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قواعد النشر
جمل���ة جامعة �صقراء، جملة دورية حمكم���ة ت�صدرها اجلامعة، تهدف اإىل اإتاحة الفر�صة للباحثني 
لن�ص���ر اإنتاجه���م العلمي. تق���وم هيئة حترير املجل���ة بالنظر يف ن�صر امل���واد املعرفي���ة ذات ال�صلة مبجال 
املجلة. وتقدم البحوث االأ�ص���يلة التي مل ي�ص���بق ن�ص���رها، كما ال تن�ص���ر االأبحاث اإال بعد حتكيمها وقبولها 
للن�صر. ويتحمل الباحث/الباحثون امل�صوؤولية الكاملة عن �صحة املو�صوع واملراجع امل�صتخدمة. وتعرب املواد 

املقدم���ة للن�صر باملجلة عن اآراء، ونتائج وا�صتنتاجات موؤلفيها فقط.  وتقوم املجل���ة بن�ص���ر امل���واد االآتي���ة:
• البحوث االأ�صيلة يف جمال اهتمامات املجلة.	
• املقاالت اال�صتعرا�صية التي تت�صمن عر�صًا نقديًا لبحوث �صبق اإجراوؤها يف جمال معني.	
• نقد الكتب.	

مالحظات عامة
• حتتفظ املجلة بحق اإجراء تعديالت للتن�صيقات التحريرية للمادة املقدمة، ح�صب مقت�صيات الن�صر.	
• تكت���ب البح���وث باللغة العربي���ة اأواالإجنليزي���ة. يرفق عنوان البح���ث وملخ�صه باللغ���ة العربية 	

للبح���وث املكتوبة باللغة االإجنليزية وعنوان البحث وملخ�صه باللغة االإجنليزية للبحوث املكتوبة 
باللغ���ة العربي���ة على اأن تكون ترجمة امللخ�ص اإىل اللغة االإجنليزي���ة �صحيحة ومتخ�ص�صة ولن 

تقبل الرتجمة احلرفية للن�صو�ص عن طريق مواقع الرتجمة على االإنرتنت.
• يق���دم اأ�صل البحث خمرجًا يف �صورته النهائية مت�صمنًا االإ�صارة اإىل اأماكن اجلداول واالأ�صكال 	

 ،Ms Word والر�ص���وم داخل املنت وتكون �صفحاته مرقمة ترقيمًا مت�صل�صاًل با�صتخدام برنامج
وخ���ط ِ Arabic Transparent  م���ع مراع���اة اأن تكون الكتابة ببن���ط 16 للمنت و 14 للهوام�ص  

وير�صل للمجلة ب�صيغتني Ms Word  و PDF   اإىل الربيد االلكرتوين للمجلة. 
• يكت���ب عنوان املق���ال، وا�صم املوؤلف )املوؤلف���ني(،  والرتبة العلمية، والتخ�ص����ص، وجهة العمل، 	

وعنوان املوؤلف )املوؤلفني( باللغتني العربية واالإجنليزية. 
• يكت���ب امللخ����ص باللغتني العربية واالإجنليزي���ة ويت�صمن امللخ�ص فك���رة خمت�صرة عن مو�صوع 	

الدرا�صة ومنهجها واأهم نتائجها، وال يزيد عن 250 كلمة. 
• يج���ب اأن تكون اجلداول واالأ�صكال )اإن وجدت( وا�صح���ة ومن�صقة وترقم ح�صب ت�صل�صل ذكرها 	

يف امل���نت وتطبع يف �صفحات م�صتقلة ويكتب عن���وان اجلدول يف االأعلى اأما عنوان ال�صكل فيكتب 
يف االأ�صفل بحيث يكون ملخ�صا ملحتواه. 

• يج���ب ا�صتخدام االخت�صارات املقننة دوليا بدال م���ن كتابة الكلمة كاملة مثل �صم، ملم، كلم و% 	
)ل���كل من �صنتمرت، مليمرت، كيلومرت والن�صبة املئوية، على التوايل(. يف�صل ا�صتخدام املقايي�ص 

املرتية ويف حالة ا�صتخدام وحدات اخري يكتب املعادل املرتي لها بني اقوا�ص مربعة.
• ت�صتخ���دم احلوا�ص���ي لتزويد القارئ مبعلوم���ات تو�صيحية وي�ص���ار اإىل التعلي���ق يف املنت باأرقام 	

مرتفعة عن ال�صطر بدون اأقوا�ص، وترقم احلوا�صي م�صل�صلة داخل املنت وتكتب يف نف�ص ال�صفحة 
مف�صولة عن املنت بخط م�صتقيم.     

•  امل�صتالت: يح�صل املوؤلف/املوؤلفون على 10 م�صتلة عن كل بحث بدون مقابل.	
• ال تعاد البحوث اإىل اأ�صحابها �صواء ن�صرت اأو مل تن�صر.	



كتابة قائمة �ملر�جع باللغة �لعربية:
�أوًل : تكتب �ملر�جع يف �ملنت مبا�صرة بعد �لقتبا�س بالن�س منها:

• يو�صع بي�������ن قو�صني، ويذكر اال�صم االأخري للموؤلف، و�صنة الن�صر، ورقم ال�صفحة مثل: 	
)ال�صاعاتي، 1975: 52(، )املغلوث، 1417ه�:4( ، )اأحمد واآخرون ، 2012(   

• اإذا ا�صتخ���دم الكاتب اأكرث من مرجع ملوؤلف واحد وكانت من�صورة يف �صنة واحدة، فيعطي لالأول 	
رمز )اأ(، وللثاين رمز )ب(. مثل:

)اخلليفة 1416ه� اأ: 32( و )اخلليفة 1416ه� ب: 79(   

ثانيًا : ترتب �لأ�صماء هجائيًا يف قائمة �ملر�جع بنهاية �لبحث : 
• الكت���ب مبوؤلف واحد: ا�ص���م العائلة، اال�صم االأول واالأو�ص���ط )�صنة الن�صر( عن���وان الكتاب، دار 	

الن�صر، مكان الن�صر، والطبعة اإن وجدت واأرقام ال�صفحات. 
• الكت���ب مبوؤلفني: ا�صم العائل���ة لالأول، اال�صم االأول واالأو�صط، ا�ص���م العائلة للثاين، اال�صم االأول 	

واالأو�ص���ط )�صنة الن�صر( عن���وان الكتاب، دار الن�صر، مكان الن�ص���ر، والطبعة اإن وجدت واأرقام 
ال�صفحات. 

• الكت���ب بثالث���ة موؤلفني اأو اأك���رث: ا�صم العائلة، اال�ص���م االأول واالأو�صط، واآخ���رون )�صنة الن�صر(	
عنوان الكتاب، دار الن�صر، مكان الن�صر، والطبعة اإن وجدت واأرقام ال�صفحات. 

• ف�صل اأو درا�صة م�صمنة يف كتاب: ا�صم العائلة، اال�صم االأول )�صنة الن�صر( عنوان البحث، ا�صم 	
املحرر، عنوان الكتاب، مكان الن�صر، ال�صفحات.

• الدوري���ات: ا�صم العائلة، اال�ص���م االأول )�صنة الن�صر( عنوان املق���ال، ا�صم الدورية، رقم املجلد 	
والعدد، ال�صفحات. 

• االأعم���ال غري املن�صورة)الر�صائ���ل( ا�صم العائلة، اال�ص���م االأول )ال�صنة( عنوان الر�س���الة، نوع 	
الر�صالة، اجلامعة اأو املوؤ�ص�صة، املكان، ال�صفحات. 

• الكت���ب املرتجم���ة: ا�ص���م العائلة، اال�ص���م االأول )�صنة الن�صر( عن���وان، ا�صم املرتج���م �صنة ن�صر 	
الرتجمة، دار الن�صر، مكان الن�صر.

• م�ص���ادر االإنرتنت: ا�ص���م املوؤلف، )تاريخ الن�ص���ر اأو حتديث املوقع اأو تاري���خ ا�صرتجاع املوقع(، 	
العن���وان اأو و�ص���ف الوثيقة، العن���وان الكامل للعمل، معلومات اأخ���رى، الرابط االإلكرتوين، رقم 

املجلد، اأرقام ال�صفحات.

�ملر��صلة
تر�صل �لبحوث �ملر�د ن�صرها وجميع �ملر��صالت �لأخرى لرئي�س حترير جملة جامعة �صقر�ء عن طريق �لربيد �لإلكرتوين للمجلة 

Sujournal@su.edu.sa



المحتويات

حمور العلوم الإن�سانية

الأبحاث  باللغة العربية 
مدى اإملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء باملهارات القيادية الرتبوية

علي بن عبد �لقادر عو�صه �لزهر�ين ..........................................62-11

مبداأ النق�ص يف النحو العربي
ريا�س رزق �هلل من�صور �أبوهول .............................................100-63 

وجه���ة ال�صب���ط )الداخلية-اخلارجي���ة( وعالقته���ا باالأفكار غ���ري العقالنية لدى عينة م���ن طالب الكلية 
اجلامعية مبكة املكرمة

غرم �هلل بن عبد�لرز�ق �لغامدي...........................................120-101 

: ديوان اللزوميات اأمنوذًجا غربُة رهني املحب�صنينْ
حممود �صليم حممد هياجنه.............................................. 148-121

الأبحاث باللغة الجنليزية
�صعوبات تعلم اللغة االإجنليزية باعتبارها لغة ثانية : درا�صة حالة

قتيبة �أحمد �أبو خ�صرة .......................................................25-9





مدى �إملام طلبة �لدبلوم �لعام �لرتبوي بجامعة �صقر�ء
باملهار�ت �لقيادية �لرتبوية

علي بن عبد �لقادر عو�صه �لزهر�ين
�لأ�صتاذ �مل�صاعد، ق�صم �لرتبية وعلم �لنف�س، كلية �لعلوم و�لدر��صات �لإن�صانية بحرميالء، 

جامعة �صقر�ء، �ململكة �لعربية �ل�صعودية



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �خلام�س – جمادى �لآخر 1437هـ - �أبريل 2016م

مدى �إملام طلبة �لدبلوم �لعام �لرتبوي بجامعة �شقر�ء باملهار�ت �لقيادية �لرتبوية

12

مدى �إملام طلبة �لدبلوم �لعام �لرتبوي بجامعة �صقر�ء
باملهار�ت �لقيادية �لرتبوية

علي بن عبد �لقادر عو�صه �لزهر�ين
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ملخ�س �لدر��صة
�صقراء  بجامعة  الرتبوي  العام  الدبلوم  اإملام طلبة  اإىل معرفة مدى  البحث  يهدف هذا 
باملهارات القيادية الرتبوية من وجهة نظر طلبة الدبلوم العام الرتبوي ، وطبقت هذه الدرا�صة 

على جميع الطلبة الدار�صني بالربنامج.
ولتحقيق اأهداف الدرا�صة ، قام الباحث بت�صميم ا�صتبانة مكونة من )44( عبارة موزعة 

على اأربعة حماور اأر�صلت اإىل )334( طالب وطالبة.
ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�صة ، و مت التو�صل اإىل النتائج التالية:
ي�صتطيع طلبة الدبلوم العام الرتبوي القيام باأعمالهم بكفاءة عالية ، و النظر اإىل االأمور   -1

مبو�صوعية تامة دون حتيز ، و القيام بعمل البحوث العلمية.
2- اأفراد عينة الدرا�صة موافقون جدًا على اإملامهم مبهارات االت�صال.

3- اأفراد عينة الدرا�صة موافقون على اأن لديهم القدرة على عمل البحوث العلمية.
4- اأفراد عينة الدرا�صة موافقون على اأنه يجب تدريب اأع�صاء هيئة التدري�ص على ا�صتخدام 

التقنيات احلديثة.
بناء �صخ�صية  ي�صاعد يف  املدر�صي  الن�صاط  اأن  الدرا�صة موافقون جدا على  اأفراد عينة   -5

الطالب القيادية و العلمية والنف�صية و املهنية.
6- اأفراد عينة الدرا�صة موافقون على اأنه يجب ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف و�صائل التعليم.

7- اأفراد عينة الدرا�صة موافقون على مدى اإملامهم بكيفية كتابة التقارير الرتبوية.
8- عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�صتوى 0.05%  فاأقل للطالب والطالبات حول مدى 

االإملام )باملهارات القيادية ال�صخ�صية ، و املهارات القيادية الرتبوية ، و مهارات االت�صال(.
9- وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.1% فاأقل للطالب والطالبات حول مدى 

االإملام )باملهارات القيادية الرتبوية( ل�صالح الطالبات.
وبناء على ما تو�سلت اإليه نتائج الدرا�سة تو�سل الباحث اإىل عدداً من التو�سيات اأهمها:

1- البحث يف العوامل التي حتد من اإملام طلبة الدورات التدريبية )الدبلوم العام الرتبوي( 
باملهارات القيادية الرتبوية وو�صع احللول املنا�صبة لها.

2- اإجراء تقومي دوري ملدى اإملام طلبة الدورات التدريبية )الدبلوم العام الرتبوي( باملهارات 
القيادية الرتبوية. 

3-تهيئة البيئة التدري�صية املنا�صبة التي حت�صن من اإملام طالب الدورات التدريبية )الدبلوم 
العام يف الرتبية ( باملهارات القيادية الرتبوية .



علي بن عبد القادر عو�ضه الزهراين 
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The Familiarity of General-Education Diploma Students with 
Educational Leadership Skills at Shaqra University

Ali Bin Abdalgadir Alzahrany
Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Faculty of Science and 

Humanities at Hurimela, Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract
 This study aims at finding out how familiar general-education diploma students at 
Shaqra University are, with educational leadership skills from their point of view. The study 
is applied to all students in the Diploma program. To achieve the goals of the study, the 
researcher designed a questionnaire distributed to 334 students, consisting of 4 categories, 
and 44 statements. The researcher used the descriptive-analytical approach, and reached the 
following results:

1. General-education diploma students are highly skilled in performing the tasks assigned 
to them.

2. General-education diploma students consider matters objectively with no biases 
whatsoever.

3. They can conduct scientific researches.

4. The respondents very much agree to their being familiar with communication skills.

5. They agree that the teaching staff should be trained on using up-to-date technologies.

6. Respondents very much agree that the school’s activities should help students build their 
scientific, professional, and psychological leadership personalities.

7. They very much agree to their familiarity with writing educational reports.

8.  With regard to students’ familiarity with ‘Educational Leadership Skills’, the analyses 
showed that there were no statistically significant differences at the level ≤0.05% 
between male and female students. However, the results indicated that female students 
obtained better grades than male students.

9. There are statistically significant differences of 0.1% for male and female students, as to 
familiarity with educational leadership skills, in favor of girls.

 According to the above- mentioned findings, the researcher proposed some 
recommendations, the most important of which are:

1. Investigating the factors that limit the awareness of student training, and educational 
leadership skill-courses within the diploma program; as well as proposing the solutions.

2. Conducting a routine assessment of how they are familiar with educational leadership skills.

3. Creating an appropriate instructional environment that improves students’ knowledge about 
educational leadership skills in the given training courses (General Diploma in Education).
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�ملقدمـــة
ت���ويل القيادة الر�صيدة يف اململكة العربية ال�صعودية اهتمامًا كبريًا بجميع القطاعات التنموية 
عموم���ًا والتعليم العام والتعليم العايل على وج���ه اخل�صو�ص، وذلك لتحقيق طموح اأبناء هذا 
الوط���ن لتوفري كافة اخلدمات التعليمية، ذات اجلودة العاملية )ع�صريي، 1432ه�: 2(. وميثل 
الدبلوم العام الرتبوي الذي ُيلحق به من�صوبي التعليم العام من املعلمني خري �صاهد على دعم 
وتطوي���ر كفاءة املعلمني، واالرتقاء مب�صتواهم العلمي واملعريف وتزويدهم باخلربات واملهارات 
القيادي���ة، التي جتعلهم يرتقون مب�صتوى اأدائهم وبالتايل ينه�صون بامل�صرية التعليمية املباركة 
التي ي�صهدها وطننا الغايل. كما اأن اأغلب الدول يف الوقت احلا�صر تهتم اهتمامًا كبريًا باملعلم 
م���ن حيث اإعداده وتاأهيله قبل اخلدمة واأثناء اخلدم���ة وتقوم تلك الدول مبراجعة وتقومي كل 
الربامج املقدمة له. واأن الدول املتقدمة هي االأكرث حر�صًا على هذه املراجعة على الرغم من 

ارتفاع جودة اإعداد املعلم لديهم. )ح�صن و اآخرون،2002: 53(.

كما اأو�صحت درا�صة العمري )العمري ،1433 ه�:175( اأن املعلمني يف الوقت احلا�صر   
اأ�صب���ح لديه���م اأهمية كربى على تطوي���ر قدراتهم وحت�صني مهاراتهم من خ���الل امل�صاركة يف 
االأن�صطة و الفعاليات القيادية و الرتبوية املختلفة التي حت�صن من اأدائهم القيادي و الرتبوي. 
وعل���ى الرغم من اجلهود املبذولة التي يبذله���ا القائمون على التعليم العام يف اململكة العربية 
ال�صعودي���ة، فاإن اجلامع���ات ال�صعودية – ب�صكل عام – وجامعة �صق���راء على وجه اخل�صو�ص 
تق���وم بدور تكاملي يف تنفيذ اخلدمات املجتمعية، ومنها تقدمي دورات الدبلوم والدبلوم العام 
يف الرتبي���ة، م���ن اأجل تنمية مهارات القائم���ني على التعليم وتزويدهم بامله���ارات ال�صخ�صية 
والرتبوي���ة والقيادية والتقنية ومهارات االت�صال املعا�صرة. به���دف الرفع من م�صتوى اأدائهم 
وحتقي���ق غايات التعلي���م، والتم�صي مع متطلبات الع�صر، وجاءت ه���ذه الدرا�صة، ملعرفة مدى 
اإمل���ام طلبة جامعة �صقراء )الدبلوم العام الرتبوي( بامله���ارات ال�صخ�صية والرتبوية والتقنية 

ومهارات االت�صال بعد اأن ام�صوا عامًا يف دورة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �صقراء.

م�صكلة �لدر��صة
نظرًا لقيام مديري املدار�ص واملعلمني مبهام تعليمية واإدارية و اإ�صرافية على الطالب    
اإ�صاف���ة اإىل عالقتهم باملجتم���ع املحلي للمدر�ص���ة، ونتيجة للتغريات املختلف���ة واملعا�صرة من 
تدفق املعلومات و�صرعة التغيري وظهور التقنيات احلديثة وو�صائل االت�صال املختلفة ومعطيات 
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العوملة، فاإنهم بحاجة اإىل اأن تتوفر لديهم املهارات القيادية املختلفة، لكي يتمكنوا من االإملام 
به���ذه امله���ارات حتى يكون���وا موؤثرين ب�ص���كل اإيجاب���ي يف اأعمالهم ويف جمتمعه���م. وحيث اإن 
امله���ارات القيادية تقوم بدور هام يف تطوير عمل املدراء واملعلمني عمومًا للرفع من كفاءاتهم 
املهني���ة، لذل���ك اهتمت العديد من الدرا�ص���ات والبحوث باملهارات القيادي���ة ملديري املدار�ص 
واملعلم���ني مثل درا�صة اأبو زعرت )1430ه����( التي اأو�صت باأهمية تطوير املهارات القيادية لدى 
مدي���ري املدار�ص حتى يتمكنوا م���ن اأداء مهامهم املطلوبة. كما اأظهرت دعوات حملية وعاملية 
كث���رية االهتم���ام باملعلم واإعداده اإع���دادًا متكاماًل علميًا ومعرفيًا ومهاري���ًا. وذلك من خالل 
الدرا�ص���ات املتع���ددة حيث ذكر )ال�صرق���ي، 2003: 3( اأن عددًا من الدرا�ص���ات اأو�صحت باأن 
عددًا من املعلمني يفتقرون اإىل املهارات الالزمة ملهنة التدري�ص، ويف�صلون يف تطبيق املعلومات 
يف املواق���ف التدري�صية املختلفة. كذلك اأو�صحت بع�ص الدرا�ص���ات املتعلقة بتقومي اأداء املعلم 
وتدريبه وتطويره يف الوطن العربي واململكة العربية ال�صعودية، مثل درا�صة ال�صائغ )2002(، 

ودرا�صة ال�صنطاوي )2008(، ودرا�صة العمري )2012(.

ومم���ا �صبق ومن خالل عم���ل الباحث كع�صو هيئ���ة تدري����ص يف االإدارة الرتبوية بجامعة 
�صقراء، قام بتدري�ص عدد من املقررات لطالب الدبلوم العام يف الرتبية، ورغبة يف معرفة ما 
اكت�صب���ه الطالب من مهارات قيادية اأثن���اء درا�صتهم للدبلوم العام الرتبوي ملدة عام درا�صي، 
فاإن���ه قام به���ذه الدرا�صة التي متحورت ح���ول ال�صوؤال الرئي�ص���ي التايل : ما م���دى اإملام طلبة 

جامعة �سقراء )الدبلوم العام يف الرتبية( باملهارات القيادية الرتبوية؟

�أهدف �لدر��صة
تهدف هذه الدرا�صة اإىل التعرف على:

- م���دى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتب���وي بجامعة �صقراء باملهارات القيادية 
ال�صخ�صية.

- م���دى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتب���وي بجامعة �صقراء باملهارات القيادية 
الرتبوية.

- مدى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء باملهارات التقنية.
- مدى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي مبهارات االت�صال.
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�أهمية �لدر��صة
تتمثل اأهمية الدرا�صة فيما يلي:

�صت�صاع���د نتائ���ج هذه الدرا�صة يف الك�ص���ف عن مدى اإملام طلبة الدبل���وم العام يف الرتبية   -1
باملهارات القيادية.

معاجلة اأوجه الق�صور لدى مديري املدار�ص املعلمني يف جمال املهارات القيادية.  -2
اال�صتمرار يف اإعادة تاأهيل وتدريب القائمني على التعليم العام من املديرين واملعلمني وتطوير   -3

اأدائهم القيادي اأثناء اخلدمة لتحقيق اأهداف وغايات التعليم ومواكبة م�صتجدات الع�صر.
�صت�صاع���د نتائ���ج ه���ذه الدرا�صة يف و�صع املالم���ح الرئي�ص���ة امل�صتقبلية لتطوي���ر املهارات   -4

القيادية يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية يف جامعة �صقراء.
�أ�صئلة �لدر��صة 

�صعت هذه الدرا�صة لالإجابة على الت�صاوؤالت التالية:
1- م���ا مدى اإمل���ام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامع���ة �صقراء باملهارات القيادية 

ال�صخ�صية؟
2- م���ا مدى اإمل���ام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامع���ة �صقراء باملهارات القيادية 

الرتبوية؟
3- ما مدى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء باملهارات التقنية؟

4- ما مدى اإملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء مبهارات االت�صال؟
حدود �لدر��صة

- احلدود املو�صوعية:
مدى اإملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء باملهارات القيادية.

- احلدود املكانية: مت تطبيق هذه الدرا�صة على طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء.

- احلدود الزمانية: طبقت هذه الدرا�صة خالل الف�صل الثاين للعام الدرا�صي 1433ه�/ 
1434ه�.
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�مل�صطلحات

املهارة: تعرف املهارة باأنها عبارة عن " القدرة على القيام بعمل من االأعمال ب�صكل يتم بالدقة 
وال�صهولة وال�صيطرة واالقت�صاد فيما يبذله من جهد" )م�صطفى واآخرون، 1433ه� : 37(.

اأجزاء منه  تنفيذ  اأو  اأداء عمل  كما يعرفها )ال�صلمي، 1999: 23( باأنها: "القدرة على 
با�صتخ���دام اأو حتقي���ق نتيجة با�صتخ���دام اأ�صاليب وط���رق تت�صم بالكف���اءة والتميز مبا يحقق 

نتائج اأعلى واأف�صل". 

وتع���رف امله���ارة اإجرائي���اً: باأنها العملية اأو جمموعة العملي���ات التي يتم اإجناز العمل بها 
باأعلى درجة من اجلودة واالتقان وباأ�صرع وقت لتحقيق الهدف املطلوب.

امله���ارات القيادية: "هي املهارات التي م���ن ال�صروري توافرها لدى القائد لت�صكل اإطارًا 
مرجعي���ًا ومنطلقًا الزم���ًا لنجاح تفاعله مع امله���ام املناطة به وتفعيل متطلب���ات دوره بطريقة 
متمي���زة )الطوي���ل، 2001: 10(. كما تع���رف املهارات القيادية باأنها: "تل���ك القدرة املكت�صبة 
من خالل املعارف واخل���ربات واالأدوار التي يوؤديها م�صتقباًل" )الوهيبي، 2005: 5(. وتعرف 
اإجرائي���ًا: جمموع���ة القدرات والعملي���ات املتداخلة واملتكامل���ة املتقنة التي يج���ب اأن ميتلكها 
طلب���ة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �صق���راء وهي" املهارات القيادية ال�صخ�صية واملهارات 
القيادي���ة الرتبوية ومهارات التعامل م���ع التقنية ومهارات االت�صال" من اأجل اأن يقوموا باأداء 

اأعمالهم بكفاءة وكفاية عالية.

الدبل���وم الرتب���وي: يعرف دليل عمادة خدمة املجتمع والتعلي���م امل�صتمر بجامعة �صقراء 
)1433-1434ه�: 37( برنامج الدبلوم العام يف الرتبية باأنه: "برنامج يقدم يف عدد من كليات 
اجلامع���ة من قبل مركز الدورات يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر ومدة الدرا�صة به 
ف�صالن درا�صيان )عام درا�صي كامل( وعدد �صاعاته 32 �صاعة. ويقوم بتدري�ص تلك املقررات 
اأ�صات���ذة متخ�ص�ص���ون، بحيث تكون رتبتهم العلمية من اأ�صتاذ م�صاع���د فما فوق. ويقبل بهذه 
ال���دورة الطالب احلا�صلون على درجة البكالوريو�ص )غري الرتبوي( بتقدير ال يقل عن جيد. 
واأن يك���ون ح�صن ال�صرية وال�صلوك اإ�صافة اإىل موافق���ة من مرجعه. ويعرف )ال�صرقي،2003: 
5- 6( الدبل���وم الع���ام يف الرتبي���ة باأنه "عملي���ة منظمة وخمططة ت�صم���ل جمموعة من املواد 
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االأكادميية والرتبوية، التي تقوم كلي���ات املعلمني بتنفيذها وتقوميها بهدف اك�صاب الدار�صني 
مهارات التدري�ص الفعالة ليكونوا قادرين على اأداء دورهم مبا يتوافق ومتطلبات الع�صر".

التعريف الإجرائي: يعرف الباحث الدبلوم العام يف الرتبية باأنه "برنامج درا�صي مدته  
عام درا�صي، يحت���وي على مقررات اأكادميية تعليمية واإدارية وتدريب ميداين. بهدف اك�صاب 
الدار�صني جمموعة من املهارات القيادية والتعليمية والتقنية والتوا�صل الفعال ليكونوا فاعلني 

يف اأدائهم املهني والرتبوي.

�لإطار �لنظري
يعترب اإعداد املعلم وتاأهيله    وتدريبه قبل اخلدمة  و اأثنائها بالعلوم واملعارف واملهارات القيادية   
الرتبوية املختلفة هي اخلطوة االأوىل لتطوير اأدائهم وحتقيق النه�صة العلمية والتقنية يف املجتمع 
باالإ�صافة اإىل االإ�صهام يف تنفيذ خطط التنمية باإعداد الكوادر املوؤهلة يف خمتلف التخ�ص�صات. 
الرتبوي  الربنامج  اإعداد  هدف  اأن   )20  :2004 )ال�صنبل  ويوؤكد   .)125 1424ه�:  )الغامدي، 
بخربات  يتمتعون  والثانوية  واملتو�صطة  االبتدائية  املراحل  يف  للتعليم  مهنيني  معلمني  اإعداد 
اأكادميية ومبهارات علمية وتقنية عالية، وباجتاهات اإيجابية وقواعد ومعايري اأخالقية تتما�صى 
مع طبيعة املهنة، ومكانتها االجتماعية. وانطالقًا من دور جامعة �صقراء يف خدمة املجتمع فاإنها 
اأن�صاأت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر يف �صهر �صعبان عام 1432ه� )التقرير ال�صنوي 

لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر 1433/ 1434ه�(. لتحقيق االأهداف التالية:
تنمية قدرات اأفراد املجتمع.  -1

2- توثيق الروابط بني اجلامعة واملجتمع.
3- التو�صع يف فر�ص التعليم اجلامعي.

4- مواكبة التطورات املعا�صرة يف التعليم اجلامعي.
الدبلومات  وبرنامج  التدريبية  والدورات  الربامج  من  عدد  قدمت  االأهداف  لتلك  وحتقيقًا 
الرتبوية يف خم�ص كليات، )كلية الرتبية مبحافظة �صقراء- كلية الرتبية مبحافظة عفيف- 
كلية الرتبية مبحافظة الدوادمي- كلية العلوم والدرا�صات االإن�صانية مبحافظة القويعية- كلية 
املجتمع مبحافظة حرميالء( ومدة الربنامج ف�صالن درا�صيان )عام درا�صي كامل( مبعدل 

32 �صاعة، لكل ف�صل درا�صي 16 �صاعة.
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�أهد�ف برنامج �لدبلوم �لرتبوي
حتقي���ق اخلريج���ني واخلريج���ات م���ن التخ�ص�ص���ات التعليمي���ة واالأكادميية م���ن حملة   -1

البكالوريو�ص باملهارات الرتبوية للقيام باأعباء مهنة التدري�ص.
تاأهيل امللتحقني بهذا الربنامج باأهم االجتاهات والنظريات احلديثة يف القيادة االإدارية   -2

والرتبوية وو�صائل التدري�ص احلديثة لتح�صني كفاءتهم املهنية.
تنمية القدرة لدى الدار�صني على الت�صور الكامل للمنهج بعنا�صره الرئي�صة املتكاملة.  -3

التع���رف عل���ى التقني���ات احلديث���ة والو�صائل املعين���ة يف عملي���ة التعليم والتعل���م وكيفية   -4
ا�صتخدامه���ا وتطبيقها. )التقرير ال�صنوي لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر1433/ 
1434ه����. �ص37( �صبحي(. وقد بلغ ع���دد امل�صتفيدين من الدار�صني والدار�صات يف هذا 

الربنامج يف العام اجلامعي 1433/ 1434ه� )247( دار�ص ودار�صة.
�أهمية �ملهار�ت �لقيادية �لرتبوية

يق���وم القائد الرتبوي يف امل�صتويات الرتبوي���ة واالإدارية �صواء كان معلمًا اأو مديرًا ملدر�صة 
ب���اأدوار هامة يف التاأثري على الطالب. فجميع العاملني يف حقل التعليم يعتربون قادة تربويني 
�صواء يف قيادتهم الأنف�صهم اأو لقيادة الفريق من املعلمني واالإداريني، اأو لقيادة الطالب، لذلك 
فاإن اأهمية اكت�صاب عدد من املهارات القيادية للعاملني يف �صلك التعليم متطلب مهم لتحقيق 
اأه���داف التعليم ب�صكل عام.وقد اأ�ص���ار )johson, 2001( يف درا�صته بعن���وان اإجراءات اإدارية 
بهدف حتديد اأث���ر الربنامج اجلديد يف التدريب لتطوير ال�صلوك القيادي للمديرين باملرحلة 
االبتدائية ، اأن برنامج التدريب يوؤثر يف تزويد املديرين مبهارات �صلوكية و قيادية منا�صبة يف 

اأ�صاليب التعليم و التعلم مع الطالب وو�صائل توجيههم و اإر�صادهم. 
وقد مت ت�صنيف هذه املهارات اإىل االآتي:

1- املهارات الذاتية )ال�صخ�صية(: وهي عبارة عن جمموعة من ال�صمات والقدرات الالزمة 
يف بن���اء �صخ�صية االأفراد لي�صبحوا قادة، مثل ال�صمات ال�صخ�صي���ة والقدرات الفعلية واملباداأة 
واالبتكار و�صبط النف�ص )الع�صريي 1433ه�: 32(. وي�صيف )عبد الرحمن، 1995: 29(، القدرة 
على االإ�صغاء واال�صتماع االإيجابي قدرة القائد على تقبل النقد، باعتباره نقطة االنطالق نحو 

ت�صحيح االأخطاء. والقدرة على التغلب على مقاومة التغيري. 
2- امله���ارات االإن�صانية: ويق�صد بها قدرة الفرد عل���ى التعامل مع الغري بنجاح وبناء عالقات 
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اإن�صاني���ة، قائمة على اح���رتام ال�صخ�صية االإن�صانية ودفعها اإىل العم���ل من خالل روح الفريق 
الواحد. وتظهر اأهمية هذه املهارة يف جمال القيادة الرتبوية للتنوع الكبري بني االأفراد الذين 
يت���م التعامل معهم من معلمني وطالب واإداريني واأولياء اأم���ور، من كافة ال�صرائح املجتمعية. 
الأن اأه���داف العمل الرتبوي اأ�صا�صًا تتعلق باالإن�صان نف�ص���ه مبا�صرة، يف تعديل �صلوكه، وتطوير 
تفك���ريه، الإف�صاح املجال اأمام���ه الإظهار قدراته وابتكاراته، وتلبي���ة متطلباته واإ�صباع حاجاته. 

)الع�صريي 1433ه�: 33(.
ثالثًا: �ملهار�ت �لإدر�كية �لت�صورية 

ويق�صد بها مدى كفاءة القائد الرتبوي يف الت�صور والنظرة ال�صاملة للرتبية والتعلم ومدى 
اإح�صا�ص���ه بامل�صكالت، والقدرة على اإيجاد احللول العملية، والتو�صل اإىل االآراء ال�صائبة. وتربز 
اأهمي���ة امله���ارات االإدراكية )الت�صوري���ة( يف تخطيط العمل وتوجيهه وتطوي���ر املناهج وطرائق 
التدري�ص وا�صت�صراف امل�صتقبل وترتيب االأولويات، وتوقع االأحداث امل�صتقبلية وا�صتثمارها ل�صالح 
العم���ل والعامل���ني )ال�صويلم 1426ه����: 62(. ويوؤك���د )ب���ن دهي����ص، 2009: 80( اأن املهارات 
االإدراكي���ة هي اأن يتمتع القائد بالق���درة على الدرا�صة والتحليل واال�صتنتاج واملقارنة، واملرونة 
واال�صتع���داد الذهني لتقبل اأفكار االآخري���ن، وكذلك القدرة على التطوي���ر والتغيري االإيجابي 

للعمل وتطوير اأ�صاليبه.

ر�بعًا: �ملهار�ت �لفنية 
امله���ارات الفنية هي: الكف���اءة يف حتقيق االأهداف من خالل اال�صتع���داد العلمي واملهني 
واالط���الع امل�صتم���ر، والقراءة الواعية، والقدرة على حل امل�صاكل الت���ي تعيق العملية التعليمية 
والتعلمي���ة والتعامل مع تقنيات التعلي���م وطرائق التدري�ص وو�صائله املختلفة، والتوا�صل الفعال 

مع جميع امل�صتهدفني من اخلدمة يف املجال الرتبوي والتعليمي )الع�صريي، 1433ه�: 36(.

خام�صًا: مهار�ت �لت�صال
وتع���د مه���ارة االت�صال من املهارات القيادية يف العملي���ة التعليمية والتي مبوجبها القائد 
الرتب���وي اأو معلم امل���ادة يقوم بنق���ل املو�صوعات واالأف���كار واملعلومات والتعليم���ات على �صكل 
ر�صائ���ل مكتوبة اأو مق���روءة بحيث ي�صاحبها تعبريات الوجه ولغ���ة اجل�صم عرب و�صيلة ات�صال 
فعال���ة. وتت�صم بالدقة وال�صهول���ة وال�صيطرة واالقت�صاد فيما يبذله م���ن جهد". وهذه املهارة 
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ترتكز على ثالثة عنا�صر هي: اللغة، واالإتقان، وال�صرعة )م�صطفى واآخرون، 2010: 37(.

�صاد�صًا: �ملهار�ت �لتقنية
تع���رف امله���ارة التقني���ة باأنه���ا القدرة عل���ى التعام���ل مع منظوم���ة متكاملة م���ن االأجهزة 
والربجميات واالإجراءات والعمليات التي ت�صتخدم لال�صتفادة من  ال�صبكات واأنظمة االت�صاالت 
احلديثة )عثمان، 1423ه�: 2(. و التعامل بكفاءة ومهارة عالية مع التقنيات احلديثة يف جمال 

القيادة الرتبوية يعمل على حتقيق االآتي:
1- �صرعة اإجناز االأعمال االإدارية والرتبوية.

2- التخل�ص من االأمناط االإدارية اجلامدة والتحول اإىل اأمناط اإدارية مرنة وفعالة.
3- امل�صاركة يف املعلومات واخلربات.

4- اال�صتفادة من التقنية بو�صع املعلومات على ال�صبكة لتمكني االآخرين من االطالع عليها.
5- تخفي�ص التكاليف وحت�صني االت�صال داخل املوؤ�ص�صة والعامل املحيط بها.

6- تقدم و�صائل متنوعة من طرائق التدري�ص. )عمر، 1997: 144(.
ومما �صب���ق يت�صح للباحث اأن الدورات التدريبية ومنه���ا دورات الدبلوم الرتبوي للمعلمني 
ومديري املدار�ص تعترب �صرورة ع�صرية ملحة يف بناء �صخ�صية املعلم الذاتية وتعزيز قدراته و 
بناء مهاراته القيادية و البحثية و التقنية و التوا�صل الفعال مع طالبه من جهة و زمالئه واملجتمع 
املحلي من جهة اأخرى ، و على االإدارات التعليمية اأن حتر�ص كل احلر�ص على التحاق من�صوبيها 
الغ���ري موؤهلني تربويًا مبثل ه���ذه الدورات خا�ص���ة دورات الدبلومات الرتبوي���ة املتوفرة يف كافة 

جامعات اململكة.

�لدر��صات �ل�صابقة
درا�صة العمري )1433ه�(: وعنوانها »درجة مالئمة برنامج الدبلوم الرتبوي بكلية الرتبية   
بجامعة اأم القرى الحتياجات الدار�صات« والتي هدفت اإىل معرفة درجة توقع املهام املنتظرة 
من الدرا�صة يف الدبلوم الرتبوي، وكذلك معرفة توقع ممار�صة مفردات عينة الدرا�صة لل�صمات 
ال�صخ�صية للدار�صات يف الدبلوم الرتبوي وقد ا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي 
وقد مت تطبيق الدرا�صة على جميع دار�صات الدبلوم الرتبوي، وعددهن )125( دار�صة وبعد 
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التطبيق مت احل�صول على )104( ا�صتبانة �صاحلة للتحليل االإح�صائي وبعد حتليل بياناتها مت 
التو�صل للنتائج التالية:

- اأن جميع املهارات املنتظرة من الدرا�صة يف الدبلوم الرتبوي متوفرة بدرجة كبرية.
- اأن هن���اك درجة توفر كب���رية ملمار�صة اأفراد العينة لل�صم���ات ال�صخ�صية للدار�صات يف 

الدبلوم الرتبوي
- اأن هن���اك درج���ة توفر كب���رية للمهارات الت���ي يك�صبها الدبلوم الرتب���وي للدار�صات يف 

الدبلوم الرتبوي.
درا�س���ة امل�ساع���د )2010( بعن���وان: "درجة تواف���ر املهارات القيادية ل���دى �صاغلي املراكز 
االإ�صرافية يف البادية ال�صمالي���ة يف االأردن" والتي هدفت اإىل التعرف على درجة توافر املهارات 
القيادي���ة لدى �صاغلي املراك���ز االإ�صرافية يف البادية ال�صمالية، وتكونت عينة الدرا�صة من جميع 
امل�صرفني وامل�صرفات واملديرين واملديرات التابعني ملديريتي البادية ال�صمالية ال�صرقية العربية، 
وعددهم 332 وقد ا�صتخدم الباحث اأداة اال�صتبانة وكانت اأهم النتائج: اأن درجة توافر املهارات 

القيادية لدى �صاغلي املراكز االإ�صرافية يف البادية ال�صمالية مرتفعة.
درا�سة اأروين، واآخرون: )Erwin et al., 2010( وعنوانها "مقارنة مهارات مديري املدار�ص 
القيادية يف مدار�ص املدن وال�صواحي واالأرياف على ح�صب م�صتويات اأداء الطالب يف كل منها" 
وهدفت اإىل مقارنة املهارات القيادية ملديري مدار�ص املدن وال�صواحي واالأرياف الذين على راأ�ص 
العمل ملعرفة اإىل اأي مدى تتفاوت خرباتهم بناء على اأداء الطالب الذين بني اأيديه، وبلغت عينة 
الدرا�ص���ة 784 مدير مدر�ص���ة ابتدائية ومتو�صطة وثانوية منه���م 248 من مدار�ص املدن و277 

من مدار�ص �صواحي املدن و259 من مدار�ص االأرياف وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية:
- اأهمي���ة املهارات االأربعة )القيادية، واالأ�صا�صية، وجمع املعلومات، والروؤية التنظيمية( يف 

قيادة املدار�ص.
- غياب مهارات حتليل امل�صكلة وت�صميم املناهج والقيا�ص والتقومي عن املديرين.

- اأظهر مديري املدار�ص التي يرتفع فيها م�صتوى اأداء الطالب مهارات اأكرث مما يدل على وجود 
عالقة بني م�صتوى اأداء طالب املدر�صة الواحدة وعدد املهارات القيادية لدى مدير هذه املدر�صة.
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درا�صة اأفا�صاري، واآخرون )Afshari et al., 2010( وعنوانها "ا�صتخدام احلا�صب االآيل من 
قبل مديري املدار�ص الثانوية" وهدفت الدرا�صة اإىل النتائج االآتية:

- اإن ت�صورات مديري املدار�ص مل�صتوى ا�صتخدامهم للحا�صب االآيل كانت بن�صبة معتدلة.
- اإن مدي���ري املدار����ص االإيراني���ة بحاج���ة اإىل تدريب���ات وا�صعة وفعالة لرف���ع كفاءتهم يف 

ا�صتخدام احلا�صب االآيل ودمج التكنولوجية يف مدار�صهم.
درا�س���ة الغامدي )1430ه����(: وعنوانها "دور م�ص���ريف االإدارة املدر�صية يف تنمية مهارات 
وكيل املدر�صة من وجهة نظر م�صريف االإدارة املدر�صية مبدينة الريا�ص" وهدفت اإىل معرفة الدور 
ال���ذي يوؤديه م�صرف االإدارة املدر�صية يف تنمية مهارات وكيل املدر�صة باالإ�صافة اإىل معرفة اأبرز 
املعوقات التي حتد من دور م�صرف االإدارة املدر�صية يف القيام بذلك الدور وبلغت عينة الدرا�صة 

14 م�صرفًا وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية:
- اأن م�ص���ريف االإدارة املدر�صي���ة ي���وؤدون اأدوارهم بتنمي���ة مهارات وكي���ل املدر�صة الفنية 

بدرجة مرتفعة.
- اأن اأك���رث امله���ارات التي يقوم م�صرفو االإدارة املدر�صية بتنميته���ا لدى وكيل املدر�صة هي: 
االإ�صراف عل���ى االأن�صطة املدر�صية، اأ�صاليب تنفيذ اللوائح واالأنظمة، متابعة �صلوكيات الطالب، 

ك�صب ثقة العاملني، مراعاة احتياج املعلمني.
درا�س���ة اأب���و زعي���رت )1430ه����(: وعنوانه���ا "درج���ة ممار�صة مدي���ري املدار����ص الثانوية 
مبحافظات غزة للمه���ارات القيادية و�صبل تطويرها" وهدفت اإىل التعرف على درجة ممار�صة 
مدي���ري املدار�ص الثانوية يف حمافظات غزة للمه���ارات القيادية وحتديد �صبل تطويرها وبلغت 

عينة الدرا�صة 832 معلمًا ومعلمة وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية:
- اأن ممار�صة مديري املدار�ص الثانوية للمهارات الذاتية كانت بدرجة كبرية.

- اأن ممار�صة مديري املدار�ص الثانوية للمهارات االإن�صانية كانت بدرجة كبرية.
- اأن ممار�صة مديري املدار�ص الثانوية للمهارات الفكرية كانت بدرجة كبرية.

- اأن ممار�صة مديري املدار�ص الثانوية للمهارات الفنية كانت بدرجة كبرية.
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درا�صة احلارثي )2008(: بعنوان »درجة ممار�صة مديري مراكز االإ�صراف الرتبوي   
اإىل  الدرا�صة  وهدفت  لديهم«  الرتبويني  وامل�صرفني  نظرهم  وجهة  من  القيادية  للمهارات 
التعرف على درجة ممار�صة مديري مراكز االإ�صراف الرتبوي للمهارات القيادية من وجهة 
اإ�صراف  نظره، وامل�صرفني الرتبويني لديهم وقد تكونت عينة الدرا�صة من 100 مدير مركز 
تربوي و450 م�صرفًا تربويًا وقد ا�صتخدم الباحث اأداة اال�صتبانة جلمع بيانات الدرا�صة كما 
ا�صتخدم املنهج الو�صفي التحليلي وكانت اأهم نتائج الدرا�صة: وجود درجة عالية من ممار�صة 
مديري مراكز االإ�صراف الرتبوي للمهارات القيادية وكانت درجة ممار�صة املهارات الذاتية 
واالإن�صانية والفنية واالإدارية عالية واأكدت على اأن مديري مراكز االإ�صراف الرتبوي يتخذون 

القرارات مب�صاركة العاملني بدرجة عالية.
درا�سة حممد )2007(: بعنوان "م�صتوى املهارات االإدارية للقيادات الرتبوية يف حمافظتي 
ع���دن وال�صالع" والتي هدفت اإىل التعرف على م�صتوى امله���ارات االإدارية للقيادات الرتبوية يف 
حمافظت���ي عدن وال�صال���ع يف اجلمهورية اليمنية، وق���د ا�صتخدم الباحث املنه���ج الو�صفي كما 
ا�صتخدم اال�صتبانة كاأداة جلمع بيانات الدرا�صة، والتي طبقت على عينة ع�صوائية مكونة من 281 

قائدًا تربويًا وكان من اأبرز نتائج الدرا�صة:
- احتل جمال املهارات االإدارية واملالية املرتبة االأوىل، وجمال مهارات العالقات االإن�صانية 

املرتبة الثانية وجمال املهارات املرتبة الثالثة وجمال املهارات االإدراكية املرتبة الرابعة.
درا�صة الغام���دي )2007( بعنوان "املهارات القيادية ملديري املدار�ص الثانوية يف مدينة 
تع���ز كما يت�صورها اأع�صاء الهيئة التعليمية "والتي هدفت اإىل التعرف على املهارات القيادية 
الالزم���ة ملدي���ري املدار�ص الثانوي���ة وامله���ارات القيادية ال�صائ���دة لديهم حالي���ًا، اإ�صافة اإىل 
امله���ارات القيادية التي يحتاجون للتدري���ب عليها وا�صتخدمت الطريقة الع�صوائية الطبقية يف 
اختي���ار عينة البحث من املعلمني واملعلمات والبالغ عدده���ا )283( وبعد التطبيق مت التو�صل 

اإىل عدد من النتائج من اأبرزها:

- اأن املهارات القيادية الالزمة ملديري وملديرات املدار�ص الثانوية يف مدينة تعز والتي احتلت 
املرتبة االأوىل هي املهارات الذاتية وتليها من حيث االأهمية املهارات االإن�صانية، ثم املهارات الفنية.

- اأن امله���ارات القيادية ال�صائدة لدى مديري ومديرات املدار�ص الثانوية يف مدينة تعز هي 
املهارات الفنية، تليها املهارات الذاتية، ثم املهارات االإن�صانية.
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درا�س���ة العم���ري )2007(بعنوان "امله���ارات القيادية الالزمة مل�ص���ريف اللغة االإجنليزية 
وم�صت���وى ممار�صته���ا يف املدار�ص الثانوي���ة يف مدينة جدة باململكة العربي���ة ال�صعودية" وهدفت 
الدرا�ص���ة اإىل التع���رف عل���ى املهارات القيادي���ة الالزمة الت���ي ينبغي اأن ميتلكه���ا م�صرفو اللغة 
االإجنليزية واأتبعت الدرا�صة املنهج الو�صفي وكان جمتمع الدرا�صة هم م�صرفو اللغة االإجنليزية 
يف املدار�ص الثانوية يف مدينة جدة البالغ عددهم )20( م�صرفًا وم�صرفة وقد تو�صل الباحث اإىل 

عدد من النتائج من اأبرزها:

- بالن�صبة للمجال ال�صخ�صي تبني اأن هناك ثالث مهارات ميار�صها امل�صرفون بدرجة عالية 
جدًا بينما بقية املهارات متار�ص بدرجة عالية.

- بالن�صب���ة للمجال القيادي تبني اأن هناك ثالث مهارات ميار�صها امل�صرفون بدرجة عالية 
جدًا بينما بقية املهارات ميار�صونها بدرجة عالية.

- بالن�صب���ة للمجال االإن�صاين تبني اأن هناك �صبع مهارات ميار�صها امل�صرفون بدرجة عالية 
جدًا بينما بقية املهارات ميار�صونها بدرجة عالية.

درا�س���ة احل�سيب���ي )2007( بعنوان: "الكفاءات القيادية ل���دى مديري االإ�صراف الرتبوي 
يف اململكة العربية ال�صعودية"، وهدفت الدرا�صة اإىل حتديد الكفايات القيادية ال�صرورية ملديري 
االإ�صراف الرتبوي يف اململكة العربية ال�صعودية، والتعرف على درجة اأهمية توفرها لديهم ودرجة 
ممار�صته���م لها من وجهة نظر م�صريف االإدارة املدر�صية ومدي���ري االإ�صراف الرتبوي اأنف�صهم ، 
وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�صمى امل�صحي التحليلي، كما ا�صتخدم اال�صتبانة كاأداة جلمع 
املعلوم���ات من اأف���راد جمتمع الدرا�صة البالغ 479 فردًا، واملكون م���ن مديري االإ�صراف الرتبوي 

وم�صريف االإدارة املدر�صية وكانت اأبرز نتائج الدرا�صة ما يلي:

- جميع اأفراد جمتمع الدرا�صة يرون اأهمية توفر الكفايات القيادية لدى مديري االإ�صراف 
الرتبوي بدرجة مهمة جدًا.

- يوجد فروق دالة اإح�صائيًا بني اأفراد جمتمع الدرا�صة تبعًا ملتغري �صنوات اخلربة يف العمل 
احلايل يف حتديد درجة اأهمية توفر الكفايات القيادية لدى مديري االإ�صراف الرتبوي.
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درا�سة �سيار )1427ه�(  وعنوانها "م�صتوى ممار�صة مديري ومديرات املدار�ص االبتدائية 
مله���ارات العالق���ات االإن�صانية يف مملك���ة البحرين واأ�صالي���ب ت�صميتها"، وته���دف اإىل معرفة 
م�صتوى ممار�صة مديري ومديرات املدار�ص االبتدائية ملهارات العالقات االإن�صانية يف مملكة 
البحري���ن م���ن وجهة نظر املديري���ن وامل�صاعدين واملعلم���ني واأ�صاليب ت�صميته���ا، وبلغت عينة 
الدرا�ص���ة 403 فردًا منهم 17 مدير م�صاع���د و530 مديره م�صاعده، 840 معلم، و249 معلمة 

وتو�صلت الدرا�صة اإىل:

- ميار����ص مديرو ومديري���ات املدار�ص االبتدائي���ة يف مملكة البحرين مه���ارات العالقات 
االإن�صانية بدرجة متو�صطة تبعًا لراأي املديرين امل�صاعدين وبدرجة عالية تبعًا لراأي املعلمني.

- اإن جم���ال العالق���ات االإن�صانية االأكرث ممار�صة هو جمال اإث���ارة الدافعية الأفراد املجتمع 
املدر�صي.

- اإن جم���ال العالق���ات االإن�صاني���ة ال���ذي احتل املرتب���ة الرابعة واالأخرية ه���و جمال العمل 
اجلماعي الأفراد املجتمع املدر�صي.

درا�ص���ة ال�صريحة )2006( وعنوانها »تقييم احلاجات االإداري���ة والفنية ملديري املدار�ص 
الثانوي���ة يف دول���ة الكويت من وجهة نظ���ر املديري���ن اأنف�صهم«، وته���دف اإىل تقييم احلاجات 
االإداري���ة والفنية ملديري املدار����ص الثانوية احلكومية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين 

اأنف�صهم، وبلغت عينة الدرا�صة 111 مديرًا، ومديرة وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج االآتية:
- اإن مديري املدار�ص يخططون اللتحاق املعلمني بالدورات التدريبية لرفع كفاءتهم املهنية 

بدرجة قليلة.
- اإن مديري املدار�ص يقيمون عالقات اإن�صانية مع املعلمني بدرجة كبرية.

- ي�صجع مديرو املدار�ص املعلمني على اإجراء البحوث والدرا�صات والتجارب لتح�صني العملية 
الرتبوية بدرجة متو�صطة.

- يح���ث مديرو املدار�ص املعلمني على ا�صتخ���دام التكنولوجيا والو�صائل التعليمية  احلديثة 
بدرجة قليلة.

درا�ص���ة ري�ص���ارد )Richter، 2006( بعنوان “العالقة بني مه���ارات القيادة االإدارية ودعم 
ال�صل���وك االإيجاب���ي يف املدار����ص” والت���ي هدف���ت اإىل ت�صنيف امله���ارات القيادي���ة الرئي�صية 
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املرتبط���ة بالبيئات املدر�صية الن�صطة اجتماعيًا، وكذلك فح�ص العالقة بني املهارات القيادية 
وحت�صني م�صتوى الر�صا املهني للموظفني وقد ا�صتخدم الباحث اأداة اال�صتبانة جلمع البيانات 

ووزعت على 725 فردًا يف والية مي�صوري االأمريكية وكانت اأبرز نتائج الدرا�صة:
- اأن املديرين والهيئة التدري�صية قدروا اأهمية املهارات بدرجة عالية.

- امل�صتجيب���ون يف الهيئ���ة التدري�صي���ة يف الدعم املدر�صي لل�صلوك االإيجاب���ي اأبدوا معدالت 
اإح�صائية اأعظم من الر�صا الوظيفي من اأولئك الذين يعملون يف املدار�ص التي ال تدعم ال�صلوك 

االإيجابي.
درا�صة )Foley, 2005( بعنوان »املهارات القيادية للطالب يف ال�صنة االأوىل« والتي هدفت 
اإىل اختب���ار مهارات القيادة املكت�صبة قبل دخ���ول الكلية لطالب ال�صنة االأوىل، وكذلك اختبار 
االختالف���ات يف الع���رق واجلن�ص حول مهارات القيادة، وتكونت عين���ة الدرا�صة من 550 فردًا 

من ت�صنيفات جن�صية وعرقية متنوعة من طالب ال�صنة االأوىل وكانت اأبرز النتائج:
اأن متو�صط امل�صرتكني يف البحث �صجل م�صتوى عاليًا يف مهارة القيادة ومل توجد اختالفات 

بني امل�صرتكني تبعًا للعرق بينما وجدت اختالفات بني امل�صرتكني باختالف اجلن�ص.
درا�صة �صابني )Chapin, 2001( وعنوانها »حتليل برنامج تدريب القيادة الرتبوية الفعالة« 
وهدفت اإىل حتليل اأثر برنامج القيادات االإدارية لتح�صني االإمكانيات القيادية ملديري املدار�ص 

االبتدائية، وبلغت عينة الدرا�صة 15 مدر�صة، وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية:
- اأن تدريب مديري املدار�ص اأدى اإىل حت�صن يف عملية االت�صال بينهم والعاملني يف املدر�صة.

- اأن تدريب مديري املدار�ص اأدى اإىل حت�صن لديهم يف اإعداد اخلطط الدرا�صية.
- اأن الربنامج عزز من النواحي القيادية لدى مديري املدار�ص.

درا�س���ة دراي����س )Daresh, 2001( وعنوانها »مزايا وعيوب عمليات االإ�صالح االإداري لدى 
مدي���ري املدار�ص الربيطانية والتوجه نحو روؤى جديدة للقيادة الرتبوية«، وتهدف اإىل التعرف 
عل���ى الدور االأمثل ملديري املدار�ص الربيطانية، وكيفية اال�صتغ���الل االأمثل للبيئة املدر�صية يف 
�صوء االإمكان���ات املادية املتاحة، وبلغت عينة الدرا�صة 86 مدي���رًا ومديرة، وتو�صلت الدرا�صة 

اإىل النتائج االآتية:
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اإن مديري املدار�ص يتعاونون مع املجتمع املحلي.
درا�صة )Johson, 2001( بعنوان »اإجراءات اإدارية« والتي هدفت اإىل حتديد اأثر الربنامج 
اجلدي���د يف التدري���ب بغر����ص تطوير ال�صل���وك القي���ادي للمديري���ن والذي ي�صه���م يف توجيه 
ممار�صاته���م االإدارية على نحو اأف�ص���ل، وقد ا�صتخدم الباحث املنه���ج الو�صفي التحليلي وقد 
وزع الباحث ا�صتبانة على 232 مديرًا  من مديري املدار�ص االبتدائية يف الواليات املتحدة وكانت 
اأهم النتائج: وجود اأثر للتدريب يف تزويد املديرين مبهارات �صلوكية قيادية منا�صبة يف اأ�صاليب 

التعليم والتعلم مع الطلبة وو�صائل توجيههم واإر�صادهم.
�لتعقيب على �لدر��صات �ل�صابقة

ركزت الدرا�صات ال�صابقة �صواء من ناحية مبا�صرة اأو غري مبا�صرة على مو�صوع املهارات   
القيادية الرتبوية مثلها مثل الدرا�صة احلالية واإن كانت الدرا�صة احلالية تفردت باعتبارها اأول 
درا�صة تركز على اإملام طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام( باملهارات القيادية الرتبوية، 
وقد ت�صابهت الدرا�صات ال�صابقة مع الدرا�صة يف الكثري من االأوجه من اأبرزها اعتمادها على 
احلارثي  درا�صة  وكذلك  )1433ه�(  العمري  م  درا�صة  مثل  مثلها  التحليلي  الو�صفي  املنهج 
)2008( ودرا�صة )Johson, 2001( بينما اعتمدت درا�صات اأخرى على املنهج الو�صفي فقط 
مع  احلالية  الدرا�صة  ت�صابهت  كما   )2007( حممد  ودرا�صة   )2007( العمري  درا�صة  مثل 
الدرا�صات ال�صابقة يف اعتمادها على اال�صتبانة كاأداة جلمع بيانات الدرا�صة وب�صرف النظر 
عن اأوجه الت�صابه واالختالف بني الدرا�صة احلالية والدرا�صات ال�صابقة فقد حققت الدرا�صة 
احلالية العديد من الفوائد للباحث حيث ا�صتفاد منها يف تنظيم حمتويات درا�صته واختيار 
املنهج املنا�صب لدرا�صته وكذلك يف بناء اأداة درا�صته كما ا�صتفاد منها يف دعم ومناق�صة نتائج 

درا�صته من خالل مقارنة ما تو�صل اإليه من نتائج مع نتائج الدرا�صات ال�صابقة.
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منهجية �لدر��صة و�إجر�ء�تها
منهج �لدر��صة

اتب���ع الباحث املنه���ج الو�صفي التحليل���ي ملنا�صبته لطبيع���ة الدرا�ص���ة واأهدافها، واملنهج 
الو�صف���ي التحليل���ي ال يتوقف عل���ى و�صف الظاهرة فقط ب���ل يتعدى ذل���ك اإىل حتليل اأ�صباب 

الظاهرة ومعرفة اأ�صبابها.

جمتمع وعينة �لدر��صة
يتكون جمتمع الدرا�صة من جميع طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �صقراء 
والبال���غ عددهم )334( طالب وطالب���ة منهم )47( اأناث و)287( ذك���ور خالل فرتة اإجراء 
الدرا�صة خالل الف�صل الدرا�صي الثاين من العام الدرا�صي 1434/1433ه�. ون�صبة ملحدودية 
جمتمع الدرا�صة فقد اتبع الباحث اأ�صلوب احل�صر ال�صامل من خالل تطبيق اأداة درا�صته على 
جميع اأفراد جمتمع الدرا�صة وبعد التطبيق امليداين مت احل�صول على )286( ا�صتبانة �صاحلة 

للتطبيق امليداين منها )246( ا�صتبانة خا�صة بالطالب و)40( ا�صتبانة خا�صة بالطالبات.
و�صف �أفر�د عينة �لدر��صة 

جدول رقم )1(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��صة وفق متغري �جلن�س

�لن�صبة�لتكر�ر�جلن�س
86.0%246ذكر
14.0%40اأنثي

100%286املجموع
يت�ص���ح م���ن اجلدول رق���م )1( اأن )246( م���ن اأفراد عين���ة الدرا�صة ميثلون م���ا ن�صبته 
86.0% م���ن اإجم���ايل اأفراد عينة الدرا�صة ذكور وهم الفئة االأكرث م���ن اأفراد الدرا�صة، بينما 

)40( منهم ميثلون ما ن�صبته 14.0 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة اإناث.
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جدول رقم )2(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��صة وفق متغري �لعمل �حلايل

�لن�صبة�لتكر�ر�لعمل �حلايل  
60.8%174معلم

25.9%74ال اأعمل
1.4%4م�صرف تربوي

7.3%21طالب
1.0%3تطبيق ميداين
0.7%2مدير مدر�صة
0.3%1اأمني م�صادر

0.7%2اإداري
0.7%2ع�صكري

1.0%3وكيل
100%286املجموع

يت�ص���ح م���ن اجلدول رقم )2( اأن )174( من اأفراد عين���ة الدرا�صة ميثلون ما ن�صبته   
60.8% م���ن اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة معلمني وهم الفئة االأكرث من اأفراد الدرا�صة، بينما 
)74( منه���م ميثل���ون ما ن�صبت���ه 25.9% من اإجمايل اأف���راد عينة الدرا�ص���ة ال يعملون ، بينما 
)21( منه���م ميثل���ون م���ا ن�صبته 7.3% من اإجمايل اأف���راد عينة الدرا�صة ط���الب، بينما )4( 
منه���م ميثلون ما ن�صبته 1.4% من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة م�صرفني تربويني، بينما )3( 
منه���م ميثلون ما ن�صبته 1.0% من اإجمايل اأفراد عين���ة الدرا�صة وكالء، و )2( منهم ميثالن 
م���ا ن�صبته 0.7% من اإجم���ايل اأفراد عينة الدرا�صة مديري مدار����ص، و )2( منهم ميثالن ما 
ن�صبته 0.7% من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة اإداريان ، و )2( منهم ميثالن ما ن�صبته %0.7 
م���ن اإجم���ايل اأفراد عينة الدرا�صة ع�صكريان ، و )1( منهم ميثل ما ن�صبته 0.3% من اإجمايل 

اأفراد عينة الدرا�صة اأمني م�صادر.
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جدول رقم )3(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��صة وفق متغري �خلربة يف جمال �لعمل

�لن�صبة�لتكر�ر�خلربة يف جمال �لعمل  
20772.4من 0 -  5 �صنوات

3211.2من 5 – 10 �صنوات
258.7من 10 – 15 �صنوات

227.7من 15 �صنة فاأكرث
100%286املجموع

يت�ص���ح م���ن اجلدول رق���م )3( اأن )207( م���ن اأفراد عين���ة الدرا�صة ميثلون م���ا ن�صبته 
72.4% م���ن اإجمايل اأف���راد عينة الدرا�صة خربتهم من 0 -  5 �صن���وات وهم الفئة االأكرث من 
اأفراد الدرا�صة، بينما )32( منهم ميثلون ما ن�صبته 11.2% من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة 
خربته���م م���ن 5 – 10 �صنوات ، مقابل )25( منهم ميثلون ما ن�صبته 8.7% من اإجمايل اأفراد 
عين���ة الدرا�ص���ة خربته���م من 10 – 15 �صن���وات ، و )22( منهم ميثلون م���ا ن�صبته 7.7% من 

اإجمايل اأفراد عينة الدرا�صة خربتهم من 15 �صنة فاأكرث .

اأداة الدرا�صة :	 
االأطر 	  باال�صتفادة من  الدرا�صة ومت ت�صميمها  بيانات  كاأداة جلمع  مت اعتماد اال�صتبانة 

النظرية والدرا�صات ال�صابقة يف ذات املجال ومت التحقق من �صالحية اال�صتبانة للتطبيق 
امليداين من خالل اخلطوات التالية:

�صدق اأداة الدرا�صة:	 
 ال�صدق الظاهري لالأداة :	 

على  عر�صها  مت  لقيا�صه  و�صعت  ما  قيا�ص  يف  الدرا�صة  اأداة  �صدق  مدى  على  للتعرف 
حمكم   )10( عددهم  وبلغ  باجلامعات  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  من  املحكمني  من  جمموعة 
)ملحق رقم 1( ، ويف �صوء اآرائهم قام الباحث باإعداد اأداة هذه الدرا�صة ب�صورتها النهائية.

– �صدق االت�صاق الداخلي لالأداة :
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بعد التاأكد من ال�صدق الظاهري الأداة الدرا�صة مت تطبيقها ميدانيًا وعلى بيانات العينة 
مت ح�صاب معامل االرتباط بري�صون ملعرفة ال�صدق الداخلي لال�صتبانة حيث مت ح�صاب معامل 
االرتب���اط بني درجة كل عبارة من عبارات اال�صتبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه 

العبارة كما تو�صح ذلك اجلداول التالية.

�جلدول رقم )4(
معامالت �رتباط بري�صون لعبار�ت �ملحور �لأول بالدرجة �لكلية للمحور

معامل �لرتباط رقم �لعبارة
معامل �لرتباط رقم �لعبارةباملحور

باملحور
1**0.6716**0.506
2**0.7117**0.568
3**0.6718**0.640
4**0.6799**0.742
5**0.65710**0.755

** دال عند م�صتوى الداللة 0.01 % فاأقل
�جلدول رقم )5(

معامالت �رتباط بري�صون لعبار�ت �ملحور �لثاين بالدرجة �لكلية للمحور

معامل �لرتباط رقم �لعبارة
معامل �لرتباط رقم �لعبارةباملحور

باملحور
1**0.5878**0.486
2**0.5529**0.474
3**0.59810**0.558
4**0.56511**0.539
5**0.61613**0.613
6**0.50814**0.647
7**0.48615**0.489

** دال عند م�صتوى الداللة 0.01 % فاأقل
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�جلدول رقم )6(
معامالت �رتباط بري�صون لعبار�ت �ملحور �لثالث بالدرجة �لكلية للمحور

معامل �لرتباط رقم �لعبارة
باملحور

معامل �لرتباط رقم �لعبارة
باملحور

1**0.4527**0.761
2**0.6638**0.721
3**0.7089**0.780
4**0.72011**0.649
5**0.75812**0.661
6**0.699--

** دال عند م�صتوى الداللة 0.01%  فاأقل
�جلدول رقم )7(

معامالت �رتباط بري�صون لعبار�ت �ملحور �لر�بع بالدرجة �لكلية للمحور

معامل �لرتباط رقم �لعبارة
معامل �لرتباط رقم �لعبارةباملحور

باملحور
1**0.6486**0.762
2**0.6577**0.683
3**0.5198**0.737
4**0.7099**0.645
5**0.720--

يت�صح من اجلداول )4 – 7( اأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حماورها 
موجبة ودالة اإح�صائيًا عند م�صتوي الداللة )0.01%( فاأقل  مما يدل على �صدق ات�صاق هذه 

العبارات و�صالحيتها للتطبيق امليداين.
ثبات �أد�ة �لدر��صة  

لقيا����ص مدى ثبات اأداة الدرا�صة )اال�صتبان���ة( ا�صتخدم الباحث )معادلة األفا كرونباخ( 
))Cronbach Alpha )α(  للتاأك���د م���ن ثب���ات اأداة الدرا�صة، واجلدول رقم )8( يو�ص���ح معامالت ثبات اأداة 

الدرا�صة.  
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جدول رقم )8(
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أد�ة �لدر��صة

عدد حماور �ل�صتبانة
ثبات �ملحور�لعبار�ت

100.8559املهارات القيادية ال�صخ�صية
140.8166املهارات القيادية الرتبوية
110.8830مهارات التعامل مع التقنية

90.8416مهارات االت�صال
440.9307معامل الثبات العام

يت�ص���ح م���ن اجلدول رقم )8( اأن معام���ل الثبات ملحاور الدرا�صة ع���ايل حيث بلغ معامل 
الثب���ات الع���ام )0.9307( وهذا يدل على اأن اال�صتبانة تتمت���ع بدرجة عالية من الثبات ميكن 

االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�صة )ملحق رقم 2(.
�أ�صاليب �ملعاجلة �لإح�صائية

لتحقيق اأهداف الدرا�صة وحتليل البيانات التي مت جتميعها، فقد مت ا�صتخدام العديد من 
 Statistical االأ�صالي���ب االإح�صائية املنا�صبة با�صتخدام احلزم االإح�صائي���ة للعلوم االجتماعية

.)SPSS( والتي يرمز لها اخت�صارًا بالرمز  Package for Social Sciences

وذل���ك بع���د اأن مت ترمي���ز واإدخ���ال البيانات اإىل احلا�ص���ب االآيل، ولتحدي���د طول خاليا 
املقيا����ص اخلما�ص���ي  )احل���دود الدنيا والعلي���ا( امل�صتخدم يف حم���اور الدرا�ص���ة ، مت ح�صاب 
امل���دى)5-1=4(، ثم تق�صيمه على عدد خالي���ا املقيا�ص للح�صول على طول اخللية ال�صحيح 
اأي)5/4= 0.80(  بع���د ذل���ك مت اإ�صاف���ة ه���ذه القيم���ة اإىل اأقل قيمة يف املقيا����ص )اأو بداية 
املقيا����ص وهي الواحد ال�صحيح( وذلك لتحديد احلد االأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�صبح طول 

اخلاليا كما ياأتي :
- من 1 اإىل 1.80 ميثل )غري موافق اإطالقًا( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.
- من 1.81 اإىل 2.60 ميثل )غري موافق( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.
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- من 2.61 اإىل 3.40 ميثل )غري متاأكد( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.
- من 3.41 اإىل 4.20 ميثل )موافق( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.

- من 4.21 اإىل 5.00 ميثل )موافق جدًا( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.

وبعد ذلك مت ح�صاب املقايي�ص االإح�صائية التالية :

التكرارات والن�صب املئوية للتعرف على اخل�صائ�ص ال�صخ�صية والوظيفية الأفراد عينة الدرا�صة ( 1
وحتديد ا�صتجابات اأفرادها جتاه عبارات املحاور الرئي�صة التي تت�صمنها اأداة الدرا�صة.

اأو ( 2 ارتفاع  مدى  ملعرفة  وذلك   Weighted Mean )املرجح(  املوزون  احل�صابي  املتو�صط 
انخفا�ص ا�صتجابات اأفراد الدرا�صة على كل عبارة من عبارات متغريات الدرا�صة االأ�صا�صية، 

مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�صب اأعلى متو�صط ح�صابي موزون. 
اأفراد ( 3 ا�صتجابات  انخفا�ص  اأو  ارتفاع  مدى  ملعرفة  وذلك   Mean احل�صابي  املتو�صط 

يفيد يف  باأنه  العلم  مع  العبارات(،  متو�صطات  الرئي�صة )متو�صط  املحاور  الدرا�صة عن 
ترتيب املحاور ح�صب اأعلى متو�صط ح�صابي.

انحراف ( 4 مدى  على  للتعرف   Standard Deviation املعياري  االنحراف  ا�صتخدام  مت 
من  حمور  ولكل  الدرا�صة،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدرا�صة  اأفراد  ا�صتجابات 
املحاور الرئي�صة عن متو�صطها احل�صابي. ويالحظ اأن االنحراف املعياري يو�صح الت�صتت 
يف ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�صة، اإىل جانب 
املحاور الرئي�صة، فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت اال�صتجابات وانخف�ص ت�صتتها 

بني املقيا�ص.
للتعرف ( 5  )Independent Sample T-test( امل�صتقلة  للعينات  )ت(  اختبار  ا�صتخدام  مت 

على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�صائية بني الطالب والطالبات.
حتليل نتائج �لدر��صة وتف�صريها

�ل�صــوؤ�ل �لأول:- ما مدى �إملام طالب وطالبات �لدبلوم �لعام �لرتبوي بجامعة �صــقر�ء 
باملهار�ت �لقيادية �ل�صخ�صية ؟

للتع���رف على مدى اإملام ط���الب الدورات التدريبية )الدبلوم الع���ام الرتبوي( باملهارات 
القيادية ال�صخ�صية مت ح�صاب التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية واالنحرافات 
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املعياري���ة والرت���ب ال�صتجاب���ات اأفراد عين���ة الدرا�صة على عب���ارات حمور م���دى اإملام طالب 
ال���دورات التدريبي���ة )الدبل���وم العام( بامله���ارات القيادي���ة ال�صخ�صية وج���اءت النتائج كما 

يو�صحها اجلدول التايل:

جدول رقم )9(
��صتجابات �أفر�د عينة �لدر��صة على عبار�ت حمور مدى �إملام طالب وطالبات )�لدبلوم �لعام 

�لرتبوي( باملهار�ت �لقيادية �ل�صخ�صية مرتبة تنازليًا ح�صب متو�صطات �ملو�فقة

�لعبارةم
درجة �ملو�فقة�لتكر�ر

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري �لن�صبة 

%
مو�فق 

غري مو�فقجد�
متاأكد

غري 
مو�فق

غري مو�فق 
�إطالقا

1
اأ�صتطيع تكوين عالقات 

اإيجابية مع روؤ�صائي 
وزمالئي بالعمل

-17987191ك
4.550.6341

%62.630.46.60.3-

2
اأتعامل مبرونة مع 

زمالئي يف الدرا�صة 
والعمل

2-1739219ك
4.550.6342

%60.532.26.6-0.7

اأ�صتطيع اأن اأقوم 3
بعملي بكفاءة عالية

-148119181ك
4.450.6293

%51.741.66.30.3-

اأقدر اآراء فريق العمل 4
الذي اأعمل معه

-152109196ك
4.420.7104

%53.138.16.62.1-

5
اأنظر اإىل االأمور 

مبو�صوعية تامة دون 
حتيز

1231362142ك
4.310.7285

%43.047.67.31.40.7
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�لعبارةم
درجة �ملو�فقة�لتكر�ر

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري �لن�صبة 

%
مو�فق 

غري مو�فقجد�
متاأكد

غري 
مو�فق

غري مو�فق 
�إطالقا

6
اأ�صتطيع اأن اأتعامل 

باإيجابية مع الطالب يف 
كافة امل�صتويات التعليمية

1271252932ك
4.300.7506

%44.443.710.11.00.7

اأ�صتطيع اأن اأدير وقتي 7
واأجنز اأعمايل

1111323742ك
4.210.7717

%38.846.212.91.40.7

8
لدي ثقافة عامة 
تتنا�صب مع دوري 

كقيادي تربوي

-105137386ك
4.190.7418

%36.747.913.32.1-

اأ�صتطيع �صبط نف�صي 9
حتت �صغوط العمل

851455132ك
4.080.7599

%29.750.717.81.00.7

لدى القدرة على عمل 10
البحوث العلمية

-841355710ك
4.020.79710

%29.447.219.93.5-

4،310،477املتو�صط العام
م���ن خ���الل النتائج املو�صحة اأعاله يت�ص���ح اأن اأفراد عينة الدرا�ص���ة من طالب الدورات 
التدريبي���ة )الدبلوم العام الرتبوي( موافقون جدًا على اإملامهم باملهارات القيادية ال�صخ�صية 
مبتو�صط )4.31 من 5.00( وهو متو�صط يقع يف الفئة اخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي 
)م���ن 4.21 اإىل 5.00( وه���ي الفئ���ة التي ت�صري اإىل خي���ار »موافق جدا« عل���ى اأداة الدرا�صة 
وتتف���ق هذه النتيجة م���ع نتيجة درا�صة اأبو زعيرت )1430ه�( والت���ي بينت اأن ممار�صة مديري 
املدار����ص الثانوي���ة للمه���ارات الذاتية كانت بدرجة كب���رية كما وتتفق ه���ذه النتيجة مع نتيجة 
درا�ص���ة العم���ري )1433ه�( والت���ي بينت اأن هناك درج���ة توفر كبرية ملمار�ص���ة اأفراد العينة 
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لل�صم���ات ال�صخ�صية للدار�صات يف الدبلوم الرتب���وي وهي ذات نتائج درا�صة العمري )2007( 
والت���ي بينت اأنه بالن�صبة للمجال ال�صخ�صي تب���ني اأن ممار�صة امل�صرفني للمهارات ال�صخ�صية 

ترتاوح بني عالية جدا وعالية. 

ويت�ص���ح من النتائج اأن هناك تفاوتا يف موافقة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات 
التدريبية )الدبلوم العام الرتبوي(  على اإملامهم باملهارات القيادية ال�صخ�صية حيث تراوحت 
متو�صط���ات موافقته���م على مدى اإملامهم بامله���ارات القيادية ال�صخ�صية م���ا بني )4.02 اإىل 
4.55( وه���ي متو�صط���ات تقع يف الفئت���ني الرابعة و اخلام�ص���ة من فئات املقيا����ص اخلما�صي 
واللتان ت�صريان اإىل )موافق / موافق جدا( على اأداة الدرا�صة مما يو�صح التفاوت يف موافقة 
اأف���راد عين���ة الدرا�صة على االإملام بامله���ارات القيادية ال�صخ�صية حيث يت�ص���ح من النتائج اأن 
اأف���راد عينة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام( موافقون جدا على اإملامهم 
ب�صبع���ة م���ن املهارات القيادية ال�صخ�صية اأبرزها تتمث���ل يف العبارات رقم )6 ، 3 ، 1 ، 5 ، 2( 

والتي مت ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا كالتايل:

وزمالئي . 1 روؤ�صائي  مع  اإيجابية  تكوين عالقات  “اأ�صتطيع  وهى  رقم )6(  العبارة  جاءت 
بالعمل”باملرتبة االأوىل من حيث موافق اأفراد عينة الدرا�صة عليها جدا مبتو�صط )4.55 
من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب 
يف  والزمالء  الروؤ�صاء  مع  التعامل  مهارات  تتناول  التي  املحتويات  من  الكثري  تت�صمن 
العمل االأمر الذي يعزز من قدرة طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام( على تكوين 
عالقات اإيجابية مع روؤ�صائهم وزمالئهم بالعمل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�صة اأبو 
زعيرت )1430ه�( والتي بينت اأن ممار�صة مديري املدار�ص الثانوية للمهارات االإن�صانية 

كانت بدرجة كبرية.
جاءت العبارة رقم )3( وهى “اأتعامل مبرونة مع زمالئي يف الدرا�صة والعمل” باملرتبة . 2

الثانية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.55 من 5( 
وكما  للطالب  تقدم  التي  العام(  التدريبية )الدبلوم  الدورات  باأن  النتيجة  وتف�صر هذه 
متت االإ�صارة اإليها �صابقا تركز على مهارات التعامل مع الزمالء يف العمل ولذلك جند 
الدرا�صة  يف  زمالئهم  مع  مبرونة  يتعاملون  العام(  )الدبلوم  التدريبية  الدورات  طالب 
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والعمل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�صة اأبو زعيرت )1430ه�( والتي بينت اأن ممار�صة 
مديري املدار�ص الثانوية للمهارات االإن�صانية كانت بدرجة كبرية.

جاءت العبارة رقم )1( وهى “اأ�صتطيع اأن اأقوم بعملي بكفاءة عالية ” باملرتبة الثالثة من . 3
حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.45 من 5( وتف�صر 
من  حت�صن  للطالب  تقدم  التي  العام(  )الدبلوم  التدريبية  الدورات  باأن  النتيجة  هذه 
مهارات وقدرات الطالب االأمر الذي يعزز من قدرة طالب الدورات التدريبية )الدبلوم 

العام( على القيام بعملهم بكفاءة عالية.
جاءت العبارة رقم )5( وهى “اأقدر اآراء فريق العمل الذي اأعمل معه” باملرتبة الرابعة . 4

 )5 من   4.42( مبتو�صط  جدا  بها  االإملام  على  الدرا�صة  عينة  اأفراد  موافقة  حيث  من 
وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب تعرفهم 
الطالب  يجعل  الذي  االأمر  املرجوة  االأهداف  ودوره يف حتقيق  العمل اجلماعي  باأهمية 

يقدرون اآراء فريق العمل الذي يعملون معه.
باملرتبة . 5 اإىل االأمور مبو�صوعية تامة دون حتيز”  “اأنظر  العبارة رقم )2( وهى  جاءت 

اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.31  اخلام�صة من حيث موافقة 
من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب 
جتعلهم يركزون على اأهداف العمل وكيفية حتقيقها كما تعزز من مرونتهم يف التعامل مع 
م�صكالت العمل وزمالء العمل االأمر الذي يجعل الطالب ينظرون اإىل االأمور مبو�صوعية 

تامة دون حتيز.
كم���ا يت�صح من النتائج اأن اأفراد عينة الدرا�صة من ط���الب الدورات التدريبية )الدبلوم 
الع���ام( موافقون على اإملامهم بثالثة من املهارات القيادية ال�صخ�صية تتمثل يف العبارات رقم 
)8 ، 4 ، 7( والت���ي مت ترتيبه���ا تنازلي���ًا ح�ص���ب موافقة اأف���راد عينة الدرا�صة عل���ى االإملام بها 

كالتايل:

تربوي” . 1 كقيادي  دوري  مع  تتنا�صب  عامة  ثقافة  “لدي  وهى   )8( رقم  العبارة  جاءت 
اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها مبتو�صط )4.19  باملرتبة االأوىل من حيث موافقة 
من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب 
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تت�صمن الكثري من املعلومات حول مو�صوعات القيادة الرتبوية االأمر الذي يجعل الطالب 
ميتلكون ثقافة عامة تتنا�صب مع دورهم كقادة تربويني.

باملرتبة . 2 العمل”  �صغوط  حتت  نف�صي  �صبط  “اأ�صتطيع  وهى   )4( رقم  العبارة  جاءت 
اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها مبتو�صط )4.08 من 5(  الثانية من حيث موافقة 
وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب تعزز من 
اأنف�صهم حتت  مهارات الطالب وقدراتهم االأمر الذي يجعل الطالب ي�صتطيعون �صبط 

�صغوط العمل.
جاءت العبارة رقم )7( وهى “لدى القدرة على عمل البحوث العلمية” باملرتبة الثالثة . 3

اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها مبتو�صط )4.02 من 5( وتف�صر  من حيث موافقة 
هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب تت�صمن الكثري 
من املحتويات التي تتعلق مبهارات اإجراء البحث العلمي مما يعزز من مهارات الطالب 
وقدراتهم يف هذا اجلانب ، وهذه النتيجة تتفق مع درا�صة ال�صريحة )2006( اأن مديري 

املدار�ص ي�صجعون املعلمني على اإجراء البحوث و الدرا�صات لتح�صني العملية الرتبوية.

�ل�صــوؤ�ل �لثــاين:- مــا مــدى �إملام طــالب وطالبــات �لدبلــوم �لعــام �لرتبوي 
باملهار�ت �لقيادية �لرتبوية ؟

للتع���رف على مدى اإملام ط���الب الدورات التدريبي���ة )الدبلوم العام( بامله���ارات القيادية 
الرتبوية  ح�صاب التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية والرتب 
ال�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على عبارات حمور مدى اإملام طالب الدورات التدريبية )الدبلوم 

العام( باملهارات القيادية الرتبوية  وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )10(
��صتجابات �أفر�د عينة �لدر��صة على عبار�ت حمور مدى �إملام �لطالب بجامعة 
�صقر�ء وطالبات �لدبلوم �لعام �لرتبوي باملهار�ت �لقيادية �لرتبوية  مرتبة 

تنازليًا ح�صب متو�صطات �ملو�فقة

�لعبـــــــارةم
درجة �ملو�فقة�لتكر�ر

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري �لن�صبة 

%
مو�فق 

غري مو�فقجد�
متاأكد

غري 
مو�فق

غري مو�فق 
�إطالقا

1
التدريب اأثناء اخلدمة 
عامل مهم لرفع كفاءة 

العاملني باملدر�سة
-21460102ك

4.700.5691 %74.821.03.50.7-

2
التوجيه والإر�ساد الطالبي 
م�سوؤولية جماعية )للمدير 
– الوكيل – املر�سد – املعل(

21168412ك
4.700.5882 %73.823.81.40.30.7

3
املدير الناجح هو الذي 

يحقق اأهداف العمل 
ورغبات العاملني

21163912ك
4.680.6223 %73.822.03.10.30.7

4
الن�ساط املدر�سي ي�ساعد 
يف بناء �سخ�سية الطالب 
)القيادية – العلمية – 

النف�سية- املهنية(

179861713ك
4.530.7194 %62.630.15.90.31.0

اأ�سجع العمل من خالل 5
روح الفريق الواحد

4.520.5785--16111312ك %56.339.54.2--

6
اإن تفوي�س ال�سالحيات 

من �سمات الإدارة 
الرتبوية الناجحة

-16495234ك
4.470.7046 %57.333.28.01.4-

7
اأ�ستطيع اأن اأعرف 

�سالحياتي واأمار�سها 
ب�سكل جيد

4.440.6127-143129122ك %50.045.14.20.7-

8
عند التخطيط اأراعي 

الإمكانات الب�سرية 
واملادية املتوفرة

1441202011ك
4.420.6698 %50.342.07.00.30.3

نتائج التقومي تفيد يف 9
تطوير العملية الرتبوية

1587742634.330.8779ك %55.226.914.72.11.0

10
تطوير اخلطط واملناهج 

الدرا�سية يحقق متطلبات 
�سوق العمل

1419330166ك
4.210.98410 %49.332.510.55.62.1

11
اأ�ستطيع اأن اأعالج 

امل�سكالت الرتبوية التي 
تواجهني باإ�سلوب علمي

-81147571ك
4.080.70211 %28.351.419.90.3-

اأ�ستطيع اأن اأتخذ القرار 12
املنا�سب يف الوقت املنا�سب

3.980.71312-64156615ك %22.454.521.31.7-

يجب اأخذ راأي الطالب يف 13
خمتلف املواقف التعليمية

101106393643.921.05713ك %35.337.113.612.61.4

لدي اإملام بلوائح ونظام 14
التعليم العام

63123762043.770.91814ك %22.043.026.67.01.4
4.340.409املتو�سط العام
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م���ن خالل النتائ���ج املو�صحة اأعاله يت�ص���ح اأن اأفراد عين���ة الدرا�صة من ط���الب الدورات 
التدريبي���ة )الدبل���وم العام( موافقون جدا عل���ى اإملامهم باملهارات القيادي���ة الرتبوية مبتو�صط 
)4.34 من 5.00( وهو متو�صط يقع يف الفئة اخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي )من 4.21 
اإىل 5.00( وهي الفئة التي ت�صري اإىل خيار »موافق جدا« على اأداة الدرا�صة وتتفق هذه النتيجة 
م���ع نتيجة درا�صة الغامدي )1430ه�( والتي بينت اأن م�ص���ريف االإدارة املدر�صية يوؤدون اأدوارهم 
بتنمي���ة مهارات وكيل املدر�صة االإدارية بدرجة مرتفعة وهي ذات نتائج درا�صة العمري )2007( 
والتي بينت اأنه بالن�صبة للمجال القيادي تبني اأن ممار�صة امل�صرفني للمهارات ال�صخ�صية ترتاوح 
بني عالية جدا وعالية وتتفق هذه النتائج كذلك مع نتيجة درا�صة احلارثي )2008( والتي بينت 
وجود درجة عالية من ممار�صة مديري مراكز االإ�صراف الرتبوي للمهارات القيادية وكانت درجة 
ممار�ص���ة املهارات الذاتي���ة واالإن�صانية والفني���ة واالإدارية عالية واأكدت عل���ى اأن مديري مراكز 
االإ�صراف الرتبوي يتخذون القرارات مب�صاركة العاملني بدرجة عالية كما اأكدت على اأن مديري 
مراك���ز االإ�صراف الرتبوي يحر�صون على تنمية التوا�صل االجتماعي بدرجة متو�صطة وهي ذات 
نتيج���ة درا�صة )johson,2001( والت���ي بينت وجود اأثر للتدريب يف تزوي���د املديرين مبهارات 
�صلوكية قيادي���ة منا�صبة يف اأ�صاليب التعليم والتعلم مع الط���الب وو�صائل توجيههم واإر�صادهم. 
ويت�صح من النتائج اأن هناك تفاوتا يف موافقة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية 
)الدبل���وم العام( على اإملامهم بامله���ارات القيادية الرتبوية حيث تراوحت متو�صطات موافقتهم 
عل���ى اإملامه���م باملهارات القيادي���ة الرتبوية  ما ب���ني )3.77 اإىل 4.70( وهي متو�صطات تقع يف 
الفئت���ني الرابعة و اخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي واللتان ت�ص���ريان اإىل )موافق / موافق 
جدا( على اأداة الدرا�صة مما يو�صح التفاوت يف موافقة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات 
التدريبية )الدبلوم العام( على مدى اإملامهم باملهارات القيادية الرتبوية  حيث يت�صح من النتائج 
اأن اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام( موافقون جدا على اإملامهم 
بع�صرة من املهارات القيادية الرتبوية  اأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )8، 15، 9، 14، 5( والتي مت 

ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا كالتايل:
ج���اءت العبارة رق���م )8( وهى “التدريب اأثن���اء اخلدمة عامل مهم لرف���ع كفاءة العاملني . 1

باملدر�صة”  باملرتبة االأوىل من حيث موافق اأفراد عينة الدرا�صة عليها جدا مبتو�صط )4.70 
م���ن 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن التدريب اأثناء اخلدمة يتناول املهارات العملية التي تتعلق 

مبهام العمل الفعلية مما يجعله عامال مهما لرفع كفاءة العاملني باملدر�صة .
ج���اءت العبارة رق���م )15( وهى “التوجيه واالإر�صاد الطالب���ي م�صوؤولية جماعية )للمدير – . 2

الوكيل – املر�صد – املعلم(” باملرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام 
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بها جدا مبتو�صط )4.70 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن التوجيه واالإر�صاد الطالبي بحاجة 
لتعاون اجلميع لتفعيله مما يجعله م�صوؤولية جماعية )للمدير – الوكيل – املر�صد – املعلم(.

جاءت العبارة رقم )9( وهى“ املدير الناجح هو الذي يحقق اأهداف العمل ورغبات العاملني”  . 3
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.68 من 
5( وتف�صر هذه النتيجة باأن اأهداف العمل ال ميكن حتقيقها مبعزل عن رغبات العاملني خا�صة 
واأن العاملني هم االأدوات املنفذة لتحقيق هذه االأهداف ولذلك جند اأن املدير الناجح هو الذي 
يحق���ق اأهداف العمل ورغبات العاملني، وهذه النتيجة تتفق مع درا�صة ال�صريحة )2006( اأن 

مديري املدار�ص يقيمون عالقات اإن�صانية مع املعلمني بدرجة كبرية.
جاءت العبارة رقم )14( وهى “الن�صاط املدر�صي ي�صاعد يف بناء �صخ�صية الطالب )القيادية . 4

– العلمية – النف�صية- املهنية(” باملرتبة الرابعة من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على 
االإملام بها جدا مبتو�صط )4.53 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الن�صاط املدر�صي يت�صمن 
الكث���ري من االأن�صطة التي ت�صهم يف تدريب الطالب يف جماالت ال�صخ�صية املختلفة خا�صة 
واأن بناء �صخ�صية الطالب االإيجابية ميثل الهدف الرئي�ص لهذه االأن�صطة مما يجعل الن�صاط 

املدر�صي ي�صاعد يف بناء �صخ�صية الطالب )القيادية – العلمية – النف�صية- املهنية(.
جاءت العبارة رقم )5( وهى“اأ�صجع العمل من خالل روح الفريق الواحد” باملرتبة اخلام�صة . 5

من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.52 من 5( وتف�صر 
هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( كما متت االإ�صارة اإليه تت�صمن الكثري 
م���ن املحتويات التي تعرف باأهمية التع���اون والعمل اجلماعي مما يجعل الطالب امللتحقني 

بهذه الدورات التدريبية ي�صجعون العمل من خالل روح الفريق الواحد.
 كم���ا يت�صح من النتائج اأن اأفراد عين���ة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبلوم 
الع���ام( موافقون على اإملامهم باأربعة من املهارات القيادي���ة الرتبوية  تتمثل يف العبارات رقم 
)2 ، 4 ، 10 ، 3( والت���ي مت ترتيبه���ا تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها 

كالتايل:
ج���اءت العبارة رق���م )2( وه���ى “اأ�صتطيع اأن اأعال���ج امل�صكالت الرتبوي���ة التي تواجهني . 1

باأ�صل���وب علم���ي ” باملرتبة االأوىل من حي���ث موافق اأفراد عينة الدرا�ص���ة عليها مبتو�صط 
)4.08 م���ن 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن ال���دورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم 
للطالب تتناول حمتويات مهارات حل امل�صكالت مما يعزز من قدرة الطالب على معاجلة 
امل�ص���كالت الرتبوي���ة التي تواجههم باأ�صل���وب علمي وتتفق هذه النتيج���ة مع نتيجة درا�صة 
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اأب���و زعيرت )1430ه�( والت���ي بينت اأن مديري املدار�ص الثانوية ي�صاعدون املعلمني يف حل 
امل�صكالت التي تواجههم بدرجة كبرية.

ج���اءت العبارة رقم )4( وه���ى “اأ�صتطيع اأن اأتخذ القرار املنا�ص���ب يف الوقت املنا�صب ” . 2
باملرتب���ة الثاني���ة من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة عل���ى االإملام بها مبتو�صط )3.98 
م���ن 5( وتف�صر ه���ذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب 
ترك���ز عل���ى مهارات اتخاذ القرار باعتبارها من امله���ارات االأ�صا�صية مما يعزز من قدرة 

الطالب على اتخاذ القرار املنا�صب يف الوقت املنا�صب.
ج���اءت العبارة رقم )10( وهى “يجب اأخذ راأي الطالب يف خمتلف املواقف التعليمية ” . 3

باملرتب���ة الثالثة م���ن حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة عل���ى االإملام بها مبتو�صط )3.92 
م���ن 5( وتف�صر ه���ذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب 
تنم���ي لدى الط���الب روح االنفتاح مم���ا يعزز من مي���ل الطالب الأخذ ال���راأي يف خمتلف 
املواق���ف التعليمية وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�صة اأبو زعيرت )1430ه�( والتي بينت 
اأن مديري املدار�ص الثانوية ي�صجعون املعلمني على اأبداء اآرائهم بدرجة كبرية وتتفق هذه 
النتائ���ج كذلك مع نتيجة درا�ص���ة احلارثي )2008( والتي اأكدت عل���ى اأن مديري مراكز 

االإ�صراف الرتبوي يتخذون القرارات مب�صاركة العاملني بدرجة عالية.
ج���اءت العبارة رقم )3( وهى “لدي اإملام بلوائح ونظ���ام التعليم العام” باملرتبة الرابعة . 4

م���ن حيث موافقة اأفراد عين���ة الدرا�صة على االإملام بها مبتو�ص���ط )3.77 من 5( وتف�صر 
هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية )الدبلوم العام( التي تقدم للطالب تت�صمن معلومات 
كافية عن لوائح ونظام التعليم العامم مما يعزز من اإملام الطالب بها وتتفق هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�صة الغامدي )1430ه�( والتي بينت اأن من اأكرث املهارات التي يقوم م�صرفو 

االإدارة املدر�صية بتنميتها لدى وكيل املدر�صة اأ�صاليب تنفيذ اللوائح واالأنظمة.
�ل�صوؤ�ل �لثالث :- ما مدى �إملام طالب وطالبات �لدبلوم �لعام �لرتبوي بجامعة �صقر�ء 

مبهار�ت �لتعامل مع �لتقنية ؟
للتع���رف على مدى اإملام ط���الب الدورات التدريبية )الدبلوم الع���ام( مبهارات التعامل مع 
التقني���ة مت ح�ص���اب التك���رارات والن�صب املئوية واملتو�صط���ات احل�صابية واالنحراف���ات املعيارية 
والرتب ال�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على عبارات حمور مدى اإملام طالب الدورات التدريبية 

)الدبلوم العام( مبهارات التعامل مع التقنية وجاءت النتائج كالتايل:
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جدول رقم )11(
��صتجابات �أفر�د عينة �لدر��صة على عبار�ت حمور مدى �إملام طالب وطالبات �لدبلوم 

�لعام �لرتبوي مبهار�ت �لتعامل مع �لتقنية مرتبة تنازليًا ح�صب متو�صطات �ملو�فقة

�لعبـــــــــــــــــــارةم
درجة �ملو�فقة�لتكر�ر   

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري �لن�صبة 

%
مو�فق 

غري مو�فقجد�
متاأكد

غري 
مو�فق

غري مو�فق 
�إطالقا

اإن ا�صتخدام و�صائل التقنية يف العمل 1
يوفر الكثري من الوقت واجلهد

4.730.5121--217609ك %75.921.03.1--

يجب تدريب اأع�صاء هيئة 2
التدري�ص علي التقنيات احلديثة

2215210124.710.6182ك %77.318.23.50.30.7

يجب ا�صتخدام التقنيات احلديثة 3
يف و�صائل التدري�ص

4.650.6353-20859163ك %72.720.65.61.0-

العمل على اإيجاد قاعدة بيانات 4
عن املدر�صة

4.630.5944--1987117ك %69.224.85.9--

االإ�صراف على �صيانة االأجهزة 5
االإلكرتونية وتطويرها

2016021314.600.7035ك %70.321.07.31.00.3

6
على مدير املدر�صة ال�صعي لتطوير 
النظام االإداري والتعليمي باأحدث 

التقنيات
183947114.600.5956ك %64.032.92.40.30.3

7
يجب �صياغة النظم االإدارية 
والربامج الدرا�صية لتواكب 

املتغريات التقنية
1848515114.570.6437ك %64.329.75.20.30.3

8
ا�صتخدام التقنيات احلديثة يف 
االأعمال االإدارية ي�صهل عملية 

اتخاذ القرار
1926921314.570.7068ك %67.124.17.31.00.3

تفعيل املناهج االإلكرتونية خلدمة 9
الطالب

4.510.6849-17489194ك %60.831.16.61.4-

و�صائل التوا�صل االإلكرتوين فعالة 10
للتوا�صل مع العاملني باملدر�صة

1798120514.510.73410ك %62.628.37.01.70.3
لدي القدرة على التعامل مع 11

التقنيات املختلفة
11213135714.210.77611ك %39.245.812.22.40.3

4.570.447املتو�صط العام
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م���ن خ���الل النتائج املو�صحة اأعاله يت�ص���ح اأن اأفراد عينة الدرا�ص���ة من طالب الدورات 
التدريبي���ة )الدبلوم العام( موافقون جدا عل���ى اإملامهم مبهارات التعامل مع التقنية مبتو�صط 
)4.57 م���ن 5.00( وهو متو�ص���ط يقع يف الفئة اخلام�صة من فئ���ات املقيا�ص اخلما�صي )من 
4.21 اإىل 5.00( وهي الفئة التي ت�صري اإىل خيار »موافق جدا« على اأداة الدرا�صة وتتفق هذه 
النتيج���ة مع نتيجة درا�صة الغامدي )1430ه�( والتي بينت اأن م�صريف االإدارة املدر�صية يوؤدون 

اأدوارهم بتنمية مهارات وكيل املدر�صة االإدارية بدرجة مرتفعة. 

ويت�صح من النتائج اأن هناك جتان�ص يف موافقة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات 
التدريبية )الدبلوم العام( على اإملامهم مبهارات التعامل مع التقنية حيث تراوحت متو�صطات 
موافقته���م عل���ى اإملامه���م مبه���ارات التعام���ل مع التقني���ة م���ا ب���ني )4.21 اإىل 4.73( وهي 
متو�صطات تقع يف الفئة اخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي والتي ت�صري اإىل )موافق جدا( 
عل���ى اأداة الدرا�صة مما يو�صح التجان�ص يف موافق���ة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات 
التدريبي���ة )الدبلوم العام( على م���دى اإملامهم مبهارات التعامل م���ع التقنية حيث يت�صح من 
النتائ���ج اأن اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام( موافقون جدا 
على اإملامهم باإحدى ع�صرة من مهارات التعامل مع التقنية اأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )8 
، 4 ، 5 ، 9 ، 12( والت���ي مت ترتيبه���ا تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها 

جدا كالتايل:

ج���اءت العب���ارة رقم )8( وهى “اإن ا�صتخ���دام و�صائل التقنية يف العم���ل يوفر الكثري من . 1
الوقت واجلهد” باملرتبة االأوىل من حيث موافق اأفراد عينة الدرا�صة عليها جدا مبتو�صط 
)4.73 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن ا�صتخدام و�صائل التقنية يف العمل يتيح اال�صتفادة 
م���ن مميزاته���ا يف ال�صرعة والدقة مما يوف���ر الكثري من الوقت واجله���د ، وهذه النتيجة 
تختلف عن ما تو�صلت اإليه درا�صة ال�صريحة )2006( اأن مديري املدار�ص يحثون املعلمني 

على ا�صتخدام التكنولوجيا والو�صائل التعليمية احلديثة بدرجة قليلة .
جاءت العبارة رقم )4( وهى “يجب تدريب اأع�صاء هيئة التدري�ص على التقنيات احلديثة” . 2

باملرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.71 
م���ن 5( وتف�صر هذه النتيجة ب���اأن اأع�صاء هيئة التدري�ص بحاجة لال�صتفادة من اإمكانيات 
و�صائ���ل التقنية يف تطوي���ر اأدائهم التدري�صي ، وهذه النتيجة تختل���ف عن ما تو�صلت اإليه 
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درا�ص���ة )Afshri et al., 2010( اأن ن�صب���ة ت�صورات مدي���ري املدار�ص مل�صتوى ا�صتخدامهم 
للحا�صب االآيل كانت بن�صبة معتدلة.

ج���اءت العب���ارة رقم )5( وهى “يجب ا�صتخدام التقنيات احلديث���ة يف و�صائل التدري�ص  ” . 3
باملرتب���ة الثالث���ة م���ن حيث موافقة اأف���راد عينة الدرا�ص���ة على االإملام بها ج���دا مبتو�صط 
)4.65 م���ن 5( وتف�ص���ر هذه النتيجة باأن هناك حاجة لتفعيل و�صائل التدري�ص من خالل 
اال�صتف���ادة من التقنيات احلديثة وال �صك اأن تعامل الطالب مع و�صائل التقنية من خالل 
ال���دورات التدريبي���ة يزيد من معرفتهم باأهمي���ة ا�صتخدام التقني���ات احلديثة يف و�صائل 

التدري�ص.
ج���اءت العب���ارة رقم )9( وهى “العمل على اإيجاد قاع���دة بيانات عن املدر�صة” باملرتبة . 4

الرابع���ة من حيث موافق���ة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.63 من 
5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تت�صمن حمتويات 
تتعل���ق باالأر�صفة االإلكرتوني���ة واأهميتها يف تنظيم العمل مما يزيد م���ن معرفتهم باأهمية 

العمل على اإيجاد قاعدة بيانات عن املدر�صة.
ج���اءت العبارة رقم )12( وهى“االإ�صراف عل���ى �صيانة االأجهزة االإلكرتونية وتطويرها” . 5

باملرتب���ة اخلام�صة من حيث موافق���ة اأفراد عينة الدرا�صة على االإمل���ام بها جدا مبتو�صط 
)4.60 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تعزز 

من معرفتهم باأهمية االأجهزة االإلكرتونية وكيفية �صيانتها وتطويرها.
�ل�صــوؤ�ل �لر�بــع:- مــا مدى �إملــام وطالبــات �لدبلــوم �لعام �لرتبــوي بجامعة �صــقر�ء 

مبهار�ت �لت�صال ؟
للتع���رف على مدى اإملام ط���الب الدورات التدريبية )الدبلوم الع���ام( مبهارات االت�صال 
مت ح�ص���اب التكرارات والن�ص���ب املئوية واملتو�صطات احل�صابي���ة واالنحرافات املعيارية والرتب 
ال�صتجاب���ات اأفراد عين���ة الدرا�صة على عبارات حم���ور مدى اإملام طالب ال���دورات التدريبية 

)الدبلوم العام( مبهارات االت�صال وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )12(
��صتجابات �أفر�د عينة �لدر��صة على عبار�ت حمور مدى �إملام طالب وطالبات �لدبلوم 

�لعام �لرتبوي مبهار�ت �لت�صال مرتبة تنازليًا ح�صب متو�صطات �ملو�فقة

�لعبــــــارةم
درجة �ملو�فقة�لتكر�ر   

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�لرتبة�ملعياري �لن�صبة 

%
مو�فق 

غري مو�فقجد�
متاأكد

غري 
مو�فق

غري مو�فق 
�إطالقا

1
فتح قنوات االت�صال املختلفة 
مع اأولياء االأمور ي�صاهم يف 

حتقيق اأهداف املدر�صة
219521122ك

4.690.6461
%76.618.23.80.70.7

2
عند كتابة التقرير يجب اأن 
تكون املعلومات والبيانات 

مت�صل�صلة ومنظمة
1-1947813ك

4.620.6082
%67.827.34.5-0.3

مهارة االإن�صات تعترب و�صيلة 3
فعالة من و�صائل احلوار

1947415214.600.6563ك %67.825.95.20.70.3

اأ�صتطيع التحدث اأمام 4
الطالب دون خجل

1799510114.570.6154ك %62.633.23.50.30.3

5
من املهارات ال�صخ�صية 

يف االت�صال اإ�صراك 
امل�صتمع يف احلديث

188722411ك
4.560.6925

%65.725.28.40.30.3

6
يعد االت�صال ال�صخ�صي 
املبا�صر مع االآخرين من 
اأ�صرع الو�صائل لتحقيق 

اأهداف العمل

1-16910214ك
4.530.6256

%59.135.74.9-0.3

7
تعترب التقارير الرتبوية 

من الو�صائط الهامة لنقل 
املعلومات اإىل االإدارة العليا

158982622ك
4.430.7447

%55.234.39.10.70.7

اأ�صتطيع التعبري عما يف 8
نف�صي بكل �صهولة

1439442614.300.8218ك %50.032.914.72.10.3

لدي اإملام كاف بكيفية 9
كتابة التقارير الرتبوية

79109861023.880.8779ك %27.638.130.13.50.7
4.470.468املتو�صط العام
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م���ن خ���الل النتائج املو�صحة اأعاله يت�ص���ح اأن اأفراد عينة الدرا�ص���ة من طالب الدورات 
التدريبي���ة )الدبلوم الع���ام( موافقون جدا على اإملامهم مبه���ارات االت�صال مبتو�صط )4.47 
م���ن 5.00( وهو متو�صط يقع يف الفئة اخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي )من 4.21 اإىل 
5.00( وه���ي الفئة التي ت�صري اإىل خيار »موافق ج���دا« على اأداة الدرا�صة وتتفق هذه النتيجة 
م���ع نتيجة درا�صة  العم���ري )1433ه�( والتي بينت اأن جميع امله���ام املنتظرة من الدرا�صة يف 
الدبل���وم الرتب���وي متوفرة بدرجة كب���رية كما تتفق مع نتيج���ة درا�صة �صاب���ني )2001( والتي 
بين���ت اأن تدري���ب مدي���ري املدار�ص اأدى اإىل حت�ص���ن يف عملية االت�صال بينه���م وبني العاملني 
يف املدر�ص���ة. ويت�ص���ح من النتائج اأن هناك تفاوتا يف موافق���ة اأفراد عينة الدرا�صة من طالب 
الدورات التدريبية )الدبلوم العام( على اإملامهم مبهارات االت�صال حيث تراوحت متو�صطات 
موافقته���م على اإملامهم مبهارات االت�صال ما بني )3.88 اإىل 4.69( وهي متو�صطات تقع يف 
الفئت���ني الرابعة واخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي واللتان ت�صريان اإىل )موافق / موافق 
ج���دا( عل���ى اأداة الدرا�صة مما يو�ص���ح التفاوت يف موافق���ة اأفراد عين���ة الدرا�صة من طالب 
ال���دورات التدريبية )الدبلوم العام(  على اإملامهم مبهارات االت�صال حيث يت�صح من النتائج 
اأن اأف���راد عين���ة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبل���وم العام(  موافقون جدا على 
اإملامه���م بثماني���ة من مهارات االت�صال اأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )9، 8، 4، 1، 6( والتي 

مت ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا كالتايل:

ج���اءت العب���ارة رقم )9( وهى “فتح قن���وات االت�صال املختلفة مع اأولي���اء االأمور ي�صاهم . 1
يف حتقي���ق اأهداف املدر�صة”  باملرتبة االأوىل من حيث موافق اأفراد عينة الدرا�صة عليها 
ج���دا مبتو�صط )4.69 من 5( وتف�صر ه���ذه النتيجة باأن ال���دورات التدريبية التي يلتحق 
بها الطالب تعزز من معرفتهم باأهمية التوا�صل مع اأولياء االأمور لتفعيل دورهم الرتبوي 
والتعليم���ي مما يزيد من معرفتهم باأهمية فتح قنوات االت�صال املختلفة مع اأولياء االأمور 
واملجتم���ع اخلارج���ي وهذا ي�صاه���م يف حتقيق اأه���داف املدر�صة ، وهذه تتف���ق مع درا�صة 

داري�ص )Daresh,2001( اأن مديري املدار�ص يتعاونون مع املجتمع املحلي.
ج���اءت العب���ارة رقم )8( وهى “عند كتاب���ة التقرير يجب اأن تك���ون املعلومات والبيانات . 2

مت�صل�صل���ة ومنظم���ة” باملرتبة الثانية م���ن حيث موافقة اأفراد عين���ة الدرا�صة على االإملام 
بها جدا مبتو�صط )4.62 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية التي يلتحق 
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به���ا الطالب تت�صمن حمتويات تتعلق بكتاب���ة التقارير مما يزيد من معرفتهم باأهمية اأن 
تكون املعلومات والبيانات مت�صل�صلة ومنظمة عند كتابة التقارير.

ج���اءت العبارة رقم )4( وهى “مهارة االإن�صات تعت���رب و�صيلة فعالة من و�صائل احلوار” . 3
باملرتب���ة الثالث���ة م���ن حيث موافقة اأف���راد عينة الدرا�ص���ة على االإملام بها ج���دا مبتو�صط 
)4.60 م���ن 5( وتف�ص���ر ه���ذه النتيجة باأن ال���دورات التدريبية التي يلتح���ق بها الطالب 
تت�صم���ن حمتويات تتعلق مبه���ارات احلوار مما يزيد من معرفتهم ب���اأن مهارة االإن�صات 

تعترب و�صيلة فعالة من و�صائل احلوار.
ج���اءت العب���ارة رقم )1( وه���ى “اأ�صتطيع التح���دث اأمام الطالب دون خج���ل” باملرتبة . 4

الرابع���ة من حيث موافق���ة اأفراد عينة الدرا�صة على االإملام بها جدا مبتو�صط )4.57 من 
5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تت�صمن حمتويات 
تتعل���ق مبهارات االإلق���اء مما يزيد من ق���درة املتدربني على التحدث اأم���ام الطالب دون 
خج���ل ، وهذه النتيجة تتفق مع درا�ص���ة الغامدي )2007( باأن املهارات الذاتية تعترب من 

املهارات القيادية ال�صائدة.
ج���اءت العبارة رقم )6( وهى “من امله���ارات ال�صخ�صية يف االت�صال اإ�صراك امل�صتمع يف . 5

احلدي���ث” باملرتب���ة اخلام�صة م���ن حيث موافق���ة اأفراد عين���ة الدرا�صة عل���ى االإملام بها 
جدا مبتو�صط )4.56 من 5( وتف�صر هذه النتيجة باأن الدورات التدريبية التي يلتحق بها 
الطالب كم���ا متت االإ�صارة اإليه �صابقا تت�صمن حمتوي���ات تتعلق باأهمية اإ�صراك الطالب 
واالنفت���اح عليهم مم���ا يزيد من قدرة املتدرب���ني على اإ�صراك امل�صتم���ع يف احلديث. كما 
يت�صح من النتائج اأن اأفراد عينة الدرا�صة من طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام(  
موافق���ون عل���ى اإملامهم بواحدة من مه���ارات االت�صال تتمثل يف العب���ارة رقم )3( وهى« 
ل���دي اإمل���ام كايف بكيفية كتابة التقاري���ر الرتبوية » مبتو�صط )3.88 م���ن 5( وتف�صر هذه 
النتيج���ة باأن ال���دورات التدريبية التي يلتح���ق بها الطالب كما متت االإ�ص���ارة اإليه �صابقا 
تت�صم���ن حمتويات تتعل���ق مبهارات كتابة التقاري���ر مما يزيد من اإمل���ام املتدربني بكيفية 

كتابة التقارير الرتبوية.
�لفروق باختالف متغري �جلن�س :

للتع���رف على م���ا اإذا كان هناك ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية باخت���الف متغري اجلن�ص  
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ا�صتخ���دم الباحث اختب���ار )ت : Independent Sample T-test( ملعرف���ة الفروق بني اإجابات 
اأفراد الدرا�صة وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل. 

�جلدول رقم )13(
نتائج �ختبار “ت : Independent Sample T-test ” لدللة �لفروق بني متو�صطات �أفر�د 

�لدر��صة وفق متغري �جلن�س

�ملتو�صط �لعدد�جلن�س  �ملحور
�حل�صابي

�لنحر�ف 
م�صتوى قيمة ت�ملعياري

�لدللة 
مدى اإملام طالب الدورات التدريبية 
)الدبلوم العام( باملهارات القيادية 

ال�صخ�صية

2464.300.481ذكر
0.139-0.889

404.320.457اأنثي

مدى اإملام طالب الدورات التدريبية 
)الدبلوم العام( باملهارات القيادية 

الرتبوية

2464.340.414ذكر
0.367-0.714

404.360.378اأنثي

مدى اإملام طالب الدورات التدريبية 
)الدبلوم العام( باملهارات القيادية 

الرتبوية

2464.540.453ذكر
3.007-**0.004

404.740.371اأنثي

مدى اإملام طالب الدورات التدريبية 
)الدبلوم العام( مبهارات االت�صال

2464.460.487ذكر
0.706-0.481

404.510.321اأنثي

  ** دالة عند م�صتوى 0.01 % فاأقل
يت�ص���ح من خالل النتائ���ج املو�صحة اأعاله ع���دم وجود فروق ذات دالل���ة اإح�صائية عند 
م�صت���وى 0.05 فاأق���ل الطالب والطالبات حول مدى االإملام )بامله���ارات القيادية ال�صخ�صية ، 
بامله���ارات القيادية الرتبوية، مبه���ارات االت�صال(. بينما يت�صح من خ���الل النتائج املو�صحة 
اأع���اله وج���ود فروق ذات داللة اإح�صائي���ة عند م�صتوى 0.01 فاأقل الط���الب والطالبات حول 

مدى االإملام )باملهارات القيادية الرتبوية( ل�صالح الطالبات.
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تو�صيات �لدر��صة
- العمل على كل ما يعزز من اإملام طالب الدورات التدريبية )الدبلوم العام ( باملهارات 

القيادية الرتبوية.
- البح���ث يف العوام���ل التي حتد من اإملام ط���الب الدورات التدريبي���ة ) الدبلوم العام ( 

باملهارات القيادية الرتبوية وو�صع احللول املنا�صبة لها.
- تهيئة البيئة التدريبية املنا�صبة التي حت�صن من اإملام طالب الدورات التدريبية )الدبلوم 

العام( باملهارات القيادية الرتبوية.
- اإقام���ة ور�ص العمل للبح���ث يف كيفية تعزيز اإملام طالب ال���دورات التدريبية ) الدبلوم 

العام ( باملهارات القيادية الرتبوية.
- اإج���راء تقومي دوري ملدى اإملام طالب الدورات التدريبي���ة ) الدبلوم العام ( باملهارات 

القيادية الرتبوية.
- القيام باملزيد من الدرا�صات والبحوث امل�صتقبلية حول �صبل تعزيز اإملام طالب الدورات 

التدريبية )الدبلوم العام ( باملهارات القيادية الرتبوية.
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المالحق

مت حتكيم �ل�صتبانة عن طريق نخبة من �لأ�صاتذة �خلرب�ء و �ملتخ�ص�صني
�مللحق )1(

�ملحور �لأول: �ملهار�ت �لقيادية �ل�صخ�صية

�لعبارةم
تقوميك للعن�صر

مو�فق
غري مو�فق غري مو�فقغري متاأكدمو�فقجًد�

�إطالًقا
اأ�صتطيع اأن اأقوم بعملي بكفاءة عالية.1

اأنظر اإىل االأمور مبو�صوعية تامة دون حتيز.2

اأتعامل مبرونة مع زمالئي يف الدرا�صة والعمل.3

اأ�صتطيع �صبط نف�صي حتت �صغوط العمل.4

اأقدر اآراء فريق العمل الذي اأعمل معه.5

اأ�صتطيع تكوين عالقات اإيجابية مع روؤ�صائي 6
وزمالئي بالعمل.

لدي القدرة على عمل البحوث العلمية.7

لدي ثقافة عامة تتنا�صب مع دوري كقيادي 8
تربوي.

اأ�صتطيع اأن اأدير وقتي واأجنز اأعمايل.9

اأ�صتطيع اأن اأتعامل باإيجابية مع الطالب يف 10
كافة امل�صتويات التعليمية
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�مللحق )2(
�ملحور �لثاين: �ملهار�ت �لقيادية �لرتبوية

�لعبارةم
تقوميك للعن�صر

مو�فق 
غري مو�فقجًد�

متاأكد
غري 

مو�فق
غري 

مو�فق 
�إطالًقا

اأ�صتطيع اأن اأعرف �صالحياتي واأمار�صها ب�صكل جيد.1

الت���ي 2 الرتبوي���ة  امل�ص���كالت  اأعال���ج  اأن  اأ�صتطي���ع 
تواجهني باأ�صلوب علمي. 

لدي اإملام بلوائح ونظام التعليم العامم.3

اأ�صتطيع اأن اتخذ القرار املنا�صب يف الوقت املنا�صب.4

اأ�صجع العمل من خالل روح الفريق الواحد.5

عند التخطيط اأراعي االإمكانات الب�صرية واملادية 6
املتوفرة.

االإدارة 7 �صم���ات  م���ن  ال�صالحي���ات  تفوي����ص  اإن 
الرتبوية الناجحة.

التدري���ب اأثناء اخلدم���ة عامل مهم لرف���ع كفاءة 8
العاملني باملدر�صة.

املدي���ر الناج���ح ه���و الذي يحق���ق اأه���داف العمل 9
ورغبات العامملني.

يج���ب اأخ���ذ راأي الط���الب يف خمتل���ف املواق���ف 10
التعليمية.

تطوير اخلطط واملناهج الدرا�صية يحقق متطلبات 11
�صوق العمل.

نتائج التقومي تفيد يف تطوير العملية الرتبوية.13

الن�صاط املدر�صي ي�صاعد يف بناء �صخ�صية الطالب 14
)القيادية – العلمية – النف�صية – املهنية(

التوجي���ه واالإر�ص���اد الطالب���ي م�صوؤولي���ة جماعية 15
)للمدير – الوكيل – املر�صد – املعل(
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�مللحق )3(
�ملحور �لثالث: مهار�ت �لتعامل مع �لتقنية

�لعبارةم
تقوميك للعن�صر

مو�فق 
غري مو�فقجًد�

متاأكد
غري 

مو�فق
غري 

مو�فق 
�إطالًقا

لدي القدرة على التعامل مع التقنيات املختلفة.1

على مدي���ر املدر�صة ال�صعي لتطوي���ر النظام 2
االإداري والتعليمي باأحدث التقنيات.

و�صائل التوا�صل االإلكرتونية فعالة للتوا�صل مع 3
العاملني باملدر�صة.

يج���ب تدري���ب اأع�ص���اء هيئ���ة التدري����ص مع 4
التقنيات احلديثة.

يجب ا�صتخ���دام التقنيات احلديثة يف و�صائل 5
التدري�ص.

ا�صتخ���دام التقني���ات احلديث���ة يف االأعم���ال 6
االإدارية ي�صهل عملية اتخاذ القرار.

يج���ب �صياغ���ة النظ���م االإداري���ة والربام���ج 7
الدرا�صية لتواكب املتغريات التقنية.

اإن ا�صتخ���دام و�صائل التقني���ة يف العمل يوفر 8
الكثري من الوقت واجلهد. 

العمل على اإيجاد قاعدة بيانات عن املدر�صة.9

تفعيل املناهج االإلكرتونية خلدمة الطالب.11

االإ�ص���راف على �صيانة االأجه���زة االإلكرتونية 12
وتطويرها.
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�مللحق )4(
�ملحور �لر�بع :  مهار�ت �لت�صال

�لعبارةم

تقوميك للعن�صر

مو�فق 
غري مو�فقجًد�

متاأكد
غري 

مو�فق
غري 

مو�فق 
�إطالًقا

اأ�صتطيع التحدث اأمام الطالب دون خجل.1

اأ�صتطيع التعبري عما يف نف�صي بكل �صهولة.2

لدي اإملام كاف بكيفية كتابة التقارير الرتبوية.3

مهارة االإن�ص���ات تعترب و�صيلة فعال���ة من و�صائل 4
احلوار.

يعد االت�صال ال�صخ�صي املبا�صر مع االآخرين من 5
اأ�صرع الو�صائل لتحقيق اأهداف العمل.

م���ن امله���ارات ال�صخ�صي���ة يف االت�ص���ال اإ�صراك 6
امل�صتمع يف احلديث.

تعت���رب التقاري���ر الرتبوية م���ن الو�صائ���ط الهامة 7
لنقل املعلومات اإىل االإدارة العليا.

عن���د كتاب���ة التقري���ر يج���ب اأن تك���ون املعلومات 8
والبيانات مت�صل�صلة ومنظمة.

فت���ح قنوات االت�ص���ال املختلفة م���ع اأولياء االأمور 9
ي�صاهم يف حتقيق اأهداف املدر�صة.





مبد�أ �لنق�س يف �لنحو �لعربي

ريا�س رزق �هلل من�صور �أبوهول
�لأ�صتاذ �مل�صاعد، ق�صم �للغة �لعربية، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�صانية، جامعة طيبة، 

�ملدينة �ملنورة، �ململكة �لعربية �ل�صعودية
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مبداأ النق�ض يف النحو العربي

مبد�أ �لنق�س يف �لنحو �لعربي
ريا�س رزق �هلل من�صور �أبوهول

الأ�ستاذ امل�ساعد، ق�سم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، جامعة طيبة،
 املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�س �لدر��صة
اإن مبداأ النق�ص يعد مبداأ اأ�صولًيا يف النحو العربي، اإذ ا�صتعمله النحاة ب�صكل وا�صح   
وعل���ى نطاق وا�ص���ع، فهو اأداة م���ن اأدوات النقد النح���وي، التي ي�صتعان بها الإ�ص���دار االأحكام 
النحوي���ة ال�صحيحة من جهة،واإبط���ال االآراء و االأحكام املنحرفة اأو ال�صاذة عن �صمت الكالم 

العربي الف�صيح من جهة اأخرى. 

وت���ربز االأهمية الك���ربى لهذا البح���ث يف كونه يتن���اول مو�صوًعا ندر توجي���ه ال�صوء اإليه 
بالتحدي���د، على الرغم من اأهميته الق�صوى، ولق���د مت يف هذا البحث تو�صيح مفهوم النق�ص 
النح���وي بداي���ة، واملوا�صع التي ا�صتعمل فيه���ا النحاة هذا املبداأ،وكيفي���ة توظيفهم له يف تلك 
املوا�صع، و قد خل�ص اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها :اأن اإعمال مفهوم النق�ص اأ�صهم يف 
تقوية احلكم النحوي، وبيان مدى وجاهته ، كما ويعد بوابة لتمحي�ص اآراء النحاة حول بع�ص 

الق�صايا املتعلقة بالل�صان العربي.
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Cassation principle in Arabic Grammar

Riyadh RizqAllah Mansoor Abu Hola
Assistant Professor of Arabic Syntax, Department of Arabic language, College of Literature 

and human sciences, Taybah University, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract

 This research paper is titled “Cassation in Arabic Grammar.” Cassation’s 

significance is clear: it is one of the fundamental principles of Arabic grammar.  

Grammarians use Cassation explicitly and widely, most notably as a method of 

grammatical critiquing; it assists when making judgments about grammaticality, the 

correct usage of language, demonstrating the true quality of the Arabic language,   

and to negate poorly formed and, often misleading,  opinions about the language.  

This research into Cassation is, to the researcher’s knowledge, the first of its kind. 

It intends to identify the concepts behind grammatical Cassation, in what aspects of 

the Arabic language the concepts are deployed, how they are used and to what effect. 

From this research, the paper has concluded that the realization of the Cassation 

concept contributes to the enhancement and strengthening of the grammatical rules 

in the Arabic language, and has led to the reevaluation of some views about the 

Arabic language held by Arabic grammarians.
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�ملقدمـــة
احلم���د هلل ال���ذي جع���ل العربي���ة اأ�ص���رف ل�صان،واأن���زل كتاب���ه املحك���م يف اأ�صاليبه���ا 
احل�صان،وال�ص���الة وال�ص���الم عل���ى اأف�صل الع���رب لهجة،واأ�صدقهم حجة،واأق���وم الدعاة اإىل 
احل���ق حمجة،وعلى اآله االأجماد،و�صحبه الذي���ن فتحوا البالد،ون�صروا لغة التنزيل يف االأغوار 

واالأجناد،وحببوها اإىل االأعجمني حتى ا�صتقامت األ�صنتهم على النطق بال�صاد، اأما بعد:

فق���د �ص���اء اهلل تع���اىل اأن اأقراأ يف كتاب �ص���رح م�صابيح ال�صنة لزين الع���رب)1( وقد لفت 
انتباه���ي قول���ه – اأثناء �صرحه الأحد اأحاديث امل�صطفى �صل���ى اهلل عليه و�صلم – وهذا ي�صمى 
ا عند النحاة،فرحت اأبحث عن هذا اللفظ يف كتب النحاة ؛ الأ�صتبني اإىل اأيِّ �صيء ي�صري.  نق�صً
ومن املعلوم اأنَّ النق�ص يعدُّ من االأمور التي ُيبطل بها علة احلكم يف علم اأ�صول الفقه،وبالتايل 

فهو مبداأ يتعلق باالأحكام ال�صرعية.
وبالعودة اإىل النحو فاإن هذا املبداأ يدخل يف الكثري من جوانبه،اإذ نرى النحاة ي�صتعملونه 
عن���د احلديث عن االآراء النحوية،اأو عن اأ�صول ال���كالم،اأو يف باب االإعمال و االإهمال،ويدخل 
ا يف احلدود النحوية،ومن هنا جاءت اأهمية هذا البحث ؛ اإذ يعد النق�ص مبداأ اأ�صولًيا يف  اأي�صً
النحو العربي،ا�صتعمله النحاة ب�صكل وا�صح وا�صع،فهو اأداة من اأدوات النقد النحوي،بيد اأنني 

ال اأعرف اأحًدا – على حد اطالعي -  تعر�ص له بالدرا�صة.
وعلي���ه فقد جاء هذا البحث ليبنينّ مفهوم النق����ص النحوي بداية،واملوا�صع التي ا�صتعمل 
فيه���ا النحاة ه���ذا املبداأ،وكيفي���ة توظيفهم له يف تل���ك املوا�صع،وبناًء على ذل���ك فقد ق�صمت 
البح���ث اإىل : مقدمة،ومتهيد،واأربعة مباحث،وخامتة،بينت يف املقدمة اأهمية املو�صوع و�صبب 
اختي���اره،و و�صحت يف التمهيد معنى النق�ص لغ���ة وا�صطالًحا،اأما املبحث االأول فحمل عنوان 
ا املبحث  : نق����ص اأ�صول الكالم،وجاء املبحث الثاين يف احلديث ع���ن نق�ص االآراء النحوية،اأمنّ
الثال���ث فتكلمت في���ه عن نق����ص العمل،وختمت املباح���ث بنق�ص احل���دود النحوية،وبينت يف 

اخلامتة اأهم ما و�صلت اإليه يف هذا البحث من نتائج. 
وكان منه���ج البح���ث و�صفي���ًا حتليليًا، اإذ قم���ت بجمع املوا�ص���ع التي تن���اول فيها النحاة 

هو االإمام علي بن عبد اهلل بن اأحمد املري ، هو اأبو املفاخر ، واأبو املعايل ، ال�صهري بزين العرب ، عامل باحلديث واللغة والطب تويف   )1(
�صنة 758 ه� انظر ترجمته يف: )حاجي خليفة، 1941:  380/2(، )البغدادي،1982 : 364/1(، )الزركلي، 2002: 310/4(. 
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النق�ص،ثم قمت بتق�صيمها بح�صب الباب الذي ذكر النق�ص من اأجله،ومن خالل هذا التق�صيم 
حاولت اأن اأبني اآليات ا�صتعمال النحاة لهذا املبداأ. واأود االإ�صارة اأخرًيا اإىل اأنَّني اقت�صرت على 

لفظة )النق�ص( ومادتها اللغوية،دون النظر اإىل اأي مفردة اأخرى غري هذه اللفظة.  
�لنق�س لغة و��صطالًحا

تع���د الداللة اللغوية اأ�صا�ًصا لفهم الداللة اال�صطالحية،وللنق�ص العديد من اال�صتعماالت 
ُة: ما ُنِق�َص من  ِل والعه���ِد. والُنقا�صَ ����صُ البناِء واحَلبنْ �ُص: َنقنْ اللغوية،يق���ول اجلوه���ري : »  الَنقنْ
�صاُد  �ُص : اإِفنْ قنْ ِتقا�ُص: االنتكاُث« )اجلوهري، 1990(. و قال ابن منظور : » النَّ حَبل ال�َصعر. واالننْ
ٍد اأَو ِبناء«)اب���ن منظ���ور، 1981(. »وال�م��ُناَق�صُة يف الَق���وِل : اأن َيَتَكلََّم مبا  َت م���ن َعقنْ َرمنْ م���ا اأَبنْ

ناه اأي : َيتخاَلُف« )الفريوز اآبادي، 2005: ن ق �ص (.  َيَتناق�ُص َمعنْ
تنْ  ِتي َنَق�صَ وق���د وردت لفظة النق����ص يف القراآن الكرمي يف قول���ه تعاىل:ژَوال َتُكوُن���وا َكالَّ
َكاًثاژ )النحل: 92( يقول القرطب���ي : » النق�ص والنكث واحد،واال�صم  ٍة اأَننْ ِد ُقوَّ َلَه���ا ِم���ننْ َبعنْ َغزنْ
���َكاث. ف�صبهت ه���ذه االآية الذي يحلف ويعاه���د ويربم عهده ثم  �ص،واجلم���ع االأننْ قنْ ���ث والنَّ كنْ النَّ
ينق�ص���ه باملراأة تغزل غزلها وتفتله حمكما ثم حتله«)القرطبي، 2003 :171/10(. ويقول اأبو 
حي���ان: » وال تكونوا اأي: يف نق�ص العهد بعد توكيده ب���اهلل كاملراأة الورهاء،تربم فتل غزلها ثم 
تنق�ص���ه نكًثا،وهو م���ا يحل فتله. والنكث يف اللغة احلبل اإذا انتق�ص���ت قواه«)اأبو حيان، 2001 

:514/5(. ونرى هنا اأنَّ هذه اال�صتعماالت ت�صري اإىل: الهدم، و احلل، و االإبطال.
ف���ه من النحاة،اإال  ���ا النق����ص ا�صطالًح���ا فاإنَّني مل اأجد – عل���ى حد علمي – اأحًدا عرنّ اأمنّ
اأنَّ النق����ص هو حم���ل اهتمام اأ�صول الفقه،يقول ال�صرخ�ص���ينّ : » النق�ص:  اإبطال فعل قد �صبق 
بفع���ل ن�صاأ،كنق�ص البنيان«)البني���ان، 1993 :208/2(. و يقول ال�صبكي: » النق�ص وهو عبارة 
ع���ن : اإب���داء الو�صف الذي ادعى امل�صتدل حجة عليت���ه يف بع�ص ال�صور،مع تخلف احلكم عنه 
بك���ينّ يف تعريف  فيها«)ال�صبك���ي، 1983 : 84/3(. ولع���ل اجلرج���اين ا�صتن���د اإىل ما قاله ال�صُّ
النق����ص اإذ يق���ول : » النق����ص يف اللغة هو:  الك�ص���ر. ويف اال�صطالح هو : بي���ان تخلف احلكم 
املدعي ثبوته، اأو نفيه عن دليل املعلل الدال عليه »)اجلرجاين، 1405ه�: 315(،وهذا الكالم 
���ة،اأو اأن يق�صر احلكم عن  يف�ص���ر التعريف ال�صاب���ق؛اإذ اإنَّ النق�ص اإما اأن يبطل احلكم بالكليَّ
جميع اأفراد املحكوم عليه؛وذلك بخروج �صيء منها ،اأو بدخول ما لي�ص منها يف ذلك احلكم. 
وق���د جع���ل بع�صه���م ه���ذا الق�ص���ور اإبط���ااًل للدلي���ل » فالنق����ص ول���و ب�صورة ق���ادح يف 
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الدليل«)ال�صرخ�ص���ي، 1993 :175/1(، ب���ل ق���ال بع�صه���م : » ق���ادح مطلًق���ا »)ال�صرخ�ص���ي، 
1993: 85/3 (.يق���ول املن���اوينّ : » التناق�ص اختالف ق�صيتني باإيج���اب و�صلب؛بحيث يقت�صي 
لذات���ه �صدق اأحدهما وكذب االأخرى،نحو: زي���د اإن�صان،زيد غري اإن�صان،واأ�صله قوله:  تناق�ص 
الكالم���ان،اإذا تدافعا كاأن كل واحد ينق�ص االآخر،ويف كالم���ه تناق�ص اإذا كان بع�صه يقت�صي 
، 1989 : 208 (. وعليه فاإنَّني اأرى اأنَّ النق�ص هو :  اإبطال كالم �صابق  اإبط���ال بع�ص«)املن���اوينّ
ب���كالم الحق بدلي���ل،ويف هذا احلد تدخل جمي���ع اأ�صكال النق�ص يف النح���و العربي،من نق�ص 

اأ�صول الكالم اأو االآراء اأو احلدود اأو العمل.  

�ملبحث �لأول : نق�س �أ�صول �لكالم
اإننّ املق�صود بنق�ص اأ�صول الكالم هو: نظام اللغة الذي ي�صري عليه املتكلمون يف الغالب،ولي�ص 
املق�صود )اأ�صول النحو ( من �صماع وقيا�ص و غريهما. فهذا النظام هو » �صرط الفهم و االإفهام يف 
البيئة اللغوية الواحدة،و اإذا اأخلنّ املتكلم بهذا النظام،حكم ال�صامع على كالمه بالغرابة وال�صذوذ 
والغمو�ص.ويرتب���ط هذا النظ���ام بعقول اأ�صحاب اللغة وتفكريهم اإىل ح���د كبري. ولكنه النظام 
اخلا�ص الذي يختلف من لغة اإىل اأخرى،ويت�صف يف كل بيئة بخ�صائ�ص معينة، جتعل لكل لغة 
ا�صتقاللها،ومتيزه���ا من غريها«)اإبراهي���م، 1987: 178(. لقد اأ�صار ابن جني اإىل اأنَّ العرب 
كانوا يهتمون باملعاين املرادة ،واأنهم اتخذوا منهًجا لغوًيا مطرًدا للو�صول اإىل تلك املعاين،حيث 
مة؛الأن فيه  كة وِع�صنْ يقول:«اعلم اأن هذا مو�صع يف تثبيته ومتكينه منفعة ظاهرة، وللنف�ص به ُم�صنْ
عيه على العرب من اأننّها اأرادت كذا لكذا،وفعلت كذا لكذا،وهو اأحزم لها،واأجمل  ت�صحيح ما ندنّ
لف���ت ما تكلنّفته من ا�صتمرارها على َوِتريٍة  به���ا،واأدلنّ على احلكمة املن�صوبة اإليها من اأن تكون تكنّ
يه���ا منهًج���ا واحًدا،تراعي���ه وتالِحظه. ولي�ص يج���وز اأن يكون ذلك كلنّ���ه يف كل لغة  واحدة،وتقرِّ
لهم،وعند كلنّ قوم منهم حتى ال يختلف وال ينتق�ص وال يتهاجر،على كرثتهم و�صعة بالدهم،وطول 
فها على األ�صنته���م اتنّفاًقا،وقع حتى مل يختل���ف فيه اثنان،وال  عه���د زمان هذه اللغ���ة لهم،وت�صرنّ
راد  ِنيُّ���ون،اأال ترى اإىل اطنّ تنازع���ه فريق���ان،اإالنّ وهم له مريدون،وِب�صياقه عل���ى اأو�صاعهم فِيه َمعنْ
رفع الفاعل ون�صب املفعول » )ابن جن���ي، 1990 :237/1-238(. يقت�صي نظام اللغة العربية 
اأن يك���ون الفاعل مرفوًع���ا،واأن يكون للفعل املتع���دي مفعواًل،واأن يوؤتى بالعط���ف للت�صريك من 
جهة،وللمغايرة من جهة اأخرى، ولهذا فاإننا جند النحاة- يف بع�ص االأحيان- ي�صفون تركيًبا 

ما باأنه ينق�ص اأ�صاًل من االأ�صول الكالمية، اأو قاعدة نحوية،ومن تلك املوا�صع:  
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�أوًل : تقدم �ملرفوع على ر�فعه
تق���وم نظرية النحو العرب���ي على العمل النحوي،وه���ذا العمل يظهر بتاأث���ري العامل على 
املعمول،َفُعل���م اأن املرفوع ال يك���ون كذلك اإال اإذا �صبق برافع،اإال اأنَّ ثمة خالًفا بني النحويني يف 
راف���ع املبتداأ ورافع اخلرب ؛ فذه���ب الكوفيون)1(اإىل اأن املبتداأ يرفع اخلرب واخلرب يرفع املبتداأ 
؛ ف���كل منهم���ا عام���ٌل يف االآخر. وذه���ب الفريق االآخر وه���م الب�صري���ون اإىل اأن املبتداأ يرتفع 
باالبت���داء)2(، واختلف���وا يف رافع اخلرب فمنهم من قال : اإنه يرتف���ع باالبتداء وحده)3(،ومنه�م 

من قال : اإنه يرتفع باالبتداء واملبتداأ مًعا)4(، ومنهم من قال : اإنه يرتفع باملبتداأ)5(. 

ويوؤك���د اب���ن جني هذا االأ�صل فيق���ول : » وبعد فلي�ص يف الدنيا مرف���وع يجوز تقدميه على 
رافعه. فاأما خرب املبتداأ فلم يتقدم عندنا على رافعه؛الأن رافعه لي�ص املبتداأ وحده،اإمنا الرافع 
ل���ه )املبتداأ واالبت���داء( جميعا،فلم يتقدم اخل���رب عليهما مًعا،واإمنا تقدم عل���ى اأحدهما وهو 
املبتداأ،فه���ذا )ال ينتق�ص(،لكنه على قول اأبى احل�صن مرفوع باملبتداأ وحده،ولو كان كذلك مل 
يج���ز تقدمي���ه على املبتداأ«)اأبى احل�صن، 1990 :385/2(. لقد ب���نيَّ ابن جني اأن الراأي الذي 
يجع���ل اخل���رب مرفوًعا باملبتداأ وحده ينق����ص باالأ�صل العام للغة؛الأننّ تق���دم اخلرب على املبتداأ 
هو تقدم املرفوع على الرافع،وهذا غ���ري جائز،وعليه فالراأيان االآخران ي�صمحان،اأو باالأحرى 

ي�صوغان حرية التقدمي والتاأخري يف اجلملة اال�صمية،اإذ هما يتوافقان مع االأ�صل اللغوي.  

ثانًيا : عدم جو�ز �لإ�صمار قبل �لذكر
حت���دث ابن جني يف باب)يف االمتناع من تركيب ما يخ���رج عن ال�صماع( عن عدم جواز 
خمالف���ة اأ�صل م���ن اأ�صول اللغة،اإال بوجود م�ص���وغ وا�صح ي�صري اإىل م���ا اأراده املتكلم،ويف ذلك 

)1( ينظر هذا الراأي: ابن االأنباري، االإناف يف م�صائل اخلالف، م)5( 1/ 44 – 57 ، و العكربي، التبيني عن مذاهب النحويني 
الربيني و الكوفيني،م ) 27و 28 (  126-136، و اليمني، ابن فالح املغني يف النحو، 2/ 252 .

)2( وهو مذهب �صيبويه، الكتاب:127/2، و املربد، املقت�صب، 126/4، وجمهور الربيني، انظر : ابن االأنباري،  االإناف، م) 5  (، 
و اأ�صرار العربية، 79، و ابن يعي�ص، �صرح املفل ،1 /84، و الر�صي، �صرح الكافية، 63/1، و ابن عقيل، امل�صاعد على ت�صهيل 

الفوائد ،87/1. 
وهو مذهب �صيبويه، الكتاب:127/2،و اختار اجلزويل اأن االبتداء عامل يف املبتداأ و اخلرب، املقدمة اجلزولية، 93.  )3(

االإي�صاح  الفار�صي،  علي  اأبي  عن  ُنقل  و  النحو، 58/1،   االأول يف  ال�صراج،  ابن  و  املقت�صب،126/4،  املربد،  قويل  اأحد  هو  و   )4(
الع�صدي، 29 .

و هو  اأحد قويل املربد، املقت�صب، 12/4، و به قال الكوفيون.  )5(
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مر رجاًل من قول���ك : رب رجٍل مررت ب���ه مل يجز؛الأنك ت�صري اإىل  يق���ول : » ل���و قيل ل���ك : اأ�صنْ
ه���ا امراأة فاإمنا  ِمل ُربنّ يف املعرفة. فاأم���ا قولهم : ربَّه رجال وربَّ ���ه م���ررت به،فُتعنْ اأن تق���ول : ربنّ
م ِذكر،وحمتاًجا اإىل  ج���از ذلك مل�صارعة هذا امل�صمر للنك���رة،اإذ كان اإ�صماًرا على غري تق���دنّ
ا كان امل�صمر ال يو�صف،وحلق هذا امل�صمر من  التف�صري،فجرى تف�صريه جمرى الو�صف له،فلمَّ
التف�ص���ري م���ا ي�صارع الو�صف،خرج بذلك عن حكم ال�صمري. وه���ذا وا�صح. نعم ولو قلت : ربه 
مررت ب���ه لو�صفت امل�صمر،وامل�صمر ال يو�صف،واأي�صا فاإنك كن���ت ت�صفه باجلملة،وهي نكرة 
،واملعرف���ة ال تو�ص���ف بالنكرة،اأفال ترى اإىل ما كان يحدث هن���اك من خبال الكالم،وانتقا�ِص 
ف يف املو�صع ينق�ص عليك اأ�صاًل ،اأو يخالف  ة، فمتى كان الت�صرنّ االأو�ص���اع. فال���زم هذه املحجنّ
ب���ك م�صموًعا مِقي�ًص���ا فاألِغه،وال َتُط���رنْ بجنابه فاالأمث���ال وا�صعة«)ابن جن���ي، 1990 :21/2(. 
يوؤك���د املث���ال ال�صاب���ق اأن اللغة ال تب���داأ اإال باملقدمات املعلوم���ة )املعرفة (،ولي�ص���ت اأي معرفة 
ب���ل املعرفة املعلومة لدى ال�صامع،وعلي���ه فال يجوز البدء بال�صمري؛الأنه يحت���اج مرجًعا �صابًقا 
يبين���ه ويف�ص���ره،اإذ من املعلوم اأن ال�صم���ري يعد من اخت�صارات اللغ���ة،وال يكون ذلك اإال بذكر 
���ر اأواًل. لق���د ب���ني ابن جن���ي اأن )رجاًل ( يف قولن���ا : ربَّه رجاًل  تركي���ب ال ي�صري وفق  امل��ُخَت�صَ
قواعد العربية،واإمنا جاز ذلك؛الأن )رجاًل ( ف�صرت هذا ال�صمري،لكنها جاءت بعده،وال يجوز 
اأن تك���ون �صفة له،لفقدانها �صرط الو�صف،لكنها اأ�صبه���ت الو�صف،كما اأنَّ ال�صمري مل يعد يف 
بابه،بل اأخذ حكًما اآخر،ولكنني اأقول : اإن هذا الرتكيب الكالمي ال يكون مقبواًل اإال اإذا ارتبط 
ب�صياق مقامي،يجعل املرجع اال�صم املوجود يف الذهن،وذلك كاأن ترى تلًفا اأو خراًبا يف متاعك 
ه كلًبا اأو فاأًرا. اإنَّ املتكلم يجب اأن يتبع �صنن اللغة،وينح�صر ت�صرفه  واأنت غائب عنه،فتقول : ربَّ

فيها مبا ال يناق�ص االأ�صول،وال امل�صموع،فاإن كان الت�صرف خمالًفا لذلك فرتكه واجب.  

ثالًثا : �لعطف يف �ل�صفات
وه���ذا الب���اب م���ن املوا�صيع التي تناوله���ا العلماء يف حدي���ث نق�ص االأ�ص���ول اإذ » اإن    
اجلمل���ة اإذا كان���ت يف معنى ال�صف���ة ال تعطف؛فال�صف���ة احلقيقي���ة اأوىل بذلك؛الأنها متحدة 
باملو�صوف،والعط���ف يقت�ص���ي املغايرة،ولهذا ج���اءت �صفات اهلل تعاىل غ���ري معطوفة غالًبا، 
ِحيِمژ )الفاحتة:3(. الأنها �صفات اأزلية اأبدية،وافقت الذات يف  ْحَمِن الرَّ كقوله تعاىل:ژالرَّ
ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِنژ  القدم ولي�صت مغايرة،وجاء يف القراآن العظيم : ژُهَو األوَّ
ْنِب َوَقابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل َل  )احلديد: 3 ( وقوله تعاىل: ژَغافِِر الذَّ
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إَِل��َه إِلَّ ُهَو ژ )غاف���ر: 3( بعطف )قابل التوب ( دون غريها. ولهذا كله جوز جماعة عطف 
ال�صفات بالواو مطلقا،وحمل عليه من يقول اإن ال�صالة الو�صطى �صالة الع�صر)1(. فقالوا:هو 
م���ن ب���اب عطف ال�صف���ات،وال �صك اأن جتوي���ز هذا عل���ى االإطالق ينق����ص قاعدتني كبريتني 
اإحداهم���ا : اأن ال�صف���ة واملو�ص���وف كال�ص���يء الواحد،والثاني���ة : اأن العطف يقت�ص���ي املغايرة 
»)الكيلكل���دي، 1990 : 140- 141(. اإنَّ ال�صف���ة مل���ا كانت من املو�ص���وف كال�صيء الواحد مل 
حتت���ج اإىل العطف،وهذا بخالف العطف الذي يدل على مغايرة املعطوف للمعطوف عليه،بيد 
اأن الن�صو�ص ال�صابقة خرجت عن هذه القاعدة العامة )الأ�صل  اللغوي (، وهي ن�صو�ص �صريحة 
اح احلديث  يف تف�صري هذه الن�صو�ص  �صحيحة،ولذل���ك فقد ذهب العلماء من املف�صرين،و�ُصرنّ
رًفا،اأو داللًيا مذهبًيا،وذلك بح�صب ما ينتمون اإليه من تيار عقدي،وتدل هذه  مذهًبا داللًيا �صِ
ا االآراء اللغوية يف  التف�صريات داللة وا�صحة على الوعي التام باالأ�صل اللغوي،ولذلك جاءت. اأمنّ
هذه امل�صاألة فقد تنوعت،ومنها ما ذكره النووي بقوله : » وا�صتدل به- يق�صد احلديث -  بع�ص 
اأ�صحابن���ا عل���ى اأن الو�صطى لي�صت الع�ص���ر؛الأن العطف يقت�صي املغاي���رة )النووي، 1392ه�: 
130/5(. وراأى اب���ن دقي���ق العي���د«  احتمال اللف���ظ للتاأويل،واأن يكون ذل���ك كالعطف يف قول 
َدَحِم)3( فقد وجد العطف  ِث الَكِتيَب���ِة يف ال�ُمزنْ ِم )2( وابِن الُهَمام  َوَلينْ ال�صاع���ر: اإىل ال�َمِل���ِك الَقرنْ
ههن���ا مع احت���اد ال�صخ�ص،وعطف ال�صف���ات بع�صها على بع�ص موج���ود يف كالم العرب«.)4( 
وتن���اول املف�صرون ه���ذه امل�صاألة لورودها يف القراآن،ومن ذلك قول اهلل تعاىل: ژفِيِهَما َفاكَِهٌة 
اٌنژ )الرحمن: 68(،وفيها يقول القرطبي : » لي�ص الرمان والنخل من الفاكهة؛الأن  َوَنْخٌل َوُرمَّ
ال�صيء ال يعطف على نف�صه،اإمنا يعطف على غريه،وهذا ظاهر الكالم. وقال اجلمهور : هما من 
الفاكهة،واإمن���ا اأعاد ذكر النخل والرمان لف�صلهما،وح�صن موقعهما على الفاكهة«)القرطبي، 
ر اخلا�ص بعد العام؛تف�صياًل له، كقوِله :  2003 : 185/17(.وق���ال بع�صهم : » هو من باب ِذكنْ

َيى التَِّميِمىُّ َقاَل َقَراأنُْت َعَلى َماِلٍك  ُن َيحنْ َيى بنْ َثَنا َيحنْ ذكر هنا احلديث الذي روي عن ال�صيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها ونه : َحدَّ  )1(
َت  َذا َبَلغنْ ًفا َوَقاَلتنْ اإِ ُتَب َلَها حُمَ ِنى َعاِئ�َصُة اأَننْ اأَكنْ ُه َقاَل اأََمَرتنْ نَّ ىَل َعاِئ�َصَة اأَ ِبى ُيوُن�َص َمونْ ِن َحِكيٍم َعننْ اأَ َقاِع بنْ َقعنْ َلَم َعِن النْ ِن اأَ�صنْ ِد بنْ َعننْ َزينْ
َطى  ُو�صنْ َلتنْ َعَلىَّ َحاِفُظوا َعَلى الَلَواِت َوالاَلِة النْ ُتَها َفاأَمنْ ُتَها اآَذننْ َبَلغنْ ا  َطى( َفَلمَّ ُو�صنْ َهِذِه االآَيَة َفاآِذنِّى )َحاِفُظوا َعَلى الَلَواِت َوالاَلِة النْ
ِ -ىل اهلل عليه و�صلم-. و هو يف : حيح م�صلم برقم )1459 (  ُتَها ِمننْ َر�ُصوِل اهللَّ ِ َقاِنِتنَي. َقاَلتنْ َعاِئ�َصُة �َصِمعنْ َعِر. َوُقوُموا هلِلَّ َواَلِة النْ

112/2، وم�صند االإمام اأحمد،  73/6. 
م من الرجال: ال�صيد العظيم، الل�صان ) قرم ( .  الَقرنْ  )2(

البيت من املتقارب، وهو بال ن�صبة يف : االأنباري، االإناف، 469/2، والر�صي، �صرح الكافية، 265/1، والبغدادي، اخلزانة، 105/5 .  )3(
الق�صريي، ابن دقيق العيد،  اإحكام االأحكام �صرح عمدة االأحكام، 99/1.  )4(
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ژَوَمَلئَِكتِِهژ ثم قال: ژَوِجْبِريَل َومِيَكاَلژ )البقرة : 98 (« )ال�صمني احللبي، د.ت. : 
436/6(. اإننّ وجود هذه الن�صو�ص ال يبيح لنا اأن ننق�ص اأ�صاًل ي�صري اإىل الكثري الغالب،ولهذا 
يق���ول احلري���ري : » واعرتا�ص ال�صاذ ال ينق�ص مباين االأ�صول«)احلريري، 1998 : 184(. وال 
ن�صت���دل بهذا القول على اأن هذه الن�صو�ص �صاذة مبعنى عدم �صحتها،بل بقلتها اأمام االأ�صيل 

الكثري املطرد)1( املت�صق مع قاعدة ال�صفة،وقاعدة العطف. 

ر�بًعا : تق�صيم �ل�صمائر
ذك���ر العلم���اء تق�صيمات ال�صمائ���ر من حيث التكل���م واخلطاب والغيبة،وغ���ري ذلك، وكذا 
اأق�صام���ه من حيث كونه يف حمل رفع اأو ن�ص���ب اأو جر، ثم بينوا اأن بع�ص ال�صمائر ال تكون اإال يف 
حمل رفع اأو ن�صب،وبع�صها يقع يف غري مو�صع كالكاف،اإىل غري ذلك. لكن بع�ص اال�صتعماالت 
اللغوية تخالف مبداأ التخ�صي�ص هذا،اإذ ورد يف حا�صية ال�صبان كالم حول هذا االأمر،ون�صه : » 
ينبغي تقييد ما ذكره امل�صنف بكونه على وجه الكرثة، واالأ�صالة،واالطراد؛ حتى ال ينتق�ص بنحو: 
اأن���ا كاأنت؛ فاإنه قليل،وال مبا اأكد به املن�ص���وب اأو املجرور. ؛فاإنه بطريق النيابة وال بنحو: يا اأنت 
؛الأنه يف حمل ن�صب،فاإن ذلك �صاذ ال مطرد«)ال�صبان، 2003: 250/1(. اإنَّ ال�صيغ اال�صتعمالية 
ال�صابق���ة تدل على خروج بع�ص ال�صمائر ع���ن اأ�صل و�صعها،فال�صمري )اأنت ( للرفع،لكن بع�ص 
اال�صتعماالت جعلته من�صوًبا اأو جمروًرا،وتربير هذا االأمر كان بقلة الوقوع، اأو كونه لي�ص اأ�صياًل 
يف ا�صتعمال���ه يف تلك املوا�صع باأن كان بالنياب���ة اأو يف حمل،ولعل الكالم ال�صابق تاأكيد ملا ورد يف 
م�صاألة عطف ال�صفات، باأنَّ القليل اأو ال�صاذ ال ينق�ص االأ�صول املطردة التي �صار عليها ال�صمري. 

خام�ًصا : دللة �ل�صرط على �ملا�صي
قال ابن ال�صراج:  » قال اأبو العبا�ص رحمه اهلل : مما ي�صاأل عنه يف هذا الباب قولك : اإننْ 
كن���َت زرتني اأَم����صِ اأكرمُتَك اليوَم،فقد �صار ما بعد )اإننْ ( يقع يف معنى املا�صي،فيقال لل�صائل 
عن هذا : لي�ص هذا من قبل )اإن ( ولكن لقوة كاَن،واأنها اأ�صل االأفعال،وعبارتها جاَز اأن تقلب 
)اإننْ ( فتق���ول : اإننْ كن���َت اأعطيتني ف�صوَف اأكافيَك،ف���ال يكون ذلك اإال ما�صيًا ،كقول اهلل عز و 
جل : ژإِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُهژ )املائدة: 116( والدليل على اأنه كما قلت،واإن هذا لقوة 
)كاَن ( اأنه لي�ص �صيٌء من االأفعال يقع بعد )اإننْ ( غري )كاَن ( اإال ومعناه اال�صتقبال،ال تقول : 
اإن جئتن���ي اأم�ِص اأكرمُتَك اليوَم. قال اأبو بكر : وهذا الذي قاله اأبو العبا�ص -رحمه اهلل- ل�صت 

ورد يف حا�صية البان اأن القليل ال ينق�ص االأول، انظر : 250/1.   )1(
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اأقوله، وال يجوز اأن تكون )اإن ( تخلو من الفعِل امل�صتقبل؛الأن اجلزاء ال يكون اإال بامل�صتقبل،وهذا 
ال���ذي قال عندي نق�ص الأ�صول الكالم، فالتاأويل عندي لقول���ه : اإننْ كنَت زرتني اأم�ِص اأكرمُتك 
الي���و:اإننْ تكن كنَت ممن زارين اأم����صِ اأكرمُتَك اليوم،واإن كنت زرتني اأم�ص زرُتَك اليوَم، فدلتنْ 
َتُه( اأي : اإننْ اأكننْ كنت،اأو  ُت ُقلنُْتُه َفَقدنْ َعِلمنْ )كنت ( على )تكن (،وكذلك قوله عز و جل : )اإِننْ ُكننْ
اإننْ اأق���ل كن���ت قلته اأو اأقر بهذا الكالِم. وراأيت يف كتاب اأبي العبا�ص بخطِه،موقعًا عند اجلواب 
يف ه���ذه امل�صاألة ينظُر في���ه، واأح�صبه ترك هذا القول« )اأبي العبا����ص، 1988: 191-190/2( 
وانظ���ر : )اب���ن ه�ص���ام، 1985: 369(. اإن االأ�ص���ل يف ال�صرط اأن يكون م�صتقب���اًل ؛ الأنَّ الق�صد 
تعلي���ق اجلواب عليه،وتعليق ال�صيء ال يكون على �صيء م�صى؛الأنه حينئٍذ ال فائدة يف تعليق وجود 
اجلواب عليه،واإمنا يكون التعليق فيما ياأتي من الزمان )1( هذا هو املبداأ العام اأو االأ�صل يف م�صاألة 
ال�صرط،ويف الن�ص ال�صابق يرى املربد حتول الن�ص من داللة امل�صتقبل اإىل داللة املا�صي،ويف هذا 
خرق لالأ�صل اال�صتعمايل،فال بد اأن يحمل اأ�صلوب ال�صرط داللة امل�صتقبل،ولهذا قال ابن ال�صراج 
: وال يج���وز اأن تك���ون )اإن نْ( تخلو من الفعِل امل�صتقبل؛الأن اجلزاء ال يكون اإال بامل�صتقبل،و اإ�صارته 
يف نهاية الن�ص تدل على اأننّ هذه امل�صاألة حمل نظر عند �صاحب الراأي، وتدل داللة وا�صحة على 

وجود املقارنة بني اأ�صل الكالم،و هذا الراأي،ولذا كان حمل نظر.

�صاد�ًصا:ق�صر ظنَّ على مفعول و�حد 
راج : » ويجوز يف ق���ول الكوفيني : ظن زيد قائًما اأب���وه على معنى: اأن يقوم  ق���ال اب���ن ال�صَّ
اأب���وه،وال يجيز هذا الب�صريون ؛ الأنه نق�ص لباب )ظ���ن ( وما عليه اأ�صول الكالم،واإمنا يجيز 

هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره،وين�صدون :
اأظنُّ ابَن ُطرُثوٍث ُعتيبُة َذاِهبًا بَعاِديَّتي تكذاُبُه وَجعائُله )2( تناول عدد من العلماء م�صاألة 
نق����ص هذا االأ�صل،فقد ذكرها الفراء،وو�صفها بال�صذوذ،وك���ذا الطربي يف تف�صريه )الفراء،  
2000: 29/14( ،وبينه���ا العك���ربي بقول���ه : »  قول���ك ظ���ننّ زيٌد قائًم���ا اأبوه ف� )زي���ٌد ( فاعل، 
و)قائًما ( مفعول،و)اأبوه ( فاعل القيام،وهذا ال يجوز عندنا ؛اإذ لي�ص يف الكالم �صوى مفعول 

ج عليه.  وا بقول ال�صاعر – البيت - وهذا �صاذٌّ ال يعرنّ واحد،واأجازه الكوفيُّون، واحتجُّ

انظر : حا�صية االإناف يف م�صائل اخلالف، 634-632/2.   )1(
االأول يف النحو، 186/1-187، والبيت لذي الرمة، من ) الطويل   (،و روايته يف الديوان :  )2(
َذاُبُه َوَجَعاِئُلهنْ ِتي َتكنْ َبُة َذاِهٌب ... ِبَعاِديَّ ُثوٍث َعَتينْ َن ُطرنْ َلَعلَّ ابنْ

و  العادية : البئر القدمية و  اجلعائل : الر�صوة، انظر : 212 .
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�صابًعا :�لإ�صافة للمعرف
تع���د االإ�صاف���ة يف اللغ���ة العربي���ة و�صيلة الإخ���راج االأ�صماء م���ن دائرة النك���رة اإىل دائرة 
ا،وال يجوز يف الع���رف اللغوي تعريف  املعرفة،فباالإ�صاف���ة يكت�ص���ب اال�صم تعريًف���ا و تخ�صي�صً
املع���رف،اإال اأن قوًم���ا يجي���زون ذلك،وقد نقل ابن ال�صراج ذلك فق���ال : » ومن قولهم : خا�صة 
الع�ص���رون الدرهم،واخلم�صة الدراهم،واملائ���ة الدرهم،وال يجوزُّ ه���ذا الب�صريون؛الأنه نق�ص 
الأ�ص���ول االإِ�صافة والب�صريون يقولون : خم�صُة الدراهم،ومائة الدرهم،فيدخلون االألف والالم 
يف الثاين،ويكون االأول معرفًا به على �صبيل االإِ�صافة )ابن ال�صراج،  1988: 14/2(. وقد ذكر 
امل���ربد هذا امل�صاألة م���ن قبل،وبنيَّ بطالن هذا املذهب فقال : » وه���ذا كله خطاأ فاح�ص و مما 
يبطل هذا القول اأن الرواية عن العرب الف�صحاء خالفه. فروايٌة برواية. والقيا�ص حاكٌم بعد 
اأنه ال ي�صاف ما فيه االألف والالم من غري االأ�صماء امل�صتقة من االأفعال. و قد اجتمع النحويون 
عل���ى اأن ه���ذا ال يجوز،واإجماعه���م حج���ٌة على من خالفه منه���م؛ الأن امل�صاف اإمن���ا يعرفه ما 
ي�ص���اف اإليه،في�صتحيل هذه الثالثة االأثواب،كما ي�صتحيل هذا ال�صاحب االأثواب. وهذا حمال 
يف كل وجه،واأما قوله: الع�صرون الدرهم في�صتحيل من وجه ثالث،وهو اأن العدد قد اأحكم،وبني 
بقول���ك: ع�ص���رون. فاإمنا يحتاج اإىل اأن يعلم النوع،فاإمنا درهم وم���ا اأ�صبهه للنوع. فف�صاد هذا 
ب���نٌي جًدا  )املربد، 1963 :173/2(. ويوؤكد الر�صي �صعف ه���ذا املذهب قيا�ًصا وا�صتعمااًل،بل 
د قول من جعل لهذا الكالم وجًها،فقال :«  قيل: وجهه- على �صعفه- اأن امل�صاف من حيث  وفنَّ
املعنى هو امل�صاف اإليه،وامل�ص���اف هو املق�صود بالن�صبة،واإمنا جئ بامل�صاف اإليه لغر�ص بيان 
اأن امل�صاف من اأي جن�ص هو،فعرف املق�صود بالن�صبة،تعريًفا من حيث ذاته،ال تعريًفا م�صتعاًرا 
م���ن غريه،ث���م اأ�صيف بعد التعريف،لغر����ص تبيني اأن هذا املعرف من اأي ن���وع هو،كاأنك كنت 
ذك���رت اأواًل اأن عن���دك ثالثة،مثال ومل تذكر من اأي نوع هي،ثم رجعت اإىل ذكرها فقلت: بعت 
الثالثة،اأي تلك الثالثة ثم بينت نوعها فقلت: الثالثة االأثواب،وهذا هو الوجه ملن قال: الثالثة 
اأث���واب،واإن كان اأقبح من االأول؛ الإ�صافة املعرف���ة اإىل النكرة،وال نظري له،ال يف املعنوية،وال يف 
اللفظية،كاأنه���م ملا عرفوا االأول ا�صتغنوا عن تعريف الثاين،الأنه هو، والأن االإ�صافة لبيان نوعه 
ال للتعريف)اال�صرتب���اذي، 2000 : 216/2(. وعليه نرى هذا الرف�ص ال�صديد من العلماء الأي 
راأي ، اأو �صاهد ينق�ص اأ�صاًل من اأ�صول اللغة ؛ الأنَّ هذا االأمر يطيح باأركان اللغة ، فيغدو االأمر 

هوى ، بحيث يتكلم كل فرد على اأي �صورة �صاء.  
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�ملبحث �لثاين : نق�س �لعمل 
ترد يف كتب النحاة كلمة )النق�ص ( لالإ�صارة اإىل اإبطال عمل اأداة معينة ؛ وذلك بدخول 
اأداة اأخ���رى عل���ى ما دخلت عليه االأداة االأوىل من كالم،و بالتايل اإبطال احلكم الذي كان قبل 

دخول تلك االأداة، و يف النحو العربي العديد من املوا�صع التي تتناول نق�ص العمل،من مثل :

هة بـ)لي�س (  �أوًل :�لنق�س يف �حلروف �مل�صبَّ
هة ب�)لي����ص ( من اأ�صهر تل���ك االأدوات التي تتكرر كلم���ة )النق�ص (  تع���د احل���روف امل�صبَّ
معها،وه���ي )ما،وال،والَت،واإننْ (،وق���د علل النحاة عملها عمل الفع���ل الناق�ص )لي�ص (؛الأنها 
ت�صبهه يف نفي احلال،فعند قولنا : لي�ص حممٌد قائًما،وما حممٌد قائًما،فاإننا ننفي قيام حممد 
يف احلال،ومل ننف قيامه يف املا�صي اأو امل�صتقبل. انظر : )ابن جني، 1988 :91( و)املرادي، 
1992: 323 (و)ال�صب���ان، 2003: 247/1(. و للعرب يف )ما( النافية اإذا دخلت على اجلمل 
اال�صمي���ة وجهان :اإعمالها ؛ فريفعون اال�صم بعدها وين�صبون اخلرب)1(، وحكى الك�صائي : اإنها 
لغة اأهل تهامة)اأبو حيان، 1997 : 255/4(،وقال الفراء : » ال يكاد اأهل احلجاز ينطقون ب�)اإال( 
بالباء ،فلما حذفوها اأحلُّوا اأن يكون لها اأثر فيما خرجت منه، فن�صبوا على ذلك؛ اأال ترى اأن 
( )املجادلة:2()42/2(  َهاِتِهمنْ كل م���ا يف القراآن اأتي بالباء اإال هذا وقوله تعاىل :)َما ُه���نَّ اأُمَّ
،وق���ال املالقي : »مذهب اأه���ل احلجاز،وجند اأن يجروها جمرى« لي����ص« )2003:377(،وقال 
ابن ه�صام : “اأعملها احلجازيون،والتهاميون،والنجديون” )1985:399(. ووافق  هذا الوجه 
ِه َما َهَذا َبَش��ًراژ )يو�ص���ف:31( وقوله: ژَما ُهنَّ  كالم اهلل، يف قول���ه: ژَوُقْل��َن َحاَش لِلَّ
َهاتِِهْمژ)املجادلة:2(، وذكر اأبو حيان عن بع�ص النحويني اأنه مل ياأت الن�صب يف كالمهم  ُأمَّ

من ال�صعر، اإال يف بيت واحد )اأبو حيان، 1998: 1197/3( وذلك يف قوله:
اأبَن������اوؤَه�����ا ُمَتَكنِّف�������ون اآباه�������ُُم       َحِنُقوا ال�سدوِر وماُهُم اأوَلَدها)2(

اأم���ا الوجه الث���اين فاإهمالها،وهي اأن جتري جمرى )هل( اأو)م���ا(، ذكر ذلك �صيبويه ، 
ف���ال تعمل يف �ص���يء ، وهو القيا�ص، وعزاه���ا �صيبويه لتميم )�صيبوي���ه، 1988 :57/1(،وحكى 
الك�صائ���ي والنحا�ص اأنها لغة الأهل تهامة وجند)�صيبويه، 1988: 57/1(و)النحا�ص، 1409ه�: 
328/2 ( و)اأب���و حي���ان، 1998: 257/4-258(. وذكر الفراء اأنها لغ���ة اأهل جند ، وراأى اأنها 

ذكرت هذه اللغة يف كثري من كتب النحو . ) �صيبويه، 1988: 57/1(، واملربد، املقت�صب 188/4 ، وابن مالك، �صرح الت�صهيل 369/1.  )1(
البيت من الطويل، وهو دون عزو الأحد يف احلما�صة الربية 86، و�صرح ابن عقيل279/1.  )2(
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اأق���وى الوجهني يف العربية)42/2(.  ومن املعلوم اأنَّ النحاة ذكروا عدًدا من ال�صروط الإعمال 
 ) )م���ا (عمل )لي�ص (،وهي: اأن يتاأخر اخلرب ، ف���اإن تقدم وجب الرفع،واأال تقرتن )ما( ب�)اإننْ
الزائ���دة،و بق���اء النفي ، واأال ينتق�ص،و اأن يتاأخر معمول خربها ، فاإذا تقدم فال عمل لها،واأن 
ال توؤك���د )م���ا( ب�)ما(،و اأن ال يبدل من خربها مبوجب،وقد اختل���ف العلماء حول اعتبار هذه 
ال�ص���روط. )�صيبويه، 1988 :59/1(و)امل���ربد، 190/1963:4(و)مال���ك، 1982 :431/1(، 
)واأبوحي���ان، 1998 :1197/3-119(. و م���ا يعنينا هنا �صرط عدم نق����ص النفي،فاإن انتق�ص 
بطل عملها،ويف ذلك يقول �صيبويه : “  وتقول: ما زيد اإال منطلق،ت�صتوي فيه اللغتان”. ومثله 
قوله عز وجل:ژَما َأْنُتْم إِلَّ َبَشٌر مِْثُلنَاژ )ي�ص : 15( ملا تقو ما حيث نق�صت معنى لي�ص كما 
مل تق���و حني قدمت اخلرب«)�صيبويه12/1998:1(. ويعلل املربد اإبطال العمل بالنق�ص بقوله : 
» فلم يقو على نق�ص النفي،كما مل يقو على تقدمي اخلرب،وذلك اأن ال�صيء اإمنا يت�صرف عمله 
كم���ا يت�صرف هو يف نف�صه. ف���اإذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدة«)املربد، 
246/1963:1(. وق���ال الر�ص���ي : »  ومم���ا يعزلها عن العمل: انتقا�ص نفيه���ا؛الأن عملها اإمنا 
كان الأج���ل النفي الذي به �صابه���ت )لي�ص(،فكيف تعمل مع زوال امل�صابه���ة ؟«)اال�صرتاباذي، 
186/2:2000-187(. قال ابن مالك : » وروي عن يون�ص من غري طريق �صيبويه اإعمال )ما( 
يف اخلرب املوجب ب�)اإال (،وا�صت�صهد على ذلك بع�ص النحويني)ابن مالك، 1990: 373-374/1(  

بقول ال�صاعر :
َبا)2( اِحُب احَلاَجاِت اإلَّ ُمَعذَّ ْه���ُر اإلَّ َمْنَجُن���وًنا)1( ِباأَْهِل���ِه          َوَما �سَ وَم��ا الدَّ

وذك���ر اأبو حي���ان اأن الفراء اأجاز الن�صب اأي�صا،نحو : ما اأنت اإال راكًبا)اأبو حيان، 1998: 
1199/3(. و اأج���ازه ال�صلوب���ني )امل���رادي، 1992: 55 (و)اال�صرتاب���اذي، 2000: 2/ 187(

و)ال�صبان، 2003 : 274/1( و)ابن مالك،  1990: 373/1(. 

ِتي َتُدوُر. انظر: ابن منظور، ل�صان العرب  اقَيِة الَّ َجُنوُن اأَداة ال�صَّ ُه: امَلننْ ُ ُن �ِصيَدهنْ َوَغرينْ َها. قال ابنْ َتَقى َعَلينْ ِتي ُي�صنْ واَلُب الَّ املنجنون: الدُّ  )1(
) جمن ( . 

البيت من الطويل، وهو من�صوب الأحد بني �صعد يف �صرح �صواهد املغني 219 ، ودون ن�صبة يف: ابن جني، املحت�صب 451/1 ، وابن يعي�ص،   )2(
�صرح املفل 551/5 ، واملالقي، رف املباين  378 ، املرادي،اجلنى الداين 325 ، وابن ه�صام، مغني اللبيب 476/1 ، واأو�صح امل�صالك 
276/1 ، و�صرح االأ�صموين121/1 ،  واالأزهري، �صرح الرتيح على التو�صيح 262/1 ، وال�صيوطي، همع الهوامع 111/2 ، والبغدادي، 

خزانة االأدب 130/4. 
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وق���د بني ابن ال�صراج توجيه هذا البيت بقول���ه : » واإمنا بطل عملها بدخول )اإال (؛لزوال 
�صبهها ب�)لي�ص (،اإذا كان الكالم يعود اإىل االإثبات،ومل يبطل عمل )لي�ص ( ب�)اإال(؛الأنها اأ�صل 
فاأم���ا قول ال�صاعر )ال�صاهد ال�صابق ( ففي���ه وجهان:اأحدهما: اأن املن�صوب مفعول به،واخلرب 
حم���ذوف تقدي���ره: اإال ي�صبه منجنوًنا،وهو ال���دوالب يف دورانه،واإال ي�صبه معذب���ا. والثاين: اأن 
)منجنون���ا ( و)معذبا ( من�صوبان ن�صب امل�صادر،ونائبان عن فعل تقديره : اإال يدور دورانا، 
ا : )اال�صرتاباذي، 2000:  واإال يعذب تعذيبا “)ابن ال�صراج، 1988: 175/1-177( وانظر اأي�صً
187/2( و)اخل�ص���ري، 1940 :274/1(. ومل يرت�ص ابن مال���ك هذا التوجيه،فقال:” و هذا 
عن���دي تكل���ف ال حاجة اإليه،فاالأوىل اأن يجعل )منجنوًن���ا و معذًبا ( خربين ل�)ما ( من�صوبني 
بها،اإحلاًقا لها ب�)لي�ص( يف نق�ص النفي،كما اأحلقت بها يف عدم النق�ص ». واإن انتق�ص النفي 
بغ���ري )اإال( مل يوؤثر،فيج���ب الن�صب عن���د الب�صريني،نحو: م���ا زيد غرَي قائ���م واأجاز الفراء 
ا )ال ( و)اإننْ (  الرفع)ال�صيوط���ي، 2001 :449/1(. وانظر : )ال�صب���ان، 2003: 501/1(.اأمنّ
ا)امل���رادي، 1992: 209(و)ابن  فق���د وقع اخلالف فيهما من حيث االإعم���ال اأو االإهمال اأي�صً
ه�ص���ام، 1998 :284/1-291( و)ال�صيوط���ي، 2001 :453/1- 456(كم���ا هو احلال بالن�صبة 
ل�)م���ا (،وقد جع���ل العلماء �صرط ع���دم النق�ص �صرًط���ا ل�صحة عملهما)اب���ن عقيل، 1979: 

316/1 ( و)ال�صيوطي، 2001: 453/1(. ويتبع م�صاألة نق�ص عمل )ما ( ثالثة اأمور : 

الأول : اإنَّ النق�ص متعلق باخلرب،وال ي�صر نق�صه عن معمول اخلرب اإجماعًا؛ الأنه لي�ص معمواًل 
لها نحو: ما زيد قائمًا اإال يف الدار)اخل�صري،1940 :274/1( و )الغالييني، 1981 : 59/2(.

الث���اين : العط���ف على خرب )ما ( ب�)بل ( و)لكن (،يقول ابن مالك : » واإذا عطفنا على 
خ���رب م���ا املن�صوب ب�)بل( و)لكن( مل يج���ز يف املعطوف اإال الرفع،كقولك : م���ا زيٌد قائًما بل 
قاعٌد،واإمن���ا مل يج���ز ههنا يف املعطوف اإال الرف���ع ؛الأنه مبنزلة املوجب ب����)اإال(« )ابن مالك، 
ا :)ابن ه�صام، 1998،ج1: 276 - 278()1(. ويو�صح االأ�صتاذ عبا�ص  1990: 374( وانظر اأي�صً
ح�صن النق�ص ب�)بل ( و)لكن ( هنا فيقول : » اإمنا عر�ص النحاة للعطف على خرب )ما( دون 
العط���ف على اأخبار غريها م���ن النوا�صخ االأخرى،التي ال ي�صرتط فيه���ا عدم نق�ص النفي؛الأن 
)م���ا( ي�ص���رتط يف عملها اأال ينتق����ص نفي خربها. فاإن انتق�ص مل تعم���ل كما �صبق. واحلرفان 

ويف هذا نرى اأن ابن مالك يوؤكد اأن الكالم انتقل من دائرة النفي اإىل دائرة االإيجاب، مع اأنه يرى جواز النب للمنتق�ص ب�) اإال ( بعد   )1(
النفي .  
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)لكن و بل( من حروف العطف،ينق�ص كل منهما النفي عن املعطوف بعده،ويجعله موَجًبا،مع 
اأن املعط���وف علي���ه منفي. ومل���ا كان املعطوف على خ���رب )ما( مبنزلة خربها وج���ب اأن يكون 
ذل���ك املعطوف منفيًّا كاخلرب املعطوف عليه؛ لك���ي تعمل فيه )ما( الن�صب. غري اأن املعطوف 
هن���ا موج���ب لوقوعه بعد )لكن اأو ب���ل( فالنفي منقو����ص عنه،و�صار موجب���ًا. ولهذا مل ي�صح 
ن�صبه،الأن���ه مبنزلة اخلرب - كما قلنا - و)ما( ال تعمل يف املوجب.وقيا�ًصا على ما �صبق يجرى 

هذا احلكم على كل نا�صخ اآخر مثل : اإننْ و ال »)عبا�ص ح�صن، )د.ت.( :382/1(.
الثال���ث : جع���ل )لي�ص ( مهمل���ة قيا�ًصا على )م���ا ( التميمية،و نق����ص عملها عند دخول 
)اإال( على اخلرب،وبذلك يقول �صيبويه : »وقد زعم بع�صهم اأن لي�ص جتعل ك�)ما(،وذلك قليل 
ال ي���كاد يعرف،فهذا يج���وز اأن يكون منه: لي�ص خلق اهلل اأ�صعر من���ه. والوجه واحلد اأن حتمله 
عل���ى اأن يف لي����ص اإ�صماًرا،وهذا مبتداأ،كقوله: اإنه اأم���ة اهلل ذاهبة. اإال اأنهم زعموا اأن بع�صهم 
ق���ال: لي�ص الطي���ُب اإال امل�صُك »)�صيبيوي���ه، 1988 : 31/1(. اإنَّ املطرد يف ه���ذا املقام اإعمال 
لي�ص،فيق���ال : لي����ص الطيُب اإال امل�صَك،وبهذا ن���رى اأنها تتاأثر بالنق�ص م���ن حيث العمل،ويبني 
ابن ه�صام هذه امل�صاألة بقوله : » لي�ص الطيُب اإال امل�صُك بالرفع ؛ فاإن بني متيم يرفعونه حمال 
له���ا على ما يف االإهم���ال عند انتقا�ص النفي،كما حمل اأهل احلج���از ما على لي�ص يف االإعمال 
عن���د ا�صتيف���اء �صروطها«)اب���ن ه�ص���ام، 1985 :387-388 (. وبه���ذا ن���رى اأن القيا�ص اأ�صبح 
عك�صًي���ا،اإذ قي�ص العامل على املهمل،والفع���ل على احلرف. واقت�صى خروج هذه ال�صواهد التي 
د  التوجيه النحوي،فذهب بع�صه���م اإىل القيا�ص ال�صابق،والقول  رد اإىل تعدنّ خرجت عل���ى املطنّ
باالإهمال،وذه���ب اآخ���رون اإىل اإبقائها على اأ�صلها من العمل،و املي���ل اإىل التقدير للخروج من 
ماأزق ك�ص���ر قاعدة االطراد النحوي)اأبو حي���ان، 1998: 93/2( و)املرادي، 1992: 84-83(
و)اب���ن ه�ص���ام، 1985: 387-389(.اإنَّ الكالم ال�صابق حول نق�ص عم���ل )ما(،وما يتعلق بها 
من م�صائل،ي�صري اإىل اأن اجلميع متفق على اأن دخول )اإال ( على اجلملة املنفية ينق�ص النفي 
���ا اإىل وجود خالف بني  متاًما،ويح���ول الكالم اإىل م�صت���وى االإيجاب،ويدل داللة وا�صحة اأي�صً
العلم���اء ح���ول نق�ص العمل. ونود اأن ن�صري هنا اإىل اأن جملة مثل : )حممد قائم ( ال ت�صاوي يف 
داللته���ا )ما حممد اإال قائ���م (،اإذ الثانية تاأكيد وح�صر،مع اأن النفي منتق�ص هنا،وعليه فلعل 
بقاء العمل مع وجود النق�ص ي�صري اإىل ا�صتمرار ممار�صة الناطق بلهجة ما  اإىل ما ر�صخ لديه 
ا اإىل قيام النفي- مع وجود النق�ص  من اإعمال،اأو اإهمال لفعل اأو الأداة معينة،ولعله ي�صري اأي�صً

ب�)اإال ( - بداللة جديدة �صمحت له ببقاء العمل. 
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ثانًيا : �لنق�س يف �لنو��صخ ذ�ت �خلرب �ملجرور بالباء �لز�ئدة
ُتَزاد الباء بكرثٍة يف خرب )لي�ص( و  )ما ( نحو قوله تعاىل: ژَأَلْيَس اهَّلُل بَِكاٍف َعْبَدُهژ 
��ا َتْعَمُلوَنژ )البق���رة: 74 (،َوِبِقلنٍّة يف  )الزم���ر: 36( وقول���ه تع���اىل : ژَوَما اهَّلُل بَِغافٍِل َعمَّ
ِفي)ابن ه�ص���ام، 1998: 291/1-294(وتع���د زيادتها يف خرب هذه  خ���رب )ال (،وكلِّ نا�ص���خ َمننْ
االأدوات م���ن الزيادة القيا�صية)امل���رادي1992: 7 (، وال تخت�ص زيادة الباء بعد )ما( بكونها 
حجازية،خالًفا لقوم،بل تزاد بعدها،وبعد التميمية.وقد نقل )�صيبويه، 1988 : 13/1( والفراء 
- رحمهم���ا اهلل تع���اىل-  زيادة الباء بعد ما عن بني متيم )ابن عقيل، 1979 :309/1(. يبني 
ال���كالم ال�صابق جواز دخول الباء على خ���رب النوا�صخ،وما يهمنا هنا النوا�صخ النافية،ك�)لي�ص 
و م���ا و ال( فه���ل يجوز اجتماع ه���ذه الباء مع النا�ص���خ النايف املنقو�ص ؟ يق���ول عبا�ص ح�صن : 
“ويج���وز ج���ره – يق�صد اخلرب -  بالب���اء الزائدة،ب�صرط اأال تك���ون اأداة ا�صتثناء؛ وب�صرط اأال 
ينتق�ص النفي ب�)اإال( ؛ نحو: لي�ص الغ�صب مبحمود العاقبة. فاإن ُنق�ص النفي ب�)اإال(  مل ي�صح 
ج���ر اخلرب بالباء الزائدة؛فال يجوز : لي�ص الِغَنى اإال بِغَنى النف�ص«)عبا�ص، د.ت0 : 359/1(. 
اإننّ من���ع اجلم���ع بني نق�ص النف���ي ب�)اإال(  و الب���اء الزائدة يعود اإىل ع���دم �صحة الرتكيب من 
ا عند حتوله اإىل االإيجاب بعد دخول النق����ص؛اإذ ال ي�صتقيم اأن نقول :  جه���ة،واإىل ف�ص���اده اأي�صً

لي�ص حممد اإال بكرمي نف�ص،اأي : حممٌد بكرمي نف�ٍص. 

ثالًثا : �لنق�س يف مو��صع ن�صب �لفعل �مل�صارع
�مل�صارع بعد فاء �ل�صببية و و�و �ملعية

ب���ني علماء النحو يف كتبهم عن���د احلديث عن  اإعراب الفع���ل،اأنَّ الفعل امل�صارع ين�صب 
( م�صمرة ومظهرة، وذكروا ن�صبه بها م�صمرًة وُجوًبا يف موا�صع،ومنها بعد )فاء ال�صببية (  ب�)اأننْ
و)واو املعي���ة (،بي���د اأن الن�صب هنا له �صرط،و�صرطه اأن يك���ون م�صبوًقا بنفي حم�ص،اأو طلب 
» وامل���راد ب���ه- اأي النفي -  اأالنّ تتلو تقريرا،نحو : اأمل تاأتني فاأح�صُن اإليك،واأال يكون متلوا بنفي 
حم�ص نحو : ما تزال تاأتينا فتحدُثنا، واأالَّ ينتق�ص ب�)اإالنّ ( نحو : ما تاأتينا اإالنّ فتحدُثنا «)اجلوجري، 

.)533/2 : 2004

وحت���دث العلم���اء ع���ن موقع النق����ص بالن�صب���ة للف���اء،اأو ال���واو فيم���ا اإذا كان قبلهما اأم 
بعدهما،وم���ا يرتتب عل���ى ذلك من رفع للفعل امل�صارع،اأو ن�ص���ب له،وبهذا يقول عبا�ص ح�صن 
: » ف���اإن ُنق����ص النفي ب����)اإال( اال�صتثنائية،وكانت قب���ل فاء ال�صببية،مل ي�ص���ح ن�صب امل�صارع 
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ووج���ب رفعه،على اعتبار ه���ذه الفاء لال�صتئناف،اأو للعط���ف املجرد،ولي�صت لل�صببية؛ نحو: ال 
ي�صاه���د اخلبري اأعمااًل اإال امل�صروعات العظيمة؛ فيعلُن راأي���ه فيها. اأما اإن نق�ص النفي ب�)اإال( 
اال�صتثنائية،وكانت بعد الفاء وامل�صارع. فيجوز يف امل�صارع الرفع والن�صب )1(؛ نحو: ال ي�صاهد 
اخلبري اأعمااًل فيعلن- بالرفع والن�صب - راأيه فيها اإال امل�صروعات العظيمة«)356/4(،وانظر 

: )ال�صبان،2003 : 1381-1380(. 
وم���ن املعل���وم اأن النه���ي يعامل معاملة النف���ي،و » يجري عليه ما يج���ري على النفي عند 
نق�ص���ه ب�)اإال(،وعلى هذا اإن كان نق�ص النهي قبل الف���اء، فال ين�صب امل�صارع بعدها. اأما اإن 

كان النق�ص بعدها فالرفع والن�صب جائزان«)عبا�ص،)د.ت.( :367/4(.
�مل�صارع بعد لم �جلحود)2(

ين�صب امل�صارع بعد الالم الواقعة بعد كان الناق�صة املنفية املا�صية لفًظا،اأو معنى ؛ نحو 
قول���ه تع���اىل : ژَوَم��ا َكاَن اهَّلُل لَِيْظلَِمُهْمژ)العنكبوت: 40( و قوله تع���اىل : ژَلْم َيُكِن اهَّلُل 
لَِيْغِف��َر َلُهْم ژ )الن�صاء: 137(. و�صميت الم اجلحود،الخت�صا�صها بالنفي.انظر : )املرادي، 
1992 : 18(و )اب���ن ه�ص���ام، 1998 : 170/4(.  ومب���ا اأنَّ ه���ذه الالم خمت�ص���ة بالنفي – اأي 
ت�صبق بالنفي – فاإنَّ هذا النفي عر�صة للنق�ص،ولهذا فقد » ا�صرتطوا ل�صحة )الم اجلحود( 
اأال ينتق����ص النفي بعدها ب�صيء؛ مثل)اإال اال�صتثنائية(  -اأو اإحدى اأخواتها- فال يقال: ما كان 
احلر اإال ليقبل ال�صيم؛الأن )اإال(  هذه تنق�ص النفي ال�صابق عليها،وجتعل ما بعدها مثبتا. وهذا 
خمال���ف مل���ا تتطلبه الم اجلحود من نف���ي ما قبلها وما بعدها معا باحل���رف النايف املذكور يف 
�صدر جملتها. ومل ي�صرتطوا هذا يف الم التعليل فاأجازوا: ما ح�صر املتعلم اإال لي�صتفيد،ف�صدر 
اجلملة ينفي احل�صور عن املتعلم،وعجزها الواقع بعد)اإال( ينفي ذلك النفي وينق�صه،ويثبت 
احل�صور.،واأن���ه ال�صتف���ادة املتعل���م؛ فكاأن اجلملة: ح�ص���ر املتعل���م لي�صتفيد«)عبا�ص،)د.ت.( 

.)425/4:

ج- �مل�صارع بعد �ل�صتفهام �لتقريري  و�لنفي �ملح�س
علمن���ا �صابًق���ا اأن �ص���رط ن�ص���ب الفع���ل امل�ص���ارع  اأن يك���ون م�صبوًق���ا بنفي حم����ص، اأو 
طلب،و�ص���رط النفي املح����ص اأال ي�صبق با�صتفه���ام تقريري،واأال يكون متل���ًوا بنفي حم�ص،اأما  

هذا عند �صيبويه ومن وافقه. اأما ابن مالك وموافقوه، فيوجبون الرفع. ويف راأي �صيبويه تي�صري يدعو لتف�صيله.  )1(
اختلف العلماء حول الناب للفعل امل�صارع بعدها، هل هي الالم نف�صها، اأم اأننْ م�صمرة وجوًبا، ) املرادي،1992: 19(.   )2(
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اال�صتفه���ام التقريري  فه���و : » حمل املخاطب على االإقرار باحلكم الذي يعرفه من اإثبات كما يف : 
ژَأَلْم َنْش��َرْح َلَك َصْدَرَك ژ )ال�صرح:1(  ژَأَلْيَس اهَّلُل بَِكاٍف َعْبَدُهژ )الزمر:36 (  اأو 
َي إَِلَهْيِن مِ��ْن ُدوِن اهَّللِ ژ )املائدة:116 (   نف���ي كم���ا يفژَأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوُأمِّ
ال حم���ل املخاطب على االإق���رار مبا يلي الهمزة دائًما “)ال�صب���ان، 2003 : 98-99(. وتناول 
اب���ن ه�صام م�صاألة جواب النف���ي امل�صبوق باال�صتفه���ام التقريري فقال : ژَأَل��ْم َيْأتُِكْم َنِذيٌر  
َقاُل��وا َبَل��ىژ )املل���ك: 8 - 9 ( ژَأَلْس��ُت بَِربُِّكْم َقاُل��وا َبَلىژ)االأع���راف: 172( اأجروا 
النف���ي م���ع التقري���ر جمرى النفي املج���رد يف رده ب�)بل���ى(، ولذلك قال اب���ن عبا�ص وغريه لو 
قال���وا : نع���م لكفروا،ووجهه اأن نعم ت�صديق للمخرب بنف���ي اأو اإيجاب ؛ ولذلك قال جماعة من 
الفقه���اء: لو ق���ال: األي�ص يل عليك األف فقال بلى لزمته،ولو ق���ال: نعم مل تلزمه،وقال: اآخرون 
تلزم���ه فيهما،وج���روا يف ذلك على مقت�صى الع���رف ال اللغة،ونازع )ال�صهيل���ي، 1992 :205( 
وغ���ريه يف املحكي عن ابن عبا����ص وغريه يف االآية،م�صتم�صكني ب���اأن اال�صتفهام التقريري خرب 
موجب،ولذل���ك امتن���ع �صيبوي���ه من جعل اأم مت�صلة يف قول���ه تعاىل: ژَأَفَل ُتْبِص��ُروَن َأْم َأَنا 
َخْيٌرژ)الزخ���رف: 51 - 52 ( الأنها ال تقع بعد االإيجاب)�صيبويه، 1988 :212/1( واإذا ثبت 
اأنه اإيجاب ف�)نعم( بعد االإيجاب ت�صديق له »)ابن ه�صام، 1985 :153-154(.  وبالعودة اإىل 
حك���م الفعل امل�صارع هنا فحكمه الرفع؛ب�صبب انتقا�ص النف���ي،اإال اأن عبا�ص ح�صن يرى جواز 
الن�ص���ب والرفع،فيقول :«ال�صحيح جواز االأمرين،الن�ص���ب على اعتبار النفي حم�صا،والرفع 
ا وغري قائم؛ ب�صب���ب همزة التقرير،وبهما جاء الق���راآن. قال تعاىل عن  عل���ى اعتب���اره منقو�صً
الكافرين: ژَأَفَلْم َيِس��يُروا فِي اأْلَْرِض َفَتُك��وَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن بَِهاژ )احلج: 46( 
��َماِء َماًء َفُتْصبُِح  بن�صب امل�صارع: تكون. وقال يف اآية اأخرى: ژَأَلْم َتَر َأنَّ اهَّلَل َأْنَزَل مَِن السَّ

ًة ژ)احلج: 63(،برفع امل�صارع: ت�صبح »)عبا�ص، )د.ت.( :357/4(.  اأْلَْرُض ُمْخَضرَّ
���ا امل�صارع ال���ذي انتق�ص نفيه بنفي اآخر فحكمه الرف���ع وجوًبا،يقول ابن ه�صام :  واأمنّ   
»ول���و قل���ت : ما تاأتينا اإالنّ فتحدثنا،اأو ما تزال تاأتينا فتحدثنا َوَجَب الرفُع ؛ وذلك الأن النفي يف 
(،ويف املثال الثاين هو داخل على )زال(،وزال للنفي ونفُي النفي  املثال االأول قد انتق�ص ب�)اإِالنّ

اإيجاب«)ابن ه�صام، 1986 :393-394( وانظر : )عبا�ص، )د.ت.(:357/4(. 
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د- �لنق�س يف �ل�صتثناء
لق���د ذك���ر العلماء يف باب اال�صتثن���اء املوا�صع التي يج���وز فيها ن�ص���ب امل�صتثنى اأو جعله 
تابًع���ا،و ذك���ر ابن مالك �صرطني الختي���ار االإتباع على الن�صب)1(،وهم���ا: و انظر :)اأبو حيان، 

.)1508-1507/3: 1998

الأول: اأن يكون اال�صتثناء رًدا على كالم �صابق،نحو : ما قام القوم اإال زيًدا،رًدا ملن قال : قام 
القوم اإال زيًدا،فاملختار هنا الن�صب على اال�صتثناء.

الث���اين : تاأخ���ر امل�صتثن���ى ب�صبب ط���ول الكالم،نحو : م���ا ثبت اأحٌد يف احل���رب ثباًتا نفع 
النا����ص اإالَّ زي���ًدا. اإننّ جم���ال االختيار هنا و الرتجيح م���ا بني الن�صب اأو االإتب���اع مرتهن بعدم 
النق�ص،ف���اإن ُنق�ص الكالم فال �صبيل اإال الن�صب،وهذا م���ا بينه اخل�صري تو�صيًحا لل�صرطني 
ال�صابقني،وذلك بقوله : » ومنه احلديث القد�صي: ژَما لَِعْبِدي َجَزاٌء إَِذا َقَبْضُت َصفيَّه مَِن 
ْنَي��ا ُثمَّ اْحَتَس��َبُه إِلَّ الَجنََّةژ)2( بالن�صب ؛ الأن االإتباع اإمن���ا يختار للت�صاكل،وهو ال يظهر  الدُّ
م���ع الطول،وكذا يختار الن�صب يف نحو: ما قاموا اإال زيًدا رًدا ملن قال: قاموا اإال زيًدا ليح�صل 
الت�ص���اكل. وكل ذلك ما مل ينتق����ص النفي ب�)اإالنّ(،واإال كان اإثباتًا فين�صب ما بعد )اإال( الثانية 
وجوبًا ك�: ما �صرب اأحد اإال املاء اإال زيًدا ؛ الأنه مبنزلة : �صربوا املاء اإال زيًدا« )اخل�صري، 1940 

.)454/1 :
�ملبحث �لثالث : نق�س �لآر�ء �لنحوية

اإنَّ من نعمة اهلل على االإن�صان اأن وهبه عقاًل مميًزا ناقًدا،ي�صتطيع من خالله النظر اإىل 
االأمور ويقف منها موقف املتعلم اأو امل�صتنبط اأو املوافق اأو الراف�ص اأو الناقد،اأو غري ذلك من 
املواق���ف، وملا كان علماء النحو على هذه ال�صورة من االخت���الف ظهرت العديد من املدار�ص 
النحوي���ة،واالآراء امل�صتقلة،وراح العلماء ينتقدون ويعرت�صون كلما راأوا لذلك مو�صًعا،م�صتدلني 
مب���ا لديهم من حجج على ما ذهب���وا اإليه. والناظر يف كتب النح���و بخا�صة،واللغة بعامة يجد 
العدي���د من امل�صائل التي تع���ددت اآراء العلماء حولها،ولقد وظف العلم���اء مبداأ النق�ص يف رد 

بع�ص تلك االآراء،وكان ذلك �صمن جمموعة من االأ�صاليب، وهي : 

وعلق على ذلك بقوله : » ومل ي�صرتط �صيبويه وال اأحابنا �صيًئا من هذين ال�صرطني » .   )1(
احلديث يف حيح البخاري باب ) العمل الذي يبتغى به وجه اهلل ( رقم ) 6060(  2361/5، وم�صند االإمام احمد، رقم احلديث   )2(

 .230/15 )9393(
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�أوًل : �لنق�س بال�صاهد
لق���د وظف العلماء ال�صواهد النحوي���ة املختلفة يف االعرتا�صات النحوي���ة ب�صكل كبري،اإذ 
اإننّ ال�صاه���د يعد حجة يف ي���د املخالف،اإال اأن الناظر يف كتب اخلالف يجد اأن معظم ال�صواهد 
جت���د طريقها للتاأويل ب�صورة من ال�صور،وبالتايل اخلروج من اإ�صكاله،واإبطال حجة اخل�صم 
من جهة اأخرى،و بذلك يبقى اخلالف على ما هو عليه،بيد اأننّ النق�ص بال�صاهد ميكن اأن يعد 
املرحل���ة االأوىل التي ت�صبق اخلالف النحوي،و يتم ذلك باإبداء راأي ما يف م�صاألة نحوية فياأتي 
نق�ص هذا الراأي بذكر �صاهد يخالفه،فاإن احتمل هذا ال�صاهد التاأويل )يخالف ظاهر الن�ص 
باطن���ه اأو ما ي�صمى بالبني���ة ال�صطحية والبنية العميقة ( ب���داأت مرحلة اخلالف النحوي،واإال 

بقي الراأي على ما هو عليه ومل يتطور اإىل مرحلة اخلالف،ومن االأمثلة على ذلك :

1. م���ا ورد ح���ول لفظي )ُف���الن َوُفالنة ( ف���اإذا كانا ب���دون )األ( كانا كناَية ع���ن اأَ�صماء 
االآدمي���نَي، واإذا قيل:الُف���الن والُفالن���ة  كان���ا كناي���ة عن غ���ري االآدميني.)الزبي���دي، 1994(
و)ابن منظور، 1981م(.ونق���ل )الر�صي،2000 :259/3-260( اأننّ بع�ص العلماء ومنهم ابن 
احلاج���ب يرون:« اأن لفظ فالن مل ياأت اإال حمكًيا،كقول���ه تعاىل: ژَيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي َلْم َأتَِّخْذ 

ُفَلًنا َخلِيلژ )الفرقان: 28(، وهو منتق�ص مبا روى االأ�صمعي عن مرار العب�صي:
َبُح��وا      َنَزَلْت َمَن���������������ازَلهم بن��������������و ُذْبَي������������������ان �َسَكُن�����وا �ُسَبْيَث��������ا والأح�������سَّ واأ�سْ

وا َمَع�����������������اِوَز َفْقِدِه بُف�����������������������الِن)1( واإَذا ُف���������������������������الٌن َم������������اَت ع��������ن اأُكُروَمٍة      �َسدُّ
: وبقول َمعن بن اأَو�ص ال�ُم���َزِن��يِّ

ي�ْن حت���ى ما اأك�����اد اأُداُن اأَخ�������ْذُت بَعي��������ِن امل�������اَل حت������ى َنِهْكُت������ُه       وب�����������الدَّ
وحتى �َساألُت الَقْر�َس عند َذوي الِغنى       َوَردَّ ف���������الٌن ح��اجت����ي وف���������الُن)2(

فه���ذه ال�صواهد ت���دل على وقوع )فالن( يف غري حكاي���ة ؛ اإذ  اإنَّ » فالًنا االأول وقع فاعاًل 
لفع���ل يف�صره ما بعده و فالًن���ا الثاين جر بالياء وهما وقعا يف غ���ري حكاية«)البغدادي، 1979 
: 231/7(،و »اإنَّ فالن���ًا – يف ال�صاه���د الث���اين - فاع���ل رد وه���و يف غ���ري حكاية«)البغدادي، 

 .)237/7

البيتان من ) الكامل ( وهما يف، ل�صان العرب  )�صبث( و )ح (، البغدادي، خزانة االدب، 231/7. و�صبيث و االأح : ماءان معروفان   )1(
قدمًيا، انظر : الل�صان )�صبث( و )ح ( . 

لبيتان من ) الطويل ( يف : )االأفهاين 72/12( و )البغدادي1979: 237/7(.   )2(
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2. م���ا قال���ه النح���اة يف اأننّ )اإننْ ( اإذا دخلت على املا�صي ت�ص���ريه م�صتقباًل )1(حيث ذكر 
ُت ُقلنُْتُه  املربد راأًيا يف هذا الباب ي�صري اإىل نق�ص راأي النحاة  اإذ »ينتق�ص بقوله تعاىل: )اإِننْ ُكننْ
َتُه ()املائدة: 116( »)الكفوي، 1998 :283 (.ففي هذا املثال بني املربد وجهة نظره  َفَقدنْ َعِلمنْ
يف ه���ذه امل�صاأل���ة،اإال اأنَّه قوبل مبخالفة العلماء ملا ذهب اإليه،ببي���ان البنية العميقة له،وذلك :« 
باأن املراد اأن يتبني يف امل�صتقبل اأين كنت قلته يف املا�صي فاأنا اأعلم اأنك قد علمته« )اخل�صري، 

.)75/1940:3

ثانًيا : �لنق�س بالقيا�س
يع���د القيا�ص اأ�صاًل من اأ�صول النحو،و قد وظفه العلماء يف الكثري من املوا�صع،�صواء   
اأكان ذل���ك ب���رد الراأي اأو اإثباته،وهنا ن�ص���وق عدًدا من االأمثلة التي نق����ص فيها العلماء بع�ص 

االآراء حول م�صاألة من امل�صائل : 

  1. م�صاأل���ة االختالف يف اإعراب االأ�صماء ال�صتة،اإذ ه���ي حمل خالف بني العلماء،وفيها 
العدي���د من االأقوال،ومن تلك االآراء:اأنها معربة م���ن مكانني،وهذا راأي الكوفيني،وعلنّلوا ذلك 
بع���دد من التعلي���الت – لي�ص هذا مكانها- ومنه���ا قلة احلروف،وقد ردَّ ذل���ك االأنباري فقال 
: »واأم���ا قولهم اإمن���ا اأعربت هذه االأ�صماء ال�صت���ة من مكانني؛لقلة حروفه���ا قلنا هذا ينتق�ص 
ب�)غ���د( و)ي���د( و)دم( ،فاإنه���ا قليل���ة احل���روف،و ال تعرب يف ح���ال االإ�صاف���ة اإال من مكان 
واحد«)االأنب���اري، 1987 : 17/21( )2(وبهذا نرى اأنَّ النق�ص هنا كان بقيا�ص قلة احلروف يف 
االأ�صم���اء ال�صتة على غريها من كلم���ات اللغة،مثل )يد ( و)دم (،وعليه اأ�صبح هذا الراأي بعد 

نق�صه بحكم املرفو�ص،الذي مل يعد يقول به اأحد. 

ِذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْملِي َلُهْم َخْيٌر  ( يف قوله تعاىل : ژَوَل َيْحَسَبنَّ الَّ 2. م�صاألة نوع )اأننْ
أِلَْنُفِس��ِهْم  ژ)اآل عمران: 178( يقول ابن ه�صام : “ واأن هذه مو�صول حريف، وتو�صل بالفعل 
املت�ص���رف م�صارع���ا كان كما مر،اأو ما�صي���ا نحو: ژ  َلْوَل َأْن َم��نَّ اهَّلُل َعَلْينَاژ)الق�ص�ص: 
82 ( اأو اأم���را كحكاي���ة �صيبوي���ه : كتب���ت اإلي���ه ب���اأن ق���م )�صيبوي���ه، 1988 :210/1(،هذا هو 

�صبق درا�صة هذه امل�صاألة يف باب نق�ص االأول، انظر  ) 12 ( من هذا البحث .  )1(
ا م�صاألة اإعراب املثنى واجلمع، اإذ ذهب الكوفيون اإىل اأن هذه احلروف اإعراب كاحلركات الأنها تتغري كتغري احلركات،  ومثلها اأي�صً  )2(
ويف هذا يقول االأنباري : » هذا ينتق�ص بال�صمائر املتلة واملنفلة فاإنها تتغري يف حال الرفع والنب واجلر ولي�ص تغريها اإعرابا« انظر : 

)االأنباري، 1987: )3( 37/1(.
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ال�صحيح،وقد اختلف من ذلك يف اأمرين : اأحدهما كون املو�صولة باملا�صي واالأمر هي املو�صولة 
بامل�صارع،واملخال���ف يف ذل���ك ابن طاهر،زعم اأنها غريها بدليل���ني: اأحدهما اأن الداخلة على 
امل�ص���ارع تخل�ص���ه لال�صتقبال،ف���ال تدخل على غريه كال�ص���ني و�صوف والث���اين. واجلواب عن 
االأول: اأن���ه منتق�ص بنون التوكيد،فاإنها تخل�ص امل�صارع لال�صتقبال،وتدخل على االأمر باطراد 
ا تخل�صه مع دخولها عل���ى املا�صي باتفاق« )ابن ه�صام،  واتفاق،وب���اأدوات ال�صرط،فاإنه���ا اأي�صً
1985 : 43-44(،وبهذا نرى نق�ص ابن ه�صام راأي ابن طاهر، بقيا�صه )ال�صني ( و)�صوف( ب� 

)نون التوكيد ( و اأدوات ال�صرط. 

3. م�صاألة القول يف اأفعل يف التعجب ا�صم هو اأو فعل،اإذ ذهب الكوفيون اإىل اأنه ا�صم،وقال 
الب�صريون هو فعل،ومن اأدلة الكوفيني قولهم : » وال يجوز اأن يقال اإن فعل التعجب لزم طريقة 
واحدة،و�صارع اال�صم،فلحقه الت�صغري؛الأنا نقول : هذا ينتق�ص ب�)لي�ص وع�صى( ؛ فاإنهما لزما 
طريق���ة واحدة،وم���ع هذا ال يج���وز ت�صغريهما،واأبلغ من هذا النق�ص واأوك���د مثال )اأفعل به( 
يف التعجب،فاإن���ه فعل لزم طريقة واحدة،ومع هذا فاإنه ال يج���وز ت�صغريه«)االأنباري، 1987: 
م )15( 128/1(. وبعي���ًدا ع���ن اخلو�ص يف هذه االآراء فاإننا ن���رى ا�صتعمال الكوفيني النق�ص 

بالقيا�ص للرد على حجة اخل�صم. 

ثالًثا : �لنق�س بالإغفال
ويق�ص���د باالإغفال هنا اأن يذكر العامل عدًدا م���ن االأق�صام لكلمة ما،والغر�ص من ذكرها 
حتدي���د ن���وع  تلك الكلمة من اأيها هي،اإال اأنه يرتك اأو يغفل ذكر ق�صم من االأق�صام التي يحتمل 
اأن تك���ون الكلم���ة هي ذلك الق�صم،ومثال ذلك خالف العلماء ح���ول نوع )ما التعجبية (،ولهم 

فيها ثالثة مذاهب : 
الأول : اأنها نكرة تامة مبعنى : �صيء،فهي مبتداأ و اجلملة بعدها يف حمل رفع خربها،وهذا 
مذهب اخلليل و)�صيبوي���ه،1988 :72/1-73(،وجمهور النحويني. )املربد، 1963 :173/4(
و)اب���ن ال�ص���راج، 1988 :99/1( و)ال�ص���ريايف، 1989 :69/3( و)اب���ن جن���ي، 1988 :197( 
و)الرم���اين،2005 : 154( و)ابن يعي����ص،د.ت.:412/4( و)ابن ع�صف���ور، 1982 :583/1( 
و)اب���ن مال���ك،1990 : 13/3( و)املرادي، 1992 : 337( و)ابن ه�ص���ام 1985: 294( و)ابن 

عقيل1979: 119/2( و)ال�صيوطي2001: 37/3(.
الث���اين : اأنه���ا ا�ص���م ا�صتفه���ام يحم���ل معن���ى التعجب،وهو مذه���ب الفراء)اب���ن يعي�ص 
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:421/4( وانظ���ر :  )اأب���و حيان، 1998 : 2065/4(،وابن در�صتوي���ه )ال�صابق نف�صه (،ون�صب 
اإىل الكوفيني )ابن مالك، 1990 :13/3(. 

الثال���ث : اأنها معرف���ة ناق�صة،وما بعدها �صلتها،اأو نك���رة مو�صوفة،وما بعدها �صفتها،و 
اخل���رب عل���ى كال الوجهني حم���ذوف وجوًبا،وه���ذا مذه���ب االأخف�ص)1()ابن ال�ص���راج، 1988 
: 100/1(و)اب���ن مال���ك، 1990 :31/3(. وال يعنينا هنا مناق�صة ه���ذه االآراء،وبيان الراجح 
م���ن املرجوح،ب���ل نريد اأن نبني نق�ص ال���راأي عند اإغفال اأحد احتم���االت الكلمة حمل النزاع. 
يق���ول ال�صاي���غ يف كتاب اللمحة يف �صرح امللحة : » وذه���ب االأخف�ص اإىل اأنَّ )ما( يف نحو: )ما 
اأح�ص���ن زيًدا( مو�صولة،وه���ي مبتداأ،و)اأح�صن( �صلته،واخلرب حم���ذوف ُوجوًبا تقديُره:النّذي 
َتجَّ هو وَم���ن تابعه:اأننّهم مل يجدوا )ما( اإذا كانت غري ا�صتفهاٍم  ًدا �َصيٌء عظيم.واحنْ �َص���َن َزينْ اأَحنْ
ب مو�صولة. وهذا اال�صتدالل ينتق�ص  وغ���ري �صرٍط اإالنّ مو�صول���ة اأو مو�صوفًة؛ فجعلوها يف التنّعجُّ
لي«. وبني املرادي هذا النوع من اأنواع )ما (  ر ِفعنْ َعَل( تقديُره:اإيِنِّ من االأَمنْ ا اأَننْ اأَفنْ بقوله:)اإينِّ مِمنّ

فيقول : » اإينِّ مما اأن اأفعل،اأي: اإيننّ من اأمر فعلي،قال ال�صاعر:
َرا)2( ا اأننْ اأُملَّ بها ِذكنْ اأي، ممَّ ة، اإنَّني. على النَّ اِهريَّ ا بالزَّ اأَاَل، َغِنيَّ

اأي: م���ن اأم���ر اإملامي. وحيث جاء مما وبعدها اأن اأفعل فهذا تاأويلها،عند قوم فاإن مل يكن 
بعده���ا اأن فهي مبنزلة رمبا. وقال ال�صريايف،يف قول العرب: اإينِّ مما اأن اأفعل كذا: ا�صًما تاًما 
يف مو�ص���ع االأمر. وتقدير ال���كال: اإيننّ من االأمر �صنعي كذا وكذا،فالي���اء ا�صم اإن، و)�صنعي( 
مبتداأ، ومن االأمر خرب �صنعي،واجلملة يف مو�صع خرب اإن« )املرادي، 1992 : 340-341(. اإنَّ 
نق�ص اال�صتدالل ال�صابق مل يكن ل�صعف الراأي اأو لبعده اأو الأي �صبب اآخر،بل كان ب�صبب اإغفال 
ق�ص���م من اأق�صام )ما(،فق�صرها على ما ذكروا م���ن اأنواع،وتركهم ذكر النوع االأخري،و الذي 

ا،وال ي�صتدل به. ميكن اأن تكون هو،اأي : معرفة تامة يجعل من ا�صتداللهم منتق�صً

ر�بًعا : �لنق�س بنق�س �لنحوي لقوله 
قد يذكر العامل راأًيا يف م�صاألة ما،ثم وبعد حني تراه ينق�ص راأيه بذكر راأي خمالف متاًما 

ملا قال،ومن اأمثلة ذلك:

ز راأي �صيبويه، انظر : معاين القراآن، 192/1 . وقد جونّ  )1(
البيت من ) الطويل ( وهو بال ن�صبة يف :)املربد، 1963: 175/4( و) ابن مالك 1982: 286/1(. والزاهرية : التبخرت .   )2(
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1. نق����ص املربد لراأيه يف اإعراب ا�صم )ال (،اإذا كان مثنى اأو جمموًعا جمع مذكر �صامل، 
فه���و عنده معرب من�صوب بالياء،ولي�ص مبنًيا كما ذه���ب اإليه جمهور النحاة)املربد، 1963 : 
366/4(و)الر�ص���ي، 2000 :156/2-157( ،وبذل���ك يقول ال�صيخ حمم���د حميي الدين عبد 
احلمي���د : »  وه���و نق�ص ملذهبه بعدم االطراد.اإنَّ املربد نف�ص���ه قد اتفق مع اجلمهور على بناء 
ا�ص���م ال املجموع جمع تك�صري، ومل يعباأ معه مبا هو من خ�صائ�ص اال�صم وهو اجلمع،كما اتفق 
م���ع اجلمهور على بناء املنادى املثن���ى اأو املجموع جمع املذكر ال�صامل على ما يرفع به،ومل يعباأ 

مبا هو من خ�صائ�ص االأ�صماء«)ابن عقيل، 1987: 8/2-9 احلا�صية (. 
2.نق����ص العكربي قوله يف بقاء عمل حرف اجلر بعد حذفه : يقول �صامل احلب�صي : »  بل 
جند النحويَّ ينق�ص قوَله الذي قرره �صلًفا،فهذا العكربي يرد قول الفراء يف تقدير حرف اجلر 
ْهِر اْلَحَراِم قَِتاٍل فِيِه ُقْل قَِتاٌل فِيِه ژ)البقرة: 217 (  اأي  يف قوله تعاىل : ژَيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
: عن قتاٍل فيه)الفراء،د.ت. : 141/1(، وي�صفه باأنه �صعيف جًدا ويعلله باأنَّ “ حرَف اجلر ال 
يبقى عمله بعد حذفه يف االختيار)العكربي،د.ت. :92/1( حتى اإذا جاء اإىل اإعراب قوله تعاىل: 
ژ َفاْغِس��ُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِلى اْلَمَرافِِق َواْمَس��ُحوا بُِرُءوِس��ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِلى 
اْلَكْعَبْي��ِن ژ )املائدة: 6( ذكر يف تخريج قراءة جر )اأرجلكم ( )1( وجهني: اأحدهما : االإعراب 
على اجلوار. والوجه الثاين: » اأن يكون جر االأرجل بجار حمذوف)العكربي، )د.ت.( :210/1( 
تقديره : وافعلوا باأرجلكم غ�صاًل،وحذُف اجلار واإبقاء اجلر جائز »)احلبي�صي، 2004 : 97(.

خام�ًصا : �لنق�س بالنظري �أو �ل�صبيه �أو عدمه
لقد نق�ص العلماء بع�ص االآراء؛الأنَّه ال نظري للكلمة التي اأطلق الراأي الأجلها،اأو ؛الأنَّ نظري 

الكلمة غري عامل اأو غري ذلك،ومن االأمثلة عليه:

1. م�صاأل���ة جترد ال�صف���ات التي مل يق�صد بها احلدوث عن التاء: ففي هذه امل�صاألة �صرح 
اب���ن احلاج���ب قول اخلليل و�صيبوي���ه )�صيبويه، 1988 : 91/2(فقال: » معن���اه: اإن اأ�صل التاء 
يف االأ�صم���اء اأن تك���ون يف ال�صفات،فرًقا بني مذكرها وموؤنثها،واإمن���ا تدخل على ال�صفات اإذا 
دخلت،يف اأفعالها،فال�صفات يف حل���اق التاء بها فرع االأفعال،تلحقها اإذا حلقت االأفعال نحو: 
قامت فهي قائمة،و�صربت فهي �صاربة،فاإذا ق�صدوا فيها احلدوث كالفعل قالوا:حا�صت فهي 

قراأ بنب ) اأرجلكم ( نافع وابن عامر والك�صائي وحف ويعقوب، وقراأ بجرها ابن كثري واأبو عمرو وحمزة واأبو بكر . ينظر : )الفار�صي،   )1(
1984: 221 – 223(، و) اأبو حيان، 2001: : 192/4(و)ابن اجلزري، 1970  : 254/2(.
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حائ�صة؛ الأن ال�صفة حينئذ كالفعل يف معنى احلدوث،واإذا ق�صدوا االإطالق ال احلدوث،فلي�صت 
مبعنى الفعل،بل هي مبعنى الن�صب،وان كانت على �صورة ا�صم الفاعل،ك�)البن و تامر(،فكما اأن 
،كذلك،معنى طالق وحائ�ص:  معناهما: ذو لنب،وذو متر،مطلقا،ال مبعنى احلدوث،اأي لبِنينّ ومتِرينّ

ذات طالق وذات حي�ص،كاأنه قيل: طالقيَّة،وحي�صيَّة«)الر�صي، 2000 : 331-330/3(.

ا اإي���اه بقوله : »  غاية مرم���ى كالمه: اأنَّ ا�صم  ويعل���ق الر�ص���ي على ال���كالم ال�صابق ناق�صً
الفاع���ل مل���ا مل يق�صد به احلدوث،مل يكن يف املعنى كالفع���ل الذي مبناه على احلدوث يف اأحد 
االأزمنة،فل���م يوؤنث���وه تاأنيث الفعل؛لع���دم م�صابهته له معن���ى،واإن �صابه���ه لفظا،وهذا ينتق�ص 
عليه���م بال�صف���ات امل�صبهة،فاإنها لالإطالق،ال احل���دوث،وال ت�صابه الفعل لفظ���ا اأي�صا،فكانت 
اأج���در بالتجري���د عن الت���اء،وال جت���رد« )الر�ص���ي، 2000 : 330/3-331(. فالر�صي ينق�ص 
هة،و التي تفيد االإطالق  االأق���وال ال�صابقة باإتيانه بالنظري لهذه ال�صفات،وهو ال�صف���ات امل�صبَّ

يف ال�صفة،و ال ت�صابه الفعل ومع ذلك فاإنها ال تتجرد عن التاء. 
دت  نّ��ا ( اأ�صلها » ل�ما » خفيفة،ثم �صدِّ 2. جاء يف تهذيب اللغة قوله :«وزعم املازين اأن )ل�م�
ا؛ الأن احلروف نحو )ربنّ (  امليم.ق���ال )الزجاج،1988 : 757/2(: وهذا القول لي�ص ب�صيء اأي�صً

ل ما كان خفيًفا،فهذا منتق�ص« )ابن منظور، 1981 : ل م م ( وما اأ�صبهها ُيخفف،وال ُيثقَّ
وبه���ذا نرى اأنَّ النق����ص لهذا الراأي كان بانعدام النظري يف باب هذه احلروف،اإذ املعهود 

التخفيف للحرف بعد اأن كان ثقياًل،ومل يعهد العك�ص.  
3. راأي العلماء يف عامل ن�صب املفعول معه)1(،فقد اختلف العلماء يف ذلك على جمموعة 
من االآراء،ومنها راأي اجلرجاين،ويف ذلك يقول الكيلكلدي : »  قال اجلرجاين: اإن النا�صب له 
 ) الواو وحدها؛ الأن �صحة الكالم ملا دارت مع الواو وجوًدا وعدًما دل على اأنها هي العاملة ك�)اإالنّ
يف اال�صتثناء،وه���و اأ�صع���ف ه���ذه املذاهب اأم���ا اأوال: فالأنه منتق�ص بالت�صعي���ف وبهمزة النقل 
والتعدي���ة؛الأن �صحة الكالم يف الن�صب دائرة م���ع هذه،ولي�ص �صيء منها عاماًل«)اجلرجاين، 

.)169: 1990

)1(  اختلف العلماء حول الناب للمفعول معه، اإذ يرى الربيون اأنَّ الناب هو الفعل ال�صابق اأو ما يقوم مقامه، وقال الكوفيون باخلالف،وراأى 
اأبو احل�صن االأخف�ص اأن الناب فيه على الظرف؛ الأن الواو قائمة مقام )مع(، اأما الزجاج فراأى اأنه منوب بفعل حمذوف تقديره 
) الب�ص ( وعليه يكون مفعواًل به، وجعل اجلرجاين الواو الناب له . انظر : )ابن ال�صراج، اأول النحو، 209/1-210(، و االأنباري، 

االإناف، م )30( 1/ 148 – 250، و ابن ه�صام، اأو�صح امل�صالك، 244-243/2 .
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وعليه نرى اأنَّ نق�ص راأي اجلرجاين كان بانعدام عمل احلروف ال�صبيهة للواو،فلَم تخ�ص 
هي بالعمل دون غريها من احلروف ؟

�ملبحث �لر�بع : نق�س �حلدود �لنحوية
العلمي���ة  احلاج���ة  تفر�صه���ا  �ص���رورة  تعريفاته���ا  و�صب���ط  امل�صطلح���ات  حتدي���د  اإنَّ 
واملنهجية،واملالحظ اأنَّ اأغلب التعريفات يف �صتى العلوم خمتلفة ومتباينة،ويظهر هذا جلًيا يف 
ا،كما اأنها تلب�ص ثوب املنطق يف كثري من  ا اأو متناق�صً احلدود النحوية،اإذ يظهر بع�صها ناق�صً
االأحيان،والدلي���ل على ما قلناه  التعدد الوا�ص���ح يف  احلدود للوظيفة النحوية الواحدة،ابتداء 
م���ن اأق�ص���ام ال���كالم و�صرًيا نح���و االأجزاء املنتمي���ة لهذه االأق�ص���ام. واحلد عن���د النحويني : » 
اللف���ظ الدال على كمال ماهية ال�ص���يء؛الأن احلد هو الكا�صف عن حقيقة املحدود«)العكربي، 
«  احلد:قول دال على ماهية ال�صيء)اجلرجاين، 1405ه�:  1992 :46 (،وي���رى اجلرج���اين اأنَّ
112(.،وبه���ذا ن���رى اأن احل���د �صع���ي نحو معرف���ة جوه���ر ال�ص���يء وحقيقته الت���ي متيزه عن 
غريه،وح���د الفاكه���ي احل���د بقوله : » ما ميي���ز ال�صيء عما ع���داه،وال يكون كذل���ك اإال ما كان 
جامًع���ا مانًعا » )الفاكهي، 1993 :49(.ويرى االإم���ام اجلويني اأن احلد واحلقيقة و املعنى يف 
ع���رف االأ�صوليني ذات ا�صتعمال واحد )اجلوين���ي، 1979 :1(. و للحد جمموعة من ال�صروط 
الت���ي يج���ب اأن يحققها حتى يك���ون تاًما،وبعيًدا ع���ن النق�ص والنق�ص،و ه���ذه ال�صروط هي : 
الو�صوح،والدق���ة و االكتمال)هلي���ل، 1992 : 165(. فهذه ال�صروط مهمة يف متييز مفهوم عن 
مفهوم اآخر من جهة،ومهمة يف �صالمة احلد من اأي نق�ص اأو نق�ص يخل به. ول�صنا معنيني هنا 
بدرا�ص���ة احلدود النحوية درا�ص���ة تف�صيلية،وال مبا حد به العلماء اأق�صام اللغة املختلة  بحدود 
كثرية،وم���ا وجه���ه العلماء من نقد لتلك احلدود،بل املجال هن���ا هو ذلك الو�صف الذي اأطلقه 
العلم���اء على بع�ص احلدود بقوله: اإنه منتق�ص،وكيف كان���ت مواقفهم نحو تلك احلدود،ولقد 
الحظ���ت - فيما اطلع���ت عليه من حدود و�صفت باأنها منتق�ص���ة  – اأنَّ مواقف العلماء تباينت 

على اأ�صكال عدة،وهي : 

�أوًل:  زيادة عبارة �حرت�زية على �حلد لتجنب �لنق�س  
ويظه���ر هذا ال�صكل يف حدود اأق�ص���ام الكالم الثالثة : اال�صم و الفعل  و احلرف،ففي حد 
اال�ص���م يقول العكربي : » اختلفت عبارات النحويني يف حد اال�صم،و�صيبويه مل ي�صرح له بحد 
فق���ال بع�صه���م : اال�صم ما ا�صتحق االإعراب يف اأول و�صعه،وق���ال اآخرون : ما ا�صتحق التنوين. 
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وق���ال )ابن ال�ص���راج،1988 : 45/1 (: هو كل لفظ دل على معنى يف نف�صه غري مقرتن بزمان 
حم�ص���ل،وزاد بع�صه���م يف هذا )داللة الو�صع( واأما من زاد في���ه )داللة الو�صع ( فاإنه ق�صد 
َتِجها،فاإن  َدَم احلاج و خفوَق النجم،واأتت الناقة على َمننْ بذلك دفع النق�ص بقولهم : اأتيتك َمقنْ
ه���ذه م�ص���ادر : وقد دلت عل���ى زمان حم�صل،فعند ذل���ك تخرج عن احل���د. واإذا قال : داللة 
الو�صع مل ينتق�ص احلد بها؛الأنها دالة على الزمان ال من طريق الو�صع،وذلك اأن مقدم احلاج 
يتفق يف اأزمنة معلومة بني النا�ص،ال اأنها معلومة من لفظ )املقدم (، والدليل على ذلك اأنك لو 
قل���ت : اأتيتك وقت مقدم احلاج �صح الكالم،وظهر فيه ما كان مقدًرا قبله« )العكربي، 1992 

.) 53-45 :
ون���رى هنا اأن زيادة )داللة الو�ص���ع ( كانت زيادة احرتازية؛لدفع النق�ص الذي ميكن اأن 
يق���ع في���ه التعريف،ومل يكن حد الفعل بعيًدا عن هذا،حي���ث اختلفت عبارات النحويني يف حد 
���ا، فقال ابن ال�صراج وغريه ه���و : كل لفظ دل على معن���ى يف نف�صه مقرتن بزمان  الفع���ل اأي�صً

حم�صل)ابن ال�صراج،1988 :48/1(. 
وذك���ر العك���ربي اأن بع����ص العلماء زاد )داللة الو�ص���ع ( عليه،فق���ال : » واإمنا زادوا هذه 
الزي���ادة لئ���ال ينتق�ص ب� )لي�ص وكان ()1( الناق�صة.فاإن قي���ل : يرد على احلدود كلها )لي�ص ( 
و)كان ( الناق�ص���ة واأخواتها،اإنه���ا اأفعال وال تدل على احل���دث. وتنعك�ص باأ�صماء الفعل نحو : 
�صه و مه ونزال. فاإنها اأ�صماء وقد دلت على الزمان » )العكربي، 1992 : 67/1-68 (. وقد ردَّ 
العكربي على من قال بنق�ص حد الفعل ب�)لي�ص وكان و اأ�صماء االأفعال ( فقال : »  اأما )لي�ص ( 
فقد ذهب قوم اإىل اأنها حرف)2( وذلك ظاهر فيها؛الأنها تنفي ما يف احلال. مثل ما النافية وال 
ت���دل على حدث،وال زمان وال تدخل عليها )قد (،وال يكون منها م�صتقبل،وقال االأكرثون : هي 
فع���ل لفظي بدليل ات�صال عالمات االأفعال بها. واإمنا اقت�ص���ر بها على بناء واحد؛الأنها تنفي 
ما يف احلال ال غري،فهي كفعل التعجب وحبذا،واأما )كان ( الناق�صة فاأ�صلها التمام كقولك : 
ق���د كان االأمر،اأي: حدث ولكنهم جعلوا داللتها على احلدث،وبقيت داللتها على الزمان،وهذا 
اأم���ر عار�ص ال تنق�ص ب���ه احلدود العامة،واأما )�صه ( واأخواته���ا فواقعة موقع اجلمل:ف�)�صه ( 
نائ���ب عن : ا�صكت. و)مه ( عن : اكف���ف. و)نزال ( عن : انزل. وغري ممتنع اأن يو�صع اال�صم 

اأوجد هذا النق�ص اأبو علي الفار�صي، انظر :  امل�صائل الع�صكريات،   76 .   )1(
من املعلوم اأنَّ ) لي�ص ( حمل خالف بني العلماء، هل هي حرف اأم فعل ؟ انظر: )املرادي، 1992:،493-494 ( و )ابن ه�صام،   )2(

  . )388 -1985:386
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اأو احل���رف مو�صع غريه،اأال ترى اأنك اإذا قل���ت : ما قام زيد كان ذلك جملة. واإذا قال املجيب 
: بلى. كان حرًفا نائًبا عن اإعادة اجلملة فكاأنه قال : قد قام زيد »)العكربي، 1992: 69/1-
71 (. واح���رتز العلم���اء يف حد احل���رف ك�صابقيه ف�«ح���د احلرف ما دل عل���ى معنى يف غريه 
فقط،ولف���ظ )دل ( اأوىل م���ن قول���ك )جاء (؛الأن احل���دود احلقيقية دالة عل���ى ذات املحدود 
بها،وقولن���ا )ما جاء ملعنى ( بيان العلة التي الأجلها جاء،وعلة ال�صيء غريه وال ينتق�ص ب�)اأين 
( و)كي���ف ( لوجهني اأحدهما اأنهما - مع داللتهم���ا على معنى يف غريهما - داالن على معنى 
يف اأنف�صهما،وه���و املكان واحل���ال وقد ح�صل االحرتاز عن ذلك بقولن���ا فقط »)ابن ال�صراج، 
1988: 49-50(. وعلي���ه فاإنن���ا نرى اأننّ تلك العبارات االحرتازي���ة اأخرجت احلد من اإ�صكالية 

النق�ص؛بدخول بع�ص العنا�صر اللغوية املغايرة على عنا�صر احلد.
ثانًيا : نفي �لنق�س �لظاهر للحد

ق���د يظهر يف بع�ص عب���ارات احلدود ما ي�صري اإىل نق�صه،وذل���ك بدخول ق�صم مغاير   
عل���ى جن����ص املحدود،اأو بعدم معرفة االأ�ص���ل )البنية العميقة ( للمثال ال���ذي يظنُّ اأننّه ناق�ص 
للحد،ومن االأمثلة على ذلك ما قاله ابن ال�صراج يف تو�صيح حد الفعل،حيث يقول : » وحد الفعل 
م���ا اأ�صند اإىل غريه ومل ي�صند غ���ريه اإليه،وذكر االإ�صناد ههنا اأوىل م���ن االإخبار ؛ الأن االإ�صناد 
اأع���م اإذ كان يقع على اال�صتفه���ام واالأمر، وغريهما ،ولي�ص االإخب���ار كذلك،بل هو خم�صو�ص 
مبا �صح اأن يقابل بالت�صديق والتكذيب،فكل اإخبار اإ�صناد ولي�ص كل اإ�صناد اإخباًرا،وال ينتق�ص 
ه���ذا احل���د بقوله:)ت�صمع باملعيدي خري من اأن ت���راه ())1(( الأن )خرًيا ( هنا لي�ص بخرب عن 
)ت�صم���ع (،بل عن امل�صدر ال���ذي هو)�صماعك (،وتقديره )اأن ت�صمع ( “)ابن ال�صراج، 1988 
:48(. وم���ن االأمثل���ة على ذلك ما جاء على ل�صان الر�ص���ي، يف �صرحه حلد ابن احلاجب لفعل 
التعجب،”حي���ث يق���ول :  قوله: )ما و�صع الإن�ص���اء التعجب(،اأي:  فعل و�ص���ع الإن�صاء التعجب؛ 
الأن���ه يف ق�ص���م االأفعال،ف���ال ينتق�ص احلد بنحو: ناهي���ك به،وهلل دره،و واه���ا له،ويا لك رجاًل 
»)الر�ص���ي، 2000: 227/4-228(.فالر�ص���ي يب���ني اأنَّ ابن احلاجب مل ين����ص اأن يقول : فعل 
و�صع،الأن الكالم مت�صل عن الفعل يف ق�صم االأفعال هذا من جهة،كما اأنَّ الكالم ال ينتق�ص مبا 
�صرب من اأمثلة ؛ الأنَّ هذا احلد خا�ص بفعل التعجب القيا�صي،وتلك �صماعية حتفظ وال يقا�ص 
عليها. وجاء يف حا�صي���ة ال�صبان-عند احلديث عن حد الكالم-قوله : »الكالم الفائدة،قوله 

اآه . انظر: )الع�صكري، 1988 : 266/1( و) الني�صابوري،د.ت. :129/1(.    ٌ من َمرنْ ه َخرينْ )1(  ي�صرب هذا املثل ملن َخرَبُ
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: وال نق����ص بالن���داء،اأي: اجلملة الندائية ؛ فاإنه - اأي عن���د اجلمهور-  من الثاين اأي: املركب 
م���ن فع���ل وا�صم ؛ الأن )يا( نائبة ع���ن )اأدعو(  وهو فعل وا�صم،واأما املن���ادى فهو ف�صلة زائدة 
عل���ى حقيق���ة ال���كالم ال منها حتى يقال: اإن )ي���ا زيد(  مركب من فعل وا�صم���ني ال من الثاين 
»)ال�صب���ان، 2004: 57/1(.  اإنَّ ال�صب���ان ينف���ي اأن يكون هناك تناق����ص يف حد الكالم ؛الأن 
نّاأقل ما يرتكب منه الكالم وتتم به الفائدة ا�صمان،اأو فعل وا�صم،وظاهر النداء اأنه يرتكب من 

حرف وا�صم،وهو لي�ص كذلك يف حقيقة اأمره. 

ثالًثا : �لنق�س �لتام للحد
تختل���ف نظ���رة العلم���اء يف كثري م���ن االأحيان حول مفه���وم معني ؛ وذل���ك الأ�صباب تتعلق 
بال�ص���روط – �صروط احلد الت���ام - �صالفة الذكر التي قد يغفل الع���امل عن بع�صها عند و�صع 
نا نرى النق�ص التام حلد من احلدود،ومن ذلك نق�ص الر�صي حلد  احلد،وبناء على ذلك فاإنَّ
اب���ن احلاجب ال�صم اإنَّ واأخواتها،حيث يرى اأنَّه : »  امل�صند اإليه بعد دخولها،مثل اإن زيًدا قائم 
»)الر�ص���ي، 2000 : 153/2( لك���نَّ الر�ص���ي ال يرت�صي هذا احلد،بل وينق�ص���ه بقوله : » قال 
الر�ص���ي: ينتق����ص مبثل: اأخ���وه،يف قولك: اإنَّ زيًدا قائ���م اأخوه » )ال�صابق نف�ص���ه ( ؛الأنَّ �صرط 
���ه حيث ما وجد م�صنٌد اإليه فهو اال�صم  االإ�صن���اد هنا �صعيف،وغري مانع،اإذ بهذا احلد ُيفهم اأنَّ
له���ا،ويف املث���ال ال�صابق يعد كل من : زيد وقائم م�صن���ًدا اإليه،ولكنَّ الر�صي مل ي�صع حًدا ال�صم 
( وهذا ما درج عليه كثري من النحاة،اإذ اإنَّهم يكتفون ب�صرب املثال عند ال�صروع باحلديث  )اإنَّ

عن اإنَّ واأخواتها.

ر�بًعا : نق�س �حلد مع �قرت�ح غريه 
اإنَّ هذا املوقف من العلماء جتاه احلدود ك�صابقه،اإال اأنَّ الفرق هنا هو و�صع الناق�ص حًدا 
اآخر، بدل احلد املنقو�ص،ومن ذلك حد املفعول له،قال ابن احلاجب: » املفعول له:هو ما فعل 
الأجل���ه فعل مذكور،مثل: �صربت���ه تاأديًبا. قال الر�صي: قوله: » فعل مذكور »،اأي م�صمون الفعل 
و�صبهه،وهو امل�صدر ملا ذكرنا يف املفعول فيه،قوله » مذكور »،احرتاز عن قولك- وقد �صاهدت 
�صرًبا الأجل التاأديب- : اأعجبني التاأديب،فاإنَّ التاأديب فعل له ال�صرب اإال اأنك مل تذكر ال�صرب 
يف قولك،عام���اًل فيه.فاحلق اأن نق���ول يف املفعول له: هو ما فعل الأجله م�صمون عامله)1(،وكذا 

ويعرفه الفاكهي بقوله : املدر القلبي الف�صلة املعلِّل بحدث �صاركه وقًتا وفاعاًل، احلدود يف النحو، 216 .   )1(



ريا�ض رزق �هلل من�صور �أبوهوال

93جملة جامعة �صقر�ء – �لعدد �خلام�ض – جمادى �الآخر 1437هـ - �أبريل 2016م

يف املفع���ول فيه:هو ما فعل في���ه م�صمون عامله من زمان اأو مكان،لئ���ال ينق�ص احلدان،بنحو 
قولك:�صرب���ت وقد اأعجبن���ي التاأديب،و�صرت ويوم اجلمعة زمان �ص���ريك » )الر�صي، 2000: 
ن غري املفعول له من الدخول فيه،وما  507/1(.لقد نق�ص الر�صي حد ابن احلاجب؛الأنه ميكِّ
�صرب���ه الر�صي ينطبق عل���ى التعريف الذي ذك���ره ابن احلاجب،ومع ذلك فهم���ا لي�صا �صمن 
ا تعريف ا�ص���م التف�صيل،فهو عند ابن  دائ���رة املفع���ول له اأو في���ه. ومن االأمثلة على ذل���ك اأي�صً
احلاج���ب: »  م���ا ا�صتق من فعل،ملو�صوف بزيادة على غريه)1(وه���و اأفعل،قال الر�صي: ينتق�ص 
بنحو فا�صل،وزائد،وغالب،ولو احرتز عن مثله باأن قال: ما ا�صتق من فعل ملو�صوف بزيادة على 
غ���ريه فيه،اأي يف الفعل امل�صتق منه،النتق�ص بنحو: طائل،اأي زائد يف الطول على غريه،و�صبهه 
م���ن ا�صم الفاعل املبني من باب املغالبة،واالأوىل اأن يقال: هو املبني على اأفعل لزيادة �صاحبه 
عل���ى غريه يف الفعل)2(،اأي يف الفعل امل�صتق هو من���ه« )الر�صي، 2000:  447/3(. اإنَّ الر�صي 
مل يرت����صِ االح���رتاز الذي و�صعه هو عل���ى تعريف ابن احلاجب؛الأنَّ النق����ص قد طال تعريف 
اب���ن احلاجب،وط���ال احرتازه على التعريف،ولذا راأى اأنه ال ب���د من و�صع تعريف جديد ال�صم 

التف�صيل،يخرجه من دائرة النق�ص. وهناك اأمثلة اأخرى على هذا النوع من النق�ص )3(.

اأخذ بهذا احلد الفاكهي يف حدوده، 191-190.   )1(
اإنَّ التعريف ال�صائع ال�صم التف�صيل هو قولهم : » هو ا�صم موغ للداللة على اأن �صيئني ا�صرتكا يف فة، وزاد اأحدهما على االآخر فيها«   )2(

انظر : الدقر، عبد الغني، معجم النحو، 11 . 
ومن ذلك تعريف ابن احلاجب للموؤنث، حيث قال : » وهو حقيقي ولفظي، فاحلقيقي: ما باإزائه ذكر يف احليوان ، كامراأة وناقة،   )3(
واللفظي بخالفه، كظلمة وعني، قال الر�صي: اإمنا قال يف احليوان، لئال ينتق�ص بنحو االأنثى من النخل، فاإن باإزائه ذكرا وتاأنيثه 
غري حقيقي، اإذ تقول: ا�صرتيت نخلة اأنثى، وقد يكون احلقيقي مع العالمة كامراأة، ونف�صاء، وحبلى، وبال عالمة، كاأتان وعناق، ولو 

قال: احلقيقي: ذات الفرج من احليوان، كان اأوىل » . انظر ال�صابق، 338/3. 



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �خلام�س – جمادى �لآخر 1437هـ - �أبريل 2016م 94

مبداأ النق�ض يف النحو العربي

الخاتمة

وبعد هذا العر�ص ملبداأ النق�ص يف النحو العربي،وبيان املوا�صع التي ا�صتعمل فيها النحاة 
له���ذا املبداأ،وكيفي���ة توظيفه���م له يف النح���و العربي،فقد خل�صت الدرا�ص���ة اإىل جمموعة من 

النتائج من اأهمها :

اأوًل : يعد النق�ص مبداأ اعتمد عليه النحاة يف اإبطال االأحكام النحوية،�صواء اأكان اإبطااًل 
كلًيا اأو مبدئيا،بحيث ي�صكل نواة لبداية خالف نحوي يف امل�صاألة حمل النزاع.

ثانًيا : تعتمد اللغة العربية على اأ�صول ثابتة يف نظامها اللغوي،وكل من حاول نق�ص هذه 
ا من العلماء يبني  االأ�ص���ول باالعتم���اد على ال�صاذ اأو النادر مقاب���ل االأ�صول املطردة واج���ه ردًّ

بطالن ما ذهب اإليه.

ثالًث���ا : هن���اك العدي���د م���ن االأدوات الت���ي تدخ���ل عل���ى الكالم،وتنق����ص عم���ل اأداة 
�صابق���ة،اأو حكًم���ا نحوًيا،وهذه االأدوات ه���ي : اإالنّ اال�صتثنائية،و بل،و لك���ن،و همزة اال�صتفهام 
ا املوا�صع التي يقع فيه���ا نق�ص العمل فهي :  التقريري،ونق����ص اأداة نف���ي باأداة نف���ي اأخرى،اأمنّ
ه���ة ب�)لي�ص (،والنوا�صخ ذات اخل���رب املجرور بالباء الزائ���دة،و بع�ص موا�صع  احل���روف امل�صبَّ

ن�صب الفعل امل�صارع،و اال�صتثناء. 

رابًع���ا : وظ���ف العلم���اء مب���داأ النق����ص يف االآراء النحوية،وذل���ك �صم���ن جمموع���ة من 
االأ�صاليب،وه���ي : النق����ص بال�صاهد،و النق�ص بالقيا�ص،و النق����ص باالإغفال،و النق�ص بنق�ص 

النحوي لقوله،و النق�ص بالنظري اأو ال�صبيه اأو عدمه. 

خام�ًس���ا : ا�صتعم���ل النحاة النق�ص يف احل���دود النحوية،وقد تباين���ت مواقفهم نحو تلك 
ا بزيادة عبارة احرتازية على احل���د لتجنب النق�ص،اأو  احل���دود �صمن عدة اأ�صكال،وذل���ك اإمنّ

بنفي النق�ص الظاهر للحد،اأو النق�ص التام للحد،اأو نق�ص احلد مع اقرتاح غريه.

�ساد�ًسا : اإن اإعمال مفهوم النق�ص اأ�صهم يف تقوية احلكم النحوي، وبيان مدى وجاهته.

�سابًع���ا : اإن مفهوم النق�ص يع���د بوابة لتمحي�ص اآراء النحاة حول بع�ص الق�صايا املتعلقة 
بالل�صان العربي.
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وجهة �ل�صبط )�لد�خلية-�خلارجية( وعالقتها بالأفكار غري �لعقالنية لدى 
عينة من طالب �لكلية �جلامعية مبكة �ملكرمة

غرم �هلل بن عبد�لرز�ق �لغامدي
الأ�ستاذ امل�ساعد، علم النف�س، عمادة ال�سنة التح�سريية، جامعة �سقراء، اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�س �لدر��صة
الدرا�صة بعنوان وجهة ال�صبط الداخلية واخلارجية وعالقتها باالأفكار غري العقالنية لدى 
عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ،وهدفت اإىل التعرف على وجهة ال�صبط ال�صائدة 
ومدى انت�صار االأفكار غري العقالنية عند نف�ص العينة ، وكذلك معرفة العالقة بني وجهة ال�صبط 
الداخلي���ة واخلارجية وبني االأفكار غ���ري العقالنية عند اأفراد الدرا�ص���ة ،وقد ا�صتخدم الباحث 
مقيا�ص وجهة ال�صبط )الداخلية–واخلارجية( اإعداد ابن �صيديا )بن �صيديا، 1986( ، ومقيا�ص 
االأفكار العقالنية وغري العقالنيه اإعداد الريحاين )الريحاين، 1985( كما ا�صتخدم الباحث 
املنه���ج الو�صفي ، وتكون���ت عينة الدرا�صة م���ن )300( طالب و ا�صتخ���دم الباحث التكرارات 
واملتو�صط���ات احل�صابية ومعامل ارتب���اط بري�صون، واأ�صفرت نتائج الدرا�صة عن انت�صار كل من 
وجه���ه ال�صبط الداخلية و االأف���كار العقالنية عند اأفراد العينه وتب���ني وجود عالقة ارتباطية 

موجبة بني وجهة ال�صبط اخلارجية واالأفكار غري العقالنية 0
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Abstract

 The study is titled “locus of control (internal/external) and its relation to the 

unreasonable ideas among a sample of university college students in Mecca”. It aims 

to identify the type of the locus of control among the sample students and to know 

how widespread the unreasonable ideas are among these students. Furthermore, the 

study will identify the relationship between the locus of control (internal, external) 

and the unreasonable ideas among the same students.

 The researcher used the locus of control measurement (internal, external) 

prepared by Bin Sydia (1986); in addition to the measurement of reasonable and 

unreasonable ideas prepared by Al-Rihani  (1985), and in terms of methodology, the 

researcher used the descriptive method on the sample which included 300 students 

from the university college in Mecca. The study also used frequencies and averages 

in addition to Pearson correlation coefficient.

 The study showed a spread of the internal locus of control and the reasonable 

ideas among the sample members. It also showed a positive correlation between the 

external locus of control and the unreasonable ideas.
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�ملقدمـــة
ا�صتقط���ب مفهوم وجهة ال�صب���ط Locus of Control اهتمام عدد من الباحثني يف جمال 
الدرا�ص���ات النف�صية، حي���ث يعترب هذا املفه���وم مبثابة قا�صم م�صرتك للعدي���د من النظريات 
احلديث���ة الت���ي تتناول حم���ددات ال�صلوك االإن�ص���اين والتكيف بوجه ع���ام. )االأخر�ص، 1998: 
235(. كم���ا اأن���ه يعت���رب مفهوم حدي���ث ن�صبي���ًا لذلك تع���ددت الرتجمات العربي���ة للم�صطلح 
االأجنبي، مثل مركز التحكم، م�صدر التحكم، مو�صع ال�صبط ... الخ ، وقد ا�صتق هذا املفهوم 
اأ�ص���اًل من نظرية التعل���م االجتماع���ي Social Learning theory التي �صاغه���ا العامل جوليان 
 Locus اأن لوجه���ة ال�صبط Rotter حمم���د، 1993 :240(. وي���رى روتر( . Julin Rotter روت���ر
of Control �ص���كالن: وجهة ال�صبط الداخلي���ة Internal Locus of Control ، ووجهة ال�صبط 

اخلارجي���ة External Locus of Control حيث مييل االأف���راد ذوو وجهة ال�صبط الداخلية اإىل 
اعتب���ار اأنف�صهم م�صاركني يف االأحداث التي مت���ر بهم واأن جهودهم هي التي تتو�صط يف نتائج 
املواقف ال�صلبية اأو االإيجابية التي يعي�صونها، يف حني اأن االأفراد ذوي وجهة ال�صبط اخلارجية 
يعزون اأ�صباب مواقفهم احلياتية اإىل احلظ اأو ال�صدفة بدون اأي حتمل للم�صئولية من قبلهم. 
وق���د اأكدت نتائج عدد من الدرا�صات عل���ى اأهمية وجود وجهة �صبط داخلية )�صحيحة( لدى 
االأف���راد من اأج���ل حتقيق قدر منا�صب م���ن التوافق النف�صي واالجتماع���ي لالإن�صان، وقد تبني 
ارتب���اط �صوء التوافق النف�صي واالجتماعي، والتجن���ب االجتماعي، وتقدير الذات االجتماعية 
املنخف����ص، والقلق االجتماع���ي، واالكتئاب �صلبيًا بوجهة ال�صب���ط اخلارجية )غري ال�صحية( 
ل���دى االأفراد. كما تبني وجود عالقة ارتباط اإيجابية بني وجهة ال�صبط الداخلية )ال�صحية( 
وب���ني التواف���ق النف�صي، حيث يعتق���د االأف���راد ذوو وجهة ال�صب���ط الداخلي���ة اأن اأفعالهم هي 
الت���ي حت���دد امل�صكالت كما تب���ني اأن التدريب على التفكري العق���الين اأدى اإىل حت�صن التفكري 
وانخفا����ص التوتر. )داوود، 2001 : 289(.وتوؤدي االأفكار العقالنية املت�صمنة باالأطر املعرفية 
لدى االأف���راد اإىل انفعاالت معتدلة ال�صدة وتعترب �صحية، اأما االأفكار الالعقالنية فاإنها توؤدي 
اإىل انفع���االت �صديدة تقود اإىل اال�صطراب وتعيق الو�صول اإىل االأهداف كما ال حتقق ال�صعور 

بالر�صا وال�صعادة لدى االأفراد. )داوود، 2001 :290(.

وتعت���رب ال�صلبية من �صم���ات �صلوك االأفراد ذوي االأف���كار الالعقالنية، حيث يعتقدون اأن 
تعا�صته���م تاأتي من ظ���روف خارج اإرادتهم ف�ص���وء احلظ هو �صبب الف�ص���ل، ولي�ص مبقدورهم 
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التغل���ب عل���ى هذه الظ���روف، الأنها اأقوى منه���م واأن النجاح ال ميكن اإدراك���ه اإذا مل يكن املرء 
حمظوظ���ًا. )مه���دي، 1999 : 17(. ويرى الباح���ث – انطالقًا مما �صب���ق – اأنه من االأهمية 
مبكان اإجراء هذا البحث للوقوف على طبيعة العالقة بني وجهة ال�صبط )داخلية - خارجية( 

وبني االأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

م�صكلة �لدر��صة
تعت���رب وجه���ة ال�صبط من اأك���رث املتغريات ال�صخ�صي���ة التي تلع���ب دور الو�صيط يف زيادة 
اأوح���دة ال�صغوط لدى الفرد، وذلك الأن وجهة ال�صبط )داخلية - خارجية( يتحدد يف �صوئها 
اعتق���اد الف���رد يف قدرته بالتحك���م يف االأمور م���ن حوله وبالت���ايل مدى قدرته عل���ى مواجهة 
املواق���ف ال�صاغط���ة والتخفيف من حدتها. هذا وق���د اأكدت نتائج بع����ص الدرا�صات ال�صابقة 
ارتب���اط وجهةال�صب���ط اخلارجي )غري ال�صحي���ة( اإيجابيًا باالأفكار غ���ري العقالنية كدرا�صة 
)امل�صري،Tobcyk et al., 1992( ،)1995(. كما تبني اأن االأفراد ذوي وجهة ال�صبط الداخلية 
عادة ما يكونون قادرين على التوجه الذاتي امل�صتقل يف حل ما يقابلهم من م�صكالت، وبالتايل 
فه���م اأكرث قدرة على البحث ع���ن م�صادر املعلومات وحتديد حجم م���ا يقابلهم من م�صكالت 
وحله���ا ح���اًل منطقيًا �صليمًا بعيدًا عن عزو اأ�صباب امل�ص���كالت اإىل تاأثري القوى اخلارجية التي 
يع���زو اإليها االأف���راد ذوي وجهة ال�صبط اخلارجية اأ�صباب م�صكالته���م. )اأبو بيه، 1985 : 47 
- 48(. وم���ن جان���ب اآخر فقد تناولت عدة درا�صات ما يرتتب عل���ى وجهة ال�صبط اخلارجية 
)غ���ري ال�صحية( من اآثار �صلبية تعوق عملية التوافق النف�صي لدى الفرد وجتعله يف دوامة من 
اال�صطراب���ات النف�صي���ة حيث تبني اأن وجهة ال�صبط اخلارجية غ���ري ال�صحية ترتبط اإيجابيًا 
بالقلب واالكتئاب. كما تبني اأي�صًا ارتباط وجهة ال�صبط اخلارجية �صلبيًا بكل من مفهوم الذات 
العام االإيجابي ومفهوم التقدير والتقييم املرتفع للذات والقدرة على نقد الذات لدى عينة من 
اأ�صاتذة اجلامعة، واأي�صًا مبفهوم الذات العام ومفهوم الذات اخللقية ومفهوم الذات االأ�صرية 
ل���دى عينة من معلمي املرحلة الثانوية )حممد ، 1988 :288(، وكذلك ارتباط وجهة ال�صبط 
اخلارجي���ة �صلبيًا بالقدرة على التكيف النف�ص���ي العام. )جربيل، 1996: 266(. اإن البحث يف 
وجهة ال�صبط كمتغري من متغريات ال�صخ�صية يهتم باالأفكار التي يحملها الفرد بخ�صو�ص اأي 
العوامل هي االأكرث حتكمًا يف النتائج الهامة يف حياته. هذا ويعترب التفكري املنطقي العقالين 
م���ن اأهم املهارات التكيفية حيث ي�صتطيع ال�صخ�ص من خالل���ه اأن ي�صبط االنفعاالت القوية، 
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واأن ي�صتخ���دم االأ�صل���وب العلمي يف حل امل�صكالت. كما اأكدت بع�ص الدرا�صات اأن هناك فروقًا 
ذات دالل���ة اإح�صائية بني ذوي ال�صبط الداخلية واخلارجي���ة ل�صالح ذوي ال�صبط اخلارجي 
يف بع����ص املعتقدات اأو الت�ص���ورات غري العلمية. )خليف���ة، 1998 : 64(. ومن خالل مراجعة 
اأدبي���ات البحث والتي تناولت عالقة ال�صبط )الداخلية واخلارجية( باالأفكار غري العقالنية، 
ات�ص���ح اأن هناك عالقة اإيجابية بني وجهة ال�صبط اخلارجية )غري ال�صحيحة( وبني االأفكار 
غ���ري العقالنية، وتدور م�صكلة الدرا�صة حول معرفة العقالنية بني وجهة ال�صبط )الداخلية - 
اخلارجية( باالأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة، وتثري 

م�صكلة الدرا�صة الت�صاوؤالت التالية:

�ص1/ ما نوع وجهة ال�صبط ال�صائدة لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ؟

����ص2/ ما مدى انت�صار االأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة 
املكرمة ؟

�ص3/ هل توجد عالقة ارتباطية بني وجهة ال�صبط )الداخلية - اخلارجية( وبني االأفكار 
غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ؟

�أهـد�ف �لبحث
يهدف البحث احلايل اإىل ما يلي :

1- معرفة نوع وجهة ال�صبط ال�صائدة لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

2- التعرف على مدى انت�صار االأفكار غري العقالنية بني عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة 
املكرمة.

3- التع���رف عل���ى العالق���ة بني وجه���ة ال�صب���ط )الداخلي���ة - اخلارجية( وب���ني االأفكار غري 
العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

فرو�س �لدر��صة
1- تنت�صر وجهة ال�صبط اخلارجية بني طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
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2- تنت�صر االأفكار غري العقالنية بني طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�صائيًا بني وجهة ال�صبط اخلارجية واالأفكار غري العقالنية 
لدى طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

�أهمية �لدر��صة
�أوًل: �لأهمية �لنظرية

�ص���وف يق���وم الباحث باإلقاء ال�ص���وء على متغريات الدرا�صة من خ���الل عر�صه لعدد من 
الدرا�ص���ات العربي���ة واالأجنبي���ة التي تناول���ت متغريي الدرا�ص���ة وجهة ال�صب���ط )الداخلية/ 
اخلارجي���ة( واالأفكار غ���ري العقالنية وما لها م���ن دور يف تف�صري ال�صل���وك االإن�صاين واملواقف 

واخلربات التي تواجه الفرد يف حياته.

ثانيًا: �لأهمية �لتطبيقية
ق���د ت�صاهم نتائج هذه الدرا�صة يف توف���ري بع�ص البيانات االإمربيقي���ة )امليدانية( والتي 
ميك���ن اال�صتفادة منه���ا يف اإعداد الربام���ج واالأ�صاليب والط���رق االإر�صادية الت���ي تعزز وجهة 
ال�صب���ط الداخلي���ة )ال�صحية( لدى الطالب وتعمل على تعديل بع����ص االأفكار غري العقالنية 

للتخل�ص من وجهة ال�صبط اخلارجية )غري ال�صحية(.

م�صطلحات �لدر��صة
- وجه���ة ال�صبط Locus of Control  :يتبنى الباح���ث تعريف معد املقيا�ص، حيث يعرف 
وجه���ة ال�صب���ط كما يلي: » عندما يدرك الفرد اأن التعزيز يل���ي بع�ص اأفعاله اخلا�صة ولكنه ال 
يتوق���ف عليها كلية، واأنه يدركه على اأنه نتيج���ة للحظ وال�صدفة، فاإننا ن�صف هذا الفرد باأنه 
)ذو �صب���ط خارج���ي(، بينما اإذا اأدرك الفرد اأن التعزيز يتوقف عل���ى �صلوكه اخلا�ص اأو على 
�صم���ات �صخ�صيت���ه الدائمة فاإننا ن�صف ه���ذا الفرد باأنه )ذو �صبط داخل���ي(«. )ابن �صيديا، 
1986 : 4(. ويعرف الباحث وجهة ال�صبط اإجرائيًا باأنه جمموع الدرجات التي يح�صل عليها 

اأفراد العينة على مقيا�ص وجهة ال�صبط من اإعداد ابن �صيديا )بن �صيديا، 1986(.

2- االأفكار غري العقالنية Irrational Believe : يتبنى الباحث تعريف معد املقيا�ص، حيث 
يعرف )الريحاين، 1985: 182( االأفكار غري العقالنية بناء على تعريف معد املقيا�ص االأ�صل 
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» األي����ص« باأنها » جمم���وع االأفكار غري املنطقية وغ���ري الواقعية التي تت�صم بع���دم مو�صوعيتها 
واملبني���ة على معتق���دات وتعميمات خاطئة ناجتة ع���ن �صوء الظن واملبالغ���ة والتهويل ب�صكل ال 
يت�ص���ق مع االإمكانات العقلي���ة الفردية « ويعرف الباحث االأفكار غ���ري العقالنية اإجرائيًا باأنها 
جمم���وع الدرجات التي يح�صل عليه���ا اأفراد العينة على مقيا�ص االأف���كار غري العقالنية، من 

اإعداد الريحاين )الريحاين، 1985(. 

م�صطلحات �لدر��صة
مفه���وم وجه���ة ال�سب���ط Locus of Control  :يعرفه عب���داهلل وع�صكر )عبداهلل، 1994: 
32( » باأنه كيفية اإدراك الفرد ملواجهة االأحداث يف حياته اأو اإدراكه لعامل ال�صبط وال�صيطرة 

يف بيئته « .

كم���ا ُيع���رف باأنه اعتقاد الف���رد يف اأن ما يحدث له من جناح���ات اأو اأحداث �صيئة يف   
حياته، اإمنا هو اإما حمكوم بت�صرفات واإرادة ال�صخ�ص ذاته )يف الغالب ال�صيطرة الداخلية(، 
اأو اأنه خا�صع لعامل خارج عن اإرادته، مثل احلظ وال�صدفة )ال�صيطرة اخلارجية(. )االأحمد، 

.)125 :1999

ولق���د �صنف الباحثني املهتمني بهذا املتغري النف�صي الهام االأفراد بناء على مفهوم وجهة 
ال�صبط L.O.C اإىل االآتي:

1- ذوو التحك���م، وجهة ال�صبط اخلارجية Externalizes  يرى اأن االأحداث املحيطة به تخرج 
ع���ن �صيطرته وهي ناجتة ع���ن ال�صدفة اأو احلظ، وهذا النمط م���ن االأفراد اأكرث عر�صة 

ل�صغوط العمل واالإجهاد واالحرتاق.

2- هن���اك منط م���ن االأف���راد )ذوي التحكم/ وجهة ال�صب���ط الداخلي���ة( Internalizes وهم 
الذين لديهم اعتقاد باأن االأحداث التي توؤثر فيهم هي نتيجة لت�صرفاتهم واأنهم م�صئولون 
عما يحدث لهم، وبالتايل فاإن باإمكانهم التحكم فيها، وهوؤالء اأقل عر�صة ل�صغوط العمل.

خ�صائ�س و�صمات ذوي وجهة �ل�صبط �لد�خلي
ك�صفت العديد من البحوث والدرا�صات عن بع�ص اخل�صائ�ص واالجتاهات التي متيز   
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االأف���راد ذوي وجهة ال�صبط الداخل���ي والتي ميكن ا�صتخال�صها يف جماالت ال�صلوك والن�صاط 
االإن�صاين، ومن هذه ال�صمات :

1- اإمكاني���ة اال�صتك�صاف والو�صول اإىل املعلومات ثم القدرة على تنظيمها بفاعلية و�صواًل اإىل 
حل امل�صكالت، ف�صاًل عن القدرة على ا�صرتجاع املعلومات ومعاجلتها باأ�صكال خمتلفة.

2- القدرة على تاأجيل االإ�صباع ومقاومة كل ما ميكن اأن يغري اأو يوؤثر على االإ�صباع.

3- االت�صاف باملودة واالحرتام واحلب وم�صاركة االآخرين واحرتام الذات.

4- العمل واالأداء املهني الفعال، وال�صعور بالر�صا املهني.

5- االت�صاف مبرونة التفكري واالإبداع وحتمل امل�صئوليات وارتفاع التح�صيل واالأداء.

6- االت�ص���اف بال�صح���ة النف�صي���ة والتوافق، الر�صا ع���ن احلياة والثبات االنفع���ايل والهدوء 
النف�صي. )العتيبي، 1421ه�: 18(.

خ�صائ�س و�صمات ذوي وجهة �ل�صبط �خلارجي
اتفقت نتائج العديد من الدرا�صات على اأن االأفراد ذوي وجهة ال�صبط اخلارجية يتميزون 

بداللة وا�صحة عن ذوي وجهة ال�صبط الداخلي يف اخل�صائ�ص التالية :

1- اأنهم اأكرث �صلبية وعدم م�صاركة يف االإنتاج.

2- اأنهم اأقل م�صاركة يف التفاعالت االجتماعية ال�صخ�صية.

3- تنخف�ص لديهم درجة االإح�صا�ص بامل�صئولية عن االأحداث.

4- االت�صاف باال�صت�صالم واالنهزامية.

5- اأنهم يربطون التدعيمات التي يح�صلون عليها بالعوامل اخلارجية، حيث يعزون النجاح اأو 
الف�صل اإىل عوامل ال�صدفة، احلظ والقدر.

6- يت�صف���ون بعدم الق���درة على مقاومة ال�صغ���وط، وعدم القدرة على التاأث���ري يف االآخرين. 
)خلف اهلل، 1993: 398(.
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�لأفكار غري �لعقالنية
يعت���رب )ال���ربت األي�ص( اأول م���ن و�صع االأ�ص�ص العلمي���ة النظرية لالأف���كار غري العقالنية 
واأثرها يف ال�صلوك، وقد عد اأحد ع�صرة فكرة غري عقالنية �صائعة يف املجتمع االأمريكي، جلها 

قائم على االفرتا�صات التي ينق�صها الربهان وتعتمد على املبالغات والتعميمات.

وق���د و�صع األي�ص نظريت���ه )A-B-C( حيث ت�صري )A( اإىل احلدث امل�صبب لالنفعال بينما 
)B( ي�صري اإىل اعتقاد الفرد وفكرته حول ذلك احلدث و )C( ي�صري اإىل النتيجة املتوقعة بناًء 

. )B( على

ويق���رر )األي�ص(« اأن اعتقادنا )B( هو الذي يتحكم يف النتيجة ومن ثم �صلوكنا، فاإذا كان 
اعتقادن���ا حول املثري منطقيًا وعقالنيًا كان ال�صلوك اإيجابيًا و�صويًا والعك�ص �صحيح. )اليوبي، 

.)44 :2006

وي���رى )األي����ص( اأن اال�صط���راب النف�ص���ي ين�صاأ ب�صب���ب طريقة الفرد غ���ري العقالنية يف 
تف�ص���ري االأحداث ويهدف العالج العق���الين اإىل دح�ص اأفكار الفرد غري العقالنية ومهاجمتها 

وا�صتبدالها باأفكار عقالنية اإيجابية.

وقد و�صع )األي�ص( عدة اأ�صاليب للعالج العقالين االنفعايل وهي:

اأ – االأ�صاليب املعرفية )وقف االأفكار – التوجيه – االإيحاء – املنطقية(.

ب- االأ�صاليب االنفعالية )التقبل غري امل�صروط – متثيل االأدوار – املرح ...(.

ج- االأ�صاليب ال�صلوكية )الواجبات املنزلية – اأ�صاليب االإ�صراط – اال�صرتخاء...(.

�لدر��صات �ل�صابقة
- ق���ام )Phillip et al., 1981( بدرا�ص���ة كان اله���دف منها معرفة العالق���ة بني وجهة ال�صبط 
واالأف���كار غري العقالنية وتكونت عينة الدرا�صة من )80( طالب وطالبة ممن يدر�صون يف 
جامعة مكجيل الكندية بواقع )40( طالب و)40( طالبة تراوحت اأعمارهم بني )25-20( 
�صن���ة، وا�صتخدم الباحث مقيا�ص وجه���ة ال�صبط، اإعداد روت���ر )1966(، مقيا�ص االأفكار 
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غ���ري العقالنية، اإع���داد جون�صن )جون�صن، 1968 (، وتو�صل���ت الدرا�صة اإىل وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بني االأفكار غري العقالنية وبني وجهة ال�صبط اخلارجي.

- اأج���رى املحمدي )املحمدي، 1424ه�( درا�صة للك�صف عن عالقة االأفكار غري العقالنية مع 
وجهت���ي ال�صبط )الداخلي - اخلارج���ي(، وتكونت عينة الدرا�صة م���ن )243( طالبًا من 
طالب كلية املعلم���ني بجدة، وا�صتخدم الباحث مقيا�ص االأفكار العقالنية وغري العقالنية، 
اإعداد الريحاين )الريحاين، 1985(، ومقيا�ص وجهة ال�صبط، اإعداد ابن �صيديا )1986(، 
وق���د تو�ص���ل الباحث اإىل وجود عالق���ة ارتباطية موجبة ودالة عن���د م�صتوى بني )0.05( 

و)0.01( لالأفكار غري العقالنية مع وجهة ال�صبط اخلارجي عدا الفكرتني )6، 9(.

- قام���ت اليوبي )2006( بدرا�صة كان الهدف منها معرفة العالقة بني وجهة ال�صبط بنوعيه 
وكل من االأفكار غري العقالنية واالحرتاق النف�صي لدى )315( معلمة من معلمات املرحلة 
االبتدائي���ة بينب���ع، وتو�صلت الدرا�صة اإىل وجود عالقة ارتباطي���ة اإيجابية بني االأفكار غري 

العقالنية ووجهة ال�صبط اخلارجي.

منهج و�إجر�ء�ت �لدر��صة
منهج �لدر��صة

قام الباحث با�صتخدام املنهج الو�صفي ملنا�صبته الأهداف الدرا�صة والعتماده على و�صف 
الواقع والتعبري عنه تعبريًا كميًا، مما ميد الباحث بدالئل قينّمة.

جمتمع وعينة �لدر��صة
ي�صم���ل جمتمع الدرا�ص���ة جميع طالب الكلية اجلامعية مبك���ة املكرمة وعددهم )3300( 
طال���ب، وقد ق���ام الباحث باإجراء ه���ذه الدرا�صة على عين���ة مت اختيارها بطريق���ة ع�صوائية، 
و�صمل���ت العين���ة )330( طالب اأي 10% م���ن اأفراد املجتمع االأ�صل���ي للدرا�صة واملتمثل بطالب 

الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

وق���د مت ا�صتبع���اد اأوراق )30( مفحو�ص لعدم ا�صتكمالها، وبذل���ك ا�صتقر جمموع اأفراد 
العينة على )300( طالب.
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�أدو�ت �لدر��صة
1- مقيا�س وجهتي ال�سبط الداخلي – اخلارجي، اإعداد ابن �سيديا )1986(:

قام ابن �صيديا )ابن �صيديا، 1986( برتجمة املقيا�ص من ال�صورة االأجنبية لروتر وتقنينه 
على البيئة ال�صعودية، ويتكون من )23( فقرة تت�صمن كل منها عبارتني اإحداهما ت�صري اإىل وجهة 
 )P( ال�صبط الداخلية والثانية ت�صري اإىل وجهة ال�صبط اخلارجية، ويقوم املفحو�ص بو�صع عالمة
اأمام العبارة التي تعرب عن راأيه، وترتاوح درجة املقيا�ص بني )�صفر( و )22( درجة وكلما زادت 

درجة املفحو�ص كلما دل على اأنه من ذوي ال�صبط اخلارجي والعك�ص �صحيح.

�صدق وثبات �ملقيا�س
عر����ص اب���ن �صيديا )ابن �صيدي���ا، 1986( عبارات املقيا�ص على �صبع���ة من اأع�صاء هيئة 
التدري����ص بجامعة امللك �صعود بالريا�ص، وبلغ���ت ن�صبة االتفاق بينهم 100%، كما قام اللهيبي 
)اللهيب���ي، 1995( بح�صاب ال�صدق عن طريق االت�صاق الداخلي على عينة مكونة من )300( 

طالبة ودلت النتائج على وجود ارتباط دال اإح�صائيًا بني كل فقرة واملجموع الكلي.

اأم���ا الثب���ات فقد ح�صبه ابن �صيديا)ب���ن �صيديا، 1986( عن طريق اإع���ادة التطبيق وبلغ 
معام���ل الثب���ات )0.79( وهو معامل مرتفع. وق���ام املحمدي )املحم���دي، 1424ه�( بح�صاب 
الثبات على عينة مكونة من )40( طالب، وقد مت ح�صاب الثبات بطريقة األفا كرونباخ وح�صل 

على )0.709(.

2- مقيا�س الأفكار العقالنية وغري العقالنية، اإعداد الريحاين )1985(:
ق���ام الريحاين )الريح���اين، 1985( ببناء ه���ذا املقيا����ص وتقنينه على البيئ���ة االأردنية 
م�صتم���دًا من املقيا�ص االأجنبي واأ�صاف فكرتني غري عقالنيت���ني على ال�صورة العربية، وبهذا 
اأ�صب���ح املقيا����ص يتكون م���ن )13( فكرة ت�صتمل كل منه���ا على اأربع فق���رات، ن�صفها اإيجابي 
يتف���ق مع الفكرة غري العقالنية ون�صفها االآخر �صلبي يختلف معها ويناق�صها، ووزعت فقرات 
املقيا�ص ال� )52( على االأفكار الثالث ع�صرة وترتاوح الدرجة الكلية للمقيا�ص بني )52( درجة 
كح���د اأدنى )وهي تعرب عن رف�ص املفحو�ص جلميع االأفكار غري العقالنية( و )104( درجات 

كحد اأعلى )وتعرب عن قبول املفحو�ص جلميع االأفكار غري العقالنية(.
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�صدق وثبات �ملقيا�س
عر�ص الريحاين )الريحاين، 1985( املقيا�ص على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني 
يف عل���م النف����ص، وتبنينّ اأن ن�صبة االتفاق بلغت 90% بني املحكمني، كما قام االأ�صمري )1999( 
بعر����ص بنود املقيا����ص على جمموعة من املحكم���ني املتخ�ص�صني يف علم النف����ص بجامعة اأم 
الق���رى وكلية املعلمني مبكة املكرم���ة والطائف وتراوحت ن�صبة االتفاق بني )%91.7 - %96(. 
اأم���ا ثبات املقيا�ص فقد ق���ام الريحاين )1985( باإعادة تطبي���ق االختبار وتراوحت معامالت 

الثبات ما بني )0.45- 0.83( مبتو�صط مقداره )0.70(.

كم���ا ق���ام الغامدي )الغامدي، 2009( بح�ص���اب الثبات بطريقة األف���ا كرمباخ فوجد اأنه 
ي�صاوي )0.809(.

�لأ�صاليب �لإح�صائية
التكرارات واملتو�صطات احل�صابية.

معامل ارتباط بري�صون.
حدود �لدر��صة

قام الباحث بتطبيق البحث يف ظل احلدود التالية :
اأ – ح���دود زماني���ة: مت تطبيق البحث خ���الل الف�صل الدرا�صي االأول للع���ام الدرا�صي 1430/ 

1431ه�.
ب- حدود مكانية: اقت�صر اإجراء البحث على عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

كما يتحدد البحث بالأدوات امل�ستخدمة فيه وهي: 
اأ – ومقيا�ص وجهة ال�صبط )الداخلية - اخلارجية( اإعداد بن �صيديا )1986(.

ب- مقيا�ص االأفكار غري العقالنية، اإعداد الريحاين )1985(.
ج- ا�صتمارة جمع بيانات عامة.

�لفر�س �لأول
تنت�ص���ر وجهة ال�صبط اخلارجية ب���ني طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة، وللتحقق من 
�صح���ة الفر����ص االأول قام الباحث بح�ص���اب متو�صط الدرجات التي ح�ص���ل عليها اأفراد عينة 
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الدرا�ص���ة )ن = 300(، حي���ث بل���غ متو�ص���ط درجات اأف���راد العينة الكلية عل���ى مقيا�ص وجهة 
ال�صب���ط )31.20( وبانح���راف معياري بلغ )3.31(، وبناء على ذل���ك فاإنه ميكن اعتبار اأي 
فرد من اأفراد عينة الدرا�صة يح�صل على درجة )34.51( واأكرث على مقيا�ص وجهة ال�صبط 
ميكن اعتباره �صاحب وجهة �صبط خارجية )غري �صحية(، وذلك ا�صتنادًا اإىل املعادلة التالية 

)م + 1ع(. )غريب، 1988: 46(، واجلدول التايل يو�صح ذلك .

جدول )1(
يو�صح ن�صبة �صيوع وجهة �ل�صبط �خلارجية لدى عينة �لدر��صة

�لنحر�ف �ملتو�صطن
�ملعياري

عدد �لطالب ذوي وجهة 
�لن�صبة�ل�صبط �خلارجية

30031.203.3170%23.3

يت�ص���ح م���ن اجل���دول ال�صابق انت�ص���ار وجه���ة ال�صبط اخلارجي���ة )غ���ري ال�صحية( بني 
اأف���راد العين���ة الكلية بن�صب���ة 21% ، وبواقع عدد )70( طالبًا، وهذه الن�صب���ة تقارب ربع اأفراد 
عين���ة الدرا�صة حي���ث )ن = 300(. ويرى الباحث اأن الطالب يتمتع���ون بوجهة �صبط داخلية 
)�صحي���ة( بن�صب���ة 79% تقريب���ًا وهذه ن�صب���ة كبرية مقارنة ب���ذوي وجهة ال�صب���ط اخلارجية. 
وتتف���ق هذه النتيجة عمومًا مع درا�صة اليوبي )اليوبي، 2006(، ودرا�صة املحمدي )املحمدي، 
1424ه����( ولع���ل الرتبية احلديثة ن�صبيًا �صاهمت ب�صكل بارز يف ب���روز وجهة ال�صبط الداخلية 
ل���دى العديد من االأجيال احلديث���ة، حيث تقوم اأ�صاليب الرتبية احلديثة على احلوار والنقا�ص 
واح���رتام ال���راأي االآخر وحتمل امل�صوؤولية واتخاذ القرار مم���ا يجعل الفرد اأكرث قدرة على حل 
م�صكالت���ه بنف�صه بطرق عقالنية منطقية مما ي�ص���كل معه مفهوم ذات اإيجابي وتقدير مرتفع 
لل���ذات وم���ن ثم التحلي بوجهة �صبط داخلي���ة. والعك�ص ممكن اأن يقال ل���ذوي وجهة ال�صبط 
اخلارج���ي، والتي كانت تظه���ر ب�صكل اأبرز من خ���الل اأ�صاليب الرتبية القدمي���ة القائمة على 
الراأي االأوحد والقهر والتخويف وال�صرب وعدم ال�صماح للفرد باإبداء راأيه وحل م�صكالته مما 
ي���وؤدي اإىل حتقري للذات وتقدي���ر منخف�ص لها، ومن ثم يتو�صح الف���رد بوجهة �صبط خارجية 
فهو كثريًا ما يعزو االأحداث املحيطة به اإىل االآخرين وال�صدفة واحلظ مما يعر�صه لكثري من 

امل�صكالت وال�صغوط.
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�لفر�س �لثاين
تنت�ص���ر االأف���كار غ���ري العقالنية بني طالب الكلي���ة اجلامعية مبكة املكرم���ة وللتحقق من 
�صح���ة الفر�ص الثاين ق���ام الباحث با�صتخدام التك���رارات والن�صب املئوي���ة، واجلدول التايل 
يو�صح االأعداد والن�صب املئوية الأفراد العينة ممن اعتربوا غري عقالنيني فيما يتعلق باالأفكار 
الثالث ع�صرة ، والذين ح�صلوا على درجات من )7-8( فرعية على كل فكرة، باعتبار مقيا�ص 
االأف���كار غري العقالنية معكو�ص، ويرتاوح بني )4-8( درج���ات وتدل الدرجة )4( على تفكري 
عق���الين عايل بينما تعرب الدرجة )8( عن تفكري غري عقالين عايل، واجلدول التايل يو�صح 

ن�صبة انت�صار االأفكار غري العقالنية بني عينة الدرا�صة.

جدول )2(
يو�صح ن�صبة �نت�صار �لتفكري غري �لعقالين بني طالب عينة �لدر��صة )ن = 300(

�لن�صبة �ملئويةت�لـفـكـرة غري �لـعـقـالنيةم
31.6%95القلق الزائد.1
30%90ابتغاء الكمال ال�صخ�صي.2
29.3%88اللوم القا�صي للذات واالآخرين.3
28%84االعتقاد بتوقع الكوارث.4
23.6%71االعتماد على االآخرين.5
19.6%59طلب اال�صتح�صان من اجلميع.6
5518.3االنزعاج مل�صكالت االآخرين.7
17%51التهور االنفعايل.8
15%45ال�صعور بالعجز.9

14%42جتنب ال�صعوبات.10
13%39ابتغاء احللول الكاملة.11
11.6%35اجلدية والر�صمية يف التعامل.12
10 %30االعتقاد بتفوق الرجل على املراأة13

يت�ص���ح من اجل���دول ال�صابق اأن الن�صب املئوية تراوحت ب���ني )10%( يف احلد االأدنى   
للفك���رة الثالث���ة ع�ص���رة )االعتقاد بتف���وق الرجل عل���ى امل���راأة( و )31.6%( يف احلد االأعلى 
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للفك���رة ال�صاد�ص���ة )القلق الزائد(، وقد جاءت الفكرة الثانية غ���ري العقالنية )ابتغاء الكمال 
ال�صخ�ص���ي( يف املرتب���ة الثاني���ة يف ال�صيوع من حي���ث تبني الطالب لها كفك���رة غري عقالنية 
حي���ث بلغت ن�صبته���ا )30%( وهكذا نزواًل جاءت بعدها وعلى الرتتي���ب )اللوم القا�صي للذات 
ولالآخرين(، )واالعتقاد بتوقع الكوارث(، )االعتماد على االآخرين(، )طلب اال�صتح�صان من 
اجلمي���ع(، )االنزعاج مل�صكالت االآخرين(، )الته���ور االنفعايل(، )ال�صعور بالعجز(، )جتنب 
ال�صعوب���ات(، )ابتغ���اء احلل���ول الكامل���ة(، )اجلدية والر�صمي���ة يف التعامل م���ع االآخرين(، 
)االعتق���اد بتفوق الرجل عل���ى املراأة(. وتتفق هذه النتيجة عمومًا مع م���ا تو�صلت اإليه درا�صة 
الريح���اين )الريح���اين، 1987(، و )ال�صي���خ، 1999(، و )االأ�صم���ري، 1999( و)املحم���دي، 
1424ه����(، و)اليوب���ي، 2006(، و)الغامدي، 2009(، والتي اأ�ص���ارت اإىل انت�صار االأفكار غري 
العقالنية بن�صبة متفاوتة يف املجتمعات العربية. كما اأن هذه النتيجة تتفق مع االإطار النظري 
لنظري���ة » الي����ص « التي ت�صري اإىل انت�صار االأفكار غري العقالنية ب�صورة متفاوتة يف املجتمعات 
الغربي���ة. ولك���ن الباحث ي���رى من خالل النتيج���ة ال�صابقة بالرغ���م من انت�ص���ار االأفكار غري 
العقالني���ة لدى عينة الدرا�ص���ة اإال اأن االأفكار العقالنية ت�صيع بني اأف���راد عينة الدرا�صة ب�صكل 
اأك���رب وبن�صب اأك���رب. فنالحظ اأن اأعلى ن�صبة انت�صار ه���ي )31.6%( للفكرة ال�صاد�صة )القلق 
الزائ���د( مم���ا يعن���ي اأن الن�صبة املقابل���ة يف اأقل حدوده���ا لالأفكار العقالني���ة هي )%69.4( 
بينم���ا ت�ص���ل اإىل )90%( يف اأعلى حدودها للفكرة الثالثة ع�ص���ر )االعتقاد بتفوق الرجل على 
امل���راأة(. ونتيجة ه���ذا الفر�ص مت�صقة مع نتيج���ة الفر�ص االأول حيث ات�ص���ح اأن اأغلبية اأفراد 
الدرا�ص���ة لديه���م وجهة �صب���ط داخلية )�صحية( بن�صب���ة اأعلى من وجه���ة ال�صبط اخلارجية 
)غ���ري ال�صحية(، مما يدل على اأن االأفكار العقالنية ال�صائعة بني اأفراد الدرا�صة �صاهمت يف 
متثلهم لوجهة ال�صبط الداخلية )ال�صحية( فالفرد العقالين املعتمد يف اأحكامه على املنطق 
والرباهني واالأدلة والقيا�ص ال ي�صتغرب عليه اأن يكون اأكرث قدرة على حتمل امل�صوؤولية والبحث 
عن م�صادر املعلومات وتوظيف هذه املعلومات يف حل ما يعرت�صه من م�صكالت وعقبات ب�صكل 
علم���ي ومنطق���ي. ويرى الباحث اأن ما قاله يف تف�صري نتيجة الفر����ص االأول تنطبق على نتيجة 
الفر�ص الثاين من حيث اأ�صاليب الرتبية احلديثة والتن�صئة االجتماعية والدعم االأ�صري، مما 
ن لدى الفرد طريقة عقالنية يف التفكري واأ�صلوب منطقي يف تناول وتف�صري االأحداث بعيدًا  يكونّ

عن املبالغات والتعميمات.
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�لفر�س �لثالث
توج���د عالقة ارتباطي���ة دالة اإح�صائيًا ب���ني وجهة ال�صبط اخلارجية وب���ني االأفكار غري 

العقالنية لدى طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.

وللتحق���ق م���ن الفر�ص ال�صاب���ق ا�صتخدام الباح���ث معامل ارتباط بري�ص���ون للك�صف عن 
طبيعة العالقة االرتباطية بني املتغريين، واجلدول التايل يو�صح ذلك.

جدول )3(
يو�صح �لعالقة بني وجهة �ل�صبط �خلارجية و�لأفكار غري �لعقالنية لدى 

عينة �لدر��صة

م�صتوى �لدللةرعدد �أفر�د �لعينة �ملتغري�ت
وجهة ال�صبط اخلارجية

3000.296.01
االأفكار غري العقالنية

يت�صح م���ن اجلدول ال�صابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ب���ني وجهة ال�صبط اخلارجية 
وب���ني االأفكار غري العقالنية حي���ث بلغ معامل االرتباط0.296 عن���د م�صتوى داللة )0.01(، 
وه���ذا يعن���ي اأنه كلم���ا زادت وجه���ة ال�صبط اخلارجي���ة لدى الف���رد كلم���ا زادت االأفكار غري 

العقالنية والعك�ص �صحيح.

وه���ذه النتيج���ة تتف���ق م���ع درا�ص���ة )خليف���ة، 1998(، )املت���ويل، 1999(، )املحم���دي، 
1424ه����(، )اليوبي، 2006(. حيث اأ�صارت جميع تل���ك الدرا�صات اإىل وجود عالقة ارتباطية 
ب���ني وجهة ال�صبط واالأفكار غري العقالنية. وي���رى الباحث اأن فهم املعنى ملا تت�صمنه العالقة 
ب���ني وجهة ال�صب���ط اخلارجية)غري ال�صحية( وب���ني االأفكار غري العقالني���ة يف �صوء طبيعة 
االأدات���ني امل�صتخدمتني يف البحث احل���ايل، حيث اإن اأولئك احلا�صلني عل���ى درجة عالية على 
مقيا����ص وجهة ال�صبط )ذوي وجهة ال�صبط اخلارجية( ه���م اأنف�صهم الذين يت�صفون ببع�ص 
االأفكار غري العقالنية مثل طلب اال�صتح�صان من جميع النا�ص، ابتغاء الكمال ال�صخ�صي، لوم 

الذات، توقع الكوارث، الخ االأفكار غري العقالنية.
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وتت�ص���ق تلك اخل�صائ�ص م���ع االأطر النظرية التي ت�صع �صاح���ب وجهة ال�صبط الداخلي 
يف اإط���ار ال�صح���ة النف�صي���ة اأكرث مما ت�ص���ع �صاحب وجه���ة ال�صبط اخلارجي���ة، االأمر الذي 
يلف���ت النظر اإىل عوامل التن�صئة االجتماعية ال�صائ���دة والتي تغر�ص تلك اخل�صائ�ص ال�صلبية 

واملعتقدات غري العقالنية لدى اأفرادها.

�لتو�صيات و�ملقرتحات: خرج الباحث بالتو�سيات التالية:
1-اإع���داد برام���ج نف�صيه اإر�صادية لط���الب التعليم العام والعايل تعزز الثق���ه بالنف�ص وحتمل 
امل�صووؤلي���ه والتفكري االإيجاب���ي ويف املقابل حت�صنهم �صد التفك���ري ال�صلبي واالعتماد على 

الغري وال�صعور بالدونية.

2- ممار�ص���ة احلوار والنقا�ص) فك���را وممار�صة( مع ال�صغار ومع طالب املدار�ص لزرع الثقة 
يف الراأي واالعتداد بوجهة النظر 

3- حماول���ة و�ص���ع االأف���راد ) اأطف���اال و�صباب���ا ( يف مواقف تخت���رب وجه���ات ال�صبط عندهم  
)داخلية – خارجية ( وتقيم اأفكارهم ) عقالنية – غري عقالنية (. 

ويقرتح �لباحث ما يلي 
1- اإجراء درا�صة مماثلة على االإناث ملعرفة تاأثري متغري اجلن�ص 

2- اإجراء دار�صة ملعرفة اأ�صاليب التن�صئة االجتماعية وعالقتها باالأفكار 

3- اإعداد برنامج اإر�صادي ال�صتبدال االأفكار غري العقالنية باأفكار عقالنية منطقية.
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ملخ�س �لدر��صة
ه���دف البح���ث اأن يك�صف ال�صجوف عن ظاهرة غربة اأبي الع���الء؛ متخًذا من ديوان   
اللزومي���ات منوذج���ا؛ فف���ي الوقت الذي األقت ظاه���رة غربة اأبي العالء ظالله���ا على حياته، 
���رت يف اأدبه، �صعرا ون���رثا، وقد بدا ذلك وا�صح���ا جليا، من خالل  جنده���ا – اأي�ص���ا – قد اأثنّ
وجودها ن�صقا عاما يف ديوانه مو�صوع البحث؛ اإذ ن�صج بناء ق�صائده على قواعد بدت م�صدودة 
د، حممولة على اأجنحة  يف جممله���ا اإىل العقل الداليل الذي يتماهى مع ظاهرة الغربة والتوحنّ
ظاه���رة الوجودية والظواه���ر الكونية، ولعل التزامه لزوم ما ال يل���زم يت�صمن – هو االآخر – 
معنى دالليا يتمو�صق مع تر�صيخ معنى التوحد والغربة؛ الأنه التزام يفر�ص تقييدا على تقييد.

ولع���ل اأهم ما تب���ني يل اأن كل من يتاأمل يف اأدب املعري عامة، ي���درك اأن الغربة النف�صية 
االجتماعي���ة ه���ي جزء من غربت���ه الثقافية الفل�صفي���ة والدينية العقدية، ف�ص���ال عن العقلية، 
فالبيئ���ة التي يعي�ص فيه���ا االإن�صان وظروف حيات���ه االجتماعية والثقافية، ب���ل كل ما يتمو�صق 
حوله���ا من اأن�صاق اأخرى �صيا�صية وفكرية واجتماعي���ة ودينية وخلقية، تفر�ص وجودها بدالئل 
رمزية، ي�صقطها الكاتب على اأدبه ونرثه، بو�صفه نوًعا من التعبري عن نوازع النف�ص وخلجاتها؛ 
ليح���وز نوعا من الر�ص���ا النف�صي واإ�صراك القارئ فيما مرَّ عليه م���ن اأيام؛ فحطت فل�صفته يف 
مواجهة مع املحيط بكل اأ�صكاله واأطيافه، فظهرت غربته ب�صكل ثائر على الو�صط االجتماعي. 
وق���د تبني ذلك من خالل حماولت���ه االنعتاق من كل عوامل الظلم واجله���ل والق�صور، ليعانق 
اأفق���ا مفتوحا رحب���ا مطلقا، لكن روح���ه بقيت ماأ�ص���ورة �صاكنة ج�صده، فطال���ت اإقامته ردحا 

طويال حتى فارق احلياة.
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Abstract

 This research seeks to discover the phenomenon of the alienation of ABI AL-

ALLA, taking the ALIZUMIAT poetry collection as a sample. While the alienation 

of ABI AL-ALLA has overshadowed his life, it has also affected his literature; 

be it poetry or prose. And that can be clearly detected in his poetry collection, the 

ALIZUMIAT, in which he builds his poems in ways that bring to mind feelings of 

alienation and isolation and express philosophical ideas of existentialism and cosmic 

phenomena. Furthermore, through his poetry he delves into the deep question of the 

meaning of alienation and isolation.

 What comes to mind in the research is that when you contemplate the poetry 

of AL-Maary, you realize that his physiological and social alienation is part of his 

cultural philosophical, religious and mental alienation. And that is because the 

environment that a man lives in, along with his social and cultural condition, in 

addition to the political, intellectual, social, religious and ethical paradigms, will 

all impose their presence in symbolic signs seen in his poetry and prose in which 

he tries to express himself to achieve some kind of self-satisfaction and to involve 

the reader with his experiences which saw the writer’s philosophy in conflict with 

his surroundings. So, his alienation appears as a rebellion against his society that is 

clearly seen within his trying to break free of all the factors of injustice and ignorance 

aspiring for freedom and wide horizons, but his soul still captive and silent in his 

body, which goes on living until his death.
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�ملقدمـــة
ال مندوح���ة- بدًءا- من االإ�صارة اإىل اأننّ عا�صفة من اخلالفات ن�صاأت تقارب �صاأن عقيدة 
اأب���ي الع���الء؛ فقد تع���ددت الروايات الت���ي و�صلت اإلينا عن���ه )ال�صفدي، 1329 ه���� : 104( و 
)اب���ن اجلوزي، د.ت: 108( و )ح�صني، 1981: 45( ، و�ص���درت بحقه - على اإثرها- اأحكاما 
مرجتل���ة، مل ترق اإىل �صدرة ال�صواب اأو التثبت، ومن ثم اجرتتها اأجياال الحقة دون متحي�ص 
اأو نقد، حتى اأ�صدرت –هي االأخرى- اأحكامًا بالغة اخلطورة )الداغ�صتاين، 1944: 6-22(؛ 
فق���د وجه كثريون، اأمثال: اخلطيب البغ���دادي، والباَخرزى، ولوي�ص عو�ص، اإليه تهمة االإحلاد 
والزندق���ة )�صاك���ر، 2005: 35-49(.  وذه���ب بع�صه���م اإىل اأنه كان �صحي���ح العقيدة، بينما 
ِمه بت�صتت الفك���ر، وا�صطراب ال�صياق. وعمد اآخرون اإىل التقاط  ذه���ب البع�ص االآخر اإىل و�صنْ
بع����ص األفاظ���ه واأفكاره لريدوه���ا اإىل معني يوناين اأو هن���دي اأو باطني اأو غ���ري ذلك )بكري، 
ح من اأمرهم خمتلفني. ولهذا  1980( و )عبدالرحمن، 1972: 256-267( ، وقد �صاروا يف بونْ
عق���دت الع���زم على ولوج غمرة درا�صة ت�صتخل�ص ما هو اأ�صا����ص؛ اأي درا�صة غربة اأبي العالء، 
وب���اأي معنى من مع���اين الغربة كان غريباً؟ وما هي اأ�صباب غربته؟ م�صتعينا باملنهج التاريخي 

التحليلي للدرا�صة.

ولع���ل اأكرث تعبري �صاع لغرب���ة اأبي العالء، ما جنده يف عبارته امل�صهورة، التي اأطلقها على 
نف�صه، واأ�صبحت دينْدنا يرتلها كل من يذكر ا�صمه اأو ُيذكر له ا�صمه، وتلك العبارة هي: “رهني 
املحب�ص���ني” )ابن خل���كان، 1998: 129( ، فاأبو العالء وفقًا لهذه العب���ارة، وملا �صهر عنه، قد 
حب����ص نف�صه اأو اعتزل النا����ص يف بيته، وهو –كذلك- �صرير اأعمى، ق���د ذهبت عيناه، اإال اأن 
هذه العبارة مبعناها االأول والثاين ال مت�ص من غربة اأبي العالء اإال اجلوانب ال�صطحية؛ اإذ مل 
يكن اعتزاله عن النا�ص اإال مظهرًا لغربة اأعمق، ال ميكن اأن تفهم اإال يف �صوء عالقته مبجتمعه 
اآن���ذاك، ويف �صوء روؤيته لذلك املجتمع ب�صتى طبقات���ه: حكامه و�صا�صته، وفقهائه، وعلمائه...
ال���خ، وال �صك باأن االإرها�صات االأوىل لالإح�صا�ص بالغربة بداأت بفقده ب�صره يف �صباه؛ اإذ قيل 
اإنه يف مطلع الرابعة من عمره انطفاأ قنديل البا�صرة يف وجهه. ويف هذا ال�صدد يقول:“ُق�صي 

علينّ واأنا ابن اأربع، ال اأفرق بني البازل والربع” )املعري، 2005: 8(.

وطبق���ًا لهذا، مل يكن اأبو العالء قد ن�صج وعي���ه اأو ات�صعت مدارك عقله، وهو ما يعني اأن 
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ر عظم الفاجعة، وهمنّ  تفاعل االإدراك لتفاقم املحنة واملاأ�صاة، مل ي�صل احلد الذي يجعله يقدنّ
به اأهله يف طفولته على مواجهة عامل الظالم، ورا�صوه عليه حتى ُخيل اإليهم   امل�صاب “وقد درنّ
واإلي���ه اأن���ه األفه واعتاده، غري اأنه لن يلبث اأن يدرك مع ن�ص���ج ال�صن والوعي، اأن ماأ�صاة حياته 
كله���ا ب���داأت بتلك االآفة التي ق�صت علي���ه وهو ابن اأربع” )عبد الرحم���ن، 1972: 44(. ورمبا 
كان���ت كلماته يف �صيخوخته تعرب عن هذا الواقع املري���ر؛ لذلك جنده يف هذه احلقبة الزمنية 
يطي���ل احلدي���ث عن اآفة العمى، وعن املعاناة ال�صديدة الت���ي كان يعانيها من تلك املحنة، فقد 
األي���ل يف ظالم دام�ص ال ينجاب، واغتهب يف غيه���ب ليل ال ينجلي. ويف هذا �صاغ كلمات �صعرًا 

تعرب عن �صدة امل�صاب، وفداحة املاأ�صاة، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 291(:
اإذا ُطِفئتنْ يف الرثى اأعنٌي        فقد اأِمنت من عمًى اأو رمدنْ 

وا�صح من البيت حدة التوتر والقلق، و�صدة التاأزم النف�صي، اإذ َيُعد �صجعة القرب �صالمة 
واأمان���ا من م�صاب العمى اأو اآفة الرمد. وهو بي���ت وا�صح الداللة على اأنه لن يرتا�ص على اآفة 
العم���ى، بل �صكلت لديه اأرقا م�صني���ا، وقلقا موؤملا، و�صعورًا بالغربة، ولع���ل االإرها�صات االأوىل 
لالإح�صا����ص ب���ذروة املاأ�صاة قد ت�صكل���ت بعد وفاة والده، يق���ول ابن العدمي: اإن وف���اة والد اأبي 
العالء كان �صنة )395ه��( )ابن العدمي، 1340ه�: 4( ، مما �صكل لديه اإح�صا�صًا قويًا بال�صرود 
وال�صي���اع، فاأح����ص اأن قلبه م�صخ ب���ني جوانحه طائرًا �صريدًا هائم���ًا ال ي�صتقر على َوَكن، فقال 

)املعري، 2007: 187-186(:
����ِن �َص��������َم اأال ي�صتقرنّ عل����ى وكنْ لق��د َم�َصخ���تنْ قلبي وفاُتك طائ��را     ف��اأقنْ
عِن ي بقاي�����ا عي�ص���ه وجن����اُح����ُه     حثيُث ال��دواعي يف االإقام��ة والظنّ ُيَق�صنّ
ن�ي ����زٌة     فَرتنْ كب�دي وال�صمُّ ينفث يف اأذنْ كاأَن ُدع���اَء املوِت با�صم�����َك َنكنْ

ولق���د حاول – فيما تقول عائ�صة عبد الرحمن- ق���در ا�صتطاعته اأن يتجلد ل�صدمة وفاة 
والده، واأن يطوي جرحها يف اأعماقه املثخنة باجلراح، كيما ي�صتاأنف �صراعه مع الدنيا، فما كان 
من ال�صهل عليه اأن يئد طموحه مرة واحدة، واأن يقهر ما لب�صريته من اأ�صواق �صيظل يكابدها 
م���ا عا�ص )عب���د الرحمن، 1972: 98(. تبلورت معطيات البح���ث على عناوين مت ا�صتجالوؤها 
م���ن متظهرات الدوال واملالب�صات اللغوية التي ا�صتح���وذت على بنية الن�صو�ص لديه، لتحري 
ظاه���رة غربة اأبي العالء، وكانت على النح���و التايل: ظاهرة غربة اأبي العالء، وكانت مبنزلة 
متهي���د اإجرائي، ثم درا�صة لديوان���ه اللزوميات وبخا�صة ق�صيدته الهمزية حتت جمموعة من 



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �خلام�س – جمادى �لآخر 1437هـ - �أبريل 2016م

: ديو�ن �للزوميات �أمنوذًجا غربُة رهي �ملحب�شينْ

126

العناوي���ن: االألفاظ واللغة، ثنائية املوت واحلياة، امل���راأة والزواج والن�صل يف الت�صور العالئي، 
الدعوة للتوحد، ثم فل�صفة احلياة يف الت�صور العالئي.  

ظاهرة غربة �أبي �لعالء
ال ري���ب يف اأن اآف���ة العمى قد �صكلت لدي���ه اإح�صا�صا بالغربة، لك���ننّ االإح�صا�ص بالغربة قد 
ب���داأ على اأ�صده اأثن���اء التجربة التي خا�صها يف رحلته اإىل بغداد، وما تالها، ففي هذه احلقبة 
الزمني���ة الت���ي تلت موت اأبيه، عقد العزم على الرحيل اإىل بغداد )ابن العدمي، 1340ه�: 24( 
يف �صنة )398ه�(، وعمره خم�ص وثالثون �صنة، ولقد تعددت الروايات عن �صبب هذه الرحلة، 
فيذك���ر ط���ه ح�صني،قائال:«اأكرث املوؤرخني ال يعلل هذه الرحلة باأك���رث من حب ال�صياحة، وطلب 
العل���م، واحلر����ص على ال�صه���رة يف مدينة ال�صالم، ولك���ن القفطي يف كتاب���ه: )اإنباه الرواة( 
���ف كان له، فارحت���ل اإىل بغداد  ين����ص عل���ى اأن عامل حل���ب كان قد عار�ص اأب���ا العالء يف وقنْ
�صاكي���ًا متظلمًا، وعلى هذا اخلرب يوافق���ه الذهبي، وكال الرجلني من اأب�صر النا�ص بالتاريخ.« 
تها، لكنها ت�صري  )ح�ص���ني، 1986: 103(. ولي�ص هناك ما يل���زم االأخذ بهذه الروايات على اأعننّ
يف جمموعه���ا اإىل اأمٍر مرجح، ه���و اأن حياة ال�صاعر يف نطاق املعرة مل تكن املعني الذي يحقق 
االرت���واء باملزي���د من العل���م والعرفان، على حد ق���ول ابن العدمي »رحل اأبو الع���الء اإىل بغداد 
لطل���ب العلم واال�صتكثار فيه، واالطالع عل���ى الكتب فيها، ومل يرحل لطلب دنيا وال رفد« )ابن 
العدمي، 1340ه�: 24( ، وقد اأنكر اأبو العالء نف�صه اأن يكون �صفره اإىل بغداد الأ�صباب مادية، اأو 
ال�صتكثار الن�صب، يف ر�صالة وجهها الأهله يف بغداد بعد اأن غادرها، بقوله: »واأحلف ما �صافرت 
اأ�صتك���رث الن�صب، وال اأتكرثَّ بلقاء الرجال، ولكن اآث���رت االإقامة بدار العلم، ف�صاهدت اأنف�ص ما 
كان مل ي�صع���ف الزمن باإقامتي في���ه... فقد و�صفوين مبا ال اأ�صتحق و�صهدوا يل بالف�صيلة على 
غ���ري علم، وعر�ص���وا علينّ اأموالهم عر�ص اجلد، ف�صادفوين غري جذل بال�صفات وال ه�ص اإىل 
معروف االأقوام، ورحلت وهم لرحلتي كارهون، وح�صبي اهلل« )اأبو جرادة، 1988: 869( وقال 

اأي�صا )املعري، 2007: 242(:
�������رُتك����منْ مُبح��اِل ������وانَن����ا بي����ن الف�������رات وِجلنّ���������ٍق     يَد اهلل ال َخبنّ اأاإخنْ
ه�����َي ملنّا يُبت��������ذلنْ ب�ص�����وؤاِل اأُنبُئك����منْ اأين عل����ى العه��������د �صال�������ٌم       َوَوجنْ
م������ُه غي�����الُن عن����د ب�����الِل ُت الع��������راَق لغي������ِر م��ا       تيمنّ منْ واإن�������ي تيمنّ
د اأن�ص����اري وقل���ة مايل ����ُت حم�صودًا بف�صلي وح�����دُه       على ُبعنْ َبحنْ فاأ�صنْ
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اإال اأن رحلت���ه عائ���دا اإىل بغ���داد قد �صببت له غربة على غرب���ة؛ اإذ »اتفق يوَم و�صوله اإىل 
�صي واملرت�صى. فدخل اأبو العالِء اإىل عزائه  بغداد، موُت ال�صريف الطاهر والد ال�صريفني الرَّ
والنا����ص جمتمعون، واملجل�ص غا�صٌّ باأهله، فتخطى بع�ص النا�ص فقال له، ومل يعرفه: اإىل اأين 
يا كلب؟ قال اأبو العالء: الكلب من ال يعرف للكلب �صبعني ا�صما، ثم جل�ص يف اأخريات املجل�ص، 
اإىل اأن ق���ام ال�صعراء واأن�صدوا مراثيهم، فوقف اأبو الع���الء واأن�صد، مرجتاًل، ق�صيدته يف رثاء 

الفقيد:
دى فليت احلادثات كفاِف      مال امل�صيف وعنرب امل�صتاف اأونْ

فلم���ا �صمع���ه ولدا ال�صريف الطاه���ر، قاما اإليه ورفعا جمل�صه، وقاال ل���ه: لعلك اأبو العالء 
املع���ري؟ ق���ال: نعم، فاأكرماه واحرتماه« )ابن العدمي، 1340ه����: 25(.  ويف هذا ال�صدد تعلق 
عائ�ص���ة عبد الرحمن قائلة:«ما اأعجبه م���ن اتفاق! لكاأمنا وقفت الدنيا مرت�صدة تنتظر مقدم 
ذل���ك املغرور املتعايل، ل���رتده اإىل مو�صعه على االأر�ص، بعد ما ط���ال مزعمه اأن النجم دونه، 
واأدى اإىل فرا����ص غربت���ه حمزونًا يج���رت قهره، ويلعق جرح���ه، ويرنو بوجدان���ه، عرب الظالم 
الدام����ص املتكاث���ف، اإىل برق الح له من ب���الد ال�صام« )عبد الرحم���ن، 1972: 125(. وتروى 
ح���وادث ك���رث تذكر اأبا العالء بال�ص���وء يف كرامته، وتطعن بكربيائه وتق���دح ب�صخ�صه، ومنها: 
اأثن���اء ذهاب���ه يومًا اإىل جمل�ص اأب���ي احل�صن علي بن عي�صى الربعي النح���وي، وملا ا�صتاأذن قال 
اأبو احل�صن: ليدخل اال�صطبل )واال�صطبل معناها االأعمى بلغة اأهل ال�صام كما ذكر ياقوت(،  
فلم���ا �صمعها اأبو العالء، ان�صرف مغ�صب���ًا، ومل يعد اإىل جمل�ص اأبي احل�صن مرة اأخرى« )ابن 
االأنباري، 1985: 258(. ويف حادثة اأخرى، فقد كان يرتدد على جمل�ص )ال�صريف املرت�صى(، 
يناظ���ر العلماء واالأدباء فيه، )ويف ذات ي���وم كان يف جمل�ص ال�صريف املرت�صى، وقد جاء ذكر 
)املتنب���ي(؛ فتنق�ص���ه ال�صريف، وجعل يتتب���ع عيوبه، فقال اأبو العالء: ل���و مل يكن للمتنبي من 

ال�صعر اإال ق�صيدته:
ِت وهننّ منِك اأواِهُل ِت اأننْ َلِك يا َمناِزُل يف الُقلوِب َمناِزُل       اأقَفرنْ

ِرَج ُمهاًنا من  خنْ لكفاه ف�صاًل، فغ�صب ال�صيد املرت�صى، واأمر، ف�ُصِحب اأبو العالء برجلِه، واأُ
جمل�صه. وقال ملن يح�صرونه: اأتدرون اأي �صيء اأراد االأعمى بذكر هذه الق�صيدة؟ فاإن للمتنبي 
م���ا هو اأجود منه���ا مل يذكره، فقيل: النقيب ال�صيد اأعرف، فق���ال اأراد قوله يف هذه الق�صيدة 

)الق�صيدة الالمية( )احلموي، 1900، ج1: 408(:
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هاَدُة يل باأيننّ كاِمُل تي من َناِق�صٍ      َفهَي ال�صنّ واإذا اأَتتنَْك َمَذمنّ
ولعل تلك املواقف وال�صدمات التي تعر�ص لها، قد �صكلت اأثرًا كبريًا يف نف�ص اأبي العالء، 
فجلجل قلبه اأملًا، وامتالأ �صدره َحَنًقا، فقرر اأن يناأى عن معرتك احلياة يف بلدته وبيته؛ طالبًا 
ال�صالم���ة والعزلة، وق���رر االن�صحاب نف�صيًا قبل اأن ين�صحب يف ظاه���ر اأمره، فقال ق�صيدة يف 
بغ���داد قبل اأن يرج���ع القهقرى، قالها يف �صديقه )اأبي عل���ي النهاوندي، حممد بن حممد بن 
فورج���ة( فكانت اأنني ح�ص���رة، تزدحم بالقلق النف�ص���ي، قبل ازدحامها بالقل���ق اللغوي، الذي 
يتاأرجح بني االأننّات والن�صيج والوداع والفراق، والرحيل، كما تزدحم باأ�صوات نعيب الطري من 

بوم وغربان، يقول )املعري، 2007: 272-268(:
ُجِهن���ا دلي��ال      على اإزماعنا عنك الرحي���ال كفى ب�ُصحوِب اأونْ
���ٍر، اأن ُنق�ي����م واأن نقيال نفا النواعِب من ني�اٍق      وطينْ اأَبتنْ �صِ
لنْنا الزم����اَن فم��ا وج�دن��ا      اإىل طي����ِب احلي��اِة به �صبيال تاأمنّ
��ٍص      فارُق��������ُه، فال َتِبَع احُلم������وال عن��ا ابُن داأنْي�َة بابن اأُننْ ُيفجنّ
ٌخ      فلم نلنِْم�����منْ ب��������ه اإال ُكه�������وال ن��ا بالع�راِق ونح�ن �ص��رنْ َكِلفنْ
ن���ا ماء دجل���ة خرَي م���اٍء      وزرنا اأ�صرف ال�صجر الننّخيال َوَردنْ
تفين���ا      وغاي��������ةُ كل �ص����يٍء اأن ي��زوال وُزلنا بالغلي���ل وما ا�صنْ

ولعلنّ���ه ا�صت�صلم للهزمية، و�صيط���ر عليه ال�صعور بالغربة، ومتنىنّ ل���و اأننّ اخلمر حلت لن�صوة، 
تبعده عما متلكه من اإح�صا�ص بالغربة والقهر والوحدة وال�صيق و�صط هذا العامل االأ�صود املتوتر، 

لينعك�ص ل�صان حاله ب�صورة تعبريية على ل�صان مقاله، قائال )املعري، 2007: 249-247(:
ُلني كيف اأطماأننّتنْ بَي احلاُل ����ُت اأن اخلم�����ر حلنّ���ت لن�صوٍة      جُتهنّ ينْ متننّ
ه����ُل اأين بالع����راِق على �صف���ًا      رزيُّ االأمان����ي ال اأني�ٌص وال م�����اُل فاأذنْ
����ٍر واأ�ص������رٍة      كفى حزن�����ًا بني ُم�ِصٍتنّ واإق�����الُل ُمق���ِلٌّ من االأهلنينْ ُي�صنْ
����اُل وكم ماجٍد يف �صيِف دجلة مل اأ�ِصمنْ      له بارق�����ًا واملرء كاملزِن هطنّ
�صيطلبن���ي رزق��ي الذي لو طلبت���ه      ملا زاد والدني�����ا حظوٌظ واإقب��اُل

ولق���د بع���ث بر�صال���ة اإىل خاله يق���ول فيها: “وكن���ت اأظ���ن اأن االأيام ت�صم���ح يل باالإقامة 
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هناك، فاإذا ال�صاربة اأجحاأ بعراقها، وبه ما يبقى من الفري�صة من حلم وعظم، واالأمة اأجنل 
ب�صربتها، والعبد اأ�صح بكراعه، والغراب اأ�صننّ بثمرته، ووجدت العلم ببغداد اأكرث من احل�صى 
عن���د جمرة العقبة، واأرخ�ص من ال�صيحاين باجلابرة، واأمكن من املاء بخ�صاره، واأقرب من 

اجلريدة باليمامة، ولكن على خرب مانع، ودون كل درة خر�صاء موحية اأو خ�صراء طامية.
اإذا ملنْ ت�صتطعنْ �صيئًا فدعُه       وعاودُه اإىل ما ت�صتطيُع”    

)كرب، )د.ت.(: 175( 
ع���اد ال�صريُر اإىل بلدت���ه )املعرة( ممتلئا مثخنًا باجلراح، منه���ارًا اأمام تلك القيم التي 
ه ع���ن الدنيا، وفارقت احلياة بال وداع، فهز  فوج���ئ بها يف العراق، ليجد يف انتظاره رحيل اأمنّ

رحيلها كيانه، وطفق يقول )املعري، 2007: 275-273(:
م���اِم      واإننْ ق����ال الع���واذُل ال َهم����اِم ا �صَ منّ ه����ا �صَ �صمع��ُت َنعيَّ
ن����ي اإل�ى االأج��������داِث اأمٌّ      يعزنّ عل���ينّ اأن �ص����ارتنْ اأمام��ي تنْ واأمنّ
يه����ا ل�صان�����ي      بلفٍظ �صال����ك ُطُرق الطع����اِم ب������ُر اأن ُيرثنّ واأُكنْ
كاأن نواج��ذي ُرِديتنْ ب�صخ���ٍر      ومل مي����ررنْ بهننّ �ص���وى ك���الِم
��ي      ر�صيٌع ما بلغ���ُت مدى الفطاِم َم�صتنْ وقد اكتهلنُْت فِخلُت اأننّ
فيا ركب املن���ون اأما ر�ص������وٌل      يبل���ُغ روحه������ا اأَرَج ال�ص������الِم
ج����ام �صاألُت متى اللقاء فقيل حت��ى      يقوم الهام�دون من الرِّ
م���ام ُت اأُعدنّ اأعم����ار ال�صنّ �ٍر      َطِفقنْ وا الفراق بُعم��ِر َن�صنْ ولو َح��دنّ
ماِم ماُم اإىل الرِّ ه�َصِت الرِّ َت اأِذيَن يوم احل�صر ن�ادى      فاأجنْ فلينْ

وم���ن حلظة و�صول���ه اإىل معرة النعمان لزم بيت���ه، ومل يغادره اإال م���رة واحدة مل تتكرر، 
يق���ول اب���ن العدمي: “لبث ت�صع���ا واأربعني �صنة يف حمب�ص���ه مبعرة النعمان، مل يغ���ادره اإال مرة 
واح���دة مل تتك���رر، حني حمل���ه قومه على اخل���روج؛ لي�صفع لهم لدى )اأ�ص���د الدولة: �صالح بن 
مردا����ص، �صاحب حل���ب(، وكان قد خرج اإىل املعرة ليخمد حرك���ة ع�صيان من اأهلها” )ابن 
الع���دمي، 1340ه����: 25(. ولعل عزلة اأبي العالء تت�صم  بطابع العج���ز عن احتمال ُنكر الع�صر 
وف�ص���اد املجتمع، “ذلك اأنه عا�ص اأزم���ات نف�صية وروحية �صعبة ومتوالية ب�صبب عاهات العمى 
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ال�صرم���دي، والوج���ه املجدور، واجل�ص���د النحيف، والواق���ع االجتماع���ي وال�صيا�صي املحبط” 
)قنيبي، )ب.ت(، ج 70 : 8( فهو يقول )املعري، )د.ت.( ج2: 196(:

ه�����ذا زم���اٌن لي�ص يف اأهل���ه      اإال الأننْ َتهُج����������رُه اأه��������ُل
حان رحيل النف�ص عن عامٍل      ما هو اإال الغ�����دُر واجلهُل

لقد تغرب اأبو العالء اإذن غربة ج�صدية، وغربة نف�صية، وغربة فكرية،  ثم ازدادت غربته 
عندما قرر الوحدة يف بيته ال يخرج منه حتى يلقى املوت، ولقد عربت مقولته امل�صهورة »رهني 

املحب�صني« اأوجز تعبري عن غربته، ف�صال عن قوله )املعري، )د.ت.(، ج2: 118(:
بيِث اأراين يف الثالثة من �صجوين      فال ت�ص���األ عن اخلب������ر الننّ
لفقدي ناظ����ري ولزوم بيتي      وكون النف�ص يف اجل�صد اخلبيث

 وفق ذلك مل تكن غربة اأبي العالء نزوحا عن الوطن، واإن كان قد رحل اإىل بغداد، ولكننّ 
غربته كانت غرب���ة نف�صية وج�صدية وفكرية وعقدية، تتمحور مع مفهوم« االت�صاق واالن�صجام« 
)�صليب���ا، 1978: 159-160( بين���ه وب���ني جمتمعه الذي يعي����ص فيه، من خ���الل روؤيته لذلك 
املجتم���ع مبا يع���ج فيه من اأ�صاليب اخل���داع والزي���ف واالأباطيل والتخلف والنف���اق، ولقد كان 
من���ذ بواك���ري عمره ي�صيء الظن بالنا����ص، وال ينظر اإليهم نظرة الر�ص���ى والقبول؛ ولذا جنده 
ميي���ل اإىل االنعتاق والعزلة عنه���م؛ فلقد« اأنفق حياته يف تلق���ي االآالم وامل�صائب، فكلما حاول 
اخل���روج من م�صيبة والتغلب عليها وقع يف م�صيبة اأفدح منها؛ حتى انتهت املعركة بياأ�صه من 
قدرت���ه على العي�ص كاملب�صرين، مقبال على احلياة و�صهواتها كما كان يطمح يف �صباه، فاألقى 
�صالحه، وان�صرفت نف�صه عن احلياة، فكرهها مكانا وزمانا واأنا�صي ظاهرا وباطنا« )قنيبي، 

مج 70 ع 2: 9(، يقول )املعري، )د.ت.(: 117(:  
ٌة      وهل اأنا اإال غابر مثُل ذاهب بقائي يف الدنيا علينّ رزينّ

���د اأن الطموح املن�صود، وهو ما يهمنا يف ه���ذه الدرا�صة، هو البحث فيما اإذا كان لغربة  بينْ
ث جدير باملقاربة. ومطمح البحث اأن يقراأ  اأبي العالء املعري اأثر يف �صعره، وال ريب يف اأنه بحنْ
�صع���ره يف دي���وان اللزوميات، قراءة ت�صق ال�صجوف عن ظاه���رة الغربة عنده، على الرغم من 
اأننا نرى اأن غربته بدت يف كل عاداته، فهو ال ي�صمح لنا مبالقاته اإال يف �صجن من تلك ال�صجون 
التي فر�صها على نف�صه، اأو فر�صها عليه املجتمع، فهو يحتجب منا خلف تلك ال�صجون الغليظة 
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املحكمة، فاأنت تقروؤه يف الف�صول والغايات، فتجدك اأمام �صجن يكاد يكون مقفال، وكذلك يف 
ر�صالة الغفران، وكذلك اللزوميات مو�صوع الدرا�صة،...الخ .

ديو�ن �للزوميات
هذا الديوان لي�ص كل �صعر اأبي العالء املعري، اإال اأنه اأكرب ديوانيه، واأجلنّهما خطرًا »نظم 
يف الطور الثالث، فمثل حياة عقله ووجدانه وخلقه اأح�صن متثيل« )ح�صني، 1974( ، لقد التزم  
يف لزوميات���ه اأن تكون القافية على حرفني، واأن ت�صمل اأ�صعاره كل حروف العربية، وما يلحقها 
من الفتح وال�صم والك�صر وال�صكون، فقد كان لكل حرف با�صتثناء االألف- اأربعة ف�صول: فللباء 
امل�صموم���ة ف�ص���ل، وللمفتوحة ف�صل، وللمك�صورة ف�صل، وكذلك للب���اء ال�صاكنة،  وهكذا، ويف 
ه���ذا دالل���ة على مقدرة لغوي���ة وعرو�صية وفل�صفي���ة ال تخفى على اأحد، واأك���رث لزومياته متني 
اللفظ، فخم االأ�صلوب، يكرث بامل�صطلحات العرو�صية وال�صرفية والفقهية والطبية والفل�صفية، 
ويح���وي من االأمثال ال�صائ���رة واحلكم املاهرة ما ي�صتلزم كتاب���ًا الإح�صائها وتبيانها )املعري، 

)د.ت.( ، ج1: 10-1(.
يق���ول اأبو الع���الء يف مقدمة ديوانه: »كان م���ن �صوالف االأق�صية اأين اأن�ص���اأُت اأبنية اأوزان 
هتها عن الكذب وامليط، وال اأزعمها كال�صمط املتخذ، فاأرجو اأال  توخيت فيها �صدق الكلمة، ونزنّ
حت�صب من امليط؛ فمنها ما هو متجيد هلل الذي �صرف عن التمجيد، وو�صع املنن يف كل جيد، 
وبع�صه���ا تذك���ري للنا�صني، وتنبيه للرق���دة الغافلني، وحتذير من والدتن���ا الكربى التي غدرت  

باالأول،  وا�صتجيبت فيها دعوة جرول؛ اإذ قال الأمه:
اك العقوق من البنينا ًا من عجوٍز      ولقنّ جزاِك اهلُل �صرنّ

فه���ي ال ت�صمح لهم باحلقوق، وهم يباكرونها بالعقوق، واأ�صفت اإىل ما و�صفت اأ�صياء من 
العظ���ة، واأفان���ني على ح�صب ما ت�صمح به الغريزة؛ فاإن جتاوزت امل�صرتط اإىل �صواه، فاإن الذي 
جاوزت اإليه قول عري من املني. وجمعُت ذلك كله يف كتاب لقبته )لزوم ما ال يلزم(« )املعري، 
)د.ت.(، ج1: 1(و )احلطيئة، 1992: 207( بيد  اأن املميز لديوانه - ح�صب ظني- هو خا�صية  

الرهان الذي حر�ص يف التعويل عليه، فقد �صينّج بناء ق�صائده على عدة اأ�ص�ص، منها:
�لألفاظ و�للغة

فه���ي يف جمملها م�صدودة اإىل احلقل الداليل اخلا�ص بالغربة والتوحد، كما اأنها حتتفظ 
يف هذا ال�صياق باحلمولة الوجودية والظواهر الكونية، متداخلة مع حقلها الداليل االأول.
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�لقافية
فه���ي تعتمد على ن�ص���ق معني، مبعنى اأنها تلتزم ما ال يلزم، ومب���ا هي يف غنى عنه، ولعله 
الت���زام- اأي�ص���ًا- يت�صمن معنى دالليًا، يت�صامى اإىل تر�صيخ معن���ى الغربة؛ الأنه التزام يفر�ص 

تقييدًا على التقييد، وهو-بال �صك- غور يف الغربة.
ثنائية �ملوت و�حلياة

وثم���ة ما هو حري باملقارب���ة جدير بالقراءة، اأال وهو ثنائي���ة املوت/احلياة، التي كر�صت 
ح�صوره���ا يف اللزومي���ات ب�صكل كبري. تتنام���ى فاعلية هذه الثنائي���ة- يف �صياق ت�صوري- مبا 
حت���وزه من اإمكانات ن�صية، تتو�صل بالداخل لالنك�صاف، وتتعمق فاعلية كل من املوت/احلياة 
، مب���ا حتوزه من مرجعي���ات الدوال التي تنه�ص على عالمتني تتفاع���الن معا يف �صياق عالقة 
تقابلي���ة تكر����ص حاال �صديا من االفرتاق، على اأ�صا�ص ما حتي���ل اإليه فاعلية كل منهما، فاملوت 
ة ، وماٍل اأ�صيع، وماٍل ُملك، لقد جعل  اأب���ي العالء- ي�صوغه راحة الفكر من عي�صة م���رنّ –عن���د 
م���ن معاناته و�صقائه، و�صيلة لتماهيه مع املوت، ليجد فيه الراحة من متاعب الدنيا و�صرورها 

)غريب، 1978: 253( ، حيث قال )املعري، )د.ت.( ، ج2: 174(:
ُ طريٍق �ُصلكنْ دى      وذلك خرينْ فمايل اأخاف طريق الرنّ
ة      وماٍل اأ�صي���ع وماٍل ُملكنْ يريح�����ك من عي�ص���ة ُم��رنّ

لقد كره اأبو العالء احلياة، ومتنى املوت والفناء، بل متناه فيما لو كان �صاعة الوالدة.
يقول )املعري، د.ط.ت ، ج1: 53(:

ه النف�صاء َت وليًدا ماَت �صاعة و�صِعه      وملنْ يرت�صعنْ مننْ اأمنّ ولينْ
ومتنى املوت بعد اأن طال عمره، فهو يقول )املعري، د.ط.ت ، ج2: 298(:
قد طال عمري طول الظفر فات�صلت      به االأداة وكان احلظنّ لو ُقِلما

كم���ا اأنه ك���ره من دعا له بطول العم���ر )حممود، 1991: 151( ، فها ه���و يقول )املعري، 
)د.ت.(، ج2: 441(: 

دعا يل باحلياة اأخو وداد     روينْدك اإمنا تدعو علينّا
وما كان البقاء يل اختيارا      لو اأن االأمر مردوٌد اإلينّا
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وه���و ال يكره قرب امل���وت، بل يتمنى قرب���ه؛ الأن فيه الراحة العظمى م���ن خطوب احلياة 
وُكَرِبها،  يقول )املعري، )د.ت(، ج1: 108(:

ي      فل�ص�����ُت اأكرُه ُقرب���هنْ اإننْ يقُرب املوُت مننّ
وذاك اأمنُع ح�ص����ٍن     ي�صي���ر القب�����ر دربهنْ
�َص ُكربهنْ با وال يخنْ مننْ يلنْقه ال ي��راق���بنْ     خطنْ

ويف املقابل جند احلياة تكر�ص حاال من التاأزم لديه، ما يعني اأن العالقة بينه وبني احلياة 
عالقة ماأزومة، يعك�صها كرهه للحياة، فهو يحتقر احلياة وي�صتخف باأهلها الذين ينكبنّون على 
اأباطيله���ا ، باذل���ني ماء وجوههم من اأجل ملذاتها، على الرغم م���ن اأن عذابها مو�صول، تبداأ 

بالوالدة وتنتهي باملوت يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 21(:
اأر�صلت ُغربك تبغي املاء جمتهدا      وما عل��ى الغ��رب ملا خان��ك امل���َر�ُص

�ٍص بئ�ص ما غر�صوا  بئ�ص ما ياأم���ل اجلان��ون مننْ ثمر      اإننْ قال عارُف َغرنْ
فمهما بلغ االإن�صان فيها من القوة ، ومهما �صال وجال، فاإنه ال بدنّ اأن ياأتي ذلك اليوم الذي 

يكون فيه طريح الفرا�ص، يعاين غمرات املوت و�صكراته ، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 21(:
اأيعلم الليث ملا راح مفرت�صا      باأنه عن قريب �صوف ُيفرت�ُص 

ومل���ا كان الوع���ي يف اإطار الوج���ود املادي يكر�ص ح���اال لديه؛ فاإنه ال ي���ربح اأن يكون رمزا 
للوجود املادي الذي يتعاي�ص معه، وال يرى مر�صى لها اإال على �صاحل املوت، وهو ما يحمله على 

ه احلياة ، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 46(: االأرق والقلق واال�صطراب، وُكرنْ
ٍم      ِدرا�ًصا واملاآُل هو اندرا�ص��ي! وكيف اأُروُم يف اأدٍب وفهنْ
ِقَيتنْ املرا�صي  فائِن عائماٍت      وعند املوِت اأُلنْ كاأنا يف ال�صنّ

تِور االإن�صان، وال انفكاك  فاحلياة �صبب ال�صقاء واملعاناة والهالك، وهي علة امل�صائب التي تعنْ
من تلك امل�صائب، وال انفالت منها اإال برف�ص احلياة ، يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 282(:

اإننْ �صئت اأننْ ُتكفى احلمام فال تع�صنْ      هذي احلي����اُة اإىل املني����ة �ُصلنّ������ُم 
فطبيعة احلي���اة جمبولة على امل�صائب، مفطورة على النوائ���ب، ينتقل االإن�صان فيها من 
قتام اإىل قتام، ومن م�صيبة اإىل نائبة، فما هي اإال �صل�صلة متوالية من اأنواع امل�صائب والنوائب، 
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ولكن االإن�صان يف الدنيا مغرور، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 314(:
ُب الزماِن على االآفات مزروُر      ما فيه اإال �صقي اجلد م�صروُر جينْ
ن علي��ك فما الدني��ا ب�دائم��ة      واإمنا اأنت مث��ل النا�ص مغ��روُر هونّ

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 135(: 
دى واإيابها      كيما ت�صرتين بف�صل ثيابها  اأهال بغائلة الرنّ

فال���كل اآي���ل- ال منا����ص- اإىل انته���اء، فال انف���الت، وال خال�ص من امل���وت ، مهما حاول 
االإن�ص���ان اتخاذ �صبل الوقاي���ة واحلماية منه، ومهما بلغت قوته، يقول )املعري، د.ط.ت.، ج2: 

:)20
اأما احل�صام فما اأدناك من اأََجٍل      وال ي��ردنّ احلم����اَم الدرُع والت����ُر�ُص 

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 159(: 
رقتنْني الراقياُت وُحمنّ يومي      فغادرين كاأين م���ا رقي����ُت 

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 80(:
راِط حامي عنُه طبُّ  راَط  لفٌظ      وال ُبقنْ ومل يدفعنْ ردى �ُصقنْ

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 335(:
دٍة �صيناُلَك التي����اُر  ة اأو ربوة      اأو َوهنْ  كننْ حيث �صئت بُلجنّ

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج2: 347(:
هذي الق�صايا فمن يطاولها      وه��ي املنايا فمن يخا�صنها
رِيه�ا      ُدروُعه��ا املوَت اأو َجوا�ِصُنها مل َيثنِْن عن فار�ص وحمنْ
جدا روا�ِصُنها وال ق�ص������وٌر له�����ا م�صي����دٌة      قد ُمونّهتنْ ع�صنْ

والعي����ص ح���رب �صرو����ص ومعرك���ة حامية الوطي����ص �صد االإن�ص���ان، وال ميك���ن االنفالت 
والتخل�ص من اأوزارها واأهوالها اإال باملوت،فهو يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 333(:

والعي�ص حرٌب مل ي�صعنْ اأوزاَرها      اإال احِلم����اُم وكلن������ا اأوزاُر
اإن تزامن القلق مع الوعي بالوجود وما �صيئول اإليه، ي�صري بكل جالء اإىل ثنائية  القوة التي 
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ا يوؤرقه، ب�صورة ت�صري اإىل  متار�صها احلياة/املوت على وعيه، لي�صبح ان�صغال الفكر فيهما همنّ
ت�صاوؤل الوجود، وت�صاعد انق�صائه، قبل الو�صول اإىل الفناء، وفقا لهذا؛ فاإن تزامن القلق مع 
الوعي بالوجود، وانفتاح قلب ال�صاعر اإىل الهم الذي تعززه تلك البدهيات التي �صلنّم وا�صت�صلم 
لها، مكنته من طلب املوت؛ الأن املوت -ح�صب الروؤية العالئية- هي عني احلياة الدائمة، بينما 
���ن نف�صه باأدوات التح�صني  احلي���اة الدنيا هي وجود جزئ���ي، ينزع من املرء نزعا، مهما ح�صنّ
املنيع���ة؛ لذا يتنام���ى االإح�صا�ص عند ال�صاعر بعدم القدرة على حماي���ة وجوده من االن�صراب، 
لذل���ك ت�صب���ح احلياة الدنيا – عنده- جمرد همنّ وقلق الئب���ني، وال راحة من الهم والقلق، وال 
خال����ص من امل�صائب والنوائب اإال باخلال�ص من الدنيا �صبب ال�صقاء والتعا�صة. وقد عربنّ عن 

ذلك بقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 246(:
وم��وُت املرِء ن����وٌم طال جدا      عليه وكل عي�صته �صه�������اد

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 171(:
وما العي�ص اإال علة بروؤها الردى      فخلي �صبيلي اأن�صرف لطياتي

دها ب�صورة العرو�ص  ولقد تفنن يف اإ�صفاء معاين التنفري من الدنيا بحذق ومهارة، فج�صنّ
اخلادعة، ذات الوعود الباطلة، فهو يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 4(:

����ُر العجوز حل����اك اهلل يا دني���ا ُخل���وبا      فاأن��ت الغادة الِبكنْ
وجدناِك الطريَق اإىل املنايا      وقد طال املدى فمتى جنوز؟
زينا      فاإننّ م���ُروءة الوعِد النج���وز. �صئمن���ا م��ن اأذاِك فنجنّ

فامل���وت واحلياة ثنائي���ة �صدية كر�صت ح�صوره���ا يف لزومياته، يف �صي���اق عالقة تقابلية 
تكر�ص حاال من االفرتاق، ومظهًرا للمقاي�صة بينهما.

كقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 338(:
ُر َدى ُثمنْ تُم العمُر؟      �َصَجُر احلياة له الرنّ ال علَم يل ِبَ ُيخنْ

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 360(: 
اأما احلياة ففق��ر ال غنى مع����ه      واملوت يغني ف�صبحان الذي َقَدرا

وقوله )املعري، )د.ت.(، ج1: 342(: 
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����ُر ِة ِفطنْ مي      ووفودي على املنينّ مي ول�صُت اأرفُع �صونْ طال نونْ
وميك���ن هنا الظف���ر باإيحاءات تلك الثنائي���ة التي �صغلت فكره عل���ى اأ�صا�ص ارتباطها مبا 

ي�صتبطن وعيه، وكاأنها جاءت معادال مو�صوعيا لالأرق ومتح�صال من االإح�صا�ص بالغربة.
املراأة والزواج والن�صل يف الت�صور العالئي:

ومم���ا هو الفٌت لالنتباه، اأنه جعل املراأة رمزا ال�صتمرارية فاعلية املوت؛ لذا فقد حتددت 
فاعليتها �صببا ملعاناته واأرقه، ما يعني اأن ثمة عالقة ماأزومة بينهما، يعك�صها ثباته على البعد 
ع���ن الزواج، والدعوة اإىل البعد عن امل���راأة؛ ولذا جنده ينادي بنحو �صائت اإىل تعطيل الزواج 

والتنا�صل.
فهو يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 375(:  

ِر كنْ َجُر طيُب الراِح خوًفا مَن ال�صُّ َل! اإننّ الن�صَل ُعقباُه ميَتة       وُيهنْ دِع الن�صنْ
ومتنى ما لو اأن كانت حواء عقيم مل تنجب؛ فهو يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 194(:

فليت حواء عقيم غدت      ال تلد النا�ص وال حتبُل
ه ردة فعل  ل لدينْ ولعل فاعلية الب�صرية يف هذا العامل، مبا تطرحه من �صرور و�صقاء، قد �صكنّ

عك�صية، جعلته ال يرى زواال لهذا ال�صر اإال بتعطيل الن�صل، يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 22(:
ى مطٌر      فما بق����وا ملنْ يبارحنْ وجَه�����ه دن�ُص َ ِه الرثنّ هل يغ�صلنْ النا�ُص عن وجنْ
ُج����ونّ طه�����ارُته������ا      اإال اإذا زال ع������ن اآفاقه������ا االأََن�ُص واالأر�ُص لي�����ص مَبرنْ

ومم���ا ال �صك فيه اأننّ الزواج هو ال�صبيل لدميومة البقاء؛ فهو م�صبب الن�صل الذي ميار�ص 
ح�ص���وره فاعال لقيومية احلياة؛ لذا جنده اأكرث نفورا منه، واأكرث تنفريا، فهو يح�ص االآخرين 

على اأال يقربوه، قائال )املعري، )د.ت.(، ج1: 346(:
فاإننْ اأنت ملنْ متِلكنْ و�ِصيَك ِفراِقها      َفِعفَّ وال تنكحنْ َعوانا وال ِبكرا

ثم يطلب مقاومة الغريزة، والبعد عن الزواج، فيقول )املعري، )د.ت.( ، ج1: 335(:
ِف اأننْ ُتتخريَّ االأ�صهاُر فازُجرنْ غريزَتَك امل�صيئَة جاهًدا      وا�صتكنْ

ة، فكيف باملُوِم����ص، فيقول  وبل���غ ب���ه احل���د اإىل اأن جع���ل اخل�صاء خرًيا م���ن زواج احُل���رنّ
)املعري، )د.ت.(، ج2: 35(:
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ًة      فكيف اإذا اأ�صبحَت زوجا ملُوِم�ِص ِخ�صاوؤَك خرٌي من زواجك ُحرنّ
�ِص َتُه      نظرُي كت��اِب ال�ص����اع����ِر املُتلمنّ ���ِر فيم���ا التم�صنْ واإننّ كتاَب امَلهنْ
�����ِص فال ت�صه���دننْ فيه ال�صهود واألِقه      اإلي��ه وُع����دنْ كالعائ����ر املت�صمَّ

ثم ي�صمح ملن يخاف العنت واملاأثم باأننْ يتزوج، لكنه ين�صحه بعدم االإجناب، فذلك اأجنع 
واأنفع، الأننّ االإجناب- ح�صب راأيه- م�صدر ال�صقاء، فيقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 264(:

ن�صحُتَك ال تنِكح فاإن خفَت ماأثًما      فاأعر�صنْ وال تن�صلنْ فذلك اأحزُم
وقوله )املعري، )د.ت.(، ج2: 194(:

�ِصُل �صُل      وحاِزُم االأقواِم ال ُيننْ كلٌّ على مكروهٍة مبنْ
وه���و يف موط���ن اآخر، ي���رى اأن الن�صل ذنب ال يغتف���ر، فاإذا كان ال بدنّ م���ن الزواج فاأف�صل 

الن�صاء من تكون عقيًما، فهو يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 308(:
َل ذنًبا للفتى ال ُيقاُلُه      فال تنِكَحنَّ الدهَر غري عقيِم �صنْ اأرى النَّ

�لدعوة للتوحد
ومنها: دعوته اإىل التوحد جهارًا نهارًا؛ اإذ يرى فيه النعمة الف�صلى، ففي الوحدة الراحة 
العظم���ى املرجوة ملثله يف دنياه، وفيها طهارة من دن����ص الع�صر الذي جربه وجرب لوؤم اأهله، 

يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 283(:
َد يف حياتك نعمًة      فاإن ا�صتطعَت بلوغه فتوَحِد واأرى التوحُّ

ويقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 52(:
د فاإننّ اهلل ربك واحُد      وال ترغنبنّ يف ع�صرة الروؤ�صاء توحنّ

واإمتام���ا للفائ���دة تقوم الدرا�ص���ة مبقاربة ن�ص �صعري م���ن لزومياته، متخ���ذا ق�صيدته 
الهمزية رهانا ملو�صوع البحث، التي يقول فيها )املعري، )د.ت.(، ج1: 45-44(:
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���َدتنْ م���ايل غ���دوُت كق���اِف روؤب���ة ُقيِّ
قدمي���ٌة وه���ي  علة”ق���ال”  ِلل���ُت  اأُعنْ
ل���ي ملفا�صِ اأََن���ى  وق���د  ���واُء  الثَّ ط���ال 
ُمدام���ٍة ل�ص���رِب  تف���رتنْ  ومل  ف���رتتنْ 
اأم���ًة اأُعا�ص���ُر  فك���م  املق���اُم  ُم���لَّ 
َدها ظلم���وا الرعي���ة وا�صتج���ازوا كينْ
َتن���ي تقنْ ال  باأنه���ا  ُت  �صع���رنْ ِف���َرٌق 
بزعمه���ا الك���رام  اأحادي���َث  اأَث���َرتنْ 
اأقداَره���ا جت���اوزتنْ  النفو����ص  واإذا 
الُق���وى ه���ا  االأوزان زادتنْ ك�صحيح���ِة 
وحياُته���ا بالَك���َرى  ���رتنْ   و�صُّ َكِرَي���تنْ 
ب���ه تنْ  ال���ذي ق���رنّ �ُصبح���ان خالق���ك 
هل تع���رُف احل�صَد اجلي���اُد كغريها
طامث���ًا ت�صاب���ه  دنيان���ا  ووج���دت 
غنيُّه���ا وراح  ِع���فنْ  ُت�صنْ ومل  ُهِوَي���تنْ 
وجت����ادل����ت م���ن ح��ب��ه��ا ف��ق��ه��اوؤه��ا
ف����صَ ع���ن �َصَغٍف بها ُت الننّ واإذا َزَج���رنْ

يف الده���ر مل ُيق���َدر له���ا اإجراوؤُه���ا
اإبراوؤه���ا كلنّه�����������منْ  االأطب���ة  اأعي���ا 
��راوؤه���ا حنْ �صَ ه���ا  ب�صمِّ ت�صتِب���دنّ  اأن 
اإ�صراوؤه���ا يُغولُه���ا  للخط���وب  ب���لنْ 
اأَُمراوؤُه���ا �صالحه���ا  بغ���ري  اأَم���رتنْ 
ا م�صاحله���ا وه���منْ اأَُجراوؤُه���ا فَع���َدونْ
�صعراوؤه���ا �ِصَراره���ا  واأننّ  خ���ريًا 
اإثراوؤه���ا ه���ا  اأكفِّ ����صَ  حبنْ واأج���اد 
َو البعو����ص تغ���ريتنْ �ُصَجراوؤه���ا َح���ذنْ
راوؤُه���ا َنكنْ ل�صام���ٍع  فب���اَن   حرف���ًا 
اإكراوؤه���ا نوائب���ًا  َفَج���رَّ  ���رتنْ  اأكنْ
راوؤُه���ا َخ�صنْ فوقه���ا  ���ُد  ُتَوقَّ غ���رباُء 
اوؤُه���ا َغرَّ بينه���ا  �َص���ُد  حُتنْ ���ُم  فالُبهنْ
اأق�����راوؤه�����ا ل���ن���اك���ح  ي�����ص��ت��ق��ي��م  ال 
ه���ا َت���َع���ب���ًا، وف�����اَز ب���راح���ٍة ُف���ق���راوؤُ
اوؤُه������ا اأتنْ ِل���َت���َن���ال���ه���ا ُق������رنّ وت������ق������رنّ
���ه���ا اإغ����راوؤُه����ا ������َر َغ���ِوينّ ف���ك���اأننّ َزجنْ

مم���ا ال �ص���ك فيه اأن التجرب���ة ال�صعرية م�ص���دودة يف جمملها اإىل مناب���ع خا�صة بالنف�ص 
والوج���دان، وهي جمل���ًى لالنفعاالت ال�صادقة،  وهي ترجمة فنية  مل���ا يعتمل ويختلج يف اأثناء 
ال�صاع���ر من اأحا�صي�ص وم�صاعر وعواطف نحو ق�صية اأو واقع مرفو�ص اأو مقبول، وهي حماولة 
ج���ادة خلل���ق حال من التغيري، واإع���ادة بناٍء، اأو ت�صكي���ل اآفاق جديدة اأو تر�صي���خ مبداأ وتثبيته 

واإبراز جلماليته باأجمل �صورة.
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ومم���ا هو جدير باالإ�صارة اإلي���ه اأن مظاهر  البنية يف العمل االإبداعي يتحقق فعاًل اإ�صاريًا 
مب���ا يحوزه من اإمكانات ن�صي���ة، يتو�صل به الداخل لالنك�صاف، ولع���ل املالب�صات اللغوية التي 
ت�صتح���وذ على بنية الن�ص ب�صفته���ا متزامنة مع املعنى الظاهري، تفع���ل عموديًا باجتاه خلق 
حال���ة الع�صوي���ة الت���ي يتاأ�ص����ص عليها العم���ل االإبداعي خ�صو�ص���ًا، ومن ثمَّ فاإن���ه ميكن ر�صد 
معطي���ات االت�ص���اق يف الن�ص على �صوء مرجعياته من الدوال الت���ي يجهر بها امل�صهد اللغوي. 
تنه����ص هذه الق�صيدة على عالمة خالقة ال تخل���و من داللة؛  فا�صتخدام ال�صيغة اال�صمية يف 
اال�صتفه���ام يوح���ي بثبات الدالل���ة، اأو لنقل بثبات ال�صف���ة، اأما ا�صتخ���دام ال�صيغة الفعلية يف 
اال�صتفهام فيوحي بتجدد الداللة اأو لنقل بتجدد ال�صفة )الرازي، 1995: 156( ،  ففي قولهم: 
اأق�ص���ري طريقن���ا اأم يطول، مثال وا�صح الداللة ملا اأ�صرنا اإلي���ه. لنتاأمل ال�صوؤال التعجبي الذي 
�صاغ���ه ال�صاع���ر، من حيث م�صمونه، ال �صك يف اأنه يدور حول �صعور حاد بالياأ�ص، ويتمحور يف 
�صياق عجز مطلق اأمام حتمية القيود التي اأ�َصَرت ال�صاعر، وجعلته يرى نف�صه كاأرجوزة )روؤبة 

العجاج( املقيدة بال�صكون.
فقوله:

مايل غدوت كقاف روؤبة؟ قيدت      يف الدهر مل يقدر لها اإجراوؤها
ي�ص���ري ب���كل ج���الء اإىل القيود التي طوق���ت ال�صاعر حتى غ���دا م�صل���وب االإرادة، م�صلوب 
احلري���ة، ال ميل���ك لنف�صه نفع���ًا، وال يدفع عنها �ص���را، اإنها �صورة- با�صتغراقه���ا- توحي بكل 
مع���اين اال�صتالب، وم���ن ثمنّ �صعور حاد بالغربة، ويالحظ هن���ا اأن الفعلني: )قيدت، مل يقدر( 
ترتب���ط ب�صي���اق االإدراك العميق حلتمي���ة املجهول، وتركيز االهتمام باحل���دث، حدث التقييد 
وع���دم  االنغالق اإىل باح���ة احلرية، وهي �صيغ���ة ا�صتخدمها القراآن الإب���راز احلدث، وتركيز 
االهتم���ام حوله،  وهي اأكرث ما ا�صتخدمت يف الق�صايا الكونية الكبرية، مثل قوله تعاىل: “اإذا 
���رت واإذا القبوُر ُبعرثت”  زلزل���ت االأر����ص” )�صورة الزلزلة: اآي���ة 1( وقوله: “واإذا البحار فجنّ
)�ص���ورة االنفط���ار: اآية 3-4(. واملتدبر للن�ص يرى ال�صاعر قد بداأه  يف �صياق عالقته  باحلياة 
والوج���ود؛ ولذا جنده يك�صف عن حم���ور اأ�صا�ص، هو ال�صعور احلاد لفق���دان احلرية واالإرادة، 
ي  وبهذا فاإن حلظة والدة الن�ص حلظة املاأ�صاة وال�صعور بالغربة يف هذه احلياة، ثم ت�صتمر لتنمنّ

هذه الروؤيا واالنفعاالت التي تفي�ص منها:
يا االأطبة كلهم اإبراوؤها ِللُت علنّة »قال« وهي قدميٌة      اأعنْ اأُعنْ

ي�صكل هذا البيت تعبريًا مبا�صرًا عن ح�ص املاأ�صاة التي طونّقت ال�صاعر، فال ي�صتطيع االنفالت 
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منها؛ ذلك الأنها علة قدمية ومر�ص ع�صال متاأزم، ال ميكن الربء منه، فال غرو اأن ي�صبهها  بعلة 
الفع���ل »قال« معلول الو�صط. فمن اأمل الفقد للحرية واالإرادة وجتربة ال�صعور بالغربة اإزاء �صلطة 
الوجود املطلقة تتكون اآلية ت�صكل الن�ص، فحني يعرب ال�صاعر عن حلظة االأ�صى وال�صعور بالغربة، 
وعج���زه يف مواجهة احلياة والزمن، فاإنه يكثف ال�صع���ور احلاد يف ثناياه، ويعر�ص عن االإف�صاح 
عنه مبا�صرة بلغة: )اأنا مقهور، اأنا مهموم، اأنا ..( ويخلق معاداًل مو�صوعيًا لالنفعاالت، والروؤيا 
املاأ�صاوي���ة التي ت�صيطر على نف�ص���ه يف هذه ال�صورة املبا�صرة: )اأنا مقه���ور، اأنا غريب( لي�صبح 

املعادل هو )طال الثواء، فرتت ومل تفرت ل�صرب مدامة، مل املقام(.
يقول:

طال الثواء وقد اأنى ملفا�صلي      اأن ت�صتبد ب�صمتها �صحراوؤها
فرتت ومل تفرت ل�صرب مالمة      بل للخطوب يعولها اإ�صراوؤها

اإن الدنيا بهذه القيود ت�صكل ماأ�صاة، وتوؤدي دورًا بارزًا يف وجود االإن�صان وم�صريه؛ ولهذا 
فاإننّ املقام فيها ي�صكل لل�صاعر فاجعة، وغربة وماأ�صاة وحزنًا عميقًا، وال ميكن للمرء اأن ينفلت 
م���ن قيودها اإال باملوت، ولعلنّ ال�صاعر بهذه الروؤي���ا الوثوقية يرى اأن القرب -على �صيقه- اأو�صع 
م���ن هذه الدنيا التي كر�صت ح�صورًا تقييديا �صلبا عل���ى ال�صاعر، ومن هنا جنده يرمز للقرب 
بال�صح���راء، وال�صحراء ت�صكل الرحاب���ة والو�صع والطالقة واالنفالت. ث���م ينتقل الن�ص اإىل 
خط���اب يكر�ص ح�ص���ورًا قويًا يف ا�صتقاللي���ة التجربة االنفعالية املن�صجم���ة من متزق العالقة 
بني ال�صاعر واملجتمع، اأو قل: من  متزق العالقة بني ال�صاعر وال�صلطة ب�صتى اأنواعها، ويتحول 
ال�ص���وغ ال�صع���ري اإىل خطاب نق���دي ينبع من الواق���ع املاأ�صاوي، من حلظ���ة ال�صجر والتاأفف 

واالأ�صى والتمزق، يقول:
مل املق����ام فكم اأعا�ص���ر اأم����ة      اأمرت بغري �صالحها اأمراوؤها
ظلموا الرعية وا�صتجازوا كيدها      فعدوا م�صاحلها وهم اأجراوؤها
ِفَرٌق �صع�������رُت باأنها ال تفتن���ي      خريًا واأن �صراره��ا �صع��راوؤها
اأثرت اأحاديث الكرام بزعمها      واأجاد حب����ص اأكفه�ا اأث��راوؤها

هك���ذا يت�صكل املقط���ع من روؤية جت�ص���د فاعلية ال�صلط���ة بغري وجه حق، وانهي���ار الوجود 
االإن�ص���اين اجلماعي، ومن حركة  يائ�ص���ة توؤ�ص�ص االإحباط والت�صدع، ف�صاًل عن عدم اجلدوى 
يف وجه هذه ال�صلطة التي ا�صتبدت وظلمت، ثم اأمرت بالف�صاد، حتى ظلمت. وبدل اأن تقوم مبا 
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لة واخلداع واخلبث،  م���ن �صاأنه م�صلحة االأمة وخدمتها، والعمل خلريها، اأجازت الكينْد واحلينْ
ُوون اأحاديث ال�صحابة الكرام، يف ح���ني اأن زيادة غناهم  ث���م ينتقد الذي���ن يزعمون اأنهم ي���رنْ
منعته���م م���ن اجلود. ويف ه���ذه الروؤية ثمة بعد عمي���ق الداللة، وهو ال�صع���ور بالغربة العميقة، 
ويعم���ق ه���ذا البعد  ح���دة الروؤية للوج���ود االإن�صاين يف �صي���اق ال�صلطة التي ينب���ع منها الن�ص 
ويفي����ص بها يف اآن، وا�صتفتاح املقطع بقوله:ملنّ املقام؟ يكر�ص هذا البعد وهذه الروؤية بجالء، 
وه���ي-  ب���ال �صك- عبارة م�صحون���ة بال�صدية احلادة، اأو قل: باالنف�صالي���ة التي تزخر �صعورًا 
باأعمق معاين االغرتاب. يف خ�صم هذا االإح�صا�ص، وعندما و�صلت الق�صيدة اإىل هذا القرار: 
)مل املقام( ت�صكل مقطع ميرئي االإح�صا�ص ال�صابق، لكنه مقطع تقريري اإىل حد بعيد، مقطع 

يو�صل احلكمة وي�صتعملها تعبريًا عن عمق االغرتاب والوعي باملاأ�صاة. يقول:
واإذا النفو�ص جت����اوزت اأقدارها      حذو البعو�ص تغريت �صجراوؤها
ك�صحيحة االأوزان زادتها القوى      حرف�����ا فبان ل�صام������ع نك�راوؤها

لذل���ك يرى البحث اأننّ هذه اللوحة مدارها االإثبات، واالإثبات قالب لغوي يك�صف عن حال 
نف�صي���ة تكر�ص منطق التقرير واجلزم بق�صية، وال �صك اأن الق�صية –هنا- تغريت �صجراوؤها، 
ويدل���ل عل���ى ذلك بالت�صبيه الذي �صاغه من علم العرو�ص، فالق�صيدة موزونة ال عيب فيها ما 
دام���ت تخل���و من الزيادة،  فاإذا ما زدن���ا عليها حرفا، بدا نكرانها وخلله���ا وا�صحًا جليًا، وهو 
ت�صبي���ه ي�صوقه على تل���ك اجلماعة  التي تدعي زي���ادة الف�صل، فبدا خلله���ا وف�صادها وقبحها 
وا�صح���ًا جليًا. لقد انبنى هذا املقطع على خط���اب يجري جمرى الكلمة  واملثل، ليوؤ�صل رهانَا 
يج�صد معاناة بعيدة االأغوار عميقة اجلذور، واإح�صا�صًا بالغربة ملا اأمل به من اإح�صا�ص بالت�صدع 

واالأمل واالنك�صار االجتماعي يوؤكده هذا البيت التايل:
كريت و�صرت بالكرى وحياتها      اأكرت فجر نوائبًا اإكراوؤها

وهو بيت، كما هو باد، بعيد الغور يف نقد تلك اجلماعة، التي زين لها عملها حتى اأ�صبحت 
تف���رح لك�صلها، والك�صل –بال �صك- منق�صة يجر املاآ�صي وامل�صائب. ويف هذه احلال، ال ميلك 

اإال اأن يذعن حلكمة اخلالق، واأن يتعجب من الواقع املعي�ص بقوله:
�صبحان خالقك الذي قرت به      غرباُء توقد فوقها خ�صراوؤها

وه���و بيت مبنزل���ة اجلملة املعرت�صة، لكنها جمل���ة تك�صف عن حال اإذع���ان، لكنه اإذعان 
اأو ا�صت�ص���الم ين�صرب منه ياأ�ٌص مرتاكم بالهموم، مغل���ف باملوا�صاة والتعزية للنف�ص. ثم يرجع 
ك���رة اأخ���رى يف �صريحة اخلتام، ليوؤكد ما عقد العزم على التدليل عليه، وهو االإح�صا�ص احلاد 
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بالغرب���ة؛ فوج���وده يف هذه الدني���ا غربة بحد ذاته، كي���ف ال؟ وهي- اأي الدني���ا- كاملراأة التي 
اأ�صابها الطمث، ال تعرف كيف تاأتيها؛ لذا فالزهد فيها اأف�صل من حبها والتعلق بها، الأن حبها 
مم���زوج بالك���در، ومقرون بالتعب واالإعي���اء. ومن هنا فهو يعيب على الفقه���اء والقراء الذين 
جتادل���وا ومتاحكوا، ومن ثمنّ اختلفوا، وهو يرى اأن جتادلهم واختالفهم كان منبعثًا من حبهم 

لها، وانغما�صهم يف ع�صقها من خالل طلب ال�صهرة.
يقول:

ووج����دُت دنيان����ا ت�صاب������ه طامثًا      ال ي�صتقي��م لناك�������ح اأق����راوؤها
هويت ول������م ت�صع����ف وراح غنيها      تعب���ا وفاز براح����ة  فق����راوؤها
وجت�����ادلت من حبه����ا فقه����اوؤها      وتق����راأت لتن����اله�����ا ق�����راوؤها
واإذا زجرت النف�ص عن �صغف بها      فكاأن زجر غويته����ا اإغ����راوؤها

بهذه االأبيات اأوقفنا اأبو العالء على بواعث اغرتابه، وهي بال �صك تربير لعزلته، وابتعاده 
ع���ن جمتمعه؛ ذلك الأنه راأى يف عزلت���ه ترفعًا عن االن�صغال بالدنيا واأهلها، وناأيًا عن التناف�ص 
على ق�صعتها، يف الوقت الذي غدا فيه املجتمع �صاحة �صراع واقتتال، ال يتورع يف تزيني العمل 
م���ن اأج���ل حت�صيل رغبة اأو اكت�صاب �صه���رة، م�صتخدمًا يف ذلك اأ�صل���وب تطويع املقول  الإرادة 
الق���ول، حت���ى اأ�صبح ذلك من امل�صوغ���ات املعرفية املعتمدة، ترتفع اأن تدخ���ل معرتك الهوان، 
واال�صتكان���ة، وال ت�صتم���رئ الذل من اأجل احل�صول على مل���ذات فانية، من هنا جت�صدت غربة 
اأب���ي العالء، وهو اإح�صا�ص بالت�صدع واالأمل واحلزن واالنك�ص���ار االجتماعي؛ ولذلك �صرح عن 
معانات���ه وحمنة غربته ب�صريح القول والداللة، اإذ يقول يف موطن اآخر: هي غربتان )املعري، 

)د.ت.(، ج1: 248(: 
لِه ِم َعقنْ فغ�������رب������ٌة من عاق���������������ل      ثم اغرتاٌب من حُمكِّ

فخري و�صيلة ياأمن فيها ال�صاعر على حريته هو التوحد واالنفراد والعزلة، يقول )املعري، 
)د.ت.(،ج1: 52(:

توح������د فاإن اهلل رب������ك واحٌد      وال ترغنب يف ع�ص������رة الروؤ�ص������اء
ويقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 56(:

اًل على اجُلَل�صاء حي ِثقنْ فانفرد ما ا�صتطعَت، فالقائُل ال�صا      دُق ُي�صنْ
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فل�صفة �حلياة يف �لت�صور �لعالئي    
ومم���ا ال �ص���ك فيه اأن ما ال �صفاف له، ال اإمكانية لالإحاطة ب���ه اأو تطويقه اإال بال�صوؤال الذي 
ي�صتنجد به املتاأمل اأو الباحث، ويف اأغلب االأحيان ينقلب املرء اإزاءه خا�صئًا حائرًا م�صتغربًا، لقد 
جاءت تاأمالت اأبي العالء وروؤاه للوجود انطباعًا فكريًا جلبت له العويل واملعاناة حتى حطت على 
�صاحل الغربة، فاأ�صبحت غربته معاداًل مو�صوعيًا لعقم احلياة وعبثيتها وجدبها وعدمها، ومن ثمنّ 
العجز عن مواجهة الواقع؛  لذا جنده يلجاأ اإىل ال�صوؤال، بل يعي�ص يف دوامة االأ�صئلة. ولعل ال�صعور 
احلاد بال معقولية احلياة وعبثيتها، �صمة �صائعة تن�صر اأجنحتها يف معظم اأفكاره وق�صاياه، ومن 

ثمنّ بدت وا�صحة املعامل يف �صعره، يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 70(: 
�ِص ����ٍص اأت�اك من بعد باأ�صا      َء وُب��وؤ�ٍص لقيَت��ُه ِغ�����بَّ خفنْ ُربَّ خفنْ
�صي َة نفنْ ِميَّ ِب��تنْ الرَّ هام اأبنْغي املقايي      �َص فل��م ُيثنْ قد نق�صُت ال�صنّ
�صي اأيه��ا الناظ������رون ه�ذا ق�ص�����اٌء      هل علمتم اإالَم اأ�صبَح ُيفنْ

اإن االإن�ص���ات لرهان ه���ذه االأبيات يك�صف لنا عن حمدودية العق���ل يف فهم ما يعاين من 
واق���ع احلي���اة “اإن م���ا يحدث يف احلي���اة يف مواجهة اأبي الع���الء واقع يتخطى ح���دود املنطق 
والعق���ل” )زي���دان، 2004: 53(، ولهذا فاإن اأبا العالء “قد وجد -على اأ�صا�ص جتربته الذاتية 
املبا�ص���رة- كون���ًا من الفو�صى ال يقبل���ه عقل اأو منطق، اأو اأن���ه اأدرك اإدراكًا عقليًا العبث الذي 
يتحك���م يف الوجود االإن�صاين” )زي���دان، 2004: 53( ، وذلك “باعتب���اره النتيجة التي تو�صل 
اإليه���ا م���ن كان يظن اأن تف�ص���ري الوجود تف�صريًا عقلي���ًا من االأمور املمكنة، لكن���ه اكت�صف بداًل 
ة �صحيقة بني املنط���ق والتجربة” )كروك�صان���ك، 1986 : 70(. اإن املفارقة التي  م���ن ذل���ك هونّ
تت�صمنه���ا االأبيات معقودة على مبداأ املقاي�صة املنطقية من خالل طرح اأ�صئلة تفهم �صمنيًا يف 
اأثن���اء االأبي���ات، وكاأنه يقول: ما معنى هذا االإقبال من احلي���اة بعد العوز والفاقة؟ ما �صر هذه 
الباأ�ص���اء وال�ص���دة التي تهجم على االإن�ص���ان دفعة واحدة بعد اأن كان يف رغ���د من العي�ص؟ ثم 
يعود اإىل العقل واملنطق،  لريجع خا�صئًا ح�صريًا مبقايي�صه؛ اإذ ال ي�صتطيع االإجابة، ولهذا كانت 
االأ�صئلة من اأبي العالء تطفئ لهيب اأوار الغليل، ومتنح العلم �صيئًا من الكرامة، يقول )املعري، 

)د.ت.(، ج1: 53(:
اإذا كان عل����ُم املرِء لي�ص بدافٍع      وال نافٍع فاخل�ص����نُْر للعلم������اِء
ق�صى اهلل فينا بالذي هو كائٌن      فتمنّ و�صاعتنْ حكمُة احلكماء



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �خلام�س – جمادى �لآخر 1437هـ - �أبريل 2016م

: ديو�ن �للزوميات �أمنوذًجا غربُة رهي �ملحب�شينْ

144

مما ال �صك فيه اأن حدة التوتر والقلق الالئب تطغى على �صعر اأبي العالء، ولعل االإ�صرار 
ة التي كانت   احل���اد على جتلية ما يف الكون م���ن متناق�صات يك�صف لنا النقاب عن حال احلرينْ

ت�صيطر على فكره وعقله، وبالتايل عدم جدوى احلياة، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 78(:
ٌي واإيجاُب رتي النف�ص اإنكاٌر ومعرفٌة      وكل معًنى له نفنْ وَيعنْ

وهذه االإ�صارة يجلوها قوله )املعري، )د.ت.(، ج2: 319(:
�����ي ريِّ قوُته�����ا فيم��ا ُتدمِّ وما ذنُب ال�صراغم حني �صيغتنْ      و�صُ
ي �ٍص      كما ُجِبل الَوقوُد على التنمِّ رنْ �ٍص و�صَ فقد ُجِبل���تنْ على ف��رنْ
�����مِّ �������ٍه      وقوٌل �ص����اع يف اآذان �صُ �صي�����اٌء ل����م ينِبنْ لعي����وِن ُكمنْ

يق���ول عب���د القادر زي���دان معلقًا على تل���ك االأبيات: “فاأب���و العالء يلوح لن���ا وكاأنه ينفي 
التكلي���ف؛ فه���ذه ال�صراغم ما ذنبها؟ وما جريرتها على وجه التحقيق؟ ولقد وجدت على هذه 
ال�صورة التي هي عليها االآن، وو�صيلتها يف اكت�صاب الرزق، اأو قل يف اكت�صاب احلياة، افرتا�ص 
احليوانات االأخرى، وهي- اأي ال�صراغم- مل ترد اأن تكون على هذه الهيئة التي ت�صتمد منوها 
وتطورها من املوت الذي حتدثه يف حيوات االآخرين” )زيدان، 2004: 58(. ولعل حثه الوجود 
يف االإجاب���ة عل���ى اأ�صئلة اأبي العالء املعري، قد �صكلت اأرقا ومعان���اة اأح�ص على اأثرها بالغربة، 
وبخا�ص���ة يف مواجهة الثنائيات ال�صدية اأو ما ي�صمى باملتناق�صات الكونية، ولهذا جنده ينادي 
باملعرف���ة الت���ي تتوا�صج مع الفعل، فالفاعل لي�ص مو�صوعًا يف مه���ب الريح منزوعًا من اإرادته، 

واإمنا يجب عليه اأن يدرك ُكنه فعله ، يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 398(:
وعندي �صرٌّ بذي احلديث      كنُت عن��ه يف العاملي�ن الَغواين 

يقول )املعري، )د.ت.(، ج2: 399(:
واين بات      فقد جِهلتنْ اأننْ �صقتها ال�صنّ اإذا رملٌة مل جتئنْ بالننّ

�صحيح اأن ظاهر البيت يحدثنا عن االأر�ص املجدبة التي ال تثمر وال تطرح نباتها، متنكرة 
لل�صح���ب املمطرة الت���ي اأغاثتها، اإال اأن فكر اأب���ي العالء يحتم علينا ق���راءة �صعره قراءة ت�صق 
ال�صج���وف عن اأبع���اده ودالالته؛ فاأبو العالء ال يق�صد من هذه املقاي�صة ظاهر القول، بل يرمي 
اإىل ما هو اأبعد من ذلك بكثري، اإنه “يحدثنا عن الفعل وعن املعرفة التي ترتبط بالفعل، وعن 
العدمي���ة وارتباطها باجلهل، فهو يرى اأن الفاع���ل ال بد اأن يدرك ما يفعل، واأن يح�صه، مبعنى 
اأن���ه يج���ب اأن يك���ون للفاعل اإرادة  فيما يفع���ل، ولي�ص جمرد ري�صة يف مه���ب الريح ال اإرادة وال 

اإدراك” )زيدان، 2004: 52(.
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تِو م���ن االإجابة، وبقي منده�صًا م�صتغربًا يف  تِو من االأ�صئلة، ومل يرنْ اإال اأن اأب���ا العالء مل يرنْ
ة مل ت�صل اإىل يقني، يقول )املعري، )د.ت.(: 186-185(: حرينْ

َ �صوى الظننّ نَة عنهُم      ولن تخربيني يا ُجهنينْ طلبُت يقينًا من ُجهينْ
َط ال�صحي��َح فاأ�صتغن��ي هديني ال اأزاُل ُم�صائاًل      فاإين مل اأُعنْ فاإننْ تعنْ

ولعل اأبا العالء قد حاول كثريًا للو�صول اإىل �صدرة ال�صواب، كي يتخل�ص من هذه املعاناة 
لكنه -على ما يبدو- مل ي�صتطع؛ اإذ مل يجد اخلال�ص الذي يفكه من قيد امل�صكلة، ولهذا جنده 

ي�صرح بذلك قائاًل )املعري، )د.ت.(، ج2: 398(:
ُجواِن اء      ما بني بحرين ال َي�صنْ فاإين مننْ فكرتي والَق�صَ

اإن���ه يتمن���ى اأن يعي�ص يف �صالم واأمن، اإال اأن امل�صكل���ة اأرقته حتى يجد لها حاًل، ولكن اأننّى له 
ذلك، وهو يعي�ص بني بحرين ال يهداآن، وال ي�صكنان، تالطمه اأمواجهما من كل �صوب، فمرة يطلبه 
العقل والفكر، ومرة يطلبه الق�صاء، فاإىل اأي جهة تراه يحط ركابه. اإن االإن�صات لالإمكانات التي 
اأنتجها الفكر العالئي يك�صف عناء بكل جالء، حال الغربة التي كان يعاين منها كثريًا، وباجلملة 
ف���اإن االإن�صات خلطاب فل�صفة اأب���ي العالء يف �صعره ي�صيء لنا مفهومه للموت، وملاذا اأخذ املوت 

عنده دور العبد الذي ينتظره ال�صائم، يقول )املعري، )د.ت.(، ج1: 249(:
ُد ري احِلماُم ويوم ذاك اأَُعيِّ اأنا �صائٌم طوَل احلياة واإمنا      ِفطنْ

ال�ص���ك يف اأن ال�ص���وم يحمل معن���ى التقي���د وااللتزام، بينم���ا العبد يحم���ل معنى احلرية 
واالنفكاك من قيود التكليف، ولعله – من هذا اجلانب- عقد املقاي�صة بني العبد واملوت؛ اإذ املوت 
يف نظ���ره خال�ص من قي���ود ال ح�صر لها، وانطالق اإىل حرية رحب���ة وا�صعة. وبهذا يتخل�ص من 
حال التمزق واالأرق واملعاناة. وبهذا ميكن الظفر باإيحاءات ال�صجون التي قيد ال�صاعر نف�صه بها، 
ب���ل قيد منطوقه بكل اأ�صكاله، �صعره ونرثه، وهو ما ميثل قرينة دالة على امتالك ال�صاعر حلظة 
الوعي بالوجود الذي راآه وجودًا معتمًا مدلهمًا، وظالمًا دام�صًا، وقيدًا ال ميكن االنفكاك منه اإال 
بامل���وت الذي ميثل مكانًا رحبًا وا�صعًا. وفقًا لذلك؛ فاإن اأبا العالء قد تغرب غربة نف�صية، وغربة 
ج�صدية، وغربة فكرية، وغربة اجتماعية )جمعة، )د.ت.( مج 72، ع 1-2: 31(، بل جنده – يف 
احلقيق���ة – ره���ني مائة غرب���ة اأو تزيد؛ فاملعري ال يلقاك اإال من رح���م الغربة وال يكلمك اإال من 
منطوق الغربة وال يحاورك اإال من م�صوغات الغربة، وال ي�صخر اإال من ُمرَتَهِن االإح�صا�ص بالغربة، 

فهو يختبئ منك، بل يغرتب منك يف غياهب ال�صجون التي اأحكم بناءها.



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �خلام�س – جمادى �لآخر 1437هـ - �أبريل 2016م

: ديو�ن �للزوميات �أمنوذًجا غربُة رهي �ملحب�شينْ

146

الخاتمة

بع���د هذا التطواف، ميكُن الظفر باإيح���اءات الن�صو�ص ال�صعرية، التي وردت يف اأعطاف 
الدرا�ص���ة، عل���ى اأ�صا����ص ارتباطها بحاالت الت���اأزم والقلق الت���ي �صاحبت منطوق���ات املعري، 
و�صكل���ت حم���ورا اأ�صا�صي���ا متزامنا مع م���ا حتيل اإلي���ه فاعليتها م���ن اإح�صا�ص عمي���ق بالغربة 
اجل�صدي���ة والنف�صي���ة والروحية، تعمق���ت فاعليتها يف ت�صاب���ك وتعانق مع غربت���ه االجتماعية 
والثقافية وال�صيا�صية، تاأ�صلت يف ذاته وحياته واأدبه، لكنها كانت اإيجابية؛ اإذ مل تفقد ال�صاعر 
وعيه، ومل ينزلق يف غياهب االأمرا�ص الع�صابية، واإمنا بقي متما�صكا لدرجة دفعته اإىل النقد 
االجتماع���ي وال�صخرية من حميطه باأ�صل���وب ثائر، غري اآبٍه بتداعيات���ه الداخلية واخلارجية؛ 
الداخلي���ة التي دفعت���ه اإىل العزلة والتوح���د، واخلارجية التي دفعته اإىل اتخ���اذ اأ�صلوب ثائر، 
َ فيه عن ال�ص���روط املو�صوعية التي ارت�صاه���ا لنف�صه، و�صارت مدار ن���زاع فل�صفي فكري  ع���ربنّ
اجتماع���ي بين���ه وبني جمتمعه؛ م���ا يعني اأننّ ثم���ة عالقة ماأزوم���ة بينه وبني حميط���ه يعك�صها 
ثبات���ه عل���ى املواجهة الداخلية واخلارجية. ولعل املالب�صات الداللي���ة التي ا�صتحوذت على ُجلنّ 
الن�صو����ص التي وردت يف اأعطاف الدرا�ص���ة توؤكد غربته بامتياز؛ فحالة الع�صوية التي تاأ�ص�ص 
عليه���ا العمل االإبداع���ي توجهت باجتاه خلق منحى ال رجعة عنه؛ فه���ا هو ينكر الدنيا، ويبدي 
ة  كره���ه لها كرها �صديدا، وي�صنُّ عليها حربا �صرو�صا، ف�صال عن رف�صه للحياة، ورغبته املُلحنّ
يف املوت، الذي يرى فيه اخلال�ص من العذاب واالأمل، فنظر للوجود نظرة ت�صاوؤمية �صوداوية، 
ر امل���راأة باأقبح ال�صور، وراأى اأنه���ا م�صدر الوباء  َر النا����ص كالذئاب املفرت�ص���ة، كما �صونّ و�ص���ونّ
والب���الء، على اأ�صا�ص ما حتي���ل اإليه فاعليتها يف التنا�صل وبقاء الن���وع االإن�صي. تبلورت اأفكاره 
هذه �صعرا ت�صاوؤميا ماأزوما قلقا حزينا يف لزومياته، ومثل هذه املالب�صات ت�صفي على الزمان 
واملكان واملجتمع وامل���راأة �صفة التعايل الن�صي، الذي ي�صتدعي ح�صور موقف �صلٍب، كردنّ فعٍل 
َي املعري، حتى انعك�ص على منطوقه، مزاجا فل�صفيا بدا جلينّا يف ديوانه  انعكا�صي، ي�صتبطن َوعنْ
اللزومي���ات؛ فمن منطوقاته عن املجهول الكوين وامل�ص���ري االإن�صاين، وتغري االأحوال وانقالب 
امل���اآل، وق�ص���وة احلياة، وج���ربوت الده���ر، اإىل الرعية والرع���اة، والعلم والعلم���اء، واحلديث 
واملحدثني، والدين والدنيا، واالإن�صان واأخيه االإن�صان،........... اإلخ، وهو ما حمله على االأرق 

واالإح�صا�ص بالقلق واال�صطراب، ومن ثمة االإح�صا�ص بالغربة العميقة.
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تنويه

    Sujournal@su.edu.sa االلكرتوين  الربيد  املجلة  تعتمد  •	
واملحكمني. الباحث  بني  والتوا�صل  وحتكيمها  البحوث  ا�صتالم  يف   o

املجلة. حترير  اإدارة  مع  والتوا�صل  الراأي  واإبداء  لال�صتف�صار   o
ي���رد اإدارة التحري���ر باملجلة الكثري من اال�صتف�صارات عن طريقة كتابة البحوث العلمية  •	
و ح���ول منهجي���ة الن�صر والرغب���ة يف االطالع على االأع���داد ال�صابقة، لذا  نهي���ب بال�صادة 

الباحثني االطالع على تلك املعلومات من خالل الرابط:-
http://www.su.edu.sa 

اإنه���اء كافة االإجراءات اخلا�صة  اإدارة التحري���ر باملجل���ة حري�صة جدا على ا�صتقبال و  •	
باالأبح���اث العلمية ال���واردة للمجلة ب�صرع���ة و حيادية كاملة. ولذا وج���ب التنويه ب�صرورة 
الت���زام االأبح���اث املُقدمة للمجل���ة مبنهجية الن�ص���ر و املعايري املختلفة و ل���ن يتم ا�صتقبال 

االأبحاث املخالفة اإال بعد االلتزم التام بذلك.




