مجلـة

جامعة الطائف

للعلوم اإلنسانيـة

جملة علمية حمكمة

المجلد الرابع  -العدد السابع عشر
محرم ١44٠هـ  -اكتوبر ٢٠١٨م

جـامـعـة الطــائــف

TAIF UNIVERSITY

جمل ـ ـ ــة

جامعة الطائف
للعلوم اإلنسانية
مجلة علمية محكمة

املجلد الرابع  -العدد ال�سابع ع�شر
حمـــــــرم 1440هـ  -اكتــــوبر 2018م

رقم الإيداع 1430/4743 :
ردمد 4767/1658 :

اآلراء الواردة في المجلة
ال تمثل بالضرورة وجهة نظر الجامعه وال أسرة تحرير المجلة
بل تمثل وجهة نظر الباحثين

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

4

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

5

ه����ي����ئ����ة
التحري ــر
رئيس هيئة التحرير

أ.د .ناصر بن سعود القثامي
أمين التحرير
د .نايـــف بن سعـــد البــــراق
أعضاء هيئة التحرير
د .مـــــازن بن محمد الحارثي
د .شـــــدى بنت إبراهيم فرج
سكرتارية المجلة
أ.خالــــــــــــــــــــــد الزهرانــــــــــــــــــي
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���ض��واب��ط
ال��ك��ت��اب��ة
•البحث امل�ستلم يجب �أن يكون مدقق ًا �إمالئي ًا ولغوي ًا.
•ت�شم ��ل ال�صفحة الأوىل من البحث على عنوان البحث كامال ،وا�سم الباحث او الباحثني،
و�صفته العلمية.
•يطبق على قائمة املراجع العربية والأجنبية نظام التوثيق بح�سب(APA) .
•يطبع البح ��ث بوا�سطة احلا�سب الآيل بربنامج) ،: (Microsoft Wordويكون على ورقة
مقا�س ) ، (A4على وجه واحد فقط ,مع ترك (� 2.5سم) لكل هام�ش.
•تك ��ون الكتابة باخلط ] ،:[Traditional Arabicالعناوي ��ن الرئي�سة بحجم (� )18أ�سود،
واملنت بحجم ( )16عادي ،واحلوا�شي بحجم ( )12عادي.
•يق ��دم الباحث ملخ�ص ًا للبح ��ث باللغتني العربية والإجنليزية ،بحي ��ث ال تزيد كلماته عن
( )200كلمة �أو �صفحة واحدة.
•يت ��م توثي ��ق امل�صادر واملراجع بذكر امل�صدر �أو املرج ��ع يف احلا�شية ،بو�ضع رقم للحا�شية
يف املكان املنا�سب.
•تكتب املراجع يف قائمة منف�صلة يف نهاية البحث مرتبة هجائي ًا وفق �إحدى الطرق العلمية
املعتربة ،مع �إيراد كامل معلومات الن�شر املتعلقة بامل�صادر واملراجع.
•يف حال ا�ستخدام الباحث برجميات �أو �أدوات قيا�س كاالختبارات واال�ستبانات� ،أو غريها
م ��ن �أدوات ،فعلى الباحث �أن يقدم ن�سخة كامل ��ة من الأدوات التي ا�ستخدمها �إذا مل ترد
يف منت الدرا�سة �أو مل ترفق مع مالحقه ،و�أن ي�شري �إىل الإجراءات الر�سمية التي ت�سمح
له با�ستخدامها يف بحثة.
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�شـ ـ ــروط
الن�ش ـ ـ ـ ــر
•�أن يك ��ون البح ��ث املق َّدم �أ�صي�ل ً�ا ،ومت�سم� � ًا بالأ�صالة واالبت ��كار ،واملنهجية العلمي ��ة ,و�سالمة
االجتاه ،و�صحة اللغة ،خالي ًا من املخالفات العقدية والفكرية.
•�أن يلت ��زم الباح ��ث بالأ�صول العلمي ��ة يف العر�ض والتوثي ��ق واالقتبا�س ،والر�س ��وم التو�ضيحية،
واجلداول والنماذج .
•�أن يكون مو�ضوع البحث �ضمن جماالت املجلة وتخ�ص�صاتها.
•�أن يق ّدم الباحث �إقرار ًا ب�أن البحث مل ُين�شر ومل ُيق ّدم �إىل جهات �أخرى للن�شر ،ولن ُيق ّدم �إىل
�أي جملة �أخرى يف حالة قبوله للن�شر.
ً
كتاب� ،أو بحث �سابق� ،أو متعدّيا على ملكية علمية.
•�أن ال يكون البحث م�ست ًال من ر�سالة علمية� ،أو ٍ
•تخ�ض ��ع البح ��وث بعد مراجعتها من قبل هيئة التحري ��ر �إىل التحكيم العلمي من متخ�ص�صني،
ويطل ��ع الباحث على خال�صة تقاري ��ر املحكمني لي�صلح بحثه وفقها �أو يب�ّيرنّ ر�أيه فيما ال ي�ؤخذ
منها ،وحت�سم الهيئة اخلالف يف ذلك.
•يتحمل الباحث م�سئولية ت�صحيح بحثه و�سالمته من الأخطاء الطباعية ،والإمالئية ،والنحوية،
و�أخطاء الرتقيم.
•عندم ��ا يقبل البحث للن�شر ت� ��ؤول حقوق الن�شر للمجلة ،وال يحق للباح ��ث �أن يطلب عدم ن�شره
بعد �إر�ساله للمحكمني.
•ال تلتزم املجلة رد البحوث التي ال تقبل للن�شر.
•ال تق ّدم املجلة مكاف�آت مالية ملا ُين�شر فيها.
•الآراء يف البحوث املقدمة للمجلة تعرب عن �آراء �أ�صحابها وال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي هيئة التحرير.

�إجراءات طلب الن�شر:

•يت ��م �إر�سال �أ�صل البح ��ث على �شكل ملف وورد) ،: (Wordومل ��ف ): (pdfعرب �إمييل املجلة( :
من�سق ًا ح�سب �شروط و�ضوابط الكتابة يف املجلة( .املرفقة).
)ّ ،HSJ@tu.edu.sa
•يتم تعبئة منوذج طلب الن�شر مع �إقرار ب�أن البحث مل ي�سبق ن�شره (النموذج رقم (. )1
•يتم �إخطار الباحث با�ستالم بحثه و�إحالته لهيئة التحرير.
•لهيئة حترير املجلة حق الفح�ص الأويل للبحث ،وتقرير �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
•تخ�ضع جميع البحوث ،بعد �إجازتها من هيئة التحرير ،للتحكيم العلمي على نحو �سري.
•يف ح ��ال قب ��ول البحث للن�شر يتم �إر�س ��ال خطاب يفيد بقبول البحث للن�ش ��ر ،وعند رف�ض ن�شر
البحث يتم �إر�سال خطاب اعتذار عن قبول الن�شر.
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•تعطى الأولية يف الن�شر العتبارات منها الأ�سبقية الزمنية ،وال�ضرورات التن�سيقية للمو�ضوعات.
• ُتر ّت ��ب البحوث عند الن�شر يف �أعداد املجلة وفق االعتبارات الفنية ،ولي�س لأي اعتبارات �أخرى
�أي دور يف هذا الرتتيب.
•يتم تن�سيق البحث ح�سب منط املجلة املعتمد يف �ضوابط الن�شر من ِقبل الباحث.
• املكونات الرئي�سة للبحوث العلمية املقبولة للن�شر:
•ال تعتمد جملة اجلامعة منط ًا واحد ًا يف منهجية البحث العلمي ،نظر ًا للتنوع يف طبيعة البحوث
االن�ساني ��ة م ��ن الكم ��ي �إىل النوعي ،وم ��ن التجريبي املي ��داين �إىل الو�صف ��ي� ،إال �أن العنا�صر
الرئي�سة امل�شرتكة بينها تتمثل يف:
 عنوان البحث ،وا�سم الباحث/ين ،وامل�سمى الوظيفي باللغتني العربية والأجنبية.
 ال ي ��رد ا�سم الباح ��ث� ،أو الباحثني ،يف منت البح ��ث �أو هوام�شه �أو قائمة مراجع ��ه� ،صراحة� ،أو ب�أي
�إ�شارة تك�شف عن هويته� ،أو هوياتهم ،وت�ستخدم بد ًال من ذلك كلمة "الباحث" �أو "الباحثني".
 ملخ�ص الدرا�س ��ة (باللغتني العربية والأجنبية) بحيث يجب �أن يحتوي على الهدف العام
للدرا�سة بالإ�ضافة �إىل العينة والأدوات امل�ستخدمة ،و�أبرز النتائج التي تو�صل �إليها ،و�أهم
التو�صيات مبا ال يزيد عن ع�شرة �أ�سطر.
 املقدمة �أو خلفية الدرا�سة.
 م�شكلة الدرا�سة وحتديد عنا�صرها و�أ�سئلتها.
 �أهمية الدرا�سة و�أهدافها.
 الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة التي تفيد مو�ض ��وع الدرا�سة وت�ساع ��د الباح ��ث يف مناق�شة نتائجه،
ويلت ��زم الباحث بعر�ض الدرا�سات ال�سابقة بح�سب الت�سل�سل الزمني من الأقدم للأحدث،
�أو العك� ��س كل منه ��ا يف فق ��رة واحدة تو�ضح اله ��دف الرئي�س لها وعينته ��ا و�أدواتها و�أهم
نتائجها.
 تو�ضيح منهجية الدرا�سة املنا�سبة لطبيعة امل�شكلة البحثية وتت�ضمن الإجراءات والبيانات
الكمية �أو النوعية التي م ّكنت الباحث من معاجلة امل�شكلة البحثية.
 حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها ب�شكل دقيق.
 حتديد الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة وتو�ضيح خ�صائ�صها ال�سيكومرتية.
 تو�ضيح نتائج الدرا�سة بطريقة علمية.
 مناق�ش ��ة النتائج مناق�شة علمي ��ة مبنية على الإطار النظري والدرا�س ��ات ال�سابقة ،بحيث
تعك� ��س تفاعل الباحث مع مو�ضوع الدرا�سة من خالل م ��ا مت التو�صل �إليه من ا�ستنتاجات
وتو�صيات م�ستندة �إىل تلك النتائج.
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ك����ل����م����ة
ال������ع������دد
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �أما بعد
في�سع ��دين �أن �أق ��دم لال�ص ��دار ال�ساب ��ع ع�شر م ��ن املجل ��د الرابع ملجلة جامع ��ة الطائف
للعل ��وم الإن�سانية وي�أت ��ي هذا العدد جزء مما توليه جامعة الطائ ��ف ملجال البحث العلمي من
اهتم ��ام ورعاي ��ة كما جاء متوافقا مع ر�ؤي ��ة اجلامعة الطموحة نحو التمي ��ز والإبداع والريادة
وق ��د حر�صن ��ا يف هذا العدد على تن ��وع مو�ضوعات ��ه البحثية والتي توافق جم ��االت الن�شر يف
املجل ��ة كما حر�صنا على تن ��وع جهات الباحثني واختالف تخ�ص�صاته ��م العلمية ف�شمل العدد

(علوم القر�آن الكرمي وال�شريعة والأنظمة واللغة العربية والأدب والرتبية واللغات الأجنبية )

يف بحوث قيمة يف مادتها لعدد من الباحثني املتميزين من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عدد من
جامع ��ات اململكة( جامعة الطائف  -اجلامعة الإ�سالمية  -جامعة طيبه  -جامعة �شقراء -

جامعة املجمعة  -جامعة الباحة  -اجلامعة ال�سعودية االلكرتونية  -جامعة امللك خالد )

وقد خ�ضعت البحوث املقدمة للتحكيم العلمي وفق �سيا�سة املجلة وقوانينها.
وي�سع ��دين �أن �أتق ��دم بخال� ��ص ال�شك ��ر والتقدي ��ر ملع ��ايل مدي ��ر اجلامع ��ة الأ�ست ��اذ
الدكت��ور /ح�س��ام ب��ن عبدالوهاب زم��ان  ،على دعم ��ة واهتمامة البالغ باملجل ��ة ومتابعته
احلثيثة وال�شكر بعد لوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي �أ د� .سعد الزهراين على
اهتمامه ودعمه املتوا�صل .
كم ��ا اخ�ص بال�شكر زمالئ ��ي �أع�ضاء هيئة التحري ��ر على م�ساهمتهم الفاعل ��ة والعلمية يف
خدم ��ة املجلة كما �أ�شكر الفريق الإداري باملجلة على جهودة املبذولة  .وال�شكر مو�صول للباحثني
على ثقتهم يف جملة جامعة الطائف للعلوم الإن�سانية �سائال اهلل عز وجل �أن يبارك يف اجلهود. .
�أع�ضاء هيئة التحرير
عنهم �أ د .نا�صر بن �سعود القثامي
رئي�س هيئة حترير
جملة جامعة الطائف للعلوم الإن�سانية
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�أ�ستاذ العقيدة واملذاهب الفكرية امل�ساعد
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جامعة طيبة
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ملخ�ص

تناول ��ت يف هذا البحث اخلوارج فعرفت بهم وتعر�ضت �إىل منهجهم حيال ن�صو�ص
القر�آن الك ��رمي واتباعهم لأهوائهم يف ت�أويل الآيات لغر� ��ض توظيفها مل�سلكهم املنحرف
ال ��ذي يقوم على احلكم على اخللفاء والعلم ��اء بالظلم والكفر ثم الو�صول �إىل ا�ستحالل
 فتارة يكونون،  فه ��م يت�شكلون ح�سب �أهوائهم وما يخدم مذهبه ��م، الدم ��اء املع�صومة
 وفهمت من خ�ل�ال الآيات التي �أولوه ��ا �أنهم ورثوا، ن�صي�ي�ن ظاهري�ي�ن و�أخرى م�ؤول�ي�ن
امل�سلم�ي�ن منهج ًا خطري ًا يقوم على توظي ��ف الن�صو�ص املع�صومة للتخل�ص من التكاليف
ال�شرعية �أو ال�ستباحة ما حرمه اهلل تبارك وتعاىل من دماء و�أعرا�ض و�أموال
 ومناق�شته ��ا يف �ضوء الفكر، وبين ��ت ت�أويالته ��م الفا�س ��دة لآيات القر�آن الك ��رمي
 وكذل ��ك حتذير امل�سلمني من هذا الفكر الفا�س ��د ـ من تكفري من مل ي�ستحق، الإ�سالم ��ي
 واخل ��روج على احلاكم وم ��ا يرتتب على ذلك من املفا�س ��د ـ وحثهم على اتباع، التكف�ي�ر
،  ح�سب ما �سارت علي ��ه الن�صو�ص ال�شرعية، املنه ��ج ال�صحي ��ح القومي يف هذه امل�س�أل ��ة
. �سائال املوىل عز وجل �أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي
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
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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 احلم ��د هلل ،نحم ��ده ون�ستعين ��ه ون�ستغفره ،ونع � ُ
�وذ باهلل من �ش ��رور �أنف�سنا ومن
يهده اهلل فال م�ض َّل لهَ ،وم ��ن ُي�ض ِلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله
�س ِّيئ ��ات �أعمالن ��اَ ،من ِ
�إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله.
�أما بعد:

نري ��د فى هذه الدرا�سة �أن نتناول عقائ ��د و�أفكار اخلوارج و�أثر ذلك على ت�أويالتهم
لآي ��ات القر�آن الكرمي  ،ومناق�شتها فى �ضوء الفك ��ر الإ�سالمى  ،وحتذير النا�س من هذا
الفك ��ر الفا�س ��د ـ من تكفري من مل ي�ستح ��ق التكفري  ،واخلروج على احلاك ��م امل�سلم وما
يرتتب على ذلك من املفا�سد ـ وحثهم على اتباع املنهج ال�صحيح القومي فى هذه امل�س�ألة
 ،وبيان �أن الكفر نوعان � :أ�صغر و�أكرب  .و�أن الت�سرع فى التكفري خطري جدا  ،و�أن احلكم
ق ��د ترجع �آثام ��ه �إىل املت�سرع نف�س ��ه  .و�أن الطريق ��ة ال�صحيحة ملعاجل ��ة خطر التكفري
واخلروج على احلكام هي الرجوع �إىل منهج ال�سلف ال�صالح �أهل ال�سنة واجلماعة .
�أ�سباب اختيار املو�ضوع

اخرتت الكتابة يف هذا املو�ضوع للأ�سباب الآتية:

�1 .1أنهم من �أوائل الفرق التي فرقت الأمة و�أخلت بالأمن ،وت�سلطت على اخللفاء والعلماء.
�2 .2أن النبي ﷺ حذر منهم يف �أحاديث كثرية  ،ون�ص على �أنه �إن �أدركهم ليقتلنهم
()1
قتل عاد و�إرم
�3 .3أن ��ه ﷺ ذك ��ر ا�ستمراره ��م مما يفه ��م منه �ض ��رورة متابعة العلم ��اء ملثل هذه
املناهج املنحرفة لعلهم �أن ينقذوا النا�س من �شرورهم.

((( لق ��د وردت ن�صو�ص نبوية عديدة ،حت�ض على قتال اخلوارج ،يقول الر�سول ﷺ :لئن �أدركتهم لأقتلنهم قتل
ع ��اد �أخرج ��ه البزار وعبد اهلل بن الإم ��ام �أحمد يف م�سنده وابن �أبي عا�صم يف كت ��اب ال�سنة  ،والن�سائي يف
الك�ب�رى و�إ�سناده �صحيح جممع الزوائ ��د ( ،)231/6وحا�شية �أحمد (� ،)453/2صحيح م�سلم كتاب الزكاة
ب ��اب  47ذك ��ر اخلوارج و�صفاتهم ج  ، 741 / 2ويف حديث �آخرقال ﷺ  " :لئن �أدركتهم القتلنهم قتل ثمود
" �صحيح م�سلم كتاب الزكاة باب  47ذكر اخلوارج ج  ، 742 / 2كنز العمال ج 308 / 11
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4 .4ونظرا النت�شار فرقة اخلوارج يف بلدان كثرية وتكفريهم النا�س حكاما وحمكومني،
وا�شعالهم نريان الفنت واحلروب،ف�إن البحث يكون ذا �أهمية كبرية ،حتى يعرف
النا�س حقيقة هذه الفرقة ال�ضالة  ،فال ينخدعون ب�أفكارهم وكالمهم .
�أهداف الدرا�سة :

ي�سعى الباحث فى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الأتية :

1 .1التع ��رف عل ��ى فرقة اخلوارج من حي ��ث كونها الفرقة الوحي ��دة التي حذر منها
الر�سول ﷺ بعينها ،مبين ًا �أو�صافها.
2 .2التعرف على الآيات التى انحرف اخلوارج فى ت�أويلها
3 .3بي ��ان بع� ��ض ت�أويالته ��م لآي ��ات الق ��ر�آن الك ��رمي  ،ومناق�شتها فى �ض ��وء الفكر
الإ�سالمى .
4 .4تو�ضي ��ح �أ�سباب خمالفة اخل ��وارج ملعتقد ال�صحابة ر�ض ��ي اهلل عنهم و�أنه كان
�سيا�سي ًا بالدرجة الأوىل ثم �ألب�سوه لبا�س ًا عقديا.
�5 .5إب ��راز �إن ��كار اخل ��وارج لل�سن ��ة النبوي ��ة ال�صحيح ��ة و�أثر ذل ��ك يف تخبطهم يف
ت�أويالتهم لآيات القر�آن الكرمي على وجه اخل�صو�ص .
6 .6بيان خطورة تكفري النا�س  ،و�أن التكفري حكم �شرعى فهو حق هلل ور�سوله ﷺ .
7 .7بيان �أن للتكفري �أ�صوال ًو�ضوابطا ً وموانعا ً و�شروطا ً .
8 .8امل�ساهم ��ة يف �إ�ضافة معلومات مهمة عما �أجمع ��ت عليه اخلوارج من ت�أويالتهم
لآيات القر�آن الكرمي للتحذير منها.
لذل ��ك ر�أي ��ت م ��ن واجبى الإ�سه ��ام بدرا�سة ه ��ذا املو�ضوع �سائ�ل�ا ً اهلل تعايل �أن
يهديني لل�صواب ويوفقني ملا يحبه وير�ضاه �إنه نعم املويل ونعم الن�صري .
منهج الدرا�سة :

منهج ��ي يف الدرا�س ��ة  :اتبع ��ت يف ه ��ذه الدرا�س ��ة منهج�ي�ن هم ��ا  :اال�ستقرائ ��ي ،
والو�صف ��ي ،واعتمدت على �أوثق امل�ص ��ادر و�أهمها من كتب الفرق والتاريخ والأدب  ،التي
نهجت فى بحث ذلك منهج النقد
ُع ِن َي ��ت
بالعر�ض لتاريخهم ،و�آرائهم  ،وت�أويالتهم  ،ثم ُ
ِ
والتفنيد ملا ذكر ُته من �آرائهم .
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خطة البحث :

ومل ��ا كانت طبيعة البحث فى مو�ضوع الآي ��ات التى انحرف اخلوارج فى ت�أويلها  ،لذا
كان البد من تق�سيم البحث �إىل مقدمة ومتهيد و�أربعة مباحث وخامتة وو�صايا
(�أ) املقدمة

حتدث ��ت فيها عن �أهمية املو�ض ��وع  ،والأ�سباب التي دفعتني الختي ��اره  ،والدرا�سات
ال�سابقة  ،و املنهج امل�ستخدم فى الدرا�سة  ،وخطة البحث .
(ب) التمهي��د وكان بعن ��وان ( حتدي ��د امل�صطلح ��ات واملفاهي ��م ) الت ��ى ت�شتمل عليها
مفردات البحث .وفيه قمت بتحديد بع�ض امل�صطلحات واملفاهيم اخلا�صة بعنوان الدرا�سة
املبحث الأول  :الت�أويل الفا�سد للتخل�ص من التكاليف ال�شرعية .
املبحث الثانى  :الت�أويل بغر�ض التخل�ص من طاعة وىل الأمر و اخلروج على الإمام
املبحث الثالث  :الت�أويل لت�أييد املنهج الباطل .
املبحث الرابع  :الت�أويل للحكم بكفر املوحد العا�صي .
اخلامتة  :وحتدثت فيها عن �أم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل الدرا�سة.
امل�صادر واملراجع .
التمهيــد :

بينت فيه امل�صطلحات واملفاهيم التى ا�شتملت عليها مفردات عنوان البحث
حتديد املعاين ميثل البداية العلمية لأي بحث علمي  ،لذا كان من ال�ضروري الإبانة
عن �أهم املفردات امل�ستخدمة فى عنوان البحث على النحو التايل
1ـ كلمة اخلوارج فى اللغة واال�صطالح :
�أوال ً ـ يف اللغة :

وردت مادة الكلمة خ ـ ر ـ ج  ،يف لغة العرب على العديد من املعاين �أبرزها :
1ـ النفاذ عن ال�شيء واختالفه :

ال ُيم �أَ ْ�صلاَ ِنَ ،و َق ْد يمُ ْ ِكنُ الجْ َ ْم ُع َب ْي َن ُه َما� ،إِ اَّل �أَ َّنا
ق ��ال ابن فار�س (" :)1الخْ َ ا ُء َوال َّرا ُء َو ِ

((( ه ��و �أحم ��د بن فار�س بن زكريا � ،أبو احل�سني  ،الإمام اللغوي املف�سر � ،أ�شهر م�صنفاته  ،جامع الت�أويل فى
تف�س�ي�ر الق ��ر�آن  ،و�سرية النبي ﷺ  ،واملجمل فى اللغة  ،مقايي� ��ش اللغة  ،غريب �إعراب القر�آن  ،متخري
الألف ��اظ  ،حلي ��ة الفقه ��اء  ،تويف �سنة 395ه� �ـ  ،وقيل غري ذل ��ك � ( ،أنظر ترجمته يف طبق ��ات املف�سرين
للداودي � ، 59/1إنباء الرواة  ، 92/1بغية الوعاة � ، 352/1شذرات الذهب  ، 132/3معجم الأدباء 80/4
 ،وفيات الأعيان  ، 100/1ترتيب املدارك ) 610 /4

22

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

الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

َ�س َل ْك َن ��ا َّ
ال َّو ُل :ال َّن َف ُاذ َع � ِ�ن َّ
ال�ش ْيءَِ .وال َّثانيِ ْ :اخ ِتلاَ ُف َل ْو َنينْ ِ  ، )1(".فهو
ا�ض َحَ .ف ْ َ أ
الط ِريقَ ا ْل َو ِ
مبعنى االبتعاد عن ال�شيء واالختالف عنه .
2ـ االختالف عن القوم :

قال ��ت امل�صادر العربية  :وقيل" :اخلارجي كل ما فاق جن�سه ونظائره" ( ، )2و�أ�صبح
خمالفا ً لهم.
3ـ طائفة من �أهل الأهواء والآراء جمعتها مقالة معينة:

قال الأزهري" :وا َ
الَ ْه َواءَ ،ل ُهم َمقال ٌة على ِح َد ٍة".
أهل ْ أ
وارجَ :ق ْو ٌم من � ِ
خل ُ

()3

4ـ اخلروج عن النا�س وخمالفتهم :

احل ُرو ِر َّي� � ُة؛ وا َ
خل َوا ِر ُجَ :
ق ��ال ابن منظ ��ور" :وا َ
خلا ِر ِج َّي� � ُةَ :طا ِئ َف ٌة ِم ْن ُه � ْ�م َل ِز َم ُه ْم َه َذا
()4
ا�س".
اال�سم لخِ ُ ُر ِ
ُ
وج ِه ْم َع ِن ال َّن ِ
5ـ الذي ال يتبع ال�سلف :

قالت العرب  :و"ا َ
خلا ِر ِج ُّي  :الذي َي ْخ ُر ُج و َي ْ�ش ُرف بنف�سه  ،من غري �أن يكون له قد ٌمي"
ومما �سبق يت�ضح التوافق بني املعنى اللغوي لكلمة اخلروج وما عليه منهج اخلوارج؛
�إذ �أنه ��م خارجون عل ��ى �أئمة امل�سلمني وجماعتهم ،وعلى عقي ��دة الإ�سالم ،ومل يكن لهم
�سلف �صالح ،بل �إنهم فاقوا ومتيزوا على غريهم من �أهل البدع مبا مل ي�سبقوا �إليه ،حيث
�ص ��اروا يقتلون �أهل الإ�سالم ،ويدع ��ون �أهل الأوثان (.)6وبذلك يكون اخلوارج عند علماء
اللغ ��ة قد جمعوا �أنواع اخلروج و�سموا بذلك خلروجهم على النا�س �أو على الدين احلق ،
�أو على الإمام علي بن �أبي طالب – كرم اهلل وجهه -بعد موقعة �صفني .

()5

ثانيا ً  :فى اال�صطالح :

اختلف علماء الفرق يف تعريف اخلوارج يف اال�صطالح  ،فرنى ال�شهر�ستانى – مثال

((( �أحمد بن فار�س  :معجم مقايي�س اللغة  ،ج� :2ص  ،175حتقيق عبد ال�سالم هارون
((( حممد بن مكرم ،ل�سان العرب  ،،ج� :2ص  ، 250الطبعة الأوىل ،دار �صادر ،بريوت
((( تهذيب اللغة (.)27 /7
((( ل�سان العرب ()251 /2
((( تهذيب اللغة ( ، .)27/7دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت  -ط2001 ،1:م
(((	انظر� :سليمان الغ�صن ـ اخلوارج ـ �ص  ، 46دار كنوز �إ�شبيليا ،ط1430 ،1:هـ
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ً – يذك ��ر تعريف ��ا ً ي�صفهم في ��ه باخلروج على الإمام احلق يف �أي زم ��ان ومكان  ،فيقول
" :كل م ��ن خرج على الإمام احلق الذي اتفق ��ت اجلماعة عليه ي�سمى خارجيا �سواء كان
اخل ��روج يف �أي ��ام ال�صحابة على الأئمة الرا�شدي ��ن �أو كان بعدهم على التابعني ب�إح�سان
والأئم ��ة يف كل زم ��ان" ( )1وي�ؤخذ على هذا التعريف ب�أن كل من خ ��رج على الإمام احلق
لي� ��س بال�ضرورة �أن يك ��ون خارجي ًا ،فاخلارجون على الإمام العادل �أق�سام ،فمنهم من ال
ت�أويل لهم كقطاع الطريق ومن يف حكمهم ،ومنهم اخلوارج الذين يكفرون �أهل احلق...
ومنه ��م قوم من �أهل احلق �صدر خروجهم ع ��ن اجتهاد وت�أويل �سائغ ،كاحل�سن بن علي،
و�أه ��ل املدينة يف احلرة ،والقراء الذين خرج ��وا على احلجاج ،ومنهم من خرجوا لطلب
امللك فقط �سواء كان فيهم �شبهة �أم ال وهم البغاة (. )2
وقي ��ل �إن اخل ��وارج ا�س ��م يطلق على تل ��ك الطائف ��ة ذات االجتاه ال�سيا�س ��ي والآراء
اخلا�ص ��ة ،والتي خرجت ع ��ن جي�ش الإمام علي ر�ضي اهلل عن ��ه والتحموا معه يف معركة
()3
النهروان ال�شهرية
وي ��رى نفر( )4من الباحثني املعا�صرين (�)5أن ظاه ��رة اخلروج مبا حتمله من مبادئ
ومنه ��ج  ،مل تنت� � ِه بنهاي ��ة اخل ��وارج الذين ظهروا فى تل ��ك الفرتة املتقدمة م ��ن التاريخ
الإ�سالم ��ي  ،ب ��ل ظهرت يف هذا الع�صر جماعات نهجت نف� ��س منهج اخلوارج و�أ�سلوبهم
واعتنق ��ت كثريا ً من �أفكارهم ومبادئهم الهدامة  ،ومن �أ�شهر هذه اجلماعات واملوجودة
(((	امللل والنحل( ،)114/1دار املعرفة -بريوت – 1404هـ
(((	انظر :ال ��كايف يف فقه ابن حنبل البن قدامة املقد�س ��ي( ، )148-146/4دار :املكتب الإ�سالمي-بريوت،
وفتح الباري ( ، )286 -285/12دار املعرفة ,بريوت .
(((	انظ ��ر لتلك الأقوال :تلبي� ��س �إبلي�س�ص 90 :الف�صل البن حزم  ،157 /4واملل ��ل والنحل لل�شهر�ستاين/1 :
� ، 21ش ��رح الطحاوي ��ة الب ��ن �أبي الع ��ز  ،472البداية والنهاية الب ��ن كثري ،189 /7 :الدلي ��ل لأهل العقول
للورجالنى �ص  ،15وزارة الرتاث القومي والثقافة  ،عمان 1983م  ،التاريخ يتكلم لل�ساملي �ص 103.
((( د  .نا�صر بن عبدالكرمي العقل  ،د  .نعمان ال�سامرائي  ،د � .أحمد حممد  ،د  .م�صطفى حلمى .
(((	انظر  :د  .نا�صر بن عبدالكرمي العقل ـ اخلوارج  ،مناهجهم  ،و�أ�صولهم ـ  ،ط  2الريا�ض � :ص  19ـ ، 21
د � .أحم ��د حمم ��د ـ درا�س ��ة عن الفرق ـ ط  2الريا�ض � :ص  ، 108د  .نعمان ال�سامرائي ـ التكفري جذوره ،
�أ�سباب ��ه  ،مربرات ��ه ـ �ص  ، 12امل�ست�شار �سامل على البهن�ساوى ـ احلكم وق�ضية تكفري امل�سلم  .واخلوارج ..
الأ�صول التاريخية مل�س�ألة تكفري امل�سلم  ،د  .م�صطفى حلمي  ،ط  ، 1مطبعة التقدم 1977م القاهرة
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فى هذا الع�صر :جماعة التكفري والهجرة( )1والقر�آنيون(. )2
وبن ��ا ًء عل ��ى ما تقدم يكون و�ص ��ف ال�شخ�ص ب�أنه من اخل ��وارج � ،إذا �سلك طريقهم
واعتقد عقيدتهم التي خالفوا بها �سلف الأمة .
ومن خالل البحث يف �أ�صول عقائد اخلوارج جند �أن من �أبرز ما مييزهم عن �سائر
الفرق الأخرى �أمرين :
()3
الأول  :تكفري مرتكب الكبرية
الثاين  :اخلروج بال�سالح على كل من يخالفونهم يف الر�أي( من �أئمة امل�سلمني وعامتهم )
ونرى �أن من اعتقد هذين الأمرين فهو من اخلوارج و�إن مل ينت�سب �إليهم � ،أو ترب�أ منهم
((( جماع ��ة امل�سلمني كم ��ا �سمت نف�سها � ،أو جماعة التكف�ي�ر والهجرة كما �أطلق عليه ��ا �إعالمي ًا  ،وقد �أطلق
عليه ��ا الإعالم جماعة التكف�ي�ر والهجرة  ،نظرا ً لتبنيها موقفني � :أحدهم ��ا التكفري � ،أي تكفري املجتمع
ب ��كل مافي ��ه  ،مادام خارجا ً عن �إطار �أف ��كار اجلماعة ومبادئها املت�شددة  ،والآخ ��ر الهجرة � ،أي تطبيق
مبد�أ العذلة عن املجتمع  ،الذي نعتوه بالكفرواخلروج عن امللة  ،ويعد هذا النهج الذي اتبعته اجلماعة ،
نهج ًا خوارجيا ً  ،فهم ي�سريون يف منهجهم يف التكفري علي نهج اخلوارج  ،الذين كفروا كل من خرج علي
ر�أيهم ومبادئهم الداعني �إليها  ، .راجع  :مانع بن حماد اجلهني  ،املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب
والأح ��زاب املعا�صرة  ،ط 1420 ، 4ه� �ـ دار الندوة العاملية للطباعة والن�شر والتوزيع ج � 1ص  ، 333انظر
 :يو�س ��ف �صديق  ،حقيق ��ة التطرف الديني قي �ضوء الكتاب وال�سنة  ،القاهرة 1985م �ص 21ـ  ، 23انظر
 :د .نعم ��ان ال�سامرائ ��ي  ،التكف�ي�ر ج ��ذوره و�أ�سبابه  ،املنارة ط 1404 ، 1هـ �� � ،ص 41ـ  ، 47انظر � :سامل
البهن�ساوي  ،احلكم وق�ضية تكفري امل�سلم  ،ط دار الوفاء للطباعة والن�شر � ،ص 29ـ . 30
((( القر�آنيون �أو �أهل القر�آن هو ا�سم يطلق على تيار �إ�سالمي يكتفي بالقر�آن كم�صدر للإميان والت�شريع يف
الإ�س�ل�ام  ،فهم ال ي�أخذون �إطالقا بال�سنة النبوية من الأحاديث والروايات التي تُن�سب للنبي حممد ﷺ
 .،كم ��ا ال يعتم ��د القر�آنيون على علماء �أه ��ل ال�سنة �أو ال�شيعة لأنهم ي�ستعين ��ون يف ا�ستدالالتهم مب�صادر
غ�ي�ر الق ��ر�آن  ،يف�سرون الق ��ر�آن ب�أهوائه ��م وعقولهم دون اال�ستعان ��ة على ذلك بال�سن ��ة ال�صحيحة  ،بل
ال�سن ��ة عنده ��م تبع لأهوائهم فما وافقهم منه ��ا ت�شبثوا به وما مل يوافقهم منها نب ��ذوه وراءهم ظهريا .
راج ��ع �شبهات القر�آنيني حول ال�سنة النبوي ��ة  ،د .حممود حممد مزروعة �ص 1ـ  ، 5الفرق واملذاهب منذ
البداي ��ات �� � ،ص  ، 376جملة ا�شاعة ال�سن ��ة � ،سنة 1902م  ،ج � 19ص  ،154جملة بالغ القر�آن عدد يناير
1975م  ،جملة طلوع ا�سالم عدد ابريل 1939م �ص 29
((( خالف ��ت الإبا�ضي ��ة اخلوارج فى حكم مرتكب الكبرية  ،فيعد مرتكب الكبرية عند اخلوارج كافر م�شرك ،
خ ��رج م ��ن الدين  ،وعند الإبا�ضية كافر كفر نعمة ال يخرج م ��ن الدين ( انظر :عبد القاهر بن طاهر بن
حممد بن عبد اهلل البغدادي ـ الفرق بني الفرق ـ�ص  ، 97ط  2دار الآفاق اجلديدة  -بريوت ، ) .وانظر
 :يو�سف ابراهيم – الدليل لأهل العقول – ج � 1ص  ، 31وزارة الرتاث القومي والثقافة  ،عمان 1983م .
 ،والإبا�ضي ��ة �إحدى فرق اخلوارج  ،وقد ُن�سبوا �إىل عبد اهلل بن �إبا�ض ل�شهرة مواقفه مع احلكام ) راجع
على يحى معمر  ،الأبا�ضية بني الفرق الإ�سالمية �ص . )353
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الت�أويل يف اللغة واال�صطالح
�أوال ً  :يف اللغة

ت�أتى مادة الت�أويل يف اللغة على عدة معان  ،منها
�أو ًال  :الرجوع ،والعودة

()1

قال ابن فار�س " :قال يعقوب � :أول احلكم �إىل �أهله � :أي � :أرجعه ورده �إليهم " ،
فالت�أويل تف�سري ما ي�ؤول �إليه ال�شيء (� )3أي يرجع �إليه
قال الراغ ��ب الأ�صبهاين ) :(4الت�أوي ��ل م ��ن الأول �أي الرج ��وع �إىل الأ�صل  ،ومنه
املوئل للمو�ضع الذي يرجع �إليه  ،وذلك هو رد ال�شيء �إىل الغاية املرادة منه عل ًما كان �أو
ْ ُ ((6( (5
فع ًال  ،ففي العلم نحو قوله تعاىل َه ْل َي ْن ُظ ُرونَ ِ�إال َت�أْ ِوي َل ُه َي ْو َم َي�أْ ِتي َت�أ ِويل ُه
()2

ثانيا ً  :التف�سري  ،والتدبر  ،والبيان (:)7

ا�ستعمل الط�ب�رى ( )8الرتادف بني كلمة الت�أويل والتف�سري عمليا ً فى �أغلب �صفحات
تف�سريه  ،فيقول  :و�أما معنى الت�أويل يف كالم العرب ف�إنه  :التف�سري واملرجع وامل�صري(،)9
والت�أوي ��ل تف�سـ�ي�ر الكـالم ال ��ذي تختلـف معانيـ ��ه وال ي�صح �إال ببيان غ�ي�ر لفظه ( )10قال
(((	الأزهري  ، ،تهذيب اللغة  ،ج � : 15ص (1))437
((( �أحم ��د بن فار� ��س  :معجم مقايي�س اللغة  ،ج� :1ص  ،159حتقيق عبد ال�س�ل�ام هارون  ،القاهرة ،مطبعة
احللبي ،ط� ،2سنة 1969
((( ل�سان العرب (  ) 32 / 11مادة �أول  ،دار �صادر بريوت  ،الطبعة الأوىل .قارن خمتار ال�صحاح  ،طبعة مكتبة لبنان
حتقيق حممود خاطر �سنة  1415هـ  1995 /م  ،الرازي ، 33 ،و راجع كتابه املفردات فى غريب القر�آن �ص 38
((( هو احل�سني بن حممد بن الف�ضل � ،أبو القا�سم  ،املعروف بالراغب الأ�صبهاين  ،املتويف �سنة 502هـ � ،أهم
م�ؤلفات ��ه مف ��ردات القر�آن  ،حما�ضرات الأدباء � ،أفانني البالغ ��ة  ،الذريعة �إيل مكارم ال�شريعة � ( ،أنظر
ترجمته فى ك�شف الظنون  ، 1773/2بغية الوعاة  ، 297/2طبقات املف�سرين للداودي ) 329/2
((( �سورة الأعراف :الآية 53
((( راجع كتابه املفردات فى غريب القر�آن �ص 38
((( تف�سري الطربي ،جامع البيان حتقيق �أحمد �شاكر ،القاهرة ،احللبي1388 ،هـ.184/3 ،
((( ه ��و حمم ��د بن جرير بن يزيد � ،أبوجعف ��ر الطربي  ،الإمام اجلليل واملجتهد املطل ��ق  ،له كتاب التف�سري،
التاري ��خ  ،اخت�ل�اف العلماء  ،التب�صري يف �أ�صول الدين  ،وغريها  ،ت ��ويف �سنة  310هـ ( �أنظر ترجمته يف
وفي ��ات الأعيان  ، 332/3طبقات ال�شافعية لل�سبك ��ي � ، 120/3شذرات الذهب  ، 260/2تهذيب الأ�سماء
واللغات  ، 78/1املنتظم ) 170/6
((( تف�سري الطربي  :ج� :6ص .204
( ((1ل�س ��ان الع ��رب (  ) 32 / 11مادة �أول  ،دار �صادر ب�ي�روت  ،الطبعة الأوىل .قارن خمتار ال�صحاح  ،طبعة
مكتبة لبنان حتقيق حممود خاطر �سنة  1415هـ  1995 /م
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اجلوهري ت 393هـ يف "ال�صحاح" يف مادة (�أ و ل)" :الت�أويل :تف�سري ما ي�ؤول �إليه ال�شئ،
مبعنى واحد " ( )1وهذا التعريف قريب من معناه اال�صطالحى ،ونعلم
و قد �أولته و ت�أولته ً
�أن املعنى اال�صطالحى البد �أن تربطه عالقة مع املعنى اللغوي قد تكون ظاهرة وقد تكون
خفية  ،ولكن البد من تلك العالقة .
ثالثا ً  :اجلمع

يقال " �ألت ال�شيء �أ�ؤوله �إذا جمعته و�أ�صلحته  ،فك�أن الت�أويل جمع معاين �أ�شكلت
بلفظ واحد ال �إ�شكال فيه .
()2

رابعا ً  :امل�آل  ،والعاقبة  ،وامل�صري

قي ��ل " وق ��د �أولته ف�آل �أى � :صرفته فان�صرف  ،فك�أن الت�أوي ��ل �صرف الآية �إىل ما حتتمله
م ��ن املعاين  ،وقال الزرك�شي (� )3أ�صله من الإيالة  ،وهى ال�سيا�سة  ،فك�أن امل�ؤول للكالم ي�سو�س
الكالم  ،وي�ضعه يف مو�ضعه  ، )4( "..وقد وردت لفظة الت�أويل يف �سورة يو�سف يف ثمانية موا�ضع،
()5
وكان معنى الت�أويل فيها العاقبة واحلقيقة التي يرجع �إليها ال�شيء يف تفا�سري ال�سلف
خام�سا ً  :الرتجيح

قال اجلرجـاين ( " :)6الت�أويل يف الأ�صل الرتجيح"
ومما �سلف نالحظ �أن علماء اللغـة حددوا اجلانـب اللغوي للت�أويل وبينوا �أنه مبعنى
))7

(((	ال�صحاح ()1627/4
(((	انظر  :تهذيب اللغة  ،للأزهري  ،ج � 15ص  ، 458 ، 437وتاج اللغة و�صحاح العربية � ،إ�سماعيل بن حماد
اجلوه ��رى (393ه ��ـ)  ،ط بوالق  ،القاهرة 1282 ،هـ  ،ج �� � 4ص  ، 1628 + 627ول�سان العرب  :ج � 11ص
 32ـ  33مادة �أول  ،و�أ�سا�س البالغة � :ص ( 25مادة �أول ) .
((( ه ��و حممد بن بهادر بن عبداهلل  ،بدر الدي ��ن � ،أبوعبداهلل الزرك�شي ال�شافعي  ،الفقيه الأ�صويل املحدث
� ،أ�شه ��ر كتب ��ه �شرح جمع اجلوامع  ،البحر يف �أ�صول الفقه  ،تخريج �أحاديث الرافعي  ،تويف �سنة 794هـ ،
(�أنظر ترجمته يف الدرر الكامنة  ، 17/1الفتح املبني � ، 209/2شذرات الذهب 335/6
(((	الزرك�شي  :الربهان يف علوم القر�آن ج � 2ص 49+48
(((	انظ ��ر ،ابن اجل ��وزي ،زاد امل�سري يف علم التف�سري ،املكتب الإ�سالم ��ي ،ط� ،1سنة 1384هـ  ،117/2،وابن
تيمية ،جمموع الفتاوي290/3 ،الريا�ض ،م�صورة ،وتف�سري ابن كثري.220/ 2 ،
((( ه ��و عبدالقاه ��ر بن عبدالرحمن � ،أب ��و بكر اجلرجاين ال�شافعي النحوي  ،الإم ��ام امل�شهور � ،أ�شهر كتبه ،
�إعجاز القر�آن  ،املقت�صد يف �شرح الإي�ضاح اجلمل  ،وغريها  ،تويف �سنة 471هـ ( �أنظر ترجمته فى بغية
الوع ��اة � ، 106/2إنب ��اه الرواة � ، 188/2شذرات الذه ��ب  ، 340/3طبقات ال�شافعي ��ة لل�سبكي ، 149/5
الوايف بالوفيات  ، 613/1طبقات املف�سرين للداودي ) 330/1
((( عبدالقادر اجلرجانى  ،التعريفات 1405 ،هـ � ،ص � ، 55ص72
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التف�س�ي�ر �أو الرجوع �أو بي ��ان املعنى �أو التدبري والتقدير واجلمع والرتجيح  ،وعليه فيكون
ت�أوي ��ل اخلوارج من باب �صرف الكالم ع ��ن موا�ضعه التي �أرادها املتكلم فهو بالتايل من
الت�أويل املذموم ملا ترتب على ذلك من االنحراف الفكري والعقائدي الذي �أ�ضر بالأمة .
ثانيا ً  :يف اال�صطالح

للت�أويل عند ال�سلف معنيان :

الأول  :تف�سري اللفظ وبيان معناه  ،و�إي�ضاح املعاين املق�صودة من الكالم
يق ��ال  :ت�أويل الآية ك ��ذا � ،أى معناها  ،وهذا الغالب على ا�صطالح مف�سري القر�آن ،
كم ��ا يقول بن جري ��ر الطربي ( القول يف ت�أويل قوله تعاىل  :ك ��ذا  ..كذا  ..)2( ) ..ونرى
ذل ��ك كثريا يف تف�سري الإمام الطربي ،حيث ي�ستخدم الت�أويل مبعنى التف�سري( ،)3فيقول:
( وق ��ال �أه ��ل الت�أويل) ثم يورد �أقوال املف�سرين  ،ومنه دعاء النبي ﷺ ـ البن عبا�س (: )4
()5
( اللهم فقهه يف الدين وعلمه الت�أويل )
()1

الثاين  :احلقيقة التي ي�ؤول �إليها الكالم

وقوع املخرب به يف وقته اخلا�ص �إذا كان الكالم خربا �أو امتثال ما دل عليه الكالم ،
()6
و�إيقاع مطلوبه �إذا كان الكالم طلبا  ،وهو معنى يرجع �إىل العاقبة وامل�صري
الت�أويل يف ا�صطالح املف�سرين :

هو � ( :صرف الآية �إىل معنى موافق ملا قبلها وما بعدها  ،حتتمله الآية  ،غري خمالف
للكت ��اب وال�سن ��ة من طريق اال�ستنباط ) ( )7فالن�ص له دالل ��ة ظاهرة مفهومة من اللفظ
املبا�ش ��ر  ،وه ��ذا ه ��و معنى الن� ��ص �أو تف�سريه وقد يحتم ��ل دالل ��ة �أو دالالت �أخر خفية ،
((( وهو كثري يف ا�ستعماالت ال�سلف
((( جامع البيان  ،للطربى  :ج � 6ص 203
((( تف�سري الطربي  ،ج� 5ص � ، 7ص � ، 11ص � ، 12ص � ، 15ص  ، 17ج � 7ص � ، 46ص � ، 64ص  110ـ الخ
((( ه ��و عبداهلل ب ��ن عبا�س بن عبداملطلب  ،ابن عم النبي ﷺ  ،حرب الأم ��ة وترجمان القر�آن  ،و�أحد ال�ستة
املكرثين من الرواية عن النبي ﷺ  ،دعا له النبي ﷺ بالفقه فى الدين وتعليم الت�أويل  ،تويف بالطائف
�سن ��ة 68ه� �ـ ( �أنظر ترجمته يف الإ�صاب ��ة  ، 330/2اال�ستيعاب � ، 350/2ش ��ذرات الذهب ، 75/1طبقات
املف�سرين للداودي  ، 332/1تهذيب الأ�سماء واللغات ) 274/1
((( �أخرجه�:أحمد يف امل�سند  ،ج � 4ص  ، 225رقم ( ، ) 2397واحلديث �صحيح ،قال الأرنا�ؤوط فى تخريجه
للم�سند � ( :إ�سناده قوى على �شرط م�سلم ) .
((( جمموع الفتاوى  ،ج� :3ص 56-55
(((	انظر  :الربهان للزرك�شى  ،ج� 2ص 148
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ت�ستنب ��ط ب�إعمال الفكر  ،ومتحي�ص القرائن  ،ف�إذا ع ��دل عن املعنى الظاهر �إىل املعنى
�أو املع ��اين اخلفي ��ة � ،سمى هذا العدول ت�أويال ً  ،فالت�أويل توجيه للمعنى باجتاه معني � ،أى
�أنه � (:صرف الآية ملا حتتمله من املعاين ) ( ، )1ومعنى الت�أويل عند املف�سرين  ،ال يختلف
ع ��ن معن ��اه عند علماء �أ�صول الفق ��ه  ،ولكن الفريقني يختلفان ف ��ى مو�ضوعه  ،فهو عند
املف�سري ��ن واملتكلمني يتناول الن�صو� ��ص املت�شابهة  ،ك�آيات ال�صف ��ات  ،وعند الأ�صوليني
()2
يتناول ن�صو�ص الأحكام التكليفية
الت�أويل يف ا�صطالح املت�أخرين :

قـال �إمـام احلرمني اجلويني – رحمه اهلل تعاىل – ":الت�أويل :رد الظاهر �إىل ما
()4
�إليه م�آله يف دعوى امل�ؤول ".
عرفه ابن الأثري بقوله (:نقل ظاهر اللفظ عن و�ضعه الأ�صلي �إىل ما يحتاج �إىل دليل،
لواله ما ُترك ظاهر اللفظ ) (� )5أي نقل الكالم من ظاهره املتبادر منه �إىل غريه بقرينة .
وعرف ��ه ابن ر�شد بقوله  ( :هو �إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية �إىل الداللة
املجازي ��ة  ،م ��ن غري �أن يخ ��ل يف ذلك بعادة ل�س ��ان العرب يف التجوز م ��ن ت�سمية ال�شيء
ب�شبيهه �أو ب�سببه )6()...فالت�أويل واملجاز يندرجان حتت �صرف اللفظ عما و�ضع له .
قال  الفخر الرازي ( ( - :)7الت�أويل هو �صرف اللفظ عن ظاهره �إىل معناه املرجوح،
م ��ع قيام الدليل القاطع عن �أن ظاهره حم ��ال) (� )8أى �صرف اللفظ عن ظاهره املتبادر
()3

(((	انظر  :الربهان للزرك�شى  ،ج� 2ص 148
(((	انظر � :أ�صول الفقه  ،حممد �أبو زهرة �:ص � ، 36ص 137
((( ه ��و عبداملل ��ك بن عب ��داهلل بن يو�سف اجلوين ��ى ال�شافعي � ،أبو املع ��ايل  ،امللقب ب�ضياء الدي ��ن املعروف ب�إمام
احلرم�ي�ن � ،أ�شه ��ر م�صنفاته  ،نهاية املطلب فى الفقه  ،الربهان فى �أ�صول الفقه  ،الإر�شاد  ،ال�شامل يف �أ�صول
الدين  ،غياث الأمم يف الأحكام ال�سلطانية  ،تويف �سنة 478هـ ( �أنظر ترجمته يف وفيات الأعيان  ، 341/2وما
بعدها  ،طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ، 165/5وما بعدها  ،املنتظم � ، 18/9شذرات الذهب ) 358/3
(((	البـرهـــان  ، 511/1ط .حتقيق الديب
(((	النهاية يف غريب احلديث والأثر  ،البن الأثري 80/1 :
((( ف�صل املقال فيما بني احلكمة وال�شريعة من االت�صال  ،البن ر�شد . 32 :
((( ه ��و حممد بن عمر ب ��ن احل�سني � ،أبو عبداهلل  ،فخر الدين ال ��رازي ال�شافعى  ،املعروف بابن اخلطيب ،
�أ�شهر م�ؤلفاته " التف�سري  ،املح�صول  ،املعامل فى �أ�صول الفقه  ،املطالب العالية  ،نهاية العقول فى �أ�صول
الدين  ،تويف �سنة  606هـ ( �أنظرترجمته فى طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ، 81/8وفيات الأعيان ، 381/3
�شذرات الذهب  ، 21/5طبقات املف�سرين للداودي )214/2
(((	الفخر الرازي � :أ�سا�س التقدي�س � ،ص ).222
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من ��ه �إىل غريه  ،لدلي ��ل َّ
دل عليه �أو لقرينة ، .وقال ابن احلاج ��ب (( :)1الت�أويل :هو حمل
الظاه ��ر على املحتم ��ل املرجوح ،بدليل ي�صريه راجح ��ا )(� )2أي �صرف اللفظ عن معناه
الراج ��ح �إىل املعن ��ى املرجوح لدليل يقرتن به  ،و ق ��ال الآمدي ( – )3رحمه اهلل تعاىل –:
" ق ��ال الغ ��زايل( :)4الت�أويل عبارة عن احتمال يع�ضده دلي ��ل  ،ي�صري به �أغلب على الظن
من املعنى الذي يدل عليه الظاهر (، )5وي�شرتط الغزايل يف الدليل ال�صارف للظاهر �أن
يكون معترب ًا يوثق به و �إال ال ي�صح هذا ال�صرف وال ي�ؤخذ باملعنى الذي �آل �إليه الظاهر.
وتعق ��ب الآمدي الغزايل يف تعريف ��ه ب�أنه ا�شرتط االعت�ضاد بدليل  ،وهذا قيد يخرج
الت�أوي ��ل املطل ��ق م ��ن التعريف لأن ��ه ال ي�شرتط فيه ه ��ذا ال�شرط  ،لذا اكتف ��ى يف تعريف
الت�أوي ��ل :حمل اللفظ على غ�ي�ر مدلوله الظاهر منه  ،مع احتماله ل ��ه ( ، )6ولذلك انتقد
الآمدى تعريف الغزايل .
ومبفه ��وم �آخ ��ر �إن تعريف الآمدي جمع بني الت�أويل ال�صحي ��ح وعك�سه � ،أما تعريف
الغ ��زايل فق ��د اقت�صر فيه فقط عل ��ى الت�أويل ال�صحي ��ح  ،وي�ؤكد ذلك الآم ��دي بتعريفه
الت�أوي ��ل املقب ��ول ال�صحيح  :حمل اللفظ عل ��ى غري مدلوله الظاهر من ��ه مع احتماله له
((( جم ��ال الدين عثمان بن عمر الفقيه املالكى املعروف باب ��ن احلاجب  ،له ت�صانيف مفيدة منها  ،اجلامع
بينالأمه ��ات  ،املخت�ص ��ر فى �أ�صول الفقه  ،الكافية فى النحو  ،و ال�شافية فى ال�صرف  ،توفى �سنة 646هـ
( �أنظ ��ر ترجمت ��ه فى الديباج املذهب � ، 86 / 2شذرات الذه ��ب  ، 234/5وفيات الأعيان  ، 413 /2بغية
الوعاة ) 134/2
((( �شرح خمت�صر املنتهى  :ج� :3ص 75
((( ه ��و عل ��ى بن �أبي علي بن حممد ب ��ن �سامل الثعلبي � ،أبو احل�سن � ،سيف الدي ��ن الآمدي  ،الفقيه الأ�صويل
املتكل ��م  ،م ��ن �أ�شهر كتبه �أب ��كار الأفكار فى علم ال ��كالم  ،والإحكام فى �أ�صول الإح ��كام يف �أ�صول الفقه
وغريها  ،تويف �سنة 631هـ ( �أنظر ترجمته يف طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ، 306/8وفيات الأعيان 455/2
� ،شذرات الذهب ) 144/5
((( ه ��و حممد بن حممد بن حممد الغ ��زايل الطو�سي ال�شافعي � ،أبو حامد  ،امللقب بحجة الإ�سالم � ،صاحب
الت�صاني ��ف املفي ��دة يف الفنون العدي ��دة  ،كـ امل�ست�صفي  ،املنخول يف �أ�صول الفق ��ه  ،الو�سيط  ،الب�سيط ،
الوجيز  ،اخلال�صة يف الفقه � ،إحياء علوم الدين  ،تهافت الفال�سفة  ،معيار العلم  ،املنقذ من ال�ضالل ،
ت ��ويف �سنة 505هـ ( �أنظر ترجمت ��ه يف طبقات ال�شافعية لل�سبكي  191/6ـ  ، 389وفيات الأعيان ، 353/3
�شذرات الذهب ) 10/4
(((	الإحــكام يف �أ�صــول الأحــكام  ، )48/3( ،امل�ست�صفى 196/1 :
(((	الإحكام للآمدي 53/3 :
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بدليل يع�ضده(� )1أي �صرف اللفظ من املعنى الراجح �إىل املعنى املرجوح بدليل ال يخالف
ن�صا من كتاب اهلل �سبحانه وال �س ّنة ر�سول اهلل ﷺ .
ول َعب� � َّل �أو�ضح تعري ��ف له هو تعريف �أبي حممد يـو�سف اب ��ن احلـافظ �أبي الفرج بن
اجلوزي – رحمهما اهلل تعاىل –  ،فيو�ضح فيه �أن" :الت�أويل �صرف اللفظ عن االحتمال
الراج ��ح �إىل االحتمال املرجوح العت�ضاده بدليل ي ��دل على �أن مراد املتكلم بكالمه ذلك
االحتمال املرجوح " ( ، )2وباجلملة فالت�أويل الذي يوافق ما دلت عليه ن�صو�ص ال�شرع هو
()3
الت�أويل ال�صحيح ،والذي يخالفها هو الت�أويل الفا�سد
�إذا ً الت�أوي ��ل عند اخللف من علماء ال ��كالم والأ�صول والفقه  ،هو �صرف اللفظ عن
املعن ��ى الراجح �إىل املعنى املرجوح ( ، )4وذهب الفخر الرازي �إىل ما ذهب �إليه الغزايل،
وا�شرتط ل�صحة هذا الت�أويل ال�صارف للظاهر عن معناه �أن يكون مقرون ًا بدليل ي�صريه
راجح� � ًا فقال( :هو �صرف اللفظ ع ��ن ظاهره �إىل معناه املرجوح مع قيام الدليل القاطع
عل ��ى �أن ظاهره حم ��ال) ( ،)5وذكر ابن تيمية تعريف املتكلمني بقوله " :هو �صرف اللفظ
م ��ن املعنى الراجح �إىل املعن ��ى املرجوح لدليل يقرتن ب ��ه" ( ، )6كما عرفه اجلرجاين يف
تعريفات ��ه بقول ��ه� " :صرف اللفظ عن معناه الظاهر �إىل معن ��ى يحتمله �إذا كان املحتمل
ال ��ذي ي ��راه موافق ًا للكت ��اب وال�سنة" ( )7وم ��ن املالحظ يف تعريف اجلرج ��اين �أنه و�ضع
�ضابطا للت�أويل هو موافقة الكتاب ال�سنة .
�إذا ً الت�أويل يف اال�صطالح خمتلف فيه  ،فريى بع�ض العلماء �أن الت�أويل يكون مبعنى
التف�س�ي�ر  ،وعلى ه ��ذا جرى الطربي يف تف�سريه فتجده يقول( :ت�أوي ��ل قوله تعاىل . . . .
�أو يق ��ول اختلف �أهل الت�أويل) يريد بذلك �أه ��ل التف�سري  ،ويرى بع�ض العلماء �أن الت�أويل
(((	الإحكام 53/3 :
(((	الإي�ضاح لقوانني اال�صطالح (�ص_20ط 1بتحقيق ال�سدالن)
(((	انظ ��ر ابن القيم ،ال�صواع ��ق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة ،حتقيق :عل ��ى الدخيل اهلل ،الريا�ض ،ط،1
�سنة1408هـ  ،187/1 ،و�شرح العقيدة الطحاوية256/1 ،
(((	انظر  :د .م�ساعد الطيار  ،مفهوم التف�سري والت�أويل � ،ص  ، 89ط ، 1دار ابن اجلوزى  ،الريا�ض
(((	ال ��رازي ،فخ ��ر الدين ،املح�صول يف عل ��م الأ�صول ،حتقيق :ط ��ه جابر العلواين ،الريا� ��ض �سنة1399هـ،
232/3/1
(((	ابن تيمية ،الإكليل يف املت�شابه والت�أويل  ،ط 1947م  ،القاهرة � ،ص 22
(((	اجلرجاين ،التعريفات 1405هـ  ،دار الكتب العلمية بريوت � ،ص72
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خمالف للتف�سري  ،فالت�أويل يتعلق بحقيقة ما ي�ؤول �إليه الكالم عل ًما �أو عم ًال كما �سبق يف
كالم الراغب  ،والتف�سري يتعل ��ق بالألفاظ ومبفرداتها  ،وقيل  :التف�سري القطع ب�أن مراد
اهلل تعاىل كذا  ،والت�أويل ترجيح �أحد املحتمالت بدون قطع  . . .وقيل التف�سري ما يتعلق
بالرواي ��ة  ،والت�أوي ��ل ما يتعلق بالدراي ��ة( ، )1فالتف�سري معناه الك�شف والبي ��ان  ،والت�أويل
ترجي ��ح �أحد حمتم�ل�ات اللفظ بالدليل  ،والرتجيح يعتمد عل ��ى االجتهاد  ،ويتو�صل �إليه
مبعرفة مفردات الألفاظ ومدلوالتها يف لغة العرب .
ومما �سبق يت�ضح �أن الت�أويل عدول عن ظاهر الن�ص �أو داللة اللفظ �إىل معنى �آخر
يحتمل ��ه � ،أو ه ��و �صرف اللفظ عن حقيقته �إىل املج ��از ،واالحتمالية عن�صر يف التعريف
عل ��ى م�ست ��وى قبول اللفظ له ��ذا املعنى � ،أو على م�ستوى الدليل ال ��ذي رجح هذا املعنى ،
�إ�ضاف ��ة �إىل االجتهادي ��ة التي تختلف من عامل لآخر  ،و�س�ن�رى عند تطبيق هذا التعريف
على ت�أويل اخلوارج مدى انحرافهم  ،ومب يكون اخلروج .

((( راجع تف�سري الألو�سى 5 / 1
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المبحث األول

الت�أويل الفا�سد للتخل�ص من التكاليف ال�شرعية :
انحرف اخلوارج يف ت�أويالتهم  ،و�سبقوا �إىل الت�أويل املنحرف بجماعة �أهل الردة الذين
ارتدوا عن الدين �أو امتنعوا عن �أداء الزكاة لل�صديق ر�ضي اهلل عنه بت�أويل �آية الزكاة  ،وهى
ق ��ول اهلل تعاىل ُ :خ ْذ ِم ��نْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�صدَ َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ � ْ�م َو ُت َز ِّكي ِهم ِب َها َو َ�ص � ِّ�ل َع َل ْي ِه ْم �إِنَّ َ�صلاَ َت َك
َ�س َكنٌ َّل ُه ْم َواللهَّ ُ َ�س ِمي ٌع َع ِلي ٌم ()1قال ابن عبد الرب( : (2وكانت ال ِّر َّد ُة َع َلى ثَلاَ َث ِة �أَ ْن َواع :
الَ ْو َث ِان .
َ 1 .1ق ْو ٌم َك َف ُروا َو َعادُوا ِ�إلىَ َما َكا ُنوا َع َل ْي ِه ِمنْ ِع َبا َد ِة ْ أ
َ 2 .2و َق ْو ٌم � َآم ُنوا بمِ ُ َ�س ْي ِل َم َة َوهُ ْم �أَ ْه ُل ا ْل َي َم َام ِة
َ 3 .3و َطا ِئ َف ٌة َم َن َع ِت ال َّز َكا َة َ ،و َقا َل ْت َ " :ما َر َج ْع َنا َعنْ ِدي ِن َنا َو َل ِكنْ َ�ش َح ْح َنا َع َلى �أَ ْم َوا ِل َنا،
(خ ْذ ِمنْ َ�أ ْموا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة ) (َ )3ف َقا ُلوا  :المْ َ�أْ ُمو ُر ِب َه َذا َر ُ�س ُ
َو َت�أَ َّو ُل ��وا قوله تعاىل ُ :
ول
اللهَّ ِ اَل غ�ي�ره ، ) " 4ف ��ر�أوا �أن دفع ال ��زكاة خا�ص بالر�س ��ول ﷺ لأنه هو الذي
يطهره ��م  ،ولي� ��س لغريه ه ��ذه اخلا�صية  ،ومن ثم فال يدفعون ال ��زكاة "(... )5
وبذل ��ك الت�أويل كان ��وا الفاحتني لباب الت�أوي ��ل املنحرف للن�صو� ��ص القر�آنية ،
للتخل�ص من التكاليف ال�شرعية  ،ثم تبعهم اخلوارج  ،وقال احلافظ ابن حجر:
"وكان ��وا يت�أول ��ون القر�آن على غ�ي�ر املراد من ��ه " ( ، )6ت�أويال ً يتواف ��ق مع �ضاللهم
وكذبهم و�أطماعهم  ،فالت�أويل الفا�سد هو ما كان فيه �صرف الظاهر �إىل معنى �آخر
بدون دليل �أ�ص ًال� ،أو ب�شبهة يظنه امل�ؤول دلي ًال ولي�س بدليل ،ولقد اعرت�ض ابن حزم
((( �سورة التوبة الآية 103
((( ه ��و يو�س ��ف ب ��ن عبداهلل ب ��ن حممد بن عبد ال�ب�ر � ،أبو عمر احلاف ��ظ القرطب ��ي � ،أحد �أع�ل�ام الأندل�س  ،وكبري
حمدثيه ��ا  ،كان ثق ��ة نزيها ً متبح ��را ً يف الفقه والعربية واحلدي ��ث والتاريخ  ،له كتب كث�ي�رة نافعة ومفيدة منها
 ،التمهي ��د  ،اال�ست ��ذكار اال�ستيعاب يف معرفة ال�صحاب ��ة  ،جامع بيان العلم وف�ضله  ،ال ��درر يف اخت�صار املغازي
وال�سري  ،بهجة املجال�س  ،تويف �سنة 463هـ وقيل  458هـ ( �أنظر وفيات الأعيان  ، 64/6الديباج املذهب 367/2
� ،شذرات الذهب  ، 314/4طبقات احلفاظ �ص � ، 432شجرة النور الزكية �ص  ، 119تذكرة احلفاظ ) 1128/3
((( �سورة التوبة الآية 103
(((	انظ ��ر يف درا�س ��ة �أحوال ه�ؤالء وغريه ��م� :أثر الت�شيع عل ��ى الروايات التاريخية يف الق ��رن الأول الهجري
عبدالعزيز حممد نور ويل (�ص )130-67
(((	انظر :فتح البارى  ، 233 / 12 :و�شرح ال�سنة للبغوى 488 ، 472 / 5 :
((( فتح الباري البن حجر ()283/12
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عل ��ي من ذهب �إىل الت�أوي ��ل الفا�سد وو�صفه باجلهل فقال " فمن �أراد �إخراج الأمور
ع ��ن حقائقه ��ا يف املبادئ ،ثم ع ��ن حقائقها يف املعاهد  ،فينبغ ��ي �أن يتهم يف دينه،
و�سوء �أغرا�ضه ،ف�إن �سلم من ذلك فال بد من و�صمه يف عقله �أو قوة يف جهله" (.)1
�إثبات حالة اخلوارج حيال الن�ص

اختل ��ف العلماء يف احلكم على اخلوارج حي ��ال الن�ص  ،هل هم ن�صيون ظاهريون ،
�أم �أنه ��م م�ؤولة �أم �أن اخلوارج ح�س ��ب اتباع �أهوائهم وما يخدم مذهبهم يت�شكلون ح�سب
�أهوائهم  ،فتارة يكونوا ن�صيني ظاهريني و�أخرى م�ؤولة .
1 .1ذهب بع�ض العلماء �إىل �أن اخلوارج ن�صيون يجمدون على املعنى الظاهر من الن�ص
()5( )4
دون بحث عن معناه الذي يهدف �إليه وهذا ر�أي �أحمد �أمني ( )3()2و�أبو زهرة
2 .2وذه ��ب �آخ ��رون �إىل �أن اخلوارج ي�ؤول ��ون الن�صو�ص ت�أوي ًال يواف ��ق �أهوائهم وقد
غلط ��وا حني ظنوا �أن ت�أويلهم هو ما تهدف �إليه الن�صو�ص وعلى هذا الر�أي ابن
()7
عبا�س و�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( )6وابن القيم
(((	ابن حزم ،الإحكام.33/4 ،
((( �أحمد �أمني � ،ضحى الإ�سالم.334 /3 :
((( هو�أحم ��د �أم�ي�ن ( )1954-1886كاتب م�صري من موالي ��د القاهرة ،ينتمي لأ�س ��رة حمافظة لها قدر من
العل ��وم واملعرف ��ة ،زاول درا�سته االبتدائية ثم انتقل �إىل الأزهر ثم مدر�س ��ة الق�ضاء ال�شرعي التي نال منها
�شه ��ادة عاملي ��ة ،ا�شتغل قا�ضيا و�أ�ستاذا بكلية الأدب مب�صرُ ،عينِّ م�ست�شارا للثقافة كما َم َّثل بالده يف جامعة
الدول العربية ،ومن �أهم م�ؤلفاته  :ثالثية (فجر الإ�سالم� ،ضحى الإ�سالم ،ظهر الإ�سالم) ،في�ض اخلاطر،
وحيات ��ي (يف �سريت ��ه الذاتية)  ،راجع مر�سى �سع ��د الدين  ،م�صر او ًال ( ،)2االه ��رام  ،عدد 15 ، 44934
دي�سمرب2009م املو�سوعة الثقافية  ،م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�شر ،القاهرة – نيويورك  1972م
((( تاريخ املذاهب الإ�سالمية.66 /1 :
((( هو حممد بن �أحمد بن م�صطفى بن �أحمد املعروف ب�أبي زهرة (1315هـ 1898 /م ـ   1394هـ 1974 /م)،
ُو ِل ��د يف املح َّل ��ة الك�ب�رى التَّابعة ملحافظ ��ة الغرب َّية مب�صر،وله م�ؤلف ��ات عديدة من �أبرزه ��ا  ،املعجزة الكربى ،
إ�سالمي ،وعلم �أ�صول الفقه،
إ�سالمي ،و اجلرمية يف الفقه ال
تاري ��خ املذاهب الإ�سالمية ،والعقوبة يف الفقه ال
ِّ
ِّ
وحما�ضرات يف ال َّن�صران َّية ،ومقارنات الأديان  ،خامت ال َّنب ِّيني � ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،كانت له الكثري من البحوث
يف العدي ��د م ��ن املجالت العلمي ��ة واالجتماعية :جملة القان ��ون واالقت�صاد ،وجملة امل�سلم ��ون ،وجملة ح�ضارة
الإ�س�ل�ام ،وجملة القانون الدويل ،وكتاب �أ�سب ��وع الفقه الإ�سالمي ،وكتاب �أ�سبوع القان ��ون والعلوم ال�سيا�سية،
وجمل ��ة الأزه ��ر ،وجمل ��ة العربي ،والعديد م ��ن املجالت مبختلف ال ��دول العربية .وكذلك ع ��دد اَل يح�صى من
الأحادي ��ث ال�صحفي ��ة كان يرد بها على املهاجمني للإ�سالم  ،توف ��ى يف �صباح يوم اجلمعة 1974 /4 /12م (،
العربي �.أبو زهرة
�أنظر تعري ��ف بالإمام اجلليل حممد �أبو زهرة ،عن :زهرة التّفا�سري ،لأبي زهرة ،دار الفكر
ّ
عا ٌمل يعرف قدره� ،أحمد متام ،ملتقى �أهل احلديث َّ
بال�شبكة العنكبوتية  ،الأعالمِّ ،
ركلي)25/6 :
للز ّ
(((	النبوات �ص 89.
(((	النونية �ص 85.
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3 .3ومن العلماء من ذهب �إىل القول ب�أن اخلوارج لي�سوا على ر�أي واحد يف هذه الق�ضية
ب ��ل منهم ن�صيون ومنه ��م م�ؤولون كما ذهب �إىل هذا الأ�شع ��ري يف مقاالته.
وه ��ذا هو الراج ��ح فيما يبدو من �آراء اخلوارج  ،فه ��م يت�شكلون ح�سب �أهوائهم
وما يخدم مذهبهم  ،فتارة يكونون ن�صيني ظاهريني و�أخرى م�ؤولة .
ومم ��ا تقدم بيان ��ه نعرف مدى تعل ��ق اخلوارج بالت�أوي ��ل ،و�أن ��ه كان ال�سبب يف كثري
م ��ن �أخطائهم اجل�سيمة التي ارتكبوها بحج ��ة �أن القر�آن يطلب منهم ذلك ،حني فتحوا
لأنف�سهم باب الت�أويل الذي مل ي�سبقهم �إليه �أحد  ،فيما يرى الدكتور عمار الطالبي " �أن
تط ��ور �آراء اخلوارج منذ ن�ش�أتهم كان �أ�سا�سه الت�أويل واجلدل وجماوزة ظاهر الن�صو�ص
�إىل ما يوافق ما يرونه من �آراء وما يعتقدونه من اعتقادات "(. )2
ٌ
اختالف وال تعار�ض يف ال ْأ�صل؛ لأنَّ اهلل تعاىل
وال�سنة ال يكون فيها
�إنَّ ن�صو�صا ِ
الكتاب ُّ
بع�ضا ،وين ُق�ض ُ
ال يجم ��ع يف �شريعته و ِدينه ما يخالف ُ
بع�ضه ً
بع�ضه ً
بع�ضا� ،إنمَّ ا التعا ُر�ض يف
ق�صور ال َف ْهم ال�صحيح ملراد اهلل تعاىل ومرا ِد ر�سوله  -ﷺ  -وقد تك َّلم الفقها ُء والأ�صول ُّيون
يف هذه امل�سائل ،وب َّينوا طر ًقا كثرية يف َر ْفع توهُّم التعار�ض بينْ الن�صو�ص ال�شرعية.

()1

ويرجع �ضالل اخلوارج فى فهمهم لن�صو�ص ال�شرع �إىل �أ�سباب �أهمها:

1 .1فهم الن�صو�ص ببادئ الر�أي ،و�سطحية �ساذجة ،دون الت�أمل والتثبت من مق�صد
ال�شارع م ��ن الن�صو�ص ،فوقعوا يف حتريف الن�صو�ص وت�أويلها مبا ي�صرفها عن
معناها ال�صحيح.
�2 .2أخذه ��م ببع� ��ض الأدلة دون بع�ض ،في�أخ ��ذون بالن�ص الواح ��د ،ويحكمون على
�أ�سا� ��س فهمهم ل ��ه دون �أن يتعرفوا على باق ��ي الن�صو�ص ال�شرعي ��ة يف امل�س�ألة
نف�سه ��ا ،ف�ضرب ��وا بع� ��ض الن�صو�ص ببع�ض .وق ��د و�صف ابن القي ��م ( )3الت�أويل
ب�أن ��ه �شر من التعطيل لأنه  -كما يذكر  -يت�ضم ��ن الت�شبيه والتعطيل والتالعب

((( مقاالت الأ�شعري183. /1 :
(((	الدكتور ـ عمار الطالبي � ،آراء اخلوارج �ص ) 117 / 107
((( هو حممد بن �أبي بكر بن �أيوب الزرعي الدم�شقي � ،شم�س الدين �أبو عبداهلل  ،ابن قيم اجلوزية احلنبلي
 ،الفقي ��ه الأ�ص ��ويل  ،املف�سر النحوي  ،من كتبه م ��دارج ال�سالكني  ،زاد املعاد � ،إع�ل�ام املوقعني  ،الطرق
احلكمي ��ة  ،رو�ض ��ة املحبني ونزه ��ة امل�شتاقني  ،خمت�صر ال�صواع ��ق املر�سلة  ،تويف �سن ��ة 751هـ ( �أنظر
ترجمت ��ه يف ذي ��ل طبق ��ات احلنابل ��ة  ، 447/2البدر الطال ��ع � ، 143/2شذرات الذه ��ب  ، 168/6الدرر
الكامنة  ، 21/4طبقات املف�سرين للداودي  ، 90/2بغية الوعاة ) 62/1
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بالن�صو�ص و�إ�ساءة الظن بها. )1(  
ومن�ش� ��أ �ضالل اخلوارج هو اجلهل واجلر�أة كما يقول ال�شاطبى رحمه اهلل �أن �أ�صل
ال�ض�ل�ال راجع �إيل (اجلهل مبقا�صد ال�شريعة ،والتخر�ص على معانيها بالظن من
غري تثبت� ،أو الأخذ فيها بالنظر الأول ،وال يكون ذلك من را�سخ يف العلم)(.)2
�3 .3أ َّنهم ما ح َّققوا االتباع والت�سليم ملراد اهلل ومراد ر�سوله  -ﷺ � -إذ �إنَّ الإميان
يقت�ض ��ي الت�سليم واالتباع وذلك ِمن كمال الإمي ��ان بالوح َيينْ ال�صافيني القر�آن
وال�سنة ،كما قال  -تعاىلَ ( -:و َما َكانَ لمِ ُ�ؤْ ِم ٍن َو اَل ُم�ؤْ ِم َن ٍة �إِ َذا َق َ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ ْم ًرا
ُّ
َ
اللهَّ
َ
�أَنْ َي ُكونَ َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ِمنْ أ� ْم ِر ِه ْم َو َمنْ َي ْع ِ�ص َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َ�ض َّل َ�ض ً
لاَال ُم ِبينا )
( ،)3وقوله تعاىل  (:ف َال َو َر ِّب َك َال ُي�ؤْ ِم ُنونَ َحت ََّى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِفي َما َ�ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َال َي ِجدُوا
فيِ �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َح َر ًجا ممِ َّ ا َق َ�ض ْي َت َو ُي َ�س ِّل ُموا ت َْ�س ِليما ) ( ،)4وكالم علي بن �أبي طالب -
امل�س ُح على اخل َّفني من �أ�سفل (.)5
ر�ضي اهلل عنه � -أنَّ الدِّ ين لو كان بالعقل ،لكان ْ
ولنت�أمل يف قول اهلل عز وجلَ :و ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل اللهَّ ِ َج ِميع ًا ،ثم قالَ :و َال َت َف َّر ُقوا،
يق ��ول ال�شاطب ��ى رحم ��ه اهلل تعلي ًقا على الآي ��ة( :تبني �أن الت�ألي ��ف �إمنا يح�صل
عن ��د االئت�ل�اف على التعلق مبعن ��ى واحد ،و�أما �إذا تعلق ��ت كل �شيعة بحبل غري
م ��ا تعلق ��ت به الأخرى فالب ��د من التفرق وه ��و معنى قول اهلل تع ��اىلَ :و�أَنَّ َه َذا
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َع ��ن َ�س ِبي ِل ِه( ، )6وعليه
ِ�ص َر ِاط ��ي ُم ْ�س َت ِقيم ًا َفا َّت ِب ُع ��و ُه َو َال َت َّت ِب ُعوا ُّ
ف� ��إن ت�أويل اخلوارج الفا�س ��د ك�أنهم �أرادوا به التخل�ص م ��ن تكليف �شرعي وهو
وجوب ال�سمع والطاعة .

((( خمت�صر ال�صواعق املر�سلة �ص 32
(((	االعت�صام لل�شاطبي 182./2
((( �سورة الأحزاب :الآية 36
((( �سورة الن�ساء :الآية 65
َّ
اب َك ْي َف المْ َ ْ�س ُح ( )162()42 /1ب�إ�سناد �صحيح.
ب
ة
ر
ا
ه
الط
((( �أخرجه�:أبوداود ِكتَاب
ِ
َ
َ َ ُ
(((	االعت�صام لل�شاطبي 192./2
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

المبحث الثاني

الت�أويل بغر�ض التخل�ص من طاعة وىل الأمر و اخلروج على الإمام
اخلوارج فرقة �أبت �إ ّال متزيق ّ
املوحدين ،فخرجت على اخلليفة
�صف امل�سلمني وت�شتيت �شمل ّ
ال ��ذي ّمتت بيعته من �أهل احل ّل والعقد و ّمتت ل ��ه الإمامة على امل�سلمني  .هم يرون اخلروج على
�أئم ��ة امل�سلم�ي�ن  ،وقد فعلوا ذل ��ك مع �أمري امل�ؤمنني على – ر�ضي اهلل عن ��ه  ، -ف�سفكوا الدماء ،
وقطع ��وا ال�سب ��ل  ،و�ضيعوا احلقوق  ،و�سعوا في�إ�ضعاف امل�سلمني  ،حت ��ى تكالبت عليهم الأعداء ،
فه ��ذا م ��ن �أ�ضرار اخلوارج على �أمري امل�ؤمنني على ر�ضي اهلل عن ��ه .و( ك ّل من خرج على الإمام
ّ
احلق الذي ا ّتفقت اجلماعة عليه ُي َ�س ّمى خارج ّي ًا �سواء كان اخلروج يف �أ ّيام ال�صحابة على الأئمة
()1
الرا�شدين �أو (من) كان بعدهم على التابعني لهم ب�إح�سان والأئمة يف ك ّل زمان )
ق ��ال �أم�ي�ر امل�ؤمنني علي – ر�ضي اهلل عنه  " : -البد للنا� ��س من �إمارة برة كانت �أو
فاج ��رة  ،قي ��ل له هذه ال�ب�رة قد عرفناها فما ب ��ال الفاجرة ؟ قال  :ي�ؤم ��ن بها ال�سبيل ،
ويق ��ام ب ��ه احلدود  ،ويجاهد به العدو  ،ويق�سم بها الفيء " ( ، )2ولهذا كان حكم الإمامة
واجب ��ا ً على الأمة الإ�سالمية � ،إذ لو بق ��وا بال �إمام لأثموا جميعا ً لقوله تعاىل َ ( :يا �أَ ُّي َها
ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �أَ ِطي ُعوا اللهَّ َ َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
الَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َف ِ�إنْ َت َنا َز ْعت ُْم فيِ َ�ش ْيءٍ َف ُر ُّدو ُه
ول َو�أُوليِ ْ أ
�ول ِ�إنْ ُك ْن ُت � ْ�م ُت ْ�ؤ ِم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َذ ِل َك َخ�ْيَرْ ٌ َوَ�أ ْح َ�سنُ َت ْ�أ ِويلاً ) (، )3
ِ�إلىَ اللهَّ ِ َوال َّر ُ�س � ِ
قال ابن كثري – رحمه اهلل  " : -الظاهر واهلل �أعلم � :أن الآية عامة يف جميع �أوىل الأمر
م ��ن الأمراء والعلماء " ( ، )4وكان م ��ن نتيجة ت�أويلهم القر�آن وتتبعهم ملت�شابهه �أن كفروا
النا� ��س و�أئم ��ة خمالفيهم ؛ لأنهم حكموا بغري ما �أن ��زل اهلل فا�ستحقوا الكفر  -بزعمهم
 ،وهذا هو الباعث لهم على تكفري غريهم فيما يراه �سعيد بن جبري( ،)5كما �أخرج عنهابن املنذر �أنه قال" :املت�شابهات �آيات يف القر�آن يت�شابهن على النا�س �إذا قرءوهن ،ومن
�أج ��ل ذلك ي�ضل من �ض ��ل ،فكل فرقة يقرءون �آي ��ة من القر�آن يزعم ��ون �أنها لهم ،فمما
يتبع احلرورية من املت�شابه قول اهلل تعاىل1 :ـ (َ  و َمن لمَّ ْ َي ْح ُكم بمِ َ ا �أَنزَ َل اللهّ ُ َف�أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم
(((	انظر ال�شهر�ستاين  ،امللل والنحل  :ج� :1ص .114
(((	ابن تيمية  ،حممد بن عبداحلليم  ،منهاج ال�سنة النبوية  ،ج � 1ص  ، 548ط ، 1م�ؤ�س�سة قرطبة 1985م
((( �سورة الن�ساء  ،الآية 59
((( ابن كثري  ،ا�سماعيل بن عمر  ،تف�سري القر�آن العظيم  ،ج � 6ص  ، 641ط  ، 2دار طيبة للن�شر والتوزيع 1999م
((( ه ��و �سعيد بن جبري بن ه�شام الكويف الأ�س ��دي موالهم � ،أبو عبداهلل  ،من كبار �أئمة التابعني ومتقدميهم
يف التف�س�ي�ر واحلدي ��ث والفقه والعبادة والورع  ،قتله احلجاج ظلما ً �سنة 95هـ ( �أنظر ترجمته يف تهذيب
الأ�سماء واللغات � ، 216/1شذرات الذهب  ، 108/1املعارف �ص ) 445
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ا ْل َكا ِف� � ُرونَ ) ,)1( وبت�أويل ه ��ذه الآية نف�سها خرجوا على علي ر�ض ��ي اهلل عنه ( ....)2قال
الق�سطالن ��ى ( �إنه ��م ت�أولوا القر�آن على غري احلق  )3( )...ث ��م يقر�أون مع الآية ال�سابقة
2ـُ ( ث � َّ�م ا َّل ِذي ��نَ َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِهم َي ْع ِد ُلونَ  ، )4( ) ف� ��إذا ر�أو الإمام يحكم بغري احلق قالوا :قد
)5(  
كفر ،فمن كفر عدل بربه ،ومن عدل بربه فقد �أ�شرك به؛ فه�ؤالء الأئمة م�شركون"
وم ��ن �أقبح ت�أويالت اخلوارج و�أحقها باملقت ما ذكره علماء الفرق كالأ�شعري والبغدادي
وال�شهر�ستاين وغريهم عن فرقة الأزارقة واحلف�صية من الإبا�ضية من ت�أويلهم لبع�ض الآيات
)6( 
كذب ًا وافرتاء بت�أويالتهم الباطلة ،كما وقع لهم يف حق الإمام علي ر�ضي اهلل عنه
"ومن وافق اخلوارج من �إنكار التحكيم ،وتكفري �أ�صحاب الكبائر،
يقول ابن ح ��زمَ :
َ
والق ��ول باخلروج على �أئمة اجل ْور ،و�أن �أ�صح ��اب الكبائر خملدون يف النار ،و�أن الإمامة
جائزة يف غري قري�ش ،فهو خارجي و�إن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه امل�سلمون،
و�إن خالفهم فيما ذكرنا ،فلي�س خارج ًّيا"( .)7فهذه الأقوال جتعلنا نرجح قول من قال �إن
اخلوارج لي�سوا �أهل ظاهر ون�ص  ،و�إمنا هم �أ�صحاب ت�أويل .
اعتمد اخلوارج الت�أويل ليدافعوا عن �أفكارهم ومعتقداتهم حالهم كحال من �سبقهم من
الف ��رق ومن ذلك :ت�أويلهم لقوله تعاىل 3ـ ( ِ�إ ِن الحْ ُ ْك ُم ِ�إ َّال للِهّ  ،)8( ) ...وكان ق�صدهم تخطئة
الإم ��ام علي -ر�ضي اهلل عنه -وتكف�ي�ره لقبوله التحكيم والتحلل من االلت ��زام ب�إمرة معينة،
ولذل ��ك قال ��وا ب�أنه يجب على الإم ��ام علي-ر�ضي اهلل عنه �-أن ي�ستم ��ر يف القتال حتى يظهر
حكم اهلل )9( .وقد رد عليهم الإمام علي-ر�ضي اهلل عنه -وعلى �شعارهم ال حكم �إال هلل بقوله:
كلم ��ة ح ��ق �أريد بها باطل" ( ، )10ولكنهم لعجلتهم وف�ساد ر�أيهم و�ضعف عقولهم يبادرون �إىل
علي ر�ضي اهلل عنه.
اخلروج دون تثبت وال تفقه  ،كما كان من حالهم يف خروجهم على ّ
((( �سورة املائدة :الآية 44
(((	انظر  :تاريخ الإ�سالم للذهبى 131/2 :
(((	انظر � :إر�شاد ال�سارى ل�شرح �صحيح البخارى  :الق�سطالنى � ،أحمد بن حممد (ت 923هـ ) بريوت  ،دار
�إحياء الرتاث العربى  :ج 98 /10
((( �سورة الأنعام :الآية 1
((( تف�سري الدر املنثور 4 / 2
((( " مقاالت الإ�سالميني " (  " ، ) 182 / 1الفرق بني الفرق " ( �ص  " ، ) 104امللل والنحل " ( ) 120 / 1
(((	 الف�صل يف امللل والأهواء والنحل .113/2
((( �سورة الأنعام :الآية 57
(((	البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق بني الفرق ،دار املعرفة ،بريوت � ،ص -79-78جلي ،د�.أحمد1988 ،م ،درا�سة
عن الفرق وتاريخ امل�سلمني ،الطبعة الثانية ،مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية � ،ص 41-40
ي�ض َع َلى َقت ِْل الخْ َ َوار ِِج :749/2 ،رقم 1066
(� ((1أخرجه :م�سلم،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
اب الت َّْح ِر ِ
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

المبحث الثالث

الت�أويل لت�أييد املنهج الباطل :
�أدى تعدد فرق اخلوارج ومذاهبهم و�آرائهم �إىل �أن تبحث كل فرقة منهم عن �أ�س�س من
الق ��ر�آن الكرمي تبني عليها مبادئه ��ا وتعاليمها ،فكانت كل فرقة تنظر �إىل القر�آن من خالل
عقيدته ��ا ،فم ��ا ر�أته يف جانبه ��ا – ولو ادعاء -مت�سكت به واعتمدت علي ��ه ،وما ر�أته يف غري
�صاحلها حاولت التخل�ص منه ب�صرفه وت�أويله بحيث ال يبقى متعار�ض ًا مع �آرائها وتعاليمها.
وق ��ال ال�سيوطي (�)1أي�ض ًا ومثل ��ه ال�شوكاين( " )2و�أخرج عبدال ��رازق و�أحمد( )3وعبد
ابن حميد وابن املنذر وابن �أبي حامت والطرباين وابن مردويه والبيهقي( )4يف �سننه عن
�أب ��ي �أمامة ع ��ن النبي ﷺ يف قوله1 :ـ ( َف�أَ َّما ا َّل ِذي ��نَ يف ُق ُلو ِب ِه ْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِب ُع ��ونَ َما ت ََ�شا َب َه
ِم ْن ُه ( )5ق ��ال " :ه ��م اخلوارج" )6(  وق ��د �أخ�ب�ر عمر بن عب ��د العزيز ع ��ن بع�ض جرائم
(((

(((

(((

(((
(((
(((

ه ��و ج�ل�ال الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر بن حممد جالل الدين اخل�ض�ي�ري ال�شافعي ،ولد يف رجب �سنة
849ه� �ـ  ،م�ؤلفاته  ،فقد �ألف يف علوم القر�آن ،والتف�سري ،واحلديث النبوي وعلومه ،والفقه ،واللغة وعلومها،
والبيان والبديع ،والتاريخ والرتاجم والطبقات ،والأدب وتاريخه ،والت�صوف وهذه بع�ضها :ح�سن املحا�ضرة
يف تاري ��خ م�ص ��ر والقاهرة  ،تاريخ اخللفاء  ،ت�أخ ُري ُّ
الظالم ��ة �إىل يوم القيامة � ،إفادة اخلرب بن�صه يف زيادة
العمر ونق�صه  ،ذم الق�ضاء وتقلد الأحكام � ،إمتام الدراية لقراء النقاية ،املحا�ضرات واملحاورات � ( ،أنظر
ترجمت ��ه  ،ح�س ��ن املحا�ضرة جلالل الدي ��ن ال�سيوطي ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهي ��م ،188/1 ،القاهرة-
1387هـ1967 -م� ، .شذرات الذهب ،264/8،فهر�س الفهار�س ، 392./1،البدر الطالع) .335-334/1 ،
علي بن حم َّمد ال�شوكاينَّ ،ثم ال�صنعاين اليمني الفقيه املحدِّ ث الأ�صويل َّ
النظار ،عُ رف
هو �أبو عبد اهلل حم َّمد بن ِّ
بالإم ��ام املجتهد ،ولد بهجرة �شوكان �سنة (١١٧٢ﻫ) ،ون�ش� ��أ ب�صنعاء ،كان فريد ع�صره ونادر دهره ،له م�ؤ َّلفات
كثرية ومفيدة منها" :فتح القدير" يف التف�سري ،و"نيل الأوطار" يف احلديث�" ،إر�شاد الفحول" يف الأ�صول ،توفيِّ
�سن ��ة (١٢٥٠ﻫ) انظر ترجمته يف" البدر الطالع" لل�ش ��وكاين (" ،)٢١٤ /٢الفتح املبني" للمراغي (،)١٤٤ /٣
"الر�سالة امل�ستطرفة" للكتاين (" ،)١١٤الأعالم" للزركلي (" ،)٢٩٨ /٦معجم امل�ؤلفني" لكحالة (.)٥٤١ /٣
هو الإمام اجلليل �أحمد بن حنبل ال�شيباين الوائلي � ،أحد الأئمة الأربعة الأعالم  ،ولد ببغداد  ،ون�ش�أ بها  ،وطلب
العل ��م و�سم ��ع احلديث فيها  ،و�سافر يف �سبيل العلم �أ�سفارا ً كث�ي�رة  ،ف�ضائلة ومناقبه وخ�صاله ال تكاد تعد  ،من
كتب ��ه امل�سند  ،والتاريخ  ،النا�س ��خ واملن�سوخ  ،املنا�سك  ،الزهد  ،علل احلديث  ،تويف �سنة 241هـ ( �أنظر ترجمته
يف تاريخ بغداد  ، 413 /4وفيات الأعيان  ، 47/1حلية الأولياء  ، 161/9املنهج الأحمد  ، 5/1وما بعدها )
هو�أحمد بن احل�سني بن علي الني�سابوري � ،أبو بكر البيهقي ال�شافعي � ،أ�شهر م�صنفاته  ،ال�سنن الكبري ،
معرف ��ة ال�سنن والآثار  ،دالئل النبوة  ،الأ�سم ��اء وال�صفات  ،تويف �سنة 458هـ ( �أنظر ترجمته يف طبقات
ال�شافعية لل�سبكي  ، 8/4املنظم  ، 242/8وفيات الأعيان � ، 57/1شذرات الذهب ) 304/3
�سورة �آل عمران :الآية 7
�أخرج ��ه� :أحم ��د ( ،)22259()594 /36والطربانى يف الكب�ي�ر( ،)8046()271 /8وابن �أبى حامت فى
تف�س�ي�ره (  ،) 2 / 60وق ��ال اب ��ن كثري ف ��ى تف�سريه ( � : ) 2 / 7أق ��ل �أق�سامه �أن يك ��ون موقوفا ً من كالم
ال�صحابة ومعناه �صحيح  .و�صححه �أحمد �شاكر فى عمدة التف�سري ( ) 1 / 353
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اخل ��وارج مت�أولني القر�آن على غري وجه ��ه؛ وذلك يف قوله لوفد اخلوارج الذين �أر�سلوهم
ملناظرت ��ه يف امل�سائ ��ل الت ��ي نقموها على بني �أمي ��ة ،فكان من كالم عم ��ر �أن قال لهم" :
ف�أخ�ب�روين عن عبد اهلل بن وهب الرا�سبي حني خرج من الب�صرة هو و�أ�صحابه يريدون
�أ�صحابكم بالكوفة ،فمروا بعبد اهلل بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته ،ثم عدوا على
ق ��وم من بني قطيعة فقتل ��وا الرجال و�أخذوا الأموال وغلوا الأطف ��ال يف املراجل ،وت�أولوا
ق ��ول اهلل2:ـ ( ِ�إ َّن َك ِ�إن ت ََذ ْرهُ ْم ُي ِ�ضلُّوا ِع َب ��ا َد َك َو اَل َي ِلدُوا ِ�إ اَّل َف ِاج ًرا َك َّفا ًرا ، )1( فلم ي�سعهم
�إال االعرتاف بذلك" ، )2(  فكانت عاقبة ت�أويلهم الفا�سد لت�أييد منهجهم الباطل ترويعهم
النا� ��س وقتالهم حتى للن�ساء .قال ابن كثري" :فجعلوا يقتل ��ون الن�ساء والولدان ،ويب ُقرونَ
بط ��ون احلباىل ،ويفعلون �أفعا ًال مل يفعلها غريهم"( .)3وخط ��ورة هذه ال ِفرقة َومنْ تابعها
()4
وج ْر�أَة و ُت ُ
خالف ما جاء به
�صلى اهلل عليه و�س ّلم بقحة ُ
�أ ّنها َت ُر ُّد �أمر ال ّر�سول ّ
و�أم ��ا ا�ستباح ��ة قتل الن�ساء كم ��ا – يرى اخلوارج – فقد �أخط� ��أوا حني جوزوا ذلك
�س ��واء كانوا م ��ن امل�سلمني �أو من امل�شركني فقد �صحت الأحادي ��ث باملنع من قتلهم �إال �أن
()5
يكون ذلك يف بيات ال يتميز فيه الأطفال والن�ساء فال ب�أ�س من قتلهم �إذا وقع دون عمد
و�س َب ْوا ن�ساءهم،
وقال الدكتور عمر الأ�شقر" :وقد ا�ستباحوا ِدما َء امل�سلمني و�أموالهم َ
وزعم ��وا �أنهم وحدهم عل ��ى الإميان" (َ ، )6ج َّو ُزوا على الر�سول نف�س ��ه �أن َي ُجو َر و َي ِ�ض َّل يف
وجب� � ُوا طاعته ومتابعته ،و�إنمّ ا َ�ص َّد ُقو ُه فيما َب َّل ُغهم من القر�آن دون ما �شرعه
ُ�س َّن ِت ��ه ،ومل ُي ِ
ال�س ّنة ،التي ُت ُ
خالف بزعمه ��م ظاهر القر�آن( .)7قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية" :ومن
م ��ن ُ
�أعظ ��م م ��ا ذم به النب ��ي ﷺ اخلوارج قوله فيه ��م" :يقتلون �أهل الإ�س�ل�ام ويدعون �أهل
الأوث ��ان"( )8وقال القرطبي" :وذلك �أنهم ملا حكموا بكفر من خرجوا عليه من امل�سلمني،
((( �سورة نوح :الآية 27
((( جامع بيان العلم وف�ضله �ص 129
(((	البداية والنهاية  ،75 /12ط /دار هجر.
ال�س ِنية � ،ص 15
(((	الدكتور عمر �سليمان الأ�شقر،الأ�ضواء َ
(((	انظر :التف�سري القيم �ص  ،451فتح القدير  98 /5جامع البيان 25/27 :طريق الهجرتني  ، 387 :الف�صل
البن حزم74 /4 :
ال�س ِنية �ص13 - 12
(((	الأ�ضواء َ
(((	انظر  :ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى.73 /19 :
((( جمموع الفتاوى ()528/28
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ا�ستباح ��وا دماءهم ،وتركوا �أهل الذم ��ة"( .)1وقال احلافظ ابن حجر" :وكفوا عن �أموال
�أه ��ل الذمة ،وعن التعر�ض لهم مطلق ًا وفتكوا فيمن ين�س ��ب �إىل الإ�سالم بالقتل وال�سبي
والنهب"( )2فهذا هو حال اخلوارج يف كل زمان ومكان .
المبحث الرابع

الت�أويل للحكم بكفر املوحد العا�صي
�إن اخل ��وارج يكفرون مرتكب الكبرية  ،ويحكمون بخل ��وده يف النار  ،والأ�سا�س الذي
بنوا عليه ر�أيهم هذا هو � :أنهم ا�ستدلوا بكفر �إبلي�س وقالوا  :ما ارتكب �إال كبرية حيث �أمر
بال�سج ��ود لآدم – علي ��ه ال�سالم – فامتنعو�إال فهو ع ��ارف بوحدانية اهلل تعاىل( )3والذي
يق ��ر�أ ما ُينقل عن اخل ��وارج من �أفكار التف�سري يرى �أن التع�صب للمذهب قد �سيطر على
�أفهامهم فحجب �أفهامهم عن احلق  .فمث ًال نرى �أكرث اخلوارج يجمعون على �أن مرتكب
الكب�ي�رة كاف ��ر وخملد يف النار ،ومن �أدلتهم على ذلك قوله تع ��اىل1 :ـ "هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم
ري" ( ،)4قالوا وهذا يقت�ضي �أن من ال يكون
َف ِمن ُك ْم َكا ِف ٌر َو ِمن ُكم ُّم�ؤْ ِمنٌ َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
م�ؤمن� � ًا فهو كافر ،والفا�سق لي�س مب�ؤمن فوجب �أن يكون كافر ًا .ولكن ال ي�سع الذي يعرف
�سي ��اق هذه الآي ��ات ويعرف الآيات والأحادي ��ث الواردة يف حق مرتكب ��ي الكبائر وع�صاة
امل�ؤمن�ي�ن؛ �إال �أن يحكم ب�أن اخلوارج ال يكلف ��ون �أنف�سهم عناء البحث عن �أهداف القر�آن
و�أ�سراره بل يقفون عند حرفية �ألفاظه ،وينظرون �إىل الآيات نظرة �سطحية ،ورمبا كانت
الآية ال تنطبق على ما يق�صدون �إليه ،وال تت�صل باملو�ضوع الذي ي�ستدلون بها عليه، )5( .
كم ��ا قال ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أنهم ذهبوا �إىل �آيات نزلت يف الكفار فحملوها على
املخالف�ي�ن له ��م من امل�سلمني وقالوا � :إن كل كبرية كف ��ر  ،و�إن الدار دار كفر  ،يعنون دار
ً ()6
خمالفيهم  ،و�إن كل مرتكب مع�صية كبرية يف النار خالد ًا خملدا
(((	املفهم للقرطبي ()114/3
((( فتح الباري البن حجر ()285/12
(((	ال�شهر�ستانى  ،حممد بن عبدالكرمي  ،امللل والنحل � ،ص  ، 98ط  ، 1مكتبة جزيرة الورد  ،املن�صورة .
((( �سورة التغابن :الآية 2
(((	انظر التف�سري واملف�سرون ،د:حممد ح�سني الذهبي ج � ،2ص 303. – 288
((( الأ�شعرى مقاالت الإ�سالميني واختالف امل�صلني  ،حتقيق  :حممد حمى الدين عبداحلميد  ،ج � 1ص . 170
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وق ��د ا�ستدلوا بقوله تعاىل 2 :ـ ( َب َلى َم ��نْ َك َ�س َب َ�س ِّي َئ ًة َو�أَ َح َ
اط ْت ِب� � ِه َخ ِطي َئ ُت ُه َفُ�أو َل ِئ َك
اب ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ )( . )1ومن جملة الرد على اخلوارج فى تكفريهم ملرتكب
�أَ ْ�ص َح ُ
الكب�ي�رة �إقامة احلدود ال�شرعية التي هي كف ��ارة ملن طهر بها �إذ لو كان مرتكب الكبرية
كاف ��را ً مل ��ا طبق عليه احل ��د ال�شرعي �إذ ال معنى للحكم بكفره و�إقام ��ة احلد عليه  ،ولذا
يكون الرد على اخلوارج من وجهني ك�أمثلة على ما بقى
�أوال ً � :أن مرتكب الكبرية لو كان كافرا ً لكان حكمه حكم غريه ممن كفر بعد �إميانه
فيحك ��م علي ��ه بالردة ( ،)2لقوله (ﷺ ) " من بدل دينه فاقتلوه " ( ، )3هذا حكم املرتد ،
لكن هناك ن�صو�ص تدل على �أن الزاين وال�سارق والقاذف ال يقتل  ،بل يقام عليه احلد ،
()4
اج ِلدُوا ُك َّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِما َئ َة َج ْل َد ٍة )
كما يف قوله تعاىل ( :الزَّا ِن َي ُة َوالزَّان َف ْ
ال�سا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُه َما َجزَ ا ًء بمِ َ ا َك َ�س َبا
ال�سا ِر ُق َو َّ
وقوله يف حكم ال�سارق َ ( :و َّ
َن� � َكاال ِمنَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َع ِزي� � ٌز َح ِكي ٌم ) ( ، )5وكان الر�سول ﷺ ي�أم ��ر بجلد �شارب اخلمر ال
بقتل ��ه  ،ب ��ل نهى عن لعنه بعين ��ه حينما قال رجل من القوم  :الله ��م العنه  ،لكرثة �شربه
للخمر وكرثة الإتيان به �إىل النبي – ﷺ – في�أمر به فيجلد  ،قال عليه ال�صالة وال�سالم
 " :ال تلعن ��وه  ،ف ��واهلل ما علمت �إال �أنه يح ��ب اهلل ور�سوله " ( ، )6ف�شهد لهذا الرجل بحب
اهلل ور�سوله  ،مع �أنه قد تكرر منه �شرب اخلمر عدة مرات  ،ومل يحكم على هذا وال على
ال�س ��ارق والزاين بالكف ��ر وال قطع املواالة بينهم وبني امل�سلمني  ،فثبت يقينا ً �أن كل واحد
من ه�ؤالء غري كافر .
ثاني ��ا ً � :أن اهلل – �سبحان ��ه وتعاىل – �سمى �أه ��ل الكبائر م�ؤمنني مع ارتكابهم لها :
قال اهلل �سبحانه وتعاىل َ ( :و ِ�إنْ َطا ِئ َفت َِان ِمنَ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ( ، )7قال
((( �سورة البقرة الآية 81
(((	ال�صالب ��ى  ،عل ��ى حممد  ،فكر اخلوارج وال�شيعة فى ميزان �أهل ال�سنة واجلماعة  ،ط� 1ص  48ـ  ، 49دار
ابن حزم  ،القاهرة 2007م .
اللهَّ
َ
َ
َّ
اب ِ ()3017()61 /4
اب :ال ُي َعذ ُب ِب َعذ ِ
َاب ِ
((( �أخرجه البخارى ِ،كت ُ
ال�سيرَ ِ َب ٌ
اجل َها ِد َو ِّ
((( �سورة النور  ،الآية 2
((( �سورة املائدة  ،الآية 38
((( �أخرجه البخارى ِك َتابُ ا ُ
حلدُو ِدبابُ َما ُي ْك َر ُه ِمنْ َل ْع ِن َ�شا ِر ِب ا َ
خل ْم ِرَ ،و ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س ِب َخا ِر ٍج ِمنَ ا ِمل َّل ِة()6780()158 /8
((( �سورة احلجرات  ،الآية 10-9
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اب ��ن كثري  " :ف�سماهم م�ؤمنني مع االقتتال  .وبهذا ا�ستدل البخاري ( )1وغريه على �أنه ال
يخرج من الإميان باملع�صية و�إن عظمت  ،ال كما يقوله اخلوارج ومن تابعهم من املعتزلة
ونحوه ��م " ( ، )2فه ��ذه بع� ��ض �أدل ��ة �أهل ال�سنة يف رده ��م على قول اخل ��وارج يف مرتكب
الكبرية ( )3فاخلوارج يجهلون �أحكام ال�شريعة ومقا�صدها.
تكفريه ��م ل�صاحب الكبرية؛ ف�إنهم ُيك ِّف ��رون مرتكب الكبرية من �أمة حممد  -ﷺ
– ويقول ��ون ب�أنه كاف ��ر خملد يف النار ( ،)4وهذا خمالف للأدل ��ة والن�صو�ص ال�صريحة
ال�صحيحة  ،قال املناوي " :يف قلوبهم زيغ ،فمرقوا من الدين ب�إغوائهم �شيطانهم ،حتى
كف ��روا املوحدين بذنب واحد ،وت�أولوا التنزيل عل ��ى غري وجهه ،فخذلوا "( ، )5فمن ت�أول
التنزيل علي غري وجهه ي�ضل ويذل ويخذلهم اهلل .
يق ��ول �شي ��خ الإ�سالم ابن تيمي ��ة ( - )6رحمه اهلل ":-وكانت البد ُع الأوىل؛ مثل
فهموا
بدع ��ة اخلوارج� ،إمن ��ا هي من �سوء فهمهم للق ��ر�آن ،مل يق�صدوا معار�ض َت ��ه ،لكن ِ
من ��ه ما مل ي ��دل عليه ،فظ ُّنوا �أن ��ه يوجب تكفري �أرب ��اب الذن ��وب؛ �إذ كان امل�ؤمنُ هو ال َّرب
التق ��ي ،قالوا :ف َم ��ن مل يكن ب ًّرا تق ًّيا ،فهو كافر ،وهو مخُ َّلد يف النار"( )7يخطئون يف وجه
اال�ستدالل ويف فهم الن�صو�ص ،وذلك جلهلهم وتكابرهم على احلق .
(((

ه ��و حممد بن �إ�سماعيل ب ��ن �إبراهيم اجلعفي البخاري � ،أبوعبداهلل  ،الإم ��ام احلافظ ال�شهري � ،صاحب اجلامع
ال�صحي ��ح  ،التاري ��خ  ،خلق �أفعال العب ��اد  ،ال�ضعفاء  ،الأدب املفرد  ،وغريها من امل�صنف ��ات النافعة  ،تويف �سنة
256ه� �ـ ( �أنظ ��ر ترجمته يف تهذيب الأ�سماء واللغ ��ات  ، 67/1ةما بعدها  ،املنهج الأحم ��د  ، 133/1وما بعدها ،
طبقات املف�سرين للداودي  ، 100/2ومابعدها  ،طبقات احلنابلة  ، 271/1وما بعدها  ،وفيات الأعيان ، 229/3
وما بعدها  ،طبقات ال�شافعية لل�سبكي  ، 212/2وما بعدها � ،شذرات الذهب  134/2وما بعدها )

((( ابن كثري � ،إ�سماعيل بن عمر  ،تف�سري القر�آن العظيم  ،ج � 6ص  ، 374ط  ، 2دار طيبة للن�شر والتوزيع 1999م
(((	ال�صالب ��ى  ،عل ��ى حممد  ،فكر اخلوارج وال�شيعة فى ميزان �أهل ال�سنة واجلماعة  ،ط� 1ص  48ـ  ، 49دار
ابن حزم  ،القاهرة 2007م .
(((	انظر  :الفرق بني الفرق �ص  ، 77ودرا�سات فى الفرق �ص 100
((( في�ض القدير للمناوى ()769/3
((( ه ��و �أحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن تيمية احل ��راين الدم�شقي احلنبلي  ،تقي الدين �أبو العبا�س
� ،شي ��خ الإ�س�ل�ام وبحر العلوم  ،كان وا�سع العلم حميطا ً بالفنون واملعارف النقلية والعقلية � ،صاحلا ً تقيا
ً جماه ��دا ً  ،ت�صانيف ��ه كثرية قيمة منها  ،الفتاوي  ،الإميان املوافقة ب�ي�ن املعقول واملنقول  ،منهاج ال�سنة
النبوية  ،اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم  ،ال�سياية ال�شرعية  ،وغريها  ،تويف �سنة 728هـ ( �أنظر ترجمته يف
ذي ��ل طبقات احلنابلة  ، 387/2فوات الوفيات  ، 62/1الب ��در الطالع  ، 63/1طبقات املف�سرين للداودي
 ، 45/1املنهل ال�صايف ) 336/1
(((	ابن تيمية� ،أحمد1398 ،هـ ،جمموع الفتاوى 30/13،الطبعة الأوىل ،دار الإفتاء ،الريا�ض
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وله ��ذا يجب االح�ت�راز من تكف�ي�ر امل�ؤمنني بالذن ��وب واخلطايا ،ف�إنهم ��ا � ُ
أول بدعة
()1
ظهرت يف الإ�سالم"
ا�ستدل ��وا بالآيات لي�ؤيدوا م ��ا ذهبوا �إليه من تكفري مرتك ��ب الكبرية واملعا�صي دون
النظر �إىل عمل الر�سول ﷺ و�سنته التي تبني القر�آن وتف�سره ،ومن ذلك :
ا�ست ََطا َع ِ�إ َل ْي ِه َ�س ِبي ًال َو َمن َك َف َر َف ِ�إنَّ
1 .1قول ��ه تعاىل" َوللِهّ ِ َع َلى ال َّنا� � ِ�س ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْ
اهلل َغ ِن ٌّي َع ِن ا ْل َعالمَ ِ َني "( )2قالوا� ":إن اهلل و�صف تارك احلج بالكفر وترك احلج
()3
ذنب ،ف�إذا كل مرتكب للذنب كافر"
ا�س َو َّد ْت ُو ُجوهُ ُه ْم �أَ ْك َف ْرتمُ
2 .2قوله تعاىل " َي ْو َم َت ْب َي ُّ�ض ُو ُجو ٌه َوت َْ�س َو ُّد ُو ُجو ٌه َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ ْ
اب بمِ َ ا ُك ْنت ُْم َت ْك ُف ُرونَ (" )4قالوا :والفا�سق ال يجوز �أن
َب ْع َد �إِ َميا ِن ُك � ْ�م َف ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
يك ��ون ممن ابي�ضت وجوهه ��م فوجب �أن يكون ممن ا�سودت وجوههم ووجب �أن
ً ()5
ي�سمى كافرا
�أطل ��ق اخل ��وارج �أح ��كام الكف ��ر دون �أن ينظروا �إىل الكف ��ر الأ�صغ ��ر والكفر الأكرب
املخ ��رج م ��ن امللة بل اعتربوا الكل كف ��ر ًا خمرجا ً من ملة الإ�سالم وه ��ذا خمالف لآيات
الق ��ر�آن الكرمي و�أحاديث النبي ﷺ ،وهذا دفع فرق ��ة الأزارقة من اخلوارج �إىل تكفري
الإم ��ام علي ر�ض ��ي اهلل عنه  ،وت�أويل الآيات لتتفق مع �أهوائه ��م ومبادئهم حيث قالوا �إن
ا�س َمن ُي ْع ِج ُب َك َق ْو ُل ُه فيِ الحْ َ َي ��ا ِة ال ُّد ْن َيا َو ُي ْ�ش ِه ُد اللهّ َ َع َلى
اهلل �أن ��زل يف �ش�أن ��ه 3ـ " َو ِمنَ ال َّن ِ
َما فيِ َق ْل ِب ِه َوهُ َو �أَ َل ُّد الخْ ِ َ�ص ِام " ( )6كما �صوبوا ابن ملجم قاتل الإمام علي ر�ضي اهلل عنه
ات اللهّ ِ َواللهّ ُ
ا�س َمن َي ْ�ش � ِ�ري َن ْف َ�س ُه ا ْب ِت َغاء َم ْر َ�ض ِ
وقال ��وا �إن اهلل �أنزل يف �ش�أنه4ـ " َو ِمنَ ال َّن ِ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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جمموع الفتاوى 31/13
�سورة �آل عمران :الآية 97
�أب ��و زه ��رة ،حممد ،تاري ��خ املذاهب الإ�سالمية�� � ،ص  ، 66دار الفكر العربي ،بريوت  ،جل ��ي ،د�.أحمد1988 ،م،
درا�سة عن الفرق وتاريخ امل�سلمني ،الطبعة الثانية� ،ص  ، 51مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية .
�سورة �آل عمران :الآية 106
�أبو زهرة ،حممد ،تاريخ املذاهب الإ�سالمية� ،ص  ، 66جلي ،د�.أحمد1988 ،م ،درا�سة عن الفرق وتاريخ
امل�سلمني ،الطبعة الثانية� ،ص 51
�سورة البقرة :الآية 204
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َر�ؤُ ٌ
وف ِبا ْل ِع َب ��ا ِد " ( 2 )1ف�أ�سب ��اب الن ��زول مانعة من �أحكامهم الت ��ي �أ�صدروها على النا�س
تكفريا ً وا�ستحالل دم ٍبن�ص ٍ �أولوه ت�أويال ً فا�سدا ً خلدمة باطلهم �أو �أ�ساءوا فهمه تع�صبا
ً ملذهبهم الباطل .
�إن ق ��ول الأزارقة لي�شري بو�ضوح �إىل الت�أوي�ل�ات الفا�سدة للقر�آن الكرمي ،وافرتائهم
الوا�ض ��ح على علي ( )3ر�ضي اهلل عنه،ف�إن زعمه ��م �أن الآية نزلت يف علي ر�ضي اهلل عنه
فه ��ذا حم�ض افرتاء وجهل وا�ضح بالقر�آن ونزولـ ��ه ؛ لأن هذه الآية نزلت يف الأخن�س بن
�شري ��ق ال ��ذي �أظهر الإ�سالم و�أبطن خ�ل�اف ذلك ،وعن ابن عبا�س ر�ض ��ي اهلل عنه �أنها
()4
نزلت يف نفر من املنافقني تكلموا يف خبيب و�أ�صحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم
و�أم ��ا الآية الثانية فنزل ��ت يف �صهيب الرومي ـ ر�ضي اهلل عنه ـ وذل ��ك عندما �أ�سلم و�أراد
الهجرة منعه امل�شركون �أن يهاجر مباله ف�أعطاهم ماله ف�أنزل اهلل فيه هذه الآية( )5التي تب�شره
مبا يفرح به امل�ؤمن من طلب ر�ضوان اهلل بالهجرة والتخلي عن ماله يف �سبيل اهلل تعاىل .
اخلامتة

م ��ن املعلوم �أن مقدمة الدرا�سة جزء علمي منه ��ا  ،ومن ثم فهي تلخي�ص ملباحثها ،
وكذل ��ك اخلامتة هي تلخي�ص لأهم نتائج البح ��ث وتو�صياته  ،وطبقا ً لهذا ف�إين �أخل�ص
�أهم نتائج البحث فيما يلي  :ـ
�أوال ً  :الت�أويل ال�صحيح هو ما وافق الكتاب وال�سنة  ،و�أما ما يخالف الكتاب وال�سنة
فهو الت�أويل الفا�سد املرفو�ض .
((( �سورة البقرة:الآية 207
(((	ال�شهر�ستاين ،حممد بن �أحمد1402 ،هـ 1982-م ،امللل والنحل ،دار املعرفة ، 96/1 ،بريوت
((( هو علي بن �أبي طالب بن عبداملطلب � ،أبو احل�سن القر�شي الها�شمي  ،ابن عم ر�سول اهلل ﷺ  ،و�أول النا�س
�إ�سالم ��ا ً  ،ول ��د قب ��ل البعثة بع�شر �سنوات  ،وربي يف حجر ر�س ��ول اهلل ﷺ � ،شهد جميع امل�شاهد �إال تبوك ،
ا�شته ��ر بالفرو�سي ��ة وال�شجاعة والق�ضاء  ،وكان عاملا ً بالق ��ر�آن والفرائ�ض والأحكام واللغة وال�شعر  ،وتزوج
فاطمة الزهراء  ،وكان من �أهل ال�شوري وبايع عثمان ر�ضي اهلل عنهما  ،فلما قتل عثمان بايعه النا�س �سنة
35هـ  ،وا�ست�شهد يف رم�ضان �سنة 40هـ  ،مناقبه كثرية � ( ،أنظر الإ�صابة  ، 507/2اال�ستيعاب � ، 26/3صفة
ال�صفوة � ، 308/1أ�سد الغابة  ، 91/4تاريخ اخللفاء �ص  ، 166تهذيب الأ�سماء واللغات ) 344/1
(((	ال�شوكاين ،حممد ،فتح القدير ،207/ 1 ،دار املعرفة ،بريوت .
(((	املرجع ال�سابق 207. / 1 ،
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ثانيا ً  :موقف علماء ال�سلف من الت�أويل يتمثل يف �أنه �إذا وافق الكتاب وال�سنة قبلوه
 ،و�إذا خال ��ف رف�ضوه  ،فمق�صودهم ه ��و ترك الت�أويل الذي ي�ؤدي �إىل حتريف الن�صو�ص
�أو تعطيلها حتت ذريعة الظاهر والباطن .
ثالث��ا ً � :إن �أ�ص ��ل اخلالف واالفرتاق يرج ��ع �إىل االبتعاد عن الكتاب وال�سنة ومنهج
�سلف الأمة  ،واتباع الت�أويل الفا�سد الناجت عن الهوى وال�ضالل مما �أدى �إىل افرتاق الأمة
�إىل فرق كثرية .
رابع��ا ً � :إن االنح ��راف عن طري ��ق الهداية يبد�أ ي�سري ًا  ،ث ��م ال يلبث �أن يتعمق حتى
يبع ��د �صاحبه عن الإ�سالم  ،الأمر الذي يحتم �ض ��رورة التم�سك بكتاب اهلل تعاىل و�سنة
ر�سوله ﷺ .
خام�سا ً � :أن الكفر نوعان � :أ�صغر و�أكرب  .و�أن الت�سرع فى التكفري خطري جدا  ،و�أن
احلك ��م قد ترجع �آثامه �إىل املت�سرع نف�سه  .و�أن الطريقة ملعاجلة خطر التكفري واخلروج
على احلكام هو الرجوع �إىل منهج ال�سلف ال�صالح �أهل ال�سنة واجلماعة
فاخلال�ص ��ة �أن هذا البحث كتب لبيان حقيقة اخل ��وارج والتحذير من �سقوط بع�ض
ال�شب ��اب يف م�ستنقع الغلو يف التكف�ي�ر  ،والت�شدد يف معاملة امل�سلمني و الت�ساهل يف �إراقة
دمائهم  ،فهذا كله من �صفات اخلوارج الذين ح ّذرنا النبي ﷺ منهم ومن جهلهم وقلة
فهمه ��م  ،فعل ��ى ال�شباب الرجوع �إىل العلم ��اء الربانيني يف امل�سائ ��ل ال�شائكة  ،وال ينبغي
اخلو� ��ض يف امل�سائل العظيمة – كالتكفري وا�ستحالل الدماء – �إال ملن ملك �آلة االجتهاد
�أو �س� ��أل العلم ��اء الرباني�ي�ن ونقل عنهم كالمه ��م  ،ولي�س �س�ؤال العلم ��اء دليل قلة علم -
كم ��ا يو�سو� ��س ال�شيطان للبع�ض  -و�إمنا هو دليل كم ��ال العقل والطاعة هلل تعاىل يف قوله
الذ ْك ِر �إِنْ ُك ْنت ُْم َال َت ْع َل ُم ��ونَ ) ( ، )1وقوله جل وعال ( َو َل ْو َر ُّدو ُه ِ�إلىَ
ا�س َ�أ ُل ��وا َ�أ ْه َل ِّ
�سبحان ��ه { َف ْ
هلل َع َل ْي ُك ْم
�ول َو ِ�إلىَ �أُوليِ الأَ ْم � ِ�ر ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّل ِذي ��نَ َي ْ�س َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم َو َل� � ْو َال َف ْ�ض ُل ا ِ
ال َّر ُ�س � ِ
َو َر ْح َم ُت� � ُه َال َّت َب ْع ُت � ُ�م َّ
ال�ش ْي َطانَ ِ�إ َّال َق ِلي ًال)( ، )2ودليل خوف وحذر من عاقبة اجلر�أة على اهلل
ُ ً ()3
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد ُك ُّل �أُو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�سئوال)
( َو َال َت ْق ُف َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم �إِنَّ َّ
((( �سورة النحل :الآية 43
((( �سورة الن�ساء  :الآية 83
((( �سورة الإ�سراء  :الآية 36
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ون�ستخل�ص النتائج الآتية :

 1 .1ينبغ ��ي للم�سل ��م االبتعاد والن� ��أي بنف�سه ع ��ن خ�صال اخلوارج  :م ��ن ا�ستباحة
و�سف � ٍ�ك لدماء امل�سلم�ي�ن  ،واالغرتار بالعب ��ادة والطاعة  ،واجل ��ر�أة على تكفري
امل�سلم�ي�ن  ،والتك�ّب�ررّ عل ��ى الآخرين  ،واالعت ��داد بالنف�س  ،والبع ��د عن م�شاورة
العلماء  ،واالجتهاد بغري �آلة
2 .2ال ينبغ ��ي للم�سلم الت�س� � ّرع واالجرتاء على تكفري امل�سلم�ي�ن  ،فالتحذير من هذا
والوعيد عليه �شديد يف ال�سنة .
3 .3ال يكف ��ي �إخال� ��ص امل ��رء يف العمل حت ��ى يكون مع ��ه العلم واالتب ��اع  ،فاخلوارج
يق ��ر�ؤون القر�آن ويقولون من قول خري الربي ��ة خمل�صة قلوبهم  ،ولكنهم جهلوا
املعاين فكانوا من �شرار اخللق رغم �إخال�صهم وتفانيهم يف �سبيل عقيدتهم .
4 .4م ��ن �أه ��م ممي ��زات الت�أويل الفا�س ��د ،احل�ي�رة وال�شك وع ��دم االن�ضباط حتت
�ضوابط معينة وا�ضحة ،واالختالف والتفرق يف الدين وفقدان الوحدة الفكرية
والعقدية ،وبعرثة املو�ضوع الواحد وت�شتيت الفهم.

امل�صادر واملراجع

�1 .1إبراهيم :يو�سف  ،الدليل لأهل العقول  ،وزارة الرتاث القومي والثقافة  ،عمان 1983م .
2 .2اب ��ن تيمية� ،أحمد1398 ،هـ ،جمموع الفتاوى ،الطبعة الأوىل ،دار الإفتاء ،الريا�ض ،
منهاج ال�سنة النبوية ،بدون طبعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت
3 .3ابن ح ��زم على بن �أحمد1985 ،م �سنة 1405هـ ،الف�ص ��ل يف امللل والأهواء والنحل،
الطبعة الأوىل ،دار اجليل ،بريوت
4 .4اب ��ن ر�شد �:أبو الوليد (  1129ـ  ) 1198ف�صل املقال فيما بني احلكمة وال�شريعة من
االت�صال ،درا�سة وحتقيق دكتور  /حممد عمارة  ،دار املعارف
5 .5ابن فار�س �:أحمد  :معجم مقايي�س اللغة  ،حتقيق عبد ال�سالم هارون
6 .6ابن قيم اجلورية ،حممد ،خمت�صر ال�صواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة ،طبعة
�إدارات البحوث العلمية والإفتاء والريا�ض
7 .7اب ��ن كث�ي�ر  ،ا�سماعي ��ل بن عم ��ر  ،تف�سري الق ��ر�آن العظي ��م  ،ط  ، 2دار طيبة للن�شر
والتوزيع 1999م
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8 .8ابن املرت�ضي �أبي عبد اهلل حممد� ،إيثار احلق على اخللق ،دار الكتب العلمية ،بريوت
9 .9ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،الطبعة الأوىل ،دار �صادر ،بريوت
�1010أبو زهرة ،حممد ،تاريخ املذاهب الإ�سالمية ،دار الفكر العربي ،بريوت ـ
1111الأ�شع ��ري� ،أبو احل�سن على1990 ،م ،الإبانة عن �أ�صول الديانة ،الطبعة الثانية ،دار
الكت ��اب العربي ،بريوت  ،ـ 1389هـ 1969 -م ،مق ��االت الإ�سالميني ،الطبعة الثانية
مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة
ال�س ِنية البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق
1212الأ�شقر  :د .عمر �سليمان ،الأ�ضواء َ
بني الفرق ،دار املعرفة ،بريوت .
1313البهن�س ��اوي� ،سامل1415 ،هـ 1982م ،احلك ��م وق�ضية تكفري امل�سلم ،الطبعة الثانية،
دار الوفاء ،املن�صورة
1414البه ��ي ،د.حمم ��د ،1973 ،الفك ��ر الإ�سالمي احلدي ��ث و�صلته باال�ستعم ��ار ،الطبعة
ال�ساد�سة ،دار الفكر ،بريوت
1515التون�سي ،حممد ،بطالن عقائد ال�شيعة ،دار الن�شر الإ�سالمية العاملية باك�ستان
1616اجلرجاين1405 ،هـ ،التعريفات ،الطبعة الأوىل ،دار الكتاب العربي ،بريوت
1717جل ��ي ،د�.أحمد1988 ،م ،درا�سة عن الفرق وتاري ��خ امل�سلمني ،الطبعة الثانية ،مركز
امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية
1818ح�سن  ،د� .سامى عطا  ،اخلوارج وت�أويالتهم املنحرفة لآيات القر�آن الكرمي وتفنيدها
 ،املجلة الأردنية فى الدرا�سات الإ�سالمية 2013م
1919احللبي،د�.سليمان ،طائفة الن�صريية ،املطبعة ال�سلفية ،القاهرة ـ
2020احلنف ��ي� ،صدر الدين حممد1400 ،هـ� ،شرح العقيدة الطحاوية ،الطبعة ال�ساد�سة،
املكتب الإ�سالمي ،بريوت
2121اخلطيب ،د.حمم ��د1404 ،هـ1984-م ،احل ��ركات الباطنية يف الع ��امل الإ�سالمي،
الطبع ��ة الأوىل ،مكتبة الأق�صى ،الأردن  ،ـ 1400هـ 1980 -م ،عقيدة الدروز عر�ض
ونق�ض ،الطبعة الأوىل مكتبة الأق�صى ،الأردن
2222الرازي ،فخر الدين1398 ،هـ 1978-م ،اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�شركني ،مكتبة
الكليات الأزهرية ،القاهرةـ 1400هـ،
2323املح�ص ��ول يف عل ��م الأ�ص ��ول ،الطبع ��ة الأوىل ،جامع ��ة الإم ��ام حمم ��د ب ��ن �سع ��ود
الرازي ،حممد ،خمتار ال�صحاح ،دار الكتب العلمية –بريوت 24ـ
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2424الروم ��ي ،د.حمم ��د1407 ،هـ ،اجتاه ��ات التف�س�ي�ر يف القرن الرابع ع�ش ��ر ،الطبعة
الأوىل ،دار الإفتاء ،ال�سعودية .
2525الزخم�شري ،حممود بن عمر ،الك�شاف  ،دار الفكر ـ بريوت 26ـ
2626زي ��ن العابدي ��ن ،حمم ��د1407 ،هـ ،احلك ��م بغري ما �أن ��زل اهلل ،الطبع ��ة الأوىل دار
الأرقم -املمكلة املتحدة
2727ال�سعدي ،عبد الرحمن به نا�صر ،تف�سري كالم املنان ،امل�ؤ�س�سة ال�سعدية ،الريا�ض
2828ال�سمريي ،د.جابر1995 ،م ،ال�صفات اخلربية بني املثبتني وامل�ؤ ِّولني ،الطبعة الأوىل،
الدار ال�سورانية للكتب -اخلرطوم
2929ال�شكع ��ة ،د.م�صطفى1416 ،هـ1996-م� ،إ�سالم بال مذاهب ،الطبعة الثانية ،الدار
امل�صرية اللبنانية ،القاهرة
3030ال�شهر�سناين ،حممد بن �أحمد1402 ،هـ 1982-م ،امللل والنحل ،دار املعرفة ،بريوت
ال�شوكاين ،حممد ،فتح القدير ،دار املعرفة ،بريوت ـ
3131الطرب�س ��ي� ،أبو عل ��ى الف�ضل ،جممع البي ��ان يف تف�سري الق ��ر�آن ،دار مكتبة احلياة،
بريوت ،لبنان
 3232ال�صالب ��ى  ،على حممد  ،فكر اخلوارج وال�شيع ��ة فى ميزان �أهل ال�سنة واجلماعة ،
دار ابن حزم  ،القاهرة 2007م .
3333الطري ،د.م�صطفى1406 ،هـ1986 ،م ،القول احلق يف البابية والبهائية والقاديانية
الطبعة الأوىل ،الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة
3434ظه�ي�ر� ،إح�س ��ان1981 ،م ،البابية عر�ض ونق ��د ،الطبعة الثانية ،اله ��ور ،باك�ستان-
1399هـ1979 ،م ،ال�شيعة وال�سنة ،دار الأن�صار
3535العقل  :د .نا�صر بن عبدالكرمي  ،اخلوارج  ،مناهجهم  ،و�أ�صولهم ـ  ،ط  2الريا�ض
3636عواج ��ي ،د:غال ��ب1997 ،م ،فرق معا�صرة تنت�س ��ب للإ�سالم ،الطبع ��ة الثانية ،دار
البينة للن�شر والتوزيع ،دمنهور
3737عب ��د اجلبار  ،القا�ضي1408 ،هـ1988 ،م� ،ش ��رح الأ�صول اخلم�سة ،الطبعة الثانية،
مكتب ��ة وهبة ،القاهرةـ 1962م ،املغن ��ي يف �أبواب العدل والتوحي ��د ،الطبعة الأوىل،
امل�ؤ�س�سة امل�صرية للطباعة والن�شر  
3838عب ��د الرحم ��ن ،عائ�ش ��ة ،1986 ،ق ��راءة يف وثائق البهائي ��ة ،الطبع ��ة الأوىل مركز
الأهرام ،القاهرة
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى ت�أويلها

3939عبد املجيد ،د� .شوقي1994 ،م ،العقيدة واملذاهب املعا�صرة ،الطبعة الأوىل ،مطبعة
نيو�ستار ،اخلرطوم
4040الغ ��زايل� ،أبوحامد1413 ،هـ ، 1993-ف�ضائح الباطنية ،الطبعة الأوىل دار الب�شري-
عمان ،الأردن 1413 ،هـ  ،امل�ست�صفى  ،الطبعة الأوىل  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت
4141الغ�صن � :سليمان  ،اخلوارج  ،ط1430 ،1:هـ دار كنوز �إ�شبيليا
4242فا�ض ��ل ،حممد1407 ،هـ1978-م ،احلراب يف �ص ��در البهاء والباب ،الطبعة الثانية
دار املدين للطباعة والن�شر ،القاهرة
4343الفريوز�آبادي ،جمد الدين حممد1978 ،م ،القامو�س املحيط ،دار الفكر ،بريوت
4444الق�سطالنى � ،أحمد بن حممد (ت 923هـ ) � ،إر�شاد ال�سارى ل�شرح �صحيح البخارى:
بريوت  ،دار �إحياء الرتاث العربى
4545القادياين� ،أحمد1416 ،هـ1996 ،م ،فل�سفة تعاليم الإ�سالم ،الطبعة الأوىل ال�شركة
الإ�سالمية املحدودة
4646القر�ضاوي ،د.يو�سف1406 ،ه� �ـ1985 ،م ،ظاهرة الغلو يف التكفري ،الطبعة الثانية،
مكتبة وهبة ،القاهرة
4747الكليني ،حممد ،1992 ،1413 ،الكايف ،الطبعة الأوىل ،دار الأ�ضواء ،بريوت
4848املودودي� ،أبو الأعلى ،ما هي القاديانية ،دار القلم ،الكويت
4949املطيعي ،حممد1986 ،م ،حقيقة حممود طه ،الطبعة الأوىل ،بدون دار ن�شر
5050النج ��ار ،عب ��داهلل1965 ،م ،مذه ��ب ال ��دروز والتوحي ��د ،دار املع ��ارف ،م�ص ��ر
الندوة العاملية ،املو�سوعة املي�سرة ،الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،الريا�ض
5151الن ��دوي� ،أب ��و احل�سن عل ��ى ،و�آخ ��رون ،القاديانية ،رابط ��ة الع ��امل الإ�سالمي ،مكة
املكرمة.
5252يك ��ن ،فتحي1403 ،ه� �ـ 1983-م ،املو�سوع ��ة احلركية ،الطبع ��ة الأوىل ،دار الب�شري
عمان ،الأردن
5353الن ��دوة العاملي ��ة لل�شب ��اب الإ�سالمى (1409ه� �ـ )  :املو�سوع ��ة املي�سرة ف ��ى الأديان
واملذاهب والأحزاب املعا�صرة  ،الريا�ض  ،دار الندوة العاملية لل�شباب
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آيات الثناء على طائفة من أهل
الكتاب  
دراسة تحليلة موضوعية

الدكتور /علي بن حميد السناني
ا�ستاذ م�شارك بكلية القر�آن الكرمي
اجلامعة اال�سالمية
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين

املقدمة

احلم ��د هلل ذي العظم ��ة والكربي ��اء ،والع ��زة والبق ��اء ،واملجد والثن ��اء  ,تعايل عن
الأنداد وال�ش ��ركاء ،وتقد�س عن الأمثال والنظراء � ،سبحان ربنا امللك القدو�س ال�سالم،
امل�ؤم ��ن املهيمن العالم� ،شارع الأحكام ،ذي اجلالل والإك ��رام � ,أكرمنا بدين الإ�سالم ,
وم ��ن علينا بنبينا حممد علي ��ه التحية وال�سالم ،و�أنعم علين ��ا بكتابه املفرق بني احلالل
واحل ��رام ،وال�ص�ل�اة وال�سالم عل ��ى حبيبه ،وخريته من خلقه حمم ��د �سيد الأنام ،عدد
�ساع ��ات الليايل والأيام ،وعل ��ى �آله و�أ�صحابه جنوم الظ�ل�ام  ,وال�صفوة الذين رفع اهلل
ذكره ��م على الدوام  ،وعلى جميع الأنبياء واملالئك ��ة الربرة الكرام .وعلى من �سار على
نهجهم واقتفى طريقهم �إىل يوم العود �إىل امللك العالم.
وبع ��د :ف� ��إن علم التف�سري من �أجل العل ��وم و�أ�شرفها و�أعاله ��ا منزلة؛ وذلك ل�شرف
مو�ضوع ��ه ,ومل�سي�س احلاج ��ة �إىل تعلمه وفهمه ,ف�إن نور الوح ��ي ي�ضيء للأمة طريقها,
ويعال ��ج م�شاكلها ,وميهد لكمالها ,عاج ًال و�آج ًال ,مت ��ى عرفت لهذا العلم املبارك قدره,
و�أعطت ��ه من االهتمام ماي�ستحقه ,وقد �ش� � ّرف اهلل تعاىل �أهل هذا الفن ,ورفع قدرهم,
و�أعل ��ى مقامه ��م� ,إذ هم املرجع للعباد يف فهم كالم ربه ��م ,وبيان مراده ,وهذا �شرف ال
يق ��ادر ق ��دره ,وال يج ��ارى واليدانى ,فاللهم ل ��ك وحدك احلمد ,وعظي ��م الف�ضل ,ولك
جزي ��ل العرفان ,ب�أن �شرفتن ��ي باالنت�ساب �إىل �أهل التف�س�ي�ر ,فارزقني اللهم الإخال�ص
يف الق ��ول والعم ��ل ,وكتاب ربنا جال وعال معني هداية  ,و�سبيل ر�شد  ,قال تعاىل:ﭽ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (. )1

وقال تعاىل:

ﭽﭽ 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

البيان والإي�ضاح لأمور الدنيا والدين,
ومن الأمور التي بينها الكتاب العزيز� :أحوال �أهل الكتاب ,ف�إنه عرى ( ,)3لنا الكثري
م ��ن �أحوالهم ,وذكر لنا م ��ن مكنوناتهم جتاه امل�سلمني ودينه ��م ونبيهم ال�شيء الكثري ,
((( النحل.89 :
(((	املائدة١٦ – ١٥ :
( 	)3ع ��ري يعرى ،اعر ،عريا ،فهو ع ��ار وعريان /عريان :عري ال�شخ�ص :جترد م ��ن ثيابه ،خلع ثيابه "طفل
عري ��ان -ﭽ ِ�إنَّ َل � َ�ك �أَ اَّل تجَ ُ ��و َع فِي َه ��ا َو اَل َت ْع� � َرى ﭼ ط ��ه  118عري ال�ش ��يء :جترد مما يغطي ��ه �أو يك�سوه  ,عريت
الأ�شجار من �أوراقها -عريت الأر�ض من احل�شي�ش  ,معجم اللغة العربية املعا�صرة .)1490/2( :
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�آيات الثناء على طائفة من �أهل الكتاب

مم ��ا يجعلن ��ا على بينة من الأمر جتاههم حت ��ى ال ن�ضعهم يف غري مو�ضعهم ,وال ننخدع
بزخ ��رف قوله ��م  ,وال جنن ��ح �إىل �ش ��يء من الظلم واجل ��ور يف حقهم ,ولنك ��ن على علم
ت ��ام بحقيق ��ة �أمرهم ,ورغم ذلك ف� ��إن الكثري من امل�سلمني يف ه ��ذا الزمن قد حاد عن
ه ��دي القر�آن الكرمي يف التعامل مع �أهل الكتاب ,جه ًال �أو جتاه ًال ,الأمر الذي ج ّر على
امل�سلمني العديد من امل�شاكل.
لذلك �أحببت �أن �أتناول مو�ضوع الثناء الوارد يف �آيات الكتاب العزيز على طائفة من
�أهل الكتاب عرب هذا البحث املخت�صر الذي �أ�سميته:
�آيات الثناء على طائفة من �أهل الكتاب

درا�سة حتليلة مو�ضوعية.
لأهمي ��ة ه ��ذا املو�ضوع ل ��دى كل م�سلم ,ف� ��إين �أح�سب �أن احلاجة ملح ��ة �إىل معرفة
�أح ��كام �أه ��ل الكت ��اب وماهو الواج ��ب جتاههم ,وذل ��ك ل�سهول ��ة االت�ص ��ال بينهم وبني
امل�سلم�ي�ن ,خا�صة يف ه ��ذا الوقت الذي �سهل في ��ه االت�صال واالحتكاك م ��ع �أهل الكتاب
وغريهم يف ميادين خمتلفة.
�أهمية املو�ضوع و�سبب اختياره :

�أعتقد �أن لهذا املو�ضوع �أهمي ًة كبري ًة لدى كل م�سلم ,وذلك لأن �أهل الكتاب يف هذا
الزم ��ن ه ��م الذين ب�أيديهم زمام ال�سيا�سة واملال والإع�ل�ام يف العامل  ,وقد �سخروا هذه
املعطي ��ات يف �سبيل الرتويج والدعاية لدينهم ب�شكل رمبا خفي على الكثري من امل�سلمني,
لذل ��ك ف�إن من املهم تب�صري امل�سلمني ببيان املوقف ال�شرعي حيال �أهل الكتاب وغريهم
من غري امل�سلمني  ,و�أهم الأ�سباب :
1 .1معرف ��ة املوق ��ف ال�شرعي حيال �أهل الكتاب ,فالحي ��ف (� ) 1ضدهم بغري حق ,وال
�إن ��زال لهم يف غري منزلتهم التي �أنزله ��م اهلل فيها  ,ولئال ُتتخذ ظواهر الآيات
التي فيها الثناء على طائفة من �أهل الكتاب �سبي ًال �إىل ا�ست�ساغة مذاهبهم �أو
موافقتهم على طريقهم �سيما مع ما يتقنونه من التمويه واخلداع .
2 .2معرف ��ة متعلق الثناء ال ��وارد يف القر�آن الكرمي على طائفة من �أهل الكتاب لئال
ُيتعدا به مو�ضعه .
(((	احليف امليل يف احلكم  ,يقال  :حاف يحيف حيف ًا � ,أي جار وظلم  ,انظر امل�صباح املنري (.)159/1
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3 .3ت�صحيح ما بلغ به اجلهل ببع�ض امل�سلمني باال�ستدالل بظواهر بع�ض الآيات على
التهوين من �ش�أن الكفر �أو ا�ست�ساغة مذاهب �أهله ,جه ًال بالن�صو�ص الكثرية يف
هذا الباب .
4 .4حتذير امل�سلمني من بع�ض الدعايات التي تروج عرب و�سائل الإعالم ,داعية �إىل
الإخ ��وة الإن�سانية دون النظر �إىل �ش�أن العقائد  ,فاملتيقن �أن الدين احلق واحد
ال يتعدد وهو دين الإ�سالم .
5 .5بي ��ان �أهمية �أن ح�سن التعامل م ��ع �أهل الكتاب يف الأمور الدنيوية والعدل وعدم
ظلمهم ال يلزم منه حمبة �أهل الكتاب �أو التهوين من �ش�أن كفرهم وظاللهم ما
داموا على دينهم.
�إىل غري ذلك من الفوائد العظيمة التي �أح�سبها حت�صل من بحث مثل هذا املو�ضوع
ب�إذن اهلل و�سوف �أ�سري يف بحثي وفق اخلطة التالية ب�إذن اهلل ,راج ًيا من املوىل الكرمي
التوفيق وال�سداد ,وهو ح�سبي وعليه اتكايل.
الدرا�سات ال�سابقة حول املو�ضوع :

مل �أع�ث�ر عل ��ى �أي درا�سة بحثية تف�سريي ��ة متخ�ص�صة حول املو�ض ��وع ،غري �أن �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل تعاىل  -قد عقد ف�صلاً يف كتابه" :اجلواب ال�صحيح ملن
ب ��دل دين امل�سيح" ا�سماه :الرد على الن�ص ��ارى يف احتجاجهم ب�أن اهلل مدحهم يف قوله:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ( ,)1

وهناك بحث بعنوان :القر�آن الكرمي وموقفه من �أهل الكتاب ،بقلم :الأ�ستاذ �أ�شرف
عبا�س القا�سمي ،وهو من�شور يف جملة الداعي ال�شهرية ال�صادرة عن اجلامعة الإ�سالمية،
دار العلوم بديوبن ��د /الهن ��د ،يف الع ��دد2013/2-1 :م ،ومل يتعر�ض في ��ه الباحث لآيات
الثناء على طائفة من �أهل الكتاب �إال ب�إ�شارة �سريعة خمت�صرة جدً ا فاكتفى باال�ست�شهاد
بالآيات على ذكر حما�سنهم يف القر�آن دون اخلو�ض يف تف�سريها وحتليلها.
وثمة كتاب بعنوان :خط ��اب القر�آن لليهود والن�صارى ،لعرفات الع�شي ،وهو مطبوع
بكن ��دا باللغ ��ة الإنكليزية ومرتجم للعربي ��ة ،وفيه حديث عن منهج الق ��ر�آن و�أ�ساليبه يف
(((

�آل عمران.) ١١٣ ( :
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توجي ��ه اخلطاب لأه ��ل الكتاب ،وه ��و درا�سة دعوي ��ة مل يتعر�ض الباحث فيه ��ا للجوانب
التف�سريي ��ة لآيات الثناء عل ��ى �أهل الكتاب ,كذلك رمبا ُتعر� ��ض جلزئيات حول املو�ضوع
ع�ب�ر ال�شبك ��ة العنكبوتي ��ة ,ولك ��ن ذلك عب ��ارة عن حطب لي ��ل ,ال حت�صل الثق ��ة التامة
باالعتماد عليه غالب ًا .
خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ,ومتهيد ,وف�صلني ,وخامتة.
املقدمة :وتت�ضمن �أهمية املو�ضوع ,و�سبب اختياره  ,والدرا�سات ال�سابقة .
التمهي ��د :ويت�ضم ��ن التعريف ب�أهل الكت ��اب ,و�أق�سامهم بالن�سب ��ة للبعثة املحمدية .
وجممل ذكر �أهل الكتاب يف القر�آن الكرمي .
الف�صل الأول� :أهل الكتاب بني الثناء عليهم والتحذير من منهم  .وفيه ثالثة مباحث :

• املبحث الأول  :بيان الكتاب العزيز لبع�ض �أحوال �أهل الكتاب .
•املبحث الثاين  :الثناء على �أهل الكتاب يف القر�آن �إمنا هو يف حق َمن �أ�سلم منهم.
•املبحث الثالث :املقارنة بني اليهود والن�صارى حيال امل�سلمني .

الف�صل الثاين� :أهل الكتاب بني دوام الكفر والعداء للم�ؤمنني ,وفيه ثالثة مباحث:

• املبحث الأول  :ال داللة يف �آيات القر�آن الكرمي على التهوين من كفر �أهل الكتاب .
• املبحث الثاين  :ا�ستحكام عداء �أهل الكتاب للم�ؤمنني .
• املبحث الثالث � :إيجاب الإ�سالم للعدل مع �أهل الكتاب .
اخلامتة :وتت�ضمن �أهم نتائج البحث.

منهج كتابة البحث :

�سوف �أ�سري �أثناء كتابة البحث ب�إذن اهلل تعاىل وفق املنهج التايل :

•جم ��ع املادة العلمي ��ة للمو�ضوع  ,وذل ��ك با�ستقراء وجمع الآي ��ات التي فيها ثناء
م ��ن اهلل تع ��اىل على طائفة من �أه ��ل الكتاب  ,ومن ثم حتليله ��ا وو�ضع عناوين
منا�سبة لها ,مع التعر�ض مل�سائل الآيات باخت�صار ,من حيث املعنى التف�سريي,
واخلالف ��ات بني املف�سرين �إن وجدت ,و�شرح املف ��ردة اللغوية  ,وغري ذلك مما
تتطلبه املعاجلة البحثية للمو�ضوع .
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•التوثي ��ق العلمي لأقوال املف�سرين من خ�ل�ال الرجوع �إىل كتبهم مع الإ�شارة �إىل
ما ت�صرفت يف نقله وما نقلته بن�صه  ,و�سوف �أ�سري مع املف�سرين دون زيادة يف
اال�ستطرادات .
•كتابة الآيات القر�آنية بالر�سم العثماين بني قو�سني مزهرين ,وعزوها �إىل �سورها
بذكر ا�سم ال�سورة ,ورقم الآية ,مع ال�سري مع ترتيب الآيات وال�سور الكرمية.
•تخريج الأحاديث والآثار الواردة يف البحث تخريج ًا علمي ًا ,من خالل الرجوع �إىل
كت ��ب ال�سن ��ة املعتربة ,فما كان يف ال�صحيح�ي�ن �أو يف �أحدهما خرجته منهما ,وما
مل يكن يف ال�صحيحني ف�إنني �أذكر كالم النقاد املعتربين حوله � ,صحة و�ضعف ًا.
•التعريف مبا يحتاج �إىل تعريف من الألفاظ� ,أو الأعالم غري امل�شهورين ,وكذلك
البلدان والفرق وغري ذلك .
•تذيي ��ل البحث بفهار�س علمية تقرب حمتواه ,وم ��ا توفيقي �إال باهلل عليه توكلت
و�إليه �أنيب.
وباهلل تعاىل التوفيق .
التمهيد :
التعريف ب�أهل الكتاب :

يتكرر كثري ًا ذكر �أهل الكتاب يف القر�آن الكرمي ,كما يف قوله تعاىل ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﭼ(,)1قال ابن عبا�س :هم يهود املدينة ،ون�صارى جنران( ,)2وقال ابن تيمية رحمه
اهلل تعاىل :ف�أخربﷺ �أنه �سيكون يف �أمته م�ضاهاة لليهود والن�صارى وهم �أهل الكتاب.)3(,
�إذ ًا :هم اليهود والن�صارى  ,والكتاب املذكور معهما وامل�ضاف �إليهما كثري ًا هو ا�سم
جن� ��س ,يتن ��اول التوراة والإجنيل  ,ق ��ال العالمة الإمام ابن باز رحم ��ه اهلل تعاىل :ف�أهل
الكتاب مثلما بينهم اهلل تعاىل يف كتابه هم اليهود والن�صارى� ,سمو �أهل كتاب لأنه تعاىل

((( البقرة . 105
((( زاد امل�سري .98/1
(((	انظ ��ره يف اقت�ضاء ال�ص ��راط امل�ستقيم  83/1يف اال�ستطراد ل�شرج حدي ��ث لتتبعن �سننَ الذين من قبلكم
�شرب ًا ب�شرب ،وذراع ًا بذراع ،حتى لو دخلوا جحر �ضب لتبعتموهم " قلنا :يا ر�سول اهلل ،اليهود والن�صارى؟
قال" :فمن" ,وهو يف البخاري 103/9
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�أن ��زل عليهم كتابني على بني �إ�سرائيل ,الأول على مو�سى  -عليه ال�سالم  -وهو التوراة,
والثاين على عي�سى  -عليه ال�سالم  -وهو الإجنيل ,ولهذا يقال لهم �أهل الكتاب ,ويقال
�أهل الكتابني ,ولهم �أحكام تخ�صهم غري �أحكام بقية امل�شركني(.)1
و�إن مما يطالع القارئ لكتاب اهلل  -عز وجل -الكثري من الآيات التي حملت ثنا ًء على
طائف ��ة من �أهل الكتاب ,فقد ورد ذلك يف الكثري من الآيات با�سمهم ( �أهل الكتاب)كقوله
تعاىل ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(,)2وغريه ��ا يف ه ��ذا
املعن ��ى ,وقد وجدت غالب ما ذك ��ره املف�سرون �أن هذا الثناء �إمنا كان يف الن�صارى وحدهم
دون اليه ��ود ,واملراد مبن جاء غالب الثناء يف حقه ��م �إمنا ذلك يف النجا�شي و�أ�صحابه� ,أو
يف وف ��د جن ��ران (  , )3الذين قدموا على ر�سول اهلل ﷺ  ,ف�سمع ��وا من الآيات ما رقت له
قلوبه ��م ,فغالب الروايات يف �سبب نزول �آيات الثناء على �أهل الكتاب �إمنا كانت على �إثر
هذي ��ن ال�سببني  ,ثم �إن مم ��ا مل يختلف فيه املف�سرون �أن َمن �أثن ��ى عليهم املوىل تبارك
وتع ��اىل يف هذه الآيات كم ��ا يف قوله تع ��اىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭼ ( ,)4ف�إنهم قوم م�سلمون �آمنوا بعي�سى
 عليه ال�سالم  -ثم �آمنوا مبحمد ﷺ  ,وهو مانقله الإمام الطربي رحمه اهلل عن جملةم ��ن املف�سري ��ن ورجح ��ه( , )5وقال الإمام البغوي -رحم ��ه اهلل : -نزلت يف النجا�شي
مل ��ك احلب�شة ،وا�سمه �أ�صحم ��ة وهو بالعربية عطية ,ف�أنزل اهلل تعاىل هذه الآيات ،وقال
عط ��اء :نزلت يف �أربعني رجال من �أهل جن ��ران واثنني وثالثني من احلب�شة ,وثمانية من
ال ��روم  ،كانوا على دين عي�سى عليه ال�سالم ،ف�آمنوا بالنبيﷺ ،وقال ابن جريج :نزلت

(((
(((

(((
(((
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)(1

�آل عمران. ١٩٩ :
ق ��ال �صاح ��ب الرو�ض املعط ��ار :جنران  :من بالد اليمن� ،سمي ��ت بنجران بن زيد بن �سب�أ بن ي�شج ��ب بن يعرب بن قحطان,
ومم ��ن كان يف الف�ت�رة �أ�صحاب الأخدود ،وكانوا بنجران ،وبلغ ذا نوا�س �أن قوم � ً�ا بنجران على دين امل�سيح ،وكان هو ً
يهوديا،
فنه� ��ض �إليه ��م بنف�سه ،وحفر لهم �أخاديد و�أ�ضرمها ً
نارا ..وكان عب ��د اهلل بن الثامر من �أهل دين عي�سى عليه ال�سالم ،وكان
به ��ا بقايا من �أهل دينه على الإجنيل �أه ��ل ف�ضل وا�ستقامة ،وعبد اهلل بن الثامر ر�أ�س لهم ،وكان �أ�صل ذلك الدين بنجران,
انظر الرو�ض املعطار  572/1وهي اليوم �أحد مدن بالدنا احلبيبة وتقع يف اجلنوب ال�شرقي قريب احلدود اليمنية العمانية .
املائدة . 84
جامع البيان . 511/10
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يف عب ��د اهلل بن �سالم و�أ�صحابه ،وقال جماهد :نزل ��ت يف م�ؤمني �أهل الكتاب كلهم (,)1
قلت� :إذ ًا هذا الثناء من اهلل تعاىل �إمنا كان ملن كان م�ؤمن ًا من �أهل الكتاب دون من كان
منه ��م على ملته ومل يدخل يف دين الإ�س�ل�ام  ,وهذا �أمر معلوم ( ,)2لكن هناك من فهم
ه ��ذا الثن ��اء على اطالقه  ,ورمبا اتخذ بع�ض النا�س من ه ��ذا الثناء �سبي ًال لأن يقر �أهل
الكت ��اب عل ��ى دينه ��م �أو حالهم �أو ُترتك دعوتهم � ,أو فه ��م �أن يف الآيات تهوين ًا من كفر
�أهل الكتاب� ,إما جه ًال �أو ت�أثر ًا بالدعاية الإعالمية لزمالة الأديان� ,أو الإخوة الإن�سانية,
�أو نح ��و ذلك من الدعاوى التي مل ت�ستند على دليل �صحيح ,ولعله من خالل ما�سي�أتي يف
ه ��ذا البحث يت�ضح احل ��ق يف هذه امل�س�ألة ,ثم قد ذكر اهلل �سبحان ��ه وتعاىل لنا يف كتابه
العدي ��د من �أحوال �أهل الكتاب املختلفة ,وقد �صنف �أهل العلم فيما يخ�ص �أهل الكتاب
العديد من امل�صنفات يف جوانب متعددة تخ�صهم ومن �أمثل َمن تناول هذا املو�ضوع �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية-رحمه اهلل  -عرب كتبه املختلفة  ,ومن �أمثلها كتاب اقت�ضاء ال�صراط
امل�ستقي ��م( ,) 3وقد حظي هذا الكت ��اب بتحقيق علمي جيد من قبل د /نا�صر العقل  ,فقد
قال يف افتتاحية التحقيق وا�صف ًا مو�ضوع الكتاب :
وق ��د عالج هذا الكتاب م�سائل كثرية تهم امل�سلمني اليوم ،كما كان احلال يف زمانه,
وم ��ن جملة هذه امل�سائل ،بيان �أن الأدلة القطعي ��ة من الكتاب وال�سنة والإجماع ،توافرت
عل ��ى الأمر مبخالفة غري امل�سلم�ي�ن ،والنهي عن موافقته ��م  ،و�أن يف خمالفتهم م�صالح
ظاه ��رة  ،كما �أن يف موافقتهم مفا�سد ظاهرة كذلك  ،و�أن الن�صو�ص و�آثار ال�سلف بينت
�أ�صناف الذين �أمرنا مبخالفتهم  ،ونهينا عن الت�شبه بهم  ،ك�أهل الكتاب  ,وقد ف�صل �شيخ
الإ�سالم -رحمه اهلل -يف هذا الكتاب القيم جمل ًة من الأمور التي جاء النهي ال�شديد عن
الت�شبه بغري امل�سلمني فيها ،وعن متابعتهم يف �شيء منها ،وبخا�صة م�س�ألة الأعياد  ,حيث
بينّ �أن الإ�سالم �شرع للم�سلمني عيدين يف ال�سنة ،هما عيد الفطر وعيد الأ�ضحى فح�سب،
ونه ��ى �أ�شد النهي عن متابعة الكافري ��ن و�أهل البدع يف �أعيادهم  ,وعر�ض كذلك م�سائل
�أخرى جاءت الن�صو�ص ال�شرعية و�آثار ال�سلف ال�صالح بالنهي عن متابعة غري امل�سلمني
((( تف�سري البغوي (, )155/2ونقله عن ابن عبا�س وجابر و�أن�س وقتادة .
((( �سي�أتي لهذه امل�س�ألة مزيد بيان يف املبحث الثاين من الف�صل الأول .
((( وق ��د �أ�ش ��رت يف الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة �إىل �أنه رحم ��ه اهلل تعر�ض للمو�ض ��وع باخت�ص ��ار يف كتابه اجلواب
ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح.
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فيه ��ا  ،كالبناء على القبور واتخاذها م�ساج ��د  ،وكالغلو يف ال�صاحلني ،واتخاذ امل�شاهد
وامل ��زارات و�سائر البدع واملحدث ��ات يف الدين ،وكاالفتتان بالن�س ��اء ،والتفرق يف الدين،
والع�صبي ��ات والتحزبات وال�شعارات ،والط ��رق واملناهج املحدثة يف الدين ،امل�ستمدة من
�أع ��داء الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ،وغري ذلك م ��ن امل�سائل املهمة التي عر�ضه ��ا امل�ؤلف ،والتي
تعال ��ج الكثري من الأمرا�ض التي ابتليت بها بع�ض املجتمعات الإ�سالمية املعا�صرة  ،ويعد
منه ��ج �شيخ الإ�سالم يف عر�ض ه ��ذه امل�سائل الأمنوذج الأمثل ملنه ��ج ال�سلف يف العر�ض
واال�ستدالل واملناق�شة والرد (� ,)1إىل غري ذلك مما يخ�ص �أهل الكتاب  ,والعلماء الذين
حتدثوا عن موا�ضيع �أهل الكتاب �إمنا بنوا على ن�صو�ص من الكتاب العزيز .
�أهل الكتاب يف القر�آن الكرمي :

لقد ورد ذكر �أهل الكتب يف القر�آن الكرمي قرابة ( )103مرات  ,فقد ذكرهم ب�أهل
الكتاب  31مر ًة  ,وببني �إ�سرائيل  42مر ًة  ,وباليهود  8مرات  ,وبيا �أيها الذين هادوا 10
م ��رات ,وبقوله ( ه ��ودا)  6مرات  ,وبالن�صارى  3مرات  ,وبقول ��ه ( ن�صارى)  5مرات,
وباحلواري�ي�ن وهم خوا�ص عي�سى و�أتباعه  4مرات  ,وقدد تعددت الأغرا�ض التي �أعقبت
ذكرهم يف القر�آن الكرمي  ,فمرة يذكرهم تعاىل بنعمه ,ومرة يذكرهم بامليثاق امل�أخوذ
عليه ��م  ,وتارة ببي ��ان وقوعهم بالكفر ملا كفروا بر�سالة حمم ��دﷺ  ,بالقر�آن  ,وكذلك
وقوعه ��م بال�شرك حينم ��ا ن�سبوا الولد هلل تعاىل عمايقولون  ,وت ��ارة ببيان �س�ؤ �أدبهم مع
ربه ��م ج ��ل وعال  ,ومع �أنبياء اهلل ور�سله الكرام  ,وبي ��ان قبيح ما كانوا عليه من الأفعال
الت ��ى منه ��ا مع الكفر وال�شرك  :التحري ��ف و�أكل احلرام ونق�ض العهود وغري ذلك مما
فعلوه فاجنر عليهم ب�سببه العديد من العقوبات التي منها م�سخهم �إىل قردة وحنازير ,
و�ض ��رب اللعنة عليهم وغري ذلك  ,والوقوف مع جزئيات هذا املو�ضوع يطول  ,لكن املهم
عن ��دي الوقوف م ��ع الآيات الكرمية التي حملت ثنا ًء على طائف ��ة من �أهل الكتاب لتجلية
احل ��ق يف متعل ��ق هذا الثن ��اء ,وهذا ما�سوف يتبني م ��ن خالل ما �س�ي�رد يف ف�صلي هذا
البحث ب�إذن اهلل تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن .
اخلطاب القر�آين لأهل الكتاب  :خاطبهم القر�آن الكرمي بعدة �صيغ � :أهل الكتاب
 ,ويابني �إ�سرائيل ,خطابهم باال�سم املفرد :هود ًا �أو ن�صارى  ,هذا غالب �أ�سلوب القر�آن
الكرمي يف حطابهم.
(((	انظره يف مقدمة حتقيق اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم .3/1
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�أهل الكتاب والبعثة املحمدية:

�إن من املعلوم بداهة �أن اهلل تعاىل قد ن�سخ ببعثة حممدﷺ �سائر الأديان ال�سابقة,
كما قال تعاىل  :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ ( , ) 1ف َمن جاء بغري الإ�سالم يوم القيامة فلن
ُيقب ��ل منه كما �سي�أت ��ي  ,وبناء على ذلك ف�إن �أهل الكتاب بالنظ ��ر �إىل حالهم مع البعثة
املحمدية على ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأولَ :من �سبق بعثة النبي ﷺ  ,وهم الذين م�ضوا قبل البعثة املحمدية
 ,ف�أولئ ��ك منهم امل�ؤمن ومنهم الكافر ,ينطب ��ق على جميعهم قوله تعاىل :ﮉ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮈ( ,) 2وكم ��ا قال تعاىل :ﮉ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮈ(.)3
الق�س��م الث��اينَ :م ��ن �أدرك بعثة النب ��ي ﷺ ف�آمن به وبكتابه ,كعب ��د اهلل بن �سالم
وح�صلوا الأجر مرتني
علي ��ه ال�سالم , -ومن كان مثله ,فه� ��ؤالء قد حازوا منقب ًة عظيم� � ًةّ ,ر�سلني :عي�سى -ر�ضي اهلل
ب�إذن اهلل تعاىل ,لأنهم جمعوا بني الإميان بالكتابني املُن َزلني ,واملُ َ
عن ��ه  -وحممد ﷺ والإجنيل والق ��ر�آن ,ك ًال على حده ,وقد حمل بع�ض املف�سرين على هذا
ال�صنف قوله تعاىل :ﮉﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﮈ(,)4ويندرجون �ضمن
من قال اهلل 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 الإمام ابن كثري رحمه اهلل يف �سياق بيان منقبة من �آمن من �أهل الكتاب ..:لكن
مل�ؤمن ��ي �أهل الكتاب خ�صو�صية؛ وذلك �أنهم م�ؤمنون مب ��ا ب�أيديهم مف�ص ًال  ,ف�إذا دخلوا
يف الإ�س�ل�ام و�آمنوا به مف�ص�ل ً�ا ,كان لهم على ذلك الأجر مرتني ،كما ورد يف ال�صحيح.
(ثالث ��ة ي�ؤتون �أجرهم مرتني ,وذكر منهم ...,ورجل م ��ن �أهل الكتاب �آمن بنبيه و�أدرك
النبي ﷺ ف�آمن به واتبعه و�صدقه فله �أجران (.)6
((( �آل عمران . 19
((( البقرة. 134:
((( ف�صلت.46 :
((( البقرة.4 :
((( البقرة. ٦٢ :
((( �أخرج ��ه الأم ��ام البخاري باب ف�ضل من �أ�سل ��م من �أهل الكتاب�ي�ن  60 /4 ,ح ( )3011والإمام م�سلم يف
كتاب الإميان ,باب وجوب �إميان �أهل الكتاب بر�سالة الإ�سالم (.)933 ( )4/1
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الق�س��م الثال��ث  :من �أدرك بعثة النبي ﷺ فل ��م ي�ؤمن به ,ونكل عن اتباعه ,و�أدار
للإ�س�ل�ام والق ��ر�آن ظه ��ره ,م�شا ّق ًا هلل ولر�سول ��ه ﷺ كرب ًا وعن ��اد ًا ,كغالب َمن هم يف
زماننا هذا من �أهل الكتاب  ,فه�ؤالء اليقبل اهلل منهم عم ًال ,وال من غريهم؛ مامل ي�ؤمنوا
بالر�سال ��ة املحمدية ,وبر�سولها ﷺ كما �أ�شرت �إلي ��ه ,وذلك لأن من املعلوم �أن من �أهم
�شرط ��ي قبول العم ��ل الإمي ��ان والإخال�ص كم ��ا ﭧ ﭨ ﮉ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮈ( .)1وه ��ذا �أم ��ر
معلوم ,نعم قد يكافئ اهلل عز وجل �أهل الكتاب وهم على دينهم على ما يعملونه من �أعمال
خ�ي�ر يف الدنيا؛ مثل رعاي ��ة الأيتام ,وم�ساع ��دة املحتاجني ,وبناء املالج ��ئ للم�شردين,
و�إغاث ��ة املنكوب�ي�ن ,ونحو ذلك يكافئه ��م ربنا جل وعال يف الدنيا ب� ��أن يعافيهم ,وميدهم
ب ��الأرزاق ,والأم ��ن ,لكن الحظ له ��م �أبد ًا يف ثواب الآخرة  ,ق ��ال تعاىل :ﮉ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ( ,)2ومن خالل هذا العر�ض يتبني
موق ��ف الإ�س�ل�ام من �أهل الكت ��اب � ،إذا فق�ضية �أهل الكت ��اب حم�سومة يف كتاب اهلل عز
وج ��ل ,ومبينة �أمت بيان ,ف�إنهم ي�شملهم وغريهم قول احل ��ق �سبحانه وتعاىل :ﮉ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ( ,) 3ف�إن ��ه ال ثن ��اء عليه ��م بعم ��ل �صال ��ح نافع ,وال

ينتفع ��ون ب�ش ��يء من �أعمالهم يف الآخرة �إن مل ي�ؤمنوا ببعث ��ة حممد ﷺ,وهذا �أمر مقرر ,قال
بيده ,ال ي�سمع ِبي �أحد م ��ن هذه الأمة َيهودي وال ن�صراين,
ﷺ ( :وال � ِ�ذي َنف� � ُ�س حممد ِ
ثم يمَوت ومل يُ�ؤمن بالذي �أر�سلت بِهِ �إال كانَ من �أ�صحاب النار)( ، )4وذلك لأن الدين
احل ��ق واحد ال يتعدد وهو دي ��ن الإ�سالم ,ولبيان هذه احلقيقة مل ي� ��أت الدين يف القر�آن
بغ�ي�ر الإف ��راد فلم يثن ومل يجمع ,فم ��ن اخلط�أ ال�شائع بل الفاح�ش ق ��ول بع�ضهم :زمالة
الأدي ��ان� ,أو املقارب ��ة بني الأديان ,ونحو ذلك ,فكل هذا ن ��اجت عن �سوء فهم وجهل .واهلل
�أعلم .
((( ( )4الن�ساء .124

(((	ال عمران .85
(((	البقرة. ٦٢ :
((( �أخرجه م�سلم يف كتاب الإميان ,باب وجوب �إميان �أهل الكتاب بر�سالة الإ�سالم (.)303/93/1
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الفصل األول

�أهل الكتاب بني الثناء عليهم والتحذير منهم :وحتته مبحثان :
المبحث األول

بيان الكتاب العزيز لبع�ض �أحوال �أهل الكتاب جتاه امل�سلمني
يح�س ��ن قبل بي ��ان ثناء الكتاب العزيز على طائفة من �أهل الكتاب ,ذكر بع�ض مما
بينه تعاىل لنا يف كتابه العزيز عنهم  ,فقد بينّ من �أحوالهم ال�شيء الكثري( ,)1ومما ُبينّ
لن ��ا من �أحوالهم �أنه ��م لن ير�ضوا عنا �أبد ًا 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

الآي ��ة الكرمية كم ��ا يظهر فيها بيان حلقيقة مهمة تتعلق ب�أه ��ل الكتاب  ,وهي �أنهم
الير�ضيه ��م عنا �إال �إتباع ملته ��م  ,مهما حاول امل�سلمون �إر�ضاءهم بغري ذلك  ,واخلطاب
يف الآي ��ة و�إن كان موجه� � ًا للنب ��يﷺ لك ��ن املراد التحذي ��ر للأم ��ة؛ لأن اهلل تعاىل تكفل
بع�صمة نبيهﷺ عن �إتباع �أي ملة غري ملة الإ�سالم ,قال احلافظ ابن كثري -رحمه اهلل
ا�ض َي� � ٍة َع ْن َك �أَ َبدً اَ ،ف َد ْع َط َل َب َما
تع ��اىل� : -أي و َل ْي َ�س � ِ�ت ا ْل َي ُهو ُد َيا محُ َ َّم ُد َ -و اَل ال َّن َ�صا َرى ِب َر ِ
ُي ْر ِ�ض ِيه ْم َو ُي َوا ِف ُق ُه ْمَ ،و َ�أ ْق ِب ْل َع َلى َط َل ِب ِر َ�ضا اللهَّ ِ فيِ د َُعا ِئ ِه ْم ِ�إلىَ َما َب َع َث َك اللهَّ ُ ِب ِه ِمنَ الحْ َ ِّق,
ِوفي� � ِه َت ْه ِدي� � ٌد َو َو ِعي ٌد َ�ش ِدي ٌد ِل ْ أ
لُ َّم ِة َع ِن ا ِّت َبا ِع َط َرا ِئ ِق ا ْل َي ُه ��و ِد َوال َّن َ�صا َرىَ ،ب ْع َد َما َع ِلموا ِمنَ
ُ ِ ()3
الَ ْم َر ِ أل َّم ِته  ,وقال
اب َم َع ال َّر ُ�س ِولَ ،و ْ أ
ال�س َّن ِةِ ،ع َي ًاذا ِباللهَّ ِ ِمنْ َذ ِل َكَ ،ف� ��إِنَّ الخْ ِ َط َ
ا ْل ُق� � ْر� ِآن َو ُّ
ال�شوكاين -رحمه اهلل تعاىل  : -يف هذه الآية من الوعيد ال�شديد الذي ترجف له القلوب
وتت�صدع منه الأفئدة ،ما يوجب على �أهل العلم احلاملني حلجج اهلل �سبحانه ،والقائمني
ببي ��ان �شرائع ��ه ،ترك الدهان لأهل الب ��دع املتمذهبني مبذاهب ال�س ��وء ،التاركني للعمل
بالكتاب وال�سن ��ة ،امل�ؤثرين ملح�ض الر�أي عليهما ,ف�إن غالب ه�ؤالء و�إن �أظهر قبو ًال و�أبان
(((

و�سي�أتي املزيد يف هذه امل�س�ألة يف الف�صل الثاين  ,املبحث الأول �ص .30

((( البقرة. ١٢٠ :
((( تف�سري القر�آن العظيم  403/1بت�صرف .
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من �أخالقه لين ًا ال ير�ضيه �إال اتباع بدعته ،والدخول يف مداخله ،والوقوع يف حبائله ،ف�إن
فع ��ل الع ��امل ذلك بعد �أن علمه اهلل من العلم ما ي�ستفيد ب ��ه �أن هدى اهلل هو ما يف كتابه
و�سن ��ة ر�سوله ،ال ما ه ��م عليه من تلك البدع التي هي �ضاللة حم�ض ��ة ،وتقليد على �شفا
جرف هار ،فهو �إذ ذاك ماله من اهلل من ويل وال ن�صري .)1( ,
ومما بينه لنا تعاىل من �سيئ مكنونهم وكذلك املنافقني ما جاء يف قوله تعاىل:ﭽﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ( ,)2وغ�ي�ر ذلك من

الآيات الكرمية يف هذا املعنى ,فاملقام مقام متثيل ال مقام ب�سط ,ومما ينبغي �أن ُيعلم �أن
اهلل تعاىل قد بالغ يف حتذيره للم�سلمني من �سيء ما يكنه �أهل الكتاب جتاههم من عداء
بالغ ,ومكر وكيد مت�أ�صل فيهم جتاه امل�سلمني  ,لأجل دينهم  ,ومل ُير حتذير كهذا  ,ففيه
تنبيه وحتذير جلي لكل غافل �أو متغافل �أن العداء لأجل الدين باق ما بقي املتعاديان كل
عل ��ى دينه ,و�سي�أت ��ي يف الف�صل الثاين يف املبحثني الأول والثاين زيادة بيان لبالغ ما هم
عليه من الكفر  ,وملا يكنونه للم�ؤمنني من عظيم البغ�ض  ,وبالغ الكراهية .
المبحث الثاني

الثناء على �أهل الكتاب يف القر�آن �إمنا هو يف حق من �أ�سلم منهم ال مطلقا
لق ��د وردت يف الكتاب العزيز �آيات كرمي ��ة �أ�شرت �إليها يف التمهيد  ,فيها ثنا ٌء عطر
عل ��ى طائفة من �أه ��ل الكتاب ,ومدح جلميل �صفاتهم ,كم ��ا يف قوله تعاىل  :ﮉ ﮬ ﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ(  ,) 3وكم ��ا يف قول ��ه تع ��اىل:
ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
((( فتح القدير  ,158/1بت�صرف . .
((( الن�ساء .89
((( �آل عمران.115-113:
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﭼ (  , ) 1وكم ��ا ق ��ال تع ��اىل يف �سي ��اق اخلرب عن طائفتي �أه ��ل الكتاب :
ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮊ(  ,) 2وكما يف قوله تعاىل:ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ (.) 3

والآي ��ات يف هذا املعنى كثرية جد ًا ,وقد قدم ��ت �أن مما مل يختلف فيه املف�سرون �أن
َمن �أثنى اهلل تعاىل عليهم يف هذه الآيات وما جاء يف معناها مما يحمل ثنا ًء على طائفة
م ��ن �أه ��ل الكتاب  ,ف�إنهم قوم م�سلمون �آمن ��وا بعي�سى ثم �آمنوا مبحمد ﷺ وهو مانقله
الإم ��ام الطربي رحمه هلل عن جملة م ��ن املف�سرين ورجحه كما تقدم ( ,)4فقد �أ�سند عن
قت ��ادة(- )5رحم ��ه اهلل تع ��اىل -عند قول ��ه تع ��اىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﮈ( , )6فق ��ر�أ حتى بل ��غ :ﭽ ﭤﭥ ﭦﮈ ،قال :هم �أنا�س من
�أه ��ل الكت ��اب كانوا على �شريع ٍة من احلق مما جاء به عي�سى ،ي�ؤمنون به وينتهون �إليه ,فلما
بعث اهلل نبيه حممدًا ﷺ � ،ص َّدقوا به و�آمنوا به ،وعرفوا �أن الذي جاء به هو احلق ،ف�أثنى
(((
(((
(((
(((
(((

�آل عمران. ١٩٩ :
املائدة.85-82 :

الق�ص�ص . 55 – 52

تقدم �ص . 8
قت ��ادة ب ��ن دعامة بن قتادة ب ��ن عزيز ال�سدو�سي وقيل :قتادة بن دعامة ب ��ن عكابة ،حافظ الع�صر قدوة
املف�سري ��ن واملحدثني� ،أبو اخلطاب ال�سدو�سي ،الب�صري ،ال�ضرير ،الأكمه ,قال الإمام �أحمد ابن حنبل:
قت ��ادة �أحف ��ظ �أه ��ل الب�صرة  ,وكان م ��ن علماء العربي ��ة تويف �سن ��ة 118هـــــ ينظر� :سري �أع�ل�ام النبالء
( ،)207/5طبقات احلفاظ لل�سيوطي (.)103/54
((( املائدة. 82 :
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�آيات الثناء على طائفة من �أهل الكتاب

عليهم ما ت�سمعون ,ثم ع ّقب الطربي رحمه اهلل قائ ًال :وال�صواب يف ذلك من القول عندي:
أقرب
نبي اهلل -ﷺ -يجدهم � َ
�أنّ اهلل تع ��اىل و�صف �صفة ق ��وم ﭽ ﯟﯠ ﯡﮈ ﯢ � ،أن ّ
ي�سم لن ��ا �أ�سماءهم ,وقد يجوز �أن يكون �أريد
النا� ��س ِودادًا لأهل الإميان باهلل ور�سوله ،ومل ِّ
�اب النجا�شي ,ويجوز �أن يكون �أريد به قو ٌم كانوا على �شريعة عي�سى ،ف�أدركهم
بذل ��ك �أ�صح � ُ
()1
الإ�سالم ف�أ�سلموا  ,ملا �سمعوا القر�آن وعرفوا �أنه احلق ،ومل ي�ستكربوا عنه  ,قلت � :إذا هم
,فو�ص َفهم بقول ��ه  (:ن�صارى ) �أي يف ذلك الوقت ,وعلى هذا تتابع املف�سرون
ق ��وم م�سلمون َ
()2
رحمهم اهلل تعاىل  ,قال �أبو الليث ال�سمرقندي رحمه اهلل� :إمنا �أراد الذين هم الن�صارى
يف ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا �أقل مظاهرة على امل�ؤمنني ،و�أ�سرع �إجابة للإ�سالم(.)3
اخلالف بني املف�سرين فيمن ت�شمله هذه الآيات الكرمية:

قد وقع اخلالف بني املف�سرين فيمن ت�شمله هذه الآيات الكرمية على ر�أيني :
الأول � :أن ه ��ذه الآي ��ات كلها يف عموم َم ��نْ �أ�سلم من الن�صارى دون من مل ي�سلم  ,وهو قول
�أبي بكر الرازي( ,)4وهو املفهوم من كالم الكثري من املف�سرين كالطربي و�أبي الليث ال�سمرقندي
وابن عطية وابن �أبي حامت ( ) 5واملاوردي ( )6والواحدي ( ) 7والقرطبي ( ) 8وغريهم (.) 9
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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جامع البيان ( )501/10خمت�صر ًا.
�أب ��و اللي ��ث ال�سمرقندي احلنفي ن�صر بن حممد بن �إبراهيم الإمام الفقي ��ه احلنفي �أبو الليث ال�سمرقندي
�صاحب كتاب الفتاوى تويف �سنة 375هــــــ .ينظر :تاريخ الإ�سالم ( ,)1061/6الوايف بالوفيات (.)54/47
بحر العلوم (.)434/1
�أب ��و بكر الرازي �أحمد بن علي احلنفي الإمام ،العالم ��ة ،املفتي ،املجتهد ،علم العراق� ،أبو بكر �أحمد بن
عل ��ي الرازي ،احلنفي� ،صاحب الت�صانيف .وكان مع براعت ��ه يف العلم ذا زهد وتعبد ،عر�ض عليه ق�ضاء
الق�ضاة فامتنع منه .ينظر� :سري �أعالم النبالء (.)340/16
ق ��ال :هُ ُم ا ْل َو ْف ُد ا َّل ِذي ��نَ َجا ُءوا َم َع َج ْع َف ٍر َو�أَ ْ�ص َحا ِب ِه ِمنْ َ�أ ْر ِ�ض الحْ َ َب َ�ش� � ِةَ -و ُر ِو َي َعنْ َع َطاءٍ َن ْح ُو َذ ِل َك ,ونقل
َع ِن ا ْب ِن َع َطاءٍ َعنْ �أَ ِبي ِه َق َالَ :ما َذ َك َر اللهَّ ُ ِب ِه ال َّن َ�صا َرى ِمنْ َخيرْ ٍ َف�إِنمَّ َ ا ُي َرا ُد ِب ِه ال َّن َج ِا�ش ُّي َو�أَ ْ�ص َحا ُبهُ ,تف�سري
ابن �أي حامت .1183 /4
ق ��ال رحم ��ه اهلل  :لي� ��س هذا على العموم  ,و�إمنا هو خا�ص  ,وفيه ق ��والن� :أحدهما :عنى بذلك النجا�شي
و�أ�صحاب ��ه لمَ َّ ��ا �أَ ْ�س َل ُموا  ,قاله ابن عبا� ��س  ,و�سعيد بن جبري .والثاين� :أنهم قوم م ��ن الن�صارى كانوا على
احل ��ق متم�سك�ي�ن ب�شريع ��ة عي�س ��ى عليه ال�سالم َ ,ف َل َّم ��ا ُب ِعثَ حمم ��دﷺ �آمنوا به  ,قاله قت ��ادة  ,تف�سري
املاوردي النكت والعيون .58/2
قال رحمه اهلل :يعني :ال َّنجا�شي ووفده الذين قدموا من احلب�شة على ر�سول اهللﷺ و�آمنوا به ومل يرد
جميع ال َّن�صارى  ,ا لوجيز . 331 /1
ومل يذكر غريه ,اجلامع لأحكام القر�آن .257/6
املحرر الوجيز  .340/4ونحى نحوه البغوي  , 85/2وغريهم.
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين
الثاين � :أن �صدرها �أي قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮈ ( , )1يف

عم ��وم الن�صارى بغ�ض النظر عن دخولهم الإ�س�ل�ام من عدمه ,وهو ماجوزه الزجاج (,)2
ونحى نحوه من املف�سرين البي�ضاوي ( ) 3و�أبو حيان والآلو�سي( , ) 4وغريهم .
فه ��ذان ر�أي ��ان للمف�سرين يف امل�س�ألة  ,فمن نظ ��ر �إىل ُ
ماختمت به الآيات وهو قوله
تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  ,رجح الأول� ,أي �أنها يف امل�سلمني منهم فقط ,ومن نظر
�إىل �صدر الآيات وبدايتها ف�إنه �أدل على القول الثاين  ,ولعل هذا الثاين هو الأظهر ,ومع
ذلك ف�إنه ال يرفع عنهم املعرة ب�إ�صرارهم على رف�ض الدخول يف الإ�سالم  ,واليلزم منه
ا�ست�ساغة مذهبهم و�إقرارهم عليه ,
وقد قدمت �أنه ال خالف بني املف�سرين يف �أن هذه الآية وماجاء يف معناها �إمنا نزلت
يف النجا�ش ��ي ( ,)5و�أ�صحاب ��ه� ,أو يف وفد جن ��ران الذين قدموا على ر�س ��ول اهللﷺ ( ,) 6وقد
تتابع املف�سرون يف ذكر الروايات التي فيها �أنهم وفد جاءوا للنبي �صلى عليه و�سلم ف�سمعوا
من الآيات ما رقت له قلوبهم � ,أ�سند ابن كثري  -رحمه اهلل  -عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل
عنهما  -قال  :نزلت هذه الآيات يف النجا�شي و�أ�صحابه ،الذين حني تال عليهم جعفر بن
�أب ��ي طال ��ب باحلب�شة القر�آن بكوا حتى �أخ�ضلوا ( )7حلاهم ,وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه
الآية مدنية ،وق�صة جعفر مع النجا�شي قبل الهجرة ..وا�ستطرد ابن كثري يف ذكر الروايات
عن جمله من مف�سري ال�سلف رحمهم اهلل تعاىل يف ذلك( , )8وقال القرطبي -رحمه اهلل
((( املائدة.82 :
َ
للم�شرك َني من اليه ��ود ،ويكون قولهَ ( :و�إِذاَ
َ
َ
((( وجائ ��ز �أن يكون ُي ْعنى ِبه الن�ص ��ا َرى لأنهم كانوا �أقل مظاهرة
ِ
َ�سمِ ُع ��وا َما �أُ ْن ِز َل �إِلىَ ال َّر ُ�س ِول) ,على معنى َ
ي�س َني َو ُر ْه َبا ًنا)  ،معاين القر�آن للزجاج
(ذ ِل َك ِب� ��أَنَّ ِم ْن ُه ْم ِق ِّ�س ِ
.200/2
((( �أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل .140/ 2
(((	البحر املحيط , 6/4وروح املعاين .3/7
((( �أ�صحم ��ة النجا�ش ��ي ملك احلب�شة �أ�سلم يف عهد النبيﷺ و�أح�سن �إىل امل�سلم�ي�ن الذين هاجروا �إىل �أر�ضه،
و�أخب ��اره معهم ومع كف ��ار قري�ش الذين طلبوا منه �أن ي�سلم �إليهم امل�سلم�ي�ن م�شهورة ،وتويف ببالده قبل فتح
مكة ،و�صلى عليه النبيﷺ باملدينة ،وكرب عليه �أربع ًا  ,ينظر� :أ�سد الغابة ( ,)252/1الإ�صابة (.)349/1
((( انظر ما تقدم �ص . 18 ,8
((( �أي بلوها بالدموع .ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر (.)43/2
((( تف�سري ابن كثري ( , )166/3وجملة الروايات مفادها �أن الآيات نزلت يف قوم من �أهل الكتاب �أ�سلموا .
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 :فنزل ��ت فيهم ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﮊ (,)1يعن ��ي وف ��د النجا�ش ��ي وكان ��وا
�أ�صح ��اب ال�صوامع  ,وقال �سعيد بن جب�ي�ر  :و�أنزل اهلل فيهم �أي�ضا ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(� ,) 2إىل قوله :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ .)4( )3( ,

قل ��ت  :فثبت باالتفاق �أنه ال ثناء يف الآي ��ات على الن�صارى يف جانب االعتقاد ماداموا
على دينهم ,مامل ُي�سلموا  ,ف�إن �أ�سلموا ف�إن لهم ما للم�سلمني وعليهم ما عليهم .واهلل �أعلم .
المبحث الثالث

املقارنة بني الن�صارى واليهود ماداموا على دينهم حيال امل�سلمني
ر�أى جمل ��ة م ��ن املف�سري ��ن �أن الآيات الكرمية فيها دلي ��ل على �أن الن�صارى من
حي ��ث اجلمل ��ة � -أي ما داموا على ن�صرانيته ��م � -إمنا هم �أح�سن حا ًال من اليهود  ,قال
�أب ��و حي ��ان :هم �أل�ي�ن عريكة( ,)5و�أق ��رب ود ًا  ,ومل ي�صفهم بالود �إمن ��ا جعلهم �أقرب من
اليه ��ود وامل�شركني ،وهي �أمة لهم الوفاء واخلالل الأربع التي ذكرها عمرو بن العا�ص يف
�صحيح م�سلم( ,)6ويعظمون من �أهل الإ�سالم من ا�ست�شعروا منه دين ًا و�إميان ًا ،ويبغ�ضون
�أه ��ل الف�سق ،ف�إذا �ساملوا ف�سلمهم �ص ��اف ،و�إذا حاربوا فحربهم مدافعة ،لأن �شرعهم ال
ي�أمرهم بذلك. )7( ،
((( املائدة. 82 :
((( الق�ص�ص. ٥٢ :
((( الق�ص�ص. ٥٤ :
(((	اجلامع لأحكام القر�آن . 252/6
(((	العريكة :الطبيعة .وفالن لني العريكة� ،إذا كان �سل�س ًا .ينظر :ال�صحاح (.)1599/4
((( �أخرجه م�سلم يف كتاب الفنت ,باب تقوم ال�ساعة والروم �أكرث النا�س ( .)7382/176/8وفيه عن عمرو:
ا�س ِع ْندَ ِف ْت َن� � ٍةَ ،و�أَ ْ�س َر ُع ُه ْم ِ�إ َفا َق ًة َب ْعدَ ُم ِ�صي َب ٍةَ َ ،و�أ ْو َ�ش ُك ُه ْم َك َّر ًة َب ْعدَ
�إِنَّ فِيهِ � ْ�م لخَ ِ َ�ص اًال َ�أ ْر َب ًعا� :إِ َّن ُه ْم َ ألَ ْح َل ُم ال َّن ِ
َ
وك .
َف َّر ٍة َو َخيرْ ُ هُ ْم لمِ ِْ�س ِك ٍني َو َي ِت ٍيم َو َ�ض ِع ٍ
يفَ ،و َخ ِام َ�س ٌة َح َ�س َن ٌة َجمِ ي َل ٌةَ :و�أ ْم َن ُع ُه ْم ِمنْ ُظ ْل ِم المْ ُ ُل ِ
قال النووي معنى َ :و�أَ ْو َ�ش ُك ُه ْم َك َّر ًة َب ْعدَ َف َّر ٍة ,يعني �سرعان ما يرجعون �إن كان يف حرب كرة يكر بعدما فر
 ,وفيه مدح لهم بال�شجاعة لأن اجلبان هو الذي يفر وال يكر  , .املنهاج .23/18
(((	البحر املحيط (.)6/4
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ق ��ال احلاف ��ظ ابن كث�ي�ر رحمه اهلل تع ��اىل � :أي ا َّل ِذينَ َز َع ُم ��وا �أَ َّن ُه � ْ�م َن َ�صا َرى ِمنْ
ل ْ�سلاَ ِم َ َو�أ ْه ِل� � ِه فيِ الجْ ُ ْم َل ِةَ ،و َما َذ َ
اك ِ�إ اَّل
�أَ ْت َب ��ا ِع المْ َ ِ�س ِيح َو َع َل ��ى ِم ْن َه ِاج ِ�إنجْ ِ ي ِل ِهِ ،ف ِيه ْم َم َو َّد ٌة ِل ْ ِ إ
لمِ َ ��ا فيِ ُق ُلو ِب ِه ْم�ِ ،إ ْذ َكا ُنوا َع َلى ِد ِين المْ َ ِ�س ِيح ِمنَ ال ِّر َّق ِة َوال َّر�أْ َف ِةَ ،ك َما َق َ
ال َت َعالىَ  :ﭽ ﮌ ﮍ
اليمْ َ ِن َف َ�أ ِد ْر
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ( , )1وَفيِ ِكتَا ِب ِه � ْ�مَ :م ��نْ َ�ض َر َب َك َع َلى َخدِّ َك َْ أ
وع ��ا فيِ ِم َّل ِت ِه ْم؛ َو ِل َه َذا َق � َ
�ال َت َعالىَ  :ﭽ ﯣ ﯤ
َل� � ُه َخ� � َّد َك َْ أ
ال ْي َ�س َر َ ,و َل ْي� � َ�س ا ْل ِقت َُال َم ْ�ش ُر ً
ي�سونَ َ -وهُ ْم
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ �أَ ْيُ :ي َ
وج� � ُد ِف ِيه � ُ�م ا ْل ِق ِّ�س ُ
ُخ َط َبا�ؤُهُ ْم َو ُع َل َما�ؤُهُ ْمَ ،وال ُّر ْه َبانُ َ :ج ْم ُع َر ِاه ٍبَ ،وهُ َو :ا ْل َعا ِبدُُ .م ْ�ش َت ٌّق ِمنَ ال َّر ْه َب ِة.)2( ،
وقد ج ��اء يف �سياق قوله تع ��اىل ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ا�س ِمنْ �أَ ْه � ِ�ل المْ ِ َل ِل المْ ُ َخا ِل َف ِة
ﯟﯠ ﯡﯢﭼ  ,م ��ا ذكره املف�سرون  :وامل ��راد �أَ ْق َر َب ال َّن ِ
ل ْ�س�َلماَ ِم َ ,والمْ ُ� � َرا ُد ِبال َّن َ�صا َرى هُ َنا هم ا ْل َبا ُقونَ َع َلى ِدي � ِ�ن ال َّن ْ�ص َرا ِن َّي ِة اَل محَ َ ا َل َة ،وما ذلك
ِل ْ إِ
�إال لل�ي�ن جانبه ��م وقلة غ ّل قلوبهم  ,ولأن من مذهب اليهود� ،أنه يجب �إي�صال ال�شر �إىل من
خالف دينهم ب�أي طريق كان ،من القتل ونهب املال ونحوهما )3( ،وهو عند الن�صارى حرام
 ,فح�ص ��ل الف ��رق ,كذلك ال يزال يوجد فيهم من يختار دين الإ�سالم ،ويتبني له بطالن ما
كان ��وا عليه ،وهم �أقرب من اليهود وامل�شرك�ي�ن �إىل دين الإ�سالم ولكرثة اهتمام الن�صارى
بالعلم والرتهب ،مما يدعو �إىل قلة البغ�ضاء واحل�سد ،ولني العريكة ،كما �أ�شري �إليه بقوله
تع ��اىل( :ﯣﯤﯥ ﯦﯧ) �أي :كونهم �أقرب مودة للم�ؤمنني ِب�أَنَّ ِم ْن ُه ْم
�أي :ب�سب ��ب �أن منهم ِق ِّ�س ِي�س َني �أي علماء َو ُر ْهبان� � ًا �أي ع ّباد ًا متجردينَ ,و�أَ َّن ُه ْم ال َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ
�أي :يتوا�ضعون لوداعتهم وال يتكربون كاليهود  ,ويف الآية دليل على �أن الإقبال على العلم،
والإعرا�ض عن ال�شهوات ،والرباءة من الكرب -حممود .و�إن كان ذلك من كافر.
ث ��م وردت جملة م ��ن التعليالت والأ�سباب الت ��ي لأجلها كان الن�ص ��ارى �أقرب مود ًة
للم�ؤمنني منها ما ي�صح �أن ين�ساق على الن�صارى ما داموا على منهاج كتابهم ومل ي�سلموا
وع َّبادًا يف ال�صوامع متعبدين ,
(م ْن ُه ْم ِق ِّ�س ِ
كقول ��ه ِ
ي�س َني َو ُر ْه َبا ًنا) �أي :علماء متزهدينُ ،
((( �أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل .140/ 2
((( تف�سري ابن كثري . 166/3
َ
هم بقتله� .أخرج �أ ُبو َّ
ال�ش ْيخ َوا ْبن
((( وقد روى ابن مردويه عن �أبي هريرة مرفوعا :ما خال
ّ
يهودي مب�سلم �إال ّ
م ْر َد َو ْي ��ه َع ��ن �أبي هُ َر ْي َرة َق َالَ :ق َال َر ُ�سول اهلل �صلى اهلل َع َل ْي ِه َو�سلم ماخال َي ُهو ِد ّي بمِ ُ �سلم ِ�إ اَّل هم بقتْله َفيِو
لفظ� :إِ اَّل ح َّدث َنف�سه بقتْله
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ق ��ال العلماء  :والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ،ويزيل عنه ما
في ��ه من اجلفاء والغلظ ��ة ،فلذلك ال يوجد فيهم غلظة اليه ��ود ،و�شدة امل�شركني ,ومنها:
(�أنه ��م ال َي ْ�س َت ْك�ِبُرِ ُ ونَ )�أي :لي� ��س فيهم تكرب وال عت ��و عن االنقياد للح ��ق ،وذلك موجب
لقربهم من امل�سلمني ومن حمبتهم ،ف�إن املتوا�ضع �أقرب �إىل اخلري من امل�ستكرب .
وم ��ن هذه الأ�سباب والتعليالت ما ال ي�صلح �أن ُي ّن ��زل �إال على َمن كان م�سلم ًا منهم
كقول ��ه تع ��اىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭼ �أي  :حمم ��د -ﷺ � -أثر ذلك يف قلوبهم وخ�شعوا له ،وفا�ضت �أعينهم ب�سبب ما
�سمعوا من احلق الذي تيقنوه ،فلذلك �آمنوا و�أقروا به فقالوا:
( َر َّب َن ��ا � َآم َّنا َفا ْك ُت ْب َنا َم َع َّ
ال�ش ِاه ِدينَ ) وه ��م �أمة حممد ﷺ ،ي�شهدون هلل بالتوحيد،
ولر�سله بالر�سالة و�صحة ما جاءوا به ،وي�شهدون على الأمم ال�سابقة بالت�صديق والتكذيب.
فك�أنه ��م ِليم ��وا على �إميانهم وم�سارعتهم فيه ،فقالواَ ( :و َما َل َنا ال ُن ْ�ؤ ِمنُ ِباللهَّ ِ َو َما
ال�صالحِ ِ �ي َ�ن ) �أي :وما الذي مينعنا
َجا َء َن ��ا ِمنَ الحْ َ � ِّ�ق َو َن ْط َم ُع َ�أنْ ُي ْد ِخ َل َن ��ا َر ُّب َنا َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
م ��ن الإميان ب ��اهلل ،واحلال �أنه قد جاءنا احل ��ق من ربنا ،الذي ال يقب ��ل ال�شك والريب،
ونحن �إذا �آمنا واتبعنا احلق طمعنا �أن يدخلنا اهلل اجلنة مع القوم ال�صاحلني ،ف�أي مانع
مينعن ��ا؟ �ألي�س ذلك موجب� � ًا للم�سارعة واالنقياد للإميان وع ��دم التخلف عنه  ,قال اهلل
تعاىلَ ( :ف�أَ َثا َب ُه ُم اللهَّ ُ بمِ َ ا َقا ُلوا) �أي :مبا تفوهوا به من الإميان ونطقوا به من الت�صديق
باحل ��ق ( َج َّن ٍات تجَ ْ � ِ�ري ِمنْ تحَ ْ ِت َها الأ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َذ ِل � َ�ك َجزَ ا ُء المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ)  ,وهذه
ال�صف ��ات على ما تقدم نزل ��ت يف الن�صارى الذين �آمنوا مبحمد ﷺ ،كالنجا�شي وغريه
ممن �آمن منهم (  ,)1ونحى نحوه غري واحد كما هو ر�أي الآلو�سي(.)2
قل ��ت :وعلى كل حال ال ي�ؤخذ من الآيات التهوين من �ضالل الن�صارى ما داموا على
الن�صرانية ,وال ُي�سلم ما نقلته عن �أبي حيان مما يفهم منه الثناء عليهم ببع�ض ال�صفات
من حيث اجلملة ,ف�إنه -رحمه اهلل  -قد ا�ستدرك على نف�سه فقال  :قال بع�ضهم ولي�س
عل ��ى ظاه ��ره � -أي الثناء , -و�إمن ��ا املراد �أنهم �أكرث �أ�سباب م ��ودة من اليهود وذلك ذم
((( حما�سن الت�أويل , 226 /4والتحرير والتنوير  , 6/7 .و ت�سري الكرمي الرحمن . 242 /1
((( روح املعاين .3/7
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لهم ،ف�إن من كرثت �أ�سباب مودته كان تركه للمودة �أفح�ش (.)1
قل ��ت  :باعتقادي �أن ��ه مل يخالف ال�صواب من قال �إن تل ��ك ال�صفات التي ذكروها
ف�إنه ��ا الوج ��ود لها على �أر�ض الواق ��ع اليوم  ,بل امل�شاهد �أن عداءه ��م للم�سلمني يزاحم
عداء اليهود( ,)2فرمبا كانت تلك ال�صفات موجودة فيهم قبل حتريفهم لكتابهم  ,فهم
حينئذ ن�صارى يف ذلك الوقت املتقدم .
ق ��ال �صاح ��ب الإعالم رحم ��ه اهلل :فه� ��ؤالء  -يعني من اثن ��ى اهلل عليهم  -الذين
عرفوا �شرعة امل�سيح عليه ال�سالم وعلموا ما عهد �إليه من نعت حممد خري الأنام فبادروا
لت�صديقه  ,ومل ميكنهم العدول عن طريقه(,)3و�سي�أتي مزيد بيان لهذه امل�س�ألة(.) 4

(((	البحر املحيط . 6/4
((( ق ��ال البغوي :عداوة الن�صارى للم�سلمني كاليهود يف قتله ��م امل�سلمني ،و�أ�سرهم وتخريب بالدهم وهدم
م�ساجدهم و�إحراق م�صاحفهم  ,انظر تف�سري البغوي  85/3و�سي�أتي �ص 28
(((	الإعالم مبا يف دين الن�صارى من الف�ساد والأوهام و�إظهار حما�سن الإ�سالم (.)178
((( انظ ��ر م ��ا قال ��ه ابن كثري رحمه اهلل تعاىل �ص (  , ) 26وما قاله �أب ��و بكر الرازي �ص ( ) 18وما�سي�أتي
عنه وعن ابن كثري �ص (.) 27 , 26
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الفصل الثاني

�أهل الكتاب بني دوام الكفر والعداء للم�ؤمنني :وحتته مبحثان
المبحث األول

ال داللة يف �آيات الكتاب العزيز على التهوين من كفر �أهل الكتاب
اعل ��م -رحمك اهلل� -أنه رمبا ُي�ستدل مبا �سبق �إيراده من الآيات يف الف�صل ال�سابق
الت ��ي حملت ثنا ًء عل ��ى من �أ�سلم من �أهل الكتاب ولي�س مطلق� � ًا ,كما بينته ,رمبا ُا�ستدل
وحمل ��ت خالف ماحتتمل ,وما �إىل ذلك مما قد
به ��ذه الآيات على خالف ماتدل عليه ُ ,
ُيتو�ص ��ل م ��ن خالله �إىل التهوين من كفر �أهل الكت ��اب� ,أو ال�شك يف كفرهم� ,أو ت�صحيح
مذهبه ��م ,ونحوه وق ��د �أ�شرت �إليه يف التمهي ��د  ,فمن اعتقد ذلك فق ��د �أتى بناق�ض من
نواق�ض الإ�سالم (.) 1
وه ��ذا �أمر خطري ينبغي حتذير النا�س م ��ن الوقوع يف مثله� ,سيما مع كرثة اجلهل,
وات�س ��اع الدعاي ��ة الإعالمي ��ة لزمال ��ة الأدي ��ان� ,أو الأخ ��وة الإن�سانية� ,أو غ�ي�ر ذلك من
الدعاي ��ات ,والإدعاءات التي ُيهدف من ورائها متييع العقيدة ,وعدم التفريق بني النا�س
باعتب ��ار انتماءاتهم الفكرية ,جه ًال �أو جتاه ًال للن�صو�ص التي فيها بيان �أنه ال م�ساواة بني
امل�ؤمن�ي�ن والكافرين ,كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ( ,)2وكم ��ا يف قوله تعاىل ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﭼ( ,)3وغ�ي�ر ذل ��ك من الآيات الكثرية يف هذا املعن ��ى ,ثم ل ُيعلم �أن اهلل تعاىل
((( ونواق� ��ض الإ�س�ل�ام ع�ش ��رة -1 :ال�شرك يف عب ��ادة اهلل تعاىل -2 .من جع ��ل بينه وب�ي�ن اهلل و�سائط يدعوهم
وي�س�ألهم ال�شفاعة ويتوكل عليهم -3 .من مل يك ّفر امل�شركني �أو �شك يف كفرهم �أو �صحح مذهبهم كفر -4 .من
اعتق ��د �أن ه ��دي غري النبيﷺ �أكم ��ل من هديه� ،أو �أن حكم غ�ي�ره �أح�سن من حكمه ،كالذي ��ن يف�ضلون حكم
الطواغيت على حكمه ،فهو كافر -5 .من �أبغ�ض �شيئا مما جاء به الر�سول ﷺ ولو عمل به فقد كفر -6 .من
ا�سته ��ز�أ ب�ش ��يء من دين الر�سولﷺ �أو ثوابه �أو عقابه كفر -7 .ال�سحر ،ومنه ال�صرف والعطف -8 .مظاهرة
امل�شرك�ي�ن ومعاونته ��م على امل�سلمني -9 .من اعتقد �أن بع� ��ض النا�س ي�سعه اخلروج عن �شريعة حممدﷺ فهو
كافر -10 .الإعرا�ض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به كما يف نواق�ض الإ�سالم للعالمة ابن باز .2
�ص. ٢٨ :
(((
القلم. ٣٦ – ٣٥ :
(((
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الدكتور /علي بن حميد ال�سناين
ال ��ذي �أثن ��ى على طائفة م ��ن �أهل الكتاب هو تع ��اىل الذي ق ��ال يف جميعهم :ﮋ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ ( ,)1وقب ��ل ذلك قال �آمر ًا

مبجانبة طريقة اليهود والن�صارى:

ﮋﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ ﮊ ( ,)2ق ��ال الإم ��ام اب ��ن كثري رحمه
اهلل تعاىل يف �سياق الرد على من زعم من النحاة �أن (ال) يف قوله تعاىل :ﮉ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳﮈ زائ ��دة  ,ق ��ال� :إمنا جيء به ��ا لت�أكيد النفي ،لئ�ل�ا يتوهم �أنه معطوف
عل ��ى ﮋﭫﭬﭭ ﭮﮊ ,وللتفرق بني الطريقتني ،لتجتنب كل منهما ؛ ف�إن طريقة
�أه ��ل الإمي ��ان م�شتملة عل ��ى العلم باحلق والعمل ب ��ه ،واليهود فقدوا العم ��ل ،والن�صارى
فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغ�ضب لليهود ،وال�ضالل للن�صارى ،لأن من علم وترك ا�ستحق
الغ�ض ��ب ،بخالف م ��ن مل يعلم ,والن�صارى ملا كانوا قا�صدين �شيئ ًا لكنهم ال يهتدون �إىل
طريق ��ه ،لأنهم مل ي�أتوا الأمر من بابه ،وهو اتب ��اع الر�سول احلق� ،ضلوا ،وكل من اليهود
والن�صارى �ضال مغ�ضوب عليه ،لكن �أخ�ص �أو�صاف اليهود الغ�ضب كما قال فيهم :ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (, ) 3و�أخ� ��ص �أو�صاف الن�صارى ال�ضالل كما قال تعاىل :ﭽ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ( ,)4وبه ��ذا جاءت الأحاديث
والآث ��ار ,وذل ��ك وا�ض ��ح ب�ي�ن(� , )5إذ ًا البد م ��ن �إعمال كل ن� ��ص يف مو�ضعه ,وقد بني
تع ��اىل م ��ن خالل الأو�صاف العطرة التي �أعقب ��ت الثناء على طوائف من �أهل الكتاب
�أنه ��م حازوا م ��ن الأعمال ال�صاحلة �أف�ضلها و�أزكاها كم ��ا يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﭼ ( ,)6وكم ��ا يف
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املائدة. 68 :
الفاحتة . 7 :

املائدة.٦٠ :
املائدة. ٧٧ :

تف�سري القر�آن العظيم  ,141/1بت�صرف .

املائدة.85 – 83 :
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قول ��ه تع ��اىل ﭽﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭼ( . ) 1قل ��ت:
�إذ ًا ه� ��ؤالء هم من �أهل الكتاب باعتبار ما�سبق �أو يف ذلك الوقت � ,أما بعد ما ات�صفوا به
بع ��د ذلك م ��ن الإميان والدخول يف الإ�سالم فهم �إذ ًا من جملة امل�ؤمنني وهلل احلمد� ,إذ
الري ��ب �أن من كان كم ��ا و�صفه تعاىل مبثل هذا الو�صف العاط ��ر املذكور يف هذه الآيات
فهو م�ؤمن �صالح �صادق.
ق ��ال �أب ��و بكر ال ��رازي  :من اجله ��ال من يظن �أن يف ه ��ذه الآي ��ة – �أي التي حملت
ثن ��ا ًء  -مدح� � ًا للن�صارى و�إخب ��ار ًا ب�أنهم خري م ��ن اليهود ،ولي�س كذل ��ك لأن ما يف الآية
م ��ن ذل ��ك �إمنا هو �صفة قوم ق ��د �آمنوا باهلل وبالر�سولﷺ ,يدل علي ��ه ما ذكره يف ن�سق
الت�ل�اوة من �إخبارهم عن �أنف�سهم بالإميان ب ��اهلل وبالر�سول ،ومعلوم عند كل ذي فطنة
�صحيح ��ة �أمعن يف مقالت ��ي الطائفتني �أن مقالة الن�صارى �أقبح و�أ�ش ��د ا�ستحال ًة و�أظهر
ف�س ��اد ًا من مقالة اليه ��ود ،لأن اليهود تق ��ر بالتوحيد يف اجلمل ��ة ,و�إن كان فيهم م�شبهة
ببع� ��ض ما اعتقدته يف اجلملة من التوحيد بالت�شبيه ,انتهى كالم �أبي بكر الرازي رحمه
اهلل( ,) 2وتعقب ��ه �أب ��و حي ��ان قائال  :الظاه ��ر ما قاله املف�س ��رون غريه م ��ن �أن الن�صارى
عل ��ى اجلمل ��ة �أ�صلح حا ًال م ��ن اليهود( ,) 3وذكر م ��ا ف�ضل به الن�صارى عل ��ى اليهود من
ك ��رم الأخالق ،والدخ ��ول يف الإ�سالم �سريع ًا ،ولي�س ال ��كالم وارد ًا ب�سبب العقائد ،و�إمنا
ورد ب�سب ��ب االنفع ��ال للم�سلم�ي�ن ،و�أما قوله  :لأن ما يف الآية م ��ن ذلك �إمنا هو �صفة قوم
ق ��د �آمنوا ب ��اهلل وبالر�سول¸ لي�س كما ذك ��ر ،بل �صدر الآية يقت�ض ��ي العموم لأنه قال :ﭽ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﭼ ( ,)4ث ��م �أخرب �أن من
هذه الطائفة العلماء والزهاد ومتوا�ضعني و�سريعي ا�ستجابة للإ�سالم وكثريي بكاء عند
�سم ��اع القر�آن ،واليهود بخالف ذلك والوجود ُي�صدق قرب الن�صارى من امل�سلمني وبعد
اليه ��ود  ,ذلك ب�أن منهم ق�سي�سني ورهبان ًا و�أنهم ال ي�ستكربون الإ�شارة ,بذلك �إىل �أقرب
املودة عليه� ،أي منهم علماء وعباد و�أنهم قوم فيهم توا�ضع وا�ستكانة ،ولي�سوا م�ستكربين
واليهود على خالف ذلك( .)5قلت :وهذا الذى نحاه �أبو حيان من �أن الن�صارى �أح�سن حا ًال
((( الق�ص�ص. 53 :
((( �أحكام القران للج�صا�ص .564 /2
((( وقد تقدمت �أقوال املف�سرين يف هذه امل�س�ألة �ص ( .) 22 , 21
(((	املائدة . 82
((( البحر املحيط  , 6/4بت�صرف .
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م ��ن اليهود من حيث اجلملة و�أن الثناء عليهم يف الآية ينال بع�ضه طائفة من الن�صارى وهم
عل ��ى ن�صرانيتهم  ,هذا �أحد القولني املتقدمني ع ��ن املف�سرين( , )1لكن الراجح والعلم عند
اهلل ه ��و �أن ��ه ال ثناء يف الآية على الن�صارى ما داموا عل ��ى دينهم( ,) 2ونحوه ما ذهب �إليه ابن
عطي ��ة م ��ن �أن �صدر الآية عام يف الن�صارى  ,وقوله :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭼ ,عام يف
م ��ن �آمن م ��ن القادمني من �أر�ض احلب�ش ��ة� ،إذ لي�س كل الن�صارى يفع ��ل ذلك ،بل هم الذين
بعثه ��م النجا�شي لريوا النب ��ي ﷺ وي�سمعوا ما عنده ،فلما ر�أوه وت�ل�ا عليهم القر�آن فا�ضت
�أعينهم من خ�شية اهلل تعاىل ،انتهى(.)3
وق ��ال البغ ��وي رحم ��ه اهلل تع ��اىل قول ��ه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﭼ( ,) 4مل ي ��رد به جميع الن�صارى لأنهم يف عداوتهم للم�سلمني
كاليه ��ود يف قتله ��م امل�سلم�ي�ن ،و�أ�سره ��م وتخريب بالده ��م وهدم م�ساجده ��م و�إحراق
م�صاحفه ��م ،ال وال كرام ��ة لهم ،بل الآية فيمن �أ�سلم منهم مث ��ل النجا�شي و�أ�صحابه(,)5
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل تعاىل :
ال َمي ��ان ِباللهَّ َو اَل وع ��د َل ُهم بالنجاة م ��ن ا ْل َع َذاب
َو َل ْي� � َ�س فيِ َه � َ�ذا مدح ِلل َّن َ�ص ��ا َرى ِب ْ إِ
ا�س ِت ْح َقاق ال َّث َواب َو ِ�إنمَّ َ ا ِفي ِه �أَنهم �أقرب َم َو َّدة (.) 6
َو ْ
اعل ��م �أن ��ه مما قد يتك�أ عليه يف التهوين من �ضالل الن�صارى ما جاء يف قوله تعاىل :

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ( ,) 7فق ��د

ُا�ست ��دل به ��ذه الآية ب� ��أن الف�ضل لهم عل ��ى امل�سلمني  ,م ��ع جتاهل ن�سخ ه ��ذه الآية  ,قال
الطاهر بن عا�شور( - )8رحمه اهلل :-
(((	انظره فيما تقدم �ص . 19 ,18
((( انظر نحوه قد �سبق �ص . 23
(((	البحر املحيط ( ,)340 /4املحرر الوجيز البن عطية (.)227/2
((( املائدة. 82 :
((( تف�سري البغوي ( , )85/3بت�صرف .
((( دقائق التف�سري .66 /2
((( �آل عمران. ٥٥ :
((( حممد الطاهر بن عا�شور :رئي�س املفتني املالكيني بتون�س و�شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتون�س .مولده ووفاته
ودرا�ست ��ه به ��ا .عني (عام � )1932شيخ ��ا للإ�سالم مالكيا  ,وه ��و من �أع�ضاء املجمع�ي�ن العربيني يف دم�شق
والقاهرة .له م�صنفات عدة منها التحرير والتنوير تويف �سنة 1393هـــــــ .ينظر :الأعالم (.)174/6
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وامل ��راد بالذي ��ن اتبعوه :احلواري ��ون ومن اتبعه بع ��د ذل ��ك� ،إىل �أن ن�سخت �شريعته
مبجيء حممد-ﷺ .)1(-
ومن املف�سرين من يرى �أن الفوقية لأتباع عي�سى -عليه ال�سالم  -على غريهم �إمنا
ي�شار بها �إىل �أتباعه بعد نزوله قبل يوم القيامة ,قال ال�شوكاين رحمه اهلل تعاىل:
وق ��د ثب ��ت يف الأحاديث ال�صحيح ��ة(� )2أن عي�سى -علي ��ه ال�سالم -ين ��زل يف �آخر الزمان
فيك�سر ال�صليب ،ويقتل اخلنزير ،وي�ضع اجلزية ،ويحكم بني العباد بال�شريعة املحمدية ،ويكون
امل�سلمون �أن�صاره و�أتباعه �إذ ذاك ،فال يبعد �أن يكون يف هذه الآية �إ�شارة �إىل هذه احلال(.)3
قلت :و على كل حال ومهما يكن ف�إنه الي�ؤخذ من الآيات التهوين من كفر الن�صارى� ,أو
�إقرارهم على حالهم� ,أو ال�شك �أنهم على �ضالل و ُبعد عن طريق احلق ,بل غاية ما قد يفهم
م ��ن �آية املائ ��دة :ﭽﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﭼ( ,) 4
وما جاء يف معناها �أنهم من حيث اجلملة �أقرب �إىل قبول احلق ,والدخول يف الإ�سالم من
اليهود� ,أما ما داموا على كفرهم فهم يف ُبعد عن احلق ,منغم�سون يف ال�ضالل عياذ ًا باهلل,
كما �أ�شرت �إليه فيما تقدم يف غري ما مرة ,و�صدق اهلل تعاىل القائل:
ﮉﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮈ(. )5
ق ��ال العالم ��ة ابن باز رحمه اهلل تع ��اىل  :و�أهل الكتاب يجتمع ��ون مع غريهم من
الكف ��ار با�سم الكفر وال�شرك؛ فهم كفار وم�شركون كعباد الأوثان ,وع ّباد النجوم ,وع ّباد
الكواكب ,و�سائر الكفرة وامللحدين(.)6

(((	التحرير والتنوير (.)206/3
((( �أخرجه البخاري يف كت ��اب املظامل والغ�صب ,باب ك�سر ال�صليب وقتل اخلنزير ( ,)2476/136/3وم�سلم
يف كتاب الإميان ,باب نزول عي�سى بن مرمي  -عليه ال�سالم  -حاكم ًا ب�شريعة نبيناﷺ (.)155/135/1
((( فتح القدير ( ,)396/1وراجع للمزيد اجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح (.)31/2
((( املائدة.82 :
((( �آل عمران. 85 :
https://www.binbaz.org.sa/noor/1694

76

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

)(6

الدكتور /علي بن حميد ال�سناين

المبحث الثاني

دوام عداوة �أهل الكتاب للم�ؤمنني
ومم ��ا ه ��و فرع عن املبحث ال�سابق الذي هو بيان ع ��دم التهوين من كفر �أهل الكتاب
فهم كذلك ي�ضمرون بالغ العداء للم�ؤمنني  ,والآيات يف هذه كثرية من �أظهرها قوله تعاىل:

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ * ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ * ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ( , )1هذا ال�سياق
املبارك ت�ضمن تنبيه امل�ؤمنني �إىل بع�ض احلقائق املهمة جتاه خمالفيهم يف الدين :
احلقيق��ة الأوىل � :أن الع ��داء احلقيق ��ي وكذلك املحبة احلقيق ��ة �إمنا يكون ذلك
لأج ��ل الدين ,فم ��ن احبك لأجل دينك فمحبت ��ه لك �صادقة  ,وم ��ن �أبغ�ضك لأجل دينك
فبغ�ض ��ه حقيقي ب ��اق ما دمتا كل على دين ��ه ,و�إن ظهر خالف ذلك فه ��و خداع ومتويه ,
فعل ��ى امل�ؤمن �أن يكون فطن ًا والينخدع بزخ ��رف القول  ,و�صدق اهلل �إذ يقول :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ(�,)3()2إذ ًا الع ��داوة لأج ��ل الدين ال�سبيل لزوالها �إال
بالتخلي عن الدين عياذا باهلل ,
ك � ��ل ال � � �ع � � ��داوة ق � ��د ت� ��رج� ��ى م ��ودت� �ه ��ا

�إالع� � � ��داوة م ��ن ع � ��اداك يف ال ��دي ��ن !.

احلقيق��ة الثاني��ة  :نه ��ي امل�ؤمن�ي�ن البالغ عن الرك ��ون �إىل �أولئ ��ك املخالفني و�أن
يتخذوا منه ��م م�ست�شارين م�ؤمتنني على �أحوال واو�ض ��اع امل�ؤمنني  (:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ)  ,فه ��ذا زجر للم�ؤمنني �أن يتخ ��ذوا بطانة من املنافقني من �أهل الكتاب وغريهم
يظهرونهم على �سرائرهم �أو يولونهم بع�ض الأعمال الإ�سالمية  ,وذلك �أنهم هم الأعداء
(((
(((
(((

�آل عمران. ١٢٠ – ١١8 :
البقرة١٢٠ :

انظر ما نقلته عن ال�شوكاين -رحمه اهلل تعاىل  -عند �إيراد هذه الآية �ص .17
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الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغ�ضاء  ,ومن �أ�صلح بطانته فقد �أراد اهلل به خري ًا ,
"ما َب َعثَ ُ
ا�ست َْخ َل َف ِمنْ َخ ِلي َفة
ومن �ساءت بطانته فقد غوى  :يف ال�صحيح َ
اهلل ِمنْ َن ِبي َوال ْ
ال�سو ِء َوتحَ ُ ُّ�ض ُه
ِ�إ اَّل َكا َن � ْ�ت َل ُه ِب َطا َنت َِانِ :ب َطا َن ٌة َت�أْ ُم ُر ُه ِبالخْ ِري وتحَ ُ ُّ�ض� � ُه َع َل ْي ِهَ ،و ِب َطا َن ٌة َت�أْ ُم ُر ُه ِب ُّ
وم َمنْ َع َ�صم ُ
ابَ ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهُ� :إِنْ َهاهُ َنا
اهلل " (, ) 1و ِق َيل ِل ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
َع َل ْي ِهَ ،والمْ َ ْع ُ�ص ُ
احلريةَ ،حا ِف ٌظ َكا ِت ٌبَ ،ف َل ِو ات ََّخ ْذ َت ُه َكا ِت ًبا؟ َف َق َالَ :ق ِد ات ََّخ ْذتُ �إِ ًذا ِب َطا َن ًة ِمنْ
ُغالما ِمنْ �أَ ْه ِل ِ
()2
ُون المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني
د ِ
احلقيق��ة الثالثة � :أن �أولئك املخالف�ي�ن للم�ؤمنني يف الدين مع بالغ بغ�ضهم ف�إنهم
�أه ��ل �سعي د�ؤوب يف �سبيل �إحلاق الأذى بامل�ؤمنني ح�سد ًا وحقد ًا ( ,ﮇ ﮈ ﮉ ) �أي:
ال ُي َق ِّ�ص ��رون يف طل ��ب اخلب ��ال ،وال َي َدعون جهدهم يف م�ضرتكم ،فعل ��ى امل�ؤمنني �إذ ًا �إن
ي�أخذوا حذرهم و�أن يتحرزوا لينجوا .
احلقيقة الرابعة � :أن ما �أظهره �أولئك املخالفون من عداء ظاهر للم�ؤمنني ف�إن ما
ي�ضمرونه �أ�شد  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
وه � َ�ذا َ�ش�أْنُ �أهل املكر  ,ف�إنهم ُي ْظ ِهرون ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني الإميانَ َوالمْ َ َو َّد َةَ ،وهُ ْم
ﮜ ﮝ ﮞﭼ َ ,
فيِ ا ْل َب ِاط � ِ�ن ِب ِخلاَ ِف َذ ِل َك ِم ��نْ ُك ِّل َو ْج ٍهَ ،ك َما َق َ
ال َت َعالىَ ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ) َ ,و َذ ِل � َ�ك �أَ َ�ش� � ُّد ا ْل َغ ْي ِظ َوالحْ َ َن ِق ،قال �أبو حيان َ :ولمَ َّا َذ َك َر َت َعالىَ َما ا ْن َط َو ْوا َع َل ْي ِه ِمنْ
ِو َدا ِد ِه � ْ�م َع َن ِت المْ ُ ْ�ؤ ِم ِننيََ ،وهُ َو ِ�إ ْخ َبا ٌر َعنْ ِف ْع ٍل َق ْل ِب � ٍّ�يَ ،ذ َك َر َما �أَ ْنت ََج ُه َذ ِل َك ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َق ْل ِب ُّي ِمنَ
وب
ا ْل ِف ْع ِل ا ْل َب َدنيِ ِّ َ ،وهُ َوُ :ظ ُهو ُر ا ْل ُب ْغ ِ�ض ِم ْن ُه ْم ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني يف �أَ ْق َوا ِل ِه ْمَ ،ف َج َم ُعوا َبينْ َ َك َر َاه ِة ا ْل ُق ُل ِ
الَ ْل ُ�س ِنُ .ث َّم َذ َك َر �أَنَّ َما َ�أ َب َط ُنو ُه ِمنَ َّ
الي � َ�ذا ِء ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني َوا ْل ُب ْغ ِ�ض َل ُه ْم �أَ ْع َظ ُم
ال�ش ِّر َو ْ ِإ
َو َب � َ�ذ َاذ ِة ْ أ
ْ ()3
ممِ َّ��ا ظَهَرَ مِنْهُمْ فق ��ال :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ �أَ ْي �أَ ْكثرَ ُ ممِ َّ ا َظ َه َر ِمن َها , ,قلت :
لك ��ن اهلل تعاىل طمئن عباده امل�ؤمنني فق ��ال :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
�أَ ْيَ :م ْه َما ُك ْنت ُْم تحَ ْ ُ�سدُونَ َع َل ْي ِه المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني َو َي ِغ ُ
يظ ُك ْم َذ ِل َك ِم ْن ُه ْمَ ،ف ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ ُم ّتم ِن ْع َم َت ُه
ني و ُم َكم ٌل ِدي َنهُ ،و ُم ْع ٍل كلمتَه َو ُم ْظ ِه� � ٌر دي َنهَ ،ف ُمو ُتوا �أَ ْنت ُْم ِب َغ ْي ِظ ُك ْم ﭽ ﯙ
َع َل ��ى ِع َبا ِد ِه المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
((( �صحيح البخاري باب املع�صوم من ع�صم اهلل  125 /8برقم ( )6611من حديث �أَ ِبي َ�سعِيدٍ ا ُ
خل ْدرِيِّ .
(� )2أخرج ��ه اب ��ن �أبي حامت يف تف�سريه ( , )550/2ورواه اب ��ن �أبي �شيبة يف امل�صنف ()658/8

من طريق �أبي حيان التيمي به  ,ورواه عبد بن حميد يف تف�سريه كما يف الدر (.)300/2
((( البحر املحيط . 318 /3
((( املرجع ال�سابق .
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ �أَ ْي :هُ � � َو َع ِلي� � ٌم بمِ َ ا َت ْن َط� � ِوي َع َل ْي ِه َ�ض َما ِئ ُر ُك ْم ،و ُتك ُّن ��ه َ�س َرائ ُر ُكم ِمنَ
ا ْل َب ْغ َ�ض ��ا ِء َوالحْ َ َ�س � ِ�د َوا ْل ِغ ِّل ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِننيََ ،وهُ َو مجُ َ ازِي ُك ْم َع َل ْي� � ِه فيِ ال ُّد ْن َيا ِب�أَنْ ُي ِر َي ُك ْم ِخلاَ َف َما
اب َّ
وج َل ُك ْم
ُت�ؤَ ِّم ُل ��ونَ  ،وَفيِ ْال ِآخ� � َر ِة ِبا ْل َع َذ ِ
ال�ش ِد ِيد فيِ ال َّنا ِر ا َّل ِتي �أَ ْنت ُْم َخا ِل� �دُونَ ِفي َهاَ ،فلاَ ُخ ُر َ
ِم ْن َه ��ا .فه ��ذا مبلغ عظيم يف حتذير امل�ؤمنني ِ�إ ْذ َك َ�ش � َ�ف اللهَّ ُ تعاىل لهم َد َخا ِئ َل َمنْ َح ْو َل
َاب�َ ،أتمَ َّ َك ْ�ش ٍف ،وذلك يف الت َّْح ِذي� � ُر ِمنَ اِال ْغترِ َا ِر ِب ِه ْمَ ،وال َّن ْه ُي َع ِن
المْ ُ ْ�س ِل ِم�ي َ�ن ِمنْ َ�أ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ال ْل َقا ِء �إِ َل ْي ِه ْم ِبالمْ َ َو َّد ِة(.)1
ْ إِ
احلقيق��ة اخلام�سة � :أن اله ��دف الأ�سا�س لأولئك الناقمني �إمنا هو �صد امل�سلمني
عن دينهم ,لأنهم يعلمون يف قرارة �أنف�سهم �أن الدين احلق �إذا قام يف نفو�س امل�ؤمنني فلن
يبق لأولئك وجود ,و�إن متكنوا من �صد امل�سلمني عن دينهم ف�ستكون لهم ال�صولة واجلولة
 ,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( , )2قال �أبو حيان -رحمه اهلل تعاىل :-وهذا �إخبار من اهلل

للم�ؤمن�ي�ن بفرط ع ��داوة الكفار ،ومباينتهم لهم ،ودوام تلك الع ��داوة ،و�أن قتالهم �إياكم
معل ��ق ب�إمكان ذلك منهم لكم ،وقدرتهم على ذل ��ك( , )3قلت :لكنهم لن ي�ستطيعوا ب�إذن
اهلل تعاىل  ,ف�إن اهلل تعاىل قد طمئن امل�ؤمنني بقوله (ﮕ ﮖﮗ ) ,قال يف فتح القدير
عن ��د ورود ه ��ذا ال�ش ��رط  :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ
ا ْب ِت � َ�دا ُء كَلاَ ٍم َيت ََ�ض َّمنُ ْ ِإ
ع� � َّز َو َج َّلِ -ل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني ِب�أَنَّ َه�ؤُ اَل ِء ا ْل ُك َّفا َر اَل َيزَ ا ُلونَال ْخ َبا َر ِمنَ اللهَّ ِ َ
ال ْ�س�َلِاَ ِم ِ�إلىَ ا ْل ُك ْف ِر �إن ا�ستطاعوا
ُم ْ�ست َِم ِّري ��نَ َع َل ��ى ِقتَا ِل ُك ْم َو َع َدا َو ِت ُك ْم َح َّت ��ى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ِن ْ ِ إ
ذل ��ك وته ّي�أ له ��م منكم ،والتقيد ِب َه َذا َّ
ا�س ِت ْب َعا ِد تمَ َ ُّك ِن ِه ْم
ال�ش� � ْر ِط (ﮕ ﮖﮗ ) م�ش ِع� � ٌر ِب ْ
ِم ��نْ َذ ِل � َ�كَ ،و ُق ْد َر ِت ِه ْم َع َل ْيه( , )4جاء يف زه ��رة التفا�سري :والتعبري بـ " �إنْ " يفيد ال�شك يف
قدرتهم ،بل فيه داللة على عدم قدرتهم على ذلك �أو ا�ستبعاد ذلك(. )5
((( انظ ��ر اب ��ن كث�ي�ر  , 108 /2التحري ��ر والتنوي ��ر  , 65/4 :اللب ��اب البن ع ��ادل , 490 /5تي�سري الكرمي
الرحمن .144 /1
(((	البقرة. ٢١٧ :
((( البحر املحيط .159/2
((( فتح القدير 250 /1
((( زهرة التفا�سري  ,691/3بت�صرف .
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�آيات الثناء على طائفة من �أهل الكتاب

المبحث الثالث

�إيجاب الإ�سالم للعدل مع �أهل الكتاب
ولتعل ��م �أنه رغم بال ��غ التحذير من عدائهم ومكنوناتهم ف�إن ��ه تعاىل قد �أمر بالعدل
معه ��م ,وعدم الوق ��وع يف خيانتهم وغدرهم  ,حتى ولو كانوا حمارب�ي�ن للم�سلمني  ,قال
تعاىل  :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ(.)1
ق ��ال العالمة ال�شنقيط ��ي( )2رحمه اهلل تعاىل :نهى اهلل امل�سلمني يف هذه الآية الكرمية �أن
يحملهم بغ�ض الكفار لأجل �أن �صدوهم عن امل�سجد احلرام يف عمرة احلديبية �أن يعتدوا على
امل�شركني مبا ال يحل لهم �شرعا( , )3قلت :ويف �سياق الأمر باحرتام العهد معهم يقول ﷺ :
«من قتل مُعاهدًا مل يَرح رائحة اجلنة ,و�إن ريحها توجد من م�سريةِ �أربعني عامًا"(. )4
وم ��ن �أروع الأمثل ��ة يف لزوم العدل مع كل �أحد ويف كل حال ولو كان ممن نبغ�ض  ,ما
ج ��اء يف ق�ص ��ة عبد اهلل بن رواحه  -ر�ضي اهلل عن ��ه  -حينما بعثه ر�سول اهلل ﷺ �إىل
يه ��ود خيرب( )5ليخر�ص( )6ثمر نخيله ��م ,ف�أرادوا �أن ير�شوه لريف ��ق بهم ,فغ�ضب وقال :
"لق ��د جئتكم يامع�شر اليهود من عن ��د �أحب اخللق �إيل -يق�صد الر�سول ﷺ  ,-ولأنتم
ي ��ا مع�شر اليه ��ود �أبغ�ض �إ ّ
يل من عددكم من القردة واخلنازير ,وال يحملني حبي لر�سول
()7
اهلل ﷺ وبغ�ضي لكم على ترك العدل فيكم ,قالوا بهذا قامت ال�سموات والأر�ض " .
(((	املائدة. 2 :
((( حمم ��د الأم�ي�ن ب ��ن حممد املخت ��ار بن عب ��د القادر اجلكن ��ي ال�شنقيط ��ي :مف�س ��ر مدر�س من علم ��اء �شنقيط
(موريتانيا)  .ولد وتعلم بها .وحج ( )1367وا�ستقر مدر�سا يف املدينة املنورة ثم الريا�ض و�أخريا يف اجلامعة
الإ�سالمية باملدينة ( )1381وتويف مبكة� .سنة 1393هـــــــــ .له كتب ،منها (�أ�ضواء البيان يف تف�سري القر�آن  -و
(منع جواز املجاز  -ط) و (منهج ودرا�سات لآيات الأ�سماء وال�صفات) .ينظر :الأعالم.)45/6( .
((( �أ�ضواء البيان (.)328/1
ً
((( �أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية ,باب �إثم من قتل معاهدا بغري جرم ( 99/4ح.) 3166
(((	الناحي ��ة امل�شهورة بينها وبني املدينة م�سرية �أيام ،وه ��ي ت�شتمل على ح�صون ،ومزارع ونخل كثري ،ينظر:
الأماكن للهمداين .)420( :وهي اليوم تقع على طريق تبوك ال�سريع .
(((	اخلر� ��ص :حزر ما على النخل م ��ن الرطب مترا .وقد خر�صت النخل .واال�س ��م اخلر�ص بالك�سر .ينظر:
ال�صحاح (.)1035/3
((( �أخرج ��ه مال ��ك يف املوط�أ يف كتاب امل�ساقاة ( ,)2398/277/2و�أحم ��د يف امل�سند (,)14953 /210/23
واحلديث �صححه الألباين .ينظر :غاية املرام (.)264
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وق ��د �ض ��رب ال�سلف ال�صالح �أروع الأمثلة يف الوف ��اء والعدل وعدم اخليانة حتى مع
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
الأعداء  ,فعن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه – َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم:
الَ َما َن َة ِ�إلىَ َم ِن ا ْئ َت َم َن َك َو اَل ت َُخنْ َمنْ َخا َن َك" (.)1
«�أَ ِّد ْ أ
وذكر ابن كثري رحمه اهلل تعاىل يف تف�سريه قال َ :كانَ ُم َعا ِو َي ُة َي ِ�س ُري فيِ �أَ ْر ِ�ض ال ُّر ِوم،
الَ َم ُد َغزَ اهُ ْمَ ،ف ِ�إ َذا َ�ش ْي ٌخ َع َلى
َو َكانَ َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُه ْم �أَ َم ٌدَ ،ف َ�أ َرا َد َ�أنْ َي ْد ُن َو ِم ْن ُه ْمَ ،ف�إِ َذا ا ْن َق َ�ضى ْ أ
َدا َّب� � ٍة َي ُق � ُ
�ول :اللهَّ ُ َ�أ ْكبرَ ُ اللهَّ ُ �أَ ْكبرَ ُ َو َفا ًء اَل َغ ْد ًرا� ،إِنَّ َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ ﷺ َق َالَ " :و َمنْ َكانَ َب ْي َن ُه
َو َبينْ َ َق ْو ٍم َع ْه ٌد َفلاَ يح َّلنَّ ُع ْق َد ًة َو اَل َي ُ�ش َّد َها َحتَّى َي ْن َق ِ�ض َي �أَ َمد َُها� ،أَ ْو َي ْن ِب َذ ِ�إ َل ْي ِه ْم َع َلى َ�س َواء"
َق َالَ :ف َب َل َغ َذ ِل َك ُم َعا ِو َي َةَ ،ف َر َج َعَ ،و ِ�إ َذا َّ
ال�ش ْيخُ َع ْم ُرو ْبنُ َع َب َ�س َةَ ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهُ. )2( ,
والأمثل ��ة كث�ي�رة متوافرة  ,وم ��ن املعلوم �أن عدل امل�سلمني حت ��ى مع خ�صومهم من
�أ�سباب انت�شار الإ�سالم .
اخلامتة

احلم ��د هلل رب العاملني ويل ال�صاحل�ي�ن ومبغ�ض الفاجرين ,و�أ�شهد �أن ال�إله �إال اهلل
املل ��ك احلق املب�ي�ن� ,إله الأولني والآخرين ,وباعث النا� ��س �أجمعني ,ال�شريك له والند وال
مثي ��ل ,و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله �أف�ض ��ل املر�سلني وحجته على العاملني� ,صلى اهلل
عليه وعلى �آله الطيبني ,و�صحبه الغر امليامني ,حملوا لنا هذا الدين ,وحازوا من املناقب
مامل يك ��ن مبقدور غريهم من الأتباع الأولني والالحقني ,ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم ما
تتابع النريان ,وتعاقب امللوان ,وبعد :فقد تو�صلت يف ختام البحث �إىل النتائج التالية:
1 .1الثن ��اء ال ��وارد عل ��ى طائفة من �أهل الكت ��اب �إمنا هو ثناء عل ��ى الذين �أ�سلموا
منهم ف�آمن ��وا باهلل و�صدقوا بالر�سول ,فهم �أهل كتاب باعتبار ما�سبق� ,أما بعد
الإ�سالم فهم من جملة امل�سلمني.
((( �أخرج ��ه �أحم ��د  15424والرتم ��ذي  556 /3و�أبو داو�ؤد  290/3واحلاك ��م يف امل�ستدرك  53/2ح 2296
وقال �صحيح على �شرط م�سلم ومل يخرجاه  ,ووافقه الذهبي.
ال َم ُام �أَ ْح َم� � ُد
()111/4عنْ ُ�س َل ْي ِم ْب ِن َع ِام � ٍ�رَ ،و�أَخْ َر َج ُه عن غ�ي�ره �أبودَا ُودََ )2759(،والترِّ ِْم ِذ ُّي،
َ
((( �أخرج ��ه ْ إِ
:ح َ�س ��نٌ َ�ص ِحي ٌح  ,والن�سائ ��ي يف ال�سنن الكربى برق ��م( ,)8732وم�سند الطيال�سي برقم
( )1580وق ��ال َ
( ) 1155وغريهم  ,وانظر تف�سري القر�آن العظيم البن كثري . 79/4
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2 .2الحظ للن�صارى ماداموا على دينهم يف الثناء بل هو على �ضالل وبعد عن احلق.
3 .3ال ي�ؤخ ��ذ مما يفهم منه ثن ��اء على طائفة من �أهل الكتاب وه ��م امل�سلمون التهوين من
كف ��ر اهل الكت ��اب �أو ت�صحيح مذهبهم �أو ا�ست�ساغة م�سلكه ��م  ,فال ثناء عليهم بعمل
�صالح نافع ,وال ينتفعون ب�شيء من �أعمالهم يف الآخرة مامل ي�ؤمنوا ببعثة حممد ﷺ .
و�ص َّية ,وعظيم �أجر؛ لأنهم جمعوا بني الإميان
َاب له ُخ ُ�ص ِ
4 .4من �آمن من �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
مبا �أنزل على حممد ﷺ  ,ومبا �أنزل قبله .
5 .5الت�أكي ��د على خط�أ م�سلك �أه ��ل الكتاب اليحمل على ترك العدل معهم �أو الوقوع
يف ظلمهم,فالعدل منهج وطريقة امل�سلمني مع كل �أحد ويف كل حال.
6 .6الدي ��ن احل ��ق واحد ال يتعدد ,وه ��و دين الإ�سالم ,ولبيان ه ��ذه احلقيقة مل ي�أت
الدي ��ن يف الق ��ر�آن بغ�ي�ر الإفراد فلم يث ��ن ومل يجم ��ع ,فمن اخلط� ��أ ال�شائع بل
الفاح�ش قول بع�ضهم :زمالة الأديان� ,أو املقاربة بني الأديان ,ونحو ذلك .
7 .7تقري ��ر حقيقة �أن ال ��ود وال�صفاء القلبي واملحبة �إمنا يك ��ون ذلك بني امل�ؤمنني
بع�ضهم البع�ض دون غريهم ,واليعني ذلك ظلم الآخرين� ,أو بخ�سهم حقوقهم,
�أو اجلور يف التعامل معهم.
ه ��ا �أن ��ا قد ي�سر اهلل يل امتام ه ��ذا البحث املخت�صر ف�إن �أ�صب ��ت فمن اهلل  ,و�إن
�أخط�أت فمن نف�سي ومن ال�شيطان  ,وا�ستغفر اهلل من كل ذنب وخطيئة ,و�آخر دعوانا �أن
احلمد هلل رب العاملني .
قائمة امل�صادر واملراجع
 1 .1القران الكرمي .
�2 .2أح ��كام القر�آن � ,أحمد بن علي �أبو بكر الرازي اجل�صا�ص احلنفي املحقق :حممد �صادق
القمحاوي  -ع�ضو جلنة مراجعة امل�صاحف بالأزهر ال�شريف النا�شر :دار �إحياء الرتاث
العربي – بريوت .
�3 .3أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة :امل�ؤلف� :أبو احل�سن علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد
ب ��ن عبد الك ��رمي بن عب ��د الواحد ال�شيب ��اين اجلزري ،ع ��ز الدين ابن الأث�ي�ر (املتوفى:
630ه ��ـ) :املحق ��ق :علي حممد معو�ض  -ع ��ادل �أحمد عبد املوج ��ود :النا�شر :دار الكتب
العلمية :الطبعة :الأوىل �سنة الن�شر1415:هـ 1994 -م.
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4 .4الإ�صاب ��ة يف متيي ��ز ال�صحابة :امل�ؤلف� :أبو الف�ضل �أحمد ب ��ن علي بن حممد بن �أحمد بن
حج ��ر الع�سق�ل�اين (املتوفى852 :ه ��ـ) :حتقيق :ع ��ادل �أحمد عبد املوج ��ود وعلى حممد
معو�ض :النا�شر :دار الكتب العلمية – بريوت :الطبعة :الأوىل  1415 -هـ.
�5 .5أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن :امل�ؤلف  :حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد
الق ��ادر اجلكني ال�شنقيطي (املتوفى 1393 :ه ��ـ) :النا�شر  :دار الفكر للطباعة و الن�شر و
التوزيع بريوت – لبنان :عام الن�شر  1415 :هـ  1995 -مـ.
 6 .6الإع�ل�ام مبا يف دين الن�صارى من الف�ساد والأوه ��ام و�إظهار حما�سن الإ�سالم :امل�ؤلف:
�أب ��و عب ��د اهلل حممد ب ��ن �أحمد بن �أبي بكر ب ��ن فرح الأن�صاري اخلزرج ��ي �شم�س الدين
القرطب ��ي (املتوف ��ى671 :هـ) :املحق ��ق :د� .أحمد حج ��ازي ال�سقا :النا�ش ��ر :دار الرتاث
العربي – القاهرة
7 .7الأعالم :امل�ؤلف :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س ،الزركلي الدم�شقي
(املتوفى1396 :هـ)،
 8 .8اقت�ض ��اء ال�صراط امل�ستقيم ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم /تق ��ي الدين ابن تيمية احلراين
احلنبلي الدم�شقي)
9 .9املحقق :نا�صر عبد الكرمي العقل النا�شر :دار عامل الكتب ،بريوت
1010نا�شر :دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلام�سة ع�شر � -أيار  /مايو  2002م.
1111الأماك ��ن �أو م ��ا اتفق لفظه وافرتق م�سماه من الأمكن ��ة :امل�ؤلف� :أبو بكر حممد بن مو�سى
بن عثم ��ان احلازمي الهمداين ،زين الدين (املتوفى584 :ه ��ـ) :املحقق :حمد بن حممد
اجلا�سر :النا�شر :دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر :عام الن�شر 1415 :هـ
1212بح ��ر العل ��وم � ,أبو الليث ن�صر ب ��ن حممد بن �إبراهيم ال�سمرقن ��دي الفقيه احلنفي :دار
الن�شر  :دار الفكر – بريوت :حتقيق :د.حممود مطرجي.
1313تاري ��خ الإ�س�ل�ام َو َوفي ��ات امل�شاهري َوالأعالم :امل�ؤل ��ف� :شم�س الدين �أب ��و عبد اهلل حممد
ب ��ن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :ه ��ـ) :املحقق :الدكتور ب�شار ع ّواد
معروف :النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي :الطبعة :الأوىل 2003 ،م.
 1414التحري ��ر والتنوي ��ر «حتري ��ر املعنى ال�سدي ��د وتنوير العق ��ل اجلديد من تف�س�ي�ر الكتاب
املجي ��د" :امل�ؤل ��ف :حمم ��د الطاه ��ر بن حممد ب ��ن حممد الطاه ��ر بن عا�ش ��ور التون�سي
(املتوفى1393 :هـ) :النا�شر :الدار التون�سية للن�شر – تون�س� :سنة الن�شر 1984 :هـ.
1515تف�س�ي�ر القر�آن العظيم البن �أبي حامت � ,أبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن �إدري�س بن
املنذر التميمي ،احلنظلي ،الرازي ابن �أبي حامت ت 327 :هـ املحقق� :أ�سعد حممد الطيب
النا�شر :مكتبة نزار م�صطفى الباز  -اململكة العربية ال�سعودية .
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1616تف�س�ي�ر البح ��ر املحي ��ط :امل�ؤلف :حممد ب ��ن يو�سف ال�شه�ي�ر ب�أبي حي ��ان الأندل�سي :دار
الن�ش ��ر :دار الكت ��ب العلمي ��ة  -لبنان /ب�ي�روت  1422 -ه� �ـ  2001 -م ::الطبعة :الأوىل:
حتقيق :ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود  -ال�شيخ علي حممد معو�ض� ::شارك يف التحقيق
:د .زكريا عبد املجيد النوقي  ,د� .أحمد النجويل اجلمل.
1717تف�س�ي�ر القر�آن العظي ��م :امل�ؤلف� :أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�صري
ث ��م الدم�شقي (املتوفى774 :ه ��ـ) :املحقق� :سامي بن حممد �سالم ��ة :النا�شر :دار طيبة
للن�شر والتوزيع :الطبعة :الثانية 1420هـ 1999 -م.
1818تي�س�ي�ر الك ��رمي الرحم ��ن يف تف�سري كالم املن ��ان ,عبد الرحم ��ن بن نا�صر ب ��ن عبد اهلل
ال�سع ��دي (املتوفى1376 :هـ)املحقق :عب ��د الرحمن بن معال اللويحق  ,النا�شر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة الطبعة :الأوىل 1420هـ
 1919جام ��ع البي ��ان يف ت�أوي ��ل الق ��ر�آن :امل�ؤلف :حممد بن جري ��ر بن يزيد بن كث�ي�ر بن غالب
الآمل ��ي� ،أب ��و جعفر الط�ب�ري (املتوفى310 :هـ) :املحق ��ق� :أحمد حممد �شاك ��ر :النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة :الطبعة :الأوىل 1420 ،هـ  2000 -م.
2020اجلام ��ع لأح ��كام القر�آن :امل�ؤلف� :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري
اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي (املتوفى 671 :هـ)  :املحقق :ه�شام �سمري البخاري :النا�شر:
دار عامل الكتب ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية :الطبعة 1423 :هـ 2003 /م.
2121اجلام ��ع امل�سند ال�صحي ��ح املخت�صر من �أمور ر�س ��ول اهللﷺ و�سنن ��ه و�أيامه = �صحيح
البخ ��اري :امل�ؤلف :حمم ��د بن �إ�سماعيل �أب ��و عبداهلل البخاري اجلعف ��ي :املحقق :حممد
زه�ي�ر بن نا�ص ��ر النا�صر :النا�ش ��ر :دار طوق النج ��اة (م�صورة ع ��ن ال�سلطانية ب�إ�ضافة
ترقيم ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) :الطبعة :الأوىل1422 ،هـ.
2222اجل ��واب ال�صحيح مل ��ن بدل دين امل�سيح :امل�ؤل ��ف :تقي الدين �أبو العبا� ��س �أحمد بن عبد
احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن �أبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي
الدم�شقي (املتوفى728 :هـ) :حتقيق :علي بن ح�سن  -عبد العزيز بن �إبراهيم  -حمدان
بن حممد :النا�شر :دار العا�صمة ،ال�سعودية :الطبعة :الثانية1419 ،هـ 1999 /م.
2323دقائ ��ق التف�سري اجلام ��ع لتف�سري  ,تقي الدين �أب ��و العبا�س ابن تيمي ��ة احلراين احلنبلي
الدم�شقي ( :م�ؤ�س�سة علوم القر�آن  -دم�شق الطبعة :الثانية1404 ،
2424روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين :امل�ؤلف  :حممود الآلو�سي �أبو الف�ضل:
النا�شر  :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
احلمريى)
 2525الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار امل�ؤلف� :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم ِ
2626املحق ��ق� :إح�س ��ان عبا�س ,النا�شر :م�ؤ�س�سة نا�صر للثقافة  -بريوت  -طبع على مطابع دار
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ال�سراج الطبعة :الثانية 1980 ،م
2727زه ��رة التفا�سري ,حممد بن �أحمد بن م�صطفى ب ��ن �أحمد املعروف ب�أبي زهرة (املتوفى:
1394هـ) دار الن�شر :دار الفكر العربي �أعده لل�شاملة� /أبو �إبراهيم ح�سانني .
�2828س�ي�ر �أع�ل�ام النبالء :امل�ؤلف� :شم� ��س الدين �أبو عبد اهلل حممد ب ��ن �أحمد بن عثمان بن
َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :هـ) :املحقق :جمموعة من املحققني ب�إ�شراف ال�شيخ �شعيب
الأرنا�ؤوط :النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة :الطبعة الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م.
2929ال�صح ��اح ت ��اج اللغة و�صح ��اح العربية :امل�ؤلف� :أب ��و ن�صر �إ�سماعيل ب ��ن حماد اجلوهري
الفارابي (املتوفى393 :هـ) :حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار :النا�شر :دار العلم للماليني
– بريوت :الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
3030غاي ��ة املرام يف تخريج �أحادي ��ث احلالل واحلرام :امل�ؤلف :حمم ��د نا�صر الدين الألباين
(املتوفى1420 :هـ) :النا�شر :املكتب الإ�سالمي – بريوت :الطبعة :الثالثة – 1405هــــــ.
3131فتح القدير :امل�ؤلف :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�شوكاين اليمني (املتوفى1250 :هـ):
النا�شر :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دم�شق ،بريوت :الطبعة :الأوىل  1414 -هـ.
3232حما�س ��ن الت�أويل  ,حمم ��د جمال الدين بن حممد �سعيد بن قا�سم احل�ل�اق القا�سمي (املتوفى:
1332هـ) ت :حممد با�سل عيون ال�سود  ,دار الكتب العلميه  -بريوت ,ط  1418 -1هـ
3333املح ��رر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز :امل�ؤلف� :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد
الرحم ��ن بن متام بن عطية الأندل�سي املحاربي (املتوفى542 :هـ) :املحقق :عبد ال�سالم
عبد ال�شايف حممد :النا�شر :دار الكتب العلمية – بريوت :الطبعة :الأوىل  1422 -هـ.
3434م�سن ��د الإم ��ام �أحمد ب ��ن حنبل  ,امل�ؤل ��ف � :أحمد بن حنب ��ل :املحقق � :شعي ��ب الأرنا�ؤوط
و�آخرون :النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة :الطبعة  :الثانية 1420هـ 1999 ،م
3535امل�سن ��د ال�صحي ��ح املخت�ص ��ر بنقل العدل ع ��ن العدل �إىل ر�س ��ول اهللﷺ :امل�ؤل ��ف � :أبو
احل�س�ي�ن م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�ساب ��وري :املتوفى  261 :هـ :املحقق  :جمموعة
م ��ن :املحقق�ي�ن :النا�ش ��ر  :دار اجليل – بريوت :الطبع ��ة  :م�صورة م ��ن الطبعة الرتكية
املطبوعة يف ا�ستانبول �سنة  1334هـ.
3636مع ��اين القر�آن و�إعرابه لإبراهيم بن ال�س ��ري بن �سهل� ،أبو �إ�سحاق الزجاج (ت311 :هـ)
عامل الكتب – بريوت الطبعة الأوىل  1408هـ  1988 -م
3737مع ��امل التنزي ��ل يف تف�سري الق ��ر�آن = تف�سري البغ ��وي :امل�ؤلف :حميي ال�سن ��ة� ،أبو حممد
احل�سني بن م�سعود البغوي (املتوفى510 :هـ) :املحقق :حققه وخرج �أحاديثه حممد عبد
اهلل النم ��ر  -عثمان جمعة �ضمريية � -سليمان م�سلم احلر� ��ش :النا�شر :دار طيبة للن�شر
والتوزيع :الطبعة :الرابعة 1417 ،هـ  1997 -م.
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�آيات الثناء على طائفة من �أهل الكتاب

3838معجم اللغة العربية املعا�صرة :امل�ؤلف :د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر (املتوفى1424 :هـ)
مب�ساعدة فريق عمل :النا�شر :عامل الكتب :الطبعة :الأوىل 1429 ،هـ  2008 -م.
3939املل ��ل والنحل :امل�ؤلف� :أب ��و الفتح حممد بن عبد الكرمي بن �أبى بك ��ر �أحمد ال�شهر�ستاين
(املتوفى548 :هـ) :النا�شر :م�ؤ�س�سة احللبي.
4040موط�أ الإمام مالك :امل�ؤلف :مالك بن �أن�س بن مالك بن عامر الأ�صبحي املدين (املتوفى179 :هـ):
املحقق :ب�شار عواد معروف  -حممود خليل :النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة� :سنة الن�شر 1412 :هـ.
4141املنه ��اج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج� ,أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي
ت  676النا�شر دار �إحياء الرتاث بريوت  ,ط . 1292
4242النهاي ��ة يف غريب احلديث والأثر :امل�ؤلف :جمد الدين �أب ��و ال�سعادات املبارك بن حممد
ب ��ن حممد بن حمم ��د ابن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري اب ��ن الأثري (املتوفى606 :هـ):
النا�ش ��ر :املكتب ��ة العلمية  -بريوت1399 ،ه� �ـ 1979 -م :حتقيق :طاه ��ر �أحمد الزاوى -
حممود حممد الطناحي.
4343النك ��ت والعي ��ون  ,تف�سري امل ��اوردي � ,أبو احل�س ��ن علي بن حممد ب ��ن حممد بن حبيب
الب�ص ��ري البغ ��دادي ،ال�شهري باملاوردي ت450 :هـ املحق ��ق :ال�سيد ابن عبد املق�صود بن
عبد الرحيم ,النا�شر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان
4444نواق� ��ض الإ�سالم :امل�ؤلف :عبد العزيز بن عب ��د اهلل بن باز (املتوفى1420 :هـ) :النا�شر:
وزارة ال�ش� ��ؤون الإ�سالمي ��ة والأوق ��اف والدع ��وة والإر�ش ��اد  -اململكة العربي ��ة ال�سعودية:
الطبعة :الأوىل1410 ،هـ.
4545ال ��وايف بالوفي ��ات :امل�ؤلف� :صالح الدين خليل بن �أيبك بن عب ��د اهلل ال�صفدي (املتوفى:
764ه ��ـ) :املحق ��ق� :أحم ��د الأرنا�ؤوط وترك ��ي م�صطف ��ى :النا�شر :دار �إحي ��اء الرتاث –
بريوت :عام الن�شر1420:هـ2000 -م.
4646الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز �,أبو احل�سن علي بن �أحمد بن حممد بن علي الواحدي،
الني�ساب ��وري ،ال�شافع ��ي ت468 :هـ ,حتقي ��ق� :صفوان عدن ��ان داوودي  ,دار القلم  ,الدار
ال�شامية  -دم�شق ،بريوت
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

الفقهية المتعلقة
األحكام
ّ
بالعمالت اإللكترونية
(عملة بيتكوين منوذج ًا) – درا�سة فقهية مقارنة

الدكتور /عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب العقيل
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه بكلية ال�شريعة
باجلامعة الإ�سالمية
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الدكتور /عبد اهلل بن حممد العقيل

ملخ�ص بحث

البح ��ث ا�شتمل على مبحثني ،املبحث الأول حتدث عن درا�سة العملة االلكرتونية من حيث
التعري ��ف بها وحتديد ماهيتها وتاريخه ��ا ،مع ا�ستعرا�ض �سريع لتاري ��خ النقود ،ثم بينّ البحث
ط ��رق ا�ستعمال ه ��ذه العمالت يف الواق ��ع املعا�صر ،ومميزاته ��ا ،والفرق بينه ��ا وبني العمالت
الورقية ،واملخاطر التي حتيط التعامل بها ،و�أما املبحث الثاين فا�شتمل على الدرا�سة ال�شرعية
له ��ذه العمالت ،م ��ن حيث اعتباره ��ا �أثمان ًا ،وما يرتت ��ب على ذلك من جري ��ان الربا ،ووجوب
ال ��زكاة ،واحل ��د بال�سرقة م ��ن احلرز ،وحتديد احلرز له ��ذه العمالت ،كما ب�ّي�نّ البحث ،معنى
التعدين الذي يح�صل به �إنتاج العملة ،والتكييف ال�شرعي لهذا العمل ،وحكم �أخذ الأجرة عليه،
واملتاجرة بالأجهزة التي تقوم بالتعدين ،ثم خل�ص البحث بخامتة احتوت �أهم نتائج البحث.
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 احلم ��د هلل ،نحم ��ده ون�ستعين ��ه ون�ستغفره ،ونع ��وذ باهلل من �ش ��رور �أنف�سنا ومن
�سيئ ��ات �أعمالن ��ا ،من يهده اهلل فال م�ضل ل ��ه ،ومن ي�ضلل فال هادي ل ��ه ،و�أ�شهد �أال �إله
�إال اهلل وح ��ده ال �شري ��ك له ،و�أ�شه ��د �أن حممد ًا عبده ور�سوله� ،صل ��ى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه �أما بعد:
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الثمني و�سيل ��ة لتحقيق م�صالح النا�س ،وو�سيط ًا لتبادل
ف� ��إن اهلل عزوجل جعل املال
ّ
املنافع والأمالك بينهم ،و�شرع �سبحانه �أحكام ًا حتقق الفائدة ال�سامية من املال ،وحتفظه
من �أن يكون دُول ًة بني �أ�صحاب القوة وال ِغنى ،وترعى فيه حقوق الفقراء وامل�ساكني ،ف�أحل
وي�سر �سبلها قال تع ��اىل ﭿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭾ
اهلل البي ��ع والعق ��ود املتعلقة بتب ��ادل املنافع ّ
�سورة البقرة �آية ()٢٧٥؛ لأن حاجة الإن�سان تتعلق مبا يف يد �صاحبه ،و�صاحبه ال يبذله
بغري عو�ض ،ففي �شرع البيع وجتويزه �شرع طريق �إىل و�صول كل واحد منهما �إىل غر�ضه،
ودفع حاجته.
وح ّرم اهلل الربا حيث قال �سبحانه ﭿﭪ ﭫ ﭾ �سورة البقرة �آية ( ،)٢٧٥وقال
ج ��ل �ش�أنه ﭿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
عو�ض ،يزداد
ك�سب للمال بغري ٍ
ﯥ ﭾ �س ��ورة البقرة �آية (278و )279؛ لأن الربا ٌ

غنى بال م�شقة ،ويزداد الفقري به فقر ًا وح�سرة.
الغني ً
به ّ

و�أوج ��ب اهلل الزكاة وح�ض عل ��ى ال�صدقة ،فقال �سبحانه ﭿ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭾ

�س ��ورة البقرة �آي ��ة ()110؛ حماية حلقوق م�ستحقي الزكاة من �أن ُتهدر ،و�صيانة جلانب
التكافل بني امل�سلمني.
والأم ��وال الثمنية تعددت �أ�شكالها واختلفت �أنواعها على مدار التاريخ ،حتى و�صلت
يف الع�ص ��ر احلا�ض ��ر ع�ص ��ر التقني ��ة الإلكرتوني ��ة �إىل �شكل لي� ��س معهود ًا م ��ن قبل� ،أال
وهي العمل ��ة الإلكرتونية ،و�أ�شهرها عملة "البيت ُك ْوي ��ن" ( ،)Bitcoinوهي نوع جديد من
العم�ل�ات التي ب ��د�أت بالظهور واالنت�شار ب�شكل وا�سع يف ع ��امل االنرتنت ،يتم تداولها يف
�شب ��كات االنرتنت ومتاجره باعتبارها عملة ذات قيمة ،تك ��ون و�سيط ًا يف البيع وال�شراء،
ذات ممي ��زات فري ��دة وخماطر كبرية توجب �أن تكون حمل نظ ��ر وبحث ،ونظر ًا لت�سا�ؤل
كث�ي�ر من التقني�ي�ن واملتداولني له ��ذه العملة عن الأح ��كام ال�شرعية لها م ��ن حيث حكم
ا�ستخراجها وتداولها يف العقود وما يجب فيها �شرع ًا من زكاة وحقوق ونحو ذلك ،فكان
ه ��ذا البحث نقطة بداية لو�ضع ت�ص ّو ٍر لهذه العملة ،ثم حماولة تطبيق الأحكام ال�شرعية
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وعر�ض على املجامع
عليه ��ا ،و�إن كان مو�ض ��وع هذه العملة بحاج ��ة �إىل درا�سات �أو�س ��ع،
ٍ
والهيئ ��ات ال�شرعية ،وعقد الن ��دوات املتخ�ص�صة ،ولعل هذا البحث يك ��ون لبن ًة �أوىل يف
درا�سات تف�صيلية مط ّولة.
واهلل �أ�س� ��أل �أن يجعل هذا العم ��ل خال�ص ًا لوجهه ،خادم ًا لدين ��ه ،نافع ًا لعباده ،و�أن
يغفر يل ولوالدي وجلميع امل�سلمني� ،إنه ويل كرمي ،غفور رحيم.
�أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث:

1 .1كرثة الت�سا�ؤالت حول �شرعية هذه العمالت وما يرتتب على ذلك من م�سائل.
2 .2عدم وجود بحث فقهي – فيما �أعلم – يتكلم عن هذه النازلة مع احلاجة �إليها.
3 .3احلر�ص على �إثراء املكتبة الإ�سالمية مبا هو جديد ونافع �إن �شاء اهلل.
ني على االطالع الوا�سع
4 .4احلر� ��ص على بحث النوازل الفقهية؛ حي ��ث �إن ذلك مع ٌ
والت�أ�صيل اجليد.

�أهمية البحث:

تتجل ��ى �أهمية املو�ض ��وع يف كونه يتناول نازلة فقهية مل ي�سب ��ق الكتابة فيها يف بحث
علم ��ي م�ستق ��ل فيما �أعل ��م ،وال يخفى ما لهذه امل�س�أل ��ة من كبري �أهمي ��ة ،حيث يتم عقد
�صفق ��ات ت�ساوي ماليني ال ��دوالرات يومي ًا به ��ذه العمالت الإلكرتوني ��ة ،ويتزايد الطلب
عليها ب�شكل م�ستمر.
وهي ت�شتمل على �أحكام فقهية دقيقة تدعو احلاجة �إىل درا�ستها والت�أمل فيها وبيان
حك ��م ال�ش ��رع يف م�سائلها ،وقد وردت فت ��اوى و�أ�سئلة من تقني�ي�ن ومتعاملني بهذه العملة
حول مو�ضوع هذه العمالت وم�سائلها ،مما يبني �أهميتها وحاجة النا�س لها.
الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أقف خالل بحثي على بحوث علمية �أكادميية در�ست مو�ضوع العمالت الإلكرتونية
درا�س ًة فقهي ًة.
خطة البحث:

ا�شتمل البحث على مقدمة ومبحثني:
املقدمة :وا�شتملت على �أهمية البحث و�أ�سباب اختياره وخطته ومنهجه
املبحث الأول :العمالت الإلكرتونية ماهيتها وتاريخها وطرق ا�ستعمالها ومميزاتها وخماطرها:
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وا�شتمل على �أربعة مطالب:
•املطلب الأول :تعريف العمالت الإلكرتونية.
•املطل��ب الث��اين :تاريخ النقود ،والف ��رق بني العمالت الإلكرتوني ��ة وبني النقود

الإلكرتونية والنقود الورقية.
•املطلب الثالث :طرق ا�ستحداث العمالت الإلكرتونية
•املطلب الرابع :اال�ستعماالت املعا�صرة للعمالت الإلكرتونية ،ومميزاتها وخماطرها.
املبحث الثاين :التكييف الفقهي للعمالت الإلكرتونية ،والأحكام ال�شرعية املتعلقة بها:

وي�شتمل على خم�سة مطالب:
•املطلب الأول :مدى جريان الربا يف العمالت الإلكرتونية
•املطلب الثاين :الزكاة يف العمالت الإلكرتونية.
•املطلب الثالث :مدى انطباق �أحكام ال�صرف على العمالت الإلكرتونية
•املطلب الرابع :تعدين العمالت الإلكرتونية ،واملتاجرة ب�أدواتها.
•املطلب اخلام�س :احلرز املعترب للعمالت الإلكرتونية
اخلامتة :وا�شتملت على �أهم النتائج

منهج البحث:

اعتمدت يف البحث على املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي:

1 .1ا�ستق ��راء امل ��ادة العلمي ��ة م ��ن مظانه ��ا النظري ��ة وامليداني ��ة ،باللغ ��ة العربية
مرتجم ًا املادة العلمية االجنليزية.
والإجنليزيةِ ،
2 .2البدء بت�صوير امل�سائل ثم حتليلها للتو�صل �إىل احلكم الفقهي.
3 .3بيان الأدلة و�أقوال �أهل العلم والرتجيح و�سببه يف امل�سائل الفقهية الأ�صيلة التي
مت ا�ستنباط احلكم منها.
4 .4ع ��زو الآيات القر�آنية بعد كتابتها باخلط العثم ��اين �إىل �سورها مبين ًا رقم الآية
وا�سم ال�سورة.
5 .5تخريج الأحاديث والآثار من مظانها ،واحلكم عليها من خالل كالم �أهل العلم
6 .6تعريف امل�صطلحات و�شرح الكلمات الغريبة.
7 .7و�ضع خامتة يف �آخر البحث ت�شتمل على �أهم النتائج
8 .8و�ضع الفهار�س العلمية الالزمة.
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المبحث األول

العمالت الإلكرتونية :ماهيتها ،وتاريخها وطرق ا�ستعمالها ،و مميزاتها وخماطرها
المطلب األول

تعريف العمالت الإلكرتونية
ب�ضم العني -رزق العامل و�أجر العمل (.)1�أو ًال :تعريف العملة يف اللغة :هي
ِّ
()2
وع ْمالت؛ لأنها تعطى �أجرة على العمل .
وتطلق ال ُعملة على النقود ،وجمعها ُع ُمالت ُ
وتعريفه��ا يف اال�صطالح :تدور تعريفات ال ُعملة يف ا�صطالح االقت�صاديني املعا�صر
عل ��ى �أنها :وحدة التبادل التجاري التي توجدها ال� � ُّدول وجتد قبو ًال عام ًا للدفع يف ال�سلع
واخلدمات (.)3
ثابت ذو �شحن ��ة كهربائ ّية �سلب ّية ،وهو
ثاني�� ًا :تعريف الإلك�ترون :هو عن�ص ٌر �أ ّول ٌ
�أحد املك ّونات يف ذ ّرات املا ّدة ،وكل ما ُين�سب للإلكرتون من �أجهزة فهي �آالت تعتمد على
هذه املادة يف �إجراء عمليتها بدقة و�سرعة عالية (.)4
ثالث ًا :تعريف العمالت الإلكرتونية باعتبارها لقب ًا ملو�ضوع البحث:

ه ��ي وحدة تب ��ادل جتاري ال تتواج ��د �إال بالهيئة الإلكرتونية ،م�ش ّف ��رة ،غري مركزية
تعم ��ل بنظام "الن ّد للن ّد" ،يتم �إدارتها من قب ��ل م�ستخدميها ،عرب الو�سائط الإلكرتونية
ل�شراء �سلع عينية �أو منافع خمتلفة (.)5
((( انظر :خمتار ال�صحاح (�ص  ،)218ل�سان العرب ( ،)476/11القامو�س املحيط (�ص[ )1036مادة :ع م ل].
((( انظر :معجم اللغة العربية املعا�صرة ( ،)1555/2القامو�س الفقهي (�ص )262معجم لغة الفقهاء (�ص.)322
(((	انظر :مقدمة يف النقود والبنوك د .حممد زكي �شافعي (�ص.)20
(((	انظر :معجم اللغة العربية املعا�صرة ()111/1
((( روابط �إنرتنت:
www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency
www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin
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رابع ًا :التعريف بعملة "البيتكوين" ()Bitcoin

�أ�شهر العم�ل�ات الإلكرتونية و�أو�سعها انت�شار ًا عمل ��ة "البيتكوين" ( ،)Bitcoinولذا
فعنا�ص ��ر البحث من�صبة على درا�سة هذه العملة ،وبقي ��ة العمالت مماثلة لها تقريب ًا يف
الإنتاج والتطبيق ،ما عدا يف بع�ض التفا�صيل الفنية التي ال عالقة لها مبو�ضوع البحث.
وعبارة "بيتكوين" (ُ )Bitcoinتطلق على ثالثة �أمور:

ِ .1وحدة ال ُعملة ،ويرمز لها يف الأ�سواق املالية بـ " ،"BTCوتتجز�أ �إىل وحدات �أقل:
( mBTCميللي بيتكوين) وت�ساوي  0.001جزء ًا من عملة البيتكوين
( uBTCمايكرو بيتكوين) وت�ساوي  0.000001جزء ًا من عملة البيتكوين
�( Satoshiساتو�شي) وت�ساوي  0.00000001جزء ًا من عملة البيتكوين.
	.2ال�شبكة الإنرتنتية "الربوتوكول" التي تعتمدها هذه العملة يف الإنتاج والتعامل.
	.3الربامج امل�ساعدة يف التعامل بها (. )1
المطلب الثاني

تاريخ النقود ،والفرق بني العمالت الإلكرتونية وبني النقود الإلكرتونية والنقود الورقية
النق ��ود الورقي ��ة هي �آخر �أ�ش ��كال الو�سائل الت ��ي انت�شرت بني النا�س لتب ��ادل ال�سلع
واخلدمات ،ومقيا�س ًا للقيمة ،وقد و�صلت النقود �إىل �صورتها احلالية (نقود ورقية) بعد
�أن كان التعام ��ل يف بداية الب�شرية ع ��ن طريق تبادل ال�سلع بع�ضها ببع�ض مقاي�ض ًة ،فمن
يحت ��اج �إىل القمح وميل ��ك احلديد ف�إنه ي�ستبدله به وهك ��ذا� ،إال �أن هذه الطريقة مل تعد
تواكب حاجة النا�س ،فلي�ست كل ال�سلع مرغوب ًة بحيث جتد رواج ًا عند التبادل ،ومل يكن
هناك ما يحدد قيمة ال�سلع ،فاحتاج النا�س �إىل �إيجاد وا�سطة حتدد قيمة الأ�شياء ،وتكون
و�سيل ��ة لتبادل ال�سل ��ع بح�سب القيمة ،واخت ��اروا يف بداية الأمر �سلع ًة م ��ن ال�سلع بح�سب
ظ ��روف املجتمع ،فال�شاة يف بع�ض املجتمعات يف التاريخ كانت معيار ًا القيمة ،ويف �أماكن
((( كتب �إلكرتونية:

Mastering Bitcoins eBook, Chapter1. Introduction, Andreas Antonopoulos,
Introduction to Bitcoin, SAMA Quarterly Workshop, RIYADH Dr. Hussain Abusaaq

94

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

الدكتور /عبد اهلل بن حممد العقيل

و�أزمن ��ة �أخرى انت�شر التعامل بال�صدف البح ��ري والأحجار ،ثم ظهرت بعد ذلك النقود
املعدني ��ة من احلديد �أو النحا�س �أو الر�صا�ص ،و�أ�شهر ما انت�شر يف العامل من النقود هي
العمالت امل�سكوكة من الذهب والف�ضة ،وبقي التعامل فيها رائج ًا لقرون طويلة (.)1
ثم ملا ك�ث�رت التعامالت التجارية وازداد الطلب على ال�سلع بازدياد النا�س و انت�شار
التعام ��ل ح ��ول العامل بظهور و�سائل نق ��ل �أ�سرع مما كان موجود ًا م ��ن قبل احتاج النا�س
لإيج ��اد و�سيلة � ّ
أخف يف احلم ��ل و�أ�سرع يف النقل و�آمن من التعر� ��ض لل�سرقة من الذهب
والف�ض ��ة ،فظه ��رت العمالت الورقية التي كانت يف بدايتها ت�ستن ��د �إىل غطاء من العملة
املعدنية الذهبية �أو الف�ضية ،ثم طغت تعامالت النا�س بالعملة الورقية حتى اندثر اعتبار
الغط ��اء الذهبي �أو الف�ض ��ي لها ،و�ساعد يف ذل ��ك عوامل احلروب العاملي ��ة وال�سيا�سات
الدولي ��ة ،ف�أ�صبحت الدول تلزم رعاياه ��ا بالتعامل بالنقد الورقي وبقبوله كمعيار للقيمة
وو�سيلة لتبادل املنافع وال�سلع .
ث ��م ملا دخلت �شبك ��ة االنرتنت يف حياة النا�س وتعامالتهم ع ��ن ب ُعد تطور معها واق ٌع
واكب هذا التطور التقني
جتاري جديد يوجب �إيجاد و�سيل ٍة جديد ٍة للمعامالت التجارية ُت ِ
الهائل يف طريقة نقل املعلوم ��ات و�سرعتها ،فظهرت التجارة الإلكرتونية و�صارت �ساحة
التعام ��ل التجاري بد ًال من التعامل على �أر�ض الواقع ،ونظر ًا لأن هذه التعامالت تتم عن
بع ��د فال بد من �إيجاد بديل للنق ��ود الورقية التي تتطلب ح�ضور ًا حقيقي ًا بني املتعاقدين،
فن�ش� ��أت �صور النق ��ود الإلكرتونية التي بد�أت يف حقيقة الأم ��ر تطغى يف التعامالت على
النقود الورقية كما هو واقعنا اليوم.
مرت بثالث مراحل:
والنقود الإلكرتونية ّ

املرحل��ة الأوىل :النقود الورقية التي حتملها و�سائط الكرتونية مثل النقد املوجود
يف بطاقة االئتمان والبطاقة م�سبقة الدفع ،وبطاقة ال�صرف التي ي�صرفها البنك ليتمكن
العمي ��ل من ال�سحب من ح�ساب ��ه اجلاري عرب �أجهزة ال�ص ��رف الآيل ،وكذلك ال�شيكات
الإلكرتونية وما �شابه ذلك.
(((	انظ ��ر :فق ��ه البيع واال�ستيثاق �أ.د .على ال�سالو�س (� ��ص ،)1044-1043تاريخ النقود فيكتور مورجان من
(�ص� 9إىل � ،)34أحكام ال�صرف وتطبيقاته املعا�صرة د .عبا�س الباز (�ص.)139
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ومي ّثلها :اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها البنوك ،وبطاقات االئتمان املقدمة من
ال�شركات العاملية "فيزا -ما�سرتكارد� -أمريكيان اك�سرب�س" وغريها (.)1
املرحل��ة الثانية :النقود الإلكرتوني ��ة التي قامت ب�إنتاجها م�ؤ�س�سات مالية معتمدة
يف دوله ��ا ،وحت ّملت م�سئولية ت�سميتها وحتديد قيمتها و�إن�ش ��اء القوانني اخلا�صة بها مبا
يتواف ��ق مع القوانني املالية للدولة ،ولها و�سائ ��ط حتملها من بطاقات ممغنطة �أو �أجهزة
تخزي ��ن �إلكرتوني ��ة ،وتقوم امل�ؤ�س�س ��ة املالية املن ِتجة لها بالتحكم فيه ��ا ويف مراقبتها ويف
العمليات التي تتم من خاللها.
وق ��د ع� � ّرف الإر�ش ��اد الأوروب ��ي رق ��م  ٢٠٠/٤٦ال�ص ��ادر يف ٢٠٠٠/٩/١٨م النقود
الإلكرتوني ��ة ب�أنها :قيمة نقدية منتَجة من امل�صدر ،وحتتوي على النقود الإلكرتونية على
اخل�صائ�ص التالية:
�أنه ��ا تخ ّزن عل ��ى و�سيط الك�ت�روين ،ومت ّثل �إيداع ًا مالي� � ًا بحيث ال تك ��ون قيمتها �أقل من
القيمة املودَعة ،وتكون مقبولة كو�سيلة دفع من ِقبل ال�شركات املالية غري ال�شركة امل�صدرة (.)2
وميثلها من ال�شركات العاملية� :شركة " "PayPalو�شركة "."CashU
املرحلة الثالثة :العمالت الإلكرتونية التي يتم �إنتاجها بوا�سطة برجمة الكرتونية دون
ّ
تدخ ��ل ب�ش ��ري ،وهذا النوع م ��ن العمالت هو حمل البح ��ث ،ولعل �أكرب ما ميثله ��ا يف الع�صر
احلا�ضر �أول عملة �إلكرتونية مت �إنتاجها بهذه الطريقة ،والتي ت�سمى "بيتكوين" (.)Bitcoin
تاريخ العمالت الإلكرتونية "بيتكوين" (:)Bitcoin

يع ��ود تاريخ العم�ل�ات الإلكرتونية �إىل ع ��ام ٢٠٠٧م حينما بد�أ رج ��ل جمهول �سمى
نف�س ��ه بـ"�ساتو�ش ��ي ناكاموتو" يقال �أنه يعي� ��ش يف اليابان بعمل �آلي ��ة العملة الإلكرتونية
الأوىل امل�سم ��اة ب� �ـ "بيتكوين" ،بينما �أ�ش ��ارت توقعات �إىل �أن هذا اال�سم يطلق على فريق
عم ��ل ال على �شخ� ��ص واحد ،ويف ع ��ام ٢٠٠٨م مت ت�سجيل املوقع الر�سم ��ي اخلا�ص بهذه
العملة .Bitcoin.org
(((	ال�شيك االلكرتوين والنقود الرقمية د .نبيل �صالح حممود العربي (.)٧١/١
(((	انظ ��ر :مفهوم الأعم ��ال امل�صرفية االلكرتونية و�أهم تطبيقاتها �أ.د .حمم ��ود �أحمد ال�شرقاوي (،)٢٩/١
ال�شيك االلكرتوين والنقود الرقمية د .نبيل �صالح حممود العربي ()٧١/١
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ق ��ام "�ساتو�ش ��ي" بن�شر ورق ��ة عم ��ل بعن ��وان( :البيتكوين :نظ ��ام عملة الن� � ّد للن ّد
الإلكرتوني ��ة) يف موقع خا�ص بالت�شفري االلكرتوين بينّ فيه طريقة عمل عملة "بيتكوين"
وحمايتها من التزييف والإنفاق املزدوج (.)1
ويف عام ٢٠٠٩م قام "�ساتو�شي" ب�إنتاج �أول عملة "بيتكوين" بطريقة التعدين التي ينال
بها املعدَّن  ٥٠عملة بيتكوين ،ويف نف�س العام �أي�ض ًا متت �أول عملية حتويل عمالت "بيتكوين"
من الن ّد للن ّد بني "�ساتو�شي" وبني "هال فيني" املربمج الفعلي لنظام "البيتكوين"
ويف نف� ��س العام قامت �شبك ��ة " "new libertyبتقدير قيمة عملة "البيتكوين" مقابل الدوالر
الأمريك ��ي بواقع ١( :دوالر �أمريكي =  ٠٣.١٣٠٩بيتكوين)؛ احت�ساب ًا لها بقيمة الطاقة الكهربائية
التي ت�ستخدمها الكمبيوترات للعمليات احل�سابية التي تنتج هذا العدد من عملة البيتكوين.
ويف ع ��ام  ٢٠١٠مت �إن�شاء �س ��وق الكرتوين ل�صرف عمل ��ة البيتكوين مقابل العمالت
العاملي ��ة ،ويف نف� ��س العام �أي�ض ًا مت �ش ��راء �أول �سلعة بالبيتكوين ،ه ��ي عبارة عن "بيتزا"
مقاب ��ل � ١٠آالف بيتكوي ��ن ،وتوالت التعامالت يف نف�س العام حتى و�صلت القيمة ال�سوقية
للعملة ما يعادل مليون دوالر �أمريكي حتى و�صلت ما يعادل مليار دوالر يف عام ٢٠١٣م.
ويف ع ��ام  ٢٠١٢قام االحتاد الأوروب ��ي باملوافقة على منح رخ�صة بنك لأول م�ؤ�س�سة
�صرف �أوروبية لعملة البيتكوين ،و�أ�صدر الق�ضاء يف والية تك�سا�س الأمريكية عام ٢٠١٣م
حكم ًا باعتبار "بيتكوين" �شكل من �أ�شكال املال الذين ميكن ا�ستخدامه واال�ستثمار فيه،
كم ��ا اعرتفت وزارة املالية الأملانية يف نف�س العام بعملة "البيتكوين" واعتربتها نوع ًا من
�أن ��واع املال اخلا�ص ،وفر�ض ��ت ال�ضرائب على حيازته ،ومت �إن�ش ��اء �أول جهاز �صراف يف
والية �ساندييغو الأمريكية ل�شراء عملة "البيتكوين" وكذلك �صرفها للدوالر.
ورغ ��م ما �أ�صاب العمل ��ة من تدخالت ر�سمية ب�إغالق مواق ��ع البيتكوين وحماكمات
�أ�صحابها ب�أ�سباب خمتلفة �إال �أن حتويالت العملة بلغت قيم ًا عالية تفوق التحويالت التي
تتم عن طريق �شركات حتويل الأموال العاملية مثل "وي�سرتن يونيون" (.)2
((( ورقة العمل هذه متاحة يف �شبكة االنرتنت يف املوقع الر�سمي للعملة
((( روابط �إنرتنت:

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

www.historyofbitcoin.org
بيتكوينwww.mostaqbal.ae/images/
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والزالت العملة �إىل يومنا احلا�ضر يف تداول م�ستمر ،وارتفاع يف القيمة حتى و�صلت
وقت كتابة هذا البحث �إىل ما يقارب  ٤٦٠٠ريال.
الفرق بني العملة االلكرتونية والنقود الورقية:

1 .1الوج��ود "الفيزيائ��ي" :فالنقود الورقي ��ة حم�سو�سة ،م�صنوعة م ��ن �أوراق ومواد
�أخ ��رى ،بينم ��ا العم�ل�ات االلكرتوني ��ة لي�ست حم�سو�س ��ة ،بل هي عمل ��ة افرتا�ضية
ظهرها املحافظ االلكرتونية اخلا�صة بها؛ تكون ُم َ�ض َّمن ًة يف
بالكامل ،جمرد �أرقام ُت ِ
املر�سل.
عملية التحويل ،فتزيد الأرقام يف حمفظة امل�ستق ِبل ،وتنق�ص من حمفظة ِ
2 .2الإنت��اج :فالنق ��ود الورقية تقوم اجلهات املعنية يف الدول ��ة "كالبنك املركزي"
مبهمة �إنتاجها ،وطرحها يف املراكز املالية ،ون�شرها بني النا�س ،بينما العمالت
االلكرتوني ��ة مت �إنتاجها برجمي� � ًا بوا�سطة مربجمني �أو �أف ��راد عاديني بوا�سطة
"تعدين" العملة االلكرتونية ،وهم ال يتبعون �أي جهة حكومية �أو خا�صة.
3 .3التحك��م :يت ��م التحكم بالنقود الورقية ع ��ن طريق الدولة الت ��ي �أنتجتها ،فهي
امل�سيط ��رة عل ��ى طباعته ��ا ون�شره ��ا وحتديد قيمته ��ا و�سعر �صرفه ��ا ،ومراقبة
حركتها يف ال�سوق ،والعمالت االلكرتونية بخالف ذلك ،فال توجد هيئة مركزية
تتحك ��م بها ،و�إمن ��ا يتم التعامل بها عن طريق طرفني "الن� � ّد للن ّد" �أو امل�ستق ِبل
واملر�سل ،دون ّ
تدخل و�سيط متح ِّكم.
ِ
المطلب الثالث

طرق ا�ستحداث العمالت الإلكرتونية
العمل ��ة الإلكرتوني ��ة "بيتكوين" يت ��م �إنتاجها عن طري ��ق منح �شبك� � ِة "البيتكوين"
عم�ل�ات جديدة من البيتكوين ملن يق ��وم بالتعدين "Mining"،وه ��ي عملية يقوم بها �أي
�شخ�ص ميلك حا�سب ًا �آلي ًا ويت�صل ب�شبكة بيتكوين.
والتعدين هنا معنى جمازي ،يطلق يف احلقيقة على عملية ا�ستخراج املعادن من باطن
الأر�ض لت�ؤول �إىل �أن تكون بعد ذلك عمل ًة م�سكوكة ،فا�س ُت ِعمل هذا املعنى لوجود ال�شبه.
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ولتب�سي ��ط مفهوم التعدين يف العمل ��ة الإلكرتونية ميكن �أن نق ��ول� :إن عمل املعدِّ نني
ي�شب ��ه عمل �صراف البنك الذي يقوم بفح�ص النق ��ود الورقية �أو ال�شيكات لدفع التزوير
والإنفاق املزدوج ،والت�أكد من التواقيع و�أرقام احل�سابات وهو ّيات العمالء لدفع االنتحال،
والتحقق من وجود �سيولة كافية لدعم هذا التحويل.
فالتعدي ��ن يف العملة الإلكرتونية :عملية رقابي ��ة �إلكرتونية تقوم بها �أجهزة املعدِّ نني
على عمليات حتويل عملة "بيتكوين" من الن ّد للن ّد ،فيقوم املعدِّ ن بالتحقق من �شيئني:
1 .1التوقيع االلكرتوين الذي �أع َّدته برجمة "بيتكوين" للت�أكد من املر�سل وامل�ستقبل.
2 .2ع ��دم �سبق انفاق ه ��ذه العملة انفاق ًا مزدوج� � ًا ،وذلك بالدخ ��ول �إىل ما ي�سمى
موحد يحت ��وي على �سل�سلة
ب� �ـ" "Block Chainوه ��و عبارة ع ��ن �سجل �إلكرتوين ّ
�ات تت�ضمن جميع التحوي�ل�ات ال�سليمة لعمل ��ة "البيتكوين" يف
م ��ن ُكتَل معلوم � ٍ
الع ��امل منذ �إن�شاء العملة وبداية تداولها ،فتقوم عملية التعدين مبطابقة عملية
التحويل بال�سجالت ملعرفة ما �إذا مت تكرارها �أم ال .
وفائ ��دة عملي ��ة التعدين :توثي ��ق عمليات حتويل عم�ل�ات البيتكوي ��ن ال�سابقة التي
ج ��رت يف ال�شبكة خالل الع�شر الدقائق ال�سابق ��ة ،ورف�ض الزائف منها واملك ّرر ،والإبقاء
املوحد " ،"Blockchainاملوج ��ود يف جميع �أجهزة
عل ��ى ال�صحي ��ح ،وت�سجيله يف ال�سج ��ل ّ
م�ستخدمي "بيتكوين" املت�صلني بال�شبكة.
املوحد ""Blockchain
ويق ��وم املعدِّ ن بت�سجيل كتل ��ة معلومات " "Blockيف ال�سج ��ل ّ
حتتوي على:
1 .1توقيع الكتلة ال�سابقة لربطه بها
2 .2الئحة التحويالت ال�صحيحة خالل  ١٠دقائق
3 .3توقيع للكتلة احلالية ليتم ربط الكتلة التالية بها ،وهذا التوقيع يجب �أن يكون فريداً
وناجت� � ًا ح�سابي ًا من توقيع الكتلة ال�سابقة ،ول ��ذا يحتاج املعدّن �إىل �أجهزة حوا�سب
�آلية عالية القدرة وفائقة ال�سرعة للو�صول �إىل احلل ب�شكل �أ�سرع من بقية املعدنني.
و�أول ُم َعدِّ ٍن يقوم بعملية التعدين كامل ًة با�ستحداث الكتلة املكونة من الثالث الأجزاء
و�إدراجه ��ا يف ال�سج ��ل املوح ��د " "Blockchainتقوم �شبكة "بيتكوي ��ن" �إلكرتوني ًا مبنحه
عمالت "بيتكوين" ت�ضاف �إىل حمفظته الإلكرتونية.
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و�شبك ��ة "بيتكوي ��ن" م�صمم� � ٌة برجمي ًا لتنظيم عملي ��ة التعدين ،بحي ��ث ال ينجح �إال
تعدي ��نٌ واح ��د كل ع�شر دقائ ��ق ،مهما كرث ع ��دد املع ّدنني �أو بلغت ق ��وة �أجهزتهم ،وتقوم
ال�شبك ��ة �أي�ض ًا بتقلي�ص عدد املكاف�آت املمنوحة لل ُم َعدِّ نني كل �أربع �سنوات �إىل الن�صف –
ابت ��د�أت مبنح  ٥٠عملة بيتكوين ،-بحيث تتوقف ال�شبكة تلقائي ًا عن منح املكاف�آت -ومن
َّث ��م يتوقف ا�ستحداث العمالت� -إذا و�صل ع ��دد عمالت "البيتكوين" يف ال�شبكة �إىل ٢١
مليون عملة "بيتكوين" ،وذلك عام ٢١٤٠م.
وفائدة هذا� :أن عملة البيتكوين �ستكون غري قابل ٍة لهبوط القيمة ب�سبب زيادة الإنتاج
كما يح�صل عند طباعة عدد �ضخم من النقود الورقية (.)1
المطلب الرابع

اال�ستعماالت املعا�صرة للعمالت الإلكرتونية ،وخماطرها ومميزاتها.
�أوال :اال�ستعماالت املعا�صرة للعمالت الإلكرتونية.

مل يت ��م ا�ستعم ��ال عملة بيتكوين عل ��ى �أر�ض الواقع م ��ع بدء �إنتاج ه ��ذه العملة عام
٢٠٠٩م ،ب ��ل ت�أخر العمل بها �إىل ع ��ام  ،٢٠١٠حيث كانت �أول عملية حقيقية لل�شراء هي
�شراء "بيتزا" بقيمة � ١٠آالف عملة بيتكوين ،ثم توالت التعامالت ب�شكل مكثف يف �أعوام
قليلة حتى و�صلت القيمة ال�سوقية لعمالت البيتكوين وقت كتابة هذا البحث �إىل ما يقارب
 ٢٢مليار دوالر �أمريكي ،مما يدل على ارتفاع العر�ض والطلب على هذه العملة (.)2
ومبا �أن عملة "بيتكوين" الكرتونية جند �أن ال�سوق االلكرتوين هو �أكرب �سوق للتعامل
به ��ا؛ �إذ تت�أك ��د احلاج ��ة �إليه ��ا يف ال�سوق االلك�ت�روين ،ل�سهول ��ة تداول العمل ��ة وحتويلها
((( رابط �إنرتنت:
كتب �إلكرتونية:

www.bitcoinnewsarabia.com/what-is-bitcoin-mining-part-1/

Mastering Bitcoin, Bitcoin Mining,
Bitcoin, the simplified guide to understand Bitcoin, Bitcoin Mining, Benjamin R.
Schofield.

((( رابط �إنرتنت:
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الكرتوني� � ًا ،فال ح�س ��اب بنكي مطلوب وال بطاق ��ة ائتمان حتدد ال�شرك ��ة املانحة لها عن
طريق البنك �شروط احل�صول عليها والتعامل بها.
ومن �أ�شهر املتاجر الإلكرتونية ل�شراء ال�سلع واخلدمات موقع  ،www.usebitcoins.infoكما يقدم املوقع
خريطة حتدد �أ�شهر املتاجر العادية حول العامل التي تقبل التعامل بالبيتكوين يف ق�سم ". "Real world
وم ��ن �أ�شهر املتاجر الإلكرتونية التي تقبل بالتعامل بالبيتكوين �أي�ض ًا موقع Shopify.
comال ��ذي يقدم خدمة ت�أ�سي�س املتاجر الإلكرتوني ��ة ،ويقدم خدماته لأكرث من � ٧٠ألف
تاجر مبختلف ال�سلع واخلدمات.
فعمل ��ة البيتكوين يتم ا�ستخدامها يف نف�س ما ت�ستخدم فيه العملة الورقية من �شراء
ال�سلع واخلدمات وحتى عقود العمل وخ�صو�ص ًا العمل عن بعد ،وقد قامت بع�ض اجلهات
اخلريية بتق ّبل عملة البيتكوين كم�صدر للتربعات (.)1
وم ��ن �أهم اال�ستعم ��االت املعا�صرة له ��ذه العملة التحوي�ل�ات املالية من الن� � ّد للن ّد،
فبمج ��رد ح�صول الطرفني على حمفظة بيتكوين الكرتوني ��ة ي�ستطيعان حتويل العمالت
الإلكرتوني ��ة بينهم ��ا يف �أي وق ��ت ،وب�أي كمية ،وم ��ن �أي مكان ،وب�سرع ��ة عالية (ال تزيد
ب� ��أي ح ��ال عن ع�شر دقائق هي ما ي�سمى بوقت التحق ��ق  "Proof of workالذي يقوم به
املع ّدن ��ون) ،وقد و�صلت قيمة التحوي�ل�ات اليومية يف هذه العملة يف �شهر مار�س من هذا
العام �إىل ما يقارب  ٣٥٠مليون دوالر �أمريكي بعدد يزيد عن � ٢٥٠ألف عملية حتويل (.)2
كم ��ا �أن بع� ��ض الدول ب ��د�أت بقبول عملة البيتكوي ��ن يف دفع الر�س ��وم احلكومية ،مثل
�سوي�سرا يف عام ٢٠١٦م ،وهي �أول حكومة تتعامل مع هذه العملة ب�شكل ر�سمي ومبا�شر (.)3
و�أ�صبحت جامعة نيقو�سيا يف قرب�ص �أول جامعة يف العامل تقبل دفع ر�سوم الدرا�سة
بعملة بيتكوين(.)4
كتاب �إلكرتوينMastering bitcoin :
رابط �إنرتنتwww.Blockchain.info :

(((
(((
((( رابط �إنرتنت:

www.mostaqbal.ae/public-services-now-payable-bitcoin-swiss-town/

((( رابط �إنرتنت:

https://www.unic.ac.cy/news/unic-be-first-university-world-accept-bitcoin
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ثاني ًا :خماطر العمالت الإلكرتونية.

هذه العملة ال تخلو من خماطر؛ وملخاطرها �أ�شكال عدة:

	.1ا�ستعماله ��ا يف غ�سيل الأموال وبيع املمنوعات من خمدرات و�أ�سلحة وخدمات وغري
ذل ��ك؛ فعدم وجود �سلطة مركزية ت�شرف عل ��ى التعامالت واحلواالت وتراقبها من النواحي
الأمنية جعل من ال�سهل ا�ستخدام هذه العمالت يف عمليات غ�سيل الأموال وبيع املمنوعات.
وقد قامت �سوق الكرتونية رائجة �ضخمة ت�سمى بـ "طريق احلرير" ا�شتهرت ببيع وترويج
ال�سل ��ع واخلدم ��ات املحرم ��ة واملمنوعة دولي� � ًا ،م�ستخدم� � ًة يف ذلك �شبكة الإنرتن ��ت العميقة
" "Deep webالت ��ي تعتمد �أي�ضا على الالمركزية يف ن�شر املعلوم ��ات وتبادلها ،بتقنية "الن ّد
للن� �دّ" ،و�أ�سهم ��ت يف رواج عملة "بيتكوين" ورف ��ع قيمتها مقابل العمالت الأخ ��رى �أ�ضعاف ًا،
وانخف�ضت قيمتها ب�شدة ملا �أغلقت احلكومة الأمريكية �شبكة "طريق احلرير".
ومن �آخ ��ر اال�ستخدامات ال�ضارة للعملة الإلكرتونية ما يق ��وم به هذه الأيام �أ�صحاب
فريو�س الفدية االلكرتوين " "Wanna cryاملنت�شر حول العامل من اخرتاق ماليني �أجهزة
احلا�س ��ب الآيل وت�شف�ي�ر جميع امللفات فال ي�ستطيع �صاح ��ب احلا�سب الآيل من ا�ستخدام
ملفات ��ه ،ثم يطل ��ب املخرتق فدية من �صاح ��ب احلا�سب الآيل وهي ما ي�س ��اوي  300دوالر
�أمريكي من عملة البيتكوين ،ليقوم ّ
بفك الت�شفري عن ملفات اجلهاز املخرتَق (.)1
و�سب ��ب اختيارهم لعملة البيتكوين �أنه ال ميك ��ن معرفة املر�سل �إليه؛ �إذ يتم التحويل
�إىل حمفظت ��ه الإلكرتوني ��ة مبا�شرة دون م ��رور الأموال على جهة حكومي ��ة ت�ستطيع تتبع
التحويل والتعرف على املر�سل �إليه ،وهنا مكمن اخلطر.
 .2درجة القبول املنخف�ضة وعدم ثبوت الثقة العامة بها مقارن ًة بالعمالت الورقية؛
نظر ًا حلداثتها ،وانح�صار التعامل فيها بني املتعاملني بالتقنية ب�شكل وا�سع؛ لكونها عملة
رقمية الكرتونية بحتة.
ونظ ��ر ًا لكونها غري حم�سو�سة فه ��ي مل تك�سب ثقة التج ��ار واملتعاملني الذين تعودوا
ع�ش ��رات ال�سن�ي�ن على التعامل بالنق ��ود الورقية املوجودة بني �أيديه ��م� ،أو يف ح�ساباتهم
البنكية التي ي�ستطيعون الو�صول �إىل عينها متى ما �أرادوا.
(((	انظر للمزيد عن هذا الفريو�س موقع املركز الوطني الإر�شادي لأمن املعلوماتwww.cert.sa :
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ولذل ��ك جن ��د �أن ا�ستخدام عملة البيتكوين غالب ًا ما يك ��ون يف �أ�ضيق ال�صور التي ال
يك ��ون �إىل ال ��ورق النقدي �سبيل فيها ،كما حدث يف االرجنت�ي�ن ملا رف�ضت احلكومة عمل
�شرك ��ة "�أوبر" للنقل ،وحظ ��رت البنوك من �إتاحة و�سائل الدف ��ع لل�سائقني عرب خدمات
البنوك ،فقام ال�سائقون يف �شركة "�أوبر" بقبول عملة البيتكوين بدي ًال عن النقد (.)1
	.3اخرتاق املحاف ��ظ الإلكرتونية و�سرقة حمتوياتها ،فرغم ا�ستحالة انتحال ملكية
عم�ل�ات بيتكوين �أو تقليدها؛ نظر ًا للقوة الت�شفريية يف العملة الإلكرتونية وعمل املع ّدنني
يف توثي ��ق العم�ل�ات والتحويالت� ،إال �أنه ميك ��ن للمخرتقني �سرقة املحاف ��ظ الإلكرتونية
املوج ��ودة عل ��ى �شبكة االنرتنت �أو املحفوظ ��ة يف �أجهزة احلا�س ��ب ال�شخ�صي ،مثلما يتم
�سرقة احل�ساب البنكي االلكرتوين باخرتاق موقع البنك و�سرقة بيانات العمالء.
وقد وقع ما ي�شبه ال�سطو على البنوك حينما مت اخرتاق �شبكة " "Bitfinexاملخت�صة
()2
ب�صرف عملة "بيتكوين" و�سرق منها ما قيمته  ٧٨مليون دوالر �أمريكي
وق ��د ال يك ��ون هذا خا�ص بالعملة الإلكرتونية ،بل حتى العمل ��ة الورقية قابلة لل�سرقة
رغم �صعوبة تزويرها� ،سواء مت حفظها ب�شكل �شخ�صي �أو يف امل�صارف والبنوك.
	.4الأخطاء التقنية التي تواجهها مواقع �صرف العملة والتعامل بها ،وكذلك املواقع
املخت�صة بالتعدين ،مما قد يت�سبب بفقد �آالف عمالت البيتكوين.
وق ��د توقف ��ت �أك�ب�ر �شبك ��ة �إلكرتوني ��ة ياباني ��ة خمت�صة ب�ص ��رف عمل ��ة البيتكوين
" "MtGoxب�سب ��ب ك�ث�رة الأخط ��اء التقني ��ة يف املوق ��ع ،مم ��ا �أدى بال�شرك ��ة �إىل �إعالن
الإفال� ��س ،و�س ��ط تقارير ت�شري �إىل �سرق ��ة  ٧٤٤٠٠٠عملة بيتكوين منه ��ا ( ،)3مما يجعل
هذه العمالت الإلكرتونية تفتقد �أهم خ�صائ�ص النقود� ،أال وهو اعتبارها خمزن ًا للقيمة.
	.5املوق ��ف ال�ضبابي من احلكومات وامل�ؤ�س�س ��ات املالية حول العامل حول االعرتاف
((( رابط �إنرتنت:

https://mostaqbal.ae/argentinas-war-against-uber-works-to-bitcoins-advantage/

((( رابط �إنرتنت:

www.theguardian.com/technology/2016/aug/03/bitcoin-stolen-bitfinex-exchange-hong-kong
((( رابط �إنرتنت www.historyofbitcoin.org :
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الكام ��ل بهذه العملة هو �أ�صعب ما تواجهه هذه العملة وم�ستخدميها؛ فقد متت م�صادرة
م ��ا ي�ساوي ماليني الدوالرات م ��ن �أ�شخا�ص وجهات جتارية بته ��م خمتلفة منها تبيي�ض
الأموال �أو املتاجرة غري امل�شروعة �أو عدم الرتخي�ص �أو عدم االعرتاف بالعملة �أ�ص ًال.
وق ��د قامت وزارة الأم ��ن الداخلي الأمريكية باال�ستيالء على م ��ا ي�ساوي  ٩.٢مليون
دوالر �أمريك ��ي م ��ن �شبك ��ة " "MtGoxاملخت�صة ب�ص ��رف عملة البيتكوي ��ن ،بتهمة عدم
الت�سجي ��ل با�س ��م "م�شروع حتويل �أم ��وال" ،كما �أوقف البنك املرك ��زي ال�صيني التعامل
بالبيتكوين؛ مما �أدى �إىل انخفا�ض قيمة العملة (.)1
ثالث ًا :مميزات العمالت الإلكرتونية.

على الرغم من هذه ال�صعوبات واملخاطر� ،إال �أن حجم التعامالت بهذه العملة حول العامل
يف ازدياد كبري؛ نظر ًا للمميزات التي تقدمها هذه العملة يف مقابل النقود الورقية التقليدية.
ومن �أهم هذه املميزات:

1 .1حماي��ة اخل�صو�صي��ة :فالعملة الإلكرتوني ��ة تنتقل من الن ّد للن� � ّد ،وتكون هذه
املوحد م ��ن غري حتديد الهوي ��ة احلقيقية للمر�سل
العملي ��ة م�سجل ��ة يف ال�سجل ّ
املوحد " "Blockchainاملفتاح العام للمحفظة
وامل�ستقبل ،و�إمنا ُيذكر يف ال�سجل َّ
الإلكرتوني ��ة لكل منهما ،الذي ه ��و مبثابة العنوان للمحفظة ،وه ��ذا يوفر �أي�ض ًا
حماية �ضد �سارقي الهويات عرب ال�شبكة.
2 .2التعام��ل املبا�ش��ر ب�ين الأط��راف :فتقني ��ة نقل العم�ل�ات الإلكرتوني ��ة ب�شبكة
البيتكوي ��ن تعني �أن العملة تنتقل من الن ّد للن ّد بدون ّ
تدخل �أي و�سيط مينع هذه
املعامل ��ة �إذا كانت �سليمة من التزوير �أو الإنفاق املزدوج ،مما يتيح حر ّية الدفع
والتحويالت حول العامل دون حدود باملكان والزمان واملقدار.
3 .3ر�س��وم التحويل املنخف�ضة �أو املعدومة :فوجود جهات مركزية تتحكم بالعملة
الورقية وحتويالتها جعل تكلفة التحويالت عالية ب�سبب التكاليف التي حتتاجها
ه ��ذه اجلهات املركزية ،مما جعل عمليات حتويل املبالغ الي�سرية التي يحتاجها
النا�س ب�شكل كبري عملية �صعبة؛ نظر ًا لغالء ر�سوم التحويل� ،أما عمليات التحويل

((( رابط �إنرتنت :
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والعملي ��ات ال�شرائية بهذه العملة تكون غالب ًا بدون ر�سوم النعدام التكلفة فيها،
�أو بر�س ��وم منخف�ضة ج ��د ًا ،وفائدة هذه الر�سوم من ��ح �أولوية يف عملية معاجلة
هذه املعاملة من ِقبل املع ّدنني ،فتح�صل املعاملة على التوثيق ب�شكل �أ�سرع.
4 .4ال�شفافي��ة واحليادي��ة :فجميع املعلوم ��ات اخلا�صة بعملي ��ات عملة البيتكوين
املوح ��د " "Blockchainميك ��ن لأي �شخ� ��ص الدخول عليها
متاح ��ة يف ال�سج ��ل ّ
وا�ستخدامه ��ا والتو ّثق منها ب�شكل حلظي ،ويف نف�س الوقت ال ميكن لأي �شخ�ص
�أو جه ��ة التالعب بهذا ال�سج ��ل �أو ب�شبكة البيتكوين؛ لأ ّنه م�ؤّمن من خالل نظام
الت�شفري.
من�صات العمالت الإلكرتونية وبراجمها
�5 .5سهولة التداول والتحويل :من خالل ّ
املتواف ��رة يف �أجه ��زة احلا�س ��ب الآيل ،والأجه ��زة الذكي ��ة� ،س ��وا ًء ع�ب�ر املواقع
الإلكرتونية يف �شبكة االنرتنت �أو الربامج املح ّملة على الأجهزة الإلكرتونية.
�6 .6سرع��ة توثي��ق العملي��ات :فباملقارنة م ��ع العمليات املالية بالنق ��ود الورقية �أو
ببدائله ��ا الإلكرتونية التي تتم عرب احلدود الدولية ق ��د ت�ستغرق عملية التوثيق
�أو املقا�ص ��ة �ساعات �أو �أيام ًا� ،أما يف العملة الإلكرتونية فال تتجاوز هذه العملية
ع�شرة دقائق مهما بلغ حجمها (.)1

((( رابط �إنرتنت:
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المبحث الثاني

التكييف الفقهي للعمالت الإلكرتونية ،والأحكام ال�شرعية املتعلقة بها :
المطلب األول

مدى جريان الربا يف العمالت الإلكرتونية.
�أو ًال :ت�صوير امل�س�ألة:

تكل ��م الفقهاء املعا�صرون ع ��ن النقود الإلكرتونية يف بح ��وث ودرا�سات �سابقة ،وقد
عنوا بالنقود الإلكرتونية يف �أبحاثهم �أحد �أمرين:
1 .1النق ��ود التي حتملها و�سائ ��ط الكرتونية مثل النقد املوج ��ود يف بطاقة االئتمان
والبطاق ��ة م�سبقة الدفع ،وكذلك البطاقة الت ��ي ي�صرفها البنك ليتمكن العميل
م ��ن ال�سحب من ح�سابه اجلاري عرب �أجه ��زة ال�صرف الآيل ،وكذلك ال�شيكات
الإلكرتونية وغريها.
وهذا النوع من النقود ال يدخل يف �صورة البحث؛ �إذ هو عبارة عن و�سيلة لتداول
امل ��ال ذو الأ�صل الورقي ،فقيمت ��ه بقيمة النقد الورقي ال ��ذي يغطيه يف الوديعة
البنكي ��ة� ،أو لدى ال�ش ��ركات التي تقدم خدمة بطاق ��ات االئتمان ،فاحلكم فيها
كاحلكم يف النقد الورقي.
2 .2النق ��ود الإلكرتونية التي قامت ب�إنتاجه ��ا م�ؤ�س�سات مالية معتمدة يف دولها وو�ضعت
ا�سمها وقيمتها والقوانني اخلا�صة بها ،والو�سائط التي حتملها من بطاقات ممغنطة
�أو �أجهزة تخزين ،وتقوم بالتحكم فيها ويف العمليات التي تتم من خاللها (.)1
وه ��ذا الن ��وع م ��ن النقود ال يدخ ��ل �أي�ض� � ًا يف �صورة البح ��ث ،فهي نق ��ود ال ت�ستطيع
امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة انتاجها �إال بغط ��اء من النقد الورقي ،وقيمتها ثابت ��ة يف مقابل العملة
الأ�صيلة ،فهي �أ�شبه ما يكون بت�سمية النقود الورقية مب�سمى �آخر ،وتداوله الكرتوني ًا ،كما
�أنها مركزية الإنتاج واملراقبة والتحكم والتحويل ،كالورق النقدي متام ًا.
(((	انظ ��ر :بحوث م�ؤمت ��ر الأعمال امل�صرفي ��ة الإلكرتونية بني ال�شريع ��ة والقان ��ون 2003م – غرفة التجارة
وال�صناعة دبي .
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�أم ��ا العملة الإلكرتونية التي هي مو�ض ��وع البحث فهي ت�شرتك مع النوعني ال�ساب َقني
يف ع ��دم الوجود الفيزيائي لها ،لكنها تتميز ب�أنه ��ا عملة الكرتونية بحتة ،تقوم الربجمة
الإلكرتوني ��ة ب�إنتاجه ��ا بدون ّ
تدخل ب�ش ��ري ،ولي�س لها غطا ٌء من ال ��ورق النقدي �أو غريه
يقابله ��ا ،وتعتم ��د على الالمركزية يف الإنت ��اج واملراقبة والتحوي ��ل؛ ف�إنتاجها الكرتوين،
واملراقبة تتم عن طريق املع ّدنني من �أي جهاز مت�صل بالإنرتنت يف العامل ،والتحويل يتم
من الن ّد للن ّد دون ّ
تدخل �أي طرف حكومي �أو م�ؤ�س�سي على الإطالق.
ثاني ًا :جريان الربا يف العمالت الإلكرتونية ،وعلة ذلك:

يرتت ��ب معرفة جريان الرب ��ا يف العمالت الإلكرتونية "البيتكوي ��ن" على معرفة علة
الرب ��ا يف الذه ��ب والف�ضة؛ �إذ قد �سبق بي ��ان انطباق الو�صف الثمن ��ي املوجود يف العملة
الإلكرتونية على املوجود يف الذهب والف�ضة.
وق ��د اختلف الفقه ��اء يف جريان الربا يف غ�ي�ر الذهب والف�ض ��ة والأ�صناف الأربعة
املذكورة يف حديث عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه على قولني:
الق��ول الأول� :أن الرب ��ا مق�ص ��ور على ه ��ذه الأ�صناف ال�ستة ،ف�ل�ا يدخل الربا يف
غريه ��ا ،وهذا ق ��ول الظاهرية ( ،)1وحكي عن طاو�س وقت ��ادة وال�شعبي وم�سروق وعثمان
البتي ( ،)2وقال به ابن عقيل من احلنابلة ( )3واجلويني من ال�شافعية ( ،)4والباقالين (،)5
واختاره ال�صنعاين ( )6و�صديق ح�سن خان ( )7من املت�أخرين.
�أدلة �أ�صحاب هذا القول:

لأ�صح ��اب ه ��ذا القول ط ��رق خمتلفة يف اال�ست ��دالل ،بنا ًء على الق ��ول بالقيا�س من
عدمه ،وبيان ذلك:
(((	انظر :املحلى البن حزم (.)٤٦٨-٤٦٧/٨
(((	انظر :املغني البن قدامة ( ،)٤/٤التمهيد البن عبد الرب ( ،)٩١/٤املحلى البن حزم (� ،)٤٦٨/٨إعالم
املوقعني البن القيم ()١٣٦/٢
(((	انظر� :إعالم املوقعني البن القيم ()١٣٦/٢
(((	انظر :الربهان يف �أ�صول الفقه للجويني ()٨٢٣-٨٢٢/٢
(((	انظر :الفروق للقرايف ()٢٦٣/٣
(((	انظر� :سبل ال�سالم لل�صنعاين ()٣٨/٣
(((	انظر :الرو�ضة الندية ل�صديق ح�سن خان ()١١١-١١٠/٢
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بحجة ،و�إحلاق غري الأ�صناف
�أو ًال :ا�ستدل الظاهرية على مذهبهم :ب�أن القيا�س لي�س ّ
حجة.
بحجة ال ي�صري ّ
ال�ستة بها �إمنا جرى على هذا الأ�صل ،فما بني على ما لي�س ّ
وا�ستدل ��وا �أي�ض ًا بعموم قول اهلل تع ��اىل ﭿﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ �سورة البقرة �آية
( ،)٢٧٥وبقوله عزوجل ﭿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭾ �سورة الن�ساء �آية ()29
ووج ��ه اال�ست ��دالل� :أن الآيات ت�شمل يف عمومها ما عدا الأ�صن ��اف ال�ستة الواردة يف
احلدي ��ث ،فالأ�صل يف املعامالت الإباحة ،وهذه القاع ��دة ال�شرعية مقت�ضاها �أن الربا ال
يجري فيما عدا الأ�صناف ال�ستة؛ لعدم وجود دليل يزيل مقت�ضى تلك القاعدة (.)1
ثاني� � ًا� :أم ��ا غري الظاهري ��ة فهم يرون ب� ��أن القيا�س حج ��ة ،لكن دليله ��م على عدم
ا�ستعمال ��ه هنا :ب� ��أن القيا�س على �أ�صل يحتاج �إىل قيام دليل عل ��ى �أن هذا الأ�صل معلل،
و�إذا مل يقم دليل على ذلك فال ي�سوغ القيا�س (.)2
وا�ستدل ��وا �أي�ض ًا ب�أن علل القيا�سيني اختلفت ،وهي علل �ضعيفة ،و�إذا مل تظهر العلة
امتنع القيا�س(.)3
القول الثاين� :أن الربا يجري فيما وافق هذه الأ�صناف ال�ستة يف العلة ،و�أن ِذكرها
يف الأحادي ��ث �إمنا هو للتمثي ��ل �أو لكونها غالب ما كان يجري فيه التعامل ،ثم اختلفوا يف
علة الذهب والف�ضة على ثالثة �أقوال:
الق��ول الأول� :أن العلة يف الذهب والف�ض ��ة الوزن مع اتفاق اجلن�س يف ربا الف�ضل،
والوزن فقط يف ربا الن�سيئة ،وهو مذهب احلنفية ( ،)4و�أحمد يف �أ�شهر الروايات عنه (،)5
وهو �أحد قويل الزهري وحماد والثوري والأوزاعي والنخعي و�إ�سحاق واحل�سن (.)6
(((	انظر :املغني البن قدامة ( ،)٤/٤املحلى البن حزم ()٤٦٨/٨
(((	انظر :فتح القدير للكمال ابن الهمام ( ،)١٤٨/٦املب�سوط لل�سرخ�سي ()١١٣/١٢
(((	انظ ��ر� :إع�ل�ام املوقعني البن القي ��م ( ،)١٣٦/٢املبدع البن مفل ��ح (� ،)١٢٨/٤سبل ال�س�ل�ام لل�صنعاين
( ،)٣٨/٣الرو�ضة الندية ل�صديق ح�سن خان (.)١١١/٢
((( انظر :املب�سوط لل�سرخ�سي ( ،)١١٣/١٢بدائع ال�صنائع للكا�ساين ( ،)١٨٣/٥تبيني احلقائق للزيلعي (.)٨٥/٤
(((	انظر :املغني البن قدامة ( ،)٥/٤املبدع البن مفلح ( ،)١٢٦/٤ك�شاف القناع للبهوتي ()٢٥٢/٣
(((	انظ ��ر :م�صن ��ف عبد الرزاق ( ،)٣٧/٨املغن ��ي البن قدامة ( ،)٥/٤املجموع للن ��ووي ( ،)٣٩٣/٩املحلى
البن حزم ()٤٨٥/٨
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القول الثاين� :أن علة جريان الربا يف الذهب والف�ضة الثمنية الغالبة ،وهي قا�صرة
عليهم ��ا ال تتعدى �إىل غريهما ،وهو امل�شه ��ور عن مالك ( ،)1ومذهب ال�شافعية ( ،)2ورواية
عن االمام �أحمد ( ،)3وهو مذهب الإمام �أبي ثور و�سعيد بن امل�سيب (.)4
الق��ول الثال��ث� :أن علة جريان الرب ��ا يف الذهب والف�ضة مطل ��ق الثمنية ،وهو قو ٌل
يف مذه ��ب الإمام مال ��ك ( ،)5ورواية عن الإم ��ام �أحمد ( ،)6وقول حمم ��د بن احل�سن من
احلنفية( ،)7واختاره �أبو اخلطاب الكلوذاين( )8وابن تيمية ( )9وابن العربي املالكي (.)10
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول ب�أدلة ،منها:

1 .1ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال ،قال ر�سول اهلل ﷺ( :الذهب بالذهب وزنا بوزن
مث ًال مبثل والف�ضة بالف�ضة وزن ًا بوزن مث ًال مبثل ،فمن زاد �أو ا�ستزاد فهو ربا) (.)11
2 .2م ��ا رواه �أبو �سعي ��د اخلدري ر�ضي اهلل عن ��ه �أن النب ��ي ﷺ( :ال تبيعوا الذهب
بالذهب وال الورق بالورق �إال وزن ًا بوزن مث ًال مبثل �سوا ًء ب�سواء) (.)12
3 .3ما رواه ف�ضالة بن عبيد �أن النبي ﷺ قال( :ال تبيعوا الذهب �إال وزن ًا بوزن) (.)13
4 .4ما جاء عن عمار ر�ضي اهلل عنه �أنه قال" :العبد خري من العبدين والثوب خري من
الثوبني ،فما كان يد ًا بيد فال ب�أ�س� ،إمنا الربا يف ال َّن�ساء �إال ما كيل �أو وزِن"(.)14

((( انظر :املقدمات املمهدات البن ر�شد (�ص ،)٥٢٢حا�شية العدوي ( ،)١١٣/٢التمهيد البن عبد الرب (.)٨٩/٤
(((	انظر :احلاوي الكبري للماوردي ( ،)٩١/٥البيان للعمراين ( ،)١٦٣/٥رو�ضة الطالبني للنووي ()٣٨٠/٣
(((	انظر :الكايف البن قدامة ( ،)٥٣/٢املغني البن قدامة ( ،)٥/٤املبدع البن مفلح (.)١٢٦/٤
(((	انظر :املجموع للنووي ( ،)٣٩٤/٩فقه الإمام �أبي ثور (�ص.)٥٨٩
(((	انظر :املدونة للإمام مالك ( )٣٩٦-٣٩٥/٣و ()٢٠/٤
(((	انظر :الإن�صاف للمرداوي ()١٢/٥
(((	انظر :املب�سوط لل�سرخ�سي ( ،)٢١/٢٢بدائع ال�صنائع للكا�ساين ()٥٩/٦
(((	انظر :الفروع البن مفلح ()١٤٨/٤
(((	انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ()٤٦٨/٢٩
(	((1انظر :عار�ضة الأحوذي ()٣١٠-٣٠٩/٥
( ((1رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،باب ال�صرف وبيع الذهب بالورق نقد ًا ( )1212/3برقم []1588
( ((1رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،باب الربا ( )1208/3برقم []1584
( ((1رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،باب بيع القالدة فيها خرز وذهب ( )1213/3برقم []1591
(	((1انظر :املحلى البن حزم ( ،)٤٨٤/٨م�شكل الآثار للطحاوي ()١٢٤/٢
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�5 .5أن ق�ضي ��ة البيع امل�ساواة ،وامل�ؤثر يف حتقيقها الكيل والوزن واجلن�س ،ف�إن الكيل
معنى ،فكانا العلة (.)1
�أو الوزن ي�س ّوي بينهما �صورة ،واجلن�س ي�سوي بينهما ً

وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين ب�أدلة ،منها:

1 .1م ��ا روى معم ��ر بن عب ��د اهلل� :أن النبي ﷺ (نهى عن بيع الطع ��ام بالطعام �إال
مث ًال مبثل) (.)2
وج��ه الدالل��ة� :أن الطع ��ام يف الأ�صن ��اف الأربع ��ة و�صف �ش ��رف؛ �إذ به قوام
الأبدان ،والثمنية و�صف �شرف؛ �إذ به قوام الأموال ،فيقت�ضي التعليل بهما (.)3
�2 .2أن الإجم ��اع منعقد عل ��ى جواز �إ�سالم الذهب والف�ض ��ة يف �سائر الأموال ومنها
املوزون ��ات ،فدل هذا على �أن الوزن لي�س ه ��و العلة فيهما ،والثمنية هي الو�صف
الأن�سب لهذا احلكم (.)4
�3 .3أن غ�ي�ر الذهب والف�ضة ال يق ��وم بوظيفة الثمنية ،فهما �أثم ��ان املبيعات ،وقيم
املتلف ��ات و�أرو�ش اجلنايات ،وهما �شائعان عند �أكرث النا�س يف خمتلف البلدان،
فتقت�ص ��ر العلة عليهما ،وفائدته معرفة �أن احلكم مق�صور عليهما فال ُيطمع يف
القيا�س (.)5
وا�ست ��دل �أ�صح ��اب القول الثال ��ث مبا ا�ستدل ب ��ه �أ�صحاب القول الث ��اين من اعتبار
الثمنية هي العلة ،لكن خالفوهم يف اعتبارها علة قا�صرة مبا يلي:
�1 .1أن املق�صود من الثمنية لي�س عني الذهب والف�ضة ،و�إمنا املق�صود ما حتققه من
كونه ��ا و�سيل ��ة �إىل املطلوبات ،فما قام مقام الذه ��ب والف�ضة يف ذلك كالفلو�س
الرائجة فال مانع من �إحلاق الو�صف بها.
�2 .2أن تخ�صي� ��ص الذه ��ب والف�ضة يف ال�س ّنة جاء من ب ��اب التغليب؛ �إذ لي�س فيهما
معن ��ى ميتازان به عن غريهما �س ��وى كونهما �أثمان ًا ومعيار ًا للمعامالت يف زمن
((( املغني البن قدامة ( ،)٥/٤وانظر :بدائع ال�صنائع للكا�ساين ( ،)١٨٤/٥فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)٦/٧
((( رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب امل�ساقاة ،باب بيع الطعام مث ًال مبثل ( )١٢١٤/٣برقم []1594
(((	املغني البن قدامة ()٦/٤
(((	انظر :املنتقى للباجي ( ،)٢٥٨/٤جمموع الفتاوى البن تيمية ()٤٧١/٢٩
(((	انظر :احلاوي الكبري للماوردي ( ،)٥٤/٦املجموع للنووي ()٣٩٣/٩
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النبوة ،وهذا الو�صف يوجد يف كل ما يتخذه النا�س عملة ،ويروج رواج النقدين،
وي�صبح معيار ًا للتقومي ،وعلى هذا فيجري فيه ما يجري يف الذهب والف�ضة من
الرب ��ا؛ لأنه مبعناهما وي� ��ؤدي وظيفتهما ،والظلم الذي م ��ن �أجله حرم الربا يف
الذهب والف�ضة واقع فيما حل حملهما وقام مقامهما (.)1
الرتجيح ومناق�شة الأدلة:

ال ��ذي يظه ��ر رجحانه واهلل �أعل ��م القول ب�أن العل ��ة يف الذهب والف�ض ��ة هي مطلق
الثمنية ،و�سبب الرتجيح ما يلي:
�1 .1أن ق�ص ��ر النقدي ��ن على الذه ��ب والف�ضة ال دلي ��ل �صريح يع�ض ��ده ،وال�صفات
الثمنية موجودة يف غريهما ،قال ابن تيمية رحمه اهلل  " :و�أما الدرهم والدينار
فم ��ا يع ��رف له حد طبعي وال �شرعي بل مرجع ��ه �إىل العادة واال�صطالح؛ وذلك
لأن ��ه يف الأ�صل ال يتعل ��ق املق�صود به؛ بل الغر�ض �أن يكون معيارا ملا يتعاملون به
والدراهم والدنانري ال تق�صد لنف�سها بل هي و�سيلة �إىل التعامل بها ولهذا كانت
�أثمان ��ا؛ بخالف �سائر الأموال ف� ��إن املق�صود االنتفاع به ��ا نف�سها؛ فلهذا كانت
مقدرة بالأمور الطبعية �أو ال�شرعية والو�سيلة املح�ضة التي ال يتعلق بها غر�ض ال
مبادتها وال ب�صورتها يح�صل بها املق�صود كيفما كانت" (.)2
�2 .2أن الواق ��ع التاريخي �أثب ��ت �أن النقد ات ُِّخذ من غري الذه ��ب والف�ضة كما �أثبتته
كت ��ب التاري ��خ والأحافري ،وقد ع ��زم عمر ر�ضي اهلل عنه ع ��ن اتخاذه من جلود
الإبل ،لكنه تراجع عن ذلك ملا قيل له�" :إذن ال �إبل" .ف�أم�سك ( ،)3مما يدل على
جواز اتخاذ النقد من غ�ي�ر الذهب والف�ضة لعدم انكار ال�صحابة ،لكن �أم�سك
مل�صلحة احلفاظ على الإبل.
�3 .3أن امل�صلح ��ة املكت�سبة وال�ض ��رر املدفوع الذي ق�صده ال�ش ��ارع يف �إجراء �أحكام
الرب ��ا على الذهب والف�ضة يتحقق يف �إج ��راء �أحكامه على النقود من غريهما،
(((	انظ ��ر :بدائع ال�صنائع للكا�س ��اين ( ،)١٨٥/٥جمموع الفتاوى البن تيمي ��ة (� ،)٤٦٩/٢٩إعالم املوقعني
البن القيم (.)١٣٧/٢
((( جمموع الفتاوى البن تيمية ()252-251/19
((( فتوح البلدان للبالذري (�ص)40
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قال الإمام مالك رحمه اهلل يف الفلو�س" :ال خري فيها َن ِظر ًة بالذهب وال بالورق،
ول ��و �أن النا�س �أجازوا بينهم اجلل ��ود حتى تكون لها �سكة وعني لكرهتها �أن تباع
بالذهب والورق نظرة" (.)1
ويف عبارته هذه رحمه اهلل بيان مدار حتقيق الثمنية يف الأ�شياء وهي �إجازة النا�س،
�أو ما يعرب عنه بالرواج.
ُ
مناق�شة الأقوال املخالفة:
يرتجح به هذا القول
ومما ّ

•الق ��ول بق�صر الربا على الأ�صن ��اف ال�ستة ال تع�ضده الأدل ��ة ،وال يوافق مقا�صد
ال�شريع ��ة ،فال�شريع ��ة جاءت بحفظ امل ��ال ،وال ميكن من ال�شريع ��ة التي جاءت
بالع ��دل �أن تف ّرق بني املت�شابهات فتق�صر الربا على �أ�صناف حمددة وتبيحه يف
غريها مما تقع فيه املف�سدة التي من �أجل دفعها حرم الربا.
•والق ��ول باعتبار الوزن عل ًة للربا يف الذه ��ب والف�ضة ال �أدلة �صريحة تدل عليه،
ب ��ل هو خمالف للإجماع املنعقد يف جواز ال�سلم يف املوزونات بالذهب والف�ضة،
مما يدل على �أن العلة فيهما لي�ست الوزن.
•والق ��ول باعتب ��ار العلة يف الذهب والف�ضة هي غلب ��ة الثمنية يجعل العلة قا�صرة
عل ��ى الذهب والف�ضة ،وهذا مين ��ع القيا�س عليهما ،فال ثمرة حينئذ من التعليل
بهذه العلة ،بخالف القول ب�أن العلة هي مطلق الثمنية ،فيجري القيا�س على كل
نقد راج و ُق ِبل بني النا�س ،و�صار يحقق وظائف الثمن.

ثالث ًا :حتقيق العلة يف العملة الإلكرتونية "البيتكوين":

تتحق ��ق عل ��ة الربا يف العملة الإلكرتوني ��ة على القول ب�أن العلة يف الذه ��ب والف�ضة هي مطلق
الثمني ��ة ،فالعمل ��ة الإلكرتوني ��ة حتقق فيها ال ��رواج واال�شتمال عل ��ى وظائف الثم ��ن ،ولعلها �أقرب
�شبه� � ًا بالذهب والف�ضة من الأوراق النقدية من حي ��ث انت�شارها العاملي غري املحدود باملكان قبو ًال
وتعام ًال ،وعلى هذا فالربا يجري فيها بعلة الثمنية ،في�شرتط يف بيعها بجن�سها التماثل والتقاب�ض.
ومب ��ا �أن العملة الإلكرتونية غري حم�سو�سة في�ستحي ��ل �أن يكون التقاب�ض فيها ح�س ّي ًا
حقيقي ًا ،بل التقاب�ض فيها حكمي ،حني ُت َ�س َّجل عملية التحويل �أو الدفع بالقيد االلكرتوين
(((	املدونة للإمام مالك ()5/3
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املوحد " ،"Blockchainوتَظ َهر العملة رقم ًا يف املحفظة الإلكرتونية اخلا�صة
يف ال�سج ��ل ّ
()1
باملحول �إليه ،كما هو احلال يف القيد امل�صريف يف املعامالت البنكية .
المطلب الثاني

الزكاة يف العمالت الإلكرتونية.
بعد �أن حتقق اعتبار العمالت الإلكرتونية "البيتكوين" ما ًال ف�إن الزكاة واجبة فيها؛
لدخوله ��ا يف عموم قول اهلل تع ��اىل ﭿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭾ �سورة الذاريات،
الآية ( ،)19وكما ثبت جريان الربا فيها حماية ملال الفقري من الأخذ ظلم ًا فتثبت الزكاة
فيها �أي�ض ًا حماية حلق الفقري من املنع ظلم ًا.
وامل�س�ألة املهمة بعد ذلك هي :كيفية تقدير الن�صاب يف العمالت الإلكرتونية.

ولعل خالف الفقهاء املعا�صرين يف تقدير زكاة النقود الورقية بالذهب والف�ضة يجري
هن ��ا؛ باعتب ��ار �أن ك ًال من النق ��ود الورقية ( )2والعم�ل�ات الإلكرتونية �أم ��وال اكت�سبت �صفة
الثمنية ،فيجري عليها �أحكام الذهب والف�ضة املن�صو�ص عليها يف ال�شرع ،ومنها الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء املعا�صرون يف هذه امل�س�ألة على �أربعة �أقوال:
ن�صاب من الذهب �أو الف�ضة .
القول الأول :تقدير ن�صابها ب�أقل قيمة
ٍ
()3

(((	انظ ��ر يف اعتب ��ار القب� ��ض احلكم ��ي :ق ��رار املجمع الفقه ��ي رق ��م ( ،)4/55/6فت ��اوى اللجن ��ة الدائمة
( ،)503/13الفقه الإ�سالمي و�أدلته د .وهبة الزحيلي ()5176/7
((( ج ��اء يف قرار هيئة كبار العلماء يف جمل ��ة البحوث الإ�سالمية (العدد  31ال�سنة 1411هـ �ص:)375-373
"حي ��ث �إن الثمنية متحققة بو�ضوح يف الأوراق النقدية؛ لذلك كله ف�إن هيئة كبار العلماء تقرر ب�أكرثيتها:
�أن ال ��ورق النق ��دي يعترب نقدً ا قائ ًما بذاته كقيام النقدية يف الذه ��ب والف�ضة وغريهما من الأثمان ،و�أنه
�أجنا�س تتعدد بتعدد جهات الإ�صدار ،مبعنى �أن الورق النقدي ال�سعودي جن�س ،والأمريكي جن�س ،وهكذا
كل عملة ورقية جن�س م�ستقل بذاته ،و�أنه يرتتب على ذلك الأحكام ال�شرعية الآتية:
�أوال :جريان الربا بنوعيه فيها ،كما يجري الربا بنوعيه يف الذهب والف�ضة ويف غريهما من الأثمان كالفلو�س.
ثان ًيا :وجوب زكاتها �إذا بلغت قيمتها �أدنى الن�صابني من الذهب �أو الف�ضة� ،أو كملت الن�صاب مع غريها
من الأثمان وعرو�ض التجارة� ،إذا ملكها �أهل وجوبها".
(((	انظر :جملة البحوث الإ�سالمية (العدد  31ال�سنة 1411هـ �ص ،)375-373الزكاة وتطبيقاتها املعا�صرة
للدكتور الط َّيار (�ص )93
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

113

الأحكام الفقه ّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

القول الثاين :تقدير ن�صابها بقيمتها امل�ساوي ن�صاب الذهب (.)1
القول الثالث :تقدير ن�صابها بقيمتها امل�ساوي لن�صاب الف�ضة (.)2
القول الرابع :تقدير ن�صابها مبا يكفي يف معي�شة �أ�سرة كامل ٍة �سن ًة كامل ًة (.)3
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول مبا يلي:

�أن الأدل ��ة ال�صحيحة جاءت ب�إثب ��ات الن�صابني (الذهب والف�ض ��ة) ،فيكون املعترب
منهما يف تقومي النقد الورقي هو الأحظ للفقري وهو الأقل ن�صا ًبا (.)4
وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين مبا يلي:

�1 .1أن قيمة الذهب ثابتة ال تتغري لثبات وزنه ،بخالف الف�ضة فهي تتفاوت .
�2 .2أن ن�ص ��اب الذه ��ب �أق ��رب الأن�صبة املذك ��ورة للتقدير ب�أموال ال ��زكاة الأخرى
كخم�س من الإبل� ،أو �أربعني من الغنم (.)6
ونوق���ش :ب� ��أن التقدي ��ر كما يرد عل ��ى الف�ضة ،ف�إنه ي ��رد على الذهب � ً
أي�ض ��ا ،و�أ َّنه
جرام ��ا؛ و�أن ن�صاب الف�ضة هو
ال ت�أث�ي�ر لذل ��ك �إذا عرفنا �أن ن�صاب الذه ��ب هو (ً )85
جراما.
(ً )595
وب�أن الأن�صبة ثابتة بالتوقيف ال بالقيا�س فال �أثر لقرب ن�صاب الذهب من الأن�صبة
الأخرى (.)7
()5

(((	انظ ��ر :يف املجتم ��ع الإ�سالمي ملحمد �أب ��و زهرة (�ص ،)92وانظ ��ر :فقه الزكاة للقر�ض ��اوي (،)286 /1
�أحكام وفتاوى الزكاة وال�صدقات (�ص )24
(((	انظ ��ر :الفقه املي�سر ملجموعة من العلم ��اء ( ،)81/9الفتح الرباين لرتتيب م�سند الإمام �أحمد بن حنبل
ال�شيباين مع �شرحه بلوغ الأماين لأحمد الب َّنا ( ،)251 /8فقه الزكاة للقر�ضاوي ()286 /1
(((	انظر :فقه الزكاة للقر�ضاوي ( ،)286/1املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ملحمد الفنجري (�ص.)175
(((	انظ ��ر :فت ��اوى اللجن ��ة الدائم ��ة للبحوث العلمي ��ة والإفت ��اء بال�سعودي ��ة ( ،)257 /9جمل ��ة جممع الفقه
الإ�سالمي (.)335 /8
((( فقه الزكاة للقر�ضاوي (.)287 /1
(((	انظ ��ر :بحث �أوراق النقود ون�صاب الورق النقدي يف جملة البحوث الإ�سالمية (العدد  39ال�سنة 1414هـ
�ص.)327
(((	انظر :امل�صدر ال�سابق
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وا�ستدل �أ�صحاب القول الثالث مبا يلي:

� .1أن التقدير بالف�ضة جممع عليه؛ لثبوت ن�صاب الف�ضة بالأحاديث ال�صحيحة .
� .2أن التقدير بالف�ضة �أنفع للفقراء؛ لأن ن�صاب الف�ضة �أقل من ن�صاب الذهب (.)2
ونوق���ش :ب�أن تقدير الذهب ثابت �أي�ض ًا ،وال ي�ؤثر وجود اخلالف يف �إثباته ( ،)3وب�أن
ن�صاب الف�ضة ال يكون �أقل من ن�صاب الذهب على كل حال.
()1

وا�ستدل �أ�صحاب القول الرابع مبا يلي:

بيت �سن ًة كامل ًة ،فوجب
�أن تقدير ن�صاب الف�ضة بخم�س � ٍ
أواق �إمنا هو لأنه كفاية �أهل ٍ
()4
اعتبار هذا املعنى يف النقود الورقية؛ لأن الن�صاب هو احلد الأدنى من الغنى .
ونوق� ��ش :ب�أن هذا القول يف�ض ��ي �إىل تذبذب الأن�صبة يف الأزمنة والأماكن املختلفة،
وتغيري تقدير الأن�صبة التي جاء الن�ص بها لكي توافق هذا املعنى (.)5
الرتجيح:

الذي يظهر رجحانه واهلل �أعلم هو القول الأول؛ لأن ك ًال من ن�صاب الذهب والف�ضة
ثابتني؛ وال دليل على تف�ضيل �أحدهما على الآخر ،ومع التفاوت يجب الأخذ بالأقل منهما؛
لأنه الأحظ للفقري ،والأبر�أ لذمة املزكي ،وفيه �إعما ٌل للن�صو�ص وجمع بني الأقوال.
وبن ��اء عليه ،ف�إنن ��ا نح�سب قيمة ن�صاب الذهب بالعمل ��ة الإلكرتونية ،وقيمة ن�صاب
الف�ضة بها ،ثم ن�أخذ بالن�صاب الأقل ،ونخرج زكاته مما ي�ساويه من العمالت الإلكرتونية
يف م�صارف الزكاة املعتربة.
(((	انظ ��ر :الإجم ��اع البن املن ��ذر (�ص  ،)53بدائع ال�صنائ ��ع للكا�ساين ( ،)27 /1بداي ��ة املجتهد البن ر�شد
( ،)71/3رو�ضة الطالبني للنووي ( ،)256 /2ك�شاف القناع للبهوتي ( ،)59 /3وقد ثبت ن�صاب الف�ضة
يف حدي ��ث �أن� ��س ر�ضي اهلل عنه �أن �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عن ��ه كتب له" :هذه فري�ضة ال�صدقة التي
فر�ضها ر�سول اهلل ﷺ على امل�سلمني والتي �أمر اهلل بها ر�سوله" �إىل قوله" :ويف الر َّقة  -يف مائتي درهم
 ربع الع�شر" .رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الغنم ( )118/2برقم []1454((( فقه الزكاة للقر�ضاوي ()283 /1
مرفوعا وفيه" :ولي�س عليك �شيء؛ حتى يكون
((( جاء ن�صاب الذهب يف �أحاديث ،منها حديث علي ر�ضي اهلل عنه
ً
لك ع�شرون دينا ًرا وحال عليها احلول؛ ففيها ن�صف دينار ،فما زاد فبح�ساب ذلك" .رواه �أبو داود يف �سننه،
كت ��اب ال ��زكاة ،باب زكاة ال�سائمة ( )100/2برقم [ ]1573قال ابن حج ��ر يف بلوغ املرام (�ص" : )244وهو
ح�سن ،واخ ُت ِلف يف رفعه" ،وقال الدارقطني يف العلل (" :)159/3وي�شبه �أن يكون القوالن �صحيحني".
(((	انظر :حجة اهلل البالغة للدهلوي ( ،)66/2فقه الزكاة للقر�ضاوي ()283/1
(((	انظر� :أحكام الأوراق النقدية والتجارية� ،سرت بن ثواب اجلعيد (�ص)460
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المطلب الثالث

مدى انطباق �أحكام ال�صرف على العمالت الإلكرتونية.
يق ��ول اهلل تعاىل ﭿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ �س ��ورة البقرة �آية ( ،)٢٧٥ويقول
النبي ﷺ (ال تبيعوا الذهب بالذهب �إال �سواء ب�سواء ،والف�ضة بالف�ضة �إال �سواء ب�سواء،
وبيع ��وا الذه ��ب بالف�ضة والف�ضة بالذهب كيف �شئتم) ( .)1وه ��ذا يفيد جواز بيع الأثمان
بع�ضه ��ا ببع�ض �إذا توف ��رت �شروط ال�صحة يف البيع وهو ما يع ��رف بال�صرف ،ويفيد �أن
التقاب�ض فيها �شرط.
وق ��د نقل اب ��ن املنذر الإجماع على �ش ��رط القب�ض يف ال�صرف فق ��ال" :و�أجمعوا �أن
املت�صارفني �إذا تفرقا قبل �أن يتقاب�ضا� ،أن ال�صرف فا�سد" (.)2
وبالنظر �إىل ما �سبق تقريره من �أن العمالت الإلكرتونية �أثمان قائمة بذاتها ،يجري
عليها الربا بعلة الثمنية ،وجتب فيها الزكاة ،فكذلك تنطبق عليها �أحكام ال�صرف ،كما
قرر الفقهاء املعا�صرون يف انطباق �أحكام ال�صرف على النقود الورقية (.)3
وق ��د اعت�ب�ر �أكرث الفقهاء املعا�صري ��ن النقو َد الورقي َة �أجنا�س� � ًا خمتلفة ،فقد جاء يف
قرار هيئة كبار العلماء املوافق عليه بالأغلبية�" :أن الورق النقدي يعترب نقد ًا قائم ًا بذاته
كقي ��ام النقدية يف الذهب والف�ض ��ة وغريها من الأثمان ،و�أنه �أجنا�س تتعدد بتعدد جهات
الإ�ص ��دار مبعن ��ى �أن الورق النقدي ال�سع ��ودي جن�س ،و�أن الورق النق ��دي الأمريكي جن�س
وهكذا كل عملة ورقية جن�س م�ستقل بذاته ،و�أنه يرتتب على ذلك الأحكام ال�شرعية الآتية:
�أو ًال :جري ��ان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه يف النقدين الذهب والف�ضة
ويف غريها من الأثمان كالفلو�س ،وهذا يقت�ضي ما يلي:
1 .1ال يج ��وز بي ��ع بع�ضه ببع�ض �أو بغريه من الأجنا� ��س النقدية الأخرى من ذهب �أو
ف�ض ��ة �أو غريهما ن�سيئ ��ة مطلقا ،فال يجوز مثال بيع ال ��دوالر الأمريكي بخم�سة
�أريلة �سعودية �أو �أقل �أو �أكرث ن�سيئة.
((( رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع الذهب بالذهب ( )74/3رقم [.]2175
(((	الإجماع البن املنذر �ص (.)133
(((	انظر :قرارات املجمع الفقهي الدروة الثالثة ()1894/3
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2 .2ال يج ��وز بيع اجلن�س الواح ��د منه بع�ضه ببع�ض متفا�ضال �س ��واء كان ذلك ن�سيئة �أو
يدا بيد ،فال يجوز مثال بيع ع�شرة �أريلة �سعودية ورق ب�أحد ع�شر رياال �سعوديا ورق ًا.
3 .3يج ��وز بي ��ع بع�ضه ببع�ض من غري جن�سه مطلقا �إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع
الل�ي�رة ال�سورية �أو اللبنانية بري ��ال �سعودي ورقا كان �أو ف�ضة �أو �أقل من ذلك �أو
�أك�ث�ر وبيع الدوالر الأمريكي بثالثة �أريلة �سعودي ��ة �أو �أقل �أو �أكرث� ،إذا كان ذلك
يدا بيد ،ومثل ذلك يف اجلواز بيع الريال ال�سعودي الف�ضة بثالثة �أريلة �سعودية
ورق �أو �أق ��ل �أو �أكرث يدا بيد؛ لأن ذلك يعترب بيع جن�س بغري جن�سه وال �أثر ملجرد
اال�شرتاك يف اال�سم مع االختالف يف احلقيقة" (.)1
وعلى هذا ،فاحلكم يف �أجنا�س العمالت الإلكرتونية له نف�س احلكم؛ �إذ هي �أثمان م�ستقلة
بذاتها ،حتمل قيم ًا خمتلفة ،ف�أ�شهر العمالت الإلكرتونية عملة "البيتكوين" ،وهي �أولها �إ�صدار ًا
وت ��داو ًال ،ثم تلتها عم�ل�ات �إلكرتونية خمتلفة و�صلت عام 2017م �إىل �أكرث من  33عملة ن�شطة،
مثل عملة "ايرثيوم" ورمزها " ،"ETHوعملة "اليتكوين" ورمزها " ،"LTCوغريها (.)2
ف�صرف العملة الإلكرتونية بجن�سها ي�شرتط فيه التقاب�ض والتماثل ،و�صرفها بجن�س
ثمني �آخر �سواء كان عملة الكرتونية �أخرى �أو عملة ورقية ي�شرتط فيه التقاب�ض فقط.
ويدخ ��ل يف هذا احلكم �شراء الذهب والف�ضة بعم�ل�ات البيتكوين ،فهو عقد �صرف
�أي�ض ًا ،ال يجوز �إال يد ًا بيد.
على �أن التقاب�ض يف العمالت الإلكرتونية تقاب�ض حكمي كما �سبق بيانه ،وفيه �أي�ض ًا
ت�أخ�ي ٌ�ر ال يزيد عن ع�ش ��رة دقائق هي فرتة توثي ��ق العملة التي يقوم به ��ا املع ّدنون ،لكنه
ت�أخري ي�سري مغتفر ،كما قرر املجمع الفقهي يف م�س�ألة ت�أخري ت�سجيل عمليات التحويل يف
القيد امل�صريف ملدة يومني كما هو املعمول به يف البنوك الدولية ،وا�شرتط املجمع ل�صحة
ذلك ثالثة �شروط:
1 .1وجود القيد الأويل عند التعاقد وال يكتفى بالتعاقد ال�شفوي.
�2 .2أال يت�صرف امل�ستق ِبل للمال به خالل املدة املغتفرة حتى يثبت �أثر القيد امل�صريف
ب�إمكان الت�سلم الفعلي.
((( جملة البحوث الإ�سالمية (العدد  31ال�سنة 1411هـ �ص)375-373
((( رابط �إنرتنتwww.en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies :
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�3 .3أن تراعى بقية �ضوابط ال�صرف (.)1
و�إذا كان الت�أخ�ي�ر يف النق ��ود الورقية ملدة يومني ب�سبب ظ ��روف التحويالت البنكية
مغتف ��ر عن ��د الفقهاء املعا�صري ��ن فت�أخري ع�ش ��رة دقائق يف قب�ض العم�ل�ات الإلكرتونية
مغتف ��ر من باب �أوىل ،ال �سيم ��ا و�أن �سبب الت�أخري هو لإرادة �إثب ��ات �صحة العملة وتوثيق
املتعاقدين يف ال�صرف املال مل ��ن يتفح�صه قبل
العملي ��ة ،فه ��ي �أ�شبه مب ��ا �إذا �س ّلم �أح ��د
َ
ت�سليمه للطرف الثاين.
المطلب الرابع

تعدين العمالت الإلكرتونية ،واملتاجرة ب�أدواتها.
التعدي ��ن " "Miningهو و�سيلة انتاج العم�ل�ات الإلكرتونية اجلديدة كما �سبق بيانه
يف مطلب ا�ستحداث العمالت الإلكرتونية.
وعملي ��ة التعدين حتت ��اج �إىل حا�سبات �آلية ذات معاجلات لها ق ��درة كبرية و�سرعة
عالي ��ة ،ت�صل �سعره ��ا �إىل �آالف الري ��االت ،وت�ستهلك طاقة كهربائي ��ة عالية؛ وذلك لأن
للتو�صل �إىل
عملية التعدين هي عملية ح�سابية �شديدة التعقيد ،يراد حلها ب�سرعة عاليةّ ،
املكاف�أة التي متنحها �شبكة البيتكوين لأول معدِّ ن يحقق احلل ال�صحيح (.)2
وللتعدين طريقتان:

1 .1التعدي��ن ال�شخ�ص��ي " :"Solo miningب� ��أن يبني املع ��دِّ ن حا�سبه الآيل بالقطع
الالزمة لعملية التعدين ،ثم تركيب الربامج امل�ساعدة يف عملية التعدين ،و�إعداد
حمفظ ��ة عمالت الكرتونية لي�ستقبل العم�ل�ات الناجتة من عملية التعدين ،ويف
ه ��ذا النوع من التعدين يكون ما يك�سب ��ه املعدِّ ن ملك ًا خال�ص ًا له ،وهذه الطريقة
من التعدين قليلة جد ًا لتكلفتها العالية و�ضعف املردود منها (.)3

(((	انظر :قرار املجمع الفقهي التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي قرار رقم )4/6( 53
((( كتاب �إلكرتوين:
(((
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رابط �إنرتنت www.cryptosource.org/mining
كتاب �إلكرتوينMastering Bitcoin, Bitcoin mining :
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2 .2التعدي��ن اجلماع��ي " :"Pool miningب� ��أن تقوم �شركة كب�ي�رة ببناء حوا�سب
�ضخم ��ة ذات قدرة هائل ��ة ثم ت�ؤجر الراغبني بامل�شاركة ج ��زء ًا من قدرات هذه
احلوا�س ��ب " "Value of powerعن طريق موقعها االلكرتوين ،وبح�سب القدرة
امل�ست�أج ��رة يكون الن�صيب من املكاف�أة ( ،)1وه ��ذه الطريقة هي الأ�شهر والأكرث
مردود ًا.
التكييف ال�شرعي لعملية التعدين ،وحكمها:

التعدي ��ن يف حقيقت ��ه :عم ٌل معينّ ي�أخذ العام ��ل يف مقابله مكاف� ��أة ،وهذا العمل هو
توثيق العمليات املالية اجلارية يف �شبكة العملة الإلكرتونية خالل ع�شر دقائق.
والذي يظهر يل واهلل �أعلم �أن عملية التعدين هو عقد جعالة ،فاجلعالة هي:
ت�سمية مال معلوم ملن يعمل للجاعل عمال مباحا ولو كان جمهوال �أو ملن يعمل له مدة
ولو كانت جمهولة (.)2
وه ��ذا التعريف يتحقق يف عملية التعدين :فت�سمية املال املعلوم :هو ما حتدده �شبكة
العمل ��ة الإلكرتونية البيتكوي ��ن من منح  50عملة للمعدِّ ن ،ث ��م تنخف�ض للن�صف كل �أربع
�سنوات.
واجلاع��ل� :شبك ��ة العمل ��ة الإلكرتوني ��ة البيتكوين التي متن ��ح املال املعل ��وم "عملة
البيتكوين" لأول من يقوم بالعمل املطلوب.
والعم��ل املباح :توثيق التعامالت بالعمل ��ة الإلكرتونية ال�صادرة خالل ع�شر دقائق،
وهو عمل معلوم ومدته معلومة.
وقد اختلف الفقهاء يف �صحة عقد اجلعالة على قولني:
القول الأول� :أن اجلعالة عقد م�شروع ،و�إىل هذا ذهب املالكية ( )3وال�شافعية واحلنابلة .
()5

()4

رابط �إنرتنتhttps://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools :

(((
(((	انظر :حا�شية البجريمي ( ،)170 / 3ك�شاف القناع للبهوتي ()417 / 2
(((	انظر :الذخرية للقرايف ( ،)5 /6ال�شرح الكبري للدردير (.)60 /4
(((	انظر :الأم للإمام ال�شافعي ( ،)72 /4املهذب لل�شريازي ( ،)411 /1البيان للعمراين (.)407 /7
(((	انظر :ك�شاف القناع للبهوتي ( ،)202 /4الإن�صاف للمرداوي (.)390 /6
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القول الثاين� :أن اجلعالة ال جتوز يف غري رد العبد الآبق ،وهو مذهب احلنفية (.)1
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول مبا يلي:

1 .1ق ��ول اهلل عزوجل قوله تع ��اىل :ﭿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭾ �س ��ورة يو�سف �آية
( ،)72وق ��د كان حم ��ل البع�ي�ر معلوما عنده ��م وهو الو�سق وه ��و �ستون �صاعا،
و�شرع من قبلنا �شرع لنا �إذا ق�ص علينا من غري نكري ،ومل يثبت ن�سخه (.)2
2 .2حديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أن �أنا�سا من �أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ �أتوا
حيا من �أحياء العرب فلم يقروهم ،فبينما هم كذلك �إذ لدغ �سيد �أولئك القوم فقالوا:
ه ��ل فيكم من راق؟ فقالوا :مل تقرونا ،فال نفعل �إال �أن جتعلوا لنا جعال ،فجعلوا لهم
قطي ��ع �ش ��اء ،فجعل رجل يقر�أ ب�أم القر�آن ويجمع بزاق ��ه ويتفل فربئ الرجل ف�أتوهم
بال�شاء ،فقالوا :ال ن�أخذها حتى ن�س�أل ر�سول اهلل ﷺ ف�س�ألوا الر�سول ﷺ عن ذلك
ف�ضحك وقال :ما �أدراك �أنها رقية؟ خذوها وا�ضربوا يل معكم ب�سهم (. )3
�3 .3أن حاج ��ة النا� ��س قد تدعو �إليها لرد مال �ضائع� ،أو عم ��ل ال يقدر عليه اجلاعل
وال يج ��د من يتطوع به ،وال ت�صح الإجارة عليه جلهالته ،فجازت �شرعا للحاجة
�إليها كامل�ضاربة (. )4

وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين مبا يلي:

م ��ا يف اجلعال ��ة من تعلي ��ق التملك على اخلط ��ر (�أي الرتدد بني الوج ��ود والعدم)،
واجلعالة ال توجه �إىل معني فلم يوجد فيها من يقبل العقد ،فانتفى (.)5
(((	انظر :بدائع ال�صنائع للكا�ساين ( ،)205 - 203 /6حا�شية ابن عابدين (.)281 /4
(((	انظر :تف�سري ابن كثري (.)486 /2
((( رواه البخ ��اري يف �صحيح ��ه ،كتاب الإجارة ،باب م ��ا يعطى يف الرقية على �أحياء الع ��رب بفاحتة الكتاب
( )92/3رق ��م [ ،]2276وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب ال�سالم ،باب جواز �أخذ الأجرة على الرقية بالقر�آن
والأذكار ( )1728/4رقم [.]2201
َ
(((	انظ ��ر :املهذب لل�شريازي ( ،)411 / 1منح اجلليل ملحمد بن �أحمد ُعلي�ش ( ،)3 / 4املقدمات املمهدات
البن ر�شد ( ،)308 / 2املغني البن قدامة ()350 / 6
(((	انظر :بدائع ال�صنائع للكا�ساين ()204 ،203 /6
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الرتجيح:

الذي يظهر رجحانه واهلل �أعلم ما ذهب �إليه اجلمهور من م�شروعية عقد اجلعالة،
لق ��وة ما ا�ستدل ��وا به ،وناق�شوا احلنفي ��ة ب�أنهم وافقوا اجلمهور يف ج ��واز اجلعالة يف رد
الآبق ،فغريه له نف�س احلكم بالدليل� ،أو بالقيا�س على الدليل.
وي�ستحق املعدِّن ا ُ
ّ
جلعل بتمام العمل.
وعلى هذا فيكون التعدين جائز ًا باعتباره عقد جعالة،
�أم ��ا �ش ��راء الآالت اخلا�صة به ��ذا العمل فه ��ي جائزة �أي�ض� � ًا؛ �إذ ه ��ي �آالت مباحة،
ت�ستخ ��دم يف �أغرا�ض حو�سبية خمتلفة ،وال يتم عم ��ل التعدين �إال بها ،وما ال يتم اجلائز
�إال به فهو جائز ( ،)1وهذا الذي يظهر حكمه يف التعدين ال�شخ�صي.
�أم ��ا التعدين اجلماعي ،فاملعدِّ ن فيه ي�ست�أجر منفعة حوا�سيب �آلية �ضخمة لي�ستطيع
احل�صول على جزء من العملة الإلكرتونية البيتكوين التي تقوم هذه احلوا�سيب مبحاولة
ك�سبه ��ا كمكاف�أة عل ��ى التعدين ،فيكون العقد ب�ي�ن املعدِّ ن وبني ال�شركة عق ��د �إجارة� ،إذ
الإج ��ارة عقد معاو�ضة عل ��ى منفعة مباحة معلومة ( ،)2فاملع ��دِّ ن (امل�ست�أجر) يدفع �أجر ًا
حم ��دد ًا لل�شركة (امل�ؤجرة) التي متلك احلوا�سيب ليق ��وم بت�شغيل اجلزء امل�ست�أجر منها
لتنفيذ عملية التعدين (املنفعة).
و�أم ��ا ا�ش�ت�راك املع ��دِّ ن مع غ�ي�ره يف التعدين عن عم�ل�ات البيتكوين فه ��و ا�شرتاك
يف اجلعال ��ة ،فاملع ّدن ��ون ي�ست�أجرون ق ��درة احلوا�سيب ثم يتقا�سمون م ��ا ينتج عن عملية
التعدين بح�سب ما ميلك كل واحد منهم من قدرة احلوا�سيب امل�ست�أجرة.
وق ��د ذكر الفقهاء م�س�ألة اال�شرتاك يف اجلعالة يف ح ��ال مامل يعينّ اجلاعل عام ًال،
واختلفوا فيها على قولني:
القول الأول� :أنهم ي�شرتكون يف اجلعل امل�سمى ،ويق�سم اجلعل بينهم على عدد ر�ؤو�سهم،
و�إن تفاوتوا يف العمل؛ لأنه ال ميكن �ضبط العمل حتى يوزع اجلعل بينهما على قدر �أعمالهما.
وهذا مذهب ال�شافعية ( ،)3واحلنابلة (.)4
(((	انظر :القواعد النورانية البن تيمية (�ص)201
(((	انظر :طلبة الطلبة للن�سفي (�ص ،)124ك�شاف القناع للبهوتي ()546 /3
(((	انظر :رو�ضة الطالبني للنووي ( ،)271 /5نهاية املحتاج البن حجر الهيتمي ()474 /5
(((	انظر :الإقناع للحجاوي ( ،)394 /2ك�شاف القناع للبهوتي ()204 /4
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ودليلهم� :أن العمل يف �أ�صله جمهول ،فال ميكن رعاية مقداره يف التق�سيط (.)1
الق��ول الثاين� :أنهم ي�شرتكون يف اجلعل بن�سبة العمل �صعوب ًة و�سهول ًة ،ف�إن ا�ستوت
�أعمالهم فالق�سمة على عدد ر�ؤو�سهم .وهذا مذهب املالكية ( ،)2وقول عند ال�شافعية (.)3
ودليله��م� :أن امل�شرتك ي�ستحق الن�صيب من اجلعال ��ة يف مقابل العمل ،ف�إذا تفاوت
العمل تفاوت الن�صيب.
الرتجيح:

ال ��ذي يظهر رجحانه واهلل �أعلم ما ذهب �إليه املالكي ��ة من القول بتفاوت القدر من
اجلعالة بتفاوت مقدار العمل؛ لقوة دليلهم.
وميك ��ن مناق�شة دليل الق ��ول الأول ب�أن العمل قد ان�ضبط بع ��د متامه ،فيو ّزع اجلعل
على قدر �أعمالهم(.)4
وعل ��ى هذا فا�شرتاك املع ّدنني يف العمل على اكت�س ��اب عمالت البيتكوين من عملية
التعدي ��ن ه ��و من اال�ش�ت�راك يف اجلعالة من غري تعي�ي�ن العامل ،فالعمل مب ��اح باعتباره
جعال ��ة ،واال�ش�ت�راك فيه مباح ،ومق ��دار عمل كل واح ��د منهم حمدد ابت ��دا ًء ،ويف حال
اكت�سابهم لعمالت البيتكوين تق�سم بينهم بح�سب قدرة احلا�سب التي ا�ست�أجرها.
المطلب الخامس

احلرز املعترب للعمالت الإلكرتونية
من خ�صائ�ص العم�ل�ات الإلكرتونية "البيتكوين" �أنها ال توجد ب�صورة فيزيائية حم�سو�سة،
بل وجودها افرتا�ضي على �شبكة "البيتكوين" التي تعمل بنظام الن ّد للن ّد داخل �شبكة االنرتنت.
وطريقة تداول العمالت الإلكرتونية� :أن يكون لدى كل طرف من املتعام َلني حمفظة
�إلكرتوني ��ة " ،"Bitcoin walletه ��ي مبثاب ��ة احل�ساب البنك ��ي ،ففائدتها حفظ العمالت
(((	انظر :رو�ضة الطالبني للنووي ( ،)271 /5كفاية الأخيار للح�صني ()298 /1
(((	انظر :منح اجلليل ملحمد بن �أحمد ُع َلي�ش ( ،)69 /8ال�شرح الكبري للدردير ()65 /4
(((	انظر :كفاية الأخيار للح�صني ()298 /1
(((	انظر :امل�صدر ال�سابق
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الإلكرتوني ��ة ،وه ��ي الطريق الوحيد ال�ستقب ��ال العمالت الإلكرتوني ��ة �أو حتويلها ،وميكن
ع ��ن طري ��ق املحافظ الإلكرتونية حف ��ظ �أكرث من نوع من العم�ل�ات الإلكرتونية ،وكذلك
امل�شاركة من خاللها يف عملية التعدين.
واملحفظ ��ة الإلكرتونية عب ��ارة عن برنامج الكرتوين يعم ��ل يف املن�صات الإلكرتونية
كاحلا�سب الآيل والأجهزة الذكية ،وكل حمفظة الكرتونية حتتوي على مفتاحني:
املفت ��اح الع ��ام " :"Public kayوهو م ��ا يقابل رقم احل�ساب البنك ��ي ،فاملفتاح العام
عبارة عن جمموعة �أرقام وحروف تكون بهذا ال�شكل:
16akNXA7avkudZeMno3eZthPHakk4DJxYv

وقد ي�ستعا�ض عنه بالكود املربع " ،"Qr codeوالكود للمفتاح العام ال�سابق هو:

ف�إذا رغب �صاحب املحفظ ��ة الإلكرتونية با�ستقبال العمالت الإلكرتونية ف�إنه يعطي
املر�سل م ��ن خالل حمفظته الإلكرتوني ��ة ب�إدخال املفتاح
للمر�سل ،فيقوم ِ
املفت ��اح الع ��ام ِ
العام للم�ستق ِبل و�إر�سال املبلغ املطلوب من العمالت الإلكرتونية.
املفتاح اخلا�ص " :"Private Keyوهو ما يقابل الرقم ال�سري يف احل�سابات البنكية،
املر�سل بتحويل عمالت
وه ��و مماثل للمفتاح الع ��ام يف كونه حروف و�أرقام ،فحني يق ��وم ِ
الكرتونية �إىل حمفظ ��ة امل�ستق ِبل ال يتمكن امل�ستق ِبل من �صرف هذه العمالت �إال ب�إدخال
املفتاح اخلا�ص ،ولذلك ف�إنه �إذا متكن �أحد من الو�صول �إىل املفتاح اخلا�ص لأي حمفظة
�إلكرتونية ف�إن ب�إمكانه �سرقة حمتوياتها من العمالت الإلكرتونية (.)1
((( رابط �إنرتنت:

https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-wallet.asp
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�أ�شكال املحافظ الإلكرتونية اخلا�صة بالبيتكوين:

الأول :املحاف��ظ الإنرتنتية :تقوم �شركات عاملية كبرية ب�إن�شاء حمفظة �إلكرتونية
للعمالت الإلكرتونية جمان ًا ،وي�ستطيع �صاحب املحفظة الدخول عليها من �أي جهاز حا�سب
�أو هاتف ذكي مت�صل بالإنرتنت يف العامل ،ومن �أ�شهر هذه املواقع املقدمة للخدمة:
www.coinbase.com
www.blockchain.info

وقام ��ت �شرك ��ة عربية مقرها الإم ��ارات بتقدمي خدم ��ة املحاف ��ظ االلكرتونية وبيع
و�شراء عمالت البيتكوين يف دول اخلليج العربي www.bitoasis.net
وميزة هذا النوع من املحافظ:

�1 .1سهولة الو�صول �إليه من �أي جهاز و�أي مكان.
2 .2قوة احلماية فيه بح�سب قوة ال�شركة التي تقدم اخلدمة
3 .3عدم احلاجة �إىل حفظ املفتاح اخلا�ص الطويل فمعلومات الدخول �إىل املحفظة
يكون با�سم م�ستخدم وكلمة مرور يختارها �صاحب املحفظة.

و�أما خماطره:

�1 .1ضرورة وجود ات�صال بالإنرتنت للو�صول �إىل املحفظة ،فقد ينقطع الإن�سان عن
االنرتنت فال يتمكن من الو�صول �إىل �أمواله.
2 .2احتمال اخرتاق املوقع وفقدان املحافظ الإلكرتونية.
الث��اين :املحافظ الإلكرتونية اخلا�ص��ة :وهي برامج ميكن حتميلها من الإنرتنت
على احلا�سب ال�شخ�صي �أو الهاتف الذكي ،وبعد التحميل ال يحتاج �صاحب املحفظة �إىل
الإنرتنت للتعامل بها.
ومن �أ�شهر هذه الربامجBitcoin wallet - Coin.space :

و�أهم ميزة لهذه املحافظ :الو�صول �إىل العمالت الإلكرتونية يف �أي وقت دون احلاجة
لالت�صال بالإنرتنت.
ولها عيوب وخماطر �أي�ض ًا ،ومنها:

�1 .1سهول ��ة فقدان العمالت الإلكرتوني ��ة بحذف الربنام ��ج دون االحتفاظ بن�سخة
احتياطية منه.
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2 .2احتمال اخرتاق اجلهاز املحتوي على الربنامج �أو �سرقته ،وبهذا تفقد املحفظة
الإلكرتونية.
3 .3حتميل الربنام ��ج يتطلب حتميل كامل ال�سجل املوحد " "Blockchainوهو كبري
احلجم ي�ستغرق حتميله �ساعات طويلة.

اعتبار املحافظ الإلكرتونية للعمالت الإلكرتونية حرز ًا:

احل ��رز يف اال�صط�ل�اح ال�شرعي :هو م ��ا ن�صب عادة حلفظ �أم ��وال النا�س ،كالدار،
واحلانوت ،واخليمة ،وال�شخ�ص مما ال يعد �صاحبه م�ض ّيع ًا بحفظه فيه (.)1
واختلف الفقهاء يف اعتبار احلرز للقطع بحد ال�سرقة على قولني:

الق��ول الأول :ا�شرتاط احلرز لتطبي ��ق حد ال�سرقة ،وهذا قول جمهور الفقهاء من
ال�صحابة والتابعني والأئمة الأربعة (.)2
القول الثاين :عدم ا�شرتاط احلرز يف قطع اليد ،وهو قول الظاهرية (.)3
الأدلة :ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول مبا يلي:

1 .1حدي ��ث جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ﷺ( :لي�س على
خائن وال منتهب وال خمتل�س قطع) (.)4
2 .2حديث عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده قال� :سئل ر�سول اهلل ﷺ يف كم ُتقطع
الي ��د؟ ق ��ال( :ال تقط ��ع اليد يف ثمر معل ��ق ،ف�إذا �ضمه اجلري ��ن قطعت يف ثمن
املجن ،وال تقطع يف حري�سة اجلبل ،ف�إذا �آوى املراح قطعت يف ثمن املجن) (.)5

(((	انظ ��ر :حا�شية ابن عابدي ��ن (� ،)9/4شرح متخ�صر خليل اخلر�شي ( ،)97/2مغن ��ي املحتاج لل�شربيني
( ،)164/4ك�شاف القناع للبهوتي (.)136/6
(((	انظ ��ر :فتح القدي ��ر للكمال ابن الهم ��ام ( ،)142 /5حا�شية اب ��ن عابدي ��ن ( ،)194/3ال�شرح ال�صغري
للدردير ( ،)477/4القوانني الفقهية البن جزيء (�ص ،)352بداية املجتهد البن ر�شد (،)485 ،484/2
رو�ض ��ة الطالب�ي�ن للنووي ( ،)121/10املغن ��ي البن قدامة ( ،)249/8نيل امل� ��آرب لل�شيباين (،)373/2
حا�شية القليوبي (.)190/4
(((	انظر :املحلى البن حزم ()302/12
((( رواه الن�سائ ��ي يف ال�س�ن�ن الك�ب�رى ،كت ��اب قطع ال�س ��ارق ،باب ما ال قط ��ع فيه ( )38/7برق ��م [،]7420
والرتم ��ذي يف جامعه� ،أب ��واب احلدود ،باب ما ج ��اء يف اخلائن واملختل�س واملنته ��ب (،]1448[ )52/4
وق ��ال " :ه ��ذا حديث ح�سن �صحيح ،والعم ��ل على هذا عند �أهل العلم" .و�صحح ��ه الألباين يف التعليقات
احل�سان على �صحيح ابن حبان (.)445/6
((( رواه البخ ��اري يف ال�سنن الكربى ،كت ��اب قطع ال�سارق ،باب الثمر املعلق ي�س ��رق ( )33/7برقم []7402
ح�سنه الألباين يف �صحيح اجلامع ()1233/2
ّ
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وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين مبا يلى:

1 .1عموم قوله تعاىل :ﭿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭾ �سورة املائدة �آية
( ،)38فوجب بن�ص القر�آن �أن كل من �سرق فالقطع عليه
2 .2عم ��وم حديث �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه �أن النبي ﷺ قال( :لعن اهلل ال�سارق
ي�س ��رق البي�ض ��ة فتقط ��ع ي ��ده ،وي�سرق احلب ��ل فتقطع ي ��ده) ( )1فق�ض ��ى ر�سول
اهللﷺبقطع ال�سارق ،ومل يخ�ص �إن كان من حرز �أم من غري حرز (.)2

الرتجي��ح :الذي يظه ��ر رجحانه واهلل �أعلم هو قول جماهري الفقهاء من ال�صحابة
فم ��ن بعده ��م؛ لقوة �أدلته ،حتى عده ابن املنذر كالإجماع ،فقال " :ولي�س فيه خرب ثابت،
وال مقال لأهل العلم� ،إال ما ذكرناه ،فهو كالإجماع ،والإجماع حجة على من خالفه " (.)3
وع َّد ابن قدامة القول املخالف للجمهور يف هذه امل�س�ألة قو ًال �شا ّذ ًا (.)4
�أم ��ا م ��ا ا�ستدل به الظاهرية من عموم الن�صو�ص ف�أجي ��ب ب�أن العموم هنا من قبيل
الع ��ام ال ��ذي ال يق�صد ال�ش ��ارع ابتداء منه العم ��وم ،و�إمنا املراد منه بع� ��ض افراد العام
ابت ��دا ًء (� ،)5أي �أن حك ��م ال�سرقة ُيطبق حني يطبق على م ��ن يتحقق فيه تعريف ال�سرقة،
وعل ��ى هذا فالآخذ من غري احلرز ال يعترب �سارق� � ًا؛ لأن كلمة ال�سرقة فيها معنى اخلفاء
والإخراج من احلرز (.)6
وقد اتفق الفقهاء على �أن تقدير احلرز يرجع �إىل العرف عند النا�س ح�سب زمانهم
ومكانه ��م؛ لأن ال�شرع دل على اعتبار احلرز ولي�س له ح ٌّد من جهة ال�شرع فوجب الرجوع
()7
فيه �إىل العرف كالقب�ض والتفرق يف البيع.
ي�سم ( )159/8برقم [،]6783
((( �أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيحه ،كتاب احلدود ،باب لعن ال�س ��ارق �إذا مل ّ
وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب احلدود ،باب حد ال�سرقة ون�صابها ( )1314/3برقم [.]1687
(((	انظر :املحلى البن حزم ()302/12
(((	الإ�شراف على مذاهب العلماء البن املنذر ()202/7
(((	املغني البن قدامة ()111/9
(((	انظر :الوجيز يف الأ�صول ،د .عبد الكرمي زيدان (�ص)310
(((	انظر :ق�ضية ا�شرتاط احلرز وموقف الفقهاء منها  ،ح�سني حممد نعيم احلق (�ص)12
(((	انظر :املغني البن قدامة (،)111/9
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فعل ��ى القول ب�إثبات ا�شرتاط احلرز للقطع يف ال�سرقة ،و�أن احلرز مر ّده �إىل العرف
ال�صحي ��ح الذي ال يخالف ن�ص ًا �أو يدل دليل على بطالنه فاملحفظة الإلكرتونية للعمالت
الإلكرتوني ��ة هي احل ��رز الوحيد لها؛ �إذ ال ميك ��ن �أن تتواجد يف غريه ��ا ،وهذه املحافظ
الإلكرتوني ��ة �أوعية حتفظ ه ��ذه العمالت وال ميكن دخول غري �صاحبه ��ا �إليها �إال ب�سرقة
املفت ��اح اخلا�ص الذي ال ّ
يطلع عليه �إال �صاحب املحفظة �إما بالإكثار من حماولة الدخول
�إىل الربنام ��ج ب�أرق ��ام عدي ��دة وحماوالت متعددة حت ��ى ي�صيب الرق ��م املطلوب فيمكن
عنده ��ا م ��ن الدخول �إىل املحفظ ��ة الإلكرتونية ،و�إم ��ا بحل ال�شف ��رة اخلا�صة وذلك من
خالل ترجمتها ،و�إما ب�سرقة الرقم ال�سري عن طريق الربيد اخلا�ص ل�صاحب احل�ساب
البنك ��ي �أو باحل�ص ��ول عليه من �أوراق ��ه اخلا�صة املرمية يف �سلة املهم�ل�ات ،و�إما بعر�ض
املحفظة الإلكرتونية عل ��ى �أجهزة وبرامج �أخرى عملية مهمتها التعامل من هذه الأرقام
ال�سرية لفك املفتاح اخلا�ص به� ،أو باخرتاق جهاز �صاحب املحفظة الإلكرتونية� ،أو املوقع
االلكرتوين املت�ضمن للمحافظ الإلكرتونية.
بعمل غري م�أذون فيه� ،سواء
وكل ه ��ذا من باب اجلناية على املال و�أخذه من ح ��رزه ٍ
كان ��ت املحفظ ��ة الإلكرتوني ��ة يف جهاز حا�س ��ب �آيل �أو جهاز ذك ��ي� ،أو يف مواقع املحافظ
الإلكرتونية اخلا�صة بها.
على �أنَّ نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف ال�سعودية ح َّدد يف املادة الرابعة عقوبة
اجلرمية املعلوماتية املتعلقة بالأموال" :بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة
ال تزيد على مليوين ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وتنطبق على اجلرائم التالية:
1 .1اال�ستي�ل�اء لنف�سه �أو لغريه على مال منقول �أو عل ��ى �سند� ،أو توقيع هذا ال�سند،
وذلك عن طريق االحتيال �أو اتخاذ ا�سم كاذب� ،أو انتحال �صفة غري �صحيحة.
2 .2الو�ص ��ول -دون م�سوغ نظامي �صحيح� -إىل بيانات بنكية� ،أو ائتمانية� ،أو بيانات
متعلقة مبلكي ��ة �أوراق مالية للح�صول على بيانات� ،أو معلومات� ،أو �أموال� ،أو ما
تتيحه من خدمات (.")1
((( نظ ��ام مكافحة جرائم املعلوماتية بقرار جمل�س ال ��وزراء رقم  79وتاريخ 1428/3/7هـ ،ومتت امل�صادقة
عليه مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 17/وتاريخ 1428/3/8هـ.
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والذي يظهر �أن هذه عقوبة تعزيرية �سببها االعتداء االلكرتوين؛ ملا فيه من اجلناية
عل ��ى خ�صو�صية الإن�سان وحقوقه املعنوية مما لي�س فيه تقدير بالن�ص ال�شرعي ،وينبغي
�أن ي�ض ��اف �إليه ��ا حد ال�سرق ��ة �إذا ا�ستفاد املعتدي م ��ا ًال موجود ًا يف ح ��رزه االلكرتوين؛
النطباق و�صف ال�سرقة عليه.
اخلامتة
بعد عر�ض مباحث هذا املو�ضوع ظهرت يل النتائج التالية:

�1 .1أن العم�ل�ات الإلكرتوني ��ة "البيتكوي ��ن" �أموال م�ستقلة ،حتم ��ل وظائف النقود،
فهي و�سيط لتبادل ال�سلع واخلدمات ،ومقيا�س للقيمة.
�2 .2أن العم�ل�ات الإلكرتونية "البيتكوين" له ��ا مميزات وخماطر ،ما يوجب احلذر
يف التعامل بها.
�3 .3أن الربا يجري يف العمالت الإلكرتونية "البيتكوين" بعلة الثمنية.
�4 .4أن ال ��زكاة واجبة يف العمالت الإلكرتونية "البيتكوين" �إذا بلغت ن�صاب الذهب
�أو الف�ضة �أيهما �أقل ،وحال عليها احلول يف امللك.
�5 .5أن ��ه ال يجوز �صرف العم�ل�ات الإلكرتونية "البيتكوين" بجن�سه ��ا �إال مع التماثل
والتقاب� ��ض ،و�أما �صرفها بغ�ي�ر جن�سها من العمالت الإلكرتوني ��ة �أو الورقية �أو
الذهب والف�ضة فال ي�شرتط فيه �إال التقاب�ض.
�6 .6أن التعدي ��ن يف العمالت الإلكرتوني ��ة "البيتكوين" عمل مباح ،وهو عقد جعالة،
ويجوز اال�شرتاك فيه.
�7 .7أن التجارة ب�أدوات التعدين مباحة ،والعقد فيها �إما عقد بيع �أو عقد �إجارة بح�سب
نوع التمليك (متليك العني من �آالت ومعدات� ،أو املنفعة من قدرة احلوا�سيب).
�8 .8أن احلرز املعترب للعمالت الإلكرتونية "البيتكوين" هي املحفظة الإلكرتونية ،و�أن
اخرتاقها �أو �سرقة معلومات الدخول �إليها يعد �سرقة من حرز ،فيجب فيه القطع.
ي�سر اهلل كتابته ،واهلل تعاىل وحده �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد
هذا ما ّ
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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املراجع وامل�صادر
�أو ًال :الكتب واملجالت العلمية:
1 .1الإجماع� ،أبو بكر حممد بن �إبراهيم بن املنذر الني�سابوري (ت 319هـ) املحقق :ف�ؤاد عبد
املنعم �أحمد ،دار امل�سلم للن�شر والتوزيع ،ط الأوىل 1425هـ
�2 .2أحكام الأوراق النقدية والتجارية� ،سرت بن ثواب اجلعيد ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة �أم
القرى 1405هـ
�3 .3أح ��كام ال�ص ��رف والعمالت وتطبيقاته املعا�ص ��رة ،د .عبا�س �أحمد حمم ��د الباز ،دار
النفائ�س  -ع ّمان ،ط الأوىل 1419 ،هـ.
�4 .4أح ��كام وفت ��اوى الزكاة وال�صدق ��ات من �إ�صدارات بي ��ت الزكاة الكويت ��ي – الإ�صدار
الثاين ع�شر 1437هـ
5 .5الإ�شراف على مذاهب العلماء� ،أبو بكر حممد بن �إبراهيم بن املنذر الني�سابوري (ت 319هـ)
املحقق� :صغري �أحمد الأن�صاري  ،مكتبة مكة الثقافية ،ر�أ�س اخليمة ،ط الأوىل1425 ،هـ
�6 .6إع�ل�ام املوقع�ي�ن ع ��ن رب العاملني ،حممد ب ��ن �أبي بكر بن �أي ��وب �شم�س الدين اب ��ن القيم (ت
751هـ) ،حتقيق :حممد عبد ال�سالم �إبراهيم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط الأوىل1411 ،هـ
7 .7الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ،مو�سى بن �أحمد بن مو�سى احلجاوي املقد�سي،
ث ��م ال�صاحلي� ،ش ��رف الدين� ،أب ��و النجا (ت 968ه ��ـ) املحقق :عب ��د اللطيف حممد
ال�سبكي ،دار املعرفة بريوت.
8 .8الأم ،الإمام �أبي عبد اهلل حممد بن �إدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �شافع بن عبد املطلب
بن عبد مناف املطلبي القر�شي املكي (ت 204هـ) دار املعرفة – بريوت ،ط 1410هـ.
9 .9الإن�ص ��اف يف معرف ��ة الراج ��ح من اخلالف ،ع�ل�اء الدين �أب ��و احل�سن علي ب ��ن �سليمان
املرداوي الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي (ت 885هـ) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط الثانية.
�1010أن ��وار ال�ب�روق يف �أنواء الف ��روق� ،أبو العبا�س �شه ��اب الدين �أحمد ب ��ن �إدري�س بن عبد
الرحمن املالكي ال�شهري بالقرايف (ت 684هـ) ،عامل الكتب.
1111بداية املجتهد ونهاية املقت�صد� ،أبو الوليد حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد
القرطبي ال�شهري بابن ر�شد احلفيد (ت 595هـ) دار احلديث – القاهرة1425 ،هـ.
1212بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،عالء الدين� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين
احلنفي (ت 587هـ) دار الكتب العلمية ،ط الثانية1406 ،هـ.
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

129

الأحكام الفقه ّية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية

1313الربه ��ان يف �أ�صول الفق ��ه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�سف ب ��ن حممد اجلويني� ،أبو
املع ��ايل( ،ت478ه ��ـ) ،املحقق� :صالح حمم ��د عوي�ضة ،دار الكت ��ب العلمية بريوت ط
الأوىل 1418هـ
1414بلغ ��ة ال�سال ��ك لأقرب امل�سال ��ك املعروف بحا�شية ال�ص ��اوي على ال�ش ��رح ال�صغري� ،أبو
العبا�س �أحمد بن حممد اخللوتي ،ال�شهري بال�صاوي املالكي (ت 1241هـ) دار املعارف.
1515البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي� ،أبو احل�سني يحيى بن �أبي اخلري بن �سامل العمراين
اليمن ��ي ال�شافعي (ت 558هـ) ،املحق ��ق :قا�سم حممد النوري ،دار املنهاج – جدة ،ط
الأوىل 1421 ،هـ
1616تاريخ النقود ،فيكتور مورجان ،ترجمة نور الدين خليل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1993 ،م
1717تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي
احلنفي (ت  743هـ) املطبعة الكربى الأمريية  -بوالق ،القاهرة ،ط الأوىل 1313 ،هـ
1818حتف ��ة احلبي ��ب على �ش ��رح اخلطيب = حا�شي ��ة البجريمي على اخلطي ��ب �سليمان بن
حممد بن عمر امل�صري ال�شافعي (ت 1221هـ) ،دار الفكر1415 ،هـ.
1919تف�س�ي�ر القر�آن العظيم� ،أب ��و الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كث�ي�ر القر�شي الب�صري ثم
الدم�شقي (ت 774هـ) املحقق� :سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،ط
الثانية 1420هـ.
2020التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب
(ت 463ه ��ـ) ،حتقيق :م�صطفى بن �أحمد العلوي ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
املغرب1387 ،
2121جامع بيان العلم وف�ضله ،يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�صم النمري
القرطب ��ي (ت 463هـ) ،حتقيق� :أبي الأ�شبال الزهري ،دار ابن اجلوزي ،ال�سعودية ،ط
الأوىل 1414 ،هـ
2222حا�شي ��ة العدوي على �شرح كفاية الطالب الرباين� ،أبو احل�سن علي بن �أحمد بن مكرم
ال�صعي ��دي العدوي (ت 1189هـ) املحقق :يو�سف ال�شيخ حممد البقاعي ،دار الفكر –
بريوت1414 ،هـ.
2323حا�شيت ��ا قليوبي وعمرية� ،أحمد �سالمة القليوبي و�أحمد الربل�سي عمرية ،دار الفكر –
بريوت1415 ،هـ .
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2424احل ��اوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�شافع ��ي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد
ب ��ن حبيب الب�صري البغ ��دادي ،ال�شهري بامل ��اوردي (ت 450هـ) املحق ��ق :ال�شيخ علي
حممد معو�ض  -ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
ط الأوىل 1419 ،هـ
2525حج ��ة اهلل البالغ ��ة� ،أحمد بن عبد الرحيم بن ال�شهيد وجي ��ه الدين املعروف بـ "ال�شاه
ويل اهلل الدهل ��وي" (ت 1176هـ) ،حتقيق :ال�سيد �سابق ،دار اجليل ،بريوت – لبنان،
ط الأوىل1426 ،
2626الذخ�ي�رة� ،أبو العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحمن املالكي ال�شهري
بالق ��رايف (ت 684هـ) املحقق :حممد حج ��ي و�آخرون ،دار الغرب الإ�سالمي -بريوت،
ط الأوىل 1994 ،م
2727رد املحت ��ار على الدر املختار "املع ��روف بـحا�شية ابن عابدي ��ن" ،ابن عابدين ،حممد
�أم�ي�ن بن عم ��ر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي احلنف ��ي (ت 1252هـ) ،دار الفكر-
بريوت ،ط الثانية1412 ،هـ.
2828رو�ض ��ة الطالب�ي�ن رو�ض ��ة الطالبني وعمدة املفت�ي�ن� ،أبو زكريا حمي ��ي الدين يحيى بن
�ش ��رف الن ��ووي (ت 676هـ) حتقيق :زه�ي�ر ال�شاوي�ش ،املكت ��ب الإ�سالمي ،بريوت ،ط
الثالثة1412 ،هـ.
2929الرو�ض ��ة الندية الرو�ضة الندية �شرح ال ��درر البهية� ،أبو الطيب حممد �صديق خان بن
ح�سن بن علي ابن لطف اهلل احل�سيني البخاري ال ِق َّنوجي (ت 1307هـ) ،دار املعرفة
�3030سب ��ل ال�س�ل�ام ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل ب ��ن �صالح بن حمم ��د احل�سن ��ي ،الكحالين ثم
ال�صنعاين� ،أبو �إبراهيم ،عز الدين ،املعروف بالأمري (ت 1182هـ) دار احلديث.
�3131س�ن�ن ابن ماجه� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوين ��ي( ،ت 273هـ) حتقيق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الكتب العربية  -في�صل عي�سى البابي احللبي
�3232س�ن�ن �أب ��ي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ب ��ن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو
الأزدي ال�سج�ست ��اين (ت 275ه ��ـ) املحقق :حممد حميي الدين عب ��د احلميد ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت
�3333سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى الرتمذي� ،أبو عي�سى (ت 279هـ)
حتقي ��ق وتعلي ��ق� :أحم ��د حممد �شاك ��ر و�آخرون ،مطبع ��ة البابي احللب ��ي – م�صر ،ط
الثانية1395 ،هـ
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�3434س�ن�ن الدارمي� ،أب ��و حممد عبد اهلل بن عبد الرحم ��ن بن الف�ضل بن َبه ��رام الدارمي ،التميمي
ال�سمرقندي (ت 255هـ) حتقيق :ح�سني �سليم الداراين ،دار املغني ،ال�سعودية ،ط الأوىل1412 ،
3535ال�س�ن�ن الك�ب�رى� ،أبو عب ��د الرحمن �أحمد بن �شعي ��ب بن علي اخلرا�س ��اين ،الن�سائي (ت
303هـ) حققه ح�سن عبد املنعم �شلبي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،ط الأوىل 1421 ،هـ
3636ال�ش ��رح الكبري لل�شي ��خ �أحمد الدردير عل ��ى خمت�صر خليل مع حا�شي ��ة الد�سوقي على
ال�شرح الكبري ،حممد ابن �أحمد بن عرفة الد�سوقي املالكي (ت 1230هـ) ،دار الفكر.
�3737ش ��رح م�ش ��كل الآث ��ار� ،أبو جعف ��ر �أحمد ب ��ن حممد بن �سالم ��ة الأزدي امل�ص ��ري املعروف
بالطحاوي (ت 321هـ) حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ط الأوىل  1415 -هـ
3838ال�شي ��ك االلكرتوين والنقود الرقمي ��ة ،د .نبيل �صالح حممود العربي ،من �ضمن بحوث م�ؤمتر
الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة والقانون 2003م – غرفة التجارة وال�صناعة دبي
�3939صحيح البخاري ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،املحقق :حممد
زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة ،ط الأوىل1422 ،هـ
�4040صحيح م�سلم ،الإمام م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري (ت 261هـ)
املحقق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت
4141طلب ��ة الطلبة ،عمر بن حممد بن �أحمد بن �إ�سماعيل� ،أبو حف�ص ،جنم الدين الن�سفي
(ت 537هـ) املطبعة العامرة ،مكتبة املثنى ببغداد1311 ،هـ
4242عار�ضة الأحوذي ب�شرح �صحيح الرتمذي ،حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري� ،أبو
بكر ابن العربي (ت  543هـ) دار الكتب العلمية بريوت لبنان
4343فتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،جمع وترتيب� :أحمد بن عبد
الرزاق الدوي�ش ،رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء  -الإدارة العامة للطبع  -الريا�ض
4444الفتح الرباين لرتتيب م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين � ،أحمد بن عبد الرحمن
بن حممد البنا ال�ساعاتي (ت  1378هـ) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط الثانية
4545فت ��ح القدير ،كمال الدين حممد ب ��ن عبد الواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام (ت
861هـ) دار الفكر.
َل�اَ
4646فت ��وح البل ��دان� ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ال َب� ُذري (ت 279هـ) ،دار ومكتبة
الهالل -بريوت 1988 ،م
4747الفقه الإ�سالمي و�أدلته� ،أ .د .وَهْ َبة بن م�صطفى ال ُّز َح ْي ِل ّي ،دار الفكر – دم�شق ،ط ال َّرابعة .
4848فق ��ه البي ��ع واال�ستيثاق �أ.د� .أحمد بن عل ��ي ال�سالو�س ،دار الثقاف ��ة ،مكتبة دار القر�آن
ط ال�سابعة 1429 ،هـ
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4949فقه الزكاة ،يو�سف القر�ضاوي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط الثانية 1393 -هـ.
5050الفق ��ه املي�س ��ر� ،أ .دَ .عب ��د اهلل بن حممد الط ّيار� ،أ .د .عب ��د اهلل بن حم ّمد املطلق ،د.
املو�سىَ ،م َدا ُر ال َوطن لل َّن�شر ،الريا�ض ،ط 1432هـ
حم َّمد بن �إبراهيم َ
5151القامو�س الفقهي ،الدكتور �سعدي �أبو حبيب ،دار الفكر .دم�شق – �سورية ،ط الثانية  1408هـ
5252القامو�س املحيط ،جمد الدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز �آبادى (ت 817هـ)،
مكت ��ب حتقيق ال�ت�راث يف م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،ب�ي�روت – لبنان ،ط
الثامنة 1426 ،هـ
5353ق�ضي ��ة ا�شرتاط احل ��رز وموقف الفقهاء منها ،ح�سني حمم ��د نعيم احلق ،بحث مقدم
لكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة قطر1432 ،هـ
5454القواع ��د النوراني ��ة الفقهية ،تق ��ي الدين �أبو العبا� ��س �أحمد بن عب ��د احلليم بن عبد
ال�س�ل�ام بن عبد اهلل بن �أبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�شقي
(ت 728ه ��ـ) حقق ��ه د �أحم ��د بن حممد اخللي ��ل ،دار ابن اجل ��وزي ،اململك ��ة العربية
ال�سعودية ،ط الأوىل1422 ،هـ
5555ال ��كايف يف فق ��ه الإمام �أحمد� ،أبو حمم ��د موفق الدين عبد اهلل بن �أحم ��د بن حممد بن قدامة
اجلماعيلي ال�شهري بابن قدامة املقد�سي (ت 620هـ) دار الكتب العلمية  ،ط الأوىل 1414 ،هـ.
5656كتاب الفروع ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج� ،أبو عبد اهلل� ،شم�س الدين املقد�سي
ثم ال�صاحلي احلنبلي (ت 763هـ) املحقق :عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط الأوىل 1424
5757ك�ش ��اف القناع ك�شاف القناع ع ��ن منت الإقناع ،من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن
ح�سن بن �إدري�س البهوتى احلنبلى (ت 1051هـ) دار الكتب العلمية.
5858كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار� ،أبو بكر بن حممد بن عبد امل�ؤمن احل�سيني ،ال�شافعي
(ت 829هـ) املحقق :علي بلطجي وحممد �سليمان ،دار اخلري – دم�شق ،ط الأوىل1994 ،
5959الزكاة وتطبيقاتها املعا�صرة� ،أ.د .عبد اهلل بن حممد الطيار ،الزلفي 1405هـ
6060ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري
الرويفعى الإفريقي (ت 711هـ) دار �صادر – بريوت .ط الثالثة 1414 ،هـ
6161املبدع يف �شرح املقنع� ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح� ،أبو �إ�سحاق،
برهان الدين (ت 884هـ) دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط الأوىل 1418 ،هـ.
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6262املب�س ��وط ،حمم ��د بن �أحمد بن �أبي �سه ��ل �شم�س الأئمة ال�سرخ�س ��ي (ت 483هـ) ،دار
املعرفة  -بريوت 1414هـ.
6363جملة البحوث الإ�سالمية ،الرئا�سة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد
6464جمم ��وع الفتاوى ،تق ��ي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت
728هـ) املحقق :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف
ال�شريف ،املدينة1416 ،هـ
6565املجم ��وع �شرح امله ��ذب ،امل�ؤلف� :أبو زكري ��ا حميي الدين يحيى بن �ش ��رف النووي (ت
676هـ) ،دار الفكر
6666املحل ��ى بالآث ��ار� ،أب ��و حممد علي ب ��ن �أحمد ب ��ن �سعيد بن ح ��زم الأندل�س ��ي القرطبي
الظاهري (ت 456هـ) ،دار الفكر  -بريوت
6767املدون ��ة ،الإمام مالك ب ��ن �أن�س بن مالك بن عامر الأ�صبحي امل ��دين (ت 179هـ) دار
الكتب العلمية ،ط الأوىل1415 ،هـ 1994 -م
6868املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ،حممد �شوقي الفنجري ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2006 ،
6969امل�صن ��ف� ،أبو بكر عب ��د الرزاق بن همام ب ��ن نافع احلمريي اليم ��اين ال�صنعاين (ت
211هـ) املحقق :حبيب الرحمن الأعظمي ،املجل�س العلمي -الهند ،ط الثانية1403 ،
7070معجم اللغة العربية املعا�صرة ،د� .أحمد خمتار عبد احلميد عمر (ت 1424هـ) ،عامل
الكتب ط الأوىل 1429 ،هـ.
7171معج ��م لغ ��ة الفقهاء ،حمم ��د روا�س قلعجي  -حام ��د �صادق قنيب ��ي ،دار النفائ�س ،ط
الثانية1408 ،
7272مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج� ،شم�س الدين ،حممد بن �أحمد اخلطيب
ال�شربيني ال�شافعي (ت 977هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط الأوىل1415 ،هـ 1994 -م
7373املغن ��ي� ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي
ثم الدم�شقي احلنبلي ،ال�شهري بابن قدامة املقد�سي (ت 620هـ) ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ
7474مفهوم الأعمال امل�صرفية االلكرتونية و�أهم تطبيقاتها� ،أ.د .حممود �أحمد ال�شرقاوي،
م ��ن �ضمن بحوث م�ؤمتر الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة والقانون 2003م
– غرفة التجارة وال�صناعة دبي
7575املقدمات املمهدات� ،أبو الوليد حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي (ت 520هـ) حتقيق:
الدكتور حممد حجي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت – لبنان ،ط الأوىل 1408 ،هـ
7676مقدمة يف النقود والبنوك ،د .حممد زكي ال�شافعي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1986 ،
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7777املنتق ��ى �شرح املوط�أ� ،أبو الوليد �سليمان ب ��ن خلف بن �سعد بن �أيوب بن وارث التجيبي
القرطبي الباجي الأندل�سي (ت 474هـ) مطبعة ال�سعادة – م�صر ،ط الأوىل 1332 ،هـ
7878من ��ح اجللي ��ل �شرح خمت�ص ��ر خليل ،حممد بن �أحم ��د بن حممد علي� ��ش� ،أبو عبد اهلل
املالكي (ت 1299هـ) دار الفكر – بريوت ،ط 1409هـ.
7979املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي� ،أبو ا�سحاق �إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي (ت
476هـ) ،دار الكتب العلمية.
َّ
8080نيل امل�آرب ب�شرح دليل الطالب ،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر التغلبي ال�ش ْي َباين
(ت 1135هـ) املحقق :د حممد ُ�سليمان الأ�شقر ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط الأوىل 1403 ،هـ
8181الوجيز يف �أ�صول الفقه ،د .عبد الكرمي زيدان ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،ط ال�ساد�سة 1396هـ
ثاني ًا :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

ثالث ًا :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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الصنعة الطارئة على األجناس
الربوية
دراسة فقهية مقارنة

الدكتور  /ماجد بن محمد بن حسين المالكي
ا�ستاذ م�شارك  -ق�سم ال�شريعة  -تخ�ص�ص الفقه املقارن
جامعة الطائف
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الدكتور  /ماجد بن حممد املالكي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم ��د اهلل وكفى  ،و�ص�ل�اة و�سالما على امل�صطفى �سيدن ��ا ونبينا حممد وعلى �آله
وبعد:
و�صحبه ومن اجتبى
فه ��ذا بحث ق�صدت فيه حترير م�س�ألة ذات �أهمية بالغ ��ة تتعلق بباب من �أبواب الربا
وه ��ي ال�صنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية و�أثره ��ا يف جريان الربا ،حاولت من خالله
ت�سهيل ما ع�سر فهمه ،و ْمل ما تفرق �شتاته  ،حتريت فيه االخت�صار غري املخ ّل جتنبا للتطويل
اململ ،فهديف الرتكيز على نقطة البحث وهي ال�صنعة و�ضابط امل�ؤثر منها وغري امل�ؤثر.
�أما الأ�سباب التي دعتني للكتابة يف هذا املو�ضوع ميكن �إجمالها يف النقاط الآتية:
�أو ًال� :ضبط ال�صنعة امل�ؤثرة وغري امل�ؤثرة الطارئة على الأجنا�س الربوية؛ � ْإذ ر�أيت هذه
امل�س�أل ��ة �صعبة ع�سرية حتتاج �إىل تو�ضيح وتقريب وي�ؤيد هذا قول ابن ر�شد رحمه يف بداية
املجتهد ( )1عن هذه اجلزئية (:و�أما �إذا كان �أحد الربويني مل تدخله �صنعة والآخر قد دخلته
ال�صنع ��ة ،ف�إن مالكا يرى يف كثري منه ��ا �أن ال�صنعة تنقله من اجلن�س (�أعني :من �أن يكون
جن�سا واحدا) فيجيز فيها التفا�ضل ،ويف بع�ضها لي�س يرى ذلك ،وتف�صيل مذهبه يف ذلك
ع�سري االنف�صال).
ثاني�� ًا :التب�ص�ي�ر مبا يجوز بيعه متفا�ضال وما ال يجوز خ�صو�صا فيما تعم به البلوى
من التعامالت بني النا�س.
علي
ثالث ًا :اهتمامي ال�شديد ب�ضبط باب الربا؛ فهو باب خفي والإملام بجوانبه مق�صد ّ
�أهمية املو�ضوع:

تكمن �أهمي ��ة البحث يف تناوله ملو�ضوع الربا ب�ضبط �أم ��ور متفرقة وا�ستخراج �صور
معا�صرة وبيان حكم ال�شرع يف الكل.
وال يخفى �أن �أمر الربا مما عظم ال�شرع فيه وزجر عنه ب�أ�شد الزواجر ،وكل ما من
�ش�أنه �أن يب�صر امل�سلم بالربا وجوانبه وم�سائله فهو جدير بالعناية والبحث.
((( بداية املجتهد .157/3
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ال�صنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية درا�سة فقهية مقارنة

الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أطلع على بحث م�ستقل تناول هذه اجلزئية  ،واهلل �أعلم.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهار�س:
املقدمة :وا�شتملت عل ��ى االفتتاحية و�أ�سباب اختيار املو�ضوع و�أهميته وخطة البحث
ومنهجه
متهي ��د وي�شتمل على تعريف الربا وحكمه و�أنواع ��ه ،والأجنا�س الربوية وعلة جريان
الربا فيها
املبحث الأول :ال�صنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية املطعومة ،وفيه مطلبان:

املطلب الأول :ال�صنعة امل�ؤثرة الناقلة عن الأ�صل و�صورها

•ال�صورة الأوىل :ا َ
خل ْب ُز:
•ال�صورة الثانيةَ :ق ْلي احلب :
•ال�صورة الثالثة :الت�سويق:
•ال�صورة الرابعة :الطبخ:
•ال�صورة اخلام�سة � :شي اللحم وجتفيفه ب�أبزار:

املطلب الثاين :ال�صنعة الغري م�ؤثرة والتي ال تنقل عن الأ�صل و�صورها

•ال�صورة الأوىل :طحن احلب:
•ال�صورة الثانية :العجن:
•ال�صورة الثالثة :ال�صلق:
املبحث الثاين :ال�صنعة الطارئة على الذهب والف�ضة وما �أحلق بهما يف العلة ،وفيه مطلبان:

املطلب الأول :ال�صنعة الطارئة على الذهب والف�ضة
املطلب الثاين :ال�صنعة الطارئة على املوزونات من غري الطعام عدا الذهب والف�ضة
اخلامتة  :ا�شتملت على �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل البحث
الفهار�س العامة :فهر�س امل�صارد واملراجع ،وفهر�س املو�ضوعات
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منهج البحث:

�سرت يف هذا البحث على النحو الآتي:

1 .1جمعت املادة العلمية املتعلقة مبو�ضوع البحث من كتب الفروع الفقهية.
 2 .2درا�سة م�سائل البحث درا�سة فقهية مقارنة ،مع االلتزام بذكر الأدلة والتعليالت
الفقهي ��ة لكل قول ،وجتنب ��ت الرتجيح حيث �إن هديف من البحث �ضبط ال�صنعة
امل�ؤث ��رة وغري امل�ؤثرة على املذاه ��ب الأربعة والتي تقوم عل ��ى �أ�صول خمتلفة يف
�أب ��واب الربا مثل العلة والأجنا�س الت ��ي يجري فيها الربا والرتجيح يف مثل هذا
البحث من ال�صعوبة مبكان.
3 .3عزوت الآيات القر�آنية للم�صحف ال�شريف بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.
4 .4خرج ��ت الأحاديث والآثار من مظانها ال ��واردة يف البحث ,مع احلكم عليها من
خالل كالم �أهل العلم.
5 .5عرفت بامل�صطلحات والكلمات الغريبة الواردة يف البحث .
6 .6و�ضعت خامتة يف �آخر البحث ا�شتملت على �أهم النتائج
7 .7و�ضعت فهار�س علمية تخدم البحث .

متهيد
تعريف الربا:

الربا يف اللغة الزيادة (. )1
و�شرع ًا :الزيادة يف �أ�شياء خم�صو�صة (. )2
وهو حمرم بالكتاب ،وال�سنة ،والإجماع؛ �أما الكتاب ،فقول اهلل تعاىل َ ( :و�أَ َحل اللهَّ ُ
ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا) [ �سورة البقرة� :آية .]275
و�أم ��ا ال�سن ��ة ،فمنه ��ا حدي ��ث �أب ��ي هري ��رة ر�ض ��ي اهلل عنه ق ��ال :قال ر�س ��ول اهلل
�الِّ :
�ول اللهَّ ِ َو َما هُ نَّ ؟ َق � َ
�ات"َ ،قا ُلواَ :يا َر ُ�س � َ
"ال�ش ْر ُك ِباللهَّ ِ ،
ال�س ْب� � َع املُو ِب َق � ِ
ْ
ﷺ":اج َت ِن ُب ��وا َّ
ُ
اللهَّ
َ
َ
احل ِّقَ ،و�أ ْك ُل ال ِّر َب ��اَ ،و�أ ْك ُل َم ِال ال َي ِت ِيمَ ،وال َّت َوليِّ
ال�س ْح� � ُرَ ،و َق ْت � ُ�ل ال َّن ْف ِ�س ا َّل ِتي َح َّر َم ِ�إ اَّل ِب َ
َو ِّ
(((	انظر :خمتار ال�صحاح .117/1
(((	انظر :املغني  ،51/6القامو�س الفقهي �ص.143
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ات ال َغا ِف َال ِت"
ات املُ�ؤْ ِم َن ِ
َي ْو َم الز َّْح ِفَ ،و َق ْذ ُف املُ ْح َ�ص َن ِ
وقد �أجمع امل�سلمون على حترميه يف اجلملة (. )2

()1

�أنواع الربا:

الربا نوعان (: )3

رب ��ا الن�سيئة :هو ت�أخ�ي�ر القب�ض يف بيع كل جن�سني اتفقا يف عل ��ة ربا الف�ضل ؛ كبيع
الذه ��ب بالذهب ،والف�ضة بالف�ضة ،والرب بالرب ،وال�شعري بال�شعري ،والتمر بالتمر ،وامللح
بامللح ،وكذا بيع جن�س بجن�س من هذه املذكورات م�ؤج ًال (. )4
رب ��ا الف�ضل :وهو الزيادة يف �أحد البدل�ي�ن املتفقني جن�س ًا؛ كذهب بذهب �أكرث ونحو
ذلك مما يجري فيه الربا .وي�سمى بربا البيوع  ،والربا اخلفي.
وال خالف بني العلماء يف حترمي ربا الن�سيئة وهو الذي جاء يف القر�آن وبينته ال�سنة (. )5
و�أما ربا الف�ضل فخالف فيه ابن عبا�س وروى عن غريه من ال�صحابة�.إ ّال �أ ّنه قد روي
عنهم �أنهم رجعوا عن هذا القول (. )6
وقد انعقد الإجماع على معنى حديث �أبي �سعيد اخلدري يف حترمي ربا الف�ضل حيث
ج ��اء عن ��ه  -ر�ض ��ي اهلل عنه  -يف احلدي ��ث املتفق عليه عن ر�س ��ول اهلل ﷺ �أ ّنه قال :اَل
الذ َه َب ِب َّ
َت ِبي ُعوا َّ
الذ َه ِب ِ�إ اَّل ِم ْثلاً بمِ ِ ْث ٍل َو اَل ُت ِ�ش ُّفوا َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض َو اَل َت ِبي ُعوا ا ْل َو ِر َق ِبا ْل َو ِر ِق
()7
�إِ اَّل ِم ْثلاً بمِ ِ ْث ٍل َو اَل ُت ِ�ش ُّفوا َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض َو اَل َت ِبي ُعوا ِم ْن َها َغا ِئ ًبا ِب َن ِاج ٍز .
فقوله ﷺ ":وال تبيعوا منها غائبا بناجز" دليل على حترمي ربا الن�سيئة.
((( متف ��ق علي ��ه؛ البخاري  10/4كتاب الو�صايا ،باب قول اهلل تعاىل�{ :إِنَّ ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ �أَ ْم َو َال ا ْل َيت ََامى ُظ ْلم ًا
�إِنمَّ َ ا َي�أْ ُك ُلونَ فيِ ُب ُطونِهِ ْم َنار ًا َو َ�س َي ْ�ص َل ْونَ َ�س ِعري ًا}  ،وم�سلم يف الإميان باب بيان الكبائر و�أكربها رقم .89
(((	انظر :مراتب الإجماع البن حزم �ص ،89املغني .51/6
(((	انظر :املقدمات املمهدات  ،13/2احلاوي الكبري  ،80/5املغني .52/6
(((	انظر :املغني .63/6
(((	انظر :بداية املجتهد  ،148/3املجموع .391/9
(((	انظ ��ر� :شرح �صحيح البخ ��اري البن بطال  ،303/6اال�ستذكار � ،352/6ش ��رح النووي على �صحيح م�سلم
 ،25/11فتح الباري .382/4
((( متف ��ق علي ��ه؛ �أخرجه البخ ��اري  ،74/3كتاب البيوع ،باب بي ��ع الف�ضة بالف�ضة ،وم�سل ��م  ،1208/3كتاب
البيوع ،باب الربا.
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وقوله� " :إ ّال مث ًال مبثل" دليل على حترمي ربا الف�ضل.
ثاني ًا :الأجنا�س الربوية املن�صو�ص عليها وعلة جريان الربا فيها:

الأجنا�س الربوية املتفق عليها �ستة وهي :الذهب والف�ضة والرب وال�شعري والتمر وامللح.
وق ��د وردت يف حدي ��ث عب ��ادة بن ال�صامت ر�ض ��ي اهلل عنه قال :ق ��ال ر�سول اهلل:r
ال�ش ِع ُري ِب َّ
الذ َه � ِ�بَ ،وا ْل ِف َّ�ض ُة ِبا ْل ِف َّ�ض� � ِةَ ،وا ْلبرُ ُّ ِبا ْل�ُبّرُ ِّ َ ،و َّ
"الذ َه � ُ�ب ِب َّ
َّ
ال�ش ِع�ي ِ�رَ ،وال َّت ْم ُر ِبال َّت ْم ِر،
الَ ْ�ص َن ُ
افَ ،ف ِبي ُعوا َك ْي َف
َوالمْ ِ ْل ُح ِبالمْ ِ ْل ِحِ ،م ْثلاً بمِ ِ ْث ٍل�َ ،س َوا ًء ِب َ�س َواءٍ َ ،يدً ا ِب َي ٍدَ ،ف ِ�إ َذا ْاخ َت َل َف ْت َه ِذ ِه ْ أ
ِ�ش ْئت ُْم�ِ ،إ َذا َكانَ َيدً ا ِب َي ٍد" (. )1
فقد �أف ��اد احلديث حترمي التفا�ضل فيما اتفق جن�س ًا من الأ�صناف ال�ستة املذكورة،
كذهب بذهب وبر برب.
والذهب والف�ضة جن�سان علتهما واحدة ،والرب وال�شعري والتمر وامللح �أجنا�س علتها واحدة.
وحت ��رمي الربا يف هذه الأ�صناف ال�ستة من�صو�ص علي ��ه بحديث ر�سول اهلل rفالربا
ثابت فيها بالن�ص والإجماع.
و�أما �إحلاق غري هذه الأ�صناف ال�ستة بها فاختلف فيه على مذهبني:
املذه��ب الأول :مذهب الظاهري ��ة� :أ ّنه ال يلحق بها غريها؛ بن ��اء على قولهم بنفي

القيا�س(. )2

املذه��ب الث��اين :ق ��ول اجلمهور ومنه ��م الأئم ��ة الأربع ��ة(� :)3إحلاق م ��ا �سوى هذه
الأ�صناف ال�ستة بها �إذا �شاركتها يف العلة .ولكنهم اختلفوا يف العلة.
وق ��د اتفق املعلل ��ون �أن علة الذهب والف�ضة واحدة .وعل ��ة الأ�صناف الأربعة الباقية
واح ��دة ثم اختلف ��وا يف علة كل منهما ( . )4و�إليك بيان ذل ��ك باخت�صار �شديد فلي�س هذا
مقام ب�سطها:
((( �أخرجه م�سلم  ،1211/3كتاب البيوع ،باب ال�صرف وبيع الذهب بالورق رقم.1587
(((	انظ ��ر :املحل ��ى البن حزم  403/7ق ��ال( :وممن قال :ال رب ��ا �إال يف الأ�صناف املذك ��ورة :طاو�س ،وقتادة،
وعثمان البتي ،و�أبو �سليمان ،وجميع �أ�صحابنا).
(((	انظر :املب�سوط  ،112/12التلقني للقا�ضي عبدالوهاب  ،143/2احلاوي الكبري  ، 81/5املغني .54/6
(((	انظر :املغني .5/4
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العلة يف الذهب والف�ضة:

ذهب احلنفية ( )1واحلنابلة يف امل�شهور �إىل �أن علة الربا يف النقدين الوزن.
ق ��ال يف ك�شاف القناع ( ( : )3والأ�شهر عن �إمامن ��ا وخمتار عامة الأ�صحاب� :أن علة
الربا يف النقدين ،كونهما موزوين جن�س).
وط ��رد �أ�صحاب ه ��ذا القول القاعدة يف جري ��ان الربا يف كل ما ي ��وزن ؛ كاحلديد ،
والنحا�س  ،والر�صا�ص  ،وال�صفر  ،وال�صوف  ،والقطن والكتان
وعل ��ى هذا الق ��ول ال يجري الربا يف ال ��ورق النقدي املعا�صر وهذا م ��ن امل�آخذ التي
�أخذت عليه ؛ فالظلم املراعى �إبعاده يف حترمي الربا يف النقدين واقع يف التعامل بالورق
النق ��دي وب�شكل وا�ضح يف غالب ��ه تت�ضاءل معه �صورة الظلم الواق ��ع يف التعامل بالذهب
والف�ض ��ة متفا�ض�ل�ا يف اجلن� ��س �أو ن�سيئة يف اجلن�سني  ،نظرا الرتف ��اع القيمة الثمنية يف
بع�ضها كفئات املائة ريال والألف دوالر (. )4
وللمالكية ( )5يف علة الربا يف النقدين روايتان  :الأوىل :غلبة الثمينة وهي الرواية
امل�شهورة .والثانية  :مطلق الثمينة.
ق ��ال العدوي يف حا�شيت ��ه على �شرح الر�سالة ( ( : )6واختلف يف علة الربا يف النقود،
فقي ��ل :غلبة الثمنية ،وقيل :مطلق الثمنية ،وعلى الأول تخرج الفلو�س اجلدد فال يدخلها
الربا ويدخلها على الثاين).
�أما ال�شافعية فالعلة عندهم جن�سية الأثمان غالب ًا ويعرب عنها بجوهرية الأثمان غالب ًا(. )7
ق ��ال يف احل ��اوي ( ( : )8ف�أما علة الرب ��ا يف الذهب والف�ضة فمذه ��ب ال�شافعي �أنها
جن�س الأثمان غالبا وقال بع�ض �أ�صحابنا قيم املتلفات غالبا .ومن �أ�صحابنا من جمعهما
وكل ذلك قريب).
()2

(((	انظر :حا�شية ابن عابدين  ،423-421/7اجلوهرة النرية .488/1
(((	انظر :املغني  ،54/6منتهى الإرادات  ،269/1ك�شاف القناع .546/2
((( ك�شاف القناع .547/2
(((	انظر :تبيني امل�سالك �شرح تدريب ال�سالك �إىل �أقرب امل�سالك لل�شيخ حممد ال�شيباين ال�شنقيطي
(((	انظر :حتبري املخت�صر لبهرام  ،519/3ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي � ،70/3ضوء ال�شموع .32/3
((( حا�شية العدوي على كفاية الطالب الرباين .142/2
(((	انظر :احلاوي الكبري  ،80/5العزيز  ،72/4مغني املحتاج .34/2
(((	احلاوي الكبري .80/5
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وتعليل املالكية وال�شافعية هو الأقرب لل�صواب؛ لأن تعليلهم �صالح لكل نقد ي�ستحدث
يف �أي زم ��ان كان فالي ��وم مثال �أ�صبح ��ت الأوراق النقدية املعا�صرة له ��ا غلبة الثمنية بل
�إنه ��ا �أ�صبحت الثمينة الوحيدة للأ�شياء ،وهي الوحيدة يف قيم املتلفات يف جميع البالد.
وعل ��ى تعليل املالكية وال�شافعية ف�إن الربا يجري فيها وجتب فيها الزكاة بينما على تعليل
احلنفية واحلنابلة ال جتب فيها الزكاة وال يجري فيها الربا وهذا بعيد جدا .
العلة يف الأ�صناف الأربعة:

اتف ��ق العلماء القائل ��ون بالتعليل على ثبوت الربا يف الأ�صناف الأربعة وما يف معناها
مما اجتمع معها يف العلة نف�سها  ،واختلفوا يف حتديد العلة واملعنى الذي اقت�ضى التحرمي
على �أقوال عدة �س�أذكرها اخت�صارا :
مذه ��ب احلنفية � :أن علة حترمي ربا الف�ضل فيها هو الكيل والوزن مع اجلن�س؛ فكل
مكيل �أو موزون يحرم يف اجلن�س الواحد منه ربا الف�ضل والن�ساء.
ق ��ال يف الفتاوى الهندية ( " : )1وهو حمرم يف كل مكيل وموزون بيع مع جن�سه وعلته
القدر واجلن�س  ،ونعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن"
ووج ��ود اجلن�س فقط يحرم الن�س ��اء ولو مع الت�ساوي حتى لو باع عبدا بعبد �إىل �أجل
مل يجز؛ لوجود اجلن�سية (. )2
مذهب املالكية (� )3أن علة ربا الف�ضل هي االقتيات ( )4واالدخار (. )5
قال خليل ( ( : )6علة طعام الربا اقتيات وادخار ) .
فكل طعام مقتات ومدخر يحرم يف اجلن�س الواحد منه ربا الف�ضل وربا الن�ساء مع ًا.
ويف معنى االقتيات �إ�صالح الطعام كملح وقي�س عليه الفلفل وغريه من التوابل.
و�أم ��ا ربا الن�ساء فعلته جمرد ُ
الطعم ال على وجه التداوي؛ فتدخل الفاكهة واخل�ضر
(((	الفتاوى الهندية .117/3
(((	انظر :حا�شية ابن عابدين  ،423-421/7اجلوهرة النرية .488/1
(((	انظر :جامع الأمهات �ص ،344حتبري املخت�صر  ،520-519/3ال�شرح الكبري .70/3
(((	املراد به ما تقوم به البنية عند االقت�صار عليه .انظر :ال�شرح الكبري  ،70/3تبني امل�سالك .322/3
(((	امل ��راد �أن ��ه اليف�سد بت�أخ�ي�ره �إىل الأمد املبتغى منه عادة والحد له على ظاه ��ر املذهب بل هو يف كل �شيء
بح�سبه .انظر :ال�شرح الكبري.70/3
((( خمت�صر خليل مع ال�شرح الكبري .70/3
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كبطيخ وقثاء �أو بقول كخ�س ونحو ذلك ،وعليه فيجوز بيع رطل تفاح برطلني منه �إذا كان
يدا بيد و�إال حرم.
الطعم �أو مطلق ُّ
ومذه ��ب ال�شافعي ��ة(� )1أن العلة ه ��ي ُّ
الطعم ّية ف ��كل طعام يحرم يف
اجلن�س الواحد منه ربا الف�ضل والن�ساء مع ًا �سواء كان مقتات ًا ومدخر ًا �أم غري مقتات وال
مدخر كاخل�ضر والفواكه.
ق ��ال املاوردي ( ( : )2مذهب ال�شافعي يف اجلديد �أن علة الربا �أنه م�أكول جن�س ومن
�أ�صحابنا من قال مطعوم جن�س وهذه العبارة �أعم وهو قول من �أثبت يف املاء الربا).
قال ال�شربيني ( ( : )3والطعام ما ق�صد ُّ
للط ْعم اقتياتا �أو تفكه ًا �أو تداوي ًا).
�أما علة حترمي الن�ساء ووجوب التقاب�ض ٌّ
فالطعم فقط �أي من غري ا�شرتاط التجان�س؛
ف�إذا بيع مطعوم مبطعوم فهو يف حمل احلكم بتحرمي الن�ساء ووجوب التقاب�ض �أي �سواء
جتان�س ًا �أم ال.
وجمرد النقدية يف �إفادة حترمي الن�ساء ووجوب التقاب�ض كمجرد ُّ
الطعم.
مذهب احلنابلة ( : )4يحرم ربا الف�ضل يف كل مكيل بيع بج�سنه ويف كل موزون بيع بجن�سه.
ويح ��رم رب ��ا الن�ساء بني م ��ا اتفقا يف علة رب ��ا الف�ضل -الكيل وال ��وزن -و�إن اختلف
اجلن�س كرب مبثله �أو �شعري.
ويح ��ل الن�ساء �أي الت�أخري يف بيع مكيل مب ��وزون كرب ب�سكر؛ لأنهما مل يجتمعا يف ربا
الف�ضل �أ�شبه بيع غري الربوي بغريه.
اخلال�صة:

علة ربا الن�ساء يف غري النقدين:

جمرد ُّ
الطعم �أو مطلق الطعم  ،وهذا مذهب املالكية وال�شافعية.
وجود اجلن�س فقط ،وهذا مذهب احلنفية.
ما اتفقا يف علة ربا الف�ضل وهي الكيل والوزن و�إن اختلف اجلن�س ،وهذا مذهب احلنابلة.
(((	انظر :احلاوي الكبري  ،83/5العزيز  ،78 ،72/4مغني املحتاج .31/2
(((	احلاوي الكبري .83/5
((( مغني املحتاج .31/2
(((	انظر :الإن�صاف  ،35 ،13/5منتهى الإرادات  ،271-269/1ك�شاف القناع .546/2
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علة ربا الف�ضل يف غري النقدين:

الكيل والوزن مع وجود اجلن�س ،وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة.
االقتيات واالدخار مع احتاد اجلن�س ،وهذا مذهب املالكية.
ُّ
الط ْعم مع وجود اجلن�س ،وهذا مذهب ال�شافعية.
المبحث األول

ال�صنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية املطعومة
المطلب األول

ال�صنعة امل�ؤثرة الناقلة عن الأ�صل و�صورها
يف ه ��ذا املطلب �سيك ��ون الكالم عن ال�صنع ��ة امل�ؤثرة التي تنقل ع ��ن الأ�صل فيكون به
اجلن�س جن�سني وينبني على هذا جواز التفا�ضل فيها ب�أ�صلها �إذا بيعت يدا بيد وقد حاولت
�أن �أج ��د �ضابط ��ا لهذه ال�صنعة امل�ؤثرة يف كتب املذاهب الأربع ��ة فلم �أقف على من �ضبطها
�س ��وى فقهاء املالكية حيث ن�صوا على �ضابط ال�صنع ��ة امل�ؤثرة يف الطعام وغري الطعام من
الأجنا�س الربوية� ،أما املذاهب الأخرى فيمكن ا�ستناج ذلك من كالمهم فقط.
م ��ع �أن املذاهب الأربعة اتفق ��ت يف املجمل على �أن ال�صنع ��ة الطارئة على الأجنا�س
الربوية ت�ؤثر يف احلكم �أعني يف جواز التفا�ضل �أو عدم اجلواز مطلق ًا.
فاملالكي ��ة مث ًال ي ��رون �أن ال�صنعة امل�ؤثرة تنقل عن الأ�صل فيج ��وز التفا�ضل �إذا كان
يدا بيد.
ق ��ال القا�ض ��ي عبدالوهاب ( ( : )1وما غريته ال�صنعة م ��ن امل�أكول �صار كجن�س �آخر
فيجوز التفا�ضل بينه وبني ما بقى على �صفته وذلك كاحلنطة والدقيق والعجني بخبزها
واللحم النيئ مبطبوخه والرطب والتمر والزبيب بخلها).
(((	التلقني 144/2
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وكذلك احلنفية واحلنابلة يف بع�ض ال�صور (. )1
�أم ��ا ال�شافعي ��ة فلم يخالفوا يف ت�أث�ي�ر ال�صنعة على اجلن�س الرب ��وي ولكنهم خالفوا
يف النتيج ��ة النهائية وهي جواز التفا�ضل فلم يج ��وزوا البيع �أ�ص ًال .وحجتهم يف ذلك �أن
الت�س ��اوي يف ه ��ذه احلالة ال ميكن العلم ب ��ه ،وبناء على القاعدة املتف ��ق عليها �أن اجلهل
بالتماثل كالعلم بالتفا�ضل.
ق ��ال اب ��ن ر�شد ( ( : )2واختلف ��وا من هذا الباب فيما تدخل ��ه ال�صنعة مما �أ�صله منع
الربا فيه مثل اخلبز باخلبز ،فقال �أبو حنيفة :ال ب�أ�س ببيع ذلك متفا�ضال ،ومتماثال ،لأنه
ق ��د خرج بال�صنعة عن اجلن� ��س الذي فيه الربا ،وقال ال�شافع ��ي :ال يجوز متماثال ف�ضال
عن متفا�ضل ،لأنه قد غريته ال�صنعة تغريا جهلت به مقاديره التي تعترب فيها املماثلة).
�إذا تب�ي�ن ذل ��ك فال�صنعة امل�ؤثرة عند املالكية التي تنقل عن الأ�صل تت�ضح من النقل
عن �أهل املذهب:
قال خليل يف التو�ضيح ( ( : )3وال�صنعة متى كرثت �أو طال الزمان نقلت على الأ�صح؛
لأن امل�صنوع ي�صري معد ًا لغري الأ�صل ...قال خليل :ملا ذكر �أن اجلن�س الواحد من الربوي
ال يجوز فيه التفا�ضل� ،أتبعه ب�أن ال�صنعة �إذا كرثت �أو طال الزمان تنقل على الأ�صح؛ ...
ومتى ق ّلت بغري نار مل تنقل على الأ�صح)...
وق ��ال يف رو�ضة امل�ستبني ( ( : )4قوله  :وما غريت ��ه ال�صنعة من امل�أكول �صار كجن�س
�آخر .يريد �أن اختالف املنافع وال�صنائع املق�صودة ت�صيرّ جن�س الواحد جن�سني.
وال�ضاب ��ط� :أن ال�صنعة �إن كرثت جد ًا ،و�أخرجت امل�صن ��وع عن �أ�صله فهي معتربة،
و�إن ق ّلت فهي غري معتربة ،واجلمهور �أن طحن احلبوب وعجنها بعد الطحن ال يخرجها
عن �أ�صلها؛ لقلة ال�صنعة يف ذلك.)...
ويف خمت�صر ابن عرفة� ( :إذا غريته ال�صنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة).
((( �سيت�ضح ذلك من خالل تف�صيل مذاهبهم فيما �سي�أتي
((( بداية املجتهد .157/3
(((	التو�ضيح على ابن احلاجب خلليل .599/4
((( رو�ضة امل�ستبني يف �شرح التلقني البن بزيزة .943/2
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وق ��ال يف التاج والإكليل ( ( : )1قال ابن ب�ش�ي�ر� :إن مل يطل زمن ال�صنعة فامل�شهور ال
ينقل كالتمر بنبيذه).
وق ��ال �أي�ض ��ا ( ( : )2قال ابن ب�شري :ال�صناعة امل�ضاف ��ة �إىل امل�صنوع �إن كانت ب�أبزار
ونق�ص ��ت وال م�ضاف لها فهذه لي�س ��ت بناقلة �إىل جن�س �آخر ،ومثاله �شي اللحم وجتفيفه
وطبخ ��ه من غري �إ�ضافة مرقة �إليه ،ومن هذا جتفي ��ف التمر والزبيب ،ف�إن كان ب�إ�ضافة
�شيء �إليه ف�إنها �صنعة ناقلة وهذا كتجفيف اللحم بالأبازير والطبخ باملرقة).
وقال يف الفواكه الدواين (( : )3حمل منع التفا�ضل يف اجلن�س الواحد املقتات املدخر مقيد
مبا �إذا مل ينتقل عن �أ�صله ،و�إال جاز ،ب�شرط �أن يكون ب�أمر قوي بحيث يبعده عن �أ�صله).
اخلال�ص��ة :تبني من خالل النقول ال�سابق ��ة �أن ال�صنعة امل�ؤثرة عند املالكية هي ما
توفر فيها ثالثة �أمور:
الأول :الوقت امل�ستغرق يف ال�صنعة ف�إن كان كثريا �أثرت و�إال فال ،وهذا مثل �صريورة
التمر نبيذا فال يحتاج �إىل وقت طويل فحينئذ الت�ؤثر ال�صنعة؛ فال يجوز بيع التمر بنبيذه
متفا�ض�ل�ا ،وحتديد طول الزمان وق�صره يرج ��ع فيه �إىل العرف فيما يظهر يل ومل �أقف
على ن�ص يف ذلك.
الثاين :عظم ال�صنعة مبعنى �أن يكون فيها كلفة وم�شقة .وهذا كتجفيف اللحم بالأبازير،
بينما طحن احلبوب وعجنها بعد الطحن ال يخرجها عن �أ�صلها؛ لقلة ال�صنعة يف ذلك.
الثالث :اختالف املنافع بني الأ�صل وامل�صنوع منه.
()4
و�أما احلنفية :ف�أطلقوا ت�أثري ال�صنعة ومل ي�ضبطوه بقيد بينّ قال يف البحر الرائق
 ( :و�إن كان من جن�س واحد مل يتبدل بال�صنعة لكونه غري موزون عادة فلم يكن مقدارا
فل ��م توجد العل ��ة فحا�صله �أن االختالف باختالف الأ�ص ��ل �أو املق�صود �أو تبدل ال�صنعة؛
لأن اخلب ��ز بال�صنع ��ة �صار جن�سا �آخ ��ر حتى يخرج من �أن يكون مكي�ل�ا ،والرب ،والدقيق
مكيالن فلم يجمعهما القدر وال اجلن�س).
(((	التاج والإكليل .213/6
(((	التاج والإكليل .213/6
(((	الفواكه والدواين للنفراوي الأزهري .76/2
(((	البحر الرائق  .146/6وانظر :البناية للعيني  ،295/8تبيني احلقائق .94/4
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وميكن ا�ستنتاج ال�ضابط من كالمهم ال�سابق� :أن ال�صنعة �إذا �أخرجت امل�صنوع عن
علة الأ�صل �أثرت و�إال فال.
�ص��ور لل�صنع��ة الناقل��ة ع��ن الأ�صل – ال�صنع��ة امل�ؤث��رة -وبيان �أوج��ه اختالف
الفقهاء فيها.
ال�صورة الأوىل :ا َ
خل ْب ُز:

ي ��رى احلنفي ��ة ( )1واملالكي ��ة (� )2أن اخلبز �صنعة م�ؤثرة وناقلة ع ��ن الأ�صل ،فيعترب
اخلبز جن�سا خمالفا للحب الذي �صنع منه  ،والدقيق الذي عجن منه ،وعليه :
فيجوز بيع خبز احلنطة باحلنطة وبعجينها ودقيقها متفا�ضال.
وخالف يف ذلك ال�شافعية ( )3واحلنابلة ( )4فذهبوا �إىل منع البيع مطلقا ال متفا�ضال
وال متماثال .
التعليل لقول احلنفية واملالكية:

�أن اخلبز بال�صنعة خرج من �أ�صله؛ لأنه دخل يف العد ،والوزن ،واحلنطة مكيلة .
()5

التعليل لقول ال�شافعية واحلنابلة:

ق ��ال يف البي ��ان (� ( : )6أنه فر ٌع لأ�ص ��ل يحرم فيه الربا ،فلم يج ��ز بيعه به ،كالدقيق
باحلنطة).
وعند احلنابلة :للجهل بالت�ساوي ملا يف اخلبز من املاء (. )7
والرتجيح يف مثل هذا ي�صعب ملا ذكرت يف منهج البحث  ،وهنا �أميل لقول احلنفية
واملالكي ��ة فخب ��ز احلنطة مث�ل�ا لي�س كاحلنطة ال م ��ن حيث اال�سم وال م ��ن حيث املنفعة
فقدت �أخرجته ال�صنعة عن �أ�صله  .واهلل �أعلم.
(((	انظر :الهداية مع البناية  ،381/7اجلوهرة النرية .495/1
(((	انظ ��ر� :ش ��رح التلق�ي�ن  ،288 /4ال�شرح الكبري مع حا�شي ��ة الد�سوقي  ،78/3ال�ش ��رح ال�صغري مع حا�شية
ال�صاوي .394/3
(((	انظر :املهذب  ،61/2العزيز للرافعي  ،90 /4مغني املحتاج .372 /2
(((	انظر :املغني � ،81/6شرح املنتهى  ،67 /2ك�شاف القناع .550/2
(((	اجلوهرة النرية  ،495/1العناية . 36/7
(((	البيان للعمراين .219/5
(((	انظر� :شرح املنتهى .68/2
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ال�صورة الثانيةَ :ق ْلي احلب :

منع احلنفية ( )1وال�شافعية ( )2واحلنابلة ( )3بيع القمح النيء باملقلي.
وذه ��ب املالكية �إىل �أن َق ْلي احلب  -القمح مث�ل�ا -ناقل عن الأ�صل فيجوز التفا�ضل
بيد (. )4
عندهم يف بيع احلنطة املقلية بغري املقلية �إذا كان يدا ٍ
حجة اجلمهور يف منع البيع  :لأن النار تعقد �أجزاءه وت�سخنه ف�إن بيع كي ًال مل يجز لأنهما ال
يت�ساويان يف الكيل يف حال االدخار و�إن بيع وزن ًا مل يزد لأن �أ�صله الكيل فال يجوز بيعه وزن ًا (. )5
قال الرافعي( :)6وال يجوز بيع احلنطة املقلية باملقلية وال بغريها لتغريها عن هيئتها
واختالف احلبات يف الت�أثر بالنار.
وحج ��ة املالكي ��ة � :أن قلي القمح وغريه من احلبوب ناقل؛ لأن ��ه يزل املعنى املق�صود
من الأ�صل غالب ًا (. )7
واخلال�ص ��ة� :أج ��از املالكية البيع خلروج احل ��ب بالقلي عن �أ�صل ��ه  ،ومنع اجلمهور
النعدام التماثل واجلهل به؛ الختالف ت�أثري النار فيها.
ولع ��ل ق ��ول اجلمهور هنا �أحوط ،وق ��ول املالكية له وجه اعتبار؛ م ��ن حيث �إن احلب
املقلي خمتلف عن غري املقلي منفع ًة ولكن ي�شكل على قول املالكية قلة ال�صنعة وهي غري
ناقل ��ة عن الأ�ص ��ل عند املالكية؛ �إذ �شرط ��وا كرثتها وعظم امل�شقة فيه ��ا �-أعني ال�صنعة
امل�ؤثرة التي تنقل عن الأ�صل -وال يظهر يل ذلك يف قلي احلب .واهلل �أعلم
ال�صورة الثالثة :الت�سويق:

ال�سويق :هو دقيق ال�شعري �أو ال�سلت املقلو ،ويكون من القمح ،والأكرث جعله من ال�شعري .
()8

(((	انظر :الهداية مع البناية  ،366/7اجلوهرة النرية .492/1
(((	انظر :املهذب  ،60/2العزيز  ،91/4مغني املحتاج .36/2
(((	انظر :املغني � ،81/6شرح املنتهى  ،67/2ك�شاف القناع .551/2
(((	انظ ��ر :ال ��درر يف �شرح املخت�ص ��ر لبهرام  ،1363/3ال�ش ��رح الكبري مع حا�شية الد�سوق ��ي  ،78/3ال�شرح
ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي .395/3
(((	املهذب .60/2
(((	العزيز .91/4
(((	انظر :الدرر يف �شرح املخت�صر لبهرام .1363/3
(((	انظر :تاج العرو�س .480/25
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يرى املالكية (� )1أن الت�سويق ينقل ال�سويق عن �أ�صله وهو القمح �أو ال�شعري
فيجوز بيع ال�سويق ب�أ�صله وبدقيق �أ�صله متفا�ضال ً؛ لأن املنفعة فيه والغر�ض خمالف
()2
للقمح والدقيق فوجب �أن يكونا جن�سني
فكما �أن جمرد القلي يعد ناقال عن الأ�صل فمن باب �أوىل الت�سويق؛ الجتماع الأمرين (.)3
ووافق حممد و�أبو يو�سف املالكية يف �إجازة بيع الدقيق بال�سويق خا�صة متفا�ض ًال �إذا
كان يدا بيد.
قال يف الأ�صل ( ( : )4وقال �أبو يو�سف وحممد ال�سويق بالدقيق ال ب�أ�س به يدا بيد و�إن
كان �أحدهما �أكرث من �صاحبه فال ب�أ�س به.)...
والعل ��ة عندهم ��ا :لأنهما جن�س ��ان؛ الختالف املق�ص ��ود لأنه يق�ص ��د بالدقيق اتخاذ
اخلب ��ز ،والع�صائد وال يح�صل �شيء من ذلك بال�سوي ��ق ،و�إمنا هو يلت بال�سمن ،والع�سل
في� ��ؤكل كذلك �أو ي�شرب باملاء وكذلك اال�سم خمتلف "و�إذا اختلف اجلن�سان فبيعوا كيف
�شئتم بعد �أن يكون يدا بيد"(. )5
�أم ��ا املذهب املعتمد عند احلنفية وه ��و ر�أي �أبي حنيفة ( : )6فهو عدم جواز بيع احلنطة
بال�سويق متفا�ضال وال مت�ساوي ًا كذلك عدم جواز بيع الدقيق بال�سويق متفا�ضال وال مت�ساويا.
ووافقه ��م يف ذل ��ك ال�شافعية ( )7واحلنابلة ( )8فمنعوا بي ��ع القمح بال�سويق وكذا بيع
الدقيق بال�سويق مطلق ًا.
ق ��ال يف العناية ( )9معل ًال قول احلنفية( :بيع احلنط ��ة بالدقيق �أو بال�سويق ال يجوز
مت�ساوي ��ا وال متفا�ض�ل�ا ل�شبهة الرب ��ا؛ لأنها مكيل ��ة ،واملجان�سة باقية م ��ن وجه؛ لأنهما-
(((	انظر :املدونة � ،51/3شرح التلقني للمازري  ،287/4ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي .78/3
(((	انظر� :شرح التلقني للمازري  ،287/4الدرر يف �شرح املخت�صر .1363/3
(((	انظر :ال�شرح ال�صغري .395/3
(((	الأ�صل ملحمد بن احل�سن  .53/5وانظر :الهداية مع البناية .366/7
(((	انظر :العناية على الهداية  ،24/7اجلوهرة النرية .492/1
(((	انظر :الأ�صل  ،53/5املب�سوط ،178/12الهداية مع البناية .366-365-364/7
(((	انظر :املهذب  ،60/2العزيز  ،90/4مغني املحتاج .36/2
(((	انظر :الإن�صاف � ،25/5شرح املنتهى  ،67/2ك�شاف القناع .550/2
(((	العناية �شرح الهداية  .23/7ومثله يف البناية للعيني  ،364/7اجلوهرة النرية .492/1
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�أي الدقي ��ق وال�سوي ��ق -من �أجزاء احلنط ��ة؛ لأن الطحن مل ي�ؤث ��ر �إال يف تفريق الأجزاء،
واملجتم ��ع ال ي�ص�ي�ر بالتفريق �شيئ ��ا �آخر زائلة من وجه؛ لأن اخت�ل�اف اجلن�س باختالف
اال�س ��م وال�ص ��ورة واملعاين كما بني احلنطة وال�شعري وق ��د زال اال�سم وهو ظاهر وتبدلت
ال�ص ��ورة واختلفت املعاين ،ف�إن م ��ا يبتغي من احلنطة ال يبتغي من الدقيق ،ف�إنها ت�صلح
التخاذ الك�شك( )1والهري�سة وغريهما دون الدقيق وال�سويق.
ورب ��ا الف�ضل بني احلنطة واحلنطة كان ثابتا قب ��ل الطحن وب�صريورته دقيقا زالت
املجان�سة من وجه دون وجه ،فوقع ال�شك يف زواله واليقني ال يزول بال�شك).
والعلة عند ال�شافعية� :أنه جن�س فيه الربا ،فلم يجز �أن يباع منه ما زال عن هيئة
االدخار ،ب�صنعة �آدمي ب�أ�صله الذي هو على هيئة االدخار (. )2
ولأن النار دخلت فيه  ،وعقدت �أجزاءه فمنع التماثل (. )3
وع ّلله احلنابلة :ب�أن كل واحد منهما مكيل وي�شرتط يف بيع املكيل بجن�سه الت�ساوي،
وهو متعذر هنا؛ لأن النار قد �أخذت من ال�سويق (. )4
ال�صورة الرابعة :الطبخ:

طب ��خ اللح ��م بالأبازير نقل عن الأ�صل عند املالكي ��ة؛ فيجوز التفا�ضل بينه وبني
النيء كما يجوز التفا�ضل بينه وبني املطبوخ بغري �أبازير (. )6
ومن ��ع ال�شافعية ( )7واحلنابلة ( )8البي ��ع يف هذه ال�صورة مطلق ًا فال يجوز بيع اللحم
الطري باملطبوخ ال متفا�ضال وال مت�ساوي ًا.
()5

((( ق ��ال يف املعج ��م الو�سيط :789/2الك�شكَ :ط َعام ي�صنع من ال َّد ِقيق َوال َّلنب ويجفف َحتَّى ْ
يطبخ َمتى ْاح ِت َيج
�إِ َل ْي ِه َو ُر َمبا عمل من ّ
ال�شعري ( َق َال املطرزي هُ َو َفار�سي ُمعرب).
(((	البيان .217/5
(((	املهذب .61/2
(((	انظر :املبدع  ،133/4ك�شاف القناع .550/2
((( بفت ��ح الهمزة على وزن �أفع ��ال جمع بزر بك�سر املوحدة وفتحها والك�سر �أف�صح قاله يف املحكم ويجمع �أبزار على
�أبازي ��ر فه ��و جمع اجلمع وهي التوابل .كفلفل وكزبرة وكرويا و�أني�س ��ون و�شمار وكمونني .قاله يف مواهب اجلليل
 .354/4وقال الدردير يف ال�شرح الكبري  :77/3وكذا بالب�صل فمتى �أ�ضيف للماء وامللح الب�صل كفى يف النقل.
(((	انظ ��ر� :ش ��رح التلقني  ،299/4ال ��درر يف �شرح املخت�صر لبه ��رام  ،1363/3ال�شرح الكب�ي�ر مع الد�سوقي
 ،77/3ال�شرح ال�صغري .395/3
(((	انظر :احلاوي الكبري  ، 118/5بحر املذهب  ،467/4منهاج الطالبني مع مغني املحتاج .37/2
(((	انظر� :شرح منتهى الإرادات  ،252/3ك�شاف القناع .550/2
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

153

ال�صنعة الطارئة على الأجنا�س الربوية درا�سة فقهية مقارنة

وحجتهم يف ذلك �أن ت�أثري النار ال غاية له في�ؤدي �إىل اجلهل باملماثلة (. )1
ق ��ال يف بح ��ر املذه ��ب ( )2معلال للمنع ( :ال يج ��وز بحال...لأنهم ��ا يتفا�ضالن حال
االدخار؛ لأن النار تنق�ص امل�شوي وتزيد يف املطبوخ ).
وق ��ال امل ��اوردي ( ( : )3كل م ��ا دخلت ��ه الن ��ار النعق ��اده واجتماع �أجزائ ��ه ومل تدخله
لإ�صالح ��ه وت�صفيت ��ه ،مل يجز املطبوخ من ��ه بالنيئ؛ لأن النار نق�صت م ��ن �أحدهما ومل
تنق�ص من الآخر).
ال�صورة اخلام�سة � :شي اللحم وجتفيفه ب�أبزار:

�ش ��ي اللحم بالنار ب�أب ��زار وجتفيفه بنار �أو �شم�س �أو ه ��واء بالأبزار ناقل عن الأ�صل
عند املالكية فيجوز التفا�ضل بينه وبني النيء �أو املطبوخ بغري �أبزار (. )4
�أم ��ا �إذا �شوي �أو قدد من غري �أب ��زار خالطته فال ينتقل عن حكم اللحم الطري ،وال
يجوز فيه التفا�ضل (. )5
والعل ��ة عند املالكية �أن ال�صنعة ملا عظمت يف �صورة الطبخ ب�أبزار وال�شي والتجفيف
به ��ا نقلت ع ��ن الأ�صل و�صريته جن�س ًا �آخر ولذلك جاز التفا�ضل بناء على حديث ( :ف�إذا
اختلفت هذه الأ�صناف فبيعوا كيف �شئتم �إذا كان يدا بيد) (. )6
ومن ��ع ال�شافعي ��ة ( )7واحلنابلة ( )8البيع يف هذه ال�ص ��ورة �أي�ضا ك�سابقتها مطلق ًا فال
يجوز بيع اللحم الطري بامل�شوي ال متفا�ضال وال مت�ساوي ًا.
وحجتهم يف ذلك �أن للنار ت�أثريا ال غاية له في�ؤدي �إىل اجلهل باملماثلة (. )9
(((	انظر :مغني املحتاج  .37/2ونحوه يف ك�شاف القناع ولفظه :لأخذ النار من �أحدهما فتفوت املماثلة.
((( بحر املذهب للروياين .467/4
(((	احلاوي الكبري .118/5
(((	انظ ��ر :ال ��درر يف �شرح املخت�صر لبه ��رام  ،1363/3ال�شرح الكبري مع الد�سوق ��ي  ،77/3ال�شرح ال�صغري
.395/3
(((	انظر� :شرح التلقني للمازري .299/4
((( جزء من حديث عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه وقد �سبق تخريجه.
(((	انظر :احلاوي الكبري  ،املهذب  ،60/2منهاج الطالبني مع مغني املحتاج .37/2
(((	انظر :املغني .86/6
(((	انظر :مغني املحتاج .37/2
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ق ��ال يف بح ��ر املذهب ( ( : )1ال يج ��وز بحال...لأنهما يتفا�ضالن ح ��ال االدخار؛ لأن
النار تنق�ص امل�شوي وتزيد يف املطبوخ ).
ولعل قول ال�شافعية واحلنابلة �أ�صوب؛ لأنه �أقرب لالحتياط  ،ودليله �أقرب ل�ضوابط
حترمي الربا التي قررها الفقهاء .واهلل �أعلم.
المطلب الثاني

ال�صنعة غري امل�ؤثرة والتي ال تنقل عن الأ�صل
�سب ��ق �أن بين ��ا يف املطلب الأول �ضاب ��ط ال�صنعة امل�ؤثرة وذكرن ��ا �أن املالكية هم من
انفردوا ب�ضبطها من بني املذاهب الأربعة وكذلك هم هنا �أي�ضا ي�ضعون �ضابطا لل�صنعة
الغري م�ؤثرة والتي ال تنقل عن الأ�صل.
وخال�صة هذا ال�ضابط� :أن ال�صنعة متى ق ّلت وكانت ي�سرية مل ت�ؤثر.
قال خليل يف التو�ضيح ( ( : )2وال�صنعة متى كرثت �أو طال الزمان نقلت على الأ�صح؛
لأن امل�صنوع ي�صري معد ًا لغري الأ�صل ...قال خليل :ملا ذكر �أن اجلن�س الواحد من الربوي
ال يجوز فيه التفا�ضل� ،أتبعه ب�أن ال�صنعة �إذا كرثت �أو طال الزمان تنقل على الأ�صح؛ ...
ومتى ق ّلت بغري نار مل تنقل على الأ�صح)...
وق ��ال يف رو�ضة امل�ستبني ( ( : )3قوله  :وما غريت ��ه ال�صنعة من امل�أكول �صار كجن�س
�آخر .يريد �أن اختالف املنافع وال�صنائع املق�صودة ت�صيرّ جن�س الواحد جن�سني.
وال�ضاب ��ط� :أن ال�صنعة �إن كرثت جد ًا ،و�أخرجت امل�صن ��وع عن �أ�صله فهي معتربة،
و�إن ق ّلت فهي غري معتربة ،واجلمهور �أن طحن احلبوب وعجنها بعد الطحن ال يخرجها
عن �أ�صلها؛ لقلة ال�صنعة يف ذلك.)...
�إذا تبني هذا فكل املذاهب الأربعة متفقة على �أن لل�صنعة ت�أثريا يف النقل عن الأ�صل
يف بع�ض الأحوال وال�صور – وقد �سبق بيانها -وال ت�أثري لها يف �أحوال �أخرى و�إن مل جند
لهم �ضابطا يف ذلك با�ستثناء املالكية الذي متيزوا بال�ضبط والتقعيد يف هذا الباب.
((( بحر املذهب للروياين .467/4
(((	التو�ضيح على ابن احلاجب خلليل .599/4
((( رو�ضة امل�ستبني يف �شرح التلقني البن بزيزة .943/2
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والنتيجة املهمة �أن البيع مع حدوث هذه ال�صنعة الي�سرية قد ميتنع مطلق ًا يف جميع
الأح ��وال عن ��د بع�ض املذاهب ويجوز ب�ش ��رط التماثل عند البع� ��ض �إال �أن مقيا�س معرفة
التماثل هنا بالتحري كما �سيتبني لك من خالل ال�صور املفردة يف كل �صنعة غري م�ؤثرة
ف�إليك التف�صيل يف ذلك وباهلل التوفيق:

ال�صورة الأوىل :طحن احلب:

طحن احلب حمل اتفاق بني املذاهب الأربعة �أنه غري ناقل عن الأ�صل .
قال اخلر�شي ( : )2الطحن ال ينقل القمح فال ي�صري الدقيق جن�سا غريه؛ لأنه تفريق �أجزاء
على امل�شهور .وكذلك العجن ال ينقل عن القمح والدقيق؛ لأنه �ضم �أجزاء باتفاق املت�أخرين.
ولكن اختلفوا يف جواز بيع الدقيق بحبه ،كدقيق احلنطة باحلنطة على قولني:
()3
الق��ول الأول :مينع البيع مطلقا ال متفا�ضال وال مت�ساوي ًا ،وهذا مذهب احلنفية
 ،وال�شافعية ( ، )4واحلنابلة (. )5
القول الثاين :جواز البيع ب�شرط التماثل ،وهو امل�شهور من مذهب مالك (. )6
حج��ة الفري��ق الأول� :أن بي ��ع احلنطة بالدقي ��ق بيع للحنط ��ة بجن�سها متفا�ضال،
فح ��رم ،كبيع مكيلة مبكيلتني؛ وذلك لأن الطحن قد فرق �أجزاءها ،فيح�صل يف مكيالها
دون م ��ا يح�صل يف مكيال احلنطة ،و�إن مل يتحقق التفا�ضل ،فقد جهل التماثل ،واجلهل
بالتماثل كالعلم بالتفا�ضل فيما ي�شرتط التماثل فيه (. )7
وحج��ة الفري��ق الثاين� :أن الدقيق نف�س احلنطة� ،إال �أن احلنطة �أجزاءها تفرقت
ف�أ�شبه بيع حنطة �صغرية احلبات بحنطة كبرية احلبات (. )8
()1

(((	انظ ��ر :الهداي ��ة مع البناية  ،364/7ال�ش ��رح الكبري مع الد�سوقي  ،77/3العزي ��ز للرافعي  ،91/4ك�شاف
القناع .550/2
((( �شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل .63/5
(((	انظر :الهداية مع البناية  ،365/7اجلوهرة النرية 495/1
(((	انظر :العزيز  ،90/4مغني املحتاج .36/2
(((	انظر :املغني  ،81/6ك�شاف القناع .550/2
(((	انظر :التاج والإكليل  ،212/6ال�شرح الكبري مع الد�سوقي .77/3
(((	انظر :املغني  .82-81/6ونحوه يف البناية عند احلنفية .364/7
(((	العزيز للرافعي .90/4
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وخل� ��ص امل ��ازري ( )1اخل�ل�اف يف بيان �سببه حي ��ث قال ( :م�أخ ��ذ اخلالف يف بيع
القم ��ح بالدقيق هل هما جن�سان يح ��ل التفا�ضل بينهما� ،أو جن�س واحد ميكن امل�ساواة �أو
الميكن؟.
وق ��د اعتل من ذه ��ب �إىل �إمكانها :يقول امل�ساواة �أن الدقي ��ق فقد عني القمح؛ لكون
�أجزائه تفرقت و�أجزاء القمح مل تتفرق ،والتفرق واالن�ضام ال يخالف بني ال�شيئني.
و�أجيب عن هذا ب�أن هذا التفرق يف الأجزاء يوقع يف التفا�ضل لكون الأجزاء التي هي
م ��لء �صاع �أكرث من الأجزاء التي يف الدقي ��ق الذي هو ملء �صاع ،ف�إذا تفا�ضلت الأجزاء
و�شوهد التماثل يف املعيار عيان ًا ف�إن ذلك مينع منه لتحقق الربا.)...
ال�صورة الثانية :العجن:

العجن للدقيق كطحن احلب حمل اتفاق بني املذاهب الأربعة �أنه غري ناقل عن الأ�صل .
قال ابن ر�شد اجلد ( : )3العجن لي�س ب�صنعة فال يجوز بالدقيق متفا�ضال باتفاق...
فقال ابن عرفة ( : )4املذهب �أن الطحن والعجن لغو.
واخلالف هنا يف جواز بيع العجني بدقيقه �أو بحبه ،فقد اختلفوا يف ذلك على قولني:
()5
الق��ول الأول :مين ��ع البيع مطلقا ال متفا�ضال وال مت�ساوي ًا ،وهذا مذهب احلنفية
 ،وال�شافعية ( ، )6واحلنابلة (. )7
القول الثاين :جواز بيع العجني بواحد منهما ب�شرط التماثل ،وتعترب املماثلة يف قدر
الدقيق حتري ًا من اجلانبني يف بيع العجني بالقمح ويف جانب العجني �إذا بيع بالدقيق وهو
امل�شهور من مذهب مالك (. )8
()2

(((	انظر� :شرح التلقني .285/4
(((	انظ ��ر :الهداي ��ة مع البناية  ،364/7ال�ش ��رح الكبري مع الد�سوقي  ،77/3العزي ��ز للرافعي  ،91/4ك�شاف
القناع .550/2
(((	انظر النقل عنه يف التاج والإكليل .212/6
(((	انظر النقل عنه يف التاج والإكليل .212/6
(((	انظر :الهداية مع البناية  ،365/7اجلوهرة النرية 495/1
(((	انظر :العزيز  ،90/4مغني املحتاج .36/2
(((	انظر :املغني  ،81/6ك�شاف القناع .550/2
(((	انظر :التاج والإكليل  ،212/6ال�شرح الكبري مع الد�سوقي .77/3
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ال�صورة الثالثة :ال�صلق:

ال�صلق وال�سلق يقال �سلق ��ت الفول �إذا �أغليته بغلية خفيفةَ .و َ�س َل ْق ُت َ
َ
والبي�ض،
البقل
�إذا �أغليتَه بالنار �إغالءة خفيفة (. )1
�صل ��ق القمح �أو الفول �أو احلم�ص ال ينقل ع ��ن الأ�صل فلذا ال يباع الياب�س بامل�صلوق
منه ��ا متفا�ضال وال مت�ساوي� � ًا �إال الرتم�س( )2ف�إن �صلقه ينقله ع ��ن جن�سه كذلك تدمي�س
الفول و�صلق الفول احلار ينقل وهذا مذهب املالكية (. )3
ق ��ال اللخمي( : )4ال يج ��وز احلم�ص املبلول بالياب�س متفا�ض�ل�ا؛ لأن ذلك لي�س مما
يط ��ول وال يتكل ��ف فيه كبري م�ؤن ��ة ،وال متماثال؛ لأنه رط ��ب بياب�س.وكذل ��ك ياب�س الفول
مب�صلوقه ،وقد يجوز ذلك يف الرتم�س؛ لأنه ال يطول �أمره ويتكلف فيه م�ؤنة.
وقال ابن القا�سم :ال خري يف بي�ض م�سلوق بنيء منه لي�س ال�صلق �صنعة (. )5
وقال الد�سوقي ( : )6و�أحلق ب�صلق الرتم�س تدمي�س الفول و�صلق الفول احلار للكلفة �أي امل�شقة
وحينئذ فيجوز بيع الفول املدم�س والفول احلار بالفول الياب�س ،ولو متفا�ضال �إذا كان مناجزة.
هذا التف�صيل يف مذهب املالكية �أفردته لأنهم ن�صوا على لفظ ال�صلق
�أم ��ا املذاهب الأخ ��رى فتناولوا امل�س�أل ��ة يف بيع الرطب بالياب�س م ��ن جن�سه ب�صورة
عامة ومثلوا له ببيع احلنطة الرطبة بالياب�سة ومل ين�صوا على ال�صلق بخ�صو�صه.
وهي يف معنى م�س�ألة ال�صلق؛ لأن ال�صلق ي�صري احلب رطب ًا .
فاحلنفي ��ة ن�صوا على جواز بيع احلنطة الرطبة بالياب�سة ب�شرط الت�ساوي كيال وهو
قول �أبي حنفية و�أبي يو�سف خالفا ملحمد الذي مينع البيع يف هذه ال�صورة (. )7
(((	انظ ��ر :ال�صح ��اح  .1497/4قال يف معجم اللغ ��ة العربية املعا�صرة � :1095/2س َل ��ق َّ
عام� :أغاله باملاء
الط َ
احل ��ا ّر دون �أن ي�ض ��اف �إليه �شيء من دهن وتوابل .وجاء فيه �أي�ض ًا� :صلق :كثري ًا ما ترد ت�صحيف �سلق �أي
طبخ .وفيه �أي�ض ًاَ :م ْ�ص ُلوق :انظر َم ْ�س ُلوق.
(((	الرتم�س�َ :ش َج َرة َل َها حب مفلطح مر ُي ْ�ؤ َكل بعد نقعه .انظر املعجم الو�سيط .84/1
(((	انظر :جامع الأمهات �ص ،346التاج والإكليل  ،213/6ال�شرح الكبري مع الد�سوقي  ،77/3حا�شية العدوي
على �شرح الر�سالة .146/2
(((	التب�صرة للخمي .3126/7
(((	انظر النقل عنه :التاج والإكليل .213/6
((( حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  .73/3وهذا التقرير للدردير يف ال�شرح ال�صغري .394/3
(((	انظر :املب�سوط  ،186/12الهداية مع العناية ،31/7املحيط الربهاين .353/6
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ومنع ال�شافعية ( )1واحلنابلة ( )2بيع ال َّر ْطب بالياب�س مطلق ًا.
فيكون قولهم متوافقا مع املالكية :والعلة �أن العلم بالت�ساوي متعذر
ق ��ال يف ك�شاف القناع ( ( : )3وال) ي�صح بيع (رطبه) �أي رطب جن�س ربوي (بياب�سه
ك) بيع (ال ُّر َطب بالتمر والعنب بالزبيب واحلنطة املبلولة �أو الرطبة بالياب�سة) حلديث
�سع ��د بن �أب ��ي وقا�ص "�أن النب ��ي  -ﷺ � -سئل عن بيع الرطب بالتم ��ر؟ فقال� :أينق�ص
الرط ��ب �إذا يب� ��س؟ قالوا :نع ��م فنهى عن ذل ��ك" (... )4فعلل بالنق�ص ��ان �إذا يب�س وهذا
موجود يف كل رطب بيع بياب�سه )
تنبي ��ه :قال الع ��دوي ( ( : )5اعتربت املماثلة ال�شرعية يف الرب ��وي مبعيار ال�شرع فال
يخرج عنه خ�شية الوقوع يف الربا ،فال يباع قمح مثال مبثله وزنا وال نقد مبثله كيال ،واملراد
بالكي ��ل ،والوزن ال�شرعيني ما و�ضعهما ال�سلطان كذا ذكروا �أي فما اعتربه ال�سلطان من
كيل �أو وزن عمل عليه كما �أفاده يف التحقيق ،فق�ضية ما ذكروا.
ول ��و خالف و�ضع ال�سلط ��ان و�ضع من قبله ك�أن يكون و�ضع م ��ن قبله الكيل يف القمح
وو�ض ��ع ه ��و الوزن فيه ،ف� ��إن مل يحفظ عن ال�شارع يف �ش ��يء من الأ�شياء معي ��ار معني فبالعادة
العام ��ة كاللحم ،واجلنب يف كل بل ��د �أو اخلا�صة كالأرز املختلف العادة في ��ه باختالف البلدان،
ف�ل�ا يخ ��رج يف بلد عم ��ا اعتادته ،ولو اعتي ��د بوجهني اعترب ب�أيهم ��ا �إن ت�ساوي ��ا و�إال ف�أكرثهما،
ف� ��إن مل يكونا موزونني وال مكيلني كالبي�ض فبالتحري ،و�إن اقت�ضى م�ساواة بي�ضة ببي�ضتني ف�إن
ع�س ��ر الوزن فيما اعتربت فيه املماثلة عن ال�ش ��ارع وزنا لكونه يف �سفر �أو بادية جاز التحري �إن
مل يتعذر حتريه لكرثته جدا ،و�أما الكيل ،والعدد فال يع�سران �إذ يجوز الكيل بغري املعهود).
(((	انظر :العزيز  ،89/4مغني املحتاج .36/2
(((	انظر :الإن�صاف  ،28/5ك�شاف القناع .551/2
((( ك�شاف القناع .551/2
((( �أخرجه مالك  ،624/2كتاب البيوع :باب ما يكره من بيع التمر حديث  ،22و�أبو داود  ،655-654/3كتاب
البي ��وع :ب ��اب يف التمر بالتمر حديث  ،3359والرتمذي  ،528/3كتاب البي ��وع :باب ما جاء يف النهي عن
املحاقلة واملزابنة حديث  ،1225والن�سائي  ،269/7كتاب البيوع :باب ا�شرتاء التمر بالرطب ،وابن ماجة
 ،761/2كت ��اب التجارات :باب بي ��ع الرطب بالتمر حديث  ،2264و�أحم ��د  ،179/1والدارقطني ،49/3
كت ��اب البي ��وع :باب ،205 ،204 :واحلاكم  ،38/2والبيهقي  ،294/5كت ��اب البيوع :باب ما جاء يف النهي
عن بيع الرطب بالتمر،وقال الرتمذي :ح�سن �صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث �صحيح.
((( حا�شي ��ة الع ��دوي عل ��ى كفاي ��ة الطال ��ب الرب ��اين  .74/2وانظ ��ر :التو�س ��ط للبه ��رام  ،532/3ال�ش ��رح
ال�صغري.398/3
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المبحث الثاني

ال�صنعة الطارئة على الذهب والف�ضة وما �أحلق بهما يف العلة
المطلب األول

ال�صنعة الطارئة على الذهب والف�ضة
اتفقت املذاهب الأربعة على �أن ال�صنعة الطارئة على معدن الذهب والف�ضة الينقلها
عن �أ�صلها مطلقا ولو عظمت وعليه فال ب ّد من التماثل �إذا بيع م�صنوع منهما ب�أ�صله
فعند احلنفية:

ق ��ال ابن عابدين يف احلا�شية  ( :وكذا يجوز بيع �إناء من غري النقدين مبثله من
جن�س ��ه ي ��دا بيد نحا�س ��ا كان �أو حديدا� ،أو �إن كان �أحدهما �أثق ��ل من الآخر ،بخالفه من
الذهب والف�ضة ف�إنه يجري ربا الف�ضل و�إن كانت ال تباع وزنا؛ لأن الوزن من�صو�ص عليه
فيهما فال يتغري بال�صنعة فال يخرج عن الوزن بالعادة)
()1

وعند املالكية:

ق ��ال ال�صاوي يف حا�شيته على ال�شرح ال�صغري (( : )2قوله[ :بالأواين منه] � :أي من
النحا� ��س �إن كانت نحا�سا� ،أو من الق�صدي ��ر �إن كانت ق�صديرا� ،أو من احلديد �إن كانت
حديدا� ،أو من اخل�شب �إن كانت خ�شبا� ،أو من الطني �إن كانت طينا ،لكن ال تخرج �أواين
الط�ي�ن عن �أ�صلها �إال باحلرق على م ��ا يظهر وهذا كله بخالف �أواين النقد و�أما هي فال
تخرج عن �أ�صلها بحال).
وقال الزرقاين ( ( : )3وال يرد بيع �آنية الذهب والف�ضة؛ لأن الكالم فيما يجوز وهي ال
جت ��وز لكن �إن وقع �صح...قلت �صحة بيع �أواين النقد بعد الوقوع حممولة على بيعها بغري
((( حا�شي ��ة اب ��ن عابدين  .423/7وانظر مثله يف :البحر الرائق  ،140/6حا�شية ال�شلبي على تبيني احلقائق
.451/4
((( حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري .405/3
((( �شرح الزرقاين على خليل .95/5
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الع�ي�ن �أو به ��ا من غري �صنفها �أو ب�صنفها لكن مثلاً مبثل ي ��دً ا بيد و�إال مل ي�صح .وقولهما
�إن وق ��ع �صح يقت�ض ��ي �أن بيع املحلى املحرم احللية ي�ص ��ح و�إن مل يجتمعا يف دينار ولي�س
كذلك...والف ��رق �أن املحل ��ى فيه بيع ملا في ��ه من عر�ض و�صرف بخ�ل�اف اخلال�ص ف�إنه
حم�ض �صرف وما فيه علتان �أقوى مما فيه علة واحدة).
وعند ال�شافعية:

قال ال�شربيني  ( :وعلة الربا يف الذهب والف�ضة جن�سية الأثمان غالبا كما �صححه
يف املجموع ،ويعرب عنها �أي�ضا بجوهرية الأثمان غالبا ،وهي منتفية عن الفلو�س وغريها
من �سائر العرو�ض ال �أنها قيم الأ�شياء كما جرى عليه �صاحب التنبيه؛ لأن الأواين والترب
واحلل ��ي يج ��ري فيها الربا كما مر ،ولي�س مما يقوم بها ،واح�ت�رز بغالبا عن الفلو�س �إذا
راجت ف�إنه ال ربا فيها كما تقدم ،وال �أثر لقيمة ال�صنعة يف ذلك حتى لو ا�شرتى بدنانري
ذهبا م�صوغا قيمته �أ�ضعاف الدنانري اعتربت املماثلة وال نظر �إىل القيمة).
وعند احلنابلة:

()1

ق ��ال يف الك�شاف  :وال) يجري الربا �أي�ضا (فيما ال يوزن) عرفا (ل�صناعته) ولو
كان �أ�صل ��ه الوزن ،غري املعمول من النقدين( ،كاملعمول من ال�صفر واحلديد والر�صا�ص
ونحوه)  ،كاخلوامت من غري النقدين).
وقال يف �شرح املنتهى(( : )3وال) ربا (فيما ال يوزن عرفا ل�صناعة) الرتفاع �سعره بها
(من غري ذهب �أو ف�ضة) ف�أما الذهب والف�ضة فيحرم فيهما مطلقا)
ر�أي معا�صر:

()2

ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة يف �ضوابط الربا قولهم  ( :ال يجوز بيع امل�صوغ من
الذهب والف�ضة بجن�سه ب�أكرث من وزنه مقابل ال�صنعة( .
وقولهم هذا مت�سق مع ما �سبق نقله عن املذهب الأربعة من كون ال�صنعة ال تخرج معدن
الذهب والف�ضة عن �أ�صلهما مهما كرثت في�شرتط فيهما التماثل �إذا بيع �أحدهما بجن�سه
(((
(((
(((
(((

()4

مغني املحتاج  .34/2وانظر مثله يف :حتفة املحتاج ،279/4
ك�شاف القناع .548-547/2
دقائق �أويل النهى  .64/2ونحوه �أي�ض ًا يف مطالب �أويل النهى.158/3
فتاوى اللجنة الدائمة .501/13
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ك ��ذا ماورد يف قرار جمم ��ع الفقه الإ�سالمي ذي الرق ��م  ( : )1( )1/9(84ت�أكيد ما
ذهب �إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب امل�صوغ بذهب م�صوغ �أكرث مقدار ًا
منه؛ لأنه ال عربة يف مبادلة الذهب بالذهب باجلودة �أو ال�صياغة ،لذا يرى املجمع عدم
احلاج ��ة للنظ ��ر يف هذه امل�س�ألة مراعاة لكون هذه امل�س�أل ��ة مل يبق لها جمال يف التطبيق
العمل ��ي ،لع ��دم التعامل بالعمالت الذهبية بعد حلول العم�ل�ات الورقية حملها ،وهي �إذا
قوبلت بالذهب تعترب جن�س ًا �آخر(.
المطلب الثاني

ال�صنعة الطارئة على املوزونات من غري الطعام عدا الذهب والف�ضة
�سب ��ق �أن بينا �أن العلماء اختلفوا يف علة جريان الربا يف الذهب والف�ضة فمنهم من
ر�أى العلة فيهما غلبة الثمينة �أو مطلق الثمنية
ومنهم من ر�أى �أن العلة هي الوزن.

فم ��ن عل ��ل بالثمنية فال يج ��ري الربا فيما ع ��دا الذهب والف�ضة م ��ن املعادن وهذا
مذه ��ب املالكية وال�شافعي ��ة �إال �أن املالكية تناولوا هذه امل�س�أل ��ة من جانب حرمة املزابنة
و�ضبطوا ال�صنعة التي تنقل عن الأ�صل وتنتفي معها حرمة املزابنة (. )2
ق ��ال الدردي ��ر يف �أقرب امل�سالك مع ال�شرح ال�صغ�ي�ر ( : )3و) انتقل (غريه) �أي غري
الطعام عن �أ�صله (ب�صنعة معتربة) � :أي عظيمة كالأواين ،ال بهينة كالفلو�س).
 و�أم ��ا من عل ��ل بالوزن وهم احلنفية واحلنابلة فيجري الربا عندهم يف كل موزونبيع بجن�سه كاحلديد والنحا�س والر�صا�ص والذهب والف�ضة.
وقد ن�ص احلنفية واحلنابلة على �أن ال�صنعة الطارئة على املوزونات الربوية تنقلها
((( جملة املجمع الفقهي العدد التا�سع ج.65
((( عرف املالكية املزابنة ب�أنها :بيع جمهول مبجهول من جن�سه� ،أو بيع جمهول وزنه �أو كيله �أو عدده مبعلوم
ق ��دره م ��ن جن�س ��ه :كجزاف من قمح �أو غ�ي�ره ب�إردب منه .ويك ��ون يف الطعام وغ�ي�ره؛ كالقطن واحلديد
وغريهما من املثليات .انظر :التو�ضيح خلليل  ،323-322/4ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي .403/3
(((	ال�شرح ال�صغري .404/3
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ع ��ن �أ�صله ��ا فيجوز �أن تب ��اع ب�أ�صلها مع التفا�ضل ولكن �شريط ��ة �أن تخرجه ال�صنعة عن
الوزن .وزاد احلنفية �أن يقع البيع يدا بيد.
ق ��ال يف املب�س ��وط ( ( : )1وكذلك لو �أ�سل ��م �سيفا يف �شيء مما ي ��وزن كان جائزا لأن
ال�سي ��ف خرج م ��ن �أن يكون موزونا ع ��ادة �إال يف احلديد ف�إنه ال يج ��وز �إ�سالم ال�سيف يف
احلدي ��د للمجان�س ��ة كذل ��ك كل �إناء خ ��رج بال�صنعة من ال ��وزن فال ب�أ�س ب� ��أن ي�سلمه يف
املوزونات �إال يف نوعه.
وال ب�أ� ��س ب�أن يبيع �إناء م�صوغا ب�إن ��اء م�صوغ من نوعه يدا بيد و�إن كان �أكرث منه يف
الوزن �إذا كان ذلك الإناء ال يباع وزنا؛ لأنه عددي متفاوت كالثياب.
وه ��ذا بخالف �أواين الف�ضة والذهب ف�إنه يجري فيه ��ا ربا الف�ضل و�إن كانت ال تباع
وزن ��ا يف الع ��ادة لأن �صف ��ة الوزن يف الذه ��ب والف�ض ��ة من�صو�ص عليها ف�ل�ا يتغري ذلك
بال�صنعة وال يخرج من �أن يكون موزونا بالعادة والعادة ال تعار�ض الن�ص ف�أما يف احلديد
وال�شبه وما �أ�شبه ذلك �صفة الوزن ثابتة يف العرف فيخرج من �أن يكون موزونا بال�صنعة
وبالعرف وبتعارف النا�س بيع امل�صوغ منه عددا).
وق ��ال يف ك�ش ��اف القن ��اع ( ( : )2فال يج ��وز بيع م�صن ��وع من املوزون ��ات مل تخرجه
ال�صناعة عن الوزن بجن�سه (�إال مبثله وزنا) �سواء ماثله يف ال�صناعة �أو ال...
(وال) يجري الربا(� )3أي�ضا (فيما ال يوزن) عرفا (ل�صناعته) ولو كان �أ�صله الوزن،
غري املعمول من النقدين( ،كاملعمول من ال�صفر واحلديد والر�صا�ص ونحوه)  ،كاخلوامت
من غري النقدين.
(و) ك (اللج ��م والأ�سط ��ال والإب ��ر وال�سكاك�ي�ن والثي ��اب والأك�سي ��ة م ��ن حرير وقطن
وغريهما) ك�صوف و�شعر ووبر (فيجوز بيع �سكني ب�سكينتني و) بيع (�إبرة ب�إبرتني ونحوه.)...
(((	املب�سوط لل�سرخ�سي .183/12وانظر نحوه يف البحر الرائق  ،140/6حا�شية ابن عابدين .423/7
((( ك�شاف القناع  .548 -547/2وانظر نحوه يف :املغني  ،59/6الإن�صاف .15/5
((( �أطلق جريان الربا في�شمل ربا الف�ضل والن�ساء  .وعبارة ( الإن�صاف  )15/5تقييده بربا الف�ضل ولفظه:
فعل ��ى املذه ��ب يف �أ�صل امل�س�أل ��ة :هل يجوز التفا�ض ��ل فيما ال ي ��وزن ب�صناعة �أم ال؟ في ��ه روايتان .وذلك
كاملعم ��ول من الذه ��ب والف�ضة وال�صفر واحلدي ��د والر�صا�ص ونحوه وكاملعمول م ��ن املوزونات كاخلوامت
والأ�سطال...
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ر�أي الباحث:

م ��ن وجهة نظر الباحث �أن علة جريان الربا يف غ�ي�ر املطعوم هي مطلق الثمنية وال
دخ ��ل للوزن فيها وقد �سبق بينا ذلك وبي ��ان امل�أخذ الذي �أخذ على التعليل بالوزن و�أنه ال
يتوافق مع تغري النقد مع تغري الزمن.
وبن ��اءا عل ��ى ذلك ف�ل�ا �أرى �إ�ش ��كاال وال حرمة يف بي ��ع املعادن املوزون ��ة عدا الذهب
والف�ض ��ة متفا�ضلة �سواء طرئ عليها �صنعة تخرجها عن �أ�صلها �أم ال؛ لعدم جريان الربا
فيها �أ�صال .وهو ر�أي ال�شافعية  .واهلل �أعلم.
اخلامتة

النتائج:

�أهم النتائج التي تو�صلت لها من خالل هذا البحث تكمن يف النقاط الآتية:
�1 .1أن العل ��ة الراجحة جلريان الربا يف الذه ��ب والف�ضة هي مطلق الثمنية �أو غلبة
الثمنية فهي �أكرث ان�ضابطا من التعليل بالوزن الذي خرج به العمالت املعا�صرة
كالورق النقدي وغريها مما �سيجد ويظهر.
�2 .2أن معدن الذهب والف�ضة ال ينتقل عن �أ�صله ولو عظمت ال�صنعة عند جماهري الفقهاء.
3 .3ال�صنع ��ة �إن كرثت جد ًا ،و�أخرج ��ت امل�صنوع عن �أ�صله فه ��ي معتربة ،و�إن ق ّلت
فهي غري معتربة وهذا ال�ضابط للمالكية يف الأجنا�س الربوية من املطعومات.
4 .4احلنفية يرون �أن ال�صنعة م�ؤثرة ومل ي�ضبطوها ب�ضابط بينّ ف�أجازوا بيع الأ�صل
وامل�صن ��وع من ��ه متفا�ضال يف بع�ض ال�صور كاملالكية وميك ��ن ا�ستنتاج �ضابطهم
ب� ��أن ال�صنع ��ة �إذا �أخرجت امل�صنوع ع ��ن علة الأ�صل التي ه ��ي اجلن�س والقدر
�أثرت و�إال فال.
5 .5ال�شافعية واحلنابلة ميكن �أن يقال عن مذهبهم يف م�س�ألة ال�صنعة ب�أنها م�ؤثرة
بال�سل ��ب فيمنعون البيع مطلقا بني الأ�صل وامل�صنوع منه تعليال بانعدام التماثل
كاملطحون واحلب.
6 .6املعدوم �شرعا كاملعدوم ح�س ًا وهذه القاعدة تفيدنا يف احلكم على بع�ض النوازل
املعا�صرة .
واهلل �أعلم و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه �أجميعن ،واحلمد اهلل رب العاملني.
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فهر�س امل�صادر واملراجع
1 .1اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�صار وعلماء الأقطار فيما ت�ضمنه املوط�أ من معاين
ال ��ر�أي والآثار ،و�شرح ذلك كله بالإيجاز واالخت�ص ��ار ،للحافظ �أبي عمر يو�سف ابن عبد
ال�ب�ر املالكي.ت(463ه ��ـ) .حتقيق ح�سان عبد املن ��ان و د/حممود �أحم ��د القي�سية .ط/
الرابعة1423هـ2003 -م .م�ؤ�س�سة النداء.
2 .2الأ�صل املع ��روف باملب�سوط .ت�أليف حممد بن احل�سن ال�شيب ��اين .ت(189هـ) .ط�/إدارة
القر�آن والعلوم الإ�سالمية -كرات�شي.
�3 .3أقرب امل�سالك ملذهب الإمام مالك .ت�أليف ال�شيخ �أحمد بن حممد بن �أحمد الدردير ت:
(1201هـ) .ط /مكتب �أيوب .كانو-نيجرييا.
4 .4الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل .ت�أليف عالء
الدي ��ن �أبي احل�سن علي بن �سليمان امل ��رداوي ت (885ه) .ط/الأوىل 1419ه .دار �إحياء
الرتاث العربي.
5 .5البح ��ر الرائق البحر الرائ ��ق �شرح كنز الدقائق ،للإمام زي ��ن الدين �إبراهيم بن حممد
املعروف بـ(ابن جنيم ) احلنفي .ت(970هـ) .ط /دار املعرفة.
6 .6بداية املجتهد ونهاية املقت�صد .للإمام القا�ضي �أبي الوليد حممد �أحمد بن حممد �أحمد
ب ��ن ر�ش ��د القرطبي الأندل�س ��ي .ال�شهري (بابن ر�ش ��د احلفي ��د) .ت( .)595حتقيق عبد
الرزاق املهدي .ط /دار الكتاب العربي.
7 .7بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتي ��ب ال�شرائ ��ع .ت�أليف الإم ��ام عالء الدي ��ن �أبي بكر ب ��ن م�سعود
الكا�س ��اين احلنفي .ت(587ه ��ـ) .ط/الأوىل – بدون ذكر ال�سن ��ة -دار الفكر .وط :دار
الكتاب العربي  -بريوت ,ط/الثانية 1982م.
8 .8بلغ ��ة ال�سالك لأقرب امل�سالك ( حا�شية ال�ص ��اوي على ال�شرح ال�صغري للدردير)  .ت�أليف
ال�شيخ �أحمد ال�صاوي .ط /دار الفكر.
9 .9البناي ��ة يف �شرح الهداية للإمام بدر الدين حممود بن �أحمد العيني احلنفي ،ط /الأوىل
1400هـ دار الفكر.
1010البي ��ان يف مذه ��ب الإمام ال�شافعي (�ش ��رح كتاب املهذب كامال والفق ��ه املقارن) .ت�أليف
ال�شي ��خ اجلليل الفقيه العالمة �أبي احل�سني يحيى بن �أبي اخلري �سامل العمراين ال�شافعي
اليمني .ت(558هـ) .اعتن ��ى به قا�سم حممد النوري .ط /الثانية 1424هـ2003-م .دار
املنهاج.
1111البيان والتح�صيل وال�شرح والتوجيه والتعليل ،يف م�سائل امل�ستخرجة .ت�أليف الإمام �أحمد
بن حممد بن ر�شد القرطبي الأندل�سي .ط1404 /هـ1984-م .دار الغرب الإ�سالمي.
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1212التاج والإكليل ملخت�صر خليل .ت�أليف ال�شيخ حممد بن يو�سف العبدري الغرناطي ال�شهري
بـ(امل ��واق) .ت(897هـ) .مطبوع بحا�شية مواه ��ب اجلليل .ط/الأوىل1416هـ1995 -م.
دار الكتب العلمية.
1313التب�صرة .ت�أليف �أبي احل�سن علي بن حممد اللخمي .درا�سة وحتقيق د� .أحمد عبدالكرمي
جنيب .ط /وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،دولة قطر.
1414تبي�ي�ن احلقائ ��ق �شرح كنز الدقائق للإم ��ام فخر الدين عثمان بن عل ��ي بن علي الزيلعي
احلنفي ت(743هـ) .ط /الأوىل 1420هـ2000-م .دار الكتب العلمية.
1515حتب�ي�ر املخت�صر .ت�أليف بهرام بن عب ��داهلل الدمريي  .ت(805هـ) .حتقيق د� .أحمد بن
عبدالكرمي جنيب ود .حافظ خري .ط /الأوىل 1434هـ .مركز جنيبويه.
1616حتف ��ة املحتاج ب�ش ��رح املنه ��اج .ت�أليف �أحم ��د بن حج ��ر الهيتمي .ت(973ه ��ـ)� .ضبطه
و�صححه عبد اهلل حممود عمر .ط/الأوىل1321/هـ2001 -م .دار الكتب العلمية.
1717التو�ضيح �شرح خمت�صر ابن احلاجب .ت�أليف العالمة خليل بن �إ�سحاق اجلندي امل�صري
املالكي .ط /الأوىل2009م .دار الكتب العلمية ،بريوت.
1818اجلام ��ع مل�سائ ��ل املدونة واملختلط ��ة و�آثارها وزياداته ��ا ونظائرها و�شرح م ��ا �أ�شكل منها
وتوجيه ��ه والف ��رق بينه وبني م ��ا �شاكل ��ه .ت�أليف �أبو بك ��ر حممد بن عب ��د اهلل بن يون�س
ال�صقلي .ط /دار الكتب العلمية.
1919اجلوه ��رة الن�ي�رة �ش ��رح خمت�صر الق ��دوري .ت�أليف الإم ��ام �أبي بكر بن عل ��ي بن حممد
احل ��داد الزبيدي .ت800( :ه ��ـ) .حتقيق �إليا�س قب�ل�ان .ط /الأوىل 1427هـ2006 -م.
دار الكتب العلمية.
2020حا�شي ��ة الد�سوق ��ي على ال�ش ��رح الكبري .للعالمة �شم� ��س الدين حممد عرف ��ة الد�سوقي.
ت(1230هـ) .ط1426 /هـ2005 -م .دار الفكر.
2121حا�شية العدوي على �ش ��رح �أبي احل�سن امل�سمى( :كفاية الطالب الرباين لر�سالة ابن �أبي
زي ��د القريواين يف مذهب الإمام مالك  -ر�ضي اهلل عنه  .) -ط1424 /هـ2003-م .دار
الفكر.
2222احلاوي الكبري للإمام �أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ت(450هـ) .حتقيق
علي حممد معو�ض ,وعادل عبد املوجود.ط/الأوىل 1414هـ1994 -م .دار الكتب العلمية.
2323ال ��در املختار �شرح تنوير الأب�صار .ت�أليف ال�شيخ الإمام حممد بن علي بن حممد بن علي
بن عبد الرحمن احل�صني احل�صكفي احلنفي .ت(1088هـ) .مطبوع مع رد املحتار البن
عابدين .ط/الثالثة 1428هـ2007-م .دار املعرفة.
2424الذخ�ي�رة ل�شه ��اب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف .ت(684ه ��ـ) .حتقيق الدكتور حممد
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حجي .ط /الأوىل 1994م .دار الغرب الإ�سالمي.
2525الذخ�ي�رة ل�شه ��اب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف .ت(684ه ��ـ) .حتقيق الدكتور حممد
حجي .ط /الأوىل 1994م .دار الغرب الإ�سالمي.
2626رد املحت ��ار على الدر املختار (حا�شية ابن عابدين) .ت�أليف حممد �أمني بن عمر عابدين
ت(1252هـ) .حتقيق عبداملجيد طعمة حلبي .ط /الثالثة 1428هـ2007-م .دار املعرفة.
2727رو�ض ��ة الطالب�ي�ن وعم ��دة املفتني .ت�ألي ��ف الإم ��ام النووي .طب ��ع ب�إ�ش ��راف ال�شيخ زهري
ال�شاوي�ش .ط /الثالثة 1412هـ1991-م .املكتب الإ�سالمي.
2828ال�ش ��رح الكب�ي�ر عل ��ى خمت�ص ��ر خلي ��ل .للعالم ��ة املحق ��ق �أب ��ي ال�ب�ركات �سي ��دي �أحمد
الدردير.ت(1201هـ) مطبوع مع حا�شية الد�سوقي .ط /دار الفكر.
2929العزيز �شرح الوجيز .ت�أليف الإمام �أبي القا�سم عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويني.
ت(623هـ) .حتقيق ال�شيخ علي مع ّو�ض و عادل عبد املوجود .ط /الأوىل 1417هـ 1997م.
دار الكتب العلمية.
3030العناي ��ة �ش ��رح الهداي ��ة -مطبوع بهام� ��ش فتح القدير الب ��ن الهمام -ملحم ��د بن حممود
البابرتي ت(786هـ) .ط /دار الفكر.
3131الفتاوى الهندية :جمموعة من علماء الهند الأحناف .ط /الثالثة 1393هـ .م�صورة عن بوالق.
3232ك�شاف القناع عن منت الإقناع .لل�شيخ من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي ت(1051هـ).
حتقيق حممد �أمني ال�ض ّناوي .ط/الأوىل 1417هـ1997-م .عامل الكتب.
3333كفاي ��ة النبي ��ه �ش ��رح التنبي ��ه .ت�أليف الإم ��ام �أبي العبا�س جن ��م الدين �أحم ��د بن حممد
اب ��ن الرفع ��ة .ت(710ه ��ـ) .دار�س ��ة وحتقي ��ق �أ.د /جمدي حمم ��د �س ��رور با�سلوم .ط/
الأوىل2009م .دار الكتب العلمية.
3434اللب ��اب يف �شرح الكتاب .ت�ألي ��ف ال�شيخ عبد الغني الغنيمي املي ��داين (1298-1222هـ)
حتقيق عبد املجيد طعمة حلبي .ط /الأوىل 1998-1418م .دار املعرفة.
3535املدون ��ة الك�ب�رى لإمام دار الهج ��رة الإمام مالك بن �أن�س الأ�صبح ��ي ت (179هـ) .رواية
�سحنون بن �سعيد التنوخي ت (240هـ) .ط1424/هـ2003-م .دار عامل الكتب.
3636معون ��ة �أويل النهى �ش ��رح املنتهى .ت�أليف تقي الدين حممد ب ��ن �أحمد بن عبد العزيز بن
عل ��ي الفتوحي احلنبل ��ي ،ال�شهري بابن النجار972-898(.ه ��ـ) .درا�سة وحتقيق د /عبد
امللك بن عبد اهلل الدهي�ش .ط /الأوىل 1416هـ1995-م .دار خ�ضر.
3737مغن ��ي املحتاج �إىل معرفة معاين �ألف ��اظ املنهاج .لل�شيخ �شم�س الدين حممد بن اخلطيب
ال�شربيني .اعتنى به حممد خليل عيتاين .ط /الثانية 1425هـ2004-م .دار املعرفة.
3838املغن ��ي �ش ��رح خمت�صر اخلرق ��ي .ت�ألي ��ف الإمام احلافظ موف ��ق الدين �أب ��ي حممد عبد
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اهلل ب ��ن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي اجلماعيل ��ي الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي.
(620-541ه ��ـ) .حتقيق مع ��ايل الدكتور عبد اهلل الرتكي ،والدكت ��ور عبد الفتاح احللو.
ط /اخلام�سة 2005-1426م .دار عامل الكتب.
3939املقدم ��ات املمهدات مل ��ا اقت�ضته ر�سوم املدونة م ��ن الأحكام ال�شرعي ��ات ،والتح�صيالت
املحكم ��ات لأمه ��ات م�سائله ��ا امل�ش ��كالت .ت�ألي ��ف �أبي الولي ��د حممد بن �أحم ��د بن ر�شد
القرطب ��ي ت520( :ه ��ـ) .حتقيق الأ�ست ��اذ �سعيد �أحم ��د �أع ��راب .ط /الأوىل 1408هـ-
1988م .دار الغرب الإ�سالمي.
4040املنتق ��ى م ��ن �شرح موط�أ مالك .ت�أليف القا�ضي �أبي الولي ��د �سليمان بن خلف بن �سعد بن
�أيوب الباجي .ت494( :هـ) .راجعه د /حممد حممد تامر .ط /مكتبة الثقافة الدينية.
4141منته ��ى الإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزي ��ادات .ت�أليف تقي الدين حممد بن �أحمد
الفتوح ��ي احلنبلي ال�شهري بابن النج ��ار .ت972(:هـ) .حتقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي.
ط/الثانية 1427هـ2006-م .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
4242مواه ��ب اجلليل يف �ش ��رح خمت�صر ال�شيخ خليل .ت�أليف �أبي عبد اهلل حممد بن حممد بن
عب ��د الرحمن املغربي املع ��روف باحلطاب الرعيني ت954( :ه ��ـ) .ط/الأوىل 1416هـ-
1995م .دار الكتب العلمية.
4343الهداي ��ة �ش ��رح بداي ��ة املبت ��دي .ت�أليف �شي ��خ الإ�س�ل�ام برهان الدي ��ن علي ب ��ن �أبي بكر
املرغيناين .مطبوع مع فتح القدير البن الهمام .دار الفكر.
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

الضوابط الشرعية والنظامية
لوظائف مباشرة األموال العامة  

الدكتور  /عيسى بن علي بن محمد عسيري
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الأنظمة والقانون
بجامعة امللك خالد
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الدكتور  /عي�سى بن علي ع�سريي

ملخ�ص البحث باللغة العربية

�إن مبا�ش ��رة الأم ��وال العامة بحاجة ما�س ��ة �إىل �أمناء خمل�صني للقي ��ام والإ�شراف
عليه ��ا ،ومتابعته ��ا وتطويره ��ا ،فكل ما كان بن ��ا�ؤه متقن ًا حمكم ًا كان ذل ��ك �سبب يف قوة
الدولة وبقا�ؤها ،وقدرتها على مواجهة التحديات والتطورات امل�ستمرة.
والبح ��ث عبارة ع ��ن �سبعة مباحث  ،تناول ��ت يف املبحث الأول  :تو�ضي ��ح معنى الأموال
العامة يف اللغة ويف ال�شريعة الإ�سالمية ويف النظام ال�سعودي ومعنى مبا�شرة الأموال العامة .
ويف املبحث الثاين � :أق�سام الأموال العامة
ويف املبح��ث الثال��ث  :الأ�شخا� ��ص املوكل لها مبا�ش ��رة الأموال العام ��ة يف ال�شريعة
الإ�سالمية ويف النظام ال�سعودي .
ويف املبحث الرابع  :وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأعمال العامة يف ال�شريعة
الإ�سالمية ويف النظام ال�سعودي .
ويف املبح��ث اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع � :شروط ومميزات والتزامات من يبا�شر
الأموال العامة .
والبح ��ث ذو �أهمي ��ة للأموال العامة ،ومعرفة الأح ��كام ال�شرعية والنظامية لكل من
يتعامل بها ،و�أهمية ذلك لتعلقها بامل�صلحة العام .
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�ضوابط 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 احلم ��د هلل ،نحم ��ده ون�ستعين ��ه ،ون�ستغف ��ره ون�ستهدي ��ه ،ونعوذ ب ��اهلل من �شرور
�أنف�سن ��ا ،وم ��ن �سيئ ��ات �أعمالنا .من يهده اهلل ف�ل�ا م�ضل له ،ومن ي�ضل ��ل فال هادي له،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله ،و�صفيه من
خلقه وخليله ,الرحمة امل�سداة ،والنعمة املهداة �إىل اخللق �أجمعني� .صلى اهلل عليه وعلى
�آله و�أ�صحابه والتابعني لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين .
الله ��م �إين �أ�س�أل ��ك ج ّد ًا مقرون ًا بالتوفيق ،وعلم ًا بريئ� � ًا من اجلهل ،وعم ًال عر ّي ًا من
الري ��اء ،وقو ًال مو�شح ًا بال�صواب ،وحا ًال دائر ًة مع احل ��ق ،و�صح َة حج ٍة بعيدة من مر�ض
�شبهة ،حتى ال �أزل وال �أعرث فيما �أقدمت عليه.
�أما بعد :

ف� ��إن القطاع املايل م ��ن الأركان الرئي�سة التي تقوم وت�ستند عليها �أي دولة ،و�إن هذا
الرك ��ن بحاجة ما�س ��ة �إىل �أمناء خمل�صني للقيام والإ�شراف علي ��ه ،ومتابعته وحت�سينه،
ف ��كل م ��ا كان بنا�ؤه متقن ًا حمكم� � ًا كان ذلك �سبب يف قوة الدول ��ة وبقا�ؤها ،وقدرتها على
مواجه ��ة التحديات والتطورات امل�ستم ��رة .ولقد �آثرت �أن يكون هذ البحث عن ال�ضوابط
ال�شرعي ��ة والنظامية ملبا�شرة الأم ��وال العامة ،وذلك ملا للأموال العامة من �أهمية كبرية
يف بن ��اء �أي دول ��ة ،وحاجتها �إىل الإ�شراف والقيام عليها من قبل �أمناء خمل�صني؛ ليكون
عملهم املتقن واملحكم �أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها دولتهم ،و�إن ه�ؤالء القائمني
عليه ��ا بحاجة �إىل معرف ��ة ال�ضوابط ال�شرعي ��ة والنظامية التي ت�ضب ��ط �أعمالهم وتبني
اخت�صا�صاته ��م و�صالحياتهم والأعم ��ال املنوطة بهم  ،وتبني مميزاته ��م وم�س�ؤولياتهم
والأح ��كام املت�صل ��ة بذلك ،وهو م ��ا تطرقت �إليه يف هذا البحث ،ال ��ذي ا�س�أل اهلل – عز
وجل – �أن يكون خال�ص ًا لوجهه الكرمي ،و�أن يكون نافع ًا مفيدا ً.
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ت�سا�ؤالت البحث :

البحث يجيب عن الت�سا�ؤالت التالية :

1 .1ماهي الأموال العامة ؟ وما املق�صود بها يف اللغة ،وال�شريعة الإ�سالمية ،والنظام ؟
2 .2ما املق�صود مببا�شرة الأموال العامة ؟
3 .3ما هي �أق�سام الأموال العامة ؟
4 .4من هم الأ�شخا�ص املوكل لهم مبا�شرة الأموال العامة ؟
5 .5ماهي وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة ؟
6 .6ماهي �شروط ومميزات والتزامات من يتوىل مبا�شرة الأموال العامة ؟

م�شكلة البحث :

	الأموال العامة من الأركان والأ�س�س التي تقوم وت�ستند عليها �أي دولة  ،و�ضبطها
ورعايته ��ا والإ�ش ��راف عليها هو الطريق لقوة الدول وبقا�ؤه ��ا ومنا�ؤها  ،و�إن هذه الأموال
بحاج ��ة �إىل معرف ��ة ماهيتها  ،و�أق�سامه ��ا  ،ومن ميلك ال�صالحية واحل ��ق يف الإ�شراف
عليه ��ا والت�صرف فيها ومبا�شرتها  ،وبيان الواجبات وال�ش ��روط وااللتزامات التي تتعلق
مبن يبا�شرها وي�شرف عليها.
فالبحث يبني ويو�ضح ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية ملبا�شرة الأموال العامة .
الدرا�سات ال�سابقة :

الدرا�سة الأوىل  :حماية املال العام يف الفقه الإ�سالمي .

للدكت ��ور نذي ��ر بن حممد الطي ��ب �أوهاب� ،أكادميي ��ة نايف العربية للعل ��وم الأمنية،
مركز الدرا�سات والبحوث ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض1422 ،هـ ـ 2001م .
والباح ��ث حتدث فيه عن مفهوم املال الع ��ام واملال اخلا�ص والفرق بينهما ،ومفهوم
ملكي ��ة الدولة وتكييفها والتمييز بينها وب�ي�ن امللكية العامة ،واحلماية املدنية للمال العام
والقواع ��د املقررة لهذه احلماية ،واحلماية اجلنائية للمال العام ،و�أهم اجلرائم الواقعة
على املال العام والعقوبة املقررة عليها .
وبحث ��ي يختلف عنه يف �أنه يتناول ال�ضوابط ال�شرعي ��ة والنظامية لوظائف مبا�شرة
الأم ��وال العام ��ة من حيث بيان املق�صود به ��ا ،واجلهات املوكل لها املبا�ش ��رة والت�صرف فيها ،
وال�شروط وامل�س�ؤوليات فيمن يبا�شرها ،وذلك يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي .
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الدرا�سة الثانية  :حماية املال العام ودين ال�ضريبة .

للباح ��ث �أجمد نبيه عبد الفتاح لبادة ،ر�سالة ماج�ستري يف املنازعات ال�ضريبية
بكلية الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س بفل�سطني2006 ،م .
والباحث تناول فيها املال العام ومفهومه القانوين ،واالجراءات والو�سائل القانونية حلماية
املال العام ،والدين ال�ضريبي ،وقدرة القوانني ال�ضريبية الفل�سطينية على حماية دين ال�ضريبة .
وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال
العام ��ة من حيث بيان املق�صود بها ،واجلهات املوكل لها املبا�شرة والت�صرف فيها ،وال�شروط
وامل�س�ؤوليات فيمن يبا�شرها ،وذلك يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي .
الدرا�سة الثالثة � :إدارة املال العام يف ال�سنة النبوية ( درا�سة حديثية مو�ضوعية ) .

للباحثة هيام عبد احلميد ابراهيم الوريكات ،ر�سالة ماج�ستري يف احلديث ال�شريف،
كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة الأردنية2006 ،م .
والباحث ��ة تناولت فيها االدارة املالية العامة يف ع�صر الر�سول ـ ﷺ ـ واملوارد املالية
العام ��ة ،والنفقات العام ��ة ،واجلهاز الإداري امل ��ايل العام ،وحماية امل ��ال العام وعقوبة
االعتداء عليه .
وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال
العام ��ة من حيث بيان املق�صود بها ،واجلهات املوكل لها املبا�شرة والت�صرف فيها ،وال�شروط
وامل�س�ؤوليات فيمن يبا�شرها ،وذلك يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي .
الدرا�سة الرابعة  :ا�ستغالل الوظيفة يف االعتداء على املال العام يف الفقه الإ�سالمي .

للباحث �أمين فاروق �صال ��ح زعرب ،ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم الفقه املقارن ،كلية
ال�شريعة والقانون ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة1428 ،هـ ـ 2007م .
والباح ��ث تناول فيها حقيقة الوظيف ��ة و�شروط تقلدها ،واالعت ��داء على املال العام
و�صوره وحكمه وعقوبته  ،والرقابة و�أثرها يف حفظ املال العام .
وبحثي يختلف عنه يف �أنه يتناول ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال
العامة من حيث بيان املق�صود بها ،واجلهات املوكل لها املبا�شرة والت�صرف فيها  ،وال�شروط
وامل�س�ؤوليات فيمن يبا�شرها ،وذلك يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي .

174

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

الدكتور  /عي�سى بن علي ع�سريي

منهج البحث :

اتبعت بعد عون اهلل وتوفيقه يف البحث ما يلي:

1 .1جمع املادة العلمية من م�صادرها الأ�صلية .
2 .2ذكر الدرا�سة يف ال�شريعة الإ�سالمية ثم النظام .
�3 .3صياغة البحث ب�أ�سلوب علمي دقيق وا�ضح� ،أم ًال يف �إ�ضافة �أكرب قدر من القيمة
العلمية والفنية يف البحث .
4 .4توثي ��ق الن�صو� ��ص واملنقوالت من م�صادره ��ا املعتمدة ،وتوثي ��ق الآراء والأفكار
ون�سبتها �إىل �أ�صحابها .
5 .5عزو الآيات القر�آنية مع ذكر ا�سم ال�سورة ،ورقم الآية ،وكتابتها بالر�سم العثماين .
6 .6تخري ��ج الأحادي ��ث النبوية ف�إن كان يف ال�صحيح�ي�ن �أو �أحدهما اكتفيت بذلك،
و�إن كان يف غريهما خرجته من كتب ال�سنة املعتمدة ،مع بيان درجته .
7 .7تخريج الآثار من م�صادرها ومظانها املعتمدة .
8 .8التعريف بالأعالم والألفاظ التي حتتاج �إىل تعريف .
9 .9الرتجمة للأعالم الوارد ذكرهم يف البحث .
1010كتابة املواد النظامية وبيان الأنظمة التابعة لها .
1111االلتزام بعالمات الرتقيم املتعارف عليها .
�1212إتباع التوثيق العلمي يف التهمي�ش .

خطة البحث

تناولت يف بحثي ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية لوظائف مبا�شرة الأموال العامة
من خالل مقدمة و�سبعة مباحث ،كالتايل :
•املقدمة .
املبحث الأول  :تعريف الأموال العامة ،وفيه �أربعة مطالب :

•املطلب الأول  :تعريف الأموال العامة يف اللغة .
•املطلب الثاين  :تعريف الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية .
•املطلب الثالث  :تعريف الأموال العامة يف النظام .
•املطلب الرابع  :املق�صود مببا�شرة الأموال العامة .
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املبحث الثاين � :أق�سام الأموال العامة .
املبحث الثالث  :الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة ،وفيه مطلبان :

•املطلب الأول  :الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية.
•املطلب الثاين  :الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام ،وفيه فرعان :
•الفرع الأول  :الوظائف اخلا�ضعة لنظام اخلدمة املدنية .
•الفرع الثاين  :امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة غري اخلا�ضعة لنظام اخلدمة املدنية .

املبحث الرابع  :وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة ،وفيه مطلبان :

•املطلب الأول  :وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية .
•املطلب الثاين  :وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام،
وفيه �ستة فروع :
•الفرع الأول � :إجراءات جرد ال�صناديق.
•الف��رع الث��اين � :إج ��راءات املطابق ��ة الإلكرتونية لإي ��رادات ومتح�صالت
اجلهات املرتبطة بنظام �سداد .
•الفرع الثالث  :جرد �صناديق الأوراق ذات القيمة والبطاقات .
•الفرع الرابع  :جرد امل�ستودعات والعهد العينية .
•الفرع اخلام�س � :إجراءات جرد وت�صفية �أعمال �شاغلي الوظائف امل�شمولة
ب�أحكام نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة .
•الفرع ال�ساد�س  :ت�صديق ديوان املراقبة العامة على نتائج اجلرد .

املبحث اخلام�س � :شروط من يبا�شر وظائف الأموال العامة .
املبحث ال�ساد�س  :مميزات من يبا�شر وظائف الأموال العامة .
املبحث ال�سابع  :التزامات من يبا�شر وظائف الأموال العامة .

· اخلامتة .
· املراجع .
· الفهار�س .
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المبحث األول
وفيه �أربعة مطالب

تعريف الأموال العامة
المطلب األول

تعريف الأموال العامة يف اللغة
الأموال جمع مال ،وهو ما ملكته من جميع الأ�شياء(.)1
ق ��ال ابن الأثري( : )2املال يف الأ�صل ما ميل ��ك من الذهب والف�ضة ،ثم �أطلق على كل
ما يقتنى وميلك من الأعيان(. )3
والعامة خالف اخلا�صة( ،)4من عمهم الأمر يعمهم عموم ًا (. )5
المطلب الثاني

تعريف الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية
املال هو ما كان له قيمة مادية بن النا�س ،وجاز ً
�شرعا االنتفاع به يف حال ال�سعة واالختيار (.)6
و�أم ��ا امل ��ال العام فه ��و كل مال ا�ستحقه امل�سلم ��ون ،ومل يتعينِّ مالك ��ه منهم( . )7فهو
مو�ضوع مل�صلحة اجلماعة ومنفعتها(. )8
((( ل�سان العرب ،ابن منظور ( )152/14دار �صادر 2003 ،م .
((( هو جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي ال�شيباين اجلزري� ،أبو
ال�سع ��ادات جم ��د الدين ،املحدث اللغوي الأ�صويل ،ولد �سنة 544ه� �ـ وتويف �سنة 606هـ  ،ولد ون�ش�أ يف جزيرة
ابن عمر ،وانتقل �إىل املو�صل وتويف يف �إحدى قراها  ،له من الكتب النهاية يف غريب احلديث والأثر ،وجامع
الأ�صول يف �أحاديث الر�سول ،واالن�صاف يف اجلمع بني الك�شف والك�شاف ،وال�شايف يف �شرح م�سند ال�شافعي
وغريها  .انظر �سري �أعالم النبالء ،الذهبي (  )354 /22م�ؤ�س�سة الر�سالة1422 ،هـ 2001 ،م .
(((	النهاي ��ة يف غري ��ب احلديث والأثر ،ابن الأث�ي�ر ( )373/4املكتبة العلمية ،ب�ي�روت1399 ،هـ 1979 -م ،
حتقيق طاهر �أحمد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي .
(((	امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ،الفيومي (  )430 /2املكتبة العلمية ،بريوت .
((( ل�سان العرب ،ابن منظور (. )426/12
((( امللكية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،عبدال�سالم العبادي ( )179/1مكتبة الأق�صى ،الأردن ،الطبعة الأوىل1975 ،م .
(((	الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي ( )315دار احلديث القاهرة .
((( مبادئ الفقه الإ�سالمي ،حممد يو�سف حنفي ( )296دار النه�ضة العربية ،القاهرة 2012م .
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وكل مال ا�ستحقه امل�سلمون ومل يتعني مالكه فهو من حقوق بيت املال( ،)1حيث يقوم
بالإ�شراف عليه �إمام امل�سلمني �أو من ينيبه ،وله توجيهه ح�سب امل�صالح ال�شرعية .
ومن خالل ما �سبق نقول �أن املال العام يتميز مبا يلي :

� -1أن يكون له قيمة بني النا�س .
� -2أن يجوز االنتفاع به �شرع ًا .
� -3أن ي�ستحقه امل�سلمون وال يتعني مالكه .

المطلب الثالث

تعريف الأموال العامة يف النظام
املال العام هو ذلك املال الذي متتلكه الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية يف القانون
العام ،واملخ�ص�ص للمنفعة العامة بقانون �أو بقرار �أو بالفعل (. )2
ولق ��د عرف نظام وظائف مبا�شرة الأموال العام ��ة ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي
()3
رق ��م (م )18/وتاري ��خ 1436/2/23ه� �ـ الأموال العام ��ة ب�أنها �أموال الدول ��ة النقدية
والعينية( )4التي يف عهدة املوظفني امل�شمولني ب�أحكام هذا النظام(. )5
وبالتايل فالأموال العامة هي الأموال التي تخ�ضع ملكيتها للدولة� ،أو �أحد �أ�شخا�صها
املعنوية العامة ،ويكون للحاكم �أو من ينيبه �سلطة الت�صرف فيها .

(((	الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي ()315
(((	الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،عبدالرزاق ال�سنهوري ( )159/8دار الرتاث العربي ،بريوت1967 ،م .
(((	النقدي ��ة م ��ن النقد ،وهي قطع من ورق خا� ��ص  ،تزين بنقو�ش خا�صة ،وحتمل �أع ��داد ًا �صحيحه ،يقابلها
يف الع ��ادة ر�صيد مع ��دين بن�سبة خا�صة يحددها القانون ،وت�صدر �إما م ��ن احلكومة �أومن هيئة تبيح لها
احلكومة �إ�صدارها ليتداولها النا�س عملة  .انظر زكاة الأ�سهم وال�سندات والورق النقدي� ،صالح ال�سدالن
( )28/1دار بلن�سية للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ .
((( ي ��راد باملال العين ��ي �أن املال �شيئ ًا مادي ًا ذا وج ��ود خارجي  ،انظر املدخل �إىل نظري ��ة االلتزام العامة يف
الفقه الإ�سالمي  ،م�صطفى �أحمد الزرقا ( )126دار القلم ،الطبعة الأوىل 1420 ،هـ 1999 ،م .
((( نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة ،جريدة �أم القرى ،العدد  ،4577تاريخ 1436/10/15هـ .
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المطلب الرابع

املق�صود مبا�شرة الأموال العامة
يق�ص ��د مبا�شرة الأموال العامة التعامل مع املال العام بحفظ ��ه �أو �إدارته كلي ًا �أو جزئي ًا
با�ستخدام امل�ستندات الورقية �أو الإلكرتونية( .)1ممن له احلق �شرع ًا ونظام ًا التعامل فيه .
المبحث الثاني

�أق�سام الأموال العامة
يق�سم املال العام �إىل نوعني هما :

�1 .1أم ��وال عامة مملوكة للدولة ب�صفتها �شخ�ص� � ًا معنوي ًا �أو اعتباري ًا ،ويجوز لويل الأمر
الت�ص ��رف فيه ��ا من �أج ��ل امل�صلحة العامة ،ب�ش ��رط �أن يكون ذل ��ك مطابق ًا لأحكام
ال�شرع ،ومن �أمثلة ذلك  :الزكاة والغنائم والفيء واجلزية واخلراج .
�2 .2أم ��وال عامة خم�ص�ص ��ة ملجموع �أفراد الأمة �أو جلماعة ويك ��ون االنتفاع منها ح�سب
احلاج ��ة ،ويتوىل �إدارته ��ا ويل الأمر �أو جمموعة من الأفراد حت ��ت �إ�شراف الدولة،
ح�س ��ب �أح ��كام ال�شرع ،ومن �أمثلة ذلك  :املرافق العامة ،وامل ��وارد الطبيعية ،و�أموال
الوقف ،و�أموال اجلمعيات ،و�أموال النقابات ،و�أموال النوادي ،وما يف حكم ذلك (.)2

(((	الالئح ��ة التنفيذية لنظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )18/وتاريخ
1436 /2/23هـ .
((( حرم ��ة امل ��ال العام يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ،د .ح�سني �شحات ��ه ( )20دار الن�شر للجامعات ،الطبعة
الأوىل1420 ،هـ 1999 ،م .
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المبحث الثالث
وفيه مطلبان

الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة
المطلب األول

الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية
كل دول ��ة بحاجة ما�س ��ة �إىل جهة توكل له ��ا مبا�شرة الأموال العام ��ة ،وعن طريقها
يتم احلفظ والتعامل ،وال�ضب ��ط والرقابة ،ولقد حر�صت ال�شريعة الإ�سالمية على املال،
و�أم ��رت بحفظ ��ه وعدم �إ�ضاعت ��ه ،ق ��ال تع ��اىل:ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ( ،)1واهتمام ال�شريعة الإ�سالمية باملال يزداد كلما
تعل ��ق بامل�صلحة العامة؛ ولذلك حر�ص امل�سلمون من ��ذ عهد النبي ـﷺ على وجود �أماكن حتفظ
وتقي ��د فيها الأموال العامة للم�سلمني ،وي�سند لها الإ�شراف واملبا�شرة على هذه الأموال ،وهو ما
يع ��رف ببيت املال ،فقد كان النبي ـﷺ ُيع�ي�ن الأمراء وعمال الأقاليم ،وكانت مهمة كل �أمري �أن
يقوم بجمع ال�صدقات واجلزية و�أخما�س الغنائم واخلراج ،و�أحيا ًنا كان الر�سول اهلل ـﷺ ُير�سل
خمت�صا بالنواحي املالية ،تنح�صر مهمته بجمع م�ستحقات الدولة من الأموال (اخلراج،
عام ًال ًّ
واجلزي ��ة ،والع�شور ،وال�صدق ��ات) ويدفعها �إىل بيت مال امل�سلمني ،كما فعل ر�سول اهلل ـﷺ مع
مع ��اذ بن جبل( )2ـ ر�ضي اهلل عنه ـ حينما بعث ��ه �إىل اليمن لقب�ض ال�صدقات من عمالها( ،)3ومع
�أبي عبيدة بن اجلراح( )4ـ ر�ضي اهلل عنه ـ حينما �أر�سله �إىل البحرين لي�أتيه بجزيتها(.)5
(((
(((
(((
(((
(((
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�سورة الن�ساء ،الآية .5
ه ��و ال�صحاب ��ي اجلليل معاذ بن جبل بن عمرو بن �أو�س� ،أبو عب ��د الرحمن الأن�صاري اخلزرجي ،الإمام
املقدم يف علم احلالل واحلرام� ،شهد امل�شاهد كلها ،وروى عن النبي ﷺ ،و�أ َّمره النبي ﷺ على اليمن.
ومناقب ��ه كث�ي�رة جد ًا ،وكانت وفاته بالطاع ��ون يف ال�شام �سنة17( :هـ) �أو التي بعده ��ا ،وهو قول الأكرث.
انظر الإ�صابة يف متييز ال�صحابة  ،ابن حجر الع�سقالين (.)1848 -1847/3
�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان ،باب الدعاء �إىل ال�شهادتني و�شرائع الإ�سالم ،برقم (.)50/1( )19
ه ��و ال�صحاب ��ي اجلليل عامر بن عبد اهلل بن اجلراح بن هالل� ,أب ��و عبيدة بن اجلراح ,القر�شي الفهري
املك ��ي� ,أحد ال�سابقني �إىل الإ�سالم� ,شهد له النب ��ي ﷺ باجلنة و�سماه �أمني الأمة ,له مناقب جمة ،تويف
ر�ض ��ي اهلل عنه و�أر�ضاه �سن ��ة (18ﻫ) .انظر اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صح ��اب ،ابن عبد الرب (-186/2
 ،)188وتهذيب الأ�سماء واللغات ،النووي (.)131-130/2
�أخرج ��ه م�سلم يف �صحيح ��ه ،كتاب الرقائق ،برقم ( .)2273/4( )2961والبحري ��ن ا�سم جامع لبالد على �ساحل
بحر الهند بني الب�صرة وعمان ،فيها عيون ومياه وبالد وا�سعة  ،انظر معجم البلدان ،ياقوت احلموي (.)347/1
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�إن ت�أ�سي� ��س بي ��ت مال امل�سلمني منذ عه ��د النبي ـﷺ ُيدلل على دق ��ة النظم املالية
الإ�سالمي ��ة من ��ذ هذا العه ��د املبكر؛ ولذل ��ك كان من الطبيع ��ي �أن تتق ��دم م�ؤ�س�سة بيت
امل ��ال وتتطور تب ًعا للع�صور املختلفة .فحينم ��ا ات�سعت فتوحات الدولة الإ�سالمية يف عهد
اخلالف ��ة الرا�ش ��دة ،وخا�صة يف عهد عمر بن اخلطاب وعثمان ب ��ن عفان( )1ـ ر�ضي اهلل
عنهم ��ا ـ حيث فتحت ال�شام والعراق وم�صر( ،)2جعل � ْ�ت كرثة هذه الأموال الفاروق عمر ـ
ر�ض ��ي اهلل عنه ـ يبكي وهو ُي�شاهد الغنائم تتوارد ترتا �إىل املدينة ،حمملة بكنوز الذهب
والف�ضة واحلجارة الكرمية ،وماليني الدراهم والدنانري ،والعبيد والأقم�شة وغريها من
ال�ث�روات ،وم ��ن ثم �أمر عم ��ر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ عل ��ى الفور بو�ضع نظ ��ام الديوان ،فرتّب
لرعيته ،وفر�ض للأجناد عطاياهم( .)3ولقد ا�ستمر الديوان �أو ما يعرف ببيت املال ي�ؤدي
دوره طيلة العهود الإ�سالمية� ،إىل �أن جاءت النظم املعا�صرة(. )4
وهك ��ذا ومن خالل �سرية العهد النبوي واخللف ��اء الرا�شدين جند ب�أن هناك جهات
�أ�سن ��د لها مبا�ش ��رة الأموال العامة �س ��واء كان �إ�شراف مبا�شر م ��ن الر�سول ـﷺ �أو من
خ�ل�ال بي ��ت املال ،وتعيني الأم ��راء والر�سل لذل ��ك  .فال�شريعة الإ�سالمي ��ة حر�صت على
حتقيق امل�صالح العامة للم�سلمني ،و�ضبط �أمورهم ،واتخاذ كل ما من �ش�أنه قوة امل�سلمني
ووحدته ��م؛ ال�سيما يف اجلوانب املالية التي عليها تق ��وم معامالت امل�سلمني وعالقاتهم،
وخا�ص ��ة يف الأموال العام ��ة املتعلقة بال�صال ��ح العام ،ف�إن كل دول ��ة يف حاجة �إىل تعيني
جهات و�أ�شخا�ص تقوم بهذا اجلانب ،وت�ضبط فيه كل ما يتعلق باجلانب املايل لها.
((( ه ��و ال�صحاب ��ي اجلليل عثمان بن عف ��ان بن �أبي العا�ص بن �أمي ��ة بن عبد �شم�س القر�ش ��ي الأموي� ،أمري
امل�ؤمن�ي�ن� ،أب ��و عبد اللهَّ  ،و�أبو عم ��ر ،ولد بعد الفيل ب�ست �سنني على ال�صحي ��ح ،وكان ربعة ،ح�سن الوجه،
رقيق الب�شرة ،عظيم اللحية ،بعيد ما بني املنكبني ،ذو النورين� ،أ�سلم قدميا ،قتل مظلوما يف ذي احلجة
�سنة خم�س وثالثني .انظر الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ابن حجر الع�سقالين (.)377/4
((( ال�ش ��ام �أر� ��ض بفل�سطني ،كان بها متجر الع ��رب ومريتهم ،وحدها من الف ��رات �إىل العري�ش املتاخم للديار
امل�صري ��ة ،و�أم ��ا عر�ضها فم ��ن جبلي طيء �إىل بح ��ر الروم ،وبها م ��ن املدن حلب وحم ��اه وحم�ص ودم�شق
والبي ��ت املقد� ��س و�أنطاكية وطرابل�س وعكا وع�سق�ل�ان  ،انظر معجم البلدان ،ياق ��وت احلموي(.)312/3
والع ��راق ب�ل�اد م�شهورة ،والعراقان الكوف ��ة والب�صرة ،وهو عل ��ى �شاطئ دجلة والفرات ،وه ��و �أعدل �أر�ض
اهلل ه ��واء و�أ�صحه ��ا مزاج ًا وما ًء ،انظر معجم البلدان ،ياقوت احلم ��وي(  .)95/4وم�صر هي الف�سطاط،
�سمي ��ت مب�ص ��ر بن م�صرامي بن حام بن ن ��وح ،عليه ال�سالم ،وهي من فتوح عمرو ب ��ن العا�ص يف �أيام عمر
ب ��ن اخلطاب ،طولها �أربع وخم�سون درجة وثلثان وعر�ضها ت�سع وع�شرون درجة وربع ومن مدنها الف�سطاط
واال�سكندرية و�إخميم وقو�ص واهنا�س والفيوم والقلزم .انظر معجم البلدان ،ياقوت احلموي (. )137/5
(((	انظر املعرفة والتاريخ� ،أبو يو�سف يعقوب الف�سوي( )1466/1م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1401 ،2هـ .
(((	الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي (.)297 ،296/1
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المطلب الثاني

الأ�شخا�ص املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام
�إن تعي�ي�ن جه ��ات و�أ�شخا�ص يناط به ��م م�س�ؤولية الإ�ش ��راف واملبا�شرة ،وال�ضب ��ط والتقييد
للأموال العامة �أمر يف غاية الأهمية ،فكل دولة تظهر قوتها املالية واالقت�صادية من خالل �ضبط
الأموال؛ وحفظها وتنميتها ،والإ�شراف واملتابعة عليها؛ ال�سيما مع تطور املجتمعات والدول.
ولقد �أوىل النظ ��ام ال�سعودي الأموال العامة ومبا�شرتها و�ضبطها �أهمية كبرية؛ وذلك
ال�ست�شع ��اره ب�أهمية هذا اجلان ��ب ،واعتماد قوته االقت�صادية واملالي ��ة على ذلك ،ف�صدرت
الأنظم ��ة ال�ضابطة لذلك ،واملبينة للأ�شخا� ��ص والوظائف املوكل لها مبا�شرة هذه الأموال،
حيث ق�سم نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة يف مادته الثانية ،الوظائف املخت�صة بذلك
�إىل وظائ ��ف خا�ضع ��ة لنظام اخلدمة املدني ��ة( ،)1ووظائف تتبع م�ؤ�س�س ��ات وهيئات عامة ال
يخ�ضع من�سوبوها لنظام اخلدمة املدنية  ،وهو ما �سوف �أتناوله يف الفروع التالية :
الفرع األول

الوظائف اخلا�ضعة لنظام اخلدمة املدنية
هناك جمموعة من الوظائ ��ف تتوىل م�س�ؤولية مبا�شرة الأموال العامة وهي خا�ضعة
لنظام اخلدمة املدنية ،كما بينت ذلك املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام وظائف
مبا�شرة الأموال العامة ،حيث ن�صت على ما يلي :
 -1الوظائف اخلا�ضعة لنظام اخلدمة املدنية امل�شمولة ب�أحكام هذا النظام كما يلي :
م�سمى الوظيفة

�أمناء ال�صناديق والأوراق ذات القيمة
�أمناء امل�ستودعات
م�أموري �صرف النقود والأوراق ذات القيمة
حم�صلي الإيرادات
م�أموري العهد
�أمناء امل�ستودعات الفنية
وظائف بيوت املال

الرمز الت�صنيفي

30415
30505
30417
30413
30501
30507
70305

((( نظام اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1397/7/10هـ .
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الدكتور  /عي�سى بن علي ع�سريي

� -2أي وظائف يتم اعتمادها من وزارة اخلدمة املدنية بعد التن�سيق مع وزارة املالية .

فه ��ذه الوظائف والأ�شخا�ص القائمني بها يخ�ضعون لنظ ��ام اخلدمة املدنية ،وتكون
�أعمالهم مرتبطة مبا�شرة الأموال العامة ح�سب الوزارات واجلهات التابعني لها .
الفرع الثاني

امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة غري اخلا�ضعة لنظام اخلدمة املدنية
�إن م ��ن �أهم مظاهر التنظيم والتطور الإداري يف اململكة العربية ال�سعودية هو بروز
�أ�سل ��وب امل�ؤ�س�سات العام ��ة ك�أجهزة �إدارية حديثه متار�س وظائ ��ف تخ�ص�صيه وخمتلفة
ع ��ن تلك الوظائف التي تتوالها الأجهزة التقليدية يف الدولة كالوزارات ،وهذه الوظائف
ع ��ادة يغلب عليها الطابع التجاري ( الوظائف التجاري ��ة )� ،أو الطابع الفني (الوظائف
اخلدمي ��ة الفنية )كالوظائ ��ف املتعلق ��ة ب�صناديق الإقرا� ��ض واال�ستثم ��ارات التجارية،
والوظائف املتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث العلمي وغري ذلك(. )1
�إن البع� ��ض من ه ��ذه امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ال يخ�ض ��ع موظفوها لنظام اخلدمة
املدني ��ة ،بل يخ�ضعون لأنظم ��ة خا�صة بكل م�ؤ�س�سة �أو هيئة ،حيث ن�صت الفقرة الثالثة من
املادة الثانية من نظ ��ام وظائف مبا�شرة الأموال العامة ب�أن على هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات
العامة وما يف حكمها حتديد �أ�سماء الوظائف ذات ال�صلة مببا�شرة الأموال العامة وحفظها،
وت ��درج تل ��ك الأ�سماء بعد �أن تعتمدها جمال�س �إداراته ��ا �أو من يف حكمها يف لوائحها ذات
ال�صل ��ة  .وما ذاك �إال لأهمية ه ��ذه الوظائف ،وتعلق م�س�ؤولياته ��ا بال�صالح العام ،و�أهمية
�ضبط ذلك يف قوة الدولة املالية ،وتوحيد كل من يتوىل هذه امل�س�ؤوليات واملهام حتت نظام
واحد ،يحفظ لل�ش�أن العام م�صاحله ،ويحفظ لهذه الوظائف امتيازاتها و�ضوابطها .

((( �أ�سا�سي ��ات الإدارة العام ��ة يف اململكة العربي ��ة ال�سعودي ،ثامر مل ��وح املط�ي�ري ( )243دار اللواء للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ ـ 1987م .
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المبحث الرابع

وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة
�إن الوظائ ��ف والأعمال وامله ��ام وامل�س�ؤوليات املوكلة ملن يق ��وم بوظائف مبا�شرة
الأموال العامة تختلف من زمان �إىل زمان ،نظر ًا الختالف املجتمعات وتعددها وتطورها،
وظه ��ور احلاجة �إىل خلق وظائف �ضابطة وحاكمة لكل ما يتعلق بهذا ال�ش�أن ،ومن خالل
املطالب التالية �سوف �أتناول وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة .
المطلب األول

وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية
�إذا نظرنا �إىل �سرية الر�سول ﷺ عندما كان عدد امل�سلمني و�أموالهم قليلة ،كان
النب ��ي ﷺ يعني �أمراء وعمال الأقاليم ،وكانت مهمة كل �أمري �أن يقوم بجمع ال�صدقات
خمت�صا
واجلزية و�أخما�س الغنائم واخلراج ،و�أحيا ًنا كان ر�سول اهلل ـﷺ ُير�سل عام ًال
ًّ
بالنواح ��ي املالي ��ة ،تنح�ص ��ر مهمت ��ه بجمع م�ستحق ��ات الدولة م ��ن الأم ��وال (اخلراج،
واجلزي ��ة ،والع�ش ��ور ،وال�صدقات) ويدفعها �إىل بيت م ��ال امل�سلمني ،كما فعل ر�سول اهلل
ـﷺ م ��ع مع ��اذ بن جبل ـ ر�ضي اهلل عن ��ه ـ حينما بعثه �إىل اليم ��ن لقب�ض ال�صدقات من
عماله ��ا ،ومع �أبي عبيدة ب ��ن اجلراح ـ ر�ضي اهلل عنه ـ حينما �أر�سله �إىل البحرين لي�أتيه
بجزيته ��ا( ،)1فق ��د كان ر�س ��ول ـﷺ يتوىل �إدارة �أم ��وال امل�سلمني بنف�س ��ه ،ويوزعها على
امل�ص ��ارف امل�شروع ��ة لها ،وحينما ات�سع ��ت فتوحات الدولة الإ�سالمي ��ة يف عهد اخلالفة
الرا�ش ��دة ،وخا�صة يف عهد عمر بن اخلط ��اب وعثمان بن عفان ـ ر�ضي اهلل عنهم ـ حيث
فتحت ال�شام والعراق وم�صر ،و�ضع عمر بن اخلطاب ـ ر�ضي اهلل عنه ـ الديوان حلفظ ما
يتع َّل ��ق بحقوق ال�سلطة من الأعمال والأم ��وال ،ومن يقوم بها من اجليو�ش والع َّمال ،ولقد
قد َم عليه مبال من البحرين ،فقال له
قيل يف �سبب و�ضعه �أنَّ �أبا هريرة ـ ر�ضي اهلل عنه ـ ِ
عم ��ر :ماذا جئت به ؟ فقال :خم�سمائة �ألف دره ��م ،فا�ستكرثه عمر .فقال له� :أتدري ما
((( �سبق تخريجه �ص (.)10
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الدكتور  /عي�سى بن علي ع�سريي

ألف خم�س مرات ،فقال عمر� :أطيب هو ؟ فقال :ال �أدري ،ف�صعد
تقول ؟ قال :نعم ،مائة � ٍ
عمر املنرب ،فحمد اهلل تعاىل و�أثنى عليه ،ثم قال� :أيها النا�س ،قد جاءنا مال كثري ،ف�إن
�شئت ��م كلنا لكم كيلاً  ،و�إن �شئتم عددنا لكم ع ًّدا ،فقام �إليه رجل فقال :يا �أمري امل�ؤمنني،
قد ر�أيت الأعاجم يدونون ديوا ًنا لهم ،فد ّون �أنت لنا ديوا ًنا .فاتخذ عمر ـ ر�ضي اهلل عنه
ـ الديوان ل�ضبط �أموال امل�سلمني ،فعن طريقه حتفظ الواردات التي للم�سلمني ،وت�صرف
النفقات والعطايا ،وتنظم وتدار �أموال امل�سلمني (. )1
فمه ��ام و�أعمال من يقوم مببا�شرة الأموال العامة تختلف من ع�صر �إىل ع�صر،
فعندم ��ا كان ع ��دد امل�سلم�ي�ن قليل كانت تق�ص ��ر هذه املهم ��ة على جمع الأم ��وال العامة
و�إنفاقه ��ا يف م�صارفه ��ا مبا�ش ��رة ،دون احلاجة حلفظه ��ا وتقييده ��ا ،وعندما كرث عدد
امل�سلم�ي�ن وات�سع ��ت رقعتهم ظهرت احلاجة �إىل التدوين والتقييد له ��ذه الأموال ،و�إن�شاء
اجلهات والدواوين اخلا�صة بذلك ،وتعيني املوظفني املخت�صني للقيام بهذه الأعمال .
المطلب الثاني

وظائف اجلهات املوكل لها مبا�شرة الأموال العامة يف النظام
�إن كل دول ��ة بحاج ��ة ما�س ��ة �إىل �ضبط كل ما يتعل ��ق بجوانبها املالي ��ة وتقييد ذلك؛
ملعرفة ح�ساباتها املالية ،و�إ�سناد هذه الأعمال �إىل موظفني خمت�صني ،وعلى علم ودراية
باجلوانب املالية ،وحتديد �أعمالهم واملهام املوكلة بهم .
ولقد بني نظام وظائف مبا�ش ��رة الأموال العامة يف مادته الثالثة والرابعة الوظائف
الت ��ي تقوم بها اجلهات املخت�ص ��ة مببا�شرة الأموال العامة ،فبينت املادة الثالثة ب�أن على
كل جهة جرد ال�صناديق مرة كل ثالثة �أ�شهر ،وجرد امل�ستودعات والعهد العينية مرة كل
�سنة ،وذلك وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الئحة اجلرد واملحا�سبة  .و�أن على
كل جه ��ة ا�ستخدام الو�سائل االلكرتونية الت ��ي ت�ضبط مدخالت ال�صناديق وامل�ستودعات
وخمرجاتها .
(((	الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي (.)297 ،296/1
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ولق ��د �صدرت الئحة اجلرد واملحا�سبة من رئي�س ديوان املراقبة العامة م�شتملة على
العديد من املواد املنظم ��ة وال�ضابطة لآلية جرد ال�صناديق وامل�ستودعات ،فن�صت املادة
الأوىل منها ب�أنه يجب جرد موجودات كل �صندوق و�إجراء املطابقة الآلية وذلك بالتحقق
م ��ن �صحة العمليات املالي ��ة والقيود اخلا�صة بها والتي تتم با�ستخ ��دام برامج �أو و�سائل
�آلية خم�ص�صة لهذا الغر�ض ب�شكل مفاجئ مرة كل ثالثة �أ�شهر ،وجرد و�إجراء املطابقة
الآلية للم�ستودعات والعهد العينية مرة كل �سنة يف مواعيد مالئمة وغري حمددة.
كم ��ا بين ��ت امل ��ادة الثانية منها ب� ��أن ت�شكل كل جلنة ج ��رد وحما�سب ��ة ومطابقة من
موظف�ي�ن اثنني على الأق ��ل من موظفي اجلهة التاب ��ع لها ال�صن ��دوق وامل�ستودع والعهدة
العيني ��ة ،ممن لهم دراية وخربة يف الأعمال املالية وامل�ستودعية ونظام �سداد  -الذي هو
نظ ��ام و�سيط بني اجلهات وامل�ستفيدين من خدماتها يتي ��ح �سداد امل�ستحقات عن طريق
القن ��وات الآلية للبنوك  -وذلك بقرار من ال�سلط ��ة املخت�صة يف اجلهة بنا ًء على اقرتاح
مدي ��ر الإدارة املالية �أو مدير �إدارة امل�ستودع ��ات �أو من ميار�س اخت�صا�صاتهما ،على �أن
تراعى ال�سرية يف �إ�صدار قرارات ت�شكيل اللجان ويف تبليغها للأع�ضاء حتى يتم اجلرد.
كم ��ا ن�صت امل ��ادة الثالثة منها ب�أن يت ��م جرد و�إجراء املطابق ��ة الآلية ملوجودات كل
�صن ��دوق يف مق ��ر املرك ��ز الرئي�س للجهة من قب ��ل جلنة يكون من ب�ي�ن �أع�ضائها مندوب
م ��ن الإدارة املالي ��ة ،و�آخر من �إدارة املتابعة� ،أو من يق ��وم مقامهما من املوظفني املاليني
الأكف ��اء ،وي�س ��ري ذلك عل ��ى �صناديق الفروع خ�صو�ص� � ًا الكبرية منها .ف� ��إن تعذر ذلك
ج ��از جرد و�إجراء املطابقة الآلي ��ة ملوجودات هذه ال�صناديق م ��ن قبل جلان ي�شرتك يف
ع�ضويتها مدير الفرع املايل �أو رئي�س املحا�سبة يف الفرع �أو املحا�سب �أو من يقوم مقامهم
من املوظفني املاليني الأكفاء يف الفرع .
وجترد امل�ستودعات والعهد العينية من قبل جلان ت�شكل من غري املوظفني امل�س�ؤولني
عنه ��ا ،وم ��ن غري املخت�صني بقيده ��ا ،ويجوز يف حاالت ال�ض ��رورة �أن ت�ضم جلنة اجلرد
مندوب ًا فني ًا �أو �أكرث على دراية بالأ�صناف املزمع جردها ،خا�صة عند �إجراء جرد الآالت
�أو الأجهزة العلمية �أو الأدوية �أو الكيماويات �أو ما مياثل ذلك .
كم ��ا ن�صت املادة الرابعة ب� ��أن يتم جرد و�إجراء املطابقة الآلية ملوجودات ال�صندوق
بح�ض ��ور �أم�ي�ن ال�صندوق ،كما يت ��م جرد و�إج ��راء املطابقة الآلي ��ة للم�ستودعات والعهد
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العيني ��ة بح�ضور امل�س�ؤولني املبا�شرين عنها ،ويف حال عدم تواجدهم يتم اجلرد بح�ضور
من يكلف ب�أعمالهم ،غري �أنه ال يحق لهم التدخل يف �إجراءات اجلرد ،وم�س�ؤوليات جلان
اجلرد .
ومن خالل الفروع التالية �س�أبني �ضوابط و�إجراءات اجلرد :
الفرع األول

�إجراءات جرد ال�صناديق
بينت املادة اخلام�سة من الئحة اجلرد واملحا�سبة العديد من الفقرات التي تبني
�إجراءات اجلرد واملحا�سبة ،وهي كالتايل :
1 .1يت ��م جرد موجودات ال�صندوق واملطابق ��ة الآلية عن الفرتة التي تبد�أ من تاريخ �آخر
جرد ومطابقة �آلية �سبق �إجرا�ؤها من قبل مندوبي ديوان املراقبة العامة� ،أو من قبل
جلنة جرد مت ت�شكيلها وفق ًا ملا ورد يف املادة ) الثانية ( من الئحة اجلرد واملحا�سبة،
وي�ستدل على هذا التاريخ من واقع االطالع على نتيجة اجلرد ال�سابق �إجرا�ؤه املثبتة
وامل�صادق عليها يف �سجالت اجلهة.
 2 .قب ��ل ب ��دء �أعمال جرد موجودات ال�صندوق ،يكلف �أم�ي�ن ال�صندوق بتعبئة البيانات
املطلوبة يف ا�ستمارة اال�ستطالع ،والتوقيع عليها ،وتعترب هذه اال�ستمارة من مرفقات
حم�ضر اجلرد .
 3 .يتم ج ��رد موجودات ال�صندوق ،وحترر اللجنة حم�ض ��ر ًا بنتيجة هذا اجلرد ،وعلى
اللجنة �أن تت�أكد من �أنها قامت بجرد جميع املبالغ مبا فيها ال�شيكات �أو الأوراق ذات
القيمة العائدة لل�صندوق .
 4 .يتعني على جلنة اجلرد االطالع على ما قد يكون لدى �أمني ال�صندوق من ك�شوفات
�أو م�سريات للرواتب وما يف حكمها ،و�أن ت�ستخرج منها قيمة كافة اال�ستحقاقات التي
مل ت�ص ��رف .على �أن ي�شار �إىل ه ��ذه اال�ستحقاقات يف حم�ضر اجلرد ،كما �أنه يتعني
عل ��ى اللجنة جرد ما قد يكون يف عهدة �أمني ال�صن ��دوق من نقود ال�سلف امل�ستدمية
وحترير املح�ضر الالزم بهذا اخل�صو�ص .
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�5 .5إذا ظه ��ر للجن ��ة �أثناء اجلرد �أو من خالل ا�ستم ��ارة اال�ستطالع وجود ح�ساب مفتوح
با�س ��م اجله ��ة �أو با�س ��م �أمني ال�صندوق ل ��دى م�ؤ�س�سة النقد �أو �أح ��د فروعها �أو �أحد
البن ��وك ،فعل ��ى اللجن ��ة �أن ت�ستف�سر من تل ��ك اجلهات ر�سمي ًا ع ��ن �أر�صدة ح�سابات
اجلهة يف تاريخ اجلرد ومقارنتها بك�شوفات م�ؤ�س�سة النقد �أو البنك املحتفظ بها لدى
اجله ��ة عن ذلك حل�ساب ،وتدوين ذلك يف التقري ��ر النهائي بنتائج اجلرد ،ويف حال
كان احل�س ��اب با�سم �أمني ال�صن ��دوق في�شار �إىل ذلك كمالحظة �ضمن تقرير اللجنة
املذكور؛ وذلك لتقوم اجلهة باتخاذ الإجراءات الالزمة لتحويل احل�ساب با�سمها .
6 .6تق ��وم جلنة اجلرد بتطبيق مفردات مبال ��غ املتح�صالت املقيدة يف جانب املقبو�ضات
م ��ن �سجل يومية ال�صن ��دوق الدفرتي �أو الآيل على �أرومات ( كع ��وب) �أوامر القب�ض
و�ص ��ور �إي�ص ��االت اال�ستالم ،وتطبق مبالغ تغذية ال�صن ��دوق على القيود اخلا�صة بها
يف ال�سجل الدف�ت�ري �أو الآيل يف ح�ساب ال�صندوق بالن�سبة ل�صناديق املركز الرئي�س
للجه ��ة ،كما تقوم اللجن ��ة بتطبيق املبالغ الت ��ي مت �إيداعها خزين ��ة م�ؤ�س�سة النقد �أو
فروعه ��ا واملقي ��دة يف جانب املدفوعات من �سجل يومية ال�صن ��دوق الدفرتي �أو الآيل
عل ��ى �إ�شع ��ارات �أو ك�شوفات الإيداع الواردة م ��ن م�ؤ�س�سة النق ��د �أو فروعها ،وتطبيق
مبالغ احل ��واالت امل�صروفة من �صندوق اجلهة يف املرك ��ز الرئي�س واملقيدة يف جانب
املدفوع ��ات من �سجل يومية ال�صندوق الدف�ت�ري �أو الآيل على قيود ال�سجل الدفرتي
�أو الآيل حل�س ��اب احل ��واالت املوج ��ودة يف الإدارة املالية ويف ح ��ال كانت اجلهة تقوم
بال�ص ��رف مبوجب �شيكات م�سحوبة على ح�سابها لدى م�ؤ�س�سة النقد �أو �أحد فروعها
�أو �أح ��د البنوك ،فعل ��ى اللجنة مطابقة مبالغ ال�شي ��كات امل�صروفة واملقيدة يف جانب
املدفوعات م ��ن �سجل يومية ال�صندوق الدف�ت�ري �أو الآيل �أو �سجل ال�سلفة امل�ستدمية
الدف�ت�ري �أو الآيل على ك�شوفات م�ؤ�س�سة النقد �أو البنك عن حركة احل�ساب املذكور،
مع مراعاة احت�س ��اب قيمة ال�شيكات امل�سلمة لأ�صحابها والتي مل تقدم لل�صرف حتى
تاري ��خ اجلرد ،وعلى اللجنة �أن تو�ضح نتيجة هذه املطابقة يف حما�ضر اجلرد بعد �أن
تت�أكد من �صحة اجلمع والرتحيل يف �سجل يومية ال�صندوق �أو �سجل ال�سلفة امل�ستدمية
الدفرتي �أو الآيل ،ومن �أن جميع م�ستندات التح�صيل وال�صرف حتى حلظة اجلرد قد
مت قيدها يف ال�سجل املخت�ص قبل حتديد قيمة الر�صيد القيدي ملوجودات ال�صندوق .
7 .7يف حال اكت�شاف فرق بني املوجود النقدي لل�صندوق ور�صيده القيدي �سوا ًء بالزيادة
�أو بالنق� ��ص� ،أو ظهور اختالف بني ما ورد من معلومات يف ا�ستمارة اال�ستطالع وما
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تك�ش ��ف عند اجلرد الفعلي ،فعلى جلنة اجل ��رد تق�صي �أ�سباب ذلك واحل�صول على
�إف ��ادات �أمني ال�صن ��دوق وغريه ممن لهم عالق ��ة بالأمر ،والعمل عل ��ى توريد قيمة
الزي ��ادة يف املوجود الفعل ��ي عن الر�صيد القيدي لل�صن ��دوق ،وحت�صيل قيمة العجز
احلا�صل بح�سب م�س�ؤوليته .
الفرع الثاني

�إجراءات املطابقة االلكرتونية لإيرادات ومتح�صالت اجلهات املرتبطة بنظام �سداد
�أوردت امل ��ادة ال�ساد�سة من الئحة اجل ��رد واملحا�سبة �إجراءات املطابقة االلكرتونية
لإيرادات ومتح�صالت اجلهات املرتبطة بنظام �سداد كالتايل :
1 .1الت�أكد من قيام اجله ��ة ب�إيقاف جميع �أ�ساليب التح�صيل الأخرى باالتفاق مع وزارة
املالية .
2 .2الت�أك ��د من قيام اجلهة بفتح ح�ساب و�سيط جتميعي ( ح�ساب تودع فيه متح�صالت
اجله ��ة التي يتم حت�صيلها عن طريق نظ ��ام �سداد فقط ) يف �أحد البنوك بالتن�سيق
مع وزارة املالية .
3 .3الت�أك ��د من قي ��ام اجلهة بالتن�سيق م ��ع البنك الذي مت فتح احل�س ��اب التجميعي فيه
لرب ��ط الإدارة املالي ��ة بنهاية طرفية لتتمكن من االطالع عل ��ى حركة املبالغ املودعة
من �إدارة �سداد ،مع �إعطاء �أحد املخت�صني بالإدارة املالية �صالحية التحويل ال�سريع
لتل ��ك املبالغ �إىل ح�ساباتها املخت�صة ( ح�س ��اب يف وزارة املالية ،ح�ساب يف م�ؤ�س�سة
النقد ،ح�ساب يف �أحد البنوك (.
 4 .الت�أك ��د من قي ��ام اجلهة بتبوي ��ب الفواتري املرفوع ��ة بالنظام ،وذل ��ك ب�إدخال رقم
الف�ص ��ل والفرع ) الرقم اجلبائي للجهة امل�ستفيدة من الإيراد ( وحتديد رقم وا�سم
احل�ساب الرئي�س والفرع.
5 .5الت�أكد من �أنه ال يتم حتويل �أي مبالغ من احل�ساب التجميعي �إىل ح�سابات خا�صة �أو
ح�سابات مل توافق عليها وزارة املالية .
6 .6الت�أكد من قيد املبالغ التي مت �إيداعها يف احل�ساب التجميعي يف اجلانب املدين لهذا
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احل�س ��اب ،ويف اجلانب الدائن الإيرادات الت ��ي تخ�ص اجلهة� ،أما الإيرادات التي ال
تخ�صها فتقيد عائداتها ل�صالح اجلهات امل�ستفيدة .
7 .7الت�أك ��د من قي ��ام اجلهة بتحويل الإيرادات املح�صل ��ة يف احل�ساب التجميعي عن كل
�أ�سبوع يف بداية الأ�سبوع الذي يليه �إىل احل�سابات املحددة عرب نظام �سريع .
8 .8الت�أكد من قيام اجلهة بربط جميع الفروع التابعة لها بالنظام الداخلي لتمكينها من
رفع الفواتري اخلا�صة بها من خالل النظام .
�9 .9إج ��راء املطابق ��ة االلكرتونية وفق ًا لإج ��راءات �آلية املطابق ��ة االلكرتونية للإيرادات
املح�صلة من خالل نظام �سداد ال�صادرة عن وزارة املالية .
�1010إجراء مراجعة لبيانات الفواتري امللغاة ،والتي يت�ضح من خالها عدد الفواتري امللغاة
قب ��ل حت�صيلها وقيامه ��ا و�أ�سباب الإلغ ��اء ،والوقوف على الإج ��راءات التي اتخذتها
اجله ��ة ملعاجلة �أ�سباب الإلغ ��اء ،والتقليل من عدد الفواتري امللغاة  ،و�إجراء الفح�ص
الالزم للنظام ؛ للت�أكد من �أنه ال يقبل �إلغاء �أو تعديل �أي فاتورة مت حت�صيل قيمتها .
1111الت�أكد من �أن التقارير امل�ستخرجة من النظام م�ستوفية ملتطلبات عمل اجلهة .
1212الت�أكد من قيام اجلهة باملطابقة االلكرتونية للمبالغ املح�صلة من خالل نظام �سداد
وتزويد ديوان املراقبة العامة بن�سخة من املطابقة ال�شهرية .
1313تعد جلنة املطابق ��ة االلكرتونية للإيرادات املح�صلة من خ�ل�ال نظام �سداد تقرير ًا
نهائي� � ًا بنتائج املطابق ��ة  ،ويوقع م�س�ؤولو مدخالت النظ ��ام يف اجلهة و�أع�ضاء جلنة
املطابقة على هذا التقرير ومرفقاته ،ومن ثم امل�صادقة عليه من �أ�صحاب ال�صالحية
يف اجله ��ة ،وي ��زود ديوان املراقب ��ة العامة ب�أ�ص ��ل التقرير مع �إي�ضاح الإج ��راءات التي
اتخذته ��ا اجلهة حيال املالحظات وامللف ��ات والأخطاء التي قد تك ��ون املطابقة ك�شفت
عنه ��ا ،وذل ��ك يف موع ��د ال يتج ��اوز �شهر ًا واح ��د ًا من تاري ��خ انتهاء �أعم ��ال املطابقة .
وتر�سل الن�سخة الثانية من التقرير ومرفقاته �إىل مدير الإدارة املالية باجلهة باعتباره
امل�س� ��ؤول عن متابع ��ة تنفيذ �إجراءات املطابق ��ة مرة كل ثالثة �أ�شه ��ر ،والإ�شراف على
فح�ص تقارير هذه املطابقة ،ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية حيال ما تك�شف عنه
املطابق ��ة من مالحظات وخمالفات و�أخطاء ،وتنظيم حف ��ظ هذه التقارير ومرفقاتها
يف ملفات خا�صة بالإدارة املالية.
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كم ��ا ا�شتمل ��ت املادة ال�سابع ��ة من الئحة اجل ��رد واملحا�سبة على الأح ��كام اخلا�صة
بالتقارير النهائية يف عدة نقاط كالتايل :
1 .1تع ��د جلنة اجلرد تقرير ًا نهائي� � ًا بنتائج جرد موجودات ال�صن ��دوق ونتائج الفح�ص
واملطابقة من �أ�صل و�صورة واحدة على الأقل ،ويوقع كل من �أمني ال�صندوق و�أع�ضاء
جلن ��ة اجلرد على هذا التقرير ومرفقاته ،كما تت ��م امل�صادقة على نتائج اجلرد من
الرئي� ��س املبا�ش ��ر لأمني ال�صن ��دوق ،وتثبت ه ��ذه النتائ ��ج باخت�صار ب�سج ��ل يومية
ال�صن ��دوق الدفرتي �أو �سجل ال�سلفة امل�ستدمي ��ة الدفرتي ،ويوقع ب�إقرار �صحتها كل
من �أمني ال�صندوق و�أع�ضاء جلنة اجلرد ،وبعد عر�ض هذا التقرير ومطالعات مدير
الإدارة املالية �أو من يقوم مقامه على امل�س�ؤول الذي �أ�صدر قرار ت�شكيل جلنة اجلرد
اتخ ��اذ الإج ��راءات النظامية حيال املالحظات واملخالف ��ات والأخطاء التي تك�شفت
م ��ن خالل اجل ��رد �إن وجدت ،وير�سل �أ�ص ��ل التقرير ومرفقات ��ه �إىل ديوان املراقبة
العامة مع �إي�ضاح الإجراءات التي اتخذتها اجلهة بهذا اخل�صو�ص ،وذلك يف موعد
ال يتج ��اوز �شهر ًا واحد ًا من تاريخ انتهاء �أعمال اجل ��رد ،وتر�سل �صورة من التقرير
ومرفقاته �إىل مدير الإدارة املالية يف اجلهة التي يتبعها ال�صندوق باعتباره امل�س�ؤول
ع ��ن متابعة تنفيذ جرد موجودات كل �صندوق مرة كل ثالثة �أ�شهر ،والإ�شراف على
فح� ��ص تقارير هذا اجل ��رد وفح�ص املحاور والبيانات اخلا�صة ب ��ه ،ومتابعة تنفيذ
الإجراءات النظامية حيال ما يك�شف عنه اجلرد من مالحظات وخمالفات و�أخطاء
وتنظيم ،وحفظ هذه التقارير ومرفقاتها يف ملفات خا�صة بالإدارة املالية .
2 .2يتع�ي�ن عل ��ى جلنة اجلرد يف حال امتن ��اع �أمني ال�صندوق ع ��ن التوقيع على حما�ضر
اجل ��رد وا�ستمارة اال�ستطالع �أو التقري ��ر النهائي للجرد �أن تطالبه بتحديد و�إي�ضاح
�أ�سب ��اب ذلك االمتناع حتريري� � ًا ،و�أن تو�ضح اللجنة ر�أيها حيال جدية هذه الأ�سباب
�ضمن تقريرها النهائي.
3 .3عل ��ى جلان اجل ��رد �أن حتر�ص على �إنه ��اء �أعمال اجلرد يف نف�س الي ��وم الذي بد�أت
في ��ه ،وال تقوم بختم ال�صن ��دوق �أو غرفة ال�صن ��دوق واملنافذ الأخ ��رى امل�ؤدية �إليها
�إال عن ��د ال�ض ��رورة الق�صوى  ،مثل ع ��دم ح�ضور �أمني ال�صندوق حت ��ى نهاية الدوام
الر�سمي� ،أو ت�أجيل جرد موجودات ال�صندوق �إىل �صباح اليوم التايل ،على �أن ين�ص
يف املح ��اور التي يت ��م �إعدادها بهذا اخل�صو�ص على عدم ف� ��ض الأختام �إال بح�ضور
وموافقة �أع�ضاء جلنة اجلرد .
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الفرع الثالث

جرد �صناديق الأوراق ذات القيمة والبطاقات
بين ��ت امل ��ادة الثامنة من الئحة اجل ��رد واملحا�سبة على �ضواب ��ط جرد �صناديق
الأوراق ذات القيمة والبطاقات يف عدد من النقاط كالتايل :
1 .1قب ��ل بدء �أعمال اجلرد ،يكلف �أم�ي�ن ال�صندوق بتعبئة البيان ��ات املطلوبة يف ا�ستمارة
اال�ستطالع والتوقيع عليها ،وتعترب هذه اال�ستمارة من مرفقات حم�ضر اجلرد .
2 .2تقوم اللجنة بجرد املوجود الفعلي من الأوراق ذات القيمة والبطاقات بح�ضور �أمني
ال�صن ��دوق ،ويحرر بنتيجة هذا اجلرد حم�ض ��ر ًا يوقع عليه �أمني ال�صندوق و�أع�ضاء
جلن ��ة اجلرد ،كم ��ا جترد اللجنة م ��ا قد يكون ل ��دى �أمني ال�صندوق م ��ن نقود وفق ًا
للإج ��راءات ال ��واردة يف امل ��ادة اخلام�سة من هذا الالئحة ،م ��ع احل�صول على بيان
موقع من �أمني ال�صندوق بالبطاقات التالفة.
3 .3عل ��ى جلن ��ة اجلرد �أن حت�صل على بيانات ر�سمية من اجله ��ة �أو اجلهات التي قامت
ب�ص ��رف الأوراق ذات القيمة والبطاقات لأمني ال�صندوق ،تو�ضح ما مت �صرفه منها
ح�سب �أنواعها وفئاتها خالل املدة اخلا�ضعة للفح�ص .
4 .4تقوم جلنة اجلرد مبطابقة كميات الأوراق ذات القيمة والبطاقات الواردة لل�صندوق
خ�ل�ال املدة اخلا�ضعة للفح� ��ص ،واملقيدة باجلانب الأمين م ��ن ال�سجل الدفرتي �أو
الآيل لإجمايل ال ��وارد واملن�صرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات على الكميات
املو�ضح ��ة مب�ستندات اال�ستالم املحفوظة لدى �أمني ال�صندوق ،ومقارنتها بالبيانات
التي ح�صلت عليها من اجلهة �أو اجلهات امل�صروف منها هذا الكميات ،وذلك للتثبت
م ��ن �أن جميع الكمي ��ات التي ت�سلمها �أمني ال�صندوق ق ��د مت �إثباتها بال�سجل املذكور
ح�سب فئاتها و�أنواعها ،وبعد �أن تقوم اللجنة مبراجعة القيود املثبتة يف حقول ال�سجل
الدف�ت�ري �أو الآيل لإف ��رادي املن�صرف من الأوراق ذات القيم ��ة والبطاقات والت�أكد
من �صحة عمليات جمع هذه احلقول ،يتم الت�أكد من �صحة ترحيل املجاميع النهائية
�إىل ال�سج ��ل الدفرتي �أو الآيل لإجمايل الوارد واملن�صرف كل ح�سب نوعه وفئته ،مع
ح�ص ��ر ما قد تك�شف عنه هذه املطابقة من فروقات ،وحترر اللجنة حم�ضر ًا بنتيجة
املطابقة يوقع عليه كل من �أمني ال�صندوق و�أع�ضاء جلنة اجلرد .
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5 .5تق ��وم اللجن ��ة من واقع ال�سج ��ل الدف�ت�ري �أو الآيل لإجمايل ال ��وارد واملن�صرف من
الأوراق ذات القيم ��ة والبطاق ��ات با�ستخ ��راج الر�صيد القي ��دي يف تاريخ اجلرد لكل
ن ��وع وفئة ،وذلك ب�إ�ضافة الر�صيد املذكور م ��ن تاريخ اجلرد ال�سابق �إجرا�ؤه من قبل
مندوب ��ي ديوان املراقبة العامة� ،أو م ��ن قبل جلان اجلرد امل�شكلة على النحو املو�ضح
يف املادة الثانية من هذه الالئحة �إىل جمموع كميات الأوراق ذات القيمة والبطاقات
ال ��واردة لل�صن ��دوق خالل مدة الفح� ��ص وح�سبما �أ�سفرت عن ��ه املطابقة  ،ثم ينزل
م ��ن هذا املجم ��وع كمي ��ات الأوراق ذات القيم ��ة والبطاقات الت ��ي مت �صرفها خالل
الفرتة املذكورة ح�س ��ب فئاتها و�أنواعها وذلك يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه املطابقة ،ثم
تقوم اللجن ��ة مبطابقة املوجود الفعلي من واقع حم�ضر اجلرد على الر�صيد القيدي
امل�ستخرج بالطريقة ال�سابقة لكل فئة ونوع من هذا الأوراق ذات القيمة والبطاقات،
م ��ع مراع ��اة التالف من تلك الأن ��واع �إن وجد ،كم ��ا تقوم اللجنة بالت�أك ��د من توريد
قي ��م الأوراق ذات القيمة التي مت تنفيذ �إجراءاتها و�أودعت قيمها يف خزينة م�ؤ�س�سة
النق ��د ،وذلك من واقع االطالع على �إ�شع ��ارات م�ؤ�س�سة النقد �أو من خالل املطابقة
الآلية والبطاقات بح�سب نوعية وقيمة الإ�صدار .
�6 .6إذا �أ�سف ��ر اجل ��رد عن ظه ��ور زي ��ادة يف املوجود الفعل ��ي ل�ل��أوراق ذات القيمة على
الر�صي ��د القيدي لها فيجب �إ�ضافة هذه الزي ��ادة قيدي ًا للفئات والأنواع العائدة لها،
�أم ��ا يف حالة ظهور عجز يف عهدة �أم�ي�ن ال�صندوق فيجب حت�صيل قيمة هذا العجز
منه فور ًا  ،ومتى مت ذلك ،ت�ستنزل كميات العجز من الر�صيد القيدي للفئات والأنواع
العائدة �إليها ( .وفيما يتعلق بالبطاقات يتم احل�صول على �إفادة من �أمني ال�صندوق
عن �أ�سباب الزيادة �أو النق�ص و�إجراءات املعاجلة بهذا اخل�صو�ص ) .
7 .7بع ��د مراجع ��ة ال�سجل الدف�ت�ري �أو الآيل لإجمايل الوارد واملن�ص ��رف من الأوراق ذات
القيمة والبطاق ��ات ،وال�سجل الدفرتي �أو الآيل لإفرادي الوارد واملن�صرف من الأوراق
ذات القيم ��ة والبطاقات ،و�إج ��راء املطابقة على النحو �سالف الذكر ،تعمل اللجنة على
الت�أكد من �صح ��ة املعلومات الواردة يف اجلداول ال�شهرية التي يعدها �أمني ال�صندوق،
ومن �أن بيانات كل جدول منها مطابقة للقيد الدفرتي �أو الآيل .
كم ��ا ا�شتمل ��ت املادة التا�سع ��ة من الئحة اجل ��رد واملحا�سبة على الأح ��كام اخلا�صة
بالتقارير النهائية جلرد �صناديق الأوراق ذات القيمة والبطاقات يف عدة نقاط كالتايل :
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�أ  -عن ��د االنته ��اء م ��ن �إجراءات اجلرد واملطابق ��ة تعد جلنة اجل ��رد تقريرا نهائي ًا
م ��ن �أ�صل و�ص ��ورة واحدة على الأقل بالنتائج التي �أ�سفر عنها جرد �صندوق الأوراق ذات
القيم ��ة والبطاق ��ات وما يكون قد ك�شف عنها هذا اجلرد من عج ��ز �أو زيادة يف املوجود
الفعل ��ي ع ��ن الر�صيد القيدي ،وم ��ا �إذا كانت قيم ��ة العجز احلا�صل ق ��د مت توريدها مع
�إي�ض ��اح الأ�سب ��اب يف حالة ع ��دم التوريد ،وكيفية ت�سوي ��ة الزيادة احلا�صل ��ة �إن وجدت،
ونتيج ��ة الفح�ص الدفرتي �أو الآيل واملطابقات الت ��ي �أجرتها اللجنة ،ويوقع كل من �أمني
ال�صن ��دوق و�أع�ض ��اء جلنة اجلرد على ه ��ذا التقرير ومرفقاته ،كما تت ��م امل�صادقة على
نتائ ��ج اجلرد من الرئي�س املبا�شر لأمني ال�صن ��دوق ،وتثبت نتائج هذا اجلرد باخت�صار
بال�سجل الدفرتي �أو الآيل لإجمايل الوارد واملن�صرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات
ويوق ��ع ب�إق ��رار �صحتها كل من �أم�ي�ن ال�صندوق و�أع�ضاء جلنة اجل ��رد ،وبعد عر�ض هذا
التقري ��ر ومطالعات مدي ��ر الإدارة املالية علي ��ه ،على امل�س�ؤول الذي �أ�ص ��در قرار ت�شكيل
جلن ��ة اجلرد اتخ ��اذ الإجراءات النظامية حيال املالحظ ��ات واملخالفات والأخطاء التي
تك�شف ��ت من خالل اجلرد ،وير�س ��ل �أ�صل التقرير ومرفقاته �إىل دي ��وان املراقبة العامة،
وتر�سل ال�صورة �إىل مدير الإدارة املالية للجهة على النحو الوارد بالفقرة ) �أ ( من املادة
)ال�سابعة ( من هذه الالئحة .
ب: -
1 .1يتع�ي�ن على جلنة اجلرد يف حال امتناع �أمني ال�صندوق عن التوقيع على حماور
اجل ��رد وا�ستم ��ارة اال�ستط�ل�اع �أو التقرير النهائ ��ي للج ��رد �أن تطالبه بتحديد
و�إي�ض ��اح �أ�سباب ذلك االمتناع حتريري� � ًا ،و�أن تو�ضح اللجنة ر�أيها حيال جدية
هذه الأ�سباب من تقريرها النهائي .
2 .2على جلان اجلرد �أن حتر�ص على �إنهاء �أعمال اجلرد يف نف�س اليوم الذي بد�أت
فيه ،وال تقوم بختم ال�صندوق �أو غرفة ال�صندوق واملنافذ الأخرى امل�ؤدية �إليها
�إال عند ال�ضرورة الق�صوى  ،مثل عدم ح�ضور �أمني ال�صندوق حتى نهاية الدوام
الر�سم ��ي �أو ت�أجيل جرد موجودات ال�صندوق �إىل �صب ��اح اليوم التايل ،على �أن
ين� ��ص يف املحاور التي يتم �إعدادها بهذا اخل�صو�ص على عدم ف�ض الأختام �إال
بح�ضور وموافقة �أع�ضاء جلنة اجلرد .
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الفرع الرابع

جرد امل�ستودعات والعهد العينية
�أو�ضح ��ت املادة العا�شر م ��ن الئحة اجلرد واملحا�سبة ب� ��أن امل�ستودعات والعهد العينية
جت ��رد مبعرفة جلنة �أو جلان ،يت ��م ت�شكيلها واختيار �أع�ضائها عل ��ى النحو الوارد باملادتني
الثاني ��ة والثالثة من هذه الالئحة ،ويتَّبع يف جردها �إح ��دى الطريقتني الآتيتني ،مبا يتالءم
مع حجم امل�ستودعات ،وتعدد الأ�صناف املطلوب جردها واملدة الالزمة لإنهاء هذا اجلرد :
�أ  -اجلرد الكلي :

وهو اجلرد الذي ي�شمل جميع �أ�صناف املخزون �صنف ًا �صنف ًا ،ويتم جردها دفعة
واحدة خالل املدة املحددة للجرد .
ب  -اجلرد امل�ستمر:

تت ��م عملية اجلرد به ��ذه الطريقة ب�صفة م�ستم ��رة خالل الع�ش ��رة �أ�شهر الأوىل من
ال�سن ��ة  ،وفق برامج للجرد يت ��م و�ضعها م�سبق ًا من قبل مدي ��ر الإدارة املالية باال�شرتاك
مع مدير �إدارة امل�ستودعات �أو من ميار �س اخت�صا�صاته  ،وي�ستمر هذا اجلرد على مدار
الف�ت�رة املحددة له بحيث ي�شمل جميع �أ�صناف املخزون ،وبحيث يتم جرد كل �صنف منها
م ��رة واح ��دة خالل هذه الفرتة ،وبع ��د �إمتام جرد كافة الأ�صناف وفق� � ًا ملا تقدم يعاد يف
خالل ال�شهرين الباقيني من ال�سنة الهجرية اختيار بع�ض تلك الأ�صناف بطريقة ع�شوائية
وجردها بغر�ض الت�أكد من الر�صيد القيدي للمخزون ومطابقته للموجود الفعلي .
ولقد بينت املادة احلادية ع�شر �إجراءات جرد امل�ستودعات والعهد العينية كالتايل :
على جلان جرد امل�ستودعات والعهد العينية مراعاة الإجراءات التالية عند اجلرد:
�1 .1إج ��راء مراجعة بع�ض عمليات القيد اخلا�صة بال�صنف املزمع جرده ،من حيث
اال�ست�ل�ام وال�ص ��رف والإرجاع وذلك مبطابق ��ة بيانات م�ستن ��دات القيد على
البيانات اخلا�صة بال�صنف الواردة يف ال�سجالت الآلية �أو البطاقات امل�ستودعية
)البطاق ��ات املن�صو� ��ص عليها يف قواع ��د واجراءات امل�ستودع ��ات احلكومية(
والت�أكد من انتظام القيد بها �أو ًال ب�أول ،واتفاقها مع ما ورد يف قواعد و�إجراءات
امل�ستودعات احلكومية �أو الأنظمة والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص .
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2 .2بع ��د قفل القيد بالن�سبة لل�صن ��ف املزمع جرده ،يراعى جرد هذا ال�صنف دفعة
واحدة �أ َي ًا كان موقعه ،ويكون جرد الأ�صناف �صنف ًا �صنف ًا ح�سب ترتيب و�ضعها
يف امل�ست ��ودع؛ لت�سهيل ح�صر جميع الأ�صن ��اف املوجودة فع ًال ،وجترد الأ�صناف
�إما بع ّدها �أو وزنها �أو قيا�سها ح�سب وحدة �إثباتها يف ال�سجالت الآلية �أو بطاقات
ال�صن ��ف ،وعلى القائم باجلرد مراعاة الت�أ�ش�ي�ر �أو التوقيع مع ذكر التاريخ يف
احلقول املخت�صة بال�سجالت الآلية �أو بطاقات ال�صنف بالن�سبة لكل �صنف يتم
جرده مبا يفيد �إمتام هذا اجلرد .
3 .3ت�سجي ��ل �إج ��راءات اجل ��رد يف ا�ستم ��ارة اجلرد وذل ��ك ب�إثبات ا�س ��م كل �صنف
ورقم ��ه �إن وجد وبيان وحدت ��ه ،واملوجود الفعلي منه من واق ��ع اجلرد ور�صيده
القي ��دي من واقع ال�سج�ل�ات الآلية �أو بطاق ��ات ال�صنف ،والف ��رق بني املوجود
الفعل ��ي والر�صيد القي ��دي �سوا ًء بالزيادة �أو بالنق� ��ص ،وتوقع هذه اال�ستمارات
من �أمني وم�أمور امل�ست ��ودع ،و�أع�ضاء جلنة اجلرد ،ومدير �إدارة امل�ستودعات �أو
من ميار�س اخت�صا�صاته .
4 .4بالن�سب ��ة للم�ستودع ��ات التي تعم ��ل ب�أ�سل ��وب البطاقات ،تراع ��ي جلان اجلرد
االت�ص ��ال ب�إدارة �أو ق�سم مراقب ��ة املخزون التابع للجه ��ة ،والعمل على مطابقة
�أر�ص ��دة اال�صن ��اف املبينة يف ا�ستمارات اجلرد على املقي ��د يف بطاقات مراقبة
ال�صنف وبطاقات العهدة يف تاريخ اجلرد ،وح�صر الفروقات �أو املالحظات �إن
وجدت يف بيانات يتم ارفاقها با�ستمارات اجلرد واي�ضاح مربرات وجودها .
5 .5تتحق ��ق اللجان من �أن �إدارة �أو ق�سم مراقبة املخ ��زون يف امل�ستودعات الرئي�سة
تق ��وم بتنفيذ اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف قواعد و�إجراءات امل�ستودعات
احلكومية �أو الأنظمة والتعليمات ال�صادرة ب�ش�أنها .
6 .6تتحقق اللجان من وج ��ود �ضوابط وتعليمات حمددة لتنظيم وتر�شيد ا�ستخدام
ال�سي ��ارات التابع ��ة للجه ��ة وفق� � ًا مل ��ا ورد بق ��رار جمل� ��س اخلدم ��ة املدنية رقم
( )581/1وتاريخ 1419/9/18ه ـ.
7 .7تق ��وم جل ��ان اجلرد بفح� ��ص ومراجع ��ة ال�سج�ل�ات الآلي ��ة للعه ��د ال�شخ�صية
والأ�صن ��اف امل�ستدمية �أو البطاقات اخلا�صة بها؛ للت�أكد من �سالمة الإجراءات
والقيود امل�ستودعية لتلك العهد ،والتثبت من الآتي :
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•�أن العه ��د ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تبلغ قيمته ��ا خم�سة �آالف ري ��ال ف�أكرث وكذلك
جمي ��ع الأ�صن ��اف امل�ستدمي ��ة امل�صروفة م ��ن امل�ستودع �س ��واء املركبة منها
�أو املنقول ��ة والت ��ي ال تقل قيمتها عن هذا احلد يت ��م جردها �سنوي ًا مبعرفة
موظف �أو �أكرث من ذوي اخلربة ممن يختاره مدير الإدارة �أو رئي�س الق�سم
من غري املنوط بهم مهمة الإ�شراف على تلك الأ�صناف �أو املحافظة عليها،
م ��ع الت�أكد م ��ن �أن �إج ��راءات ت�سوية الزي ��ادة �أو العجز الت ��ي يك�شف عنها
ذل ��ك اجلرد تتم يف �أوقاتها ،و�أن التقاري ��ر واملحا�ضر اخلا�صة بجرد تلك
العه ��د والأ�صن ��اف يتم حفظها بعناي ��ة يف �إدارة امل�ستودعات� ،أو يف الإدارة
الت ��ي متار�س اخت�صا�صاتها ،ويتعني عل ��ى جلان اجلرد التحقق من �سالمة
�إج ��راءات اجل ��رد ال ��ذي مت يف الإدارة �أو الق�سم ،وم ��ن �أن املوجود الفعلي
لبع� ��ض العه ��د ال�شخ�صي ��ة والأ�صناف امل�ستدمي ��ة مطابق ملا ه ��و ثابت يف
ال�سجالت الآلية لتلك العهد والأ�صناف �أو البطاقات اخلا�صة بها .
•�أن املوظ ��ف امل�س�ؤول عن ال�سج�ل�ات الآلية للعهد ال�شخ�صي ��ة �أو البطاقات
اخلا�ص ��ة به ��ا يح�صل يف نهاي ��ة كل �سنة على �إقرارات م ��ن جميع �أ�صحاب
العه ��د ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تق ��ل قيمتها ع ��ن خم�س ��ة �آالف ريال ،تفي ��د ب�أن
الأ�صن ��اف التي بعهدتهم موجودة لديهم فع ًال وبحالة جيدة ،وتكتفي جلنة
اجل ��رد مبطابقة بع� ��ض الإقرارات عل ��ى الثابت يف ال�سج�ل�ات الآلية لتلك
العهد �أو البطاقات اخلا�صة بها .
8 .8يتعني على جلان اجلرد مراعاة �أن يكون غلق �أبواب امل�ستودعات حتت �إ�شرافهم
عق ��ب انته ��اء العمل يف كل ي ��وم ،وكذلك فتح تلك الأبواب يف ي ��وم العمل التايل
وذلك حتى االنتهاء من عملية اجلرد .
9 .9يج ��وز �أن توكل مهم ��ة �إجراء اجلرد الكلي للم�ستودع ��ات ال�صغرية املوجودة يف
الفروع والوحدات الفرعية �إىل موظف �أو �أكرث من ذوي اخلربة من غري املعهود
�إليهم بعهد � ،أو املنوط بهم عمل ما يتعلق بتلك امل�ستودعات .
كم ��ا �أو�ضحت املادة الثانية ع�شر ب�أنه يف حال ا�ستخدام الو�سائل �أو النظم الآلية يف
م�سك ال�سجالت يف امل�ستودع تقوم جلان اجلرد بالآتي :
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1 .1التحق ��ق م ��ن دقة النظ ��ام الآيل ،وذلك من خ�ل�ال الوقوف على بع� ��ض عمليات قيد
الوارد واملن�صرف يف بطاقات ال�صنف الآلية؛ للت�أكد من �صحة الرت�صيد واملخرجات،
والت�أكد من انتظام القيد بها �أو ًال ب�أول ،والت�أكد من اتفاقها مع ما هو مقرر يف قواعد
و�إجراءات امل�ستودعات احلكومية� ،أو الأنظمة والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص .
2 .2التحقق من فعالية النظام الآيل يف توجيه عمليات ال�صرف وفق فرتة ال�صالحية
املتبقية الأقل� ،أو وفق طريقة ) الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال ( تفادي ًا النتهاء �صالحية
الأ�صناف �أو تلفها �أو تقادمها .
3 .3التحق ��ق من فعالي ��ة النظام الآيل يف متابعة �صالحي ��ة الأ�صناف وخا�صة يف )
م�ستودع ��ات الأدوي ��ة ( من خ�ل�ال ا�شتماله على خا�صية التنبيه �آلي� � ًا بانتهاء �أو
قرب انتهاء �صالحية الأ�صناف .
4 .4التحق ��ق من فعالية النظام الآيل يف متابعة م�ستوي ��ات التخزين ) احلد الأدنى
وح ��د الطلب واحلد الأعلى للمخ ��زون ( من خالل ا�شتماله على خا�صية التنبيه
�آلي ًا عند و�صول خمزون الأ�صناف لهذه امل�ستويات .
5 .5التحقق من فعالية النظام الآيل يف حتديد الأ�صناف الراكدة من خالل ا�شتماله
على خا�صية التنبيه �آلي ًا عند انق�ضاء ثالث �سنوات ف�أكرث دون وجود حركة على
الأ�صناف.
6 .6التحق ��ق م ��ن الرب ��ط الآيل ب�ي�ن ) �إدارة �أو ق�س ��م ( مراقب ��ة املخ ��زون و�إدارة
امل�ستودع ��ات مبا يتيح للنظ ��ام الآيل لإدارة �أو ق�سم مراقبة املخزون التنبيه �آلي ًا
يف حال وجود فروقات بني �أر�صدة الأ�صناف امل�سجلة يف بطاقات ال�صنف الآلية
و�أر�صدتها امل�سجلة يف بطاقات مراقبة ال�صنف الآلية فور حدوثها .
7 .7فح� ��ص �إج ��راءات الأم ��ان املتبع ��ة يف النظ ��ام الآيل للم�ست ��ودع و�إدارة �أو ق�سم
مراقب ��ة املخ ��زون  ،من حي ��ث ح�صر �صالحي ��ات االطالع والقي ��د والتعديل يف
املوظف�ي�ن املخت�ص�ي�ن فق ��ط وب�صالحي ��ة دخول خا�ص ��ة بكل موظ ��ف ،والن�سخ
االحتياط ��ي لقاعدة بيانات النظام والإج ��راءات املتبعة يف حال تعطل النظام،
مع الت�أكد من الف�صل ب�ي�ن الوظائف املتعار�ضة يف جميع العمليات والإجراءات
الآلية امل�ستخدمة .
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كم ��ا بينت املادة الثانية ع�شر ب� ��أن تعد جلنة اجلرد تقرير ًا نهائيا بالنتائج التي �أ�سفر
عنه ��ا جرد امل�ستودع ��ات والعهد العينية ،وما مت اكت�شافه م ��ن �أخطاء وخمالفات وعجز �أو
زيادة يف الأ�صناف املخزونة ،مع مراعاة �أن يت�ضمن التقرير �إي�ضاح ًا كافي ًا للنقاط الآتية :
1 .1الفروق ��ات التي ك�شفت عنها عملية اجلرد مع �إي�ضاح �أ�سباب العجز �أو الزيادة،
ور�أي جلن ��ة اجلرد وتو�صياتها حيال ت�سوية هذه الفروق ،مع تقدير قيمة العجز
�إن وجد .
2 .2الإج ��راءات املتبعة يف ا�ستالم و�صرف الأ�صن ��اف والنماذج امل�ستخدمة ،ومدى
دقتها �أو اتفاقها مع ما هو مقرر يف قواعد و�إجراءات امل�ستودعات احلكومية� ،أو
التعليمات وال�ضوابط ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص .
3 .3الأخطاء احلا�صلة يف و�صف ال�صنف �أو ت�صنيفه �أو وحدة �صرفه .
4 .4حالة الأ�صناف والنق�ص �أو الق�صور احلا�صل يف �إجراءات حفظها و�صيانتها .
5 .5حالة امل�ستودعات من حيث مدى مالءمتها للتخزين وتوفر و�سائل الأمن وال�سالمة .
6 .6الأخطاء احلا�صلة يف عمليات الإثبات يف ال�سجالت الآلية �أو البطاقات امل�ستودعية .
7 .7مقدار �أو كمية التالف من كل �صنف ون�سبته �إىل املوجود الكلي من ال�صنف .
8 .8مقدار �أو كمية كل �صنف بقي من فرتة �صالحيته �أقل من  %25و�أ�سباب ذلك،
9 .9ون�سبت ��ه �إىل املوجود الكلي م ��ن ال�صنف ،والإجراءات املتخ ��ذة من قبل اجلهة
لال�ستفادة منه قبل انتهاء �صالحيته ،وتو�صيات جلنة اجلرد بهذا اخل�صو�ص .
1010الأ�صن ��اف الراك ��دة �أو املك ّد�س ��ة الت ��ي ا�ستم ��ر ر�صيده ��ا بالكام ��ل دون حركة
ملدة ث�ل�اث �سنوات ف�أكرث و�أ�سب ��اب ذلك ،والإجراءات املتخ ��ذة من قبل اجلهة
لال�ستفادة �أو التخل�ص منها ،وتو�صيات جلنة اجلرد بهذا اخل�صو�ص .
1111الإج ��راءات املتبعة ب�ش�أن �إ�صالح الأ�صناف �أو بيعه ��ا �أو �إتالفها ،ومدى اتفاقها
مع ما هو مقرر يف قواعد و�إجراءات امل�ستودعات احلكومية .
1212نظام الرقابة الداخلي ��ة يف امل�ستودعات والإجراءات املتخذة ،ومدى اتفاق تلك
الإج ��راءات مع ما هو مق ��رر يف قواعد و�إج ��راءات امل�ستودع ��ات احلكومية� ،أو
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التعليمات وال�ضوابط ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص .
1313املخالفات التي ك�شف عنها فح�ص ومراجعة ال�سجالت الآلية وبطاقات العهد ال�شخ�صية
والأ�صناف امل�ستدمية وما �أظهره جرد العينات املختارة من هذه العهد والأ�صناف .
1414الإجراءات التي اتخذته ��ا اجلهة للتحول �إىل الو�سائل �أو النظم الآلية يف م�سك
ال�سجالت امل�ستودعية .
1515مدى كفاءة الو�سائل �أو النظم الآلية امل�ستخدمة يف م�سك ال�سجالت امل�ستودعية
ونقاط ال�ضعف �أو اخللل املوجودة بها ،وتو�صيات جلنة اجلرد بهذا اخل�صو�ص.
1616م ��دى �إملام موظفي امل�ستودع ��ات بالتعليمات والإج ��راءات امل�ستودعية ،وما �إذا
كان ��ت م�سميات وظائ ��ف من بعهدته ��م امل�ستودع ��ات م�شمولة بنظ ��ام وظائف
مبا�شرة الأموال العامة .
كم ��ا ن�صت املادة الرابع ��ة ع�شر ب�أن تع ��د التقارير النهائية واملحا�ض ��ر واال�ستمارات
والبيانات اخلا�صة بجرد امل�ستودعات من �أ�صل و�ست �صور ،ويوقع عليها �أع�ضاء جلنة اجلرد
و�أمن ��اء وم�أموري امل�ستودعات واملوظف امل�س�ؤول عن بطاق ��ات ال�صنف �أو ال�سجالت الآلية
امل�ستودعي ��ة  ،وبعد الت�صديق على نتيجة اجلرد م ��ن الرئي�س املبا�شر ملوظفي امل�ستودعات
املعني ��ة ،تعر�ض تقارير جلنة اجلرد النهائية م ��ع مطالعات مدير الإدارة املالية �إن وجدت
ومدير �إدارة امل�ستودعات �أو من ميار�س اخت�صا�صاته على امل�س�ؤول الذي �أ�صدر قرار ت�شكيل
جلن ��ة اجلرد ؛ التخاذ الإجراءات النظامية حيال املالحظ ��ات واملخالفات والأخطاء التي
تك�شفت من خالل اجلرد ،ثم تر�سل �أ�صول التقارير النهائية ومرفقاتها �إىل ديوان املراقبة
العام ��ة ،مع �إي�ضاح للإج ��راءات التي اتخذتها اجلهة حيال تلك املخالفات وذلك يف موعد
ال يتجاوز �شهر ًا واحد ًا من تاريخ انتهاء عملية اجلرد ،وتر�سل ال�صورة الأوىل من التقارير
النهائي ��ة ومرفقاته ��ا �إىل مدير �إدارة امل�ستودع ��ات �أو من ميار� ��س اخت�صا�صاته باعتباره
امل�س� ��ؤول عن متابعة جرد امل�ستودعات والعهد العيني ��ة والإ�شراف على فح�ص تقارير هذا
اجلرد واملحا�ضر واال�ستم ��ارات اخلا�صة به ،ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية حيال ما
يك�ش ��ف عنه اجلرد من �أخطاء وخمالفات �أو نق�ص �أو زيادة يف الأ�صناف ،وتنظيم وحفظ
ه ��ذه التقارير ومرفقاتها يف ملفات خا�صة ،وتر�س ��ل ال�صورة الثانية من التقارير النهائية
ومرفقاته ��ا �إىل الإدارة املالية ،وتر�س ��ل ال�صورة الثالثة من التقاري ��ر النهائية ومرفقاتها
�إىل وزارة املالي ��ة ) الإدارة العامة للم�ستودعات احلكومي ��ة ( وتر�سل ال�صورة الرابعة من
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التقارير النهائية ومرفقاتها �إىل �إدارة �أو ق�سم مراقبة املخزون ،وت�سلم ال�صورة اخلام�سة
من التقارير النهائية ومرفقاتها �إىل �أمني �أو م�أمور امل�ستودع حلفظها يف ملفات خم�ص�صة
لهذا الغر�ض ،وحتتفظ جلنة اجلرد بال�صورة ال�ساد�سة .
الفرع الخامس

�إجراءات جرد وت�صفية �أعمال �شاغلي الوظائف امل�شمولة ب�أحكام نظام
وظائف مبا�شرة الأموال العامة
�أو�ضحت امل ��ادة اخلام�سة ع�شر ب�أنه عند انتهاء عالق ��ة املوظف بالوظيفة امل�شمولة
ب�أحكام نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة يتعني اتباع الآتي :
�أ  -تقوم اجلهة �سنوي ًا بتكوين جلنة وفق ًا ملا ورد يف املادة ) الثانية ( من هذه الالئحة؛
جل ��رد وت�صفية �أعمال املوظف امل�شم ��ول وظيفته ب�أحكام نظ ��ام وظائف مبا�شرة
الأموال العامة وفق ًا لإجراءات اجلرد واملحا�سبة الواردة يف هذه الالئحة ،و�إعداد
تقري ��ر نهائ ��ي بالأعمال والإجراءات الت ��ي قامت بها جلرد وت�صفي ��ة �أعماله عن
ف�ت�رة �سنة كامل ��ة ،مع حتديد الفرتات الت ��ي با�شر خاللها �أعم ��ال تلك الوظيفة،
ويذك ��ر بالتقرير �أن املذكور بريء الذمة املالية وعلى م�س�ؤولية �أع�ضاء اللجنة ،مع
ت�صديق التقرير من قبل الآمر بت�شكيل اللجنة .
ب  -تق ��وم اللجنة ب�إعداد بيان ��ات الت�صفية عن فرتة �سنة كامل ��ة ،والتي عمل خاللها
املوظ ��ف بوظيف ��ة �أمني �صن ��دوق ،مت�ضمن ًة املبال ��غ امل�ستلم ��ة وامل�صروفة من قبل
املوظف خالل ال�سنة.
ج  -تعبئ ��ة اجلزئني ) �أو ًال وثاني ًا ( من �شهادة تربئة الذم ��ة ،وا�ستيفاء تواقيع �أع�ضاء
اللجن ��ة املكلفة بجرد وت�صفية �أعم ��ال املوظف على النموذج ،وامل�صادقة عليه من
قب ��ل مرجع املوظ ��ف ،ومن ثم التوقيع م ��ن �صاحب ال�صالحي ��ة واخلتم الر�سمي
ب�إحالة منوذج التربئة �إىل ديوان املراقبة العامة .
د  -تقوم اجلهة ب�إر�سال طلب تعبئة ذمة املوظف بخطاب ر�سمي �إىل �إدارات املراجعة
املخت�صة يف ديوان املراقبة العامة مرفق ًا به الآتي :
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�1 .1أ�صل التقرير النهائي للجنة اجلرد والت�صفية .
�2 .2أ�صل �شهادة تربئة الذمة .
�3 .3أ�صول بيانات الت�صفية عن الفرتة التي عمل بها املوظف بال�صندوق .
�4 .4أ�صول حما�ضر وا�ستمارات جرد وت�سليم وا�ستالم ) ال�صندوق  /امل�ستودع(
بني املوظف و�سلفه وخلفه .
�5 .5أ�ص ��ل بيان بخدمات املوظف الوظيفية �شام ًال الفرتة من بداية تعيينه على
�أول وظيف ��ة عامة بح�سب اجلهة املن�صو� ��ص عليها يف املادة ) الأوىل ( من
نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة وحتى تاريخه .
�6 .6ص ��ور م�صدقة من قرارات تعيني املوظف عل ��ى الوظائف امل�شمولة ب�أحكام
نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة واالنفكاك عنها .
�7 .7ص ��ورة م�صدق ��ة من الق ��رار ال�صادر من �صاح ��ب ال�صالحي ��ة بتكليف املوظف
بالقيام ب�أعمال الوظيفة امل�شمولة ب�أحكام نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة .
الفرع السادس

ت�صديق ديوان املراقبة العامة على نتائج اجلرد
ن�ص ��ت امل ��ادة ال�ساد�س ��ة ع�شر من الئح ��ة اجل ��رد واملحا�سبة ب�أن حت ��ال جميع
التقاري ��ر واملحا�ض ��ر والأوراق اخلا�صة بجرد ال�صناديق وامل�ستودع ��ات والعهـد العينيـة
وفـق �أحكـام هـذه الالئحـة فـور و�صـولها �إىل ديـوان املراقبـة العامـة �إىل �إدارات املراجعة
املخت�ص ��ة؛ ملراجعته ��ا وامل�صادقة عليها مب ��ا يفيد �صحة الإجراءات املتخ ��ذة ب�ش�أنها� ،أو
�إب ��داء الر�أي حيال املالحظات الواردة به ��ا ,وعلى �إدارات املراجعة املخت�صة يف الديوان
م�سـك ال�ســـجالت وامللفـــات الالزمـــة بهـــذا اخل�صـــو�ص ومتابعـــة معاجلـــة املالحظـــات
وامللفـات والأخطـاء التي قـد يك�شـف عنهـا اجلـرد واملحا�سـبة ,والتوجيـه بتحري الــدعوى
الت�أديبيــ ��ة �ضــد امل�ســ�ؤولني عــن امللفــات اجل�ســيمة الــتي قــد يظهرهــا جــرد ال�صناديق
وامل�ستودعات والعهد العينية وفق �أحكام هذه الالئحة .
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المبحث الخامس

�شروط من يبا�شر وظائف مبا�شرة الأموال العامة
وظيف ��ة مبا�شرة الأموال العامة من �أهم الوظائ ��ف التي تتطلب �أمانة وب�صرية،
ودقة و�ضبط ؛ وذلك لتعلقها بامل�صالح العامة للدولة ؛ ولذلك جند �أن ال�شريعة الإ�سالمية
�أول ��ت ه ��ذا اجلانب عناية خا�صة و�أهمية كربى يف تعامالت الر�سول – ﷺ – يف كل ما
يتعل ��ق بهذا ال�ش�أن ،فق ��د كان – ﷺ – يبا�شر هذه املهمة بنف�س ��ه ،ويتوىل �إدارة �أموال
امل�سلم�ي�ن ،ويوزعها عل ��ى امل�صارف امل�شروعة لها ،كما اختار الر�سول – ﷺ – ملبا�شرة
هذه الوظيفة واملهمة من ال�صحابة – ر�ضوان اهلل عليهم – معاذ بن جبل و�أبو عبيدة بن
اجل ��راح – ر�ضوان اهلل عليهم – ف�أر�سل مع ��اذ �إىل اليمن ،و�أبو عبيدة �إىل البحرين(،)1
كما �أن�ش�أ عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه – الدواوين  ،حلفظ ما يتعلق بحقوق الدولة
من الأعمال والأموال ،وعني لها من يقوم بهذه الأعمال وي�شرف عليها ويبا�شرها(. )2
�إن من �أوىل ال�شروط ال�شرعية فيمن يتوىل الإ�شراف واملبا�شرة على الأموال العامة
املتعلق ��ة مب�صالح امل�سلمني ودولته ��م �أن يكون م�سلم ًا  ،وذلك لي�أم ��ن امل�سلمون من مكره
وخديعته  ،مطيع ًا لويل �أمره ومن واله عليها� ،أمين ًا حمافظ ًا على هذه الأموال  ،وخمل�ص ًا
يف التعامل فيها  ،على علم ودراية باحلالل واحلرام .
ولقد ن�صت امل ��ادة اخلام�سة من نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة ب�أنه ي�شرتط
يف من يتوىل هذه الوظيفة ما يلي :
�1 .1أن يكون �سعودي اجلن�سية .
�2 .2أال يقل عمره عن �إحدى وع�شرين �سنة .
�3 .3أال يك ��ون ق ��د �صدر يف حق ��ه حكم نهائ ��ي بالإدانة يف جرمية خمل ��ة بالأمانة �أو
ال�شرف .
كم ��ا ن�صت امل ��ادة الثامنة من الالئح ��ة التنفيذية لنظام وظائ ��ف مبا�شرة الأموال
العام ��ة ب�أنه ي�ش�ت�رط لتكليف املوظ ��ف للقيام ب�أعم ��ال �أي من الوظائ ��ف امل�شمولة بهذا
((( �سبق تخريجه �ص 10
(((	الأحكام ال�سلطانية  ،املاوردي ()300-296/1
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النظ ��ام �أمن ��اء ال�صناديق والأوراق ذات القيم ��ة � ،أمناء امل�ستودع ��ات  ،م�أموري �صرف
النق ��ود والأوراق ذات القيمة  ،حم�صلي الإي ��رادات  ،م�أموري العهد � ،أمناء امل�ستودعات
الفنية  ،وظائف بيوت املال) ما يلي :
1 .1موافقته اخلطية على التكليف قبل �إ�صدار قرار التكليف .
�2 .2أال يكون معينا على بند �أجور العمال �أو الوظائف امل�ؤقتة �أو الئحة املوظفني غري
ال�سعوديني .
3 .3مل ي�سبق �إخالله بواجباته الوظيفية .
�4 .4أال يكلف �أثناء فرتة التحقيق معه .
5 .5ع ��دم وج ��ود موظف تنطبق عليه �ش ��روط �شغل وظيفة خا�ضع ��ة لنظام مبا�شرة
الأموال العامة .
كم ��ا ن�ص ��ت املادة الثالثة م ��ن الالئحة التنفيذي ��ة لنظام وظائف مبا�ش ��رة الأموال
العام ��ة ب�أنه ي�ش�ت�رط يف املوظفني الذين يكلف ��ون بالعمل يف �إح ��دى الوظائف اخلا�ضعة
لنظ ��ام وظائف مبا�شرة الأموال العام ��ة ووظائفهم لي�ست من الوظائف الواردة يف املادة
الثاني ��ة من هذه الالئحة (�أمن ��اء ال�صناديق والأوراق ذات القيم ��ة � ،أمناء امل�ستودعات
 ،م�أم ��وري �صرف النق ��ود والأوراق ذات القيمة  ،حم�صلي الإي ��رادات  ،م�أموري العهد ،
�أمناء امل�ستودعات الفنية  ،وظائف بيوت املال) ما يلي :
�1 .1أن تكون العهدة حتت م�س�ؤوليته .
�2 .2أن يكون �ضمن مهام وظيفته ا�ستالم العهد و�صرفها خالل ال�سنة .
� 3 .3أن ال يق ��ل �إجم ��ايل قيم ��ة العهد امل�ستلمة خ�ل�ال �سنة عن ملي ��ون ريال ،ويجوز
للوزي ��ر املخت� ��ص �أو رئي�س اجله ��ة امل�ستقلة تخفي�ض القيم ��ة للمواقع النائية يف
احلاالت التي يراها موجبة لذلك .
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المبحث السادس

مميزات من يبا�شر الأموال العامة
القي ��ام عل �ش�ؤون امل�سلم�ي�ن و�إ�صالحها ،وتدبري الأمور له ��م وتوجيهها ،من الأخالق
الإ�سالمي ��ة العالي ��ة التي ن ��دب الإ�سالم �إليه ��ا ،ف�أمرنا اهلل عز وجل بالتع ��اون فيما بيننا،
فحاج ��ة الإن�س ��ان مرتهن ��ة مبا يف يد غريه ،ولق ��د �أثنى الر�س ��ول – ﷺ – على من مكان
مفتاح� � ًا للخ�ي�ر والإح�س ��ان فق ��ال  ( :عند اهلل خزائن اخل�ي�ر وال�شر مفاتيحه ��ا الرجال،
فطوب ��ى ملن جعله مفتاح� � ًا للخري ،ومغالق ًا لل�ش ��ر ،وويل ملن جعله مفتاح� � ًا لل�شر ،ومغالق ًا
للخ�ي�ر )( ، )1وق ��ال – ﷺ – � ( :إن �أقوام ًا اخت�صه ��م بالنعم ملنافع العباد ،ويقرها فيهم
م ��ا بذلوها ،ف� ��إن منعوها نزعها عنهم وحولها �إىل غريهم )( ، )2بل �إن الر�سول – ﷺ –
جع ��ل القيام على حوائ ��ج النا�س من �أحب الأعمال فقال � ( :أح ��ب النا�س �إىل اهلل �أنفعهم
للنا� ��س ،و�أح ��ب الأعمال �إىل اهلل �سرور تدخله على م�سل ��م� ،أو تك�شف عنه كربة� ،أو تق�ضي
عنه دين ًا� ،أو تطرد عنه جوع ًا ،ولأن �أم�شي مع �أخي امل�سلم يف حاجة �أحب من �أن �أعتكف يف
هذا امل�سجد �شهر ًا )( ، )3فالقيام على �ش�ؤون امل�سلمني و�ضبط �أمورهم ،واتقانها و�إحكامها
م ��ن الأمور التي رتبت عليها ال�شريعة الإ�سالمية الأج ��ر العظيم والف�ضل الكبري ،و�إن هذا
الأجر والف�ضل ليكرب ويعظم كلما زادت حاجة امل�سلمني �إىل ذلك ،وكلما كما ذلك �سبب يف
قوة دول امل�سلمني ووحدتهم  .كما �أن ال�شريعة الإ�سالمية جعلت للقائم على حوائج النا�س
و والقي ��ام عليها من بيت املال ،يف حال توف ��ر املال؛ لي�ستعينوا بذلك على ق�ضاء حوائجهم
جعلت كرثة الأموال يف عهد الفاروق عمر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ يبكي وهو ُي�شاهد
اخلا�صة ،فقد ْ
الغنائم تتوارد ترتا �إىل املدينة ،حمملة بكنوز الذهب والف�ضة واحلجارة الكرمية ،وماليني
الدراه ��م والدنانري ،والعبيد والأقم�شة وغريها من الرثوات ،ومن ثم �أمر عمر ـ ر�ضي اهلل
عنه ـ على الفور بو�ضع نظام الديوان ،فر ّتب لرعيته ،وفر�ض للأجناد عطاياهم(.)4
((( �أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )150/6برقم ( )5812مكتبة ابن تيمية ،القاهرة  ،الطبعة الثانية .
((( �أخرج ��ه البيهقي يف �شعب الإمي ��ان ( )117/10برقم ( )7256مكتبة الر�شد للن�ش ��ر والتوزيع بالريا�ض
بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند  ،الطبعة الأوىل 1423 ،هـ  2003 -م .
((( �أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (. )453/12
(((	انظر :املعرفة والتاريخ� ،أبو يو�سف يعقوب الف�سوي(. )1466/1
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�إن النظ ��ام ال�سعودي جعل للقائمني على مبا�شرة الأموال العامة للدولة واملخت�صني
به ��ا مميزات دون غريه ��م ،وذلك لأهمية حفظ هذه الأم ��وال ،و�ضبطها ورعايتها ،فقد
ن�ص ��ت املادة ال�ساد�سة م ��ن نظام وظائف مبا�ش ��رة الأموال العامة ب� ��أن ت�صرف اجلهة
املخت�ص ��ة مل ��ن ميار�س مهمات �إح ��دى الوظائف امل�شمول ��ة ب�أحكام هذا النظ ��ام مكاف�أة
�سنوي ��ة تع ��ادل راتب �شهرين من راتب ��ه الأ�سا�س وفق الدرجة واملرتبة الت ��ي ي�شغلها� ،إذا
حتققت ال�شروط الآتية :
�1 .1إكمال املوظف �سنة مت�صلة يف الوظيفة .
�2 .2إمتام �إجراءات اجلرد واملحا�سبة النظامية .
3 .3احل�صول على �شهادة تربئة ذمة من اجلهة التي يعمل فيها ،م�صدقة من ديوان
املراقبة العامة ،وهيئة الرقابة والتحقيق .
كم ��ا ن�صت املادة ال�سابعة ب�أن ��ه ا�ستثنا ًء من حكم الفقرة ( )1م ��ن املادة ال�ساد�سة
ت�ص ��رف اجلهة املخت�ص ��ة ملن ميار�س مهم ��ات الوظائف امل�شمولة ب�أح ��كام هذا النظام
املكاف�أة كاملة عن ال�سنة – ولو انق�ضى جزء منها – يف احلاالت الآتية :
1 .1الوفاة .
2 .2العجز الكلي �أو اجلزئي الذي يحول ب�صفة دائمة دون مبا�شرة �أعمال الوظيفة،
بعد ثبوت هذا العجز وفق ًا للإجراءات النظامية .
3 .3النق ��ل م ��ن الوظيفة دون طلب املوظ ��ف ودون ارتكابه خمالف ��ة� ،أو لرتقيته �إىل
وظيفة �أخرى ،وحتدد الالئحة ال�ضوابط واالجراءات الالزمة لذلك .
كم ��ا ن�صت املادة العا�شرة م ��ن الالئحة التنفيذية لنظام وظائ ��ف مبا�شرة الأموال
العامة ب�أنه ي�شرتط ل�صرف املكاف�أة للحاالت الواردة يف املادة ال�سابعة من نظام وظائف
مبا�شرة الأموال العامة ما يلي :
�1 .1شهادة �إثبات الوفاة ،وقرار طي خدمات املتوفى .
 2 .2تقري ��ر طبي من الهيئة الطبي ��ة املخت�صة يثبت العجز الكل ��ي �أو اجلزئي الذي
يحول بني ممار�سته الوظيفة ومهامها .
3 .3قرار نقل املوظف �أو ترقيته لوظيفة غري م�شمولة ب�أحكام هذا النظام .
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المبحث السابع

التزامات من يبا�شر وظائف الأموال العامة
القيام عل ��ى الأموال العامة م�س�ؤولي ��ة عظيمة ،تتطلب الأمان ��ة والدقة ،والإخال�ص
واملثابرة ،فالقيام بها عل ��ى الوجه ال�شرعي املطلوب توجب للقائم عليها الأجر والثواب،
والإهم ��ال والتق�صري فيه ��ا توجب عليه العقاب ،فق ��د ورد يف حديث اب ��ن اللتبية(� ،)1أن
النب ��ي ـﷺ ا�ستعمل ��ه على �صدقات قوم ��ه من الأزد ،فلما جاء حا�سب ��ه ،فقال :هذا لكم
وهذا �أهدي �إيل ،فقال النبي ـﷺ  :فهال جل�ست يف بيت �أمك و�أبيك حتى ت�أتيك هديتك
�إن كن ��ت �صادق ًا ،ثم قام النبي فخطب يف النا�س فقال :ف�إين ا�ستعمل الرجل منكم على
العمل فيما والين اهلل في�أتيني فيقول( :هذا مالكم وهذا هدية �أهديت �إ ّ
يل �أفال جل�س يف
بي ��ت �أبيه و�أمه حتى ت�أتيه هديت ��ه �إن كان �صادق ًا)( .)2فها هو النبي ـﷺ قد حا�سب ابن
اللتبية ،مع �أنه م�ؤمتن على ال�صدقات و�أو�ضح يف احلديث �أن قبول الهدايا يف حق العمال
ال يجوز ،و�أنه لو مل يكن عامال ً ملا �أهدي �إليه �شيء(. )3
�إن القي ��ام على الأموال العامة توج ��ب على ال�شخ�ص امل�س�ؤولية يف حال تق�صريه وتهاونه،
كم ��ا �أنها توجب ل ��ه املميزات يف حال �إخال�صه و�إتقانه وتفاديه يف حفظها ورعايتها ،فقد ن�ص
نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة يف مادته الثامنة ب�أنه يعد عدم �إجراء اجلرد واملحا�سبة
يف املواعي ��د املقررة يف امل ��ادة الثالثة من هذا النظام� ،أو �إجرا�ؤه بطريقة غري نظامية خمالفة
�إدارية ،وتقع م�س�ؤولية ذلك على امل�س�ؤول الإداري املبا�شر عن �إجراء اجلرد �أو من يقوم مقامه،
�أو ميار�س اخت�صا�صاته يف اجلهة التي يتبع لها ال�صندوق� ،أو امل�ستودع� ،أو العهد العينية .
كما ن�ص ��ت املادة التا�سعة ب�أنه يع ��د عدم توافر امل�ستن ��دات الالزمة لإجراء اجلرد
واملحا�سب ��ة خمالف ��ة �إداري ��ة ،تقع م�س�ؤوليتها عل ��ى من ميار�س مهم ��ات �إحدى الوظائف
امل�شمولة ب�أحكام هذا النظام.
((( عبد اهلل بن اللتبية الأزدي .واللتبية ،من�سوب �إىل بنى لتب بطن من الأ�سد ،وقد بعث بن اللتبية الأزدي �إىل بني
ُذ ْب َيان .ا�شتهر ر�ضي اهلل عنه ب�أنه كان من �ضمن من ا�ستعملهم ر�سول اهلل ﷺ يف جمع ال�صدقات .وقد اجتهد
ر�ض ��ي اهلل عنه يف جمع ال�صدقات ،ف�أح�ضر ما جمع م ��ن �صدقات للنبي عليه ال�صالة وال�سالم  ،وا�ستبقى ما
�أهدي �إليه من قبل �أ�صحاب الأموال لنف�سه .انظر �أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة ،ابن الأثري (.)270 /3
((( �أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيحه ،كت ��اب الأميان والنذور ،ب ��اب كيف كانت ميني النب ��ي  ،rبرقم ()6636
( ،)130/8وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإمارة ،باب حترمي هدايا العمال ،برقم (.)1463/3( )1832
(((	انظر :فتح الباري يف �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين (.)227/6
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كما ن�صت املادة العا�شرة ب�أنه دون �إخالل مبا يق�ضي به �أي نظام �آخر من �إجراءات
�أو جزاءات� ،إذا ثبت �أن هناك عجز ًا مق�صود ًا �أو ناجت ًا من �إهمال عند اجلرد واملحا�سبة
مينع املوظف امل�شمولة وظيفته ب�أحكام هذا النظام من تويل �أي وظيفة م�شمولة ب�أحكامه،
وحتدد الالئحة الأحكام اخلا�صة بذلك .
وقد ن�صت املادة الرابعة ع�شر من الالئحة التنفيذية لنظام وظائف مبا�شرة الأموال
العام ��ة ب�أنه يق�صد بالعجز الوارد يف امل ��ادة العا�شرة من النظام االختال�س �أو التبديد �أو
الت�صرف دون �سند نظامي يف �أموال الدولة �أو الأعيان �أو الأوراق ذات القيمة امل�سلمة له .
كما ن�صت املادة اخلام�سة ع�شر من الالئحة التنفيذية ب�أنه يف حالة وجود عجز ف�إن
على اجلهة اتخاذ ما يلي :
�1 .1إعداد حم�ضر بالواقعة .
2 .2ت�سجيل العجز عهدة حتت التح�صيل من طرف املوظف .
اخلامتـة

	احلم ��د هلل الذي بنعمت ��ه تتم ال�صاحلات ،وال�شكر له �سبحان ��ه على توفيقه ب�أن
ي�س ��ر يل �إمت ��ام هذا املو�ضوع ،الذي كن ��ت �أمتنى دائم ًا �أن �أقدم ول ��و �شيئ ًا ي�سري ًا خلدمة
الإ�سالم وامل�سلمني ،فله املنة والف�ضل �سبحانه �أن ي�سر يل هذا حتى مت واحلمد هلل.
�إن نع ��م اهلل عظيم ��ة ،وف�ضله كب�ي�ر ،فن�س� ��أل اهلل �سبحانه �أن يوفقن ��ا �إىل �شكرها،
والعمل مبقت�ضاها ،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�ش ��رة الأموال العامة ذو �أهمي ��ة كبرية وم�س�ؤولي ��ة ج�سيمة ،فالقيام
عليه ��ا بالأمان ��ة والإح ��كام ،والدقة وال�ضبط� ،سب ��ب يف قوة الدولة املالي ��ة وقدرتها على
الوف ��اء مبتطلباتها واحتياجاتها ،وم�سايرته ��ا على النماء والتطور .ولقد خل�صت يف هذا
البحث �إىل النتائج التالية:
1 .1كل م ��ال ا�ستحق ��ه امل�سلم ��ون ومل يتعني مالك ��ه فهو من حقوق بي ��ت املال ،حيث
((( �سورة النمل ,الآية .19
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الدكتور  /عي�سى بن علي ع�سريي

يق ��وم بالإ�شراف عليه �إمام امل�سلمني �أو من ينيب ��ه ،وله توجيهه ح�سب امل�صالح
ال�شرعية .
2 .2الأم ��وال العام ��ة يف النظ ��ام هي الأم ��وال التي تخ�ض ��ع ملكيتها للدول ��ة �أو �أحد
�أ�شخا�صه ��ا املعنوي ��ة العام ��ة ،ويك ��ون للحاك ��م �أو من ينيب ��ه �سلط ��ة الإ�شراف
واملبا�شرة عليها .
3 .3كل دولة بحاجة ما�سة �إىل �إن�شاء جهات توكل لها مبا�شرة الأموال العامة ،وعن
طريقها يتم احلفظ والتعامل ،وال�ضبط والرقابة للأموال العامة .
4 .4تتن ��وع وتختلف املهام وامل�س�ؤوليات املوكلة للقائمني على مبا�شرة الأموال العامة
باختالف الأزمنة والتطورات احلادثة .
5 .5القائم�ي�ن على مبا�شرة الأموال العامة �أمناء خمل�صني ،يتميزون بالدقة وح�سن
ال�ضبط والقدرة احل�سابية .
6 .6تختل ��ف وظيفة مبا�ش ��رة الأموال العامة عن غريها م ��ن الوظائف الأخرى فلها
�شروط خا�صة فيمن يتوالها ،وعليه م�س�ؤوليات ولها مميزات تخ�صه .
التو�صيات :

�1 .1إع ��داد برام ��ج خا�صة ملن يتوىل مهم ��ة مبا�شرة الأموال العام ��ة ،تبني الأحكام
واالجراءات الالزمة لها ،وااللتزام ��ات وامل�س�ؤوليات ،وطرق اجلمع والتح�صيل
لكل عملية منها .
2 .2توفري برامج تقنية ذات حماية �أمنية عالية ،يتم عن طريقها الر�صد واحلفظ،
واملراجعة والتحقق ،وال�ضبط لكل ما يت�صل بالأموال العامة .

املراجع
1 .1الأحكام ال�سلطانية ،املاوردي  ،دار احلديث القاهرة .
�2 .2أ�سا�سي ��ات الإدارة العام ��ة يف اململكة العربية ال�سعودي ،ثامر مل ��وح املطريي  ،دار اللواء
للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ ـ 1987م .
3 .3حرم ��ة املال الع ��ام يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمي ��ة ،د .ح�سني ح�سني �شحات ��ه  ،دار الن�شر
للجامعات ،الطبعة الأوىل1420 ،هـ 1999 ،م .
4 .4زكاة الأ�سه ��م وال�سن ��دات والورق النقدي� ،صالح ال�س ��دالن  ،دار بلن�سية للن�شر والتوزيع،
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ .
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�5 .5سري �أعالم النبالء ،الذهبي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1422 ،هـ 2001 ،م .
�6 .6شع ��ب الإمي ��ان  ،البيهق ��ي ،مكتبة الر�ش ��د للن�شر والتوزي ��ع بالريا�ض بالتع ��اون مع الدار
ال�سلفية ببومباي بالهند  ،الطبعة الأوىل 1423 ،هـ  2003 -م .
�7 .7صحي ��ح م�سل ��م  ،حممد ف� ��ؤاد عبد الباق ��ي ،دار �إحياء الرتاث العرب ��ي  ،الطبعة الأوىل ،
1420هـ 1999 -م بريوت ،لبنان .
8 .8فت ��ح الباري يف �شرح �صحيح البخاري البن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو
الف�ض ��ل الع�سقالين النا�ش ��ر :دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتب ��ه و�أبوابه و�أحاديثه:
حمم ��د ف� ��ؤاد عب ��د الباقي ,ق ��ام ب�إخراج ��ه و�صححه و�أ�ش ��رف على طبعه :حم ��ب الدين
اخلطيب ,عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
9 .9الالئح ��ة التنفيذية لنظام وظائف مبا�شرة الأم ��وال العامة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )18/وتاريخ 1436 /2/23هـ .
1010الئحة اجلرد واملحا�سبة ال�صادرة من رئي�س ديوان املراقبة العامة .
1111ل�سان العرب ،ابن منظور  ،دار �صادر 2003 ،م .
1212مبادئ الفقه الإ�سالمي ،حممد يو�سف حنفي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة 2012م .
1313املدخ ��ل �إىل نظري ��ة االلتزام العامة يف الفق ��ه الإ�سالمي  ،م�صطفى �أحم ��د الزرقا  ،دار
القلم ،الطبعة الأوىل 1420 ،هـ 1999 ،م .
1414امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ،الفيومي  ،املكتبة العلمية ،بريوت .
1515املعجم الكبري ،الطرباين  ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة  ،الطبعة الثانية .
1616املعرفة والتاريخ� ،أبو يو�سف يعقوب الف�سوي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1401 ،2هـ .
1717امللكي ��ة يف ال�شريعة الإ�سالمي ��ة ،عبدال�سالم العبادي  ،مكتب ��ة الأق�صى ،الأردن ،الطبعة
الأوىل1975 ،م .
1818نظام اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1397/7/10هـ .
1919نظ ��ام وظائ ��ف مبا�ش ��رة الأم ��وال العام ��ة ،جري ��دة �أم الق ��رى ،الع ��دد  ،4577تاري ��خ
1436/10/15هـ .
2020النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ابن الأثري  ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م
 ،حتقيق طاهر �أحمد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي .
2121الو�سي ��ط يف �شرح القان ��ون املدين ،عبدالرزاق ال�سنه ��وري  ،دار الرتاث العربي ،بريوت،
1967م .
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تطبيقات نقدية إنشائية  
(دراسة نماذج من األجناس السردية)

الدكتور /مختار الفجاري
�أ�ستاذ الأدب والنقد امل�شارك بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
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خمتار الفجاري/ الدكتور

ملخ�ص باللغة العربية

 درا�سة مناذج م ��ن الأجنا�س ال�سردية حماول ��ة نقدية قامت على:تطبيق ��ات نقدية
 وهي،املنه ��ج الإن�شائ ��ي ال�سيما عل ��ى امل�صطلح ��ات الإجرائي ��ة الثالثة يف ذل ��ك املنهج
 وملّا كانت نظري ��ة الوظائف �أجنع املناهج الإن�شائية.""الوظيف ��ة" و"اخلطاب" واخلرب
 فقد �سعى البح ��ث �إىل تطبيق جزء من النظرية على،يف حتقي ��ق علمي ��ة الن�ص ال�سردي
: وهي مقاطع ال ميكن �أن حت ّلل مبعزل عن الزوج امل�صطلحي.مقاطع �سردية عربية قدمية
.خرب/خطاب
 ف�أما الهدف الرتبوي.وق ��د �سعى البحث �إىل حتقيق هدف تربوي �أوال وعلم ��ي ثانيا
ّ فقد
 واملثال التطبيقي يتنزل.و�ضح حقيقة م�صطلح ��ات نقدية من خالل �أمثلة تطبيقية
�ضم ��ن �صميم املناهج الرتبوية و�أما الهدف العلمي فقد �ساهم يف �إثارة �إ�شكاليات بحثية
نقدية وحاول �أن يقدم �أجوبة لها ال�سيما تلك التي تعلقت باجلمع بني الفل�سفة والق�صة �أو
التي تعلقت بالإ�شكال املع ��ريف بني املعتقد ال�صويف القائم على اتهام الألفاظ بالتق�صري
.وحتمية تلك الألفاظ غ�صبا عن الت�صوف
ملخ�ص باللغة االجنليزية

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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تطبيقات نقدية �إن�شائية درا�سة مناذج من الأجنا�س ال�سردية

مدخل نظري

تندرج ه ��ذه الدرا�سة �ضمن الر�ؤي ��ة النقدية املنبثقة ع ��ن ال�شكالنية .وهي تهدف،
كال�شكالني ��ة متام ��ا� ،إىل �إخ�ضاع الأدب للقواع ��د العلمية والقوان�ي�ن الفيزيائية املت�سمة
باحلتم ّي ��ة� ،إنها تتبنى منهجا يندرج �أ�سا�سا �ضم ��ن ما د�أب عليه ال�شكالن ّيون من حر�ص
على ا�ستبعاد املباحث التاريخ ّية والدرا�سات التي تتخذ الأدب مط ّية للبحث عن �أمور غري
�أدبي ��ة .وهي ،بتعبري �أكرث دقة ،درا�سة �إن�شائية م�ؤطرة ل�سانيا� ،إذ الر�أي عند جاكوب�سون
(� )Jacobsonأنّ الأدب مب ��ا �أ ّنه كالم� ،أي �أنّ ما ّدت ��ه الأ�سا�سية هي اللغة ،ف�إنّ الإن�شائية
جزء ال يتج ّز�أ من الل�سانيات ،والل�سانيات هي العلم اجلامع للبنى اللغو ّية(.)1
وق ��د وقع االختي ��ار على الأجنا� ��س ال�سردية القدمي ��ة لعدة م�ب�ررات� ،أهمها تهمي�ش
ال�سردي ��ة مبحث ��ا يف الرتاث النقدي القدمي .وه ��و ما يطرح ت�سا�ؤال عن م ��دى وعي نقادنا
القدام ��ى باجلن�س الأدب ��ي عموما وال�سردي على وجه اخل�صو�ص .ف� ��إذا �ألقينا نظرة على
�أه ��م م�صدرين اهتم ��ا ببع�ض الأجنا�س ال�سردي ��ة مثل املقامة �أو احلكاي ��ة ،ونق�صد طبعا
"�صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شاء" و"املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر" ،ف�إننا ال
ن ��كاد جند �أي ذك ��ر مل�صطلحات من قبيل "احلك ��ي" �أو "الق�ص" �أو �أي عب ��ارة ترجع �إىل
يتم ت�صنيف الأجنا�س ت�صنيفا
عامل ال�سرد ،ف�ضال عن غياب قيمة الكتابة الأدبية �إذ كان ّ
بخلفية �شفوية يرجعها �إىل �أمناط الكالم و�أق�سامه .فهل يا ترى كانت ال�سرديات يف القدمي
مطلوبة لغري ذاتها؟ هل كانت جمرد وعاء ملق�صدية غري فنية؟ ما هو حظ الفن الق�ص�صي
يف �إبداعنا الأدبي القدمي؟ تلك �أ�سئلة تربر تناولنا لهذا املو�ضوع بالذات دون غريه.
�أ ّم ��ا امل ��ادة املقدم ��ة يف هذا البحث فه ��ي �إىل التطبيقات النقدي ��ة �أقرب منها �إىل
التنظ�ي�ر ،و�إنْ فر�ض التنظري نف�سه يف البداي ��ة لل�ضرورة .وهي تبعا لذلك لي�ست حتليال
�شامال لهذه الن�صو�ص بل ه ��ي تطبيق لنظريات نقدية على الن�صو�ص الأدبية ال�سردية.
والف ��رق بني التحلي ��ل والتطبيق يكمن يف غاي ��ة كل منهما .فالتحلي ��ل غايته علمية حيث
يبا�ش ��ر الناقد الن�صو�ص مت�سلحا ب ��كل املناهج النقدية املمكن ��ة ،وي�سعى �إىل اعتماد ما
يتنا�س ��ب مع طبيعة الن�ص منها .يف ح�ي�ن ي�سعى مت�شي التطبيق �إىل غاية تعليمية متمثلة
يف تطبي ��ق منه ��ج نقدي واح ��د وتبيان جناعت ��ه ونقل ذل ��ك �إىل املتعلم�ي�ن .فالأولوية يف
التحلي ��ل للن� ��ص ،والأولوية يف التطبيق للمنهج .لذلك ال �سلطة مع التحليل �إال للن�ص فهو
((( للتع ّمق انظر كتاب "م�سائل الإن�شائية" .Questions de poétique, éd ; seuil, Paris, 1973
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الدكتور /خمتار الفجاري

ال ��ذي يفر�ض منهج ��ه ،وال �سلطة مع التطبي ��ق �إال للنظرية النقدية الت ��ي يح ّولها الناقد
�إىل املج ��ال املخربي للن�صو� ��ص .لهذا ال�سبب مل نقدم ن�صو�صا ذات بنية منتهية ومغلقة
للتحليل ،بل اخرتنا مقطوعات ر�أينا �أنها ت�ستجيب للنظرية املقرتحة للتطبيق.
والتطبي ��ق النقدي ملناهج الع�ص ��ر البنيوي خمتلفة جذريا عم ��ا حلقه من الع�صور
املعرفي ��ة ،فقد �س ��ادت فيه �سلطة الن�ص .ونزع النقد �إىل �ضب ��ط معايري تت�سم باحلتمية
ال�شكلي ��ة ،يف حماول ��ة لتحقيق علمي ��ة الأدب وردم الهوة ب�ي�ن العلوم الإن�ساني ��ة والعلوم
ال�صحيح ��ة .والتطبيق يف املجال العلمي دائما �أ�سه ��ل و�أو�ضح ملا يت�سم به من مو�ضوعية
ا�ستق�ل�ال ع ��ن الذاتي ��ة .لذلك تبدو ه ��ذه التطبيقات الن�صي ��ة قابلة للنجاع ��ة �أكرث من
تطبيقات القراءة والت�أويل حيث ترزح الن�صو�ص حتت �سلطة القارئ وذاتية الفهم.
وقد اخرتنا لهذه التطبيقات م�صطلحات الوظيفة( )Fonctionواخلطاب ()Récit
واخل�ب�ر( )Fableيف النظرية الإن�شائي ��ة ،وذلك لمِ َا لهذه امل�صطلح ��ات من �أهمية كربى
يف الدر� ��س النق ��دي احلديث .فهي حج ��ر الأ�سا�س يف املنهج الإن�شائي ال ��ذي يع ّد تطورا
لل�شكالنية ،ومظهرا من مظاهر الع�صر البنيوي .وكالعلوم متاما ،فمنطلق هذه املمار�سة
النقدي ��ة هو ال�شكل املادي ل�ل��أدب� ،إذ العلوم ،كل العلوم تنطلق من درا�سة ال�شكل املادي
ملو�ضوعه ��ا .واملفاهيم الثالثة املخت ��ارة �ضمن هذا التطبيق ،تتنزل يف �صميم هذا املنزع
العلم ��ي للنقد الأدب ��ي� ،إذ املمار�سة النقدية على الن�صو�ص ه ��ي الأداة املخربية للأدب.
ولذل ��ك ارت�أينا �أن نختار ه ��ذه امل�صطلحات الوظائفية الواردة ل ��دى كل من روالن بارت
( )Barthesوجاكوب�س ��ون ( )Jacobsonوت ��ودروف ( )Todorovوغريه ��م م ��ن رواد
املدر�س ��ة الإن�شائي ��ة املنبثقة عن ال�شكالني ��ة .فما هو تعريف ه ��ذه امل�صطلحات املنتقاة
لهذه املمار�سة النقدية؟
ـ التعريف بامل�صطلحات واملفاهيم املطبقة:

 1ـ الوظائف الركنية والوظائف الفرعية عند روالن بارت

ّ
نف�ضل هنا �أن نورد الن�ص الأ�صلي الذي �ضبط فيه بارت هذين النوعني من الوظائف وذلك
من باب الدقة وال�صرامة املنهجيتني ،وبعيدا عن الرتجمة ،وما ميكن �أن تت�سبب فيه من انزياح
�أو حتويل �أو حتريف .يقول بارت يف كتابه" :مدخل �إىل حتليل بنيوي للن�صو�ص ال�سردية"
"لكي ن�ست�أنف ق�سم الوظائف ف�إنّ ما نالحظه هو �أنّ وحدات تلك الوظائف لي�ست
له ��ا نف�س "الأهم ّي ��ة" .من امل�ؤك ��د �أنّ بع�ضها يت�ضم ��ن وظائف ركني ��ة حقيقية للخطاب
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 يف ح�ي�ن �أن بع�ضها الآخر لي�س ل ��ه �إ ّال "تعبيئة" الف�ضاء،)ال�س ��ردي (�أو جزيئ ��ة �سرد ّية
،) لن�سمي الأوىل وظائف ركنية (�أو �ألباب:ال�س ��ردي الذي يف�صل بني الوظائ ��ف الركن ّية
 لك ��ي تكون وظيفة ما ركن ّي ًة ينبغي.ون�سم ��ي الثانية يف �ضوء طبيعتها التكميلية حم ّفزات
عل ��ى احل ��دث الذي ترجع �إليه تلك الوظيفة �أن يفت ��ح (�أو مي�سك �أو يغلق) تبادل ّية حركة
 ف�إذا رنّ الهتف، وبعب ��ارة �أدق �إن الوظيفة الركنية حتل �شكا م ��ا.مقنع ��ة داخ ��ل احلكاية
 وهو ما يجعلنا �أما.مثال يف جزئية �سردية فمن املمكن �أن جنيب ومن املمكن �أن ال جنيب
 ف�إذا �أتينا بوظيفة ركنية ثانية بعد الأوىل.�إمكانية الزج باحلكاية يف اجتاهني مت�ضادين
." وبوند �أجاب...  "رن الهاتف:.انتهى ال�شك
عل ��ى العك�س من ذلك فب�ي�ن وظيفتني ركن ّيتني هناك دائما امكانية دمج بيانات فرعية
 �أي يف الف�ضاء الذي،لب ما �أو لب �آخر دون �أن حتدث خلال يف الطبيعة التبادلية
ّ تتجمع حول
 فهذا الف�ضاء ميكن �أن يمُلأ متاما بكتل �أحداثية."يف�صل بني "رن الهاتف" و "بوند �أجاب
. )1("... �إلخ، ثم رفع ال�سماعة وو�ضع �سيجارته،�أو و�صفية مثل "توجه بوند نحو مكتبه
يع ��رف ب ��ارت "الوظائف" يف ه ��ذا الن�ص املقتطف م ��ن كتابه «مدخ ��ل �إىل حتليل
: ويق� � ّدم لذلك كتلة م ��ن امل�صطلح ��ات وي�صنفها �صنفني.»بني ��وي للن�صو� ��ص ال�سردية
) وم�صطلحاتFonctions cardinals( "م�صطلحات �أ�ص ��ول وي�سميها "وظائف ركني ��ة
 ويقدم لتعري ��ف كل �صنف منها جمموعة. )Fonctions subsidiaires(فروع وي�سميه ��ا
 ثم ينه ��ي ن�صه بتقدمي مثال تطبيقي �س ��ردي لتو�ضيح تعريفاته.م ��ن م�صطلحات توابع
: وقد ورد تعريفه هذا كما يلي.النظرية
(1)

«Pour reprendre la classe des Fonctions, ses unités n'ont pas toutes la même «importance»; 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 secondes, eu égard à leur nature complétive, des catalyses. Pour qu'une fonction soit cardinale, 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 possible 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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•الوظائف الركنية :ح ّددها من خالل جمموعة من ال�صفات التالية:
•هي ركنية ( )cardinalesعليها يقوم عماد �أية وحدة �أو بنية �سردية ،مبعنى �أنها
�أعمدة تلك الوحدة وركائزها التي �إذا حذفت �إحداها ُد ّمرت البنية ال�سردية.
لب ( )noyauxوالعبارة وردت مرادفة لعبارة ركنية
•هي ٌّ
•هي مفا�صل ( )charnièresالوحدة ال�سردية .وهي مبثابة املفا�صل الرئي�سة.
•الوظائف الفرعية :حددها �أي�ضا من خالل جمموعة من ال�صفات التالية:
•هي فرعية ( )subsidiairesواال�ستغناء عنها ال يد ّمر الوحدة �أو البنية ال�سردية.
ومدعمة لها
•هي جمموعة حم ِّفزة  des catalysesللبنية ال�سردية ّ
•هي جمموعة مت ّممة  complétiveللبنية ال�سردية
•ه ��ي متلأ ُ remplirالف�ضاء ال�سردي ،وهي احلال ��ة الوحيدة التي عبرّ بها
عن هذه الوظائف با�ستعمال �صيغة الفعل.
فالوظائ ��ف الفرعية ،من خالل هذا التعريف ،لي�ست ح�ش ��وا �سرديا كما يتبادر �إىل
الذه ��ن ،و�إمنا ه ��ي نوع من الرتف ال�سردي الذي يرثي الأدبي ��ة ،ويعطي لل�سردية ماهية
خا�صة ،كما �سرنى �أثناء التطبيق .فهل ميكن �أن ن�صوغ فر�ضية يف هذا امل�ستوى ،لنقول:
�إن الأجنا� ��س ال�سردي ��ة بق ��در ما تتطور ،مت�ل��أ ن�صو�صه ��ا بالوظائف الفرعي ��ة للإثراء
واجلمالية؟
يقدم بارت بع ��د ذلك مثاال تطبيقيا لتو�ضيح التحدي ��دات النظرية لهذه الوظائف.
فقد �أورد يف �آخر هذا الن�ص اجلزيئيتني ال�سرديتني التالتني:
• رنّ الهاتف  ........وبوند �أجاب
وتوجه �إىل مكتب ��ه ،و�ضع �سيجارته ،ثم رفع
•رنّ الهات ��ف ،خ ��رج بوند من غرفته ّ
ال�سماعة و�أجاب� ،إلخ...
وبالنظر �إىل هذا املثال ،جتدر املالحظة �أن اجلزيئة ال�سردية ()fragment de récit
الأوىل ،وم ��ن خالل قيا�سها على اجلزيئة الفيزيائية ،ه ��ي البنية الأ�صغر �سرديا التي ال
تتج� � ّز�أ .وب ��ارت ي�ؤ ّكد �أنها تلك التي تتك ��ون من وظيفتني ركنيتني يف احل ��د الأدنى ،فهي
الوح ��دة ال�سردي ��ة الدنيا التي ال ميكن جتزئتها �أو اختزاله ��ا ،لأن جتزئتها تدمر البنية.
�أم ��ا اجلزئية ال�سردية الثانية فقد متططت مبا �أ�ضي ��ف بني مكوين اجلزيئة الأوىل .وما
�أ�ضي ��ف ّ
ومطط ال�س ��ر َد هو املعبرَّ عنها ا�صطالحيا عند ب ��ارت بالوظائف الفرعية .وهي
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وظائ ��ف ميكن التخلي عنها لأن �إ�سقاطها م ��ن ال�سرد ال ُيخ ّل ب�أركان ال�سرد ،كما ذكرنا،
ولكن ذلك التخلي ي�ؤ ّدي �إىل �إ�ضعاف القيمة الفنية للأثر ال�سردي ،لأن �أ�سا�س اجلمالية
ال�سردي ��ة هي التو�سع يف الو�صف .فالتخلي يتم� ،إذن ،ملقا�صد �أخرى غري فنية .قد تكون
تل ��ك املقا�صد الإقن ��اع �أو �سرعة الت�أثري وحفظ الن�ص يف الذاك ��رة ال�شعبية .وهذا يدعم
فر�ضية �أن يكون االكتفاء بالوظائف الركنية هو �سمة �سردية �شفوية بالأ�سا�س نزعت �إىل
االقت�ضاب وت�سربت بحكم التنا�ص �إىل الأجنا�س املكتوبة زمن ن�ش�أة الكتابة.
ه ��ذه الفر�ضية جتد ت�أكيدها من عدمه حني ننظر يف العالقة بني الوظائف الركنية
املكت�شفة حديثا والأجنا�س الأدبية القدمية� ،سواء تلك التي �سادت يف الع�صر ال�شفوي �أم
التي ن�ش�أت يف بداية الع�صر الكتابي.
 2ــ يف العالقة بني الوظائف الركنية و�سمة الإيجاز يف الكالم
�أ ـ يف العالقة الأجنا�سية بني املثل واملماثلة البيانية.

يحمل املثل اخلرايف �أو احليواين الذي �سنختار منه مناذج للتطبيق �سمات �أجنا�سية خا�صة
مب ��ا ي�سمى الأجنا� ��س الب�سيط ��ة �أو املقت�ضب ��ة (� )les formes brèvesأو املن�سي ��ة مثل الأحاجي
والطال�س ��م والنوادر والألغاز واملث ��ل ال�سائر )1(...ومن �أبرز تلك ال�سمات �سمة الإيجاز واالكتفاء
بالوظائف الركنية دون الفرعية .و ُتعترب �سمة الإيجاز يف الكالم �أداة اخلطاب لرت�سيخ الكالم يف
الذاكرة .وهي �سمة فر�ضها االب�ستيمي ال�شفوي ور�سخها يف كل الأجنا�س الأدبية القدمية ال�سيما
املثل اخلرايف �أو الذي د�أبنا على ت�سميته باحلكاية امل َثلية .وقد اكت�سب هذا املثل �سمة االقت�ضاب
م ��ن املثل ال�سائ ��ر .وهذا الأخري اكت�س ��ب ال�سمة نف�سها م ��ن ن�ص ُم ِنجب �أكرث من ��ه اقت�ضابا هو
ال�صورة البيانية .ومل تكن تلك هي ال�سمة الوحيدة التي انحدرت من ال�صورة البيانية ،وا�ستمرت
يف خمتل ��ف الأجنا�س املقت�ضب ��ة ،بل جند �أي�ضا �سمتي امل�شابهة واملماثل ��ة .وهذا ما يجعلنا نقول
قيا�س ��ا� :إذا كانت اال�ستعارة ،كما يقول نقاد ال�شع ��ر ،هي �أ�سطورة موجزة كل الإيجاز ،ف�إن املثل
التو�سع.
مو�سعة كل ّ
عموما واملثل اخلرايف على وجه اخل�صو�ص هو ا�ستعارة ّ
فاملث ��ل يف وج ��ه م ��ن وجوهه الأجنا�سي ��ة ن�ش�أ عن �سم ��ة املماثلة الكامن ��ة يف ال�صور
البياني ��ة البالغي ��ة ال�سيما الت�شبي ��ه واال�ستعارة .ب ��ل �إن املماثلة مل تع ��رف و�ضوحها �إال
((( لالطالع على خمتلف هذه الأجنا�س املهم�شة واملقت�ضبة يراجع كتاب

Montandon: les formes brèves, édition Hachette, collection contours littéraires,
Paris, 1992, p5.
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عندما تطورت وانتقلت م ��ن الكلمة �إىل اجلملة ،ومنها �إىل الن�صو�ص وخا�صة ال�سردية.
ه ��ذا ما ي�ؤكده عبد القاهر ،فيذهب �إىل �أن امل�شابه ��ة احلقيقية هي املماثلة� ،أي االبتعاد
ع ��ن الت�شبيه ال�صريح من خالل تكثيف الكالم وتنويع ��ه .يقول" :ينبغي �أن تعلم �أنّ املثل
احلقيق ��ي والذي هو الأوىل ب�أن ي�سم ��ى متثيال لبعده عن الت�شبي ��ه الظاهر ال�صريح ،ما
جتده ال يح�صل لك �إال من جملة من الكالم �أو جملتني �أو �أكرث حتى �إن الت�شبيه ك ّلما كان
()1
عقليا حم�ضا كانت احلاجة �إليه �أكرث"
فاملث ��ل يبد�أ عند اجلرجاين من حيث ينتهي الت�شبيه البالغي �أو بالأحرى يبد�أ املثل
م ��ن الت�شبيه ال�ضمني ،لأن املق�ص ��ود باملثل العقلي عند اجلرجاين هو الت�شبيه ال�ضمني.
وعندم ��ا ندقق النظر يف هذا الت�شبيه جنده وثيق ال�صل ��ة با َمل َث ٌل ( )Proverbeوبالرجوع
�إىل املعادل ��ة الريا�ضية ف� ��إن الت�شبيه يف نهاية الأمر مثل �سائ ��ر يف طريقه �إىل التظهري،
فالت�شبي ��ه ال�ضمن ��ي حكمة واحلكمة مث ٌل� ،إذن الت�شبيه ال�ضمن ��ي َم َث ٌل .ودليل ذلك هو �أن
�سم ��ة املماثلة واملقاي�سة ثاوية يف كل من احلكمة واملث ��ل والعالقة بينهما يف غاية املتانة.
ونكتفي بتقدمي بيت �أبي فرا�س امل�شهور دليل على ذلك:
()2
� �س �ي ��ذك ��رين ق ��وم ��ي �إذا ج� ��د ج��ده��م
ويف ال�ل�ي�ل��ة ال�ظ�ل�م��اء يفتقد ال �ب��در
ففي ال�شطر الثاين من البيت دليل وا�ضح على رحلة الت�أويل التي �ستو ّلد املثل من رحم
الت�شبي ��ه ،ف�إذا بالعالقة بني البالغ ��ة والأجنا�س الأدبية لي�ست فق ��ط يف �أ�ساليب التعبري،
كما ذهب �إىل ذلك نقاد الرتاث ،بل �أي�ضا يف ال�سمات الأجنا�سية والتنا�سل والتنا�ص ،كما
يو�ضح ��ه النق ��د احلديث .فاملثل� ،إذن ،ي�سري ب�ي�ن َم َعا ِر ِ�ض الت�أويل يحم ��ل جينات منجبه،
بل ي ��رث عنه �سلوك التخفي واالقت�ضاب .فقولنا" :رج ��ع بخفي حنني" لي�س �سوى ت�ضمني
مل�شابه ��ة العائد من �سفر خايل الوفا�ض بحنني .وبدل التمادي يف الهذر والوقوع يف احل�شو
وتو�ضي ��ح �أركان الت�شبي ��ه مبا يف ذل ��ك الأداة ،ف�إن قوانني الف�صاحة دفع ��ت �إىل التق�صري
"م ْث َل" نف�سه ��ا لتح ّل حم ّل الأداة يف
بالرغ ��م من وقوعها يف الغمو� ��ض .ولعل تطويع عبارة ِ
الت�شبيه خري دليل على هذه "اجلينة" بني املثل اخلرايف باعتباره متثيال �سرديا ،والت�شبيه
باعتب ��اره �صورة بيانية .وهكذا فكل ه ��ذه العالقات التاريخية جعل ��ت الت�شبيه واال�ستعارة
واملثل تنتمي جميعا لهوية تنا�صية واحدة من �سماتها التخفي واالقت�ضاب.
((( عبد القاهر اجلرجاين� :أ�سرار البالغة ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،د ت� ،ص.87
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و�إذا كان ��ت �أغل ��ب املقاطع املختارة للتطبيق ترجع جلن� ��س املثل اخلرايف حيث يكون
احلي ��وان متثيال ذا ج ��ذور ت�شبيهية للإن�س ��ان وترميزا ا�ستعاريا عليه ،ف� ��إن مثل الرجل
اله ��ارب م ��ن املوت ينتم ��ي �إىل الفرع الآخر من �أن ��واع اخلطاب يف كليل ��ة ودمنة امل�ش ّكلة
م ��ن ف�سيف�سائي ��ة �أجنا�سية من�صه ��رة داخل جن�س كبري بجيم تاجي ��ة( .)1وهذا النوع هو
الأمثولة� .إذ يت�ضمن الكتاب� ،إىل جانب الأمثال اخلرافية� ،أمثوالت حيث يتح ّول ،ب�أ�سلوب
الكناية ،حال �إن�سان �سابق �إىل متثيل حال �إن�سان الحق )2(.و�إذا كان املثل اخلرايف ت�شبيها
ممطط ��ا ومنقوال من الو�ضع البالغ ��ي �إىل الو�ضع ال�سردي ،ف� ��إن الأمثولة كناية عرفت
التمطي ��ط نف�سه واالنتق ��ال عينه .وهكذا فاملثل اخلرايف انحدر م ��ن الت�شبيه واال�ستعارة
يف ح�ي�ن انح ��درت الأمثولة م ��ن الكناي ��ة� ،إذ "الكناية تتفاوت �إىل تعري� ��ض وتلويح ورمز
و�إ�ش ��ارة( )...والتلوي ��ح هو �أن ت�شري �إىل غريك عن بعد ،و�إال ف�إن كان فيها نوع من خفاء
()3
فاملنا�سب �أن ت�سمى رمزا ،لأن الرمز �أن ت�شري �إىل قريب منك على �سبيل اخلفية"
ب ـ �سمة الإيجاز وعالقتها بالوظائف الركنية

�سمة الإيجاز �أو االقت�ضاب هي الأهم بالن�سبة �إىل �سياق هذا البحث ،لأنها هي التي
�أردناه ��ا �أن تك ��ون املنطلق يف تطبيق نظرية الوظائف الركني ��ة احلديثة .وهي ،للتذكري،
ال�سم ��ة التي ورثتها الأمث ��ال الأدبية عن مكونات البيان البالغي .وهي �سمة م�شرتكة بني
كل الأمث ��ال يف كليل ��ة ودمنة ال�سيما تلك التي اخرتناها للتطبي ��ق� .إنها �سمة موروثة عرب
�سل�سل ��ة ت�صع ��د اىل البيان مبعن ��اه البالغي ت�شبيه ��ا وا�ستعارة وكناي ��ة ومنهما �إىل املثل
ال�سائر لت�ستقر يف املثل املطط �إىل ن�ص �سردي �أكرث طوال ن�سبيا.
بل �إن املثل ال�سائر اكت�سب �صفة ال�سري تلك واالنت�شار ال�سريع على �أل�سنة الب�شر من
�صفة الإيجاز .ولعل م َث َل ْي ا َمل َث ِلْ �" :أ�سيرَ من مثل" و"�أ ْوجز من مثل" خري دليل على التكامل
((( لك ��ي متيز اللغ ��ة الفرن�سية بني البني ��ة الأكرب التي حتتوي بن ��ى �صغرى داخلها اعتم ��دت احلرف الكبري
( )lettre majusculeللتعبري عن البنية الأكرب وتعتمد احلرف ال�صغري ( )lettre minusculeللتعبري
ع ��ن البنى ال�صغرى الثاوية داخل البنية الكربى .وق ��د د�أبنا للتعبري عن ذلك باللغة العربية على اعتماد
�صف ��ة الت ��اج ،فنقول ك ��ذا بحرف الت ��اج �أو بحرف تاج ��ي .وهذا االختي ��ار العربي د�أبنا علي ��ه منذ بحث
الدكتوراه وكان باقرتاح من الأ�ستاذ عبد املجيد ال�شريف.
((( جت ��در الإ�ش ��ارة هنا �إىل �أن فرج ب ��ن رم�ضان يف كتابه "الأدب العربي الق ��دمي ونظرية الأجنا�س" ال مييز بني
املثل اخلرايف والأمثولة م�سايرة ملا هو �سائد عند ابن املقفع الذي جعل كل هذه الأ�صناف املثلية حتت م�سمى
واح ��د ه ��و "املثل" ،وال�سبب هو انعدام الوعي بق�ضية الأجنا�س وعدم التفكري فيها لذاتها يف عهد ابن املقفع.
ولذلك فابن املقفع معذور وفرج بن رم�ضان حمجوج وال نراه حمقا يف ذلك .يراجع الكتاب� ،ص .117
(((	اخلطيب القزويني :الإي�ضاح يف علوم البالغة� ،ص.485
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ب�ي�ن �صفتي الإيجاز واالنت�شار .والتعاب�ي�ر ك ّلما قلت ُحفظت وكانت �أل�صق بالأذهان .قال
�إبراهي ��م النظ ��ام" :يجتم ��ع يف املثل �أربعة ال جتتم ��ع يف غريه من ال ��كالم� :إيجاز اللفظ
و�إ�صابة املعنى وح�س ��ن الت�شبيه وجودة الكناية .فهو نهاية البالغة .وقال ابن املقفع� :إذا
ُجع ��ل الكالم مثال كان �أو�ضح للمنط ��ق و�آ َنقَ لل�سمع و�أو�سع ل�شع ��وب احلديث"( )1وهو ما
د�أب ��ت عليه الأجنا�س ذات املق�ص ��د الإقناعي والتوا�صلي �أكرث م ��ن الأجنا�س ذات البعد
الفني واجلمايل.
كما حدد امليداين مك ّونات ثالثة للمثل مل يذكر بينها املك ّون ال�سردي .وهذه املك ّونات
الثالث ��ة هي :املك� � ّون البياين(،الت�شبي ��ه واملماثلة) واملك� � ّون الرتكيبي (�إيج ��از التعبري)
يرجح حتييد املق�ص ��د الفني الق�ص�صي
واملك� � ّون الداليل (�إ�صاب ��ة املعنى) .وهو حتديد ّ
يف الن�صو� ��ص ال�سردي ��ة القدمية .بل هذا ما يربر حديثنا ع ��ن العالقة بني �سمة الإيجاز
يف ال ��كالم الرتاثية والوظائف الركنية ذات املرجع ال�سردي يف النقد الأوروبي احلديث.
فغي ��اب التن ّبه له ��ذه الوظائف يف الرتاث �سبب ��ه عدم اعتبار املك ��ون ال�سردي عامال من
عوامل فن الكالم يف الرتاث النقدي القدمي.
وه ��ذا مل يكن عند امليداين فقط ،ب ��ل كان موقف �أكرب نقاد النرث يف الرتاث ،و�شمل
�أكرث الن�صو�ص الت�صاقا بالبنية ال�سردية كاملقامة .فابن الأثري مثال "مل يتفطن �إىل بنية
املقامة ال�سردية ،فهو يختزل املقامات كلها يف �أمنوذج حمدود للغاية )2(".واملوقف نف�سه
تقريبا يرتدد مع القلق�شندي .فرغم �أنه عاب على ابن الأثري ازدراءه للمقامة واحلط من
قيمته ��ا الأدبية � ،اّإل �أنه مل يذكر �شيئا عن البعد الفني الق�ص�صي للمقامات )3(.فالرتاث
النق ��دي اكتفى بال�صياغة اللغوية للن�صو� ��ص ال�سردية .واالقت�ضاب ،باعتباره مق ّوما من
مقومات تلك ال�صياغة ،وجد لديهم اهتماما ،ال�سيما يف الأمثال.
�ضمن هذا ال�سياق �ضبط امل�ست�شرق بال�شار للمثل خا�صيتني :الأوىل تركيبية وتتمثل
يف االقت�ضاب والإيجاز والثانية وظائفية وتتمثل يف ت�أدية قيمة �أخالقية دون ت�أدية الفن،
يف�سر ا�ستمرار تهمي�ش هذا اجلن�س وعدم العمل عل ��ى جتني�سه �أو درا�سة �آليات
وه ��و م ��ا ّ
َ
�إنتاجه �إىل حد الآن .ذلك �أنّ "وجود ال�صيغ املثلية منذ القرن ال�ساد�س امليالدي �أمر ثابت
يف الع ��امل العربي �سواء �أكان املق�صود مثال �أم حكمة �أم �أقواال م�أثورة ،ف�إنّ ال�صفة الأ�سا�سية
((( ذكره امليداين يف "جممع الأمثال ،حتقيق حممد �أبي الف�ضل ،دار اجليل ،بريوت ،1996 ،ج� ،1ص.7
((( �ضياء الكعبي :ال�سرد العربي القدمي :الأن�ساق الثقافية و�إ�شكاليات الت�أويل� ،ص .386
(((	القلق�شندي� :صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شاء ،ج� ،14ص .125
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ه ��ي ال�شكل التعب�ي�ري املوجز ،ثم ي�أتي بعد ذل ��ك املغزى الأخالقي والقيم ��ة التهذيبية()...
()1
والظاهر �أن هذا امليل �إىل ال�صيغ املقت�ضبة غائ�ص حتى �أعماق الروح العربية".
�أ ّم ��ا ال�س ّكاكي فقد بني �أنّ "الإيجاز ه ��و �أداة املق�صود من الكالم ب�أقل من عبارات
()3
متعارف الأو�ساط"( )2وهو �أي�ضا "ت�أدية �أ�صل املراد بلفظ م�ساو له �أو زائد عليه لفائدة"
وهك ��ذا تكون الوظائف الركني ��ة جينة تنا�صية مدركة بالتحلي ��ل الإن�شائي ومعربة داخل
نظ ��ام ال�س ��رد القدمي عن م�ب�ررات وج ��وده( . )ses raisons d’êtreفكيف تقدم نظرية
الوظائف تف�سريا لهذه التقنية ال�سردية؟
ريثم ��ا ن�ؤكد ذل ��ك بالتطبيق ،ننته ��ي ل�صياغة م�ص ��ادرة بحثية ،يف ه ��ذا امل�ستوى،
مفاده ��ا �أنّ كل ن�ص �سردي مهما كانت لغته �أو مهما كانت طبيعته ،ال يخلو من الوظائف
الركني ��ة .فهي �إذن ،قانون يت�سم ب�صفة التعمي ��م العلمي على الظاهرة ال�سردية عموما،
وهي �أداة الإيجاز واالقت�ضاب يف الن�صو�ص ال�سردية .كما �أن نظرية الوظائف يف املرجع
الإن�شائ ��ي هي مبثاب ��ة الروح التي ُتب ��ثّ يف العمل الفني� ،إنه ��ا روح "اخلطاب" يف �إعادة
�صياغة "اخلرب" وفق ر�ؤية �سردية مع ّينه� ،أو بالأحرى هي �أداة االختزال التي ي�صنع بها
املبدع عامله/عمله الفني بكل دقة.
 3ـ ثنائية اخلرب واخلطاب عند الإن�شائيني

جت ��در املالحظ ��ة بداية� ،أن ن�ش� ��أة امل�صطلحني تع ��ود �إىل ال�شكالني�ي�ن الأوائل ومع
توم�شفي�سك ��ي( )Tomachevskiحتدي ��دا ،وذل ��ك منذ �سن ��ة  .1925فه ��و �أول من و�ضع
للخ�ب�ر م�صطلح  Fableوللخطاب  Sujetالذي ال يعني اخلطاب بقدر ما يعني ال�صياغة
الفني ��ة للعم ��ل الروائي .فقد ورد لدى ال�شكالنيني عموم ��ا �أن اخلرب هو و�صف للأحداث
مبعنى �أنه املادة الأولية ل�صياغة ال�شكل الفني �أما اخلطاب فهو بناء فني خا�ضع لقواعد
�صارم ��ة وحتمية )4(.وعلى من ��وال توم�شفي�سكي ن�سج الالحق ��ون ،وا�ستغرق ذلك تالحق
((( رجي�س بال�شري :تاريخ الأدب العربي ،ترجمة �إبراهيم الكيالين ،الدار التون�سية للن�شر ،ط ،1986 ،1ج� ،1ص .152
((( ذكره القزويني :الإي�ضاح يف علوم البالغة � ،ص .297
(((	املرجع ال�سابق� ،ص.298
« 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 امتداد ن�صف قرن تقريبا ،اتفقوا خالله على ال�شكل الثنائي
واختلفوا يف الت�سميات.
كم ��ا جتدر املالحظ ��ة �أي�ض ��ا �أن ترجمة امل�صطلح�ي�ن �إىل اللغة العربي ��ة بـ"اخلرب"
و"اخلطاب" تبقى هي الأف�ض ��ل بالرغم من امل�شاكل الكثرية التي تثريها هذه الرتجمة.
فعل ��ى امل�ست ��وى لغة املن�ش� ��أ مل يتفق النقاد ح ��ول م�صطلحني موحدين �س ��واء �أكان الأمر
داخل اللغة الفرن�سية �أم يف اللغات الأوروبية كلها.
والر�سم التايل يثبت مدى اختالف امل� ّؤ�س�سني الغربيني يف هذه الثنائية امل�صطلحية:

الر�سم
م ��ع العلم �أن روالن بارت اختار ثنائي ��ة  Fable et Récitوهو بذلك يزيد اختالفا مع
النقاد الذين جمعهم اجلدول .ولكن ما �سبب ذلك االختالف؟
()1

Philippe Sohet : Images de récits, Presses de l’université de Québec, p 42
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�أ ـ اخلرب

بالن�سبة �إىل م�صطلح  Fableاعتمدنا ترجمة توفيق بكار له بـ"اخلرب" ،مع العلم
�أن الرتجم ��ة الر�سمية واملتعارف عليها لعب ��ارة  Fableهي احلكاية ال�شعبية �أو اخلرافة،
ولك ��ن مظاهر التبا�س ��ه مل تكن فقط يف الرتجمة ،بل يف من�شئ ��ه وحلظات ت�شكله �أي�ضا.
فجمي ��ع الذين حاول ��وا نقل العب ��ارة من جمال ا�ستعماله ��ا اللغوي الع ��ادي �إىل جمالها
اال�صطالحي ،تراوحوا بني  Histoireو  .Fableوامل�صطلحان مرتادفان نوعا من الرتادف
�إال �أنّ امل�صطل ��ح الأول فيه ا�شرتاك معنيني :هم ��ا التاريخ واحلكاية ،وهو ما ينقله ن�سبيا
م ��ن جمال ال�ت�رادف اللغوي �إىل جمال اال�شرتاك .ومربر العالق ��ة بينهما هو �أن التاريخ
يف نهاي ��ة املطاف ه ��و رواية للأحداث ،واحلكاية هي نوع من �س ��رد للتاريخ .وهذا مبعث
لالختالف يف اختيار امل�صطلح املنا�سب للتعبري عما اخرتنا له م�صطلح "اخلرب".
من جهة �أخرى جند الإ�سباين قار�سيا الندا( ) )Garcia Landaقد اختار عبارة �ac
 ciónالتي تدل على معنى احلدث ( )actionولي�س مبعنى "العمل" ( .)Travailوما ذهب
�إليه ي�ؤكد عدم االتفاق مع الآخرين �شكليا ،ويف نف�س الوقت تحُ ْ ِد ُث القلق نف�سه دالليا ،لمِ ا
حتمل ��ه الكلمة من ا�شرتاك ظاهر �أي�ضا � .أ ّما الأملاين �س َتيرْ ل ( )Stierleف�إنه ال مييز بني
اخلرب واخلطاب وجمع م�صطلحي "حدث" ( )Geschehenو"تاريخ" ()Geschichte
يف خانة التعبري عما نعنيه بـ"اخلرب".
وخال�ص ��ة الق ��ول� :إنّ م�صطلح "خرب" يف ال�سرديات احلديث ��ة يت�سم ب�إ�شكال داليل
ال يف و�ض ��ع الرتجم ��ة فح�سب ب ��ل يف م�ستوى �إن�شائه وتكوين ��ه .وبالنظر �إىل خمتلف هذه
التحدي ��دات نق ّر ب�شيء من االح�ت�راز� ،أنّ "اخلرب" هو مفهوم يتح ّدد من خالل التداخل
ب�ي�ن �أربع ��ة مكونات ،وهي الأح ��داث واحلكي والتاري ��خ والواقع� .إنه تل ��ك الأحداث التي
يجمعها ال�سارد من الواقع �أو التاريخ ويجمعها بطريقة ما ،ق�صد تهيئتها لبنائه ال�سردي.
والر�سم التايل يك�شف حقيقة "اخلرب" وعالقته بالواقع والأحداث وتهيئتها ليتوالها
"اخلطاب" بال�صياغة النهائية:
()1

((( توفي ��ق بكار :ق�ص�صيات عربية ،والكتاب تطبيقات �إن�شائية على ن�صو�ص �سردية لذلك وردت الرتجمات
يف �أغل ��ب ال�صفحات تقريب ��ا .والكتاب يف اال�صل درو� ��س قدّمت لنا �شهادة الدرا�س ��ات العليا يف املناهج
احلديثة �سنة  1989بكلية الآداب مبنوبة ـ تون�س.
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الر�سم 2
فـ«اخل�ب�ر» و«اخلط ��اب» م ��ن خالل ه ��ذا الر�سم هم ��ا يف عالقة تب ��ادل للأحداث.
والأح ��داث يف رحلة �صياغة متتد عل ��ى مرحلتني :الأوىل مع اخلرب والثانية وهي النهائية
م ��ع اخلطاب .تنطل ��ق الأحداث مع اخلرب من حيث انتظامه ��ا الزمني اخلطي يف الواقع
املعي�ش وتنتهي �إىل نوع من انتخاب ( )Sélectionجمموعة من الأحداث .ثم ت�ستقر تلك
الأحداث املنتخبة نهائيا يف رحلة اخلطاب حيث تخ�ضع لعملية �إعادة التنظيم .فاخلرب،
�إذن ،ه ��و جمموعة الأحداث يف مظهرها الوقائع ��ي بعد �أن يقوم الراوي باختيارها وقبل
�أن ينتظمه ��ا وي�صوغه ��ا يف اخلط ��اب وبه� .أو بالأح ��رى ،هو جمموعة الأح ��داث املنتقاة
واملتح ّول ��ة من مرحلة الأحداث الواقعية �إىل مرحلة احلكاية/اخلرب .وهي مرحلة �سابقة
ملرحلة ال�صياغة الفنية النهائية للرواية.
ب ــ اخلطاب

«اخلط ��اب» ( )Récitه ��و �أي�ض ��ا م ��ن ترجم ��ة �أ�ستاذنا املرح ��وم توفيق ب ��كار .وهو
ال�صياغ ��ة الفني ��ة والهند�س ��ة ال�سردية التي تنق ��ل الأحداث من عامل اخل�ب�ر �إىل العامل
الروائ ��ي .اخلط ��اب خلق �إن�شائي و�إع ��ادة �إخراج للحياة اخلارجي ��ة �إىل حياة داخلية يف
زمن خا�ص وعالقات خا�صة بني ال�شخو�ص والأمكنة وخمتلف العنا�صر الروائية
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وبالع ��ودة �إىل الر�س ��م الأول جن ��د �أن ما وقع م ��ع اخلرب ان�سحب عل ��ى اخلطاب .فقد
اختل ��ف النقاد الغربي ��ون �أي�ضا يف اختي ��ار امل�صطلح املنا�سب له .فهناك م ��ن اختار Récit
وهن ��اك م ��ن ف�ضل  Discoursوبع�ضه ��م رجح  . Sujetلكن املالحظ ��ة اجلديرة بالذكر هي
أح�سوا
�أن البع� ��ض ال�سيم ��ا الإ�سباين غار�سي ��ا والأملاين �ستايرل واالنقليزي ب ��ال( )Balقد � ّ
بالطابع الإ�شكايل للم�صطلح فف�ضلوا تقدمي فر�ض ّيتني لتعريف مفهوم "اخلطاب" ،ووردت
تعريفاتهم مرتدّدة بني ثالثة م�صطلحات تقريبا وهي "الن�ص" و"اخلطاب" و"الق�صة".
وبالنظ ��ر يف القوا�س ��م امل�شرتكة بني هذه امل�صطلحات املتع ��ددة ،جند ا�شرتاكها يف
معن ��ى اخلط ��اب الذي ي�صوغ ب ��ه املبدع عمله الفن ��ي ،ومن خالل �أ�سل ��وب حمدد وخطة
م�ضبوطة ي�صوغ ن�صه ال�سردي فينقله من عامل الواقع �إىل العامل الروائي.
 4ـ الوظائف ال�ست عند جاكب�سون

الوظائ ��ف ال�ست عند جاكب�سون �أ�صبحت ال ت�ستحق مزيد تو�ضيح .فقد �أخذت حظا
كبريا م ��ن البحوث والدرا�سات النظري ��ة ،لكن تبقى تطبيقاتها عل ��ى الن�صو�ص الأدبية
ال�سيم ��ا وظيفته ��ا الإن�شائية دون امل�أمول .كم ��ا �أنها ،على عك�س امل�صطلح ��ات ال�سابقة،
م�ستق ��رة الداللة .لقد ح ّدده ��ا جاكب�سون ب�شكل دقيق وتبناها اجلمي ��ع .كما �أن تعريبها
مل يج ��د امل�شاكل نف�سها التي وجدها الزوج خطاب/خ�ب�ر .والر�سمان التاليان يو�ضحان
ت�سمياتها وعالقة كل واحدة منها بالأخرى ،وذلك يف مرجعيها الأ�صلي واملع ّرب.

ر�ســـــــم 1

()1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_Jakobson
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مرجعية(ال�سياق)
الإفهامية (املتلقي)

�إن�شائية (الر�سالة)

تعبريية (املر�سل)

انتباهية (قناة التوا�صل)
امليتالغو ّية (ال�شفرة)

ر�ســـــــــم 2
ونكتفي هنا بتحديد دور كل منها يف وظيفة اللغة كما يلي:
الوظيف��ة املرجعية :وتت�صل بال�سي ��اق .وقوامها ما يقال من حيث عالقته بالإطار

اخلارجي الذي تتنزّل فيه عملية التوا�صل.
الوظيف��ة الإن�شائي��ة :وتعن ��ي �أن الر�سالة تت�ضم ��ن قيمة يف ذاته ��ا وتتمتع ب�سلطة
خطاب مبدعة
الوظيفة التعبريية :وهي تت�صل باملر�سل ومدارها على التعبري املبا�شر
الوظيفة الإفهامية :وهذه الوظيفة موجهة �إىل املر�سل �إليه
الوظيفة االنتباهية :مه ّمتها الأ�سا�سية �ش ّد انتباه املخاطب �أو �إنهاء التوا�صل �أو موا�صلته
الوظيف��ة امليتالغو ّي��ة :امليتالغو ّي ��ة تعن ��ي اللغة التي تتك ّل ��م عن اللغ ��ة� .أي �أن لغة
الر�سالة قد ت�ضطر للحديث عن نف�سها.
ــ ثنائية اخلطاب واخلرب من خالل مناذج �سردية قدمية
 1ــ مقاطع �سردية من "كليلة ودمنة"
مقطع1

"ث ��م �أقب ��ل والثور معه ،حتى دخال على الأ�سد ف�أح�س ��ن الأ�سد �إىل الثور وق ّربه منه،
وق ��ال له :متى قدم ��ت هذه البالد؟ وم ��ا �أقدمكها؟ فق�ص �شرتبة علي ��ه ق�صته .فقال له
الأ�سد :ا�صحبني والزمني :ف�إين مكرمك .فدعا له الثور و�أثنى عليه.
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ثم �إن الأ�سد ق ّرب �شرتبة و�أكرمه و�أن�س به وائتمنه على �أ�سراره و�شاوره يف �أمره ،ومل
ت ��زده الأيام �إال عجب� � ًا به ورغب ًة فيه وتقريب ًا منه؛ حتى �صار �أخ�ص �أ�صحابه عنده منزل ًة
( )...ثم �إن دمنة ترك الدخول على الأ�سد �أيام ًا كثري ًة؛ ثم �أتاه على خلو ٍة منه؛ فقال له
الأ�سد :ما حب�سك عني؟ منذ زمان مل �أرك".
مقطع 2

"ق ��ال دمن ��ة :زعم ��وا �أن �أ�سد ًا كان يف �أر� ��ض كثرية املاء واخل�ص ��ب ،وكان ما بتلك
البالد من الوح�ش يف �سعة من املاء واملرعى� .إال �أن ذلك مل يكن ينفعها من خوف الأ�سد.
فائتمرت تلك الوحو�ش واجتمعت �إىل الأ�سد فقلن له� :إنك ال ت�صيد الدابة منا �إال يف تعب
ون�ص ��ب .و�إنا ق ��د ر�أينا لنا ولك فيه راحة ،ف�إن �أنت �أمنتن ��ا فلم تخفنا جعلنا لك كل يوم
دابة نر�سل بها �إليك عند غدائك .فر�ضي الأ�سد بذلك و�صاحلهن عليه وقررن ذلك له.
ث ��م �إن �أرنب� � ًا �أ�صابته ��ا القرع ��ة فقالت لهن :ما �ضرك ��ن �إن �أننت رفق�ت�ن بي فيما ال
ي�ضرك ��ن لعل ��ي �أن �أريحكن من الأ�سد ،فقل ��ن :وما الذي ت�أمرين م ��ن الرفق بك؟ قالت:
ت�أم ��رن من ينطلق مع ��ي �أال يتبعني لعلي �أن �أبطئ على الأ�سد بع� ��ض الإبطاء حتى يت�أخر
غدا�ؤه .قلن :فلك ذلك .فانطلقت الأرنب مت�أنية حتى �إذا جاوزت ال�ساعة التي كان الأ�سد
ي�أكل فيها تقدمت �إليه تدب رويدا .وقد جاع الأ�سد حني �أبط�أ عنه غدا�ؤه فغ�ضب وقام من
مرب�ضه يتم�شى حتى �إذا ر�أى الأرنب قال لها :من �أين جئت و�أين الوح�ش؟"
مقطع 3

"فرتكت ��ه وان�صرف ��ت �إىل جماعة من الطري ف�شك ��ت �إليهن ما نالها من الفيل .فقلن
لها :وما ع�سى �إن نبلغ منه ونحن طيور ؟ فقالت للعقاعق والغربان� :أحب منكن �إن ت�سرن
معي �إليه فتفق�أن عينيه ،ف�إين احتال له بعد ذلك بحيلة �أخرى .ف�أجبنها �إىل ذلك وذهنب
�إىل الفي ��ل فل ��م يزلن ينقرن عينيه حت ��ى ذهنب بهما وبقى ال يهت ��دي �إىل طريق مطعمه
وم�شربه �إال ما يق ّمه من مو�ضعه".
مقطع 4

" ...ور�أى الذئ ��ب ق ��د �أدركه ،ف�ألق ��ى نف�سه يف املاء ،وهو ال يح�س ��ن ال�سباحة ،وكاد
يغ ��رق ،ل ��وال �أن ب�صر به قوم من �أهل القرية؛ فتواقعوا لإخراج ��ه ف�أخرجوه ،وقد �أ�شرف
عل ��ى الهالك؛ فلم ��ا ح�صل الرجل عندهم و�أم ��ن على نف�سه من غائل ��ة الذئب ر�أى على
ع ��دوة الوادي بيت ًا مفرد ًا؛ فقال� :أدخل هذا البيت ف�أ�سرتيح فيه .فلما دخله وجد جماع ًة
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رجل من التجار .وه ��م يقت�سمون ماله؛ ويريدون
م ��ن الل�صو�ص قد قطع ��وا الطريق على ٍ
قتله؛ فلما ر�أى الرجل ذلك خاف على نف�سه وم�ضى نحو القرية؛ ف�أ�سند ظهره �إىل حائط
من حيطانها لي�سرتيح مما حل به من الهول والإعياء� ،إذ �سقط احلائط عليه فمات".
ـ حتديد الوظائف الركنية
�أ ـ الوظائف الركنية وحكاية الأفعال

تق�س ��م ن�صو� ��ص كليلة ودمن ��ة �إىل ثالثة �أح ��داث كربى وتتوات ��ر يف كل الأمثال دون
ا�ستثناء وهذه الأحداث هي احلركة التهميدية واحلركة التنفيذية واحلركة الإجها�ضية.
و�ضع م�ضا ٍّد متاما وغ�ي�ر متوقع .وقد
و�ضع م ��ا �إىل ٍ
واحل ��دث الرئي�س ه ��و االنقالب منْ ٍ
اخرتن ��ا مقاط ��ع التحلي ��ل يف �ض ��وء هذه احل ��ركات .فاملقط ��ع الأول ورد �ضم ��ن احلركة
التمهيدي ��ة حيث مي ّه ��د ال�سارد لل�صراع ب�ي�ن الأ�سد والثور ب�سبب الن ّم ��ام املحتال دمنة.
والتمهي ��د يق ��وم بالتمويه كي يوحي بو�ضع مغاير ملا �سيج ��ري ،لذلك �ساد يف هذا املقطع
التفاه ��م التام ب�ي�ن الأ�سد والثور .واملقط ��ع الثاين يندرج كذلك �ضم ��ن التمهيد خلو�ض
�صراع غريب بني قوتني غري متكافئتني ج�سديا هما الأرنب والأ�سد .واملقطع الثالث يندرج
�ضم ��ن احلركة التنفيذية حيث تخو�ض القربة ملحمتها مع الفيل� .أما املقطع الرابع فهو
�ضمن احلركة الإجها�ضية حيث ينتهي الرجل الهارب من املوت �إىل ما هرب منه ب�سرعة
فائق ��ة .فاملقاطع مت اختيارها ملربري ��ن :الأول متثيلها ملختلف احلركات املذكورة والثاين
ت�شابهه ��ا يف نظام ال�سرد وقابليتها لتحديد الوظائف الركني ��ة و�ضبط �آثار املعنى الدال
على الوظائف الفرعية املحذوفة.
نالح ��ظ بداية� ،أنّ الراوي يف هذه املقاطع ال�سردية مي ّر ب�سرعة من حدث �إىل �آخر.
فال�س ��رد هنا ك�أنه يهرول �إىل غاية منظ ��ورة يف نهاية الن�ص .عدد �أ�سطر املقطع الأول ال
ي�ستويف اخلم�سة ،ولكن بالرغم من هذه الأ�سطر املحدودة التي ال ت�ستغرق مدة كتابتها �أو
قراءته ��ا بع�ض الثواين ،ف�إن الأحداث التي تتالت فيها ميكن �أن تقا�س بال�سنوات �أحيانا.
وهذا التفاوت الكبري بني زمن الكتابة وزمن الأحداث اعتمد فيه اخلطاب تقنية التغييب
الك ّل ��ي للأفعال الدالة عل ��ى ال�صفة وتكثيف الأفعال الدالة عل ��ى احلركة ،حيث بلغ عدد
ح�ض ��ور الفعل يف ال�سطر الواحد �ستة �أحيان ��ا .وهو كثري وكثري جدا .وهذه التقنية تتكرر
يف كل املقاط ��ع بل يف كل ن�صو�ص كليلة ودمن ��ة امل َثلية والأُ ْم ُثول ّية دون ا�ستثناء .بل ال نكاد
جند يف الن�صو�ص �إال كثافة الأفعال وتراكم الأحداث وتقلبها ب�شكل درامي.
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وبالفع ��ل ،فاملقاط ��ع املختارة �ص ��ورة ل�ش ّدة ال�ص ��راع بني �شخو�صه ��ا املتناق�ضة وغري
املتكافئة .وهذا �ساعد ابن املقفع كثريا يف �صياغة خطابه ال�سردي برباعة ،لأنه ي�سعى �إىل
حتقي ��ق انقالب يف ال�سائ ��د الذهني� :أي حتويل املعادلة من منط ��ق القوة �إىل قوة املنطق،
وم ��ن ال�صورة الذهنية ال�سائدة عن القوة اجل�سدية� ،إىل تر�سيخ �صورة جديدة قائمة على
الق ��وة العقلية .ومن هنا كان ��ت الغاية �إخبارية ،وال�سرد فيها ي� ��ؤدي وظيفة فكرية وثقافية
قب ��ل �أن يك ��ون فيه الفن مطلوبا لذاته ،وابن املقفع حني كتبه ��ا م�ستلهما �إياها من الن�سخة
الهندي ��ة مل يكن يهدف �إىل ابتداع ف ��ن ،بقدر ما كان يهدف �إىل �إبالغ ِعبرَ ٍ باعتماد بالغة
املث ��ل� .ضمن ه ��ذا املق�صد ،قامت خطة ال�سرد يف املقاطع على منطق انقالبي �سريع وكان
االكتفاء بالوظائف الركنية دون الفرعية هو �أداة اخلطاب يف حتقيق ال�شكل الأدبي للجن�س.
فاالنقالب� ،إذن ،هو "احلدث املركزي" يف كل تلك املقاطع جمتمعة .واخلطاب عمل
عل ��ى حتقيقه بالتحرك ال�سريع من ال�ضد �إىل ال�ضد .فكيف حت ّولت الأحداث الطويلة يف
اخل�ب�ر �إىل ق�صة برقية يف م�ستوى اخلطاب؟ وكيف مت التح ّول من ال�ضد �إىل ال�ضد بكل
هذه ال�سرعة ال�سردية؟
هن ��اك بني ��ة درامية جدلي ��ة للن�صو�ص حيث ين�ش� ��أ ال�صراع ثم ي�شتد ث ��م ينحدر �إىل
الهدوء من جديد .هناك حركة �صعود نحو قمة العقدة وهناك بداية انحدار نحو االنفراج/
االنقالب .هناك حركات متد ّرجة ت�صاعديا باجتاه احلركة الق�صوى .فاحلركة االنقالبية،
كم ��ا ذكرنا ،تقوم على ثالث حركات ثانوي ��ة �صغرى .هي احلركة التمهيدية/اال�ستفزازية
واحلرك ��ة التنفيذية واحلركة الإجها�ضية .وهذه احل ��ركات تن�سجم جدا مع طبيعة ال�سرد
املق�ص ��ي للوظائف الفرعية� ،إذ �أنّ حدث التنفيذ والإجها� ��ض ي�ستوجب ال�سرعة يف الأداء
واالعتم ��اد على عن�صر املفاج�أة ،لأنّ طبيعة احلدث االنقالبي يحتّم دائما عدم التو�سع يف
ال�سرد ومتديد الوقت و�إ�ضاعته .فكيف قام اخلطاب ال�سردي بانتظام ذلك؟
م ��ن البديهي �أن تكثف حكاية الأفعال يف حال حذف الوظائف الفرعية .كما �أنه من
البديه ��ي �أن ال يجد القارئ �أي مظهر من مظاهر ذل ��ك امل�شهد الق�ص�صي املثري املتمثل
يف مالق ��اة كل من الأرن ��ب والثور للأ�سد لأول م ��رة .ولو كان املق�ص ��د ق�ص�صيا لوجدنا
ال�س ��ارد يتو�س ��ع يف و�صف ما يثري يف النفو�س اخل ��وف والهيبة واالرتباك .ولكننا مل جند
�شيئ ��ا من ذلك .بل كل ذل ��ك مت اال�ستغناء عنه واكتفى ال�س ��ارد بالوظائف الركنية ذات
املالمح العملية.
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فالأفعال طاغية ،والنتيجة ت�سريع ال�سرد حتى غدا زمن الكتابة �أقل بكثري من زمن
الأح ��داث .ومت �إنت ��اج حكاية كاملة ب�أحداث كثرية يف عدد قلي ��ل من �أ�سطر الكتابة .هذه
ه ��ي نتائج الوظائف الركني ��ة يف اخلطاب ال�سردي حني ُيكتفى بها فقط .وهذه الأحداث
الكثرية املرك ��زة على الوظائف الركنية فقط متت ب�سرعة وفق خطة مدرو�سة بدقة عرب
احل ��ركات الثالثة املذك ��ورة باعتبارها وح ��دات �أحداثية� ،أو بالأحرى ه ��ي والدة لكتابة
العمل (.)écriture d’action
يف املقط ��ع الثال ��ث مرت الق�ب�رة ب�سرعة من التموي ��ه �إىل التنفي ��ذ ،فالتمويه (وظيفة
ركنية �أوىل ) والتنفيذ (وظيفة ركنية ثانية) وبهما تتحقق �شروط الوحدة ال�سردية ،ولذلك
ا�ستغنى ابن املقفع عن الوظائف املت ّممة ،لأن غايته نفعية قبل �أن تكون �سردية ،وهي ت�أ�سي�س
م ��ا ميكن �أن ن�صطلح عليه بال ��ذات املفكرة يف املجتمع ،وخلق طبقة م ��ن تلك الذوات التي
ميكنها �أن تبني جمتمع احلكمة .لذلك فالكتابة هنا تتنزل �ضمن ال�سياق الأدبي الذي يكتب
فيه ابن املقفع وهو �سياق تهذيب الأخالق .كما �أن الوعي بالفوارق بني الأجنا�س مل يكن يف
ذل ��ك الع�صر وا�ضحا كما هو احلال الآن� ،إذ كثريا ما جند الناثر يوهمنا �أحيانا ب�أنه يكتب
ر�سالة وهو ي�سرد� ،أو ي�سرد وهو يكتب ر�سالة� ،أو حتى يجمع بني ال�شعر والنرث.
�أم ��ا املقطع الرابع فهو �صورة �أكرث �صدقا على االكتف ��اء بالوظائف الركنية� ،إذ كان
الراوي يطوي الأحداث وك�أنه ي�ساير �إ�سراع الرجل يف الهروب من املوت .ولكن املوت كان
�أ�سرع .ففي ثوان �سردية فقط هرب الرجل من الذئب ،و�أُن ِقذ من الغرق ،وجتنب الوقوع
بني يدي ع�صابة الل�صو�ص ،ثم مات ب�سرعة فائقة من حيث ال يعلم ،بانهيار اجلدار على
ر�أ�س ��ه .فهذه �أحداث تتج ��اوز ال�ساعات الطوال يف مرجعها الواقع ��ي ،ولكنها يف م�ستوى
ال�س ��رد متت يف ثوان .وهذه �أبرز �صورة للخطاب واختالفه عن اخلرب ،ال�سيما �إذا غابت
الوظائف الفرعية املتممة عن امل�شهد.
ب ــ الوظائف الركنية واحلروف

و�إذا كان االكتف ��اء بالأفع ��ال الدال ��ة عل ��ى احلركة دلي�ل�ا على االكتف ��اء بالوظائف
الركنية دون الوظائ ��ف الفرعية ،ف�إن لعبة احلروف يف اخلطاب مكنت ال�سارد من ترك
�آثار للوظائ ��ف الفرعية املحذوفة� .إن احلروف يف هذه املقاطع املختارة ويف كل ن�صو�ص
كليلة ودمنة هي تعوي�ض للوظائف الفرعية .ف�إذا �أراد ال�سارد �أن يقفز على جمموعة من
الأح ��داث التي ال تهمه �سردي ��ا ،وجدناه يطويها بحرف من ح ��روف العطف .مثال ذلك
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احل ��رف ث ��م .فقد تك ّرر يف املقط ��ع الأول �أربع مرات ينتقل فيها ال�س ��ارد من و�ضع �إىل �آخر
متخل ّي ��ا ع ��ن �أحداث كثرية� .أ ّما يف املقط ��ع الثاين ،ف�إن احلرف ال ��وارد بعد انتهاء احلركة
()1
اال�ستفزازي ��ة يطوي مرحلة زمنية طويلة عرب عنها �أ�ستاذنا توفيق بكار بـ"زمن اجلباية"
فاحل ��روف وه ��ي كلها جمتمعة متثل �أث ��را �أ�سلوبيا للوظائف الفرعية .هك ��ذا يتخ ّل�ص منها
ال�سارد بجرة قلم متكونة من حرفني فقط (ث .م) و�أحيانا بحرف واحد مثل "و" �أو "ف".
يف ه ��ذا املقط ��ع م ّكن ح ��رف العطف "ثم" ال�س ��ارد من �أن مي� � ّر ب�سرعة من عهد
يف�صل لنا الأحداث يف العهد االنتقايل حيث التزمت
الفو�ضى �إىل عهد احلكمة ،دون �أن ّ
الوحو� ��ش بتقدمي جباية للأ�سد عن طواعية ،ب ��ل دون �أن يبينّ لنا كيف تعاي�شت الوحو�ش
مع الأ�سد منذ االتفاق �إىل �أن وقعت القرعة على الأرنب .وابن املقفع ال يه ّمه كم ا�ستغرق
عهد ا�ستبداد الأ�سد بالوحو�ش من الزمن .و�إمنا ه ّمه هو �إ�سقاط الأ�سد وتد�شني جمتمع
احلكم ��ة حي ��ث ي�صبح القانون �سلوكا اجتماعيا قبل �أن يك ��ون �إلزاما �سلطويا .هكذا قال
ال ��راوي" :فر�ضي الأ�س ��د بذلك و�صاحلهم عليه وق� � ّررن ذلك له .ث � ّ�م �إنّ �أرنبا �أ�صابتها
القرع ��ة "...فح ��رف "ثم" ه ��ذا ع ّو�ض كل الوظائ ��ف الفرعية املحذوف ��ة من امل�شهد
ال�س ��ردي مثل :كم يوم �سبق وقوع القرعة عل ��ى الأرنب ،وكم وح�شا �أكل الأ�سد قبل ذلك،
وكي ��ف كان ��ت ظروف ت�سليم الوحو� ��ش يوميا .فكل ذلك مل يكن مفي ��دا يف نظر ال�سارد/
الراوي لأن غايته تعليم احلكمة العقلية ولي�س تقدمي ق�صة فنية.
فه ��ذا الع�صر �أو تلك الأح ��داث مل تكن ت�شغل الكاتب بقدر ما كانت ت�شغله احلكمة
الكامن ��ة يف الن�ص وهي انت�صار الذات املفكرة مهم ��ا كان حجمها �صغريا .لذلك �شطب
كل الأحداث الهام�شية واختزلها يف حرف واحد .وهذا نتج عنه اختزال الأحداث وط ّيها
ب�سرع ��ة واخت�ل�ال التوازن بني زمن الأح ��داث وزمن ال�سرد� .إن �سب ��ب �سقوط الوظائف
الفرعي ��ة هو املق�صد احلكمي من املثل الذي كان �سائدا غر�ضا من �أغرا�ض النرث الفني
يف العه ��د الق ��دمي .فاحلكمة مق�صدية �أق�صت قاعدة من قواع ��د ال�سرد ومل تق�ص ركنا
من �أركان ��ه املركزية .وهكذا فال�سردي ��ات القدمية حققت �شروط الف ��ن واكتفت بالبعد
اجلمايل للغة دون حتقيق البعد الفني للجن�س الأدبي.
يف املقط ��ع الثالث املقتطف من ن�ص القربة والفيل جن ��د الثوابت نف�سها .ففي هذه
اجلمل ��ة مث�ل�ا[ ،فرتكته وان�صرف ��ت �إىل جماعة من الط�ي�ر ف�شكت �إليهن م ��ا نالها من
(((
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الفيل .فقلن لها ]..دليل قاطع على اكتفاء ابن املقفع بالوظائف الركنية .و�إذا كان حرف
العط ��ف "ثم" يف الن�ص ال�ساب ��ق هو الذي �ساعد على طي الأحداث ب�سرعة والتخل�ص
م ��ن الوظائ ��ف الفرعية مبقيا على الوظائ ��ف الركنية ،ف�إن تتايل ح ��رف العطف "فاء"
هن ��ا ،وهو حرف من معانيه تتايل الأحداث ب�سرع ��ة ،قد قام بتلك املهمة نف�سها .وهكذا
رب .و�أوكلت لهم بحكم امل�صري امل�شرتك
ط ��ارت القبرّ ة كالطائ ��رة �إىل ال�ضفادع :جي�ش ال ّ
الذي يجمعهما امله ّمة الإجها�ضية.
يف املقطع الرابع جند مك ّونا �أ�سلوبيا جديدا بالإ�ضافة �إىل كثافة حرف الفاء .وهذا
املك� � ّون هو توات ��ر "ملّا" الظرفية .فالأحداث ثالثة ،وكل حدث منها ابتد�أ بحرف الفاء
م�شفوعا بـ"ملّا" [فل ّما ح�صل الرجل  ...فل ّما دخله وجد  ...فل ّما ر�أى الرجل ]...وهو ما
ي�ؤدي الوظيفة نف�سها التي قامت بها حروف العطف يف املقاطع ال�سابقة.
ـ وظائف اللغة من خالل منوذج من احلكاية الفل�سفية
 1ـ الن�ص = الف�صل التا�سع

"وا�ستغ ��رق يف حالته هذه و�شاهد ما ال عني ر�أت وال �إذن �سمعت! وال خطر على قلب
ب�ش ��ر .ف�ل�ا تعلق قلبك بو�صف �آم ��ر مل يخطر على قلب ب�شر ،فان كث�ي� ً
را من الأمور التي
تخطر على قلوب الب�شر قد يتعذر و�صفه ،فكيف ب�أمر ال �سبيل �إىل خطوره على القلب ،وال
ه ��و من عامله وال من طوره!؟ ول�ست �أعني بالقلب ج�سم القلب ،وال الروح التي يف جتويفه
ب ��ل �أعن ��ي �صورة تلك الروح الفائ�ض ��ة بقواها على بدن الإن�سان ،ف� ��إن كل واحد من هذه
الثالثة قد يقال له قلب ولكن ال �سبيل خلطور ذلك الأمر على واحد من هذه الثالثة ،وال
يت�أتى التعبري و�إال عم اخلطر عليها.
ومن رام التعبري عن تلك احلال ،فقد رام م�ستحي ًال وهو مبرنلة من يريد �أن يذوق الألوان
م ��ن حي ��ث هي �ألوان ،ويطلب �أن يكون ال�سواد مث ًال حل ��و ًا �أو حام�ض ًا .لكنا ،مع ذلك ،ال نخيلك
ع ��ن �إ�ش ��ارات نومئ بها �إىل ما �شاهده من عجائب ذلك املقام ،على �سبيل �ضرب املثل ،ال على
�سبيل قرع باب احلقيقية� .إذ ال �سبيل �إىل التحقق مبا يف ذلك املقام �إال بالو�صول �إليه.
ف�أ�صغ الآن ب�سمع قلبك ،وحدق بب�صر عقلك �إىل ما �أ�شري به اليك لعلك �أن جتد منه
هدي� � ًا يلقيك على ج ��ادة الطريق! و�شرطي عليك �أن ال تطل ��ب مني يف هذا الوقت مزيد
بيان بامل�شافهة على ما �أودعه هذه الأوراق ف�إن املجال �ضيق ،والتحكم بالألفاظ على �أمر
لي�س من �ش�أنه �أن يلفظ به خطر.
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ف�أقول� :إنه ملّا فنى عن ذاته وعن جميع الذوات ومل ير يف الوجود �إال الواحد القيوم،
و�شاه ��د ما �شاهد ،ثم عاد �إىل مالحظة الأغيار عندم ��ا �أفاق من حاله تلك التي �شبيهة
بال�سك ��ر ،خط ��ر بباله �أن ��ه ال ذات له يغاير به ��ا ذات احلق تع ��اىل ،و�أن حقيقة ذاته هي
ذات احل ��ق ،و�أن ال�شيء الذي كان يظن �أو ًال �أن ��ه ذات مغايرة لذات احلق ،لي�س �شيئ ًا يف
احلقيق ��ة ،ب ��ل لي�س ثم �شيء �إال ذات احلق ،و�أن ذل ��ك مبنزلة نور ال�شم�س الذي يقع على
الأج�سام الكثيفة فرتاه يظهر فيها .ف�إنه و�إن ن�سب �إىل اجل�سم الذي يظهر فيه ،فلي�س هو
يف احلقيقي ��ة �شيئ� � ًا �سوى نور ال�شم�س .و�إن زال ذلك اجل�سم زال نوره ،وبقي نور ال�شم�س
بحاله مل ينق�ص عند ح�ضور ذلك اجل�سم ومل يزد عند مغيبه.
ومت ��ى ح ��دث ج�سم ي�صلح لقب ��ول ذلك النور ،قبل ��ه ،ف�إذا ع ��دم اجل�سم عدم ذلك
القب ��ول ،ومل يك ��ن له معنى ،من عنده ه ��ذا الظن مبا قد بان له م ��ن �إن ذات احلق ،عز
وجل ،ال تتكرث بوجه من الوجوه ،و�أن علمه بذاته ،وهو ذاته بعينها.
فل ��زم عنده من هذا �أن ح�صل عنده العلم بذاته ،فقد ح�صلت عنده ذاته ،وقد كان
ح�صل عنده العلم فح�صلت عنده الذات.
وه ��ذه الذات ال حت�صل �إال عند ذاتها ،ونف�س ح�صوله ��ا هو الذات؛ ف�إذن هو الذات
بعينها .وكذلك جميع الذوات املفارقة للمادة العارفة بتلك الذات احلقه التي كان يراها
�أو ًال كثرية ،و�صارت عند هذا الظن �شيئ ًا واحد ًا.
وكادت هذه ال�شبه تر�سخ يف نف�سه لوال �أن تداركه اهلل برحمته وتالفاه بهدايته ،فعلم
�إن ال�شبهة امنا ثارت عنده من بقايا ظلمة الأج�سام ،وكدورة املح�سو�سات.
ف ��ان الكثري والقليل والواحد والوحدة ،واجلم ��ع واالجتماع ،واالفرتاق ،هي كلها من
�صف ��ات الأج�س ��ام ،وتلك الذوات املفارق ��ة العارفة بذات احلق ،عز وج ��ل ،لرباءتها عن
املادة ،ال يجب �إن يقال �إنها كثرية ،وال واحدة ،الن الكرثة امنا هي مغايرة الذوات بع�ضها
لبع� ��ض ،والوح ��دة �أي�ض ًا ال تك ��ون �إال باالت�ص ��ال .وال يفهم �شيء من ذل ��ك �إال يف املعاين
املركبة املتلب�سة باملادة.
غ�ي�ر �أن العب ��ارة يف هذا املو�ضع ق ��د ت�ضيق ج ��د ًا لأنك �إن عربت ع ��ن تلك الذوات
املفارق ��ة ب�صيغ ��ة اجلمع ح�سب لفظنا ه ��ذا� ،أوهم ذلك معنى الكرثة فيه ��ا ،وهي بريئة
ع ��ن الك�ث�رة .وان �أنت عربت ب�صيغ ��ة الإفراد� ،أوهم ذلك معنى االحت ��اد ،وهو م�ستحيل
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عليها .وك�أين مبن يقف على هذا املو�ضع من اخلفافي�ش الذين تظلم ال�شم�س يف �أعينهم
يتح ��رك يف �سل�سل ��ة جنونه ،ويقول :لق ��د �أفرطت يف تدقيقك حتى �أن ��ك قد انخلعت عن
غري ��زة العقالء ،واطرح ��ت حكم معقول ،ف�إن من �أحكام العقل �أن ال�شيء �إما واحد و�إما
كثري ،فليتئد يف غلوائه ،وليكف من غرب ل�سانه وليتهم نف�سه ،وليعترب بالعامل املح�سو�س
اخل�سي� ��س ال ��ذي هو �أطباقه بنحو ما اعترب به حي ب ��ن يقظان حيث كان ينظر فيه بنظر
فرياه كثري ًا كرثة ال تنح�صر وال تدخل حتت حد ،ثم ينظر فيه بنظر �آخر ،فرياه واحد ًا.
وبقي يف ذلك مرتدد ًا ومل يكنه �إن يقطع ب�أحد الو�صفني دون الآخر.
ه ��ذا فالعامل املح�سو�س من�ش�أ اجلم ��ع والإفراد ،وفيه االنف�صال واالت�صال ،والتحيز
واملغاي ��رة ،واالتفاق واالخت�ل�اف ،فما ظنه بالعامل الإلهي الذي ال يقال فيه كل وال بع�ض،
وال ينطق يف �أمره بلفظ من الألفاظ امل�سموعة� ،إال وتوهم فيه �شيء على خالف احلقيقة،
ف�ل�ا يعرف ��ه �إال من �شاه ��ده؛ وال تثبت حقيقت ��ه �إال عند من ح�صل فيه .وام ��ا قوله :حتى
انخلع ��ت عن غريزة العقالء ،واطرحت حكم املعقول .فنح ��ن ن�سلم له ذلك ،ونرتكه مع
عقل ��ه وعقالئه ،فان العقل ال ��ذي يعنيه هو �أمثاله ،امنا هو الق ��وة الناطقة التي تت�صفح
�أ�شخا�ص املوجودات املح�سو�سة ،وتقتن�ص منها املعنى الكلي.
والعق�ل�اء الذين يعنيه ��م ،هم ينظرون من هذا النظر والنم ��ط الذي كالمنا فيه فوق
ه ��ذا كله ،فلي�سد عنه �سمعه م ��ن ال يعرف �سوى املح�سو�سات وكلياته ��ا ،ولريجع �إىل فريقه
الذين "يعملون ظاهر ًا من احلياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون"� .صدق اهلل العظيم.
ف� ��إن كن ��ت ممن يقتنع به ��ذا النوع من التلوي ��ح والإ�شارة �إىل م ��ا يف العامل الإلهي،
وال حتم ��ل �ألفاظ� � ًا من املعاين على ما ج ��رت العادة بها يف حتميلها �إي ��اه ،فنحن نزيدك
�شيئ� � ًا مما �شاهده حي ب ��ن يقظان يف مقام �أويل ال�صدق الذي تق ��دم ذكره ،فنقول� :إنه
بع�ض اال�ستغراق املح�ض ،والفناء التام ،وحقيقة الو�صول .و�شاهد الفلك الأعلى ،الذي ال
ج�سم له ،ور�أى ذات ًا بريئة عن املادة ،لي�ست هي ذات الواحد احلق ،وال هي نف�س الفلك،
وال ه ��ي غريها؛ وك�أنها �ص ��ورة ال�شم�س التي تظهر يف مر�آة م ��ن املرائي ال�صقيلة ،ف�إنها
لي�ست هي ال�شم�س وال املر�آة وال غريهما ()...
ه ��ذا � -أيدنا اهلل و�أياك بروح منه  -ما كان من نب�أ حي بن يقظان و�أ�سال و�سالمان
وق ��د �أ�شتم ��ل على حظ من الكالم ال يوجد يف كت ��اب وال ي�سمع يف معتاد خطاب ،وهو من
العل ��م املكنون ال ��ذي ال يقبله �إال �أهل املعرف ��ة باهلل ،وال يجهله �إال �أه ��ل الغرة باهلل .وقد
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خالفن ��ا فيه طريق ال�سل ��ف ال�صالح يف ال�ضنانا به وال�شح علي ��ه� .إال �أن الذي �سهل علينا
�إف�ش ��اء هذا ال�سر وهتك احلجاب ،ما ظهر يف زماننا من �أراء فا�سده نبغت بها متفل�سفة
الع�ص ��ر و�صرح ��ت بها ،حتى انت�ش ��رت يف البلدان وعما �ضررها وخ�شين ��ا على ال�ضعفاء
الذي ��ن اطرحوا تقلي ��د الأنبياء �صلوات اهلل عليهم ،وارادوا تقلي ��د ال�سفهاء والأغبياء �أن
يظن ��وا �أن تل ��ك الآراء ه ��ي الأ�س ��رار امل�ضنون بها على غ�ي�ر �أهلها ،فيزي ��د بذلك حبهم
فيه ��ا وولعهم فيها .فر�أينا �أن نلمح �إليهم بطرف م ��ن �سر الأ�سرار لنجتذبهم �إىل جانب
التحقي ��ق ،ث ��م ن�صدهم عن ذل ��ك الطريق .ومل نخل م ��ع ذلك ما �أودعناه ه ��ذه الأوراق
الي�سرية من الأ�سرار عن حجاب رقيق و�سرت لطيف ينتهك �سريع ًا ملن هو �أهله ،ويتكاثف
مل ��ن ال ي�ستحق جتاوزه حت ��ى ال يتعداه .و�أنا �أ�س�أل �إخواين الواقف�ي�ن على هذا الكالم� ،أن
يقبلوا عذري فيما ت�ساءلت يف تبيينه وت�ساحمت يف تثبيته ،فلم �أفعل ذلك �إال لأين ت�سنمت
�شواهق يزل الطرف عن مر�آها.
و�أردت تقري ��ب الكالم فيها على وج ��ه الرتغيب والت�شويق يف دخول الطريق .و�أ�س�أل
اهلل التج ��اوز والعفو ،و�أن يوردنا من املعرفة ب ��ه ال�صفو� ،أنه منعم كرمي .وال�سالم عليك
()1
�أيها الأخ املفرت�ض �إ�سعافه ورحمت اهلل وبركاته".
 2ـ تطبيق مناذج م�صطلحية �إن�شائية

م ��ن مربرات اختيار هذا الف�صل دون غريه هو وج ��ود مفارقة عجيبة جدا يف ق�صة
ح ��ي بن يقظان .فه ��ي ق�صة حتكي عن ال�صمت! فك�أننا ب�إزاء راو يروي عن عامل لل�صم.
ه ��ذا الف�صل م ّثل م�شكال للراوي ب�سبب تلك املفارقة ،وهو ما ا�ضطره للتربير .لقد ترك
الأحداث وال�شخو�ص وتاه يف م�ساجالت �أخرى مثل حل مع�ضلة املفارقة بني عامل ال�صمت
يف اخل�ب�ر وعامل الكالم الذي يحتم ��ه اخلطاب ،فالقارئ لهذا الن� ��ص يجد نف�سه ب�إزاء
جت � ٍّ�ل للوظيفة املتالغوية يف �أجل مظاهرها� ،إذ تظهر هذه الوظيفة ك ّلما عجزت الوظيفة
التعبريية عن �أداء مهمة الإن�شاء يف الكالم.
فالإ�شكالية� ،إذن ،هي مفارقة �أ�سا�سها �أن اخلرب لي�س من جن�س اخلطاب .فالأحداث
ال عالق ��ة له ��ا بالعبارة ،وحي بن يقظان تل ّقى كل هذه املعرف ��ة يف جزيرة �صامته �أطلقنا
�سيتم نقل هذه التجربة الت�أمل ّية الفكرية الفل�سفية من جمال
عليها جزيرة املعنى ،فكيف ّ
((( ـ ابن طفيل  :ر�سالة حي با يقظان� ،to pdf: www.al-mostafa.com ،ص ـ �ص  37ـ  38وينظر الن�سخة
الورقية ،حتقيق فاروق �سعد ،الدار العربية للكتاب ،تون�س ـ ليبيا ،1983 ،الف�صل التا�سع.
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واقعه ��ا الفعل ��ي �إىل العامل الروائي ،ال�سيما �أنها جترب ��ة يف عداء وجودي مع اللغة؟ كيف
�سيك ��ون �إذن اخلطاب؟ وكيف �ستكون الق�صة بعد نقل اخلرب �إىل الف�ضاء الن�صي؟ كيف
ميك ��ن التعبري ع ��ن �شيء مفارق لع ��امل الكالم؟ مل جن ��د على الإط�ل�اق �أف�ضل من هذه
الق�صة �أف�ضل من
الق�ص ��ة لتطبيق �سهل ووا�ضح لنظري ��ة الوظائفية ومل جند داخل هذه ّ
الف�صل التا�سع مالءمة لذلك� .إنّ الإ�شكالية هي ب�شكل �أكرث دقة كما يلي:
كيف ميكن �أن تكون اللغة جزء ًا من اخلرب حتى نعبرّ عنها وبها يف اخلطاب؟ ال حل
يف الأفق ،لأن املادة الأولية التي جمعها الراوي ،لي�سوغها الحقا ال وجود فيها للكالم .بل
هو مق�صى من الأحداث عمدا.
�أ ــ ال�سياق الفكري للن�ص

يتوج ��ب قبل مبا�ش ��رة هذا التطبيق تو�ضي ��ح ال�سياق الفكري ال ��ذي ورد فيه الن�ص .وهو
�سي ��اق الت�ص� � ّوف الفل�سفي لع�صر ما بعد الغزايل� .إ ّنه م�س�أل ��ة العالقة بني اللفظ واملعنى التي
�أثاره ��ا الغ ��زايل وخلقت له �إ�ش ��كاال اب�ستيمولوجي ��ا� )1(.إذ �أنّ �إجماع الت�ص ��وف الفل�سفي على
قد�س ّي ��ة املعن ��ى وتعالي ��ه امليتافيزيقي ،يجع ��ل هذا املعنى مفارق ��ا للفظ الفيزيائ ��ي ،ومن ث ّمة
ا�ستحال ��ة وج ��ود عالقة دالل ّية بينهما .ه ��ذه هي املفارقة بني اللفظ الب�ش ��ري واملعنى الإلهي.
فاملعن ��ى عند ال�صوفية بعد الغزايل ال�سيما املتفل�سف ��ة منهم يف الأندل�س ّ
تفطنوا �إىل ا�ستحالة
التعبري عن عامل ما وراء الطبيعة تعبريا ميكن االطمئنان �إليه ،لأن اللفظ و�ضيع واملعنى رفيع.
ق�صة
�ضم ��ن هذا الت�ص ّور النظري نف�سه ،وعلى �أ�سا� ��س هذه الر�ؤية املنهج ّية تتنزّل ّ
حي بن يقظان التي جتمع بني البعد الفل�سفي وال�شكل الأدبي .فحي هذا العارف اليقظان
قذفت به �أمه �إىل اليم ر�ضيع حتى تبعده عن عامل الكالم قبل �أن يتلوث عقله مبكت�سبات
الل�سان ،ومن �أجل �أن يتل ّقى معرفته �صافية نقية من �شوائب الكلمات .هكذا قذف به اليم
على �شاطئ جزيرة �صامته ال وجود فيها �إىل للمعنى.
لذل ��ك لي�ست حماولتن ��ا التطبيقية هنا �س ��وى �إثبات لنجاعة املناه ��ج النقدية ذات
أدبي ،ال�سيما املنه ��ج الإن�شائي ،لأنه �أداة فعالة يف ح� � ّل �إ�شكال تعبري
البع ��د الل�س ��اين وال ّ
اللغ ��ة عن اللغة وبعب ��ارة جاكوب�سون ح ّل �إ�ش ��كال الوظيفة امليتالغو ّي ��ة للخطاب� .إذ كيف
ميك ��ن �أن نت�ص� � ّور رف� ��ض فال�سف ��ة ال�صوف ّية للفظ واخل � ّ�ط وك ّل الأ�ش ��كال التي و�ضعت
((( ـ للتعمق يف قانون الت�أويل عند الغزايل يراجع خمتار الفجاري" :حفريات يف الت�أويل الإ�سالمي" ،عامل
الكتب احلديث ،الأردن ،الباب الثالث� ،ص .337
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للتعب�ي�ر ويف الوق ��ت نف�س ��ه يكتبون ع ��ن ذلك باللغ ��ة نف�سها الت ��ي يرف�ضونه ��ا؟ هذا هو
الإ�ش ��كال االب�ستيمولوجي املركزي يف هذه الدرا�سة .وهو �إ�شكال ال ميكن ح ّله يف تقديرنا
�إ ّال باعتماد املناهج الأدبية الل�سانية التي افت ّكت من الفل�سفة مواطن نفوذها.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل هذا الإ�ش ��كال االب�ستيمولوجي واملتمثل يف ه ��ذه املفارقة بني اللفظ
واملعن ��ى جند �أهمي ��ة التعريف بالتجربة العرفانية حلي بن يقظ ��ان ،وهو ما ي�ساعد على
تطبيق �إن�شائي �سليم على الن�ص املختار من الق�صة .وهي جتربة �شهدت تفا�صيل مثرية،
حي فيما ميكن �أن ن�صطلح عليه بـ"جزيرة املعنى" �إىل �أن بلغ الكهولة،
م ��ن بداية ظهور ّ
و�آن ل ��ه الر�شد ،واكتملت جتربت ��ه املعرف ّية ،وا�ستحق م�شاهدة "احلق"� ،إذ و�صل يف �آخر
امل�ش ��وار عرب م�سريته امل�ضنية �إىل تخوم العامل الإلهي ،و�أ�شرف على عامل الأبد ّية ،حيث
أهم ق�ض ّية يف هذه
�أمت ��ع قلبه مبعاينة "احلق" املن� �زّه عن املا ّدة ال�سفل ّية .لذلك �أُث�ي�رت � ّ
احلكاي ��ة وه ��ي ق�ض ّية اخلط ��اب� ،إذ الإ�شكال كي ��ف �سي�ص ّور ابن طفي ��ل يف هذه املرحلة
للح�س وللما ّدة بوا�سطة اللفظ "�إذ التح ّكم بالألفاظ
الدقيق ��ة من التجربة ما ه ��و مفارق ّ
()1
على �أمر لي�س من �ش�أنه �أن يلفظ به خطر" فكيف ال�سبيل �إىل التعبري عن �شيء مفارق
لعامل العبارة؟ وهل ميكن اال�ستغناء عن التل ّفظ باخلطاب لإن�شاء اخلرب؟
هك ��ذا عمد ابن طفيل �أمام هذا اخلط ��ر املحدق ،بل �أمام هذا العائق املعريف �إىل
جتني ��د �شتّى الأ�ساليب وفنون الت�شبيه واال�ستعارة .و�أجه ��د نف�سه يف ا�ستعمال ك ّل احليل
اخلطابي ��ة لكي يتخ ّل� ��ص من �صعوب ��ة الت�صوير الق�ص�ص ��ي لأحداث م ��ن جن�س الفكر.
ويج ّن ��ب نف�سه ،يف الوقت نف�سه ،خطر امل�ضمون الفل�سفي واالجتاه الفكراين(tendance
تق�ص ��ر اللغة من ناحية يف
)idéologique
للر�سالة/الق�ص ��ة .فاملو�ض ��وع مزدوج الد ّقةّ :
ّ
التعب�ي�ر ع ��ن حقيقة املذه ��ب وتنزع �إىل توريط ��ه يف زواج فكري غري �شرع ��ي من ناحية
�أخ ��رى .وال خم ��رج له �سوى الت�س ّلح بعت ��اد كبري من �أدوات التعب�ي�ر� ،إذ الأفكار م�ستغلقة
واخل�ص ��وم يرت ّب�صون م ��ن ك ّل جانب ولي�س له �إ ّال املراهنة عل ��ى اخلطاب لإبراز املذهب
ب�أم ��ان والتمويه على اخل�صوم باحتيال .هكذا كان اخلطاب يقطع ال�سرد من حني لآخر
ليع ��ود �إىل تربير �أدوات التعب�ي�ر �أو الر ّد املبا�شر على اخل�ص ��وم بافرتا�ض اعرتا�ضاتهم
ودح�ضه ��ا .وهكذا يتح ّدد �إطار هذه القراءة الإن�شائي ��ة ملفهومي "اخلطاب" و "اخلرب"
كم ��ا فهمناهم ��ا داخل املرج ��ع ال�شكالين/الإن�شائ ��ي .فهما مفهومان نقدي ��ان تربطهما
(((
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عالق ��ة ان�صهاري ��ة يف اخلط ��اب ال�سردي ،وال ميك ��ن ف�صلهم ��ا �إ ّال يف م�ست ��وى الت�صور
املنهجي والإجراء النقدي.
مي ّثل اللفظ �إ�شكاال دالليا �سواء �أكان يف جمال الفل�سفة املثالية احلديثة ال�سيما الأملانية
منه ��ا �أم يف جم ��ال الفك ��ر امليتافيزقي الق ��دمي .فهو "كلم ��ة فارغة ( )...وداللت ��ه كالبخار
الالحم�سو�س .فمن با�ستطاعته مالحقة البخار؟"( )1ومنذ الف�صل الثامن من احلكاية �أكرث
الراوي من ّ
التدخل يف تربير اخلطاب ليثبت �شيئا �أ�سا�سيا فيه ،وهو ا�ستحالة �أن تعبرّ الألفاظ
الب�شر ّية �أو "اجلمهور ّية" ،بتعبريه هو ،عن احلال املعرف ّية التي و�صل �إليها بالنظر الفل�سفي
املط ّع ��م بالذوق ال�ص ��ويف .يقول�" :إذ ال جن ��د يف الألفاظ اجلمهور ّي ��ة وال يف اال�صطالحات
اخلا�ص ��ة �أ�سم ��اء ّ
تدل على ال�شيء الذي ي�شاهد به ذلك النوع م ��ن امل�شاهدة"( )2وال�سبب �أنّ
تلك احلال لي�ست من جن�س الألفاظ الفيزيائ ّية املاد ّية الزائلة .فهي من الأج�سام والأج�سام
م�آله ��ا للزوال" .ومن رام التعبري عن تلك احلال فقد رام م�ستحيال وهو مبنزلة من يريد �أن
()3
يذوق الألوان من حيث هي �ألوان ويطلب �أن يكون ال�سواد مثال حلوا �أو حام�ضا"
�إنّ وظيف ��ة الألفاظ يف نظر ابن طفيل لي�ست تو�ضيح املعانى ،بل على العك�س متاما �إ ّنها
ت�ش ّوهه ��ا و ُتفقدها قد�س ّيتها .فهي �أ�صوات تقطع ل ّذة القرب وت�ش ّو�ش �صفاء القلب وانقطاعه
�إىل الت�أ ّم ��ل وااللت ��ذاذ بامل�شاه ��دة .و�إذا ُ�سمعت الألف ��اظ انقطعت حب ��ال الو�صل وعادت به
الأعرا�ض �إىل عامل الأر�ض ووعى من حوله الكرثة وانقطعت به الطريق �إىل الوحدة ،ف�إذا هو
غ ��ارق يف عامل الكون والف�ساد .مك ّبل بكثافة الألفاظ وحجب املعاين .و�إذا كان الغزايل قبله
قد �أ ّكد �أنّ "الألفاظ �سرتة املعاين" .ف�إنّ ابن طفيل يزيد عن ذلك فيقول عن حال الو�صول:
مما ال ميكن �إثباته على حقيقة �أمره يف كتاب ،ومتى حاول �أحد ذلك ،وتك ّلفه بالقول
"فهذا ّ
�أو الكت ��ب ا�ستحالت حقيقته ،و�صار من قبيل الق�سم الآخر النظري ،لأ ّنه �إذا ك�سى احلروف
()4
والأ�صوات وقرب من عامل ال�شهادة مل يبق على ما كان عليه بوجه وال حال"
�إ ّن ��ه ع ��امل ال ينق ��ال" ،لأنّ احلروف ـ كما قال ال�شاعر ـ مت ��وت حني تقال" وما ميوت
فلي� ��س �أه�ل�ا ليدخل يف �أ ّية عالقة مع اخللود ،ولأنّ ه ��ذا العامل ال�سرمدي ال حدود له وال
(((
(((
(((

ـ ابن طفيل :امل�صدر ال�سابق� ،ص.108
ـ امل�صدر نف�سه� ،ص.206
ـ امل�صدر نف�سه� ،ص.110

- G. Steiner : Martin heidegger, p 57.
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حتدي ��د� .إ ّنه عامل ال يح ّدده ال الف ��وق وال التحت .فهو"العامل الإلهي الذي ال يقال فيه ك ّل
وه َم فيه �شيء على خالف
وال بع� ��ض وال ُينطق يف �أمره بلفظ من الألفاظ امل�سموعة �إ ّال و ُت ّ
احلقيق ��ة 1".ولكن كيف ين�ش� ��أ املعنى؟ وهل ميكن اال�ستغناء عن اللغ ��ة وهي حتم ّية ال ب ّد
منه ��ا ال�سيما يف جمال ال�صياغة ال�سردية؟ وكي ��ف �سي�صوغ ابن طفيل ق�صته التي يغيب
عنه ��ا اللف ��ظ يف واقع اخلرب و�أحداثه؟ ه ��ذا ما �سنحاول الإجابة عن ��ه من خالل تطبيق
نظرية الوظائف على الف�صل التا�سع من الق�صة.
ب ــ اخلطاب وكيفية تعامله مع اخلرب

يخ�ض ��ع الن�ص يف ه ��ذا الف�صل لتق�سيم افرتا�ضي .وذلك بحك ��م التداخل الع�ضوي
والتماه ��ي اجل ��ديل ب�ي�ن ق�سمني رئي�س ّي�ي�ن هما مذه ��ب التعبري ومذه ��ب التفكري .فهل
الأول ق ��ادر على متثيل الث ��اين؟ ت�ش ّكل ال�سرد� ،إذن ،من �صوت�ي�ن� :صوت �سجايل ،وواقع
هالم ��ي .يتح ّدث ال ��راوي يف الأول تارة ع ��ن مذهب التعبري وطورا ع ��ن مذهب التفكري
ب�أ�ساليب تقرير ّية مبا�شرة .وهو ما �أدخل مفارقة بني احلدث الطبيعي واحلدث املحكي.
وه ��ي مفارق ��ة ات�سع ��ت كلما ترك ال�س ��ارد الأحداث وله ��ث خلف تربير اخلط ��اب واللغة
الت ��ي ينق ��ل بها الأح ��داث .بل تتع ّق ��د امل�س�ألة حني يدع ��ي �أن ك ّل ما �سيقول ��ه ال يعبرّ عن
حدث م ��زدوج ممزق بني واقعني :واقع يعي�شه الكاتب
الواق ��ع .وال�صوت الثاين هو �صوتُ ٍ
م ��ع قارئ ��ه ومعركته �إفهامي ��ة( ، )Conativeوواق ��ع يعي�شه البطل مع الوج ��ود ومعركته
مرجعي ��ة( .)Référentielleفاخلرب مكبل مبذهب التفك�ي�ر ،واخلطاب مباله من �أدوات
عاج ��ز عن الوفاء ملذهب التعبري .وهو ما �ش ��كل توترا م�ستمرا بني وظيفتني من وظائف
جاكوب�س ��ون :الوظيف ��ة املرجعي ��ة والوظيف ��ة الإفهامي ��ة .توتر ن ��اجت عن جدلي ��ة ال�سياق
واملتلق ��ي .فكي ��ف �سي�سرد ابن طفيل ،مبا ح� � ّدده من �أدوات عاج ��زة يف مذهب التعبري،
للق�صة حيث الكالم لي�س من جن�س ما ُيفكر؟
الأحداث احلقيق ّية ّ
م ��ن املفارقات الكربى يف هذه احلكاية الفل�سفية اعتم ��اد اللغة للتعبري عن مو�ضوع
يرف� ��ض اللغة ذاتها ويتهمها بالتق�صري يف التعبري .فهو بالرغم من ت�أكيده على ا�ستحالة
العالقة الداللية بني ما ي�س ّميه "الألفاظ اجلمهورية" وهذه احلال الفل�سفية ،ف�إ ّنه خ�ضع
حلتم ّي ��ة التعب�ي�ر عنها �إذ ق ��ال" :لك ّنا مع ذل ��ك ال نخليك عن �إ�شارات نوم ��ئ بها �إىل ما
�شاه ��ده من عجائب ذلك املقام عل ��ى �سبيل �ضرب املثل ال على �سبيل قرع باب احلقيقة.
(((
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�إذ ال �سبي ��ل �إىل التح ّقق يف ذلك املقام �إ ّال بالو�صول �إليه" وهو �أمر يعترب من التناق�ضات
الفا�ضح ��ة يف اخلطاب اليقظاين� ،إذ بالرغم من ت�أكي ��ده �أنّ املو�ضوع "من الأ�شياء التي
ال ميكن ترجمتها يف مقال" ف�إننا جنده كثريا ما ي�ستدرك ويعرتف ب�إمكانية الإف�صاح"،
لأ ّن ��ه كث�ي�را ما �ص� � ّرح "�أنّ تلك احلال مبا له ��ا من البهج ��ة وال�سرور والل� � ّذة واحلبور ال
ي�ستطي ��ع من و�صل �إليها(� )...أن يكتم �أمرها( )...ب ��ل يعرتيه من الطرب والن�شاط ما
يحمله على البوح بها جمملة دون تف�صيل ".وهذا �إ�شكال مع ّقد مل يكن ابن طفيل غافال
عنه .والدليل على عدم غفلته تركيز اخلطاب على الوظيفة امليتالغوية للغة .ولذلك �سعى
جاهدا �إىل ح ّله عرب تلك الوظيفة نف�سها� .إذ جعل من مهام اخلطاب ال�سردي تربير لغة
اخلط ��اب و�أ�سلوب الكتابة .وهو �إجراء غري مقبول يف الكتابة الروائية احلديثة لأنه يح ّد
من �إ�شعاع الوظيفة الإن�شائية.
و�أ ّول م ��ا ب ��ادر به ابن طفيل �ضمن ه ��ذا الإ�شكال هو ح ّل ق�ض ّي ��ة املفارقة بني اللفظ
وحقيق ��ة امل�شاه ��دة املن ّزه ��ة عن الع ��امل املنظ ��ور� ،إذ �أب ��رز خ�صائ�ص الأ�سل ��وب ذاته.
فالأ�سلوب يف بداية الن�ص ّ
يدل على الأ�سلوب والكالم يح ّدد منط الكالم وبلغة جاكوب�سون
 R. Jackobsonnارتك ��ز اخلطاب على امل�صطلح فتح ّققت الوظيفة امليتالغو ّية La fonc�(.
 )tion métalinguistiqueومل�صطل ��ح الكالم �أهم ّي ��ة يف هذا املقام لأنّ التجربة املعرفية
حي الطبيعي واملع ��ريف وامليتافيزيقي تقت�ضي تعبريا
يف ه ��ذه املرحلة الق�صوى من تط ّور ّ
خا�صا ،وجب تنبيه القارئ �إليه حتّى ي�س ّهل الوظيفة الإفهام ّية.
ّ
وه ��ذا جعل الوظيفة امليتالغو ّية مقرتنة يف الن� ّ��ص بالوظيفة الإفهام ّية عرب الوظيفة
االنتباه ّي ��ة .فك ّلم ��ا ظه ��ر الرتكيز عل ��ى امل�صطلح اق�ت�رن بالرتكيز على املتلق ��ي .وك ّلما
اعتم ��د �صيغ الأمر والنهي ق�صد الت�أثري على املتلقي �أ�شار باالعتماد على نف�س الأ�ساليب
الإن�شائ ّي ��ة كاال�ستفهام والنهي �إىل �أنّ اللفظ عاجز ع ��ن �أداء حقيقة املعنى .يقول" :فال
تع ّل ��ق قلب ��ك بو�صف �أمر مل يخطر على قلب ب�شر .ف� ��إنّ كثريا من الأمور التي تخطر على
قل ��وب الب�شر قد يتع ّذر و�صفها فكي ��ف ب�أمر ال �سبيل �إىل خطوره على القلبّ ".ثم ي�ضيف
بع ��د �أن ب�ّي�ننّ �أنّ الأ�سلوب الذي اعتمده هو على �سبيل �ض ��رب املثل ال على �سبيل قرع باب
احلقيق ��ة قائال" :فا�صغ الآن ب�سمع قلبك وح ّدق بب�صر عقلك �إىل ما �أ�شري به �إليك()..
و�شرط ��ي عليك �أن ال تطل ��ب م ّني يف هذا الوقت مزيد بيان بامل�شافه ��ة( )...ف�إنّ املجال
�ض ّيق والتح ّكم بالألفاظ على �أمر لي�س من �ش�أنه �أن يلفظ به خطر".
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وتقرتن الوظيف ��ة الإفهام ّية بالوظيفة امليتالغو ّية يف م�ست ��وى اخلطاب من باب �آخر:
باب الت�أثري على القارئ املعار�ض ال على ال�صديق امل�ساند .وهنا يتّحد اخلطاب الذي ير ّكز
على التعبري مع اخلطاب الذي ُيعنى بالتفكري .يقول بعد �أن ا�ستعمل الألفاظ القا�صرة يف
�إبراز فكرة الكرثة والوحدة لعامل الذوات الكلية املطلقة" :غري �أنّ العبارة يف هذا املو�ضع
ق ��د ت�ضيق ج ّدا لأ ّنك �إن عبرّ ت عن تلك الذوات املفارقة ب�صيغة اجلمع ح�سب لفظنا هذا
�أوهم ذلك معنى الكرثة فيها وهي بريئة عن الكرثة .و�إن �أنت عبرّ ت ب�صيغة الإفراد �أوهم
ذلك معنى االحتاد وهو م�ستحيل عليها .وك�أنيّ مبن يقف على هذا املو�ضع من اخلفافي�ش
الذي ��ن ُتظلم ال�شم�س يف �أعينه يتح ّرك يف �سل�سلة جنونه ،فيقول :لقد �أفرطت يف تدقيقك
ح ّت ��ى �أ ّنك قد انخلعت عن غريزة العقالء ّ
واط َر ْح � َ�ت حكم املعقول ،ف�إنّ من �أحكام العقل
�أنّ ال�شيء �إ ّما واحد و�إ ّما كثري .فليتئد يف غلوائه  ...وليعترب بالعامل املح�سو�س اخل�سي�س"
مما ي�ؤكد �أن الن�ص ال يرجع �إال ملرجعية فكرية فل�سفية
ويطنب يف هذا "ال�سجال" ّ
(الوظيفة املرجعية) وهو �سجال ي�سعى من ورائه �إىل الإقناع ب�أنّ اللفظ جم ّرد �إ�شارة �إىل
هذا العامل املفارق لعاملنا اجلزئي ال ميكنه �أبدا �أن يكون داال عليه داللة املطابقة .لذلك
رك ��ز على هذا اجلانب وت ��ر ّددت ظاهرة قطع ال�سرد ليع ��ود �إىل التذكري بق�صور اللفظ.
يق ��ول مذ ّكرا خماطبه" :ما �أ�سرع ما ن�سيت العهد �أمل نق� � ّدم �إليك �أنّ جمال العبارة هنا
توهمته �إنمّ ا �أوقعك فيه
�ض ّي ��ق و�أنّ الألفاظ على ك ّل حال ُتوهم غري احلقيقة وذلك الذي ّ
�أن جعلت املثال واملمثل به على حكم واحد من جميع الوجوه".
وحني ننظر مبعيار وظائفي لغوي بح�سب نظرية جاكب�سون ف�إننا نقول� :إن هذا اخلطاب
ال�س ��ردي ال�سجايل التقريري يف ه ��ذا الن�ص قد كان على ح�ساب الوظيفة الإن�شائية� ،إذ بدا
وا�ضحا �أن الق�صة ال قيمة لها يف ذاتها ف�ضاع الفن يف متاهات التربير ،تربير مذهب التعبري
وت ��ورط ال�س ��ارد يف م�أزق املفارقة بني الدال واملدلول .ب ��ل �إن ال�سجال يدفع �إىل اخلروج عن
اجلن� ��س الق�ص�صي �إىل اجلن�س الرت�سلي .ذلك �أن الإطناب يف تربير لغة اخلطاب والرتكيز
عل ��ى الوظيفة امليتالغوية يجعل جينة اجلن�س الرت�سلي تطغ ��ى يف الن�ص �إىل احلدود �أن ابن
طفيل ما كان يعتقد ب�أنه يكتب ق�صة .بل كان ي�ص ّرح ،ومن خالل ذكره ل�شخ�صية املر�سل �إليه
ً
املخاطب املفرد ،ب�أنه يكتب ر�سالة .وهذا الن ��وع من التنا�ص الأجنا�سي
وخماطبت ��ه ب�ضم�ي�ر
()1
يدفع �إىل �إعادة التفكري يف وجود حدود فا�صلة بني الأجنا�س الأدبية يف القدمي
((( ـ خ�ي�ر دليل على انعدام احلدود بني الأجنا�س القدمية وغياب الو�ضوح والوعي الأجنا�سي عند القدامى
ذلك التداخل الكبري بني ال�سردي والرت�سلي يف ر�سالة الغفران للمعري .وهو ما ي�ستحق درا�سة موازية.
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فهذا الرتكيز على املخاطب (الوظيفة الإفهامية) وامل�صطلح (الوظيفة امليتا لغو ّية)
جع ��ل حكاية الأقوال هي الطاغية يف م�ست ��وى اخلطاب ف�صيغ الأمر والنهي واال�ستفهام
َ
للمتلقي/املخاط ��ب ،والإ�ش ��ارات
املوجه ��ة
الت ��ي وردت يف �إط ��ار الوظيف ��ة الإفهام ّي ��ة ّ
والتحدي ��دات الأ�سلوبية التي وردت يف �إطار الوظيفة امليتالغو ّية اخلا�صة بامل�صطلح ك ّلها
َ
واملخاطب القارئ .وكل ذلك على ح�ساب �صوت
تدخل يف باب احلوار بني املتك ّلم الكاتب
َ
املخاطب
البطل احلقيقي حي بن يقظان و�إن كان بطريقة غري مبا�شرة .و�سواء كان هذا
�صديق ��ا م�ساندا �أم خ�صما معار�ضا فاخلطاب ظ� � ّل خط ّيا ذا اجتاه واحد من الباث �إىل
املتق ّبل .ه ��ذه مفارقة �أخرى بني اجلن�س الق�ص�صي واملحت ��وى الفل�سفي و�شكل اخلطاب
الرت�سلي ،فكيف ميكن املواءمة بني املرجع واخلطاب؟
الإجاب ��ة ممكنة من خ�ل�ال امل�ستويات الثالث ��ة املعهودة يف حتلي ��ل الن�صو�ص وهي:
امل�ستوى املعجمي وامل�ستوى الرتكيبي وامل�ستوى البالغي:
ـ� �ـ امل�ستوى املعجمي :طغت يف الف�صل التا�سع الكلمات ذات ال�سج ّل اللغوي على بق ّية
ال�سج�ل ّ�ات الأخرى الفل�سفية والأدبية التي كانت طاغية يف الف�صول ال�سابقة .وهي ك ّلها
من قبيل "اللفظ" و"املعنى" و"التعبري" و"القول" و"الإ�شارة" و"الكالم" و"الو�صف"
و"�ض ��رب املثل" و"قرع ب ��اب احلقيقة" و"امل�شافهة" و"البي ��ان" و"املثل" و"املمثل به"
و"�أ�صناف املخاطبات"� ،إلخ...
ــ امل�ستوى الرتكيبي :كرثت اجلمل اال�سم ّية الإخبار ّية والتقرير ّية الدا ّلة على �صرامة
التفك�ي�ر واملت�صلة بال�سج ّل املو�ضوعي .وهي جمل ّ
تدل عل ��ى طبيعة املو�ضوع املطروق يف
ه ��ذا امل�ست ��وى ،م�ستوى اخلطاب �إذ املق ��ام مقام تنظري ال مقام ت�صوي ��ر والأمثلة كثرية
ال حت�ص ��ى وال تع ّد .ت ��كاد تنح�صر يف اجلمل اال�سم ّية املن�سوخة ب� ��أداة التقرير والن�صب
والتوكيد "�إنّ "�" .إنّ كثريا من الأمور التي تخطر على قلوب الب�شر قد يتع ّذر و�صفها."...
"ف� ��إنّ ك ّل واح ��د من هذه الثالثة قد يقال له قلب ولك ��ن ال �سبيل خلطور ذلك الأمر على
واح ��د م ��ن هذه الثالثة وال يت�أ ّت ��ى التعبري �إ ّال ع ّما خطر عليها" .غ�ي�ر �أنّ العبارة يف هذا
املو�ضع قد ت�ضيق ج ّدا.." ."...ف�إنّ العقل الذي يعنيه هو و�أمثاله �إنمّ ا هو الق ّوة الباطنة".
"و�إنّ الألفاظ على ك ّل حال توهم غري احلقيقة".
ـ� �ـ امل�ستوى البالغي :غابت البالغة بديع ��ا وكادت تغيب بيانا� ،أما معنويا فقد برزت
اجلم ��ل الإن�شائ ّية يف هذا امل�ستوى .وه ��ي الأوامر والنواه ��ي واال�ستفهامات وتدخل ك ّلها
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يف ب ��اب الت�أث�ي�ر على القارئ .ومنه ��ا" :فال تلتم�س الزي ��ادة عليه من جه ��ة اللفظ ،ف�إنّ
ذل ��ك كاملتع� � ّذر" .كما برزت اجلمل اجلدل ّية وال�شرط ّية التي تندرج �أي�ضا �ضمن الوظيفة
التعبري ّي ��ة ملا تت�ض ّمنه من ُ�شح ��ن عقل ّية حجاج ّية يواجه بها الكاتب خماطبه .وهي نابعة
م ��ن املرجع ّي ��ة الثقاف ّي ��ة للكاتب .فذاكرة ابن طفي ��ل الرمز ّية تت�ش� � ّكل يف جانب ها ّم من
بنيتها م ��ن املوروث الالهوتي احلجاجي حيث كانت املناظ ��رات وامل�ساجالت بني الفرق
والأف ��راد ت�ش ّكل ن�سي ��ج احلركة الثقافية عند العرب يف ذل ��ك الع�صر .كما �أن ن�صه هذا
ال ��ذي ن�صنفه نحن �أجنا�سيا �ضمن ال�سرد يدرجه هو �ضمن الر�سائل وهو ما يجعل ن�صه
متنا�س�ل�ا من رحم الن�صو�ص ال�سجالية واحلجاجية ،ولي�س من الن�صو�ص ال�سردية .فهو
من وجه ��ة نظر التنا�ص ن�صا هجينا ،بناء على قاعدة تنا�صي ��ة �أثارتها جوليا كري�ستيفا
تتمث ��ل يف ال�سفر بني الأجنا�س الأدبية .فرغم �أن الن� ��ص �سردي ق�ص�صي� ،إال �أن طبيعة
الأح ��داث الت ��ي هي من جن� ��س الفكر والت�أم ��ل الفل�سفي مل حتمل ل ��ه «جينات» اخلطاب
ال�س ��ردي الق�ص�صي ،بل تالق ��ح بحكم التج ��اور الأجنا�سي مع اخلط ��اب ال�سجايل كما
جنده يف املناظرات �أو يف الر�سائل خا�صة .فالن�ص ملتقى لعدة ن�صو�ص �أخرى :فل�سفية،
�صوفية ،تر�سلية ثم ق�ص�ص ّية.
ك ّل ه ��ذه اجلمل الإخبار ّي ��ة والتقرير ّية وال�شرط ّية دليل على اخلي ��ار الأ�سلوبي .فهو
الن�ص ال�س ��ردي كما يعرف الآن،
�أ�سل ��وب طبع �أدبية الن�ص بطاب ��ع بعيد عن خ�صائ�ص ّ
مم ��ا يجعل مذهب التعبري يف هذا
و�إمن ��ا هو �أ�سل ��وب النرث املر�سل يف م�ستواه الإخباريّ ،
املق ��ام مييل �إىل املنطق اال�ستداليل ،وال توجد نزع ��ة �إىل �إيقاع �أو تنغيم الغنائ ّية يف هذا
الق�س ��م .وبعب ��ارة �أخرى ،ال جند �أثن ��اء ممار�سة اخلطاب لوظيفت ��ه امليتالغوية ،وكذلك
�أثن ��اء ممار�س ��ة الوظيفة الإفهام ّية � ّأي �أث ��ر للإيقاع ّية .وهذا يعن ��ي �أنّ امل�ستوى البالغي
حمدود ق ّلما جل�أ �إليه الكاتب يف هذا املقام .وذلك ل�ضيق جمال الو�صف �إذ املو�ضوع من
طبيع ��ة الأف ��كار وال حتتاج الأفكار �إىل الو�صف .كما �أنّ ه ��ذا اخلطاب الأدبي هو خطاب
�إبالغ و�إقناع ولي�س خطاب لذة و�إبداع.
وبن ��اء على ما تق ��دم من حتديد ملا ميكن �أن نطلق علي ��ه عملية تهجني �أجنا�سي بني
الأدب والفل�سف ��ة خا�صة فهل يحق لنا الت�سا�ؤل :ه ��ل من الناحية االب�ستيمولوجية البحتة
ميكن حتويل الفل�سفة �إىل �أحداث ق�ص�صية يف هذا ال�سياق امليتافيزيقي بالذات؟ اجلواب
ع ��ن ه ��ذا ال�س�ؤال هو هذه النتيجة الت ��ي �أدى �إليها التطبيق الوظائف ��ي على هذا الن�ص.
وهي وق ��وع ال�سرد �ضحية لطبيعة ال�سجال الفل�سف ��ي امليتافيزيقي� .أي ف�شل اخلطاب يف
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التعبري عن خرب يعادي اللغة �أ�صال وانح�صار اجلمالية ونزولها �إىل �أدنى م�ستوياتها.
ج ـ اخلرب و�إكراهات اخلطاب

�سبق �أن ذكرنا �أنّ اخلرب هو الق�سم الأ�سا�سي لأ ّنه املنطلق الأول لأحداث الق�صة .لذلك
يعود ال�سرد �إىل ما كان عليه يف هذا الن�ص انطالقا من قوله" :ف�أقول "...وينتهي ال�سجال
املث ��ار بحكم الوظيفة امليتا لغوية خا�صة ويعود �إىل اخل�ب�ر ق�صد �إكمال عمله الفني ،فيعود
الأ�سلوب تبعا لذلك �إىل ما كان عليه قبل هذا الف�صل� ،أي يعود وفيا للخرب و�سرد الأحداث
الت ��ي مت ر�صدها مادة �أولية قبل �أن يتوالها اخلطاب .وهو �سرد ميكن �أن ن�صفه بالعجائبية
 Fantastiqueوي�سع ��ى من خالله ابن طفيل ،مبا ح� �دّده من �أدوات يف م�ستوى اخلطاب� ،أن
يق ّرب احلقيقة الأزل ّية قدر امل�ستطاع .فهل �سيجد اخلرب حظه من ال�صياغة الفنية؟
م ��ن املظاه ��ر الأ�سلوب ّية يف هذا الق�س ��م الرتكيز على "حكايتي الأح ��وال والأفعال"
عك� ��س ما ط ��ر�أ يف م�ستوى الأول من الن� ��ص حيث تكثفت "حكاية الأق ��وال" .وهذا جعل
ال�س ��رد م ��ن الناحية املاد ّية يرد ممزوج ��ا بالو�صف� .إ ّال �أنّ ال�سرد ق ��ام على الإجمال يف
يرج ��ح ك ّفة الو�صف .فالأم ��ر يتع ّلق بحالة
ح�ي�ن ق ��ام الو�صف على الإ�سه ��اب ،لأنّ املقام ّ
يعي�شه ��ا البطل تقوم على امل�شاهدة وال توجد فيها ح ��ركات ت�ستوجب ح�ضور "الأفعال".
و�إنمّ ا توجد حال ت�ستوجب حركة ذهن ّية روح ّية هي �أقرب �إىل عامل الأحوال منه �إىل عامل
التو�سع يف جمال الو�صف.
الأفعال .وطبيعة املرجع هي التي حتتّم على اخلطاب ّ
اعتمد ابن طفيل حني قرر العودة �إىل ما جمعه من �أحداث يف م�ستوى اخلرب �إىل �أ�ساليب
�ش ّتى يف امل�ستويات الثالثة ال�سابقة الذكر .وهي امل�ستوى املعجمي والرتكيبي والبالغي.
ـ� �ـ يف امل�ستوى املعجمي :تال�شت الكلم ��ات ذات ال�سج ّل اللغوي وظهرت الألفاظ ذات
ال�سج� � ّل الإ�شراقي وهي �ألفاظ م ��ن قبيل "الفناء" و"ذات احل ��ق" و"النور" و"�شاهد"
و"ال�ص ��ور الروحان ّي ��ة" ...والألف ��اظ ذات ال�سج� � ّل الفل�سفي من قبي ��ل "املوجود الثابت
الوج ��ود" و"قوى الروح" والروح الفائ�ض ��ة" ...والألفاظ ذات ال�سج ّل القر�آين من قبيل
"احلي الق ّيوم" و"الواحد الق ّهار" و"ال �إله �إ ّال هو" و"تعاىل" و"الآخرة" و"الدنيا"...
ّ
ـ� �ـ يف امل�ستوى الرتكيبي :تغيرّ ت اجلمل عن تل ��ك التي ا�ستعملت يف الق�سم الذي ترك
فيه الراوي اخلرب فكرثت اجلمل الفعلية الدا ّلة على الأفعال نوعا ما �إ ّال �أنّ اجلمل اال�سمية
الت ��ي ا�ستم� � ّر ح�ضورها يف هذا الق�س ��م �أ�صبحت تق ��وم بوظيفة الو�ص ��ف ،و�صف مذهب
التفكري بعد �أن كانت تقوم بوظيفة التقرير �أو بالأحرى بوظيفة تربير مذهب التعبري.
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

245

تطبيقات نقدية �إن�شائية درا�سة مناذج من الأجنا�س ال�سردية

ـ� �ـ يف امل�ست ��وى البالغي :اعتمد الكاتب ال�صور البياني ��ة يف هذا الق�سم ب�شكل مك ّثف
عك� ��س الق�سم الأول وهو و�سيلة لإبراز مذهب ��ه الفل�سفي الذي يقول بالتنزيه فيما يخ�ص
علم الغيب .فال�صورة البيانية هي الو�سيلة الناجعة التي متكن من كثافة اخلطاب ق�صد
التعمي ��ة والتمويه على الأع ��داء من ناحية ،كما متكن يف الوق ��ت نف�سه من �شفافية ذلك
اخلطاب ليدركه �أهل الفل�سفة �أهل ذلك العلم " امل�ضنون به على غري �أهله"  .والأ�سلوب
هنا يقوم بالوظيفة االتقائية .ولكنه كان يحرتز يف ا�ستعمال الت�شبيه بع�ض االحرتاز فهو
ح�ي�ن ي�شبه العامل املطلق بال�شم�س يتحا�شى �أن يقع اخللط بني التعبري وحقيقة ما ي�صف
و�أن الت�شبي ��ه بامل ��ر�آة م ��ا هي �إال و�سيلة م ��ن و�سائل تقريب املعن ��ى والت�شبيه ال يعمل على
التج�سيد والتمثيل .وال تربز حقيقة التجربة بقدر ما حتجب هذه احلقيقة وتغيبها يقول:
" �شاهد الفلك الأعلى الذي ال ج�سم له ور�أى ذاتا بريئة عن املادة لي�ست هي ذات الواحد
احل ��ق وال ه ��ي نف�س الفلك وال هي غريها وك�أنها �ص ��ورة ال�شم�س التي تظهر يف مر�آة من
املرائي ال�صقيلة ف�إنها لي�ست هي ال�شم�س وال املر�آة وال غريها"...
هك ��ذا وجد ابن طفيل نف�سه يف م� ��أزق .فاملقام مقام �صمت والتعب�ي�ر عن املذهب واجب.
الق�صة قائ�ل�ا" :و�أنا �أ�س�أل �إخواين الواقف�ي�ن على هذا الكالم �أن
ولذل ��ك جن ��ده يعتذر يف �آخر ّ
يقبلوا عذري فيما ت�ساهلت يف تبيينه وت�ساحمت يف تثبيته فلم �أفعل �إ ّال لأنيّ ت�س ّنمت �شواهق ّ
يزل
الطرف عن مر�آها و�أردت تقريب الكالم فيها على وجه الرتغيب والت�شويق يف دخول الطريق"
فالو�صف يف هذا املجال من الن�ص و�صف خارق م�أزوم ي�صدم �صاحبه ويحمله على
ال�صم ��ت لأن اللف ��ظ يرتبك عندما ي�صطدم بحاجز املعن ��ى .وال�سبب هو هالمية اخلرب
ال ��ذي اختار ابن طفيل �أن يكتب انطالقا منه ق�ص ��ة .فالو�صف هنا و�صف ملا ال يو�صف،
لذل ��ك جل�أ الكات ��ب �إىل بع�ض اللوحات الو�صفية وال�ص ��ور الفنتا�ستيكية حتى يتمكن من
ت�صوي ��ر "الال�شيء" ،لذلك ر�سم الذوات يف العامل غري املرئي وهي ت�سبح يف الكون "يف
كل ذات �سبع ��ون �أل ��ف وجه يف كل وجه �سبعون �ألف فم يف كل فم �سبعون �ألف ل�سان ."...
وهكذا يكت�شف ابن طفيل �أن ما اختاره من �أحداث يف م�ستوى اخلرب �آل �إىل الال�شيء يف
نهاي ��ة الأمر .فالهدف من الق�صة هو �إدراك الال�ش ��يء بال �شيء� :إدراك ذات احلق من
خارج املرجع اللغوي� .إنه ينتهي �إىل ما بد�أ به :من ال�صمت �إىل ال�صمت .والزوج اخلرب/
اخلط ��اب ال مربرات وجودية لهم ��ا �سوى الكالم واللغة ،ف�إذا انعدمت انعدما .ولذلك تاه
اخلرب يف ال جناعة اللغة يف م�ستوى اخلطاب .و�إذا كان اخلرب يف نهاية املطاف جمموعة
م ��ن الأح ��وال ،فلم ��اذا �آل ابن طفيل عل ��ى نف�سه �أن ي�ص ��ف الأحوال باملق ��ال� .أمل تعترب
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الدكتور /خمتار الفجاري

ال�صوفي ��ة الل�سان والأق�ل�ام من العورات� .ألي�ست ق�صة حي اب ��ن يقظان من قبيل خيانة
فل�سفي ��ة للمذهب ال�صويف وجرميتها هي ك�شف الأ�س ��رار ليلقي بها بني يدي ما ي�سميهم
ابن طفيل "الف�سدة ومتفل�سفة الع�صر".
خامتة

جمع ��ت ه ��ذه الدرا�سة ب�شكل م ��ا بني مبحثني يف� � ّرق بينها الزمن و�أ�ص ��ول املعرفة.
الأول تراثي ،حيث د�أب النقدين اللغوي والبالغي على التوقف عند حدود الكالم واللغة
واجلمل ��ة ووظائ ��ف كل ذل ��ك يف ت�أدية املعن ��ى ب�أكرث الط ��رق ف�صاحة ،وتل ��ك هي حدود
اجلمالي ��ة عند القدامى .وه ��ذا غيب االهتم ��ام باجلمالية ال�سردية ودف ��ع بالإبداع �إىل
االقت�ض ��اب و�أدى بالأجنا�س ال�سردية املقت�ضب ��ة �إىل التهمي�ش والن�سيان .والثاين حداثي
ف�صل الإن�شائي ��ون القول يف قواع ��د الن�ص ال�س ��ردي وا�ستنباط قوانين ��ه العلمية
حي ��ث ّ
و�إخ�ضاع ��ه للحتمي ��ة .وهنا تكمن طراف ��ة هذه املحاول ��ة املت�سمة باجلدلي ��ة بني القدمي
واحلديث �إذ قدمت مقرتحا للت�أ�صيل :ت�أ�صيل احلديث يف الرتاث.
وملّ ��ا كانت نظرية الوظائف �أجنع املناه ��ج الإن�شائية يف حتقيق علمية الن�ص ال�سردي،
فقد �سعى البحث �إىل تطبيق جزء من النظرية على مقاطع �سردية عربية قدمية مت اختيارها
على �أ�سا�س �سمة االقت�ضاب ،لأن تلك ال�سمة بالذات تتوافق وذلك اجلزء الوظائفي املنتقى
للتطبيق حيث ُاكتفي بالوظائف الركنية عند بارت وبوظائف اللغة عند جاكب�سون.
وق ��د �سعى البحث �إىل حتقيق هدف تربوي �أوال وعلم ��ي ثانيا .ف�أما الهدف الرتبوي
فقد ّ
و�ضح حقيقة م�صطلح ��ات نقدية من خالل �أمثلة تطبيقية .واملثال التطبيقي يتنزل
�ضم ��ن �صميم املناهج الرتبوية و�أما الهدف العلمي فقد �أ�سهم يف �إثارة �إ�شكاليات بحثية
نقدية وحاول �أن يقدم �أجوبة لها ال�سيما تلك التي تعلقت باجلمع بني الفل�سفة والق�صة �أو
التي تعلقت بالإ�شكال املع ��ريف بني املعتقد ال�صويف القائم على اتهام الألفاظ بالتق�صري
وحتمية تلك الألفاظ غ�صبا عن الت�صوف.
و�أخريا ،لي�س هذا البحث �سوى حماولة تطبيقية ،وهو جمرد تقدمي لدرا�سة �أ�شمل تتناول
م�س�ألة غياب الوعي بالأجنا�س ال�سردية القدمية وحل الإ�شكال بني وجودها ن�صا �إبداعيا قائما
بذاته وغيابها تنظريا يف الرتاث النقدي .وبناء على ذلك ،هل ميكننا الت�سا�ؤل ،فتحا للآفاق:
�إىل �أي مدى ميكن احلديث عن �أ�صالة الفن الق�ص�صي يف الرتاث؟ هل نعود �إىل القول بالأ�صل
الغربي للق�صة ونذعن �إىل اعتبار الرواية ملحمة برجوازية كما قال النقاد الغربيون؟
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5. Philippe Sohet : Images de récits, Presses de l’université de Québec, p 42
6. R. Barthes : Introduction à l›analyse structurale des récits, p 11.
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

المواد الموسوعية في معجم
التكملة والذيل والصلة للحسن بن
محمد الصاغاني (ت650:ه).

الدكتورة /نوف بنت محمد بن عبدالله المؤذن
ا�ستاذ م�ساعد  -التخ�ص�ص لغويات
جامعة الطائف
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى ت�أويلها
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نوف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن/ الدكتورة

:ملخ�ص البحث باللغة العربية

،يع ��د مدى االهتم ��ام باملواد املو�سوعية معيار ًا من معاي�ي�ر ت�صنيف املعاجم اللغوية
 لي�س مق�صور ًا، �أو تو�ضيح ال�سمات الفارقة بني �أ�صنافها،فتحليل املعاجم ومتييز �أنواعها
.على ترتيب املداخل وحتديد االجتاه الذي ي�أخذ به �صاحب املعجم
:وتثري هذه الدرا�سة ق�ضيتني

. كيفية الك�شف عن الوجه التنظريي للجانب املو�سوعي يف املعجم العربي:الأوىل
 كيف ميكن ت�صنيف معجماتنا وفق ًا لهذا املعيار؟:والثانية
 منوذج ًا يك�ش ��ف عن مدى اتخ ��اذ العمل، ف ��كان معج ��م التكمل ��ة والذي ��ل وال�صل ��ة
 وحتديد �أن ��واع املعلومات واملواد، املو�سوع ��ي هدف� � ًا لدى ال�صاغ ��اين يف �شروح مداخل ��ه
 حيث ج ��اءت متنوعة متعددة لت�شمل �أنواع ًا خمتلف ��ة للمعارف والعلوم،املو�سوعي ��ة لديه
 مما يك�شف عن،والعامي وامل�صطلحات
 كالأع�ل�ام والبلدان والنبات واحليوان واملول ��د:
ّ
.مدى قرب ال�صاغاين للعمل املو�سوعي ومدى اهتمامه 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�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�سن 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.

امل ��واد املو�سوعية يف معجم التكمل ��ة والذيل وال�صلة للح�سن ب ��ن حممد ال�صاغاين
(ت650:هـ).
يعد مدى االهتمام باملواد املو�سوعية معيار ًا من معايري ت�صنيف املعجمات ، 1فتحليل
املعاجم وت�صنيف �أنواعها � ،أو تو�ضيح ال�سمات الفارقة لي�س مق�صور ًا على ترتيب املداخل
وحتديد االجتاه ال ��ذي ي�أخذ به �صاحب املعجم ويرت�ضيه من بني االجتاهات املختلفة يف
الرتتي ��ب ،وهو �أم ��ر �أدركه املعجميون الغربيون و�سبقوا به الع ��رب يف التنظري له والوعي
ب�أهميته يف العمل املعجمي.
لقد كان �أول معجم حمل ا�سم "املعجم املو�سوعي" يف اللغة االجنليزية من ت�أليف روبرت
هن�ت�ر  ، Robert Hunterالذي بد�أ �صدوره عام 1872 :واكتمل عام1889 :م � ، 2أما يف العربية
ف� ��أول معجم عني باملواد املو�سوعية تنظري ًا وتطبيقا هو" :املعجم الكبري" ،الذي �أ�صدر جممع
اللغة العربية بالقاهرة جتربته الأوىل �سنة 1956م  ،ثم �أ�صدر اجلزء الأول منه �سنة 1970م. 3
وتثري هذه الدرا�سة ق�ضيتني:

�إحداهم ��ا :عادة تتعلق بكيفي ��ة الك�شف عن الوجه التنظ�ي�ري للجانب املو�سوعي يف
املعجم العربي ،وكيف ت�صنف معجماتنا وفقا لهذا املعيار� ،أو بتعبري �آخر هل خلت املعاجم
العربية من �أية مواد مو�سوعية؟ �أو �أن بع�ضها قد ورد به بع�ض املعلومات املو�سوعية دون
وع ��ي �أ�صحابه ��ا ب�أهميتها؟ وهل هناك من املعجميني العرب م ��ن اتخذ املو�سوعية هدف ًا
فعمل على حتقيقه مدركا الطبيعة املو�سوعية يف �شروح مداخل املعجم؟
((( انظ ��ر ح ��ول هذه املعايري  :د .علي القا�سمي :علم اللغة و�صناعة املعجم ،الرباط ط الأوىل 1975م  .ود.
حممد فهمي حجازي  :االجتاهات احلديثة يف �صناعة املعجمات  ،جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة ج
� ، 4ص 1977 ، 107: 86م.
((( انظر :د .علي القا�سمي ،املرجع ال�سابق �ص .56
((( درا�سات يف اللغة ،م�صطفى �إبراهيم عبداهلل1994 ،م� ،ص.75 :
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الدكتورة /نوف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن

وهذه الق�ضية حتت ��اج �إىل درا�سات للجانب املو�سوعي يف جميع املعجمات العربية ،
حتى ميكن ت�صنيفها مو�سوعي ًا.
�أم ��ا الق�ضية الأخ ��رى :فتخت� ��ص باملعلومات املو�سوعي ��ة يف معجم التكمل ��ة والذيل
وال�صل ��ة للح�س ��ن ال�صاغاين ،وتهدف ه ��ذه الدرا�سة �إىل :بحث درج ��ة االهتمام باملواد
املو�سوعية يف �شروح مداخل معج ��م ال�صاغاين ومتييز �أنواعها ،وكيفية ا�ستعانته بها يف
ال�شروح املختلفة ملواده.
لكن ماذا يق�صد باملواد املو�سوعية؟ وما �أهميتها يف املعجم؟ وكيف ت�صنع املعجمات
وفق ًا لالهتمام املو�سوعي؟ وما الفرق بني املعجم واملو�سوعة؟  
لقد ورد يف معجم الق ْرن ،The Century Dictionary :الذي يعد �أول معجم مو�سوعي
يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية  ،والثالث من نوعه يف الع ��امل الناطق بالإجنليزية ثالث
خ�صائ�ص للمعلومات �أو املواد املو�سوعية وهي  :1
•ا�شتمالها على �أ�سماء الأعالم  ،من �أ�شخا�ص و�أماكن و�أعمال �أدبية.
•تغطيتها جلميع فروع املعرفة.
•معاجلتها للحقائق معاجلة �شاملة.
�أم ��ا اجلان ��ب املو�سوع ��ي يف املعج ��م الكبري في�شتمل –كم ��ا ورد يف مقدمت ��ه -على
امل�صطلحات  ،و�أعالم الأ�شخا�ص ،والبلدان ،و�أ�سماء النبات واحليوان  .2
ويتف ��اوت تعريف الأعالم ب�سط ًا و�إيج ��از ًا على ح�سب �أهميته ��ا ،وارتبط ورودها يف
املعج ��م مبكانتها و�شهرتها فق�صر �إيرادها عل ��ى امل�شاهري  ،وروعي يف التعريف بها ذكر
تاري ��خ الوفاة قري ��ن اال�سم بالتاريخني الهج ��ري وامليالدي ،و�شهرة العل ��م التي اقت�ضت
�إيراده  ،و�آثاره الأدبية والعلمية �أو الفنية.
وع ّرف ��ت �أ�سم ��اء احليوان والنبات تعريف ��ا علمي ًا دقيق ًا ،مع ذك ��ر مقابلها الأجنبي،
وف�صيلتها �-إن كانت لها ف�صيلة ،-وي�شار �إىل ما قاله علماء احليوان والنبات من العرب،
مع التحقق مما ذهبوا �إليه من خوا�ص ومنافع طبية  ،كما اقت�ضى اجلانب املو�سوعي يف
WILLAM D.WHITNEY. THE CENTURY DICTIONARY , "THE ARTICTES ON ENCYCLO- PEDIA AND ENCYCLOPEDIC" P170.،

)(1

و د .علي القا�سمي  ،علم اللغة و�صناعة املعجم ،الرباط ط الأوىل 1975م � ،ص .75
((( علم اللغة و�صناعة املعجم ،علي القا�سمي� ،ص.53 :
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املعجم الكبري اال�ستعانة بالر�سوم وال�صور وال �سيما ما ات�صل منها باحليوانات والنباتات
غ�ي�ر امل�ألوفة ،وا�ستح ��ق املعجم الكبري بذل ��ك �أن يكون معجم ًا مو�سوعي� � ًا فهو ي�ضم �إىل
جانب اللغة معلومات مو�سوعية.
وي�ش ��رح الدكت ��ور حمم ��د ر�شاد احلم ��زاوي الفرق ب�ي�ن املعجم واملعج ��م املو�سوعي
واملو�سوعة على النحو الآتي:1
�+(	-1أ�شياء) -( +لغة) = مو�سوعة.
�+(	-2أ�شياء) +( +لغة) = معجم مو�سوعي.
�-(	-3أ�شياء) +( +لغة) = معجم لغوي.
�إن ك ًال من املعجم املو�سوعي واملو�سوعة ،ت�شتمل على معلومات مو�سوعية (�+أ�شياء)
 ،ولك ��ن املو�سوعة تخلو م ��ن اجلانب اللغوي (-لغة)  ،فما الفرق ب�ي�ن املو�سوعة واملعجم
املو�سوعي من حيث �إيراد هذه املواد املو�سوعية؟
�إن املعلومات املو�سوعية تتجمع يف "املو�سوعة" حتت مو�ضوعات عامة� ،أما يف املعجم
املو�سوع ��ي " فتتوزعها املداخ ��ل التي تت�صل بها" كما �أن املو�سوع ��ة تقدم هذه املعلومات
ب�صورة �أكرث تف�صي ًال و�إفا�ضة  ،يف حني يقدمها املعجم املو�سوعي خمت�صرة موجزة.
وتتنا�س ��ب درجة �إيجاز هذه املعلومات واخت�صارها مع حجم املعجم املو�سوعي� ،إىل
احل ��د الذي يتخلى فيه املعجم املو�سوعي عن تغطي ��ة احلقائق واملعارف العامة ،ويق�صر
اهتمامه على �أ�سماء الأعالم و�ألفاظ احل�ضارة ،وبذلك يبدو املعجم املو�سوعي يف �شكلني:
�أحدهما :يكاد يت�ساوى فيه �أو يكاد اجلانبان اللغوي واملو�سوعي.
الآخ��ر :يقل فيه االهتم ��ام باملواد املو�سوعية مع زيادة االهتم ��ام باجلانب اللغوي،
ويعرف املعجم يف �شكله الأخري ب�أنه "معجم ذو مو�سوعية".
وثمة موقفان من �إيراد املواد املو�سوعية يف املعجم والإح�سا�س ب�أهميتها:
�أحدهما :ينكر على املعجم اهتمامه بها ،ويرى �أنها من �ش�أن املو�سوعة .
ومن �أن�صار هذا االجتاه املعجمي :كوف" "Goveالذي يقول" :لي�س بالإمكان دمج

معج ��م ومو�سوع ��ة يف جملد واحد ،وال ميكن حتقي ��ق ذلك بدون تي�س�ي�رات �أو ت�سهيالت
(((
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لي�ست متوفرة يف الوقت احلا�ضر ،وبدون �أبحاث مل جتر حتى الآن".1
واملوق��ف الآخ��ر  :يرى �ضرورة االهتمام بامل ��واد املو�سوعية يف املعجم ،و خا�صة يف
املعجم ��ات ثنائي ��ة اللغة  ،احتجاج ًا مببد�أ ك ��وف نف�سه القائل ب� ��أن وظيفة املعجم خدمة
ال�شخ�ص الذي ي�ستعمله.2
وبنا ًء على ذلك يجب على املعجم �أن يقدم لقرائه املعلومات املو�سوعية � ،إذ لي�س من
املنطق ��ي �أن يتوق ��ف القارئ عند ا�سم علم �أو م�صطلح علم ��ي �أو لفظ ح�ضاري  ،ويرتك
املعج ��م القارئ باحث ًا عن معلومات �شارحة له يف مرجع �آخر ،فهو يحتاج �إىل الإجابة يف
احلال ،بل يف املعجم الذي يقر�أ فيه.
املواد املو�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة

لع ��ل الوقوف عند امل�ستدركات املو�سوعية يف التكملة والذيل وال�صلة ،قد يك�شف عن
مدى اهتمام ر�ضي الدين احل�سن بن حممد بن احل�سن العمري ال�صاغاين (ت 650هـ)
بهذا النوع من املواد  ،وهل كانت هدفا عمل على حتقيقه �إىل جانب هدفه الأ�سا�سي؟
لق ��د ا�ست ��درك ال�صاغاين على اجلوه ��ري طائفة عظيمة من املف ��ردات التي ميكن
�إدخاله ��ا �ضمن الإط ��ار املو�سوعي  ،متبع ��ا يف ذلك املنهج الو�صفي يف �ش ��روح مداخله ،
وحتليل املواد و�شرحها ،مع تنوع اال�ست�شهادات لديه .
وهذه الدرا�س ��ة جاءت لتنتظم ما زاده ال�صاغاين على اجلوهري يف �أ�سماء البلدان
واملياه واملوا�ضع و�أ�سماء الأ�صوات وحكاياتها و�ألفاظ الزجر واملولد والعامي وامل�صطلحات
والأعجمي واملع ��رب والدخيل وامل�صحف واملحرف واللثغ ��ات واحلديث وعلومه والتاريخ
والأدب وال�سري ال�شخ�صية.
حيث فتح التزام اجلوهري بال�صحيح وحد ال�صحيح عنده باب ًا وا�سع ًا للزيادة عليه
يف ه ��ذا ال�ض ��رب  ،وغري ذلك مما �أُثقل به معجمه ،ولعل ا�ستدراكه غري ذي فائدة لغريه
 ،و�إن كان تدوين ��ه يف حد ذات ��ه حفظ ًا له من ال�ضياع  ،لكن الإخالل به يف املعجم اللغوي
ال يع ��د تق�صري ًا ي�ؤاخذ عليه �صاحب ��ه؛ لأن هناك معجمات اخت�ص ��ت بالبلدان واملوا�ضع
GOVE , PHILIP B. "THE NON LEXICAL AND ENCYCLO PEDIC NAMES , 13 ,1965, 103-115

عن د .علي القا�سمي :املرجع ال�سابق �ص .58
((( نف�سه� :ص .59
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ككتابي :البكري وياقوت ،وهن ��اك كتب للأعالم والكنى والألقاب ،وكذا الأن�ساب :ككتب
ابن حزم والبالذري ،و�أخرى للنبات :ككتاب الدينوري وهكذا.1
لق ��د تنوعت اال�ستدراكات املو�سوعية يف معجم التكمل ��ة وتعددت جماالتها يف �شرح
جمموعة من املداخل � ،أمكن ح�صرها يف :
�1 .1أ�سماء الأ�صوات وحكاياتها  ،و�ألفاظ الزجر.
2 .2املولد والعامي.
3 .3الأعجمي واملعرب والدخيل.
4 .4املوا�ضع والبلدان.
5 .5امل�صطلحات.
6 .6النباتات واحليوانات والأمرا�ض والأطعمة والأ�ساطري.
7 .7املنحوت واملركب.
8 .8الأعالم.
�أوال� :أ�سماء الأ�صوات وحكاياتها  ،و�ألفاظ الزجر:

ا�ستدرك ال�صاغاين طائفة من �ألفاظ دعاء احليوان والطري وزجرهما وحكاية
�أ�صوات الكائنات  ،ومن ذلك:
ال�سنور.2
•الب�أب�أة :زجر ّ
•الت�أت� ��أة :م�شى ال�صبي ال�صغري .والتبخرت يف احل ��رب �أي�ضا ،ودعاء التي�س �إىل
الع�سب.3
• ِهيج –بالك�سر -مبنية على الك�سر  :زجر الناقة  ،قال ذو الرمة:
� ْأم � ��رق � ��تُ م ��ن َج� � � ��وزِه �أع � �ن� ��اق ن��اج �ي � ٍة
ت �ن �ج��و �إذ ق � ��ال ح ��ادي� �ن ��ا ل �ه��ا هِ � �ي ��ج.4
(((
(((
(((
(((
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معج ��م املعاج ��م� ،أحم ��د ال�شرق ��اوي �إقبال  ،اجلمعي ��ة املغربية للت�ألي ��ف والرتجمة والن�ش ��ر ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت 1987م.
التكملة والذيل وال�صل ��ة على �صحاح اجلوهري .ال�صاغاين ،حتقيق :عبدالعليم الطحاوي و�آخرين ،دار
الكتب ،القاهرة 1970م.6/1 :
نف�سه9/1 :
نف�سه ،510/ 1 :والبيت يف ديوان ذي الرمة .987/2
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•الد�أد�أة� :صوت وقع احلجارة يف امل�سيل.1
•وماءت الهرة متوء ،مثل ماعت متوع �أي �صاحت ،و�صوتها املواء على ُفعال.2
•وه�أه�أتُ بالقوم� :إذا دعوتهم  ،وبالإبل �إذا زجرتها ،فقلت لها  :ه�أه�أ.3
•وي�أي�أت :حكاية �صوت� ،أن يقول للقوم :ي�أي�أ ليجتمعوا .والي�أياء و�صباح الي�ؤي�ؤ.4
•وقوله يف مادة (ن ج خ) � :أهمله اجلوهري وقال ابن دريد :نجَ يخ املاء وناجخته
�صوته و�صدمه ، .....والنجاخ� :صوت ال�ساعل.5
تع ��ددت امل ��واد املو�سوعي ��ة وتنوع ��ت يف معجم التكمل ��ة والذيل وال�صل ��ة  ،واختلفت
ط ��رق عر�ضها يف املعجم ب�أكمله ،ويف املداخل املعجمية ب�صفة خا�صة ،و�أ�سهمت �إىل حد
ملحوظ يف �إي�ضاح املعنى و�شرح دالالت هذه املداخل  ،وهي يف كل ذلك تربز ال�صاغاين
عامل ًا لغوي ًا كبري ًا جدير ًا ب�أن يو�ضع بني علماء اللغة واملعجميني العرب.
وق ��د كان ��ت طريقته يف عر�ض امل ��واد املو�سوعي ��ة يف معجمه ه ��ي :اال�ستعانة باملواد
املو�سوعية يف �شرح املداخل املعجمية �شرحا لغويا ومو�سوعيا.
ثاني ًا :املولد والعامي:

كرث توليد الألفاظ والدالالت بعد الع�صر الأموي  ،عندما ن�شطت حركة الرتجمة يف الع�صر
معان مل ي�ستخدمها العرب
العبا�سي  ،وا�شتمل التوليد على :ا�ستخدام �ألفاظ – من العربية -يف ٍ
الأولون فيها ،هذا �إىل �إ�ضفاء معان جديدة – مل يعرفها العرب القدماء -على كلمات العربية.
وال �ش ��ك �أن لأ�سب ��اب احل�ضارة والتط ��ور الفكري والعلمي دخ ًال يف ه ��ذا التوليد؛ ولذا
جند �أن معظم املولد يدخل يف ا�صطالحات العلوم و�أ�سماء املوا�ضع اجلديدة وما �إىل ذلك.
و�أم ��ا العامي يف م�ستدركات ال�صاغاين على اجلوه ��ري ،في�شمل :انحرافات العامة
و�أخطائهم عن الف�صيح من العربية ، 6ومن ذلك:
(((
(((
(((
(((
(((
(((

نف�سه.19/1 :
نف�سه.50/1 :
نف�سه.57/1 :
نف�سه.61 ،60/1 :
التكملة والذيل وال�صلة.181/2 :
االنحراف" :هو امليل والعدول ،يقال :انحرف عنه وحترف واحرورف� :أي مال وعدل ،وح ّرف ال�شيء عن
وجه ��ه� :أي �صرف ��ه ،و�إذا مال عن �شيء ،يقال :انحرف .وانحرف مبعن ��ى :مال" انظر :ل�سان العرب البن
منظور ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1993م.129/3 :
واالنحراف اللغوي هو امليل واالبتعاد عن كالم العرب ولغتهم.
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•واخل�شيب ��ة  :ق ��وم من اجلهمي ��ة  ،يقول ��ون� :إن اهلل ال يتكلم ،ويقول ��ون :القر�آن
خملوق.1
•واملُ َ
قت�ضب :البحر الثالث ع�شر من العرو�ض.2
•وال ُق ْطرب – يف ا�صطالح الأطباء : -نوع من املاليخوليا ،و�أكرث حدوثه يف �شهر
�شباط.3
•وال َك ْع ��ب – يف ا�صط�ل�اح احل�س ��اب� : -أن ي�ضرب عدد يف مثل ��ه  ،ثم ي�ضرب ما
ارتف ��ع يف الع ��دد الأول ،فما بلغ فه ��و :املكعب واملال ،والع ��دد الأول هو :الكعب ،
مثل �أن ت�ضرب ثالثة يف ثالثة ،فتبلغ :ت�سعة  ،ثم ت�ضرب الت�سعة يف ثالثة فتبلغ:
�سبعة وع�شرين ،فالكعب :ثالثة  ،واملكعب واملال� :سبعة وع�شرون.4
ال�سكت –بالفتح : -من �أ�صوات الأحلان� ،شبه تنف�س بني نغمتني من غري تنف�س
• َ
5
 ،يراد بذلك :ف�صل ما بينهما .
6
•الأ�سماء والأفعال الثالثية :التي اجتمع فيها ثالثة �أحرف .
•املجت ��ث م ��ن العرو� ��ض  ،وزن ��هُ :م�ستفعلن فاعالت ��ن فاعالتن  ،و�إمن ��ا ا�ستعمل
جمزوءا وبيته :البطن منها حمي�ص والوجه مثل الهالل.7
•ا ُ
حل َل ْيبة :مو�ضع داخل دار اخلالفة املعظمة – �أجلها اهلل تعاىل.8-
•جامع َبراثي :من جوامع بغداد.9
•املغيثية :من مدار�س بغداد ال�شرقية.10
•و�أما الدار الغريزة املعروفة بالتاج ،ف�أ�س�سها :املعت�ضد  ،و�أمتها :ابنه املكتفي.11
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
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التكمل ��ة والذيل وال�صلة  ،115/1وانظ ��ر تاج العرو�س من جواهر القامو� ��س .حممد مرت�ضى الزبيدي،
م�صورة دار الفكر ع ط اخلريية ،م�صر 1306ه.234/1 :
التكملة والذيل وال�صلة  ،242/1وانظر تاج العرو�س من جواهر القامو�س .431/1
التكملة والذيل وال�صلة  ،243/1وانظر تاج العرو�س من جواهر القامو�س .435/1
التكملة والذيل وال�صلة  ،259/1وانظر تاج العرو�س من جواهر القامو�س .456/1
التكملة والذيل وال�صلة .318/1
نف�سه .354/1
نف�سه .355/1
التكملة والذيل وال�صلة  ، 108/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .223/1
التكملة والذيل وال�صلة  ، 350/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .602/1
التكملة والذيل وال�صلة  ، 377/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .637/1
التكملة والذيل وال�صلة  ، 406/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .12/2
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•حمام بلج :من حمامات الب�صرة.1
ومثل هذا جنده يف امل�ش ّعث يف العرو�ض ،والأَ ْوج من ا�صطالحات املنجمني ،وح�ساب
البرُ جان واخلروج يف ال�شعر عند العرو�ضيني ،و�سكة معاذ يف ني�سابور.2
ومما يخطئ فيه العوام قولهم� :شحات لل�شحاذ.3
وق ��د �أفاد ال�صاغاين يف م�ستدركاته املتعلقة باملول ��د والعامي من حميط ابن عباد،
الذي نهل بدوره من تكملة اخلازرجني.
ثالث ًا :الأعجمي واملعرب والدخيل:

�ضيق اجلوهري يف تدوينه الألفاظ العربية  ،وتو�سع يف تدوين املعرب و�شرحه ،حتى
�أنه ي�شرح بع�ض الكلمات العربية بنظائرها الفار�سية والرتكية.4
وم ��ع ذلك مل يحط ال�صح ��اح باملعرب والأعجمي والدخيل ،ففات ��ه منه ق�سم كبري،
وج ��د فيه ال�صاغاين مغنم ًا �أظهر ب ��ه براعته يف اال�ستدراك  ،ويدخل حتت هذا الأعالم
وغريها ،قال ال�صاغاين فيما �أهمله اجلوهري:
•و َب ُز ْرج – بفتح الباء و�ضم الزاي و�سكون الراء ، -و ُبزرج –ب�ضم الباء -كالهما:
من الأعالم  ،وهو معرب ُب ُز ْرك وهو بالفار�سية  :الكبري.5
و�س ْن ��خ :بل ��د من �أعمال ه ��راة ،تعري ��ب ُ :ب َ
و�ش ْنك ،6وزاد يف الت ��اج :وقد يقال :
• ُب َ
7
فو�شنج .
•وجرح ��ه –بالتحريك :-ال ��ذي كان على مقدم ��ة ع�سكر الروم ي ��وم الريموك،
و�أ�سل ��م  .و�أ�ضاف ُ :ج ْرح :من نواحي فار�س .وجرج ��ان بلد ،ومعرب :كره كان.
واجلرجانية  :ق�صبة بالد خوارزم وي�سمونها  :كركاجن.8
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

التكملة والذيل وال�صلة  ، 403/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .10/2
التكملة والذيل وال�صلة  ، 420 ،400 ،398، 368/1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .385/2
التكملة والذيل وال�صلة  ، 367/ 1تاج العرو�س من جواهر القامو�س .28/1
التكمل ��ة والذي ��ل وال�صل ��ة  . 401/1وق�صد ال�سبيل فيم ��ا يف اللغة العربية من الدخي ��ل ،املحبي حتقيق:
عثمان ال�صيني .ط الأوىل  ،مكتبة التوبة .الريا�ض 1415هـ 1994-م.
التكملة والذيل وال�صلة  ،277 /1وتاج العرو�س من جواهر القامو�س .8/2
التكملة والذيل وال�صلة .401/1
تاج العرو�س من جواهر القامو�س  ،8/2وكذا ق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل .308/1
التكملة والذيل وال�صلة  ،409/1وق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل .377/1
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• ُقباذ :ا�سم �أبي ك�سرى . 1ومثله يف كتب املعرب.2
•� ..........أهمل ��ه اجلوه ��ري .وقال الدين ��وري :التُّنوب –مث ��ال التُّنوم� -شجر
يعظ ��م جدا وي�سم ��و ،ومنابته جبال دروب الروم ،وه ��و ا�سم �أعجمي ومنه يتخذ
�أجود القطران.3
•�أهمله اجلوهري  ،وقال الأزه ��ري :ال َّد ْي َدبان :الطليعة ،فار�سي معرب ،و�أ�صله:
ذي ��ده بان ،فلما �أعرب غريت احلركة وجعل ��ت الذال داال  ،ويف كتب املعرب �أنه
مبعنى :رقيب.4
•والبرِ َ جن –مثال ِه َر ْقل -من الأدوية :معروف وهو معرب َبر ْفك.5
•التخت :فار�سي معرب.6
•ال�سخيتان :جلد املاعز املدبوغ ،فار�سي ،ون�ص عليه املحبي.7
رابع ًا :املوا�ضع والبلدان:

ب ��رع ال�صاغ ��اين يف �إيراد مثل ه ��ذه املواد يف معجمه  ،حيث ظه ��ر لديه �شغف كبري
ب�إي ��راد �أ�سم ��اء املوا�ضع والبلدان يف �ش ��روح مداخله ،فنجده بعد �شرح ��ه للمادة اللغوية
يذك ��ر يف مادت ��ه كل ما يت�صل بها م ��ن �أ�سماء للموا�ضع �أو البل ��دان �أو املعامل  ،ومن ذلك
قوله يف مادة (ع�صم) :8
•عا�صم :مو�ضع ببالد هذيل.
•والعا�صمة :قرية قرب ر�أ�س عني مما يلي اخلابور.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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التكملة والذيل وال�صلة .387/2
�شف ��اء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل ال�شهاب اخلفاجي ،ت�صحيح :خفاجي ط الأوىل  ،املطبعة
املنريية بالأزهر  ،م�صر 1371هـ 1952م 241 ،
التكملة والذيل وال�صلة .74/1
املعرب  ،293وق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل  ،45/2و�شفاء الغليل فيما يف كالم العرب
من الدخيل .144
التكملة والذيل وال�صلة  ،401/1وق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل  ،273/1وتاج العرو�س
 8/2و�س ��واء ال�سبيل �إىل ما يف العربية من الدخي ��ل :ف عبدالرحيم  ،ط الأوىل دار امل�آثر املدينة النبوية
1419هـ 1998-م (.)29
التكمل ��ة والذي ��ل وال�صلة  ، 304/1ق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل  ، 330التاج ، 532/1
و�سواء ال�سبيل �إىل ما يف العربية من الدخيل .45
التكملة والذيل وال�صلة  ، 318/1ق�صد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل .123/2
تاج العرو�س من جواهر القامو�س .96/6
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وع�ص ٌم :جبل لهذيل.
• ْ
•والع�صم :ح�صن باليمن لبني زبيد.
كم ��ا كان ال�صاغاين ذو عناي ��ة ب�إيراد مثل هذه املواد املو�سوعي ��ة يف معجمه ،وك�أنه
ي�ستق�صي يف �إيراد �أ�سماء املوا�ضع ليربز بذلك تفوقه ويظهر مدى عنايته  ،ومن ذلك ما
جاء يف مادة (ح �س ن) :1
وحمى �ضربة  ،وهناك جبال ت�سمى الأحا�سن.
•� َأح َ�سنُ  :قرية بني اليمامة ِ
• َ
واحل َ�سنُ  :ح�صن من �أعمال ر ّية بالأندل�س.
2
وح�سنة :من قرى ا�صطخر .
• َ
وح َ�سنه :جبال بني �صعدة.
• َ
وح ْ�سنة :ركن من �أركان �أج�أ.
• ِ
•واحل�سنية :بلدة �شرقي املو�صل.
• َ
واحل َ�سني :بئر قرب َم ْعدن ال َّن ْقرة.
وقوله يف مادة (ظ ل م) :3

•ظ ْلم :مو�ضع.
• َ
وظ ِلم :واد من �أودية القبلية.
• ٌ
وظليم :مو�ضع باليمن  ،و�إليه �أ�ضيف ذو ُظليم املذكور.
• َ
وظليم :واد بنجد.
•و ُم ْظلم �ساباط :مو�ضع قرب املدائن.
ويف موا�ض ��ع �أخ ��رى ،جن ��د ال�صاغاين ي�شري �إىل بع� ��ض املوا�ضع والبل ��دان �إ�شارات
خمت�صرة يذيلها يف نهاية مواده ،ومن ذلك:
•قوله يف مادة (و ج ل) �إيجلن بالنون قلعة يف بالد امل�صامدة باملغرب.4
(((
(((
(((
(((

نف�سه .216/6
�إ�صطخ ��ر :بل ��دة بفار�س من الإقليم الثالث ،وهي من �أعيان ح�صون فار�س ومدنها ،قيل �أول من �أن�ش�أها:
�إ�صطخر بن طهمورث ملك الفر�س .انظر :معجم البلدان � ،شهاب الدين� ،أبو عبداهلل ،ياقوت بن عبداهلل
احلموي ،دار �صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية1995 ،م.211/1 ،
التكملة والذيل وال�صلة .85/6
التكملة والذيل وال�صلة .543/5
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

261

املواد املو�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�سن بن حممد ال�صاغاين ت 650هـ

•وقوله يف مادة ( و ر ل) ال َو ْرلة :ا�سم لبئر مطوية يف جوف الرمل  ،لبني كالب.1
•وقوله يف مادة (د �س م) َد ْ�سم :مو�ضع قرب مكة حر�سها اهلل تعاىل.2
•وقوله يف مادة ( د ع م) دعانيم :ماء لبني احللي�س من خثعم.3
•وقوله يف مادة (خ ز م) �أخزم :جبل قرب املدينة بناحية قلل والروحاء ،وخزام:
واد بنجد.4
الو�صم :بالفتح :قرية عل ��ى �ساحل بحر اليمن ب�إزاء
•وقول ��ه يف م ��ادة ( و �ص م) َ
جبل ُك ُد ُّمل يف البحر.5
•وقوله يف مادة (�ش م م) ُبرقة �شماء :جبل معروف.6

خام�س ًا :امل�صطلحات:

م ��ن الوا�ض ��ح �أن �أعظ ��م ثروة لغوي ��ة كانت بعد جم ��يء الإ�سالم ،وما نت ��ج عنه من
العل ��وم واملعارف املتع ��ددة ،وتو�سع يف منط احلي ��اة ،ورقي يف جمال احل�ض ��ارة ،ال�شيء
الذي ا�ستدعي كم ًا هائ ًال من امل�صطلحات العلمية� ،إذ �أ�صبح لكل علم من العلوم �ألفاظه
اخلا�صة وم�صطلحاته اجلديدة.
وامل�صطل��ح العلم��ي ه��و :اللفظ ال ��ذي خ�ص�ص لعلم م ��ن العلوم �أو ف ��ن من الفنون
خمت�ص ��ر يف مفهوم معني  ،ف�إذا ا�ستعمل ��ه �أ�صحاب ذلك العلم �أو الفن كان املق�صود به:
ما ا�صطلحوا عليه وتعارفوا على مدلوله  ،بعيد ًا عما ي�ستخدم من املدلوالت ال�شائعة بني
عامة املتكلمني� ،أو ما هو معروف يف اللغة امل�شرتكة.
حوى معجم التكملة والذي ��ل وال�صلة قدر ًا كبري ًا من املواد املو�سوعية  ،فال�صاغاين
مل يكت ��ف يف �ش ��روح مداخل ��ه ب�شرح امل ��واد اللغوية ،ب ��ل كان يذهب �إىل �أبع ��د من ذلك ،
فيف�صل وي�ستطرد ويذكر التق�سيمات ،وي�ضيف الفوائد ،ويبحث يف العلوم والفنون ،حيث
كان ينتقل بعد �شرح مدخله �إىل تعريف الأ�شياء واملو�ضوعات ،معتمد ًا على جمل وفقرات
ت�صف ذلك ال�شيء .
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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نف�سه .544/5
التكملة والذيل وال�صلة .22/6
التكملة والذيل وال�صلة .32/6
نف�سه .11/6
نف�سه .164/6
نف�سه .66/6
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ففي حديثه عن م�صطل ��ح "ال َو ْ�صل" :مل يكتف بتعريف امل�صطلح ،بل �أخذ ي�ستطرد
يف احلديث عن امل�صطلح م�ست�شهد ًا ب�أبيات من ال�شعر ذاكر ًا �سبب ت�سميته ،يقول:
والو�ص ��ل يف ا�صط�ل�اح العلماء بالقوايف يك ��ون ب�أربعة �أحرف  ،وه ��ي  :الألف والواو
والياء والهاء� ،سواكن يتبعن ما قبلها� ،أي :حرف ال ّروي .ف�إذا كان م�ضموم ًا  :كان بعدها
الواو  ،و�إن كان مك�سور ًا :كان بعدها الياء ،و�إذا كان مفتوح ًا :كان بعدها الألف  ،والهاء:
�ساكنة ومتحركة فالألف ،نحو قول جرير:
�أق� � � �ل � � ��ي ال� � � �ل � � ��وم ع� � � � � ��اذل وال � �ع � �ت� ��اب� ��ا
فالباء :الروي  ،والألف :بعدها و�صل.
والواو :كقوله �أي�ضا:
م � �ت� ��ى ك� � � ��ان اخل � � �ي� � ��ام ب� � � ��ذي ُط� � � ُل � ��وح

1

وق � � ��ويل �إن �أ� � �ص � �ب� ��تُ ل� �ق ��د �أ� � �ص ��اب ��ا

2

� �س �ق �ي ��ت ال� �غ� �ي ��ث �أي � �ت � �ه� ��ا احل� �ي ��ام ��و

والياء :كقوله �أي�ضا:
ه � �ي � �ه ��ات م� �ن ��زل� �ن ��ا ب� �ن� �ع ��ف � � ُ�س ��و ْي� �ق ��ة

3

ك� � ��ان� � ��ت م� � �ب � ��ارك � ��ة م � � ��ن الأي� � � ��ام� � � ��ي

امليم هي الروي والياء بعد و�صل.
والهاء �ساكنة  :نحو قول ذي الرمة:

وق � � �ف� � ��ت ع� � �ل � ��ى َر ْب� � � � � � ��ع مل� � �ي � ��ة ن ��اق� �ت ��ي

4

ف� �م ��ا زل � ��ت �أب � �ك� ��ي ع� �ن ��ده و�أخ ��اط � �ب ��ه

فالباء :الروي ،والهاء  :بعدها و�صل.
واملتحركة  :نحو قوله �أي�ضا:

وب� �ي� ��� �ض ��اء ال ت �ن �ح ��ا� ��ش م� �ن ��ا و�أُ ُّم� � �ه � ��ا
(((
(((
(((
(((
(((

�إذا م � ��ا ر�أت � � �ن � ��ا زي� � ��ل م� �ن ��ا َزوي � �ل � �ه� ��ا

5

ديوان جرير  ،ب�شرح حممد حبيب  ،حتقيق د .نعمان حممد �أمني طه  ،دار املعارف م�صر 1969م � ،ص.64 :
نف�سه �ص.512 :
الكتاب  ،ل�سيبويه حتقيق عبدال�سالم هارون  ،بريوت ط 1966 /1م.299/2 ،
ديوان ذي الرمة  ،حتقيق عبدالقدو�س �أبو �صالح ،م�ؤ�س�سة الإميان ط 1982 /1م� ،ص.38 :
ديوان ذي الرمة .554
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يعني :بي�ض النعام  ،فالالم روي والهاء بعدها و�صل.
و�سم ��ي الو�صل و�صال؛ لأنه و�صل حركة حرف ال ��روي  ،وهذه احلركات �إذا ات�صلت
وا�ستطالت عنها حروف اللني.1
ويف تعريف ��ه مل�صطلح َ
امل�ش َّركة" :ه ��ي زوج و�أم و�أَ َخوان لأم ،و�أخوان لأب و�أم  ،للزوج
الن�ص ��ف ،وللأم ال�سد�س  ،وللأخوين للأم الثلث  ،وي�شركهم بنو الأب والأم ،لأن الأب ملا
�سق ��ط �سقط حكم ��ه  ،وكان ك�أن مل يكن  ،و�صاروا بني �أم مع ��ا ،وهذا قول زيد بن ثابت.
وكان عم ��ر ر�ض ��ي اهلل عنه حكم فيها ب�أن جع ��ل الثلث للأخوي ��ن لأم ،ومل يجعل للإخوة
ل�ل��أب والأم �شيئا ،فراجعه يف ذلك الإخوة ل�ل��أب والأم وقالوا" :يا �أمري امل�ؤمنني هب �أن
�أبانا كان حمار ًا ف�أ�شركنا بقرابة �أمنا" .ف�أ�شرك بينهم  .ف�سميت الفري�ضة  :م�ش ّركة".2
فال�صاغ ��اين بعد ذكره لتعريف الفري�ضة املُ�ش ّركة ،بد�أ يعلل وي�شرح �سبب الت�سمية،
ثم ي�أتي على االختالف يف �إ�شراك الأخوين لأم ،وكيف �أ�شرك الأخوين لأب.
وال يعد هذا النوع من املعلومات التي يوردها ال�صاغاين ح�شوا ال فائدة منها ،فكثري من
املعلومات التي يوردها يف تعريفاته اال�صطالحية تكون �ضرورية لإثارة ذهن م�ستعمل املعجم
من �أجل تو�ضيح املعلومة التي يقدمها  ،وخا�صة �أنه وعد ب�أن معجمه �سيكون كافيا للمتعلم.
�ساد�س ًا :النباتات واحليوانات والأمرا�ض والأطعمة والأ�ساطري:

كان ال�صاغاين لغوي ًا بارع ًا ،يظهر براعته اللغوية يف عنايته يف �شرح مداخله :بذكر
م ��واده املو�سوعي ��ة م�ستطرد ًا تارة �،شارح ًا تارة �أخرى  .وم ��ن ذلك� :أنه مل يرتك مو�ضعا
ميك ��ن له �أن ي�ب�رز براعته اللغوية يف ا�ستعرا� ��ض معارفه� ،إال ويذكره ��ا خا�صة يف �إيراد
�أ�سماء النباتات واحل�شرات والدواب والطيور ،ومن ذلك قوله:
ال�س ُمر  ،لي�ست منه وثمرتها بي�ضاء
	 يف مادة (هـ د ل)  :ال ُهدال � :شجرة تنبت يف َّ ،وتنب ��ت يف الليمون والرمان  ،ويف كل ال�شجر .قال :وقالت الكالبية :ال َه َدال �شجر ينبت
باحلج ��از  ،يلتب�س بال�شجر  ،له ورق عرا�ض �أمث ��ال الدراهم ال�ضخام ،وال تنبت الهدالة
وحدها وال توجد �إال مع �شجرة  ،و�أهل اليمن يطبخون ورقها.3
(((
(((
(((
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فال�صاغاين ي�صف هذا النبات ويذكر مو�ضع زراعته و�صفاته وك�أنه عامل بالنبات.
	 وقول ��ه �أي�ض ��ا يف م ��ادة (ك ح ل) :نق ًال عن الدين ��وري� :أخربين بع� ��ض �أعرابال�س ��راة �أن الكح�ل�اء ع�شب ��ة ُ�س ْهلية تنبت على �س ��اق ولها �أفنان قليلة لين ��ة  ،وورق كورق
الريحان اللطاف خ�ضراء.1
ولع ��ل املت�أم ��ل يف معجم التكملة ،يلح ��ظ �أن ال�صاغاين كان يف بع� ��ض املوا�ضع يبد�أ
ب�ش ��رح م ��واد مداخله ب�أ�سم ��اء النباتات ،كما يف م ��ادة ( ك ح ل) ، 2ومادة (ك ر ب ل)،
حي ��ث جاء فيها ناقال عن الدينوري( :ال َك ْربل) بالفت ��ح  :نبات له نور �أحمر م�شرق ،قال
�أن�شد �أبو ن�صر:
3
ك � ��أن ج �ن��ى ال ��دِ ْف �ل ��ى ُي �غ ��� ّ�ش��ي خ��دوده��ا
ون � � ��وار �� �ض ��اح م� ��ن خ� ��زام� ��ي و َك� ��رب� ��لِ
�أم ��ا يف بع�ض املوا�ضع ،فقد كان ال يلتزم به ��ذا املنهج ،حيث يذكر �أ�سماء النبات يف
م ��ادة من م ��واده دون �أن يخ�ص�صها بعد �أن يفرغ من �شرحه للمادة اللغوية ،كما يف مادة
( د ر م)  ،حي ��ث �شرحه ��ا ثم عقب بقوله  :وقال الدينوري� :أخربين �أعرابي من ربيعة �أن
ال� � َّدرام �شجر ي�شبه الغ�ضا له هدب ولونه �أ�سود ومنابت ��ه الرمل بنواحي ال�شجر  ،وتتخذ
منه امل�ساويك ،وله طعم حريف ف�إذا ا�ستيك به حمر اللثة وال�شفة.4
	 وقوله يف مادة (ع ل ق م)  :العلقم النبقة املرة  ،والعلقمة املرارة.5ومن احليوانات قوله:

	العندليل :بالمني �ضرب من الع�صافري .	 والعزالء  :فر�س كانت لبني جعفر بن كالب.	 والوثيل :الر�شا ال�ضعيف.86

7

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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											-

والديلم  :جن�س من القطا ،وقيل ذكر القطا ،والدمل :الفيل لأنه �أدمل اللون .1
وال�صايف� :سمكة جترت واجلمع �صوايف.2
والدلظم :اجلمل القوي. 3
وا ُ
حلجروف :دويبة طويلة القوائم �أعظم من النملة.4
5
واخلندع :اجلندب ال�صغري .
6
واخللعلع  :من �أ�سماء ال�ضباع .
7
وال�صمة :الأنثى من القنافذ  ،و�صوتها ال�صم�صمة .
ِ
8
وال ُع ّجام :اخلفا�ش ال�ضخم والوطواط �أي�ضا .
وال ُغدام :الربغوث.9
والعثمان :احلية.10
وال ُعج ُرم :دويبة �صلبة ك�أنها مقطوعة  ،تكون يف ال�شجرة وت�أكل احل�شي�ش.11

ومما ذكره ال�صاغاين يف الأمرا�ض قوله:

	 وال ُّدغام :وجع ي�أخذ يف احللق ،وقد �سموا :دُغمان ود َُغ ْيم ًا.13
	ال َّدلخَّ ْ م :داء �شديد ،يقال :رماه اهلل بال ّدلخَّ م.14
	ال َّل َغم :الإرجاف احلاد.(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
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	-ال َّنزْ م� :شدة املغ�ص.

1

ومما ذكره ال�صاغاين يف الأطعمة:

	ال�شرو :الع�سل الأبي�ض.3
	ال َوزِمي :ال�شواء.َّ 4
	الأُ ْ�ص ُط ْك َمة :خبز الـ َملة.5
	ال َع َج ْم ّ�ضي� :ضرب من التمر.6
	الغ ْوط :الرثيد.2

ومما جاء عنده يف الأ�ساطري قوله:

	 َط ْخمورث :ا�سم ملك من عظماء الفر�س ،يقال� :إنه ملك �سبعمائة �سنة وله بناء7
ب�أ�صفهان.
8
	 َ�ش ِحيثا :كلمة �سريانية تنفتح بها الأغاليق بال مفاتيح.9
ميت فيجعل يف ماء فيموت حبه.
	ال�س ْلوان :قيل هو �أن ي�ؤخذ تراب قرب ٍُ
فال�صاغ ��اين وقف على كافة �أنواع احليوانات من طي ��ور وح�شرات ودواب وغريها،
وك ��ذا �أورد م ��ن �أ�سماء الأمرا�ض والأطعم ��ة والأ�ساطري ،مما ي�ؤك ��د هدفه املو�سوعي يف
�ش ��رح مداخله ،وعلم ��ه التام ب�أن كل ما �أت ��ى على �أكرب قدر من املعلوم ��ات اللغوية وغري
اللغوية كلما كان قادر ًا على �شرح مداخله بطريقة وا�ضحة.
�سابع ًا :املنحوت واملركب:

وهذا �ضرب �آخر من الزيادات التي تفوق بها ال�صاغاين على اجلوهري يف اجلذور
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اللغوي ��ة ،ولئ ��ن كان دور النحت يف لغتنا قليل ،والدليل على ذلك قلة الرباعي واخلما�سي
منها ،1فقد جاءت م�ستدركات ال�صاغاين من هذا ال�ضرب قليلة �أي�ض ًا  ،ومن ذلك:
(كنت� :أهمله اجلوهري ،قال ابن الأعرابي :يقال كنت فالن يف َخ ْلقه ،وكان يف خلقه
�أي :قوي  ،فهو كنتي وكاين  ،وقال ابن برزج :الكنتي ككر�سي :القوي ال�شديد و�أن�شد:
كنت وعاجن.
وقد كنت كنتي ًا ف�أ�صبحت عاجنا و�شر رجال النا�س ٌ
وروى غريه:

ف ��أ� �ص �ب �ح��ت ك�ن�ت�ي��ا و�أ� �ص �ب �ح��ت ع��اج�ن��ا

و�� �ش ��ر خ �� �ص��ال امل� � ��رء ك� �ن ��تٌ وع ��اج ��ن.

يق ��ول� :إذا ق ��ام اعجن� ،أي عمد على كر�سوعه ،قال �شيخن ��ا :هو من املنحوت  ،لأنه
بنى من كان املا �ض ��ي م�سندا ل�ضمري املتكل ��م  ،لأن الكبري يحكي ع ��ن زمانه بكنت كذا
وكن ��ت كذا ،وق ��ال �أبو زيد :الكنتي الكبري – املوحدة -ويف بع� ��ض الن�سخ باملثلثة  ،والأول
ال�صواب ،و�أن�شد:
�إذا م � � ��ا ك� � �ن � ��ت م� �ل� �ت� �م� ��� �س ��ا ل � � ��زرق
ف� �ل ��ا ت� � ��� � �ص � ��رخ ب� � � ُك� � �ن� � �ت � � ّ�ي ك � � �ب �ي ��ر).2
ثامن ًا� :أ�سماء الأعالم:

زاد ال�صاغ ��اين يف التكمل ��ة جملة غري ي�س�ي�رة من �أ�سماء الأع�ل�ام  ،مما يدل على
عنايته الفائقة بهذا النوع من املواد املو�سوعية ،ومدى �إملامه وتنوع معارفه ،معتمد ًا على
ثقافت ��ه ومعارفه ال�شخ�صي ��ة التي تكونت من خالل جتوال ��ه وم�شاهداته والتقائه ب�شيوخ
وعلماء من بالد اليمن واحلجاز ومعرفته مبظاهر احلياة العامة يف تلك الأم�صار  ،ومن
ذلك قوله:
•يف م ��ادة (ب ن ن)( :3ومو�س ��ى ب ��ن زياد ال ُب ّني  :من �أ�صح ��اب احلديث  .وعلي
ب ��ن ال�ُب�نُ ّ  :من ر�ؤ�ساء ُ�س ّر من ر�أى .و�أيوب بن �سليمان بن داوود بن ُب ّنة الرازي:
م ��ن �أ�صحاب احلدي ��ث .وكذلك ُبنني م�صغ ��را  ،وهو :بنني ب ��ن �إبراهيم  .و َب ّنة
اجلهني :من ال�صحابة).
(((
(((
(((
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النحت والرتكيب يف اللغة العربية� ،أحمد ال�سواحلي ط ، 1م�صر 1415ه – 1994م � ،ص.264 :
التكملة والذيل وال�صلة .336/1
التكملة والذيل وال�صلة ( 196 ،195 /6ب ن ن)
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•يف م ��ادة (ب ر د)  :1الأُ َب�ْي�ررْ د ب ��ن هرثمة الغ ��دري� :شاعر  ،وهو غ�ي�ر "الأبريد
الريبوع ��ي" الذي ذكره اجلوهري .والأبريد احلمْيرَ ي :رجل �سار �إىل بني �سليم
فقتل ��وه .و ُب� � ْردة :بال�ضم ،وبريدة :ت�صغريها .و َب ّراد عل ��ى َف ّعال بالت�شديد  :من
الأع�ل�ام .و ُب َر َدة بالتحريك  :بن ��ت مو�سى بن جنيح .و َب� � َردان بالتحريك :لقب
�إبراهي ��م بن �أبي الن�ضر �س ��امل ،موىل عمر بن عبي ��د اهلل .و�إبراهيم بن َب ْرداد
وخلف بن حممد بن برداد :على مثال "بغداد"  .وها�شم بن الربيد :على فعيل.
وعرعرة بن البرِ ِ ْند -على وزنِ " :ف ِر ْند" -ال�سيف :من املحدثني .وذو الربدين:
َ
كان من الأجواد ،وا�سمه :ربيعة بن رباح الهاليل .وذو الربدين �أي�ضا :عامر بن
�أحيمر بن بهدلة بن عوف.
اخلال�صة:

1 .1ا�ستط ��اع ال�صاغاين يف معجمه �أن يقدم للق ��ارئ معلومات تدخل �ضمن نطاق املواد
املو�سوعية عند �شرح مداخل معجمه.
2 .2عم ��ل ال�صاغ ��اين على حتقيق هدف املو�سوعية يف معجم ��ه  ،يتجلى ذلك وا�ضحا يف
طائفة املفردات العظيمة التي ا�ستدركها  ،دون �أن يجعل ذلك الهدف هدفا مق�صود ًا
�إذ كان هدفه هو اال�ستدراك اللغوي وغري اللغوي.
3 .3وجد ال�صاغاين يف التزام اجلوهري وعبارته التي حد نف�سه بها يف معجم ال�صحاح
واملت�ضمن ��ة التزام ��ه بال�صحيح م ��ن اللغة جماال خ�صب ��ا لال�ست ��دراك عليه ،فجاء
اال�ستدراك عنده �صناعة مو�سوعية وا�سعة.
4 .4ج ��اءت مواد ال�صاغ ��اين املو�سوعية متنوعة ما بني احلديث وعلوم ��ه والتاريخ والأدب
وال�سري والفنون واملولد والعامي والأعجمي واملعرب والدخيل و�أ�سماء املوا�ضع والبلدان
والأعالم من البلدان والأ�شخا�ص و�أ�سماء الأ�صوات وحكاياتها و�ألفاظ الزجر.
�5 .5أ�سهمت املواد املو�سوعية يف معجمة يف �إي�ضاح املعنى و�شرح دالالت املداخل بطريقة
�شاملة كان لها الأثر الكبري يف تو�سيع دائرة املعنى للقارئ.مما يربز ال�صاغاين عامل ًا
لغوي ًا كبريا جديرا بو�ضعه بني علماء اللغة املعجميني العرب.
�6 .6إدراك ال�صاغ ��اين �أهمية هذه املواد املو�سوعي ��ة ودورها الكبري يف �شرح املعنى رغم
عدم كون ذلك هدف ًا كان ي�سعى �إىل حتقيقه.
(((

نف�سه .198-196 /2
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

269

املواد املو�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�سن بن حممد ال�صاغاين ت 650هـ

7 .7ميك ��ن ت�صنيف معجم التكمل ��ة والذيل وال�صلة �ضمن املعاج ��م املو�سوعية ال�شتماله
على مواد مو�سوعية متنوعة.
8 .8مثل ��ت املواد املو�سوعية يف التكملة والذيل وال�صلة رافد ًا مهما من روافد حفظ اللغة
�إال �أن الإخالل بهذه املواد ال يعد تق�صري ًا ي�ؤاخذ عليه ال�صاغاين.
9 .9ك�شفت الدرا�سة عن اجلانب التنظ�ي�ري للجانب املو�سوعي يف املعجم العربي عامة،
ومعجم التكملة والذيل وال�صلة ب�شكل خا�ص.
1010حر� ��ص ال�صاغاين �أثناء جمع مادته العلمية عل ��ى مراعاة م�ستعمل معجمه ،فراعى
حاجات ��ه املرجعية  ،وهذا يتفق مع �أحدث الدعوات  ،فم�ؤمتر املعجمية الذي عقد يف
جامع ��ة انديانا خرج بتو�صية مفادها  :ينبغي �أن ت�صمم املعاجم لتخاطب فئة معينة
من امل�ستعملني ولتفي بحاجاتهم املتعددة.1
1111تو�سع ال�صاغاين يف �شرح عدد كبري من املداخل  ،كان له الأثر يف جعل معجمه يقرتب
ب�شدة من املو�سوعية حيث زادت فيه تعريفات الأ�شياء والتعريفات امل�صطلحية.
1212كان ��ت املعلوم ��ات املو�سوعية تت�سع �أحيانا وت�ضيق يف �أحي ��ان �أخرى ح�سب املادة التي
يختارها من م�صادرها.
1313برزت �شخ�صية ال�صاغاين ب�صورة �أ�سا�سية يف اجلمع واالختيار والرتتيب والتعريف
مما ي�ؤكد �أن عمل ال�صاغاين بقي يف دائرة العمل املعجمي الذي ير�صد ما جاء عند
غريه.
املواد املو�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة يف عينة (اجلزء الرابع)

املنحوت واملركب
�أ�سماء الأ�صوات وحكاياتها
املولد والعامي
الأعجمي واملعرب والدخيل
املوا�ضع والبلدان
امل�صطلحات
النباتات والأمرا�ض والعلل والأطعمة والأ�ساطري
الأعالم من الأ�شخا�ص والبلدان

%1
%1
%9
%8
%35
%20
%15
%25

((( املعاج ��م ع�ب�ر الثقافات ،ر .رك هارمت ��ان � ،ص  ،110ترجمة درا�س ��ات يف املعجمية حممد حممد حلمي
هليل  ،م�ؤ�س�سة الكويت للطباعة والن�شر  ،الكويت 2004م.ال�س
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الدكتورة /نوف بنت حممد بن عبداهلل امل�ؤذن

املراجع:
1 .1االجتاه ��ات احلديث ��ة يف �صناعة املعجم ��ات  ،جملة جممع اللغة العربي ��ة  ،القاهرة ج، 4
1977م.
�2 .2أ�س�س ال�صياغة املعجمية  ،حممد القططي  ،ط1431 ، 1هـ 2010-م ،دار جرير  ،ع ّمان.
3 .3ت ��اج العرو�س م ��ن جواهر القامو�س .حمم ��د مرت�ضى الزبيدي ،م�ص ��ورة دار الفكر ع ط
اخلريية ،م�صر 1306هـ .
4 .4التكملة والذيل وال�صلة على �صحاح اجلوهري .ال�صاغاين ،حتقيق :عبدالعليم الطحاوي
و�آخرين ،دار الكتب  ،القاهرة 1970م
5 .5درا�سات يف اللغة ،م�صطفى �إبراهيم علي عبداهلل1994 ،م.
6 .6ديوان جرير� ،شرح حممد حبيب ،حتقيق د .نعمان حممد �أمني طه ،دار املعارف  ،م�صر
1969م.
7 .7ديوان ذي الرمة  ،حتقيق :عبدالقدو�س �أبو �صالح ،م�ؤ�س�سة الإميان ط1982 /1م.
�8 .8س ��واء ال�سبيل �إىل م ��ا يف العربية من الدخيل  ،ف عبدالرحيم  ،ط  ، 1دار امل�آثر ،املدينة
النبوية 1419هـ 1998 -م.
�9 .9شف ��اء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل ،ال�شه ��اب اخلفاجي ،ت�صحيح  :خفاجي،
ط ، 1املطبعة املنريية بالأزهر ،م�صر 1371هـ 1952 -م.
�1010صناع ��ة املعج ��م احلديث� ،أحم ��د خمتار عمر ،ط 1418 ،1ه� �ـ 1998 -م  ،عامل الكتب ،
القاهرة.
1111علم اللغة و�صناعة املعجم  ،علي القا�سمي  ،الرباط  ،ط 1975 / 1م.
1212ق�ص ��د ال�سبي ��ل فيما يف اللغة العربية من الدخيل  ،املحبي ،حتقيق عثمان ال�صيني  ،ط 1
 ،مكتبة التوبة الريا�ض 1415هـ 1994-م.
1313الكتاب ل�سيبويه  ،حتقيق عبدال�سالم هارون  ،بريوت ط1966 ،1م.
1414ل�س ��ان العرب البن منظ ��ور ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،دار �إحي ��اء الرتاث العربي ،بريوت،
الطبعة الثانية 1993م.
1515املعاج ��م ع�ب�ر الثقافات ،درا�س ��ات يف املعجمي ��ة  ،ر.رك هارمتان ،حمم ��د حلمي هليل ،
م�ؤ�س�سة الكويت للطباعة والن�شر 2004م.
1616املعجم :جملة املعجمية  ،العدد 1986 ،2م  ،حممد ر�شاد احلمزاوي.
1717معج ��م البل ��دان � ،شه ��اب الدين� ،أبو عب ��داهلل ،ياقوت بن عبداهلل احلم ��وي ،دار �صادر،
بريوت ،الطبعة الثانية1995 ،م
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

271

املواد املو�سوعية يف معجم التكملة والذيل وال�صلة للح�سن بن حممد ال�صاغاين ت 650هـ

1818معجم املعاجم� ،أحمد ال�شرقاوي �إقبال ،اجلمعية املغربية للت�أليف والرتجمة والن�شر  ،دار
الغرب الإ�سالمي  ،بريوت 1987م.
1919املعرب للجواليقي� ،شرح  :ف عبدالرحيم ،دار القلم  ،دم�شق 1410هـ 1990 -م.
2020النحت والرتكيب يف اللغة العربية� ،أحمد ال�سواحلي ط ، 1م�صر 1415هـ – 1994م.

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
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية والرتبية الإ�سالمية امل�شارك
م�ساعد وكيل جامعة �شقراء لل�ش�ؤون التعليمية
جامعة �شقراء
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الدكتور �/إبراهيم بن عبد الكرمي العيبان

ملخ�ص الدرا�سة باللغة العربية :

هدف ��ت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية
الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة  .ولتحقيق ذلك �أجرى الباحث
الدرا�سة على عينة قوامها (  ) %25من جمتمع الدرا�سة وهم طلبة كلية الرتبية ب�شقراء
 .وا�ستخ ��دم الباح ��ث يف درا�سته املنهج الو�صفي امل�سحي  .و ( اال�ستبانة ) �أداة لدرا�سته
بعد �أن مت الت�أكد من �صدقها وثباتها .
وق ��د �أظه ��رت نتائج الدرا�س ��ة � :أن الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمية ترتكز عل ��ى �أربعة
مقومات هي  :الدين الإ�سالمي  ،واللغة العربية  ،والتاريخ الإ�سالمي  ،والقيم  ،و�أن قيم
املواطن ��ة تت�شكل م ��ن ثالثة عنا�صر رئي�سية هي  :الوالء واالنتم ��اء  ،وامل�شاركة املجتمعية
 ،واحلري ��ة وامل�س�ؤولي ��ة  ،و�أن واق ��ع املحافظة على مقوم ��ات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية
ل ��دى ط�ل�اب وطالبات كلية الرتبية ب�شقراء عايل جدا ب�ش ��كل عام  ،و�أن درجة توفر قيم
املواطن ��ة لدى طالب وطالب ��ات كلية الرتبية ب�شقراء عايل جدا ب�ش ��كل عام  ،و�أن هناك
عالق ��ة طردية (موجبة) بني واقع املحافظة على مقوم ��ات الهوية الثقافية الإ�سالمية و
درجة توفر قيم املواطنة ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجابات عين ��ة الدرا�سة يف واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية
وكذل ��ك يف توافر قي ��م املواطنة تعزى ملتغري ( اجلن�س ) ل�صال ��ح الذكور  ،و �أنه ال توجد
ف ��روق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف واقع املحافظة على مقومات
الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمية تعزى ملتغ�ي�ر ( م�ستوى الدرا�سة )  ،و �أن ��ه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف توافر قيم املواطنة تعزى ملتغري ( م�ستوى
الدرا�سة ) ل�صالح امل�ستويات الدنيا .
الكلمات املفتاحية  :الإ�سالمية  -عالقة  -قيم املواطنة  -مقومات  -الهوية الثقافية.
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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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�سة

 ويتفاعل، �إن الفطرة اجلبلية للإن�سان تقت�ضي انتماء الإن�سان ملجتمع يعي�ش فيه
 فالإن�س ��ان ( مدين بطبعه ) وه ��ذه املجتمعات حتتاج لق ��و ٍة �ضابط ٍة حتكم، م ��ع �أفراده
 وعن احلياة واملمات،  وتنظم ت�صورها عن نف�سها و�أفرادها وعن الكون وخالقه، فكرها
َّ { َو�أَن:  فقال جل وعال،  وق ��د تكف ��ل الدين الإ�سالمي بذلك ملن مت�سك به واتبع هدي ��ه،
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُكم ِب ِه
ُّ َه � َ�ذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعو ْا
. ) 153 : َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ } ( �سورة الأنعام
 واتباع، لزاما على املجتمعات االنقياد للدين الإ�سالمي
ً وببعثة نبينا حممد ﷺ كان
 ( َو َمن َي ْب َت ِغ َغيرْ َ ا ِلإ ْ�س َال ِم ِدي ًنا َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َوهُ َو:  يقول اهلل عز وجل، توجيهاته وتعاليمه
. ) 85 : فيِ ال ِآخ َر ِة ِمنَ الخْ َ ِا�س ِرينَ ) ( �سورة �آل عمران
هـ1440  حمـــــــرم، )17(  العـــــــــدد، مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية
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الدكتور �/إبراهيم بن عبد الكرمي العيبان

وق ��د حاف ��ظ امل�سلم ��ون خالل الق ��رون املا�ضية عل ��ى الإ�سالم  ،وت�أدب ��وا بهديه ،
وا�ستنوا ب�سنة نبيه  ،غري �أن �أعداء الأمة مل ولن يرتكوا امل�سلمني و�ش�أنهم  ،بل يحاولون بني
الفرتة والأخرى بزعزع ��ة وحدة امل�سلمني  ،وتفريق كلمتهم  ،تار ًة بال�سالح وتار ًة بالغدر
واخليان ��ات  ،وت ��ار ًة ببث الفرقة بني �أبناء امل�سلمني �أنف�سه ��م  ،وتار ًة بامللهيات واملغريات
 ،وت ��ار ًة بالطع ��ن يف رم ��وز امل�سلمني  ،وت ��ار ًة باالنتقا�ص لب�ل�اد امل�سلم�ي�ن وجمتمعاتهم
وح�ضاراته ��م ،وتار ًة بالت�شكيك يف دينه ��م و�صدِّ �أبنائه عنه  ،وت ��ار ًة بالتندر بتاريخههم
ولغته ��م  ،وال �سبي ��ل لل�سالمة من ذل ��ك �إال باالعت�صام بالكتاب وال�سن ��ة  ،يقول ﷺ " :
تركت فيكم �أمرين لن ت�ضلوا ما مت�سكتم بهما  ،كتاب اهلل و�سنة نبيه " ( مالك 1434 ،هـ
 ،حديث رقم . ) 688: 1718
ولق ��د �أنك ��ر الر�سول ﷺ �أن تك ��ون �أمة الإ�سالم تابع ًة لغريه ��ا من الأمم  ،فقال
�ضب
ﷺ  " :لتتبع ��ن �سنن م ��ن قبلكم �ش ًربا ب�ش ٍربً ،
بذراع ،حت ��ى لو �سلكوا جحر ٍّ
وذراعا ٍ
ل�سلكتم ��وه  ،قلنا :يا ر�سول اهلل ،اليه ��ود والن�صارى؟ قال :فمن ؟ " ( البخاري 1423،ه ،
حديث رقم . ) 756 : 3456
أ�سا�س ��ا لهويتها  ،ومنطل ًقا
�إن ��ه يجب على املجتمع ��ات الإ�سالمية �أن تعتمد الإ�سالم � ً
لتعامالته ��ا  ،ومرج ًع ��ا لأحكامه ��ا  ،و�أن جتعل ��ه املهيمن على جميع �ش�ؤونه ��ا يف حركاتها
و�سكناته ��ا  ،فال �أجمل وال �أح�سن من دي ��ن اهلل الذي ارت�ضاه لعباده  ،يقول عز وجل {:
ِ�ص ْب َغ َة اللهّ ِ َو َمنْ �أَ ْح َ�سنُ ِمنَ اللهّ ِ ِ�ص ْب َغ ًة َو َن ْحنُ َل ُه َعا ِبدونَ } ( �سورة البقرة . ) 138 :
قياما
يق ��ول ال�سع ��دي ( 2002م � " : )63 :أي الزموا �صبغة اهلل وهو دينه وقوموا به ً
تاما بجميع �أعماله الظاهرة والباطنة  ،وجميع عقائده يف جميع الأوقات حتى يكون لكم
ً
�صبغ ًة و�صف ُة من �صفاتكم " .
�إن من �أهم عوامل احلفاظ على وحدة الأمة هو املحافظة على مقومات هويتها الثقافية
 ،فالهوية الثقافية العامل الأ�سا�سي يف ت�شكيل وتكوين �شخ�صية الأمم على اختالف �أنواعها
 ،وهي جماع ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية " العقيدة التي توفر ر�ؤي ًة للوجود  ،والل�سان الذي يجري
التعبري به  ،والرتاث الثقايف الطويل املدى " ( عمارة 1999 ،م . ) 46 :
�إنَّ للهوي ��ة دو ًرا يف جمع الأفراد واملجتمع ��ات وتوحيدهم  ،وحتفيز طاقات �أبنائها
للمحافظ ��ة عليه ��ا  ،و�إحداث نه�ضة حقيقية لها  ،وترك م ��ا يناوئها من الهويات الأخرى
التي ال تتفق معها يف م�صادرها �أو �أنها ت�سعى لإ�ضعافها �أو طم�سها .
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

277

املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة

وتعد فئة ال�شباب هم دائ ًما �أكرث من يتعر�ض للم�ؤثرات اخلارجية وهم امل�ستهدفون
من �أعداء الأمة  ،وبذوبان هويتهم وجريانهم خلف الأمم الأخرى اندثار لهويتهم .
وق ��د حر� ��ص �سا�سة التعليم يف اململك ��ة العربية ال�سعودية عل ��ى ال�شباب وتعليمهم
واملحافظ ��ة عل ��ى هويتهم الإ�سالمية فجاءت وثيق ��ة �سيا�سة التعليم لت�ؤك ��د على �أن غاية
�صحيحا متكاملاً  ،وغر�س العقيدة الإ�سالمية ون�شرها
التعليم هو  " :فهم الإ�سالم فه ًما
ً
 ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإ�سالمية وباملثل العليا  ( "...وثيقة �سيا�سة التعليم
1415 ،هـ . ) 4 :
�إن حتقي ��ق هذه الغاية �سريبط �أبن ��اء امل�سلمني يف الأقطار املختلفة برابطة واحدة
وهي :الإ�سالم  ،والتي �ستنعك�س على بناء هويتهم الثقافية الإ�سالمية .
�إن ��ه ينبغ ��ي على الأمة الإ�سالمية �أال ت�ست�سلم لهيمن ��ة الأمم الأخرى مهما تنوعت
و�سائلهم يف ذلك  ،و�أن تعيد تنظيم �صفوفها الداخلية واخلارجية لتكون �سدً ا مني ًعا �ضد
تل ��ك الهيمنة  ،وتخفف م ��ن �آثارها �إن مل ت�ستطع �إيقافها كل ًيا وذل ��ك بالعودة �إىل الدين
الإ�سالم ��ي واالرتب ��اط بني كاف ��ة �أفراد الأم ��ة الإ�سالمية برباط الدين يق ��ول عز وجل :
( َو ْاعت َِ�ص ُمو ْا ِب َح ْب ِل اللهّ ِ َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َو ْاذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة اللهّ ِ َع َل ْي ُك ْم ِ�إ ْذ ُكنت ُْم �أَ ْع َداء َف�أَ َّل َف
َب�ْي�نْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت ��م ِب ِن ْع َم ِت ِه �إِ ْخ َوا ًنا َو ُكن ُت � ْ�م َع َل َى َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة ِّمنَ ال َّن ��ا ِر َف�أَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها
َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ ) ( �سورة �آل عمران . ) 103 :
كم ��ا ينبغي �إحياء اللغ ��ة امل�شرتكة بني امل�سلمني لغة الق ��ر�آن الكرمي اللغة العربية ،
والرج ��وع �إىل التاريخ الإ�سالمي وتقدمي ��ه للأجيال امل�سلمة  ،واال�ستفادة منه يف التعامل
مع واقع الأمة  ،ويف التخطيط مل�ستقبلها .
ويج ��ب عل ��ى الأمة الإ�سالمي ��ة احلذر من التبعي ��ة لغريها م ��ن الأمم مهما كانت
الأ�سب ��اب وامل�سببات � ،إذ التبعية مزلق خطري لتهاوي الأمة الإ�سالمية وبعدها عن دينها
الذي ارت�ضاه اهلل لها  ،يقول عز وجل َ ( :و َلن َت ْر َ�ضى َع َ
نك ا ْل َي ُهو ُد َو َال ال َّن َ�صا َرى َحتَّى َت َّت ِب َع
ِم َّل َت ُه ْم ُق ْل �إِنَّ هُ َدى اللهّ ِ هُ َو ا ْل ُه َدى َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْع َت �أَ ْه َواءهُ م َب ْع َد ا َّل ِذي َج َ
اءك ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك
ِمنَ اللهّ ِ ِمن َوليِ ٍّ َو َال َن ِ�ص ٍري ) ( �سورة البقرة . ) 120 :
�ورات متع ��دد ٍة لي�س يف جم ��ال االت�صاالت
وي�شه ��د الع ��امل املعا�ص ��ر
تغريات وتط � ٍ
ٍ
وتكنولوجيا املعلومات وماديات احلياة فح�سب  ،بل على جميع امل�ستويات املادية والفكرية

278

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

الدكتور �/إبراهيم بن عبد الكرمي العيبان

والثقافي ��ة  ،وا�ستغل ��ت �أُممَ ٌ ودُو ٌل تل ��ك التغ�ي�رات لإحداث الفرقة ب�ي�ن الأمم  ،و�إ�ضعاف
عالقة بع�ضها ببع�ض  ،وحماولة حجب الأمم عن ما�ضيها � ،أو التفكري يف حا�ضرها حتى
ي�سهل عليهم قيادتها وا�ستغاللها ونهب خرياتها .
وت�ش�ي�ر درا�س ��ة احلب�ش ��ي (� )1969 :2012إىل �أن الهوية الإ�سالمي ��ة متثل ذاتيتنا
الثقافي ��ة التي متيزن ��ا عن الآخرين  ،و�أنه ��ا املرتكز الذي يجب علين ��ا االعتماد عليه يف
متابع ��ة الإب ��داع امل�ستمر ،وبالتايل ف�إن تنمي ��ة الوعي بالهوية الإ�سالمي ��ة ودعمها يقدم
للأم ��ة جي ًال من الأبن ��اء يحفظ متا�سكه ��ا ،وي�ساعدها على مقاومة حم ��اوالت التذويب
والتغريب ب�أ�شكاله املختلفة .
كما ت�شري درا�سة �أبو �شريخ ( 2011م � ) 245 :إىل �ضرورة االهتمام مب�س�ألة الهوية الثقافية
الإ�سالمي ��ة يف الع�ص ��ر الراهن �أكرث من �أي وقت م�ضى – وخا�ص ��ة لدى الطلبة اجلامعيني –
نظرا للظروف العاملية الراهنة وما ي�سودها من اخرتاق ثقايف وا�ضح للعامل الإ�سالمي .
�إن املجتمع ��ات الإ�سالمية اليوم تواجه �إىل جانب االخرتاق الثقايف لهويتها اخرتاقا
يف قيم املواطنة لدى �أبنائها مما �أدى �إىل زعزعة قيم املواطنة لديهم  ،وفقدان ذاتيتهم
الثقافية التي متيزهم عن غريهم من الأمم .
انعكا�سات
�إن لتل ��ك التغ�ي�رات والتطورات والعومل ��ة الثقافية التي اجتاحت الع ��امل
ٍ
متع ��دد ٍة منه ��ا ما هو على م�ست ��وى الأمم وذلك يف هويتها ومقوماته ��ا ومنها ما هو على
م�ستوى الدول وذلك يف والء �أبنائها لها وانتمائهم �إليها .
وتع ��د املرحل ��ة اجلامعية ميدان ��ا مهما لإك�س ��اب الطالب اجلامعي القي ��م واملواقف
واالجتاه ��ات املختلف ��ة  ،و�إعداده ��م ليكون ��وا مواطن�ي�ن �صاحل�ي�ن  ،نافع�ي�ن لأنف�سه ��م
وجمتمعاتهم و�أمتهم .
�إنه ينبغي على اجلامعات �أن ُت َع ٍّرف �أبناءها بهويتهم الثقافية الإ�سالمية وتر�سخها
يف �أذهانهم  ،وتدعوهم للمحافظة عليها ومواجهة التحديات التي تهددها  ،وتنمي فيهم
قي ��م املواطنة املختلفة من خالل وظائفها الرئي�سية والتي تتمثل يف  :التدري�س  ،والبحث
العلمي  ،وخدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر .
�إن التعليم العايل يف �أي جمتمع ميثل قمة الهرم التعليمي ،ولذا ف�إن عليه م�س�ؤوليات
كب�ي�رة يف تعزي ��ز الهوي ��ة لدى �أف ��راد املجتمع ،كما يع ��د عامال م�ؤثرا يف بن ��اء �شخ�صية
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الطال ��ب اجلامعي من خالل ن�شر املعرف ��ة  ،وتعزيز الهوية  ،وتطوير االجتاهات الفكرية
واالجتماعية ( الطبيب 2011 ،م . ) 542 :
كم ��ا يق ��ع عل ��ى التعليم الع ��ايل مب�ؤ�س�سات ��ه املختلفة عب ٌء كب�ي ٌ�ر يف جمال قيم
املواطن ��ة  ،وميكنه ��ا القيام مبهامها يف ذلك من خالل اجتاهني " االجتاه الأول  :ويتمثل
يف �إك�س ��اب وتنمي ��ة القي ��م املرتبط ��ة باملواطن ��ة  ،بينما يتمث ��ل االجتاه الث ��اين  :يف بناء
االجتاه ��ات الإيجابي ��ة نحو هذه القيم " ( عم ��ارة 2011 ،م  ) 6 :و�سيك ��ون نتيجة قيام
م�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م العايل بهذين االجتاه�ي�ن :هو بناء وعي �إيجابي بقي ��م املواطنة لدى
الطالب اجلامعي  ،وترجمته �إىل ممار�سات يومية يقدمها ملجتمعه  ،وت�ؤدي �إىل النهو�ض
به  ،وجعله يف م�صاف الدول املتقدمة .
�إن العدي ��د م ��ن ال ��دول ب�صف ٍة عام ٍة ودول الع ��امل الثالث ب�صف� � ٍة خا�ص ٍة تواجه "
أزمات خطرية تهدد وحدتها الوطنية باالنهي ��ار  ،ومن �أخطر هذه الأزمات بل
م�ش ��اكل و� ٍ
و�أكرثه ��ا اً
جدل �أزمة الهوية الثقافية التي تتعلق بتكوين �شعور م�شرتك بني �أفراد املجتمع
الواحد ب�أنهم متميزون عن باقي املجتمعات " ( مو�سى 2008 ،م . ) 127 :
�إن وجود جيل من ال�شباب الواعي بالهوية الثقافية الإ�سالمية واملحافظ عليها من
الذوب ��ان والتغريب ب�أ�شكاله املختلفة هو م ��ن يحفظ للأمة الإ�سالمية متا�سكها ووحدتها
ويعيده ��ا �إىل ال�ص ��دارة  ،كما �أن وجود ذلك اجليل م ��ن ال�شباب املنتمي لبلده وامل�شارك
يف جمتمعه هو من يحفظ للوطن مقدراته  ،ويعلي �صيته  ،ويجعله لبن ًة �صاحل ًة يف ن�سيج
بلدان الأمة الإ�سالمية .
م�شكلة الدرا�سة :

قطاعا كب ًريا من
�إن مو�ض ��وع الهوي ��ة الثقافية من الق�ضايا الأ�سا�سية الت ��ي �شغلت ً
املثقف�ي�ن وال�سيا�سي�ي�ن واالجتماعيني يف الع ��امل �إذ قد تنامى اخلوف م ��ن فقدان الهوية
الثقافي ��ة لدى بع�ض الدول الكربى  ،فا�سرتاليا ت�شتكي من ت�أثري املادة الإعالمية للتلفاز
الأمريك ��ي عل ��ى الأطفال و�أثر ذلك عل ��ى انتمائهم الوطني  ،وفرن�س ��ا ت�شتكي من هيمنة
اللغة الإجنليزية ومزاحمتها للفرن�سية وانعكا�س ذلك على الهوية الفرن�سية  ،كما عربت
وزي ��رة الثقافة الكندية من انزعاجها من الهيمن ��ة الثقافية الأمريكية حيث �إن  %60من
برام ��ج التلفزيون الكندي م�ستوردة من خ ��ارج البالد و %90من الأخالق لي�ست كندية (
الدو�سري 2008 ،م . ) 1196 :
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�إن مو�ض ��وع الهوية الثقافية ه ��و ال�شغل ال�شاغل الآن لكثري من الباحثني يف الوطن
العرب ��ي والإ�سالم ��ي نظ ًرا للخ ��وف على هويتن ��ا الإ�سالمية من الذوب ��ان مقابل الهيمنة
الأمريكي ��ة و العوملة وتداعياتها الثقافي ��ة واالجتماعية واالقت�صادية التي اجتاحت عاملنا
الإ�سالمي وكثري من املجتمعات النامية .
أ�شكال متعددة
�إن الإح�سا�س بفقدان الهوية الثقافية الإ�سالمية �أو �ضعفها ي�أتي يف � ٍ
منها  :البعد عن تعاليم الدين الإ�سالمي و�إقامة �شعائره و�أركانه  ،وهجران لغته  ،وترك
تاريخه وتراثه الإ�سالمي .
�إن املتفح� ��ص للو�ض ��ع احلايل للأمة الإ�سالمية يلح ��ظ �أن الأمة الإ�سالمية حتيط
ؤامرات خفي ٍة لطم�س
بها الأخطار من جميع النواحي  ،ويف جميع املجاالت  ،و�أن هناك م� ٍ
ثقاف ��ة الأم ��ة الإ�سالمية  ،و�إبعادها عن دينها وتذويب هويتها  ،والنيل من خ�صو�صيتها ،
والقدح يف لغتها  ،وت�شويه تاريخها  ،و�إ�ضعاف والءات �أفرادها لأوطانهم .
وقد تنامى اخلوف على الهوية الثقافية الإ�سالمية مع ثورة املعلومات واالت�صاالت
واكت�ساح العوملة للعامل فقد تو�صلت درا�سة البي�شي ( 1429هـ � ) 210:إىل نتيجة مفادها
�أن ع ��ددًا من �أفراد عينة درا�سته من الطالب قلقون من ت�أثريات العوملة ببعدها الثقايف
عل ��ى الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية  ،كما �أ�شارت درا�سة كل م ��ن كنعان ( 2008م ) 436 :
و عب ��داهلل ( 2008م � ) 314 :إىل �أن للعومل ��ة احلالي ��ة ت�أث�ي ً�را اً
فعال عل ��ى �سلوك الأفراد
واجتاهاتهم عرب خمتلف و�سائلها و�آلياتها  ،كما مل�س العمري ( 2013م  ) 31 :من خالل
تتبع ��ه لبع� ��ض احلوارات عل ��ى تويرت ملجموعة م ��ن ال�شباب �أن هناك احتق ��ا ٌر جلذورهم
وانتمائه ��م لفك ��رة العروبة والإ�سالم  ،كما �أ�شار عا�شور ( 2010م  ) 73 :يف درا�سته �إىل
�أن الثقاف ��ة العربية الإ�سالمية مبقوماتها الأ�سا�سي ��ة  :الدين الإ�سالمي  ،واللغة العربية
حتديات خطري ٍة .
تواجه اليوم
ٍ
�إن الأحداث التي ي�ؤكدها الواقع املعا�ش  ،ومتوج بها الأو�ساط ال�سيا�سية والثقافية
متجدد للهوية الثقافية الإ�سالمية وكذلك
وا�ضح
والإعالمية واجلماهريية ت�شري �إىل ٍ
ٍ
حتد ٍ
ملبد�أ املواطنة ومفهوماتها يف العامل العربي والإ�سالمي على وجه اخل�صو�ص والتي تقوم
على اخل�صو�صية الثقافية واالنتماء ( مهناوي . ) 51 : 2008 ،
ويف جان ��ب املواطن ��ة �أي�ضا �أ�شارت بع�ض الدرا�س ��ات �إىل �أن املجتمع العربي ب�شكل
عام يعاين من �ضعف والء الأفراد وانتمائهم لأوطانهم ( مزيو 1436 ،ه . ) 343 :
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و�أو�ضح ��ت درا�سة هيي�سن ��دروب ( � ) Hausendroup,2006أن ال�شباب اجلامعي
لدي ��ه �ضعف �شديد يف املعرفة بحقوقه وواجباته وتدين م�ستوى قيم املواطنة لديه خا�صة
قيم امل�شاركة .
�إن املتتب ��ع مل ��ا يعر� ��ض يف بع�ض و�سائ ��ل الإعالم املق ��روءة واملرئي ��ة وامل�سموعة ،
والإعالم ب�شقيه التقليدي واجلديد يجد �أن هناك من يعمل على �إ�ضعاف الهوية الثقافية
الإ�سالمي ��ة  ،ويح ��اول طم�سها وتذويبه ��ا  ،و�إحلاق التهم بها  ،والت�ش ��دق بالوطنية و�أنها
تتناف ��ى مع املحافظة على مقومات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية  ،لذلك جاءت فكرة هذه
الدرا�س ��ة يف البحث ع ��ن واقع املحافظة عل ��ى مقومات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية لدى
الطالب اجلامعي وعالقة ذلك بقيم املواطنة .
حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها :

تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف البحث عن واقع املحافظة على مقومات الهوية
الثقافي ��ة الإ�سالمي ��ة لدى الطالب اجلامع ��ي وعالقة ذلك بقيم املواطن ��ة  ،ويف �ضوء ما
�سبق ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل :
ما واق ��ع املحافظة على مقومات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي
وما عالقة ذلك بقيم املواطنة ؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية :

1 .1م ��ا واقع املحافظ ��ة على مقوم ��ات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية ل ��دى طلبة كلية
الرتبية ب�شقراء ؟
2 .2ما درجة توفر قيم املواطنة لدى طلبة كلية الرتبية ب�شقراء ؟
3 .3م ��ا الف ��روق ذات الدالل ��ة الإح�صائي ��ة يف ا�ستجاب ��ات عينة الدرا�س ��ة يف واقع
املحافظة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية تعزى ملتغريات ( اجلن�س -
م�ستوى الدرا�سة ) ؟
4 .4م ��ا الفروق ذات الداللة الإح�صائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف درجة توفر
قيم املواطنة تعزى ملتغريات ( اجلن�س  -م�ستوى الدرا�سة ) ؟
5 .5م ��ا العالقة ذات الدالل ��ة الإح�صائية بني واقع املحافظة عل ��ى الهوية الثقافية
الإ�سالمية ودرجة توفر قيم املواطنة لدى طلبة كلية الرتبية ب�شقراء ؟
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�أهداف الدرا�سة :

تهدف هذه الدرا�سة �إىل :

1 .1التع ��رف على واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى طلبة
كلية الرتبية ب�شقراء .
 2 .2التعرف على درجة توفر قيم املواطنة لدى طلبة كلية الرتبية ب�شقراء .
فروق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة يف واقع املحافظة
3 .3الك�ش ��ف عن م ��ا �إذا كانت هناك ٍ
على الهوية الثقافية الإ�سالمية تعزى ملتغريات ( اجلن�س  -م�ستوى الدرا�سة ) .
�روق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة يف درجة توفر قيم
4 .4الك�ش ��ف عن ما �إذا كانت هناك ف � ٍ
املواطنة تعزى ملتغريات ( اجلن�س  -م�ستوى الدرا�سة ) .
5 .5الك�ش ��ف عن ما �إذا كانت هناك عالق ٍة ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني واقع املحافظة
على مقوم ��ات الهوية الثقافية الإ�سالمية ودرجة توف ��ر قيم املواطنة لدى طلبة
كلية الرتبية ب�شقراء .

�أهمية الدرا�سة :

تنبع �أهمية الدرا�سة مما يلي :

•تواك ��ب هذه الدرا�س ��ة جمريات الأح ��داث الثقافية وال�سيا�سي ��ة والرتبوية التي
خ�صو�صا
عموم ��ا واململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة
تتعر� ��ض لها ال ��دول الإ�سالمية ً
ً
والت ��ي ت�سيطر على وجدان املواط ��ن ال�سعودي وذلك فيما يتعلق باملحافظة على
مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية وعالقتها بقيم املواطنة .
•�أهمي ��ة املرحل ��ة التعليمية الت ��ي تتناولها ه ��ذه الدرا�سة ( املرحل ��ة اجلامعية )
حيث يكون الطلبة فيها قد و�صلوا �إىل مرحلة الن�ضج ومهيئني لإدراك متطلبات
الهوية الثقافية الإ�سالمية وقيم املواطنة واملحافظة عليها .
•ي�ؤم ��ل �أن ت�سهم هذه الدرا�سة ل�صانع ��ي القرار يف اململكة العربية ال�سعودية من
ال�سيا�سي�ي�ن واملفكرين والثقافيني والرتبوي�ي�ن يف تو�ضيح الواقع احلايل لدرجة
املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية وعالقتها بقيم املواطنة .
•تناوله ��ا لق�ضي ��ة من �أخط ��ر الق�ضايا الت ��ي تواجهها املجتمع ��ات الإ�سالمية يف
الع�صر احلديث وهي ق�ضية الهوية الثقافية الإ�سالمية وق�ضية املواطنة .
•يتوق ��ع �أن تقدم ه ��ذه الدرا�سة تغذي ًة راجع ًة ملتخذي الق ��رار ال�سيا�سي والثقايف
والرتبوي لزيادة االهتمام بالهوية الثقافية الإ�سالمية وقيم املواطنة .
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•يع ��د مو�ضوع هذه الدرا�سة من املو�ضوع ��ات احلديثة التي مل يكتب فيها باحثني
حتى الآن ( يف حدود علم الباحث ) .
حدود الدرا�سة :

احل��دود الزمنية  :مت تطبيق ه ��ذه الدرا�سة يف الف�صل الأول من العام اجلامعي :
1439 /1438هـ .
احلدود املكانية  :تقت�صر حدود هذه الدرا�سة على كلية الرتبية مبحافظة �شقراء .
احل��دود الب�شري��ة  :تقت�ص ��ر ه ��ذه الدرا�س ��ة على ط�ل�اب وطالبات كلي ��ة الرتبية
مبحافظة �شقراء .
احل��دود املو�ضوعي��ة  :تقت�ص ��ر ه ��ذه الدرا�سة عل ��ى معرفة درج ��ة املحافظة على
مقوم ��ات الهوية الثقافية الإ�سالمية ( الدين الإ�سالمي  ،اللغة العربية  ،القيم  ،التاريخ
الإ�سالمي )  ،وعلى معرفة درجة توافر قيم املواطنة ( الوالء واالنتماء للوطن  ،امل�شاركة
املجتمعي ��ة  ،احلري ��ة )  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل معرف ��ة درج ��ة املحافظة على مقوم ��ات الهوية
الثقافية الإ�سالمية وعالقتها بقيم املواطنة .
منهج الدرا�سة :

للتع ��رف على واقع املحافظة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب
اجلامع ��ي وعالقة ذلك بقيم املواطنة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي  ،والذي
يق�ص ��د به  " :ذلك النوع من البحوث الذي يت ��م بوا�سطة ا�ستجواب جميع �أفراد جمتمع
البح ��ث �أو عين ٍة منهم  ،وذلك بهدف و�صف الظاهرة املدرو�سة من حيث طبيعة وجودها
ودرجت ��ه فقط دون �أن يتجاوز ذل ��ك �إىل ا�ستنتاج العالقة �أو ا�ستنت ��اج الأ�سباب مثل" "
(الع�ساف 1424 ،هـ .) 191 :
م�صطلحات الدرا�سة :

تتناول الدرا�سة امل�صطلحات التالية :
مقوم��ات  :ه ��ي امل�ؤ�شرات التي يقدمها الفرد للآخري ��ن ً
بر�ضا وحري ٍة تام ٍة ليك�شف

عن هويته وتعرب عن �صادق انتمائه لهذه الهوية ( �سنو والطراح 1423 ،هـ . ) 69 :
الهوي��ة  :يعرفها معج ��م م�صطلحات ع�صر العوملة ( عبدالكايف 2003 ،م ) 497 :
ل�شعب من ال�شعوب " .
ب�أنها  " :ال�شعور القومي واالنتماء الفعلي لأم ٍة من الأمم �أو ٍ

284

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

الدكتور �/إبراهيم بن عبد الكرمي العيبان

ويعرفه ��ا دوي ��دة ( 2010م  ) 127 :ب�أنها  " :جممل اخل�صائ� ��ص واملميزات واملقومات التي
ُت َع ِّرف الفرد ( �أو املجتمع ) عن الغري  ،وتخ�صه مبجموعة من ال�صفات اجلوهرية الفا�ضلة " .
وميكن تعريفه ��ا �إجرائ ًيا ب�أنها  :ب�أنها جمموعة اخل�صائ� ��ص وال�سمات الثابتة التي
تتميز بها �أ َّمة �أو جمتمع ع َّما �سواه من الأمم و املجتمعات .
الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمية  :يعرفه ��ا القو�سي ( 1427ه� �ـ  ) 15:ب�أنها  " :ال�سمات
والق�سم ��ات العامة امل�شرتكة والثوابت التي متث ��ل �شخ�صية الأمة الإ�سالمية  ،والتي تعتز
بها هذه الأمة ،ومتتاز بها عما �سواها من الأمم " .
وميك ��ن تعريفها �إجرائ ًيا ب�أنها  :جمموعة اخل�صائ�ص وال�سم ��ات الثابتة التي يتميز بها
�أفراد الأمة الإ�سالمية عن غريهم من �أفراد الأمم الأخرى  ،وامل�ستمدة من امل�صادر ال�شرعية
الإ�سالمية  ،والتي تت�ضمن  :الدين الإ�سالمي  ،والقيم  ،واللغة العربية  ،والتاريخ الإ�سالمي .
قيم املواطنة :

يعرفها نا�صر ( 2003م  ) 45 :ب�أنها  " :االنتماء �إىل تراب الوطن الذي يتحدد بحدود
جغرافي ��ة وي�صبح كل م ��ن ينتمي �إىل هذا الرتاب مواط ًنا له من احلقوق ما يرتتب على هذه
املواطنة وعليه من الواجبات مامتليه عليه �ضرورات االلتزام مبعطيات هذه املواطنة " .
وميك ��ن تعريفها �إجرائ ًيا ب�أنه ��ا  :جمموعة املعاين واملفاهيم التي ت�شكل �سلوكيات
و�أفعال الأفراد  ،و تعك�س مدى ارتباطهم بوطنهم  ،وت�سهم يف �إعدادهم ليكونوا مواطنني
�صاحل�ي�ن  ،والتي ح َّددها الباحث من خالل مقيا�س الدرا�سة لتق�صي درجة �إنتماء ووالء
الفرد  ،وم�شاركته املجتمعية  ،وتفهمه ملعاين الدميقراطية .
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
يتناول الإطار النظري ما يلي :

	الهوية الثقافية املفهوم واملقومات :�أ  -الهوية الثقافية :

تعريفات منها :
عرفت الهوية الثقافية بعدة
ٍ
عرفه ��ا برن ��اردو (  ) bernardo,1998:355ب�أنها  :تعبري عن ال�شعور مبجموع ٍة من
ال�سم ��ات الثقافية للجماع ��ة  ،وامليل لربط ال�شخ�ص بالبيئة االجتماعية التي ينتمي لها ،
وبالتايل متيزه عن غريه من اجلماعات واملجتمعات الأخرى .
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وعرفه ��ا �أب ��و ه ��ادي ( 2014م  ) 416 :ب�أنه ��ا  " :تل ��ك احل�صيل ��ة امل�شرتكة من
العقي ��دة الديني ��ة واللغة والرتاك ��م املعريف وانتاج ��ات العمل والفن ��ون والآداب والرتاث
والقيم والعادات والتاري ��خ والأخالق ومعايري العقل وال�سلوك وغريها من املقومات التي
تتمايز يف ظلها الأمم واملجتمعات " .
ويعرفه ��ا ف ��اذر (  ) feather,1994:467ب�أنها  :تل ��ك ال�سمات اخلا�صة مبفهوم
الذات الفردية يف �ضوء �أ�س�س ومرتكزات جلماعتهم االجتماعية وع�ضويتهم الطبقية م ًعا
 ،م ��ع ارتباطاتهم العاطفية والتقييمية وغريها من االرتباطات ال�سلوكية  ،التي تربطهم
بهذه اجلماعة م�ؤكدة انتمائهم �إليها .
ويعرفها ح�سني ( 2016م  ) 188 :ب�أنها  " :جمموعة ال�سمات واخل�صائ�ص واملميزات
التي متيز �أم ًة من �أخرى  ،وجتعل �أم ًة ما ت�شعر مبغايرتها من الأمم الأخرى " .
فمفه ��وم الهوي ��ة الثقافية يتمركز ح ��ول خ�صو�صية الأم ��ة ومتايزها عن غريها يف
جمي ��ع املجاالت الإجتماعية و الثقافي ��ة وال�سيا�سية واالقت�صادية  ،كما ي�شري �إىل جتان�س
الأفراد يف االلتزام مبقوماتها الثقافية  ،والدفاع عنها  ،وت�شكل مرجعي ًة �أ�سا�سي ًة للأفراد
واملجتمعات ينطلقون منها يف املحافظه على كيانهم ويف جميع �ش�ؤونهم .
ب  -الهوية الثقافية الإ�سالمية

ُت َع� � َّرف الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية ب�أنها  " :ال�سمات وال�سلوكيات واملقومات التي
ً
وا�ضحا بالوطنية  ،واالنتماء
تمُ يز امل�سلمني عن غريهم  ،و ُت َك ِون ذاتهم  ،وترتبط
ارتباطا ً
للإ�سالم كدين ومنهج حياة " ( ع�ساف 2013 ،م . ) 256:
ويعرفه ��ا ال�سليم ��اين ( 2017م  ) 484:ب�أنه ��ا " جمم ��ل ال�سم ��ات واخل�صائ�ص
التي متيز ال�شخ�صية امل�سلمة  ،وت�ضمن وحدة الأمة الإ�سالمية  ،وتفردها عن الأمم من
خالل التم�سك بثوابت الدين الإ�سالمي واللغة العربية  ،واالعتزاز برتاث الأمة وتاريخها
العريق " .
فم�ضم ��ون الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية يت�ضمن اخل�صائ�ص وال�سم ��ات الثابتة التي
يتمي ��ز بها �أفراد الأمة الإ�سالمية عن غريهم من �أف ��راد الأمم الأخرى  ،وامل�ستمدة من
امل�ص ��ادر ال�شرعي ��ة الإ�سالمية  ،وتت�ضمن  :الدين الإ�سالم ��ي  ،واللغة العربية  ،والتاريخ
الإ�سالمي .
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ج ُ -مق ِّومات املحافظة على الهوية الثقافية الإ�سالمية

ومقومات ت�ستمد
أ�صول
ٍ
الهوي ��ة الثقافي ��ة لأي �أمة من الأمم ال بد �أن ت�ستن ��د �إىل � ٍ
منه ��ا قوتها ومتيزها وم ��ن َّثم بقاءها وا�ستمرارها  ،والهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية ت�ستند
�إىل ِع َّدة ُمق ِّومات ميكن �إيجازها فيما يلي :
�أوال  :الدين الإ�سالمي

يعد الدين – ب�شكل عام – �أحد املقومات الرئي�سة للهوية الثقافية للأمم  ،والتي
تربط بني ال�شعوب عربيها وعجميها � ،شرقيها وغربيها  ،ويعد الدين الإ�سالمي " املق ِّوم
الأهم والأكرب الذي يجمعنا مع خمتلف �شعوب وقوميات و�أمم العامل الأخرى الداخلة يف
الإ�س�ل�ام حي ��ث ين�ضوي حتت لوائها كل م�سلم �أيا كان لونه �أو لغته �أو املكان الذي يتواجد
فيه " ( ابن عا�شور ورم�ضان 2017 ،م . ) 143 :
�إنَّ الدين الإ�سالمي م�صدر وحد ٍة للم�سلمني  ،وم�صدر ِعزٍّ لهم  ،يقول عز وجل :
الَ َذ َّل َوللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني
الَ َع ُّز ِم ْن َها ْ أ
( َي ُقو ُلونَ َل ِئن َّر َج ْع َنا ِ�إلىَ المْ َ ِدي َن ِة َل ُي ْخ ِر َجنَّ ْ أ
َو َل ِك ��نَّ المْ ُ َنا ِف ِق�ي َ�ن اَل َي ْع َل ُمونَ ) ( �سورة املنافق ��ون  ، ) 8 :وهذا االعتزاز بالدين الإ�سالمي
يدفعه ��م مل ��واالة امل�سلمني يف �أ�صقاع الأر� ��ض وحمبتهم  ،يقول جل وع�ل�ا َ ( :و ْاعت َِ�ص ُمو ْا
ِب َح ْب � ِ�ل اللهّ ِ َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َو ْاذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة اللهّ ِ َع َل ْي ُك � ْ�م �إِ ْذ ُكنت ُْم �أَ ْع َداء َف�أَ َّل َف َبينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم
َف�أَ ْ�ص َب ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إ ْخ َوا ًنا َو ُكنت ُْم َع َل َى َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة ِّمنَ ال َّنا ِر َف�أَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهّ ُ
َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ ) ( �سورة �آل عمران . ) 103 :
�إن املت�أم ��ل يف الف�ت�رة الراهن ��ة يلحظ حرو ًب ��ا معلن ًة وغري معلن ٍة عل ��ى الإ�سالم ،
وحماول� � ًة لتقوي� ��ض الإ�سالم وتفريغ ��ه من حمت ��واه االعتقادي والعمل ��ي واخللقي وذلك
رئي�س يف توحيد راية الأمة ،
لإدراكه ��م ما للدي ��ن الإ�سالمي والعقيدة الإ�سالمية من دو ٍر ٍ
ِومن � ٍأثر بارزٍ يف هويتها الثقافية واملحافظة عليها وا�ستمرارها .
ثانيا  :اللغة العربية

رئي�سا من مكونات الهوية الثقافية �إذ هي و�سيلة نقل
ُتع ��د اللغة ب�شكل ع ��ام ُم َك ِو ًنا ً
الرتاث الثقايف للأمم عرب الأجيال املختلفة .
وق ��د هي� ��أ اهلل عز وجل للغ ��ة العربية مكان ًة �سامي ًة مل َ
حتظ به ��ا �أية لغة من لغات
العامل عرب التاريخ  ،حيث جعلها اهلل عز وجل لغة الوحيني القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
 ،يقول َّ
جل وعال �ِ ( :إ َّنا �أَنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ ) ( �سورة يو�سف . ) 2 :
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كم ��ا �أن اهلل عز وجل ربط اللغة العربية ب� ��أداء بع�ض العبادات  :كال�صالة  ،والنداء
له ��ا  ،والأدعية بعدها  ،وال�شهادتني �...إل ��خ  ،لذلك فهي مهي�أة �أن تكون لغ ًة عاملي ًة جتمع
�أفراد ال�شعوب الإ�سالمية حتت رايتها  ،وجتعل لهم كيا ًنا متميزً ا  ،فالذين " يتكلمون لغة
واح ��دة ُي�شكلون كيا ًنا واحدً ا متكاملاً بروابط متينة  ،و�إن مل تكن غري مرئي ة " ( �Sulei
. )man,2003:31
لذل ��ك حتر�ص الأمم على املحافظة على لغتها وتعليمها لأبنائها  ،ودعم انت�شارها
 ،كما تقاوم عملية �إ�ضعافها واندثارها  ،فهذه " فرن�سا ُت َ�ش ِّرع عقوبة ( يف مايو 1994م )
ملن ي�ستخدم غري الفرن�سية يف الوثائق وامل�ستندات ،وو�سائل الإعالم  ،واملحالت التجارية
 ،والأم ��ة الأملاني ��ة حترم الدرا�س ��ة يف جامعاتها بغري الأملانية " ( �أب ��و بكر 1996 ،م :57
)  ،كل ذل ��ك م ��ن �أجل بقاء اللغة التي جتمع ب�ي�ن �أفرادها  ،وتمُ ثل هوية م�شرتكة بينهم ،
وحتفظ �شخ�صيتهم  ،وتاريخهم  ،و�إرثهم الثقايف  ،وم�صدر وحدة �أمتهم .
لذا فالعالقة بني اللغة – ب�شكل عام – والهوية عالقة وثيقة ال ميكن الف�صل بينها ب�أي
�شكل من الأ�شكال  ،وتت�أكد تلك العالقة يف اللغة العربية وعالقتها بالهوية الثقافية الإ�سالمية
" فاللغة العربية لي�ست لغة قومية كما يريد �أن ي�صورها �أعدا�ؤنا ومن نحى نحوهم  ،ولكنها لغة
دينية يجتمع حولها كل من ينتمي �إىل الإ�سالم " ( عبدالرازاق 2014 ،م . ) 49:
ر�سخ ��ت اللغة العربي ��ة الهوية الثقافية الإ�سالمية فه ��ي " التي �صنعت وحدة
وق ��د َّ
الفك ��ر  ،ووح ��دة العقل لأمم �شتى دخلت يف الدين الإ�سالم ��ي  ،فكانت اللغة العربية لهم
وعلوما طبيعي ٍة وجتريبي ٍة يف بوتقة ان�صها ٍر واحد ٍة
وع ��اء ح�ضار ًيا �صهر �أفكا ًرا
ٍ
وفل�سفات ً
هي احل�ضارة الإ�سالمية " ( ال�شرقاوي 2004 ،م . ) 28 :
وم ��ن خالل ما �سبق جند العالق ��ة بني اللغة العربية والهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية
�شكل من الأ�شكال  ،وم ��ن هنا يجب على كل
عالق ��ة وثيق ��ة ال ميكن الف�صل بينهما ب� ��أي ٍ
م�سلم �أن يتع َّلم اللغة العربية بالقدر الذي ميكنه من �أداء ال�صالة بها  ،كما �أنه حري به
�أن ي�ستخدمه ��ا يف كافة �ش�ؤونه  ،ويعلمها لأفراد �أمته  ،ويحميها من الإندثار واالنح�سار ،
ويفاخر ويفتخر بها .
ثالثا  :القيم

اعتن ��ى الإ�سالم عناية خا�صة بالقيم عل ��ى اختالف �أنواعها اخللقية والإجتماعية
والعلمية واالقت�صادية  ،و�أ َّكد الر�سول – ﷺ – على �أهمية الأخالق بقوله � " :إنَّ من
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�أحبكم �إ ِّ
يل �أح�سنكم �أخال ًقا " ( االبخاري 1423 ،هـ  ،حديث رقم  ، )923 : 3759و�أ َّكد
وال�صدق
الإ�س�ل�ام على متطلب ��ات الأخوة الإميانية من ال ُّن�صح  ،والإ�ص�ل�اح  ،وال�صفحِّ ،
 ،وال َّرحم ��ة� ...إلخ  ،فقال تع ��اىل �ِ (:إنمَّ َ ا المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ ِ�إ ْخ َو ٌة َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َبينْ َ �أَ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اللهَّ َ
َل َع َّل ُك � ْ�م ُت ْر َح ُمونَ (َ )10ي ��ا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا اَل َي ْ�س َخ ْر َقو ٌم ِّمن َق� � ْو ٍم َع َ�سى �أَن َي ُكو ُنوا َخيرْ ً ا
اب
ِّم ْن ُه ْم َو اَل ِن َ�ساء ِّمن ِّن َ�ساء َع َ�سى �أَن َي ُكنَّ َخيرْ ً ا ِّم ْنهُنَّ َو اَل َت ْل ِمزُوا �أَن ُف َ�س ُك ْم َو اَل َت َنا َبزُوا ِب ْ أ
الَ ْل َق ِ
ال َمي ِان َو َمن لمَّ ْ َيت ُْب َف�أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم َّ
اال ْ�س � ُ�م ا ْل ُف ُ�س ُ
الظالمِ ُونَ ) ( �سورة احلجرات
ِب ْئ� � َ�س ِ
وق َب ْع َد ْ إِ
 ، ) 11-10 :وق ��ال – علي ��ه ال�صالة وال�سالم  " : -من ال َيرحم ال ُيرحم " ( البخاري ،
1423ه� �ـ  ،حديث رق ��م  ، ) 1508 : 6013كما قال – ﷺ  " : -طلب العلم فري�ض ٌة على
كل م�سل � ٍ�م " ( ابن ماجة  ،باب ف�ض ��ل العلماء واحلث على طلب العلم  ،حديث رقم 224
1417 ،هـ . ) 56 :
وق ��ال – علي ��ه ال�صالة وال�س�ل�ام  " : -تب�سمك يف وجه �أخيك ل ��ك �صدق ٌة  ،و�أمرك
باملع ��روف ونهيك عن املنكر لك �صدق ٌة  ،و�إر�ش ��ادك الرجل يف �أر�ض ال�ضالل لك �صدق ٌة
،وب�ص ��رك الرجل ال ��رديء الب�صر لك �صدق ٌة  ،و�إماطتك احلج ��ر وال�شوك والعظم عن
الطريق لك �صدق ٌة  ،و�إفراغك من دلوك يف دلو �أخيك لك �صدق ٌة " ( الرتمذي 1425 ،ه،
حديث رقم . ) 579 : 1963
�إن القيم الإ�سالمية " تنطلق من توجيهات القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،فهي قيم
رباني ��ة امل�صدر والغاية ،والعناية به ��ا وااللتزام بالعمل مبوجبها ه ��و ال�سبيل للمحافظة
عل ��ى الهوي ��ة و�صيانتها من الذوبان ،وم ��ن ثم املحافظة على بق ��اء املجتمع وا�ستمراره "
(احلارثي 1439 ،هـ . ) 13 :
وعل ��ى ذل ��ك فالتزام الفرد امل�سل ��م بالقيم والأخالق الإ�سالمي ��ة يف نف�سه لها الأثر
الكبري يف الت�أثري على �سائر �أفراد املجتمع من حوله ومن ثم تعميق هذه القيم والأخالق
الإ�سالمي ��ة يف نفو� ��س كاف ��ة �أف ��راد املجتمع مم ��ا ينعك� ��س بالإيجاب على �أف ��راد الأمم
وال�شعوب الأخرى .
رابعا  :التاريخ الإ�سالمي

يعد التاريخ الإ�سالمي من املقومات التي ترتكز عليها الهوية الثقافية الإ�سالمية،
واحلدي ��ث عن التاريخ الإ�سالمي هو حديث عن الإ�س�ل�ام نف�سه  ،وعلمائه وجهودهم يف
ن�ش ��ره  ،والت�ص ��دي ملعادي ��ه وحماربيه  ،ومواق ��ف الأمم الأخرى من الأم ��ة الإ�سالمية ،
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و�شبهاتهم و�أباطيلهم  ،وتبدو احلاجة ما�سة للرجوع لتاريجنا الإ�سالمي الأ�صيل يف وقتنا
احلا�ض ��ر �أكرث مما م�ضى " �إذ ن�شط �أعداء الإ�سالم يف الهجوم على الهوية الإ�سالمية ،
و�أث ��اروا العديد من ال�شبهات والأباطيل حولها  ،وافتق ��د امل�سلمون اليوم غالبا �سبل الرد
عليه ��م  ،وم ��ن ثم فالتاري ��خ الإ�سالمي يو ِّفر للهوي ��ة الإ�سالمية �أف�ض ��ل ال�سبل و�أجنحها
يف التعام ��ل مع �أع ��داء الإ�سالم يف الوقت الراهن فيما يثريونه ح ��ول الهوية من �أكاذيب
و�ضالالت " ( ع�ساف 2013 ،م . ) 261:
�إن درا�س ��ة ومعرفة التاريخ للأم ��ة الإ�سالمية من �أف�ضل ال�سب ��ل و�أجنحها يف درا�سة واقع
الأمة الإ�سالمية  ،والتخطيط مل�ستقبلها  ،كما �أنه �أف�ضل ال�سبل يف معرفة �أعداء الأمة وتاريخهم
 ،وكيفي ��ة التعام ��ل معه ��م  ،فالتاري ��خ هو " ال�سج ��ل الثابت ملا�ض ��ي الأمة  ،ودي ��وان مفاخرها
وذكرياته ��ا  ،وه ��و �آماله ��ا و�أمانيها  ،بل هو الذي ميي ��ز اجلماعة الب�شري ��ة بع�ضها عن بع�ض ،
واحد يعتزون ويفتخرون مب�آثره ُي َك ِّون ��ون �أم ًة واحد ًة  ،فالتاريخ
ف ��كل الذين ي�شرتكون يف ما� ٍ��ض ٍ
امل�شرتك عن�ص ٌر مه ٌم من عنا�صر املحافظة على الهوية الثقافية " ( املاحي 2007 ،م . ) 654:
 املواطنة مفهومها وقيمها :�أ  -املواطنة :

املتتب ��ع للم�ؤلف ��ات والبح ��وث الت ��ي تناولت مفه ��وم املواطنة يجد تن ��وع تعريفات
املواطن ��ة وتعددها تب ًع ��ا لرتكيز واهتمام ��ات امل�ؤلفني والباحثني  ،فمنه ��م ٌي َغ ِّلب اجلانب
اجلان ��ب ال�سيا�سي يف تعريف املواطنة  ،ومنهم م ��ن ٌي َغ ِّلب اجلانب القانوين  ،ومنهم من
ٌي َغ ِّل ��ب اجلان ��ب الأمن ��ي  ،ومنهم من ٌي َغ ِّلب اجلان ��ب الفكري والثقايف  ،ومنه ��م من ٌي َغ ِّلب
اجلانب االجتماعي � ،إال �أن كث ًريا من تلك التعريفات ت�شرتك يف ثالثة �أمو ٍر رئي�سي ٍة هي
 :الت�أكي ��د على ال ��والء واالنتماء  ،وامل�شاركة املجتمعي ��ة  ،والدميقراطية التي تكفل للفرد
حيا ًة كرمي ًة ت�ؤمن له حقوقه  ،وتدفعه للقيام بواجباته امللقاة على عاتقه .
وقد ع َّرف قامو�س م�صطلحات العلوم االجتماعية ال�شامل املواطنة ب�أنها  " :مكانة
�أو عالق ��ة اجتماعية بني �شخ�ص طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي  ،يقدم فيها الطرف الأول
م ��ن خالل هذه العالق ��ة الوالء  ،ويقدم الط ��رف الثاين احلماية  ،ويح ��دد هذه العالقة
القانون " ( ال�صالح 1999 ،م . ) 88:
وع َّرفته ��ا املو�سوع ��ة العربية العاملية ( 1996م  ) 311:ب�أنها  " :ا�صطالح ي�شري �إىل
ووطن " .
االنتماء �إىل �أم ٍة ٍ
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وع َّرفها �أو�سلر و�ستاركي (  ) osler &starkey,2005:65ب�أنها  :االرتباط الر�سمي
ر�ص
�وق
ب�أ َّم� � ٍة �أو دول� � ٍة معين ٍة مع ما ي�صاح ��ب هذا االرتباط من التمتع بحق � ٍ
ٍ
وواجبات و ُف ٍ
وحماي ٍة وم�س�ؤوليات.
وع َّرفها م�صطلح معجم ع�صر العوملة ب�أنها  " :الدور الإيجابي للفرد ب�صفته مواط ًنا
"( عبدالكايف 2003 ،م . ) 450 :
وي ��رى ديفيز و�أوث ��ر ( ) Davies,other ,2005 :395ب� ��أن املواطنة  :مركب يحتوي
على عنا�صر خمتلفة من ال َه ِو َيات واحلقوق والواجبات .
فاملواطن ��ة م�صطل ��ح يطلق عندما تك ��ون عالقة الفرد بوطن ��ه �إيجابية  ،وعندما
يق ��وم كل منهما ب� ��أداء واجباتهما جتاه الآخر  ،ويتمتع كل منهما بحقوقه  ،وتلك احلقوق
والواجبات هي �أمور ت�شربها الأفراد منذ �صغرهم يف تربيتهم و تعليمهم  ،واكت�سبوها من
ت�شريعات .
�أعارفهم وعاداتهم التي ورثوها  ،بالإ�ضافة �إىل ما ُي َ�سنُّ من قوان ٍني و
ٍ
ب  -قيم املواطنة

تع ��د قيم املواطنة من �أه ��م ُ�سبل املحافظة على الوطن وبقائه  ،ودعم منوه وتطوره،
كم ��ا �أنها من �أهم �سب ��ل مواجهة التحدي ��ات التي تواجهها الأوط ��ان يف ع�صرنا احلايل
واملتمثل ��ة يف الت�أث�ي�ر ال�سلب ��ي لالنفتاح  ،والتق ��دم التكنولوجي  ،والإع�ل�ام املفتوح على
العامل ،والتي رمبا يكون لها ت�أثريات �سلبية على الأوطان .
وق ��د ُع ِّرف ��ت قيم املواطنة ب�أنها  " :جمموعة ال�سل ��وك والأفعال والأخالق والعادات
الت ��ي ميار�سه ��ا ال�شاب عند تفاعله مع املواقف واخل�ب�رات املختلفة ويكون لها ت�أثري على
�أف ��كاره ومعتقداته التي حتدد �سلوك ��ه نحو احلقوق والواجبات التي يحويها الإنتماء لهذا
الوطن " ( ال�سلمي 2016 ،م . ) 8 :
والتزام
كم ��ا ُع ِّرف ��ت ب�أنها  " :مايقدم ��ه الفرد م ��ن والءٍ وانتماءٍ واعتزازٍ لوطن ��ه ،
ٍ
باحلق ��وق والواجبات  ،ووعيه بالدميقراطي ��ة و�أ�شكالها  ،واحلر�ص على امل�شاركة يف َح ِّل
م�شكالته وحتقيق �أمنه وا�ستقراره " ( الدنادنة 2007 ،م . ) 8 :
فقي ��م املواطنة جمموع ٌة من املعاين واملفاهيم الت ��ي ُت ِّ
�شكل �سلوكيات و�أفعال الأفراد
 ،و تعك� ��س م ��دى ارتباطهم بوطنهم ( دولتهم )  ،وت�سه ��م يف �إعدادهم ليكونوا مواطنني
�صاحلني  ،م�سهمني يف نه�ضته وتقدمه
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ولأهمي ��ة املواطن ��ة وتن�شئة الأفراد عل ��ى ِق َي ِمها فقد ع َّدها البع�ض م ��ن �أهم �أ�سباب
وجود املدر�سة احلديثة ( مغيث 2017 ،م . ) 127 :
وتع ��د املواطن ��ة يف ت�شكيلها عبارة ع ��ن منظومة من القيم التي حت ��ث املواطن على
القيام بواجباته والتزاماته جتاه الوطن والتمتع باحلقوق .
�إن قيم املواطنة من �أهم �سبل مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين  ،حيث �إن
التقدم احلقيقي للوطن يف ظل حتديات القرن اجلديد ت�صنعه عقول و�سواعد املواطنني
 ،ومن ثم ف�إن �إك�سابهم قيم املواطنة يعد الركيزة الأ�سا�سية للم�شاركة الإيجابية والفعالة
يف التنمي ��ة االجتماعي ��ة واالقت�صادية وال�سيا�سي ��ة لكل من الفرد واملجتم ��ع ( م�شرف ،
. ) 286: 2007
وت�ستند املواطنة على جمموعة من القيم الأ�سا�سية منها مايلي :
 – 1االنتماء والوالء للوطن :

إح�سا�س يتك� � َّون لدى الفرد ب�أنه جز ٌء من
االنتم ��اء للوط ��ن يف �أ�سا�سه هو �شعو ٌر و�
ٌ
الوط ��ن ال ��ذي يعي�ش في ��ه  ،ويتفاعل معه  ،ويتم�س ��ك بثقافته  ،ومن ثم يك ��ون وال�ؤه لهذا
الوطن دون غريه من الأوطان  ،فيفرح لتقدمه وازدهاره  ،ويت�ألمَّ ملا ي�شاهده من مظاهر
الف�ساد والتخلف  ،ويكره من يعاديه �أو ينتق�صه  ،وي�شعر بالغربة عندما ت�ضطره الظروف
ملفارقته �أو البعد عنه فرتة من الزمن .
واالنتم ��اء للوطن هو انتماء للمجتمع بكل فئات ��ه  ،والأر�ض التي ن�ش�أ عليها املجتمع ،
واحلكوم ��ة التي تديره وتعن ��ى مب�صاحله  ،والوالء يزيد من ُح ِّب الف ��رد لوطنه  ،ويدفعه
لالن�شغال به  ،واالهتمام بق�ضاياه  ،والدفاع عنه  ،والإ�سهام يف رقيه ومنوه .
وي�ؤك ��د االنتماء ح�ضور جمموعة متكامل ��ة من الأفكار والقي ��م والأعراف والتقاليد
حم�سو�س ك�أنه
وجود
الت ��ي تتغلغل يف �أعماق الفرد فيحيا به ��ا وحتيا به  ،حتى تتحول �إىل ٍ
ٍ
الهواء يتنف�سه وهو ال يراه ( امل�شاط 1995 ،م . ) 17: ،
فاالنتماء قيمة مكت�سبة يولد الفرد جمردًا منها ثم يكت�سبها خالل مراحل منوه نتيجة
تفاعل ��ه م ��ع املحيطني به مما ُي َك ِّون لديه �شعور يدفع ��ه �إىل االرتباط باجلماعة الإن�سانية
م ��ن خالل جمموعة م ��ن العوامل وامل�صالح امل�شرتك ��ة التي تنبع من قي ��م املجتمع وتلزمه
بالعم ��ل ل�صالح اجلماعة الإن�سانية ( املهدي1993 ،م  ، ) 901:لذا يقع هنالك عب ٌء كب ٌري
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عل ��ى امل�ؤ�س�سات الرتبوية املختلف ��ة يف تكوين االنتماء للوطن عند الأف ��راد  ،ومتابعته عرب
املراحل العمرية املختلفة حتى يت�ش َّرب لدى الأفراد  ،ومن ثم يت َك َّون الوالء عنده  ،وي�صبح
والءه الأول والأخري لهذا الوطن م�ضحيا بنف�سه يف �سبيل بقاءه و�سالمة �أرا�ضيه .
 – 2امل�شاركة املجتمعية :

أهم قيم املواطنة،
تعد امل�شاركة يف الأعمال املجتمعية التي يحتاجها الوطن ِمن � ِّ
ومن �أبرز القيم الفرعية لقيمة امل�شاركة املجتمعية ما يلي :
�أ – التكافل االجتماعي  :يعد و�صول �أبناء الوطن الواحد �إىل التكافل االجتماعي مظه ًرا
من مظاهر املواطنة ال�صادقة  ،وم�ؤ�ش ًرا قو ًيا لتوافر قيم املواطنة بني مواطنيه .
والتكافل االجتماعي ال يتوقف على اجلانب املادي بل متتد مظلته لت�شمل جوانب كثري ٍة
ومتع ��دد ٍة  ،مثل  :امل�شورة والن�صيحة والود وامل�شارك ��ة يف الأحزان وغريها  ،ومن هنا
ف�إن ��ه يجب على كل فرد �أن يكون له دو ًرا �إيجاب ًي ��ا وم�ؤث ًرا يف املجتمع  ،فيعمل على ِّ
حل
م�شكالت جمتمعه املزمنة كالفقر والبطالة وغريها ( �أبو �سليمة 2009،م . ) 49 :
ب – العمل التطوعي  :ويق�صد به ذلك " الن�شاط الإرادي الذي يقدم ب�صورة فردية
�أو جماعية  ،وينطلق من م�س�ؤولي ٍة �أخالقي ٍة واجتماعي ٍة مل�ساعدة الآخرين  ،وخدمة
وتنمية املجتمع دون النظر �إىل العائد املادي " ( ال�شناوي 2010 ،م . ) 12 :
ي�ؤث ��ر التطوع يف الن�سق القيم ��ي للأفراد و�أحد امل�ؤ�شرات الدالة على م�ستوى ن�ضج
ال�شع ��ور باملواطن ��ة واالنتماء للوطن  ،كم ��ا ميثل التطوع تعب�ي ً�را �صاد ًقا عن قدرة
الأف ��راد على التعاون والت�شارك خارج االرتباطات التقليدية  ،و َيعْبرُ ُ بوالء الأفراد
أو�سع من االنتماء
م ��ن الوحدات االجتماعية ال�ضيقة كالعائل ��ة والقبيلة �إىل دائر ٍة � ٍ
للبيئة االجتماعية والوطن ( ال�سرحان واجلرايدة 2016 ،م . ) 19 :
ج – الدمييقراطي��ة وامل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة  :تع ��د �إتاح ��ة الفر�ص ��ة لأبن ��اء الوط ��ن
للم�شارك ��ة ال�سيا�سية �سواء يف جمل� ��س ال�شورى �أو جمال�س املناط ��ق والإمارات �أو
املجال�س البلدية �أو جمال�س اجلمعيات اخلريية وجلان التنمية االجتماعية �...إلخ
مب ��دً �أ �أ�سا�س ًيا من مب ��ادئ تنمية املجتمع  ،و�إتاحة الفر�صة لأبناء الوطن ليختربوا
ذواته ��م وقدراتهم خلدمة وطنهم  ،كما �أنه ��ا و�سيلة تنمي يف الإن�سان حبه لوطنه
حيث ي�شعر بقربه من قادة وطنه  ،كما ي�شعر عن كثب ب�آمال وطنه و�آالمه .
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د – اح�ترام القوان�ين وامل�س��اواة  :تق ��وم املواطنة يف �أح ��د جوانبه ��ا الرئي�سية على
اح�ت�رام القوانني واالمتثال لها والقناعة ب�أنها مل ت�سن تلك القوانني �إال للم�صلحة
اخرتاق لها ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف املجتمع وت�أخر تقدمه .
العامة للوطن  ،و�أن �أية
ٍ
كم ��ا �أن احرتام القانون يعني يف مدلوله �أن ينزل جميع �أفراد املجتمع على مقت�ضاه
دون �أدن ��ى اعتبا ٍر ل�صفاتهم الر�سمية �أو مواقفهم االجتماعية � ،أما �إذا �أعفي �أحد �أفراد
املجتم ��ع �أو جمموعة منهم من اخل�ضوع لهذا القانون ف�إن ذلك يزعزع رك ًنا �أ�سا�س ًيا من
�أركان العدالة القانونية ( �أبو املجد 1990 ،م . ) 65:
واملق�ص ��ود مببد�أ امل�س ��اواة هو �أن يكون جميع الأفراد املكون�ي�ن ملجتمع ما مت�ساويني
يف احلق ��وق واحلريات والتكاليف والواجبات العامة  ،غ�ي�ر �أن هذه امل�ساواة هي م�ساواة
قانوني ��ة  ،ولي�ست م�ساوا ًة فعلي ًة  ،بحيث يخ�ضع الأف ��راد الذين تتماثل ظروفهم للقواعد
نف�سه ��ا يف �ش�أن احلريات واحلقوق العام ��ة ولي�ست م�ساوا ًة فعلي� � ًة بحيث تطبق القواعد
ذاته ��ا عل ��ى جمي ��ع الأفراد مهما تباين ��ت الظروف الت ��ي يخ�ضع لها كل منه ��م ( العوا ،
1989م. ) 226 :
 – 3احلرية وامل�س�ؤولية :

تع ��د احلري ��ة من الركائ ��ز الأ�سا�سية التي ال تقوم املواطن ��ة ب�شكل جيد بدونها ،
فاحلرية تعزز الثقة لدى املواطن  ،وت�شعره بالطم�أنينة  ،و ُت َك ِّون له الر�ضا  ،وجتعله ع�ض ًوا
فاعلاً يف جمتمعه  " ،وحتر�ص املجتمعات املتقدمة على توفري قدر من احلرية لأفرادها
مب ��ا ي�سمح لإ�شباع احلقوق والوف ��اء بااللتزامات املجتمعية التي تتطلبها �أدوار املواطنني
" ( حمدان2011 ،م . ) 696:
وانطال ًق ��ا من املقول ��ة ال�شهرية ( الإن�سان مدين بطبعه ) ف�إن هذا يحتم على الفرد
ال�س ��وي �أن يبني ج�سو ًرا م ��ن العالقات مع الأفراد من جن�س ��ه يف �أ�سرته ومع �أقرانه ويف
جمال عمله ويف لقاءاته مع �أفراد املجتمع وم�س�ؤوليه  ،وهذا يحتم �أن يكون للفرد م�ساحة
من احلرية للتعبري عن ر�أيه و�سماع الأراء الأخرى من الآخرين حوله .
وامل�س�ؤولي ��ة هي �شع ��ور مقرتن ب�إح�سا�س الفرد باحلرية والق ��درة على اتخاذ القرار
 ،وه ��و �شعور يخل ��ق الواجب نحو الآخر وما ي�صدر عنه باعتب ��اره كائ ًنا عاقلاً قاد ًرا على
التمييز بني اخلط�أ وال�صواب يف العرف االجتماعي ال�سائد  ،وباعتباره ح ًرا ومال ًكا ملا هو
م�س�ؤول عنه ( املجيدل 2005 ،م . ) 11 :
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الدرا�سات ال�سابقة :

يف �ضوء مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات املتعلقة بالهوية الثقافية الإ�سالمية وقيم
املواطنة تو�صل الباحث �إىل بع�ض الدرا�سات ،و�سوف يتم عر�ضها يف حمورين �أ�سا�سيني :
أول  :املحور الأول  :درا�سات تناولت الهوية الثقافية الإ�سالمية
� ًأ

رئي�سا لها
تع ��ددت الدرا�سات التي اتخ ��ذت من الهوية الثقافية الإ�سالمي ��ة مرتكزًا ً
ومن �أبرز هذه الدرا�سات ما يلي :
درا�سة �سا�ساكي (  ) sasaki,2004والتي هدفت �إىل التعرف على اجتاهات ومواقف
اليابانيني جتاه الأخري ��ن ومدى اهتمامهم بهويتهم الوطنية  ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أطفال اليابان �أكرث �إيجابية ومواقفهم �أكرث
انفتاح ��ا جت ��اه الآخرين من ال�شب ��اب البالغني ومن الآباء  ،و�أن جي ��ل ال�شباب يف اليابان
ً
�أك�ث�ر مواكب ًة للع�صر احلديث يف مواقفهم و�آرائه ��م فيما يتعلق بالعامل من حولهم  ،كما
ملحوظ بالهوية الوطنية اليابانية .
اهتمام
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
ٍ
ٍ
ودرا�س��ة التميم��ي ( 2006م ) والتي حاولت الك�شف ع ��ن مفهوم الهوية الإ�سالمية
 ،وم�صادره ��ا  ،ومقوماتها  ،وا�ستخ ��دم الباحث املنهج اال�ستقرائي والتحليلي  ،وتو�صلت
الدرا�س ��ة �إىل �أن الهوية الإ�سالمية هي ال�سمات واخل�صائ�ص وال�سلوكيات املميزة للأمة
الناجت ��ة عن تفاعل امل�سلم مع العقيدة وال�شريعة  ،و�أنَّ م�صادرها القر�آن الكرمي وال�سنة
�زات �أهمها
النبوي ��ة  ،ك ��م تو�صل ��ت الدرا�س ��ة �إىل �أنَّ الهوية الإ�سالمي ��ة تقوم على مرتك � ٍ
العقيدة وال�شريعة والأخالق وثقافة الأمة وتاريخها �إ�ضافة �إىل اللغة العربية .
ودرا�س��ة عبدالرحيم وباوانتيه (  ) A.Rahim &Pawanteh.2009والتي هدفت �إىل
التعرف على العالقة بني و�سائل الإعالم واخرتاق الهوية الثقافية عند ال�شباب  ،وا�ستخدم
الباحث ��ان املنهج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن ال�شباب يق�ضون عددًا كب ًريا
م ��ن ال�ساعات �أمام و�سائ ��ل الإعالم على اخت�ل�اف �أنواعها  ،و�أن اخ�ت�راق و�سائل الإعالم
اخلارجية كان له �آثار �سلبية و�إيجابية على حد �سواء يف بناء الهوية الثقافية لدى ال�شباب .
ودرا�س��ة القرين ( 1430هـ ) والتي حاولت التعرف على م�س�ؤولية املدر�سة الثانوية
يف املحافظ ��ة عل ��ى الهوية الإ�سالمية يف ظل العوملة  ،وا�ستخ ��دم الباحث املنهج الو�صفي
امل�سح ��ي  ،وتو�صل ��ت الدرا�س ��ة �إىل �أن م ��ن �أبرز م�س�ؤولي ��ات معلم املرحل ��ة الثانوية حثّ
الط�ل�اب على االعت�ص ��ام بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ ومنهج ال�سلف ال�صالح  ،و�أن من
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�أب ��رز م�س�ؤوليات �إدارة املدر�سة هي ح�ض الطالب عل ��ى االلتزام بالقيم الإ�سالمية ،كما
تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن من �أبرز م�س�ؤوليات التوجيه والإر�شاد هي تقدمي مناذج تربوية
من القدوات ،و �أن من �أبرز م�س�ؤوليات الن�شاط املدر�سي تنظيم حلقات وم�سابقات حفظ
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية .
ودرا�سة بيميد وماكيند (  ) Pemede ,&Makinde.2011والتي هدفت �إىل التعرف
عل ��ى ت�أثري العوملة على التقبل لثقافة �أجنبية �أخرى  ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي
امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طالب املرحلة اجلامعية لديهم م�ستوى عال من التق ُّبل
لثقافة �أجنبي ��ة �أخرى يف جماالت اللغة والأ�سماء وامل�أكوالت  ،كما تو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود م�ستوى منخف�ض من التق ُّبل للثقافة الأجنبية يف جمال امللب�س والفن املو�سيقي .
ودرا�س��ة �شريف��ي ( 2012م ) والتي حاولت التعرف عل ��ى دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف
بن ��اء الهوية الإ�سالمية لدى ال�شباب يف ظل التحديات املعا�صرة  ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صف ��ي التحليل ��ي  ،وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن مفه ��وم الهوية يف الإ�س�ل�ام يتميز بتكامل
معطياته الإميانية والثقافية واالجتماعية  ،كما يتميز ب�شموله للإنتماء االجتماعي والوطني
�ضم ��ن �إطار االنتم ��اء الديني  ،و�أن ال ُّنظم والربامج الرتبوي ��ة بحالتها الراهنة قا�صر ًة عن
مواجهة تلك التحديات التي تواجه الهوية الإ�سالمية  ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�سجد
واملدر�سة والأ�سرة من �أبرز امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة يف بناء الهوية الإ�سالمية لل�شباب .
ودرا�س��ة القرزع��ي ( 2014م )  :والت ��ي هدف ��ت �إىل التع ��رف على واق ��ع االلتزام
بالهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمي ��ة يف �ضوء الوعي بالت�أث�ي�رات الثقافية للعومل ��ة لدى طالبات
جامع ��ة الق�صي ��م  ،والك�شف عن �أكرث مقومات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية ت�أث ًرا بالعوملة
الثقافي ��ة  ،وا�ستخ ��دم الباحث املنهج الو�صف ��ي امل�سحي  ،وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل التزام
طالبات جامعة الق�صيم بالهوية الثقافية الإ�سالمية يف �ضوء الوعي بالت�أثريات الثقافية
للعوملة �إال �أن درجة التزام الطالبات بالهوية الثقافية تقل عن م�ستوى وعيهن بالت�أثريات
الثقافي ��ة للعوملة  ،و�أ َّن ��ه توجد فرو ٌق ذات داللة �إح�صائية بني واقع التزام طالبات جامعة
الق�صي ��م بالهوية الثقافية الإ�سالمية يف �ضوء وعيه ��ن بالت�أثريات الثقافية للعوملة تعزى
�إىل متغري مقر الدرا�سة ل�صالح طالبات كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف بريدة .
ودرا�سة احلارثي ( 1439هـ ) والتي هدفت �إىل التعرف على درجة �إ�سهام �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س يف تنمي ��ة الوعي مبقومات الهوي ��ة الإ�سالمية لدى طلبته ��م  ،وا�ستخدم
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الباح ��ث املنهج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�س ��ة �إىل �أن درجة �إ�سهام �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف تنمية الوعي مبقومات الهوية الإ�سالمية لدى طلبتهم جاءت متو�سطة  ،كما
فروق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة بني ا�ستجاب ��ات عينة الدرا�سة
�أظه ��رت النتائ ��ج عدم وجود ٍ
 تبع ��ا ملتغري النوع والتخ�ص�ص وامل�ستوى الأكادميي  -ح ��ول درجة �إ�سهام �أع�ضاء هيئةالتدري�س يف تنمية الوعي مبقومات الهوية الإ�سالمية .
ثان ًيا  :املحور الثاين  :درا�سات تناولت قيم املواطنة

رئي�سا لها ومن �أبرز هذه
تع ��ددت الدرا�س ��ات التي اتخذت من قيم املواطنة مرك� � ًزا ً
الدرا�سات ما يلي :
ودرا�سة �سيجناثي (  : ) segnatehi,1999والتي هدفت �إىل التعرف على دور منهج
الرتبي ��ة الوطنية يف حتقيق املواطنة وامل�شاركة االجتماعية ل ��دى طلبة املرحلة الثانوية ،
وا�ستخ ��دم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الطالب يفتقرون
للمعلومات الأ�سا�سية ولديهم �ضعف يف امل�شاركة يف الفعاليات االجتماعية قبل درا�ستهم
ملنهج الرتبية الوطنية  ،و�أنها تغريت ب�صورة �إيجابية بعد درا�ستهم لذلك املنهج .
درا�س��ة ال�شويح��ات ( 2003م )  :والتي هدف ��ت �إىل التعرف على درجة متثل طلبة
اجلامع ��ات الأردني ��ة ملفاهيم املواطن ��ة  ،وا�ستخ ��دم الباحث املنهج الو�صف ��ي امل�سحي ،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل ن�سبة (  ) %62من العينة فقط هم من تت�ضح لهم مفاهيم املواطنة
 ،وكذل ��ك تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالق ٍة ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة يف متغريات الدرا�سة
تع ��زى جميعه ��ا ل�صالح الطلبة الذكور  ،ول�صالح الطلب ��ة املتفوقني بح�صول �آبائهم على
م�ست ��وى تعليمي �أعل ��ى  ،والطلبة من �أبن ��اء املدن  ،والطلبة الذي ��ن تخرجوا من مدار�س
خا�صة  ،والطلبة خريجي العلوم الإن�سانية .
ودرا�سة ماجيك (  : ) Magick,2007والتي هدفت �إىل التعرف على ت�أثري اجلامعة
يف تعلي ��م الطالب حقوق وواجب ��ات املواطنة و�أدوارهم يف املجتم ��ع  ،وا�ستخدم الباحث
املنه ��ج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من الأمور التي ت�سهم يف غر�س قيم
املواطن ��ة لدى الطالب اجلامعيني والتي ميكن �إرجاعها للجامعة هي  :ممار�سة الطالب
للأن�شط ��ة الطالبية املختلفة داخل اجلامعة  ،وا�شرتاكه ��م يف احلوارات واملناق�شات مع
الأ�سات ��ذة  ،و�إ�شراكهم يف ق�ضايا وم�ش ��كالت املجتمع وفهم املو�ضوعات االجتماعية التي
ت ��دور يف املجتم ��ع  ،و�إعدادهم للتعامل الأمثل م ��ع التحديات الت ��ي تواجههم ،وتعليمهم
الأ�سلوب الدميقراطي .
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ودرا�س��ة ال�سيد و�إ�سماعيل ( 2010م ) والتي حاولت التعرف على دور اجلامعة يف
توعية الطالب مبب ��ادئ املواطنة  ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت
الدرا�س ��ة �إىل �أن اجلامع ��ة ال ت�سهم ب�ص ��ور ٍة فاعل ٍة يف توعية الطالب مبب ��ادئ املواطنة
 ،و�أن ��ه ينبغي تفعيل الأن�شط ��ة الأكادميية وغري الأكادميية يف اجلامع ��ات تعزيزًا ملبادئ
املواطنة واملحافظة عليها .
ودرا�س��ة القحط��اين ( 2010م )  :والت ��ي هدف ��ت �إىل التع ��رف عل ��ى م�ستوى قيم
املواطن ��ة لدى ال�شباب ال�سع ��ودي و�إ�سهامها يف تعزيز الأمن الوقائي  ،وا�ستخدم الباحث
املنه ��ج الو�صف ��ي امل�سحي  ،وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل ارتف ��اع قيمة امل�شارك ��ة  ،حيث �أ�شار
غالبي ��ة املبحوث�ي�ن �إىل �أنَّ قيمة امل�شاركة م ��ن قيم املواطنة التي ت�سه ��م يف تعزيز الأمن
�دن و�أن غالبية املبحوثني
الوقائ ��ي � ،أما يف اجلان ��ب ال�سلوكي فقد كانت ذات م�ستوى مت � ٍ
مييل ��ون �إىل تق ��دمي امل�ساعدة للآخرين  ،كما تو�صلت الدرا�س ��ة �إىل �أنَّ غالبية املبحوثني
يتقيدون بالأنظمة والتعليمات خارج الوطن ب�صورة �أف�ضل .
ودرا�س ��ة زي ��دان ( 2011م )  :والتي هدفت �إىل التع ��رف على الدور الرتبوي ملراكز
ال�شب ��اب يف تنمية قيم املواطنة  ،وا�ستخدم الباحث املنه ��ج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت
الدرا�س ��ة �إىل �إيجابية الدور الذي تقوم به مراكز ال�شب ��اب يف تنمية قيم املواطنة ب�شكل
ع ��ام ،و�أن �أكرث تلك القيم �إيجابية هي يف تنمية قي ��م امل�س�ؤولية االجتماعية تليها تدعيم
قيم الوالء واالنتماء  ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أقل تلك القيم �إيجابية هي تعزيز قيم
احلقوق والواجبات جتاه البيئة .
ودرا�سة الكندري و�آخرون ( 2011م )  :والتي هدفت �إىل التعرف على قيم االنتماء
الوطن ��ي واملواطنة لدى عينة م ��ن ال�شباب الكويتي  ،وا�ستخ ��دم الباحث املنهج الو�صفي
امل�سح ��ي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالق ��ة �إح�صائية �إيجابية بني قيم االنتماء وقيم
املواطن ��ة العامة بجمي ��ع �أبعادها  ،وكذلك تو�صلت الدرا�س ��ة �إىل وجود عالقة �إح�صائية
�إيجابي ��ة ذات دالل� � ٍة �إح�صائي� � ٍة بني قيم االنتم ��اء ومتغ�ي�ر امل�ستوى التعليم ��ي وامل�ستوى
فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني الذكور والإناث
االقت�ص ��ادي  ،ومل تك�شف الدرا�سة وجود ٍ
من فئة ال�شباب يف معدالت قيم االنتماء واملواطنة .
ودرا�س ��ة عمران ( 2016م )  :والتي هدف ��ت �إىل التعرف على مدى اعتماد ال�شباب
اجلامعي امل�صري على مواقع التوا�صل االجتماعي يف �إك�سابهم قيم املواطنة  ،وا�ستخدم
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الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل توافر قيم املواطنة لدى ال�شباب
اجلامع ��ي امل�صري واكت�سابها من خالل ا�ستخدامه ��م ملواقع التوا�صل االجتماعي  ،و�إىل
وج ��ود عالق ٍة ارتباطي ٍة ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني زيادة اعتماد ال�شباب يف احل�صول على
املعلومات عن الق�ضايا ال�سيا�سية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي و�إك�سابهم قيم املواطنة
فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة ب�ي�ن اعتماد ال�شباب على
 ،كم ��ا تو�صلت الدرا�س ��ة �إىل وجود ٍ
مواقع التوا�صل االجتماعي و�إك�سابهم قيم املواطنة ل�صالح الإناث .
يف �ض ��وء م ��ا مت عر�ضه م ��ن درا�سات �سابق ��ة ذات �صلة مبو�ض ��وع الدرا�سة احلالية
يت�ض ��ح �أن هناك الكثري م ��ن الدرا�سات التي تناولت الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية وكذلك
قيم املواطنة  ،وي�أتي ذلك ا�ست�شعا ًرا من �أ�صحاب تلك الدرا�سات ب�أهمية الهوية الثقافية
الإ�سالمية وكذلك قيم املواطنة يف ا�ستقرار ال�شعوب ومنوها ومتيزها ودورها يف مواجهة
التحديات ال�سلبية لإفرازات العوملة  ،وكذلك لإفرازات القرن احلادي والع�شرين املتعددة
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .
فقد جاءت الدرا�سات املتعلقة بالهوية الثقافية الإ�سالمية كما يلي :

ركزت معظم الدرا�سات على الأخطار التي تهدد الهوية ويف مقدمتها العوملة وو�سائل الإعالم
 ،كم ��ا يف درا�س ��ة كل من  :عبدالرحيم وباوانتي ��ه (  ، ) A.Rahim &Pawanteh.2009والقرزعي
( 2014م )  ،و بيميد وماكيند (  ، )Pemede ,&Makinde.2011والقرين ( 1430هـ ) .
انطلق ��ت معظم الدرا�سات من مفهوم الهوية الثقافية لإبراز مالحمها وواقعها كما يف
درا�سة  :التميمي ( 2006م )  ،ودرا�سة القرين ( 1430هـ )  ،ودرا�سة �شريفي ( 2012م ) .
ر َّكزت درا�سة كل من � :شريفي ( 2012م ) و احلارثي ( 1439هـ ) على تنمية وبناء
الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمية  ،حي ��ث تناولت درا�سة �شريف ��ي ( 2012م ) دور امل�ؤ�س�سات
الرتبوية  ،ودرا�سة احلارثي ( 1439هـ ) دور ع�ضو هيئة التدري�س .
اتفقت الدرا�سة احلالية يف اختيارها لبعد العينة وطبيعة املرحلة التي طبقت عليها
الدرا�س ��ة مع درا�س ��ة احلارثي ( 1439ه )  ،ودرا�سة القرزع ��ي ( 2014م ) حيث ُط ِّبقت
على املرحلة اجلامعية .
اختلف ��ت ه ��ذه الدرا�سة م ��ع درا�سة القرزع ��ي ( 2014م ) يف �أنه ��ا �شملت الطالب
والطالبات على خالف درا�سة القرزعي والتي اقت�صرت على الطالبات  ،كما �أن الدرا�سة
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احلالية اتفقت مع درا�سة احلارثي ( 1439هـ ) يف اخت�صا�صها بكلية الرتبية دون غريها
من الكليات على خالف درا�سة القرزعي ( 2014م ) والتي �شملت كليات متنوعة .
�أما ما يتعلق بالدرا�سات املتعلقة بقيم املواطنة فنجد ما يلي :

ر َّك ��زت معظ ��م الدرا�سات على العوامل الت ��ي ت�سهم يف تنمية قي ��م املواطنة  ،لكنها
تتباي ��ن فيما بينه ��ا فدرا�سة �سيجناث ��ي (  ) Segnatehi,1999تناولت دور منهج الرتبية
الوطنية  ،ودرا�سة عمران ( 2016م ) تناولت دور و�سائل التوا�صل االجتماعي  ،ودرا�سة
ماجي ��ك (  ) Magick,2007ودرا�سة ال�سيد و�إ�سماعيل ( 2010م ) تناولتا دور اجلامعة
 ،ودرا�سة زيدان ( 2011م ) تناولت دور مراكز ال�شباب .
وبحث ��ت درا�سة ال�شويح ��ات ( 2003م ) ودرا�سة القحط ��اين ( 2010م )  ،ودرا�سة
الكن ��دري ( 2011م ) يف درج ��ة متثل قيم املواطنة واتفقت معه ��م الدرا�سة احلالية يف
ذلك لكنها اختلفت عنهم يف �أنها تناولت طالب وطالبات كلية الرتبية ب�شقراء .
وباالط�ل�اع ب�ش ��كل عام على الدرا�س ��ات ال�سابقة يف املحوري ��ن ال�سابقني يلحظ عدم
وج ��ود درا�سات – يف ح ��دود علم الباحث – تناولت واقع املحافظ ��ة على الهوية الثقافية
الإ�سالمية لدى طلبة كلية الرتبية ب�شقراء وكذلك معرفة واقع قيم املواطنة لديهم � ،إ�ضافة
�إىل �أنه يلحظ عدم وجود درا�سات – يف حدود علم الباحث – تناولت واقع املحافظة على
الهوية الثقافية الإ�سالمية وعالقة ذلك بقيم املواطنة عند ال�شباب اجلامعي .
فالدرا�سة احلالية تتميز عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة ببعدها الزماين واملكاين
واملو�ضوعي وهذا ي�ضيف للأدب الرتبوي نتائج جديدة ذات �صبغة حملية .
الطريقة والإجراءات

�أ  -جمتمع الدرا�سة :

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات كلية الرتبية ب�شقراء للعام اجلامعي
الأول لعام 1439/1438هـ وعددهم ( . ) 1127
ب  -عينة الدرا�سة :

�أج ��رى الباح ��ث درا�ست ��ه على عينة بلغ ��ت (  ) %25من جمتم ��ع الدرا�سة وبلغ عدد
اال�ستبانات التي مت ا�ستعادتها واملكتملة واجلاهزة للتحليل ( . ) 231
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ج � -أداة الدرا�سة :

ا�ستخ ��دم الباحث اال�ستبانة �أداة لدرا�سته  ،ومت بنا�ؤها اعتمادًا على الأدب الرتبوي
النظ ��ري املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة  ،كما ا�ستفاد الباحث من خربة بع�ض �أ�ساتذة الرتبية
يف اجلامعات ال�سعودية ،وقد تكونت �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية من ثالث ِة �أجزاءٍ :
الأول  :ا�شتمل على املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة  :اجلن�س  ،وم�ستوى الدرا�سة .
الث ��اين  :ا�شتم ��ل عل ��ى (  ) 26فق ��رة لقيا�س واق ��ع املحافظة على مقوم ��ات الهوية
الثقافية الإ�سالمية ( الدين الإ�سالمي  ،اللغة العربية  ،القيم  ،التاريخ الإ�سالمي ) .
الثالث  :ا�شتمل على (  ) 43فقرة لقيا�س درجة توافر قيم املواطنة ( الوالء واالنتماء
للوطن  ،امل�شاركة املجتمعية  ،احلرية ) .
وبع ��د الأخذ ب�آراء املحكمني مت تعدي ��ل وحذف بع�ض الفقرات ،حيث �أ�صبحت الأداة
ب�صورتها النهائية مكونة من ثالثة �أجزاء :
الأول  :ا�شتمل على املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة  :اجلن�س  ،وم�ستوى الدرا�سة .
الث ��اين  :ا�شتم ��ل عل ��ى (  ) 24فق ��رة لقيا�س واق ��ع املحافظة على مقوم ��ات الهوية
الثقافية الإ�سالمية ( الدين الإ�سالمي  ،اللغة العربية  ،القيم  ،التاريخ الإ�سالمي ) .
الثالث  :ا�شتمل على (  ) 42فقرة لقيا�س درجة توافر قيم املواطنة ( الوالء واالنتماء
للوطن  ،امل�شاركة املجتمعية  ،احلرية ) .
مكونة من (  ) 66فقرة موزعة على النحو التايل :

وقد تبنى الباحث يف �إعداد اال�ستبانة ال�شكل املغلق الذي ُيحدد اال�ستجابات املحتملة
م�ستخدما مقيا�س ليكرت اخلما�سي .
لكل فقر ٍة
ً
ولت�سهي ��ل تف�سري النتائج ا�ستخدم الباح ��ث الأ�سلوب التايل لتحديد م�ستوى الإجابة
على بنود الأداة .حيث مت �إعطاء وزن للبدائل :عالية جدا (  ،) 5عالية (  ) 4متو�سطة (
 ، ) 3منخف�ضة (  ، ) 2منخف�ضة جدا (  ، ) 2ثم مت ت�صنيف تلك الإجابات �إىل خم�سة
م�ستويات مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل الأداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5
لنح�صل على الت�صنيف التايل:
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جدول رقم ( ) 1

توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف �أداة البحث
مدى املتو�سطات
الو�صف

5.00 – 4.21
4.20 – 3.41
3.40 – 2.61
2.60 – 1.81
1.80 – 1.00

عالية جد ًا
عالية
متو�سطة
منخف�ضة
منخف�ضة جد ًا

�صدق �أداة الدرا�سة :

�أ – ال�صدق الظاهري :

للتحقق من �صدق حمتوى الأداة مت عر�ضها على جمموع ٍة من املحكمني من �أع�ضاء
هيئ ��ة تدري� ��س يف اجلامع ��ات ال�سعودية  ،من �أج ��ل حتديد مدى �صالحي ��ة الفقرات لكل
�ال ،وم ��دى متثيل كل فقر ٍة للمجال ال ��ذي تقع فيه ،ويف �ض ��وء �آراء املحكمني فقد مت
جم � ٍ
تعديل �صياغة وحذف بع�ض فقرات اال�ستبانة .
ب – ال�صدق االت�ساق الداخلي :

مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي من خالل ما يلي :
�أ  -معام�ل�ات ارتب ��اط الفق ��رات بالدرج ��ة الكلية للمح ��ور الأول ال ��ذي تنتمي �إليه
فت ��م قيا�س العالقة بني بنود املحور الأول :واقع املحافظ ��ة على مقومات الهوية الثقافية
الإ�سالمي ��ة  ،بالدرجة الكلية للمحور  ،واجلدول رقم (  ) 2يو�ضح اختبار �صدق االت�ساق
الداخلي بني بنود املحور الأول والدرجة الكلية للمحور :
جدول رقم ( ) 2

معامالت ارتباط بنود املحور الأول واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية
بالدرجة الكلية للمحور (العينة اال�ستطالعية :ن=)47
م

1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
*0.3653
**0.4185
**0.6839
*0.2986
**0.6113
**0.4727

م معامل االرتباط م معامل االرتباط

7
8
9
10
11
12

**0.6537
**0.4404
**0.4575
**0.5396
**0.4866
**0.4485

* دالة عند م�ستوى 0.05
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13
14
15
16
17
18

**0.4701
**0.5672
**0.5342
**0.5284
**0.6279
**0.5591

م

19
20
21
22
23
24

معامل االرتباط
**0.6837
**0.7421
**0.5096
**0.6943
**0.5596
**0.6126

** دالة عند م�ستوى 0.01
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بند بالدرج ��ة الكلية لللمحور
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول ال�ساب ��ق �أن درجة االرتباط ل ��كل ٍ
دال� � ٍة �إح�صائي ًا عند م�ستوى دالل ��ة ( )0,01و (  ، ) 0،05وذلك يدل على �صدق االت�ساق
الداخلي لأداة الدرا�سة وقيا�سها لل�سمة التي و�ضعت لقيا�سها.
ب  -معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الثاين الذي تنتمي �إليه فتم
قيا� ��س العالقة بني بنود املحور الثاين :درجة توفر قيم املواطنة ،بالدرجة الكلية للمحور
 ،واجل ��دول رق ��م (  ) 3يو�ض ��ح اختبار �صدق االت�س ��اق الداخلي بني بن ��ود املحور الثاين
والدرجة الكلية للمحور :
جدول رقم ( ) 3
معامالت ارتباط بنود املحور الثاين درجة توفر قيم املواطنة بالدرجة الكلية للمحور
(العينة اال�ستطالعية :ن=)47
م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

**0.4649
**0.4428
**0.4536
**0.4620
**0.5102
**0.6871
**0.5355
**0.5575
**0.6501
**0.6292
*0.3639

**0.6422
**0.5714
**0.5569
**0.5709
**0.5170
**0.4326
**0.4396

12
13
14
15
16
17
18
0.1965 19
**0.5719 20
**0.5521 21
**0.4199 22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

**0.6039

*0.3730
*0.3417
**0.6649
**0.5918
**0.5892
**0.5805
**0.4663
**0.4467
*0.3228
*0.3129

34
35
36
37
38
39
40
41
42

**0.4583
**0.5664
**0.6687

*0.3265
**0.4085
**0.3918
**0.4551
**0.4426
**0.6394

** دالة عند م�ستوى 0.01
* دالة عند م�ستوى 0.05
بند بالدرج ��ة الكلية لللمحور
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول ال�ساب ��ق �أن درجة االرتباط ل ��كل ٍ
دال ��ة �إح�صائي ًا عند م�ستوى دالل ��ة ( )0,01و (  ، ) 0،05وذلك يدل على �صدق االت�ساق
الداخل ��ي لأداة الدرا�س ��ة وقيا�سها لل�سمة الت ��ي و�ضعت لقيا�سها ،با�ستثن ��اء الفقرة رقم
( )19والت ��ي مت بلغ معام ��ل ارتباطها (  )0.1965و�سيتم حذفه ��ا من جداول اخلا�صة
ب�إجابة �أ�سئلة البحث .
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ثبات �أداة الدرا�سة :

ق ��ام الباح ��ث بقيا�س ثب ��ات �أداة الدرا�سة با�ستخ ��دام معامل ثبات �ألف ��ا كرونباخ ،
واجلدول (  ) 4يو�ضح معامل الثبات ملجاالت وحماور الدرا�سة وهي :
جدول رقم ( ) 4
معامالت ثبات �ألفا كرونباخ ملحاور الدرا�سة
عدد البنود معامل ثبات �ألفا كرونباخ

املحور

واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية
درجة توفر قيم املواطنة

0.90
0.94

24
42

مقبول �إح�صائي ًا  ،حيث
بثبات
يت�ضح من اجل ��دول �أعاله �أن مقيا�س الدرا�سة يتمتع ٍ
ٍ
ثبات عالية  ،وحقق املحور
حقق املحور الأول بجميع جماالته ن�سبة (  ) 0.90وهي درجة ٍ
ثبات عالية .
الثاين ن�سبة ( )0.94وهي درجة ٍ
و�صف العينة :البيانات الأولية:

جدول رقم ( ) 5

املتغريات

اجلن�س
امل�ستوى الدرا�سي

توزيع عينة الدرا�سة وفق بياناتهم الأولية
العدد
الت�صنيف

ذكر
�أنثى
امل�ستويات الدنيا (من الأول �إىل الرابع)
امل�ستويات العليا (من اخلام�س �إىل الثامن)
املجموع

85
146
105
126
231

الن�سبة

36.8
63.2
45.5
54.5
100.0

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن عدد عينة الدرا�سة من الإناث يفوق عدد عينة الدرا�سة
من الذكور وهذا ب�سبب �أن عدد الإناث يف جمتمع الدرا�سة يفوق عدد الذكور  ،كما يت�ضح
�أن عدد عينة الدرا�سة من امل�ستويات العليا يفوق عدد عينة الدرا�سة من امل�ستويات الدنيا
وه ��ذا ب�سب ��ب تعليق القبول منذ عامني يف �أحد برامج كلي ��ة الرتبية ب�شقراء وهو برنامج
(الرتبية اخلا�صة ) .
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الأ�ساليب الإح�صائية :

عدد من الأ�ساليب الإح�صائية على النحو التايل:
مت ا�ستخدام ٍ
1 .1معام��ل ارتباط بري�سون  :للك�شف عن �صدق االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة ،
ولقيا�س العالقة.
2 .2معامل ارتباط �ألفا كرونباخ :للك�شف عن معامل ثبات �أداة الدرا�سة .
3 .3التك��رارات والن�سب املئوي��ة  :لو�صف خ�صائ�ص �أفراد جمتمع الدرا�سة(عينة
الدرا�سة) وحتديد ا�ستجاباتهم جتاه حماور �أداة الدرا�سة الرئي�سية .
4 .4املتو�سط احل�سابي  :ملعرفة متو�سط كل عبارة من عبارات اال�ستبانة.
5 .5االنحراف املعياري  :ملعرفة مدى الت�شتت يف ا�ستجابات �أفراد العينة .
6 .6اختبار " ت " للك�شف عن مدى وجود فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني متغريات الدرا�سة .

عر�ض النتائج ومناق�شتها :

النتائ��ج املتعلقة بال�س���ؤال الأول  :ما واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية
الإ�سالمية لدى طلبة كلية الرتبية ب�شقراء ؟
للإجاب ��ة عل ��ى ه ��ذا ال�س� ��ؤال مت ح�س ��اب التك ��رارات و املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة
واالنحراف ��ات املعيارية ال�ستجابات عين ��ة الدرا�سة من طلبة كلي ��ة الرتبية ب�شقراء حول
واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية  ،واجلدول رقم (  ) 6يبني ذلك :
جدول رقم ( ) 6
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا ال�ستجابات عينة
الدرا�سة حول واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية
عالية جد ًا

عالية

متو�سطة

منخف�ضة

االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

1
4
ت 5 221
� 1أعتز بديني و�أفتخر به
0.4 1.7 2.2 95.7 %
1
�أومن ب� ��أن نظرة الإ�سالم هي النظرة املثلى ت 4 40 183
2
وال�صحيحة للكون والإن�سان واحلياة
0.4 1.8 17.5 80.3 %
�أحر� ��ص عل ��ى االقت ��داء بالر�س ��ول ﷺ ت 2 10 36 181
13
0.9 4.4 15.7 79.0 %
و�سلف الأمة ال�صالح

-

الرتتيب

م

العبارات

1 0.35 4.93
2 0.49 4.78
3 0.58 4.73
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�أرف� ��ض تبن ��ي الظواه ��ر الدخيل ��ة عل ��ى
21
جمتمعنا كظاهرة الدرباوية والإميو
� 4أكره مظاهر الغلو والتطرف يف الدين
�أعت ��ز بتاري ��خ الأم ��ة الإ�سالمي ��ة و�إرثه ��ا
12
احل�ضاري
�أ�ؤم ��ن ب�أهمي ��ة اللغ ��ة العربي ��ة ودورها يف
10
وحدة امل�سلمني وترابطهم
�أ�ؤدي العب ��ادات والتكالي ��ف ال�شرعي ��ة
5
ب�إخال�ص
� 22أبتعد عن ال�شبهات وال�شهوات املحرمة
14
24
20
16

�أ�ؤمن ب�أهمية التاريخ يف بناء حا�ضر الأمة
الإ�سالمية وم�ستقبلها
�أحذر من املخططات الرامية �إىل اخرتاق
الوحدة الإ�سالمية و�إ�ضعافها
�أرف�ض التي ��ارات الفكرية التي ال تتفق مع
الإ�سالم
�أ�سهم يف بن ��اء روح الأخوة الإ�سالمية بني
�أفراد املجتمع
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عالية جد ًا

� 8أعتز بلغتي العربية و�أفخر بها

عالية

�أحذر من كل ما ميثل خطرا على الهوية الثقافية
6
الإ�سالمية كاملذاهب الهدامة والأفكار املنحرفة

متو�سطة

� 15ألتزم بالقيم والآداب الإ�سالمية

منخف�ضة

�أحر� ��ص على �إقام ��ة ال�شعائ ��ر الدينة من
7
�صالة و�صوم وزكاة وحج
�أحر� ��ص عل ��ى �أداء الفرو� ��ض والواجبات
3
التي ي�أمرين بها الإ�سالم

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

178
77.1
166
71.9
156
67.8
163
70.9
152
66.4
165
72.7
160
70.2
140
61.1
134
58.3
125
54.6
145
63.9
129
56.1
133
57.6
136
58.9
116
50.4

36
15.6
49
21.2
56
24.3
42
18.3
52
22.7
28
12.3
39
17.1
63
27.5
67
29.1
77
33.6
44
19.4
65
28.3
60
26.0
49
21.2
65
28.3

13
5.6
14
6.1
13
5.7
18
7.8
19
8.3
21
9.3
18
7.9
21
9.2
20
8.7
21
9.2
27
11.9
31
13.5
24
10.4
29
12.6
41
17.8

3
1.3
1
0.4
5
2.2
5
2.2
4
1.7
8
3.5
3
1.3
4
1.7
8
3.5
6
2.6
5
2.2
2
0.9
9
3.9
11
4.8
7
3.0

االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

م

1
0.4
1
0.4
2
0.9
2
0.9
5
2.2
8
3.5
1
0.4
1
0.4
  6
2.6
3
1.3
5
2.2
6
2.6
1
0.4

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

الرتتيب

العبارات

4 0.68 4.68
5 0.66 4.64
6 0.70 4.58
7 0.80 4.56
8 0.79 4.52
9 0.96 4.50
10 0.95 4.49
11 0.77 4.47
12 0.82 4.41
13 0.76 4.40
13 0.96 4.40
15 0.85 4.37
16 0.96 4.33
17 1.03 4.29
18 0.89 4.25
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18

عالية جد ًا

11

عالية

17

متو�سطة

23

منخف�ضة

19

* املتو�سط العام لواقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية

االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

9

�أحر� ��ص عل ��ى التحدث باللغ ��ة العربية يف
قاعات الدر�س واللقاءات الر�سمية
�أك ��ره �إقام ��ة االحتف ��االت ب�أعي ��اد غ�ي�ر
امل�سلمني
�أحث زمالئي و�أ�صدقائي على املحافظة على رابطة
الأخوة الإ�سالمية واالنتماء للأمة الإ�سالمية
�أخت ��ار �أ�صدقائ ��ي وفق مقيا� ��س ال�صالح
واال�ستقامة
�أكره التحدث باللغ ��ات الأجنبية عندما ال
يكون هناك حاجة لذلك
�أق�ضي �أوقات فراغي مبا يعود علي بالنفع
والفائدة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

105
45.5
124
54.4
98
42.4
82
35.8
85
37.0
50
21.8

48
20.8
24
10.5
54
23.4
70
30.6
41
17.8
34
14.8

52
22.5
37
16.2
50
21.6
49
21.4
58
25.2
93
40.6

15
6.5
29
12.7
19
8.2
23
10.0
23
10.0
39
17.0

11
4.8
14
6.1
10
4.3
5
2.2
23
10.0
13
5.7

الرتتيب

م

العبارات

19 1.17 3.96
20 1.33 3.94
21 1.17 3.91
22 1.08 3.88
23 1.34 3.62
24 1.16 3.30
- 0.48 4.33

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات

يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 6أن املتو�سط احل�سابي العام ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عل ��ى فقرات اال�ستبانة واملتعلقة بواقع املحافظة عل ��ى مقومات الهوية الثقافية
الإ�سالمي ��ة (  ) 4.33وه ��و يقع يف الفئة الأوىل ( من � ) 4.21إىل (  ) 5.00وهي الفئة
عال جدً ا  ،كما
التي ت�شري �إىل �أن واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية ٍ
تراوح ��ت املتو�سط ��ات احل�سابية التف�صيلية لفقرات هذا املح ��ور بني ( )3.30 - 4.93
فق ��د ح�صلت عب ��ارة ( �أعتز بدين ��ي و�أفتخر به ) عل ��ى �أعلى متو�س ��ط ح�سابي ومقداره
( ) 4.93ويليه ��ا عبارة ( �أومن ب�أن نظرة الإ�سالم هي النظرة املثلى وال�صحيحة للكون
والإن�س ��ان واحلي ��اة ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ (  ) 4.78وب ��رز �أن واقع االعتزاز بالدين
واالفتخ ��ار به  ،وواقع الإميان ب� ��أن نظرة الإ�سالم هي النظرة املثل ��ى وال�صحيحة للكون
والإن�س ��ان واحلي ��اة كانت عالي ًة ج ��دً ا  ،بينما ح�صلت عبارة ( �أق�ض ��ي �أوقات فراغي مبا
يعود علي بالنفع والفائدة ) على �أدنى متو�سط ح�سابي ومقداره (  ) 3.33وبرز �أن واقع
ق�ضاء �أوقات الفراغ مبا فيه نفع و فائدة متو�سطة  ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن ال�شاب يف
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�صراعا كب ًريا يف �سبيل املحافظة على وقته وا�ستغالله اال�ستغالل
الع�صر احلديث يعي�ش
ً
وتطبيقات
الأمث ��ل نظرا مل ��ا �أفرزته الث ��ورة املعلوماتية واالت�صالي ��ة من برامج و�أجه ��ز ٍة
ٍ
�ات كبري ٍة جدً ا جتعل ال�شاب يجري خلفها بغ� ��ض النظر عن فائدتها له �أو حاجته
ومغري � ٍ
�إليها .
وتقرتب نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل عام مع ما تو�صلت له درا�سة القرزعي ( 2014م)
عال ب�شكل عام .
والتي تو�صلت �أن واقع االلتزام بالهوية الثقافية الإ�سالمية ٍ
كم ��ا مت ح�س ��اب املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحراف ��ات املعياري ��ة ال�ستجابات عينة
الدرا�سة وذلك لغر�ض معرفة ترتيب نتائج الأبعاد الرئي�سية لواقع املحافظة على مقومات
الهوية الثقافية الإ�سالمية ( الدين الإ�سالمي  ،اللغة العربية  ،التاريخ الإ�سالمي  ،القيم
الإ�سالمية ) واجلدول رقم (  ) 7يبني ذلك :
جدول رقم ( ) 7
املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لأبعاد واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية
الأبعاد

املحافظة على الدين الإ�سالمي
املحافظة على اللغة العربية
املحافظة على التاريخ الإ�سالمي
املحافظة على القيم
الدرجة الكلية لواقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية

*املتو�سط
احل�سابي

4.64
4.12
4.52
4.14
4.33

االنحراف الرتتيب
املعياري

0.41
0.72
0.58
0.70
0.48

1
4
2
3
-

* املتو�سط من  5درجات
يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 7أن ترتيب نتائج الأبعاد الرئي�سية لواقع املحافظة على
مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية جاءت وفق التايل :
احتل ُب ْعد ( الدين الإ�سالمي ) املرتبة الأوىل يف املحافظة عليه كمقوم من مقومات
الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمي ��ة وبدرج� � ٍة عالي ٍة ج ��دً ا ومبتو�سط ح�ساب ��ي (  ) 4.63ويعزو
الباح ��ث ذل ��ك �إىل دور الأ�سرة وم�ؤ�س�س ��ات الرتبية املحتلفة الر�سمي ��ة وغري الر�سمة يف
تن�ش�أة الأفراد منذ نوعمة �أظفارهم على التم�سك بالدين الإ�سالمي واملحافظة عليه .
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كم ��ا يت�ض ��ح من اجل ��دول رق ��م ( � ) 7أن ُب ْعد ( التاري ��خ الإ�سالم ��ي ) احتل املرتبة
الثاني ��ة ،ويليه ُب ْع ��د ( القيم الإ�سالمية ) حي ��ث احتلت املرتبة الثالث ��ة  ،بينما احتل ُب ْعد
(اللغة العربية ) على املرتبة الرابعة والأخرية يف نتائج الأبعاد الرئي�سية لواقع املحافظة
على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية ويعزو الباحث ذلك �إىل ما �أفرزه ت�أخر امل�سلمني
يف جم ��االت االت�ص ��االت وتكنولوجي ��ا املعلومات  ،وكذلك يف جمال العل ��وم الطبيعية من
طغي ��ان للغ ��ات الأخرى وبال ��ذات اللغة الإجنليزي ��ة يف تلك املجاالت ومن َث ��م امتد �أثره
ل�سائر اال�ستخدامات اليومية  .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة القرزعي ( 2014م)
والتي تو�صلت �إىل �أن مقوم اللغة العربية من �أكرث املجاالت ت�أث ًرا بالعوملة .
النتائ��ج املتعلق��ة بال�س���ؤال الث��اين  :ما درج ��ة توفر قيم املواطنة ل ��دى طلبة كلية
الرتبية ب�شقراء ؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات و املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعياري ��ة ال�ستجابات عينة الدرا�سة من طلبة كلية الرتبية ب�شقراء حول درجة توفر قيم
املواطنة  ،واجلدول رقم (  ) 8يبني ذلك .
جدول رقم ( ) 8

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة الدرا�سة
حول درجة توفر قيم املواطنة
عالية
جد ًا

41

عالية

1

متو�سطة

39

منخف�ضة

11

الرتتيب
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

م

العبارات

�أكره ما قد �أ�شاهده من مظاهر العنف ت
والإرهاب والأفكار املنحرفة
%
ت
�أحرتم خ�صو�صيات الآخرين
%
�أحب وطن ��ي اململكة العربية ال�سعودية ت
و�أعتز باالنتماء �إليها
%
�أمتن ��ى �أن ي�ش ��ارك اجلمي ��ع ن�شر روح ت
الت�آلف واملحبة بني �أبناء الوطن
%

197
86.4
189
81.8
198
85.7
185
80.1

23
10.1
36
15.6
22
9.5
34
14.7

7
3.1
5
2.2
7
3.0
11
4.8

1
0.4
1
0.4
2
0.9
1
0.4

 1 0.48 4.82 2 0.49 4.793 0.62 4.78 2
0.9
 4 0.56 4.74-

ت 1 10 38 180
�أحر� ��ص عل ��ى تكوي ��ن �سمعة جي ��دة عن
5 0.56 4.73 - 0.4 4.4 16.6 78.6 %
4
الوطن
1.3 0.4 4.4 11.8 82.1 %
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� 2أحاف ��ظ عل ��ى ممتل ��كات الوط ��ن العامة
واخلا�صة
� 8أنزع ��ج عندم ��ا �أ�سم ��ع بوج ��ود �سلبيات
وخمالفات ترتكب يف حق الوطن
� 37أمتتع بحرية يف �إظهار ال�شعائر الدينية
22
18
16
23
14
40

310

�أق ��در ما يقدمه الوطن من رعاية �صحية
وتعليمية و�أمنية تفوق جل �شعوب العامل
�ألت ��زم بالهدوء وعدم �إثارة ال�ضو�ضاء يف
الأماكن العامة
�أ�شعر بالفخر عندم ��ا �أنظر لعلم اململكة
العربية ال�سعودية �أو �أردد الن�شيد الوطني
�أتقب ��ل �أف ��كار الآخرين الت ��ي تن�سجم مع
العقيدة الإ�سالمية
�أجتنب �إثارة امل�شكالت وال�سلبيات التي قد
توجد يف الوطن �إال �أمام من بيده حلها
�أمتل ��ك حري ��ة التعب�ي�ر عن ر�أي ��ي �إذا مل
تتعدى على حرية الآخرين

عالية
جد ًا

� 3ألتزم بقوانني و�أنظمة الوطن

عالية

�أ�ساه ��م يف املحافظة على �أمن وا�ستقرار
24
الوطن
�أح�ت�رم الكف ��اءات والق ��درات الوطني ��ة
38
و�أقدرها
� 7أفتخر بوطني وما ميلكه من مقومات ومنجزات
ح�ضارية متيزه عن غريه من الأوطان

متو�سطة

� 21أفرح بنجاحات ومنجزات الوطن

منخف�ضة

� 10أحرتم قادة الوطن و�أعمل بتوجيهاتهم

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

181
78.4
176
76.9
176
77.5
160
69.3
169
73.5
159
69.1
156
67.5
168
72.7
163
71.2
162
70.4
157
68.9
163
70.9
139
60.4
150
65.8
149
64.8

35
15.2
37
16.2
32
14.1
56
24.2
38
16.5
56
24.3
62
26.8
41
17.7
45
19.7
41
17.8
46
20.2
36
15.7
72
31.3
51
22.4
52
22.6

13
5.6
15
6.6
18
7.9
15
6.5
20
8.7
13
5.7
11
4.8
16
6.9
16
7.0
22
9.6
20
8.8
20
8.7
17
7.4
20
8.8
23
10.0

2
0.9
 1
0.4
  2
0.9
1
0.4
- 
4
1.7
2
0.9
4
1.7
3
1.3
10
4.3
2
0.9
6
2.6
1
0.4

الرتتيب
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

م

العبارات

1
0.4
    1
0.4
1
0.4
2
0.9
2
0.9
3
1.3
1
0.4
2
0.9
1
0.4
1
0.4
5
2.2
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6 0.61 4.71
7 0.63 4.69
7 0.63 4.69
9 0.60 4.63
10 0.72 4.62
11 0.66 4.61
12 0.66 4.60
12 0.77 4.60
14 0.77 4.59
15 0.77 4.56
16 0.78 4.55
17 0.86 4.52
18 0.67 4.51
19 0.80 4.50
20 0.86 4.47
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36
34
33
28
35
27
13
20
42
26
17

عالية
جد ًا

6

عالية

25

متو�سطة

9

منخف�ضة

31

�أحر� ��ص عل ��ى ع ��دم �إلق ��اء املخلفات يف
ال�شوارع والأماكن العامة
�أ�شع ��ر باهتمام حكوم ��ة الوطن باملواطن
و�سعيها لتوفري حياة كرمية له
�أ�شجع زمالئي على التح�صيل العلمي املتميز
ليتمكنوا من خدمة الوطن والرقي به
ابتع ��د ع ��ن املجال� ��س واللق ��اءات الت ��ي
يتهجم فيها على الوطن
�أتقب ��ل وجهات نظر �أف ��راد وطني فيما ال
يتعار�ض مع الوطن وم�صلحته
لدي ا�ستع ��داد للت�ضحية يف �سبيل الوطن
والتفاين يف خدمته
�أتع ��اون م ��ع �أف ��راد املجتم ��ع يف تقلي ��ل
الظواهر ال�سلبية والق�ضاء عليها
�أنب ��ه �أف ��راد املجتم ��ع �إىل املخاط ��ر
اخلارجية التي حتيط بالوطن
�أ�سه ��م يف حتقي ��ق التق ��ارب وامل ��ودة بني
�أفراد املجتمع
�أنب ��ه �أفراد املجتمع من خط ��ورة الأفكار
املتطرفة التي ت�ضر بالوطن واملواطن
م�صلح ��ة الوطن مقدمة عل ��ى م�صلحتي
ال�شخ�صية اخلا�صة
�أ�شع ��ر بالع ��دل وامل�س ��اواة يف تطبي ��ق
الأنظمة والقوانني
�أ�شع ��ر بتوف ��ر العدال ��ة االجتماعي ��ة بني
املواطنني
�أبث الوعي ب�ي�ن �أفراد جمتمعي ب�ضرورة
االلتفاف حول قيادة الوطن
�ألت ��زم بال ��زي الر�سم ��ي للوط ��ن يف
املنا�سبات الر�سمية والأماكن العامة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

146
64.0
143
61.9
124
54.4
149
64.8
111
48.7
122
52.8
120
52.2
122
54.0
118
51.5
117
51.8
120
52.9
123
53.9
124
53.7
101
45.3
114
49.6

47
20.6
51
22.1
73
32.0
38
16.5
82
36.0
69
29.9
67
29.1
59
26.1
62
27.1
63
27.9
58
25.6
52
22.8
47
20.3
71
31.8
51
22.2

23
10.1
25
10.8
23
10.1
25
10.9
29
12.7
27
11.7
34
14.8
31
13.7
39
17.0
33
14.6
32
14.1
33
14.5
39
16.9
36
16.1
38
16.5

10
4.4
10
4.3
3
1.3
9
3.9
4
1.8
10
4.3
6
2.6
12
5.3
9
3.9
11
4.9
12
5.3
14
6.1
10
4.3
9
4.0
16
7.0

الرتتيب
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

م

العبارات

2
0.9
2
0.9
5
2.2
9
3.9
2
0.9
3
1.3
3
1.3
2
0.9
1
0.4
2
0.9
5
2.2
6
2.6
11
4.8
6
2.7
11
4.8

21 0.90 4.43
22 0.91 4.40
23 0.88 4.35
24 1.07 4.34
25 0.82 4.30
26 0.93 4.29
27 0.90 4.28
28 0.95 4.27
29 0.91 4.25
30 0.94 4.25
31 1.02 4.22
32 1.07 4.19
33 1.14 4.14
34 1.00 4.13
35 1.17 4.05

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

311

املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب اجلامعي وعالقتها بقيم املواطنة

15
5

عالية
جد ًا

32

عالية

30

�أ�ساهم يف الأعم ��ال التطوعية واخلريية
خدمة لوطني
�أبل ��غ ع ��ن ال�سلوكيات املخالف ��ة للأنظمة
وال�سالمة العامة
�أحر� ��ص عل ��ى �ش ��راء واقتن ��اء املنتجات
الوطنية
�أ�ش ��ارك يف املنا�سب ��ات واملهرجان ��ات
الوطنية

متو�سطة

� 12أرد على ال�شبهات التي تثار �ضد الوطن

منخف�ضة

ميك ��ن �أن �أتن ��ازل ع ��ن بع� ��ض حقوق من
29
�أجل وطني

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

100
44.1
101
43.9
95
41.7
98
42.4
79
34.3
61
26.9

57
25.1
46
20.0
56
24.6
38
16.5
44
19.1
33
14.5

49
21.6
60
26.1
51
22.4
42
18.2
60
26.1
64
28.2

12
5.3
14
6.1
18
7.9
33
14.3
30
13.0
40
17.6

الرتتيب
االنحراف
املعياري
املتو�سط
احل�سابي
منخف�ضة
جد ًا

م

العبارات

9
4.0
9
3.9
8
3.5
20
8.7
17
7.4
29
12.8

*املتو�سط العام لدرجة توفر قيم املواطنة

36 1.11 4.00
37 1.14 3.94
38 1.13 3.93
39 1.37 3.70
40 1.28 3.60
41 1.36 3.25
0.47 4.37

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ض ��ح من اجلدول رقم ( � ) 8أن املتو�س ��ط احل�سابي العام ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�س ��ة على فقرات اال�ستبان ��ة واملتعلقة بدرجة توفر قيم املواطن ��ة ي�ساوي ( ) 4.38
وهو يقع يف الفئة الأوىل (من � )4.21إىل (  ) 5.00وهي الفئة التي ت�شري �إىل �أن درجة
توف ��ر قيم املواطنة عالية جدً ا  ،كما تراوحت املتو�سط ��ات احل�سابية التف�صيلية لفقرات
هذا املحور بني (  ) 3.25 - 4.82فقد ح�صلت عبارة ( �أكره ما قد �أ�شاهده من مظاهر
العن ��ف والإره ��اب والأفكار املنحرف ��ة ) على �أعلى متو�سط ح�ساب ��ي ومقداره ( ) 4.82
ويليه ��ا عبارة ( �أحرتم خ�صو�صيات الآخري ��ن ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ (  ) 4.79وبرز
�أن درجة ال ُك ْره ملظاهر العنف والإرهاب والأفكار املنحرفة و ودرجة احرتام خ�صو�صيات
الآخري ��ن كانت عالي� � ًة جدً ا  ،بينما ح�صلت عبارة ( �أ�ش ��ارك يف املنا�سبات واملهرجانات
الوطني ��ة ) عل ��ى �أدنى متو�سط ح�ساب ��ي ومقداره (  ) 3.25وب ��رز �أن درجة امل�شاركة يف
املنا�سبات واملهرجانات الوطنية متو�سطة  ،ويعزو الباحث ذلك �إىل قلة توافر الوقت لدى
الطلب ��ة لرتكيزهم عل ��ى برناجمهم الدرا�سي � ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن الطلبة قد تكون نظرتهم
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�إىل �أن امل�شاركة يف املنا�سبات واملهرجانات الوطنية خا�ص بوجهاء املجتمع ومن توجه له
دعوات ر�سمية .
وتق�ت�رب نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل عام مع ما تو�صلت له درا�سة املزين ( 2015م )
والت ��ي تو�صلت �إىل �أن درجة ممار�سة طلبة اجلامع ��ات الفل�سطينية لقيم املواطنة عالية
ب�شكل عام  ،كما تختلف نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل عام مع ما تو�صلت له درا�سة الدنادنة
( 2007م ) والت ��ي تو�صل ��ت �إىل �أن درجة التزام طلبة املدار� ��س الثانوية يف الأردن بقيم
املواطنة متو�سطة ب�شكل عام  ،كما تختلف نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل عام مع ما تو�صلت
ل ��ه درا�سة العب ��ادي ( 2011م ) والتي تو�صلت �إىل �أن درج ��ة حتقيق القيم الوطنية لدى
طلبة اجلامعات متو�سطة ب�شكل عام .
كم ��ا مت ح�س ��اب املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة واالنحراف ��ات املعيارية ال�ستجاب ��ات عينة
الدرا�س ��ة وذلك لغر�ض معرفة ترتيب نتائج الأبع ��اد الرئي�سية لدرجة توفر قيم املواطنة
واجلدول رقم (  ) 9يبني ذلك :
جدول رقم ( ) 9

املتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لأبعاد درجة توفر قيم املواطنة
الأبعاد

درجة توفر الوالء واالنتماء للوطن
درجة توفر امل�شاركة املجتمعية
درجة توفر احلرية
الدرجة الكلية لتوفر قيم املواطنة

*املتو�سط
احل�سابي

4.40
4.21
4.52
4.37

االنحراف
املعياري

الرتتيب

0.47
0.64
0.47
0.47

2
3
1
-

* املتو�سط من  5درجات
يت�ض ��ح من اجلدول رق ��م ( � ) 9أن ترتيب نتائج الأبع ��اد الرئي�سية لدرجة توفر قيم
املواطنة جاءت وفق التايل :
احتل ُب ْعد ( احلرية ) على املرتبة الأوىل يف درجة توفر قيم املواطنة وبدرج ٍة عالي ٍة
جدً ا ومبتو�سط ح�سابي (  ) 4.52ويعزو الباحث ذلك �إىل ما تقوم به الدولة بني كل فرتة
و�أخرى من �إ�صالحات تهدف �إىل منح م�س�ؤوليات لأفراد املجتمع يف كافة �ش�ؤونه مع رفع
�سقف احلريات لديهم .
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كم ��ا يت�ضح من اجلدول رق ��م ( � ) 9أن ُب ْعد ( الوالء واالنتماء ) احتل املرتبة الثانية
 ،بينم ��ا احتل ُب ْعد ( امل�شاركة املجتمعية ) على املرتب ��ة الثالثة والأخرية يف نتائج الأبعاد
الرئي�سي ��ة لدرج ��ة توفر قي ��م املواطنة  ،وتتفق ه ��ذه النتيجة مع نتيج ��ة درا�سة الدنادنة
(2007م ) والت ��ي تو�صلت �إىل �أن درجة توف ��ر ُب ْعد امل�شاركة املجتمعية من �أقل �أبعاد قيم
املواطنة توف ًرا .
النتائ��ج املتعلق��ة بال�س���ؤال الثال��ث :ه ��ل توج ��د ف ��روق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة يف
ا�ستجاب ��ات عين ��ة الدرا�سة يف واقع املحافظ ��ة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية
تعزى ملتغريات ( اجلن�س  -م�ستوى الدرا�سة ) ؟
للإجاب ��ة على هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخ ��دام اختبار (ت) لداللة الفروق بني
جمموعت�ي�ن م�ستقلتني للتعرف على الف ��روق يف درجات �أفراد العين ��ة يف �أبعاد والدرجة
الكلي ��ة ملقيا�س واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية تبع ًا الختالف كل
متغ�ي�ر من متغريات الدرا�س ��ة( :اجلن�س – م�ستوى الدرا�سة)  ،واجل ��داول التالية تبني
النتائج التي مت التو�صل �إليها :
�أ  -الفروق باختالف نوع العينة ( اجلن�س ) :
جدول رقم ()10
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول واقع املحافظة على مقومات
الهوية الثقافية الإ�سالمية والتي ميكن �أن تعزى ملتغري ( اجلن�س )
املحور

نوع العدد املتو�سط االنحراف قيمة م�ستوى
ت الداللة
احل�سابي املعياري
العينة

85

4.43

املحافظ ��ة عل ��ى مقوم ��ات ذكر
الهوية الثقافية الإ�سالمية �أنثى 4.27 146

0.50
0.46

التعليق

 0.017 2.40دالة عند
م�ستوى 0.05

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � ) 10أن قيم (ت) دالة عند م�ست ��وى  0.05ف�أقل مما
ي�ش�ي�ر �إىل وج ��ود فروق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة ب�ي�ن ا�ستجابات عين ��ة الدرا�سة حول واقع
املحافظ ��ة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية والت ��ي ميكن �أن تعزى ملتغري اجلن�س
وكانت تلك الفروق ل�صالح عينة الذكور  ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الذكور هم �أكرث
ا�ست�شع ��ا ًرا و�إدرا ًكا للمخاطر ال�سيا�سية والفكري ��ة املحيطة بالأمة وبالتايل يدفعهم ذلك
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للمحافظ ��ة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية  .وتختلف ه ��ذه النتيجة مع نتيجة
درا�س ��ة ال�شرق ��اوي ( 2004م ) و التي تو�صلت �إىل �أنه يوج ��د فروق تعزى ملتغري اجلن�س
ل�صالح الإناث .
ب  -الفروق باختالف م�ستوى الدرا�سة :
جدول رقم ()11
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سةحول واقع املحافظة على مقومات
الهوية الثقافية الإ�سالمية والتي ميكن �أن تعزى ملتغري ( م�ستوى الدرا�سة )
املحور

م�ستوى
الدرا�سة

العدد املتو�سط االنحراف قيمة م�ستوى
الداللة التعليق
احل�سابي املعياري ت

املحافظة على
مقومات الهوية
الثقافية الإ�سالمية امل�ستويات العليا 4.29 126
امل�ستويات الدنيا 4.38 105

 0.189 1.32 0.45غري
دالة
0.50

يت�ض ��ح من اجل ��دول رقم ( � ) 11أن قيم (ت) غري دالة مم ��ا ي�شري �إىل عدم وجود
ف ��روق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي� � ٍة بني ا�ستجاب ��ات عين ��ة الدرا�سة حول واق ��ع املحافظة على
مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية والتي ميكن �أن تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة  ،ويعزو
الباحث ذلك �إىل �أن الطلبة ب�شكل عام يتلقون عرب م�ؤ�س�سات الرتبية املختلفة منذ نعومة
�أظفاره ��م مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية و�أ�ساليب املحافظة عليه مما يقلل من �أثر
امل�ستويات التعليمية اجلامعية العليا.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة القرزعي ( 2014م ) و التي تو�صلت �إىل
�أنه ال يوجد فروق تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة .
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع  :هل توجد فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة يف ا�ستجابات
عينة الدرا�سة يف درجة توفر قيم املواطنة تعزى ملتغريات ( اجلن�س  -م�ستوى الدرا�سة ) ؟
للإجاب ��ة على هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخ ��دام اختبار (ت) لداللة الفروق بني
جمموعت�ي�ن م�ستقلتني للتعرف على الف ��روق يف درجات �أفراد العين ��ة يف �أبعاد والدرجة
الكلي ��ة ملقيا�س درجة توفر قي ��م املواطنة تبع ًا الختالف كل متغري من متغريات الدرا�سة:
(اجلن�س – م�ستوى الدرا�سة)  ،واجلداول التالية تبني النتائج التي مت التو�صل �إليها :
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�أ  -الفروق باختالف نوع العينة ( اجلن�س ) :
جدول رقم ()12
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توفر قيم املواطنة
والتي ميكن �أن تعزى ملتغري ( اجلن�س )
املحور

درجة توفر قيم
املواطنة

املتو�سط االنحراف قيمة م�ستوى
نوع
العدد
ت الداللة
احل�سابي املعياري
العينة

ذكر
�أنثى

85
146

4.46
4.31

0.46
0.46

التعليق

 0.016 2.42دالة عند
م�ستوى 0.05

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � ) 12أن قيم (ت) دالة عند م�ست ��وى  0.05مما ي�شري
فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توفر قيم
�إىل وجود ٍ
املواطن ��ة والت ��ي ميكن �أن تعزى ملتغ�ي�ر اجلن�س وكانت تلك الف ��روق ل�صالح عينة الذكور
 .وتختل ��ف ه ��ذه النتيجة مع نتيجة درا�س ��ة املزين ( 2015م ) و الت ��ي تو�صلت �إىل �أنه ال
يوج ��د ف ��روق تعزى ملتغري اجلن�س  ،كما تختلف كذلك م ��ع نتيجة درا�سة كل من الدنادنة
( 2007م) والدويلة ( 2015م ) والتي تو�صلت �إىل �أنه يوجد فروق تعزى ملتغري اجلن�س
لكن ل�صالح الإناث .
ب  -الفروق باختالف م�ستوى الدرا�سة :
جدول رقم ()13
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توفر قيم املواطنة
والتي ميكن �أن تعزى ملتغري ( م�ستوى الدرا�سة )
املحور

املتو�سط االنحراف قيمة م�ستوى
م�ستوى الدرا�سة العدد
احل�سابي املعياري ت الداللة

امل�ستويات الدنيا 105
درجة توفر قيم
املواطنة امل�ستويات العليا 126

4.43
4.31

التعليق

دالة عند
0.46
 0.048 1.99م�ستوى
0.47
0.05

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � ) 13أن قيم (ت) دالة عند م�ست ��وى  0.05مما ي�شري
فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توفر قيم
�إىل وجود ٍ
املواطن ��ة والتي ميكن �أن تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة ل�صالح �أفراد العينة يف امل�ستويات
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الدني ��ا  ،ويع ��زو الباحث ذلك �إىل �أن الطلبة يتلق ��ون يف مراحل حياتهم التعليمية الأوىل
الكثري من الربامج الرتبوية والأن�شطة التعليمية حول قيم املواطنة مما يجعلهم يت�شربون
قيم املواطنة يف مراحل مبكرة من حياتهم  .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة املزين
( 2015م ) و الت ��ي تو�صل ��ت �إىل �أن ��ه ال يوجد فروق تعزى ملتغري م�ست ��وى الدرا�سة  ،كما
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الدويلة ( 2015م ) والتي تو�صلت �إىل �أنه ال يوجد
فروق تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة ل�صالح امل�ستويات العليا .
النتائ��ج املتعلق��ة بال�س�ؤال اخلام�س  :ه ��ل توجد عالقة ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة بني
واق ��ع املحافظة على الهوية الثقافية الإ�سالمية ودرجة توفر قيم املواطنة لدى طلبة كلية
الرتبية ب�شقراء ؟
للإجاب ��ة على هذا ال�س� ��ؤال قام الباحث با�ستخدام معام ��ل ارتباط بري�سون لقيا�س
العالق ��ة ب�ي�ن درج ��ات عينة البح ��ث يف واقع املحافظ ��ة على مقوم ��ات الهوي ��ة الثقافية
الإ�سالمي ��ة  ،وبني درجاتهم يف درجة توفر قيم املواطنة .واجلدول التايل يو�ضح النتائج
التي مت التو�صل لها:
جدول رقم ( )14
معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني درجات �أفراد عينة البحث يف واقع املحافظة على
مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية وبني درجاتهم يف مقيا�س توفر قيم املواطنة (ن=)231
معامل االرتباط م�ستوى الداللة و�صف العالقة
املتغريات

واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية
× درجة توفر قيم املواطنة

0.6871

دالة عند م�ستوى
0.01

طردية
(موجبة)

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � ) 14أن هناك عالق ٌة طردي� � ٌة (موجب ٌة) بني درجات
عينة البحث يف واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية ،وبني درجة توفر
قي ��م املواطنة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (ر= )0.6888وهي دالة �إح�صائي ًا عند
م�ست ��وى  ،0.01مم ��ا ي�شري �إىل �أنه كلما ارتفعت درج ��ات املحافظة على مقومات الهوية
الثقافي ��ة الإ�سالمية لدى عينة البحث (طلبة كلي ��ة الرتبية ب�شقراء) ،ارتفع م�ستوى قيم
املواطن ��ة لديهم .ويعزو الباحث ذل ��ك �إىل �أن الهوية الثقافية الإ�سالمية دائ ًما ت�ؤكد على
التزام القيم وتدعو �إىل تعزيزها عند الأفراد  ،كما �أن تنمية قيم املواطنة عند الأفراد ال
يتعار�ض مع املحافظة على الهوية الثقافية الإ�سالمية بل يتكامل معها يف حتقيق �أهدافها
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نتائج الدرا�سة :

تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج من �أهمها :

�1 .1أن م�ضمون الهوية يدور حول التفرد والتميز عن الآخرين مبقومات خا�صة .
�2 .2أن الهوي ��ة الثقافي ��ة الإ�سالمية هي  :جمموع ��ة اخل�صائ�ص وال�سم ��ات الثابتة
الت ��ي يتميز بها �أف ��راد الأمة الإ�سالمية عن غريهم من �أف ��راد الأمم الأخرى ،
وامل�ستم ��دة من امل�صادر ال�شرعية الإ�سالمية  ،والتي تت�ضمن  :الدين الإ�سالمي
 ،والقيم  ،واللغة العربية  ،والتاريخ الإ�سالمي .
�3 .3أن قي ��م املواطنة ي ��راد بها  :جمموعة املع ��اين واملفاهيم التي ت�ش ��كل �سلوكيات
و�أفعال الأفراد  ،و تعك�س مدى ارتباطهم بوطنهم  ،وت�سهم يف �إعدادهم ليكونوا
مواطنني �صاحلني .
مقومات هي  :الدين الإ�سالمي
�4 .4أن الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية ترتكز على �أربعة
ٍ
 ،واللغة العربية  ،والتاريخ الإ�سالمي  ،والقيم .
�5 .5أن قي ��م املواطن ��ة تت�شكل م ��ن ثالثة عنا�ص � ٍ�ر رئي�سي ٍة ه ��ي  :ال ��والء واالنتماء ،
وامل�شاركة املجتمعية  ،واحلرية وامل�س�ؤولية .
�6 .6أن واقع املحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى طالب وطالبات
عال جدً ا ب�شكل ع ��ام ( الدين الإ�سالمي  ،اللغة العربية ،
كلي ��ة الرتبية ب�شقراء ٍ
التاريخ  ،القيم ) .
عال جدً ا
�7 .7أن درجة توفر قيم املواطنة لدى طالب وطالبات كلية الرتبية ب�شقراء ٍ
ب�شكل عام .
�8 .8أن �أعل ��ى درج ��ة حمافظة على مقومات الهوية الثقافي ��ة الإ�سالمية كانت تتعلق
بالفق ��رات املتعلقة مبج ��ال الدين الإ�سالمي  ،و �أقلها الفق ��رات املتعلقة مبجال
اللغة العربية .
�9 .9أن �أعلى درجة توافر لقيم املواطنة كانت تتعلق بالفقرات املتعلقة مبجال احلرية
و �أقلها الفقرات املتعلقة مبجال امل�شاركة املجتمعية .
 1010وج ��ود فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة يف ا�ستجاب ��ات عينة الدرا�سة يف واقع املحافظة
على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية  ،تعزى ملتغري ( اجلن�س ) ل�صالح الذكور .
1111وجود فروق ذات دالل ٍة �إح�صائي ٍة يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف واقع املحافظة
على مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية  ،تعزى ملتغري ( م�ستوى الدرا�سة ) .
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 1212وج ��ود فروق ذات دالل� � ٍة �إح�صائي ٍة يف ا�ستجابات عين ��ة الدرا�سة يف توافر قيم
املواطنة  ،تعزى ملتغري ( اجلن�س ) ل�صالح الذكور .
1313وج ��ود ف ��روق ذات دالل ٍة �إح�صائي� � ٍة يف ا�ستجابات عينة الدرا�س ��ة يف توافر قيم
املواطنة  ،تعزى ملتغري ( م�ستوى الدرا�سة ) ل�صالح امل�ستويات الدنيا .
� 1414أنَّ هن ��اك عالق� � ٌة طردي� � ٌة موجب� � ٌة بني واق ��ع املحافظة عل ��ى الهوي ��ة الثقافية
الإ�سالمي ��ة وتوافر قيم املواطن ��ة مما ي�شري �إىل �أنه كلم ��ا ارتفع واقع املحافظة
عل ��ى مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية ل ��دى عينة البحث ،ارتفع م�ستوى قيم
املواطنة لديهم.
تو�صيات الدرا�سة :

يف �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها هذه الدرا�سة ،يقرتح الباحث عدد ًا من التو�صيات
ومنها :
1 .1العناية مبقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية لدى الطالب والطالبات اجلامعيات
ملا لها من � ٍأثر يف توفر قيم املواطنة لديهم .
2 .2االهتمام باللغ ��ة العربية  ،وتعزيز الوعي بها  ،وعدم جتاهلها �أو ن�سيانها وذلك
ملا لها من � ٍأثر كمقوم من مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية .
�3 .3أن تق ��وم اجلامعات من خ�ل�ال الأن�شط ��ة الطالبية ومفردات بع� ��ض املقررات
وطرق حديث ٍة تدعم املحافظة عل ��ى كل من  :اللغة العربية
با�ستخ ��دام �أ�سالي ��ب ٍ
كمقوم من مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية  ،وكذلك قيم امل�شاركة املجتمعية
ٍ
كقيم ٍة من قيم املواطنة عند الطلبة اجلامعيني .
 4 .4اال�ستف ��ادة م ��ن التجارب الدولي ��ة والعاملية فيما يتعلق بق�ضاي ��ا املحافظة على
�وم من مقوم ��ات الهوي ��ة الثقافية وكذل ��ك فيما يتعل ��ق بتنمية قيمة
اللغ ��ة كمق � ٍ
امل�شاركة املجتمعية كقيم ٍة من قيم املواطنة .
ؤمترات علمي ٍة تناق�ش مو�ضوع الهوية الثقافية الإ�سالمية
ندوات
ولقاءات وم� ٍ
ٍ
5 .5عقد ٍ
وقيم املواطنة مع حماولة �إ�شراك �أكرب قدر من الطالب والطالبات اجلامعيات.
�6 .6إن�ش ��اء مر�صد اجتماعي ليقوم على درا�سة الو�ضع االجتماعي العام يف املجتمع
 ،والظواه ��ر املجتمعي ��ة  ،والتغريات التي تلح ��ق باملجتمع و�آثاره ��ا على الهوية
ت�صورات لرا�سمي ال�سيا�سة
الثقافي ��ة الإ�سالمية وقيم املواطنة  ،ومن ثم تقدمي
ٍ
املجتمعية يف اململكة العربية ال�سعودية .
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7 .7تفعي ��ل الأنظمة والقوان�ي�ن ال�صادرة يف كثري من البل ��دان الإ�سالمية والداعمة
كمقوم من مقومات الهوية الثقافية الإ�سالمية .
للمحافظة على اللغة العربية
ٍ
8 .8االهتمام بالرتبية باعتبارها قادرة على تر�سيخ الهوية الثقافية الإ�سالمية وقيم
املواطنة عند الأفراد ومواجهة التحديات التي تواجهها .
�9 .9إ�ش ��راك ال�شباب وال�شابات يف اللجان والدرا�سات الت ��ي تهتم باملواطن وكذلك
الهوية الثقافية الإ�سالمية لتحيي عندهم النخوة الإ�سالمية ولأنهم الأقدر على
نقلها والت�أثري على زمالئهم الآخرين .
مقرتحات الدرا�سة :

�1 .1إج ��راء درا�سة ملعرف ��ة واقع املحافظة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية
وعالقتها بقي ��م املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوي ��ة يف املعاهد العلمية التابعة
جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .
�2 .2إج ��راء درا�سة ملعرف ��ة واقع املحافظة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية
وعالقتها بقي ��م املواطنة لدى الطلبة ال�سعوديني م ��ن خريجي املدار�س العاملية
باململكة العربية ال�سعودية .
�3 .3إج ��راء درا�سة ملعرف ��ة واقع املحافظة على مقومات الهوي ��ة الثقافية الإ�سالمية
وعالقته ��ا بقي ��م املواطنة ل ��دى خريج ��ي برنامج خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
لالبتعاث .

املراجع
1 .1القر�آن الكرمي .
2 .2اب ��ن عا�شور � ،صليحة ورم�ضان � ،س ��ارة ( 2017م )  .العوملة الثقافية و�أثرها على الهوية
الإ�سالمي ��ة  .امللتق ��ى الوطن ��ي الأول  :ق ��راءة لل�ت�راث والهوي ��ة يف زمن العومل ��ة  ،جامعة
اجليالين بو نعامة خمي�س مليانة  ،يف  ، 2/ 27اجلزائر .161 – 135 ،
3 .3ابن ماجة ( 1417هـ ) � .سنن ابن ماجة  .الريا�ض  :مكتبة املعارف .
�4 .4أب ��و بك ��ر  ،يحي ��ى ( 1996م )  .اللغ ��ة واحلف ��اظ عل ��ى الهوي ��ة الثقافية  ،جمل ��ة الوعي
الإ�سالمي ، ) 366 (،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية  ،الكويت . 57 -56 ،
�5 .5أب ��و �سليم ��ة  ،يو�س ��ف ( 2009م )  .املواطن ��ة يف الفك ��ر الرتبوي الإ�سالم ��ي ودور كليات
الرتبية يف تدعيمها من وجهة نظر طلبتها  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،كلية الرتبية
 ،اجلامعة الإ�سالمية بغزة  .،فل�سطني .
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�6 .6أب ��و �شري ��خ � ،شاه ��ر ( 2011م ) � .أث ��ر املنظوم ��ة اجلامعي ��ة يف ت�شكيل الهوي ��ة الثقافية
الإ�سالمي ��ة لدى طلبة م�ساق الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليب تدري�سها يف اجلامعات الأردنية
 .جملة احتاد اجلامعات العربية  ، ) 57 ( ،الأردن . 272- 243 ،
�7 .7أب ��و املج ��د � ،أحم ��د ( 1990م )  .الإر�ش ��اد االجتماعي بدول اخلليج بح ��ث يف املنطلقات
واملجاالت  ،جملة �سل�سلة الدرا�سات االجتماعية والعمالية  ) 17 ( ،مكتب متابعة جمل�س
وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالدول العربية اخلليجية  ،البحرين . 84-59 ،
�8 .8أب ��و ه ��ادي � ،إبراهي ��م ( 2014م ) � .أثر الأيدولوجي ��ات الو�ضعية املعا�ص ��رة على الهوية
الإ�سالمية  .جملة كلية الرتبية  ، ) 56 ( ،جامعة طنطا  ،م�صر . 464 – 403 ،
9 .9البخاري  ،حممد ( 1423ه ) � .صحيح البخاري  .دم�شق  :دار ابن كثري .
1010البي�ش ��ي � ،سه ��ام ( 1429هـ )  .العوملة والهوي ��ة الثقافية درا�سة عل ��ى عينة من الطالب
والطالبات يف جامعة امللك �سعود  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،كلية الرتبية  ،جامعة
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امللخ�ص:

هدف ��ت الدرا�سة �إىل معرفة القي ��م الإ�سالمية امل�ضمنة يف كت ��ب اللغة العربية لغري
الناطق�ي�ن بها� ،سل�سل ��ة "كتاب العربية بني يدك �أمنوذج ��ا" ،وذلك من خالل املجاالت
الآتي ��ة( :التعب ��دي ،العق ��دي ،االجتماع ��ي ،الأخالقي) .وق ��د ا�ستخ ��دم الباحث املنهج
الإح�صائ ��ي معتم ��دً ا اجلمل ��ة وحدة التحلي ��ل .وتو�صل ��ت الدرا�س ��ة �إىل �أن املجال الأكرث
تك ��را ًرا ه ��و املجال التعب ��دي ،فاملجال العق ��دي فاالجتماع ��ي ،ثم الأخالق ��ي يف املرتبة
الرابع ��ة .و�أو�صت الدرا�سة ب�أهمية بناء منظوم ��ة قيمية يتم فيها توزيع القيم الإ�سالمية
ب�ش ��كل عادل يف �إعداد املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،وكذلك
االهتمام باجلانب الأخالقي واالجتماعي.
الكلمات املفتاحية :املحتوى ،القيمة ،املنهاج ،مواد تعليمية ،الثقافة الإ�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:

تواج ��ه اللغ ��ة العربية موج ��ة غزو لغوي ب�أ�ش ��كال متعددة ،ولي� ��س �أدل على ذلك
م ��ن حالة التغريب التي تعي�شه ب�ي�ن �أبنائها اليوم ،فقد بد�أ االهتمام والرتكيز على تعليم
اللغ ��ات الأجنبي ��ة منذ مرحلة ريا�ض الأطفال يف املدار� ��س العربية احلكومية واخلا�صة،
بع ��د �أن كان ذل ��ك حك ًرا عل ��ى العربية فقط خا�ص ��ة يف ال�صف ��وف الأوىل ،ويزداد الأمر
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تعقي ��دً ا يف و�ض ��ع قوانني خمتلفة يف العامل العربي ،ت�ضع املعرف ��ة باللغة الأجنبية ال�سبب
الرئي� ��س للح�صول عل ��ى الوظيفة والرتقية يف العم ��ل ...الخ ،والناظر �أي�ض ��ا �إىل �أ�سماء
املحالت يف العامل العربي يجد الأ�سماء الأجنبية كلما ارتد طرفه �إليه ،ناهيك عن وجود
ك ��م هائل من امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية الأجنبية منذ املراحل الأوىل يف التعليم وحتى مرحلة
التعلي ��م اجلامع ��ي يف معظم البلدان العربية دون ا�ستثن ��اء ،وكل ذلك ُيفقد الفرد هويته
�ضياعا للغة العربية بني �أبنائها قبل غريهم.
الفكرية واللغوية والوطنية ،ويع ُّد ً
ويف ظ ��ل ه ��ذا الإ�شكال الذي تعي�شه العربية ،وحالة التغريب هذه ،البد من تقدمي
اللغ ��ة العربية لغري الناطقني بها بوعائها الثقايف واحل�ض ��اري ،خا�صة و�أن تقدمي اللغة،
�أي لغ ��ة ،دون وعائها الثقايف الذي تنحدر منه ،يبقى قا�صرا يف جوانب عدة ،ولعل الأمر
يك ��ون �أو�ض ��ح يف اللغة العربي ��ة ،لغة القر�آن الك ��رمي واحلديث النبوي؛ لأنه ��ا لي�ست لغة
لأم ��ة العرب فح�سب؛ بل للم�سلمني غ�ي�ر الناطقني بالعربية باعتبارها لغة دينية ال ت�صح
ال�ص�ل�اة �إال به ��ا ،وال يتلى القر�آن بغريها .بالإ�ضافة �إىل ذل ��ك ،ف�إن متعلم اللغة العربية
م ��ن غري امل�سلمني بحاجة �إىل فهم اللغة العربية بوعائها الثقايف ،بقيمها و�سلوك �أبنائها
احل�ض ��اري .ومن هنا ت�ب�رز �أهمية املنظومة الثقافية الإ�سالمي ��ة واحل�ضارية يف تدري�س
اللغة العربية لغري الناطقني بها.
ونظ ًرا لقلة الدرا�سات التي تناولت حمتوى كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
به ��ا ،ت�أتي هذه الدرا�س ��ة؛ لت�سهم -ولو ب�شكل متوا�ضع -يف �إ�ض ��اءة هذا اجلانب الثقايف
املهم يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:

بالرغ ��م تقدم الب�شري ��ة يف خمتلف املجاالت العلمية :الطبية والفلكية ...الخ ،ف�إن
القي ��م الأخالقية يف تراجع م�ستمر لدى كثري م ��ن الأمم ،ومل ينعك�س التقدم العلمي على
القيم الإن�سانية ب�شكل عام .ويف ظل هذه الفو�ضى العاملية يف عامل القيم ،يتجه العامل اليوم
�إىل تعليم اللغة العربية يف كثري من �أنحاء العامل ،وب�شكل متزايد والفت للنظر؛ �إذ بد�أت
اللغ ��ة العربية تعيد مكانتها على هذه الب�سيطة ،وي�أتي الإقبال املتزايد عليها من امل�سلمني
وغريه ��م ،الناطقني بالعربية وغ�ي�ر الناطقني بها ،لذلك ال بد من الوقوف على منظومة
القي ��م امل�ضمن ��ة يف مناهج تعليم اللغ ��ة العربية لغري الناطقني به ��ا ،رغم وجود درا�سات
حول ذلك؛ لكنها غري كافية من وجهة نظر الباحث يف ظل الت�سارع العلمي والتكنولوجي
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يف التعليم ،ويف نقل املعلومة وت�صديرها يف زمن العوملة والغزو الفكر واللغوي.
وته ��دف هذه الدرا�سة �إىل التع ��رف �إىل القيم الإ�سالمية يف �سل�سلة كتاب "العربية
بني يديك �أمنوذجا" ،وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1م ��ا القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف كتب تعلي ��م اللغة العربية لغري الناطقني بها
أمنوذجا؟
"العربية بني يديك" � ً
2 .2ما ترتي ��ب املجاالت القيمية التي �شملتها القي ��م الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة
أمنوذجا؟
العربية لغري الناطقني بها "العربية بني يديك" � ً
 3 .3ما مدى ت�ضمني القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
أمنوذجا؟
" العربية بني يديك" � ً
�أهداف البحث:

يت�ضمن البحث الأهداف الآتية:

1 .1الك�ش ��ف ع ��ن القيم الإ�سالمية ال ��واردة يف كتاب (العربية بني يدي ��ك) لتعليم اللغة
العربي ��ة لغري الناطقني بها ،وت�صنيفه ��ا وفق جماالتها ،ور�ص ��د تكراراتها ،ون�سبها
املئوية ،وبيان القيم التي مت الرتكيز عليها ،وتلك التي جاءت ثانوية يف التوظيف.
2 .2تو�ضي ��ح خارطة القيم الإ�سالمية الواردة يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
بها (كتاب العربية بني يديك) وذلك من �أجل م�ساعدة امل�ؤلفني يف تطوير كتب تعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها ب�شكل عام.
3 .3التنبه �إىل �أهمية القيم الإ�سالمية يف كتابة املحتوى الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها.
4 .4اال�ستف ��ادة من نتائ ��ج الدرا�سة يف تطوي ��ر �سال�سل تعليم العربي ��ة للناطقني بغريها
و�إثرائها.
�أهمية الدرا�سة:

تن�ص ��ب �أك�ث�ر الدرا�سات يف جمال تعلي ��م اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها على
الأ�ص ��وات واملعيقات التي تواجه متعلمي العربية ،ونظريات اكت�ساب اللغة ...الخ ،وتَغفل
جان ًبا مه ًما يتمثل يف القيم الإ�سالمية واملجاالت الثقافية الأخرى التي ال ينبغي �أن تغفل
عن ��د بناء املحتوى الثق ��ايف لكتب تعلم العربية لغري الناطقني به ��ا ،بالرغم وجود بع�ض
الدرا�س ��ات والأبح ��اث التي حتاول �أن ت�ضيء ه ��ذا اجلانب  ،ف�إنها ما ت ��زال غري كافية،
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العـــــــــدد ( ، )17حمـــــــرم 1440هـ

331

القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها (العربية بني يديك �أمنوذجا)

فم ��ا زالت كت ��ب اللغة العربية لغري الناطقني بها حتتاج ملثل ه ��ذه الإ�سهامات؛ للرفع من
م�ستوياته ��ا الثقافية واللغوية ،لذا ي�أتي هذا البحث؛ لي�سهم -ولو ب�شكل قليل -يف �إ�ضاءة
هذا اجلانب املهم يف بناء املحتوى الثقايف ،الذي ال يقل قيمة عن املحتوى اللغوي.
ويكت�سب هذا البحث �أهمية خا�صة للأ�سباب الآتية:

• ُتع� � ّد كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني به ��ا البوابة الأوىل للدخول �إىل الثقافة
العربي ��ة والإ�سالمية؛ لذا فمن الواجب �أن حتظى بالتحلي ��ل والتقييم ،ومعرفة ماذا
يقدم للآخر يف ع�صر العوملة واالنفتاح الثقايف و الغزو الفكري واللغوي.
•الإ�سه ��ام يف بن ��اء منظوم ��ة معايري علمي ��ة يف كيفية بن ��اء كتب اللغ ��ة العربية لغري
الناطقني بها ،وتقدمي التو�صيات الالزمة من خالل نتائج البحث يف تطوير منظومة
القيم الإ�سالمية التي تقدم لغري الناطقني بالعربية.
•الك�ش ��ف عن م ��دى توافر القيم الإ�سالمي ��ة يف كتب غري الناطق�ي�ن بالعربية "كتاب
أمنوذجا.
العربية بني يديك" � ً
•التمهيد لدرا�سات �أخرى تهتم باجلانب الثقايف والقيمي يف كتب غري الناطقني باللغة
بالعربي ��ة ،ت�ساعد يف الك�شف عن اجلانب الثقايف واحل�ضاري للناطقني بالعربية� .إذ
ال ميكن ف�صل اللغة عن حمتواها احل�ضاري والثقايف.
وم ��ن الأ�سالي ��ب الإح�صائي ��ة الت ��ي ي�ستعان به ��ا يف حتلي ��ل املحتوى وفق ��ا ملعطيات
الدرا�س ��ة ،ح�ساب التك ��رارات لكل فئة من فئات التحليل ،و�إيج ��اد الن�سب املئوية ملجموع
التكرار ،واملتو�سط احل�سابي.
حدود البحث:

•يقت�صر هذا البحث على كتاب "العربية بني يديك" بالإ�ضافة �إىل �أدوات الدرا�سة.
•تتحدد نتائج البحث يف �ضوء جمموعة القيم الإ�سالمية التي يك�شف عنها حتليل املحتوى.
•نتائ ��ج الدرا�سة هذه ال ميكن تعميمها على جمي ��ع كتب تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها.

تعريف امل�صطلحات:

	-ال ِقيم� � ُة واحدة ال ِق َيم ،والقيمة ثمن ال�شيء بال َّت ْق ِومي .تقولَ :تقا َو ُموه فيما بينهم ،و�إذا
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ا ْنق ��ا َد ال�ش ��يء وا�ستم ّرت طريقته فقد ا�ستقام لوجه ��ه)1( .و�أم ٌر َق ِّي� � ٌمُ :م ْ�ست ِقيم ،و قوله تعاىل:
ّ
احلق  .القوا ُم :ال َعد ُْل .قال تع ��اىلَ " :و َكانَ َبينْ َ َذ ِل َك
" ِفي َه ��ا ُك ُت � ٌ�ب َق ِّي َم� � ٌة"()2؛ �أَي م�ستقيمة ُتبينّ
َق َوا ًما"( ،)3وقوله تعاىلَ :ف ْا�س َت ِقي ُموا �إِ َل ْي ِه َو ْا�س َت ْغ ِف ُروهُ"()4؛ �أي يف ال َّت َو ُّجه �إليه دون الآله ِة.
يت�ضح مم ��ا �سب ��ق �أن لفظ "القيمة" مرتبط مب ��ادة ( َق َو َم) الت ��ي ت�ستعمل يف اللغة
لإفادة معان عدة ،منها :قيمة ال�شيء وثمنه ،واال�ستقامة والعدل.
يف اال�صط�ل�اح :تختل ��ف زواي ��ا النظر للقيم م ��ن وجهة نظر العلم ��اء والباحثني يف
جمال العلوم الإن�سانية.
القيم ��ة من منظور �إ�سالمي :جمموعة من املعايري التي تعرب عن الإميان مبعتقدات
را�سخ ��ة �إالهي ��ة امل�صدر ،ت�صن ��ع ن�سيج ال�شخ�صي ��ة الإ�سالمية يف تفاعله ��ا مع املجتمع،
وته ��دف �إىل ك�سب ر�ضى اهلل �-سبحانه و تعاىل، )5(-وينظ ��ر �إليها من منظور اجتماعي
ب�أنه ��ا :جمموعة املب ��ادئ واملعايري التي ي�ضعه ��ا جمتمع ما يف �ضوء م ��ا تراكم عليه من
خ�ب�رات خمتلف ��ة� ،شريطة �أن تنال هذه املب ��ادئ واملعايري قبوال م ��ن املجتمع /اجلماعة
االجتماعي ��ة ،وتتج�س ��د يف �أمن ��اط الأف ��راد واجلماع ��ات ال�سلوكي ��ة واللفظي ��ة الأف ��راد
واجلماع ��ات )6(.والقيم بذلك عب ��ارة عن معايري للحكم على �سل ��وك االفرد والتي تعمل
عل ��ى توجي ��ه �سلوكه يف مواقف احلي ��اة املختلفة ،ويكت�سبها الفرد يف م ��ا تراكم لدي من
خربات خمتلفة تلقى القبول من املجتمع الذي يعي�ش فيه.
والقي ��م الإ�سالمي ��ة ،ه ��ي التي تر�س ��م خارطة الطري ��ق للفرد امل�سل ��م يف توجهاته،
و�سلوك ��ه الدنيوي يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،على �أ�سا�س الإخوة الإ�سالمية ،يف تكاملها
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي واالقت�صادي ...ال ��خ؛ فاملجتمع الذي ي�ستن ��د �إىل الإميان باهلل،
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ل�س ��ان الع ��رب البن منظور و ال�صحاح يف اللغة للجوهري  :مادة (قوم)  ،وانظر ال�صحاح يف اللغة مادة
(قوم).
القر�آن الكرمي� ،سورة البينة ،الآية .3:
القر�آن الكرمي� ،سورة الفرقان ،الآية.67 :
القر�آن الكرمي� ،سورة ف�صلت،الآية .6
انظر ا�سحق فرحان ،وتوفيق مرعي ،اجتاهات املعلمني يف الأردن نحو القيم الإ�سالمية يف جمال العقائد
والعب ��ادات واملعام�ل�ات كما حددها الإم ��ام البيهقي ،جملة �أبح ��اث الريموك� ،سل�سلة العل ��وم الإن�سانية
واالجتماعية ،جملد 4العدد ،2جامعة الريموك �ص.13
�ضياء زاهر القيم يف العملية الرتبوية ،القاهرة  ،م�ؤ�س�سة اخلليج العربي � ،1984 ،ص.33
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جمتم ��ع متح ��رر م ��ن كل عبودي ��ة للب�ش ��ر ،ويف �أي �صورة من �ص ��ور العبودي ��ة ،ومن هذه
احلرية ،تنطلق الف�ضائل والأخالقيات كلها" واجتماع الإميان باهلل والعمل ال�صالح ،هو
ات
ال�صالحِ َ ِ
حم ��ور القيم الأخالقية الإ�سالمية )1(،قال تع ��اىل� " :إِنَّ ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َكا َن ْت َل ُه ْم َج َّناتُ ا ْل ِف ْر َد ْو ِ�س ُنزُل"(. )2
ومن �أهم م�صادر القيم الإ�سالمية القر�آن الكرمي ،باعتباره الد�ستور الذي يجب �أن
ي�سري عليه الفرد امل�سلم واحلديث النبوي ال�شريف.
•العربية بني يديك� :سل�سلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،وتدر�س يف كثري
من مراكز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،يف البالد العربية وغري العربية.
•تعلي��م اللغ��ة العربية لغري الناطقني بها :تعلي ��م العربية ملن لي�ست لغته الأم،
اللغة العربية .واملتعلمون هم من جن�سيات و�أعراق و�أديان خمتلفة.
الإطار النظري:

تهت ��م املجتمع ��ات برتبية �أبنائها عل ��ى القيم ،حيث حتر�ص عل ��ى غر�سها يف نفو�س
�أبنائه ��ا من ��ذ بداي ��ة التكوين العقل ��ي والذهن ��ي للطفل ،انطالقه ��ا من الأ�س ��رة ،اللبنة
الأ�سا�سي ��ة يف املجتمع ،ثم املدر�سة ومكوناته ��ا من :منهاج درا�سي ومعلم وكتاب مدر�سي
�....إل ��خ .ذلك �أن قي ��ام جمتمع على منظومة القيم الف�ضلى ،ه ��و تقدم �أخالقي وروحي
لهذا املجتمع ،وابتعاده عن القيم ،يعني هدم روحي وقيمي له.
وانطالق ��ا من ذلك؛ ف� ��إن تقدمي القي ��م الإ�سالمية لغري الناطق�ي�ن بالعربية ال يقل
قيمة عن تقدميه لأبناء العربية .لذا؛ فتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،هو و�سيلة
م ��ن و�سائ ��ل تقدمي الثقاف ��ة الإ�سالمية ،وقيمه ��ا العظيمة من خالل م�صدره ��ا :القر�آن
الكرمي ،وال�سنة النبوي ��ة ال�شريفة ،خا�صة يف ظل التحديات التي تواجه الأمة الإ�سالمية
يف ع�صرها الراهن ،من غزو فكري وثقايف ،واختالط يف املفاهيم وامل�صطلحات.
وللقيم الإ�سالمية �أهمية عظيمة يف حياة املجتمعات يف كل �ش�ؤونها ،يف احلياة الدنيا
والآخرة ،واملجتمع امللتزم بالقيم الإ�سالمية ،جمتمع ت�سوده املحبة والطم�أنينة واالحرتام
املتبادل بني �أفراده.
((( حمم ��د اخلطيب ،القيم الأخالقية الإ�سالمية املت�ضمن ��ة يف كتب اللغة العربية املقررة ل�صفوف احللقة الثانية من
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،جملة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) الريا�ض ( )2012ع .38
((( القر�آن الكرمي�( ،سورة الكهف ،الآية .107
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م�صادر القيم :تختلف القيم وم�صادرها من جمتمع لآخر ،تبعا الختالف املنظومات
الدينية وال�سلوكية لكل جمتمع .واملجتمع العربي الإ�سالمي له قيمه اخلا�صة ،والتي تنبع
من م�صادر الت�شريع الإ�سالمي ،وهي:
1 .1القر�آن الكرمي ،وهو امل�صدر الأول للقيم الإ�سالمية ،وهو الد�ستور الذي ي�ستند
�إليه يف ا�شتقاق القيم ،ويت�ضمن طرائق متعددة يف الرتبية على القيم؛ كالق�صة
()1
واملثل و القدوة.
2 .2ال�سنة النبوية :امل�صدر الثاين من م�صادر القيم الإ�سالمية ،وهي ما ورد عن
النبي-عليه ال�سالم-من فعل �أو قول �أو تقرير �أو �صفة .وجاء الت�أكيد على الأخذ
مبا ج ��اء به �سيدنا حممد –عليه ال�سالم-يف قوله تع ��اىلَ " :و َما �آتَا ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول
َف ُخ ُذو ُه َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا"(.)2
 3 .3الإجماع :وهو اتفاق جمتهدي هذه الأمة بعد النبي  -عليه ال�سالم -على حكم �شرعي.
()3
 4 .4القيا�س� :إثبات حكم معلوم يف معلوم �آخر ،ال�شرتاكهما يف علة احلكم عند املثبت.
 5 .5العرف :وهي القيم والعادات والتقاليد.
ت�صنيفات القيم:

تع ��ددت ت�صنيفات القيم ،واختلف ��ت تبعا الختالف الآراء الفل�سفية والفكرية التي
انطلقت منها ،ومن هذه الت�صنيفات:
ت�صنيف (�أبو العينني) ( )4فقد �صنفها �إىل:
•قيم روحية وعقدية :كحب اهلل والإميان به.
•قيم خلقية :كالعدل والأمانة.
• قيم عقلية  :كالتفكري والنقد والتجربة.
•قيم وجدانية :كاحلب ،والكره.
•قيم اجتماعية :تتمثل يف بر الوالدين ،والتكافل االجتماعي.
((( �أبو العينني ،علي( ،)1988القيم الإ�سالمية والرتبوية ،مكتبة �إبراهيم حلبي ،املدينة املنورة� ،ص.63
((( القر�آن الكرمي� ،سورة احل�شر ،الآية .7
(((	العاج ��ز ،ف�ؤاد عل ��ي ( ،)200القيم وطريق ��ة تعلمها وتعليمه ��ا ،جملة كلية الرتبية ،جامع ��ة عني �شم�س،
القاهرة ،املجلد الأول ،العدد � ،23ص .106
((( �أبو العينني ،علي( ، )1988القيم الإ�سالمية والرتبوية ،مكتبة �إبراهيم حلبي ،املدينة املنورة� ،ص .38
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ت�صنيف مدكور:

و�صنفها مدكور يف �ضوء الت�صور الإ�سالمي �إىل قيم تنبثق من حقيقة:
•الألوهية  :كالت�أمل يف خلق اهلل،وجماهدة النف�س.
•احلياة :وت�شمل التعاون ،والعدل ،والعلم ،والرحمة والعطف ،و�صلة الرحم.
واملالح ��ظ �أن ه ��ذه القي ��م تتداخ ��ل مع بع�ضه ��ا البع�ض ،بحي ��ث ي�صعب الف�صل
بينه ��ا؛ لأنه ��ا يف الأ�سا�س قيمة معنوي ��ة ،ولي�ست حم�سو�سة تظه ��ر يف �سلوكيات املجتمع،
وعلى �أفراده ب�شكل عام .وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الت�صنيفات يف بناء �أداة الدرا�سة.
()1

خ�صائ�ص القيم الإ�سالمية :من �أبرز خ�صائ�ص القيم الإ�سالمية:

1 .1الرباني��ة :القي ��م يف الإ�سالم رباني ��ة امل�صدر ،فهي ت�صدر م ��ن الإ�سالم ذاته
()2
واملتمثل بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية العطرة".
2 .2ال�شمولي��ة :وتقوم عل ��ى �أ�سا�س ال�شمول والتكامل ،حي ��ث تراعي عامل الإن�سان
واملجتمع الذي يعي�ش فيه ،و�أهداف حياة الإن�سان وغايتها ،كما �أنها جامعة لكل
جوانب الإن�سان يف حياته؛ لذا فهي ال تقف عند حدود الدنيا.
3 .3الت��وازن :متتاز القيم الإ�سالمية بالتوازن الذي يجمع بني ال�شيء ومقابله ،بال
غل ��و وال تفريط ،ومن �صور التوازن ،التوازن ب�ي�ن الدنيا والآخرة ،وبني احلقوق
والواجبات ...والتوازن يف القيم الإ�سالمية جعلها جتمع بني الدنيا والآخرة.3(.
4 .4الو�سطي��ة :تدعو القيم الإ�سالمية �إىل الو�سطية واالبتعاد عن الغلة والتطرف،
وه ��ذه م ��ن ف�ضائل �سمات الإ�سالم ،ق ��ال تعاىلَ ":وا ْب َت� � ِغ ِفي َما �آ َت � َ
�اك اللهَّ ُ ال َّدا َر
َن�س َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا"(. )4
ْال ِآخ َر َة َو اَل ت َ

�أهمية القيم يف بناء املجتمع:

للقيم �أهمية عظيمة يف بناء املجتمعات ،حيث حتفظ للمجتمع متا�سكه االجتماعي،
وت�سه ��م يف جودته ،من خ�ل�ال البناء الأخالقي لأفراده ،كما ت�ش ��كل �إطارا �أخالقيا لكل
(((
(((
(((
(((
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مدكور ،علي �أحمد ( ،)2002منهج الرتبية يف الت�صور الإ�سالمي ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
انظر :املانع ،مانع (1426ه) القيم بني الإ�سالم والغرب درا�سة ت�أ�صيلية مقارنة ،دار الف�ضيلة ،ط� ،1ص(.)152
نف�سه� ،ص(.)164
القر�آن الكرمي� ،سورة الق�ص�ص ،الآية .77
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ن�ش ��اط �إن�ساين داخل املجتمع مبا ي�ساعد على تنميت ��ه )1(،وتقي املجتمع من االنحرافات
والآف ��ات االجتماعية املر�ضية ،وحتفظ للمجتمع هويته من خالل املحافظة على معايريه
()2
القيمية املت�أ�صلة لدى �أفراده.
�أهمية تعليم القيم:

ال �شك �أن املادة التعليمية املقدمة للمتعلم ،ت�ضطلع بدور كبري يف ت�شكيل �شخ�صية
املتعل ��م ،ونوعي ��ة تفك�ي�ره ،ذلك �أن ه ��ذه املواد له ��ا روح تنطل ��ق منها ،ف� ��إن كانت روحا
�إ�سالمي ��ة ن�ش�أ املتعلم عليها ،و�إن كانت غ�ي�ر ذلك ،ت�شكلت روحه وفكره ونظرته وت�صوره
عل ��ى وقفه ��ا( ،)3ولهذا قيل � ":إن املقرر الدرا�سي ه ��و القلب من املنهج ،بغ�ض النظر عن
طريقة الأداء"(.)4
وق ��د ثب ��ت �أن انحراف التعلي ��م وان�صرافه عن تعلي ��م القدر ال�ض ��روري من العلوم
ال�شرعي ��ة ،ي� ��ؤدي �إىل حرم ��ان ال�شباب م ��ن تعلم �أم ��ور دينهم ،وابتعاده ��م عن الرتبية
الديني ��ة ،وهذا من �ش�أنه �أن يقودهم �إىل �أن يكون ��وا �صيدا �سهال �أمام املغريات الدنيوية
التي تفتح الباب على م�صرعيه لالنحراف ،خ�صو�صا يف ظل الغزو الفكري ،ولذلك تتفق
كلم ��ة املهتمني بقطاع التعليم على �ضرورة �إ�صالح مناهج التعليم ،مبا يتوافق مع مبادئ
الأمة وثوابته ��ا وقيمها ،وذلك بجعل املقررات الدرا�سية متوفرة على القدر الذي تتحقق
ب ��ه الكفاية؛ ليك ��ون التعليم م�صدر هداية وتوجيه وتهذيب ،يغر�س يف نفو�س الأجيال قوة
هادئة موجهة ،وقوة دافعة ،تنظم دوافع املتعلم ،وتوظف �سائر قواه لتفي�ض باخلري والرب
عليه وعلى جمتمعه(.)5

(((
(((
(((
(((
(((

عق ��ل ،حممود عطا( .)2006القي ��م ال�سلوكية لطلبة املرحل ��ة املتو�سطة والثانوية ل ��دول الأع�ضاء مكتب
الرتبية لدول اخلليج ،ط ،2مكتبة الرتبية لدول اخلليج� ،ص .39
اجلالد ،ماجد زكي(2007ه) تعليم القيم وتعلمها ،ط ،2دار امل�سرية ،عمان� ،ص.44
خياط ،حممد جميل ( .)2004اجلامعات الإ�سالمية ،درا�سة م�سيحة حتليلية تقييمية ،رابطة اجلامعات
الإ�سالمية ،الطبعة الأوىل� ،ص .75
�سعي ��د� ،أب ��و طالب حممد ور�شرا� ��ش عبداخلالق(،د.ت) عل ��م الرتبية التطبيقي ،املناه ��ج وتكنولوجيا
تدري�سها وتقوميها ،دار النه�ضة العربية للطباعة والن�شر ،لبنان� ،ص .32
العم ��رو ،عب ��داهلل حممد1425(،ه) �أ�سباب ظاهرة الإرهاب يف املجتمعات الإ�سالمية  ،ر�ؤية ثقافية� ،ضمن
�أ�شغال امل�ؤمتر الدويل عن موقف الإ�سالم من الإرهاب ،جامعة الإمام حممد بن �سعود ،ال�سعودية� ،ص.20
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الدرا�سات ال�سابقة:

يعد مو�ضوع القيم من املو�ضوعات املهمة يف حياة ال�شعوب ،لذا فقد وجد االهتمام
م ��ن املفكرين والباحثني ،حيث قاموا بدرا�سات عديدة حول ذلك ،و�سيقف الباحث على
�أهم الدرا�سات التي تناولت القيم ،وذلك على النحو الآتي:
الدرا�سات التي تناولت القيم يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها

•درا�س ��ة (عودة2015،م) ( )1هدفت �إىل الك�شف ع ��ن دور اخلطاب الديني يف العينة
املختارة من مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،بغية التعرف �إىل �سماته
و�أغرا�ض ��ه ،ودوره يف عملي ��ة تعلي ��م اللغة العربي ��ة بو�صفها لغة ثاني ��ة .وا�ستخدمت
الباحثة املنهج النقدي التفكيكي ،ومنه ��ج النقد الثقايف .و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة
تقدمي اخلطاب الديني مبا يتواءم مع اللغة بو�صفها ن�شاطا �إن�سانيا تداوليا ،وجتديده
على الدوام مبا يتنا�سب مع روح الع�صر ومتطلباته.
•درا�س ��ة (العواج ��ي 2010 ،م) ( )2هدفت �إىل حتليل املحت ��وى الثقايف الإ�سالمي يف
كتب تعلي ��م اللغة العربية لغري الناطقني بها يف اجلامع ��ة الإ�سالمية .وتكون جمتمع
الدرا�س ��ة م ��ن كت ��ب تعليم اللغ ��ة العربية لغ�ي�ر الناطقني به ��ا املق ��ررة يف اجلامعة
الإ�سالمية ،ومعلمو املعهد ،وطالبه للع ��ام 1430/1429ه .وا�ستخدم الباحث املنهج
التحليل ��ي .و�أكدت نتائ ��ج الدرا�سة �أن �أغرا�ض دار�سي اللغ ��ة العربية لغري الناطقني
به ��ا مل تراع عند ت�ألي ��ف الكتب التعليمية له ��م ،و�أن طريقة تناول جم ��االت الثقافة
الإ�سالمية مل تكن وا�ضحة.
•درا�س ��ة (ال�سي ��د  2009م) ( )3هدف ��ت �إىل بناء �أ�س�س كتاب املبتدئ�ي�ن يف تعلم اللغة
العربية لغري الناطقني بها من خالل بناء �أ�س�س ل�سانية ،متمثلة بالكفايات ال�صوتية،
وال�صرفي ��ة ،والنحوية ...الخ الواجب مراعاتها عند ت�أليف كتاب املبتدئني يف تعليم
اللغ ��ة العربية لغري الناطقني بها .وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن ت�أليف الكتاب مل يحقق
((( ع ��ودة � ،سند� ��س �أحمد )2015( ،دور اخلطاب الديني يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
درا�سة نظرية تطبيقية.ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة) اجلامعة الأردنية ،الأردن.
((( العواج ��ي ،ح�سن يحيى هادي )2010( ،تقومي حمتوى كتب تعلي ��م اللغة العربية لغري الناطقني بها باجلامعة
الإ�سالمية يف �ضوء جماالت الثقافة الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة) جامعة طيبة ،ال�سعودية.
((( ال�سي ��د  ،مي�س ��ون فايز� )2009( ،أ�س�س بن ��اء كتاب املبتدئني يف تعليم اللغة العربي ��ة للناطقني بغريها كتاب
امل�ستوى الأول يف املعهد الدويل يف اجلامعة الأردنية �أمنوذجا ،ر�سالة ماج�ستري  ،اجلامعة الأردنية  ،الأردن .
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امل�ست ��وى املطلوب من الكفايات ال�صوتي ��ة وال�صرفية والنحوي ��ة والداللية والكتابية
والتوا�صلي ��ة ،كما �أن ��ه مل يعزز اجلوان ��ب االجتماعية والثقافي ��ة والنف�سية املهمة يف
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
•درا�سة (برهومة2009 ،م ) 1هدفت الدرا�سة �إىل حتديد �صور الثقافة الإ�سالمية التي
ينبغي �أن ت�شتمل عليها مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
تركي ��ز �صور الثقافة الإ�سالمية على "الوحدانية والعل ��م ،ونظرة الإ�سالم �إىل النوع
الب�ش ��ري ،والتباين يف �إعداد مقررات اللغ ��ة العربية لغة ثانية .وكذلك عدم التوازن
يف توزيع �صور الثقافة الإ�سالمية .ومن �أهم تو�صيات الدرا�سة :دعوة م�ؤلفي املناهج
ومطوريه ��ا �إىل تخطيط مقررات اللغة العربية عامة ،واعتماد معايري علمية لإعداد
مقررات اللغة العربية لغة ثانية.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

ك�شفت الدرا�سات ال�سابقة عن اهتمام الباحثني مبو�ضوع القيم ،و�أهميتها يف الكتب
التعليمية املختلفة ،وتتجلى �أهمية ذلك يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها ،ذلك �أن
حمت ��وى الكتاب يعد القاعدة الأ�سا�سية ،والبواب ��ة الرئي�سة التي ينظر من خاللها متعلم
اللغة العربية �إىل ح�ضارة اللغة العربية و�شعبها.
وقد تب�ي�ن من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن �إعداد كتب اللغة العربية لغري الناطقني
به ��ا على وج ��ه اخل�صو�ص ،مل يحظ باالهتم ��ام الكايف يف �أ�س� ��س �إعدادها ،كما جاء يف
درا�سة ال�سيد ( ، )2009وبرهومة (.)2009
واتفق ��ت الدرا�سات ال�سابقة عل ��ى الع�شوائية يف توزيع القيم وع ��دم انتظامها؛ فقد
جاءت ع�شوائية يف معظم الكتب .وبالرغم من اتفاق الدرا�سة احلالية مع معظم �أهداف
الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة �إال �أنها تختلف عنه ��ا يف� :أ�سئلة الدرا�سة ،وعينته ��ا "�سل�سلة كتاب
العربي ��ة بني يديك" والرتكيز على القيم الإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص ،وفق املجاالت
الآتية( :العقدي/التعبدي /االجتماعي /الأخالقي).

((( برهوم ��ة  ،عي�س ��ى )2014( ،الثقافة الإ�سالمية يف مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية ،جملة العربية
للناطقني بغريها ،معهد اللغة العربية بجامعة �أفريقيا العاملية ،ال�سودان ،املجلد/العدد ،ع.17
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طريقة الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة:

يع ��د املنه ��ج الو�صفي التحليلي الأن�س ��ب لطبيعة الدرا�سة والإجاب ��ة عن �أ�سئلتها؛
لأن ��ه ي�صف الظاهرة التعليمية كما هي قائمة فعال بهدف ت�شخي�صها ،و�إ�ضاءة جوانبها
املختلفة من خالل احل�صر العددي لوحدات التحليل املختلفة ،وذلك جلمع البيانات من
عينة الدرا�سة ،بهدف حتديد جماالت القيم الإ�سالمية ،ومفرداتها الواردة فيها(. )1
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

يتك ��ون جمتم ��ع الدرا�سة من كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها� ،سل�سلة
كتاب " العربية بني يديك" مل�ؤلفه عبد الرحمن الفوزان و�آخرين .واملكون من �أربعة كتب،
كل كت ��اب جزءان.الإ�ص ��دار الثاين 2014م .وقد ق ��ام الباحث بتحلي ��ل �سل�سلة الكتاب/
جمتمع الدرا�سة ،معتمدا اجلملة وحدة التحليل.
�أداة الدرا�سة:

ق ��ام الباحث باالطالع على الدرا�سات والأبح ��اث املماثلة للدرا�سة هذه ،وقد �أعد
القائم ��ة الت ��ي يفرت�ض تواجدها يف عين ��ة الدرا�سة ،ثم قام بعر�ضه ��ا على جمموعة من
املحكم�ي�ن م ��ن ذوي االخت�صا�ص ومن حمل ��ة الدكتوراه يف اللغة العربي ��ة لغري الناطقني
به ��ا ،واملناهج وطرائ ��ق التدري�س وال�شريع ��ة الإ�سالمية وعددهم الكل ��ي ( )15حمكما،
وعل ��ى �ضوء �آراء املحكمني ومقرتحاتهم ،مت الأخذ بهذه امللحوظات والتي تت�ضمن �إعادة
توزي ��ع القيم الإ�سالمية على املج ��االت ،وغريها من التعديالت املنا�سبة؛ لتظهر القائمة
مبجاالتها املختلفة ،وب�شكلها النهائي التي طبقت عليها الدرا�سة.
ثبات حتليل املحتوى:

وللت�أك ��د من م�صداقية حتليل املحتوى ،قام الباحث بتكليف ع�ضوي هيئة تدري�س
م ��ن حمل ��ة الدكتوراه ،الأول يف ق�سم اللغ ��ة العربية لغري الناطقني به ��ا ،والآخر يف ق�سم
الرتبية الإ�سالمية (�أ�صول فقه) ،ومت اختيار اجلزء الأول من كتاب (العربية بني يديك)
ليكون حمور التحليل ،وبعد االنتهاء من التحليل قام الباحث بح�ساب معامل ثبات االتفاق
ح�سب املعادلة الآتية:
((( انظر طعيمة ،ر�شدي (1987م) حتليل املحتوى يف العلوم الإن�سانية ،مفهومه و�أ�س�سه وا�ستخداماته ،دار
الفكر العربي ،القاهرة � ،ص.15
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معامل الثابث= عدد مرات االتفاق/عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف �ضرب 100
ن�سبة االتفاق مع املحلل الأول%88.8 =100/10+80/80 :
ن�سبة االتفاق مع املحلل الثاين%90=100/9+81/81 :
= 0.89% %90+%88.8
وبعد ا�ستخراج الو�سط احل�سابي ما بني املحلل الأول والثاين :كان الو�سط احل�سابي
 %.890وهي ن�سبة مطمئنة لإجراء الدرا�سة.
وحدة التحليل:

اعتم ��د الباحث منهجية حتلي ��ل املحتوى يف درا�ست ��ه ،والتي تعتم ��د اجلملة املفيدة
وح ��دة للتحليل؛ الت�ساقه ��ا مع �أهداف الدرا�س ��ة� ،إذ حتتوي كل جملة عل ��ى قيمة معينة،
وهذه اجلمل قد ت�أتي ب�أ�شكال متعددة ،لهذا ف�إن داللة القيمة ال تكتمل �إال باكتمال املعنى
من خالل الكلمة �أو اجلملة الب�سيطة �أو الفقرة �أو الفكرة.
�إجراءات الدرا�سة:

ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بالإجراءات الآتية:

•مراجع ��ة الدرا�سات ال�سابقة باللغ ��ة العربية لأبنائها وللناطق�ي�ن بغريها ،التي
تناولت حتليل القيم املختلفة.
•حتدي ��د �أهداف الدرا�سة ،و�صياغة �أ�سئلته ��ا ،وحتديد �سل�سلة كتاب العربية بني
يديك ،مو�ضوع الدرا�سة.
•عر� ��ض �أداة الدرا�س ��ة اخلا�ص ��ة بالقي ��م على املحكم�ي�ن واملخت�ص�ي�ن ،والأخذ
بتعديالته ��م؛ ف�أ�صبح ��ت ت�ض ��م املج ��االت الأربع ��ة( :العق ��دي ،والتعب ��دي،
والإجتماعي ،والأخالقي).
•اعتماد اجلملة كوحدة للتحليل.
•�إيجاد معامل الثبات بني املحللني.
•عر�ض نتائج الدرا�سة ح�سب �أ�سئلتها
•تفريغ القيم يف جداول ،خا�صة بعد ح�ساب تكراراتها ،ون�سبها املئوية ورتبها.
•مناق�شة النتائج وتف�سريها ،وتقدمي التو�صيات.

املعاجلة الإح�صائية:

للإجاب ��ة ع ��ن �أ�سئلة الدرا�سة ،مت ح�ساب تكرارات القيم ال ��واردة يف عينة التحليل،
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ث ��م مت حتويل هذه التكرارات �إىل ن�سب مئوية ي�سه ��ل التعامل معها يف الإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة ،وتف�سري النتائج املتعلقة بذلك.
نتائج الدرا�سة:

هدف ��ت هذه الدرا�سة �إىل حتلي ��ل القيم الإ�سالمية املت�ضمن ��ة يف كتب اللغة العربية
لغ�ي�ر الناطقني بها �سل�سل ��ة " العربية بني يديك �أمنوذجا" وبن ��اء على ا�ستخدام طريقة
حتلي ��ل املحتوى ا�ست ��دل الباحث على القي ��م الإ�سالمية املت�ضمنة يف كت ��اب العربية بني
يديك ،و�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة ح�سب �أ�سئلتها كما يلي:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

م ��ا القي ��م الإ�سالمية املت�ضمن ��ة يف كتب تعليم اللغ ��ة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها"العربية بني يديك" �أمنوذجا؟
للإجاب ��ة ع ��ن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بتحليل كتاب العربية بني يديك وا�ستخرج
القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف الكتاب كما هو يف اجلدول رقم ()1
جدول رقم ()1
يو�ضح القيم الإ�سالمية يف �سل�سلة كتاب " العربية بني يديك" و تكرار كل منها ون�سبها املئوية ورتبها .
الرقم املجال
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العقــــــــــــــــــــــــــــــدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

القيمة

الإميان باهلل وتوحيده
ح�سن الظن باهلل
التوكل على اهلل
تعظيم اهلل
الإميان باملالئكة
الإميان بالر�سل
الإميان باليوم الآخر
الإميان بالق�ضاء والقدر
الهداية وال�شقاء بيد اهلل
حب النبي واالمتثال لأوامره

جمموع الن�سبة املئوية الرتتيب يف
التكرارات للتكرارات كل املجاالت

66
45
83
106
22
26
46
8
44
92

%2.6
%1.7
%3.2
%4.1
%0.9
%1.0
%1.8
%0.3
%1.7
%3.6
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39
33
45
50
20
24
34
2
32
47

الدكتور /تي�سري حممد الزيادات
الرقم املجال

التعبـــــــــدي
االجتماعي

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

القيمة

ال�صالة
ال�صوم
الزكاة
احلج
قراءة القر�آن
الطهارة
اجلهاد يف �سبيل اهلل
طلب العلم
ال�صدقة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
النظافة
حب العمل و�إتقانه
بر الوالدين
التوبة
�إماطة الأذى عن الطريق
الدعوة �إىل الإ�سالم
الدعاء
�إلقاء ال�سالم والرد عليه
عمل اخلري
ن�صرة املظلوم
الإخال�ص يف العمل
احرتام اجلار
احرتام النا�س
عيادة املري�ض
�صلة الرحم
�إ�صالح ذات البني
�إكرام ال�ضيف
ال�شكر والتقدير

جمموع الن�سبة املئوية الرتتيب يف
التكرارات للتكرارات كل املجاالت

304
41
19
132
67
32
25
158
17
105
84
63
66
14
6
75
101
42
38
19
19
14
73
9
36
24
18
55

%11.8
%1.6
%0.7
%5.1
%2.6
%1.2
%1.0
%6.1
%0.7
%4.1
%3.3
%2.4
%2.6
%0.5
%0.2
%2.9
%3.9
%1.6
%1.5
%0.7
%0.7
%0.5
%2.8
%0.3
%1.4
%0.9
%0.7
%2.1

53
30
16
51
41
27
22
52
12
49
46
38
40
7
1
44
48
31
29
17
18
8
43
5
28
21
14
37

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

343

القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها (العربية بني يديك �أمنوذجا)
الرقم املجال

الأخالقي

39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

القيمة

العفة
العفو عند املقدرة
ال�صدق يف القول والعمل
الأمانة
احللم
احلياء
الرحمة
الوفاء بالوعود
الإيثار
القناعة
الرفق
العدل
التوا�ضع
غ�ض الب�صر
ال�صرب
املجموع

جمموع الن�سبة املئوية الرتتيب يف
التكرارات للتكرارات كل املجاالت

15
8
48
17
18
14
52
15
13
31
31
69
19
8
25
2577

%0.6
%0.3
%1.9
%0.7
%0.7
%0.5
%2.0
%0.6
%0.5
%1.2
%1.2
%2.7
%0.7
%0.3
%1.0
%100

10
3
35
13
15
9
36
11
6
25
26
42
19
4
23

يو�ض ��ح اجل ��دول رق ��م ( )1نتائج حتلي ��ل �سل�سلة كتاب العربية ب�ي�ن يديك ،حيث
يو�ضح تكرار كل قيمة فيه ون�سبتها املئوية .بلغ جمموع التكرارات الكلي ( )2577قيمة.
وت�ش�ي�ر النتائ ��ج �أن قيم ��ة "ال�ص�ل�اة " ذات الرق ��م ( )11الت ��ي تنتم ��ي �إىل املجال
(التعب ��دي) ق ��د ح�صلت على املرتب ��ة الأوىل بني القيم الإ�سالمي ��ة يف كتاب العربية بني
يدي ��ك ،حي ��ث تكررت ( )304مرة وبن�سبة بلغت  %11.8و�أم ��ا قيمة " طلب العلم" ذات
الرق ��م ( )18والت ��ي تنتم ��ي �إىل جمال (التعبدي) فق ��د جاءت يف املرتب ��ة الثانية حيث
تك ��ررت ( )158وت�شكل ما ن�سبته ()%6.1.من جمموع القيم .وجاءت قيمة احلج ذات
الرق ��م ( )14والت ��ي تنتم ��ي �إىل املجال التعب ��دي يف املرتبة الثالثة ،بتك ��رار بلغ ()132
م ��رة ،وبن�سب ��ة مقدارها ( )%5.1من جمم ��وع القيم  .كما جاءت قيم ��ة " تعظيم اهلل"
ذات الرق ��م ( )4والتي تنتمي �إىل املجال العق ��دي يف املرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )106
م ��رة  ،وبن�سبة مقدارها ( )%4.1من جمموع القيم� .أم ��ا القيم التي ح�صلت على �أدنى
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تك ��رارات؛ فهي "�إماطة الأذى عن الطري ��ق" ذات الرقم ( )25والتي تنتمي �إىل املجال
التعبدي ،حيث ح�صلت على ( )6تكرارات فقط وبن�سبة (.)%0.2
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

	 م ��ا ترتيب املج ��االت القيمية التي �شملتها القيم الإ�سالمي ��ة يف كتب تعليم اللغةالعربية لغري الناطقني بها" العربية بني يديك �أمنوذجا؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخال�ص جمموع التكرارات العام لكل
جم ��ال من املجاالت القيمية املوجودة يف اجل ��دول رقم ( ،)1وتفريغها يف جدول خا�ص؛
لإيجاد القيم الإ�سالمية وتكراراتها ون�سبها املئوية ،كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)2
جدول رقم ()2
يو�ضح ترتيب جماالت القيم الإ�سالمية الأربعة يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها:
العربية بني يديك" ورتبتها وتكرارها ون�سبها املئوية.
الرقم

.1
.2
.3
.4

املجاالت

العقدي
التعبدي
االجتماعي
الأخالقي

عدد الفقرات جمموع التكرار الن�سبة املئوية

10
17
12
15

538
1309
347
383

%20.9
%50.8
%13.5
%14.9

الرتبة

2
1
3
4

يالح ��ظ م ��ن اجلدول رق ��م( � )2أن املج ��ال التعب ��دي ،احتل املرتب ��ة الأوىل ،وكان
جمموع تكراراته ( )1309مرة ،وبن�سبة مئوية  .% 50.8.وجاء املجال العقدي يف املرتبة
الثانية ،وبلغ جمموع تكراراته ( )538مرة ،وبن�سبة مئوية ( .)%20.9ويف املرتبة الثالثة
جاء املج ��ال الأخالقي ،وبلغ جمم ��وع تكراراته ()383مرة ،وبن�سب ��ة مئوية ()%14.9.
و�أم ��ا املرتبة الرابعة والأخرية؛ فقد جاء جمال االجتماعي ،حيث بلغ جمموع التكرارات
( )347مرة ،وبن�سبة مئوية بلغت (. )%13.5
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:

	 ما مدى ت�ضمني القيم الإ�سالمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها" العربية بني يديك" �أمنوذجا؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال ق ��ام الباحث بت�صميم �شكل ميثل طبيعة منظومة القيم
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الإ�سالمي ��ة يف كتب اللغة العربية  ،وقد �أعد �ش ��كال يظهر تكرار القيم مبينا �أعلى ن�سبة،
وانتهاء ب�أدنى ن�سبة ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ()1

ميثل ال�شكل رقم ( )1منظومة القيم الإ�سالمية يف كتب اللغة العربية لغري الناطقني
بها" العربية بني يديك"
مناق�شة النتائج:

 .1مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

م ��ا القي ��م الإ�سالمية املت�ضمنة يف كت ��ب تعليم اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها "العربية بني يديك" �أمنوذجا؟
لق ��د �أظه ��رت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن قيمة " ال�صالة " ذات الرقم ()11
ج ��اءت يف املرتب ��ة الأوىل ،بتكرار بلغ ( )304م ��رة ،وبن�سبة مقداره ��ا ( . )%11.8من
جمم ��وع تكرارات القيم ،ويعتق ��د الباحث �أن ال�سبب يع ��ود �إىل �أهميتها يف حياة امل�سلم؛
فه ��ي عمود الدين ،ويجب املحافظة عليها ،ونظرا لأهميتها؛ فقد فر�ضت يف ال�سماء دون
غريه ��ا من العب ��ادات .قال الر�س ��ول -ﷺ( :العهد الذي بيننا وبينه ��م ال�صالة ،فمن
تركه ��ا فقد كفر)�( .صحيح م�سل ��م) وهي من الأمور املهمة الت ��ي ينبغي �أن يعرفها غري
الناطق بالعربية عن امل�سلمني وعباداتهم.
وج ��اءت يف املرتب ��ة الثانية قيم ��ة " طلب العلم" ذات الرق ��م ( )18والتي تنتمي �إىل
جم ��ال (التعب ��دي) بتكرار بل ��غ ( )158م ��رة  ،وبن�سبة مقداره ��ا ()%6.1.من جمموع
القي ��م .ولأهمي ��ة العلم يف الإ�سالم؛ ف� ��أول �آية نزلت على �سيدنا حمم ��د -عليه ال�سالم-
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ " (�سورة العلق  )1،فقد
كانت بحثه على القراءة ،قال تعاىل ":ا ْق َر�أْ ِب ْ
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كانت الآية الأوىل يف القر�آن التي نزلت على �سيد الب�شرية  ،حتث على العلم وطلبه بفعل
"منْ َ�س َل َك َط ِري ًقا َي ْلت َِم ُ�س ِفي ِه ِع ْل ًما َ�س َّه َل اللهَّ ُ َل ُه
الأمر(اق ��ر�أ) ،وقول النبي عليه ال�سالم َ :
َط ِري ًقا �إِلىَ الجْ َ َّن ِة " (رواه م�سلم /ريا�ض ال�صاحلني )1381فطلب العلم مهم ،وال بد من
احلث عليه ،وبه نتو�صل �إىل معرفة اهلل ،ثم التقدم العلمي يف جماالت احلياة كلها.
وه ��ذا ي�ؤكد �أهمية العل ��م لغري الناطق�ي�ن بالعربية (م�سلم �أو غ�ي�ر م�سلم) يف فهم
الإ�سالم احلقيقي والتعرف على م�صدره "القر�آن وال�سنة النبوية" يف زمن العوملة والغزو
الفكري والثقايف.
وج ��اءت يف املرتب ��ة الثالثة ،قيمة "احلج" ذات الرقم ( )14التي تنتمي �إىل املجال
التعب ��دي ،بتكرار بلغ ( )132مرة ،وبن�سبة مقدارها ( )%5.1من جمموع القيم ،واحلج
ه ��و الرك ��ن اخلام�س من �أركان الإ�س�ل�ام ،وهي العبادة التي يتوحد فيه ��ا الغني والفقري
بلبا� ��س واحد ،وموقف واحد ،اجلميع يف �صعيد واح ��د ،وزمن واحد .وعدل وم�ساواة بني
اجلمي ��ع؛ فمن الأهمية مبكان �أن يعرف غري الناطق بالعربية ،هذا احلدث ال�سنوي لدى
امل�سلمني ،وكيف يجب �أن ي�ؤثر احلج بامل�سلم عندما ينتهي هذا املو�سم العظيم.
كم ��ا ج ��اءت قيمة "تعظيم اهلل" ذات الرق ��م ( )4التي تنمي �إىل املجال العقدي
يف املرتبة الرابعة بتكرار بلغ ( )106مرة ،وبن�سبة مقدارها ( )%4.1من جمموع القيم.
وهي تعك�س ما يجب �أن يكون عليه امل�سلم يف حياته ،و�ضرورة تعظيم خالق الكون ،والتعلق
ب ��ه ،وت�سليم الأمر �إليه ،وهذا يلقي ال�ضوء للمتعلمني غ�ي�ر الناطقني بالعربية (م�سلم �أو
غري م�سلم) ب�ضرورة تعظيم اهلل ،واالنقياد لأوامره الربانية وتطبيقها.
وج ��اءت يف املرتب ��ة اخلام�س ��ة قيمة " الأم ��ر باملعروف والنهي ع ��ن املنكر" بتكرار
بل ��غ ( )105م ��رة ،وبن�سب ��ة مقداره ��ا  %4.01والأمر باملع ��روف والنهي ع ��ن املنكر من
القي ��م الإ�سالمية املهمة يف املجتم ��ع الإ�سالمي ،وبه ي�سري املجتمع نحو الكمال الأخالقي
والقيم ��ي ويبتعد عن الرزيلة واملنكرات ب�أنواعه ��ا ،وحلي بالناطقني بغري العربية معرفة
هذه القيمة ال�سامية التي ينبغي �أن تكون يف املجتمع الإ�سالمي والعربي.
و�أم ��ا بالن�سبة للقي ��م التي مل يرد االهتمام بها كثريا رغ ��م �أهميتها يف بناء املجتمع
والف ��رد ،قيمة " �إماط ��ة الأذى عن الطريق" ذات الرق ��م ( )25والتي تنتمي �إىل املجال
التعب ��دي ،حي ��ث تك ��ررت ( )6مرات ،ون�سب ��ة مقداره ��ا ( )%0.2وهي قيم ��ة مهمة يف
املجتم ��ع ،ولكن الطالب غ�ي�ر الناطق بالعربية بحاجة �إىل الرتكيز على قيم �أخرى ،ذلك
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�أن قيم ��ة �إماط ��ة الأذى ،رمبا �ألف الطالب مث ��ل ذلك يف جمتمعه؛ و�أنه ��ا �أ�صبحت قيمة
�إن�ساني ��ة عامة يف املجتمعات املتح�ض ��رة .و�أي�ضا قيمة "الإمي ��ان بالق�ضاء والقدر" ذات
الرق ��م ( )8والت ��ي تنتمي �إىل املج ��ال العقدي بتكرار بلغ (  )8م ��رات  ،ون�سبة مقدارها
( )%0.3وذلك ،لأن هذه القيمة حتتاج �إىل قيم �أخرى حتى يتم تر�سيخها يف ذهن غري
الناطقني بالعربية ،وخا�صة غري امل�سلمني منهم.
وكذل ��ك قيم ��ة "العف ��و عن ��د املق ��درة" ذات الرق ��م ( )40والتي تنتم ��ي للمجال
الأخالق ��ي؛ فقد تكررت( )8م ��رات ،وبن�سبة مقدارها ( )%0.3وهي من القيم ال�سامية
التي ينبغي �إبرازها ب�شكل وا�ضح؛ لإظهار �صورة الإ�سالم ال�سمحة للناطقني بغري العربية
من امل�سلمني وغري امل�سلمني ،وخا�صة يف هذا الزمن ،وما ي�شاع عن الإ�سالم من حمالت
ت�شوي ��ه مق�ص ��ودة؛ فحلي مبعدي امل ��واد التعليمية لغري الناطقني بالعربي ��ة الرتكيز على
ه ��ذه القيمة يف التعامل مع الآخر ،يف املعامالت الفردية وغريها يف زمن احلروب مثال.
وكذل ��ك قيمة "غ�ض الب�صر" املنتمية للمجال الأخالقي ذات الرقم ( )53حيث تكررت
( )8مرات ،ون�سبة مقدارها ( 	)%0.3وه ��ي م ��ن القي ��م املهم ��ة يف الإ�س�ل�ام والتي
ح ��ث عليها الق ��ر�آن الكرمي ،قال تعاىلُ " :ق ��ل ِّل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َني َي ُغ ُّ�ضوا ِم ��نْ �أَ ْب َ�صا ِر ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا
وج ُه � ْ�م" (�سورة النور )30 ،وهي من القيم التي تدعوا �إىل العفة والطهارة ،وحلي بث
ُف ُر َ
هذه القيمة ،والرتكيز عليها يف كتب غري الناطقني بالعربية.
 .2مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

	 م ��ا ترتيب املج ��االت القيمية التي �شملتها القيم الإ�سالمي ��ة يف كتب تعليم اللغةالعربية لغري الناطقني بها " العربية بني يديك �أمنوذجا؟
ت�ش�ي�ر النتائ ��ج التي رتبت يف جدول رق ��م  3وامل�ستخل�ص من اجل ��دول رقم (� )2أن
جم ��ال التعبدي هو املجال الأكرث من حيث الفقرات ( )17فقرة ،قد احتل املرتبة الأوىل
بتك ��رار بل ��غ ( )1309مرة ،وبن�سبة مئوي ��ة ( )% 50.8.ويعزى ذل ��ك �إىل �أن غاية وجود
ن�س ِ�إ اَّل
الإن�س ��ان يف الدني ��ا ه ��و عب ��ادة اهلل وحده  ،قال تع ��اىلَ " :و َما َخ َل ْق � ُ�ت الجْ ِ ��نَّ َو ْ ِإ
ال َ
ُون " (�سورة الذاريات.)56 ،
ِل َي ْع ُبد ِ
وج ��اء املجال العقدي يف املرتبة الثانية ،وبلغ جمموع تكراراته ( )538مرة ،وبن�سبة
مئوي ��ة ( .)%20.9وله ��ذا املجال �أهمية كب�ي�رة يف عالقة الإن�سان برب ��ه ،فالعقيدة هي
التي توثق عالقة العبد بربه ،و�أن تكون عبادة خال�صة هلل وحده ال �شريك له .وهذا مهم
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ج ��دا لغري الناطقني بالعربية يف تو�ضيح عالقة الفرد العربي امل�سلم بربه واخل�ضوع �إليه
والت�سليم هلل يف كل �أمر.
ويف املرتب ��ة الثالث ��ة ج ��اء املجال الأخالق ��ي ،وبلغ جمم ��وع تكرارات ��ه ( )383مرة،
وبن�سب ��ة مئوي ��ة ( )%14.9وه ��و من املجاالت املهم ��ة التي حتكم املجتمع ��ات الإ�سالمية
بقيمه ��ا الأخالقية ،وهي مم ��ا جاء به نب ��ي الرحمة–،عليه ال�سالم ،حيث ق ��ال �( :إِنمَّ َ ا
الَ ْخلاَ ِق) (�صحيح البخاري).
ُب ِع ْث ُت ِ ألُتمَ ِّ َم َ�صا ِل َح ْ أ
و�أم ��ا املرتب ��ة الرابعة والأخ�ي�رة؛ املجال االجتماع ��ي ،حيث بلغ جمم ��وع التكرارات
( )347م ��رة ،وبن�سبة مئوية بلغت ( .)%13.5وقد جاء وفق الرتتيب املنا�سب له بعد �أن
حتق ��ق املجال التعبدي والعقدي والأخالقي الذي يهذب القيم ،وي�أتي املجال االجتماعي
يبني عالقة النا�س مع بع�ضهم البع�ض على املحبة والإخوة والت�آلف.
 .3مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:

ت�ش�ي�ر النتائج التي تو�صل �إليها الباحث من خالل الإجاب ��ة على ال�س�ؤال الثالث �إىل
�أن املج ��ال التعب ��دي جاء يف املرتب ��ة الأوىل بن�سبة ( ،)%50.8وج ��اء املجال العقدي يف
املرتب ��ة الثانية بن�سبة مئوية بلغت ( .)%20.9ويف املرتبة الثالثة جاء املجال الأخالقي،
وبن�سب ��ة مئوية ( )%14.9و�أما املرتب ��ة الرابعة والأخرية؛ فقد ج ��اء جمال االجتماعي،
بن�سبة مئوية بلغت (.)%13.5
وق ��د �أظه ��رت النتائج تفاوتا يف الن�س ��ب املئوية بني املجاالت الأرب ��ع ،وميكن تف�سري
ذل ��ك ،بعدم اعتماد منظومة يف بناء القي ��م وتوزيعها ب�شكل منظم ،ولي�س �أدل على ذلك
التف ��اوت الكبري بالن�سب بني املجال التعبدي واملجاالت الأخ ��رى ب�شكل عام .وهذا يعني
الرتكيز على قيم بعينها على ح�ساب قيم �أخرى ذات �أهمية �أي�ضا يف تعليم اللغة العربية
لغ�ي�ر الناطقني به ��ا؛ فمثال قيم ��ة ال�صالة ،فقد ح�صل ��ت على تكرار بل ��غ ( )304مرة،
وبن�سبة ( )%11.8من القيم ،وهي مهمة جدا يف حياة الإن�سان ،وهي متثل ات�صال العبد
برب ��ه يف الي ��وم خم�س مرات ،ورغ ��م هذا؛ فهناك بع�ض القي ��م ويف نف�س املجال ح�صلت
على تكرارات قليلة رغم �أهميتها يف حياة الإن�سان ،مثل قيمة "�إماطة الأذى عن الطريق،
وال�صدقة ،والزكاة ،والطهارة" حيث بلغ تكرارها ما بني ( )6تكرارات و( )32مرة.
وج ��اء املجال العقدي يف املرتبة الثانية ،وبلغ جمموع تكراراته ( )538مرة ،وبن�سبة
مئوي ��ة ( .)%20.9وي ��رى الباحث تفاوتا يف ت�ضمني القيم رغ ��م �أهمية اجلانب العقدي
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للإن�س ��ان امل�سلم الذي ي�شكل القاع ��دة الأ�سا�سية يف معرفة اخلالق ،فمثال قيمة (تعظيم
اهلل) فق ��د تك ��ررت ( )106م ��رة ،ون�سبة مئوي ��ة ( )%4.1بينما تك ��ررت قيمة "الإميان
بالق�ض ��اء والق ��در" ( )8مرات ،بن�سب ��ة ( )%0.3والإميان بالق�ض ��اء والقدر من القيم
املهم ��ة يف حي ��اة الإن�سان يف ت�سلي ��م الأمر كل ��ه هلل ،والرتكيز عليها يعط ��ي غري الناطق
بالعربية قيمة مهمة من قيم الإميان باهلل.
ويف املرتب ��ة الثالث ��ة ج ��اء املجال الأخالق ��ي ،وبلغ جمم ��وع تكرارات ��ه ( )383مرة،
وبن�سبة مئوي ��ة ( )%14.9و�أي�ضا يوجد تفاوت متقارب يف ت�ضمني القيم ،فمثال ح�صلت
قيم ��ة (احرتام النا� ��س) على تكرار بلغ ( )73م ��رة ،وبن�سبة مئوي ��ة ( )%2.8وهي من
القي ��م املهمة يف تعام ��ل النا�س مع بع�ضه ��م البع�ض ،وتهذب وتنظ ��م �سلوكيات املجتمع،
فاال�س�ل�ام يحث عل ��ى االحرتام املتبادل؛ فال فرق بني النا� ��س �إال بالتقوى .بينما تكررت
قيم ��ة "عيادة املري� ��ض" ( )9مرات ،وبن�سب ��ة مئوية بلغت ( )%0.3رغ ��م �أهمية زيارة
املري�ض واالطمئنان عليه.
و�أم ��ا املرتب ��ة الرابع ��ة والأخ�ي�رة؛ فقد ج ��اء جم ��ال االجتماعي ،حي ��ث بلغ جمموع
التكرارات ( )347مرة ،وبن�سبة مئوية بلغت ( .)%13.5وقد جاءت قيمة (العدل) ذات
التك ��رار الأعل ��ى يف هذا املجال؛ فق ��د ح�صلت على ( )69مرة ،وبن�سب ��ة مئوية مقدارها
( )%2.7وج ��اءت �أق ��ل قيم ��ة يف هذا املجال (العف ��و عند املقدرة) و�أي�ض ��ا قيمة (غ�ض
الب�ص ��ر) بتك ��رار بلغ ( )8مرات ،وبن�سب ��ة مئوية ( )%0.3وجاء تك ��رارات بع�ض القيم
متقاربة يف هذا املجال مثال :قيمة الإيثار ( )13مرة ،واحلياء ( )14مرة ،و(العفو عند
املقدرة /والوفاء بالوعود) بنف�س التكرار( )15مرة ،والأمانة ( )17واحللم ( )18مرة،
وقيمة (التوا�ضع /والقناعة) ( )31مرة.
التو�صيات واملقرتحات:

يو�صي الباحث مبا يلي:

1 .1بناء منظومة قيمية ي�سري عليها امل�ؤلف يف �إعداد املواد التعليمية لغري الناطقني بالعربية،
ت�ضمن التوزيع العادل يف ترتيب القيم من حيث �أهميتها يف تر�سيخ املبادئ الإ�سالمية.
2 .2االهتمام بالقيم الأخالقية ال�سامية يف �إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
به ��ا ،لأهميتها يف تو�ضي ��ح �صورة الإ�سالم ال�سمحة ،قال ر�س ��ول اهلل –عليه ال�سالم
�(:إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق).
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�3 .3إجراء درا�سات مماثلة يف حمتوى كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،تركز
عل ��ى اجلانب القيمي ،ث ��م تتبعها درا�سات �أخرى تك�شف �أهمي ��ة القيم يف كتب اللغة
العربية لغري الناطقني بها من خالل تطبيقها ومدى ت�أثريها والتفاعل معها.
امل�صادر واملراجع:
�1 .1إ�سحق فرحان ،وتوفيق مرعي1984( ،م) اجتاهات املعلمني يف الأردن نحو القيم الإ�سالمية
يف جمال العقائد والعبادات واملعامالت كما حددها الإمام البيهقي ،جملة �أبحاث الريموك،
�سل�سلة العلوم الإن�سانية و االجتماعية  ،جملد  4العدد  ،2جامعة الريموك.
2 .2برهومة ،عي�سى2014( ،م) الثقافة الإ�سالمية يف مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية،
جمل ��ة العربية للناطقني بغريها ،معهد اللغ ��ة العربية بجامعة �أفريقيا العاملية ،ال�سودان،
املجلد/العدد ،ع.17
3 .3اجلالد ،ماجد زكي2007( ،م) تعليم القيم وتعلمها ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار امل�سرية.
4 .4اجلوه ��ري� ،إ�سماعيل ب ��ن حماد1974( ،م) .ال�صحاح يف اللغ ��ة والعلوم ،جتديد �صحاح
اجلوه ��ري وامل�صطلح ��ات العلمي ��ة والفنية للمجام ��ع العربي ��ة� ،إعداد ،ن ��دمي مرع�شلي
و�آخرون ،بريوت ،دار احل�ضارة العربية.
5 .5اخلطي ��ب ،حممد �أحم ��د2012(،م) القيم الأخالقية الإ�سالمي ��ة املت�ضمنة يف كتب اللغة
العربيةاملق ��ررة للحلق ��ة الثانية من املرحلة الأ�سا�سي ��ة يف الأردن ،املجلة ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية(ج�ستني) ،الريا�ض.
6 .6خياط ،حممد جميل2004( ،م) اجلامعات الإ�سالمية ،درا�سة م�سحية حتليلية تقييمية،
رابطة اجلامعات الإ�سالمية ،الطبعة الأوىل.
�7 .7سعي ��د� ،أبو طالب حممد ور�شرا�ش عبد اخلال ��ق( ،د.ت) علم الرتبية التطبيقي ،املناهج
وتكنولوجيا تدري�سها وتقوميها ،لبنان ،دار النه�ضة العربية للطباعة والن�شر.
8 .8ال�سي ��د ،مي�سون فايز2009( ،م) �أ�س�س بناء كتاب املبتدئ�ي�ن يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها كتاب امل�ستوى الأول يف املعهد الدويل يف اجلامعة الأردنية �أمنوذجا ،ر�سالة
ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
�9 .9ضياء ،زاهر(1984م) القيم يف العملية الرتبوية ،م�ؤ�س�سة اخلليج العربي ،القاهرة.
1010طعيم ��ة ،ر�ش ��دي (1987م) حتلي ��ل املحت ��وى يف العل ��وم الإن�ساني ��ة :مفهوم ��ه و�أ�س�س ��ه
وا�ستخداماته ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
1111العاجز ،ف�ؤاد علي2000( ،م) القيم وطريقة تعلمها وتعليمها ،جملة كلية الرتبية ،جامعة
عني �شم�س ،القاهرة ،املجلد الأول ،العدد .23
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1212عق ��ل ،حممود عط ��ا2006( ،م) القيم ال�سلوكية لطلبة املرحل ��ة املتو�سطة والثانوية لدول
الأع�ضاء مكتب الرتبية لدول اخلليج ،ط ،2مكتبة الرتبية لدول اخلليج.
1313العم ��رو ،عبداهلل حمم ��د1425( ،ه) �أ�سباب ظاهرة الإره ��اب يف املجتمعات الإ�سالمية،
ر�ؤية ثقافية� ،ضمن �أ�شغال امل�ؤمتر الدويل عن موقف الإ�سالم من الإرهاب ،جامعة الإمام
حممد بن �سعود ،ال�سعودية.
1414العواج ��ي ،ح�س ��ن يحيى هادي2010( ،م) تق ��ومي حمتوى كتب تعليم اللغ ��ة العربية لغري
الناطقني بها باجلامعة الإ�سالمية يف �ضوء جماالت الثقافة الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري
(غري من�شورة) جامعة طيبة ،ال�سعودية.
1515ع ��ودة� ،سند� ��س �أحم ��د (2015م) دور اخلطاب الدين ��ي يف مناهج تعليم اللغ ��ة العربية
للناطق�ي�ن بغريها  ،درا�س ��ة نظرية تطبيقية ،ر�سالة ماج�ستري (غ�ي�ر من�شورة) اجلامعة
الأردنية ،الأردن.
�1616أبو العينني ،علي(1988م) القيم الإ�سالمية والرتبوية ،مكتبة �إبراهيم حلبي ،املدينة املنورة.
1717الف ��وزان ،عبد الرحمن �إبراهيم ،و�آخرون(2014م) العربية بني يديك ،الإ�صدار الثاين،
حقوق الطبع والن�سخ والت�أليف حمفوظة لدى العربية للجميع ،ال�سعودية.
1818املان ��ع ،مان ��ع1426( ،ه) القيم ب�ي�ن الإ�سالم والغرب درا�س ��ة ت�أ�صيلي ��ة مقارنة ،الطبعة
الأوىل ،دار الف�ضيلة.
1919مدكور ،علي �أحمد2002( ،م) منهج الرتبية يف الت�صور الإ�سالمي ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
2020ابن منظور ،حممد بن مكرم1999( ،م) ل�سان العرب ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي.
2121الن ��ووي ،الإمام �أبي يحي ��ى بن �ش ��رف1991( ،م) ريا�ض ال�صاحل�ي�ن ،القاهرة ،املركز
العربي احلديث.
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الدكتور  /خريي عبد الفتاح عبد العزيز

فاعلية نظام إدارة التعلم
اإللكتروني( )D2Lفي تنمية مهارات
التعلم الفردي والتشاركي لدى
طلبة جامعة المجمعة

الدكتور /ظافر بن أحمد مصلح القرني
�أ�ستاذ املناهج وتقنيات التعليم امل�ساعد
ق�سم العلوم الرتبوية ــ كلية الرتبية بالزلفي
جامعة املجمعة
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الآيات التي انحرف اخلوارج فى ت�أويلها
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الدكتور /ظافر بن �أحمد م�صلح القرين

م�ستخل�ص الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل قيا�س فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف
تنمي ��ة مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة ،وللك�شف عن وجود
اخت�ل�اف لفاعلية النظام يف تنمية تلك املهارات تبع ًا لتغري �صفة امل�ستخدم �أما طالب �أو
ع�ض ��و هيئة تدري�س ،وتبع ًا الخت�ل�اف جن�سه من حيث كونه ذك ��ر �أو �أنثى ،واختالف نوع
الكلية التي ينتمي لها امل�ستخدم من حيث كونها كلية تخ�ص�صات علمية �أو �إن�سانية.
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ملالئمته لطبيعة الدرا�سة ومتغرياتها،
حي ��ث قام الباح ��ث ببن ��اء �أداة للدرا�سة تكونت م ��ن قائمتني رئي�ستني من مه ��ارات التعلم
الإلك�ت�روين؛ الأوىل ملهارات التعل ��م الفردي وتنق�سم �إىل ( )3حم ��اور يندرج حتتها ()45
فق ��رة ،والثاني ��ة ملهارات التعل ��م الت�شاركي وتنق�س ��م �إىل ( )3حماور ين ��درج حتتها ()26
فق ��رة ،وقد تكونت عين ��ة الدرا�سة من ( )14ع�ض ��و هيئة تدري� ��س ،و( )161طالب ًا؛ ()57
منهم ذكور ،و(� )118إناث يتوزعون على كليات اجلامعة البالغ عددها  13كلية.
وق ��د تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل جمموع ��ة من النتائ ��ج �أهمه ��ا؛ �إن فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم
الإلك�ت�روين يف تنمي ��ة مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي لدى الطلب ��ة مرتفعة حيث بلغ متو�سط
الفاعلية  3,71كما �إن فاعليته يف تنمية مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي لدى الطلبة مرتفعة
كذل ��ك حيث بلغ متو�سطه ��ا  3,48مما يدل على �أهمية توظيف الأنظم ��ة الإلكرتونية يف عمليات
التعليم والتعلم وي�ؤكد دورها الإيجابي يف حتقيق جودة التعلم مع توفري الوقت والتكلفة واجلهد.
كم ��ا تو�صلت الدرا�سة �إىل ع ��دم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف تنمية مهارات التعلم
الإلك�ت�روين الف ��ردي والت�شارك ��ي تبع ًا لتغ�ي�ر �صفة امل�ستخ ��دم �أما طال ��ب �أو ع�ضو هيئة
تدري�س� ،أو الختالف جن�سه من حيث كونه ذكر �أو �أنثى �أو اختالف نوع الكلية التي ينتمي
لها امل�ستخدم من حيث كونها كلية تخ�ص�صات علمية �أو �إن�سانية.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إج ��راء عمليات تقييم دورية وم�ستمرة لقيا�س فاعلية النظام
يف تنمي ��ة مه ��ارات التعلم املختلف ��ة لدى الطلب ��ة ،و�إج ��راء الدرا�سات املماثل ��ة لتحديد
املتطلب ��ات التكنولوجي ��ة الالزم ��ة لتطوير نظ ��ام �إدارة التعل ��م ( )D2Lيف �ضوء مهارات
التعلم الإلكرتوين الفردية والت�شاركية.
الكلم��ات املفتاحية(:التعلي ��م الإلك�ت�روين ـــ� �ـ �أنظم ��ة �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ــــ
مهارات التعلم ــــ التعلم الفردي ــــ التعلم الت�شاركي)
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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

هـ1440  حمـــــــرم، )17(  العـــــــــدد، مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية

356

الدكتور /ظافر بن �أحمد م�صلح القرين

مقدمة:

يع ��د التعليم الإلكرتوين من �أهم �سم ��ات ع�صر التكنولوجيا واملعلومات ،حيث تو�سع
جماله ووظائفه ب�صورة ملمو�سة وتنوعت املفاهيم واملميزات والتقنيات التي تندرج حتت
مظلته ،و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�ستخدم هذه التقنيات لرتفع من م�ستواها وجودة
تعليميه ��ا ،و�أ�صبح م ��ن �أ�سا�سي ��ات عمليتي التعليم والتعل ��م وجود نظم تتب ��ع امل�ؤ�س�سات
التعليمية وت�ؤدي الدور الإداري والفني يف التعلم ،وهو اجتاه ملمو�س لدى جميع اجلامعات
ال�سعودي ��ة وم ��ن بينها جامع ��ة املجمعة التي ا�ستخدم ��ت نظام �إدارة التعل ��م الإلكرتوين
والتعلي ��م عن بع ��د  D2L Desire2Learnوبد�أت حتويل كثري م ��ن املقررات الدرا�سية �إىل
مق ��ررات �إلكرتونية عربه ،بحيث مل يع ��د لعائق الزمان وامل ��كان يف التعليم تلك الأهمية
و�أ�صبح من ال�سهل معاجلته من خالل توظيف نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين.
ويعتم ��د التعلم الإلكرتوين عل ��ى حتديث ا�سرتاتيجيات التعلم ب�ش ��كل م�ستمر ودمج
�أكرث من ا�سرتاتيجية يف بيئة تعلم واحدة ،وهذا لتحقيق �أهداف التعلم ب�صورة منوذجية
وحت ��ى تتنا�سب طرائق التقدمي املختلفة للمقررات تبعا لهذه اال�سرتاتيجيات مع خمتلف
الطلبة وامل�ستفيدين من نظم التعلم.
وق ��د �أحرز ا�ستخ ��دام �أنظم ��ة �إدارة التعل ��م الإلكرتوين اهتمام� � ًا نوعي� � ًا يف العديد من
ال ��دول املتقدم ��ة والنامية على حد �س ��واء ،حيث تعني اجلامعات يف ال ��دول املتقدمة بالتو�سع
يف ا�ستخدامه ��ا ،وذلك بتطوير مقررات كاملة بوا�سطتها ،وهذا ما جعل الدول النامية ت�سعى
جاهدة للحاق بركب الدول املتقدمة يف هذا االجتاه ،وادراكا منها لأهمية تلك النظم يف رفع
م�ستوى كفاءة العملية التعليمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل( .العتيبي � ،2013،ص)45
جدير بالذك ��ر �إن جامعة املجمعة اعتمدت يف ت�صميم ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين عرب
نظامها للتعلم الإلكرتوين D2L؛ على ا�سرتاتيجية التعلم الفردي يف تلقي املعلومات و�أداء الأن�شطة
والواجبات واالختب ��ارات واملهام الف�صلية ،و�أدجمت معها ا�سرتاتيجي ��ة التعلم الت�شاركي لتعزيز
التفاعل وامل�شاركة يف اخلربات والآراء بني املتعلمني فيما بينهم وبينهم وبني �أ�ساتذة املقررات.
حي ��ث �أن ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين الفردي م ��ن �أف�ضل ا�سرتاتيجيات التعلم
كونه ��ا تتعام ��ل مع كل متعلم بح�سب قدراته و�إمكانياته يف التعل ��م ،وتوفر له بيئة تعليمية
منا�سب ��ة للتعل ��م مبفرده بحي ��ث يقوم املعل ��م بالتوجيه واال�ش ��راف على التعل ��م ومتابعة
االختبارات والتقدم لكل طالب على حده.
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كم ��ا ميكن ميكن تعري ��ف التعلم االلكرتوين الفردي ب�أنه موق ��ف تعليمي يعتمد على
تعل ��م كل طال ��ب مو�ضوعات الوحدة الدرا�سي ��ة مبفرده وفقا لقدرات ��ه الذاتية من خالل
ا�ستخ ��دام جه ��از كمبيوت ��ر �سواء باملن ��زل �أو مبعم ��ل الو�سائط باملدر�س ��ة يف غري �أوقات
تعل ��م جمموع ��ة ا�سرتاتيجية التعلم اجلماع ��ي ويتحدد دور املعل ��م يف التوجيه واملتابعة.
(بدر2014،م� ،ص)196
كم ��ا �أن التعل ��م الت�شارك ��ي الإلك�ت�روين م ��ن اال�سرتاتيجي ��ات التي �أثبت ��ت متيزها
و�أهميته ��ا كا�سرتاتيجي ��ة للتعلم الإلك�ت�روين ،وك�إحدى ا�سرتاتيجي ��ات جمموعات العمل
حي ��ث �أنها توف ��ر للم�شاركني الفر�ص ��ة يف التعلم وامل�شاركة يف م�ص ��ادر املعلومات ف�ضال
عن �إمكاني ��ة تبادل اخلربات فيما بينهم ،ويتمثل اله ��دف الأ�سا�سي للتعلم الت�شاركي يف
اكت�ساب القدرة على بناء املعرفة بطرق مبتكرة وجديدة( .واىل �،2010،ص( 57فهو من
�أف�ضل اال�سرتاتيجيات الداعمة للتعلم داخل جمموعات.
م�شكلة الدرا�سة:

تبلورت م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل املعطيات التالية:

1 .1خربة الباحث وتخ�ص�صه يف جمال تكنولوجيا التعليم ومعرفته ب�أن النظام ي�ستخدم
ا�سرتاتيجيت ��ي التعلم الإلكرتوين الفردي والتعل ��م الإلكرتوين الت�شاركي ورغبته يف
ا�ستطالع فاعلية النظام يف تنمية مهارات تعلم الطالب الفردي والت�شاركي.
2 .2الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة الت ��ي �أ�ش ��ارت �إىل �ض ��رورة االهتمام بتطوير نظ ��م �إدارة
التعلي ��م الإلك�ت�روين واالهتم ��ام بفاعليته ��ا يف تنمية امله ��ارات اخلا�صة للطلبة
ل�ضم ��ان ج ��ودة خمرج ��ات العملي ��ة التعليمي ��ة وال�شخ�صي ��ة للطلب ��ة كدرا�س ��ة
)، (Cavus,Uzunboylu,2006ودرا�سةدنيويودودج()DeNeui&Dodge,2006
،ودرا�س ��ة عب ��د اهلل (،)Abdalla,2007ودرا�س ��ة (وايل، )2010،ودرا�س ��ة
ب�شر(� ، )2011سليمان (،)2014درا�سة �صوافطة (.)2016
3 .3ع ��دم وجود درا�سات �سابقة -يف حدود علم الباحث-تناولت احلديث عن مدى
فاعلية نظام �إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي
ومهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة.
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى ما �سبق فقد جاءت ه ��ذه الدرا�سة لت�سلط ال�ضوء عل ��ى فاعلية نظام
�إدارة التعل ��م الإلكرتوين ) (D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة
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جامع ��ة املجمعة ،وميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف احلاجة اىل حتديد مدى ما فاعلية
نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين بجامعة املجمعة ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي
والت�شاركي لدى طلبة اجلامعة"؟
�أ�سئلة الدرا�سة:

�أجابت الدرا�سة احلالية على ال�س�ؤال الرئي�س التايل :

"ما فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي
والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة"؟ وتتفرع منه الأ�سئلة التالية:
1 .1م ��ا فاعلي ��ة نظ ��ام �إدارة التعل ��م الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم
الفردي لدى طلبة جامعة املجمعة؟
2 .2م ��ا فاعلي ��ة نظ ��ام �إدارة التعل ��م الإلك�ت�روين ()D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم
الت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة؟
م ��ا م ��دى اختالف فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مهارات
التعل ��م الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة باختالف �صفة امل�ستخدم للنظام
(طالب – ع�ضو هيئة تدري�س)؟
م ��ا م ��دى اختالف فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مهارات
التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة باختالف النوع (ذكور�-إناث)؟
ما مدى اختالف فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم
الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة باختالف نوع الكلية (علمية�-إن�سانية)؟
�أهمية الدرا�سة:

�أبرزت الدرا�سة احلالية �أهميتها يف العنا�صر التالية:

1 .1تتمح ��ور هذه الدرا�سة حول مو�ض ��وع الربط بني نظ ��م �إدارة التعلم الإلكرتوين
كمعطي ��ات تكنولوجية ،وتنمي ��ة املهارات العقلي ��ة واملعرفي ��ة واالجتماعية لدى
الطلب ��ة امل�ستخدم�ي�ن للنظ ��ام كمتطلب ��ات مهم ��ة ينبغ ��ي توافره ��ا يف الأنظمة
التعليمي ��ة لتحقي ��ق �أعلى درج ��ات الكف ��اءة التعليمية التعلمية ولإع ��داد الطلبة
وت�أهيلهم ل�سوق العمل والتناف�سية بال�صورة امل�أمولة.
2 .2تهتم هذه الدرا�سة بتق�صي �أثر نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lعلى مهارات
كل من التعلم الإلكرتوين الفردي والت�شاركي ومعرفة حجمه على كل نوع.
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3 .3الك�شف عن اجلوانب الإيجابية لنظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية
مهارات التعلم الإلكرتوين.
4 .4الك�شف عن اجلوانب التي يخفق فيها نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lعن
تنمية مهارات التعلم الإلكرتوين.
5 .5تعت�ب�ر ه ��ذه الدرا�سة الأوىل ـــ يف ح ��دود علم الباحث ــ الت ��ي تبحث عن فاعلية
نظام �إدارة التعلم D2Lيف تنمية مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي والت�شاركي
لدى طلبة جامعة املجمعة.
6 .6م ��ا يتوقع �أن تك�شف عنه الدرا�سة من نتائ ��ج ميكن �أن ت�سهم يف �إفادة م�صممي
نظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين وامل�شرفني عليه بعم ��ادة التعليم الإلكرتوين يف
حت�س�ي�ن الطرائق واملمار�سات امل�ؤثرة يف تنمي ��ة املهارات العقلية كافة ومهارات
التعل ��م الإلكرتوين الفردي والت�شاركي خا�صة ،مب ��ا ي�ساعد على تطوير النظام
وا�ستخدامه.
�أهداف الدرا�سة:

حتددت �أهداف الدرا�سة احلالية يف النقاط التالية:

1 .1التع ��رف على فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مهارات
التعلم الفردي لدى طلبة جامعة املجمعة.
2 .2التع ��رف على فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مهارات
التعلم الت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة.
3 .3حتديد �أوج ��ه اختالف فاعلية نظام �إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية
مهارات التعل ��م الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامع ��ة املجمعة باختالف �صفة
امل�ستخدم (طالب – ع�ضو هيئة تدري�س).
4 .4حتديد �أوج ��ه اختالف فاعلية نظام �إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية
مهارات التعل ��م الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامع ��ة املجمعة باختالف النوع
(ذكور�-إناث).
5 .5حتديد �أوج ��ه اختالف فاعلية نظام �إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية
مهارات التعلم (الفردي – الت�شاركي) لدى طلبة جامعة املجمعة باختالف نوع
الكلية (علمية�-إن�سانية).
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الإطار النظري

ين ��درج الإط ��ار النظري له ��ذه الدرا�سة حتت ثالثة حم ��اور رئي�سة؛ كم ��ا يت�ضح يف
ال�سياق التايل:
املحور الأول /التعليم الإلكرتوين
تعريف التعليم الإلكرتوين:

يع ��رف التعلم الإلكرتوين ب�أنه "طريقة للتعلي ��م با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة
م ��ن حا�س ��ب و�شبكات وو�سائط ��ه املتعددة من �ص ��وت ،و�صورة ور�سوم ��ات و�آليات بحث،
ومكتبات الكرتونية ،وكذلك بوابات الإنرتنت �سواء كان عن بعد �أو يف الف�صل الدرا�سي،
واملق�ص ��ود هو ا�ستخدام التقنية بجميع �أنواعها يف اي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�صر وقت
و�أقل جهد و�أكرب فائدة"( .املو�سى 2008،م� ،ص)200
كما يعد التعلم الإلكرتوين تطور ًا مهم ًا ا�ستفاد من تقنيات احلا�سب الآيل والربجميات
واالت�صاالت واملعلومات ،ليتم توظيفها يف عملية التعليم والتعلم ،حيث �أ�صبح �أحد البدائل
املهم ��ة يف ن�ش ��ر التعليم �سواء املتزام ��ن �أو غري املتزامن ،فتجاوز عقب ��ات الزمان واملكان،
واتاح للمعلم خربات فعالة ترثي التعلم وتطور التدري�س( .ب�شر 2011،م� ،ص)215
وللبيئة التعليمية يف التعليم الإلكرتوين مميزات عدة ت�ؤكد فاعليتها حيث �أنها:

•بيئة مق�صودة ومنظمة وا�ضحة الأهداف.
•بيئة تعاونية يتحول املتعلمون فيها �إىل جمموعات تعلم �صغرية.
•بيئة ن�شطة ،املتعلمون م�شاركني يف اعمال خمتلفة ،م�س�ؤولون عن نتائجهم.
•بيئة بنائية ،بحيث ت�سمح ب�إدخال الأفكار اجلديدة على املعرفة ال�سابقة.
•بيئ ��ة حتاكي البيئة احلقيقية ،فالربجميات الت ��ي ُتعر�ض من خاللها متكن من
فهم الواقع( .الغزو2004،م� ،ص.)157

�أنواع ونظم التعليم الإلكرتوين:

ميكن ت�صنيف �أنواع ونظم التعليم الإلكرتوين �إىل:

1 .1نظ ��م تعلي ��م �إلك�ت�روين تعتمد عل ��ى امكاني ��ات الكمبيوتر فقط م ��ن برجميات
وو�سائط متعددة� ،أي دون االعتماد على الإنرتنت.
2 .2نظ ��م تعلي ��م �إلك�ت�روين تعتمد عل ��ى خدم ��ات �شبك ��ة الإنرتن ��ت �أو الإنرتانت �أو
االك�سرتانت.
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3 .3نظم تعليم �إلكرتوين تعتمد على التكنولوجيا الإلكرتونية كالتلفزيون ،والفيديو،
وال�شرائط ال�سمعية ،وم�شغالت الأقرا�ص ،وغريها( .طلبة2009،م)
وميكن ت�صنيف التعلم الإلكرتوين عرب ال�شبكات �إىل نوعني هما:
1 .1التعلي��م املتزام��ن ( :)synchronousحي ��ث يتلق ��ى املتعل ��م املحت ��وى التعليمي

بالتزامن عرب الو�سائط الإلكرتونية مثل املحادثة الفورية� ،أو تلقي الدرو�س من
خالل ما ي�سمى بال�صفوف االفرتا�ضية.
2 .2التعلي��م غري املتزام��ن ( :)Asynchronousحيث يدر�س املتعلم املحتوى الدرا�سي
وفق برنامج درا�سي خمطط ،ينتقي فيه الأوقات والأماكن التي تتنا�سب مع ظروفه،
ع ��ن طريق توظيف بع�ض �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين ،مثل الربيد الإلكرتوين ،مثل
الربيد ال�صوتي ،لوحات النقا�ش الإلكرتوين( .عتمان2006،م� ،ص)15
جدي ��ر بالذك ��ر �أن التعلم الإلكرتوين يتطلب وجود نظ ��ام لإدارة املحتوى التعليمي
يوفر االت�صال بني جميع �أطراف املنظومة الرتبوية  ،حيث �أ�ضحت الإدارة مورد ًا من اهم
موارد املجتمع يف الع�صر احلديث  ،بل �أ�صبحت االدارة نقطة حتول يف حياة املجتمعات ،
ولذا تعد �أنظمة �إدارة املحتوى التعليمي من �أهم مكونات التعلم الإلكرتوين فهي منظومة
متكامل ��ة م�سئولة عن �إدارة العملية التعليمية الإلكرتونية عرب ال�شبكة العاملية للمعلومات
"الإنرتنت " �أو ال�شبكة املحلية وهذه املنظومة تت�ضمن القبول والت�سجيل  ،والت�سجيل يف
املق ��ررات  ،والواجبات  ،ومتابعة تعلم الطالب ،واال�شراف عل ��ى �أدوات التعلم التزامني
وغري التزامني واالختبارات وا�ستخراج ال�شهادات ( .عثمان 2009،م� ،ص)3
املحور الثاين�/أنظمة �إدارة التعليم الإلكرتوين

مفهوم �أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين ):(LMS

وج ��د الباحث اتفاق حول وجود ف ��روق بني نظام �إدارة التعلم ونظ ��ام �إدارة املحتوى
التعليم ��ي حيث �أن �أنظمة �إدارة التعلم ال تركز كث�ي� ً
را على املحتوى ال من حيث تكوينه وال
من حيث �إعادة ا�ستخدامه وال من حيث تطوير املحتوى فهي �صممت ا�سا�سا للم�ساعدة يف
ادارة ومتابعة وتقومي التعلم وجميع �أن�شطته يف امل�ؤ�س�سة التعليمية �أما نظم �إدارة املحتوى
التعليم ��ي فهي تركز على املحت ��وى التعليمي من خالل دعم امل�ؤلفني وامل�صممني وخمت�ص
امل ��واد وذلك من خالل و�ضع م�ستودع يحوي العنا�صر التعليمية كما متكن من ن�شر وادارة
املحتوى التعليمي من قبل املعلمني ومطوري املحتوى ومع ذلك فهما يعمالن ب�شكل تكاملي

362

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

الدكتور /ظافر بن �أحمد م�صلح القرين

لدعم عملية التعلم الإلكرتوين وال يجوز ف�صل احدهما عن االخر عند التطبيق .وتعد تلك
النظم مكمل ��ة لبع�ضها البع�ض فنظم ادارة املحتوى التعليمية مبثابة مظلة تغطي كال من
نظم ادارة التعلم ونظم ادارة املحتوى( .على ،و�آخرون 2009،م� ،ص)11
فتع ��رف ب�أنها نظ ��ام الك�ت�روين لإدارة وتوثي ��ق وتتب ��ع والإبالغ عن �س�ي�ر املقررات
الدرا�سي ��ة �أو الربامج التدريبية ،والطالب او املتدربني وتوفري امكانية التعليم والتدريب
التع ��اوين ،و�إتاحـة امل�شاركة والتوا�صل ب�ي�ن امل�ستخدمني والأ�ستاذ او املدرب و�إدارة كامل
العملية التعليمية الكرتوني ًا( .ال�سلوم 2011،م� ،ص)114
وي�ضاف ايل ذلك �أن ��ه برنامج م�صمم للم�ساعدة يف �إدارة ومتابعة وتقييم التدريب
والتعليم امل�ستمر وجميع �أن�شطة التعلم يف املن�ش�آت�( .سليمان2014،م� ،ص)141
وميك ��ن تناولها م ��ن حيث �أنها نظ ��ام متكامل يخل ��ق بيئة تعليمي ��ة تفاعلية تتيح يف
املحتوى الإلكرتوين وعر�ضه على املتعلمني ب�شكل �أكرث جاذبية مما �سهل العملية التعليمية
ويجعلها �أكرث انت�شارا( .عبد الوهاب 2015،م� ،ص)50
وق ��د تعددت تعريفات �أنظم ��ة ادارة التعلم الإلكرتوين فقد عرف ��ت ب�أنها جمموعة
م ��ن الربامج احلا�سوبي ��ة التي متكن املعلم م ��ن �إدارة تعلم طلبت ��ه �إلكرتونيا عرب �شبكة
الإنرتنت �أو ال�شبكة املحلي ��ة ،وتعمل كم�ساند ومعزز للعملية التعليمية ،حيث متكن املعلم
م ��ن تخزين املواد التعليمية بجميع �أ�شكالها ،كما �أنها حتتوي على غرف للحوار وحافظة
لأعمال الطلبة ،وغريها من اخلدمات الإلكرتونية الداعمة للعملية التعليمية�( .صوافطة
2016،م� ،ص)307
ويج ��ب الإ�ش ��ارة �إىل فعالي ��ة ا�ستخ ��دام نظ ��م �إدارة التعل ��م والأدوات التعاوني ��ة يف
التدري�س عرب الويب� ،إال �أن ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم يكون �أكرث كفاءة وفعالية �إذا مت
دعم ��ه ب�أداة تعلم تعاونية ،و�أظهرت جناح ل�صاح مقرر لغات الربجمة يف حتقيق �أهدافه
عرب نظام �إدارة التعلم و�أداة التعلم التعاونية(Cavus, Uzunboylu,2006) .
وظائف نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين:

يعترب من �أهم وظائف نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين ما يلي:

•ت�سجي ��ل و�إعداد ج ��داول املتعلمني يف املق ��ررات املبا�شرة عل ��ى الإنرتنت وغري
املبا�شرة.
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•حفظ ملفات بيانات املتعلمني.
•طرح املقررات الإلكرتونية.
•متابعة تقدم املتعلم يف املقرر.
•�إدارة التعلم ال�صفي.
•تزويد �إداريني التعلم ب�إمكانات �إدارة م�صادره ،مبا يف ذلك املختربات والف�صول
(�إدارة امل�صادر)
•دعم تعاون املتعلمني.
•ا�ستخ ��دام بيانات الكفاءة الوظيفي ��ة لتعرف م�سارات التطوي ��ر املهني وتطوير
الأداء (حتليل الثغرات املهارية)
•و�ضع �أ�سئلة االمتحانات و�إدارتها.
•تقدمي تقرير عن نتائج الأداء باالمتحانات.
•تقدمي ال�شهادات.
•الرب ��ط الداخل ��ي بني الف�ص ��ول االفرتا�ضي ��ة ،و�أنظم ��ة �إدارة حمت ��وى التعلم،
والتطبيقات امل�ؤ�س�سية( .اخلان2005،م� ،ص)210
مميزات �أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين:

رغ ��م وج ��ود الكثري م ��ن �أنظم ��ة �إدارة التعلم الإلك�ت�روين و�أنواعها ف� ��إن لكل نظام
مميزات خا�صة به ،ولكن ميكن �إيجاز املميزات ب�شكل عام كما يلي:
•�سهولة تن�صيب النظام والتعامل مع مفرداته وتتبعه.
•توفري بيئة تفاعلية ومهام خمتلفة موجهة للمدر�س والطالب.
•القدرة على التطور ومالئمة املتطلبات املعرفية والتقنية احلديثة.
•االحت ��واء على وحدات ن�شاط داعمة للعملي ��ة التعليمية مثل املنتديات وامل�صادر
واالختبارات.
•ق ��درة النظ ��ام على التعامل م ��ع �شريحة وا�سعة م ��ن �أدوات التعل ��م الإلكرتوين
والو�سائط املتعددة.
•�سهولة حتميل امللفات وترابطها مع الربجميات امل�ساعدة التي تعمل مع �شبكات الإنرتنت.
•وجود قوالب جاهزة معدة م�سبقا لال�ستخدام ومتنوعة ال�شكل العلمي وال�شكل املعريف.
•توف�ي�ر البني ��ة الربجمي ��ة ال�سليمة لعر�ض املق ��ررات الإلكرتوني ��ة �ضمن مناذج
متعددة وخمتلفة( .القوا�سمي2011 ،م� ،ص)67
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مكونات �أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين:

يتكون نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين من عدد من املكون ��ات كــ :القبول والت�سجيل،
املقررات الدرا�سية ،اجلداول الدرا�سية� ،سجالت احل�ضور والغياب� ،إدارة تقدمي وعر�ض
املحتوى عل ��ى الطالب ،منتديات النقا�ش التعليمية ،الربي ��د الإلكرتوين ،خدمات �أولياء
الأم ��ور ،معلومات عن الإداريني واملعلمني ،الواجبات الإلكرتونية و�إدارة عمليات �إر�سالها
م ��ن و�إىل الطالب ،االختبارات الإلكرتونية و�إدارتها ،املتابعة الإلكرتونية� ،إدارة عمليات
ر�ص ��د الدرجات و�إ�صدار ال�شه ��ادات( .احلربي�� � ،2006،ص�( ،)62-59سامل2004،م،
�ص( ،)306-302املو�سى واملبارك2005 ،م� ،ص)274
�أنواع نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين:

· �أنظمة ادارة التعلم الإلكرتوين مفتوحة امل�صدر:

وه ��ذه النظ ��م ت�شتمل على معظم خ�صائ�ص النظ ��م التجارية �إ�ضافة �إىل كونها
جماني ��ة ،ومفتوحة امل�صدر الرباجم ��ي بحيث ميكن تطويرها واال�ضاف ��ة عليها من قبل
الأخري ��ن ومن �أمثلته ��ا ( ،)Moodel-Sakaiوجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن املق�صود بربنامج
جم ��اين مفتوح امل�صدر هو عدم وج ��ود ر�سوم على حتميله من االنرتنت وا�ستخدامه ،مع
�إمكانية تعديله برجميا ليخدم �أهدافك ،ولكن خدمات الدعم الفني وال�صيانة والتدريب
حتتاج �إىل ميزانية وقد تكون مكلفة�( .سياف ،والقحطاين2014،م� ،ص)13
نظـــام مــوودل (:)Moodle

نظام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين موودل ( )Moodleهو اخت�صار جلملة (Modular
 ،)Object Oriented Learning Environmentويدعم  45لغة ،من بينها اللغة العربية.

فه ��و يعترب �أح ��د �أدوات التعلم الإلكرتوين وهو عبارة ع ��ن برنامج ي�ساعد يف تطوير
البيئة التعليمية ،وقد ا�ستخدم يف تدريب طالب تكنولوجيا التعليم على اكت�ساب مهارات
الت�صمي ��م الثالثي الأبعاد ،ويتم التوا�صل من خالله ب�ي�ن الطالب واملعلم بطرق تفاعلية
�شيقة يف عر�ض املحتوى التعليمي( .عا�شور2009،م� ،ص)62
ويعرف ب�أنه برنامج متكامل م�س�ؤول عن �إدارة العملية التعليمية الإلكرتونية تبنته وزارة
التعليم العايل امل�صرية ي�ضم العديد من الوظائف متمثلة يف اختبارات ومنتدى وغرف حوار
واختبارات وا�ستبانات وف�صول افرتا�ضية وغريها( .عبد الوهاب2015،م� ،ص)50
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وتتلخ�ص خ�صائ�ص نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )Moodleيف �أنه:

•نظام مفتوح امل�صدر ال يهدف للربح متوفر ب  45لغة برجمية.
•قابل للتطوير من قبل املطورين الأخرين.
•�سهولة اال�ستخدام للمتعلمني واملعلمني.
•وجود ميزة �إن�شاء االختبارات الذاتية.
•وجود ميزة عر�ض املقررات الإلكرتونية ب�أكرث من �صيغة.
•توافر جميع و�سائل االت�صال باملتعلمني.
•مدعم ملعيار �سكورم (( .)SCORMعبد الوهاب2015،م� ،ص)67

ومن املعروف ب�أن �أنظمة التعلم املفتوحة امل�صدر كغريها من الأنظمة لها عيوب من �أبرزها:

•م�ست ��وى الن�ض ��ج واالكتم ��ال :فطبيع ��ة النظ ��م املفتوح ��ة جتعلها غ�ي�ر مكتملة
املوا�صفات واخلدمات فمجتمع هذا النظام يف عملية متوا�صلة لتطويره و�إكمال
خ�صائ�صه واكت�شاف عيوبه لإ�صالحها.
•قل ��ة درا�س ��ات اال�ستخدام حي ��ث ال توجد درا�س ��ات كافية من حي ��ث ا�ستخدام
النظام يف من�ش�آت �أخرى والنق�ص يف توفر وثائق النظم.
•عدم توفر �أدلة ا�ستخدام كاملة وموثقة�( .سليمان 2014،م� ،ص)144

�أنظمة ادارة التعلم الإلكرتوين مغلقة امل�صدر:

وتعرف بـ�أنها �أنظمة يتم تطويرها وامتالكها والتحكم بها ل�صالح جهة خ�صو�صية
وهو عك�س النظام املفتوح ،فالنظام املغلق يعني �أن �شركة واحدة �أو جمموعة �صغرية من
ال�شركات تتحكم بكل ا�ستخدامات التقنية.
وم ��ن �أب ��رز مي ��زات نظام التعل ��م املغلق� :إن ك ��ود امل�صادر عادة م ��ا يعترب مبثابة
الأ�س ��رار التجارية لل�شركة و�إجراء التعديالت عل ��ى الربامج من ناحية التقنية لأغرا�ض
عملية يكون ملك خا�ص لها�( .سليمان 2014،م� ،ص)144
�أما عيوب �أنظمة التعلم الإلكرتونية مغلقة امل�صدر فتنح�صر يف� :إنه مقيد؛ حيث
يت ��م التعديل عليه م ��ن قبل ال�شركات ولي� ��س الأفراد ،كما �إنه مكل ��ف جتاري ًا على عك�س
الأنظمة املفتوحة امل�صدر املجانية�( .سليمان 2014،م� ،ص)144
وم ��ن امثلة ه ��ذه الأنظم ��ة املغلق ��ة Ecollege-learning space-Blackboard(:
-تدار�س –زدين) ويعد نظام البالك بورد ) (Blackboardمن �أ�شهرها.
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نظام �إدارة التعلم Blackboard

يعد هذا النظام هو من �أكرث الأنظمة التي ت�ستخدمها اجلامعات لأنه يقدم خدمات
متعددة ،وهو كذلك من الأنظمة �أكرث امانا وانت�شارا ،وهو متوافر بعدة لغات كالإجنليزية
والعربية والإ�سبانية والإيطالية والفرن�سية.
ومن �أهم مميزاته� :سهولة اال�ستخدام ،وتوفري �أكرث من طريقة للتوا�صل مع املتعلمني
امل�سجل�ي�ن به ،ودعمه لأكرث من لغة ،و�إمكانية عر�ض املحتوى التعليمي ب�أكرث من طريقة،
ودرجة الأمان والدعم الفنية العالية( .عبد الوهاب2015،م� ،ص)65
وهو ما يتفق مع ما ت�ؤكده درا�سة عبد اهلل ( )Abdalla,2007من �أن �سهولة ا�ستخدام
نظام بالك بورد وفوائده التكنولوجية �أثرت ب�شكل �إيجابي على االجتاهات نحو ما يوفره
م ��ن بيئة تعليمية ل ��دى الطلبة الذي ��ن در�سوا بع�ض املق ��ررات با�ستخدام ه ��ذا النظام،
ودرا�سة دنيوي ودودج ( )DeNeui& Dodge, 2006التي �شارت �إىل وجود عالقة �إيجابية
ب�ي�ن التح�صي ��ل الدرا�سي للطلبة وعدد زياراتهم لنظام بالك ب ��رود وا�ستخدام �أيقونات
املقرر الدرا�سي الإلكرتوين.
نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين(:)D2L

من �إ�صدارات من�صات التعلم الإلكرتوين التابعة ل�شركة ( ،)Desire2Learnوهو نظام
�إدارة التعلم الإلكرتوين املعتمد بجامعة املجمعة باململكة العربية ال�سعودية ،وي�صنف �ضمن
�أنظم ��ة �إدارة التعل ��م واملحتوى مغلقة امل�صدر ،حيث �أنه ال ميك ��ن ا�ستخدامه والو�صول �إليه
�إال من قبل الأ�شخا�ص الذين ميتلكون رقم م�ستخدم وكلمة مرور من املنت�سبني للجامعة.
وقد �صمم النظام على �أ�س�س تعليمية لي�ساعد �أ�ستاذ املقرر على توفري بيئة تعليمية
�إلكرتونية ،ويتفق النظام مع املعيار العاملي لت�صميم املقررات الإلكرتونية (.)QM
ومن النوافذ الرئي�سة يف نظام التعلم الإلكرتوين (:)D2L

– جملد الت�سليم.
 املحتوى - .املناق�شات.– امل�ستودع العليمي.
 االختبارات – .الدرجات.– زمالء الف�صل( .ال�صعيدي2016،م� ،ص)69
 الأخبار – .املجموع.ومن �أهم ميزات نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين (� )D2Lإنه:

•يت�ضمن العديد من املقررات التعليمية.
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•يوفر م�ساحات تخزينية لالحتفاظ باملقرر.
•يوفر غرف وف�صول تعليمية افرتا�ضية.
•يوف ��ر �أدوات توا�ص ��ل جماعي ��ة ب�ي�ن الط�ل�اب وبع�ضه ��م وفردية ب�ي�ن الطالب
و�أ�ساتذتهم.
•يوفر طرق لقيا�س الأهداف التعليمية مثل االختبارات والواجبات والأن�شطة.
•يوفر �أدوات لر�صد تفاعالت الطالب وح�ضورهم للف�صول االفرتا�ضية.
•يوف ��ر اخل�صو�صي ��ة والفردي ��ة يف �سري التعلم مب ��ا يتنا�سب مع ق ��درات الطالب
وا�ستعداداته مما يرفع م�ستوى حت�صيله.
•يتميز ب�سهولة الو�صول واالت�صال.
•يوفر تغذية راجعة �سريعة وم�ستمرة.
وي�ضاف �إىل ما �سبق ب�أنه نظام �إلكرتوين يعمل على �إك�ساب الطالب املهارات واملمار�سات
التعليمي ��ة من خالل ا�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�ص ��االت وو�سائطها املتعددة والتفاعل
الن�ش ��ط مع املحت ��وى وع�ضو هيئة التدري�س والط�ل�اب ب�صورة متزامن ��ة �أو غري متزامنة يف
الوقت واملكان وال�سرعة املالئمة لكل الأطراف( .ال�صعيدي2016،م� ،ص)68
ومن الدرا�سات التي اجته ��ت اىل �أنظمة التعلم الإلكرتوين املختلفة باختالف �أنواعها
درا�سة ال�سلوم (2010م) االجتاه الإيجابي للتعامل مع نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين وحددت
نظ ��ام "ج�سور "ملعرفة اجتاهات طالب كلية �إدارة الأعم ��ال بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
نحو التعليم الإلكرتوين ب�ش ��كل عام ،ومعرفة اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام نظام ج�سور للتعلم
الإلكرتوين كنظام للتعلم الإلكرتوين ب�شكل خا�ص .وقد �أجريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية
من طالب مرحلة البكالوريو�س واملاج�ستري يف كلية �إدارة الأعمال ،وذلك با�ستخدام امل�سح
امليداين واال�ستق�صائي للتعرف على هذه االجتاهات .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اجتاه
�إيجابي ،ورغبة لدى طالب اجلامعة نحو تطبيق التعليم الإلكرتوين.
وه ��و م ��ا تتفق معه درا�سة ب�ش ��ر(2011م) التي ت�شري �إىل وج ��ود اجتاهات ايجابية
ل ��دى �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س باجلامعات ال�سعودية نح ��و ا�ستخدام نظ ��ام ادارة التعلم
الإلك�ت�روين ج�س ��ور ب�شكل عام ،و�أ�شار �إىل �أن �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س الذين ي�ستخدمون
نظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ج�سور لديهم الوع ��ي الكايف ب�أهمي ��ة التعلم الإلكرتوين
و�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�س.
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ونمن �أبرز الدرا�سات الأجنبية يف هذا املجال درا�سة ا�ستطالعية قام بها�(Heirds
)field et al.2011حي ��ث �أكدت على فاعلية نظام ب�ل�اك بورد يف التعلم اجلامعي ،والتي
هدف ��ت �إىل معرفة مدى فاعلية وجدوى ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين البالك
بورد يف التعليم العايل وبخا�صة يف جامعة  Queensland University of Technologyيف
ا�سرتاليا للطالب والطالبات ،ومدى ت�أثريها على العملية التعليمية ،كما هدفت الدرا�سة
�إىل معرفة الفرق بني ا�ستخدام نظام البالك بورد يف التعليم والطرق التقليدية بالن�سبة
للمتعلمني ،وخا�صة يف برامج التعليم عن ُبعد التي تقدمها اجلامعة ،كما هدفت الدرا�سة
�إىل املقارنة بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومعرفة �أكرثهم �إيجابية نحو ا�ستخدام
نظ ��ام البالك بورد ،وقام الباحثون بت�صمي ��م ا�ستبانة مت توزيعها على عينة من �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س وطالب اجلامعة نح ��و ا�ستخدام نظ ��ام البالك ب ��ورد  ،و�أظهرت نتائج
الدرا�س ��ة �أن نظام البالك بورد يجع ��ل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري� ��س واملادة العلمية
التي يتم تدري�سها �أكرث فاعلية من خالل ا�ستخدام هذا النظام.
كم ��ا جاءت درا�سة العم ��رو (2012م) معززة لفاعلية نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين
وبالأخ�ص نظام بالك بورد يف التعلم الإلكرتوين ،حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة
واقع ا�ستخدام طالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم تقنيات التعليم لنظام �إدارة التعلم
البالك بورد ) (Blackboardحيث ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ملالئمته لأهداف
الدرا�سة ،وعينة الدرا�سة اختريت ق�صديا ملجتمع �شمل  20طالبة و19ع�ضو هيئة تدري�س
يف الق�س ��م الن�س ��وي من تخ�ص�ص تقني ��ات التعليم .وقد كانت �أهم نتائ ��ج هذه الدرا�سة
�أن �أه ��م �إيجابي ��ات النظ ��ام هو �أن خا�صية مكون ��ات النظام مفي ��دة يف التوا�صل مبرونة
وفاعلي ��ة حيث جاءت بدرجة �أوافق ب�شدة� ،أما عي ��وب النظام من وجهة نظر الطالبات،
فه ��ي عدم متابعة بع� ��ض الأ�ساتذة ملوقع املق ��رر ،وحاجته �إىل وقت طوي ��ل للمتابعة .كما
�أظه ��رت الدرا�س ��ة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن ا�ستجابات عينة الدرا�سة
م ��ن �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س نحو ا�ستخ ��دام نظام البالك بورد( تع ��زى ملتغريي الدرجة
العلمية والدورات التدريبية.
وق ��د �أجرى �سليم ��ان (2014م) درا�سة جتريبي ��ة هدفت �إىل تدري ��ب �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة طيبة على ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم واملحتوى الإلكرتوين " ج�سور"
والوع ��ي املعلومات ��ي به ،ومعرف ��ة فاعليته يف تنمية مه ��ارات التعلم الإلك�ت�روين ووعيهم
املعلومات ��ي ،والت ��ي �أك ��دت نتائجه ��ا اىل فاعلية نظ ��ام ادارة التعلم " ج�س ��ور" يف تنمية
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التح�صي ��ل املع ��ريف للجوان ��ب املعرفية مله ��ارات التعلم الإلك�ت�روين لالزم ��ة ال�ستخدام
النظ ��ام وتنمية االداء العمل ��ي ملهارات التعل ��م الإلكرتوين لالزم ��ة ال�ستخدامه ،وتنمية
الوعي املعلوماتي باملفاهيم املرتبطة با�ستخدامه.
ويف نف� ��س ال�سياق قام عبد الوه ��اب (2015م) بدرا�سة هدف ��ت �إىل �إعداد برنامج
مق�ت�رح يف ا�ستخدام نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين موودل وقيا� ��س �أثره على التح�صيل
والق ��درة على الإجناز لدى طالب التعلم التج ��اري بكلية الرتبية ب�سوهاج ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي والتجريبي حلقيق �أهداف الدرا�سة ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل
وج ��ود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لأدوات
الدرا�سة ل�صالح التطبيق البعدي ،مما ي�ؤكد فاعلية الربنامج املقرتح يف ا�ستخدام نظام
�إدارة التعلم موودل يف التدري�س.
�إ�ضاف ��ة �إىل ما �سبق من درا�سات �أكدت على فاعلية نظام بالك بورد جاءت درا�سة
�صوافط ��ة (2016م) الهادف ��ة �إىل ا�ستق�ص ��اء فعالي ��ة التعلم املدمج القائ ��م على نظام
ادارة التعل ��م الإلك�ت�روين (ب�ل�اك بورد) يف تنمي ��ة االجتاهات نحو الفيزي ��اء لدى طلبة
الكليات ال�صحية بجامعة امللك �سعود  ،حيث در�س الطالب املحتوى داخل غرفة ال�صف
( )Offlineبطريق ��ة ال�شرح واملحا�ضرة والربجميات املرفوعة على نظام ( بالك بورد)
و�أع ��اد �أفراد العينة درا�سة هذا املحتوى عن بعد من خالل نظام (،)Onlineم�ؤكدة على
فعالي ��ة التعلم املدمج القائم عل ��ى نظام بالك برود يف تنمية اجتاهات افراد العينة نحو
درا�س ��ة الفيزي ��اء  ،وارتفاع متو�سط درجاتهم يف االختب ��ار البعدي عن القبلي يرجع �إىل
ا�ستخدام نظام ( )Onlineيف التعلم عن بعد.
وقد �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة لأنظمة التعلم الإلكرتوين تبني �أغلب اجلامعات التعلم
الإلك�ت�روين واال�ستعانة بنظ ��م �إدارة التعلم الإلكرتوين املتعددة منه ��ا مفتوحة امل�صدر مثل
نظام �إدارة التعلم موودل كما يف درا�سة عبد الوهاب ( ،)2015ومغلقة امل�صدر مثل البالك
بورد كما يف درا�سة  ، Heirdsfield, etal,2011ودرا�سة �صوافطة ( ،)2016والعمرو(،)2012
ومنه ��ا م ��ا اخت�ص بنظ ��ام مثل برنام ��ج ج�سور كم ��ا يف درا�س ��ة ال�سل ��وم (،)2010ودرا�سة
ب�شر(، )2011و�سليمان ( ،)2014وت�أتي هذه الدرا�سة لتتناول نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين
مغل ��ق امل�صدر ( ، )D2Lوت�سعى جاهدة �إىل اكت�ش ��اف جوانب القوة وال�ضعف يف النظام من
حيث ت�أثريه على تنمية مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي والت�شاركي.
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املحور الثالث /مهارات التعلم الإلكرتوين
�أوال :التعلم الإلكرتوين الفردي:

ُيع ��رف التعلم الفردي ب�أنه �أ�سلوب ي�سمح للمتعلم باملرونة فيما يتعلق بوقت التفاعل
وكم ��ه ،ويحقق �إيجابيات كثرية للمتعلم من �أهمها االعتماد على النف�س يف تنفيذ �أن�شطة
التعل ��م ،وحتمل امل�سئولية ،كم ��ا يتيح له التفاعل االيجابي مع عنا�ص ��ر املوقف التعليمي،
وهو نوع من التعلم الذاتي  Self-Learningويتم حتت ا�شراف �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة تعليمية
 ،وه ��و مبني على فكرة مراع ��اة الفروق الفردي بني املتعلمني  ،بحيث ي�سري كل متعلم يف
تعل ��م مو�ضوعات الدرا�سة وف ��ق �سرعته وقدراته اخلا�صة  ،ويتم ه ��ذا التعلم با�ستخدام
الكمبيوتر � ،أو باحلقائب التعليمية � ،أو باملوديالت التعليمية �( .سليمان � ،2005،ص)133
كم ��ا يعرف عل ��ى �أنه منط من التعلم قائ ��م على فعل العمل الف ��ردي لذاتي للمتعلم
ملهم ��ة حمددة دون م�ساعدة الآخري ��ن ويكون م�سئو ًال عن اجناز املهم ��ة با�ستخدام �أداة
التدوي ��ن االجتماعي عرب الويب ،ويركز على توليد املعرفة و�إنتاجها ولي�س ا�ستقبالها من
خالل ن�شاط املتعلم و�أداءه ،وتوجيهات املعلم و�إر�شاداته( .الزق 2015،م� ،ص)18
ويت�ص��ف التعلم الإلكرتوين الفردي مبجموعة من ال�سمات التي متثل خ�صائ�صه
والتي تتمثل يف:

1 .1ت�شجيع الطالب على التجريب واالطالع دون قلق.
2 .2مراعاة الفروق الفردي بحيث يتعلم كل فرد ح�سب قدرته على التعلم.
3 .3الرتكيز على ن�شاط املتعلم وا�ستجابته والتي تظهر دافعيته ورغبته احلقيقية يف التعلم.
4 .4تقومي املتعلم ذاتيا وفقا مل�ستواه باملقارنة مع تالميذ �آخرين( .بدر 2014،م� ،ص)203
ويعتم ��د من ��ط التعلم الفردي عل ��ى املناف�سة للح�ص ��ول على االع�ت�راف ،وقد يكون
عن�ص ��ر املناف�سة م ��ن �أكرب العوامل التي ت� ��ؤدي �إىل زيادة التح�صي ��ل ،حيث �أن االجناز
الفردي لي�س معناه التفوق على زميل بل على املجموعة ،ولكن هذا النوع من املناف�سة قد
يكون لديه القوة وال�ضعف يف نف�س الوقت ،وي�شري �إىل �أكرب ميزة لأن�شطة التعلم الفردي
هي حتكم املتعلم)Kemp,2013,45( .
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي:

تتلخ�ص مهارات التعلم االلكرتوين الفردي فيما يلي  :مهارات الدقة لدى الطالب،
مهارات التفكري النقدي ،مهارات التفكري الإبداعي ،مهارات التعبري واللغة ال�صحيحة،
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مه ��ارات التفكري اال�ستداليل ،مه ��ارات البحث العلم ��ي ،مهارة التقيي ��م الذاتي ،مهارة
�إدارة الوق ��ت ،مهارة التخطي ��ط اجليد لأداء املهام وامل�سئولي ��ات التعلمية ،مهارة اتخاذ
بع� ��ض الق ��رارات التعليمي ��ة والدرا�سية ،مهارة حتلي ��ل املحتوى �إىل �أج ��زاء للو�صول �إىل
ا�ستنتاجات منطقية.
وم ��ن الدرا�سات التي تناولت التعلم الف ��ردي درا�سة هلفر�سون و ولف�ستني و ويليمز
و روكم ��ان ( wolfenstein, Williams, Rockman,2009)،Halversonوالتي ا�ستهدفت
فاعلي ��ة ا�سرتاتيجي ��ة التعل ��م الف ��ردي با�ستخ ��دام كائنات التعل ��م الرقمي ��ة على مقرر
الريا�ضي ��ات لدى ط�ل�اب املرحلة االبتدائية ،و�أظه ��رت الدرا�سة فاعلي ��ة كائنات التعلم
الرقمية على حت�سني �أداء ومعارف التالميذ.
كم ��ا �أ�شارت درا�سة �شيللي و�أخ ��رون (� )Shelly,et al . 2010إىل �أن التعلم بالنمط
الفردي ب�أدوات التدوين يزيد من مهارات التنظيم الذاتي من خالل ن�شر امل�ساعدات من
خالل قراءة التعليقات وكتابة الردود عليها ،ويزيد من مهارات التفكري الناقد.
�أك ��دت كذل ��ك درا�سة �ش�ي�ن وامييت ��ي ) ( Chen & Emity,2011عل ��ى متيز التعلم
الفردي الإلك�ت�روين والتي ا�ستهدفت املقارنة بني ا�سرتاتيجي ��ة التعلم اجلماعي) املعلم
واملتعل ��م) ،وا�سرتاتيجية التعلم الفردي ) املتعلم والكمبيوتر (با�ستخدام كائنات التعلم
الرقمي ��ة يف تعلم مادة الريا�ضيات لدى طالب التعليم الثانوي على التح�صيل الدرا�سي،
و�أظه ��رت نتائج الدرا�س ��ة �أن التعلم الف ��ردي (املتعلم والكمبيوت ��ر (كان �أف�ضل مقارنة
بالتعل ��م اجلماع ��ي) املعلم واملتعل ��م (على حت�سني التح�صي ��ل وزيادة الدافعي ��ة للتعلم،
و�أرج ��ع ذل ��ك �إىل �أن �إتاحة الفر�صة للمتعل ��م للتفاعل مع الكمبيوتر ق ��د �ساهم يف فهمه
لذاته للمحتوى وزيادة ثقته بنف�سه.
وتختل ��ف درا�سة ال�سيد(2013م) مع الدرا�سات ال�سابقة حول فعالية التعلم الفردي
�أم ��ام التعل ��م اجلماعي والت�شاركي ،حي ��ث �أن الدرا�سة هدفت اىل التع ��رف على فاعلية
ا�ستخ ��دام ا�سرتاتيجيتي التعلم الإلكرتوين الف ��ردي و التعاوين القائم على �أدوات الويب
 2,00يف تدري�س الربجمة على تنمية مهارات حل امل�شكالت الربجمية لدى طالب تكنولوجيا
التعلي ��م بكلية الرتبية النوعية ،حي ��ث مت تق�سيمها �إىل جمموعت�ي�ن جتريبيتني،املجموعة
التجريبي ��ة الأوىل در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعل ��م الإلكرتوين الفردي القائم على
�أدوات الوي ��ب  ،املجموعة التجريبية الثانية والتي در�س ��ت با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
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الإلك�ت�روين التع ��اوين القائم عل ��ى �أدوات الويب  ،وتو�صلت نتائج البح ��ث اىل وجود فرق
دال �إح�صائي� � ًا بني درجات طالب املجموعتني التجريبيت�ي�ن يف اختبار التح�صيل املعريف
املرتبط مبهارات حل امل�شكالت الربجمية ،يرجع للت�أثري الأ�سا�سي ال�سرتاتيجية الت�صميم
( التعل ��م الإلك�ت�روين الفردي – التعل ��م الإلكرتوين التعاوين ) وذل ��ك ل�صالح املجموعة
التجريبي ��ة الثانية ( تعل ��م �إلكرتوين تعاوين ) .بينما ال توجد فرق ذو دالله �إح�صائية بني
درج ��ات طالب املجموعت�ي�ن التجريبيتني يف بطاقة مالحظة مه ��ارات ا�ستخدام برنامج
الفيج ��وال بي�س ��ك ،اختبار حلل امل�شكالت املرتبطة بالربجمة بلغ ��ة الفيجوال بي�سك عند
الدرا�سة با�ستخدام موقع �إلكرتوين تعليمي قائم على �أدوات الويب .2.0
كم ��ا اتفقت درا�سة ال�سيد()2013مع درا�سة �أحمد ()2014التي �سعت �إىل التعرف
عل ��ى �أث ��ر اختالف من ��ط تق ��دمي املدون ��ات( ت�شاركية-فردية)والتخ�ص� ��ص الأكادميي
(علمي – �أدبي)يف �إك�ساب طالب الت�أهيل الرتبوي مهارات ا�ستخدام لأجهزة التعليمية
والتح�صي ��ل املع ��ريف ،مت تق ��دمي املدون ��ة االليكرتونية للمجموع ��ة الأوىل م ��ن املتعلمني
بحي ��ث يت�شارك فيها الط�ل�اب كل ح�سب تخ�ص�صه واملجموعة الثاني ��ة ب�شكل فردى ،مت
�إع ��داد االختبار التح�صيل ��ي والتحقق من �صدقه وثباته و�إع ��داد بطاقة مالحظة مقننة
لتقيي ��م مهارات ا�ستخ ��دام الو�سائل التعليمية ،وتكونت عين ��ة الدرا�سة من �أربعني طالبا
مت اختياره ��م بطريقة ع�شوائية من طالب الت�أهي ��ل الرتبوي مبركز دمنهور ،وتق�سيمهم
�إىل �أرب ��ع جمموع ��ات وفق ��ا ملتغريات البح ��ث ،وبعد تطبي ��ق التجربة عل ��ى عينة البحث
و�إج ��راء العمليات الإح�صائية املنا�سبة ،تو�صلت الدرا�س ��ة �إىل وجود فرق دال �إح�صائي ًا
يف التح�صي ��ل ومهارة ا�ستخدام الأجهزة التعليمية ل�صالح جمموعات النمط الت�شاركي،
كما تو�صلت �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التح�صيل واملهارات يرجع �إىل
اختالف التخ�ص�ص الأكادميي  ،وعدم وجود اثر دال �إح�صائي ًا للتفاعل بني منط التقدمي
(ت�شاركي – فردى) والتخ�ص�ص الأكادميي (علمي– �أدبى) يف التح�صيل واملهارات.
وبعد اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة حول فعالية التعلم الإلكرتوين الفردي
الح ��ظ اتفاق معظمها على �أن فاعليت ��ه �أكرب من فاعلية التعلم الت�شاركي واجلماعي مثل
درا�س ��ة هلفر�سون و ولف�ست�ي�ن و ويليمز و روكمان (wolfenstein, Williams,،Halverson
)� ، Rockman,2009شيلل ��ي و�أخرون (� ، )Shelly,et al . 2010شني وامييتي & ( Chen
)، Emity,2011بينم ��ا اختلف البع�ض الأخر حول ذلك كم ��ا يف درا�سة �أحمد (، )2014
ال�سيد ( ،)2013وقد �شكل هذا االختالف حافز ًا ودافع ًا للباحث الكت�شاف و�إ�ضافة نتائج
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�أخرى له ��ذه الدرا�سات ،وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�س ��ات ال�سابقة يف جمال مهارات
التعل ��م الفردي يف جت�سيد بيئة التعلم الإلكرتوين وبناء �أداة الدرا�سة وا�ستنتاج عدد من
مهارات التعلم الفردي ومهارات التعلم الت�شاركي.
ثانيا :التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

ُيع ��رف التعل ��م الت�شارك ��ي ب�أنه منط م ��ن التعلم قائم عل ��ى التفاعل االجتماعي
ب�ي�ن املتعلمني ،يف جمموعات �صغرية يت�شاركون حتقيق �أه ��داف ومهام تعليمية م�شرتكة
م ��ن خالل �أن�شط ��ة جماعية منظمة وخمطط ��ة ،با�ستخ ��دام �أدوات التوا�صل عرب الويب
وخدماته ��ا ،وهو يرك ��ز على توليد املعرف ��ة ولي� ��س ا�ستقبالها ،من خالل ن�ش ��اط املتعلم
وتوجيهات املعلم و�إر�شادات)Edman,2010,101( .
وهو �أي�ض ًا طريقة تعلم تتمركز حول الطالب واملعلم وتعتمد يف بنيتها على احدى
بيئ ��ات التعلم الإلكرتوين من بيئات التعلم التفاعل ��ي يف تطوير الأداء املهارى واجلوانب
املعرفي ��ة ،من خالل توظي ��ف وا�ستخدام �أدوات مثل �أدوات ال�شب ��كات االجتماعية ومنها
املدونات التعليمية يف مادة حزم الربجميات( .ف�ضل اهلل 2015،م� ،ص)506
خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

ميكن �إجمال خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين الت�شاركي يف النقاط التالية:

•التفاع ��ل :يتفاع ��ل الطالب م ��ع بع�ضه ��م البع�ض م ��ن خ�ل�ال �أدوات الت�شارك
الإلكرتونية مما ي�ؤدي �إىل �إزالة االنعزالية
•التكام ��ل :ت�ش ��ارك الطالب واخت�ل�اف �آرائهم وخرباته ��م وت�شاركهم يف تقدمي
املنتج النهائي وقيام املعلم بدور الو�سيط ي�ؤدي �إىل تكامل العملية التعليمية.
•االت�صالي ��ة :يتم الت�شارك من خالل �أدوات تتوافر بها �صفة التوا�صل واالت�صال
لتمك�ي�ن الطالب من الت�شارك والتفاعل وتب ��ادل املعلومات واملناق�شا ت �(Carn
).well ,R& Carson ,A.2007,15
•امل�ساءل ��ة الفردي ��ة :يكون لكل ف ��رد دور يف العمل الت�شاركي ويك ��ون م�س�ؤوال عن
تنفيذه ،ويتم يف النهاية تقييم فردي بالإ�ضافة �إىل التقييم اجلماعي.
•الث ��واب اجلماع ��ي :ال يت ��م مكاف� ��أة كل ع�ضو على حده ب ��ل يتم مكاف� ��أة جميع
الأع�ضاء على املنتج النهائي.
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•االعتم ��اد املتب ��ادل الإيجابي :ميكن لأع�ض ��اء الفريق الت�شارك ��ي االعتماد على
بع�ضه ��م البع� ��ض الإجناز مهم ��ة ،حي ��ث �إن الإيجابية ت� ��ؤدي �إىل تعزيز عالقة
عمل جيدة بني �أع�ضاء املجموعة ،ومما ينعك�س بدوره على تقييمهم اجلماعي.
(خمي�س2003،م� ،ص)268
�أهمية التعلم الإلكرتوين الت�شاركي للمتعلمني:

م ��ن طبيعة التعلم الإلكرتوين الت�شاركي �أن يتيح للمتعلمني من خمتلف �أنحاء العامل
امل�شارك ��ة فيم ��ا بينهم من خالل التفاع ��ل االجتماعي امل�صاحب لهذا الن ��وع من التعلم،
وه ��ذا يتطلب من املعلمني �إث ��ارة دافعية املتعلمني والتخطيط اجلي ��د للمناهج الدرا�سية
وطرق التدري�س ،كما تكون امل�شاركة تفاعلية مبا�شرة عرب الإنرتنت مما ي�ساعد املتعلمني
على بناء املعارف اجلديدة و�إتاحة الفر�صة لال�ستف�سار على �أ�سئلتهم والتعلم من بع�ضهم
البع�ض ب�إتاحة ما تعلمه املتعلمون ت�شاركيا(Strijbos, Kirschner & Martens, 2004) .
فالتعل ��م الت�شاركي �أ�سلوب يعتمد عل ��ى امل�شاركة يف الأداء باعتبار املجموعة كيان له
�أهداف واحدة وهي التعلم املن�شود ومن م�صلحة اجلميع الت�شارك يف انتاج وبناء حمتوى
تعليمي ينمي لديهم املعارف واملهارات املطلوبة عرب قنوات توا�صل اجتماعية تتيح و�سائل
و�أدوات حتقق امل�شاركة والتعاون والتفاعل للقيام باملهام التعليمية ،فهو �أ�سلوب قائم على
عالقة ت�شاركية بني عنا�صر العملية التعليمية( .املنهراوي2015،م� ،ص)469
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

من �أهم مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي:

مه ��ارات القيادة -مه ��ارات ال�ش ��ورى -مهارات اح�ت�رام الآخرين -غر�س مب ��ادئ احلوار
الهادف -مهارة اتخاذ القرارات اخلا�صة باملجموعة -مهارات التعاون لتحقيق الهدف امل�شرتك
مه ��ارات التغل ��ب على م�ش ��كالت االنطواء والعمل الف ��ردي -مهارة حتم ��ل امل�س�ؤولية يف التعلموحتقيق الأهداف التعليمي-مهارات التفكري الإبداعي وتوليد احللول املبتكرة للم�شكالت واملهام
املطلوبة-مهارة �إن�شاء اجلدول الزمني اخلا�ص باملجموعة لإجناز املهام والأن�شطة املحددة.
ومن الدرا�س ��ات التي تناولت التعلم الإلكرتوين الت�شارك ��ي درا�سة لبيب (2007م)
�إىل فاعلي ��ة ا�سرتاتيجية التعلم الت�شاركي يف مقرر م�شكالت ت�شغيل احلا�سب با�ستخدام
املوقع التعليمي الإلكرتوين الت�شاركي يف الأداء املهارى لدار�سي الدبلوم العام يف الرتبية
�شعبة كمبيوتر تعليمي.
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كم ��ا �أثبتت درا�سة وايل ( )2010فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم الت�شاركي
ع�ب�ر الوي ��ب يف تنمي ��ة كفايات املعلم�ي�ن يف توظي ��ف تكنولوجيات التعل ��م الإلكرتوين يف
التدري� ��س  ،وتو�صل ��ت �إىل فاعلي ��ة الربنام ��ج التدريب ��ي يف حت�سني اجلوان ��ب  :املعرفية
والأدائية والوجدانية ( اجتاهات املعلمني ) لكفايات وتوظيف املعلمني لتكنولوجيا التعلم
الإلك�ت�روين حيث مت تبادل اخلربات بني الطالب ح ��ول مو�ضوعات الربنامج مما ا�سهم
ب�ش ��كل كب�ي�ر يف حتقيق االهداف املن�ش ��ودة  ،واقرتحت الدرا�سة اعتم ��اد ت�ضمني برامج
التعل ��م الت�شاركي عرب الويب �ضم ��ن برامج التدريب املهني للمعلمني �أثناء اخلدمة والتي
تقدمها وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني �سنويا .
وهو نف�س ما �أكدته درا�سة قا�سم(2013م) التي ا�ستهدفت الك�شف عن فاعلية نظام
مق�ت�رح لبيئة تعلم ت�شارك ��ي عرب الويب يف تنمية مهارات حل امل�شكالت واالجتاهات نحو
بيئ ��ة التعلم لطالب تكنولوجي ��ا التعليم وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة ايل وجود فروق ذات
داللة بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية الأويل(بيئة التعلم الإلكرتوين) ومتو�سط
درج ��ات املجموعة التجريبية الثانية التي ت�ستخ ��دم (بيئة التعلم الإلكرتوين الت�شاركي)
يف التطبيق البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية الثانية.
وي�ؤك ��د ال�سي ��د ( )2016على ما �سب ��ق من درا�سات يف فاعلية التعلم الإلكرتوين
الت�شاركي حيث هدف بحثه �إىل بناء بيئة تعلم �إلكرتونية ،لتنمية املفاهيم حمركات بحث
الويب غري املرئية لقواعد بيانات املكتبات الرقمية على الويب و�أنظمة املعلومات املتكاملة
ل ��دى طالب كلي ��ة الرتبية ،و�أي�ض� � ًا قيا�س فعاليته ��ا يف تنمي معتقدات الكف ��اءة الذاتية
لديه ��م ،وق ��د اعتمد البحث على املنه ��ج التجريبي للتحقق من �صح ��ة فرو�ضة ا ولإجابة
عل ��ى ت�سا�ؤالته ،و�أظهرت النتائج �أن التعلم با�ستخ ��دام بيئة التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
ذو فاعلي ��ة يف تنمي ��ة التح�صيل وم�ست ��وى الكفاءة الذاتية لديهم ،ويرج ��ع هذا �إىل الأثر
الفعال الذي �أحدثته �أدوات بيئة التعلم الت�شاركي يف بناء املعرفة ت�شاركيا بني املتعلمني،
و�إتاح ��ة الفر�صة لهم للحوار والنقا�ش البناء من خالل تبادل اخلربات فيما بينهم ،مما
�أ�سه ��م يف تنمي ��ة املفاهيم املرتبطة مبو�ض ��وع التعلم ،حيث مت توف�ي�ر م�ساحات ت�شاركيه
متعددة ،با�ستخدام �أدوات ()Web 2.0لتكون م�ساحات لتناق�ش وت�شارك املتعلمني.
وبن ��ا ًء عل ��ى تفح� ��ص الباح ��ث للدرا�س ��ات ال�سابقة وج ��د �أن تتف ��ق عموم ًا على
فاعلي ��ة التعل ��م الإلك�ت�روين الت�شاركي ،و�سوف يق ��وم الباحث يف ه ��ذه الدرا�سة بتطبيق
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ادات ��ه للتعرف على الفاعلية والت�أثري �ألأبرز لنظام �إدارة التعلم الإلكرتوين D2Lيف تنمية
امله ��ارات املكت�سبة للطالب وهل �ستك ��ون للتعلم الت�شاركي �أم للتعل ��م الفردي؛ م�ستفيد ًا
م ��ن �إجراءات ومنهجية هذه الدرا�سات يف �إثراء وتوجيه الباحث نحو بناء �أداة الدرا�سة
ومنهجيتها بال�صورة املنا�سبة.
تعليق عام على الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة :

وبع ��د اطالع الباح ��ث على �أدبي ��ات الدرا�سات ال�سابق ��ة التي اعتمد عليه ��ا يف بناء هذه
الدرا�س ��ة الحظ اعتماد معظمها على املنهج الو�صفي وامل�س ��ح امليداين وقد ت�شابهت الدرا�سة
احلالية معهم يف اختيار نف�س املنهج البحثي فهو منهج منا�سب ملعرفة فاعلية الأنظمة املختلفة
الت ��ي اعتمدوا عليه ��ا يف درا�ساتهم مث ��ل درا�سة ال�سل ��وم ( )2010ودرا�س ��ة العمرو ()2012
ودرا�س ��ة)، (Heirdsfield etal.2011ودرا�س ��ة عب ��د الوه ��اب ( )2015وق ��د اعتم ��دت ه ��ذه
الدرا�س ��ات على اال�ستبان ��ة �أي�ض ًا ك�أداة لتحقيق �أهدافها وهذه �أي�ض� � ًا من عنا�صر الت�شابه بني
تل ��ك الدرا�سات والدرا�س ��ة احلالية كما يف درا�سة ال�سلوم ( )2010ودرا�سة العمرو (، )2012
)� ، (Heirdsfield etal.2011إال �إن الدرا�س ��ة احلالي ��ة اختلفت عن الدرا�سات التي �سبقتها يف
�أنه ��ا اهتمت بتحديد جوانب القوة وال�ضعف يف نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lوتق�صي
قدرت ��ه على تنمية مه ��ارات التعلم الإلكرتوين الفردي والت�شاركي للطلب ��ة مع ًا� ،إ�ضافة �إىل �أن
ه ��ذه الدرا�سة تهتم بالربط بني نظ ��م �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ك�أداة تكنولوجية تعتمد عليها
اجلامع ��ات يف �سيا�سة التعلم الإلك�ت�روين ،وتنمية املهارات العقلية واملعرفية واالجتماعية لدى
الطلبة كمتطلبات مهمة ينبغي توافرها يف الأنظمة التعليمية وخمرجات التعلم لدى الطالب.
املفاهيم االجرائية للدرا�سة:

�	-1أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين:

هي جمموعة من الربامج التطبيقية املعتمدة على �شبكة املعلومات الدولية الإنرتنت
وت�ستخ ��دم يف التخطيط للتعلم وتنفيذه وتقوميه ،ور�صد م�شاركات الطالب وتفاعالتهم
وتقيي ��م �أدائهم ،وهي مزودة ب�أدوات التوا�صل واملناق�شات اجلماعية ،وميكن التحكم بها
دون عوائق للمكان والزمان.
 -2نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين(:)D2L

ه ��و �أح ��د من�ص ��ات التعل ��م الإلك�ت�روين ( ،)E-Learning Platformونظام �إدارة
التعل ��م واملحتوى الإلك�ت�روين املعتمد من عمادة التعليم الإلك�ت�روين يف بجامعة املجمعة
باململكة العربية ال�سعودية.
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 -3مهارات التعلم الإلكرتوين:

ه ��ي امله ��ارات الت ��ي متكن من �أداء امله ��ام وحتقيق الأه ��داف التعليمية املطلوبة
ب�ص ��ورة متقنة وبا�ستخدام �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين املتوافرة داخل نظام �إدارة التعلم
الإلكرتوين بجامعة املجمعة (.)D2L
 -4مهارات التعلم الفردي:

ه ��ي املهارات التي متكن الطال ��ب من التعلم مبفرده بال�سري يف العملية التعليمية
بح�سب قدراته وامكاناته ،وحتقيق الأهداف التعليمية ب�شكل م�ستقل ،وميكن نظام �إدارة
التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lالطالب م ��ن التوا�صل مع �أ�ساتذته ب�ش ��كل م�ستمر عن طريق
و�سائ ��ل االت�صال الف ��ردي مثل ()E-Mailوالر�سائل ال�شخ�صي ��ة داخل النظام ،ويقت�صر
دور الأ�ستاذ على املتابعة والتوجيه والتقييم فقط.
 -5مهارات التعلم الت�شاركي:

ه ��ي امله ��ارات التي متكن الط�ل�اب من التعلم داخل جمموع ��ات متناغمة كبرية
�أو �صغ�ي�رة ،وحتق ��ق مهارات العمل يف املجموعات لتمكن الط�ل�اب من ال�سري يف العملية
التعليمي ��ة مع ًا بطريق ��ة منا�سبة للجمي ��ع ،لتحقيق الأه ��داف التعليمية والقي ��ام باملهام
والأن�شط ��ة التعليمية داخل جمموعات التعلم ،بحيث يقوم نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين
( )D2Lبرب ��ط الطالب ب�أدوات التوا�ص ��ل اجلماعية املنا�سبة واملختلف ��ة ،مثل املنتديات
واملناق�شات والر�سائل اجلماعية.
�إجراءات الدرا�سة:

جمتمع الدرا�سة:

يتك ��ون جمتمع الدرا�سة م ��ن جميع الطلبة الذين در�سوا املق ��ررات الإلكرتونية عرب
نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين  ،D2Lوجميع �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شرفني على درا�سة
املق ��ررات الإلكرتونية عرب نظام �إدارة التعلم D2L؛ يف جامعة املجمعة باملنطقة الو�سطى
– اململكة العربية ال�سعودية.
عينة الدرا�سة:

تكون ��ت عينة الدرا�سة احلالية من ( )14ع�ضو هيئة تدري�س ،و( )161طالب ًا ،منهم
( )57ذك ��ور ،و(� )118إناث يتوزع ��ون على كليات اجلامعة املختلفة؛ ويو�ضح جدول رقم
( )1التايل توزيع �أفراد العينة ح�سب الكلية والنوع والوظيفة:
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جدول ()1
توزيع �أفراد العينة ح�سب الكلية والنوع والوظيفة:
الكلية

الوظيفة
طالب ع�ضو هيئة تدري�س

161

14

علمية

44

عدد املقررات

النوع

�إن�سانية ذكور �إناث

مقرر

118 57

21

131

مقرران ثالثة ف�أكرث

30

124

منهج الدرا�سة:

اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة
ومتغرياتها.

حدود الدرا�سة:

•احلدود املو�ضوعية :اقت�صرت الدرا�سة احلايل على مهارات التعلم الإلكرتوين
الفردي والت�شاركي .
•احل��دود املكاني��ة :جامع ��ة املجمع ��ة باملنطقة الو�سط ��ى ،من اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة وتغط ��ي اجلامعة خم�س حمافظ ��ات هي :املجمع ��ة ،الزلفي ،الغاط،
حوطة �سدير ،رماح.
•احلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 1439 / 1438هـ.
احلدود الب�شرية :م�ستخدمو نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين من الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم بجامعة املجمعة.
�أدوات الدرا�سة:

بع ��د االط�ل�اع على الأدب النظري والدرا�س ��ات ال�سابقة ،قام بناء ا�ستبانة ملحق
رق ��م ( )1لقيا�س مدى فاعلية نظام التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم
الإلكرتوين الفردي والت�شاركي لدى الطلبة الدرا�سني للمقررات الإلكرتونية عرب النظام.
و�ص ��ف اال�ستبان ��ة  :تتك ��ون اال�ستبانة م ��ن جزئيني رئي�س�ي�ن؛ الأول مله ��ارات التعلم
الإلك�ت�روين الفردي ،ويح ��وي ( )3حماور رئي�سة تت�ضمن ( )45فق ��رة ،والثاين ملهارات
التعل ��م الإلك�ت�روين الت�شاركي ،ويح ��وي ( )3حم ��اور رئي�سة تت�ضم ��ن( )26فقرة ،وتتم
الإجاب ��ة عن كل فقرة بتحديد درج ��ة توفري و�إتاحة نظ ��ام �إدارة التعلم الإلكرتوين D2L
ل�ل��أدوات والإجراءات �أو الدعم التي تنمي امله ��ارة لدى املتعلم وذلك من خالل املقيا�س
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اخلما�س ��ي (مرتفع ��ة ج ��د ًا -مرتفعة – متو�سط ��ة – �ضعيفة – �ضعيفة ج ��د ًا )وحت�صل
اال�ستجابة الأوىل على خم�س درجات ،والثانية حت�صل على �أربع درجات ،والثالثة حت�صل
على ثالث درجات ،والرابعة حت�صل على درجتني ،واخلام�سة نح�صل على درجة واحدة،
وت�ش�ي�ر اال�ستجابة الأوىل( مرتفع ��ة جد ًا) �إىل توافر املهارات يف ح�ي�ن ت�شري اال�ستجابة
اخلام�سة( منخف�ضة جد ًا) على انعدامها .
طريقة �إعداد اال�ستبانة :لإعداد �أداة الدرا�سة اتبع الباحث اخلطوات التالية:

1 .1مراجع ��ة البحوث والدرا�سات ال�سابقة الت ��ي تناولت مهارات التعلم الإلكرتونية
الفردي والت�شاركي واال�ستفادة منها.
2 .2و�ض ��ع الت�صور الأويل للمحاور الرئي�س ��ة لال�ستبانة واملحاور الفرعية لكل حمور
و�صياغة فقراتها.
3 .3عر� ��ض اال�ستبان ��ة على نخب ��ة متخ�ص�صة يف جم ��ال تقنيات التعلي ��م واملناهج
وطرق التدري�س لتحكيمها.
4 .4مراجع ��ة مالحظات ومقرتح ��ات حمكمي الدرا�س ��ة واال�ستفادة منه ��ا و�إجراء
عمليات احلذف والإ�ضافة املنا�سبة وتعديل ال�صياغة ،ثم �إعادة بناء اال�ستبانة
يف �صورتها النهائية ،كما يت�ضح يف اجلدول رقم (.)2
جدول رقم ()2
يو�ضح و�صفا تف�صيليا لال�ستبانة يف �صورتها النهائية

م
1
2
3
م
1
2
3

380

مهارات التعلم الفردي
املحور الأول  /اجلانب ال�شخ�صي والأخالقي
املحور الثاين  /اجلانب املعريف والدرا�سي
املحور الثالث  /اجلانب الفني الإلكرتوين
املجموع
مهارات التعلم الت�شاركي
املحور الأول � /أخالقيات املجموعة
املحور الثاين  /الدرا�سة �ضمن املجموعة
املحور الثالث � /أدوات تعلم املجموعة
املجموع
جمموعة فقرات اال�ستبانة

عدد الفقرات
7
26
8
45
عدد الفقرات
8
11
7
26
71
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الدكتور /ظافر بن �أحمد م�صلح القرين

�صدق وثبات اال�ستبانة:

مت عر� ��ض اال�ستبان ��ة يف �صورتها الأولية على ع ��دد ( )5حمكمني من املخت�صني يف
الرتبي ��ة وعلم النف�س وتكنولوجي ��ا التعليم للحكم على مدى �صدق فق ��رات اال�ستبانة يف
قيا�س مدى توافر مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي والت�شاركي ،وتراوحت ن�سبة االتفاق
عل ��ى فق ��رات اال�ستبانة ما بني  %100-90مم ��ا ي�شري �إىل التعامل م ��ع اال�ستبانة بدرجة
مقبولة من الثقة
االت�ساق الداخلي:

مت ح�س ��اب معامل االت�ساق الداخلي ملحاور اال�ستبانة مع بع�ضها ومع الدرجة الكلية لها،
وا�ستخ ��دم الباحث معامل ارتباط بري�سون ،وات�سمت جمي ��ع القيم بدرجة عالية من االت�ساق
الداخلي حيث ارتبطت املحاور الثالثة املكونة لكل ق�سم باملحاور الأخرى املكونة للق�سم الأخر
وبالدرج ��ة الكلية مبعامالت ات�ساق كانت عند م�ست ��وى داللة ( )0,01مما ي�شري �إىل التعامل
مع اال�ستبانة بدرجة مقبولة من الثقة ويو�ضح اجلداول رقم ( )3قيم معامالت االرتباط:
جدول رقم ()3
م�صفوفة معامالت االرتباط بني حماور اال�ستبانة ببع�ضها وبالدرجة الكلية ملهارات التعلم
الإلكرتوين الفردي والت�شاركي
اجلانب اجلانب اجلانب مهارات �أخالقيات الدرا�سة �أدوات
مهارات الدرجة
حماور اال�ستبانة ال�شخ�صي املعريف الفني التعلم املجموعة �ضمن تعلم التعلم
الت�شاركي الكلية
املجموعة املجموعة
والأخالقي والدرا�سي الإلكرتوين الفردي

اجلانب ال�شخ�صي والأخالقي
اجلانب املعريف والدرا�سي
اجلانب الفني الإلكرتوين
مهارات التعلم الفردي
�أخالقيات املجموعة
الدرا�سة �ضمن املجموعة
�أدوات تعلم املجموعة
مهارات التعلم الت�شاركي
الدرجة الكلية

.883** .776** .733** .747** .753** .776** .825** .871** 1
**.968** .883** .821** .867** .854** .883** .846** 1 .871
**.911** .841** .802** .806** .813** .841** 1 .846** .825
**.962** 1 .837** .975** .949** 1 .841** .883** .776
**.923** .949** .837** .900** 1 .949** .813** .854** .753
**.939** .975** .903** 1 .900** .975** .806** .867** .747
**.906** .954** 1 .903** .837** .954** .802** .821** .733
**.962** 1 .954** .975** .949** 1 .841** .883** .776
**1 .962** .906** .939** .923** .962** .911** .968** .883

** تعني �أن الأرقام دالة عند م�ستوى داللة ()0,01
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ثانيا :ثبات اال�ستبانة:

مت التحق ��ق م ��ن ثبات الأداة با�ستخدام معادل ��ة" �ألفا كرونباخ "ملحاور اال�ستبانة
ولال�ستبان ��ة ككل ،وج ��اءت جميع قي ��م معامالت الثبات مرتفعة مما ي�ش�ي�ر �إىل التعامل
م ��ع املقيا� ��س بدرجة مقبولة م ��ن الثقة ،ويو�ضح ج ��دول ( )5قيم معام�ل�ات ثبات" �ألفا
كرونباخ" لال�ستبانة وحماورها:
جدول رقم ()4
قيم معامالت ثبات" �ألفا كرونباخ" لال�ستبانة وحماورها
املحور

الق�سم الأول  /مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
املحور الأول  /اجلانب ال�شخ�صي والأخالقي
املحور الثاين  /اجلانب املعريف والدرا�سي
املحور الثالث  /اجلانب الفني الإلكرتوين
الق�سم الثاين /مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
املحور الأول � /أخالقيات املجموعة
املحور الثاين  /الدرا�سة �ضمن املجموعة
املحور الثالث � /أدوات تعلم املجموعة
الثبات الكلي لال�ستبانة

عدد الفقرات قيم معامالت ثبات �ألفا

45
7
27
11
26
8
11
7
71

0.988
0.915
0.985
0.957
0.985
0.957
0.970
0.961
0.915

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

طريقة تف�سري نتائج الدرا�سة:

لتف�س�ي�ر نتائ ��ج الدرا�سة ح ��دد الباحث معيار ًا عن ��د تف�سري ومناق�ش ��ة النتائج وفق ًا
للدرجات املعطاة لفئات الإجابة وبطريقة ريا�ضية على النحو الآتي:
املدى = �أكرب قيمة لفئات الإجابة – �أ�صغر قيمة لفئات الإجابة = 4 = 1-5
وطول الفئة = (املدى÷ عدد الفئات) = 0.80 =5÷4
وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتو�سط احل�سابي كما يف اجلدول التايل:
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جدول()5
معيار اال�ستجابات واملتو�سط احل�سابي لدرجات ال�سلم اخلما�سي
معيار اال�ستجابة

درجة مرتفعة جد ًا
درجة مرتفعة
درجة متو�سطة
درجة منخف�ضة
درجة منخف�ضة جد ًا

املتو�سط احل�سابي

من � 4,20إىل 5
من � 3.40إىل 4,20
من � 2.60إىل �أقل من 3.40
من � 1.80إىل �أقل من 2.60
من � 1إىل �أقل من 1.80

وبن ًاء عليه ف�إن:

•مهارات التعلم الإلك�ت�روين الفردي والت�شاركي التي ُي�سهم نظام التعليم الإلكرتوين
D2Lيف تنميته ��ا هي التي يكون متو�سط ا�ستجابات �أف ��راد العينة عليها من (2.60
�إىل � )5أي بدرجة مرتفعة جد ًا �أو مرتفعة �أو متو�سطة.
•ومه ��ارات التعل ��م الإلك�ت�روين الف ��ردي والت�شارك ��ي الت ��ي مل ُي�سه ��م نظ ��ام التعليم
الإلك�ت�روين D2Lيف تنميتها ه ��ي التي يكون متو�سط ا�ستجاب ��ات �أفراد العينة عليها
من (�1إىل �أقل من � )2.60أي بدرجة منخف�ضة �أو منخف�ضة جد ًا
الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة:
�أو ًال :الإجابة على ال�س�ؤال االول /

للإجاب ��ة عن ال�س� ��ؤال الأول والذي ين�ص على" :ما مدى فاعلي ��ة نظام �إدارة التعلم
الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمي ��ة مه ��ارات التعل ��م الفردي ل ��دى طلبة جامع ��ة املجمعة؟"؛
ا�ستخ ��دم الباحث الن�س ��ب املئوية والتك ��رارات ملعرفة م ��دى فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم
الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي ل ��دى طلبة جامعة املجمعة ويو�ضح
جدول رقم ( )6مدى الفاعلية.
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جدول رقم ()6
يو�ضح مدى فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي
لدى طلبة جامعة املجمعة مرتبة تنازلي ًا يف كل حمور ح�سب التكرارات والن�سب املئوية
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

املحور الأول  /اجلانب
ال�شخ�صي والأخالقي

4

 1ينم ��ي النظ ��ام مه ��ارة 6.3 11 5.1 9 20 35 27.4 48 41.1 72 3.92

3

2

6.9 12 5.7 10 20.6 36 26.9 47 40 70 3.87

6

3

7

4

2

5

5

6

1

7

اتخ ��اذ الق ��رار م ��ن
خالل منحه احلرية يف
اختي ��ار بع�ض القرارات
التعليمية والدرا�سية
ي�سهم النظام يف تنمية مهارة
�إدارة الوقت لدى الطالب
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى
تنمي ��ة مه ��ارة الدق ��ة
وال�سرعة لدى الطالب
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى
تعزي ��ز قيم ��ة الأمان ��ة
العلمية لدى الطالب
ي�شج ��ع النظ ��ام الطال ��ب
على التجريب واالكت�شاف
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى
تنمي ��ة قي ��م املحافظ ��ة
على مكت�سبات اجلامعة
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى
تنمية ح ��ب التعلم لدى
الطالب

7 21.1 37 33.1 58 33.7 59 3.81

8 14 4

8 14 7.4 13 24 42 25.7 48 34.9 61 3.72
8.0 14 6.3 11 28.0 49 30.9 54 26.9 47 3.62
7.4 13 6.3 11 32 56 29.1 51 25.1 44 3.58
8.6 15 11.4 20 33.1 58 23.4 41 23.4 41 3.42

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن درجة فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف
تنمي ��ة مهارات التعلم الف ��ردي لدى طلبة جامعة املجمعة تراوحت م ��ا بني املرتفعة جد ًا
واملنخف�ضة جد ًا وهو �أمر منطقي ومتوقع.
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فف��ي املحور الأول  /اجلانب ال�شخ�صي والأخالق��ي ح�صلت مهارة "ينمي النظام
مه ��ارة اتخ ��اذ الق ��رار من خ�ل�ال منحه احلري ��ة يف اختيار بع� ��ض الق ��رارات التعليمية
والدرا�سي ��ة " على �أعل ��ى متو�سط ( ،)3.92تليها مهارة " ي�سهم النظام يف تنمية مهارة
�إدارة الوقت لدى الطالب " التي ح�صلت على متو�سط (� )3.87أي �إن النظام ينمي هذه
املهارات بدرجة مرتفعة.
يف ح�ي�ن كان ��ت �أقل درجة فاعلية يف مهارة " ي�ساعد النظام على تنمية حب التعلم لدى
الطال ��ب" مبتو�سط ق ��دره (� )3.42أي �إن النظام ينمي هذه امله ��ارة بدرجة مرتفعة ولكنها
�أق ��رب م ��ا تكون للدرجة املتو�سط ��ة ،تليها مهارة " ي�ساعد النظام عل ��ى تنمية قيم املحافظة
على مكت�سبات اجلامعة " مبتو�سط(� )3.58أي �إن النظام ينمي هذه املهارة بدرجة مرتفعة.
وعل ��ى م�ستوى املحور ب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي للمحور ( )3.70مما ي�شري
�إىل م�ساهم ��ة النظام يف تنمية مهارات ��ه بن�سبة مرتفعة ،ويف�سر الباحث ذلك ب�أن بجودة
النظ ��ام ومنا�سبته الجتاه ��ات الطلبة وا�ستيعابهم لآليات ��ه ومتطلباته فانعك�س ذلك على
قدرتهم يف اتخاذ القرار التعليمي و�إدارة الوقت ب�صورة جيدة.
جدول رقم()7

املحور الثاين ملهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

25

1

8

2

22

3

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

املح��ور الث��اين /مه��ارات
اجلانب املعريف والدرا�سي
ميك ��ن النظ ��ام الطال ��ب م ��ن 8 14 7.4 13 17.1 30 28 49 39.4 69 3.83
ذاتيا ً
تقييم نف�سه ً
وفقا مل�ستواه
ينم ��ي النظام مه ��ارة ا�سرتجاع 8 14 4.6 8 21.1 37 29.7 52 36.6 64 3.82
املعلوم ��ات م ��ن خ�ل�ال امله ��ام
والأن�شطة التعليمية
ينمي النظام مهارة التح�ضري 9.1 16 6.9 12 16 28 28.6 50 39.4 69 3.82
م ��ن خ�ل�ال �إتاح ��ة حمت ��وى
الدرو�س قبل موع ��د درا�ستها
لالطالع على حمتواها.
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

24

4

29

5

26

6

28

7

27

8

9

9

23

10

33

11

34

12

30

13

386

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

يراع ��ي النظ ��ام الف ��روق 10.9 19 8.6 15 16 28 28.6 50 36 63 3.70
الفردية بحي ��ث يتعلم كل
طالب ح�سب قدراته
ي�ساع ��د النظ ��ام على تنمية 7.4 13 9.1 16 24 42 26.9 47 32.6 57 3.68
مه ��ارة البناء املع ��ريف على
املعلوم ��ات ال�سابق درا�ستها
وتوظيفها يف املراحل التالية
يع ��زز النظ ��ام التق ��دمي 8.6 15 6.3 11 25.7 45 28.6 50 30.9 54 3.67
املنطق ��ي للمو�ضوع ��ات
متدرجة من اجلزء �إىل الكل
ينمي النظام مهارة الرتابط 8.6 15 5.1 9 26.3 46 30.9 54 29.1 51 3.67
املنطق ��ي ب�ي�ن املعلوم ��ات
واملعارف املطروحة
ينم ��ي النظ ��ام مه ��ارة 8.6 15 6.9 12 27.4 48 25.7 45 31.4 55 3.65
اال�ستنتاج من خالل التدرج
من العام اىل اخلا�ص
ي�ساع ��د النظام عل ��ى تنمية 6.3 11 8.6 15 26.9 47 31.4 55 26.9 47 3.64
مهارة التخطيط اجليد لأداء
املهام وامل�س�ؤوليات التعلمية
ينمي النظام مهارات الكتابة 10.3 18 10.3 18 18.3 32 27.4 48 33.7 59 3.64
من خ�ل�ال امله ��ام والأن�شطة
املطلوبة يف املقررات
يتي ��ح النظ ��ام املرونة يف 11.4 20 9.1 16 17.7 31 29.1 51 32.6 57 3.62
تنظيم املحتوي بالطريقة
التي يرغب فيها الطالب
يتي ��ح النظ ��ام للطال ��ب 11.4 20 10.9 19 18.3 32 22.9 40 36.6 64 3.62
الفر�صة ملناق�شة املحتوى
املطروح و�إبداء ر�أيه حوله
يتيح النظام توظيف احلوا�س 9.7 17 8 14 26.3 46 24.6 43 31.4 55 3.60
املختلفة يف املالحظة لتعزيز
التفكري يف املوق ��ف التعليمي
والو�ص ��ول لبع�ض الفر�ضيات
املتعلق ��ة بامل�شكل ��ة املطروحة
والتنب�ؤ بها
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

10

14

21

15

19

16

14

17

31

18

17

19

20

20

13

21

32

22

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

ينم ��ي النظ ��ام مه ��ارة 8 14 11.4 20 21.7 38 31.4 55 27.4 48 3.59
حتليل املحتوى �إىل �أجزاء
للو�ص ��ول �إىل ا�ستنتاجات
منطقية
ً
يت�ضم ��ن النظ ��ام طرق� �ا 10.3 18 10.3 18 22.3 39 26.3 46 30.9 54 3.57
مبتك ��رة ت�ستث�ي�ر دافعي ��ة
الطالب نحو التعلم
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى 12 21 7.4 13 21.7 38 29.7 52 29.1 51 3.56
تنمي ��ة مه ��ارات التفك�ي�ر
والدرا�س ��ة العلمي ��ة لدى
الطالب
ي�ساعد النظام على تنمية 9.7 17 8.6 15 26.3 46 28.6 50 26.9 47 3.54
مه ��ارات التفك�ي�ر الناقد
لدى الطالب
يعزز النظ ��ام طرح �أفكار 10.3 18 9.7 17 26.3 46 23.4 41 30.3 53 3.54
جدي ��دة (�أ�صيل ��ة) حول
مو�ضوعات التعلم
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى 8 14 8 14 31.4 55 26.9 47 25.7 45 3.54
تنمي ��ة مه ��ارات التفك�ي�ر
اال�ستداليل لدى الطالب
ي�ساعد النظام على التنويع 9.1 16 9.7 17 28 49 26.9 47 26.3 46 3.51
يف الأف ��كار والبدائ ��ل كلما
تغري مو�ضوع التعلم
ينم ��ي النظ ��ام مه ��ارات 8 14 9.7 17 30.3 53 28.6 50 23.4 41 3.49
�إ�ص ��دار الأح ��كام من خالل
توف�ي�ر املعاي�ي�ر الالزم ��ة
للحك ��م عل ��ى الإجاب ��ات او
احللول املختلفة للم�شكلة �أو
الق�ضية املطروحة
ينم ��ي النظ ��ام مه ��ارة 12 21 12 21 22.9 40 24.6 43 28.6 50 3.46
التميي ��ز ب�ي�ن الظواه ��ر
املت�شابهة واملختلفة
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

15

23

11

24

12

25

16

26

18

27

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

ي�ساعد النظام على تنمية 10.3 18 9.7 17 27.4 48 29.1 51 23.4 41 3.46
مهارات التفكري الإبداعي
لدى الطالب
يع ��زز النظام مه ��ارات توليد 9.1 16 12.6 22 26.3 46 28 49 24 42 3.45
الأف ��كار وابت ��كار احلل ��ول
للأن�شطة والواجبات
ي�ساعد النظ ��ام يف تنمية 12.6 22 9.1 16 28 49 24.6 43 25.7 45 3.42
مهارة التجريب من خالل
�إج ��راء جت ��ارب تطبيقية
الختبار �صحة الفرو�ض
ي�ساعد النظام على تنمية 12 21 12 21 25.1 44 25.7 45 25.1 44 3.40
مه ��ارات التوا�صل اللغوي
لدى الطالب
ي�ساع ��د النظام عل ��ى تنمية 12 21 13.1 23 24 42 26.9 47 24 42 3.37
مهارات احلوار لدى الطالب

ويف املحور الثاين /اجلانب املعريف والدرا�سي ح�صلت مهارة "ميكن النظام الطالب
م ��ن تقييم نف�سه ذاتي ًا وفق ًا مل�ستواه ".على �أعل ��ى متو�سط( ،)3.83وتليها مهارة "ينمي
النظ ��ام مه ��ارة ا�سرتجاع املعلوم ��ات من خالل امله ��ام والأن�شطة التعليمي ��ة" .مبتو�سط
(� )3.82أي �أن النظام ينمى هذه املهارات بدرجة مرتفعة.
يف حني كانت �أقل درجة فاعلية ملهارة "ي�ساعد النظام على تنمية مهارات التوا�صل
اللغ ��وي لدى الطالب "مبتو�سط ( ،)3.40وتليها مهارة "ي�ساعد النظام يف تنمية مهارة
التجريب من خالل �إجراء جتارب تطبيقية الختبار �صحة الفرو�ض ".مبتو�سط()3.41
�أي �أن النظام ينمي هذه املهارة بدرجة منخف�ضة.
وعل ��ى م�ستوى املحور ب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي للمحور ( )3.59مما ي�شري
�إىل م�ساهم ��ة النظ ��ام يف تنمية مهارات ��ه بن�سبة مرتفع ��ة ،ويف�سر الباح ��ث ذلك بقدرة
النظ ��ام على توفري الأدوات امل�ساع ��دة على التقييم الذاتي وقيا� ��س امل�ستوى التح�صيلي
ال�شخ�صي واملراجعة والتدرب بنف�س ��ه دون احلاجة للمعلم وهذه عنا�صر م�ستهدفة عند
تطبيق الأنظمة الإلكرتونية يف جمال التعليم والتعلم
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م ��ن جانب �آخر ميكن تف�سري وج ��ود بع�ض الن�سب املتو�سط ��ة واملنخف�ضة يف حتقيق
الفاعلية لبع�ض املهارات �إىل �أن النظام مل يركز على التطوير من �أ�ساليب تنمية اجلانب
املع ��ريف والدرا�س ��ي واعتمد على ط ��رق ثابتة وفر�ضه ��ا على الط�ل�اب ومل يرتك املجال
الختيار الطريقة التي تنا�سب كل طالب ،مع اعتماده الأ�سا�سي على طريقة املحا�ضرة يف
ال�صوتيات املرفقة باملقرر الإلكرتوين امل�ؤدى من طرف املعلم فقط دون تفاعل الطلبة.
جدول رقم ()8

للمحور الثالث ملهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

35

1

42

2

43

3

38

4

39

5

املهارة

املح��ور الثال��ث /مه��ارات
اجلانب الفني الإلكرتوين
ي�ساع ��د النظ ��ام عل ��ى
تنمي ��ة مه ��ارات التعام ��ل
م ��ع الأجه ��زة والربام ��ج
الإلكرتونية.
يتي ��ح النظ ��ام كلمة مرور
خا�صة ل ��كل طالب توفري ًا
للخ�صو�صية والأمان.
يتي ��ح النظ ��ام �إمكاني ��ة
الو�ص ��ول لن�صو� ��ص
العرو� ��ض املقدمة وميكن
قراءتها يف �أي وقت.
يوف ��ر النظ ��ام للمعل ��م
�أدوات لإدارة العملي ��ة
التعليمي ��ة وتوجي ��ه كل
طالب �إلكرتوني ًا.
يوف ��ر النظ ��ام �أدوات
لر�ص ��د التفاع�ل�ات داخ ��ل
النظ ��ام ل ��كل طال ��ب عل ��ى
حده للم�ساهم ��ة يف التقومي
امل�ستمر الفعال.

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

14 28.6 50 55.4 97 4.26

8

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

5.7 10 2.3 4

7.4 13 2.9 5 9.1 16 19.4 34 61.1 107 4.24
12 21 23.4 41 53.1 93 4.10

7

4

7.4 13

7.4 13 4.6 8 22.9 40 27.4 48 37.7 66 3.83

8 14 6.9 12 18.3 32 28 49 38.9 68 3.82
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مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

44

40

36

45
37
41

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

 6يع ��زز النظ ��ام مه ��ارات 11.4 20 5.7 10 17.1 30 26.3 46 39.4 69 3.77
االت�صال الفعال بني الطالب
واملعل ��م م ��ن خ�ل�ال �أدوات
التوا�صل املتوفرة لديه.
 7متك ��ن �أدوات النظ ��ام 9.7 17 6.3 11 19.4 34 27.4 48 37.1 65 3.76
الطالب من حتديد اجلدول
الزمن ��ي املنا�س ��ب لتحقيق
مهام و�أهداف التعلم.
 8يتي ��ح النظ ��ام و�سائ ��ل 9.7 17 9.7 17 14.9 26 26.9 47 38.9 68 3.75
للدع ��م الفن ��ي وقن ��وات
منا�سب ��ة لط ��رح الأ�سئل ��ة
واال�ستف�سارات.
 9ميكن النظام الطالب من 11.4 20 6.9 12 18.3 32 25.1 44 38.3 67 3.72
الإبح ��ار ال�شبكي ومتابعة
اجلديد يف تخ�ص�صه.
 10ين ��وع النظ ��ام يف م�ص ��ادر 12.6 22 5.7 10 21.1 37 24 42 36.6 64 3.66
التعلي ��م الإلكرتوني ��ة ليختار
الطالب امل�صادر املنا�سبة له
 11ميك ��ن النظام الطلبة من 12 21 6.9 12 25.1 44 25.7 45 30.3 53 3.55
�إن�شاء خمازن خا�صة بهم
حلف ��ظ م ��ا يرغب ��ون من
ملفات تعليمية.

ويف املح��ور الثال��ث /مه��ارات اجلان��ب الفني الإلك�تروين ح�صلت مه��ارة "ي�ساعد
النظ ��ام على تنمي ��ة مه ��ارات التعامل م ��ع الأجهزة والربام ��ج الإلكرتوني ��ة ".مبتو�سط
( )4.25وتليه ��ا مهارة "يتيح النظام كلمة م ��رور خا�صة لكل طالب توفري ًا للخ�صو�صية
والأمان" مبتو�سط (� )4.24أي �أن النظام ينمي هذه املهارات بدرجة مرتفعة.
يف ح�ي�ن كانت �أق ��ل درجة فاعلية ح�صل ��ت عليها مهارة "ميكن النظ ��ام الطلبة من
�إن�ش ��اء خم ��ازن خا�صة بهم حلفظ ما يرغب ��ون من ملفات تعليمي ��ة " مبتو�سط()3.55
وتليه ��ا مه ��ارة "ينوع النظام يف م�ص ��ادر التعلي ��م الإلكرتونية ليخت ��ار الطالب امل�صادر
املنا�سبة له " مبتو�سط (� )3.66أي النظام ينمي هذه املهارات بدرجة منخف�ضة.

390

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

الدكتور /ظافر بن �أحمد م�صلح القرين

وعل ��ى م�ستوى املحور ب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي للمحور ( )3.85مما ي�شري
�إىل م�ساهم ��ة النظ ��ام يف تنمية مهارات ��ه بن�سبة مرتفعة جد ًا ،ويف�س ��ر الباحث ذلك ب�أن
النظ ��ام قد ركز على جانب ق ��وي يتمثل يف جذب املتعلمني ملكونات ��ه وا�ستثمار ميل �أبناء
هذا اجلي ��ل و�شغفهم التقني وحبهم ل�سرب �أغوار التقني ��ة وا�ستخدامها يف ت�سهيل التعلم
واحلي ��اة عموم ًا حمقق ًا بذلك بيئة تعلم فردي ��ة متميزة وجاذبة وحمققة لدرجة منا�سبة
من اخل�صو�صية والأمان
م ��ن جانب �آخر ميكن تف�سري وج ��ود بع�ض الن�سب املتو�سط ��ة واملنخف�ضة يف حتقيق
الفاعلي ��ة لبع� ��ض امله ��ارات �إىل اعتماد النظام عل ��ى طريقة موح ��دة يف عر�ض الدرو�س
التعليمية وعدم �إتاحة الفر�صة للتفاعل ب�شكل متنوع مع امل�صادر الإلكرتونية.
وا�ستكم ��ا ًال مل ��ا �سبق تو�ص ��ل الباحث ملتو�س ��ط فاعلية كل حمور من املح ��اور الثالثة
وجلانب املهارات الفردية عموم ًا كما يف اجلدول رقم (.)9
جدول رقم ()9
املتو�سط احل�سابي لفاعلية نظام ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي.
املحور

املتو�سط

املحور الأول

3.70

املحور الثاين

3.59

املحور الثالث

3.85

مهارات التعلم الفردي

3.71

م ��ن خالل اجل ��دول ال�سابق ف�إن املتو�س ��ط العام لفاعلية النظ ��ام يف تنمية مهارات
التعل ��م الفردي ��ة يل ��غ ( )3.71وهذا يعن ��ي حتقق الفاعلي ��ة بدرجة مرتفع ��ة مما ميكن
اعتباره م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا على جناح النظام يف تنمية مهارات التعلم الفردي.
ثاني ��ا :للإجاب ��ة على ال�س�ؤال الث ��اين والذي ين�ص على ما م ��دى فاعلية نظام �إدارة
التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة؟
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يو�ضح جدول رقم()10

للمحور الأول ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

8

1

4

2

1

3

7

4

2

5

3

6

5

7

6

8

املهارة

املح��ور الأول /مه��ارات
�أخالقيات املجموعة
ينم ��ي النظ ��ام �صف ��ة حتم ��ل
امل�س�ؤولية يف التعلم لدى الطلبة.
ي�ساع ��د النظ ��ام يف تنمي ��ة
�صف ��ات االلت ��زام واحرتام
القواعد �أو اتباع التعليمات.
ي�ساع ��د النظ ��ام يف تنمي ��ة
مهارات التع ��اون بني الطلبة
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.
ي�ساعد النظام يف غر�س مبادئ
احلوار الهادف لدى الطلبة.
ي�ساع ��د النظ ��ام يف تنمي ��ة
مهارات القيادة لدى الطلبة.
ي�ساعد النظ ��ام يف تنمية قيمة
تقبل النقد واحرتام الآخرين.
ي�ساع ��د النظ ��ام يف تنمي ��ة
مهارات ال�شورى.
ي�ساعد النظ ��ام على التغلب على
م�شكالت العزلة والعمل الفردي

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

7 17.1 30 33.7 59 37.7 66 3.90

4

7.4 13

10.3 18 5.7 10 17.7 31 33.7 59 32.6 57 3.73
10.3 18 9.7 17 21.1 37 27.4 48 31.4 55 3.60
9.7 17 12.6 22 27.4 48 22.3 39 28 49 3.46
9.1 16 9.1 16 29.1 51 22.3 39 30.3 53 3.55
10.9 19 10.3 18 26.9 47 26.9 47 25.1 44 3.45
12.6 22 9.1 16 25.7 45 25.7 45 26.9 47 3.45
17.1 30 12 21 26.9 47 20.6 36 23.4 41 3.21

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن درجة فاعلية نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف
تنمي ��ة مهارات التعل ��م (الت�شاركي) لدى طلبة جامعة املجمع ��ة تراوحت ما بني املرتفعة
جد ًا واملنخف�ضة جد ًا وهو �أمر منطقي.
حيت كانت نتائج املحور الأول /مهارة اخالقيات املجموعة ب�أن �أعلى درجة فاعلية
ملهارة " ينمي النظام �صفة حتمل امل�س�ؤولية يف التعلم لدى الطلبة" مبتو�سط ( )3.90تليها
مه ��ارة " ي�ساع ��د النظ ��ام يف تنمية �صفات االلتزام واحرتام القواع ��د �أو اتباع التعليمات".
مبتو�سط ( .)3.72وهذا يعني �أن النظام ينمي هذه املهارات بدرجة مرتفعة.
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يف ح�ي�ن كانت �أقل درجة فاعلية مله ��ارة " ي�ساعد النظام على التغلب على م�شكالت
العزلة والعمل الفردي "مبتو�سط ( )3.21وتليها مهارة " ي�ساعد النظام يف تنمية قيمة
تقب ��ل النق ��د واحرتام الآخري ��ن " مبتو�سط ( ،)3.45وهذا يعن ��ي ان النظام ينمي هذه
املهارات بدرجة منخف�ضة.
وعل ��ى م�ستوى املحور ب�شكل عام بلغ املتو�س ��ط احل�سابي للمحور ( )3.54مما ي�شري
�إىل م�ساهم ��ة النظام يف تنمية مهاراته بن�سب ��ة مرتفعة ،ويف�سر الباحث ذلك ب�أن النظام
قد جنح يف توزيع املهام وحوكمة عمل املجموعة وت�أطري العمل اجلماعي واحرتام النظام
والتعليم ��ات  ،من جانب �آخ ��ر ميكن تف�سري وجود بع�ض الن�س ��ب املتو�سطة واملنخف�ضة يف
حتقيق الفاعلية لبع�ض املهارات �إىل �أن النظام اعتمد على التعلم الفردي والذاتي ب�شكل
كبري واهتم مبهاراته ب�شكل ملحوظ يف �سري التعلم داخل النظام ،ولذلك نالحظ انخفا�ض
يف درج ��ة فاعلية بع�ض امله ��ارات املرتبطة ب�أخالقيات املجموعة ويعود ذلك �إىل االهتمام
املن�صب على التعلم الفردي وكل ما يتعلق به ظهر ذلك يف عدم قدرة النظام على التغلب
عل ��ى م�شكلة العزلة واحل ��وار اجلماعي الإيجابي الذي تكر�س ل ��ه التطبيقات الإلكرتونية
عموم ًا حتى يف حال دمج الطلبة يف جمموعات و�إ�شراكهم يف الأن�شطة امل�شرتكة.
اجلدول رقم ()11

للمحور الثاين ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

16

1

17

2

10

3

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

املح��ور الث��اين  /مه��ارات
الدرا�سة �ضمن املجموعة
تتيح �أدوات النظام التزامن 11.4 20 9.1 16 16.6 29 29.7 52 33.1 58 3.64
يف النقا� ��ش والتعلي ��ق عل ��ى
من�شورات الآخرين.
يوفر النظ ��ام �أدوات لر�صد 12.6 22 7.4 13 17.7 31 30.9 54 31.4 55 3.61
م�شاركات كل جمموعة.
يتي ��ح النظ ��ام جلمي ��ع �أع�ض ��اء 11.4 20 8 14 25.1 44 25.7 45 29.7 52 3.54
املجموعة امل�شاركة يف جميع املهام
بالت�ساوي والتوازن فيما بينهم.
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مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

11

4

18

5

9

6

12

7

14

8

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

يتي ��ح النظ ��ام عملي ��ة 11.4 20 7.4 13 26.9 47 25.7 45 28.6 50 3.53
الع�ص ��ف الذهن ��ي ب�شكل
متزام ��ن م ��ع متعلم�ي�ن
�آخرين عرب الإنرتنت.
مين ��ح النظام فر� ��ص و�أدوات 13.7 24 12 21 20 35 22.9 40 31.4 55 3.46
لدع ��م اتخ ��اذ الق ��رارات
اخلا�صة باملجموعة وتثبيتها.
يتيح النظام للطلبة امل�شاركة يف بناء 12.6 22 11.4 20 23.4 41 23.4 41 29.1 51 3.45
وتنظيم املحتوى ب�شكل تعاوين.
ي�شجع النظ ��ام على التفكري 11.4 20 14.3 25 24 42 22.3 39 28 49 3.41
االبداع ��ي وتولي ��د احلل ��ول
املبتك ��رة للم�شكالت بطريقة
تفاعلية جماعية
يدع ��م النظ ��ام ر�س ��م و�إدخ ��ال 14.9 26 13.7 24 18.3 32 27.4 48 25.7 45 3.35
خرائ ��ط ذهني ��ة ل�س�ي�ر عملي ��ة
التفك�ي�ر ب ��د ًء من عر� ��ض امل�شكلة
ً
وو�صوال �إىل احلل ب�شكل م�شرتك.

 9 15يتي ��ح النظ ��ام ل ��كل 15.4 27 13.1 23 21.7 38 24 42 25.7 45 3.31
جمموعة من املجموعات
�إن�ش ��اء اجل ��دول الزمني
اخلا�ص بها لإجناز املهام
والأن�شطة امل�شرتكة.
 10 13يوف ��ر النظ ��ام �إمكاني ��ة 14.9 26 14.3 25 21.1 37 25.7 45 24 42 3.29
التقيي ��م املتب ��ادل ب�ي�ن
املجموعات املختلفة و�أفراد
املجموعة الواحدة.
 11 19يتي ��ح النظ ��ام �إمكاني ��ة 17.7 31 12 21 18.9 33 25.7 45 25.7 45 3.29
تب ��ادل الأدوار يف قي ��ادة
�أع�ضاء املجموعة.

ويف املحور الثاين/الدرا�سة �ضمن املجموعة كانت �أعلى ن�سبة فاعلية ملهارة "تتيح
�أدوات النظام التزامن يف النقا�ش والتعليق على من�شورات الآخرين ".مبتو�سط()3.64
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تليها مهارة "يوفر النظام �أدوات لر�صد م�شاركات كل جمموعة" .مبتو�سط( )3.61هذا
يعني �أن النظام ينمي هذه املهارات بدرجة مرتفعة.
يف حني �أقل درجة فاعلية كانت ملهارة "يتيح النظام �إمكانية تبادل الأدوار يف قيادة
�أع�ض ��اء املجموع ��ة ".مبتو�س ��ط ( )3.29وتليها مهارة "يتيح النظ ��ام لكل جمموعة من
املجموع ��ات �إن�ش ��اء اجل ��دول الزمني اخلا�ص بها لإجن ��از املهام والأن�شط ��ة امل�شرتكة".
مبتو�سط( )3.31هذا يعني ان النظام ينمي هذه املهارات بدرجة منخف�ضة.
وعل ��ى م�ستوى املح ��ور ب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�ساب ��ي للمحور ( )3.44مما ي�شري
�إىل م�ساهمة النظام يف تنمية مهاراته بن�سبة مرتفعة ،ويف�سر الباحث ذلك ب�أن النظام قد
جنح يف �إتاحة التزامن يف نقا�ش �أفراد املجموعات والتعليق على من�شورات الآخرين ور�صد
م�شاركاته ��م �آلي� � ًا ما يعزز عمل املجموع ��ة ودافعيتها ،من جانب �آخ ��ر ميكن تف�سري وجود
بع� ��ض الن�سب املتو�سط ��ة واملنخف�ضة يف حتقي ��ق الفاعلية لبع�ض امله ��ارات �إىل �أن النظام
مل يوف ��ر البيئ ��ة املنا�سبة لتبادل القي ��ادة بني �أفراد املجموعة وبالت ��ايل عدم جدولة املهام
امل�شرتكة ومتابعتها وهو ما يتفق مع نتائج الفقرة ال�سابقة يف حمور �أخالقيات املجموعة.
اجلدول رقم ()12
للمحور الثالث ملهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

20

1

21

2

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

املح��ور الثال��ث  /مه��ارات
�أدوات تعلم املجموعة
متكن الأدوات داخل النظام 11.4 20 9.1 16 16.6 29 29.7 52 33.1 58 3.64
جمموعة من الأ�شخا�ص من
حتري ��ر امل�ستن ��د نف�س ��ه يف
وقت واحد.
يوف ��ر النظ ��ام �أدوات 12.6 22 7.4 13 17.7 31 30.9 54 31.4 55 3.61
تزام ��ن للمناق�ش ��ة واحلوار
ب�ي�ن املجموع ��ات وداخ ��ل
املجموعة الواحدة.
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مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
الرتتيب ح�سب
املتو�سط
الرتتيب ح�سب
اال�ستبانة

26

3

25

4

23

5

22

6

24

7

املهارة

درجة التوافر

مرتفعة جد ًا مرتفعة
املتو�سط
ت  %ت %

متو�سطة
ت %

منخف�ضة منخف�ضة ً
جدا
ت  %ت %

يوف ��ر النظ ��ام �أدوات لالت�ص ��ال 14 25.1 44 25.7 45 29.7 52 3.54
اجلماع ��ي ب�ي�ن �أف ��راد املجموع ��ة
الواحدة وبني املجموعات املختلفة.
تتن ��وع �أدوات التفاع ��ل 13 26.9 47 25.7 45 28.6 50 3.53
لتتعام ��ل كل جمموعة مع
الأدوات املنا�سبة لها.
ي�ساعد النظام يف االحتفاظ 21 20 35 22.9 40 31.4 55 3.46
باملالحظ ��ات املرتبط ��ة
باالجتماع ��ات بحي ��ث ميكن
الرجوع اليه ��ا وا�ستخدامها
فيما بعد.
ميكن النظ ��ام املجموعة م ��ن �إن�شاء 20 23.4 41 23.4 41 29.1 51 3.45
م�ساحة خا�ص ��ة بهم عل ��ى الإنرتنت
حلفظ ما يرغبون من ملفات تعليمية
تخ�ص املحتوى.
يحف ��ز النظ ��ام عل ��ى �إن�شاء 25 24 42 22.3 39 28 49 3.41
و�إدارة املواق ��ع املف�ضل ��ة
وم�شاركتها مع الآخرين عرب
�شبكة الإنرتنت.

8

11.4 20

11.4 20 7.4
13.7 24 12

12.6 22 11.4

11.4 20 14.3

ويف املحور الثالث� /أدوات تعلم املجموعة كانت �أعلى درجة فاعلية ملهارة " يوفر
النظ ��ام �أدوات تزامن للمناق�شة واحل ��وار بني املجموعات وداخ ��ل املجموعة الواحدة".
بن�سب ��ة ( )3.56وتليه ��ا مهارة " يوف ��ر النظام �أدوات لالت�ص ��ال اجلماعي بني �أفراد
املجموع ��ة الواح ��دة وبني املجموعات املختلف ��ة ".بن�سبة ( )3.54ه ��ذا يعني �أن النظام
ينمي هذه املهارات بدرجة مرتفعة.
يف ح�ي�ن كانت �أقل درج ��ة فاعلية ملهارة "يحف ��ز النظام على �إن�ش ��اء و�إدارة املواقع
املف�ضل ��ة وم�شاركتها مع الآخرين عرب �شبكة الإنرتنت ".مبتو�سط ( ،)3.36تليها مهارة
"ميكن النظام املجموعة من �إن�شاء م�ساحة خا�صة بهم على الإنرتنت حلفظ ما يرغبون
م ��ن ملفات تعليمية تخ�ص املحتوى " مبتو�سط ( )3.44هذا يعني �أن النظام ينمي هذه
املهارات بدرجة منخف�ضة.
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وعل ��ى م�ستوى املحور ب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي للمحور ( )3.48مما ي�شري
�إىل م�ساهم ��ة النظام يف تنمية مهاراته بن�سبة مرتفعة ،ويف�سر الباحث ذلك ب�أن النظام
قد جنح يف توفري البيئة املنا�سبة لالت�صال الفعال والفوري بني �أفراد املجموعة الواحدة
وب�ي�ن املجموع ��ات مع بع�ضها البع� ��ض ،من جانب �آخر ميكن تف�سري وج ��ود بع�ض الن�سب
املتدني ��ة يف حتقيق الفاعلي ��ة لبع�ض امله ��ارات �إىل �أن النظام مل يوف ��ر م�ساحة �أو نافذة
للطال ��ب يتم من خاللها حف ��ظ م�ستنداته ومواده اخلا�صة عل ��ى الإنرتنت ،وم�شاركة ما
يرغب منها مع الآخرين.
وا�ستكم ��ا ًال مل ��ا �سبق تو�ص ��ل الباحث ملتو�س ��ط فاعلية كل حمور من املح ��اور الثالثة
وجلانب املهارات الت�شاركية عموم ًا كما يف اجلدول رقم (.)12
جدول رقم ()13
املتو�سط احل�سابي لفاعلية نظام ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الت�شاركي .
املحور

املتو�سط

املحور الأول

3.54

املحور الثاين

3.44

املحور الثالث

3.48

مهارات التعلم الت�شاركي

3.48

من اجلدول ال�سابق جند �إن املتو�سط العام لفاعلية النظام يف تنمية مهارات التعلم
الت�شاركي ��ة بل ��غ ( )3.48وهذا يعني حتقق الفاعلية بدرج ��ة مرتفعة مما ميكن اعتباره
م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا على جناح النظام يف تنمية مهارات التعلم الت�شاركي.
وم ��ن خالل الإجابة على ال�س�ؤالني الأول والثاين ميكن �إجمال خال�صة فاعلية نظام
( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي يف اجلدول التايل رقم()14
جدول رقم ()14
املتو�سط احل�سابي لفاعلية نظام ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي
الق�سم

املحور املحور املحور املتو�سط العام لفاعلية نظام ()D2L
الأول

الثاين الثالث

مهارات التعلم الفردي 3.85 3.59 3.70
مهارات التعلم الت�شاركي 3.48 3.44 3.54
مهارات التعلم الفردي والت�شاركي مع ًا

تنمية مهارات التعلم

3.71
3.48
3.60
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وعليه ف�إنه كما يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق ف�إن املتو�سط العام لفاعلية النظام
يف تنمي ��ة مه ��ارات التعلم الفردية بل ��غ ( )3.71مما ي�شري �إىل حتق ��ق الفاعلية بدرجة
مرتفع ��ة ،كما �إن املتو�سط العام لفاعلية النظام يف تنمية مه ��ارات التعلم الت�شاركية بلغ
( )3.48مم ��ا ي�شري �إىل حتق ��ق الفاعلية بدرجة مرتفعة ،كم ��ا يالحظ تفوق النظام يف
تنمية مهارات التعلم الفردي مبا يعادل ( )%0,23عنه يف مهارات التعلم الت�شاركي وهو
و�إن كان فرق ًا يف نف�س الفئة لكنه يعطي م�ؤ�شر ًا لتفوق النظام يف جانب املهارات الفردية.
وب�شكل عام ف�إن النظام حقق درجة فاعلية مرتفعة يف تنمية مهارات التعلم بنوعيها
الفردي والت�شاركي بلغت( )3.60مما ميكن اعتباره م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا على جناح النظام.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �شني وامييتي(  )Chen & Emity,2011يف تفوق
الأنظم ��ة الإلكرتوني ��ة يف تنمي ��ة مهارات التعلم الف ��ردي ،يف حني �إنه ��ا تختلف مع نتائج
درا�سة كل من وتختلف درا�سة ال�سيد(2013م)ودرا�سة �أحمد ( )2014اللتان �أكدتا على
تفوق الأنظمة الإلكرتونية يف تنمية مهارات التعلم الت�شاركي واجلماعي.
ثالث� � ًا :للإجابة على ال�س�ؤال الثالث الذي ين� ��ص على هل تختلف فاعلية نظام �إدارة
التعلم الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة
املجمعة باختالف �صفة امل�ستخدم للنظام (طالب – ع�ضو هيئة تدري�س)؟
ا�ستخ ��دم الباحث اختبار-ت لعينتني م�ستقلت�ي�ن T-(Independent Samples Test
)Test؛ لتحديد الفروق واجتاهها ،كما هو يو�ضح ذلك جدول رقم (.)15
جدول رقم ()15

يو�ضح قيمة (ت) وداللته الإح�صائية حول حتديد درجة فاعلية نظام �إدارة التعلم
الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة
تبع ًا ملتغري �صفة امل�ستخدم (طالب – ع�ضو هيئة تدري�س).
النوع

ع�ضو هيئة تدري�س
طالب/ة

االنحراف
العدد
املتو�سط
املعياري
ن= 175

14
161

0.68795 3,7457
1.04988 3.5930

قيمة
(ت)

0,534

داللة
(ت)

0.594
غري دالة

اجتاه
الفروق

-

بالنظر �إىل اجلدول رقم ( )15يت�ضح �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا ُتعزى ملتغري
�صف ��ة امل�ستخدم للنظام (ع�ض ��و هيئة تدري�س-طالب/ة) ب�ي�ن �آراء جمتمع الدرا�سة حول
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درج ��ة فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم (الفردية
والت�شارك ��ي ) لدى طلبة جامعة املجمعة ،وبعزو الباحث ذلك لثبات فاعلية النظام املوجة
لفئ ��ة الطالب ،ثبات �أدواته وخ�صائ�صه وهذا ما �أظهرته ا�ستجابة الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري� ��س فرغم الف ��روق بينهم يف امل�ست ��وى الأكادميي واملعريف �إال ان ��ه ال توجد فروق يف
ا�ستجاباتهم حول فاعلية النظام يف تنمية مهارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى الطالب.
رابع�� ًا :الإجاب��ة ع��ن ال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على " ه ��ل تختلف فاعلية نظام
�إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة
جامعة املجمعة باختالف النوع (ذكور�-إناث)؟
ا�ستخدم الباحث اختب ��ار-ت لعينتني م�ستقلت�ي�ن T-(Independent Samples Test
)Test؛ لتحديد الفروق واجتاهها ،كما هو يو�ضح ذلك جدول رقم ()16
جدول رقم ()16

يو�ضح قيمة (ت) وداللته الإح�صائية حول حتديد درجة فاعلية نظام �إدارة التعلم
الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم (الفردية والت�شاركي) لدى طلبة جامعة
املجمعة تبع ًا ملتغري النوع (ذكور�-إناث)
النوع

ذكر
�أنثى

العدد
ن=175

57
118

املتو�سط

3.5039
3.6542

االنحراف
املعياري

قيمة
(ت)

داللة
(ت)

0.429 0.795- 1.29266
غري دالة
0.86909

اجتاه
الفروق

-

بالنظ ��ر �إىل اجلدول رقم ( )16يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ُتعزى ملتغري
الن ��وع (ذكور�-إناث) ب�ي�ن �آراء جمتمع الدرا�س ��ة حول درجة فاعلية نظ ��ام �إدارة التعلم
الإلك�ت�روين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم (الفردية والت�شارك ��ي) لدى طلبة جامعة
املجمع ��ة وبع ��زو الباحث ذلك لثب ��ات �أداء النظام مع الذكور والإن ��اث فهو يتعامل معهم
كط�ل�اب من فئة واحدة ،فكانت اال�ستجاب ��ات حول فاعلية النظام لكال النوعني متقاربة
�إىل حد كبري بحيث ال توجد فروق بني اال�ستجابتني حول فاعلية النظام يف تنمية مهارات
التعلم الفردي والت�شاركي لديهم.
خام�س��ا :للإجاب��ة على ال�س�ؤال اخلام�س الذي ين�ص على هل تختلف فاعلية نظام
�إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة
جامعة املجمعة باختالف نوع الكلية (علمية�-إن�سانية)؟
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ا�ستخدم الباحث اختب ��ار-ت لعينتني م�ستقلت�ي�ن T-(Independent Samples Test
)Test؛ لتحديد الفروق واجتاهها ،كما هو يو�ضح ذلك جدول رقم ()16

جدول رقم ()16
يو�ضح قيمة (ت) وداللته الإح�صائية حول حتديد درجة فاعلية نظام �إدارة التعلم
الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مهارات التعلم الفردية والت�شاركي لدى طلبة جامعة املجمعة
تبع ًا ملتغري نوع الكلية (علمية�-إن�سانية)
اجتاه
قيمة داللة
االنحراف
العدد
املتو�سط
الفروق
(ت)
(ت)
املعياري
النوع ن=175

علمية
�إن�سانية

44
131

3.4325
3.6633

1.03498
1.01904

0.197 1.295غري دالة

-

بالنظ ��ر �إىل اجل ��دول رق ��م ( )15يت�ضح �أنه ال توجد فروق دال ��ة �إح�صائي ًا ُتعزى
ملتغ�ي�ر نوع الكلية (علمي ��ة –�إن�سانية) بني �آراء جمتمع الدرا�سة حول درجة فاعلية نظام
�إدارة التعل ��م الإلكرتوين ( )D2Lيف تنمية مه ��ارات التعلم الفردي والت�شاركي لدى طلبة
جامع ��ة املجمعة وبعزو الباحث ذل ��ك لثبات �أداء النظام فهو يخ ��دم كال النوعني الكلية
العلمي ��ة والكلي ��ة الإن�ساني ��ة وهذا م ��ا �أظهرته ا�ستجاب ��ات النوع�ي�ن يف اال�ستبانة بحيث
�أظه ��رت ا�ستجاباتهم عدم وجود فروق بينهم يف فاعلية النظام يف تنمية مهارات التعلم
الفردي والت�شاركي لديهم.
وه ��و م ��ا يتفق مع ما تو�صلت الي ��ه درا�سة �أحمد (2014م) من ع ��دم وجود �أثر دال
�إح�صائي� � ًا للتفاع ��ل ب�ي�ن من ��ط التق ��دمي (ت�شاركي – ف ��ردى) والتخ�ص� ��ص الأكادميي
(علمي– �أدبى) يف التح�صيل واملهارات.
تو�صيات الدرا�سة:

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث مبا يلي:

1 .1التقيي ��م الدوري لفاعلي ��ة النظام يف تنمية مه ��ارات التعل ��م والتفكري املختلفة
للطلبة من قبل عمادة التعليم الإلكرتوين للجامعة.
2 .2توجيه العاملني على تطوير النظام �إىل النقاط التي ك�شفت عنها نتائج الدرا�سة
لتقيي ��م النظ ��ام ملهارات التعلم الإلك�ت�روين الفردي والت�شارك ��ي ،والتغلب على
نقاط ال�ضعف يف النظام ودعم نقاط القوة وحت�سينها.
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3 .3تدريب الطلبة وتوعيتهم حول مبكونات النظام املختلفة و�آليات التعامل معه بفاعلية.
4 .4تدري ��ب �أع�ضاء هيئة التدري� ��س املكلفني بالإ�شراف على املق ��ررات الإلكرتونية
عل ��ى ا�سرتاتيجيات تنمي ��ة مهارات التعلم الف ��ردي والت�شاركي لدى الطلبة من
خالل نظام  D2Lالإلكرتوين.
5 .5تعدي ��ل نظام �إدارة التعلم  D2Lباجلامعة مب ��ا يتنا�سب مع تنمية مهارات التعلم
الفردي والت�شاركي حتقيق ًا للأهداف العليا للجامعة.
مقرتحات الدرا�سة:

يف �سبيل تطوير نظم �إدارة التعلم ،ومن خالل ما تو�صلت اليه هذه الدرا�سة ،يقرتح
الباحث �إجراء البحوث التالية:
1 .1حتدي ��د املتطلب ��ات التكنولوجية الالزمة لتطوير نظ ��ام �إدارة التعلم ( )D2Lيف
�ضوء مهارات التعلم الإلكرتوين الفردي.
 2 .حتدي ��د املتطلبات التكنولوجية الالزمة لتطوير نظ ��ام �إدارة التعلم ( )D2Lيف
�ضوء مهارات التعلم الإلكرتوين الت�شاركي
3 .3فعالية نظام �إدارة التعليم الإلكرتوين( )D2Lيف تنمية مهارات التفكري الإبداعي
والنقدي لدى طلبة جامعة املجمعة.
4 .4اجتاه ��ات �أع�ض ��اء هيئة التدري�س نح ��و تنمية مهارات الطلب ��ة من خالل نظام
التعلم الإلكرتوين.
املراجع العربية:
�1 .1أحم ��د ،حمم ��ود �أحمد عب ��د الك ��رمي (�".)2014أث ��ر التفاعل بني منط تق ��دمي املدونات
(الت�شاركية – فردية) والتخ�ص�ص الأكادميي (علمي – �أدبي) يف اك�ساب طالب الت�أهيل
الرتبوي مهارات ا�ستخدام الأجهزة التعليمية والتح�صيل املعريف" ،جملة درا�سات عربية
يف الرتبة وعلم النف�س ،2)50( ،م�صر.
2 .2احلرب ��ي ،حمم ��د �صنت �صال ��ح( .)2006مطالب ا�ستخدام التعل ��م الإلكرتوين لتدري�س
الريا�ضي ��ات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�س�ي�ن واملخت�صني( .ر�سالة دكتورة).
كلية الرتبية-جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
3 .3اخلان ،ب ��در(. )2005ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين .ترجم ��ة علي املو�سوي و�آخرون.
�سوريا .دار �شعاع.
4 .4الزق ،ع�صام �شوقي �شبل ( ".)2015دعم منطي التعلم الإلكرتوين (الفردي  /الت�شاركي)
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ب�أدوات التدوين االجتماعي و�أثره على التح�صيل املعريف والأداء املهارى والتظليم الذاتي
والر�ضا للطالب املعلمني بكلية الرتبية" ،جملة تكنولوجيا التعليم .)2(25،
5 .5ال�سل ��وم ،عثم ��ان ابراهي ��م" .)2011( .الف�ص ��ول االفرتا�ضية وتكاملها م ��ع نظام �إدارة
التعلم الإلكرتوين بالك بورد" .جملة درا�سات املعلومات.)127-111( .)11( .
6 .6ال�سل ��وم ،عثمان ب ��ن �إبراهيم ( ".)2010اجتاه ��ات طالب كلي ��ة �إدارة الأعمال بجامعة
امللك �سعود نحو ا�ستخدام نظام ج�سور" .جملة اعلم ،الريا�ض.265 :238، )6( ،
7 .7ال�سي ��د� ،إميان �شعبان �إبراهيم( .)2013فاعلية ا�سرتاتيجيتي التعلم الإلكرتوين الفردي
والتع ��اوين القائم على �أدوات الوي ��ب  2,0يف تنمية مهارات حل امل�شكالت الربجمية لدى
ط�ل�اب تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبي ��ة النوعية( ،ر�سالة دكت ��وراه) غري من�شورة ،كلية
الرتبية النوعية –جامعة الزقازيق ،م�صر.
8 .8ال�سي ��د ،م�صطف ��ى عب ��د الرحمن ط ��ه (" .)2016فاعلي ��ة ت�صميم بيئة تعل ��م الكرتوين
ت�شارك ��ي يف تنمية مفاهيم حمركات بحث الويب غ�ي�ر املرئية ومعتقدات الكفاءة الذاتية
لدى طالب كلية الرتبية" ،جملة القراءة واملعرفة ،م�صر.132 :23،)174( ،
9 .9ال�صعي ��دي ،عم ��ر بن �س ��امل(" .)2016م ��دى الت�أثري الإيجاب ��ي لعدد م ��ن العوامل على
اال�ستخ ��دام احلقيق ��ي لنظ ��ام �إدارة التعلم الإلك�ت�روين" ،تكنولوجي ��ا الرتبية-درا�سات
وبحوث ،م�صر.94 :59،)26( ،
1010العتيبي ،خلود بن ��ت عبيد عياف( .)2013ت�صميم نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين مقرتح
بجامع ��ة الأم�ي�رة نورة عبد الرحمن( ،ر�سال ��ة دكتوراه) ،جامعة الأم�ي�رة نورة بنت عبد
الرحمن ،اململكة العربية ال�سعودية.
1111العمرو ،رزان بنت من�صور( .)2012واقع ا�ستخدام طالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم
تقنيات التعليم لنظام �إدارة التعلم البالك بورد)�( ، (Black Boardسالة ماج�ستري) غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود .الريا�ض .اململكة العربية ال�سعودية.
1212الغ ��زو� ،إميان ( .)2004دمج التقني ��ات يف التعليم� ،إعداد املعلم تقني ��ا للألفية الثالثة،
دبي :دار القلم.
1313القوا�سمي ،عبد الرحمن� ".)2011( .أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين"-ورقة عمل مقدمة
يف م�ؤمت ��ر بعنوان " م�ستقبل التعلم الإلك�ت�روين وحتدياته يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل –
جامعة فيالدلفيا.
1414املنه ��راوي ،داليا حمم ��د نبيل (" .)2015اجتاهات طالبات دبل ��وم �إدارة م�صادر التعلم
نح ��و ا�ستخدام التعلم الت�شارك ��ي عرب الويب يف التدريب امليداين بجامعة حائل" ،م�صر،
جملة الرتبية ،جامعة الأزهر.490 :463،)164( 2،
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1515املو�س ��ى ،عب ��د اهلل بن عبد العزيز ( .)2008ا�ستخدام احلا�س ��ب الآيل يف التعليم ،ط،1
الريا�ض ،مكتبة ال�شفري.
1616املو�س ��ى ،عبد اهلل ،املبارك� ،أحمد ( .)2005التعل ��م الإلكرتوين (الأ�س�س والتطبيقات).
الريا�ض ،م�ؤ�س�سة �شبكة البيانات.
1717ب ��در� ،أحم ��د فهي ��م (" .)2014التفاعل ب�ي�ن ا�سرتاتيجي ��ات التعلم (ف ��ردي /جماعي)
با�ستخ ��دام كائن ��ات التعل ��م الرقمية وال�سعة العقلي ��ة (مرتفعة  /منخف�ض ��ة) و�أثره على
التح�صي ��ل الفوري واملرج�أ لدى تالمي ��ذ املرحلة الإعدادية" ،جمل ��ة تكنولوجيا التعليم،
.238 :189 .)1(24
1818ب�ش ��ر ه�شام بركات ".)2011( .اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية نحو
ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين(ج�سور)" ،جملة القراءة واملعرفة ،)111( ،م�صر.
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امللخ�ص

ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف �إىل العالقة االرتباطية بني درجة توفر مهارات الإبداع
الإداري وم�ست ��وي ممار�س ��ة �أ�سالي ��ب �إدارة التغي�ي�ر ل ��دى عم ��داء الكلي ��ات باجلامعات
ال�سعودي ��ة النا�شئة ومدى قدرتهم عل ��ى اال�ستخدام االيجابي ملهارات الإبداع الإداري يف
تفعي ��ل �أ�سالي ��ب �إدارة التغيري باملناخ اجلامع ��ي من وجهة نظر �أع�ض ��اء هيئة التدري�س،
وا�ستخدم ��ت الدرا�س ��ة املنهج الو�صف ��ي لر�صد الو�ض ��ع الراهن ملتغريياته ��ا ،وا�ستعانت
الدرا�س ��ة با�ستبانة طبقت على عينة ع�شوائية قوامها ( )470من �أع�ضاء هيئة التدري�س
م ��ن جامعات جن ��ران و�شقراء واجل ��وف ،والبالغ عدده ��م ( ،)4626وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن درج ��ة توافر مه ��ارات الإب ��داع الإداري ،ب�أبعادها اخلم�سة ل ��دى عمداء الكليات
م ��ن وجهة نظ ��ر �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س مرتفعة ج ��د ًا مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ) ،(4,71و
درجة ممار�س ��ة �أ�ساليب �إدارة التغيري ،يف �أبعادها الأربع ��ة املختارة ،لدى عمداء كليات
اجلامع ��ات النا�شئة مرتفع ��ة مبتو�سط ح�سابي ( ،)3,42كا تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل وجود
عالق ��ة ارتباطي ��ة ذات داللة �إح�صائي ��ة عند م�ست ��وي  ،0.01بني جمي ��ع �أ�ساليب �إدارة
التغيري ودرجتها الكلية ،وب�ي�ن مهلرات الإبداع الإداري اخلم�س ودرجتها الكلية ،وانتهت
الدرا�س ��ة بتو�صي ��ات منها :ت�سهيل تب ��ادل اخلربات بني اجلامع ��ات النا�شئة واجلامعات
املركزي ��ة لدعم عمليات التغي�ي�ر واالب ��داع الإداري ،وحتقيق التنمية املهني ��ة امل�ستدامة
لعم ��داء الكلي ��ات باجلامعات النا�شئ ��ة مل�ساعدتهم يف اكت�ساب مه ��ارات الإبداع الإداري
وممار�ستها و تبني �إدارة التغيري ،ا�ستحداث مركز لإدارة التغيري والإبداع يف اجلامعات
النا�شئ ��ة يتبع لوكيل اجلامعة للتطوي ��ر واجلودة ،وتبني �سيا�سة لتكلي ��ف عمداء الكليات
ت�ضع يف اعتبارها قدراتهم الإبداعية وقدرتهم على �إدارة التغيري
الكلم ��ات املفتاحية :الإبداع الإداري � -إدارة التغيري  -اجلامعات ال�سعودية النا�شئة
 الهيكل التنظيمي  -التغيري الثقايف  -التغيري التكنولوجي  -تغيري ال�سلوك – الطالقة-املرونة -الأ�صالة  -احل�سا�سية للم�شكالت.

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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دور الإبداع الإداري يف �إدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�سعودية النا�شئة
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�سة

لق ��د �أ�صبح ��ت احلاجة للإبداع ��ات الإداري ��ة متطلب� � ًا �إجباري ًا ل ��كل منظمة ت�سعى
،للح�صول على التمي ��ز يف الأداء واملحافظة على ا�ستمراريتها يف بيئة �شديدة التناف�سية
وقد تفهمت بع�ض التنظيمات الإدارية احلديثة هذه احلالة فقامت ب�إن�شاء وحدات �إدارية
.خا�صة تهدف �إىل رعاية الإبداع وتهيئة املناخ التنظيمي املنا�سب له
فف ��ي ظل الإبداع؛ �أ�صبحت �إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية عم ًال يتطلب مباد�أة ًوجتديد ًا
 ومن ثم فالإبداع الإداري يتطلب، وجتاوز ًا لالفرتا�ض ��ات املتقادمة،وج ��ر�أة ًعلى امل�ألوف
،قائد ًا ي�ستطيع تنمية القدرات الإبداعية للعاملني بتوفري بيئة م�شجعة للإبداع وداعمة له
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بيئ ��ة تفتح املجال لكل الأفكار اجلديدة وتوفر �سبل جتريبها ،بيئة ت�سمح بتكرار املحاولة
مرات عديدة ،بيئة تكر�س الإ�صرار وتخلق الإثارة ومتكن من مواجهة العقبات ،من �أجل
�إعادة �صياغة و ت�شكيل م�ستقبل املنظمة.
ويف �سعيه ��م لتحقي ��ق التمي ��ز الإداري واال�ستع ��داد للتناف�س امل�ستم ��ر والتغلب على
جوانب الق�صور ،التي متخ�ضت عن �إتباع �أ�ساليب االدارة التقليدية ،تو�صل علماء الإدارة
�إىل ع ��دد م ��ن املداخ ��ل احلديثة ،ذات املنح ��ى الإ�صالحي ،ولعل من �أه ��م هذه املداخل
ه ��ي القيادة الريادية والقيادة التحويلية والإدارة الذاتي ��ة و�إدارة املعرفة و�إدارة اجلودة
ال�شاملة و�إعادة الهند�سة الإدارية ،والإدارة بالأهداف وغريها.
ويف الواق ��ع �أننا ال ن�ستطيع �أن نقلل من �أهمي ��ة املداخل ال�سابقة يف حتقيق الإ�صالح
الإداري ،فقد ت�ضمن كل منها خربات علمية منهجية من �ش�أنها النهو�ض بالعمل الإداري
تخطيط� � ًا وتنظيم ًا وتوجيه� � ًا ورقابة ومتابعة وتقومي ًا� ،إال �أن �أي� � ًا منها ال ي�ستطيع مبفرده
حتقيق الإ�صالح الإداري املن�شود يف �ضوء متطلبات الع�صر احلايل املتالحقة واملت�سارعة،
ولع ��ل ه ��ذا ما دعى مفكرو ومنف ��ذو الفكر الإداري �إىل �أهمية اجلمع ب�ي�ن مدخل �أو �أكرث
لتحقيق التغيري الإ�صالحي املن�شود.
وم ��ن ناحية �أخرى ،ف�إن مداخ ��ل التجديد والإ�صالح الإداري ميكن �أال حتقق املرجو
منها ،وتظل جمرد �شعارات جتمد الواقع ،مامل ي�ساندها وعي تام من قبل قيادة للتطوير
مت�سلح ��ة مبه ��ارات الإبداع وم�ؤمنة ب�أهمية التغيري ،و�إدارت ��ه ،حيث ي�سهم هذا الوعي يف
ب ��زوغ �إرادة التغي�ي�ر كت�ص ��ورات ذهنية ترتجم �إىل �إج ��راءات تنظيمية و�أفع ��ال �سلوكية
حت ��ول ال�سكون حلركة دينامية تغري الواقع املتجمد وتدفعه للأمام ،ولكي يتحقق التقدم
الب ��د من تبني منط ًا �إداري ًا يجعل التغيري ن�صب عينيه ،فيحدد �أبعاده ويلم بكافة جوانبه
ويتمك ��ن من �أدواته و�ألياته ،هنا فقط ن�ستطيع �أن نتوق ��ع �إبداع ًا �إداري ًا قائم ًا على ت�سليح
املداخ ��ل الإدارية احلديثة ب�إرادة التغي�ي�ر و�إدارة التغيري وهما مرتابطان ب�شكل ال فكاك
فيه ،ووجودهما الزم لتحقيق التميز الإداري.
ومل ��ا كان ��ت املرحل ��ة اجلامعية ،مرحل ��ة منتهية ،لعدد غ�ي�ر فليل م ��ن طالبها ،فمع
نهاي ��ة املرحلة اجلامعية ،يكون الطالب ق ��د �أعدوا للحياة االجتماعية واملهنية ،كما تظل
اجلامع ��ة مفتوحة الأب ��واب خلريجيها ال�ستكم ��ال درا�ساتهم العليا ،وله ��ذا ال�سبب تظل
اجلامع ��ة �أكرث م ��ن غريها ،يف حاجة ما�س ��ة �إىل منط قيادي قادر عل ��ى ا�ستنفار الهمم
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وتفجري الطافات االيجابية ،والتحديث امل�ستمر لأنظمة العمل ،مبا يتفق وتغريات الواقع
وا�ست�ش ��راف امل�ستقبل ،وهذا بطبيعة احلال يلقي عبئ ًا م�ضاعف ًا على �إدارة تلك امل�ؤ�س�سة
يجعلها تعيد النظر يف الأ�ساليب التقليدية يف �أداء املهام وتنفيذ الأعمال ،وتبني �أ�ساليب
�إبداعي ��ة جدي ��دة ومتجددة ،والعمل على ح�س ��ن ا�ستغالل املوارد الب�شري ��ة امل�ؤهلة وفتح
املجال للمباد�أة واالبتكار.
وت�أ�سي�س� � ًا على كل ذلك فقد تول ��دت لدى الباحث فكرة ه ��ذه الدرا�سة حماولة منه
للتع ��رف �إىل دور الإب ��داع الإداري يف �إدارة التغي�ي�ر ل ��دى عم ��داء الكلي ��ات باجلامعات
احلكومبة ال�سعودية النا�شئة ،انطالق ًا من �أن هذه اجلامعات تعترب حديثة العهد بالعمل
الإداري مقارنة باجلامعات القدمية �أو املركزية يف اململكة ،كما �أنه ال يجب �أن تكون هذه
اجلامعات ا�ستن�ساخ ًا �أو �صورة م�صغرة �أو مكررة من اجلامعات القدمية� ،سواء من حيث
اخلط ��ة واملقررات �أو الهيكل التنظيمي� ،أو طبيعة وجم ��ال البحث العلمي� ،أو الن�شاطات
املمت ��دة للجامعة خارج �أ�سواره ��ا� ،أو منط الإدارة املتبع ،ومن هن ��ا كانت احلاجة ملحة
لتحل ��ي قادة الكلي ��ات باجلامعات النا�شئ ��ة بامله ��ارات الفعالة للإب ��داع الإداري ،ك�أحد
العوام ��ل الأ�سا�سية التى ت�سهم يف تنمية جماالت �إدارة التغيري لديهم ،باعتبارها �أ�سا�س ًا
لتحقيق الأهداف وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي ملواجهة التطورات املتالحقة يف �شتى املجاالت.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:

وبن ��اء على ما تقدم؛ ويف �ضوء خ�ب�رة الباحث عميد ًا لكلية الرتبية ب�شقراء  ،جامعة
�شقراء  ،ملدة �أربع �سنوات  ،وما مل�سه واقعي ًا من حاجة رجل الإدارة �إىل التحلي مبهارات
الإبداع الإداري وتبني �إدارة التغيري ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما �أقرته بعد الدرا�سات ال�سابقة
م ��ن وجود عالق ��ة ارتباطية بني الإب ��داع الإداري و�إدارة التغيري ،ومنه ��ا درا�سة :درا�سة
�آل مع ��روف ( )2006يف ال�سعودية ،ودرا�سة بح ��ر( )2009يف فل�سطني ،ودرا�سة �صربي
( )2009يف الع ��راق ،ودرا�سة العن ��زي( )2013يف الكويت ،ودرا�سة �شقورة ( )2012يف
غزة ،ودرا�سة  ،الدو�سري ( )2016يف ال�سعودية.
مما تقدم ميكن �أن تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف" مدى �إ�سهام مهارات الإبداع
الإداري يف تطوي ��ر جم ��االت �إدارة التغي�ي�ر لدى عم ��داء الكليات باجلامع ��ات ال�سعودية
احلكومية النا�شئة "
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وميك ��ن �صوغ م�شكلة الدرا�سة يف �س�ؤال رئي�س تتفرع منه �أ�سئلة فرعية ،ف�أما ال�س�ؤال
الرئي�س فهو:
•م ��ا مدى �إ�سهام مهارات الإب ��داع الإداري يف �إدارة التغيري لدى عمداء الكليات
باجلامعات ال�سعودية النا�شئة ؟
و�أما الأ�سئلة الفرعية فهي:

•م ��ا درجة تواف ��ر مه ��ارات الإب ��داع الإداري لدى عم ��داء الكلي ��ات باجلامعات
احلكومية ال�سعودية النا�شئة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
•ما درج ��ة ممار�سة عمداء الكليات يف اجلامعات احلكومي ��ة ال�سعودية النا�شئة
لإدارة التغيري من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
•هل توجد عالقة ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني درجة توفر مهارات الإبداع الإداري
وم�ست ��وى ممار�سة عم ��داء الكليات باجلامع ��ات ال�سعودية احلكومي ��ة النا�شئة
لإدارة التغيري ،من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
•كيف ميكن تفعيل مهارات الإب ��داع الإداري لتحقيق مقومات �إدارة التغيري لدى
عمداء الكليات باجلامعات ال�سعودية احلكومية النا�شئة؟

�أهداف الدرا�سة:

ت�ستهدف الدرا�سة التعرف �إىل:

•درجة توفر مهارات الإبداع الإداري لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�سعودية النا�شئة.
•م�ستوى ممار�سة عمداء الكليات باجلامعات ال�سعودية النا�شئة لإدارة التغيري.
• العالق ��ة االرتباطي ��ة بني مه ��ارات الإب ��داع الإداري و�إدارة التغيري لدى عمداء
الكليات باجلامعات ال�سعودية النا�شئة.

�أهمية الدرا�سة:

(ا) الأهمية العلمية للدرا�سة:

ت�شتق هذه الدرا�سة �أهميتها العلمية من:
•�ضرورة كل من الإبداع الإداري و �إدارة التغيري يف اجلامعات ال�سعودية النا�شئة.
•�صياغ ��ة م�ؤ�س�س ��ات جامعية ق ��ادرة على التناف�سي ��ة بتحقيق خمرج ��ات عالية
اجلودة والتميز.
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(ب) الأهمية العملية للدرا�سة:
وعلى اجلانب العملي ميكن �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة الفئات التالية:

•القائم ��ون عل ��ى �إدارات كلي ��ات اجلامعات النا�شئ ��ة؛ وخا�صة العم ��داء ووكالء
الكليات ل�شئ ��ون التعليم والطالب واجلودة ،ور�ؤ�س ��اء الأق�سام؛ حيث �إحاطتهم
علم� � ًا ب� ��إدارة التغري والإب ��داع الإداري ومتطلباتهما ،ميك ��ن �أن ي�سهم يف زيادة
وعيهم ب�أ�ساليب تفعيلها .
•ط�ل�اب اجلامع ��ات النا�شئة؛ حيث �إن توف ��ر مناخ الإب ��داع الإداري وممار�سات
�إدارة التغيري من �ش�أنهما �إتاحة مناخ تربوي داعم للإجناز و دافع التميز.
• املق ��اوم لإدارة التغي�ي�ر واملحايد مع� � ًا؛ عن�صران ميكنهم ��ا اال�ستفادة من هذه
الدرا�س ��ة مبا ي�ساع ��د املقاوم للتغيري م ��ن تخفيف حدة املقاوم ��ة ،واملحايد قد
يعدل موقفه من �إدارة التغيري.

حدودالدرا�سة:

•احل��دود املو�ضوعي��ة :اقت�ص ��رت الدرا�سة عل ��ى �أربعة جم ��االت للتغيري وهي:
التغيري الهيكلي  ،والتكنولوجي ،والثقايف ،وال�سلوكي ،كما اقت�صرت على خم�سة
مه ��ارات للإبداع الإداري وه ��ي ( الطالقة ،واملرون ��ة ،و الأ�صالة ،و احل�سا�سية
للم�شكالت ،و التحليل والربط).
•احلدود املكانية :اقت�صرت الدرا�سة على ثالث جامعات نا�شئة متثل النطاقات
الأكادميية واجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية وهي جامعة اجلوف  ،وجامعة
�شقراء ،وجامعة جنران.
•احل��دود الزمني��ة :مت تطبي ��ق ه ��ذه الدرا�سة خ�ل�ال الف�ص ��ل الأول من العام
اجلامعي  1439 / 1438ه.

منهج الدرا�سة :

تعتم ��د الدرا�س ��ة عل ��ى املنه ��ج الو�صفي؛ وتفعي�ل ً�ا لآلي ��ات املنهج الو�صف ��ي ر�صدت
الدرا�س ��ة الو�ض ��ع الراهن ل ��كل م ��ن �إدارة التغيري والإب ��داع الإداري لدى ق ��ادة الكليات
ببع� ��ض اجلامعات ال�سعودية النا�شئة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومدى قدرة
ق ��ادة الكليات عل ��ى حتقيق الربط االيجابي ب�ي�ن �إدارة التغيري والإب ��داع الإداري باملناخ
اجلامعي،و�إىل �أي درجة جنحوا يف حتقيق ذلك ،ثم الو�صول �إىل �أهم متطلبات مهارات
الإبداع الإداري لتفعيل �إدارة التغيري.
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المبحث األول

الأدبيات املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة
�أو ًال :الإبداع االداري:

( )1مفهوم الإبداع الإداري:

الإب ��داع الإداري يف �أب�سط معانيه هو ابتكار �أف ��كار جديدة ،وتطويرها وتطبيقها يف
املنظم ��ة به ��دف التغيري نحو الأف�ض ��ل� ،أو �أي �أ�سلوب �إداري ي�شج ��ع العاملني على تقدمي
الأفكار الإبداعية ودعمها وتبنيها.
ويق�ص ��د ب ��ه؛ حماولة ذاتية �أو جماعي ��ة ال�ستخدام التفكري والق ��درات العقلية ،وما
يحي ��ط بها من م�ؤثرات ومتغريات بيئي ��ة ،للقيام ب�إنتاج �سلع �أو تقدمي خدمات جديدة مل
ي�سبق و�أن �أنتجت و�أن تت�سم بتحقيق منفعة للجميع " (حمود.)204 ،2002 ،
وي�شري الإبداع الإداري �إىل ا�ستخدام املوظف مهاراته الفردية يف ا�ستنباط �أ�ساليب
�إداري ��ة جدي ��دة تو�صله �إىل ت�صورات جدي ��دة حللول ابتكارية مل�شكل ��ة �إدارية ،بالإعتماد
على التحليل الإبداعي الهادف املنظم القائم على التحليل املنطقي والإختبار والتجريب
والتقومي ( القحطاين )38 ، 2001،
والإبداع الإداري �إذن ؛ هو جمموعة العمليات التى تت�سم بالقدرة على حل امل�شكالت
واتخ ��اذ القرار والقابلية للتغيري واملجازفة و�سعة االت�صاالت وت�شجيع الأ�صالة والطالقة
واملرون ��ة واخلروج عن امل�ألوف للو�صول �إىل فكرة �أو �أ�سلوب ،من خاللهما ،ميكن الت�أثري
عل ��ى املواقف والأف ��راد والظروف املختلفة بق�ص ��د حتقيق الأه ��داف املطلوبة للمنظمة
با�ستخدام املوارد املتاحة( ال�سلمي  ( )24 ،2010 ،اجلعريي .)26 ، 2011 ،
ويع ��رف الإبداع الإداري يف امل�ؤ�س�سات التعليمي ��ة ب�أنه :القدرة على امتالك مهارات
التفك�ي�ر الإبداع ��ي ،من �أجل ابتكار �أ�ساليب و�أفكار وو�سائ ��ل ت�ساعد على �إجناز عمليات
�إدارية جديدة ،وتقدمي برامج تطويرية للعاملني حتفز علي ا�ستثمار قدراتهم ومواهبهم
مما ميكن الإدارة من حتقيق �أهداف املنظمة (ن�صر )12 ، 2008 ،
�أو ه ��و قيام مدير امل�ؤ�س�سة بو�ض ��ع ا�سرتاتيجيات مبتكرة ،لإج ��راء حت�سني وجتديد
�شامل لل�سيا�سات ،واالجراءات والو�سائل والتقنيات و�أ�ساليب العمل وفق منهجية التعامل
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يف البيئ ��ة امل�ؤ�س�سية ،مما ي�سهم يف جودة الأداء والو�صول �إىل حلول مبتكرة للم�شكالت،
مما ي�سهم يف تفعيل العملية التعليمية وقدرة امل�ؤ�س�سة على التكيف والتميز " (احلميدي
)35 ، 2005،
مما �سبق ميكن القول �أن الإبداع الإداري هو ممار�سة �إدارية واعية ،ي�ستطيع القائد
من خاللها حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة من خالل البعد عن الروتينية والنمطية وعدم التقيد
بفك ��ر حمدد يف ممار�ساته الإدارية ،ويظهر ذلك يف طالقتة يف طرح الأفكار واخليارات
الت ��ى ت�ساع ��د يف حل امل�شكالت ،واملرون ��ة يف عدم التقيد ب�إطار حم ��دد لتحقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سة واجلدة يف الأفكار املطروحة ،وا�ست�شعار حدوث امل�شكالت قبل حدوثها .
(� )2أهمية الإبداع الإداري :

تنب ��ع �أهمي ��ة الإب ��داع الإداري من كونه عملي ��ة مركبة متكاملة تق ��وم على خطوات
متتابع ��ة تت�ضمن الإح�سا�س مب�شكل ��ة ت�ستوجب حال ً ،والقدرة عل ��ى التفكري وفق قدرات
جدي ��دة بهدف ابت ��كار احلل املالئم ،وعملي ��ة و�ضع احللول مو�ضع التنفي ��ذ والتثبت من
جدواها وفاعليتها .
وميكن �إجمال �أهم فوائد الإبداع يف املنظمات على النحو التايل ( :النمر) 24، 1992 ،
•اال�ستجابة ملتغريات البيئة املحيطة ،مما يجعل التنظيم يف و�ضع م�ستقر .
• تطوير وحت�سني اخلدمات مبا يعود بالنفع على التنظيم والأفراد.
•امل�ساهمة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف التنظيم.
•اال�ستغالل الأمثل للموارد املالية.
• القدرة على �إحداث التوازن بني الربامج الإمنائية املختلفة ،والإمكانيات املادية
والب�شرية املتاحة.
•ح�سن ا�ستغالل املوارد الب�شرية.
ولع ��ل وجود قائد مبدع داخل امل�ؤ�س�سة ميك ��ن �أن يحقق فوائد عديدة منها (:ن�صر،
) 24 ، 2008
•�إعطاء العاملني املزيد من الإ�ستقاللية ،واحلرية التي متكنهم من تغيري بيئة العمل.
•حث العاملني على التفكري بطريقة خالقة ،وحثهم على مواجهة الأخطار.
•احلد من الدالئل ال�سلبية املختلفة للجهود الفا�شلة.
•�إمداد العاملني بالأن�شطة املختلفة التي متكنهم من حتقيق �أهدافهم التعليمية.
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•تقدمي �أفكار جديدة جلميع العاملني ،والتي متكنهم من حل امل�شكالت بطرق مبتكرة.
•دعوة الطالب ملناق�شة وتقدمي املبادرات اجلديدة من خالل �إعطائهم منا�صب قيادية.
( )3مقومات الإبداع الإداري :
(ا) الطالقة :وتعني القدرة على �إنتاج �أكرب قدر ممكن من الأفكار واجلمل والألفاظ
(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

ذات املع ��اين يف غ�ضون فرتة زمنية حم ��دودة ،وت�شمل الطالقة الفكرية ،وطالقة
التداعي ،والطالقة التعبريية.
املرون��ة :وهي تعني النظر �إىل الأ�شياء مبنظ ��ور جديد غري ما اعتاد عليه النا�س
(ال�ص�ي�ريف  ،)18 ، 2003 ،واملرونة هي عك�س اجلم ��ود الذهني الذي يعني تبني
�أمن ��اط ذهنية حم ��ددة �سلف ًا وغري قابل ��ة للتغيري ،وم ��ن �أ�شكال املرون ��ة :املرونة
التلقائي ��ة ،واملرون ��ة التكيفي ��ة ،ومرونة �إع ��ادة التعريف �أو التخلي ع ��ن مفهوم �أو
عالقة قدمية ملعاجلة م�شكلة جديدة ( جروان ) 85 ، 2008 ،
احل�سا�سي��ة للم�ش��كالت :ويق�صد بها الوعي بوجود م�ش ��كالت� ،أو عنا�صر �ضعف
يف البيئ ��ة �أو املوقف ،ويعني ذل ��ك �أن بع�ض الأفراد �أ�سرع من غريهم يف مالحظة
امل�شكل ��ة ،والتحق ��ق م ��ن وجودها يف املوق ��ف( ج ��روان  ،) 86 : 2008،وتتمثل يف
الق ��درة عل ��ى ر�ؤية الكثري م ��ن امل�شكالت يف املوق ��ف الواحد وحتديده ��ا حتديد ًا
دقيق ًا ،كخطوة �أوىل للبحث عن حل لها ومن ثم التو�صل �إىل �أفكار جديدة ومفيدة
يف �آن واحد.
الأ�صال��ة  :وهي الق ��درة علي الإتيان بالأفكار اجلديدة الن ��ادرة ،واملفيدة ،وغري
املرتبطة بتكرار �أفكار �سابقة ،وميكن احلكم على الأ�صالة يف �ضوءعدم خ�ضوعها
للأف ��كار ال�شائع ��ة وخروجهاع ��ن التقلي ��د ،وتعد الأ�صال ��ة �أعلى درج ��ات الإبداع
وتختل ��ف عن الطالقة واملرونة من حيث ال ت�شري �إىل كمية الأفكار ،بل تعتمد على
قيمتها ونوعيته ��ا وجدتها ،وال ت�شري �إىل رف�ض الفرد تكرار ت�صوراته ال�شخ�صية،
كما يف املرونة بل ت�شري �إىل عدم اخل�ضوع للأفكار ال�شائعة.
االحتفاظ باالجتاه :ويق�صد به قدرة الفرد على تركيز انتباهه يف امل�شكلة دون
�أن يكون للم�شتتات ت�أثري على تفكريه ،وتفاعله مع امل�شكلة يكون �أقوى من امل�ؤثرات
اخلارجي ��ة ،ويتمي ��ز القائد بالرتكيز امل�صح ��وب باالنتباه طوي ��ل الأمد وا�ستمرار
حما�سه واجتاهه نحو الهدف وتخطيه لأية معوقات تقف يف طريقه وعدم التنازل
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عن الهدف والإ�صرار على تتبعه (حممد.)41 ،2011 ،
(و) املخاطرة والتحدي :ويق�صد بها الإ�ستعداد لتحمل املخاطر الناجتة عن الأعمال
الت ��ي يقوم بها الف ��رد عند تبني الأف ��كار� ،أو الأ�ساليب اجلدي ��دة وتبني م�س�ؤولية
نتائجه ( النمر . ) 99 ، 1994 ،
(ل) التحلي��ل والرب��ط :ويق�صد ب ��ه �إنتاج �إبداع ��ي وابتكاري يت�ضم ��ن عملية اختبار
وتفتي ��ت �أي عم ��ل جديد �إىل وح ��دات ب�سيطة ليع ��اد تنظيمها �أي حتلي ��ل وتفتيت
املركبات �إىل عنا�صرها الأولية.
( )4جماالت الإبداع الإداري:
ت�صنف جماالت الإبداع الإداري �إىل ( :اجلعريي)36 ،2011،
•�إب��داع يرتبط بالأهداف :ويت�ضمن الغاي ��ات التى ت�سعى امل�ؤ�س�سة لتحقيقها� ،سواء

كانت هذه الأهداف ق�صرية املدى �أو متو�سطة املدى �أو الأهداف اال�سرتاتيجية.
•�إب��داع يرتبط بالهيكل التنظيمي :ويت�ضمن القواعد والأدوات والإجراءات و�إعادة
ت�صميم العم ��ل وحت�سني العالقات بني �أع�ضاء هيئة التدري� ��س والإداريني والطالب
والتفاعل فيما بينهم بالعملية الرتبوية داخل امل�ؤ�س�سة.
•�إبداع يرتبط باملنتج �أو اخلدمة :ويت�ضمن تقدمي خدمات تربوية متميزة للطالب
والعم ��ل عل ��ى تخريج طالب عل ��ى كفاءة عالية لديه ��م القدرة على خدم ��ة �أنف�سهم
وجمتمعهم وتقدمي خدمات جيدة وجديدة للمجتمع املحيط.
•�إب��داع يرتبط بالعملية :ويرك ��ز على الكفاءة والفاعلية من العملية الرتبوية داخل
امل�ؤ�س�س ��ة� ،سواء الكفاءة النوعي ��ة �أو الكمية للطالب اخلريج�ي�ن ،ويت�ضمن عمليات
متط ��ورة داخ ��ل امل�ؤ�س�سة ت�شتم ��ل على عملي ��ات الرتبي ��ة والتعلي ��م و�إدارة امل�ؤ�س�سة
والإ�شراف على �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•�إب��داع يرتب��ط بخدم��ة امل�ستفيدي��ن :يت�ضم ��ن الرتكي ��ز عل ��ى تق ��دمي خدم ��ات
للم�ستفيدين� ،سواء امل�ستفيد الداخلي من طالب ومعلمني داخل امل�ؤ�س�سة �أو امل�ستفيد
اخلارجي من �أولياء �أمور الطالب واملجتمع املحيط ،تفوق توقعاتهم.
( )5خ�صائ�ص الإبداع الإداري و�سمات القائد املبدع:

تتلخ�ص خ�صائ�ص الإب ��داع الإداري يف :التعقيد واملخاطرة  ،والتعزيز من �إبداعية
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املنظمة وجناحها التناف�سي  ،وحتقيق ح�صة �سوقية يف املناف�سة العاملية ،والإبداع ن�شاط
معقد متعدد الأطوار (مباد�أة  ،تبني  ،تنفيذ ) ،وكل طور يحتاج �إىل وقت وا�سرتاتيجيات
وهياكل تتباين من مرحلة لأخرى( احلريري. ) 250، 2011 ،
ي�ضاف �إىل ذلك التفكري املتعمق ال�شمويل ،حتليل الفر�ص ،والتفكري يف ا�ستغاللها،
والتطل ��ع �إىل موق ��ع ال�صدارة والتمي ��ز والقي ��ادة ،باعتبارها خ�صائ�ص مهم ��ة للإبداع
الإداري ( عيد ) 15 ، 2008 ،
وه ��ذا ولكي يتمكن القائ ��د الإداري من التعامل املبدع مع منظمت ��ه يجب �أن يتحلى
بعدد من ال�سمات  ،من �أهمها ( :القاعوري ) 187 ،2005 ،
•التفكري الإ�سرتاتيجي والر�ؤية امل�ستقبلية لإدارة �إ�سرتاتيجية فعالة.
•الر�ؤي ��ة ال�شمولي ��ة الت ��ي ت�ساعد على الربط ب�ي�ن املتغريات يف البيئ ��ة الداخلية
واخلارجية.
•الر�ؤية الإنتقالية الهادفة للتجديد امل�ستمر.
•التعامل الكفء مع تكنولوجيا املعلومات .
•تفهم وتبني مداخل �إدارية معا�صرة لتعزيز تناف�سية املنظمة .
• الإدارة بفرق العمل املحفزة ولي�س اللجان التقليدية .
•التمكني الفاعل للعاملني �ضمن فرق العمل املدارة ذاتي ًا.
•�إدارة املناف�سة داخل املنظمة وخارجها .
•اكت�ساب قدرات القائ ��د العاملي من حيث �إجادة لغة �أجنبية على الأقل والتكيف
مع املتغريات املتالحقة.
وي�ضي ��ف �أح ��د الباحث�ي�ن �إىل اخل�صائ�ص املمي ��زة للإداري املب ��دع  ( :القريوتي ،
) 182 ،2008
•الر�ؤية الإبدعية لت�صور وتخيل البدائل املتعددة ،والقدرة على طرح الأ�سئلة ال�صحيحة .
•الثقة بالنف�س ،وبالآخرين لدرجة كبرية ،وتوقع الف�شل ،وعدم اال�ست�سالم ب�سهولة .
•القدرة على التعامل مع متطلبات ومقت�ضيات التغيري وحتمل املواقف ال�صعبة.
•املرونة والقدرة على التكيف ،والتجريب ،والتجديد ،وال�شك بامل�سائل امل�سلم بها.
•اجلر�أة عل ��ى �إبداء الآراء ،وتق ��دمي املقرتحات  ،ومناق�ش ��ة التعليمات والأوامر
ال�صدارة من �أعلى.
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•اال�ستقاللي ��ة الفردية ،ف�ل�ا تفر�ض عليه �سلطة الغ�ي�ر ،و�أال يفر�ض �سلطته على
الآخرين.
•الأفكارغ�ي�ر املالوفة ،و�إجن ��از الأعمال بط ��رق ابتكارية ،و�إيج ��اد اكرث من حل
للم�شكلة ،وعدم اال�ست�سالم.
( )6مراحل العملية الإبداعية :
تتمثل مراحل العملية الإبداعية يف �أربع مراحل رئي�سة هي:

•مرحل ��ة الإع ��داد :وتت�صف ه ��ذه املرحلة بالعم ��ل اجلاد لتجمي ��ع �أكرب قدر من
البدائل يزيد من احتماالت التو�صل �إىل حل ذي جودة عالية مع �ضرورة �إرجاء
عملية تقييم البدائل(ن�صر.)28 ،2008،
•مرحل ��ة االحت�ض ��ان :وت�شهد عملي ��ات التفاع ��ل والتداخ ��ل للعوام ��ل ال�شعورية
والال�شعورية يف �شخ�صية الإن�سان (الطيطي . )56 ، 2001 ،
•مرحل ��ة الإ�ش ��راق :وهي اللحظة الت ��ي يتفتق فيها احلل �أو ب ��وادر حل امل�شكلة (
جروان . ) 94 ، 2008،
•مرحل ��ة التحقي ��ق :وه ��ي مرحل ��ة التجري ��ب للفك ��رة اجلدي ��دة املبدع ��ة
(الطيطي.)56 ،2001،
وميكننا ترتيب مراح ��ل العملية الإبداعية يف :اكت�شاف امل�شكلة وحتديدها ،ويق�صد
بها ت�شخي�ص وحتديد طبيعة امل�شكلة املطروحة ،و�إنتاج وتنمية الأفكار ،ويق�صد بها و�ضع
الفك ��ر يف حال ��ة الإثارة واجلاهزية للتفكري يف كل االجتاه ��ات ،وحتليل الأفكار ،ويق�صد
ب ��ه فح�ص وحتليل ما مت �إنتاجه من �أفكار ال�ستنب ��اط ما يوجد بينهما من عالقة وتقييم
الأف ��كار ،ويتمثل يف �إخ�ضاع الأف ��كار البديلة التى مت التو�صل �إليها لعملية تفكري تقوميي،
�أو نق ��دي لتحقيقها ،وتنفيذ الأفكار ويق�صد به ترجمة الإبداع �إىل واقع ابتكارى ملمو�س
على نطاق �ضيق للتجربة قبل مرحلة التعميم ( .اجلعريي.)56 ، 2011 ،
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنه ال يعني بال�ض ��رورة �أن كل عمل �إبداعي الب ��د �أن مير بهذه
املراحل على الرتتيب  ،فرمبا يحدث تداخل بني هذه املراحل يف العمل الإبداعي .
( )7معوقات الإبداع الإداري و�سبل مواجهتها :

هن ��اك العديد م ��ن العوامل التي حتد من الإبداع مت االتفاق عليها من قبل الباحثني
وهي (:القريوتي ( )2000 ،البدراين )2011،
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•�سوء املناخ التنظيمي واالنتقاد املبكر للأفكار اجلديدة.
•تعار�ض القيم الإجتماعية ال�سائدة مع الإبداع.
•ك�ث�رة الأعباء الوظيفي ��ة ،و�ضعف الإعداد والت�أهيل لل ��كادر الإداري ،و الإلتزام
بالقيود املهنية .
• �ضعف التمويل وقلة التجهيزات ،و عدم مطابقة املباين املدر�سية للموا�صفات،
وكرثة �أعداد الطالب.
• املعوقات العقلية  ،املعوقات االنفعالية  ،املعوقات الذاتية .
وميكن ت�صنيف �أهم معوقات الإبداع الإداري يف النقاط التالية:

•املعوقات الإدراكية  :وتتمثل يف النظرة التقليدية �إىل الأمور �أو امل�شاكل والت�صلب يف الر�أي.
•املعوقات البيئية  :مثل املكان غري املنا�سب ،واكتظاظ املكان وعدم ت�أييد الزمالء للأفكار.
• املعوق ��ات التعبريية  :وهي عدم الق ��درة على �إي�صال الأفكار للآخرين ( ح�سن
)131 ، 2004 ،
•املعوقات التنظيمية :مثل عدم الت�شجيع ،وعدم م�ساندة العمل اجلماعي ( عواد
. ) 31، 2005،
• املعوق ��ات النف�سي ��ة والعاطفية :مثل اخلوف من الف�ش ��ل� ،أو انتقاد الآخرين� ،أو
نق�ص الثقة يف النف�س �أو االعتقاد بعدم القدرة على حتمل امل�س�ؤولية� ،أو اخلوف
من النتائج( هيجان .)16 -14 ، 1999 ،

وميكن �أن يرتتب على املعوقات ال�سابقة ما يلي( :العميان )401 ، 2005 ،

•اخل ��وف من التغي�ي�ر ومقاومة املنظم ��ات له وتف�ضي ��ل حالة اال�ستق ��رار وقبول
الو�ضع الراهن .
•ان�شغال العمداء بالأعمال اليومية الروتينية ،ورف�ض الأفكار اجلديدة .
•الإلتزام بحرفية القوانني والتعليمات والت�شدد يف الرتكيز على ال�شكليات دون امل�ضمون .
• قلة االقتناع ب�أهمية امل�شاركة من قبل العاملني.
•القي ��ادات غري الكف�ؤة ،ف� ��إذا �ضعفت كفاءة الإدارة كانت مثبطا يف وجه الإبداع
لدى العاملني
وتتمث ��ل �أهم �سبل مواجه ��ة معوقات الإب ��داع الإداري يف :مقاومة الف�شل :من خالل
تدوين �أ�سو�أ ما ميكن �أن يحدث يف حالة حدوث خط�أ ما ،وتعزيز الثقة يف النف�س :بت�سخري
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كل الطاق ��ة الذهني ��ة لت�صور النتيجة النهائية لأي ق ��رار و مواجهتة ،و�إعطاء الذات وقت ًا
كافي� � ًا للتفكري :فال يجب الت�سرع يف احلك ��م� ،أو التفكري يف امل�شكلة حال ال�شعور بالتعب،
واحل�ص ��ول على دعم الآخرين :وه ��ذا الدعم يعطي �شحنة من الطاق ��ة ،وي�شحذ القوى
الذهنية وي�شعر بالأمان (اجلعريي .)65 ،2011 ،
ثاني ًا� :إدارة التغيري:

( )1مفهوم �إدارة التغيري:

ي ��ود الباح ��ث قبل الدخول يف تف�صيالت ع ��ن �إدارة التغيري �أن يو�ض ��ح بداية ماهية
عملي ��ة التغيري باعتباره ��ا الأ�سا�س الذي تنطلق من ��ه �إدارة التغيري ،حبث و�ضوح مفهوم
التغيري من �ش�أنه تو�ضيح �سبل �إدارته وجماالتها.
التغي�ي�ر" التحول �أو التنق ��ل �أو التعديل على م�ستوى الأه ��داف ،والهيكل التنظيمي،
والوظائ ��ف ،والعملي ��ات ،والإجراءات ،والقواع ��د ،للتفاعل الإيجابي م ��ع البيئة ،بهدف
املحافظة على املركز التناف�سي احلايل وتطويره " (�صربي.)111-110 ،2009 ،
وميكن تعريف �إدارة التغيري ب�أنها فل�سفة �إدارة امل�ؤ�س�سة تت�ضمن التدخل املخطط يف
احد �أو بع�ض جوانب �أو �أو�ضاع املنظمة لتغيريها بهدف زيادة فاعليتها و حتقيق التوافق
املرغوب مع مربرات هذا التغيري( ال�سيد. )54 ،2007 ،
كم ��ا عرف ��ت �إدارة التغي�ي�ر �أنها " العملي ��ة التي م ��ن خاللها تتبنى قي ��ادة املنظمة
جمموعة معينة من القيم ،واملعارف والتقنيات� ....،إلخ ،مقابل التخلي عن قيم ،ومعارف
وتقني ��ات �أخرى( بالل� ،2004 ،ص .)17وتعرب �إدارة التغيري عن كيفية ا�ستخدام �أف�ضل
الط ��رق اقت�صاد ًا وفعالية لإح ��داث التغيري بق�صد خدمة الأه ��داف املن�شودة بدقة على
امل ��دى الق�صري و املدى البعيد ،لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات التي متليها �أبعاد التغيري الفعال
والذي يعترب �ضرورة حتمية مت�س كافة العاملني باملنظمة ( عامر. )51 ،2001 ،
و�إدارة التغيري تت�ضمن االنتقال باملنظمة من و�ضعها احلايل �إىل و�ضع �آخر مرغوب
في ��ه خ�ل�ال ف�ت�رة انتقالي ��ة) ، (Tushman & Anderson, 1997:21و�إدارة التغيري هي
قب ��ول التحول من و�ضع التوازن نحو و�ضع �آخ ��ر �سعي ًا يف ذلك للتحكم يف مراحل التحول
الغام�ضة ) ،(Monpin, 2008, 5ويف �إدارة جهود التغيري تظهر احلاجة لإيجاد حالة من
عدم الر�ض ��ا عن الو�ضع احلايل ،ورغبة جادة لالنتقال لو�ض ��ع م�ستقبلي واالحتكام �إىل
ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتحقيق الر�ؤية(Kotler, 1997: 15-16) .
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وق ��د عرف ��ت ب�أنها " �أي عملي ��ة تبديل �أو تعديل �أو �إلغ ��اء �أو �إ�ضافة خمطط لها يف بع�ض
�أه ��داف و�سيا�سات امل�ؤ�س�سات� ،أو قيم و�إجتاهات الأفراد واجلماعات فيها� ،أو يف الإمكانيات
واملوارد املتاحة � ،أو يف �أ�ساليب وطرق العمل وو�سائله" (.اللوزي . )338 ، 1998 ،
كم ��ا عرفت �إدارة التغيري �أي�ض ًا ب�أنها�" :إدارة اجلهد املخطط و املنظم للو�صول �إىل
حتقيق الأه ��داف املن�شودة للتغيري من خالل التوظيف العلم ��ي ال�سليم للموارد الب�شرية
واملادية والفنية والتقنية املتاحة للم�ؤ�س�سة التعليمية" (عماد الدين ) 18 ، 2003 ،
وهن ��اك من اعتربه ��ا "تغيري يف الأنظم ��ة العاملة يف املنظم ��ة �أو يف ثقافتها وذلك
بتح�س�ي�ن طريقة ت�أديتها لن�شاطاته ��ا وزيادة فعاليتها و�صياغة ق ��رارات التغيري بنوعية
�أف�ضل فيما يتعلق ببناء النظام �أو مهامه( ال�شريدة � ، 2004 ،ص .)238
مم ��ا �سب ��ق ميك ��ن �أن تع ��رف �إدارة التغي�ي�ر ب�سل�سل ��ة الأن�شطة التي حتق ��ق التغيري
املرغ ��وب ،بحيث متكن امل�ؤ�س�سة من التحرك كوحدة واح ��دة لإدراك االجتاهات البيئية
املعقدة لتكون م�ؤ�س�سة مرنة قادرة على مواكبة التغيريات امل�ستمرة.
( )2دواعي الأخذ ب�إدارة التغيري:

لع ��ل تطوي ��ر �أ�ساليب العم ��ل ،والعاملني ،وتغ�ي�ر نظرة اجلمه ��ور وتوقعاتهم ،وتطور
املعرف ��ة الإن�سانية وزيادة املناف�سة بني التنظيمات الإدارية ،من �أهم الأ�سباب التى تدعو
�إىل التغيري فى املنظمات على �إختالفها للو�صول �إىل م�ستوى تناف�سى.
وي�ضي ��ف الطيط ��ى ( ) 55 ، 2011ع ��دم الر�ض ��ا ع ��ن الو�ض ��ع احل ��اىل للمنظمة،
والطموح �إىل الو�صول لو�ضع �أف�ضل للمنظمة وللأفراد� ،أو الو�صول �إىل �شريحة �أكرب من
العم�ل�اء والأ�سواق العاملية ،وحت�سني املنتجات �أو اخلدمات �أو العمل على �إبتكار منتجات
�أو خدم ��ات جديدة ،والو�ص ��ول �إىل م�ستوى عايل اجلودة يتما�شى م ��ع املقايي�س العاملية،
و�أخري ًا مواكبة التقدم التقني والتكنولوجي من �أجل حت�سني الإنتاج كم ًا وكيف ًا.
وميك ��ن ت�صني ��ف دواعي الأخذ ب� ��إدارة التغيري �إىل ق ��وى خارجي ��ة ،وداخلية ،ف�أما
الق ��وى اخلارجية املحفزة على التغيري فتنح�صر يف طلبات الزبائن ،والتغري ال�سريع يف
التكنولوجيا امل�ستخدمة ،والتغريات ال�سيا�سية والقانونية والتغريات يف القيم االجتماعية
القائم ��ة ،و الفر� ��ص و التهديدات الناجتة من التنب�ؤ حول م�ستقب ��ل امل�ؤ�س�سة Brilman,
 ،2003, pp 422هذا بالإ�ضافة �إىل العوملة وما فر�ضته من حتديات اقت�صادية و�سيا�سية
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وثقافية واجتماعية ،الثورة العلمية والتكنولوجية وال�صناعية ،و ت�سارع املتغريات العاملية
والإقليمية ( فهمي . ) 378، 2004 ،
و�أم ��ا القوى الداخلية املحفزة عل ��ى التغيري ،فتنح�صر يف التغي�ي�ر يف الآالت و املنتجات و
خطوط الإنتاج ،و التغيري يف هياكل العمالة ،و الوظائف ،وعالقات العمل ،و التغيري يف �أ�ساليب
و �إج ��راءات العم ��ل ،و التغيري يف الأ�سالي ��ب الإدارية من تخطيط و تنظي ��م و تن�سيق و توجيه و
رقابة  ،والتغيري يف عالقات ال�سلطة وامل�س�ؤولية  ،وتدين الأرباح (عاطف.)191 ،2009 ،
( )3غايات �إدارة التغيري :

�إن م ��ن �أه ��م غاي ��ات التغيري هو العم ��ل على تطوير و تفعي ��ل جمموعة م ��ن املقايي�س �أو
املعايري التى تنا�سب طبيعة املنظمة و عملها ،حتى ميكن التعرف على حاالت التغيري املطلوب
تنفيذها ،من �أجل تقومي نتائجه حيث تعترب هذه عملية �أ�سا�سية و مهمة فى �إدارة التغيري.
وب�صف ��ة عامة ف�إن العملية التغيريية ت�ستهدف بل ��وغ غايتني رئي�ستني هما( :بلوط،
)233-232 ،2005
•االنتق ��ال من الواقع احلايل لآخر م�ستقبلي بتجاوزه نتيجة للتطورات املت�سارعة
للمتغريات البيئية .
• حتدي ��د م�سار �أو اجت ��اه التغيري ،فيمكن �أن يكون موجه ��ا نحو املناف�سة بتطوير
امل�ؤ�س�سة ملنتجاتها لتحقيق التميز� ،أو زيادة البحوث و ت�شجيع الإبداع .
و ت�سعي �إدارة التغيري �إيل حتقيق غايات معينة ننمثل يف ( :ماهر )416 ، 2005،

•فح�ص م�ستمر لنمو او تراجع املنظمة والفر�ص املحيطة.
•تطوير �أ�ساليب املنظمة يف عالجها للم�شاكل التي تواجهها.
•زيادة الثقة واالحرتام والتفاعل بني �أفراد املنظمة .
•زيادة حما�س ومقدرة �أفراد املنظمة يف مواجهة م�شاكلهم ويف ان�ضباطهم الذاتي .
•تطوير قيادات قادرة على الإبداع الإداري وراغبة فيه.
•بناء مناخ داعم للتغيري والتطوير واالبداع .

�أما غايات �إدارة التغيري فى امل�ؤ�س�سات اجلامعية فتتمثل يف  ( :بربخ .) 21 ، 2012 ،

•حل بع�ض امل�شكالت التنظيمية �أو الإجرائية.
•�إيجاد �أو�ضاع تنظيمية �أكرث كفاءة و فعالية فى امل�ؤ�س�سة.
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•تطوير م�ستوى اخلدمات التى تقدمها امل�ؤ�س�سة.
•�إدخال تقنية جديدة �أو �أ�ساليب �إدارية حديثة لت�سهيل �أداء امل�ؤ�س�سة.
•�إيجاد توافق بني و�ضع امل�ؤ�س�سة و الظروف املحيطة.
•معاجلة �أو�ضاع العاملني و الإهتمام بهم لرفع كفاءتهم.
( )4خ�صائ�ص �إدارة التغيري ومتطلباتها:

تت�ص ��ف �إدارة التغي�ي�ر بع ��دة خ�صائ�ص ه ��ي :اال�ستهدافي ��ة و الواقعي ��ة والتوافقية
والفاعلي ��ة وامل�شارك ��ة وال�شرعي ��ة والإ�صالح والر�شد والق ��درة على التطوي ��ر واالبتكار،
و�أخري ًا القدرة علي التكيف ال�سريع مع الأحداث(عبوي.)22 ، 2007 ،
ومب ��ا �أن التغيريه ��ادف ،ف� ��إن �إدارة التغي�ي�ر ،خمطط� � ًة وفق ًا لربامج حت ��دد املهام
وامل�س�ؤولي ��ات واملوازن ��ات التقديري ��ة والت ��ي حت ��دد التكالي ��ف والعوائ ��د املتوقع ��ة م ��ن
التغيري(النج ��ار ،)55 ،2007 ،ووفق مناذج ميك ��ن القيا�س عليها و معايري على �أ�سا�سها
تقا�س النتائج و يتميز التغيري املخطط بقابليته للقيا�س ،حمدد الهدف� ،سببي ،تفا�ؤيل،
من املمكن مقارنته ،يتم على جميع امل�ستويات(قومي ،قطاعي ،تنظيمي ،الأفراد).
أي�ضا� :أنه يا�ستجابة للقوى البيئية الداخلية واخلارجية ً
ومن خ�صائ�ص �إدارة التغيري � ً
معا ،كما
�أنها عملية ديناميكية م�ستمرة  ،وعامل من عوامل التجديد امل�ستمر).(Oliver and Michal, 2006
واجلدي ��ر بالذكر �أن �إدخال التغيري يف كل منظم ��ة ان�سانية البد و�أن يكون م�صحوب ًا
بتغي�ي�ر اجتماع ��ي ،وبالتايل فهو �سي�ؤث ��ر يف جمتمع املنظمة ،وحي ��ث �إن النظام الرتبوي
ج ��زء مهم من املجتمع ،فهو يواجه حتديات الع�صر من تراكم املعلومات ودخول التقنية
احلديثة مبجالها الوا�سع ( احلريري . )125 ، 2011،
ولعل من املتطلبات الأ�سا�سية الواجب توافرها لنجاح �إدارة التغيري هي (:عماد
الدين) 18 ،2003 ،

•الإرادة اجلادة القادرة على التحول �إىل قيادة جادة ت�سعى لإحداث التغيري .
•املباد�أة والإبداع واالبتكار لإحداث التغيري والتطوير يف عنا�صر امل�ؤ�س�سة .
•توف�ي�ر املناخ املالئ ��م للتغيري ،وو�ض ��ع ا�سرتاتيجيات فاعلة لإحداث ��ه وتطبيقها
ومتابعتها.
•االرتقاء بقدرات امل�ؤ�س�سة و�أدائها لتكون قادرة علي مواجهة امل�ستجدات.
• وي�ضاف �إىل ما �سبق عدة متطلبات �أهمها(:الطروانة)45 ،2003 ،
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•توافر وقت كاف لإجراء الدرا�سات ،وعمليات التطوير املتعددة والنوعية.
•تعزيز م�شاركة العاملني يف التغيري امل�ؤ�س�سي ،ومناق�شتهم يف امل�شاريع واخلطط
التطويرية .
•توافر البيان ��ات واملعلومات الكمية والنوعية التي تل ��زم لإتخاذ قرارات التغيري
املدر�سي
( )5ا�سرتتيجيات �إدارة التغيري:

تنمثل ا�سرتاتيجيات �إدارة التغيري يف �أربع ا�سرتاتيجيات رئي�سة نذكرها فيما يلي:
(ا)	�إ�سرتاتيجي��ة املب��ادرة :وت�ستخدم فى احل ��االت الطبيعي ��ة للم�ؤ�س�سة حني يبادر
القائ ��د بطرح فكرة مفادها التغيري من �أجل هدف ناجت عن طموحاته ال�شخ�صية
�أو مب�ستقبل امل�ؤ�س�سة وفق ًا لتوقعاته (العطيات.)26 ،2006 ،
(ب)	�إ�سرتاتيجي��ة ال�سلطة والطموح :وتقوم عل ��ى ا�ستخدام القائد ال�سلطة لإحداث
التغيري(بلوط� ،)352 ،2005 ،أو ي�ستغل طموحاتهم ونقاط �ضعفهم ،ورغم �سرعة
التنفيذ يف تلك اال�سرتاتيجية� ،إال �أنها عر�ضة للف�شل على املدى البعيد.
(ج)	�إ�سرتاتيجي��ة التعق��ل :وتق ��وم ه ��ذه الإ�سرتاتيجي ��ة على ا�ستخ ��دام العقالنية و
املنط ��ق لإقناع الأفراد ب�ضرورة التغيري بتقدمي كاف ��ة املعلومات الدالة على رف�ض
الواقع احلايل (عبوي.)32 ،2007 ،
(د)	�إ�سرتاتيجي��ة الت�ش��ارك :و تق ��وم عل ��ى م�شاركة �أف ��راد امل�ؤ�س�سة ل�ل��إدارة العليا
ف ��ى حتديد الأه ��داف و البدائل ،واكت�ش ��اف امل�شاكل و ال�صعوب ��ات التي ت�ستدعي
�إجراءات تغيريية( حمود. )259 ،2010 ،
( )6عنا�صر التغيري و�أنواعه:

هناك �ستة عنا�صر رئي�سية لإحداث عملية التغيري هي  :مو�ضوع التغيري ،و املغري ،و
امل�ؤيد للتغيري ،و املحايد ،و املقاوم ،و مقاومة املقاومة( احلمادي . ) 27 ، 1999 ،
وتتع ��دد �أنواع التغيري التى تطر�أ على امل�ؤ�س�س ��ات ب�إختالف حجمها ون�شاطاتها ومن
�أجل �إجناح عملية التغيري البد �أن ميتلك القائد فهم ًا عميق ًا و�إدراك ًا �شام ًال لطبيعة ونوع
عملي ��ة التغيري ،وميك ��ن �أن ت�شمل �أنواع التغي�ي�ر ،التغيري املت ��درج  ،و التغيري املرحلى ،و
التغيري اجلذرى (جرادات و�آخرون .) 30 ، 2013 ،
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وهناك من ي�صنف التغيري �إىل م�ستويات مثل  (:امل�شعلي  ( )1433 ،اخلطيب . ) 2003 ،

•التغي�ي�ر الإ�سرتاتيج ��ى  :ويت�ضمن هدف امل�ؤ�س�سة ور�سالته ��ا وفل�سفتها وقيمها،
و�سيا�سة عملها .
•التغيري الوظيفى  :ويرتبط بالنظم والإجراءات والهياكل والأ�ساليب.
•التغيري ال�شامل والتغيري اجلزئى.
•التغي�ي�ر املادي والتغيري املعنوي :ويتمث ��ل فى التغيري الهيكلي والتقني ،واجلانب
النف�سى والإجتماعي .
•التغيري ال�سريع والتغيري البطيء.

( )7مقاومة �إدارة التغيري و�سبل التغلب عليها:

تعني مقاومة التغي�ي�ر ب�إمتناع ورف�ض الأفراد االمتثال �إىل �إحداث التغيري رغبة فى
املحافظ ��ة عل ��ى و�ضعيته ��م ووظائفهم ( عب ��وي� ،2007 ،ص � )42إذ يعت�ب�ر ذلك �سلوك ًا
طبيعي ًا يعود لعدم االقتناع بفكرة التغيري.
و ميك ��ن للمقاوم ��ة �أن تكون من داخ ��ل التنظيم من طرف الأف ��راد العاملني� ،أو من
خارجه ميثله ��ا �أ�صحاب امل�صلحة الذين يتعاملون مع امل�ؤ�س�س ��ة ،وميكن �أن تكون �سرية،
وعنده ��ا تكون �أ�سباب املقاوم ��ة �شخ�صية ،وميكن �أن تكون علنية ،وعندها تكون املقاومة
جماعية بعد االتفاق و خلق �أ�سباب للرف�ض فى �شكل �إ�ضرابات �أو انخفا�ض معدل الإنتائج
�أو القيام بعمليات التخريب).(Barabel,2006, p407
وهن��اك ع��دة عوامل ت�شعل عملي��ة املقاومة للتغيري من �أهمه��ا( :ال�سيد،2007 ،
.)100-101

•فر�ض التغيري على الأفراد و اجلماعات يجعلهم يرونه تهديدا ملراكزهم .
•التنظي ��م غري الر�سمى ،حيث يعمد �إىل �إث ��ارة ال�شكوك فى نوايا الإدارة و �إبراز
االحتماالت ال�سلبية .
•ت�ش ��كل ر�أي جماع ��ي �ضد التغيري حيث �إن املقاومة اجلماعي ��ة للتغيري �أقوى من
مقاومة الأفراد .
•وت�شمل �أ�سباب مقاومة التغيري احلالية واملتوقعة�( :صربى2009 ،ـ)113 ،
•اخلوف من اخل�سارة املادية :حيث ي�سود االعتقاد ب�أن �أعباء عملية التغيري �ستقع
عل ��ى �إداري امل�ستويات الو�سطى والعاملني ،وه ��ذا �سيتحول �إىل خوف ومقاومة
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�شديدة بالتايل للتغيري.
•ال�شع ��ور باخلوف من فقدان املن�صب :قد يتطلب الو�ضع اجليد تو�صيف ًا وظيفياً
ُين�شيء التزامات ،وهذا ما يدفع البع�ض على ال�شك يف قدراتهم لاللتزام بهذه
املعايري ،وبالتايل التخوف من فقدان املن�صب.
االجتماعي :قد يفر� ��ض التغيري التنظيمي �أن يف�ص ��ل الفرد عن فريق
•اخل ��وف
ّ
العم ��ل الذي تربطه ب ��ه عالقات �إن�سانية مميزة ،وحتى ق ��د يفر�ض عليه العمل
مبعزل عن الآخرين.
•غي ��اب الثق ��ة مع قيادي التغيري :فقل ��ة الثقة يف قيادي التغي�ي�ر وال�سلبية معهم
يجعل الأفراد يرف�ضون املهام التي ُتوكل �إليهم يف �إطار التغيري.
•الثقاف ��ة الفردية :قد تتعار� ��ض بع�ض حماور التغيري مع ثقاف ��ة الفرد و�أبعادها
احل�ضارية ،وهذا ما اليجعله مرتاح ًا يف عملية االنخراط يف هذا النهج اجلديد.
و جدير بالذكر �أن مقاومة التغيري ال تكون �سلبية فى جميع الأحوال ،فيمكن �أن تكون
ايجابية �إذا كانت عوائده ال تغطي تكاليفه املادية و املعنوية و �سلبية فى حال ما �إذا كانت
نتائجه فى �صالح امل�ؤ�س�سة ،وتتمثل ايجابيات املقاومة فى(عبوي: )43 ،2007 ،
•�إجبار �إدارة املنظمة على تو�ضيح �أهداف التغيري و و�سائله و �آثاره ب�شكل �أف�ضل .
•الك�شف عن عدم فعالية عمليات االت�صال و بالتايل نقل غري جيد للمعلومات .
•التحليل الدقيق للنتائج املبا�شرة و غري املبا�شرة املرتقبة من التغيري .
•الك�شف عن ال�ضغوطات فى عملية معاجلة امل�شكالت و اتخاذ القرارات فى امل�ؤ�س�سة .
ولعل من �أهم طرق احلد من مقاومة الأفراد للتغيري ما يلي( :عبد الباقي )369 ،2004 ،
•�إبالغ الأفراد بالتغيري قبل حدوثه و�شرح �أهدافه لهم .
•�إ�شراك الأفراد الذين �سيت�أثرون بعملية التغيري يف ت�صميم وتنفيذ عملية التغيري .
•ت�شجيع الأفراد ودعمهم �أثناء عملية التغيري وم�ساعدتهم على �إزالة اخلوف والقلق .
وهناك �سبع مراحل للتغلب على مقاومة التغيري ،وهي :الإت�صال للإقناع ،وامل�شاركة،
والوع ��د بالدعم وامل�ساعدة على التكي ��ف ،و التفاو�ض ،و املن ��اورة ،و الإلزام ال�ضمني �أو
ال�صريح ،و النقل والف�صل والتعيني( م�صطفي .) 507 - 505 ، 2005،
وهن ��اك �سبل �أخ ��رى تتمثل يف :التثقي ��ف و االت�صال ،ويزيد ه ��ذا الأ�سلوب الرغبة
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ل ��دى العامل�ي�ن فى �إحداث التغي�ي�ر بعد اقتناعه ��م ب�ضرورته ،بحيث ي�أخ ��ذ عدة �أ�شكال
�إم ��ا املناق�ش ��ة الفردية� ،أو توزيع التقارير ،ويتم ا�ستخدام ه ��ذا الأ�سلوب فى حال ق�صور
املعلوم ��ات حول اله ��دف من التغي�ي�ر (خمت ��ار ،)302 ،2009 ،وامل�شارك ��ة و الإدماج ،و
تتمثل فى م�شاركة الأفراد فى عملية التغيري من بدايتها وذلك ب�إقناعهم ب�أهمية التغيري
بالن�سب ��ة له ��م و�أن جناحه يتوقف عليهم( العطي ��ات ،)115 ،2006،والت�سهيل و الدعم،
ويت ��م ذلك ت�سهيل ودعم مراحل التغيري ب�إع�ل�ان خطواته وامل�سئول عن تنفيذها مع منح
ف�ت�رة للت�أقلم تقوم حينه ��ا امل�ؤ�س�سة بتنظي ��م التدريبات الالزم ��ة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
التحفي ��ز (القريوين،)343 ،2008 ،والتفاو�ض و االتف ��اق ،ويتم من خالل هذا الأ�سلوب
التفاو� ��ض و تبادل وجهات النظر ما بني دع ��اة التغيري ومقاوميه (بلوط،)348 ،2005 ،
واال�ستغالل واختيار الأع�ضاء ،حيث يتم �إختيار �أحد العاملني للإ�شراف وامل�صادقة على
عملي ��ة التغي�ي�ر ،ورغم �أن هذا الأ�سل ��وب ي�س َرع عملية التغيري� ،إال �إن ��ه ي�سبب م�شاكل فى
املدى البعيد بعد �شعور العاملني ب�أنهم ا�ستغلوا (عبوي،)44 ،2007 ،وال�سلطة و الإكراه،
حي ��ث حينها يت ��م �إجبار العامل�ي�ن على تنفيذ التغي�ي�ر با�ستخدام التهدي ��دات ال�سرية و
املعلن ��ة� ،إال �أن ��ه ي�ؤخذ علي ��ه انه يخلف �آثارا �سلبي ��ة تتمثل فى ا�ستي ��اء العاملني من قائد
التغيري(خمت ��ار ،)303 ،2009 ،و�أخ�ي� ً
را اختي ��ار الوقت املنا�سب لتطبي ��ق التغيري ،ويتم
بناء عل ��ى درا�سة واعية لكل املتغريات املحيطة والتوافق بينه ��ا و بني امل�ؤ�س�سة والعاملني
بها(قنديل.)193 ،2010 ،
( )8جماالت �إدارة التغيري املختارة يف الدرا�سة:

مل ��ا كان ال�شاغ ��ل الرئي� ��س للدرا�س ��ة احلالية هو تطوي ��ر �إدارة التغيري ل ��دى عمداء
الكلي ��ات باجلامع ��ات ال�سعودية النا�شئة وذلك بت�سلحهم مه ��ارات الإبداع الإداري ،ف�إنه
يتعني تو�ضيح �أي جماالت التغيري �سوف نن�صب عليها جهود قيادة التغيري ،وملاذا؟
ويف احلقيقة �أن �أية جهود لإدارة التغيري يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية ت�شمل جانبني رئي�سني هما:
•�إعادة بن ��اء وهيكلة التنظي ��م امل�ؤ�س�سي :وتت�ضمن �إح ��داث التغيريات يف البناء
الر�سمي للم�ؤ�س�سة  ،مبا فيها  :التنظيم امل�ؤ�س�سي  ،اجلداول الدرا�سية ،والأدوار
الوظيفية.
•�إع ��ادة بناء الن�سق الثقايف يف امل�ؤ�س�سة :وتت�ضمن �إحداث التغيريات يف الأنظمة
املت�صلة بالنماذج  ،والقيم  ،والدوافع  ،واملهارات  ،والعالقات التنظيمية .
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قادة التغيري يركزون على اجلانب االنفعايل الثقايف مثل تركيزهم
عل ��ى اجلان ��ب التنظيمي ،ويتمي ��زون بت�أكيدهم الق ��وي على �إجن ��از ر�سالة امل�ؤ�س�س ��ة ومهمتها
الرئي�سة ،من خ�ل�ال ا�ستثمار الفر�ص املتاحة لتطوير البنية التنظيمية ومناذج العمل و�أ�ساليب
الأداء� ،إ�ضافة اىل تعزيز الثقافة امل�شرتكة والعمل اجلماعي التعاوين.Fultan,1998, 6
وبن ��ا ًء عل ��ى ما �سبق ف�إن الدرا�سة احلالية �سوف ترك ��ز جهودها على جماالت �أربعة
لإدارة التغي�ي�ر يف اجلامع ��ات ال�سعودية النا�شئة  ،روع ��ي يف اختيارها �أن متثل اجلانبني
التنظيم ��ي والثقايف يف امل�ؤ�س�س ��ات اجلامعية  .وهذه املجاالت ه ��ي ( :التغيري يف الهيكل
التنظيمي – التغيري الثقايف – التغيري ال�سلوكي – التغيري التكنولوجي)
وفيما يلي تف�صل الدرا�سة للمحاور ال�سابقة:

(�أ) التغيري يف الهيكل التنظيمي:

يعترب الهيكل التنظيمي الرابط الأ�سا�سي ما بني العملية الإدارية واجلهاز التنفيذي
لها بحيث تتحدد جودته مبرونته لينا�سب التغريات امل�ستمرة على م�ستوى اال�سرتاتيجية،
التكنولوجية و بنية؛ �أي هيكلة امل�ؤ�س�سة .
ويعرف الهيكل التنظيمي بــــ" جمموعة الطرق التي يتم مبوجبها تق�سيم العمل �إىل مهام
وا�ضح ��ة وحمددة من اجل حتقيق التن�سيق بينه ��ا"( .ال�سامل� )143 ،2005 ،أو هو " التوزيع
الثابت ن�سبي ًا لأدوار العمل و الو�سائل الإدارية الذي يولد منط ًا من ن�شاطات العمل املرتابطة و
يتيح للم�ؤ�س�سة ت�سيري �أن�شطتها و التن�سيق بينها و ال�سيطرة عليها "( .فرحات.)61 ،2008 ،
وهو من ناحية ثالثة "الآلية الر�سمية التي يتم من خاللها �إدارة امل�ؤ�س�سة عرب حتديد
خطوط ال�سلطة و االت�صال بني الر�ؤ�ساء و املر�ؤو�سني" (�سوي�سي)88 ،2009 ،
و ُيعنى الهيكل التنظيمي باملهام الأتية:

•تق�سيم العمل و توزيع املهام و امل�س�ؤوليات .
• التن�سيق و خلق التكامل بني الن�شاطات املختلفة .
•�إن�شاء العالقات بني الأفراد و املجموعات و الأق�سام.
•جتميع و توزيع املوارد ح�سب احلاجة �إليها.
و يق�ص ��د بالتغيري التنظيمي �إيج ��اد منظمة �أكرث �سرعة و متا�سك ًا ،و كفاء ًة و فعالي ًة
و �شفافي� � ًة و ا�ستدام� � ًة ،وميكن تعريف التغيري التنظيم ��ي بالتحول اجلذري �أو التدريجي
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للهي ��اكل والكفاءات و الذي ي�شمل عملية التطوير التنظيمي )،(Barabel,2006, pp386
وه ��و "اجله ��د املتوا�صل لتح�سني قدرة امل�ؤ�س�سة على حل امل�ش ��اكل والتحديد يف عملياتها
ب�إحداث تطوير �شامل للمناخ ال�سائد يف املنظمة" (عبوي. )21 ،2007 ،
كما يعرف التغري التنظيمي بـــ� " :إحداث تعديالت يف �أهداف و �سيا�سات الإدارة� ،أو
يف �أي عن�ص ��ر من عنا�صر العم ��ل ،م�ستهدف ًة �أحد �أمرين هما :مالءمة �أو�ضاع املنظمة و
�أ�ساليب عمل الإدارة ون�شاطاتها مع تغريات و�أو�ضاع جديدة يف املناخ املحيط بها ،وذلك
بغر� ��ض �إحداث تنا�س ��ق و توافق بني املنظمة وب�ي�ن الظروف البيئية الت ��ي يعمل فيها� ،أو
ا�ستح ��داث �أو�ضاع �إدارية و�أ�ساليب تنظيمي ��ة و�أوجه ن�شاط جديدة حتقق للمنظمة �سبق ًا
عن غريها من املنظمات ،وتوفر له بالتايل ميزة ن�سبية متكنه من احل�صول على مكا�سب
وعوائد �أكرب" (ال�سلمي. )256 ، 2010 ،
مما �سبق ن�ستنج �أن التغيري التنظيمي هو عملية حت�سني و تطوير و �إدخال تعديالت
عل ��ى كل مايخ� ��ص املنظمات من �أه ��داف� ،سيا�سات وعنا�صر العم ��ل بغر�ض ا�ستحداث
�أو�ضاع داخلية حتق ��ق االن�سجام والتوافق بينها وبني الأو�ضاع اخلارجية بق�صد اكت�ساب
ميزة تناف�سية و التفوق على املنظمات الأخرى.
و يك ��ون التغي�ي�ر الهيكلي نتاج� � ًا للتغيري يف �إ�سرتاتيجي ��ة امل�ؤ�س�سة ب�إع ��ادة ت�صميم
الوظائف ،و تق�سيم العمل� ،أو التعديل يف �آليات التن�سيق ومناذج االت�صال وال�سلطة �أو يف
ح ��ال اندماج امل�ؤ�س�سة مع م�ؤ�س�سة �أخرى� ،أوتو�سي ��ع نطاق الإ�شراف للتحول نحو الهيكلة
امل�سطحة(عامر.)205 ،2001 ،
(ب) التغيري الثقايف:

ي�ش�ي�ر مفهوم تغي�ي�ر الثقافة �إىل " التخلي ع ��ن مقومات الثقاف ��ة احلالية وحماولة
اكن�ساب مقومات ثقافة �أخرى ك�سبيل للتغيري والتطوير.
وترى عماد الدين (� )2003أن ثقافة التغيري بالغة الأهمية لكونها:

•تنم ��ي وعي الفرد مب�ضمون حرك ��ة التغيري وثقافته ومغ ��زى التحوالت يف العلم
وت�أثريها على حياته.
•ت ��زود الأفراد مبرجعي ��ة ثقافية يحتكمون �إليها يف تقدي ��ر امل�ضمون االجتماعي
والإن�ساين للتغيري.
•تك�سب الفرد كيفية التعامل مع امل�ستجدات مبا يتوافق وثقافته.
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•ت�ؤكد على نظرة املجتمع لعملية التغيري  ،وت�ؤكد على املرجعية املعيارية للثقافة.
•ت�ساع ��د الفرد على النهو�ض بفكره وجمتمعه من خالل نظرته ال�شمولية لعملية
التغيري الثقايف.
(ج) التغيري التكنولوجي:

�إن انط�ل�اق امل�ؤ�س�سة نحو ترك العم ��ل بالأ�ساليب القدمية التفليدية و�إحالل الطرق
احلديث ��ة يتطلب ابت ��كار �أ�ساليب �أف�ضل ل�ل��أداء�،أن تفوم املنظم ��ة ب�إجراءعملية التغيري
التكنولوج ��ي يف الط ��رق والو�سائ ��ل والإجراءات ،ويك ��ون التغيري ذا ت�أث�ي�ر على ال�سلوك
الفردي واجلماعي ،وكذلك على الهيكل التنظيمي ،فبيئة العمل تتغري عند �إدخال الأالت
اجلديدة ،والتي تغني عن عدد من الأفراد وتخت�صر مراحل العمل ،كما يرتتب على ذلك
تغي�ي�رات يف العالقات االجتماعية ،فقد يتطلب التغي�ي�ر التكنولوجي النقل �أو اال�ستغناء
عن بع�ض العاملني(الالمي.)27 ،2007 ،
كذل ��ك يت�أث ��ر الأمان الوظيف ��ي بالتغري التكنولوج ��ي ،ملا ي�شكله م ��ن خماطر مادية
ومكت�سب ��ات �شخ�صي ��ة ،كما �أن الرتقي ��ات وظروف العم ��ل ميكن �أن تت�أثر به ��ذا التغيري
و�أمناط الوظيفة وحمتواها(عبد الباقي.)331 ،2000 ،
وت�شمل العوامل التكنولوجية جممل �أنواع التجهيزات واملكائن ،كذلك ي�شمل التغيري
التكنولوجي جميع التح�سينات والتغي�ي�رات يف جوهر املنتجات ،وب�شكل عام ف�إن التغيري
التكنولوجي ي�أتي يف �سياق �أفكار ومبادرات ت�أتي من م�ستويات تنظيمية �أدنى لتذهب �إىل
امل�ستوي ��ات الأعلى للم�صادقة عليه ��ا ومتابعة تنفيذها ،وهنا تلع ��ب اخلربة التكنولوجية
للعامل�ي�ن يف امل�ستوي ��ات الأدنى ك ��رواد للأفكار لإح ��داث تغي�ي�رات تكنولوجية يف جمال
العمل( العامري والغالبي)396 ،3007 ،
وم ��ن بني التغ�ي�رات التكنولوجي ��ة يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،هو التو�س ��ع يف احلو�سبة،
حي ��ث �إن �أغلب املنظمات الإدارية اليوم لديها �أنظمة معلومات �إدارية متطورة متكن من
التوا�صل الفعال مع اجلهات املركزية ب�أقل جهد و�أ�سرع وقت.
(د) التغيري ال�سلوكي:

يعت�ب�ر العن�ص ��ر الب�ش ��ري هو العن�ص ��ر احليوي يف املنظم ��ة ،ومن ثم ف� ��إن تطويره
وتغي�ي�ره �ضروري ليتالءم مع �أهداف املنظم ��ة و�أدوارها واحتياجاتها� ،إن فاعلية التغيري
امل�ستهدف يقرتن مبا�شرة بدرجة �إ�سهام الأفراد العاملني يف املنظمة.

432

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

الدكتور �/صالح بن حممد الدو�سري

وي�أخ ��ذ التغيري هن ��ا �شكل الزي ��ادة �أو النق�صان �إم ��ا با�ستقطاب عمال ��ة جديدة �أو
ت�سري ��ح وف�ص ��ل بع�ض الأفراد �أوتنمية امله ��ارات من خالل الربام ��ج التدريبية� ،أو يتجه
التغي�ي�ر نحو ثقافة الأفراد بالتغي�ي�ر يف �سلوكياتهم لتنمية قدارتهم الإبداعية وتطويرها
(بل ��وط ،)343 ،2005 ،والتغي�ي�ر يف العن�صر الب�شري بال�ش ��كل ال�سابق يت�ضمن ناحيتني
هما :التغيري املادي  ،والتغيري النوعي.
وب�ش ��كل عام ف�إن الأفراد الذين لديه ��م �إح�سا�س بالإلتزام ويكونوا يف و�ضع امل�س�ؤلية
�سوف يرون �أن التغيري فر�صة� ،أما ه�ؤالء الذين يكونون غري راغبني ف�إنهم يرونه تهديد،
و ميك ��ن الق ��ول �أن �أي م�ؤ�س�سة �سوف تت�ضم ��ن خليط ًا من ه�ؤالء الذين ي ��رون �أن التغيري
�سل�سل ��ة تبد�أ من اخلوف وتنته ��ي بكونه فر�صة ،وه�ؤالء الذين يقاومون التغيري خا�صة �إن
كانوا جمربين على هذا التغيري( العليم وال�شريف) 323 ، 2009 ،
ولع ��ل �أ�صعب �أنواع التغي�ي�ر يف العن�صر الب�شري هو حماول ��ة تغيري قيمه واجتاهاته
و�أمن ��اط �سلوكه وقناعاته والتي �صاحبنه طيلة حيات ��ه  ،ف�أ�صعب تغيري هو تغيري الإن�سان
بالإن�س ��ان ،ولع ��ل منط القي ��ادة يعترب مهما يف ه ��ذا ال�صدد ،حيث ين ��وع يف �أ�ساليبه مع
الب�ش ��ر وفق� � ًا للمواقف والظ ��روف ،واختيار الأ�سل ��وب الأن�سب يف اللحظ ��ة املنا�سبة وفق
الظروف املواتية ومع ال�شخ�ص املنا�سب.
وبعد ،فهذه �أهم املحاور التي �أخ�ضعتها الدرا�سة للبحث ،والتي �ستكون حماور �أ�سا�سية
يف اجلزء امليداين منها ،وال يغيب عن الذهن �أن التغيري على م�ستوى �أي حمور من املحاور
ال�سابق ��ة �سينتج تغيريات يف املحاور الأخرى ،باعتب ��ار �أن العالقة تفاعلية بينها ،فالنظام
يت�شكل من كيانات ترتابط بعالقات وظيفية تخدم �أهداف وغايات املنظمة.
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المبحث الثاني

الإجراءات املنهجية للدرا�سة
( )1جمتمع وعينة الدرا�سة:

متثل جمتم ��ع الدرا�سة يف �أع�ض ��اء هيئة التدري�س بثالث م ��ن اجلامعات احلكومية
ال�سعودي ��ة النا�شئ ��ة وهي(جامع ��ة جنران– جامع ��ة �شقراء-جامعة اجل ��وف) ،روعي يف
اختيارها �أن متثل ثالث نطاقات �أكادميية جغرافية متنوعة ،يف اجلنوب والو�سط وال�شمال،
و ق ��د �شملت عينة الدرا�سة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س من جميع الكلي ��ات الإن�سانية والعملية
والتطبيقية وال�صحية باجلامعات الثالث املختارة ،والبالغ عددهم ( ،)4626منهم 1336
يف جامع ��ة جن ��ران ،و 1762يف جامع ��ة �شقراء ،و  1528يف جامعة اجل ��وف ،ووفق ًا ملعادلة
"ا�ستيفن ثامب�سون" يف اختيار حجم العينة من جمتمعات الأ�صل ،ف�إنه ميكن �سحب عينة
ع�شوائي ��ة ممثلة لهذا املجتمع بحيث "ال يقل عدد اال�ستبانات املطبقة عن ( )353ا�ستبانة
بن�سبة ثقة  %95ومب�ستوى معنوية  ،%5عندما يزيد جمتمع الأ�صل عن ( )4000فردًا وهي
نف� ��س نتيجة اجلداول الإح�صائية لـ "كريج�سى ومورجان ،ووفق ًا للمعادلة املذكورة ت�صبح
عينة الدرا�سة على اجمايل الفئات الثالث ( )353يف حدها الأدنى.
والعين ��ة ب�شكلها احل ��ايل ع�شوائية طبقية ،فه ��ي ع�شوائية لأنه روع ��ي يف اختيارها
تطبي ��ق املنهجية املعروفة يف اختيار العينات الع�شوائية ،وهي طبقية لأنها �شملت �أع�ضاء
هيئ ��ة تدري� ��س من الدرجات العلمي ��ة املختلفة ،كما �شملت نطاق ��ات �أكادميية وجغرافية
متنوع ��ة ،كما �ضمت العينة �أع�ضاء هيئة تدري�س من الذكور والإناث ،وقد بلغ عدد �أفراد
العين ��ة الذين خ�ضعوا للدرا�س ��ة ( )470فرد ًا من اجلامعات الثالث ،وذلك بعد ا�ستبعاد
اال�ستمارات اخلاطئة والتي مل ت�سلم.
(� )2أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) :

مر �إعداد اال�ستبانة مبرحلتني للو�صول بها �إىل �صورتها النهائية ال�صاحلة للتطبيق،
ف�أما املرحلة الأوىل  :فت�ضمنت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية عدد ( )78فقرة ،مت عر�ضها
عل ��ى بع�ض �أ�سات ��ذة الإدارة والتخطيط الرتبوي لإبداء الر�أي يف م ��دى منا�سبة العبارات
و ارتباطه ��ا مبو�ض ��وع الدرا�سة ،و �أم ��ا املرحلة الثانية  :فت�ضمن ��ت مراجعة اال�ستمارات و
درا�س ��ة ما بها من ملحوظات ،حيث مت ا�ستبعاد بع� ��ض االفقرات و �إعادة �صياغة البع�ض
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الآخ ��ر و �إ�ضاف ��ة فقرات مل تكن مت�ضمنة بال�صورة الأولية لال�ستبانة ،و يف �ضوء هذا فقد
ظه ��رت اال�ستبان ��ة يف �صورتها النهائية مت�ضمنة ( )66فق ��رة موزعة على ت�سعة حماور،
منها خم�سة حماور للإ بداع الإداري وهي ( الطالقة – املرونة – الأ�صالة – احل�سا�سية
للم�ش ��كالت  -التحليل والربط ) وق ��د ت�ضمنت ( )30فقرة بواقع �ستة فقرات لكل حمور،
ومنه ��ا �أربع ��ة حم ��اور لإدارة التغي�ي�ر ه ��ي التغي�ي�ر( الهيكل ��ي  -الثق ��ايف – ال�سلوكي-
التكنولوجي ) وقد ت�ضمنت (  )36فقرة بواقع ت�سعة فقرات لكل حمور ،وقد �شملت بدائل
اال�ستجاب ��ة يف اال�ستبان ��ة ،خم�س ��ة بدائل هي ( كبرية جد ًا– كب�ي�رة -متو�سطة – قليلة
جد ًا  -قليلة) ،وقد مت �إعطاء درجات لهذه البدائل من � 5إىل  1على التوايل.
(ا) �صدق الأداة :

ال�صدق الظاهري:

للت�أكد من �صدق الأداة مت عر�ضها على جمموعة من املحكمني وهم �أ�ساتذة يف جمال
الإدارة والتخطي ��ط الرتب ��وي ،للت�أكد من قدرتهما على قيا�س م ��ا �أعدت من �أجله ومدى
ارتب ��اط العبارات بكل حم ��ور من املحاور الكلية ،و جاءت ن�سب ��ة اتفاق عالية و�صلت �إىل
( ، )%97ح ��ول �صياغة عب ��ارات اال�ستبانة و ارتباط العبارات باملحاور ،و قد مت مراجعة
�صياغة بع�ض العبارات طبق ًا لآراء الأ�ساتذة املحكمني ،و �أجريت التعديالت الالزمة .
�صدق ( االت�ساق الداخلي )  ( :ن = ) 300

•�أجري ح�ساب ال�صدق بطريقة االت�ساق الداخلي على عينة قوامها (  ) 300ثالثمائة
م ��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س من اجلامع ��ات الثالث ( من داخل العينة الكلية)  ،و مت
ح�س ��اب معامل االرتباط بني درجة كل مفردة و الدرج ��ة الكلية للمحور الذي تنتمي
�إليه  ،وقد �أ�سفرت نتيجة معامالت االرتباط على :
• �أن جمي ��ع جماالت ا�ستبانة الإبداع الإداري اخلم�س ��ة قد حققت ارتباطات دالة مع
الدرج ��ة الكلية لال�ستبانة عن ��د م�ستوى داللة  0.01وتراوح ��ت معامالت االرتباط
ب�ي�ن (  ) 0.936 – 0.820مم ��ا يدلل �أي�ض ًا على �أن اال�ستبان ��ة يف �صورته النهائية
تت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي ،كما ي�شري ذلك �إىل �أن جميع فقرات
وجماالت اال�ستبانة ت�شرتك يف قيا�س مهارات الإبداع الإداري لدى �أفراد العينة.
•�أن جمي ��ع حماور ا�ستبان ��ة �إدارة التغيري قد حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية
لال�ستبانة ،و تراوح معامل االرتباط بني (  ) 0.575 ، 0.179بالن�سبة للمحور الأول
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( التغي�ي�ر الهيكل ��ي) و تراوح ب�ي�ن ( ) 0.471 ، 0.189بالن�سب ��ة للمحور الثاين (
التغيري الثقايف ) و تراوح بني ( )0.453، 0.196بالن�سبة للمحور الثالث ( التغيري
التكنولوج ��ي ) ت ��راوح ب�ي�ن ( )0.471 -0.189بالن�سبة للمحور الراب ��ع ( التغيري
ال�سلوكي) و جميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (. )0.05
•كم ��ا �أج ��ري �أي�ض ًا ح�ساب معام ��ل االرتباط بني درج ��ة كل مف ��ردة و الدرجة الكلية
ل�ل��أداة يف ا�ستبانت ��ي �إدارة التغيري وااالب ��داع الإداري ،وقد ت ��راوح معامل االرتباط
بني( )0.771 ، 0.718وجميعها دالة �إح�صائي ًاعند م�ستوى ()0.01
(ب) ثبات الأداة :

�أج ��ري ح�ساب ثبات الأداة بطريقة كرونباخ �ألفا على عدد ( )300من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعات الثالث من داخل العينة الكلية ،وكانت معامالت �ألفا كما يو�ضحها
اجلدولني التاليني :
جدول رقم ()1
يبني معامالت كرونباخ �ألفا بني الدرجات الكلية للمجاالت مع الدرجة الكلية لال�ستبانة
�إدارة التغيري التغيري الهيكلي التغيري التكنولوجي التغيري يف الأفراد التغيري الثقايف

معامل �ألفا

0.635

0.441

0.406

الإبداع الإداري

الطالقة

املرونة

االأ�صالة

معامل �ألفا

0.936

923 .0

820 .0

0.477
احل�سا�سية
للم�شكالت
933 .0

التحليل
والربط
907 .0

وكم ��ا هو وا�ضح م ��ن اجلدول (� )1أن كل القيم على درج ��ة مقبولة من الداللة مما
يجعلنا نطمئن لثبات الأداة.
( )3الأ�ساليب الإح�صائية :

مت ا�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية  SPSSحل�ساب املعامالت
االح�صائية التالية :
•معامل ارتباط بري�سون ؛ للتحقق من �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة.
•معادلة كرونباخ �ألفا ؛ حل�ساب الثبات .
•املتو�سطات احل�سابية و االنحرافات املعيارية.
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•معام ��ل ارتباط بري�س ��ون ؛ للك�شف عن العالقة بني متغ�ي�ري ( الإبداع الإداري
و�إدارة التغيري) .
( )4املعيار الإح�صائي:

ي ��ود الباح ��ث �أن ي�شري بداية �أن ��ه لتحديد طول خاليا املقيا� ��س اخلما�سي )احلدود
الدنيا والعليا) ثم تق�سيمه على عدد خاليا املقيا�س للح�صول على طول اخللية ال�صحيح،
بعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف املقيا�س(�أو بداية املقيا�س وهي الواحد
ال�صحيح) وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية.
طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل الأداة = (0.80 = 5 ÷ )1 -5
واجلدول التايل يو�ض ��ح املعيار االح�صائي لتوزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف
�أداة الدرا�سة
جدول رقم ()2
توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف �أداة الدرا�سة

املقيا�س
مرتفعة جد ًا
مرتفعة
متو�سطة
منخف�ضة
ال تتوفر

وزنه
5
4
3
2
1

قيمة املتو�سط احل�سابي
من � 4.20إىل 5
من � 3.40إىل �أقل من 4.20
من � 2.60إىل �أقل من 3.40
من � 1.80إىل �أقل 2.60
من � 1إىل �أقل من 1.80
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المبحث الثالث

عر�ض وتف�سري نتائج الدرا�سة
( )1نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها :

ما م�ستوى توافر مهارات الإبداع لدى عمداء الكليات باجلامعات ال�سعودية النا�شئة
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
للإجابة ع ��ن هذا ال�س�ؤال ق ��ام الباحث با�ستخدام املتو�س ��ط احل�سابي واالنحراف
املعياري والوزن الن�سبي ال�ستجابات �أفراد العينة على ا�ستبيان الإبداع الإداري وجماالته،
واجلدول التايل يبني ذلك :
جدول ()3

ا�ستجابات �أفراد العينة علي ا�ستبانة الإبداع الإداري مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
املهارات

الطالقة
املرونة
الأ�صالة
احل�سا�سية للم�شكالت
التحليل والربط
الدرجة الكلية

املتو�سط
عدد
الفقرات احل�سابي

6
6
6
6
6
30

3,87
2,56
3,76
4.28
3,87
4,71

الإنحراف
املعياري

77,
55,
74,
90,
74,
., 84

الرتبة

الدرجة

3
5
4
1
2

مرتفعة
منخف�ضة
مرتفعة
مرتفعة جد ًا
مرتفعة
مرتفعة جد ًا

يت�ضح م ��ن اجلدول رقم (� )3أن م�ست ��وى توافر مهارات الإب ��داع الإداري ب�أبعادها
اخلم�س ��ة لدى عمداء الكليات من وجه ��ة نظر �أع�ضاء هيئة التدري� ��س (مرتفعة جد ًا) ،
وترتيب جماالت الإبداع الإداري كما يلي :
ج ��اءت "ااحل�سا�سي ��ة للم�ش ��كالت يف املرتب ��ة الأوىل "مبتو�سط ح�ساب ��ي () 4,28
بدرجة مرتفعة جد ًا ،يليها " التحليل والربط " مبتو�سط ح�سابي ( )3,87بدرجة مرتفعة
 ،ويليها " الطالقة " مبتو�سط ح�سابي ( )3,87بدرجة مرتفعة  ،ثم " الأ�صالة " مبتو�سط
ح�سابي) (3,76بدرجة مرتفعة  ،و�أخري ًا " املرونة " ( )2,56بدرجة منخف�ضة.
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ورمب ��ا ت�أخر مهارة املرون ��ة للمرتبة الأخرية ،قد يرجع �إىل من ��ط �شخ�صية العميد
ال ��ذي يف�ض ��ل االلتزام احل ��ريف لتعليم ��ات اجلامعة  ،وق ��د يرجع �إىل قل ��ة ال�صالحيات
املمنوح ��ة لعمداء الكليات من قبل �إدارة اجلامعة وهذا يجعل تفكري عميد الكلية حمدود
وال يعطيه م�ساحة كافية للتفكري بامل�شكالت والق�ضايا التي قد تنجم عن �ضعف مرونته،
على اعتبار �أن امل�شكلة حال ظهورها ميكن ت�صديرها للجامعة القرتاح احللول املنا�سبة،
وهذا ب�أي حال من الأحوال لي�س يف م�صلحة الكلية وال العاملني بها  ،بل ت�صدير امل�شكالت
للجامعة يعترب م�ؤ�شر ًا ل�ضعف الإدارة ،وتتفق نتائج الدرا�سة جزئيا مع نتائج درا�سة ( �أبو
هني  )2010 ،ودرا�سة (العجلة)2009،
واجل ��داول التالي ��ة تو�ضح املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة واالنحرافات املعياري ��ة والأوزان
الن�سبية لفقرات جماالت الإبداع الإداري علي التوايل :
جدول رقم ()4

ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات جمال الطالقة مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

6
5
1
2
4
3

الفقرات

يتمتع بقدر عال من الثبات والرتيث واحلكمة
يتحدث بلباقة وثقة ولدية القدرة على الإقناع
لديه القدرة على اقرتاح احللول املنطقية
يتكلم بلغة �سل�سة و مفهومة للجميع
لديه من البدائل واملقرتحات ما يو�صل للحل
تتجدد �أفكاره با�ستمرار وبطريقة ملحوظة

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

4.01
4.00
3.96
3.84
3.74
3.65

0.94
0.94
0.89
0.93
0.95
0.90

الرتبة

الدرجة

1
2
3
4
5
6

مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفةع
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح من اجل ��دول (� )4أن املتو�سط احل�سابي ملظاهر جم ��ال الطالقة من وجهة
نظ ��ر �أع�ض ��اء الهيئ ��ة التدري�سية ب�ي�ن (  ،)4,01- 3,56وقد جاءت الفق ��رة رقم (" )6
يتمت ��ع عميد الكلية بقدر ع ��ال من الثبات والرتيث واحلكم ��ة" يف �أعلى مراتب الطالقة
مبتو�س ��ط ح�سابي( )4,01بدرجة مرتفعة جد ًا ،ثم الفق ��رة ( " )5يتحدث عميد الكلية
بلباقة وثقة ولدية القدرة على الإقناع" مبتو�سط ح�سابي ( ) 4,00بدرجة مرتفعة جد ًا،
و ق ��د يرجع ذل ��ك �إىل� :أن قائد الكلية ،بحكم موقعه على ر�أ� ��س امل�ؤ�س�سة ،يكون يف غاية
احلر�ص �أال ي�سجل عليه ملحوظات من قبل العاملني ويريد �أن يظهر لهم باملظهر احل�سن
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يف ت�صرف ��ه يف الظروف املختلفة ،ي�ض ��اف �إىل ذلك �أن عدد ًا غري قليل من قادة الكليات
يتمي ��زون يف القدرة عل ��ى التعبري لأنهم يتحدثون يف جميع املنا�سب ��ات الدينية والوطنية
داخ ��ل االكلية في�ستطي ��ع التحدث بتو�سع وثقة كبرية � ،أي�ض� � ًا �إ�ضافة �إىل خمزون خربته
واحتكامه بالقيادات العليا باجلامعة.
يف حني كانت �أدين فقرات جمال الطالقة ؛ الفقرة رقم ( " )3تتجدد �أفكار عميد
الكلية با�ستمرار وبطريقة ملحوظ" .بوزن ن�سبي ( )3,65بدرجة مرتفعة  ،والفقرة رقم
( " )4ل ��دى عميد الكلية من البدائل واملقرتحات ما يو�صل للحل " بوزن ن�سبي()3.74
بدرج ��ة مرتفعة  ،وتف�س�ي�ر ذلك قد يرجع �إىل كرثة الأعب ��اء الإدارية التي قد حتول دون
متابعة اجلدي ��د يف �أ�ساليب الإدارة ومدخالتها ،وميكن القول ،بتحفظ �شديد� ،أن عملية
اختي ��ار قادة الكليات النا�شئة حتديد ًا قد ال ت�أخ ��ذ يف ح�ساباته عن�صر اخلربة والكفاءة
والق ��درة على القي ��ادة االبداعية ،وميكن �أن يكون ذلك ب�سبب قل ��ة عدد امل�ؤهلني لتحمل
اعب ��اء القي ��ادة� ،أو ملحاولة امل�سئول ع ��ن االختيار �إجناز ما ميكن �إجن ��ازه ب�سبب �ضغط
الوقت و حداثة االن�شاء.
جدول ()5
ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات جمال املرونة مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

9
7
10
8
11
12

الفقرات

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

3.87
يتكيف مع طبيعة املواقف املختلفة يف العمل
يرحببالأفكار اجلديدة لتطوير العمل بتلقائية 3.86
ميتلك القدرة علي ر�ؤية الأ�شياء من زوايا خمتلفة 3.84
ي�ستمع ملقرتحات اجلميع ويتبنى املنا�سب منها 3.77
75 .3
ال يتع�صب لر�أيه ويعتقد يف ن�سبية املعرفة
ال ميانع من تعديل م�سار اخلطة �أثناء التنفيذ 78 .3

0.95
0.91
0.97
1.03
0.96
98 .0

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
6
5

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول (� )5أن املتو�سط احل�ساب ��ي ملظاهر جمال املرون ��ة من وجهة
نظ ��ر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يرتاوح ب�ي�ن (  ،) 3,75- 3,87وجاءت الفقرة رقم ()9
" يتكي ��ف عمي ��د الكلية مع طبيعة املواق ��ف املختلفة يف العمل " يف �أعل ��ي مراتب املرونة
مبتو�س ��ط ح�سابي ( )3,87بدرجة مرتفعة  ،ث ��م الفقرة رقم ( " )7يرحب عميد الكلية
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بالأف ��كار اجلدي ��دة لتطوير العم ��ل بتلقائية وي�س ��ر " مبتو�سط ح�ساب ��ي ( )3,86بدرجة
مرتفع ��ة  ،وقد يرجع ذل ��ك �إىل �أن ممار�سة �إدارة التغيري ق ��د يك�سب القائد القدرة على
التكي ��ف مع التغيري احلادث واف�ساح املج ��ال لكل �صاحب ر�أي �أن يقدم م�شورته طاملا �أنه
ر�أي يدف ��ع التغيري للأمام ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ( العجلة )2009،
ودرا�سة (�أبو هني  )2010 ،ودرا�سة (خلف ) 2010 ،
وعل ��ى اجلانب الآخر جاء يف نهاية الرتتيب الفقرتان ( )11و ( )12واملتعلقتان ب�أن
قائ ��د الكلية "ال يتع�صب عميد الكلية لر�أي ��ه ويعتقد يف ن�سبية املعرفة" مبتو�سط ح�سابي
( )3,75بدرجة مرتفعة  ،و "ال ميانع عميد الكلية من تعديل م�سار اخلطة �أثناء التنفيذ"
مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( )3,78بدرجة مرتفع ��ة  ،وتف�سري ذلك �أنه �أثن ��اء امل�ضي يف التنفيذ
للخط ��ط التغيريية قد ال ي�ستمع قائد الكلية للر�أي املخالف �أو الر�أي املعدل للم�سار ،رمبا
لي� ��س ع ��ن قناعة بتجاهل ال ��ر�أي املغاير ،بل من �أج ��ل اال�ستمرار يف التغي�ي�ر ،و حماولة
اال�ستفادة من كافة الآراء يف املراحل التالية للخطة.
جدول ()6

ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات جمال الأ�صالة مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

م

الفقرات

13
11
12
15
16
14

3.93
لديه خمزون خربة ومعرفة يكفيلتوجيه اجلميع
يتبنى الأفكار اجلديدة والإبداعات وي�شجع عليها 3.85
ً
موقفيا ي�ساعده على التعاملمع التحديات ب�سهولة 3.82
لديه لذكاء
يعر�ض الأفكار اجلديدة بطريقة مقنعة ومر�ضية للجميع 3.79
3.76
يقرتح ويرعىالأفكاراجلديدة لإجناز الأعمال
3.64
يتجنب العميد الأ�ساليب الروتينية قدر الإمكان

1.04
0.94
0.96
1.00
0.97
1.05

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
6

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح من اجل ��دول (� )6أن املتو�سط احل�سابي ملظاهر جم ��ال الأ�صالة من وجهة
نظ ��ر �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية يرتاوح ب�ي�ن(  ) 3,94– 3,64بدرج ��ة مرتفعة و جاءت
الفق ��رة رق ��م  " 13لدى عميد الكلية خم ��زون خربة ومعرفة يكف ��ي لتوجيه اجلميع" يف
�أعل ��ى مراتب حم ��ور الأ�صالة مبتو�سط ح�ساب ��ي 3,93مي�ستوى مرتفع ،ث ��م الفقرة رقم
 " 11يتبن ��ى عميد الكلية الأف ��كار اجلديدة والإبداعات وي�شجع عليها" مبتو�سط ح�سابي
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( ) 3,85بدرج ��ة مرتفعة  ،وقد ترجع ه ��ذه النتائج �إىل �أن عمداء الكليات يف اجلامعات
النا�شئ ��ة يعرفون مدى امل�سئولي ��ة امللقاة عليهم ،باعتبارهم من يقع عل ��ى ر�أ�س امل�ؤ�س�سة
واجلمي ��ع ينتظر منهم التوجيه وفتح �أبواب التغي�ي�ر واال�ستمرار يف التقدم ،من هنا فقد
حر�صوا عل ��ى الت�سلح باخلربات والتجارب وخمزون اخل�ب�رة الذي ميكنهم من التوجيه
واالر�ش ��اد ،ويف الوق ��ت نف�سه يفتحون املجال لكل من لدي ��ه جتربة �أو فكرة تدعم التغيري
وحتقق الأهداف ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة (العجلة. )2009 ،
وعلى اجلانب الآخر جاءت الفقرتان ( )14و ( )16يف نهاية الرتتيب وهما يتعلقان "
يتجنب عميد الكلية الأ�ساليب الروتينية قدر الإمكان" مبتو�سط ح�سابي ( )3,64بدرجة
مرتفعة  ،و " ينمي عميد الكلية لدى العاملني �أفكارا جديدة حول طرق �إجناز الأعمال"
مبتو�سط ح�سابي ( )3,76بدرجة مرتفعة  ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن قادة الكليات يدركون
�أن اال�ستم ��رار يف العم ��ل ب�أ�سلوب معني  ،والتكرار يف الإج ��راءات دون تغيري ،قد ي�صيب
العاملني بامللل وال�س�أم ويكف ن�شاطهم ب�سبب العمل الروتيني ،هذا باال�ضافة �إىل حر�ص
الق ��ادة عل ��ى فتح املجال �أمام العامل�ي�ن لتطوير �أنف�سهم ،وتتفق ه ��ذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة (�أبوهني )2010،وتختلف مع نتائج درا�سة(خلف. )2010 ،
جدول ()7

ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات احل�سا�سية للم�شكالت مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

20
19
22
23
18
21
17

الفقرات

بحدث معلوماته با�ستمرار ملواجهة امل�شكالت النا�شئة
يراقب عملية تنفيذ اخلطة حت�سب ًا مل�شكلة قد تظهر
ير�صد الفر�ص لتطوير م�ؤ�س�سته ومواجهة عرثاتها
بر�صد التهديدات الداخلية واخلارجيةويواجهها بكفاءة
يكت�شف م�شكالت الآخرين ويزيل �أ�سباب ال�شكوى
ي�شجع على الدرا�سات الوقائية للت�صدي للأزمات
يتنب�أ مب�شكالت العمل قبل حدوثهاويجهز لها احللول

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

3.85
3.75
3.70
3.70
3.58
3.57
3.53

1.02
0.96
0.91
0.94
0.97
0.98
0.93

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
6
7

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )7أن املتو�سط احل�سابي ملظاهر جمال احل�سا�سية للم�شكالت
م ��ن وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ي�ت�راوح بني (  )3,85- 3,53بدرجة مرتفعة،
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و ج ��اءت الفق ��رة رقم  " 20يحدث عمي ��د الكلية معلوماته با�ستم ��رار ملواجهة امل�شكالت
النا�شئ ��ة" يف �أعلى مراتب احل�سا�سية للم�شكالت ب ��وزن ن�سبي ( ،)3,85بدرجة مرتفعة
 ،ث ��م الفقرة رقم  " 19يراق ��ب عميد الكلية عملية تنفيذ اخلطة حت�سب ًا مل�شكلة قد تظهر
" مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( )3,75بدرجة مرتفعة  ،وقد يرجع ذل ��ك �إىل �أن قادة الكليات يف
حال ��ة تناف�س دائم بني بع�ضهم فكل منهم ي�سعي حل�ص ��ول كليته على �أف�ضل نتائج ،ومن
ثم ال يريد �أن يقع يف �أخطاء وم�شكالت م�ستقبلية ،مما يجعلهم ي�سعون ملعرفة كل ما هو
جديد يف الإدارة ،باال�ضافة �إىل حر�صهم على الظهور بال�صورة احل�سنة �أمام مر�ؤ�سيهم
واحل�ص ��ول عل ��ى ثق ��ة الر�ؤ�ساء ،مقبل ��ة .و هذه النتائ ��ج تتفق مع نتائ ��ج درا�سة (خلف ،
 )2010ودرا�سة ( العجلة . ) 2008 ،
وعلى اجلانب الآخر ج ��اءت الفقرة (" )17يتنب�أ عميد الكلية مب�شكالت العمل قبل
حدوثها ويجهز لها احللول" مبتو�سط ح�سابي ( )3,53بدرجة مرتفعة يف نهاية الرتتيب،
يليه ��ا الفقرة (" )21ي�شجع عمي ��د الكلية على الدرا�سات الوقائي ��ة للت�صدي للأزمات"
مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( )3,57بدرجة مرتفعة " وقد يرجع ذل ��ك �إىل �أن القدرة على التنب�ؤ
بامل�ش ��كالت حتتاج �إىل مهارات عليا وتدريب املدراء با�ستمرار وهذا ال يتوفر لدى الكثري
م ��ن املدراء�.إ�ضاف ��ة �إىل ك�ث�رة الأعباء امللقاة عل ��ى عاتقه ،وان�شغال ��ه يف �أكرث من اجتاه
داخل الكلية واجلامعة .
جدول ()8

ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات جمال التحليل والربط مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

الفقرات

28
25
24
26
27
29

يت�سلح مبعلومات مف�صلة حال تكليفه بعمل جديد
ين�سق بني �أدوار العاملني يف العمل يف تكامل وتوازن
ينظم �أفكارهعند مواجهة امل�شكلة ويتوجه نحو احلل
يحلل امل�شكالت �إيل عنا�صرها الأ�سا�سية قبل اقتحامها
يدرك العالقات بني الأق�سام والوحدات داخل امل�ؤ�س�سة
يجيد العالقات ال�سببية والربط بني الدوافع والنواجت

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

3.95
3.90
3.89
3.86
3.83
3.74

0.82
0.96
0.90
0.95
0.87
0.89

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
6

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول (� )8أن املتو�س ��ط احل�سابي ملظاه ��ر جمال التحلي ��ل والربط
م ��ن وجهة نظر �أع�ض ��اء الهيئة التدري�سية يرتاوح ب�ي�ن ( )3,95-3,74بدرجة مرتفعة ،
وجاءت الفقرة رقم  " 28يت�سلح عميد الكلية مبعلومات مف�صلة حال تكليفه بعمل جديد"
يف �أعل ��ى مرات ��ب التحليل والربط مبتو�س ��ط احل�سابي ( )3,95بدرج ��ة مرتفعة  - ،ثم
الفق ��رة رق ��م  " 25ين�س ��ق عميد الكلية ب�ي�ن �أدوار العاملني يف العم ��ل يف تكامل وتوازن"
مبتو�س ��ط احل�سابي ( )3,90بدرجة مرتفعة  ،وق ��د يرجع ذلك �إىل حر�ص قادة الكليات
عل ��ى �ضرورة حتقيق اجلاهزية ال�شخ�صية عن ��د خو�ضهم للأعمال اجلديدة حت�سب ًا لآية
مفاج ��اة مل تكن يف احل�سب ��ان ،واحلر�ص على �إجناز الأعم ��ال يف وقتها املحدد ،ي�ضاف
�إاىل ذل ��ك و�ضوح القدرات التنظيمي ��ة لدى قادة الكليات خا�صة القدرات التن�سيقية بني
العاملني قبل و�أثناء التنفيذ.
وعل ��ى اجلانب الآخر ج ��اءت الفقرة ( " )29يجيد عميد الكلي ��ة العالقات ال�سببية
والرب ��ط ب�ي�ن الدوافع والن ��واجت " مبتو�سط احل�سابي ( )3,74يف نهاي ��ة الرتتيب بدرجة
مرتفع ��ة  ،يليه ��ا الفقرة ( " )27يدرك عمي ��د الكلية العالقات ب�ي�ن الأق�سام والوحدات
داخ ��ل امل�ؤ�س�سة " مبتو�س ��ط احل�سابي ( ،) 3,83بدرجة مرتفع ��ة "،وقد يرجع ذلك �إىل
حداثة عهد بع�ض عمداء الكليات النا�شئة بالفنيات العليا للإدارة العلمية املبدعة ،حيث
�إن �إدراك العالقات بني الأ�شياء مهارة تفكري عليا تتطلب تدريب ومران.
( )2نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:

 ما درجة ممار�سة قادة الكليات يف اجلامعات احلكومية ال�سعودية النا�شئة لإدارةالتغيري من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
للإجاب ��ة على هذا ال�س� ��ؤال قام الباحث با�ستخدام املتو�س ��ط احل�سابي والإنحراف
املعي ��اري والوزن الن�سبي ال�ستجابات افراد العين ��ة على ا�ستبانة �إدارة التغيري ،واجلدول
التايل يبني ذلك :

444

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

الدكتور �/صالح بن حممد الدو�سري

جدول رقم ()9

ا�ستجابات �أفراد العينة علي حماور �إدارة التغيري مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية
املحور

التغيري يف الهيكل التنظيمي
التغيري يف التكنولوجيا
التغيري ال�سلوكي
التغيري الثقايف
الدرجة الكلية

عدد
الفقرات

9
9
9
9
36

املتو�سط
احل�سابي

3,74
2,48
3,01
4,81
3,42

الإنحراف املعياري الرتبة الدرجة

69,
28,
56,
91,
66,

2
4
3
1

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح من اجلدول (� )9أن درجة ممار�سة �أ�سالي ��ب �إدارة التغيري لدى قادة كليات
اجلامع ��ات النا�شئ ��ة م ��ن وجهة نظ ��ر �أع�ضاء هيئ ��ة التدري� ��س جيدة مبتو�س ��ط ح�سابي
) (3,42بدرجة مرتفعة  ،هذا وترتبت جماالت ا�ستبانة �أ�ساليب �إدارة التغيري كما يلي :
•ج ��اءت ممار�سات قادة الكليات باجلامع ��ات النا�شئة يف جمال التغيري الثقايف �أعلى
مرات ��ب �أ�ساليب �إدارة التغيري مبتو�سط ح�سابي (  )4,81بدرجة مرتفعة جد ًا ،يليه
املمار�سات يف جمال التغيري يف الهي ��كل التنظيمي مبتو�سط ح�سابي( )3,74بدرجة
مرتفع ��ة  ،وجاء التغي�ي�ر ال�سلوكي يف املرتب ��ة الثالثة للممار�س ��ات ميتو�سط ح�سابي
) (3,01بدرج ��ة مرتفعة  ،ويف املرتبة الأخ�ي�رة ملمار�سات قادة الكليات جاء التغيري
الفني �أو التكنولوجي " مبتو�سط ح�سابي) (2,48مب�ستوى منخف�ض.
•وفيم ��ا يتعل ��ق بت�صدر ممار�سات ق ��ادة الكليات يف جم ��ال التغيري الثق ��ايف يف �أعلى
مرات ��ب �أ�ساليب �إدارة التغيري ،فيمكن �إرجاع ��ه �إىل احلر�ص على تكوين وعي ثقايف
ع ��ام من �ش�أنه تثبيط حدة مقاومة التغيري ،وتغيري �إجتاهات املحايدين ليكونوا قوى
دافع ��ة للتغري يف كلياتهم ،هذا بالإ�ضافة �إىل حر�ص قادة التغيري على ت�شجيع العمل
ب ��روح الفري ��ق و العمل اجلماعي و توفري جو من الألفة و االخاء بني العاملني وتعزيز
ال�سلوك الإيجابي لديهم جتاه الكلية و ادارتها مما يحقق اهداف العملية التعليمية .
•وتتفق هذه النتائج مع بع�ض نتائج درا�سة (الهبيل  )2008 ،و التي �أظهرت �أن درجة
ممار�سة مديري املدار� ��س الثانوية يف تقدمي منوذج �سلوكي يحتذى به كانت بدرجة
عالية جد ًا .
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•وفيم ��ا يتعلق بدرجة ممار�سة قادة الكليات للتغيري الفني �أو التكنولوجي ،والذي جاء يف
املرتب ��ة الأخرية ،ف�إن هذا يرجع �إىل حدائة هذه اجلامعات من ناحية ،و�ضعف مهارات
ا�ستخ ��دام التكنولوجيا لدى عدد غري قليل من من�سوبيه ��ا من ناحية �أخرى ،فقد تتوفر
التكنولوجيا ولكن يعوزها العن�صر الب�شري القادر على ا�ستخدامها بكفاءة وفعالية .
واجلداول التالي ��ة تو�ضح املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية لفقرات كل جمال
من جماالت ا�ستبانة ا�ساليب �إدارة التغيري على التوايل :
جدول رقم ()10

�إ�ستجابات �أفراد العينة علي حمور التغيري يف الهيكل التنظيمي مرتبة تنازلي ًا ح�سب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

4
3
5
9
7
2
6
8
1

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

تراجع �إدارة الكلية الهيكل التنظيمي ب�شكل دوري ومدرو�س 4.06
جترى تغيريات جوهرية يف الهيكل التنظيمي لتح�سني الأداء 3.97
يتم ا�ستحداث وحدات جديدة ملواكبة التغيريات البيئية 3.93
تبدل الكلية خطوط االت�صال بني �أق�سامها بدقة ووعي 3.69
3.68
تقيم الكلية هيكلها التنظيمي با�ستمرار
تعمل الكلية على دمج الأق�سام املتناظرة وغري املتناظرة 3.66
3.66
تغري الكلية يف وحداتها الإدارية والتعليمية
تطور الكلية هيكلها التنظيمي وفق ًا ملتطلبات العمل 3.66
يتغري الهيكل التنظيمي با�ستحداث �أو تعليق �أق�سام �أكادميية 3.61

0.89
0.94
0.85
0.96
0.83
0.90
0.85
0.94
1.03

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
7
6
8
9

مرتفعة جد ًا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح من اجل ��دول (� )10أن املتو�سط احل�سابي ملظاهر التغي�ي�ر يف الهيكل التنظيمي
م ��ن وجهة نظر �أع�ض ��اء الهيئة التدري�سية ي�ت�راوح ب�ي�ن ( )4,06 –3,61بدرجة مرتفعة ،
وج ��اءت الفقرة رقم( " )4تراجع �إدارة الكلية الهيكل التنظيمي ب�شكل دوري ومدرو�س" يف
�أعل ��ى مرات ��ب عملية التغيري الهيكلي مبتو�سط ح�ساب ��ي )(4,06بدرجة مرتفعة  ،ثم الفقرة
رق ��م ( " )3جترى تغيريات جوهرية يف الهيكل التنظيمي لتح�سني الأداء" مبتو�سط ح�سابي
( )3,97بدرجة مرتفعة  ،وقد يعزو الباحث ح�صول الفقرتني على �أكرث درجة ممار�سة �إىل
حر�ص قادة الكليات على حتقيق اجلاهزية يف الهيكل التنظيمي من حيث املراجعة امل�ستمرة
له ،و �إجراء التغيريات الالزمة وفق ًا لها ،حتقيق ًا حل�سن �سري العملية التعليمية .
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يف حني كانت �أدين الفقرات ،الفقرة رقم ( " )1يتغري الهيكل التنظيمي با�ستحداث
�أو تعلي ��ق �أق�سام �أكادميية " يف �أدنى املراتب مبتو�س ��ط ح�سابي (  )3,61بدرجة مرتفعة
 ،ث ��م الفقرة رقم(")8تطور الكلي ��ة هيكلها التنظيمي وفق ًا ملتطلب ��ات العمل" مبتو�سط
ح�ساب ��ي ( )3,66بدرج ��ة مرتفع ��ة  ،وق ��د يرج ��ع ذل ��ك �إىل �ضع ��ف �إملام ق ��ادة الكليات
باملتغ�ي�رات اخلا�صة مبواجهة فتح �أو تعليق �أق�سام �أكادميية بالكلية و�إحداث تغيريات يف
الهيكل التنظيمي وفق ًا لها� ،أو �أن هذا الأمر يحتاج موافقة اجلهات الأعلى ،واخل�شية من
الت�سرع يف مثل هذه الأمور خا�صة �أن عملية التغيري حتتاج لوقت وجهد م�ضاعف والعدول
عنه من قبل اجلهات العليا قد ي�صعب الأمر على قادة الكليات.
جدول رقم ()11

ا�ستجابات �أفراد العينة على حمور التغيري التكنولوجي مرتبة ً
تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
املتو�سط ال
إنحراف الرتبة الدرجة
الفقرات
م
احل�سابي املعياري
 1مرتفعة
 12ت�ستوعب الكلية التقدم بو�سائل االت�صال احلديئة 0.87 3.95
 2مرتفعة
 11تغري وحتدث الكلية برامج التكنولوجيا امل�ستخدمة 0.89 3.86
 3مرتفعة
 15تي�سر الكلية ا�ستخدام االنرتنت لطالبها و من�سوبيها 0.97 3.77
 4مرتفعة
 13تغري الكلية الأجهزة التكنولوجية ملواكبة التغريات 0.92 3.69
 5مرتفعة
 14تقتني الكلية �أحدث الأ�ساليب التكنولوجية يف االت�صال 0.94 3.68
 6مرتفعة
 10تقدم الكلية خدماتها للم�ستفيدين با�ستخدام التكنولوجيا 1.02 3.63
 7مرتفعة
97 .0 61 .3
توجد وحدة خا�صة بالتكنولوجيا ومعاجلتها
17
 8مرتفعة
 18يرافق �إدخال تكنولوجيا حديثة برامج تدريبية عليها 01 .1 59 .3
 9مرتفعة
 16يواكب �إدخال التكنولوجيا �أمان للعاملني ومكت�سباتهم 03 .1 56 .3

يت�ض ��ح من اجلدول (� )11أن املتو�س ��ط احل�سابي ملظاهر حمور التغيري التكنولوجي
م ��ن وجهة نظر �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية ترتاوح بني (  )3,56 – 3,95بدرجة مرتفعة
 ،و ج ��اءت الفقرة رقم (� )12أعلى الفق ��رات " ت�ستوعب الكلية التقدم بو�سائل االت�صال
احلديئ ��ة " مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( )3,95بدرج ��ة مرتفعة  ،ثم الفقرة رق ��م ( " )11تغري
وحت ��دث الكلي ��ة برامج التكنولوجي ��ا امل�ستخدم ��ة"" مبتو�سط ح�ساب ��ي ( )3,86بدرجة
مرتفعة  ،وقد يرجع ذلك �إىل وعي قادة الكليات مبتابعة امل�ستجدات يف جمال االت�صاالت
احلديث ��ة ،باعتب ��اره �أمر بالغ الأهمية ،خا�ص ��ة �أن معظم اجلامع ��ات النا�شئة بها كليات
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بعي ��دة ع ��ن �إدارة اجلامعة ،ومن ثم فقد ان�شغل قادة الكلي ��ات بتحقيق االت�صال الناجح
عن طريق تكنولوجيا االت�صال مع الإدارة العامة للجامعة.
يف ح�ي�ن كانت �أدنى الفق ��رات :الفقرة رقم ( " )16يواكب �إدخال التكنولوجيا �أمان
للعامل�ي�ن ومكت�سباته ��م" يف �أدنى املراتب مبتو�س ��ط ح�سابي 3,56بدرج ��ة مرتفعة  ،ثم
الفق ��رة رقم ( " )18يرافق �إدخ ��ال تكنولوجيا حديثة برام ��ج تدريبية عليها" مبتو�سط
ح�ساب ��ي ) (3,59بدرج ��ة مرتفع ��ة  ،وقد يرجع ذل ��ك �إىل غياب ر�ؤية وع ��دم اجلاهزية
ل ��دى عدد غ�ي�ر قليل من ق ��ادة الكليات للتغلب على م ��ا ميكن �أن يح ��دث بالن�سبة لكثري
م ��ن العاملني بالكلية الذين اعت ��ادوا ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدي ��ة يف عملهم ،ومن ثم
ف� ��إن �إدخ ��ال التكنولوجيا يتطلب تدريبهم عليها مع اعطائه ��م الوقت الكايف التقانها� ،أو
تعوي�ضهم ب�أعمال �أخرى ال تتطلب فهم ودراية وا�سعة بالعمليالت املعقدة للتكنولوجيا.
جدول ()12

ا�ستجابات �أفراد العينة علي فقرات جمال التغيي رال�سلوكي مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

21
19
20
26
22
23
18
24
25

الفقرات

تخ�ص�ص الكلية جزء ًا من ميزانيتها للنهو�ض بالأفراد
ت�ؤمن �إدارة الكلية ب�أهمية التغيري لتح�سني الأداء
تنظم الكلية برامج تدريبية متنوعة تدعم التغيري يف الأفراد
ي�شجع الإدارة على تطوير املناخ املدر�سي الداعم للتغيري
ت�شجع الإدارة الأفراد على اال�ستفادة من اخلربات
تقدم الإدارة حوافز مادية ومعنوية تدعم التغيري
ت�شجع الإدارة من�سوبها ملوا�صلة التعليم والرتقي
ت�شجع الإدارة على العمل بروح الفريق والعمل اجلماعي
ت�ساعد الإدارة على مواجهة التحديات املعوقة للتغيري

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

4.12
4.08
3.89
3.83
3.79
3.79
3.76
72 .3
69 .3

0.91
0.84
0.93
0.94
1.03
0.87
0.96
93 .0
91 .0

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يت�ض ��ح من اجل ��دول (� )12أن املتو�س ��ط احل�سابي ملظاهر جمال تغي�ي�ر الأفراد من
وجه ��ة نظ ��ر �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية قد تراوج ب�ي�ن ( )4,12 –3,69م ��ا بني مرتفعة
ومرتفعة جد ًا ،و جاءت الفقرة رقم ( " )21تخ�ص�ص الكلية جزء ًا من ميزانيتها للنهو�ض
بالأفراد" يف �أعلى املراتب مبتو�سط ح�سابي ) (4,12ثم الفقرة رقم  " 19ت�ؤمن الإدارة
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ب�أهمية التغيري لتح�سني الأداء " مبتو�سط ح�سابي ( )4,08بدرجة مرتفعة جد ًا  ،وتف�سري
ذل ��ك ه ��و �أن القائد الناجح ي�ض ��ع يف اعتباره �أهمية النهو�ض بالعن�ص ��ر الب�شري الداعم
للتغي�ي�ر خا�ص ��ة �أن معظ ��م اجلهود املبذول ��ة قد يكون م�صريه ��ا ال�ضياع م ��امل ي�ساندها
عن�صر ب�شري واع وفعال وم�ؤمن بالتغيري  ،ولهذا حر�ص قادة الكليات على حتقيق ذلك.
يف حني كانت �أدنى الفقرات ،الفقرة ( " )25ت�ساعد الإدارة على مواجهة التحديات
املعوق ��ة للتغيري" يف �أدن ��ى املراتب مبتو�سط ح�سابي ( )3,69بدرج ��ة مرتفعة  ،والفقرة
رقم ( " )24ت�شجع الإدارة على العمل بروح الفريق والعمل اجلماعي" مبتو�سط ح�سابي
)(3,72بدرجة مرتفعة  ،وتف�سري ذلك ميكن �أن برجع �إىل غياب املفهوم ال�شامل للتغيري
و�أهمي ��ة االحاطة بكافة �أبعاده الظاهرة والباطنة ،وق ��د ترتب على ذلك �إهمال مواجهة
التحديات التي تعرت�ض الأفراد �أثناء امل�ضي يف عملية التغيري تاركني لكل فرد مواجهتها
بنف�سه وهذا الأمر ي�صعب على الكثري خا�صة �إذا تطلب خماطبة اجلهات العليا �أو توفري
ميزانية �أو برامج تكنولوجية �أو تدريب.
جدول ()13

ا�ستجابات �أفراد العينة علي حمور التغيري الثقايف مرتبة تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية
م

33
28
29
32
27
35
36
34
31
28
30

الفقرات

حتر�ص �إدارة الكلية على تغيري القيم واملعتقدات با�ستمرار
يتم تغيري ثقافة الكلية وفق �أهدافها العامة
جت�سد الكلية الثقافة امل�ؤ�س�سية لدى من�سوبيها
تطور الكلية من ثقافتها لتتوافق مع م�صالح وثقافة العمالء
تعدل الكلية ثقافتها با�ستمرار وفق الثقافة املجتمع
ت�شكل ثقافة امل�ستفيدين �أ�سا�س ًا لتعديل ثقافة الكلية
حتر�ص الكلية على بلورة ثقافة خا�صة بها و متيزها
تغيري ثقافة املوظف من �صاحب �سلطة �إىل مقدم خدمة
تبني ثقافة الدعم وامل�شاركة لتقليل مقاومة التغيري
دعم ثقافة االخال�ص واجلدية والتفاين يف العمل
دعم ثقافة الثقة واالحرتام والتناف�س امل�شروع بني العاملني

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

4.18
4.05
4.03
4.03
3.98
3.96
3.95
3.89
3.84
3.81
3.81

0.84
0.94
0.89
0.88
0.82
1.00
0.99
1.01
0.93
0.90
1.05

الرتبة الدرجة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة جد ًا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يت�ض ��ح من اجلدول (� )13أن املتو�سط احل�ساب ��ي ملظاهر جمال التغيري الثقايف من
وجه ��ة نظر �أع�ضاء الهيئ ��ة التدري�سية يرتاوح بني ( )3,81- 4,18بدرجة مرتفعة جد ًا،
وق ��د جاءت �أعلى الفقرات ،الفق ��رة رقم (" )33حتر�ص �إدارة الكلي ��ة على تغيري القيم
واملعتق ��دات با�ستم ��رار" مبتو�سط ح�سابي قدره ) (4,18بدرج ��ة مرتفعة جد ًا ،والفقرة
رق ��م (" )28يت ��م تغيري ثقافة الكلية وف ��ق �أهدافها العامة" مبتو�س ��ط ح�سابي )(4,05
بدرج ��ة مرتفعة جد ًا  ،وتف�سري ذل ��ك يرجع �إىل حر�ص قادة الكليات على التغيري القيمي
الداف ��ع للتغيري يف املن ��اخ العام للكلية  ،حي ��ث �إن وجود ثقافة تقليدي ��ة قدمية لدى عدد
غ�ي�ر قليل من من�سوبي الكلية يقف حجر عرثة �أمام �أي تغيري وتطوير  ،ولذلك  ،فعلى ما
يب ��دو� ،أن قادة الكليات �أدركوا ذلك وان�شغلوا به حر�ص ًا منهم على �إحداث نقلة نوعية يف
كلياتهم يقودها العن�صر الب�شري حامل ثقافة التغيري ومنفذها.
و ج ��اءت �أدنى الفقرات؛ الفقرة رقم ( " )30دعم ثقافة الثقة واالحرتام والتناف�س
امل�ش ��روع ب�ي�ن العامل�ي�ن" مبتو�سط ح�ساب ��ي) (3,81بدرجة مرتفعة يليه ��ا الفقرة رقم
(")28دع ��م ثقافة االخال�ص واجلدية والتفاين يف العم ��ل" مبتو�سط ح�سابي )(3,81
بدرجة مرتفعة وتف�سري ذلك يرجع �إىل �أن عدد من قادة الكليات مل يدرك �أهمية حتقيق
ج ��و الألفة واالح�ت�رام املتبادل بني العاملني على تنوعهم بالكلي ��ة ،ورمبا يرجع ذلك �إىل
اعتب ��ار قادة الكلي ��ات �أن هذا الأمر موج ��ود بالفعل وال يحتاج لت�أكي ��د منهم ،نا�سني �أنه
يف �سب ��اق العمل قد تخرج املناف�سة ع ��ن حدودها امل�شروعة وتتحول ل�صراع يوقف حركة
التغيري ويجمده.
ثالث ًا :نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها:

ه ��ل توج ��د عالقة ارتب ��اط دال ��ة اح�صائية بني م�ست ��وى ممار�سة عم ��داء الكليات
باجلامع ��ات النا�شئ ��ة لأ�ساليب �إدارة التغي�ي�ر وبني درجة توفر مه ��ارات الإبداع الإداري
لديهم من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س� ��ؤال ،مت ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل من �أ�ساليب
�إدارة التغي�ي�ر ب�أبعاده ��ا ودرجتها الكلي ��ة  ،والإبداع الإداري ودرجاته ��ا ب�أبعادها الكلية،
واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
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جدول ( ) 14
العالقة بني حماور مهارات الإبداع الإداري و�إدارة التغيري لدى عمداء الكليات باجلامعات
ال�سعودية النا�شئة
الدرجة
التغيري
التغيري
التغيري
التغيري
الأبعاد
الكلية
الثقايف
الهيكلي التكنولوجي ال�سلوكي
الطالقة
** 0.833 ** 0.809 ** 0.734 ** 0.691 ** 0.706
املرونة
** 0.842 ** 0.817 ** 0.746 ** 0.702 ** 0.733
الأ�صالة
** 0.870 ** 0.741 ** 0.831 ** 0.971 ** 0.743
احل�سا�سية للم�شكالت ** 0.813 ** 0.755 ** 0.705 ** 0.7.3 ** 0.674
التحليل والربط
** 0.809 ** 0.780 ** 0.692 ** 0.671 ** 0.705
الدرجة الكلية
** 0.921 ** 0.877 ** 0.816 ** 0.814 ** 0.783

** ≤ 0.01
* ≤ 0.05
قيم ��ة (ر) اجلدولي ��ة عند (د .ح =  520عند م�ستوى داللة  ، 0.088 =0.05وعند
م�ستوى 0.115 = 0.01
بالنظ ��ر يف اجل ��دول ( )14يتبني وجود عالقة موجبة ذات دالل ��ة �إح�صائية عند م�ستوى
 ، 0.01ب�ي�ن جمي ��ع �أ�سالي ��ب �إدارة التغي�ي�ر ودرجتها الكلي ��ة ،وبني الإب ��داع الإداري مبجاالته
ودرجته الكلية ،وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صلت �إليه درا�سة(�شقورة  ،)2012 ،وهذه النتيجة
ت�ؤكد �أن عملية التغيري عملية �إبداعية قبل �أن تكون نوع ًا من �أنواع التطوير ،فالتغيري ما هو �إال
�أح ��د مظاهر ونواجت الإب ��داع� ،إذا ما توفر وو�ضع مو�ضع التنفيذ ،ف� ��إذا �أمتلك عمداء الكليات
مه ��ارات الإبداع الإداري ومتكن ��وا من تطبيقها يف عملهم ،فقد ي�صل ��وا �إىل تغيري ينقلهم من
حالته ��م املقبول ��ة �إىل حال ��ة من�شودة ،كما �أن ��ه �إذا �أراد العميد التغي�ي�ر يف عمله عليه امتالك
مهارات الإبداع الإداري ،ليجد يف نف�سه قائد مبدع بعيد عن اجلمود والرتابة والروتني املزعج.
تو�صيات الدرا�سة :

يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي :

1 .1ت�سهي ��ل تبادل اخل�ب�رات بني اجلامع ��ات النا�شئة واجلامعات املركزي ��ة لدعم �إدارة
التغيري واالبداع الإداري.
2 .2حتقيق التنمية املهنية امل�ستدامة لعمداء الكليات باجلامعات النا�شئة مل�ساعدتهم يف
اكت�ساب مهارات الإبداع الإداري وممار�ستها و تبني �إدارة التغيري.
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3 .3دع ��م قادة التغي�ي�ر باجلامعات النا�شئ ��ة بت�سهيالت مادية وتقني ��ة ت�ساعدهم �إدارة
التغيري والإبداع الإداري.
4 .4حتفيز قادة الكليات املبدعني مادي ًا ومعنوياً.
5 .5تبن ��ي �سيا�سة لتكليف عمداء الكليات ت�ضع يف اعتبارها قدراتهم الإبداعية وقدرتهم
على �إدارة التغيري.
6 .6ا�ستحداث مرك ��ز لإدارة التغيري والإبداع يف اجلامعات النا�شئة يتبع لوكيل اجلامعة
للتطوير واجلودة.
7 .7زيادة ال�صالحيات املمنوحة لعمداء الكليات ،و�إلغاء كل ما يقيد قدراتهم الإبداعية
الداعمة للإدارة التغيري.
8 .8توعي ��ة القيادات الإداري ��ة العليا باجلامع ��ات النا�شئة ب�ضرورة تبن ��ي مدخلي �إدارة
التغيري والإبداع الإداري.
9 .9تبن ��ي اجلامع ��ة النا�شئة ثقافة التغيري والدفع لتحقيق ��ه ،و زيادة قدرة الكليات على
التح�سني الذاتي.
�1010إعداد معايري وم�ؤ�شرات وا�ضحة لقيا�س الأداء وتقومي �آداء الكليات ،ومدى حاجتها للتغيري ونوعه.
 1111ت�صمي ��م الربامج التدريبية الالزمة لتطوير �أداء عمداء الكليات فى �ضوء متطلبات
�إدراة التغيري ،والتن�سيق مع جهات متخ�ص�صة فى تقدمي هذه الربامج .
املراجع
�1 .1أب ��و ه�ي�ن  ،وداد ( . )2010الثقافة التنظيمي ��ة وعالقتها بالإب ��داع الإداري لدى مديري
املدار� ��س الثانوي ��ة يف حمافظات غ ��زة من وجهة نظ ��ر املعلمني  ،ر�سال ��ة ماج�ستري غري
من�شورة  ،غزة  :جامعة الزهر .
�2 .2أحممد ،كن�سة ( . )2009موا�ضيع متنوعة يف �إدارة الأعمال ،غرناطة للن�شر والتوزيع.
3 .3الب ��دراين ،ذعاربن غ�ضب ��ان ( .)2011معوق ��ات الإبداع الإداري ل ��دى مديري املدار�س
االبتدائية احلكومية مبنطقة بريدة م ��ن وجهة نظر مديريها ووكالئها ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة  ،مكه املكرمة :جامعة �أم القرى.
4 .4برب ��خ  ،فرحان ح�س ��ن (� .)2012إدارة التغيري و تطبيقاتها فى الإدارة املدر�سية ،عمان :
دار �أ�سامة للن�شر و التوزيع.
5 .5بالل ،حممد �إ�سماعيل(� .)2004إدارة املوارد الب�شرية ،القاهرة  :الدار اجلامعية.
6 .6بل ��وط ،ح�س ��ن �إبراهي ��م ( .)2005املبادىء واالجتاه ��ات احلديث ��ة يف �إدارة امل�ؤ�س�سات،
بريوت  :دار النه�ضة العربية.
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7 .7جرادات  ،نا�صر و �آخرون (� . )2013إدارة التغيري و التطوير ،عمان � :إثراء للن�شر و التوزيع.
8 .8جروان ،فتحى ( . )2002الإبداع  ،عمان :دار الفكر.
9 .9اجلعريي ،را�شد ( . )2011تنمية الإبداع الإداري لدى القائد الرتبوي ،الريا�ض :م�ؤ�س�سة
اخلليج للطباعة.
 1010اجلوران ��ة ،املعت�صم باهلل �سليم ��ان و�صو�ص ،دمية بنت حمم ��د ( .)2007درجة �صعوبة
ممار�سة �إدارة التغيري لدى القيادات الإدارية يف مديريات الرتبية والتعليم التابعة لإقليم
ال�شمال يف الأردن  ،جملة حولية كلية املعلمني يف �أبها  ،العدد ()11
1111احلري ��ري ،راف ��دة عم ��ر (� . )2011إدارة التغي�ي�ر يف امل�ؤ�س�سات الرتبوي ��ة  ،عمان  :دار
الثقافة والن�شر للتوزيع .
1212ح�سن ،ماهر ( )2004القيادة � ،أ�ساليب ونظريات ومفاهيم ،عمان :دار الكندى.
 1313احلمادي،علي ( . )1999التغيري الذكي  .بريوت  :دار ابن حزم .
1414حمود،خ�ضري كاظم ( . )2002ال�سلوك التنظيمي  .عمان  :دار �صفاء للن�شر والتوزيع.
1515حمود ،خ�ضري كاظم ( .)2010منظمة املعرفة ،عمان :دار �صفاء للن�شر والتوزيع .
1616احلمي ��دي ،منال ح�سني ( .)2005مه ��ارات الإبداع الإداري الالزمة لقائد التغيري ومدى
توافره ��ا ل ��دى مديري ومديرات املدار� ��س الثانوية من وجهة نظ ��ر امل�شرفني الرتبويني ،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،مكة املكرمة  :كلية الرتبية.
1717اخلطيب،عامر يو�سف ( . )2003فل�سفة الرتبية ،نظريات وتطبيقات .غزة  :جامعة الأزهر.
1818خل ��ف ،حمم ��د كرمي ( .)2010عالق ��ة القيادة التحويلي ��ة بالإبداع الإداري ل ��دى ر�ؤ�ساء
الأق�س ��ام الأكادمييني باجلامع ��ة الإ�سالمية بغزة ،ر�سالة ماج�ستري غ�ي�ر من�شورة ،غزة:
اجلامعة الإ�سالمية.
 1919ال ��درة ،عبد الب ��اري ( . )1986التغي�ي�ر يف املنظمات ،بحوث يف ال�سل ��وك التنظيمي يف
البالد العربية .الكويت :دار القلم للن�شر والتوزيع .
2020دروزة � ،أفنان نظري(  . )2003مدى قدرة مدير املدر�سة على �إتخاذ القرارت التطويرية
و �إحداث التغيري ،جملة �إحتاد اجلامعات العربية  .العدد.)40- 5 ( ،)14( ،
2121الدو�س ��ري ,را�شد بن حممد حم ��د .)2016( الإبداع اللإداري وعالقت ��ه ب�إدارة التغيري،
�أطروح ��ة ماج�ستري-جامع ��ة ناي ��ف العربي ��ة للعل ��وم الأمنية ،كلي ��ة العل ��وم االجتماعية
والإدارية ،ق�سم العلوم الإدارية.
2222ال�سامل ،م�ؤيد �سعيد ( . )2005نظرية املنظمة الهيكل الت�صميم ،الطبعة الثانية  ،عمان:
دار وائل للن�شر والتوزيع .
2323ال�سلمي ،علي ( . )2010تطور الفكر التنظيمي  ،القاهرة  :دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع.
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�2424سوي�س ��ي ،عب ��د الوه ��اب ( .)2009املنظمة املتغ�ي�رات الأبعاد الت�صمي ��م ،اجلزائر :دار
النجاح للكتاب والن�شر والتوزيع.
2525ال�سي ��د ،ر�ضا (  )2007قيا�س وتطوير �أداء امل�ؤ�س�سات العربية ،القاهرة :ال�شركة العربية
املتحدة للت�سويق والتوريدات.
2626ال�شريدة ،هيام جنيب ( .)2004الأمناط القيادية ملديري الإدارة يف وزارة الرتبية والتعليم وت�أثرياتها
يف التغيري الرتبوي من منظور ر�ؤ�ساء الأق�سام ،جملة احتاد اجلامعات العربية العدد(.)43
�2727شق ��ورة ،من�ي�ر ح�س ��ن �أحم ��د (� .)2012إدارة التغيري وعالقته ��ا بالإب ��داع الإداري لدي
مدي ��ري املدار� ��س الثانوية يف حمافظات غزة من وجهة نظ ��ر املعلمني ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الأزهر  ،فرع غزة.
�2828صربي ،ماهر ( .)2009القيادة التحولية ودورها يف �إدارة التغيري ،درا�سة حتليلية لعينة من متخذي
القرارات يف بع�ض امل�صارف العراقية ،جملة الإدارة واالقت�صاد ،العدد (.)141 – 100( )78
2929ال�صرييف ،حممد عبد الفتاح ( .)2003الإدارة الرائدة  ،عمان  :دار �صفاء للن�شر والتوزيع .
3030الطروانة ،خليف ( .)2003الت�صور التطويري  ،عمان  :دار ال�شروق للن�شر للتوزيع .
3131الطيطى  ،خ�ضر م�صباح ( � . ) 2011إدارة التغيري  ،عمان  :دار احلامد للن�شر و التوزيع.
3232عبيد ،عوين فتحي خليل ( .)2009واقع �إدارة التغيري و�أثرها على �أداء العاملني يف وزارة
ال�صحة الفل�سطينية  ،درا�سة حالة جممع ال�شفاء الطبي" ،ر�سالة قدمت ا�ستكما ًال لدرجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال  ،كلية التجارة ،اجلامعة اال�سالمية بغزة.
3333عاط ��ف ،زاهر عبد الرحيم ( .)2009هندرة املنظمات ،الهيكل التنظيمي للمنظمة ،دار
الراية للن�شر والتوزيع.
3434عام ��ر� ،سعي ��د يا�سني (  . )2001الفك ��ر املعا�صر يف التنظي ��م والإدارة  ،القاهرة :مركز
�سريف�س لال�ست�شارات والتطوير.
3535العامري� ،صالح و الغالبي ،طاهر(. )2007الإدارة والأعمال ،عمان دار وائل للن�شر والتوزيع.
3636عبدالباقي� ،صالح (� .)2000إدارة املوارد الب�شرية ،اال�سكندرية  :الدار اجلامعية للطبع
والن�شر والتوزيع.
3737عبوي ،زيد منري (� .)2007إدارة التغيري والتطوير ،عمان :دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع.
�3838آل مع ��روف ،عرته �سامل( .)2016واقع ممار�س ��ة �إدارة التغيري لدى قائدات املدار�س يف
حمافظة �شروره  ،م�شروع تخرج ال�ستكمال مطالب احل�صول على درجة ماج�ستري الآداب
يف الإدارة والإ�شراف الرتبوي ،الري�ض  ،كليات ال�شرق العربي للدرا�سات العليا.
3939العجلة ،توفيق( .)2009الإبداع الإداري وعالقته بالأداء الوظيفي ملديري القطاع العام ،درا�سة
تطبيقية على وزارات قطاع غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،غزة :اجلامعة الإ�سالمية.
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4040العطي ��ات  ،حممد يو�س ��ف (� . )2006إدارة التغيري و التحديات الع�صرية للمدير  ،عمان
 :دار حامد للن�شر و التوزيع .
4141عماد الدين ،مني م�ؤمتن ( .)2003تقومي فاعلية برنامج تطوير الإدارة املدر�سية يف �إعداد مدير
املدر�سة يف الأردن لقيادة التغيري .ر�سالة دكتوراة من�شورة  ،عمان:مركز الكتاب الأكادميي .
4242العمي ��ان ،حممود �سليم ��ان ( . )2005ال�سلوك التنظيمي يف منظم ��ات الأعمال ،الطبعة
الثالثة  ،عمان :دار وائل للن�شر والتوزيع ـ
4343عواد ،عبد اهلل ( . )2005واقع الإبداع الإداري و�أ�ساليب تطويره يف جهاز الأمن اخلا�ص
م ��ن وجهة نظر �ضباط الأمن اخلا�ص ،ر�سال ��ة ماج�ستري غري من�شورة  ،الريا�ض :جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية.
4444عيد ،رم�ضان( .)2008الثقافة التنظيمية ومن ��اخ الإبداع الفريقي للم�ؤ�س�سات التعليمية
يف م�ص ��ر ،درا�سة م�ستقبلية ،جملة م�ستقبل الرتبي ��ة العربية ،املجلد العا�شر ،القاهرة :
املركز العربي للتعليم والتنمية.
4545العن ��زي ،يو�سف �صالح احلم ��د(� .)2013أث ��ر �إدارة التغيري يف تعزي ��ز فعالية ال�شركات
امل�ساهمة العامة يف دولة الكويت ،ر�سالة قدمت ا�ستكما ًال للح�صول على درجة املاج�ستري
يف الإدارة  ،الكويت  ،كلية الأعمال  ،جامعة ال�شرق الأو�سط.
4646فرحات ،غول ( .)2008الوجيز يف اقت�صاد امل�ؤ�س�سة ،اجلزائر :دار اخللدونية للن�شر والتوزيع.
 4747فهم ��ي� ،أمني فهمي ( . )2004املدخل املنظوم ��ي و�إدارة التغيري  ،جملة م�ستقبل الرتبية
العربية ،املجلد العا�شر ،العدد ( ، )35الإ�سكندرية  ،املكتب اجلامعي احلديث .
4848القاع ��وري ،رفع ��ت عبد احللي ��م (� . )2005إدارة الإبداع التنظيم ��ي ،القاهرة  :املنظمة
العربية للتنمية الإدارية.
4949القريوت ��ي ،حممد قا�سم ( . )2000ال�سلوك التنظيمي ،درا�سة ال�سلوك الإن�ساين الفردي
واجلماعي يف املنظمات املختلفة  .عمان :دار ال�شروق للن�شر والتوزيع .
5050القريوت ��ي ،حممد قا�س ��م ( .)2008نظرية املنظ ��ة والتنظيم ،الطبعة الثاث ��ة  ،دار وائل
للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
5151قنديل ،عالء حممد ال�سيد( .)2010القيادة الإدارية و�إدارة االبتكار ،عمان :دار الفكر.
5252الالمي ،غ�سان قا�سم ( . )2008تقنيات ونظم معا�صرة يف �إدارة العمليات ،عمان :الرثاء للن�شر.
 5353ماه ��ر� ،أحم ��د ( .)2005ال�سلوك التنظيم ��ي مدخل بناء امله ��ارات ،الإ�سكندرية  :الدار
اجلامعية للطبع والن�شر والتوزيع.
5454حمم ��د عبد العزيز( )2011الثقاف ��ة التنظيمية والإبداع الإدارى ملدي ��ري املدار�س الثانوية العامة
"درا�سة ميدانية مبحافظة كفر ال�شيخ" جملة كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س.89 – 11 ،)2( 35 ،
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5555خمتار ،ح�سن حمم ��د (.)2009الإدارة اال�سرتاتيجية ،القاهرة:ال�شركة العربية املتحدة
للت�سويق والتوريدات.
5656امل�شعل ��ي ،انت�صار نا�ص ��ر( 1433ه) .واق ��ع �إدارة التغيري لدى مدي ��رات مدار�س التعليم
الثانوي احلكومي للبنات مبدينة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،الريا�ض:جامعة
الإمام ،كلية العلوم الإجتماعية.
5757م�صطفى� ،أحمد �سيد (� . )2005إدارة ال�سلوك التنظيمي ،نظرة معا�صرة ل�سلوك النا�س
يف العمل  ،القاهرة ( :د .ن)
 5858م�صطف ��ى� ،ص�ل�اح عب ��د احلمي ��د ( )1999الإدارة املدر�سي ��ة يف �ض ��وء الفك ��ر الإداري
املعا�صر .الريا�ض :دار املريخ.
5959النجار ،فريد( . )2007التغيري والقيادة والتنمية التنظيمية ،اال�سكندرية( :د ن)
6060ن�صر ،عزة ج�ل�ال ( .)2008الإبداع الإداري والتطوير الذاتي للمدر�سة الثانوية العامة،
ر�ؤية ا�سرتاتيجية القاهرة :املركز القومي للبحوث الرتبوية .
6161النمر� ،سعود حممد ،و�آخرون( .)2011الإدارة العامة ،الأ�س�س ،والوظائف ،واالجتاهات
احلديثة ،الريا�ض :فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية.
6262الهبيل� ،أحمد ( . )1429واقع �إدارة التغيري لدى مديري املدار�س الثانوية من وجهة نظر
املعلمني ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية  ،غزة  :اجلامعة الإ�سالمية .
6363هيجان ،عبد الرحمن (  . )1999املدخل الإبداعي حلل امل�شكالت  ،الريا�ض ( :د.ن)
ثانيا  :املراجع الأجنبية :
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الدكتور /فواز بن صالح السلمي
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية امل�ساعد
كلية الرتبية -جامعة الطائف

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

457

الآيات التي انحرف اخلوارج فى ت�أويلها

458

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

الدكتور /فواز بن �صالح ال�سلمي

ملخ�ص الدرا�سة

ا�ستهدف ��ت الدّرا�سة تقدمي ت�ص� � ّور مقرتح لت�ضم ِني ثقافة حق ��وق الإن�سان يف مقررات
اللغة العربية باملرحلة الثانوية؛ ولتحقيق ذلك؛ ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التّحليلي،
و�أع ّد قائمة مب�ضامني الثقافة احلقوقية الالزمة لطالب املرحلة الثانوية ،وا�ستمار ًة لتحليل
املحتوىّ ،مت يف �ضوئها حتليل حمتوى جميع مقررات اللغة العربية بالنظام الف�صلي الثانوي
 ،وعدده ��ا ( )18مق ّرر ًا .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن عدد تكرارات امل�ضامني احلقوقية
يف جمي ��ع املقررات التي ّمت حتليلها بلغ ( )1611تكرار ًا ،تو ّزعت على النحو الآتي ()1208
تكرار ًا للم�ضامني الأ�سا�سية واملدنية بن�سبة قدرها ( ، )74.98%و( )319تكرار ًا للم�ضامني
االقت�صادي ��ة واالجتماعية بن�سب ��ة قدرها ( )19.80%و( )84تك ��رار ًا للم�ضامني ال�صحية
والبيئي ��ة بن�سب ٍة قدرها ( .)%5.21و�أ�شارت النتائ ��ج �إىل �أن مقررات اللغة العربية مل ُترا ِع
الت ��درج وال ّت ��وازن يف معاجلة امل�ضامني احلقوق ّية من م�ستوى لآخ ��ر من م�ستويات الدرا�سة
باملرحل ��ة الثانوية� ،أو على م�ست ��وى كل مقرر على ِحدَ هُ ،
حيث ا ّت�س ��م ت�ضمينها بالع�شوائية،
وع ��دم التخطي ��ط ،وقدّمت الدرا�سة ت�ص� � ّور ًا مقرتح ًا ملعاجلة جوان ��ب الق�صور التي ك�شف
عنه ��ا التحلي ��ل .ومن �أب ��رز التّو�صيات� :إع ��ادة النظر يف مق ��ررات اللغة العربي ��ة باملرحلة
الثانوي ��ة ،بحي ��ث يت � ّ�م ت�ضمينها امل�ضام�ي�ن احلقوقية التي مل َت � ِ�رد �أو كان م�ست ��وى ورودها
منخف�ض ًا ،وتدريب خمططي ووا�ضع ��ي املناهج واملق ّررات اللغوية على كيفية ت�ضمني ثقافة
حق ��وق الإن�سان ،والإفادة يف ذلك من التّ�ص ّور املقرتح الذي قدّمته الدرا�سة احلالية ،وبناء
قوائم متدرجة للم�ضامني احلقوقية التي ينبغي ت�ضمينها يف مقررات اللغة العربية مبراحل
التعلي ��م الع ��ا ّم ،واال�ستفادة يف ذلك م ��ن قائمة امل�ضامني احلقوقية الت ��ي قدّمتها الدرا�سة
احلالي ��ة ،وع ْقد دورات تدريبية ملعلمي اللغ ��ة العربية باملرحلة الثانوية فيما يتع ّلق باملهارات
الالزمة لتدري� ��س امل�ضامني احلقوقية.واقرتح ��ت الدرا�سة �إجراء بح ��وث م�ستقبلية منها:
حتلي ��ل مقررات لغت ��ي يف �ضوء امل�ضام�ي�ن احلقوقية املنا�سبة لط�ل�اب املرحلتني االبتدائية
واملتو�سط ��ة ،م�ستوى وعي طالب املرحلة الثانوي ��ة بامل�ضامني احلقوقية الواردة يف مقررات
ّ
اللغ ��ة العربية ،اال�سرتاتيجيات التّدري�سية والتقوميي ��ة التي ي�ستخدمها معلمو اللغة العربية
يف املرحلة الثانوية ومدى ارتباطها مب�ضامني ثقافة حقوق الإن�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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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: reexamination 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�سة

،تتب ّو�أ حقوق الإن�سان مكان ًة مركزي ًة يف �س ّلم اهتمامات املجتمعات الإن�سان َّية املعا�صرة
جمتمع
 �إذ ال ميكن �أن يتحقّقَ ل ِّأي،ملح ًا من مطالب الإ�صالح والتّنمي ��ة
ّ بو�صفه ��ا مطلب� � ًا
ٍ
ع�صر
ٍ  خ�صو�ص ًا يف ظ ّل، واملحافظة عليها،من ٌّو وازدها ٌر �إ ّال من خالل حماية تلك احلقوق
.وال�صراعات ب�شتى ت�أثرياتها وتداعياتها
ٍ
ِّ  تتزاي ُد فيه وترية احلروب،م�ضطرب
 حم ��ل �أن�صا ُرها عل ��ى عواتقهم،ومن ��ذ �أنْ ب ��زغ فج� � ُر االهتمام بالثقاف ��ة احلقوقية
 من خالل �إن�شاء اجلمعيات واملنظمات،جمعي
ٍ وعي
ٍ  والعمل على ت�شكيل،م�س�ؤول ّي َة ن�شرها
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الراعي ��ة له ��ا ،واملدافعة عنه ��ا يف �شتّى �أ�صقاع املعم ��ورة ،وقد ُت ِّو َج ه ��ذا احلراك املك ّثف
عاملي حلقوق الإن�سان ،ما ل ِبثَ �أنْ �أُ ْت ِب َع ب�إن�شاء منظمة مراقبة حقوق الإن�سا ن �Hu
ب� ٍ
إعالن ٍّ
 ، man Rights Watchوهي منظمة دولية غري حكومية ،معن َّية بالدفاع عن تلك احلقوق،
وحمايتها ،ون�شرها ،ورفع م�ستوى الوعي بها.
أولت اململك ��ة العربية ال�سعود ّية -بو�صفها �إحدى ال ��دول الفاعلة على ال�صعيد
وق ��د � ْ
ال ّدويلَ -
حقوق الإن�سان اهتمام ًا متزايد ًا ،من خالل �سنّ الت�شريعات والأنظمة والقوانني
م�ستمد ًة ذلك من تعاليم الدين الإ�سالم ��ي القومي ،ومتواكب ًة مع املبادئ
الت ��ي حتفظهاِ ،
املنظمة حلق ��وق الإن�سان التي �أق َّرتْها الهيئات ّ
واملعاي�ي�ر ّ
واملنظم ��ات العامل ّية ،ومل تتو ّقف
�راءات وتداب�ي�ر لتعزيز
جه ��ود اململك ��ة عند ه ��ذا احل ّد ،ب ��ل م�ضت قدم� � ًا يف اتّخاذ �إج � ٍ
ه ��ذه احلقوق ،منه ��ا :املوافقة على ِقيام جمعي ٍة وطني ٍة حلق ��وق الإن�سان عام (1425هـ)
تاله ��ا �إن�ش ��اء هيئ ٍة وطني� � ٍة ُتع َنى بهذه احلقوق ع ��ام (1426هـ) �أُط ِل ��ق عليها ا�سم هيئة
حق ��وق الإن�س ��ان ،وهي جه ٌة م�ستقل� � ٌة ت�ستهدف ْ
ن�ش ��ر ثقافة حقوق الإن�س ��ان ،وجتذيرها
يف الوع ��ي االجتماع ��ي ،والعم ��ل عل ��ى تعزيزها ،وحمايته ��ا ،ومتكني �أف ��راد املجتمع من
ممار�ستها(ال�شمري1432،هـ.)17:
ال�صعيد الرتبوي� ،أولت ال�سيا�سة العامة للتعليم باململكة حقوق الإن�سان قدر ًا
وعل ��ى ّ
عدد من املب ��ادئ والأهداف العا ّمة
م ��ن االهتمام ،يتج ّل ��ى ذلك من خالل تركيزها على ٍ
الت ��ي ُتع ِّرف املتعلمني مبا لهم من حقوق ،وما عليهم من واجبات؛ مبا يمُ ّكنهم من �إقامة
حيا ٍة اجتماعي ٍة ،ي�سودها الو ّد ،واالحرتام(احلقيل2011،م .)130:وهذا ُيبرْ ِ ز  -بجالء-
�أهمية الدور الترّ بوي لإعداد الطالب �إعداد ًا قائم ًا على معرفة هذه احلقوق وممار�ستها،
نظري بعيد ًا عن الواقع.
�إذ بدون ذلك تفقد هذه احلقوق قيمتها ،وتظ ُّل جم ّرد �شعا ٍر ٍّ
ومل ت� �� ُأل وزارة التعلي ��م جهد ًا يف جت�سيد تل ��ك التّوجهات على �أر� ��ض الواقع ،وذلك
عدد من الربامج التي ت�ستهدف ْ
ن�شر الثقافة احلقوقية وزيادة
م ��ن خالل قيامها بتفعيل ٍ
م�ست ��وى الوع ��ي به ��ا ،وممار�ستها؛ من خ�ل�ال ال�شراكة م ��ع بع�ض الهيئ ��ات واجلمعيات
ال�صل ��ة ،وه ��ي  -مبوازاة ذلك -تقوم بتطوير املناه ��ج الدرا�سية ،وحتديثها حتديث ًا
ذات ِّ
م�ستمر ًا؛ مبا يتوافق مع متطلبات الع�صر ومقت�ضياته املرتبطة بحقوق الإن�سان؛ انطالق ًا
من ال� � ّدور امل�ؤ ّثر للمناهج الدرا�سي ��ة ،بو�صفها �أدا ًة رئي�س ًة يف حتقي ��ق التّنمية الإن�سان ّية
ّ
ال�شاملة مبختلف �أبعادها ومراميها(الزهراين والفهد1434،هـ.)48:
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و ُيع� � ِّول كث�ي ٌ�ر م ��ن الترّ بويني على ال� � ّدور الترّ ب ��وي يف َن ْ�ش � ِ�ر م�ضام�ي�ن ثقافة حقوق
الإن�س ��ان لدى الط�ل�اب وااللتزام بها ،من خ�ل�ال املناهج واملقررات الدرا�سي ��ة� ،إذ ُي َع ُّد
�إدماج الثقافة احلقوقية يف مناهج التّعليم العا ّم هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا ،و�ضمان ًة مهم ًة تكفل
ممار�س ��ة هذه احلقوق ،فاحرتام الطالب لها ،والتزامه بها ،مرهو ٌن مبعرفتها ،والوقوف
على م�ضامينها(�شحاتة2008،م340:؛ فالتة1430،هـ7:؛ .)Flowers,2017:34
و ُي�ْب�رِْ ُز م ��ا �سبق ذكره ،ال� � ّدور املركزي ال ��ذي ت�ضطلع به املناه ��ج املدر�سية يف ْ
ن�شر
ال ّثقاف ��ة احلقوقي ��ة ،بو�صفه ��ا و�سيلة رئي�سة ميكن م ��ن خاللها جت�سيد تل ��ك امل�ضامني،
أبعاد معرفي ٍة ،ومهاري ٍة ،ووجداني ٍة Burridge,
و�إك�سابها للطالب ب�صور ٍة فاعلة من خالل � ٍ
.& Chodkiewicz,2017:459
وتنف ��رد مناه ��ج املرحلة الثانوي ��ة -على وجه اخل�صو� ��ص -ب�أدوا ٍر م�ؤ ّث ��ر ٍة يف تنمية
�شخ�صيات الطالب ،وت�شكيل �سلوك ّياتهم ،وزيادة م�ستوى وعيهم بامل�ضامني احلقوقية ،من
خالل �إعدادهم ملتط ّلبات احلياة وخدمة املجتم ��ع(وزارة الرتبية والتعليم1435،هـ.)9:
انطالق� � ًا م ��ن �أنّ تلك امل�ضامني لي�ست حكر ًا على مق ّر ٍر بعين ��ه ،بل ميكن ب ّثها وت�ضمينها
يف جمي ��ع املق ��ررات الدرا�سية(ال�صبي ��ح وزمال�ؤه1429،ه� �ـ57:؛ �إبراهي ��م واحلديب ��ي،
2011م53:؛ الرتك ��ي2017،م .)14:وت�ستل ��زم طبيع ��ة ه ��ذه الأدوار حتدي ��ث املق ��ررات
الدرا�سي ��ة مب�ضامني حقوقية متجددة ،ت�سهم يف تي�س�ي�ر �أدائها بكفاءة وفاعلية ،ب�صور ٍة
تنعك�س على الطالب ،وجتعلهم �أكرث �إح�سا�س ًا مب�سئولياتهم وحقوقهم ،وتعزّز من �سعيهم
نحو ممار�ستها وااللتزام بها.
وم ��ن ب�ي�ن تل ��ك املق ��ررات ،حتظ ��ى مق� � ّررات اللغ ��ة العربي ��ة ب�أهمي� � ٍة خا�ص� � ٍة يف
م�ضم ��ار الرتبية احلقوقي ��ة ،تنبثق من �أه ّمية اللغ ��ة ذاتها ،بو�صفها ناقل� � ًة للفكر ،و�أدا ًة
للتغي�ي�ر والتفك�ي�ر ،وو�سيل� � ًة للتعبري والإف�صاح ع ��ن تلك احلقوق (ف ��رج1998 ،م126:؛
ح�ضاري �أ�صي ٌل ،قادر –بكل اقتدار
ال�شربيني2009،م .)157:وهي  -قبل ذلك كله – ُمق ِّوم
ٌ
 عل ��ى الوفاء بتلك امل�ضامني احلقوقي ��ة ،والتعبري عنها (طعيمة والناقة2009 ،م.)22:الأمر الذي يح ّملها �أدوار ًا متزايد ًة فيما يتعلق بتعزيز م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان لدى
عموم الطالب ،خ�صو�ص ًا مع تع ��ايل الأ�صوات املطالبة ب�ضرورة انفتاح املقررات اللغوية
على خمتلف امل�ضامني احلياتية ،والق�ضايا احلقوقية (املحبوب2009،م234:؛ البابطني
واملقبل1433،هـ62:؛ McPherson&Mazza,2014:95؛)AboRezeq,2016,12
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وي�ستدعي ما �سبق �ضرورة �إعادة النظر يف واقع مق ّررات اللغة العربية وتقدمي الر�ؤى
التّطويري ��ة؛ مبا ي�ضم ��ن �إ�سهامها الفاع ��ل يف ْ
ن�ش ِر الثقافة احلقوقي ��ة ،خ�صو�ص ًا يف ِظ ِّل
�إ�شارة تقرير اخلطة العربية للرتبية عل ��ى حقوق الإن�سان (20009م2014-م) ال�صادر
عن جامع ��ة الدول العربية �إىل �أنّ ت�ضمني الثقافة احلقوقي ��ة يف املقررات الدرا�سية ُيع ُّد
�إح ��دى �أب ��رز الإ�شكاليات املرتبط ��ة بتعليمها ،من حي ��ث ماه ّية تل ��ك امل�ضامني ،وكيفية
معاجلته ��ا وتقدميه ��ا ،فت�ضمني تلك احلق ��وق يف املناهج ال ّدرا�سية يت� � ُّم على ح ّد و�صف
الغري ��ب (2002م) "ب�ص ��ورة عر�ضية ،ولي�س ��ت مق�صود ًة البتّة ،لي�س ��ت يف ذهن وا�ضع
املنهج وال يف ذهن من و�ضع التّ�ص ّور واملفردات" �ص29
ملمو�س
ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أ�شارت درا�س ��ة البو�سعي ��دي(2006م� )281:إىل غياب
ٍ
ويف ّ
للخط ��ط الوطنية يف جم ��ال ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف املق ��ررات الدرا�سية ،حيث
ت�شيع حال ٌة من �ضعف الوعي ،وتدنيّ م�ستوى التّخطيط لدى وا�ضعي املقررات اللغوية يف
ت�ضمني تلك امل�ضامني وتوزيعها على خمتلف املقررات وامل�ستويات ال ّدرا�سية.
لقاءات
ال�صلة �إىل تنظي ��م
ٍ
ال�ساب ��ق ،بادرت ع ��د ٌد من اجله ��ات ذات ّ
و�إزاء الواق ��ع َّ
وال�سبل الكفيلة بت�ضمني تلك امل�ضامني يف املناهج واملقررات
وور� ��ش عمل لبحث الآل َّيات ّ
�وي ّ
نظمته املنظم ��ة الإ�سالمية
ال ّدرا�سي ��ة ،ف ُع ِق � َ�د يف الكوي ��ت ع ��ام (2006م) لقا ٌء ترب � ٌّ
للرتبي ��ة والعلوم والثقافة حول حقوق الإن�سان واملواطنة يف املناهج التعليمية ،كما َن َّظمت
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�س ��ان باململكة العربية ال�سعودية عام (1430هـ) ندو ًة حول
تعلي ��م حقوق الإن�سان يف م�ؤ�س�س ��ات التعليم العام ،وجاء على ر�أ� ��س تو�صياتهما �ضرورة
وتكامل ،من
بوعي وتد ّر ٍج
ٍ
�إدم ��اج م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان يف املقررات ال ّدرا�س ّي ��ة ٍ
امل�ساعدة على ت�ضمينها.
خالل حتديد تلك امل�ضامني ،وتقدمي الت�صورات العلمية
ِ
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:

يف ظ ��ل طبيعة التَّحديثات الت ��ي طالت املرحلة الثانوية باململك ��ة العربية ال�سعودية،
وم ��ا ّ
متخ�ض عنها من تع� � ُّد ٍد يف م�ساراتها ،وتن ّو ٍع يف �أنظمته ��ا الدرا�سية ومق ّرراتها ،ويف
ظ ّل موافقة املقام ال�سامي على البدء بتطبيق النظام الف�صلي ابتدا ًء من العام الدرا�سي
تطوير يف مق ��ررات اللغ ��ة العربية ،ومع
(1435هـ1436/ه ��ـ) ،وم ��ا �صاح ��ب ذلك م ��ن
ٍ
تزاي ��د الأدوار امللقاة على عاتق املق ��ررات الدرا�سية -خ�صو�ص ًا مق ��ررات اللغة العربية
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الك�ش ��ف عن واق ��ع الثقافة احلقوقية يف مق� � ّررات اللغة العربية املط� � ّورة ،وتقدمي ت�صور
نج ��زة حملي ًا يف هذا
مق�ت�رح لت�ضمينه ��ا ،ال �سيم ��ا و�أنَّ الدرا�سات والبح ��وث ال�سابقة املُ َ
املج ��ال– عل ��ى الرغم من ِق ّلتهاُ -
تك�شف عن �ضعف االهتم ��ام بتلك احلقوق ،ف�ض ًال عن
ع�شوائ ّية ت�ضمينها ،وعدم التخطيط لها� ،إ�ضاف ًة �إىل عدم ارتباطها مب�صفوف ٍة من املدى
والتَّتاب ��ع ت�ضمن تد ّرجها ،وا�ستمراريته ��ا ،و�شموليتها من مق ّرر لآخر(ال�صبيح وزمال�ؤه،
1429ه؛ ال�شربين ��ي2009 ،م؛ ال�سلم ��ي2015،م) .الأمر الذي انعك� ��س على تدنيّ معرفة
الطالب بهذه احلقوق ،و�ضعف وعيهم بها ،وممار�ستهم لها(الزكري2015،م).
وانعك� ��س الواقع املو�صوف فيم ��ا �سبق على طبيعة التّو�صيات ال ��واردة يف الدرا�سات
كل من ال�سعدي (2004م) والأن�صاري(2004م) والبو�سعيدي
ال�سابقة ،ف�أو�صت درا�سة ٍ
(2006م) وعبدال ��رازق (2007م) واملحب ��وب (2009م) و�شق ��ورة (1433هـ) الدليمي
والعمو� ��ش(2016م) ب�ض ��رورة االهتمام بعملي ��ات التخطيط الواع ��ي لإدراج امل�ضامني
عمق من احلاجة البحثية
احلقوقية يف املقررات اللغوية على وجه اخل�صو�ص ،وهذا ك ّله ُي ِّ
امللحة للتَّع ّرف على واقع تلك احلقوق ،وتقدمي ت�ص ّور مقرتح لت�ضمينها يف مق ّررات اللغة
ّ
ن�شر امل�ضامني احلقوقية،
العربي ��ة بالنظام الف�صلي؛ مبا ُيعزّز من دور تلك املق ّررات يف ِ
والتَّعريف بها ،خ�صو�ص ًا يف ظل عدم قيام درا�س ٍة حملي ٍة -على ح ّد علم الباحث-ت�ستهدف
تق ��دمي ت�صور مقرتح لت�ضمني تلك امل�ضام�ي�ن يف مقررات اللغة العربية املطورة باملرحلة
الثانوي ��ة .ويف �ضوء طبيعة امل�شكلة املحددة �أعاله ،ت�سع ��ى الدرا�سة احلال ّية للإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان التي ينبغي ت�ضمينها يف مقررات اللغة العربية
باملرحلة الثانوية؟
2 .2م ��ا واقع ت�ضم�ي�ن م�ضام�ي�ن ثقافة حق ��وق الإن�سان يف مق ��ررات اللغ ��ة العربية
باملرحلة الثانوية؟
3 .3م ��ا الت�صور املق�ت�رح لت�ضمني م�ضامني ثقافة حقوق الإن�س ��ان يف مق ّررات اللغة
العربية باملرحلة ال ّثانوية؟
�أهداف الدرا�سة :

ا�ستهدفت الدرا�سة حتقيق ما ي�أتي:

1 .1حتدي ��د م�ضامني ثقافة حق ��وق الإن�سان الت ��ي ينبغي ت�ضمينها مبق ��ررات اللغة
العربية باملرحلة الثانوية.
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2 .2ال ّتع ��رف على واقع ت�ضم�ي�ن م�ضامني ثقافة حق ��وق الإن�سان يف مق ��ررات اللغة
العربية باملرحلة ال ّثانو ّية.
3 .3تق ��دمي ت�صور مق�ت�رح لت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف مق ��ررات اللغة العربية
باملرحلة الثانوية.
�أهمية الدرا�سة:

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنّ نتائجها قد تفيد:

1 .1وا�ضعي مناهج اللغة العربية ومطوريها باملرحلة الثانوية :حيث حتدد لهم امل�ضامني
احلقوقي ��ة التي ينبغي ت�ضمينها مبقررات اللغة العربية ،وتق� �دّم لهم ت�ص ّور ًا ي�ؤ َّمل
منه �أن ي�ساعدهم على مراعاة تلك امل�ضامني عند بناء �أو تطوير تلك املقررات.
2 .2معلم ��ي اللغ ��ة العربية :حيث تز ّوده ��م الدرا�سة بامل�ضام�ي�ن احلقوقية املنا�سبة
لط�ل�اب املرحلة الثانوية ،وتق ّدم لهم ت�ص� � ّور ًا مقرتح ًا من امل�ؤ ّمل �أن ي�ساعدهم
على تعزيز تلك امل�ضامني لدى طالبهم من خالل �أدائهم التّدري�سي.
3 .3البحث العلمي والباحثنيُ :يع ّول على الدرا�سة احلالية الإ�سهام يف �إثراء البحوث
والدرا�س ��ات املرتبط ��ة بالثقافة احلقوقية يف مقررات تعلي ��م اللغة العربية على
وجه اخل�صو�ص ،ويف توجيه جهود الباحثني نحو تقدمي الر�ؤى والت�ص ّورات التي
منا�سب ٍة.
تكفل ت�ضمينها ب�صور ٍة ِ

حدود الدرا�سة:

حتدَّ دت نتائج الدرا�سة مبا ي�أتي:

ّو�صل �إليهما
1 .1قائمة م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان ،وا�ستمارة التحليل التي ّمت الت ّ
ال�سابقة ،بع ��د ا�ستطالع �آراء
يف �ض ��وء ما �أ�سف ��رت عنه البح ��وث وال ّدرا�س ��ات ّ
اخلرباء حولها.
2 .2مقررات اللغة العربية باملرحل ��ة الثانوية ،املق َّررة على طالب النظام الف�صلي،
للع ��ام الدرا�سي (1438هـ1439/هـ) ،وعدده ��ا ( )18مق ّرر ًا لغوي ًا مو ّزعة على
�ستَّة م�ستويات درا�س ّية.
م�صطلحات الدرا�سة:

ري لت�ضمني م�ضامني حق ��وق الإن�سانُ ،ب ِن َي يف �ضوء
1 .1ت�ص� � ّور مقرتح� :إط ��ار ت�ص ّو ٌّ
واقع حتلي ��ل مق ّررات اللغة العربية باملرحلة ال ّثانوي ��ة ،مع الإفادة من اخلربات
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ال�سابقة ،وي�شتمل الإطار على امل�ضام�ي�ن احلقوقية املقرتح ت�ضمينها ،ومداخل
ّ
معاجلتها ،والطرق ،والأن�شطة ،والأ�ساليب التقوميية امل�ساعدة على تفعيلها.
2 .2حق ��وق الإن�س ��انُ :تع� � َّرف ب�أ ّنها حق ��وق حم� � ّددة ذات �أبع ��اد �أ�سا�سي ��ة ومدنية،
واقت�صادية واجتماعية ،وبيئي ��ة ّ
و�صحية ،الزمة لطالب املرحلة ال ّثانوية ،و ُيعبرَّ
عنها �إجرائي ًا بالقائمة املع ّدة يف الدرا�سة احلالية.
ر�سها طالب املرحلة
3 .3مق ��ررات اللغة العربيةُ :ي َ
ق�صد بها تلك املقررات الت ��ي ْيد ُ
الثانوية يف النظام الف�صلي ،وعددها ثمانية ع�شر مق ّرر ًا لغوي ًا ،تتو ّزع على �ستّة
ف�صول درا�سية،ت�سهم يف تهيئة املتعلم للحياة والعمل والتّع ّلم الأكادميي(.وزارة
التعليم1437،هـ.)7:
الإطار النظري:
 )1مفهوم تعليم حقوق الإن�سان:

فبعد �أنْ كان
انعك� ��س االهتمام املتزايد بحقوق الإن�سان على طبيعة منوه املفاهيميَ ،
مفهوم ًا مقت�صر ًا على املجال�ي�ن ال�سيا�سي واملدين� ،أ�صبح يف الأدبيات املعا�صرة مفهوم ًا
وا�سع ًا ،غري مق ّي ٍد يف مو�ضوعاته ،م�ستوعب ًا كل فكرة ميكن جت�سي ُدها يف �صور ٍة من �صور
احلقوق الإن�سانية اجلديرة بالرعاية.
مقت�ضيات �شتى
ح�سب
ٍ
وتع ّر�ض هذا املفهوم -يف رحلة تكوينه -للتَّ�ضييق �أو التّو�سيع ْ
فر�ضتها م�صالح الدول� ،إ ّال �أنه ميكن تل ّم�س جذوره الرئي�سة يف معاهدتي فيينا (1815م)
وا�ضح -يف �أواخر احل ��رب العاملية الثانية ،ر ّد ًا
وجني ��ف(1864م) التي تبل ��ورت
ٍ
ب�شكل ٍعل ��ى االنتهاكات الإن�سانية اجل�سيمة التي خ ّلفتها احلرب ،متجاوز ًا بذلك االقت�صار على
ال ّنواح ��ي ال�سيا�س ّية واملدنية �إىل االنفتاح على خمتل ��ف الق�ضايا االجتماعية ،والثقافية،
وال�صحية ،واالقت�صادية ،والبيئية(م�صطفى2010،م.)12:
وجاء تعريف التثقيف يف جمال حقوق الإن�سان -وفق ًا للمواثيق الدولية ال�صادرة يف
ه ��ذا ال�ش�أن -متمركز ًا ح ��ول اجلهود املبذولة يف جماالت الن�ش ��ر ،والتدريب ،والإعالم،
الرامي ��ة �إىل �إيج ��اد ثقافة عاملي ��ة حلقوق الإن�سان م ��ن خالل نقل املع ��ارف ،واملهارات،
وت�شكي ��ل االجتاهات نحو اح�ت�رام تلك احلق ��وق ،والتنمية الكاملة ل�شخ�صي ��ة الإن�سان،
وال�شع ��ور بكرامته ،ومتكني جمي ��ع الأ�شخا�ص من امل�شاركة ب�صورة فعالة يف بناء املجتمع
وتق ّدمه (الأمم املتحدة2003،م.)7:
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وم ��ا �سبق ذك ��ره ّ
يدل عل ��ى �أنَّ تعليم حقوق الإن�س ��ان عمل َّية طويلة الأم ��د يتع َّلم من
خاللها الطالب امل�ضامني احلقوقية وما يرتبط بها من و�سائل و�أ�ساليب تكفل الوعي بها
وممار�ستها يف جميع املواقف احليات ّية (. )Sajan,2010:p2
وانطالق ًا من دور املناهج الدرا�سية يف تعليم هذه احلقوق ،ع ّرف �إبراهيم واحلديبي
(2011م) مفهوم تعليم حقوق الإن�سان ب�أنه "ت�ضمني املناهج الدرا�سية املعارف واملهارات
والقيم املتعلقة باملتطلبات التي حتفظ للإن�سان �إن�سانيته وحريته وكرامته ،مبا ي�سهم يف
تغيري �سلوك ّيات املتعلمني تغ ً
يرّا مرغوب ًا"�ص49
ويتّ�ض ��ح مما �سبق؛ �أن مفهوم تعليم حقوق الإن�سان قد جتاوز جم ّرد تو�صيل املعرفة
الأكادميي ��ة املج ّردة �إىل كونه عملية �شاملة وواعي ًة ومتوا�صل ��ة ،متت ّد لت�شمل جميع �أوجه
ال�سلوكي ��ات ،واملمار�س ��ات ال�شخ�صية ،واملهني ��ة ،والثقافية ،واالجتماعي ��ة ،وال�سيا�سية،
وال�صح ّية ،وهذا املنظور ّ
يدل على �أنّ تعليم حقوق الإن�سان لي�س جم ّرد
واملدنية ،والبيئية ّ
تربوي ينته ��ي بانتهاء اليوم الدرا�سي� ،إمنا ُي َ
نظر �إليه بو�صفهه جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
ٍ
ن�شاط ٍ
يهتم بتقوية القيم العاطفية ،والوجدان ّية لدى الطالب ،وم�شروع ًا تنمو ّياً
طريقة احلياةّ ،
ي�سته � ُ
�دف متكينهم من الإمل ��ام باملع ��ارف الأ�سا�سية الالزمة لزي ��ادة وعيهم بحقوقهم،
وح ّثهم على ممار�ستها ،واحرتامها ،وااللتزام بها(كيغلي وبالنتون1438،هـ.)13:
ويتّ�ض ��ح م ��ن جملة التعريفات ال�سابق ��ة� ،أنّ تعليم حقوق الإن�س ��ان مفهوم ي�ستهدف
بعدد من املع ��ارف ،وامله ��ارات ،والقيم ،واالجتاه ��ات املرتبطة بحقوق
تزوي ��د الط�ل�اب ٍ
الإن�سان ،التي كفلتها ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أق ّرتها املواثيق الدولية؛ مبا ي�ؤدي �إىل معرفة
الط�ل�اب لها ،والوعي بها ،وممار�ستها ،وحثّ الآخرين على االلتزام بها .و�أمكن للباحث
يف �ض ��وء م ��ا �سبق تعريفه ��ا �إجرائي ًا ب�أنها :حقوق حم� � ّددة ذات �أبع ��اد �أ�سا�سية ومدنية،
و�صحية ،الزمة لط�ل�اب املرحلة ال ّثانوي ��ة ،و ُيعبرَّ عنها
واقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة ،وبيئية ّ
�إجرائي ًا بالقائمة املع ّدة يف الدرا�سة احلالية.
 )2م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان وت�صنيفاتها:

ُتع ُّد الت�صنيفات املتع ّددة للم�ضامني احلقوقية من املو�ضوعات التقدير ّية التي تتغيرّ
بتغ�ّي�رّ االعتبارات التي يت� � ُّم اال�ستناد عليها عند ت�صنيف تلك امل�ضام�ي�ن ،وبتن ّوع الر�ؤى
حماوالت لتحديد ماه ّية تلك احلقوق.
املفاهيمية التي ق ّدمت
ٍ
جت�سد ه ��ذا التباي ��ن -بو�ض ��وح -يف الأدبيات والدرا�س ��ات ال�سابق ��ة� ،إذ مال
وق ��د ّ
بع�ضه ��ا �إىل ت�صني ��ف م�ضامني حقوق الإن�سان بح�س ��ب الأهمية ،فث ّمة حق ��و ٌق �أ�سا�سية،
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و�أخرى غ�ي�ر �أ�سا�سية(البو�سعي ��دي2006،م) .ومال ��ت درا�ساتٌ متع� � ّددة �إىل ت�صنيفها
بح�س ��ب املو�ضوع من زاوية كونها حقوق ًا مدنية و�سيا�سية ،وحقوق ًا اقت�صادية واجتماعية
وثقافية (الأن�ص ��اري2004،م؛ �شقورة1433،ه� �ـ؛ .)AboRezeq,2016ومال ٌ
�صنف ثالث
�إىل ت�صني ��ف احلقوق بح�س ��ب امل�ستفيدين منه ��ا ،فثمة حقوق فردي ��ة ،و�أخرى جماع ّية
م�شرتك ��ة ؛ وت�ضم احلق ��وق امل�شرتكة احلقوق الأ�سا�سية واحلق ��وق الثقافية واالجتماعية
ال�سيا�س ّية � ،أما
واملدني ��ة ،واحلقوق الرتبوية والتعليمي ��ة ،واحلقوق القانونية ،واحلق ��وق ّ
احلقوق الفرد ّية اخلا�صة ،فت�ضم حق ويل الأمر ،وحق اجلار ،وحق الوالدين ،والأقارب،
والأ�صدقاء(الزكري2015،م.)72:
وذه ��ب ماكين ��دزو وبافي ��ز ( )Magendzo & Pavez, 2017يف ت�صنيفهم ��ا �إىل
تق�سي ��م حقوق الإن�س ��ان وفق ما ي�أتي :الرتبي ��ة املدنية والتعليم الأخالق ��ي ،والتعليم من
�أجل ال�س�ل�ام ،والتثقيف ال�صحي ،والرتبية البيئية ،والتعليم متع ّدد الثقافات ،واحلرية،
والعدالة ،وامل�ساواة ،والتكافل االجتماعي ،واحلقوق االقت�صادية.
ويتّ�ض ��ح مم ��ا �سب ��ق؛ وجود تباي � ٍ�ن يف ال ّنظ ��ر لتلك احلق ��وق من حي ��ث ت�صنيفاتها
الرئي�س ��ة ،وامل�ضامني احلقوقي ��ة التي تن�ضوي حتتها ،و�إزاء تع� � ّدد التّ�صنيفات وتباينها،
نب الدرا�سة احلالية ت�صنيف ًا بعينه� ،إمنا َع ِم َل ْت على الإفادة من جممل الت�صنيفات
مل تت َّ
وامل�ضامني ال�سابقة ،مبا يتَّ�سق مع التّعريف الإجرائي املحدد .ويف �ضوء ذلك جاء ت�صنيف
م�ضام�ي�ن حق ��وق الإن�سان م�شتم�ل ً�ا على الأبع ��اد احلقوقي ��ة الآتية :احلق ��وق الأ�سا�سية
وال�ص ّحية.
واملدنية ،احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،احلقوق البيئية ّ
� )3أهداف تعليم ثقافة حقوق الإن�سان يف املناهج واملقررات الدرا�سية:

مبختلف
ُتع ّد م�ؤ�س�سات الرتبية احلا�ضن الفعلي للإن�سان؛ فهي التي ُت�ش ِّكل �شخ�صيته
ِ
مك ّوناتها العقلية واالجتماعية والنف�سية والوجدانية ،وو�سيلتها يف ذلك املناهج واملقررات
الدرا�س ّي ��ة ،م ��ن هن ��ا ف�إنّ تعلي ��م ثقافة حق ��وق الإن�سان من خ�ل�ال املق ��ررات الدرا�سية
ي�سته ��دف حتقيق جمموعة �أهداف �أ�شار لها ال�صبيح وزم�ل�ا�ؤه (1429هـ )50:و�شحاتة
(2008م )353:والبابط�ي�ن واملقبل(1433ه� �ـ )59:والزهراين والفه ��د (1434هـ)49:
والرتكي(2017م )3:ميكن �إبرازها فيما ي�أتي:
1 .1تنمي ��ة �شخ�صي ��ة الط�ل�اب يف خمتلف �أبعاده ��ا املعرفي ��ة ،والوجداني ��ة ،والفكرية،
واالجتماعية ،و�إح�سا�سها بالكرامة ،وامل�ساواة،والعدالة االجتماعية.
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2 .2تعزي ��ز وعي الطالب بحقوقهم؛ مبا ي�ساعد عل ��ى متكينهم من حتويل م�ضامني هذه
�سلوكي ملمو� � ٍ�س يف خمتلف اجلوانب ،ورف ��ع قدرتهم على الدفاع
الثقاف ��ة �إىل واق � ٍ�ع
ٍ
عنها ،و�صيانتها ،والنهو�ض بها على كافة امل�ستويات.
3 .3حت�صني الطالب من االخرتاقات الفكرية ،وال�شبهات املغر�ضة ،وتنمية روح االنتماء
احلقيقي �إىل الدين الإ�سالمي والأمة ،وحب الوطن ،واملحافظة على �أمنه ومكت�سباته.
4 .4ت�أهيل الطالب ت�أهي ًال علمي ًا قوي ًا على �أ�سا�س املقا�صد ال�شرعية احلكيمة ،والإ�سهام
يف تزويدهم مبا يح ّقق لهم التعرف على حقوقهم.
5 .5حماية �إن�سانية الطالب ،وحتقيق م�صاحلهم بحفظ ال�ضرورات اخلم�س :حفظ الدين
 ،وحفظ النف�س ،وحفظ العقل ،وحفظ الن�سل �أو العر�ض �أو الن�سب  ،وحفظ املال.
6 .6ت�شجيع �أ�ساليب التعلم التطبيقية والعمل اجلماعي والفردي التي تدعم هذه احلقوق
وت�ؤ�س�س ملمار�ستها.
7 .7توطي ��د �أوا�صر ال�صداقة والت�ضام ��ن بني ال�شعوب ،وتعزيز حق ��وق الآخرين ،و�صيانة
التَّع ّدد والتّنوع الثقايف ،وازدهار الثقافات الوطنية لكل الدول ،وتعزيز ثقافة الت�سامح.
والأهداف ال�سابقة -يف جملتها -ت�ؤ ّكد على �أنّ تعليم ثقافة حقوق الإن�سان يف مراحل
ُ
ي�ستهدف بناء �شخ�صي ��ات الطالب بنا ًء متكام ًال،
ح�ضاري واع ٌد
التعليم الع ��ام م�شرو ٌع
ٌ
وحماي ��ة �إن�سان ّيتهم ،م ��ن خالل تعريفهم بحقوقهم ،ورفع م�ست ��وى الوعي وااللتزام بها،
واحلث على ممار�ستها.
 )4مداخل ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف املقررات الدرا�سية:

ثمة تن� � ّو ٌع عبرّ ت عنه الأدبياتُ املرتبطة بتعليم ثقاف ��ة حقوق الإن�سان يف النظر �إىل
املداخ ��ل التي ينبغ ��ي اتباعها عند تعليم ثقاف ��ة حقوق الإن�سان يف املق ��ررات الدرا�سية،
وبا�ستقراء الأدبيات ال�سابقة ميكن التمييز بني مدخلني رئي�سني هما:
1 .1املدخ ��ل ال�صريح :و ُي�س ّم ��ى باملدخل املبا�شر ،وهو مدخ ٌل م�ستق� � ٌل يتب ّنى ْ
ن�شر وتعليم
ثقاف ��ة حقوق الإن�سان من خ�ل�ال مناهج درا�سية م�ستقلة ،بحي ��ث تهتم –�صراح ًة-
بتدريب الطالب على املواقف ،و�إك�ساب املعارف احلقوقية ،وتنمية املهارات املرتبطة
به ��ا ،واالجتاهات نحوها(ال�صبي ��ح وزمال�ؤه1429 ،ه� �ـ .)57:ويدخل �ضمن مفهوم
�ص عل ��ى امل�ضمون احلقوقي َ�صراح� � ًة يف حمتوى املقررات,
املدخ ��ل ال�صري ��ح �أن ُي َن ّ
�أو �أن ي�ش ��ار �إلي ��ه بجملة �أو �أكرث  -ولو كانت جملة اعرتا�ضية -على �سبيل الإحالة� ،أو
التف�سري� ،أو التو�ضيح� ،أو اال�ستدراك ()Magendzo & Pavez, 2017,p22
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2 .2املدخ ��ل الإدماجيُ :ي�س َّمى مبدخل ال ّدمج والتكام ��ل ،وهذا املدخل على النقي�ض من
املدخ ��ل ال�صريح ،و ُيع َن ��ى بدمج امل�ضامني احلقوقية يف املق ��ررات الدرا�سية ،بحيث
ت�صب ��ح جزء ًا ال يتج ّز�أ منه ��ا ،مبعنى �أنْ ِيرد امل�ضمون احلقوق ��ي ب�صورة غري معلنة
بالعب ��ارة ،ب ��ل ُيف َهم من �سياق ال ��كالم ،وينطلق هذا املدخل من مب ��د�أ وجود قنوات
�ال بني جم ��االت الن�ش ��اط الفك ��ري املتنوع ��ة .Tibbitts&Fernekes,2011:95
اتّ�ص � ٍ
ويق ��وم على جمموعة من الأ�س�س �أ�شار �إليه ��ا االنت�صار(2001م )117:منها :قابلية
املق ��ررات الدرا�سية لدمج قيم ثقاف ��ة حقوق الإن�سان ومبادئه ��ا ،وا�شرتاك خمتلف
املق ��ررات الدرا�سية يف روح الثقاف ��ة احلقوقية ،مع �ضرورة توحي ��د الت�صور املنظم
يرت�سخ لدى
لتعام ��ل املقررات الدرا�سي ��ة مع حقوق الإن�س ��ان؛ حتقيق ًا الن�سجام م ��ا ّ
املتعلم من هذه امل�ضامني احلقوقية.
وين ��ادي �أن�ص ��ار املدخ ��ل الإدماج ��ي ب�ض ��رورة تفعيل املنه ��ج اخلفي يف ه ��ذا النوع
م ��ن التعلي ��م ،م ��ن خ�ل�ال ت�ضم�ي�ن مفاهي ��م وق�ضاي ��ا الرتبي ��ة احلقوقي ��ة يف املناه ��ج
دم ��ج فيه ��ا ،م ��ع مراع ��اة �أن تتما�شى تل ��ك احلقوق م ��ع طبيعة كل
الدرا�سي ��ة ،بحي ��ث ُت َ
تخ�ص�ص(فالتة1430،هـ.)21:
وبالرغ ��م من اخت�ل�اف املهتمني بتدري�س حق ��وق الإن�سان حول �أهمي ��ة تب ّني مدخل
بعين ��ه ،مييل بع�ض الترّ بوي�ي�ن �إىل �ضرورة الترّ كيز على املدخ ��ل ال�ضمني الإدماجي� ،إذ
واحد ،نظ ��ر ًا الت�ساعها وتن ّوعها
ح�صر امل�ضام�ي�ن احلقوقية وجمعها يف مق ��ر ٍر ٍ
ي�صع ��ب ْ
وت�ش ّعبه ��ا ،فالأف�ضل �أنْ ُتعا َل ��ج امل�ضامني احلقوقية من خالل املق ��ررات اللغوية معاجل ًة
�شامل ًة عرب خمتلف عنا�صر تلك املق ّررات ومك ّوناتها (البابطني واملقبل1433 ،هـ.)62:
 )5تعليم ثقافة حقوق الإن�سان يف مقررات اللغة العربية باملرحلة الثانوية.

ينف ��رد منهج تعليم اللغة العربية – ع ��ن غريه من املناهج الدرا�سية  -ب�أدوا ٍر م�ؤثر ٍة يف
جمال الرتبية احلقوقية ،تفر�ضها طبيعة اللغة ذاتها ،بو�صفها �أدا ًة فاعل ًة من �أدوات التغيري،
ووعاء للتفكري ،فمن خالل اللغة ي�ستطيع املتع ّلم �أن يتق َّبل جممل �أ�شكال ال ّتغيري يف املجتمع،
إدراك ،وب�صري ٍة(علي2006،م227:؛ املحبوب2009،م .)208:
بوعي ،و� ٍ
ويتفاعل معها ٍ
إمكانات كب�ي�ر ٍة يف التفاعل مع خمتل ��ف م�ستويات الإدراك
وتتم َّت ��ع اللغة العربي ��ة ب�
ٍ
ك�سبها �أدوار ًا
الإن�ساين يف �شتى املجاالت(طعيمة والناقة2009،م .)22:وهذه الإمكانات ُت ِ
متميز ًة يف التعبري ع ��ن امل�ضامني احلقوقية بكل كفاءة واقتدار(ال�سعدي2004 ،م208:؛
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خ�صب� � ًا لتدريب
البو�سعي ��دي2006،م .)250:وجتع ��ل م ��ن منه ��ج اللغة العربي ��ة ميدان ًا ْ
تفاعلي
الط�ل�اب على امله ��ارات احلياتية الت ��ي تواجهه ��م يف حياتهم ،من خالل طاب � ٍ�ع
ّ
يتج ��اوز درا�سة الظواهر اللغوي ��ة املتعارف عليها �إىل معاجلة جمل ٍة من الأبعاد واملهارات
احليات ّية املنبثقة من م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان (الدليمي والعمو�ش2016،م.)171:
ل ��ذا مل يع � ْ�د مقبو ًال وفق املنظ ��ور ال�سابق �أن تنغل ��ق مقررات اللغة العربي ��ة على املحتوى
اللغوي فق ��ط ،دون االهتمام بالق�ضايا احلياتية ،وم�ضامني حقوق الإن�سان(عبدالرازق،
2007م .)35:وه ��ذا ك ّل ��ه يوجب �إعادة النظ ��ر يف فل�سفة تخطيط مناه ��ج اللغة العربية
وتطوير مقرراتها؛ مب ��ا ي�ضمن �إ�سهامها الفاعل يف مواكبة خمتلف امل�ستجدات املرتبطة
بحقوق الإن�سان(فرج1998 ،م135:؛ املحبوب2009،م.)234:
ومتث ��ل مق ��ررات اللغة العربي ��ة بالنظ ��ام الف�صلي يف املرحل ��ة الثانوي ��ة ملمح ًا من
يهتم باجلوانب القيم ّية ،والتعريف ببع� ��ض الق�ضايا احلقوقية،
مالم ��ح التّجديد ،ال ��ذي ّ
واالتجّ اه ��ات الرتبوي ��ة احلديثة التي ت�سته ��دف تهيئة الطالب ل�سوق العم ��ل ،وتعريفهم
مب ��ا لهم م ��ن حقوق ،وما عليهم من واجب ��ات؛ مبا ي�سهم يف تي�س�ي�ر �أدوارهم بكل كفاء ٍة
واقتدارٍ(وزارة التعليم1437،ه .)5:خ�صو�ص ًا يف ِّ
ظل �س ْعي ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية
(2030م) عل ��ى االهتمام باملك ّون اللغ ��وي يف مناهج التعليم ،و�إ�سهاماته امل�أمولة يف ن�شر
ن�صت عليها عد ٌد من برام ��ج الر�ؤية مثل :تعزيز حق
م�ضام�ي�ن الثقافة احلقوقي ��ة ،التي ّ
عدد من احلقوق ال�صحية ،واالقت�صادية،
االنتم ��اء ،واملواطنة ،والعدالة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ٍ
والبيئي ��ة (جمل�س ال�شئون االقت�صادي ��ة والتنمية2016 ،م .)11:وق ��د دف َع ْت االعتباراتُ
ال�سابق� � ُة الدرا�س َة احلالي� � َة الختيار مقررات اللغ ��ة العربية يف النظ ��ام الف�صلي ميدان ًا
للتحليل؛ بغية التّع ّرف على واقعها فيما يتعلق بت�ضمني الثقافة احلقوق ّية وتقدمي التّ�ص ّور
املنا�سب لتفعيلها.
الدرا�سات والبحوث ال�سابقة:

عدد من الدرا�سات والبحوث املرتبطة مب�ضامني الثقافة احلقوقية
اطلع الباحث على ٍ
يف مق ��ررات تعليم اللغة على وج ��ه اخل�صو�ص ،ومن ذلك درا�س ��ة الأن�صاري(2004م)
تق�صت واقع م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان يف مناهج التعليم العام بدولة الكويت،
الت ��ي ّ
م�ستهدف� � ًة التعرف على مدى وع ��ي الطالب بتلك احلقوق ،وق ��ام الباحث بتحليل()63
كتاب ًا مبختلف املراحل التعليمية منها ( )29كتاب ًا من كتب اللغة العربية ،و( )19كتاب ًا من
جري اختبار الوعي بتلك
كتب الرتبية الإ�سالمية ،و( )15كتاب ًا من كتب االجتماعيات ،و�أُ ِ
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احلق ��وق على ( )788طالب ًا ،وقد �أ�سف ��رت النتائج عن انخفا�ض درجة ت�ضمني م�ضامني
ثقاف ��ة حقوق الإن�سان يف املقررات التي ّمت حتليلها عموم� � ًا ،ومق ّررات اللغة العربية على
وجه اخل�صو�ص ،كما د ّلت على انخفا�ض م�ستوى وعي الطالب بتلك امل�ضامني.
وا�ستهدف ��ت درا�سة ال�سعدي (2004م) باململك ��ة الأردنية التَّع ُّرف على مدى ت�ض ّمن
كت ��ب اللغة العربية بال�صفوف الأ�سا�سي ��ة الثالثة حلقوق الطفل ،وقد �أع ّد الباحث قائم ًة
بامل�ضام�ي�ن احلقوقية بلغ ��ت ( )35م�ضمون ًا حقوقي� � ًا ،ومن هذه احلق ��وق :حق احلماية
االقت�صادية ،وحق احلماية والتوعية ب�أ�ضرار املخدرات ،وحق �إبداء الر�أي ،وحق مراعاة
حق ��وق الوالدين والأقارب .وقد ُح ّل ْلت كتب اللغة العربية يف �ضوء تلك القائمة ،وتو�صلت
الدِّ را�س ��ة �إىل جملة نتائج من �أهمها :انخفا�ض ن�سبة ت�ضمني حقوق الطفل يف كتب اللغة
العربية التي ّمت حتليلها ،وعدم ات�سام تلك احلقوق بالتتابع والتّدرج واال�ستمرار.
ا�ستهدفت ال ّتعرف
و�إىل جمهوري ��ة م�صر العربية ،حيث �أجرى عل ��ي (2006م) درا�س ًة
ْ
عل ��ى واق ��ع ت�ضمني قيم املواطن ��ة وحقوقها يف كتب اللغ ��ة العربية باملرحل ��ة الثانوية ،ومدى
ممار�س ��ة املعلم�ي�ن لهذه القي ��م يف �أدائهم ال�صف ��ي؛ ولتحقيق ذلك ح ��ددت الدرا�سة قائم ًة
مبجاالت املواطنة وقيمها� ،شملت ( )54م�ؤ�شر ًا �سلوكي ًا تدعم م�ضامني حقوق الإن�سان مثل:
ِ
الوعي البيئي ،واحلماية من االخرتاقات الفكرية  ،والت�أكيد على حرية الر�أي  ،وتق ّبل الآخر،
و�أه ِّم ّية العمل ،والأمن ،وال�سلم االجتماعي  ،والعمل ال ّتطوعي .وقد ا�ستخدم الباحث بطاقة
لتحليل املحتوى للتعرف على واقع ت�ضمني تلك القيم احلقوقية يف املقررات املحددة ،وبطاقة
ِ
مالحظ� � ٍة للتعرف على مدى ممار�سة املعلمني له ��ذه القيم ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمل ٍة من
النتائ ��ج� ،أهمه ��ا� :أن واق ��ع ت�ضمني قي ��م املواطنة وحقوقه ��ا يف كتب اللغة العربي ��ة باملرحلة
الثانوية واق ٌع منخف�ض ،كما �أن ثمة ق�صور ًا يف ممار�سة املعلمني ل�سلوكيات قيم املواطنة.
و�صفي يف �سلطنة عمان ،ا�ستهدفت
طابع
و�أجرى البو�سعيدي (2006م) درا�س ًة ذات ٍ
ٍ
الك�ش ��ف عن مفاهيم حقوق الإن�سان يف م�ضامني كت ��ب اللغة العربية يف احللقتني الأوىل
نت عينة الدرا�سة م ��ن �أربعة ع�شر كتاب ًا ،
والثاني ��ة م ��ن التعليم الأ�سا�سي العم ��اين ،وتك َّو ْ
و�ص ّمم الباحث بطاق ًة لتحليل حمتوى كتب اللغة العربية ،ود ّلت نتائج الدرا�سة على وجود
ق�صور يف ت�ضمني مفاهيم حقوق الإن�سان يف هذه املرحلة ،واتّ�سام ت�ضمينها بالع�شوائية،
مفاهيم حقوقي ٌة معين ٌة يف
وعدم التخطيط الواعي املتد ّرج لهذه امل�ضامني ،حيث تك ّررت
ُ
مقابل مفاهيم �أخرى ّمت �إهمالها.
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وا�ستهدف ��ت درا�س ��ة عبدال ��رازق(2007م) التع ��رف على امل�ضام�ي�ن احلقوقية يف
مق ��ررات اللغ ��ة العربية بالأردن ومدى متث ��ل الطالب لتلك القيم .وق ��د �أعدت الدرا�سة
قائمة بامل�ضامني احلقوقية ،و ّمت يف �ضوئها حتليل الكتب ع ّينة الدرا�سة ُ ،
وط ِّبقت الدرا�سة
عل ��ى ( )750طالب ًا وطالب ًة من طالب ال�صف العا�شر  ،و�شملت �أي�ض ًا كتب اللغة العربية
املق ��ررة عليهم ،كما �أع ��دت ا�ستبانة مكونة من (� )30س� ��ؤ ً
اال لقيا�س مدى مت ّثل الطالب
لهذه املبادئ  ،وقد �أ�سفرت النتائج عن انخفا�ض امل�ضامني يف املقررات التي ّمت حتليلها،
مع تذبذب م�ستوى ت�ضمينها ،وعدم اتّ�ساقه ب�سبب غياب التخطيط الواعي ،وبلغت ن�سبة
متثل هذه امل�ضامني ( )51%من طالب نهاية املرحلة الأ�سا�سية.
كم ��ا �أجرى ال�صبيح وزم�ل�ا�ؤه(1429ه) درا�سة ا�ستهدفت ال َّتع� � ّرف على مدى ورود
حق ��وق الإن�سان يف الكت ��ب املدر�سية بالتعليم الع ��ا ّم ،وقامت بتحلي ��ل ( )189كتاب ًا ،من
�ضمنه ��ا مق ��ررات يف اللغة العربي ��ة بلغ عدده ��ا ( ،)86وذلك يف �ض ��وء ( )33م�ضمون ًا
حقوقي� � ًا ّمت حتديده ��ا .و ّمت التحلي ��ل وف ��ق �أربع ��ة م�ستويات ه ��ي :م�ستوى جمي ��ع الكتب
الدرا�سية ،وم�ستوى املرحلة الدرا�سية ،وم�ستوى الوحدة ال ّدرا�س ّية ،وعلى م�ستوى الوحدة
يف كل مرحل ��ة عل ��ى ح ��ده ،و�أظهر التحلي ��ل الكمي ورود حق ��وق الإن�س ��ان ( )2559مرة
يف الكت ��ب املخت ��ارة للتحليل ،وكانت �أكرث احلق ��وق تكرار ًا يف الكت ��ب الدرا�سية باملرحلة
الثانوي ��ة ،يليها املتو�سطة ،ثم الثانوية ،و�أظه َر ْت نتائج التحليل �أنّ مقرر اللغة العربية هو
من �أكرث املقررات الدرا�سية ت�ضمن ًا لتلك احلقوق.
وق ��ام املحبوب (2009م) بتحليل حمتوى كت ��ب اللغة العربية بدولة الكويت يف �ضوء
مفاهي ��م حقوق الإن�سان الالزمة لطالب املرحلة الثانوي ��ة  ،و�أع ّد الباحث بطاقة لتحليل
املحت ��وىّ ،مت يف �ضوئها حتليل كتب اللغة العربي ��ة لل�صف العا�شر واحلادي ع�شر والثاين
ع�ش ��ر ،وق ��د تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل نتائ ��ج منها :قلة ت�ض ّم ��ن حمتوى كتب اللغ ��ة العربية
وعزت ذل ��ك �إىل اهتمام تلك املقررات باملحت ��وى اللغوي على
ملفاهي ��م حق ��وق الإن�سانْ ،
ح�ساب الق�ضايا احلياتية الأخرى وم�ضامني حقوق الإن�سان.
وا�ستهدف ��ت درا�س ��ة ال�شربيني (2009م) الوق ��وف على واق ��ع امل�ضامني احلقوقية
املت�ضمن ��ة يف كتب اللغة العربية يف برامج حم ��و الأمية وتعليم الكبريات باململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،م ّت ِبع ًة عدد ًا من الإجراءات املتم ّثلة يف :حتديد قائمة مكونة من ثمانية ع�شر
م�ضمون ًا حقوق ّي ًا ،ثم �إعداد بطاقة لتحليل م�ضامني كتب اللغة العربية بال�صفوف الثالثة
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تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج ،من �أبرزها� :ضعف ورود امل�ضامني احلقوقية يف
الأوىل ،وقد ّ
آخر.
كتب اللغة العربية ،مع افتقادها للتوازن ،والتنظيم ،والتكامل ،والتتابع من كتاب ل ٍ
و�سع � ْ�ت درا�س ��ة �شق ��ورة (1433ه ��ـ) �إىل �إثراء حمتوى مق ��ررات اللغ ��ة العربية يف
ال�صف ��وف الأربعة الأوىل م ��ن التعليم الأ�سا�سي بدولة فل�سط�ي�ن يف �ضوء مفاهيم حقوق
الإن�س ��ان ،واتّبعت املنهج الو�صفي من خالل ا�ستخدام �أداتني هما :قائمة مفاهيم حقوق
الإن�س ��ان الالزم توافره ��ا يف حمتوى مقررات اللغ ��ة العربية ،وبطاق ��ة لتحليل املحتوى،
وبلغ ع ��دد املقررات التي ّمت حتليلها ثمانية مقررات لل�صفوف الأربعة الأوىل من التعليم
الأ�سا�س ��ي يف �ض ��وء ثالث�ي�ن مفهوم ًا حقوقي� � ًا ،و�أ�سفرت نتائ ��ج التحليل ع ��ن ق ّلة اهتمام
مق ��ررات اللغة العربية مبفاهيم حقوق الإن�سان ،وجاء تكرار امل�ضامني على النحو الآتي:
احلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية  ،ثم احلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،ثم احلقوق
البيئي ��ة .وقد قامت الباحثة يف �ضوء ذلك ب�إثراء حمتوى مقررات اللغة العربية مبفاهيم
حق ��وق الإن�س ��ان التي يفتق ��ر �إليها مث ��ل :رعاي ��ة ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ،التّ�سامح،
ّ
ال�ضمان االجتماعي.
وا�ستهدف ��ت درا�س ��ة مكفري�س ��ون وم ��ازا ( )McPherson&Mazza,2014تطوي ��ر
ا�سرتاتيجي ��ة تدري�سية لتعلي ��م العمل االجتماعي وبع�ض امل�ضام�ي�ن احلقوقية با�ستخدام
جمموع ��ة من الأن�شطة الفنية وتوظيف ّ
ال�شعر املرتبط بتلك احلقوق ،وتكونت العينة من
ثمانية طالب َّمت تعريفهم بال�شعر املتعلق بحقوق الإن�سان ت�سهي ًال للكتابة الإبداعية حول
تلك احلقوق؛ بغية االلتزام بها وممار�ستها ،م�ست ِند ًة يف ذلك على القوة املحفزة للن�شاط
الفني وال�شعري لتعميق انعكا�س تلك امل�ضامني احلقوقية يف �سلوك الطالب ومعتقداتهم،
و�أظه ��رت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخ ��دام الأن�شطة الفنية يف التدري�س زاد من وترية العمل
االجتماعي ،كما �أن توظيف ال�شعر القائم على احلقوق �أظهر م�ستويات �أعلى من م�شاركة
حقوق الإن�سان لدى عينة ال ّدرا�سة مقارن ًة بنظرائهم يف الف�صول الدرا�سية الأخرى.
وق ��ام ال�سلم ��ي(2015م) بدرا�س ٍة ا�ستهدف ��ت التعرف على واق ��ع الثقافة احلقوقية
يف مق ��ررات اللغ ��ة العربية بنظام املق ��ررات الثانوي ،و�أع� � ّد الباحث قائم� � ًة بامل�ضامني
احلقوق ّي ��ة ،تك ّون ��ت من خم�سة ع�شر م�ضمون� � ًا حقوقي ًا ،كما �أع َّد بطاق� � ًة لتحليل املحتوى
َّمت يف �ضوئه ��ا حتلي ��ل املقررات الإلزامي ��ة الأربعة الواردة يف الربنام ��ج امل�شرتك لنظام
املق ��ررات ،ود ّلت النتائج على ق ّلة تكرار امل�ضامني احلقوقية الواردة فيها ،حيث بلغ عدد
تكراراتها ( ،)377افتقد ت�ضمينها للتّتابع ،والتّكامل ،واالت�ساع.
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�رح لت�ضمني ثقافة
و�أج ��رى الزك ��ري(2015م) درا�س ًة ا�ستهدفت تقدمي ت�صو ٍر مق�ت ٍ
حق ��وق الإن�سان ودمج تقنية املعلوم ��ات يف تع ّلمها باملرحلة اجلامعي ��ة .ولتحقيق الهدف
ال�سابق ح ّددت الدرا�سة احلقوق الالزم تع ّلمها ،بلغ عددها ( )30حق ًا �إن�ساني ًاُ ،ح ّللت يف
�ضوئه ��ا عد ٌد من املقررات اجلامعية العامة ،من �ضمنه ��ا مقرر النحو ومقرر التّدريبات
اللغوي ��ة ،ود ّلت نتائ ��ج الدرا�سة عل ��ى �أنّ ورود امل�ضامني احلقوقي ��ة كان بدرج ٍة �ضعيف ٍة،
ومل يتّ�سم باالت�س ��اق والرتابط املعريف ،وورودها -يف الغالب الأعم -كان َّمت ب�صور ٍة غري
مبا�ش ��ر ٍة ،ويف �ض ��وء هذه النتيجة �أع ّد الباحثُ ت�ص ّور ًا م ��ن �أربعة جماالت� ،شملت :ماذا
يد َّر�س ،و�أين يد َّر�س ،ومتى يد َّر�س ،وكيف ُيد َّر�س؟
وا�ستهدفت درا�سة الدليمي والعمو�ش(2016م) تطوير وحدات درا�سية من مقررات
اللغة العربية والرتبية االجتماعية والوطنية يف �ضوء معايري حقوق الطفل ،وقيا�س �أثرها
يف حت�س�ي�ن امله ��ارات احلياتية والتح�صيل ل ��دى طالب املرحلة الأ�سا�سي ��ة بالأردن .ويف
وحدات درا�سي ًة من املق ّررات املحددة �أعاله
�سبيل حتقيق هدف الدرا�سة ط ّور الباحثان
ٍ
تو�صال �إليها ،وقاما ببن ��اء بطاقة مالحظة لقيا�س املهارات
يف �ض ��وء حق ��وق الطفل التي ّ
حت�صيلي ،و ّمت تطبيقها على عينة ع�شوائي ��ة مكونة من ( )49طالب ًا
احليات ّي ��ة ،واختب ��ا ٍر
ّ
بال�ص ��ف الرابع االبتدائيُ ،ق ّ�سموا �إىل جمموعتني جتريبي ��ة و�ضابطة ،و�أ�سفرت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لطالب املجموعة التّجريبية يف املهارات احلياتية،
والتح�صيل تُعزَ ى للوحدات الدرا�سية املط ّورة التي ُب ِن َي ْت يف �ضوء معايري حقوق الطفل.
و�أج ��رى �أب ��و رزق( )Abo Rezeq,2016درا�س� � ًة ا�ستهدف ��ت ال َّتع� � ُّرف على م�ضامني
حق ��وق الإن�س ��ان يف مق ��ررات اللغة الإجنليزي ��ة بال�صفوف من ال�ساب ��ع �إىل الثاين ع�شر
وتو�صل الباحث �إىل ()29م�ضمون ًا حقوقي ًا ،تندرج حتت خم�سة جماالت
بدولة فل�سطنيّ ،
هي :احلقوق املدنية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،وال�سيا�سية ،و ّمت يف �ضوئها
ت�صميم بطاقة لتحليل املحتوىُ ،ح ّل َل يف �ضوئها اثنا ع�شر كتاب ًا ،وا�شتملت جميع املقررات
الت ��ي ّمت حتليلها على امل�ضامني املحددة بن�س � ٍ�ب متفاوت ٍة ،فح�صل كتاب اللغة الإجنليزية
لل�ص ��ف الثاين ع�ش ��ر على �أعلى التك ��رارات ،بواق ��ع ()114بينما ح�ص ��ل كتاب ال�صف
العا�شر على �أقل التكرارات بواقع ( )43تكرار ًا.
ال�سابقة  ،ميكن القول �إنّ الدرا�سة احلالية
وبنظ ��ر ٍة عا ّمة على ال ّدرا�سات والبحوث ّ
ت�أت ��ي يف �سي ��اق ا�ستكم ��ال اجله ��ود ال�سابقة الت ��ي تناول ��ت م�ضامني حق ��وق الإن�سان يف
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املقررات اللغوية ،فمن حيث الهدف ،ا�ستهدفت ج ّل الدرا�سات ال�سابقة التّع ّرف على واقع
ت�ضم�ي�ن امل�ضامني احلقوق ّية يف مقررات اللغة العربية ،مثل درا�سة الأن�صاري(2004م)
وال�سع ��دي(2004م) والبو�سعي ��دي(2006م) ال�سلم ��ي(2015م) .ومل تكت � ِ�ف الدرا�سة
احلالي ��ة بو�صف الواق� � ِع والتَّعرف عليه فقط� ،إنمَّ ا تع ّدت ذل ��ك �إىل تقدمي ت�صور مقرتح
لت�ضمني تلك احلقوق.
الح ��ظ �أنّ �أغل � َ�ب الدِّ را�سات والبح ��وث ُط ّبقت يف املرحلة الثانوي ��ة حتديد ًا ،على
و ُي َ
ذهبت �إلي ��ه الدرا�س ��ة احلالية ،ومن تل ��ك الدرا�س ��ات درا�سة عل ��ي(2006م)
نح ��و م ��ا ْ
ودرا�سة عبدالرازق(2007م) ودرا�س ��ة املحبوب (2009م) ودرا�سة ال�سلمي(2015م).
منا�سب ��ة خ�صائ�ص طالب املرحلة الثانوي ��ة لتلك احلقوق؛
ولع � َّ�ل هذا التّوج ��ه يعود �إىل َ
م ��ن خالل �إ�سهامه ��ا يف تنمية �شخ�صياتهم وت�شكيل �سلوك ّياته ��م ،وزيادة م�ستوى وعيهم
بتل ��ك احلق ��وق ،عل ��ى �أنّ هنال ��ك درا�سات �أخ ��رى تناولت حق ��وق الأطفال مث ��ل درا�سة
ال�سع ��دي(2004م) والدليمي والعمو�ش(2016م) ودرا�سات �أخرى تناولت حقوق طالب
املرحل ��ة اجلامعي ��ة مثل درا�س ��ة الزك ��ري (2015م) ،ودرا�س ��ات تناولت حق ��وق الكبار
موجهة
مبدار�س حمو الأمية مثل درا�سة ال�شربيني(2009م) ،والدرا�سة احلالية مع �أنها ّ
ومقررات مل ُي�س َبق �إخ�ضاعها
لط�ل�اب املرحلة الثانوية ،لكنها ت�ستهدف م�سار ًا جدي ��د ًا،
ٍ
للبح ��ث والتّحلي ��ل على ح ّد علم الباح ��ث .و�إجما ًال ميكن الق ��ول �إن الدرا�سة احلالية قد
�أف ��ادت من الدرا�س ��ات والبحوث ال�سابقة يف حتديد قائمة م�ضام�ي�ن الثقافة احلقوقية،
ويف التَّع ّرف على املنهج ّيات والإجراءات املتّبعة عند عملية التّحليل ،ويف وتقدمي الت�صور
املقرتح ،ويف مناق�شة النتائج ،وتق�سريها.
منهج الدرا�سة:

ا�ستخ ��دم الباح ��ث املنه ��ج الو�صف ��ي التّحليل ��ي الذي ي�ص ��ف واقع الظاه ��رة املراد
ر�ص ��د تكرارات م�ضام�ي�ن ثقافة حقوق الإن�س ��ان يف مقررات اللغة
درا�سته ��ا ،من خالل ْ
العربية باملرحلة الثانوية ،و�صف ًا ي�ساعد على بناء التّ�ص ّور املقرتح لت�ضمينها.
جمتمع الدرا�سة وعينتها :

تك ��ون جمتم ��ع الدرا�سة م ��ن جميع مق ��ررات اللغة العربي ��ة باملرحلة الثانوي ��ة -النظام
الف�صلي ،وعددها ( )18مقرر ًا ،و�شملت ع ّينة الدرا�سة جميع �أفراد املجتمع ،ويو�ضح اجلدول
رقم ( )1املقررات التي ّمت حتليلها وفق ًا مل�ستويات الدرا�سة يف النظام الثانوي الف�صلي:
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جدول رقم ()1
امل�ستوى
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س

مقررات اللغة العربية التي ّ
مت حتليلها
مقررات اللغة العربية
اللغة العربية()1
اللغة العربية()2
النحو وال�صرف( ،)1الأدب العربي( ،)1القراءة والتوا�صل اللغوي( ،)1اللغة العربية()3
النحو وال�صرف( ،)2البالغة والنقد( ،)1القراءة والتوا�صل اللغوي( ،)2اللغة العربية()4
النحو وال�صرف( ،)3البالغة والنقد( ،)2القراءة والتوا�صل اللغوي( ،)3اللغة العربية()5
النحو وال�صرف( ،)4الأدب العربي ( ،)2القراءة والتوا�صل اللغوي( ،)4اللغة العربية()6

�أدوات الدرا�سة:

�أع� � َّدت الدرا�س ��ة احلالي ��ة قائمة مب�ضامني ثقاف ��ة حقوق الإن�س ��ان الالزمة لطالب
املرحل ��ة الثانوية ،وبطاقة لتحليل حمت ��وى مقررات اللغة العربية يف �ضوء القائمة ،وفيما
ي�أتي تو�ضي ٌح للخطوات املتبعة عند بناء هاتني الأداتني:
 )1بناء قائمة مب�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان الالزمة لطالب املرحلة الثانوية.

1 .1الهدف م ��ن القائم ��ة :ا�ستهدفت القائمة حتدي ��د م�ضامني الثقاف ��ة احلقوقية
الالزمة لطالب املرحلة الثانوية.
2 .2م�ص ��ادر بن ��اء قائمة م�ضام�ي�ن الثقاف ��ة احلقوقية  :ق ��ام الباحث ببن ��ا ِء قائمة
م�ضام�ي�ن الثقافة احلقوقي ��ة الالزمة لطالب املرحل ��ة الثانوية ،اعتم ��اد ًا على:
عدد من الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بحقوق الإن�سان
القوائم الواردة يف ثنايا ٍ
عام ،والأدلة
وم�ضامينها ،والكتابات املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�سان ٍ
ب�شكل ٍ
والتقارير التي �أ�صدرتها املنظمات ،واجلمعيات املهتمة بحقوق الإن�سان ،ودرا�سة
خ�صائ� ��ص طالب املرحلة الثانوية يف �أبعادها العقلية ،واالجتماعية ،والنف�س ّية،
ومتطلباتها احلقوقية ،مبا يتنا�سب مع طبيعة مق ّررات اللغة العربية.
تو�صل الباحث
3 .3و�ص ��ف القائمة يف �صورتها املبدئية :يف �ضوء امل�ص ��ادر ال�سابقة ّ
�إىل ثالث� � ٍة وع�شرين م�ضمون ًا حقوقي ًا ،تنتمي لأربع ��ة �أبعاد رئي�سة هي :احلقوق
الأ�سا�سي ��ة واملدنية ،احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية ،احلقوق البيئ ّية ،واحلقوق
ال�صح ّي ��ةُ ،ن ّظمت يف �صورة ا�ستبانة مغلقة ،ميك ��ن الإجابة عليها من خالل ثالثة
ّ
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�أبعاد رئي�سة هي :مدى مالءمة ت�ضمينها يف مقررات اللغة العربية (مالئمة ،غري
مالئم ��ة) ،درج ��ة �أهميتها لطالب املرحل ��ة الثانوية( مهمة ،قليل ��ة الأهمية ،غري
مهمة)  ،ومدى ارتباط كل م�ضمون حقوقي بال ُب ْعد الرئي�س (منتمي ،غري منتمي).
�4 .4ص ��دق قائمة امل�ضامني احلقوقية :اعتمد الباحث يف التَّح ّقق من �صدق القائمة
عل ��ى �صدق املحكمني؛ حيث عر�ض القائم ��ة  -ب�صورتها املبدئية – على ع�شرة
حمكم�ي�ن ،وقد �أبدوا ع ��دد ًا من املالحظات مثل :دم ��ج ال ُب ْعد املرتبط باحلقوق
ال�صحية؛ نظر ًا لرتابطهما ،فالعي�ش يف بيئة
البيئي ��ة مع ال ُب ْعد املرتبط باحلقوق ّ
�صحي ��ة ،واملحافظة على موارد البيئ ��ة -وهما ح ّقان بيئ ّي ��ان -لهما �صلة وثيقة
ّ
ال�صحي ،كما اقرتح املحكمون �إ�ضافة بع�ض امل�ضامني الفرعية� ،أو �إعادة
بال ُب ْعد ّ
دجمها داخل كل ُب ْعد من الأبعاد الرئي�سة ،وقد ا�ستح�سن الباحث تلك املرئيات،
وقام ب�إجراء التّعديالت يف �ضوئها.
5 .5ح�ساب ِن َ�سب االتفاق بني حم ّكمي قائمة امل�ضامني احلقوقيةَّ :مت ح�ساب ِن َ�سب االتفاق
بني حمكمي القائمة عند طريق تطبيق معادلة كوبر ( .)Cooperوقد عدّت الدرا�سة
مبتو�س ��ط ن�سبة ا ِّتف ��اق ( )80%ف�أك�ث�ر ،م�ضامني
احلالي ��ة امل�ضامني الت ��ي حظيت ّ
حقوقي ��ة منا�سبة لطالب املرحل ��ة الثانوية ،ا ِّت�ساق ًا مع ن�سب االتف ��اق التي ارت�ضتها
ال�سابقة مثل درا�سة علي(2006م) وال�سلمي (2015م).
عد ٌد من الدّرا�سات ّ
6 .6و�صف القائمة يف �صورته ��ا النهائية :ا�شتملت القائمة يف �صورتها النهائية على
ع�شرين م�ضمون ًا حقوقي ًا ،تنتمي لثالثة �أبعاد رئي�سة ميكن عر�ضها فيما ي�أتي:
•احلقوق الأ�سا�سي ��ة واملدنية وت�شمل :حق امل�ساواة ،حق التعليم ،حق الأمن،
ح ��ق العدالة ،حق املعاملة احل�سنة ،حق املواطنة ،حق ال�شورى ،حق التعبري
و�إبداء الر�أي ،حق امل�شاركة الثقافية.
•احلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعية وت�شم ��ل :حق امللكية ،ح ��ق العمل ،حق
التوعي ��ة املهني ��ة ،حق التوعي ��ة االقت�صادي ��ة ،حق الأ�س ��رة والوالدين ،حق
اخلا�صة.
التكافل االجتماعي ،حق رعاية ذوي االحتياجات
ّ
•احلق ��وق البيئي ��ة وال�صحي ��ة وت�شمل :ح ��ق التوعي ��ة ال�صحية ،ح ��ق الرعاية
�صحية ونظيفة ،حق املحافظة على موارد البيئة.
ال�صحية ،حق العي�ش يف بيئة ّ
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� )2إعداد ا�ستمارة حتليل املحتوى:

�أع� � َّد الباحث ا�ستمار ًة لتحليل املحت ��وى؛ وذلك ال�ستخدامها يف ر�صد معدالت تكرار
امل�ضام�ي�ن احلقوقية ،ون�سبه ��ا املئوية يف مقررات اللغ ��ة العربية باملرحل ��ة الثانوية ،و َّمت
�إعدادها يف �ضوء جمموع ٍة من االعتبارات:
1 .1حتديد الهدف من اال�ستمارة ّ :
يتلخ�ص الهدف من اال�ستمارة يف ر�صد تكرارات
امل�ضام�ي�ن احلقوقي ��ة مبق ��ررات اللغة العربي ��ة يف املرحل ��ة الثانوي ��ة ،و�أوزانها
الن�سبية.
2 .2حتديد فئات التحليلُ :حدِّ دت فئات التحليل يف امل�ضامني احلقوقية التي تو�صلت
�إليه ��ا الدرا�س ��ة احلالي ��ة ،وعددها ( )20م�ضمون� � ًا حقوقي ًا ،وق ��د قام الباحث
بتو�صيف فئات التحليل و�شرحها-يف ملحق خا�ص -ل�ضمان االتفاق على داللتها
عند عملية التحليل.
3 .3حتدي ��د وحدة التحليل :مت ّثلت وحدة التحليل يف الفكرة وما تت�ضمنه من معنى،
وذل ��ك بتت ّبعه ��ا يف خمتلف الن�صو� ��ص والأن�شطة التعلمي ��ة والتقوميية يف جميع
مقررات اللغة العربية بالنظام الف�صلي.
�4 .4ص ��دق ا�ستمارة التحلي ��ل :للت�أكد من ذلك قام الباح ��ث بعر�ض اال�ستمارة على
�سبع ��ة حمكمني لإب ��داء الر�أي يف مدى و�ضوح التو�صي ��ف الإجرائي لكل فئة من
فئات التحلي ��ل (وا�ضحة ،غري وا�ضحة) ،مدى منا�سبة وحدة التحليل للمحتوى
املراد حتليل ��ه (منا�سبة ،غري منا�سبة) ،مدى منا�سب ��ة ال�شكل التنظيمي العام
مالحظات،
وب�شكل عام مل ُي ِبد املحكمون
لال�ستمارة(منا�س ��ب ،غري منا�سب).
ٍ
ٍ
ومنا�سبة
منا�سبة اال�ستمارة من حيث :و�ضوح فئاتها،
َ
�إذ د ّلت ا�ستجاباتهم على َ
وحدة التحليل املراد ا�ستخدامها ،و�شكلها التنظيمي العام.
5 .5ثب ��ات التّحلي ��ل :للت�أك ��د من ثب ��ات التحليلّ ،مت اختي ��ار �أحد املق ��ررات ب�صورة
ع�شوائية من املقررات الثمانية ع�شر ،وهو مقرر القراءة والتوا�صل اللغوي(،)3
وق ��ام الباح ��ث بتحلي ��ل جمي ��ع حمتوياته يف �ض ��وء ا�ستم ��ارة التحلي ��ل التي ّمت
مبحلل �آخر ليعي � َ�د عملية التحليل
�إعداده ��ا ،وبعد فراغه من التحلي ��ل ا�ستعان
ٍ
ذاتها ،و ّمت ح�س ��اب ن�سبة االتفاق بني املحللني من خالل ا�ستخدام معادلة كوبر
( ،)Cooperوفق ما يو�ضحها اجلدول رقم()2
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جدول رقم ()2

معامل ثبات بطاقة التحليل
البعد

م�ضامني احلقوق الأ�سا�سية واملدنية
م�ضامني احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
م�ضامني احلقوق ال�صحية والبيئية

نتيجة عدد مرات عدد مرات ن�سبة
نتيجة
املحلل الأول املحلل الثاين االتفاق االختالف االتفاق

28
11
2

26
14
3

26
11
2

2
3
1

%92.85
%78.57
%67.67

ويالح ��ظ من اجل ��دول رقم (� )2أن ِق َيم االتفاق ترتاوح ب�ي�ن (،)85%.92 - 67.67%
َ
ً
وهي قيم ت�شري لثبات بطاقة التحليل وفقا ملا ارت�ضته عد ٌد من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة،
وبذلك فهي تعطي م� ّؤ�شر ًا ُم َط ْم ِئن ًا لإمكان ّية االعتماد عليها يف حتقيق �أهداف الدرا�سة.
�إجراءات حتليل املحتوى :ل�ضمان جناح عملية التحليل ،التزم الباحث باخلطوات
الإجرائية الآتية:
•القراءة الواعية املت�أنية لفئات التحليل والتو�صيف الإجرائي املرتبط بكل فئة منها.
•االطالع العام عل ��ى مقررات اللغة العربية موطن التحليل؛ لتكوين فكرة �شاملة
عن طبيعة حمتوياتها وم�ضامينها.
•الب ��دء يف عملي ��ة حتليل كل مقرر على ِح � َ�ده ،تبع ًا للوحدات ال ��واردة يف املقرر،
معان
م ��ن خالل قراءة حمتواها ،وتت ّبع الأفكار ال ��واردة فيها ،وما تت�ضمنه من ٍ
ب�شكل �ضمني.
ب�شكل
�صريح �أو ٍ
توجد الفكرة ٍ
حقوقي ٍة ،وقد َ
ٍ
• ُع ّرف ��ت طريقة ح�ساب تكرارات ورود امل�ضام�ي�ن احلقوقية يف حمتوى املقررات
�ص على
من حيث �شكل الورود (�صريح�/ضمني)ُ .
وع ِّر َف الورود ال�صريح� :أن ُي َن ّ
امل�ضمون �صراح ًة يف حمتوى وحدة التحليل� ،أو �أن ي�شار �إىل امل�ضمون احلقوقي
بجمل ��ة �أو �أكرث  -ولو كانت جملة اعرتا�ضي ��ة -على �سبيل الإحالة �أو التف�سري �أو
التو�ضيح �أو اال�ست ��دراك� ،أما الورود ال�ضمني :ورود امل�ضمون احلقوقي ب�صورة
غري معلنة بالعبارة ،بل ُيف َهم من �سياق الكالم.
•ا�شتمل ��ت ا�ستمارة حتليل املحتوى عل ��ى فراغات خا�صة لكل فئة من فئ ��ات التحليل ،و�أثناء
القيام بالتحليل ّمت ح�ساب تكرارات ورود كل فئة ،وذلك بو�ضع عالمة ( )/عن كل تكرار.
• ّمت يف نهاي ��ة التحلي ��ل حتويل العالمات التكرارية �إىل قيم ��ة رقمية تعادل درجة
تكرار كل فئة.
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الدكتور /فواز بن �صالح ال�سلمي

الأ�ساليب الإح�صائية:

ا�ستخدم الباحث ال ّتكرارات وال ّن�سب املئوية؛ لتحديد م�ضامني الثقافة احلقوقية؛ ولل ّتع ّرف
عل ��ى واقع ت�ضمينها يف مقررات اللغة العربية ،كم ��ا ا�ستخدم معادلة كوبر ()Cooper؛ حل�ساب
ن�سب االتفاق بني حمكمي قائمة امل�ضامني ،وحل�ساب ثبات ا�ستمارة التحليل.
عر�ض نتائج الدرا�سة:

يعر�ض الباحث نتائج الدرا�سة تبع ًا لت�سل�سل �أ�سئلتها وفق ًا ملا ي�أتي:

 )1عر�ض النتيجة اخلا�صة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :

للإجاب ��ة عن ال�س� ��ؤال الأول من �أ�سئل ��ة الدرا�سة ون�صه  :م ��ا م�ضامني ثقافة حقوق
الإن�س ��ان التي ينبغي ت�ضمينها يف مقررات اللغة العربي ��ة باملرحلة الثانوية؟ قام الباحث
�دد م ��ن الإجراءات ممثل ًة يف � :إع ��داد قائمة مبدئية مب�ضامني حق ��وق الإن�سان ،وبعد
بع � ٍ
�ضبطه ��اَّ ،مت التو�ص ��ل �إىل ع�شري ��ن م�ضمون� � ًا حقوقي ًا ،تنتم ��ي �إىل ثالثة �أبع ��اد رئي�سة،
يو�ضحها اجلدول رقم( ،)3جاءت على النحو الآتي:
جدول رقم ()3
م�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان التي ّ
مت التو�صل �إليها
م�ضامني احلقوق الأ�سا�سية
واملدنية

حق امل�ساواة
حق التعليم
حق الأمن
حق العدالة
حق املعاملة احل�سنة
حق املواطنة
حق ال�شورى
حق التعبري و�إبداء الر�أي
حق امل�شاركة الثقافية

م�ضامني احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية

حق امللكية
حق العمل
حق التوعية املهنية
حق التوعية االقت�صادية
حق الأ�سرة والوالدين
حق التكافل االجتماعي
اخلا�صة
حق رعاية ذوي االحتياجات ّ

م�ضامني احلقوق ال�صحية
والبيئية

حق التوعية ال�صحية
حق الرعاية ال�صحية
�صحية ونظيفة
حق العي�ش يف بيئة ّ
حق املحافظة على موارد البيئة

 )2عر�ض النتيجة اخلا�صة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:

للإجاب ��ة ع ��ن ال�س�ؤال الثاين م ��ن �أ�سئلة الدرا�س ��ة ون�صه :ما واقع ت�ضم�ي�ن ثقافة حقوق
الإن�سان يف مقررات اللغة العربية باملرحلة الثانوية؟ ّمت حتليل مقررات اللغة العربية يف النظام
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الف�صل ��ي باملرحلة الثانوية وعددها ( )18مقرر ًا ،و�شمل التحليل ( )56وحدة بواقع ()2233
�صفح ��ة ،و ّمت ح�س ��اب ال ّتكرارات والن�س ��ب املئوية والقيم الرتبية لواق ��ع م�ضامني ثقافة حقوق
الإن�س ��ان وفق ًا للمج ��االت احلقوقية يف ك ّل م�ستوى م ��ن م�ستويات الدرا�س ��ة باملرحلة ال ّثانو ّية،
وعلى م�ستوى كل مقرر من املقررات اللغو ّية التي ّمت حتليلها ،وفيما ي�أتي تف�صي ٌل لكل ما �سبق:
�أو ًال :واقع ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف مقررات اللغة العربية وفق ًا ملجاالت
امل�ضامني احلقوقية يف كل م�ستوى من م�ستويات الدرا�سة:

 )1جمال احلقوق الأ�سا�سية واملدن ّية:
جدول رقم ()4
التكرارات والن�سب املئوية والقيم الرتبية مل�ضامني احلقوق الأ�سا�سية واملدنية يف
الدرا�س ّية
مقررات اللغة العربية وفق ًا للم�ستويات ّ
امل�ستوى
امل�ضمون الأول
احلقوقي
ت %

حق امل�ساواة
حق التعليم
حق الأمن
حق العدالة
حق املعاملة
احل�سنة
حق املواطنة
حق ال�شورى
حق التعبري
و�إبداء الر�أي
حق امل�شاركة
الثقافية
املجموع
الرتبة

امل�ستوى
الثاين
ت %

امل�ستوى
الثالث
ت %

امل�ستوى
الرابع
ت %

امل�ستوى
اخلام�س
ت %

7 0.34 1 3.20 7 4.23 3 0 0
43 27.99 82 15.98 35 14.08 10 27.70 18
10 0 0 1.37 3 0 0 3.08 2
19 9.90 29 7.76 17 7.04 5 6.15 4

امل�ستوى
ال�ساد�س املجموع الكلي
%
ت
ت %

18 0 0 2.30
265 25.16 77 14.14
18 0.98 3 3.29
101 8.82 27 22.69

1.49
21.94
1.49
8.26

الرتبة

7
2
7
4

1 43.46 525 42.48 130 35.20 107 38.57 113 51.14 112 60.56 43 30.77 20
3 11.92 144 10.78 33 13.16 40 10.92 32 11.41 25 9.86 7 10.77 7
7 1.49 18 0.65 2 0.33 1 2.73 8 2.74 6 0 0 1.54 1
20 13

5 7.70 93 8.50 26 4.61 14 9.56 28 4.11 9 4.23 3

0

6 2.15 26 2.61 8 4.28 13

0

0

0

0 2.28 5

0

100 1208 25.33 306 21.03 254 24.25 293 18.13 219 5.88 71 5.38 65
1
3
2
4
5
6

يو�ضح اجلدول رقم ( )4التكرارات والن�سب املئوية والقيم الرتبية مل�ضامني احلقوق
الأ�سا�سية واملدنية يف مقررات اللغة العربية باملرحلة الثانوية:
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ويت�ضح من اجلدول رقم ( )4ما ي�أتي:

•�أن ع ��دد تكرارات م�ضامني الثقافة احلقوقية يف جمال احلقوق الأ�سا�سية واملدنية بلغ ()1208
تكرار ًا ،وذلك يف جميع مقررات اللغة العربية مبختلف امل�ستويات الدرا�سية للنظام الف�صلي.
•�أن امل�ضم ��ون احلقوق ��ي الأكرث تك ��رار ًا يف جمال احلقوق الأ�سا�سي ��ة واملدنية هو حق
املعاملة احل�سنة ،حيث تك ّرر ( )525مر ًة بن�سب ٍة قدرها (.)43.46%
•�أنّ امل�ضام�ي�ن الأقل تكرار ًا ،هي حق امل�ساواة ،وحق الأمن ،وحق ال�شورى ،حيث تك ّرر
ك ٌل منها ( )18مر ًة ،بن�سب ٍة قدرها (.)1.49%
•بخ�صو� ��ص توزيع تك ��رارات احلقوق الأ�سا�سي ��ة واملدن ّية على امل�ستوي ��ات الدرا�سية،
فيت�ض ��ح ح�ص ��ول املق ��ررات اللغوية التي تقع يف نط ��اق امل�ستوى ال�ساد� ��س على �أكرث
�دد من التّكرارات حيث تك� � ّررت ( )306مر ًة بن�سبة قدرها ( ، )25.33%يف حني
ع� ٍ
ح�صل ��ت املقررات اللغوية الت ��ي تقع يف نطاق امل�ستوى الأ ّول على �أقل عدد تكرارات ،
بواقع ( )65تكرار ًا ،بن�سب ٍة قدرها(.)5.38%
وبخ�صو�ص طرق ت�ضمني تلك امل�ضامني ،يبينِّ اجلدول رقم ( )5توزيع تكرارات م�ضامني
احلقوق الأ�سا�سية واملدنية يف مقررات اللغة العربية من حيث كونها �صريحة �أو �ضمنية:
جدول رقم ()5

توزيع تكرارات م�ضامني احلقوق الأ�سا�سية واملدنية من حيث كونها �صريحة �أو �ضمنية
م

الـمـ�ضـمـون

1
2
3
4
5
6
7
8
9

حق امل�ساواة
حق التعليم
حق الأمن
حق العدالة
حق املعاملة احل�سنة
حق املواطنة
حق ال�شورى
حق التعبري و�إبداء الر�أي
حق امل�شاركة الثقافية
الكلي

تكرارات ون�سب ورود امل�ضمون
%
ب�شكل �صريح  %ب�شكل �ضمني

15
182
16
57
321
72
10
62
18
753

83.33
68.68
88.89
56.43
61.14
50.00
55.56
66.67
69.23
62.33

3
83
2
44
204
72
8
31
8
455

16.67
31.32
11.11
43.57
38.86
50.00
44.44
33.33
30.77
37.67

املجموع

18
265
18
101
525
144
18
93
26
1208
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ويتّ�ضح من اجلدول رقم( )5ما ي�أتي:

•�أن الع ��دد الإجمايل لتكرارات ال ��ورود ال�صريح مل�ضامني الثقافة احلقوقية يف جمال
احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة واملدني ��ة بل ��غ ( )753تك ��رار ًا ،بن�سب ��ة ( ، )62.33%يف مقابل
( )455تكرار ًا وردت ب�شكل �ضمني ،مبا ن�سبته (.)37.67%
•�أن ال ��ورود ال�صريح كان ه ��و ال�سائد على جميع امل�ضام�ي�ن احلقوقية ،با�ستثناء حق
املواطنة الذي ت�ساوت فيه تكرارات الورود ال�صريح مع الورود ال�ضمني بواقع ()72
تكرار ًا لكل منهما.
 )2جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية:

يو�ض ��ح اجل ��دول رق ��م ( )6التك ��رارات والن�سب املئوي ��ة والقيم الرتبي ��ة مل�ضامني احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية يف مقررات اللغة العربية باملرحلة الثانوية وفق ًا للم�ستويات الدرا�سية:
جدول رقم ()6
التكرارات والن�سب املئوية والقيم الرتبية مل�ضامني احلقوق االقت�صادية واالجتماعية يف
مقررات اللغة العربية وفق ًا للم�ستويات الدّ را�س ّية
امل�ضمون
احلقوقي

امل�ستوى
الأول
ت %

حق امللكية
حق العمل
التوعية
حقاملهنية 8.33 2
حق التوعية
االقت�صادية 12.50 3
حق ال
أ�سرة 16.67 4
والوالدين
التكافل
حق
االجتماعي 45.83 11
حق
رعاية ذوي ة 0 0
االحتياجات اخلا�صّ
املجموع 7.52 24
6
الرتبة

امل�ستوى
الثاين
ت %

امل�ستوى
الثالث
ت %

امل�ستوى
الرابع
ت %

امل�ستوى
اخلام�س
ت %

امل�ستوى
ال�ساد�س
ت %

املجموع
الكلي الرتبة
ت %

6 0.63 2 1.92 1 0 0 0 0 0 0 3.12 1 0 0
5 5.64 18 9.61 5 6.85 5 4.68 3 1.35 1 0 0 16.67 4
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3 10.97 35 5.77 3 10.96 8 15.62 10 13.51 10 6.25 2
0

0

4 8.46 27 19.23 10 8.21 6 9.37 6 2.70 2

2 33.85 108 15.38 8 36.98 27 39.06 25 29.72 22 68.75 22
1 40.12 128 48.08 25 36.98 27 29.68 19 52.70 39 21.87 7
0

0

0

0

0 1.56 1

0

0

0

7 0.31 1

100 319 16.30 52 22.88 73 20.06 64 23.19 74 10.03 32
4
2
3
1
5
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ويت�ضح من اجلدول رقم ( )6ما ي�أتي:

•�أن ع ��دد تك ��رارات م�ضام�ي�ن الثقاف ��ة احلقوقي ��ة يف جم ��ال احلق ��وق االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة بل ��غ ( )319تكرار ًا ،وذل ��ك يف جميع مقررات اللغ ��ة العربية مبختلف
امل�ستويات الدرا�سية للنظام الف�صلي.
•�أن امل�ضم ��ون احلقوقي الأكرث تكرار ًا يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية هو
حق التّكافل االجتماعي ،حيث تك ّرر ( )128مر ًة بن�سب ٍة قدرها (.)40.12%
•�أنّ امل�ضمون الأقل تكرار ًا ،هو حق رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث تك ّرر مر ًة
واحد ًة فقط ،بن�سب ٍة قدرها (.)0.31 %
•بخ�صو� ��ص توزي ��ع تك ��رارات احلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة عل ��ى امل�ستويات
الدرا�سي ��ة ،فيت�ض ��ح ح�صول املق ��ررات اللغوية التي تق ��ع يف نطاق امل�ست ��وى الثالث
عدد م ��ن التّكرارات حيث تك ّررت ( )74م ��ر ًة بن�سبة قدرها ()23.19%
عل ��ى �أكرث ٍ
 ،يف ح�ي�ن ح�صل ��ت املقررات اللغوية التي تقع يف نطاق امل�ست ��وى الأ ّول على �أقل عدد
تكرارات بواقع ( )24تكرار ًا ،بن�سب ٍة قدرها(.)7.52%
وبخ�صو� ��ص طرق ت�ضمني تل ��ك امل�ضامني ،يبينِّ اجلدول رق ��م ( )7توزيع تكرارات
م�ضام�ي�ن احلقوق االقت�صاد ّي ��ة واالجتماع ّية يف مقررات اللغة العربي ��ة من حيث كونها
�صريحة �أو �ضمنية:
جدول رقم ()7
توزيع تكرارات م�ضامني احلقوق االقت�صادية واالجتماعية من حيث كونها �صريحة �أو �ضمنية
م

الـمـ�ضـمـون

1
2
3
4
5
6
7

حق امللكية
حق العمل
حق التوعية املهنية
حق التوعية االقت�صادية
حق الأ�سرة والوالدين
حق التكافل االجتماعي
اخلا�صة
حق رعاية ذوي االحتياجات ّ
الكلي

تكرارات ون�سب ورود امل�ضمون
ب�شكل �صريح  %ب�شكل �ضمني %

2
6
16
12
80
86
1
203

100
33.33
45.71
44.44
74.07
67.19
100
63.64

0
12
19
15
28
42
0
116

املجموع

0
66.67
54.29
55.56
25.93
32.81
0
36.36
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2
18
35
27
108
128
1
319
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ويتّ�ضح من اجلدول رقم( )7ما ي�أتي:

•�أن الع ��دد الإجمايل لتكرارات ال ��ورود ال�صريح مل�ضامني الثقافة احلقوقية يف جمال
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية بلغ ( )203تكرار ًا ،بن�سبة ( ، )63.64%يف مقابل
( )116تكرار ًا وردت ب�شكل �ضمني ،مبا ن�سبته (.)36.36%
•�أن ال ��ورود ال�صري ��ح كان هو املهيمن على جميع امل�ضام�ي�ن احلقوقية ،با�ستثناء حق
العم ��ل ،وحق التوعية املهنية ،وحق التوعية االقت�صادية ،حيث جاء ورودها ّ
ال�ضمني
اخلا�صة مل
ويالحظ �أنّ ح ّقي امللكي ��ة ،ورعاية ذوي االحتياجات
ال�صريحَ .
ّ
�أك�ث�ر من ّ
َي ِردا ب�صورة �ضمنية نهائي ًا.
ال�ص ّحية والبيئية:
 )5جمال احلقوق ّ
جدول رقم ()8
التكرارات والن�سب املئوية والقيم الرتبية مل�ضامني احلقوق ال�صحية والبيئية يف مقررات
اللغة العربية املرحلة الثانوية وفق ًا للم�ستويات الدّ را�س ّية
امل�ضمون
احلقوقي

امل�ستوى
الأول
ت %

حق التوعية
ال�صحية
حق الرعاية
0 0
ال�صحية
حق العي�ش يف
ونظيفةبيئة 8.33 1
�صحّ ية
حق املحافظة
البيئةعلى 25 3
موارد
املجموع 14.29 12
4
الرتبة

امل�ستوى
الثاين
ت %

امل�ستوى
الثالث
ت %

امل�ستوى
الرابع
ت %

امل�ستوى
اخلام�س
ت %

امل�ستوى
ال�ساد�س
ت %

املجموع
الكلي الرتبة
ت %

0 66.67 8

1 79.76 67 54.55 6 100 21 88.89 16 76.19 16 0
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 14.29 3

0

0

0

3 9.52 8 36.36 4

0 11.11 2 9.52 2 100 1

0

2 10.72 9 9.09 1

100 84 13.09 11 25.00 21 21.43 18 25.00 21 1.19 1
3
1
2
1
5

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )8ما ي�أتي:

ال�صحية والبيئية بلغ
•�أن عدد تكرارات م�ضامني الثقافة احلقوقية يف جمال احلقوق ّ
( )84تك ��رار ًا ،وذلك يف جميع مقررات اللغ ��ة العربية مبختلف امل�ستويات الدرا�سية
للنظام الف�صلي.
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ال�صحي ��ة والبيئية هو حق
•�أن امل�ضم ��ون احلقوق ��ي الأكرث تكرار ًا يف جم ��ال احلقوق ّ
ال�صحية ،حيث تك ّرر ( )67مر ًة بن�سب ٍة قدرها (  ،)%79.76بينما مل يتكرر
التّوعية ّ
حق الرعاية ال�صحية يف جميع املقررات على الإطالق.
ال�صح ّي ��ة والبيئية على امل�ستوي ��ات الدرا�سية،
•بخ�صو� ��ص توزي ��ع تكرارات احلق ��وق ّ
فيت�ض ��ح ح�ص ��ول املق ��ررات اللغوي ��ة التي تق ��ع يف نطاق امل�ست ��وى الثال ��ث وامل�ستوى
�دد من ال ّتك ��رارات حيث تك� � ّررت ( )21م ��ر ًة بن�سبة قدرها
اخلام� ��س عل ��ى �أكرث ع � ٍ
( ، )%25يف ح�ي�ن ح�صل ��ت املقررات اللغوية التي تقع يف نط ��اق امل�ستوى الثاين على
�أقل عدد تكرارات بواقع تكرار ًا واحد ًا فقط ،بن�سب ٍة قدرها(.)% 1.19
وبخ�صو� ��ص طرق ت�ضمني تل ��ك امل�ضامني ،يبينِّ اجلدول رق ��م ( )9توزيع تكرارات
م�ضام�ي�ن احلق ��وق ال�صحية والبيئية يف مقررات اللغة العربي ��ة من حيث كونها �صريحة
�أو �ضمنية:
جدول رقم ()9
ال�صحية والبيئية من حيث كونها �صريحة �أو �ضمنية
توزيع تكرارات م�ضامني احلقوق ّ
م

الـمـ�ضـمـون

1
2
3
4

حق التوعية ال�صحية
حق الرعاية ال�صحية
�صحية ونظيفة
حق العي�ش يف بيئة ّ
حق املحافظة على موارد البيئة
الكلي

تكرارات ون�سب ورود امل�ضمون
ب�شكل �صريح  %ب�شكل �ضمني %

46
0
7
7
60

68.66
0
87.5
77.78
71.43

21
0
1
2
24

املجموع

31.34
0
12.5
22.22
28.57

67
0
8
9
84

ويتّ�ضح من اجلدول رقم( )9ما ي�أتي:
	 �أن الع ��دد الإجمايل لتكرارات ال ��ورود ال�صريح مل�ضام�ي�ن الثقافة احلقوقية يفجمال احلقوق ال�صحية والبيئية بلغ ( )60تكرار ًا ،بن�سبة ( ، )71.43 %يف مقابل ()24
تكرار ًا وردت ب�شكل �ضمني ،مبا ن�سبته ( .)28.57 %ويتّ�ضح من ذلك �أن الورود ال�صريح
ال�ص ّحية مل َي ِرد
كان هو ال�سائد على جميع امل�ضامني احلقوقية .ويالحظ �أنّ حقّ الرعاية ّ
ب�صور ٍة �صريح ٍة �أو �ضمني ٍة.

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

487

ت�صوُّر مقرتحٌ لتـ�ضمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية

ثاني ًا :واقع ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف كل مقرر من مقررات اللغة العربية
التي ّ
مت حتليلها:

وم ��ن منظو ٍر �آخر ،يو�ضح اجل ��دول رقم ( )10عدد التك ��رارات والن�سب املئوية والقيم
الرتبية جلميع م�ضامني حقوق الإن�سان على م�ستوى كل مقرر من املقررات التي َّمت حتليلها:
جدول رقم ()10
جمموع التكرارات والن�سب املئوية والقيم الرتبية مل�ضامني حقوق الإن�سان على م�ستوى كل
مق ّرر من مقررات اللغة العربية
ت
ا�سم املقرر
101
اللغة العربية((1
104
اللغة العربية((2
النحو وال�صرف(180 )1
49
الأدب العربي()1
القراءة والتوا�صل اللغوي(43 )1
42
اللغة العربية((3
النحو وال�صرف(175 (2
52
البالغة والنقد((1
القراءة والتوا�صل اللغوي(89 )2

%
%6.27
%6.46
%11.17
%3.04
%2.67
%2.61
%10.86
%3.23
%5.52

ت
ا�سم املقرر
الرتبة
59
اللغة العربية()4
7
النحو وال�صرف(172 )3
6
البالغة والنقد(71 (2
1
 15القراءة والتوا�صل اللغوي(25 (3
80
اللغة العربية((5
16
 17النحو وال�صرف(112 (4
الأدب العربي (70 (2
2
 14القراءة والتوا�صل اللغوي(117 (4
70
اللغة العربية((6
8

%
%3.66
%10.68
%4.41
%1.55
%4.97
%6.95
%4.35
%7.26
%4.35

الرتبة
13
3
10
18
9
5
11
4
11

ويتّ�ض ��ح من اجلدول رقم ( )10انخفا�ض عدد تكرارات م�ضامني الثقافة احلقوقية
وتذبذبه ��ا وع ��دم انتظامها على م�ست ��وى ك ّل مقرر من املق ّررات الت ��ي ّمت حتليلها ،فحاز
وال�صرف( )1على �أعلى عدد تكرارات مبا جمموعه ( )180تكرار ًا بن�سبة
مق ��رر النحو ّ
قدره ��ا ( ، )11.17%ويف املقاب ��ل ح�صل مقرر القراءة والتّوا�ص ��ل اللغوي( )3على �أق ّل
ْ
ً
ع ��دد تكرارات يف جميع املقررات الت ��ي ّمت حتليلها ،مبا جمموع ��ه ( )25تكرارا ،بن�سبة
قدره ��ا ( ،)1.55%وبينهما تق ��ع تكرارات بقية املق ��ررات ب�صور ٍة متفاوت� � ٍة وع�شوائية،
مبن�أى عن التّدرج واالنتظام.
 )3عر�ض النتيجة اخلا�صة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث:

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة ،ون�صه :ما الت�صور املقرتح لت�ضمني
ثقاف ��ة حقوق الإن�سان يف مق ّررات اللغة العربي ��ة باملرحلة الثانوية ،ميكن عر�ض الت�صور
املقرتح يف �ضوء الإجراءات واخلطوات الآتية:

488

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

الدكتور /فواز بن �صالح ال�سلمي

�أو ًال :فل�سفة الت�صور املقرتح:

ينبثق التّ�ص ّور املقرتح من الإ�سهام الفاعل الذي ت�ضطلع به مق ّررات اللغة العربية يف
م�ضمار التوعية بالثقافة احلقوقية ،بو�صفها ناقل ًة للفكر ،وو�سيل ًة للتعبري والإف�صاح عن
تل ��ك احلقوق ،وهي بهذا الو�صف ت�ش� � ِّكل ميدان ًا خ�صب ًا لإك�ساب الطالب تلك امل�ضامني،
وتدريبه ��م على ممار�ستها ،ب�صور ٍة تراعي التّمثي ��ل الأمثل لها يف مقررات اللغة العربية
باملرحلة الثانوية.
ثاني ًا :الأهداف العامة للت�صور املقرتح:

1 .1معاجلة جوانب الق�صور يف حمتوى مقررات اللغة العربية ،فيما يتعلق مب�ضامني
ال�س� ��ؤال الثاين ،من
ثقاف ��ة حقوق الإن�س ��ان التي د ّلت عليه ��ا نتائج الإجابة عن ّ
خ�ل�ال حتديد امل�ضام�ي�ن احلقوق ّية ذات الن�س ��ب الأقل ،والعم ��ل على توظيفها
مقبول من الت ��وازن والتكامل واالمتداد
توظيف� � ًا واعي ًا؛ مب ��ا ي�ضمن حتقيق قد ٍر ٍ
بينها.
نوع من ال ّت ��وازن واملال َءم ��ة يف كيف ّية ت�ضمني امل�ضام�ي�ن احلقوقية؛ من
�2 .2إيج ��اد ٍ
خالل عمليات الربط بني جوانبها ال�صريحة وال�ضمنية؛ مبا ي�ساعد على زيادة
وعي الطالب بها ،وممار�ستهم لها.
3 .3اق�ت�راح طرق التدري� ��س ،و�أن�شطة التعلي ��م والتعلم ،و�أ�سالي ��ب التقومي املالئمة
لتفعي ��ل امل�ضام�ي�ن احلقوقية يف مق ��ررات اللغة العربية داخ ��ل كل م�ستوى؛ مبا
يكفل تعزيزها ،وزيادة فاعليتها يف مق ّررات اللغة العربية.
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ثالث ًا� :أبعاد التّ�ص ّور املقرتح و�آليات تنفيذه:
م�ستويات
النظام الف�صلي
الثانوي

امل�ستوى

امل�ضامني احلقوقية املقرتح
ت�ضمينها يف �ضوء واقع حتليل
مقررات اللغة العربية

املُدخل املقرتح

ح��ق امل �� �س��اواة  ،ح��ق امل���ش��ارك��ة
الثقافية ،حق امللكية ،حق رعاية
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حق
الرعاية ال�صحية ،حق ال�شورى،
ح ��ق ال �ع �ي ����ش يف ب �ي �ئ��ة �صحية
ونظيفة ،حق الأمن ،حق التوعية
االقت�صادية.

�إث� � � � � ��راء ال�� ��وح�� ��دات
ال� �ق ��ائ� �م ��ة يف م��ق��رر
ال��ل��غ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة()1
مبو�ضوعات ون�صو�ص
ق� ��رائ�� �ي� ��ة م��رت��ب��ط��ة
ب��امل �� �ض��ام�ي�ن امل��ق�ت�رح
ت�ضمينها.

ا���س�ت�رات��ي��ج��ي��اتاحل� ��وار وامل�ن��اق���ش��ة
القائمة على تبادل
الآراء واحرتامها.
ا���س�ت�رات��ي��ج��ي��اتالنمذجة ،والتدري�س
بالقدوة.

امل�ستوى

ح��ق الأم ��ن ،ح��ق ال�شورى،
ح��ق ال�ع�م��ل ،ح��ق التوعية
االق�ت���ص��ادي��ة ،ح��ق رع��اي��ة
اخلا�صة،
ذوي االحتياجات
ّ
ح��ق ال �ت��وع �ي��ة ال���ص�ح�ي��ة،
ح��ق ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة،
�صحية
حق العي�ش يف بيئة ّ
ونظيفة ،ح��ق امللكية ،حق
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م � ��وارد
البيئة.

�إث� � � � � ��راء ال�� ��وح�� ��دات
ال� �ق ��ائ� �م ��ة يف م��ق��رر
ال��ل��غ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة()2
مبو�ضوعات ون�صو�ص
ق� ��رائ�� �ي� ��ة م��رت��ب��ط��ة
ب��امل �� �ض��ام�ي�ن امل��ق�ت�رح
ت�ضمينها.

امل�ستوى

ح ��ق التعب�ي�ر و�إب ��داء
ال ��ر�أي ،ح ��ق امل�شارك ��ة
الثقافي ��ة ،ح ��ق امللكي ��ة،
حق التوعي ��ة املهنية ،حق
التوعية االقت�صادية ،حق
رعاي ��ة ذوي االحتياج ��ات
اخلا�صة ،حق الأمن ،حق
العدال ��ة ،ح ��ق املواطن ��ة،
حق ال�ش ��ورى ،حق العمل،
حق التوعية االقت�صادية،
ال�صحية ،حق
حق التوعية ّ
امل�ساواة.

�إث � ��راء ال ��وح ��دات ال�ق��ائ�م��ة
يف م � � � �ق� � � ��ررات ال� �ن� �ح ��و
وال� ��� �ص ��رف( )1وال� �ق ��راءة
والتوا�صل اللغوي( )1واللغة
ال �ع��رب �ي��ة( )3مب��و��ض��وع��ات
قرائية مرتبطة بامل�ضامني
امل �ق�ت�رح ت���ض�م�ي�ن�ه��ا ،وك��ذا
ت� �ف� �ع� �ي ��ل م� � �ق � ��رر الأدب
ال � �ع� ��رب� ��ي( )1م� ��ن خ�ل�ال
اختيار ن�صو�ص �أدبية تدعم
ه ��ذه احل �ق��وق وحت ��ث على
ممار�ستها.

ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ةالع�صف الذهني.
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة حلامل�شكالت.
ال��ت��م��ث��ي��ل ول �ع��بالأدوار.
الأحداث اجلاريةا���س�ت�رات��ي��ج��ي��ات�وج��ه
االك �ت �� �ش��اف امل� ّ
واحلر.
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات
ال� �ت� �ف� �ك�ي�ر ال��ن��اق��د
امل� �ت� �م ��رك ��زة ح ��ول
ال �ط��ال��ب م��ن خ�لال
تدريبه على التّمييز
ب � �ي� ��ن امل�� � ��واق�� � ��ف
احل�ق��وق�ي��ة وال�ق�ي��ام
باملقارنات بني بع�ض
امل�ضامني احلقوقية.

الأول

الثاين

الثالث
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واال�سرتاتيجيات الأن�شطة والو�سائل
املقرتحة
املقرتح االعتماد عليها

 و�� �ض ��ع �أن �� �ش �ط��ةتطبيقية متا َر�س من
خ�لال �ه��ا امل���ض��ام�ين
احل��ق��وق��ي��ة وذل� ��ك
من خالل الزيارات
امل�ي��دان�ي��ة ل �ع��ددٍ من
اجلهات واجلمعيات
ذات ال � �ع �ل�اق� ��ة.
(معاجلة �ضمنية)
 ا�� � �س� � �ت� � �خ � ��دامال��و��س��ائ��ط امل�ت�ع��ددة
احل ��دي� �ث ��ة ل �ع � ْر���ض
ب� �ع� �� ��ض امل � ��واق � ��ف
احلقوقية مبا ي�ساعد
ع �ل��ى ت �ك��وي��ن اجت��اه
ن� �ح ��وه ��ا وا ّت�� �خ� ��اذ
موقف منها.
 حث الطالب علىالقراءات اخلارجية
امل��رت�ب�ط��ة مب��و��ض��وع
ح �ق��وق��ي �أو ف �ك��رة
متّ�صلة به �سواء من
ك�ت��ب �أو جم�ل�ات �أو
مواقع انرتنت.
 �إج� � � ��راء ب �ح��وثق� ��� �ص�ي�رة وزي � � ��ارة
املكتبة وعر�ض �أفالم
و���ص��ور وم�ل���ص�ق��ات
وجم�ل��ات ح��ائ�ط�ي��ة
حول بع�ض امل�ضامني
احل� �ق���وق� �ي���ة ذات
ال �� �ص �ل��ة(.م �ع��اجل��ة
�ضمنية)
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الأ�ساليب
التقوميية
املقرتحة

ع � ��دم االق �ت �� �ص��اريف تقومي امل�ضامني
احل� �ق���وق� �ي���ة ع �ل��ى
اجل ��وان ��ب امل�ع��رف�ي��ة
ف� �ق���ط ،وال�ت�رك� �ي ��ز
على التقومي القائم
على الأداء ،وذل��ك
م� ��ن خ �ل��ال ت �ق��ومي
املمار�سة وال�سلوك
لأن �� �ش �ط��ة ال�ت�ع�ل�ي��م
وال � ّت �ع �ل��م امل��رت�ب�ط��ة
بحقوق الإن�سان التي
يقوم بها الطالب.
 االخ� � �ت� � �ب � ��اراتال�شفوية واملقابالت
ال�ت��ي تتيح للطالب
ممار�سة ح��ق �إب��داء
الر�أي.
 ملفات الإجناز. اال���س��ت��ب��ي��ان��اتل�ت�ح��دي��د اجت��اه��ات
ال�� � � � � � � �ط� � � �ل� � � ��اب
وانطباعاتهم حيال
تلك احلقوق.
اخ� �ت� �ب ��ارات الأداء
وامل� � ��واق� � ��ف ،ح�ي��ث
ُت � �ع� � َ�ط� ��ى ل �ل �ط��ال��ب
جم � � �م� � ��وع� � ��ة م ��ن
امل ��واق ��ف امل��رت�ب�ط��ة
ب �ح �ق��وق الإن��� �س��ان،
وي�� �ق� ��وم ب��اخ �ت �ي��ار
املوقف املنا�سب� ،أو
م��ن خ�ل�ال ت�صميم
االختبار ب�شكل

الدكتور /فواز بن �صالح ال�سلمي
م�ستويات
النظام الف�صلي
الثانوي

امل�ضامني احلقوقية املقرتح
ت�ضمينها يف �ضوء واقع حتليل
مقررات اللغة العربية

امل�ستوى

حق الأمن ،ح ��ق امل�شاركة
الثقافية ،حق امللكية ،حق
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،ح ��ق
العي�ش يف بيئة نظيفة ،حق
امل�س ��اواة ،حق رعاية ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة،
ح ��ق املحافظة على موارد
البيئة ،حق العمل.

امل�ستوى

ح ��ق امللكي ��ة ،ح ��ق رعاية
االحتياج ��ات
ذوي
اخلا�ص ��ة ،ح ��ق الرعاي ��ة
ال�صحي ��ة ،ح ��ق العي� ��ش
يف بيئ ��ة �صحي ��ة ونظيفة،
ح ��ق املحافظة على موارد
البيئ ��ة ،ح ��ق ال�ش ��ورى،
ح ��ق العمل ،ح ��ق التوعية
االقت�صادية.

الرابع

اخلام�س

امل�ستوى
ال�ساد�س

ح ��ق امل�س ��اواة ،ح ��ق
رعاي ��ة ذوي االحتياج ��ات
اخلا�ص ��ة ،ح ��ق الرعاي ��ة
ال�صحية ،ح ��ق املحافظة
عل ��ى م ��وارد البيئ ��ة ،حق
امللكي ��ة ،ح ��ق ال�ش ��ورى،
ح ��ق الأمن ،ح ��ق التوعية
املهني ��ة ،ح ��ق العي� ��ش يف
�صحي ٍة ونظيفةٍ.
بيئ ٍة ّ

املُدخل املقرتح

�إث� ��راء ال��وح��دات القائمة
يف م� � � �ق � � ��ررات ال� �ن� �ح ��و
وال� ��� �ص ��رف( )2ال�ب�لاغ��ة
وال � � �ن � � �ق� � ��د( )1وال� �ل� �غ ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة( )4ال� �ق���راءة
وال �ت��وا� �ص��ل ال��ل��غ��وي()2
مب� ��و� � �ض� ��وع� ��ات ق ��رائ� �ي ��ة
مرتبطة بامل�ضامني املقرتح
ت�ضمينها ،من خالل اختيار
مو�ضوعات قرائية تدعم
ه��ذه احل �ق��وق وحت��ث على
ممار�ستها.
�إث ��راء ال��وح��دات القائمة
يف م�� � �ق� � ��ررات ال� �ن� �ح ��و
وال� ��� �ص ��رف( )3ال�ب�لاغ��ة
والنقد( )2اللغة العربية
()5ال� �ق���راءة وال�ت��وا��ص��ل
ال �ل �غ��وي( )3مبو�ضوعات
قرائية مرتبطة بامل�ضامني
امل��ق�ت�رح ت���ض�م�ي�ن�ه��ا ،من
خ�لال اختيار مو�ضوعات
قرائية تدعم هذه احلقوق
وحتث على ممار�ستها.
�إث� ��راء ال ��وح ��دات القائمة
يف م� � � �ق � � ��ررات ال� �ن� �ح ��و
وال� � ��� � �ص � ��رف( )4الأدب
ال� � �ع � ��رب � ��ي( )2ال��ب�ل�اغ��ة
وال�ن �ق��د( )2اللغة العربية
()6ال � �ق� ��راءة وال �ت��وا� �ص��ل
ال��ل��غ��وي( )4مب��و��ض��وع��ات
قرائية مرتبطة بامل�ضامني
املقرتح ت�ضمينها ،من خالل
اختيار مو�ضوعات قرائية
تدعم ه��ذه احل�ق��وق وحتث
على ممار�ستها.

طرق التدري�س
واال�سرتاتيجيات الأن�شطة والو�سائل
املقرتحة
املقرتح االعتماد عليها

�إج� � � ��راء ال� �ن���دوات
وامل�سابقات املدر�سية
ال �ت��ي ت���س��اع��د على
االل� � � �ت � � ��زام ب� �ه ��ذه
احلقوق مثل م�سابقة
ن �ظ��اف��ة ال �ف �� �ص��ول،
وم� ��� �ش���روع ن �ظ��اف��ة
م ��راف ��ق امل��در� �س��ة.
(معاجلة �ضمنية)

الأ�ساليب
التقوميية
املقرتحة

ي� �ح���اك���ي امل���وق���ف
احل�ق�ي�ق��ي ،و ُي�ط� َل��ب
من الطالب �أنْ يقوم
ب�ت�ج���س�ي��د ومن��ذج��ة
امل��واق��ف على غ��رار
م��ا يتط ّلبه امل��وق��ف
احلقيقي.

تف�سري النتائج ومناق�شتها:

عدد
�أ�ش ��ارت نتائ ��ج الدرا�سة �إىل �أنّ جمال احلقوق الأ�سا�س ّي ��ة واملدنية َح ِظي ب�أكرث ٍ
م ��ن التكرارات بواق ��ع ( )1208تك ��رار ًا بن�سبة قدره ��ا (  ،)%74.98يف مقابل ()319
تك ��رار ًا للم�ضامني االقت�صادية واالجتماعية بن�سبة قدرها (  ، )%19.18و( )84تكرار ًا
للم�ضامني ال�صحية والبيئية بن�سب ٍة قدرها ()% 5.21
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ت�صوُّر مقرتحٌ لتـ�ضمـيــن ثـقـافــة حـقـوق الإنـ�سان فـي مـقـررات الـلـغـة الـعـربـيـة باملرحلة الثانوية

ال�سابقة �أنّ هنالك تباين ًا كبري ًا
ويتّ�ض ��ح من �إجمايل عدد التّكرارات وال ّن�سب املئوية ّ
يف ت�ضم�ي�ن امل�ضام�ي�ن احلقوقية بني كل جمال من جماالت حق ��وق الإن�سان يف املق ّررات
الت ��ي ّمت حتليلها ،وه ��و تباينٌ تعزوه الدرا�س ��ة احلالية �إىل غياب منظوم� � ٍة وا�ضح ٍة لدى
جلان ت�أليف مقررات اللغة العربية فيما يتعلق مب�ضامني حقوق الإن�سان ،لذا جاء توزيعها
متّ�سم� � ًا بالع�شوائية وعدم االنتظام ،حيث �أغف ��ل وا�ضعو املقررات فكرة التّوازن بني تلك
ال�سابقة مثل :درا�سة
املجاالت ،وهذا ما �سبق �أنْ د َّل ْت عليه نتائج جمموعة من ال ّدرا�سات ّ
ال�سعدي(2004م) ودرا�سة عبدالرازق (2007م) ودرا�سة ال�شربيني (2009م) ودرا�سة
الزكري(2015م).
وما �سبق ذكره ين�سحب �أي�ض ًا على الكيف ّية التي ُعولجِ َ ْت بها امل�ضامني احلقوقية من
حي ��ث �شكل ورودها �صريحة كان ��ت �أو �ضمنية� ،إذ بدا �شكل وروده ��ا ع�شوائي ًا  ،وال ي�سري
واع� ،أفقي ًا ور�أ�سي ًا ،و ُيالحظ غلبة الورود ال�صريح على الورود ال�ضمني ،حيث
وف ��ق ٍ
ن�سق ٍ
بل ��غ عدد تكرارات الورود ال�صريح جلميع امل�ضامني ( )1016تكرار ًا مبا ن�سبته (،)63%
يف مقاب ��ل ( )595تك ��رار ًا للمعاجلة ّ
ال�ضمنية مبا ن�سبت ��ه ( ،)37%وميكن القول �إن هذه
النتيج ��ة ال تعبرّ عن التّوجهات ال�سائ ��دة يف ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان مبق ّررات اللغة
ّ
وخمط ٍط
العربية التي تنادي ب�ضرورة تفعيل املعاجلة ال�ضمنية ب�صورة مدرو�س ٍة ،وواعي ٍة،
لها ،وفق ما �أ�شارت �إليه درا�ستا �شقورة (1433هـ) والدليمي والعمو�ش (2016م).
كم ��ا د ّل ��ت النتائج عل ��ى �أن مقررات اللغة العربي ��ة التي ّمت حتليلها مل ُت ��را ِع التدرج
وال ّت ��وازن يف معاجل ��ة امل�ضامني احلقوق ّية من م�ستوى لآخر ،وه ��ذا ما مل يتح ّقق بالنظر
ّ�سم
�إىل م�ست ��وى متثي ��ل امل�ضامني احلقوقية يف كل م�ستوى من م�ستوي ��ات الدرا�سة� ،إذ ات َ
ت�ضمينه ��ا بالع�شوائي ��ة ،وع ��دم التخطيط ،وه ��ذه النتيجة ت�ؤ ِّك ��د ما ذهب �إلي ��ه الغريب
أعم -ب�صور ٍة ع�شوائ ّية
يتم -يف الغال ��ب ال ّ
(2002م) م ��ن �أنّ توزي ��ع امل�ضامني احلقوقية ّ
خمططة ومدرو�س ًة يف ذهن ّ
ارجتالية ،لي�ست ّ
خمططي املق ّررات ال ّدرا�سية ووا�ضعيها.
�كل ع ��ام ،ميكن تف�س�ي�ر تفاوت ع ��دد تكرارات جم ��االت امل�ضام�ي�ن احلقوقية
وب�ش � ٍ
وع ��دم انتظامه ��ا وتتابعها داخ ��ل كل م�ستوى م ��ن م�ستويات ال ّدرا�س ��ة ،وداخل كل مقرر
�دد من العوامل والأ�سباب التي ّ
تتلخ� ��ص يف عدم وجود قوائم
م ��ن املق ّررات ،يف �ضوء ع � ٍ
وتوجه عملية ت�ضمينها
من�صو� ��ص عليها حت ّدد املجاالت وامل�ضامني احلقوقي ��ة املنا�سبةّ ،
داخ ��ل كل م�ستوى م ��ن م�ستويات الدرا�سة يف مق ��ررات اللغة العربية باملرحل ��ة ال ّثانو ّية،
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وف ��ق م�صفوف� � ٍة متكامل ٍة؛ ل ��ذا جاء واق ��ع توزيعها يف املق ��ررات التي ّمت حتليله ��ا مت َِّ�سم ًا
تقرتح وثيقة منهج اللغة العربية
بالع�شوائية،و�ضع ��ف التّخطيط� ،إ�ضاف ًة �إىل م ��ا �سبق مل ْ
آليات منهجي ًة،
يف املرحلة ال ّثانو ّي ��ة وال الأدلة والأُ ُطر الإر�شاد ّية امل�صاحبة لها
خطوات و� ٍ
ٍ
يت ُّم من خاللها حتديد امل�ضامني املنا�سبة وكيف َّية معاجلتها ،ومل يكن ث ّمة اهتما ٌم وا�ض ٌح
بعملية التَّخطيط املنظم والإدماج الواعي للم�ضامني احلقوقية يف مقررات اللغة العربية،
ب�شكل
�إذ غلبت االجته ��ادات الفردية والر�ؤى ال�شخ�صية على عملي ��ة االختيار واملعاجلة ٍ
طغ � ْ�ت عليه الع�شوائية ،ويدعم الدرا�سة احلالية يف هذا التف�سري ما �سبق �أن �أ�شارت �إليه
درا�س ��ة كل من الأن�صاري (2004م) والبو�سعي ��دي (2006م) .فعلى �سبيل املثال جاءت
امل�ضام�ي�ن احلقوقي ��ة يف مق ��ررات الأدب مقت�صر ًة على فئ ٍة حم ّدد ٍة م ��ن احلقوق مهمل ًة
ن�صو�ص متنوع ٍة تخدم
قد ٍر من الأه ّم ّية ،ومل يكن ثم َة وع � ٌ�ي باختيار
حقوق� � ًا �أخ ��رى على ْ
ٍ
منظومة امل�ضامني احلقوقية التي ّمت التو�صل �إليها ب�صور ٍة �شامل ٍة ومتّزن ٍة ،واحلال نف�سه
�ال من �سابقتها،
تك ��رر يف مقررات الق ��راءة والتوا�صل القرائي الت ��ي مل تكنْ ب�أف�ضل ح � ٍ
جماالت حقوقي ٍة �شت ��ى ،مثل احلقوق البيئية
�إذ مل تنفت � ْ�ح يف مو�ضوعاته ��ا القرائ ّية على
ٍ
ّوجه �إىل ما ذهب
وال�صحية واالقت�صادية �إىل �آخر ذلك ،وهذا الواقع ُي َع ِّزز من �أه ّمية الت ّ
�إلي ��ه املحب ��وب (2009م) من �ضرورة االهتم ��ام بتطوير مق ّررات اللغ ��ة العربية ب�صور ٍة
متنا�سب� � ٍة مع طبيعة الع�صر ومتغرياته ،وذلك من خ�ل�ال االهتمام بامل�ضامني احلقوقية
يف مق� � ّررات اللغ ��ة العربية ،وطرق اختياره ��ا و�آليات ت�ضمينها واق�ت�راح طرق التدري�س
ب�شكل مي ِّكن هذه املقررات من معاجلة �أكرب قدر من امل�ضامني املرتبطة
والتقومي املالئمة ٍ
بثقاف ��ة حق ��وق الإن�سان ،وهذا ما عملت الدرا�سة احلالي ��ة على حتقيقه من خالل تقدمي
معطيات الواقع ،ويعالج ت�ضمني امل�ضامني احلقوقية يف مقررات
مقرتح ينبثق من
ت�ص ّو ٍر
ِ
ٍ
بعدد من
اللغة العربية عرب م�ستويات الدرا�سة يف املرحلة الثانوية ،من خالل اال�ستئنا�س ٍ
الأفكار الواردة يف الدرا�سات والبحوث ال�سابقة مثل درا�سة �شقورة (1433هـ) والزكري
(2015م) والدليمي والعمو�ش(2016م) ،وا�ستهدف التَّ�ص ُّور حتديد امل�ضامني احلقوق ّية
ذات الن�سب الأق ّل ،بغية الرتكيز عليها ،وتوظيفها ب�صور ٍة واعي ٍة ،واختيار املدخل املنا�سب
امل�ساعدة على تفعيل
للمعاجل ��ة ،واقرتاح ط ��رق التدري�س ،والأن�شطة ،و�أ�ساليب التق ��ومي
ِ
هذه امل�ضامني يف مقررات اللغة العربية داخل كل م�ستوى من م�ستويات ال ّدرا�سة.
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ملخ�ص نتائج الدرا�سة:

تتلخّ �ص نتائج الدرا�سة فيما ي�أتي:

1 .1حت ��ددت قائمة م�ضام�ي�ن حقوق الإن�س ��ان التي ينبغ ��ي �أن تت�ضمنها مق ��ررات اللغة
جماالت رئي�س ٍة
العربي ��ة باملرحلة ال ّثانوية يف ع�شرين م�ضمون ًا حقوقي ًا ،تنتمي لثالثة
ٍ
ه ��ي :جمال احلقوق الأ�سا�س ّي ��ة واملدن ّية ،جمال احلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية،
جمال احلقوق ال�صحية والبيئية.
2 .2بلغ �إجمايل تكرارات امل�ضام�ي�ن احلقوقية يف جميع مقررات اللغة العربية ()1611
تك ��رار ًا ،تو ّزعت على النح ��و الآتي ( )1208تك ��رار ًا للم�ضام�ي�ن الأ�سا�سية واملدنية
بن�سبة قدره ��ا ( ،)% 74.98و( )319تكرار ًا للم�ضام�ي�ن االقت�صادية واالجتماعية
بن�سب ��ة قدره ��ا ( ، )% 19.80و( )84تك ��رار ًا للم�ضامني ال�صحي ��ة والبيئية بن�سب ٍة
قدرها .)%5.21
3 .3غلب ��ة املعاجلة ال�صريحة يف ت�ضم�ي�ن امل�ضامني احلقوقية مبق ��ررات اللغة العربية،
حي ��ث بلغ ع ��دد تكراراتها ( )1016تك ��رار ًا مبا ن�سبت ��ه ( ، )% 63يف مقابل ()595
تكرار ًا للمعاجلة ّ
ال�ضمنية مبا ن�سبته (.)% 37
4 .4مل ُت ��را ِع مق ��ررات اللغة العربي ��ة التدرج وال ّت ��وازن يف معاجلة امل�ضام�ي�ن احلقوق ّية
م ��ن م�ستوى لآخر من م�ستويات الدرا�سة باملرحل ��ة الثانوية ،ومن مقر ٍر لآخر ،حيثُ
اتّ�س ��م ت�ضمينها بالع�شوائية ،وعدم التخطيط ،فبلغ عدد تكراراتها يف امل�ستوى الأول
( )101تك ��را ًرا مبا ن�سبته ( ،)%6.27ويف امل�ستوى ال ّثاين ( )104تكرا ًرا مبا ن�سبته
(  ،)%6.46ويف امل�ستوى الثالث ( )314تكرا ًرا مبا ن�سبته ( ،)% 19.49ويف امل�ستوى
الرابع ( )375تكرا ًرا مبا ن�سبته ( ،)% 23.28ويف امل�ستوى اخلام�س ( )348تكرا ًرا
مبا ن�سبته ( ،)%21.60ويف امل�ستوى ال�ساد�س ( )369تكرا ًرا مبا ن�سبته (.)22.91
تو�صيات الدرا�سة:

يف �ضوء ما ّ
مت ال ّتو�صل �إليه من نتائج ،تقرتح الدرا�سة احلالية التو�صيات الآتية:

يتم ت�ضمينها امل�ضامني
�1 .1إعادة ال ّنظر يف مقررات اللغة العربية التي ّمت حتليلها ،بحيث ّ
احلقوقي ��ة الت ��ي مل َت � ِ�رد �أو كان م�ستوى وروده ��ا منخف�ض ًا ،ومراعاة مب ��د�أ التدرج،
وال�شم ��ول ،والتكامل بينها ،من خالل تدريب خمطط ��ي ووا�ضعي املناهج واملق ّررات
اللغوي ��ة باملرحلة الثانوية على كيفية ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان ،والإفادة يف ذلك
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من التّ�ص ّور املقرتح الذي ق ّدمته الدرا�سة احلالية.
2 .2بن ��اء قوائم متدرج ��ة للم�ضامني احلقوقي ��ة التي ينبغي ت�ضمينه ��ا يف مقررات اللغة
توجه عملية ت�ضمينها،
العربية مبختلف مراحل التعليم العا ّم ،و�إعداد �أدلة �إر�شادية ّ
واال�ستف ��ادة يف ذل ��ك م ��ن قائمة امل�ضام�ي�ن احلقوقية ،وم ��ن التّ�صور ال ��ذي ق ّدمته
ال ّدرا�سة احلال ّية.
3 .3ع ْق ��د دورات تدريبي ��ة ملعلمي اللغة العربي ��ة باملرحلة الثانوية ،فيم ��ا يتع ّلق باملهارات
والطرق الالزمة لتدري�س م�ضامني الثقافة احلقوقية.
�4 .4إعادة ال ّنظر يف اختيار املو�ضوعات القرائية والن�صو�ص الأدبية الواردة يف مقررات
ّو�صل �إليها.
اللغة العربية باملرحلة ال ّثانو ّية؛ مبا يخدم طبيعة امل�ضامني التي َّمت الت ّ
مقرتحات الدرا�سة:

بالدرا�سات امل�ستقبلية الآتية:
تقرتح الدرا�سة احلالية القيام ّ

1 .1حتلي ��ل مق ��ررات لغت ��ي يف �ض ��وء امل�ضام�ي�ن احلقوقي ��ة املنا�سبة لط�ل�اب املرحلتني
واملتو�سطة(درا�سة مقارنة).
االبتدائية
ّ
2 .2م�ستوى وعي طالب املرحلة الثانوي ��ة بامل�ضامني احلقوقية الواردة يف مقررات اللغة
العربية.
3 .3اال�سرتاتيجيات التّدري�سية والتقوميية التي ي�ستخدمها معلمو اللغة العربية يف املرحلة
الثانوية ومدى ارتباطها مب�ضامني ثقافة حقوق الإن�سان (درا�سة ارتباطية).
4 .4درج ��ة تواف ��ر م�ضامني ثقاف ��ة حقوق الإن�س ��ان يف برامج �إعداد معل ��م اللغة العربية
باجلامعات ال�سعودية ،و�إعداد ت�ص ّور مقرتح لتفعيلها.
قائمة املراجع:

املراجع العربية:

�1 .1إبراهي ��م ،هن ��اء ح�سن ��ي علي ؛ احلديب ��ي ،عل ��ي عبداملح�س ��ن2011( .م) .تعليم حقوق
الإن�سان  ،القاهرة ،عامل الكتب.
2 .2الأمم املتح ��دة2003( .م) .مب ��ادئ تدري� ��س حق ��وق الإن�سان�-أن�شطة عملية للمدار� ��س االبتدائية
والثانوية .م�ؤمتر ا�ﻷﻢﻣ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل ﺣﻘﻮق ا�ﻹﻧ�ﺴﺎن (1995م 2004:م) رﻗﻢ،4جنيف.
3 .3االنت�ص ��ار ،عبداملجي ��د2001( .م) .الرتبية على حقوق الإن�س ��ان ،املجلة العربية حلقوق
الإن�سان -املعهد العربي حلقوق الإن�سان  -تون�س ع� ،8ص�.ص.124 -107 :
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4 .4الأن�صاري ،عي�سى حممد �إبراهيم2004( .م) .دوافع وم�ضامني الرتبية على حقوق الإن�سان يف
مناهج املدر�سة الكويتية .جملة �ش�ؤون اجتماعية –االمارات ،مج, 21ع � ،84ص�.ص 77 - 37
5 .5البابطني ،عبداهلل بن عبدالرحمن ؛ املقبل ،حممد بن �سعود1433( .هـ) .م�صفوفة مفاهيم
حقوق الإن�سان يف املناهج الدّرا�س ّية ،وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الرتبية والتعليم.
6 .6البو�سعي ��دي ،را�شد بن حمد2006( .م) .التعليم الأ�سا�سي ومفاهيم حقوق الإن�سان درا�سة
اجتماعية حتليلية مل�ضامني كتب اللغة العربية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت ،مج ،32ع� ،121ص�.ص 285-227
7 .7الرتك ��ي ،نزيهة �أحمد2017( .م) .ت�ضمني مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج الدرا�سية.
جمل ��ة العلوم والدرا�سات الإن�ساني ��ة ،كلية الآداب والعلوم بامل ��رج ،جامعة بنغازي -ليبيا
ع ،32مايو� ،ص�.ص.18 -1:
8 .8جامع ��ة الدول العربي ��ة2009( .م) .اخلطة العربية للرتبية عل ��ى حقوق الإن�سان -2009
2014م ،القاهرة.
9 .9اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان1430( .هـ) .تعليم حقوق الإن�سان يف م�ؤ�س�سات التعليم
العام ،تو�صيات ور�شة العمل ،الريا�ض )23( ،جمادى الثانية (1430ه)ـ.
1010احلقي ��ل� ،سليم ��ان عبدالرحمن2011( .م) .نظ ��ام و�سيا�سة التعلي ��م يف اململكة العربية
ال�سعودية .الطبعة ال�ساد�سة ع�شرة ،الريا�ض.
1111الدليم ��ي ،طه علي ؛ العمو�ش ،رمي2016( .م) .تطوي ��ر وحدات درا�سية من مناهج اللغة
العربي ��ة والرتبي ��ة الإجتماعي ��ة والوطنية يف �ضوء معاي�ي�ر حقوق الطف ��ل وقيا�س �أثره يف
حت�س�ي�ن امله ��ارات احلياتية والتح�صيل ل ��دى طالب املرحلة الأ�سا�سي ��ة يف الأردن .جملة
درا�سات عربية و�إ�سالمية  -م�صر مج ,7ع� ،15ص�.ص 222 -162
1212الزك ��ري ،حمم ��د �إبراهيم2015( .م) .حق ��وق الإن�سان يف املناه ��ج اجلامعية العامة يف
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية -درجة توافرها وت�صور مقرتح لتعليمها ودمج
تقنية املعلومات يف تع ّلمها"  ،جملة العلوم الرتبوية بجامعة الإمام ،ع� ،4ص�.ص136-15:
1313الزهراين� ،سعود ؛ الفهد  ،عبد اهلل1434( .هـ) .تعليم مبادئ حقوق الإن�سان يف مناهج
االجتماعيات للمرحلة املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية  ،الريا�ض.
1414ال�سع ��دي ,عماد توفيق2004( .م) .درا�سة حتليلية حلق ��وق الطفل يف كتب اللغة العربية
لل�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل يف الأردن ،جملة جامعة امللك �سعود  -العلوم الرتبوية
والدرا�سات الإ�سالمية-ال�سعودية  ,مج  ,17ع� ,1ص �ص.247 - 199.
1515ال�سلمي ،فواز بن �صالح2015( .م) .واقع ت�ضمني ثقافة حقوق الإن�سان يف مقررات اللغة
العربية بالتعليم الثان ��وي ال�سعودي-نظام املقررات .جملة كلية الرتبية بجامعة �أ�سيوط،
م ،31ع ،5ج�2ص�.ص416-387
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�1616شحاتة ،ح�سن �س ّيد2008( .م) .ت�صميم املناهج وقيم التقدم يف العامل العربي ،القاهرة،
الدار امل�صرية اللبنانية.
1717ال�شربين ��ي ،غ ��ادة حمزة حمم ��د2009( .م) .حق ��وق الإن�س ��ان املت�ضمنة يف كتب اللغ ��ة العربية
بال�صفوف الثالثة الأوىل من برنامج حمو الأمية و تعليم الكبريات يف اململكة العربية ال�سعودية،
جملة درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س  -ال�سعودية  ,مج  ,3ع � , ,4ص �ص.177 - 153.
�1818شق ��ورة ،غادة ح�س ��ن �أحمد1433( .هـ)� .إث ��راء حمتوى منهاج اللغ ��ة العربية لل�صفوف
الأربع ��ة الأوىل يف �ض ��وء مفاهيم حقوق الإن�س ��ان .ر�سالة ماج�ستري غ�ي�ر من�شورة  ،كلية
الرتبية  ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
1919ال�شم ��ري ،مم ��دوح بن حممد1432( .ه ��ـ) .جهود اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية يف جمال
حماية حقوق الإن�سان ،الريا�ض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
2020ال�صبي ��ح  ،عب ��داهلل نا�صر و�آخرون1429( .ه ��ـ) .حقوق الإن�س ��ان يف الإ�سالم يف الكتب
الدرا�سي ��ة يف مراح ��ل التعلي ��م الع ��ام يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية واق�ت�راح ت�صور يف
تدري�سها ،وزارة الرتبية والتعليم،الريا�ض.
2121طعيم ��ة ،ر�شدي �أحمد ؛ الناقة ،حممود كامل2009( .م) .اللغة العربية والتفاهم العاملي
املبادئ والآليات ،ع ّمان ،دار امل�سرية.
2222عبدال ��رازق ،نهى حم ��دان2007( .م) .مبادئ حق ��وق الإن�سان يف مناه ��ج اللغة العربية
للمرحل ��ة الأ�سا�سية يف الأردن وم ��دى متثل طلبة نهاية املرحلة لها� .أطروحة دكتوراة غري
من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة الأردنية.
2323عل ��ي� ،إبراهيم حمم ��د �أحم ��د2006( .م) .واقع قي ��م املواطنة يف مناهج اللغ ��ة العربية
و�أداء معلميه ��ا باملرحلة الثانوية ،جملة البحوث النف�سية والرتبوية  -كلية الرتبية جامعة
املنوفية – جمهورية م�صر العربية ,مج  ,21ع � ,1ص �ص.265 - 226.
2424الغري ��ب� ،شب ��ل ب ��دران2002( .م) .مكانة حق ��وق الإن�سان يف املناه ��ج والكتب املدر�سية
بالن�سبة للتعليم الثانوي يف م�صر ،جملة الرتبية املعا�صرة -م�صر �س  ,19ع � ،62ص�.ص.92 - 6
2525فرج� ،إلهام عبداحلميد1998( .م) .حقوق الإن�سان يف مناهج التعليم الأ�سا�سي بجمهورية
م�ص ��ر العربية بني الواقع وامل�ستقبل:درا�سة نقدية .جمل ��ة العلوم الرتبوية ،م�صر مج ,6
ع� ،10ص�.ص155 -99 :
2626فالتة� ،إبراهيم بن حممود ح�سني1430( .هـ) .مناهج تعليم حقوق الإن�سان يف م�ؤ�س�سات
التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية :خيارات مقرتحة ،ورقة عمل مقدمة �إىل ور�شة
تعليم حقوق الإن�سان والرتبية عليها يف م�ؤ�س�سات التعليم العام .اجلمعية الوطنية حلقوق
الإن�سان  ،الريا�ض ( )23جمادى الثانية1430هـ.
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2727كيغل ��ي ،ت�شارلز؛ بالنتون� ،شانون1438( .هـ) .تعزيز التنمية الإن�سانية وحقوق الإن�سان.
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الرابطhttp://vision2030.gov.sa/ar/foreword :
2929املحبوب� ،شايف فهد2009( .م) .حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية بدولة
الكوي ��ت يف �ضوء مفاهي ��م حقوق الإن�سان الالزم ��ة .جملة درا�سات تربوي ��ة واجتماعية،
م�صر  ،مج ، 15ع� ،1ص�.ص 241 -203
3030م�صطفى ،كمال �سعدي2010( .م) .حقوق الإن�سان ومعايريها الدولية  ،ع ّمان ،دار دجلة.
3131املنظم ��ة الإ�سالمي ��ة للرتبية والعل ��وم والثقافة2006( .م) .حقوق الإن�س ��ان واملواطنة يف
املناهج التعليمية يف دول اخلليج ،ور�شة عمل �إقليمية ،الكويت� )12-8( ،أبريل.
3232وزارة الرتبي ��ة والتعليم1435( .هـ) .الوثيقة املرجعية مل�شروع تطوير النظام ال�سنوي للتعليم
الثانوي(النظام الف�صلي) .م�سودّة حتت التطوير ،الإدارة العامة للمناهج  ،الريا�ض.
3333وزارة التعلي ��م1437( .ه ��ـ) .دليل تطبي ��ق اخلطة الدرا�سية يف النظ ��ام الف�صلي للتعليم
الثانوي ،الإ�صدار الثاين ،وكالة الوزارة للمناهج والربامج الترّ بو ّية  ،الريا�ض.
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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�ص

 ‘ تعترب �أحد الأعم ��ال الأدبية ال�ش ّيقةSweeney Agonistes’ ‘’�سوين ��ي �أقون�ست� ��س
 الدرا�سة حتاول �أن، لكنه ��ا مل ُتعطى الدرا�س ��ة والتقييم الكام ��ل،‘عن ��د ’ت ��ي �إ�س �إليوت
كحوار
ِ ‘ُتظه ��ر التحدي ال ��ذي واجه ’تي �إ�س �إلي ��وت‘ يف التعامل مع ’�سوين ��ي �أقون�ست�س
 الهدف الرئي�سي لهذه الورقة البحثية هو ا�ستنطاق احلوار للعمل.حديث جلمهور حديث
.الأدبي املناط بالدرا�سة و�أي�ض ًا تقدمي عر�ض للأُ�س�س التي ُبني عليها �إنتاج هذا العمل
يعت�ب�ر ’�سوين ��ي �أقون�ست�س‘ عمل �أدب ��ي �شعري لكنه محُ ري لكثري م ��ن الن ّقاد لدرجة
 النقطة اال�ستفهامية التي حتتاج اىل تو�ضيح فيما يتعلق بـ ’�سويني،‘ت�سميته ��ا ’مقطوعة
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 بناء على ذلك،�أقون�ست�س‘ هي حماولة �إثبات �أن هذه املقطوعة ميكن ت�سميتها م�سرحية
ف�إن الباحث يح ��اول برهنة �إىل �أي حد ا�ستطاع ال�شاعر امل�سرحي ’�إليوت‘ النجاح جلعل
 الدرا�سة تتبع املنهج التحليلي الناقد كمحاولة لإجناز،’�سوين ��ي �أقون�ست�س‘ م�سرحي ��ة
 الدرا�س ��ة حتتوي على مقدمة خمت�صرة عن نظري ��ات ’�إليوت‘ فيما،اله ��دف من عملها
يخ� ��ص امل�س ��رح وال�شعر ثم تتب ��ع بر�صد حتليلي ناق ��د ال�ستخدام احل ��وار وال�شخ�صيات
.برتكيز خا�ص حول ا�ستخدام احلوار احلديث كداعم لفكرة ت�سمية العمل م�سرحية
،‘ ’تي �إ�س �إليوت، امل�سرحية، امل�سرح احلديث، احلوار ال�شع ��ري:الكلمات املفتاحية
’�سويني �أقون�ست�س
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)

(2)

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]
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 soundreiterations 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 Englishspeaking 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.

:خال�صة البحث

 �صورة،�إن الإعالن ��ات التجارية ذات الطبيعة املحتوية على اخلطاب املتعدد (�صوت
حتد عند ترجمتها من لغة اىل لغة �أخرى ومن ثقافة اىل ثقافة
ٍ و�إمياءات وغريها) تخلق
 خ�صو�ص� � ًا اذا كان املتلق ��ي (امل�شاهد) �س ��وف ي�أخذ باالعتب ��ار الكالم املدعوم،�أخ ��رى
.بال�صور وال�صور املتحركة يف �سياق �أكرب ليفهم الإعالن
هذه الدرا�سة تبحث يف اعالن جتاري مع ٌد يف الأ�صل للم�شاهدين يف ال�شرق الأو�سط
ترج ��م اىل املجتمعات الغربي ��ة باللغة الإجنليزية وكيف �أن هذا املجتمع �سوف يفهم هذا
.الإعالن
.�أداء الإعالن التجاري كان فعا ًال ولكن مل يكن مقنع ًا للم�شاهد اجلديد
ان عملي ��ة الرتجمة لي�ست يف الرتكيز عل ��ى جزئية واحدة من التخاطب يف الإعالن
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 وهذا ميثل،ولكن يجب �أن ت�ؤخذ جميع �أجزاء اخلطاب املتعدد يف االعتبار عند الرتجمة
.حتد كبري يف ترجمة الإعالنات التجارية �إىل لغة �أخرى
ٍ
يج ��ب �أن ي�ؤخ ��ذ �سي ��اق الإعالن اللغوي والثق ��ايف يف االعتبار عن ��د ترجمته اىل لغة
.�أخرى
كم ��ا �أن تكامل �أجزاء اخلطاب املتعدد عند الرتجم ��ة (كيف �أن امل�شاهد امل�ستهدف
م ��ن الإعالن املرتجم يفهم الإع�ل�ان ويحاول تف�سريه) يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان �أي�ض ًا
.عند عملية الرتجمة
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 nonverbal 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 subtitles.
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
0.01

Image

Text/ Sound
Atonal
Background
music

0.02

Atonal
Background
music

0.03

Atonal
Background
music
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Time
0.04

Image

0.05

Text/ Sound
Khaled

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

531

هـ1440  حمـــــــرم، )17(  العـــــــــدد، مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية

Interpreting Translated Adverts: A Multi-Modal Approach

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
0.13

0.14
–
0.15

Image

Text/ Sound
‘Lets take a
look’ … See

‘heat
means
sweat’
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Time
0.16

Image

0.17

Text/ Sound
‘sweat
brings
germs’

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
0.18

0.19

Image

Text/ Sound
New
Dettol

Cool
Shower
Gel
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Time
0.20

Image

Text/ Sound
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
0.26

0.27

Image

Text/ Sound
‘beat the
heat’

‘and germs
with’
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Time
0.28

Image

Text/ Sound
‘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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