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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية ،وتصدر مرتين في السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ،وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبيـة حاجـة الباحثيـن إلـى نشـر بحوثهـم العلميـة ،وإبـراز مجهوداتهـم البحثيـة علـى المسـتويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر  ،91431المملكة العربية السعودية
فاكس0146614439 :
هاتف0146615499 :
البريد اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa :

الموقع اإللكترونيhttp:// ejournal.nbu.edu.sa :

االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو 20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).

و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على عنوان وملخص باللغتين العربية
واإلنجليزية في صفحة واحــدة ،بحيث ال يزيد
عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن يتضمن
ٍ
مفتاحية دالـ ٍـة على التخصص
البحث كلمات
الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز عددها ()6
كلمات ،توضع بعد نهاية كل ملخص.
أن يــذكــر اســم الـمــؤلــف وجـهــة عمله وعـنـوان
المراسلة بعد عـنـوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن تـ ـق ــدم ال ـب ـح ــوث ال ـع ـرب ـي ــة م ـط ـبــوعــة بـخــط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم الـبـحــوث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة ،مع
تــرك مسافة  1.5ســم بين الـسـطــور ،وتكون
ال ـح ـواشــي  2.54ســم عـلــى ال ـج ـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
الـمـقــدمــة :وت ـكــون دال ــة عـلــى مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
من معلومات وأفكار وحقائق علمية ،كما تشير
باختصار إلى مشكلة البحث ،وأهمية الدراسات
السابقة.

العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
الـنـتــائــج والـمـنــاقـشــة :وي ـجــب أن ت ـكــون واضـحــة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ـرق ــم ت ـرق ـي ـم ـاً مـتـسـلـسـاً ،وت ـك ـتــب أس ـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن ت ــدرج ال ـج ــداول فــي ال ـنــص ،وت ـرقــم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وت ـك ـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأم ــا
المالحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.
 )10أالَّ توضع الهوامش أسفل الصفحة إالَّ عند
ال ـضــرورة فـقــط ،وي ـشــار إليها بـرقــم أو نجمة،
ويكون الخط فيها بحجم ( )12للعربي و ()9
لإلنجليزي.
 )11وضــع نـمــاذج مــن صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )12ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )13أن يراعى في منهج توثيق المصادر والمراجع
داخل النص نظام جمعية علم النفس األمريكية
( ،)APAاإلصـدار السادس ،وهو نظام يعتمد
ذكـر االسـم والتاريخ داخل المتن ،وال يقبل نظام
ترقيم المراجع داخــل النص ،وتوثق المصادر
والمراجع داخل المتن بين قوسين حسب األمثلة

ز

المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

اآلتية :يذكر اسم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،
فسنة النشر ،مثال( :خـيــري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقــم الصفحة
م ـبــاش ـرة ب ـعــد ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر ،م ـث ــا( :خ ـي ــري،
1985م ،ص .)33:أم ــا إذا ك ــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،ه ــ) .إو�ذا
زاد عــددهــم عــن اثـنـيــن تــذكــر أس ـمــاء عوائلهم
أول م ـرة ،مثال( :زه ـران والشهري والــدوســري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يشار إلى اسم عائلة المؤلف األول فقط،
ويكتب بعده وآخــرون ،مثل( :زهـران وآخرون،
1995م) ،عـلــى أن تكتب مـعـلــومــات النشر
كاملة في قائمة المصادر.
 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقم الحديث
.)511
 )15تــوضــع قائمة الـمـصــادر وال ـم ـ ارجــع فــي نهاية
البحث مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اسم العائلة،
ووفــق نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و9
لإلنجليزي ،وترتب البيانات الببليوغرافية على
النحو اآلتي:

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):
مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0
.

االقتباس من كتاب:

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارسـ ـ ــات ف ــي ع ـلــم االج ـت ـم ــاع ال ـعــائ ـلــي .ط.1
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
ت ـح ـق ـيــق :ح ـب ـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ـ ــي .ط.2
بيروت :دار الكتب العلمية.

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://
)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

أو الـرقــم المعياري التسلـسلي الــدولــي للمجلة

االقتباس من دورية:

)(ISSN: 1467-8535

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة

بترجمة أو (روم ـن ــة) أسـمــاء
 )16يـلـتــزم الـبــاحــث
.

ح

الـ ـمـ ـص ــادر وال ـ ـم ـ ـ ارجـ ــع ال ـع ـرب ـي ــة إل ـ ــى ال ـل ـغــة
اإلنـجـلـيـزيــة إو�ضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائـمــة الـمـصــادر
والمراجع .مثال:
الـجـبــر ،سليمان1991( .م) .تقويم طرق
تــدريــس الجغرافيا ومــدى اختالفها باختالف
خـبـرات المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم
ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمـتــوسـطــة بــالـمـمـلـكــة الـعـربـيــة
السـعودية .مجلة جامعة الملك سـعود -العلوم
التربويـة.170-143 ،)1(3 ،

Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of geography
instruction and the variety of its teaching
concerning the experience, nationality, and
the field of study in intermediate schools
in Saudi Arabia (in Arabic). Journal of King
Saud University Educational Sciences, 3(1),
143-170.

العربية واإلنـجـلـيـزيــة ،وع ـن ـوان عمله الحالي،
ورتبته العلمية.
 )3نموذج طلب نشر بحث في المجلة( .تجدونه
بموقع المجلة).
 )4نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم
للنشر في مكان آخر( .تجدونه بموقع المجلة).
ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:

h.journal@nbu.edu.sa
ثالثاً  -تنبيهات عامة :
)1

)2
)3

 )17تستخدم األرقام العربية األصلية (،2 ، 1 ، 0
 ).... ،3في البحث.
ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :

)4

 )1نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word
 )2السيرة الذاتية للباحث ،متضمنة اسمه باللغتين

ط

ترد
أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ّ
سواء أنشرت أم لم تنشر.
اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن
وجهة نظر أصحابها.
ت ــؤول جميع حـقــوق النشر للمجلة فــي حال
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر ،وال يجوز
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي
مسبق من رئيس هيئة التحرير.
عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون
إبداء األسباب.

احملتويات

األحباث باللغة العربية
المعنى المعجمي ووسائله في التفسير الداللي :دراسة في «غريب الحديث» للبستي المعروف
باإلمام الخطابي
عبد هللا بن سعد بن فارس الحقباني

3

ّ
التوقع في اللغة العربيّة :دراسة لغويّة
حدث
محمد حسن بخيت قواقزة

35

مستوى اتساق المواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات للصف السادس في المملكة العربية
السعودية مع دليل المعلم لسلسلة ماجروهيل األمريكية
هيا محمد العمراني ،منيرة المقبل ،عبدالعزيز الرويس ،فهد الشايع ،نوال الراجح

69

الشعور باألمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية :دراسة ميدانية على الطالب الالجئين
السوريين في مديرية تربية قصبة المفرق
أحمد مسلم أبو ذويب

109

الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي :توتير نموذجاً
محمد بن عائض التوم
السعوديَّة في شمال الخليج العربي :دراسة في جغرافية الحيوان
طيور الجزر ُّ
هنادي بنت خليفة العرقوبي

137

157

األحباث باللغة اإلجنليزية
مشاركة الطالب واستخدام دراسات الحالة
جيهان عبدالوهاب األنديجاني

186

1

األحباث باللغة العربية

34-3

)م2019/هـ1440(  جامعة احلدود الشمالية،)1(  العدد،)4(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

:المعنى المعجمي ووسائله في التفسير الداللي
دراسة في «غريب الحديث» للبستي المعروف باإلمام الخطابي
)*(عبد اهلل بن سعد بن فارس الحقباني
جامعة الملك فيصل

)هـ1439/01/27  وقبل للنشر يف، هـ1438/08/08 (قدم للنشر يف
ِ
ٌ
ِ
 ويأيت البحث ليوضح أن دراسـة املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّي – بسماته وأهدافه،»احلديث للبسـتي املعـروف باإلمام اخلطايب
«غريب
دراسـة يف
هذا البحث هو:ملخـص البحث
ِ  بـل،ووسـائله – غير مقتصر عىل املعاجـم التي ُو ِضعـت هلذا الغرض
وجدَ ْت تلك السمات واألهـداف والوسـائل املختلفة يف تنـاول القدماء للنصـوص القرآنية
َّ واألحاديـث النبويـة واألبيـات الشـعرية
ري عىل ديوان
ّ  ورشح الشَّ ْـنت َْم، ورشح السيرايف على أبيات سـيبويه، نحو رشح ثعلـب عىل ديوان زهري،بالشح والتفسير
َّ  أليب سـليامن َحد بن حممـد بن إبراهيم، ومـن هذه الرشوح كتـاب «غريب احلديث. وغير ذلـك من الشروح واألمايل،زهير
،»هـ388اخلطايب ال ُب ْس ِـتي املتوىف سـنة
ِ وقـد وقـع االختيـار عليـه ليكون
ور ْب ِطه باملعنى الداليل مسـتخدما وسـائل خمتلفة يف تفسير املعنى
َ  مـن ُم ْن َط َل ِق عناية ال ُبسـتي باملعنى املعجمي،موض َع هذه الدراسـة
.املعجمـي يف كتابه هذا
. البستي، غريب احلديث، الداللة، التفسري، املعنى املعجمي:كلامت مفتاحية
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قد ٌ
ُم ِّ
مة

إسـهام يف دراسـة املعنى املعجمي ووسـائله يف
يكون يل
ٌ

احلمـد هلل ،والصلاة والسلام على خير ِ
خلقـه،
ٍ
حممد ،وعلى آله وأصحابـه ،و َم ْن سـلك َد ْر َبم
سـيدنا

التفسير الـداليل ،فوقـع اختيـاري عىل كتـاب «غريب
احلديـث ،أليب سـليامن َحـد بـن حممـد بـن إبراهيـم
َّ
اخلطـايب ال ُب ْس ِـتي املتـوىف سـنة388هـ» ،كـي يكـون

إىل يـوم الدِّ يـنَّ ،أمـا بعدُ ،

ِ
ـع هـذه الدراسـة؛ مـن ُم ْن َط َل ِ
ـق عنايـة ال ُبسـتي
موض َ
ور ْب ِطـه باملعنـى الـداليل يف كتابـه.
باملعنـى املعجمـي َ

غوي
فمما ال شـك فيه لدى ا ُملشـتغلني َّ
بالـدرس ال ُّل ّ
َّ
أن البنـاء ال ُّلغـوي تتضافـر فيـه عـدة مسـتويات ،أعني
يت والنِّظـام الصر ّ
يف والنِّظـام
ِّظـام الصـو ّ
بذلـك الن َ

حن،
هـذا ،باإلضافـة إىل أ َّنـه أ َّلفه يف عرص فشـا فيـه ال َّل ُ

املكونة
ويف إطـار ذلـك ك ِّلـه تبقـى الكلمة الوحـدة ِّ
اللغـوي ،ذلـك البنـاء الـذي ُي ِ
فصـح يف هنايـة
للبنـاء
ّ

ثـم كانـت أمهيـة كتـاب ال ُبسـتي ،ذلـك الكتاب
ومـن َّ
الـذي ُيعـدُّ غايـ ًة يف ُ
احلسـن والبالغـة ،على نحـو مـا

الرابـع اهلجري ،كما ّ
أن احلديـث الرشيف
وهـو القـرن َّ
عـز َّ
ُ
وجـل؛
هـو
أرشف الـكالم املأثـور بعـد كالم اهللَّ ،

النحـوي والنِّظـام الـداليل ،الـذي ينقسـم بـدوره إىل
ّ
املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي واملعنـى الـدال ّيل.

ٌ
جمموعة مـن املعاين،
سـهم فيه
األمـر عـن معنًى دال ٍّيلُ ،ت
ُ

الثعالبي (الثعالبـي1934 ،م  ،ج ،4:ص)335 :
أشـار
ُّ

وكذلـك (البسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)50-49 :

تكمـن يف املعنـى الصريف واملعنـى النحـوي واملعنـى
ُ
ا ُمل ْع َج ِم ّي .

بنا ًء عىل ذلـك كان عنوان البحـث «املعنى املعجمي
ٌ
دراسـة يف غريب احلديث
ووسـائله يف التفسري الداليل،

وهـو األمـر الـذي ِّ
يؤكـد أمهيـة املعجـم العـريب
ـم كانـت
بوصفـه ُ ْمتَضنًـا الكلمـة بين دفتيـه؛ ومـن َث َّ

لل ُبسـتي»ُ ،مبتغ ًيـا مـن ورائـه بيـان وسـائل (ال ُبسـتي)
يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،ودور هـذه الوسـائل يف

لـه مكانتـه يف الدّ راسـات ال ُّلغو ّيـة قديما وحديثـا .وقد
ِّ
واالطلاع َّ
أن التنـاول
الحظـت مـن خلال القـراءة
ُ

نموذجا للمعجميـة العربية
التفسير الـداليل ،باعتبـاره
ً
غير املبـارشةُ ،متنـاو ً
ال َّ
كل ذلـك يف ضـوء كتابـات

ا ُمل ْع َج ِمـي ـ بسماته وأهدافـه ـ مل يقتصر على املعاجـم
التـي ُو ِضعـت هلذا الغـرض ،بل ِ
وجدَ ْت تلك السمات

القدمـاء واللسـانيني ا ُملحدثين واملعارصيـن.

واألهـداف يف تنـاول القدمـاء للنصـوص َّ
بالشرح

ولتحقيـق هـذا اهلـدف كان االعتماد على املنهـج
الوصفـي الـذي ي َّت ُ
خـذ مـن ال َّتحليـلِ أدا ًة لـه ،فـكان

والتفسير ،نحو رشح ثعلـب عىل ديـوان زهري ،ورشح

السيرايف على أبيـات سـيبويه ،ورشح َّ
ري عىل
الش ْـنت َْم ّ
ديـوان زهير ،وكذلـك َ ْ
شحـه غريب احلديـث ،وغري

اسـتقراء الكتـاب بأجزائه الثالثة ،واسـتخراج املواضع
ٍ
ِّ
ـم ال َّنظـر فيهـا وتصنيفهـا
بـكل
اخلاصـة
مبحـث ُث َّ

ومالحظـة مـا بينهـا مـن عالقـات ومـدى إسـهام هذه
الوسـائل يف ال َّتفسير الـداليل ً
ممثلا مـن خلال بعـض

ذلـك مـن الشروح واألمايل.
أردت ْ
أن
وملَّـا كان األمـر على هـذا النحـو ،فقـد
ُ
4
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األمثلـة ُم ًيلا على بعض مـا مل ُي َمثَّـل به ،كـي ال يطول

املعاجـم بأهنـا قـارصة وغير قـادرة على حتديـد معاين
األلفـاظ ،وهـي ليسـت كل ٍ
يشء يف التوصـل للداللة،

ومتهيد ومخسـة مباحـث ،هي:
األول :التفسري با ُملغايرة.
املبحث َّ

يشـتمل كل منها على كلمة «صاحـب» وهي :صاحب

البحـث.

فنجـد الدكتـور متام حسـان يسـوق بعض األمثلـة التي

وبنـاء على ما سـبق فقد جـاءت الدراسـة يف مقدمة

الفضيلـة ،وصاحـب البيـت ،وصاحبـي ،وصاحـب

املبحث الثاين :التفسري بالرتمجة.

املصلحـة ،وصاحـب احلـق ،وصاحـب رسـول اهلل،
وصاحـب نصيـب األسـدُ ،ث َّم يعلـق عىل تلـك األمثلة

املبحث الثالث :التفسري بالتوارد والتالزم.

ٌ
ملـك،
ـب ،والثـاين
بقولـه« :فالصاحـب األول مل َّق ٌ

بالسياق.
الرابع :التفسري ِّ
املبحث َّ

ٌ
سـتحق،
واخلامس ُم
نتفع،
والثالـث
ٌّ
صديـق ،والرابـع ُم ٌ
ُ

املبحث اخلامس :التفسري بال َّنظري.
ٍ
ٍ
وقائمـة بمصادر
بخامتة،
وقـد أ ْتبِعت هذه املباحـث

قتسـم .وال يأيت املعجم
معارص ،والسـابع ُم
والسـادس
ٌ
ٌ

بـكل تفصيلات الكلمـة على هـذا النحـو ،ولكـن

البحث ومراجعه.

معجميا
سـيأخذ منها القاسـم املشترك ،فيجعله معنـى
ًّ

للكلمـة ،وسيشـغل نفسـه أحيا ًنـا ببعـض مشـتقات

ٌ
ٌ
تعريـف باملعنـى املعجمـي ووسـائله يف
متهيـد:

املـادة بعينـه» (حسـان1990 ،م  ،ص .)224 :ومـن

املقصـود باملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي Lexical meaning
هـو الدَّ ال َلـة التـي يقدِّ مهـا املعجـم لأللفـاظ التـي

عـدم اسـتقصاء املعـاين واالكتفـاء بمعنـى واحـد أو
أكثـر قليلا ،يف رأي الدكتـور متـام حسـان» (ياقـوت،

بتتبـع
عـن املعنـى االجتامعـي أو الـداليل الـذي يعنـى ُّ

وملـا كان هـذا األمـر حيتـاج إىل إمعـان نظـر،

هنـا َّ
فـإن املعنـى املعجمـي ظهـر قصـوره مـن حيـث

ال َّتفسير الـداليل

«قـارص يف حقيقته
شـار إليه بأ َّنه
ٌ
يتناوهلـا ،وهـذا املعنى ُي ُ

1994م ،ص.)329 :

فإ َّنـه يمكـن القـول بـأن جتميـد األلفـاظ «ال تقـع

اجلملـة ،أو قـل :احلـدث الكالمـي ،ومـا حييـط بـه من
جمريات» (حسـان1990 ،م  ،ص .)324 :ويقول أحدُ
ا ُملحدثين ً
أيضـا« :إ َّنـه املعنـى أو الداللـة التـي ُيقدِّ مهـا

األلفاظ»(ياقـوت1994 ،م  ،ص ،)330:وهـو مـا

بـل أردف هـذا التعريـف بما مـن شـأنه التوضيـح،

حتديـد املعنى وتفسير املعنى الـداليل ،يقول السـعران:
«املعنـى القامويس أو املعنى املعجمـي ليس كل ٍ
يشء يف

راجـع إىل اسـتخدام
مسـؤوليته على املعجـم ،بـل هـو
ٌ

يسـلمنا إىل القـول بـأن هنـاك عنـارص أخرى تسـهم يف

املعجـم أو القامـوس Dictionaryملفـردات اللغـة»
(ياقـوت1994 ،م  ،ص .)329 :ومل يكت ِ
َـف بذلـك،

ٌ
دخلٍ
إدراك معنـى الـكالم ،فثمـة عنـارص
لغويـة ذات ْ

فقـال «:ولقـد رمـى العلماء والباحثـون املعـارصون
5

عبد اهلل بن سعد احلقباين :املعىن املعجمي ووسائله يف التفسري الداليل :دراسة يف «غريب احلديث» للبسيت املعروف باإلمام اخلطايب

ٍ
جـزء أو أجـزاء مـن
كبير يف حتديـد املعنـى ،بـل هـي
ٌ
معنـى الـكالم ،وذلـك كشـخصية املتك ِّلـم وشـخصية

كثيرا مـن األلفاظ ،التـي رشحها البسـتي،
تضمن ً
قـد ّ

ممّـا حيتِّـم علينـا ْ
أن هنتـم بتلـك األلفـاظ بجانـب ما هو
موجـود باملعاجـم ال ُّلغو ّيـة التـي قصرت نشـاطها عىل
ٌ

َ
املخاطـب ،ومـا بينهام مـن عالقات ،وما حييـط بالكالم
وظـروف ذات ٍ
ٍ
ٍ
صلة ،كاجلـو ـ مثال ـ أو
مالبسـات
مـن

فسـميت باملعاجم ،ومل يقترص ال ُبسـتي
املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّيِّ ،

ص .)263 :

ً
أيضـا ،شـأنه شـأن ُّ َّ
الشراح اآلخريـن ،لكـن تبقـى لـه
خصوصيـة ال َّتنـاول ،وهـو األمـر الـذي ِّ
يمكننـي مـن

تعـرض ً
أيضا للمعنـى الداليل
على ذلك فحسـب ،بـل ّ

احلالـة السياسـية ...إلـخ ،ومـن حضـور غير املتكلم،
َ
املخاطـب ،وعالقتهم هبام» (السـعران1962 ،م،
وغري
وهنـا أشير ً
أيضـا إىل أ َّنـه ملَّـا كان املقصـود باملعنـى
ا ُمل ْع َج ِم ّـي بيـان املعـاين ا ُملفـردة للكلمات ،فإ َّنـه « مـن

القـول َّ
بـأن مفهوم املعجـم ينطبـق إىل حدٍّ كبير عىل ما

سـتي ،بجانب دور هذه الوسـائل يف التفسير
تناولـه ال ُب ُّ

املمكـن ْ
النحوي
أن يوجد املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي دون املعنى
ّ
(كما يف الكلمات ا ُملفـردة) ،وكذلـك ْ
أن يوجـد املعنـى
حـوي دون املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي (كما يف ُ
اجلمـل التـي
ال َّن
ّ

الـدَّ اليل ،وهـو مـا يمكـن التعـرف عليـه مـن خلال
املباحـث التالية.

ٍ
ُت ّ
كلامت عديمـة املعنـى ،مثـل :القرع رشب
ركـب مـن
البنـغ) .بـل مـن املمكـن أ ّ
ال يوجـد للجملـة معنًـى مع

األول :التفسري با ُملغايرة :
املبحث َّ

قبـل العـرض للتفسير باملغايـرة ،باعتبـاره وسـيل ًة
شير إىل
مـن الوسـائل ا ٌملتبعـة يف التفسير املعجمـي ُأ ُ

كـون مفرداهتـا ذوات معـان ،وذلـك إذا كانـت معـاين
الكلمات يف اجلملـة غير مرتابطة مثل :األفـكار عديمة

ـي (غ.
قـول ابـن فـارس بخصـوص اجلـذر ا ُمل ْع َج ِم ّ
ِ
أصالن صحيحـانُّ ،
يدل
ي.ر) «:الغين واليـاء والـراء

اللون تنام غاضبة» (السـعران1962 ،م  ،ص .)288 :
وقـد تنوعـت تلـك الوسـائل التـي ُتسـهم يف

وإصلاح ومنفعـة ،واآلخر عىل
صلاح
أحدُ مهـا على
ٍ
ٍ
فـاألول ِ
ِ
يرة ...واألصـل اآلخر:
اختلاف شـيئني،
الغ َ
َّ

التفسير الداليل ،فشـملت التفسير باملغايرة ،وال َّتفسري

َّ
بالتمجـة ،وال َّتفسير باملصاحبـة ،والتفسير بالسـياق،

قو ُلنـا :هـذا َّ
غير ذاك ،أي هـو ِسـواه وخالفه»
الشي ُء ُ

والتفسير بالصـورة ،وال َّتفسير بال َّنظري ،تلك الوسـائل

(ابـن فـارس1977 ،م) .وهـو األمـر الـذي يرتتـب
عليـه القول َّ
بأن تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي باملغايرة يعني

التـي س ُيشـار إىل املقصـود منهـا ،فيما هـو آت (أبـو
الفـرج1966 ،م ،ص.)102 :
ُ
البحـث دراسـ ًة تطبيقيـ ًة يف كتـاب
وملَّـا كان هـذا

«أن ُيشرح معنـى الكلمـة ْ
ْ
بـأن ُتذكـر أخـرى تغايرهـا

الض ُّـد ِّ
يف املعنـى ،في ّتضـح ِّ
بالض ِّـد ،وقد أشـار األسـتاذ

«غريـب احلديـث» لل ُبسـتي ،فإ َّنـه مـن خلال قـراءة
ُ
الحـظ َّ
أن ذلـك الشرح
سـتي ُي
«غريـب احلديـث» لل ُب ّ

 Weinreichإىل هـذا النوع من ال َّتفسير يف املعجم...
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بحسـهم الدقيـق إىل
ّ
ولكـن اللغويين العـرب انتبهـوا ِّ

و( . )Lyons, 1977, p: 270ومـن اجلديـر ِذ ْكـره َّ
أن

إىل صعوبـة تفسير لفظ ُ
(احلـب) ،ولك َّننا نجد تفسيره
يف لسـان العـرب ببسـاطة ُ
ـب نقيـض ال ُبغـض»،
«احل ُّ

بوضـوح يف املعجمات املختصرة ،وليـس معنـى ذلك
ٍ

هـذا النـوع مـن التفسير « اسـتخدمه اللغويـون يف
مؤ ّلفاهتـم لبيان معنـى كث ٍ
اسـت ْعمل
ري من األلفاظ ،لك َّنه ُ

وفسروا هبـا بعـض مـا يعـدّ ه اللغويون
هـذه الناحيـةّ ،
ٍ
إشـكال ،فقد أشـار (بلومفيلد) مث ً
ال
املحدثـون موضع

َّ
أن املعجمات التـي أعطت املعـاين ح ّقها مـن التوضيح

إن التعريـف غري دقيـق ،ولكن َم ْن قـال َّ
وقـد ُيقـال َّ
:إن
سـتحب ْ
تعريـف اللغـة يمكـن ْ
أن
أن يكون دقي ًقـا ،أو ُي
ُّ

1992م  ،ص .)51 :

مـن املبالغـة يف الدِّ قـة يف تعريف الكلمـة ،وكذلك فعل

املغايـرة باسـتخدام ألفـاظ ( :نقيـض ،ضـد ،خلاف

متناثـرا »(أمحد،
والتفصيـل خلـت منه ،بـل وجد فيهـا
ً
هـذا ،وقـد عبر (ال ُب ْسـتِ ّي) عـن هـذا الضرب من

يكـون دقي ًقـا؟ َّ
إن بعـض اللغويين املحدثين لينفـرون

عبر
هـذا ،وكـذا يف كالمهـم على وجهين ) ،كما أ َّنـه ّ
عنـه بـدون اسـتخدام األلفـاظ الدالـة عىل ذلـك ،وممّا

( Weinreichأبـو الفـرج1966 ،م ،ص.)102 :
قسـم الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج التفسير
وقـد ّ

ورد لديـه يف هـذا األمـر قولـه« :وقـال أبـو سـليامن يف

باملغايـرة إىل ثالثة أقسـام (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص:

حديـث النبي-صلى اهلل عليـه وسـلم»:-أ َّنه اسـتأذن
عليـه َر ْه ٌ
ـام عليكـم يـا أبا
الس ُ
ـط مـن اليهـود ،فقالـواَّ :

 ،)103وهـو مـا يمكـن األخـذ بـه يف تقسـيم مالمـح
ـي ودوره يف التفسير الـداليل
التفسير للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

ـام ،وال َّل ُ
ُ
عنـة،
القاسـم ،فقالـت
الس ُ
عائشـة :عليكـم َّ
واأل ْف ُـنَّ ،
فسره أبـو ُعبيـد يف
الس ُ
ـامَّ ،
والذ ُام»...قولـهَّ :

لدى (البسـتي).

- 1املغايرة ال َّتامة:

وتأولـه
كتابـه ،وقـال :هـو
ُ
املـوت .قـال أبـو سـليامنَّ :

املغايـرة ال َّتامـة تعنـي مغايرة ال َّلفـظ ا ُمل َف ّس بـه ل َّلفظ

قتاد ُة على خالف هذا»(ال ُبسـتي1982 ،م ،ج ،1:ص:

ِ
وخلاف ،وقـد تأيت بعبـارة (الـذي ال) ونحوهـا» (أبو

فاملالحـظ مـن خلال هـذا النـص َّ
أن ال ُب ْسـتِ ّي قـد
(السـام) بأ َّنه املوت،
ـي لكلمة َّ
َّ
تعـرض للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

.)320

املفسر« يف املعنـى وأصـل الكلمـة ،وأكثـر مـا يكـون
ٍ
بألفـاظ ثالثـة ،هـي :نقيـض ،وضـد،
ال َّتعبير عنهـا

شيرا إىل َّ
فسا إ ّيـاه بمعنًى
ُم ً
أن هـذا تفسير أيب ُعبيـدُ ،م ِّ ً

الفـرج1966 ،م ،ص  ،)103 :تلـك الضدِّ يـة التـي

ـص على َّ
أن قتـادة
مغايـ ٍر لـه مغايـر ًة تامـة ،وذلـك بال َّن ِّ

يدرسـها املحدثـون « حتـت مصطلـح ،Antonymy

تأولـه خلاف هـذا ،وهو مـا يوحـي للمتلقـي بأن
قـد َّ

ويعدوهنـا إحـدى العالقـات الدالليـة Semantic
 relationsا ُملهمـة التـي تربـط بين كلمات احلقـل

يغايـر تفسير أيب ُعبيد،
تفسيرا آخـر لدى قتـادة
هنـاك
ً
ُ
ُيسـهم يف التفسير الداليل بصـورة ُم ٍ
غايرة ِلـا ُع ِرف عن

الـداليل الواحـد» (جبــــل1997 ،م ،ص)54:

7

عبد اهلل بن سعد احلقباين :املعىن املعجمي ووسائله يف التفسري الداليل :دراسة يف «غريب احلديث» للبسيت املعروف باإلمام اخلطايب

كالسـدفة ُّ
للظ ْلمـة والضوء،
للكلمـة معنيـان خمتلفـانُّ ،

(السـام) بأ َّنـه املوت.
َّ

ٍ
تفسير با ُملغايـرة ال َّتامـة
وملـا كان مـا سـبق مـن

والناهـل للعطشـان والريـان ،واجلـون لألبيـض

باسـتخدام لفـظ (خلاف)َّ ،
فإن مثـال ما اسـتخدم فيه
(ال ُب ْسـتِ ّي) التفسير باملغايـرة بـدون النـص على كلمـة

واألسـود ،والرصيـم لليل والنهـار ،والصـارخ للغيث
واملسـتغيث؛ ولذلـك قـال ابـن فـارس يف تعريـف
اصطالحـا « :هذا بـاب كتاب ِذ ْكـر احلروف
األضـداد
ً

(نقيـض ،ضـد ،خلاف) مـا جـاء يف قولـه« :قـال أبـو
سـليامن يف حديث أيب ٍ
بكـر-ريض اهلل عنه :-أ َّنه ُش ِـكي
َ
شـيم سـي ًفا سـ َّله اهلل
إليـه خالـد بـن الوليـد ،فقال  :ال أ ُ
أشـيم سـي ًفا ،معنـاه ال ُأ ْغ ِمدُ ،
على املرشكني...قوله :ال
ُ
َ
وسـ َل ْل ُته .واحلرف من
ـمت
ُيقالِ :ش ُ
السـيف :أغمد ُتهَ ،

وقبـل ْ
أن أفـرغ مـن هـذا الضرب مـن التفسير

ومل ُيكثِروا ال َق َتل هبا حني ُس َّل ِ
ت
ُ
القتـل هبـا
يريـد مل َيغمـدوا سـيوفهم َّإل وقـد َكثـر

ُيع ِّلـق َف ْهـم داللـة اللفـظ ا ُمل َف ّس على َف ْهم داللـة ضده،
ٍ
معـروف أو غير واضح
وقـد يكـون هـذا الضـدُّ غير

التـي ُتوقعهـا العـرب على املعـاين املتضـادة ،فيكـون
احلـرف فيهـا مؤ ِّد ًيـا عـن معنيين خمتلفين (األنبـاري،

1987م  ،ص.)1 :

باملغايـرة أشير إىل أ َّنه « ممّا يعيب هذا النوع من التفسير
انعـدام الدِّ قـة ـ أحيا ًنـا ـ يف حتديد اللفظ ا ُملضـاد ،كام أ َّنه

األضـداد ،قال الفـرزدق:
ٍ
شيموا ُس ُيوفهم
بأيدي
رجال مل َي ُ

برا
ـم يكـون ّاتـاذه َم ْع َ ً
الدَّ ال َلـة لـدى القـارئ؛ ومـن َث ّ
أمـرا غير ذي جـدوى » (جبـل1997 ،م ،
للتفسير ً

حين ُس َّلت»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)5 :

ففـي هـذا النـص نالحـظ تفسير ال ُبسـتي باملغايرة

ص ،)57 :وممـا يعضـد ذلـك َّ
أن وروده عنـد ال ٌبسـتي

دون النـص على لفظـة مـن األلفـاظ السـابق ذكرهـا،

ُ
بـاألرضب األخر.
نـادر إذا مـا قيـس
قليـل أو ٌ

فأشـار إىل أن املعنـى املعجمي لكلمة (أشـيم) يكمن يف

تنبهـه إىل أمهية هـذا املعنى املعجمي
اإلغماد ،ويف إطـار ُّ
يف التفسير الـداليل أشـار إىل أن الفعل(أشـيم) قد ُّ
يدل

- 2املغايرة ال َّناقصة:
ملَّـا كانت املغايـرة ال َّتامة تعنـي مغايرة ال َّلفـظ ا ُمل َف ّس
بـه ل َّلفـظ ا ُمل َف َّسر ،يف املعنـى وأصـل الكلمـة ،وأكثر ما
ٍ
بألفـاظ ثالثة ،هـي :نقيض ،وضد،
يكـون ال َّتعبري عنها

ونبـه عىل أنـه من األضـداد .ولكـي يدلل
على َّ
الس ِّـلَّ ،
والس ِّـل استشـهد ٍ
ببيت للفـرزدق،
على معنـى اإلغماد َّ

ظهـر مـن خالله أهنـم مل َيغمدوا سـيوفهم َّإل وقـد َكثر
ُ
القتـل هبا حني ُس َّـلت.

ِ
وخلافَّ ،
سـتخدم فيها تلك
فإن املغايـرة ال َّناقصـة ال ُت
ُ

نوعـا مـن العالقـات
الدالليـة ،فاألضـداد ُتعـدُّ
ً

أو تكـون يف الصيغـة ،أو فيهما ،ولكنهـا ال تكـون يف

األلفـاظ « ،وهـذه املغايـرة َّإمـا ْ
أن تكـون يف املعنـى،

وهو ما يسـهم يف التفسير الـداليل وبيان العالقات

األصـل » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص.)105 :

الدالليـة بين األلفـاظ يف اللغـة العربيـة ،حيـث يوجد
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كل ٍ
يشء خيـارهُ .ي ُ
وغ َّـر ُة ِّ
وأرىض باليسير»ُ .
قـال :هـذا
املتـاعُ ،
ـر ُة العبيد ،وقـد ُيكنى هبا عن املحاسـن
ـر ُة
ِ
وغ َّ
ُغ َّ

نـأيت إىل املغايـرة يف املعنـى فقـط مـع احتـاد الصيغة،

فأشير إىل َّ
أن هـذه املغايـرة قـد جتعل الكلمة مـن ألفاظ

واملـكارم ،وهـذا ديدنـه ،فقـد يستشـهد عىل مـا يذهب

األضـداد أو ال جتعلهـا مـن هـذه األلفـاظ ،ومثـال
هـذه الصـورة مـا جـاء يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

إليـه بالقـرآن أو احلديـث أو الشـعر ،وغير ذلـك ،عىل
نحـو مـا سـيأيت بالبحث.

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليـه ـ أنـه قـال:

َـح أرحا ًمـا
«عليكـم باألبـكار فانكحوهـن،
َّ
فإهنـن أ ْفت ُ
َ
ـر ًة فيـه
وأعـذب
ً
ُ
أغـر ُغ َّ
ـر ُغ َّر ًة»...قولـهُّ :
أفواهـا ،وأ َغ ُّ
ِ
وجهـان ،أحدمهـاْ :
البيـاض ونصوع
أن يكون مـن ُغ َّر ِة
أن َ
وط َ
األ ْي َمـ َة ُ
اللـون ،وذلـك َّ
ـول ال َّتعنِيـس ُييلان

األمـر ال ُ
النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قـالَّ :
يزال
«إن هذا
َ
ً
أعمال ،فـإذا َفعلتـم
فيكـم وأنتـم ُوال ُتـه مـا مل ُت ِدثـوا

أغـر أخال ًقا ،وأرىض
أخـرى« :عليكـم باألبكارَّ ،
فإن َّن ُّ
كل ٍ
يشء خيارهُ .ي ُ
وغ َّر ُة ِّ
باليسير»ُ .
املتاع،
قـال :هذا ُغ َّر ُة ِ

ل ًتـا إذا َق َشهـاَ َ ،
ولتَه بالعـذل َ ْ
فلان عصاه َ ْ
ٌ
ل ًتا ِمثله.
وال َّل ْتـح؛ القشر ً
أيضـا ،قال أبـو ال َّنجم:

َّأمـا عـن مالمح املغايـرة يف الصيغة فقـط ،فمثاهلا ما
جـاء يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو سـليامن يف حديث
ذلـك بعث اهلل عليكـم َ َّ
ش َخ ْل ِقـه َف َل َح ُتوكم كما ُي ْل َح ُت
حتُ ،يقـالَ َ :
يب»...قولـهَ :ل ُتوكـم مـن ال َّل ِ
ِ
ل َت
القض ُ

ِ
بليـان ا ِ
َ
َ
جلـدَّ ة .والوجـه اآلخـرْ :
يكـون من
أن
اللـون و ُي
والع ِ
ـق ِ
ٍ
سـن ُ
اخل ُل ِ
ُح ِ
رواية
شرة ،و َيشـهدُ لذلك قو ُلـه يف

َي ْلت َْح َن َو ْج ًها َ
ُوحا
باحل َص َم ْلت ً

ُ
ـر ُة العبيـد ،وقـد ُيكنى هبا عـن املحاسـن واملكارم»
وغ َّ

...ويف بعـض الروايـات مـن هـذا احلديـث:
«فالتَحوكـم كما ُي ْلتحـى القضيـب» واملعنـى واحـد،

(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)235-234 :
فقـد ّبي ال ُب ْسـتِ ّي يف هـذا ال َّنص صدد تفسير املعنى
ا ُمل ْع َج ِم ّـي لكلمـة َ
ـر ُغـرة) َّ
بـأن معناهـا يكـون مـن
(أغ ُّ
أن َ
وط َ
األ ْي َمـ َة ُ
البيـاض ونصوع اللـون ،وذلك َّ
ِ
ول
ـر ِة
ُغ َّ

العصـا والت ََح ْي ُتهـا ،إذا أخـذت حلاءهـا،
ُيقـال:
ُ
حلـوت َ

املتلمـس:
قـال
ِّ
نوائب َت ْلت َِحي
عمرك ِّإن يف
َ
َل ُ
َِ
ل َاء ال َفتَى عن ُع ِ
يب»
ود ِه َل َص ِل ُ

ِ
بليـان ا ِ
َ
جلدَّ ة .وقد أشـار إىل
اللـون و ُي
ال َّتعنِيـس ُييلان
أن هـذه الصيغـة قـد ُّ
َّ
تـدل على معنًـى مغايـر مـع ِّاتاد
سـن ُ
َ
يكـون مـن ُح ِ
الصيغـة االسـمية ،وهـو ْ
اخل ُل ِق
أن
شرة .ومل ِ
والع ِ
ِ
يكتـف (ال ُبسـتي) هبـذا بـل ،استشـهد
ٍ
بروايـة ُأخـرى للحديـث ،تؤيـد مـا ذهـب إليـه يف هذا

(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)121-120:

وهـو ما يتبين مـن خالله الشرح املعجمـي للفعل

(حلوتكـم) الـوارد يف حديثه-صلى اهلل عليـه وسـلم-
حيـث أشـار (ال ُبسـتي) إىل أن معنـاه ( َق َّشر) ،ف ُيقـال:
ََ
ٌ
فلان عصاه ،بمعنـى َق َّشهاَّ ،
وأن مصـدره ال َّل ْت ُح
ل َت

التفسير املعجمـي الـذي ينعكس بـدوره عىل التفسير
الـدَّ اليل للحديـث ،فقـال :و َيشـهدُ لذلـك قو ُلـه يف
ٍ
أغـر أخال ًقا،
روايـة أخـرى« :عليكـم باألبـكارَّ ،
فإن َّن ُّ

شيرا إىل أ َّنـه إذا كان الفعل
ُمستشـهدً ا بقول أيب ال َّنجم ٌم ً

9
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ََ
(فع َ
ـل)َّ ،
وأن هـذا اجلـذر املعجمي قد
ل َـت على وزن َ
ورد يف بعـض الروايـات ُم ً
تخـذا صيغـة أخـرى ،فقيل:

صلى اهلل عليه – كتـب يف ُصلح أهلِ َنجـران َّ
أن عليهم
َمثْـوى ُر ُس ِ
قيمهم
ـله ثالثـ َة أ َّيـام» يريـد ِضيافتَهم ومـا ُي ُ

هـذه ا ُملـدَّ ة (التربيـزي2000 ،م  ،ج ،2:ص -419 :

التحوكـم ،وهـو مـا يومـيء إىل َّ
أن (التحـى) على وزن
تلمـس ً
أيضـاُ -يغايـر
(افتعـل) -الـوارد يف شـعر ا ُمل ِّ

.)420

العصـا والت ََح ْي ُتهـا ،إذا
املعنـى واحـدٌ ُ ،يقـال:
ُ
حلـوت َ
أخـذت حلاءهـا ،بمعنـى َق َّشهتا.

الصيف
جلـأ إىل مـا تلجـأ إليـه املعاجم حيـث التحديـد َّ

ََ
الصيغـةَّ ،
فـإن
الرغـم مـن ا ُملغايـرة يف ِّ
(ل َـت) ،وعلى َّ

ُ
الحـظ َّ
سـتي) قد أعـرب عن
ومـن خاللـه ُي
أن(ال ُب َّ
َّ
(تضيف ُتـه)ُ ،ث َّم
للفعل(تثوي ُتـه) هو
أن املعنـى املعجمـي
َّ
َّ

ومثـال ذلـك ً
أيضـا مـا ورد يف قولـه :قـال أبـو
ً
سـليامن يف حديـث أيب هريـرةَّ :
شـيخا مـن ُطفـاو َة
أن
«تثوي ُته فلـم َأر ً
أقوم عىل
رجل أشـدَّ تشـم ً
ريا وال َ
قـالَّ :

شيرا إىل َّ
أن االسـم منـه هـو
ترص ًحيـا أو
ً
تلميحـا ُم ً
َّـوي) بمعنـى الضيـف ،ولكـي ُي ِّ
عضـد كالمه سـار
(الث ُّ
الق ِ
أيضا ُمستشـهدً ا بقـول ُ
على هنج املعاجم ً
طام ِّي وذي

ٍ
تضيف ُتـه ،والثَّـ ِو ُّي:
ضيـف منه»...قولـهَّ :
تثوي ُتـه :أي َّ
الق ِ
الضيـف ،قـال ُ
َّ
ـي:
طام ُّ
ِ
اســـتال َم إىل َثـــ ِو ٍّي
فمـــن
َ
يكـــن ْ

الر َّمة.
ُّ

ومل ِ
يكتـف بذلك ،بل جلأ إىل بيان أصله االشـتقاقي،

شـتق مـن (الثَّواء) (ال ُبسـتي1982 ،م ،
فأشـار إىل أ َّنه ُم ٌّ

تاعـــا
فقـــد أكر ْم َ
ـــر املَ َ
ـــت يـــا ُز َف ُ

ُ
املكـث واإلقامـة ،وكأ َّنـه
ج ،1:ص  ،)76-72 :وهـو
تفرقـة إىل أ َّنـه
ُيشير هبـذه اإلشـارات االشـتقاقية ا ُمل ِّ

(القطامي1960 ،م ،ص.)36:
الر َّمة:
وقال ذو ُّ

مـن األمـور التـي ينبغـي على املعجـم اتباعهـا ـ وهـو

تضي َفــت
فقلـ ُ
ـت هلــا:ال بــل ُهـ ُ
ـوم َّ
ث ِو َّي ِ
لـــاء ُم ْلقـــى ُســـدُ ُ
ـــك َّ
ولا
والظ
ُ

مـا أخـذت ببعضـه كتـب الشروح واألمـايل وغريـب
ٍ
ِّ
ٍ
اشـتقاق
لـكل
مدخـل
احلديث-وغريهـا « ختصيـص

ِ
ُ
اإلقامـة،
املكـث يف
وأصـل هـذا مـن الثَّـواء ،وهـو
ُي ُ
ُ
الرجـل وأثو ْي ُتـه إذا أو ْيتَـه إىل منزلك ،قال
ـوى
قـالَ :ث َ

مـن مشـتقات املـادة؛ َّ
ألن االشتراك يف حـروف املـادة

ِّ
لـكل ُم ٍ
شـتق
مـن اشـتقاقات املـادة أو على األصـح

(ذو الر ّمة1982 ،م ،ج ،2:ص.)973:

رحـم بين الكلمات ،مـن حيث َّ
الشـكل،
ُيعتبر صلـة
ٍ

الشاعر:

رحـم مـن حيـث املعنـى»
وال ُيعتبر بالضرورة صلـة
ٍ

ـئت َأ ْثوين ـ َ
ـاك يف َ
ـي ُم ْك َرم ـ ًا
ف ــإنْ ش ـ َ
احل ـ ِّ

(حسان1973 ،م  ،ص .)328 :

ـئت ب َّلغن ـ َ
ـاك ً
أرض ــا ُترِيدُ ه ــا
وإلنْ ش ـ َ

سـتي)
وبعد بيان هذا األصل االشـتقاقي أشـار (ال ُب ُّ

(التربيزي2000 ،م ،ج ،2:ص.)969:
يريـد َض َّي ْف َ
احلديـثَّ :
ُ
«أن النبي-
نـاك عندنـا ،ومنـه

املعجمـي للفعـل (ثـوى) مصحو ًبـا
يف تفسيره املعنـى
ّ

بكلمـة (الرجـل) على سـبيل (التـوارد) وليـس
10
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34-3

(التلازم) إىل ِف ٍ
عـل آخـر مـن اجلـذر نفسـه ،يغايـره يف
الصيغـة مع ِّاتـاده معـه يف املعنى ،وهو الفعـل (أثوى)

ـم نقـل عـن األصمعـي بيـان األشـكال
ُمفردهـاُ ،ث َّ
ٌ
(رجـل َن ْجـد ،و َن ُجـد) مـن ِشـدَّ ِة
ا ُملختلفـة للكلمـة

ا ُملعجميـة عىل إيـواء الرجل إىل املنـزل وضيافته ،وتبقى

باسـتعامل كلمـة (ضـد) ،واالستشـهاد بقـول ذي
لكـن ال ُب ْسـتِ ّي زاد تفسير هـذا املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
الرمـة.
َّ

على مثال (أ ْفعـل) ،فيقالُ :ي ُ
ُ
الرجـل وأثو ْي ُته
قـالَ :ث َوى
إذا أو ْيتَـه إىل منزلـك؛ ومـن َث َّم فهام ُم َّتحـدان يف الداللة

داللـة اللـزوم والتعـدي التي ترتبـط بالتفسير الداليل

يف نـص مـا مـن النصوص.

البـأس ،وكالم غيره حيـث التفسير باملغايـرة ال َّتامـة،

وضوحـا ،فأتى بصيغتني مـن هذا ا ِ
جلـذر ا ُمل ْع َج ِم ّي (ن.
ً
ج .د) ،مهـا (أ ْف َع َ
شيرا إىل تغاير معنامها،
ـل) و( َف َع َل)ُ ،م ً

َّأمـا عـن املغايـرة يف املعنـى والصيغـة دون األصـل

الر َ
أي َّ
ونجدْ ُته
جـل) بمعنى َ
أع ْنتَـهَ ،
أن قولنا(:أن َْج ْـد ُت َّ

ً
رجلا قال لـه :أخربين عـن قريش .قـالَّ :أمـا نحن بنو
ُ
مية فقـاد ٌة أد َبة
ْجـاد
ٌ
هاشـم فأن ٌ
أجمـادَّ ،
وأما إخوا ُننـا َبنو أ َّ
األصمعـي:
»...األنجـاد :واحدهـم َن ْجـدٌ  .وقـال
ذا َد ٌة
ُ
ُّ
ٌ
رجـل َن ْجـد ،و َن ُجـد مـن ِشـدَّ ِة البـأس .وقـال غيره:
ِ
ال َّن ُ
البليـد ،واألصـل فيهام واحـد ،وإ َّنما ُأ ِخ َذ
جـد ِضـدُّ

التـي هبـا ي َّتضـح املعنـى الـداليل يف احلديـث موضـع

(أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)105 :فمثاهلا ما جاء يف
ِ
ِ
حديـث ع ٍّ
يلَّ :
«أن
قول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبو سـليامن يف

مـن َن ْجـد البلاد ،وهـو مـا َعلا وارتفع مـن األرض،
الر ِ
الر َّمة:
فال َّن ْج ُـد مـن ِّ
جـالَّ :
الرفيع العـايل .قـال ذو ُّ

ـت مــن جان َبــي قسـ ًا
ولك َّننــي أقبلـ ُ
ً
كريـــا يامنيـــا
أزور َفتًـــى ُن ْجـــدً ا
ُ

(ذو الر ّمة1982 ،م ،ج ،2:ص.)1313

الر َ
أع ْنتَه،
جـل إذا َ
قـال أبو ُعبيـدةُ :يقـال :أن َْجـدْ ُت َّ
واألجمادِ :
ـرام ،واحدهم
غلبتَه،
ُ
َ
الك ُ
ونجدْ ُتـه أنجـدُ ه إذا ْ
ماجـد ،كقولـك :شـاهد وأشهاد»(ال ُبسـتي1982 ،م ،

ج ،2:ص .)146 :

وهـو مـا ي َّتضـح مـن خاللـه جلـوء (ال ُبسـتي) يف
ـي لكلمـة (األنجـاد) إىل بيان
توضيحـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

غلبتَـه ،وهـو مـا يوحـي َّ
بـأن األصـل
أنجـدُ ه بمعنـى ْ
لكـن ا ُملغايـرة يف املعنى والصيغة ،تلـك املغايرة
واحـدٌ َّ ،
سـتي.
نـص ال ُب ِّ

 3ـ املغايرة باملجاز:

َّأمـا عـن املغايـرة باملجـاز َّ
فـإن « هـذا ال َّنـوع مـن

املغايـرة يعتمـد على تبيين احلقيقـة مـن املجـاز يف
اسـتعامالت املـادة ا ُمل ْع َج ِم ّيـة» (أبـو الفـرج1966 ،م،
ص )106 :وكذلـك (الدايـة1996 ،م  ،ص،)221 :

َـص ،بـل ُيفهـم
َـص على هـذا ،وقـد ال ُين ُّ
وقـد ُين ُّ
ـم املغايـرة باملجـاز
بيـان احلقيقـة مـن املجـاز ،ومـن َث َّ

ِ
قـول
ِض ْمنًـا مـن سـياق الـكالم ،ومثالـه مـا جـاء يف
احلسـن بن عبد الرحيم...عن سامل
(ال ُب ْسـتِ ّي)«:أخربين
ُ

بـن عبـد اهلل قـال :قال يل ُعمـر« :كانـت إمـار ُة أيب بك ٍر
َف ْلتَـ ًةَ ،وقضى ُ
اهلل َّ
لت :ومـا ال َف ْلت َُة؟ قـال :كان
رشهـاٌ ،ق ُ
ـزون يف َ
احل َـرم ،فإذا كانـت الليلة
أهـل اجلاهلية
يتحاج ُ
َ
التـي ُي َش ُّ
ـك فيهـا أ ْد َغ ُلـوا فأغـاروا ،وكذلـك كان يـوم
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مـات رسـول اهللِ ،أدغـل النـاس مـن بين ُمـدَّ ٍع إمـار ًة
ٍ
ُ
اعتراض أيب بكـ ٍر دوهنا لكانت
جاحـد زكا ًة ،فلـوال
أو

الضغْ ِ
َ
بما نالـه مـن َّ
واأللِ ،وأقبلـوا على شـأنكم،
ـط
ـم َّ
جمازي
تفسير
فإن هذا
ٌّ
ٌ
ْ
وأحكمـوا أ ْم َ
ـر ال َب ْيعة؛ ومن َث َّ

على مصا َف ِ
حة أيب َب ْك ٍـر لل َب ْيعة ،فوثبوا عىل َس ْـعد ،وكان
ِ
ُ
بعـض األنصـار« :قتلتم
ضطج ًعـا على فراشـه ،فقال
ُم

العـدوان ُعدوا ًنـا ،يف قولـه تعـاىلَ ﴿: :ف َم ِ
ـن ْاع َتـدَ ى
اع َتـدُ و ْا َع َل ْي ِ
ـه بِ ِمثْلِ َمـا ْاع َتـدَ ى َع َل ْي ُك ْم﴾ ،فهو
ـم َف ْ
َع َل ْي ُك ْ

على غير احلقيقـةُ ،يالـف معنـى الق ْتـلِ املفهـوم مـن
حقيقـة هـذا ِ
الفعـل ،على نحـو تسـمية اجلـزاء على

ٌ
حرف
الفضيحـة» .قـال أبـو سـليامن :ويف هذه القصـة
قـد ُيشْ ِ
الناس
ـكل معنـاه ،وهو قول ُعمـر حني ازدحـم
ُ

سـعدً ا ،فقـال ُع َمـر :اق ُتلـوهَ ،ق َت َلـه اهلل» ومعنـاه ـ واهلل
أعلـم ـ َّ
ِ
مذهب
جرت منـه جوا ًبا على
أن هـذه الكلمـ َة َ
ا ُملطابقـة لِ َل ْف ِ
َ
مع ِذ َرتِه يف
األنصـاري ،يريد هبـا
ـظ
ّ
إبطـال ْ

ومكافـأة ،وليـس بعـدوان يف احلقيقـة ،وهـو ما
ٌ
جـزاء ُ
عليـه بيـت عمرو بـن كلثوم .وبنـاء عىل هـذا اتَّضح َّ
أن

(ال ُبسـتي) كان على حقٍّ عندما أشـار إىل هذه الوسـيلة

إيقاع
ـعد ،ومل ُي ْق َصـد هبـا ُ
ال َّتثبيـط عـن ال َب ْيعـة مـكان َس ْ
ِ
الفعـلِ  ،وإ َّنما قـال :اقتلوه ،بمعنـى ال ُتبالوا بما ناله من

يف تفسير املعنـى املعجمـي لكلمـة (اقتلوه) الـواردة يف

قـول (عمـر) ،وهو ما انعكـس عىل فهم املعنـى الداليل
غايـر ِلا عليـه َّ
للحديـثُ ،
الظاهر
فف ِهـم املقصـود بأ َّنـه ُم ٌ

َ
َّ
ـر
الضغْ ِـط
واأللِ ،وأقبلـوا على شـأنكمْ ،
وأحكمـوا أ ْم َ
ال َب ْيعـة ،وهذا يف مذهـب املطابقة كقولهَ ﴿:ف َم ِ
ـن ْاعت ََدى
اع َتـدُ و ْا َع َل ْي ِ
ـه بِ ِمثْـلِ َمـا ْاعت َ
ـم﴾
ـم َف ْ
َـدى َع َل ْي ُك ْ
َع َل ْي ُك ْ

ً
جمـازا ،وليسـت الداللـة على ما هـي عليـه يف احلقيقة.

ـمى اجلـزاء على العـدوان ُعدوا ًنا،
فس َّ
(البقـرة َ )194 :

املبحث الثاين :التفسري بالرتمجة:

ومكافـأة ،وليـس بعـدوان يف احلقيقة،
وإ َّنما هـو
ٌ
جـزاء ُ

وقـال عمـرو بـن كلثوم:
أال ال َ ْي َهلـــن أحـــدٌ علينـــا
َفن َْج ُ
هـــل فـــوق َج ْهـــلِ اجلاهلينـــا»

ُيقصـد بالتفسير َّ
بالتمجـة ،يف إطـار احلديـث عـن
ـي ودورهـا يف التفسير
وسـائل تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
ٍ
ُ
الـدَّ اليل « ْ
بكلمـة ُأخـرى مـن ال ُّلغـة
الكلمـة
أن َّ ُتفسر
ٍ
كلمـة ُأخـرى مـن اللغـة نفسـها
نفسـها أو بأكثـر مـن

ـص نالحـظ َّ
أن (ال ُب ْسـتِ ّي) يف
فمـن خلال هـذا ال َّن ِّ

بين الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج َّ
أن هـذا الرضب
َّ

كذلـك » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)106 :وقـد

(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)128 :

مـن التفسير املعجمـي ينقسـم إىل ثالثة أقسـام ،يمكن
العـرض هلـا مـن خلال رشح (ال ُب ْسـتِ ّي) ،فيما يلي:

تفسيره املعنـى املعجمي لقـول ُعمر(اق ُتلوه) قد أشـار
َ
إىل َّ
مـر) جوا ًبـا على
أن هـذه
جـرت مـن ُ
(ع َ
الكلمـة َ
مذهـب ا ُملطابقـة لِ َل ْف ِ
َ
ِ
إبطـال
األنصـاري ،يريـد هبـا
ـظ
ّ

ٍ
بكلمة واحدة:
 - 1ال َّتفسري

ـعد ،ومل ُي ْق َصد
مع ِذ َرتِـه يف ال َّتثبيـط عـن ال َب ْيعة مـكان َس ْ
ْ
إيقـاع ِ
الفعـلِ  ،وإ َّنام قـال :اقتلـوه ،بمعنـى ال ُتبالوا
هبـا
ُ

وذلـك ْ
فسر الكلمـة بكلمـة واحـدة فقـط،
بـأن ُت َّ
وي َّتضـح من خلال الكلمة املفرس هبـا املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
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ِ
قـول
فسرة ،ومثـال ذلـك مـا جـاء يف
للكلمـة ا ُمل َّ
(ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى

اهلل عليه وسـلم«:-أ َّنه قال أليب بك ٍرَ :متَـى ُتوتِر؟ فقال:
مـن َّأول ال َّليـل ،وقال ُلعمر :متى ُتوتِـر؟ فقال :من آخر
أخـذت َ
ـز ِم ،وقـال ُلعمر:
الليـل ،فقـال أليب بكـ ٍر:
َ
باحل ْ
ـز ُمَ :
َ
ـز ُم :القوة ،ومنه
بالع ْز ِم
َ
والع ْ
»...احل ْ
احل َذ ُرَ ،
أخـذت َ
أن ُ
ري َح ْـزم»؛ معنـاه َّ
خير يف َع ْز ٍم بغ ِ
الق َّوة إذا
املَ َثـل« :ال َ
مل يكـن معهـا َح َ
ـذ ٌر أورطـت صاحبها ،وأفضـت به إىل

ب َك َم
الع َطـب ،ومـن هـذا قـول اهلل تعــــــاىلَ ﴿:ف ْ
َ
اص ِ ْ
الر ُسـلِ ﴾ (األحقـاف.)35 :
بر ُأ ْو ُلـوا ا ْل َع ْ
ـز ِم ِم َ
َص َ َ
ـن ُّ
ُيقـال يف تفسيره ُأولـو ُ
َس
ـوة َّ
والصبر .وقـالَ ﴿:فن ِ َ
الق َّ
َو َ ْل َن ِج ْـد َلـ ُه َع ْز ًمـا﴾ ( طـهُ )115 :ي ُ
ـوة.
قـال :ثبا ًتـا و ُق َّ
وقـال بعضهمَ :
والع ْـز ُم :ال َّن ُ
فاذ
احل ْ
ـز ُم :ال َّت َأ ُّه ُـب لألم ِرَ ،

َ
اسـتوض ْح َت
«ر ِّو َت ِزم ،فإذا
فيـه ،ويف بعـض األمثـالَ :
فاعـ ِزم» .وأخبرين ُ
ـرانّ ،نا عبد اهلل بن سـبيب ،قال
الك ِ
ْ
احلزَ َم ِ
أسـعدُ َ
ـة َم ْن
سـمعت
األصمعـي:
ُ
أعرابيـا يقولَ :
ًّ
ُّ

مجـع إىل َح ْز ِمـه َع ْز ًمـا .وقال بعـض أهل ال ُّلغـة :قوهلم:
رجـل حـا ِز ٌم معنـاه ِ
ٌ
ـت يف أ ْمـ ِره ،من
جامع لرأيـهُ ،م َت َث ِّب ٌ
الر ُ
جل
مـت املتـاع إذا َجعتَـه .و ُيقالَ :ح ُ
قوهلـمَ :حزَ ُ
ـز َم َّ
وحـزَ م ،قال الشـاعر:
َ

ٍ
وصاحب قد قال يل وما َحزَ ْم
فسرا يف
وقـد جـاء
ُ
الوجـه الـذي قدَّ منـاه َّأو ًل ُم َّ ً
احلديـث .حدثنـاه حممد بن هاشـم...عن ابن ا ُمل َسـ ِّيب،

َّ
ْـر عند رسـول اهلل ،فقال
أن أبـا بكـ ٍر وعمر تذاكـرا ال ِوت َ
أنـام على ِوتْرْ ،
أبـو بكـ ٍرَّ :أمـا أنا ِّ
اسـتيقظت
فـإن
ُ
فـإن ُ
أنام
صليـت
ُ
ـر :لكنِّـي ُ
ً
شـفعا ح َّتـى الصبـاح .وقال ُع َم ُ

34-3

عىل َش ْـف ٍعُ ،ث ُ
الس َـحر ،فقال النبـي أليب بك ٍر:
َّ
ـم أوتِ ُر من َّ
َح ِ
ـذ َر هذا ،وقـال لعمرَ :ق ِو ٌّي هذا»(ال ُبسـتي1982 ،م،

ج ،1:ص .)120-118 :

الح ُ
سـتي) كال
ففـي هـذا ال َّن ِّ
ـص ُي َ
ـظ تفسير (ال ُب ّ
ٍ
َـي َ
بكلمـة ُأخـرى مـن
ـزم)
(الع ْ
(احل ْ
ـزم) و َ
مـن كلمت ّ
ال ُّلغـة نفسـها ،وليـس بأكثـر مـن كلمـة ،فأشـار إىل َّ
أن
احل ْـزم بمعنـى َ
َ
احل َ
ـزم بمعنـى القـوة ،وهـو ما
والع ْ
ـذرَ ،
انعكـس على التفسير الـداليل للحديـث وتوضيحـه.

ومـن املعـروف َّ
أن االستشـهاد على املعنـى ُيعـدُّ
مـن األمـور التـي ينبغـي ْ
أن ُي ْلجـأ إليهـا يف التفسير

ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمات ؛ وذلـك « َّ
ألن َ ْ
شح املعنـى بدون
ٍ
استشـهاد على َّ
الشرح ال ُيعطـي فكـر ًة واضحـ ًة عـن
طريقـة اسـتعامل الكلمـة ،أيَّ :
أن القيمـة احلقيقيـة هلذا
االستشـهاد تكمـن يف الكشـف عـن ُّ
الطـرق ا ُملختلفـة
التـي يمكن هبـا ْ
أن ُتسـتعمل الكلمة يف نطـاق الرتكيب
بعـد أن ُعـرف معناهـا ا ُملفـرد ؛ َّ
ألن ُمـرد الكشـف عن
هـذا املعنـى مهما تعـدّ دت املعـاين املرشوحـة ال يمكن

ْ
أن يرشـد إىل طريقـة االسـتعامل يف الرتاكيـب املختلفة،
الرتبـة وال َّتضـام وغريهـا مـن القرائـن»
باختلاف ُّ

(حسـان1973 ،م ،ص.)330 :
سـتي إىل
ملَّـا كان األمـر على هـذا النحو فقد جلـأ ال ُب ُّ

ري يف
االستشـهاد على مـا قاله باملثـلِ املقـول فيـه «ال خ َ
أن ُ
ـزم ،وهـو مـا يعنـي َّ
ـز ٍم ِ
ـوة إذا مل يكـن
بغير َح ْ
َع ْ
الق َّ
معها َح َ
الع َطب.
ـذ ٌر أورطت صاحبها ،وأفضت بـه إىل َ
ومل ِ
أن مـن هـذا َ
يكتـف بذلـك ،بـل أشـار إىل َّ
قـول اهلل
الر ُسـلِ ﴾
بر ُأ ْو ُلـوا ا ْل َع ْ
بر َك َما َص َ َ
تعـاىلَ ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
ـز ِم ِم َن ُّ
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(األحقـاف ،)35 :وهـو ما ُيقال يف تفسيره ُأولـو ُ
الق َّوة
والصبر ،وقوله ً
َسي َو َ ْل َن ِجدْ َل ُـه َع ْز ًما﴾
َّ
أيضــــاَ ﴿ :فن ِ َ

ومل يقتصر تعضيـد (ال ُبسـتي) كال َمـه بالقـرآن

نـص على َّ
أن مـا قدَّ مـه
والشـعر وكالم العـرب ،بـل َّ
ِ
ٍ
األمـر يف احلديـث قـد ورد
عجمـي َّأول
تفسير ُم
مـن
ٍّ

(طـهُ )115 :يقـال :ثبا ًتـا و ُق َّوة.

فسرا يف احلديـث الـذي جـاء فيـه َّ
أن أبـا بكـ ٍر وعمر
ُم َّ ً

ويف إطـار استشـهاده ً
أيضـا وتعضيـد تفسيره
املعجمـي الـذي ينعكـس على التفسير الـدَّ ال ِّيل
أشـار إىل مـا يقولـه بعـض العـربَ :
ـب
احل ْ
ـز ُم :ال َّت َأ ُّه ُ

ْـر عنـد رسـول اهلل ،فقـال أبـو بكـ ٍرَّ :أما أنا
تذاكـرا ال ِوت َ
أنـام على ِوتْـرْ ،
ِّ
شـفعا
صليـت
اسـتيقظت
فـإن
ُ
ُ
فـإن ُ
ً

مجـع إىل َح ْز ِمـه َع ْز ًمـا .ويف إطار بيـان معنـى الكلمة بام
ُيصاحبهـا أشـار إىل قـول بعـض أهـل ال ُّلغـة :قوهلـم:

الـدال ِّيل.
بنـا يف ال َّتفسير َّ

ِ
ـز ُم :ال َّن ُ
«ر ِّو
والع ْ
لألمـرَ ،
فـاذ فيـه ،ويف بعـض األمثـالَ :
َ
خبر بقـول
َت ِـزم ،فـإذا
اسـتوض ْح َت ْ
فاعـ ِزم» ،وأ َّنـه ُأ ِ َ
احلزَ َم ِ
أسـعدُ َ
ـة َم ْن
سـمعت
األصمعـي:
ُ
أعرابيـا يقولَ :
ًّ

أنـام عىل َشـ ْف ٍعُ ،ث َّم
ـر :لكنِّي ُ
ح َّتـى الصبـاح .وقـال ُع َم ُ
ُ
ـحر ،فقـال النبـي أليب بكـ ٍرَ :ح ِ
ـذ َر هذا،
الس َ
أوتِ ُ
ـر مـن َّ
وقـال لعمـرَ :ق ِو ٌّي هـذا  ،وهو مـا ِّ
يؤكد أمهية التفسير
ٍ
مر
بالرتمجـة بكلمـة
واحـدة واالستشـهاد على نحو مـا َّ

رجـل حـا ِز ٌم معنـاه ِ
ٌ
ـت يف أ ْمـ ِره ،من
جامع لرأيـهُ ،م َت َث ِّب ٌ

هـذا ،ومـن املفيـد اإلشـارة هنـا إىل َّ
أن ال ُبسـتي يف

تفسيره بالرتمجة ُمستخد ًما نمط التفسير بكلمة واحدة

مـت املتـاع إذا َجعتَـه.
قوهلـمَ :حزَ ُ
ِ
حتمـل ْ
أن يكـون للكلمـة أكثـر
وملَّـا كان مـن ا ُمل

مل يقتصر على الكلمـة ِّاملفسرة وكفـى ،بـل كان يـأيت
ُ
يتصل
أحيا ًنـا بما ُيصاحبهـا ـ كما سـبق-وقد يبين مـا
ٍ
ٍ
تلميحـا حيث بيان
داللية ترص ًحيـا أو
عالقـات
هبا مـن
ً

مـن شـكلٍ عن طريـق « وجـود صورتين ً
مثلا لكلمة
(ميـزة) ،تبـدأ إحدامهـا للهيئـة َ
بالك ْسر واملـدِّ  ،وتبـدأ
للمـرة بال َف ْتـح فالسـكون ،فيذكرمهـا باعتبارمها
الثانيـة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متقاربة .وقد
واحـدة أو
بدرجـة
جاريتين عىل األلسـنة

كوهنـا مـن املشترك اللفظـي أو الترادف أو األضداد.
ُ
وقد ِّ
تنـاول يف الدرس
املفسرة بام ُي
يبين عالقـة الكلمة
َّ
الـدَّ اليل من قضايـا ُأخر ،نحـو انتقال الداللـة والعموم

تكـون األشـكال املختلفـة للكلمـة خمتلفـة العصـور،
َّ
كأن تكـون للكلمـة صـورة قديمـةَّ ،إمـا مهجـورة أو

واخلصـوص ،وهـو مـا ُيسـهم يف ثـراء املعنـى الـدَّ اليل

وا ِّتضاحـه (ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)248 :

مسـتعملة ،وصـورة أخـرى أحـدث منها مسـتعملة يف
الوقـت احلـارض ،وذلـك مثـلَ :ب ّكـة ّ
ومكة » (حسـان،

ٍ
كلمة واحد:
 2ـ تفسري الكالم بأكثر من
ممّـا ال ّ
شـك فيـه َّ
أن هـذه الصـورة مـن التفسير

سـتي)
1973م  ،ص  ،)334-328 :فقـد أشـار (ال ُب ُّ
الر ُ
الـزاي،
جـل،
أيضـا إىل أ َّنـه ُيقـالَ :ح ُ
بضـم َّ
ِّ
ـز َم َّ
و(حـزَ م) ب َف ْت ِحهـا ،على نحـو ما جـاء يف قول الشـاعر:
َ

عـد « مـن باب احلديـث يف املعجـم ذي اللغة
بالرتمجـة ُت ُّ
الواحـدة ،فيجمـع املـادة مـن ٍ
فسهـا بال ُّلغة
ـم ُي ِّ
لغـةُ ،ث َّ

ٍ
وصاحب قد قال يل وما َحزَ ْم
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ٍ
ٍ
مفـردة ،إ َّنما يكون
بكلمة
ذاهتـا ،ولكـن ال يكـون هـذا
ٍ
بعبـارة أطـول» (أبـو الفـرج 1966 ،م  ،ص .)107 :

ِ
قـول (ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو
ومـن ذلـك مـا ورد يف
سـليامن يف حديـث النبـي عليـه السلام أ َّنـه قـالَّ :
«إن
ِ
املالئكـة جربيل»...قوله :أميري :أي َول ِّيي
أميري من

ومشـاورته
ـن َف ِز ْع َ
وصاحبـي ،وكل َم ْ
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ
والع ْق ُ
ألنـا إذا أرادت
ـل :أمير ال َّنفـس؛ َّ
فهـو أميركَ .
يذكـر ً
ٍ
أمـرا راجعتـه .قال َّ
بقوس
رجل ُأ ْع ِطـي
الش َّما ُخ
ً
ُ
لـه ثمنًـا ،فهـو ُي ِ
فـس يف إمضـاء البيـع أو ر ِّده:
ـر ال َّن َ
ؤام ُ
ـــل ُيناجـــي َن ْف َســـ ُه َ
َف َظ َّ
وأ ِمريهـــا
ـأت ال ــذي ُي َ
عط ــى ِب ــا َأم ُي ــا ِو ُز؟
َأي ـ ِ
(الذبياين1968 ،م ،ص.)189:
يعني عق َله .وقال ُزهري:
َ
ـرى َر ْأ َي مــا َنــرى
وقــال أ ِمــري هــل َتـ َ
َأ َن ْختِ ُلـــ ُه عـــن َن ْف ِســـه َأم ُنصا ِو ُلـــ ْه

(ابن أيب سلمى1944،م،ص.)132:
يريـدُ صاح َبـهِ .
زيـر و َنديم،
ومَّـا جـاء على َوزْ نِـه َو ٌ

وزير املَ ِل ِ
ك ،إذا كان ُيـؤا ِز ُره ،ونديمه إذا كان
ُيقال :هـو ُ
ُي ِ
ناد ُمـهِ َ ،
وشي ُبـه إذا كان ُيشـا ِر ُبه» (ال ُبسـتي1982 ،م ،
ج ،1:ص .)123-122 :

وهـو مـا يتبين من خاللـه َّ
أن (ال ُبسـتي) يف تفسيره
عجمـي لكلمـة (أميري) الـواردة يف حديثـه،
املعنـى ا ُمل
ّ

فسهـا بال ُّلغة ذاهتـا ،ولكن
صلى اهلل عليه وسـلم ،قـد َّ
ٍ
ٍ
مفـردة ،إ َّنما كان بأكثر مـن كلمة،
بكلمة
ذلـك مل يكـن

شيرا إىل َّ
فبين َّ
أن
َّ
أن معناهـا (ول ِّيـي وصاحبـي) ُم ً
ومشـاورته فهـو أميرك.
ـن َف ِز ْع َ
كل َم ْ
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ
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والع ْق ُ
أمـرا راجعته.
ـل :أمير ال َّنفـس؛ َّ
َ
ألنـا إذا أرادت ً
يذكر ً
واستشـهد بقول َّ
ٍ
بقوس له
رجلا ُأ ْع ِطـي
الشماخ ُ
ثمنًـا ،فهـو ُي ِ
فـس يف إمضاء البيـع أو ر ِّده ،وقول
ؤام ُر ال َّن َ
زهير الـذي يريـد فيـه بكلمة(أميري) صاحبه.

ٍ
أسـلوب آخـر
ومل يقتصر على هـذا ،بـل جلـأ إىل
مـن أسـاليب املعاجـم يف الصناعـة ا ُمل ْع َج ِم ّيـة ،يف تناول
املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمـة ،وهـو «أ َّ
فصـل القول يف
ال ُت ِّ

حركاهتـا وحروفهـا ،وإ َّنام تلجـأ إىل قياس هـذه الكلمة
ٍ
كلمـة ُأخـرى أشـهر منهـا يف االسـتعامل ،فتجعل
على
الكلمـة الشـهرية كامليـزان الصريف للكلمـة املرشوحة،
فتقـول مث ً
ال :ردح البيـت كمنع ،ف ُيعـرف َّ
أن هذا الفعل

مـن بـاب َف َع َ
ـل َي ْف َعل ،بف ْتـح العني يف الصيغتين ،فيفيد

القـارئ مـن ذلـك ،مـن جهـة النطـق ـ وربما الرصف

كذلـك ـ يف الوقـت نفسـه» (حسـان1973 ،م  ،ص :
وزير
ـم أشـار أنـه ِمـا جـاء على وزهنـا ٌ
 ،)326ومـن َث َّ
ونديم .
ٌ
وا ُملتمعـن يف كالم (ال ُبسـتي) يمكنـه اإلشـارة إىل

أنـه يف تفسيره املعنـى عـن طريـق التفسير بالرتمجـة
مسـتخدما نمـط التفسير بأكثر مـن كلمة ،قـد يقود إىل

مـا ظاهـره اإلشـارة إىل العمـوم ،أي إشـارة (ال ُبسـتي)
الـداليل
إىل مـا ُيعـرف يف الـدرس الـدَّ اليل وال َّتفسير َّ

بالعمـوم واخلصـوص ،وهـو مـن املباحـث التـي درج
فالعام
اللغويون على دراسـتها ،وكذلك األصوليـون،
ُّ
يف االصطلاح ُيعـرف بأ َّنـه « الـذي يـأيت على اجلملـة
جـل ثنـاؤهَ ﴿ :و َّ ُ
ال يغـادر منهـا شـيئًا وذلـك كقوله ّ
الل
واخلـاص
َخ َلـقَ ُك َّل َدا َّب ٍـة ِمـن َّمـاء﴾ (النـور،)45 :
ُّ
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هـو الـذي يتخلـل ،فيقـع على ٍ
يشء دون أشـياء» (ابن
فـارس  1977 ،م  ،ص  ، )344 :وذلك كقولـــه َّ
جل
ـون َيـا ُأ ْو ِل َ
﴿وات َُّق ِ
األ ْل َب ِ
ـاب﴾ (البقـرة.)197 :
ثنـاؤهَ :
فام الـذي قالـه (ال ُبسـتي)؟

( طويـل ) التـي يمكـن ْ
أن يتكرر اشتراكها مـع كلامت

َر ُجـل ،نبـات ،طريق ،ولكنها تسـتعيص عىل االشتراك
مـع كلمـة جبـل ،فلا يمكـن ْ
أن نقـول  :جبـل طويل،
أن نقـول  :جبل ٍ
ولكـن جيـب ْ
عال أو شـاهق» (حسـام
الديـن1991 ،م  ،ص .)259-258 :

ـن
قال«:أميري :أي َول ِّيـي وصاحبـي ،وكل َم ْ
والع ْق ُل:
َف ِز ْع َ
ومشـاورته فهـو أميركَ .
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ

وتأسيسـا على مـا سـبق يمكننـا القـول َّ
إن لفـظ
ً

(األمير) يمكـن ْ
أن يتضـام مـع بعـض األلفـاظ ،نحو

أمير ال َّنفس» وهـو ما ُيعرف يف التفسير الداليل بعموم
الوقوع املشترك أو التكرار ا ُملشترك ،وليـس من عموم

املحافظـة والقـوم واجلامعـة؛ للداللـة على أ َّنـه ُيفـزَ ع

شـاور يف األمـ ِر ،فنقـول :أمير املحافظـة أو
إليـه ،و ُي
ُ

االسـتغراق؛ َّ
ألن «األلفـاظ العا ّمـة إذا ُبحثـت مفـرد ًة،
ٍ
بمعـزل عـن االسـتعامل يف الرتكيـب واملوقـف
أي

املنطقـة الرشقيـة أو منطقـة الريـاض وغريهـا ،وأمير

اجلامعـة ،وأمير القوم ،وأمير الكتيبـة ،وأمير النفس،

الكالمـي كانـت هلا داللـة العموم ،أي :اسـتغراق مجيع
ال إذا شـاع اسـتعامهلا يف بعـض أفـراد ما ُّ
األفـراد ،إ ّ
تدل

وأمير السـوق ،وهـذا مـع مالحظـة َّ
أن مفهـوم الفـزع

اسـتعامهلاَّ ،أمـا إذا دخلـت األلفـاظ العامـة يف السـياق
ً
فقليلا مـا تبقـى هلـا داللـة العمـوم ،أي االسـتغراق،

ومل يقتصر دور املعنـى املعجمي يف التفسير الداليل
ً
مدخلا لإلشـارة إىل العمـوم واخلصـوص
على كونـه

واملشـاورة خيتلـف باختلاف املوصـوف هبـا.

عليـه ،بحيث صـار أغلب وأسـبق إىل الفهـم من أصل

الح ٌ
ـظ يف سـائر االسـتعامالت اللغويـة»،
أمـر ُم َ
وهـو ٌ

ضـم إىل هـذا أ َّنـه كان
فقـط ،على نحـو ما سـبق ،بـل ُي ُّ
ً
مدخلا لإلشـارة إىل مظاهـر ال َّتغير الـداليل يف املعنـى

ويمكـن اإلشـارة هنا إىل َّ
أن هـذا املصطلح ظهـر نتيجة
ٍ
جمموعـة ،ووقوعها
اعتيـاد انتظـام الكلمة مع أكثـر من

الـداليل حيـث اإلشـارة إىل توسـيع (تعميـم) اخلاص،

و(باملـر1992 ،م  ،ص  ،)145 :أي َّ
أن هـذا املصطلـح

وقـد ِّ
يبين عالقـة كل هـذا باالشـتقاق .ومـن هـذا مـا

ٍ
لغوي(عمـر1973 ،م  ،ص )63 :
سـياق
يف أكثـر مـن
ٍّ

وتضييـق املعنـى (ختصيـص العـام) وانتقـال الداللـة،
سـتي :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث
جـاء يف قـول ال ُب ِّ
الروم فقال:
النبـي صىل اهلل عليه وسـلم«:أ َّنه َ
ذكر ِقتـال ُّ

ُي ْسـتعمل للداللـة على األلفـاظ التـي تصاحـب عد ًدا
عرفه أحـد املحدثني
مـن األلفـاظ املتباينة الداللـة ؛ لذا َّ

خيـرج إليهـم ُرو َق ُ
احلجاز»...رو َق ُة
ـة املؤمنني مـن أهـل
ُ
ُ
وس ُاتـمُ .ي ُ
رأيـت رائقـ َة بنـي
قـال:
ُ
القـوم :خيارهـم َ َ

بقولـه  « :وقـد أطلـق اللغويـون املحدثـون على هـذه
الظاهـرة مصطلـح ( )Co-occurrenceبمعنـى

الرقيق.
ُفلان :أي
َ
وجوههـم وأعياهنم ،وأصل هـذا يف َّ
ُي ُ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقـة :أي ِح ٌ
سـان،
قـال:

التكـرار املشترك ،أي َّ
أن الكلمـة يتكـرر اشتراكها مع
ٍ
ٍ
خمتلفـة ،كما نجـد يف كلمة
تراكيـب
كلمـة يف
أكثـر مـن
َ
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سـتعار ذلـك يف اخليـلُ ،ي ُ
ٌ
خيـل ُرو َق ٌـة ،وأراه
قـال:
و ُي
ُ
الشيء إذا أعجبـك ،و ُي ُ
قـال ً
أيضا:
مأخـو ًذا مـن راقني
ُ

الـكأل ومسـاقط الغيـث ،ومنه املثـل (الرائـد ال ُ
يكذب
ِّ
لـكل َمن يتقـدّ م القوم يطلب شـيئًا ما»
ـم ُع ِّمم
أهلـه) ُث ّ

رأيـت نـوايص بنـي فلان (ال ُبسـتي1982 ،م ،
ومثلـه
ُ

الرقيـقُ .ي ُ
وقـد ذكر (ال ُبسـتي) َّ
قال:
أن أصل هذا يف َّ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقة :أي ِح ٌ
سـتعار
سـان ،و ُي
ُ

سـادتم وأعياهنم،
رأيـت
رأيـت َج ْبهـ َة بنـي فلان إذا
َ
َ
ُ

ج ،1:ص .)248 :

وهـو مـا يتبين مـن خاللـه بيـان املعنـى املعجمـي
ٍ
كلمـة
لكلمـة (روقـة) مـن خلال التفسير بأكثـر مـن

أن ُرو َق ُ
واحـدةُ ،مب ِّينًـا َّ
وس ُاتـم.
ـة القـوم :خيارهـم َ َ
ُي ُ
وجوههـم وأعياهنم،
رأيت رائقـ َة بني ُفالن :أي
قـالُ :
َ
ُث َّم جعل هذا التفسير ً
مدخلا للحديث عن خصوصية

فبين َّ
أن أصل اسـتعامله
لفـظ (روقة) وتوسـيع داللتهَّ ،
يف الرقيـق ،ف ُي ُ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقة :أي
قـال:
ِح ٌ
وع ِّممـت بحيث
ري فاتسـعت داللته ُ
ـم اسـتع َ
سـانُ ،ث َّ
وروقة املؤمنين -عىل نحو
أصبـح ُيقـالُ :روقة القـومُ ،

ري ً
أيضـا يف اخليـلِ  ،فقيـل:
مـا جـاء
باحلديث-واسـ ُتع َ
ْ
ٌ
خيـل ُر ٌ
وقة.
وهـو مـا ُيوحـي بأ َّنـه « ُيقصـد بتوسـيع اخلـاص أو
اخلـاص َن ْق ُ
خاص
ـل معنـى الكلمـة من معنـى
تعميـم
ِّ
ٍّ

أعـم وأشـمل ،أي َّ
أن هذا النـوع حيدث حني
إىل معنـى ٍّ
ُتسـتعمل الكلمـة الدالـة على ٍ
خاص
فـرد أو عىل نـو ٍع
ٍّ

ٍ
مـن أفـراد ا ِ
أفـراد
جلنـس أو أنواعـه ؛ للداللـة على
كثرييـن أو على ا ِ
جلنـس كلـه» (الدايـة1996 ،م ،ص:
 ،)301ومـن أمثلـة ذلك يف العربيـة َّ
«أن كلمة (البأس)
يف األصـل تعنـي احلـرب ،ثـم ك ُثـر اسـتعامهلا يف ِّ
كل

ِشـدَّ ٍة ،فاكتسـبت مـن هـذا االسـتخدام عمـوم املعنى،
يبصر هلـم
ومنـه (الرائـد) ،فهـو الـذي يتقـدّ م القـوم ُ

(مدكـور1986 ،م  ،ص.)261:

ذلـك يف اخليـلُ ،ي ُ
ٌ
خيـل ُرو َق ٌـة ،فإ َّنـه حيضرين ما
قـال:
لفـت إليـه أحـد الباحثين النظـر إىل إشـارة القدماء إىل
مصطلـح االسـتعارة والتمثيـل هلـذا عند (ثعلـب) ،يف

قولـه :واليشء الالفـت للنظر َّ
أن القدمـاء من اللغويني
العـرب قـد أطلقوا على هذا النـوع من التطـور الداليل

( أي االتسـاع يف معاين الكلامت ) مصطلح االسـتعارة،
وأشـاروا إىل َّ
أن العرب تسـتعري الكلمة ،فتضعها مكان
ٍ
بسـبب مـن األخـرى ،أو
املسـمى هبـا
الكلمـة ،إذا كان
ّ
جمـاورا هلـا ،أو مشـاك ً
ـوء ؛ أل َّنـه
ال ،فيقولـون للنبـات َن ٌ
ً

يكـون عـن النـوء عندهـم ،قـال رؤبـة بـن العجـاج :

(مـن الرجز)

حاب ا ُمل ْر َت ْ
الس ِ
زق
َو َج َّف ُ
أنواء َّ

(ابن العجاج ،د-ت ،ص.)105:
َّ
سماء؛ أل َّنه من
جـف ال َب ْقـل ،ويقولـون للمطر:
أي
ٌ

السماء ينـزل ،فيقـال :مازلنا نطأ السماء حتـى أتيامكم،

قال الشـاعر( :مـن الوافر)
ـأر ِ
ض ق ــو ٍم
الس ـ ُ
ـاء ب ـ ْ
إذا َســ َق َط َّ

َر َع ْينـــاه وإنْ كانـــوا ِغ َضا َبـــا

(العبايس1316 ،هـ ،ج ،1:ص.)228:

أن « َ
أن أسـاس ذلـك التعميـم َّ
واملالحظ َّ
(اجل ْذب)

مـدُّ ك الشيء ،جذب الشيء ،جيذبه جذ ًبـا ،وجبذه عىل
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القلـب ،واجتذبـه :مـدَّ ه » (ابـن منظـور1907 ،م)،

بالرغـم مـن َّ
أن
الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج َّ « :

لـه أثـره يف التفسير الـداليل حيـث يتخـذه (ال ُبسـتي)
ً
املفسة
مدخلا لبيان العمـوم واخلصـوص يف الكلمـة َّ
أو بيـان مظاهـر التغير الـداليل ،فإ َّنـه ال يفوتـه ِّاتـاذه

ٍ
بالرغم من ذلـك َّ
فإن هـذه املعاجم ُتورد
بلغـة واحـدةَّ ،
ٍ
ً
لغـات ُأخـرى ؛ لتشرح ألفـاظ العربيـة أو
ألفاظـا مـن

املعاجـم التـي نتحـدّ ث عنها أحاديـة اللغـة ،بمعنى َّ
أن
تفس هبا هـذه األلفاظ
مادة ألفـاظ املعجم وال ُّلغـة التي َّ

فاسـ ُتعري هـذا االمتـداد للداللـة على الرسعة.
وملَّـا كان التفسير بالرتمجـة مـن خلال هـذا النمط

ٌ
لتذكـر أصلها ،ويبـدو َّ
معروف
واضح ملَا هـو
أن ذلـك
ٌ
ِ
بلغـات أخرى،
مـن اتّصـال العربيـة عىل طـول تارخيها

ً
مدخلا لبيـان العالقـات الداللية حيث اإلشـارة إىل ما
يمكـن اإلشـارة إليـه من األضـداد أو ا ُملشترك اللفظي

فتأ ّثـرت هبـا ،وأخـذت أحيا ًنـا مـن كلامهتـا ،وهـذا

ً
أو َّ
مدخلا للحديـث عن االشـتقاق
الترادف ،وكونـه

واضـح يف عرصنـا » (ياقـوت1994 ،م  ،ص.)108 :
ٌ

ً
أيضـا حيـث اإلشـارة إىل توليـد لبعـض األلفـاظ مـن
ٍ
بعـض ،والرجـوع هبـا إىل أصـلٍ
واحـدُ ،يـدِّ د مادهتا،

أود اإلشـارة إليـه هنا أنّـه يمكـن ْ
أن ينضم إىل
لكـن مـا ُّ
هـذا الضرب مـن التفسير بالرتمجـة التفسير َّ
بالتمجة
كلمـة مـن هلجـة أخرى أو ٍ
ٍ
لغـة أخرى مـن ال ُّلغات،
إىل

ويوحـي بمعناهـا املشترك األصيـل مثلما يوحـي

مـن ال ُّلغـة نفسـها ،عىل نحـو ما يـرد يف تعبير القدماء،

بمعناهـا اخلـاص اجلديـد ،يف إطـار العنايـة بدراسـة
الـدالالت املختلفـة لفـروع ا ِ
جلـذر اللغـوي الواحـد،
وحماولـة الربـط بينها ً
اسـتقصائيا،
جزئيـا أو َر ْب ًطا
ًّ
ربطـا ًّ

تابعا ألحد
وغال ًبـا ما يكـون هذا الرضب مـن التفسير ً

السـابقني مـن رضوب التفسير َّ
بالتمجة.
الرضبين َّ
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جامعـة (الصالح،
(حمورية)
أصلية
داللـة
يرجـع هبا إىل

سـليامن يف حديـث ُمعـا َذ« :أ َّنـه َق ِ
ـد َم على أيب موسـى
رجـل كان َي ِ
ٌ
هتـو َد فقـال:
ود ًّيـا
وعنـده
َ
ـم َّ
فأسـلمُ ،ث َّ

1971م  ،ص  ،)174 :وهـو مـا سـبق يف بعـض مـا
مضى مـن متثيـل ،ومـا سـيتضح فيما هـو آت ،ولـوال

أقع ُـد ح َّتـى َترضبـوا َك ْـر َده» .أخربنـاه حممد بن
واهلل ال ُ
هاشـم ،نـا الدَّ َبري ،عـن ِ
عبد الـرزَّ اق ،عـن َم ْع َمر ،عن

لذكـرت بعـض األمثلـة
رجـاء اإلجيـاز واالختصـار
ُ
هنا(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص .)697 :

قتـاد َةَ .
العنـق ،قال الشـاعر:
ـر ُد :أعلى ُ
الك ْ
ُ
تـــوده
ـــب َع ُ
ـــي َن َّ
وك َّنـــا إذا ال َق ْي ِ ُّ
ـت ُ
ـن عــى َ
األ ْن َث َيـ ْ ِ
ـر ِد
َض ْبنــا ُه حتـ َ
الكـ ْ
عـرب» (ال ُبسـتي1982 ،م ،
و ُيقـال :إ َّنـه
ٌّ
فـاريس ُم َّ

كلمة من ٍ
ٍ
- 3التفسري َّ
لغة أخرى:
بالتمجة إىل
كلمـة من ٍ
ٍ
ُيقصـد بالتفسير َّ
لغـة أخرى
بالتمجـة إىل

َّ
أن بعـض ألفـاظ العربيـة قد حتتـاج يف رشحهـا أو بيان
ٍ
ألفـاظ من لغـات أخرى أو
ـي إىل إيـراد
معناهـا ا ُمل ْع َج ِم ّ
أن أصلـه من ُل ٍ
اإلشـارة إىل َّ
غـة ُأخـرى ،ويف ذلك يقول

ج ،2:ص .)312 :

سـتي يف هـذا ال َّنـص قـد أشـار إىل َّ
أن معنـى
فال ُب ُّ
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َ
ـم
ـرد) أعلى ُ
العنُـق ُمستشـهدً ا بقـول الشـاعرُ ،ث َّ
(الك ْ
ٌ
طريقة يف التفسير
عـر ٌب ،وتلك
أشـار إىل أ َّنه
ٌّ
فـاريس ُم َّ
عـر ٌب أو
بالرتمجـة مـن خالل اإلشـارة إىل أنه
ٌّ
فـاريس ُم َّ

َّ
أن أصلـه فـاريس أو غير ذلـك ،على نحـو ما جـاء يف
بقيـة األمثلـة ا ُملحـال عليهـا.

ِ
سـتي) مـا ورد يف لسـان
ومَّـا يؤ ِّيـد مـا قالـه (ال ُب ُّ
حيـث قولـهَ :
ُ
العن ُ
الكـر ُد
ُـق ،وقيـل:
العـرب،
والك ْر ُد ُ
ْ

34-3

يع ا ُمل ْسـكان»؛
رسـول اهلل-صلى اهلل عليـه ـ َ َنـى عـن َب ِ
العربـان ً
أيضـاُ ،
مع
وهـو ُ
ـع عىل املَسـاكني ،كما ُي ُ
وي َم ُ
غة ُأخرى وهـي ُ
العرابني .وفيـه ُل ٌ
األربان،
العربان على َ
ُ
ُ
العربون»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج،2:
وال ُّلغـة
العاليـة َ

ص.)77-76 :

وهو مـا ي َّتضح مـن خالله تفسير (ال ُبسـتي) املعنى

(العربـان) بأكثـر مـن كلمـة ،ذلـك
ا ُملعجمـي لكلمـة ُ
الر ُ
املعنـى ْ
جـل العبـدَ أو الدَّ ا َّب َـة ،فيدفـع
أن يشتري َّ

لغـة يف ال َقـر ِد وهـو َمْثـم ْ
فـاريس
س على العنـق،
الـرأ َ
ّ
ْ
معـرب؛ قـال الشـاعر:
ّ
وذ احلدي ـ ِ
ـح ِ
ـدة ص ــا ِرم
بمشْ ـ ُ
ـار َ
َفط ـ َ
الذ َؤا َب ِة َ
ـــن ُّ
َف َط َّب َ
ـــق مـــا َب َ
ـــر ِد
والك ْ

رسـول اهلل (ص) للع َّلـة ا ُملتقدِّ مـةُ ،ث َّم أشـار (ال ُبسـتي)

ينضـم إىل هـذا الرضب مـن التفسير بالرتمجة التفسير
كلمـة مـن هلجـة أخـرى أو ٍ
ٍ
َّ
لغـة أخـرى
بالتمجـة إىل

غـة ُأخـرى ُ
أشـار إىل أ َّنـه ُيقـال يف ُل ٍ
(األربـان) ،وملَّا كان

(ابن منظور1907 ،م).
أرشت آن ًفـا إىل أنّـه يمكـن ْ
أن
هـذا ،وملـا كنـت قـد
ُ

مـن ال ُّلغـات ،مـن ال ُّلغـة نفسـها ،على نحـو ما يـرد يف

تعبير القدمـاءَّ ،
سـتي مـا جاء
فـإن مثـال ذلـك عند ال ُب ِّ
يف قولـه« :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث ُعمـر« :أ َّنـه
آالفَ ،
ِ
بأربعـة ٍ
الس ِ
وأعر ُبوا فيهـا ْأر َبعامئة
ـجن
َ
ابتـاع َ
دار ِّ

العربان ،و َب ْيع
ٍ
درهم»...قوله :أعربوا ،أي أسـلفوا مـن ُ
الر ُ
العربانْ :
جـل العبدَ أو الدَّ ا َّب َـة ،فيدفع إىل
ُ
أن يشتري َّ

دينـارا أو در ً
مهـا ،على أ َّنـه ْ
البيـع كان من
البائـع
ً
إن َّ
تـم ّ
ثمنـهْ ،
ـم كان للبائـع ،وقد هنى رسـول اهلل عن
وإن مل يتِ َّ
العربـان ملـا فيـه مـن َ
الغـر ِر ،وال جيـوز ْ
أن يذهـب
َب ْي ِ
ـع ُ
ذاك َ
ويفـى بيا ُنـه على ُعمـر ،وإ َّنما َّ
تـول عقـدَ
البيـع
ِ
ضيـف ِ
الف ُ
َ
ُ
عـل إليه...وقـد ُر ِويَّ :
«أن
خليفـة عمـرُ ،فأ

دينـارا أو در ً
مهـا ،على أ َّنـه ْ
البيـع كان
إىل البائـع
ً
إن َّ
تـم ّ
مـن ثمنـهْ ،
ـم كان للبائـع ،وهـو مـا هنـى عنـه
وإن مل يتِ َّ
إىل َّ
العربـانُ ،
ـع على
أن َب ْيـع
(املسـكان) هـو ُ
وي َم ُ
ْ
العرابين ،ويف إطار
العربان على َ
مـع ُ
املَسـاكني ،كما ُي ُ
اإلشـارة إىل اللفـظ يف اللهجات العربيـة ُ
األخرى ،فقد
بالـرأي ديـدن (ال ُبسـتي) يف كثير مـن مواضـع
اإلدالء َّ

بيـان املعنـى املعجمـي وعالقته بالتفسير الـداليل ،فقد
ُ
أشـار إىل َّ
العربون،
أن ال ُّلغـة
العالية ،أي األفضل ،هـي َ
وليـس ُ
(األ ْربـان).
املبحث الثالث :التفسري بالتوارد والتالزم :
- 1التفسري بالتوارد:

ُيعـرف التفسير بالتـوارد بأ َّنـه التفسير باملصاحبة،

فهنـاك كلمات معينـة تصحـب كلمات أخـرى دون
«فإنـم قـد
عر َفـه اللغويـون العـرب َّ
غريهـا ،وهـو مـا َ

بسـهم وافـ ٍر يف هـذا املجـال ،وكشـفوا عـن
رضبـوا
ٍ
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ٌ
ُ
ألفـاظ بعينها،
سـتعمل فيهـا
املجـاالت املختلفـة التي ُت
اسـ ُت ِ
عمل ٌ
يتلاءم معـه كان
لفـظ يف غير ما
ُ
بحيـث لـو ْ

واجلـن
والرغبـة والرهبـة ،واملهاجريـن واألنصـار،
ّ
َّ
واإلنـس» (اجلاحظ 1998 ،م  ،ج ،1:ص.)21-20 :
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

ذلـك خطأ»(البركاوي1991 ،م  ،ص ،)72 :وهـو ما
عرفه الـدرس ال ُّلغوي بما يصاحب الكلمـة من كلامت

سـليامن يف حديـث النبـي ـ صلى اهلل عليـه ـ أ َّنـه قـال:
ـن َشـقَّ عصـا ا ُملسـلمني وهم يف إسلا ٍم َدامـج ،فقد
« َم ْ
ـج :ا ُملجتمـع
َخ َل َ
ـع ِر ْب َقـ َة اإلسلام مـن ُعن ُِق ِه...الدَّ ِام ُ

تؤثـر يف معناهـا ،ويتحـدّ د ذلـك املعنـى بنا ًء على تلك
املصاحبـة ،ممّـا جعـل أحـد املحدثين يقـول« :وعلى

ُ
ُ
خـول َّ
الشيء يف الشيء،
وأصـل الدُّ مـوج ُد
ا ُمل ْنت َِظـم،
ٌ
ِ
اخللـق ،إذا كان
ـج
ـج،
ُيقالَ :م ْتـن ُمدْ َم ٌ
ورجـل ُمدْ َم ُ

نـوع مـن التحديـد للكلمات
ذلـك فهنـاك يف اللغـة ٌ
ٍ
تركيـب ّمـا دون اعتبـا ٍر لل َّنحـو أو غيره
املسـتعملة يف

جمـدول َ
ٌّ
ـج ،وهـو
اخل ْل ِـق ،وكالم ُمدْ َم ٌـج،
وخـط ُمدْ َم ٌ
ا ُمل َ
داخ ُـل ،قـال ُحيـد األرقـط:

مـن القواعـد ال ُّلغو ّيـة املعروفـة ،هـذا النـوع هـو الذي
نسـميه (املصاحبـة) .وقـد حتـدث  J.R. Firthعـن
هـذا يف ال ُّلغـة ،وسماه  ،Collocationومـن قديـم

ِ
ـــوا َّ
مـــاج
بالط
اعـــة الدُّ
ِ
ح َّتـــى ا َّت َق ْ
َ
ـــاس عـــى م ْنهـــاج
ـــرك ال َّن
و َت
َ

الزمـان أحسـن اجلاحـظ هبـذا ال َّنـوع مـن ال َّتفريـق يف
ٍ
كلمات َّ
بالـذات تصحـب أخـرى
اللغـة العربيـة بين

ابن َم َّيا َدة:
وقال ُ
ـع ٍ
ف عــى حــن املشـ ِ
يجــه
ـيب هيِ ُ
بِ َشـ ْ
ِ
اهلواتـــف
نـــاء احلـــام الدَّ اجمـــات
ِغ ُ

دون غريهـا ممَّـا قـد يكـون بمعناهـا؛ وذلـك َّ
ألن اللغة
قـد ختتـار مصاحبـة كلمات بأخـرى دون غريهـا ممّا قد

يريدُ الدَّ ِ
اخلات يف أوكارهن» (ال ُبسـتي1982 ،م،

نحو أو معنى» (عكاشـة2005 ،م،
ال حيجب اسـتعامله ٌ
ُّ
ـاس
ص  .)187 :قـال اجلاحظ«:وقـد
يسـتخف ال َّن ُ

ج ،1:ص .)77 :

أحـق بذلـك منهـا ،أال
ريهـا
ُّ
ألفاظـ ًا ويسـتعملوهنا وغ ُ
أن َّ
اجلوع إ ّ
الل تبـارك وتعـاىل مل ُ
تـرى َّ
ال
يذكر يف القـرآن
َ

فمـن خالل هـذا النـص يتبني لنا تفسير (ال ُبسـتي)
املعنـى املعجمـي لكلمـة (الدَّ امـج) بأ َّنـه ا ُملجت َِمـع

ُ
أن ُ
ا ُمل ْنت َِظـمُ ،مب ِّينًـا َّ
خـول َّ
الشيء يف
أصـل الدُّ مـوج ُد
ً
مدخل للتفسير الداليل
ـم َّاتذ هـذا التفسير
الشيءُ ،ث َّ
ٍ
شيرا إىل َّ
(مدْ َمـج)
أن هنـاك
كلمات ُتصاحـب كلمـة ُ
ُم ً

يف موضـع العقـاب أو يف موضـع الفقر املدْ قـع والعجز
الس َ
ـغب ويذكرون اجلوع
الظاهـر ،والنـاس ال يذكرون َّ
يف حـال القـدرة والسلامة ،وكذلك ِذكر املطـر؛ ألنّك

القرآن ِ
يلفظ بـه إ ّ
َ
ال يف موضع االنتقـام ،والعا ّمة
ال جتـد
اخلاصـة ال َي ِ
فصلـون بين ِذكـر املطـر وبين ِذ ْكر
وأكثـر
ّ
ُ

تؤثـر يف معناهـا ،ويتحـدّ د ذلـك املعنـى بنا ًء على تلك
املصاحبـة ،فقـد تتـوارد مـع كلمة( َم ْتـن) ف ُي ُ
قـالَ :م ْتـن

ـج ،وقـد تتوارد مـع كلمة (رجـل) ،ف ُي ُ
ٌ
:رجل
قـال
ُمدْ َم ٌ
اخللـق ،إذا كان جمـدول َ
اخل ْل ِ
ِ
ـق ،وقـد تتوارد مع
ـج
ُمدْ َم ُ

َ
الغيـث ...ويف القـرآن معـان ال تـكاد تفترق ،مثـل
ِ
واجلـوع واخلـوف ،واجلنـة والنـار،
الصلاة والـزكاة،
ِ
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كلمـة (كالم) ف ُي ُ
ـج ،وقـد تتـوارد مـع
قـال :كالم ُمدْ َم ٌ
كلمـة (خـط) ف ُي ُ
قالٌّ :
خـط ُمدْ َم ٌج ،وهـو ا ُمل َ
داخ ُل ،وهو

املركزيـة والداللـة اهلامشـية ،فأشـار إىل َّ
أن املعنـى يف
هـذا ك ِّلـه يرجـع إىل يشء واحـد ،وهنا يمكن اإلشـارة

سـتي) مـن قـول ُحيـد األرقـط ،وابـن ميادة.
(ال ُب ُّ

اهلامشـية «وهـو كـون األوىل يشترك يف فهمهـا عامـة

مـا يؤ ِّيـده كالم العـرب ،على نحـو مـا ورد فيما أورده

إىل أهـم أوجـه الفـرق بين الداللـة املركزيـة والداللـة

وقبـل ْ
أن أدلـف إىل التمثيـل للتفسير بالتلازم

النـاس املنتمني إىل نفـس البيئة اللغويةَّ ،أمـا الثانية فهي

مـن دواعيـه اإلشـارة إىل توسـيع املعنـى أو تضييقه أو

َّأمـا الوجـه الثاين مـن أوجه الفـرق بين الداللتني ،فهو
ً
َّ
عقليـا ً
حمضـا يف حين أن الثانية
أن األوىل ُتـدرك
إدراكا ًّ

أشير إىل َّ
أن التفسير باملصاحبـة أو التـوارد قـد يكـون
انتقـال الداللـة أو اإلشـارة إىل العمـوم واخلصـوص،

أو يكـون هلـا عالقـة باالتبـاع أو النحـت أو الترادف

أو املشترك اللفظي(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص:
 ،)77وغير ذلـك من مظاهر التفسير الـداليل ،ناهيك
عـن إشـارته إىل الداللـة املركزيـة أو الداللـة املحوريـة
صـدد تفسيره بالتـوارد ً
أيضـا ،نحـو قولـه :وقـال أبو

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قال« :ال
ً
ـب د ًمـا حرا ًمـا،
املؤمـن ِم ْع َن ًقـا
يـزال
ُ
صاحلـا مـا مل ُي ِص ْ
ـح ،معناه َأعيا
فـإذا أصاب د ًمـا حرا ًمـا َب َّل ًح»...قولهَ :ب َّل َ

الفـرس إذا انقطـع َج ْر ُيه ،وب َّل ِ
وانقطـعُ .ي ُ
حت
قال :ب َّلح
ُ
ـح َ
ريـم إذا أفلـس،
الر ِك َّي ُـة إذا ذهـب ماؤهـا ،و َب َّل َ
الغ ُ
َّ
واملعنـى يف هذا ك ِّله يرجـع إىل يشء واحد» (احلسـيني،

2007م  ،ج ،1:ص .)156-120 :

التـي ينفـرد هبـا بعـض أفـراد تلـك البيئة عـن غريهم.

قـد تكـون اسـتجاب ًة نفسـي ًة للكلمات ،وقـد تكـون
اسـتلزامات منطقيـة أو عقليـة ،ويرتبـط هـذا الفـرق
ً
ٍ
اتصال
بفـرق آخـر ،وهـو أن الداللـة املركزيـة تتصـل
وثي ًقـا بأهـم وظائـف اللغـة وهـي اإلبلاغ ،يف حني أن

الثانيـة تتصـل بوظيفـة التأثير» (علي2007 ،م  ،ص:
واضحـا يف ال َّتنـاول املعجمـي
 ،)178وهـو مـا بـدا
ً
سـتي.
وصلتـه بالتفسير الداليل لـدى ال ُب ِّ
- 2التفسري بالتالزم:

مـا سـبق كان حدي ًثـا عـن التفسير بالتـوارد يف
تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي لـدى ال ُبسـتيَّ ،أمـا احلديـث

هنـا فهوعـن حتديد ضامئـم الكلمـة عن طريـق التالزم

وهـو ما ي َّتضـح من خالله َّ
أن (ال ُبسـتي) يف تفسيره
املعنـى املعجمـي لكلمـة (ب َّلح) قـد أشـار إىل َّ
أن معناها
وأنـا قـد تتـوارد مـع بعـض الكلامت،
َأعيـا وانقطـعَّ ،

للبسـتي ،وهنـا أشير إىل َّ
أن
احلـال يف غريـب احلديـث
ِّ

بذلـك بـل أعـرب عـن اهتاممـه بما ُيسـمى بالداللـة

فهمنـا للتضـام (حسـان1973 ،م  ،ص -216 :

الفـرس إذا انقطع َج ْر ُيـه ،وب َّل ِ
الر ِك َّي ُة
ف ُيقـال :ب َّلـح
ُ
حـت َّ
ـح َ
ريـم إذا أفلـس ،ومل يكتف
إذا ذهـب ماؤهـا ،و َب َّل َ
الغ ُ

مـن بـاب اكتمال الوحـدة املوضوعيـة ،وهو مـا ُيتوقع

رشح َّمـا كام هو
مـن التنـاول املعجمـي يف معجم َّمـا أو ٍ
الدكتور متام حسـان يـرى وجـوب « ْ
أن يتوخى املعجم
حتديـد ضامئـم الكلمـة طب ًقا للوجـه األول مـن وجهي
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 ،)217وهـو الـذي أطلقنـا عليـه (ال َّتـوارد) .والوجـه

ٍ
رب ،أو ك َّف ٍ
اسـتثناء،
ارة ،أو
يمينـه ،إذا خرج مـن ُعهدَ ِتا بِ ٍّ
أو نحوهـا ،وكذلك َأ َّ
حـل يف َن ْذ ِره (ال ُبسـتي1982 ،م،

تتلازم معهـا ،فيقـول يف احلالـة األوىل ً
مثلا :صاحـب

الر َّمة:
قال ذو ُّ
ـت هب ــا َع ْي َن ـ َ
ـاك ح َّت ــى كأ َّن ــا
َأر َّش ـ ْ
ُِ
ـوع هبــا َنـ ْ
ـذ َرا
تـ َّـا ِن مــن َس ـ ْف ِح الدُّ ُمـ ِ

اآلخـر ،وهـو (التالزم)...وينبغي هنا ْ
أن يشير املعجم
ٍ
إىل تغير املعنـى مـع ِّ
ضميمة تتـوارد مـع الكلمة أو
كل

ج ،1:ص .)203 :

الـدار مالكهـا ،وصاحب رسـول اهلل رفيقـه ،وصاحب
الفضيلـة املث ّقـف يف الرشيعـة اإلسلامية ،وصاحـب
اجلاللـة املَ ِلـك ،وصاحـب املعـايل الوزيـر ،وصاحبـي

(ذو الر ّمة1982 ،م  ،ج ،3:ص.)412 :

جرا ...ذلـك هو ا ُملراد بال َّتـوارد الذي
صديقـي ،وه ُل ّ
ـم ًّ

ٍ
اقرتاب من ْ
رشح (ال ُبسـتي) ُيالحظ َ ْسيره عىل
ففـي

َ ْنـج املعاجـم يف هـذا األمر ،وهـو ما ي َّتضـح من خالله
ـي لقولـه ِ
(أح ُّلوا)
أ َّنـه بصـدد تفسيره للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

هـو أحـد وجهـي ال َّتضـام .ويقـول يف احلالـة الثَّانيـة،
وهـي حالـة ال َّتلازم :رغـب فيـه طلبـه وعنـه كرهـه،

أن هـذا ِ
أن يشير إىل َّ
مل َي ُفتـه َّ
الفعـل إذا تلازم الرجـل،
ُ
َّ
الرجـل) فمعنـاه اخلـروج مـن خطـ ِر
أحـل
فقيـل(:
ُ
الشر ِك إىل ِح ِّـل اإلسلام ،مـن قوهلـم َّ
ِّ
الرجـل
أحـل

وإليـه اسـتعانه ،وهكـذا .ومـن قبيـل ال َّتضام ما ُيسـاق

أمخاسـا
مـن أمثلـة ال َّتعبيرات املسـكوكة ،مثل :يرضب
ً
يف أسـداس ،ويلقـي احلبـل على الغـارب ...وإ َّنما
ألن االكتفـاء ِ
ينبغـي ِذ ْكـر الضامئـم هنـا؛ َّ
بذ ْكـر الكلمة

ـر ِم إىل ِ
إذا خـرج مـن َ
احل ِّ
ـل ،وإذا تلازم معـه املبنى
احل َ

الوجـودي املذكـور (حسـان1973 ،م  ،ص )217 :
اجلـر مـع جمـروره (يف يمينـه) ً
مثلا،
ا ُملتم ِّثـل يف حـرف ِّ

دون ضامئمهـا ال يصـل باملعجـم إىل غايتـه املنشـودة،

ويضيـف إىل مـا يف املعجـم مـن عمـوم املعنـى وتعدُّ ده
خطيرا هـو ال َّلبـس»
سـلبيا جديـدً ا
عنصرا
واحتاملـه
ً
ً
ًّ

َّ
تغي هذا املبنـى الوجودي،
فـإن املعنـى خيتلف يف حالـة ُّ
َّ
منعـا ل َّل ْب ِ
(أحـل) وتالزم
ـس ،فإذا تضـام الفعل
وذلـك ً

(حسـان1973 ،م  ،ص .)331 :
تناولت ـ فيام سـبق ـ الوجـه األول،
وملَّـا ُكنـت قـد
ُ

َّ
أحـل يف
اجلـر (يف) وجمـروره يمينـه ،قيـل :
مـع حـرف ِّ
بر ،أو
يمينـه ،ويكـون املعنـى أ َّنـه خـرج مـن ُعهدَ ِتا بِ ٍّ
ٍ
ك َّف ٍ
اسـتثناء ،أو نحوها ،وكذلك َأ َّ
حـل يف َن ْذ ِره،
ـارة ،أو

وهـو املصاحبـة التـي تعنـي (ال َّتـوارد )َّ ،
فـإن التمثيـل
سـتي:
هنـا سـيقترص على (ال َّتلازم) ،ومثالـه قـول ال ُب ِّ

الر َّمة ،وهـو األمر الـذي ِّ
يؤكد
وهـو ما عليـه قـول ذي ُّ

وقـال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليـه-
«أح ُّلـوا هلل َي ِ
أنـه قـالِ :
غفـر لكم»...قـال أبـو سـليامن:

على أمهيـة اإلشـارة ملثل هـذا ال َّتلازم بصـدد ال َّتصدِّ ي
سـواء أكان ذلك باملعاجـم َأ ْم
ـي،
ٌ
لبيـان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
بالشروح ال ُّلغو ّيـة أم بكتـب غريب احلديـث َأ ْم بغريها
مـن ُ
هتتـم باملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي.
الكتب التـي ُّ

ً
هكـذا سـمع ُته ُيروى باحلـاءّ ،
حمفوظـا فمعناه
فـإن كان
اخلـروج مـن خط ِر ِّ
الشر ِك إىل ِح ِّل اإلسلام ،من قوهلم
ـر ِم إىل ِ
الرجـل إذا خرج مـن َ
احل ِّ
ُ
َّ
َّ
وأحل يف
ـل،
أحـل
احل َ
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بالسياق:
الرابع :التفسري ِّ
املبحث َّ
ِمَّـا ال َّ
شـك فيـه َّ
ٍ
كبير
السـياق ُيسـهم بـدو ٍر
أن ِّ

يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،باإلضافـة إىل إسـهامه
بالسـياق هنـا مـا
يف املعنـى الـدال ّيل « ،وأقصـد ِّ
ُيصاحـب ال َّلفـظ ممَّـا يسـاعد على توضيـح املعنـى،
وقـد يكـون ال َّتوضيـح بما تـرد فيـه ال َّلفظـة مـن
االسـتعامل ،وقـد يكـون مـا يصاحـب اللفـظ مـن

فسرا للـكالم ،وقـد تكـون العالقـة
غير الـكالم ُم ِّ ً
بين هـذا الـكالم وبين ٍ
يشء آخـر ،كال ًمـا كان أو غير
كال ٍم ،داع ًيـا إىل اسـتعامل ال َّلفـظ بالطريقـة التـي
ُيسـتعمل هبـا يف ال ُّلغة ،وباعتبـار هـذه النواحي الثالث
قسـمت التفسير بالسـياق إىل ثالثـة أقسـام ،هـي :
ّ
اللغوي ....ـ السـياق االجتامعي ...ـ السـياق
السـياق
ّ

ـببي( »...أبو الفرج1966 ،م  ،ص.)123-116 :
َّ
الس ّ
أن ك ًّ
هنـا أشير إىل َّ
ال مـن السـياق ال ُّلغـوي
اللغـوي Linguistic
واالجتامعـي ُيعرفـان بالسـياق
ّ

 contextوسـياق احلـال ،Context of situation
وهـذان النوعـان يكونـان مـا ُيعـرف ضمـن نظريـات

حتليل املعنـى بنظرية السـياق The context theory of

 ،meaningفالسـياق كما نعـرف ُيضفي على الكلامت
ٍ
دالالت أخـر غير داللتهـا ا ُمل ْع َج ِم ّيـة ،بتنوعـه ،وذلك
بتحويـل الكلمة « مـن حالة احلفظ واجلمـود يف املعجم
إىل حالـة احليـاة واالسـتعامل ،باتصاهلـا بغريهـا مـن

الوظيفي
جـع املعنـى
الكلمات ،والسـياق هـو حاصل َ ْ
ّ
ّ
التحليلي ،واملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،ومعنى املقـام ،أي املعنى
االجتامعـي الـذي يضـم القرائـن احلالية إىل مـا فيه من
ّ

34-3

قرائـن مقاليـة ،وبذا يتـم الوصـول إىل املعنـى الدال ّيل»

(هويـدي1993 ،م  ،ص.)125 :
ُ
الحـظ َّ
أن املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمة هو ما
ومـن هنا ُي
ُّ
تـدل عليـه الكلمـة مـن املعنى الوضعـي ،هـذه الدَّ ال َلة
ُت ِّثـل نقطة البدايـة للدالالت ُ
األخـرى .فالكلمة داخل
املعجـم هلـا معنًى مفـرد معادل لبيـان الدَّ ال َلـة ،وعندما

فإنا تتعين بمعنًى
تدخـل الكلمـة يف السـياق الرتكيبي َّ
املقاليـة ،فض ً
ال عن
واحـد ،وذلك مرجعـه إىل القرائـن
ّ
ارتبـاط ِّ
ٍ
معين ،ذلـك املقـام هـو مـا
كل
سـياق بمقـا ٍم َّ

ِّ
حتـدد أبعـاده القرائن املوجـودة بال َّنص.

ـص ُ حيضرين هنـا ً
أيضـا ما أشـار
وفيما يتصـل بال َّن ِّ

إليـه الدكتـور فايـز الدايـة « من حيـث ال َّتطـور وأمهيته
ـم ال َّتطبيـق األديب على نصـوص
يف العمـل ال ُّلغـويُ ،ث ّ

شـعرية ونثريـة ،فنحـن واجـدون املصنفـات ا ُمل ْع َج ِم ّية
ـم هـي مؤ ِّد ٌ
يـة أصـول املعـاين
وافيـة بالقسـط ّ
األو ّيلُ ،ث ّ
ا ُملشـكلة (الغامضـة بمعنـى الغمـوض العـام ) ،وبعـد
ذلـك يتح ّتم عىل الـدَّ ارس ا ُملح ِّلل ْ
يلـون  :أي ُيعطي
أن ِّ
األبعـاد لأللفـاظ التـي بين يديـه ُمنطل ًقا مـن معطيات
ألن ِّ
ال َّنـص واملوقـف ؛ َّ
الظلال ا ُملكتسـبة عبر القـرون
ـم أفضـل» (الدايـة 1996 ،م ،
قـد ال ُتعين على َف ْه ٍ

ص  ،)225 :وهـذا مـا فعلـه أصحـاب كتـب غريـب

احلديـث والشروح واألمـايل ،على نحـو مـا سـنجده
عنـد ال ُب ْسـتِ ّي .وبناء عىل اسـتقراء رشح ال ُب ْسـتِ ّي ،يمكن
تنـاول صـور التفسير بالسـياق على ال َّنحـو ال َّتايل:
ُ
السياق ال ُّلغوي:
 1ـ ِّ

غـوي هـو ذلك السـياق الـذي يعتمد يف
السـياق ال ُّل ّ
ِّ

23

عبد اهلل بن سعد احلقباين :املعىن املعجمي ووسائله يف التفسري الداليل :دراسة يف «غريب احلديث» للبسيت املعروف باإلمام اخلطايب

حتديـد املعنى على معطيات لغوية؛ ومن َث َّم االستشـهاد
بالقـرآن أو باحلديـث أو بالشـعر أو بما ُس ِ
ـمع أو ُنقـل

ومل يقتصر على هـذا ،بـل اسـتند إىل السـياق

ذهـب إىل هـذا ؛ أي أن ال
اللغـوي ،فقـال  :وال أرا ُه
ِّ
َ
يـرى تفسـير ُ
(اجل َّماع) هنـا بأ َّنه مـا اجتمـع يف الغصن

عـن آخريـن .وقد عبر (ال ُب ْسـتِ ّي) عن ذلـك بالترصيح

رجـح املعنى اآلخر،
مـن
ِ
ـو ِر؛ ومن َث َّم فإ َّنـه ُي ِّ
براعيـم ال َّن ْ

أو بالتلميـح املفهوم مـن الكالمْ ،
كأن يقـول :وهو هنا،

وعلـة ذلـك عنـده َّ
أن ُّ
الع َجـم ،و َمـن ال
الش
َ
ـعوب ُهـم َ
أص ُ
ـل َن َس ٍ
متفرقـون
ـب َفهـم ُش
ٌ
ُيعـرف لـه ْ
ـعوب :أي ِّ
باجل َّماع هـا هنـا ِ
مـن أصـلٍ شـ َّتى ،وإ َّنما ُأريـدَ ُ
ـرق
الف َ

وهـو يف غير ذلـك ،هنا...إلخ (عمـر1998 ،م  ،ص :

.)70-69

ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)« :وقـال أبو

ا ُملختلفـة مـن ال َّنـاس ،ولتدليل على ما يقوله استشـهد
األصمعيُ :ي ُ
ٌ
وأوباش
أوزاع مـن الناس
قـال هم
بقـول
ٌ
ُّ
املتفرقـون ،قـالُ :
وأوشـاب ،وهـم ُّ
واجل َّماع
ٌ
الضر ُ
وب ِّ

سـليامن يف حديـث ابـن عبـاس :يف قوله تعــــــــاىل:
ـعو ًبا َو َق َبائِ َ
﴿و َج َع ْلن ُ
ـل﴾ (احلجـرات)13 :
َ
ـم ُش ُ
َاك ْ
الشـعوبُ :
قـالُّ :
اجل َّماع ،والقبائل :األفخـاذ يتعارفون
ُ
هبا»...اجل ّما ُع :يكـون بمعنيين أحدمها ْ
أن ُيرا َد به َم ْنشـأ

ِمث ُلـه ،أي ِ
ـرق ا ُملختلفـة مـن ال َّنـاس ،وهـي التـي
الف َ

كل ٍ
ـاع ِّ
يشءُ :متمع أصله.
وج ُ
ال َّنسـب وأصـل املَولـدَّ ُ ،
و ُي ُ
ـو ِر هذا
قـالِ :لَـا اجتمـع يف الغصـن مـن
ِ
براعيـم ال َّن ْ
ـاع الثَّمـر :أي ُمتَمـع ِ
ذهـب إىل هذا؛
ج ُ
ُ َّ
أصله ،وال أرا ُه َ

حيـدث بينهـا ال َّتعـارف.

ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو
سـليامن يف حديـث ُعمـر« :أ َّنه ذكـر َ
امرأ القيـس ،فقال

ـر عن ٍ
َخ َس َ
ي ِّ
ـف هلـم َع ْ َ
أصح
معان ُعـو ٍر َّ
الشـع ِر ،وا ْف َت َق َ
فسره ابـن قتيبـة يف كتابـه ،فقـالَ :خ َس َ
ٍ
ـف من
بصر»َّ .
ٍ
َ
جـارة ،ف ُي ْسـت َْخ َر ُج منها
اخل ْسـف ،وهـو البئـر ُت َفر يف ِح

أص ُ
َّ
ألن ُّ
ـل
الش
َ
ـعوب ُهـم َ
الع َجـم ،و َمـن ال ُيعـرف لـه ْ
َن َس ٍ
متفرقـون مـن أصـلٍ شـ َّتى،
ـب َفهـم ُش
ٌ
ـعوب :أي ِّ
باجل َّمع ها هنـا ِ
ريـد ُ
وإ َّنما ُأ َ
الف َـرق ا ُملختلفة مـن ال َّناس.

األصمعـيُ :ي ُ
ٌ
وأوباش
أوزاع من النـاس
قـال هـم
قـال
ٌ
ُّ
املتفرقـون ،قـالُ :
وأوشـاب ،وهـم ُّ
واجل َّماع
ٌ
الضر ُ
وب ِّ

ريَ :ف ُم
ٌ
مـاء ٌ
ـرَ :فت ََح ،وهو مـن ال َفقير ،والفق ُ
كثري ،وا ْف َت َق َ
ِ
ٍ
معان ُعـو ٍر ،يريـد َّ
أن امـرأ القيس
القنـاة .وقولـه :عـن
ٌ
فصاحـة .قـال أبو سـليامن:
مـن اليمـن ،وليسـت هلـم

ِمث ُله»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)459-458 :
ـص ُيالحظ َّ
فس كلمة
ففـي هذا ال َّن ِّ
أن (ال ُب ْس ِـت ّي) قد َّ

وجـه لـه ،وال موضـع السـتعامله فيمـن ال
هـذا ال ْ
َ
مـوض املعاين
بالعـو ِر هـا هنا ُغ
فصاحـة لـه ،وإنما أرا َد ُ
ِ
كي ٌة
ود َّقتهـا ،من قولكَ :ع َّ
كي َـة إذا َدف ْنتَهـا ،و ِر َّ
الر َّ
ـو ْر ُت َّ

ٍ
ُّ
بضرب من رضوب التفسير بالرتمجـة ُث َّم
(الشـعوب)
ُ
أشـار إىل َّ
تفسير(اجل َّمع) يكـون بمعنيين ،أحدمهـا
أن
ْ
أن ُيـرا َد بـه َم ْنشـأ ال َّنسـب وأصـل املَولـد ،واآلخـر أ َّنه

راء .قال الشـاعر:
عـو ُ
ْ

ـو ِر هـذا
ُيقـالِ :لَـا اجتمـع يف الغصـن مـن
ِ
براعيـم ال َّن ْ
ـاع الثَّمـر :أي ُمتَمـع ِ
أصله.
ج ُ
ُ َّ

ـــور إحـــدى العينـــي
و َم ْن َهـــلٍ ْ
أع َ
ُ
َ
ـــن
ـــم األذ َن ْ
َبصـــرة األخـــرى أ َص ُّ
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ـع باملاء بصري ًة ،وجعـل ا ُمل ْندَ ِف َن َة
جعـل العنيَ التي َت ْن ُب ُ

اخلفية،
عـوراء ،فاملعـاين ُ
الع ُ
ـور عىل هـذا هـي الباطنـة َّ
عمـى :أي ِ
غير ِ
غام ٌ
واضح»
كقولـك :هـذا ٌ
ـض ُ
كالم ُم ّ

(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)82-81 :
نصـه هـذا قـد أشـار إىل َّ
أن ابـن قتيبـة
فال ُب ْسـتِ ّي يف ِّ

34-3

لصيغـة الكلمـة ،فيشير على سـبيل املثـال إىل ّ
أن كلمة
(اجلـاد) ها هنا بمعنـى املجدود ،فاعـل بمعنى مفعول،
َّ
وغير ذلـك ِمَّـا ُيتو َّقع مـن املعجم(البسـتي1982 ،م ،

ج ،1:ص .)151 :

ٍ
معـان ُعـو ٍر)
فسر املعنـى املعجمـي لقولـه (عـن
قـد َّ
ٌ
َّ
فصاحـة،
بـأن امـرأ القيـس مـن اليمـن ،وليسـت هلـم

السـياق االجتامعي هو مـا اصطلح عليـه املحدثون
ِّ

موضـع السـتعامله فيمـن ال فصاحـة لـه ،فاسـتند إىل

االسـتغناء عنـه يف تفسير اللغـة .ولقـد اهتـم أسـتاذنا

سـتي َّ
وجـه لـه ،وال
وهـو مـا َّ
بـأن هـذا ال ْ
رد عليـه ال ُب ُّ
(العـور) بقولـه« :وإنما أرا َد
فسرا ُ
السـياق اللغـوي ُم ِّ ً
مـوض املعـاين ِ
َ
ود َّقتهـا ،مـن قولك:
بالعـو ِر هـا هنـا ُغ
ُ

راء ،وهو ما جاء
عـو ُ
َع َّ
كي ٌة ْ
كي َـة إذا َدف ْنتَهـا ،و ِر َّ
الر َّ
ـو ْر ُت َّ
بـه الشـعر العـريب ،على نحو ما أشـار ،مـن ُم ْنطلـق َّ
أن
«احلالـة ا ُملعجميـة لأللفـاظ مت ِّثـل الصـورة األساسـية
ملحيطهـا الـدَّ ال ّيل » (الدايـة1996 ،م  ،ص ، )41 :
فأشـار إىل َّأنـا بمعنـى ُغمـوض املعـاين ِ
ودقتهـا.
وقبـل ْ
أن أنتقـل إىل التمثيل بتفسير املعنى املعجمي

عـن طريـق السـياق االجتامعي أشير إىل أن ال ُبسـتي يف

تفسير املعنـى املعجمـي عـن طريـق السـياق اللغـوي

 2ـ السياق االجتامعي:

تم ٌـم للمعنى ،ال يمكن
بسـياق احلال أو املقـام ،فهو « ُم ِّ

فيرث هبـذه ال َّناحيـة ،واسـتعمل العبـارة اإلنجليزيـة

 Context of situationالتـي نرتمجهـا «سـياق احلـال»
كاصطلاح فن ٍِّّـي لدراسـة الـكالم يف املحيـط الـذي
ٍ
يقـع فيـه .ويف لسـان العـرب على وجـه اخلصـوص

كثير مـن احلديـث عـن املعنـى االجتامعـي للكلمـة،
ٌ
ً
وذلـك ْ
تفصيلا يف املحيـط الـذي ُتقـال فيه
بـأن يـورد
الكلمـة » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  .)121 :وقـد

يضم
أوضـح الدكتـور متام حسـان فكرة املقـام بأ َّنـهُّ « :
السـامعني والظـروف والعالقات
ا ُملتك ِّلـم والسـامع أو َّ
االجتامعيـة واألحـداث الـواردة  Relevantيف املـايض
واحلارضُ ،ث َّـم الرتاث والفلكلـور والعـادات وال َّتقاليد

كان يضـع يف اعتبـاره عالقـة هـذا التفسير باملعنـى
كثيرا ما كان يشير
الـداليل؛ ولذلـك ُلوحـظ عليـه أنه ً

واملعتقـدات واخلزعبلات ،ولـوال هـذا املقـام ومـا

نصـه على َّ
أن املعنـى هاهنـا هـو كـذا أو أن املعنـى يف
ِّ

موضوعـا للفهـم العتبر ال َّنـاس التامئـم
يكـون املقـال
ً

إىل املشترك اللفظـي والترادف واألضـداد ،بجانـب

صحـح املقصـود باملعنى
احلديـث هو كـذا ،وأ َّنـه كان ُي ِّ
املعجمـي مـن خلال معطيـات السـياق ُم ً
هتما بضبـط
الكلمـة وإعجامهـا ،وقـد يلجـأ إىل التحديـد الصريف

يقدمـه العنصر االجتامعـي مـن قرائـن حاليـة حين

والسـحر ...رض ًبـا مـن رضوب اهلـراء
واألحجبـة
ِّ
تقبـلٍ
وتسـامح على
ٍ
أو ملـا أعطـوه مـا يعطونـه مـن ُّ
ّ
األقل»(حسـان1973 ،م  ،ص.)352 :
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1982م  ،ج ،1:ص.)370-368 :

هـذا ،وبجانـب مـا سـبق مـن حديـث عـن املعنـى

فاملالحـظ من خلال هـذا النـص أن (ال ُب ْسـتِ ّي) قد
جلـأ إىل السـياق االجتامعي يف تفسيره املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي

االجتامعـي للكلمـة ،بإمكانيـة إيراد تفصيـلٍ يف املحيط

الـذي ُتقـال فيـه الكلمة ،فإ َّنـه يمكـن ً
أيضـا « ْ
أن نتبني

لقوله-صلى اهلل عليـه وسـلم(:ال َعقـر) بأ َّنـه ال عقـر
لإلبـل على نحـو مـا كان ُي ُ
فعـل يف اجلاهليـة ،مـن َع ْقر

بعـض مظاهر وعـي ُّ ّ
الشاح بقيمـة املقـام ،وتأثري ذلك
على توجيـه دالالت األلفـاظ يف األمريـن اآلتيني:
األمر األولِ :ذ ْكرهم ملناسـبات الكثير من القصائد

دالالت األلفـاظ » (جبل1997 ،م  ،ص .)75-74 :
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي):وقال أبـو

الر ُ
جـل
اإلبـل على قبـور املوتـى ،كانـوا إذا مـات َّ
ُ
اجلـواد عقـروا عنـد َقبره ،وكانـوا يقولـون:
الرشيـف
ُ
إن صاحـب القبر كان َي ْع ِق ُرهـا لألضيـاف َيق ِرهيـم أيام
حياتـه ،في ُ
كافـأ عليـه ِ
بمثْـلِ صنيعـه .و ُيقال :إنما كانوا
ُ
السـباع والطير عنـد قبره ف ُيدْ عى
يعقروهنـا لتَطعمهـا ِّ
حيـا وم ِّي ًتا...الـخ ،وهـو مـا ِّ
يؤكـد على أمهيـة
ُم ْط ِع ًما ًّ

ـر يف اإلسلام»...قوله :ال إسـعاد :مـن
إسـعا َد وال َع ْق َ

واعتبارهـم للعـادات يف توجيـه دالالت األلفـاظ.

تعرضوا لرشْ حها.
التـي َّ

تعرضهـم للعـادات والتقاليـد التـي
األمـر الثـاينُّ :

تضمنتهـا بعـض األبيـات ،واعتبارهـم هلـا يف توجيـه

السـياق االجتامعي يف تفسير املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي لأللفاظ

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قال« :ال
إسـعاد النسـاء يف املناحـات؛ وهـو ْ
أن تقـوم املـرأة يف

ومـن االعتماد عىل املناسـبة-باعتبارها من التفسير

بالسـياق االجتامعي-مـا جـاء يف قـول البسـتي :وقـال

املأتـم ،فتقـوم معها أخـرى ،فيقـال :قد أسـعدهتا وهي

ـر ،فهـو مـا كان عليـه أهـل
ُم ْسـعدة ...وقولـه :ال َع ْق َ

أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه«:-أنـه
كان يف ِ
بعـض أسـفاره ،فاعت ََشـى يف أول الليل ،فانقطع

اجلاهليـة مـن َع ْقـر اإلبـل عىل قبـور املوتـى ،كانـوا إذا
الر ُ
ُ
اجلـواد عقروا عند َقبره ،وكانوا
الرشيف
جل
ُ
مـات َّ
يقولـون :إن صاحـب القبر كان َي ْع ِق ُرهـا لألضيـاف
َيق ِرهيـم أيـام حياته ،في ُ
كافـأ عليه ِ
بمثْلِ صنيعـه .و ُيقال:
ُ
السـباع والطير عند قربه
إنما كانـوا يعقروهنـا لتَطعمها ِّ
حيـا وم ِّي ًتا .و ُيقال :بـل كان من مذهبهم
ف ُيدْ عـى ُم ْط ِع ًم ًّ

عنـه أصحابه»...قوله :اعتشـى ،يريد أ َّنه سـار يف وقت

العشـاء .قال الشـاعر:
َ

ـوا هبــا
ُ
وجــو ٌه لــو أنَّ املثعتفــن ْاعتَشـ ْ

ـل َينجـ ِ
ـن الدُّ َجــى حتــى ُيــرى الليـ ُ
ـي
َص َد ْعـ َ
ومثلـه اغتـدى ،إذا سـار ُغـدو ًة ،وابتكـر :إذا سـار

ـحر ًة .قـال زهري...وفرسه
ُبكر ًة،
َ
واسـتحر :إذا سـار ُس ْ
بعضهم فقال :يريد أنه نزل ليتعشـى أو ل ُيصيل ِ
العشـاء،

صيـب من ذلـك الطعـام ،وذلك من
أن َصـدَ ى امل ِّيـت ُي
ُ

ُت َّرهـات اجلاهلية...وكان مـن مذاهبهـم ْ
عمدوا إىل
أن َي َ
راحلـة امليـت ف َيعقلوهـا على قبره ،ال ُ
يسـقوهنا حتـى
ً
سـموهنا ال َب ِليـة » (ال ُبسـتي،
َ ْت ِلـك
عطشـا ،وكانـوا ُي ُّ

ٌ
غلـط؛ َّ
الصدائـي قـال:
وهـذا
ألن يف اخلبر أن زيـا ًدا ُّ
اعتشـى رسـول اهلل يف َّأول الليل ،فانقطـع عنه أصحابه
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وقـت األذان أمرين َّ
فأذن ُْـت ،فلام نزل
و َل ِز ْم ُتـه ،فلما كان
ُ
للصلاة ِ
حلقـه أصحابه ،فأراد بلال أن يقيـم ،فقال له:

َّ
«إن أخـا ُصدَ اء هـو أ ّذن ،ومن َّأذن فهو يقيم»(ال ُبسـتي،
1982م  ،ج ،1:ص.)401-400 :

وهـو مـا يتبين مـن خاللـه َّ
(البسـتي) قـد فسر
أن
َّ

املعنـى املعجمي لكلمة (اعتشـى) بضرب من رضوب
التفسير بالرتمجـة حيـث التفسير بأكثـر مـن كلمـة

شيرا إىل أ َّنـه يريـد هبـا يف احلديـث أ َّنـه سـار يف وقت
ُم ً

العشـاء ،أي دخـل يف هـذا الوقـت ،ومثله اغتـدى ،إذا
سـار ُغدو ًة ،وابتكر :إذا سـار ُبكر ًة ،واسـتحر :إذا سـار
ـحر ًة ،على نحـو مـا ورد فيما ذكره مـن شـع ٍر لزهري
ُس ْ

وغريه.
وملَّـا كان هـذا اللفـظ قـد ُف ِّس خطـأ من ِق َبـل بعض
مـن فسروه بأن معنـاه نزل ليتعشـى أو ل ُيصيل ِ
العشـاء،
فقـد أشـار البسـتي إىل أن هـذا التفسير ٌ
غلط ،وسـبب

ذلـك أنّـه اسـتند إىل السـياق االجتامعـي يف التفسير
حيـث املناسـبة ،فأشـار إىل أنه قـد ورد يف اخلبر من أن

الصدائـي قال :اعتشـى رسـول اهلل يف َّأول الليل،
زيـا ًدا ُّ
وقـت األذان
فانقطـع عنـه أصحابـه و َل ِز ْم ُتـه ،فلما كان
ُ

أمـرين فأذنـت ،فلام نـزل للصلاة ِ
حلقه أصحابـه ،فأراد
بلال أن يقيم ،فقـال له«:إن أخـا ُصدَ اء هـو أ ّذن ،ومن
َّأذن فهـو يقيـم» ،وهـو مـا يدلـل على َّ
أن املقصـود أ َّنـه

سـار يف وقـت العشـاء ،أي دخـل يف هـذا الوقت.
السببي:
ِّ 3
-السياق َّ

السـببي « مـا َيـ ِر ُد يف املعجـم مـن
ُيقصـد ِّ
بالسـياق َّ
تعليـلٍ السـتعامل الصيغـة ال ُّلغو ّيـة على ما هـي عليه»

34-3

(أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)122 :وهـو مـا درج

عليـه ُّ َّ
اح واملفسرون ،ومـن ذلك مـا ورد يف قول
الشر ُ
(ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى
نفسـه من شـعيب،
آجر موسـى َ
اهلل عليه-أنـه قال« :ملَّا َ
قـال لـه ُشـعيب لك منهـا ،يعنـي مـن نِتـاج َغن َِمـه ،ما
قالب
ـون ،قـال :فجـاءت بـه ك َّلـه َ
جـاءت بـه قالِ َ
ـب َل ْ

ٍ
ٍ
ـز ٌ
وز ،وال
لـون غير
واحـدة أو اثنتين ليـس فيهـا َع ُ
ـوب ،وال َث ُع ٌ
ـوش ،وال َك ُم ٌ
َف ُش ٌ
ـول»...
ـوش ،وال َض ُب ٌ
حدثنـاه أمحـد بـن إبراهيم...عـن ُع َي ْينَة بن ِح ْصـنَّ :
أن
رسـول اهلل-صلى اهلل عليه وسـلم ـ قال« :آجر موسـى
وع َّف ِ
نفسـه بِ ِشـبع َب ْطنِـهِ ،
ـعي ُب...
ـة َف ْر ِجـه ،فقـال له ُش ْ
قولـه :بِ ِش ْـبع َب ْطنِـه :أي بما ُيشـبعه مـن الطعـام ،وهـو

الش ْـب ُع سـاكنة البـاء إذا أردت االسـمِّ ،
ِّ
والشـ َبع ب َف ْتحها
الشـاءِ :
البك ُ
والعـز ُ
وز مـن َّ
إذا أردت املَ َ
يئـة التي
صـدر،
ُ
ُت َهـد ح َّتـى ينـزل هلـا َل َبـن ،و ُي ُ
قـالَّ :
إن اشـتقاقها مـن
تعز َز ِ
ت الشـاة.
الصلبـةُ .يقـالَّ :
َ
العـزَ ا ِز ،وهـو األرض َّ
ٍ
برسعة إذا هـي ُح ِل َبت،
والفشـوش :التـي َي ْن َف ُّش لبنهـا

وذلـك لِ ِس ِ
ـعة اإلحليـل ،و َلبنُهـا مـع ذلـك قليـل...
قـال أبـو ٍ
ُ
زيـد :وال َف ُتـوح مثـل ال َف ُش ِ
...والكموش
ـوش
الضرع ،وهـي َ
الك ْم َش ُ
الصغيرة ِّ
ـة ً
ـميت
أيضـاُ ،
وس ِّ

الض ِّي ُ
كم ً
ها...والضبـوبَّ :
َّ
وشـا النكماش َ ْ
قـة
ض ِع
ُ
َث ْق ِ
ـب عـن
ـب اإلحليـل،
وسـميت ضبو ًبـا؛ ألهنـا ُت َض ُّ
ِّ

احللب( »...ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص .)82-81 :

ـص ي َّتضـح لنـا َّ
أن (ال ُبسـتي)
فمـن خلال هـذا ال َّن ِّ
بين املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي لقولـه :بِ ِش ْـبع َب ْطنِه َّ
بـأن معناه
قـد ّ
بما ُيشـبعه مـن الطعامُ ،ث َّم أشـار جلـأ إىل بيـان التحديد
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ِ
ُ
مكـن أن ُنعدَّ ها
اللغة و ُي
ريهـا من مصاد ِر
والر
ُ
سـائل وغ ُ
ّ
ـس فيهـا ال ُّل َغ ُ
ـة؛
أصنافـ ًا خمصوصـ ًة مـن املعاجـم ُتلت ََم ُ
ألنـا مل ِ
الك ِ
ض َ
ٍ
تكتـف َبع ْـر ِ
لمات وفـقَ
يت
ترتيـب صو ّ
ّ

سيرا عىل طريقـة املعاجم
الصريف وطريقـة النطـق ً
معا ً
يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي (حسـان1973 ،م  ،ص :

 ،)326-325فقـال :وهـو ِّ
الش ْـب ُع سـاكنة البـاء إذا
أردت االسـمِّ ،
والش َـبع ب َف ْتحهـا إذا أردت املَصـدَ رُ ،ث َّم

رص ّ
رضب مـن ُض ِ
ٍ
وب
أي
يف أو ترتيـب
هجائـي أو ّ
ّ
ذلـك إىل َح ِ
الت ِ
جـاو َزت َ
ّ
شـد املـا ّد ِة اللغو ّية
تيـب ،بـل
َ

شيرا إىل اشـتقاقها ،إىل ْ
أن وصل
فسر بقيـة الكلمات ُم ً
إىل (ال َفشـوش) فأشـار إىل أن معناهـا التي َي ْن َف ُّ
ـش لبنها
ٍ
ِ
يكتـف بذلك ،بـل جلأ إىل
برسعـة إذا هـي ُح ِل َبـت ،ومل

ـة التـي ُّ ِ
الفصيح ِ
ات َ
ِ
لالسـتدالل
ـذت فيما بعـدُ أساسـ ًا
َ
ِ
ومعت ََمـد ًا يف بنـاء
على ال َق
والص ّفيـة ُ
واعـد ال ّنحو ّيـة ّ
األدبي ِ
ناعي ِ
املَ ِ
ـة وال ّنقد ّية
لألقيسـة
ـة و َمصدر ًا
عاجـم ّ
َ
ّ
الص ّ

رضب مـن رضوب التفسير بالسـياق ،وهـو السـياق
السـببي ،فع َّلل السـتعامل الصيغة ال ُّلغو ّية (ال َفشـوش)

ِ
العـرب وأيامهـم وأنسـاهبم وأحوال
ومرجعـ ًا ألخبـا ِر
ِ
الشـعراء ُ
والف َصحـاء» (بـودرع2016 ،م).

أن علـة ذلـك ِس ِ
شيرا إىل ّ
ـعة
على مـا هـي عليـهُ ،م ً
اإلحليـل ،ورغـم ذلـك ف َلبنُهـا قليل.

املبحث اخلامس :التفسري بال َّنظري:

وكعـادة (البسـتي) يف استشـهاده بأقـوال العلماء،

مـن عـادة ُّ َّ
الشاح ومـن تصدوا إىل غريـب احلديث

السـكيت ،وثعلـب ،وأيب زيـد ،واملبرد،
نحـو ابـن ِّ

اللجـوء إىل هـذا الرضب من التفسير أو هذه الوسـيلة
فسرْ ،
كأن يقـول الشـارح:
ذاكريـن نظير ال َّلفـظ ا ُمل َّ

واألصمعـي ،والفـراء ،واألزهـري ،وابـن األنبـاري،

وابـن األعـرايب ،والكسـائي ،وغريهـم ،فقـد نقـل عن
أيب زيـد تعليلـه لتسـمية الكمـوش النكماش َ ْ
ض ِعها،

ونظيره كـذا ،أو بمنزلـة كـذا ،أو كـذا مثل كـذا ،وغري
رصح بمثـل هذه
عبرة ،وقـد ال ُي ِّ
ذلـك مـن األلفـاظ ا ُمل ِّ

والضبـوب ألهنـا ُت َض ُّب عـن احللب ،وهو ما أسـهم يف
ـي ،وانعكس عىل التفسير الداليل.
بيـان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

األلفـاظ ،اعتما ًدا على ِع ْلـم ا ُملخاطـب أو وضـوح
السـياق .وقـد أ َّلـف اللغويـون العـرب كت ًبـا يف هـذا

ويف ِّ
كل ما سـبق من رضوب تنـاول املعنى املعجمي

املوضـوع حتـت عنـوان (الفـروق) ،وهـذه املؤ ّلفـات
مؤسسـ ًة عىل مجـع أعضاء ِجسـم اإلنسـان ،وما
كانـت ّ
ٍ
َ
وصفـات ،مـع ِذ ْكر مـا يقابلها
وظائـف
يتصـل هبـا من

مـن خلال السـياق مـا يمكننـي مـن اإلشـارة إىل أنـه
ُ
يب يف
التأليـف
نحصر
«ال َي ْن َبغـي أن َي
َ
املعجمـي العـر ّ
ّ

عاجم
ناعـة
الص َ
ّ
املعجميـة املَعرو َفـة ،ومـا ُبن َيت عليـه املَ ُ
ّ
منهـج ِ
ِ
ِ
والكلمات وفقَ
نواة
ترتيـب املـوا ّد اللغو ّيـة
مـن
ِ

مـن احليـوان والطير ك ّلام أمكـن ذلك؛ ومـن هنا كانت

فـر َدة ،يف حتديـد املَ ِ
ِ
ولكـن
املعجميـة،
داخـل
ّ
الكلمـة ا ُمل َ
ّ
َ
تصـو َر فيما هـو
يب ُيمكـن أن ُي
التأليـف
املعجمـي العـر ّ
َّ
َّ
َ
والكتـب اللغو ّي ُ
ـة
فـات
أوسـع مـن
ذلـك ،يف املص ّن ُ
ُ
ُ

فكـرة التفسير بال َّنظير عنـد علماء العربية ،ومـن هذه
ـرب (ت 210 .هــ)
ـرق) ُلق ْط ُ
املؤ ّلفـات كتـاب (ال َف ْ
ـرق)
(جبـل1997 ،م  ،ص ، )62-57 :وكتـاب (ال َف ْ
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ـرق) البـن فـارس
لثابـت بـن أيب ثابـت ،وكتـاب (ال َف ْ
(ت 395 .هــ)  ،ومثـال ذلـك مـا ورد يف تعليق ثعلب

34-3

صاحبه»(ابـن أيب سـلمى1944 ،م  ،ص.)44 :

وهنـا يمكـن اإلشـارة إىل مـا يـراه بعـض الباحثين
مـن َّ
أن هـذا الضرب مـن التفسير يعيبـه « أ َّنـه يع ِّلـق

على قـول زهير( :مـن الطويل)
ِب ــا ِ
واآلر ُام َي ْم ِش ـ َ
الع ـ ُ
ـن ِخ ْل َفــ ًة
ـن
َ
َ
ـــن ُك ِّل َ ْم َثـــ ِم
وأ ْط َال ُؤهـــا َي ْن َه ْض َ
ـــن ِم ْ
ـضُ ،
ـم إذا َر َب َ
وم للطير
فقـالَ :
واجلــ ُث ُ
«وجــ َث َم َ ْي ُث ُ
للش ِ
ِ
ــوض َّ
ـاء».
الر ُب
مثل َّ

التفسيرية» (جبـل1997 ،م  ،ص ،)62 :وهـو مـا
ُيصطلـح عليه َّ
بالشرح املَعيب (عمـر1995 ،م  ،ص :

أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه
ِ
الصـداقَّ ،
إن الرجـل ل ُيعطـي املـرأة
قال«:تيـارسوا يف

وضوحـا
معنـى الكلمـة األوىل َّأو ًل ُث َّـم يزيـد الداللـة
ً
بِ ِذ ْكـر النظري.

(ابن أيب سلمى1944 ،م ،ص.)28:
ومثـال ذلـك عند (ال ُب ْسـتِ ّي) مـا ورد يف قوله«:وقال

ٌ
سـيكة»...قوله:
حتـى يبقـى ذلـك يف نفسـه عليهـا َح
تراضوا بما اسـت َْيرس منـه وال ُتغا ُلوا به.
تيـارسوا ،يريـد
ْ

فالن َح ِس ُ
ُ
ـك الصدر ع َّ
واحلسـيكة :العداوةُ .يقـالٌ :
يل،
ـرا لـك على ِح ْق ٍ
إذا كان ُم ِ
الكسـائي..:
ـد .وقـال
ضم ً
ُّ

فهمنـا ل َّل ِ
ـر بـه
فـظ على ا ُملن ََّظـر بـه ،وقـد يكـون ا ُملن ََّظ ُ
ٍ
التناظـر قيمتَـه
معـروف لـدى القـارئ ،فيفقـد
غير
ُ

ٍ
ملموس فيام سـبق لدى
غير
 .)144لكـن هـذا العيب ُ
البسـتي ،والسـبب يف هذا ِ
راجع إىل َّ
أن (ال ُبسـتي) يذكر

ومثـال ذلك ً
سـتي) :وقال
أيضا ما جـاء يف قول (ال ُب ِّ

باحا قـال :زوجني
أبـو سـليامن يف حديث عثمان«:أن َر ً
أهلي أمـ ًة هلـم ُروميـة ،فولـدت يل غال ًمـا أسـو َد ِمثيل،

والسخيمة »(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)82-81:
َّ

ومـي مـن أهلي فراطنها بلسـانه،
ـم َطبِ َ
ـن هلـا ُغ ٌ
ُث َّ
لام ُر ٌّ
فولـدت غال ًمـا كانه َو َز َغ ٌـة ،فقلت هلا :ما هـذا؟ قالت:
فر ِفعا إىل عثمان ،قال :فجلدهـا وج َلده،
هـذا ل ُي َ
وح َّنـةُ ،

(تيـارسوا) بالترايض وعـدم املغـاالة ،وأن املعنـى
ـم يلجـأ
املعجمـي لكلمـة (احلسـيكة) هـو العـداوةُ ،ث َّ

أن هذا يف ِّ
ـن َت َبان ًة و َت ْبنًـاَّ ،إل َّ
الشر ،والط َبن قد
ومثلـه َتبِ َ

والكتيفـة :الضغينـة ،ومثلـه َ
احلسـيفة ،واحلسـيكة،
ومـن خاللـه يتضـح تفسير (البسـتي) كلمـة

إىل تفسيرها بالنظير مـن خالل مـا نقله عن الكسـائي

حيـث اإلشـارة إىل َّ
أن (الكتيفـة) :الضغينـة ،ومثلـه
َ
والسـخيمة ،وهـو مـا قـال بـه
احلسـيفة ،واحلسـيكةَّ ،

من ُ
قبـل (ثعلب) عىل سـبيل املثـال ،حيـث قال«:ال َّت ْبل
ِ
ِ
ِّ
والضـب واحلسـيفة
والغمـر
واحلقـد
والضغـن
ُّ
واحلسـيكة والدِّ منـةِ :غ ٌّ
الرجل عىل
ـل يف الصدر ،جيـده ُ

َ
وكانـا ْمم ُل َ
»...طبن هلـا :أي َخ َّببها وأفسـدها عليه،
وك ْي
ـن ِ
وأصـل َّ
الف ُ
الط َب ِ
طنـة للشيء واهلجـوم على باطنه...

يكـون فيـه ويف غيره (ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ، 2:ص :
.)134

وهو مـا يتضح مـن خالله تفسير (ال ُبسـتي) املعنى
املعجمـي للفعل َ
(طبـن) بمعنى َخ َّببها وأفسـدها عليه،

الط َب ِـن ِ
وأن أصـل َّ
الف ُ
َّ
طنـة للشيء واهلجوم على باطنه،
شيرا إىل أن َ
(طبن)
ـم أردف هـذا بالتفسير بالنظير ُم ً
ُث َّ
29
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ـن) َت َبانـ ًة و َت ْبنًـا ،لكنـه إذا كان ثمـة ٌ
فـرق ،فإنه
مثـل ( َتبِ َ

سـببيا .وكان التفسير
اجتامعيا ْأم سـيا ًقا
سـيا ًقا
ًّ
ًّ

يكـون فيـه ويف غيره (ابـن منظـور1907 ،م ،طبـن ـ

الضرب قـد خال ممـا يمكـن أن يوجـه إىل هذا
التفسير مـن عيب ،والسـبب يف هـذا ِ
راجع إىل

الرغـم ممّـا يوجـه إليـه مـن
بال َّنظير ،على َّ
اعتراض ،لكـن تفسير ال ُبسـتي املعجمي هبذا

كان يشير إىل هـذا الفـرق ،عىل نحـو ما نحـن بصدده،
الشرَّ ،أمـا َ
بـن) يف ِّ
حيـث أشـار إىل َّ
(طبِـن) فقـد
أن ( َت َ
تبن).

َّ
أن (ال ُبسـتي) يذكـر معنـى الكلمـة األوىل َّأو ًل
وضوحـا بِ ِذ ْكـر النظري.
ـم يزيـد الداللـة
ً
ُث َّ

خامتة:

َّ
املعجمـي ووسـائله يف
إن البحـث يف « املعنـى
ُّ
دراسـة يف ِ
ِ
ٌ
ِ
احلديث لل ُبسـتي»
غريـب
التفسير الـدَّ ال ِّيل،

سـتي) تلك الوسـائل يف
 نتيجـة السـتخدام (ال ُب ّتفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يف غريـب احلديـث،

املعنـى املعجمـي عنـد (ال ُبسـتي) بوسـائل تفسيره
املختلفـة وأثرها يف التفسير الداليل ،من خلال َ ْ
شحه

سـتي)
مـا يمكـن أن يتوقعه املرء يف تفسير (ال ُب ّ

فقـد ترتـب على ذلـك أنـه تنـاول يف تفسيره

عـرف على
املعـروف باإلمـام اخلطـايب ،كان هدفـه ال َّت ُّ

لتلـك األلفـاظ ،على اعتبـار َّأنـا يف ُمملهـا
ً
يمكـن ْ
ـم اتَّضح من
تكـون
أن ِّ
معجما ؛ ومـن َث َّ

غريـب احلديـث على مـدار الكتـاب بأجزائـه الثالثة،

خلال املباحـث اخلمسـة أ َّنـه بجانـب ا ِّتباعـه
هيتـم
ِلَـا سـبق مـن وسـائل يف ال َّتفسير ،كان
ُّ

سـتي) فيما يتصـل هبـذه
ومـا يتوقعـه القـارئ مـن (ال ُب ِّ
تكون يف جمملهـا ُم ً
األلفـاظ التي يمكـن ْ
عجم؛ فجاء
أن ِّ

بطريقـة ال ُّنطـق ،مـن حيـث َو ْصـف حـركات

يف مباحثـة اخلمسـة ،تلـك املباحـث التي يمكـن إمجال

الكلمـة ومدِّ هـا وإعجـام احلـروف أو إمهاهلـا،
ٍ
كلمـة ُأخـرى ،واالهتامم
وقيـاس الكلمـة على

مـا هبـا مـن نتائـج فيما ييل:

سـتي) يف تناولـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
 لقـد اتّبع (ال ُب ّغوي من وسـائل يف تفسير
مـا ي ّتبعـه ا ُملعجم ال ُّل ّ
ـم كان التفسير باملغايـرة،
األلفـاظ؛ ومـن َث َّ

هبجـاء الكلامت وحتديـد مبناها الرص ّ
سـواء
يف،
ٌ
ً
حتديـدا حالـة كـون الكلمة ُمفـرد ًة ْأم كان
أكان

املختلفـة أم مغايـر ًة باملجـاز .وكان ال َّتفسير
ٍ
ٍ
َّ
واحـدة
بكلمـة
تفسيرا
سـواء أكان
بالتمجـة،
ٌ
ً
ٍ
ٍ
كلمـة أم َّ
كلمـة مـن
بالتمجـة إىل
ْأم بأكثـر مـن

للكلمـة أحيانـا ،واشـتقاقها ،ورشح املعـاين
املختلفـة ا ُمل ِّ
تعـددة للكلمة الواحدةُ ،مستشـهدً ا

سـواء أكانت مغايـر ًة تامة ْأم ناقصـ ًة ،برضوهبام
ٌ

حتديدً ا باسـتخدام ال َّتضام .كام َّ
سـتي) يف
أن (ال ُب ّ
تفسيره األلفـاظ قـد رشح األشـكال ا ُملختلفـة

ُل ٍ
غـة أخرى .وكان التفسير بالتـوارد والتالزم،
سـواء أكان سـيا ًقا لغو ًّيا أم
بالسياق،
ٌ
وال َّتفسير ِّ

ٍ
كثير مـن املواضـعـ بالقـرآن
على املعنـى ـ يف
الكريـم واحلديـث الرشيـف والشـعر العـريب
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واألمثـالُ ،م ِّـد ًدا ضامئـم الكلمـة يف ضـوء
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التعـرف على النص.

ُ
املعجمي
التأليف
نحصر
 تبني أنـه ال َي ْن َبغي أن َيَ
ّ
املعجميـة املَعرو َفـة ،ومـا
ناعـة
الص َ
يب يف ّ
العـر ّ
ّ
ُبن َيـت عليـه املَ
ِ
ترتيـب املـوا ّد اللغو ّية
عاجـم من
ُ

التـوارد والتلازم ،كما أنـه استشـهد بأقـوال

العلماء السـابقني واملعارصيـن ،نحـو املبرد،
والكسـائي ،والفـراء ،وثعلـب ،وأيب زيـد،

ِ
ِ
ِ
والكلمات وفـقَ
فـر َدة،
نـواة
منهـج
ِ
الكلمـة ا ُمل َ
يف حتديـد املَ ِ
َ
التأليـف
ولكـن
املعجميـة،
داخـل
ّ
ّ

واألصمعـي ،وابـن األنباري ،وابـن األعرايب،
الس ِّ
ـكيت،
والزجـاج ،واألزهـري ،وابـن ِّ

تصـو َر فيما هـو
املعجمـي العـر ّ
يب ُيمكـن أن ُي َّ
َّ
أوسـع من َ
ذلك ،يف املص ّنفات والكتب اللغو ّية
ُ

وغريهـم.

سـتي) مـا سـبق مـن
 نتيجـة السـتخدام (ال ُب ّوسـائل يف تفسيره املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يف غريب

ِ
اللغـة؛ وهو ما
والرسـائل وغريهـا من مصـاد ِر
ّ

بين هـذا التفسير أو هـذا املعنـى املعجمـي
ـم تبين لديـه أن
والتفسير الـداليل؛ ومـن َث َّ

الصناعة
احلديـث يمكـن أن يكون مـن روافـد ِّ
ٍ
جمموعـة مـن
ا ُمل ْع َج ِم ّيـة؛ بسـبب أنـه يتضمـن

يرتتب عليـه القول َّ
سـتي) غريب
بأن رشح (ال ُب ّ

احلديـث ،فقـد ترتـب على ذلك وجـود عالقة

أن ُت ِّ
ألفـاظ ال ُّلغـة ،التـي يمكـن ْ
شـكل يف
ُمملهـا ُم ً
عجمُ ،يسـهم يف الثراء ال ُّلغـوي للغتنا

املعنـى املعجمـي كان بمثابـة مدخـل للتفسير

الـداليل ،حيـث بيـان العمـوم واخلصـوص،
توسـيعا أو تضيي ًقـا
ومظاهـر التغير الـداليل
ً
ً
انتقـال للمعنـى ،واالشـتقاق ،والعالقـات
أو

عجم
العربيـة؛ ومـن َث َّم مـا ُيتوقع إنجازه مـن ُم ٍ
وحد.
يب ُم ّ
عـر ّ

الدالليـة.

ـي
سـتي) يف تناولـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
 حـاول (ال ُب ّْ
أن يسـتثمر ُمعطيـات النِّظام الصـويت والرصيف
والنحـوي يف التفسير ،فـكان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
املدخـل األول يف حتليل ألفـاظ غريب احلديث
وفهمهـا ،وهـو مـا ِّ
يؤكـد َّ
أن املعنـى الـداليل
ُيسـهم يف تكوينـه عـدد مـن املعـاين املختلفـة
يف تركيـب اجلملـة (املعنـى الصر ّ
يف واملعنـى

ـي) ،كما ِّ
يؤكـد ً
أيضا
النحـوي واملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
على َّ
أساسـا مهمة يف
أن املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يم ِّثل
ً
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 دراسة لغويّة:حدث التوقّع في اللغة العربيّة
)*(محمد حسن بخيت قواقزة
جامعة الحدود الشمالية

)هـ1438/08/25  وقبل للنشر يف، هـ1438/05/05 (قدم للنشر يف
ّ  يـرى الباحـث:ملخـص البحـث
تتبع كثري ًا من الدراسـات
أن دالالت الصيـغ والرتاكيـب يف
ّ العربية عىل حـدث التو ّقـع مل حتظ بالعنايـة الالزمـة؛ إذ
ّ
ّ
ّ  ووجـد،القديمـة واحلديثـة
مظـان الكتب
متفرقة يف
َ أن موضـوع التو ّقـع بحاجـة إىل دراسـة ُم
ّ  فبالرغم من إشـارات القدمـاء التـي وردت.فر َدة دقيقـة
ّ
ّ  وقـد وجـد الباحـث. إال ّأنـا حتتـاج إىل اجلمـع والتبويـب،القديمـة
.العربية تـدل عىل حـدث التو ّقع
أن كثري ًا من الصيـغ والرتاكيـب يف
ّ
ّ
 حيث تتضمن. وذلك باسـتقراء الشـواهد واالسـتعامالت فيهـا،العربيـة عن حـدث التوقع
تعبر هبـا اللغة
ّ هتـدف الدراسـة إىل بيـان الطرائـق التـي
ّ
ٍ  فتسـتطيع التعبير عنه بكث،متنوعـة يف جمـال التعبير عن حـدث التو ّقع
.ري مـن الصيـغ والرتاكيب
ّ العربيـة إمكانـات
ّ
ّ العربية يف التعبري عن
ّ
ّ
ّ
 ومن ذلك،كل قسـم
طرائق
نـت
وبي
.املايض
يف
ع
ق
والتو
،احلـارض
يف
ع
ق
التو
:مهـا
،قسـمني
إىل
»ع
ق
التو
«حـدث
الدراسـة
ـمت
قس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
.و(لعل) و(عسـى) عىل التو ّقع
)داللـة (قد) و(ملـا
 وبيان داللتهـا عىل حدث،العربية الفصيحـة التي وردت فيهـا الصيغ والرتاكيـب
لتتبـع النصـوص
اسـتخدمت الدراسـة املنهـج
ّ
ّ الوصفـي؛ وذلـك
ّ
 فلم تدرس أنماط األحداث األخـرى كاحلدث، وحرصت الدراسـة جماهلا عىل حـدث التو ّقـع. فتكـون هـذه النصوص أد ّلة وشـواهد عليهـا،التو ّقـع
َّ
.واملؤكد إال يف املواضع التي استدعت احلاجة إىل ذكرها
واملتكرر
والتام
املستمر
ّ
ّ
ّ
. الزمن،  احلدث،  التو ّقع:مفتاحية
كلامت
ّ
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مقدمة:

دراســة ســمرية حيدا(حيــدا ،)2015،فبالرغــم مــن

حتمــل الصيــغ والرتاكيــب يف اللغــة العرب ّيــة

دراســتها املتخصصــة يف موضــوع التوقــع (التوقــع

والتأكيــد ،وحتتــاج هــذه الــدالالت إىل اســتقصاء

مــن جانبــن :أوهلــا حــر ظاهــرة التوقــع عنــد ابــن
هشــام ،وثانيهــا عــدم بيــان داللــة ( ّملــا) اجلازمــة

معنــاه وأدواتــه عنــد ابــن هشــام) إال ّأنــا قــارصة

دالالت عديــدة مــن حيــث الزمــن واحلــدث والنفــي
ونفــرق
نتعــرف إىل املعــاين الدقيقــة،
دقيــق؛ حتّــى
ّ
ّ

عــى التوقــع ،مــع ّ
أن ابــن هشــام بـ ّـن داللتهــا عــى

بــن اســتخدامات الصيــغ والرتاكيــب.

يــرى الباحــث ّ
أن حــدث التو ّقــع يف العرب ّيــة مل حيظ

التوقــع .ومــن بــاب التمثيــل أيضــا فـ ّـرق الدارســون،
مــن بينهــم (احلمــداين2008 ،م) ،بــن داللتــيَ :
(لْ)

بالعنايــة الالزمــة ،إذ تت ّبــع الباحــث آراء الدارســن

(لْ) ال تـ ّ
ـأن َ
ـدل عــى التو ّقــعّ ،
و( ّملــا) اجلازمتــن ،بـ ّ
وأن
(لْ) تـ ّ
( ّملــا) تـ ّ
أن َ
ـدل عــى التو ّقــع ،وغــاب عنهــم ّ
ـدل

قديـ ًا وحديثـ ًا يف التو ّقــع ،ووجــد ّ
أن موضــوع التو ّقــع
بحاجــة إىل دراســة دقيقــة .ولذلــك؛ يرجــع الباحــث

عــى التو ّقــع إذا تبعهــا ظــرف الزمــان (بعــد) ،أي
الرتكيــب َ
(ل ْ يفعـ ْـل بعــدُ ) ،وهــذا الرتكيــب مســتخدم

أســباب هــذه الدراســة إىل ســببني رئيســن:

ّأوهلــا إشــارة علــاء العرب ّيــة القدمــاء إىل حــدث

ّ
مظــان الكتــب
متفرقــة يف
التو ّقــع ،ولكنهــا وردت ّ
ٍ
ٍ
واحــد ،فقــد الحظــت
بــاب
القديمــة ،ومل تــرد يف

يف النصــوص الفصيحــة .وعــى ذلــك؛ فــا يمكــن
حــر طرائــق العرب ّيــة يف التعبــر عــن حــدث التو ّقــع
ُ
يف تراكيــب حمــدّ دة مثــل (قــد َ
يفعــل)
فعــل) و(قــد

الدراســة تركيــز نحــاة العرب ّيــة القدمــاء -عنــد
حديثهــم عــن التو ّقــع -عــى داللــة (قــد) و( ّملــا)

متنوعــة
ـم العرب ّيــة إمكانــات ّ
و( ّملــا يفعـ ْـل) ،حيــث تضـ ّ

عــن التو ّقــع بشــكل أكثــر مــن النحــاة ،فباإلضافــة إىل
حديثهــم عــن داللــة (قــد) و( ّملــا) و(لعـ ّـل) ،حتدّ ثــوا

هتــدف هــذه الدراســة إىل تت ّبــع الصيــغ والرتاكيــب
الدا ّلــة عــى التو ّقــع؛ وذلــك باســتقراء شــواهد اللغــة

ـرون يف احلديــث
توســع املفـ ّ
وأحيان ـ ًا (لعـ ّـل) ،بينــا ّ

للتعبــر عــن حــدث التو ّقــع.

ـم العرب ّيــة إمكانــات
العرب ّيــة واســتعامالهتا .حيــث تضـ ّ

عــن داللــة الرجــاء واإلشــفاق واخلــوف وأفعــال

ومتنوعــة يف جمــال التعبــر عــن حــدث التو ّقــع.
كثــرة
ّ

التو ّقــع والفعــل ظــ ّن وغريهــا عــى التو ّقــع.

الوصفــي؛ وذلــك
اســتخدمت الدراســة املنهــج
ّ
هبــدف اســتقراء هــذه الظاهــرة اللغو ّيــة (التو ّقــع) يف

وثانيهــا عــدم وجــود دراســة لغويــة حديثــة

ُأفــردت للحديــث عــن حــدث التو ّقــع ،إذ ورد
احلديــث عــن التو ّقــع يف الدراســات احلديثــة

ثــم تصنيــف
النصــوص العرب ّيــة الفصيحــة ،ومــن ّ
الصيــغ والرتاكيــب الدا ّلــة عــى حــدث التوقــع وفقــا

بشــكل موجــز ،وال س ـ ّيام عنــد احلديــث عــن داللــة
(قــد) ،وداللــة ( ّملا)النافيــة ،فمــن بــاب التمثيــل

للســياقات الــواردة فيهــا.
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جيــدر بنــا التنبــه إىل أنّــه ال يمكــن دراســة داللــة

واســتمرار وتكــرار ونشــاط اعتيــادي وتو ّقــع .فمجال

والتــام واالســتمرار والتكــرار بمعــزل عــن داللتهــا

اجلهــة هــو بيــان طريقــة عــرض احلــدث ،فقــد يكــون

الرتاكيــب والصيــغ عــى أنــاط احلــدث كالتو ّقــع

يبــن التضــا ّم بــن الزمــن ونمــط
الزمن ّيــة .وهــذا ّ
احلــدث .وقــد عنيــت كثــر مــن الدراســات اللغو ّيــة
احلديثــة هبــذا التضــا ّم ( ،)Comrie,1976وظهــر ذلــك

يف بيــان مفهــوم الزمــن اللغــوي ( )Tenseواجلهـــــة

) ،(Aspectوبيــان عالقتهــا والفــارق بينهــا.

الزمــن هــو بيــان وقــت حصــول احلــدث ،وجمــال
ـتمر ًا أو متكـ ّـرر ًا أو نشــاط ًا اعتيادي ًا
احلــدث تا ّمـ ًا أو مسـ ّ
أو متو ّقع ًا(قواقــزة2009،م) و(ثالــــــث2006،م)

و(محــداوي2016،م) .وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـم
ـإن اجلهــة هتتـ ّ
بطريقــة عــرض احلــدث يف جمــال زمنــي مــا ،فعندمــا
حممــد جيــري يف امللعــب اآلن) ،فقــد ّ
دل
تقــولّ (:

عرفــه لغويــون عديدون،
أ ّمــا الزمــن اللغـ ّ
ـوي فقــد ّ

الفعــل (جيــري) عــى الزمــن واجلهــة معـ ًا ،أ ّمــا الزمــن

نحويــة تنتمــي إىل األفعــال عــادة ،تشــر إىل الوقــت

الزمــان (اآلن) .وأ ّمــا اجلهــة فهــي اســتمرار احلــدث

منهــم بالرمــان ( ،)Balaramanفقــال :إنّــه «فصيلــة
أل ّيــة حادثــة ،مــع عالقتهــا مــع حلظــة احلــارض ،أو أ ّيــة

نقطــة إشــار ّية أخــرى» (.)Balaraman,2007,p.170
وإضافــة كلمــة (عــادة) إىل التعريــف الســابق مهمــة

فثمــة بعــض اللغــات ال تقتــر يف تعبريهــا
جــد ًا؛ ّ

عــن الزمــن بالفعــل ،بــل تتعــداه إىل بعــض األســاء،
فاللغــة العرب ّيــة قــد تســتخدم اســم املفعــول للداللــة

فهــو الزمــن احلــارض ،ودليــل ذلــك وجــود ظــرف

( ،)Progressiveفينظــر إىل حــدث (اجلــري) يف هــذا
املثــال بوصفــه حدث ـ ًا مســتمر ًا ،أي اســتمرار احلــدث

وعــدم توقفــه يف الزمــن احلــارض .وعليــه؛ فـ ّ
ـإن الفعــل
(جيــري) ّ
دل عــى الزمــن احلــارض وجهــة االســتمرار،
ويمكننــا إطــاق تســمية (احلــارض املســتمر) عــى

هــذه الداللــة ،وهــي تســمية ناشــئة مــن تضــا ّم الزمــن

ـوب) ،فقــد
ـص مكتـ ٌ
عــى الزمــن ،وذلــك نحــو( :النـ ُّ
ّ
دل اســم املفعــول (مكتــوب) عــى الزمــن املــايض.

جتــدر اإلشــارة إىل ّ
أن التمييــز بــن اجلهــة والزمــن

فقــرروا ّ
أن اللغــات اهلندوأوروب ّيــة تكتفــي بالفعــل
ّ

وعوملــت اجلهــة يف النحــو التقليــدي حتــت عنــوان

وتن ّبــه بعــض اللغويــن إىل هــذا التاميــز بــن اللغــات،

للداللــة عــى الزمــن ،بخــاف غريهــا مــن اللغــات
التــي تســتخدم بعــض األســاء للتعبــر عــن الزمــن

(.)Pei & Gaynor,1954

بأنــا
أ ّمــا اجلهــة ( )Aspectفيتم ّثــل مفهومهــا ّ

األســلوب الــذي يعــرض بــه احلــدث مــن متــام

احلــارض وجهــة االســتمرار.

ظهــر بشــكل واضــح يف الدراســات اللغو ّيــة احلديثــة،
الزمــن (.)Strazny, 2005

يمكــن القــول إذن؛ ّ
ثمــة مخســة أنــواع للجهــة،
إن ّ

وهــي :جهــة التــام ،وجهــة االســتمرار ،وجهــة

التكــرار ،وجهــة األحــداث االعتياد ّيــة ،وجهــة
ّ
لــكل نــو ٍع مــن هــذه
التو ّقــع .ويف مــا يــي بيــان
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متكـ ّـرر يف احلــارض ،ولكنّــه حــدث انتهــى يف اللحظــة

األنــواع:

النــوع األول :جهــة التــام )،(Perfect aspect

احلــارضة .فداللــة الفعــل عــى احلــارض هــي جمــال

ســواء أكان هــذا التــام يف املــايض أم احلــارض أم
املســتقبل« .فجهــة التــام تصــف احلــدث ا ُملن َْجــز»

وتضــا ّم الزمــن احلــارض وجهــة التــام يف هــذا املثــال،

ويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه تا ّمــ ًا،

الزمــن ،وداللتــه عــى متــام احلــدث هــي جمــال اجلهــة.
فأصبــح ُيطلــق عــى هــذه الداللــة (احلــارض التــام).
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع (يكــون)

(ثالــث2006،م ،ص ) 59 :يف زمــان معـ ّـن ،ويمكــن

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه ُســبق بحــرف االســتقبال
الســنّ .
ودل اســم املفعــول (مغلــق) عــى متــام حــدث

توضيــح ذلــك باألمثلــة اآلتيــة:
 قــال تعــاىل( :وجــاء رجـ ٌـل ِم ـن َأ ْقــى ا َمل ِدينَـ ِـة
َ
ْ
َ َ ُ
َ
َي ْســ َعى) [القصــص.]20:
ِ
ُــم
ــو َم َأك َْم ْل ُ
 قــال تعــاىل( :ال َي ُْــم دينَك ْ
ــت َلك ْ
ـم ِ
اإل ْسـ َ
ـا َم
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ِدينًــا) [املائــدة.]3:

اإلغــاق يف نقطــة زمن ّيــة معينــة ،وهــي الســاعة
العــارشة .فداللــة الفعــل عــى املســتقبل هــي جمــال

الزمــن ،وداللــة اســم املفعــول عــى متــام احلــدث هــي

جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املســتقبل وجهــة التــام

ِ
احلديقــة مغ َلقــ ًا يف الســاعة
بــاب
 ســيكونُ

يف هــذا املثــال ،فأصبــح ُيطلــق عــى هــذه الداللــة
(املســتقبل التــام).

العــارشة.
ّ
األول (جــاء) عــى
دل الفعــل املــايض يف املثــال ّ

النــوع الثــاين :جهــة االســتمرار (Progressive

الزمــن املــايض؛ ألنّــه وقــع يف ســياق رسد أحــداث
ســابقةّ .
ودل الفعــل (جــاء) أيض ـ ًا عــى متــام حــدث

) ،aspectو ُيقصــد هبــا ْ
أن ُينظــر إىل احلــدث بوصفــه

املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى متــام احلــدث

احلــارض أم املســتقبل .ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول

مســتمر ًا ،ســواء أكان هــذا االســتمرار يف املــايض أم
ّ

املغــادرة يف الزمــن املــايض .فداللــة الفعــل عــى

األمثلــة اآلتيــة:

هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض وجهــة

ِ
ــم َع َ
ــا كَانُــوا
 قــال تعــاىلَ :ــذ ٌ
يــم بِ َ
اب َأل ٌ
(و َل ُ ْ
ون )[البقــرة.]10 :
َيك ِْذ ُب َ
 -قال مسلم بن الوليد(ت208هـ)( :ابن الوليد،

التــام يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه

الداللــة (املــايض التــام).
ّ
دل الفعــل املــايض ( َأكمـ َـل) يف املثــال الثــاين عــى

د.ت .ص)325:
لب ِ
َتري َم َ َّبتُها يف َق ِ
عاش ِقها

الزمــن احلــارض؛ لوجــود ظــرف الزمــان (اليــوم)،
ّ
ودل الفعــل (أكمــل) أيضــ ًا عــى متــام احلــدث يف

ِ
عضاء منت ِ
َك ِ
س
السال َم ِة يف َأ
َج َ
ُ
ري َ

مســتمر أو
الزمــن احلــارض ،فحــدث االكتــال غــر
ّ
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 -قالــت اخلنســاء (ت24هـ)( :اخلنســاء1988 ،م،

ص		)293 :
وف َأ َ
ناحت ُم َط َّو َق ٌة
َو َس َ
بكيك ما َ
َوما َأضا َء ْت نُجو ُم ال َل ِ
يل لِلساري
ففــي املثــال األول ّ
دل الفعــل املــايض (كان) عــى

الزمــن املــايضّ ،
ودل الفعــل املضــارع (يكذبــون)

ـتمر الك ّفــار
عــى اســتمرار حــدث الكــذب ،فقــد اسـ ّ

بكذهبــم ،ومل يتوقفــوا عنــه .فداللــة الفعــل عــى
املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى اســتمرار

احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض
وجهــة االســتمرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق

املســتمر).
عــى هــذه الداللــة (املــايض
ّ
دل الفعــل املضــارع َ
ويف املثــال الثــاين ّ
(تــري) عىل
الزمــن احلــارض؛ ّ
ألن الشــاعر يصــف مــا يعانيــه يف
الزمــن احلــارضّ .
ودل هــذا الفعــل أيضـ ًا عىل اســتمرار

ناحــت ُم َط َّو َق ـ ٌة)؛ ّ
ألن فيهــا
املصدريــة يف عبــارة( :مــا َ

املطوقــة.
َــو ِح َّ
متديــد ًا للزمــان ،أي أبكيــك مــدّ َة ن ْ
فداللــة الفعــل عــى املســتقبل هــي جمــال الزمــن،

وداللتــه عــى اســتمرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة.

وتضــا ّم الزمــن املســتقبل وجهــة االســتمرار يف هــذا
املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه الداللــة (املســتقبل
املســتمر).
ّ

النــوع الثالــث  :جهــــة التكــــــرار (Iterative

) ،aspectويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه

متكــرر ًا ،ســواء أكان هــذا التكــرار يف املــايض أم
ّ
احلــارض أم املســتقبل .ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول
األمثلــة اآلتيــة:

ِ
 قــال تعــاىلُ ( :ك َّلـ َـا َد َخـ َاب
ـل َع َل ْي َهــا َزك َِر َّيــا امل ْحـ َـر َ
َو َجــدَ ِعنْدَ َهــا ِر ْز ًقا)[آل عمــران.]37:

يقرع جرس الباب اآلن.
 حممد ُوسـ َ ِ
 قــال تعــاىلِ ( :ـم
ـيق ا َّلذي ـ َن َك َفـ ُـروا إِ َل َج َهنَّـ َ
ا)[الزمــر.]71:
ُز َم ًر ُّ
ففــي املثــال األول ّ
دل الفعــان املاضيــانَ ( :د َخـ َـل)

(حــب املحبوبــة)؛ لوجــود قرينــة
حــدث اجلريــان
ّ

معنو ّيــة ،وهــي اســتمرار حم ّبــة الشــاعر ملحبوبتــه؛ ممّــا

تســتمر وال تتوقــف .فداللــة
جعــل معانــاة الشــاعر
ّ
الفعــل عــى احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

اســتمرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن
احلــارض وجهــة االســتمرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح
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ألنــا وقعــا يف ســياق
َ
و(و َجــدَ ) عــى الزمــن املــايض؛ ّ

رسد أحــداث ســابقة ،وهــي قصــة زكريــا -عليــه
الصــاة الســام -مــع مريــم البتــولّ .
ودل هــذان

ـتمر).
يطلــق عــى هــذه الداللــة (احلــارض املسـ ّ
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع ( َأبكــي)

الفعــان أيضـ ًا عــى تكــرار حدثــي :الدخــول ووجود

حــدث البــكاء؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي (مــا)

الفعــل عــى املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه ســبق بحــرف االســتقبال
(ســوف)ّ .
ودل هــذا الفعــل أيضــ ًا عــى اســتمرار

الــرزق؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي أداة الــرط:
ّ
تــدل دائــ ًا عــى التكــرار .فداللــة
(ك ّلــا) ،التــي
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تكــرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن

واحلــارض واملســتقبل ،فزمــن هــذه اجلهــة هــو

عــى هــذه الداللــة (املــايض املتكــرر).
ويف املثــال الثــاين ّ
دل الفعــل املضــارع (يقــرع)

يف زمــن معــن ،أي املــايض أو احلــارض أو املســتقبل

الزمــن املطلــق ،وال يمكــن حــر زمــن احلــدث

املــايض وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق

عــي
(يذهــب
(قواقــزة2015،م) .فعندمــا تقــول:
ُ
ّ
إىل اجلامعــة يوميــ ًا) ،فقــد ّ
دل الفعــل (يذهــب)

عــى الزمــن احلــارض؛ لوجــود ظــرف الزمــان (اآلن).
ّ
ودل هــذا الفعــل أيض ـ ًا عــى تكــرار حــدث القــرع،

عــى تكــرار حــدث الذهــاب يف املــايض واحلــارض

فيتوقــف ،ف ُيقــرع فيتوقــف .فداللــة الفعــل عــى

فللفعــل يف هــذه اجلملــة داللتــان :داللــة عــى الزمــن،

فحــدث قــرع اجلــرس متكــرر ،أي ّ
أن اجلــرس ُيقــرع

واملســتقبل ،فزمــن احلــدث هــو مطلــق الزمــن.

وهــو الزمــن املطلــق ،وداللــة عــى اجلهــة ،وهــي

احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تكــرار

االعتيــادي.
احلــدث
ّ

احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن احلــارض

وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى

النــوع اخلامــس :جهـــــة التو ّقــع(Projected

هــذه الداللــة (احلــارض املتكــرر).
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع (ســيق)

) ،aspectويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه
حدثـ ًا متو ّقعـ ًا ،ســواء أكان هــذا التو ّقــع يف املــايض أم

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه وقــع يف ســياق حكايــة
أحــوال القيامــةّ .
ودل هــذا الفعــل أيض ـ ًا عــى تكــرار
حــدث ِ
الســياقة؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي كلمــة:
(زمــر ًا) ،أي ّ
أن الكافريــن ســيقوا إىل جهنــم مجاعــة

احلــارض .فعندمــا تقــول:
 -قد جا َء زيدٌ .

 أرجو ْينجح خالدٌ يف االختبار.
أن
َ
فقــد ّ
دل الرتكيــب (قــد جــاء) يف املثــال األول

تلــو مجاعــة ،وليــس دفعــة واحــدة .فداللــة الفعــل

عــى الزمــن املــايض القريــب؛ لوجــود (قــد) التــي

عــى املســتقبل هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

تفيــد التقريــب ،أي املــايض القريــب مــن الزمــن
احلــارضّ .
ودل هــذا الرتكيــب عــى تو ّقع احلــدث؛ ّ
ألن

تكــرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن
املســتقبل وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح

احلــرف (قــد) يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع باإلضافــة إىل داللتــه

يطلــق عــى هــذه الداللــة (املســتقبل املتكــرر).

وبــن
إىل التقريــب ،فاملخاطــب يتو ّقــع جمــيء زيــدّ .
املــرد (ت285هـــ) داللــة (قــدْ ) عــى التوقــع ،فقــال:
«تكــون لقــوم يتو َّقعــون ْ
ـر ،ن َْحــو َق ْولكَ :هــل جا َء
الَـ َ

النــوع الرابــع :جهـــــة األحــــداث االعتياد ّيـــــة

) ،(Habitual actionsويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل

زيــد؟ َف َي ُقــول َلــك :قــد جا َء»(املــرد1994،م،ج،1:

يتكــرر حصولــه يف املــايض
احلــدث بوصفــه حدثــ ًا
ّ
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ص .)181:فداللــة الرتكيــب عــى الزمــن املــايض

عمــد الباحــث إىل تقســيم الدراســة عــى حموريــن

جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض وجهــة التو ّقــع

العرب ّيــة حلــدث التو ّقــع .وأ ّمــا املحــور الثــاين فهــو

هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تو ّقــع احلــدث هــي

يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه الداللــة
(املــايض املتو َّقــع).
ّ
ودل الفعــل (أرجــو) يف املثــال الثــاين عــى

حصــول حــدث الرجــاء يف الزمــن احلــارض؛ فاملتكلــم
يرجــو نجــاح خالــدّ .
ودل الفعــل (أرجــو) عــى تو ّقــع

األول فهــو مناقشــة علــاء
رئيســن ،أ ّمــا املحــور ّ
طرائــق التعبــر عــن التو ّقــع يف العرب ّيــة ،و ُق ِّســم هــذا

املحــور إىل نمطــن :التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف

املــايض.

 -1مناقشة علامء العرب ّية حلدث التو ّقع

يتلخــص مفهــوم حــدث التو ّقــع ْ
عــرض
بــأن ُي َ

ّ
احلــدث؛ ّ
ويــدل
ألن الرجــاء أحــد أقســام التو ّقــع،
دائــا عــى التو ّقــع .فاملتك ّلــم يتو ّقــع نجــاح خالــد

التو ّقــع يف املــايض أم احلــارض.

احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تو ّقــع

متفرقــة يف مظـ ّ
ـان الكتــب القديمــة؛ ويظهــر
إشــارات ّ

حلظــة نطقــه للجملــة .فداللــة الفعــل عــى الزمــن
احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن احلــارض

وجهــة التو ّقــع يف هــذا املثــال ،فأصبــح ُيطلــق عــى
هــذه الداللــة (احلــارض املتو َّقــع).

وحمصــل األمــر؛ ّ
إن داللــة األفعــال يف األمثلــة
ّ

الســابقة عــى الزمــن املــايض واحلــارض واملســتقبل
يبــن وقــت
واملطلــق هــو جمــال الزمــن ،فالزمــن ّ

حصــول احلــدث ،ســواء أكان يف املــايض أم احلــارض

أم املســتقبل أم مطلــق الزمــن؟ وداللــة هــذه األفعــال

ـتمر واملتكـ ّـرر واالعتيــادي
عــى احلــدث التــا ّم واملسـ ّ
واملتو ّقــع هــي جمــال اجلهــة ،فاجلهــة تبـ ّـن الطريقــة أو

األســلوب الــذي يعــرض فيــه احلــدث ،مــن حيــث
التــام أو االســتمرار أو التكــرار أو النشــاط االعتيادي

أو التو ّقــع.

العرض:

احلــدث بوصفــه حدثــ ًا متو ّقعــ ًا ،ســواء أكان هــذا
عنــي علــاء العرب ّيــة القدمــاء بالتو ّقــع ،إذ وردت

ذلــك فيــا يــأيت:

 -1أ -ربطهــم بــن التو ّقــع والزمــن املســتقبل،
ّ
ويــدل عــى ذلــك مــا قالــه أبــو حيــان األندلــي
(ت745هـــ) يف تفســر اآليــة الكريمــة (إِ ِّن َل َي ْح ُزنُنِــي
َأ ْن ت َْذ َه ُبــوا بِ ِه)[يوســف ،]13:إذ قــال« :وليحزننــي
مضــارع مســتقبل ال حــال ،ألَ َّن ا ُمل َض ِ
ــار َع إِ َذا ُأ ْســنِدَ
ــص ل ِلســتِ ْق ِ
بال؛ ألَ َّن َذلِ َ
إِ َل متو ّقــع َ َ
ــك ا ْلتو ّقــع
ت َّل َ
ْ
ــو ا ُْل َســ ِّبب ِلَ َث ِ
ــر ِهَ ،ف ُم َحــال َأ ْن َي َت َقــدَّ َم
ُم ْســ َت ْق َب ٌل َو ُه َ
ْالَ َثــر َع َليـ ِ
ـعَ ،ف ْ
ـهَ ،ف َّ
ـع» (أبــو
الُـ ْـز ُن َل ْ َي َقـ ْ
ـاب َل ْ َي َقـ ْ
الذ َهـ ُ
ُ ْ
حيــان1999،م ،ج ،6:ص .)246:وتبــع املــرادي

(ت749هـــ) أبــا حيــان مــن حيــث داللــة الم االبتداء

يف هــذه اآليــة عــى املســتقبل ،إلســنادها إىل متو ّقــع
(املــرادي2008،م).

وذكــر ابــن هشــام (ت761هـــ) إنــكار بعــض
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أن تكــون (قــد) املتبوعــة بفعــل مـ ٍ
النحــاة ْ
ـاض تفيــد

ص )253:هـــذا املصطلـــح عـــى (قـــد).

واملــايض قــد وقــع وحت ّقــق (ابــن هشــام1985،م).

و(الســـيوطي1998،م)عىل ْ
(إن) الرشط ّيـــة.

معنــى التو ّقــع؛ ّ
انتظــار ألمــر مســتقبيل،
ألن التو ّقــع
ٌ

وأطلقـــه بعـــض العلـــاء (ابـــن جـــزي1995،م)
 -1ج -إطالقهــم مصطلــح (أفعــال التو ّقــع).

ويمكــن أن نعــزو هــذا الربــط إىل دراســتهم التو ّقع
بوصفــه قرينــة معنويــة عــى الزمــن املســتقبل ،ويـ ّ
ـدل

اســتخدم بعــض علــاء العرب ّيــة مصطلــح (فعــل
التو ّقــع) ،وحاولــت الدراســة اســتقصاء هــذه

عــى ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك (ت672هـــ)
مــن ّ
أن الفعــل املضــارع يتخ ّلــص لالســتقبال

األفعــال يف مظـ ّ
ـان الكتــب القديمــة ،فوجــدت فعلــن

التســهيل،ج ،1:ص .)29:وم ّثــل لذلــك بقــول

ومهــا( :عســى) و(خــاف) .أ ّمــا الفعــل (عســى)

بأنــا مــن أفعــال التو ّقــع،
أشــار القدمــاء إليهــا ّ

«بإســناده إىل متو ّقــع» (ابــن مالــك2001،م ،رشح
الشــاعر( :رشاب2007،م ،ج ،1:ص)198:
متوت َو َأنت ُم ْل ٍغ
َ ُيو ُل َك َأ ْن َ
ملا فِ ِيه الن َّجا ُة من ال َع َذ ِ
اب
فقــد ّ
دل الفعــل (هيــول) عــى املســتقبل؛ ألنّــه

فقــد أشــار البيضــاوي (ت685هـــ) إىل داللتــه عــى
ِ
(هـ ْ
معنــى التو ّقــع ،فقــال« :قـ َ
ـب
ـال َ
ـل َع َس ـ ْيت ُْم إِ ْن كُتـ َ
ـم ا ْل ِقتـ ُ
ـال َأ َّل تُقاتِ ُلوا)[البقــرةُ ]246:ف ِصــل بــن
َع َل ْي ُكـ ُ
عســى وخــره بالــرط ،واملعنــى أتو ّقــع ُج ْبنَكــم
عــن القتــال ْ
إن كُتِــب عليكــم ،فأدخــل (هــل) عــى

جتــدر اإلشــارة إىل ّ
أن اللغويــن الغربيــن

وتثبيتــ ًا» (البيضــاوي1997،م،ج ،1:ص.)150:

مســتقب ً
ال) .(Hassan,1990بخــاف علــاء العرب ّيــة

(ت542هـــ) بأنّــه فعــل تو ّقــع ،إذ قــال « :وقولــه
ِ
ُــم َأ َّل ُت ْق ِســ ُطوا ِف ا ْل َيتامــى)
تعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْفت ْ
ِ
ُــم هنــا بمعنــى
[النســاء ]3:قــال أبــو عبيــدة :خ ْفت ْ
أيقنتم...ومــا قالــه غــر صحيــح ،وال يكــون اخلــوف

أســند إىل حــدث ُيتو ّقــع حصولــه يف املســتقبل ،وهــو

فعــل التو ّقــع مســتفه ًام عـ ّـا هــو املتو ّقــع عنــده تقريــر ًا

الرتكيــبْ :
(أن متــوت).

التقليديــن أشــاروا إىل التو ّقــع بوصفــه زمنــ ًا

بــن ابــن عطيــة
وأ ّمــا الفعــل (خــاف) فقــد ّ

الذيــن ربطــوا بــن التو ّقــع والزمــن املســتقبل،

وعــدّ وا التو ّقــع قرينــة معنويــة عــى الزمــن املســتقبل؛

لذلــك كانــوا أكثــر وعيـ ًا يف دراســاهتم مــن اللغويــن

بمعنــى اليقــن بوجــه ،وإ ّنــا هــو مــن أفعــال التو ّقــع»

الغربيــن.

 -1ب -اســتخدامهم مصطلــح (حــرف التو ّقــع)،

(ابــن عطيــة2001،م،ج ،2:ص.)6:

 -1د -اســتخدم بعضهــم كلمــة (التو ّقــع)
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
بمعنــى الزمــن املســتقبل،

إذ أطلـــق مجهـــور العلـــاء (الزخمـــري1987،م،
ج ،1:ص )420:و(أبـــو حيـــان1999،م،ج،4:

ابــن الشــجري (ت542هـــ) « :إذ احلــال ال تســدّ

ص )487:و(البغــــــــــدادي1998 ،م ،ج،10:
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مســدّ خــر املبتــدأ إال إذا كان املبتــدأ اســم حــدث،

يـ ّ
ـدل عليــه ،ويمتنــع حــذف الفعــل بعــد (ملْ) لعــدم
ذكر ما ّ
يدل عىل حذفه.

احلــال إذ كان جالس ـ ًا ،تقــدّ ر مــا يقتضيــه الفعــل مــن

أو مــن الســامع ،ويتّضــح ذلــك مــن تفســر ابــن
ــم إِنَّــ ُه
عطيــة ملعنــى (قــد) يف قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َن ْع َل ُ
ـك ا َّلـ ِ
ـذي َي ُقو ُلـ َ
ـم َل ُيك َِّذ ُبو َنـ َ
َل َي ْح ُز ُنـ َ
ـك َو َل ِك ـ َّن
ـون َفإِ َّنُـ ْ
ِ
ي َحدُ َ
ون)[األنعــام ،]33:إذ قــال:
ال َّظالِـ َ
ـن بِآ َيــات اللَِّ َ ْ

ضيب زيــد ًا جالسـ ًا ،وال تســدّ احلــال مســدّ
كقولــكْ َ :

خــر املبتــدأ إذا كان اســم عــن ،فالعامــل ىف هــذه

زمــان التو ّقــع أو امليض»(ابــن الشــجري1991،م،
ج ،1:ص .)105:وعــى ذلــك؛ فقــد اســتخدم ابــن

أن التو ّقــع قــد يكــون مــن املتك ّلــم
 -1و -ذكرهــم ّ

الشــجري كلمــة التو ّقــع بمعنــى الزمــن املســتقبل،
ٍ
أحــد مــن القدمــاء اســتخدم
أي
ومل نعثــر عــى ّ
كلمــة (التو ّقــع) بمعنــى الزمــن املســتقبل غــر ابــن

«( َقــدْ ) املــازم للفعــل حــرف جيــيء مــع التو ّقــع إ ّمــا
عنــد املتك ّلــم ،وإ ّمــا عنــد الســامع أو مقــدّ ر ًا عنــده،

 -1هـــ -ربطهــم بــن حــذف الفعــل والتو ّقــع،
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول ابــن يعيش(ت643هـــ):

املطــر يف شــهر كــذا .إذا كان الفعــل ماضيــ ًا أو فعــل
ُ

الشــجري.

فــإذا كان الفعــل خالصــ ًا لالســتقبال كان التو ّقــع
مــن املتك ّلــم ،كقولــك :قــد يقــو ُم زيــدٌ  ،وقــد ينـ ُ
ـزل
حــال بمعنــى املــي مثــل آيتنــا هــذهّ ،
فــإن التو ّقــع
ليــس مــن املتك ّلــم بــل املتك ّلــم موجــب مــا أخــر

كأنــم اتّســعوا يف حــذف الفعــل بعــد (قــد) وبعــد
« ّ
ألنــا لتو ّقــع فعــل؛ ألنّــك تقــول( :قــد
( ّملــا)؛ ّ
ِ
ر ،وتقــولَ ( :ف َع َ
ــل)
فعــل) لــن يتو ّقــع ذلــك اخلــ َ
ِ
مبتد ًئــا مــن غــر تو ّقعــه ،فســاغ حــذف الفعــل بعــد
( ّملــا) و(قــد) لتقــدم مــا قبلهــا ،ومل يســغ ذلــك يف

ـم املــي
اهلل تعــاىل اســتمرار العلــم وقدمــه ،فهــي تعـ ّ

يعيــش2001،م،ج،5:ص.)36:

ص .)285:وتبــع أبــو حيــان ابــن عطيــة يف رأيه(أبــو

ّ
َ
يــدل عــى املحــذوف» (ابــن
(لْ) ،إذ مل يتقــدّ م يش ٌء
وهــذا يتّفــق والقاعــدة العامــة التــي وضعهــا

تنــص عــى جــواز
النحــاة جلــواز احلــذف ،إذ
ّ
احلــذف بوجــود الدليــل عــى املحــذوف ْ
إن
كان املحــذوف عمــدة ،وجــواز احلــذف ْ
إن كان

املحــذوف فضلــة بــرط ْ
أن ال يكــون يف حذفــه

رضر(الســيوطي2008،م) ،فالدليــل موجــود عــى
حــذف الفعــل بعــد (قــد) و( ّملــا) لتقــدّ م ذكــر مــا

بــه ،وإ ّنــا كان التو ّقــع عنــد الســامع ،فيخــره املتك ّلــم
ــم) تتضمــن إذا كانــت مــن
بأحــد املتو ّقعــن ،و( َن ْع َل ُ
واحلــال واالســتقبال»(ابن عطيــة2001،م،ج،2:
حيــان1999،م).

وبـ ّـن الكفــوي (ت1094هـــ) ّ
أن التو ّقــع يكــون

عنــد املخاطــب يف اجلملــة القســم ّية(الكفوي،

1998م) .وذكــر الصبــان (ت1206هـــ) يف احلاشــية

أن الدمامينــي (ت827هـــ) «ال يشــرط يف التو ّقــع
ْ
أن يكــون مــن املتك ّلم»(الصبــان1997،م،ج،1:
صّ .)425:
ودل كالمــه أ ّنــه ال يشــرط يف التو ّقــع ْ
أن
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يكــون مــن املتك ّلــم ،فقــد يكــون مــن الســامع.

ص.)273:

 -2طرائق التعبري عن التو ّقع يف العرب ّية

يمكــن القــول ّ
إن علــاء العرب ّيــة عنــوا بعنــارص
ونــص
االتّصــال الثالثــة :املتك ّلــم ،واملخاطــب،
ّ

أن األحــداث املتو ّقعــة إ ّمــا ْ
ذكرنــا ســابق ًا ّ
أن تكــون
ألحــداث مســتقبلية يتو ّقــع املتك ّلــم أو املخاطــب

الرســالة ،وأدركــوا دور القرائــن الســياق ّية يف حتديــد
ففرقــوا بــن
مصــدر التو ّقــع (املتك ّلــم واملخاطــب)ّ .

حدوثهــا ،وإ ّمــا ْ
أن تكــون ألحــداث ماضيــة كان

وفرقــوا بــن
تأكيــد املتك ّلــم للحــدث وتو ّقعــه لــهّ ،
تو ّقــع املتك ّلــم للحــدث وتو ّقــع املخاطــب لــه .وربطوا

املخاطــب يتو ّقــع حدوثهــا قبــل اإلخبــار عنهــا .وعــى

ذلــك؛ فـ ّ
ثمــة نمطــن للتو ّقــع يف العرب ّيــة ،ومهــا:
ـإن ّ
التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف املــايض.

بــن مصــدر التو ّقــع والزمــن ،فـ ْ
ـإن كان زمــن اجلملــة
مســتقبال فالتو ّقــع مــن املتك ّلــمْ ،
وإن كان زمــن اجلملــة

وفيام ييل بيان لكل نمط من هذين النمطني:

 – 2أ  -التو ّقــع يف احلــارض ،ويقصــد بــه ّ
عرض
أن ُي َ
احلــدث بوصفــه متو ّقعـ ًا مــن املتك ّلــم أو املخاطــب يف

ماضيــا فالتو ّقــع مــن املخاطــب .وهــذا يبـ ّـن التــازم
بــن دالالت الرتاكيــب والصيــغ عــى الزمــن مــن

جهــة وحــدث التو ّقــع ومصــدره مــن جهــة أخــرى.

ـر عنــه بالطرائــق اآلتيــة:
الزمــن احلــارض ،ويعـ ّ
-2أ -1-أداة النفــي ( ّملــا) ،ينبغــي عنــد دراســة

 -1ز -ذكرهــم جــواز أن يكــون التو ّقــع يف املجزوم
بحدوثــه أو غــر املجــزوم بحدوثــه ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك

مهمــن ،ومهــا :الفــرق
داللــة ( ّملــا) التنبــه إىل أمريــن ّ
بــن داللــة ( ّملــا) َ
و(لْ) ،والعالقــة بــن داللــة ( ّملــا)

قــول اخلفاجــي (ت1069هـــ) يف تفســر قولــه تعــاىل:
ـاف ِمـ ْن ُمـ ٍ
ـم
( َف َمـ ْن َخـ َ
ـوص َجنَ ًفــا َأ ْو إِ ْثـ ًـا َف َأ ْص َلـ َ
ـح َب ْين َُهـ ْ
ِ
ِ
َف َ
يم)[البقــرة:]182:
ــور َرح ٌ
ــم َع َل ْيــه إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ــا إِ ْث َ

و(قــد) .وقــد أمجــل النحــاة العــرب األحــكام
التــي انفــردت هبــا ( ّملــا) عــن َ
(لْ) بــا يــأيت (ابــن

كان هنــا ال معنــى للخــوف مــن امليــل واإلثــم ســ ّيام

أّ -أنــا ال تقــرن بــأدوات الــرط ،مثــل َ
(لْ)  ،فــا
تقــول ْ :
ـم.
إن ّملــا َت ُقـ ْ

«أصــل اخلــوف تو ّقــع مكــروه عــن إمــارة مظنونــة أو
معلومــة كــا ّ
أن الرجــاء تو ّقــع حمبــوب كذلــك ،و ّملــا

هشــام1985،م):

مســتمر هبــا إىل احلــارض ،كقــول
أن النفــي
بّ -
ّ

بعــد الوقــوع ذهبــوا إىل أ ّنــه مســتعمل فيــا يلزمــه مــن

ـإن التو ّقــع ْ
التو ّقــع والظـ ّن الغالــب أو العلــم ،فـ ّ
وإن مل

املمــزق العبــدي:
فإِ ْن ُكن ُْت َ
مأكُوالً ف ُك ْن َخ ْ َي ٍ
آكل

يســتلزم اجلــزم ال ينافيــه ،فجــاز اجلمــع بينهــا ،نعــم

وإالَّ فأ ْد ِركْني و َّملا ُأ َم َّز ِق

اســتعامل التو ّقــع فيــا ال جــزم فيــه أكثــر وأظهــر كــا
َ
أخــاف ْ
وفــر اجلنــف
ترســل ،أي أتو ّقعــه،
أن
يف:
ُ
ّ

(البرصي1999،م ،ج ،1:ص)395:

أن يكــون قريبــ ًا مــن
أن املنفــي هبــا جيــب ْ
جّ -

بتعمد»(اخلفاجــي ،د.ت،ج،2:
بامليــل خطــأ واإلثــم ّ
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احلــارض ،وال ينبغــي ذلــك يف منفــي (مل) ،إذ تســتطيع

أن تقــول فيهــا :مل يك ـ ْن زيــدٌ يف العــام املــايض مقي ـ ًا.
أن النفــي بـ( ّملــا) نتو ّقــع ثبوتــه بخــاف منفــي
دّ -

ــذ ِ
(مل) ،نحــو قولــه تعــاىلَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا َع َ
اب)

[ســورة ص :مــن آيــة ،]8أي ّأنــم مل يذوقــوه إىل اآلن.
هـــ -جيــوز يف حــال النفي بـ( ّملــا) حــذف املنفي هبا،
كقول الشــاعر:

قبورهم بدا و ّملا
ُ
فجئت َ

القبور فلم ُيبنَه
فناد ْي ُت
َ

67-35

وقــد وردت (ملْ) يف بعــض الســياقات القرآن ّيــة
ّ
تــدل عــى نفــي احلــدث يف املــايض واســتمراره إىل
(و َل ْ َأكُــ ْن بِدُ َع ِائ َ
ــك َر ِّب
احلــارض ،كقولــه تعــاىلَ :
َشـ ِ
ـق ًّيا)[مريم .]4:إذ د ّلــت (ملْ) عــى انتفــاء الكينونــة
يف املــايض واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن (ملْ) ال
تـ ّ
ـدل يف هــذه اآليــة عــى التو ّقــع ،وهــذا يبـ ّـن الفــارق
الرئيــس بــن (ملْ) و( ّملــا).

وفــر بعــض العلــاء ( ّملــا) بـــ(مل) مــن حيــث
ّ

الداللــة الزمنيــة (املــايض املطلــق) يف بعض الســياقات
القرآنيــة ،ولكنّهــم أكّــدوا ّ
أن ( ّملــا) تفيــد معنــى

(البغدادي1998 ،م ،ج ،10:ص)124:
وتقديــر الــكالم :و ّملــا أكــ ْن ،وال جيــوز ذلــك يف

ّ
ويــدل
التو ّقــع ،وهــذا املعنــى غــر موجــود يف (مل)،

حــدث اإلتيــان يف املــايض املطلــق ،وال يتو ّقــع القائــل
حضــور خالــد االمتحــان .بينــا د ّلــت ( ّملــا) يف اجلملــة

وفــر النســفي (ت710هـــ) ( ّملــا) يف هــذه اآليــة،
ّ
فقــال« :و ّملــا جتاهــدوا؛ ّ
ألن العلــم متعلــق باملعلــوم،

القريــب واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن القائــل

بانتفائــه ،تقــول :مــا علــم اهلل يف فــان خــر ًا ،أي مــا
فيــه خــر حتّــى بعلمــه ،و( ّملــا) بمعنــى (مل) ،إال ّ
أن

ولْ ،وتريــد َ
وصلــت إىل بغــدا َد َ
َ
(ل ْ عــى ذلــك قــول الزخمــري (ت538هـــ) يف تفســر
(لْ) فــا نقــول:
ُ
ِ
النَّــ َة َو ََّلــا
أدخلهــا) .
قولــه تعــاىلَ ( :أ ْم َحســ ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلــوا ْ َ
ِ
ِ
فــإن ( َّملــا) ّ
وعليــه؛ ّ
الصابِ ِري ـ َن)
تــدل عــى تو ّقــع حصــول َي ْع َل ـ ِم اللَُّ ا َّلذي ـ َن َج َ
ـم َّ
ـم َو َي ْع َلـ َ
اهــدُ وا منْ ُكـ ْ
ّ
تــدل َ
(لْ) عــى التو ّقــع ،فعندمــا [آل عمــران ،]142:إذ قــال « :و ّملــا بمعنــى َلْ ،إال
احلــدث ،بينــا ال
أن فيهــا رضب ـ ًا مــن التو ّقــع فـ ّ
ّ
ـدل عــى نفــي اجلهــاد
تقــول:
 َل ِفيــا مــى وعــى تو ّقعــه فيــا يســتقبل .وتقــول:
يأت خالدٌ إىل االمتحان.
ْ
ِ
وعــدين ْ
أن يفعــل كــذا و ّملــا ،تريــد :ومل يفعــل ،وأنــا
ّملا يأت خالدٌ إىل االمتحان.
ـت َ
(لْ) يف اجلملــة األوىل عــى نفــي حصول أتو ّقــع فعله»(الزخمــري1987،م،ج ،1:ص.)420:
فقــد د ّلـ ْ
الثانيــة عــى نفــي حصــول حــدث اإلتيــان يف املــايض
يتو ّقــع حضــور خالــد االمتحــان؛ لذلــك يمكــن
إن ( ّملــا) ّ
القــول ّ
تــدل عــى تو ّقــع حصــول احلــدث،
بخــاف (مل) التــي ال تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع.

فنــزل نفــي العلــم منزلــة نفــي متعلقــة؛ أل ّنــه منتــف

فيــه رضب ـ ًا مــن التو ّقــع ،فـ ّ
ـدل عــى نفــي اجلهــاد فيــا

مــى وعــى تو ّقعــه فيــا يستقبل»(النســفي1998 ،م،
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ُــم) [احلجــرات ]14 :أي :إىل اآلن مــا دخــل
ُق ُلوبِك ْ

ج ،1:ص.)296:

أن تـ ّ
أن األصــل يف ( ّملــا) ْ
ذكــر ابــن مالــك ّ
ـدل عــى

يف قلوبكــم وســوف يدخــل .و(مل) ال تقتــي ذلــك.
والع ّلــة فيــه ّ
أن ( ّملــا) لنفــي (قــد فعــل) ،وهــو مفيــد

نفــي احلــدث يف املــايض املتصــل باحلــارض ،ولكــن قــد
يكــون منفــي ( ّملــا) غــر قريــب مــن احلــارض ،إذ قــال:

للتو ّقــع ،بخــاف (مل) فإهنــا لنفــي (فعــل) ،وال
داللــة فيــه عــى التو ّقــع ،والتو ّقــع يف ( ّملــا) غالــب،

« وأ ّمــا ( ّملــا) فمدلوهلــا انتفــاء حمــدود متصــل بزمــن
النطــق هبــا  ...وال ُيشــرط كــون املنفــي بـ( ّملــا) قريبـ ًا

ال الزم ،كــا ّ
أن التو ّقــع بـ(قــد) كذلــك ،ومــن غــر
الغالــب :نــدم إبليــس و ّملــا ينفعــه النــدم .ومــن ثــم،

مــن احلــال لقوهلــم( :عــى إبليــس ر ّبــه و ّملــا ينــدم)،

أي ومــن أجــل ّ
أن ( ّملــا) يغلــب عليهــا التو ّقــع؛ امتنــع
ْ
أن يقــالّ :ملــا جيتمــع الضــدان؛ الســتحالة اجتامعهــا.

بــل الغالــب كونــه قريبــ ًا مــن احلال»(ابــن مالــك،

2001م ،رشح الكافيــة ،ج ،3:ص،)1574-1573:
ونلحــظ عــدم داللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع يف املثــال

وتو ّقــع املســتحيل حمــال » (األزهــري2000،م ،ج،2:

أن ( ّملــا) قــد ال تـ ّ
وذهــب ابــن هشــام إىل ّ
ـدل عــى

إن ( ّملــا) قــد تـ ّ
يمكــن القــول إذن ّ
ـدل عــى انتفــاء

هشــام1985،م ،ص .)509 :وهــذا يؤكّــد كالم
ســيبويه (ت180هـــ) يف معنــى ( ّملــا) عندمــا قــال:

بــن املــاوردي ّ
ثمــة
أن ّ
َمــا َأ َم َر ُه)[عبــس ،]23:وقــد ّ

ص.)397:

الســابق.

املــايض املطلــق ومــن غري تو ّقــع ،وذلــك وفقــا للقرائن
الســياق ّية ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل( :ك ََّل ََّلــا َي ْقـ ِ
ـض

التو ّقــع يف ابتــداء الــكالم ،إذ قــال « :ومثــال غــر
ِ
تقــم» (ابــن
تقــم َأو ّملــا ْ
املتو ّقــع َأ ْن تقــول ا ْبتــدَ اء :مل ْ

قولــن يف تفســر هــذه اآليــة ،إذ قــال« :فيــه قــوالن:
أحدمهــا :أ ّنــه الكافــر مل يفعــل مــا ُأ ِمــر بــه مــن الطاعــة

يفعــل ،وقــد َ
ْ
فعــل ،إنّــا مهــا لقــوم ينتظــرون
« و ّملــا

شيئ ًا»(ســيبويه1966،م ،ج ،3:ص .)115:أي ّ
أن
مجلــة ( ّملــا) تــأيت جوابــ ًا ملخاطــب يتو ّقــع احلــدث،
ٍ
مــاض.
وكذلــك (قــد) املتبوعــة بفعــل

واإليــان ،قالــه حييــى بــن ســام .الثــاين :أنّــه عــى

العمــوم يف املســلم والكافــر ،قــال جماهــد :ال يقــي

أحــد أبــد ًا مــا افــرض عليــه ،وك ّ
ال هاهنــا لتكريــر

وأشــار األزهــري (ت905هـــ) إىل ّ
أن داللــة ( ّملــا)
ّ
ويــدل
عــى التو ّقــع داللــة تغليــب ال داللــة لــزوم،

النفــي وهــي موضوعــة للرد»(املــاوردي،د.ت،ج،6:
ّ
تــدل ( ّملــا) عــى
ص .)206:ويف كال التفســرين

أيضــا بتو ّقــع
عــى ذلــك قولــه « :وتنفــرد ( ّملــا) ً
ثبوتــه ،أي ثبــوت منفيهــا .نحــوَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا
َع َذ ِ
اب)[ســورة ص:مــن آيــة ]8أي :إىل اآلن مــا
ــل ْ ِ
(و ََّلــا َيدْ ُخ ِ
يــا ُن ِف
ذاقــوه وســوف يذوقونــهَ .
ال َ

املــايض املطلــق مــن غــر تو ّقــع؛ فــا نتو ّقــع ثبــوت
ــرض عــى اإلنســان.
منفــي ّملــا ،أي قضــاء مــا ا ْف ُ

اعــرض أبــو حيــان عــى كالم الزخمــري بـ ّ
ـأن
«و َقـ َ
ـال
( ّملــا) تفيــد تو ّقــع الفعــل يف املســتقبل ،فقــالَ :
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ِ ِ
ِ
الز َم ْ َ ِ
ض ًبــا ِمــ َن
َّ
ــر ُّيَ :و ََّلــا بِ َم ْعنَــى َلْ ،إ َّل َأ َّن فيــه َ ْ
ــذا ا َّل ِ
التو ّقــع َ ...و َه َ
ــذي َقا َل ـ ُه ِف ََّلــا َأ َّنَــا تَــدُ ُّل َع َ
ــى
ِ
تو ّقــع ا ْل ِف ْعـ ِ
ـم َأ َحــدً ا
ـي ِ َبــا فيـ َـا ُي ْسـ َت ْق َب ُلَ ،ل َأ ْع َلـ ُ
ـل ا َْلن ِْهـ ّ
ـن َذ َكـ َـر ُهَ .بـ ْـل َذ َكـ ُـروا َأ َّنـ َ
ـتََّ :لــا
ـك إِ َذا ُق ْلـ َ
ِمـ َن الن َّْح ِو ِّيـ َ
ـى انْتِ َفـ ِ
ـاء ْ
يـ ُـر ْج َز ْيــدٌ َد َّل َذلِـ َ
ـك َعـ َ
الُـ ُـر ِ
ـى
َْ
وج فِيـ َـا َمـ َ
ـا َن ْفي ـه إِ َل و ْقـ ِ
ِ
ال ْخ َبـ ِ
ـت ْ ِ
ـارَ .أ َّمــا َأ َّنَــا َتــدُ ُّل َعـ َ
ـى
ُمتَّصـ ً ُ ُ َ
تو ّق ِ
عــه ِف ا ُْل ْســ َت ْق َب ِل َف َ
ــاَ ،ل ِكنَّنِــي َو َجــدْ ُت ِف ك ََل ِم
ا ْل َفـ َّـر ِاء َش ـ ْي ًئا ُي َقـ ِ
الز َمْـ َ ِ
ـر ُّيَ .قـ َ
ـالََّ :لــا
ـار ُب َمــا َقا َل ـ ُه َّ
ـا ِ
ـود بِ ِ
ـض ا ْلوجـ ِ
ِ
خـ َ
ف َلْ»(أبــو حيــان1999،م،
ل َت ْع ِريـ ِ ُ ُ
ج ،3:ص.)360:

ولنــا اســتدراك عــى كالم أيب حيــان؛ يتم ّثــل
يف تأييــد رأي الزخمــري مــن حيــث داللــة ( ّملــا) عــى

التو ّقــع ،وذلــك لثالثــة أســباب:

ّأوهلــا َّ
أن بعــض النحــاة املتقدمــن عــى أيب حيــان
قالــوا بداللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك
يفعــل ،وقــد َ
ْ
فعــل ،إنّــا مهــا
قــول ســيبويه« :و ّملــا

لقــوم ينتظــرون شــيئ ًا» (ســيبويه1966،م ،ج،3:
ص ،)115:فد ّلــت مجلــة (لقــوم ينتظــرون شــيئ ًا)
عــى داللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع .وجعــل ابــن الــوراق
(ت381هـــ) ( ّملــا) النظــر املنفــي لـ(قــد) ،إذ قــال« :

ينهــا َو َبــن (مل) فــرق،
َوأ ّمــا ( ّملــا) :فاجلــزم َيقــع َهبــاَ ،و َب َ
ِ ِ
َو َذلِـ َ
ـم تَقــول:
ـك َأ ّن (مل) نفــي ل َق ْولــكَ :قــا َم زيــد ،ثـ َّ
ـم،
ـم زيــدَ ،فــإِذا قلـ َ
ـت :قــد َقــا َم ،فنفيــهّ :ملــا يقـ ْ
مل يقـ ْ
َو َذلِـ َ
ـك َأ ّن (قــد) فِ َيهــا معنــى التو ّقــع ،فزيــدت ( َمــا)
عــى (مل) بــإزاء (قــد) الدَّ ِ
اخ َلــة عــى ا ْل ِف ْعــل ِف ّأول
ا ْلـك ََلم» (ابــن الــوراق1999،م ،ص ،)199 :ومفــاد

67-35

كالم ابــن الــوراق ّ
أن كال احلرفــن ( ّملــا) و(قــد)
يــدالن عــى التو ّقــع؛ لذلــك كانــت ( ّملــا) نفيــا لـ(قــد)
املتبوعــة بفعــل مــاض .وكذلــك قــول ابــن يعيــش:

كأنــم اتّســعوا يف حــذف الفعــل بعــد (قــد) وبعــد
« ّ
ألنــا لتو ّقــع فعل»(ابــن يعيــش2001 ،م،
( ّملــا)؛ ّ
ج ،5:ص.)36:

ثمــة كثــر مــن النحــاة املتأخريــن قالــوا
وثانيهــا ّ
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
بداللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع،
ابــن هشــام « :منفــي ّملــا متو ّقــع ُثبوتــه بِ ِ
خ َ
ــاف

منفــي (مل) َأال تــرى َأ ّن معنــىَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا
ــذ ِ
َع َ
اب) َأ ّنــم مل يذوقــوه إِ َل ْالنَ ،و َأ ّن ذوقهــم َلــ ُه
(و َّملــا يدْ خــل ْ ِ
الز َم ْ َ ِ
متو ّقــعَ ،ق َ
يــان
ــال َّ
ــر ّي ِفَ :
ال َ
ِف ُق ُلوبك ُْم)[احلجــراتَ ]14:مــا ِف ( َّملــا) مــن معنــى
ـؤ َل ِء قــد آمنُــوا فِيـ َـا بعد»(ابــن
التو ّقــع َد ّال عــى َأ ّن َهـ ُ
هشــام1985،م ،ص.)368 :
وثالثهــا يؤ ّيــد االســتعامل اللغــوي داللــة ( ّملــا)
املــدرس،
حيــر
عــى التو ّقــع ،فعندمــا تقــولّ :ملــا
ّ
ْ
ـإن هــذه اجلملــة تـ ّ
فـ ّ
ـدرس
ـدل عــى عــدم حضــور املـ ّ
يف املــايض القريــب واســتمرار ذلــك إىل احلــارض،
أي عــدم احلضــور زمــن قــول املتك ّلــم هلــذه اجلملــة.
املــدرس متو ّقــع ،فالزمــن احلــارض
ولكــ ّن حضــور
ّ

قصــر وقــد انتهــى حلظــة نطــق هــذه اجلملــة ،ويبــدأ
الزمــن املســتقبل بعــد ذلــك.

جيــدر بنــا التن ّبــه إىل الفــرق بــن داللــة حــروف
النفــي( :مل) و(مــا) و( ّملــا) ،وبـ ّـن ابــن يعيــش ذلــك،

فــإن قيــل :فــا احلاجــة إىل َ
ْ
(لْ) يف النفــي؟
فقــال« :
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وهـ ّ
ـا اكتُفــي بـــ (مــا) مــن قوهلــم :مــا قــام زيــدٌ  ،قيل:

الســياقات عــى نفــي املــايض املطلــق والتو ّقــع ،وتـ ّ
ـدل

ِ
تنــف املــايض مطل ًقــا» (ابــن يعيــش2001،م ،ج،5:

وجــود للتو ّقــع ،وفقــا للقرائــن املقال ّيــة واملقام ّيــة.
-2أ -2-الرتكيــب َ
ْ
املكــون
يفعــل بعــدُ ) ،أي
ّ
(ل ْ

فيهــا زيــاد ُة فائــدة ليســت يف (مــا) .وذلــك ّ
أن (مــا)
إذا نفـ ِ
ـت املــايض ،كان املــراد مــا قــرب مــن احلــال ،ومل

يف ســياقات أخــرى عــى نفــي املــايض املطلــق دون

مــن َ
(لْ) متبوعــة بفعــل مضــارع وظــرف الزمــان
(بعــد) .فتتســاوى َ
(لْ) يف هــذا الرتكيــب و( ّملــا)

ص.)36-35:

لذلــك يتّضــح الفــارق بــن الداللــة الزمنيــة لـ(ما)
النافيــة و( ّملــا) النافيــة ،فتـ ّ
ـدل (مــا) عــى نفــي املــايض

مــن حيــث الداللــة عــى املــايض القريــب املتّصــل

باحلــارض ،وعــى تو ّقــع حصــول احلــدث ،نحــو
قولــكَ :
ـب إىل املدرســة بعــدُ ) .فقــد
ـر الطالـ ُ
(ل ْ حيـ ْ

القريــب ،أي ّ
أن النفــي انتهــى يف املــايض القريــب ،ومل
يســتمر إىل احلــارض ،وتـ ّ
ـدل ( ّملــا) عــى نفــي املــايض

د ّلــت َ
(لْ) عــى عــدم حضــور الطالــب يف املــايض
القريــب واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن املتك ّلــم

القريــب واســتمراره إىل احلــارض.

ويبــن الــكالم الســابق التــازم بــن الداللــة
ّ

فــإن الرتكيــب َ
ّ
يتو ّقــع حضــوره .وعــى ذلــك؛
(ل ْ
ْ
ْ
يفعــل) مــن
يفعــل بعــدُ ) يســاوي الرتكيــب ( ّملــا

الزمنيــة لبعــض الصيــغ والرتاكيــب والداللــة عــى
التو ّقــع ،فــا يمكــن بيــان داللــة (قــد) أو ( ّملــا) عــى

حيــث الداللــة عــى الزمــن والتو ّقــع.

التو ّقــع ،دون ربطهــا بالداللــة الزمنيــة.

يمكــن القــول إذن ّ
ثمــة فــوارق دقيقــة بــن
إن ّ
أدوات النفــي( :ملْ) و (مــا) و ( ّملــا) ،أ ّمــا (ملْ) فهــي

وقــد وجــدت الدراســة إشــارات بعــض القدمــاء
تبـ ّـن داللــة الرتكيــب (مل يفعـ ْـل بعــدُ ) عــى التو ّقــع،

املتصــل باحلــارض وللتو ّقــع ،أي ّ
ثمــة داللتــن
أن ّ
لـ ّ
ـكل مــن( :مل) ،و(مــا) النافيتــن ،داللــة عــى النفــي،

ْ
يدخــل ،وقيــل :هــو عــى أصلــهّ ،
ألن َل ْ للنفــي،
ومل
و ّملــا للنفــي مــع التو ّقــع ،أي ومل ْ يدخـ ْـل بعــد» (تــاج

ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول تــاج القــراء (ت505هـــ):
ــل ْ ِ
(و ََّلــا َيدْ ُخ ِ
ال َيم ُن)[احلجــرات ]14:أي
« قولــهَ :

لنفــي املــايض املطلــق ،وأ ّمــا (مــا) فهــي لنفــي املــايض
القريــب ،وأ ّمــا ( ّملــا) فهــي لنفــي املــايض القريــب

ثمــة ثــاث دالالت لـ( ّملا):
وداللــة عــى الزمن ،لكــن ّ

القــراء ،د.ت .ج ،2:صُ .)1125:يالحــظ ّ
أن تــاج
القــراء ّ
فــر داللــة ( ّملــا يدخــل) عــى التو ّقــع بـــ(مل ْ

داللــة عــى النفــي ،وداللــة عــى الزمــن ،وداللــة عــى

ْ
ْ
يدخــل بعــد) ،أي ّ
أن الرتكيبــنّ ( :ملــا
يدخــل) و(مل ْ
يدخـ ْـل بعــد) متســاويان مــن حيــث الداللــة الزمن ّيــة

التو ّقــع.

أن تـ ّ
إن األصــل يف ( ّملــا) ْ
وجممــل القــول؛ ّ
ـدل عــى

والتو ّقــع.

انتفــاء احلــدث يف املــايض القريــب واســتمراره إىل
احلــارض وعــى التو ّقــع ،ولكنّهــا قــد تـ ّ
ـدل يف بعــض

ومــن الشــواهد الفصيحــة عــى الرتكيــب َ
(ل ْ يفعـ ْـل
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بعــدُ ) مــا يــأيت:

قـــول املـــرد يف بيـــان معنـــى عبـــارة

َ ِ
يظهـــر
(ضم اجلنـــن)« :واجلنيــــــــن :مـــا مل
ْ

بع ــدُ  ،يق ــال للق ــر جن ــن ،واجلن ــن :ال ــذي يف بط ــن
أ ّمه»(امل ــرد1997 ،م ،ج ،1:ص.)176:

ــو
• -قــول املــاوردي (ت450هـــ)َ « :ل ْ
الــز ْر ِع َب ْ
ك َ
ــر َب ْعــدُ ،
َّــو ُع ِمــ َن َّ
َان الن ْ
ــذرا َل ْ َي ْظ َه ْ
ــن ا ْن َت َظــر َفــا َظهــر ِمنْــه َتن ِ
َاهــي ِْ
َف َم ِ
ــز ِاز
ال َ
ُ
َ َ َ َ
َج َع َ
ــذا ا ْل َب ْ
ــت ِمــ ْن َه َ
ــز ٍة
ــل َمــا َث َب َ
ــذ ِر ّأول َج ِّ
لِ ْل َب ِائع»(املــاوردي1999،م،ج،5:ص.)184:
• -قــول املــاوردي يف حكــم بيــع
األرض املزروعــةَ « :أ ْن َيك َ
ُــون ُســنْ ُب ًل َفــإِ ْن
َان الـ َّـز ْر ُع َبـ ْ
ك َ
ـذرا َمدْ ُفو ًنــا َل ْ َي ْظ َهـ ْـر َب ْعــدُ َ ،فــإِ ْن
ــا ِجن َْســ ُه َو َقــدْ َر ُه َب َط َ
ــع ِف ا ْل َب ْ
َج ِه َ
ــذ ِر»
ــل ا ْل َب ْي ُ

(املــاوردي1999،م،ج،:6ص.)282-181:

• -قــول ابــن حــزم (ت456هـــ) « :ثــم
جيعلــون الثلــث قليــا يف الــدار تكــرى وفيهــا

نخــل مل
ظهــرت
يظهــر بعــدُ  ،فيــه ثمــرة أو
ْ
ْ
ومل يبــدُ صالحهــا» (ابــن حــزم ،د.ت ،ج،4:

ص.)17:

• -قول الزبيدي (ت1205هـ) يف رشح
الفتاقِ « :
معنى كلمة ِ
ُ
أصل ال ّليف
والفتاق:
األبيض ا َّلذي مل ي ْظهر بعدُ » (الزبيدي ،د.ت.

مادة [ف.ت.ق]).

بــأن الرتكيــب َ
يمكــن القــول ّ
ــر َب ْعــدُ ) يف
(ل ْ َي ْظ َه ْ
األمثلــة الســابقة مجيعهــا ّ
يــدل عــى نفــي حصــول

67-35

احلــدث يف املــايض القريــب ،واســتمراره إىل احلــارض،

وتو ّقــع حصولــه.

ُ
يفعــل) ،وذكــر ابــن
-2أ -3-الرتكيــب ( َقــدْ
هشــام ّ
أن هــذا الرتكيــب يــدل عــى التو ّقــع ،فقــال:

«وهلــا – يقصــد قــد -مخســة معــان :أحدهــا التو ّقــع،
وذلــك مــع املضــارع واضــح ،كقولــك( :قــدْ يقــد ُم
الغائــب اليــوم) ،إذا كنــت تتو ّقــع قدومــه » (ابــن
ُ

هشــام1985،م ،ص.)227 :

ّ
فتــدل صيغــة هــذا
-2أ -4-الفعــل (يتو ّقــع)،

الفعــل (صيغــة املضــارع) عــى الزمــن احلــارض،
ويـ ّ
ـدل املعنــى املعجمــي عــى التو ّقــع ،ومثالــه قولــك:
ـافر أبــوه) ،فـ ّ
(يتو ّقــع حممــدٌ ْ
ـدل الفعــل (يتو ّقــع)
أن يسـ َ

عــى الزمــن احلــارض وحــدث التو ّقــع.

-2أ -5-معنــى الرجــاء ،أشــار فخــر الديــن

الــرازي (ت606هـــ) إىل ّ
أن الرجــاء أرشف أقســام
ـم كانُوا
ـر قولــه تعــاىل( :إِ َّنُـ ْ
التو ّقــع ،وذلــك عندمــا فـ ّ
َل يرج َ ِ
«الر َجــا َء
َْ ُ
ــون حســاب ًا)[ النبــأ .]27:إذ قــالَّ :
ِ
اج ِ
اهنَــا بِم ْعنَــى التو ّقــع؛ ِلَ َّن الر ِ
لــيء متو ّقــع
َه ُ
َ
َ
َّ
ــي ل َّ ْ
ِ
ـم َي
ش َ
ف َأ ْق َســا ِم التو ّقــع ُهـ َ
الر َجــا ُءَ ،ف ُسـ ِّ
ـو َّ
َل ـ ُه إ َّل َأ َّن َأ ْ َ
ف َأنْو ِ
النْــس بِاســ ِم َأ ْش ِ
اع ِه»(الــرازي1999،م،
َ
ِْ ُ
ْ
َ
ج ،18:ص.)31:
جيــدر التنبــه إىل ّ
أن علــاء العرب ّيــة ربطــوا بــن
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
معنــى الرجــاء والتو ّقــع،
اخلفاجــي« :الرجــاء يطلــق بمعنــى تو ّقــع اخلــر ،وهــو

األصــل كاألمــل ،ويطلــق عــى اخلــوف ،وتو ّقــع

األول
الــر ،ويطلــق عــى مطلــق التو ّقــع ،وهــو يف ّ
ّ
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حقيقــة ،ويف اآلخريــن جماز»(اخلفاجــي ،د.ت ،ج،5:

(ابــن هشــام1985،م ،ص .) 379 :

وعــى ذلــك؛ يـ ّ
بأي
ـدل معنى الرجــاء عــى التو ّقــع ّ
لفــظ يــرد فيــه ،ســواء أكان حرف ـ ًا أم فع ـ ً
ا ماضي ـ ًا أم

النطــق باجلملــة ،ولكــ ّن زمــن األحــداث املتو ّقعــة

جيــدر التنبــه إىل ّ
أن تو ّقــع األحــداث يكــون حلظــة

ص.)7:

هــو الزمــن املســتقبل؛ ألننــا نتو ّقــع أحداث ـ ًا ســتقع يف
املســتقبل .وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـإن التو ّقــع يرتبــط ارتباطــا

فعـ ً
ا مضارعـ ًا أم مصــدر ًا ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل:
اليـ ِ
(إِ َّن ا َّل ِذيـن َل يرجـ َ ِ
ـاة الدُّ نْيــا)
َ َْ ُ
ـون لقا َءنــا َو َر ُضــوا بِ ْ َ

وثيقــ ًا بالزمنــن :احلــارض واملســتقبل .أ ّمــا الزمــن
ّ
فــأن املتك ّلــم يتو ّقــع احلــدث حلظــة نطقــه
احلــارض

[يونــس ،]7:وبـ ّـن الشــوكاين (ت1250هـــ) معنــى
الرجــاء يف هــذه اآليــة ،إذ قــال « :ا ُْلــراد بِالرج ِ
ــاء
َ ُ َّ َ
ُهنَــا :التو ّقــع َف َيدْ ُخـ ُـل َ ْت َتـ ُه ْ
ـعَ ،ف َي ُكـ ُ
ـون
ـو ُ
ف َوال َّط َمـ ُ
الَـ ْ
ِ
ِ
ــم
ا َْل ْعنــىَ :ل َي ْر ُجــون لقا َءنــا َل َيتو ّقعــون ل َقا َءنَــا َف ُه ْ
َل َيَا ُفونَــ ُه َو َل َي ْط َم ُع َ
ــون فِيــه »(الشــوكاين1993،م،

للجملــة ،والزمــن احلــارض زمــن قصــر رسيــع
االنقضــاء ،أي ّ
أن الزمــن احلــارض ينتهــي حلظــة نطــق

اجلملــة ،ويبــدأ الزمــن املســتقبل بعــد ذلــك .وأ ّمــا

الزمــن املســتقبل فـ ّ
ـأن زمــن حصــول احلــدث املتو ّقع
هــو الزمــن املســتقبل؛ لذلــك ربــط علــاء العرب ّيــة بــن

ج ،2:ص.)485:

التو ّقــع والزمــن املســتقبل.

ـر عــن معنــى الرجــاء يف العرب ّيــة بالطرائــق
ويعـ ّ

-2أ-5-ب -أفعــال الرجــاء (عســى ،واخلولــق،

اآلتية:

ّ
وبــن املــرد معناهــا ،فقــال:
-2أ-5-أ-
لعــلّ ،
ـو َأو خمــوف ،ن َْحــوَ :ل َعـ َّـل
«و َل َعـ َّـل َم ْعن َ
َاهــا التو ّقــع ملرجـ ّ
َ

بــن ابــن هشــام داللــة هــذه
وحــرى) ،وقــد ّ
األفعــال ،إذ قــال« :ومــا وضــع للداللــة عــى رجائــه،

دو يدركنــا » (املــرد1994،م،
زيــد ًا يأتنــيَ ،و َل َعـ َّـل ا ْل َع ّ

وهــو ثالثــة :عســى ،واخلولــق ،وحرى»(ابــن
هشــام،د.ت،ج ،1:ص .)290:وتـ ّ
ـدل هــذه األفعــال

ج ،4:ص.)108 :

ـدل عــى الرجــاء ،ويـ ّ
ألنــا تـ ّ
ـدل الرجاء
عــى التو ّقــع؛ ّ
ــال َب ْ
عــى التو ّقــع .ومثــال ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :ق َ
ــل
ـر َجِيـ ٌـل َع َســى اللَُّ
َسـ َّ
ـم َأ ْن ُف ُس ـك ُْم َأ ْمـ ًـرا َف َصـ ْ ٌ
ـو َل ْت َل ُكـ ْ
ِ ِ
ّ
فــدل الفعــل
ــم َجِي ًعا)[يوســف،]83 :
َأ ْن َي ْأت َينــي ِبِ ْ
(عســى) عــى التوقــع؛ ّ
ألن يعقــوب عليــه الســام
يتو ّقــع ْ
جيتمــع بأبنائــه الذيــن ُف ِقــدوا.
أن
َ
وب ّينــت الدراســة ّ
أن بعــض القدمــاء أطلقــوا

وذكــر ابــن فــارس (ت395هـــ) ّ
أن «أهــل البرصة
ـرج .وبعضهــم يقــول :تو ّقع»(ابــن
يقولــون« :لعـ ّـل» تـ ٍّ
فــارس1997،م ،ص  .)124 :وبـ ّـن ابــن هشــام ّأنــا

تفيــد « التو ّقــع وهــو ترجــي املحبــوب واإلشــفاق
ّ
مــن املكــروه ،نحــوّ :
ولعــل
لعــل احلبيــب واصــل،

وختتــص باملمكــن ،وقــول
الرقيــب حاصــل،
ّ
ـغ األَسـبابَ ،أسـباب الســاو ِ
فرعــونَ ( :ل َعـ ِّ
ات)
ـي َأ ْب ُلـ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
[غافــر ،]37-36:إ ّنــا قالــه جه ـ ً
ا أو خمرقــة وإفــك ًا»

عــى الفعــل (عســى) فعــل تو ّقــع؛ أل ّنــه أكثــر أفعــال
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الرجــاء اســتخدام ًا ،ويـ ّ
ـدل الرجــاء دائــا عــى التو ّقع.
-2أ-5-ج -الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة:

(ر.ج.و) ،وذلــك مثــل( :رجــا ،ويرجــو ،ورجــاء،
وراج ،ومرجــو.)....

ّ
يمكــن القــول ّ
تــدل عــى معنــى
إن أ ّيــة كلمــة
ّ
الرجــاء ّ
فيــدل حــرف الرتجــي
تــدل عــى التو ّقــع،

ّ
(لعــل) ،وأفعــال الرجــاء( :عســى ،واخلولــق،
وحــرى) ،وأ ّيــة صيغــة مشــتقة مــن مــادة (ر.ج.و)

مثــل( :رجــا ،ويرجــو ،ورجــاء ،وراج ،ومرجــو)....

عــى التو ّقــع ،ويمكــن بيــان ذلــك يف األمثلــة اآلتيــة:
 ّلعل حممدٌ ينجح.
 عسى ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

 أرجو ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

 رجائي ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

67-35

ويســمى إشــفاقا ،وال يمكــن التو ّقــع إال
املكــروه
ّ

يف املمكن»(األزهــري2000 ،م ،ج ،1:ص.)295:
أن اإلشــفاق يـ ّ
وذكــر ابــن عاشــور(ت1393هـ) ّ
ـدل
ال ْشــ َفاق :تو ّقــع ا َْلكْــر ِ
«و ْ ِ
وه
عــى التو ّقــع ،إذ قــالَ :
ُ
وهــو ِضــدُّ الرج ِ
اء»(ابــن عاشــور1984،م ،ج،27:
َّ َ
َ ُ َ
ّ
أعــم مــن
فــإن التو ّقــع
ص .)56:وعــى ذلــك؛
ّ
كل منهــا ،وتـ ّ
يتضمــن ّ
ـدل
والرتجــي؛ أل ّنــه
اإلشــفاق
ّ
ّ
ّ
كل الصيــغ والرتاكيــب التــي تفيــد اإلشــفاق أو
الرتجــي عــى معنــى التو ّقــع.
ّ

ـر عــن معنــى اإلشــفاق يف العرب ّيــة بالطرائــق
ويعـ ّ

اآلتيــة:

-2أ-6-أ -عســى ،وهــذا الفعــل مــن الصيــغ
ّ
تــدل يف العرب ّيــة عــى اإلشــفاق والرجــاء،
التــي
وبــن ابــن مالــك معناهــا ،إذ قــال« :وورود عســى
ّ

راج ْ
 أنا ٍحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ
حمم ٍد.
املرجو
 منُ
ّ
نجاح ّ
فقــد د ّلــت اجلمــل الســابقة مجيعهــا عــى تو ّقــع
ّ
ّ
(لعــل)
فــأن
نجــاح حممــد ،أ ّمــا اجلملــة األوىل

يف الرجــاء كثــر ،وورودهــا يف اإلشــفاق قليــل ،وقــد
(و َع َســى َأ ْن َتك َْر ُهــوا َشـ ْي ًئا
اجتمعــا يف قــول اهلل تعــاىلَ :
ِ
ش
ُــم َو َع َســى َأ ْن ُت ُّبــوا َشــ ْي ًئا َو ُه َ
َو ُه َ
ــر َلك ْ
ــو َ ٌّ
ــو َخ ْ ٌ
َلك ُْم)[البقــرة( »]216:ابــن مالــك2001،م ،رشح

الثالثــة والرابعــة واخلامســة والسادســة فـ ّ
ـأن املعنــى

(عســى) مــن حيــث الداللة عــى الرجــاء واإلشــفاق،
ّ
«ولعــل هلــا ثامنيــة
وبــن املــرادي معناهــا ،إذ قــال:
ّ
ٍ
األول :الرتجــي .وهــو األشــهر واألكثــر.
معــانّ :
نحــو :لعـ ّـل اهلل يرمحنــا .الثــاين :اإلشــفاق :نحــو :لعـ ّـل

حــرف يـ ّ
ـدل عــى الرجــاء ،وأ ّمــا اجلملــة الثانيــة فـ ّ
ـأن
ّ
يــدل عــى الرجــاء ،وأ ّمــا اجلملــة
(عســى) فعــل

ـو)
املعجمــي للصيــغ( :أرجــو ،ورجــاء ،وراج ،ومرجـ ّ
ّ
ّ
ويــدل الرجــاء – دائــ ًا -عــى
يــدل عــى الرجــاء،
التو ّقع.

-2أ -6-معنــى اإلشــفاق ،وبـ ّـن األزهــري ذلك،

يســمى ترجيــ ًا ،وتو ّقــع
فقــال« :فتو ّقــع املحبــوب
ّ

التســهيل،ج ،1:ص.)390:
ّ
ّ
(لعــل) كصيغــة
لعــل ،وصيغــة
-2أ-6-ب-

ـدو يقــدم .والفــرق بينهــا ّ
أن الرتجــي يف املحبوب،
العـ ّ
واإلشــفاق يف املكــروه » (املـــــرادي1992،م ،ص:
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َت ََّو َفــ ُه؛ َّ
التخــوف تو ّقــع اخلــوف .وأ َّمــا
ألن مــع
ّ

.) 58

-2أ-6-ج -فعـــل اخلـــوف ،وذكـــر الطـــري

(خافــه) فــا تو ّقــع معه»(ابــن عصفــور1996،م،

اخلـــوف واحلـــذر» (الطـــري2001،م ،ج ،22:ص:

ولنــا اســتدراك عــى كالم ابــن عصفــور؛ يتمثـ ّـل يف
أمريــنّ ،أوهلــاّ :
أن داللــة َ َ
ـوف) عــى التو ّقــع يعــود
(تـ َّ

(ت310هـــ) ّ
أن «أصـــل اإلشـــفاق يف كالم العـــرب

ص.)126 :

وفـــر الواحـــدي (ت468هـــ) اإلشـــفاق
.)486
ّ
ِ
ـــم ِمـــ ْن َخ ْشـــ َي ِة
يف قولـــه تعـــاىل( :إِ َّن ا َّلذيـــ َن ُه ْ
ربِـــم م ْش ِ
ـــف ُق َ
ون)[املؤمنون ]57:باخلـــوف ،إذ قـــال:
َ ِّ ْ ُ

إىل املعنــى املعجمــي للفعــل ال للبنيــة الرصف ّيــة ،وقــد

بـ ّـن الســيوطي (ت911هـــ) ذلــك بقولــه« :اســتعامل
اخلــوف يف معنــى التو ّقــع شــائع يف كالم العــرب»

«اإلش ــفاق اخل ــوف ،تق ــول :أن ــا مش ــفق م ــن ه ــذا

(الســيوطي2005،م،ج،3:ص .)212:وثانيهــاّ :
أن
الفعــل (خــاف) يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع ،وقــد أطلــق عليــه

األمـــر ،أي خائف»(الواحـــدي1994،م ،ج،3:
ص .)292:وذك ــر اب ــن عطي ــة ّ
أن اإلش ــفاق يف ه ــذه

ـر مــن الدراســن القدمــاء (فعــل التو ّقــع) .ومــن
كثـ ٌ

اآلي ــة «أبل ــغ التو ّق ــع واخلوف»(اب ــن عطي ــة2001،م،

أمثلــة داللتــه عــى التو ّقــع قولــه تعــاىل خمــر ًا عــن نب ّيــه
ـاف َأ ْن َي ْأ ُك َل ـ ُه ِّ
الذئْب)[يوســف.]13:
(و َأ َخـ ُ
يعقــوبَ :

ج ،4:ص.)147:

وذكــر علامؤنــا القدمــاء ّ
أن الفعــل (خــاف) فعــل

فقــد ّ
دل الفعــل (أخــاف) عــى تو ّقــع يعقــوب ْ
أن

تو ّقــع ،فقــد أشــار أبــو حيــان األندلــي إىل ذلــك
ِ
ـم َأ َّل ُت ْق ِس ـ ُطوا
عنــد تفســره لقولــه تعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْف ُتـ ْ
ــت ِمــ ْن ك ََل ِم
ِف ا ْل َيتامى)[النســاء ،]3:فقــالَ « :ل َي ْث ُب ُ
ـاف ِمـ ْن َأ ْف َعـ ِ
ا ْل َعـ َـر ِ
ـال
ـاف بِ َم ْعنَــى َأ ْي َقـ َنَ ،وإِ َّنـ َـا َخـ َ
ب َخـ َ

يــأكل ِّ
الذئْــب يوســف عليــه الســام؛ النشــغال

أخوتــه عنــه.

-2أ- 6-د -الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة:

التو ّقع»(أبــو حيــان1999،م ،ج ،3:ص.)504:

(ش.ف.ق) ،وذلــك كـــ :أشــفق ،ويشــفق ،ومشــفق،
ّ
يــدل املعنــى املعجمــي عــى
وإشــفاق ،...إذ

وذكــر الســمني احللبــي (ت756هـــ) والنعــاين

اإلشــفاق ،أي تو ّقــع املكــروه .ومثــال ذلــك قولــه
ُــم)
تعــاىلَ ( :أ َأ ْشــ َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُمــوا َب ْ َ
ــن َيــدَ ْي ن َْج َواك ْ

(ت775هـــ) والثعالبــي (ت875هـــ) ّ
خــاف
أن «
َ
ِ
أفعــال التو ّقع»(الســمني،د.ت.ج ،2:ص)451:
ِمــ ْن

[املجادلــة .]13:أي تو ّقعتــم الفقــر؛ ألنّكــم خشــيتم

و(النعــاين1998 ،م،ج ،1:ص )139:و(الثعالبــي،

بتصدّ قكــم الفقــر.

د.ت ،ج ،2:ص.)162:

يــرى ابــن عصفــور (ت669هـــ) ّ
أن صيغــة تف َّعــل
ـدل عــى التو ّقــع ،ويـ ّ
تـ ّ
ـدل عــى ذلــك قولــه يف عرضــه

-2أ -7-أفعــال املقاربــة (كاد ،وأوشــك،

وكــرب) ،وقــد بـ ّـن ابــن هشــام داللــة هــذه األفعــال،

ملعــاين صيغــة (تف َّعــل) « :واخلامــس التو ّقــع :كقولك:

إذ قــال« :مــا وضــع للداللــة عــى قــرب اخلــر ،وهــو
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ثالثــة :كاد ،وأوشــك ،وكرب»(ابــن هشــام ،د.ت،

املتك ّلــم هــذه اجلملــة عــى التو ّقــع واالنتظــار.

أن معنــى املقاربــة يـ ّ
يــرى الباحــث ّ
ـدل عــى التو ّقــع،
إذ تـ ّ
ـدل األفعــال( :كاد ،وأوشــك ،وكــرب) عــى قــرب

وبــن الرشبينــي
عندمــا يكــون بمعنــى العلــم،
ّ

ج ،1:ص.)290:

وقــوع احلــدث وتو ّقعــه ،فعندمــا تقــول( :يــكاد زيــدٌ
يتخـ ّـر ُج مــن اجلامعــة) ،فتـ ّ
ـدل هــذه اجلملــة عــى قــرب

(الظــن) يف بعــض الســياقات،
-2أ -9-فعــل
ّ

(ت977هـــ) ذلــك عنــد تفســره لآليــة الكريمــة
ُّــون َأنــم م َل ُقــو ربِــم و َأنــم إِ َلي ِ
ِ
ــه
َ ِّ ْ َ َّ ُ ْ ْ
(ا َّلذيــ َن َي ُظن َ َّ ُ ْ ُ
ر ِ
اج ُع َ
ون)[البقــرة ،]46:إذ قــال( « :الذيــن يظنــون)،
َ
لتضمنــه
أي :يســتيقنون ،وأطلــق الظــ ّن عــى العلــم
ّ

ختـ ّـرج زيــد مــن اجلامعــة ،وعــى تو ّقــع حصــول احلــدث،
فاملتك ّلــم ال يقــول هــذه اجلملــة إال ْ
إن كان يتو ّقــع

(وأنــم
ربــم) بالبعــث ّ
(أنــم مالقــو ّ
معنــى التو ّقــع ّ

املقاربــة بصيغــة املــايض أو املضــارع ،فــإذا وردت بصيغــة
فإنــا تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع
املضــارع كــا يف املثــال الســابق ّ

(الرشبينــي1868،م ،ج ،1:ص.)56:
وتـ ّ
ـدل أخــوات (ظـ ّن) عــى التو ّقــع ،ومثــال ذلــك

ثمــة فــارق بــن ورود أفعــال
حصــول احلــدث .ولكــن ّ

يف الزمــن احلــارض ،وإذا وردت بصيغــة املــايض كقولــك:
(كاد زيــدٌ يتخـ ّـر ُج مــن اجلامعــة) ،فتـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع يف
أن هــذه اجلملــة تـ ّ
ـدل عــى ّ
املــايض ،أي ّ
أن ختـ ّـرج زيد كان

متو ّقعــ ًا يف املــايض.

إليــه راجعــون) يف اآلخــرة فيجازهيــم بأعامهلــم»

الفعــل (إخــال) يف قــول أيب ذؤيــب اهلــذيل:
ش ِ
ناص ٍ
بعدهم ب َع ْي ٍ
ب
ب ُت
ُ
ف َع َ ْ
وإخال َأن ِ
الح ٌق ُم ْس َت ْت َب ُع
ُ ِّ
(اهلذليون1965،م ،ج ،:1ص)2:
فقــد ّ
دل الفعــل (إخــال) عــى تو ّقــع الشــاعر

وبــن
-2أ -8-القرينــة املقام ّيــة أو املقال ّيــة،
ّ
الزخمــري داللــة اســم الفاعــل يف بعــض الســياقات عىل

بـ ْ
ـأن يلحــق أبنــاءه الذيــن ماتــوا؛ أل ّنــه ال يقــوى عــى

معنــى التو ّقــع والرجــاء» (الزخمــري1987،م ،ج،4:

-2أ -10-االســتفهام عندمــا خيــرج إىل معنــى

التو ّقــع ،فقــال « :أنــا إىل فــان ناظــر مــا يصنــع يب ،تريــد
ص .)662:وبـ ّـن ابــن الشــجري دور الســياق يف الداللة

عــى التو ّقــع ،إذ قــال« :ويقــول القائــل :اهلــال واهلل ،أي
هــذا اهلــال ،وكذلــك تقــول عــى التو ّقــع واالنتظــار:

زيــد واهلل ،أي هــذا زيد»(الشــجري1991،م ،ج،2:

ص .)61:ومثــال ذلــك قولــك مســتخدما (أل) العهــد
ـر القــايض) ،فنلحــظ ّ
ثمــة َع ْهــد ًا بــن
الذهنــيَ :
أن ّ
(حـ َ َ
املتكلــم واملخاطــب بالقــايض املقصــود ،لذلــك قــال

حتمــل هــذه الفاجعــة.
ّ

بــن بعــض املحدثــن داللــة
االســتبطاء ،فقــد ّ
االســتفهام الــذي يفيــد االســتبطاء عــى معنــى التو ّقع،

وذلــك يف معــرض التفريــق بينــه وبــن االســتفهام
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
الــذي يفيــد االســتبعاد،
حممــد خفاجــي« :والفــرق بينه-يقصــد االســتبعاد-
وبــن االســتبطاء أن متعلقــه غــر متوقــع واالســتبطاء

متعلقــه متوقــع غــر أنــه بطيء»(القزوينــي1980 ،م،
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َر ِض اهللُ عنــهَ « :مــ ْن ك َ
َــاع بِ َمكَّــ َة َي َْشــى
َان َلــ ُه َمت ٌ
ِ
َع َلي ِ
ــا َب ْ
الض ْي َعــ َة َف َ
ــال
ــأ َس َأ ْن َيبِ َ
ــه َّ
ْ
يــت َع َل ْيــه َل َي ِ َ
ِمنًــى» (أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه،ج،2:

احلاشــية ج ،3:ص .)79:ومثــال ذلــك قــول املتنبــي

(ت354هـ):

ّجم يف ال ُّظ َلم
َحتّا َم ُ
نحن نُساري الن َ

سا ُه عىل ُخ ٍّ
ف َوال َقدَ ِم
َ
وما ُ َ

ص ،64:رقــم احلديــث .)1160:أي يتو ّقــع ضياعــه،

فقـــد قـــال املتنبـــي هـــذا البيـــت وهـــو يغـــادر

وبــن ابــن جنــي
(إن) الرشط ّيــة،
-2أْ -11-
ّ

ـف فن ــأمل ،والنّج ــم ي ــري
واإلب ــل ن ــري ع ــى خ ـ ّ

تفريقــه بــن داللــة الفعــل املــايض وداللــة الفعــل

ـر عــن التو ّقــع باســتخدام أحــد أفعــال اخلــوف.
و ُعـ ِّ

(املهلبي2003،م ،ج ،2:ص)209:

(ت392هـــ) داللــة ْ
(إن) الرشط ّيــة عــى التو ّقــع ،عند

مـــر باكيـــ ًا عـــى فاتـــك ،فهـــو « يقـــول :نحـــن

املضــارع بعدهــا ،إذ قــال« :وكذلــك قوهلــمْ :
إن

ـف أو ق ــدم كاإلب ــل
ف ــا ي ــأمل ،أل ّن ــه لي ــس ب ــذي خ ـ ّ

ـت ،فيجــيء بلفــظ املــايض واملعنــى معنــى
قمـ ُ
قمـ َ
ـت ْ
ْ

والناس»(املهلبـــي2003،م،ج ،2:ص،)210-209:

املضــارع .وذلــك أ ّنــه أراد االحتيــاط للمعنــى ،فجــاء

لذلـــك فالشـــاعر يســـتبطئ قـــدوم اليـــوم الـــذي

بمعنــى املضــارع املشــكوك يف وقوعــه بلفــظ املــايض

يتخلـــص فيـــه مـــن هـــذا التعـــب ،ولكـــ ّن قـــدوم

املقطــوع بكونــه حتّــى ّ
واســتقر
كأن هــذا قــد وقــع
ّ
ال أ ّنــه متو ّقــع مرتقــب » (ابــن جنــي1999،م ،ج،3:

هـــذا اليـــوم متوقـــع.

الر ُسـ ُ
ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل( :ح ّتــى َي ُقـ َ
ـول
ـول َّ
ِ
ِ
َــر اللَِّ
َــر اللَِّ َأ َل إ َّن ن ْ َ
َوا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َم َعــ ُه َمتَــى ن ْ ُ

ص.)107:

يب)[البقــرة ،]214 :فقــد اســتبطأ الرســول صــى
َق ِر ٌ
اهلل عليــه وسـ ّلم واملؤمنــون نــر اهلل؛ أل ّنــه « بلغ منهم

وأشــار فخــر الديــن الــرازي إىل داللــة ْ
(إن)

الرشط ّيــة عــى معنــى التو ّقــع يف تفســره لقولــه تعــاىل:
(يــا َأيــا ا َّل ِذي ـن آمنُــوا إِ ْن جاء ُكــم َف ِ
ـق بِنَ َبــإٍ َف َت َب َّينُــوا
اسـ ٌ
َ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
َأ ْن ت ُِصي ُبــوا َق ْو ًمــا بِ َج َها َل ٍة)[احلجــرات ،]6:إذ قــال:
ف َّ ِ ِ
ــال :إِ ْن جاءكُــم بِحــر ِ
« َف َق َ
َــر
الــرط ا َّلــذي َل ُي ْذك ُ
َ ْ َ ْ
ْ
ي ُسـ ُن َأ ْن ُي َقـ َ
ـر،
ـال :إِ ِن ْ َ
إِ َّل َمـ َ
ـع التو ّقــع ،إِ ْذ َل َ ْ
احـ َّـر ا ْل ُبـ ْ ُ
وإِ ْن َط َلع ِ
ــت َّ
ــم ُس» (الــرازي1999،م ،ج،28:
َ
َ
الش ْ

اجلهــد إىل أن اســتبطئوا النرص»(الواحــدي1994،م،
ج،1:ص ،)317:ولكنّهــم يتو ّقعــون هــذا النــر ْ
وإن

اســتبطأ عليهــم.

تــرى الدراســة ّ
أن داللــة األفعــال عــى التو ّقــع

مرتبطــة بمعانيهــا املعجميــة؛ لذلــك ينبغــي توســيع
ّ
قائمــة أفعــال التو ّقــع لتضــم ّ
يــدل عــى
كل فعــل

ص.)98:

ْ
عـــى(إن)
وأطلـــق ابـــن جـــزي (ت741هـــ)
الرشط ّي ــة ح ــرف التو ّق ــع ،وي ـ ّ
ـدل ع ــى ذل ــك قول ــه
ُـــم ِف َر ْي ٍ
ـــب ِمَّـــا ن ََّز ْلنَـــا
يف تفســـر اآليـــةَ :
(وإِ ْن ُكنْت ْ

الرتجــي واإلشــفاق واخلــوف واملقاربــة واالســتبطاء
والظــ ّنّ ،
وكل فعــل مشــتق مــن الفعــل (تو ّقــع)،
ومثــال ذلــك الفعــل (خــي) ،كقــول ا ْب ِ
ــن َع َّب ٍ
ــاس
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ِ
َع َ
ـــور ٍة ِمـــ ْن ِم ْث ِل ِه)[البقـــرة]23:
ـــى َع ْبدنَـــا َف ْأتُـــوا بِ ُس َ

« قيـــل :كيـــف قـــال ْ
إن كنتـــم يف ريـــب ،ومعلـــوم
ّأنـــم كانـــوا يف ريـــب ويف تكذيـــب؟ فاجلـــواب أنّـــه
(إن) إش ــارة إىل ّ
ذك ــر ح ــرف ّ
أن الري ــب بعي ــد عن ــد
العقـــاء يف مثـــل هـــذا األمـــر الســـاطع الربهـــان،
فلذلـــك وضـــع حـــرف التو ّقـــع واالحتـــال يف

األمـــر الواقـــع ،لبعـــد وقـــوع الريـــب وقبحـــه عنـــد

العقـــاء» (ابـــن جـــزي1995 ،م ،ج ،1:ص.)76:

أن الناســخة ،إذ ذهــب بعــض النحــاة
-2أّ -12-
(أن) يف قولــه تعــاىل( :ومــا ي ْش ِ
أن معنــى ّ
إىل ّ
ــع ُرك ُْم
َ َ ُ
ِ
َأ َّنَــا إِ َذا َجــا َء ْت َل ُي ْؤ ِمن َ
يمــن
ُون)[األنعــام ]109:ف َ

مهــزة ّ
وبــن ابــن هشــام ذلــك فقــال:
(أن)،
فتــح
َ
ّ
ـال ْ ِ
«و َقـ َ
ـو ٍل َلـ ُه آخــر ( َأ ّن) بِ َم ْعنــى ( َل َعـ ّـل)،
الَليــل ِف َقـ ْ
َ
ِ
رجحــه
الســوق َأ َّنــك تشــري لنــا َشـ ْيئ ًاَ .و ّ
مثــل :ا ْئــت ُّ
ـال :إِنــم َأمجعــوا َع َليـ ِ
ـه .ور ّده ا ْل َفـ ِ
ـار ِس،
ّ
ْ
ُ
الزجــاجَ ،و َقـ َ َّ ُ
ـذي ِف ( َلعـ َّـل) ينَافِيـ ِ
ـال :التو ّقــع ا َّلـ ِ
َف َقـ َ
ـه احلكــم بِ َعــدَ ِم
ُ
َ
إِيمهنــم يعنِــي ِف ِقــراءة ا ْلكــر ،وهـ َ ِ
رجح
َ َ
ـذا نَظــر َمــا ّ
َْ
َ َ
َ
بِـ ِ
الزجــاج َكــون َل غــر َز ِائــدَ ةَ .وقــد انتــروا ل َق ْول
ـه ّ
ْ
الَ ِليــل بِـ َـأ ْن َقا ُلــواُ :ي َؤ ّيــد ُه َأ ّن (يشــعركم) ويدريكــم
ِ
ــرا َمــا تَــأيت ( َل َع َّ
ــل) بعــد فعــل الدِّ َرا َيــة
بِ َم ْعنــى َوكَث ً
(و َمــا يدْ ريــك َل َع َّلــه يزكّى)[عبــس( »]3:ابــن
ن َْحــو َ
هشــام1985،م ،ص.) 331 :

أن اخلفيفــة ،واملقصــود باخلفيفــة
-2أْ -13-

املصدر ّيــة الناصبــة ،واتّضــح ذلــك مــن تفريــق النحاة

(أن) اخلفيفــة ْ
القدمــاء بــن ْ
و(أن) املخ َّففــة مــن الثقيلة،
يقــول املــرد يف ذلــك« :والفصــل َبــن ( َأ ْن) َخ ِفي َفــة
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َو َبــن ( َأ ْن) املخ َّففــة مــن ال َّث ِقي َلــة َأ ّن ْ
الَ ِفي َفــة َل تقــع
َثابِ َتــة إِ َّنــا تقــع َم ْط ُلو َبــة َأو متو ّقعــة ،ن َْحــوَ :أرجــو َأ ْن

ـب ،و َأخــاف َأ ْن تقــو َم .فــإِذا َوقعــت خم َّففــة مــن
تذهـ َ
ال َّث ِقي َلــة َوقعــت َثابِ َتــة عــى معنــى ال َّث ِقي َلــة ،ن َْحــوَ :أعلم
َأ ْن ســتقو ُم ،عــى معنــى َق ْولــكَ :أنَّــك ســتقومَ ،و َل
َقر ِعنْــده،
يســت ّ
يصلــح َأرجــو َأنَّــك ســتقوم؛ ألَنَّــه مل ْ
ِ
مســتقرَ .فأ َّمــا
ابتــداء
ألَ َّن ال َّث ِقي َلــة إِنَّــا تدخــل عــى
ّ
ِ
دهــا،
( َظنَنْــت) فــإِ َّن ال َّثقي َلــة واخلفيفــة جيــوزان ب ْع َ
تَقــولَ :ظنَنْــت َأنَّــك منطلــق ،ختــر َأ َّن َه َ
ــذا قــد
األول ِف ِع ْلمــكَ ،وجيــوز
اسـتَقر ّ
ـتقر ِف ظنِّــك َكـ َـا ْ
اسـ ّ
للتشــكُّك َأ ْن تقــع عــى ْ
الَ ِفي َفــة؛ ألَ َّنــا ترجــع إِىل
عــز
معنــى َأرجــو و َأخــافَ ،ومــن َذلِــك َقــول اهلل َّ
ــل ِبــا َف ِ
َّ
اق َرةٌ)[القيامــة»]25:
وجــلَ ( :ت ُظــ ُّن َأ ْن ُي ْف َع َ َ
(املــرد1994،م ،ج ،1:ص.)187:

وبــن ابــن الــوراق داللــة ْ
(أن) اخلفيفــة عــى
ّ
ْ
و(إن)
التو ّقــع يف عرضــه للفــرق بــن ( ّملــا) الرشط ّيــة
ِ
ـرط،
الرشط ّيــة ،إذ قــالَ « :ف َأ ّمــا ( ّملــا)َ :فف َيهــا مــن الـ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ــي أصــل
َك َق ْولــكّ :ملــا َجــا َء زيــد ج ْئــت ،و(إِ ْن) ه َ
ْ
الَـ َـزاء َفلــم تــزد (إِ ْن) عــى ( ّملــا) ،لِ َئـ َّ
ـا يكــون األَ ْصل
تَابعــ ًا للفــرعَ ،أعنِــي بالفــرعّ ( :ملــا) املشــهبة ل َبعــض
الَـ َـزاء ،ملــا فِ َيهــا مــن معنــى ْ
ُحـ ُـروف ْ
الَـ َـزاء ،وخصوا
( ّملــا) باملفتوحــةَ ،أعنِــيَ ( :أ ْن)؛ ِلَ َّنـ ُه ّملــا ك َ
َان فِ َيها معنى
ِ ِ
ـيء،
التو ّقــعَ ،أعنــي :ف ( َأ ْن)َ ،وكَا َنــت غــر ُمَق َقــة للـ َّ ْ
الر َجــاء َو ْ
خصــت
ــوفّ ،
الَ ْ
َوتدْ خــل بعــد َأف َعــال َّ
ِ
َاهــاَ ،واهلل أعلم»(ابــن
بِ ِّ
الز َيــا َدة بعــد ( ّملــا) لتوكيــد َم ْعن َ
الــوراق1999،م ،ص.)452:
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فــإن ْ
وعــى ذلــك؛ ّ
(أن) املصدر ّيــة الناصبــة تــأيت
يف ســياقات كثــرة ّ
تــدل عــى التو ّقــع؛ وذلــك ألنّــه

َ
وثمــة داللتــان هلذيــن الرتكيبــن .أ ّمــا
كان
ليفعــل)ّ :
الداللــة األوىل فهــي داللتهــا عــى الزمــن ،إذ يـ ّ
ـدلن

ـاف ْ
أن ّ
والظ ـ ّن واملقاربــة ،كقولــك :أخـ ُ
يتأخـ َـر حممــدٌ
عــن االختبــار ،وأرجــو ْ
حيــر حممــدٌ  .لذلــك
أن
َ

آخــر حــدث يف املــايض .وأشــار ســيبويه إىل مــا يمكــن
ـر عنــه بالرتكيــب
أن نســميه (مســتقبل املــايض) ،وعـ ّ

ومــا يســبقها مــن فعــل مــن حيــث داللــة كليهــا

قــال« :واعلــم ّ
أن (الــام) جتــيء يف موضــع ال جيــوز

عــى مســتقبل املــايض ،أي حــدث مســتقبل حلــدث

يكثــر جميئهــا بعــد أفعــال الرجــاء واخلــوف واإلشــفاق

ثمــة توافــق بــن داللــة ْ
(أن) املصدر ّيــة الناصبــة
ّ

(كان ســيفعل) ،وجعــل نفيه(مــا كان ليفعــل) ،إذا
فيــه اإلظهــار ...وكأنّــك إذا م َّثلــت قلــت :مــا كان

عــى التو ّقــع؛ لذلــك نلحــظ يف الشــاهد الــذي ســاقه
(يو ُلـ َ
ـوت َو َأنــت ُم ْلـغٍ) (ابــن
ـك َأ ْن متـ َ
بعــض النحــاةُ َ :

زيــد ْ
ألن يفعــل ،أي مــا كان زيــد هلــذا الفعــل .فهــذا
بمنزلتــه ،ودخــل فيــه معنــى َن ْفــي (كان سـ ُ
ـيفعل) ...

مالــك2001،م ،رشح التســهيل،ج ،1:ص)29:

ُ
َ
لـ(ســيفعل)» (ســيبويه،
يفعــل) َن ْفيــ ًا
كــا كان (لــن

داللــة الفعــل (هيــول) عــى التو ّقــع أل ّنــه مــن أفعــال
ـوت) عــى
اخلــوف ،وكذلــك داللــة الرتكيــب ( َأ ْن متـ َ

1966م ،ج ،3:ص.)7:

يـ ّ
ـب ْ
أزور املســجدَ
ـدل عــى التو ّقــع ،كقولــك( :أحـ ّ
أن َ
ّ
يــدل الرتكيــب ْ
أزور) عــى
(أن
األقــى) ،إذ ال
َ

األول ّ
يــدل عــى حــدث مســتقبل حلــدث
الرتكيــب ّ
َ
آخــر يف املــايض ،ويكــون نفيــه بـ(مــا َ
ليفعــل)،
كان

ُ
ســيفعل)
يعقــد ســيبويه مقارنــة بــن (كان
ـيفعل) ،فكالمهــا يـ ّ
و(سـ ُ
ـدل عــى االســتقبال .ولك ـ ّن

أن ْ
التو ّقــع .ولكــن جيــدر التنبــه إىل ّ
(أن) املصدر ّيــة
الناصبــة ال ّ
تــدل عــى التو ّقــع إذا ُســبقت بفعــل ال

التو ّقــع؛ أل ّنــه تبــع فعــا ليــس مــن أفعــال التو ّقــع.

ويـ ّ
الزمــن املســتقبل ،ويكون
ـدل الرتكيــب الثــاين عــى ّ
نفيــه بـ(لــن يفعـ َـل) .

ّ
تــدل يف بعــض
بعــد أفعــال التو ّقــع ،ولكنّهــا ال

غــر مســتعمل يف القــرآن الكريــم ،ومل يعثــر

إن الغالــب يف ْ
وحمصــل األمــر؛ ّ
(أن) املصدريــة
ّ
أن تـ ّ
الناصبــة ْ
ـدل عــى التو ّقــع؛ أل ّنــه يكثــر ورودهــا

أشــار املطلبــي إىل ّ
أن الرتكيــب (كان ســيفعل)

الســياقات عــى التو ّقــع ،وذلــك عندمــا تــأيت بعــد

الباحــث عــى شــواهد فصيحــة عــى هــذا الرتكيــب.
َ
َ
ليفعــل)
ليفعــل) و(مل يكــ ْن
ولكــ ّن نفيــه (مــا كان

فعــل ليــس مــن أفعــال التو ّقــع.

 – 2ب  -التو ّقــع يف املــايض ،ويقصــد بــه تو ّقــع

مســتعمل(املطلبي1986،م) .ومثالــه قولــه تعــاىلَ ( :ف َم
ِ
ِ ِ
ــه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ك َ
ــون)
ــم َو َلكــ ْن كَانُــوا َأ ْن ُف َس ُ
َان اهللُ ل َي ْظل َم ُه ْ
ِ
ــم
[التوبــة ،]70 :وقولــه تعــاىل( :إِ َّن ا َّلذيــ َن َآ َمنُــوا ُث َّ

ويعــر عنــه
حصــول احلــدث يف الزمــن املــايض،
ّ

بالطرائــق اآلتيــة:

ـم ْاز َدا ُدوا ُك ْفـ ًـرا َل َي ُكـ ِ
ـن
ـم َك َفـ ُـروا ُثـ َّ
ـم َآ َمنُــوا ُثـ َّ
َك َفـ ُـروا ُثـ َّ
ْ

 -2ب -1 -الرتكيبــان (كان ســيفعل) و (مــا
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ِ ِ
ِ ِ
ـم َســبِيال)[ النســاء.]137:
ـم َوال ل َي ْهد َ ُيـ ْ
اهللُ ل َي ْغفـ َـر َلُـ ْ

ألنــا تـ ّ
ـدل دائــا عــى التو ّقــع
وحــرى ،واخلولــق)؛ ّ
يف احلــارض .فيـ ّ
ـدل املعنــى املعجمــي ألفعــال التو ّقــع

الزمـــن املـــايض ،أي تو ّقـــع حصـــول احلـــدث يف

الزمــن املــايض ،فعندمــا تقــول( :تو ّقــع املعلمــون ْ
أن
يتفــو َق زيــدٌ يف دراســته) ،فقــد ّ
دل الفعــل (تو ّقــع)
ّ

وأ ّمـــا الداللـــة الثانيـــة فهـــي داللتهـــا عـــى

تو ّقـــع احلـــدث ،ويكـــون هـــذا التو ّقـــع دائـــ ًا يف
الزم ــن امل ــايض .وب ـ ّـن اب ــن جن ــي دالل ــة الرتكي ــب

(كان س ــيفعل) ع ــى التو ّق ــع ،وجع ــل ه ــذه الدالل ــة
ع ــى نح ــو م ــن « حكاي ــة ح ــال قول ــك (:كان زي ــدٌ
س ــيقوم أم ــس) ،أي كان متو ّقعــ ًا من ــه القي ــام يف م ــا
مىض»(ابـــن جنـــي1999،م،ج ،3:ص.)335:

وبــن الســهييل (ت581هـــ) داللــة الرتكيــب
ّ
(مــا كان ليفعـ َـل) عــى التو ّقــع عنــد حديثــه عــن الم

ّ
وتــدل صيغتهــا املاضيــة عــى
عــى حــدث التو ّقــع،

تفــوق زيــد يف املــايض.
عــى تو ّقــع ّ

يالحــظ ّ
ثمــة فــارق بــن داللــة أفعــال التو ّقــع
أن ّ

عندمــا تــرد بصيغــة املضــارع وعندمــا تــرد بصيغــة
املــايض ،ويتّضــح ذلــك يف البيتــن اآلتيــن:
اس بن األَحن ِ
قال ال َع َّب ِ
َف (ت194هـ):
ْ

إِ َذا صدَّ َم ْن َأ ْه َوى َر َج ْو ُت ِو َصا َل ُه
ِ
اجلم ِر
َو ُف ْر َقت ُه َ ْ
ج ٌر َأ َح ُّر م َن ْ
اس بن األَحن ِ
(ال َع َّب ِ
َف1954 ،م ،ص)135 :
ْ

جــرت يف كالمهــم نفيــ ًا
«ألنــا
ْ
اجلحــود ،إذ قــالّ :

للفعــل املســتقبل بالســن أو ســوف ،وصــارت الم

		
قال ذو الر ّمة (ت231هـ):
َأت َ
َيناك نَرجو ِمن ن َ
َوالك نَفح ًة  

اجلحــود بإزائهــا ،فلــم يظهــر بعدهــا مــا ال يكــون

بعدمهــا .ويف هــذه النكتــة مطلــع عــى فوائــد مــن
ّ
وجــل ،ومرقــاة إىل تد ّبــره ،كقولــه
عــز
كتــاب اهلل ّ
َان اللَُّ لِيع ِّذبــم و َأن َ ِ
(و َمــا ك َ
ــم)
ُ َ َُ ْ َ
تعــاىلَ :
ْــت ف ِيه ْ
[األنفــال ،]33:فجــاء بــام اجلحــود .حيــث كان

َكون ك ََأعوا ِم َ
احليا ا ُملتَتابِ ِع
   ت ُ

الر ّمة1982،م،ج ،2:ص)819:
(ذو ّ
فقــد ّ
دل الفعــل (رجــا) يف بيــت العبــاس عــى

املــايض املتو ّقــع؛ ألنّــه ورد بصيغــة املــايضّ ،
ودل

نفي ـ ًا ألمــر متو ّقــع ،وســبب خمــوف يف املســتقبل .ثــم
ـم َي ْسـ َت ْغ ِف ُر َ
(و َمــا ك َ
ون)
قــال تعــاىلَ :
ـم َو ُهـ ْ
َان اللَُّ ُم َع ِّذ َ ُبـ ْ
ـص
[األنفــال .]33:فجــاء باســم الفاعــل الــذي ال خيتـ ّ

املتو ّقــع؛ ألنّــه ورد بصيغــة املضــارع.

خيــص مضيــ ًا مــن
عــى العمــوم يف األحــوال ،ال
ّ

املضــارع وتُسـ َبق بالفعــل (كان) ،كقولــك( :زيــد كان

بزمــان حيــث أراد نفــي وقــوع العــذاب باملســتغفرين
اســتقبال» (الســهييل1992،م ،ص.)107 :

 -2ب -2 -أفعــال التو ّقــع عندمــا تــرد بصيغــة

املــايض ،ويســتثنى منهــا أفعــال الرجــاء (عســى،

الفعــل (نرجــو) يف بيــت ذي الر ّمــة عــى احلــارض
 -2ب -3 -أفعــال التو ّقــع عندمــا تــرد بصيغــة

يتوقــع النجــاح) ،فنلحــظ ّ
أن الفعــل (كان) رصف

زمــن التوقــع إىل الزمــن املــايض ،ولــو أســقطنا الفعــل

(كان) مــن هــذا املثــال لــكان التوقــع يف احلــارض،
57
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التو ّقــع انتظــار ألمــر مســتقبيل ،واملــايض قــد وقــع

ومثــال ذلــك أيضــا قــول أيب خــراش اهلــذيل:
منهم فإِنّه
َف َم ْن َ
الص َ
كان يرجو ّ
لح ْ
كأحر ٍ
عاد أو ُك َل ْي ٍ
ب لِ ِ
وائل
ََْ
(اهلذليون1965،م ،ج ،2:ص)124:
إذ ّ
الصلــح
دل الرتكيــب (كان يرجــو) عــى توقــع ّ

عــى مــاض متو ّقــع ،ومل يقــل ّإنــا تفيــد التو ّقع»(ابــن

 -2ب -4 -الرتكيــب (قــد فعــل) ،وقــد أطلــق

وجيـــدر بنـــا عنـــد احلديـــث عـــن داللـــة (قـــد)

ّ
بــأن
وحتقــق ،ولكــن أجيــب عــى هــذا اإلنــكار،

التو ّقــع كان قبــل اجلــواب .وذكــر ابــن هشــام رأي
«إنــا تدخــل
ابــن مالــك يف هــذا الصــدد ،فقــالّ :

هشــام1985،م ،ص.)228 :

يف الزمــن املــايض.

كثــر مــن القدمــاء مصطلــح (حــرف تو ّقــع)

املتبوع ــة بفع ــل م ــاض معرف ــة العالق ــة بينه ــا وب ــن
دالل ــة ( ّمل ــا) اجلازم ــة ،وق ــد ب ّينه ــا س ــيبويه بقول ــه:

عــى (قــد) (ابــن احلاجــب2010،م ،ص .)55 :

«و ّمل ــا يفع ـ ْـل ،وق ــد فع ـ َـل ،إ ّن ــا مه ــا لق ــوم ينتظ ــرون
ّ
فتـــدل
شـــيئ ًا» (ســـيبويه1966،م ،ج ،3:ص،)115:

وقــد أمجــل املــرادي معــاين (قــد) ،فقــالّ « :إنــا

تفيــد ،مــع املــايض ،أحــد ثالثــة معــان :التو ّقــع،

( ّمل ــا) و(ق ــد) ع ــى تو ّق ــع حص ــول احل ــدث .وذك ــر
س ــيبويه ّ
أن ( ّمل ــا) النظ ــر املنف ــي لـ(ق ــد) ،فق ــال« :إذا

والتقريــب ،والتحقيــق .ومــع املضــارع أحــد

أربعــة معــان :التو ّقــع ،والتقليــل ،والتحقيــق،

ق ــال (فع ــل) ف ـ ّ
ـإن نفي ــه( :مل يفع ــل) ،وإذا ق ــال( :ق ــد
فع ــل) ف ـ ّ
ـإن نفي ــه ( ّمل ــا يفع ــل)» (س ــيبويه1966،م،

والتكثري»(املــرادي1992،م ،ص .) 259 :وأشــار

ابــن فــارس ّ
أن (قــد) حــرف جــواب ملتو ّقــع ،فقــال:

«وليــس مــن الوجــه االبتــداء هبــا إال ْ
أن تكــون جوابـ ًا

ج ،3:ص.)117:

وبــن املــرد ّ
أن (قــدْ ) « تكــون لقــوم يتو َّقعــون
ّ
ْ
ـر ،ن َْحــو َق ْولــكَ :هــل جــا َء زيــد؟ َف َي ُقــول َلــك:
الَـ َ
يــأ ِ
قــد جــا َءَ .وتقــولّ :ملــا َ
تَ .ف َي ُقــول َلــك :قــد

ملتو ّقع»(ابــن فــارس1997 ،م ،ص .)114 :فعندمــا
نقــول( :قــد حــر زيــد االجتــاع) ،فقــد دلــت

(قــد) عــى تو ّقــع املخاطــب حضــور زيــد لالجتــاع
يف الزمــن املــايض .ومثالــه قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ س ِ
ــم َع
َ
اهللُ َقــو َل ا َّلتِــي ُ َت ِ
اد ُلـ َ
ـك ِف َز ْو ِج َها)[املجادلــة ،]1:فقــد
ْ

َأتى»(املــرد1994،م ،ج ،1:ص .)181:ومثــال
ذلــك مــا أورده معمــر بــن راشــد (ت153هـــ) يف
ال َي َ ِ
ــب ْبــن َجابِ ٍ
اجلامــعَ « :عــ ْن َو ْه ِ
انَ ،ق َ
ــال:
ــر ْ َ
ــو ِّ
ـاصَ ،ف َقـ ِ
ـت ِعنْــدَ َعبـ ِ
ـن َع ْمـ ِ
ـرو ْبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـن ا ْل َعـ ِ
ـد َم
ُكنْـ ُ
ْ
ــك و َخاصتِ ِ
ــانِ -مــن ُأمنــاء ا َْل ِل ِ
َع َلي ِ
ــه َق ْه َر َم ٌ
ــه ِ -مــ َن
َ َّ
ْ
ْ
ــانَ ،ف َق َ
ــت َل ْي َلــ ٌة ِمــ ْن َر َم َض َ
َّ
ــال َلــ ُه
الشــا ِمَ ،و َقــدْ َب ِق َي ْ
ِ
ِ
َعبــدُ اللَِّ :هـ ْـل تَر ْكـ َ ِ
ـم؟ َقـ َ
ـال:
َ
ْ
ـت عنْــدَ َأ ْهــي َمــا َيكْف ِيهـ ْ
َ

بــن ابــن هشــام داللــة (قــد) عــى التو ّقــع يف هــذه
ّ
«ألنــا كانــت تتو ّقــع إجابــة اهلل ســبحانه
اآليــة ،فقــالّ :

لدعائهــا» (ابــن هشــام1985،م ،ص.)228 :

أن ّ
ذكــر ابــن هشــام إنــكار بعــض النحــاة ْ
تــدل

(قــد) املتبوعــة بفعــل مــاض عــى التو ّقــع؛ ّ
ألن
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َقــدْ تَرك ُ ِ
ــم َن َف َقــ ًة» (اجلامــع،ج ،11:ص:
ْــت عنْدَ ُه ْ
َ

وقــد يـ ّ
ـدل الرتكيــب (قــد فعــل) عــى التحقيــق
ـح
مــن غــر تو ّقــع أو تقريــب كقولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َأ ْف َلـ َ

يكفــي أهلــه مــن نفقــة؛ لذلــك جــاء الرتكيــب (قــد

وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـإن الســياق هــو الفيصــل يف احلكــم
عــى داللــة الرتكيــب (قــد فعــل) ،فقــد ّ
يــدل عــى

 ،348رقــم احلديــث .)20810نلحــظ مــن احلديــث
الســابق ّ
أن عبــد اهلل بــن عمــرو كان يتو ّقــع وجــود مــا

تــرك) إجابــة خلــر كان عبــد اهلل ينتظــره ويتو ّقعــه.

َّاها)[الشــمس.]9 :
َم ـ ْن َزك َ

ثمــة دالالت عديــدة للرتكيــب (قــد فعــل) ،إذ
ّ
يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع واملــايض القريــب والتحقيــق ،أ ّمــا

أحــد املعــاين الثالثــة :التو ّقــع والتقريــب والتحقيــق،
ّ
ّ
يــدل عــى املعــاين
يــدل عــى معنيــن ،وقــد
وقــد

عــى املــايض القريــب فقــد ذكــر ابــن هشــام ّ
أن (قــد)

جيــدر بنــا التفريــق بــن داللــة (قــد) املتبوعــة بفعل
ٍ
مــاض ،ويتّضــح
مضــارع و(قــد) املتبوعــة بفعــل

داللتــه عــى التو ّقــع فقــد ســبق بيانــه .وأ ّمــا داللتــه
املتبوعــة بفعــل مــاض « تفيــد تقريــب املــايض مــن
احلــال ،تقــول :قــا َم زيــدٌ  ،فيحتمــل املــايض القريــب

اختــص
واملــايض البعيــد .فــإن قلــت :قــد قــام،
ّ
بالقريب»(ابــن هشــام1985،م ،ص .)228 :ومثــال
ـمع اهللُ َقــو َل ا َّلتِــي ُ َت ِ
ِ
اد ُلـ َ
ـك
ْ
ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َسـ َ
ِف َز ْو ِج َها)[ســورة املجادلــة .]1:وأ ّمــا داللتــه عــى

َّاهــا)
ـح َمـ ْن َزك َ
التحقيــق فمثالــه قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َأ ْف َلـ َ

[الشمس.]9 :

ذكــر اجلامــي (ت898هـــ) ّ
أن الرتكيب (قــد فعل)
يـ ّ
ـدل يف بعــض الســياقات عــى ثالثــة معــان جمتمعــة،

وهــي :التحقيــق والتو ّقــع والتقريــب ،ومنــه قــول

قامــت الصــاة) (اجلامــي2011،م،
املــؤ ّذن( :قــد
ْ
ج ،2:ص.)316:

ولك ـ ّن اجلامــي تن ّبــه إىل ّ
أن الرتكيــب (قــد فعــل)
ّ
يــدل عــى التحقيــق والتقريــب يف بعــض الســياقات

ـب زيــدٌ )َ ،ملــن مل
مــن غــر تو ّقــع ،كقولــك( :قــدْ ركـ َ

يتو ّقــع ركوبــه (اجلامــي2011 ،م ،ج ،2:ص.)316:

الثالثــة جمتمعــة.

ـر
ـر زيــدٌ ) ،و( َقــدْ حيـ ُ
ذلــك مــن قولــكَ ( :قــدْ حـ َ
زيــدٌ ) ،فقــد ّ
األول
ـر) يف املثــال ّ
دل الرتكيــب (قــد حـ َ
عــى املــايض القريــب ،وعــى ّ
أن املخاطــب كان يتو ّقــع
احلضــور يف املــايضّ .
حيــر) يف
ودل الرتكيــب (قــد
ُ
املثــال الثــاين عــى املســتقبل ،وعــى تو ّقــع املتك ّلــم
حضــور زيــد .فاملتك ّلــم قــال اجلملــة األوىل عندما كان

املخاطــب ينتظــر حضــور زيــد ،وقــال اجلملــة الثانيــة؛

أل ّنــه يتو ّقــع حضــور زيــد حلظــة نطــق اجلملــة ،فهــو
مل حيــر يف الزمــن احلــارض ،ولك ـ ّن حضــوره منتظــر
ومتو ّقــع.

 -2ب -5 -الرتكيــب (قــد يفعــل) ،وذلــك
ّ
يــدل الفعــل املضــارع عــى العلــم ،ذكــر
عندمــا
ســمري اســتيتية ّ
أن «(قــد) إذا كانــت متبوعــة بفعــل
مــن األفعــال الدا ّلــة عــى العلــم ،كانــت للتوكيــد
مطلق ًا»(اســتيتية2005،م ،ص .)416 :فاألصــل
ّ
يف هــذا الرتكيــب ْ
يــدل عــى التقليــل والتو ّقــع
أن
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ِ
اآلخـ َـرَ ،ف َقـ َ
ـمت َ
ـال
هــاَ ،و َل ْ ُي َشـ ِّ
ـم َت َأ َحدَ ُ َ
َر ُجــانَ ،ف َشـ َّ
الر ُجــلَ :يــا َر ُسـ َ
ـمتْنِي،
ـم َّت ُفال ًنــاَ ،و َل ْ ت َُشـ ِّ
ـول اللََِّ ،شـ َّ
َّ
ِ
َف َقـ َ
ـال :إِ َّن هـ َ
ـذا َحــدَ اللَََّ ،وإِ َّنـ َ
ـك َل ْ َ ْت َمدْ » (رشح الســنة

ّ
يــدل عــى التوكيــد والتو ّقــع
يف احلــارض ،ولكنّــه

َــرى
يف املــايض ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ ن َ
ـك ِف الســا ِء َف َلنُو ِّلينَّـ َ ِ
ـب َو ْج ِهـ َ
اهــا)
ـك ق ْب َل ـ ًة ت َْر َض َ
َ َ
َت َق ُّلـ َ
َّ َ
[البقــرة ،]144:والتوقــع مــن املخاطــب ،أي ّ
أن

للبغــوي،ج ،12:ص  ،311:رقــم احلديــث.)3343
ّ
ــمتْنِي) عــى تو ّقــع الرجــل ْ
أن
فــدل الرتكيــب ( ََل ْ ت َُش ِّ

الرســول عليــه الصــاة والســام كان يتو ّقــع إجابــة

يشــمته الرســول صــى اهلل عليــه وســلم؛ لتقــدّ م مــا
ّ
يـ ّ
ـدل عــى ذلــك َ
ـم َّت) ،وكان التو ّقــع يف املــايض
(شـ َّ

اهلل ســبحانه لــه بســبب احلــرة التــي انتابتــه ،لذلــك
جــاءت إجابــة اهلل تعــاىل لــه ( َف َلن َُو ِّل َين َ
َّــك ِق ْب َلــ ًة

ّ
ألن الرتكيــب وقــع يف ســياق رسد أحــداث ماضيــة.
 -2بّ -7 -ملــا اجلازمــة ،وذلــك عند وجــود قرينة

اهــا).
ت َْر َض َ

ّ
ويــدل عــى
 -2ب -6 -حــرف النفــي (مل)،
ذلــك قــول ابــن هشــامَ « :و َهـ َ
ـذا ا ْلفــرق بِالن ِّْس ـ َب ِة إِ َل
ِ
ِ ِ
َ ِ
ا ُْل ْســ َت ْقبلَ ،فأ ّمــا بالن ِّْســ َبة إ َل ا َْلــاض فهــا –يقصــد َل ْ
و َّلــا -س ـ ّيان ِف نفــي املتو ّقــع َو َغــرهَ ،و ِم َثــال املتو ّقــع
َأ ْن تَقــولَ :مـ ِ
ـمَ ،و ِم َثــال
ـال ُق ْمـ ُ
ـم َأو َو ّملــا تقـ ْ
ـت َومل ْ تقـ ْ
ِ
تقم»(ابــن
ـم َأو ّملــا ْ
غــر املتو ّقــع َأ ْن تقــول ا ْبتــدَ اء :مل تقـ ْ
هشــام1985،م ،ص.)509 :
وبذلــك يم ّيــز ابــن هشــام بــن داللــة َ
(لْ) عــى

ســياقية تــرف زمــن اجلملــة إىل املــايض ،وم ّثــل ابــن
هشــام هلــذه الداللــة بجملــةَ « :مـ ِ
ـم»
ـال ُق ْمـ ُ
ـت َو ّملــا تقـ ْ
(ابــن هشــام1985،م ،ص ،)509 :فنالحــظ وجــود

قرينــة لفظيــة وهــو الفعــل املــايض (قــام) رصف زمــن
تقــم) إىل الزمــن املــايض ،ولكــ ّن معنــى
مجلــة ( ّملــا
ْ

لــت داللــة
حتو ْ
التو ّقــع بقــي موجــود ًا يف ( ّملــا) ،أي ّ
( ّملــا) مــن الزمــن املــايض القريــب املتصــل باحلــارض

أن َ
التو ّقــع وعــدم داللتهــا عــى التو ّقــع ،فــرى ْ
(لْ)
قــد تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع بوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وبذلــك
تتســاوى و( ّملــا) مــن حيــث الداللــة عــى التو ّقــع.

إىل الزمــن املــايض ،ولك ـ ّن احلــدث بقــي متو ّقع ـ ًا.

ـر عبــاس حســن كالم ابــن هشــام حــول
وقــد فـ ّ
داللــة (ملْ) و ( ّملــا) عــى التو ّقــع يف الزمــن املــايض،

(لْ) ال تـ ّ
أن َ
ويــرى ّ
ـدل عــى التو ّقــع إذا مل توجــد قرينــة

فقــال « :أ ّمــا املعنــى املــايض فهــا ســ ّيان يف التو ّقــع
تقــم) أوّ ( :ملــا
قمــت ومل
وعدمــه؛ نحــو( :مــا يل
ُ
ْ

لفظيــة ،أي االبتــداء بذكــر (مل) ،فتبقــى عــى أصلهــا

كنــت
تقــم ،مــع ّأن
تقــم أو ّملــا
تقــم) ،واملــراد :مل
ُ
ْ
ْ
ْ
متو ّقعـ ًا منــك فيــا مــى القيــام ،وهــذا هــو مــا يشــعر

مــن حيــث الداللــة عــى نفــي املــايض املطلــق وعــدم
التو ّقــع.

بــه التعجــب مــن عــدم قيــام املخاطــب .ومثــال عــدم

ومــن أمثلــة داللــة (ملْ) عــى التوقــع مــا رواه أنــس

التو ّقــع ْ
يقــم الرجــل» (عبــاس،
أن تقــول ابتــداء :مل ْ

ابــن مالــك عــن الرســول صــى اهلل عليــه وســلم ،إذ
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـس ِعنْــدَ رسـ ِ
ـول اللَِّ َصـ َّ
ـه َو َسـ َّل َم
ْ
قــال « :ع َطـ َ
َ ُ

د.ت ،حاشــيةج ،4:ص.)419 :
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ومــن أمثلــة داللــة ( ّملــا) عــى التوقــع يف املــايض

مــا أورده أبــو داود (ت204هـــ) يف مســنده ،إذ قــال:
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـع رسـ ِ
« َقـ َ
ـول اللَِّ َصـ َّ
ـه
ْ
ـرا ُءَ :خ َر ْجنَــا َمـ َ َ ُ
ـال ا ْلـ َ َ
ــل ِمــ َن ْالَن َْص ِ
َــاز ِة َر ُج ٍ
ــار َفا ْنت ََه ْينَــا إِ َل
َو َســ َّل َم ِف ِجن َ

ا ْل َقـ ْ ِ
ـر َو ََّلــا ُي ْل َحــدْ » (مســند أيب داود،ج ،2:ص،114:
رقــم احلديــث ،)789فد ّلــت ( ّملــا) عــى ّ
أن حــدث
ال َل ْحــد كان متوقعــا يف املــايض؛ ّ
ألن احلديــث وقــع
ّ
ويــدل عــى ذلــك
يف ســياق رسد أحــداث ماضيــة،

األفعال املاضية( :قال) و(خرج) و(انتهى).

 -2ب -8 -هــل ،إذ عــرض ابــن هشــام الختــاف
(هـ ْـل َأ َتــى
النحــاة يف تفســر (هــل) يف قولــه تعــاىلَ :
النْسـ ِ
َعـ َ
ـن ِمـ َن الدَّ ْه ِر)[اإلنســان ،]1:فقــال:
ـان ِحـ ٌ
ـى ْ ِ َ
الز َم ْ َ ِ
« َو َق َ
(هــل َأتَــى)َ ،أي قــد
ــال َّ
ــر ّي ِف كشــافهَ :
َأ َتــى ،عــى معنــى ال َّت ْق ِريــر والتقريــب َجِي ًعــاَ ،أي َأ َتــى
عــى ْ ِ
الز َمــان
الن َْســان قبــل ز َمــان قريــب َط ِائ َفــة مــن َّ
ال َّط ِويــل املمتــد مل يكــن فِيـ ِ
ـه َش ـ ْيئا َم ْذ ُكــور ًا بــل َش ـ ْيئ ًا
منســي ًا ُن ْط َفــة ِف األصــابَ ،وا ْلـ َـراد باإلنســان ِْ
النْــس
بِدَ لِيــل( :إِ َّنــا خلقنَا ْ ِ
الن َْســان مــن ُن ْط َفة) [اإلنســان]2:
اصــةَ ،ومل حيملــوا قــد عــى
وفسهــا َغــره بقــد َخ َّ
اهّ ،
معنــى ال َّت ْق ِريــب بــل عــى معنــى الت َّْح ِقيــقَ ،و َق َ
ــال
َاهــا التو ّقــعَ ،وك ََأ َّنـ ُه قيــل لقــوم يتو ّقعــون
َبعضهــم َم ْعن َ
ِ
ـر َعـ َّـا َأ َتــى عــى ْ ِ
ْ
الصـ َ
ـاة
ـو آدم َع َل ْيــه َّ
الن َْســان َو ُهـ َ
الَـ َ
الس َ
ــامَ ،قــال :واحلــن زمــن كَونــه طينــا» (ابــن
َو َّ
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َأ ْر َســ ْلنا نُوحــ ًا إِىل َق ْو ِم ِه)[األعــرافَ « :]59:ل َقــدْ
َأرس ـ ْلنا نُوح ـ ًا إِىل َقو ِمـ ِ
ـه جــواب قســم حمــذوف ،وال
ْ
ْ َ
ألنــا مظنــة
تــكاد تطلــق هــذه الــام إال مــع قــد ّ
التو ّقــع ،فـ ّ
ـإن املخاطــب إذا ســمعها تو ّقــع وقــوع مــا

صــدر هبــا» (البيضــاوي ،1997،ج ،3:ص.)17:

وبــن الكفــوي (ت1024هـــ) داللــة اجلملــة
ّ
ال ْم َلــة القســمية َل
القســمية عــى التو ّقــع ،إذ قــالَ « :و ْ ُ
ِ ِ
ـي
ال ْم َلــة ا ْلقســم َع َل ْي َهــا ا َّلتــي هـ َ
ُي ْؤتــى َهبــا إِ َّل لتأكيــد ْ ُ
جواهبــاَ ،و ْ
ــواب متو ّقــع للمخاطــب ِعنْــد َســاع
الَ َ
ا ْلقســمَ ،و ِلَـ َ
ـذا كثــر ُد ُخــول َلم ا ْلقســم عــى (قــد) ملــا
فِ َيهــا مــن التو ّقــع» (الكفــوي1998 ،م ،ص.)343 :

خامتة البحث:

توصلــت هــذه الدراســة عنــد بحثهــا عــن طرائــق

العرب ّيــة يف التعبــر عــن حــدث التو ّقــع إىل نتائــج
ٌ
بيــان ألبرزهــا:
عديــدة .ويف مــا يــأيت

 عنــي علــاء العرب ّيــة القدمــاء بالتو ّقــع ،ويـ ّ
ـدل
عــى ذلــك ربطهــم بــن التو ّقــع والزمــن
املســتقبل ،وإطالقهــم مصطلــح (حــرف

التو ّقــع) عــى (قــد) ،وإطالقهــم مصطلــح

(أفعــال التو ّقــع) عــى الفعلــن( :عســى)
و(خــاف) ،واســتخدام بعضهــم كلمــة

هشــام1985،م ،ص.)461-460 :

 -2ب -9 -اجلملــة القســم ّية ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك
قــول البيضــاوي يف تفســر اآليــة الكريمــة ( َل َقــدْ

(التو ّقــع) بمعنــى الزمــن املســتقبل ،وربطهــم
بــن حــذف الفعــل والتو ّقــع.
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يبــن التضــام بــن الزمــن ) (Tenseونمــط
ّ

 يكــون التو ّقــع إ ّمــا مــن املتك ّلــم وإ ّمــا مــن

احلــدث ).(Aspect

املخا َطــب.

املصادر واملراجع:

 يمكــن تقســيم حــدث التو ّقــع يف العرب ّيــة

املراجع العرب ّية
القرآن الكريم
ابــن األحنــف ،العبــاس(1954م) .ديــوان العبــاس بــن
األحنــف ،حتقيــق :عاتكــة اخلزرجــي .القاهــرة :مطبعــة
دار الكتــب املرصيــة.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد
اهلل الكلبــي الغرناطــي (1995م) .التســهيل لعلــوم
التنزيــل ،حتقيــق :عبــد اهلل اخلالــدي .بــروت :رشكــة دار
األرقــم بــن أيب األرقــم .
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان(1999م) .اخلصائــص ،حتقيــق:
حممــد عــي النجــار .مــر :اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب.
ابــن احلاجــب ،مجــال الديــن بــن عثــان بــن عمــر بــن أيب بكــر
املــري اإلســنوي املالكــي (2010م).الكافيــة يف علــم
النحــو ،حتقيــق :صالــح عبــد العظيــم الشــاعر .القاهــرة:
مكتبــة اآلداب.
ابــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد األندلــي
القرطبــي الظاهــري .اإلحــكام يف أصــول األحــكام،
حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر .تقديــم إحســان عبــاس.
بــروت :دار اآلفــاق اجلديــدة.
ابــن راشــد ،أبــو عــروة معمــر بــن أيب عمــرو األزدي
البــري(1982م) .اجلامــع ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن
األعظمــي  .باكســتان :املجلــس العلمــي.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد
الطاهــر(1984م) .التحريــر والتنويــر .تونــس :الــدار
التونســية للنــر .
ابــن عصفــور ،أبــو احلســن عــي بــن مؤمــن بــن حممــد
ضمــي اإلشــبييل(1996م) .املمتــع الكبــر يف
احلَ ْ َ
الترصيــف .لبنــان :مكتبــة لبنــان.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد
الرمحــن(2001م) .املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب
العزيــز ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد.

إىل نوعــن :التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف
املــايض.

تعــر العرب ّيــة عــن حــدث التو ّقــع بطرائــق

ّ
ـر عنــه باحلــروف (قــد) و( ّملــا)
متنوعــة ،فتعـ ّ
و(لعـ ّـل) ْ
و(إن) الرشطيــة واألفعال كـ(عســى)
و(خــاف) و(ظـ ّن) و(كاد) والرتاكيــب كـ ْ
ــ(أن
َ
يفعــل).

 يكثــر اســتخدام معنــى الرجــاء واإلشــفاق
للتعبــر عــن التوقــع يف العرب ّيــة.

 يكثــر اســتخدام (قــد) للتعبــر عــن التو ّقــع
يف حالــة اإلثبــات ،واســتخدام ( ّملــا) اجلازمــة
للتعبــر عــن التو ّقــع يف حالــة النفــي.
ْ
يفعــل) نفيــا
و ُيســتخدم الرتكيــب ( ّملــا
َ
فعــل).
للرتكيــب (قــد

 يم ّثــل الســياق العنــر األبــرز يف الكشــف
عــن دالالت الصيــغ والرتاكيــب .فالقرائــن
اللفظ ّيــة واملعنو ّيــة هــي التــي حتــدد داللــة

الصيــغ والرتاكيــب عــى حــدث التو ّقــع ،وال

جيــوز دراســة داللتهــا بمعــزل عــن الســياق
الــواردة فيــه.

 يرتبــط التو ّقــع يف العرب ّيــة بالزمــن ،فــا
يمكــن دراســة داللــة الصيــغ والرتاكيــب عــى
التو ّقــع بمعــزل عــن داللتهــا الزمن ّيــة .وهــذا
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العلميــة.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء اســتيتية ،ســمري(2005م) .ريــاض القــرآن تفســر يف النظــم
ــان :جــدارا
القزوينــي الــرازي (1997م) .الصاحبــي يف فقــه اللغــة
القــرآين وهنجــه النفــي والرتبــويَ .ع َّ
للكتــاب العاملــي .وإربــد :عــامل الكتــب احلديــث.
العرب ّيــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا .بــروت:
األندلــي ،أبــو حيــان حممــد بــن يوســف(1999م) .البحــر
نــر حممــد عــي بيضــون.
املحيــط يف التفســر ،حتقيــق :صدقــي مجيــل .بــروت:
ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الطائــي
دار الفكــر.
األندلــي(2001م) .رشح التســهيل تســهيل الفوائــد
وتكميــل املقاصــد ،حتقيــق :حممــد عطــا و طارق السـ ّيد .البــري ،عــي بــن أيب الفــرج بــن احلســن(1999م) .احلامســة
البرصيــة ،حتقيــق :عــادل ســليامن .القاهــرة :مكتبــة
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اخلانجــي.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الطائــي
األندلــي(2001م) .رشح الكافيــة الشــافية ،حتقيــق :البغــدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر(1998م) .خزانــة األدب
ـب لبــاب لســان العــرب .قــدم لــه ووضــع هوامشــه
عبــد املنعــم أمحــد هريــدي .مكــة املكرمــة :جامعــة
ولـ ّ
حممــد طيفــي .إرشاف إميــل يعقــوب .بــروت :دار
أم القــرى ،مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
الكتــب العلميــة.
اإلســامي.
ابــن هشــام ،مجــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن
الفــراء(1983م) .رشح الســنة ،حتقيــق :شــعيب
أمحــد(1985م) .مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب،
األرنــؤوط وحممــد زهــر الشاويش.دمشــق وبــروت:
حتقيــق :مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد اهلل .دمشــق:
املكتــب اإلســامي.
دار الفكــر.
ابــن هشــام ،مجــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد .البيضــاوي ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن
حممــد الشــرازي(1997م) .أنــوار التنزيــل وأرسار
أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق :يوســف
التأويــل ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي.
الشــيخ حممــد البقاعــي .بــروت :دار الفكــر للطباعــة
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
والنــر والتوزيــع.
ابــن الــوراق ،أبــو احلســن حممــد بــن عبــد اهلل بــن تــاج القــراء ،أبــو القاســم برهــان الديــن حممــود بــن محــزة بــن
نــر .غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل .جــدّ ة :دار
العبــاس(1999م) .علــل النحــو ،حتقيــق :حممــود
القبلــة للثقافــة اإلســامية .وبــروت :مؤسســة علــوم
جاســم حممــد الدرويــش .الريــاض :مكتبــة الرشــد.
القــرآن.
ابــن الوليــد ،مســلم .رشح ديــوان رصيــع الغــواين مســلم بــن
الوليــد األنصــاري ،حتقيــق :ســامي الدّ هــان .القاهــرة :ثالــث ،احلــاج موســى(2006م) .مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات
احلديثــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .جامعــة امللــك
دار املعــارف.
ســعود .الرياض.الســعودية.
ابــن يعيــش ،موفــق الديــن يعيــش بــن يعيــش بــن
عــي(2001م) .رشح املفصــل .تقديــم إميــل بديــع الثعالبــي ،أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خملــوف
(1997م) .اجلواهــر احلســان يف تفســر القــرآن ،حتقيــق:
يعقــوب .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
حممــد عــي معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود.
أبــو داود ،ســليامن بــن داود بــن اجلــارود الطيالــي
بــروت :دار إحيــاء الــراث.
البــري(1999م) .مســند أيب داود الطيالــي ،حتقيــق:
حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي .مــر :دار هجــر .اجلامــي ،نــور الديــن عبــد الرمحــن(2011م) .الفوائــد
الضيائيــة رشح كافيــة ابــن احلاجــب ،حتقيــق :أســامة
ـاوي الوقــاد(2000م).
األزهــري ،خالــد بــن عبــد اهلل اجلرجـ ّ
طــه الرفاعــي.
رشح الترصيــح عــى التوضيــح .بــروت :دار الكتــب
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حممد حسن خبيت قواقزة :حدث التوقّع يف اللغة العربية :دراسة لغوية
ســيبويه ،عمــرو بــن عثــان(1966م) .الكتــاب ،حتقيــق:
عبدالســام هــارون .بــروت :عــامل الكتــب للطباعــة
والنــر.
الســيوطي ،أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر(1998م).
معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن .بــروت :دار الكتب
ا لعلمية .
الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر
(2005م) .نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار حاشــية
الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي .مكّــة :جامعــة أم
القــرى  -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن.
الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر
(2008م) .اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط .عنايــة وتعليــق مصطفــى شــيخ .بــروت:
مؤسســة الرســالة نــارشون.
الشــجري ،ضيــاء الديــن أبــو الســعادات هبــة اهلل بــن عــي بــن
محــزة (1991م) .أمــايل ابــن الشــجري ،حتقيــق :حممــود
حممــد الطناحــي .القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي.
شاب ،حممــد بــن حممــد حســن (2007م) .رشح الشــواهد
ُ َّ
الشــعرية يف أمــات الكتــب النحويــة .بــروت :مؤسســة
الرســالة.
الرشبينــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد اخلطيــب
الشــافعي(1868م) .الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى
معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر.
القاهــرة :مطبعــة بــوالق.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل اليمنــي
(1993م) .فتــح القديــر .دمشــق :دار ابــن كثــر،
وبــروت :دار الكلــم الطيــب.
الصبــان ،أبــو العرفــان حممــد بــن عــي الشــافعي(1997م).
حاشــية الصبــان عــى رشح األشــمونى أللفيــة ابــن
مالــك .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن
غالــب اآلمــي(2001م) .جامــع البيــان عــن تأويــل آي
القــرآن .حتقيــق عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي .دار
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.
الفاكهــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس املكــي
(1993م) .أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه،

حسن ،عباس .النحو الوايف .القاهرة :دار املعارف.
احلمــداين ،خدجيــة(2008م) .املركبــات يف العرب ّيــةَ .عـ َّـان :دار
أســامة للنــر والتوزيــع.
محــداوي ،مجيــل(2016م) .مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات.
تــم احلصــول عليهــا بتاريــخ http:// .2017/3/23
www.alukah.net/books/files/book_8952/
bookfile/lsaniat.docx
حيــدا ،ســمرية( .)2015التوقــع معنــاه وأدواتــه عنــد ابــن
هشــام .تــم احلصــول عليهــا بتاريــخ .2017/3/23
ttp://www.alukah.net/literature_language/0/91295/#_ftn
اخلفاجــي ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر املــري
احلنفــي .ح ِ
يض ِ
ِ
ــه ِ
اب َع َ
اشــي ُة ِّ
ــاوي،
ــى ت ْف
ســر ال َب َ
الش َ
َ
وك َفايــ ُة الــر ِ
ــاض ِ
ا ُْلســاةِ :عنَايــ ُة ال َق ِ
ــى ت ْف ِ
اض َع َ
ســر
َّ
َ َّ
يضــاوي .بــروت :دار صــادر.
ال َب َ
اخلنســاء ،متــارض بنــت عمــرو(1988م)  .ديــوان اخلنســاء.
رشحــه ثعلــب أبــو العبــاس أمحــد بــن حييــى الشــيباين
النحــوي ،حتقيــق :أنــور أبــو ســويلمَ .عـ َّـان :دار عــار
للنــر والتوزيــع.
ذو الر ّمــة ،أبــو نــر أمحــد بــن حاتــم الباهــي(1982م) .ديــوان
ذي الرمــة ،رشح أيب نــر الباهــي روايــة ثعلــب ،حتقيق:
عبــد القــدوس أبــو صالــح .جــدّ ة :مؤسســة اإليامن.
الــرازي ،أبــو عبــد اهلل فخــر الديــن حممــد بــن عمــر(1999م).
التفســر الكبــر .بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
ـرزاق احلســيني  .تــاج
حممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
الزبيــديّ ،
العــروس مــن جواهــر القامــوس .بــروت :دار اهلدايــة.
الزخمــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن
أمحــد(1987م) .الكشــاف عــن حقائــق غوامــض
التنزيــل .بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الســمني احللبــي  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن
يوســف بــن عبــد الدائــم .الــدر املصــون يف علــوم
الكتــاب املكنــون ،حتقيــق :أمحــد حممــد اخلــراط .دمشــق:
دار القلــم.
الســهييل ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد
ـهييل .بــروت:
للسـ َ
(1992م) .نتائــج الفكــر يف النَّحــو ُّ
دار الكتــب العلميــة.
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حتقيــق :عبــد امللــك دهيــش .بــروت :دار خــر.
القزوينــي ،اخلطيــب(1980م) .اإليضــاح يف علــوم البالغــة.
رشح وتعليــق وتنقيــح حممــد عبــد املنعــم خفاجــي.
بــروت :دار الكتــاب اللبنــاين.
قواقــزة ،حممــد حســن بخيــت(2009م) .نظــام الزمــن بــن
العرب ّيــة واإلنجليزيــة :دراســة تقابل ّيــة .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة .جامعــة الريمــوك .إربــد .األردن.
قواقــزة ،حممــد حســن بخيــت(2015م) .الزمــن املطلــق يف
اللغــة العرب ّيــة :دراســة وصفيــة .الســعودية :جملــة جممــع
اللغــة العربيــة عــى الشــبكة العامليــة ،عــدد-207 ،9
.250
الكفــوي ،أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي(1998م).
الكليــات ،معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة،
حتقيــق :عدنــان درويــش وحممــد املــري .بــروت:
مؤسســة الرســالة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب
البــري البغــدادي(1999م) .احلــاوي الكبــر يف فقــه
مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين،
حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد
املوجــود .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب
البــري البغــدادي .تفســر املــاوردي ،النكــت
والعيــون ،حتقيــق :الســيد بــن عبــد املقصــود بــن عبــد
الرحيــم .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد(1994م) .املقتضــب،
حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة .القاهــرة :املجلــس
األعــى للشــؤون اإلســامية.
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد(1997م) .الكامــل يف
اللغــة واألدب ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم.
القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
املــرادي ،أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد
عــي املــري املالكــي(2008م) .توضيــح
اهلل ابــن
ّ
املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق:
عبــدالرمحــنعــيســليامن.بــروت:دارالفكــرالعــريب.
املــرادي ،أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد
ـي املــري املالكــي(1992م) .اجلنــى الــداين
اهلل بــن عـ ّ
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يف حــروف املعــاين ،حتقيــق :فخــر الديــن قبــاوة وحممــد
نديــم فاضــل .بــروت  :دار الكتــب العلميــة.
املطلبــي ،مالــك(1986م) .اللغــة والزمــن .القاهــرة :اهليئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب.
ا ُمل َه َّلبــي ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي بــن معقــل األزدي
شاح ديــوان أيب ال َّطيــب ا ُمل َتنَ ِّبي،
(2003م) .املآخــذ عــى ُ ّ
حتقيــق :عبــد العزيــز بــن نــارص املانــع .الريــاض :مركــز
امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية.
النســفي ،أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود حافــظ
الديــن (1998م) .تفســر النســفي مــدارك التنزيــل
وحقائــق التأويــل ،حتقيــق :يوســف عــي بديــوي.
مراجعــة وتقديــم حميــي الديــن ديــب مســتو .بــروت:
دار الكلــم الطيــب.
النعــاين ،أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن
عــادل احلنبــي الدمشــقي (1998م) .اللبــاب يف علــوم
الكتــاب ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي
حممــد معــوض .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
حممــد
اهلذليــون (1965م) .ديــوان اهلذليــن .ترتيــب وتعليــق ّ
حممــود الشــنقيطي .القاهــرة :الــدار القوميــة للطباعــة
والنــر.
الواحــدي ،أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن
عــي(1994م) .الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد،
حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وآخريــن .بــروت:
دار الكتــب العلميــة.

املراجع األجنبية والعربية مرتمجة لإلنجليز ّية:
Abu Dawood, S. J. T. (1999). Musnad Abu Dawood Al-Tilasi
(in Arabic). Annotated by Turki, M. A. Egypt: Hager
Publisher.
Al-Andalusi, A. (1999). Al bahr al mouhit fil tafsir (in
Arabic). Annotated by Jamil, S. Beirut: Dar Al-Fikr.
Al-Azhari, K. A. (2000). Sharh ettasrih ala attawdih (in
Arabic). Beirut: Scientific Book Publisher.
Al-Baghawi, A M. (1983). Sharh assunnah (in Arabic).
Annotated by Shuaib A. and Shawish, M. Z. Damascus
and Beirut: Islamic Office.

65

 دراسة لغوية: حدث التوقّع يف اللغة العربية:حممد حسن خبيت قواقزة
Al-Baghdadi, A. O. (1998). Ghazantou al adab wa laba libal
al arab (in Arabic). Introduction and annotations by
Tufi, M. Beirut: Scientific Book Publisher.

Al-Sherbini, S. (1868). Siraj al mounir (in Arabic). Cairo:
Boulak Press.
Al-Tabari, A. (2001). Jamea al-bayan (in Arabic). Annotated
by Turki, A. M. Hager Printing, Publishing and
Distribution.

Al-Baidawi, N. A. (1997). Anwar attanzil wa assrar ata’weel
(in Arabic). Annotated by Al – Marashi, M. A. Beirut:
Revival of Arab Heritage Publisher.

Al-Wahidi, A. (1994). Al wassit (in Arabic). Annotated by
Abdul Muqeem A. et al. Beirut: Scientific Book
Publisher.

Al-Basri, A. (1999). Al-hamessa al-bassariya (in Arabic).
Annotated by Suleiman, A. Cairo: Al-Khanji Library.
Al-Fakhi, A. M. (1993). News of Mecca in ancient and
modern times (in Arabic). Annotated by Dheish, A.
Beirut: Khader Publisher.

Al-Zamakhshari, A. (1987). Al kashaf (in Arabic). Beirut:
Arab Book Publisher.

Al-Hudhaliyoun (1965). Diwan Al-Authleen (in Arabic).
Annotated by Al-Shankaiti, M. M. Cairo: National
Printing and Publishing.

Althalith, H. M. (2006). The concept of the aspect in
contemporary linguistics (in Arabic). (Unpublished
master’s thesis), King Saud University, Riyadh, Saudi
Arabia.

Al-Jamie, N. (2011). Al-fawid al-dhayia (in Arabic).
Annotated by Rifai, O. T.

Balaraman, C. (2007). Literary terms in linguistics. New
Delhi: Authorpress.

Al-Kafawi, A. (1998). Glossary of terms and linguistic
differences (in Arabic). Darwish, A. and El Masry, M.
Beirut: Arrisala Foundation.

Chourab, M. (2007). Sharh al shawahid al sheariya (in
Arabic). Beirut: Arrisala Publisher.
Comrie, B. (1976). Aspect: An introduction to the study of
verbal aspect and other related problems. New York:
Cambridge University Press.

Al-Khansaa, T. (1988). Diwan Al-Khansaa (in Arabic).
Annotated by Abu-Sweilem A. Amman: Dar Ammar
for Publishing and Distribution.

Dhu Al-Rumma, A. (1982). Diwan al-Rumaah (in Arabic).
Annotated by Abu Saleh, A. Jeddah: Al-iman Publisher.

Al-Matliby, M. (1986). Language and time (in Arabic).
Cairo: Egyptian General Book Organization.

Estaty, S. (2005). Riyadh al-Quran (in Arabic). Amman:
Jadara World Book.

Al-Mawardi, A. (1999). Al hawi al kebir (in Arabic).
Annotated by Moawad, A. M. and Abdul Muqeem, A.
A. Beirut: Scientific Book Publisher.

Hamdani, K. (2008). Structures in Arabic (in Arabic).
Amman: Osama Publication and Distribution.

Al-Mubarid, A. (1994). Al-moktadab (in Arabic). Annotated
by Adhima, M. A. Cairo: Supreme Council for Islamic
Affairs.

Hamdawi, J. (2016). The concept of aspect in linguistics.
http://www.alukah.net/books/files/book_8952/
bookfile/lsaniat.docx

Al-Mubarid, A. (1997). Al-kamil fil lougha wal adab (in
Arabic). Annotated by Ibrahim, M.A. Cairo: Arab
Thought Publisher.

Hassan, A.(n.d). Completed grammar (in Arabic). Cairo: Al
Ma’aref Publisher.
Hassan, M. (1990). A Contrastive study of tense and
aspect in English and Arabic with special reference
to translation. (Unpublished doctoral dissertation)
University of Bath, England.

Al-Muradi, A. (1992). Al-jannah al-dani fi hourouf al-maeani
(in Arabic). Annotated by Kabbawah, F. and Fadel, M.
N. Beirut: Scientific Book Publisher.
Al-Muradi, A. (2008). Tawdih al makassid (in Arabic).
Annotated by Ali Suleiman, A. Beirut: Arab Thought
Publisher.

Hayda, S. (2015). Prediction: Its meaning and devices
according to Ibn Hisham Al-Ansari (in Arabic). http://
www.alukah.net/literature_language/0/91295/#_ftn

Al-Nasafi, A. (1998). Tafsir Al-Nasafi (in Arabic). Annotated
by Badawi, Y. A. Beirut: Kalam Taieb Publisher.

Ibn Al-Ahnaf, A. (1954). Diwan Al-Abbas bin Hanaf (in
Arabic). Annotated by Khazraji, A. Cairo: Egyptian
Book House Press.

Al-Razi, A. (1999). Atafsir Al-Kebir (in Arabic). Beirut:
Revival of Arab Heritage Publisher.

Ibn Al-Hajib, J. (2010). Enough in syntax (in Arabic).
Annotated by Al–Shaer, S. A. Cairo: Library of Arts.

Al-Semin Al-Halabi, A. (n.d). Adorr al-massoun (in Arabic).
Annotated by Al-Kharrat, A. H. Damascus: Dar AlQalam.

Ibn Al-Walid, M. (n.d). Sharh diwan Sari Ghawani Muslim
Ibn Al-Walid Al–Ansari (in Arabic). Annotated by Al
Dahan, S. Cairo: Al Ma’aref Publisher.

Al-Shajary, Z. (1991). Amali ibn achajari (in Arabic).
Annotated by Al - Tanahi M. Cairo: Al-Khanji Library.

Ibn Al-Warraq, A. (1999). Grammar (in Arabic). Annotated

66

67-35

)م2019 / هـ1440(  جامعة احلدود الشمالية،)1(  العدد،)4(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Khafaji, S. H. (n.d). Hashyatou al-shihabi (in Arabic).
Beirut: Sader Publisher.

by Al – Darwish, M. J. Riyadh: Al Rashed Library.
Ibn Ashour, M. (1984). Al-tahrir wel tanwir (in Arabic).
Tunisia: Tunisian Publishing House.

Mahalabi, A. (2003). Al-mearidh ala shourah diwan AbiTayib Al-Moutanabi (in Arabic). Annotated by Al
Mana, A. Riyadh: King Faisal Center for Research and
Islamic Studies.

Ibn Attia, A. (2001). Al-muharir al-wajiz (in Arabic).
Annotated by Mohammed, A. Beirut: Scientific Book
Publisher.

Mawardi, A. (n.d) Tafssir Al-Mawardi (in Arabic). Annotated
by Bin Abdul Rahim, M. Beirut: Scientific Book
Publisher.

Ibn Fares, A. R. (1997). Sahabi fi fikh alougha (in Arabic).
Beirut: Mohamed Ali Beydoun Publisher.
Ibn Hazm, A. (n.d). Al-ahkem fi ousoul al-ahkem (in Arabic).
Annotated by Shaker, A. M. Beirut: New Horizons
House.

Nomany, A. (1998). Al-loubab fi ouloum al-kitab (in Arabic).
Annotated by Abdul Muqeem, A. and Ali Moawad, M.
Beirut: Scientific Book Publisher.

Ibn Hisham, J. A. (1985). Moughani el-labib an koutoubi elarib (in Arabic). Annotated by Al-Mubarak, M. and
Hamdallah, M. A. Damascus: Al-Fikr Publisher.

Pei, M. A. & Gaynor, F. (1954). A dictionary of linguistics.
Toronto: Rowman & Littlefield Publishers.
Qazwini, K. (1980). Explanation in the science of rhetoric
(in Arabic). Annotated by Khafagy, M. A. Beirut:
Lebanese Book Publisher.

Ibn Hisham, J.A. )1985(. Awdah al-masalik ila alfeiyat IbnMalik (in Arabic). Annotated by Al – Bekaie, Y. Beirut:
Al Fikr for Printing, Publishing and Distribution.

Sabban, A. (1997). Hashiyat Sabban (in Arabic). Beirut:
Scientific Book Publisher.

Ibn Jaouzi, A. (1995). Al-tashil li ouloum al-tanzil (in
Arabic). Annotated by Khalidi, A. Beirut: Dar AlArqam Company.

Sebwayeh, A. (1966). Al-kitab (in Arabic). Annotated by
Haroun, A. S. Beirut: World of Books for Printing and
Publishing.

Ibn Jinni, A. O. (1999). Characteristics (in Arabic).
Annotated by Najjar, M. A. Egypt: Egyptian General
Book Organization.

Shawkani, M. (1993). Fath al-kadir (in Arabic). Damascus:
Ibn Katheer Publisher.

Ibn Malik, J. (2001). Sharh al-kafia al-shafia (in Arabic).
Annotated by Haridi, A. M. Mecca: University of
Umm Al-Qura Center for Scientific Research and the
Revival of Islamic Heritage.

Strazny, P. (2005). Encyclopedia of linguistics. New York:
Fitzroy Dearborn.
Suhaili, A. (1992). Nataij al-fikr (in Arabic). Beirut: Scientific
Book Publisher.

Ibn Malik, J. (2001). Sharh al-tasshil (in Arabic). Annotated
by Atta, M. and El Sayed, T. Beirut: Scientific Book
Publisher.

Suyuti, A. (1998). Muatarak al-akran fi aejaz al-Quran (in
Arabic). Beirut: Scientific Book Publisher.

Ibn Osfour, A. (1996). Al-momteaa al-kebir fil tasrif (in
Arabic). Lebanon: Library of Lebanon.

Suyuti, J. (2005). Nawahid al ibkar (in Arabic). Mecca:
University of Umm Al-Qura.

Ibn Rashid, A. (1982). Al-jameaa (in Arabic). Annotated by
Rahman Al–Azmi, H. Pakistan: Scientific Council.

Suyuti, J. (2008). Al-itkan fi ouloum al-Quran (in Arabic).
Annotated by Al Arnaout S. Beirut: Arrisala Publisher.

Ibn Yaish, M. (2001). Sharh al mofasal (in Arabic). Presented
by Emil Badi Yaqub. Beirut: Scientific Book Publisher.

Taaj Alkuraa, A. (n.d). Gharayeb al-tafssir wa ajai’b altaewil (in Arabic). Jeddah: Al-Qibla for Islamic
Culture Publisher.

Kawakzih, M. H. B. (2015). Absolute time in Arabic: A
descriptive study (in Arabic). Arabic Language
Academy on the World Wide Web. 9, 207-250.

Thaalibi, A. (1997). Al-jawahar al-hissan fi tafsir al-Quran
(in Arabic). Annotated by Moawad, M. and Abdul
Muqeem, A. Beirut: Heritage Revival Publisher.

Kawakzih, M. H. B. (2009). Time system between Arabic and
English: A contrastive study (in Arabic). (Unpublished
doctoral dissertation) Yarmouk University, Irbid,
Jordan.

Zubaidi, M.(n.d). Taej al-arous min jawaher al-kamous (in
Arabic). Beirut: Al Hedaya Publishers.

67

108-69

)م2019 / هـ1440(  جامعة احلدود الشمالية،)1(  العدد،)4(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

مستوى اتساق المواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات للصف السادس
في المملكة العربية السعودية مع دليل المعلم لسلسلة ماجروهيل األمريكية
)*(هيا محمد العمراني.د
3الراجح

نوال بنت محمد عبدالرحمن.د.أ

،2فهد بن سليمان الشايع.د. أ،1عبدالعـ ـ ـ ـزيز بن محمد الرويس.د. أ،منيـ ـ ــرة عبدالع ـ ـ ـ ـ ـ ـزيز المقبـ ـ ــل

)هـ1438/08/11  وقبل للنشر يف، هـ1438/04/07 (قدم للنشر يف
هدفت هذه الدراسـة إىل تقويم مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبوية لدليل معلـم الرياضيات للصف السـادس يف اململكة العربية السـعودية مع:ملخـص الدراسـة
 وهلـذا الغرض تـم تعديل وتطويـر قائمة.الكتـاب املناظـر لـه يف النسـخة األصليـة يف سلسـلة ماجروهيـل األمريكية الذي متـت ترمجتـه ومواءمته للبيئة السـعودية
، وبعـد التأكد من صـدق وثبـات األداة. وقـد تضمنـت كل مواصفة عـدد ًا من املـؤرشات والشـواهد التـي حتققها،لتحديـد مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبويـة
 وأظهرت النتائج أن مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبوية مـع الدليل يف.تـم تدريـب فـرق متخصصـة مـن الرتبويني عىل حتليـل دليل املعلم باسـتخدام تلـك األداة
. ويف ضـوء نتائج الدراسـة تم تقديـم العديد مـن التوصيـات واملقرتحات لتطويـر الدليل.السلسـلة األصـل جـاء بدرجـة حتقق متوسـطة
. املواصفات، املواصفات الرتبوية، اتساق املنهج، تقويم االتساق، تقويم دليل املعلم:كلامت مفتاحية
*****

Compatibility of the Educational Specifications of the Sixth Grade Math Teacher’s Guide in
Saudi Arabia with that of McGraw-Hill’s
Haya M. Alomrani (*)
Monearah A. Almoqbel,

Abdulaziz M. Alrwais1,

Fahad S. Alshaya2,

Nawal M. Alrajh3

(Received 06/01/2017, accepted 07/05/2017)
Abstract: This study aims to evaluate consistency level of educational specifications of a mathematics teacher’s manual of sixth grade in Saudi
Arabia with a similar manual of McGraw-Hill in America, which has been translated and customized in alignment with Saudi environment. In
this regard, a list was developed and adjusted to identify consistency level of educational specifications, with several indicators and evidences
for each specification. After ensuring the tool’s validity and reliability, specialized teams of educators were trained on how to analyze teacher’s
manual using this tool. Findings showed that consistency level of educational specifications with McGraw-Hill manual was achieved. In the
light of the study’s findings, several recommendations and suggestions were put forward to improve the manual.
Keywords: Teacher’s manual evaluation, Consistency, Curriculum consistency, Educational specifications, Specifications.

(*) Corresponding Author:

:(*) للمراسلة

PhD in Education, Manager of Curricula and Educational Program
Standards, Education Evaluation and Training Authority, P.O. Box:
93655, Code:11683, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

 هيئة،دكتـوراه فـي التربيـة ومديـر عـام معايير المناهـج والبرامـج التربوية
، 11683 : رمـز بريـدي،93655: ص ب،تقويـم التعليـم والتدريـب
. المملكـة العربيـة السـعودية،الريـاض
e-mail: Haya.omrani@eec.gov.sa.

DOI:10.12816/0052312

1- Professor of Curriculum and Math Instruction, King Saud Univ.
2- Professor of Curriculum and Science Instruction, King Saud Univ.
3- Professor of Curriculum and Math Instruction, Princess Nora bint
AbdulRahman Univ.

69

. جامعة الملك سعود، استاذ تعليم الرياضيات- 1
 جامعة الملك سعود، أستاذ المناهج وتعليم العلوم- 2
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات- 3

هيا العمراين ،منرية املقبل  ،عبدالعزيز الرويس ،فهد الشايع ،نوال الراجح  :مستوى اتساق املواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات.......

مقدمة:

وينفــرد هــذا املــروع بكونــه ُيعنــى بنقــل املعرفــة يف

لعــل مــا نعيشــه اآلن يف عــر التقــدم العلمــي

حقــل العلــوم التجريبيــة وفقـ ًا ملعايــر عامليــة معتمــدة

مــن ســاته التغيــر الرسيــع يف جوانــب احليــاة ممــا

الطبيعيــة2009 ،م) .حيــث يعــدّ مــن املرشوعــات

(مــروع تطويــر تعليــم الرياضيــات والعلــوم

والتكنولوجــي وعــر االنفجــار املعــريف ،والــذي

الرتبويــة واإلســراتيجية الرائــدة والــذي هيــدف إىل

كان لــه دور أســايس يف تطويــر املناهــج ،وذلــك ألن
املعرفــة مت ّثــل ركن ـ ًا مه ـ ًا مــن أركان املنهــج (الوكيــل

التطويــر الشــامل لتعليــم الرياضيــات والعلــوم مــن

واملفتــي .)2005 ،فض ـ ً
ا عــن أن هــذه املناهــج مت ّثــل
طريقـ ًا ف ّعــاالً يف ســبيل تنميــة تفكــر األفــراد ،ملواكبــة

والتعلــم اإللكــروين والتطويــر املهنــي ،وذلــك

املختصــة بعمليــات
تعــد الرياضيــات مــادة التعلــم
ّ

عامليــة أثبتــت فاعليتهــا يف حتســن التعليــم (الرويــس

البــاب الرئيــس لكثــر مــن املجــاالت الدراســية

وبالرتكيــز عــى تطويــر املــواد التعليميــة؛ فــا

خــال تطويــر املناهــج واملــواد التعليميــة والتقويــم

باالعتــاد عــى ترمجــة ومواءمــة مــواد تعليميــة

ومعايشــة مــا حييــط هبــم مــن تغــرات جمتمعيــة.

وعبداحلميــد والشــلهوب2011 ،م).

التفكــر ،كوهنــا كــا يذكــر املنــويف (2002م)

خيفــى عــى أحــد دور الكتــاب املــدريس يف عمليــات

املتقدمــة ،وملــا هلــا مــن مكانــة بــارزة بــن املناهــج يف

التعلــم والتعليــم املــدريس ،إذ حيــدد هــذا الكتــاب مــا

معظــم األنظمــة التعليميــة احلديثــة ،ويشــر زهــران

سيدرســه الطالــب مــن معلومــات ومفاهيــم وحقائــق

وعبدالقــادر (2003م) إىل أن الرياضيــات تشــكل

( )%20تقريبــ ًا مــن أي برنامــج تربــوي تعليمــي

واجتاهــات ومهــارات وقيــم ،كــا تنبــع أمهيتــه مــن

كونــه الوســيلة الرئيســة التــي ترتجــم املنهــج إىل

بالنســبة للمــواد األخــرى .هلــذه املكانــة التــي
ـص هبــا الرياضيــات مــن جهــة ،وإيامن ـ ًا باألمهيــة
ختتـ ّ
التــي حيظــى هبــا تطويــر التعليــم مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى؛

املعلــم يف التعليــم والتعلــم الــذايت لــدى الطالــب،

الطبيعيــة ،الــذي يعــدّ مــن املشــاريع الوطنيــة الرتبويــة

اســتعداد ًا للتعلــم (مرعــي واحليلــة2004 ،م).

واقــع ملمــوس ،ومــن أنــه ذو تأثــر كبــر يف أســلوب
إضافــة إىل كونــه عامــ ً
ا رئيســ ًا جيعــل الطلبــة أكثــر

جــاء مــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم
املتميــزة ويتم ّثــل يف إعــداد مناهــج الرياضيــات

ولــذا فقــد أصبحــت عمليــة تقويــم املناهــج
والكتــب املدرســية ،ومنهــا كتــب الرياضيــات ،أمــر ًا

والعلــوم مــن خــال هتيئــة ومواءمــة سلســلة عامليــة

رضوريــ ًا خاصــة عندمــا تقــوم املؤسســات املعنيــة

متميــزة يف هــذه املناهــج وهــي سلســلة ماجروهيــل

هبــذه املناهــج والكتــب عــى تطويرهــا باســتمرار.

األمريكيــة  ،McGraw-Hillوذلــك جلميــع مراحــل

ويكــون ذلــك مــن خــال مالحظــة ومتابعــة املنهــج

التعليــم العــام (االبتدائــي واملتوســط والثانــوي).
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والكتــاب املــدريس أثنــاء تطبيقــه ،أو مــن خــال
حتليــل مطبوعــات املناهــج والكتــب املدرســية وأد ّلــة

اجليــدة ،ومــن ذلــك دراســة (حســانني والشــهري،

(أبــو زينــة2003 ،م) .حيــث يمكــن اعتبــار عمليــة

حمتــوى كتــب الرياضيــات يف الصفــوف )(5 – 3

املعلمــن التابعــة هلــذه الكتــب وفق ـ ًا ألســس معينــة
حتليــل وتقويــم الكتــب املدرســية عمليــة تشــخيصية
وعالجيــة يف آن واحــد تقــود إىل تطويــر املنهــاج

وحتســن مســتوى الكتــب املدرســية ،إمــا مــن خــال
احلــذف أو اإلضافــة أو التعديــل .كــا قــد تفيــد

عمليــة التحليــل يف فهــم حمتــوى الكتــب ،وتوضيــح
مــا فيهــا مــن وســائل وأنشــطة ،ممــا يزيــد مــن فاعليــة

اســتخدامها يف عمليــة التدريــس (الدويــري 2005 ،م
وأبــو زينــة2010 ،م).

حمتــوى هــذه الكتــب باملعايــر العامليــة وبالكتــب
 )2013التــي هدفــت إىل اســتقصاء مــدى توافــق

باململكــة العربيــة الســعودية مــع معايــر )(NCTM

يف جمــاالت العــدد والعمليــات واجلــر واهلندســة
والقيــاس وحتليــل البيانــات واالحتــاالت .وأظهــرت
نتائجهــا التوافــق بنســبة  ،93.7%كــا جــاء ضمــن

توصياهتــا اســتكامل مــؤرشات املعايــر غــر املتحققــة
يف تلــك الكتــب ،واقرتحــت إجــراء دراســات

تقويــم ومقارنــة مماثلــة .وكذلــك دراســة (الشــعالن،
2013م) التــي هدفــت إىل حتديــد مســتوى املواءمــة

ويف ظــل وجــود معايــر عامليــة للتعليــم والتعلــم،

التــي اعتمدهتــا كتــب الرياضيــات يف اململكــة مقارنــة

احلالــة ،مــن شــأهنا الرفــع مــن مســتوى جــودة املــادة

املعتمــد دراســته يف اململكــة العربيــة الســعودية

يصبــح التحليــل املقــارن عمليــ ًة جمديــة يف هــذه

موضــع التحليــل واملقارنــة ،حيــث أصبــح املعيــار
الــذي نقــارن بــه ونحلــل يف ضوئــه معيــار ًا عامليــ ًا

أثبــت فعاليتــه يف املجــال الرتبــوي .وتعــدّ معايــر
املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيــات بالواليــات

بكتــاب ماجروهيــل ) (McGraw-Hillللرياضيــات

للصــف اخلامــس االبتدائــي ،ومتــت مقارنــة
الكتابــن ،وأظهــرت نتائجهــا أن الكتــاب املــواءم
راعــى اخلصائــص الفنيــة يف طباعتــه ،بينــا تفاوتــت
نســب متثيــل بقيــة املواصفــات الرتبويــة (بنيــة الكتاب

املتحــدة األمريكيــة National Council of Teachers

وبنيــة املحتــوى واخلصائــص الرتبويــة) يف الكتابــن،

العامليــة املتعلقــة بتعليــم الرياضيــات وتعلمهــا.

الكتــاب .كــا أجــرى مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول

) of Mathematics (NCTMمثــاالً متميــز ًا للمعايــر

وأوصــت الدراســة بتدعيــم بعــض اجلوانــب يف بنيــة

وانطالقــ ًا مــن هــذه اجلــودة والعامليــة ملعايــر

اخلليــج) (ABEGS, 2012دراســة هدفــت إىل تقويــم

وحتليــل كتــب الرياضيــات يف جتويدهــا وتطويرهــا؛

الدراســية ،واملطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية

) ،(NCTMوإيامن ـ ًا بتلــك األمهيــة لعمليــات فحــص
فقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات حتليــل ومقارنــة

كتــب الرياضيــات والعلــوم املواءمــة لكافــة الصفــوف
ضمــن مــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم
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الطبيعيــة ،وتكونــت أداة الدراســة مــن مخســة معايــر

الدنيــا ،وأن املناهــج فيهــا متكــررة ومرشوحــة بصورة

للصفــوف ( )6-1مل تتــم مواءمــة نصوصهــا مــع

بصــورة منطقيــة ،وكانــت املناهــج يف الواليــات

ســطحية وبــدون عمــق ،كــا مل تعــرض املوضوعــات

رئيســة ،وأظهــرت نتائجهــا بــأن كتــب الرياضيــات

املتحــدة منخفضــة اجلــودة بينــا إمجــايل الســت دول

فلســفة الكتــب األصليــة بشــكل تــام ،وأظهــرت

الرائــدة متيــزت باجلــودة .وأيضــ ًا دراســة الدويــري

وجــود اختــاف يف األنشــطة بســبب غيــاب العديــد

والقضــاه (2006م) والتــي هدفــت إىل مقارنــة حتليــل

مــن األقســام املهمــة يف الكتــب املواءمــة ،فيــا

حمتــوى موضــوع األســس واللوغاريتــات املتضمــن

ظهــرت مناســبة مواءمــة لغــة النصــوص املرتمجــة

يف كتــاب الرياضيــات يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية

للمســتويات التعليميــة للطــاب بشــكل مــريض،

وكتــاب الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية

أمــا مناســبة مواءمــة التعريــب يف الكتــب املرتمجــة

يف معيــاري التمثيــل الريــايض والرتابــط الريــايض

خلدمــة املفاهيــم الرياضيــة والعلميــة ،فكانــت نتائجــه

يف ضــوء معايــر) ، (NCTMوكشــفت عــن وجــود

مرضيــة لثــاث مــؤرشات (الرســوم التوضيحيــة،

فــرق دال لصالــح كتــب اململكــة العربيــة الســعودية

املحتــوى ،األنشــطة) ،وضعيفــة ملــؤرشات (التامريــن،

يف املعياريــن .ودراســة (النذيــر2005 ،م) والتــي

التدريبــات ألجــل التقويــم ،املهــارات) ،كــا أظهــرت

هدفــت إىل تعــرف مــدى مطابقــة معايــر)(NCTM

النتائــج مناســبة مواءمــة الكتــب للخصوصيــة الثقافية

عــى وثيقــة منهــج الرياضيــات يف اململكــة العربيــة

للــدول األعضــاء يف مكتــب الرتبيــة العــــــــريب

الســعودية يف املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة

لــدول اخلليــج .وأجــرى هـــــــوك وآخــرون

والقيــاس ومــدى املواءمــة بينهــا ،وأظهــرت نتائجهــا

) (Hook et al, 2007دراســة هدفــت إىل تقويــم

عــدم توفــر معايــر ) (NCTMعــى وثيقــة منهــج

مناهــج وكتــب الرياضيــات املدرســية وحتليــل نتائــج

الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف املرحلــة

االختبــارات للمــدارس االبتدائيــة التــي نُقلــت عــام

املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس .ويف جمــال

1998م مــن مصادرهــا األجنبيــة يف آســيا وأوربــا إىل

مقارنــة املــواد والكتــب التعليميــة؛ فقــد أجــرى

كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومقارنتهــا

القســم التعليمــي بوالية كنتاكــي دراســة (Kentucky,

بالــدول الســت املتقدمــة والرائــدة يف الرياضيــات

(ســنغافورة – كوريــا – اليابــان – هونــج كونــج –

) 2002هدفــت إىل تقويــم برامــج الرياضيــات املقدمــة

أن عــدد املوضوعــات لــكل مرحلــة يف الواليــات

رشكــة ماجروهيــل ) (McGraw-Hillللصفــوف مــن

مــن قبــل عــدد مــن النارشيــن ،مــن ضمنهــا مــا قدمته

بلغاريــا – مجهوريــة التشــيك) ،وأظهــرت النتائــج

الروضــة إىل الصــف الســادس ،وأظهــرت الدراســة

املتحــدة األمريكيــة كثــر جــدً ا وخاصــة يف املراحــل
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نتائــج متفاوتــة ســوف نذكــر منهــا  -بإجيــاز -مــا

يرتبــط باملواصفــات الرتبويــة يف دليــل املعلــم ،ففيــا
يتعلــق باملحتــوى أظهــرت النتائــج بــأن النــص بــه

متثيــل واســع للثقافــات ،كــا يشــمل دليــل املعلــم

متابعــة للتدريبــات يف كل فصــل ،إضافــة إىل اقــراح

بأســاليب تدريــس خمتلفــة واهتــام بمســتويات
القــدرات والــذكاء ،إال أنــه حمــدود االهتــام بــذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،كــا امتــاز بتنــوع أســاليب

التقويــم واســتمراريته ،وتكامــل أنشــطته مــع التقنيــة،
وتزويدهــا بالتعليــات الالزمــة لكيفيــة اســتعامل

هــذه األدوات التقنيــة ،واحتــوت الكتــب عــى

عنــوان ملوقــع الويــب والتنويــع يف أشــكال امليديــا
املضمنــة (كاألقــراص املدجمــة  ،CDالفيديــو ،برامــج

الكمبيوتــر) إال أن األدوات التكنولوجيــة مل تضمــن

ضمــن الرزم��ة وإنــا تشــرى بشــكل منفصــل عنهــا،

كــا أنــه مــن مســاوئها احلاجــة إىل االتصــال باإلنرتنت

ممــا يتطلــب وقت ـ ًا للتحميــل وتشــغيل الربامــج .أمــا
مصــادر املــواد فقــد نســقت بشــكل ميــر وســهل

للمعلــم وأشــارت إىل مــواد ومراجــع إضافيــة يرجــع
إليهــا عنــد احلاجــة إىل دعــم عمليــة التعلــم ،وأيض ـ ًا

يوفــر الدليــل :األهــداف ،واخللفيــة الرياضيــة ،وتنبيــه

ألخطــاء التالميــذ الشــائعة ،ويقــدم االقرتاحــات
لتنفيــذ الــدرس ،ويعنــى بربــط الرياضيــات بأمثلــة

واقعيــة مــن احليــاة .كــا أجــرى عابــد (2001م)

دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن مــدى اتســاق مــادة
اإلحصــاء الــواردة يف حمتــوى كتــب الرياضيــات
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املدرســية مــع معايــر اإلحصــاء الــواردة ضمــن
معايــر مناهــج الرياضيــات الصــادرة عــن املجلــس
القومــي ملعلمــي الرياضيــات يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وذلــك مــن خــال حتليــل حمتــوى
اإلحصــاء الــوارد يف كتــب الرياضيــات يف ســلطنة
عــان للمراحــل الدراســية املختلفــة ،وأشــارت نتائــج
الدراســة إىل أن حمتــوى اإلحصــاء يف تلــك الكتــب
مل يتأثــر كثــر ًا بمعايــر(  ،(NCTMوالتــي متثــل يف
وقتنــا الراهــن عــاد ًا ملناهــج الرياضيــات املدرســية
وقاعــدة صلبــة تقــوم عليهــا هــذه املناهــج .وكذلــك
دراســة ســيبكا ) (Siepka, 1999التــي هدفــت إىل
حتليــل كتــب الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة قبــل
وبعــد تطويرهــا يف ضــوء معيــار الربــط الريــايض،
وأشــارت نتائجهــا إىل أن الروابــط ملواقــف احليــاة
احلقيقيــة كانــت أهــم الروابــط التــي وجــدت يف
مســـــــــــائل وأمثلــة الكتــب ،كــا ظهـــــــــــر
ترابــط أكثــر يف مســـــــــائل الكتــب املطــورة.
وأخيــــــر ًا دراســـــــــــة ديفيـــد )(David, 1996
التــي هدفــت إىل تقويــم التغــرات التــي حدثــت يف
منهــج الرياضيــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
يف ضــوء مــا توصــل إليــه املجلــس القومــي ملعلمــي
الرياضيــات NCTMيف الفــرة الواقعـــــــــة بــن
(1995-1989م) ،وتوصلــت إىل رضورة االهتــام
باملعايــر التاليــة يف تطويــر مناهــج الرياضيــات :معيــار
حــل املشــكلة ،التواصــل ،التعليــل والربهنــة ،ثقافــة
الرياضيــات ،باإلضافــة إىل االهتــام باملســتجدات
والتقنيــات الرتبويــة احلديثــة ،كاحلاســوب،
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والربجميــات ،واآلالت احلاســبة ،واإلنرتنــت يف

قبليــ ًا جلــودة أداء املعلــم ،ومــن هنــا أيضــ ًا كانــت

واالهتــام بالتطبيقــات الرياضيــة واالختبــارات ذات

املواصفــات الرتبويــة يف دليــل معلــم الرياضيــات

هــذه الدراســة ،مــن أجــل البحــث يف مــدى اتّســاق

االتصــال ،ومعاجلــة البيانــات والنمذجــة الرياضيــة،

للصــف الســادس يف نســخته الســعودية-كأحد

األســئلة املفتوحــة ،واألســاليب الكيفيــة التــي تقيــس

منتجــات املــروع -مــع دليــل املعلــم يف النســخة

اجلوانــب الوجدانيــة يف الرياضيــات.

األصليــة مــن رشكــة ماجروهيــل ،عــى اعتبــار تلــك

مــن هــذه الدراســات ومثيالهتــا يتضــح أن تقويــم

النســخة األصليــة نموذجــ ًا ملنهــج رياضيــات قائــم

كتــب الرياضيــات يف ضــوء معايــر) (NCTMيمثــل

عــى املعايــر العامليــة). (NCTM

ركيــزة مهمــة يف تطويــر تعليــم وتعلــم الرياضيــات،

وجديــر بالذكــر أن الدراســة احلاليــة مت ّثــل جــزء ًا
مــن دراسـ ٍ
ـة ملركــز التميــز البحثــي يف تطويــر العلــوم

وخاصــة باملرحلــة االبتدائيــة ألهنــا تعــدّ أهــم
املراحــل التعليميــة التــي يمــر هبــا الطالــب يف الســلم

والرياضيــات ،متّــت عــى ثــاث مراحــل ،وهدفــت

التعليمــي ،ففيهــا تتشــكل شــخصية الطالــب ويتفتــح

إىل تقويــم تطبيــق مــروع تطويــر الرياضيــات

عقلــه الســتقبال كــم مــن املعلومــات مل يعهدهــا مــن

والعلــوم الطبيعيــة يف التعليــم العــام باململكــة

قبــل ،وهــي متهــد لــه الطريــق إىل املعرفــة واالندمــاج

العربيــة الســعودية ،وذلــك عــن طريــق تقويــم

مــع املجتمــع الــذي يعيــش فيــه (حســانني والشــهري،

منتجــات الكتــب ومــدى اتســاق مواصفاهتــا الرتبويــة

2013م).

ولكــن عمليــة تقويــم الكتــب واملناهــج ،تســبقها

والفنيــة مــع السلســلة األصــل ،ومــدى توافــق

تتحــول إىل واقــع تربــوي إال مــن خــال مواقــف

مــن حيــث حتقــق املعايــر واملهــارات املطلوبــة

ومالءمــة السلســلة مــع اخلطــط الدراســية املحليــة

عمليــات ختطيطهــا وتطويرهــا كذلــك؛ ال يمكــن أن

يف مراحــل وجمــاالت التعليــم العــام ،وجــودة

تعلــم خمططــة داخــل املدرســة ويف بيئــات تعلــم يقــوم

تطبيقــات مدخــات وخمرجــات املــروع يف امليــدان.

املعلــم فيهــا بتحويــل اخلطــط النظريــة إىل ســلوكيات

وتكونــت عينــة الدراســة مــن منتجــات املــروع

صفيــة ،وممارســات تعليميــة (احلارثــي2004 ،م)،

فاملعلــم كــا تشــر إليــه دراســة بــراون (Brown,

(كتــب الطالــب والتامريــن وأدلــة املعلــم) ،واخلطــط

ذلــك دليــل املعلــم ،ومــن هنــا كانــت جــودة ذلــك

السلســلة األصــل واملعايــر املحليــة ومصفوفــة املــدى

الدراســية ،والوثائــق واملعايــر التــي بنيــت عليهــا

) 2003منــوط بــه حتقيــق هــذه اخلطــط مســتخدما يف

والتتابــع .وكانــت مراحلهــا عــى النحــو التــايل:

الدليــل ومــدى مالءمتــه للمواصفــات واملعايــر
العامليــة؛ عام ـ ً
ا مســاعد ًا ومطلب ـ ًا رضوري ـ ًا ومــؤرش ًا

املرحلــة األوىل :تقويــم احللقــة األوىل وتســتهدف
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الصفــوف األول والرابــع والســابع؛ خــال الفــرة

الرتبــوي ال يمكــن حتقيقــه إال مــن خــال بيئــة تعلــم

املرحلــة الثانيــة :تقويــم احللقــة الثانيــة وتســتهدف

املســتجدات ،وتعطــي فرصــة أكــر للطــاب؛ لتعلــم

الزمنيــة :مــن 1432-4هـــ إىل 1433-12هـــ.

الصفــوف الثــاين واخلامــس والعــارش؛ خــال الفــرة
الزمنيــة :مــن 1434-1هـــ إىل 1434-12هـ.

وتعليــم فعالــة ،يوفــر هلــا مناهــج وكتــب تواكــب
الرياضيــات بطــرق جتعلهــم أعضــاء فاعلــن ومنتجني

يف املســتقبل ،ك ً
ال حســب رغبته واســتعداداته وقدراته،

املرحلــة الثالثــة :تقويــم احللقــة الثالثــة وتســتهدف

مــع الرتكيــز عــى موضوعــات جديــدة ،حتاكــي احليــاة

عــر والثــاين عــر؛ خــال الفــرة الزمنيــة :مــن

ولكــون دليــل املعلــم أحــد منتجــات تطويــر

الصفــوف الثالــث والســادس والتاســع واحلــادي
1435-1هـــ إىل 1435-12هـــ.

الواقعيــة والعمليــة للطالــب.

الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة ليكــون مرجعــ ًا

وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن مســتوى

املضمنــة يف
لدعــم املعلــم ومتكينــه مــن املــادة العلميــة
ّ

األصــل جلميــع الصفــوف املســتهدفة كان بدرجــة

املالئــم لتقديمهــا ،حيــث يمثــل دليــل املعلــم املرجــع

اتســاق كتــاب الطالــب ودليــل املعلــم مــع السلســلة
متوســطة ،وذلــك ملواصفــات األســس الرتبويــة
والنظريــة ومكونــات الكتــاب ،يف حــن كان بدرجــة

مرتفعــة للمواصفــات الفنيــة باســتثناء كتــاب الصــف
الثــاين االبتدائــي الــذي حتقــق بدرجــة متوســطة

(مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم
والرياضيــات1433 ،هـــ؛ مركــز التميــز البحثــي

يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات1434 ،هـــ؛

مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم
والرياضيــات1435 ،هـــ).
مشكلة الدراسة:

كتــب الطالــب ،وأهــداف تدريســها ،ومــن التخطيــط
الــذي يعــود إليــه املعلــم ألغــراض اإلحاطــة باملــادة

التعليميــة التــي حيتــوي عليهــا الكتــاب املــدريس
وأهــداف تدريســها ،ووضــع اخلطــط املقرتحــة

لتقديمهــا واألنشــطة الالزمــة لزيــادة فاعليــة التعلــم

(اهلاشــمي وعطيــة2011 ،م) .لــذا فإنــه مــن املهــم
إجــراء تقويــم ألدلــة املعلــم ،وإجــراء مقارنــة

للمرتجــم واملــواءم منهــا ،ضامنــ ًا لتو ّفــر اجلــودة
املطلوبــة هبــا ،وتأكيــد ًا التســاقها مــع املواصفــات يف
األدلــة األصــل ،وذلــك للتحقــق مــن إســهامها يف

حتقيــق األهــداف املتوقعــة منهــا .وعليــه تــأيت هــذه

قصــدت وزارة التعليــم مــن تطويــر املناهــج

الدراســة للكشــف عــن مســتوى اتســاق املواصفــات

التعلــم والتعليــم الســائد يف املــدارس؛ انطالقــ ًا مــن

يف اململكــة العربيــة الســعودية مــع املواصفــات

والكتــب املدرســية إحــداث تغيــر نوعــي يف واقــع

قناعتهــا بــأن التغيــر النوعــي املســتهدف يف الواقــع

الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

الرتبويــة كــا تظهــر يف نظــره مــن منتجــات سلســلة
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مــدى التــزام دليــل معلــم الرياضيــات باملواصفــات

ماجروهيــل للصــف الســادس.

وبالتــايل تتحــدد مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن

الرتبويــة للسلســلة التي متــت مواءمتهــا (ماجروهيل).

مــا مســتوى اتّســاق املواصفــات الرتبويــة

املــروع ،مــن خــال حتديــد جوانــب القــوة وجوانب

يف اململكــة كــا تظهــر يف دليــل املعلــم املناظــر

الدراســة كذلــك يف بنــاء أدوات تقويــم ،لتكــون

ممــا يســاعد عــى تقديــم مقرتحــات لتجويــد منتجــات

الســؤال الرئيــس التــايل:

لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

القصــور -إن وجــدت -املتعلقــة بمنتجاتــه .وتســهم

مرجعــ ًا علميــ ًا للدراســات التقويميــة املســتقبلية.

لــه يف سلســلة ماجروهيــل؟

حدود الدراسة:

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

احلــدود املوضوعيــة :دليــل معلــم الرياضيــات

1 .1مــا املواصفــات الرتبويــة التــي اعتمدهــا

للصــف الســادس ،الطبعــة 1434هـــ – 2013م،

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

واملطبــق يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والنســخة

لسلســلة ماجروهيــل؟

األصليــة للدليــل املناظــر لــه مــن منتجــات سلســلة

2 .2مــا مســتوى حتقــق املواصفــات الرتبويــة يف

ماجروهيــل نســخة 2009م.

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف

احلــدود اإلجرائيــة :اقتــرت عمليــات التحليــل

اململكــة العربيــة الســعودية؟

أهداف الدراسة:

واملطابقــة مخــس مواصفــات مــن أصــل عــر

مواصفــات تربويــة تــم اســتخالصها مــن سلســلة

هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مســتوى اتســاق

ماجروهــل ،كــا ســتظهر الحقــ ًا.

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف اململكة

مصطلحات الدراسة:

العربيــة الســعودية مــع املواصفــات الرتبويــة كــا تظهر

• االتســاق  :Alignmentمــدى التــزام دليــل

يف النســخة األصليــة لسلســلة ماجروهيــل.
أمهية الدراسة:

املعلــم باملواصفــات الرتبويــة التــي تظهــر

يف سلســلة «ماجروهيــل» (بنــا ًء عــى مــا

تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كــون تقويــم

كتــب الرياضيــات املدرســية يمثــل متطلب ـ ًا متجــدد ًا،

كخطــوة أوىل ملواكبــة التحديثــات والتطــورات

•

العامليــة ،يف جمــال مناهــج الرياضيــات ،كــا أهنــا

توصلــت إليــه هــذه الدراســة).

املواصفــــــــات الرتبويــة Educational

 :specificationsهــي جمموعــة الــروط
العلميــة التــي حتــدد مــا جيــب أن يكــون

قــد تســهم يف تقديــم تغذيــة راجعــة للقائمــن عــى

عليــه املنتــج التعليمــي مــن الناحيــة الرتبويــة

مــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة حــول
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التعليميــة لكافــة عنــارص املحتــوى ،وهــي

للصفــوف مــن  ،K-12مــن منتجــات السلســلة

سلســلة ماجروهيــل لدليــل معلــم

الســعودية املقابلــة هلــا ،الطبعــة  1434هـــ – 2013م.

تلــك املواصفــات املتحققــة يف منتجــات
الرياضيــات.

العرض:

منهجية الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي

التحليــي وفــق أســلوب حتليــل املحتــوى(Content

) analysisمــن خــال التحليــل الكمــي حلســاب عدد
التكــرارات والنســب املئويــة لتوفــر الشــواهد مــن
حيــث وجودهــا يف دليــل املعلــم ،يف ضــوء وجودهــا
يف السلســلة األصــل ،أمــا التحليــل الكيفــي فتــم

اســتخدامه للحصــول عــى بيانــات وصفيــة لتحديــد

مســتوى حتقــق املــؤرشات واملواصفــات ونــوع
التحقــق ومناســبة ذلــك وفقــا لطبيعــة كل شــاهد مــن

جهــة ومتطلباتــه يف املــواد التعليميــة بحســب النظــام
التعليمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والشــواهد
واملــؤرشات التــي مل تتحقــق ودرجــة تأثريهــا يف جــودة

هــذا الدليــل .وبالتــايل تعــدّ هــذه الدراســة؛ دراســة
وصفيــة ،اعتمــدت أســلوب حتليــل املحتــوى الكمــي

والنوعــي ،املتمثــل يف حتليــل مضمــون حمتــوى كتــب
املــروع يف الرياضيــات ،واســتخدام التكــرارات

والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية؛ لإلجابــة عن

أســئلة الدراســة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

متثــل جمتمــع الدراســة أدلــة معلمــي الرياضيــات

األصــل مــن ماجروهيــل الطبعــة  2009م ،والنســخ

ومتثلــت العينــة هلــذه الدراســة يف دليــل معلــم
الرياضيــات للصــف الســادس ،يف منتجــات السلســلة
األصــل واملطبــق يف اململكة العربيــة الســعودية (وزارة

الرتبيــة والتعليــم1434 ،هـــ).

أداة الدراســة :متثلــت أداة الدراســة يف بطاقــة

حتليــل املحتــوى ،والتــي بنيــت يف ضــوء املواصفــات

الرتبويــة ،وفــق اخلطــوات التاليــة:
أوالً :التوصل إىل حمددات للمواصفات الرتبوية:

تــم االتفــاق عــى جمموعــة مــن املحــددات

للمواصفــات الرتبويــة املتضمنــة يف هــذه األدوات
مــن قبــل أعضــاء الفريــق البحثــي بعــد دراســتها
ومناقشــتها ،وهــي تلــك املحــددات التــي تــم
التوصــل إليهــا يف دراســة املرحلــة األوىل (تقريــر

اجلــزء األول (1433 ،)1-1هـــ) ،وتــم تطويرهــا يف

دراســة املرحلــة الثانيــة (تقريــر اجلــزء األول (،)2-1

1434هـــ) .ومتثلــت هــذه املحــددات فيــا يــي:
التكــرار :حيــث تظهــر هــذه املواصفــات يف أد ّلــة
السلســلة األصــل بصفــة مســتمرة يف حمتواهــا.

الثبــات :تتخــذ هــذه املواصفــات نمطــ ًا حمــدد ًا

متســق ًا مهــا اختلفــت موضوعــات الــدروس.
ّ

العموميــة :ال تتصــل بموضــوع معــريف معــن

فيكــون ظهورهــا مرتبطــا بــه ،بــل تصــدق عــى مجيــع

املوضوعــات املتضمنــة يف كتــب الرياضيــات.
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ثاني ًا :حتديد مصادر املواصفات:

(Glencoe/McGraw-Hill, High school mathematics,2011).

ومعايري بعض املنظامت مثل .(NCTM,2000) :

تــم حتديــد مصــادر املواصفــات الرتبويــة ملنتجــات

• املواصفــات الرتبويــة لسلســلة ماجروهيــل

السلســلة األصــل للصــف الســادس ،ومراجعــة

التــي متــت ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل

قوائــم املعايــر ومواطــن اســتهدافها بعــد مســح

رشكــة العبيــكان للتعليــم (2013م).

األدب الرتبــوي جمــال الدراســة ،وانتقــاء بعــض

• مبــادئ ومعايــر الرياضيــات املدرســية التــي

الدراســات التــي مــن املمكــن االســتفادة منهــا يف

اعتمدهتــا سلســلة ماجروهيــل والتــي متــت

بنــاء األدوات والعمــل عــى حتليلهــا ومناقشــتها بــن

ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل رشكــة العبيكان

أعضــاء الفريــق البحثــي ،وقــد ُاعتمــد عــى املصــادر

للتعليــم (2013م).

التاليــة:

• أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا

ُــص عليــه يف مقدمــات كتــب الطالــب
• مــا ن ّ

يف دراســة املرحلــة األوىل كــا ظهــرت يف

ورصيــح يف منتجــات سلســلة ماجروهيــل

اســتهدفت الصفــوف :األول االبتدائــي،

التقريــر األول ( )1-1لعــام 1433هـــ ،والتي

وأدلــة املعلــم واألنشــطة بشــكل واضــح

والرابــع االبتدائــي ،واألول املتوســط.

األصــل.

• الفحــص املتعمــق للوحــدات والفصــول

• أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا

األصــل للوقــوف عــى املواصفــات مــن

التقريــر الثــاين ( )1-2لعــام 1434هـــ ،والتي

يف دراســة املرحلــة الثانيــة كــا ظهــرت يف

وعنــارص الــدروس ملنتجــات السلســلة

اســتهدفت الصفــوف :الثــاين االبتدائــي،

خــال جتســيدها يف املنتــج التعليمــي.

واخلامــس االبتدائــي ،والثــاين املتوســط،

• مراجعــة األدب الرتبــوي (بشــكل خــاص

واألول الثانــوي.

الدراســات املتعلقــة بمنتجــات ماجروهيــل

ثالث ًا :تطوير قوائم املواصفات:

التعليميــة للرياضيــات) للمســاعدة يف

بعــد أن تــم حتديــد مصــادر املواصفــات متــت

مالحظــة املواصفــات وتســهيل اســتخراجها

دراســة ومراجعــة هــذه املصــادر الســتخالص

وصياغتهــا ومنهــا الدراســات:

املواصفــات الرتبويــة وفــق املحــددات املذكــورة

(Apthorp et al, 2001), (NCTM,2006), (Clements, 2007),

أعــاه لدليــل السلســلة األصــل للصــف الســادس.

(Mauch, 2007), (Glencoe, Mathematics,2010) , (Glen-

رابعــ ًا :التحقــق مــن صــدق وثبــات قوائــم

coe, McGraw-Hill 2010), (Glencoe, Mathematics, 2011),
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املواصفــات الرتبويــة:

108-69

حيــث تــوىل كل باحــث رئيــس ومســاعد باحــث بناء

للتحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية لقائمــة

ومراجعــة القائمــة ،وتــم حســاب الثبــات باســتخدام

قبــل الفريــق البحثــي ،وفــق اإلجــراءات املذكــورة

هولســتي ) .(Holstiوقــد بلــغ معامــل الثبــات

املواصفــات الرتبويــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن

أعــاه ،تــم حســاب الصــدق والثبــات هلــذه القائمــة
كــا يــي:

أ -الصدق Validity

للتحقــق مــن صــدق قائمــة املواصفــات الرتبويــة

تــم إجــراء التحكيــم الداخــي هلــذه القائمــة مــن قبــل

معامــل االتفــاق بــن املحللــن باســتخدام معادلــة
للمواصفــات الرتبويــة ( ،)0.89ممــا يشــر إىل أن

معامــل االتفــاق مرتفــع ،حيــث أورد أبــو هاشــم
(2004م) أن معامــل الثبــات يعــد مرتفعــ ًا إذا بلــغ
( )0.80فأكثــر مــن وجهــة نظــر علــاء الرتبيــة.
التطبيق االستطالعي:

الفريــق البحثــي والــذي يعــرف بصــدق املحكمــن

) ،(Trustees validityومــن ثــم التعديــل يف ضــوء
نتائــج هــذا التحكيــم .ثــم اســتخدم التحكيــم
اخلارجــي بعــد إقــرار التعديــات يف ضــوء نتائــج

التحكيــم الداخــي هلــذه القوائــم مــن قبــل رئيــس
الفريــق البحثــي وأعضــاء الفريــق؛ حيــث تــم عرضها

عــى عــدد مــن املحكمــن مــن ذوي االختصــاص يف
اجلامعــات الســعودية ،وتــم قبــول املفــردات التــي
حصلــت عــى نســبة اتفــاق ( ٪80فــا فــوق) وإجــراء

التعديــات التــي اتفــق املحكمــون عــى تعديلهــا ،كــا

عدلــت صياغــة بعــض املفــردات وحــذف بعضهــا

لكوهنــا ال تنتمــي إىل املحــاور أو لعــدم وضوحهــا
وتكرارهــا.

ب -الثبات Reliability

وحلســاب ثبــات البنــاء لقائمــة املواصفــات

الرتبويــة؛ تــم اســتخدام معامــل االتفــاق بــن
املحللــن ،وهــم الفريــق البحثــي يف هــذه املرحلــة،

تــم تطبيــق هــذه القوائــم اســتطالعي ًا عــى

الكتــب املســتهدفة مــن قبــل مســاعدي الباحثــن

ملقابلــة النســخة األوليــة مــن املواصفــات باألدلــة؛

للتأكــد مــن انطباقهــا ومتثيلهــا فيهــا ،وعــدم وجــود
مواصفــات مفقــودة ،أو مواصفــات افرتاضيــة قــد ال

ترتبــط باملنتجــات.

خامس ًا :إعداد بطاقات التحليل:

بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات قائمــة

املواصفــات الرتبويــة لدليــل املعلــم؛ تــم تبويبهــا يف

بطاقــة لتحليــل دليــل املعلــم للرياضيــات للصــف
الســادس ،وتتخــذ هــذه البطاقــة أســلوب ليكــرت

 Likert Scaleالرباعــي مــن حيــث مســتوى
التحقــق (( )3مرتفــع )2( ،متوســط )1( ،منخفــض،

( )0منخفــض جــد ًا) .ويبــن اجلــدول ( )1هــذه
املواصفــات وعــدد مــؤرشات كل مواصفــة ،كــا

يــي:
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الجدول ()1
المواصفات التربوية لدليل المعلم وعدد مؤشرات كل مواصفة
م

عدد
المؤشرات

المواصفات التربوية

1

يقدم المحتوى دعما ً للمعلم للوصول إلى جميع الطالب.

3

2

يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن.

4

3

يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل.
يقدم المحتوى دعما ً للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل.

3
5

5

يقدم المحتوى دعما ً للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية.

2

4

17

المجموع

إجراءات التحليل:

تضمــن:
وتــم إعــداد دليــل لتطبيــق هــذه األداةّ ،

لتطبيــق أداة الدراســة اتبعــت إجــراءات املنهــج

مقدمــة الدليــل ،واهلــدف مــن الدراســة ،والنواتــج

الوصفــي بأســلوب حتليــل املحتــوى وفق اإلجــراءات

املتوقعــة بعــد تطبيــق األدوات ،والتعريــف ببطاقــة

التــي اقرتحـــها كاريل كــا جـــــاءت عنــد ديفـــــي

التحليــل وحماورهــا ووحداهتــا وتعريــف أبــرز

) .(Devi, 2009وهــي كــا يــي:

املصطلحــات الــواردة فيهــا ،ورشح مســتويات

1 .1حتديــد املــادة املــراد حتليلهــا :وهــي عينــة

التحقــق وكيفيــة اختــاذ القــرارات املوضوعيــة

الدراســة الســابق ذكرهــا.

بشــأهنا ،وإجــراءات التحليــل وكيفيــة تعبئــة

2 .2حتديــد فئــات التحليــل (ترميــــز الفئــات

األداة .وهبــذا متــت اإلجابــة عــن الســؤال الفرعــي

) :Codingوتــم حتديــد فئــات التحليــل هلــذه

األول هلــذه الدراســة (مــا املواصفــات الرتبويــة

الدراســة بالشــواهد التــي يتــم تتبعهــا يف

التــي اعتمدهــا دليــل معلــم الرياضيــات للصــف

الدليــل.

الســادس لسلســلة ماجروهيــل؟).

ولدواعــي االختصــار؛ فقــد تــم االقتصــار أثناء

3 .3حتديــد وحــدة التحليــل (ترميــز املــادة املــراد

األوىل مــن املواصفــات الرتبويــة العــر الــواردة

يف ضــوء الشــواهد ونطــاق اســتهدافها يف

حتليلهــا) :وتــم حتديــد وحــدات التحليــل

عــرض نتائــج التحليــل عــى اخلمــس مواصفــات

الدليــل ،فقــد تكــون وحــدة التحليــل كامــل

باجلــدول أعــاه.
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الدليــل ،أو قــد تكــون الوحــدة ،أو الفصــل،

حتقــق الشــاهد يف الدليــل ÷ عــدد مــرات

املقدمــات ،أو املالحــق .....إلــخ ،وهــي

(للفصــول املرتمجــة) .ويتــم كتابــة املــرر

حتقــق الشــاهد يف الدليــل النســخة األصــل

أو الــدرس ،أو الغــاف ،أو الشــكل ،أو

هلــذا القــرار يف املــكان املخصــص لذلــك،

حمــددة بالتفصيــل أمــام كل شــاهد يف دليــل

ومســتويات التحقــق تأخــذ الــوزن ()3

التطبيــق لبطاقــة التحليــل.

4 .4اختــاذ القــرار يكــون باحلكــم عــى مســتوى

متحقــق بدرجــة مرتفعــة عنــد النســب املئويــة

تــم رشحهــا يف دليــل التطبيــق لــكل جمــال،

متوســطة عنــد النســب املئويــة مابــن (%50

مابــن ( )2( ،)%100 - %75متحقــق بدرجــة

حتقــق الشــواهد وفــق خطــوات منهجيــة

 -أقــل مــن  )1( ،)%75متحقــق بدرجــة

وتبــدأ بالقــراءة املتأنيــة للمنتــج املســتهدف

منخفضــة عنــد النســب املئويــة مابــن (%25

بالتحليــل ،وحتديــد مســتوى حتقــق الشــواهد

 -أقــل مــن  ،)%50و( )0متحقــق بدرجــة

يكــون يف ضــوء مقارنــة حمتــوى دليــل املعلــم

منخفضــة جــد ًا عنــد النســب املئويــة (أقــل

بــا هــو موجــود يف السلســلة األصــل مــن

مــن  ،)%25ليتــم التعامــل معهــا بالطــرق

حيــث الوجــود والتكــرار ،حيــث يعــد

اإلحصائيــة.

وجــود هــذه الشــواهد يف السلســلة األصــل

5 .5تطبيــق بطاقــة التحليــل ،وتـ ّ
ـول ذلــك أربعــة

وتكراراهــا بمثابــة العالمــات املرجعيــة

حمللــن.

)(Benchmarksالختــاذ القــرار وذلــك يف

النتائج واملناقشة:

بطاقــة التحليــل األوليــة للمحلــل لــكل أداة.

كــا تــم توجيــه املحللــن إىل تتبــع الشــواهد

غــر املتحققــة إذا مل يتوفــر مــا يقابــل الشــاهد
يف منتجــات املــروع مقارنــة بــا هــو موجــود

يف السلســلة األصــل وتدويــن ذلــك يف عمــود
مســتقل أمــام كل شــاهد.ويكون املحــك

الســؤال الرئيــس :مــا مســتوى اتّســاق املواصفــات

الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

يف اململكــة كــا تظهــر يف دليــل املعلــم املناظــر لــه يف
سلســلة ماجروهيــل؟

يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

1 .1مــا املواصفــات الرتبويــة التــي اعتمدهــا

إلصــدار احلكــم كيفيــة اســتهداف الشــاهد

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

يف منتجــات السلســلة األصــل وعــدد مــرات

لسلســلة ماجروهيــل؟

التكــرار باســتعامل املعادلــة التاليــة :النســبة

2 .2مــا مســتوى حتقــق املواصفــات الرتبويــة يف

التــي متثــل درجــة التحقــق = عــدد مــرات
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دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف

يوضــح اجلــدول ( )2التكــرارات واملتوســط احلســايب

املواصفــة األوىل :يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

ملســتوى حتقــق شــواهد ومــؤرشات املواصفــة األوىل يف

اململكــة العربيــة الســعودية؟

للوصــول إىل مجيــع الطــاب.

واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات ،والنســب املئويــة
دليــل املعلــم للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

جدول ()2

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
ً
دعما للمعلم للوصول إلى جميع الطالب»
«يقدم المحتوى
م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مرتفع

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً

المؤشر األول :يقدم دعما ً يلبي حاجات الطالب (الموهوبين ،سريعي التعلم ،العاديين ،بطيئي التعلم ،المتأخرين دراسياً).

1-1

2-1

يوجــه المعلــم فــي صفحــة Differentiated instruction
فــي مقدمــات الدليــل فــي فقــرة الوصــول إلــى جميــع
الطــاب  Reaching all learnersإلــى اســتعمال
مصــادر متعــددة مطبوعــة وإلكترونيــة وفــق حاجاتهــم.
يوجــه المعلــم فــي صفحــة Differentiated instruction
فــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة تلبيــة حاجــات الطــاب مــن
خــال فقــرة  Meeting students needsوالتــي تقــدم
صــوراً متعــددة لتدريبــات فــي كتــاب الطالــب وكيفيــة
توظيفهــا وفــق حاجاتهــم.

3-1

يقـ�دم فـ�ي فقـ�رة خيـ�ارات تنويـ�ع التعليـ�م Options for
 differentiated instructionمهــام وإرشــادات
للمعلــم لدعــم تعلــم الموهوبيــن ،والمتفوقيــن دراســياً،
وســريعي التعلــم ،والعادييــن ،بطيئــي التعلــم ،المتأخريــن
دراســيا ً فــي مخطــط كل درس.

4-1

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي
بدايــة كل وحــدة ،وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة
اإلنترنــت فــي فقــرة  Math onlineيتوفــر فيهــا
محتــوى رياضــي متنــوع (مثــل ،Extra examples
 )Self-check quiz ،Personal tutorوفــي فقــرة
 Teacher tech toolsلالســتفادة منهــا فــي تنويــع
التعليــم وفــق حاجــات الطــاب.

5-1

يقـدَم كتيــب  Student handbookفــي ملحــق الكتــاب
يتوفــر فيــه تدريبــــــات إضافيـــــــــة مثــل (Extra
Concept ،Mixed problem solving ،practice
 )and skillsلدعــم التعلــم وفــق حاجــات الطــاب.
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المؤشرات والشواهد

6-1

يوجــه المعلــم فــي مخطــط الفصــل Chapter planner
إلـ�ى روابـ�ط إلكترونيـ�ة فـ�ي صفحـ�ة Technology
 solutionsتتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إلــى
جميــع الطــاب مــن خــال مخططــات تظهــر فــي كل
فصـــــــــل تحت مسمـــــــــــى ،Teacher resources
و ،Student toolsو .Internet resources

النسبة
التكرار

مرتفع

108-69

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً

ت

1

3

ن

25%

75%

0.25

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول:

1.29

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول:

43%

1.01

المؤشــر الثانــي :يقــدم دعمــا لمراعــاة مســتويات اإلنجــاز الفرديــة للطــاب (فــوق المتوســط ،ضمــن المتوســط ،دون المتوســط) لضمــان وصولهــم إلــى
النواتــج المتوقعــة.

1-2

يوجـــــــــه المعلــم فــي صفحـــــــــــة Differentiated
 instructionفــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة الوصــول
إلــى جميــع الطــاب  Reaching all learnersوفــق
مســتويات اإلنجــاز المختلفــة باســتعمال مصــادر متعــددة
مطبوعــة وإلكترونيــة.

2-2

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي
بدايــة كل وحــدة ،وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة
اإلنترنــت فــي فقــرة  Math onlineيتوفــر فيهــا
محتــوى رياضــي متنــوع مثــل (Extra examples,
) Personal tutor, Self-check quizيســاعده فــي
تنويــع التعليــم وفــق مســتويات اإلنجــاز.

3-2

يشــير جــدول تنويــع الواجبــات فــي مخطــط الفصــل إلــى
نــوع الواجبــات المنزليــة التــي يكلــف بهــا الطــاب وفــق
مســتويات اإلنجاز.

4-2

يوجــه المعلــم إلــى مصــادر متنوعـــــــة فــي صفحــة
 Leveled lesson resources,مثــل الكتيــب
اإلثرائــــــــي  Enrichmentو Lesson reading
 Guideوword ،Study guide and intervention
 problem practiceولالســتفادة منهــا فــي تنويــع
التعليــم وفــق مســتويات اإلنجــاز (فــوق المتوســط،
ضمــن المتوســط ،دون المتوســط).

5-2

يؤكــد علــى المعلــم توجيــه طالبــه إلــى حــل المســائل
الفرديــة أو العكــس فــي كل درس فــي فقــرة «تــدرب
وحــل المســائل»Practice & problem solving
وفــي حالــة عــدم إتقانهــم يرجــع إلــى التدريبــات الزوجيــة
لدعــم التعلــم.
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المؤشرات والشواهد

6-2

يوجــه المعلــم إلــى محتــوى علــى قــرص مــرن يتضمــن
 Teacher worksإرشــادات تســاعد المعلــم فــي تحديــد
التدريبــات المناســبة لجميــع مســتويات الطــاب ويوفــر
جــدوال توضيحيــا لتلــك المســتويات ومتطلباتهــا.

النسبة
التكرار

مرتفع

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني:

0.00

0.00

1.75

1.22

58.3%

المؤشر الثالث :يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم (حركية ،بصرية ،سمعية ،اجتماعية ،منطقية ،فردية.)... ،
1-3

يقـ�دم فـ�ي فقـ�رة خيـ�ارات تنويـ�ع التعليـ�م Options for
 differentiated instructionمهــام وإرشــادات
لدعــم المعلــم لتنويــع التعليــم وفــق أنمــاط التعلــم.

2-3

توجــه فقــرة  RTI response to interventionإلــى
تدريبــات وأدوات التقويــم المناســبة لجميــع المســتويات
المختلفــة للطــاب بتنــوع أنمــاط تعلمهــم.

3-3

يوجــه المعلــم إلــى مشــروعات فــي بدايــة كل وحـــــدة
Real-world unit project
تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم.

4-3

تشجــــــع فقــــــرة تنويــع التعليـــــــم Differentiated
 instructionالمعلــم علــى تنويــع التعليــم داخــل الصــف
وفــق أنمــاط التعلــم.

5-3

تتضمــن صفحــة القــراءة والكتابــة Reading and
 writingفــي مخطــط الفصــل العديــد مــن المهــام التــي
تراعــي تنــوع أنمــاط التعلــم لــدى الطــاب.

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث:

3.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.43

3.00

0.00

0.00

0.00

1.25

1.43

43.3%
1.43

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى:

0.23
47.7%

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أعــاه أن قيمــة املتوســط

ويقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــن (– 0.75

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة األوىل «يقــدم

أقــل مــن  ،)1.5وبذلــك تكــون درجــة حتقــق هــذه

املحتــوى دعـ ًا للمعلــم للوصــول إىل مجيــع الطــاب»

املواصفــة منخفضــة ،ونســبة حتققهــا (.)47.7 ٪

تســاوي ( ،)1.43وبانحــراف معيــاري (،)0.23

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات
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هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)1.75-1.25وجــاء

إىل بدائــل تقنيــة وروابــط إلكرتونيــة يف بدايــة كل

قيمتــه ( ،)1.75يليــه املــؤرش األول بمتوســط حســايب

عــى شــبكة اإلنرتنــت التــي يتوفــر فيهــا حمتــوى

املــؤرش الثــاين يف املرتبــة األوىل ،بمتوســط حســايب

قيمتــه ( ،)1.29ويف املرتبــة األخــرة يــأيت املــؤرش

الثالــث بمتوســط حســايب قيمتــه (.)1.25

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)3-1

( ،)1-3( ،)5-2( ،)4-2( ،)3-2و( )4-3بدرجــة

مرتفعــة ممــا يــدل عــى توفــر املفــردات التي حتقــق هذه
الشــواهد يف الدليــل مــن منتجــات املــروع ،وحتقــق

الشــاهدان ( )1-1و( )2-1بدرجــة متوســطة.

وجــاء الشــاهدان يف املســتوى املنخفــض (-1

 )2و( )4-1يف حــن جــاءت الشــواهد األخــرى يف
املســتوى املنخفــض جــد ًا؛ نتيجــة خللــو الدليــل مــن
مصــادر عــدة حتقــق هــذه الشــواهد مث ـاً :ال يوجــد

كتيــب  Student handbookيف ملحــق الكتــاب
الــذي تتوفــر فيــه تدريبــات إضافيــة مثــل(Extra:

فصــل مثــال ص ،11 :وكل درس مثــال ص،12 :
ريــايض متنــوع (مثــلExtra examples personal

) Tutor, Self-check quizيســاعده يف تنويــع التعليــم
وفــق مســتويات اإلنجــاز.

كــا ال يتــم توجيــه املعلــم إىل حمتــوى عــى

قــرص مــرن يتضمــن  Teacher worksإرشــادات
تســاعد املعلــم يف حتديــد التدريبــات املناســبة جلميــع
مســتويات الطــاب وال يتوفــر جــدول توضيحــي

لتلــك املســتويات ومتطلباهتــا.

وال يوجــه املعلــم أيضــ ًا إىل مرشوعــات يف بدايــة

كل وحــدة ( Real-world unit projectحيــث مل يتــم

تنظيــم الكتــاب يف وحــدات) والتــي تســاعد املعلــم يف

تنويــع التعليــم وفــق أنــاط التعلــم.

ولتحقيــق مــؤرشات هــذه املواصفــة يتطلــب تنويع

practice، Mixed problem solving، Concept

التعليــم واســتيعاب مجيــع االختالفــات والفــروق

كــا ال توجــد صفحــة Technology solutions

التعلــم ،كــا أنــه يتطلــب توفــر املــواد وإتاحــة الدعــم

) and skillsلدعــم التعلــم وفــق حاجــات الطــاب.

بــن الطــاب وأنــاط تعلمهــم ملســاعدهتم عــى

التــي تتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إىل

جلميــع الفصــول الدراســية ،وجلميــع الطــاب ،وهــذا

مجيــع الطــاب مــن خــال خمططــات تظهــر يف كل

مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات واملنظــات،

فصــل حتــت مســمى  Teacher resourcesوStudent

وعــى رأســها املجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات،

القــراءة والكتابــة يف خمطــط الفصــل ،وتغيــب أيضــ ًا

يف وثيقــة معايــر الرياضيــات املدرســية لعــام 2000م

 Internet resourcesو  ،Tools,وال توجــد صفحــة
فقــرة .RTI response to intervention

ويغيــب أيض ـ ًا يف نســخة املــروع توجيــه املعلــم

والــذي عــدّ ه مبــدأ مــن مبــادئ الرياضيــات املدرســية

) ،(NCTM, 2000ومــن الدراســات الرتبويــة:

دراســة كل مــن واليــة كنتاكــي (Kentucky, 2002)،
85
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وإدوارد ) (Edwards, 2009و �(Glencoe Math

املواصفــة ،يف املــؤرش اخلــاص بخيــارات تنويــع

إىل أن دراســة الشــعالن (2013م) أظهــرت أن

املواصفــة الثانيــة :يتســم املحتــوى بالشــمول

التعليــم.

) ،ematics, 2011وغريهــا .وجتــدر اإلشــارة
مواصفــة حتقيــق املســاواة جلميــع التالميــذ مت ّثلــت

والعمــق والتــوازن.

يوضــح اجلــدول ( )3التكــرارات واملتوســط

بنســب متقاربــة يف الكتابــن األصــل واملــواءم.

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

كــا أن دراســة كنتاكــي )،(Kentucky, 2002

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد

أقــرت
والتــي فحصــت منتجــات ماجروهيــلّ ،

ومــؤرشات املواصفــة الثانيــة يف دليــل املعلــم

بمراعاهتــا ملســتويات وأنــاط الطــاب املختلفــة،

للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

األمــر الــذي يتفــق مــع مــا أظهرتــه نتيجــة هــذه

جدول () 3
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
«يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن»

م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

منخفض
متوسط منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الرابع :يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق .1NCTM
يــزود المعلــم بكتيــب مرجعــــي

Teacher reference handbook

1-4

مرفــق فــي دليــل المعلــم يبيــن فيــه
تتابــع المفاهيــم للمحتــوى الرياضــي
لجميــع الصفــوف يعكــس نقــاط
التركي��ز فـ�ي كل صــف ،ويوضـ�ح
نــوع هــذه المفاهيــم مــن حيــث
كونهــا تقديمــا ً  ،Introduceأو
تطويــراً (تنميــة)  ،Developأو
تعزيــزاً ،Reinforceأو تأكيــداً أو
تطبيقــا ً ،Maintain and apply
أو متطلبــات سابقــــــة للمـهــــــارات
.Prerequisite skills

4

ت

0.00
100%

ن
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م-ش

المؤشرات والشواهد

2-4

يقـ�دم اختبـ�ارات معياريـةة�Standard
 ized testsتســتهدف التدريــب
علـ�ى معاييـ�ر  NCTMبشــكل معلــن
فــي مالحــق الكتــاب ،مــزود بنمــاذج
لإلجابــات والمعاييــر المرتبطــة بهــا
وإرشــادات لتطبيقهــا.

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

منخفض
متوسط منخفض
جداً

ت

4

ن

100%
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

0.00

0.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

0.0%

المؤشر الخامس :يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية NCTM Focal Pointsللصف.

1-5

يقـ�دم النقـ�اط المحوريـ�ة NCTM
 focal pointsللصــف معلنــة
فــي مقدمــات الدليــل ويشــير إلــى
المحتــوى الــذي يرتبــط بهــا فــي
صفحــات الكتــاب مــزودة بجــدول
يوضــح نقــاط التركيــز المســتهدفة
لــكل صــف والفصــول المرتبطــة بهــا
مــن كتــاب الطالــب.

2-5

يوجــه المعلــم إلــى رابــط النقــاط
المحوريـ�ة علـ�ى موقـ�ع اإلنترنـ�ت لـــ ـ
 NCTMيتوفــر فيــه محتــوى يغطــي
النقــاط المحوريــة للصــف والنقــاط
المرتبطــة بهــا وكيفيــة اســتهدافها مــع
أمثلــة داعمــة.

3-5

يوجــه المعلــم إلــى مواضــع النقــاط
المحوريــة للصــف الســادس بشــكل
واضــح يظهــر فــي الفهــارس ،وفــي
مخطــط الفصــل ،وفــي مخطــط
الــدرس بوضــع رمــوز هــذه النقــاط
عنــد كل محتــوى يحققهــا.

ت

4

ن

100%

3.00

ت

3

1

ن

75%

25%

ت

4

ن

100%

1.75

0.00

0.43

1.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

1.38

0.38

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

46%

المؤشر السادس :يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية.
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م-ش

المؤشرات والشواهد

1-6

يوجــه المعلــم إلــى التــوازن بيــن
العمــق واالتســاع عنــد تقديــم
المعرفــة الرياضيــة المتضمنــة فــي
كتــاب الطالــب بشــكل صريــح فــي
مقدمــات دليــل المعلــم فــي صفحــة
فلسـ�فة السلسلــ�ة للتـ�وازن Program
 philosophyمدعمــة بصــور مــن
الكتــاب.

2-6

يوجــه المعلــم إلــى تدعيــم البرامــج
الرياضيــة فــي السلســلة للتــوازن
بيــن المفاهيـــــم والمهــــــــــارات
وحــــل المشــكالت فــي صفحــــــة
Welcome to math connects
مدعمــة بالصــور فــي مقدمــات
الدليــل.

3-6

تُقــدَم نصائــح للمعلــم فــي كل درس
فــي فقــرة التركيــز  Focusتشــير
إلــى نــوع وعمــق المعرفــة التــي
يجــب التركيــز عليهــا فــي الــدرس.

4-6

يوجــه المعلــم بشــكل صريــح مــن
خــال صفحــة Blending your
 instructionفــي مقدمــات الدليــل
إلــى التــوازن فــي اســتعمال المصــادر
المتعــددة لدعــم التــوازن فــي التعليــم
بيــن كتــاب الطالــب والمصــادر
األخــرى مدعمــة بصــورة الكتــب فــي
وضــع التــوازن.

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

منخفض
متوسط منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

2.25

3.00

3.00

ت

1

3

ن

25%

75%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس:

االنحراف
المعياري

0.43

0.00

0.00

1.25

0.43

2.38

0.72

79.3%

المؤشر السابع :يدعم عمليات االستقصاء العلمي  Scientific Inquiryللمعرفة الرياضية.

1-7

تُق ـدَم أســئلة االســتقصاء الموجــه فــي
فقـ�رة «أسـ�ئلة البنـ�اء » �Scaffold
 ing questionsويوجــه المعلــم إلــى
كيفيــة اســتخدامها داخــل الصــف فــي
مرحلــة التعليــم .Teach

ت

4

ن

100%
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م-ش

المؤشرات والشواهد

2-7

يوجــه المعلــم مــن خــال درس
االستكشــاف  Exploreإلــى تشــجيع
الطالــب علــى البحــث واكتشــاف
المفاهيــم والمهــارات الرياضيــة.

3-7

يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب
علــى حــل أســئلة االستكشــاف فــي
فقــرة المختبــر الصغيــر Mini lab
الستكشــاف المفاهيــم الرياضيــة
الجديــدة فــي الــدرس.

4-7

تشــجع المهــام المتضمنــة فــي دروس
اســتقصاء حل المشــكالت Problem
 solving investigationالطالــب
علــى اختيــار وتطبيــق اإلســتراتيجية
المناســبة للحــل.

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

منخفض
متوسط منخفض
جداً
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع:

3.00

0.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع:

100%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية:

1.69

النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية:

1.13

56.3%

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أعــاه أن قيمــة املتوســط

هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)3.00-0.00وجــاء

املحتــوى بالشــمول والعمــق والتــوازن» تســاوي

قيمتــه تســاوي ( ،)3.00يليــه يف املرتبــة الثانيــة

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة الثانيــة «يتســم

( ،)1.69وبانحــراف معيــاري ( ،)1.13ويقــع هــذا
املتوســط يف املــدى مــا بــن ( -1.50أقــل مــن،)2.25

وبذلــك تكــون درجــة حتقــق هــذه املواصفة متوســطة،
ونســبة حتققهــا (.)56.3٪

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات

املــؤرش الســابع يف املرتبــة األوىل ،بمتوســط حســايب
املــؤرش الســادس بمتوســط حســايب قيمتــه (،)2.38
يليــه املــؤرش اخلامــس يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط

حســايب قيمتــه ( ،)1.38ويــأيت املــؤرش الرابــع يف

املرتبــة األخــرة بمتوســط حســايب قيمتــه (.)0

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد

89

هيا العمراين ،منرية املقبل  ،عبدالعزيز الرويس ،فهد الشايع ،نوال الراجح  :مستوى اتساق املواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات.......

(-7( ،)1-7( ،)3-6( ،)2-6( ،)1-6( ،)1-5

االبتدائــي ،ودراســة املرحلــة الثانيــة للدراســة

عــى توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا يف الدليــل

1434هـــ) .كــا أن مــا كشــفت عنــه الدراســة احلالية

التقويميــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة (،)2-1

 )3-7( ،)2و( )4-7بدرجــة مرتفعــة ،ممــا يــدل

مــن حيــث كــون املعايــر غــر معلنــة ،وذلــك بالرغم

مــن املــروع ،وجــاء الشــاهد ( )2-5يف املســتوى

مــن تأكيــد فلســفة كتــب الرياضيــات لرشكــة

املتوســط ،بينــا جــاء الشــاهدان ( )3-5و( )4-6يف

ماجروهيــل عــى رضورة أن تكــون املعايــر معلنــة

املســتوى املنخفــض لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

وموجهــة لعمليــة التعلــم يف مجيــع الصفــوف ،حيــث

التــي حتقــق هــذه الشــواهد .أمــا الشــاهدان ()1-4

و( )2-4فقــد جــاءا يف املســتوى املنخفــض جــد ًا،

أكــدت عــى ذلــك معايــر  NCTMوالتــي تقــوم
عليهــا السلســلة؛ هــذا األمــر يعنــي التوافــق مــع مــا

وذلــك نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات التــي

أكّدتــه دراســة النذيــر (2005م) عندمــا أظهــرت

حتقــق هــذه الشــواهد مــن الدليــل مــن منتجــات

نتائجهــا عــدم توفــر معايــر ( )NCTMعــى وثيقــة

املــروع ،مثــل :يف نســخة املــروع مل يــزود املعلــم

منهــج الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف

بكتيــب مرجعــي مرفــق يف دليــل املعلــم يبــن فيــه

املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس .بينــا

تتابــع املفاهيــم للمحتــوى الريايض جلميــع الصفوف

يتعــارض مــع نتيجــة دراســة حســانني والشــهري

يعكــس نقــاط الرتكيــز يف كل صــف ،ويوضــح نــوع

هــذه املفاهيــم مــن حيــث كوهنــا تقدي ـ ًا ،أو تطويــر ًا

(2013م) ،والتــي أظهــرت توافــق حمتــوى

(تنميــة) ،أو تعزيــز ًا ،أو تأكيــد ًا أوتطبيقــا أو متطلبات

الرياضيــات املطــورة بالصفــوف ( )5 – 3باململكــة

العربيــة الســعودية مــع معايــر ( )NCTMبنســبة

ســابقة للمهــارات.

.93.7%

ويقــدم اختبــارات معياريــة يف نســخة األصــل

 Standardized testsتســتهدف التدريــب عــى

املواصفــة الثالثــة :يتســم املحتــوى بالرتابــط

معايــر  NCTMبشــكل معلــن يف مالحــق الكتــاب

املنطقــي والتكامــل.

ص ،735-718 :مــزودة بنــاذج لإلجابــات

يوضــح اجلــدول ( )4التكــرارات واملتوســط

واملعايــر املرتبطــة هبــا وإرشــادات لتطبيقهــا ،بينــا ال

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

توجــد يف كتــب املــروع.

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق مــؤرشات املواصفــة

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه

الثالثــة يف دليــل املعلــم للصــف الســادس ،وهــي كــا

دراســة املرحلــة األوىل للدراســة التقويميــة (تقريــر

يــي:

املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـــ) للصــف الرابــع
90
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جدول ()4
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
«يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل»
مستوى التحقق
النسبة
المؤشرات والشواهد
م-ش
منخفض
التكرار مرتفع متوسط منخفض
جداً
المؤشر الثامن :يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسيا ً عبر الوحدات والفصول والدروس.
3
1
ت
يشــير إلــى المعرفــة الرياضيــة المترابطة
 1-8بشــكل صريــح علــى غــاف الكتــاب
75%
25%
ن
تحــت مســمى .Math connects
يوجــه المعلــم إلــى الترابــط الرأســي
4
ت
ألجــزاء السلســلة وللبرامــج الرياضيــة
 :Vertical alignment 2-8فــي صفحــة أهــا
100%
ن
بــك Welcome to math connects
فــي مقدمــات الدليــل.
يوجــه المعلــم فـــــــــي صفحـــــــــة
3
1
ت
 Professional developmentإلــى
الترابــط الرأســي للمعرفــة الرياضيــة
 3-8عبــر الصفــوف فــي مخطــط الفصــل
75%
25%
ن
ضمــن مخطــط Vertical alignment
وفــي فقــــرة Backmapping and
. vertical alignment
4
ت
توجــه فقــرة التركيــز  Focusالمعلــم فــي
 4-8مخطــط كل درس إلــى الترابــط الرأســي
100%
ن
بيــن الــدروس.
4
ت
يوجــه المعلــم إلــى الترابــط مــن خــال
فقــرة المراجعـــــة التراكميــــة Spiral
5-8
 reviewوكيــف ترتبــط بالــدروس داخــل
100%
ن
الوحــدة.
يوجــه المعلــم فــي فقــرة «اســتعد للــدرس
3
1
ت
الالحــق» Get ready for the next
 lesson 6-8إلــى الترابــط الرأســي للمفاهيــم
75%
25%
ن
الحاليــة ،والمهــارات المســتقبلية لــدروس
الحقــة ،وكيــف يســتهدفها لــدى الطــاب.
يوجــه المعلــم مــن خــال دروس فصــل
3
1
ت
«تعلــم الحــق»  Looking aheadإلــى
 7-8تدريــب الطــاب علــى مهــارات رياضيــة
75%
25%
ن
لمعاييــر محــددة فــي الصــف تهيئهــم
لتعلــم مهــارات فــي صفــوف الحقــة.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1.25

0.43

3.00

0.00

2.25

0.43

3.00

0.00

0.00

0.00

1.25

0.43

1.25

0.43

1.71
57%

1.01
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مستوى التحقق

النسبة
المؤشرات والشواهد
م-ش
منخفض
التكرار مرتفع متوسط منخفض
جداً
المؤشر التاسع :يقدم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة . Life Relevant
3
1
ت
تتوفــر صــور فــي مقدمــة الوحــدة
2.25
 1-9والفصــل تربــط المحتــوى الرياضــي
75%
25%
ن
للوحــدة والفصــل بواقــع الطــاب.
4
ت
توجــه فقــرة الرياضيــات فــي حياتنــا
What is math got to do with it
0.00
2-9
المعلــم إلــى التأكيــد للطالــب علــى أهميــة
100%
ن
الرياضيــات فــي واقــع الحيــاة للطالــب.
يقــدَم مشــروع فــي كل وحــدة Unit
4
ت
 project real-worldيربــط المعرفــة
0.00
3-9
الرياضيــة المتضمنــة فــي الوحــدة بواقــع
100%
ن
الطــاب.
1
3
ت
يوجــه المعلــم مــن خــال فقــرة «الربــط
مــع الحيــاة»  Real-world linkإلــى
2.75
4-9
تطبيقــات المعرفــة الرياضيــة للفصــل فــي
25%
75%
ن
حيــاة الطالــب.
1.25
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع:
41.7%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع:
المؤشر العاشر :يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى.
توجــه فقــرة عالقــة الرياضيــات بالمــواد
4
ت
األخ��رى More cross-curricular
- connectionsفــي كل وحــدة -المعلــم
0.00
1-10
المشــاركة مــع معلمــي المــواد األخــرى
100%
ن
لتطبيــق المفاهيــم الرياضيــة فــي ســياقات
أخــرى.
4
ت
يقــدم مشــاريع متنوعــة فــي بدايــة كل
وحـ�دة تحـ�ت مسـ�مى Unit project
0.00
2-10
تربــط المعرفــة الرياضيــة بســياقات
100%
ن
متعــددة.
توجــه فقــرة فريــق المعلميــن Team
4
ت
 teacherفــي افتتاحيــة الوحــدة المعلــم
0.00
 3-10لتكويــن فــرق تعليميــة مــن تخصصــات
100%
ن
مختلفــة لتثبيــت العالقــة بيــن الرياضيــات
والمــواد األخــرى.
0.00
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر:
0.0%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر:
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
1.59
النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
53%
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.43

0.00

0.00

0.43
1.26

0.00

0.00

0.00
0.00
0.72
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108-69

يتضــح مــن اجلــدول ( )4أعــاه أن قيمــة املتوســط

do with itيف نســخة املــروع ،التــي توجــه إىل التأكيد

املحتــوى بالرتابــط املنطقــي والتكامــل» ،تســاوي

ال يوجــد يف نســخة املرشوع؛ مــروع يف كل وحدة

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة الثالثــة «يتســم

( ،)1.59وبانحــراف معيــاري ( ،)0.72ممــا يشــر
إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛ حيــث

وقــع هــذا املتوســط يف املــدى بــن ( -1.50أقــل
مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق هــذه املواصفــة تســاوي

(.)53٪

عــى أمهيــة الرياضيــات يف واقــع احليــاة للطالــب.

 Unit project real-worldيربــط املعرفــة الرياضيــة
املتضمنــة يف الوحــدة بواقــع الطــاب .يتحقــق هــذا

الشــاهد يف نســخة األصــل مثــال ص ،415 :بينــا ال

توجــد يف نسخـــــة املــروع فقــرة عالقــة الرياضيات

باملـ�واد األخـ�ر ى �More cross-curricular connec

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية للمؤرشات

 tionsيف كل وحــدة (حيــث ال توجــد وحــدات) التــي

املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.71يليــه

لتطبيــق املفاهيــم الرياضيــة يف ســياقات أخــرى ،ومل

مــا بــن ( ،)1.71 -0حيــث جــاء املــؤرش الثامــن يف
املــؤرش التاســع بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.25ثــم
املــؤرش العــارش بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)0واحتــل

بذلــك املرتبــة األخــرة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)2-8

( )1-9( ،)4-8( ،)3-8و( )4-9بدرجــة مرتفعــة

ممــا يــدل عــى توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا يف
الدليــل مــن املــروع ،يف حــن حتققــت الشــواهد

( )6-8( ،)1-8و( )7-8بدرجــة منخفضــة وذلــك

لغيــاب العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه
الشــواهد ،أمــا الشــواهد األخــرى فتحققــت بدرجــة
منخفضــة جــد ًا؛ نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

التــي حتقــق هــذه الشــواهد مــن الدليــل مــن منتجــات
املــروع ،مثــال ذلــك يف نســخة املــروع ال توجــد

فقــرة املراجعــة الرتاكميــة ،Spiral reviewوال توجــد

فقــرة الرياضيــات يف حياتنــا What is math got to

توجــه املعلــم للمشــاركة مــع معلمــي املــواد األخــرى
يتــم تقديــم مشــاريع متنوعــة يف نســخة املــروع

يف بدايــة كل وحــدة (حيــث ال توجــد وحــدات)

حتــت مســمى Unit projectتربــط املعرفــة الرياضيــة
بســياقات متعــددة.

كــا ال يوجــد يف نســخة املــروع فقــرة توجــه

فريــق املعلمــن  Team teacherيف افتتاحيــة الوحــدة

-كــا يف نســخة األصــل -لتكويــن فــرق تعليميــة مــن

ختصصــات خمتلفــة لتثبيــت العالقــة بــن الرياضيــات
واملــواد األخــرى.

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه

دراســة املرحلــة الثانيــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة (-1

1434 ،)2هـــ) للصــف الثــاين الثانــوي ،وختتلــف عام

توصلــت إليــه الدراســة التقويميــة يف املرحلــة األوىل

(تقريــر املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـــ) للصفوف

املســتهدفة والتــي جــاءت نتائــج هــذه املواصفــة فيهــا
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يف املســتوى املتوســط ،كــا ختتلــف مــع نتائــج دراســة

يعنــى بربــط الرياضيــات بأمثلــة واقعيــة مــن احليــاة.

) 2012للصفــوف املســتهدفة يف هــذا املجــال ،والتــي

لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل.

والتكامــل مــع الســياقات األخــرى .بينــا توافــق مــا

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

املواصفــة الرابعــة :يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج(ABEGS,

أظهــرت أن هنــاك انخفاضــ ًا يف جمــال الربــط بالواقــع

يوضــح اجلــدول ( )5التكــرارات واملتوســط

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد ومــؤرشات

كشــفت عنــه دراســة القســم التعليمــي بواليــة كنتاكــي

املواصفــة الرابعــة يف دليــل املعلــم للصــف الســادس،

) ،(Kentucky, 2002والتــي قامــت بفحــص كتــب

وهــي كــا يــي:

رشكــة ماجروهيــل وغريهــا ،مــن حيــث أن دليــل املعلم

جدول ()5
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة
ً
دعما للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل»
«يقدم المحتوى
م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الحادي عشر :يشجع التعلم التعاوني .Cooperative Learning
يوجــه المعلــم إلــى تطبيــق التعلــم التعاونــي بتكويــن

1-11

مجموعــات فــي فقــرة «أســئلة البنــاء» Scaffolding
 questionsوفقــرة تنــوع التعليــــم Differentiated
 instructionفــي مخطــط الــدرس.

يوجــه المعلــم إلــى تطبيــق التعلــم التعاونــي بشــكل
 2-11صري�حـ ف��ي فق��رة ف��ي إط��ار ح��ل المش��كلة +
 P.S.I teamفــي دروس حــل المشــكالت.
يوجــه المعلــم فــي دروس االستكشــاف Explore
 3-11إلــى تكويــن مجموعــات الكتشــاف المفاهيــم
والمهــارات الرياضيــة.
يقــدم خطــوات تفعيــل التعلــم التعاونــي فــي الصــف.
ضمـــــن فقـــــرة إستراتيجـيــــة التعلـــم التعـــاوني
 ، Cooperative group strategies 4-11ونصيحــة
خبيــر فــي صفحــة  Classroom solutionsفــي
الكتيــب المرفــق مــع دليــل المعلــم.

ت

4

ن

100%

ت

2

2

ن

25%

25%

ت

4

ن

100%

ت

1

3

ن

25%

75%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:

3.00

0.00

0.50

0.50

3.00

0.00

1.25

0.43

1.94

1.10

64.7%
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م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جداً

108-69
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الثاني عشر :يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح Balancing Implicit and Explicit Learning
في تقديم المعرفة والمهارات الرياضية.
4
يوجــه المعلــم مــن خــال فقــرة «أســئلة البنــاء» ت
 Scaffolding questionsإلــى االســتقصاء
0.00
3.00
1-12
الموجــه ليتمكــن الطالــب مــن ربــط المعرفــة
ن 100%
الســابقة بالمعرفــة الحاليــة واكتشــافها.
4
يوفــر توجيهــات للمعلــم لتقديــم المعرفــة الرياضيــة ت
0.00
3.00
 2-12المشــار إليهــا فــي كتــاب الطالــب ســواء كانــت
ن 100%
ضمنيــا ً أو بشــكل صريــح.
يوجــه المعلــم إلــى تدريــب الطــاب علــى
4
ت
إســتراتيجيات محــددة بشــكل صريــح فــي دروس
حــل المشــكلة Problem-solving investigation
0.00
3.00
 3-12يعقبهــا تدريــب علــى إســتراتيجيات أخــرى ضمنيـا ً
فــي ســياقات متنوعــة تتطلــب اختيــار الخطــة ن 100%
المناســبة للحــل.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

3.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

100%

0.00

المؤشر الثالث عشر :يدعم تنفيذ مشروعات  Projectsلتطبيق المعرفة الرياضية.
1-13

2-13

3-13

4-13

يوجــه المعلــم إلــى الطــرق المناســبة لتدريــب
الطــاب علــى البحــث واالستكشــاف مــن خــال
 Real-world unit projectمشــروع الوحــدة
يوجــه المعلــم فــي فصــل Problem-solving
 projectsإلــى تنفيــذ مشــروعات فــي نهايــة العــام
لحــل المشــكالت تشــجع الطالــب علــى تطبيــق
المعرفــة والمهــارات الرياضيــة المكتســبة فــي
واقــع الحيــاة ويســتغرق تنفيــذ كل واحــد منهــا 5
أيــام تقريبــاً.
يقــدم للمعلــم فـــــــي صفحــــــــــة Reading and
 writingفــي مخطــط الفصــل فقــرة مهــارات
الدراســة  Study skillتتضمــن أفــكارا متنوعــة
لتنفيــذ مشــروعات صغيــرة تحــت عنــوان مشــروع
.CRISS project
يوجــه المعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة مــن خــال
فقــرة  Math onlineتتضمــن مشــروعات
متنوعــة.

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

4

ن

100%

ت

1

3

ن

25%

25%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر:
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0.25

0.25

0.43

0.43

1.00

0.00

0.25

0.43

0.44

0.32
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م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

14.7%

المؤشر الرابع عشر :يشجـــــع استخدام المنظمات المتقدمة  Advance tracker organizationsوخرائط المفاهيــــم
Concept maps
4
يــزود المعلــم بإرشــادات الســتخدام مخططــات ت
0.00
3.00
 1-14وتمثيــات متعــددة للمعرفــة الرياضيــة فــي فقــرة
تنوي��ع التعلي��م  . Differentiated instructionن 100%
1
3
يوجــه المعلــم إلــى اســتخدام خرائــط معرفيــة ت
ومخططــات ضمــن فقــرة مهــارات الدراســة
0.43
2.75
2-14
 Study skillفــي صفحــة Reading and writing
25% 75%
ن
فــي مخطــط الفصــل.
4
يوجــه المعلــم فــي كل درس إلــى متابعــة المطويــة ت
فــي فقــرة المطويــــــات «منظمــات الدراســـــة »
 Foldables study organizer 3-14التــي تؤكــد
0.00
3.00
علــى تشــجيع الطــاب علــى تدويــن مــا فهمــوه مــن ن 100%
الــدرس فــي مطويــة الفصــل.
3
1
يــزود المعلــم فــي فقــرة تنشــيط المعرفــة الســابقة ت
 Activate prior knowledgeبمنظمــات
0.43
0.25
 4-14بصريــة مثــل جـــــداول التعلــم فــي صفحـــــة
75% 25%
 Reading strategiesضمــن محتويــات الكتيــب ن
المرفــق مــع دليــل المعلــم.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

2.25

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

75%

1.16

المؤشر الخامس عشر :يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب.
يوجــه المعلــم إلــى تنبيــه طالبــه للهــدف العــام مــن
دراســة هــذا المحتــوى وهــو أن يتعلمــوا كيــف
 1-15يفكـ�رون منطقيـ�اً ،مـ�ن خـلال فقـ�رة ذكـ�ر الطـلاب
 Reminder to studentsفـ�ي صفحـ�ة To the
. student
يوجــه المعلــم إلــى تنميــة التفكيــر لــدى الطــاب
 2-15بشــكل صريــح مــن خــال فقــرة Think about it
فــي درس االستكشــاف.
يوجــه المعلــم بشــكل صريــح فــي كل درس إلــى
تنميــة التفكيــر لــدى الطــاب ويؤكــد علــى فهــم
المفاهيــم الرياضيــة المتضمنــة مــن خــال فقــرة
3-15
تحقــق مــن مــدى تقدمــك Check your progress
وفقـــــرة «تحقــق مــن فهمــــــك» Check your
.understanding

ت

3

1

ن

75%

25%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

2.75

0.43

3.00

0.00

3.00
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م-ش

المؤشرات والشواهد

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

يوجــه المعلــم إلــى التأمــل فــي تفكيــر الطــاب مــن
4-15
خــال فقــرة  Assessلــكل مرحلــة.
يــزود المعلــم بإرشــادات حــول مهــارات التفكيــر
 5-15العليــا لالســتفادة منهــا فــي تنميــة مهــارات التفكيــر
لــدى الطــاب.

مرتفع

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

متوسط

منخفض

منخفض
جداً
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

3.00

0.00

2.95

0.10

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

98.3%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:

2.12

النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:

0.93

70.7%

يتضــح مــن اجلــدول ( )5أعــاه أن قيمــة

قيمتــه ( ،)2.95يليــه املــؤرش الرابــع عــر بمتوســط

املواصفــة الرابعــة «يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.94وجــاء يف املرتبــة

املتوســط احلســايب ملســتوى حتقــق مــؤرشات
لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل»

تســاوي ( ،)2.12وبانحــراف معيــاري ( ،)0.93ممــا
يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛

حســايب قيمتــه ( ،)2.25ثــم املــؤرش احلــادي عــر
األخــرة املــؤرش الثالــث عــر بدرجــة منخفضــة

بمتوســط حســايب قيمتــه (.)0.44

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (-11

حيــث وقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــن (1.50

 )2-14 ( ،)1-14( ،)3-11( ،)1و()3-14

تســاوي (.)70.7٪

واخلامــس عــر بدرجــة مرتفعــة ممــا يــدل عــى

– أقــل مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق هــذه املواصفــة

باإلضافــة إىل مجيــع شــواهد املــؤرش الثــاين عــر

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية

توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا هــذه الشــواهد

الثــاين عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمته

( )3-13( ،)4-11يف املســتوى املتوســط نتيجــة

للمــؤرشات مــا بــن ( ،)3 – 0.44وجــاء املــؤرش
( ،)3يليــه املــؤرش اخلامــس عــر بمتوســط حســايب

يف الدليــل مــن منتجــات املــروع ،وجــاء الشــاهدان

الختــزال بعــض الفقــرات التــي حتققهــا هــذه
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الشــواهد يف الدليــل مــن املــروع مثــل :املهــام

املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـ) هلــذه الصفوف،

 Problem solving investigationوتتضمــن

وكذلــك تتفــق مــع نتائــج الدراســة التقويميــة

حيــث جــاءت نتائجهــا يف املســتوى املتوســط،

املتضمنــة يف دروس اســتقصاء حــل املشــكالت

للمرحلــة الثانيــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة ()1-2

اختيــار وتطبيــق اإلســراتيجية املناســبة للحــل،

1434هـــ) للصفــوف :الثــاين واخلامــس االبتدائي،

حيــث وردت يف مجيــع الفصــول للدليــل األصــل

والثــاين املتوســط .إال أهنــا ختتلــف مــع نتائــج

مثــال ص ،206 :بينــا تم اختزاهلــا يف ( )3فصول يف

دراســة مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج

الدليــل مــن املــروع ضمــن الفصلــن الدراســيني

) (ABEGS, 2012للصفــوف املســتهدفة والتــي

األول والثــاين كــا يف ص ،128 :بينــا جــاءت

أظهــرت أن هنــاك انخفاضــ ًا يف هــذا املجــال.

الشــواهد ()4-13( ،)2-13( ،)1-13( ،)2-11

ويف هــــذا الشـــــأن؛ يذكــــــــــر إدواردز

و( )4-14بدرجــة منخفضــة جــدا؛ وذلــك لغيــاب

العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه الشــواهد

) (Edwards, 2009أن سلســلة ماجروهيــل

يتحقــق تطبيــق التعلــم التعــاوين بشــكل رصيــح

األســئلة والتربيــرات ،والتعلــم التعــاوين ،وتدويــن

تعتمــد ســت إســراتيجيات تدريســية ،هــي:

مــن الدليــل مــن منتجــات املــروع مثــل :ال

املالحظــات ،وحتديــد التشــاهبات واالختالفــات،

يف فقــرة يف إطــار حــل املشــكلة  P.S.I team+يف

والتدريبــات ،والتغذيــة الراجعــة ،التــي تشــجع

نســخة املــروع يف دروس حــل املشــكالت كــا

التعلــم الــذايت ،والتــي جيــب أن حتافــظ هــذه

يف ص ،17 :وال يوجــه املعلــم إىل الطــرق املناســبة

الكتــب عليهــا.

لتدريــب الطــاب عــى البحــث واالستكشــاف

مــن خــال مــروع الوحــدة Real-world unit

املواصفــة اخلامســة :يقــدم املحتــوى دعــ ًا

 ،projectوال يوجــد فصــل Problem-solving

للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا للعمليــة

 projectsيف كل مــن نســختي األصــل واملــروع

ا لتعليميــة .

للصــف الســادس ،وال يتــم توجيــه املعلــم يف

يوضــح اجلــدول ( )6التكــرارات واملتوســط

نســخة املــروع إىل روابــط إلكرتونيــة مــن خــال

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات

فقــرة  Math onlineتتضمــن مرشوعــات متنوعــة،

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد

وال يوجــد كتيــب مرفــق مــع دليــل املعلــم.

ومــؤرشات املواصفــة اخلامســة يف دليــل املعلــم

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه

للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

الدراســة التقويميــة للمرحلــة األوىل (تقريــر
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جدول ()6
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة
ً
دعما للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية»
«يقدم المحتوى

م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر السادس عشر :يشجع التعلم الذاتي والمستقل .Learning independent

1-16

2-16

3-16

4-16

5-16

6-16

يوجــه المعلــم فــي مخطــط كل درس مــن
خــال فقــرة مهــام المعلــم Teacher works
إلـ�ى مصـ�ادر إلكترونيـ�ة فـ�ي صفحـــــ�ة
 Technology solutionsتتضمــن مهــام
متعــددة تدعــم التعلــم الذاتــي والمســتقل.
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى حــل
التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كل فصــل مــن
خــال فقــرة  Get ready for chapterوفــي
كل مرحلــة مــن مراحــل الــدرس مثــل فقــرة
«هــل أنــت مســتعد للتعلــم» Get ready
 to learnفــي بدايــة كل درس ،و«تحقــق
مــن تعلمــك» Check your progress
و«تحقـــــق مــن فهمــــك» Check your
.understanding
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى حــل
التســاؤالت الذاتيــة فــي درس االستكشــاف
المتضمنــة فــي فقــرة  Activityبشــكل
صريــح.
يوجــه المعلــم لتنفيــذ مهــام تشــجع التعلــم
الذاتــي لــدى الطــاب فــي فقــرة «التدريبــات
اإلضافيــة»  Extra practiceالمتضمنــة
فــي كتيــب  Student handbookفــي
ملحــق الكتــاب.
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى
االســتفادة مــن فقــرة بنــك المفاهيــم
والمهــارات Concepts and skills
 bankالمتضمنــة فــي كتيــب Student
 handbookفــي ملحــق الكتــاب للتعلــم
الذاتــي والمســتقل.
يقــدم محتــوى إلكترونــي فــي فقــرة Reading
 in the content areaعلــى رابــط Math
 onlineيشــجع التعلــم المســتقل.
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م-ش

المؤشرات والشواهد

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

متوسط منخفض

منخفض
جداً
4

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

يقـــ�دم فـ�ي صفحـــــــ�ة حلـ�ول صفيـــ�ة
 Classroom solutionsضمــــن فقــرة
0.00
0.00
 Reading strategies 7- 16مقترحــات حــول
100
ن
التعلــم الذاتــي فــي الكتيــب المرفــق مــع دليــل
المعلــم.
1.34
0.89
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:
29.7%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:
المؤشر السابع عشر :يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها.
يؤكــد علــى ضــرورة حــل الطــاب لصفحــة
4
ت
التهيئـ�ة فـ�ي بدايـ�ة كل فصـ�ل Get ready
 …for chapterلمراجعــة الخبــرة
0.00
3.00
1-17
الســابقة قبــل البــدء بعمليــة التعلــم مــن
100
ن
خــال تدريبــات فــي الكتــاب وعلــى روابــط
إلكترونيــة الختبــارات قصيــرة مماثلــة.
ـئلة
يقــدم مقترحــات متنوعــة فــي فقــرة «أسـ
4
ت
البنــاء»  Scaffolding questionsفــي
0.00
3.00
 2-17كل درس تؤكــد علــى ربــط الخبــرة الســابقة
100
ن
فـ�ي مرحلـ�ة  Teachبالمهــارات والمفاهيــم
المــراد تعلمهــا.
األنشــطة
تقديــم
أهميــة
إلــى
يوجــه المعلــم
4
ت
االســتهاللية للــدرس فــي ربــط الخبــرة الســابقة
0.00
3.00
 3-17مــن خــال فقــرة  Get ready to learnوفقــرة
100
ن
المختبــر الصغيــر  Mini labبالمهــارات
والمفاهيــم المــراد تعلمهــا.
يو َجــه المعلــم إلــى أهميــة تقديــم فصــل
4
ت
البدايــة الذكيــة  Start smartبشــكل صريــح
0.00
0.00
 4-17لمراجعــة المعلومــات والمكتســبات الســابقة
100
ن
التــي يحتاجهــا المتعلمــون لدراســة محتــوى
الكتــاب وكيفيــة تنفيذهــا.
يقــدَم نشــاط اســتهاللي Pre-AP activity
4
ت
يمكــن المعلــم مــن تنشــيط الخبــرة الســابقة
0.00
3.00
5-17
لــدى الطــاب قبــل البــدء بحــل تدريبــات
100
ن
محــددة لتوضيــح مفهــوم مــا.
1.2
2.4
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:
80%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:
0.76
1.65
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة:
ت

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أعــاه أن قيمــة املتوســط

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة اخلامســة «يقــدم

املحتــوى دعــ ًا للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا
للعمليــة التعليميــة» تســاوي ( )1.65وبانحــراف
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معيــاري ( ،)0.76ممــا يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه

 Reading in the content areaيف نســخة املــروع
عــى رابــط  Math onlineالــذي يشــجع التعلــم

هــذه املواصفــة تســاوي (.)55٪

يف نســخة املــروع والــذي يقــدم يف صفحــة حلــول

املواصفــة متوســطة؛ حيــث يقــع هــذا املتوســط يف

املــدى مــا بــن ( -1.5أقــل مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق

املســتقل ،ال يوجــد كتيــب مرفــق مــع دليــل املعلــم

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات

صفيـــــــــــــة  Classroom solutionsضمــن فقــرة

الســابع عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه

كــا ال يوجــد فصــل البدايــة الذكيــة  Start smartيف

هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)2.4-0.89وجــاء املــؤرش

( ،)2.4يليــه املــؤرش الســادس عــر بمتوســط حســايب

قيمتــه (.)0.89

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)2-16

( )3-17( ،)2-17( ،)1-17( ،)3-16و()5-17
بدرجــة مرتفعــة ممــا يــدل عــى توفــر تلــك الفقــرات

التــي حتققهــا هــذه الشــواهد يف الدليــل مــن منتجــات
املــروع ،بينــا جــاءت الشــواهد األخــرى يف املســتوى

املنخفــض جــد ًا نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

واملصــادر التــي حتقــق هــذه الشــواهد يف الدليــل
مــن منتجــات املــروع مثــل :مصــادر إلكرتونيــة يف

صفحــة  Technology solutionsتتضمــن مهــام
متعــددة تدعــم التعلــم الــذايت واملســتقل يف فقـــــرة

مهــام املعلــم  Teacher worksيف خمطــط كل درس،
وال يوجــد كتيــب  Student handbookالــذي يتضمــن

تدريبــات إضافيــة  Extra practiceيف ملحــق الكتــاب

 Reading strategiesمقرتحــات حــول التعلــم الــذايت،
نســخة املــروع.
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة الدراســة التقويميــة
للمرحلــة األوىل (تقرير املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـ)
للصفــن األول االبتدائــي ،والرابــع االبتدائــي ،ونتائــج
دراســة املرحلــة الثانيــة للدراســة التقويميــة (تقريــر
املرحلــة الثانيــة (1434 ،)2-1هـــ) ،إال أهنــا ختتلــف مــع
نتيجــة الصــف األول املتوســط للدراســة التقويميــة األوىل،
وختتلــف كذلــك مــع مــا توصلــت إليــه دراســة مكتــب
الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج ( ،)ABEGS, 2012التــي
أظهــرت نتائجهــا انخفــاض هــذه املواصفــة يف كتــب
املــروع املســتهدفة.
خامتة:
بعــد عــرض نتائــج كل مواصفــة مــن املواصفــات

الرتبويــة الســابق ذكرهــا وحتليلهــا ،والبالــغ عددهــا
( )5مواصفــات تضمنــت ( )17مــؤرش ًا ،مــن أصــل
( )10مواصفــات تضمنــت ( )42مــؤرش ًا ،يتــم عــرض

يف نســخة املــروع ،وال كتيــب Student handbook

تلــك النتائــج يف ضــوء املتوســط احلســايب املــوزون هلــذه

واملهــــــــــارات Concepts and skills bankيف

ويوضــح اجلــدول ( )7املتوســطات احلســابية والنســب

الــذي يتضمــن فقـــــــــــرة بنــــــك املفاهيـــــم
ملحــق الكتــاب يف نســخة املــروع ،وال توجــد فقــرة

املواصفــات ،والنســب املئويــة ملســتوى حتققهــا ،وترتيبهــا،
املئويــة هلــذه املواصفــات مرتبــة كــا يــي:
101

هيا العمراين ،منرية املقبل  ،عبدالعزيز الرويس ،فهد الشايع ،نوال الراجح  :مستوى اتساق املواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات.......
الجدول ()7
المتوسطات والنسب المئوية للمواصفات التربوية لدليل المعلم للصف السادس
رقم
المواصفة

المواصفات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

مستوى
التحقق

الترتيب

.1

يقــدم المحتــوى دعمـا ً للمعلــم للوصــول إلــى
جميــع الطــاب.

1.43

0.23

47.7%

منخفض

5

.2

يتســم المحتــوى بالشمـــــــــول والعمــق
والتــوازن.

1.69

1.13

56.3%

متوسط

2

1.59

0.72

53%

متوسط

4

2.12

0.93

70.7%

متوسط

1

1.65

0.76

55%

متوسط

3

1.69

0.75

.3
.4
.5

يتســم المحتــوى بالترابــط المنطقــــــــي
والتكامــل.
يقــدم المحتــوى دعم ـا ً للمعلــم لالتجــاه نحــو
التعلــم النوعــي متعــدد المداخــل.
يقــدم المحتــوى دعمـا ً للمعلــم ليجعــل الطالب
محــوراً للعمليــة التعليمية.
مستوى تحقق المواصفات الكلي:

 56.54%متوسط

يتضــح مــن اجلــدول ( )7أعــاه أن قيمة املتوســط

لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل» يف

( ،)1.69وبانحــراف معيــاري ( ،)0.75وبذلــك

تليهــا املواصفــة الثانيــة «يتســم املحتــوى بالشــمول

احلســايب للمواصفــات الرتبويــة الــكيل يســاوي
تكــون درجــة التــزام دليــل املعلــم للصــف الســادس

(مــن منتجــات املــروع) باملواصفــات الرتبويــة

كــا تظهــر يف دليــل املعلــم للصــف الســادس (مــن
منتجــات السلســلة األصــل) متوســطة؛ حيــث
جــاء هــذا املتوســط يف املــدى بــن ( –1.5أقــل مــن

 ،)2.25ونســبة التحقــق تســاوي (.)56.54٪

املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه (،)2.12

والعمــق والتــوازن» بمتوســط حســايب قيمتــه
( ،)1.69ثــم املواصفــة اخلامســة «يقــدم املحتــوى

دعــ ًا للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا للعمليــة
التعليميــة» بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.65ثــم
املواصفــة الثالثــة «يتســم املحتــوى بالرتابــط املنطقــي

والتكامــل» بمتوســط حســايب قيمتــه ( .)1.59بينــا

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملســتوى

جــاءت مواصفــة واحــدة يف املســتوى املنخفــض،

حتققــت أربــع مواصفــات بدرجــة متوســطة ،فجاءت

للوصــول إىل مجيــع الطــاب» بمتوســط حســايب

حتقــق املواصفــات بــن ( ،)2.12-1.43حيــث
املواصفــة الرابعــة «يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

هــي املواصفــة األوىل «يقــدم املحتــوى دعـ ًا للمعلــم
قيمتــه (.)1.42
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ودروس القــراءة حلل املشــكلة Reading to solve

إضافــة دروس فصــل البدايــة الذكيــة Start

 ،problemsواإلرشــادات واملشــاريع املصاحبــة هلــا

• اإلشــارة إىل أمهيــة مــروع الفصــل والوحــدة

السلســلة األصــل ،واالهتــام بحــل املشــكالت مــن

والتــي توجــه املعلم إىل ربــط املعرفــة الرياضية

الرياضـــــي لــكل درس مثــــل (Real world

•

 smartللصــف الســادس.

لدليــل املعلــم ،كــا هــي يف املواضــع املشــاهبة لكتــب

يف دليــل املعلــم ،Unit project -real-world

خــال توفــر تدريبــات متنوعــة تغطــي املحتــوى

املضمنــة يف الوحــدة بواقــع الطــاب ،كــا أهنا

problem solving graphic novels, Word

توجــه املعلــم إىل الطــرق املناســبة لتدريــب

).problem solving

الطــاب عــى البحــث واالستكشــاف،

•

وتطبيــق الرياضيــات يف ســياقات أخــرى.

إضافــة مصــادر التطويــر املهنــي والتعريــف هبــا،

مثــل :أقــراص ورش عمــل ،DVD workshops

• إضافــة فقــــرة مصــــادر إضافيـــــة للــدرس

وروابــط الربامــج التدريبيــة عــى اإلنرتنــت Online

لتهيئــة البيئــة الصفيــة التــي تتضمــن الشــفافيات

حاجـ�ة كل معلـمم�Personalized profes

َ ، coursesوبرامــج التطويــر املهنــي حســب

 ،Additional lesson resourcesومصــادر

 sional developmentيف مقدمــات الدليــل،

 ،Transparenciesوفقــرة هتيئــة بيئــة تعليميــة

وفقــرة التطويـــــــــر املهنــي Professional

ناجحــة توجــه املعلــم إىل كيفيــة هتيئــة الفصــول

 developmentالتــي تظهــر يف خمطــط كل

التفاعليــة  ،Interactive classroomواالســتفادة

فصــل تتضمــن روابــط املكتبــة اإللكرتونيــة

مــن القــرص املــرن الــذي حيتــوي عروضـ ًا حاســوبية

لتدريبــات فصليــة ومطبوعــات أخــرى Other

التابعــة للرشكــة ،والتــي تعــرض دروســ ًا

 ،Teacher tech toolsواألدوات التقنيــة للطالــب

تدريســية حمــددة ،عــى غــرار دليــل السلســلة

نموذجيــة ودروســ ًا تطبيقيــة إلســراتيجيات

 ،print productsواألدوات التقنيــة للمعلــم

األصــل ،والتــي تشــر إليهــا املقدمــات،

 Student tech toolsوخمططــات الــدروس

•

وخمطــط الفصــل يف أدلــة املعلــم للسلســلة

والفصــول.

إضافـــة دروس مســـــــائل العلـــــوم Problem

األصــل.

االجتامعيـــة ، Problem solving in social studies

 The research baseالتــي تغطــي الربامــج

• إضافــة صفحــات روابــط لقاعــدة البحــوث

 ، solving in scienceومســائل الدراســات

الرياضيــة ،وكيــف تســاعد البحوث املســتمرة

ومســائل يف الصحــة ،Problem solving in health
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مــع الطــاب واملعلمــن واألكاديميــن

الــذايت والتعليــم وفــق حاجــات الطــاب

الصــف األول االبتدائــي إىل الصــف الثــاين

هلــا ،وإتاحتهــا عــى املوقــع ،وتزويــد املعلــم بـ

واخلــراء يف بنــاء مجيــع برامــج الرياضيــات من

عــر عــى أســس قويــة متينــة يف مقدمــات

الدليــل ،وتوفــر املحتــوى اإللكــروين الــذي

حيققهــا لتلــك الصفــوف.

• إضافــة فقــــــــرة عالقــــــة الرياضيــــات

 CDsتتضمــن هــذه الفقــرات.

• إضافة فصل مشاريع حــــل املشكالت
 ،Problem-solving projectsوفصل التعلم

الالحق  ،Looking aheadيف ملحق دليل

باملـــواد األخـــرى More cross-curricular

املعلم واإلرشادات التي توجه املعلم لكيفية

فصــل ،والتــي توجــه املعلــم إىل املشــاركة

• إضافــة الكتيــب املرفــق مــع دليــل املعلــم

 connectionsيف مقدمــات كل وحــدة أو
مــع معلمــي املــواد األخــرى لتطبيــق املفاهيــم
•

وأنــاط تعلمهــم ،واإلرشــادات املصاحبــة

الرياضيــة يف ســياقات أخــرى.

إضافــة فقــرة حقائــق أكثــر متعـــــــة More

تنفيذ هذه املرشوعات يف هناية العام.

عــى أن يتضمــن الفقــرات التاليــة :مصفوفــة
املــدى والتتابــع بعــد مواءمتهــا مــع حمتــوى

الكتـ�ب ،فقرة تنشـ�يط املعرفـ�ة السابقــــ�ة �Ac

 funfactsيف مقدمــات الوحــدات أو

 ،tivate prior knowledgeوجــداول التعلــم

ثقافيــة ترفيهيــة متنوعــة توجــه املعلــم لربــط

ذكــر الطــاب  Reminder to studentsيف

الفصــول ،والتــي تــزود املعلــم بمعلومــات
أهــداف الفصــل أو الوحــدة بواقــع حيــاة
الطالــب.

يف صفحــة ، Reading strategiesوفقــرة
صفحــة  To the studentالتــي توجــه املعلــم
إىل تنبيــه طالبــه إىل اهلــدف العــام مــن دراســة

• إثــراء دليــل املعلــم للصــف املســتهدف

هـ�ذا املحتوى ،وفقـ�رة مهـــ�ام املعلـ�م �Teach

يف :كتيــب الطالــب ،Student handbook

وفقــرة «إســراتيجية التعلــم التعـــــاوين»

باملالحــق املتوفــرة يف كتــب الطالــب واملتمثلــة

er worksيف صفحــة ،Technology solutions

بنــك املفاهيــم واملهــارات Concepts and

 ،Cooperative group strategiesوفقــرة

املعياريــة Preparing for standardized

 ingللصــف الســادس.

أوراق العمــل  ،WorkMatلدعــم التعلــم

الرياضيــات للصــف الســادس ضمــن فقــرة

 ،skills bankالتدريــب عــى االختبــارات
 ،testقامــوس املصطلحــات ،Glossary
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«نصيحـ�ة خبـير» ،والتلخيـ�ص �summariz

• إضافــة صــور للكتــب املرتبطــة مــع كتــاب

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

الربامــج املســتخدمة للرســم والتمثيــل

ومصــادر الصــور

Three horizontally

 aligned programsيف مقدمــات الدليــل.

• إبــراز حلــول التدريبــات يف دليــل املعلــم
بخــط أمحــر غامــق عــى غــرار وضوحهــا

يف الدليــل األصــل ،ووضعهــا يف املــكان

املناســب عنــد التدريبــات عــى صــورة كتــاب
الطالــب املتضمــن يف الدليــل أو يف اهلوامــش
بتسلســل منطقــي منظــم.
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الشعور باألمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية :دراسة ميدانية على الطالب
الالجئين السوريين في مديرية تربية قصبة المفرق
أحمد مسلم أبو ذويب(*)
جامعة المجمعة

(قدم للنشر يف 1438/04/25هـ  ،وقبل للنشر يف 1438/08/11هـ)
ملخـص الدراسـة :هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل التعـرف على الشـعور باألمـن النفيس لدى طلاب املرحلـة الثانويـة يف مديريـة تربية قصبـة املفرق،
وتكونـت عينة الدراسـة مـن( )199طالب ًا وطالبة ،منهم( )71طالبـ ًا ،و()128طالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشـوائية من الطلبة السـوريني الالجئني
املسـجلني يف مـدارس تربيـة قصبـة املفـرق للفصـل الـدرايس األول للعـام 2017/2016م .ولتحقيـق هـدف الدراسـة تـم اسـتخدام مقيـاس أبو
عمـرة(2012م) لقيـاس مسـتوى الشـعور باألمـن النفيس لدى الطلاب السـوريني الالجئني ،وأظهرت نتائج الدراسـة أن مسـتوى الشـعور باألمن
النفسي لـدى الطلاب السـوريني الالجئين كان مرتفع ًا ،كام أظهـرت النتائج أيضـ ًا وجود فـروق ذات داللة إحصائيـة يف األمن النفسي لدى طالب
املرحلـة الثانويـة تبعـ ًا ملتغير اجلنس ،ولصالـح الذكور ،كام أشـارت النتائج إىل عـدم وجود فـروق يف األمن النفيس لـدى طالب املرحلـة الثانوية تبع ًا
ملتغير الصـف الدرايس ،ووجـدت كذلك فـروق يف األمن النفيس لدى طلاب املرحلة الثانوية ً
تبعـا ملتغري التخصص ،ولصالـح التخصص العلمي.
مفتاحية :األمن النفيس ،طلبة املرحلة الثانوية ،السوريون الالجئون.
كلامت
ّ
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Psychological Security Among High School Syrian Refugee Students in Mafraq
Educational Directorate
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Abstract: The study aims to explore the psychological security among high school Syrian refugee students in Mafraq educational directorate.
The study population consisted of (199) male and female students: 71 males and 128 females were randomly selected from Syrian refugee
students registered in Mafraq educational directorate for the first semester of the academic year 2016/2017. To achieve the aims of the study, the
researcher administrated Abu Amrah (2012) scale to measure security level among Syrian refugee students. The findings showed that the level
of security among Syrian refugees was high, and there were statistically significant differences in psychological security among high school
students according to gender variable in favor of males. There were no statistically significant differences in psychological security according
to class variable while there were differences according to major in favor of scientific majors.
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مقدمة:

لذلــك ُيعــد األمــن النفــي مطلبـ ًا جلميــع األفراد.

يعــد األمــن النفــي أحــد أهــم املطالــب التــي

ففــي ظــل األمــن والطمأنينــة يــؤدي كل فــرد عملــه

مطمئنــة يســودها االســتقرار واهلنــاء .وبغيــاب األمــن

بأحســن صــور األداء  ،ويف اجلــو األمنــي تنطلــق

جيــب توافرهــا لإلنســان ،لكــي يعيــش حيــاة هادئــة
النفــي ال يتوافــر العيــش الكريــم للفــرد واملجتمــع،
وقــد بــن القــرآن الكريــم الرتابــط املتــن بــن حاجات

الفــرد البيولوجيــة وحاجتــه إىل األمــن ،قــال تعــاىل:
رب هــذا البيــت* الــذي أطعمهــم مــن
(فليعبــدوا َّ

جــو ٍع وءامنهــم مــن خــوف) ( قريــش ،اآليتــان

.)4-3

عــى أحســن وجــه ،وتــؤدي كل مجاعــة واجبهــا
الكلمــة املعــرة والفكــر املبــدع والعمــل املتقــن
والتحصيــل املســتمر اجليــد ،وإذا عــم األمــن النفــي

للفــرد فإنــه يصبــح مطمئنـ ًا ســعيد ًا يــؤدي واجباتــه يف
هــدوء واســتقرار .إن احلاجــة إىل األمــن النفــي مــن

أبــرز احلاجــات التــي تقــف وراء اســتمرارية عجلــة
الســلوك البــري؛ إذ ال يمكــن فهــم حاجــة الفــرد

يعــدّ األمــن النفــي مــن احلاجــات املهمــة لبنــاء

للشــعور باألمــن بمعــزل عــن بقيــة احلاجــات ،وتُعــد

الطفولــة وتســتمر حتــى الشــيخوخة عــر املراحــل

أنــواع الســلوك .فاألمــن النفــي مــن املوضوعــات

الشــخصية اإلنســانية ،حيــث إن جــذوره متتــد مــن

العمريــة املختلفــة .وأمــن املــرء يصبــح مهــد ًدا إذا
مــا تعــرض إىل ضغوطــات نفســية واجتامعيــة ال

طاقــة لــه هبــا يف أي مرحلــة مــن تلــك املراحــل ،ممــا
يــؤدي إىل االضطــراب ،لــذا فاألمــن النفــي يعــد

مــن احلاجــات ذات املرتبــة العليــا لإلنســان والتــي ال
تتحقــق إال بعــد حتقــق احلاجــات الدنيــا لــه (األقــرع،
2005م).

وقــد أوىل ماســلو  Maslowأمهيــة بالغــة لألمــن

النفــي  ،حيــث يــرى أن األمــن النفــي هــو شــعور
الفــرد بأنــه حمبــوب ومتقبــل مــن اآلخريــن ولــه مكان

بينهــم ،ويــدرك أن بيئتــه صديقــة وودودة غــر حمبطــة،
يشــعر فيهــا بنــدرة اخلطــر والتهديــد والقلق(العقيــي ،

2004م).

هــذه احلاجــة عامــ ً
ا أساســي ًا تنطــوي حتتــه مجيــع

املهمــة التــي جتعــل الفــرد يديــر شــئون حياتــه
ويشــارك اآلخريــن يف بنــاء املجتمــع ،لذلــك يعــد

مــن مظاهــر الصحــة النفســية للفــرد ،وجيعــل الفــرد

يتعامــل مــع املواقــف والضغــوط التــي قــد يمــر هبــا

يف حياتــه بنظــرة اإلنســان املــدرك ملــا يريــد بــكل
طمأنينــة (احلــريب 2014 ،م).

وينشــأ األمــن النفــي نتيجــة تفاعــل اإلنســان

مــع البيئــة املحيطــة بــه مــن خــال اخلــرات التــي

يمــر هبــا والعوامــل البيئيــة واالجتامعيــة والسياســية
واالقتصاديــة التــي تؤثــر يف الفــرد.

منــذ ســنني يعيــش الشــعب الســوري أقســى

ســنوات احلــرب وأشــدها وطــأة يف كافــة مناطــق
ســوريا األمــر الــذي كلــف الســوريني يف هــذه املناطق
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ثمنـ ًا باهظـ ًا «برشيـ ًا وماديـ ًا» جــراء اســتمرار احلــرب

إن هلــذه املرحلــة خصائصهــا التــي متيزهــا عــا قبلهــا

حــد القصــف بالطائــرات احلربيــة ملنشــآت مدنيــة،

والنفســية واالجتامعيــة ،-كــا تشــكل مفــرق طــرق

وتصاعــد إجراءاهتــا القمعيــة التــي وصلــت يف عنفهــا
وقــد أدت اإلجــراءات القمعيــة إىل استشــهاد اآلالف

مــن املدنيــن الســوريني وإىل جــرح اآلالف منهــم

باإلضافــة إىل جلــوء املاليــن ،كــا أدت إىل تدمــر
املــزارع واملصانــع واملنــازل واملرافــق املدنيــة ،هــذا
إضافــة إىل حصــار النــاس وإفقارهــم وزعزعــة احلــس

باألمــن لدهيــم.

وبعدهــا بالتغــرات الرسيعــة واملتالحقــة  -اجلســدية

يف حيــاة الطــاب ،كوهنــم يعيشــون فــرة انتقاليــة

حرجــة تكتنفهــا الرصاعــات النفســية وتســودها

املعانــاة واإلحبــاط والقلــق ،وهــذا مــؤرش كبــر عــى

أن الطــاب الذيــن يمــرون هبــذه املرحلــة يكونــون
أكثــر عرضــة مــن غريهــم للتأثــر بالظــروف الصعبــة
التــي يعيشــوهنا .وهــذا احلــرج يؤثــر عليهــم مــن

إن مــن أهــم مطالــب الفــرد ،أي ـ ًا كان ،مــن أجــل

حيــث االســتقرار االجتامعــي والطمأنينــة النفســية،

فهــو الدافــع األويل واألســايس لباقــي املطالــب
األخــرى يف حياتــه ،وبغــض النظــر عــن أي فئـ ٍ
ـة مــن

شــخصيتهم ،فيحتاجــون إىل الشــعور بالقيمــة الذاتيــة
والرتابــط األرسي واالجتامعــي ،الــذي يــؤدي إىل

األول جلميــع فئــات املجتمــع (دراوشــة 2014 ،م).

احليــاة ( أبــو طالــب2011 ،م).

اســتيعاب حاجاتــه ،حصولــه عــى األمــن النفــي،

فئــات املجتمــع ،فـ َّ
ـإن األمــن النفــي يكــون املطلــب

مشكلة الدراسة:

خاصــة وأهنــم يف هــذه املرحلــة –الثانويــة -تتشــكل

توافقهــم النفــي واالجتامعــي ويمتــد تأثــره مــدى
أهــم الدوافــع وراء اهتــام الباحــث هبــذا
لعــل
َّ

املوضــوع مــدى أمهيــة حتقيــق األمــن النفــي

يمثــل اللجــوء أزمــة حديثــة ونــادرة عــى املجتمــع

للطالــب ،وأن تلــك احلاجــة تعــد حمــرك ًا لســلوكه

الصحــة النفســية للفــرد واملجتمــع ،والشــك َّ
أن

باألمــن فمــن شــأنه أن يســبب االضطرابــات النفســية

الســوري ،ومــن شــأهنا أن تــرك آثــار ًا ســلبية عــى
الطــاب الالجئــن ممــن هــم يف املرحلــة الثانويــة
أكثــر عرضــة لإلصابــة باملشــكالت النفســية مــن
غريهــم ،وأهنــم مــن أشــد فئــات املجتمــع تأثــر ًا

باألجــواء السياســية والنفســية واالجتامعيــة املضطربــة

التــي قــد تســببها هــذه األزمــة؛ وذلــك ألمهيــة
وخطــورة هــذه املرحلــة يف حيــاة الطــاب ،حيــث

وتوجيهــه الوجهــة الســليمة ،أمــا فقــدان الشــعور
والســلوكية؛ فيؤثــر عىل ســر حيــاة الطالب ونشــاطاته
املختلفــة يف شــتى املجــاالت ،لــذا فــإن األمــن النفــي

رضورة لــكل فــرد ،وخــرة شــخصية مؤملــة يتعــرض
هلــا كل إنســان يف مرحلــة مــا مــن مراحــل حياتــه
وبدرجــة متفاوتــة.

يف ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة
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احلاليــة يف اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس التــايل:

مــا مســتوى الشــعور باألمــن النفــي لــدى الطــاب
الســوريني الالجئــن ؟

يف املرحلــة الثانويــة تبعــ ًا ملتغــر الصــف الــدرايس.

(أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي).

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

-

ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل األســئلة الفرعيــة

األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني

1.1مــا مســتوى األمــن النفــي لــدى طــاب

أديب).

التاليــة :

املرحلــة الثانويــة ؟

يف املرحلــة الثانويــة تبعـ ًا ملتغــر التخصص(.علمــي –
أهداف البحث:

2.2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

• -التعـــرف عـــى مســـتوى األمـــن

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة

النفـــي لـــدى الطـــاب الالجئـــن

تعــزى ملتغــر اجلنــس (ذكــور  -إنــاث) ؟

الســـوريني يف املرحلـــة الثانويـــة بمديريـــة

3.3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

تربيـــة قصبـــة املفـــرق.

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النفـــي تبعـــ ًا ملتغـــر اجلنـــس (ذكـــور-

تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس (أول ثانــوي

 -ثــاين ثانــوي) ؟

إنـــاث).

4.4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النف ــي تبعــ ًا ملتغ ــر الص ــف ال ــدرايس (أول

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة
تعــزى ملتغــر التخصــص (علمــي  -أديب) ؟

ثانـــوي – ثـــاين ثانـــوي).

• -التعـــرف عـــى الفـــروق يف األمـــن
النفـــي تبعـــ ًا ملتغـــر التخصـــص (علمـــي-

فروض البحث :
-

تتســم مســتويات األمــن النفــي لــدى

-

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

الطــاب الالجئــن الســوريني بالدرجــة املتوســطة.
األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني يف

أديب).
أمهية البحث :

تكمــن أمهيــة الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا موضــوع

املرحلــة الثانويــة تبع ـ ًا ملتغــر اجلنــس (ذكــر –أنثــى).

عــى درجــة مــن األمهيــة ،متمثــل يف األمــن النفــي

األمــن النفــي لــدى الطــاب الالجئــن الســوريني

املتغــرات ،كونــه أحــد املفاهيــم النفســية األساســية

-

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

لــدى الطــاب الســوريني الالجئــن وعالقتــه ببعــض
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مصــدرا
للصحــة النفســية .فعــدم إشــباعه يشــكل
ً

الطــاب الالجئــن الســوريني يف املرحلــة

ومهــا :

مرحلــة حرجــة وهلــا أمهيــة بالغــة يف تشــكيل

الثانويــة ،حيــث إن هــذه الفئــة تكــون يف

للقلــق والتهديــد ،وتــرز أمهيــة الدراســة يف جمالــن ،
أوالً  :اجلانب النظري

ســات الشــخصية لدهيــم ،فالطالــب يكــون

 -تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف كوهنــا تعالــج

يف مفــرق طــرق مــا بــن النجــاح والفشــل،

تعرضــوا للعديــد مــن املواقــف الصعبــة يف

حتطيــم اآلمــال ،ومــن هــذا املنطلــق بــات

جانبــ ًا نفســي ًا واجتامعيــ ًا للطــاب الذيــن

ومــا بــن رســم املســتقبل الناجــح ومــا بــن

مــن الــروري عــى املختصــن يف املجــال

شــتى جمــاالت حياهتــم ،فاحلــروب غرســت

الســيكولوجي مضاعفــة اجلهــد ملثــل هــذه

القهــر يف نفــوس أبنــاء الشــعب الســوري؛

الدراســات.

هبــدف تدمــر بنيتهــم النفســية ،وقــد خلــق

 -تُعــد هــذه الدراســة انطالقــ ًا لدراســات

هــذا الوضــع الصعــب والقــايس حالــة غــر

أخــرى جديــدة تلقــي الضــوء عــى موضــوع

مســتقرة ،مــن فقــدان األمــن النفــي ودوام

األمــن النفــي لــدى فئــات متعــددة

هــذا الشــعور ،وقــد أدى هــذا إىل ظهــور

ومواضيــع أخــرى.

حــاالت التوتــر والقلــق وانتشــار األمــراض

 -ومــن ثــم تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن

النفســية وكل ذلــك لــه انعكاســات ســلبية

أمهيــة املرحلــة التــي يمــر هبــا طالــب املرحلــة

عــى الصحــة النفســية.

 -الدراســة احلاليــة تلقــي الضــوء عــى العالقــة

الثانويــة الالجــئ .وهــي مرحلــة املراهقــة
التــي تُعــد مرحلــة تغــر نفــي جســمي

بــن مســتوى األمــن النفــي وعالقتــه ببعــض

وانفعــايل ،حيــث إن هــذه الفئــة تســتحق منــا

املتغــرات.

 كــا تســلط الدراســة الضــوء عــى حيــاةطــاب املرحلــة الثانويــة  ،وأمهيــة البيئــة التــي
نشــأ فيهــا يف حياتــه وانعكاســها عــى طــرق

تفكــره جتــاه نفســه وجتــاه احليــاة.

 تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات النــادرةواحلديثــة التــي تعالــج املوقــف الســوري

االهتــام الــكايف.

ثاني ًا  :اجلانب التطبيقي

تســعى هــذه الدراســة إىل حتقيــق اجلانــب التطبيقي

مــن ناحيــة :

 توعيــة األهــل واملربــن والباحثــن حليــاةطــاب املرحلــة الثانويــة وطــرق تفكريهــم

والتــي تناولــت موضــوع األمــن النفــي لدى
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وتأثــرات البيئــة وطبيعــة العوامــل املؤثــرة

ســتة مليــون الجــئ ســوري يف دول اجلــوار خاصــة

 -بنــاء طرائــق تربويــة وبرامــج خاصــة بالطالب

توجــد عــرات اآلالف األخــرى مــن الالجئــن غــر

 -ختطيــط طرائــق وإســراتيجيات وتنفيذهــا

بحــوايل ( )227ألــف شــخص.

فيهــم .

تفيــد شــعور الطالــب باألمــان النفــي.

لتقويــة وتعزيــز ثقــة الطــاب بأنفســهم وبنــاء
طرائــق تفكــر ســليمة لــدى الطالــب ،نحــو
نفســه ونحــو احليــاة .

األردن ولبنان وتركيا والعــراق ،وعــى األرجــح
املســجلني ،ويقــدر عــدد مــن ينتظــرون التســجيل

حدود الدراسة:

 احلــدود البرشيــة :اقتــرت الدراســة عــىالطــاب الالجئــن الســوريني يف مديريــة

 -تقــدم الدراســة احلاليــة الفائــدة العلميــة

تربيــة قصبــة املفــرق األردنيــة للمرحلــة

لــأرس واملجتمــع واملؤسســات النفســية

الثانويــة.

واالجتامعيــة ،لزيــادة معرفــة تكويــن مســتوى

 -احلــدود املكانيــة :طبقــت الدراســة يف املــدارس

عــال مــن األمــن النفــي الــذي يعطــي

الثانويــة يف مديريــة تربيــة قصبــة املفــرق

الدافــع األكــر ملســتقبل الطالــب ليتســنى

التابعــة لالجئــن الســوريني– اململكــة

التعامــل معــه بشــكل أفضــل.

األردنيــة اهلاشــمية.

مصطلحات الدراسة:

 -احلــدود الزمانيــة :الفصــل الــدرايس األول

األمــن النفــي « :هــو اإلحســاس باالســتقرار

للعــام 2017/2016م.

وحتقيــق الــذات وتقديرهــا ،لتصبــح متأقلمــة مــع مــا

اإلطار النظري والدراسات السابقة

وقــوة النفــس بــكل مــا فيهــا للوصــول إىل فهــم
يــدور حوهلا»(اجلميــي 2001،م ،ص .)30:

ويعــرف إجرائيــ ًا بأنــه الدرجــة التــي حيصــل

عليهــا الطــاب موضــع الدراســة يف املقيــاس الــذي

أعــد لذلــك الغــرض.

مفهوم األمن النفيس:

اختلفــت تعريفــات األمــن النفــي ومفاهيمــه

باختــاف الباحثــن واختــاف زوايــا نظرهــم
ورؤاهــم املتعــددة ،فاألمــن النفــي هــو الطمأنينــة

الالجئــون الســوريون :مواطنــون ســوريون

النفســية أو االنفعاليــة وهــو األمــن الشــخيص ،أو أمن

بحلــول عــام 2015م  ،وقــد تــم تســجيل أكثــر مــن

احلاجــات مضمونـ ًا وغريمعــرض للخطــر وهــو حمرك

فــروا من ســورية مع تصاعد األزمــة الســورية
ّ

كل فــرد عــى حــده ،وهــو حالــة يكــون فيهــا إشــباع
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الفــرد لتحقيــق أمنــه ولــدرء اخلطــر الــذي هيــدد أمنــه،

ومتواجــدون معــه بدنيــ ًا ونفســي ًا ،لرعايتــه ومحايتــه

املحافظــة عــى البقــاء) (زهــران1989 ،م ،ص.)79:

بينــا عرفــه كل مــن كارتــر و كــروز و بــاكيل ،بأهنا

جوهرهــا الســعي املســتمر للمحافظــة عــى الظــروف

االســتقرار واهلــدوء و ُبعــد القلــق واخلــوف والتهديــد

وترتبــط احلاجــة إىل األمــن ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بغريــزة
كــا أن «احلاجــة إىل األمــن حاجــة ســيكولوجية

التــي تضمــن إشــباع احلاجــات البيولوجيــة
والســيكولوجية» (احلفنــي ،1978 ،ص. ) 65:

عرفــه إدلــر Adlerبأنــه الوضعيــة التــي يكــون

فيهــا الفــرد آمن ـ ًا ومتحــرر ًا مــن التهديــد واخلطــر يف
احليــاة ،بالشــكل الــذي يمكنــه مــن الوجــود بوضعيــة

ومســاندته عنــد األزمــات.

جمموعــة مــن املشــاعر التــي تنطــوي عــى مدلــوالت
واملخاطــر املختلفــة ،بــا يؤثــر إجياب ـ ًا عــى مكونــات

الشــخصية مــن الداخــل واخلــارج ،مــع اإلحســاس
باالســتقرار االنفعــايل واملــادي ،ودرجــات معقولــة

مــن التقبــل ملكونــات البيئـــــــــة (Carter et al,

).2011

قويــة دون وجــود التحـــــديات (Fatil & Keddy,

وعرفــه أليغــري بأنــه شــعور الفــرد بالكفــاءة

ويــرى عبــد املجيــد ( 2004م ،ص « )59:األمــن

إىل األداء اجليــد ،وبالتــايل الشــعور بالطمأنينــة النفســية

واحلــب والقبــول  ،والتقبــل واالســتقرار ،واالنتــاء

ويف ضــوء التعريفــات الســابقة ،فــإن الباحــث

).1985

النفــي بأنــه عــدم اخلــوف  ،والشــعور باالطمئنــان،
واإلحســاس باحلاميــة والرعايــة والدعــم والســند

عنــد مواجهــة املواقــف ،مــع القــدرة عــى مواجهــة
املفاجــآت وإشــباع احلاجــات».

وعرفــه هيوفــان وآخــرون بأنــه الشــعور

باالطمئنــان والســعادة والســامة مــن املــرض وجتنب
األمل ).(Huffman et al, 2000

والثقــة بالنفــس ممــا حيقــق الرضــا عــن الــذات ويدفــع
التــي تنعكس عــى جمريــات احليــاة ). (Alegre, 2008
يضــع التعريــف اآليت لألمــن النفــي :هــو الشــعور

بالراحــة النفســية واالســتقرار والتفــاؤل واألمــل
وتقبــل الــذات واألمــن يف اجلامعــة والتحــرر مــن
اخلــوف والقلــق وتقبــل اآلخريــن وحــب اخلــر هلــم

وبالتــايل الشــعور بالرضــا والقناعــة .
مكونات األمن النفيس :

كــا عرفـــــــه كل من كانتــون و كورتيس(Cortes

تتضمــن مكونــات األمــن النفــي قــدرة الفــرد

ومقبــول ومقــدر مــن قبــل اآلخريــن ،ونــدرة شــعوره

النفســية ،ومــدى رغبــة اآلخريــن بالتعامــل معــه

) et al,2016بأنــه شــعور الفــرد بأنــه حمبــوب
باخلطــر والتهديــد وإدراكــه أن اآلخريــن  -ذوي
األمهيــة النفســية يف حياتــه -مســتجيبون حلاجاتــه

عــى الشــعور بــأن البيئــة املحيطــة بــه تشــبع حاجاتــه
ممــا يــؤدي بــه إىل االســتقرار النفــي ،بمعنــى أن
اســتقرار الفــرد النفــي أحــد مكونــات األمــن
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النفســي) .(Sepra, 2006ويــرى مــوالدي (Mulyadi,

 -األمن الديني واالقتصادي.

) ،2010أن التناســق االجتامعــي وحــل املشــكالت

خصائص األمن النفيس

مكونــات أخــرى تشــر إىل وجــود األمــن النفــي

من جوانب متعددة ،وأظهرت نتائج عينة من تلك

النفســية واالجتامعيــة وجتنــب اخلطــر أو احلــد منــه

لــدى الفــرد بمســتوى مرتفــع(.)Nisa, 2012

ويــرى ســانرتوك( )Santrock, 2008أن األمــن

النفــي لــدى الفــرد يتكــون مــن:

تناولت البحوث والدراسات األمن النفيس

البحوث والدراسات أهم خصائص األمن النفيس

عىل النحو التايل:

 -يتحـدد األمـن النفسي بعمليـة التنشـئة

 -الشــعور بالثقــة بالنفــس والقــدرة عــى

االجتامعيـة وأسـاليبها من تسـامح وعقاب،

 -مكــون الصحــة اجلســمية التــي متكــن

االجتامعي ،واخلبرات واملواقف االجتامعية

 -امتــاك الفــرد للــوالء واملشــاعر اإلجيابيــة

 -يؤثر األمن النفيس تأثري ًا حسنًا عىل التحصيل

احلــب والعطــاء.

الفــرد مــن تنفيــذ مــا يطلــب منــه.

والقــدرة عــى بنــاء عالقــات اجتامعيــة

وانفعاليــة إجيابيــة.

وتسـلط وديمقراطيـة ،ويرتبـط بالتفاعـل

يف بيئـة آمنـة غير مهـددة.

الدرايس للطلبة ،ويف اإلنجاز بصفة عامة

(.)Green,1981

 -التخلــص مــن القلــق واالبتعــاد عــن

 -املتعلمون واملثقفون أكثرأمن ًا من اجلهلة

 -وجــود عقيــدة وفكــر معينــن لــدى الفــرد

 -شعـــور الوالــــــــدين باألمن النفيس يف

ا خلطــر .

يتســقان مــع املجتمــع وثقافتــه.

واألميني (.)Joshi, 1985

شيخوختهم يرتبط بوجود األوالد وبقيمهم،

ويــرى ســيربا ( )Sepra, 2006أن مكونــات

(.)Kogitcibasi,1982

 	-القبول واحلب.

باإلصــــرار والتشبث بالـــرأي واجلمود

األمــن النفــي األساســية هــي:

 الــدفء والصداقــة والــود جتــاه الــذاتواآلخريــن.

 -االستقرار والزواج والرمحة والتعاطف.

 نقص األمن النفيس يرتبط ارتبا ًطا موجب ًا،
العقائدي دون مناقشة أو تفكري (Pestonjee

).& Sing,1979

 -نقص األمن النفيس يرتبط بالتوتر ،والتعرض

 	-اإلشباع والرضا احليايت.

ألمراض القلب ،واضطرابات نفسيـة (Suls

 	-اإلنجاز واحلميمية وتربية األطفال.

)et al, 1981
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نظريات األمن النفيس:

كام تظهر مؤرشات األمن النفيس ودالئله لدى

1.1نظرية فرويد

الفرد من خالل اآليت كام يشري(Mukhaimar,

ربــا كان فرويــد أول صاحــب نظريــة نفســية

)2003

 -إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له.

 -احلب املتبادل بني الفرد واآلخرين.

 -الشعور باالنتامء للجامعة.

 -اإلحساس بالسالمة والثقة والطمأنينة.

 إشــباع حاجتــه للحــب والتقبــل مــن خاللاجلامعــات التــي ينتمــي إليهــا ،يف املــدارس

ويــارس معهــا أنشــطته وغاياتــه.

 إشــباع احلاجــة لألمــن والطمأنينــة وذلــكللحــد مــن قلقــه واضطرابــه ،مــن خــال

تدعيــم ســلوكياته اإلجيابيــة.

ويمكن استنتاج حالة عدم الشعور باألمن
من خالل مالحظة استجابات اإلنسان
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تؤكــد أمهيــة اخلــرات التــي يتعــرض هلــا الفــرد
يف ســنوات الطفولــة املبكــرة والــدور احلاســم
الــذي تؤديــه يف إرســاء اخلصائــص األساســية لبنــاء
الشــخصية ،ويــرى أن الشــخصية يكتمــل القــدر

األكــر فيهــا عنــد هنايــة الســنة اخلامســة مــن العمــر،

كــا يــرى فرويــد أن الدوافــع التــي تعمــل عــى محايــة
الــذات وبقائهــا تنتــج عــا ســاه بغرائــز الــذات
وغريــزة البقــاء والعــدوان ،فــإذا أشــبعت عنــده

احلاجــة إىل احلــب معناهــا احلــب والبقــاء  ،وإذا مل

تشــبع يــؤدي إىل ســلوك عــدواين بمعنــى أن حاجتهــم
مل تشــبع (جــال1982 ،م).

وأكــد فرويــد أمهيــة دور األم يف الســنوات األوىل

ويف إحســاس الطفــل باألمــن النفــي يف مراحــل

املختلفة والتي تظهر يف اجلوانب التي ذكرها

عمــره األوىل ،وتأثــره عــى ســات شــخصيته

أ -الســلوك الظاهــري الــذي يصــدر عــن

يف مرحلــة مبكــرة  ،وقــد أكــد فرويــد أمهيــة املرحلــة

ب -التغــرات اجلســمية وخاصــة يف اجلهــاز

للفــرد وأن لــأم دور ًا مهــ ًا يف هــذه املرحلــة ،فــإذا

مونتغمري ):(Montegomery, 2011

اإلنســان نتيجــة لبعــض املثــرات.

العصبــي الــذايت والتلقائــي ،وكذلــك

احلــركات الالإراديــة.

ج -املشــاعر الذاتيــة التــي تظهــر يف اخلــوف
والقلــق ،والتــي يمكــن التعبــر عنهــا

واجتاهاتــه مســتقبالً ،كــا أكــد ُبعــد عالقــة الطفــل بأمه

الفميــة والرشجيــة يف تشــكيل ســات الشــخصية

أحاطــت األم طفلهــا بجــو آمــن وكانــت حمبــة عطوفــة
حنونــة كان ذلــك لــه أثــره البالــغ عــى شــخصية الفرد
مســتقبالً(حممد2010 ،م).

 .2نظرية التعلم االجتامعي:

ظهــرت هــذه النظريــة عــى يــد عــامل النفــس

لفظيــ ًا وحركيــ ًا
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الشــهري «ألــرت بــان دوار» األمريكــي بجامعــة

مســتويات عــى شــكل تنظيــم هرمــي ،وهــي:

عــى التفاعــل احلتمــي املتبــادل و املســتمر للســلوك

أ -املســتوى األول :احلاجــات الفســيولوجية

ســتانفورد ،حيــث تؤكــد نظريــة التعلــم االجتامعــي

()Maslow,1954,p.360

و املعرفــة والتأثــرات البيئيــة ،و الســلوك اإلنســاين و

حمدداتــه الشــخصية و البيئيــة تشــكل نظام ـ ًا متشــابك ًا

مــن التأثــرات املتبادلــة واملتفاعلــة فإنــه ال يمكــن
إعطــاء أي منهــا مكانــة متميــزة ،و تتضــح هــذه

التأثــرات املتبادلــة مــن خــال الســلوك ذي الداللــة

(الســهيل2007،م).

التــي حتتــل قاعــدة اهلــرم ،كاحلاجــة إىل اهلــواء

والطعــام واخلميــس… الــخ.

ب -املســتوى الثــاين :حاجــات األمــن وهــي
احلاجــة إىل جتنــب األخطــار اخلارجيــة

والشــعور باالطمئنــان.

جـ -املســتوى الثالــث :حاجــات احلــب واالنتامء:

نســتخلص مــن نظريــة التعلــم االجتامعــي أهنــا

ومنهــا احلصــول عــى احلــب والعطــف

باملالحظــة ،لــذا فإهنــا تــرى َّ
أن مفهــوم األمــن النفــي

د -املســتوى الرابــع :حاجــات التقديــر

تتصــور كل ســلوك متعلــم عــن طريــق التعلــم
هــو ســلوك متعلــم؛ وذلــك بتعلــم األطفــال األمــن

النفــي مــن آبائهــم أو املحيطــن هبــم ،فــإذا كانــت

األرسة أو الوالــدان يعيشــون يف اســتقرار وأمــان فــإن
األطفــال يتعلمــون األمــن النفــي عــن طريقهــم وإذا

كانــوا يشــعرون بالتهديــد و اخلطــر فإهنــم ســيتعلمون
هــذا الســلوك ،ومنــه يشــعرون بعــدم األمــان ،أي أن

شــعور األمــن النفــي ســلوك متعلــم يتعلمــه فــرد
عــن أفــراد آخريــن.

 . 3نظرية إبراهام ماسلو Abraham Maslow

والعنايــة.

واالحــرام كاحلاجــة إىل التقديــر والتقبــل.

هـ -املســتوى اخلامــس :حاجــات حتقيــق الــذات
كاحلاجــة إىل اإلنجــاز واإلبــداع.

و -املســتوى الســادس :حاجــات املعرفــة والفهــم
كحــب االطــاع والرغبــة يف اكتســاب
املعلومــات واحلاجــة إىل اإلرشــاد والتنظيــم
والبحــث عــن العالقــات اإلنســانية ،ولكــن

هــذه احلاجــات قــد ال تكــون موجــودة عنــد
مجيــع النــاس.

افــرض قوهتــا ،وأن بعضهــا أقــوى مــن بعضهــا

ز -املســتوى الســابع :احلاجــات اجلامليــة :التــي

كانــت أكثــر قــوة ،وكلــا ارتفعــت يف التنظيــم

البحــث عــن صيــغ اجلــال والشــعور باجلاملية

اآلخــر ،وكلــا انخفضــت احلاجــة يف التنظيــم اهلرمــي

كانــت أضعــف ومميــزة لإلنســان بدرجــة أكــر دون
كائــن حــي آخــر .وقــد صنــف احلاجــات إىل ســبعة
118

تقــع يف قمــة اهلــرم كنشــاط اإلنســان يف
أو االرتيــاح لألشــياء اجلميلــة والتــي قــد ال

يشــعر هبــا إال القليــل مــن النــاس.
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وقــد حتــدث ماســلو  Maslowأكثــر مــن غــره

توفــر األمــن النفــي يف بيئاهتــم املدرســية ،وعالقــة

ووضــع اختبــار ًا لقيــاس األمــن وعــدم األمــن

تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )239طالب ـ ًا وطالبــة،

مــن الباحثــن عــن احلاجــة إىل األمــن النفــي
النفــي وقــد جــاء هــذا االختبــار حصيلــة للبحــث
العيــادي والنظــري حــول املفهــوم النفــي لألمــن،

ويعتقــد ماســلو أن هنــاك  14عرض ـ ًا وجانب ـ ًا لألمــن

النفــي َّ
وأن العنــارص الثالثــة األوىل مــن هــذه
اجلوانــب هلــا جانــب إجيــايب وهــو الشــعور باحلــب
واالنتــاء واألمــن ،ثــم اجلانــب الســلبي وهو الشــعور

بالذنــب والعزلــة والتهديــد ومتثــل العنــارص الثالثــة

األوىل (احلــب  ،االنتــاء  ،األمــن) حاجــات أساســية

ويعــد إشــباعها مطلبـ ًا أساســي ًا ألمــن الفــرد النفــي.
الدراسات السابقة:

ذلــك بنموهــم االنفعــايل وحتصيلهــم األكاديمــي.

( 107مــن الذكــور و133مــن اإلنــاث) يدرســون
يف مــدارس املرحلــة الثانويــة يف مدينــة جومبــي
النيجرييــة .اتبعــت الدراســة منهجيــة مســحية مــن

خــال تطبيــق مقيــاس األمــن النفــي يف البيئــة

املدرســية ،وتكــون مــن ( )30فقــرة عامــة .وقــد

أظهــرت النتائــج أن الطــاب ال يشــعرون باألمــن
النفــي يف مدارســهم خاصــة اإلنــاث ،كــا أظهــرت
وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة بــن انخفــاض األمــن

النفــي مــن جهــة وتــدين التحصيــل األكاديمــي

وضعــف النمــو االنفعــايل لــدى الطــاب مــن جهــة
أخــرى.

هدفــت الدراســة الكشــف عــن مســتوى

أجــرت بايفـــــا و بوردوفسكيــــا & (Baeva

يف حمافظــة املفــرق ،ويتنــاول هــذا الفصــل عرضــ ًا

إىل الكشــف عــن العوامــل الرتبويــة املحققــة لألمــن

األمــن النفــي لــدى الطــاب الســوريني الالجئــن
وحتليـ ً
ا للدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضــوع

الدراســة ،والتــي اســتطاع الباحــث التوصــل إليهــا

بعــد الرجــوع إىل املصــادر املعرفيــة ومواقــع اإلنرتنــت
ورســائل املاجســتري والدكتــوراه ،وتــم تنــاول
الدراســات الســابقة حســب تسلســلها الزمنــي مــن
األحــدث إىل األقــدم.

أجــرت موســى وميشــــاك وساجــــر (Musa,

) Meshak & Sagir, 2016دراســة يف نيجرييــا هدفت
إىل تعــرف تصــورات طــاب املرحلــة الثانويــة ملــدى

) Bordovskaia, 2015دراســة يف روســيا هدفــت
النفــي يف البيئــة الرتبويــة للمعلمــن والطــاب.

اتبعــت الدراســة منهجيــة مســحية حيــث تــم اختيــار

عينــة عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن ( )172معلــ ًا و

( )876طالب ـ ًا وطالبــة مــن طــاب املرحلــة الثانويــة
يف مــدارس مدينتــي موســكو وســان بطرســرغ.
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم تطبيــق مقيــاس

األمــن النفــي يف البيئــة الرتبويــة ،وتكــون مــن ()11
ســؤاالً عــن توافــر عوامــل األمــن النفــي يف البيئــة
الرتبويــة .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن األمــن
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أبو ذويب :الشعور باألمن النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية :دراسة ميدانية على الطالب الالجئني السوريني يف مديرية تربية قصبة املفرق

النفــي بحســب تصــورات املعلمــن كان مرتفعــ ًا

للعــام الــدرايس 2015-2014م .ولتحقيــق أهــداف

شــعور األمــن النفــي أعــى عنــد الطــاب منــه عنــد

للمراهقــن واملعــد مــن قبــل شــقري (2005م)،

بينــا كان متوســط ًا مــن وجهــة نظــر املتعلمــن ،وأن

الطالبــات .وبينــت الدراســة أن العوامــل املســهمة يف

حتقيــق األمــن النفــي هــي تعــاون اإلدارة املدرســية

والعالقــات اإلجيابيــة بــن املعلمــن والطــاب
أنفســهم ،وبينــت الدراســة أن الطمأنينــة النفســية
والراحــة والســعادة والثقــة بالنفــس كانــت أهــم

مــؤرشات األمــن النفــي لــدى عينــة الدراســة.

هــذه الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس األمــن النفــي

كــا اســتخدم مقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم واملعــد
مــن قبــل مقالــده (2013م) ،وقــد أظهــرت نتائــج
الدراســة أن مســتوى األمــن النفــي بشــكل عــام
جــاء بدرجــة مرتفعــة لــدى املراهقــن يف النــارصة ،
وأظهــرت النتائــج َّ
أن مســتوى التفــاؤل والتشــاؤم

لــدى املراهقــن يف النــارصة كان بدرجــة مرتفعــة

أجــرت دراوشــة (2014م) دراســة بعنــوان:

وبمســتوى متفائــل ،كــا أشــارت النتائــج إىل وجــود

املراهقــن يف قضــاء النــارصة ،هدفــت الدراســة

والتفــاؤل والتشــاؤم عــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس

األمــن النفــي وعالقتــه بالتفــاؤل والتشــاؤم لــدى
إىل التعــرف إىل مســتوى األمــن النفــي ومســتوى
التفــاؤل والتشــاؤم لــدى املراهقــن يف قضــاء

النــارصة ،وكذلــك التعــرف إىل العالقــة بــن األمــن

النفــي والتفــاؤل والتشــاؤم ،والتعــرف إىل أثــر كل
مــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة ()α=0,05

يف مســتوى األمــن النفــي ومســتوى التفــاؤل
والتشــاؤم ،والتــي يمكــن أن تعــزى إىل أثــر كل

مــن :اجلنــس ،الصــف ،املســتوى التعليمــي لــأب،
واملســتوى التعليمــي لــأم .تكــون جمتمــع الدِّ راســة

مــن ( )4230طالبــا وطالبــة مــن املراهقــن يف
املــدارس اإلعداديــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

( ) 200طالبــ ًا وطالبــة مــن املراهقــن يف املــدارس
اإلعداديــة يف الصفــوف الســابع والثامــن والتاســع،

وقــد تــم اختيارهــم يف الفصــل الــدرايس األول

ارتبــاط إجيــايب دال إحصائيــ ًا بــن األمــن النفــي

لــدى املراهقــن يف النــارصة  ،كــا أشــارت نتائــج
الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

( )α=0,05يف مســتوى األمــن النفــي تعــزى

للجنــس ،وكانــت لصالــح اإلنــاث ،وعــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05تعــزى ألثــر

الصــف ،أواملســتوى التعليمــي لــأب ،أواملســتوى

التعليمــي لــأم ،وكذلــك أشــارت إىل وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05يف مســتوى التفــاؤل

والتشــاؤم تعــزى للصــف ،وكانــت الفــروق بــن

الصــف الســابع والتاســع ،وجــاءت الفــروق لصالــح
الصــف التاســع ،وأثبتــت الدراســة عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة ( )α=0,05تعــزى ألثــر
اجلنــس ،أواملســتوى التعليمــي لــأب واملســتوى

التعليمــي لــأم.
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هدفــت دراســة ميشــوي ) (Mishoe, 2012يف

ٍ
متــدن مــن األمــن النفــي
النتائــج وجــود مســتوى

العالقــة بــن البيئــة املدرســية والتفــاؤل واألمــن

التــي تطــرأ فيهــا التغــرات النفســية واالنفعاليــة،

الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل الكشــف عــن

النفــي لــدى الطــاب .اتبعــت الدراســة منهجيــة
مســحية اســتطالعية مــن خــال عينــة مكونــة مــن

( )120طالبــ ًا وطالبــة اســتجابوا ملقيــاس التفــاؤل
األكاديمــي واألمــن النفــي املكــون مــن ()30
فقــرة تقيــس التفــاؤل والتحصيــل ،واألحــداث

الســارة واملفجعــة ،ونوعيــة البيئــة املدرســية والثقــة
والطمأنينــة ،كــا تــم اعتــاد نتائــج اختبــار التحصيــل

القيــايس يف تكســاس لتحديــد حتصيــل الطــاب .وقد

أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة بــن
التفــاؤل األكاديمــي واألمــن النفــي وبــن مكونــات
البيئــة املدرســية كالــكادر البــري واملرافــق ومواعيــد

تصــل إىل املتوســط والــذي يعــزى ملرحلــة املراهقــة
وكذلــك أظهــرت الدِّ راســة وجــود فــروق يف مســتوى
األمــن النفــي بــن اجلنســن لصالــح الذكــور.

أ َّمــا دراســة أيب عــودة (2006م) فقــد هدفت إىل

التعــرف إىل العالقــة بــن األمــن النفــي واالجتاهــات

السياســية واالجتامعيــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

( )156طالبـ ًا وطالبــة مــن جامعــة األزهر ،واســتخدم
الباحــث مقياســ ًا لألمــن النفــي مــن إعــداده،
وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــن
األمــن النفــي وكل مــن التديــن والتحرريــة ،ومل

توجــد فــروق يف درجــة األمــن النفــي تعــزى لعامــل
اجلنــس أو لعامــل التخصــص بــن الكليــات العلميــة

االختبــارات والعالقــات اإلنســانية ،وبينــت الدراســة
أن الطالبــات اإلنــاث أكثــر تفــاؤالً ولكنهــن أقــل

أجــرى أقــرع دراســة(2005م) بعنوان « :الشــعور

وتصحيحهــا ،عــاوة عــى أن الطــاب يف املراحــل

جامعــة النجــاح الوطنيــة » .هدفــت الدراســة التعــرف

أمنــ ًا مــن الذكــور خاصــة بعــد إجــراء االختبــارات
الدراســية األعــى أكثــر طمأنينــة وشــعور ًا بالثقــة

واإلنســانية أو ملســتوى الطــاب الــدرايس.

باألمــن النفــي وتأثــره ببعــض املتغــرات لــدى طلبة
إىل الشــعور باألمــن النفــي وتأثــره ببعــض املتغــرات

بالنفــس مــن الطــاب يف املراحــل الدراســية األدنــى.

لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة ،كــا هدفــت إىل

التعــرف إىل درجــة الشــعور باألمــن لــدى املراهقــن،

الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،حيــث تــم

أجــرت إبريعــم (2011م) دراســة هدفــت إىل

والتعــرف إىل الفــروق يف درجــة األمــن النفــي بــن
الذكــور واإلنــاث ،وتكونــت عينــة الدِّ راســة مــن

( )186طالبــ ًا وطالبــة يف املرحلــة الثانويــة يف واليــة
تبســه باســتخدام مقيــاس األمــن النفــي  ،وأظهــرت

التحقــق مــن دور متغــرات الدراســة ،واســتخدمت
اختيــار طلبــة اجلامعــة  -جمتمــع للدراســة ،-وقــد

تــم اختيــار عينــة الدراســة بنســبة  10%مــن جمتمــع
الدراســة تكونــت مــن ( )1002طالــب مــن طلبــة

اجلامعــة .ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم
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الباحــث مقيــاس ماســلو للشــعور باألمــن النفــي،

واألمــن النفــي لــدى طلبــة املــدارس واجلامعــات

الدراســة إىل النتائــج التاليــة :أن الشــعور باألمــن

عــى عينــة قوامهــا ( )355طالبــ ًا وطالبــ ًة ،تــم

وتــم التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا .وقــد توصلــت

النفــي حصــل عــى تقديــر منخفــض حيــث كانــت
النســبة املئويــة  ،49.9%وأنّــه ال توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة يف مســتوى

الشــعور باألمــن النفــي لــدى طلبــة جامعــة النجــاح

الوطنيــة ،تعــزى ملتغــر اجلنــس ،والكليــة ،و مــكان
الســكن ،واملعــدل الرتاكمــي ،واملســتوى التعليمــي،

والتفاعــل بــن متغــر اجلنــس مــع بقيــة املتغــرات.

يف ضــوء بعــض املتغــرات .وقــد أجريــت الدراســة
اختيارهــم بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية ،واســتخدم

خالهلــا الباحــث مقيــاس االلتــزام الدينــي الــذي

قــام بإعــداده ،ومقيــاس األمــن النفــي مــن منظــور

إســامي والــذي قــام الباحــث بإعــداده أيض ـ ًا ،كــا
اســتخدم الباحــث العديــد مــن األســاليب اإلحصائية

يف دراســته كان مــن بينهــا ،اختبــارات للفــروق بــن
املتوســطات ومعامــل ارتبــاط بريســون .وكان مــن

أ َّمــا دراســة البــدراين (2004م) فقــد هدفــت إىل

أهــم النتائــج التــي أظهرهتــا الدراســة :وجــود

الطلبــه وكذلــك التعــرف إىل أبعــاد التوجــه الزمنــي

والطمأنينــة النفســية لــدى الطلبــة ،وعــدم وجــود

التعــرف إىل مســتوى الشــعور باألمــن النفــي لــدى
لدهيــم وأيضـ ًا التعــرف إىل العالقــة بني األمــن النفيس
والتوجــه الزمنــي تبعــ ًا ملتغــر النــوع والتخصــص.

وقــد تألفــت العينــة مــن ( )830طالب ـ ًا وطالب ـ ًة مــن
جامعــة املوصــل ،وحتقيقــ ًا ألهــداف البحــث فقــد

اعتمــد الباحــث (اختبــار ماســلو للشــعور -عــدم
الشــعور باألمــن النفــي ومقيــاس الفتــاوي للتوجــه

الزمنــي ) وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة متتــع طــاب
اجلامعــة باألمــن النفــي ،ووجــود فــروق ذات

داللــه إحصائيــة يف األمــن النفــي تبعـ ًا ملتغــر النــوع
ولصالــح الذكــور ،كــا أظهــرت عــدم وجــود فــروق

ذات داللــه إحصائيــة تبعــا ملتغــر التخصــص.

أجــرى نصيــف (2001م) دراســة بعنــوان

الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن االلتــزام الدينــي

عالقــة ارتباطيــة قويــة بــن مســتوى االلتــزام الدينــي
فــروق دالــة يف الطمأنينــة النفســية وااللتــزام الدينــي
ٍ
لــكل مــن متغــر اجلنــس والتخصــص.
تعــزى
وجــاءت دراســة احللفــاوي (1993م) بعنــوان

الطمأنينــة االنفعاليــة لــدى طلبــة اجلامعــات ،هدفــت

الدراســة إىل املقارنــة بــن عينــات مــن طــاب

وطالبــات اجلامعــات املرصيــة املختلفــة مــن حيــث

نــوع التعليــم (أزهري/غــر أزهــري ) واجلنــس
واالختــاط والتخصــص يف درجــة الطمأنينــة

االنفعاليــة ،وقــد أجريــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا

(  ) 630طالبـ ًا وطالبـ ًة مــن طلبــة املرحلــة اجلامعيــة،
واســتخدم الباحــث اختبــار ماســلو للشــعور باألمــن

النفــي واختبــار تفهــم املوضــوع مــن إعــداد

مورجانومــوراي ،وقــد متــت املعاجلــة اإلحصائيــة
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باســتخدام املتوســط احلســايب واختبــار التبايــن

املســتوى الصفــي أو التخصــص (أديب -علمــي)

الدراســة ،وجــود فــروق دالــة بــن الذكــور واإلنــاث

كــا أثبتــت أنّــه ال توجــد عالقــة دالــة بــن تفاعــل

وحتليلــه ،وكان مــن أهــم النتائــج التــي أظهرهتــا

يف درجــة الطمأنينــة االنفعاليــة لصالــح الذكــور،
ووجــود فــروق دالــة يف درجــة الطمأنينــة االنفعاليــة

بــن الطلبــة األزهريــن وغــر األزهريــن لصالــح
األزهريــن ،عــدم وجــود فــروق بــن طلبــة وطالبــات

التخصــص األديب والعلمــي يف درجــة الطمأنينــة.

أو التحصيــل الــدرايس (متفوقــن -عاديــن).

املتغــرات املدرســية ودرجــة األمــن النفــي.

تعليق عام عىل الدراسات السابقة:

تبــن مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة

أهنــا جــاءت متنوعــة مــن حيــث اهلــدف وطبيعــة

أجــرى حســن (1989م) دراســة بعنــوان

العينــة واألســاليب اإلحصائيــة واملســتوى الــدِّ رايس،

والتخصــص والتحصيــل الــدرايس لــدى طــاب

هتــدف إىل الكشــف عــن مســتوى األمــن النفــي

الشــعور باألمــن النفــي يف ضــوء متغــرات املســتوى
املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض .وهدفــت

الدراســة التعــرف إىل مســتوى الشــعور باألمــن

النفــي لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة الثانويــة
بالريــاض ،لبيــان العالقــة بــن األمــن النفــي
وبعــض املتغــرات املدرســية (التحصيــل الــدرايس
واملســتوى والتخصــص) وتكونــت عينــة الدراســة

فمــن حيــث اهلــدف كانــت بعــض الدراســات

لــدى أفــراد عينــة الدراســات وعالقتهــا ببعــض
املتغــرات األخــرى كاجلنــس ،والســن والتخصــص،
والتحصيــل الــدرايس كدراســة كل مــن أيب عــودة

(2006م) وحســن(1989م ) ودرواشــة ( 2014م)
و ) .Musa (2016وعــى العمــوم تتفــق أهــداف هــذه
الدراســات مــع هــدف مــن أهــداف هــذه الدراســة .أ َّمــا

مــن ( )190طال ًبــا أعامرهــم تــراوح بــن (-15

مــن حيــث العينــات فقــد تنوعــت تبع ـ ًا لتنــوع األهــداف

لدهيــم شــعور مرتفــع باألمــن النفــي () 16.5%مــن

دراســة دراوشــة (2014م) وعــى طــاب املرحلــة الثانويــة

 )23وأظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة الذيــن
أفــراد العينــة وأن ( )60.43لدهيــم شــعور متوســط

باألمــن ،و ( )23.07لدهيــم نزعــة بعــدم األمــن ،وأن

( )83.14ممــن لدهيــم نزعــة عــدم األمــن يتجهــون
نحــو الالســواء ويعانــون مــن اضطرابــات نفســية،
وحيتاجــون إىل رعايــة ومتابعــة .وأ َّنــه ال توجــد فــروق

يف درجــة األمــن النفــي بــن الطــاب مــن حيــث

حيــث أجريــت عــى طــاب املرحلــة اإلعداديــة كــا جاء يف

كــا جاء يف دراســة كل من حسيـــن ( )1989و & (Baeva

) Bordovskaia, 2015),(Mishoe 2012كــا أجريــت عىل

طــاب اجلامعــات كدراســة نصيــف(2001م) وأبوعــودة

(2006م) وبالتــايل تنوعــت املســتويات الدراســية واألعــار
الزمنيــة ،كــا أن الدراســات الســابقة امتــازت بالتنــوع مــن

حيــث طبيعــة العينــة فقــد كانــت لــدى اجلنســن كــا
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جــاء يف دراســة كل مــن نصيــف (2001م) وأبــو

الدراســات؛ حيــث إن هــذه الدراســة تنفــرد عــن

(2014م) و)(Baeva and Bordovskaia, 2015

األول  :دراســة مســتوى األمــن النفــي لــدى

عــودة (2006م) وحســن (1989م) ودراوشـــــــة
و ). Musa (2016أ َّمــا الدراســة احلاليــة فتتفــق مــع

الســابقة يف َّأنــا تتنــاول طــاب
بعــض الدِّ راســات َّ
املرحلــة الثانويــة مــن خمتلــف اجلنســن ،ولكنَّهــا

الســابقة يف أهنــا تتنــاول
ختتلــف عــن الدراســات َّ
الطــاب الالجئــن الســوريني .ومــن حيــث أدوات

الدراســة فقــد تنوعــت بحســب اهلــدف املــراد

الوصــول إليــه ،فمنهــا مــا قــام الباحثــون بأعدادهــا
أو تعريبهــا أو تكيفهــا مــع البيئيــة التــي أجريــت فيهــا
الدراســة .

الدراســات الســابقة يف أمريــن:

الطــاب الالجئــن الســوريني (كمتغــر لــه أمهيتــه

العظمــى يف حتقيــق الصحــة النفســية ).

ثانيـ ًا  :نــدرة التطبيــق عــى عينــة الطــاب الالجئــن

الســوريني مــن احلــدود الســورية ســواء بالدراســة
والتحليــل ،والتــي مل حتــظ بدراســات ســابقة يف نفــس

املوضــوع.

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة :

تــم االعتــاد عــى املنهــج الوصفــي االرتباطــي،

مــن حيــث األســاليب اإلحصائيــة فقــد تنوعــت

والــذي يســهل مهمــة الباحــث يف دراســة الواقــع،

الدراســات التــي تــم عرضهــا فقــد اختلفــت

جيــد ًا ،والتعبــر عنهــا تعبــر ًا كيفي ـ ًا أو كمي ـ ًا مــن أجــل

حســب األهــداف وطبيعــة العينــة .أ َّمــا نتائــج
وتنوعــت ،إال أنــه كان هنــاك شــبه إمجــاع عــى أن
َّ
الشــعور باألمــن النفــي مــن أهــم احلاجــات النفســية

لــدى املراهقــن ،كــا تــم التوصــل إىل عــدم وجــود
فــروق دالــة بــن اجلنســن يف مســتوى األمــن النفــي
مثــل دراســة كل مــن نصيــف (2001م)  ،أبوعــودة

(2006م) يف حــن توصلــت دراســة دراوشــة
(2014م) إىل وجــود فــروق يف مســتوى األمــن
النفــي بــن الذكــور واإلنــاث.

أو الظاهــرة كــا توجــد يف الواقــع ،ووصفهــا وصفــ ًا

فهــم عالقــات هــذه الظاهــرة مــع غريهــا مــن الظواهــر
األخــرى ،حيــث إن هــذا املنهــج كــا أشــار إليــه عبيدات

وآخــرون (2004م)  ،يعطــي مرونــة للباحــث يف كيفيــة
صياغــة الفــروض واختبارهــا ،كــا يعتمــد عــى أدوات

وأســاليب البحــث العلمــي ،باإلضافــة إىل إمكانيــة

تعميــم نتائــج هــذا املنهــج عــى أكــر عــدد ممكــن مــن
املبحوثــن  ،حيــث حاولــت الدراســة احلاليــة معرفــة
مســتوى األمــن النفــي لــدى الطــاب الســوريني

وعمومــ ًا فــإن الباحــث ال يزعــم َّ
أن دراســته

الالجئــن مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة يف مديريــة تربيــة

بــه جديــرة بــأن تكــون متميــزة عــن غريهــا مــن

العينــة يف مســتوى األمــن النفــي والتــي يمكــن أن

احلاليــة أفضــل مــن ســابقاهتا ،ولكنّهــا بــا تفــردت

قصبــة املفــرق ،ومعرفــة الفــروق بــن متوســطات أفــراد
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األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ( )71وبنســبة

تعــزى ملتغــر اجلنــس والتخصــص والصــف.

عينة البحث :
يشــمل جمتمــع الدراســة مجيــع طــاب املرحلــة

 -بالنســبة ملتغــر التخصــص ،يظهــر أن العلمــي

تربيــة قصبــة املفــرق للفصــل الــدرايس األول للعــام

وبنســبة مئويــة ( ،)52.3%بينــا األديب هــو

مئويــة (.)64.3%

الثانويــة مــن الطــاب الالجئــن الســوريني يف مديريــة

هــو األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ ()104

2017-2016م والبالــغ عددهــم ( )199طالبــ ًا

األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ( )95وبنســبة

وطالبــة منهــم (71طالبـ ًا) و ( 128طالبــة )واجلدول

مئويــة (.)47.7%

( )1يوضــح توزيــع أفرادالعينــة تبعـ ًا ملتغــرات اجلنس

 -بالنســبة ملتغــر الصــف ،يظهــر أن الثــاين

والتخصــص والصــف.

ثانــوي هــو األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ

( )102وبنســبة مئويــة ( ،)51.3%بينــا األول

الجدول (:)1
توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات

ثانــوي هــو األقــل تكــرار ًا والــذي بلــغ ()97

الجنس والتخصص والصف

المتغير

الجنس

التخصص

الصف

وبنســبة مئويــة (.)48.7%

الفئة

التكرار

النسبة
المئوية

ذكر

71

35.7

أنثى

128

64.3

المجموع

199

100.0

علمي

104

52.3

أدبي

95

47.7

المجموع

199

100.0

أول ثانوي

97

48.7

ثاني ثانوي

102

51.3

المجموع

199

100.0

يظهر من اجلدول ( )1ما ييل :

-أداة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام األداة

اآلتيــة:

أوالً :مقياس األمن النفيس:

بعــد االطــاع عــى األدبيــات والدراســات

واملقاييــس الســابقة ذات العالقــة بموضــوع

الدراســة ،قــام الباحــث باســتخدام مقيــاس (أبــو

عمــرة  2012 ،م)  ،حيــث بلــغ عــدد فقــرات

 -بالنســبة ملتغــر اجلنــس ،يظهــر أن اإلنــاث

املقيــاس ( )46فقــرة موزعــة عــى ثالثــة جمــاالت

وبنســبة مئويــة ( ،)64.3%بينــا الذكــور هــم

والبعــد االجتامعــي واألرسي ويتكــون مــن ()16

هــن األعــى تكــرار ًا والــذي بلــغ ()128

هــي  :البعــد االنفعــايل ويتكــون مــن ( )18فقــرة،
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فقــرة ،والبعــد االقتصــادي ويتكــون مــن ( )12فقــرة،

1 .1الصياغــة اللغويــة :الوضــوح ،والســامة

متــدرج مخــايس.

2 .2وضوح املعنى.

حيــث أعطــى لــكل فقــرة وزن ـ ًا مدرج ـ ًا وفــق ســلم

اللغويــة ،واحلاجــة للتعديــل.

(دائ ًام ،غالب ًا ،أحيانا ،قليالً ،نادر ًا).

3 .3مــدى مناســبة الفقــرة يف قيــاس املجــاالت

دالالت ثبات املقياس يف صورته األصلية:

4 .4إبداء أية تعديالت يروهنا مناسبة.

املحــددة.

أوجــد (أبــو عمــرة  ، )2012 ،ثبــات املقيــاس

بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار مــن خــال

تطبيقــه عــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )60طالبــا

وطالبـــــة  ،وتــم حســــــاب معامـــل الثبــات فكان
).(0,71

دالالت صــدق املقيــاس وثباتــه يف الدراســة

احلاليــة:

للتحقــق مــن مــؤرشات صــدق مقيــاس األمــن

5 .5أية اقرتاحات أخرى.

ويف ضــوء اقرتاحــات املحكمــن وآرائهــم ،متــت

إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات لغويــ ًا ،وكذلــك

عدلــت بعــض الفقــرات التــي تقــل درجــة اتفــاق

املحكمــن حوهلــا عــن ( ،)80%حيــث مل يتــم حــذف
أيــة فقــرة مــن فقــرات املقيــاس ومل يتــم دمــج أيــة

فقــرات ،فأصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مكونـ ًا

مــن ( )46فقــرة .

ثاني ًا :صدق البناء:

النفــي املســتخدم يف الدراســة احلاليــة تــم اســتخراج
مــؤرشات الصــدق اآلتيــة:
أوالً :صدق املحكمني:

بغــرض استخــــراج مؤشـــــرات الصــدق

ـم تطبيــق
جلميـــــع فقــرات أداة الدراســــــة ،فقــد تـ َّ

للتأكــد مــن صــدق املقيــاس تــم عرضــه عــى

األداة عــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ()50

النفــس الرتبــوي ،واإلرشــاد الرتبــوي ،والقيــاس

مديريــة تربيــة قصبــة املفــرق مــن جمتمــع الدراســة

جمموعــة مــن املحكمــن واملختصــن يف جمــاالت علــم
والتقويــم يف جامعــات :اهلاشــمية والريمــوك وآل
البيــت وجامعــة املجمعــة ،عددهــم ( )10حمكمــن،

وكذلــك عــى خمتصــن اثنــن يف جمــال اللغــة (النحــو

والــرف حيــث طلــب منهــم إبــداء رأهيــم يف
فقــرات املقيــاس مــن حيــث:

طالبــ ًا وطالبــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــــــة يف
وخــارج العينــة األصليــة وحســاب معامــات

االرتبــاط بريســـــــون بــن كل فقــرة والبعــــــــد
الــذي تنتمــي إليــه واألداة ككل ،كــا هــو مبــن يف
اجلــدول ()2
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جدول ()2
معامالت االرتباط بين فقرات جميع أبعاد األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية والمقياس ككل
االرتباط مع
االرتباط مع
االرتباط مع
االرتباط مع
المقياس
البعد نفسه
المقياس ككل
البعد نفسه
ككل
معامل االرتباط بين فقرات
معامل االرتباط بين فقرات البعد معامل االرتباط بين فقرات
رقم
االنفعالي ( النفسي) والبعد نفسه البعد االجتماعي واألسري البعد االقتصادي والبعد نفسه
الفقرة
والمقياس ككل
والبعد نفسه والمقياس ككل
والمقياس ككل
**0.463
0.494** 0.710** **0.421
**0.536
**0.336
1
**0.633
0.511** 0.671** **0.520
**0.527
**0.679
2
**0.658
0.715** 0.616** **0.698
**0.636
**0.528
3
**0.532
0.834** 0.645** **0.444
**0.407
**0.674
4
**0.556
0.761** **0.629 **0.489
**0.710
**0.569
5
**0.705
**0.856 **0.321 **0.585
**0.421
**0.887
6
**0.585
**0.463 **0.689 **0.773
**0.308
**0.518
7
**0.580 **0.410 **0.709
**0.321
**0.449
**0.416
8
**0.410 **0.429 **0.585
**0.710
**0.463
**0.510
9
**0347
**0.689 **0.321
**0.671
**0.580
**0.630
10
**0.546
****0.515 **0.651 0.710
**0.410
**0.774
11
**0.741
****0.891 **0.412 0.671
**0347
**0.496
12
** **0.828 0.616المقياس ككل **0.774
**0.321
**0.585
13
****0.721 0.645
**0.689
**0.321
14
**0.488 **0.454
**0.410
**0.709
15
**0.505 **0.710
**0.449
**0.416
16
المقياس ككل **0.709
**0.463
**0.510
17
**0.580
**0.630
18
**0.887
المقياس ككل
االرتباط مع
البعد نفسه

االرتباط مع
المقياس ككل

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α≤0.01

بــن الفقــرات ومجيــع أبعــاد األمــن النفــي لــدى

وهــذا يــدل عــى وجــود معامــــــل ارتبــاط

( ،)0.40ومــع األداة ككل أكثــر مــن ()0.30

الدراســة.

طــاب املرحلــة الثانويــة والبعــد ككل تزيــد عــن

ومجيعهــا دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى (،)0.05

قــوي ،وهــي معامــات مقبولـــــة ألغـــــــراض
ثبات أداة الدراسة:

127

أبو ذويب :الشعور باألمن النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية :دراسة ميدانية على الطالب الالجئني السوريني يف مديرية تربية قصبة املفرق

هبــدف اســتخراج ثبــات أداة الدراســة تــم تطبيــق

معادلــة ثبــات األداة (كــرو نبــاخ ألفــا) عــى مجيــع
جمــاالت الدراســة واألداة ككل للعينــة االســتطالعية

والبالغــة ( )50طالبــ ًا وطالبــة ،كــا هــو مبــن يف
جــدول (.)3

(√) أمــام اإلجابــة التــي تعكــس درجــة موافقتهــم،

كــا تــم االعتــاد عــى التصنيــف التــايل للحكــم عــى
املتوســطات احلســابية كالتــايل:

معامالت كرو نباخ ألفا الخاصة بمجاالت

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام

عدد معامل
الفقرات الثبات

1

البعد االنفعالي (النفسي)

18

0.70

2

البعد االجتماعي واألسري

16

0.80

3

البعد االقتصادي

12

0.72

46

0.82

المقياس
ككل

من  3.66-2.34متوسطة.

املعاجلة اإلحصائية:

الدراسة واألداة ككل
الرقم

-

من  3.67إىل  5.00مرتفعة.

-

جدول ()3

المجال

-

أقل من  2.33منخفضة.

املعاجلــات اإلحصائيــة التاليــة مــن خــال برنامــج

الــرزم اإلحصائيــة (:)SPSS

 التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصيةوالوظيفية ألفراد عينة الدراسة.

 املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــةإلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن مجيــع

يظهــر مــن اجلــدول (  )3أن معامــات كرونبــاخ

جمــاالت أداة الدراســة.

كان أعالهــا ملجــال « البعــد االجتامعــي واألرسي» ،

جمــاالت الدراســة ومعامــل ارتبــاط بريســون

 -معامــل االتســاق الداخــي كرونبــاخ ألفــا جلميع

ألفــا ملجــاالت الدراســة تراوحــت بــن ()0.70-0.80

الســتخراج ثبــات اإلعــادة.

وأدناهــا ملجــال « البعــد االنفعــايل « ،وبلــغ معامــل

 -اختبــار « »tللعينــات املســتقلة (Independent

كرونبــاخ ألفــا لــأداة ككل ()0.82ومجيــع معامــات

) Samples t-Testللكشــف عــن الفــروق

الثبــات مرتفعــة ومقبولــة ألغــراض الدراســة.

تبعــ ًا ملتغــرات الدراســة.

تصحيح املقياس:

نتائج الدراسة:

تكونــت االســتبانة بصورهتــا النهائيــة مــن ()46

فقــرة ،حيــث اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت

للتــدرج اخلــايس هبــدف قيــاس آراء أفــراد عينــة

الدراســة ،وتــم إعطــاء دائ ـ ًا ( ،)5غالب ـ ًا ( ،)4أحيانــا

( ،)3قليــ ً
ا ( ،)2نــادر ًا ( ،)1وذلــك بوضــع إشــارة

يتضمــن هــذا اجلــزء نتائــج الدراســة التــي هدفــت

إىل التعــرف إىل أبعــاد مقيــاس األمــن النفــي لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة يف مديريــة تربيــة قصبــة
املفــرق ،وســيتم عــرض النتائــج باالعتــاد عــى
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أســئلة الدراســة.

136-109

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات

الســؤال األول :مــا مســتوى األمــن النفــي لــدى

أفــراد عينــة الدراســة عــن جمــاالت مقيــاس األمــن

طــاب املرحلــة الثانويــة ؟

النفــي واملقيــاس ككل ،كــا هــو مبــن يف جــدول ( .)4
الســؤال الثــاين للدراســة :هــل توجــد فــروق

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت مقياس األمن النفسي والمقياس ككل:
البعد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

االنفعالي (النفسي)

3.78

0.46

1

مرتفعة

االجتماعي واألسري

3.63

0.44

2

متوسطة

االقتصادي

3.63

0.45

2

متوسطة

0.38

-

مرتفعة

المقياس ككل
3.69

يظهــر مــن اجلــدول ( )4أن املتوســطات احلســابية
تراوحــت بــن ( ،)3.78-3.63كان أعالهــا للبعــد
األول « االنفعــايل (النفــي)» بمتوســط حســايب ()3.78
وبدرجــة مرتفعــة ،وأدناهــا للبعديــن عــى التــوايل
«االجتامعــي واألرسي» و «االقتصــادي» بمتوســط
حســايب ( )3.63وبدرجــة متوســطة ،وبلــغ املتوســط
احلســايب ملقيــاس األمــن النفــي ككل ( )3.69وبدرجــة
مرتفعــة.

وهــذا يــدل عــى وجــود أمــن نفــي مرتفــع لــدى
طــاب املرحلــة الثانويــة يفــر الباحــث هــذه النتيجــة
لــدى بعــض الطــاب النازحــن نظــر ًا ملــا فرضــه النــزوح
القــري املفاجــيء ،مــن مواقــف مؤملــة وقاســية ،ونظــر ًا
للرعايــة واالهتــام التــي يوليهــا املجتمــع املضيــف
ومســاندة احلكومــة  ،وذلــك بتقديــم املســاعدة املاديــة
واملعنويــة ومــد يــد العــون وقضــاء احلاجــات ،كــا

َّ
أن الوقــوف الفعــي مــن أفــراد املجتمــع واجلمعيــات
واهليئــات إىل جانبهــم جعلهــم يشــعرون باألمــن النفــي،
ومــن ناحيــة أخــرى يعــزو الباحــث ذلــك إىل َّ
أن حمافظــة
املفــرق األردنيــة تتســم بالســام االجتامعــي  ،وانعــدام
املهــددات األمنيــة ،فليــس هنــاك نزاعــات مســلحة أو
صدمــات دمويــة أو حــروب يمكــن أن هتــدد ســامة الفرد
أوعائلتــه أوممتلكاتــه ،ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن توافــر
ســبل كســب العيــش وســهولتها وتوافــر معظــم اخلدمات

األساســية مــن تعليــم ومراكــز صحيــة وغــذاء حيقــق
قــدر ًا مــن األمــن النفــي ،وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة
مــع نتائــج دراســة دراوشــة (2014م) والبــدراين
(2004م) التــي أشــارت إىل وجــود مســتوى مرتفــع مــن
األمــن النفــي  ،فيــا اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة
مــع نتائــج دراســة األقــرع(2005م) و إبريعــم (2011م)
والتــي كشــفت مســتوى منخفــض مــن األمــن النفــي.
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ذات داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر اجلنــس (ذكــور -
إنــاث) ؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات
احلسابية واالنحرافات املعيارية لألمن النفيس لدى

طالب املرحلة الثانوية تعزى ملتغري اجلنس ،وللكشف
عن الفروق بني هذه املتوسطات تم استخدام اختبار «»t
للعينات املستقلة ((Independent Samples t-Test
واجلدول ( )5يوضح ذلك.
الســؤال الثالــث للدراســة :هــل توجــد فــروق ذات داللــة

جدول (:)5
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن
الفروق في األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية ً
تبعا لمتغير الجنس
البعد

الجنس

العدد

االنفعالي (النفسي)

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

71
128
71
128
71
128
71
128

االجتماعي واألسري
االقتصادي
األمن النفسي ككل

يظهر من اجلدول ( )5ما ييل:
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــدمســتوى الداللــة ( )0.05≤αيف مجيــع أبعــاد األمــن
النفــي واملقيــاس ككل  ،تبع ـ ًا ملتغــر اجلنــس ،حيــث
بلغــت قيمــة « »tعــى التــوايل(،4.328 ،3.634
 )4.606 ،3.669وبداللــة إحصائيــة ( )0.01عــى
التــوايل ولصالــح الذكــور .ويمكــن تفســر هــذه
الفــروق عــى ضــوء متغــرات التنشــئة االجتامعيــة
 ،وعامــل التنميــط االجتامعــي ونظــرة املجتمعــات
العربيــة بصــورة عامــة إىل الفتــاه ومــا تضعــه هــذه
املجتمعــات مــن فــوارق بينهــا وبــن الرجــل حيــث
تفــرض قيــود ًا عــى الفتــاه ال توضــع للفتــى ممــا يــؤدي

المتوسط
الحسابي
3.93
3.69
3.80
3.53
3.78
3.54
3.85
3.60

االنحراف
المعياري
0.41
0.46
0.35
0.45
0.42
0.44
0.33
0.38

قيمة «"t

الداللة
اإلحصائية

3.634

0.01

4.328
3.669
4.606

0.01
0.01
0.01

وبأنــا غــر
إىل شــعورها بالتوتــر وعــدم الثقــة بنفســها َّ
حمبوبــة فتزيــد عندهــا احلاجــة إىل األمــن النفــي،
هنــا البــد مــن التأكيــد عــى دور العامــل احلضــاري
والثقــايف ،فالتوقعــات الكبــرة مــن األهــل واملجتمــع
بالنســبة للذكــور مثــل النجــاح يف الدراســة تزيــد مــن
ثقتهــم بأنفســهم ومــن ثمــة تزيــد عندهــم الشــعور
باألمــن النفــي أكثــر ،واتفقــت هــذه النتيجــة مــع
نتائــج دراســة احللفــاوي (1993م) التــي أشــارت إىل
وجــود فــروق يف األمــن النفــي ولصالــح الذكــور،
فيــا اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج
دراســة أيب عــودة (2006م) ونصيــف (2001م) والتــي
أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق يف مســتوى األمــن
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إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة

136-109

الصــف الــدرايس ،وللكشــف عــن الفــروق بــن

تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس (أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي) ؟

هــذه املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار « »tللعينــات

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لألمــن

يوضــح ذلــك .

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر

املســتقلة ( )Independent Samples t-Testوجــدول ()6
الســؤال الرابــع للدراســة :هــل توجــد فــروق ذات

جدول ()6
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن الفروق في األمن النفسي
لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الصف الدراسي
البعد

الصف الدراسي

العدد

االنفعالي (النفسي)

أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي
أول ثانوي
ثاني ثانوي

97
102
97
102
97
102
97
102

االجتماعي واألسري
االقتصادي
األمن النفسي ككل

يظهر من اجلدول ( )6ما ييل:

المتوسط
الحسابي
3.79
3.77
3.63
3.62
3.66
3.60
3.70
3.67

االنحراف
المعياري
0.47
0.45
0.44
0.44
0.47
0.42
0.40
0.37

قيمة «»t

الداللة
اإلحصائية

0.388

0.699

0.101

0.920

0.958

0.339

0.515

0.607

يف نفــس املرحلــة املدرســية (يف املدرســة الثانويــة)

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

وكذلــك تفكــر الطلبــة متقــارب فــا زال

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة واملقيــاس

مــن املدرســة واالنطــاق نحــو اجلامعــة واحليــاة

عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05≤αيف أبعــاد األمــن
ككل تبعــ ًا ملتغــر الصــف الــدرايس ،حيــث مل

تصــل قيمــة « »tإىل مســتوى الداللــة اإلحصائيــة
 ،بالنســبة إىل عــدم وجــود فــروق يف الصــف فقــد

تعــزى النتيجــة إىل تشــابه الظــروف يف املدرســة،

فالصــف األول ثانــوي والثــاين ثانــوي متواجــدون

أمامهــم القليــل مــن املراحــل الصفيــة للتخــرج
املســتقبلية .واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج

دراســة أيب عــودة (2006م) وحســن (1989م)
ودرواشــة (2014م) والتــي أشــارت إىل عــدم
وجــود فــروق يف األمــن النفــي يعــزى ملتغــر

الصــف.
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داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلة

التخصــص ،وللكشــف عــن الفــروق بــن هــذه

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،تــم حســاب

املســتقلة ( (Independent Samples t-Testواجلــدول

الثانويــة تعــزى ملتغــر التخصــص (علمــي  -أديب) ؟

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لألمــن

النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر

املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار « »tللعينــات
( )7يوضــح ذلــك.
-

باإلضافــة إىل أن نظــرة النــاس واملجتمــع

جدول ()7
نتائج ( )Independent Samples t-Testللكشف عن الفروق في األمن النفسي
لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير التخصص
البعد

التخصص

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االنفعالي (النفسي)

علمي

97

3.71

0.46

أدبي

102

3.84

0.45

علمي

97

3.55

0.47

أدبي

102

3.70

0.39

علمي

97

3.55

0.44

أدبي

102

3.70

0.45

علمي

97

3.61

0.39

أدبي

102

3.75

0.36

االجتماعي واألسري
االقتصادي

األمن النفسي ككل

-

يظهــر مــن اجلــدول ( )7وجــود فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05≤α
يف مجيــع أبعــاد األمــن النفــي واملقيــاس ككل لــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة تبعــ ًا ملتغــر التخصــص،

حيــث بلغــت قيمــة «،2.388- ،2.003-( »t

 )2.636- ،2.367بداللــة إحصائيــة (،0.047 )0.009 ،0.019 ،0.018عــى التــوايل .ولصالــح
التخصــص العلمــي.
-

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن طــاب

قيمة «»t

الداللة
اإلحصائية

2.003-

0.047

2.388-

0.018

2.367-

0.019

2.636-

0.009

التخصــص العلمــي حيصلــون عــى العديــد مــن
االمتيــازات أســوة بطــاب التخصــص األديب ســواء

مــن الناحيــة التعلميــة أو الوظيفيــة يف املســتقبل ،كــا

أن االلتحــاق بالتخصصــات العلميــة يقتــر عــى
الطلبــة احلاصلــن عــى أعــى درجــات ،ومــن ثــم

فــإن مثــل هــؤالء الطــاب يتمتعــون يف األصــل
بمســتوى عـ ٍ
ـال مــن التوافــق الــدرايس والــذي يرتبــط
يف حــد ذاتــه وإىل حــد كبــر بمــدى التوافــق النفــي
واالجتامعــي واإلحســاس باألمــن النفــي.
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يف األمــن النفــي لصالــح الذكــور.

بصفــة عامــة إىل التخصصــات العلميــة نظــرة مرموقــة

3 .3رضورة مراعــاة الطــاب الالجئــن الســوريني

تنطــوي عــى التقديــر واالحــرام ،وبالتــايل فــإن الطلبة

بتوفــر اخلدمــات النفســية واالجتامعيــة بغض

الذيــن ينتمــون ملثــل هــذه التخصصــات يشــعرون يف

النظــر عــن اختــاف مراحلهــم الدراســية .

دواخلهــم -عــى مــا يبــدو -بدرجــة عاليــة مــن

4 .4رفــع الشــعور باالهتــام باألمــن النفــي

الثقــة بالنفــس واالعتــزاز والتقديــر الــذايت ،وحجــم

لطــاب التخصــص األديب نظــر ًا لنتائــج

القيمــة االجتامعيــة لــدى اآلخريــن ،ممــا ينعكــس

الدراســة التــي أثبتــت وجــود فــروق يف األمن

بصــورة إجيابيــة عــى مــدى توافقهــم النفــي وكذلــك

النفــي ولصالــح التخصــص العلمــي.

شــعورهم باألمــن النفــي .كذلــك فإنــه يمكــن

5 .5العمــل عــى تأســيس وحــدة إرشــادية نفســية

القــول إن الطلبــة امللتحقــن بالتخصصــات العلميــة

يف املــدارس تقــوم بإرشــاد الطلبــة الالجئــن

يدركــون متامــ ًا مــدى األمــان املســتقبيل.
-
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يف مواجهــة األزمــات النفســية واألكاديميــة

اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج

املختلفــة التــي تواجههــم يف أثنــاء دراســتهم

دراســة أيب عــودة (2006م) ونصيــف (2001م)

هبــدف مســاعدهتم يف تعزيــز مســتوى األمــن

وحســن (1989م) والبــدراين (2004م) واألقــرع

النفــي.

(2005م) واحللفــاوي (1993م) والتــي أشــارت

6 .6تعزيــز الشــعور باألمــن لــدى الطــاب مــن

إىل عــدم وجــود فــروق يف مســتوى األمــن النفــي

خــال العمــل عــى إجيــاد برامــج تســاهم يف

تعــزى ملتغــر التخصــص.

حــل املشــكالت التــي تواجــه الطلبــة يوم ًيــا
واملتعلقــة بالنواحــي األكاديميــة واالجتامعيــة

توصيات الدراسة

والنفســية أو املاديــة نتيجــة احلــرب بســوريا.

1 .1االهتــام بتوفــر اخلدمــات النفســية والوقائيــة

7 .7تفعيــل عمــل املرشــدين الرتبويــن يف املدارس

واإلنامئيــة والعالجيــة للطــاب وذلــك

لتقديــم املســاعدة ملــن حيتاجهــا مــن الطلبــة

باســتيعاب مرشــدين نفســيني باملــدارس

ورفدهــا باإلمكانــات ،والكــوادر املؤهلــة.

للمســامهة يف رفــع مســتوى األمــن النفــي

8 .8إجيــاد برامــج للدعــم النفــي مــن خــال

لدهيــم.

أنشــطة وبرامــج اجتامعيــة وأكاديميــة تشــغل

2 .2توعيــة األرس بعــدم تكليــف اإلنــاث أكثــر

وقــت فــراغ الطلبــة وتكســبهم مهــارات

مــن طاقاهتــن النفســية واجلســمية نظــر ًا

تســاعدهم عــى تقبــل الــذات ومواجهــة

لنتائــج الدراســة التــي أثبتــت وجــود فــروق
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الضغوطــات التــي يتعرضــون هلــا يف حياهتــم
اليوميــة.

بحوث مقرتحة

1 .1دراسة عالقة األمن النفيس بمستوى الطموح
لدى الطلبة الالجئني السوريني.

2 .2دراســة فاعليــة برنامــج لتنميــة األمــن النفــي
ملواجهــة الضغــوط النفســية لــدى الطلبــة

الالجئــن الســوريني.

3 .3دراســة األمــن النفــي وعالقتــه بالتحصيــل
الــدرايس لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية.

4 .4دراســة مقارنــة لألمــن النفــي بــن الطــاب
الالجئــن الســوريني والطــاب األردنيــن.

5 .5إجــراء دراســات يف األمــن النفــي وعالقتــه
بمتغــرات نفســية أخــرى.

املصادر واملراجع
أوالً – املصادر واملراجع العربية :
القرآن الكريم.
إبريعــم ،ســامية 2011(.م) .األمــن النفــي لــدى املراهقــن.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة،اجلزائر  :جامعــة العــريب
بــن مهيــدي .
أبــو طالــب ،عــي 2011(.م).املســاندة االجتامعيــة وعالقتهــا
باألمــن النفــي لــدى عينــة مــن الطــاب النازحــن
وغــر النازحــن مــن احلــدود اجلنوبيــة بمنطقــة
جازان.رســالة ماجســتريغري منشــورة ،اململكــة العربيــة
الســعودية  :جامعــة أم القــرى.
أبــو عمــرة  ،عبــد املجيــد 2012(.م) .األمــن النفــي وعالقتــه

بمســتوى الطمــوح والتحصيــل الــدرايس لــدى طلبــة
الثانويــة العامــة «:دراســة مقارنــة بــن أبنــاء الشــهداء
وأقراهنــم العاديــن يف حمافظــة غــزة ».رسالةماجســتري
غــر منشــورة  ،غــزة  :جامعــة األزهــر.
أبــو عــودة ،حممــود 2006(.م) .دراســة لبعــض االجتاهــات
السياســية واالجتامعيــة وعالقتهــا بمســتويات األمــن
النفــي والتوافــق الــدرايس لــدى طلبــة جامعــة األزهــر
بغــزة  .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،غــزة  :جامعــة
األزهــر.
األقــرع  ،إيــاد 2005( .م) .الشــعور باألمــن النفــي وتأثــره
ببعــض املتغــرات لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنية.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،نابلــس  :جامعــة
النجــاح الوطنيــة .
احلــريب ،بــدر 2014( .م).الــذكاء االجتامعــي وعالقتــه
باألمــن النفــي لــدى طــاب جامعــة القصيــم  .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،اململكــة العربيــة الســعودية:
جامعــة أم القــرى
البــدراين ،جــال عزيــز محيــد2004( .م) .األمــن النفــي
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ً تويتر نموذجا:الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي
)*(محمد بن عائض التوم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)هـ1439/12/29  وقبل للنشر يف، هـ1439/06/15 (قدم للنشر يف
 من خلال االعتامد على تويرت كأحد، واملسـتهدفني منها، وأغراضهـا، وأسـلوهبا، وأنواعها، اسـتهدفت هـذه الدراسـة حتديد مضمـون الشـائعة:ملخـص البحـث
 وقـد تم اسـتخدام املنهـج الكيفي والكمـي من خالل اسـتخدام. وتنتمـي هـذه الدراسـة إىل نمـط الدراسـات الوصفيـة التحليليـة.وسـائل التواصـل االجتامعـي
، تغريدة) اخلاصة بحسـاب هيئة مكافحة اإلشـاعات62( أسـلوب حتليـل املضمون ملجمـوع التغريدات املكتملـة العنارص التي تـم حتديدها من قبل الباحـث وهي
 وتوصلت الدراسـة إىل أن. وقد تـم حتويل البيانات إىل بيانات كميـة إلظهار النتائج الكمية للبحث.م2016/12/28 م حتـى2016/1/7 وذلـك يف الفترة مـن
 وتكون موجهه إىل أفـراد ورموز جمتمعيـة أو مجاعات أو، ترتبط غالبـ ًا بطبيعة الظـروف واملواقف التي تظهر فيهـا،مضمـون الشـائعة يأخذ أشـكا ًال وأنواعـ ًا متعددة
 وتتعدد األغراض من الشـائعة مـا بني تأجيج.حـركات أو تنظيمات أو جمتمعـات تربطهـم عوامـل معينـه كعامل العـرق أو الديـن أو حتى قضية متثـل رابط ًا بينهـم
، والشـائعات السياسـية، والشـائعات االجتامعية، كام تنوعت الشـائعات ما بني الشـائعات الدينية. وزعزعة األمن، وتأجيج العاطفـة الدينية،املجتمـع ضـد الدولـة
، ثم أسـلوب االسـتغالل، يليه أسـلوب التخويف، كام تنوع أسـلوب الشـائعة عىل الرتتيب؛ أسـلوب االسـتفزاز. وأخير ًا الشـائعات العلمية،والشـائعات األمنيـة
. وأن أكثر املسـتهدفني؛ الدولـة ثم العرب،وأخري ًا أسـلوب السـخرية
*****

. تويرت، وسائل التواصل االجتامعي، الشائعات:كلامت مفتاحية

Rumors in Social Media: Twitter as a Model
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Abstract: This study aimed to determine the content of rumor, its types, its style, its purposes, and its targets, by taking Twitter as an
example of a social media. This study is analytical descriptive. A qualitative and quantitative approach was adopted by using a content
analysis method for the total completed tweets (62 tweets). The items were retrieved from the Anti-Rumor Authority account, over a period
from 7/1/2016 to 28/12/2016. The study found that the content of the rumor takes many forms and types, often related to the nature of
circumstances and situations in which they appear, and are directed to individuals and symbols of the community, groups, movements,
organizations, or communities that have in common certain factors such as race, religion, or even shared issues among them. The purpose
of the rumor are multiple and range from inciting members of society against the state, to inciting to religious passion and destabilization of
security. There is a wide variety of rumors that range from religious rumors, to social rumors, political rumors, security rumors, and finally
scientific rumors. Besides, the rumor has different styles and methods: there is first the provocation method, followed by the intimidation
method, the exploitation method, and finally the ironic method. The main target of rumors is the state and then the Arabs.
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مشكلة الدراسة:
تواجــه جمتمعاتنــا العديــد مــن املخاطــر جــراء
انتشــار الشــائعات يف مواقــع التواصــل االجتامعــي
بصــورة غــر مســبوقة ،وخاصــة عــى موقــع تويــر،
حيــث أتاحــت تلــك املواقــع نوافــذ إعالميــة تصــل
لقطــاع عريــض مــن اجلامهــر مــن ماليــن املتابعــن
هلــذه املواقــع.
حيــث تعــد مواقــع التواصــل االجتامعــي إحدى
تطــورات الثــورة التقنيــة التــي حتمــل بداخلهــا ويف
اســتخداماهتا اجلانــب اإلجيــايب والســلبي والــذي
يتحــدد بطبيعتهــا أو نوعيــة االســتخدام هلــا ،ولعــل
مــن االســتخدامات الســلبية ملواقــع التواصــل
االجتامعــي عندمــا تكــون أحــد أســاليب وطــرق
نــر الشــائعات التــي منهــا مــا يمــس اجلانــب
االجتامعــي أو الســيايس أو الثقــايف أو االقتصــادي أو
الدينــي يف املجتمــع ،باإلضافــة إىل تعــدد األهــداف
والصــور التــي تنقلهــا فمنهــا مــا يكــون لغــرض
زعزعــة األمــن أو إشــاعة اخلــوف أو الكراهيــة
أو تدمــر الــروح املعنويــة أو لبــث االحتقــان بــن
أفــراد املجتمــع أو حتــى بــن املجتمعــات.
الشــائعات معلومــات يتناقلهــا األفــراد وقــد
تكــون يف جمتمعــات معينــة ذات انتشــار واســع ،وقد
يعــود طبيعــة ذلــك االنتشــار إىل عــدة عوامــل مــن
أمههــا الوعــي الثقــايف الــذي يف ارتفاعــه أو تدنيــه
يســاهم يف نــر الشــائعة وتداوهلــا أو العكــس،
حيــث إن الشــائعات هــي بمثابــة الســاح الــذي قــد
ينــر الفــوىض املجتمعيــة أو التذمــر أو حتــى عــى

ســبيل إشــعال فتيلــة الغضــب املجتمعــي خاصــ ًة
وأن الشــائعات تتعــدد اجتاهاهتــا بحســب حمتواهــا
فعــى ســبيل املثــال ال احلــر قــد تكــون الشــائعات
ذات اجتــاه اقتصــادي أو ســيايس أو اجتامعــي أو
دينــي أو أمنــي وغريهــا.
فالعالقــة بــن الشــائعات ومواقــع التواصــل
االجتامعــي عالقــة قويــة تتمثــل يف أن تلــك املواقــع
أصبحــت إحــدى وســائل االنتشــار ألي معلومــة
أو خــر أو حــدث أو حتــى فربكــة األحــداث
واألخبــار ،بــل جتــاوز انتشــارها مــن حيــث
الرسعــة املواقــع والصحــف الرســمية ،فالشــائعات
اإللكرتونيــة يف ظــل التطــور التقنــي ووجــود
اهلواتــف الذكيــة أصبحــت ال حتتــاج إىل وقــت أو
عمــر زمنــي طويــل ،بــل يف غضــون ثــواين أو دقائــق
وجتــد هــذه الشــائعة قــد تــم تداوهلــا خاصــ ًة يف ظــل
األعــداد الكبــرة التــي تســتخدم مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،كــا أن الشــائعة اإللكرتونيــة تتميــز
بأهنــا ال ختضــع للتعديــل أو التغيــر كــا هــو احلــال
يف الشــائعات ذات الطابــع التقليــدي خــارج مواقــع
التواصــل االجتامعــي.
ومــن هــذا املنطلــق تســعى هــذه الدراســة إىل

اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة :مــا مضمــون
الشــائعة؟ ومــا نوعهــا؟ ومــا أســلوهبا؟ ومــا الغرض
منهــا؟ ومــن هــم املســتهدفون منهــا؟ وذلــك مــن
خــال حتليــل املضمــون ،واالنطــاق مــن تويــر
نموذجــ ًا كأحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي
والــذي يعــد مــن أكثرهــا شــهر ًة واســتخدام ًا.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
• التعرف عىل مضمون الشائعة.
• الكشف عن نوع الشائعة.
• التعرف عىل أسلوب الشائعة.
• معرفة املستهدفني من الشائعة.
• الكشف عن الغرض املتوقع من الشائعة.
أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة الدراســة يف أهنــا تلقــي الضــوء عــى
موضــوع مهــم ذي صلــة بواقــع احليــاة االجتامعيــة
يؤثــر ويتأثــر بمجريــات الواقــع االجتامعــي أال وهــي
(الشــائعات) وخاصــة املنتــرة مــن خــال وســائل
التواصــل االجتامعــي وحتديــد ًا تويــر ،وكيــف هلــذه
الشــائعات أن تؤثــر عــى واقــع احليــاة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة واألمنيــة،
وذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي لــدى
رشائــح املجتمــع يف التعامــل مــع هــذه الشــائعات
بطريقــة صحيحــة ،وســد الثغــرات عــى املرتبصــن
باملجتمــع والذيــن ال يألــون جهــد ًا يف املحاولــة يف
تأجيــج املجتمعــات وخلــق الفــوىض وخاصــة مــن
خــال اســتخدام الشــائعات التــي تدغــدغ مشــاعرهم
الدينيــة أو حاجاهتــم االقتصاديــة.
مفاهيم الدراسة:
 -1مفهوم الشائعات:
اإلشــاعة لغــ ًة كــا جــاء يف لســان العــرب البــن
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منظــور (ابــن منظــور1997 ،م ،ص« )76 :شــاع
اخلــر يف النــاس :يشــيع شــيعا وشــيعانا ومشــاعا
وشــيوعة ،فهــو شــائع ،انتــر وافــرق وذاع وظهــر،
وأشــاعه هــو وأشــاع ذكــر الــيء :أطــاره وأظهــره،
وقوهلــم :هــذه خــر شــائع وقــد شــاع يف النــاس».
وقــد تعــددت التعريفــات ملفهــوم الشــائعات
ولعــي هنــا أقــوم بعــرض البعــض منهــا ،فيمكــن
تعريفهــا عــى أهنــا « روايــة تتناقــل عــن طريــق
االتصــال الشــخيص ،دون وجــود مصــدر يؤكــد
صحتهــا ،إذ إهنــا اختــاق لقضيــة أو خــر ليــس
لــه أســاس يف الواقــع ،وقــد يعــر عــن هــذا اخلــر
بالكلمــة أو الرســم الكاريكاتــري أو النكتــة ،وتظهــر
الشــائعات وتنتــر يف األوقــات التــي تــزداد فيهــا
رغبــات اجلامهــر واهتامماهتــم « (الســيد1997 ،م،
ص.)130 :
كــا أن « اإلشــاعة هــي معلومــات أو أخبــار
شــفهية أو كتابيــة غــر مؤكــدة املصــدر ،وتظهــر
اإلشــاعة لتفســر موقــف يكتنفــه الغمــوض نتيجــة
لغيــاب األخبــار الدقيقــة واملوضوعيــة والشــاملة،
ويــدور موضــوع اإلشــاعة حــول شــخص أو فكــرة أو
يشء مــا ،ويعتمــد مــدى انتشــار اإلشــاعة عــى أمهيــة
موضوعهــا يف حيــاة النــاس ووجــود وضــع غامــض
حيتــاج إىل تفســر» (الفــار2010 ،م ،ص.)24 :
ويعــرف بعــض العلــاء والباحثــن يف علــم
االجتــاع الشــائعة بأهنــا « :خــر أو جمموعــة مــن
األخبــار الزائفــة التــي تنتــر يف املجتمــع بشــكل
رسيــع ويتــم تداوهلــا بــن العامــة ظنــ ًا منهــم يف
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صحتهــا ،ودائ ً
ــا مــا تكــون هــذه األخبــار شــيقة
ومثــرة ،وتفتقــر الشــائعة عــادة إىل املصــدر املوثــوق
الــذي حيمــل أدلــة عــى صحتهــا وهتــدف هــذه
األخبــار إىل التأثــر عــى الــروح املعنويــة والبلبلــة
وزرع بــذور الشــك ،وقــد تكــون هــذه الشــائعة ذات
طابــع عســكري أو ســيايس أو اقتصــادي أو اجتامعــي.
ــرف ريــر ) (Reberالشــائعة يف قاموســه
وقــد َع َّ
لعلــم النفــس بأهنــا «تقريــر غامــض أو غــر دقيــق أو
قصــة أو وصــف يتــم تناقلــه بــن أفــراد املجتمــع عــن
طريــق الكلمــة املنطوقــة غالبــ ًا ومتيــل الشــائعات إىل
االنتشــار يف أوقــات األزمــات يف املجتمــع وتــدور
دائ ً
ــا حــول أشــخاص أو أحــداث ممــا يمثــل أمهيــة
ألفــراد املجتمــع يف ظــل توفــر معلومــات غامضــة
عــن هــؤالء األشــخاص أو األحــداث » (الكلبــاين،
2017م ،ص.)12 :
التعريف اإلجرائي ملفهوم الشائعات:
1 .1هي خرب غري موثوق ومل يتأكد من صحته.
2 .2ال يستند ملصدر مسؤول.
3 .3يتــم تناقلــه بــن النــاس عــن طريــق مواقــع
التواصــل االجتامعــي (تويــر).
4 .4يــدور حــول شــخص أو فكــرة أو موضــوع
مــا.
5 .5هلــا عــدة أنــواع قــد تكــون سياســية أو دينيــة
أو علميــة ...إلــخ.
 .2مفهوم مواقع التواصل االجتامعي:
يعــرف (عبداللطيــف2012 ،م ،ص)139 :
مواقــع التواصــل االجتامعــي بأهنــا « عبــارة عــن

جتمعــات ألشــخاص يف شــكل جمموعــات تواصــل
عــر مواقــع إلكرتونيــة ذات طابــع اجتامعــي عــى
شــبكة اإلنرتنــت ،حتــاول أن تقــدم واقعــ ًا افرتاضيــ ًا
جيــذب األشــخاص مــن خمتلــف األعــار واألجنــاس،
ومــن كافــة أنحــاء العــامل ،وهــذه املجموعــات تربطهــا
اهتاممــات ونشــاطات مشــركة برغــم اختــاف
أعامرهــم ووعيهــم وتفكريهــم وثقافتهــم وأماكــن
تواجدهــم ».
ويمكننــا تعريــف مواقــع التوصــل االجتامعــي
بأهنــا « تلــك الربامــج القائمــة عــى شــبكة اإلنرتنــت
والتــي تســمح بإنشــاء وتبــادل حمتــوى .وتقــدم املــزج
بــن التكنولوجيــا والتفاعــل االجتامعــي ،حيــث تتيــح
هــذه التجمعــات التــي كوهنــا مســتخدموها بربامــج
عــده ،منهــا برنامــج تويــر الــذي يســهم يف تشــكيل
عالقــات وحــوارات وتبــادل أراء وأفــكار فيــا بينهم.
تويرت:
هــو « موقــع اجتامعــي يقــدم خدمــة تدويــن
مصغــر ،والتــي تســمح ملســتخدميه بإرســال تغريدات
عــن حالتهــم بحــد أقــى ( )140حرفــ ًا للرســالة
الواحــدة ،وذلــك مبــارش ًة عــن طريــق موقــع تويــر»
(اجلبــور2014 ،م ،ص.)267 :

التعريف اإلجرائي لتويرت:
هــو أحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي وأكثرهــا
شــهرةً ،يســمح ملســتخدم املوقــع بفتــح حســاب
املعــرف إمــا باســمه
خــاص بــه ويمنحــه حريــة وضــع
ّ
احلقيقــي أو باســم مســتعار ،ويمكــن للمســتخدم
التغريــد أي الكتابــة فيــا يريــد بعــدد أحــرف كحــد
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أقــى  140حر ًفــا ،ويمكــن للمســتخدم متابعــة
حســابات اآلخريــن مــن أشــخاص أو حتــى جهــات
ومؤسســات عــى مســتوى العــامل.
النظرية املفرسة للدراسة:
نظرية انتشــار املســتحدثات لروجــرز (Diffusion
):of innovation
حيــث تقــوم النظريــة األوىل بتفســر املتغــر
املســتقل والتــي قــام فيهــا (ايفــرت روجــرز) بدراســة
الكيفيــة واملــدى النتشــار املســتحدثات اجلديــدة يف
املجتمــع ،ومــا مــدى إحــداث هــذه املســتحدثات
خللــق وعــي جمتمعــي الســتخدامها وبالتــايل تشــكل
الوعــي املجتمعــي نحــو ظاهــرة مــا.
وقــد قــام إيفــرت روجــرز )(Everett Rogers
بدراســات عديــدة يف هــذا املجــال ووجــد أن هنــاك
عالقــة بــن انتشــار املســتحدثات وحــدوث تغــر
اجتامعــي كــا وجــد بــأن املرحلــة التــي يتــم فيهــا
حــدوث بدائــل بنائيــة ووظيفيــة داخــل النســق
االجتامعــي والســبب يف ذلــك يرجــع لوجــود
ابتــكار اتصــايل جديــد تــم ذيوعــه وانتشــاره وانتهــت
هــذه املرحلــة إىل حــدوث درجــة مــن التبنــي أو
حمدثــة بذلــك عــدة تبعــات أدت إىل حــدوث التغــر
االجتامعــي (بيــل1998 ،م  ،ص.)86 :
ولنظريــة االنتشــار عنــد روجــرز أربعــة عوامــل
فرس هبــا نظريتــه وهــي :الــيء املســتحدث أو املبتكر،
قنــوات االتصــال ،الوقــت ،النســق االجتامعــي.
والــيء املبتكــر :يمكــن أن يكــون فكــرة أو
ممارســة جديــدة أو اســتحداث يشء حتــى يدخــل
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مرحلــة التبنــي وال تقتــر مرحلــة التبنــي فقــط عــى
درجــة معرفــة الفــرد بالــيء املبتكــر وإنــا تتطلــب
وجــود اجتاهــات مــع أو ضــد هــذا االخــراع.
ويف ضــوء ذلــك ختضــع عمليــة انتشــار
املســتحدثات إىل وجــود درجــات مــن املعرفــة
والوعــي ،واالقتنــاع واختــاذ القــرار لتبنــي االســتخدام
هلــذا الــيء اجلديــد (بيــل1998 ،م ،ص.)87 :
وتتميــز هــذه املبتكــرات بعــدة خصائــص حددهــا
«روجــرز» وأوهلــا ميــزة هــي:
• النســبية واملقصــود هنــا مــدى الفائــدة املتحققة
للفــرد الــذي يتبنــى هــذا املســتحدث.
• ثــم درجــة املالءمــة وتتســم بمــدى توافــق
الفكــرة مــع القيــم الســائدة داخــل النســق
لــدى مســتخدمي هــذا االبتــكار .وكلــا
زادت هــذه مــن التوافــق زادت درجــة تبنــي
االســتخدام ويف ضــوء اخلاصيــة األوىل وهــي
امليــزة النســبية يمكــن اختبــار هــذه اخلاصيــة
يف نســق مــا باســتيضاح تبعــات هــذه
اخلاصيــة مــن حيــث النواحــي االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،درجــات قبــول والرضــا الناجتــة
عــن تبنــي اســتخدام ابتــكار جديــد لــدى
األفــراد ،واألهــم مــن ذلــك شــعور الفــرد
بأمهيــة هــذا الــيء اجلديــد.
ويتأسس عىل ذلك الفرض البحثي التايل:
كلــا زاد شــعور الفــرد بأمهيــة اســتخدام االبتــكار
اجلديــد ،زادت معــدالت تبنــي اســتخدام هــذا
االبتــكار.
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وترتبــط نظريــة روجــرز لالنتشــار ارتباطــا وثيقــا
بمــدى تأثــر املســتحدثات عــى عمليــة خلــق الوعــي
لألفــراد حيــث افرتضــت هــذه النظريــة :أنــه كلــا زاد
الوعــي للفــرد باســتخدام املســتحدثات اجلديــدة كلــا
زاد اجتاهــه نحــو اســتخدام هــذه املســتحدثات ،وهــي
بالتــايل تفــرض زيــادة وعيــه وقناعتــه ودرجــات
معرفتــه نحــو قضايــاه االجتامعيــة املختلفــة.
وقــد اعتمــدت النظريــة عــى أربــع عوامــل وهــي
الوقــت والــيء املســتحدث أو املبتكــر وقنــوات
االتصــال ،والنســق االجتامعــي ،ومــا مــدى تأثــر
هــذه العوامــل ببعضهــا البعــض.
كــا أن اختيــار برنامــج تويــر كنمــوذج هلــذه
الدراســة يرتبــط بحداثــة الربنامــج وكونــه األبــرز
واألكثــر انتشــارا وشــيوع ًا ،باإلضافــة إىل كونــه يتميــز
بالعامــل الثالــث مــن عوامــل النظريــة وهــي قنــوات
االتصــال ،والتــي مــن املفــرض أن ختلــق وتشــكل
الوعــي بمــرور الوقــت لــدى عينــة الدراســة يف
االجتــاه نحــو الشــائعات.
الدراسات السابقة:
الشــائعات ظاهــرة اجتامعيــة ال خيلــو منهــا أي

جمتمــع إنســاين ،كــا أهنــا ترتبــط بجوانــب عــدة
عــى مســتوى اإلطــار الثقــايف ألي جمتمــع وأيضــ ًا
عــى مســتوى الســات الشــخصية لألفــراد ،وهنــاك
العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت الشــائعات،
منهــا دراســة (اجلهنــي1991 ،م) بعنــوان « الشــائعات
وعالقتهــا ببعــض ســات الشــخصية لــدى عينــة مــن

طــاب الطائــف» وهدفــت الدراســة إىل الكشــف عن
العالقــة بــن تصديــق وترديــد الشــائعات وبعــض
متغــرات الشــخصية كالــذكاء والقلــق واملســتوى
التعليمــي لــدى عينــة مــن طــاب الطائــف ،ولقــد
توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن
أمههــا :وجــود عالقــة ارتباطيــه ســلبية ذات داللــة
إحصائيــة بــن الــذكاء وتصديــق وترديــد الشــائعات
فكلــا زاد الــذكاء قــل تصديــق وترديــد الشــائعات
باإلضافــة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة دالــة
إحصائيــ ًا بــن القلــق وتصديــق وترديــد الشــائعات
فكلــا زاد القلــق زاد تصديــق وترديــد الشــائعات،
أيضــ ًا وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا بني الطــاب ذوي
املســتوى التعليمــي املرتفــع والطــاب ذوي املســتوى
التعليمــي املنخفــض يف تصديقهــم وترديدهــم
للشــائعات لصالــح الطــاب ذوي املســتوى التعليمــي
املرتفــع فكلــا زاد املســتوى التعليمــي زاد تصديقهــم
وترديدهــم للشــائعات ،كــا أتــت دراســة (الســامه،
2000م) بعنــوان «تصديــق وترديــد الشــائعات
وعالقتهــا بمفهــوم الــذات واألنــاط املزاجيــة لــدى
عينــة مــن طــاب الصــف الثالــث ثانــوي (رشعــي
وطبيعــي) يف مدينــة الريــاض» وقــد هدفــت الدراســة
إىل التعــرف عــى بعــض جوانــب الشــخصية ملصــدق
ومــردد الشــائعة مــن خــال حتديــد العالقــة بــن
تصديــق وترديــد الشــائعات وكل مــن مفهــوم
الــذات واألنــاط املزاجيــة ،ولقــد اســتخدم الباحــث
املنهــج الوصفــي االرتباطــي ،وتوصلــت الدراســة إىل
جمموعــة مــن األهــداف مــن أمههــا :وجــود عالقــة
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موجبــة دالــة إحصائيــ ًا بــن مفهــوم الــذات (النفســية)
والــذات (االجتامعيــة) والــذات (األرسيــة) والــذات
(التعامليــة) وتصديــق وترديــد الشــائعات .كــا
درس (الــدورسي1993 ،م) «العالقــة بــن مســتوى
الصحــة النفســية وتصديــق وترديــد الشــائعات».
وقــد هدفــت الدراســة إىل جمموعــة مــن األهــداف
كان منهــا حتديــد العالقــة بــن مســتوى وبــن درجــة
تصديــق وترديــد الشــائعات ،وقــد توصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا وجــود
عالقــة ســالبة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى
الصحــة النفســية وبــن تصديــق الشــائعات ،فكلــا
قــل مســتوى الصحــة النفســية كلــا زادت درجــة
وتصديــق الشــائعات ،باإلضافــة إىل وجــود عالقــة
ســالبة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى الصحــة
النفســية وبــن ترديــد الشــائعات فكلــا قــل مســتوى
الصحــة النفســية كلــا زاد ترديــد الشــائعات .كــا
درس (املليــان2012 ،م) «االســتجابة للشــائعات
وعالقتهــا بســات شــخصيات مروجيهــا مــن وجهــة
نظــر الفئــات االجتامعيــة بمنطقــة اخلمــس ،دراســة
إمربيقيــة» .وقــد هدفــت الدراســة إىل اختبــار فرضيــة
البحــث التــي مؤداهــا :توجــد عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن االســتجابة للشــائعات املغرضــة
وعالقتهــا بســات شــخصية مروجيهــا مــن وجهــة
نظــر الفئــات االجتامعيــة بمنطقــة اخلمــس ،وقــد
توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن
أمههــا :أن  88.7%مــن املبحوثــن يــرون أن اإلشــاعة
تنتــر يف حالــة قلــة املعلومــات وأن  83.65%مــن
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املبحوثــن يــرون أن الشــائعة تنتــر عنــد حــدث كبــر
وأن  77.97%مــن املبحوثــن يــرون أن الشــائعة هــي
تفســر حلــدث هيــم النــاس كثــر ًا ،كــا أن 84.85%
مــن املبحوثــن يــرون أن مــردد الشــائعة حيــرص
عــى فربكتهــا بطريقــة يقبلهــا املنطــق والعقــل عنــد
ترديــده هلــا .كــا توصلــت الدراســة إىل أن 94.15%
مــن املبحوثــن يــرون أن غيــاب املعلومــات الصحيــة
وســيلة الزدهــار الشــائعات.
كــا أن هنــاك مــن الدراســات التــي تناولــت
الشــائعات مــن حيــث نوعيتهــا وانتشــارها
ومصدرهــا ،وهــل للشــائعات أزمنــة وأوقــات تظهــر
فيهــا .ففــي دراســة (املعيــذر1995 ،م) بعنــوان
«ظاهــرة الشــائعة يف املجتمــع الســعودي ـ مصدرهــا ـ
أنواعهــا ـ رسعــة وأوقــات انتشــارها» والتــي هدفــت
إىل التعــرف عــى مصــدر الشــائعات ورسعة انتشــارها
يف املجتمــع ،والكشــف عــى أكثــر فئــات املجتمــع
تقبــ ً
ا للشــائعة يف املجتمــع الســعودي ،والتعــرف
عــى األزمنــة واألوقــات التــي تكثــر فيهــا الشــائعات
وعالقتهــا بنمــط الشــائعة .وقــد توصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا أن الشــائعات
ذات الطابــع الســيايس واالقتصــادي والعســكري
غالبــ ًا مــا تكــون مصادرهــا مــن خــارج البــاد ،بينــا
يكــون منشــأ الشــائعة الدينيــة واالجتامعيــة مــن داخل
البــاد ،وأن أكثــر الشــائعات رسعــة يف االنتشــار يف
أوســاط املجتمــع الســعودي هــي الشــائعة السياســية
واالقتصاديــة ثــم الدينيــة والعســكرية ،أمــا الشــائعة
االجتامعيــة فغالبــ ًا مــا يكــون انتشــارها بطــيء.
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وقــد توصلــت الدراســة إىل أن الشــائعات السياســية
واالقتصاديــة تكــون أكثــر انتشــار ًا بــن ســكان املــدن،
ويــزداد انتشــار الشــائعة االجتامعيــة عنــد ســكان
القــرى واألريــاف والطلبــة يف املــدارس ،بينــا يــزداد
انتشــار الشــائعة العســكرية عنــد األفــراد العســكريني.
أمــا الشــائعة الدينيــة فقــد تبــن انتشــارها عنــد مجيــع
فئــات املجتمــع الســعودي.
كــا أن البيئــة األكاديميــة مل ختــل مــن واقــع
الدراســات التــي تناولــت الشــائعة يف مثــل هــذه
البيئــات ،ففــي دراســة (حممــد و عمــر1419 ،هـــ)
بعنــوان « دراســة لبعــض املتغــرات املعرفيــة
والشــخصية املرتبطــة برتويــج الشــائعة والغــش
األكاديمــي » والتــي هدفــت إىل حتديــد طبيعــة
ظاهــريت ترويــج الشــائعة والغــش األكاديمــي
مــن حيــث عالقتهــا ببعــض املتغــرات املعرفيــة
والشــخصية ،وهدفــت أيضــ ًا إىل تبيــان اجتاهــات
كل مــن مــروج الشــائعة والغشــاش حــول أســباب
ذلــك ودوافــع ذلــك الســلوك ،واســتطالع أرائهــم
حــول كيفيــة منعــه أو احلــد منــه ،وقــد توصلــت
الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان مــن أمههــا:
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات

التحصيــل الــدرايس املنخفــض واملتوســط واملرتفــع
يف ترويــج الشــائعة لصالــح املجموعــة ذات املعــدل
املرتفــع ،بمعنــى أهنــم األكثــر تأثــر ًا بموضوعــات
وعمليــات الشــائعة ،كــا اتضــح أن ترتيــب
موضوعــات الشــائعة املهمــة األكثــر رواجــ ًا مــن
وجهــة نظــر العينــة هــي املوضوعــات االقتصاديــة

(الغــاء والنفــط) ،وموضوعــات االمتحانــات،
وتعــن اخلرجيــن ،يــي ذلــك موضوعــات اجتامعيــة
وسياســية.
كــا أن الشــائعات كظاهــرة اجتامعيــة هلــا
عالقــة وطيــدة بالعامــل التقنــي املتمثــل يف وســائل
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتامعــي .فقــد درس
(اهلميــص و شــلدان2009 ،م) « األبعــاد النفســية
واالجتامعيــة يف ترويــج اإلشــاعات عــر وســائل
اإلعــام وســبل عالجهــا من منظــور إســامي».وقد
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن األبعــاد النفســية
واالجتامعيــة يف ترويــج اإلشــاعات عــر وســائل
اإلعــام وســبل عالجهــا مــن املنظــور اإلســامي.
وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج ،كان
مــن أمههــا :خطــر اإلشــاعة و شــدة تأثريهــا عــى
عواطــف اجلامهــر وقدرهتــا الكبــرة عــى االنتشــار
الرسيــع ،وخطــر اإلشــاعة عــى املجتمــع يكــون أكثر
خطــورة عندمــا يتنــاول هــذا املجتمــع باألقاويــل
واإلشــاعات ،ممــا يمــس عقيدتــه وقيمــه ومثلــه
وأسســه وبنيانــه .كــا درس الســديري ( 2014م)
مــدى توظيــف شــبكات التواصــل االجتامعــي
يف التوعيــة األمنيــة ضــد خطــر الشــائعات .وقــد

توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج كان
مــن أمههــا :أن املعوقــات التــي حتــد مــن توظيــف
شــبكات التواصــل االجتامعــي يف التوعيــة األمنيــة
ضــد خطــر الشــائعات بدرجــة مرتفعــة جــد ًا هــي
هلفــة مســتخدم شــبكات التواصــل االجتامعــي
يف معرفــة أي خــر مثــر ،وســهولة تأثــر بعــض
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مســتخدمي الشــبكات بــا ينــر مــن شــائعات
وضعــف األنظمــة ،واللوائــح العقابيــة املطبقــة
ضــد مروجــي الشــائعات .كــا درس الكرنــاف
(2014م) تصــور ًا إســراتيجي ًا ملكافحــة الشــائعات
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي باململكــة العربيــة
الســعودية .وقــد هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى
طبيعــة الشــائعات اإللكرتونيــة وكيفيــة مكافحتهــا
ومعرفــة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
هلــا ووضــع تصــور إســراتيجي ملكافحتهــا عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي هلــدف محايــة املجتمــع
الســعودي ،وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن
النتائــج مــن أمههــا :أن الشــائعة تســاعد عــى نــر
اخلصومــة والبغضــاء بــن أفــراد املجتمــع ،وأن مــن
اآلثــار االجتامعيــة للشــائعات إيصــال املجتمــع
إىل ذروة االهتــزاز ،وأن موقــع تويــر ذو صلــة
أساســية برتويــج الشــائعات .كــا أن الشــائعات
عــى هــذا املوقــع «تويــر» أكثــر رسعــة منهــا عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي األخــرى .كــا درس
عابديــن (2014م) الشــائعات بــن التحليــل
واملواجهــة  ،وقــد ركــزت الدراســة عــى املفهــوم
العــام للشــائعات وأغراضهــا وأركاهنــا وأنواعهــا
وكيفيــة حتليلهــا ومواجهتهــا ،وتوصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا :أن الشــائعات
تســعى إىل حتقيــق أغــراض عديــدة منهــا بلبلــة الرأي
العــام وتدمــر الــروح املعنويــة وإثــارة الفرقــة
والعــداء وتكديــر األمــن العــام ،كذلــك أوضحــت
الدراســة أن للشــائعة أركانــ ًا أساســية هــي مــروج
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الشــائعة ومتلقــي الشــائعة ومضمــون الشــائعة.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
أوالً :منهج الدراسة:
تــم اســتخدام أســلوب حتليــل املضمــون
ملجمــوع التغريــدات املكتملــة العنــارص التــي تــم
حتديدهــا مــن قبــل الباحــث وهــي ( 62تغريــدة)
خاصــة بحســاب هيئــة مكافحــة اإلشــاعات ،وذلك
ملناســبة هــذا املنهــج لطبيعــة وأهــداف الدراســة.
ثاني ًا :نوع الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إىل نمــط البحــوث
الوصفيــة التحليليــة التــي تصــف الواقــع وحتــاول
حتليلــه مــن خــال البيانــات التي يتــم التوصــل إليها
عــن الظاهــرة موضــوع البحــث وهــي الشــائعات
املنتــرة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.
ثالث ًا :جمتمع الدراسة:
يتمثــل جمتمــع البحــث يف مجيــع التغريــدات
التــي نرشهــا حســاب هيئــة مكافحــة اإلشــاعات
املوجــودة عــى موقــع تويــر يف الفــرة مــن تاريــخ
2016/1/7م ،إىل تاريــخ 2016/12/28م،
مــا عــدا جمموعــة مــن التغريــدات تــم اســتبعادها
ألســباب تتعلــق بنقــص املعلومــات اخلاصــة هبــا،
حيــث بلــغ جممــوع التغريــدات ( )62تغريــدة.
رابع ًا :وحدة املعاينة ومصدرها:
تعــد (التغريــدة) هــي وحــدة املعاينــة التــي
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يتــم اعتامدهــا يف التحليــل الكمــي لبيانــات البحــث
والتــي مصدرهــا وســائل التواصــل االجتامعــي
(تويــر).
خامس ًا :أداة مجع البيانات:
اعتمــد الباحــث عــى اســتامرة حتليــل املحتــوى
(املضمــون) جلمــع البيانــات املرتبطــة بموضــوع
البحــث ،تكونــت األداة مــن ســتة حمــاور رئيســة
هــي (مضمــون اإلشــاعة ،نــوع اإلشــاعة ،أســلوب
اإلشــاعة ،الغــرض املتوقــع مــن اإلشــاعة،
املســتهدفون مــن الشــائعة ،تاريــخ النــر).
سادس ًا :األسلوب اإلحصائي املستخدم:
تــم حتويــل مضمــون الشــائعات مــن األســلوب
الكيفــي إىل األســلوب الكمــي مــن خــال حمــاور
التحليــل التــي حــددت يف اســتامرة حتليــل املضمــون
ومــن ثــم تفريــغ البيانــات وإدخاهلــا عــى برنامــج
.SPSSوقــد تــم اســتخدام اإلحصــاءات البســيطة
وهــي التكــرارات والنســب املئويــة والرتتيــب

ملضمــون وحــدة املعاينــة (التغريــدة).

عرض نتائج الدراسة:
أوالً :عرض مضمون الشائعات:
تــم عــرض مضمــون الشــائعات مــن خــال
رسدهــا يف مالحــق الدراســة (ملحــق رقــم  )2وقــد
أتضــح للباحــث مــن خــال حتليــل مضمــون هــذه
الشــائعات أنــه عــاد ًة مــا تُســتغل يف مضمــون الشــائعة
أخبــار تتضمــن جــزء ًا مــن احلقيقــة ويتــم اختزاهلــا
حمرفــة ومفربكة
وتوظيفهــا ملقاصــد معينــة أو أحاديــث ّ
أو تقاريــر وترصحيــات ال أســاس هلــا مــن الصحــة.
باإلضافــة إىل أن هــذا املضمــون قــد يســتخدم فيــه
عنــر املبالغــة حينــا يتــم توجيهــه وتوظيفــه حســب
نوعيتــه وطبيعــة الظــروف التــي تســتغل فيهــا ،حيــث
يتوقــف نجــاح الشــائعات عــى القــدرة بــن الربــط
بــن مضمــون الشــائعة واالجتاهــات القيميــة عنــد
املجتمــع  .واملهــارة تكمــن هنــا يف إخفــاء أهــداف
الشــائعات وراء أقنعــة غــر مثــرة للريبــة.

جدول رقم ()1

يوضح أنواع الشائعات
م
1
2
3
4
5
6
7

أنواع الشائعات
سياسية
اقتصادية
اجتماعية
دينية
علمية
أمنية
تجارية

التكرار
12
8
14
15
8
11
2
146

%
19.35
12.9
22.58
24.19
12.9
17.74
3.23

الترتيب
3
5
2
1
5م
4
6
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شكل رقم ( )1يوضح نوع الشائعات

ثاني ًا :النتائج الكمية املرتبطة بأنواع الشائعات:
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــواع الشــائعات؛
حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل الشــائعات
الدينيــة بنســبة مئويــة ،24.19 %تلتهــا الشــائعات
االجتامعيــة بنســبة  ،22.58%ثــم السياســية بنســبة
 ،19.35%ثــم األمنيــة بنســبة  ،17.74%ثــم

الشــائعات االقتصاديــة والعلميــة بنســبة ،12.9%
يف حــن جــاءت يف املرتبــة األخــرة الشــائعات
التجاريــة بنســبة  .3.23%وتؤكــد هــذه النتائــج
عــى أن الغــرض األســايس للشــائعات يكــون
سياســي ًا أو دينيــ ًا بغــرض إحــداث زعزعــة يف
املجتمــع.

جدول رقم ()2
يوضح أسلوب الشائعات
م
1
2
3
4
5
6
7
8

التكرار
8
19
3
9
14
5
2
2

أسلوب الشائعات
السخرية
االستفزاز
إخباري
استغالل العاطفة الدينية
التخويف
توعوي
االستعطاف
التشويق العلمي
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%
12.9
30.70
4.84
14.50
22.6
8.81
3.23
3.23

الترتيب
4
1
6
3
2
5
7
7م
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شكل رقم ( )2يوضح أسلوب الشائعات

ثالث ًا :النتائج املرتبطة بأسلوب الشائعات:

استغــــــالل العاطــفة الدينيــــــة بنسبـــــــة

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أســلوب

 ،14.5%ثــم السخـــــــــــرية بنســبة ،12.9%

االســتفزاز بنســبة  ،30.70%تــاه أســلوب

األســلوب اإلخبــاري بنســبة  ،4.84%وأخــر ًا

الشــائعات حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل أســلوب

التخويــف بنســبة  ،22.6%ثــم أســلوب

يليــه األسلــــــوب التوعــوي بنســبة  ،8.81%ثــم
أســلوب االســتعطاف بنســبة .3.23%

جدول رقم ()3
يوضح الغرض من الشائعات
م

نوع الشائعات

التكرار

%

الترتيب

1

زعزعة األمن

6

9.68

3

2

تأجيج العاطفة الدينية

15

24.19

2

3

نشر معلومة مغلوطة

23

37.9

1

4

التطرف الديني

2

3.23

4

5

تأجيج المجتمع ضد الدولة

15

24.19

2م

6

نشر الخرافة والتضليل العلمي

1

1.61

5
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شكل رقم ( )3يوضح الغرض من الشائعة

رابع ًا :النتائج املرتبطة بالغرض من الشائعات:

يتبــن مــن اجلــدول والرســم الســابق الغــرض

مــن الشــائعات حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل
ترويــج الشــائعات بغــرض نــر معلومــات
مغلوطــه بنســبة  ،39.37%تالهــا كال مــن تأجيــج

العاطفــة الدينيــة ،وتأجيــج املجتمــع ضــد الدولــة
بنســبة  ،24.19%ثــم زعزعــة األمــن بنســبة
 ،9.68%ثــم التطــرف الدينــي بنســبة ،3.23%
وأخــر ًا نــر اخلرافــة والتضليــل العلمــي بنســبة
.1.61%

جدول رقم ()4
يوضح المستهدفين من الشائعات
م

المستهدفين من الشائعات

التكرار

%

الترتيب

1

الدولة

3

4.84

4

2

الشباب

1

1.61

5

3

المجتمع

47

75.8

1

4

المسلمين

13

20.97

3

5

العرب

14

22.85

2
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شكل رقم ( )4يوضح المستهدفين من الشائعات

خامســ ًا :النتائــج املرتبطــة باملســتهدفني مــن
الشــائعات:

يتبــن مــن اجلــدول الســابق والرســم الســابق

املســتهدفون مــن الشــائعات حيث جــاء يف املرتبــة األوىل

املجتمــع بنســبة  ،75.8%ثــم العــرب بنســبة ،22.85%

تالهــا املســلمون بنســبة  ،20.97%ثــم الدولــة بنســبة
 ،4.84%وأخــر ًا الشــباب بنســبة  .1.61%وتتفــق هــذه

النتائــج مــع املضمــون الــذي احتوتــه هــذه الشــائعات.

جدول ()5

يوضح توزيع الشائعات في الفترة الزمنية المختارة للتحليل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التكرار
3
2
2
3
3
2
6
4
4
5
14
13
62

الشهر
يناير2016
فبراير2016
مارس2016
ابريل 2016
مايو2016
يونيه 2016
يوليو2016
أغسطس2016
سبتمبر2016
أكتوبر2016
نوفمبر2016
ديسمبر2016
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%
4.84
3.23
3.23
4.84
4.84
3.23
9.68
6.45
6.45
8.06
22.58
20.96
100

الترتيب
6
7
7م
6م
6م
7م
3
5
5م
4
1
2
-
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يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق توزيــع

الشــائعات يف الفــرة الزمنيــة املختــارة للتحليــل حيث

جــاء يف املرتبــة األوىل شــهر نوفمــر بنســبة مئويــة

 ،22.58%تــاه شــهر ديســمرب بنســبة  ،20.96%يف
حــن جــاء يف املرتبــة األخــرة شــهر فربايــر ومــارس
ويونيــه وكل منهــم بنســبة .3.23%

مناقشة وتفسري نتائج الدراسة:
 -1مضمون الشائعة:
يعــد مضمــون الشــائعة اجلوهــر الــذي يأخــذ
أشــكاالً وأنواعــ ًا متعــددة ،كــا أن هــذه األشــكال
واألنــواع تعطــي يف مضموهنــا املوضوعــات التــي
تتناوهلــا ،والتــي ترتبــط غالبــ ًا بطبيعــة الظــروف
واملواقــف التــي تظهــر فيهــا ،فهــذه املوضوعــات
تكــون موجهــة إىل أفــراد ورمــوز جمتمعيــة أو مجاعــات
أو حــركات أو تنظيــات أو جمتمعــات تربطهــم عوامل
معينــة ،كعامــل العــرق أو عامــل الديــن أو مشــكلة أو
حتــى قضيــة متثــل رابطــ ًا بينهــم أو تشــغلهم ،وهــذا
بطبيعــة احلــال يعطــي مضمــون الشــائعة أمهيــة بالغــة
واضحــا ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
وتأثــرا
ً
ً
عابديــن ( 2014م) ،وهــي أن للشــائعة أركانــ ًا
أساســية هــي مــروج الشــائعة ومتلقــي الشــائعة
ومضمــون الشــائعة.
وعــاد ًة مــا تســتغل يف مضمــون الشــائعة أخبــار
تتضمــن جــزء ًا مــن احلقيقــة ويتــم اختزاهلــا وتوظيفهــا
حمرفــة ومفربكــة أو تقاريــر
ملقاصــد معينــة أو أحاديــث ّ
وترصحيــات ال أســاس هلــا مــن الصحــة ،باإلضافة إىل
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أن هــذا املضمــون قــد يســتخدم فيــه عنــر املبالغــة
حينــا يتــم توجيهــه وتوظيفــه حســب نوعيتــه وطبيعــة
الظــروف التــي تســتغل فيهــا ،وتتفــق نتيجــة هــذه
الدراســة مــع دراســة املليــان ( 2012م) وهــي أن
مــن 84.85%مــن املبحوثــن يــرون أن مــردد الشــائعة
حيــرص عــى فربكتهــا بطريقــة يقبلهــا املنطــق والعقــل
عنــد ترديــده هلــا.
 -2الغرض من الشائعة:
كل شــائعة ال بــد هلــا مــن غــرض مقصــود
ســواء كان هــذه الغــرض مبــارش ًا أو غــر مبــارش،
ولقــد تعــددت واختلــف أغــراض الشــائعات،
فهــذه الدراســة قــد أثبتــت ذلــك ،فقــد بلغــت نــر
املعلومــات املغلوطــة يف هــذه الدراســة  .37.9%هــذه
املعلومــات املغلوطــة التــي تنوعــت مــا بــن اجتامعيــة
ودينيــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة وعلميــة وجتارية
وغريهــا .وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة
ك ً
ال مــن الــدورسي (1993م) التــي أثبتــت أنــه كلــا
قــل مســتوى الصحــة النفســية كلــا زادت درجــة
تصديــق الشــائعات ،ودراســة املليــان (2012م) التي
أثبتــت أن  94.15%مــن املبحوثــن يــرون أن غيــاب

املعلومــات الصحيــة وســيلة الزدهــار الشــائعة.
كــا بلغــت نســبة تأجيــج املجتمــع ضــد الدولــة
 24.19%والتــي قــد تتعــد آثارهــا مــا بــن اتســاع
الفجــوة بــن أفــراد املجتمــع أو بــن املجتمــع
وحكومتــه أو إثــارة البلبلــة والنزاعــات ،وتتفــق
نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة ً
كل مــن الكرنــاف
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(2014م) وهــي أن الشــائعة تســاعد عــى نــر
اخلصومــة والبغضــاء بــن أفــراد املجتمــع ،وأن مــن
اآلثــار االجتامعيــة للشــائعات إيصــال املجتمــع إىل
ذروة االهتــزاز ،وكذلــك تأجيــج العاطفــة الدينيــة،
فقــد بلغــت  ،24.19%وهــذا مــا يعكــس طبيعــة
الظــروف واملواقــف التــي اســتغلها مصــدّ رو
الشــائعات ،خاصــ ًة وأن عــام 2016م املعنــي
بالدراســة قــد شــهد ســخون ًة يف الظــروف والتحوالت
واألحــداث اخلارجيــة والداخليــة والتــي واجههــا
املجتمــع ،باإلضافــة إىل طبيعــة القضايــا .وقــد بلغــت
نســبة زعزعــة األمــن  . 9.68%وتتفــق هــذه النتيجــة
مــع دراســة عابديــن (2014م) ،وهــي أن الشــائعات
تســعى إىل حتقيــق أغــراض عديــدة منهــا بلبلــة الــرأي
العــام وتدمــر الــروح املعنويــة وإثــارة الفرقــة والعداء
وتكديــر األمــن العــام.
 -3أنواع الشائعات:
ال توجــد شــائعة إال وتأخــذ نوعــ ًا معينــ ًا وموجه ًا،
وذلــك حلتميــة مضمــون الشــائعة والبيئــة التــي
تســاعد عــى بــث نــوع معــن ،مســتغل ًة بذلــك طبيعــة
الظــروف واألحــداث ،وهــذه يتفــق مــع دراســة

املليــان (2012م) وهــي أن  77.97%مــن املبحوثــن
يــرون أن الشــائعة هــي تفســر حلــدث هيــم النــاس
كثــر ًا ،وهــذا مــا جيعــل الشــائعة غالبــ ًا تــأيت مغلفــ ًة
إمــا بالتشــاؤم أو إشــعال فتيــل الفتنــة أو التحريــض.
ولقــد أثبتــت هــذه الدراســة ذلــك التنــوع ،فقــد
بلغــت الشــائعة الدينيــة  24.19%والتــي تعــود إىل

طبيعــة الظــروف التــي تعيشــها املجتمعات اإلســامية
بدايــ ًة مــن قضيــة فلســطني ومــرور ًا بــا عانتــه
الشــعوب اإلســامية يف بورمــا وتونس وليبيا وســوريا
ومــر ،هــذه الظــروف التــي خلقــت املواجهــات
والتحديــات اخلارجيــة والداخليــة التــي اســتغلها
املتآمــرون واملرتبصــون يف النيــل مــن أفــراد املجتمــع
وحماولــة حتريضهــم وتأجيــج العاطفــة الدينيــة لدهيــم
ٍ
جمتمعــات
ليكونــوا حطــب احلــروب والتصفيــات يف
أخــرى .يليهــا الشــائعة ذات الطابــع االجتامعــي،
حيــث بلغــت  ،22.58%يليهــا الشــائعات ذات
الطابــع الســيايس والتــي بلغــت  ،19.35%والتــي
هــي بطبيعــة احلــال ال تنفصــل عــن تنــوع الشــائعات
الســابقة الذكــر؛ حيــث احلــرب اإلعالميــة املوجهــة
ضــد املجتمــع وحكومتــه والتــي حتــاول النيــل منهــا
مــن خــال بــث مثــل هــذا النــوع مــن الشــائعات.
يليهــا الشــائعات ذات الطابــع األمنــي والتــي بلغــت
 ،17.74%وهــي ترتبــط ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بالشــائعات
التــي يكــون الغــرض منهــا تأجيــج املجتمــع ضــد
الدولــة وزعزعــة األمــن .وأخــر ًا تــأيت الشــائعة
العلميــة مــن أمهيــة النتائــج فقــد بلغــت ،12.9%
وقــد يعــود يف معظمهــا مــا يتعلــق بنــر املعلومــات

املغلوطــة والتــي تعكــس مســتوى الوعــي الثقــايف،
واخلــوف املتعلــق باجلانــب الطبــي والصحــي ،هــذه
النتائــج التــي أثبتتهــا توصلــت إليهــا هــذه الدراســة
مــن خــال هــذا التنــوع يف طبيعــة الشــائعات تتفــق
مــع دراســة كل مــن املعيــذر(1995م) وهــي أن
الشــائعات ذات الطابــع الســيايس واالقتصــادي
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والعســكري غالبــ ًا مــا تكــون مصادرهــا مــن
خــارج البــاد ،بينــا يكــون منشــأ الشــائعة الدينيــة
واالجتامعيــة مــن داخــل البــاد ،وأن أكثــر الشــائعات
رسعــة يف االنتشــار يف أوســاط املجتمــع الســعودي
هــي الشــائعة السياســية واالقتصاديــة ثــم الدينيــة
والعســكرية ،أمــا الشــائعة االجتامعيــة فغالبــ ًا مــا
يكــون انتشــارها بطــيء ،وكذلــك دراســة حممــد
وعمــر (1415هـــ) وهــي أن ترتيــب موضوعــات
الشــائعة املهمــة األكثــر رواجــ ًا مــن وجهــة نظــر العينة
هــي املوضوعــات االقتصاديــة ( الغــاء والنفــط )،
وموضوعــات االمتحانــات وتعــن اخلرجيــن ،يــي
ذلــك موضوعــات اجتامعيــة وسياســية ،وتتفــق هــذه
النتيجــة مــع صحــة تفســر النظريــة املفــرة للدراســة
( نظريــة انتشــار املســتحدثات) مــن حيــث العالقــة
القويــة بــن العامــل التقنــي (مواقــع التواصــل
االجتامعــي) وبــن الشــائعات وذلــك مــن خــال
كيفيــة اختيــار مصــدّ ري الشــائعات ومروجيهــا
للموضوعــات التــي تثــر اهتاممــات النــاس وتقلقهــم
وتشــغل تفكريهــم وتالمــس احتياجاهتــم ،وذلــك
ســعي ًا منهــم لتحقيــق أهدافهــم والوصــول إىل
أغراضهــم .
 -4أسلوب الشائعة:
املحــرك األســاس هلــا،
يعــد أســلوب الشــائعة
ّ
والــذي يعتمــد عليــه مصــدّ رو الشــائعات ومروجوهــا
بشــكل مبــارش لتحقيــق هــدف التأثــر ،مــن خــال
اختيــار األســلوب املناســب الــذي يثــر شــه ّية

156-137

وفضــول املتلقــي ،ومــن ثــم رسعــة انتشــارها والتــي
تتميــز بــه طبيعــة الشــائعة اإللكرتونيــة .ومــا يدعــم
ذلــك ويؤكــده اتفــاق نتائــج هــذه الدراســة مــن حيث
األســلوب املثــر مــع نتائــج دراســة (الســديري،
2014م) وهــي أن املعوقــات التــي حتــد مــن توظيــف
شــبكات التواصــل االجتامعــي يف التوعيــة األمنيــة
ضــد خطــر الشــائعات بدرجــة مرتفعــة هــي هلفــة
مســتخدم شــبكات التواصــل االجتامعــي إىل معرفــة
أي خــر مثــر ،وســهولة تأثــر بعــض مســتخدمي
الشــبكات بــا ينــر مــن شــائعات .ولقــد أثبتــت
تعمــد
هــذه الدراســة حقيقــة هــذه األســاليب التــي ّ
مصــدّ رو ومروجــو الشــائعات اســتخدامها ،فقــد
بلــغ أســلوب االســتفزاز الــذي تضمنتــه الشــائعات
 30.7%وهــذا األســلوب لــه تأثــر مــن حيــث
اســتفزاز العواطــف واســتغالل احلاجــات املجتمعيــة
واالقتصاديــة وغريهــا ،يليــه أســلوب التخويــف
والــذي بلــغ  ، 22.6%وهــذا األســلوب ينجــح
يف بعــض الظــروف والتــي ترتفــع فيهــا اســتجابة
األفــراد واملجتمعــات مــع هــذا األســلوب ونوعيــة
الشــائعة ،خاصــ ًة عندمــا يتعلــق بمــدى الوعــي
الثقــايف املجتمعــي .يليــه أســلوب االســتغالل،

والــذي بلغــت نســبته  . 14.50%وهــذا األســلوب
يعتــر مــن أكثــر األســاليب فاعليــة لــدى مصــدّ ري
ومروجــي الشــائعات ،حيــث يســتخدم يف اســتغالل
العاطفــة الدينيــة وتأجيجهــا .والظــروف التــي متنــح
هــؤالء اســتخدام مثــل هــذه الظــروف ،يليــه أســلوب
الســخرية والــذي بلــغ  12.9%وهــو أســلوب ف ّعــال
153

حممد بن عائض التوم:الشائعات يف وسائل التواصل االجتماعي (توتري منوذجًا)

ومد ّمــر للمجتمعــات مــن حيــث التشــكيك باملنظومة
الرتبويــة وبمجموعــة القيــم لــدى املجتمــع .بــل قــد
يتجــاوز تأثــر مثــل هــذا األســلوب إىل ً
ختــي بعــض
والتنصــل مــن واجباهتــم الدينيــة
األفــراد عــن املبــادئ
ّ
والوطنيــة.
 -5املستهدفون من الشائعات:
بــا أن للشــائعات جمموعــة مــن األركان تتمثــل
يف مصــدر الشــائعة ومضموهنــا ومتلقيهــا وهدفهــا،
فهــي حتــا هلــا مســتهدفون تتمثــل يف التأثــر عــى فئــة
أو رشحيــة أو جمتمــع أو غــره ،فقــد توصلــت الدراســة
إىل أن املجتمــع أكثــر املســتهدفني ،حيــث بلغت نســبته
 . 75.8%وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اهلميــص
وشــلدان (2009م) ،وهــي أن خطــر الشــائعة وشــدة
تأثريهــا عــى عواطــف اجلامهــر وقدرهتــا الكبــرة
عــى االنتشــار الرسيــع وأن خطــر الشــائعة عــى
املجتمــع يكــون أكثــر خطــورة عندمــا يتنــاول هــذا
املجتمــع باألقاويــل والشــائعات مــا يمــس عقيدتــه
وقيمــه ومثلــه وأسســه وبنيانــه .كــا تتفــق مــع دراســة
الكرنــاف (2014م) ،وهــي أن مــن اآلثــار االجتامعية
للشــائعات إيصــال املجتمــع إىل ذروة االهتــزاز .كــا
يــأيت العامــل العرقــي يف املرتبــة الثانيــة ويتمثــل يف
العــرب ،حيــث بلغــت  .20.97%يليــه مــن حيــث
املســتهدفني :الدولــة ،بنســبة  .4.84%ولعــل هــذه
النتائــج والتــي تربــط بــن املجتمــع والعامــل العرقــي
والدولــة تعكــس لنــا طبيعــة الظــروف التــي يمــر
هبــا املجتمــع ،وتأثــره بــا حيــدث للشــعوب العربيــة،

ومــن حماولــة املرتبصــن الســتغالل أفــراد املجتمــع
وتأجيجهــم ضــد الدولــة ،أو جعلهــم حطــب
احلــروب واخلالفــات والتصفيــات مــن خــال تطــور
مفعــول الشــائعات وقــدرة تأثريهــا.
التوصيات:
يف ضــوء نتائــج هــذه الدراســة يمكــن عــرض
التوصيــات التاليــة:
1 .1تشــديد الرقابــة عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي (تويــر) واختــاذ كافــة االجــراءات
الرادعــة للحســابات التــي تــروج هــذه
الشــائعات.
2 .2رسعــة التعامــل مــع الشــائعات ،فمــن احللول
الفاعلــة ملعاجلــة التأثــر مــن الشــائعات أو
احلــد مــن انتشــارها ،هــو تصــدي املؤسســات
واجلهــات التــي توجــه إليهــا الشــائعات،
فاخلــروج والترصيــح بنفيهــا وبطالهنــا
يســاهم يف إماتــة الشــائعات أو عــى األقــل
احلــد مــن انتشــارها وتأثريهــا.
3 .3تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى أفــراد
املجتمــع وتوعيتهــم مــن خــال الربامــج
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التوعويــة.
4 .4رضورة إلــزام اجلهــات املختصــة عنــد
حــدوث قضيــة مــا باخلــروج والترصيــح
مــن املصــدر مــن املســؤول وتوعيــة املجتمــع
بحقيقــة احلــدث أو القضيــة ،حتــى ال يتــم
تصديــق كل خــر مغــرض أو شــائع حــول
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هــذا احلــدث.
5 .5تنميــة الوعــي الثقــايف املجتمعــي مــن خــال
إقامــة الــدورات والربامــج التدريبيــة املرتبطــة
باإلعــام اجلديــد واملجتمعــات االفرتاضيــة
بجميــع مرافــق الدولــة الســيام التعليميــة
واألمنيــة منهــا؛ كاجلامعــات واملعاهــد
واملــدراس ،والتوعيــة بأمهيــة التحقــق مــن
اخلــر قبــل نــره أو تصديقــه ،وعــدم
االنســياق وراء الكثــر مــن األخبــار املغرضــة
واهلدامــة للمجتمــع.
بحوث مقرتحة:
يف ضــوء نتائــج هــذه الدراســة يمكــن اقــراح
عــدة بحــوث تتمثــل يف اآليت:
1 .1الشــائعات وأثرهــا عــى األمــن الوطنــي
للمجتمــع الســعودي.
2 .2الشــائعات وأثارهــا الســلبية عــى بنيــة
ومتاســك املجتمــع.
3 .3األبعــاد االجتامعيــة والنفســية لرتويــج
اإلشــاعات.
املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر واملراجع العربية:

ابن منظور1997( .م) .لسان العرب .بريوت :دار صادر.
عمن:
اجلبــور ،ســناء حممــد 2014( .م) .اإلعــام االجتامعــيّ .
دار أســامه للنــر والتوزيع.
اجلهنــي ،نــارص جهــز1991( .م) .الشــائعات وعالقتهــا
ببعــض ســات الشــخصية لــدى عينــة مــن طــاب
مدينــة الطائــف .مكــة املكرمــة :جامعــة أم القــرى.
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 دراسة في جغرافية الحيوان:السعوديَّة في شمال الخليج العربي
ُّ طيور الجزر
)*( هنادي بنت خليفة العرقوبي
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

)هـ1439/08/02  وقبل للنشر يف، هـ1439/04/09 (قدم للنشر يف
 كام تدعم بشـكل أسـاس التنـوع البيولوجي،السـعود َّية يف شمال اخلليـج العريب؛ التي متثل بؤر نشـاط ألنـواع خمتلفة مـن الكائنات احلية
ُّ  يتنـاول البحـث الطيـور يف اجلزر:ملخـص
، وتلـك املهددة أو املعرضـة لالنقراض، خاصـة األنواع التي جتـد يف اجلزر املوطن املالئم للتعشـيش والتكاثر،للطيـور يف اخلليـج العـريب؛ كوهنـا تضـم أنواع ًا خمتلفة منها طول السـنة
.macqueenii Chlamydotis  واحلبارى اآلسـيوية،Thalasseus bengalensis  واخلرشـنة املتوجة الصغرية،Phalacrocorax nigrogularis  الغاق السـقطري:مثل
. وأهم املؤثرات البرشية السـلبية فيها، وتصنيف الطيـور، وتوزيعها اجلغـرايف،وقـد اعتمـد البحـث لتحقيق أهدافه على املنهج الوصفي التحليلي لوصف البيئة الطبيعية للجـزر
، وهـي توجـد يف أوقات، نوع ًا مـن الطيـور تقريب ًا212  جزيـرة يعيش ويمـر هبـا100 السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب والبالـغ عددهـا نحـو
ُّ وقـد توصـل البحـث إىل أن اجلـزر
 وبحسـب القائمة احلمـراء لألنواع املهددة. نوع ًا203  وهي تقدر بنحو، Passage Migrant  إال أن الغالبيـة العظمى من هذه الطيور تعد طيـوراً عابـرة،ومواسـم خمتلفـة يف السـنة
. يف حني تعـد بقية الطيور حتـت التهديد، من جمموع الطيور املسـجلة فيهـا٪ 3.4 ) فـإن اجلـزر حتتـوي على طيـور مهـددة باالنقراض بنسـبة تبلـغIUCN( باالنقـراض
 الصيـد اجلائر خاصة: من أهم هـذه التهديدات، ونقـص األعداد،السـعود َّية يف شمال اخلليج العريب جمموعة مـن التهديدات التي تعرضهـا خلطر االنقراض
ُّ تواجـه الطيـور يف اجلـزر
. والتنزه والرتفيه، واألنشطة االقتصادية والعسـكرية،يف موسـم اهلجرة السـنوية

*****

َ
. جغرافية احليوان،  جزر اخلليج العريب، السعود َّية
، الطيور:كلامت مفتاحية
َ اململكة
ُّ ربية
َّ الع

Birds in Saudi Arabian Islands in the Northern Arabian Gulf:
A Study on Animal Geography
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Abstract: This study deals with birds in Saudi Arabian islands in the northern Arabian Gulf to illustrate the importance of these islands to
biodiversity and to the survival and reproduction of globally important species of birds. The islands were the focal points of different species
of animals and fundamentally support the biodiversity of the Arabian Gulf for different species of birds throughout the year especially those
that find in the islands a suitable habitat for nesting and breeding. These birds include endangered species such as the Socotra Cormorant
Phalacrocorax nigrogularis, the Lesser-Crested Tern Thalasseus bengalensis, and the Houbara chlamydotis macqueenii. The research was
based on an analytical descriptive approach to describe the natural environment of the islands, their geographical distribution, the classification
of birds and the presentation of the most important negative human influences.
The results showed that around 100 Saudi islands in the northern Arabian Gulf contained roughly 212 species that live and transit at different
times and seasons of the year. However, the majority of these birds were passage migrant birds and they were estimated to be around 203
species. According to the Red List of Endangered Species (IUCN), the islands contain 3.4% of birds that are threatened with extinction and
the remaining species are under threat. Birds in the islands face a range of threats of extinction and reduction of numbers, most notably:
overhunting -especially in the annual migration season, economic and military activities, and tourist activities.
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مقدمة:

متناقصـة األعـداد ،أو ذات نطاقات بيئيـة حمدودة مثل:

َ
السـعود َّية نحـو  150جزيرة
تضـم
اململكـة َ
ربية ُّ
الع َّ

طيـور الغـاق  ،Phalacrocorax sppواخلرشـنة

اخلليجيـة ،وهـي يف الغالـب جـزر صغيرة املسـاحة،

 .)2012كما تعـد جـزر اخلليج العريب مـن أهم مناطق

يف اخلليـج العـريب متثل نسـبة  ٪ 11.5مـن إمجايل اجلزر

( Sterna sppإدارة محاية البيئة «أرامكو السـعودية»،

إمـا قريبـة مـن السـاحل ،أو جـزر مرجانية بعيـدة عنه.
وعلى الرغـم مـن صغـر مسـاحة هذه اجلـزر نسـبي ًا إال

 bengalensisيف العــــــــامل ()Newton, 1995؛

كوهنـا على مسـار اهلجـرة األوربيـة  -اآلسـيوية -

 nigrogularisالـذي يعشـش يف جزيـرة كريـن فقط يف

أهنـا اكتسـبت أمهيـة عامليـة مـن ناحيـة احليـاة الفطرية؛
األفريقيـة للطيـور البحريـة ،وجمموعات الطيـور املائية

( ،)Aspinall, 1995هلـذا أصبحـت هـذه اجلـزر
إحـدى أهم مراكـز التنـوع األحيائي يف اخلليـج العريب

لبعدهـا عن االنشـطة البرشيـة ،والتطـورات العمرانية
وخلوها مـن احليوانات املفرتسـة الكبرية مثـل :القطط
السـعود َّية
والثعالـب وغريهـا ،لذلـك تم حتديـد اجلزر ُّ

يف شمال اخلليـج العـريب بمنطقـة طيـور مهمـة مـن

تعشـيش اخلرشـنة املتوجـة الصغيرة Thalasseus
( )Evane, 1994والغـاق السـقطري Phalacrocorax

شمال اخلليـج العـريب ).)Newton, 1995

ويمثـل وجـود احليوانـات الفطريـة ،خاصـة
الطيـور يف هـذه اجلـزر ،وزيارهتـا السـنوية هلـا مـؤرش ًا

على أن الظـروف البيئيـة الطبيعيـة فيهـا مناسـبة هلـا،

ويعكـس ذلـك األمهيـة البيولوجيـــة هلذه اجلـــــزر
) . (Behrouzi-Rada, 2013ونظـر ًا حلساسـية الطيور

بيئيـ ًا فـإن أي تغير بيئـي حيـدث يف بيئتهـا الطبيعيـة

قبـل منظمـة الطيـور الدوليـة )(Newton , 1995

قـد يعرضهـا للخطـر واإلبـادة السـيام خلال موسـم

للطيـور القادمـة مـن رشق أوربا وسـيبرييا فتلجـأ إليها
طلبـ ًا للراحـة والغـذاء ،كما يزورهـا مجاعـات نـادرة

السـعود َّية يف شمال
تعـرض الطيـور للتهديـد يف اجلزر ُّ

 ،Bird Life Internationalحيـث متثـل ملاذ ًا آمنـ ًا

ومهـددة باالنقـراض خلال فصـل الربيـع وأوائـل

الصيـف لغرض التعشـيش (إدارة محايـة البيئة «أرامكو

السـعودية»2012 ،م).

السـعود َّية يف شمال اخلليـج
وقـد ُس ّ
ـجل يف اجلـزر ُّ
َ
اململكـة
العـريب نحـو  ٪49مـن جممـوع الطيـور يف

السـعود َّية ومـن ضمنهـا  10أنواع على األقل
َ
ربيـة ُّ
الع َّ
مهمـة عامليـ ًا ،وهي إمـا طيـور معرضة لالنقـراض ،أو

التكاثـر والتعشـيش ،ومن أهـم األنشـطة البرشية التي

اخلليـج العـريب أنشـطة الصيـد اجلائـر ،ومجـع البيض،

واألنشـطة النفطية ،والعسـكرية عىل وجـه اخلصوص.

وعلى الرغـم مـن أمهيـة جـزر اخلليـج العـريب بصفتها
موقعـ ًا إستراتيجي ًا حيوي ًا بما حتتويه من كائنـات فطرية

مهمـة؛ فلا توجـد أي دراسـة جغرافيـة عـن أنـواع
احليوانـات عامـة أو الطيـور خاصة ،ووضعهـا الراهن

مـن حيث خطـر التهديـد ،وحاجتها للحامية السـيام يف

مواسـم التعشـيش والتكاثـر ،لذلـك كانـت احلاجة إىل
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ُّ
عينـة ،ومشـعاب،
والقرمـة ،و ُق ّنـة ،وا ُملسـ ّلمية،
والض ّ

إجراء هـذه الدراسـة.
منطقة الدراسة:

تقـع منطقـة الدراسـة يف اجلـزء الشمايل الغـريب من
اخلليـج العـريب بين دائـريت عـرض 2ْ6 5َ7 - 2ْ7 1َ3
شما ً
ال ،وخطـي طـول  4ْ8 3َ6 - 5ْ0 1َ0رشقـ ًا ،وهـي

تضـم نحـو  100جزيـرة خمتلفـة املسـاحات (هيئـة
املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية2007 ،م) ،معظمهـا
يرتكـز يف الواجهـة املقابلـة ملدينـة ُ
دوحتـى
اجلبيـل يف
ّ

الـدِّ ِف وا ُمل ّ
سـلمية.

السـعود َّية الشمالية ذات املسـاحة
ويبلغ عدد اجلزر ُّ
الكبيرة نسـبي ًا التـي هلا أسماء معروفة نحـو  17جزيرة
(جـدول  ،1شـكل  .)1ويمكن تقسـيم هـذه اجلزر إىل

جـزر قريبـة من السـاحل ،وهـي :أبـو علي ،والباطنة،

واهليليمـة ،والثُّميري ،واحلويالت ،وجـزر بعيدة عنه،
وهـي :العربيـةَ ،
ـران ،وكريـن ،وحرقـوص ،وجنا،
وك َ
وجريـد .ومجيـع هـذه اجلـزر غير مأهولـة بالسـكان

باسـتثناء جزيـرة أبـو علي التـي توجـد فيهـا بعـض
املنشـآت الصناعيـة.

السـعود َّية يف
ومتثـل جزيـرة أبـو علي أكبر اجلـزر ُّ

اخلليـج بمسـاحة تقـدر بنحـو 59كـم ،2ومـن ثـم

جزيـرة الباطنـة بمسـاحة تبلـغ  34كـم ،2أمـا جزيـرة

العربيـة فهـي أبعد جزيـرة ُّسـعود َّية من اجلهـة الرشقية
حيـث تبعـد عـن السـاحل نحـو  93كـم ،تواجههـا
اجلزيـرة الفارسـية اإليرانيـة ،ومتثـل جزيـرة مشـعاب
السـعود َّية شما ً
ال وذلك بالقـرب من املياه
أقصى اجلزر ُّ

اإلقليميـة لدولـة ُ
الكويـت.

جدول ()1
السعوديَّة في شمال الخليج العربي ومساحاتها وبعدها عن الساحل
مواقع أهم الجزر ُّ
الموقع
دائرة عرض

اسم الجزيرة

خط طول

مساحة الجزيرة
(كم)2

البعد عن
الساحل
(كم)
8.3

ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

أبو علي

40

20

27

30

31

49

59.30

الباطنة
ُقنّة (جُ نّة)

30

14

27

30

29

49

33.7

1.3

15

22

27

20

18

49

5.40

1.5

الهيلمية

00

13

27

30

21

49

3.90

0.2

ُّ
الضعيّنة
المُسلّمية

55

14

27

30

20

49

3.70

0.6

25

24

27

15

13

49

3.10

0.5

القرمة

30

08

27

24

29

49

2.60

0.9
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جدول ( :)1يتبع
الموقع
دائرة عرض

اسم الجزيرة

خط طول

مساحة الجزيرة
(كم)2

البعد عن
الساحل
(كم)
0.7

ثانية

دقيقة

درجة

ثانية

دقيقة

درجة

00

10

28

00

38

48

1.00

10

43

27

30

49

49

1.00

57.4

ُّ
الثميري

05

16

27

20

20

49

0.30

1.1

جنا

06

22

27

50

53

49

0.20

37

الجريد

54

11

27

24

57

49

0.20

37

العربية

35

46

27

25

10

50

0.10

92.6

الحويالت

6

7

27

6

35

49

0.10

0.4

كرين (قرين)

45

38

27

12

49

49

0.10

54.6

حرقوص

50

55

27

55

40

49

0.03

62

مشعاب (المقطع)
َك َران (قران)

املصـدر :هيئـة املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية2007( ،م) ،جـزر اململكـة العربيـة السـعودية يف البحـر األمحر واخلليـج العريب،
الطبعـة األوىل ،الرياض.

السعوديَّة في شمال الخليج العربي
شكل ( )1أهم الجزر ُّ
املصدر :من عمل الباحثة اعتامد ًا عىل Google Earth, Image Landsat, 2016
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مشكلة الدراسة وأمهيتها:

185-157

الرشق األوسـط مثل :صقر الغـزال ،Falco cherrug

يعـد اخلليـج العـريب منطقـة إستراتيجية وحيويـة

والقطقـاط األغبر  ،Eudromias morinellusوسـتة
أنـوع تناقـص أعدادهـا عامليـ ًا وهلـا جتمعـات مهمـة يف

يف اجلنـوب ،حيـث تسـتفيد الطيـور املهاجـرة من جزر

 ،nigrogularisواحلبـارى اآلسـيوية macqueenii

بالنسـبة لطيـور العـامل القديـم ،فهـو يقـع على خـط

هجـرة الطيور بني أوراسـيا يف الشمال ،وآسـيا وأفريقيا
اخلليـج العـريب أثنـاء رحلتهـا كمحطـات لالستراحة

والتغذيـة لسـاعات أو عـدة أيـام ،أو كمواقـع للتكاثـر

والتعشـيش .ألن اجلـزر توفـر مقومـات طبيعيـة مثالية

ملسـتعمرات الطيـور البحريـة ،وهلـا دور كبير يف حفظ

التنـوع البيولوجـي والتـوازن الطبيعـي يف اخلليـج؛ لذا
أصبحـت مـن املواطـن البيئيـة املهمــــة عامليـ ًا (إدارة

محايـــة البيئــــة «أرامكــــــو السعوديــة»،

2012م؛

املنطقـة ،مثـل :الغـاق السـقطري Phalacrocorax

 ،Chlamydotisممـا جعـل اخلليـج العـريب مـن املناطق
اخلمـس األكثـر أمهيـة يف العـامل للطيـور اخلواضـة يف

فصـل الشـتاء ،لـذا فمـن الضروري محايـة الطيـور

يف اجلـزر للحفـاظ على التـوازن الطبيعـي والتنـوع
البيولوجـي .كما أن وفـرة الطيـور ووجودهـا سـنوي ًا
يعـد مـؤرش ًا للصحـة البيئية ،وجـودة املوئـل الطبيعي.
ونظـر ًا لصعوبـة قيـاس سلامة البيئـة ،واسـتقرارها

(Bundy et al, 1989; Symens & Alsuhaibanny,1994

بشـكل مبـارش بسـبب تعقـد وتداخـل عواملهـا التـي

والكائنـات احليـة التـي تعيـش فيهـا ،ومـن ضمنهـا

األسـهل قيـاس أعـداد الطيـور وحالـة التكاثـر لتقييم

ونظـرا لألمهيـة العامليـة جلـزر اخلليـج العـريب،

عـادة مـا تكون غير معروفـة أو رسيعـة الـزوال ،فمن

الطيور؛ كانت احلاجة ماسـة إلدارة اجلزر بشـكل حيافظ

ذلك (Evane et al, 1993; Behrouzi-Rada, 2013

على مواردها الطبيعيـة ،ويضمن هلـا التنمية املسـتدامة
ً
عامليـا يف املحافظـة على التنـوع البيولوجـي
للمسـامهة
( ،)Symens & Alsuhaibanny,1996خاصـة وأن

طيـور اخلليـج العريب تتعـرض ملهـددات عديـدة مثل:
الصيـد اجلائـر مـن جهـة ،وتضييـق اخلنـاق عليهـا من

قبـل األنشـطة العمرانيـة والصناعيـة من جهـة أخرى،
ممـا أدى إىل تراجـع أعدادهـا وانقـراض أنـواع منهـا.
السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب مـن
وتعـد اجلـزر ُّ

املواقـع املهمـة لتكاثـر وتربيـة طيـور اخلرشـنة Sterna

 ،sppوألربعـة أنـواع مهـددة عامليـ ًا باالنقـراض يف

إدارة محايـة البيئـة «أرامكـو السـعودية»2012 ،م).

ومـن املؤمـل أن تسـهم هـذه الدراسـة يف إثـراء
َ
ربية السـعود َّية
بحـوث جغرافية احليـوان يف
اململكة َ
الع َّ

السـعود َّية واخلليـج العـريب خاصـة،
عامـة ،واجلـزر ُّ
وأن تفتـح املجـال ملزيـد مـن الدراسـات التفصيليـة؛

وذلـك إليضـاح مـدى األمهيـة البيئيـة هلـا ،وللحـث

عىل اسـتغالهلا بما يتوافق مـع رشوط التنمية املسـتدامة
كوهنـا واجهـة اقتصادية وسـياحية مهمة بما يتوافق مع
َ
السـعود َّية عـام 2030م اخلاصة
رؤيـة
اململكـة َ
ربية ُّ
الع َّ
بالتنميـة السـياحية يف اجلـزر.
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الدراسات السابقة:

تعـد الدراسـات التـي تناولـت موضوعـات ختص

شمال اخلليـج العـريب ،ومـدى أمهيـة اجلـزر يف عبـور،
وتعشـيش ،وتكاثـر أنـواع مهمـة مـن الطيـور عامليـ ًا.

العـريب نـادرة ،فلا يوجد حسـب علـم الباحثة سـوى

املنظومـة البيئيـة ،والتنـوع البيولوجـي العاملـي وذلـك

اجلغرافيـا اإلحيائيـة يف اجلـزر السـعودية يف اخلليـج

دراسـة واحـدة يف اجلغرافيـا البيئية عن اجلزر الشـاطئية
السـعود َّية يف اخلليـج العريب(حسين1435 ،هــ)،
ُّ
ـاروت كوهنـا اجلزيرة
والتـي ركزت فقط على جزيرة َت ُ

كما هتـدف إىل توضيـح أمهيـة جـزر اخلليـج العـريب يف
مـن خلال اإلجابـة عـن األسـئلة اآلتيـة:

السـعود َّية يف
1.1مـا أنـواع الطيـور التـي تعيـش يف اجلـزر ُّ
شمال اخلليـج العـريب؟

السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب يف
2.2مـا أمهيـة اجلـزر ُّ

الوحيـدة املأهولـة بالسـكان ،ومل تتنـاول غريهـا يف

التنـوع البيولوجـي العاملـي ،وتكاثـر أنـواع الطيـور

الدراسـة ،وهذه اجلزيرة خـارج نطاق اجلزر املدروسـة

املهـددة باالنقـراض؟

يف هـذا البحـث.

السـعود َّية يف شمال
3.3مـا الوضع الراهن للطيور يف اجلزر ُّ

فـكل مـا ورد عـن اجلـزر السـعودية األخـرى

اخلليـج العريب حسـب القائمة احلمراء لألنـواع املهددة

باخلليـج كان عبـارة عـن معلومـات جغرافيـة عامـة يف
َ
ربية
بعـض الكتب التـي تناولـت جغرافيـة
اململكـة َ
الع َّ

باالنقراض  ICUN؟

منهجية الدراسة ومجع معلوماهتا:

السـعود َّية ،وإصـدارات هيئـة املسـاحة اجليولوجيـة
ُّ
السـعود َّية .أمـا الكائنـات احليـة يف حـوض اخلليـج
ُّ

لتحقيـق أهداف الدراسـة ولإلجابة عن تسـاؤالهتا

السـعود َّية (إدارة محايـة البيئـة يف رشكـة الزيـت العربية
ُّ

السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب،
الطبيعيـة للجـزر ُّ

العـريب فقـد وردت يف أطلس صادر عـن رشكة أرامكو
السـعودية «أرامكـو السـعودية»2012 ،م) ،وتقريـر
السـعود َّية للحيـاة الفطريـة & (Symens
مـن اهليئـة ُّ

تـم اتبـاع املنهج الوصفـي التحلييل لعـرض اخلصائص
وتصنيـف الطيـور فيهـا ،وأهـم املؤثـرات البرشيـة
السـلبية يف الطيـور وبيئتهـا الطبيعيـة ،كما اسـتخدم

) ،Alsuhaibanny, 1996التي سـجلت احليوانات يف

األسـلوبان الكارتوجـرايف لرسـم خرائـط البحـث،

أنواعهـا ،وهـو مـا تـم االسـتعانة بـه يف هـذه الدراسـة

لبيانـات الطيـور التـي تـم اسـتخالصها من دراسـات

حـوض اخلليج العـريب ،وكان من بينهـا الطيور بجميع

بشـكل خاص.

واإلحصائـي أثنـاء إجـراء املعاجلـات اإلحصائيـة

 Porter؛) Evane, (1994؛)Bundy & Harrison, (1989
 Symens & Alsuhaibanny,؛)& Aspinall, (2010

أهداف الدراسة وأسئلتها:

 The؛) Bird Life International, (2017؛)(1996

هتـدف هـذه الدراسـة إىل التعـرف على أنـواع

السـعود َّية يف
الطيـور املهاجـرة ،واملسـتوطنة يف اجلـزر ُّ
162

IUCN red list of threatened species, (2016).

وللتأكـد مـن صحـة البيانـات املسـتخلصة تـم
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مراجعتهـا مـن قبـل :أ .عبـداهلل بن حسـن السـحيباين،
خبير الطيـور يف إدارة محايـة البيئـة ،رشكـة أرامكـو
السـعودية.
وقـد كانـت هنـاك زيـارات اسـتطالعية لبعـض
ـران وكريـن
اجلـزر يف اخلليـج العـريب مثـل جـزرَ :ك َ
وجنـا والفناتير للوقـوف بالقـرب مـن اخلصائـص
والسمات الطبيعـة هلـا وقـد تـم االسـتعانة بمرجـع
) (Shutterstock, 2018يف مجـع صـور طيـور منطقـة
الدراسـة.
املناقشة والنتائج:
ً
السـعود َّية يف
أوال :اخلصائـص الطبيعيـة للجـزر ُّ
شمال اخلليـج العـريب:
 - 1اخلصائـص اجليولوجيـة واجليومورفولوجيـة:
السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب من
تنقسـم اجلـزر ُّ
حيـث النشـأة إىل جـزر ظهـرت نتيجـة تـآكل الصخور
املرجانيـة وترسـبها بفعـل عوامـل التعريـة املختلفـة،
مثل جـزر :كرينَ ،
ـران ،وجنا ،واجلريـد ،والعربية،
وك َ
وا ُمل ّ
سـلمية ،و ُق ّنـة ،وحرقوص .يف حين ظهرت أخرى
بسـبب قرهبـا مـن السـاحل ،وهبـوط سـطح األرض،
وانفصاهلـا عـن الشـاطئ ،مثـل جـزر :مشـعاب،

واهليلميـة ،والقرمـة (هيئـة املسـاحة اجليولوجيـة
العسـكرية2007 ،م) حيـث ال يفصلهـا عن السـاحل
سـوى ميـاه ضحلـة حمصـورة بينهما تسـمى بدوحتـي
الـديف وا ُمل ّ
سـلمية.
وإمجـا ً
السـعود َّية يف اخلليـج العـريب
ال تتميـز اجلـزر ُّ
بصغـر مسـاحتها ،واسـتواء سـطحها مقارنـة مـع جزر
البحـر األمحـر ،وهـي ختلو مـن امليـاه العذبـة ،وتغطيها

185-157

الرمال ،والسـبخات ،وقـد يتكون عىل بعضهـا الكثبان
الرمليـة مثـل جـزر :مشـعاب ،و ُق ّنـة ،وا ُملسـ ّلمية ،وأبو
علي .كما يوجـد يف بعضهـا تلال صخريـة ،أو رمليـة
مثـل التلال املوجـودة يف جـزر أبـو علي ،وا ُملسـ ّلمية،
و ُق ّنـة التـي يبلـغ متوسـط ارتفاعهـا  6أمتـار ،أعالهـا
يصـل إىل  13متر ًا يف جزيـريت ا ُمل ّ
سـلمية ،و ُق ّنـة (هيئـة
املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية2007 ،م) .كام يوجد
يف كل اجلـزر شـواطئ رمليـة واسـعة تقطعهـا يف بعض
األحيـان الصخـور ،ومـن اجلديـر بالذكـر أن شـواطئ
اجلزر ،وأشـكاهلا تتغري باسـتمرار بسـبب حركة الرمال
الناجتـة عـن حركة التيـارات املائيـة القويـة (إدارة محاية
البيئـة «أرامكـو السـعودية»2012 ،م).
 - 2اخلصائـص املناخيـة :نظـر ًا لعـدم وجـود حمطة
للرصـد املناخـي يف اجلـزر السـعودية يف شمال اخلليـج
العـريب ،تـم االعتماد على حمطـة اجلبيـل التابعـة للهيئة
امللكيـة للجبيـل ملناقشـة أهـم العنـارص املناخية.
يسـود املنـاخ املـداري اجلـاف املتطـرف يف اجلـزر
السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب وذلـك بسـبب
ُّ
موقعهـا الفلكـي ،حيـث تبلغ درجـة احلـرارة يف فصل
34م بسـبب تأثـر املنطقـة بالضغط
الصيـف يف املعـدل ْ
املنخفـض على وسـط آسـيا ،والكتلـة اهلوائيـة القارية
املداريـة فتنجـذب إليهـا الريـاح الشمالية والشمالية
الغربيـة اجلافـة التـي تسـاهم أيضـ ًا يف ارتفـاع درجـة
احلـرارة ،وارتفـاع نسـبة الرطوبـة خاصـة مـع قـرب
اجلـزر مـن ميـاه البحـر ،ولوصول اهلـواء البحـري من
املحيـط اهلندي ،فتصل الرطوبة النسـبية يف املتوسـط إىل
 ،٪50ممـا يزيـد اإلحسـاس باحلـرارة املرتفعـة.
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أمـا يف فصـل الشـتاء فتنخفـض درجـة احلـرارة
إمجـا ً
17م ،مع ارتفاع نسـبة
ال حيـث تبلـغ يف املتوسـط ْ
الرطوبـة عـن فصـل الصيـف ،حيـث تصـل إىل .٪90
ويتأثـر حـوض اخلليـج العريب يف هـذا الفصـل بمنطقة
الضغـط املرتفـع اآلسـيوي يف الشمال ،والضغـط
املنخفـض االسـتوائي يف اجلنوب؛ مما يـؤدي إىل هبوب
الرياح الشمالية ،والشمالية الغربية ،وهي رياح شـديدة
البرودة جافـة لقدومهـا مـن اليابس اآلسـيوي ،ولكن
هـذا الوضـع يتغير إذا وصلـت للمنطقـة تأثيرات
املنخفضـات اجلويـة القادمـة مـن البحـر املتوسـط،
ف ُتحـدث انقالبـ ًا يف الطقـس السـائد ،باإلضافـة إىل
احتامليـة تأثـر املنطقـة أيضـ ًا باملنخفضـات السـودانية
التـي تكـون سـبب ًا يف سـقوط األمطـار يف فصل الشـتاء
بمعـدالت قليلـة تبلـغ نحـو  49ملـم.
وتعتـدل درجة احلـرارة يف فصلي الربيـع واخلريف
28م عىل التـوايل ،حيث تصبح
26م و ْ
فتبلـغ يف املعدل ْ
الضغـوط اجلوية يف حالـة انتقالية بني الصيف والشـتاء
أو العكـس ،لذلـك تسـود يف فصـل الربيـع الريـاح
اجلنوبيـة الرشقيـة ،وتزيـد فـرص هطـول األمطـار يف
هـذا الفصـل عنـد التقـاء التيـارات البـاردة بالدافئـة؛
ممـا ُيدث عواصـف رعدية تـؤدي إىل هطـول األمطار
التـي تصـل يف املعـدل إىل  16ملـم ،أما فصـل اخلريف
فتغلـب عليـه الريـاح الرشقيـة ،واجلنوبيـة الرشقية مع
فرصـة هلطـول األمطـار التي تبلـغ يف املعـدل  18ملم.
ومـن املالحـظ أن الوضـع املناخـي للفصلين متشـابه
كثير ًا مـن حيـث درجـة احلـرارة والتقلبـات اجلويـة
الناجتـة عـن العواصـف الرعديـة (متـويل وأبـو العلا،

1999م؛ املطـري2001 ،م).
 - 3الغطـاء النبـايت :تنمـو على سـطح اجلـزر
َ
ُ
واجلنَي َبـات  Shrubletامللحيـة،
اجل ْن َبـات Shrub
وذلـك الرتفـاع ملوحـة تربتهـا املتكونـة يف الغالـب
مـن الصخـور الكلسـية ،وبقايـا الكائنـات البحريـة،
وهـي تتجمـع يف منتصـف اجلـزر بعيـد ًا عـن رمـال
الشـاطئ املتحركـة ،ويكـون يف الغالـب هنـاك تشـابه
بين النباتـات السـاحلية ،ونباتـات اجلـزر القريبـة
األر َطـى
مـن السـاحل حيـث يغطيهـا أنـواع مثـلْ :
والر ْمـث Haloxylon
،Callignum comosum
ِّ
 ،salicrnicumواملَ ْـرخ ،Leptadenia pyrotechnica
والع ْر َفـج  ،Rhanterium epapposumوالث َُّمام
َ
ِ ، Panicum turgidum
وال َّنصي Stipagrostis
َ ،plumosa
واحل َلـم  ،Moltkiopsis ciliataوالقصيص
ـوة Monsonia nivea
 ،Helianthemum lippiiوال َق ْر ُن َ
َّ ،
والذ ِف َـراء  ،Haplophyllum tuberculatumوا َهل ْـرم
 .Zygophyllum coccineumويقـل يف اجلـزر البعيـدة
التنـوع النبـايت حيـث يغلـب عليهـاُ :
اخل َّر ْيـط Salsola
ـواد ( Suaeda vermiculataإدارة
والس ّ
ُ ، baryosma
محايـة البيئـة «أرامكـو السـعودية»2012 ،م) .ويف
موسـم األمطـار يغطـي سـطح اجلـزر أنـواع متعـددة من
والر ْبلة
النباتـات احلولية مثـل :ال َينَـم َّ ، Plantago ciliata
 ، Plantago boissieriوال َر َقـم ،Erodium Deserti
ُ
واخل َّبيـز  . Malva parvifloraوتنمـو على طـول شـواطئ

اجلـزر ويف الصخـور القريبـة منهـا الطحالـب ،واألعشـاب
البحريـة كما تنمـو أيضـ ًا يف بعض اجلـزر أشـجار املانغروف
ُ
ـورى)  Avicennia marinaمثـل :قرمـة ،وأبـو علي.
(الش َ
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وال تنمـو النباتـات يف اجلـزر الصغرية مثـل حرقوص
ألن ميـاه البحـر تغمرهـا خلال املـد العـايل عنـد
هبـوب العواصـف حيث تعمل عىل الغسـل املسـتمر
للسـطح (الوليعـي1416 ،هــ).
السـعود َّية يف
وعلى الرغـم مـن امتلاك اجلـزر ُّ
شمال اخلليـج العـريب مقومـات طبيعيـة صعبـة مـن
حيـث ارتفـاع درجـة احلـرارة -خاصـة يف فصـل
الصيـف -ونقـص امليـاه العذبـة ،والغطـاء النبـايت
الطبيعـي؛ إال أهنـا متثـل مركـز ًا للتنـوع اإلحيائـي يف
حـوض اخلليـج وموطنـ ًا هادئـ ًا للحيوانـات الفطرية
كـون معظـم اجلـزر غير مأهولـة ،ولوقوعهـا على
طريـق هجـرة عـدد مـن أنـواع الطيـور؛ ممـا جعلهـا
مناطـق مهمـة خلال رحلتهـا ووفـر للبعـض منهـا

185-157

أماكـن للتعشـيش والتكاثـر.
السعود َّية شامل اخلليج العريب:
ثاني ًا :الطيور يف اجلزر ُّ
السـعود َّية يف شمال اخلليـج العريب
توفـر اجلـزر ُّ

بيئـة مالئمـة لعيـش أنـواع عديـدة مـن الطيـور،

وذلـك ألهنا غير مأهولة بالسـكان –ماعـدا جزيرة
أبـو عيل -ممـا جعلهـا منطقة آمنـة ومالئمـة للتكاثر

والتعشـيش .فهـي متثـل أفضـل نمـوذج لتجمـع

أهـم أنـواع الطيـور يف منطقـة اخلليـج (Symens

 )& Alsuhaibanny,1996لذلـك أصبحـت كما

يوضـح الشـكل ( )2مـن ضمـن املواطـن املهمـة
للطيـور يف اخلليـج العـريب.

شكل ( )2التوزيع الجغرافي ألهم مواطن الطيور في الخليج العربي
املصدر :من عمل الباحثة اعتامد ًا عىل دراسة (Evane (1994
165

هنادي بنت خليفة العرقويب :طيور اجلزر السعودية يف مشال اخلليج العريب

ينقسـم العامل إىل سـتة أقاليم حيوانيـة (الفونا) يتميز

كل منهـا بأنواعـه اخلاصـة وكائناتـه املتوطنـة ،وكما
يالحظ من الشـكل ( )3أن شـبه اجلزيرة العربية ُت ّقسـم
إىل ثالثـة أقاليـم حيوانية :إقليم املنطقة القطبية الشمالية

القديمـة ) ،Palearctic (Holarcticواإلقليـم األثيويب

وبشـكل عـام تنتمـي معظـم الطيـور يف اخلليـج العريب
إىل إقليـم املنطقة القطبية الشمالية القديمة ،Palearctic
وبنسـبة أقل من اإلقليم الرشقـي  Orientalوقليل جد ًا

مـن اإلقليـم األثيـويب )Ethiopian (Jennings, 1981

وفيام ييل توضيح لذلك:

أو األفريقـي  ،Ethiopianواإلقليم الرشقي Oriental؛

لـكل منهـم حيوانات وطيـور منتمية للمـكان ومتكيفة
معـه ،فأصبحت شـبه اجلزيـرة العربية متـزج يف كائناهتا
احليـة بين حيوانـات عـدة أقاليـم ،فعلى سـبيل املثـال

تتأثـر املنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة باإلقليـم األثيـويب

 ،Ethiopianويف املقابـل تتأثر املنطقـة اجلنوبية الرشقية
باإلقليـم الرشقـي  ،Orientalأمـا مـا تبقى مـن اجلزيرة

العربيـة فهـو متأثـر باإلقليـم القطبـي الشمايل القديـم

( Palearcticالنافـع2017 ،؛ .)Jennings, 1981

 - 1تصنيف الطيور

السـعود َّية شمال اخلليـج العريب 212
يوجد يف اجلزر ُّ
نوعـ ًا مـن الطيـور ،تنتمـي إىل  105جنسـ ًا و 47فصيلـة،
لذلـك فإن املكافـئ اجلنيس (املـكايفء أو املعـادل اجلنيس
هـو متوسـط عـدد األنـواع التابعة لـكل جنـس يف منطقة
معينـة (النافـع2007 ،م) يعـد منخفض ًا جـد ًا حيث يبلغ

نوعين تقريبـ ًا لـكل جنـس؛ مما يـدل على تنـوع أجناس
الطيـور يف املنطقـة وذلـك النتامئها لعـدة أقاليـم حيوانية،

شكل ( )3األقاليم الجغرافية الحيوانية العالمية ،المصدر :من عمل الباحثة
اعتماداً على)Encyclopedia Britannica, 2017( :
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ألن اجلـزر مهمـة لعـدد كبري من أنـواع الطيـور املهاجرة.

185-157

).& Alsuhaibanny, 1996
وبعـد الرجـوع إىل أبحـاث ودراسـات عديـدة
(جنينغـز2013( ،م) ،؛)Symens & Alsuhaibanny, (1996

تبلـغ نسـبة طيور اجلـزر نحـو  ٪49من مجلـة األنواع
َ
السـعود َّية البالغ عددها 432
املسـجلة يف
اململكة َ
ربية ُّ
الع َّ

 The؛)Jennings, (1981), Birds of the Arabian Gulf, (2018
 Bird Life؛)IUCN red list of Threatened Species, (2018
))International, (2017

نوعـ ًا (اهليئـة السـعودية للحيـاة الفطريـة2014 ،م) ومـا

يقارب  ٪59من جممـــوع الطيــــور املسـجلة يف املنطقة
الشــرقيـــــــة البالغ عددها  360نوعـــــ ًا (Symens

تـم تصنيـف الطيـور املسـجلة يف اجلـزر السـعودية

شمال اخلليج العـريب كام باجلـدول (، )2وكما ُيلحظ من

جدول ()2
السعوديَّة شمال الخليج العربي
الطيور المسجلة في الجزر ُّ
الفصيلة

الجنس

Podicipedidae

Podiceps

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax

Ardeidae

النوع (االسم العلمي)

النوع (االسم المحلي)

حالة الوجود

Podiceps cristatus

غطاس متوج كبير

PM

C

Podiceps nigricollis

غطاس أسود الرقبة

PM

C

LC

Phalacrocorax carbo

الغاق الشائع

PM

A

LC

Phalacrocorax
nigrogularis

الغاق السقطري

Ixobrychus

Ixobrychus minutus

Nycticorax

Nycticorax nycticorax

LC

A

VU

الواق الصغير

PM

S

بلشون الليل

PM

S

LC

Ardeola

Ardeola ralloides

واق أبيض صغير

PM

C

LC

Botaurus

Botaurus stellaris

الواق

PM

R

LC

Bubulcus

Bubulcus ibis

أبو قردان

PM

S

LC

Egretta gularis

بلشون الصخر

MP

C

LC

Egretta garzetta

بلشون أبيض صغير

PM

S

LC

بلشون أبيض كبير

PM

R

LC

بلشون رمادي

PM

C

LC

بلشون أرجواني

PM

C

LC

Platalea leucorodia

أبو ملعقة

PM

R

LC

Phoenicopterus roseus

نحام كبير

PM

A

LC

Ardea alba
Ardea

Ardea cinerea
Ardea purpurea

Threskiornithidae

Platalea

Phoenicopteridae

Phoenicopterus

 1حالة الوجود:
المصطلح بالعربية

PM,WV,OB

الوفرة

الراهن

LC

Egretta

 2الوفرة:
االختصار

1

 2الوضع 3

المصطلح باإلنجليزية

مقيم متكاثر

RB

resident breeder

مهاجر متكاثر

MB

migrant breeder

تتكاثر بعض األحيان

OB

occasional breeder

مهاجر عابر

PM

passage migrant

زائر شتوي

WV

winter visitor

طارئ

VA

vagrant

نوع غريب

I

exotic species

المصطلح بالعربية

 3الوضع الراهن:

االختصار

المصطلح باإلنجليزية

المصطلح بالعربية

االختصار

المصطلح باإلنجليزية

وافر (> 500فرد/اليوم

A

abundant

مهددة باالنقراض

VU

vulnerable

شائع ( 10-500فرد/اليوم)

C

common

معرضة لالنقراض

EN

endangered

قليل (< 10أفراد/اليوم)

S

scarce

تحت التهديد،

NT

near threatened
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 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

)النوع (االسم المحلي

LC

S

PM

الحدأة السوداء

Milvus migrans

LC

S

PM

مرزة البطائح

Circus aeruginosus

LC

S

PM

مرزة الدجاج

Circus cyaneus

NT

S

PM

مرزة باهتة

Circus macrourus

LC

S

PM

أبو شودة

Circus pygargus

LC

-

PM

باشق كستنائي

Accipiter badius

LC

S

PM

باشق شمالي

Accipiter gentilis

LC

S

PM

باشق العصافير

LC

R

PM

بازي حوام

Buteo buteo

LC

R

PM

بازي طويل الساق

Buteo rufinus

LC

S

PM

حوام العسل

LC

R

PM

عقاب المسيرة

Hieraaetus pennatus

LC

S

RP

عقاب نساري

Pandion haliaetus

LC

C

PM

عويسق

Falco naumanni

LC

S

PM

عوسق

Falco tinnunculus

LC

S

PM

يؤيؤ

Falco columbarius

LC

R

PM

شويهين

Falco Subbuteo

NT

-

PM

صقر الغروب

Falco concolor

LC

R

PM

صقر حر

Falco biarmicus

EN

R

PM

صقر الغزال

LC

S

PM

شاهين

Falco peregrinus

LC

R

PM

سُ َّمانَ َشا ِئ َع

LC

S

PM

LC

S

LC

)النوع (االسم العلمي

الجنس

الفصيلة

Milvus

Circus

Accipiter

Accipitridae

Accipiter nisus

Pernis apivorus

Buteo
Pernis
Hieraaetus
Pandion

Pandionidae

Falco

Falconidae

Coturnix coturnix

Coturnix

Phasianidae

مرعة الماء

Rallus aquaticus

Rallus

PM

مرعة المنقط

Porzana porzana

Porzana

S

PM

مرعة صغيرة

Zapornia parva

LC

R

PM

مرعة بيلون

Zapornia pusilla

LC

C

PM

مرعة الحقل

Crex crex

VU

R

PM

حبارى أسيوية

Chlamydotis macqueenii

Chlamydotis

Otididae

NT

C

PM

آكل المحار

Haematopus ostralegus

Haematopus

Haematopodidae

LC

C

PM

الحنكور

Dromas

Dromadidae

Falco cherrug

Dromas ardeola
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Zapornia

Rallidae

Crex
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 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

)النوع (االسم المحلي

LC
LC

C
C
S

PM
PM

كروان عسلي
أبو اليسر المطوق

PM

 أبو اليسر أسود الجناحGlareola nordmanni

S
C
A
A
C
S
R
R
C
C
R

PM
PM
MB
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

قطقاط مطوق صغير
قطقاط مطوق
قطقاط اسكندري
قطقاط الرمل الصغير
قطقاط الرمل الكبير
قطقاط قزويني
قطقاط أغبر
قطقاط ذهبي باسيفيكي
قطاط ذهبي أوربي
قطقاط رمادي
قطقاط أبيض الذيل

PM

قطقاط شامي

R
C
A
S
A
A
A
C
S
S
S
C
C
C
S

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

Calidris tenuirostris
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpine
Calidris falcinellus
Calidris pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata

A
C
C
C
C
C
C
A
C
R
S
S

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

الدريجة الكبيرة
المدروان
دريجة صغيرة
دريجة تمنك
طيطوي مقوس المنقار
الدريجة
طيطوي عريض المنقار
حجوالة
شنقب صغير
شنقب شائع
بقويقة سوداء الذيل
بقويقة مخططة الذيل
كروان الماء الصغير
كروان الماء
طيطوي منقط أحمر
الساق
طيطوي أحمر الساق
طيطوي البطائح
طيطوي أخضر الساق
طيطوي أخضر
طيطوي الغياط
طيطوي مغبر
طيطوي شائع
قنبرة الماء
فلروب أحمر الرقبة
ديك الغاب
كركر بوماريني

PM

كركر قطبي

Stercorarius parasiticus

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PM

)النوع (االسم العلمي
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrines
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultia
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Pluvialis fulva
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus leucurus
Vanellus vanellus

الجنس

الفصيلة

Cursorius
Glareola

Glareolidae

Charadrius
Charadriidae
Pluvialis
Vanellus

Calidris

Lymnocryptes
Gallinago
Limosa
Numenius

Scolopacidae

Tringa erythropus
Tringa tetanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Scolopax rusticola
Stercorarius pomarinus
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Tringa

Xenus
Actitis
Arenaria
Phalaropus
Scolopax
Stercorarius

Stercorariidae

 طيور اجلزر السعودية يف مشال اخلليج العريب:هنادي بنت خليفة العرقويب
 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

)النوع (االسم المحلي

LC

C

PM

نورس أسود الرأس
كبير

Larus ichthyaetus

LC

A

PM

نورس أسود الرأس

Larus ridibundus

LC

A

PM

نورس مستدق المنقار

Larus genei

LC

-

PM

نورس شائع

Larus canus

LC

C

PM

نورس أسود الظهر

Larus fuscus

LC

C

PM

نورس قزويني

LC

C

PM

LC

C

MB,WV

خرشنة قزوينية

LC

A

MB

خرشنة متوجة كبيرة

Thalasseus bergii

LC

A

MB

خرشنة متوجة صغير

Thalasseus bengalensis

LC

A

PM

خرشنة ساندوتش

Thalasseus sandvicensis

LC

S

PM

خرشنة شائعة

Sterna hirundo

LC

A

MB

خرشنة بيضاء الخد

Sterna repressa

LC

S

MB

خرشنة مقنعة

LC

C-A

PM

خرشنة الصغيرة

Sternula albifrons

LC

C-A

PM

خرشنة سوندرز

Sternula saundersi

LC

-

PM

قطا مسنن الذيل

Pterocles alchata

LC

C

PM

يمامة مطوق

Streptopelia decaocto

VU

C

PM

قمري أوربي

Streptopelia turtur

LC

R

PM

وقواق شائع

Cuculus canorus

LC

S

PM

 بومة الشجر األوروبيةOtus scops

LC

R

PM

 بومة الشجر المخططةOtus brucei

LC

C

PM

بومة صغيرة

Athene noctua

Athene

LC

R

PM

بومة صمعاء

Asio flammeus

Asio

LC

S

PM

سبد أوربي

Caprimulgus europaeus

LC

S

PM

سبد مصري

Caprimulgus aegyptius

LC

C

PM

سمامة عادية

Apus apus

LC

C

PM

سمامة باهتة

Apus pallidus

LC

S

PM

سمامة صغيرة

)النوع (االسم العلمي

الجنس

الفصيلة

Larus

Larus cachinnans

 خرشنة نورسية المنقارGelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia

Onychoprion anaethetus

Apus affinis
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Gelochelidon
Hydroprogne

Laridae

Thalasseus

Sterna
Onychoprion
Sternula
Pterocles

Pteroclidae

Streptopelia

Columbidae

Cuculus

Cuculidae

Otus
Strigidae

Caprimulgus

Caprimulgidae

Apus

Apodidae
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 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

LC

S

PM

LC

S

PM

رفراف شائع

LC

A

PM

وروار أزرق الخد

Merops persicus

LC

C

PM

وروار أوربي

Merops apiaster

LC

R

PM

شقراق زيتوني هندي

LC

C

PM

LC

C

PM

الهدهد

LC

S

PM

اللواء

LC

R

PM

LC

S

)النوع (االسم المحلي

)النوع (االسم العلمي

 رفراف أبيض الصدرHalcyon smyrnensis
Alcedo atthis

Coracias benghalensis

الجنس

الفصيلة

Halcyon

Alcedinidae

Alcedo
Merops

Coracias

Coraciidae

Upupa epops

Upupa

Upupidae

Jynx torquilla

Jynx

Picidae

 شقراق زيتوني أوروبيCoracias garrulous

قبرة الصحراء موشمة
Ammomanes cincture
الذيل

PM

قبرة شرقية صغيرة

Melanocorypha
bimaculata

Ammomanes
Melanocorypha

LC

A

PM

قبرة قصيرة األصابع

Calandrella brachydactyla

LC

C

PM

قبرة قصيرة األصابع
صغيرة

Calandrella

Alaudala rufescens

Alaudala

LC

C

RB

قبرة متوجة

Galerida cristata

Galerida

LC

C

PM

قبرة السماء

Alauda arvensis

LC

R

PM

قبرة السماء الصغيرة

Alauda gulgula

LC

A

PM

خطاف الشواطئ

Riparia riparia

Riparia

LC

A

PM

سنونو

Hirundo rustica

Hirundo

LC

S

PM

سنونو أحمر العجز

Cecropis daurica

Cecropis

LC

S

PM

خطاف الضواحي

Delichon urbicum

Delichon

LC

C

PM

تميرة الصحراء

Anthus campestris

LC

R

PM

تميرة طويلة المنقار

Anthus similis

LC

C

PM

تميرة الشجر

Anthus trivialis

NT

R

PM

تميرة الحقول

Anthus pratensis

LC

C

PM

تميرة حمراء الزور

Anthus cervinus

LC

C

PM

تميرة الماء

Anthus spinoletta

LC

C

PM

ذعرة صفراء

LC

S

PM

ذعرة صفراء الرأس

Motacilla citreola

LC

C

PM

ذعرة رمادية

Motacilla cinerea

LC

C

PM

ذعرة بيضاء

Motacilla alba

LC

C

PM

الخناق

Alaudidae

Alauda

Hirundinidae

Anthus
Motacillidae

Motacilla flava

Hypocolius ampelinus
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Motacilla

Hypocolius

Hypocoliidae

 طيور اجلزر السعودية يف مشال اخلليج العريب:هنادي بنت خليفة العرقويب
 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

)النوع (االسم المحلي

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

C
R
S
C
S
S
S
C
C
C

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

أبو حناء االحمر
أبو الحناء
العندليب
عندليب شائع
أبو الحناء أبيض الزور
حميراء سوداء
حميراء إيفرسمان
حميراء
قليعي

R
C
C
C
C
S
S
C
C
R
C
C
R
R

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Irania gutturalis
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus erythronotus
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
 قليعي مطوق أوروبيSaxicola torquatus
rubicola
أبلق أشهب
Oenanthe isabellina
أبلق أوروبي
Oenanthe oenanthe
أبلق أبقع
Oenanthe pleschanka
أبلق أسود األذن
Oenanthe hispanica
أبلق البادية
Oenanthe deserti
أبلق كردستاني
Oenanthe xanthoprymna
أبلق حزين
Oenanthe lugens
سمنة الصخور
Monticola saxatilis
 سمنة الصخور زرقاءMonticola solitaries
شحرور
Turdus merula
سمنة مغردة
Turdus philomelos
هاجزة رشيقة
Prinia gracilis
هاجزة الجندب
Locustella naevia
هاجزة سافي
Locustella luscinioides

PM

الهازجة ذات الشارب

PM

هازجة القصب

Acrocephalus
schoenobaenus

هازجة البطائح

Acrocephalus palustris

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

R
S

PM

)النوع (االسم العلمي

A

PM

LC

C

PM

 هازجة القصب الشائعةAcrocephalus scirpaceus

LC

R

PM

 هازجة القصب الصياحةAcrocephalus stentoreus

PM

 هازجة القصب الكبيرةAcrocephalus
arundinaceus

C

الفصيلة

Cercotrichas
Erithacus
Luscinia
Irania
Phoenicurus
Saxicola

Muscicapidae

Oenanthe

Monticola
Turdus

Turdidae

Prinia

Cisticolidae
Locustellidae

Locustella

Acrocephalus
melanopogon

LC

LC

الجنس

LC

C

PM

هازجة زيتونية

Iduna pallida

LC

C

PM

هازجة الشجر

Hippolais languida

LC

R

PM

هازجة ليمونية

Hippolais icterina

172

Acrocephalus
Acrocephalidae

Iduna
Hippolais
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 يتبع: )2( جدول
الوضع
الراهن

الوفرة

حالة الوجود

)النوع (االسم المحلي

LC
LC
LC
LC

C
C
C
C

PM
PM
PM
PM

C
C
S
C
A
A
S

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

LC

C
R

LC

S

PM

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

S
C
C
C
S
S
S
S
S
R
A
R
S

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

دخلة منتري الرأساء
دخلة سردينيا الرأساء
دخلة الصحراء
دخلة موشحة
دخلة بيضاء الزور
الصغيرة
دخلة بيضاء الزور
دخلة البساتين
دخلة ارفين الشرقية
أبو قلنسوة
نقشارة
نقشارة الصفصاف
خاطف الذباب
الجامباغي
خاطف الذباب األرقط
خاطف الذباب أحمر
الصدر
خاطف الذباب شبة
مطوق
صفير ذهبي
صرد أحمر
صرد أحمر الظهر
صرد رمادي صغير
صرد رمادي كبير
صرد أحمر القنة
صرد أحمر الذيل
صرد مقنع
الزرزور الشائع
زرزور وردي
عصفور دوري
عصفور الصخر الباهت
حسون شائع

NT

R

PM

درسة رمادية

Emberiza cineracea

LC

S

PM

درسة الشعير

Emberiza hortulana

LC

S

PM

درسة سوداء الرأس

LC

R

PM

درسة شائعة

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PM

PM
PM

)النوع (االسم العلمي

الجنس

الفصيلة

Sylvia

Sylviidae

Sylvia mystacea
Sylvia melanocephala
Sylvia nana
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia crassirostris
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Muscicapa gambagae
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Oriolus oriolus
Lanius isabellinus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius senator
Lanius phoenicuroides
Lanius nubicus
Sturnus vulgaris
Pastor roseus
Passer domesticus
Carpospiza brachydactyla
Carpodacus erythrinus

Emberiza melanocephala
Emberiza calandra
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Phylloscopus

Phylloscopidae

Muscicapa

Ficedula

Muscicapidae

Oriolus

Oriolidae

Lanius

Laniidae

Sturnus
Pastor
Passer
Carpospiza
Carduelis

Fringillidae

Emberiza

Emberizidae

Sturnidae
Passeridae

هنادي بنت خليفة العرقويب :طيور اجلزر السعودية يف مشال اخلليج العريب

اجلـدول ( )2فـإن أهـم فصائـل الطيـور يف اجلـزر

مـن حيـث عـدد األنـواع التابعة هلـا هيُ :
ـنقبية
الش ّ
 Scolopacidaeالتـي تنتمـي هلـا  25نوعـ ًا مـن

ومميـزات جعلتهـا قـادرة على التنقـل والرتحـال،

ممـا أكسـبها مرونـة وقـدرة على تغيير بيئتهـا بما
يناسـبها ،فهـي تقطـع مسـافات طويلة يف مواسـم

الطيور ،مـن رتبة اخلواضـات Charadriiformes

معينـة للبحث عـن أنظمـة بيئية وجغرافيـة مالئمة

وختـوض يف امليـاه ،لذلـك فهـي تعيـش بالقـرب

والتعشـيش وتربيـة فراخهـا حتـى تصبـح قـادرة

أي أن غالبيـة أفرادهـا مرتبطـة باملسـطحات املائية،

يتوافـر فيهـا الغـذاء وامليـاه العذبـة أو للتـزاوج

مـن الشـاطئ .ومـن ثـم فصيلـة خطافـو الذبـاب
 Muscicapidaeالتـي تضم  19نوعـ ًا من الطيور،

تقـوم هبـا أرساب الطيـور يطلـق عليهـا مصطلـح

وهـي مـن الرتب الكبيرة حيث ينتمي هلـا أكثر من

هنـــــــــاك عدة نظريــــــات ملســـــارات

وهـي ترجـع لرتبـة اجلواثـم ،Passeriformes

نصـف أنـواع الطيور ،وتعيـش طيورهـا يف املناطق
املعشـبة ،والبيئـة الربيـة الواسـعة .تليهـا فصيلـة
النـوارس  Laridaحيـث تضـم  16نوعـ ًا ،وهي
أيضـ ًا مـن رتبـة اخلواضـات ،Charadriiformes

وهلـذه الفصيلـة انتشـار واسـع فهـي موجـودة

يف أغلـب الشـواطئ واملوانـئ العامليـة حتـى يف
املناطـق القطبيـة ،وتنتمي إليهـا أنواع مهمـة عاملي ًا،

على الطيران ،وهـذه الرحلات السـنوية التـي
«اهلجـرة».

هجـرة الطيـور وال توجـد نظرية واحـدة تفرس كل
الظاهـرات هلجـرة أنـواع الطيـور املختلفـة ،ففـي

حين تـرى نظرية أن معظـم الطيور التـي تتكاثر يف
شمال أوراسـيا هي يف األصـل قادمة مـن النصف

اجلنـويب مـن الكـرة األرضيـة ،ولكنهـا توسـعت
ً
تدرجييـا مـع تراجـع خـط الثلـج الدائـم
للشمال
الشمايل بعـد انتهـاء العصر اجلليـدي األخير ،ثم

وهـي تتكاثـر يف اجلـزر ،مثـل :اخلراشـن Sterna

تعـود إىل موطنهـا األصلي إذا ّ
حـل فصـل الشـتاء

غيـث2006 ،م).

التـي نجت من العصر اجلليدي األخير أصبحت

(سـلامن ،نـادر ،والبـدري ،جميـد ،واملهـداوي،

 - 2هجرة الطيور:

الشمايل ،بينما تذهب نظريـة أخـرى إىل أن الطيور

تبحـث عـن بيئـة مالئمة هلـا خلال فصل الشـتاء

يف جنـوب الكـرة األرضيـــــــة ،ثم تعـــــود يف

وهـب اهلل سـبحانه وتعـاىل الطيـور خصائـص

فصـل الصيـف ملوطنهـا األصلي لكـــــي تـريب
صغارها.
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و ُيلحـظ مـن الشـكل ( )4أن هجرة الطيـور تبدأ

النـوارس والطيـور اخلواضـة (.)Jennings, 1981

أخـرى إىل الشمال يف فصل الربيـع ،فيهاجر كل عام

الطيـور فيما بني سـبتمرب-أكتوبر ومـارس -إبريل،
وهـي يف العـادة تسـلك طريقـ ًا واحـد ًا يف الليـل-

يف القـارات القديمـة بشـكل عام يف فصـل اخلريف
فتنتقـل مـن أوراسـيا باالجتـاه جنوبـ ًا ،وتعـود مـرة

يف فصـل اخلريـف مـا يقـارب  2إىل  3ألـف مليـون

طائر من شمال قارة آسـيا ،وشمال رشق قـارة أوربا
نحـو اجلنـوب عبر شـبه اجلزيـرة العربيـة لقضـاء
فصـل الشـتاء يف رشق وجنـوب قارة أفريقيـا ،أو يف
شـبه اجلزيـرة اهلنديـة ،وهـذا الطريـق الـذي تقطعه

يف رحلتهـا حيمـل الكثير مـن املتاعـب ،ويعرضهـا

للمخاطـر .ومـن أشـهر الطيـور املهاجـرة تلـك
التابعـة جلنـس الفلـروب  ، Phalaropusوبعـض

ويعبر اخلليـج العـريب أكثـر مـن  200نـوع من

ٍ
عـال -بعيـد ًا عـن األنظـار،
وتكـون على ارتفـاع
ويف بعـض احلـاالت قـد تنـزل إىل األرض إذا كان
الطقـس سـيئ ًا ،أو كانـت مشوشـة بسـبب اجلـوع،
والعطـش ،أو التعـب؛ ففـي مثل هذه الظـروف قد

تظهـر مئـات مـن الطيـور -عادة مـن نـوع واحد-
بشـكل فجائـي حيـث تنـزل إىل األرض للأكل أو

الشرب أو للراحـة ليـوم أو يومين (Jennings,

).1981

شكل ( )4مسار هجرة الطيور في العالم
املصدر بترصف)Bird Life International, 2017( :
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وعنـد النظر إىل اجلدول السـابق ( )2يمكن تقسـيم

السـعود َّية
الطيـور حسـب طبيعـة وجودهـا يف اجلـزر ُّ
يف شمال اخلليـج العـريب إىل املجموعـات اآلتيـة ،مـع

العلـم بأنـه قـد خيتلـف وضـع بعـض أنـواع الطيور يف
اجلـزر مـن سـنة ألخـرى حسـب مالءمـة الطقـس يف
املنطقـة (كدرجـة احلرارة واجتـاه الرياح) وتوفـر الغذاء
واسـتعدادها الفسـيولوجي ،لذلـك ممكـن أن نجـد

بعـض أنـواع الطيـور قـد دخلـت ضمـن جمموعتني أو

أ كثر :

 1-2الطيـور املسـتوطنة (املقيمـة) Resident

:B re e d e r

هـي الطيـور التـي توجـد يف املنطقـة طـوال
السـنة حيـث تتكاثـر وتـريب صغارهـا .ويمثلهـا يف
اجلـزر نوعـان فقـط ،مهـا :قبرة متوجـة Galerida

 cristataالتـي توجـد يف اجلـزر القريبـة من الشـاطئ
بشـكل شـائع ،وهي مـن الطيـور الصحراويـة املنترشة
يف املنطقـة الصحراويـة اجلافـة املمتدة من املغـرب غرب ًا
ً
رشقـا  .Eremian regionوالنـوع اآلخـر
إىل الصين
هـو عقـاب نسـاري  Pandion haliaetusوهـو أيضـ ًا
يسـتوطن اجلـزر القريبة ولكـن بأعداد قليلـة ،وهو من
الطيـور املسـتوطنة يف شـبه اجلزيـرة اهلنديـة التـي تتأثر
جـزر اخلليـج العريب فيها بشـكل كبير بحكـم موقعها
القريـب منها .ولكـن القاعدة العامة للطيور املسـتوطنة
يف حـوض اخلليـج العريب أهنـا من األنـواع املوجودة يف
القـارات القديمـة (آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا) خاصـة
مـن شـبه اجلزيرة اهلنديـة والقليل مـن القـارة االفريقية
).(Jennings, 1981
ً
علما بـأن الطيـور املسـتوطنة تعيش عـادة يف اجلزر
القريبـة من الشـاطئ أكثر من البعيـدة نظـر ًا لتوفر املياه
العذبـة (صورة .)1

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )1الطيور املستوطنة يف اجلزر ُّ
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 2-2الطيور املهاجرة املتكاثرة
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Migrant

صغيرة  ،Thalasseus bengalensisوخرشـنة بيضـاء

هـي الطيـور التي تصـل إىل اجلـزر مـن خارجها ثم

 ،anaethetusوخرشنة قزوينية   .Hydroprogne caspia
وهـي مجيعـ ًا توجـد بشـكل وافـر إىل شـائع ماعـدا

البعيـدة عـن السـاحل حيـث جتـد املـكان اآلمـن فيهـا

بشـكل قليـل يف املنطقـة .وممـا يميـز هـذه املجموعـة هـو

Breeder:

تتكاثـر فيها ،ومـن ثم تغادرهـا بعد أن تكبر صغارها،
وتصبـح قـادرة عىل الطيران .تتكاثر معظمهـا يف اجلزر

خلال هجرهتـا ،ويبلـغ عددها سـبعة أنواع بنسـبة ٪3

مـن الطيور املسـجلة فيهــــا ،هي:

بلشـون الصخـر  ،Egretta gularisوقطقـاط

أغـــــبر  ،Charadrius alexandrinusوخرشـنة
متوجـة كبيرة  ،Thalasseus bergiiوخرشـنة متوجـة

اخلد  ،Sterna repressaوخرشـنة مقنعة Onychoprion

خرشـنة قزوينيـة  Hydroprogne caspiaالتـي توجـد

احتواؤهـا على نـوع مهـم يف الشرق األوسـط ،هـي

خرشـنة بيضـاء اخلـد & Sterna repressa (Symens

) ،Alsuhaibanny,1996التـي عـادة مـا تتجمـع بشـكل

ملحـوظ يف جزيـرة أبو علي ) (Newton, 1995ويف اجلزر
ـران (صـورة .)2
البعيـدة عـن السـاحل مثـل َك َ

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )2الطيور املهاجرة املتكاثرة يف اجلزر ُّ
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 3-2طيور تتكاثر أحيان ًا Occasional breeder:

هو :الغاق السـقطري Phalacrocorax nigrogularis

فقـد تقضي فصل الشـتاء كلـه يف إحدى اجلزر ويف سـنة

وفير مما أكسـبه أمهيـة عاملية كبيرة خاصة أنه ال يعشـش

هي الطيور التي تتكاثر بشـكل متقطـع وغري منتظم؛

أخـرى تعبر املنطقـة دون توقـف وذلك بحسـب توافر
الظـروف املالئمـة هلا ،وهـي تشـمل نوع ًا واحـد ًا فقط،

صورة ()3

(صـورة  ،)3الـذي يوجـد يف منطقـة الدراسـة بشـكل

إال يف جزيرة كرين يف الــجزء الشمايل من اخلليج العريب
)Symens & Alsuhaibanny, (1996

طائر الغاق السقطري Phalacrocorax nigrogularis

 4-2الطيور العابرة Passage Migrant

هـي الطيـور التـي تسـتخدم أجـواء اخلليـج العريب
كمنطقـة عبـور بين قـارات :أوربـا ،وآسـيا ،وأفريقيا،
وجنـوب آسـيا ،وحيدث ذلـك مرتني يف العـام الواحد؛
األوىل يف فصـل اخلريـف حينام تعبر اخلليـج قادمة من
موطنهـا شمال الكـرة األرضيـة إىل جنوهبـا ،والثانية يف
فصـل الربيـع عند عودهتـا للشمال .وقد هتاجـر بعض
الطيـور دون توقـف ،والبعـض اآلخـر قد يميـل للبقاء

لبضعـة أيـام وذلـك للغـذاء واالستراحة .وأنـواع
هـذه املجموعـة كثيرة فهـي تبلـغ  203نوعـ ًا بنسـبة
تبلـغ تقريبـ ًا  ٪96مـن الطيـور املسـجلة فيهـا ،ومـدة

مكوثهـا يف اجلـزر ختتلـف مـن سـنة ألخـرى؛ وذلـك
حسـب ظـروف خمتلفـة متعلقـة بفيسـيولوجية الطائر،
والظـروف الطبيعيـة للمـكان ،مـن أمههـا :اخلراشـن
 Sternaوالنـوارس  Larusواألبالـق Oenanthe
والبلشـونات ( Ardeidaeصـورة .)4

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )4الطيور العابرة يف اجلزر ُّ
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 5-2الطيور الزائرة الشتوية :Winter Visitors

هـي الطيـور التـي تتكاثـر يف أوربـا وآسـيا ،وتـأيت

لقضـاء فترة الشـتاء يف منطقة اخلليـج العريب ،ثـم تغادر

ملوطنهـا مـع بدايـة فصـل الربيـع ،وهـي تضـم نوعـان
فقـط ،مها :خرشـنة قزوينيـة ،Hydroprogne caspia

والغـاق السـقطري .Phalacrocorax nigrogularis

وكما ذكـر يف املجموعة السـابقة قد تغري موسـم مكوثها

185-157

السـعود َّية
ثالثـ ًا :الوضـع الراهـن للطيـور يف اجلزر ُّ

شمال اخلليـج العريب :

تتعـرض طيـور املنطقـة للتهديـد بالتناقـص

واالنقـراض مثلهـا مثل الكثير من الكائنـات احلية

يف العـامل ،وعلى ذلـك كان البـد مـن التعـرف على
السـعود َّية يف شمال
الوضـع الراهـن لطيـور اجلـزر ُّ
اخلليـج العريب مـن خالل القائمـة احلمـراء لألنواع

يف اجلزيـرة فتصبح مهاجـرة متكاثرة يف بعض السـنوات
مثل اخلرشـنة القزوينية ،أو قد ال تعربها أبد ًا يف سـنوات

الصـادرة عن االحتـاد العاملـي للحفاظ على الطبيعة

(تـم االعتماد يف تعريـف املجموعـات على دراسـة

العـامل حسـب معايير عامليـة إىل عـدة تصنيفـات،

أخـرى أو عابـرة فقـط مثـل الغاق السـقطري.
كل مـن

)Symens & Alsuhaibanny, (1996

والعويف (2013م).

املهـددة باالنقـراض (،)IUCN Red List

ومواردهـا ( ،)IUCNوالتـي تقسـم أنـواع طيـور
(جـدول 2 :وشـكل )5 :كان نصيب اجلـزر منها ما

يأ يت :

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب حسب القائمة احلمراء ()IUCN
شكل ( )5درجات التهديد باالنقراض لطيور اجلزر ُّ
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 1-3أنواع مهددة باالنقراض :EN

مخـس مواقـع.

هـي األنـواع التـي تشير إليهـا املعايير بأهنـا تواجه

متثـل األنواع املهـددة باالنقراض يف منطقة الدراسـة

السـنوات العشر األخيرة للتناقـص بنسـبة تراوحـت

فقـط ،مها :صقـر الغـزال  ،Falco cherrugودرجية

أعلى املخاطـر يف الربيـة ،ممـا جعلهـا تتعـرض يف
بين  ٪50إىل ،٪70كما قـل انتشـارها بما ال يزيـد عـن

نحـو  ٪0.9من جممـوع الطيور هبا وذلـك بواقع نوعان
كبرية ( Calidris tenuirostrisصورة .)5

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )5الطيور املهددة باالنقراض باجلزر ُّ

 2-3أنواع معرضة لالنقراض :VU

املنطقة بعدد  3أنواع أي  ٪1.4من جمموع الطيور يف اجلزر

تواجه األنواع التابعة هلذا التصنيف أخطار ًا كبرية يف

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب ،هي :الغاق السقطري
ُّ

بنسبة تراوحت بني  ٪30إىل ، ٪50كام انحرس انتشارها بام

 ، macqueenii Chlamydotisوقمري أوريب

الربية مما قلل من أفرادها خالل العرش سنوات السابقة

ال يزيد عن  10مواقع .متثل األنواع املعرضة لالنقراض يف

 ،Phalacrocorax nigrogularisوحبارى آسيوية
( Streptopelia turturصورة .)6

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )6الطيور املعرضة لالنقراض باجلزر ُّ
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 3-3أنواع حتت التهديد :NT

تصبـح األنـواع حتـت التهديـد عندمـا ال تتفـق

معايير تقييمهـا مـع تصنيـف مهـدد باالنقـراض مـن

الدرجـة األوىل(مهـدد باالنقـراض  ،ENمعـرض

لالنقـراض  ،)VUولكنهـا مؤهلـة ألن تصبـح مهددة

185-157

يف املسـتقبل القريـب .ومتثـل األنـواع حتـت التهديد يف
السـعود َّية يف شمال اخلليج العـريب  ٪5.2بواقع
اجلـزر ُّ
 11نوعـ ًا ،مثـل :صقـر الغـروب ،Falco concolor

وقطقـاط شـامي  ،Vanellus vanellusوكـروان املـاء
( Numenius arquataصـورة .)7

السعود َّية يف شامل اخلليج العريب
صورة ( )7طيور حتت التهديد باجلزر ُّ

 4-3أنواع أقل هتديد ًا :LC
يعـد النـوع أقـل هتديـد ًا عندمـا ال تتفـق معايير

تقييمـه مـع أي مـن التصنيفـات السـابقة .وتضـم هذه
الفئـة األنـواع الشـائعة واملنتشرة ،وهـي متثـل معظـم

رابعـ ًا :أهـم التهديـدات التـي تواجـه الطيـور يف

السـعود َّية شمال اخلليـج العـريب:
اجلـزر ُّ

تتعـرض الطيـور وخاصـة املهاجـرة واملتكاثـرة

السـعود َّية يف شمال اخلليـج العـريب ملخاطـر
يف اجلـزر ُّ

عديـدة هتـدد سلامتها وبقاءهـا وجتعلهـا عرضـة

السـعود َّية يف شمال اخلليج العـريب حيث
طيـور اجلـزر ُّ
تبلـغ  196نوعـ ًا ،بنسـبة  ٪92.5مـن جممـوع أنـواع

لالنقـراض ،ومعظـم هـذه التهديـدات التـي تنـال

الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة2010 ،م).

أمههـا مـا يـأيت:

الطيـور املسـجلة يف املنطقـة (االحتـاد الـدويل لصـون

أرساب وأنـواع الطيـور هـي مـن فعـل البشر ،ومـن
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أ -الصيـد اجلائـر :نظـرا لوفـرة وسـائل التواصـل

للجز ر .

ب -األنشـطة االقتصاديـة والعسـكرية :تقـع اجلزر

االجتامعـي ،وتطـور تقنيـات الصيـد يف السـنوات
األخيرة أخـذت هوايـة الصيـد منحـى خطير جـد ًا

بالقـرب مـن أهـم مناطـق إنتـاج البترول يف العـامل كام

بعـدد الطيـور التـي يتـم اصطيادهـا ،وتوثيـق ذلـك

السـكنية؛ مما عـرض البيئـة الطبيعية للطيـور إىل أخطار

يف العبـث بالطبيعـة؛ وذلـك بالتباهـي والتفاخـر
بالفيديوهـات ،والصـور ونرشها عرب قنـوات التواصل

االجتامعـي .وبالرغـم مـن عـدم وجـود إحصائيـات
موثقـة هبـذا اخلصـوص وصعوبة احلصـول عليهـا ،إال

يوجـد بالقـرب منهـا موانـئ جتاريـة ،ومدينـة اجلبيـل

التلـوث الناجتة عـن األنشـطة الصناعية والسـكنية .إال
أن أكثـر أنـواع التلـوث خطر ًا على الطيور هـو التلوث
النفطـي الناتـج عن عمليـات التنقيب ،وحمطـات النفط

أنـه بحسـب مـا يـرد مـن وسـائل التواصـل االجتامعي
َ
اململكة تشـبك نحـو 120
فـإن هنـاك مـزارع يف شمال

إهنـا تؤثـر بشـكل مبـارش يف الطيـور خاصـة الغطاسـة،

كبير إذا مـا مجعنـا معهـا أعـداد املـزارع األخـرى التـي

والبحـث عـن الغـذاء ممـا يعيـق حركتهـا ويمنعهـا من

ألـف طائـر خلال اهلجـرة اخلريفيـة ،وهـذا يعـد عدد ًا

تقـوم بشـبك الطيـور (شبراق2015 ،م) .ومـن أهـم
أنـواع الطيور التي تأثـرت بالصيد اجلائـر حتى وصلت

خلطـر االنقـراض  -وهـي مـن طيـور اجلـزر -طائـر

حبـاري آسـيوية  Macqueenii Chlamydotisالـذي
تناقـص بأعـداد كبيرة نتيجـة عمليـات الصيـد غير
ً
(علما بأن هناك خلط
املسـؤولة (.)Jennings, 1981

يف املرجـع بني نوعي احلبـارى اآلسـيوية Macqueenii

 Chlamydotisواألفريقيـة Clamydotis undulata

املوجـودة يف حـوض اخلليج ،حيـث اتضح مؤخـر ًا بأن

احلبـارى اآلسـيوية هـي املسـجلة يف املنطقـة وليسـت

األفريقيـة (عبـد اهلل السـحيباين ،اتصـال شـخيص).

أو مـن خلال ترسب حاملات النفـط العمالقة ،حيث
ألن الزيـت يعلـق يف ريشـها خلال عمليـة الغطـس،

الطيران ،كما أن الزيـت يعمـل كطبقة عازلـة فيخفض
مـن درجة حـرارة جسـم الطير لدرجـة تعرضـه خلطر
النفـوق ،ويؤثـر التلوث النفطـي فيها أيضـ ًا بطريقة غري
مبـارشة مـن خلال قلـة املـوارد الغذائيـة التـي تعتمـد

عليهـا يف البحـر (العـويف2013 ،م).

والبـد من االشـارة إىل الضرر الكبري الـذي حدث

بعـد حادثة انسـكاب النفط يف اخلليج يف عـام 1991م،

حيـث أشـارت التقاريـر أن عـدد الطيـور النافقـة يف
َ
السـعود َّية والكويت قـد بلغت  30ألف ًا
اململكـة َ
ربية ُّ
الع َّ
مـن الطيـور البحريـة كنتيجـة مبـارشة للتلـوث النفطي

يف شمال اخلليـج العـريب ،وقـد كانت نسـبة كبيرة منها

ومـن اجلدير بالذكـر أن اجلزر غري مأهولة بالسـكان

مـن الطيـور املهاجـرة التـي غلـب عليهـا الغطاسـيات

املوجـودة يف املنطقـة بجميـع فئاهتـا ،إال أن الصيـد قـد

بما فيهـا الغـاق السـقطري Phalacrocorax

وعـدد مرتادهيـا قـد ال يشـكل خطـورة على الطيـور
يقـع عىل األنـواع املهمـة واملحببة لإلنسـان قبل وصوهلا

 Podicipedidaeوالغاقيـات Phalacrocoracidae

 ،nigrogularisوحتـى اجلـزر املرجانيـة البعيـدة مثـل
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َك َران وكريـن وحرقوص التي كانت بعيـدة عن التلوث

الصغرية خلطر أشـعة الشـمس واملوت مـن ارتفاع درجة

الفـراخ يف العـام الذي يليه بسـبب االفتقار إىل األسماك

األخـرى ،كما أن املشي يف اجلزيـرة دون وعي يـؤدي إىل

النفطـي املبـارش قـد حـدث فيهـا نقـص كبير يف عـدد

احلـرارة أو جيعلهـا عرضـة لالفرتاس من قبـل احليوانات

واملغذيـات يف البحـر (Symens & Alsuhaibanny,

ختريـب األعشـاش ودهس البيـض (العـويف2013 ،م).

سـائر املنطقـة بحكـم قـرب حقـول النفـط واملوانـئ

القـوارض والقطـط -بقصـد أو بغير قصـد -إىل اجلـزر
التي تشـكل خطـر ًا كبري ًا عىل فـراخ الطيور وأعشاشـها.

 ،)1994ولألسـف فـإن التهديـد النفطـي مسـتمر على
التجاريـة منها .كما ال نغفل التلـوث الضوضائي الناتج
عـن األنشـطة البرشيـة املختلفـة فهـو الـذي يشـعرها
بعـدم األمـان ،فتهجـر املنطقة؛ وأوضح مثـال عىل ذلك
مـا حـدث يف اجلزيرة العربيـة التي هجرهتا الطيـور متام ًا

وقـد ينقـل بعـض الزائريـن أو الصياديـن يف سـفنهم

خامتة:

تعـد اجلـزر السـعودية يف شمال اخلليـج العـريب ذات

بعـد إنشـاء حمطـة خلفـر السـواحل (.)Newton, 1995

ظـروف بيئيـة طبيعيـة مناسـبة لوجـود وتكاثـر كائنـات

وإنشـاء املوانـئ السـاحلية وأنشـطتها املختلفـة خملفـات

للجـزر دليـل على أمهيتهـا البيلوجيـة ،وعلى الرغم من

وينتـج عادة عـن األنشـطة االقتصادية وتوسـع املدن

سـائلة وصلبـة مـن مـواد بالسـتيكية وخشـبية ومعدنية

فطريـة والتي منهـا الطيـور ،فمكوثها وزياراهتـا املتكررة

اجلهـود الكبيرة التـي قامت هبـا اجلهات املعنيـة للحفاظ

التـي ترتاكـم يف شـواطئ اجلـزر ممـا يعيـق تنقـل الطيـور
خاصـة فراخهـا ويعيـق أيضـ ًا من بنـاء األعشـاش ،وقد

العـريب فـإن احلاجة ماسـة إلجـراء املزيد من الدراسـات

بأهنـا حيوانـات قرشيـة ممـا يـؤدي إىل هالكهـا (العـويف،

واسـتقرارها ،مـع أمهيـة األخـذ بالتوصيـات اآلتيـة:

تتغـذى بعـض الطيور عىل املـواد البالسـتيكية العتقادها
2013م) ،باإلضافـة إىل أن تكـدس املخلفـات جيعلهـا

على الطيـور يف اجلـزر الشمالية السـعودية يف اخلليـج
واملتابعـة املسـتمرة للمسـامهة يف زيـادة تكاثرهـا
1.1منع أي شـكل مـن أشـكال التنميـة العمرانية يف
اجلزر ،وأن تراعي األنشـطة االقتصادية مواسـم

بيئـة جاذبـة للقـوارض؛ مما هيـدد سلامة فـراخ الطيور.
ج -التنـزه والرتفيـه :نظـر ًا جلمال شـواطئ اجلـزر

تكاثـر الطيـور وتوعية العاملين بذلك.

2.2خفـض عـدد الـزوار واملتنزهني ومنـع الوصول
إىل اجلـزر يف مواسـم تكاثـر الطيـور جتنبـ ًا

وسـهولة الوصـول إليهـا فقد جعلهـا ذلك مـن األماكن
املحببـة للزيـارة والتنـزه بغـرض السـباحة والغـوص أو

إلزعاجهـا.

الصيـد .ومـع زيـادة أعـداد املرتددين ،خاصة يف مواسـم

3.3عـدم السماح بإدخـال كائنـات حيـة قـد تضر

اهلجـرة والتكاثـر ،فـإن ذلك يـؤدي إىل انزعـاج الطيور،

بالتـوازن البيئـي يف املنطقـة كالقطـط والـكالب.

وقـد يشـعرها باخلطـر فتغـادر أعشاشـها وتظـل حملقـة

4.4تكثيـف الـدور التوعوي للمواطنين والعاملني

يف السماء ممـا يعـرض اجلنين داخـل البيـض أو الفـراخ
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بالقـرب مـن اجلـزر ،ومـن أمههـا االبتعـاد عن
مناطـق تعشـيش الطيـور وعـدم ازعاجها.

5.5القيـام باملزيـد مـن الدراسـات العلميـة حـول
التنـوع البيولوجي يف اجلزر السـعودية لتوضيح

مـدى أمهيتهـا وحساسـيتها ألي تغيير أو تدخل.
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أو ًال :املصادر واملراجع العربية:
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2017/9/5م مـن:
https://www.iucn.org/node/5250
إدارة محايـة البيئـة يف رشكـة الزيـت العربيـة السـعودية “أرامكو
السـعودية”2012( ،م) ،األطلـس البحـري لغـرب
اخلليـج العـريب ،الظهـران :مطبوعـات رشكـة أرامكـو
السـعودية.
جنينغـز ،مايـكل2013( ،م) خمتصر أطلس الطيـور املتكاثرة يف
شـبه اجلزيـرة العربية( ،ترمجـة :زينا مغربـل) ،مدينة امللك
عبد العزيـز للعلوم والتقنيـة ،الرياض.
حسين ،أمـاين1435( ،هــ) ،اجلـزر الشـاطئية السـعودية يف
اخلليـج العـريب :دراسـة يف جغرافيـة البيئـة ،جملة رسـائل
جغرافيـة ،العـدد  ،405الكويـت.
سـلامن ،نادر ،والبـدري ،جميـد ،واملهداوي ،غيـث2006( ،م)،
الزواحف والطيـور والثدييات البحريـة .اململكة األردنية
اهلاشـمية :دار جمدالوي للنشر والتوزيع .
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هيئـة املسـاحة اجليولوجيـة السـعودية1433( ،هــ) ،اململكـة
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asked students about their experiences and opinions.
As a result, students opened up and shared their opinions, thoughts, and feelings honestly and willingly.
Consequently, the use of different teaching techniques
and strategies helped students benefit more. It will help
students use the skills and information they obtained
when they are faced with similar life situations. This
supports Austin & Packard study (2009) that when
case study teaching strategy is utilized effectively and
is based on real life situations or problems, it provides
opportunities for both students and instructors to learn
and grow, as it highlights a range of issues.
It is also evident from the findings that instructors have
an important, complex role to fill, although on the surface it appears that they serve only as facilitators. They
need to find strategies and techniques to encourage
participation and engagement. They also need to model active listening throughout the case and allow the
students to carry the discussion. In addition, instructors
need to use thought-provoking, open-ended questions
to stimulate discussion.
However, in reality, instructors appear to provide more
guidance and use different techniques in terms of creating a positive learning environment for undergraduate
students. At the same time, some graduate students do
have prior knowledge and experiences that they can
tap into. Hence, it is easier for them to participate and
engage in an open-ended discussion. This supports the
neo-Piagetian constructivist theory that students come
into classes with different cognitive levels. Furthermore, older students have a higher level of functioning
than younger ones (Knight & Sutton, 2004).
Moreover, many graduate students major in the areas
represented by most of the classes they attend, which
means that they already have prior knowledge about
the subject. Consequently, engaging in such discussions is easier, more convenient, and interesting for
them. In contrast, most undergraduate students appear
to be trying to figure out whether such courses are actually important to their future careers, thereby making
the students less motivated to participate and engage.
Therefore, it is very important that instructors who use
the case study teaching method with undergraduate
students should be prepared and provide a variety of

teaching strategies. This will help hook the students
and get them more engaged.
The findings also suggest that a high level of challenge
promotes an interest in learning, especially among
academic advanced students. Engagement occurs
and is positively promoted when it is accompanied
by strong emotions or feelings (Missett, et al., 2010;
Olitsky, 2007). This was evident in case 3 when one
of the teachers in the class was “arrested” during the
role-play that took place at the beginning of the class.
From the beginning, students were engaged and interested because of the shock and elevated emotions
within the classroom. When they were thrown into a
high-pressure situation, “students gained awareness of
the emotional, intellectual, and procedural complexities of decision-making” (Austin & Packard, 2009, p.
223). In addition, case studies can help “articulate how
the traditional consumerist education, while disempowering, is comfortably familiar and less demanding
for students” (Friere, 2005, as cited in, Grise-Owens, et
al., 2010, p. 142).
7. LIMITATION
Despite the interesting findings produced by this study,
self-admittedly, its data collection was limited and
hence possibly flawed. If the number of classes that
were videotaped for both undergraduate and graduate
levels were increased it would have provided the results with stronger evidence. Moreover, secondary data
could have been helpful—for example, interviews or
students’ reflections— to obtain a fuller picture of how
to increase students’ level of engagement.
8. FUTURE RESEARCH
For future research, researchers can interview students
and instructors to examine their reactions after attending an instructional case method class. Such research
could be conducted as a narrative study to examine
how students, individually and in groups, understand
their experiences. This could enhance the teaching of
case study methods or provide guidance to instructors
on how to prepare and use the case study method of
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addition, all instructors were very open and forthcoming in sharing their values and opinions, which created
a frank, honest atmosphere in which students felt safe
sharing their thoughts and opinions.
Moreover, the instructors were very observant of their
students’ needs and emotions. In the undergraduate
classes, the instructor was very aware of her students.
She noticed when students were struggling with concepts, and she helped them to verbalize by asking probing questions that led to discussion. Also, at times she
would ask students to “turn to the person sitting next to
you and discuss your response.” She would then bring
the students back and discuss the question with the entire class. This technique helped students brainstorm
and receive feedback from their peers, which helped
them feel more comfortable when they were discussing
concepts or issues outside their comfort zones. However, in the graduate classes, instructors did not put much
effort into helping students deal with new concepts
since the students themselves were already helping one
another to examine, clarify, and understand the issues
in a tolerant, open discussion.
Learning Environment: One of the main goals of case
study method instruction is to provide and maintain a
positive environment that is exciting and challenging
(Timpson & Doe, 2008). In all four cases of this study,
the instructors maintained an environment that was engaging and challenging by utilizing a few techniques
that helped motivate the learners and produce a positive environment.
Before presenting the case by introducing the topic and
providing instructions or ground rules for the class, the
instructors set the stage for what followed. This helped
students prepare themselves for whatever was expected of them. In addition, the instructors raised the stakes
and challenged the students. For example, in the first
case, students were asked to write about examples of
points at which they had experienced topics worth escalating. This was challenging for the students since
they were not able to recall or write about any experience of their own in this regard, which was obvious
because the instructor commented, “So, at least by the
nonverbal and side talk conversations, this is a weird,
awkward question.” In case two, the instructor present-
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ed his personal narrative about environmental racism
and privilege, a sensitive topic. The case created an unfriendly atmosphere among the students, which placed
most students outside their comfort zones because
the case discussed issues related to poverty, discrimination, and white dominance. Some students were
shocked and could not believe the fact that such events
still take place in the United States.
In case 4, the instructor introduced new ground rules
for the class and announced that if students did not participate she would call out names. At the beginning,
only few students were participating, but later when
the instructor called on a few students by name, the
students began to be involved and engaged in a discussion on dialogue in conflict transformations.
However, in case three, the instructor did not set the
stage for the students, resulting in shock and increased
tension in the classroom. On the other hand, it is important to note that the shock and tension hooked the
students, engaged them from the start, and produced an
active, open discussion among them. It also allowed
the students to witness what happens during an arrest
and provided them with a virtual real-world experience.
6. DISCUSSION
According to the findings, one main factor influenced
students’ level of engagement. It was apparent, the
use of different teaching techniques and strategies is
essential to help students become engaged and help
them participate within the discussion. The more the
instructors provide different teaching techniques the
more students are able to understand the topic or issue from different perspectives. This was evident in
all four case settings; the instructors used more than
one teaching technique or teaching strategy. They used
effective questions that helped pull the students into
the discussion. They used different strategies like video clips, guest speaker, cartoon caricature, role-play,
and group work to get students more engaged about
the topic being discussed. They provided different examples therefore; students were able to relate and understand the topic more clearly. Most importantly, they
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Two students present the second phase of the case
study using a projector in the darkened classroom. One
of the students reads a newspaper article projected on
a screen. The students listen attentively to the presenter. The article discusses sexual charges and public involvement.
With the lights turned on, another scene is performed.
A press release is aired. Various students take part by
reading aloud questions given to them before class.
The case study ends with applause, and then the presenters initiate a brief discussion about the case and the
dramatic events that have taken place.
The discussion goes on for 15 minutes. After this, the
presenters introduce an activity, about which they first
provide clear directions. The students are asked to
get into groups, while the presenters circulate around
the groups. After a few minutes, the class is brought
back together, and each group is allowed to share its
members’ opinions and thoughts. An open discussion
ensues. When it concludes, the presenters add to the
comments and share their own opinions and perspectives on the topic.
4.4.4. Case Setting 4:
The video recording took place in a Public Communication class at an undergraduate level. The instructor
for this class used a video clip.
The class starts with the instructor’s laying down new
ground rules for the class. She tells the students that
she will keep track of who participates. She also lets
them know that she will call on students who are not
participating. The instructor then starts asking questions about the topic, specifically about a video that
students were asked to watch before class. Some students participate, while the instructor listens and nods.
The students then watch a film. Then the instructor
calls out a few students to role-play a scene related to
the case presented in the film. The instructor introduces
the characters and adds a bit of humor to the situation.
The role-playing begins and the students listen attentively. However, the students doing the role-playing do
not seem to be immersed into their roles. The play ends
with applause; the instructor reflects on the role play

and raises questions. Several students participate and
the instructor nods her head as she listens attentively.
Then the instructor comments and gives feedback.
Next, she transitions to another point on the topic and
uses PowerPoint slides to present the main idea behind
the subject being discussed. One of the students asks
a question and the instructor responds. Once again,
she presents a film clip and asks the students to pay
attention to the dialogue and interactions. Surprisingly,
following the clip, the degree of engagement shifts to
a higher level and the students share their opinions and
thoughts willingly. The discussion proceeds for 7 minutes, after which the class is out of time.
5. FINDINGS
This study aimed at examining students’ behavior, interactions, and the learning environment, as well as
what factors affects students’ level of engagement. To
ensure confidentiality, all identifying data were eliminated. The analysis of the videos focused on two major
themes: the instructor’s role, and the learning environment. Each theme represents factors that affect students’ levels of engagement.
Instructor’s Role: An instructor who uses the case
study teaching strategy serves as an overall facilitator
who stimulates ideas, encourages creative thinking,
organizes groups, and develops an appropriate closure
to the students’ experience (Langley, Senne, & Rikard,
1993). However, the findings of this study indicates
that the instructors provide more than just facilitation.
Additionally, they modeled skillful listening, the sharing of honest feelings, and being observant and attentive to their students.
In each of the four cases studied, it was clear that the
three instructors and the role-playing students modeled
listening by nodding their heads and listening attentively as students shared their opinions and perspectives. Because of this modeling, the students appeared
to respect their peers and listened attentively to their
peers’ opinions, thereby creating an active learning
experience within an open discussion. Such modeling also helped the students empathize with different
perspectives, even those with which they disagreed. In
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goes through each set of readings and its theory. As she
presents each point of view, her high voice and excitement make it obvious that she is very passionate about
the topic. Finally, she asks the students if they have any
questions.
Next, the instructor reviews the case study teaching
strategy that was given to the students before class. The
students listen attentively to her. She asks the students
to discuss the case with the classmates sitting next to
them; during this exercise, the students seem engaged
and alive.
After a few minutes, the instructor brings the class together to discuss the issue. Some but not all students
participate. The instructor then rephrases their statements and asks more questions. Interestingly, the students seem intimidated by the additional questions and
do not respond. The instructor says “It seems some of
you are intimidated.” Then she uses the white board to
write a few examples and pushes the students to explain.
Afterwards, the instructor discusses another concept
and provides a cartoon caricature of it. She then again
asks questions to get the students engaged. Students
begin to participate and share their different perspectives. At the end of the class, the instructor tells the
students that she understands that this topic is a hard
concept to understand and wrap their minds around.
She then asks more questions and gives more examples. She concludes by asking the students to take a
few minutes to write what they have learned.
4.4.2. Case Setting 2:
This video recording takes place in a Special Population class at the graduate level. The instructor of this
class has chosen to use a narrative style when presenting the case study teaching strategy. A guest speaker is
present and active during the case.
The instructor introduces the case study, “Environmental Racism and the Privilege Gap” and explains
what will take place during the session. He starts by
passing out copies of the case study and tells the class
that “this is his personal narrative.” The instructor then
starts reading the case; his voice is quite calm, yet very
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moving and powerful. The students follow him until he
reaches the midpoint of the case. He then asks them to
read the remainder of the case silently.
After fifteen minutes, the instructor brings the students
together and says “Let’s start out with what are some
of the emotions you felt while reading the case.” The
students start listing their emotions, while the assistant
writes them on the board and the instructor listens attentively. The students seem to be moved by the case;
indeed, many students appear uncomfortable and even
disturbed. The instructor then looks at the class and
asks, “Why were these emotions?” At first only a few
students respond until one of the students asks “How
can this happen in the United States?” From that point
forward, the students engage in an open discussion,
readily sharing questions, opinions, perspectives, and
values.
The instructor then changes the topic to identify and
critique the cultural patterns revealed in the case study.
After that, the guest speaker starts sharing his opinions.
The speaker has very clear opinions; the students listen
to him attentively. Some students add to what the guest
speaker has shared and it turns into an open, honest
discussion. Without anyone’s noticing, time flies by
and the class ends after 40 minutes of open discussion.
4.4.3. Case Setting 3:
This video recording took place in a Classroom and
Communication class at the graduate level. The case
study teaching strategy was presented by a few of the
students who acted out the initial part of the case study
as a play. The class instructor and other students in the
class were unaware that they were watching a play and
consequently they believed what they were watching
was real.
The play begins with the arrival of two University police officers who have come to arrest one of the students in the classroom on charges of sexually exploiting one of his peers. Everyone is shocked and no one
intervenes, not even the class instructor. Chaos ensues
and the students are in a state of panic. The “offending”
student is taken out in the hallway for 10 minutes and
afterward returns to announce that it was all staged.
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analysis was used through domains and taxonomies
to understand the relationship between the organized
categories and to determine how the domains and taxonomies related to the whole case study method of instruction and to the students’ learning outcomes.
To establish trustworthiness, a research journal was
used to reflect on the degree of the researcher’s subjectivity and to monitor the research analysis and findings (Glesne, 2006). Additionally, peer reviewing was
done to increase depth of understanding and to produce
rich and creative findings (Langdridge, 2007). Four researchers from the education department worked on
the data analysis and collaborated to get multiple perspectives. Three of the researchers were assistant professors and the fourth was a professor. Each researcher
independently analyzed the videos using a table that
contained the time, theme, description of audio data
and visual data that included the setting, body movements, and facial expressions. The team met every
two weeks to discuss their analyses and findings collectively (Glesne, 2006; Merriam, 2002). The process
helped scan some of the raw data and helped determine
“whether the findings are plausible based on the data”
(Merriam & Associates, 2002, p. 26). When disagreement accorded between the researchers, it was always
less than 25%. The disagreements were discussed until
all researchers reached an agreement.
4.4. Description of the Setting
In this section, details concerning the four classes that
were videotaped will be provided, describing the settings, the teaching styles that were used, and the teacher-students’ interactions. Participants were composed
of graduate and undergraduate students. The number of
students in both graduate classes was 18 students while
the number of students in undergraduate classes 30 students. Students were all of English speakers studying
in the department of education. Three instructors were
involved, and each instructor facilitated his or her own
class. The goal is to provide a detailed description of
the interactions and behaviors within these classes. All
the classes were taught near the end of the semester,
when students had already spent a minimum of 12

weeks together.
4.4.1. Case Setting 1:
The video recording took place in a Public Communication class at an undergraduate level. The instructor
for this class used the situational analysis approach.
The instructor starts out the class with housekeeping
issues. She then introduces the topic “Conflicts Worth
Escalating,” and poses questions to get the students
thinking about the topic. The instructor is very energetic, has a clear voice, and uses hand gestures as she
talks. She gives the students two minutes to write individual examples of situations in which they have experienced conflicts worth escalating.
Students interact with each other for a short time but
then start quietly writing. The instructor observes her
students and comments aloud, “So, at least by the
nonverbal and side talk conversations, this is a weird,
awkward question.” She then goes back to information the students covered at the beginning of the semester. Again, she poses more questions and asks the
students to take a few minutes to jot down some of
their thoughts. However, the students look at each other with puzzled expressions and appear unsure what
to write.
The instructor tells them, “Turn to someone close to
you and discuss with that person what are some examples of conflict escalations.” The students turn toward
their classmates and start engaging in discussion. After
a few minutes, the instructor calls the students to order and asks questions about their experiences, leading them from one question to the next. Students share
their experiences and opinions about the topic. As the
instructor listens attentively, she nods and uses hand
gestures. She also supports any experience a student
shares; she explains, and she provides examples so the
students can understand and relate to topics which their
peers are discussing.
The instructor then shifts from one topic and leads into
another. She discusses the different readings the students did before class, requesting each set of students
who read the assignment to participate; at the beginning, she pushes to get her students engaged...She then
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qualitative case study as an “intensive, holistic description and analysis of a single entity, phenomenon, or social unit” (p. 27). Case studies provide the researchers
with an understanding of a holistic phenomenon, while
preserving its full characteristic meaning of everyday
events (Yin, 2009).
4.1. Participants
Participants were a combination of graduate and undergraduate students who attended courses in which their
instructors used case study instruction as their teaching method. The research was conducted at a public
research university located in the Western region of the
United States. All the students were native speakers
studying in the department of education. Two undergraduate and two graduate classes were selected. The
number of students in both graduate classes was 18
students while the number of students in undergraduate classes was 30 students. The class duration was
between 60 and 85 minutes the total number of hours
recorded was 285 minutes. Three instructors were
involved, and each instructor assisted his or her own
class.
4.2. Data Collection
The data were collected through videos to allow the
researcher to fully observe and record the use of case
study method instruction, and to give the researcher
the opportunity to re-frame, re-focus, and re-evaluate
the analytic gaze (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010).
The goal of the videos was to capture a version of an
event as it occurred, thereby providing opportunities
“to record aspects of social activities in real-time: talk,
visible conduct, and the use of tools, technologies, objects, and artifacts” (Heath, et al., 2010, p. 5). Prior to
the recording of the classes, the students were asked to
sign consent forms. Institutional Review Board (IRB)
approval was obtained for this study.
4.3. Data Analysis
The hermeneutic video approach was used to analyze
the data. The fundamental idea behind this approach
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is to “consider social data as manifestation of the
protagonists’ perception and recognition of reality as
well as the self-representation and self-interpretation”
(Knoblauch, Schnettler, Raab, & Soeffner, 2006). A
two-dimensional approach to the hermeneutic analysis examining the level of engagement was employed.
The first dimension was at the micro-level, at which the
data were analyzed fragment by fragment in an attempt
to make sense of actions related to the environment and
the participants. For example, “What is going on here?
Why are the participants behaving this way? And why
have they chosen this option while rejecting others?”
The time and the participants’ interactional space, language, gestures, and facial expressions were noted. In
the second dimension of the analysis, all the data and
their sequence were examined, with the goal of looking
at the whole picture and interpreting what worked and
what did not.
Skinner and Belmont’s (1993) definition of engagement, “includes both behavioral and emotional components. Engaged students show sustained behavioral
involvement in learning activities accompanied by
positive emotional tone” (p. 572) was used to determine the students’ level of engagement: Therefore,
while analyzing the data, observations of the students’
emotional reactions were taken. Students’ demonstrations of positive behavioral involvement, action, and
voice tone were considered as high level of engagement. Conversely, if the students seemed withdrawn,
bored, and not attentive, that was taken as a sign of
disengagement. In addition, some components of the
National Survey of Student Engagement (2016) were
used to examine the students’ level of engagement; for
example, were they asking frequent questions, working
collaboratively with other students and analyzing, applying, and thinking critically during class.
After the hermeneutic video approach was completed,
a thematic analysis was used to examine commonalities and differences between the relationships in the
different classes (Gibson & Brown, 2009). The researcher searched for emerging common themes by
examining the students’ behavior, interactions, and the
learning environment, as well as the students’ level of
engagement. In addition, a constant data comparative
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Other studies have shown that case-based instruction
significantly improves student retention by making
learning more interesting, engaging, motivating, and
relevant (Gallucci, 2007; Prince & Felder, 2007). Additionally, case study teaching strategy can help students develop a sense of respect toward different perspectives and groups from varied backgrounds, and
thereby promoting effective communication skills (Le
Roux, 2002; Noblitt, et al., 2010). It was also found
that case studies can also enhance students’ communication skills. They help students organize information,
integrate the information required for message production, communicate verbally and nonverbally, and expand their ability to adapt communication to the context (Noblitt, et al., 2010). Nevertheless, other studies
indicated that case study teaching strategy can be successfully delivered in large class settings although it
was noted that some students refused to respond and
participate in discussion, and attempted to avoid group
work (Doran, Healy, McCutcheon, & O’Callaghan,
2011).
3. THEORITICAL FRAMEWORK
This qualitative study is informed by a constructivist
and social constructivist perspective. “Constructivist
stance maintains that learning is a process of constructing meaning; it is how people make sense of their experiences” (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007,
p. 291). Constructivism involves providing experiences that resolve cognitive conflict and that encourage
learners to develop new knowledge schemes that are
better adapted to the experience (Driver, Asoko, Leach,
Scott, & Mortimer, 1994).
The constructivist theory used to inform this study was
presented by neo-Piagetian theories that focus on the
importance of learning and development. Knight and
Sutton (2004) further developed Piaget’s constructivist theory and made it easier to recognize the fact that
cognitive development occurs in adulthood. These
authors have also added to the constructivist theory,
maintaining that students come into classes at different cognitive levels during a class period. In addition,
older students have a higher level of engagement than

younger students have and can interact more easily
than younger students.
Furthermore, since “Piaget acknowledged that social
interaction could play a part in promoting cognitive
development through, for example, making different
viewpoints available to children through discussion”
(Driver, et al., 1994, p. 6), the social constructivist
view “is constructed when individuals engage socially in talk and activity about shared problems or tasks.
Creating meaning is thus a dialogic process involving
persons-in-conversation, and learning is seen as the
process by which individuals are introduced to a culture by more skilled members” (Driver, et al., 1994,
p. 7). This research focused primarily on such student
learning as it takes place because of their interaction in
a group or class.
The theories explain how case study teaching strategy
can help the participants construct their learning. Both
the constructivist and social constructivist learning theories explain how learners incorporate new knowledge,
perspectives, skills, or practices into their perception
of the world as they engage in learning opportunities
(Merriam, et al., 2007). They understand that learning
is an active rather than a passive one. Consequently,
learning takes place through dialogue, conversations,
cooperative learning, and group assignments (Woo &
Reeves, 2007). Because case studies can help students
develop a sense of respect toward different perspectives, it is possible for learning to take place through
engaging, incorporating, and critically exploring the
views of others (Le Roux, 2002; Noblitt, et al., 2010).
4. METHODOLGY
Learning to use case study teaching strategy effectively
is not self-evident nor easily mastered without guidance and supportive resources (Ellet, 2007). Therefore,
a qualitative case study approach was used to investigate the learning outcomes and experiences of various courses that used case study teaching strategy. The
qualitative case method approach was chosen because
this approach allows “the researcher to go deep, to
learn what works and what does not” (Corcoran, Walker, & Wals, 2004 p. 28). Merriam (2002) defined a
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of this study is to examine students’ behavior, interactions, and the learning environment, as well as what
factors affect students’ level of engagement. Particularly, this study sought to answer the following research
questions:
i. What factors influence students’ level of engagement when using the case study method?
ii. What is the role of the instructor when using the
case study teaching method?
2. LITERATURE REVIEW
“Cases are verbal representations of reality that put the
reader in the role of a participant in the situation. The
unit of analysis in cases varies … but they have a common purpose: to represent reality, to convey a situation with all cross currents and rough edges . . .” (Ellet,
2007, p. 13). Case studies provide vivid background
information and personal perspectives to show empathy and active participation. They include complex dilemmas of real situations and evoke integrative analysis and critical thinking (Carroll & Rosson, 2005). The
case study method of instruction promotes professional growth and personal development, helping students
examine their beliefs and values, listen to others’ ideas,
and strengthen their problem-solving abilities (Austin
& Packard, 2009; Ellet, 2007; Wassermann, 1993).
Furthermore, case studies enable learners to explore
complex, real life situations, to understand how issues
can manifest differently under different circumstances,
and thereby to compare and contrast issues to gain a
deeper understanding (Bennett, 2010; Noblitt, et al.,
2010).
The case study teaching strategy can promote engagement and challenging learning experiences, which
leads to a positive learning environment (Missett,
Reed, Scot, & Callahan, 2010; Olitsky, 2007). When
students are offered the opportunity to learn information in the context in which the information will be
used, students tend to enjoy the learning process and
retain more of the new information they learned (Olorunnisola, et al., 2003). According to Skinner and Belmont (1993), “engagement includes both behavioral
and emotional components. Engaged students show
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sustained behavioral involvement in learning activities accompanied by positive emotional tone” (p. 572,
italics in original). When engagement occurs, students
are able to grapple with the concepts and ideas more
deeply, and to show sustained, positive investment in
activities (Ahlfeldt, Mehta, & Sellnow, 2005; Skinner
& Belmont, 1993).
Research also shows that learning from case studies
increases students’ expectations in learning and their
satisfaction about what they have learned. However, the variations in expectations and attitude toward
adopting the method can differ from one student to
another, which could be explained by differences in
learning styles among students (Olorunnisola, et al.,
2003). In addition, Bennett (2010) stated that not all
students demonstrate levels of analytical thinking; consequently, interpretation might be needed to effectively use a case study teaching strategy. Bennett claims
that students with a limited prior knowledge base have
greater difficulty in forming links to the cases in order
to develop their understanding. Hence, in order to help
students become engaged and create links to issues of
broader context; cases should be detailed and be relevant to students’ environment. In addition, they need
to include realistic details to help immerse the learners
in a given situation, which simulates the real world. By
providing rewarding experiences, students are given a
chance to gain a deeper understanding of real-life situations and to gain practice in solving real-life problems
(Bennett, 2010).
Some studies have examined the learning outcomes of
an online course using case-based and problem solving approaches (Good, et al., 2001; Lee, 2007; Missett,
Reed, Scot, Callahan, & Slade, 2010). The findings indicate that the engagement and challenge of an online
course can lead to higher levels of thinking whereby
students become engaged in sophisticated and complex levels of cognitive activity by defining, analyzing,
evaluating, reflecting, and assessing. They also found
that the case study teaching strategy helps students
develop time management skills, self-advocacy, and
awareness. Moreover, case studies provide a positive
learning experience for many students (Missett, et al.,
2010).
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1. INTRODUCTION
The heart of teaching lies in providing students with
tools that assist their learning. Too often students are
accustomed to a “banking model,” whereby they come
into a classroom and “pay” the instructor to tell them
what to think and how to respond (Grise-Owens, Valade, & Cambron, 2010). However, many students
need knowledge of core subjects. They also need to
learn skills that will help them become successful in
their occupations and personal lives. For example, every professional needs effective communication and
group skills as well as the ability to engage in critical
decision-making and problem solving. One way these
skills can be taught is by using case study teaching
strategy.
Today, the case study teaching strategy is used in a
broad range of subjects to capture real world situations
or problems. The intent is to deepen learning by providing students with opportunities to explore the kinds
of scenarios that they may face in the future. As such,
the case study teaching strategy represents Dewey’s
(1938) idea of joining education with the real world
through instructors’ presentation of cases that are relevant to the students’ environments. These cases should
include realistic details that immerse learners into lifelike situations that simulate the real world.
Case study teaching strategy offers students opportunities to apply their knowledge with real world examples, to deepen their understanding through analysis, synthesis, and evaluation (Timpson, Brunson, &
Sprain, 2010). The case study teaching strategy can
offer rewarding experiences enabling students to practice solving actual problems and explore their own
responses. The case study teaching strategy does not
provide definite, clear-cut conclusions or solutions,
although they do suggest possible solutions. The case
study teaching strategy provides rewarding experiences that help students learn through active learning and
engagement. When applied successfully, it provides
students with knowledge that can help them learn how
to think critically and manifest differently in varied
situations (Noblitt, Vance, & Smith, 2010; Zuelke &
Willerman, 1995). Moreover, the “case method makes

it possible to empower professional wisdom by relating theoretical knowledge to practical problem solving
in real situations” (Sato, 1991, p. 2, as cited in Zuelke
& Willerman, 1995, p. 604).
Furthermore, the case study teaching strategy provides
a two-way stream whereby both students and instructors are active, albeit in different ways (Ellet, 2007).
Case studies encourage collaborative learning through
which students come together to take responsibility
for their own learning as well as for that of their team
members (Olorunnisola, Ramasubramanian, Russill, &
Dumas, 2003). Case studies can tap into students’ prior knowledge and build a “schemata” that can help students interpret and respond to the subject under study
(Ellet, 2007). It is noted that each student’s schema is
unique because it depends on the student’s previous experiences and cognitive processes (Armbruster, 1986).
Moreover, case study teaching strategy is useful in
engaging students in reading, writing, critical thinking, and problem solving. Such studies bridge the gap
between theory and practice, providing students with
opportunities to experience glimpses of the real world
outside of academia (Austin & Packard, 2009; Bennett,
2010). The case study teaching strategy can also give
students opportunities to express their own knowledge,
values, opinions, and interpretations of cases. Consequently, case studies offer many benefits and can help
students to effectively integrate information and reach
conclusions about a given situation (Noblitt, Vance, &
Smith, 2010).
Some studies have examined the effectiveness of the
case study teaching strategy as a learning tool and its
difference from traditional learning (Noblitt, et al.,
2010; Terry, 2007). In addition, many studies focus on
how the case study teaching strategy enhance students’
critical thinking and communication skills (Bowe,
Voss, & Aretz, 2009; Gallucci, 2007; Good, Halpin &
Halpin, 2001; Vesper & Adams, 1972). However, no
study has examined how to use the case study method
of instruction effectively.
The purpose of this study is to examine the habits and
interaction of students and their learning from a constructivist perspective by analyzing students’ behaviors, interactions, and learning environments. The goal
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Abstract: Students need to learn skills that will help them be successful in their professional and personal lives. Effective communication skills and
the ability to engage in critical decision-making and problem solving are 21st century skills that are essential for every student to have. Case studies as
teaching strategy engages students in reading, writing, critical thinking, problem solving, and cooperative activities, and can bridge the gap between
theory and practice, providing students with the opportunity to catch glimpses of the world outside of academia. Everything, however, begins with
engagement, i.e., to what extent are students immersed in the exploration of a particular case. This qualitative study aimed at examining students’
behavior, interactions, and the learning environment, as well as what factors affect students’ level of engagement. The number of students varied from
18 to 30, depending on class enrollment. Two undergraduate and two graduate classes were selected. The data were collected through video recordings.
The hermeneutic video approach was used to analyze the data. The findings indicated that graduate students were significantly engaged during class
sessions. Moreover, it was evident that more challenging cases promote greater interest in learning, especially among academically advanced students.
Keywords: Case studies, Case method instruction, Constructivist perspective.
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)هـ1440/01/21  وقبل للنشر يف،هـ1439/06/13 (قدم للنشر يف
 مهـارات االتصال الفعالـة والقدرة.  حيتـاج الطلاب إىل تعلـم املهـارات التي من شـأهنا مسـاعدهتم عىل النجـاح يف حياهتم املهنيـة والشـخصية:ملخـص البحـث
 دراسـات احلالة كإحدى استراتيجيات التدريس. الرضورية لـكل طالب21 على االنخـراط يف اختـاذ القـرارات احلرجة وحل املشـاكل هي مـن مهارات القـرن ال
 وتوفر الفرصة للطالب، كام متكن من سـد الفجوة بني النظرية واملامرسـة، واألنشـطة التعاونية،تشرك الطلاب يف القـراءة والكتابة والتفكري النقدي وحل املشـاكل
 أي إىل أي مدى ينغمـس الطالب يف استكشـاف حالة، يبـدأ كل يشء بالتفاعـل، ومع ذلـك.للتعـرف على ملحـات مـن العـامل الواقعي خـارج األوسـاط األكاديمية
 هـذه الدراسـة النوعيـة قد فحصت مسـتوى مشـاركة الطلبة وحمـاوالت حتديد مـا إذا كان هناك فرق بني مسـتوى املشـاركة لـدى طالب الدراسـات العليا.معينـة
30  و18  و الذين برتاوح عددهم بين، لذلك كان املشـاركون مزيج من طالب الدراسـات العليا وطلاب مرحلة البكالوريـوس.وطلاب مرحلـة البكالوريـوس
. اثنـان من مرحلة الدراسـات العليا واثنان من مرحلـة البكالوريوس، تم اختيار اربعة مقررات دراسـية ألغراض هذه الدراسـة. تبعـا لاللتحـاق بالصفـوف،طالبـا
 وأظهرت النتائـج أن طالب الدراسـات العليا شـاركوا. وقد اسـتخدم منهـج الفيديـو التآلفي لتحليـل البيانـات.تـم مجـع البيانـات مـن خالل تسـجيالت الفيديو
 وال سـيام بين الطالب، كان مـن الواضح أن احلـاالت األكثـر حتديا تعـزز اهتامما أكبر بالتعلم، وعالوة على ذلـك.بشـكل كبير ومؤثـر خلال جلسـات الصـف
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