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قواعد النشر
جمل ��ة جامعة �شقراء ،جملة دورية حمكم ��ة ت�صدرها اجلامعة ،تهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني
لن�ش ��ر �إنتاجه ��م العلمي .تق ��وم هيئة حترير املجل ��ة بالنظر يف ن�شر امل ��واد املعرفي ��ة ذات ال�صلة مبجال
املجلة .وتقدم البحوث الأ�ص ��يلة التي مل ي�س ��بق ن�ش ��رها ،كما ال تن�ش ��ر الأبحاث �إال بعد حتكيمها وقبولها
للن�شر .ويتحمل الباحث/الباحثون امل�س�ؤولية الكاملة عن �صحة املو�ضوع واملراجع امل�ستخدمة .وتعرب املواد
املقدم ��ة للن�شر باملجلة عن �آراء ،ونتائج وا�ستنتاجات م�ؤلفيها فقط .وتقوم املجل ��ة بن�ش ��ر امل ��واد الآتي ��ة:
•البحوث الأ�صيلة يف جمال اهتمامات املجلة.
•املقاالت اال�ستعرا�ضية التي تت�ضمن عر�ض ًا نقدي ًا لبحوث �سبق �إجرا�ؤها يف جمال معني.
•نقد الكتب.
مالحظات عامة

•حتتفظ املجلة بحق �إجراء تعديالت للتن�سيقات التحريرية للمادة املقدمة ،ح�سب مقت�ضيات الن�شر.
•تكت ��ب البح ��وث باللغة العربي ��ة �أوالإجنليزي ��ة .يرفق عنوان البح ��ث وملخ�صه باللغ ��ة العربية
للبح ��وث املكتوبة باللغة الإجنليزية وعنوان البحث وملخ�صه باللغة الإجنليزية للبحوث املكتوبة
باللغ ��ة العربي ��ة على �أن تكون ترجمة امللخ�ص �إىل اللغة الإجنليزي ��ة �صحيحة ومتخ�ص�صة ولن
تقبل الرتجمة احلرفية للن�صو�ص عن طريق مواقع الرتجمة على الإنرتنت.
•يق ��دم �أ�صل البحث خمرج ًا يف �صورته النهائية مت�ضمن ًا الإ�شارة �إىل �أماكن اجلداول والأ�شكال
والر�س ��وم داخل املنت وتكون �صفحاته مرقمة ترقيم ًا مت�سل�س ًال با�ستخدام برنامج ،Ms Word
وخ ��ط ِ Arabic Transparentم ��ع مراع ��اة �أن تكون الكتابة ببن ��ط  16للمنت و  14للهوام�ش
وير�سل للمجلة ب�صيغتني  Ms Wordو � PDFإىل الربيد االلكرتوين للمجلة.
•يكت ��ب عنوان املق ��ال ،وا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلف�ي�ن) ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص� ��ص ،وجهة العمل،
وعنوان امل�ؤلف (امل�ؤلفني) باللغتني العربية والإجنليزية.
•يكت ��ب امللخ� ��ص باللغتني العربية والإجنليزي ��ة ويت�ضمن امللخ�ص فك ��رة خمت�صرة عن مو�ضوع
الدرا�سة ومنهجها و�أهم نتائجها ،وال يزيد عن  250كلمة.
•يج ��ب �أن تكون اجلداول والأ�شكال (�إن وجدت) وا�ضح ��ة ومن�سقة وترقم ح�سب ت�سل�سل ذكرها
يف امل�ت�ن وتطبع يف �صفحات م�ستقلة ويكتب عن ��وان اجلدول يف الأعلى �أما عنوان ال�شكل فيكتب
يف الأ�سفل بحيث يكون ملخ�صا ملحتواه.
•يج ��ب ا�ستخدام االخت�صارات املقننة دوليا بدال م ��ن كتابة الكلمة كاملة مثل �سم ,ملم ,كلم و%
(ل ��كل من �سنتمرت ،مليمرت ،كيلومرت والن�سبة املئوية ،على التوايل) .يف�ضل ا�ستخدام املقايي�س
املرتية ويف حالة ا�ستخدام وحدات اخري يكتب املعادل املرتي لها بني اقوا�س مربعة.
•ت�ستخ ��دم احلوا�ش ��ي لتزويد القارئ مبعلوم ��ات تو�ضيحية وي�ش ��ار �إىل التعلي ��ق يف املنت ب�أرقام
مرتفعة عن ال�سطر بدون �أقوا�س ،وترقم احلوا�شي م�سل�سلة داخل املنت وتكتب يف نف�س ال�صفحة
مف�صولة عن املنت بخط م�ستقيم     .
• امل�ستالت :يح�صل امل�ؤلف/امل�ؤلفون على  10م�ستلة عن كل بحث بدون مقابل.
•ال تعاد البحوث �إىل �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.

كتابة قائمة املراجع باللغة العربية:

�أو ًال  :تكتب املراجع يف املنت مبا�شرة بعد االقتبا�س بالن�ص منها:

•يو�ضع بيـــــــن قو�سني ،ويذكر اال�سم الأخري للم�ؤلف ،و�سنة الن�شر ،ورقم ال�صفحة مثل:
(ال�ساعاتي( ،)52 :1975 ،املغلوث1417 ،هـ�( ، )4:أحمد و�آخرون )2012 ،
		
•�إذا ا�ستخ ��دم الكاتب �أكرث من مرجع مل�ؤلف واحد وكانت من�شورة يف �سنة واحدة ،فيعطي للأول
رمز (�أ) ،وللثاين رمز (ب) .مثل:
(اخلليفة 1416هـ �أ )32 :و (اخلليفة 1416هـ ب)79 :
		
ثاني ًا  :ترتب الأ�سماء هجائي ًا يف قائمة املراجع بنهاية البحث :

•الكت ��ب مب�ؤلف واحد :ا�س ��م العائلة ،اال�سم الأول والأو�س ��ط (�سنة الن�شر) عن ��وان الكتاب ،دار
الن�شر ،مكان الن�شر ،والطبعة �إن وجدت و�أرقام ال�صفحات.
•الكت ��ب مب�ؤلفني :ا�سم العائل ��ة للأول ،اال�سم الأول والأو�سط ،ا�س ��م العائلة للثاين ،اال�سم الأول
والأو�س ��ط (�سنة الن�شر) عن ��وان الكتاب ،دار الن�شر ،مكان الن�ش ��ر ،والطبعة �إن وجدت و�أرقام
ال�صفحات.
•الكت ��ب بثالث ��ة م�ؤلفني �أو �أك�ث�ر :ا�سم العائلة ،اال�س ��م الأول والأو�سط ،و�آخ ��رون (�سنة الن�شر)
عنوان الكتاب ،دار الن�شر ،مكان الن�شر ،والطبعة �إن وجدت و�أرقام ال�صفحات.
•ف�صل �أو درا�سة م�ضمنة يف كتاب :ا�سم العائلة ،اال�سم الأول (�سنة الن�شر) عنوان البحث ،ا�سم
املحرر ،عنوان الكتاب ،مكان الن�شر ،ال�صفحات.
•الدوري ��ات :ا�سم العائلة ،اال�س ��م الأول (�سنة الن�شر) عنوان املق ��ال ،ا�سم الدورية ،رقم املجلد
والعدد ،ال�صفحات.
•الأعم ��ال غري املن�شورة(الر�سائ ��ل) ا�سم العائلة ،اال�س ��م الأول (ال�سنة) عنوان الر�س ��الة ،نوع
الر�سالة ،اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة ،املكان ،ال�صفحات.
•الكت ��ب املرتجم ��ة :ا�س ��م العائلة ،اال�س ��م الأول (�سنة الن�شر) عن ��وان ،ا�سم املرتج ��م �سنة ن�شر
الرتجمة ،دار الن�شر ،مكان الن�شر.
•م�ص ��ادر الإنرتنت :ا�س ��م امل�ؤلف) ،تاريخ الن�ش ��ر �أو حتديث املوقع �أو تاري ��خ ا�سرتجاع املوقع)،
العن ��وان �أو و�ص ��ف الوثيقة ،العن ��وان الكامل للعمل ،معلومات �أخ ��رى ،الرابط الإلكرتوين ،رقم
املجلد� ،أرقام ال�صفحات.
املرا�سلة
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ملخ�ص الدرا�سة

يهدف هذا البحث �إىل معرفة مدى �إملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء
باملهارات القيادية الرتبوية من وجهة نظر طلبة الدبلوم العام الرتبوي  ,وطبقت هذه الدرا�سة
على جميع الطلبة الدار�سني بالربنامج.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة  ,قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة مكونة من ( )44عبارة موزعة
على �أربعة حماور �أر�سلت �إىل ( )334طالب وطالبة.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة  ,و مت التو�صل �إىل النتائج التالية:
 -1ي�ستطيع طلبة الدبلوم العام الرتبوي القيام ب�أعمالهم بكفاءة عالية  ,و النظر �إىل الأمور
مبو�ضوعية تامة دون حتيز  ,و القيام بعمل البحوث العلمية.
� -2أفراد عينة الدرا�سة موافقون جد ًا على �إملامهم مبهارات االت�صال.
� -3أفراد عينة الدرا�سة موافقون على �أن لديهم القدرة على عمل البحوث العلمية.
� -4أفراد عينة الدرا�سة موافقون على �أنه يجب تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام
التقنيات احلديثة.
� -5أفراد عينة الدرا�سة موافقون جدا على �أن الن�شاط املدر�سي ي�ساعد يف بناء �شخ�صية
الطالب القيادية و العلمية والنف�سية و املهنية.
� -6أفراد عينة الدرا�سة موافقون على �أنه يجب ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف و�سائل التعليم.
� -7أفراد عينة الدرا�سة موافقون على مدى �إملامهم بكيفية كتابة التقارير الرتبوية.
 -8عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى  %0.05ف�أقل للطالب والطالبات حول مدى
الإملام (باملهارات القيادية ال�شخ�صية  ,و املهارات القيادية الرتبوية  ,و مهارات االت�صال).
 -9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  %0.1ف�أقل للطالب والطالبات حول مدى
الإملام (باملهارات القيادية الرتبوية) ل�صالح الطالبات.
وبناء على ما تو�صلت �إليه نتائج الدرا�سة تو�صل الباحث �إىل عدداً من التو�صيات �أهمها:
 -1البحث يف العوامل التي حتد من �إملام طلبة الدورات التدريبية (الدبلوم العام الرتبوي)
باملهارات القيادية الرتبوية وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
� -2إجراء تقومي دوري ملدى �إملام طلبة الدورات التدريبية (الدبلوم العام الرتبوي) باملهارات
القيادية الرتبوية.
-3تهيئة البيئة التدري�سية املنا�سبة التي حت�سن من �إملام طالب الدورات التدريبية (الدبلوم
العام يف الرتبية ) باملهارات القيادية الرتبوية .
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علي بن عبد القادر عو�ضه الزهراين
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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مدى �إملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء باملهارات القيادية الرتبوية

املقدمـــة

ت ��ويل القيادة الر�شيدة يف اململكة العربية ال�سعودية اهتمام ًا كبري ًا بجميع القطاعات التنموية
عموم� � ًا والتعليم العام والتعليم العايل على وج ��ه اخل�صو�ص ,وذلك لتحقيق طموح �أبناء هذا
الوط ��ن لتوفري كافة اخلدمات التعليمية ,ذات اجلودة العاملية (ع�سريي1432 ,هـ .)2 :وميثل
الدبلوم العام الرتبوي الذي ُيلحق به من�سوبي التعليم العام من املعلمني خري �شاهد على دعم
وتطوي ��ر كفاءة املعلمني ,واالرتقاء مب�ستواهم العلمي واملعريف وتزويدهم باخلربات واملهارات
القيادي ��ة ,التي جتعلهم يرتقون مب�ستوى �أدائهم وبالتايل ينه�ضون بامل�سرية التعليمية املباركة
التي ي�شهدها وطننا الغايل .كما �أن �أغلب الدول يف الوقت احلا�ضر تهتم اهتمام ًا كبري ًا باملعلم
م ��ن حيث �إعداده وت�أهيله قبل اخلدمة و�أثناء اخلدم ��ة وتقوم تلك الدول مبراجعة وتقومي كل
الربامج املقدمة له .و�أن الدول املتقدمة هي الأكرث حر�ص ًا على هذه املراجعة على الرغم من
ارتفاع جودة �إعداد املعلم لديهم( .ح�سن و �آخرون.)53 :2002،
كما �أو�ضحت درا�سة العمري (العمري  1433،هـ� )175:أن املعلمني يف الوقت احلا�ضر
�أ�صب ��ح لديه ��م �أهمية كربى على تطوي ��ر قدراتهم وحت�سني مهاراتهم من خ�ل�ال امل�شاركة يف
الأن�شطة و الفعاليات القيادية و الرتبوية املختلفة التي حت�سن من �أدائهم القيادي و الرتبوي.
وعل ��ى الرغم من اجلهود املبذولة التي يبذله ��ا القائمون على التعليم العام يف اململكة العربية
ال�سعودي ��ة ,ف�إن اجلامع ��ات ال�سعودية – ب�شكل عام – وجامعة �شق ��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 �أجل تنمية مهارات القائم�ي�ن على التعليم وتزويدهم بامله ��ارات ال�شخ�صية
والرتبوي ��ة والقيادية والتقنية ومهارات االت�صال املعا�صرة .به ��دف الرفع من م�ستوى �أدائهم
وحتقي ��ق غايات التعلي ��م ،والتم�شي مع متطلبات الع�صر ,وجاءت ه ��ذه الدرا�سة ,ملعرفة مدى
�إمل ��ام طلبة جامعة �شقراء (الدبلوم العام الرتبوي) بامله ��ارات ال�شخ�صية والرتبوية والتقنية
ومهارات االت�صال بعد �أن ام�ضوا عام ًا يف دورة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء.
م�شكلة الدرا�سة

نظر ًا لقيام مديري املدار�س واملعلمني مبهام تعليمية و�إدارية و �إ�شرافية على الطالب
�إ�ضاف ��ة �إىل عالقتهم باملجتم ��ع املحلي للمدر�س ��ة ,ونتيجة للتغريات املختلف ��ة واملعا�صرة من
تدفق املعلومات و�سرعة التغيري وظهور التقنيات احلديثة وو�سائل االت�صال املختلفة ومعطيات
14
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العوملة ,ف�إنهم بحاجة �إىل �أن تتوفر لديهم املهارات القيادية املختلفة ,لكي يتمكنوا من الإملام
به ��ذه امله ��ارات حتى يكون ��وا م�ؤثرين ب�ش ��كل �إيجاب ��ي يف �أعمالهم ويف جمتمعه ��م .وحيث �إن
امله ��ارات القيادية تقوم بدور هام يف تطوير عمل املدراء واملعلمني عموم ًا للرفع من كفاءاتهم
املهني ��ة ,لذل ��ك اهتمت العديد من الدرا�س ��ات والبحوث باملهارات القيادي ��ة ملديري املدار�س
واملعلم�ي�ن مثل درا�سة �أبو زعرت (1430ه� �ـ) التي �أو�صت ب�أهمية تطوير املهارات القيادية لدى
مدي ��ري املدار�س حتى يتمكنوا م ��ن �أداء مهامهم املطلوبة .كما �أظهرت دعوات حملية وعاملية
كث�ي�رة االهتم ��ام باملعلم و�إعداده �إع ��داد ًا متكام ًال علمي ًا ومعرفي ًا ومهاري� � ًا .وذلك من خالل
الدرا�س ��ات املتع ��ددة حيث ذكر (ال�شرق ��ي� )3 :2003 ،أن عدد ًا من الدرا�س ��ات �أو�ضحت ب�أن
عدد ًا من املعلمني يفتقرون �إىل املهارات الالزمة ملهنة التدري�س ,ويف�شلون يف تطبيق املعلومات
يف املواق ��ف التدري�سية املختلفة .كذلك �أو�ضحت بع�ض الدرا�س ��ات املتعلقة بتقومي �أداء املعلم
وتدريبه وتطويره يف الوطن العربي واململكة العربية ال�سعودية ,مثل درا�سة ال�صائغ (,)2002
ودرا�سة ال�شنطاوي ( ,)2008ودرا�سة العمري (.)2012
ومم ��ا �سبق ومن خالل عم ��ل الباحث كع�ضو هيئ ��ة تدري� ��س يف الإدارة الرتبوية بجامعة
�شقراء ,قام بتدري�س عدد من املقررات لطالب الدبلوم العام يف الرتبية ,ورغبة يف معرفة ما
اكت�سب ��ه الطالب من مهارات قيادية �أثن ��اء درا�ستهم للدبلوم العام الرتبوي ملدة عام درا�سي,
ف�إن ��ه قام به ��ذه الدرا�سة التي متحورت ح ��ول ال�س�ؤال الرئي�س ��ي التايل  :ما م ��دى �إملام طلبة
جامعة �شقراء (الدبلوم العام يف الرتبية) باملهارات القيادية الرتبوية؟
�أهدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على:

 م ��دى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتب ��وي بجامعة �شقراء باملهارات القياديةال�شخ�صية.
 م ��دى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتب ��وي بجامعة �شقراء باملهارات القياديةالرتبوية.
 مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء باملهارات التقنية. مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي مبهارات االت�صال.جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م
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�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية الدرا�سة فيما يلي:

� -1ست�ساع ��د نتائ ��ج هذه الدرا�سة يف الك�ش ��ف عن مدى �إملام طلبة الدبل ��وم العام يف الرتبية
باملهارات القيادية.
 -2معاجلة �أوجه الق�صور لدى مديري املدار�س املعلمني يف جمال املهارات القيادية.
 -3اال�ستمرار يف �إعادة ت�أهيل وتدريب القائمني على التعليم العام من املديرين واملعلمني وتطوير
�أدائهم القيادي �أثناء اخلدمة لتحقيق �أهداف وغايات التعليم ومواكبة م�ستجدات الع�صر.
� -4ست�ساع ��د نتائ ��ج ه ��ذه الدرا�سة يف و�ضع املالم ��ح الرئي�س ��ة امل�ستقبلية لتطوي ��ر املهارات
القيادية يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية يف جامعة �شقراء.
�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة للإجابة على الت�سا�ؤالت التالية:
 -1م ��ا مدى �إمل ��ام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامع ��ة �شقراء باملهارات القيادية
ال�شخ�صية؟
 -2م ��ا مدى �إمل ��ام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامع ��ة �شقراء باملهارات القيادية
الرتبوية؟
 -3ما مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء باملهارات التقنية؟
 -4ما مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء مبهارات االت�صال؟
حدود الدرا�سة

 -احلدود املو�ضوعية:

مدى �إملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء باملهارات القيادية.
 احلدود املكانية :مت تطبيق هذه الدرا�سة على طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء. احلدود الزمانية :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 1433هـ/1434هـ.
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امل�صطلحات

املهارة :تعرف املهارة ب�أنها عبارة عن " القدرة على القيام بعمل من الأعمال ب�شكل يتم بالدقة
وال�سهولة وال�سيطرة واالقت�صاد فيما يبذله من جهد" (م�صطفى و�آخرون1433 ,هـ .)37 :
كما يعرفها (ال�سلمي )23 :1999 ،ب�أنها" :القدرة على �أداء عمل �أو تنفيذ �أجزاء منه
با�ستخ ��دام �أو حتقي ��ق نتيجة با�ستخ ��دام �أ�ساليب وط ��رق تت�سم بالكف ��اءة والتميز مبا يحقق
نتائج �أعلى و�أف�ضل".
وتع ��رف امله ��ارة �إجرائي� �اً :ب�أنها العملية �أو جمموعة العملي ��ات التي يتم �إجناز العمل بها
ب�أعلى درجة من اجلودة واالتقان وب�أ�سرع وقت لتحقيق الهدف املطلوب.
امله ��ارات القيادية" :هي املهارات التي م ��ن ال�ضروري توافرها لدى القائد لت�شكل �إطار ًا
مرجعي� � ًا ومنطلق ًا الزم� � ًا لنجاح تفاعله مع امله ��ام املناطة به وتفعيل متطلب ��ات دوره بطريقة
متمي ��زة (الطوي ��ل .)10 :2001 ,كما تع ��رف املهارات القيادية ب�أنها" :تل ��ك القدرة املكت�سبة
من خالل املعارف واخل�ب�رات والأدوار التي ي�ؤديها م�ستقب ًال" (الوهيبي .)5 :2005 ،وتعرف
�إجرائي� � ًا :جمموع ��ة القدرات والعملي ��ات املتداخلة واملتكامل ��ة املتقنة التي يج ��ب �أن ميتلكها
طلب ��ة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شق ��راء وهي" املهارات القيادية ال�شخ�صية واملهارات
القيادي ��ة الرتبوية ومهارات التعامل م ��ع التقنية ومهارات االت�صال" من �أجل �أن يقوموا ب�أداء
�أعمالهم بكفاءة وكفاية عالية.
الدبل ��وم الرتب ��وي :يعرف دليل عمادة خدمة املجتمع والتعلي ��م امل�ستمر بجامعة �شقراء
(1434-1433هـ )37 :برنامج الدبلوم العام يف الرتبية ب�أنه" :برنامج يقدم يف عدد من كليات
اجلامع ��ة من قبل مركز الدورات يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ومدة الدرا�سة به
ف�صالن درا�سيان (عام درا�سي كامل) وعدد �ساعاته � 32ساعة .ويقوم بتدري�س تلك املقررات
�أ�سات ��ذة متخ�ص�ص ��ون ,بحيث تكون رتبتهم العلمية من �أ�ستاذ م�ساع ��د فما فوق .ويقبل بهذه
ال ��دورة الطالب احلا�صلون على درجة البكالوريو�س (غري الرتبوي) بتقدير ال يقل عن جيد.
و�أن يك ��ون ح�سن ال�سرية وال�سلوك �إ�ضافة �إىل موافق ��ة من مرجعه .ويعرف (ال�شرقي:2003،
 )6 -5الدبل ��وم الع ��ام يف الرتبي ��ة ب�أنه "عملي ��ة منظمة وخمططة ت�شم ��ل جمموعة من املواد
جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م
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الأكادميية والرتبوية ,التي تقوم كلي ��ات املعلمني بتنفيذها وتقوميها بهدف اك�ساب الدار�سني
مهارات التدري�س الفعالة ليكونوا قادرين على �أداء دورهم مبا يتوافق ومتطلبات الع�صر".
التعريف الإجرائي :يعرف الباحث الدبلوم العام يف الرتبية ب�أنه "برنامج درا�سي مدته
عام درا�سي ,يحت ��وي على مقررات �أكادميية تعليمية و�إدارية وتدريب ميداين .بهدف اك�ساب
الدار�سني جمموعة من املهارات القيادية والتعليمية والتقنية والتوا�صل الفعال ليكونوا فاعلني
يف �أدائهم املهني والرتبوي.
الإطار النظري

يعترب�إعداداملعلموت�أهيله وتدريبهقبلاخلدمة و�أثنائهابالعلومواملعارفواملهاراتالقيادية
الرتبوية املختلفة هي اخلطوة الأوىل لتطوير �أدائهم وحتقيق النه�ضة العلمية والتقنية يف املجتمع
بالإ�ضافة �إىل الإ�سهام يف تنفيذ خطط التنمية ب�إعداد الكوادر امل�ؤهلة يف خمتلف التخ�ص�صات.
(الغامدي1424 ,هـ .)125 :وي�ؤكد (ال�سنبل � )20 :2004أن هدف �إعداد الربنامج الرتبوي
�إعداد معلمني مهنيني للتعليم يف املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية يتمتعون بخربات
�أكادميية ومبهارات علمية وتقنية عالية ,وباجتاهات �إيجابية وقواعد ومعايري �أخالقية تتما�شى
مع طبيعة املهنة ,ومكانتها االجتماعية .وانطالق ًا من دور جامعة �شقراء يف خدمة املجتمع ف�إنها
�أن�ش�أت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر يف �شهر �شعبان عام 1432هـ (التقرير ال�سنوي
لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 1434 /1433هـ) .لتحقيق الأهداف التالية:
 -1تنمية قدرات �أفراد املجتمع.
 -2توثيق الروابط بني اجلامعة واملجتمع.
 -3التو�سع يف فر�ص التعليم اجلامعي.
 -4مواكبة التطورات املعا�صرة يف التعليم اجلامعي.
وحتقيق ًا لتلك الأهداف قدمت عدد من الربامج والدورات التدريبية وبرنامج الدبلومات
الرتبوية يف خم�س كليات( ,كلية الرتبية مبحافظة �شقراء -كلية الرتبية مبحافظة عفيف-
كلية الرتبية مبحافظة الدوادمي -كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية مبحافظة القويعية -كلية
املجتمع مبحافظة حرميالء) ومدة الربنامج ف�صالن درا�سيان (عام درا�سي كامل) مبعدل
� 32ساعة ,لكل ف�صل درا�سي � 16ساعة.
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�أهداف برنامج الدبلوم الرتبوي

 -1حتقي ��ق اخلريج�ي�ن واخلريج ��ات م ��ن التخ�ص�ص ��ات التعليمي ��ة والأكادميية م ��ن حملة
البكالوريو�س باملهارات الرتبوية للقيام ب�أعباء مهنة التدري�س.
 -2ت�أهيل امللتحقني بهذا الربنامج ب�أهم االجتاهات والنظريات احلديثة يف القيادة الإدارية
والرتبوية وو�سائل التدري�س احلديثة لتح�سني كفاءتهم املهنية.
 -3تنمية القدرة لدى الدار�سني على الت�صور الكامل للمنهج بعنا�صره الرئي�سة املتكاملة.
 -4التع ��رف عل ��ى التقني ��ات احلديث ��ة والو�سائل املعين ��ة يف عملي ��ة التعليم والتعل ��م وكيفية
ا�ستخدامه ��ا وتطبيقها( .التقرير ال�سنوي لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر/1433
1434ه� �ـ� .ص� )37صبحي) .وقد بلغ ع ��دد امل�ستفيدين من الدار�سني والدار�سات يف هذا
الربنامج يف العام اجلامعي 1434 /1433هـ ( )247دار�س ودار�سة.
�أهمية املهارات القيادية الرتبوية
يق ��وم القائد الرتبوي يف امل�ستويات الرتبوي ��ة والإدارية �سواء كان معلم ًا �أو مدير ًا ملدر�سة
ب� ��أدوار هامة يف الت�أثري على الطالب .فجميع العاملني يف حقل التعليم يعتربون قادة تربويني
�سواء يف قيادتهم لأنف�سهم �أو لقيادة الفريق من املعلمني والإداريني� ,أو لقيادة الطالب ,لذلك
ف�إن �أهمية اكت�ساب عدد من املهارات القيادية للعاملني يف �سلك التعليم متطلب مهم لتحقيق
�أه ��داف التعليم ب�شكل عام.وقد �أ�ش ��ار ) (johson, 2001يف درا�سته بعن ��وان �إجراءات �إدارية
بهدف حتديد �أث ��ر الربنامج اجلديد يف التدريب لتطوير ال�سلوك القيادي للمديرين باملرحلة
االبتدائية � ,أن برنامج التدريب ي�ؤثر يف تزويد املديرين مبهارات �سلوكية و قيادية منا�سبة يف
�أ�ساليب التعليم و التعلم مع الطالب وو�سائل توجيههم و �إر�شادهم.
وقد مت ت�صنيف هذه املهارات �إىل الآتي:
 -1املهارات الذاتية (ال�شخ�صية) :وهي عبارة عن جمموعة من ال�سمات والقدرات الالزمة
يف بن ��اء �شخ�صية الأفراد لي�صبحوا قادة ,مثل ال�سمات ال�شخ�صي ��ة والقدرات الفعلية واملباد�أة
واالبتكار و�ضبط النف�س (الع�سريي 1433هـ .)32 :وي�ضيف (عبد الرحمن ,)29 :1995 ،القدرة
على الإ�صغاء واال�ستماع الإيجابي قدرة القائد على تقبل النقد ,باعتباره نقطة االنطالق نحو
ت�صحيح الأخطاء .والقدرة على التغلب على مقاومة التغيري.
 -2امله ��ارات الإن�سانية :ويق�صد بها قدرة الفرد عل ��ى التعامل مع الغري بنجاح وبناء عالقات
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�إن�ساني ��ة ,قائمة على اح�ت�رام ال�شخ�صية الإن�سانية ودفعها �إىل العم ��ل من خالل روح الفريق
الواحد .وتظهر �أهمية هذه املهارة يف جمال القيادة الرتبوية للتنوع الكبري بني الأفراد الذين
يت ��م التعامل معهم من معلمني وطالب و�إداريني و�أولياء �أم ��ور ,من كافة ال�شرائح املجتمعية.
لأن �أه ��داف العمل الرتبوي �أ�سا�س ًا تتعلق بالإن�سان نف�س ��ه مبا�شرة ,يف تعديل �سلوكه ,وتطوير
تفك�ي�ره ,لإف�ساح املجال �أمام ��ه لإظهار قدراته وابتكاراته ,وتلبي ��ة متطلباته و�إ�شباع حاجاته.
(الع�سريي 1433هـ.)33 :
ثالث ًا :املهارات الإدراكية الت�صورية
ويق�صد بها مدى كفاءة القائد الرتبوي يف الت�صور والنظرة ال�شاملة للرتبية والتعلم ومدى
�إح�سا�س ��ه بامل�شكالت ,والقدرة على �إيجاد احللول العملية ,والتو�صل �إىل الآراء ال�صائبة .وتربز
�أهمي ��ة امله ��ارات الإدراكية (الت�صوري ��ة) يف تخطيط العمل وتوجيهه وتطوي ��ر املناهج وطرائق
التدري�س وا�ست�شراف امل�ستقبل وترتيب الأولويات ,وتوقع الأحداث امل�ستقبلية وا�ستثمارها ل�صالح
العم ��ل والعامل�ي�ن (ال�سويلم 1426ه� �ـ .)62 :وي�ؤك ��د (ب ��ن دهي� ��ش� )80 :2009 ،أن املهارات
الإدراكي ��ة هي �أن يتمتع القائد بالق ��درة على الدرا�سة والتحليل واال�ستنتاج واملقارنة ,واملرونة
واال�ستع ��داد الذهني لتقبل �أفكار الآخري ��ن ,وكذلك القدرة على التطوي ��ر والتغيري الإيجابي
للعمل وتطوير �أ�ساليبه.
رابع ًا :املهارات الفنية
امله ��ارات الفنية هي :الكف ��اءة يف حتقيق الأهداف من خالل اال�ستع ��داد العلمي واملهني
واالط�ل�اع امل�ستم ��ر ,والقراءة الواعية ,والقدرة على حل امل�شاكل الت ��ي تعيق العملية التعليمية
والتعلمي ��ة والتعامل مع تقنيات التعلي ��م وطرائق التدري�س وو�سائله املختلفة ,والتوا�صل الفعال
مع جميع امل�ستهدفني من اخلدمة يف املجال الرتبوي والتعليمي (الع�سريي1433 ,هـ.)36 :
خام�س ًا :مهارات االت�صال

وتع ��د مه ��ارة االت�صال من املهارات القيادية يف العملي ��ة التعليمية والتي مبوجبها القائد
الرتب ��وي �أو معلم امل ��ادة يقوم بنق ��ل املو�ضوعات والأف ��كار واملعلومات والتعليم ��ات على �شكل
ر�سائ ��ل مكتوبة �أو مق ��روءة بحيث ي�صاحبها تعبريات الوجه ولغ ��ة اجل�سم عرب و�سيلة ات�صال
فعال ��ة .وتت�سم بالدقة وال�سهول ��ة وال�سيطرة واالقت�صاد فيما يبذله م ��ن جهد" .وهذه املهارة
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ترتكز على ثالثة عنا�صر هي :اللغة ،والإتقان ,وال�سرعة (م�صطفى و�آخرون.)37 :2010 ,
�ساد�س ًا :املهارات التقنية

تع ��رف امله ��ارة التقني ��ة ب�أنه ��ا القدرة عل ��ى التعام ��ل مع منظوم ��ة متكاملة م ��ن الأجهزة
والربجميات والإجراءات والعمليات التي ت�ستخدم لال�ستفادة من ال�شبكات و�أنظمة االت�صاالت
احلديثة (عثمان1423 ,هـ .)2 :و التعامل بكفاءة ومهارة عالية مع التقنيات احلديثة يف جمال
القيادة الرتبوية يعمل على حتقيق الآتي:
� -1سرعة �إجناز الأعمال الإدارية والرتبوية.
 -2التخل�ص من الأمناط الإدارية اجلامدة والتحول �إىل �أمناط �إدارية مرنة وفعالة.
 -3امل�شاركة يف املعلومات واخلربات.
 -4اال�ستفادة من التقنية بو�ضع املعلومات على ال�شبكة لتمكني الآخرين من االطالع عليها.
 -5تخفي�ض التكاليف وحت�سني االت�صال داخل امل�ؤ�س�سة والعامل املحيط بها.
 -6تقدم و�سائل متنوعة من طرائق التدري�س( .عمر.)144 :1997 ,
ومما �سب ��ق يت�ضح للباحث �أن الدورات التدريبية ومنه ��ا دورات الدبلوم الرتبوي للمعلمني
ومديري املدار�س تعترب �ضرورة ع�صرية ملحة يف بناء �شخ�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 �أخرى  ,و على الإدارات التعليمية �أن حتر�ص كل احلر�ص على التحاق من�سوبيها
الغ�ي�ر م�ؤهلني تربوي ًا مبثل ه ��ذه الدورات خا�ص ��ة دورات الدبلومات الرتبوي ��ة املتوفرة يف كافة
جامعات اململكة.
الدرا�سات ال�سابقة

درا�سةالعمري(1433هـ):وعنوانها«درجةمالئمةبرنامجالدبلومالرتبويبكليةالرتبية
بجامعة �أم القرى الحتياجات الدار�سات» والتي هدفت �إىل معرفة درجة توقع املهام املنتظرة
من الدرا�سة يف الدبلوم الرتبوي ,وكذلك معرفة توقع ممار�سة مفردات عينة الدرا�سة لل�سمات
ال�شخ�صية للدار�سات يف الدبلوم الرتبوي وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي
وقد مت تطبيق الدرا�سة على جميع دار�سات الدبلوم الرتبوي ,وعددهن ( )125دار�سة وبعد
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التطبيق مت احل�صول على ( )104ا�ستبانة �صاحلة للتحليل الإح�صائي وبعد حتليل بياناتها مت
التو�صل للنتائج التالية:
 �أن جميع املهارات املنتظرة من الدرا�سة يف الدبلوم الرتبوي متوفرة بدرجة كبرية. �أن هن ��اك درجة توفر كب�ي�رة ملمار�سة �أفراد العينة لل�سم ��ات ال�شخ�صية للدار�سات يفالدبلوم الرتبوي
 �أن هن ��اك درج ��ة توفر كب�ي�رة للمهارات الت ��ي يك�سبها الدبلوم الرتب ��وي للدار�سات يفالدبلوم الرتبوي.
درا�س ��ة امل�ساع ��د ( )2010بعن ��وان" :درجة تواف ��ر املهارات القيادية ل ��دى �شاغلي املراكز
الإ�شرافية يف البادية ال�شمالي ��ة يف الأردن" والتي هدفت �إىل التعرف على درجة توافر املهارات
القيادي ��ة لدى �شاغلي املراك ��ز الإ�شرافية يف البادية ال�شمالية ,وتكونت عينة الدرا�سة من جميع
امل�شرفني وامل�شرفات واملديرين واملديرات التابعني ملديريتي البادية ال�شمالية ال�شرقية العربية,
وعددهم  332وقد ا�ستخدم الباحث �أداة اال�ستبانة وكانت �أهم النتائج� :أن درجة توافر املهارات
القيادية لدى �شاغلي املراكز الإ�شرافية يف البادية ال�شمالية مرتفعة.
درا�سة �أروين ,و�آخرون )Erwin et al., 2010( :وعنوانها "مقارنة مهارات مديري املدار�س
القيادية يف مدار�س املدن وال�ضواحي والأرياف على ح�سب م�ستويات �أداء الطالب يف كل منها"
وهدفت �إىل مقارنة املهارات القيادية ملديري مدار�س املدن وال�ضواحي والأرياف الذين على ر�أ�س
العمل ملعرفة �إىل �أي مدى تتفاوت خرباتهم بناء على �أداء الطالب الذين بني �أيديه ،وبلغت عينة
الدرا�س ��ة  784مدير مدر�س ��ة ابتدائية ومتو�سطة وثانوية منه ��م  248من مدار�س املدن و277
من مدار�س �ضواحي املدن و 259من مدار�س الأرياف وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 �أهمي ��ة املهارات الأربعة (القيادية ,والأ�سا�سية ,وجمع املعلومات ,والر�ؤية التنظيمية) يفقيادة املدار�س.
 غياب مهارات حتليل امل�شكلة وت�صميم املناهج والقيا�س والتقومي عن املديرين. �أظهر مديري املدار�س التي يرتفع فيها م�ستوى �أداء الطالب مهارات �أكرث مما يدل على وجودعالقة بني م�ستوى �أداء طالب املدر�سة الواحدة وعدد املهارات القيادية لدى مدير هذه املدر�سة.
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درا�سة �أفا�شاري ,و�آخرون ) (Afshari et al., 2010وعنوانها "ا�ستخدام احلا�سب الآيل من
قبل مديري املدار�س الثانوية" وهدفت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �إن ت�صورات مديري املدار�س مل�ستوى ا�ستخدامهم للحا�سب الآيل كانت بن�سبة معتدلة. �إن مدي ��ري املدار� ��س الإيراني ��ة بحاج ��ة �إىل تدريب ��ات وا�سعة وفعالة لرف ��ع كفاءتهم يفا�ستخدام احلا�سب الآيل ودمج التكنولوجية يف مدار�سهم.
درا�س ��ة الغامدي (1430ه� �ـ) :وعنوانها "دور م�ش ��ريف الإدارة املدر�سية يف تنمية مهارات
وكيل املدر�سة من وجهة نظر م�شريف الإدارة املدر�سية مبدينة الريا�ض" وهدفت �إىل معرفة الدور
ال ��ذي ي�ؤديه م�شرف الإدارة املدر�سية يف تنمية مهارات وكيل املدر�سة بالإ�ضافة �إىل معرفة �أبرز
املعوقات التي حتد من دور م�شرف الإدارة املدر�سية يف القيام بذلك الدور وبلغت عينة الدرا�سة
 14م�شرف ًا وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 �أن م�ش ��ريف الإدارة املدر�سي ��ة ي� ��ؤدون �أدوارهم بتنمي ��ة مهارات وكي ��ل املدر�سة الفنيةبدرجة مرتفعة.
 �أن �أك�ث�ر امله ��ارات التي يقوم م�شرفو الإدارة املدر�سية بتنميته ��ا لدى وكيل املدر�سة هي:الإ�شراف عل ��ى الأن�شطة املدر�سية� ,أ�ساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة ,متابعة �سلوكيات الطالب,
ك�سب ثقة العاملني ,مراعاة احتياج املعلمني.
درا�س ��ة �أب ��و زعي�ت�ر (1430ه� �ـ) :وعنوانه ��ا "درج ��ة ممار�سة مدي ��ري املدار� ��س الثانوية
مبحافظات غزة للمه ��ارات القيادية و�سبل تطويرها" وهدفت �إىل التعرف على درجة ممار�سة
مدي ��ري املدار�س الثانوية يف حمافظات غزة للمه ��ارات القيادية وحتديد �سبل تطويرها وبلغت
عينة الدرا�سة  832معلم ًا ومعلمة وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 �أن ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهارات الذاتية كانت بدرجة كبرية. �أن ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهارات الإن�سانية كانت بدرجة كبرية. �أن ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهارات الفكرية كانت بدرجة كبرية. �أن ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهارات الفنية كانت بدرجة كبرية.جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م
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درا�سة احلارثي ( :)2008بعنوان «درجة ممار�سة مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي
للمهارات القيادية من وجهة نظرهم وامل�شرفني الرتبويني لديهم» وهدفت الدرا�سة �إىل
التعرف على درجة ممار�سة مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي للمهارات القيادية من وجهة
نظره ،وامل�شرفني الرتبويني لديهم وقد تكونت عينة الدرا�سة من  100مدير مركز �إ�شراف
تربوي و 450م�شرف ًا تربوي ًا وقد ا�ستخدم الباحث �أداة اال�ستبانة جلمع بيانات الدرا�سة كما
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي وكانت �أهم نتائج الدرا�سة :وجود درجة عالية من ممار�سة
مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي للمهارات القيادية وكانت درجة ممار�سة املهارات الذاتية
والإن�سانية والفنية والإدارية عالية و�أكدت على �أن مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي يتخذون
القرارات مب�شاركة العاملني بدرجة عالية.
درا�سة حممد ( :)2007بعنوان "م�ستوى املهارات الإدارية للقيادات الرتبوية يف حمافظتي
ع ��دن وال�ضالع" والتي هدفت �إىل التعرف على م�ستوى امله ��ارات الإدارية للقيادات الرتبوية يف
حمافظت ��ي عدن وال�ضال ��ع يف اجلمهورية اليمنية ,وق ��د ا�ستخدم الباحث املنه ��ج الو�صفي كما
ا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة جلمع بيانات الدرا�سة ,والتي طبقت على عينة ع�شوائية مكونة من 281
قائد ًا تربوي ًا وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة:
 احتل جمال املهارات الإدارية واملالية املرتبة الأوىل ,وجمال مهارات العالقات الإن�سانيةاملرتبة الثانية وجمال املهارات املرتبة الثالثة وجمال املهارات الإدراكية املرتبة الرابعة.
درا�سة الغام ��دي ( )2007بعنوان "املهارات القيادية ملديري املدار�س الثانوية يف مدينة
تع ��ز كما يت�صورها �أع�ضاء الهيئة التعليمية "والتي هدفت �إىل التعرف على املهارات القيادية
الالزم ��ة ملدي ��ري املدار�س الثانوي ��ة وامله ��ارات القيادية ال�سائ ��دة لديهم حالي� � ًا� ,إ�ضافة �إىل
امله ��ارات القيادية التي يحتاجون للتدري ��ب عليها وا�ستخدمت الطريقة الع�شوائية الطبقية يف
اختي ��ار عينة البحث من املعلمني واملعلمات والبالغ عدده ��ا ( )283وبعد التطبيق مت التو�صل
�إىل عدد من النتائج من �أبرزها:
 �أن املهارات القيادية الالزمة ملديري وملديرات املدار�س الثانوية يف مدينة تعز والتي احتلتاملرتبة الأوىل هي املهارات الذاتية وتليها من حيث الأهمية املهارات الإن�سانية ,ثم املهارات الفنية.
 �أن امله ��ارات القيادية ال�سائدة لدى مديري ومديرات املدار�س الثانوية يف مدينة تعز هياملهارات الفنية ,تليها املهارات الذاتية ,ثم املهارات الإن�سانية.
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درا�س ��ة العم ��ري ()2007بعنوان "امله ��ارات القيادية الالزمة مل�ش ��ريف اللغة الإجنليزية
وم�ست ��وى ممار�سته ��ا يف املدار�س الثانوي ��ة يف مدينة جدة باململكة العربي ��ة ال�سعودية" وهدفت
الدرا�س ��ة �إىل التع ��رف عل ��ى املهارات القيادي ��ة الالزمة الت ��ي ينبغي �أن ميتلكه ��ا م�شرفو اللغة
الإجنليزية و�أتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي وكان جمتمع الدرا�سة هم م�شرفو اللغة الإجنليزية
يف املدار�س الثانوية يف مدينة جدة البالغ عددهم ( )20م�شرف ًا وم�شرفة وقد تو�صل الباحث �إىل
عدد من النتائج من �أبرزها:
 بالن�سبة للمجال ال�شخ�صي تبني �أن هناك ثالث مهارات ميار�سها امل�شرفون بدرجة عاليةجد ًا بينما بقية املهارات متار�س بدرجة عالية.
 بالن�سب ��ة للمجال القيادي تبني �أن هناك ثالث مهارات ميار�سها امل�شرفون بدرجة عاليةجد ًا بينما بقية املهارات ميار�سونها بدرجة عالية.
 بالن�سب ��ة للمجال الإن�ساين تبني �أن هناك �سبع مهارات ميار�سها امل�شرفون بدرجة عاليةجد ًا بينما بقية املهارات ميار�سونها بدرجة عالية.
درا�س ��ة احل�ضيب ��ي ( )2007بعنوان" :الكفاءات القيادية ل ��دى مديري الإ�شراف الرتبوي
يف اململكة العربية ال�سعودية" ,وهدفت الدرا�سة �إىل حتديد الكفايات القيادية ال�ضرورية ملديري
الإ�شراف الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية ,والتعرف على درجة �أهمية توفرها لديهم ودرجة
ممار�سته ��م لها من وجهة نظر م�شريف الإدارة املدر�سية ومدي ��ري الإ�شراف الرتبوي �أنف�سهم ,
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سمى امل�سحي التحليلي ,كما ا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة جلمع
املعلوم ��ات من �أف ��راد جمتمع الدرا�سة البالغ  479فرد ًا ,واملكون م ��ن مديري الإ�شراف الرتبوي
وم�شريف الإدارة املدر�سية وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة ما يلي:
 جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة يرون �أهمية توفر الكفايات القيادية لدى مديري الإ�شرافالرتبوي بدرجة مهمة جد ًا.
 يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني �أفراد جمتمع الدرا�سة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة يف العملاحلايل يف حتديد درجة �أهمية توفر الكفايات القيادية لدى مديري الإ�شراف الرتبوي.
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درا�سة �سيار (1427هـ) وعنوانها "م�ستوى ممار�سة مديري ومديرات املدار�س االبتدائية
مله ��ارات العالق ��ات الإن�سانية يف مملك ��ة البحرين و�أ�سالي ��ب ت�سميتها" ,وته ��دف �إىل معرفة
م�ستوى ممار�سة مديري ومديرات املدار�س االبتدائية ملهارات العالقات الإن�سانية يف مملكة
البحري ��ن م ��ن وجهة نظر املديري ��ن وامل�ساعدين واملعلم�ي�ن و�أ�ساليب ت�سميته ��ا ,وبلغت عينة
الدرا�س ��ة  403فرد ًا منهم  17مدير م�ساع ��د و 530مديره م�ساعده 840 ,معلم ،و 249معلمة
وتو�صلت الدرا�سة �إىل:
 ميار� ��س مديرو ومديري ��ات املدار�س االبتدائي ��ة يف مملكة البحرين مه ��ارات العالقاتالإن�سانية بدرجة متو�سطة تبع ًا لر�أي املديرين امل�ساعدين وبدرجة عالية تبع ًا لر�أي املعلمني.
 �إن جم ��ال العالق ��ات الإن�سانية الأكرث ممار�سة هو جمال �إث ��ارة الدافعية لأفراد املجتمعاملدر�سي.
 �إن جم ��ال العالق ��ات الإن�ساني ��ة ال ��ذي احتل املرتب ��ة الرابعة والأخرية ه ��و جمال العملاجلماعي لأفراد املجتمع املدر�سي.
درا�س ��ة ال�شريحة ( )2006وعنوانها «تقييم احلاجات الإداري ��ة والفنية ملديري املدار�س
الثانوي ��ة يف دول ��ة الكويت من وجهة نظ ��ر املديري ��ن �أنف�سهم» ,وته ��دف �إىل تقييم احلاجات
الإداري ��ة والفنية ملديري املدار� ��س الثانوية احلكومية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين
�أنف�سهم ،وبلغت عينة الدرا�سة  111مدير ًا ,ومديرة وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �إن مديري املدار�س يخططون اللتحاق املعلمني بالدورات التدريبية لرفع كفاءتهم املهنيةبدرجة قليلة.
 �إن مديري املدار�س يقيمون عالقات �إن�سانية مع املعلمني بدرجة كبرية. ي�شجع مديرو املدار�س املعلمني على �إجراء البحوث والدرا�سات والتجارب لتح�سني العمليةالرتبوية بدرجة متو�سطة.
 يح ��ث مديرو املدار�س املعلمني على ا�ستخ ��دام التكنولوجيا والو�سائل التعليمية احلديثةبدرجة قليلة.
درا�س ��ة ري�ش ��ارد ( )Richter, 2006بعنوان “العالقة بني مه ��ارات القيادة الإدارية ودعم
ال�سل ��وك الإيجاب ��ي يف املدار� ��س” والت ��ي هدف ��ت �إىل ت�صنيف امله ��ارات القيادي ��ة الرئي�سية
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املرتبط ��ة بالبيئات املدر�سية الن�شطة اجتماعي ًا ,وكذلك فح�ص العالقة بني املهارات القيادية
وحت�سني م�ستوى الر�ضا املهني للموظفني وقد ا�ستخدم الباحث �أداة اال�ستبانة جلمع البيانات
ووزعت على  725فرد ًا يف والية مي�سوري الأمريكية وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة:
 �أن املديرين والهيئة التدري�سية قدروا �أهمية املهارات بدرجة عالية. امل�ستجيب ��ون يف الهيئ ��ة التدري�سي ��ة يف الدعم املدر�سي لل�سلوك الإيجاب ��ي �أبدوا معدالت�إح�صائية �أعظم من الر�ضا الوظيفي من �أولئك الذين يعملون يف املدار�س التي ال تدعم ال�سلوك
الإيجابي.
درا�سة ) (Foley, 2005بعنوان «املهارات القيادية للطالب يف ال�سنة الأوىل» والتي هدفت
�إىل اختب ��ار مهارات القيادة املكت�سبة قبل دخ ��ول الكلية لطالب ال�سنة الأوىل ,وكذلك اختبار
االختالف ��ات يف الع ��رق واجلن�س حول مهارات القيادة ,وتكونت عين ��ة الدرا�سة من  550فرد ًا
من ت�صنيفات جن�سية وعرقية متنوعة من طالب ال�سنة الأوىل وكانت �أبرز النتائج:
�أن متو�سط امل�شرتكني يف البحث �سجل م�ستوى عالي ًا يف مهارة القيادة ومل توجد اختالفات
بني امل�شرتكني تبع ًا للعرق بينما وجدت اختالفات بني امل�شرتكني باختالف اجلن�س.
درا�سة �شابني ) (Chapin, 2001وعنوانها «حتليل برنامج تدريب القيادة الرتبوية الفعالة»
وهدفت �إىل حتليل �أثر برنامج القيادات الإدارية لتح�سني الإمكانيات القيادية ملديري املدار�س
االبتدائية ,وبلغت عينة الدرا�سة  15مدر�سة ,وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 �أن تدريب مديري املدار�س �أدى �إىل حت�سن يف عملية االت�صال بينهم والعاملني يف املدر�سة. �أن تدريب مديري املدار�س �أدى �إىل حت�سن لديهم يف �إعداد اخلطط الدرا�سية. �أن الربنامج عزز من النواحي القيادية لدى مديري املدار�س.درا�س ��ة دراي� ��ش ( )Daresh, 2001وعنوانها «مزايا وعيوب عمليات الإ�صالح الإداري لدى
مدي ��ري املدار�س الربيطانية والتوجه نحو ر�ؤى جديدة للقيادة الرتبوية» ,وتهدف �إىل التعرف
عل ��ى الدور الأمثل ملديري املدار�س الربيطانية ,وكيفية اال�ستغ�ل�ال الأمثل للبيئة املدر�سية يف
�ضوء الإمكان ��ات املادية املتاحة ,وبلغت عينة الدرا�سة  86مدي ��ر ًا ومديرة ,وتو�صلت الدرا�سة
�إىل النتائج الآتية:
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�إن مديري املدار�س يتعاونون مع املجتمع املحلي.
درا�سة ) (Johson, 2001بعنوان «�إجراءات �إدارية» والتي هدفت �إىل حتديد �أثر الربنامج
اجلدي ��د يف التدري ��ب بغر� ��ض تطوير ال�سل ��وك القي ��ادي للمديري ��ن والذي ي�سه ��م يف توجيه
ممار�ساته ��م الإدارية على نحو �أف�ض ��ل ,وقد ا�ستخدم الباحث املنه ��ج الو�صفي التحليلي وقد
وزع الباحث ا�ستبانة على  232مدير ًا من مديري املدار�س االبتدائية يف الواليات املتحدة وكانت
�أهم النتائج :وجود �أثر للتدريب يف تزويد املديرين مبهارات �سلوكية قيادية منا�سبة يف �أ�ساليب
التعليم والتعلم مع الطلبة وو�سائل توجيههم و�إر�شادهم.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة

ركزت الدرا�سات ال�سابقة �سواء من ناحية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على مو�ضوع املهارات
القيادية الرتبوية مثلها مثل الدرا�سة احلالية و�إن كانت الدرا�سة احلالية تفردت باعتبارها �أول
درا�سة تركز على �إملام طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) باملهارات القيادية الرتبوية,
وقد ت�شابهت الدرا�سات ال�سابقة مع الدرا�سة يف الكثري من الأوجه من �أبرزها اعتمادها على
املنهج الو�صفي التحليلي مثلها مثل درا�سة م العمري (1433هـ) وكذلك درا�سة احلارثي
( )2008ودرا�سة ) (Johson, 2001بينما اعتمدت درا�سات �أخرى على املنهج الو�صفي فقط
مثل درا�سة العمري ( )2007ودرا�سة حممد ( )2007كما ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع
الدرا�سات ال�سابقة يف اعتمادها على اال�ستبانة ك�أداة جلمع بيانات الدرا�سة وب�صرف النظر
عن �أوجه الت�شابه واالختالف بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة فقد حققت الدرا�سة
احلالية العديد من الفوائد للباحث حيث ا�ستفاد منها يف تنظيم حمتويات درا�سته واختيار
املنهج املنا�سب لدرا�سته وكذلك يف بناء �أداة درا�سته كما ا�ستفاد منها يف دعم ومناق�شة نتائج
درا�سته من خالل مقارنة ما تو�صل �إليه من نتائج مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
منهج الدرا�سة
اتب ��ع الباحث املنه ��ج الو�صفي التحليل ��ي ملنا�سبته لطبيع ��ة الدرا�س ��ة و�أهدافها ,واملنهج
الو�صف ��ي التحليل ��ي ال يتوقف عل ��ى و�صف الظاهرة فقط ب ��ل يتعدى ذل ��ك �إىل حتليل �أ�سباب
الظاهرة ومعرفة �أ�سبابها.
جمتمع وعينة الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء
والبال ��غ عددهم ( )334طالب وطالب ��ة منهم (� )47أناث و( )287ذك ��ور خالل فرتة �إجراء
الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1434/1433هـ .ون�سبة ملحدودية
جمتمع الدرا�سة فقد اتبع الباحث �أ�سلوب احل�صر ال�شامل من خالل تطبيق �أداة درا�سته على
جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة وبعد التطبيق امليداين مت احل�صول على ( )286ا�ستبانة �صاحلة
للتطبيق امليداين منها ( )246ا�ستبانة خا�صة بالطالب و( )40ا�ستبانة خا�صة بالطالبات.
و�صف �أفراد عينة الدرا�سة
جدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري اجلن�س
اجلن�س

التكرار

الن�سبة

%86.0
246
ذكر
%14.0
40
�أنثي
%100
286
املجموع
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م (� )1أن ( )246م ��ن �أفراد عين ��ة الدرا�سة ميثلون م ��ا ن�سبته
 %86.0م ��ن �إجم ��ايل �أفراد عينة الدرا�سة ذكور وهم الفئة الأكرث م ��ن �أفراد الدرا�سة ،بينما
( )40منهم ميثلون ما ن�سبته  % 14.0من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة �إناث.
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جدول رقم ()2
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري العمل احلايل
العمل احلايل

معلم
ال �أعمل
م�شرف تربوي
طالب
تطبيق ميداين
مدير مدر�سة
�أمني م�صادر
�إداري
ع�سكري
وكيل
املجموع

التكرار

174
74
4
21
3
2
1
2
2
3
286

الن�سبة

%60.8
%25.9
%1.4
%7.3
%1.0
%0.7
%0.3
%0.7
%0.7
%1.0
%100

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رقم (� )2أن ( )174من �أفراد عين ��ة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته
 %60.8م ��ن �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة معلمني وهم الفئة الأكرث من �أفراد الدرا�سة ،بينما
( )74منه ��م ميثل ��ون ما ن�سبت ��ه  %25.9من �إجمايل �أف ��راد عينة الدرا�س ��ة ال يعملون  ،بينما
( )21منه ��م ميثل ��ون م ��ا ن�سبته  %7.3من �إجمايل �أف ��راد عينة الدرا�سة ط�ل�اب ،بينما ()4
منه ��م ميثلون ما ن�سبته  %1.4من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة م�شرفني تربويني ،بينما ()3
منه ��م ميثلون ما ن�سبته  %1.0من �إجمايل �أفراد عين ��ة الدرا�سة وكالء ،و ( )2منهم ميثالن
م ��ا ن�سبته  %0.7من �إجم ��ايل �أفراد عينة الدرا�سة مديري مدار� ��س ،و ( )2منهم ميثالن ما
ن�سبته  %0.7من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة �إداريان  ،و ( )2منهم ميثالن ما ن�سبته %0.7
م ��ن �إجم ��ايل �أفراد عينة الدرا�سة ع�سكريان  ,و ( )1منهم ميثل ما ن�سبته  %0.3من �إجمايل
�أفراد عينة الدرا�سة �أمني م�صادر.
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جدول رقم ()3
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق متغري اخلربة يف جمال العمل
اخلربة يف جمال العمل

التكرار

الن�سبة

72.4
207
من � 5 - 0سنوات
11.2
32
من � 10 – 5سنوات
8.7
25
من � 15 – 10سنوات
7.7
22
من � 15سنة ف�أكرث
%100
286
املجموع
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م (� )3أن ( )207م ��ن �أفراد عين ��ة الدرا�سة ميثلون م ��ا ن�سبته
 %72.4م ��ن �إجمايل �أف ��راد عينة الدرا�سة خربتهم من � 5 - 0سن ��وات وهم الفئة الأكرث من
�أفراد الدرا�سة ،بينما ( )32منهم ميثلون ما ن�سبته  %11.2من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة
خربته ��م م ��ن � 10 – 5سنوات  ،مقابل ( )25منهم ميثلون ما ن�سبته  %8.7من �إجمايل �أفراد
عين ��ة الدرا�س ��ة خربته ��م من � 15 – 10سن ��وات  ،و ( )22منهم ميثلون م ��ا ن�سبته  %7.7من
�إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة خربتهم من � 15سنة ف�أكرث .
�أداة الدرا�سة :مت اعتماد اال�ستبانة ك�أداة جلمع بيانات الدرا�سة ومت ت�صميمها باال�ستفادة من الأطرالنظرية والدرا�سات ال�سابقة يف ذات املجال ومت التحقق من �صالحية اال�ستبانة للتطبيق
امليداين من خالل اخلطوات التالية:
�صدق �أداة الدرا�سة: ال�صدق الظاهري للأداة :للتعرف على مدى �صدق �أداة الدرا�سة يف قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه مت عر�ضها على
جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات وبلغ عددهم ( )10حمكم
(ملحق رقم  ، )1ويف �ضوء �آرائهم قام الباحث ب�إعداد �أداة هذه الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
– �صدق االت�ساق الداخلي للأداة :
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بعد الت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة مت تطبيقها ميداني ًا وعلى بيانات العينة
مت ح�ساب معامل االرتباط بري�سون ملعرفة ال�صدق الداخلي لال�ستبانة حيث مت ح�ساب معامل
االرتب ��اط بني درجة كل عبارة من عبارات اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه
العبارة كما تو�ضح ذلك اجلداول التالية.
اجلدول رقم ()4
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الأول بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط
باملحور
**0.671
**0.711
**0.671
**0.679
**0.657

رقم العبارة

**0.506
**0.568
**0.640
**0.742
**0.755

1
2
3
4
5
** دال عند م�ستوى الداللة  % 0.01ف�أقل
اجلدول رقم ()5
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثاين بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

1
2
3
4
5
6
7

معامل االرتباط
باملحور
**0.587
**0.552
**0.598
**0.565
**0.616
**0.508
**0.486

** دال عند م�ستوى الداللة  % 0.01ف�أقل
32

6
7
8
9
10

معامل االرتباط
باملحور

رقم العبارة

8
9
10
11
13
14
15

معامل االرتباط
باملحور
**0.486
**0.474
**0.558
**0.539
**0.613
**0.647
**0.489
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اجلدول رقم ()6
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط
باملحور
**0.452
**0.663
**0.708
**0.720
**0.758
**0.699

رقم العبارة

**0.761
**0.721
**0.780
**0.649
**0.661

1
2
3
4
5
6
** دال عند م�ستوى الداللة  %0.01ف�أقل
اجلدول رقم ()7
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط
باملحور

7
8
9
11
12

معامل االرتباط
باملحور

رقم العبارة

معامل االرتباط
باملحور
**0.762
**0.683
**0.737
**0.645

6
1
**0.648
7
2
**0.657
8
3
**0.519
9
4
**0.709
5
**0.720
يت�ضح من اجلداول (� )7 – 4أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حماورها
موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوي الداللة ( )%0.01ف�أقل مما يدل على �صدق ات�ساق هذه
العبارات و�صالحيتها للتطبيق امليداين.
ثبات �أداة الدرا�سة

لقيا� ��س مدى ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبان ��ة) ا�ستخدم الباحث (معادلة �ألفا كرونباخ)

(( )Cronbach Alpha (αللت�أك ��د م ��ن ثب ��ات �أداة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )8يو�ض ��ح معامالت ثبات �أداة
الدرا�سة.
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جدول رقم ()8
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة
حماور اال�ستبانة

عدد
العبارات

ثبات املحور

0.8559
10
املهارات القيادية ال�شخ�صية
0.8166
14
املهارات القيادية الرتبوية
0.8830
11
مهارات التعامل مع التقنية
0.8416
9
مهارات االت�صال
0.9307
44
معامل الثبات العام
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رقم (� )8أن معام ��ل الثبات ملحاور الدرا�سة ع ��ايل حيث بلغ معامل
الثب ��ات الع ��ام ( )0.9307وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتمت ��ع بدرجة عالية من الثبات ميكن
االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�سة (ملحق رقم .)2
�أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية

لتحقيق �أهداف الدرا�سة وحتليل البيانات التي مت جتميعها ،فقد مت ا�ستخدام العديد من
الأ�سالي ��ب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم الإح�صائي ��ة للعلوم االجتماعية Statistical
 Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها اخت�صار ًا بالرمز (.)SPSS
وذل ��ك بع ��د �أن مت ترمي ��ز و�إدخ ��ال البيانات �إىل احلا�س ��ب الآيل ،ولتحدي ��د طول خاليا
املقيا� ��س اخلما�س ��ي (احل ��دود الدنيا والعلي ��ا) امل�ستخدم يف حم ��اور الدرا�س ��ة  ،مت ح�ساب
امل ��دى( ،)4=1-5ثم تق�سيمه على عدد خالي ��ا املقيا�س للح�صول على طول اخللية ال�صحيح
�أي( )0.80 =5/4بع ��د ذل ��ك مت �إ�ضاف ��ة ه ��ذه القيم ��ة �إىل �أقل قيمة يف املقيا� ��س (�أو بداية
املقيا� ��س وهي الواحد ال�صحيح) وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية ،وهكذا �أ�صبح طول
اخلاليا كما ي�أتي :
 من � 1إىل  1.80ميثل (غري موافق �إطالق ًا) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. من � 1.81إىل  2.60ميثل (غري موافق) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.34
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 من � 2.61إىل  3.40ميثل (غري مت�أكد) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. من � 3.41إىل  4.20ميثل (موافق) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. من � 4.21إىل  5.00ميثل (موافق جد ًا) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.وبعد ذلك مت ح�ساب املقايي�س الإح�صائية التالية :
1 )1التكراراتوالن�سباملئويةللتعرفعلىاخل�صائ�صال�شخ�صيةوالوظيفيةلأفرادعينةالدرا�سة
وحتديد ا�ستجابات �أفرادها جتاه عبارات املحاور الرئي�سة التي تت�ضمنها �أداة الدرا�سة.
2 )2املتو�سط احل�سابي املوزون (املرجح)  Weighted Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع �أو
انخفا�ض ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على كل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية،
مع العلم ب�أنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي موزون.
3 )3املتو�سط احل�سابي  Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع �أو انخفا�ض ا�ستجابات �أفراد
الدرا�سة عن املحاور الرئي�سة (متو�سط متو�سطات العبارات) ،مع العلم ب�أنه يفيد يف
ترتيب املحاور ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي.
4 )4مت ا�ستخدام االنحراف املعياري  Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف
ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة ،ولكل حمور من
املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي .ويالحظ �أن االنحراف املعياري يو�ضح الت�شتت
يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة� ،إىل جانب
املحاور الرئي�سة ،فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت اال�ستجابات وانخف�ض ت�شتتها
بني املقيا�س.
5 )5مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ( )Independent Sample T-testللتعرف
على ما �إذا كانت هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب والطالبات.

حتليل نتائج الدرا�سة وتف�سريها
ال�س���ؤال الأول -:ما مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �ش��قراء
باملهارات القيادية ال�شخ�صية ؟

للتع ��رف على مدى �إملام ط�ل�اب الدورات التدريبية (الدبلوم الع ��ام الرتبوي) باملهارات
القيادية ال�شخ�صية مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
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املعياري ��ة والرت ��ب ال�ستجاب ��ات �أفراد عين ��ة الدرا�سة على عب ��ارات حمور م ��دى �إملام طالب
ال ��دورات التدريبي ��ة (الدبل ��وم العام) بامله ��ارات القيادي ��ة ال�شخ�صية وج ��اءت النتائج كما
يو�ضحها اجلدول التايل:
جدول رقم ()9
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام طالب وطالبات (الدبلوم العام
الرتبوي) باملهارات القيادية ال�شخ�صية مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م

العبارة

درجة املوافقة
التكرار
االنحراف
ملتو�سط
ا
غري غري غري موافق احل�سابي املعياري الرتبة
الن�سبة موافق
 %جدا موافق مت�أكد موافق �إطالقا

�أ�ستطيع تكوين عالقات ك 19 87 179
� 1إيجابية مع ر�ؤ�سائي
0.3 6.6 30.4 62.6 %
وزمالئي بالعمل
1

�أتعامل مبرونة مع
 2زمالئي يف الدرا�سة
والعمل
� 3أ�ستطيع �أن �أقوم
بعملي بكفاءة عالية

ك 19 92 173

-

- 6.6 32.2 60.5 %
ك 18 119 148

1

0.3 6.3 41.6 51.7 %
6

�أقدر �آراء فريق العمل ك 19 109 152
 4الذي �أعمل معه
2.1 6.6 38.1 53.1 %

2
0.7
-

1 0.634 4.55
2 0.634 4.55
3 0.629 4.45
4 0.710 4.42

�أنظر �إىل الأمور
5 0.728 4.31
 5مبو�ضوعية تامة دون
0.7 1.4 7.3 47.6 43.0 %
حتيز
ك 21 136 123
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م

العبارة

درجة املوافقة
التكرار
االنحراف
ملتو�سط
ا
غري غري غري موافق احل�سابي املعياري الرتبة
الن�سبة موافق
 %جدا موافق مت�أكد موافق �إطالقا

�أ�ستطيع �أن �أتعامل
6 0.750 4.30
 6ب�إيجابية مع الطالب يف
كافة امل�ستويات التعليمية 0.7 1.0 10.1 43.7 44.4 %
ك 29 125 127

3

2

4

2

6

-

�أ�ستطيع �أن �أدير وقتي ك 37 132 111
7 0.771 4.21
 7و�أجنز �أعمايل
0.7 1.4 12.9 46.2 38.8 %
لدي ثقافة عامة
 8تتنا�سب مع دوري
كقيادي تربوي

ك 38 137 105

2.1 13.3 47.9 36.7 %
51 145 85

-

3

2

10 57 135 84

-

8 0.741 4.19

�أ�ستطيع �ضبط نف�سي ك
9 0.759 4.08
9
حتت �ضغوط العمل 0.7 1.0 17.8 50.7 29.7 %
لدى القدرة على عمل ك
 10البحوث العلمية
3.5 19.9 47.2 29.4 %

-

10 0.797 4.02

0,477
4,31
املتو�سط العام
م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أفراد عينة الدرا�س ��ة من طالب الدورات
التدريبي ��ة (الدبلوم العام الرتبوي) موافقون جد ًا على �إملامهم باملهارات القيادية ال�شخ�صية
مبتو�سط ( 4.31من  )5.00وهو متو�سط يقع يف الفئة اخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي
(م ��ن � 4.21إىل  )5.00وه ��ي الفئ ��ة التي ت�شري �إىل خي ��ار «موافق جدا» عل ��ى �أداة الدرا�سة
وتتف ��ق هذه النتيجة م ��ع نتيجة درا�سة �أبو زعيرت (1430هـ) والت ��ي بينت �أن ممار�سة مديري
املدار� ��س الثانوي ��ة للمه ��ارات الذاتية كانت بدرجة كب�ي�رة كما وتتفق ه ��ذه النتيجة مع نتيجة
درا�س ��ة العم ��ري (1433هـ) والت ��ي بينت �أن هناك درج ��ة توفر كبرية ملمار�س ��ة �أفراد العينة
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لل�سم ��ات ال�شخ�صية للدار�سات يف الدبلوم الرتب ��وي وهي ذات نتائج درا�سة العمري ()2007
والت ��ي بينت �أنه بالن�سبة للمجال ال�شخ�صي تب�ي�ن �أن ممار�سة امل�شرفني للمهارات ال�شخ�صية
ترتاوح بني عالية جدا وعالية.
ويت�ض ��ح من النتائج �أن هناك تفاوتا يف موافقة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات
التدريبية (الدبلوم العام الرتبوي) على �إملامهم باملهارات القيادية ال�شخ�صية حيث تراوحت
متو�سط ��ات موافقته ��م على مدى �إملامهم بامله ��ارات القيادية ال�شخ�صية م ��ا بني (� 4.02إىل
 )4.55وه ��ي متو�سط ��ات تقع يف الفئت�ي�ن الرابعة و اخلام�س ��ة من فئات املقيا� ��س اخلما�سي
واللتان ت�شريان �إىل (موافق  /موافق جدا) على �أداة الدرا�سة مما يو�ضح التفاوت يف موافقة
�أف ��راد عين ��ة الدرا�سة على الإملام بامله ��ارات القيادية ال�شخ�صية حيث يت�ض ��ح من النتائج �أن
�أف ��راد عينة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) موافقون جدا على �إملامهم
ب�سبع ��ة م ��ن املهارات القيادية ال�شخ�صية �أبرزها تتمث ��ل يف العبارات رقم ()2 ، 5 ، 1 ، 3 ، 6
والتي مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا كالتايل:
1 .1جاءت العبارة رقم ( )6وهى “�أ�ستطيع تكوين عالقات �إيجابية مع ر�ؤ�سائي وزمالئي
بالعمل”باملرتبة الأوىل من حيث موافق �أفراد عينة الدرا�سة عليها جدا مبتو�سط (4.55
من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب
تت�ضمن الكثري من املحتويات التي تتناول مهارات التعامل مع الر�ؤ�ساء والزمالء يف
العمل الأمر الذي يعزز من قدرة طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) على تكوين
عالقات �إيجابية مع ر�ؤ�سائهم وزمالئهم بالعمل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبو
زعيرت (1430هـ) والتي بينت �أن ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهارات الإن�سانية
كانت بدرجة كبرية.
2 .2جاءت العبارة رقم ( )3وهى “�أتعامل مبرونة مع زمالئي يف الدرا�سة والعمل” باملرتبة
الثانية من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.55من )5
وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب وكما
متت الإ�شارة �إليها �سابقا تركز على مهارات التعامل مع الزمالء يف العمل ولذلك جند
طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) يتعاملون مبرونة مع زمالئهم يف الدرا�سة
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والعمل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبو زعيرت (1430هـ) والتي بينت �أن ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية للمهارات الإن�سانية كانت بدرجة كبرية.
3 .3جاءت العبارة رقم ( )1وهى “�أ�ستطيع �أن �أقوم بعملي بكفاءة عالية ” باملرتبة الثالثة من
حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.45من  )5وتف�سر
هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب حت�سن من
مهارات وقدرات الطالب الأمر الذي يعزز من قدرة طالب الدورات التدريبية (الدبلوم
العام) على القيام بعملهم بكفاءة عالية.
4 .4جاءت العبارة رقم ( )5وهى “�أقدر �آراء فريق العمل الذي �أعمل معه” باملرتبة الرابعة
من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.42من )5
وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب تعرفهم
ب�أهمية العمل اجلماعي ودوره يف حتقيق الأهداف املرجوة الأمر الذي يجعل الطالب
يقدرون �آراء فريق العمل الذي يعملون معه.
5 .5جاءت العبارة رقم ( )2وهى “�أنظر �إىل الأمور مبو�ضوعية تامة دون حتيز” باملرتبة
اخلام�سة من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط (4.31
من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب
جتعلهم يركزون على �أهداف العمل وكيفية حتقيقها كما تعزز من مرونتهم يف التعامل مع
م�شكالت العمل وزمالء العمل الأمر الذي يجعل الطالب ينظرون �إىل الأمور مبو�ضوعية
تامة دون حتيز.
كم ��ا يت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة من ط�ل�اب الدورات التدريبية (الدبلوم
الع ��ام) موافقون على �إملامهم بثالثة من املهارات القيادية ال�شخ�صية تتمثل يف العبارات رقم
( )7 ، 4 ، 8والت ��ي مت ترتيبه ��ا تنازلي� � ًا ح�س ��ب موافقة �أف ��راد عينة الدرا�سة عل ��ى الإملام بها
كالتايل:
1 .1جاءت العبارة رقم ( )8وهى “لدي ثقافة عامة تتنا�سب مع دوري كقيادي تربوي”
باملرتبة الأوىل من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها مبتو�سط (4.19
من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب
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تت�ضمن الكثري من املعلومات حول مو�ضوعات القيادة الرتبوية الأمر الذي يجعل الطالب
ميتلكون ثقافة عامة تتنا�سب مع دورهم كقادة تربويني.
2 .2جاءت العبارة رقم ( )4وهى “�أ�ستطيع �ضبط نف�سي حتت �ضغوط العمل” باملرتبة
الثانية من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها مبتو�سط ( 4.08من )5
وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب تعزز من
مهارات الطالب وقدراتهم الأمر الذي يجعل الطالب ي�ستطيعون �ضبط �أنف�سهم حتت
�ضغوط العمل.
3 .3جاءت العبارة رقم ( )7وهى “لدى القدرة على عمل البحوث العلمية” باملرتبة الثالثة
من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها مبتو�سط ( 4.02من  )5وتف�سر
هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب تت�ضمن الكثري
من املحتويات التي تتعلق مبهارات �إجراء البحث العلمي مما يعزز من مهارات الطالب
وقدراتهم يف هذا اجلانب  ,وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ال�شريحة (� )2006أن مديري
املدار�س ي�شجعون املعلمني على �إجراء البحوث و الدرا�سات لتح�سني العملية الرتبوية.
ال�س���ؤال الث��اين -:م��ا م��دى �إملام ط�لاب وطالب��ات الدبل��وم الع��ام الرتبوي
باملهارات القيادية الرتبوية ؟
للتع ��رف على مدى �إملام ط�ل�اب الدورات التدريبي ��ة (الدبلوم العام) بامله ��ارات القيادية
الرتبوية ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام طالب الدورات التدريبية (الدبلوم
العام) باملهارات القيادية الرتبوية وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()10
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام الطالب بجامعة
�شقراء وطالبات الدبلوم العام الرتبوي باملهارات القيادية الرتبوية مرتبة
تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

العبـــــــارة

التدريب �أثناء اخلدمة
عامل مهم لرفع كفاءة
العاملني باملدر�سة
التوجيه والإر�شاد الطالبي
م�س�ؤولية جماعية (للمدير
– الوكيل – املر�شد – املعل)
املدير الناجح هو الذي
يحقق �أهداف العمل
ورغبات العاملني
الن�شاط املدر�سي ي�ساعد
يف بناء �شخ�صية الطالب
(القيادية – العلمية –
النف�سية -املهنية)
�أ�شجع العمل من خالل
روح الفريق الواحد
�إن تفوي�ض ال�صالحيات
من �سمات الإدارة
الرتبوية الناجحة
�أ�ستطيع �أن �أعرف
�صالحياتي و�أمار�سها
ب�شكل جيد
عند التخطيط �أراعي
الإمكانات الب�شرية
واملادية املتوفرة
نتائج التقومي تفيد يف
تطوير العملية الرتبوية
تطوير اخلطط واملناهج
الدرا�سية يحقق متطلبات
�سوق العمل
�أ�ستطيع �أن �أعالج
امل�شكالت الرتبوية التي
تواجهني ب�إ�سلوب علمي
�أ�ستطيع �أن �أتخذ القرار
املنا�سب يف الوقت املنا�سب
يجب �أخذ ر�أي الطالب يف
خمتلف املواقف التعليمية
لدي �إملام بلوائح ونظام
التعليم العام

التكرار
الن�سبة
%

موافق
جدا

214
ك
74.8
%
211
ك
73.8
%
211
ك
73.8
%
179
ك
62.6
%
161
ك
56.3
%
164
ك
57.3
%
143
ك
50.0
%
144
ك
50.3
%
158
ك
55.2
%
141
ك
49.3
%
81
ك
28.3
%
64
ك
22.4
%
101
ك
35.3
%
63
ك
22.0
%
املتو�سط العام

درجة املوافقة
غري
موافق مت�أكد

60
21.0
68
23.8
63
22.0
86
30.1
113
39.5
95
33.2
129
45.1
120
42.0
77
26.9
93
32.5
147
51.4
156
54.5
106
37.1
123
43.0

10
3.5
4
1.4
9
3.1
17
5.9
12
4.2
23
8.0
12
4.2
20
7.0
42
14.7
30
10.5
57
19.9
61
21.3
39
13.6
76
26.6

املتو�سط
االنحراف الرتبة
غري غري موافق احل�سابي املعياري
موافق �إطالقا

2
0.7
1
0.3
1
0.3
1
0.3
4
1.4
2
0.7
1
0.3
6
2.1
16
5.6
1
0.3
5
1.7
36
12.6
20
7.0
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2
0.7
2
0.7
3
1.0
1
0.3
3
1.0
6
2.1
4
1.4
4
1.4

4.34

4.70

0.569

1

4.70

0.588

2

4.68

0.622

3

4.53

0.719

4

4.52

0.578

5

4.47

0.704

6

4.44

0.612

7

4.42

0.669

8

4.33

0.877

9

4.21

0.984

10

4.08

0.702

11

3.98

0.713

12

3.92

1.057

13

3.77

0.918

14

0.409
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م ��ن خالل النتائ ��ج املو�ضحة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أفراد عين ��ة الدرا�سة من ط�ل�اب الدورات
التدريبي ��ة (الدبل ��وم العام) موافقون جدا عل ��ى �إملامهم باملهارات القيادي ��ة الرتبوية مبتو�سط
( 4.34من  )5.00وهو متو�سط يقع يف الفئة اخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي (من 4.21
�إىل  )5.00وهي الفئة التي ت�شري �إىل خيار «موافق جدا» على �أداة الدرا�سة وتتفق هذه النتيجة
م ��ع نتيجة درا�سة الغامدي (1430هـ) والتي بينت �أن م�ش ��ريف الإدارة املدر�سية ي�ؤدون �أدوارهم
بتنمي ��ة مهارات وكيل املدر�سة الإدارية بدرجة مرتفعة وهي ذات نتائج درا�سة العمري ()2007
والتي بينت �أنه بالن�سبة للمجال القيادي تبني �أن ممار�سة امل�شرفني للمهارات ال�شخ�صية ترتاوح
بني عالية جدا وعالية وتتفق هذه النتائج كذلك مع نتيجة درا�سة احلارثي ( )2008والتي بينت
وجود درجة عالية من ممار�سة مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي للمهارات القيادية وكانت درجة
ممار�س ��ة املهارات الذاتي ��ة والإن�سانية والفني ��ة والإدارية عالية و�أكدت عل ��ى �أن مديري مراكز
الإ�شراف الرتبوي يتخذون القرارات مب�شاركة العاملني بدرجة عالية كما �أكدت على �أن مديري
مراك ��ز الإ�شراف الرتبوي يحر�صون على تنمية التوا�صل االجتماعي بدرجة متو�سطة وهي ذات
نتيج ��ة درا�سة ( )johson,2001والت ��ي بينت وجود �أثر للتدريب يف تزوي ��د املديرين مبهارات
�سلوكية قيادي ��ة منا�سبة يف �أ�ساليب التعليم والتعلم مع الط�ل�اب وو�سائل توجيههم و�إر�شادهم.
ويت�ضح من النتائج �أن هناك تفاوتا يف موافقة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية
(الدبل ��وم العام) على �إملامهم بامله ��ارات القيادية الرتبوية حيث تراوحت متو�سطات موافقتهم
عل ��ى �إملامه ��م باملهارات القيادي ��ة الرتبوية ما ب�ي�ن (� 3.77إىل  )4.70وهي متو�سطات تقع يف
الفئت�ي�ن الرابعة و اخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي واللتان ت�ش�ي�ران �إىل (موافق  /موافق
جدا) على �أداة الدرا�سة مما يو�ضح التفاوت يف موافقة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات
التدريبية (الدبلوم العام) على مدى �إملامهم باملهارات القيادية الرتبوية حيث يت�ضح من النتائج
�أن �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) موافقون جدا على �إملامهم
بع�شرة من املهارات القيادية الرتبوية �أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ( )5 ،14 ،9 ،15 ،8والتي مت
ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا كالتايل:
1 .1ج ��اءت العبارة رق ��م ( )8وهى “التدريب �أثن ��اء اخلدمة عامل مهم لرف ��ع كفاءة العاملني
باملدر�سة” باملرتبة الأوىل من حيث موافق �أفراد عينة الدرا�سة عليها جدا مبتو�سط (4.70
م ��ن  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن التدريب �أثناء اخلدمة يتناول املهارات العملية التي تتعلق
مبهام العمل الفعلية مما يجعله عامال مهما لرفع كفاءة العاملني باملدر�سة .
2 .2ج ��اءت العبارة رق ��م ( )15وهى “التوجيه والإر�شاد الطالب ��ي م�س�ؤولية جماعية (للمدير –
الوكيل – املر�شد – املعلم)” باملرتبة الثانية من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام
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بها جدا مبتو�سط ( 4.70من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن التوجيه والإر�شاد الطالبي بحاجة
لتعاون اجلميع لتفعيله مما يجعله م�س�ؤولية جماعية (للمدير – الوكيل – املر�شد – املعلم).
3 .3جاءت العبارة رقم ( )9وهى“ املدير الناجح هو الذي يحقق �أهداف العمل ورغبات العاملني”
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.68من
 )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن �أهداف العمل ال ميكن حتقيقها مبعزل عن رغبات العاملني خا�صة
و�أن العاملني هم الأدوات املنفذة لتحقيق هذه الأهداف ولذلك جند �أن املدير الناجح هو الذي
يحق ��ق �أهداف العمل ورغبات العاملني ,وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة ال�شريحة (� )2006أن
مديري املدار�س يقيمون عالقات �إن�سانية مع املعلمني بدرجة كبرية.
4 .4جاءت العبارة رقم ( )14وهى “الن�شاط املدر�سي ي�ساعد يف بناء �شخ�صية الطالب (القيادية
– العلمية – النف�سية -املهنية)” باملرتبة الرابعة من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على
الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.53من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الن�شاط املدر�سي يت�ضمن
الكث�ي�ر من الأن�شطة التي ت�سهم يف تدريب الطالب يف جماالت ال�شخ�صية املختلفة خا�صة
و�أن بناء �شخ�صية الطالب الإيجابية ميثل الهدف الرئي�س لهذه الأن�شطة مما يجعل الن�شاط
املدر�سي ي�ساعد يف بناء �شخ�صية الطالب (القيادية – العلمية – النف�سية -املهنية).
5 .5جاءت العبارة رقم ( )5وهى“�أ�شجع العمل من خالل روح الفريق الواحد” باملرتبة اخلام�سة
من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.52من  )5وتف�سر
هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) كما متت الإ�شارة �إليه تت�ضمن الكثري
م ��ن املحتويات التي تعرف ب�أهمية التع ��اون والعمل اجلماعي مما يجعل الطالب امللتحقني
بهذه الدورات التدريبية ي�شجعون العمل من خالل روح الفريق الواحد.
كم ��ا يت�ضح من النتائج �أن �أفراد عين ��ة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبلوم
الع ��ام) موافقون على �إملامهم ب�أربعة من املهارات القيادي ��ة الرتبوية تتمثل يف العبارات رقم
( )3 ، 10 ، 4 ، 2والت ��ي مت ترتيبه ��ا تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها
كالتايل:
1 .1ج ��اءت العبارة رق ��م ( )2وه ��ى “�أ�ستطيع �أن �أعال ��ج امل�شكالت الرتبوي ��ة التي تواجهني
ب�أ�سل ��وب علم ��ي ” باملرتبة الأوىل من حي ��ث موافق �أفراد عينة الدرا�س ��ة عليها مبتو�سط
( 4.08م ��ن  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن ال ��دورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم
للطالب تتناول حمتويات مهارات حل امل�شكالت مما يعزز من قدرة الطالب على معاجلة
امل�ش ��كالت الرتبوي ��ة التي تواجههم ب�أ�سل ��وب علمي وتتفق هذه النتيج ��ة مع نتيجة درا�سة
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�أب ��و زعيرت (1430هـ) والت ��ي بينت �أن مديري املدار�س الثانوية ي�ساعدون املعلمني يف حل
امل�شكالت التي تواجههم بدرجة كبرية.
2 .2ج ��اءت العبارة رقم ( )4وه ��ى “�أ�ستطيع �أن �أتخذ القرار املنا�س ��ب يف الوقت املنا�سب ”
باملرتب ��ة الثاني ��ة من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة عل ��ى الإملام بها مبتو�سط (3.98
م ��ن  )5وتف�سر ه ��ذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب
ترك ��ز عل ��ى مهارات اتخاذ القرار باعتبارها من امله ��ارات الأ�سا�سية مما يعزز من قدرة
الطالب على اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
3 .3ج ��اءت العبارة رقم ( )10وهى “يجب �أخذ ر�أي الطالب يف خمتلف املواقف التعليمية ”
باملرتب ��ة الثالثة م ��ن حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة عل ��ى الإملام بها مبتو�سط (3.92
م ��ن  )5وتف�سر ه ��ذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب
تنم ��ي لدى الط�ل�اب روح االنفتاح مم ��ا يعزز من مي ��ل الطالب لأخذ ال ��ر�أي يف خمتلف
املواق ��ف التعليمية وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبو زعيرت (1430هـ) والتي بينت
�أن مديري املدار�س الثانوية ي�شجعون املعلمني على �أبداء �آرائهم بدرجة كبرية وتتفق هذه
النتائ ��ج كذلك مع نتيجة درا�س ��ة احلارثي ( )2008والتي �أكدت عل ��ى �أن مديري مراكز
الإ�شراف الرتبوي يتخذون القرارات مب�شاركة العاملني بدرجة عالية.
4 .4ج ��اءت العبارة رقم ( )3وهى “لدي �إملام بلوائح ونظ ��ام التعليم العام” باملرتبة الرابعة
م ��ن حيث موافقة �أفراد عين ��ة الدرا�سة على الإملام بها مبتو�س ��ط ( 3.77من  )5وتف�سر
هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية (الدبلوم العام) التي تقدم للطالب تت�ضمن معلومات
كافية عن لوائح ونظام التعليم العامم مما يعزز من �إملام الطالب بها وتتفق هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة الغامدي (1430هـ) والتي بينت �أن من �أكرث املهارات التي يقوم م�شرفو
الإدارة املدر�سية بتنميتها لدى وكيل املدر�سة �أ�ساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة.
ال�س�ؤال الثالث  -:ما مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء
مبهارات التعامل مع التقنية ؟

للتع ��رف على مدى �إملام ط�ل�اب الدورات التدريبية (الدبلوم الع ��ام) مبهارات التعامل مع
التقني ��ة مت ح�س ��اب التك ��رارات والن�سب املئوية واملتو�سط ��ات احل�سابية واالنحراف ��ات املعيارية
والرتب ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام طالب الدورات التدريبية
(الدبلوم العام) مبهارات التعامل مع التقنية وجاءت النتائج كالتايل:
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جدول رقم ()11
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم
العام الرتبوي مبهارات التعامل مع التقنية مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

درجة املوافقة
		
التكرار
االنحراف
املتو�سط
غري غري غري موافق احل�سابي املعياري الرتبة
الن�سبة موافق
 %جدا موافق مت�أكد موافق �إطالقا

� 1إن ا�ستخدام و�سائل التقنية يف العمل
يوفر الكثري من الوقت واجلهد
يجب تدريب �أع�ضاء هيئة
 2التدري�س علي التقنيات احلديثة
 3يجب ا�ستخدام التقنيات احلديثة
يف و�سائل التدري�س
 4العمل على �إيجاد قاعدة بيانات
عن املدر�سة
 5الإ�شراف على �صيانة الأجهزة
الإلكرتونية وتطويرها
علىمديراملدر�سةال�سعيلتطوير
 6النظامالإداريوالتعليميب�أحدث
التقنيات
يجب �صياغة النظم الإدارية
 7والربامج الدرا�سية لتواكب
املتغريات التقنية
ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
 8الأعمال الإدارية ي�سهل عملية
اتخاذ القرار
 9تفعيل املناهج الإلكرتونية خلدمة
الطالب
 10و�سائل التوا�صل الإلكرتوين فعالة
للتوا�صل مع العاملني باملدر�سة
 11لدي القدرة على التعامل مع
التقنيات املختلفة
%
املتو�سط العام

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

217
75.9
221
77.3
208
72.7
198
69.2
201
70.3
183
64.0
184
64.3
192
67.1
174
60.8
179
62.6
112
39.2

60
21.0
52
18.2
59
20.6
71
24.8
60
21.0
94
32.9
85
29.7
69
24.1
89
31.1
81
28.3
131
45.8

9
3.1
10
3.5
16
5.6
17
5.9
21
7.3
7
2.4
15
5.2
21
7.3
19
6.6
20
7.0
35
12.2

1
0.3
3
1.0
3
1.0
1
0.3
1
0.3
3
1.0
4
1.4
5
1.7
7
2.4
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2
0.7
1
0.3
1
0.3
1
0.3
1
0.3
1
0.3
1
0.3

1 0.512 4.73
2 0.618 4.71
3 0.635 4.65
4 0.594 4.63
5 0.703 4.60
6 0.595 4.60
7 0.643 4.57
8 0.706 4.57
9 0.684 4.51
10 0.734 4.51
11 0.776 4.21
0.447 4.57
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م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أفراد عينة الدرا�س ��ة من طالب الدورات
التدريبي ��ة (الدبلوم العام) موافقون جدا عل ��ى �إملامهم مبهارات التعامل مع التقنية مبتو�سط
( 4.57م ��ن  )5.00وهو متو�س ��ط يقع يف الفئة اخلام�سة من فئ ��ات املقيا�س اخلما�سي (من
� 4.21إىل  )5.00وهي الفئة التي ت�شري �إىل خيار «موافق جدا» على �أداة الدرا�سة وتتفق هذه
النتيج ��ة مع نتيجة درا�سة الغامدي (1430هـ) والتي بينت �أن م�شريف الإدارة املدر�سية ي�ؤدون
�أدوارهم بتنمية مهارات وكيل املدر�سة الإدارية بدرجة مرتفعة.
ويت�ضح من النتائج �أن هناك جتان�س يف موافقة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات
التدريبية (الدبلوم العام) على �إملامهم مبهارات التعامل مع التقنية حيث تراوحت متو�سطات
موافقته ��م عل ��ى �إملامه ��م مبه ��ارات التعام ��ل مع التقني ��ة م ��ا ب�ي�ن (� 4.21إىل  )4.73وهي
متو�سطات تقع يف الفئة اخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي والتي ت�شري �إىل (موافق جدا)
عل ��ى �أداة الدرا�سة مما يو�ضح التجان�س يف موافق ��ة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات
التدريبي ��ة (الدبلوم العام) على م ��دى �إملامهم مبهارات التعامل م ��ع التقنية حيث يت�ضح من
النتائ ��ج �أن �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام) موافقون جدا
على �إملامهم ب�إحدى ع�شرة من مهارات التعامل مع التقنية �أبرزها تتمثل يف العبارات رقم (8
 )12 ، 9 ، 5 ، 4 ،والت ��ي مت ترتيبه ��ا تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها
جدا كالتايل:
1 .1ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )8وهى “�إن ا�ستخ ��دام و�سائل التقنية يف العم ��ل يوفر الكثري من
الوقت واجلهد” باملرتبة الأوىل من حيث موافق �أفراد عينة الدرا�سة عليها جدا مبتو�سط
( 4.73من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن ا�ستخدام و�سائل التقنية يف العمل يتيح اال�ستفادة
م ��ن مميزاته ��ا يف ال�سرعة والدقة مما يوف ��ر الكثري من الوقت واجله ��د  ,وهذه النتيجة
تختلف عن ما تو�صلت �إليه درا�سة ال�شريحة (� )2006أن مديري املدار�س يحثون املعلمني
على ا�ستخدام التكنولوجيا والو�سائل التعليمية احلديثة بدرجة قليلة .
2 .2جاءت العبارة رقم ( )4وهى “يجب تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على التقنيات احلديثة”
باملرتبة الثانية من حيث موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط (4.71
م ��ن  )5وتف�سر هذه النتيجة ب� ��أن �أع�ضاء هيئة التدري�س بحاجة لال�ستفادة من �إمكانيات
و�سائ ��ل التقنية يف تطوي ��ر �أدائهم التدري�سي  ,وهذه النتيجة تختل ��ف عن ما تو�صلت �إليه
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درا�س ��ة (� )Afshri et al., 2010أن ن�سب ��ة ت�صورات مدي ��ري املدار�س مل�ستوى ا�ستخدامهم
للحا�سب الآيل كانت بن�سبة معتدلة.
3 .3ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )5وهى “يجب ا�ستخدام التقنيات احلديث ��ة يف و�سائل التدري�س ”
باملرتب ��ة الثالث ��ة م ��ن حيث موافقة �أف ��راد عينة الدرا�س ��ة على الإملام بها ج ��دا مبتو�سط
( 4.65م ��ن  )5وتف�س ��ر هذه النتيجة ب�أن هناك حاجة لتفعيل و�سائل التدري�س من خالل
اال�ستف ��ادة من التقنيات احلديثة وال �شك �أن تعامل الطالب مع و�سائل التقنية من خالل
ال ��دورات التدريبي ��ة يزيد من معرفتهم ب�أهمي ��ة ا�ستخدام التقني ��ات احلديثة يف و�سائل
التدري�س.
4 .4ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )9وهى “العمل على �إيجاد قاع ��دة بيانات عن املدر�سة” باملرتبة
الرابع ��ة من حيث موافق ��ة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.63من
 )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تت�ضمن حمتويات
تتعل ��ق بالأر�شفة الإلكرتوني ��ة و�أهميتها يف تنظيم العمل مما يزيد م ��ن معرفتهم ب�أهمية
العمل على �إيجاد قاعدة بيانات عن املدر�سة.
5 .5ج ��اءت العبارة رقم ( )12وهى“الإ�شراف عل ��ى �صيانة الأجهزة الإلكرتونية وتطويرها”
باملرتب ��ة اخلام�سة من حيث موافق ��ة �أفراد عينة الدرا�سة على الإمل ��ام بها جدا مبتو�سط
( 4.60من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تعزز
من معرفتهم ب�أهمية الأجهزة الإلكرتونية وكيفية �صيانتها وتطويرها.
ال�س���ؤال الراب��ع -:م��ا مدى �إمل��ام وطالب��ات الدبل��وم العام الرتب��وي بجامعة �ش��قراء
مبهارات االت�صال ؟

للتع ��رف على مدى �إملام ط�ل�اب الدورات التدريبية (الدبلوم الع ��ام) مبهارات االت�صال
مت ح�س ��اب التكرارات والن�س ��ب املئوية واملتو�سطات احل�سابي ��ة واالنحرافات املعيارية والرتب
ال�ستجاب ��ات �أفراد عين ��ة الدرا�سة على عبارات حم ��ور مدى �إملام طالب ال ��دورات التدريبية
(الدبلوم العام) مبهارات االت�صال وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()12
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور مدى �إملام طالب وطالبات الدبلوم
العام الرتبوي مبهارات االت�صال مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
التكرار		
العبـ ـ ــارة
م
الن�سبة
موافق موافق
 %جدا
فتح قنوات االت�صال املختلفة ك 52 219
 1مع �أولياء الأمور ي�ساهم يف
حتقيق �أهداف املدر�سة 18.2 76.6 %
2
3
4
5
6
7
8
9

غري
مت�أكد
11
3.8

عند كتابة التقرير يجب �أن ك 13 78 194
تكون املعلومات والبيانات
مت�سل�سلة ومنظمة
4.5 27.3 67.8 %
مهارة الإن�صات تعترب و�سيلة ك 15 74 194
فعالة من و�سائل احلوار 5.2 25.9 67.8 %
�أ�ستطيع التحدث �أمام ك 10 95 179
الطالب دون خجل
3.5 33.2 62.6 %
من املهارات ال�شخ�صية ك 24 72 188
يف االت�صال �إ�شراك
امل�ستمع يف احلديث
8.4 25.2 65.7 %
يعد االت�صال
ال�شخ�صي ك 14 102 169
املبا�شر مع الآخرين من
�أ�سرع الو�سائل
لتحقيق 4.9 35.7 59.1 %
�أهداف العمل
تعترب التقارير الرتبوية ك 26 98 158
من الو�سائط الهامة لنقل
املعلومات �إىل الإدارة العليا 9.1 34.3 55.2 %
�أ�ستطيع التعبري عما يف ك 42 94 143
نف�سي بكل �سهولة
14.7 32.9 50.0 %
لدي �إملام كاف بكيفية ك 86 109 79
كتابة التقارير الرتبوية 30.1 38.1 27.6 %
املتو�سط العام
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درجة املوافقة
االنحراف
ملتو�سط
ا
غري غري موافق احل�سابي املعياري الرتبة
موافق �إطالقا
2 2
1 0.646 4.69
0.7 0.7
2
0.7
1
0.3
1
0.3
-

1

0.3
1
3 0.656 4.60
0.3
1
4 0.615 4.57
0.3
1
5 0.692 4.56
0.3
1

 0.32
0.7
6
2.1
10
3.5

2 0.608 4.62

2

6 0.625 4.53
7 0.744 4.43

0.7
1
8 0.821 4.30
0.3
2
9 0.877 3.88
0.7
0.468 4.47
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م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أفراد عينة الدرا�س ��ة من طالب الدورات
التدريبي ��ة (الدبلوم الع ��ام) موافقون جدا على �إملامهم مبه ��ارات االت�صال مبتو�سط (4.47
م ��ن  )5.00وهو متو�سط يقع يف الفئة اخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي (من � 4.21إىل
 )5.00وه ��ي الفئة التي ت�شري �إىل خيار «موافق ج ��دا» على �أداة الدرا�سة وتتفق هذه النتيجة
م ��ع نتيجة درا�سة العم ��ري (1433هـ) والتي بينت �أن جميع امله ��ام املنتظرة من الدرا�سة يف
الدبل ��وم الرتب ��وي متوفرة بدرجة كب�ي�رة كما تتفق مع نتيج ��ة درا�سة �شاب�ي�ن ( )2001والتي
بين ��ت �أن تدري ��ب مدي ��ري املدار�س �أدى �إىل حت�س ��ن يف عملية االت�صال بينه ��م وبني العاملني
يف املدر�س ��ة .ويت�ض ��ح من النتائج �أن هناك تفاوتا يف موافق ��ة �أفراد عينة الدرا�سة من طالب
الدورات التدريبية (الدبلوم العام) على �إملامهم مبهارات االت�صال حيث تراوحت متو�سطات
موافقته ��م على �إملامهم مبهارات االت�صال ما بني (� 3.88إىل  )4.69وهي متو�سطات تقع يف
الفئت�ي�ن الرابعة واخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي واللتان ت�شريان �إىل (موافق  /موافق
ج ��دا) عل ��ى �أداة الدرا�سة مما يو�ض ��ح التفاوت يف موافق ��ة �أفراد عين ��ة الدرا�سة من طالب
ال ��دورات التدريبية (الدبلوم العام) على �إملامهم مبهارات االت�صال حيث يت�ضح من النتائج
�أن �أف ��راد عين ��ة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبل ��وم العام) موافقون جدا على
�إملامه ��م بثماني ��ة من مهارات االت�صال �أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ( )6 ،1 ،4 ،8 ،9والتي
مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا كالتايل:
1 .1ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )9وهى “فتح قن ��وات االت�صال املختلفة مع �أولي ��اء الأمور ي�ساهم
يف حتقي ��ق �أهداف املدر�سة” باملرتبة الأوىل من حيث موافق �أفراد عينة الدرا�سة عليها
ج ��دا مبتو�سط ( 4.69من  )5وتف�سر ه ��ذه النتيجة ب�أن ال ��دورات التدريبية التي يلتحق
بها الطالب تعزز من معرفتهم ب�أهمية التوا�صل مع �أولياء الأمور لتفعيل دورهم الرتبوي
والتعليم ��ي مما يزيد من معرفتهم ب�أهمية فتح قنوات االت�صال املختلفة مع �أولياء الأمور
واملجتم ��ع اخلارج ��ي وهذا ي�ساه ��م يف حتقيق �أه ��داف املدر�سة  ,وهذه تتف ��ق مع درا�سة
داري�ش (� )Daresh,2001أن مديري املدار�س يتعاونون مع املجتمع املحلي.
2 .2ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )8وهى “عند كتاب ��ة التقرير يجب �أن تك ��ون املعلومات والبيانات
مت�سل�سل ��ة ومنظم ��ة” باملرتبة الثانية م ��ن حيث موافقة �أفراد عين ��ة الدرا�سة على الإملام
بها جدا مبتو�سط ( 4.62من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية التي يلتحق
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به ��ا الطالب تت�ضمن حمتويات تتعلق بكتاب ��ة التقارير مما يزيد من معرفتهم ب�أهمية �أن
تكون املعلومات والبيانات مت�سل�سلة ومنظمة عند كتابة التقارير.
3 .3ج ��اءت العبارة رقم ( )4وهى “مهارة الإن�صات تعت�ب�ر و�سيلة فعالة من و�سائل احلوار”
باملرتب ��ة الثالث ��ة م ��ن حيث موافقة �أف ��راد عينة الدرا�س ��ة على الإملام بها ج ��دا مبتو�سط
( 4.60م ��ن  )5وتف�س ��ر ه ��ذه النتيجة ب�أن ال ��دورات التدريبية التي يلتح ��ق بها الطالب
تت�ضم ��ن حمتويات تتعلق مبه ��ارات احلوار مما يزيد من معرفتهم ب� ��أن مهارة الإن�صات
تعترب و�سيلة فعالة من و�سائل احلوار.
4 .4ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )1وه ��ى “�أ�ستطيع التح ��دث �أمام الطالب دون خج ��ل” باملرتبة
الرابع ��ة من حيث موافق ��ة �أفراد عينة الدرا�سة على الإملام بها جدا مبتو�سط ( 4.57من
 )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب تت�ضمن حمتويات
تتعل ��ق مبهارات الإلق ��اء مما يزيد من ق ��درة املتدربني على التحدث �أم ��ام الطالب دون
خج ��ل  ,وهذه النتيجة تتفق مع درا�س ��ة الغامدي ( )2007ب�أن املهارات الذاتية تعترب من
املهارات القيادية ال�سائدة.
5 .5ج ��اءت العبارة رقم ( )6وهى “من امله ��ارات ال�شخ�صية يف االت�صال �إ�شراك امل�ستمع يف
احلدي ��ث” باملرتب ��ة اخلام�سة م ��ن حيث موافق ��ة �أفراد عين ��ة الدرا�سة عل ��ى الإملام بها
جدا مبتو�سط ( 4.56من  )5وتف�سر هذه النتيجة ب�أن الدورات التدريبية التي يلتحق بها
الطالب كم ��ا متت الإ�شارة �إليه �سابقا تت�ضمن حمتوي ��ات تتعلق ب�أهمية �إ�شراك الطالب
واالنفت ��اح عليهم مم ��ا يزيد من قدرة املتدرب�ي�ن على �إ�شراك امل�ستم ��ع يف احلديث .كما
يت�ضح من النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة من طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام)
موافق ��ون عل ��ى �إملامهم بواحدة من مه ��ارات االت�صال تتمثل يف العب ��ارة رقم ( )3وهى»
ل ��دي �إمل ��ام كايف بكيفية كتابة التقاري ��ر الرتبوية « مبتو�سط ( 3.88م ��ن  )5وتف�سر هذه
النتيج ��ة ب�أن ال ��دورات التدريبية التي يلتح ��ق بها الطالب كما متت الإ�ش ��ارة �إليه �سابقا
تت�ضم ��ن حمتويات تتعل ��ق مبهارات كتابة التقاري ��ر مما يزيد من �إمل ��ام املتدربني بكيفية
كتابة التقارير الرتبوية.
الفروق باختالف متغري اجلن�س :

للتع ��رف على م ��ا �إذا كان هناك ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائية باخت�ل�اف متغري اجلن�س
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ا�ستخ ��دم الباحث اختب ��ار (ت  )Independent Sample T-test :ملعرف ��ة الفروق بني �إجابات
�أفراد الدرا�سة وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل.
اجلدول رقم ()13
نتائج اختبار “ت  ” Independent Sample T-test :لداللة الفروق بني متو�سطات �أفراد
الدرا�سة وفق متغري اجلن�س
م�ستوى
الداللة

املتو�سط
االنحراف قيمة ت
املحور
اجلن�س العدد احل�سابي املعياري
مدى �إملام طالب الدورات التدريبية ذكر 0.481 4.30 246
0.889 0.139(الدبلوم العام) باملهارات القيادية
�أنثي 0.457 4.32 40
ال�شخ�صية
مدى �إملام طالب الدورات التدريبية ذكر 0.414 4.34 246
0.714 0.367(الدبلوم العام) باملهارات القيادية
�أنثي 0.378 4.36 40
الرتبوية
مدى �إملام طالب الدورات التدريبية ذكر 0.453 4.54 246
(الدبلوم العام) باملهارات القيادية
**0.004 3.007�أنثي 0.371 4.74 40
الرتبوية
مدى �إملام طالب الدورات التدريبية ذكر 0.487 4.46 246
0.706(الدبلوم العام) مبهارات االت�صال �أنثي 0.321 4.51 40

0.481

** دالة عند م�ستوى  % 0.01ف�أقل
يت�ض ��ح من خالل النتائ ��ج املو�ضحة �أعاله ع ��دم وجود فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية عند
م�ست ��وى  0.05ف�أق ��ل الطالب والطالبات حول مدى الإملام (بامله ��ارات القيادية ال�شخ�صية ،
بامله ��ارات القيادية الرتبوية ،مبه ��ارات االت�صال) .بينما يت�ضح من خ�ل�ال النتائج املو�ضحة
�أع�ل�اه وج ��ود فروق ذات داللة �إح�صائي ��ة عند م�ستوى  0.01ف�أقل الط�ل�اب والطالبات حول
مدى الإملام (باملهارات القيادية الرتبوية) ل�صالح الطالبات.
جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م

51

مدى �إملام طلبة الدبلوم العام الرتبوي بجامعة �شقراء باملهارات القيادية الرتبوية

تو�صيات الدرا�سة

 العمل على كل ما يعزز من �إملام طالب الدورات التدريبية (الدبلوم العام ) باملهاراتالقيادية الرتبوية.
 البح ��ث يف العوام ��ل التي حتد من �إملام ط�ل�اب الدورات التدريبي ��ة ( الدبلوم العام )باملهارات القيادية الرتبوية وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
 تهيئة البيئة التدريبية املنا�سبة التي حت�سن من �إملام طالب الدورات التدريبية (الدبلومالعام) باملهارات القيادية الرتبوية.
 �إقام ��ة ور�ش العمل للبح ��ث يف كيفية تعزيز �إملام طالب ال ��دورات التدريبية ( الدبلومالعام ) باملهارات القيادية الرتبوية.
 �إج ��راء تقومي دوري ملدى �إملام طالب الدورات التدريبي ��ة ( الدبلوم العام ) باملهاراتالقيادية الرتبوية.
 القيام باملزيد من الدرا�سات والبحوث امل�ستقبلية حول �سبل تعزيز �إملام طالب الدوراتالتدريبية (الدبلوم العام ) باملهارات القيادية الرتبوية.
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المراجع العربية
�أبو زعرت ,منري ح�سن (1430هـ) درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية مبحافظات غزة
للمهارات القيادية و�سبل تطويرها ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,ق�سم �أ�صول
الرتبية ,كلية الرتبية ,اجلامعة الإ�سالمية ,غزة  ,فل�سطني.
التقرير ال�سنوي (1434/1433هـ) عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر – جامعة �شقراء.
احلارثي� ,سعد ( )2008درجة ممار�سة مديري مراكز الإ�شراف الرتبوي للمهارات
القيادية من وجهة نظرهم وامل�شرفني الرتبويني ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة,
جامعة م�ؤتة ,الأردن.
ح�سن عبد احلميد ,النبهاين هالل زاهر ( )2002ال�صعوبات التي تواجه الدار�سني بربنامج
الدبلوم العام يف كلية الرتبية جامعة ال�سلطان قابو�س وعالقتها بالتح�صيل
الدرا�سي ,جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ,كلية الرتبية جامعة ال�سلطان قابو�س,
املجلد  ,3العدد .4
احل�ضيـبي� ,إبراهيم عبد الرحمن ( )2007الكفاءات القيادية لدى مديري الإ�شراف
الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية ,ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,جامعة �أم
القرى ,اململكة العربية ال�سعودية.
دهي�ش ,خالد عبد اهلل و�آخرون ( )2009الإدارة والتخطيط الرتبوي .ط – 3اململكة
العربية ال�سعودية  ,مكتبة الر�شد  :الريا�ض.
ال�سلمي ,علي ( )1999املهارات القيادية والإدارية للمدير املتفوق ,دار غريب للطباعة
والن�شر ,القاهرة.
ال�سنبل ,عبد العزيز بن عبد اهلل ( )2004ر�ؤى وت�صورات حول برامج �إعداد املعلمني
يف الوطن العربي  .ورقة عمل مقدمة للم�ؤمتر الدويل حول �إعداد املعلمني ,كلية
الرتبية – جامعة ال�سلطان قابو�س ,م�سقط.
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ال�سويل ،عبد العزيز �إبراهيم (1426هـ) معايري اختيار امل�شرفني الرتبويني ,اململكة
العربية ال�سعودية ,دار ال�سويلم للن�شر والتوزيع.
�سيار ,حممد يو�سف (1428هـ) م�ستوى ممار�سة مديري ومديرات املدار�س االبتدائية
ملهارات العالقات الإن�سانية يف مملكة البحرين و�أ�ساليب تنميتها  ,جملة جامعة
البحرين للعلوم الرتبوية والنف�سية م( )1ع( ,)1البحرين.
ال�شرقي ,حممد را�شد ( )2003تقومي برنامج �إعداد معلم العلوم يف كليات املعلمني باململكة
العربية ال�سعودية  ,ر�سالة اخلليج العربي ,العدد  ,92كلية املعلمني بالريا�ض.
ال�شريحة ,حممد مطري ( )2006تقييم احلاجات الإدارية والفنية ملديري املدار�س الثانوية
يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين �أنف�سه ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,كلية
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المالحق
مت حتكيم اال�ستبانة عن طريق نخبة من الأ�ساتذة اخلرباء و املتخ�ص�صني
امللحق ()1
املحور الأول :املهارات القيادية ال�شخ�صية
م

العبارة

1

�أ�ستطيع �أن �أقوم بعملي بكفاءة عالية.

2

�أنظر �إىل الأمور مبو�ضوعية تامة دون حتيز.

3

�أتعامل مبرونة مع زمالئي يف الدرا�سة والعمل.

4

�أ�ستطيع �ضبط نف�سي حتت �ضغوط العمل.

5

�أقدر �آراء فريق العمل الذي �أعمل معه.

6

�أ�ستطيع تكوين عالقات �إيجابية مع ر�ؤ�سائي
وزمالئي بالعمل.

7

لدي القدرة على عمل البحوث العلمية.

8

لدي ثقافة عامة تتنا�سب مع دوري كقيادي
تربوي.

9

�أ�ستطيع �أن �أدير وقتي و�أجنز �أعمايل.

تقوميك للعن�صر
موافق
موافق موافق غري مت�أكد غري موافق �غري ً
إطالقا
ج ًدا

� 10أ�ستطيع �أن �أتعامل ب�إيجابية مع الطالب يف
كافة امل�ستويات التعليمية
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امللحق ()2
املحور الثاين :املهارات القيادية الرتبوية
تقوميك للعن�صر
م

العبارة

� 1أ�ستطيع �أن �أعرف �صالحياتي و�أمار�سها ب�شكل جيد.
� 2أ�ستطي ��ع �أن �أعال ��ج امل�ش ��كالت الرتبوي ��ة الت ��ي
تواجهني ب�أ�سلوب علمي.
 3لدي �إملام بلوائح ونظام التعليم العامم.

غري غري غري
موافق موافق مت�أكد موافق موافق
ً
جدا
�إطال ًقا

� 4أ�ستطيع �أن اتخذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

�أ�شجع العمل من خالل روح الفريق الواحد.
عند التخطيط �أراعي الإمكانات الب�شرية واملادية
املتوفرة.
�إن تفوي� ��ض ال�صالحي ��ات م ��ن �سم ��ات الإدارة
الرتبوية الناجحة.
التدري ��ب �أثناء اخلدم ��ة عامل مهم لرف ��ع كفاءة
العاملني باملدر�سة.
املدي ��ر الناج ��ح ه ��و الذي يحق ��ق �أه ��داف العمل
ورغبات العامملني.
يج ��ب �أخ ��ذ ر�أي الط�ل�اب يف خمتل ��ف املواق ��ف
التعليمية.
تطوير اخلطط واملناهج الدرا�سية يحقق متطلبات
�سوق العمل.
نتائج التقومي تفيد يف تطوير العملية الرتبوية.
الن�شاط املدر�سي ي�ساعد يف بناء �شخ�صية الطالب
(القيادية – العلمية – النف�سية – املهنية)
التوجي ��ه والإر�ش ��اد الطالب ��ي م�س�ؤولي ��ة جماعية
(للمدير – الوكيل – املر�شد – املعل)
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امللحق ()3
املحور الثالث :مهارات التعامل مع التقنية
تقوميك للعن�صر
م

العبارة

1

لديالقدرةعلىالتعاملمعالتقنياتاملختلفة.

2

على مدي ��ر املدر�سة ال�سعي لتطوي ��ر النظام
الإداريوالتعليميب�أحدثالتقنيات.
و�سائل التوا�صل الإلكرتونية فعالة للتوا�صل مع
العاملنيباملدر�سة.
يج ��ب تدري ��ب �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س مع
التقنياتاحلديثة.
يجب ا�ستخ ��دام التقنيات احلديثة يف و�سائل
التدري�س.
ا�ستخ ��دام التقني ��ات احلديث ��ة يف الأعم ��ال
الإدارية ي�سهل عملية اتخاذ القرار.
يج ��ب �صياغ ��ة النظ ��م الإداري ��ة والربام ��ج
الدرا�سيةلتواكباملتغرياتالتقنية.
�إن ا�ستخ ��دام و�سائل التقني ��ة يف العمل يوفر
الكثري من الوقت واجلهد.

9

العمل على �إيجاد قاعدة بيانات عن املدر�سة.

3
4
5
6
7
8

غري غري غري
موافق موافق مت�أكد موافق موافق
ً
جدا
�إطال ًقا

 11تفعيل املناهج الإلكرتونية خلدمة الطالب.
 12الإ�ش ��راف على �صيانة الأجه ��زة الإلكرتونية
وتطويرها.
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امللحق ()4
املحور الرابع  :مهارات االت�صال
تقوميك للعن�صر
م

العبارة

1

�أ�ستطيع التحدث �أمام الطالب دون خجل.

2

�أ�ستطيع التعبري عما يف نف�سي بكل �سهولة.

3

لدي �إملام كاف بكيفية كتابة التقارير الرتبوية.

4

مهارة الإن�ص ��ات تعترب و�سيلة فعال ��ة من و�سائل
احلوار.

5

يعد االت�صال ال�شخ�صي املبا�شر مع الآخرين من
�أ�سرع الو�سائل لتحقيق �أهداف العمل.

6

م ��ن امله ��ارات ال�شخ�صي ��ة يف االت�ص ��ال �إ�شراك
امل�ستمع يف احلديث.

7

تعت�ب�ر التقاري ��ر الرتبوية م ��ن الو�سائ ��ط الهامة
لنقل املعلومات �إىل الإدارة العليا.

8

عن ��د كتاب ��ة التقري ��ر يج ��ب �أن تك ��ون املعلومات
والبيانات مت�سل�سلة ومنظمة.

9

فت ��ح قنوات االت�ص ��ال املختلفة م ��ع �أولياء الأمور
ي�ساهم يف حتقيق �أهداف املدر�سة.

غري غري غري
موافق موافق مت�أكد موافق موافق
ً
جدا
�إطال ًقا
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ريا�ض رزق اهلل من�صور �أبوهوال
الأ�ستاذ امل�ساعد ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة طيبة،
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مبد�أ النق�ض يف النحو العربي

مبد�أ النق�ض يف النحو العربي
ريا�ض رزق اهلل من�صور �أبوهوال
الأ�ستاذ امل�ساعد ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة طيبة،
املدينة املنورة ،اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة
	�إن مبد�أ النق�ض يعد مبد�أ �أ�صول ًيا يف النحو العربي� ،إذ ا�ستعمله النحاة ب�شكل وا�ضح
وعل ��ى نطاق وا�س ��ع ،فهو �أداة م ��ن �أدوات النقد النح ��وي ،التي ي�ستعان بها لإ�ص ��دار الأحكام
النحوي ��ة ال�صحيحة من جهة،و�إبط ��ال الآراء و الأحكام املنحرفة �أو ال�شاذة عن �سمت الكالم
العربي الف�صيح من جهة �أخرى.
مو�ضوعا ندر توجي ��ه ال�ضوء �إليه
وت�ب�رز الأهمية الك�ب�رى لهذا البح ��ث يف كونه يتن ��اول
ً
بالتحدي ��د ،على الرغم من �أهميته الق�صوى ،ولق ��د مت يف هذا البحث تو�ضيح مفهوم النق�ض
النح ��وي بداي ��ة ،واملوا�ضع التي ا�ستعمل فيه ��ا النحاة هذا املبد�أ،وكيفي ��ة توظيفهم له يف تلك
املوا�ضع ،و قد خل�ص �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها �:أن �إعمال مفهوم النق�ض �أ�سهم يف
تقوية احلكم النحوي ،وبيان مدى وجاهته  ،كما ويعد بوابة لتمحي�ص �آراء النحاة حول بع�ض
الق�ضايا املتعلقة بالل�سان 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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املقدمـــة
احلم ��د هلل ال ��ذي جع ��ل العربي ��ة �أ�ش ��رف ل�سان،و�أن ��زل كتاب ��ه املحك ��م يف �أ�ساليبه ��ا
احل�سان،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام عل ��ى �أف�ضل الع ��رب لهجة،و�أ�صدقهم حجة،و�أق ��وم الدعاة �إىل
احل ��ق حمجة،وعلى �آله الأجماد،و�صحبه الذي ��ن فتحوا البالد،ون�شروا لغة التنزيل يف الأغوار
والأجناد،وحببوها �إىل الأعجمني حتى ا�ستقامت �أل�سنتهم على النطق بال�ضاد� ،أما بعد:
فق ��د �ش ��اء اهلل تع ��اىل �أن �أقر�أ يف كتاب �ش ��رح م�صابيح ال�سنة لزين الع ��رب((( وقد لفت
انتباه ��ي قول ��ه – �أثناء �شرحه لأحد �أحاديث امل�صطفى �صل ��ى اهلل عليه و�سلم – وهذا ي�سمى
ً
نق�ضا عند النحاة،فرحت �أبحث عن هذا اللفظ يف كتب النحاة ؛ لأ�ستبني �إىل � ِّأي �شيء ي�شري.
ومن املعلوم �أنَّ النق�ض يع ُّد من الأمور التي ُيبطل بها علة احلكم يف علم �أ�صول الفقه،وبالتايل
فهو مبد�أ يتعلق بالأحكام ال�شرعية.
وبالعودة �إىل النحو ف�إن هذا املبد�أ يدخل يف الكثري من جوانبه�،إذ نرى النحاة ي�ستعملونه
عن ��د احلديث عن الآراء النحوية�،أو عن �أ�صول ال ��كالم�،أو يف باب الإعمال و الإهمال،ويدخل
� ً
أي�ضا يف احلدود النحوية،ومن هنا جاءت �أهمية هذا البحث ؛ �إذ يعد النق�ض مبد�أ �أ�صول ًيا يف
النحو العربي،ا�ستعمله النحاة ب�شكل وا�ضح وا�سع،فهو �أداة من �أدوات النقد النحوي،بيد �أنني
ال �أعرف �أحدً ا – على حد اطالعي  -تعر�ض له بالدرا�سة.
ليبي مفهوم النق� ��ض النحوي بداية،واملوا�ضع التي ا�ستعمل
وعلي ��ه فقد جاء هذا البحث نّ
فيه ��ا النحاة ه ��ذا املبد�أ،وكيفي ��ة توظيفهم له يف تل ��ك املوا�ضع،وبنا ًء على ذل ��ك فقد ق�سمت
البح ��ث �إىل  :مقدمة،ومتهيد،و�أربعة مباحث،وخامتة،بينت يف املقدمة �أهمية املو�ضوع و�سبب
وا�صطالحا�،أما املبحث الأول فحمل عنوان
اختي ��اره،و و�ضحت يف التمهيد معنى النق�ض لغ ��ة
ً
 :نق� ��ض �أ�صول الكالم،وجاء املبحث الثاين يف احلديث ع ��ن نق�ض الآراء النحوية�،أ ّما املبحث
الثال ��ث فتكلمت في ��ه عن نق� ��ض العمل،وختمت املباح ��ث بنق�ض احل ��دود النحوية،وبينت يف
اخلامتة �أهم ما و�صلت �إليه يف هذا البحث من نتائج.
وكان منه ��ج البح ��ث و�صفي� � ًا حتليلي ًا� ،إذ قم ��ت بجمع املوا�ض ��ع التي تن ��اول فيها النحاة
((( هو الإمام علي بن عبد اهلل بن �أحمد املري  ,هو �أبو املفاخر  ,و�أبو املعايل  ,ال�شهري بزين العرب  ,عامل باحلديث واللغة والطب تويف
�سنة  758هـ انظر ترجمته يف( :حاجي خليفة( ،)380/2 :1941 ،البغدادي( ،)364/1 : 1982،الزركلي.)310/4 :2002 ،
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النق�ض،ثم قمت بتق�سيمها بح�سب الباب الذي ذكر النق�ض من �أجله،ومن خالل هذا التق�سيم
حاولت �أن �أبني �آليات ا�ستعمال النحاة لهذا املبد�أ .و�أود الإ�شارة �أخ ًريا �إىل �أ َّنني اقت�صرت على
لفظة (النق�ض) ومادتها اللغوية،دون النظر �إىل �أي مفردة �أخرى غري هذه اللفظة.
وا�صطالحا
النق�ض لغة
ً
أ�سا�سا لفهم الداللة اال�صطالحية،وللنق�ض العديد من اال�ستعماالت
تع ��د الداللة اللغوية � ً
ْ�ضَ :ن ْق� �ُ�ض البنا ِء َ
اللغوية،يق ��ول اجلوه ��ري  « :ال َنق ُ
واحل ْب ِل والعه � ِ�د .وال ُن َ
قا�ض ُة :ما ُن ِق َ�ض من
ح َبل َ
ُ
االنتكاث» (اجلوهري .)1990 ،و قال ابن منظور  « :ال َّنق ُ
ال�شعر .واال ْن ِت ُ
ْ�ض � :إِ ْف�سا ُد
قا�ض:
�ول � :أن َي َت َك َّل َم مبا
م ��ا �أَ ْب َر ْم َت م ��ن َعق ٍْد �أَو ِبناء»(اب ��ن منظ ��ور« .)1981 ،والـمــُنا َق�ض ُة يف ال َق � ِ
َيت ُ
َناق�ض َم ْعناه �أي َ :يتخا َل ُف» (الفريوز �آبادي :2005 ،ن ق �ض ).
وق ��د وردت لفظة النق� ��ض يف القر�آن الكرمي يف قول ��ه تعاىل:ﮋ َوال َت ُكو ُن ��وا َكا َّل ِتي َن َق َ�ض ْت
َغزْ َل َه ��ا ِم ��نْ َب ْع ِد ُق َّو ٍة �أَ ْن َكا ًثاﮊ (النحل )٩٢ :يقول القرطب ��ي  « :النق�ض والنكث واحد،واال�سم
ال َّن ْك ��ث وال َّنقْ�ض،واجلم ��ع الأ ْن� � َكاث .ف�شبهت ه ��ذه الآية الذي يحلف ويعاه ��د ويربم عهده ثم
ينق�ض ��ه باملر�أة تغزل غزلها وتفتله حمكما ثم حتله»(القرطبي .)171/10: 2003 ،ويقول �أبو
حي ��ان « :وال تكونوا �أي :يف نق�ض العهد بعد توكيده ب ��اهلل كاملر�أة الورهاء،تربم فتل غزلها ثم
تنق�ض ��ه نك ًثا،وهو م ��ا يحل فتله .والنكث يف اللغة احلبل �إذا انتق�ض ��ت قواه»(�أبو حيان2001 ،
 .)514/5:ونرى هنا �أنَّ هذه اال�ستعماالت ت�شري �إىل :الهدم ،و احلل ،و الإبطال.
ا�صطالح ��ا ف�إ َّنني مل �أجد – عل ��ى حد علمي – �أحدً ا ع ّرف ��ه من النحاة�،إال
�أ ّم ��ا النق� ��ض
ً
�أنَّ النق� ��ض هو حم ��ل اهتمام �أ�صول الفقه،يقول ال�سرخ�س � ّ�ي  « :النق�ض� :إبطال فعل قد �سبق
بفع ��ل ن�ش�أ،كنق�ض البنيان»(البني ��ان .)208/2: 1993 ،و يقول ال�سبكي « :النق�ض وهو عبارة
ع ��ن � :إب ��داء الو�صف الذي ادعى امل�ستدل حجة عليت ��ه يف بع�ض ال�صور،مع تخلف احلكم عنه
ال�سبك � ّ�ي يف تعريف
فيها»(ال�سبك ��ي .)84/3 : 1983 ،ولع ��ل اجلرج ��اين ا�ستن ��د �إىل ما قاله ُّ
النق� ��ض �إذ يق ��ول  « :النق� ��ض يف اللغة هو :الك�س ��ر .ويف اال�صطالح هو  :بي ��ان تخلف احلكم
املدعي ثبوته� ،أو نفيه عن دليل املعلل الدال عليه «(اجلرجاين1405 ،هـ،)315 :وهذا الكالم
يف�س ��ر التعريف ال�ساب ��ق؛�إذ �إنَّ النق�ض �إما �أن يبطل احلكم بالكل َّي ��ة�،أو �أن يق�صر احلكم عن
جميع �أفراد املحكوم عليه؛وذلك بخروج �شيء منها �،أو بدخول ما لي�س منها يف ذلك احلكم.
وق ��د جع ��ل بع�ضه ��م ه ��ذا الق�ص ��ور �إبط� �الاً للدلي ��ل « فالنق� ��ض ول ��و ب�صورة ق ��ادح يف
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الدليل»(ال�سرخ�س ��ي ،)175/1: 1993 ،ب ��ل ق ��ال بع�ضه ��م  « :ق ��ادح مطل ًق ��ا «(ال�سرخ�س ��ي،
�اوي  « :التناق�ض اختالف ق�ضيتني ب�إيج ��اب و�سلب؛بحيث يقت�ضي
.) 85/3 :1993يق ��ول املن � ّ
لذات ��ه �صدق �أحدهما وكذب الأخرى،نحو :زي ��د �إن�سان،زيد غري �إن�سان،و�أ�صله قوله :تناق�ض
الكالم ��ان�،إذا تدافعا ك�أن كل واحد ينق�ض الآخر،ويف كالم ��ه تناق�ض �إذا كان بع�ضه يقت�ضي
�اوي .) 208 : 1989 ،وعليه ف�إ َّنني �أرى �أنَّ النق�ض هو � :إبطال كالم �سابق
�إبط ��ال بع�ض»(املن � ّ
ب ��كالم الحق بدلي ��ل،ويف هذا احلد تدخل جمي ��ع �أ�شكال النق�ض يف النح ��و العربي،من نق�ض
�أ�صول الكالم �أو الآراء �أو احلدود �أو العمل.

املبحث الأول  :نق�ض �أ�صول الكالم

�إنّ املق�صود بنق�ض �أ�صول الكالم هو :نظام اللغة الذي ي�سري عليه املتكلمون يف الغالب،ولي�س
املق�صود (�أ�صول النحو ) من �سماع وقيا�س و غريهما .فهذا النظام هو « �شرط الفهم و الإفهام يف
البيئة اللغوية الواحدة،و �إذا �أخ ّل املتكلم بهذا النظام،حكم ال�سامع على كالمه بالغرابة وال�شذوذ
والغمو�ض.ويرتب ��ط هذا النظ ��ام بعقول �أ�صحاب اللغة وتفكريهم �إىل ح ��د كبري .ولكنه النظام
اخلا�ص الذي يختلف من لغة �إىل �أخرى،ويت�صف يف كل بيئة بخ�صائ�ص معينة ،جتعل لكل لغة
ا�ستقاللها،ومتيزه ��ا من غريها»(�إبراهي ��م .)178 :1987 ،لقد �أ�شار ابن جني �إىل �أنَّ العرب
منهجا لغو ًيا مطردًا للو�صول �إىل تلك املعاين،حيث
كانوا يهتمون باملعاين املرادة ،و�أنهم اتخذوا ً
يقول»:اعلم �أن هذا مو�ضع يف تثبيته ومتكينه منفعة ظاهرة ،وللنف�س به ُم�سْ كة ِوع ْ�صمة؛لأن فيه
ت�صحيح ما ن ّدعيه على العرب من �أ ّنها �أرادت كذا لكذا،وفعلت كذا لكذا،وهو �أحزم لها،و�أجمل
به ��ا،و� ّ
أدل على احلكمة املن�سوبة �إليها من �أن تكون ت ّكلف ��ت ما تك ّلفته من ا�ستمرارها على َو ِتري ٍة
وتالحظه .ولي�س يج ��وز �أن يكون ذلك ك ّل ��ه يف كل لغة
منهج ��ا واحدًا،تراعي ��ه ِ
واحدة،وتق ِّريه ��ا ً
لهم،وعند ك ّل قوم منهم حتى ال يختلف وال ينتق�ض وال يتهاجر،على كرثتهم و�سعة بالدهم،وطول
عه ��د زمان هذه اللغ ��ة لهم،وت�ص ّرفها على �أل�سنته ��م اتّفا ًقا،وقع حتى مل يختل ��ف فيه اثنان،وال
تنازع ��ه فريق ��ان�،إ ّال وهم له مريدون،و ِب�سياقه عل ��ى �أو�ضاعهم ف ِيه َم ْع ِن ُّي ��ون�،أال ترى �إىل ّاطراد
رفع الفاعل ون�صب املفعول « (ابن جن ��ي .)238-237/1: 1990 ،يقت�ضي نظام اللغة العربية
مرفوع ��ا،و�أن يكون للفعل املتع ��دي مفعولاً ،و�أن ي�ؤتى بالعط ��ف للت�شريك من
�أن يك ��ون الفاعل
ً
جهة،وللمغايرة من جهة �أخرى ،ولهذا ف�إننا جند النحاة -يف بع�ض الأحيان -ي�صفون تركي ًبا
ما ب�أنه ينق�ض �أ�صلاً من الأ�صول الكالمية� ،أو قاعدة نحوية،ومن تلك املوا�ضع:
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� اً
أول  :تقدم املرفوع على رافعه
تق ��وم نظرية النحو العرب ��ي على العمل النحوي،وه ��ذا العمل يظهر بت�أث�ي�ر العامل على
املعمولَ ،ف ُعل ��م �أن املرفوع ال يك ��ون كذلك �إال �إذا �سبق برافع�،إال �أنَّ ثمة خال ًفا بني النحويني يف
راف ��ع املبتد�أ ورافع اخلرب ؛ فذه ��ب الكوفيون(((�إىل �أن املبتد�أ يرفع اخلرب واخلرب يرفع املبتد�أ
؛ ف ��كل منهم ��ا عام� � ٌل يف الآخر .وذه ��ب الفريق الآخر وه ��م الب�صري ��ون �إىل �أن املبتد�أ يرتفع
باالبت ��داء((( ،واختلف ��وا يف رافع اخلرب فمنهم من قال � :إنه يرتف ��ع باالبتداء وحده(((،ومنهـم
من قال � :إنه يرتفع باالبتداء واملبتد�أ م ًعا((( ،ومنهم من قال � :إنه يرتفع باملبتد�أ(((.
وي�ؤك ��د اب ��ن جني هذا الأ�صل فيق ��ول  « :وبعد فلي�س يف الدنيا مرف ��وع يجوز تقدميه على
رافعه .ف�أما خرب املبتد�أ فلم يتقدم عندنا على رافعه؛لأن رافعه لي�س املبتد�أ وحده�،إمنا الرافع
ل ��ه (املبتد�أ واالبت ��داء) جميعا،فلم يتقدم اخل�ب�ر عليهما م ًعا،و�إمنا تقدم عل ��ى �أحدهما وهو
املبتد�أ،فه ��ذا (ال ينتق�ض)،لكنه على قول �أبى احل�سن مرفوع باملبتد�أ وحده،ولو كان كذلك مل
يج ��ز تقدمي ��ه على املبتد�أ»(�أبى احل�سن .)385/2: 1990 ،لقد ب�َّيا نَّ ابن جني �أن الر�أي الذي
مرفوعا باملبتد�أ وحده ينق� ��ض بالأ�صل العام للغة؛لأنّ تق ��دم اخلرب على املبتد�أ
يجع ��ل اخل�ب�ر
ً
هو تقدم املرفوع على الرافع،وهذا غ�ي�ر جائز،وعليه فالر�أيان الآخران ي�سمحان�،أو بالأحرى
ي�سوغان حرية التقدمي والت�أخري يف اجلملة اال�سمية�،إذ هما يتوافقان مع الأ�صل اللغوي.
ثان ًيا  :عدم جواز الإ�ضمار قبل الذكر
حت ��دث ابن جني يف باب(يف االمتناع من تركيب ما يخ ��رج عن ال�سماع) عن عدم جواز
خمالف ��ة �أ�صل م ��ن �أ�صول اللغة�،إال بوجود م�س ��وغ وا�ضح ي�شري �إىل م ��ا �أراده املتكلم،ويف ذلك
((( ينظر هذا الر�أي :ابن الأنباري ،الإناف يف م�سائل اخلالف ،م( ، 57 – 44 /1 )5و العكربي ،التبيني عن مذاهب النحويني
الربيني و الكوفيني،م ( 27و  ،136-126 ) 28و اليمني ،ابن فالح املغني يف النحو. 252 /2 ،
((( وهو مذهب �سيبويه ،الكتاب ،127/2:و املربد ،املقت�ضب ،126/4 ،وجمهور الربيني ،انظر  :ابن الأنباري ،الإناف ،م( ،) 5
و �أ�سرار العربية ،79 ،و ابن يعي�ش� ،شرح املفل  ،84/ 1،و الر�ضي� ،شرح الكافية ،63/1 ،و ابن عقيل ،امل�ساعد على ت�سهيل
الفوائد .87/1،
((( وهو مذهب �سيبويه ،الكتاب،127/2:و اختار اجلزويل �أن االبتداء عامل يف املبتد�أ و اخلرب ،املقدمة اجلزولية.93 ،
((( و هو �أحد قويل املربد ،املقت�ضب ،126/4،و ابن ال�سراج ،الأول يف النحو ،58/1 ،و ُنقل عن �أبي علي الفار�سي ،الإي�ضاح
الع�ضدي. 29 ،
((( و هو �أحد قويل املربد ،املقت�ضب ،12/4 ،و به قال الكوفيون.
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رجل مررت ب ��ه مل يجز؛لأنك ت�صري �إىل
يق ��ول  « :ل ��و قيل ل ��ك � :أ�ضْ مر رجلاً من قول ��ك  :رب ٍ
�أن تق ��ول  :ر ّب ��ه م ��ررت به،ف ُت ْعمِ ل ُر ّب يف املعرفة .ف�أم ��ا قولهم  :ر َّبه رجال ور َّبه ��ا امر�أة ف�إمنا
كر،وحمتاجا �إىل
ج ��از ذلك مل�ضارعة هذا امل�ضمر للنك ��رة�،إذ كان �إ�ضما ًرا على غري تق� � ّدم ِذ
ً
التف�سري،فجرى تف�سريه جمرى الو�صف له،فل َّما كان امل�ضمر ال يو�صف،وحلق هذا امل�ضمر من
التف�س�ي�ر م ��ا ي�ضارع الو�صف،خرج بذلك عن حكم ال�ضمري .وه ��ذا وا�ضح .نعم ولو قلت  :ربه
مررت ب ��ه لو�صفت امل�ضمر،وامل�ضمر ال يو�صف،و�أي�ضا ف�إنك كن ��ت ت�صفه باجلملة،وهي نكرة
الكالم،وانتقا�ض
،واملعرف ��ة ال تو�ص ��ف بالنكرة�،أفال ترى �إىل ما كان يحدث هن ��اك من خبال
ِ
املحجة ،فمتى كان الت�ص ّرف يف املو�ضع ينق�ض عليك �أ�صلاً �،أو يخالف
الأو�ض ��اع .فال ��زم هذه ّ
ي�س ��ا ف�أل ِغه،وال ت َُط� � ْر بجنابه فالأمث ��ال وا�سعة»(ابن جن ��ي.)21/2: 1990 ،
ب ��ك
ً
م�سموعا م ِق ً
ي�ؤك ��د املث ��ال ال�ساب ��ق �أن اللغة ال تب ��د�أ �إال باملقدمات املعلوم ��ة (املعرفة )،ولي�س ��ت �أي معرفة
ب ��ل املعرفة املعلومة لدى ال�سامع،وعلي ��ه فال يجوز البدء بال�ضمري؛لأنه يحت ��اج مرج ًعا �ساب ًقا
يبين ��ه ويف�س ��ره�،إذ من املعلوم �أن ال�ضم�ي�ر يعد من اخت�صارات اللغ ��ة،وال يكون ذلك �إال بذكر
املــُخت ََ�ص ��ر �أولاً  .لق ��د ب�ي�ن ابن جن ��ي �أن (رجلاً ) يف قولن ��ا  :ر َّبه رجلاً تركي ��ب ال ي�سري وفق
قواعد العربية،و�إمنا جاز ذلك؛لأن (رجلاً ) ف�سرت هذا ال�ضمري،لكنها جاءت بعده،وال يجوز
�أن تك ��ون �صفة له،لفقدانها �شرط الو�صف،لكنها �أ�شبه ��ت الو�صف،كما �أنَّ ال�ضمري مل يعد يف
بابه،بل �أخذ حك ًما �آخر،ولكنني �أقول � :إن هذا الرتكيب الكالمي ال يكون مقبولاً �إال �إذا ارتبط
ب�سياق مقامي،يجعل املرجع اال�سم املوجود يف الذهن،وذلك ك�أن ترى تل ًفا �أو خرا ًبا يف متاعك
و�أنت غائب عنه،فتقول  :ر َّبه كل ًبا �أو ف�أ ًرا� .إنَّ املتكلم يجب �أن يتبع �سنن اللغة،وينح�صر ت�صرفه
فيها مبا ال يناق�ض الأ�صول،وال امل�سموع،ف�إن كان الت�صرف خمال ًفا لذلك فرتكه واجب.
ثال ًثا  :العطف يف ال�صفات
وه ��ذا الب ��اب م ��ن املوا�ضيع التي تناوله ��ا العلماء يف حدي ��ث نق�ض الأ�ص ��ول �إذ « �إن
اجلمل ��ة �إذا كان ��ت يف معنى ال�صف ��ة ال تعطف؛فال�صف ��ة احلقيقي ��ة �أوىل بذلك؛لأنها متحدة
باملو�صوف،والعط ��ف يقت�ض ��ي املغايرة،ولهذا ج ��اءت �صفات اهلل تعاىل غ�ي�ر معطوفة غال ًبا،
الر ِح ِ
يمﮊ (الفاحتة .)3:لأنها �صفات �أزلية �أبدية،وافقت الذات يف
ﮋالر ْح َم ِن َّ
كقوله تعاىلَّ :
ﮋهو األو ُل و ِ
اآلخر وال َّظ ِ
اه ُر َوا ْل َباطِ ُنﮊ
ُ َ
القدم ولي�ست مغايرة،وجاء يف القر�آن العظيم َ َّ َ ُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َشديد ا ْلع َق ِ
ْب َو َقابِ ِل الت َّْو ِ
الذن ِ
(احلديد ) ٣ :وقوله تعاىل :ﮋ َغافِ ِر َّ
اب ذي ال َّط ْو ِل اَل
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إِ َل�� َه إِ اَّل ُه َو ﮊ (غاف ��ر )٣ :بعطف (قابل التوب ) دون غريها .ولهذا كله جوز جماعة عطف
ال�صفات بالواو مطلقا،وحمل عليه من يقول �إن ال�صالة الو�سطى �صالة الع�صر((( .فقالوا:هو
م ��ن ب ��اب عطف ال�صف ��ات،وال �شك �أن جتوي ��ز هذا عل ��ى الإطالق ينق� ��ض قاعدتني كبريتني
�إحداهم ��ا � :أن ال�صف ��ة واملو�ص ��وف كال�ش ��يء الواحد،والثاني ��ة � :أن العطف يقت�ض ��ي املغايرة
«(الكيلكل ��دي� .)141 -140 : 1990 ،إنَّ ال�صف ��ة مل ��ا كانت من املو�ص ��وف كال�شيء الواحد مل
حتت ��ج �إىل العطف،وهذا بخالف العطف الذي يدل على مغايرة املعطوف للمعطوف عليه،بيد
�أن الن�صو�ص ال�سابقة خرجت عن هذه القاعدة العامة (لأ�صل اللغوي ) ،وهي ن�صو�ص �صريحة
ُ
املف�سرين،و�ش ّراح احلديث يف تف�سري هذه الن�صو�ص
�صحيحة،ولذل ��ك فقد ذهب العلماء من
مذه ًبا دالل ًيا ِ�صر ًفا�،أو دالل ًيا مذهب ًيا،وذلك بح�سب ما ينتمون �إليه من تيار عقدي،وتدل هذه
التف�سريات داللة وا�ضحة على الوعي التام بالأ�صل اللغوي،ولذلك جاءت� .أ ّما الآراء اللغوية يف
هذه امل�س�ألة فقد تنوعت،ومنها ما ذكره النووي بقوله  « :وا�ستدل به -يق�صد احلديث  -بع�ض
�أ�صحابن ��ا عل ��ى �أن الو�سطى لي�ست الع�ص ��ر؛لأن العطف يقت�ضي املغاي ��رة (النووي1392 ،هـ:
 .)130/5ور�أى اب ��ن دقي ��ق العي ��د» احتمال اللف ��ظ للت�أويل،و�أن يكون ذل ��ك كالعطف يف قول
وابن ال ُه َمام َو َل ْي ِث ال َك ِتي َب� � ِة يف الـ ُمزْ َد َح ِم((( فقد وجد العطف
ال�شاع ��ر� :إىل الـ َم ِل � ِ�ك ال َق ْر ِم ((( ِ
(((
ههن ��ا مع احت ��اد ال�شخ�ص،وعطف ال�صف ��ات بع�ضها على بع�ض موج ��ود يف كالم العرب».
وتن ��اول املف�سرون ه ��ذه امل�س�ألة لورودها يف القر�آن،ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﮋفِ ِ
يه َما َفاكِ َه ٌة
َخ ٌل َو ُر َّم ٌ
َون ْ
انﮊ (الرحمن،)٦٨ :وفيها يقول القرطبي  « :لي�س الرمان والنخل من الفاكهة؛لأن
ال�شيء ال يعطف على نف�سه�،إمنا يعطف على غريه،وهذا ظاهر الكالم .وقال اجلمهور  :هما من
الفاكهة،و�إمن ��ا �أعاد ذكر النخل والرمان لف�ضلهما،وح�سن موقعهما على الفاكهة»(القرطبي،
.)185/17 : 2003وق ��ال بع�ضهم  « :هو من باب ِذ ْكر اخلا�ص بعد العام؛تف�صي ًال له ،كقو ِله :
((( ذكر هنا احلديث الذي روي عن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ونه َ :ح َّد َث َنا َي ْح َيى ْبنُ َي ْح َيى التَّمِ يمِ ُّى َق َال َق َر�أْتُ َع َلى َما ِل ٍك
َعنْ َزيْدِ ْب ِن �أَ�سْ َل َم َع ِن ا ْل َق ْع َقا ِع ْب ِن َح ِك ٍيم َعنْ َ�أ ِبى ُيو ُن َ�س َموْلىَ َعا ِئ َ�ش َة َ�أ َّن ُه َق َال �أَ َم َر ْت ِنى َعا ِئ َ�ش ُة �أَنْ �أَ ْكت َُب َل َها محُ َ ًفا َو َقا َل ْت ِ�إ َذا َب َل ْغتَ
(حا ِف ُظوا َع َلى ال َل َو ِات َوال َال ِة ا ْل ُو�سْ َطى) َف َل َّما َب َل ْغ ُت َها � َآذ ْن ُت َها َف�أَ ْم َل ْت َع َل َّى َحا ِف ُظوا َع َلى ال َل َو ِات َوال َال ِة ا ْل ُو�سْ َطى
هَ ذِ ِه الآ َي َة َف� ِآذ ِّنى َ
للهَّ
َو َال ِة ا ْل َع ِرَ .و ُقو ُموا للِهَّ ِ َقا ِن ِتنيََ .قا َل ْت َعا ِئ َ�ش ُة َ�سمِ ْع ُت َها ِمنْ َر ُ�س ِول ا ِ -ىل اهلل عليه و�سلم .-و هو يف  :حيح م�سلم برقم () 1459
 ،112/2وم�سند الإمام �أحمد.73/6 ،
((( ال َق ْرم من الرجال :ال�سيد العظيم ،الل�سان ( قرم ) .
((( البيت من املتقارب ،وهو بال ن�سبة يف  :الأنباري ،الإناف ،469/2 ،والر�ضي� ،شرح الكافية ،265/1 ،والبغدادي ،اخلزانة. 105/5 ،
((( الق�شريي ،ابن دقيق العيد� ،إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام.99/1 ،
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مبد�أ النق�ض يف النحو العربي

ِ ِِ
ﮋو ِج ْب ِر َيل َومِي َك َالﮊ (البقرة ( ») 98 :ال�سمني احللبي ،د.ت: .
َ
ﮋو َم اَلئ َكتهﮊ ثم قالَ :
� .)436/6إنّ وجود هذه الن�صو�ص ال يبيح لنا �أن ننق�ض �أ�صلاً ي�شري �إىل الكثري الغالب،ولهذا
يق ��ول احلري ��ري  « :واعرتا�ض ال�شاذ ال ينق�ض مباين الأ�صول»(احلريري .)184 : 1998 ،وال
ن�ست ��دل بهذا القول على �أن هذه الن�صو�ص �شاذة مبعنى عدم �صحتها،بل بقلتها �أمام الأ�صيل
الكثري املطرد((( املت�سق مع قاعدة ال�صفة،وقاعدة العطف.

راب ًعا  :تق�سيم ال�ضمائر
ذك ��ر العلم ��اء تق�سيمات ال�ضمائ ��ر من حيث التكل ��م واخلطاب والغيبة،وغ�ي�ر ذلك ،وكذا
�أق�سام ��ه من حيث كونه يف حمل رفع �أو ن�ص ��ب �أو جر ،ثم بينوا �أن بع�ض ال�ضمائر ال تكون �إال يف
حمل رفع �أو ن�صب،وبع�ضها يقع يف غري مو�ضع كالكاف�،إىل غري ذلك .لكن بع�ض اال�ستعماالت
اللغوية تخالف مبد�أ التخ�صي�ص هذا�،إذ ورد يف حا�شية ال�صبان كالم حول هذا الأمر،ون�صه « :
ينبغي تقييد ما ذكره امل�صنف بكونه على وجه الكرثة ،والأ�صالة،واالطراد؛ حتى ال ينتق�ض بنحو:
�أن ��ا ك�أنت؛ ف�إنه قليل،وال مبا �أكد به املن�ص ��وب �أو املجرور .؛ف�إنه بطريق النيابة وال بنحو :يا �أنت
؛لأنه يف حمل ن�صب،ف�إن ذلك �شاذ ال مطرد»(ال�صبان� .)250/1 :2003 ،إنَّ ال�صيغ اال�ستعمالية
ال�سابق ��ة تدل على خروج بع�ض ال�ضمائر ع ��ن �أ�صل و�ضعها،فال�ضمري (�أنت ) للرفع،لكن بع�ض
اال�ستعماالت جعلته من�صو ًبا �أو جمرو ًرا،وتربير هذا الأمر كان بقلة الوقوع� ،أو كونه لي�س �أ�صيلاً
يف ا�ستعمال ��ه يف تلك املوا�ضع ب�أن كان بالنياب ��ة �أو يف حمل،ولعل الكالم ال�سابق ت�أكيد ملا ورد يف
م�س�ألة عطف ال�صفات ،ب�أنَّ القليل �أو ال�شاذ ال ينق�ض الأ�صول املطردة التي �سار عليها ال�ضمري.
خام�سا  :داللة ال�شرط على املا�ضي
ً
قال ابن ال�سراج « :قال �أبو العبا�س رحمه اهلل  :مما ي�س�أل عنه يف هذا الباب قولك � :إنْ
اليوم،فقد �صار ما بعد (�إنْ ) يقع يف معنى املا�ضي،فيقال لل�سائل
كن � َ�ت زرتني �أَم� � ِ�س �أكرمت َُك َ
عن هذا  :لي�س هذا من قبل (�إن ) ولكن لقوة كانَ ،و�أنها �أ�صل الأفعال،وعبارتها جا َز �أن تقلب
ف�سوف � َ
َ
أكافيك،ف�ل�ا يكون ذلك �إال ما�ضي ًا ،كقول اهلل عز و
(�إنْ ) فتق ��ول � :إنْ كن � َ�ت �أعطيتني
جل  :ﮋإِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ َعلِ ْم َت ُهﮊ (املائدة )١١٦ :والدليل على �أنه كما قلت،و�إن هذا لقوة
(كانَ ) �أنه لي�س �شي ٌء من الأفعال يقع بعد (�إنْ ) غري (كانَ ) �إال ومعناه اال�ستقبال،ال تقول :
اليوم .قال �أبو بكر  :وهذا الذي قاله �أبو العبا�س -رحمه اهلل -ل�ست
�إن جئتن ��ي � ِ
أم�س �أكرمت َُك َ
((( ورد يف حا�شية البان �أن القليل ال ينق�ض الأول ،انظر .250/1 :
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الفعل امل�ستقبل؛لأن اجلزاء ال يكون �إال بامل�ستقبل،وهذا
�أقوله ،وال يجوز �أن تكون (�إن ) تخلو من ِ
أم�س �أكرمتُك
ال ��ذي قال عندي نق�ض لأ�صول الكالم ،فالت�أويل عندي لقول ��ه � :إنْ َ
كنت زرتني � ِ
فدلت
الي ��و�:إنْ تكن َ
اليومْ ،
كنت ممن زارين �أم� � ِ�س �أكرمت َُك اليوم،و�إن كنت زرتني �أم�س زر ُت َك َ
(كنت ) على (تكن )،وكذلك قوله عز و جل �ِ ( :إنْ ُك ْنتُ ُق ْل ُت ُه َف َق ْد َع ِل ْم َتهُ) �أي � :إنْ �أكنْ كنت�،أو
الكالم .ور�أيت يف كتاب �أبي العبا�س بخط ِه،موقع ًا عند اجلواب
�إنْ �أق ��ل كن ��ت قلته �أو �أقر بهذا
ِ
يف ه ��ذه امل�س�ألة ينظ ُر في ��ه ،و�أح�سبه ترك هذا القول» (�أبي العبا� ��س)191-190/2 :1988 ،
وانظ ��ر ( :اب ��ن ه�ش ��ام� .)369 :1985 ،إن الأ�ص ��ل يف ال�شرط �أن يكون م�ستقب�ًلناً ؛ لأنَّ الق�صد
حينئذ ال فائدة يف تعليق وجود
تعلي ��ق اجلواب عليه،وتعليق ال�شيء ال يكون على �شيء م�ضى؛لأنه ٍ
اجلواب عليه،و�إمنا يكون التعليق فيما ي�أتي من الزمان ((( هذا هو املبد�أ العام �أو الأ�صل يف م�س�ألة
ال�شرط،ويف الن�ص ال�سابق يرى املربد حتول الن�ص من داللة امل�ستقبل �إىل داللة املا�ضي،ويف هذا
خرق للأ�صل اال�ستعمايل،فال بد �أن يحمل �أ�سلوب ال�شرط داللة امل�ستقبل،ولهذا قال ابن ال�سراج
الفعل امل�ستقبل؛لأن اجلزاء ال يكون �إال بامل�ستقبل،و �إ�شارته
 :وال يج ��وز �أن تك ��ون (�إن ْ) تخلو من ِ
يف نهاية الن�ص تدل على �أنّ هذه امل�س�ألة حمل نظر عند �صاحب الر�أي ،وتدل داللة وا�ضحة على
وجود املقارنة بني �أ�صل الكالم،و هذا الر�أي،ولذا كان حمل نظر.
ظن على مفعول واحد
�ساد�سا:ق�صر َّ
ً
ال�سراج  « :ويجوز يف ق ��ول الكوفيني  :ظن زيد قائ ًما �أب ��وه على معنى� :أن يقوم
ق ��ال اب ��ن َّ
�أب ��وه،وال يجيز هذا الب�صريون ؛ لأنه نق�ض لباب (ظ ��ن ) وما عليه �أ�صول الكالم،و�إمنا يجيز
هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره،وين�شدون :
وجعائ ُله ((( تناول عدد من العلماء م�س�ألة
�أظنُّ ابنَ ُطر ُث ٍ
وث ُعتيب ُة َذ ِاهب ًا ب َعا ِد َّيتي تكذا ُب ُه َ
نق� ��ض هذا الأ�صل،فقد ذكرها الفراء،وو�صفها بال�شذوذ،وك ��ذا الطربي يف تف�سريه (الفراء،
، )29/14 :2000وبينه ��ا العك�ب�ري بقول ��ه  « :قول ��ك ظ ��نّ زي ٌد قائ ًم ��ا �أبوه فـ (زي� � ٌد ) فاعل،
و(قائ ًما ) مفعول،و(�أبوه ) فاعل القيام،وهذا ال يجوز عندنا ؛�إذ لي�س يف الكالم �سوى مفعول
واحتجوا بقول ال�شاعر – البيت  -وهذا �شا ٌّذ ال يع ّرج عليه.
واحد،و�أجازه الكوف ُّيون،
ُّ
((( انظر  :حا�شية الإناف يف م�سائل اخلالف.634-632/2 ،
((( الأول يف النحو ،187-186/1 ،والبيت لذي الرمة ،من ( الطويل )،و روايته يف الديوان :
وث َع َت ْي َب ُة َذ ِاه ٌب ِ ...ب َعا ِد َّي ِتي َت ْك َذا ُب ُه َو َج َعا ِئ ُل ْه
َل َع َّل ا ْبنَ ُط ْر ُث ٍ
و العادية  :البئر القدمية و اجلعائل  :الر�شوة ،انظر . 212 :
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�ساب ًعا :الإ�ضافة للمعرف
تع ��د الإ�ضاف ��ة يف اللغ ��ة العربي ��ة و�سيلة لإخ ��راج الأ�سماء م ��ن دائرة النك ��رة �إىل دائرة
تخ�صي�صا،وال يجوز يف الع ��رف اللغوي تعريف
املعرفة،فبالإ�ضاف ��ة يكت�س ��ب اال�سم تعري ًف ��ا و
ً
قوم ��ا يجي ��زون ذلك،وقد نقل ابن ال�سراج ذلك فق ��ال  « :ومن قولهم  :خا�صة
املع ��رف�،إال �أن ً
الع�ش ��رون الدرهم،واخلم�سة الدراهم،واملائ ��ة الدرهم،وال يجو ُّز ه ��ذا الب�صريون؛لأنه نق�ض
لأ�ص ��ول ا ِلإ�ضافة والب�صريون يقولون  :خم�س ُة الدراهم،ومائة الدرهم،فيدخلون الألف والالم
يف الثاين،ويكون الأول معرف ًا به على �سبيل الإِ�ضافة (ابن ال�سراج .)14/2 :1988 ،وقد ذكر
امل�ب�رد هذا امل�س�ألة م ��ن قبل،وبينَّ بطالن هذا املذهب فقال  « :وه ��ذا كله خط�أ فاح�ش و مما
يبطل هذا القول �أن الرواية عن العرب الف�صحاء خالفه .فرواي ٌة برواية .والقيا�س حاك ٌم بعد
�أنه ال ي�ضاف ما فيه الألف والالم من غري الأ�سماء امل�شتقة من الأفعال .و قد اجتمع النحويون
عل ��ى �أن ه ��ذا ال يجوز،و�إجماعه ��م حج� � ٌة على من خالفه منه ��م؛ لأن امل�ضاف �إمن ��ا يعرفه ما
ي�ض ��اف �إليه،في�ستحيل هذه الثالثة الأثواب،كما ي�ستحيل هذا ال�صاحب الأثواب .وهذا حمال
يف كل وجه،و�أما قوله :الع�شرون الدرهم في�ستحيل من وجه ثالث،وهو �أن العدد قد �أحكم،وبني
بقول ��ك :ع�ش ��رون .ف�إمنا يحتاج �إىل �أن يعلم النوع،ف�إمنا درهم وم ��ا �أ�شبهه للنوع .فف�ساد هذا
قيا�سا وا�ستعمالاً ،بل
ب�ي�نٌ جدً ا (املربد .)173/2: 1963 ،وي�ؤكد الر�ضي �ضعف ه ��ذا املذهب ً
وف َّند قول من جعل لهذا الكالم وج ًها،فقال  »:قيل :وجهه -على �ضعفه� -أن امل�ضاف من حيث
املعنى هو امل�ضاف �إليه،وامل�ض ��اف هو املق�صود بالن�سبة،و�إمنا جئ بامل�ضاف �إليه لغر�ض بيان
�أن امل�ضاف من �أي جن�س هو،فعرف املق�صود بالن�سبة،تعري ًفا من حيث ذاته،ال تعري ًفا م�ستعا ًرا
م ��ن غريه،ث ��م �أ�ضيف بعد التعريف،لغر� ��ض تبيني �أن هذا املعرف من �أي ن ��وع هو،ك�أنك كنت
ذك ��رت �أولاً �أن عن ��دك ثالثة،مثال ومل تذكر من �أي نوع هي،ثم رجعت �إىل ذكرها فقلت :بعت
الثالثة�،أي تلك الثالثة ثم بينت نوعها فقلت :الثالثة الأثواب،وهذا هو الوجه ملن قال :الثالثة
�أث ��واب،و�إن كان �أقبح من الأول؛ لإ�ضافة املعرف ��ة �إىل النكرة،وال نظري له،ال يف املعنوية،وال يف
اللفظية،ك�أنه ��م ملا عرفوا الأول ا�ستغنوا عن تعريف الثاين،لأنه هو ،ولأن الإ�ضافة لبيان نوعه
ال للتعريف(اال�سرتب ��اذي .)216/2 : 2000 ،وعليه نرى هذا الرف�ض ال�شديد من العلماء لأي
ر�أي � ،أو �شاهد ينق�ض �أ�صلاً من �أ�صول اللغة ؛ لأنَّ هذا الأمر يطيح ب�أركان اللغة  ،فيغدو الأمر
هوى  ،بحيث يتكلم كل فرد على �أي �صورة �شاء.
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املبحث الثاين  :نق�ض العمل

ترد يف كتب النحاة كلمة (النق�ض ) للإ�شارة �إىل �إبطال عمل �أداة معينة ؛ وذلك بدخول
�أداة �أخ ��رى عل ��ى ما دخلت عليه الأداة الأوىل من كالم،و بالتايل �إبطال احلكم الذي كان قبل
دخول تلك الأداة ،و يف النحو العربي العديد من املوا�ضع التي تتناول نق�ض العمل،من مثل :
� اً
أول :النق�ض يف احلروف امل�ش َّبهة بـ(لي�س )
تع ��د احل ��روف امل�ش َّبهة بـ(لي� ��س ) من �أ�شهر تل ��ك الأدوات التي تتكرر كلم ��ة (النق�ض )
معها،وه ��ي (ما،وال،والتَ ،و�إنْ )،وق ��د علل النحاة عملها عمل الفع ��ل الناق�ص (لي�س )؛لأنها
ت�شبهه يف نفي احلال،فعند قولنا  :لي�س حمم ٌد قائ ًما،وما حمم ٌد قائ ًما،ف�إننا ننفي قيام حممد
يف احلال،ومل ننف قيامه يف املا�ضي �أو امل�ستقبل .انظر ( :ابن جني )91: 1988 ،و(املرادي،
) 323 :1992و(ال�صب ��ان .)247/1 :2003 ،و للعرب يف (ما) النافية �إذا دخلت على اجلمل
اال�سمي ��ة وجهان �:إعمالها ؛ فريفعون اال�سم بعدها وين�صبون اخلرب((( ،وحكى الك�سائي � :إنها
لغة �أهل تهامة(�أبو حيان،)255/4 : 1997 ،وقال الفراء  « :ال يكاد �أهل احلجاز ينطقون بـ(�إال)
بالباء ,فلما حذفوها �أحلُّوا �أن يكون لها �أثر فيما خرجت منه ,فن�صبوا على ذلك؛ �أال ترى �أن
(:ما هُ ��نَّ �أُ َّم َها ِت ِه ْم) (املجادلة)42/2()2:
كل م ��ا يف القر�آن �أتي بالباء �إال هذا وقوله تعاىل َ
،وق ��ال املالقي « :مذهب �أه ��ل احلجاز،وجند �أن يجروها جمرى» لي� ��س» (،)2003:377وقال
ابن ه�شام �“ :أعملها احلجازيون،والتهاميون،والنجديون” ( .)1985:399ووافق هذا الوجه
كالم اهلل ،يف قول ��ه :ﮋو ُق ْل��ن ح َ ِ ِ
��راﮊ (يو�س ��ف )31:وقوله :ﮋ َما ُه َّن
َ َ َ
اش ل َّله َما َه َذا َب َش ً
ُأ َّم َهاتِ ِه ْمﮊ(املجادلة ،)2:وذكر �أبو حيان عن بع�ض النحويني �أنه مل ي�أت الن�صب يف كالمهم
من ال�شعر� ،إال يف بيت واحد (�أبو حيان )1197/3 :1998 ،وذلك يف قوله:
َ (((
�أب َنــــــا�ؤهَـــــا ُم َت َك ِّنفـــــــون �آباهـــــــ ُ ُم َح ِن ُقوا ال�صدو ِر وماهُ ُم �أوالدَها
�أم ��ا الوجه الث ��اين ف�إهمالها،وهي �أن جتري جمرى (هل) �أو(م ��ا) ،ذكر ذلك �سيبويه ,
ف�ل�ا تعمل يف �ش ��يء  ,وهو القيا�س ,وعزاه ��ا �سيبويه لتميم (�سيبوي ��ه،)57/1: 1988 ،وحكى
الك�سائ ��ي والنحا�س �أنها لغة لأهل تهامة وجند(�سيبويه)57/1 :1988 ،و(النحا�س1409 ،هـ:
 ) 328/2و(�أب ��و حي ��ان .)258-257/4 :1998 ،وذكر الفراء �أنها لغ ��ة �أهل جند  ,ور�أى �أنها
((( ذكرت هذه اللغة يف كثري من كتب النحو � ( .سيبويه ,)57/1 :1988 ،واملربد ,املقت�ضب  , 188/4وابن مالك� ,شرح الت�سهيل .369/1
((( البيت من الطويل ,وهو دون عزو لأحد يف احلما�سة الربية  ,86و�شرح ابن عقيل.279/1
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�أق ��وى الوجهني يف العربية( .)42/2ومن املعلوم �أنَّ النحاة ذكروا عددًا من ال�شروط لإعمال
(م ��ا )عمل (لي�س )،وهي� :أن يت�أخر اخلرب  ,ف� ��إن تقدم وجب الرفع،و�أال تقرتن (ما) بـ(�إنْ )
الزائ ��دة،و بق ��اء النفي  ,و�أال ينتق�ض،و �أن يت�أخر معمول خربها  ,ف�إذا تقدم فال عمل لها،و�أن
ال ت�ؤك ��د (م ��ا) بـ(ما)،و �أن ال يبدل من خربها مبوجب،وقد اختل ��ف العلماء حول اعتبار هذه
ال�ش ��روط�( .سيبويه)59/1: 1988 ،و(امل�ب�رد)190/1963:4 ،و(مال ��ك,)431/1: 1982 ،
(و�أبوحي ��ان .)119-1197/3: 1998 ،و م ��ا يعنينا هنا �شرط عدم نق� ��ض النفي،ف�إن انتق�ض
بطل عملها،ويف ذلك يقول �سيبويه  “ :وتقول :ما زيد �إال منطلق،ت�ستوي فيه اللغتان” .ومثله
قوله عز وجل:ﮋ َما َأ ْنت ُْم إِ اَّل َب َش ٌر مِ ْث ُلنَاﮊ (ي�س  )15 :ملا تقو ما حيث نق�ضت معنى لي�س كما
مل تق ��و حني قدمت اخلرب»(�سيبويه .)12/1998:1ويعلل املربد �إبطال العمل بالنق�ض بقوله :
« فلم يقو على نق�ض النفي،كما مل يقو على تقدمي اخلرب،وذلك �أن ال�شيء �إمنا يت�صرف عمله
كم ��ا يت�صرف هو يف نف�سه .ف� ��إذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدة»(املربد،
 .)246/1963:1وق ��ال الر�ض ��ي  « :ومم ��ا يعزلها عن العمل :انتقا�ض نفيه ��ا؛لأن عملها �إمنا
كان لأج ��ل النفي الذي به �شابه ��ت (لي�س)،فكيف تعمل مع زوال امل�شابه ��ة ؟»(اال�سرتاباذي،
 .)187-186/2:2000قال ابن مالك  « :وروي عن يون�س من غري طريق �سيبويه �إعمال (ما)
يف اخلرب املوجب بـ(�إال )،وا�ست�شهد على ذلك بع�ض النحويني(ابن مالك)373-374/1 :1990 ،
بقول ال�شاعر :
َّ (((
َو َما َ�صاحِ ُب ا َ
اجاتِ � اَّإل ُم َعذ َبا
و َمــا الدَّهْ ـــ ُر � اَّإل َم ْن َج ُنـــو ًنا((( ِب�أَهْ ِلـــ ِه
حل َ
وذك ��ر �أبو حي ��ان �أن الفراء �أجاز الن�صب �أي�ضا،نحو  :ما �أنت �إال راك ًبا(�أبو حيان:1998 ،
 .)1199/3و �أج ��ازه ال�شلوب�ي�ن (امل ��رادي) 55 :1992 ،و(اال�سرتاب ��اذي)187 /2 :2000 ،
و(ال�صبان )274/1 : 2003 ،و(ابن مالك.)373/1 :1990 ،
ال�ساق َي ِة ا َّل ِتي َتدُو ُر .انظر :ابن منظور ,ل�سان العرب
((( املنجنون :ال ُّدولاَ ُب ا َّل ِتي ُي�سْ َت َقى َع َل ْي َها .قال ا ْبنُ ِ�سيدَ ْه َو َغيرْ ُ ُه :ا َمل ْن َج ُنونُ �أَداة َّ
( جمن ) .
((( البيت من الطويل ,وهو من�سوب لأحد بني �سعد يف �شرح �شواهد املغني  , 219ودون ن�سبة يف :ابن جني ,املحت�سب  , 451/1وابن يعي�ش,
�شرح املفل  , 551/5واملالقي ,رف املباين  , 378املرادي،اجلنى الداين  , 325وابن ه�شام ,مغني اللبيب  , 476/1و�أو�ضح امل�سالك
 , 276/1و�شرح الأ�شموين , 121/1والأزهري� ,شرح الرتيح على التو�ضيح  , 262/1وال�سيوطي ,همع الهوامع  , 111/2والبغدادي,
خزانة الأدب .130/4
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وق ��د بني ابن ال�سراج توجيه هذا البيت بقول ��ه  « :و�إمنا بطل عملها بدخول (�إال )؛لزوال
�شبهها بـ(لي�س )�،إذا كان الكالم يعود �إىل الإثبات،ومل يبطل عمل (لي�س ) بـ(�إال)؛لأنها �أ�صل
ف�أم ��ا قول ال�شاعر (ال�شاهد ال�سابق ) ففي ��ه وجهان�:أحدهما� :أن املن�صوب مفعول به،واخلرب
حم ��ذوف تقدي ��ره� :إال ي�شبه منجنو ًنا،وهو ال ��دوالب يف دورانه،و�إال ي�شبه معذب ��ا .والثاين� :أن
(منجنون ��ا ) و(معذبا ) من�صوبان ن�صب امل�صادر،ونائبان عن فعل تقديره � :إال يدور دورانا،
و�إال يعذب تعذيبا “(ابن ال�سراج )177-175/1 :1988 ،وانظر � ً
أي�ضا ( :اال�سرتاباذي:2000 ،
 )187/2و(اخل�ض ��ري .)274/1: 1940 ،ومل يرت�ض ابن مال ��ك هذا التوجيه،فقال ”:و هذا
عن ��دي تكل ��ف ال حاجة �إليه،فالأوىل �أن يجعل (منجنو ًن ��ا و معذ ًبا ) خربين لـ(ما ) من�صوبني
بها�،إحلا ًقا لها بـ(لي�س) يف نق�ض النفي،كما �أحلقت بها يف عدم النق�ض « .و�إن انتق�ض النفي
بغ�ي�ر (�إال) مل ي�ؤثر،فيج ��ب الن�صب عن ��د الب�صريني،نحو :م ��ا زيد غ َري قائ ��م و�أجاز الفراء
الرفع(ال�سيوط ��ي .)449/1: 2001 ،وانظر ( :ال�صب ��ان�.)501/1 :2003 ،أ ّما (ال ) و(�إنْ )
فق ��د وقع اخلالف فيهما من حيث الإعم ��ال �أو الإهمال � ً
أي�ضا(امل ��رادي)209 :1992 ،و(ابن
ه�ش ��ام )291-284/1: 1998 ،و(ال�سيوط ��ي)456 -453/1: 2001 ،كم ��ا هو احلال بالن�سبة
لـ(م ��ا )،وقد جع ��ل العلماء �شرط ع ��دم النق�ض ً
�شرط ��ا ل�صحة عملهما(اب ��ن عقيل:1979 ،
 ) 316/1و(ال�سيوطي .)453/1 :2001 ،ويتبع م�س�ألة نق�ض عمل (ما ) ثالثة �أمور :
الأول � :إنَّ النق�ض متعلق باخلرب،وال ي�ضر نق�ضه عن معمول اخلرب �إجماع ًا؛ لأنه لي�س معمو ًال
لها نحو :ما زيد قائم ًا �إال يف الدار(اخل�ضري )274/1: 1940،و (الغالييني.)59/2 : 1981 ،
الث ��اين  :العط ��ف على خرب (ما ) بـ(بل ) و(لكن )،يقول ابن مالك  « :و�إذا عطفنا على
خ�ب�ر م ��ا املن�صوب بـ(بل) و(لكن) مل يج ��ز يف املعطوف �إال الرفع،كقولك  :م ��ا زي ٌد قائ ًما بل
قاع ٌد،و�إمن ��ا مل يج ��ز ههنا يف املعطوف �إال الرف ��ع ؛لأنه مبنزلة املوجب ب� �ـ(�إال)» (ابن مالك،
 )374 :1990وانظر � ً
أي�ضا (:ابن ه�شام،1998 ،ج .((()278 - 276 :1ويو�ضح الأ�ستاذ عبا�س
ح�سن النق�ض بـ(بل ) و(لكن ) هنا فيقول � « :إمنا عر�ض النحاة للعطف على خرب (ما) دون
العط ��ف على �أخبار غريها م ��ن النوا�سخ الأخرى،التي ال ي�شرتط فيه ��ا عدم نق�ض النفي؛لأن
(م ��ا) ي�ش�ت�رط يف عملها �أال ينتق� ��ض نفي خربها .ف�إن انتق�ض مل تعم ��ل كما �سبق .واحلرفان
((( ويف هذا نرى �أن ابن مالك ي�ؤكد �أن الكالم انتقل من دائرة النفي �إىل دائرة الإيجاب ،مع �أنه يرى جواز النب للمنتق�ض بـ( �إال ) بعد
النفي .
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موج ًبا،مع
(لكن و بل) من حروف العطف،ينق�ض كل منهما النفي عن املعطوف بعده،ويجعله َ
�أن املعط ��وف علي ��ه منفي .ومل ��ا كان املعطوف على خ�ب�ر (ما) مبنزلة خربها وج ��ب �أن يكون
ذل ��ك املعطوف منف ًّيا كاخلرب املعطوف عليه؛ لك ��ي تعمل فيه (ما) الن�صب .غري �أن املعطوف
هن ��ا موج ��ب لوقوعه بعد (لكن �أو ب ��ل) فالنفي منقو� ��ض عنه،و�صار موجب� � ًا .ولهذا مل ي�صح
املوجب.وقيا�سا على ما �سبق يجرى
ن�صبه،لأن ��ه مبنزلة اخلرب  -كما قلنا  -و(ما) ال تعمل يف
ً
هذا احلكم على كل نا�سخ �آخر مثل � :إنْ و ال «(عبا�س ح�سن( ،د.ت.)382/1: ).
قيا�سا على (م ��ا ) التميمية،و نق� ��ض عملها عند دخول
الثال ��ث  :جع ��ل (لي�س ) مهمل ��ة ً
(�إال) على اخلرب،وبذلك يقول �سيبويه « :وقد زعم بع�ضهم �أن لي�س جتعل كـ(ما)،وذلك قليل
ال ي ��كاد يعرف،فهذا يج ��وز �أن يكون منه :لي�س خلق اهلل �أ�شعر من ��ه .والوجه واحلد �أن حتمله
عل ��ى �أن يف لي� ��س �إ�ضما ًرا،وهذا مبتد�أ،كقوله� :إنه �أم ��ة اهلل ذاهبة� .إال �أنهم زعموا �أن بع�ضهم
ق ��ال :لي�س الطي � ُ�ب �إال ُ
امل�سك «(�سيبيوي ��ه� .)31/1 : 1988 ،إنَّ املطرد يف ه ��ذا املقام �إعمال
الطيب �إال َ
امل�سك،وبهذا ن ��رى �أنها تت�أثر بالنق�ض م ��ن حيث العمل،ويبني
لي�س،فيق ��ال  :لي� ��س
ُ
الطيب �إال ُ
امل�سك بالرفع ؛ ف�إن بني متيم يرفعونه حمال
ابن ه�شام هذه امل�س�ألة بقوله  « :لي�س
ُ
له ��ا على ما يف الإهم ��ال عند انتقا�ض النفي،كما حمل �أهل احلج ��از ما على لي�س يف الإعمال
عن ��د ا�ستيف ��اء �شروطها»(اب ��ن ه�ش ��ام .) 388-387: 1985 ،وبه ��ذا ن ��رى �أن القيا�س �أ�صبح
عك�س ًي ��ا�،إذ قي�س العامل على املهمل،والفع ��ل على احلرف .واقت�ضى خروج هذه ال�شواهد التي
خرجت عل ��ى ّ
املطرد �إىل تع ّدد التوجيه النحوي،فذهب بع�ضه ��م �إىل القيا�س ال�سابق،والقول
بالإهمال،وذه ��ب �آخ ��رون �إىل �إبقائها على �أ�صلها من العمل،و املي ��ل �إىل التقدير للخروج من
م�أزق ك�س ��ر قاعدة االطراد النحوي(�أبو حي ��ان )93/2 :1998 ،و(املرادي)84-83 :1992 ،
و(اب ��ن ه�ش ��ام�.)389-387 :1985 ،إنَّ الكالم ال�سابق حول نق�ض عم ��ل (ما)،وما يتعلق بها
من م�سائل،ي�شري �إىل �أن اجلميع متفق على �أن دخول (�إال ) على اجلملة املنفية ينق�ض النفي
متاما،ويح ��ول الكالم �إىل م�ست ��وى الإيجاب،ويدل داللة وا�ضحة � ً
أي�ض ��ا �إىل وجود خالف بني
ً
العلم ��اء ح ��ول نق�ض العمل .ونود �أن ن�شري هنا �إىل �أن جملة مثل ( :حممد قائم ) ال ت�ساوي يف
داللته ��ا (ما حممد �إال قائ ��م )�،إذ الثانية ت�أكيد وح�صر،مع �أن النفي منتق�ض هنا،وعليه فلعل
بقاء العمل مع وجود النق�ض ي�شري �إىل ا�ستمرار ممار�سة الناطق بلهجة ما �إىل ما ر�سخ لديه
من �إعمال�،أو �إهمال لفعل �أو لأداة معينة،ولعله ي�شري � ً
أي�ضا �إىل قيام النفي -مع وجود النق�ض
بـ(�إال )  -بداللة جديدة �سمحت له ببقاء العمل.
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ثان ًيا  :النق�ض يف النوا�سخ ذات اخلرب املجرور بالباء الزائدة

تُزَ اد الباء بكرث ٍة يف خرب (لي�س) و (ما ) نحو قوله تعاىل :ﮋ َأ َليس اهَّلل بِ َك ٍ
اف َع ْبدَ ُهﮊ
ْ َ ُ
ّ
اهَّلل بِ َغافِ ٍل َع َّم��ا َت ْع َم ُل َ
ونﮊ (البق ��رةَ ،) ٧٤ :و ِب ِقل ٍة يف
(الزم ��ر )٣٦ :وقول ��ه تع ��اىل  :ﮋ َو َما ُ

ِّ
)،وكل نا�س ��خ َم ْن ِفي(ابن ه�ش ��ام)294-291/1 :1998 ،وتع ��د زيادتها يف خرب هذه
خ�ب�ر (ال
الأدوات م ��ن الزيادة القيا�سية(امل ��رادي ،) 7 :1992وال تخت�ص زيادة الباء بعد (ما) بكونها
حجازية،خال ًفا لقوم،بل تزاد بعدها،وبعد التميمية.وقد نقل (�سيبويه )13/1 : 1988 ،والفراء
 رحمهم ��ا اهلل تع ��اىل -زيادة الباء بعد ما عن بني متيم (ابن عقيل .)309/1: 1979 ،يبنيال ��كالم ال�سابق جواز دخول الباء على خ�ب�ر النوا�سخ،وما يهمنا هنا النوا�سخ النافية،كـ(لي�س
و م ��ا و ال) فه ��ل يجوز اجتماع ه ��ذه الباء مع النا�س ��خ النايف املنقو�ض ؟ يق ��ول عبا�س ح�سن :
“ويج ��وز ج ��ره – يق�صد اخلرب  -بالب ��اء الزائدة،ب�شرط �أال تك ��ون �أداة ا�ستثناء؛ وب�شرط �أال
ينتق�ض النفي بـ(�إال) ؛ نحو :لي�س الغ�ضب مبحمود العاقبة .ف�إن ُنق�ض النفي بـ(�إال) مل ي�صح
ج ��ر اخلرب بالباء الزائدة؛فال يجوز  :لي�س ال ِغ َنى �إال ب ِغ َنى النف�س»(عبا�س ،د.ت.)359/1 : 0
�إنّ من ��ع اجلم ��ع بني نق�ض النف ��ي بـ(�إال) و الب ��اء الزائدة يعود �إىل ع ��دم �صحة الرتكيب من
جه ��ة،و�إىل ف�س ��اده � ً
أي�ضا عند حتوله �إىل الإيجاب بعد دخول النق� ��ض؛�إذ ال ي�ستقيم �أن نقول :
نف�س.
لي�س حممد �إال بكرمي نف�س�،أي  :حمم ٌد بكرمي ٍ
ثال ًثا  :النق�ض يف موا�ضع ن�صب الفعل امل�ضارع
امل�ضارع بعد فاء ال�سببية و واو املعية
ب�ي�ن علماء النحو يف كتبهم عن ��د احلديث عن �إعراب الفع ��ل�،أنَّ الفعل امل�ضارع ين�صب
وجو ًبا يف موا�ضع،ومنها بعد (فاء ال�سببية )
بـ(�أنْ ) م�ضمرة ومظهرة ،وذكروا ن�صبه بها م�ضمر ًة ُ
و(واو املعي ��ة )،بي ��د �أن الن�صب هنا له �شرط،و�شرطه �أن يك ��ون م�سبو ًقا بنفي حم�ض�،أو طلب
« وامل ��راد ب ��ه� -أي النفي � -أ ّال تتلو تقريرا،نحو � :أمل ت�أتني ف�أح�سنُ �إليك،و�أال يكون متلوا بنفي
حم�ض نحو  :ما تزال ت�أتينا فتحد ُثنا ،و�أ َّال ينتق�ض بـ(�إ ّال ) نحو  :ما ت�أتينا �إ ّال فتحد ُثنا »(اجلوجري،
.)533/2 : 2004
وحت ��دث العلم ��اء ع ��ن موقع النق� ��ض بالن�سب ��ة للف ��اء�،أو ال ��واو فيم ��ا �إذا كان قبلهما �أم
بعدهما،وم ��ا يرتتب عل ��ى ذلك من رفع للفعل امل�ضارع�،أو ن�ص ��ب له،وبهذا يقول عبا�س ح�سن
 « :ف� ��إن ُنق� ��ض النفي ب� �ـ(�إال) اال�ستثنائية،وكانت قب ��ل فاء ال�سببية،مل ي�ص ��ح ن�صب امل�ضارع
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ووج ��ب رفعه،على اعتبار ه ��ذه الفاء لال�ستئناف�،أو للعط ��ف املجرد،ولي�ست لل�سببية؛ نحو :ال
ي�شاه ��د اخلبري �أعمالاً �إال امل�شروعات العظيمة؛ فيعلنُ ر�أي ��ه فيها� .أما �إن نق�ض النفي بـ(�إال)
اال�ستثنائية،وكانت بعد الفاء وامل�ضارع .فيجوز يف امل�ضارع الرفع والن�صب (((؛ نحو :ال ي�شاهد
اخلبري �أعمالاً فيعلن -بالرفع والن�صب  -ر�أيه فيها �إال امل�شروعات العظيمة»(،)356/4وانظر
( :ال�صبان.)1381-1380 : 2003،
وم ��ن املعل ��وم �أن النه ��ي يعامل معاملة النف ��ي،و « يجري عليه ما يج ��ري على النفي عند
نق�ض ��ه بـ(�إال)،وعلى هذا �إن كان نق�ض النهي قبل الف ��اء ،فال ين�صب امل�ضارع بعدها� .أما �إن
كان النق�ض بعدها فالرفع والن�صب جائزان»(عبا�س(،د.ت.)367/4: ).
امل�ضارع بعد الم اجلحود
ين�صب امل�ضارع بعد الالم الواقعة بعد كان الناق�صة املنفية املا�ضية ً
لفظا�،أو معنى ؛ نحو
َان ِ ِ
اهَّلل
قول ��ه تع ��اىل  :ﮋ َو َم��ا ك َ ُ
اهَّلل ل َي ْظل َم ُه ْمﮊ(العنكبوت )٤٠ :و قوله تع ��اىل  :ﮋ َل ْم َي ُك ِن ُ
ل ِ َي ْغ ِف َ��ر َل ُه ْم ﮊ (الن�ساء .)١٣٧ :و�سميت الم اجلحود،الخت�صا�صها بالنفي.انظر ( :املرادي،
)18 : 1992و (اب ��ن ه�ش ��ام .)170/4 : 1998 ،ومب ��ا �أنَّ ه ��ذه الالم خمت�ص ��ة بالنفي – �أي
ت�سبق بالنفي – ف�إنَّ هذا النفي عر�ضة للنق�ض،ولهذا فقد « ا�شرتطوا ل�صحة (الم اجلحود)
�أال ينتق� ��ض النفي بعدها ب�شيء؛ مثل(�إال اال�ستثنائية) �-أو �إحدى �أخواتها -فال يقال :ما كان
احلر �إال ليقبل ال�ضيم؛لأن (�إال) هذه تنق�ض النفي ال�سابق 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�شرتطوا هذا يف الم التعليل ف�أجازوا :ما ح�ضر املتعلم �إال لي�ستفيد،ف�صدر
اجلملة ينفي احل�ضور عن املتعلم،وعجزها الواقع بعد(�إال) ينفي ذلك النفي وينق�ضه،ويثبت
احل�ضور،.و�أن ��ه ال�ستف ��ادة املتعل ��م؛ فك�أن اجلملة :ح�ض ��ر املتعل ��م لي�ستفيد»(عبا�س(،د.ت).
.)425/4:
(((

ج -امل�ضارع بعد اال�ستفهام التقريري والنفي املح�ض
علمن ��ا �ساب ًق ��ا �أن �ش ��رط ن�ص ��ب الفع ��ل امل�ض ��ارع �أن يك ��ون م�سبو ًق ��ا بنفي حم� ��ض� ،أو
طلب،و�ش ��رط النفي املح� ��ض �أال ي�سبق با�ستفه ��ام تقريري،و�أال يكون متل� � ًوا بنفي حم�ض�،أما
((( هذا عند �سيبويه ومن وافقه� .أما ابن مالك وموافقوه ،فيوجبون الرفع .ويف ر�أي �سيبويه تي�سري يدعو لتف�ضيله.
((( اختلف العلماء حول الناب للفعل امل�ضارع بعدها ،هل هي الالم نف�سها� ،أم �أنْ م�ضمرة وجو ًبا ( ،املرادي.)19 :1992،
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اال�ستفه ��ام التقريري فه ��و  « :حمل املخاطب على الإقرار باحلكم الذي يعرفه من �إثبات كما يف :
ﮋ َأ َلم ن َْش��رح َل َك صدْ ر َك ﮊ (ال�شرح )1:ﮋ َأ َليس اهَّلل بِ َك ٍ
اف َع ْبدَ ُهﮊ (الزمر� ) 36:أو
َ ْ
َ َ
ْ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ِ
نف ��ي كم ��ا يفﮋأأن َْت ُق ْل َت للنَّاس ا َّتخ ُذوني َوأ ِّم َي إ َل َه ْين م�� ْن ُدون اهَّلل ﮊ (املائدة) 116:
ال حم ��ل املخاطب على الإق ��رار مبا يلي الهمزة دائ ًما “(ال�صب ��ان .)99-98 : 2003 ،وتناول
��م َي ْأتِ ُك ْم ن َِذ ٌير
اب ��ن ه�شام م�س�ألة جواب النف ��ي امل�سبوق باال�ستفه ��ام التقريري فقال  :ﮋ َأ َل ْ
��ت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُل��وا َب َلىﮊ(الأع ��راف� )172 :أجروا
َقا ُل��وا َب َل��ىﮊ (املل ��ك ) ٩ - ٨ :ﮋ َأ َل ْس ُ
النف ��ي م ��ع التقري ��ر جمرى النفي املج ��رد يف رده بـ(بل ��ى) ،ولذلك قال اب ��ن عبا�س وغريه لو
قال ��وا  :نع ��م لكفروا،ووجهه �أن نعم ت�صديق للمخرب بنف ��ي �أو �إيجاب ؛ ولذلك قال جماعة من
الفقه ��اء :لو ق ��ال� :ألي�س يل عليك �ألف فقال بلى لزمته،ولو ق ��ال :نعم مل تلزمه،وقال� :آخرون
تلزم ��ه فيهما،وج ��روا يف ذلك على مقت�ضى الع ��رف ال اللغة،ونازع (ال�سهيل ��ي)205: 1992 ،
وغ�ي�ره يف املحكي عن ابن عبا� ��س وغريه يف الآية،م�ستم�سكني ب� ��أن اال�ستفهام التقريري خرب
ِ
��ر َ
ون َأ ْم َأنَا
موجب،ولذل ��ك امتن ��ع �سيبوي ��ه من جعل �أم مت�صلة يف قول ��ه تعاىل :ﮋ َأ َف اَل ُت ْبص ُ
َخ ْي ٌرﮊ(الزخ ��رف ) ٥٢ - ٥١ :لأنها ال تقع بعد الإيجاب(�سيبويه )212/1: 1988 ،و�إذا ثبت
�أنه �إيجاب فـ(نعم) بعد الإيجاب ت�صديق له «(ابن ه�شام .)154-153: 1985 ،وبالعودة �إىل
حك ��م الفعل امل�ضارع هنا فحكمه الرفع؛ب�سبب انتقا�ض النف ��ي�،إال �أن عبا�س ح�سن يرى جواز
الن�ص ��ب والرفع،فيقول »:ال�صحيح جواز الأمرين،الن�ص ��ب على اعتبار النفي حم�ضا،والرفع
ً
منقو�ضا وغري قائم؛ ب�سب ��ب همزة التقرير،وبهما جاء الق ��ر�آن .قال تعاىل عن
عل ��ى اعتب ��اره
ِ
ِ
ِ
��يروا في الأْ َ ْر ِ
وب َي ْعق ُل َ
ض َف َت ُك َ
ون بِ َهاﮊ (احلج)٤٦ :
��ون َل ُه ْم ُق ُل ٌ
الكافرين :ﮋ َأ َف َل ْم َيس ُ
بن�صب امل�ضارع :تكون .وقال يف �آية �أخرى :ﮋ َأ َلم َتر َأ َّن اهَّلل َأن َْز َل مِن الس��م ِ
اء َما ًء َفت ُْصبِ ُح
َ َّ َ
ْ َ
َ
الأْ َ ْر ُض ُم ْخ َض َّر ًة ﮊ(احلج،)٦٣ :برفع امل�ضارع :ت�صبح «(عبا�س( ،د.ت.)357/4: ).
و�أ ّم ��ا امل�ضارع ال ��ذي انتق�ض نفيه بنفي �آخر فحكمه الرف ��ع وجو ًبا،يقول ابن ه�شام :
«ول ��و قل ��ت  :ما ت�أتينا �إلاّ فتحدثنا�،أو ما تزال ت�أتينا فتحدثنا َو َج َب الرف ُع ؛ وذلك لأن النفي يف
ونفي النفي
املثال الأول قد انتق�ض بـ( ِ�إلاّ )،ويف املثال الثاين هو داخل على (زال)،وزال للنفي ُ
�إيجاب»(ابن ه�شام )394-393: 1986 ،وانظر ( :عبا�س( ،د.ت.)357/4:).
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د -النق�ض يف اال�ستثناء
لق ��د ذك ��ر العلماء يف باب اال�ستثن ��اء املوا�ضع التي يج ��وز فيها ن�ص ��ب امل�ستثنى �أو جعله
تاب ًع ��ا،و ذك ��ر ابن مالك �شرطني الختي ��ار الإتباع على الن�صب(((،وهم ��ا :و انظر �(:أبو حيان،
.)1508-1507/3: 1998
الأول� :أن يكون اال�ستثناء ردًا على كالم �سابق،نحو  :ما قام القوم �إال زيدًا،ردًا ملن قال  :قام
القوم �إال زيدً ا،فاملختار هنا الن�صب على اال�ستثناء.
الث ��اين  :ت�أخ ��ر امل�ستثن ��ى ب�سبب ط ��ول الكالم،نحو  :م ��ا ثبت �أح ٌد يف احل ��رب ثباتًا نفع
النا� ��س �إلاَّ زي ��دً ا� .إنّ جم ��ال االختيار هنا و الرتجيح م ��ا بني الن�صب �أو الإتب ��اع مرتهن بعدم
تو�ضيحا لل�شرطني
النق�ض،ف� ��إن ُنق�ض الكالم فال �سبيل �إال الن�صب،وهذا م ��ا بينه اخل�ضري
ً
ال�سابقني،وذلك بقوله  « :ومنه احلديث القد�سي :ﮋ َما ل ِ َع ْب ِدي َج َزا ٌء إِ َذا َق َب ْض ُت َصف َّيه مِ َن
احت ََس�� َب ُه إِ َّ
الجنَّ َةﮊ((( بالن�صب ؛ لأن الإتباع �إمن ��ا يختار للت�شاكل،وهو ال يظهر
ال َ
الدُّ ْن َي��ا ُث َّم ْ
م ��ع الطول،وكذا يختار الن�صب يف نحو :ما قاموا �إال زيدً ا ردًا ملن قال :قاموا �إال زيدً ا ليح�صل
الت�ش ��اكل .وكل ذلك ما مل ينتق� ��ض النفي بـ(�إ ّال)،و�إال كان �إثبات ًا فين�صب ما بعد (�إال) الثانية
وجوب ًا كـ :ما �شرب �أحد �إال املاء �إال زيدً ا ؛ لأنه مبنزلة � :شربوا املاء �إال زيدً ا» (اخل�ضري1940 ،
.)454/1 :
املبحث الثالث  :نق�ض الآراء النحوية
�إنَّ من نعمة اهلل على الإن�سان �أن وهبه عقلاً ممي ًزا ناقدً ا،ي�ستطيع من خالله النظر �إىل
الأمور ويقف منها موقف املتعلم �أو امل�ستنبط �أو املوافق �أو الراف�ض �أو الناقد�،أو غري ذلك من
املواق ��ف ،وملا كان علماء النحو على هذه ال�صورة من االخت�ل�اف ظهرت العديد من املدار�س
النحوي ��ة،والآراء امل�ستقلة،وراح العلماء ينتقدون ويعرت�ضون كلما ر�أوا لذلك مو�ض ًعا،م�ستدلني
مب ��ا لديهم من حجج على ما ذهب ��وا �إليه .والناظر يف كتب النح ��و بخا�صة،واللغة بعامة يجد
العدي ��د من امل�سائل التي تع ��ددت �آراء العلماء حولها،ولقد وظف العلم ��اء مبد�أ النق�ض يف رد
بع�ض تلك الآراء،وكان ذلك �ضمن جمموعة من الأ�ساليب ،وهي :
((( وعلق على ذلك بقوله  « :ومل ي�شرتط �سيبويه وال �أحابنا �شي ًئا من هذين ال�شرطني « .
((( احلديث يف حيح البخاري باب ( العمل الذي يبتغى به وجه اهلل ) رقم (  ،2361/5 )6060وم�سند الإمام احمد ،رقم احلديث
(.230/15 )9393
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� اً
أول  :النق�ض بال�شاهد
لق ��د وظف العلماء ال�شواهد النحوي ��ة املختلفة يف االعرتا�ضات النحوي ��ة ب�شكل كبري�،إذ
�إنّ ال�شاه ��د يعد حجة يف ي ��د املخالف�،إال �أن الناظر يف كتب اخلالف يجد �أن معظم ال�شواهد
جت ��د طريقها للت�أويل ب�صورة من ال�صور،وبالتايل اخلروج من �إ�شكاله،و�إبطال حجة اخل�صم
من جهة �أخرى،و بذلك يبقى اخلالف على ما هو عليه،بيد �أنّ النق�ض بال�شاهد ميكن �أن يعد
املرحل ��ة الأوىل التي ت�سبق اخلالف النحوي،و يتم ذلك ب�إبداء ر�أي ما يف م�س�ألة نحوية في�أتي
نق�ض هذا الر�أي بذكر �شاهد يخالفه،ف�إن احتمل هذا ال�شاهد الت�أويل (يخالف ظاهر الن�ص
باطن ��ه �أو ما ي�سمى بالبني ��ة ال�سطحية والبنية العميقة ) ب ��د�أت مرحلة اخلالف النحوي،و�إال
بقي الر�أي على ما هو عليه ومل يتطور �إىل مرحلة اخلالف،ومن الأمثلة على ذلك :
 .1م ��ا ورد ح ��ول لفظي ( ُف�ل�ان َو ُفالنة ) ف� ��إذا كانا ب ��دون (�أل) كانا كنا َية ع ��ن �أَ�سماء
الآدمي�ي َ�ن ،و�إذا قيل:ال ُف�ل�ان وال ُفالن ��ة كان ��ا كناي ��ة عن غ�ي�ر الآدميني(.الزبي ��دي)1994 ،
و(ابن منظور1981 ،م).ونق ��ل (الر�ضي� )260-259/3: 2000،أنّ بع�ض العلماء ومنهم ابن
احلاج ��ب يرون� »:أن لفظ فالن مل ي�أت �إال حمك ًيا،كقول ��ه تعاىل :ﮋيا وي َلتَى َليتَنِي َلم َأ َّت ِ
خ ْذ
ْ
َ َْ
ْ
ُف اَلنًا َخلِيلﮊ (الفرقان ،)٢٨ :وهو منتق�ض مبا روى الأ�صمعي عن مرار العب�سي:
ــــــ�ص و� ْأ�ص َب ُحــوا َن َز َلتْ َم َنـــــــــــــــاز َلهم بنــــــــــــــو ُذ ْب َيــــــــــــــــــان
َ�س َك ُنـــــوا ُ�ش َب ْي َثــــــــا والأح َّ
(((
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــالن َم َ
و�إ َذا ُف
ــــــــــــات عــــــــن �أُك ُرو َم ٍة َ�سدُّ وا َم َعـــــــــــــــــا ِو َز َف ْقدِ ِه ب ُفـــــــــــــــــــــــالنِ
وبقول َمعن بن �أَو�س الـ ُمـــزَ ِن ِّــي:
ــــــــن املـــــــا َل حتــــــى َن ِه ْك ُتــــــ ُه وبـــــــــــال َّديـْن حتـــى ما �أكـــــاد �أُ ُ
دان
�أَخـــــــ ْذ ُت ب َعي ِ
ُ (((
وحتى َ�س�ألتُ ال َق ْر َ
�ض عند َذوي الغِنى َو َر َّد ف ٌ
ـــــــــالن حــاجتــــي وفـــــــــالن
فه ��ذه ال�شواهد ت ��دل على وقوع (فالن) يف غري حكاي ��ة ؛ �إذ �إنَّ « فال ًنا الأول وقع فاع ًال
لفع ��ل يف�سره ما بعده و فال ًن ��ا الثاين جر بالياء وهما وقعا يف غ�ي�ر حكاية»(البغدادي1979 ،
،)231/7 :و «�إنَّ فالن� � ًا – يف ال�شاه ��د الث ��اين  -فاع ��ل رد وه ��و يف غ�ي�ر حكاية»(البغدادي،
.)237/7
((( البيتان من ( الكامل ) وهما يف ،ل�سان العرب (�شبث) و (ح ) ،البغدادي ،خزانة االدب .231/7 ،و�شبيث و الأح  :ماءان معروفان
قد ًميا ،انظر  :الل�سان (�شبث) و (ح ) .
((( لبيتان من ( الطويل ) يف ( :الأفهاين  )72/12و (البغدادي.)237/7 :1979
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 .2م ��ا قال ��ه النح ��اة يف �أنّ (�إنْ ) �إذا دخلت على املا�ضي ت�ص�ي�ره م�ستقبلاً (((حيث ذكر
املربد ر�أ ًيا يف هذا الباب ي�شري �إىل نق�ض ر�أي النحاة �إذ «ينتق�ض بقوله تعاىل�( :إِنْ ُك ْنتُ ُق ْل ُت ُه
َف َق ْد َع ِل ْم َت ُه )(املائدة(« )١١٦ :الكفوي.) 283: 1998 ،ففي هذا املثال بني املربد وجهة نظره
يف ه ��ذه امل�س�أل ��ة�،إال �أ َّنه قوبل مبخالفة العلماء ملا ذهب �إليه،ببي ��ان البنية العميقة له،وذلك »:
ب�أن املراد �أن يتبني يف امل�ستقبل �أين كنت قلته يف املا�ضي ف�أنا �أعلم �أنك قد علمته» (اخل�ضري،
.)75/1940:3
ثان ًيا  :النق�ض بالقيا�س
يع ��د القيا�س �أ�صلاً من �أ�صول النحو،و قد وظفه العلماء يف الكثري من املوا�ضع�،سواء
�أكان ذل ��ك ب ��رد الر�أي �أو �إثباته،وهنا ن�س ��وق عددًا من الأمثلة التي نق� ��ض فيها العلماء بع�ض
الآراء حول م�س�ألة من امل�سائل :
 .1م�س�أل ��ة االختالف يف �إعراب الأ�سماء ال�ستة�،إذ ه ��ي حمل خالف بني العلماء،وفيها
العدي ��د من الأقوال،ومن تلك الآراء�:أنها معربة م ��ن مكانني،وهذا ر�أي الكوفيني،وع ّللوا ذلك
بع ��دد من التعلي�ل�ات – لي�س هذا مكانها -ومنه ��ا قلة احلروف،وقد ر َّد ذل ��ك الأنباري فقال
« :و�أم ��ا قولهم �إمن ��ا �أعربت هذه الأ�سماء ال�ست ��ة من مكانني؛لقلة حروفه ��ا قلنا هذا ينتق�ض
بـ(غ ��د) و(ي ��د) و(دم) ،ف�إنه ��ا قليل ��ة احل ��روف،و ال تعرب يف ح ��ال الإ�ضاف ��ة �إال من مكان
واحد»(الأنب ��اري((( )17/21 : 1987 ،وبهذا نرى �أنَّ النق�ض هنا كان بقيا�س قلة احلروف يف
الأ�سم ��اء ال�ستة على غريها من كلم ��ات اللغة،مثل (يد ) و(دم )،وعليه �أ�صبح هذا الر�أي بعد
نق�ضه بحكم املرفو�ض،الذي مل يعد يقول به �أحد.
 .2م�س�ألة نوع (�أنْ ) يف قوله تعاىل  :ﮋ َو اَل َي ْح َس َب َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َأن ََّما ن ُْملِي َل ُه ْم َخ ْي ٌر
لأِ َ ْن ُف ِس ِ
��ه ْم ﮊ(�آل عمران )١٧٨ :يقول ابن ه�شام  “ :و�أن هذه مو�صول حريف ،وتو�صل بالفعل
اهَّلل َع َل ْينَاﮊ(الق�ص�ص:
املت�ص ��رف م�ضارع ��ا كان كما مر�،أو ما�ضي ��ا نحو :ﮋ َل ْو اَل َأ ْن َم�� َّن ُ

� ) ٨٢أو �أم ��را كحكاي ��ة �سيبوي ��ه  :كتب ��ت �إلي ��ه ب� ��أن ق ��م (�سيبوي ��ه،)210/1: 1988 ،هذا هو
((( �سبق درا�سة هذه امل�س�ألة يف باب نق�ض الأول ،انظر (  ) 12من هذا البحث .
((( ومثلها � ً
أي�ضا م�س�ألة �إعراب املثنى واجلمع� ،إذ ذهب الكوفيون �إىل �أن هذه احلروف �إعراب كاحلركات لأنها تتغري كتغري احلركات،
ويف هذا يقول الأنباري  « :هذا ينتق�ض بال�ضمائر املتلة واملنفلة ف�إنها تتغري يف حال الرفع والنب واجلر ولي�س تغريها �إعرابا» انظر :
(الأنباري.)37/1 )3( :1987 ،
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ال�صحيح،وقد اختلف من ذلك يف �أمرين � :أحدهما كون املو�صولة باملا�ضي والأمر هي املو�صولة
بامل�ضارع،واملخال ��ف يف ذل ��ك ابن طاهر،زعم �أنها غريها بدليل�ي�ن� :أحدهما �أن الداخلة على
امل�ض ��ارع تخل�ص ��ه لال�ستقبال،ف�ل�ا تدخل على غريه كال�س�ي�ن و�سوف والث ��اين .واجلواب عن
الأول� :أن ��ه منتق�ض بنون التوكيد،ف�إنها تخل�ص امل�ضارع لال�ستقبال،وتدخل على الأمر باطراد
واتفاق،وب� ��أدوات ال�شرط،ف�إنه ��ا � ً
أي�ضا تخل�صه مع دخولها عل ��ى املا�ضي باتفاق» (ابن ه�شام،
،)44-43 : 1985وبهذا نرى نق�ض ابن ه�شام ر�أي ابن طاهر ،بقيا�سه (ال�سني ) و(�سوف) بـ
(نون التوكيد ) و �أدوات ال�شرط.
 .3م�س�ألة القول يف �أفعل يف التعجب ا�سم هو �أو فعل�،إذ ذهب الكوفيون �إىل �أنه ا�سم،وقال
الب�صريون هو فعل،ومن �أدلة الكوفيني قولهم  « :وال يجوز �أن يقال �إن فعل التعجب لزم طريقة
واحدة،و�ضارع اال�سم،فلحقه الت�صغري؛لأنا نقول  :هذا ينتق�ض بـ(لي�س وع�سى) ؛ ف�إنهما لزما
طريق ��ة واحدة،وم ��ع هذا ال يج ��وز ت�صغريهما،و�أبلغ من هذا النق�ض و�أوك ��د مثال (�أفعل به)
يف التعجب،ف�إن ��ه فعل لزم طريقة واحدة،ومع هذا ف�إنه ال يج ��وز ت�صغريه»(الأنباري:1987 ،
م ( .)128/1 )15وبعي ��دًا ع ��ن اخلو�ض يف هذه الآراء ف�إننا ن ��رى ا�ستعمال الكوفيني النق�ض
بالقيا�س للرد على حجة اخل�صم.
ثال ًثا  :النق�ض بالإغفال
ويق�ص ��د بالإغفال هنا �أن يذكر العامل عددًا م ��ن الأق�سام لكلمة ما،والغر�ض من ذكرها
حتدي ��د ن ��وع تلك الكلمة من �أيها هي�،إال �أنه يرتك �أو يغفل ذكر ق�سم من الأق�سام التي يحتمل
�أن تك ��ون الكلم ��ة هي ذلك الق�سم،ومثال ذلك خالف العلماء ح ��ول نوع (ما التعجبية )،ولهم
فيها ثالثة مذاهب :
الأول � :أنها نكرة تامة مبعنى � :شيء،فهي مبتد�أ و اجلملة بعدها يف حمل رفع خربها،وهذا
مذهب اخلليل و(�سيبوي ��ه،)73-72/1: 1988،وجمهور النحويني( .املربد)173/4: 1963 ،
و(اب ��ن ال�س ��راج )99/1: 1988 ،و(ال�س�ي�رايف )69/3: 1989 ،و(اب ��ن جن ��ي)197: 1988 ،
و(الرم ��اين )154 : 2005،و(ابن يعي� ��ش،د.ت )412/4:.و(ابن ع�صف ��ور)583/1: 1982 ،
و(اب ��ن مال ��ك )13/3 : 1990،و(املرادي )337 : 1992 ،و(ابن ه�ش ��ام  )294 :1985و(ابن
عقيل )119/2 :1979و(ال�سيوطي.)37/3 :2001
الث ��اين � :أنه ��ا ا�س ��م ا�ستفه ��ام يحم ��ل معن ��ى التعجب،وهو مذه ��ب الفراء(اب ��ن يعي�ش
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 )421/4:وانظ ��ر �( :أب ��و حيان،)2065/4 : 1998 ،وابن در�ستوي ��ه (ال�سابق نف�سه )،ون�سب
�إىل الكوفيني (ابن مالك.)13/3: 1990 ،
الثال ��ث � :أنها معرف ��ة ناق�صة،وما بعدها �صلتها�،أو نك ��رة مو�صوفة،وما بعدها �صفتها،و
اخل�ب�ر عل ��ى كال الوجهني حم ��ذوف وجو ًبا،وه ��ذا مذه ��ب الأخف�ش((((ابن ال�س ��راج1988 ،
)100/1 :و(اب ��ن مال ��ك .)31/3: 1990 ،وال يعنينا هنا مناق�شة ه ��ذه الآراء،وبيان الراجح
م ��ن املرجوح،ب ��ل نريد �أن نبني نق�ض ال ��ر�أي عند �إغفال �أحد احتم ��االت الكلمة حمل النزاع.
يق ��ول ال�صاي ��غ يف كتاب اللمحة يف �شرح امللحة  « :وذه ��ب الأخف�ش �إىل �أنَّ (ما) يف نحو( :ما
�أح�س ��ن زيدً ا) مو�صولة،وه ��ي مبتد�أ،و(�أح�سن) �صلته،واخلرب حم ��ذوف ُوجو ًبا تقدي ُره:ا ّلذي
ا�ستفهام
عظيم.واحت ََّج هو َوم ��ن تابعه�:أ ّنهم مل يجدوا (ما) �إذا كانت غري
�أَ ْح َ�س ��نَ َز ْيدً ا َ�شي ٌء
ْ
ٍ
ّعجب مو�صولة .وهذا اال�ستدالل ينتق�ض
وغ�ي�ر ٍ
�شرط �إ ّال مو�صول ��ة �أو مو�صوف ًة؛ فجعلوها يف الت ُّ
بقوله�(:إنيِّ ممِّ ا �أَنْ �أَ ْف َع َل) تقدي ُره�ِ :إنيِّ من الأَ ْمر ِف ْعلي» .وبني املرادي هذا النوع من �أنواع (ما )
فيقول � « :إنيِّ مما �أن �أفعل�،أي� :إنيّ من �أمر فعلي،قال ال�شاعر:
ْ (((
مما �أنْ �أُ َّمل بها ِذك َرا
�أَلاَ َ ،غ ِن َّيا بالز ِ
َّاهر َّية� ،إ َّنني .على ال َّن�أيَّ ،
�أي :م ��ن �أم ��ر �إملامي .وحيث جاء مما وبعدها �أن �أفعل فهذا ت�أويلها،عند قوم ف�إن مل يكن
تاما
بعده ��ا �أن فهي مبنزلة رمبا .وقال ال�سريايف،يف قول العرب� :إنيِّ مما �أن �أفعل كذا :ا�س ًما ً
يف مو�ض ��ع الأمر .وتقدير ال ��كال� :إنيّ من الأمر �صنعي كذا وكذا،فالي ��اء ا�سم �إن ،و(�صنعي)
مبتد�أ ،ومن الأمر خرب �صنعي،واجلملة يف مو�ضع خرب �إن» (املرادي� .)341-340 : 1992 ،إنَّ
نق�ض اال�ستدالل ال�سابق مل يكن ل�ضعف الر�أي �أو لبعده �أو لأي �سبب �آخر،بل كان ب�سبب �إغفال
ق�س ��م من �أق�سام (ما)،فق�صرها على ما ذكروا م ��ن �أنواع،وتركهم ذكر النوع الأخري،و الذي
ً
منتق�ضا،وال ي�ستدل به.
ميكن �أن تكون هو�،أي  :معرفة تامة يجعل من ا�ستداللهم
راب ًعا  :النق�ض بنق�ض النحوي لقوله
متاما
قد يذكر العامل ر�أ ًيا يف م�س�ألة ما،ثم وبعد حني تراه ينق�ض ر�أيه بذكر ر�أي خمالف ً
ملا قال،ومن �أمثلة ذلك:
((( وقد ج ّوز ر�أي �سيبويه ،انظر  :معاين القر�آن. 192/1 ،
((( البيت من ( الطويل ) وهو بال ن�سبة يف (:املربد )175/4 :1963 ،و( ابن مالك  .)286/1 :1982والزاهرية  :التبخرت .
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جمموعا جمع مذكر �سامل،
 .1نق� ��ض املربد لر�أيه يف �إعراب ا�سم (ال )�،إذا كان مثنى �أو
ً
فه ��و عنده معرب من�صوب بالياء،ولي�س مبن ًيا كما ذه ��ب �إليه جمهور النحاة(املربد: 1963 ،
)366/4و(الر�ض ��ي، )157-156/2: 2000 ،وبذل ��ك يقول ال�شيخ حمم ��د حميي الدين عبد
احلمي ��د  « :وه ��و نق�ض ملذهبه بعدم االطراد�.إنَّ املربد نف�س ��ه قد اتفق مع اجلمهور على بناء
ا�س ��م ال املجموع جمع تك�سري ،ومل يعب�أ معه مبا هو من خ�صائ�ص اال�سم وهو اجلمع،كما اتفق
م ��ع اجلمهور على بناء املنادى املثن ��ى �أو املجموع جمع املذكر ال�سامل على ما يرفع به،ومل يعب�أ
مبا هو من خ�صائ�ص الأ�سماء»(ابن عقيل 9-8/2 :1987 ،احلا�شية ).
.2نق� ��ض العكربي قوله يف بقاء عمل حرف اجلر بعد حذفه  :يقول �سامل احلب�شي  « :بل
النحوي ينق�ض قو َله الذي قرره �سل ًفا،فهذا العكربي يرد قول الفراء يف تقدير حرف اجلر
جند
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يف قوله تعاىل  :ﮋ َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن َّ
الش ْهر ا ْل َح َرا ِم قتَال فيه ُق ْل قت ٌَال فيهﮊ(البقرة� ) ٢١٧ :أي
قتال فيه(الفراء،د.ت ،)141/1 : .وي�صفه ب�أنه �ضعيف جدً ا ويعلله ب�أنَّ “ َ
حرف اجلر ال
 :عن ٍ
يبقى عمله بعد حذفه يف االختيار(العكربي،د.ت )92/1: .حتى �إذا جاء �إىل �إعراب قوله تعاىل:
وه ُكم و َأي ِدي ُكم إِ َلى ا ْلمرافِ ِق وامس��حوا بِرء ِ
ِ
وس�� ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َلى
َ ْ َ ُ ُ ُ
ََ
ﮋ َفا ْغس�� ُلوا ُو ُج َ ْ َ ْ َ ْ
ا ْل َك ْع َب ْي ِ
��ن ﮊ (املائدة )٦ :ذكر يف تخريج قراءة جر (�أرجلكم ) ((( وجهني� :أحدهما  :الإعراب

على اجلوار .والوجه الثاين� « :أن يكون جر الأرجل بجار حمذوف(العكربي( ،د.ت)210/1: ).
تقديره  :وافعلوا ب�أرجلكم غ�سلاً
ُ
،وحذف اجلار و�إبقاء اجلر جائز «(احلبي�شي.)97 : 2004 ،
خام�سا  :النق�ض بالنظري �أو ال�شبيه �أو عدمه
ً
لقد نق�ض العلماء بع�ض الآراء؛لأ َّنه ال نظري للكلمة التي �أطلق الر�أي لأجلها�،أو ؛لأنَّ نظري
الكلمة غري عامل �أو غري ذلك،ومن الأمثلة عليه:
 .1م�س�أل ��ة جترد ال�صف ��ات التي مل يق�صد بها احلدوث عن التاء :ففي هذه امل�س�ألة �شرح
اب ��ن احلاج ��ب قول اخلليل و�سيبوي ��ه (�سيبويه)91/2 : 1988 ،فقال « :معن ��اه� :إن �أ�صل التاء
يف الأ�سم ��اء �أن تك ��ون يف ال�صفات،فر ًقا بني مذكرها وم�ؤنثها،و�إمن ��ا تدخل على ال�صفات �إذا
دخلت،يف �أفعالها،فال�صفات يف حل ��اق التاء بها فرع الأفعال،تلحقها �إذا حلقت الأفعال نحو:
قامت فهي قائمة،و�ضربت فهي �ضاربة،ف�إذا ق�صدوا فيها احلدوث كالفعل قالوا:حا�ضت فهي
((( قر أ� بنب ( �أرجلكم ) نافع وابن عامر والك�سائي وحف ويعقوب ،وقر أ� بجرها ابن كثري و�أبو عمرو وحمزة و�أبو بكر  .ينظر ( :الفار�سي،
 ،)223 – 221 :1984و( �أبو حيان)192/4 : :2001 ،و(ابن اجلزري.)254/2 : 1970 ،
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حائ�ضة؛ لأن ال�صفة حينئذ كالفعل يف معنى احلدوث،و�إذا ق�صدوا الإطالق ال احلدوث،فلي�ست
مبعنى الفعل،بل هي مبعنى الن�سب،وان كانت على �صورة ا�سم الفاعل،كـ(البن و تامر)،فكما �أن
ومتر ّي،كذلك،معنى طالق وحائ�ض:
معناهما :ذو لنب،وذو متر،مطلقا،ال مبعنى احلدوث�،أي لب ِن ّي ِ
ذات طالق وذات حي�ض،ك�أنه قيل :طالق َّية،وحي�ض َّية»(الر�ضي.)331-330/3 : 2000 ،
ويعل ��ق الر�ض ��ي على ال ��كالم ال�سابق ً
ناق�ضا �إي ��اه بقوله  « :غاية مرم ��ى كالمه� :أنَّ ا�سم
الفاع ��ل مل ��ا مل يق�صد به احلدوث،مل يكن يف املعنى كالفع ��ل الذي مبناه على احلدوث يف �أحد
الأزمنة،فل ��م ي�ؤنث ��وه ت�أنيث الفعل؛لع ��دم م�شابهته له معن ��ى،و�إن �شابه ��ه لفظا،وهذا ينتق�ض
عليه ��م بال�صف ��ات امل�شبهة،ف�إنها للإطالق،ال احل ��دوث،وال ت�شابه الفعل لفظ ��ا �أي�ضا،فكانت
�أج ��در بالتجري ��د عن الت ��اء،وال جت ��رد» (الر�ض ��ي .)331-330/3 : 2000 ،فالر�ضي ينق�ض
الأق ��وال ال�سابقة ب�إتيانه بالنظري لهذه ال�صفات،وهو ال�صف ��ات امل�ش َّبهة،و التي تفيد الإطالق
يف ال�صفة،و ال ت�شابه الفعل ومع ذلك ف�إنها ال تتجرد عن التاء.
 .2جاء يف تهذيب اللغة قوله »:وزعم املازين �أن (لـمـّــا ) �أ�صلها « لـما « خفيفة،ثم �شدِّ دت
امليم.ق ��ال (الزجاج :)757/2 : 1988،وهذا القول لي�س ب�شيء � ً
(رب )
أي�ضا؛ لأن احلروف نحو ّ
وما �أ�شبهها ُيخفف،وال ُيث َّقل ما كان خفي ًفا،فهذا منتق�ض» (ابن منظور : 1981 ،ل م م )
وبه ��ذا نرى �أنَّ النق� ��ض لهذا الر�أي كان بانعدام النظري يف باب هذه احلروف�،إذ املعهود
التخفيف للحرف بعد �أن كان ثقيلاً ،ومل يعهد العك�س.
 .3ر�أي العلماء يف عامل ن�صب املفعول معه(((،فقد اختلف العلماء يف ذلك على جمموعة
من الآراء،ومنها ر�أي اجلرجاين،ويف ذلك يقول الكيلكلدي  « :قال اجلرجاين� :إن النا�صب له
وعدما دل على �أنها هي العاملة كـ(�إلاّ )
الواو وحدها؛ لأن �صحة الكالم ملا دارت مع الواو وجودًا ً
يف اال�ستثناء،وه ��و �أ�ضع ��ف ه ��ذه املذاهب �أم ��ا �أوال :فلأنه منتق�ض بالت�ضعي ��ف وبهمزة النقل
والتعدي ��ة؛لأن �صحة الكالم يف الن�صب دائرة م ��ع هذه،ولي�س �شيء منها عاملاً »(اجلرجاين،
.)169: 1990
((( اختلف العلماء حول الناب للمفعول معه� ،إذ يرى الربيون �أنَّ الناب هو الفعل ال�سابق �أو ما يقوم مقامه ،وقال الكوفيون باخلالف،ور�أى
�أبو احل�سن الأخف�ش �أن الناب فيه على الظرف؛ لأن الواو قائمة مقام (مع)� ،أما الزجاج فر�أى �أنه منوب بفعل حمذوف تقديره
( الب�س ) وعليه يكون مفعولاً به ،وجعل اجلرجاين الواو الناب له  .انظر ( :ابن ال�سراج� ،أول النحو ،)210-209/1 ،و الأنباري،
الإناف ،م ( ،250 – 148 /1 )30و ابن ه�شام� ،أو�ضح امل�سالك. 244-243/2 ،
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للواو،فلم تخ�ص
وعليه نرى �أنَّ نق�ض ر�أي اجلرجاين كان بانعدام عمل احلروف ال�شبيهة
َ
هي بالعمل دون غريها من احلروف ؟
املبحث الرابع  :نق�ض احلدود النحوية
�إنَّ حتدي ��د امل�صطلح ��ات و�ضب ��ط تعريفاته ��ا �ض ��رورة تفر�ضه ��ا احلاج ��ة العلمي ��ة
واملنهجية،واملالحظ �أنَّ �أغلب التعريفات يف �شتى العلوم خمتلفة ومتباينة،ويظهر هذا جل ًيا يف
ً
متناق�ضا،كما �أنها تلب�س ثوب املنطق يف كثري من
ناق�صا �أو
احلدود النحوية�،إذ يظهر بع�ضها ً
الأحيان،والدلي ��ل على ما قلناه التعدد الوا�ض ��ح يف احلدود للوظيفة النحوية الواحدة،ابتداء
م ��ن �أق�س ��ام ال ��كالم و�س ًريا نح ��و الأجزاء املنتمي ��ة لهذه الأق�س ��ام .واحلد عن ��د النحويني « :
اللف ��ظ الدال على كمال ماهية ال�ش ��يء؛لأن احلد هو الكا�شف عن حقيقة املحدود»(العكربي،
،) 46: 1992وي ��رى اجلرج ��اين �أنَّ » احلد:قول دال على ماهية ال�شيء(اجلرجاين1405 ،هـ:
،.)112وبه ��ذا ن ��رى �أن احل ��د �سع ��ي نحو معرف ��ة جوه ��ر ال�ش ��يء وحقيقته الت ��ي متيزه عن
غريه،وح ��د الفاكه ��ي احل ��د بقوله  « :ما ميي ��ز ال�شيء عما ع ��داه،وال يكون كذل ��ك �إال ما كان
جام ًع ��ا مان ًعا « (الفاكهي.)49: 1993 ،ويرى الإم ��ام اجلويني �أن احلد واحلقيقة و املعنى يف
ع ��رف الأ�صوليني ذات ا�ستعمال واحد (اجلوين ��ي .)1: 1979 ،و للحد جمموعة من ال�شروط
تاما،وبعيدًا ع ��ن النق�ص والنق�ض،و ه ��ذه ال�شروط هي :
الت ��ي يج ��ب �أن يحققها حتى يك ��ون ً
الو�ضوح،والدق ��ة و االكتمال(هلي ��ل .)165 : 1992 ،فهذه ال�شروط مهمة يف متييز مفهوم عن
مفهوم �آخر من جهة،ومهمة يف �سالمة احلد من �أي نق�ص �أو نق�ض يخل به .ول�سنا معنيني هنا
بدرا�س ��ة احلدود النحوية درا�س ��ة تف�صيلية،وال مبا حد به العلماء �أق�سام اللغة املختلة بحدود
كثرية،وم ��ا وجه ��ه العلماء من نقد لتلك احلدود،بل املجال هن ��ا هو ذلك الو�صف الذي �أطلقه
العلم ��اء على بع�ض احلدود بقوله� :إنه منتق�ض،وكيف كان ��ت مواقفهم نحو تلك احلدود،ولقد
الحظ ��ت  -فيما اطلع ��ت عليه من حدود و�صفت ب�أنها منتق�ض ��ة – �أنَّ مواقف العلماء تباينت
على �أ�شكال عدة،وهي :
� اً
أول :زيادة عبارة احرتازية على احلد لتجنب النق�ض
ويظه ��ر هذا ال�شكل يف حدود �أق�س ��ام الكالم الثالثة  :اال�سم و الفعل و احلرف،ففي حد
اال�س ��م يقول العكربي  « :اختلفت عبارات النحويني يف حد اال�سم،و�سيبويه مل ي�صرح له بحد
فق ��ال بع�ضه ��م  :اال�سم ما ا�ستحق الإعراب يف �أول و�ضعه،وق ��ال �آخرون  :ما ا�ستحق التنوين.
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وق ��ال (ابن ال�س ��راج :) 45/1 : 1988،هو كل لفظ دل على معنى يف نف�سه غري مقرتن بزمان
حم�ص ��ل،وزاد بع�ضه ��م يف هذا (داللة الو�ضع) و�أما من زاد في ��ه (داللة الو�ضع ) ف�إنه ق�صد
بذلك دفع النق�ض بقولهم � :أتيتك َمق َْد َم احلاج و َ
خفوق النجم،و�أتت الناقة على َم ْنت َِجها،ف�إن
ه ��ذه م�ص ��ادر  :وقد دلت عل ��ى زمان حم�صل،فعند ذل ��ك تخرج عن احل ��د .و�إذا قال  :داللة
الو�ضع مل ينتق�ض احلد بها؛لأنها دالة على الزمان ال من طريق الو�ضع،وذلك �أن مقدم احلاج
يتفق يف �أزمنة معلومة بني النا�س،ال �أنها معلومة من لفظ (املقدم ) ،والدليل على ذلك �أنك لو
قل ��ت � :أتيتك وقت مقدم احلاج �صح الكالم،وظهر فيه ما كان مقد ًرا قبله» (العكربي1992 ،
.) 53-45 :
ون ��رى هنا �أن زيادة (داللة الو�ض ��ع ) كانت زيادة احرتازية؛لدفع النق�ض الذي ميكن �أن
يق ��ع في ��ه التعريف،ومل يكن حد الفعل بعيدً ا عن هذا،حي ��ث اختلفت عبارات النحويني يف حد
الفع ��ل � ً
أي�ض ��ا ،فقال ابن ال�سراج وغريه ه ��و  :كل لفظ دل على معن ��ى يف نف�سه مقرتن بزمان
حم�صل(ابن ال�سراج.)48/1: 1988،
وذك ��ر العك�ب�ري �أن بع� ��ض العلماء زاد (داللة الو�ض ��ع ) عليه،فق ��ال  « :و�إمنا زادوا هذه
الزي ��ادة لئ�ل�ا ينتق�ض بـ (لي�س وكان )((( الناق�صة.ف�إن قي ��ل  :يرد على احلدود كلها (لي�س )
و(كان ) الناق�ص ��ة و�أخواتها�،إنه ��ا �أفعال وال تدل على احل ��دث .وتنعك�س ب�أ�سماء الفعل نحو :
�صه و مه ونزال .ف�إنها �أ�سماء وقد دلت على الزمان « (العكربي .) 68-67/1 : 1992 ،وقد ر َّد
العكربي على من قال بنق�ض حد الفعل بـ(لي�س وكان و �أ�سماء الأفعال ) فقال � « :أما (لي�س )
فقد ذهب قوم �إىل �أنها حرف((( وذلك ظاهر فيها؛لأنها تنفي ما يف احلال .مثل ما النافية وال
ت ��دل على حدث،وال زمان وال تدخل عليها (قد )،وال يكون منها م�ستقبل،وقال الأكرثون  :هي
فع ��ل لفظي بدليل ات�صال عالمات الأفعال بها .و�إمنا اقت�ص ��ر بها على بناء واحد؛لأنها تنفي
ما يف احلال ال غري،فهي كفعل التعجب وحبذا،و�أما (كان ) الناق�صة ف�أ�صلها التمام كقولك :
ق ��د كان الأمر�،أي :حدث ولكنهم جعلوا داللتها على احلدث،وبقيت داللتها على الزمان،وهذا
�أم ��ر عار�ض ال تنق�ض ب ��ه احلدود العامة،و�أما (�صه ) و�أخواته ��ا فواقعة موقع اجلمل:فـ(�صه )
نائ ��ب عن  :ا�سكت .و(مه ) عن  :اكف ��ف .و(نزال ) عن  :انزل .وغري ممتنع �أن يو�ضع اال�سم
(((	�أوجد هذا النق�ض �أبو علي الفار�سي ،انظر  :امل�سائل الع�سكريات. 76 ،
((( من املعلوم �أنَّ ( لي�س ) حمل خالف بني العلماء ،هل هي حرف �أم فعل ؟ انظر( :املرادي ) 494-493،:1992 ،و (ابن ه�شام،
. )388 -1985:386
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�أو احل ��رف مو�ضع غريه�،أال ترى �أنك �إذا قل ��ت  :ما قام زيد كان ذلك جملة .و�إذا قال املجيب
 :بلى .كان حر ًفا نائ ًبا عن �إعادة اجلملة فك�أنه قال  :قد قام زيد «(العكربي-69/1 :1992 ،
 .) 71واح�ت�رز العلم ��اء يف حد احل ��رف ك�سابقيه فـ»ح ��د احلرف ما دل عل ��ى معنى يف غريه
فقط،ولف ��ظ (دل ) �أوىل م ��ن قول ��ك (جاء )؛لأن احل ��دود احلقيقية دالة عل ��ى ذات املحدود
بها،وقولن ��ا (ما جاء ملعنى ) بيان العلة التي لأجلها جاء،وعلة ال�شيء غريه وال ينتق�ض بـ(�أين
) و(كي ��ف ) لوجهني �أحدهما �أنهما  -مع داللتهم ��ا على معنى يف غريهما  -داالن على معنى
يف �أنف�سهما،وه ��و املكان واحل ��ال وقد ح�صل االحرتاز عن ذلك بقولن ��ا فقط «(ابن ال�سراج،
 .)50-49 :1988وعلي ��ه ف�إنن ��ا نرى �أنّ تلك العبارات االحرتازي ��ة �أخرجت احلد من �إ�شكالية
النق�ض؛بدخول بع�ض العنا�صر اللغوية املغايرة على عنا�صر احلد.
ثان ًيا  :نفي النق�ض الظاهر للحد
ق ��د يظهر يف بع�ض عب ��ارات احلدود ما ي�شري �إىل نق�ضه،وذل ��ك بدخول ق�سم مغاير
عل ��ى جن� ��س املحدود�،أو بعدم معرفة الأ�ص ��ل (البنية العميقة ) للمثال ال ��ذي يظنُّ �أ ّنه ناق�ض
للحد،ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن ال�سراج يف تو�ضيح حد الفعل،حيث يقول  « :وحد الفعل
م ��ا �أ�سند �إىل غريه ومل ي�سند غ�ي�ره �إليه،وذكر الإ�سناد ههنا �أوىل م ��ن الإخبار ؛ لأن الإ�سناد
�أع ��م �إذ كان يقع على اال�ستفه ��ام والأمر ،وغريهما ،ولي�س الإخب ��ار كذلك،بل هو خم�صو�ص
مبا �صح �أن يقابل بالت�صديق والتكذيب،فكل �إخبار �إ�سناد ولي�س كل �إ�سناد �إخبا ًرا،وال ينتق�ض
ه ��ذا احل ��د بقوله(:ت�سمع باملعيدي خري من �أن ت ��راه )(((() لأن (خ ًريا ) هنا لي�س بخرب عن
(ت�سم ��ع )،بل عن امل�صدر ال ��ذي هو(�سماعك )،وتقديره (�أن ت�سمع ) “(ابن ال�سراج1988 ،
 .)48:وم ��ن الأمثل ��ة على ذلك ما جاء على ل�سان الر�ض ��ي ،يف �شرحه حلد ابن احلاجب لفعل
التعجب”،حي ��ث يق ��ول  :قوله( :ما و�ضع لإن�ش ��اء التعجب)�،أي :فعل و�ض ��ع لإن�شاء التعجب؛
لأن ��ه يف ق�س ��م الأفعال،ف�ل�ا ينتق�ض احلد بنحو :ناهي ��ك به،وهلل دره،و واه ��ا له،ويا لك رجلاً
«(الر�ض ��ي.)228-227/4 :2000 ،فالر�ض ��ي يب�ي�ن �أنَّ ابن احلاجب مل ين� ��س �أن يقول  :فعل
و�ضع،لأن الكالم مت�صل عن الفعل يف ق�سم الأفعال هذا من جهة،كما �أنَّ الكالم ال ينتق�ض مبا
�ضرب من �أمثلة ؛ لأنَّ هذا احلد خا�ص بفعل التعجب القيا�سي،وتلك �سماعية حتفظ وال يقا�س
عليها .وجاء يف حا�شي ��ة ال�صبان-عند احلديث عن حد الكالم-قوله « :الكالم الفائدة،قوله
((( ي�ضرب هذا املثل ملن َخبرَ ُ ه َخيرْ ٌ من َمرْ�آه  .انظر( :الع�سكري )266/1 : 1988 ،و( الني�سابوري،د.ت.)129/1: .
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 :وال نق� ��ض بالن ��داء�،أي :اجلملة الندائية ؛ ف�إنه � -أي عن ��د اجلمهور -من الثاين �أي :املركب
م ��ن فع ��ل وا�سم ؛ لأن (يا) نائبة ع ��ن (�أدعو) وهو فعل وا�سم،و�أما املن ��ادى فهو ف�ضلة زائدة
عل ��ى حقيق ��ة ال ��كالم ال منها حتى يقال� :إن (ي ��ا زيد) مركب من فعل وا�سم�ي�ن ال من الثاين
«(ال�صب ��ان� .)57/1 :2004 ،إنَّ ال�صب ��ان ينف ��ي �أن يكون هناك تناق� ��ض يف حد الكالم ؛لأن
ّ�أقل ما يرتكب منه الكالم وتتم به الفائدة ا�سمان�،أو فعل وا�سم،وظاهر النداء �أنه يرتكب من
حرف وا�سم،وهو لي�س كذلك يف حقيقة �أمره.
ثال ًثا  :النق�ض التام للحد
تختل ��ف نظ ��رة العلم ��اء يف كثري م ��ن الأحيان حول مفه ��وم معني ؛ وذل ��ك لأ�سباب تتعلق
بال�ش ��روط – �شروط احلد الت ��ام � -سالفة الذكر التي قد يغفل الع ��امل عن بع�ضها عند و�ضع
احلد،وبناء على ذلك ف�إ َّننا نرى النق�ض التام حلد من احلدود،ومن ذلك نق�ض الر�ضي حلد
اب ��ن احلاجب ال�سم �إنَّ و�أخواتها،حيث يرى �أ َّنه  « :امل�سند �إليه بعد دخولها،مثل �إن زيدً ا قائم
«(الر�ض ��ي )153/2 : 2000 ،لك ��نَّ الر�ض ��ي ال يرت�ضي هذا احلد،بل وينق�ض ��ه بقوله  « :قال
الر�ض ��ي :ينتق� ��ض مبثل� :أخ ��وه،يف قولك� :إنَّ زيدً ا قائ ��م �أخوه « (ال�سابق نف�س ��ه ) ؛لأنَّ �شرط
الإ�سن ��اد هنا �ضعيف،وغري مانع�،إذ بهذا احلد ُيفهم �أ َّن ��ه حيث ما وجد م�سن ٌد �إليه فهو اال�سم
له ��ا،ويف املث ��ال ال�سابق يعد كل من  :زيد وقائم م�سن ��دً ا �إليه،ولكنَّ الر�ضي مل ي�ضع حدً ا ال�سم
(�إنَّ ) وهذا ما درج عليه كثري من النحاة�،إذ �إ َّنهم يكتفون ب�ضرب املثال عند ال�شروع باحلديث
عن �إنَّ و�أخواتها.
راب ًعا  :نق�ض احلد مع اقرتاح غريه
�إنَّ هذا املوقف من العلماء جتاه احلدود ك�سابقه�،إال �أنَّ الفرق هنا هو و�ضع الناق�ض حدً ا
�آخر ،بدل احلد املنقو�ض،ومن ذلك حد املفعول له،قال ابن احلاجب « :املفعول له:هو ما فعل
لأجل ��ه فعل مذكور،مثل� :ضربت ��ه ت�أدي ًبا .قال الر�ضي :قوله « :فعل مذكور «�،أي م�ضمون الفعل
و�شبهه،وهو امل�صدر ملا ذكرنا يف املفعول فيه،قوله « مذكور «،احرتاز عن قولك -وقد �شاهدت
�ضر ًبا لأجل الت�أديب� : -أعجبني الت�أديب،ف�إنَّ الت�أديب فعل له ال�ضرب �إال �أنك مل تذكر ال�ضرب
يف قولك،عام�ًل�اً فيه.فاحلق �أن نق ��ول يف املفعول له :هو ما فعل لأجله م�ضمون عامله(((،وكذا
((( ويعرفه الفاكهي بقوله  :املدر القلبي الف�ضلة املع ِّلل بحدث �شاركه وقتًا وفاعلاً  ،احلدود يف النحو. 216 ،
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يف املفع ��ول فيه:هو ما فعل في ��ه م�ضمون عامله من زمان �أو مكان،لئ�ل�ا ينق�ض احلدان،بنحو
قولك�:ضرب ��ت وقد �أعجبن ��ي الت�أديب،و�سرت ويوم اجلمعة زمان �س�ي�رك « (الر�ضي:2000 ،
.)507/1لقد نق�ض الر�ضي حد ابن احلاجب؛لأنه مي ِّكن غري املفعول له من الدخول فيه،وما
�ضرب ��ه الر�ضي ينطبق عل ��ى التعريف الذي ذك ��ره ابن احلاجب،ومع ذلك فهم ��ا لي�سا �ضمن
دائ ��رة املفع ��ول له �أو في ��ه .ومن الأمثلة على ذل ��ك � ً
أي�ضا تعريف ا�س ��م التف�ضيل،فهو عند ابن
(((
احلاج ��ب « :م ��ا ا�شتق من فعل،ملو�صوف بزيادة على غريه وه ��و �أفعل،قال الر�ضي :ينتق�ض
بنحو فا�ضل،وزائد،وغالب،ولو احرتز عن مثله ب�أن قال :ما ا�شتق من فعل ملو�صوف بزيادة على
غ�ي�ره فيه�،أي يف الفعل امل�شتق منه،النتق�ض بنحو :طائل�،أي زائد يف الطول على غريه،و�شبهه
م ��ن ا�سم الفاعل املبني من باب املغالبة،والأوىل �أن يقال :هو املبني على �أفعل لزيادة �صاحبه
عل ��ى غريه يف الفعل(((�،أي يف الفعل امل�شتق هو من ��ه» (الر�ضي� .)447/3 :2000 ،إنَّ الر�ضي
مل يرت� ِ��ض االح�ت�راز الذي و�ضعه هو عل ��ى تعريف ابن احلاجب؛لأنَّ النق� ��ض قد طال تعريف
اب ��ن احلاجب،وط ��ال احرتازه على التعريف،ولذا ر�أى �أنه ال ب ��د من و�ضع تعريف جديد ال�سم
التف�ضيل،يخرجه من دائرة النق�ض .وهناك �أمثلة �أخرى على هذا النوع من النق�ض (((.

(((	�أخذ بهذا احلد الفاكهي يف حدوده.191-190 ،
(((	�إنَّ التعريف ال�شائع ال�سم التف�ضيل هو قولهم  « :هو ا�سم موغ للداللة على �أن �شيئني ا�شرتكا يف فة ،وزاد �أحدهما على الآخر فيها»
انظر  :الدقر ،عبد الغني ،معجم النحو. 11 ،
((( ومن ذلك تعريف ابن احلاجب للم�ؤنث ،حيث قال  « :وهو حقيقي ولفظي ،فاحلقيقي :ما ب�إزائه ذكر يف احليوان  ،كامر�أة وناقة،
واللفظي بخالفه ،كظلمة وعني ،قال الر�ضي� :إمنا قال يف احليوان ،لئال ينتق�ض بنحو الأنثى من النخل ،ف�إن ب�إزائه ذكرا وت�أنيثه
غري حقيقي� ،إذ تقول :ا�شرتيت نخلة �أنثى ،وقد يكون احلقيقي مع العالمة كامر�أة ،ونف�ساء ،وحبلى ،وبال عالمة ،ك�أتان وعناق ،ولو
قال :احلقيقي :ذات الفرج من احليوان ،كان �أوىل «  .انظر ال�سابق.338/3 ،
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الخاتمة
وبعد هذا العر�ض ملبد�أ النق�ض يف النحو العربي،وبيان املوا�ضع التي ا�ستعمل فيها النحاة
له ��ذا املبد�أ،وكيفي ��ة توظيفه ��م له يف النح ��و العربي،فقد خل�صت الدرا�س ��ة �إىل جمموعة من
النتائج من �أهمها :
أول  :يعد النق�ض مبد�أ اعتمد عليه النحاة يف �إبطال الأحكام النحوية�،سواء �أكان �إبطالاً
� اً
كل ًيا �أو مبدئيا،بحيث ي�شكل نواة لبداية خالف نحوي يف امل�س�ألة حمل النزاع.
ثان ًيا  :تعتمد اللغة العربية على �أ�صول ثابتة يف نظامها اللغوي،وكل من حاول نق�ض هذه
الأ�ص ��ول باالعتم ��اد على ال�شاذ �أو النادر مقاب ��ل الأ�صول املطردة واج ��ه ردًّا من العلماء يبني
بطالن ما ذهب �إليه.
ثال ًث ��ا  :هن ��اك العدي ��د م ��ن الأدوات الت ��ي تدخ ��ل عل ��ى الكالم،وتنق� ��ض عم ��ل �أداة
�سابق ��ة�،أو حك ًم ��ا نحو ًيا،وهذه الأدوات ه ��ي � :إلاّ اال�ستثنائية،و بل،و لك ��ن،و همزة اال�ستفهام
التقريري،ونق� ��ض �أداة نف ��ي ب�أداة نف ��ي �أخرى�،أ ّما املوا�ضع التي يقع فيه ��ا نق�ض العمل فهي :
احل ��روف امل�ش َّبه ��ة بـ(لي�س )،والنوا�سخ ذات اخل�ب�ر املجرور بالباء الزائ ��دة،و بع�ض موا�ضع
ن�صب الفعل امل�ضارع،و اال�ستثناء.
راب ًع ��ا  :وظ ��ف العلم ��اء مب ��د�أ النق� ��ض يف الآراء النحوية،وذل ��ك �ضم ��ن جمموع ��ة من
الأ�ساليب،وه ��ي  :النق� ��ض بال�شاهد،و النق�ض بالقيا�س،و النق� ��ض بالإغفال،و النق�ض بنق�ض
النحوي لقوله،و النق�ض بالنظري �أو ال�شبيه �أو عدمه.
خام�س ��ا  :ا�ستعم ��ل النحاة النق�ض يف احل ��دود النحوية،وقد تباين ��ت مواقفهم نحو تلك
ً
احل ��دود �ضمن عدة �أ�شكال،وذل ��ك �إ ّما بزيادة عبارة احرتازية على احل ��د لتجنب النق�ض�،أو
بنفي النق�ض الظاهر للحد�،أو النق�ض التام للحد�،أو نق�ض احلد مع اقرتاح غريه.
�ساد�سا � :إن �إعمال مفهوم النق�ض �أ�سهم يف تقوية احلكم النحوي ،وبيان مدى وجاهته.
ً
�ساب ًع ��ا � :إن مفهوم النق�ض يع ��د بوابة لتمحي�ص �آراء النحاة حول بع�ض الق�ضايا املتعلقة
بالل�سان العربي.
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المراجع العربية
الأزهري ،خالد بن عبد اهلل (د.ت� ).شرح الت�صريح على التو�ضيح ،بريوت ،دار الفكر.
اال�سرتاباذي ،ر�ضي الدين حممد بن احل�سن (� )2000شرح الكافية،حتقيق :عبد العال
�سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط.1
الإ�شبيلي ،ابن ع�صفور (� )1982شرح جمل الزجاجي ،حتقيق �صاحب �أبو جناح،العراق،
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.
الأ�شم ��وين ،عل ��ي ب ��ن حمم ��د (� )1993ش ��رح الأ�شم ��وين عل ��ى �ألفي ��ة اب ��ن مال ��ك ،حتقيق:
عبداحلميد ال�سيد ،املكتبة الأزهرية للرتاث ،القاهرة.
الأ�صفهاين�،أبو الفرج (د.ت ).الأغاين ،حتقيق � :سمري جابر،دار الفكر،بريوت،ط.2
الأنباري�،أبو الربكات (� )1995أ�سرار العربية ،حتقيق :فخر الدين قدارة ،دار اجليل،
بريوت ،ط.1
الأنباري�،أبو الربكات ( )1987الإن�صاف يف م�سائل اخلالف،حتقيق:حممد حميي الدين
عبد احلميد،املكتبة الع�صرية ،بريوت.
الأندل�سي�،أبو حيان ( )1998ارت�شاف ال�ضرب من ل�سان العرب ،حتقيق :رجب عثمان
حممد ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط.1
الأندل�سي�،أبو حيان ( ) 2001البحر املحيط ،حتقيق،ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود و ال�شيخ
علي حممد معو�ض ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.1
الأندل�سي�،أبو حيان ( )1997التكميل والتذييل يف �شرح كتاب الت�سهيل ،حتقيق  :ح�سن
هنداوي ،دار القلم ،دم�شق.
الأن�صاري ،ابن ه�شام (� )1998أو�ضح امل�سالك �إىل �ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد،املكتبة الع�صرية ،بريوت ،ط.1
الأن�صاري ،ابن ه�شام (� )1986شرح �شذور الذهب ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
بريوت ،املكتبة الع�صرية.
الأن�صاري ،ابن ه�شام ( )1985مغني اللبيب ،حتقيق :مازن املبارك وحممد علي حمداهلل،
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دار الفكر  ،بريوت ،ط.6
�أني�س�،إبراهيم ( )1978من �أ�سرار اللغة ،ط ،6مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة.
البخاري،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل ( )1987اجلامع ال�صحيح (�صحيح البخاري )،
حتقيق  :م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط.3
الب�صري�،صدر الدين بن �أبي الفرج ( )1964احلما�سة الب�صرية ،ت�صحيح  :خمتار الدين
�أحمد ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيد �آباد ،الهند ،ط.1
البغدادي،عبد القادر ( )1979خزانة الأدب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة ،ط.2
اجلرجاين،علي بن حممد بن علي (1405هـ ) التعريفات ،حتقيق � :إبراهيم الأبياري ،دار
الكتاب العربي ،بريوت ،ط.1
اجلزري ،احلافظ �أبو اخلري حممد بن حممد ( ) 1970الن�شر يف القراءات الع�شر ،ت�صحيح
علي حممد َّ
ال�ض ّباع ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
اجلزو ّ
يل�،أبو مو�سى عي�سى بن عبدالعزيز ( )1988املقدّمة اجلزول ّية يف النحو،حتقيق :
عبدالوهاب حم ّمد� ،أ ّم القرى للطبع والن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط.1
�شعبان
ّ
�أبو جعفر،النحا�س (1409هـ) معاين القر�آن الكرمي و �إعرابه ،حتقيق :حممد علي
ال�صابوين ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ط.1
ابن جني�،أبو الفتح عثمان ( )1990اخل�صائ�ص ،حتقيق :حممد النجار ،دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،ط.4
ابن جني�،أبو الفتح عثمان ( )1988ال َّلمع يف العربية،حتقيق  :فائز فار�س،دار الأمل،مكتبة
الكندي ،الأردن ،ط.1
ابن جني�،أبو الفتح عثمان ( )1988املحت�سب ،حتقيق :عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط.1
َ
وجري� ،شم�س الدين حممد (� )2004شرح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،حتقيق
اجل َ
 :نواف بن جزاء احلارثي ،عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية،املدينة
املنورة،اململكة العربية ال�سعودية،ط.1
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اجلوهري�،إ�سماعيل بن حماد ( )1990تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبد الغفار
عطار ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط.4
ال�صبان ،حممد بن علي ( )2003حا�شية ال�صبان على �شرح الأ�شموين على �ألفية ابن
مالك ،دار الفكر،بريوت.
احلب�شي،ح�سني بن علوي بن �سامل (1425هـ) نزع اخلاف�ض يف الدر�س النحوي (ر�سالة
ماج�ستري ) ،جامعة ح�ضرموت للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الرتبية ،املكال.
احلريري،القا�سم بن علي ( )1998درة الغوا�ص يف �أوهام اخلوا�ص ،حتقيق :عرفات
مطرجي ،بريوت :م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية.
ح�سن،عبا�س (د.ت ).النحو الوايف،دار املعارف ،القاهرة ،ط.4
احللبي،ال�سمني ( ) 1986الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق � :أحمد حممد
اخلراط ،دار القلم ،دم�شق ،ط.1
ابن حنبل�،أحمد ( ) 1999امل�سند ،حتقق � :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،ط.2
اخل�ضري،حممد بن عبد اهلل الدمياطي ( )1940حا�شية اخل�ضري على �شرح ابن عقيل،
مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة.
الدقر ،عبد الغني ( )1988معجم النحو ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط.4
ذو الرمة ( )2006الديوان ،عناية عبد الرحمن امل�صطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط.1
الرماين�،أبو احل�سن ( )2005معاين احلروف ،حتقيق  :عرفان بن �سليم ع�شا ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،ط.1
الزَّبيدي،حمب الدين ( ) 1994تاج العرو�س ،حتقيق علي �شريي  ،دار الفكر للطباعة
والن�شر ،بريوت.
ال�سبكي،علي بن عبد الكايف ( )1983الإبهاج يف �شرح املنهاج ،حتقيق  :جماعة من العلماء،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1
ابن ال�سراج�،أبو بكر ( ) 1988الأ�صول يف النحو ،حتقيق :عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت ،ط.3
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ال�سرخ�سي�،أبو بكر حممد بن �أحمد ( )1993الأ�صول ،دار الكتاب العلمية ،بريوت ،ط.1
�سيبويه ( )1988الكتاب ،حتقيق  :عبد ال�سالم هارون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.3
ال�سريايف�،أبو �سعيد (� )1989شرح كتاب �سيبويه ،حتقيق  :رم�ضان عبد التواب ،و حممود
فهمي حجازي ،و حممد ها�شم عبد الدامي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.
ال�سيوطي ،جالل الدين ( )2001همع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع ،حتقيق  :عبد العال
�سامل مكرم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط.1
الطربي،حممد بن جرير ( )2000جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حتقيق � :أحمد حممد
�شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.1
الع�سكري�،أبو هالل ( )1988جمهرة الأمثال ،حتقيق  :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم وعبد
املجيد قطام�ش ،دار الفكر ،ط.2
ابن عقيل،بهاء الدين عبد اهلل (� )1979شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،حتقيق :
حم ّمد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
ابن عقيل،بهاءالدين عبداهلل ( )1984امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد ،حتقيق  :حممد كامل
بركات ،مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى.
العكربي�،أبو البقاء (د.ت ).التبيان يف �إعراب القر�آن ،حتقيق  :علي حممد البجاوى� ،إحياء
الكتب العربية ،بريوت.
العكربي�،أبو البقاء (1406هـ) التبيني عن مذاهب النحويني الب�صريني و الكوفيني،
حتقيق :عبدالرحمن العثيمني ،دار الغرب الإ�سالمي.
العكربي�،أبو البقاء ( )1995اللباب يف علل البناء والإعراب ،حتقيق:غازي خمتار الطليمات،
وعبد الإله نبهان ،دار الفكر ،دم�شق ،ط .1
العكربي� ،أبو البقاء ( )1992م�سائل خالفية يف النحو ،حتقيق  :حممد خري احللواين ،دار
ال�شرق العربي ،بريوت ،ط.1
الغالييني،م�صطفى ( )1981جامع الدرو�س العربية ،من�شورات املكتبة الع�صرية ،بريوت.
الفار�سي�،أبو علي (1408هـ) الإي�ضاح الع�ضدي ،حتقيق :ح�سن ال�شاذيل فرهود ،دار العلوم،
الريا�ض ،ط.2
98

جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م

ريا�ض رزق اهلل من�صور �أبوهوال

الفار�سي�،أبو علي ( )1984احلجة للقراء ال�سبعة ،حتقيق  :بدر الدين قهوجي،و ب�شري
حويجاين ،دار امل�أمون للرتاث ،دم�شق.
الفار�سي�،أبو علي ( )1982امل�سائل الع�سكريات ،حتقيق علي جابر املن�صوري ،مطبعة جامعة
بغداد ،بغداد ،ط.2
الفاكهي،عبد اهلل بن �أحمد (� )1993شرح احلدود يف النحو ،حتقيق  :املتويل رم�ضان
الدمريي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط.2
الفراء�،أبو زكريا يحيى بن زياد (د.ت ).معاين القر�آن ،حتقيق � :أحمد جناتي وحممّـد
النجار ،ن�شر نا�صر خ�سرو ،طهران.
الفريوز�آبادي،جمد الدين ( )2005القامو�س املحيط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط.2
القرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد ( )2003اجلامع لأحكام القر�آن ،حتقيق ه�شام
البخاري ،دار عامل الكتب ،الريا�ض.
الق�شريي،ابن دقيق العيد تقي الدين (� )2005إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام ،حتقيق :
م�صطفى �شيخ م�صطفى و مدثر �سند�س ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.1
الكفوي�،أبو البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني ( )1998الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق
اللغوية ،حتقيق عدنان دروي�ش و حممد امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
الكيلكلدي� ،صالح الدين �أبو �سعيد ( )1990الف�صول املفيدة يف الواو املزيدة ،حتقيق:ح�سن
مو�سى ال�شاعر ،دار الب�شري ،عمان ،ط.1
املالقي� ،أحمد بن عبد النور ( )2003ر�صف املباين يف �شرح حروف املعاين ،حتقيق � :أحمد
اخل َّراط ،دار القلم ،دم�شق ،ط.3
ابن مالك،جمال الدين (� )1990شرح الت�سهيل ،حتقيق  :عبد الرحمن ال�سيد ،حممد بدوي،
مكتبة هجر ،ط.1
ابن مالك،جمال الدين (� )1982شرح الكافية ال�شافية ،حتقيق عبد املنعم هريدي ،مكة
املكرمة� ،إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى ،ط.1
ربد�،أبو العبا�س حممد بن يزيد ( )1963املقت�ضب ،حتقيق  :حممد عبد اخلالق ع�ضيمة،
امل ّ
عامل الكتب ،بريوت ،د.ط.
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املناوي،حممد عبد الر�ؤوف ( )1989التعاريف ،حتقيق  :حممد ر�ضوان الداية ،دار الفكر
املعا�صر  ,دار الفكر،بريوت  ,دم�شق ،ط.1
ابن منظور،جمال الدين �أبو الف�ضل حممد بن مكرم ( )1981ل�سان العرب ،حتقيق :عبد اهلل
الكبري وحممد �أحمد وها�شم ال�شاذيل  ،دار املعارف ،القاهرة  ،ط.1
النووي�،أبو زكريا يحيى بن �شرف الدين (1392هـ) املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن
احلجاج،،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
الني�سابوري�،أبو الف�ضل �أحمد بن حممد امليداين (د.ت ).جممع الأمثال ،حتقيق  :حممد
حميى الدين عبد احلميد ،دار املعرفة ،بريوت.
الني�سابوري،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني (� )1991صحيح م�سلم ،حتقيق :حممد ف�ؤاد
عبد الباقي ،دار احلديث ،القاهرة ،ط.1
هليل،حممد حلمي ( )1992نحو خطة منهجية لو�ضع معجم ثنائي متخ�ص�ص ،جملة
املعجمية ،العدد الثامن.
املف�صل ،عامل الكتب ،بريوت ،د .ط.
ابن يعي�ش ،موفق الدين (د.ت� ).شرح َّ
اليمني،ابن فالح ( )1999املغني يف النحو ،حتقيق :عبد الرزاق ال�سعدي ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية ،بغداد ،ط.1
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وجهة ال�ضبط (الداخلية-اخلارجية) وعالقتها بالأفكار غري العقالنية لدى
عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة
غرم اهلل بن عبدالرزاق الغامدي

الأ�ستاذ امل�ساعد ،علم النف�س ،عمادة ال�سنة التح�ضريية ،جامعة �شقراء ،اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة
الدرا�سة بعنوان وجهة ال�ضبط الداخلية واخلارجية وعالقتها بالأفكار غري العقالنية لدى
عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ،وهدفت �إىل التعرف على وجهة ال�ضبط ال�سائدة
ومدى انت�شار الأفكار غري العقالنية عند نف�س العينة  ،وكذلك معرفة العالقة بني وجهة ال�ضبط
الداخلي ��ة واخلارجية وبني الأفكار غ�ي�ر العقالنية عند �أفراد الدرا�س ��ة ،وقد ا�ستخدم الباحث
مقيا�س وجهة ال�ضبط (الداخلية–واخلارجية) �إعداد ابن �سيديا (بن �سيديا ، )1986 ،ومقيا�س
الأفكار العقالنية وغري العقالنيه �إعداد الريحاين (الريحاين )1985 ،كما ا�ستخدم الباحث
املنه ��ج الو�صفي  ،وتكون ��ت عينة الدرا�سة م ��ن ( )300طالب و ا�ستخ ��دم الباحث التكرارات
واملتو�سط ��ات احل�سابية ومعامل ارتب ��اط بري�سون ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن انت�شار كل من
وجه ��ه ال�ضبط الداخلية و الأف ��كار العقالنية عند �أفراد العينه وتب�ي�ن وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني وجهة ال�ضبط اخلارجية والأفكار غري العقالنية 0
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Locus of control (internal, external) and its relation to the
unreasonable ideas among a sample of university college
students in Mecca
Gurmalla bin Abdul Razaq Al-Ghamdi

Assistant Professor, Psychology, Deanship of the preparatory year, Shaqra
University, Kingdom of Saudi Arabia

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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املقدمـــة
ا�ستقط ��ب مفهوم وجهة ال�ضب ��ط  Locus of Controlاهتمام عدد من الباحثني يف جمال
الدرا�س ��ات النف�سية ،حي ��ث يعترب هذا املفه ��وم مبثابة قا�سم م�شرتك للعدي ��د من النظريات
احلديث ��ة الت ��ي تتناول حم ��ددات ال�سلوك الإن�س ��اين والتكيف بوجه ع ��ام( .الأخر�س:1998 ،
 .)235كم ��ا �أن ��ه يعت�ب�ر مفهوم حدي ��ث ن�سبي� � ًا لذلك تع ��ددت الرتجمات العربي ��ة للم�صطلح
الأجنبي ،مثل مركز التحكم ،م�صدر التحكم ،مو�ضع ال�ضبط  ...الخ  ،وقد ا�شتق هذا املفهوم
�أ�ص�ل ً�ا من نظرية التعل ��م االجتماع ��ي  Social Learning theoryالتي �صاغه ��ا العامل جوليان
روت ��ر ( . Julin Rotterحمم ��د .)240: 1993 ،وي ��رى روتر � Rotterأن لوجه ��ة ال�ضبط Locus
� of Controlش ��كالن :وجهة ال�ضبط الداخلي ��ة  ، Internal Locus of Controlووجهة ال�ضبط
اخلارجي ��ة  External Locus of Controlحيث مييل الأف ��راد ذوو وجهة ال�ضبط الداخلية �إىل
اعتب ��ار �أنف�سهم م�شاركني يف الأحداث التي مت ��ر بهم و�أن جهودهم هي التي تتو�سط يف نتائج
املواقف ال�سلبية �أو الإيجابية التي يعي�شونها ،يف حني �أن الأفراد ذوي وجهة ال�ضبط اخلارجية
يعزون �أ�سباب مواقفهم احلياتية �إىل احلظ �أو ال�صدفة بدون �أي حتمل للم�سئولية من قبلهم.
وق ��د �أكدت نتائج عدد من الدرا�سات عل ��ى �أهمية وجود وجهة �ضبط داخلية (�صحيحة) لدى
الأف ��راد من �أج ��ل حتقيق قدر منا�سب م ��ن التوافق النف�سي واالجتماع ��ي للإن�سان ،وقد تبني
ارتب ��اط �سوء التوافق النف�سي واالجتماعي ،والتجن ��ب االجتماعي ،وتقدير الذات االجتماعية
املنخف� ��ض ،والقلق االجتماع ��ي ،واالكتئاب �سلبي ًا بوجهة ال�ضب ��ط اخلارجية (غري ال�صحية)
ل ��دى الأفراد .كما تبني وجود عالقة ارتباط �إيجابية بني وجهة ال�ضبط الداخلية (ال�صحية)
وب�ي�ن التواف ��ق النف�سي ،حيث يعتق ��د الأف ��راد ذوو وجهة ال�ضب ��ط الداخلي ��ة �أن �أفعالهم هي
الت ��ي حت ��دد امل�شكالت كما تب�ي�ن �أن التدريب على التفكري العق�ل�اين �أدى �إىل حت�سن التفكري
وانخفا� ��ض التوتر( .داوود.)289 : 2001 ،وت�ؤدي الأفكار العقالنية املت�ضمنة بالأطر املعرفية
لدى الأف ��راد �إىل انفعاالت معتدلة ال�شدة وتعترب �صحية� ،أما الأفكار الالعقالنية ف�إنها ت�ؤدي
�إىل انفع ��االت �شديدة تقود �إىل اال�ضطراب وتعيق الو�صول �إىل الأهداف كما ال حتقق ال�شعور
بالر�ضا وال�سعادة لدى الأفراد( .داوود.)290: 2001 ،
وتعت�ب�ر ال�سلبية من �سم ��ات �سلوك الأفراد ذوي الأف ��كار الالعقالنية ،حيث يعتقدون �أن
تعا�سته ��م ت�أتي من ظ ��روف خارج �إرادتهم ف�س ��وء احلظ هو �سبب الف�ش ��ل ،ولي�س مبقدورهم
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التغل ��ب عل ��ى هذه الظ ��روف ،لأنها �أقوى منه ��م و�أن النجاح ال ميكن �إدراك ��ه �إذا مل يكن املرء
حمظوظ� � ًا( .مه ��دي .)17 : 1999 ،ويرى الباح ��ث – انطالق ًا مما �سب ��ق – �أنه من الأهمية
مبكان �إجراء هذا البحث للوقوف على طبيعة العالقة بني وجهة ال�ضبط (داخلية  -خارجية)
وبني الأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
م�شكلة الدرا�سة
تعت�ب�ر وجه ��ة ال�ضبط من �أك�ث�ر املتغريات ال�شخ�صي ��ة التي تلع ��ب دور الو�سيط يف زيادة
�أوح ��دة ال�ضغوط لدى الفرد ،وذلك لأن وجهة ال�ضبط (داخلية  -خارجية) يتحدد يف �ضوئها
اعتق ��اد الف ��رد يف قدرته بالتحك ��م يف الأمور م ��ن حوله وبالت ��ايل مدى قدرته عل ��ى مواجهة
املواق ��ف ال�ضاغط ��ة والتخفيف من حدتها .هذا وق ��د �أكدت نتائج بع� ��ض الدرا�سات ال�سابقة
ارتب ��اط وجهةال�ضب ��ط اخلارجي (غري ال�صحي ��ة) �إيجابي ًا بالأفكار غ�ي�ر العقالنية كدرا�سة
(امل�صري .)Tobcyk et al., 1992( ،)1995،كما تبني �أن الأفراد ذوي وجهة ال�ضبط الداخلية
عادة ما يكونون قادرين على التوجه الذاتي امل�ستقل يف حل ما يقابلهم من م�شكالت ،وبالتايل
فه ��م �أكرث قدرة على البحث ع ��ن م�صادر املعلومات وحتديد حجم م ��ا يقابلهم من م�شكالت
وحله ��ا ح�ل ً�ا منطقي ًا �سليم ًا بعيد ًا عن عزو �أ�سباب امل�ش ��كالت �إىل ت�أثري القوى اخلارجية التي
يع ��زو �إليها الأف ��راد ذوي وجهة ال�ضبط اخلارجية �أ�سباب م�شكالته ��م�( .أبو بيه47 : 1985 ،
  .)48وم ��ن جان ��ب �آخر فقد تناولت عدة درا�سات ما يرتتب عل ��ى وجهة ال�ضبط اخلارجية(غ�ي�ر ال�صحية) من �آثار �سلبية تعوق عملية التوافق النف�سي لدى الفرد وجتعله يف دوامة من
اال�ضطراب ��ات النف�سي ��ة حيث تبني �أن وجهة ال�ضبط اخلارجية غ�ي�ر ال�صحية ترتبط �إيجابي ًا
بالقلب واالكتئاب .كما تبني �أي�ض ًا ارتباط وجهة ال�ضبط اخلارجية �سلبي ًا بكل من مفهوم الذات
العام الإيجابي ومفهوم التقدير والتقييم املرتفع للذات والقدرة على نقد الذات لدى عينة من
�أ�ساتذة اجلامعة ،و�أي�ض ًا مبفهوم الذات العام ومفهوم الذات اخللقية ومفهوم الذات الأ�سرية
ل ��دى عينة من معلمي املرحلة الثانوية (حممد  ،)288: 1988 ،وكذلك ارتباط وجهة ال�ضبط
اخلارجي ��ة �سلبي ًا بالقدرة على التكيف النف�س ��ي العام( .جربيل� .)266 :1996 ،إن البحث يف
وجهة ال�ضبط كمتغري من متغريات ال�شخ�صية يهتم بالأفكار التي يحملها الفرد بخ�صو�ص �أي
العوامل هي الأكرث حتكم ًا يف النتائج الهامة يف حياته .هذا ويعترب التفكري املنطقي العقالين
م ��ن �أهم املهارات التكيفية حيث ي�ستطيع ال�شخ�ص من خالل ��ه �أن ي�ضبط االنفعاالت القوية،
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و�أن ي�ستخ ��دم الأ�سل ��وب العلمي يف حل امل�شكالت .كما �أكدت بع�ض الدرا�سات �أن هناك فروق ًا
ذات دالل ��ة �إح�صائية بني ذوي ال�ضبط الداخلية واخلارجي ��ة ل�صالح ذوي ال�ضبط اخلارجي
يف بع� ��ض املعتقدات �أو الت�ص ��ورات غري العلمية( .خليف ��ة .)64 : 1998 ،ومن خالل مراجعة
�أدبي ��ات البحث والتي تناولت عالقة ال�ضبط (الداخلية واخلارجية) بالأفكار غري العقالنية،
ات�ض ��ح �أن هناك عالقة �إيجابية بني وجهة ال�ضبط اخلارجية (غري ال�صحيحة) وبني الأفكار
غ�ي�ر العقالنية ،وتدور م�شكلة الدرا�سة حول معرفة العقالنية بني وجهة ال�ضبط (الداخلية -
اخلارجية) بالأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ،وتثري
م�شكلة الدرا�سة الت�سا�ؤالت التالية:
�س /1ما نوع وجهة ال�ضبط ال�سائدة لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ؟
� ��س /2ما مدى انت�شار الأفكار غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة
املكرمة ؟
�س /3هل توجد عالقة ارتباطية بني وجهة ال�ضبط (الداخلية  -اخلارجية) وبني الأفكار
غري العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ؟
�أهـداف البحث
يهدف البحث احلايل �إىل ما يلي :
 -1معرفة نوع وجهة ال�ضبط ال�سائدة لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
 -2التعرف على مدى انت�شار الأفكار غري العقالنية بني عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة
املكرمة.
 -3التع ��رف عل ��ى العالق ��ة بني وجه ��ة ال�ضب ��ط (الداخلي ��ة  -اخلارجية) وب�ي�ن الأفكار غري
العقالنية لدى عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
فرو�ض الدرا�سة
 -1تنت�شر وجهة ال�ضبط اخلارجية بني طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
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 -2تنت�شر الأفكار غري العقالنية بني طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني وجهة ال�ضبط اخلارجية والأفكار غري العقالنية
لدى طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
�أهمية الدرا�سة
�أو ًال :الأهمية النظرية
�س ��وف يق ��وم الباحث ب�إلقاء ال�ض ��وء على متغريات الدرا�سة من خ�ل�ال عر�ضه لعدد من
الدرا�س ��ات العربي ��ة والأجنبي ��ة التي تناول ��ت متغريي الدرا�س ��ة وجهة ال�ضب ��ط (الداخلية/
اخلارجي ��ة) والأفكار غ�ي�ر العقالنية وما لها م ��ن دور يف تف�سري ال�سل ��وك الإن�ساين واملواقف
واخلربات التي تواجه الفرد يف حياته.
ثاني ًا :الأهمية التطبيقية
ق ��د ت�ساهم نتائج هذه الدرا�سة يف توف�ي�ر بع�ض البيانات الإمربيقي ��ة (امليدانية) والتي
ميك ��ن اال�ستفادة منه ��ا يف �إعداد الربام ��ج والأ�ساليب والط ��رق الإر�شادية الت ��ي تعزز وجهة
ال�ضب ��ط الداخلي ��ة (ال�صحية) لدى الطالب وتعمل على تعديل بع� ��ض الأفكار غري العقالنية
للتخل�ص من وجهة ال�ضبط اخلارجية (غري ال�صحية).
م�صطلحات الدرا�سة
 وجه ��ة ال�ضبط : Locus of Controlيتبنى الباح ��ث تعريف معد املقيا�س ،حيث يعرفوجه ��ة ال�ضب ��ط كما يلي « :عندما يدرك الفرد �أن التعزيز يل ��ي بع�ض �أفعاله اخلا�صة ولكنه ال
يتوق ��ف عليها كلية ،و�أنه يدركه على �أنه نتيج ��ة للحظ وال�صدفة ،ف�إننا ن�صف هذا الفرد ب�أنه
(ذو �ضب ��ط خارج ��ي) ،بينما �إذا �أدرك الفرد �أن التعزيز يتوقف عل ��ى �سلوكه اخلا�ص �أو على
�سم ��ات �شخ�صيت ��ه الدائمة ف�إننا ن�صف ه ��ذا الفرد ب�أنه (ذو �ضبط داخل ��ي)»( .ابن �سيديا،
 .)4 : 1986ويعرف الباحث وجهة ال�ضبط �إجرائي ًا ب�أنه جمموع الدرجات التي يح�صل عليها
�أفراد العينة على مقيا�س وجهة ال�ضبط من �إعداد ابن �سيديا (بن �سيديا.)1986 ،
 -2الأفكار غري العقالنية  : Irrational Believeيتبنى الباحث تعريف معد املقيا�س ،حيث
يعرف (الريحاين )182 :1985 ،الأفكار غري العقالنية بناء على تعريف معد املقيا�س الأ�صل
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« �ألي� ��س» ب�أنها « جمم ��وع الأفكار غري املنطقية وغ�ي�ر الواقعية التي تت�سم بع ��دم مو�ضوعيتها
واملبني ��ة على معتق ��دات وتعميمات خاطئة ناجتة ع ��ن �سوء الظن واملبالغ ��ة والتهويل ب�شكل ال
يت�س ��ق مع الإمكانات العقلي ��ة الفردية » ويعرف الباحث الأفكار غ�ي�ر العقالنية �إجرائي ًا ب�أنها
جمم ��وع الدرجات التي يح�صل عليه ��ا �أفراد العينة على مقيا�س الأف ��كار غري العقالنية ،من
�إعداد الريحاين (الريحاين.)1985 ،
م�صطلحات الدرا�سة
مفه ��وم وجه ��ة ال�ضب ��ط : Locus of Controlيعرفه عب ��داهلل وع�سكر (عبداهلل:1994 ،
 « )32ب�أنه كيفية �إدراك الفرد ملواجهة الأحداث يف حياته �أو �إدراكه لعامل ال�ضبط وال�سيطرة
يف بيئته » .
كم ��ا ُيع ��رف ب�أنه اعتقاد الف ��رد يف �أن ما يحدث له من جناح ��ات �أو �أحداث �سيئة يف
حياته� ،إمنا هو �إما حمكوم بت�صرفات و�إرادة ال�شخ�ص ذاته (يف الغالب ال�سيطرة الداخلية)،
�أو �أنه خا�ضع لعامل خارج عن �إرادته ،مثل احلظ وال�صدفة (ال�سيطرة اخلارجية)( .الأحمد،
.)125 :1999
ولق ��د �صنف الباحثني املهتمني بهذا املتغري النف�سي الهام الأفراد بناء على مفهوم وجهة
ال�ضبط � L.O.Cإىل الآتي:
 -1ذوو التحك ��م ،وجهة ال�ضبط اخلارجية  Externalizesيرى �أن الأحداث املحيطة به تخرج
ع ��ن �سيطرته وهي ناجتة ع ��ن ال�صدفة �أو احلظ ،وهذا النمط م ��ن الأفراد �أكرث عر�ضة
ل�ضغوط العمل والإجهاد واالحرتاق.
 -2هن ��اك منط م ��ن الأف ��راد (ذوي التحكم /وجهة ال�ضب ��ط الداخلي ��ة)  Internalizesوهم
الذين لديهم اعتقاد ب�أن الأحداث التي ت�ؤثر فيهم هي نتيجة لت�صرفاتهم و�أنهم م�سئولون
عما يحدث لهم ،وبالتايل ف�إن ب�إمكانهم التحكم فيها ،وه�ؤالء �أقل عر�ضة ل�ضغوط العمل.
خ�صائ�ص و�سمات ذوي وجهة ال�ضبط الداخلي
ك�شفت العديد من البحوث والدرا�سات عن بع�ض اخل�صائ�ص واالجتاهات التي متيز
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الأف ��راد ذوي وجهة ال�ضبط الداخل ��ي والتي ميكن ا�ستخال�صها يف جماالت ال�سلوك والن�شاط
الإن�ساين ،ومن هذه ال�سمات :
� -1إمكاني ��ة اال�ستك�شاف والو�صول �إىل املعلومات ثم القدرة على تنظيمها بفاعلية و�صو ًال �إىل
حل امل�شكالت ،ف�ض ًال عن القدرة على ا�سرتجاع املعلومات ومعاجلتها ب�أ�شكال خمتلفة.
 -2القدرة على ت�أجيل الإ�شباع ومقاومة كل ما ميكن �أن يغري �أو ي�ؤثر على الإ�شباع.
 -3االت�صاف باملودة واالحرتام واحلب وم�شاركة الآخرين واحرتام الذات.
 -4العمل والأداء املهني الفعال ،وال�شعور بالر�ضا املهني.
 -5االت�صاف مبرونة التفكري والإبداع وحتمل امل�سئوليات وارتفاع التح�صيل والأداء.
 -6االت�ص ��اف بال�صح ��ة النف�سي ��ة والتوافق ،الر�ضا ع ��ن احلياة والثبات االنفع ��ايل والهدوء
النف�سي( .العتيبي1421 ،هـ.)18 :
خ�صائ�ص و�سمات ذوي وجهة ال�ضبط اخلارجي
اتفقت نتائج العديد من الدرا�سات على �أن الأفراد ذوي وجهة ال�ضبط اخلارجية يتميزون
بداللة وا�ضحة عن ذوي وجهة ال�ضبط الداخلي يف اخل�صائ�ص التالية :
� -1أنهم �أكرث �سلبية وعدم م�شاركة يف الإنتاج.
� -2أنهم �أقل م�شاركة يف التفاعالت االجتماعية ال�شخ�صية.
 -3تنخف�ض لديهم درجة الإح�سا�س بامل�سئولية عن الأحداث.
 -4االت�صاف باال�ست�سالم واالنهزامية.
� -5أنهم يربطون التدعيمات التي يح�صلون عليها بالعوامل اخلارجية ،حيث يعزون النجاح �أو
الف�شل �إىل عوامل ال�صدفة ،احلظ والقدر.
 -6يت�صف ��ون بعدم الق ��درة على مقاومة ال�ضغ ��وط ،وعدم القدرة على الت�أث�ي�ر يف الآخرين.
(خلف اهلل.)398 :1993 ،
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الأفكار غري العقالنية
يعت�ب�ر (ال�ب�رت �ألي�س) �أول م ��ن و�ضع الأ�س�س العلمي ��ة النظرية للأف ��كار غري العقالنية
و�أثرها يف ال�سلوك ،وقد عد �أحد ع�شرة فكرة غري عقالنية �شائعة يف املجتمع الأمريكي ،جلها
قائم على االفرتا�ضات التي ينق�صها الربهان وتعتمد على املبالغات والتعميمات.
وق ��د و�ضع �ألي�س نظريت ��ه ( )A-B-Cحيث ت�شري (� )Aإىل احلدث امل�سبب لالنفعال بينما
( )Bي�شري �إىل اعتقاد الفرد وفكرته حول ذلك احلدث و ( )Cي�شري �إىل النتيجة املتوقعة بنا ًء
على (. )B
ويق ��رر (�ألي�س)» �أن اعتقادنا ( )Bهو الذي يتحكم يف النتيجة ومن ثم �سلوكنا ،ف�إذا كان
اعتقادن ��ا حول املثري منطقي ًا وعقالني ًا كان ال�سلوك �إيجابي ًا و�سوي ًا والعك�س �صحيح( .اليوبي،
.)44 :2006
وي ��رى (�ألي� ��س) �أن اال�ضط ��راب النف�س ��ي ين�ش�أ ب�سب ��ب طريقة الفرد غ�ي�ر العقالنية يف
تف�س�ي�ر الأحداث ويهدف العالج العق�ل�اين �إىل دح�ض �أفكار الفرد غري العقالنية ومهاجمتها
وا�ستبدالها ب�أفكار عقالنية �إيجابية.
وقد و�ضع (�ألي�س) عدة �أ�ساليب للعالج العقالين االنفعايل وهي:
�أ – الأ�ساليب املعرفية (وقف الأفكار – التوجيه – الإيحاء – املنطقية).
ب -الأ�ساليب االنفعالية (التقبل غري امل�شروط – متثيل الأدوار – املرح .)...
ج -الأ�ساليب ال�سلوكية (الواجبات املنزلية – �أ�ساليب الإ�شراط – اال�سرتخاء.)...
الدرا�سات ال�سابقة
 ق ��ام ( )Phillip et al., 1981بدرا�س ��ة كان اله ��دف منها معرفة العالق ��ة بني وجهة ال�ضبطوالأف ��كار غري العقالنية وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80طالب وطالبة ممن يدر�سون يف
جامعة مكجيل الكندية بواقع ( )40طالب و( )40طالبة تراوحت �أعمارهم بني ()25-20
�سن ��ة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س وجه ��ة ال�ضبط� ،إعداد روت ��ر ( ،)1966مقيا�س الأفكار
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غ�ي�ر العقالنية� ،إع ��داد جون�سن (جون�سن ،) 1968 ،وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني الأفكار غري العقالنية وبني وجهة ال�ضبط اخلارجي.
 �أج ��رى املحمدي (املحمدي1424 ،هـ) درا�سة للك�شف عن عالقة الأفكار غري العقالنية معوجهت ��ي ال�ضبط (الداخلي  -اخلارج ��ي) ،وتكونت عينة الدرا�سة م ��ن ( )243طالب ًا من
طالب كلية املعلم�ي�ن بجدة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س الأفكار العقالنية وغري العقالنية،
�إعداد الريحاين (الريحاين ،)1985 ،ومقيا�س وجهة ال�ضبط� ،إعداد ابن �سيديا (،)1986
وق ��د تو�ص ��ل الباحث �إىل وجود عالق ��ة ارتباطية موجبة ودالة عن ��د م�ستوى بني ()0.05
و( )0.01للأفكار غري العقالنية مع وجهة ال�ضبط اخلارجي عدا الفكرتني (.)9 ،6
 قام ��ت اليوبي ( )2006بدرا�سة كان الهدف منها معرفة العالقة بني وجهة ال�ضبط بنوعيهوكل من الأفكار غري العقالنية واالحرتاق النف�سي لدى ( )315معلمة من معلمات املرحلة
االبتدائي ��ة بينب ��ع ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطي ��ة �إيجابية بني الأفكار غري
العقالنية ووجهة ال�ضبط اخلارجي.
منهج و�إجراءات الدرا�سة
منهج الدرا�سة
قام الباحث با�ستخدام املنهج الو�صفي ملنا�سبته لأهداف الدرا�سة والعتماده على و�صف
الواقع والتعبري عنه تعبري ًا كمي ًا ،مما ميد الباحث بدالئل ق ّيمة.
جمتمع وعينة الدرا�سة
ي�شم ��ل جمتمع الدرا�س ��ة جميع طالب الكلية اجلامعية مبك ��ة املكرمة وعددهم ()3300
طال ��ب ،وقد ق ��ام الباحث ب�إجراء ه ��ذه الدرا�سة على عين ��ة مت اختيارها بطريق ��ة ع�شوائية،
و�شمل ��ت العين ��ة ( )330طالب �أي  %10م ��ن �أفراد املجتمع الأ�صل ��ي للدرا�سة واملتمثل بطالب
الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
وق ��د مت ا�ستبع ��اد �أوراق ( )30مفحو�ص لعدم ا�ستكمالها ،وبذل ��ك ا�ستقر جمموع �أفراد
العينة على ( )300طالب.
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�أدوات الدرا�سة
 -1مقيا�س وجهتي ال�ضبط الداخلي – اخلارجي� ،إعداد ابن �سيديا (:)1986
قام ابن �سيديا (ابن �سيديا )1986 ،برتجمة املقيا�س من ال�صورة الأجنبية لروتر وتقنينه
على البيئة ال�سعودية ،ويتكون من ( )23فقرة تت�ضمن كل منها عبارتني �إحداهما ت�شري �إىل وجهة
ال�ضبط الداخلية والثانية ت�شري �إىل وجهة ال�ضبط اخلارجية ،ويقوم املفحو�ص بو�ضع عالمة ()P
�أمام العبارة التي تعرب عن ر�أيه ،وترتاوح درجة املقيا�س بني (�صفر) و ( )22درجة وكلما زادت
درجة املفحو�ص كلما دل على �أنه من ذوي ال�ضبط اخلارجي والعك�س �صحيح.
�صدق وثبات املقيا�س
عر� ��ض اب ��ن �سيديا (ابن �سيدي ��ا )1986 ،عبارات املقيا�س على �سبع ��ة من �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ،وبلغ ��ت ن�سبة االتفاق بينهم  ،%100كما قام اللهيبي
(اللهيب ��ي )1995 ،بح�ساب ال�صدق عن طريق االت�ساق الداخلي على عينة مكونة من ()300
طالبة ودلت النتائج على وجود ارتباط دال �إح�صائي ًا بني كل فقرة واملجموع الكلي.
�أم ��ا الثب ��ات فقد ح�سبه ابن �سيديا(ب ��ن �سيديا )1986 ،عن طريق �إع ��ادة التطبيق وبلغ
معام ��ل الثب ��ات ( )0.79وهو معامل مرتفع .وق ��ام املحمدي (املحم ��دي1424 ،هـ) بح�ساب
الثبات على عينة مكونة من ( )40طالب ،وقد مت ح�ساب الثبات بطريقة �ألفا كرونباخ وح�صل
على (.)0.709
 -2مقيا�س الأفكار العقالنية وغري العقالنية� ،إعداد الريحاين (:)1985
ق ��ام الريحاين (الريح ��اين )1985 ،ببناء ه ��ذا املقيا� ��س وتقنينه على البيئ ��ة الأردنية
م�ستم ��د ًا من املقيا�س الأجنبي و�أ�ضاف فكرتني غري عقالنيت�ي�ن على ال�صورة العربية ،وبهذا
�أ�صب ��ح املقيا� ��س يتكون م ��ن ( )13فكرة ت�شتمل كل منه ��ا على �أربع فق ��رات ،ن�صفها �إيجابي
يتف ��ق مع الفكرة غري العقالنية ون�صفها الآخر �سلبي يختلف معها ويناق�ضها ،ووزعت فقرات
املقيا�س الـ ( )52على الأفكار الثالث ع�شرة وترتاوح الدرجة الكلية للمقيا�س بني ( )52درجة
كح ��د �أدنى (وهي تعرب عن رف�ض املفحو�ص جلميع الأفكار غري العقالنية) و ( )104درجات
كحد �أعلى (وتعرب عن قبول املفحو�ص جلميع الأفكار غري العقالنية).
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�صدق وثبات املقيا�س
عر�ض الريحاين (الريحاين )1985 ،املقيا�س على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
وتبي �أن ن�سبة االتفاق بلغت  %90بني املحكمني ،كما قام الأ�سمري ()1999
يف عل ��م النف� ��س ،نّ
بعر� ��ض بنود املقيا� ��س على جمموعة من املحكم�ي�ن املتخ�ص�صني يف علم النف� ��س بجامعة �أم
الق ��رى وكلية املعلمني مبكة املكرم ��ة والطائف وتراوحت ن�سبة االتفاق بني (.)%96 - %91.7
�أم ��ا ثبات املقيا�س فقد ق ��ام الريحاين ( )1985ب�إعادة تطبي ��ق االختبار وتراوحت معامالت
الثبات ما بني ( )0.83 -0.45مبتو�سط مقداره (.)0.70
كم ��ا ق ��ام الغامدي (الغامدي )2009 ،بح�س ��اب الثبات بطريقة �ألف ��ا كرمباخ فوجد �أنه
ي�ساوي (.)0.809
الأ�ساليب الإح�صائية
التكرارات واملتو�سطات احل�سابية.
معامل ارتباط بري�سون.
حدود الدرا�سة
قام الباحث بتطبيق البحث يف ظل احلدود التالية :
�أ – ح ��دود زماني ��ة :مت تطبيق البحث خ�ل�ال الف�صل الدرا�سي الأول للع ��ام الدرا�سي /1430
1431هـ.
ب -حدود مكانية :اقت�صر �إجراء البحث على عينة من طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
كما يتحدد البحث بالأدوات امل�ستخدمة فيه وهي:
�أ – ومقيا�س وجهة ال�ضبط (الداخلية  -اخلارجية) �إعداد بن �سيديا (.)1986
ب -مقيا�س الأفكار غري العقالنية� ،إعداد الريحاين (.)1985
ج -ا�ستمارة جمع بيانات عامة.
الفر�ض الأول
تنت�ش ��ر وجهة ال�ضبط اخلارجية ب�ي�ن طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة ،وللتحقق من
�صح ��ة الفر� ��ض الأول قام الباحث بح�س ��اب متو�سط الدرجات التي ح�ص ��ل عليها �أفراد عينة
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الدرا�س ��ة (ن =  ،)300حي ��ث بل ��غ متو�س ��ط درجات �أف ��راد العينة الكلية عل ��ى مقيا�س وجهة
ال�ضب ��ط ( )31.20وبانح ��راف معياري بلغ ( ،)3.31وبناء على ذل ��ك ف�إنه ميكن اعتبار �أي
فرد من �أفراد عينة الدرا�سة يح�صل على درجة ( )34.51و�أكرث على مقيا�س وجهة ال�ضبط
ميكن اعتباره �صاحب وجهة �ضبط خارجية (غري �صحية) ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل املعادلة التالية
(م 1 +ع)( .غريب ،)46 :1988 ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك .
جدول ()1
يو�ضح ن�سبة �شيوع وجهة ال�ضبط اخلارجية لدى عينة الدرا�سة
ن

300

املتو�سط

31.20

االنحراف
املعياري

3.31

عدد الطالب ذوي وجهة
ال�ضبط اخلارجية

70

الن�سبة

%23.3

يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول ال�سابق انت�ش ��ار وجه ��ة ال�ضبط اخلارجي ��ة (غ�ي�ر ال�صحية) بني
�أف ��راد العين ��ة الكلية بن�سب ��ة  ، %21وبواقع عدد ( )70طالب ًا ،وهذه الن�سب ��ة تقارب ربع �أفراد
عين ��ة الدرا�سة حي ��ث (ن =  .)300ويرى الباحث �أن الطالب يتمتع ��ون بوجهة �ضبط داخلية
(�صحي ��ة) بن�سب ��ة  %79تقريب� � ًا وهذه ن�سب ��ة كبرية مقارنة ب ��ذوي وجهة ال�ضب ��ط اخلارجية.
وتتف ��ق هذه النتيجة عموم ًا مع درا�سة اليوبي (اليوبي ،)2006 ،ودرا�سة املحمدي (املحمدي،
1424ه� �ـ) ولع ��ل الرتبية احلديثة ن�سبي ًا �ساهمت ب�شكل بارز يف ب ��روز وجهة ال�ضبط الداخلية
ل ��دى العديد من الأجيال احلديث ��ة ،حيث تقوم �أ�ساليب الرتبية احلديثة على احلوار والنقا�ش
واح�ت�رام ال ��ر�أي الآخر وحتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرار مم ��ا يجعل الفرد �أكرث قدرة على حل
م�شكالت ��ه بنف�سه بطرق عقالنية منطقية مما ي�ش ��كل معه مفهوم ذات �إيجابي وتقدير مرتفع
لل ��ذات وم ��ن ثم التحلي بوجهة �ضبط داخلي ��ة .والعك�س ممكن �أن يقال ل ��ذوي وجهة ال�ضبط
اخلارج ��ي ،والتي كانت تظه ��ر ب�شكل �أبرز من خ�ل�ال �أ�ساليب الرتبية القدمي ��ة القائمة على
الر�أي الأوحد والقهر والتخويف وال�ضرب وعدم ال�سماح للفرد ب�إبداء ر�أيه وحل م�شكالته مما
ي� ��ؤدي �إىل حتقري للذات وتقدي ��ر منخف�ض لها ،ومن ثم يتو�شح الف ��رد بوجهة �ضبط خارجية
فهو كثري ًا ما يعزو الأحداث املحيطة به �إىل الآخرين وال�صدفة واحلظ مما يعر�ضه لكثري من
امل�شكالت وال�ضغوط.
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الفر�ض الثاين
تنت�ش ��ر الأف ��كار غ�ي�ر العقالنية بني طالب الكلي ��ة اجلامعية مبكة املكرم ��ة وللتحقق من
�صح ��ة الفر�ض الثاين ق ��ام الباحث با�ستخدام التك ��رارات والن�سب املئوي ��ة ،واجلدول التايل
يو�ضح الأعداد والن�سب املئوية لأفراد العينة ممن اعتربوا غري عقالنيني فيما يتعلق بالأفكار
الثالث ع�شرة  ،والذين ح�صلوا على درجات من ( )8-7فرعية على كل فكرة ،باعتبار مقيا�س
الأف ��كار غري العقالنية معكو�س ،ويرتاوح بني ( )8-4درج ��ات وتدل الدرجة ( )4على تفكري
عق�ل�اين عايل بينما تعرب الدرجة ( )8عن تفكري غري عقالين عايل ،واجلدول التايل يو�ضح
ن�سبة انت�شار الأفكار غري العقالنية بني عينة الدرا�سة.
جدول ()2
يو�ضح ن�سبة انت�شار التفكري غري العقالين بني طالب عينة الدرا�سة (ن = )300
م

الـفـكـرة غري الـعـقـالنية

ت

الن�سبة املئوية

%31.6
95
 1القلق الزائد.
%30
90
 2ابتغاء الكمال ال�شخ�صي.
%29.3
88
 3اللوم القا�سي للذات والآخرين.
%28
84
 4االعتقاد بتوقع الكوارث.
%23.6
71
 5االعتماد على الآخرين.
%19.6
59
 6طلب اال�ستح�سان من اجلميع.
18.3
55
 7االنزعاج مل�شكالت الآخرين.
%17
51
 8التهور االنفعايل.
%15
45
 9ال�شعور بالعجز.
%14
42
 10جتنب ال�صعوبات.
%13
39
 11ابتغاء احللول الكاملة.
%11.6
35
 12اجلدية والر�سمية يف التعامل.
% 10
 13االعتقاد بتفوق الرجل على املر�أة 30
يت�ض ��ح من اجل ��دول ال�سابق �أن الن�سب املئوية تراوحت ب�ي�ن ( )%10يف احلد الأدنى
للفك ��رة الثالث ��ة ع�ش ��رة (االعتقاد بتف ��وق الرجل عل ��ى امل ��ر�أة) و ( )%31.6يف احلد الأعلى
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للفك ��رة ال�ساد�س ��ة (القلق الزائد) ،وقد جاءت الفكرة الثانية غ�ي�ر العقالنية (ابتغاء الكمال
ال�شخ�ص ��ي) يف املرتب ��ة الثاني ��ة يف ال�شيوع من حي ��ث تبني الطالب لها كفك ��رة غري عقالنية
حي ��ث بلغت ن�سبته ��ا ( )%30وهكذا نزو ًال جاءت بعدها وعلى الرتتي ��ب (اللوم القا�سي للذات
وللآخرين)( ،واالعتقاد بتوقع الكوارث)( ،االعتماد على الآخرين)( ،طلب اال�ستح�سان من
اجلمي ��ع)( ،االنزعاج مل�شكالت الآخرين)( ،الته ��ور االنفعايل)( ،ال�شعور بالعجز)( ،جتنب
ال�صعوب ��ات)( ،ابتغ ��اء احلل ��ول الكامل ��ة)( ،اجلدية والر�سمي ��ة يف التعامل م ��ع الآخرين)،
(االعتق ��اد بتفوق الرجل عل ��ى املر�أة) .وتتفق هذه النتيجة عموم ًا مع م ��ا تو�صلت �إليه درا�سة
الريح ��اين (الريح ��اين ،)1987 ،و (ال�شي ��خ ،)1999 ،و (الأ�سم ��ري )1999 ،و(املحم ��دي،
1424ه� �ـ) ،و(اليوب ��ي ،)2006 ،و(الغامدي ،)2009 ،والتي �أ�ش ��ارت �إىل انت�شار الأفكار غري
العقالنية بن�سبة متفاوتة يف املجتمعات العربية .كما �أن هذه النتيجة تتفق مع الإطار النظري
لنظري ��ة « الي� ��س » التي ت�شري �إىل انت�شار الأفكار غري العقالنية ب�صورة متفاوتة يف املجتمعات
الغربي ��ة .ولك ��ن الباحث ي ��رى من خالل النتيج ��ة ال�سابقة بالرغ ��م من انت�ش ��ار الأفكار غري
العقالني ��ة لدى عينة الدرا�س ��ة �إال �أن الأفكار العقالنية ت�شيع بني �أف ��راد عينة الدرا�سة ب�شكل
�أك�ب�ر وبن�سب �أك�ب�ر .فنالحظ �أن �أعلى ن�سبة انت�شار ه ��ي ( )%31.6للفكرة ال�ساد�سة (القلق
الزائ ��د) مم ��ا يعن ��ي �أن الن�سبة املقابل ��ة يف �أقل حدوده ��ا للأفكار العقالني ��ة هي ()%69.4
بينم ��ا ت�ص ��ل �إىل ( )%90يف �أعلى حدودها للفكرة الثالثة ع�ش ��ر (االعتقاد بتفوق الرجل على
امل ��ر�أة) .ونتيجة ه ��ذا الفر�ض مت�سقة مع نتيج ��ة الفر�ض الأول حيث ات�ض ��ح �أن �أغلبية �أفراد
الدرا�س ��ة لديه ��م وجهة �ضب ��ط داخلية (�صحية) بن�سب ��ة �أعلى من وجه ��ة ال�ضبط اخلارجية
(غ�ي�ر ال�صحية) ،مما يدل على �أن الأفكار العقالنية ال�شائعة بني �أفراد الدرا�سة �ساهمت يف
متثلهم لوجهة ال�ضبط الداخلية (ال�صحية) فالفرد العقالين املعتمد يف �أحكامه على املنطق
والرباهني والأدلة والقيا�س ال ي�ستغرب عليه �أن يكون �أكرث قدرة على حتمل امل�س�ؤولية والبحث
عن م�صادر املعلومات وتوظيف هذه املعلومات يف حل ما يعرت�ضه من م�شكالت وعقبات ب�شكل
علم ��ي ومنطق ��ي .ويرى الباحث �أن ما قاله يف تف�سري نتيجة الفر� ��ض الأول تنطبق على نتيجة
الفر�ض الثاين من حيث �أ�ساليب الرتبية احلديثة والتن�شئة االجتماعية والدعم الأ�سري ،مما
يك ّون لدى الفرد طريقة عقالنية يف التفكري و�أ�سلوب منطقي يف تناول وتف�سري الأحداث بعيد ًا
عن املبالغات والتعميمات.
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الفر�ض الثالث
توج ��د عالقة ارتباطي ��ة دالة �إح�صائي ًا ب�ي�ن وجهة ال�ضبط اخلارجية وب�ي�ن الأفكار غري
العقالنية لدى طالب الكلية اجلامعية مبكة املكرمة.
وللتحق ��ق م ��ن الفر�ض ال�ساب ��ق ا�ستخدام الباح ��ث معامل ارتباط بري�س ��ون للك�شف عن
طبيعة العالقة االرتباطية بني املتغريين ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ()3
يو�ضح العالقة بني وجهة ال�ضبط اخلارجية والأفكار غري العقالنية لدى
عينة الدرا�سة
املتغريات

وجهة ال�ضبط اخلارجية

عدد �أفراد العينة

ر

م�ستوى الداللة

300

0.296

.01

الأفكار غري العقالنية
يت�ضح م ��ن اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ب�ي�ن وجهة ال�ضبط اخلارجية
وب�ي�ن الأفكار غري العقالنية حي ��ث بلغ معامل االرتباط 0.296عن ��د م�ستوى داللة (،)0.01
وه ��ذا يعن ��ي �أنه كلم ��ا زادت وجه ��ة ال�ضبط اخلارجي ��ة لدى الف ��رد كلم ��ا زادت الأفكار غري
العقالنية والعك�س �صحيح.
وه ��ذه النتيج ��ة تتف ��ق م ��ع درا�س ��ة (خليف ��ة( ،)1998 ،املت ��ويل( ،)1999 ،املحم ��دي،
1424ه� �ـ)( ،اليوبي .)2006 ،حيث �أ�شارت جميع تل ��ك الدرا�سات �إىل وجود عالقة ارتباطية
ب�ي�ن وجهة ال�ضبط والأفكار غري العقالنية .وي ��رى الباحث �أن فهم املعنى ملا تت�ضمنه العالقة
ب�ي�ن وجهة ال�ضب ��ط اخلارجية(غري ال�صحية) وب�ي�ن الأفكار غري العقالني ��ة يف �ضوء طبيعة
الأدات�ي�ن امل�ستخدمتني يف البحث احل ��ايل ،حيث �إن �أولئك احلا�صلني عل ��ى درجة عالية على
مقيا� ��س وجهة ال�ضبط (ذوي وجهة ال�ضبط اخلارجية) ه ��م �أنف�سهم الذين يت�صفون ببع�ض
الأفكار غري العقالنية مثل طلب اال�ستح�سان من جميع النا�س ،ابتغاء الكمال ال�شخ�صي ،لوم
الذات ،توقع الكوارث ،الخ الأفكار غري العقالنية.
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وتت�س ��ق تلك اخل�صائ�ص م ��ع الأطر النظرية التي ت�ضع �صاح ��ب وجهة ال�ضبط الداخلي
يف �إط ��ار ال�صح ��ة النف�سي ��ة �أكرث مما ت�ض ��ع �صاحب وجه ��ة ال�ضبط اخلارجي ��ة ،الأمر الذي
يلف ��ت النظر �إىل عوامل التن�شئة االجتماعية ال�سائ ��دة والتي تغر�س تلك اخل�صائ�ص ال�سلبية
واملعتقدات غري العقالنية لدى �أفرادها.
التو�صيات واملقرتحات :خرج الباحث بالتو�صيات التالية:
�-1إع ��داد برام ��ج نف�سيه �إر�شادية لط�ل�اب التعليم العام والعايل تعزز الثق ��ه بالنف�س وحتمل
امل�سو�ؤلي ��ه والتفكري الإيجاب ��ي ويف املقابل حت�صنهم �ضد التفك�ي�ر ال�سلبي واالعتماد على
الغري وال�شعور بالدونية.
 -2ممار�س ��ة احلوار والنقا�ش( فك ��را وممار�سة) مع ال�صغار ومع طالب املدار�س لزرع الثقة
يف الر�أي واالعتداد بوجهة النظر
 -3حماول ��ة و�ض ��ع الأف ��راد ( �أطف ��اال و�شباب ��ا ) يف مواقف تخت�ب�ر وجه ��ات ال�ضبط عندهم
(داخلية – خارجية ) وتقيم �أفكارهم ( عقالنية – غري عقالنية ).
ويقرتح الباحث ما يلي
� -1إجراء درا�سة مماثلة على الإناث ملعرفة ت�أثري متغري اجلن�س
� -2إجراء دار�سة ملعرفة �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية وعالقتها بالأفكار
� -3إعداد برنامج �إر�شادي ال�ستبدال الأفكار غري العقالنية ب�أفكار عقالنية منطقية.
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المراجع العربية
�أبو بيه� ،سامي �أحمد ( )1985درا�سة تفاعلية لت�أكيد كل من وجهة ال�ضبط واال�ستقالل
على قابلية التعلم الذاتي لدى طالب املرحلة الثانوية ،جملة كلية الرتبية
باملن�صورة ،العدد (.)56-6( ،)7
الأحمد� ،أمل حممد ( )1999العالقة االرتباطية بني دافعية الإجناز ومركز ال�ضبط،
جمل�سة جامعة دم�شق للآداب ،العدد الثاين ،املجلد.171-121 ،15
الأ�سمري ،ح�سني �أحمد ( )1999الأفكار العقالنية وغري العقالنية لدى مدمني الهريوين
وغري املدمنني يف �ضوء نظرية « الي�س » ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية ،جامعة �أم القرى.
بن �سيديا ،عبدالرحمن ( )1986العالقة بني م�صدر ال�ضبط ومفهوم الذات لدى الطالب
اجلامعي ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض
جربيل ،مو�سى ( )1996العالقة بني مركز ال�ضبط وكل من التح�صيل الدرا�سي والتكيف
النف�سي لدى املراهقني ،جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،العدد.378-358 ،2
خلف اهلل ،زينب عبداللطيف ( )1993مركز ال�ضبط وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي لدى
مرحلة الطلبة الثانوية ،جملة درا�سات نف�سية ،العدد ،3املجلد.2
خليفة ،عبداللطيف ( )1998املعتقدات واالجتاهات نحو املر�ض النف�سي وعالقتها مبركز
التحكم ،درا�سات يف علم النف�س االجتماعي ،القاهرة ،دار غريب.
داوود ،ن�سيمة ( )2001فعالية برنامج �إر�شادي ي�ستند على االجتاه العقالين االنفعايل
يف خف�ض التوتر وحت�سني التفكري العقالين لدى طالبات ال�صف العا�شر ،جملة
درا�سات العلوم الرتبوية ،العدد الثاين.311-289 ،
الريحاين� ،سليمان ( )1985تطوير اختبار الأفكار العقالنية وغري العقالنية ،جملة
العلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية ،املجلد ،12العدد .11
عبداهلل� ،أحمد وع�سكر ،علي ( )1994مركز التحكم وعالقته ببع�ض املتغريات لدى طلبة
جامعة الكويت ،جملة �ش�ؤون اجتماعية ،العدد.42
العتيبي ،حن�س حمما�س (1421هـ) الفروق بني املر�ض وذوي الأمرا�ض النف�سج�سمية
والأ�صحاء يف وجهة العزو والر�ضا عن احلياة يف كل من الطائف ومكة املكرمة
وجدة ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة �أم القرى.
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الغامدي ،غرم اهلل بن عبدالرزاق ( )2009التفكري العقالين والتفكري غري العقالين
ومفهوم الذات ودافعية الإجناز لدى عينة من املراهقني املتفوقني درا�سياً
والعاديني مبدينتي مكة املكرمة وجدة ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية،
جامعة �أم القرى.
غريب ،عبدالفتاح ( )1988درا�سة م�ستعر�ضة للفروق بني اجلن�سني يف االكتئاب لدى عينة
م�صرية ،جملة ال�صحة النف�سية ،املجلد التا�سع.63-3 ،
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الأ�ستاذ امل�ساعد ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الرتبية يف الدوادمي  ،جامعة �شقراء ،اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة
ه ��دف البح ��ث �أن يك�شف ال�سجوف عن ظاهرة غربة �أبي الع�ل�اء؛ ً
متخذا من ديوان
اللزومي ��ات منوذج ��ا؛ فف ��ي الوقت الذي �ألقت ظاه ��رة غربة �أبي العالء ظالله ��ا على حياته،
جنده ��ا – �أي�ض ��ا – قد �أ ّث ��رت يف �أدبه� ،شعرا ون�ث�را ،وقد بدا ذلك وا�ضح ��ا جليا ،من خالل
وجودها ن�سقا عاما يف ديوانه مو�ضوع البحث؛ �إذ ن�سج بناء ق�صائده على قواعد بدت م�شدودة
والتوحد ،حممولة على �أجنحة
يف جممله ��ا �إىل العقل الداليل الذي يتماهى مع ظاهرة الغربة
ّ
ظاه ��رة الوجودية والظواه ��ر الكونية ،ولعل التزامه لزوم ما ال يل ��زم يت�ضمن – هو الآخر –
معنى دالليا يتمو�سق مع تر�سيخ معنى التوحد والغربة؛ لأنه التزام يفر�ض تقييدا على تقييد.
ولع ��ل �أهم ما تب�ي�ن يل �أن كل من يت�أمل يف �أدب املعري عامة ،ي ��درك �أن الغربة النف�سية
االجتماعي ��ة ه ��ي جزء من غربت ��ه الثقافية الفل�سفي ��ة والدينية العقدية ،ف�ض�ل�ا عن العقلية،
فالبيئ ��ة التي يعي�ش فيه ��ا الإن�سان وظروف حيات ��ه االجتماعية والثقافية ،ب ��ل كل ما يتمو�سق
حوله ��ا من �أن�ساق �أخرى �سيا�سية وفكرية واجتماعي ��ة ودينية وخلقية ،تفر�ض وجودها بدالئل
نوعا من التعبري عن نوازع النف�س وخلجاتها؛
رمزية ،ي�سقطها الكاتب على �أدبه ونرثه ،بو�صفه ً
ليح ��وز نوعا من الر�ض ��ا النف�سي و�إ�شراك القارئ فيما م َّر عليه م ��ن �أيام؛ فحطت فل�سفته يف
مواجهة مع املحيط بكل �أ�شكاله و�أطيافه ،فظهرت غربته ب�شكل ثائر على الو�سط االجتماعي.
وق ��د تبني ذلك من خالل حماولت ��ه االنعتاق من كل عوامل الظلم واجله ��ل والق�صور ،ليعانق
�أفق ��ا مفتوحا رحب ��ا مطلقا ،لكن روح ��ه بقيت م�أ�س ��ورة �ساكنة ج�سده ،فطال ��ت �إقامته ردحا
طويال حتى فارق احلياة.
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ALIZUMIAT poetry collection as a sample
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Abstract
This research seeks to discover the phenomenon of the alienation of ABI ALALLA, 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.

123

م2016  �أبريل- هـ1437 جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر

ُ
أمنوذجا
املحب�سي :ديوان اللزوميات �
غربة رهني
نْ
ً

املقدمـــة
ال مندوح ��ة -بد ًءا -من الإ�شارة �إىل �أنّ عا�صفة من اخلالفات ن�ش�أت تقارب �ش�أن عقيدة
�أب ��ي الع�ل�اء؛ فقد تع ��ددت الروايات الت ��ي و�صلت �إلينا عن ��ه (ال�صفدي 1329 ،ه� �ـ  )104 :و
(اب ��ن اجلوزي ،د.ت )108 :و (ح�سني ، )45 :1981 ،و�ص ��درت بحقه  -على �إثرها� -أحكاما
مرجتل ��ة ،مل ترق �إىل �سدرة ال�صواب �أو التثبت ،ومن ثم اجرتتها �أجياال الحقة دون متحي�ص
�أو نقد ،حتى �أ�صدرت –هي الأخرى� -أحكام ًا بالغة اخلطورة (الداغ�ستاين)22-6 :1944 ،؛
َ
والباخرزى ،ولوي�س عو�ض� ،إليه تهمة الإحلاد
فق ��د وجه كثريون� ،أمثال :اخلطيب البغ ��دادي،
والزندق ��ة (�شاك ��ر .)49-35 :2005 ،وذه ��ب بع�ضه ��م �إىل �أنه كان �صحي ��ح العقيدة ،بينما
ذه ��ب البع�ض الآخر �إىل و�سْ مِ ه بت�شتت الفك ��ر ،وا�ضطراب ال�سياق .وعمد �آخرون �إىل التقاط
بع� ��ض �ألفاظ ��ه و�أفكاره لريدوه ��ا �إىل معني يوناين �أو هن ��دي �أو باطني �أو غ�ي�ر ذلك (بكري،
 )1980و (عبدالرحمن ، )267-256 :1972 ،وقد �ساروا يف ب ْوح من �أمرهم خمتلفني .ولهذا
عق ��دت الع ��زم على ولوج غمرة درا�سة ت�ستخل�ص ما هو �أ�سا� ��س؛ �أي درا�سة غربة �أبي العالء،
وب� ��أي معنى من مع ��اين الغربة كان غريباً؟ وما هي �أ�سباب غربته؟ م�ستعينا باملنهج التاريخي
التحليلي للدرا�سة.
ولع ��ل �أكرث تعبري �شاع لغرب ��ة �أبي العالء ،ما جنده يف عبارته امل�شهورة ،التي �أطلقها على
نف�سه ،و�أ�صبحت د ْيدنا يرتلها كل من يذكر ا�سمه �أو ُيذكر له ا�سمه ،وتلك العبارة هي“ :رهني
املحب�س�ي�ن” (ابن خل ��كان ، )129 :1998 ،ف�أبو العالء وفق ًا لهذه العب ��ارة ،وملا �شهر عنه ،قد
حب� ��س نف�سه �أو اعتزل النا� ��س يف بيته ،وهو –كذلك� -ضرير �أعمى ،ق ��د ذهبت عيناه� ،إال �أن
هذه العبارة مبعناها الأول والثاين ال مت�س من غربة �أبي العالء �إال اجلوانب ال�سطحية؛ �إذ مل
يكن اعتزاله عن النا�س �إال مظهر ًا لغربة �أعمق ،ال ميكن �أن تفهم �إال يف �ضوء عالقته مبجتمعه
�آن ��ذاك ،ويف �ضوء ر�ؤيته لذلك املجتمع ب�شتى طبقات ��ه :حكامه و�سا�سته ،وفقهائه ،وعلمائه...
ال ��خ ،وال �شك ب�أن الإرها�صات الأوىل للإح�سا�س بالغربة بد�أت بفقده ب�صره يف �صباه؛ �إذ قيل
�إنه يف مطلع الرابعة من عمره انطف�أ قنديل البا�صرة يف وجهه .ويف هذا ال�صدد يقولُ “:ق�ضي
علي و�أنا ابن �أربع ،ال �أفرق بني البازل والربع” (املعري.)8 :2005 ،
ّ
وطبق� � ًا لهذا ،مل يكن �أبو العالء قد ن�ضج وعي ��ه �أو ات�سعت مدارك عقله ،وهو ما يعني �أن
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وهم
تفاعل الإدراك لتفاقم املحنة وامل�أ�ساة ،مل ي�صل احلد الذي يجعله يق ّدر عظم الفاجعةّ ،
امل�صاب “وقد د ّربه �أهله يف طفولته على مواجهة عامل الظالم ،ورا�ضوه عليه حتى ُخيل �إليهم
و�إلي ��ه �أن ��ه �ألفه واعتاده ،غري �أنه لن يلبث �أن يدرك مع ن�ض ��ج ال�سن والوعي� ،أن م�أ�ساة حياته
كله ��ا ب ��د�أت بتلك الآفة التي ق�ضت علي ��ه وهو ابن �أربع” (عبد الرحم ��ن .)44 :1972 ،ورمبا
كان ��ت كلماته يف �شيخوخته تعرب عن هذا الواقع املري ��ر؛ لذلك جنده يف هذه احلقبة الزمنية
يطي ��ل احلدي ��ث عن �آفة العمى ،وعن املعاناة ال�شديدة الت ��ي كان يعانيها من تلك املحنة ،فقد
�ألي ��ل يف ظالم دام�س ال ينجاب ،واغتهب يف غيه ��ب ليل ال ينجلي .ويف هذا �صاغ كلمات �شعر ًا
تعرب عن �شدة امل�صاب ،وفداحة امل�أ�ساة ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)291 :1
رمد
ئت يف الرثى �أع ٌ
عمى �أو ْ
�إذا ُط ِف ْ
ني فقد � ِأمنت من ً
وا�ضح من البيت حدة التوتر والقلق ،و�شدة الت�أزم النف�سي� ،إذ َي ُعد �ضجعة القرب �سالمة
و�أمان ��ا من م�صاب العمى �أو �آفة الرمد .وهو بي ��ت وا�ضح الداللة على �أنه لن يرتا�ض على �آفة
العم ��ى ،بل �شكلت لديه �أرقا م�ضني ��ا ،وقلقا م�ؤملا ،و�شعور ًا بالغربة ،ولع ��ل الإرها�صات الأوىل
للإح�سا� ��س ب ��ذروة امل�أ�ساة قد ت�شكل ��ت بعد وفاة والده ،يق ��ول ابن العدمي� :إن وف ��اة والد �أبي
العالء كان �سنة (395هــ) (ابن العدمي1340 ،هـ ، )4 :مما �شكل لديه �إح�سا�س ًا قوي ًا بال�شرود
وال�ضي ��اع ،ف�أح� ��س �أن قلبه م�سخ ب�ي�ن جوانحه طائر ًا �شريد ًا هائم� � ًا ال ي�ستقر على َو َكن ،فقال
(املعري:)187-186 :2007 ،
ْــــن
لقــد َم َ�سخ ْ
ـــت قلبي وفا ُتك طائــرا فــ�أ ْق َ�س َ
ــــــــم �أال ي�ستق ّر علــــى وك ِ
حثيث الــدواعي يف الإقامــة ّ
ُ
عن
ــــاحــــ ُه
ُي َق�ضّ ي بقايـــــا عي�شـــه وجن ُ
والظ ِ
املوت با�سم َ
ـــــك َنكْــــز ٌة ف َر ْت كبـدي وال�س ُّم ينفث يف � ْأذنـي
ك�أَن ُدعـــا َء ِ
ولق ��د حاول – فيما تقول عائ�شة عبد الرحمن -ق ��در ا�ستطاعته �أن يتجلد ل�صدمة وفاة
والده ،و�أن يطوي جرحها يف �أعماقه املثخنة باجلراح ،كيما ي�ست�أنف �صراعه مع الدنيا ،فما كان
من ال�سهل عليه �أن يئد طموحه مرة واحدة ،و�أن يقهر ما لب�شريته من �أ�شواق �سيظل يكابدها
م ��ا عا�ش (عب ��د الرحمن .)98 :1972 ،تبلورت معطيات البح ��ث على عناوين مت ا�ستجال�ؤها
م ��ن متظهرات الدوال واملالب�سات اللغوية التي ا�ستح ��وذت على بنية الن�صو�ص لديه ،لتحري
ظاه ��رة غربة �أبي العالء ،وكانت على النح ��و التايل :ظاهرة غربة �أبي العالء ،وكانت مبنزلة
متهي ��د �إجرائي ،ثم درا�سة لديوان ��ه اللزوميات وبخا�صة ق�صيدته الهمزية حتت جمموعة من
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العناوي ��ن :الألفاظ واللغة ،ثنائية املوت واحلياة ،امل ��ر�أة والزواج والن�سل يف الت�صور العالئي،
الدعوة للتوحد ،ثم فل�سفة احلياة يف الت�صور العالئي.
ظاهرة غربة �أبي العالء
ال ري ��ب يف �أن �آف ��ة العمى قد �شكلت لدي ��ه �إح�سا�سا بالغربة ،لك ��نّ الإح�سا�س بالغربة قد
ب ��د�أ على �أ�شده �أثن ��اء التجربة التي خا�ضها يف رحلته �إىل بغداد ،وما تالها ،ففي هذه احلقبة
الزمني ��ة الت ��ي تلت موت �أبيه ،عقد العزم على الرحيل �إىل بغداد (ابن العدمي1340 ،هـ)24 :
يف �سنة (398هـ) ،وعمره خم�س وثالثون �سنة ،ولقد تعددت الروايات عن �سبب هذه الرحلة،
فيذك ��ر ط ��ه ح�سني،قائال�»:أكرث امل�ؤرخني ال يعلل هذه الرحلة ب�أك�ث�ر من حب ال�سياحة ،وطلب
العل ��م ،واحلر� ��ص على ال�شه ��رة يف مدينة ال�سالم ،ولك ��ن القفطي يف كتاب ��ه�( :إنباه الرواة)
ين� ��ص عل ��ى �أن عامل حل ��ب كان قد عار�ض �أب ��ا العالء يف و ْق ��ف كان له ،فارحت ��ل �إىل بغداد
�شاكي� � ًا متظلم ًا ،وعلى هذا اخلرب يوافق ��ه الذهبي ،وكال الرجلني من �أب�صر النا�س بالتاريخ».
(ح�س�ي�ن .)103 :1986 ،ولي�س هناك ما يل ��زم الأخذ بهذه الروايات على �أع ّنتها ،لكنها ت�شري
أمر مرجح ،ه ��و �أن حياة ال�شاعر يف نطاق املعرة مل تكن املعني الذي يحقق
يف جمموعه ��ا �إىل � ٍ
االرت ��واء باملزي ��د من العل ��م والعرفان ،على حد ق ��ول ابن العدمي «رحل �أبو الع�ل�اء �إىل بغداد
لطل ��ب العلم واال�ستكثار فيه ،واالطالع عل ��ى الكتب فيها ،ومل يرحل لطلب دنيا وال رفد» (ابن
العدمي1340 ،هـ ، )24 :وقد �أنكر �أبو العالء نف�سه �أن يكون �سفره �إىل بغداد لأ�سباب مادية� ،أو
ال�ستكثار الن�شب ،يف ر�سالة وجهها لأهله يف بغداد بعد �أن غادرها ،بقوله« :و�أحلف ما �سافرت
�أ�ستك�ث�ر الن�شب ،وال �أتكثرَّ بلقاء الرجال ،ولكن �آث ��رت الإقامة بدار العلم ،ف�شاهدت �أنف�س ما
كان مل ي�سع ��ف الزمن ب�إقامتي في ��ه ...فقد و�صفوين مبا ال �أ�ستحق و�شهدوا يل بالف�ضيلة على
علي �أموالهم عر�ض اجلد ،ف�صادفوين غري جذل بال�صفات وال ه�ش �إىل
غ�ي�ر علم ،وعر�ض ��وا ّ
معروف الأقوام ،ورحلت وهم لرحلتي كارهون ،وح�سبي اهلل» (�أبو جرادة )869 :1988 ،وقال
�أي�ضا (املعري:)242 :2007 ،
ــال
وجل ٍ
�أ�إخْــــــوان َنــــا بيــــن الفـــــــرات ِ
ــــم ُمبح ِ
ّـــــــــق َيد اهلل ال َخبّـــــــر ُتك ْ
ـــــي ملّا ي ُبت ْ
ــــــــذل ب�ســـــ� ِؤال
�أ ُنب ُئك ْ
ــــم �أين علــــى العهــــــــد �سالـــــــ ٌم َو َو ْجه َ
َ
ـــــالل
و�إنـــــــي تي ّم ْمتُ الع
ــــــر مــا تي ّممــــــ ُه غيـــــالنُ عنــــد ب ِ
ــــــــراق لغي ِ
ف� ْأ�ص َبحْــــتُ حم�سود ًا بف�ضلي وحـــــد ُه على ُب ْعد �أن�صــــاري وقلـــة مايل
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يوم و�صوله �إىل
�إال �أن رحلت ��ه عائ ��دا �إىل بغ ��داد قد �سببت له غربة على غرب ��ة؛ �إذ «اتفق َ
بغداد ،موتُ ال�شريف الطاهر والد ال�شريفني ال َّر�ضي واملرت�ضى .فدخل �أبو العال ِء �إىل عزائه
غا�ص ب�أهله ،فتخطى بع�ض النا�س فقال له ،ومل يعرفه� :إىل �أين
والنا� ��س جمتمعون ،واملجل�س ٌّ
يا كلب؟ قال �أبو العالء :الكلب من ال يعرف للكلب �سبعني ا�سما ،ثم جل�س يف �أخريات املجل�س،
�إىل �أن ق ��ام ال�شعراء و�أن�شدوا مراثيهم ،فوقف �أبو الع�ل�اء و�أن�شد ،مرجت ًال ،ق�صيدته يف رثاء
الفقيد:
كفاف مال امل�سيف وعنرب امل�ستاف
�أ ْودى فليت احلادثات ِ
فلم ��ا �سمع ��ه ولدا ال�شريف الطاه ��ر ،قاما �إليه ورفعا جمل�سه ،وقاال ل ��ه :لعلك �أبو العالء
املع ��ري؟ ق ��ال :نعم ،ف�أكرماه واحرتماه» (ابن العدمي1340 ،ه� �ـ .)25 :ويف هذا ال�صدد تعلق
عائ�ش ��ة عبد الرحمن قائلة»:ما �أعجبه م ��ن اتفاق! لك�أمنا وقفت الدنيا مرت�صدة تنتظر مقدم
ذل ��ك املغرور املتعايل ،ل�ت�رده �إىل مو�ضعه على الأر�ض ،بعد ما ط ��ال مزعمه �أن النجم دونه،
و�أدى �إىل فرا� ��ش غربت ��ه حمزون ًا يج�ت�ر قهره ،ويلعق جرح ��ه ،ويرنو بوجدان ��ه ،عرب الظالم
الدام� ��س املتكاث ��ف� ،إىل برق الح له من ب�ل�اد ال�شام» (عبد الرحم ��ن .)125 :1972 ،وتروى
ح ��وادث ك�ث�ر تذكر �أبا العالء بال�س ��وء يف كرامته ،وتطعن بكربيائه وتق ��دح ب�شخ�صه ،ومنها:
�أثن ��اء ذهاب ��ه يوم ًا �إىل جمل�س �أب ��ي احل�سن علي بن عي�سى الربعي النح ��وي ،وملا ا�ست�أذن قال
�أبو احل�سن :ليدخل اال�صطبل (واال�صطبل معناها الأعمى بلغة �أهل ال�شام كما ذكر ياقوت)،
فلم ��ا �سمعها �أبو العالء ،ان�صرف مغ�ضب� � ًا ،ومل يعد �إىل جمل�س �أبي احل�سن مرة �أخرى» (ابن
الأنباري .)258 :1985 ،ويف حادثة �أخرى ،فقد كان يرتدد على جمل�س (ال�شريف املرت�ضى)،
يناظ ��ر العلماء والأدباء فيه( ،ويف ذات ي ��وم كان يف جمل�س ال�شريف املرت�ضى ،وقد جاء ذكر
(املتنب ��ي)؛ فتنق�ص ��ه ال�شريف ،وجعل يتتب ��ع عيوبه ،فقال �أبو العالء :ل ��و مل يكن للمتنبي من
ال�شعر �إال ق�صيدته:
أواه ُل
منك � ِ
لوب َمناز ُِل �أق َف ْر ِت �أ ْن ِت وهنّ ِ
َل ِك يا َمناز ُِل يف ال ُق ِ
ف�س ِحب �أبو العالء برجل ِه ،و ُ�أ ْخ ِر َج ُمها ًنا من
لكفاه ف�ض ًال ،فغ�ضب ال�سيد املرت�ضى ،و�أمرُ ،
جمل�سه .وقال ملن يح�ضرونه� :أتدرون �أي �شيء �أراد الأعمى بذكر هذه الق�صيدة؟ ف�إن للمتنبي
م ��ا هو �أجود منه ��ا مل يذكره ،فقيل :النقيب ال�سيد �أعرف ،فق ��ال �أراد قوله يف هذه الق�صيدة
(الق�صيدة الالمية) (احلموي ،1900 ،ج:)408 :1
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كام ُل
هي ال�شّ ها َد ُة يل ب�أنيّ ِ
و�إذا �أ َتت َْك َم َذ ّمتي من َنا ِق ٍ�ص َف َ
ولعل تلك املواقف وال�صدمات التي تعر�ض لها ،قد �شكلت �أثر ًا كبري ًا يف نف�س �أبي العالء،
فجلجل قلبه �أملًا ،وامتلأ �صدره َح َن ًقا ،فقرر �أن ين�أى عن معرتك احلياة يف بلدته وبيته؛ طالب ًا
ال�سالم ��ة والعزلة ،وق ��رر االن�سحاب نف�سي ًا قبل �أن ين�سحب يف ظاه ��ر �أمره ،فقال ق�صيدة يف
بغ ��داد قبل �أن يرج ��ع القهقرى ،قالها يف �صديقه (�أبي عل ��ي النهاوندي ،حممد بن حممد بن
فورج ��ة) فكانت �أنني ح�س ��رة ،تزدحم بالقلق النف�س ��ي ،قبل ازدحامها بالقل ��ق اللغوي ،الذي
يت�أرجح بني الأ ّنات والن�شيج والوداع والفراق ،والرحيل ،كما تزدحم ب�أ�صوات نعيب الطري من
بوم وغربان ،يقول (املعري:)272-268 :2007 ،
كفى ُ
حوب �أ ْو ُج ِهنـــا دليــال على �إزماعنا عنك الرحيـــال
ب�ش ِ
ْـــر� ،أن ُنقـيــــم و�أن نقيال
�أ َب ْت ِ�صنفا
النواعب من ني ٍ
ِ
ـاق وطي ٍ
ــــب احليــا ِة به �سبيال
ت�أ ّم ْلنا الزمــــانَ فمــا وجـدنــا �إىل طي ِ
فجعنــا ابنُ د�أْيـ َة بابن �أُن ٍْـ�س فار ُقــــــــهُ ،فال َت ِب َع ا ُ
حلمــــــوال
ُي ّ
ـــــم بــــــــه �إال ُكهـــــــوال
َك ِل ْفنــا بالع ِ
ـراق ونحـن �شــ ْر ٌخ فلم ن ْلمِ ْ
َو َر ْدنـــا ماء دجلـــة خ َري مـــاءٍ وزرنا �أ�شرف ال�شجر ال ّنخيال
و ُزلنا بالغليـــل وما ا�شْ تفينـــا وغايــــــــة ُكل �شــــيءٍ �أن يــزوال
ومتنى ل ��و �أنّ اخلمر حلت لن�شوة،
ولع ّل ��ه ا�ست�سلم للهزمية ،و�سيط ��ر عليه ال�شعور بالغربةّ ،
تبعده عما متلكه من �إح�سا�س بالغربة والقهر والوحدة وال�ضيق و�سط هذا العامل الأ�سود املتوتر،
لينعك�س ل�سان حاله ب�صورة تعبريية على ل�سان مقاله ،قائال (املعري:)249-247 :2007 ،
مت ّنيْــــتُ �أن اخلمـــــر حلّـــت لن�شو ٍة تجُ ّه ُلني كيف �أطم�أ ّن ْت َبي ُ
احلال
ف� ْأذه ُ
أني�س وال م ُ
ـــــال
ــــراق على �شفـــ ًا
ــــل �أين بالع ِ
ُّ
رزي الأمانــــي ال � ٌ
سْــــر و�أ�ســــــر ٍة كفى حزنـــــ ًا بني ُم ِ�ش ٍ ّت و�إق ُ
ـــــالل
ُمقـــِ ٌّل من ال نْ
أهلي ُي� ٍ
كاملزن هط ُ
ّــــال
�سيف دجلة مل � ِأ�ش ْم له بارقـــــ ًا واملرء
وكم ٍ
ِ
ماجد يف ِ
ٌ
حظوظ و�إقب ُ
ــال
�سيطلبنـــي رزقــي الذي لو طلبتـــه ملا زاد والدنيـــــا
ولق ��د بع ��ث بر�سال ��ة �إىل خاله يق ��ول فيها“ :وكن ��ت �أظ ��ن �أن الأيام ت�سم ��ح يل بالإقامة
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هناك ،ف�إذا ال�ضاربة �أجح�أ بعراقها ،وبه ما يبقى من الفري�سة من حلم وعظم ،والأمة �أجنل
ب�ضربتها ،والعبد �أ�شح بكراعه ،والغراب �أ�ضنّ بثمرته ،ووجدت العلم ببغداد �أكرث من احل�صى
عن ��د جمرة العقبة ،و�أرخ�ص من ال�صيحاين باجلابرة ،و�أمكن من املاء بخ�ضاره ،و�أقرب من
اجلريدة باليمامة ،ولكن على خرب مانع ،ودون كل درة خر�ساء موحية �أو خ�ضراء طامية.
		�إذا ْمل ت�ستط ْع �شيئ ًا فدع ُه وعاود ُه �إىل ما ت�ستطي ُع”
(كرب( ،د.ت)175 :).
ع ��اد ال�ضري ُر �إىل بلدت ��ه (املعرة) ممتلئا مثخن ًا باجلراح ،منه ��ار ًا �أمام تلك القيم التي
فوج ��ئ بها يف العراق ،ليجد يف انتظاره رحيل �أ ّمه ع ��ن الدنيا ،وفارقت احلياة بال وداع ،فهز
رحيلها كيانه ،وطفق يقول (املعري:)275-273 :2007 ،
ـــام و�إنْ قــــال الع ُ
ــــام
ـــواذل ال َهم ِ
�سمعــتُ َنع َّيهــــا َ�ص ّما َ�صم ِ
�ســــارت �أمامــي
ـــي �أن
و�أ ّم ْتنــــي �إلـى الأج
ْ
ِ
ــــــــداث �أ ٌّم يع ّز عل ّ
ــــام
و�أُ ْكبــــــ ُر �أن ُير ّثيهــــا ل�سانـــــي
ٍ
بلفظ �سالــــك ُط ُرق الطع ِ
ـــالم
ك�أن نواجــذي ُر ِد ْ
يت ب�صخ ٍـــر ومل ميــــر ْر بهنّ �ســـوى ك ِ
الفطام
فخلتُ �أنّــي ر�ضي ٌع ما بلغـــتُ مدى
مَ�ضتْ وقد اكته ْلتُ ِ
ِ
ال�ســــــالم
فيا ركب املنـــون �أما ر�ســــــو ٌل يبلـــ ُغ روحهــــــا �أ َر َج
ِ
�س�ألتُ متى اللقاء فقيل حتــى يقوم الهامـدون من ال ِّرجــــام
سْـر َط ِف ْقتُ � ُأع ّد �أعمــــار ال�سّ مـــام
ولو َحــ ّدوا الفراق ب ُعم ِــر َن� ٍ
فل ْي َت � ِأذينَ يوم احل�شر نـادى ف� ْأج َ
مام
ه�ش ِت ال ِّر ُ
مام �إىل ال ِّر ِ
وم ��ن حلظة و�صول ��ه �إىل معرة النعمان لزم بيت ��ه ،ومل يغادره �إال م ��رة واحدة مل تتكرر،
يق ��ول اب ��ن العدمي“ :لبث ت�سع ��ا و�أربعني �سنة يف حمب�س ��ه مبعرة النعمان ،مل يغ ��ادره �إال مرة
واح ��دة مل تتك ��رر ،حني حمل ��ه قومه على اخل ��روج؛ لي�شفع لهم لدى (�أ�س ��د الدولة� :صالح بن
مردا� ��س� ،صاحب حل ��ب) ،وكان قد خرج �إىل املعرة ليخمد حرك ��ة ع�صيان من �أهلها” (ابن
الع ��دمي1340 ،ه� �ـ .)25 :ولعل عزلة �أبي العالء تت�سم بطابع العج ��ز عن احتمال ُنكر الع�صر
وف�س ��اد املجتمع“ ،ذلك �أنه عا�ش �أزم ��ات نف�سية وروحية �صعبة ومتوالية ب�سبب عاهات العمى
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ال�سرم ��دي ،والوج ��ه املجدور ،واجل�س ��د النحيف ،والواق ��ع االجتماع ��ي وال�سيا�سي املحبط”
(قنيبي( ،ب.ت) ،ج  )8 : 70فهو يقول (املعري( ،د.ت ).ج:)196 :2
َهجــــــــــر ُه �أهــــــــ ُل
هـــــذا زمـــا ٌن لي�س يف �أهلـــه �إال لأنْ ت ُ
حان رحيل النف�س عن عا ٍمل ما هو �إال الغـــــد ُر واجله ُل
لقد تغرب �أبو العالء �إذن غربة ج�سدية ،وغربة نف�سية ،وغربة فكرية ،ثم ازدادت غربته
عندما قرر الوحدة يف بيته ال يخرج منه حتى يلقى املوت ،ولقد عربت مقولته امل�شهورة «رهني
املحب�سني» �أوجز تعبري عن غربته ،ف�ضال عن قوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)118 :2
بيث
�أراين يف الثالثة من �سجوين فال ت�ســـ�أل عن اخلبــــــر ال ّن ِ
لفقدي ناظــــري ولزوم بيتي وكون النف�س يف اجل�سد اخلبيث
وفق ذلك مل تكن غربة �أبي العالء نزوحا عن الوطن ،و�إن كان قد رحل �إىل بغداد ،ولكنّ
غربته كانت غرب ��ة نف�سية وج�سدية وفكرية وعقدية ،تتمحور مع مفهوم» االت�ساق واالن�سجام»
(�صليب ��ا )160-159 :1978 ،بين ��ه وب�ي�ن جمتمعه الذي يعي� ��ش فيه ،من خ�ل�ال ر�ؤيته لذلك
املجتم ��ع مبا يع ��ج فيه من �أ�ساليب اخل ��داع والزي ��ف والأباطيل والتخلف والنف ��اق ،ولقد كان
من ��ذ بواك�ي�ر عمره ي�سيء الظن بالنا� ��س ،وال ينظر �إليهم نظرة الر�ض ��ى والقبول؛ ولذا جنده
ميي ��ل �إىل االنعتاق والعزلة عنه ��م؛ فلقد» �أنفق حياته يف تلق ��ي الآالم وامل�صائب ،فكلما حاول
اخل ��روج من م�صيبة والتغلب عليها وقع يف م�صيبة �أفدح منها؛ حتى انتهت املعركة بي�أ�سه من
قدرت ��ه على العي�ش كاملب�صرين ،مقبال على احلياة و�شهواتها كما كان يطمح يف �صباه ،ف�ألقى
�سالحه ،وان�صرفت نف�سه عن احلياة ،فكرهها مكانا وزمانا و�أنا�سي ظاهرا وباطنا» (قنيبي،
مج  70ع  ،)9 :2يقول (املعري( ،د.ت:)117 :).
علي رز ّي ٌة وهل �أنا �إال غابر مث ُل ذاهب
بقائي يف الدنيا ّ
ب ْي ��د �أن الطموح املن�شود ،وهو ما يهمنا يف ه ��ذه الدرا�سة ،هو البحث فيما �إذا كان لغربة
بحث جدير باملقاربة .ومطمح البحث �أن يقر�أ
�أبي العالء املعري �أثر يف �شعره ،وال ريب يف �أنه ْ
�شع ��ره يف دي ��وان اللزوميات ،قراءة ت�شق ال�سجوف عن ظاه ��رة الغربة عنده ،على الرغم من
�أننا نرى �أن غربته بدت يف كل عاداته ،فهو ال ي�سمح لنا مبالقاته �إال يف �سجن من تلك ال�سجون
التي فر�ضها على نف�سه� ،أو فر�ضها عليه املجتمع ،فهو يحتجب منا خلف تلك ال�سجون الغليظة
130

جملة جامعة �شقراء – العدد اخلام�س – جمادى الآخر 1437هـ � -أبريل 2016م

حممود �سليم حممد هياجنه

املحكمة ،ف�أنت تقر�ؤه يف الف�صول والغايات ،فتجدك �أمام �سجن يكاد يكون مقفال ،وكذلك يف
ر�سالة الغفران ،وكذلك اللزوميات مو�ضوع الدرا�سة...،الخ .
ديوان اللزوميات
هذا الديوان لي�س كل �شعر �أبي العالء املعري� ،إال �أنه �أكرب ديوانيه ،و�أج ّلهما خطر ًا «نظم
يف الطور الثالث ،فمثل حياة عقله ووجدانه وخلقه �أح�سن متثيل» (ح�سني ، )1974 ،لقد التزم
يف لزوميات ��ه �أن تكون القافية على حرفني ،و�أن ت�شمل �أ�شعاره كل حروف العربية ،وما يلحقها
من الفتح وال�ضم والك�سر وال�سكون ،فقد كان لكل حرف با�ستثناء الألف� -أربعة ف�صول :فللباء
امل�ضموم ��ة ف�ص ��ل ،وللمفتوحة ف�صل ،وللمك�سورة ف�صل ،وكذلك للب ��اء ال�ساكنة ،وهكذا ،ويف
ه ��ذا دالل ��ة على مقدرة لغوي ��ة وعرو�ضية وفل�سفي ��ة ال تخفى على �أحد ،و�أك�ث�ر لزومياته متني
اللفظ ،فخم الأ�سلوب ،يكرث بامل�صطلحات العرو�ضية وال�صرفية والفقهية والطبية والفل�سفية،
ويح ��وي من الأمثال ال�سائ ��رة واحلكم املاهرة ما ي�ستلزم كتاب� � ًا لإح�صائها وتبيانها (املعري،
(د.ت ، ).ج.)10-1 :1
يق ��ول �أبو الع�ل�اء يف مقدمة ديوانه« :كان م ��ن �سوالف الأق�ضية �أين �أن�ش� ��أتُ �أبنية �أوزان
توخيت فيها �صدق الكلمة ،ونزّهتها عن الكذب وامليط ،وال �أزعمها كال�سمط املتخذ ،ف�أرجو �أال
حت�سب من امليط؛ فمنها ما هو متجيد هلل الذي �شرف عن التمجيد ،وو�ضع املنن يف كل جيد،
وبع�ضه ��ا تذك�ي�ر للنا�سني ،وتنبيه للرق ��دة الغافلني ،وحتذير من والدتن ��ا الكربى التي غدرت
بالأول ،وا�ستجيبت فيها دعوة جرول؛ �إذ قال لأمه:
جزاك ُ
اهلل �ش ّر ًا من عجوزٍ ول ّقاك العقوق من البنينا
ِ
فه ��ي ال ت�سمح لهم باحلقوق ،وهم يباكرونها بالعقوق ،و�أ�ضفت �إىل ما و�صفت �أ�شياء من
العظ ��ة ،و�أفان�ي�ن على ح�سب ما ت�سمح به الغريزة؛ ف�إن جتاوزت امل�شرتط �إىل �سواه ،ف�إن الذي
جاوزت �إليه قول عري من املني .وجمعتُ ذلك كله يف كتاب لقبته (لزوم ما ال يلزم)» (املعري،
(د.ت ،).ج)1 :1و (احلطيئة )207 :1992 ،بيد �أن املميز لديوانه  -ح�سب ظني -هو خا�صية
الرهان الذي حر�ص يف التعويل عليه ،فقد �س ّيج بناء ق�صائده على عدة �أ�س�س ،منها:
الألفاظ واللغة
فه ��ي يف جمملها م�شدودة �إىل احلقل الداليل اخلا�ص بالغربة والتوحد ،كما �أنها حتتفظ
يف هذا ال�سياق باحلمولة الوجودية والظواهر الكونية ،متداخلة مع حقلها الداليل الأول.
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القافية
فه ��ي تعتمد على ن�س ��ق معني ،مبعنى �أنها تلتزم ما ال يلزم ،ومب ��ا هي يف غنى عنه ،ولعله
الت ��زام� -أي�ض� � ًا -يت�ضمن معنى داللي ًا ،يت�سامى �إىل تر�سيخ معن ��ى الغربة؛ لأنه التزام يفر�ض
تقييد ًا على التقييد ،وهو-بال �شك -غور يف الغربة.
ثنائية املوت واحلياة
وثم ��ة ما هو حري باملقارب ��ة جدير بالقراءة� ،أال وهو ثنائي ��ة املوت/احلياة ،التي كر�ست
ح�ضوره ��ا يف اللزومي ��ات ب�شكل كبري .تتنام ��ى فاعلية هذه الثنائي ��ة -يف �سياق ت�صوري -مبا
حت ��وزه من �إمكانات ن�صية ،تتو�سل بالداخل لالنك�شاف ،وتتعمق فاعلية كل من املوت/احلياة
 ،مب ��ا حتوزه من مرجعي ��ات الدوال التي تنه�ض على عالمتني تتفاع�ل�ان معا يف �سياق عالقة
تقابلي ��ة تكر� ��س حاال �ضديا من االفرتاق ،على �أ�سا�س ما حتي ��ل �إليه فاعلية كل منهما ،فاملوت
ومال ُملك ،لقد جعل
ومال �أ�ضيعٍ ،
–عن ��د �أب ��ي العالء -ي�سوغه راحة الفكر من عي�شة م� � ّرة ٍ ،
م ��ن معاناته و�شقائه ،و�سيلة لتماهيه مع املوت ،ليجد فيه الراحة من متاعب الدنيا و�شرورها
(غريب ، )253 :1978 ،حيث قال (املعري( ،د.ت ، ).ج:)174 :2
طريق ُ�س ْ
لك
فمايل �أخاف طريق ال ّردى وذلك خيرْ ُ ٍ
ومال ُم ْ
لك
يريحـــــك من عي�شـــة ُمــ ّرة
ومال �أ�ضيـــع ٍ
ٍ
لقد كره �أبو العالء احلياة ،ومتنى املوت والفناء ،بل متناه فيما لو كان �ساعة الوالدة.
يقول (املعري ،د.ط.ت  ،ج:)53 :1
ول ْي َت وليدً ا ماتَ �ساعة و�ض ِعه و ْمل يرت�ض ْع منْ �أ ّمه النف�ساء
ومتنى املوت بعد �أن طال عمره ،فهو يقول (املعري ،د.ط.ت  ،ج:)298 :2
قد طال عمري طول الظفر فات�صلت به الأداة وكان ّ
احلظ لو ُق ِلما
كم ��ا �أنه ك ��ره من دعا له بطول العم ��ر (حممود ، )151 :1991 ،فها ه ��و يقول (املعري،
(د.ت ،).ج:)441 :2
دعا يل باحلياة �أخو وداد رو ْيدك �إمنا تدعو عل ّيا
وما كان البقاء يل اختيارا لو �أن الأمر مردو ٌد �إل ّيا
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وه ��و ال يكره قرب امل ��وت ،بل يتمنى قرب ��ه؛ لأن فيه الراحة العظمى م ��ن خطوب احلياة
و ُك َر ِبها ،يقول (املعري( ،د.ت) ،ج:)108 :1
�إنْ يق ُرب املوتُ م ّني فل�ســـــتُ �أكر ُه ُقربـــ ْه
ــــن ي�صيـــر القبـــــر درب ْه
وذاك �أمن ُع ح�ص ٍ
ْ
خطبا وال ْ
يخ َ�ش ُكرب ْه
ـــب
منْ ي ْلقه ال يــراق ْ
ويف املقابل جند احلياة تكر�س حاال من الت�أزم لديه ،ما يعني �أن العالقة بينه وبني احلياة
عالقة م�أزومة ،يعك�سها كرهه للحياة ،فهو يحتقر احلياة وي�ستخف ب�أهلها الذين ينك ّبون على
�أباطيله ��ا  ،باذل�ي�ن ماء وجوههم من �أجل ملذاتها ،على الرغم م ��ن �أن عذابها مو�صول ،تبد�أ
بالوالدة وتنتهي باملوت يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)21 :1
�أر�سلت ُغربك تبغي املاء جمتهدا وما علــى الغــرب ملا خانــك املـــ َر ُ�س
بئ�س ما ي�أمـــل اجلانــون منْ ثمر �إنْ قال ُ
عارف َغ ْر ٍ�س بئ�س ما غر�سوا
فمهما بلغ الإن�سان فيها من القوة  ،ومهما �صال وجال ،ف�إنه ال ب ّد �أن ي�أتي ذلك اليوم الذي
يكون فيه طريح الفرا�ش ،يعاين غمرات املوت و�سكراته  ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)21 :1
فرت�س
�أيعلم الليث ملا راح مفرت�سا ب�أنه عن قريب �سوف ُي ُ
ومل ��ا كان الوع ��ي يف �إطار الوج ��ود املادي يكر�س ح ��اال لديه؛ ف�إنه ال ي�ب�رح �أن يكون رمزا
للوجود املادي الذي يتعاي�ش معه ،وال يرى مر�سى لها �إال على �ساحل املوت ،وهو ما يحمله على
الأرق والقلق واال�ضطراب ،و ُك ْره احلياة  ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)46 :1
را�سا وامل� ُآل هو اندرا�ســي!
وم يف � ٍ
وكيف �أ ُر ُ
أدب وف ْه ٍم ِد ً
املوت �أُ ْل ِق َي ْت املرا�سي
فائن
ٍ
عائمات وعند ِ
ك�أنا يف ال�سّ ِ
فاحلياة �سبب ال�شقاء واملعاناة والهالك ،وهي علة امل�صائب التي ت ْعت ِور الإن�سان ،وال انفكاك
من تلك امل�صائب ،وال انفالت منها �إال برف�ض احلياة  ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)282 :2
ّــــــم
�إنْ �شئت �أنْ ُتكفى احلمام فال تع�شْ هذي احليــــا ُة �إىل املنيــــة ُ�سل ُ
فطبيعة احلي ��اة جمبولة على امل�صائب ،مفطورة على النوائ ��ب ،ينتقل الإن�سان فيها من
قتام �إىل قتام ،ومن م�صيبة �إىل نائبة ،فما هي �إال �سل�سلة متوالية من �أنواع امل�صائب والنوائب،
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ولكن الإن�سان يف الدنيا مغرور ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)314 :1
الزمان على الآفات مزرو ُر ما فيه �إال �شقي اجلد م�ضرو ُر
ج ْي ُب
ِ
ه ّون عليــك فما الدنيــا بـدائمــة و�إمنا �أنت مثــل النا�س مغــرو ُر
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)135 :1
�أهال بغائلة ال ّردى و�إيابها كيما ت�سرتين بف�ضل ثيابها
فال ��كل �آي ��ل -ال منا� ��ص� -إىل انته ��اء ،فال انف�ل�ات ،وال خال�ص من امل ��وت  ،مهما حاول
الإن�س ��ان اتخاذ �سبل الوقاي ��ة واحلماية منه ،ومهما بلغت قوته ،يقول (املعري ،د.ط.ت ،.ج:2
:)20
ــــام الدر ُع والتــــ ُر ُ�س
�أما احل�سام فما �أدناك من �أَ َج ٍل وال يــر ّد احلم َ
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)159 :1
وح ّم يومي فغادرين ك�أين مـــا رقيــــتُ
رقتْني الراقياتُ ُ
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)80 :1
ْراط ٌ
ومل يدف ْع ردى ُ�سق َ
طب
لفظ وال ُبق ِ
ْراط حامي عن ُه ُّ
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)335 :1
كنْ حيث �شئت ب ُل ّجة �أو ربوة �أو َو ْهد ٍة �سينا ُل َك التيــــا ُر
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)347 :2
هذي الق�ضايا فمن يطاولها وهــي املنايا فمن يخا�شنها
وا�ش ُنها
ُروعهــا املوتَ �أو َج ِ
مل َي ْث ِن عن فار�س وح ْم ِريهـا د ُ
روا�ش ُنها
هت ع�سْ جدا ِ
وال ق�صــــــو ٌر لهـــــا م�شيــــد ٌة قد ُم ّو ْ
والعي� ��ش ح ��رب �ضرو� ��س ومعرك ��ة حامية الوطي� ��س �ضد الإن�س ��ان ،وال ميك ��ن االنفالت
والتخل�ص من �أوزارها و�أهوالها �إال باملوت،فهو يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)333 :1
ــــام وكلنــــــا �أوزا ُر
حرب مل ي�ض ْع �أوزا َرها �إال ِ
والعي�ش ٌ
احلم ُ
�إن تزامن القلق مع الوعي بالوجود وما �سيئول �إليه ،ي�شري بكل جالء �إىل ثنائية القوة التي
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متار�سها احلياة/املوت على وعيه ،لي�صبح ان�شغال الفكر فيهما ه ّما ي�ؤرقه ،ب�صورة ت�شري �إىل
ت�ضا�ؤل الوجود ،وت�صاعد انق�ضائه ،قبل الو�صول �إىل الفناء ،وفقا لهذا؛ ف�إن تزامن القلق مع
الوعي بالوجود ،وانفتاح قلب ال�شاعر �إىل الهم الذي تعززه تلك البدهيات التي �س ّلم وا�ست�سلم
لها ،مكنته من طلب املوت؛ لأن املوت -ح�سب الر�ؤية العالئية -هي عني احلياة الدائمة ،بينما
ح�ص ��ن نف�سه ب�أدوات التح�صني
احلي ��اة الدنيا هي وجود جزئ ��ي ،ينزع من املرء نزعا ،مهما ّ
املنيع ��ة؛ لذا يتنام ��ى الإح�سا�س عند ال�شاعر بعدم القدرة على حماي ��ة وجوده من االن�سراب،
هم وقلق الئب�ي�ن ،وال راحة من الهم والقلق ،وال
لذل ��ك ت�صب ��ح احلياة الدنيا – عنده -جمرد ّ
خال� ��ص من امل�صائب والنوائب �إال باخلال�ص من الدنيا �سبب ال�شقاء والتعا�سة .وقد عبرّ عن
ذلك بقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)246 :1
ومــوتُ املر ِء نــــو ٌم طال جدا عليه وكل عي�شته �سهـــــــاد
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)171 :1
وما العي�ش �إال علة بر�ؤها الردى فخلي �سبيلي �أن�صرف لطياتي
ولقد تفنن يف �إ�ضفاء معاين التنفري من الدنيا بحذق ومهارة ،فج�سّ دها ب�صورة العرو�س
اخلادعة ،ذات الوعود الباطلة ،فهو يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)4 :2
حلــــاك اهلل يا دنيـــا ُخلـــوبا ف�أنــت الغادة ال ِبكْــــ ُر العجوز
وجدناك الطريقَ �إىل املنايا وقد طال املدى فمتى جنوز؟
ِ
الوعد النجـــوز.
فنجزينا ف�إنّ مـــ ُروءة ِ
�سئمنـــا مــن � ِ
أذاك ّ
فامل ��وت واحلياة ثنائي ��ة �ضدية كر�ست ح�ضوره ��ا يف لزومياته ،يف �سي ��اق عالقة تقابلية
تكر�س حاال من االفرتاق ،ومظه ًرا للمقاي�سة بينهما.
كقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)338 :1
علم يل مِ َب ُي ْخ ُتم العم ُر؟ َ�ش َج ُر احلياة له ال ّر َدى ُث ْم ُر
ال َ
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)360 :1
�أما احلياة ففقــر ال غنى معــــه واملوت يغني ف�سبحان الذي َق َدرا
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)342 :1
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طال ن ْومي ول�ستُ �أرف ُع �س ْومي ووفودي على املن ّي ِة ِفطْــــ ُر
وميك ��ن هنا الظف ��ر ب�إيحاءات تلك الثنائي ��ة التي �شغلت فكره عل ��ى �أ�سا�س ارتباطها مبا
ي�ستبطن وعيه ،وك�أنها جاءت معادال مو�ضوعيا للأرق ومتح�صال من الإح�سا�س بالغربة.
املر�أة والزواج والن�سل يف الت�صور العالئي:
الفت لالنتباه� ،أنه جعل املر�أة رمزا ال�ستمرارية فاعلية املوت؛ لذا فقد حتددت
ومم ��ا هو ٌ
فاعليتها �سببا ملعاناته و�أرقه ،ما يعني �أن ثمة عالقة م�أزومة بينهما ،يعك�سها ثباته على البعد
ع ��ن الزواج ،والدعوة �إىل البعد عن امل ��ر�أة؛ ولذا جنده ينادي بنحو �صائت �إىل تعطيل الزواج
والتنا�سل.
فهو يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)375 :1
َ
ال�س ْك ِر
د ِع الن�سْ َل! �إنّ
الن�سل ُعقبا ُه ميتَة و ُي ْه َج ُر ُ
الراح خو ًفا منَ ُّ
طيب ِ
ومتنى ما لو �أن كانت حواء عقيم مل تنجب؛ فهو يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)194 :2
فليت حواء عقيم غدت ال تلد النا�س وال حتب ُل
ولعل فاعلية الب�شرية يف هذا العامل ،مبا تطرحه من �شرور و�شقاء ،قد �ش ّكل لد ْيه ردة فعل
عك�سية ،جعلته ال يرى زواال لهذا ال�شر �إال بتعطيل الن�سل ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)22 :2
هل ْ
دن�س
يبارح وج َهـــــه ُ
يغ�سل ُ
النا�س عن ْ
وج ِه الثرّ َ ى مط ٌر فما بقــــوا ْمل ْ
وال ُ
أر�ض ليــــ�س َمب ْر ُجــــ ّو طهـــــار ُتهــــــا �إال �إذا زال عــــــن �آفاقهــــــا الأَ َن ُ�س
ومم ��ا ال �شك فيه �أنّ الزواج هو ال�سبيل لدميومة البقاء؛ فهو م�سبب الن�سل الذي ميار�س
ح�ض ��وره فاعال لقيومية احلياة؛ لذا جنده �أكرث نفورا منه ،و�أكرث تنفريا ،فهو يح�ض الآخرين
على �أال يقربوه ،قائال (املعري( ،د.ت ،).ج:)346 :1
و�ش َ
تنكح َعوانا وال ِبكرا
ف�إنْ �أنت ْمل مت ِل ْك ِ
يك ِفرا ِقها َف ِع َّف وال ْ
ثم يطلب مقاومة الغريزة ،والبعد عن الزواج ،فيقول (املعري( ،د.ت ، ).ج:)335 :1
فازج ْر غريزت ََك امل�سيئ َة جاهدً ا وا�ست ْك ِف �أنْ ُتتخيرَّ الأ�صها ُر
ُ
وبل ��غ ب ��ه احل ��د �إىل �أن جع ��ل اخل�صاء خ ًريا م ��ن زواج ا ُ
حل� � ّرة ،فكيف باملُ ِوم� ��س ،فيقول
(املعري( ،د.ت ،).ج:)35 :2
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أ�صبحت زوجا ملُ ِوم ِ�س
ري من زواجك ُح ّر ًة فكيف �إذا �
َ
ِخ�صا� َؤك خ ٌ
ــــر املُتل ّم ِ�س
ْـــر فيمـــا التم�سْ َت ُه نظ ُري كت ِ
ــاب ال�شــــاع ِ
كتاب ا َمله ِ
و�إنّ َ
ــــ�س
وع ْ
فال ت�شهـــدنْ فيه ال�شهود و�أل ِقه �إليــه ُ
ــــد كالعائــــر املت�ش َّم ِ
ثم ي�سمح ملن يخاف العنت وامل�أثم ب�أنْ يتزوج ،لكنه ين�صحه بعدم الإجناب ،فذلك �أجنع
و�أنفع ،لأنّ الإجناب -ح�سب ر�أيه -م�صدر ال�شقاء ،فيقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)264 :2
خفت م�أث ًما ف�أعر�سْ وال ْ
أحزم
تنكح ف�إن َ
ن�صحت َُك ال ِ
تن�سل فذلك � ُ
وقوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)194 :2
أقوام ال ُي ْن ِ�س ُل
ك ٌّل على مكروه ٍة م ْب�س ُل وحاز ُِم ال ِ
وه ��و يف موط ��ن �آخر ،ي ��رى �أن الن�سل ذنب ال يغتف ��ر ،ف�إذا كان ال ب ّد م ��ن الزواج ف�أف�ضل
الن�ساء من تكون عقي ًما ،فهو يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)308 :2
عقيم
�أرى ال َّن�سْ َل ذن ًبا للفتى ال ُيقا ُل ُه فال ِ
تنك َحنَّ الده َر غري ِ
الدعوة للتوحد
ومنها :دعوته �إىل التوحد جهار ًا نهار ًا؛ �إذ يرى فيه النعمة الف�ضلى ،ففي الوحدة الراحة
العظم ��ى املرجوة ملثله يف دنياه ،وفيها طهارة من دن� ��س الع�صر الذي جربه وجرب ل�ؤم �أهله،
يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)283 :1
فتوح ِد
التوح َد يف حياتك نعم ًة ف�إن
َ
ا�ستطعت بلوغه َ
و�أرى ُّ
ويقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)52 :1
نب يف ع�شرة الر�ؤ�ساء
توحد ف�إنّ اهلل ربك واح ُد وال ترغ ّ
ّ
و�إمتام ��ا للفائ ��دة تقوم الدرا�س ��ة مبقاربة ن�ص �شعري م ��ن لزومياته ،متخ ��ذا ق�صيدته
الهمزية رهانا ملو�ضوع البحث ،التي يقول فيها (املعري( ،د.ت ،).ج:)45-44 :1
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�اف ر�ؤب ��ة ُق ِّي � َ�د ْت
م ��ايل غ ��دوتُ كق � ِ
�أُ ْع ِلل ��تُ علة”ق ��ال” وه ��ي قدمي� � ٌة
ملفا�صل ��ي
ط ��ال ال َّث ��وا ُء وق ��د �أَ َن ��ى ِ
�رب ُمدام� � ٍة
ف�ت ْ
�رت ومل تف�ت�رْ ل�ش � ِ
�ام فك ��م �أُعا�ش� � ُر �أم� � ًة
ُم� � َّل املق � ُ
ظلم ��وا الرعي ��ة وا�ستج ��ازوا ك ْي َدها
ِف� � َر ٌق �شع� � ْرتُ ب�أنه ��ا ال ت ْق َتن ��ي
�أ َث� � َر ْت �أحادي ��ثَ الك ��رام بزعمه ��ا
�اوزت �أقدا َره ��ا
و�إذا النفو� ��س جت � ْ
ك�صحيح� � ِة الأوزان زاد ْته ��ا ال ُق ��وى
�رت بال َك� � َرى وحيا ُته ��ا
و�س � ْ
َك ِر َي � ْ�ت ُّ
ُ�سبح ��ان خالق ��ك ال ��ذي ق� � ّر ْت ب ��ه
هل تع � ُ
احل�سد اجلي ��ا ُد كغريها
�رف
َ
ووج ��دت دنيان ��ا ت�شاب ��ه طامث� � ًا
هُ ِو َي � ْ�ت ومل ُت�سْ ِع � ْ�ف وراح غن ُّيه ��ا
وجت� ��ادل� ��ت م ��ن ح �ب �ه��ا ف �ق �ه��ا�ؤه��ا
و�إذا َز َج� � ْرتُ ال ّنف� � َ�س ع ��ن َ�ش َغ ٍف بها

يف الده ��ر مل ُيق � َ�در له ��ا �إجرا�ؤُه ��ا
�أعي ��ا الأطب ��ة ك ّلهــــــــ � ْ�م �إبرا�ؤه ��ا
�أن ت�ست ِب� � ّد ب�ض ِّمه ��ا َ�صحْــرا�ؤه ��ا
ب � ْ�ل للخط ��وب ي ُغول ُه ��ا �إ�سرا�ؤه ��ا
�رت بغ�ي�ر �صالحه ��ا �أُ َمرا�ؤُه ��ا
� َأم � ْ
ف َع � َ�د ْوا م�صاحله ��ا وه � ْ�م �أُ َجرا�ؤُه ��ا
خ�ي�ر ًا و�أنّ ِ�ش َراره ��ا �شعرا�ؤه ��ا
و�أج ��اد ح ْب� � َ�س �أك ِّفه ��ا �إثرا�ؤه ��ا
�رت ُ�س َجرا�ؤه ��ا
َح � ْ�ذ َو البعو� ��ض تغ�ي ْ
حرف� � ًا فب ��انَ ل�سام � ٍ�ع َن ْكرا�ؤُه ��ا
�رت َف َج� � َّر نوائب� � ًا �إكرا�ؤه ��ا
�أ ْك � ْ
غ�ب�را ُء ُت َو َّق� � ُد فوقه ��ا َخ�ضْ را�ؤُه ��ا
فال ُب ْه � ُ�م تحُْ َ�س� � ُد بينه ��ا َغ َّرا�ؤُه ��ا
ال ي �� �س �ت �ق �ي��م ل� �ن ��اك ��ح �أق � ��را�ؤه � ��ا
َت� � َع� �ب� � ًا ،وف � ��ا َز ب ��راح� � ٍة ُف� �ق ��را ُ�ؤه ��ا
وت � � �ق � � �رّ� ْأت ِل� � َت� � َن ��ال� �ه ��ا ُق� � � ّرا�ؤُه � ��ا
ف� �ك� ��أنّ َز ْج � � � َر َغ� � ِو ّي� �ه ��ا �إغ� ��را�ؤُه� ��ا

مم ��ا ال �ش ��ك فيه �أن التجرب ��ة ال�شعرية م�ش ��دودة يف جمملها �إىل مناب ��ع خا�صة بالنف�س
والوج ��دان ،وهي جمل � ً�ى لالنفعاالت ال�صادقة ،وهي ترجمة فنية مل ��ا يعتمل ويختلج يف �أثناء
ال�شاع ��ر من �أحا�سي�س وم�شاعر وعواطف نحو ق�ضية �أو واقع مرفو�ض �أو مقبول ،وهي حماولة
ج ��ادة خلل ��ق حال من التغيري ،و�إع ��ادة بناءٍ � ،أو ت�شكي ��ل �آفاق جديدة �أو تر�سي ��خ مبد�أ وتثبيته
و�إبراز جلماليته ب�أجمل �صورة.
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ومم ��ا هو جدير بالإ�شارة �إلي ��ه �أن مظاهر البنية يف العمل الإبداعي يتحقق فع ًال �إ�شاري ًا
مب ��ا يحوزه من �إمكانات ن�صي ��ة ،يتو�سل به الداخل لالنك�شاف ،ولع ��ل املالب�سات اللغوية التي
ت�ستح ��وذ على بنية الن�ص ب�صفته ��ا متزامنة مع املعنى الظاهري ،تفع ��ل عمودي ًا باجتاه خلق
حال ��ة الع�ضوي ��ة الت ��ي يت�أ�س� ��س عليها العم ��ل الإبداعي خ�صو�ص� � ًا ،ومن َّثم ف�إن ��ه ميكن ر�صد
معطي ��ات االت�س ��اق يف الن�ص على �ضوء مرجعياته من الدوال الت ��ي يجهر بها امل�شهد اللغوي.
تنه� ��ض هذه الق�صيدة على عالمة خالقة ال تخل ��و من داللة؛ فا�ستخدام ال�صيغة اال�سمية يف
اال�ستفه ��ام يوح ��ي بثبات الدالل ��ة� ،أو لنقل بثبات ال�صف ��ة� ،أما ا�ستخ ��دام ال�صيغة الفعلية يف
اال�ستفهام فيوحي بتجدد الداللة �أو لنقل بتجدد ال�صفة (الرازي ، )156 :1995 ،ففي قولهم:
�أق�ص�ي�ر طريقن ��ا �أم يطول ،مثال وا�ضح الداللة ملا �أ�شرنا �إلي ��ه .لنت�أمل ال�س�ؤال التعجبي الذي
�صاغ ��ه ال�شاع ��ر ،من حيث م�ضمونه ،ال �شك يف �أنه يدور حول �شعور حاد بالي�أ�س ،ويتمحور يف
�سياق عجز مطلق �أمام حتمية القيود التي � َأ�س َرت ال�شاعر ،وجعلته يرى نف�سه ك�أرجوزة (ر�ؤبة
العجاج) املقيدة بال�سكون.
فقوله:
مايل غدوت كقاف ر�ؤبة؟ قيدت يف الدهر مل يقدر لها �إجرا�ؤها
ي�ش�ي�ر ب ��كل ج�ل�اء �إىل القيود التي طوق ��ت ال�شاعر حتى غ ��دا م�سل ��وب الإرادة ،م�سلوب
احلري ��ة ،ال ميل ��ك لنف�سه نفع� � ًا ،وال يدفع عنها �ض ��را� ،إنها �صورة -با�ستغراقه ��ا -توحي بكل
مع ��اين اال�ستالب ،وم ��ن ّثم �شعور حاد بالغربة ،ويالحظ هن ��ا �أن الفعلني( :قيدت ،مل يقدر)
ترتب ��ط ب�سي ��اق الإدراك العميق حلتمي ��ة املجهول ،وتركيز االهتمام باحل ��دث ،حدث التقييد
وع ��دم االنغالق �إىل باح ��ة احلرية ،وهي �صيغ ��ة ا�ستخدمها القر�آن لإب ��راز احلدث ،وتركيز
االهتم ��ام حوله ،وهي �أكرث ما ا�ستخدمت يف الق�ضايا الكونية الكبرية ،مثل قوله تعاىل�“ :إذا
فج ��رت و�إذا القبو ُر ُبعرثت”
زلزل ��ت الأر� ��ض” (�سورة الزلزلة� :آي ��ة  )1وقوله“ :و�إذا البحار ّ
(�س ��ورة االنفط ��ار� :آية  .)4-3واملتدبر للن�ص يرى ال�شاعر قد بد�أه يف �سياق عالقته باحلياة
والوج ��ود؛ ولذا جنده يك�شف عن حم ��ور �أ�سا�س ،هو ال�شعور احلاد لفق ��دان احلرية والإرادة،
وبهذا ف�إن حلظة والدة الن�ص حلظة امل�أ�ساة وال�شعور بالغربة يف هذه احلياة ،ثم ت�ستمر لتن ّمي
هذه الر�ؤيا واالنفعاالت التي تفي�ض منها:
�أُ ْعلِلتُ ع ّلة «قال» وهي قدمي ٌة � ْأعيا الأطبة كلهم �إبرا�ؤها
ي�شكل هذا البيت تعبري ًا مبا�شر ًا عن ح�س امل�أ�ساة التي ط ّوقت ال�شاعر ،فال ي�ستطيع االنفالت
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منها؛ ذلك لأنها علة قدمية ومر�ض ع�ضال مت�أزم ،ال ميكن الربء منه ،فال غرو �أن ي�شبهها بعلة
الفع ��ل «قال» معلول الو�سط .فمن �أمل الفقد للحرية والإرادة وجتربة ال�شعور بالغربة �إزاء �سلطة
الوجود املطلقة تتكون �آلية ت�شكل الن�ص ،فحني يعرب ال�شاعر عن حلظة الأ�سى وال�شعور بالغربة،
وعج ��زه يف مواجهة احلياة والزمن ،ف�إنه يكثف ال�شع ��ور احلاد يف ثناياه ،ويعر�ض عن الإف�صاح
عنه مبا�شرة بلغة�( :أنا مقهور� ،أنا مهموم� ،أنا  )..ويخلق معاد ًال مو�ضوعي ًا لالنفعاالت ،والر�ؤيا
امل�أ�ساوي ��ة التي ت�سيطر على نف�س ��ه يف هذه ال�صورة املبا�شرة�( :أنا مقه ��ور� ،أنا غريب) لي�صبح
املعادل هو (طال الثواء ،فرتت ومل تفرت ل�شرب مدامة ،مل املقام).
يقول:
طال الثواء وقد �أنى ملفا�صلي �أن ت�ستبد ب�ضمتها �صحرا�ؤها
فرتت ومل تفرت ل�شرب مالمة بل للخطوب يعولها �إ�سرا�ؤها
�إن الدنيا بهذه القيود ت�شكل م�أ�ساة ،وت�ؤدي دور ًا بارز ًا يف وجود الإن�سان وم�صريه؛ ولهذا
ف�إنّ املقام فيها ي�شكل لل�شاعر فاجعة ،وغربة وم�أ�ساة وحزن ًا عميق ًا ،وال ميكن للمرء �أن ينفلت
م ��ن قيودها �إال باملوت ،ولع ّل ال�شاعر بهذه الر�ؤي ��ا الوثوقية يرى �أن القرب -على �ضيقه� -أو�سع
م ��ن هذه الدنيا التي كر�ست ح�ضور ًا تقييديا �صلبا عل ��ى ال�شاعر ،ومن هنا جنده يرمز للقرب
بال�صح ��راء ،وال�صحراء ت�شكل الرحاب ��ة والو�سع والطالقة واالنفالت .ث ��م ينتقل الن�ص �إىل
خط ��اب يكر�س ح�ض ��ور ًا قوي ًا يف ا�ستقاللي ��ة التجربة االنفعالية املن�سجم ��ة من متزق العالقة
بني ال�شاعر واملجتمع� ،أو قل :من متزق العالقة بني ال�شاعر وال�سلطة ب�شتى �أنواعها ،ويتحول
ال�ص ��وغ ال�شع ��ري �إىل خطاب نق ��دي ينبع من الواق ��ع امل�أ�ساوي ،من حلظ ��ة ال�ضجر والت�أفف
والأ�سى والتمزق ،يقول:
مل املقــــام فكم �أعا�شـــر �أمــــة �أمرت بغري �صالحها �أمرا�ؤها
ظلموا الرعية وا�ستجازوا كيدها فعدوا م�صاحلها وهم �أجرا�ؤها
ِف َر ٌق �شعـــــــرتُ ب�أنها ال تفتنـــي خري ًا و�أن �شرارهــا �شعــرا�ؤها
�أثرت �أحاديث الكرام بزعمها و�أجاد حبـــ�س �أكفهـا �أثــرا�ؤها
هك ��ذا يت�شكل املقط ��ع من ر�ؤية جت�س ��د فاعلية ال�سلط ��ة بغري وجه حق ،وانهي ��ار الوجود
الإن�س ��اين اجلماعي ،ومن حركة يائ�س ��ة ت�ؤ�س�س الإحباط والت�صدع ،ف�ض ًال عن عدم اجلدوى
يف وجه هذه ال�سلطة التي ا�ستبدت وظلمت ،ثم �أمرت بالف�ساد ،حتى ظلمت .وبدل �أن تقوم مبا
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م ��ن �ش�أنه م�صلحة الأمة وخدمتها ،والعمل خلريها� ،أجازت الك ْيد واحل ْيلة واخلداع واخلبث،
ث ��م ينتقد الذي ��ن يزعمون �أنهم ي� � ْر ُوون �أحاديث ال�صحابة الكرام ،يف ح�ي�ن �أن زيادة غناهم
منعته ��م م ��ن اجلود .ويف ه ��ذه الر�ؤية ثمة بعد عمي ��ق الداللة ،وهو ال�شع ��ور بالغربة العميقة،
ويعم ��ق ه ��ذا البعد ح ��دة الر�ؤية للوج ��ود الإن�ساين يف �سي ��اق ال�سلطة التي ينب ��ع منها الن�ص
ويفي� ��ض بها يف �آن ،وا�ستفتاح املقطع بقوله:م ّل املقام؟ يكر�س هذا البعد وهذه الر�ؤية بجالء،
وه ��ي -ب�ل�ا �شك -عبارة م�شحون ��ة بال�ضدية احلادة� ،أو قل :باالنف�صالي ��ة التي تزخر �شعور ًا
ب�أعمق معاين االغرتاب .يف خ�ضم هذا الإح�سا�س ،وعندما و�صلت الق�صيدة �إىل هذا القرار:
(مل املقام) ت�شكل مقطع ميرئي الإح�سا�س ال�سابق ،لكنه مقطع تقريري �إىل حد بعيد ،مقطع
يو�صل احلكمة وي�ستعملها تعبري ًا عن عمق االغرتاب والوعي بامل�أ�ساة .يقول:
و�إذا النفو�س جتــــاوزت �أقدارها حذو البعو�ض تغريت �سجرا�ؤها
ك�صحيحة الأوزان زادتها القوى حرفـــــا فبان ل�سامــــــع نكـرا�ؤها
لذل ��ك يرى البحث �أنّ هذه اللوحة مدارها الإثبات ،والإثبات قالب لغوي يك�شف عن حال
نف�سي ��ة تكر�س منطق التقرير واجلزم بق�ضية ،وال �شك �أن الق�ضية –هنا -تغريت �سجرا�ؤها،
ويدل ��ل عل ��ى ذلك بالت�شبيه الذي �صاغه من علم العرو�ض ،فالق�صيدة موزونة ال عيب فيها ما
دام ��ت تخل ��و من الزيادة ،ف�إذا ما زدن ��ا عليها حرفا ،بدا نكرانها وخلله ��ا وا�ضح ًا جلي ًا ،وهو
ت�شبي ��ه ي�سوقه على تل ��ك اجلماعة التي تدعي زي ��ادة الف�ضل ،فبدا خلله ��ا وف�سادها وقبحها
وا�ضح� � ًا جلي ًا .لقد انبنى هذا املقطع على خط ��اب يجري جمرى الكلمة واملثل ،لي�ؤ�صل رهان َا
يج�سد معاناة بعيدة الأغوار عميقة اجلذور ،و�إح�سا�س ًا بالغربة ملا �أمل به من �إح�سا�س بالت�صدع
والأمل واالنك�سار االجتماعي ي�ؤكده هذا البيت التايل:
كريت و�سرت بالكرى وحياتها �أكرت فجر نوائب ًا �إكرا�ؤها
وهو بيت ،كما هو باد ،بعيد الغور يف نقد تلك اجلماعة ،التي زين لها عملها حتى �أ�صبحت
تف ��رح لك�سلها ،والك�سل –بال �شك -منق�صة يجر امل�آ�سي وامل�صائب .ويف هذه احلال ،ال ميلك
�إال �أن يذعن حلكمة اخلالق ،و�أن يتعجب من الواقع املعي�ش بقوله:
�سبحان خالقك الذي قرت به غربا ُء توقد فوقها خ�ضرا�ؤها
وه ��و بيت مبنزل ��ة اجلملة املعرت�ضة ،لكنها جمل ��ة تك�شف عن حال �إذع ��ان ،لكنه �إذعان
�أو ا�ست�س�ل�ام ين�سرب منه ي� ٌأ�س مرتاكم بالهموم ،مغل ��ف باملوا�ساة والتعزية للنف�س .ثم يرجع
ك ��رة �أخ ��رى يف �شريحة اخلتام ،لي�ؤكد ما عقد العزم على التدليل عليه ،وهو الإح�سا�س احلاد
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بالغرب ��ة؛ فوج ��وده يف هذه الدني ��ا غربة بحد ذاته ،كي ��ف ال؟ وهي� -أي الدني ��ا -كاملر�أة التي
�أ�صابها الطمث ،ال تعرف كيف ت�أتيها؛ لذا فالزهد فيها �أف�ضل من حبها والتعلق بها ،لأن حبها
مم ��زوج بالك ��در ،ومقرون بالتعب والإعي ��اء .ومن هنا فهو يعيب على الفقه ��اء والقراء الذين
جتادل ��وا ومتاحكوا ،ومن ّثم اختلفوا ،وهو يرى �أن جتادلهم واختالفهم كان منبعث ًا من حبهم
لها ،وانغما�سهم يف ع�شقها من خالل طلب ال�شهرة.
يقول:
ووجــــدتُ دنيانــــا ت�شابــــــه طامث ًا ال ي�ستقيــم لناكـــــــح �أقــــرا�ؤها
هويت ولــــــم ت�سعــــف وراح غنيها تعبـــا وفاز براحــــة فقــــرا�ؤها
وجتـــــادلت من حبهــــا فقهــــا�ؤها وتقــــر�أت لتنــــالهـــــا قـــــرا�ؤها
و�إذا زجرت النف�س عن �شغف بها فك�أن زجر غويتهــــا �إغــــرا�ؤها
بهذه الأبيات �أوقفنا �أبو العالء على بواعث اغرتابه ،وهي بال �شك تربير لعزلته ،وابتعاده
ع ��ن جمتمعه؛ ذلك لأنه ر�أى يف عزلت ��ه ترفع ًا عن االن�شغال بالدنيا و�أهلها ،ون�أي ًا عن التناف�س
على ق�صعتها ،يف الوقت الذي غدا فيه املجتمع �ساحة �صراع واقتتال ،ال يتورع يف تزيني العمل
م ��ن �أج ��ل حت�صيل رغبة �أو اكت�ساب �شه ��رة ،م�ستخدم ًا يف ذلك �أ�سل ��وب تطويع املقول لإرادة
الق ��ول ،حت ��ى �أ�صبح ذلك من امل�سوغ ��ات املعرفية املعتمدة ،ترتفع �أن تدخ ��ل معرتك الهوان،
واال�ستكان ��ة ،وال ت�ستم ��رئ الذل من �أجل احل�صول على مل ��ذات فانية ،من هنا جت�سدت غربة
�أب ��ي العالء ،وهو �إح�سا�س بالت�صدع والأمل واحلزن واالنك�س ��ار االجتماعي؛ ولذلك �صرح عن
معانات ��ه وحمنة غربته ب�صريح القول والداللة� ،إذ يقول يف موطن �آخر :هي غربتان (املعري،
(د.ت ،).ج:)248 :1
اغرتاب من محُ ِّك ِم َعقْل ِه
فغـــــــربــــــ ٌة من عاقـــــــــــــــل ثم
ٌ
فخري و�سيلة ي�أمن فيها ال�شاعر على حريته هو التوحد واالنفراد والعزلة ،يقول (املعري،
(د.ت،).ج:)52 :1
توحــــــد ف�إن اهلل ربــــــك واح ٌد وال ترغنب يف ع�شــــــرة الر�ؤ�ســــــاء
ويقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)56 :1
دق ُي�ضْ حي ِث ْق ًال على ا ُ
ا�ستطعت ،فالقائ ُل ال�صا ُ
جل َل�ساء
فانفرد ما
َ
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فل�سفة احلياة يف الت�صور العالئي
ومم ��ا ال �ش ��ك فيه �أن ما ال �ضفاف له ،ال �إمكانية للإحاطة ب ��ه �أو تطويقه �إال بال�س�ؤال الذي
ي�ستنجد به املت�أمل �أو الباحث ،ويف �أغلب الأحيان ينقلب املرء �إزاءه خا�سئ ًا حائر ًا م�ستغرب ًا ،لقد
جاءت ت�أمالت �أبي العالء ور�ؤاه للوجود انطباع ًا فكري ًا جلبت له العويل واملعاناة حتى حطت على
�ساحل الغربة ،ف�أ�صبحت غربته معاد ًال مو�ضوعي ًا لعقم احلياة وعبثيتها وجدبها وعدمها ،ومن ّثم
العجز عن مواجهة الواقع؛ لذا جنده يلج�أ �إىل ال�س�ؤال ،بل يعي�ش يف دوامة الأ�سئلة .ولعل ال�شعور
احلاد بال معقولية احلياة وعبثيتها� ،سمة �شائعة تن�شر �أجنحتها يف معظم �أفكاره وق�ضاياه ،ومن
ّثم بدت وا�ضحة املعامل يف �شعره ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)70 :2
ْ�ض
ُر َّب خف ٍ
ـــــب خف ِ
ْـــ�ض �أتـاك من بعد ب�أ�سا َء و ُبــ� ٍؤ�س لقيتَــ ُه ِغ َّ
ــت ال َّر ِم َّي َة نفْ�ضي
قد نق�ضتُ ال�سّ هام �أ ْبغي املقايي َ�س فلــم ُي ْث ِب ْ
أ�صبح ُيفْ�ضي
�أيهــا الناظــــــرون هـذا ق�ضـــــا ٌء هل علمتم � َ
إالم � َ
�إن الإن�ص ��ات لرهان ه ��ذه الأبيات يك�شف لنا عن حمدودية العق ��ل يف فهم ما يعاين من
واق ��ع احلي ��اة “�إن م ��ا يحدث يف احلي ��اة يف مواجهة �أبي الع�ل�اء واقع يتخطى ح ��دود املنطق
والعق ��ل” (زي ��دان ،)53 :2004 ،ولهذا ف�إن �أبا العالء “قد وجد -على �أ�سا�س جتربته الذاتية
املبا�ش ��رة -كون� � ًا من الفو�ضى ال يقبل ��ه عقل �أو منطق� ،أو �أن ��ه �أدرك �إدراك ًا عقلي ًا العبث الذي
يتحك ��م يف الوجود الإن�ساين” (زي ��دان ، )53 :2004 ،وذلك “باعتب ��اره النتيجة التي تو�صل
�إليه ��ا م ��ن كان يظن �أن تف�س�ي�ر الوجود تف�سري ًا عقلي� � ًا من الأمور املمكنة ،لكن ��ه اكت�شف بد ًال
م ��ن ذل ��ك ه ّوة �سحيقة بني املنط ��ق والتجربة” (كروك�شان ��ك� .)70 : 1986 ،إن املفارقة التي
تت�ضمنه ��ا الأبيات معقودة على مبد�أ املقاي�سة املنطقية من خالل طرح �أ�سئلة تفهم �ضمني ًا يف
�أثن ��اء الأبي ��ات ،وك�أنه يقول :ما معنى هذا الإقبال من احلي ��اة بعد العوز والفاقة؟ ما �سر هذه
الب�أ�س ��اء وال�ش ��دة التي تهجم على الإن�س ��ان دفعة واحدة بعد �أن كان يف رغ ��د من العي�ش؟ ثم
يعود �إىل العقل واملنطق ،لريجع خا�سئ ًا ح�سري ًا مبقايي�سه؛ �إذ ال ي�ستطيع الإجابة ،ولهذا كانت
الأ�سئلة من �أبي العالء تطفئ لهيب �أوار الغليل ،ومتنح العلم �شيئ ًا من الكرامة ،يقول (املعري،
(د.ت ،).ج:)53 :1
نافع فاخل�ســــْ ُر للعلمــــــا ِء
�إذا كان عل ُ
بدافع وال ٍ
ــــم املر ِء لي�س ٍ
و�ضاعت حكم ُة احلكماء
فتم
ق�ضى اهلل فينا بالذي هو كائنٌ
ْ
ّ
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مما ال �شك فيه �أن حدة التوتر والقلق الالئب تطغى على �شعر �أبي العالء ،ولعل الإ�صرار
احل ��اد على جتلية ما يف الكون م ��ن متناق�ضات يك�شف لنا النقاب عن حال احليرْ ة التي كانت
ت�سيطر على فكره وعقله ،وبالتايل عدم جدوى احلياة ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)78 :1
إيجاب
و َي ْعرتي النف�س �إنكا ٌر ومعرف ٌة وكل مع ًنى له نف ٌْي و� ُ
وهذه الإ�شارة يجلوها قوله (املعري( ،د.ت ،).ج:)319 :2
دمـــــي
�صيغت
ذنب ال�ضراغم حني
ْ
و�صيرِّ قو ُتهـــــا فيمــا ُت ِّ
وما ُ
ُ
ـــت على فــ ْر ٍ�س َ
التنمي
فقد ُج ِبل ْ
و�ض ْر ٍ�س كما ُج ِبل ال َوقو ُد على ِّ
ـــــم
ــــون ُكم ٍ
�ضيـــــا ٌء لــــم يبنِْ لعي ِ
ْـــــــه وقو ٌل �ضــــاع يف �آذان ُ�ص ِّ
يق ��ول عب ��د القادر زي ��دان معلق ًا على تل ��ك الأبيات“ :ف�أب ��و العالء يلوح لن ��ا وك�أنه ينفي
التكلي ��ف؛ فه ��ذه ال�ضراغم ما ذنبها؟ وما جريرتها على وجه التحقيق؟ ولقد وجدت على هذه
ال�صورة التي هي عليها الآن ،وو�سيلتها يف اكت�ساب الرزق� ،أو قل يف اكت�ساب احلياة ،افرتا�س
احليوانات الأخرى ،وهي� -أي ال�ضراغم -مل ترد �أن تكون على هذه الهيئة التي ت�ستمد منوها
وتطورها من املوت الذي حتدثه يف حيوات الآخرين” (زيدان .)58 :2004 ،ولعل حثه الوجود
يف الإجاب ��ة عل ��ى �أ�سئلة �أبي العالء املعري ،قد �شكلت �أرقا ومعان ��اة �أح�س على �أثرها بالغربة،
وبخا�ص ��ة يف مواجهة الثنائيات ال�ضدية �أو ما ي�سمى باملتناق�ضات الكونية ،ولهذا جنده ينادي
باملعرف ��ة الت ��ي تتوا�شج مع الفعل ،فالفاعل لي�س مو�ضوع ًا يف مه ��ب الريح منزوع ًا من �إرادته،
و�إمنا يجب عليه �أن يدرك ُكنه فعله  ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)398 :2
وعندي �س ٌّر بذي احلديث كنتُ عنــه يف العامليـن ال َغواين
يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)399 :2
�إذا رمل ٌة مل ْ
جه ْلت �أنْ �سقتها ال�سّ واين
جتئ بال ّنبات فقد ِ
�صحيح �أن ظاهر البيت يحدثنا عن الأر�ض املجدبة التي ال تثمر وال تطرح نباتها ،متنكرة
لل�سح ��ب املمطرة الت ��ي �أغاثتها� ،إال �أن فكر �أب ��ي العالء يحتم علينا ق ��راءة �شعره قراءة ت�شق
ال�سج ��وف عن �أبع ��اده ودالالته؛ ف�أبو العالء ال يق�صد من هذه املقاي�سة ظاهر القول ،بل يرمي
�إىل ما هو �أبعد من ذلك بكثري� ،إنه “يحدثنا عن الفعل وعن املعرفة التي ترتبط بالفعل ،وعن
العدمي ��ة وارتباطها باجلهل ،فهو يرى �أن الفاع ��ل ال بد �أن يدرك ما يفعل ،و�أن يح�سه ،مبعنى
�أن ��ه يج ��ب �أن يك ��ون للفاعل �إرادة فيما يفع ��ل ،ولي�س جمرد ري�شة يف مه ��ب الريح ال �إرادة وال
�إدراك” (زيدان.)52 :2004 ،
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�إال �أن �أب ��ا العالء مل ي ْرت ِو من الأ�سئلة ،ومل ي ْرت ِو م ��ن الإجابة ،وبقي منده�ش ًا م�ستغرب ًا يف
حيرْ ة مل ت�صل �إىل يقني ،يقول (املعري( ،د.ت:)186-185 :).
هي �سوى الظنّ
عنهم ولن تخربيني يا ُج نْ َ
طلبتُ يقين ًا من ُجه ْين َة ُ
ف�إنْ ت ْعهديني ال � ُ
أزال ُم�سائ ًال ف�إين مل �أُ ْع َط ال�صحي َــح ف�أ�ستغنــي
ولعل �أبا العالء قد حاول كثري ًا للو�صول �إىل �سدرة ال�صواب ،كي يتخل�ص من هذه املعاناة
لكنه -على ما يبدو -مل ي�ستطع؛ �إذ مل يجد اخلال�ص الذي يفكه من قيد امل�شكلة ،ولهذا جنده
ي�صرح بذلك قائ ًال (املعري( ،د.ت ،).ج:)398 :2
وان
ف�إين منْ فكرتي وال َق َ�ضاء ما بني بحرين ال َي�سْ ُج ِ
�إن ��ه يتمن ��ى �أن يعي�ش يف �سالم و�أمن� ،إال �أن امل�شكل ��ة �أرقته حتى يجد لها ح ًال ،ولكن �أ ّنى له
ذلك ،وهو يعي�ش بني بحرين ال يهد�آن ،وال ي�سكنان ،تالطمه �أمواجهما من كل �صوب ،فمرة يطلبه
العقل والفكر ،ومرة يطلبه الق�ضاء ،ف�إىل �أي جهة تراه يحط ركابه� .إن الإن�صات للإمكانات التي
�أنتجها الفكر العالئي يك�شف عناء بكل جالء ،حال الغربة التي كان يعاين منها كثري ًا ،وباجلملة
ف� ��إن الإن�صات خلطاب فل�سفة �أب ��ي العالء يف �شعره ي�ضيء لنا مفهومه للموت ،وملاذا �أخذ املوت
عنده دور العبد الذي ينتظره ال�صائم ،يقول (املعري( ،د.ت ،).ج:)249 :1
�أنا �صائ ٌم َ
مام ويوم ذاك �أُ َع ِّي ُد
طول احلياة و�إمنا ِف ْطري ِ
احل ُ
ال�ش ��ك يف �أن 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�سة بني العبد واملوت؛ �إذ املوت
يف نظ ��ره خال�ص من قي ��ود ال ح�صر لها ،وانطالق �إىل حرية رحب ��ة وا�سعة .وبهذا يتخل�ص من
حال التمزق والأرق واملعاناة .وبهذا ميكن الظفر ب�إيحاءات ال�سجون التي قيد ال�شاعر نف�سه بها،
ب ��ل قيد منطوقه بكل �أ�شكاله� ،شعره ونرثه ،وهو ما ميثل قرينة دالة على امتالك ال�شاعر حلظة
الوعي بالوجود الذي ر�آه وجود ًا معتم ًا مدلهم ًا ،وظالم ًا دام�س ًا ،وقيد ًا ال ميكن االنفكاك منه �إال
بامل ��وت الذي ميثل مكان ًا رحب ًا وا�سع ًا .وفق ًا لذلك؛ ف�إن �أبا العالء قد تغرب غربة نف�سية ،وغربة
ج�سدية ،وغربة فكرية ،وغربة اجتماعية (جمعة( ،د.ت ).مج  ،72ع  ،)31 :2-1بل جنده – يف
احلقيق ��ة – ره�ي�ن مائة غرب ��ة �أو تزيد؛ فاملعري ال يلقاك �إال من رح ��م الغربة وال يكلمك �إال من
منطوق الغربة وال يحاورك �إال من م�سوغات الغربة ،وال ي�سخر �إال من ُمر َت َه ِن الإح�سا�س بالغربة،
فهو يختبئ منك ،بل يغرتب منك يف غياهب ال�سجون التي �أحكم بناءها.
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الخاتمة
بع ��د هذا التطواف ،ميكنُ الظفر ب�إيح ��اءات الن�صو�ص ال�شعرية ،التي وردت يف �أعطاف
الدرا�س ��ة ،عل ��ى �أ�سا� ��س ارتباطها بحاالت الت� ��أزم والقلق الت ��ي �صاحبت منطوق ��ات املعري،
و�شكل ��ت حم ��ورا �أ�سا�سي ��ا متزامنا مع م ��ا حتيل �إلي ��ه فاعليتها م ��ن �إح�سا�س عمي ��ق بالغربة
اجل�سدي ��ة والنف�سي ��ة والروحية ،تعمق ��ت فاعليتها يف ت�شاب ��ك وتعانق مع غربت ��ه االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية ،ت�أ�صلت يف ذاته وحياته و�أدبه ،لكنها كانت �إيجابية؛ �إذ مل تفقد ال�شاعر
وعيه ،ومل ينزلق يف غياهب الأمرا�ض الع�صابية ،و�إمنا بقي متما�سكا لدرجة دفعته �إىل النقد
االجتماع ��ي وال�سخرية من حميطه ب�أ�سل ��وب ثائر ،غري � ٍآبه بتداعيات ��ه الداخلية واخلارجية؛
الداخلي ��ة التي دفعت ��ه �إىل العزلة والتوح ��د ،واخلارجية التي دفعته �إىل اتخ ��اذ �أ�سلوب ثائر،
ع�ّب�رّ َ فيه عن ال�ش ��روط املو�ضوعية التي ارت�ضاه ��ا لنف�سه ،و�صارت مدار ن ��زاع فل�سفي فكري
اجتماع ��ي بين ��ه وبني جمتمعه؛ م ��ا يعني �أنّ ثم ��ة عالقة م�أزوم ��ة بينه وبني حميط ��ه يعك�سها
ثبات ��ه عل ��ى املواجهة الداخلية واخلارجية .ولعل املالب�سات الداللي ��ة التي ا�ستحوذت على ُج ّل
الن�صو� ��ص التي وردت يف �أعطاف الدرا�س ��ة ت�ؤكد غربته بامتياز؛ فحالة الع�ضوية التي ت�أ�س�س
عليه ��ا العمل الإبداع ��ي توجهت باجتاه خلق منحى ال رجعة عنه؛ فه ��ا هو ينكر الدنيا ،ويبدي
كره ��ه لها كرها �شديدا ،وي�شنُّ عليها حربا �ضرو�سا ،ف�ضال عن رف�ضه للحياة ،ورغبته املُ ّلحة
يف املوت ،الذي يرى فيه اخلال�ص من العذاب والأمل ،فنظر للوجود نظرة ت�شا�ؤمية �سوداوية،
و�ص� � ّو َر النا� ��س كالذئاب املفرت�س ��ة ،كما �ص ّور امل ��ر�أة ب�أقبح ال�صور ،ور�أى �أنه ��ا م�صدر الوباء
والب�ل�اء ،على �أ�سا�س ما حتي ��ل �إليه فاعليتها يف التنا�سل وبقاء الن ��وع الإن�سي .تبلورت �أفكاره
هذه �شعرا ت�شا�ؤميا م�أزوما قلقا حزينا يف لزومياته ،ومثل هذه املالب�سات ت�ضفي على الزمان
فعل
واملكان واملجتمع وامل ��ر�أة �صفة التعايل الن�صي ،الذي ي�ستدعي ح�ضور موقف ٍ
�صلب ،كر ّد ٍ
انعكا�سي ،ي�ستبطن َو ْع َي املعري ،حتى انعك�س على منطوقه ،مزاجا فل�سفيا بدا جل ّيا يف ديوانه
اللزومي ��ات؛ فمن منطوقاته عن املجهول الكوين وامل�ص�ي�ر الإن�ساين ،وتغري الأحوال وانقالب
امل� ��آل ،وق�س ��وة احلياة ،وج�ب�روت الده ��ر� ،إىل الرعية والرع ��اة ،والعلم والعلم ��اء ،واحلديث
واملحدثني ،والدين والدنيا ،والإن�سان و�أخيه الإن�سان� ...........،إلخ ،وهو ما حمله على الأرق
والإح�سا�س بالقلق واال�ضطراب ،ومن ثمة الإح�سا�س بالغربة العميقة.
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تنويه
•	 تعتمد املجلة الربيد االلكرتوين
 oيف ا�ستالم البحوث وحتكيمها والتوا�صل بني الباحث واملحكمني.
 oلال�ستف�سار و�إبداء الر�أي والتوا�صل مع �إدارة حترير املجلة.
•	 ي ��رد �إدارة التحري ��ر باملجلة الكثري من اال�ستف�سارات عن طريقة كتابة البحوث العلمية
و ح ��ول منهجي ��ة الن�شر والرغب ��ة يف االطالع على الأع ��داد ال�سابقة ،لذا نهي ��ب بال�سادة
الباحثني االطالع على تلك املعلومات من خالل الرابط-:
Sujournal@su.edu.sa

http://www.su.edu.sa

•	 �إدارة التحري ��ر باملجل ��ة حري�صة جدا على ا�ستقبال و �إنه ��اء كافة الإجراءات اخلا�صة
بالأبح ��اث العلمية ال ��واردة للمجلة ب�سرع ��ة و حيادية كاملة .ولذا وج ��ب التنويه ب�ضرورة
الت ��زام الأبح ��اث املُقدمة للمجل ��ة مبنهجية الن�ش ��ر و املعايري املختلفة و ل ��ن يتم ا�ستقبال
الأبحاث املخالفة �إال بعد االلتزم التام بذلك.

