مفاهيم حقوق �لإن�سان يف م�سامني كت���ب �للغة �لعربية يف �حللقتني �لأوىل 
نْت عينة �لدر��سة م���ن �أربعة ع�سر كتابًا ،  و�لثاني���ة م���ن �لتعليم �لأ�سا�سي �لعم���اين، وتكوَّ
و�سّمم �لباحث بطاقًة لتحليل حمتوى كتب �للغة �لعربية، ودّلت نتائج �لدر��سة على وجود 
ق�سور يف ت�سمني مفاهيم حقوق �لإن�سان يف هذه �ملرحلة، و�ّت�سام ت�سمينها بالع�سو�ئية، 
وعدم �لتخطيط �لو�عي �ملتدّرج لهذه �مل�سامني، حيث تكّررت مفاهيُم حقوقيٌة معينٌة يف 

مقابل مفاهيم �أخرى مّت �إهمالها.
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و��ستهدف���ت در��س���ة عبد�ل���ر�زق(2007م) �لتع���رف على �مل�سام���ني �حلقوقية يف 
مق���رر�ت �للغ���ة �لعربية بالأردن ومدى متث���ل �لطالب لتلك �لقيم. وق���د �أعدت �لدر��سة 
قت �لدر��سة  قائمة بامل�سامني �حلقوقية، ومّت يف �سوئها حتليل �لكتب عّينة �لدر��سة ، وُطبِّ
عل���ى (750) طالبًا وطالبًة من طالب �ل�سف �لعا�سر ، و�سملت �أي�سًا كتب �للغة �لعربية 
�ملق���ررة عليهم، كما �أع���دت ��ستبانة مكونة من (30) �س���وؤ�ًل لقيا�ش مدى متّثل �لطالب 
لهذه �ملبادئ ، وقد �أ�سفرت �لنتائج عن �نخفا�ش �مل�سامني يف �ملقرر�ت �لتي مّت حتليلها، 
مع تذبذب م�ستوى ت�سمينها، وعدم �ّت�ساقه ب�سبب غياب �لتخطيط �لو�عي، وبلغت ن�سبة 

متثل هذه �مل�سامني (%51) من طالب نهاية �ملرحلة �لأ�سا�سية.
كم���ا �أجرى �ل�سبيح وزم���الوؤه(1429ه) در��سة ��ستهدفت �لتَّع���ّرف على مدى ورود 
حق���وق �لإن�سان يف �لكت���ب �ملدر�سية بالتعليم �لع���اّم، وقامت بتحلي���ل (189) كتابًا، من 
�سمنه���ا مق���رر�ت يف �للغة �لعربي���ة بلغ عدده���ا (86)، وذلك يف �س���وء (33) م�سمونًا 
حقوقي���ًا مّت حتديده���ا. ومّت �لتحلي���ل وف���ق �أربع���ة م�ستويات ه���ي: م�ستوى جمي���ع �لكتب 
�لدر��سية، وم�ستوى �ملرحلة �لدر��سية، وم�ستوى �لوحدة �لّدر��سّية، وعلى م�ستوى �لوحدة 
يف كل مرحل���ة عل���ى ح���ده، و�أظهر �لتحلي���ل �لكمي ورود حق���وق �لإن�س���ان (2559) مرة 
يف �لكت���ب �ملخت���ارة للتحليل، وكانت �أكرث �حلق���وق تكر�رً� يف �لكت���ب �لدر��سية باملرحلة 
�لثانوي���ة، يليها �ملتو�سطة، ثم �لثانوية، و�أظهَرْت نتائج �لتحليل �أّن مقرر �للغة �لعربية هو 

من �أكرث �ملقرر�ت �لدر��سية ت�سمنًا لتلك �حلقوق.
وق���ام �ملحبوب (2009م) بتحليل حمتوى كت���ب �للغة �لعربية بدولة �لكويت يف �سوء 
مفاهي���م حقوق �لإن�سان �لالزمة لطالب �ملرحلة �لثانوي���ة ، و�أعّد �لباحث بطاقة لتحليل 
�ملحت���وى، مّت يف �سوئها حتليل كتب �للغة �لعربي���ة لل�سف �لعا�سر و�حلادي ع�سر و�لثاين 
ع�س���ر، وق���د تو�سل���ت �لدر��سة �إىل نتائ���ج منها: قلة ت�سّم���ن حمتوى كتب �للغ���ة �لعربية 
ملفاهي���م حق���وق �لإن�سان، وعزْت ذل���ك �إىل �هتمام تلك �ملقرر�ت باملحت���وى �للغوي على 

ح�ساب �لق�سايا �حلياتية �لأخرى وم�سامني حقوق �لإن�سان.
و��ستهدف���ت در��س���ة �ل�سربيني (2009م) �لوق���وف على و�ق���ع �مل�سامني �حلقوقية 
�ملت�سمن���ة يف كتب �للغة �لعربية يف بر�مج حم���و �لأمية وتعليم �لكبري�ت باململكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة، مّتِبعًة عددً� من �لإجر�ء�ت �ملتمّثلة يف: حتديد قائمة مكونة من ثمانية ع�سر 
م�سمونًا حقوقّيًا، ثم �إعد�د بطاقة لتحليل م�سامني كتب �للغة �لعربية بال�سفوف �لثالثة 
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لت �لدر��سة �إىل نتائج، من �أبرزها: �سعف ورود �مل�سامني �حلقوقية يف  �لأوىل، وقد تو�سّ
كتب �للغة �لعربية، مع �فتقادها للتو�زن، و�لتنظيم، و�لتكامل، و�لتتابع من كتاب لآخٍر.

و�سع���ْت در��س���ة �سق���ورة (1433ه����) �إىل �إثر�ء حمتوى مق���رر�ت �للغ���ة �لعربية يف 
�ل�سف���وف �لأربعة �لأوىل م���ن �لتعليم �لأ�سا�سي بدولة فل�سط���ني يف �سوء مفاهيم حقوق 
�لإن�س���ان، و�ّتبعت �ملنهج �لو�سفي من خالل ��ستخد�م �أد�تني هما: قائمة مفاهيم حقوق 
�لإن�س���ان �لالزم تو�فره���ا يف حمتوى مقرر�ت �للغ���ة �لعربية، وبطاق���ة لتحليل �ملحتوى، 
وبلغ ع���دد �ملقرر�ت �لتي مّت حتليلها ثمانية مقرر�ت لل�سفوف �لأربعة �لأوىل من �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي يف �س���وء ثالث���ني مفهومًا حقوقي���ًا، و�أ�سفرت نتائ���ج �لتحليل ع���ن قّلة �هتمام 
مق���رر�ت �للغة �لعربية مبفاهيم حقوق �لإن�سان، وجاء تكر�ر �مل�سامني على �لنحو �لآتي: 
�حلقوق �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية ، ثم �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية ، ثم �حلقوق 
�لبيئي���ة. وقد قامت �لباحثة يف �سوء ذلك باإثر�ء حمتوى مقرر�ت �للغة �لعربية مبفاهيم 
حق���وق �لإن�س���ان �لتي يفتق���ر �إليها مث���ل: رعاي���ة ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، �لّت�سامح، 

مان �لجتماعي. �ل�سّ
و��ستهدف���ت در��س���ة مكفري�س���ون وم���از� (McPherson&Mazza,2014) تطوي���ر 
��سرت�تيجي���ة تدري�سية لتعلي���م �لعمل �لجتماعي وبع�ش �مل�سام���ني �حلقوقية با�ستخد�م 
جمموع���ة من �لأن�سطة �لفنية وتوظيف �ل�ّسعر �ملرتبط بتلك �حلقوق، وتكونت �لعينة من 
ثمانية طالب متَّ تعريفهم بال�سعر �ملتعلق بحقوق �لإن�سان ت�سهياًل للكتابة �لإبد�عية حول 
تلك �حلقوق؛ بغية �للتز�م بها وممار�ستها، م�ستِندًة يف ذلك على �لقوة �ملحفزة للن�ساط 
�لفني و�ل�سعري لتعميق �نعكا�ش تلك �مل�سامني �حلقوقية يف �سلوك �لطالب ومعتقد�تهم، 
و�أظه���رت نتائج �لدر��سة �أن ��ستخ���د�م �لأن�سطة �لفنية يف �لتدري�ش ز�د من وترية �لعمل 
�لجتماعي، كما �أن توظيف �ل�سعر �لقائم على �حلقوق �أظهر م�ستويات �أعلى من م�ساركة 

حقوق �لإن�سان لدى عينة �لّدر��سة مقارنًة بنظر�ئهم يف �لف�سول �لدر��سية �لأخرى.
وق���ام �ل�سلم���ي(2015م) بدر��سٍة ��ستهدف���ت �لتعرف على و�ق���ع �لثقافة �حلقوقية 
يف مق���رر�ت �للغ���ة �لعربية بنظام �ملق���رر�ت �لثانوي، و�أع���ّد �لباحث قائم���ًة بامل�سامني 
�حلقوقّي���ة، تكّون���ت من خم�سة ع�سر م�سمون���ًا حقوقيًا، كما �أعدَّ بطاق���ًة لتحليل �ملحتوى 
متَّ يف �سوئه���ا حتلي���ل �ملقرر�ت �لإلز�مي���ة �لأربعة �لو�ردة يف �لربنام���ج �مل�سرتك لنظام 
�ملق���رر�ت، ودّلت �لنتائج على قّلة تكر�ر �مل�سامني �حلقوقية �لو�ردة فيها، حيث بلغ عدد 

تكر�ر�تها (377)، �فتقد ت�سمينها للّتتابع، و�لّتكامل، و�لت�ساع.
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و�أج���رى �لزك���ري(2015م) در��سًة ��ستهدفت تقدمي ت�سوٍر مق���رتٍح لت�سمني ثقافة 
حق���وق �لإن�سان ودمج تقنية �ملعلوم���ات يف تعّلمها باملرحلة �جلامعي���ة. ولتحقيق �لهدف 
�ل�سابق حّددت �لدر��سة �حلقوق �لالزم تعّلمها، بلغ عددها (30) حقًا �إن�سانيًا، ُحّللت يف 
�سوئه���ا عدٌد من �ملقرر�ت �جلامعية �لعامة، من �سمنه���ا مقرر �لنحو ومقرر �لّتدريبات 
�للغوي���ة، ودّلت نتائ���ج �لدر��سة عل���ى �أّن ورود �مل�سامني �حلقوقي���ة كان بدرجٍة �سعيفٍة، 
ومل يّت�سم بالت�س���اق و�لرت�بط �ملعريف، وورودها �يف �لغالب �لأعم �كان متَّ ب�سورٍة غري 
مبا�س���رٍة، ويف �س���وء هذه �لنتيجة �أعّد �لباحُث ت�سّورً� م���ن �أربعة جمالت، �سملت: ماذ� 

�ش؟ �ش، وكيف ُيدرَّ �ش، ومتى يدرَّ �ش، و�أين يدرَّ يدرَّ
و��ستهدفت در��سة �لدليمي و�لعمو�ش(2016م) تطوير وحد�ت در��سية من مقرر�ت 
�للغة �لعربية و�لرتبية �لجتماعية و�لوطنية يف �سوء معايري حقوق �لطفل، وقيا�ش �أثرها 
يف حت�س���ني �مله���ار�ت �حلياتية و�لتح�سيل ل���دى طالب �ملرحلة �لأ�سا�سي���ة بالأردن. ويف 
�سبيل حتقيق هدف �لدر��سة طّور �لباحثان وحد�ٍت در��سيًة من �ملقّرر�ت �ملحددة �أعاله 
ال �إليها، وقاما ببن���اء بطاقة مالحظة لقيا�ش �ملهار�ت  يف �س���وء حق���وق �لطفل �لتي تو�سّ
�حلياتّي���ة، و�ختب���اٍر حت�سيلّي، ومّت تطبيقها على عينة ع�سو�ئي���ة مكونة من (49) طالبًا 
بال�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي، ُق�ّسمو� �إىل جمموعتني جتريبي���ة و�سابطة، و�أ�سفرت �لنتائج 
عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية لطالب �ملجموعة �لّتجريبية يف �ملهار�ت �حلياتية، 

و�لتح�سيل ُتعَزى للوحد�ت �لدر��سية �ملطّورة �لتي ُبِنَيْت يف �سوء معايري حقوق �لطفل.
ف على م�سامني  و�أج���رى �أب���و رزق(Abo Rezeq,2016) در��س���ًة ��ستهدف���ت �لتَّع���رُّ
حق���وق �لإن�س���ان يف مق���رر�ت �للغة �لإجنليزي���ة بال�سفوف من �ل�ساب���ع �إىل �لثاين ع�سر 
ل �لباحث �إىل (29)م�سمونًا حقوقيًا، تندرج حتت خم�سة جمالت  بدولة فل�سطني، وتو�سّ
هي: �حلقوق �ملدنية، و�لجتماعية، و�لقت�سادية، و�لثقافية، و�ل�سيا�سية، ومّت يف �سوئها 
ت�سميم بطاقة لتحليل �ملحتوى، ُحّلَل يف �سوئها �ثنا ع�سر كتابًا، و��ستملت جميع �ملقرر�ت 
�لت���ي مّت حتليلها على �مل�سامني �ملحددة بن�س���ٍب متفاوتٍة، فح�سل كتاب �للغة �لإجنليزية 
لل�س���ف �لثاين ع�س���ر على �أعلى �لتك���ر�ر�ت، بو�ق���ع (114)بينما ح�س���ل كتاب �ل�سف 

�لعا�سر على �أقل �لتكر�ر�ت بو�قع (43) تكر�رً�.
وبنظ���رٍة عاّمة على �لّدر��سات و�لبحوث �ل�ّسابقة ، ميكن �لقول �إّن �لدر��سة �حلالية 
تاأت���ي يف �سي���اق ��ستكم���ال �جله���ود �ل�سابقة �لت���ي تناول���ت م�سامني حق���وق �لإن�سان يف 
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�ملقرر�ت �للغوية، فمن حيث �لهدف، ��ستهدفت جّل �لدر��سات �ل�سابقة �لّتعّرف على و�قع 
ت�سم���ني �مل�سامني �حلقوقّية يف مقرر�ت �للغة �لعربية، مثل در��سة �لأن�ساري(2004م) 
و�ل�سع���دي(2004م) و�لبو�سعي���دي(2006م) �ل�سلم���ي(2015م). ومل تكت���ِف �لدر��سة 
ا تعّدت ذل���ك �إىل تقدمي ت�سور مقرتح  �حلالي���ة بو�سف �لو�ق���ِع و�لتَّعرف عليه فقط، �إمنَّ

لت�سمني تلك �حلقوق.
ر��سات و�لبح���وث ُطّبقت يف �ملرحلة �لثانوي���ة حتديدً�، على  وُيالَح���ظ �أّن �أغل���َب �لدِّ
نح���و م���ا ذهبْت �إلي���ه �لدر��س���ة �حلالية، ومن تل���ك �لدر��س���ات در��سة عل���ي(2006م) 
ودر��سة عبد�لر�زق(2007م) ودر��س���ة �ملحبوب (2009م) ودر��سة �ل�سلمي(2015م). 
ولع���لَّ هذ� �لّتوج���ه يعود �إىل منا�َسب���ة خ�سائ�ش طالب �ملرحلة �لثانوي���ة لتلك �حلقوق؛ 
م���ن خالل �إ�سهامه���ا يف تنمية �سخ�سياتهم وت�سكيل �سلوكّياته���م، وزيادة م�ستوى وعيهم 
بتل���ك �حلق���وق، عل���ى �أّن هنال���ك در��سات �أخ���رى تناولت حق���وق �لأطفال مث���ل در��سة 
�ل�سع���دي(2004م) و�لدليمي و�لعمو�ش(2016م) ودر��سات �أخرى تناولت حقوق طالب 
�ملرحل���ة �جلامعي���ة مثل در��س���ة �لزك���ري (2015م)، ودر��س���ات تناولت حق���وق �لكبار 
مبد�ر�ش حمو �لأمية مثل در��سة �ل�سربيني(2009م)، و�لدر��سة �حلالية مع �أنها موّجهة 
لط���الب �ملرحلة �لثانوية، لكنها ت�ستهدف م�سارً� جدي���دً�، ومقرر�ٍت مل ُي�سَبق �إخ�ساعها 
للبح���ث و�لّتحلي���ل على حّد علم �لباح���ث. و�إجماًل ميكن �لق���ول �إن �لدر��سة �حلالية قد 
�أف���ادت من �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابقة يف حتديد قائمة م�سام���ني �لثقافة �حلقوقية، 
ويف �لتَّعّرف على �ملنهجّيات و�لإجر�ء�ت �ملّتبعة عند عملية �لّتحليل، ويف وتقدمي �لت�سور 

�ملقرتح، ويف مناق�سة �لنتائج، وتق�سريها.
منهج الدرا�شة:

��ستخ���دم �لباح���ث �ملنه���ج �لو�سف���ي �لّتحليل���ي �لذي ي�س���ف و�قع �لظاه���رة �ملر�د 
���د تكر�ر�ت م�سام���ني ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف مقرر�ت �للغة  در��سته���ا، من خالل ر�سْ

�لعربية باملرحلة �لثانوية، و�سفًا ي�ساعد على بناء �لّت�سّور �ملقرتح لت�سمينها.
جمتمع الدرا�شة وعينتها :

تك����ون جمتم����ع �لدر��سة م����ن جميع مق����رر�ت �للغة �لعربي����ة باملرحلة �لثانوي����ة ��لنظام 
�لف�سلي، وعددها (18) مقررً�، و�سملت عّينة �لدر��سة جميع �أفر�د �ملجتمع، ويو�سح �جلدول 

رقم (1) �ملقرر�ت �لتي مّت حتليلها وفقًا مل�ستويات �لدر��سة يف �لنظام �لثانوي �لف�سلي:
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جدول رقم )1( 
مقررات اللغة العربية التي مّت حتليلها

مقررات اللغة العربيةامل�شتوى
�للغة �لعربية(1)�لأول
�للغة �لعربية(2)�لثاين
�لنحو و�ل�سرف(1)، �لأدب �لعربي(1)، �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(1)، �للغة �لعربية(3)�لثالث
�لنحو و�ل�سرف(2)، �لبالغة و�لنقد(1)، �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(2)، �للغة �لعربية(4)�لر�بع

�لنحو و�ل�سرف(3)، �لبالغة و�لنقد(2)، �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(3)، �للغة �لعربية(5)�خلام�ش
�لنحو و�ل�سرف(4)، �لأدب �لعربي (2)، �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(4)، �للغة �لعربية(6)�ل�ساد�ش

اأدوات الدرا�شة:
ت �لدر��س���ة �حلالي���ة قائمة مب�سامني ثقاف���ة حقوق �لإن�س���ان �لالزمة لطالب  �أع���دَّ
�ملرحل���ة �لثانوية، وبطاقة لتحليل حمت���وى مقرر�ت �للغة �لعربية يف �سوء �لقائمة، وفيما 

ياأتي تو�سيٌح للخطو�ت �ملتبعة عند بناء هاتني �لأد�تني:
1( بناء قائمة مب�شامني ثقافة حقوق الإن�شان الازمة لطاب املرحلة الثانوية.

�لهدف م���ن �لقائم���ة: ��ستهدفت �لقائمة حتدي���د م�سامني �لثقاف���ة �حلقوقية . 1
�لالزمة لطالب �ملرحلة �لثانوية.

م�س���ادر بن���اء قائمة م�سام���ني �لثقاف���ة �حلقوقية : ق���ام �لباحث ببن���اِء قائمة . 2
م�سام���ني �لثقافة �حلقوقي���ة �لالزمة لطالب �ملرحل���ة �لثانوية، �عتم���ادً� على: 
�لقو�ئم �لو�ردة يف ثنايا عدٍد من �لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة بحقوق �لإن�سان 
وم�سامينها، و�لكتابات �ملتخ�س�سة يف جمال حقوق �لإن�سان ب�سكٍل عاٍم، و�لأدلة 
و�لتقارير �لتي �أ�سدرتها �ملنظمات، و�جلمعيات �ملهتمة بحقوق �لإن�سان، ودر��سة 
خ�سائ����ش طالب �ملرحلة �لثانوية يف �أبعادها �لعقلية، و�لجتماعية، و�لنف�سّية، 

ومتطلباتها �حلقوقية، مبا يتنا�سب مع طبيعة مقّرر�ت �للغة �لعربية.
ل �لباحث . 3 و�س���ف �لقائمة يف �سورتها �ملبدئية: يف �سوء �مل�س���ادر �ل�سابقة تو�سّ

�إىل ثالث���ٍة وع�سرين م�سمونًا حقوقيًا، تنتمي لأربع���ة �أبعاد رئي�سة هي: �حلقوق 
�لأ�سا�سي���ة و�ملدنية، �حلقوق �لقت�سادّية و�لجتماعّية، �حلقوق �لبيئّية، و�حلقوق 
حّي���ة، ُنّظمت يف �سورة ��ستبانة مغلقة، ميك���ن �لإجابة عليها من خالل ثالثة  �ل�سّ
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�أبعاد رئي�سة هي: مدى مالءمة ت�سمينها يف مقرر�ت �للغة �لعربية (مالئمة، غري 
مالئم���ة)، درج���ة �أهميتها لطالب �ملرحل���ة �لثانوية( مهمة، قليل���ة �لأهمية، غري 
مهمة) ، ومدى �رتباط كل م�سمون حقوقي بالُبْعد �لرئي�ش (منتمي، غري منتمي).

�س���دق قائمة �مل�سامني �حلقوقية: �عتمد �لباحث يف �لتَّحّقق من �سدق �لقائمة . 4
عل���ى �سدق �ملحكمني؛ حيث عر�ش �لقائم���ة � ب�سورتها �ملبدئية – على ع�سرة 
حمكم���ني، وقد �أبدو� ع���ددً� من �ملالحظات مثل: دم���ج �لُبْعد �ملرتبط باحلقوق 
حية؛ نظرً� لرت�بطهما، فالعي�ش يف بيئة  �لبيئي���ة مع �لُبْعد �ملرتبط باحلقوق �ل�سّ
�سّحي���ة، و�ملحافظة على مو�رد �لبيئ���ة �وهما حّقان بيئّي���ان� لهما �سلة وثيقة 
حي، كما �قرتح �ملحكمون �إ�سافة بع�ش �مل�سامني �لفرعية، �أو �إعادة  بالُبْعد �ل�سّ
دجمها د�خل كل ُبْعد من �لأبعاد �لرئي�سة، وقد ��ستح�سن �لباحث تلك �ملرئيات، 

وقام باإجر�ء �لّتعديالت يف �سوئها.
ح�ساب ِن�َسب �لتفاق بني حمّكمي قائمة �مل�سامني �حلقوقية: متَّ ح�ساب ِن�َسب �لتفاق . 5

بني حمكمي �لقائمة عند طريق تطبيق معادلة كوبر (Cooper). وقد عّدت �لدر��سة 
ف����اق (%80) فاأك����رث، م�سامني  �حلالي����ة �مل�سامني �لت����ي حظيت مبتو�ّس����ط ن�سبة �تِّ
�ساقًا مع ن�سب �لتف����اق �لتي �رت�ستها  حقوقي����ة منا�سبة لطالب �ملرحل����ة �لثانوية، �تِّ

عدٌد من �لّدر��سات �ل�ّسابقة مثل در��سة علي(2006م) و�ل�سلمي (2015م).
و�سف �لقائمة يف �سورته���ا �لنهائية: ��ستملت �لقائمة يف �سورتها �لنهائية على . 6

ع�سرين م�سمونًا حقوقيًا، تنتمي لثالثة �أبعاد رئي�سة ميكن عر�سها فيما ياأتي:
• �حلقوق �لأ�سا�سي���ة و�ملدنية وت�سمل: حق �مل�ساو�ة، حق �لتعليم، حق �لأمن، 	

ح���ق �لعد�لة، حق �ملعاملة �حل�سنة، حق �ملو�طنة، حق �ل�سورى، حق �لتعبري 
و�إبد�ء �لر�أي، حق �مل�ساركة �لثقافية.

• �حلق���وق �لقت�سادي���ة و�لجتماعية وت�سم���ل: حق �مللكية، ح���ق �لعمل، حق 	
�لتوعي���ة �ملهني���ة، حق �لتوعي���ة �لقت�سادي���ة، حق �لأ�س���رة و�لو�لدين، حق 

ة. �لتكافل �لجتماعي، حق رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سّ
• �حلق���وق �لبيئي���ة و�ل�سحي���ة وت�سمل: ح���ق �لتوعي���ة �ل�سحية، ح���ق �لرعاية 	

�ل�سحية، حق �لعي�ش يف بيئة �سّحية ونظيفة، حق �ملحافظة على مو�رد �لبيئة.
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

2( اإعداد ا�شتمارة حتليل املحتوى:
�أع���دَّ �لباحث ��ستمارًة لتحليل �ملحت���وى؛ وذلك ل�ستخد�مها يف ر�سد معدلت تكر�ر 
�مل�سام���ني �حلقوقية، ون�سبه���ا �ملئوية يف مقرر�ت �للغ���ة �لعربية باملرحل���ة �لثانوية، ومتَّ 

�إعد�دها يف �سوء جمموعٍة من �لعتبار�ت:
حتديد �لهدف من �ل�ستمارة : يتلّخ�ش �لهدف من �ل�ستمارة يف ر�سد تكر�ر�ت . 1

�مل�سام���ني �حلقوقي���ة مبق���رر�ت �للغة �لعربي���ة يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة، و�أوز�نها 
�لن�سبية.

دت فئات �لتحليل يف �مل�سامني �حلقوقية �لتي تو�سلت . 2 حتديد فئات �لتحليل: ُحدِّ
�إليه���ا �لدر��س���ة �حلالي���ة، وعددها (20) م�سمون���ًا حقوقيًا، وق���د قام �لباحث 
بتو�سيف فئات �لتحليل و�سرحها�يف ملحق خا�ش� ل�سمان �لتفاق على دللتها 

عند عملية �لتحليل.
حتدي���د وحدة �لتحليل: متّثلت وحدة �لتحليل يف �لفكرة وما تت�سمنه من معنى، . 3

وذل���ك بتتّبعه���ا يف خمتلف �لن�سو����ش و�لأن�سطة �لتعلمي���ة و�لتقوميية يف جميع 
مقرر�ت �للغة �لعربية بالنظام �لف�سلي.

�س���دق ��ستمارة �لتحلي���ل: للتاأكد من ذلك قام �لباح���ث بعر�ش �ل�ستمارة على . 4
�سبع���ة حمكمني لإب���د�ء �لر�أي يف مدى و�سوح �لتو�سي���ف �لإجر�ئي لكل فئة من 
فئات �لتحلي���ل (و��سحة، غري و��سحة)، مدى منا�سبة وحدة �لتحليل للمحتوى 
�ملر�د حتليل���ه (منا�سبة، غري منا�سبة)، مدى منا�سب���ة �ل�سكل �لتنظيمي �لعام 
لال�ستمارة(منا�س���ب، غري منا�سب). وب�سكٍل عام مل ُيبِد �ملحكمون مالحظاٍت، 
�إذ دّلت ��ستجاباتهم على منا�َسبة �ل�ستمارة من حيث: و�سوح فئاتها، ومنا�َسبة 

وحدة �لتحليل �ملر�د ��ستخد�مها، و�سكلها �لتنظيمي �لعام.
ثب���ات �لّتحلي���ل: للتاأك���د من ثب���ات �لتحليل، مّت �ختي���ار �أحد �ملق���رر�ت ب�سورة . 5

ع�سو�ئية من �ملقرر�ت �لثمانية ع�سر، وهو مقرر �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(3)، 
وق���ام �لباح���ث بتحلي���ل جمي���ع حمتوياته يف �س���وء ��ستم���ارة �لتحلي���ل �لتي مّت 
�إعد�ده���ا، وبعد فر�غه من �لتحلي���ل ��ستعان مبحلٍل �آخر ليعي���َد عملية �لتحليل 
ذ�تها، ومّت ح�س���اب ن�سبة �لتفاق بني �ملحللني من خالل ��ستخد�م معادلة كوبر 

(Cooper)، وفق ما يو�سحها �جلدول رقم(2)
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جدول رقم )2(  
معامل ثبات بطاقة التحليل

نتيجة البعد
املحلل الأول

نتيجة 
املحلل الثاين

عدد مرات 
التفاق

عدد مرات 
الختاف

ن�شبة 
التفاق

92.85%2826262م�سامني �حلقوق �لأ�سا�سية و�ملدنية
78.57%1114113م�سامني �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية
67.67%2321م�سامني �حلقوق �ل�سحية و�لبيئية

ويالَح���ظ من �جل���دول رقم (2) �أن ِقَيم �لتفاق ترت�وح ب���ني (67.67% � 92.85%)، 
وهي قيم ت�سري لثبات بطاقة �لتحليل وفقًا ملا �رت�سته عدٌد من �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة، 

وبذلك فهي تعطي موؤ�ّسرً� ُمَطْمِئنًا لإمكانّية �لعتماد عليها يف حتقيق �أهد�ف �لدر��سة.
اإجراءات حتليل املحتوى: ل�سمان جناح عملية �لتحليل، �لتزم �لباحث باخلطو�ت 

�لإجر�ئية �لآتية:
• �لقر�ءة �لو�عية �ملتاأنية لفئات �لتحليل و�لتو�سيف �لإجر�ئي �ملرتبط بكل فئة منها.	
• �لطالع �لعام عل���ى مقرر�ت �للغة �لعربية موطن �لتحليل؛ لتكوين فكرة �ساملة 	

عن طبيعة حمتوياتها وم�سامينها.
• �لب���دء يف عملي���ة حتليل كل مقرر على ِح���َده، تبعًا للوحد�ت �ل���و�ردة يف �ملقرر، 	

م���ن خالل قر�ءة حمتو�ها، وتتّبع �لأفكار �ل���و�ردة فيها، وما تت�سمنه من معاٍن 
حقوقيٍة، وقد توَجد �لفكرة ب�سكٍل �سريٍح �أو ب�سكٍل �سمني.

• ُعّرف���ت طريقة ح�ساب تكر�ر�ت ورود �مل�سام���ني �حلقوقية يف حمتوى �ملقرر�ت 	
َف �لورود �ل�سريح: �أن ُيَن�ّش على  من حيث �سكل �لورود (�سريح/�سمني). وُعرِّ
�مل�سمون �سر�حًة يف حمتوى وحدة �لتحليل، �أو �أن ي�سار �إىل �مل�سمون �حلقوقي 
بجمل���ة �أو �أكرث � ولو كانت جملة �عرت��سي���ة� على �سبيل �لإحالة �أو �لتف�سري �أو 
�لتو�سيح �أو �ل�ست���در�ك، �أما �لورود �ل�سمني: ورود �مل�سمون �حلقوقي ب�سورة 

غري معلنة بالعبارة، بل ُيفَهم من �سياق �لكالم.
• ��ستمل���ت ��ستمارة حتليل �ملحتوى عل���ى فر�غات خا�سة لكل فئة من فئ���ات �لتحليل، و�أثناء 	

�لقيام بالتحليل مّت ح�ساب تكر�ر�ت ورود كل فئة، وذلك بو�سع عالمة (/) عن كل تكر�ر.
• مّت يف نهاي���ة �لتحلي���ل حتويل �لعالمات �لتكر�رية �إىل قيم���ة رقمية تعادل درجة 	

تكر�ر كل فئة.
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الأ�شاليب الإح�شائية:
��ستخدم �لباحث �لّتكر�ر�ت و�لّن�سب �ملئوية؛ لتحديد م�سامني �لثقافة �حلقوقية؛ وللّتعّرف 
عل����ى و�قع ت�سمينها يف مقرر�ت �للغة �لعربية، كم����ا ��ستخدم معادلة كوبر (Cooper)؛ حل�ساب 

ن�سب �لتفاق بني حمكمي قائمة �مل�سامني، وحل�ساب ثبات ��ستمارة �لتحليل.
عر�س نتائج الدرا�شة:

يعر�ش �لباحث نتائج �لدر��سة تبعًا لت�سل�سل �أ�سئلتها وفقًا ملا ياأتي:
1( عر�س النتيجة اخلا�شة بالإجابة عن ال�شوؤال الأول : 

لالإجاب���ة عن �ل�س���وؤ�ل �لأول من �أ�سئل���ة �لدر��سة ون�سه : م���ا م�سامني ثقافة حقوق 
�لإن�س���ان �لتي ينبغي ت�سمينها يف مقرر�ت �للغة �لعربي���ة باملرحلة �لثانوية؟ قام �لباحث 
بع���دٍد م���ن �لإجر�ء�ت ممثلًة يف : �إع���د�د قائمة مبدئية مب�سامني حق���وق �لإن�سان، وبعد 
�سبطه���ا، متَّ �لتو�س���ل �إىل ع�سري���ن م�سمون���ًا حقوقيًا، تنتم���ي �إىل ثالثة �أبع���اد رئي�سة، 

يو�سحها �جلدول رقم(3)، جاءت على �لنحو �لآتي: 
جدول رقم )3(

م�شامني ثقافة حقوق الإن�شان التي مّت التو�شل اإليها
م�شامني احلقوق الأ�شا�شية 

واملدنية
م�شامني احلقوق القت�شادية 

والجتماعية
م�شامني احلقوق ال�شحية 

والبيئية
حق �لتوعية �ل�سحيةحق �مللكيةحق �مل�ساو�ة
حق �لرعاية �ل�سحية حق �لعملحق �لتعليم
حق �لعي�ش يف بيئة �سّحية ونظيفةحق �لتوعية �ملهنيةحق �لأمن

حق �ملحافظة على مو�رد �لبيئةحق �لتوعية �لقت�ساديةحق �لعد�لة
حق �لأ�سرة و�لو�لدينحق �ملعاملة �حل�سنة

حق �لتكافل �لجتماعيحق �ملو�طنة
ةحق �ل�سورى حق رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سّ

حق �لتعبري و�إبد�ء �لر�أي
حق �مل�ساركة �لثقافية

2( عر�س النتيجة اخلا�شة بالإجابة عن ال�شوؤال الثاين:
لالإجاب���ة ع���ن �ل�سوؤ�ل �لثاين م���ن �أ�سئلة �لدر��س���ة ون�سه: ما و�قع ت�سم���ني ثقافة حقوق 
�لإن�سان يف مقرر�ت �للغة �لعربية باملرحلة �لثانوية؟ مّت حتليل مقرر�ت �للغة �لعربية يف �لنظام 
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�لف�سل���ي باملرحلة �لثانوية وعددها (18) مقررً�، و�سمل �لتحليل (56) وحدة بو�قع (2233) 
�سفح���ة، ومّت ح�س���اب �لّتكر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية و�لقيم �لرتبية لو�ق���ع م�سامني ثقافة حقوق 
�لإن�س���ان وفقًا للمج���الت �حلقوقية يف كّل م�ستوى م���ن م�ستويات �لدر��س���ة باملرحلة �لّثانوّية، 
وعلى م�ستوى كل مقرر من �ملقرر�ت �للغوّية �لتي مّت حتليلها، وفيما ياأتي تف�سيٌل لكل ما �سبق:
اأوًل: واقع ت�شمني ثقافة حقوق الإن�شان يف مقررات اللغة العربية وفقًا ملجالت 

امل�شامني احلقوقية يف كل م�شتوى من م�شتويات الدرا�شة:

1( جمال احلقوق الأ�شا�شية واملدنّية:
جدول رقم )4(

 التكرارات والن�شب املئوية والقيم الرتبية مل�شامني احلقوق الأ�شا�شية واملدنية يف 
مقررات اللغة العربية وفقًا للم�شتويات الّدرا�شّية

امل�شمون 
احلقوقي

امل�شتوى 
الأول

امل�شتوى 
الثاين

امل�شتوى 
الثالث

امل�شتوى 
الرابع

امل�شتوى 
اخلام�س

امل�شتوى 
الرتبةاملجموع الكليال�شاد�س

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت
0034.2373.2010.3472.3000181.497حق �مل�ساو�ة
1827.701014.083515.988227.994314.147725.1626521.942حق �لتعليم
23.080031.3700103.2930.98181.497حق �لأمن

46.1557.04177.76299.901922.69278.821018.264حق �لعد�لة
حق �ملعاملة 

2030.774360.5611251.1411338.5710735.2013042.4852543.461�حل�سنة
710.7779.862511.413210.924013.163310.7814411.923حق �ملو�طنة
11.540062.7482.7310.3320.65181.497حق �ل�سورى
حق �لتعبري 
132034.2394.11289.56144.61268.50937.705و�إبد�ء �لر�أي
حق �مل�ساركة 

000052.2800134.2882.61262.156�لثقافية

655.38715.8821918.1329324.2525421.0330625.331208100�ملجموع
654231�لرتبة

يو�سح �جلدول رقم (4) �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لقيم �لرتبية مل�سامني �حلقوق 
�لأ�سا�سية و�ملدنية يف مقرر�ت �للغة �لعربية باملرحلة �لثانوية:
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

ويت�شح من اجلدول رقم )4( ما ياأتي:
• �أن ع����دد تكر�ر�ت م�سامني �لثقافة �حلقوقية يف جمال �حلقوق �لأ�سا�سية و�ملدنية بلغ (1208) 	

تكر�رً�، وذلك يف جميع مقرر�ت �للغة �لعربية مبختلف �مل�ستويات �لدر��سية للنظام �لف�سلي.
• �أن �مل�سم���ون �حلقوق���ي �لأكرث تك���ر�رً� يف جمال �حلقوق �لأ�سا�سي���ة و�ملدنية هو حق  	

�ملعاملة �حل�سنة، حيث تكّرر (525) مرًة بن�سبٍة قدرها (43.46%).
• �أّن �مل�سام���ني �لأقل تكر�رً�، هي حق �مل�ساو�ة، وحق �لأمن، وحق �ل�سورى، حيث تكّرر 	

كٌل منها (18) مرًة، بن�سبٍة قدرها (1.49%).
• بخ�سو����ش توزيع تك���ر�ر�ت �حلقوق �لأ�سا�سي���ة و�ملدنّية على �مل�ستوي���ات �لدر��سية، 	

فيت�س���ح ح�س���ول �ملق���رر�ت �للغوية �لتي تقع يف نط���اق �مل�ستوى �ل�ساد����ش على �أكرث 
ع���دٍد من �لّتكر�ر�ت حيث تك���ّررت (306) مرًة بن�سبة قدرها (%25.33) ، يف حني 
ح�سل���ت �ملقرر�ت �للغوية �لت���ي تقع يف نطاق �مل�ستوى �لأّول على �أقل عدد تكر�ر�ت ، 

بو�قع (65) تكر�رً�، بن�سبٍة قدرها(5.38%).
وبخ�سو�ش طرق ت�سمني تلك �مل�سامني، يبنيِّ �جلدول رقم (5) توزيع تكر�ر�ت م�سامني 

�حلقوق �لأ�سا�سية و�ملدنية يف مقرر�ت �للغة �لعربية من حيث كونها �سريحة �أو �سمنية:
جدول رقم )5( 

توزيع تكرارات م�شامني احلقوق الأ�شا�شية واملدنية من حيث كونها �شريحة اأو �شمنية

املجموعتكرارات  ون�شب  ورود  امل�شمونالـمـ�شـمـونم
%ب�شكل �شمني%ب�شكل �شريح

1583.33316.6718حق �مل�ساو�ة1
18268.688331.32265حق �لتعليم2
1688.89211.1118حق �لأمن3
5756.434443.57101حق �لعد�لة4
32161.1420438.86525حق �ملعاملة �حل�سنة5
7250.007250.00144حق �ملو�طنة6
1055.56844.4418حق �ل�سورى7
6266.673133.3393حق �لتعبري و�إبد�ء �لر�أي8
1869.23830.7726حق �مل�ساركة �لثقافية9

75362.3345537.671208�لكلي
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

ويّت�شح من اجلدول رقم)5( ما ياأتي:
• �أن �لع���دد �لإجمايل لتكر�ر�ت �ل���ورود �ل�سريح مل�سامني �لثقافة �حلقوقية يف جمال 	

�حلق���وق �لأ�سا�سي���ة و�ملدني���ة بل���غ (753) تك���ر�رً�، بن�سب���ة (%62.33) ، يف مقابل 
(455) تكر�رً� وردت ب�سكل �سمني، مبا ن�سبته (37.67%).

• �أن �ل���ورود �ل�سريح كان ه���و �ل�سائد على جميع �مل�سام���ني �حلقوقية، با�ستثناء حق 	
�ملو�طنة �لذي ت�ساوت فيه تكر�ر�ت �لورود �ل�سريح مع �لورود �ل�سمني بو�قع (72) 

تكر�رً� لكل منهما.
2( جمال احلقوق القت�شادية والجتماعية:

يو�س����ح �جل����دول رق����م (6) �لتك����ر�ر�ت و�لن�سب �ملئوي����ة و�لقيم �لرتبي����ة مل�سامني �حلقوق 
�لقت�سادية و�لجتماعية يف مقرر�ت �للغة �لعربية باملرحلة �لثانوية وفقًا للم�ستويات �لدر��سية:

جدول رقم )6( 
التكرارات والن�شب املئوية والقيم الرتبية مل�شامني احلقوق القت�شادية والجتماعية يف 

مقررات اللغة العربية وفقًا للم�شتويات الّدرا�شّية

امل�شمون 
احلقوقي

امل�شتوى 
الأول

امل�شتوى 
الثاين

امل�شتوى 
الثالث

امل�شتوى 
الرابع

امل�شتوى 
اخلام�س

امل�شتوى 
ال�شاد�س

املجموع 
الرتبةالكلي

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت
0013.1200000011.9220.636حق �مللكية
416.670011.3534.6856.8559.61185.645حق �لعمل

حق �لتوعية 
28.3326.251013.511015.62810.9635.773510.973�ملهنية

حق �لتوعية 
312.500022.7069.3768.211019.23278.464�لقت�سادية

حق �لأ�سرة 
416.672268.752229.722539.062736.98815.3810833.852و�لو�لدين

حق �لتكافل 
1145.83721.873952.701929.682736.982548.0812840.121�لجتماعي

حق رعاية ذوي 
ة 00000011.56000010.317�لحتياجات �خلا�سّ

247.523210.037423.196420.067322.885216.30319100�ملجموع
651324�لرتبة
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

ويت�شح من اجلدول رقم )6( ما ياأتي:
• �أن ع���دد تك���ر�ر�ت م�سام���ني �لثقاف���ة �حلقوقي���ة يف جم���ال �حلق���وق �لقت�سادي���ة 	

و�لجتماعي���ة بل���غ (319) تكر�رً�، وذل���ك يف جميع مقرر�ت �للغ���ة �لعربية مبختلف 
�مل�ستويات �لدر��سية للنظام �لف�سلي.

• �أن �مل�سم���ون �حلقوقي �لأكرث تكر�رً� يف جمال �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية هو 	
حق  �لّتكافل �لجتماعي، حيث تكّرر (128) مرًة بن�سبٍة قدرها (40.12%).

• �أّن �مل�سمون �لأقل تكر�رً�، هو حق رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سة، حيث تكّرر مرًة 	
و�حدًة فقط، بن�سبٍة قدرها (% 0.31).

• بخ�سو����ش توزي���ع تك���ر�ر�ت �حلق���وق �لقت�سادي���ة و�لجتماعي���ة عل���ى �مل�ستويات 	
�لدر��سي���ة، فيت�س���ح ح�سول �ملق���رر�ت �للغوية �لتي تق���ع يف نطاق �مل�ست���وى �لثالث 
عل���ى �أكرث عدٍد م���ن �لّتكر�ر�ت حيث تكّررت (74) م���رًة بن�سبة قدرها (23.19%) 
، يف ح���ني ح�سل���ت �ملقرر�ت �للغوية �لتي تقع يف نطاق �مل�ست���وى �لأّول على �أقل عدد 

تكر�ر�ت بو�قع (24) تكر�رً�، بن�سبٍة قدرها(7.52%).
وبخ�سو����ش طرق ت�سمني تل���ك �مل�سامني، يبنيِّ �جلدول رق���م (7) توزيع تكر�ر�ت 
م�سام���ني �حلقوق �لقت�سادّي���ة و�لجتماعّية يف مقرر�ت �للغة �لعربي���ة من حيث كونها 

�سريحة �أو �سمنية:
جدول رقم )7( 

توزيع تكرارات م�شامني احلقوق القت�شادية والجتماعية من حيث كونها �شريحة اأو �شمنية

املجموعتكرارات ون�شب ورود امل�شمون الـمـ�شـمـونم %ب�شكل �شمني%ب�شكل �شريح
2100002حق �مللكية1
633.331266.6718حق �لعمل2
1645.711954.2935حق �لتوعية �ملهنية3
1244.441555.5627حق �لتوعية �لقت�سادية4
8074.072825.93108حق �لأ�سرة و�لو�لدين5
8667.194232.81128حق �لتكافل �لجتماعي6
ة7 1100001حق رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سّ

20363.6411636.36319�لكلي
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

ويّت�شح من اجلدول رقم)7( ما ياأتي:
• �أن �لع���دد �لإجمايل لتكر�ر�ت �ل���ورود �ل�سريح مل�سامني �لثقافة �حلقوقية يف جمال 	

�حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية بلغ (203) تكر�رً�، بن�سبة (%63.64) ، يف مقابل 
(116) تكر�رً� وردت ب�سكل �سمني، مبا ن�سبته (36.36%).

• �أن �ل���ورود �ل�سري���ح كان هو �ملهيمن على جميع �مل�سام���ني �حلقوقية، با�ستثناء حق 	
مني  �لعم���ل، وحق �لتوعية �ملهنية، وحق �لتوعية �لقت�سادية، حيث جاء ورودها �ل�سّ
ة مل  ريح. ويالَحظ �أّن حّقي �مللكي���ة، ورعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سّ �أك���رث من �ل�سّ

َيِرد� ب�سورة �سمنية نهائيًا. 
ّحية والبيئية: 5( جمال احلقوق ال�شّ

جدول رقم )8( 
التكرارات والن�شب املئوية والقيم الرتبية مل�شامني احلقوق ال�شحية والبيئية يف مقررات 

اللغة العربية املرحلة الثانوية وفقًا للم�شتويات الّدرا�شّية

امل�شمون 
احلقوقي

امل�شتوى 
الأول

امل�شتوى 
الثاين

امل�شتوى 
الثالث

امل�شتوى 
الرابع

امل�شتوى 
اخلام�س

امل�شتوى 
ال�شاد�س

املجموع 
الرتبةالكلي

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت
حق �لتوعية 

866.67001676.191688.8921100654.556779.761�ل�سحية

حق �لرعاية 
000000000000004�ل�سحية

حق �لعي�ش يف بيئة 
18.3300314.290000436.3689.523�سّحية ونظيفة

حق �ملحافظة على 
325110029.52211.110019.09910.722مو�رد �لبيئة

1214.2911.192125.001821.432125.001113.0984100�ملجموع
451213�لرتبة

ويت�شح من اجلدول رقم )8( ما ياأتي:
• حية و�لبيئية بلغ 	 �أن عدد تكر�ر�ت م�سامني �لثقافة �حلقوقية يف جمال �حلقوق �ل�سّ

(84) تك���ر�رً�، وذلك يف جميع مقرر�ت �للغ���ة �لعربية مبختلف �مل�ستويات �لدر��سية 
للنظام �لف�سلي.
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

• حي���ة و�لبيئية هو حق  	 �أن �مل�سم���ون �حلقوق���ي �لأكرث تكر�رً� يف جم���ال �حلقوق �ل�سّ
حية، حيث تكّرر (67) مرًة بن�سبٍة قدرها ( 79.76%)، بينما مل يتكرر  �لّتوعية �ل�سّ

حق �لرعاية �ل�سحية يف جميع �ملقرر�ت على �لإطالق.
• حّي���ة و�لبيئية على �مل�ستوي���ات �لدر��سية، 	 بخ�سو����ش توزي���ع تكر�ر�ت �حلق���وق �ل�سّ

فيت�س���ح ح�س���ول �ملق���رر�ت �للغوي���ة �لتي تق���ع يف نطاق �مل�ست���وى �لثال���ث و�مل�ستوى 
 �خلام����ش عل���ى �أكرث ع���دٍد من �لّتك���ر�ر�ت حيث تك���ّررت (21) م���رًة بن�سبة قدرها 
(25%) ، يف ح���ني ح�سل���ت �ملقرر�ت �للغوية �لتي تقع يف نط���اق �مل�ستوى �لثاين على 

�أقل عدد تكر�ر�ت بو�قع تكر�رً� و�حدً� فقط، بن�سبٍة قدرها(1.19 %).
وبخ�سو����ش طرق ت�سمني تل���ك �مل�سامني، يبنيِّ �جلدول رق���م (9) توزيع تكر�ر�ت 
م�سام���ني �حلق���وق �ل�سحية و�لبيئية يف مقرر�ت �للغة �لعربي���ة من حيث كونها �سريحة 

�أو �سمنية:
جدول رقم )9( 

حية والبيئية من حيث كونها �شريحة اأو �شمنية توزيع تكرارات م�شامني احلقوق ال�شّ

املجموعتكرارات ون�شب ورود امل�شمون الـمـ�شـمـونم %ب�شكل �شمني%ب�شكل �شريح
4668.662131.3467حق �لتوعية �ل�سحية1
00000حق �لرعاية �ل�سحية2
787.5112.58حق �لعي�ش يف بيئة �سّحية ونظيفة3
777.78222.229حق �ملحافظة على مو�رد �لبيئة4

6071.432428.5784�لكلي

ويّت�سح من �جلدول رقم(9) ما ياأتي:
�أن �لع���دد �لإجمايل لتكر�ر�ت �ل���ورود �ل�سريح مل�سام���ني �لثقافة �حلقوقية يف   �
جمال �حلقوق �ل�سحية و�لبيئية بلغ (60) تكر�رً�، بن�سبة (% 71.43) ، يف مقابل (24) 
تكر�رً� وردت ب�سكل �سمني، مبا ن�سبته (% 28.57). ويّت�سح من ذلك �أن �لورود �ل�سريح 
ّحية مل َيِرد  كان هو �ل�سائد على جميع �مل�سامني �حلقوقية. ويالحظ �أّن حّق �لرعاية �ل�سّ

ب�سورٍة �سريحٍة �أو �سمنيٍة.
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

ثانيًا: واقع ت�شمني ثقافة حقوق الإن�شان يف كل مقرر من مقررات اللغة العربية 
التي مّت حتليلها:

وم���ن منظوٍر �آخر، يو�سح �جل���دول رقم (10) عدد �لتك���ر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�لقيم 
�لرتبية جلميع م�سامني حقوق �لإن�سان على م�ستوى كل مقرر من �ملقرر�ت �لتي متَّ حتليلها:

جدول رقم )10(
جمموع التكرارات والن�شب املئوية والقيم الرتبية مل�شامني حقوق الإن�شان على م�شتوى كل 

مقّرر من مقررات اللغة العربية
الرتبة%تا�شم املقررالرتبة%تا�شم املقرر

3.6613%59�للغة �لعربية(4)6.277%101�للغة �لعربية(1)
10.683%172�لنحو و�ل�سرف(3)6.466%104�للغة �لعربية(2)

4.4110%71�لبالغة و�لنقد(2)11.171%180�لنحو و�ل�سرف(1)
1.5518%25�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(3)3.0415%49�لأدب �لعربي(1)

4.979%80�للغة �لعربية(5)2.6716%43�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(1)
6.955%112�لنحو و�ل�سرف(4)2.6117%42�للغة �لعربية(3)

4.3511%70�لأدب �لعربي (2)10.862%175�لنحو و�ل�سرف(2)
7.264%117�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(4)3.2314%52�لبالغة و�لنقد(1)

4.3511%70�للغة �لعربية(6)5.528%89�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي(2)

ويّت�س���ح من �جلدول رقم (10) �نخفا�ش عدد تكر�ر�ت م�سامني �لثقافة �حلقوقية 
وتذبذبه���ا وع���دم �نتظامها على م�ست���وى كّل مقرر من �ملقّرر�ت �لت���ي مّت حتليلها، فحاز 
رف(1) على �أعلى عدد تكر�ر�ت مبا جمموعه (180) تكر�رً� بن�سبة  مق���رر �لنحو و�ل�سّ
قْدره���ا (%11.17) ، ويف �ملقاب���ل ح�سل مقرر �لقر�ءة و�لّتو��س���ل �للغوي(3) على �أقّل 
ع���دد تكر�ر�ت يف جميع �ملقرر�ت �لت���ي مّت حتليلها، مبا جمموع���ه (25) تكر�رً�، بن�سبة 
قدره���ا (%1.55)، وبينهما تق���ع تكر�ر�ت بقية �ملق���رر�ت ب�سورٍة متفاوت���ٍة وع�سو�ئية، 

مبناأى عن �لّتدرج و�لنتظام.
3( عر�س النتيجة اخلا�شة بالإجابة عن ال�شوؤال الثالث:

لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث من �أ�سئلة �لدر��سة، ون�سه: ما �لت�سور �ملقرتح لت�سمني 
ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف مقّرر�ت �للغة �لعربي���ة باملرحلة �لثانوية، ميكن عر�ش �لت�سور 

�ملقرتح يف �سوء �لإجر�ء�ت و�خلطو�ت �لآتية:
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الدكتور /فواز بن �سالح ال�سلمي 

اأوًل: فل�شفة الت�شور املقرتح: 
ينبثق �لّت�سّور �ملقرتح من �لإ�سهام �لفاعل �لذي ت�سطلع به مقّرر�ت �للغة �لعربية يف 
م�سمار �لتوعية بالثقافة �حلقوقية، بو�سفها ناقلًة للفكر، وو�سيلًة للتعبري و�لإف�ساح عن 
ل ميد�نًا خ�سبًا لإك�ساب �لطالب تلك �مل�سامني،  تل���ك �حلقوق، وهي بهذ� �لو�سف ت�س���كِّ
وتدريبه���م على ممار�ستها، ب�سورٍة تر�عي �لّتمثي���ل �لأمثل لها يف مقرر�ت �للغة �لعربية 

باملرحلة �لثانوية.
ثانيًا :الأهداف العامة للت�شور املقرتح:

معاجلة جو�نب �لق�سور يف حمتوى مقرر�ت �للغة �لعربية، فيما يتعلق مب�سامني . 1
ثقاف���ة حقوق �لإن�س���ان �لتي دّلت عليه���ا نتائج �لإجابة عن �ل�ّس���وؤ�ل �لثاين، من 
خ���الل حتديد �مل�سام���ني �حلقوقّية ذ�ت �لن�س���ب �لأقل، و�لعم���ل على توظيفها 
توظيف���ًا و�عيًا؛ مب���ا ي�سمن حتقيق قدٍر مقبوٍل من �لت���و�زن و�لتكامل و�لمتد�د 

بينها.
�إيج���اد نوٍع من �لّت���و�زن و�ملالَءم���ة يف كيفّية ت�سمني �مل�سام���ني �حلقوقية؛ من . 2

خالل عمليات �لربط بني جو�نبها �ل�سريحة و�ل�سمنية؛ مبا ي�ساعد على زيادة 
وعي �لطالب بها، وممار�ستهم لها.

�ق���رت�ح طرق �لتدري����ش، و�أن�سطة �لتعلي���م و�لتعلم، و�أ�سالي���ب �لتقومي �ملالئمة . 3
لتفعي���ل �مل�سام���ني �حلقوقية يف مق���رر�ت �للغة �لعربية د�خ���ل كل م�ستوى؛ مبا 

يكفل تعزيزها، وزيادة فاعليتها يف مقّرر�ت �للغة �لعربية.
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ر مقرتٌح لتـ�سمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية ت�سوُّ

ثالثًا: اأبعاد الّت�شّور املقرتح واآليات تنفيذه:
م�شتويات 

النظام الف�شلي 
الثانوي

امل�شامني احلقوقية املقرتح 
ت�شمينها يف �شوء واقع حتليل 

مقررات اللغة العربية
املُدخل املقرتح

طرق التدري�س 
وال�شرتاتيجيات 

املقرتح العتماد عليها
الأن�شطة والو�شائل 

املقرتحة
الأ�شاليب 
التقوميية 
املقرتحة

�مل�ستوى 

�لأول

ح��ق �مل�����س��او�ة ، ح��ق �مل�����س��ارك��ة 
رعاية  حق  �مللكية،  حق  �لثقافية، 
حق  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي 
�ل�سورى،  حق  �ل�سحية،  �لرعاية 
�سحية  ب��ي��ئ��ة  يف  �ل��ع��ي�����ش  ح���ق 
�لتوعية  حق  �لأمن،  حق  ونظيفة، 

�لقت�سادية.

�إث�������������ر�ء �ل������وح������د�ت 
م���ق���رر  يف  �ل���ق���ائ���م���ة 
�ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة(1) 
ون�سو�ش  مبو�سوعات 
ق�����ر�ئ�����ي�����ة م���رت���ب���ط���ة 
ب���امل�������س���ام���ني �مل���ق���رتح 

ت�سمينها.

������س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�حل�����و�ر و�مل��ن��اق�����س��ة 
تبادل  على  �لقائمة 

�لآر�ء و�حرت�مها.
������س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
و�لتدري�ش  �لنمذجة، 

بالقدوة.

�أن�����س��ط��ة  و����س���ع   �
من  متاَر�ش  تطبيقية 
خ��الل��ه��ا �مل�����س��ام��ني 
�حل���ق���وق���ي���ة وذل����ك 
�لزيار�ت  خالل  من 
�مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ع��دٍد من 
و�جلمعيات  �جلهات 
�ل����ع����الق����ة. ذ�ت 

(معاجلة �سمنية)

�ع�����دم �لق��ت�����س��ار 
�مل�سامني  تقومي  يف 
�حل����ق����وق����ي����ة ع��ل��ى 
�جل���و�ن���ب �مل��ع��رف��ي��ة 
ف����ق����ط، و�ل���رتك���ي���ز 
�لقائم  �لتقومي  على 
وذل��ك  �لأد�ء،  على 
م����ن خ�����الل ت��ق��ومي 
و�ل�سلوك �ملمار�سة 

�مل�ستوى 

�لثاين

�ل�سورى،  ح��ق  �لأم���ن،  ح��ق 
�لتوعية  ح��ق  �ل��ع��م��ل،  ح��ق 
�لق��ت�����س��ادي��ة، ح��ق رع��اي��ة 
ة،  ذوي �لحتياجات �خلا�سّ
ح���ق �ل��ت��وع��ي��ة �ل�����س��ح��ي��ة، 
ح���ق �ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة، 
�سّحية  بيئة  يف  �لعي�ش  حق 
حق  �مللكية،  ح��ق  ونظيفة، 
�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م�����و�رد 

�لبيئة.

�إث�������������ر�ء �ل������وح������د�ت 
م���ق���رر  يف  �ل���ق���ائ���م���ة 
�ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة(2) 
ون�سو�ش  مبو�سوعات 
ق�����ر�ئ�����ي�����ة م���رت���ب���ط���ة 
ب���امل�������س���ام���ني �مل���ق���رتح 

ت�سمينها.

�������س����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�لع�سف �لذهني.

�����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة حل 
�مل�سكالت.

��ل���ت���م���ث���ي���ل ول��ع��ب 
�لأدو�ر.

��لأحد�ث �جلارية
������س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�لك��ت�����س��اف �مل��وّج��ه 

و�حلر.

�������س�����ت�����خ�����د�م   �
�ل��و���س��ائ��ط �مل��ت��ع��ددة  
�حل���دي���ث���ة ل��ع��ْر���ش 
ب����ع���������ش �مل�����و�ق�����ف 
�حلقوقية مبا ي�ساعد 
ع��ل��ى ت��ك��وي��ن �جت���اه 
ن���ح���وه���ا و�ّت�����خ�����اذ 

موقف منها.

لأن�����س��ط��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ل��ّت��ع��ل��م �مل��رت��ب��ط��ة 
بحقوق �لإن�سان �لتي 

يقوم بها �لطالب.
�لخ�����ت�����ب�����ار�ت   �
و�ملقابالت  �ل�سفوية 
للطالب  تتيح  �ل��ت��ي 
�إب��د�ء  ح��ق  ممار�سة 

�لر�أي.
� ملفات �لإجناز.

�مل�ستوى 

�لثالث

و�إب���د�ء  �لتعب���ري  ح���ق 
�مل�سارك���ة  ح���ق  �ل���ر�أي، 
�مللكي���ة،  ح���ق  �لثقافي���ة، 
حق �لتوعي���ة �ملهنية، حق 
حق  �لقت�سادية،  �لتوعية 
رعاي���ة ذوي �لحتياج���ات 
�لأمن، حق  �خلا�سة، حق 
�لعد�ل���ة، ح���ق �ملو�طن���ة، 
حق �ل�س���ورى، حق �لعمل، 
�لقت�سادية،  �لتوعية  حق 
حية، حق  حق �لتوعية �ل�سّ

�مل�ساو�ة.

�إث�����ر�ء �ل���وح���د�ت �ل��ق��ائ��م��ة 
�ل���ن���ح���و  م��������ق��������رر�ت  يف 
و�ل�������س���رف(1) و�ل���ق���ر�ءة 
و�للغة  �للغوي(1)  و�لتو��سل 
�ل��ع��رب��ي��ة(3) مب��و���س��وع��ات 
بامل�سامني  مرتبطة  قر�ئية 
�مل���ق���رتح ت�����س��م��ي��ن��ه��ا، وك���ذ� 
�لأدب  م�����ق�����رر  ت���ف���ع���ي���ل 
�ل�����ع�����رب�����ي(1) م����ن خ���الل 
تدعم  �أدبية  ن�سو�ش  �ختيار 
ه����ذه �حل���ق���وق وحت����ث على 

ممار�ستها.

�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�ل���ت���ف���ك���ري �ل���ن���اق���د 
�مل����ت����م����رك����زة ح���ول 
�ل��ط��ال��ب م��ن خ��الل 
�لّتمييز  على  تدريبه 
ب���������ني �مل��������و�ق��������ف 
�حل��ق��وق��ي��ة و�ل��ق��ي��ام 
باملقارنات بني بع�ش 
�مل�سامني �حلقوقية.

على  �لطالب  � حث 
�خلارجية  �لقر�ء�ت 
�مل��رت��ب��ط��ة مب��و���س��وع 
ف��ك��رة  �أو  ح���ق���وق���ي 
من  �سو�ء  به  مّت�سلة 
�أو  جم���الت  �أو  ك��ت��ب 

مو�قع �نرتنت.
ب��ح��وث  �إج���������ر�ء   �
ق�������س���رية وزي�������ارة 
�ملكتبة وعر�ش �أفالم 
و����س���ور وم��ل�����س��ق��ات 
وجم�����الت ح��ائ��ط��ي��ة 
حول بع�ش �مل�سامني 
ذ�ت  �حل����ق����وق����ي����ة 
�ل�����س��ل��ة.(م��ع��اجل��ة 

�سمنية)

�ل����س���ت���ب���ي���ان���ات   �
ل��ت��ح��دي��د �جت��اه��ات 
�ل�����������������ط�����������������الب 
حيال  و�نطباعاتهم 

تلك �حلقوق.
�لأد�ء  �خ���ت���ب���ار�ت 
و�مل������و�ق������ف، ح��ي��ث 
ُت����ع����َط����ى ل��ل��ط��ال��ب 
جم������م������وع������ة م���ن 
�مل���و�ق���ف �مل��رت��ب��ط��ة 
ب��ح��ق��وق �لإن�������س���ان، 
وي�����ق�����وم ب���اخ���ت���ي���ار 
�أو  �ملنا�سب،  �ملوقف 
ت�سميم  خ���الل  م��ن 

�لختبار ب�سكل
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م�شتويات 
النظام الف�شلي 

الثانوي

امل�شامني احلقوقية املقرتح 
ت�شمينها يف �شوء واقع حتليل 

مقررات اللغة العربية
املُدخل املقرتح

طرق التدري�س 
وال�شرتاتيجيات 

املقرتح العتماد عليها
الأن�شطة والو�شائل 

املقرتحة
الأ�شاليب 
التقوميية 
املقرتحة

�مل�ستوى 

�لر�بع

حق �لأمن، ح���ق �مل�ساركة 
�لثقافية، حق �مللكية، حق 
�لرعاي���ة �ل�سحي���ة، ح���ق 
�لعي�ش يف بيئة نظيفة، حق 
�مل�س���او�ة، حق رعاية ذوي 
�خلا�س���ة،  �لحتياج���ات 
ح���ق �ملحافظة على مو�رد 

�لبيئة، حق �لعمل.

�لقائمة  �ل���وح���د�ت  �إث����ر�ء 
�ل���ن���ح���و  م�������ق�������رر�ت  يف 
و�ل�������س���رف(2) �ل��ب��الغ��ة 
و�ل������ن������ق������د(1) و�ل���ل���غ���ة 
�ل����ع����رب����ي����ة(4) �ل����ق����ر�ءة 
و�ل���ت���و�����س���ل �ل���ل���غ���وي(2) 
مب����و�����س����وع����ات ق���ر�ئ���ي���ة 
�ملقرتح  بامل�سامني  مرتبطة 
ت�سمينها، من خالل �ختيار 
تدعم  قر�ئية  مو�سوعات 
ه���ذه �حل��ق��وق وحت���ث على 

ممار�ستها.

�إج��������ر�ء �ل����ن����دو�ت 
و�مل�سابقات �ملدر�سية 
ت�����س��اع��د على  �ل��ت��ي 
�لل�������ت�������ز�م ب���ه���ذه 
�حلقوق مثل م�سابقة 
ن��ظ��اف��ة �ل��ف�����س��ول، 
وم���������س����روع ن��ظ��اف��ة 
م���ر�ف���ق �مل���در����س���ة.

(معاجلة �سمنية)

ي����ح����اك����ي �مل����وق����ف 
�حل��ق��ي��ق��ي، وُي��ط��َل��ب 
�أْن يقوم  من �لطالب 
ب��ت��ج�����س��ي��د ومن��ذج��ة 
غ��ر�ر  على  �مل��و�ق��ف 
�مل��وق��ف  يتطّلبه  م��ا 

�حلقيقي.

�مل�ستوى 

�خلام�ش

ح���ق �مللكي���ة، ح���ق رعاية 
�لحتياج���ات  ذوي 
�خلا�س���ة، ح���ق �لرعاي���ة 
�لعي����ش  ح���ق  �ل�سحي���ة، 
يف بيئ���ة �سحي���ة ونظيفة، 
ح���ق �ملحافظة على مو�رد 
�ل�س���ورى،  ح���ق  �لبيئ���ة، 
ح���ق �لعمل، ح���ق �لتوعية 

�لقت�سادية.

�لقائمة  �ل��وح��د�ت  �إث����ر�ء 
�ل���ن���ح���و  م�������ق�������رر�ت  يف 
و�ل�������س���رف(3) �ل��ب��الغ��ة 
�لعربية  �للغة  و�لنقد(2) 
(5)�ل����ق����ر�ءة و�ل��ت��و����س��ل 
مبو�سوعات  �ل��ل��غ��وي(3) 
بامل�سامني  مرتبطة  قر�ئية 
�مل���ق���رتح ت�����س��م��ي��ن��ه��ا، من 
مو�سوعات  �ختيار  خ��الل 
قر�ئية تدعم هذه �حلقوق 

وحتث على ممار�ستها.
�مل�ستوى 

�ل�ساد�ش

ح���ق  �مل�س���او�ة،  ح���ق 
رعاي���ة ذوي �لحتياج���ات 
�خلا�س���ة، ح���ق �لرعاي���ة 
�ملحافظة  ح���ق  �ل�سحية، 
عل���ى م���و�رد �لبيئ���ة، حق 
�ل�س���ورى،  ح���ق  �مللكي���ة، 
ح���ق �لأمن، ح���ق �لتوعية 
�ملهني���ة، ح���ق �لعي����ش يف 

بيئٍة �سّحيٍة ونظيفٍة.

�لقائمة  �ل���وح���د�ت  �إث�����ر�ء 
�ل���ن���ح���و  م��������ق��������رر�ت  يف 
�لأدب  و�ل�����������س�����رف(4) 
�ل�����ع�����رب�����ي(2) �ل���ب���الغ���ة 
�لعربية  �للغة  و�ل��ن��ق��د(2) 
(6)�ل�����ق�����ر�ءة و�ل��ت��و����س��ل 
�ل���ل���غ���وي(4) مب��و���س��وع��ات 
بامل�سامني  مرتبطة  قر�ئية 
�ملقرتح ت�سمينها، من خالل 
قر�ئية  مو�سوعات  �ختيار 
وحتث  �حل��ق��وق  ه��ذه  تدعم 

على ممار�ستها.

 تف�شري النتائج ومناق�شتها:
�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��سة �إىل �أّن جمال �حلقوق �لأ�سا�سّي���ة و�ملدنية َحِظي باأكرث عدٍد 
م���ن �لتكر�ر�ت بو�ق���ع (1208) تك���ر�رً� بن�سبة قدره���ا ( 74.98%)، يف مقابل (319) 
تك���ر�رً� للم�سامني �لقت�سادية و�لجتماعية بن�سبة قدرها ( 19.18%) ، و(84) تكر�رً� 

للم�سامني �ل�سحية و�لبيئية بن�سبٍة قدرها (5.21 %)
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ويّت�س���ح من �إجمايل عدد �لّتكر�ر�ت و�لّن�سب �ملئوية �ل�ّسابقة �أّن هنالك تباينًا كبريً� 
يف ت�سم���ني �مل�سام���ني �حلقوقية بني كل جمال من جمالت حق���وق �لإن�سان يف �ملقّرر�ت 
�لت���ي مّت حتليلها، وه���و تبايٌن تعزوه �لدر��س���ة �حلالية �إىل غياب منظوم���ٍة و��سحٍة لدى 
جلان تاأليف مقرر�ت �للغة �لعربية فيما يتعلق مب�سامني حقوق �لإن�سان، لذ� جاء توزيعها 
مّت�سم���ًا بالع�سو�ئية وعدم �لنتظام، حيث �أغف���ل و��سعو �ملقرر�ت فكرة �لّتو�زن بني تلك 
�ملجالت، وهذ� ما �سبق �أْن دلَّْت عليه نتائج جمموعة من �لّدر��سات �ل�ّسابقة مثل: در��سة 
�ل�سعدي(2004م) ودر��سة عبد�لر�زق (2007م) ودر��سة �ل�سربيني (2009م) ودر��سة 

�لزكري(2015م).
ْت بها �مل�سامني �حلقوقية من  وما �سبق ذكره ين�سحب �أي�سًا على �لكيفّية �لتي ُعوجِلَ
حي���ث �سكل ورودها �سريحة كان���ت �أو �سمنية، �إذ بد� �سكل وروده���ا ع�سو�ئيًا ، ول ي�سري 
وف���ق ن�سٍق و�ٍع، �أفقيًا ور�أ�سيًا، وُيالحظ غلبة �لورود �ل�سريح على �لورود �ل�سمني، حيث 
بل���غ عدد تكر�ر�ت �لورود �ل�سريح جلميع �مل�سامني (1016) تكر�رً� مبا ن�سبته (63%)، 
منية مبا ن�سبت���ه (%37)، وميكن �لقول �إن هذه  يف مقاب���ل (595) تك���ر�رً� للمعاجلة �ل�سّ
�لنتيج���ة ل تعرّب عن �لّتوجهات �ل�سائ���دة يف ت�سمني ثقافة حقوق �لإن�سان مبقّرر�ت �للغة 
�لعربية �لتي تنادي ب�سرورة تفعيل �ملعاجلة �ل�سمنية ب�سورة مدرو�سٍة، وو�عيٍة، وخمّطٍط 

لها، وفق ما �أ�سارت �إليه در��ستا �سقورة (1433ه�) و�لدليمي و�لعمو�ش (2016م).
كم���ا دّل���ت �لنتائج عل���ى �أن مقرر�ت �للغة �لعربي���ة �لتي مّت حتليلها مل ُت���ر�ِع �لتدرج 
و�لّت���و�زن يف معاجل���ة �مل�سامني �حلقوقّية من م�ستوى لآخر، وه���ذ� ما مل يتحّقق بالنظر 
�إىل م�ست���وى متثي���ل �مل�سامني �حلقوقية يف كل م�ستوى من م�ستوي���ات �لدر��سة، �إذ �ّت�سَم 
���د ما ذهب �إلي���ه �لغريب  ت�سمينه���ا بالع�سو�ئي���ة، وع���دم �لتخطيط، وه���ذه �لنتيجة توؤكِّ
(2002م) م���ن �أّن توزي���ع �مل�سامني �حلقوقية يتّم �يف �لغال���ب �لأعّم� ب�سورٍة ع�سو�ئّية 

�رجتالية، لي�ست خمّططة ومدرو�سًة يف ذهن خمّططي �ملقّرر�ت �لّدر��سية وو��سعيها.
وب�س���كٍل ع���ام، ميكن تف�س���ري تفاوت ع���دد تكر�ر�ت جم���الت �مل�سام���ني �حلقوقية 
وع���دم �نتظامه���ا وتتابعها د�خ���ل كل م�ستوى م���ن م�ستويات �لّدر��س���ة، ود�خل كل مقرر 
م���ن �ملقّرر�ت، يف �سوء ع���دٍد من �لعو�مل و�لأ�سباب �لتي تتلّخ����ش يف عدم وجود قو�ئم 
من�سو����ش عليها حتّدد �ملجالت و�مل�سامني �حلقوقي���ة �ملنا�سبة، وتوّجه عملية ت�سمينها 
د�خ���ل كل م�ستوى م���ن م�ستويات �لدر��سة يف مق���رر�ت �للغة �لعربية باملرحل���ة �لّثانوّية، 
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وف���ق م�سفوف���ٍة متكاملٍة؛ ل���ذ� جاء و�ق���ع توزيعها يف �ملق���رر�ت �لتي مّت حتليله���ا متَّ�ِسمًا 
بالع�سو�ئية،و�سع���ف �لّتخطيط، �إ�سافًة �إىل م���ا �سبق مل تقرتْح وثيقة منهج �للغة �لعربية 
يف �ملرحلة �لّثانوّي���ة ول �لأدلة و�لأُُطر �لإر�سادّية �مل�ساحبة لها خطو�ٍت و�آلياٍت منهجيًة، 
يتمُّ من خاللها حتديد �مل�سامني �ملنا�سبة وكيفيَّة معاجلتها، ومل يكن ثّمة �هتماٌم و��سٌح 
بعملية �لتَّخطيط �ملنظم و�لإدماج �لو�عي للم�سامني �حلقوقية يف مقرر�ت �للغة �لعربية، 
�إذ غلبت �لجته���اد�ت �لفردية و�لروؤى �ل�سخ�سية على عملي���ة �لختيار و�ملعاجلة ب�سكٍل 
طغ���ْت عليه �لع�سو�ئية، ويدعم �لدر��سة �حلالية يف هذ� �لتف�سري ما �سبق �أن �أ�سارت �إليه 
در��س���ة كل من �لأن�ساري (2004م) و�لبو�سعي���دي (2006م). فعلى �سبيل �ملثال جاءت 
�مل�سام���ني �حلقوقي���ة يف مق���رر�ت �لأدب مقت�سرًة على فئٍة حمّددٍة م���ن �حلقوق مهملًة 
حقوق���ًا �أخ���رى على قْدٍر من �لأهّمّية، ومل يكن ثمَة وع���ٌي باختيار ن�سو�ٍش متنوعٍة تخدم 
منظومة �مل�سامني �حلقوقية �لتي مّت �لتو�سل �إليها ب�سورٍة �ساملٍة ومّتزنٍة، و�حلال نف�سه 
تك���رر يف مقرر�ت �لق���ر�ءة و�لتو��سل �لقر�ئي �لت���ي مل تكْن باأف�سل ح���اٍل من �سابقتها، 
�إذ مل تنفت���ْح يف مو�سوعاته���ا �لقر�ئّية على جمالٍت حقوقيٍة �ست���ى، مثل �حلقوق �لبيئية 
ز من �أهّمية �لّتوّجه �إىل ما ذهب  و�ل�سحية و�لقت�سادية �إىل �آخر ذلك، وهذ� �لو�قع ُيَعزِّ
�إلي���ه �ملحب���وب (2009م) من �سرورة �لهتم���ام بتطوير مقّرر�ت �للغ���ة �لعربية ب�سورٍة 
متنا�سب���ٍة مع طبيعة �لع�سر ومتغري�ته، وذلك من خ���الل �لهتمام بامل�سامني �حلقوقية 
يف مق���ّرر�ت �للغ���ة �لعربية، وطرق �ختياره���ا و�آليات ت�سمينها و�ق���رت�ح طرق �لتدري�ش 
ن هذه �ملقرر�ت من معاجلة �أكرب قدر من �مل�سامني �ملرتبطة  و�لتقومي �ملالئمة ب�سكٍل ميكِّ
بثقاف���ة حق���وق �لإن�سان، وهذ� ما عملت �لدر��سة �حلالي���ة على حتقيقه من خالل تقدمي 
ت�سّوٍر مقرتٍح ينبثق من معطياِت �لو�قع، ويعالج ت�سمني �مل�سامني �حلقوقية يف مقرر�ت 
�للغة �لعربية عرب م�ستويات �لدر��سة يف �ملرحلة �لثانوية، من خالل �ل�ستئنا�ش بعدٍد من 
�لأفكار �لو�ردة يف �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة مثل در��سة �سقورة (1433ه�) و�لزكري 
(2015م) و�لدليمي و�لعمو�ش(2016م)، و��ستهدف �لتَّ�سوُّر حتديد �مل�سامني �حلقوقّية 
ذ�ت �لن�سب �لأقّل، بغية �لرتكيز عليها، وتوظيفها ب�سورٍة و�عيٍة، و�ختيار �ملدخل �ملنا�سب 
للمعاجل���ة، و�قرت�ح ط���رق �لتدري�ش، و�لأن�سطة، و�أ�ساليب �لتق���ومي �مل�ساِعدة على تفعيل 

هذه �مل�سامني يف مقرر�ت �للغة �لعربية د�خل كل م�ستوى من م�ستويات �لّدر��سة.
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ملخ�س نتائج الدرا�شة:
تتلّخ�س نتائج الدرا�شة فيما ياأتي:

حت���ددت قائمة م�سام���ني حقوق �لإن�س���ان �لتي ينبغ���ي �أن تت�سمنها مق���رر�ت �للغة . 1
�لعربي���ة باملرحلة �لّثانوية يف ع�سرين م�سمونًا حقوقيًا، تنتمي لثالثة جمالٍت رئي�سٍة 
ه���ي: جمال �حلقوق �لأ�سا�سّي���ة و�ملدنّية، جمال �حلق���وق �لقت�سادية و�لجتماعية، 

جمال �حلقوق �ل�سحية و�لبيئية.
بلغ �إجمايل تكر�ر�ت �مل�سام���ني �حلقوقية يف جميع مقرر�ت �للغة �لعربية (1611) . 2

تك���ر�رً�، توّزعت على �لنح���و �لآتي (1208) تك���ر�رً� للم�سام���ني �لأ�سا�سية و�ملدنية 
بن�سبة قدره���ا (74.98 %)، و(319) تكر�رً� للم�سام���ني �لقت�سادية و�لجتماعية 
بن�سب���ة قدره���ا (19.80 %) ، و(84) تك���ر�رً� للم�سامني �ل�سحي���ة و�لبيئية بن�سبٍة 

قدرها %5.21).
غلب���ة �ملعاجلة �ل�سريحة يف ت�سم���ني �مل�سامني �حلقوقية مبق���رر�ت �للغة �لعربية، . 3

حي���ث بلغ ع���دد تكر�ر�تها (1016) تك���ر�رً� مبا ن�سبت���ه (63 %) ، يف مقابل (595) 
منية مبا ن�سبته (37 %). تكر�رً� للمعاجلة �ل�سّ

مل ُت���ر�ِع مق���رر�ت �للغة �لعربي���ة �لتدرج و�لّت���و�زن يف معاجلة �مل�سام���ني �حلقوقّية . 4
م���ن م�ستوى لآخر من م�ستويات �لدر��سة باملرحل���ة �لثانوية، ومن مقرٍر لآخر، حيُث 
�ّت�س���م ت�سمينها بالع�سو�ئية، وعدم �لتخطيط، فبلغ عدد تكر�ر�تها يف �مل�ستوى �لأول 
(101) تك���ر�ًر� مبا ن�سبته (6.27%)، ويف �مل�ستوى �لّثاين (104) تكر�ًر� مبا ن�سبته 
( 6.46%)، ويف �مل�ستوى �لثالث (314) تكر�ًر� مبا ن�سبته (19.49 %)، ويف �مل�ستوى 
�لر�بع (375) تكر�ًر� مبا ن�سبته (23.28  %)، ويف �مل�ستوى �خلام�ش (348) تكر�ًر� 
مبا ن�سبته (21.60%)، ويف �مل�ستوى �ل�ساد�ش (369) تكر�ًر� مبا ن�سبته (22.91).

تو�شيات الدرا�شة:
يف �شوء ما مّت الّتو�شل اإليه من نتائج، تقرتح الدرا�شة احلالية التو�شيات الآتية:

�إعادة �لّنظر يف مقرر�ت �للغة �لعربية �لتي مّت حتليلها، بحيث يتّم ت�سمينها �مل�سامني . 1
�حلقوقي���ة �لت���ي مل َت���ِرد �أو كان م�ستوى وروده���ا منخف�سًا، ومر�عاة مب���د�أ �لتدرج، 
و�ل�سم���ول، و�لتكامل بينها، من خالل تدريب خمطط���ي وو��سعي �ملناهج و�ملقّرر�ت 
�للغوي���ة باملرحلة �لثانوية على كيفية ت�سمني ثقافة حقوق �لإن�سان، و�لإفادة يف ذلك 
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من �لّت�سّور �ملقرتح �لذي قّدمته �لدر��سة �حلالية.
بن���اء قو�ئم متدرج���ة للم�سامني �حلقوقي���ة �لتي ينبغي ت�سمينه���ا يف مقرر�ت �للغة . 2

�لعربية مبختلف مر�حل �لتعليم �لعاّم، و�إعد�د �أدلة �إر�سادية توّجه عملية ت�سمينها، 
و�ل�ستف���ادة يف ذل���ك م���ن قائمة �مل�سام���ني �حلقوقية، وم���ن �لّت�سور �ل���ذي قّدمته 

�لّدر��سة �حلالّية.
عْق���د دور�ت تدريبي���ة ملعلمي �للغة �لعربي���ة باملرحلة �لثانوية، فيم���ا يتعّلق باملهار�ت . 3

و�لطرق �لالزمة لتدري�ش م�سامني �لثقافة �حلقوقية.
�إعادة �لّنظر يف �ختيار �ملو�سوعات �لقر�ئية و�لن�سو�ش �لأدبية �لو�ردة يف مقرر�ت . 4

ل �إليها. �للغة �لعربية باملرحلة �لّثانوّية؛ مبا يخدم طبيعة �مل�سامني �لتي متَّ �لّتو�سّ
مقرتحات الدرا�شة:

تقرتح الدرا�شة احلالية القيام بالّدرا�شات امل�شتقبلية الآتية:
حتلي���ل مق���رر�ت لغت���ي يف �س���وء �مل�سام���ني �حلقوقي���ة �ملنا�سبة لط���الب �ملرحلتني . 1

�لبتد�ئية و�ملتو�ّسطة(در��سة مقارنة).
م�ستوى وعي طالب �ملرحلة �لثانوي���ة بامل�سامني �حلقوقية �لو�ردة يف مقرر�ت �للغة . 2

�لعربية.
�ل�سرت�تيجيات �لّتدري�سية و�لتقوميية �لتي ي�ستخدمها معلمو �للغة �لعربية يف �ملرحلة . 3
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Dr. Yahya Saleh Hassan Dahami

Abstract
Sweeney Agonistes is an interesting literary poetic work by T. S. 

Eliot. It has not yet been completely given sufficient examination and 
analysis. This study endeavors to illustrate the challenges faced by Eliot 
in dealing with Sweeney Agonistes as a modern dialogue for modern 
readers. The main goal of this paper is to examine the dialogue of the 
piece of work under study together with affording a prevue on the 
basics creating its background.

To many critics, Sweeney Agonistes is perplexing poetic piece of 
literature to the degree that several critics do not call it a play but a 
fragment as Eliot himself named it. The first intriguing point which needs 
to be clarified in connection with Sweeney Agonistes is to prove that 
this short fragmentary piece is a play. The researcher tries to illustrate to 
what extent Eliot had the ability to make Sweeney Agonistes a play. The 
study follows the analytical approach to achieve the goal for drawing 
inferences. It includes a brief introduction about Eliot’s theories on 
drama and poetry, to be followed by critical-analytical observations on 
the use of dialogue and characters with special focus on the utility of 
modern dialogue to back up the argument of the researcher to call it 
a play.

Key Words: contemporary drama, poetic dialogue, play, Sweeney 
Agonistes, T. S. Eliot

امللخ�س: 
’�سوين���ي �أقون�ست����ش‘ ’Sweeney Agonistes ‘ تعترب �أحد �لأعم���ال �لأدبية �ل�سّيقة 
عن���د ’ت���ي �إ�ش �إليوت‘، لكنه���ا مل ُتعطى �لدر��س���ة و�لتقييم �لكام���ل، �لدر��سة حتاول �أن 
ُتظه���ر �لتحدي �ل���ذي و�جه ’تي �إ�ش �إلي���وت‘ يف �لتعامل مع ’�سوين���ي �أقون�ست�ش‘ كِحو�ر 
حديث جلمهور حديث. �لهدف �لرئي�سي لهذه �لورقة �لبحثية هو ��ستنطاق �حلو�ر للعمل 

�لأدبي �ملناط بالدر��سة و�أي�سًا تقدمي عر�ش لالأُ�س�ش �لتي ُبني عليها �إنتاج هذ� �لعمل.
يعت���رب ’�سوين���ي �أقون�ست�ش‘  عمل �أدب���ي �سعري لكنه حُمري لكثري م���ن �لنّقاد لدرجة 
ت�سميته���ا ’مقطوعة‘، �لنقطة �ل�ستفهامية �لتي حتتاج �ىل تو�سيح فيما يتعلق ب� ’�سويني 
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�أقون�ست�ش‘ هي حماولة �إثبات �أن هذه �ملقطوعة ميكن ت�سميتها م�سرحية، بناء على ذلك 
فاإن �لباحث يح���اول برهنة �إىل �أي حد ��ستطاع �ل�ساعر �مل�سرحي ’�إليوت‘ �لنجاح جلعل 
’�سوين���ي �أقون�ست�ش‘ م�سرحي���ة، �لدر��سة تتبع �ملنهج �لتحليلي �لناقد كمحاولة لإجناز 
�له���دف من عملها، �لدر��س���ة حتتوي على مقدمة خمت�سرة عن نظري���ات ’�إليوت‘ فيما 
يخ����ش �مل�س���رح و�ل�سعر ثم تتب���ع بر�سد حتليلي ناق���د ل�ستخد�م �حل���و�ر و�ل�سخ�سيات 

برتكيز خا�ش حول ��ستخد�م �حلو�ر �حلديث كد�عم لفكرة ت�سمية �لعمل م�سرحية.
�لكلمات �ملفتاحية: �حلو�ر �ل�سع���ري، �مل�سرح �حلديث، �مل�سرحية، ’تي �إ�ش �إليوت‘، 

�أقون�ست�ش ’�سويني 

Introduction
Thomas Sterns Eliot (1888 -1965) started his legendary career 

as a poet, a critic and a dramatist. In later stages of his life, he found 
himself drawn to the theatre. Eliot chose "to devote the major part of 
his creative energies in his later years to the theatre" (Smith, Carol H. 
1967, p. 3) in which Sweeney Agonistes was a beginning. During his long 
poetic career commencing with The Love Song of J. Alfred Prufrock, 
written in 1910 and published five years after, to the Four Quartets 
(1943), he believes that the platform of the theatre is a central means 
for making poetry not private but public. That is why; he continued to 
write poetic drama alongside criticism and poetry.

In his poetry, T. S. Eliot is primarily confronted with the challenge of 
communication among the modern artists and society. The situation of 
our artist, Eliot, is chiefly relevant in writing acting-poetry. Acting poetry 
may be described as active poetry in which action is a necessary element 
that leads to interaction among characters as well as spectators. The 
early poetry of Eliot is experimental in the quest for a new standard 
for dramatic dialogism. As each poet-dramatist identifies his/her own 
attractive, reliable, and understandable dramatic belief, Eliot believes 
that the public is interested in a literary work that is profitable and 
commercial.
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Eliot’s early concern with ‘dramatic poetry’ and his fascination 
with the theatre as a resource to ‘mass appeal’ climaxed in generating 
poetic plays. "In the middle decades of the 20th c., dramatic poetry 
provided a critical code for imagining the work of dramatic writing as 
instigating new forms of performance,…charted the consequences of 
using poetry to instigate new performance [such as] staging … Eliot’s 
Sweeney Agonistes (1932)" (Cushman, et al. 2012, p. 379) and many 
more. In his quest for a new verse drama convenient to contemporary 
spectators of the modern period, Eliot wants to create a new form 
for new theatre, which can be used as a vehicle for developing new 
watchers.

Eliot, along with some modernist contemporaries, tries to pay 
no attention to old conventions and traditions, and to create new 
techniques fit for poetry in order to make the public not so conscious 
in hearing poetry. At the same time, he wants his dramas to be new 
in a way that the impact on the addressees would be operative but 
unconscious. Eliot "believed that any hope for a popular drama would 
spring from the robust entertainment of the lower class" (Slusser, 1965, 
p. 6). In order to achieve his ambition, Eliot realizes that poetic drama 
on the stage might not be different from contemporary language; the 
language needs to have, on the one hand, a rhythmic speech, which 
would sound natural and normal speech to both spectators and players 
alike. On the other hand, it must ensure the power of modern dialogue 
to express a single character in action which means that the speech of 
every character is clearly understood by the spectators. These, for him, 
were mandatories for the dialogues of the stage in which characters 
have to speak with direct apprehensible lucidity.

Eliot "attempted to develop a poetic drama that would be viable 
on the modern stage. Sweeney Agonistes, his first and most brilliant 
experiment, was left unfinished in the 1920s and published in 1932" 
(Perkins, 1976, p. 526). In addition, through Sweeney Agonistes, he 
endeavored to detect by run-through "what forms of versification’ are 
possible on the stage" (Gardner, 1961, p. 24). For reaching his point, 
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Eliot started to absorb the works of the Greek leaders in addition to 
those of the great Elizabethan figure such as William Shakespeare. The 
result shows, in all his plays, the deep-rooted Greek dramas appear to 
make their influence in Eliot’s plays from Sweeney Agonistes to his last 
play The Elder Statesman. As he was acquainted with the significance 
of myths in human beliefs, Eliot regularly employed them in his 
works to which Sweeney Agonistes is no exception. The title itself is

 indicative of mythology. Then he broadly read, studied and examined 
numerous Greek plays and got closer to many producers and critics 
such as E. Martin Browne and Ezra Pound who provided him with 
a lot of valuable comments and clarifications. In writing Sweeney 
Agonistes, Eliot went back to Orestes, a Greek story by Aeschylus. 
He began with ‘the fragmentary’ play of Sweeney Agonistes in the 
1920s wherein he vividly developed the common styles and methods 
of jazz, minstrel show, and the music hall. This task "was a dramatic 
experiment" (Scofield, 2000, p. 190) and was looked upon as a basis of 
Eliot’s dramatic profession since it is an experimental work. This new 
experiment "is a dramatic fragment, half Greek choral, half Jazz riff" 
(Raine, Craig. 2006. p. 115).

Eliot in his experimentations with dramatic techniques tries to 
employ themes of common appeal. He wished to make the themes 
easily distinguished by the public. He prepared himself to employ 
a kind of free verse of new contemporary form. "There is a definite 
step forward in Eliot’s experiment with the dramatic form in Sweeney 
Agonistes" (Sarkar, 1957, p. 3); his experiment began with the two 
fragments, Fragment of a Prologue and Fragment of an Agon, later to 
be Sweeney Agonistes (1926). During that period, "Eliot had not found 
the right relationship between theme, subject, and form that was 
required to compose a complete drama" (Slusser, 1965, p. 1) Then, Eliot 
proceeded to produce his full-length successful plays from Murder in 
the Cathedral (1935) to the last one, The Elder Statesman (1958).

Eliot’s themes spring from his imaginative, creative and artistic 
world of spirits. His method of dramatic development follows different 
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thematic contents starting from Sweeney Agonistes to The Elder 
Statesman. The themes of Sweeney Agonistes are monotony, anxiety 
and panic that recline beneath the conventional and the unpleasant. 
"The banality of civilized life is matched by the animality of the savage 
one, a Sweeney is only vaguely and light–heartedly hinting at a secret 
wish to escape the boredom of dull routine which shows itself as a 
serious yearning in Prufrock" (Manimozhi, M. 2015, p. 27).

The Argument of the Play
Sweeney Agonistes, "an 'Aristophanic fragment' which gives, in 

syncopated rhythms, a satiric impression of the sterility of proletarian 
life" (Drabble, 2000, p. 321) is a phenomenon unusual in poetry. The 
work is divided into two acts and several scenes. There are several 
characters appearing in the performance of the scenes. The two 
lower class, Dusty and Doris, encounter Sweeney with one of their 
acquaintances, and some friends, Klipstein, Krumpacker, and Horsfall. 
They like to have a nice time; the girls are prepared to give them what 
they desire. Swarts and Snow, and other characters look as if they were 
jazz-musicians, imaginably of African origin. They rarely communicate 
through the play.

To an extent, the characters seem not to be persons but voices that 
can only perform through dialogue. However, they are existing and they 
act but not in the traditional sense of the word. The sole illustration of 
movement is when Dusty and Doris cut the cards or when Dusty have 
rest by looking through the window. It is ability of Eliot to make role 
of the characters is talking only; they are in their pseudo-bolted world 
that does not bear a state of being unsure of doing any significant 
thing and they are neurotic and disturbed. Generally, "the malaise 
in the characters of Sweeney Agonistes is hysterical and neurotic" 
(Donoghue, 1953, p. 65). It is significant to take into account that if 
cards can forecast future, then future should be inevitable. Dusty and 
Doris want to discern the future but also they need to avoid future 
actions all at once. The girls feel fright when they collect the King of 
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Clubs, ‘That’s Pereira’ but they hesitatingly and instantly change to ‘It 
might be Sweeney’. But when they collect the Coffin, they become 
softer and relax saying that it does not need to be ‘yours, it may mean 
a friend’.

Well I’m not going to draw any more,
You cut for luck. You cut for luck.
It might break the spell1

Dusty and Doris want the retentive potency of civilization to have 
the ability to function:

I don’t like life on your crocodile isle (p. 123).
…

That’s not life, that’s no life
Why I’d just as soon be dead (p. 123).

The two girls are emotionally dead according to Sam’s2 view of life 
and at the same time, they dislike spiritual rebirth. That is the cause 
why Sweeney cannot make himself understood. Sweeney remains in a 
closed circle. The elementary difficulty with Sweeney is the impossibility 
of communicating the particular thought of metaphysical transparency 
that he needs to attain through proposing a shift to the cannibal island. 
On the isle, he wants ‘nothing at all’ which might remind him of the 
‘created beings’. Sweeney is aware of the recurring fruitlessness in a 
life lived entirely in biological conditions without the opportunity of 
excellence; just ‘Birth, and copulation, and death’, so, purity for him, 
can be reached by hiding away from life of machinelike mechanisms 
characterized by Doris and Dusty "as to whether such a life, seemingly 
limited to reproduction and repetition, has significant value" (Kirk, 2006, 

(1)  Eliot, T. S. (1969). The Complete Poems and Plays, London: Faber and Faber, 
p. 117.  [All references about Sweeney Agonistes in this study are from this 
edition of the book and page numbers are quoted in parenthesis within the 
text]

(2)  Sam is a short form of Sweeney.
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p. 561). Paradoxically, birth, copulation and death can be estimated 
as the three most important measures in the exhausted lives of the 
spectators.

The plot of Sweeney Agonistes is simple. The play derives its plot 
from the story of ‘Orestes’ of Aeschylus with the theme of purgation. 
It is significant that more or less the sense of mystery surrounds death 
in it, showing a scene of the ‘murdered girl’ in the story. The brilliance 
which allows Sweeney Agonistes to grow beyond the need for breathing 
actors is at the same time a kind of death which annuls performers, the 
body of performers, of whom only the tone remains.

In this dramatic work, Eliot does not manage the method of 
purgation as he does in The Family Reunion. In Sweeney Agonistes, he 
focuses on the condition of the sinner, his survival, his state of being not 
alive or dead in which life for him is as similar as death. The character 
Sweeney cannot indeed deliver the sense of being not alive, or dead. 
In Eliot’s opinion, the people who cannot look beyond a superficial 
world may comprehend nothing of what he communicates. It suggests 
that once the hero has seen reality, he wishes to evade it. It might be 
achieved either by struggling for nonphysical rebirth or by attempting 
to underestimate and escape from its commending imperative.

The sense of guilt stimulates new sequences of consciousness in 
the mind of Sam. The Chorus has a role in the play in which Sweeney 
gives a kind of illumination:

He didn’t know if he was alive
and the girl was dead
He didn’t know if the girl was alive
and he was dead
He didn’t know if they were both alive
or both were dead (p. 125).
In Sweeney Agonistes, Eliot shifts towards a present-day setting 

but not in his dramatic ideals. His basic arguments, which largely 
determine his theories, stay unchanged. Eliot’s themes of spiritual 
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election have been the central argument of the dramatic idealism. The 
impact of the themes is expected to create an impression of different 
strategies on the spectators. In going back to the vogue of modern-day 
characters and events, Eliot’s principal target is to combine the gap 
between the contemporary spectators and the fans of his rhythmical 
plays. "Sweeney of this experimental drama marks a new development 
in Eliot's oeuvre" (Daumer, 1989, p. 191). Observing the experimental 
stage of the prevailing verse drama, one can better comprehend his 
adaptation of existing environment in Sweeney Agonistes. In such 
respect, Eliot seems to have been attracted by several reflections 
and desires to improve the original spontaneities in which the plays 
of the period might face challenges and uneasy acceptance by some 
modern spectators. Such reflections are mainly based on his individual 
experience. Through Sweeney Agonistes Eliot acquires a lot about 
poetic and dramatic structuring.

Making Sweeney as a poetic character in Eliot’s poetry shows 
obviously his disposition towards poetic drama. It is said that the 
influence of communicative dialogue is an indispensable dramatic 
constituent in the poetry of Eliot; and, therefore, several references, 
residues, and traces of presence are dispersed and strewn throughout 
his poetry. The rhythmical plays of Eliot are just an extension and 
improvement of his poetry, so it is of great difficulty to separate 
or isolate his poetry from his drama. The poet and dramatist are 
harmoniously integrated together in the distinguished Eliot, the 
poet-dramatist. Eliot’s drama is fundamentally poetic and his poetry 
is primarily dramatic. It is acknowledged that one finds it difficult to 
admire Eliot’s plays in the same balance as to admire his poetry.

Eliot’s drama indicates his weight on religious perception. "He 
believed in fundamental connection between poetry and drama. 
The permanent part of a play is the words, and words raised to their 
highest power produce poetry" (Singh, 2001, p. 208). In carrying out 
experiments with verse in his dramas, Eliot appears to have been 
concerned largely in confirming that the zenith of consideration is 
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the poetic device which is indicated by the syntax, the metre, and the 
rhetoric ought to be spontaneous.

The employment of dialogue producing musical influence appears 
recurrently in the play, but the change in the dynamics of the last song 
that is designated by diminuendo, is likewise symbolic. Additionally, 
the melodies in the final Chorus and in Agon prosper in allusions to 
different voices. Critics observe that jazz music is a chief influence 
on Eliot’s efforts in refurbishing the dialogue on the theater. Eliot 
combined the Greek tradition with jazz music, minstrel show and music 
hall essentials in order to facilitate the formation of a new vehicle of 
expression for poetic drama. He lived and produced his literary works 
in a world in which jazz was the commonest form of entertainment.

Eliot perceived in his essay ‘The Social Function of Poetry’ that the 
conversed language is a vehicle of publics’ tradition. The dialogue is 
the steward of tradition. Moreover, Eliot argued that the emotional 
state of the refined persons have little similarity with the unrefined 
ones. As he appreciated in his essay about dialogue and language, 
the poet ought to make the dialogue spontaneous, and practice the 
dialogue with its typical rhythms and forms for preserving contact with 
the component that is mutual to the sentiments of audiences.

In his essay ‘The Music of Poetry’, Eliot emphasizes that poetry 
allow elucidating connection with the mutable dialogue of ordinary 
speech whether poetry is free or formal, syllabic or accentual, rhymed 
or unrhymed. Furthermore, he understands that the dependence of 
verse upon dialogue is unswerving in dramatic poetry more than in 
any further form of poetry. In an argument on the possibility of poetic 
drama, Eliot went through a vital study, which is germane to his modern 
audience using a fit modern entertaining dialogue. The first effort in 
making such a tentative drama results in his Sweeney Agonistes. Eliot 
recognized that entertainment through poetic plays was a problem 
faced by dramatists.
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Sweeney Agonistes is a piece of drama which shows a great 
breach between the necessity and the performance that is apparent, 
to some range, in Eliot’s coming comparatively prosperous poetic 
dramas. Sweeney Agonistes is a tentative or experimental play which 
he composed before turning largely to mature dramas in verse such 
as his five plays Murder in the Cathedral (1935), The Family Reunion 
(1939), The Cocktail Party (1950), The Confidential Clerk (1953), and 
finally The Elder Statesman which was composed in (1958). Sweeney 
Agonistes is "a first model for what its author hoped would become 
a new kind of contemporary drama based on a new set of dramatic 
ideals" (Smith, Carol H. 1967, p. 13).

The Waste Land is the last poetic masterwork Eliot composed 
before shifting to poetic plays in 1922. In his new transferral, Eliot 
wishes to inscribe plays of present life but in metrical style with certain 
effects such as drumbeats in them to accentuate and emphasize 
them. Eliot prepared to publish in The Criterion two fragments 
under the titles of Fragment of a Prologue and then Fragment of an 
Agon with a title called Wanna Go Home, Baby? The fragments are 
combined then into a book with a different title, Sweeney Agonistes, 
published in 1932 it also carries the subtitle: Fragments of an

 Aristophanic Melodrama. "Its publication in the form of ‘fragments’ 
suggested that a complete dramatic work would be forthcoming, using 
in new roles characters already familiar to readers of Eliot’s poetry" 
(Smith, Carol H. 1967, p. 32).

Sweeney Agonistes is "a play interspersed with songs" (Gardner, 
1961, p. 129) and this theatrical production can be seen via three sides. 
First, it is connected with the contemporary music-hall comedy, with 
ragtime songs - the ragtime songs originated from American formula 
of widespread stage, plain characters, and unemotional mechanical 
dialogues and communications as well as short pithy sayings expressing 
a general speech of monotonous and boring dialogue. In this work, we 
find quite a few technical terms associated with music - diminuendo, 
bones, tambo - all in spontaneous harmony with the consistency of 
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the work. By one definition, a play that combines music in drama 
with comic action is known as a melodrama. Not only that, Sweeney 
Agonistes is a melodrama also because of the integration of songs.

The characters are divided into two chief sets. Sweeney represents 
the first set, and all the other characters belong to the second set. 
Doris and Dusty are two common lower-class flat characters and 
the matter is the same with Swarts and Snow who approximately do 
not communicate in the action of the play. Swarts and Snow are two 
characters related to the traditional minstrel show. At the end, the four 
characters are assimilated to compose the Chorus. They are effortlessly 
recognized as flat characters in which Eliot himself, in his essay on Ben 
Johnson, indicates that characters in a play like Sweeney Agonistes 
"are flat to fit the world they move in" (Eliot, 1976, p. 159). Though the 
scenery could call back a shrewd extravaganza sketch, the conversation 
has certain fact of the swift stylized exchanges of music-hall turn. In 
Sweeney Agonistes, Eliot employs a splendidly lyrical speech that 
embodies objective and aspiration.

Secondly, this play is associated with Greek comedy in its 
combination of theatricality, amusement, harmony, music and 
exaggeration. The third connotation is correlated to sacred drama, 
which is improved under the concern and guard of the priests that tried 
to amalgamate learning and education. In Sweeney Agonistes, Eliot’s 
goal was to grasp a character whose awareness and astuteness might 
be on the level of the most sensitive audience. He desired to fabricate 
a verse drama of twofold scenes. "The scenes avoid the conventional 
meters of verse drama of which he disapproved in favor of jazz rhythms 
and abstraction" (Smith, 2016, p. 12).

Through deeply examining Sweeney Agonistes, one can see that 
there is something innovative in the musical qualities of the used 
dialogue and prominently in the prosody. Dialogue is a broad rule not 
to reveal something more than required because speakers generally 
endeavor to achieve economy and diminish superfluousness. In music, 
the idea of superfluousness is unknown in that variations are allowed. 
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If a theme, for instance, was simply removed by a player, music would 
become muddled and rambling which means that a musician would 
not distinguish what another one is doing. Similarly, one could say that 
musicians in composing poetic dramas are speaking different dialogues.

It is neither difficult nor easy to perceive how deliberately Eliot 
influenced and controlled dialogue shrewdly and deviously to create 
phonic drama such as the one in Sweeney Agonistes in which sound-
reiterations is certainly a conspicuous attribute. Moreover, it is not only 
sounds that are reiterated but also the phrase "Birth, and copulation, 
and death" (p. 122), reiterated more than four times. Alongside short, 
commonly frequent reiterations like greetings, questions, and names 
illustrate the importance of reiteration. A reiteration is obviously a 
principal phenomenon in the play. It is significant to apprehend that 
rhythmic arrangements are upshot of the reiteration of confident 
basics in the speeches of Sam. A similar kind of reiterated rhythm is 
apparent in the citation below:

DUSTY How about Pereira?
DORIS What about Pereira?
DUSTY I don’t care.
DORIS You don’t care!
DUSTY Who pays the rent?
DORIS Yes he pays the rent
DUSTY Well some men don’t and some men do (p. 115).

The reiterations form assortment of a negotiation constructed 
of short question-answer structures approximating the call-answer 
planning and arrangement of jazz. Structures such as that display 
exceptional liveliness of dialogue that the rhythm turns out to be an 
overall leading feature of the drama exactly as jazz music in which drums 
with double bass offer beat for the musicians. An important feature of 
jazz is grasped in the accentuation of speech uttered by the performers 
in the play. Word stress of the characters occasionally remind listeners 
of the rhythmic designs of jazz; their intonations correspond to the 
impulsive loud and short accents or peaks they repetitively hear in 
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jazz music. The accents are put on stressed syllables in speech and on 
stressed records in jazz music to cause it to be more expressive and 
dynamic. They make the rhythm pauses on a fragment of a second, 
and then let it continue as in the following rhythmic lines:

DUSTY I like Sam
Yes and Sam’s a nice boy too.
He’s a funny fellow
DORIS He is a funny fellow
He’s like a fellow once I knew.
He could make you laugh.
DUSTY Sam can make you laugh (pp. 115–116).

Reiteration and variation are key terms in music. Here is another 
instance in which Doris and Dusty are alternatively gossiping:

There’s a lot in the way you pick them up
There’s an awful lot in the way you feel
Sometimes they’ll tell you nothing at all
You’ve got to know what you want to ask them
You’ve got to know what you want to know
It’s no use asking them too much
It’s no use asking more than once
Sometimes they’re no use at all (p. 118).

In the above lines, remarkable high percentage of reiterations can 
be seen. Reiteration gives consistency, an unparalleled vitality, and 
dramatic movement in the dialogue.

Eliot in Sweeney Agonistes presents just one character but it 
is intelligent and dissimilar to other characters in his poetry. Eliot 
shows the character with the name of Sweeney as it appears in the 
title. Giving the Sweeney such a state, goes contrary to what Eliot has 
previously done in several of his poetry in which he makes this character 
insignificant, vulgar, and unsophisticated. Sweeney is squashed of 
spiritual energy. Eliot portrays Sweeney in the poem Sweeney among 
the Nightingales as:
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Apeneck Sweeney spreads his knees 
Letting his arms hang down to laugh, 
The zebra stripes a long his jaw 
Swelling to maculate giraffe (p. 56).
And in the poem Sweeney Erect Sweeney is depicted as:
This withered root of knots of hair
  Slitted below and gashed with eyes,

 This oval O cropped out with teeth:

  The sickle motion from the thighs (p. 42)
Sweeney is the exceptional individual in the play who is considered 

complete in the play. The character "presented in the play is no 
more [than] just a fleeting reference or a passive description or a 
representative image of modern man but someone who has been 
given a chance to be articulate, to communicate his ideas, to share his 
insights, in other words he is an active participator" (Tiwari, 2007, p. 
41). He is fundamentally different as the above lines show from Eliot’s 
early Sweeney in the poems Sweeney Erect and Sweeney among the 
Nightingales, but similar to the imagined Sweeney seen in The Waste 
Land. Sweeney knows something the others do not, he has something 
to say; his tragedy ascends from not being capable to deliver his 
subject. "He is the ordinary sensual man" (Childs, 2013, p. 79). His 
complaint that he "gotta use words" (p. 125) shows that he is one 
who is foreshadowing his genius. The loss of Sweeney to converse his 
thoughts increases the importance of his knowledge. Moreover, Eliot’s 
failure to complete the play does not diminish his attainments.

In the leading act ‘Fragment of a Prologue’, a depiction of the Jazz 
age is revealed where one can find insignificances and trivialities of 
the gloomy round of trivial existence exactly like the trivialities Eliot 
has shown in The Waste Land. In this act, the whole obligation and 
accountability of both man and woman in Eliot’s portrayal of life is 
that the people here are preoccupied only by speaking via telephones. 
They pretend to prepare for a gathering with visitors or going away 
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for meeting them. Eliot underscores the spiritual hollowness and 
vacantness of the life of people by dwelling upon their flourishing and 
affluent pastimes. People are shown spending and passing time playing 
cards and recalling the affluences of their past time.

The second act ‘Fragment of an Agon’, displays a sombre note.  The 
character of morality, Agon is categorized as the divergence between 
the values and principles of death and life, well and bad, and even 
between seasons such as winter and summer. Sweeney’s outstanding 
advent is affirmed through dynamic cadence and a productive dialogue 
full of images. In the second act, Sweeney is portrayed as a joyful man 
hoping to stay away from tedium and fatigue of boring life. The fierce 
existence is compared with the triviality of sophisticated life as that 
of The Waste Land. Sweeney occupies a chief place and he is unlike 
his namesake in the other poems for the reason that he expresses 
profounder realities and refers to the spiritual emptiness of the stylish, 
shallow society surrounding him.

The fundamental literary model of the play is the history of sin 
and expiation. There is a link between sin and expiation which is the 
penitent. Sweeney Agonistes is exemplified by the man who "did a girl 
in" (p. 124), and has to reach purgation after committing the sin that 
may lead him to either spiritual rebirth or social. Birth–death–rebirth 
is the circle that penitent runs through.

I’ve been born and once is enough.
You don’t remember, but I remember,
Once is enough (p. 122).
This suggests that Sweeney is a moral character, who does not wish 

to be born once more. He is the one who has found morality.
Two epigraphs through which we find that they possibly serve as 

indicators to the clandestine life of Sweeney’s personality. His words 
might be related to the epigraphs. The first is correlated to the attitude 
of the matricide, Orestes. The Furies chase him because of his sin. He 
can see them but they are invisible to others. Orestes, the murderer, 
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is a creature born of sin and remorse, and then he is separated from 
the rest of the humankind. The reference of Sweeney to the act of 
murder of a girl by the lover and the feeling of seclusion and shock 
has obvious connections with the Greek Orestes to make the first 
epigraph. In addition, in the second epigraph there is a religious mystic 
reliance which refers to methods of discipline. Sweeney is deprived of 
everything contains earthly desires, ties, or relations.

These two previous epigraphs promote the sacred position of 
Sweeney Agonistes. They also offer sustenance to the opinion that 
the hero is fully unlike Apeneck Sweeney that Eliot applied in the 
verse. The audiences/readers confront two interrogations concerning 
the speeches of Sweeney; the first interrogation is whether they are 
appropriate; the second is whether they bear dramatic possibility or 
importance. The first issue is not easy to answer because the play 
excludes indication about Sweeney’s character and temperament. 
Sweeney’s wisdom is not a result of his private self-experience but he 
is obviously an agent of Eliot himself. Eliot employed a kind of speech 
in which Sweeney speaks spiritual realities much different from other 
characters; however, we find the total quality of Sweeney's speech 
shows that he does not have credentials to sustain a greater status 
that Eliot prearranged to give to him.

The wisdom in Sweeney is not a consequence of his innate 
experience except for the fact that he is a mediation of interaction 
between the dramatist and the spectators. Helen Gardner remarks 
that Sweeney Agonistes is not a complete play but it encompasses 
more or less characteristics of a play. Sweeney longs for getting away 
from the wearisome routine in life to a new one where he finds only 
palm trees, fruit to eat, only the surf of the sea to overhear and only 
the sea to see. He sings:

Well that’s life on a crocodile isle.
There’s no telephones
There’s no gramophones
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There’s no motor cars
No two-seaters, no six-seaters,
No Citroen, no Rolls-Royce,
Nothing to eat but the fruit as it grows.
Nothing to eat but the fruit as it grows.
Nothing to see but the palmtrees one way
And the sea the other way.
Nothing to hear but the sound of the surf. (p. 121)
Eliot in Sweeney Agonistes attempts to unmask arrangements of 

dialogue that are apposite on the stage. He seeks to expose a modern 
stature of verse that might be an attractive technique for present-day 
listeners in place of blank verse as it was for the Elizabethans. Eliot tries 
rendering rhythms of speech by reaching to some degree which could 
be named poetry. He continued to challenge the difficulty of how ideas 
can be articulated, as one would expect.

If rhythm is revealed in the most ordinary dialogue, according to 
Eliot, rhythm should be effective and enriching to an extent, which 
might express the utmost feelings without losing its impulse and 
spontaneity. So, he changes dialogue into rhythmic sound with special 
effects:

But that’s nothing to me and nothing to you.
Full Chorus: Wauchope, Horsfall, Klipstein, Krumpacker
When you’re alone in the middle of the night (p. 125)
For that, Sweeney Agonistes is significant as a tentative play in the 

new ordinary dialogue that can be easily recognized also as dramatic 
verse. The play is the first effort to announce Eliot’s rhythmic and 
theatrical style that, with the advantage of some acting aids, can be 
performed positively on the stage. The performance is advantageous 
because of the jazz accompaniment, which is an important aid to help 
making the play positive. Not only that, but also some of the dialogues 
and terminologies have parallels with the major styles of liturgical 
forms that Eliot realized and acquired from different anthropologists 
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of the day. Sweeney Agonistes is, in some ways, significant in that 
the theatrical invention is associated with and accompanied by great 
poems along with plays that he produces before and after this work.

The significance of Sweeney Agonistes lies in being a tentative style 
and in composing verse out of a dialogue that is really enunciated by 
people of contemporary society. Such dialogic verse is characterized by 
paltriness, superficiality, triviality, and mechanicality such as jazz music, 
cars, telephones, trivial unimportant social formalities and traditional 
conventions, all are important. Sweeney, as a sophisticated character, 
faces a conversational problem because of his erudite realization with 
others around him.

Several professional evaluators/critics contend that Sweeney 
Agonistes is merely fragmentary and an unfinished verse drama. Eliot 
"began to think in terms of a practitioner. He had tried his hand at 
verse drama with Sweeney Agonistes in the 1920s, post-Waste Land 
period but had become tangled up in generic and thematic issues that 
he could not resolve" (Cooper, 2006, p. 16). The work hardly surpassed 
the difficulty of determining an appropriate dramatic communication. 
This piece of work, Sweeney Agonistes, symbolizes contrary limits of the 
talent and faculty for Eliot. He would weld different extremes together 
in the later plays he composed. In this play, the reader evidently 
considers the acute perception of the condition of humankind being 
disadvantaged of spiritual implication. The play is a literary piece that 
has not reached the achievement of successful plays because it lacks, 
to a good extent, seemly dramatic speech. Conversely, insofar as Eliot 
is concerned, it is with this fragmented play that a cornerstone for his 
next poetic dramas was laid.

The lines in Sweeney Agonistes remind one of the reiterations 
and little broken rhythms as thudding rhymes. They are dropped to 
approach further nearness to Eliot’s normal swapping of poetic and 
dramatic speech. Eliot "usually produced a doubleness of action, 
whether by symbolic allusion or by an accidental and unconscious 
sub-structure" (Slusser, 1965, p. 4). The whole structure of Sweeney 
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Agonistes is in broad conventionality with Eliot’s theory on dramatic 
echelons. Eliot attempts to draw attention to emotional responses 
of heterogeneous hearers/spectators by presenting characters that 
possess numerous levels of alertness and awareness.

If one agrees to the assumption that Sweeney Agonistes is a play, 
and if one realizes that there are no physical actions, real performers, or 
candid setting, one may ask: What persists at that time? Definitely, the 
convincing response will be: dialogue. It is the dialogue which conveys 
and symbolizes the action, makes the characters and illustrates the 
setting. From our discussion up to this point, it can justly be concluded 
that in Sweeney Agonistes, the principal emphasis is on dialogue.

In conventional drama, action, character, and dialogue are typically 
of the same importance, although some inequalities might appear. 
Eliot merged the entire drama into its own dialogue, thus divulging 
what dialogue alone is capable of. He extended the musical aptitude 
that is only affiliated with dialogue itself, and is not reliant on any 
further dramatic constituent. Thus, Eliot furnished dialogue with a new, 
noticeable, distinct form of reality, and made it a means of thorough 
dramatic expression. This is the reason why one can talk about the 
revival of dramatic dialogue in the two-act Sweeney Agonistes.

The play remains detached from almost all plays of Eliot by a break, 
not of time but of spirit. The imagery of Sweeney Agonistes focuses 
essentially on a sterile civilization. The play, by virtue of its emblematic 
environment, belongs to the realm of The Waste Land. It is right 
that Eliot makes the hero, Sam, to pursue deeply a factual spiritual 
realization or significance in life. However, Sam cannot do his aim 
through ‘the process of choice’ that the central characters in the other 
plays accomplish. It is noteworthy that the character Sweeney does 
not belong to the same world of Eliot’s plays, but that he belongs to 
the world of The Waste Land. His quandary being different is because 
of the masterfulness of Eliot to make Sweeney bound to be different 
but not fully in that he still bears close affinity with other heroes like 
Harry of The Family Reunion, Celia of The Cocktail Party, and Colby 
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of The Confidential Clerk. Irrespective of that the solutions that these 
characters arrive at, are considerably unlike each other, they all are 
at the same level of spiritual consciousness. It is Eliot’s virtuosity to 
report special characters of divergent degrees of awareness.

The interactions between actors do not change. Moreover, even 
if one considers that Sweeney Agonistes is a fragment, it is obvious 
that there is an absence of concrete action in it just as what one finds 
largely in The Family Reunion. Nevertheless, not to exclude it fully, 
there are, to a degree, abstract actions; we know that there is the 
window as a reference to action. Not only that but also we observe 
that there is the house that is indicated by "KNOCK KNOCK KNOCK" (p. 
118). Furthermore, there is a sign of the street. Sweeney says "Wait till 
I put the car round the corner" (p. 118). 

Conclusion

Although Sweeney Agonistes appears in Eliot’s anthology among 
the unfinished poems, it is claimed that it is undeniably a poetic play as 
it fulfils the basic requirements of drama. To sum up, Sweeney Agonistes 
is an outstanding landmark in Eliot’s steady progress towards unsullied 
dramatic talent. Having in mind Eliot’s theories and practice, it shows a 
fine instance of his dramatic theories woven into his writings. It seems 
as if the playwright had broken fresh ground about this poetic play. 
It is clear that Sweeney Agonistes is a play full of musical features, 
rhythm, and onomatopoeia. It is considered to have been performed 
as a significant stimulant in the progress of dramatic dialogue. It is 
the dialogue that represents the action, makes the characters and 
illustrates the setting.

The play brings firsthand colors to the dialogue of modern theatre. 
Aside from several other things, this poetic drama possesses some 
potential dramatic elements: first, it has a chorus; secondly, its setting 
is ceremonial; and finally this poetic drama comes closer to the rhythms 
of modern speech. Eliot, in Sweeney Agonistes, obviously succeeds in 
finding a new vehicle for dramatic dialogue.
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The principal focus in Sweeney Agonistes is on dialogue itself, on 
exploiting its musical aptitudes, and on playing with its rhythm, while 
heavily depending on the opportunities of jazz, which helped abolish 
conventions and dramatic and poetic forms, the only convention that 
the chances might not ignore is dialogue itself. Eliot, in his pursuit 
of new modern ways, offered the foremost role to dialogue. The 
dramatic dialogue is still there in the play and Sweeney Agonistes is an 
antecedent to modern drama.
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Abstract
The multi-modal nature of advertising creates challenges when 

translating from one language and culture to another especially as 
the audience will interpret both any text/speech, supporting imagery 
and the wider context presented by the advert.  This study looks at 
how an advert originally designed for an audience in the Middle East 
has been translated for an English speaking audience and considers 
how such an audience will understand both the words and imagery. 
The rendition into the target language is effective but that the overall 
advert fails as the scenario presented was not plausible to an English-
speaking target audience. This process of interpretation not just of 
the individual semiotic modes but also how they combine and the 
overall context is important as it presents a significant challenge when 
translating advertising. In effect, the context used by the recipient to 
understand an advert needs to be taken into account when adverts 
are translated into another language. Thus resemiosis (how the target 
audience uses their expectations and makes an interpretation) is 
an important characteristic and one that is easy to underplay in the 
translation process. 

خا�شة البحث:
�إن �لإعالن���ات �لتجارية ذ�ت �لطبيعة �ملحتوية على �خلطاب �ملتعدد (�سوت، �سورة 
و�إمياء�ت وغريها) تخلق حتٍد عند ترجمتها من لغة �ىل لغة �أخرى ومن ثقافة �ىل ثقافة 
�أخ���رى، خ�سو�س���ًا �ذ� كان �ملتلق���ي (�مل�ساهد) �س���وف ياأخذ بالعتب���ار �لكالم �ملدعوم 

بال�سور و�ل�سور �ملتحركة يف �سياق �أكرب ليفهم �لإعالن.
هذه �لدر��سة تبحث يف �عالن جتاري معٌد يف �لأ�سل للم�ساهدين يف �ل�سرق �لأو�سط 
ترج���م �ىل �ملجتمعات �لغربي���ة باللغة �لإجنليزية وكيف �أن هذ� �ملجتمع �سوف يفهم هذ� 

�لإعالن.
�أد�ء �لإعالن �لتجاري كان فعاًل ولكن مل يكن مقنعًا للم�ساهد �جلديد.

�ن عملي���ة �لرتجمة لي�ست يف �لرتكيز عل���ى جزئية و�حدة من �لتخاطب يف �لإعالن 
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ولكن يجب �أن توؤخذ جميع �أجز�ء �خلطاب �ملتعدد يف �لعتبار عند �لرتجمة، وهذ� ميثل 
حتٍد كبري يف ترجمة �لإعالنات �لتجارية �إىل لغة �أخرى.

يج���ب �أن يوؤخ���ذ �سي���اق �لإعالن �للغوي و�لثق���ايف يف �لعتبار عن���د ترجمته �ىل لغة 
�أخرى.

كم���ا �أن تكامل �أجز�ء �خلطاب �ملتعدد عند �لرتجم���ة (كيف �أن �مل�ساهد �مل�ستهدف 
م���ن �لإعالن �ملرتجم يفهم �لإع���الن ويحاول تف�سريه) يجب �أن يوؤخذ يف �حل�سبان �أي�سًا 

عند عملية �لرتجمة.

Introduction
Contemporary advertising is essentially a multi-media multi-modal 

concept (Bezemer & Kress, 2008; Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 
2006) and reliance just on text or speech with no supporting images is 
exceptionally rare.  In turn, this creates a number of problems. First both 
words and images must be effective in their own right, second they must 
be mutually supportive and finally the combination must make sense 
to the viewer (Oswald, 2015).  In this context, translation is particularly 
challenging.  In literature and for films there is a long standing debate 
as to whether the translation should try to reflect the subtleties of the 
source language or to concentrate on appearing conventional in the 
target language (Baker & Saldanha, 2009; Díaz-Pérez, 2014; Gottlieb, 
2018).  Usually in an advert this debate can be ignored, the goal is to 
ensure that the translated advert works in the target language (Baker, 
2018; de Mooij, 2004; Séguinot, 1994).  However, translation in this 
context is not just about the words or speech but whether or not the 
images and wider concepts are readily understood by the new target 
audience (Pan, 2015).  While advertising is not about realism, and 
can indeed deliberately present an unattainable fantasy, it has to be 
credible to the intended target audience. An advert does not have to 
be realistic but all the component elements have to support the wider 
goal of attracting attention, creating a degree of desire in the consumer 
and triggering an action by the consumer.
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In multimodal terms, this means an advert needs to be effective in 
each of its chosen modes (usually speech or text and image), how those 
modes interact (the concept of inter-semiosis) and the framework that 
determines how the reader will interpret and evaluate what they see 
(the concept of resemiosis) (Fei, 2004; Iedema, 2003).  A translated 
advert has to match all three of these criteria or it will be ineffective 
and fail to attract or hold the attention of the potential reader (Rahm, 
2006).

Literature review
Conventionally, advertising is designed around the sequence of: 

setting out a problem; showing how the product will resolve that 
problem; and, then showing the rewards that follow from overcoming 
the problem (Dastjerdi, Davoudi-Mobarakeh, & Zare, 2012). So an 
advert for a soft drink may start from the idea of ‘thirst’, show how 
the chosen product can overcome the thirst and then usually go on to 
suggest that the drinker will be happier as a result (Kotler, Armstrong, 
Wong, & Saunders, 2008). 

Over time, advertising has become inherently multimodal, 
combining language and images in order to create the  message 
(Thibault, 2000).  However, this leaves open the important question of 
which modality might dominate (Iedema, 2003; Jewitt, 2005) and what 
happens when one mode is less effective.  For example on a poster, 
usually the image will dominate, seeking to attract and hold attention 
long enough for the viewer to read the supporting text (Pan, 2015). 
If the advert is presented as a short video then it is possible that the 
two modes may interact with the image being more important at some 
stages (such as seeking to attract attention) and speech at others (for 
example when the value of the product is being explained). Equally, the 
modes (words and images) can combine to emphasise the same basic 
message or they can be deliberately contradictory (to attract attention, 
for humour or other reasons) in a way that means different modes 
carry different messages or seek to moderate each other (Freitas, 
2016; Núñez, 2015). 
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The combination of modes is critical to understanding as it provides 
information ‘that would not have been as clear from an analysis of 
its textual features in isolation’ (Coomber, 2012, p. 109). This matters, 
especially in the case of translation, as there is a tendency to ‘focus on 
semantic aspects of the texts’ (Pan, 2015, p. 205) ensuring an accurate 
technical translation but ignoring both the visual images and the 
combination of image and text (Coomber, 2012; Dusi, 2015; Jyothirmai, 
2015; Pan, 2015).

In addition, the viewer is not passive, they too will actively evaluate 
how the various semiotic modes combine (Deely, 2004; Thibault, 
2000).  In this context, Relevance Theory (Sperber & Wilson, 1995; 
Yus Ramos, 1998) can be useful as it reflects how this interpretation 
will be influenced both by the expected linguistic norms and the non-
verbal elements, with this process reflecting the cultural settings and 
expectations of the observer (Raudaskoski, 2003).  A problem for 
advertising is the visual mode often dominates but is also where the 
viewer is mostly likely to rely on their own context to inform their 
interpretation (Pan, 2015).   To be effective, this overall presentation 
has to be plausible (Terry, 2007) to the viewer. In terms of multimodal 
research, this is the concept of resemiosis, in effect how does the 
viewer use their sense of place, of ‘what is right’ when they interpret a 
video or an image (Iedema, 2003; Leeuwen, 2006).  

Research Design
This study reviews an advert that was originally made for an 

Arabic speaking audience that was translated into English.  The video 
was made by Dettol Arabia (Dettol Arabia, 2015) and the translation 
is into good idiomatic English, however, the cultural setting has not 
been adapted.  This study explores how this approach undermines 
the impact of the advert for an English cultured audience (Kress & 
van Leeuwen, 2006) since the visual imagery does not follow or fit the 
expectations of the new target audience.  The video comes with the 
tag line: "Every summer has its own story; make sure yours is a fresh 
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one. This summer, beat the heat and germs with the new Dettol Cool 
Shower Gel to stay clean, fresh & cool all day" (Dettol Arabia, 2015).

The complete video is only 30 seconds long and follows a pattern of 
presenting a problem (sweating in a hot climate), a scientific explanation 
as to why this happens and how New Dettol Cool Shower Gel can 
prevent this, and then the results when the central character uses the 
Shower Gel.  As such it follows a conventional pattern of presenting 
the problem, showing how the product can resolve the problem and 
presenting the final outcome as something that is desirable (Coomber, 
2012).  The actual video is both translated into English and uses sub-
titles.

The video has four sub-sections.  A man shown sweating in the 
heat (00.0100.05-), then approaching his friend to seek an explanation 
(00.0600.08-), his friend (who happens to be filming the incident) 
provides a technical explanation of the problem (00.0800.17-) and how 
New Dettol Cool Shower Gel would help (00.1800.24-) and ends with 
the original man in the street no longer worried about sweating and 
with his family (00.2500.30-).  For purposes of this multimodal analysis, 
four sections are selected reflecting the overall flow of the video:  The 
opening sequence (to 00.05); the technical explanation (00.1300.17-); 
the shift from product placement to product usage (00.1800.22-); and, 
the final scene with his family (00.2600.28-).
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Analysis
Section 1: Opening Sequence
Time Image Text/ Sound
0.01  Atonal

Background
music

0.02  Atonal
Background

music

0.03  Atonal
Background

music
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Time Image Text/ Sound
0.04 Khaled

0.05  Why do
 I feel like
 this when

it is hot?

In terms of conventional advertising this section is clearly meant to 
frame the problem that the desired product will solve. The only sound 
for the first 3 seconds is atonal music, followed by the central character 
walking up to his friend and asking "Why do I feel like this when it is 
hot".  Here the primary semiotic mode is the images.

The first image is clearly designed to provide an impression of heat, 
with a sun in a clear sky blazing down over palm trees.  The next two 
show a number of young men walking in the street of a modern city 
with sweat stains on their shirts.  The aspect that is unrealistic is the 
video camera and recorder.  From 0.04 the central character interacts 
with the person behind the video recorder, first by name and then by 
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posing the key question.  The gestures are open (at 0.04), almost a 
universal ‘look at the state of me’ and then at 0.05 followed by gazing at 
the sky.  In this respect the character is clearly identifying the problem 
(heat from the sun) by gesture.

The problem at this stage is not the slightly stylised introduction it 
is the presence of the person with the video recorder in a public street 
and the open ended, seemingly surprised, question that is posed. The 
feeling of a rather unrealistic element is then emphasised at about 00.10 
when the filmer is revealed to be wearing a full length white laboratory 
style coat. This may be an attempt to emphasise the scientific element 
of what follows but appears to be inherently implausible

Section 2: Technical Explanation
Time Image Text/ Sound
0.13  ‘Lets take a

look’ … See

 0.14
 –

0.15

 ‘heat
 means
sweat’
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Time Image Text/ Sound
0.16  ‘sweat

 brings
germs’

0.17  Background
music

This sequence has three different types of image. The opening part 
is of a laptop screen replaying the opening sequence but with the areas 
of sweat staining emphasised in red.  The focus then shifts to the two 
people talking and then to the dettol product.

The first three seconds are an attempt to provide the impression 
that this is a scientific analysis.  Just before the extract above started, 
the central character was told they would be seeing an analysis of ‘Why 
do I feel like this when it is hot’.  The non-verbal language at 00.16 is 
one of someone listening intently to something important.  The cut 
to the product is abrupt and there is no change in the background 
soundtrack (which is now light and easy to listen to).  Note the shower 
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gel is embedded in ice, in an attempt to contrast it with the heat of the 
earlier scenes.

The problem remains one of plausibility.  It is not really easy to 
believe that an adult man, living in a nameless middle-eastern or Gulf 
city, is surprised or unaware of what exposure to the sun in the middle 
of the day can lead to.  As such, speech and the non-verbal gestures 
all work in harmony but the overall framing, in multimodal terms the 
issues of resemiosis (i.e. fit to the wider world), is flawed.

Section 3: Product Usage
Time Image Text/ Sound
0.18  New

 Dettol

0.19  Cool
 Shower

Gel
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Time Image Text/ Sound
0.20 it

0.21  Removes
germs

0.22  To leave
 you

 feeling
clean

This section represents the stage of a conventional advert where 
the product is the central issue and is shown in use, and resolving the 
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problem.  There are three distinct phases. The opening two seconds 
continue the image of the shower gel bottle with the block of ice falling 
apart.  By the final image the bottle stands on the bed of ice, presumably 
indicating it is now ready to use having been freshly removed from a 
cold block.  

The next two seconds show the central character using the shower 
gel.  His facial expression indicates pleasure and seeing the red sweat 
blocks (00.1300.15-) being removed.  The final image (00.22) shows the 
character preparing to go out and that he lives in a pleasant modern 
flat.

Section 4: The reward/family scene
Time Image Text/ Sound
0.26  ‘beat the

heat’

0.27  ‘and germs
with’
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Time Image Text/ Sound
0.28  ‘new

 dettol cool
 shower

gel’

As with most adverts, the goal in the end is to show the reward 
for taking the desired action.  So buying a particular brand of car will 
lead to driving in exotic locations on empty roads.  In this case, what 
is presented is a family scene where the central character, now sweat 
and germ free, is playing with his young daughter.  The final frames 
slowly reduce the focus on the family and instead show the advantage 
of the product (beat the heart and germs with cool) and then the full 
product range.

The images are designed to show an attractive version of family life 
in a relatively abstract Gulf/Middle Eastern setting.

Discussion
Relevance theory helps to explain why a translated advert may 

not work. One reason is that the translation focus is on the text/
speech and the supporting imagery is not readily understood by the 
new target audience. In the case of the advert analysed in this case, 
neither of these issues really applies. The speech/text is rendered into 
perfect English and while the background has a clear cultural affinity, 
it does not prevent someone from a different culture understanding 
the issues. The narrative arc from someone feeling uncomfortable in 
hot weather, to using a product designed to reduce sweating, to this 
leading to a happy family encounter is not unusual or hard to follow.
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However, while it passes these basic tests, the advertisement does 
not work due to a poor fit to reality and our expectations. In multimodal 
terms this is the process of resemiosis where external information is 
drawn upon to understand what we see or hear.  This does not demand 
that advertisements (or films or other multimodal artefacts) must be 
realistic, adverts have successfully used cartoon characters, drawn 
on long dead individuals or presented clearly fantasy situations and 
worked on their own terms.

The issue here is that the advert presents itself as realistic, even 
scientific, and it is this framing that is the problem.  The idea that an 
adult male living in the Middle East needs to ask a friend (in a laboratory 
coat and a video camera) in the middle of the street why he is hot and 
uncomfortable in the middle of the day is unrealistic.  Whether or not 
the following ‘scientific’ analysis of the problem is correct and whether 
or not the shower gel really does have the stated properties becomes 
irrelevant.  Here the problem is not the transition of the advert from 
the original Arabic to English, but that the core premise offends our 
sense of what is reasonable. From this, the balance then fails to work 
as the pattern of problem-solution-reward is broken if we do not accept 
the problem presentation as realistic (or at least plausible).

Pan (2015) argues that traditionally too much emphasis has been 
placed on accurate translation of the text (or speech) and that care 
must be taken that the images (especially if they carry a slightly abstract 
cultural concept) are also comprehensible to the new target audience. 
However, this research suggests that it is not sufficient to either focus 
on the individual semiotic modes or their interaction. If the overall 
framework does not fit the likely expectations of the target audience 
then care in translation, as such, will not lead to the production of an 
effective advert.

Conclusion
Multimodality is now almost standard in advertising, it is rare to 

find a text only example so some combination of speech/text and 
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images is the norm.  This multimodality creates challenges, in part in 
terms of how the different semiotic modes interact but also how the 
observer will respond to the complete package. When an advert is 
translated, this creates the traditional technical problem of producing 
a good, idiomatic, translation of the words and a new problem of how 
a different target audience will respond to the images.

In this example, the language translation is perfect and none of the 
image are likely to elicit a different response from an English speaking 
audience compared to an Arabic speaking viewer.  However, the overall, 
wider, framework is sufficiently implausible as to undermine the entire 
process.  In this case, the images can be translated (they do not rely 
on particular cultural knowledge or norms) but when seen by the new 
target audience they undermine the impact of the advert.

Thus resemiosis also needs to be taken into account when translating 
advertising material. How the new target audience will interpret the 
combination of words and images will be key to determining whether 
the advert passes the expectation of telling a plausible story moving 
from a problem, to how the product provides a desired solution.
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