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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.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
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
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

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).
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و

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

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
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 ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

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

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.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

 ) (1إرشــاد الـســاري في شــرح صحيح البخاري ،ج،1:
ص.29:

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

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

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

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://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4
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السنَّة النبوية
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)*(سلطان بن عبد اهلل العثمان

جامعة المجمعة

)هـ1441/9/16  وقبل للنشر يف،هـ1441 / 4 /8 (قدم للنشر يف
 وبي ــان أوج ــه ال َت َث ُّب ــت يف، وال َت َث ُّب ــت عن ــد الس ــلف،الســنَّة النبوي ــة وخط ــورة ع ــدم ال َت َث ُّب ــت
ُّ  عن ــي ه ــذا البح ــث ببي ــان امل ــراد بال َت َث ُّب ــت يف:ملخ ــص البح ــث
 واملطل ــق، وم ــن الع ــام واخل ــاص، وم ــن الناس ــخ واملنس ــوخ، وال َت َث ُّب ــت م ــن املعن ــى، ومتيي ــز صحيحه ــا، وخترجيه ــا، ويش ــمل ضب ــط ألفاظه ــا،الســنَّة النبوي ــة
ُّ
كت يف
ُ  وق ــد َســ َل، وال َت َث ُّب ــت يف نرشه ــا ومراع ــات امل ــآالت، وال َت َث ُّب ــت م ــن املعم ــول هب ــا، ومعرف ــة املحك ــم وخمتل ــف احلدي ــث، واملجم ــل وا ُملب ـ َّـن،واملقي ــد
َّ
 وب ــذل املزي ــد،الســنَّة النبوي ــة
ُّ  أمهي ــة العناي ــة برواي ــة: ك ــا خلص ــت في ــه ألم ــور يمك ــن إمجاهل ــا في ــا ي ــي،ه ــذا البح ــث املنه ــج االس ــتقرائي االس ــتنباطي
 وع ــر ش ــبكات التواص ــل وال يتثب ــت فيه ــا ناقلوه ــا؛ وذل ــك محاي ــة للس ــنة النبوي ــة م ــن،م ــن اجله ــد للتص ــدي لألحادي ــث الت ــي تن ــر يف أوس ــاط الن ــاس
.أي ــدي العابث ــن واملغرض ــن
. جممل، مطلق، ناسخ، ختريج، ضبط: كلامت مفتاحية
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املقدمة

عظيمــة يف حفظهــا ،وتدوينهــا ،وبيــان صحيحهــا

إن احلمــد هلل ،نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره،

مــن ضعيفهــا ،وضبــط ألفاظهــا ،ورشح غريبهــا،

مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هادي

عليهــا؛ فحفــظ اهلل هبــؤالء العلــاء الديــن ،ومحــى هبــم

ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ،ومــن ســيئات أعاملنــا.

لــه .وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه،
وأشــهد أن حممــدً ا عبــده ورســوله ،صــى اهلل عليــه
وســلم تسـ ً
را.
ـليم كث ـ ً
أما بعد:

الســ َّنة النبويــة هلــا يف الديــن منزلــة رفيعــة،
فــإن ُّ

وبيــان مشــكلها ،والــرد عــى الشــبهات الــواردة

الس ـ َّنة بفضــل اهلل صافيــة نقيــة،
الرشيعــة ،فأضحــت ُّ
ومنهــا ً
ً
زالل.
ومــوردا عذ ًبــا،
ولبيــان يشء مــن جهــود العلــاء يف حفظهــا،

واهتاممهــم بال َت َث ُّبــت يف نقلهــا؛ أحببــت التطــرق

الســ َّنة،
يف هــذا البحــث املختــر ،إىل بيــان أمهيــة ُّ
وأوجــه ال َت َث ُّبــت يف نقلهــا.
مشكلة البحث:

وهلــا يف اإلســام مكانــة عظيمــة ،فهــي وحــي مــن
ــق َع ِ
(و َمــا َي ْن ِط ُ
ــن
اهلل ،ونــور للعاملــن ،قــال تعــاىلَ :

الس ـ َّنة النبويــة األصــل الثــاين مــن أصــول
تعتــر ُّ

األصــل الثــاين مــن مصــادر الترشيــع ،شــارحة

خطــورة التحريــف يف ألفاظهــا ،أو معانيهــا ،أو

َْ
وحــى) ( )1وهــي
ــي ُي َ
ــوى ( )3إِ ْن ُه َ
ال َ
ــو إِال َو ْح ٌ

للقــرآن العظيــم ،وموضحــة ملجمالتــه ،أمرنــا اهلل يف
ـم
القــرآن الكريــم باألخــذ هبــا ،قــال تعــاىلَ ( :مــا آ َت ُاكـ ُ
الر ُسـ ُ
ـول َف ُخـ ُ
ـه َفانت َُهــوا) ( .)2وجاء
ـم َع ْنـ ُ
ـذو ُه َو َمــا َ َن ُاكـ ْ
َّ

التأكيــد يف حفظهــا ،ومــدح القائمــن هبــا ،واملتثبتــن
ــر ُ
يف نقلهــا بقولــه صــى اهلل عليــه وســلم َ ((:ن َّ َ
اهلل
ـر ًأ َسـ ِ
ـر َّب
ـه َح َّتــى ُي َب ِّل َغـ ُ
ـم َع ِم َّنــا َح ِدي ًثــا َف َح ِف َظـ ُ
ا ْمـ َ
ـهَ ،فـ ُ
ـهَ ،و َر َّب َح ِ
َح ِ
امــلِ ِف ْقـ ٍ
امــلِ ِف ْقـ ٍ
ـه
ـه ِم ْنـ ُ
ـو َأ ْف َقـ ُ
ـه إِ َل َمـ ْ
ـن ُهـ َ
يــه)))3(.
ــس بِ َف ِق ٍ
َل ْي َ

االســتدالل ،لــذا فــإن عــدم ال َت َث ُّبــت فيهــا؛ تــأيت

أحكامهــا؛ ولــذا فــإن البحــث يناقــش أوجــه ال َت َث ُّبــت
الس َّــنة النبويــة.
يف ُّ
حدود البحث:

الس ـ َّنة النبويــة ،وأوجــه
دراســة أمهيــة ال َت َث ُّبــت يف ُّ

ال َت َث ُّبــت فيهــا مــع ذكــر نــاذج هلــا.

ولقــد كان لعلــاء اإلســام عــر العصــور ،جهــو ًدا

( )1سورة النجم (.)4،3
( )2سورة الحشر(.)7
( )3أخرجه أحمد في المسند ( ،)21590وأبو داود في السنن (،)3660
وغيرهما من حديث زيد بن ثابت بســند صحيح.
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

بالس ـ َّنة النبويــة ،و التــي
 1.تعلــق هــذه املســألة ُّ
هــي املصــدر الثــاين مــن مصــادر الترشيــع.

الس َّنة النبوية.
 2.بيان أوجه ال َت َث ُّبت يف ُّ

3.تســاهل بعــض النــاس يف عــدم ال َت َث ُّبــت مــن
الســ َّنة النبويــة والتفريــط يف ذلــك.
ُّ

 4.قلة البحوث املتخصصة يف هذا املوضوع.

السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

الدراسات السابقة:

مــن خــال البحــث ،مل أجــد مــن خصــص هــذا

البحــث بدراســة ،وكانــت هنــاك دراســات قريبــة؛

لكنهــا ال ختــدم املوضــوع ،ومنهــا:

272-241

خطة البحث وفصوله:

ينقســم البحــث إىل مقدمــة ،ومتهيــد ،ومبحــث،

وخامتــة ،وذلــك عــى النحــو التــايل:

●املقدمــة :وتشــتمل عــى بيــان أمهيــة املوضوع،
ومشــكلة البحــث ،وحــدوده ،وأمهيتــه،

الســ َّنة ،د .عبــد اهلل وكيــل
 1.ضوابــط فهــم ُّ

وأســباب اختيــاره ،والدراســات الســابقة،

الســ َّنة
الشــيخ ،وكانــت الدراســة يف فهــم ُّ

وأهدافــه ،وأســئلته ،ومنهــج البحــث.

وضوابــط ذلــك.

الســ َّنة ،أمحــد فكــر،
 2.مــن ضوابــط فهــم ُّ

الســ َّنة
●التمهيــد :وفيــه تعريــف ال َت َث ُّبــت يف ُّ

الســ َّنة وضوابــط ذلــك.
موضوعهــا يف فهــم ُّ

الســ َّنة النبويــة،
●املبحــث األول :ال َت َث ُّبــت يف ُّ
ويشــتمل عــى اثنــي عــر مطلبــ ًا:

النبويــة

وهــي قريبــة مــن الدراســة الســابقة حيــث إن

والتبــن عنــد
 3.شــمولية منهــج ال َت َث ُّبــت
ُّ

 -املطلــب األول :خطــورة عــدم ال َت َث ُّبــت يف

املحدثــن ،مــن إصــدارات الكليــة العليــا

الســ َّنة النبويــة.
ُّ

للقــرآن الكريــم ،اليمــن ،وهــي دراســة يف

الســ َّنة النبويــة
-املطلــب الثــاين :ال َت َث ُّبــت يف ُّ

والتبــن عنــد املحدثــن.
بيــان ال َت َث ُّبــت
ُّ

أهداف البحث:

عنــد الســلف.

-املطلب الثالث :ال َت َث ُّبت يف ضبط ألفاظها.

الس َّنة النبوية.
 1.بيان أمهية ال َت َث ُّبت يف ُّ

-املطلــب الرابــع :ال َت َث ُّبــت يف خترجيهــا ومتييــز

الس َّنة النبوية.
 2.بيان أوجه ال َت َث ُّبت يف ُّ

الس َّنة النبوية.
 3.املسامهة يف الدفاع عن ُّ

صحيحهــا.

الس َّنة النبوية؟
1.ما معنى ال َت َث ُّبت يف ُّ

-املطلب السادس :الناسخ واملنسوخ.

-املطلب اخلامس :ال َت َث ُّبت من املعنى.

أسئلة البحث:

-املطلــب الســابع :ال َت َث ُّبــت مــن العــام

الس َّنة النبوية؟
 2.ما أوجه ال َت َث ُّبت يف ُّ

الس َّنة النبوية؟
 3.ما مكانة ال َت َث ُّبت يف ُّ

و ا خلــا ص .

واملقيد.
املطلب الثامن :ال َت َث ُّبت من املطلقَّ

منهج البحث:

املطلــب التاســع :ال َت َث ُّبــت مــن املجمــلوا ُمل َّبــن .

الســ َّنة النبويــة وأن هــذا
بيــان أمهيــة ال َت َث ُّبــت يف ُّ

ال َت َث ُّبــت يــأيت مــن أوجــه متعــددة ،وذلــك مــن خــال

ا ِّتبــاع املنهــج االســتقرائي االســتنباطي.

املطلــب العــارش :معرفــة املحكــم وخمتلــف343
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احلديــث.

املطلــب احلــادي عــر :ال َت َث ُّبــت مــن العمــلهبــا.

ــت اإلنســان حتــى ال يتحــرك)5( .
ي ْثبِ ُ

ُ

والســ َّنة يف اللغــة :الطريقــة والســرة ،ســواء
ُّ

كانــت حســنة أو ســيئة ،قــال خالــد اهلــذيل:

-املطلــب الثــاين عــر :ال َت َث ُّبــت مــن نرشهــا

فــا جتزعــن مــن ســرة أنــت رسهتــا

●اخلامتــة :وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت

وأمــا يف الــرع :فقــد تعــددت التعريفــات يف

فــأول راض ســنة مــن

ومراعــات املــآالت.

إليهــا ،والتوصيــات.

●الفهارس ،وتشمل:

يســرها)6(.

ذلــك؛ وذلــك بحســب األغــراض التــي ذهــب إليهــا
الس ـ َّنة عنــد
العلــاء يف أبحاثهــم ،فقــد تنــوع مفهــوم ُّ

أهــل كل فــن مــن الفنــون.

-فهرس املصادر واملراجع.

ُ
ـر عــن
الس ـ َّنة عنــد املحدثــن :كل مــا أثِـ َ
فتعريــف ُّ

فهرس املوضوعات.التمهيد:

للســنة النبويــة مكانــة عاليــة ،ومنزلــة ســامية،

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــن قــول ،أو فعــل،
لقيــة ،أو ُخ ِ
أو تقريــر ،أو صفــة َخ ِ
لقيــة ،وتعريفهــا

عنــد علــاء العقيــدة :تــأيت يف مقابــل البدعــة ،يقــال:

وال َت َث ُّبــت فيهــا مأمــور بــه رشعــا وعقــا ،وال َت َث ُّبــت يف
ـت الـ َّ ْ
ـتَ ،ث َباتــا ،و ُث ُبوتــا،
ـتَ :ث َبـ َ
اللغــة مــن َث َبـ َ
ـي ُءَ ،ي ْث ُبـ ُ
ـت.
ـت،
ـتَ :أي ثابِـ ٌ
ويشء َث ْبـ ٌ
ـت ،و َث ْبـ ٌ
ـت ،و َثبِيـ ٌ
فهــو ثابـ ٌ
ٌ
َ
ــت فــان يف
وأ ْث َبتَــه هــو و َث َّبتَــه ،بمعنــى .و ُيقــالَ :ث َب َ
ــت،
ــتُ ،ث ُبو ًتــا :إِذا َأقــام بــه ،فهــو ثابِ ٌ
املــكانَ ،ي ْث ُب ُ

تاركــه .وتعريفهــا عنــد علــاء األصــول :مــا روي

واســ َت ْث َب َت يف أمــره :إذا شــاور وفحــص
ومل يعجــلْ ،
ـو ُل واأل ْم ُر:
ـت ُحج َتــه :أقامهــا و َث َبـ َ
عنــه( )4وأ ْث َبـ َ
ـت ال َقـ ْ

مــن أقــوال ،أو أفعــال ،أو تقريــرات؛ ممــا يصلــح أن
ً
دليــا حلكــم رشعــي .وبعــض األصوليــن
يكــون

ــت يف األمــر والــرأي ،واســ َت ْث َب َت :تأ َّنــى فيــه
و َت َث َّب َ

الس ـ َّنة إذا كان عــى وفــق مــا عليــه النبــي
فــان عــى ُّ

صــى اهلل عليــه وســلم ،وتعريفهــا عنــد الفقهــاء :مــا
ثبــت عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــن غــر
افــراض وال وجــوب؛ ممــا يثــاب فاعلــه وال يعاقــب

عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــن غــر القــرآن،

ور ُجـ ٌ
ـت :الــا ِز ُم
ـل َث َبـ ٌ
ـت :أي ُحجــة ،والثابِـ ُ
َو َضـ َ
ـحَ ،
ــت ُ
ِ
الواق ُ
اهلل
ــو ِر .وأ ْث َب َ
ــت :ا ُمل َت َث َب ُ
والثب ُ
ــت يف ُ
األم ْ
ــفْ ،

السـ َّنة،
اهلل عليهــم؛ ســواء كان ذلــك يف القــرآن ،أو يف ُّ

( )4لســان العــرب ( ،)19 /2تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس (/4
.)472

( )5المحيط في اللغة (.)422 /9
( )6ديوان المعاني (.)158 /1

ــر َك .وداء ُث َبــات:
لِ ْبــدَ َك ،و َث َب َ
ــت لِ ْبــدُ َك :أي َ
دام أ ْم ُ

الس ـ َّنة :عــى مــا عمــل بــه الصحابــة رضــوان
يطلــق ُّ

أو اجتهــد فيــه الصحابــة ،كجمــع املصحــف وتدويــن
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ
الدواويــن)7(.

يتضــح مــن خــال مــا ســبق بيانــه مــن معنــى

الســ َّنة ،يمكــن القــول بــأن ال َت َث ُّبــت
ال َت َث ُّبــت ومعنــى ُّ
الس َّــنة :هــو ال َّتـ ِّ
ـأن وعــدم العجلــة ،والتحقــق مــن
يف ُّ

272-241

ـن َكـ َ
ـذ َب
أشــد إثـ ًا ،قــال صــى اهلل عليــه وســلمَ (( :مـ ْ
ـي متَعمــدً ا َف ْلي َتبــو ْأ م ْقعــدَ ه ِمــن ال َّنــا ِر)))9(.
َ َ َّ َ َ ُ َ
َعـ َّ َ ُ َ ِّ
إذا َع ِلــم املســلم ذلــك ،فلــه أن يتخيــل كــم مــن
املصائــب واملــآيس ،التــي جيرهــا الكــذب عــى النبــي

نــر أقــوال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وأفعالــه،
وتقريراتــه ،وصفاتــه َ
اخللقيــة ُ
واخللقيــة؛ وذلــك

عــى الرشيعــة ،وحتريــف للعقائــد واألحــكام،

ومعانيهــا ،ومــا ُيتــج هبــا ،ومــا يرتتــب عــى نرشهــا

وغــر ذلــك مــن الــرور العظيمــة ،واملصائــب

يشــمل خترجيهــا ،ومتييــز صحيحهــا ،وضبــط ألفاظها،

مــن مــآالت.

صــى اهلل عليــه وســلم؛ مــن تبديــل للديــن ،وافــراء
واســتباحة للمحرمــات ،وتشــويه صــورة اإلســام،

الكبــرة.

والناظــر يف طوائــف البــدع مــن املعتزلــة،

واخلــوارج ،واجلهميــة ،واملرجئــة ،والرافضــة،
السـ َّنة النبوية ،واشــتمل
املبحــث األول :ال َت َث ُّبــت يف ُّ
عــى اثنــي عــر مطلب ًا:
الســ َّنة
املطلــب األول :خطــورة عــدم ال َت َث ُّبــت يف ُّ

النبويــة.

والقدريــة ،والصوفيــة ،وغريهــم؛ جيــد أن مــن

األســباب التــي جعلتهــم يقعــون فيــا وقعــوا فيــه مــن

البــدع ،إنــا هــو عــدم ال َت َث ُّبــت يف الفهــم الصحيــح
للســنة النبويــة.

ولعــل مــن األمثلــة احلــارضة التــي تبـ ِّ
ـن خطــورة

ـارا خطــرة،
الس ـ َّنة النبويــة آثـ ً
إن لعــدم ال َت َث ُّبــت يف ُّ

السـ َّنة النبويــة؛ جتويــز الرافضــة
عــدم ال َت َث ُّبــت يف فهــم ُّ

الكــذب عــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،وذلــك

الــواردة يف متعــة احلــج ،وعــدم تفريقهــم بــن متعــة
النســاء التــي ُحرمــت حتريـ ًا أبد ًيــا ،وبــن متعــة احلــج

وعواقــب وخيمــة؛ فعــدم ال َت َث ُّبــت فيهــا نــوع مــن

أن الكــذب إخبــار بخــاف الواقــع؛ ســواء تعمــد
الســ َّنة النبويــة
صاحبــه ذلــك أم ال؛ فاخلطــأ يف نقــل ُّ

يعتــر كذ ًبــا ،وهــي لغــة أهــل احلجــاز؛ فإهنم يســمون
اخلطــأ كذ ًبــا ،كــا قــال ابــن حبــان« :وأهــل احلجــاز
يســمون اخلطــأ كذ ًبــا» )8( .وال شــك أن املتعمــد

السـ َّـنة ومكانتهــا فــي
( )7ينظــر :الحديــث والمحدثــون ( ،)10حجيــة ُّ
السـ َّـنة قبــل التدويــن (.)16
التش ـريع (ُّ ،)90
( )8الثقات البن حبان (.)114 /6

للمتعــة واســتباحتهم للفــروج؛ بســبب األحاديــث

التــي هــي باقيــة إىل قيــام الســاعة.

وباجلملــة فعــدم ال َت َث ُّبــت مــن األحاديــث يف

ثبوهتــا ،وضبــط ألفاظهــا ،ومعانيهــا ،ومــا يرتتــب
عــى نرشهــا مــن مــآالت؛ يــورث مصائــب عظيمــة

عــى الفــرد واملجتمــع.

( )9صحيــح البخــاري ( ،)5844صحيــح مســلم ( ،)4مــن حديــث أبــي
هري ـرة ،واللفــظ لمســلم.
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الســ َّنة النبويــة عنــد
املطلــب الثــاين :ال َت َث ُّبــت يف ُّ

فلــم يــؤذن يل فرجعــت ،فقــال :مــا منعــك؟ قلــت:
اســتأذنت ثال ًثــا فلــم يــؤذن يل فرجعــت ،وقــال
اســت َْأ َذ َن
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  ((:إِ َذا ْ

وســلم ،ونقــل لنــا التاريــخ مــن ســرهم وأخبارهم يف

لتقيمــن عليــه ب ِّينــة ،أمنكــم أحــد ســمعه مــن النبــي

الســلف.

لقــد رضب الســلف الصالــح أروع األمثلــة،

لســ َّنة النبــي صــى اهلل عليــه
يف ال َت َث ُّبــت واالحتيــاط ُ
هــذا البــاب؛ مــامل ُينقــل لنــا يف أي أمــة مضــت مــن
األمــم.

َ
ـع)) ،فقــال :واهلل
ـم ُيـ ْ
ـؤ َذ ْن َلـ ُ
ي ِجـ ْ
ـه َف ْل َ ْ
ـم َث َل ًثــا َف َلـ ْ
أ َحدُ ُكـ ْ

صــى اهلل عليــه وســلم ؟ فقــال أيب بــن كعــب :واهلل ال

يقــوم معــك إال أصغــر القــوم ،فكنــت أصغــر القــوم،

فأبــو بكــر الصديــق ،ريض اهلل عنــه ،هــو أول مــن

فقمــت معــه ،فأخــرت عمــر أن النبــي صــى اهلل عليــه

ريض اهلل عنــه ،مــا يبـ ِّ
ـن تثبتــه مــن احلديــث وعنايتــه
ٍ
عبــد القــاري ،أنــه
بذلــك؛ فعــن عبــد الرمحــن بــن

أيب حفــص ،فــا دار الفلــك عــى مثــل شــكل عمــر،

احتــاط يف قبــول األخبــار ،)10( .وجــاء عــن عمــر

قــال :ســمعت عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه،

وســلم قــال ذلــك )12( .قــال الذهبــي« :وأيــن مثــل
ـن للمحدثــن ال َت َث ُّبــت يف النقــل ،وربــا
وهــو الــذي سـ َّ

كان يتوقــف يف خــر الواحــد إذا ارتــاب»)13( .

وجــاء عــن عــ ٍّ
ي ريض اهلل عنــه ،أنــه كان

يقــول :ســمعت هشــام بــن حكيــم بــن حــزام ،يقــرأ
ســورة الفرقــان عــى غــر مــا َأ ْق َرؤُ َهــا ،وكان رســول
َ
قر َأنِ َيهــا ،وكــدت أن أعجل
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أ َ

يســتحلف مــن حيدثــه باحلديــث؛ ليتثبــت مــن ذلــك.
قــال الذهبــي« :كان إما ًمــا ،عاملًــا ،متحر ًيــا يف األخــذ؛

فجئــت بــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقلــت:

ورحــل جابــر بــن عبــد اهلل ،ريض اهلل عنهــا،

ـه بردائــه
عليــه ،ثــم أمهلتــه حتــى انــرف ،ثــم َل َّب ْب ُتـ ُ
إين ســمعت هــذا يقــرأ عــى غــر مــا أقرأتنيهــا ،فقــال
َ
ـر ْأ)) ،فقــرأ قــال:
يل(( :أ ْر ِس ـ ْل ُه)) ،ثــم قــال لــه(( :ا ْقـ َ
((ه َكـ َ
ـر ْأ)) ،فقــرأت،
َ
ـذا ُأ ْن ِز َلـ ْ
ـت)) ،ثــم قــال يل(( :ا ْقـ َ
((ه َكـ َ
آن ُأ ْن ـ ِز َل َعـ َ
ـر َ
ـى َسـ ْـب َع ِة
فقــالَ :
ـذا ُأ ْن ِز َلـ ْ
ـت إِ َّن ا ْل ُقـ ْ
َ
ــر ٍ
ــر)) )11(.ويف حديــث
ــر ُءوا ِم ْن ُ
ــه َمــا َت َي َّ َ
ف َفا ْق َ
أ ْح ُ
أيب ســعيد اخلــدري ،ريض اهلل عنــه ،قــال :كنــت يف

جملــس مــن جمالــس األنصــار؛ إذ جــاء أبــو موســى
كأنــه مذعــور ،فقــال :اســتأذنت عــى عمــر ثال ًثــا
( )10ذكر ذلك الذهبي ،في تذكرة الحفاظ (.)9
( )11صحيح البخاري ( ،)2419صحيح مسلم (.)1899

بحيــث أنــه يســتحلف مــن حيدثــه باحلديــث».)14( .
مســرة شــهر إىل عبــد اهلل بــن أنيــس؛ للتأكــد مــن
وســئل اإلمــام أمحــد -رمحــه
حديــث واحــدُ )15(.

اهلل -عــن حــرف منــه ،قــال« :ســلوا أهــل الغريــب؛

فــإين أكــره أن أتكلــم يف احلديــث بالظــن».
وســئل األصمعــي عــن معنــى حديــثَ ْ :
ـار َأ َح ُّق
((الـ ُ

()16

( )12صحيح البخاري ( ،)6245صحيح مسلم (.)5626
( )13تذكرة الحفاظ (.)11/1
( )14تذكر الحفاظ (.)14/1
( )15ذك ـره البخــاري فــي صحيحــه (ص )18معلقــا ،وأخرجــه أحمــد فــي
المســند ( ،)16042وغيـره ،وحســن ابــن حجــر قصــة االرتحــال مــن
جابــر رضــي اهلل عنهمــا .ينظــر فتــح البــاري (.)174 /1
( )16اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر (.)125 /2
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

بِ َس ـ َقبِ ِه)) ،فقــال« :أنــا ال أفــر حديــث رســول اهلل؛
ولكــن العــرب تزعــم أن الســقب :اللزيــق»)17( .

قــال اإلمــام مســلم« :إن مــن الواجــب عــى

كل أحــد ،عــرف التمييــز بــن صحيــح الروايــات
وســقيمها ،وثقــات ال َّن ِ
اق ِلــنَ هلــا ،مــن ْ ُال َّت َه ِمــن؛ أ ّ
ال
يــروى منهــا إ ّ
َارة
السـت َ
ال مــا عــرف ِص َّحـ َة خمارجــهَ ،و ِّ
ــى منهــا مــا كان منهــا عــن أهــل
يف ناقليــه ،وأن َي َّت ِق َ
ال ُّتهــم ،واملعانديــن مــن أهــل البــدع»)18(.

َ ِ
ومــن دقيــق اهتــام الســلف وعنايتهــم باحلديــث،

ونقلهــم لــه؛ أهنــم ميــزوا بــن املتشــابه واملتقــارب

مــن صيــغ التحمــل واألداء ،فهــذا اإلمــام مســلم،
يقــول« :حدثنــا ســعيد بــن عمــرو األشــعثي ،وأمحــد

بــن حنبــل ،وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة  -واللفــظ ألمحــد
 -قــال األشــعثي :أخربنــا ،وقــال اآلخــران :حدثنــا

ســفيان بــن عيينــة» ()19

قــال املعلمــي« :وقــد علــم طالــب احلديــث يف

أيــام طلبــه ،تشــدد علــاء احلديــث وتعنتهــم ،وشــدة

فحصهــم وتدقيقهــم؛ حتــى إن مجاعــة مــن أصحــاب
احلديــث ،ذهبــوا إىل شــيخ ليســمعوا منــه ،فوجــدوه

خــارج بيتــه ،يتبــع بغلــة لــه قــد انفلتــت ،حيــاول
إمســاكها ،وبيــده خمــاة يرهيــا البغلــة ويدعوهــا،

لعلهــا تســتقر فيمســكها ،فالحظــوا أن املخــاة فارغة؛
فرتكــوا الشــيخ وذهبــوا وقالــوا :إنــه كــذاب ،كــذب

ريا ،والواقــع
عــى البغلــة بإهيامهــا أن يف املخــاة شــع ً
( )17حاشية السندي على ابن ماجه (.)98 /2
( )18صحيح مسلم (ص.)7
( )19صحيح مسلم (.)5610
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أنــه ليــس فيهــا يشء»)20(.

ومــن صــور ال َت َث ُّبــت عنــد الســلف يف عنايتهــم

بالســ َّنة النبويــة :عنايتهــم بصاحــب التخصــص،
ُّ

ورجوعهــم إىل رأيــه؛ ألن لــه يف ذلــك مزيــد مــن
العنايــة واالهتــام ،فعــن ابــن عمــرَ :
اللِ
ـول َّ
((أ َّن َر ُسـ َ
َ
ـر بِ َق ْتــلِ ا ْلـ ِ
ب إِ َّ
ـك َ
ال ِ
ـب
ال َك ْلـ َ
صــى اهلل عليــه وســلم أ َمـ َ
ـم َأ ْو َم ِ
َص ْيـ ٍ
اشـ َي ٍة)) ،فقيــل البــن عمــر:
ـب َغ َنـ ٍ
ـد َأ ْو َك ْلـ َ
إن أبــا هريــرة يقــول :أو كلــب زرع ،فقــال ابــن عمــر:
زرعــا ،)21( .وقــد ذكــر النــووي:
إن أليب هريــرة ً

أن هــذا القــول ليــس توهينًــا لروايــة أبــى هريــرة،
ًّ
شــكا فيهــا؛ بــل املعنــى أنــه كان صاحــب زرع
وال
وحــرث؛ فاعتنــى بذلــك وحفظــه وأتقنــه ،وجــرت

العــادة ،أن املشــتغل بــيء يتقنــه مــا ال يتقنــه غــره،
ويعــرف مــن أحكامــه مــا ال يعرفــه غــره ،)22( .وذكر

ابــن حجــر أن ابــن عمــر أراد اإلشــارة إىل تثبيــت أبــى

هريــرة يف روايتــه ،وأن ســبب ذلــك كونــه صاحــب

تعــرف أحكامــه.
زرع ،واملشــتغل بالــيء حيتــاج إىل ُّ

()23

بالسـ َّنة
ومـن صـور ال َت َث ُّبت عند السـلف يف عنايتهم ُّ

النبويـة :تقويـة الروايـات بعضهـا ببعض؛ حتـى تزول

معهـا الغرابـة :فعـن نافع قـال :قيـل البن عمـر :إن أبا
هريرة يقول :سـمعت رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم
ـن َ
ير ٌ
ـع َجن َ
األ ْجـ ِر))،
َـاز ًة َف َل ُ
اط ِم َ
يقـولَ (( :م ْ
ـن َتبِ َ
ـه ِق َ

()20
()21
()22
()23
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التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل (.)213/1
صحيح مسلم (.)4019
شرح النووي على مسلم (.)236 /10
فتح الباري البن حجر (.)171 /7
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فقـال ابـن عمـر :أكثـر علينـا أبـو هريـرة ،فبعـث إىل

السـ َّنة النبويـة هلـا دالالهتـا ،وعـدم ضبـط
ألفـاظ ُّ

لقـد فرطنـا يف قراريـط كثيرة )24(.وقـد ذكـر النووي:

بذلـك يف رشوحهـم لألحاديـث ،وألفوا كت ًبـا يف ضبط

عائشـة فسـأهلا ،فصدقـت أبـا هريـرة ،فقال ابـن عمر:

أن املعنـى أن ابـن عمر خاف لكثرة روايـات أيب هريرة؛
اشـتباه األمـر عليـه يف ذلـك ،واختلاط األحاديـث

نسـب إليـه رواية مـا مل يسـمع؛ حيث إن
عليـه ،ال أ َّنـه َي
ُ
أجـل من هـذا)25(.
ُّ
مرتبـة ابـن عمـر وأيب هريـرة
بالسـ َّنة
ومـن صـور ال َت َث ُّبت عند السـلف يف عنايتهم ُّ

النبويـة :عـدم اجلـزم بالرواية إذا شـك فيهـا ،وقد ذكر

النـووي ،وغيره :أن الـراوي للحديـث إذا اشـتبهت

عليـه لفظـة فقرأها عىل الشـك ،أن يقول عقيبـه :أو كام

قـال ،واهلل أعلم ،أو نحـو هذا ،كام هو صنيـع الصحابة
ومـن بعدهـم رضـوان اهلل عليهم)26(.

ألفاظهـا يـؤدي إىل حتريـف املعنـى .وقـد عنـي العلماء
وبينوا
الغريـب واملشـكل مـن ألفاظ احلديـث النبـويَّ ،

التصحيـف والتحريـف يف األلفـاظ ،وأفـردوا ذلـك
بالتأليـف.

الس َّـنة ،بيـان اللفظ الصحيح
ومـن ال َت َث ُّبت يف ألفاظ ُّ

مـن اخلطأ ،وبيـان اللفـظ الراجـح من املرجـوح ،ومن

األمثلـة على األول :قـول النبـي صىل اهلل عليه وسـلم:
َ
ـن ُم ْؤ ِم َن ًة إِ ْن َكـ ِر َه ِم ْن َها ُخ ُل ًقـا َر ِ َ
ض ِم ْن َها
((ال َي ْف َـر ْك ُم ْؤ ِم ٌ
َ
(يفـرك) بضـم
ـر)) )28( .فمـن اخلطـأ أن تنطـق:
آخ َ
ُ
ـرك) ،قـال النـووي« :بفتـح الياء
الـراء ،وصوابـهَ ( :ي ْف َ
والـراء وإسـكان الفـاء بينهما ،قـال أهـل اللغـة :فركه

ومـن مجيـل القـول يف هـذا ،مـا جـاء عـن الذهبـي

بكسر الـراء يفركـه بفتحهـا إذا أبغضـه»( ،)29ومحلـه

وأن يسـأل أهـل املعرفـة والـورع؛ ليعينوه على إيضاح

وبي أن
يقـع منـه بغض تـام هلـا ( .)30وتعقبه النـوويَّ ،

حيـث قال« :فحـق عىل املحـدث أن يتورع فيما يؤديه،

القـايض عيـاض على اخلبر وليس على النهـي؛ أي ال

مروياتـه .وال سـبيل إىل أن يصير العـارف ،الـذي
ً
جهبـذا؛ إال بإدمـان
يزكـى نقلـه األخبـار وجيرحهـم

أن املعـروف يف الروايـات( ،ال يفرك) بإسـكان الكاف

والسـهر ،والتيقـظ والفهم ،مـع التقـوى والدين املتني،

هنيـا بلفظ اخلبر .والثـاين :أنه خلاف الواقـع؛ فبعض

الطلـب ،والفحـص عـن هـذا الشـأن ،وكثـرة املذاكرة
واإلنصـاف ،والتردد إىل جمالـس العلماء ،والتحـري

واإلتقـان»)27(.

املطلب الثالث :ال َت َث ُّبت يف ضبط ألفاظها.

()24
()25
()26
()27

صحيح البخاري ( ،)1324صحيح مسلم (.)2189
شرح النووي على صحيح مسلم (.)15/7
شرح النووي على صحيح مسلم (.)72 /1
تذكرة الحفاظ (.)10 /1

هـذا خطـأ ،وأنه على النهـي؛ وذلك لوجهين ،األول:

مرفوعا ،لكان
روي
ال برفعهـا ،فيتعين فيه النهى ،ولـو َ
ً
النـاس يبغض زوجتـه ً
ربا مل
بغضا شـديدً ا ،ولـو كان خ ً

يقع خالفـه.

()31

ومــن األمثلــة ً
أيضــا :قــول النبــي صــى اهلل عليــه

()28
()29
()30
()31
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صحيح مسلم ( ،)3645من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
شرح النووي على مسلم (.)58 /10
إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)680 /4
شرح النووي على مسلم (.)58 /10

السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

((ال َّب ِ
وســلمَ ْ :
ــن ُك ِّل َد ٍاء إِ َّل
ــو َد ِاء ِشــ َف ٌاء ِم ْ
الس ْ
ــة َّ
الســام)))32( .
ــام)
َّ َ
الس َّ
فمــن اخلطــأ أن تنطــق( :إال َّ

ــم (،)33
بتشــديد امليــم؛ فيكــون املعنــى مــا فيــه ُس ٌّ
ـام) فيكــون
السـ َ
َّ
والصــواب :أهنــا خم َّففــة ،فتنطــق( :إال َّ
املعنــى :املــوت)34( .

ومــن األمثلــة :قــول النبــي صــى اهلل عليــه وســلم:
ـواهللِ َ َ
ـل َو ِ
ل ْن ُ ْ َيــدى بِـ َ
ـر َلـ َ
ـك َر ُجـ ٌ
ـن
ـك ِمـ ْ
احــدٌ َخـ ْ ٌ
(( َفـ َ

ـم)) )35(.فيقــرأه بعضهــم( :النِّعــم) بكــر
ح ـ ِر ال َّن َعـ ِ
ُْ
النــون؛ َظ ًّنــا منهــم أهنــا مجــع نِ ْع َمــة ،والصــواب
أهنــا( :ال َّن َعــم) بفتــح النــون ،وهــي :اإلبــل ،ومحرهــا

والنعــم اإلبــل خاصــة ،كــا ذكــر ذلــك ابــن
أفضلهــاَ ،
حجــر( ،)36وغــره.

ومــن األمثلــة :قــول النبــي صــى اهلل عليــه
َ
ــو ُي َص ِّ
ي ُقــدْ
ــم َو ُه َ
ــي َف ْل َ ْ
وســلم (( :إِ َذا َن َع َ
ــس أ َحدُ ُك ْ
َ
ـم إِ َذا َصـ َّ
ـو
ـب َع ْنـ ُ
َح َّتــى َي ْذ َهـ َ
ـى َو ُهـ َ
ـه ال َّنـ ْ
ـو ُم َفـإِ َّن أ َحدَ ُكـ ْ
ـه)))37( .
َن ِ
ـب َن ْف َسـ ُ
ـس َل َيــدْ ِري َل َع َّلـ ُ
ـه َي ْسـ َتغْ ِف ُر َف َي ُسـ ُّ
اعـ ٌ
فمــن األخطــاء أن تنطــق ِ
(:نعــس) (،)38
(:نعــس) ،أو ُ
ــس) ،بفتــح العــن (،)39
بضــم العــن ،وصوابهَ (:ن َع َ

( )32صحيــح البخــاري ( ،)5688صحيــح مســلم ( ،)5766مــن حديــث
أبــي هريـرة رضــي اهلل عنــه.
( )33تهذيب اللغة (.)223 /12
( )34فتح الباري البن حجر (.)144 /10
( )35صحيــح البخــاري ( ،)2942صحيــح مســلم ( ،)6223مــن حديــث
ســهل بــن ســعد رضــي اهلل عنــه.
( )36فتح الباري البن حجر (.)196 /1
( )37صحيــح البخــاري ( ،)212صحيــح مســلم ( ،)1835مــن حديــث
عائشــة رضــي اهلل عنهــا.
ـس بفتــح العيــن َو َغلَّطُ ـوا مــن ضمهــا».
ـ
ع
( )38قــال ابــن حجــر« :إذا َن َ َ
ينظــر :فتــح البــاري البــن حجــر (.)314 /1
( )39شرح النووي على مسلم (.)74 /6
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اســا فهــو ناعــس ( ،)40وال ُّن َعــاس:
َن َعــس َي ْن ُعــس ُن َع ً

الوســن وأول النــوم)41( .

َ َ
ومــن األمثلــة عــى الثــاين( )42حديــث أيب هريــرة
ريض اهلل عنــه ِ
((:قيـ َ
ـي صــى اهلل عليــه وســلم
ـل لِل َّنبِـ ِّ
ــاسَ ،ق َ َ
َم ْ َ
ــر ُم ال َّن ِ
ــمَ ،قا ُلــوا:
ــم َأ ْت َق ُ
ــن أ ْك َ
اه ْ
ــال :أ ْك َر ُم ُه ْ
ــأ ُل َكَ ،ق َ َ
ــذا َنس َ
ــر ُم
ــس َع ْ
ــي اهللِ َل ْي َ
ــالَ :فأ ْك َ
ــن َه َ ْ
َيــا َنبِ َّ
ــي اهللِ
وس ُ
ــي اهللِ ا ْب ِ
ال َّن ِ
ــي اهللِ ا ْب ُ
ــاس ُي ُ
ــن َنبِ ِّ
ــن َنبِ ِّ
ــف َنبِ ُّ
ــذا َنس َ
ا ْب ِ
ــأ ُل َك،
ــس َع ْ
ــن َخ ِليــلِ اهللَِ ،قا ُلــواَ :ل ْي َ
ــن َه َ ْ
ب َتس َ
ــن َم َع ِ
َق َ
ــم،
ــأ ُل ِ
ــالَ :ف َع ْ
ــاد ِن ا ْل َع َ
ونَ ،قا ُلــواَ :ن َع ْ
ــر ِ ْ
اه ِل َّي ِ
ال ِ
ــم ِف ْ َ
َق َ
ال ْس َ
ــم ِف ْ ِ
ــا ِم
ــة ِخ َي ُار ُك ْ
ــالَ :ف ِخ َي ُار ُك ْ
إِ َذا َف ُق ُهــوا))َ )43( .و َف ُق ُهــوا بضــم القــاف هــو اللفــظ
املشــهور ،وحكــي :بكرسهــا ( َف ِق ُهــوا) ،كــا أشــار إىل
ذلــك النــووي )44(.ومعنــى َف ِقــ َه الرجــل :إذا فهــم
فقيهــا عاملًــا ،أي:
وعلــم ،و َف ُقــ َه الرجــل :إذا صــار ً

صــار لــه الفقــه ســجية)45(.

َّ

املطلــب الرابــع :ال َت َث ُّبــت يف خترجيهــا ومتييــز

صحيحهــا .

إن ال َت َث ُّبــت مــن وجــود احلديــث يف مظانــه وبيــان

درجتــه ،مــن األمهيــة بمــكان؛ وذلــك أن ال َت َث ُّبــت مــن

ذلــك يرجــع إىل كــون النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

قــال ذلــك أم ال ،وكــم هــي العواقــب الوخيمــة
()40
()41
()42
()43
()44
()45
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تهذيب اللغة ()63 /2
النهاية في غريب الحديث واألثر (.)81 /5
أي :بيان اللفظ الراجح من المرجوح.
صحيح البخاري ( ،)3353صحيح مسلم (.)6454
شرح النووي على مسلم (.)135 /15
النهاية في غريب الحديث واألثر (.)465 /3
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واآلثــار الســيئة عــى الفــرد واملجتمــع ،مــن نســبة

(يــا مقلــب القلــوب واألبصــار) ،ويزيد(:األبصــار)،

تكثــر األباطيــل واألحاديــث املوضوعــة؛ مــن جــراء

ومــن األمثلــة :حديــث ســلمة بــن األكــوع :أنــه

قــول مــا قالــه النبــي صــى اهلل عليــه وســلم؛ وهلــذا
عــدم ال َت َث ُّبــت مــن ذلــك .وال َت َث ُّبــت مــن احلديــث يف

هــذا البــاب يشــمل أمريــن:

السـ َّنة.
وهــي لفظــة ال وجــود هلــا يف كتــب ُّ

ســمع النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وعطــس رجــل
ـك َّ ُ
حـ َ
الل)) ،ثــم عطــس أخرى،
عنــده ،فقــال لــهَ ((:ي ْر َ ُ

 2.ال َت َث ُّبــت مــن صحــة نســبتها للنبــي صــى

ـلم((:الر ُج ُل
فقــال لــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وسـ
َّ
ــوم)) )48( .ويزيــد بعضهــم قــول( :شــفاك اهلل)
َم ْز ُك ٌ

احلديــث املقبــول (الصحيــح  -الصحيــح

الس ـ َّنة؛ وإنــا تذكــر
الس ـ َّنة ،وال وجــود هلــا يف كتــب ُّ
ُّ

الس َّنة أم ال.
 1.ال َت َث ُّبت من وجوده يف دواوين ُّ

اهلل عليــه وســلم؛ بحيــث تكــون يف دائــرة
لغــره -احلســن لذاتــه – احلســن لغــره).

ومــن األمثلــة عــى األول :حديــث أيب هريــرة عــن
ـت
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قالَ ((:مــا َن َق َصـ ْ
ــال َو َمــا َزا َد َّ ُ
ــن َم ٍ
الل َع ْبــدً ا بِ َع ْفــ ٍو إِ َّ
َصدَ َق ٌ
ــزا
ال ِع ًّ
ــة ِم ْ
ــه َّ ُ
ــع َأ َحــدٌ ِ َّلِ إِ َّ
َو َمــا َت َو َ
الل)) )46( .فيقــول
ال َر َف َع ُ
اض َ

بعضهــم :مــا نقصــت صدقــة مــن مــال ويزيــد( :بــل
الس ـ َّنة.
تــزده) ،وهــذا ال وجــود لــه يف كتــب ُّ

ومــن األمثلــة :حديــث أنــس ،قــال :كان النبــي
ـب
صــى اهلل عليــه وســلم يكثــر أن يقــولَ (( :يــا ُم َق ِّلـ َ
ـى ِدينِـ َ
ـت َق ْلبِــي َعـ َ
ا ْل ُق ُلـ ِ
ـك)) ،قــال :فقلنــا يــا
ـوبَ ،ث ِّبـ ْ

رســول اهلل ،آمنــا بــك وبــا جئــت بــه ،فهــل ختــاف
ـن ُأ ْص ُب َعـ ْ ِ
ـوب َبـ ْ َ
ـن
ـم ،إِ َّن ا ْل ُق ُلـ َ
ـن ِمـ ْ
علينــا؟ قــالَ (( :ن َعـ ْ
ـز َو َجـ َّ
ـل ُي َق ِّل ُب َهــا)) )47( .فيقــول بعضهم:
ـع اهللِ َعـ َّ
َأ َصابِـ ِ

( )46صحيح مسلم ( ،)6592من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
( )47أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه ( ،)29196وأحمــد فــي مســنده
( )12107والبخــاري فــي األدب المفــرد ( ،)683والترمــذي فــي
ســننه ( ،)2140وابــن ماجــه فــي ســننه ( ،)3834وأبــو يعلــى فــي
مســنده ( ،)3688والطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر ( ،)759والحاكــم
فــي مســتدركه ( ،)1927مــن حديــث أنــس رضــي اهلل عنــه ،وأخرجــه
أحمــد فــي مســنده ( ،)17667وابــن ماجــه فــي ســننه (،)199

عنــد العطســة الثالثــة ،ويظــن بعضهــم أهنــا مــن

مــن بــاب اآلداب.

ومــن األمثلــة :حديــث عمــران بــن حصــن ريض اهلل
عنهــا ،قــال :قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم:

والنســائي فــي ســننه الكبــرى ( ،)7738وابــن حبــان فــي صحيحــه
( ،)943والطب ارنــي فــي مســند الشــاميين ( ،)582والحاكــم فــي
مســتدركه ( ،)1926مــن حديــث الن ـواس بــن ســمعان ،رضــي اهلل
عنــه ،وأخرجــه الطيالســي فــي مســنده ( ،)1608وابــن أبــي شــيبة فــي
المصنــف ( ،)29197وعبــد بــن حميــد فــي مســنده ( ،)1534وأحمــد
في مســنده ( ،)26721وأبو يعلى في مســنده ( ،)6919والطبراني
فــي معجمــه الكبيــر ( ،)772وفــي معجمــه األوســط (،)5330
مــن حديــث أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا ،وأخرجــه ابــن أبــي شــيبة
( ،)29199وابــن راهويــه فــي مســنده ( ،)1369وعبــد بــن حميــد
فــي مســنده ( ،)1518وأحمــد فــي مســنده ( ،)26176والنســائي
فــي ســننه الكبــرى ( ،)7737وأبــو يعلــى فــي مســنده (،)4824
والطب ارنــي فــي معجمــه األوســط ( ،)1530مــن حديــث عائشــة،
رضــي اهلل عنهــا ،وأخرجــه أحمــد فــي مســنده ( ،)6610وابــن حبــان
فــي صحيحــه ( ،)902مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص
رضــي اهلل عنهمــا ،وأخرجــه عبــد بــن حميــد فــي مســنده (،)359
مــن حديــث بــال رضــي اهلل عنــه ،وأخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده
( ،)2318والحاكــم فــي مســتدركه ( ،)3140مــن حديــث جابــر
رضــي اهلل عنهمــا ،وأخرجــه الطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر (،)7232
مــن حديــث عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه عــن جــده .قــال الترمــذي:
وهــذا حديــث حســن ،وهكــذا روى غيــر واحــد عــن األعمــش ،عــن أبــي
ســفيان ،عــن أنــس ،وروى بعضهــم عــن األعمــش عــن أبــي ســفيان،
عــن جابــر عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وحديــث أبــي ســفيان عــن
أنــس أصــح ،وصححــه األلبانــي فــي صحيــح الترمــذي (.)2140
( )48صحيح مسلم (.)7490
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

((خي ُكــم َقــر ِن ُثـ ِ
ـم ا َّل ِذي ـ َن
َ ُْ ْ ْ
ـم ُثـ َّ
ونُـ ْ
ـم ا َّلذي ـ َن َي ُل َ
َّ
ـم)) )49( .ويف لفــظَ :
((خـ ُْـر ُأ َّمتِــي َق ْر ِن))
ونُـ ْ
َي ُل َ
ـم َقـ ْـر ِن)) )51(،ويف
( ،)50ويف لفــظ(( :إِ َّن َخ َْي ُكـ ْ
ـذ ِه األُمـ ِ
((خــر هـ ِ
ـت
ـة ا ْل َقـ ْـر ُن ا َّل ِذي ـ َن ُب ِع ْثـ ُ
لفــظَ ُ ْ َ :
َّ
ِ
ـم)) )52( ،ويف حديــث ابــن مســعودَ :
((خ ُْي
ف ِيهـ ْ
النَّـ ِ
ـاس َقـ ْـر ِن)) )53( .ويف لفــظ :أي الناس خري؟
قــالَ (( :قـ ْـر ِن)) )54( .ويف لفــظَ :
((خـ ُْـر ُأ َّمتِــى
ا ْل َقــر ُن ا َّل ِذيــ َن َي ُل ِ
ــون)) )55( .ويف حديــث أيب
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
هريــرةَ :
ـر ُأ َّمتى ا ْل َق ْر ُن ا َّلذيـ َن ُبع ْث ُت ف ِيه ْم))،
((خـ ْ ُ
( )56وغريهــا مــن األلفــاظ ،وأمــا لفظــة(( :خري

القــرون قــرين)) ،فقــد ذكرهــا بعض أهــل العلم،
مثــل :ابــن بطــال( ،)57وابــن املنـ ّـر( ،)58وابــن

تيميــة( ،)59وابــن رجب( ،)60وابــن امللقن(،)61
وابــن ســيد النــاس( ،)62والعينــي( ،)63وابــن

( )49صحيح البخاري (.)2508
( )50صحيح البخاري (.)3450
( )51صحيح مسلم (.)6475
( )52صحيح مسلم (.)6477
( )53صحيح البخاري ( ،)2509صحيح مسلم (.)6472
( )54صحيح البخاري ( ،)6282صحيح مسلم (.)6470
( )55صحيح مسلم (.)6469
 )56صحيح مسلم (.)6473
( )57شرح صحيح البخاري (.)155 /6
( )58المتواري على أبواب البخاري (.)386
( )59التحفة العراقية في األعمال القلبية (.)73
( )60جامع العلوم والحكم (.)429
( )61التوضيح لشرح الجامع الصحيح (.)421 /29
( )62النفح الشذي شرح جامع الترمذي (.)483 /3
( )63عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)185 /24
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حجــر( ،)64والكــوراين( ،)65والســيوطي(،)66
وزكريــا األنصــاري( ،)67والعظيــم آبــادي(،)68
واملباركفــوري( ،)69وعبــد الــرؤوف

وعلــي القــاري( ،)71وابــن عــان(،)72

المنــاوي(،)70

والســندي(،)73

والصنعاين(،)74والشوكاين( ،)75والزرقاين(،)76
وموســى شــاهني( ،)77وحممد عيل اإلتيويب(،)78

السـنَّة عىل
وغريهــم .ومل أجــد هلذا اللفظ أصل يف ُّ

حســب علمــي؛ إال ما أخرجه ابن عســاكر(،)79

بســنده إىل أكثــم بن اجلــون ،يقول :قال :ســمعت

ــر
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلمَ ((:خ ْ ُ

( )64فتــح البــاري ( ،)6 /7وقــال فــي تلخيــص الحبيــر (:)490 /4
«وهــو متفــق عليــه مــن حديــث عم ـران بــن حصيــن بلفــظ(( :خيــر
القــرون قرنــي ،ثــم الذيــن يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم ،ثــم يأتــي مــن
بعدهــم قــوم يشــهدون وال يستشــهدون)) الحديــث» .ولــم أقــف عليــه
ال فــي الصحيحيــن وال فــي غيرهمــا؛ إال مــا جــاء عنــد ابــن عســاكر
كمــا تقــدم بيانــه.
( )65الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (.)14 /11
( )66قوت المغتذي على جامع الترمذي (.)761 /2
( )67منحة الباري بشرح صحيح البخاري (.)149 /10
( )68عون المعبود (.)4 /10
( )69تحفة األحوذي (.)374/6
( )70فيض القدير (.)441 /6
( )71مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)28 /1
( )72دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (.)130 /5
( )73حاشية السندي على صحيح البخاري (.)107 /4
( )74التحبير إليضاح معاني التيسير (.)200 /6
( )75نيل األوطار (.)360 /8
( )76شرح الزرقاني على الموطأ (.)9 /4
( )77المنهل الحديث في شرح الحديث (.)48 /1
( )78ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)413 /3
( )79تاريــخ دمشــق ( ،)37 /67قــال ابــن عســاكر :أخبرتنــا أم المجتبــى
بنــت ناصــر ،قالــت :قــرئ علــى إبراهيــم بــن منصــور ،أنــا أبــو بكــر
المقــرئ ،أنــا أبــو يعلــي ،نــا أبــو همــام ،حدثنــي ســعيد الزبيــدي ،حدثنــي
حيــي بــن مخمــر ،حدثنــي أبــو عبــد اهلل الدمشــقي ،قــال :ســمعت أكثــم
بــن الجــون ،قــال :ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول:
((خيــر القــرون قرنــي)).
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ال ُقــر ِ
ون َق ْر ِن)) ،وأكثــم بن اجلون له صحبة(،)80
ُ
واحلديــث ضعفــه شــديد( )81ال تقــوم بــه حجة،

وال يعــارض األلفــاظ الثابتــة.
ومــن األمثلــة :حديــث(( :إِ َذا َح َ َ
ــاء
ــر ا ْل َع َش ُ
عشــاء فابــدؤوا بِا ْل َع َش ِ
َوا ْل َ
ــاء)) .فقــد ذكــر هــذا

اللفــظ :القــايض عيــاض( ،)82وابــن قرقــول(،)83

وأبــو الفتــوح الطائــي( ،)84والكــوراين(،)85

وموســى شــاهني( ،)86وعبــد الســام علــوش(،)87
ــاء
ــع ا ْل َع َش ُ
واحلديــث متفــق عليــه بلفــظ(( :إِ َذا ُو ِض َ
ا ُة َفا ْبــدَ ؤُ وا بِا ْل َع َش ِ
يم ِ
الصــ َ
ــاء)) ()88؛ وأمــا
ــت َّ
َو ُأ ِق َ

ِ
والعشــاء)) فقــد ذكــر العراقــي(:)89
بلفظ((:العشــاء َ
( )80اإلكمال البن ماكوال (.)162 /2

( )81فيــه :ســعيد بــن عبــد الجبــار الزبيــدي أبــو عثمــان ،ويقــال :أبــو عثيــم بــن
أبــي ســعيد الحمصــي ،قــال قتيبــة :رأيتــه بالبصـرة وكان جريــر يكذبــه ،وقــال
ابــن المدينــي :لــم يكــن بشــيء ،كان يحدثنــا بالشــيء فأنكرنــا عليــه بعــد
ذلــك فجحــد ،وقــال النســائي :ضعيــف ،وقــال ابــن عــدي :وعامــة حديثــه
ممــا ال يتابــع عليــه ،وقــال الخطيــب البغــدادي :غيــر ثقــة ،وقــال الذهبــي:
ال يعــرف ،قــال ابــن حجــر :وفــرق ابــن عــدي بيــن ســعيد بــن عبــد الجبــار
الزبيــدي ،وبيــن ســعيد بــن أبــي ســعيد الزبيــدي ،فقــال فــي الثانــي :حديثــه
غيــر محفــوظ وليــس هــو بالكثيــر ،وقــال أبــو أحمــد الحاكــم :يرمــي بالكــذب.
ينظر :الكامل في الضعفاء ( ،)386 /3المتفق والمفترق (،)1050 /2
المغنــي فــي الضعفــاء للذهبــي ( ،)262/1تهذيــب التهذيــب (،)53 /4
والحديــث فيــه أيضــا :حيــي بــن مخمــر ،قــال ابــن عســاكر :شــامي ،ينظــر:
تاريــخ دمشــق ( ،)38 /67وأبــو عبــد اهلل الشــامي ،لــم أجــد مــن ذكرهمــا
بجــرح أو تعديــل واألشــبه أنهمــا مجه ـوالن .فالحديــث ضعفــه شــديد.
( )82مشارق األنوار على صحاح اآلثار (.)103 /2
( )83مطالع األنوار على صحاح اآلثار (.)45 /5
( )84كتاب األربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (.)157
( )85الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (.)362 /1
( )86فتح المنعم شرح صحيح مسلم (.)419 /2
( )87جامع غريب الحديث لعبد السالم علوش (.)104/4
( )88صحيــح البخــاري ( ،)5147صحيــح مســلم ( ،)1241مــن حديــث
((وضــع)).
أنــس إال أن مسـ ً
ـلما ذكــر ((:حضــر)) ،بــدل ُ
( )89ينظــر :المقاصــد الحســنة ( ،)85قــال ابــن حجــر :كــذا فــي شــرح
الترمــذي لشــيخنا أبــي الفضــل؛ لكــن أريــت بخــط الحافــظ قطــب الديــن،
أن ابــن أبــي شــيبة أخــرج عــن إســماعيل وهــو ابــن عليــة ،عــن ابــن

أنه ال أصل له يف كتب احلديث.

فــإن َّ َ
الص ِّ
((اســت َُووا ّ
ــف
ــر إِ َل َّ
ومــن األمثلــةْ :
الل ال َي ْن ُظ ُ

َ
ـوج)) .قــال ابــن بــاز« :قــد التمســناه فلــم نجــد هــذا
األ ْعـ ِ

اللفــظ»( ،)90وقــال ابــن عثيمــن« :وهــا هنــا حديــث
ــاس ،وليــس لــه أصــل وهــو(( :إِ َّن َّ َ
مشــهور بــن ال َّن ِ
الل ال
ـف َ
الصـ ِّ
ـوج))» )91(.واألمثلــة يف هــذا كثــرة،
األ ْعـ ِ
َي ْن ُظـ ُـر إِ َل َّ
وقــد بــن العلــاء رمحهــم اهلل كث ـ ًرا مــن األحاديــث التــي ال

السـ َّنة ،وربــا عـ َّر عنهــا بعــض العلــاء
وجــود هلــا يف كتــب ُّ

بقولــه« :ال أصــل لــه» ( )92كــا فعــل الســخاوي رمحــه اهلل يف
كتابــه املقاصــد احلســنة ( ،)93وغــره.

ومــن األمثلــة عــى األمــر الثــاين :مــا ورد مــن األحاديــث

يف طــول عاممــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم؛ فقــد
أنكرهــا مجــع مــن احلفــاظ ،منهــم ابــن حجــر اهليتمــي(،)94
إســحاق ،قــال :حدثنــي عبــد اهلل ابــن ارفــع ،عــن أم ســلمة ،مرفوعــا(( :إذا
حضــر العشــاء وحضــرت العشــاء فابــدءوا بالعشــاء)) ،فــإن كان ضبطــه
فذاك ،إو�ال فقد رواه أحمد في مســنده عن إســماعيل بلفظ(( :وحضرت
الصــاة)) ،ثــم راجعــت مصنــف ابــن أبــي شــيبة ف أريــت الحديــث فيــه كمــا
أخرجــه أحمــد ،واهلل أعلــم .ينظــر :فتــح البــاري (.)162 /2
( )90مقطــع صوتــي مــن فتــاوى الجامــع الكبيــر منشــور فــي الموقــع
الرســمي لســماحة الشــيخ ابــن بــاز.
( )91الشرح الممتع على زاد المستقنع (.)14 /3
( )92تطلــق هــذه اللفظــة ويـراد بهــا معنيــان :األول :أن الحديــث ال إســناد
لــه ،والثانيــة :تــدل علــى ضعفــه ونكارتــه .ينظــر :التحديــث بمــا قيــل
ال يصــح فيــه حديــث لبكــر أبــو زيــد (.)11
( )93المقاصد الحسنة (.)128
( )94قــال ابــن حجــر الهيتمــي« :أمــا طــول عمامــة النبــي صلــى اهلل عليــه
وســلم وعرضهــا فلــم يثبــت فيهمــا شــيء ،ومــن ثـ َّـم قــال جماعــة مــن
الحفــاظ الجامعيــن بيــن فنــي الحديــث وغيـره :لــم يتحــرر لنــا ِفــي ذلــك
ـيئا.
شــيء ،ومــن ثـ َّـم لمــا ُســئِ َل عنــه الحافــظ عبــد الغنــي لــم يبــد فيــه شـ ً
قــال بعــض الحفَّــاظ المتأخريــن :و أريــت مــن نســب لعائشــة رضــي اهلل
عنهــا ،أن عمامتــه صلــى اهلل عليــه وســلم كانــت فــي الســفر بيضــاء
وفــي الحضــر ســوداء مــن صــوف ،وكانــت ســبعة أذرع فــي عــرض
ذراع ،وكانــت العذبــة فــي الســفر مــن غيرهــا ،وفــي الحضــر منهــا،
وهــذا شــيء مــا علمنــاه انتهــى .فتبيــن أن هــذا المنقــول عــن عائشــة ال
أصــل لــه ،فــا يعــول عليــه» .ينظــر :الفتــاوى الحديثيــة ،السـؤال (.)4
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

املطلب اخلامس :ال َت َث ُّبت من املعنى.

والسيوطي( ،)95والسخاوي( ،)96واملناوي( ،)97وغريهم.

ومــن األمثلــة :قــول بعــض فقهــاء األئمــة
ــم َب ِّي ْ
ــض
األربعــة( )98عنــد غســل الوجــه(( :ال َّل ُه َّ
ــو َم َت ْب َي ُّ
ــو ُّد ُو ُجــو ٌه َو ِع ْنــدَ
ــض ُو ُجــو ٌه َو َت ْس َ
َو ْج ِهــي َي ْ
َغ ْســلِ ا ْل َي ِ
َــاب بِ َي ِمينِــي
ــم َأ ْع ِطنِــي ِكت ِ
ــد ا ْل ُي ْمنَــى ال َّل ُه َّ
َو َح ِ
را)) .إلــخ
ــبنِي ِح َســا ًبا َي ِســ ً
اس ْ

وقــد أنكــر هــذا احلديــث مجــع مــن احلفــاظ،

منهــم ابــن الصــاح( ،)99والنــووي( ،)100وابــن

القيم( ،)101وابن حجر( ،)102وغريهم.

( )95قــال الســيوطي« :وأمــا مقــدار العمامــة الش ـريفة فلــم يثبــت فــي
حديــث» .ينظــر :الحــاوي للفتــاوي (.)84 /1
ـر عــن طــول عمامتــه
( )96قــال الســخاوي« :إذا علــم هــذا فيقــع السـؤال كثيـ ًا
صلى اهلل عليه وسلم ومقدارها وقد قال لنا شيخنا :إنه ال يحضرني
فيه قدر محدد» .األجوبة المرضية (.)1200 /3

( )97قــال المنــاوي« :واعلــم أنــه لــم يتحــرر كمــا قالــه بعــض الحفــاظ فــي
طــول عمامتــه وعرضهــا شــيء ،ومــا وقــع للطب ارنــي فــي طولهــا أنــه
ســبعة أذرع ،ولغيـره نقـ ًـا عــن عائشــة أنــه ســبعة فــي عــرض ذراع،
وأنهــا كانــت فــي الســفر بيضــاء وفــي الحضــر ســوداء مــن صــوف،
وقيــل :عكســه ،وأن عذبتهــا كانــت فــي الســفر مــن غيرهــا ،وفــي
الحضــر منهــا؛ فــا أصــل لــه» .فيــض القديــر (.)213 /5
( )98مــن الحنفيــة كمــا فــي تبييــن الحقائــق ( ،)7 /1ومــن المالكيــة كمــا
فــي الفواكــه الدوانــي ( ،)139 /1ومــن الشــافعية كمــا فــي الحــاوي
( ،)130 /1ومــن الحنابلــة كمــا فــي كشــاف القنــاع (.)103 /1
( )99قــال ابــن الصــاح« :لــم يصــح فيــه حديــث» .ينظــر :التلخيــص
الحبيــر (.)297/1
( )100قــال النــووي« :هــذا الدعــاء ال أصــل لــه» .ينظــر :روضــة الطالبيــن
وعمدة المفتين (.)62/1
( )101قــال ابــن القيــم« :ولــم يحفــظ عنــه أنــه كان يقــول علــى وضوئــه
شــيئا غيــر التســمية ،وكل حديــث فــي أذكار الوضــوء الــذي يقــال
ـيئا
عليــه فكــذب مختلــق لــم يقــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم شـ ً
منــه ،وال علمــه ألمتــه ،وال يثبــت عنــه غيــر التســمية فــي أولــه ،وقولــه
أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شـريك لــه وأشــهد أن محمـ ًـدا عبــده
ورســوله ،اللهــم اجعلنــي مــن التوابيــن واجعلنــي مــن المتطهريــن فــي
آخ ـره» .ينظــر :زاد المعــاد (.)188/1
ـي مــن طــرق ضعيفــة جـ ًـدا
( )102قــال ابــن حجــر« :روى فيــه عــن علـ ّ
أوردهــا المســتغفري فــي الدع ـوات ،وابــن عســاكر فــي أماليــه».
ينظــر :التلخيــص الحبيــر (.)297/1
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إن لفهــم املعنــى الصحيــح لألحاديــث النبويــة أثــر

كبــر ،وتأثــر عظيــم عــى الفــرد واملجتمــع .والناظــر
يف تاريــخ افــراق األمــة ،وظهــور املذاهــب ،والفــرق،
واألحــزاب؛ جيــد أن الفهــم الســقيم للســنة النبويــة،

ســبب عظيــم حلصــول ذلــك؛ فلقــد ضلــت اخلــوارج
اب ْ ُال ْسـ ِ
ملَّــا فهمــت حديــثِ :
ـل ِم ُف ُسـ ٌ
ـه
ـوق َو ِقتَا ُلـ ُ
((سـ َب ُ

ـر)) )103( ،وغــره مــن أحاديــث الوعيــد ،عــى كفر
ُك ْفـ ٌ
مرتكــب الكبــرة .وقــد ضلــت املرجئــة ملَّــا أخــذت
بحديــثَ (( :فـإِ َّن َ
ـن َقـ َ
ـر َم َعـ َ
ـال َل إِ َلـ َه
ـى ال َّنــا ِر َمـ ْ
اهلل َحـ َّ
إِ َّل ُ
اهلل َي ْبت َِغــي بِ َذلَِــك َو ْجــ َه اهللِ)) ( ،)104وغــره مــن
أحاديــث الوعــد ،بعــدم تأثــر اإليــان بارتــكاب أي

ذنــب ،وغــر ذلــك مــن األقــوال الضالــة ،واألهــواء
ِ
املض َّلــة ،التــي يتعلــق هبــا أصحاهبــا؛ مســتدلني بذلــك
عــى يشء مــن األحاديــث النبويــة ،بزعمهــم أهنــا

تؤيــد مــا ذهبــوا إليــه ،ومــا جاءهــم ذلــك إال مــن
ِق َبــل الفهــم الســقيم لألحاديــث النبويــة.
ويتعــدى هــذا األمــر ،فيشــمل األقــوال الشــاذة
َّ
را مــن
واملطرحــة يف الفقــه اإلســامي ،فــإن كثــ ً

هــذه األقــوال؛ ســببها عــدم الفهــم الصحيــح للســنة
النبويــة ،فمــن ذلــك عــدم الصــاة عــى املــرأة التــي

متــوت يف نفاســها؛ ألهنــا شــهيدة( ،)105مســتدلني
ُّ
ــهدَ ُاء
بقــول النبــي صــى اهلل عليــه وســلم:
((الش َ

( )103صحيــح البخــاري ( ،)48صحيــح مســلم ( ،)221مــن حديــث ابــن
مســعود ،رضــي اهلل عنــه.
( )104صحيــح البخــاري ( ،)425صحيــح مســلم ( ،)149مــن حديــث
عتبــان بــن مالــك ،رضــي اهلل عنــه.
( )105المغني (.)399/2
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ـون َوا ْل َغ ـ ِر ُق َو َص ِ
ـب ْ َ
ـون َو ْالَ ْب ُطـ ُ
خ َسـ ٌـة ْالَ ْط ُعـ ُ
َْ
الــدْ ِم
احـ ُ
َو َّ
الشــ ِهيدُ ِف َســبِيلِ اهللِ)) ( ،)106والقــول بعــدم
ثبــوت اخليــار بالترصيــة؛ إال يف اإلبــل والغنــم ،دون

البقــر( ،)107مســتدلني بقــول النبــي صــى اهلل عليــه
البِـ َ
ـروا ْ ِ
ـم َف َمـ ِ
َاع َهــا َب ْعدُ
ـن ا ْبت َ
وســلم َ ((:ل ُتـ َ ُّ
ـل َوا ْل َغ َنـ َ
ـن َب ْعــدَ َأ ْن َ ْيت َِل َب َهــا إِ ْن َشــا َء َأ ْم َسـ َ
ـر ال َّن َظ َر ْيـ ِ
ـه بِ َخـ ْ ِ
ـك
َفإِ َّنـ ُ
ـاع َ ْتـ ٍر)) )108( .والقــول ببطــان
َوإِ ْن َشــا َء َر َّد َهــا َو َصـ َ
الصــاة ملــن دافعــه األخبثــان يف الصــاة فأذهــب

خشــوعه ( ،)109مســتدلني بقــول النبــي صــى اهلل
الط َعــا ِم َو َ
عليــه وســلمَ :
ـر ِة َّ
((ال َص ـ َ
ا َة بِ َحـ ْ َ
ـو
ال َو ُهـ َ
ــه َ
ــان)))110(.
األ ْخ َب َث ِ
ُيدَ ِاف ُع ُ
ومــن الطريــف يف هــذا البــاب ،مــا جــاء عــن
حممــد بــن املثنــى ،أنــه قــال :نحــن قــوم لنــا رشف،

نحــن مــن عنــزة قــد صــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم إلينــا ( .)111وقصــد بذلــك مــا جــاء أن النبــي

صــى اهلل عليــه وســلم قــد صــى إىل عنــزة (،)112
وهــي عصــا أقــر مــن الرمــح.

ومــن العجيــب الغريــب يف هــذا البــاب ،أن
ً
ــمى بـــ (ال) ،وزعــم
رجــا ادعــى النبــوة ( )113و َت َس َّ

( )106صحيــح البخــاري ( ،)652صحيــح مســلم ( ،)4940مــن حديــث
أبــي هريـرة ،رضــي اهلل عنــه.
( )107المغني (.)106/4
( )108صحيــح البخــاري ( ،)2041صحيــح مســلم ( ،)3830مــن حديــث
أبــي هريـرة ،رضــي اهلل عنــه ،واللفــظ للبخــاري.
( )109المجموع (.)106/4

( )110صحيح مسلم ( ،)1246من حديث عائشة ،رضي اهلل عنها.

( )111مقدمة ابن الصالح (.)281
( )112صحيــح البخــاري ( ،)185صحيــح مســلم ( ،)1119مــن حديــث
أبــي جحيفــة ،رضــي اهلل عنــه.
( )113اإلشاعة ألشراط الساعة ()102

ـر بــه بقولــهَ :
أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بـ َّ
((ل
ــي َب ْع ِ
ــدي)) )114( .وكذلــك ادعــت امــرأة النبــوة
َنبِ َّ

يف عهــد املتــوكل وزعمــت أن النبــي صــى اهلل عليــه
ــي َب ْع ِ
وســلم قــالَ :
ــدي)) ( ،)115ومل يقــل :ال
((ل َنبِ َّ
نبيــة بعــدي)116( .

ومــن األمهيــة بمــكان أن ُيتفطــن إىل ســياق

احلديــث ،الــوارد يف حتديــث املعنــى املــراد مــن

احلديــث ،فقــد َتـ ِرد لفظــة يف احلديــث النبــوي حتتمــل

أي املعنيني
أكثــر من معنــى ،وســياق احلديــث يوضــح ُّ
َ
(:اجل َلــب) ،فإنــه يكــون
مــراد .ومــن األمثلــة لفظــة
يف أمريــن ( ،)117األول :يف الــزكاة ،فنهــي ا ُمل َصــدِّ ق

أن ينــزل يف مــكان ,ويرســل مــن جيلــب إليــه أمــوال
الــزكاة ،وإنــا تؤخــذ منهــم الصدقــات يف أماكنهــم

وعــى مياههــم ،وهــذا هــو املــراد بقــول النبــي صــى
اهلل عليــه وســلمَ :
ـبَ ،و َل ُت ْؤ َخـ ُ
ـذ
ـب َو َل َج َنـ َ
((ل َج َلـ َ

ــم إِ َّل ِف ُدو ِر ِه ْــم)) ( .)118والثــاين :يكــون
َصدَ َق ُ ُ
ات ْ

( )114صحيــح البخــاري ( ،)3268صحيــح مســلم ( ،)4773مــن حديــث
أبــي هريـرة ،رضــي اهلل عنــه.
( )115المصدر السابق.
( )116المستطرف في كل فن مستطرف ()477
( )117النهاية في غريب األثر (.)281 /1
( )118أخرجــه أحمــد فــي المســند ( ،)6692وأبــو داود فــي ســننه
( ،)1591وابــن الجــارود فــي المنتقــى ( ،)1052وابــن خزيمــة فــي
صحيحــه ( ،)2280والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى ( ،)7152مــن
حديــث عمــرو بــن شــعيب ،عــن أبيــه ،عــن جــده ،وأخرجــه أحمــد
فــي المســند ( )5654مــن حديــث ابــن عمــر ،وأخرجــه النســائي فــي
ســننه الصغــرى ( )3336مــن حديــث أنــس ،وأخرجــه أحمــد فــي
المســند ( )20001وأبــو داود فــي ســننه ( ،)2581والترمــذي فــي
ســننه ( ،)1123والنســائي فــي ســننه الكبــرى ( ،)4432وابــن حبــان
فــي صحيحــه ( ،)3267والطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر (،)382
والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى ( ،)19563مــن حديــث عم ـران بــن
حصيــن ،وأخرجــه الطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر ( ،)15والدارقطنــي
فــي ســننه ( ،)284مــن حديــث كثيــر بــن عبــد اهلل المزنــي ،عــن أبيــه،
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

يف الســباق ،وهــو أن يتبــع الرجــل فرســه يف الســباق

فيزجــره ويصيــح عليــه ،ح ًّثــا لــه عــى اجلــري ،ومنــه
ـاس
قــول أســعد بــن زرارة ليلــة العقبــة َ (:يــا َأ ُّيــا ال َّنـ ُ
ـدرون َعـ َ
ـى َمــا ُت َبايِ ُعــون ُمَمــدً ا؟ إِ َّنكــم ُت َبايِعو َنه
َهــل َتـ ُ
َعـ َ
ـنَ ،وا ِ
ـس
ـمَ ،واجلـ َّ
ـر َبَ ،و َ
ـى َأن ُ َتا ِربــوا َ
العجـ َ
إلنـ َ
العـ َ
ُم ِْلب ـ ًة))119( .
َ
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احلكــم ،مثــل مــدة اإلماتــة بعــد اإلحيــاء ،والصحــة

بعــد املــرض)124(.

الســ َّنة
ومــن األمــور املهمــة املتعلقــة بال َت َث ُّبــت يف ُّ

النبويــة ،معرفــة الناســخ واملنســوخ مــن األحاديــث،
وقــد جــاء عــن عــ ٍّ
مــر عــى
ي ريض اهلل عنــه ،أنــه َّ

قــاص يقــص ،فركضــه برجلــه ،وقــال :أتــدري مــا
ٍّ
الناســخ مــن املنســوخ ؟ فقــال الرجــل :ومــا الناســخ

املطلب السادس :ال َت َث ُّبت من الناسخ واملنسوخ.
يطلــق النســخ عــى عــدة معـ ِ
ـان ،منهــا :اإلزالــة،

املنســوخ ،قــال :ال .قــال :هلكــت وأهلكــت .وكذلك

وغريهــا )120( .وهــذه املعــاين راجعــة إىل أمريــن،

وألجــل هــذا كان مــن العلــوم التــي َأ ْعيــت

والتبديــل ،والتحويــل ،والنقــل ،وإبطــال الــيء،
األول :الــزوال ،والثــاين :االنتقــال.

()121

وأمــا

يف الــرع ،فهــو :رفــع احلكــم الثابــت باخلطــاب
املتقــدم؛ عــى وجــه لــواله لــكان ثاب ًتــا بــه مــع تراخيــه

عنــه )122(.وهــو مــن خصائــص هــذه األمــة ،وأمجــع
العلــاء عــى جــوازه ،وقــد أنكرتــه اليهــود ،وزعمــت

أنــه بــداء( ،)123وهــذا باطــل؛ ألنــه بمثابــة بيــان مــدة

عــن جــدة ،وأخرجــه الطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر ( ،)11318مــن
حديــث ابــن عبــاس ،وقــد صححــه األلبانــي فــي صحيــح أبــي داود
(.)1591
( )119أخرجــه ابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى ( ،)457 /3والطب ارنــي
فــي معجمــه األوســط (  ،)4538قــال ابــن ســعد :أخبرنــا عفــان بــن
مســلم ،قــال :أخبرنــا حمــاد بــن ســلمة ،قــال :أخبرنــا علــي بــن زيــد،
عــن عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت ،أن أســعد بــن ز اررة
(فذكـره) ،والحديــث فيــه انقطــاع فعبــادة بــن الوليــد لــم يســمع مــن أســعد
بــن ز اررة ،وكذلــك فيــه علــي بــن زيــد بــن جدعــان :ضعيــف .ينظــر:
التقريــب (.)4734
( )120لسان العرب (.)61 /3
( )121االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،للحازمي (.)6
( )122المصدر السابق.
( )123البــداء :هــو تــرك مــا عــزم عليــه؛ كقولــك امــض إلــى فــان اليــوم ثــم
تقــول ال تمــض إليــه ،فيبــدو لــك عــن القــول األول ،وهــذا يلحــق البشــر
لنقصانهــم .ينظــر :الناســخ والمنســوخ ،للنحــاس ()62

مــن املنســوخ؟ قــال :ومــا تــدري مــا الناســخ مــن
جــاء عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا)125(.

وأعجــزت الفقهــاء أن يعرفوهــا؛ ناســخ احلديــث مــن
منســوخه ،كــا جــاء ذلــك عــن الزهــري )126(.ومــن
ربزيــن يف ذلــك اإلمــام الشــافعي ،فقــد
العلــاء امل َّ

قــال اإلمــام أمحــد البــن َو َار َة ،وقــد قــدم مــن مــر:
ـب الشــافعي؟ قــال :ال ،قــالَ :ف َّر ْطــت؛ مــا
كتبـ َ
ـت ُكتـ َ
ـر ،وال ناســخ احلديــث مــن
علمنــا املجمــل مــن املفـ َّ
منســوخه حتــى جالســنا الشــافعي)127(.

ويعرف النسخ بأمور(:)128

 1.بترصيــح النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،كقولــه
ـن ِز َيا َر ِة
صــى اهلل عليــه وســلمُ (( :ك ْنـ ُ
ـم َعـ ْ
ـت َ َن ْي ُت ُكـ ْ
خــر َة)))129(.
ور َ
ا ْل ُق ُبــو ِر َف ُز ُ
ــر ْال ِ َ
وهــا؛ َفإِ َّ َنــا ُت َذ ِّك ُ

(124
(125
)
(126
)
(127
)
(128
)
(129
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اإلتقان في علوم القرآن ()67 /3
االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،للحازمي (.)4،5
االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،للحازمي (.)3
المصدر السابق.
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (.)95
صحيح مسلم (.)2260
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كام ذكر ذلك النووي)134( .

 2.بترصيــح الصحــايب ،ومــن األمثلــة :قــول

املطلب السابع :معرفة اخلاص والعام.

جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنهــا ،يف تــرك

الوضــوء ممــا مســت النــار)130( .

3.بالتاريــخ ،مثــل حديــث عائشــة ريض اهلل عنــه
ـن َأ ْس ـت َِعنيَ بِ ُمـ ْ ِ
ـر ٍك))
ً
ـع َف َلـ ْ
ار ِجـ ْ
مرفوعــاَ (( :ف ْ
( ،)131نســخه حديــث صفــوان بــن أميــة
ريض اهلل عنــهَ :
((أ َّن ال َّنبِ َّــي صــى اهلل عليــه
نــه َأ ْد ُر ًعــا)) ( ،)132وقــد
ار ِم ُ
وســلم اســت ََع َ
علمنــا مــن التاريــخ أن حديــث عائشــة كان

يف غــزوة بــدر ،وحديــث صفــوان يف غــزوة
حنــن.

 4.باإلمجــاع ،وهــو ال ينســخ؛ لكــن يــدل عــى
ش َب َ
ــن َ ِ
ــر
ناســخ ،مثــل حديــثَ (( :م ْ
اخل ْم َ
الرابِ َع ِ
ــة َفا ْق ُت ُلــو ُه))
َف ْ
اج ِلــدُ و ُهَ ،فــإِ ْن َعــا َد ِف َّ
( ،)133فقــد َّ
دل اإلمجــاع عــى أنــه منســوخ،

( )130صحيح البخاري (.)5141
( )131صحيح مسلم (.)4700
( )132أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ،)20557وأحمد في المسند
( ،)15302وأبــو داود فــي ســننه ( ،)3562والنســائي فــي ســننه
الكبــرى ( )5777وابــن حبــان فــي صحيحــه ( )4720والطب ارنــي
فــي الكبيــر ( ،)7339والدارقطنــي فــي ســننه ( ،)158والحاكــم
فــي مســتدركه ( ،)2301والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى (،)11259
وصححــه األلبانــي فــي صحيــح ســنن أبــي داود (.)3562
( )133أخرجــه الطيالســي فــي مســنده ( ،)2337وعبــد الــرزاق فــي
المصنــف ( ،)13549وابــن الجعــد فــي مســنده ( ،)2765وأحمــد
فــي المســند ( ،)7762والدارمــي فــي ســننه ( ،)2105وأبــو داود
فــي ســننه ( ،)4484وابــن ماجــه فــي ســننه ( ،)2572والنســائي فــي
ســننه الكبــرى ( ،)5296وابــن الجــارود فــي المنتقــى ( ،)831وابــن
حبــان فــي صحيحــه ( ،)4447والحاكــم فــي مســتدركه (،)8116
والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى ( ،)17281مــن حديــث أبــي هري ـرة،
وأخرجــه النســائي فــي ســننه الكبــرى ( ،)5302والبيهقــي فــي ســننه
الكبرى ( ،)17285من حديث جابر ،وأخرجه الشــافعي في مســنده
(ص ،)285وعبــد الــرزاق فــي المصنــف ( ،)13553وأبــو داود فــي
ســننه ( ،)4485والطحــاوي فــي شــرح معانــي اآلثــار (،)4944

العــام :مــا عــم شــيئني فصاعــدً ا ،ويقابلــه اخلاص،

والتخصيــص :متييــز بعــض اجلملــة ،)135( .وال شــك

أن متيــز العــام مــن اخلــاص يف األحاديــث النبويــة،
بــاب عظيــم مــن أبــواب ال َت َث ُّبــت فيهــا ،وممــن لــه

قصــب الســبق يف التصنيــف يف هــذا البــاب؛ اإلمــام

والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى ( ،)17282مــن حديــث قبيصــة بــن
ذؤيــب ،وأخرجــه أحمــد فــي المســند ( ،)6197وأبــو داود فــي ســننه
( ،)4483والنســائي فــي ســننه الكبــرى ( ،)5171وفــي الصغــرى
( ،)5661والحاكــم فــي مســتدركه ( ،)8114والبيهقــي فــي ســننه
الكبــرى ( ،)17279مــن حديــث ابــن عمــر ،وأخرجــه عبــد الــرزاق فــي
المصنــف ( ،)13550وأحمــد فــي المســند ( ،)16893وأبــو داود
فــي ســننه ( ،)4482والترمــذي فــي ســننه ( ،)1444وابــن ماجــه فــي
سننه ( ،)2573وأبو يعلى في مسنده ( ،)7363والنسائي في سننه
الكبــرى ( ،)5299وابــن حبــان فــي صحيحــه ( ،)4446والطب ارنــي
فــي معجمــه الكبيــر ( ،)845والحاكــم فــي مســتدركه (،)8117
والبيهقــي فــي ســننه الكبــرى ( ،)17278مــن حديــث معاويــة بــن أبــي
ســفيان ،وأخرجــه الدارمــي فــي ســننه ( ،)2313وأحمــد فــي المســند
( ،)19478والنســائي فــي ســننه الكبــرى ( ،)5301والطب ارنــي
فــي معجمــه الكبيــر ( ،)7244والحاكــم فــي مســتدركه (،)8118
مــن حديــث عمــرو بــن الش ـريد ،عــن أبيــه ،وأخرجــه عبــد بــن حميــد
فــي مســنده ( ،)408وأحمــد فــي المســند ( ،)18082والطب ارنــي
فــي معجمــه الكبيــر ( ،)7212وفــي مســند الشــاميين (،)1082
والحاكــم فــي مســتدركه ( ،)8120مــن حديــث شــرحبيل بــن أوس
الكنــدي ،وأخرجــه أحمــد فــي المســند ( ،)7003والطب ارنــي فــي مســند
الشــاميين ( ،)235والحاكــم فــي مســتدركه ( ،)8119مــن حديــث
عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ،وأخرجــه الطب ارنــي فــي معجمــه
الكبيــر ( ،)662مــن حديــث معاويــة بــن عيــاض بــن غطيــف ،عــن
أبيــه ،عــن جــده ،وأخرجــه الطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر (،)2397
والحاكــم فــي مســتدركه ( ،)8113مــن حديــث جريــر ،وأخرجــه عبــد
الــرزاق فــي المصنــف ( )13555مــن حديــث أبــي موســى األشــعري،
وأخرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه ( ،)4445مــن حديــث أبــي ســعيد
الخــدري ،وأخرجــه الطحــاوي فــي شــرح معانــي اآلثــار (،)4930
مــن حديــث أبــي َرْمثَـةَ البلــوي ،والحديــث صححــه األلبانــي .ينظــر:
صحيــح الجامــع (.)11255
( )134شرح النووي على مسلم (.)218 /5
( )135الورقات (.)16
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الشــافعي( ،)136بــل ذكــر اإلمــام أمحــد :أهنــم مــا

مــا دل عــى احلقيقــة بقيــد )141(.وهــو بــاب مهــم

عليهــم الشــافعي)137(.

اتفــاق األحاديــث وعــدم التعــارض فيهــا؛ وممــا

كانــوا يعرفــون العمــوم مــن اخلصــوص حتــى قــدم

الســ َّنة النبويــة ،وبــه ُيعــرف
مــن أبــواب ال َت َث ُّبــت يف ُّ

ومــن األمثلــة يف ذلــك :أن األصــل يف إتــاف

ينبغــي التأكيــد عليــه ،أن محــل املطلــق عــى املقيــد

وهــذا عــام يف فعــل البهائــم بأهنــا هــدر()139؛ لكــن

ابــن دقيــق العيــد ،عــى أن حمــل االختــاف إنــا هــو

األشــياء الضــان؛ لكــن يف املــوايش جــاء قــول النبــي
ــار))(،)138
صــى اهلل عليــه وســلم(( :ا ْل َع ْجــ َا ُء ُج َب ٌ
جــاء مــا خيصصــه كــا يف حديــث الــراء بــن عــازب،
قــالَ :
ــة َضا ِر َي ٌ
ــه َنا َق ٌ
ــت َحائِ ًطــا
ــت َل ُ
ــة َفدَ َخ َل ْ
((كا َن ْ
َف َأ ْف َســدَ ْت ِف ِ
ــول َّ
ــم َر ُس ُ
اللِ صــى اهلل عليــه
يــهَ ،ف ُك ِّل َ
ال َوائِـ ِ
ـظ ْ َ
ـى َأ َّن ِح ْفـ َ
ـط بِال َّن َهــا ِر َعـ َ
وســلم ِف َيهــا؛ َف َقـ َ
ـى
ــظ ْالَ ِ
َأ ْه ِل َهــاَ ،و َأ َّن ِح ْف َ
اشــ َي ِة بِال َّل ْيــلِ َع َ
ــى َأ ْه ِل َهــاَ ،و َأ َّن
ـت َم ِ
ـى َأ ْهــلِ ْالَ ِ
َعـ َ
اش ـ َي ُت ُه ْم بِال َّل ْيــلِ )).
اش ـ َي ِة َمــا َأ َصا َبـ ْ
()140

املطلب الثامن :معرفة املطلق من املقيد.

املطلــق :مــا دل عــى احلقيقــة بــا قيــد ،واملقيــد:

( )136نقــل الزركشــي هــذا القــول عــن الجوينــي فــي شــرحه للرســالة .ينظــر:
البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه (.)7 /1
( )137البحر المحيط في أصول الفقه (.)7 /1
( )138صحيح البخاري ( ،)1428صحيح مسلم (.)4465
( )139أحكام القرآن البن العربي (.)267 /3
( )140أخرجه مالك في الموطأ ( ،)37والشافعي في مسنده (ص،)195
وعبــد الــرزاق فــي مصنفــه ( ،)18437وابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه
( ،)27976وأحمــد فــي المســند ( ،)18606وأبــو داود فــي ســننه
( ،)3570وابــن ماجــه فــي ســننه ( ،)2332والنســائي فــي ســننه
الكبــرى ( ،)5784وابــن الجــارود فــي المنتقــى ( ،)796والطحــاوي
فــي شــرح معانــي اآلثــار ( ،)5060وابــن حبــان فــي صحيحــه
( ،)6008والطب ارنــي فــي معجمــه الكبيــر ( ،)5469والدارقطنــي فــي
ســننه ( ،)217والحاكم في مســتدركه ( ،)2303والبيهقي في ســننه
الكبــرى ( ،)17458قــال ابــن عبــد البــر« :هــذا الحديــث إو�ن كان
مرس ـاً ،فهــو حديــث مشــهور ،أرســله األئمــة ،وحــدث بــه الثقــات،
واســتعمله فقهــاء الحجــاز ،وتلقــوه بالقبــول ،وجــرى فــي المدينــة بــه
العمــل» .ينظــر :التمهيــد (.)82/11

ليــس حمــل اتفــاق بــن العلــاء ،فهــم خمتلفــون يف
ً
رشوطــا؛ لكــن نبــه
ذلــك ،ومــن قــال بــه يشــرط فيــه
حيــث تتغايــر خمــارج احلديــث؛ بحيــث ُيعــد حديثــن
خمتلفــن ،فأمــا إذا َّاتــد املخــرج ،وكان االختــاف

فيــه مــن بعــض الــرواة؛ فينبغــي محــل املطلــق عــى
املقيــد بــا خــاف)142( .

الســ َّنة كثــرة ،منهــا :حديــث أيب
وأمثلتــه يف ُّ

هريــرة ،أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال:
َ
ـه ِف ال َّنــا ِر َأ َبــدً ا)) )143( .وهذا
ـر َو َقاتِ ُلـ ُ
((ال َ ْيت ِ َُمــع َك ِافـ ٌ
مطلــق (َّ ،)144بينتــه الروايــة األخــرىَ :
((ال َ ْيت َِم َعـ ِ
ـان
ـر َأ َحدُ ُ َ
هــا َ
اجتِ َم ًعــا َيـ ُ ُّ
ـر)) ،قيــل مــن
ِف ال َّنــا ِر ْ
اآلخـ َ
ـن َق َتـ َ
ـم
((م ْؤ ِمـ ٌ
هــم ،يــا رســول اهلل؟ قــالُ :
ـرا ُثـ َّ
ـل َك ِافـ ً
ســدَّ َد)))145(.

َ

املطلب التاسع :ا ُمل ْج َمل من ا ُمل َب َّي.

املجمــل :مــا يتوقــف فهــم املــراد منــه عــى غــره؛
ـن:
إمــا يف تعيينــه ،أو بيــان صفتــه ،أو مقــداره .وا ُمل َبـ َّ
( )141األصول من علم األصول (.)44
( )142فتح الباري (.)254 /1
( )143صحيح مسلم (.)4895
َّ
المقيــد».
( )144قــال القرطبــي« :ووجــه الجمــع :حم ـ ُل المطلــق علــى
ينظــر :المفهــم (.)725 /3
( )145صحيح مسلم (.)4896
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مــا يفهــم املــراد منــه؛ إمــا بأصــل الوضــع ،أو بعــد

التبيــن )146( .وهــذا البــاب ً
أيضــا مــن أبــواب
را عــى
الســ َّنة النبويــة ،وممــا يعــن كثــ ً
ال َت َث ُّبــت يف ُّ

فهمهــا ومعرفــة املــراد هبــا.

ومــن األمثلــة :حديــث أيب بكــرة قــال :كنــا

عنــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فانكســفت

الشــمس ،فقــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

جيــر رداءه حتــى دخــل املســجد فدخلنــا ،فصــى بنــا

ركعتــن حتــى انجلــت الشــمس ،فقــال صــى اهلل عليه
ــو ِ
ــر َل َي ْن َك ِســ َف ِ
وســلم(( :إِ َّن َّ
ت
ــم َ
الش ْ
ان ِلَ ْ
س َوا ْل َق َم َ
َأ َحـ ٍ
وهــا َف َص ُّلــوا َوا ْد ُعــوا َح َّتــى ُي ْك َشـ َ
ـد َف ـإِ َذا َر َأ ْي ُت ُم ُ َ
ـف
مــا ب ِ ُكــم)))147(.

أن ينــرف ،ثــم قــام فأثنــى عــى اهلل بــا هــو أهلــه،
ــن آ َي ِ
ــات اهللِ َل َ ْي ِســ َف ِ
هــا آ َيت ِ
ثــم قــال َ ُ ((:
ان
َــان ِم ْ
ل َياتِ ِ
ت َأ َح ٍ
ــو ِ
ــد َو َل ِ َ
ــه َفــإِ َذا َر َأ ْي ُت ُم ُ َ
وهــا َفا ْفزَ ُعــوا إِ َل
ِلَ ْ
الصــا ِة)))148( .

َّ َ

املطلــب العــارش :معرفــة املحكــم وخمتلــف

احلديــث.

وهــو نــوع عظيــم مــن أبــواب ال َت َث ُّبــت يف نقــل

الســ َّنة النبويــة ،وال يتصــدى لــه إال األئمــة الكبــار،
ُّ

ـي الفقــه واحلديــث،
الذيــن مجــع اهلل هلــم بــن صناعتـ ّ

الغواصــون يف املعــاين الدقيقــة )149( .وحــري بطالــب
َّ
العلــم أن يقــف عــى كالم هــؤالء األئمــة يف هــذا

َ
ْ
ويف هــذا املثــال جــاءت صــاة الكســوف جمملــة،

البــاب ،وينهــل مــن علمهــم .وممــن لــه قصب الســبق

يف حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فخــرج إىل

احلديــث» ،كــا ذكــر ذلــك العراقــي ،والســيوطي

وجــاء بياهنــا يف عائشــة قالــت :خســفت الشــمس
املســجد فصــف النــاس وراءه ،فكــر فاقرتأ رســول اهلل

صــى اهلل عليــه وســلم قــراءة طويلــة ،ثــم كــر فركــع
ـم َع ُ
ـن َ ِ
ـا ،ثــم قــالَ ((:سـ ِ
ركوعــا طويـ ً
حــدَ ُه))،
ً
اهلل ِلَـ ْ
فقــام ومل يســجد ،وقــرأ قــراءة طويلــة هــي أدنــى
ركوعــا طويـ ً
ـا
مــن القــراءة األوىل ،ثــم كــر وركــع
ً
((س ِ
ــم َع
وهــو أدنــى مــن الركــوع األول ،ثــم قــالَ :
ُ
اهلل ِلَ ْــن َ ِ
ـك ْ َ
ح َــد ُه َر َّب َنــا َو َلـ َ
ال ْمــدُ )) ،ثــم ســجد ،ثــم

قــال يف الركعــة اآلخــرة مثــل ذلــك ،فاســتكمل أربــع
ركعــات يف أربــع ســجدات؛ وأنجلــت الشــمس قبــل

( )146األصول من علم األصول (.)46
( )147صحيح البخاري (.)993

يف التأليــف يف هــذا البــاب؛ الشــافعي يف «اختــاف
( ،)150وغريمهــا .وممــن ألــف يف هــذا البــاب ابــن
قتيبــة يف «تأويــل خمتلــف احلديــث» ،والطحــاوي يف

«مشــكل اآلثــار» ،وغريمهــا.

واملحكــم مــن األحاديــث :هــو احلديــث املقبــول

الــذي مل حتصــل لــه معارضــة مــن حديــث آخــر مثلــه؛
وأكثــر األحاديــث النبويــة عــى هــذا .وأمــا ُم ِتلــف
احلديــث :هــو احلديــث املقبــول املعــارض بمثلــه،

مــع إمــكان اجلمــع بينهــا ( ،)151وضبطــه بفتــح الــام

 148صحيح البخاري ( ،)999صحيح مسلم (.)2096
( )149مقدمة ابن الصالح (.)284
( )150تدريب الراوي (.)175/2
( )151نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل األثــر
(.)216
(
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ُ
َضــادان يف املعنــى
(مت َلــف) املــراد بــه :حديثــان ُمت
َّ
ـرا؛ فاملــراد بــه عــى الضبــط األول ُ
(م ِتلــف) عــى
ظاهـ ً

وزن اســم فاعــل :نفــس احلديــث ،ويكــون املــراد بــه
ُ
الثاين(مت َلــف) عــى وزن اســم املفعــول:
عــى الضبــط
نفــس التضــاد والتعــارض)152(.

وظاهــر كالم احلافــظ ابــن حجــر ،أن خمتلــف

احلديــث يكــون يف األحاديــث املتعارضــة التــي يمكــن
اجلمــع بينهــا؛ وأمــا مــع عــدم اجلمــع ،فــا يســمى

بمختلــف احلديــث ( ،)153وهــذا بخــاف مــا قــرره
ابــن الصــاح وغــره؛ فجعلــوا خمتلــف احلديــث
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وزماهنــا ،وم َّت ِحديــن يف حملهــا؛ وهــذا ال يمكــن
وقوعــه؛ فــا يمكــن أن يتعــارض حدثــان اســتويا يف
الثبــوت ،والداللــة ،ويف الزمــان؛ بــأال يكــون أحدمهــا
متأخــر عــن اآلخــر .ويف العــدد؛ فــا يتعــارض

حديثــان بحديــث ،ويتفقــان يف حمــل اخلطــاب؛ فــا
ـر َم عليــه الــيء مثـ ً
ـا يف
يكــون الشــخص الــذي ُحـ ِّ
احلديــث األول ،هــو نفــس الشــخص الــذي ُأ ِح َّ
ــل
لــه يف احلديــث الثــاين ،وهــذا كــا أســلفت ال يمكــن
الس ـ َّنة النبويــة؛ ألهنــا وحــي مــن اهلل قــال
وقوعــه يف ُّ
ـن ْ َ
ـق َعـ ِ
(و َمــا َي ْن ِطـ ُ
ـي
تعــاىلَ :
ـوى ( )3إِ ْن ُهـ َ
الـ َ
ـو إِال َو ْحـ ٌ

يشــمل مــا أمكــن اجلمــع ،ومــا ال يمكــن اجلمــع فيــه.

وحــى) ( النجــم  ،)4: 3وقــد نــص غــر واحــد مــن
ُي َ

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك فر ًقــا بــن خمتلــف

وابــن تيميــة ( ،)156وابــن القيــم ( ،)157والشــاطبي

يكــون التعــارض بــن األحاديــث .وأمــا مشــكل
احلديــث فقــد يكــون ْ ُالعــا ِرض للحديــث آيــة مــن

والنــوع الثــاين :االختــاف النســبي :ويكــون يف

األذهــان وال يكــون يف الواقــع ،وهــو أمــر نســبي

اإلمجــاع ،أو القيــاس ،أو معنــى لغــوي ،أو نحــو

عنــد قــوم ،وال يكــون كذلــك عنــد قــوم آخريــن،

()154

احلديــث ،ومشــكل احلديــث؛ فمختلــف احلديــث

الســ َّنة النبويــة ،أو
القــرآن ،أو حديــث آخــر مــن ُّ

ذلــك.

أهــل العلــم عــى هــذا ،منهــم :ابــن خزيمــة (،)155
( ،)158وغريهــم.

خيتلــف مــن شــخص آلخــر ،فقــد يكــون متعــارض
وهــذا االختــاف لــه أســباب أشــار ابــن القيــم

ثــم ينبغــي أن حييــط القــارئ الكريــم ،بــأن

إىل بعضهــا :فمنهــا أال يكــون أحــد احلديثــن مــن

األول :اختــاف حقيقــي :وهــو تضــاد التــام بــن
حديثــن م َّت ِحديــن يف ثبوهتــا ،وداللتهــا ،وعددمهــا،

بعــض الــرواة ،والغلــط وارد يف حــق الــرواة وإن
كانــوا ثقــات ،أو يكــون أحدمهــا ناسـ ً
ـخا لآلخــر ،أو

االختــاف يف األحاديــث النبويــة عــى نوعــن،

( )152الوســيط فــي علــوم الحديــث ومصطلحــه ( ،)441منهــج التوفيــق
والترجيــح بيــن مختلــف الحديــث ()53
( )153نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل األثــر
(.)216
( )154مقدمة ابن الصالح (.)284

كالم النبــي صــى اهلل عليــه وســلم؛ وإنــا غلــط فيــه

(155
)
(156
)
(157
)
(158
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التعــارض يف فهــم الســامع ال يف احلديــث)159( .

يتضــح مــن خــال مــا ســبق ،متــى ُو ِجــد حديثــان

متعارضــان؛ فن َّتبــع اخلطــوات التالية:

اجلمــع :بــأن جيمــع بــن احلديثــن بأنــواع اجلمــع؛

مــن محــل ختصيــص العــام ،وتقيــد املطلــق ،وتبيــن

املجمــل ،أو محلــه عــى تعــدد احلادثــة ،أو نحــو ذلــك.
النســخ :وذلــك بــأن يعــرف املتقــدم منهــا مــن

املتأخــر يف التاريــخ.

نــص عــى ذلــك الشــاطبي ( ،)162والســخاوي (،)163
وغريمهــا.

ومــن األمثلــة عــى خمتلــف احلديــث :حديــث:
ــر َة)) ( ،)164وحديــثِ :
َ
ــر
((ل َعــدْ َوى َو َل ِط َ َ
((ف َّ
ــن ْ َ
ال َس ِ
ــن ْالَ ْج ُ
ــد)) ()165؛ فهــذان
ــر َار َك ِم َ
ِم َ
ــذو ِم ِف َ
حديثــان صحيحــان يظهــر التعــارض بينهــا ،فــاألول

ينفــي العــدوى ،والثــاين يثبتهــا ،وقــد مجــع العلــاء
َّ
نفــي
بينهــا مــن وجــوه متعــددة،
ولعــل أقرهبــا :أن َّ

الرتجيــح :وذلــك عنــد تعــذر اجلمــع وعــدم

العــدوى عــى مــا كان يعتقــده أهــل اجلاهليــة ،مــن

تقويــة أحــد احلديثــن عــى اآلخــر بدليــل ،ال بمجــرد

واألمــراض ســبب قــد حتصــل هبــا العــدوى وقــد

وجــود النســخ؛ يصــر األمــر إىل الرتجيــح ،وهــو

اهلــوى .والرتجيــح يكــون تــارة بالســند ،وتــارة باملتن،
وتــارة باملدلــول ،وتــارة يكــون بأمــر خارجــي .وقــد

تعــددت املرجحــات عنــد أهــل العلــم ،فعــى ســبيل
مرجحــا
املثــال :ذكــر الشــوكاين ( )160اثنــن وأربعــن
ً
متعل ًقــا بالســند .وذكــر اآلمــدي ( )161واحــدً ا

نوعــا متعل ًقــا باملتــن؛ وأمــا املدلــول فقــد
ومخســن ً

نوعــا .وذكــر الشــوكاين
ذكــر اآلمــدي أحــد عــرة ً
تســعة أنــواع؛ وأمــا املرجحــات اخلارجيــة ،فقــد ذكــر
نوعــا ،وذكــر الشــوكاين عــرة
اآلمــدي مخســة عــر ً

أنــواع.

التوقــف :إذا تعــذر كل مــا تقــدم مــن اجلمــع

والنســخ والرتجيــح؛ فإنــه جيــب التوقــف حينئــذ عــن
العمــل بأحــد احلديثــن حتــى يتبــن وجــه الرتجيــح؛

( )159زاد المعاد (.)137/4
( )160إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول (.)263 /2
( )161اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي (.)44 /3

أن األمــراض بذاهتــا تعــدي؛ وإنــا ذلــك إىل اهلل،
ال حتصــل ،واملؤمــن مأمــور باختــاذ األســباب بعــد
التــوكل عــى اهلل)166( .

املطلب احلادي عرش :ال َت َث ُّبت من العمل هبا.

السـ َّنة النبويــة ،ال َت َث ُّبــت مــن
مــن أنــواع ال َت َث ُّبــت يف ُّ

صحــة العمــل هبــا .واألصــل :أن كل مــا يقــع يف دائرة

احلديــث املقبــول ،مــن احلديــث الصحيــح والصحيــح
لغــره ،واحلســن واحلســن لغــرهُ ،يعمــل بــه إذا َسـ ِ
ـلم
مــن املعــارض؛ لكــن ثمــة أحاديــث حكــم عليهــا

العلــاء بعــدم العمــل ،ينبغــي أن حييــط هبــا املســلم
عل ـ ًا ،ويدركهــا العاقــل فه ـ ًا.

( )162الموافقات (.)113/5
( )163فتح المغيث (.)70/4
( )164صحيــح البخــاري ( ،)5757صحيــح مســلم ( ،)5789مــن حديــث
أبــي هريـرة رضــي اهلل عنــه.
( )165صحيح البخاري (.)5707
( )166فتح الباري (.)160/10
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وممــا ينبغي معرفته يف هــذا البــاب ،أن أنظار العلامء

مــأالت نرشهــا؛ فليــس كل حديــث يصلــح أن ينــر،

أحاديــث بعــدم العمــل هبــا؛ فهــي عنــد قــوم مــن غــر

طالــب »:حدثــوا النــاس بــا يعقلــون ،أتريــدون أن

قــد اختلفــت ،ومشــارهبم قــد تنوعــت ،يف احلكــم عىل
املعمــول بــه ،وعنــد آخريــن مــن املعمــول بــه ،قــال
الرتمــذي« :مجيــع مــا يف هــذا الكتــاب مــن احلديــث

معمــول بــه ،وقــد أخــذ بــه بعــض أهــل العلــم؛ مــا
خــا حديثــن :حديــث ابــن عبــاس -ريض اهلل عنهــا
َ
((:أ َّن ال َّن َّبِــي َصــى ُـن ُّ
ـع َبـ ْ َ
الظ ْه ِر،
اهلل َع َلي ِــه َو َسـ َّلم َ َ
جـ َ
َّ
بَ ،وا ْل ِع َش ِ
ــر بِ ْالَ ِدين ِ
َــة َو ْالَغْ ــ ِر ِ
ــن َغ ْ ِ
ــر
ــاء ِم ْ
َوا ْل َع ِ ْ

ـو ٍ
ف َو َل َس ـ َقم)) ،وحديــث النبــي صــى اهلل عليــه
َخـ ْ
ش َب َ
وســلم أنــه قــال ((:إِ َذا َ ِ
اج ِلــدُ و ُهَ ،ف ـإِ ْن
ـر َف ْ
اخل ْمـ َ
الرابِ َعـ ِ
ـة َفا ْق ُت ُلــو ُه))» ( ،)167قــال ابــن رجــب:
َعــا َد ِف َّ
«وكأن مــراد الرتمــذي -رمحــه اهلل تعــاىل  -أحاديــث
األحــكام ،وقــد ســبق الــكالم عــى هذيــن احلديثــن،
اللذيــن أشــار إليهــا هنــا يف موضعهــا يف الكتــاب،

وذكرنــا مســالك العلــاء فيهــا مــن النســخ وغــره،

وذكرنــا ً
أيضــا عــن بعضهــم العمــل بــكل واحــد

مــن احلديثــن» )168(.ثــم ذكــر ابــن رجــب مجلــة مــن

هــذه األحاديــث التــي ذكــر بعــض أهــل العلــم عــدم
العمــل هبــا)169( .

املطلــب الثــاين عــر :ال َت َث ُّبــت مــن نرشهــا

ومراعــات املــآالت.

السـ َّنة النبويــة ،ال َت َث ُّبــت مــن
مــن أنــواع ال َت َث ُّبــت يف ُّ

( )167ســنن الترمــذي (ص ،)889وصححــه االلبانــي .ينظــر :صحيــح
الجامــع (.)6309
( )168شرح علل الترمذي ،البن رجب (.)49 /1
( )169المصدر السابق.

وليــس كل خــر حيســن أن يذكــر ،قــال عــي بــن أيب

يكــذب اهلل ورســوله»( ،)170وقــال ابــن مســعود »:مــا

أنــت بمحــدث قو ًمــا حدي ًثــا ال تبلغــه عقوهلــم إال كان

لبعضهــم فتنــة»()171

ومــن األمثلــة عــى ذلــك حديــث أنــس بــن

مالــك ،أن نبــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ومعــاذ
بــن جبــل رديفــه عــى الرحــل ،قــالَ (( :يــا ُم َع ُ
ــاذ،

ــول َّ
ــعدَ ْي َكَ .ق َ
ــك َر ُس َ
َق َ
ــال َل َّب ْي َ
ــالَ :يــا ُم َع ُ
ــاذ.
اللِ َو َس ْ
ــول َّ
ــعدَ ْي َكَ .ق َ
ــك َر ُس َ
َق َ
ــال َل َّب ْي َ
ــال َيــا ُم َع ُ
ــاذ.
اللِ َو َس ْ
ـن َع ْبـ ٍ
ـول َّ
ـعدَ ْي َكَ .قـ َ
ـك َر ُسـ َ
َقـ َ
ـال َل َّب ْيـ َ
ـد
ـالَ :مــا ِمـ ْ
اللِ َو َسـ ْ
ال َّ ُ
ـهدُ َأ ْن َ
الل َو َأ َّن ُم ََّمًــدا َع ُْبــد ُه َو َر ُســو ُل ُه إِ َّ
ال إِ َلـ َه إِ َّ
ال
َيشْ ـ َ
ـه َّ ُ
ـول َّ
ـال َيــا َر ُسـ َ
الل َعــى ال َّنــا ِرَ .قـ َ
اللِ َأ َفـ َ
ـر
َح َّر َمـ ُ
ا ُأ ْخـ ِ ُ
شوا َق َ
ــاس َف َي ْســت َْب ِ ُ
ــال « إِ ًذا َي َّت ِك ُلــوا)) ،فأخــر
ِ َبــا ال َّن َ
هبــا معــاذ عنــد موتــه تأثــ ًا)172( .
وقــد بــوب البــاري يف صحيحــه :بــاب مــن تــرك

ـر فهــم بعــض النــاس
بعــض االختيــار؛ خمافــة أن َي ْقـ ُ َ
ـو َب ً
أيضــا :بــاب
عنــه فيقعــوا يف أشــد منــه )173(.و َبـ َّ
مــن خــص بالعلــم قو ًمــا دون قــوم )174( .قــال ابــن
حجــر« :وهــذه الرتمجــة قريبــة مــن الرتمجــة التــي

قبلهــا؛ ولكــن هــذه يف األقــوال ،وتلــك يف األفعــال
(170
)
(171
)
(172
)
(173
)
(174
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عقوهلــم؛ إال كان لبعضهــم فتنــة « رواه مســلم ،وممــن

قــال ابــن تيميــة« :وكثــر مــن هــؤالء الزنادقــة

كــره التحديــث ببعــض دون بعــض أمحــد ،وذلــك يف

حفظــت عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

ومالــك ،يف أحاديــث الصفــات( ،)177وأبــو يوســف،

واجلهــال ،قــد حيتــج عــى ذلــك بحديــث أيب هريــرة،

جرابــن :أمــا أحدمهــا فبثثتــه فيكــم ،وأمــا اآلخــر

فلــو بثثتــه لقطعتــم هــذا احللقــوم .وهــذا احلديــث
صحيــح؛ لكــن اجلــراب اآلخــر مل يكــن فيــه يشء

مــن علــم الديــن ،ومعرفــة اهلل وتوحيــده ،الــذي

خيتــص بــه أوليــاءه ،ومل يكــن أبــو هريــرة مــن أكابــر

الصحابــة ،الذيــن خيصــون بمثــل ذلــك ،لــو كان هــذا

ممــا خيــص بــه؛ بــل كان يف ذلــك اجلــراب أحاديــث
الفتــن ،التــي تكــون بــن املســلمني؛ فــإن النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم أخربهــم بــا ســيكون مــن
الفتــن التــي تكــون بــن املســلمني ،ومــن املالحــم

األحاديــث التــي ظاهرهــا اخلــروج عــى الســلطان،

يف الغرائــب ،ومــن قبلهــم أبــو هريــرة كــا تقــدم عنــه
يف اجلراب ـن ,وأن املــراد مــا يقــع مــن الفتــن .ونحــوه

عــن حذيفــة ،وعــن احلســن :أنــه أنكــر حتديــث أنــس

للحجــاج بقصــة العرنيــن؛ ألنــه اختذهــا وســيلة
إىل مــا كان يعتمــده مــن املبالغــة يف ســفك الدمــاء

بتأويلــه الواهــي ،وضابــط ذلــك ،أن يكــون ظاهــر
احلديــث يقــوي البدعــة ،وظاهــره يف األصــل غــر

مــراد؛ فاإلمســاك عنــه عنــد مــن خيشــى عليــه األخــذ
بظاهــره ،مطلــوب ،واهلل أعلــم»)178( .

التــي تكــون بينهــم وبــن الكفــار؛ وهلــذا ملــا كان
مقتــل عثــان ،وفتنــة ابــن الزبــر ،ونحــو ذلــك ،قــال

ابــن عمــر :لــو أخربكــم أبــو هريــرة أنكــم تقتلــون

اخلامتة:

خليفتكــم ،وهتدمــون البيــت ،وغــر ذلــك ،لقلتــم:

كــذب أبــو هريــرة ،فــكان أبــو هريــرة يمتنــع مــن
التحديــث بأحاديــث الفتــن قبــل وقوعهــا؛ ألن ذلــك

ممــا ال حيتملــه رؤوس النــاس وعوامهــم»)176( .

قــال ابــن حجــر« :وفيــه دليــل عــى أن املتشــابه

ال ينبغــي أن يذكــر عنــد العامــة ،ومثلــه قــول ابــن
مســعود« :مــا أنــت حمد ًثــا قو ًمــا حدي ًثــا ال تبلغــه
( )175فتح الباري ،البن حجر (.)225/1
( )176مجموع الفتاوى ()218 /2

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،وصــى

اهلل وســلم وبــارك عــى نبيــه حممــد وعــى آلــه وصحبه

أمجعــن ،أمــا بعــد:

فــإين أمحــد ،الــذي ال إلــه غــره ،عــى توفيقــه،

() ال يفهــم مــن ذلــك أن مال ـ ًكا يــرى عــدم روايــة أحاديــث
177
الصفــات وأنهــا مــن المتشــابه ،بــل إن مالــكا يــرى روايتهــا؛ ولذلــك أخــرج
كثيـ ار مــن أحاديــث الصفــات فــي الموطــأ ولــم يعقــب عليهــا ،والمأمــور روايــة
أحاديــث أســماء اهلل وصفاتــه وبثهــا بيــن النــاس ،وهــي مــن توحيــد األســماء
والصفــات أحــد أن ـواع التوحيــد ،الــذي يجــب اإليمــان بــه علــى منهــج أهــل
الســنة الجماعــة.
( )178فتح الباري ،البن حجر (.)225 /1
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

272-241

وأســأله وهــو الرمحــن الرحيــم ،أن يبــارك يف هــذا

الســ َّنة النبويــة ،وال َت َث ُّبــت يف
 1.العنايــة بروايــة ُّ

توصلــت يف ختــام هــذا البحــث إىل أمهيــة ال َت َث ُّبــت يف

ومعرفــة معــاين ألفاظهــا ،ومعرفــة الناســخ من

ضبــط ألفاظهــا ،وخترجيهــا ،ومتييــز صحيحها،

خالصــا لوجهــه الكريــم .وقــد
البحــث ،وجيعلــه
ً
الس ـ َّنة النبويــة ،ويــأيت هــذا ال َت َث ُّبــت مــن عــدة
روايــة ُّ

املنســوخ ،والعــام مــن اخلــاص ،واملطلــق مــن

ـن ،واملحكــم مــن
املقيــد ،واملجمــل مــن املبـ َّ

أوجــه:

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 1.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

املختلــف ،واملعمــول بــه مــن غــر املعمــول،

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 2.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

 2.بــذل املزيــد مــن اجلهــد يف إخــراج البحــوث،

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 3.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

3.إقامــة النــدوات والــدورات واملحــارضات،

ومراعــات املــآالت يف نرشهــا.

يف ضبــط ألفاظــه.

السـ َّنة النبويــة.
التــي ُتعنــى بال َت َث ُّبــت يف روايــة ُّ

يف خترجيهــا ومتييــز صحيحهــا.

الســ َّنة
يف التوعيــة بأمهيــة ال َت َث ُّبــت يف روايــة ُّ

مــن املعنــى.

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 4.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

النبويــة.

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 5.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

الســ َّنة
تضــم نخبــة مــن املتخصصــن يف ُّ

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 6.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

يف أوســاط النــاس ،وعــر شــبكات التواصــل

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 7.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ
ـن
مــن املجمــل وا ُملبـ َّ

النبويــة مــن أيــدي العابثــن واملغرضــن.

 4.التوســع يف إنشــاء املراكــز وامللتقيــات ،التــي

مــن الناســخ واملنســوخ.

النبويــة؛ للتصــدي لألحاديــث التــي تنــر

مــن العــام واخلــاص.

وال يتثبــت فيهــا ناقلوهــا؛ وذلــك محاية للســنة

مــن املطلــق واملقيــد.

مكونــة مــن
5.إنشــاء هيئــات رقابيــة،
َّ

السـ َّنة النبويــة؛ معرفــة
 8.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

الســ َّنة النبويــة؛ لــإرشاف
متخصصــن يف ُّ

الســ َّنة النبويــة ،ورد
عــى مــا ينــر حــول ُّ

املحكــم وخمتلــف احلديــث.

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبــت
 9.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ
مــن العمــل هبــا.

الشــبهات املتعلقــة هبــا.

هــذا وأســأل اهلل الكريــم أن يبــارك يف اجلهــود،

السـ َّنة النبويــة؛ ال َت َث ُّبت
	 10.مــن أوجــه ال َت َث ُّبــت يف ُّ

ويســدد اخلطــى ،وأن يرزقنــا اإلخــاص والقبــول.

ومن التوصيات يف هذا البحث:

آلــه ،وصحبــه أمجعــن.

مــن نرشهــا ومراعــات املآالت.

وصــى اهلل وســلم وبــارك عــى نبينــا حممــد ،وعــى
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املتــواري عــى تراجــم أبــواب البخــاري .حتقيــق:
املصادر واملراجع
صــاح الديــن مقبــول أمحــد( ،د .ط) ،الكويــت :مكتبــة
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:
املعــا.
ابــن بطــال ،أبــو احلســن ،عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك
األبشــيهي ،أبــو الفتــح ،حممــد بــن أمحــد بــن منصــور
(1423هـــ) .رشح صحيــح البخــاري .حتقيــق :أبــو متيم
(1419هـــ) .املســتطرف يف كل فــن مســتطرف .ط،1
يــارس بــن إبراهيــم ،ط ،2الريــاض :مكتبــة الرشــد.
بــروت :عــامل الكتــب.
ابــن تيميــة ،أبــو العبــاس ،أمحــد بــن عبــد احلليــم (1399ه).
ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر ،عبــد اهلل بــن حممــد (1427ه).
التحفــة العراقيــة يف األعــال القلبيــة .ط ،2القاهــرة:
املصنــف.حتقيــق:حممــدعوامــة.ط(1د.م)،دارالقبلــة،
املطبعــة الســلفية.
ابــن األثــر ،أبــو الســعادات ،املبــارك بــن حممــد (1399هـــ) .ابــن تيميــة ،أبــو العبــاس ،أمحــد بــن عبــد احلليــم (1416هـــ).
النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر .حتقيــق :طاهــر أمحــد
جممــوع الفتــاوى .حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن
الــزاوي ،حممــود حممــد الطناحــي( ،د .ط) ،بــروت:
قاســم( ،د .ط) ،املدينــة النبويــة :جممــع امللــك فهــد
املكتبــة العلميــة.
لطباعــة املصحــف الرشيــف.
ابــن األثــر ،أبــو الســعادات ،املبــارك بــن حممــد بــن حممــد ابــن خزيمــة ،أبــو بكــر ،حممــد بــن إســحاق (1390هـــ).
(1399هـــ) .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر.
صحيــح ابــن خزيمــة .حتقيــق :د .حممــد مصطفــى
حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى  -حممــود حممــد الطناحــي،
األعظمــي( ،د .ط) ،بــروت :املكتــب اإلســامي.
(د .ط) ،بــروت :املكتبــة العلميــة.
ابــن راهويــه ،أبــو يعقــوب ،إســحاق بــن إبراهيــم (1412ه).
ابــن الصــاح ،أبــو عمــرو ،عثــان بــن عبــد الرمحــن
املســند .حتقيــق :د .عبــد الغفــور بــن عبــد احلــق
(1406هـــ) .معرفــة أنــواع علــوم احلديــث .حتقيــق:
البلــويش ،ط ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة اإليــان.
نــور الديــن عــر( ،د .ط) ،ســوريا :دار الفكــر.
ابــن رجــب ،أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن أمحــد (1408هـــ).
ابــن العــريب ،أبــو بكــر ،حممــد بــن عبــد اهلل (1424هـــ).
جامــع العلــوم واحلكــم .ط ،1بــروت :دار املعرفــة،
أحــكام القــرآن .راجــع أصولــه َ
ـر َج أحاديثــه وع َّلــق ابــن رجــب ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد (1407هـــ) .رشح علــل
وخـ َّ
عليــه :حممــد عبــد القــادر عطــا ،ط ،3بــروت :دار
الرتمــذي .حتقيــق :د .مهــام عبــد الرحيــم ســعيد ،ط،1
الكتــب العلميــة.
األردن :مكتبــة املنــار.
ابــن القيــم ،حممــد بــن أيب بكــر (1415هـــ) .زاد املعــاد يف ابــن ســعد ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن ســعد ( .)1410الطبقــات
هــديخــرالعبــاد.ط،27بــروت:مؤسســةالرســالة.
الكــرى .حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،ط،1
ابــن القيــم ،حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الديــن (1414هـــ) .الفروســية .حتقيــق :مشــهور بــن ابــن ســيد النــاس ،أبــو الفتــح ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن
حســن بــن حممــود بــن ســلامن ،ط ،1حائــل :دار
أمحــد (1428هـ) .النفح الشــذي رشح جامــع الرتمذي.
األندلــس.
حتقيــق :أبــو جابــر األنصــاري ،عبــد العزيــز أبــو رحلــة،
ابــن امللقــن ،أبــو حفــص ،عمــر بــن عــي (1429هـــ).
صالــح اللحــام ،ط ،1الريــاض :دار الصميعــي للنــر
التوضيــح لــرح اجلامــع الصحيــح .حتقيــق :دار الفالح
والتوزيــع.
للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث ،ط ،1دمشــق :دار ابــن عبــاد ،أبــو القاســم إســاعيل ابــن عبــاد بــن العبــاس
النــوادر.
(1414هـــ) .املحيــط يف اللغــة .حتقيــق :الشــيخ حممــد
املنــر ،أبــو العبــاس ،أمحــد بــن حممــد بــن منصــور.
ابــن
ّ
حســن آل ياســن ،ط ،1بــروت :عــامل الكتــب.
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ
ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر ،يوســف بــن عبــد اهلل (1387هـــ).
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد .حتقيــق:
مصطفــى بــن أمحــد العلــوي ،حممــد عبــد الكبــر
البكــري( ،د .ط) ،املغــرب :وزارة عمــوم األوقــاف
والشــؤون اإلســامية.
ابــن عــدي ،أبــو أمحــد ،عبــد اهلل (1409هـــ) .الكامــل يف
ضعفــاء الرجــال .حتقيــق :حييــى خمتــار غــزاوي ،ط،3
بــروت :دار الفكــر.
ابــن عســاكر ،أبــو القاســم ،عــي بــن احلســن (1415هـــ).
تاريــخ مدينــة دمشــق .حتقيــق :عمــرو بــن غرامــة
العمــروي( ،د .ط)( ،د .م) ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع.
ابــن عــان ،حممــد عــي بــن حممــد (1425ه) .دليــل الفاحلــن
لطــرق ريــاض الصاحلــن .اعتنــى بــه :خليــل مأمــون
شــيحا ،ط ،4بــروت :دار املعرفــة للطباعــة والنــر
والتوزيــع.
ابــن قدامــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد
(1388هـــ) .املغنــي( .د .ط)( ،د .م) ،مكتبــة القاهــرة.
ابــن قرقــول ،أبــو إســحاق ،إبراهيــم بــن يوســف (1433هـــ).
مطالــع األنــوار عــى صحــاح اآلثــار .حتقيــق :د .طــه
التونــي ،ط ،1مــر :دار ابــن حــزم.
ابــن كثــر ،أبــو الفــداء ،إســاعيل بــن عمــر (1417هـــ).
البدايــة والنهايــة .حتقيــق :عبــد اهلل عبــد املحســن
الرتكــي ،بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات
بــدار هجــر ،ط ،1اجليــزة :هجــر للطباعــة والنــر.
ابــن ماجــة ،أبــو عبــد اهلل ،حممد بــن يزيــد (1420هـ) .الســنن.
بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف ،ط،1
الريــاض :دار الســام.
ابــن ماكــوال ،عــي بــن هبــة اهلل بــن أيب نرص(1411هـــ).
اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف
األســاء والكنــى واألنســاب ،ط ،1بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل ،حممــد بــن مكــرم بــن عــى
(1414ه) .لســان العــرب .ط ،3بــروت :دار صــادر.
أبــو بكــر ،أمحــد بــن عمــرو ( .)1411اآلحــاد واملثــاين.
الشــيباين ،املحقــق :د .باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة،
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ط ،1الريــاض :دار الرايــة
أبــو زيــد ،بكــر بــن عبــد اهلل (1412هـــ) .التحديــث بــا قيل ال
يصــح فيــه حديــث .ط( ،1د .م) ،دار اهلجــرة.
أبــو شــهبة ،حممــد بــن حممــد .الوســيط يف علــوم ومصطلــح
احلديــث( .د .ط)( ،د .م) ،دار الفكــر العــريب.
اإلثيــويب ،حممــد بــن عــي بــن آدم بــن موســى (1416هـــ).
ذخــرة العقبــى يف رشح املجتبــى .ط( ،1د .م) ،دار
املعــراج الدوليــة للنــر.
األزهــري ،أبــو منصــور ،حممــد بــن أمحــد (2001م) .هتذيــب
اللغــة .حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،ط ،1بــروت:
دار إحيــاء الــراث العــريب.
األصبحــي ،أبــو عبــد اهلل ،مالــك بــن أنــس (1413هـــ).
املوطــأ -روايــة حممــد بــن احلســن .-حتقيــق :د .تقــي
الديــن النــدوي ،ط ،1دمشــق :دار القلــم1413 ،هـــ.
آل تيميــة [بــدأ بتصنيفهــا اجلــدّ  :جمــد الديــن عبــد الســام بــن
تيميــة ،وأضــاف إليهــا األب :عبــد احلليــم بــن تيميــة،
ثــم أكملهــا االبــن احلفيــد :أمحــد بــن تيميــة .املســودة
يف أصــول الفقــه .حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد
احلميــد( ،د .ط)( ،د .م) ،دار الكتــاب العــريب.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن (1408هـــ) .صحيــح اجلامــع
الصغــر وزيادتــه .ط ،3بــروت :املكتــب اإلســامي.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن .السلســلة الصحيحــة( .د .ط)،
الريــاض :مكتبــة املعــارف.
اآلمــدي ،أبــو احلســن ،عــي بــن أيب عــي بــن حممــد .اإلحــكام
يف أصــول األحــكام .حتقيــق :عبــد الــرزاق عفيفــي( ،د.
ط) ،بــروت :املكتــب اإلســامي.
األنصــاري ،أبــو حييــى ،زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد
(1426هـــ) .منحــة البــاري بــرح صحيــح البخــاري.
حتقيــق :ســليامن بــن دريــع العازمــي ،ط ،1الريــاض:
مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع.
البخــاري ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن إســاعيل (1409هـــ).
األدب املفــرد .حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،ط،3
بــروت :دار البشــائر اإلســامية.
البخــاري ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن إســاعيل (1419هـــ).
اجلامــع الصحيــح .بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،ط ،2الريــاض :دار الســام.
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الربزنجــي ،حممــد بــن رســول (1426هـــ) .اإلشــاعة ألرشاط
الســاعة .تعليقــات :حممــد زكريــا الكاندهلــوي ،ط،3
جــدة :دار املنهــاج للنــر والتوزيــع.
البــزار ،أبــو بكــر ،أمحــد بــن عمــرو (2009م) .مســند البــزار.
املحقــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ،وآخــرون ،ط،1
املدينــة املنــورة :مكتبــة العلــوم واحلكــم.
ال ُبســتي ،أبــو حاتــم ،حممــد بــن حبــان (1393هـــ) .الثقــات.
ط ،1اهلنــد :دائــرة املعــارف العثامنيــة بحيــدر آبــاد
الدكــن.
البســتي ،أبــو حاتــم ،حممــد بــن حبــان (1408هـــ) .صحيــح
ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان .حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط ،ط ،1بــروت :مؤسســة الرســالة.
البهــويت ،منصــور بــن يونــس .كشــاف القنــاع عــن متــن
اإلقنــاع( .د .ط)( ،د .م) ،دار الكتــب العلميــة.
البيهقــي ،أبــو بكــر ،أمحــد بــن احلســن (1344هـــ) .الســنن
الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي .ط ،1اهلنــد :جملــس
دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة.
الرتمــذي ،أبــو عيســى ،حممــد بــن عيســى (1420هـــ).
اجلامــع الصحيــح .بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،ط ،1الريــاض :دار الســام.
اجلوينــي ،أبــو املعــايل ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف.
الورقــات .حتقيــق :د .عبــد اللطيــف حممــد العبــد( ،د.
ط)( ،د .م)( ،د .ن).
حاجــي خليفــة ،مصطفــى بــن عبــد اهلل (1941م) .كشــف
الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون( .د .ط) ،بغــداد:
مكتبــة املثنــى.
احلازمــي ،أبــو بكــر حممــد بــن موســى (1359هـــ) .االعتبار يف
الناســخ واملنســوخ مــن اآلثــار .ط ،2حيــدر آبــاد :دائــرة
املعــارف العثامنية.
احلاكــم ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن عبــد اهلل (1411هـــ).
املســتدرك .حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط،1
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
احلميــدي ،أبــو بكــر ،عبــد اهلل بــن الزبــر (1966م) .مســند
احلميــدي .حتقيــق :حســن ســليم أســد ،ط ،1دمشــق:
دار الســقا.

اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي ( .)1421الفقيــه
واملتفقــه .حتقيــق :أبــو عبــد الرمحــن عــادل بــن يوســف
الغــرازي ،ط ،2الســعودية :دار ابــن اجلــوزي.
اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر ،أمحــد بــن عــي .تاريــخ بغــداد.
تصحيــح :حممــد العــريف( ،د .ط) ،بــروت :دار الكتــاب
العريب.
اخلطيــب ،أبــو بكــر ،أمحــد بــن عــي البغــدادي (1417هـــ).
املتفــق واملفــرق .ط ،1دمشــق :دار القــادري للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
الســ َّنة
اخلطيــب ،حممــد عجــاج بــن حممــد متيــم (1400ه)ُّ .
قبــل التدويــن .ط ،3القاهــرة :دار الفكــر للطباعــة.
الدارقطنــي ،أبــو احلســن ،عــي بــن عمــر (1424هـــ).
ســنن الدارقطنــي .حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط،
وآخــرون ،ط ،1بــروت :مؤسســة الرســالة.
الدارمــي ،أبــو حممــد ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن (1407هـــ).
ســنن الدارمــي .حتقيــق :فــواز أمحــد زمــريل ،خالــد
الســبع العلمــي ،ط ،1بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن أمحــد (1405هـــ) .ســر
أعــام النبــاء .املحقــق :جمموعــة حمققــن بــإرشاف
شــعيباألرنــاؤوط،ط،3بــروت:مؤسســةالرســالة.
الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بن أمحــد بــن عثــان (1419هـ).
تذكــرة احلفــاظ .ط ،1بــروت :دار الكتــب العلمية.
الذهبــي ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد .املغنــي يف الضعفــاء .حتقيــق :د.
نــور الديــن عــر( ،د .ط)( ،د .م)( ،د .ن).
حممــد بــن عبــد الــرزّ اق.
حممــد بــن ّ
الزبيــدي ،أبــو الفيــضّ ،
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس .حتقيــق :جمموعــة
مــن املحققــن ،النــارش( ،د .ط)( ،د .م) ،دار اهلدايــة.
الزرقــاين ،حممــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف (1424ه) .رشح
الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك .حتقيــق :طــه عبــد
الــرؤوف ســعد ،ط ،1القاهــرة :مكتبــة الثقافــة الدينيــة،
1424ه.
الزركــي ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن عبــد اهلل (1414هـــ).
البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه .ط( ،1د .م) ،دار
الكتبــي.
الزيلعــي ،عثــان بــن عــي بــن حمجــن (1313هـــ) .تبيــن
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ

احلقائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية ِّ
الشــ ْلبِ ِّي .ط،1
القاهــرة :املطبعــة الكــرى األمرييــة – بــوالق.
الســبكي ،تــاج الديــن بــن عــي بــن عبــد الــكايف (1413هـــ).
طبقــات الشــافعية الكــرى .حتقيــق :د .حممــود حممــد
الطناحــي ،د .عبــد الفتــاح حممــد احللــو ط ،2هجــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع.
السجســتاين ،أبــو داود ،ســليامن بــن األشــعث (1420هـــ).
الســنن .بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف،
ط ،1الريــاض :دار الســام.
الســخاوي ،أبــو اخلــر ،حممــد بــن عبــد الرمحــن (1405هـــ).
املقاصــد احلســنة يف بيــان كثــر مــن األحاديــث املشــتهرة
االلســ َّنة .حتقيــق :حممــد عثــان اخلشــت ،ط،1
عــى ُّ
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الســخاوي ،أبــو اخلــر ،حممــد بــن عبــد الرمحــن (1424ه).
فتــح املغيــث بــرح الفيــة احلديــث للعراقــي .حتقيــق:
الســ َّنة.
عــي حســن عــي ،ط ،1مــر :مكتبــة ُّ
الســخاوي ،أبــو اخلــر ،حممــد بــن عبــد الرمحــن .الضــوء
الالمــع ألهــل القــرن التاســع( .د .ط) ،بــروت:
منشــورات دار مكتبــة احليــاة.
الســخاوي ،حممــد بــن عبــد الرمحــن (1418هـــ) .األجوبــة
املرضيــة فيــا ســئل الســخاوي عنــه مــن األحاديــث
النبويــة .حتقيــق :د .حممــد إســحاق حممــد إبراهيــم ،ط،1
(د .م) ،دار الرايــة للنــر والتوزيــع.
الســندي ،أبــو احلســن ،حممــد بــن عبــد اهلــادي .حاشــية
الســندي عــى صحيــح البخــاري( .د .ط) ،بــروت :دار
الفكــر.
الســندي ،أبــو احلســن ،حممــد بــن عبــد اهلــادي .كفايــة احلاجــة
يف رشح ســنن ابــن ماجــه .ط ،2بــروت :دار اجليــل.
الســندي ،عبــد القــادر بــن حبيــب اهلل (1395هـــ) .حجيــة
الســ َّنة النبويــة ومكانتهــا يف الترشيــع اإلســامي .ط،2
ُّ
املدينــة املنــورة :اجلامعــة اإلســامية املدينــة املنــورة.
السوســوة ،د .عبــد املجيــد حممــد (1418هـــ) .منهــج التوفيــق
والرتجيــح بــن خمتلــف احلديــث وأثــره يف الفقــه
اإلســامي( .دكتــوراه) ،ط ،1عــ َّان :دار النفائــس
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (1394هـــ) .اإلتقــان يف
علــوم القــرآن .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم( ،د.
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ط)( ،د .م) ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (1409هـــ) .تدريــب
الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي .حتقيــق :د .أمحــد
عمــر هاشــم( ،د .ط) ،بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (1424هـــ) .احلــاوي
للفتــاوي( .د .ط) ،بــروت :دار الفكــر.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (1424هـــ) .قــوت
املغتــذي عــى جامــع الرتمــذي .حتقيــق :نــارص بــن
حممــد بــن حامــد الغريبــي( ،د .ط) ،مكــة املكرمــة:
النــارش :رســالة الدكتــوراة  -جامعــة أم القــرى -كليــة
والســ َّنة.
الدعــوة وأصــول الديــن ،قســم الكتــاب ُّ
الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد (1417هـــ).
املوافقــات .حتقيــق :مشــهور بــن حســن آل ســلامن ،ط،1
(د .م) ،دار ابــن عفــان.
الشــافعي ،أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن إدريــس (1400هـــ).
املســند(.د.ط)،بــروت:دارالكتــبالعلميــة1400،ه.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد (1413هـــ) .نيــل
األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح منتقــى
األخبــار .حتقيــق :عصــام الديــن الصبابطــي ،ط،1
مــر :دار احلديــث
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد (1419هـــ) .إرشــاد
الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول .حتقيــق:
أمحــد عــزو عنايــة ،ط( ،1د .م) ،دار الكتــاب العــريب.
الشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل (1421هـ).
املســند .حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل مرشــد،
وآخــرون ،إرشاف :د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي ،ط ،1مؤسســة الرســالة.
الصنعــاين ،أبــو إبراهيــم ،حممــد بــن إســاعيل بــن صــاح
(1433هـــ) .ال َّتحبــر إليضــاح معــاين ال َّتيســر .حتقيــق:
حممــد صبحــي بــن حســن ،ط ،1الريــاض :مكتبــة
الرشــد.
الصنعــاين ،أبــو بكــر ،عبــد الــرزاق بــن مهــام (1403هـــ).
املصنــف .حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،ط،2
بــروت :املكتــب اإلســامي.
الطــراين ،أبــو القاســم ،ســليامن بــن أمحــد (1415هـــ).
املعجــم األوســط .حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل بــن
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حممــد،عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني( ،د .ط)،
القاهــرة :دار احلرمــن.
الطــراين ،أبــو القاســم ،ســليامن بــن أمحــد .املعجــم الكبــر.
حتقيــق :محــدي الســلفي ،ط ،2القاهــرة :مكتبــة ابــن
تيميــة.
الطحــاوي ،أبــو جعفــر ،أمحــد بــن حممــد بــن ســامة
(1414هـــ) .رشح معــاين اآلثــار .حققــه وقــدم لــه:
حممــد زهــري النجــار  -حممــد ســيد جــاد احلــق ،ط،1
(د .م) ،عــامل الكتــب.
الطحــاوي ،أبــو جعفــر ،أمحــد بــن حممــد بــن ســامة
(1415هـــ) .رشح مشــكل اآلثــار .حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط ،ط( ،1د .م) ،مؤسســة الرســالة.
العثيمــن ،حممــد بــن صالــح (1422هـــ) .الــرح املمتــع عــى
زاد املســتقنع .ط( ،1د .م) ،دار ابــن اجلــوزي
العثيمــن ،حممــد بــن صالــح (1430هـــ) .األصــول مــن علــم
األصــول .ط( ،4د .م) ،دار ابــن اجلــوزي.
العراقــي ،أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن
(1389هـــ) .التقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن
الصــاح .حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،ط،1
املدينــة املنــورة :املكتبــة الســلفية.
العســقالين ،أبــو الفضــل ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر
(1379هـــ) .فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري.
بــروت :دار املعرفــة.
العســقالين ،أبــو الفضــل ،أمحــد بــن عــي بــن حممــد
(1326هـــ) .هتذيــب التهذيــب .ط ،1اهلنــد :مطبعــة
دائــرة املعــارف النظاميــة.
العســقالين ،أبــو الفضــل ،أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد
بــن حجــر (1406هـــ) .تقريــب التهذيــب .حتقيــق:
حممــد عوامــة ،ط ،1ســوريا :دار الرشــيد.
العســقالين ،أبــو الفضــل ،أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد
بــن حجــر (1419هـــ) .التلخيــص احلبــر يف ختريــج
أحاديــث الرافعــي الكبــر .ط ،1بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
العســقالين ،أبــو الفضــل ،أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد
بــن حجــر (1422هـــ) .نزهــة النظــر يف توضيــح نخبــة

الفكــر يف مصطلــح أهــل األثــر .حتقيــق :عبــد اهلل بــن
ضيــف اهلل الرحيــي ،ط ،1الريــاض :مطبعــة ســفري.
العظيــم آبــادي ،أبــو عبــد الرمحــن ،حممــد أرشف بــن أمــر بــن
عــي (1415هـــ) .عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود.
ط ،2بــروت :دار الكتــب العلميــة.
علــوش ،أبــو عبــد اهلل ،عبــد الســام بــن حممــد (1422هـــ).
اجلامــع يف غريــب احلديــث .ط ،1الريــاض :مكتبــة
الرشــد.
العينــي ،أبــو حممــد ،حممــود بــن أمحــد .عمــدة القــاري رشح
صحيــح البخــاري( .د .ط) ،بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.
القــاري ،أبــو احلســن ،عــي بــن ســلطان حممــد (1422هـــ).
مرقــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح .ط ،1بــروت:
دار الفكــر.
القرطبــي ،أبــو العبــاس ،أمحــد بــن عمــر (1417هـــ) .املفهــم
ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم .ط ،1بــروت:
دار ابــن كثــر.
القشــري ،أبــو احلســن ،مســلم بــن احلجــاج (1419هـــ).
اجلامــع الصحيــح .بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،ط ،1الريــاض :دار الســام.
َ
الكـ ّ
ـي .أبــو حممــد ،عبــد بــن محيــد (1408هـــ) .املنتخــب من
مســند عبــد بــن محيــد .حتقيــق :صبحــي الســامرائي،
الس ـ َّنة.
حممــود الصعيــدي ،ط ،1القاهــرة :مكتبــة ُّ
الكــوراين ،أمحــد بــن إســاعيل بــن عثــان (1429هـــ) .الكوثر
اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري .حتقيــق :أمحــد
عــزو عنايــة ،ط ،1بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
الشــن ،أ.د .موســى شــاهني ( .)1323فتــح املنعــم رشح
صحيــح مســلم .ط( ،1د .م) ،دار الــروق.
الشــن ،أ.د .موســى شــاهني (2002م) .املنهــل احلديــث يف
رشح احلديــث .ط ،1دمشــق :دار املــدار اإلســامي.
املــاوردي ،أبــو احلســن ،عــي بن حممــد بــن حممــد (1419هـ).
احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي.
حتقيــق :عــي حممــد معــوض  -عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املباركفــوري ،أبــو العــا ،حممــد عبــد الرمحــن () .حتفــة
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السنَّ ـ ــة النبوي ـ ـ ــة
سلطان بن عبد اهلل العثمـ ـ ـ ـ ــان  :التَثَبُّت في ُّ
األحــوذي بــرح جامــع الرتمــذي( .د .ط) ،بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
املعلمــي ،عبــد الرمحــن بــن حييــى1406( ،هـــ) .التنكيــل بــا
يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل .مــع خترجيــات
وتعليقــات :حممــد نــارص الديــن األلبــاين  -زهــر
الشــاويش  -عبــد الــرزاق محــزة ،ط ،2بــروت :املكتــب
اإلســامي.
املنــاوي ،حممــد عبــد الــرؤوف (1356هـــ) .فيــض القديــر
رشح اجلامــع الصغــر .ط ،1مــر :املكتبــة التجاريــة
الكــرى.
املنــاوي ،حممــد عبــد الــرؤوف (1999م) .اليواقيــت والــدرر
يف رشح نخبــة ابــن حجــر .حتقيــق :املرتــي الزيــن
أمحــد ،ط ،1الريــاض :مكتبــة الرشــد.
ال َّن َّحــاس ،أبــو جعفــر ،أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل
(1408هـــ) .الناســخ واملنســوخ .حتقيــق :د .حممــد عبــد
الســام حممــد ،ط ،1الكويــت :مكتبــة الفــاح.
النســائي ،أبــو عبــد الرمحــن ،أمحــد بــن شــعيب (1420هـــ).
الســنن الصغــرى .بــإرشاف وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،ط ،1الريــاض :دار الســام.
النفــراوي ،أمحــد بــن غانــم (أو غنيــم) بــن ســامل (1415هـــ).
الفواكــه الــدواين عــى رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين.
(د .ط)( ،د .م) ،دار الفكــر.
النــووي ،أبــو زكريــا حميــي الدين حييــى بــن رشف (1412هـ).
روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن .حتقيــق :زهــر
الشــاويش ،ط ،3بــروت :املكتــب اإلســامي.
النــووي ،أبــو زكريــا حييــى بــن رشف .املجمــوع رشح املهذب.
(د .ط)( ،د .م) ،دار الفكــر.
اهلمــذاين ،أبــو الفتــوح ،حممــد بــن حممــد بــن عــي (1420هـ).
كتــاب األربعــن يف إرشــاد الســائرين إىل منــازل املتقــن
أو األربعــن الطائيــة .حتقيــق :عبــد الســتار أبــو غــدة،
ط( ،1د .م) ،دار البشــائر اإلســامية.
اهليتمــي ،أمحــد ابــن حجــر اهليتمــي املكــي .الفتــاوى احلديثيــة.
(د .ط)( ،د .م) ،دار الفكــر.
اليحصبــي ،أبــو الفضــل ،عيــاض بــن موســى (1419هـــ).
إكــال املعلــم بفوائــد مســلم ، .حتقيــق :د .حييــى
إســاعيل ،ط ،1مــر :دار الوفــاء للطباعــة والنــر
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والتوزيــع.
اليحصبــي ،أبــو الفضــل ،عيــاض بــن موســى .مشــارق
األنــوار عــى صحــاح اآلثــار( .د .ط)( ،د .م) ،املكتبــة
العتيقــة ودار الــراث.

ثانيــ ًا /املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة
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 األمثال نموذجا:خطاب العنف في األدب العربي القديم
)(دراسة من منظور النقد الثقافي
)*( صغير بن غريب عبداهلل العنزي

جامعة الحدود الشماليّة

)هـ1441/9/16  وقبل للنشر يف،هـ1441 / 6 /25 (قدم للنشر يف
َّ
 وتسـليط الضوء، عنـي البحث بدراسـة األمثال الـواردة يف جممع امليـداين؛ بغية الوقوف على األفعال الثقافيـة التي أحدثتها يف البيئـة العربية القديمة:ملخـص البحـث
ّ على الكيفيـة التـي
 من حيـث هي أحـداث ثقافيـة ذات تأثري، وذلـك يف إطـار النقد الثقـايف املعني بالكشـف عن أنسـاق اخلطابـات،متكنـت فيهـا مـن صناعـة العنف
ّ .تارخييـا
 والكشـف عن آليـات تطبيعه وإضفـاء املرشوعية،تتلخـص اإلشـكالية يف حماولة فهم األسـس التـي يقوم عليهـا العنف لدى متـداويل األمثال
اجتامعـي ممتـد
ًّ
ّ
. والضامن السـتمراريته؛ لكونه مفهوما إقصائيا شـديد االنغلاق عىل الذات وحـاد النفي لآلخر،املحـرك للعنف
هو
)ة
(العصبي
مفهـوم
أن
الدراسـة
افرتضـت
.عليـه
ّ
ّ
 فرصـدت أبرز مظاهـر العنف التـي عملت العصبيـة ال عىل،التصـورات التـي صاغها عـن الـذات واآلخر واحليـاة
تبين دوره بالرتكيـز على
ّ كما سـعت الدراسـة إىل
ّ
ً  بـل جعلهـا،ترشيعهـا فحسـب
ُ ،قيم عليـا تتوق إليهـا النفوس
 وأمـارة ذلك، وانتهـت الدراسـة إىل أن العنف قيمـة يف الثقافة العربيـة القديمة.وي ّلـد أصحاهبا أبطـاال
 وهي نصوص جتـد صداهـا يف الراهن العريب،حرضـت نصوصها على االبتدار بالظلـم والعـدوان
ّ  وإنام بفعـل الثقافة التي، ليـس بالضرورة،أننـا نجـده صنـوا للقوة
ً
ّ
 ومـن هنا تأيت رضورة تسـليط الضوء عىل،وسـجل لألجماد
فخرا
ممارسـاته
فيه
العربية
الثقافة
تعد
 وليـس لنا أن نعالـج العنف يف الوقـت الذي،وامتثـال
املعـارص متثُّلا
ً
.منابعـه القائمـة عىل مبـدأ العصبة وتعطيل العقـل الناقد
*****

. العصبية، األنساق، النقد الثقايف، األمثال، العنف:كلامت مفتاحية

The Discourse of Violence in Classical Arabic Literature: Proverbs
as an Example (A Study from Cultural Context Perspective)
Saghir Gharep Alenezi (*)
Northern Border University
(Received 20/2/2020, accepted 9/5/2020)
Abstract: The research focused on studying the proverbs mentioned in al-Maydānī’s Majma‘ al-Amthāl, aiming at exploring the cultural acts which conveyed them in
the ancient Arab environment, and shedding light on how it was able to produce violence, within the framework of cultural criticism concerned with revealing discourses
patterns, in terms of cultural events of historically extended social impact. The research problem could be summarized in an attempt to understand the foundations of violence
for people using such proverbs, and to reveal and legitimize mechanisms of legalization of them. The research assumed that the concept of ʿAsabiyya’ (solidarity) is the
engine of violence, and the guarantor of its continuity. It is a very self-enclosed concept and very sharp other-denial. The paper has also sought to clarify the violence role by
focusing on the conceptions it formulated about the self, the other, and life, and observed the most prominent manifestations of violence that solidarity worked not only on
its legislation, but also made it higher values that souls grieve for, and perpetuates its campaigners. The paper concluded that violence is valuable in the ancient Arab culture.
In a sense, we find it coequal for strength, not necessarily, but because of the culture that incited its texts to initiate injustice and aggression. We find that these texts resonate
in the contemporary Arab reality through adaptation and compliance. We do not have to deal with violence when we consider its practices with pride and a record of glories.
Hence, the necessity of highlighting the violence springs based on the principle of solidarity and disrupting the critical mind.
Keywords: Asabiyya, cultural criticism, proverbs, systems, violence.
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مقدّ مة:

ومــن هنــا تتــوارد أســئلة بحثيــة عــى درجــة مــن

ينــدرج هــذا البحــث يف إطــار الدراســات

األمهيــة ،تتعلــق بطبيعــة القيــم العنفيــة التــي تنرشهــا

للخطابــات ،ومــن ثــم فهــي تنظــر إىل اللغــة بــا هــي

األســاس الــذي تســتمد منــه مرشوعيتهــا وصمودهــا

املعنيــة بالكشــف عــن األثــر االجتامعــي /الثقــايف

أداة تأثــر وفعــل ،ويتحقــق هلــا ذلــك بتوافــر مجلــة

مــن العوامــل ،مــن أبرزهــا القبــول االجتامعــي
املتمثــل يف تداوهلــا أوال ،وختليدهــا ثانيــا ،وذلــك مــا

تتســم بــه مدونــة األمثــال املدروســة وقصصهــا يف
جممــع امليــداين ،وقــد أفــادت الدراســة مــن األدوات
التــي يقدمهــا النقــد الثقــايف يف مكاشــفة النصــوص،
واإلمســاك بالقيــم الســلبية التــي تعمــل عــى بثّهــا

وتثبيتهــا.

األمثــال ،وأســباب القبــول اجلمعــي هلــا ،والســند

عــر الزمــن .ويف هــذا الســياق تفــرض الدراســة أن
منــاط العنــف يف األمثــال هــو (العصبيــة)؛ ذلــك أنــه

مفهــوم يقــوم -يف أساســه -عــى تصنيفــات ُمفتعلــة،
تعمــل اجلامعــة عــى إبرازهــا بــا هــي حالــة طبيعيــة
يف الكــون ،وتســتند يف إقامتهــا عــى تغليــب العاطفــة،
واإلعــاء مــن قيمــة العــدوان والفتــك ،والتحريــض

عــى االحتشــاد وااللتفــاف ضــد اآلخــر.

وهيــدف البحــث إىل اإلســهام يف فضــح القــوى

تكتســب هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن تســليط

املحركــة للعنــف يف الثقافــة العربيــة القديمــة ،وإبــراز

نســبيا ،عــن حميــط
جذورهــا الفاعلــة ،والغائبــة،
ًّ

وخطــاب العنــف عنــر مــن العنــارص املهمــة

الضــوء عــى املشــكالت االجتامعيــة انطالقــا مــن
النظــر واملالحظــة النقديــة ،فهــذه الدراســة تعنــى

احليــل التــي تســتند إليهــا يف العبــور والقبــول.

املكونــة للبنيــة الثقافيــة العربيــة ،باإلضافــة إىل

باألمثــال وقصصهــا بوصفهــا خطا ًبــا واحــدً ا ،دون
فصــل بينهــا ،فاألمثــال ليســت توثي ًقــا حلادثــة مــا

تســتقل عنــه.

ذلــك ،وفــق مــا تفرتضــه هــذه الدراســة ،أهنــا تــرّ ع

(خطــاب العنــف) ،عــى تنــاول اجلانــب الســلبي يف

بقــول موجــز بليــغ فحســب ،بــل األكثــر أمهيــة مــن
هلــذه احلادثــة أو تلــك ،وتصــوغ نمــط احليــاة املعيــي
عــى وفقهــا ،ويــزداد األمــر أمهيــة إذا مــا أخذنــا
يف احلســبان أهنــا ذات امتــداد يف التأثــر اجتامعيــا
وتارخييــا ،ونــدرك ذلــك بمالحظــة اســتمرار حضــور
ًّ

زمنيــا ،وورودهــا يف أمثــال
القيــم املبثوثــة يف األمثــال ًّ

شــعبية مــا يــزال يتداوهلــا أبنــاء جزيــرة العــرب.

خطابــات أخــرى قــد تناقضــه أو تســايره ،وقــد
واهتــام هــذا البحــث منصــب ،كــا يشــر عنوانــه

الثقافــة العربيــة ،ودراســة (ســلبية ثقافــة) ال تعنــي أن
هــذه (الثقافــة كلهــا ســلبية) ،وكذلــك وصــف جانــب

مــن هــذه الثقافــة بالســلبية ال يعنــي نفيهــا عــن ثقافــة

أخــرى ،كــا أن وجودهــا يف ثقافــة أخــرى ال يســوغ
إمهــال دراســتنا هلــا ،وال يــرر جتــاوز أخطائهــا ،وعــدم

نقدهــا؛ فانتشــار مـ ٍ
ـرض يف بيئــة ال يعنــي جتاهــل كشــفه
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وعالجــه يف بيئــة أخــرى بحجــة أنــه موجــود يف غريهــا،

وأمــر آخــر جتــدر اإلشــارة إليــه ،فهــذا البحــث ال
ٌ

ففــي املقابــل هنــاك أمثــال إجيابيــة ،لكنهــا ال ختــص

صورتــه ،فهــو يــدرك ظروفــه املغايــرة ،وإنــا يــدرس

ومثلــا هنــاك أمثــال متورطــة بالعنــف والتطــرف،
هــذه الدراســة ،كــا أن وجودهــا ال يلغــي فاعليــة
أمثــال العنــف ،فــكل َمثَــلٍ  ،بطبيعتــه ،مســتقل حلظــة
االســتعامل عــن منظومــة األمثــال األخــرى ،ويشــكل

قانونــا خاصــا يســتعمله املتكلــم لدعــم وجهــة نظــره
يف املوقــف الــذي يريــده ،وحيتــج بــه لفكرتــه ،ويدعــم
بــه مرشوعــه ،خاصــة أن األمثــال حاملــة العنــف جتــد
رواجــا ،وتقبــا ،وهلــا امتــداد شــعبي يف ثقافتنــا اآلنيــة،

وحضورهــا املعــارص جيــيء عــى وجــوه متعــددة ،منهــا
رواج املثــل العــريب القديــم ،دون تغيــر يصيــب شــكله

أو معنــاه ،أو يكــون قــد طــرأ تعديــل طفيــف عــى بنيتــه

حياســب جمتمــع املثــل القديــم ،وال يســعى إىل تشــويه

ـجل
خطا ًبــا امتــدّ مــع غيــاب الظــروف الســياقية له ،وبـُـ ّ

وجـ ٌـه إىل نقــد اخلطــاب
مــع تطــرف رؤيتــه ،فالنقــد هنــا ُم َّ

(الثقافــة) ال منتجــي اخلطــاب ،وعندمــا يتحــدث

الباحــث عنهــم فإنــا يتحــدث عنهــم بصفتهــم منتجــن
ملتبســن بخطاهبــم حلظــة النقــد التباســهم بــه حلظــة

اإلنتــاج ال بمعــزل عــن هــذا.

وقــد انقســمت الدراســة إىل ثالثــة حمــاور عامدهــا

دور العصبيــة يف املوقــف مــن الــذات ،واآلخــر،

واحليــاة ،مســبوقة بتمهيــد نظــري ،واملحــاور هــي:
العصبيــة القاتلــة :بــن هــدر العقــل واســتنزافاجلســـــــد.

اللغويــة ،وعــى يشء مــن معنــاه أحيانــا ،مــع احتفاظــه
بــكل طاقتــه العنفيــة ،أو يلــد مــن رمحــه ٌ
عامــي
مثــل
ّ

-العصبية الطاردة :بنية الطبقية والتاميز.

دســـتورا للحيـــاة :العنـــف يف غـــر
العنـــفً

شــديد الصلــة بــه.

وأخطــر مــا حتملــه هــذه األمثــال أن العنــف متــوا ٍر

يف كثــر منهــا ،يشــتغل بخفــاء دون أن ينتبــه إليــه رعيــة
اخلطــاب ،فيتــورط يف تداولــه وتروجيــه ،وربــا الدفــاع

عنــه ،املثقــف مثلــا يقــع يف شــباكه عامــة النــاس.

مظانـــه.

وتنــرف ُج ّ
عربيــا نحــو
ــل دراســات األمثــال ًّ

أبعــاد نقديــة ختتلــف عــن املنحــى الــذي يتجــه فيــه هــذا
البحــث ،ومــن أبــرز الدراســات الســابقة التــي أفــاد

وكشــف خبايــا اخلطابــات الســلبية التــي ال يــزال

البحــث مــن بعــض إشــاراهتا إىل الــدور الثقــايف لألمثال

يف إيقــاف مدّ هــا املعــارص ،وهــذا الكشــف حيمــل معــه

«صــورة العــادات والتقاليــد والقيــم اجلاهليــة يف كتــب

أثرهــا يعمــل –بطريقــة أو أخــرى -يعرهيــا ،ويســهم
إجابــة (ملــاذا) ،فالكشــف يعنــي فضــح ســلبيتها أمــام
رعيــة اخلطــاب ،وبالتــايل جتنبهــا واحلــذر مــن الوقــوع

يف مصيدهتــا.

دراســة حممــد توفيــق أبــو عــي (2001م) ،وعنواهنــا:
األمثــال» ،وقــد اعتنــت بدراســة القيــم والعــادات مــن

خــال األمثــال ،أمــا دراســتي ،فتنــرف إىل بحــث

العنــف يف األمثــال يف إطــار النقــد الثقــايف.
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منهجية الدراسة:

ينطــوي عليهــا اخلطــاب الثقايف بــكل جتلياتــه وأنامطه

•النقد الثقايف Cultural Criticism

وصيغــه ،مــا هــو غــر رســمي وغــر مؤسســايت ومــا

بــرز هــذا احلقــل بوصفــه لونــا مســتقال مــن

هــو كذلــك ســواء بســواء» (الغذامــي2012،م،

البحــث فيــه عــى املســتويني املنهجــي واملعــريف ال

يقطــع مــع مهــام النقــد األديب الســائدة ،فهــو نقــد

ألــوان النقــد يف تســعينات القــرن املــايض ،إثــر تطور

ص .)84 ،83:والنقــد الثقــايف ،هبــذه الكيفيــة،

ـيام من خــال مــا قدمــه فنســنت ليتــش V.Leitch
سـ ّ

يبتغــي الكشــف عــن األنســاق املهيمنــة التــي

2009م ،ص ،)306:وعــى الرغــم مــن جــذوره

النقــد األديب(الغذامــي2012،م ،ص،)84 ،83:

يف عرضــه للنقــد الثقــايف (الرويــي ،والبازعــي،

تتــرب مــن حتــت الوعــي وختــرج مــن قبضــة

ـح
البعيــدة وتطــور أدواتــه فــإن بعــض الباحثــن يلـ ّ
ـاطا) وليــس جمـ ً
عــى كونــه (نشـ ً
معرفيــا مسـ ًّ
ـتقل
ـال
ًّ

اجلامليــات ،وتصنيــف النصــوص إىل نصــوص راقيــة

والبازعــي2009 ،م ،ص ،) 306:فالنقــد الثقــايف،

)59 ،58 ،57؛ ذلــك ّ
يب حيجــب عــن
أن النقــد األد ّ

بذاتــه ( أيزابرجــر2003،م ،ص ،30:والرويــي،

بحســب أرثــر أيزابرجــر« : ،مهمــة متداخلــة،
مرتابطــة متجــاوزة ،متعــددة ،كــا أن نقــاد الثقافــة
يأتــون مــن جمــاالت خمتلفــة ويســتخدمون أفــكارا

ومفاهيــم متنوعــة» (أيزابرجــر2003،م ،ص،30:
 .)1()31أمــا عبــداهلل الغذامــي فيؤصــل للنقــد
الثقــايف بــا هــو «فــرع مــن فــروع النقــد النصــويص

العــام ،ومــن ثــم فهــو أحــد علــوم اللغــة وحقــول
(األلســنية) معنــي بنقــد األنســاق املضمــرة التــي

أيضــا إذ يبيــن أن النقــاد الثقافييــن أنفســهم ال
( )1يتبنــى موســوي هــذا الـرأي ً
يقبلــون عــد النقــد الثقافــي فرعــا معرفيــا مســتقال؛ «ألن النقــد الثقافــي
فعاليــة تســتعين بالنظريــات والمفاهيــم والنظــم المعرفيــة لبلــوغ مــا تأنــف
المناهــج األدبيــة المحــض مــن المســاس بــه أو الخــوض فيــه ...وألن
النقــد الثقافــي فعاليــة ،ال فرعــا معرفيــا ،فإنــه يتوخــى بلــوغ المعــارف
األخــرى عبــر اســتخدام واســع للنظريــات والمفاهيــم التــي تتيــح القــرب
مــن فعــل الثقافــة فــي المجتمعــات» (الموســوي2005 ،م ،ص.)12:

ويرجــع الغذامــي ذلــك إىل تركيــز النقــد األديب عــى

وأخــرى هامشــية(الغذامي2012،م ،ص،8 ،7:

ـور اجلــايل الــذي
ممارســاته كل مــا خيــرج عــن التصـ ّ
ال ينفصــل عــن تصنيفــه للنصــوص ،وقــد م ّثــل هــذا

اخلفــاء ً
مناخــا مناسـ ًبا الســترشاء األنســاق الثقافيــة،

بــا حتملــه كلمــة نســق مــن الداللــة عــى احلــدث

املتواتــر ذي العنــارص املنســجمة (بولكعيبــات،
2017م ،ص.)431:

إضافــة إىل كــون النســق ،كــا يعرضــه الغذامــي

يف إطــار النقــد الثقــايف ،يتســم بأنــه مضمــر وال

شــعوري ،ومجعــي ،وتراكمــي تارخيــي (الغذامــي،
2012م ،ص ، )71:وهــذه الســات ترتكــز حــول

خفــي،
مبــدأ أســاس وهــو (اخلفــاء) فالعمــل
ّ
والفاعــل عمومــي موغــل يف اخلفــاء ،وكذلــك
الزمــن ضــارب يف التاريــخ فهــو ً
أيضــا جمهــول
البدايــة واحلــدود (أو أز ّ
يل بتعبــر الغذامــي)
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ومهمــة النقــد
(الغذامــي2012 ،م ،ص،)2()71:
ّ
الثقــا ّ
ـرا ألن هــذا النســق ذو
يف ســتكون معقــدة؛ نظـ ً

عنــارص مالئمــة لكمــون النســق وهــي :القائــل

واصطيــف2004 ،م ،ص.)39:

التاريــخ ،والتأثــر والبالغــة ،وهلــذا يوليهــا النقــد

طبيعــة مجاليــة براقــة وخماتلــة ( ينظــر :الغذامــي،
•األمثال يف رحاب النقد الثقايف:

متثــل اجلــزء غــر الرســمي منــه ،وفيهــا تتحقــق
املجهــول كثــرا ،واالســتقبال العمومــي ،وعبــور
الثقــايف عنايتــه؛ إذ يؤكــد النقــاد الثقافيــون عــى أنــه

يعــرف الفــارايب املثــل يف كتابــه ديــوان األدب بأنــه
اخلاصـ ُ
ـة والعا ّمــة يف لفظــه ومعنــاه ،حتى
«مــا تراضــاه
ّ

ألن كل املنتجــات الثقافيــة يمكــن حتليلهــا لكشــف

وتوصلــوا بــه
واســتدروا بــه املتمنــع مــن الــدر،
ّ

الثقــايف هنــا الطــرق التــي تقــوم هبــا هــذه املنتجــات

ابتذلــوه فيــا بينهــم ،وفاهــوا بــه يف الــراء والــراء،

وتفرجــوا بــه عــن الكــرب
إىل املطالــب القصيــةّ ،
واملكربــة .وهــو مــن أبلــغ احلكمــة؛ ألن النــاس ال

جيتمعــون عــى ناقــص أو مقــر يف اجلــودة أو غــر
مبالــغ يف بلــوغ املــدى يف النفاســة» (الفــارايب ،د.ت،
ج  ،1ص .)74:يمكــن أن نســتخلص مــن هــذا

مجاعــي ويظهــر ذلــك يف
التعريــف أن املثــل نــص
ّ
صيــغ اجلامعــة (تراضــاه اخلاصــة والعامــة -ابتذلــوه-

فاهــوا -اســتدروا -توصلــوا -النــاس ال جيتمعــون)،

وأنــه حيظــى بالقبــول والســرورة والتــداول/
اجلامهرييــة (مــا تراضــاه -ابتذلــوه -فاهــوا) ،ومشــاع

بــن الطبقــات العليــا والعامــة /اجلانــب الشــعبي

(مــا تراضــاه اخلاصــة والعامــة) ،ويتســم بأنــه مؤثــر

(توصلــوا بــه إىل املطالــب) ،ومجيــل (أبلــغ -جــودة).
ّ
شــك ّ
أن األمثــال جــزء مــن األدب ،لكنهــا
ال
( )2ينتقــد كل مــن البازعــي والرويلــي هــذا النعــت للنســق لــدى الغذامــي؛
إذ « ال يوضــح كيــف يكــون النســق تاريخيــا وأزليــا فــي الوقــت نفســه،
فالتاريــخ مقيــد واألزل غيــر ذلــك» .الرويلــي ،والبازعــي ،دليــل الناقــد
ـي ،ص.310:
األدبـ ّ

«ال فــرق بــن األشــكال الثقافيــة «العليــا» و «الدنيــا»؛
العمــل الثقــايف الــذي تقــوم بــه ،ويقصــد بالعمــل

بتشــكيل جتاربنــا عــن طريــق نقــل األيديولوجيــات
أو تغيريها»(تايســون2014 ،م ،ص .)284:ذلــك

ّ
أن الغايــة هــي البحــث عــن أنســاق الثقافــة كيفــا
جت ّلــت ال عــن نصوصهــا ،وإذا كانــت األنســاق
خفيــة ومضمــرة وجــب عــى النقــد الثقــايف أن يرصــد
ّ
تــدل عليهــا ،ومــن أهــم هــذه العالمــات
عالمــات

هــي االندفــاع اجلامهــري؛ فاجلمهــور ال يندفــع لنــص
مــا ملجــرد اجلامليــة ،بــل ألهنــا حتــرك أنســاقا مضمــرة
فيــه وتشــدها إليــه (الغذامــي2012 ،م ،ص، )85 :

وهــذا االندفــاع ال نجــده موجهــا للنصــوص اجلامليــة

الرســمية فقــط ،بــل غــر الرســمية ً
أيضــا ،كاألغــاين
الشــعبية والنكتــة واإلشــاعات ،واألمثــال ولــذا فهــي
األوىل بالدراســة والتنقيــب (الغذامــي2012 ،م،

ص.)80 ،15 ،14:

ومــن هــذا البــاب يســعى البحــث إىل الكشــف عن

أنســاق العنــف التــي تضمرهــا األمثــال املتداولــة ،ال

يب يف
لتدويــن مواقــف العنــف ،وال لبيــان ســجل العــر ّ
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لــه رفــق بركــوب اخليــل ...وقــد ْاع َتن َ
َــف
جــار ومل َي ْق ِصــدَ ،
وأصلــه مــن
ْاعتِنافــا إِذا
َ
اعتن ْفــت الــي َء إِذا َأ ْ
خذتــه َأو َأتيتــه غــر

هــذا اجلانــب وإنــا للبحــث يف كيفيــة صناعــة اللغــة
للعنــف ،وقدرهتــا عــى إعــادة إنتاجــه مــن جديــد
وتنميتــه وتأبيــده ،ومتكنهــا مــن تغطيتــه حتــى ال
يبــدو عن ًفــا.

حــاذق بــه وال عامل»(ابــن منظــور1999 ،م،

يف ســبيل التفكــر يف صناعــة اللغــة للعنــف يمكــن

أن نفهــم ســبب إطــاق كلمــة (عنفــوان)

•العنف واللغة واألمثال:

مــادة عنــف) .ومــن هــذا اجلانــب يمكــن
عــى بدايــة الــيء؛ ّ
ألن البدايــة مرتبطــة
بق ّلــة اخلــرة والدرايــة ،ويف ذلــك يقــول ابــن
ــوان ِّ
منظــورُ « :ع ْن ُف ُ
كل يشءَ :أ ّولــه ،وقــد

مادي
لنــا أن نطــرح األســئلة اآلتيــة :هــل اللغــة كيــان ّ
مؤ ّثــر كاليــد؟ أو ّ
ـادي يف
أن هلــا قــدرات مســاوية للـ ّ
األثــر ،إذا كان األمــر كذلــك فــا هــي؟ ومــن ناحيــة

غلــب عــى الشــباب والنبات»(ابــن منظــور،

ثانيــة هــل العنــف مرتبــط باجلوانــب املاد ّية املحسوســة
فحســب؟ أو أ ّنــه يشــمل جوانــب غــر ماد ّيــة ً
أيضــا؟

1999م ،مــادة عنــف).

لكــن إثارهتــا
قــد ال تكــون هــذه األســئلة جديــدة،
ّ
مهمــة يف هــذا الســياق ،وتتط ّلــب التو ّقــف عنــد
ّ

حمور ّيــة يف الدراســة ،ترتبــط بمجمــل األلفــاظ التــي

الصــدد ،جيــد الناظــر يف لســان العــرب أن مــادة (ع.

عــن الوضــع الطبيعــي ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه

ً
وصــول إىل ضبــط
الــدالالت اللغو ّيــة للعنــف،
احلــدود التــي ِّ
تؤطــر دراســته يف األمثــال .يف هــذا

ن .ف) حتمــل معنيــن مرتابطــن ،مهــا:

تصــل بنــا هاتــان الداللتــان إىل اســتنتاجات

قدّ مــت مفهــوم العنف(اخلــرق ،قلــة الرفــق ،اجلــور،
اجلهل...،إلــخ) ،وهــي ذات دالالت من ّفــرة خارجــة
التنبــه إىل اجلانــب اللفظــي يف
الــيء ،إضافــة إىل ّ

الع ْنــف:
1 .ضــد الرفــق :يقــول ابــن منظــورُ « :
اخلــر ُق َ
باألمــر وق َّلــة الر ْفــق بــه» (ابــن
ُ ْ

إىل املعنــى االصطالحــي للعنــف فســنجد دالالت

ذلــك التعيــر واللــوم ،يقــول ابــن منظــور:
التعنِ ُ
يــف:
« وال َّت ْعنِيــف :ال َّت ْعيــر وال َّلــومْ ...

ومنطلقــات الدراســة ،فهنــاك مــن يعرفــه بأنــه
ٌ
ــر يقــوم بــه فــرد أو
«خطــاب أو
ٌ
فعــل مــؤذ أو مد ّم ٌ

منظــور1999 ،م ،مــادة عنــف) .ويدخــل يف

التوبِ ُ
يــع وال َّلوم»(ابــن منظــور،
يــخ والت ْق ِر ُ
ْ

1999م ،مــادة عنــف).
2 .اجلهــل وق ّلــة اخلــرة :يقــول ابــن منظــور:
«والعنِيـ ُ
الركــوب وليــس
َ
ـف الــذي ال ُيســن ُّ

العنــف ،متمثّــا يف التعيــر واللــوم .وإذا مــا انتقلنــا
متعــددة تتســع وتضيــق بحســب زوايــا النظــر

مجاعــة ضــد أخــرى» ( ويتمــر2007 ،م ،ص،)11:

ـوة
ومنهــم مــن يــراه « االســتخدام غــر املــروع للقـ ّ
املاد ّيــة بأســاليب متعــددة إلحلــاق األذى باألشــخاص

واجلامعــات وتدمــر املمتلــكات ،ويتضمــن ذلــك
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أســاليب العقــاب واالغتصــاب واالعتــداءات

ّ
حمــل الدراســة ّأنــا تنطــوي عــى غــر قليــل مــن

(احليــدري2015،م ،ص ،)19:وعــى الرغــم مــن

واســتمراريته وفاعليتــه مــن ارتباطــه بمفهــوم

املختلفــة والتدخــل يف حريــات اآلخريــن»

تعــدد تعريفــات العنــف فإهنــا تــكاد جتمــع عــى كونــه
بكيفيــة مــا ،ســواء
عمليــة إيــذاء وإحلــاق رضر مــا،
ّ
ّ

كان هــذا الــرر ماد ًّيــا أو معنو ًّيــا.

العنــف ،وتفــرض الدراســة أنــه يســتمدّ وجــوده

العصبيــة التــي ال تكتفــي بتســويغه ،بــل تعمــل عــى
جتميلــه ً
أيضــا ،وجتعــل التعفــف عنــه مــن خــوارم
البطولــة ،و»فــروس العنــف موجــود دائــا يف بنيــة

و ُت ْع َنــى هــذه الدراســة باألمثــال وقصصهــا مــن

العصبيــة ذاهتا...العصبيــة مــن حيــث بنيتهــا ذاهتــا

عــن ظــروف ثقافيــة معينــة يف زمــان ومــكان

إىل رصاعــات داميــة ،وتصفيــات مــع اخلــارج»

حيــث هــي خطــاب ،أي« :لغــة اجتامعيــة نتجــت
معينــن ،ويعــر اخلطــاب ً
[أيضــا] عــن الطريقــة

التــي يمكــن مــن خالهلــا فهــم التجــارب البرشية...

وعــى الرغــم مــن أن كلمــة «خطــاب» تعنــي
«أيديولوجيــا» ،فإهنــا تشــر عــى نحــو أكــر إىل دور
اللغــة باعتبارهــا وســيلة إليصــال األيديولوجيــات»

تتضمــن دائــا شــحنة عدوانيــة قابلــة ألن تتحــول

(حجــازي2005 ،م ،ص )68:وتعنــي العصبيــة يف
لســان العــرب« :أن يدعــو الرجــل إىل نــرة عصبتــه

والتألــب معهــم ،عــى مــن يناوهيــم ،ظاملني كانــوا أو
مظلومــن» (ابــن منظــور1999 ،م ،مــادة عصــب).

ويمكــن أن نقــف ،مــن خــال هــذا التعريــف ،عــى
ركيزتــن للعصبيــة:

(تايســون2014 ،م ،ص )274:ومــن هنــا تــأيت
دراســة األمثــال بــا هــي مؤ ّثــرة وفاعلــة يف مفاصــل

1 .اعتــاد رابطــة الــدم أساســا ينفــي كل مــا

ألنــاط حياهتــم وأفكارهــم فحســب ،فهــي بمنزلــة

واالعتقاديــة ،وذلــك حمفــوف بتعطيــل

ســواه مــن الروابــط اإلنســانية والفكريــة

جمــرد وســيلة عاكســة
حيــاة العــرب ،وليســت
ّ

العقــل والضمــر بنــاء عــى املنــارصة
العاطفيــة (ظاملًــا أو مظلو ًمــا).

القانــون الــذي يرجــع إليــه القــوم عــى اختــاف
طبقاهتــم ،ومــن خاللــه ُت ِّ
ــرع قيــا وســلوكيات

1 .نفــي اآلخــر مــن خــال (التألــب) عليــه،

ومواقــف ،األمــر الــذي يســتدعي إعــادة قراءهتــا

يف ضــوء مــا حتدثــه مــن تأثــر يف الوعــي والســلوك؛

ذلــك ّ
أن «األمثــال جتســد بامتيــاز حتــول الفعــل
الكالمــي إىل فعــل اجتامعــي ،كــا جتســد طواعيــة
الفعــل الكالمــي للتجليــات االجتامعيــة» (خليــل،

1979م ،ص .)17:وجيــد الناظــر يف األمثــال

واالحتشــاد مــع (العصبــة) ضــده.

وقــد نتــج عــن هــذه الرابطــة املغلقــة بنيتــا

عنــف ارتكــز عليهــا الفكــر العــريب قديــا وحديثــا،

وقــد كشــفت لنــا األمثــال عنهــا بوضــوح ،ومهــا:
العصبيــة القاتلــة ،والعصبيــة الطــاردة.
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أوال :العصبيــة القاتلــة :عنــف العصبيــة بــن

مذهبهــا يف املثــل نرصتــه عــى كل حــال» (امليــداين،

ُيقصــد هبــا العصبيــة التــي حتكمهــا العاطفــة

مــن ذلــك بنســبة هــذا الصنــع إىل اإلســام بعــد بــر



هــدر العقــل واســتنزاف اجلســد:

املنفعلــة ،فيرتتــب عليهــا تعطيــل العقــل الناقــد،

واســتنزاف اجلســد مــن خــال إثــارة احلــروب ألدنــى

ســبب ،وتأزيــم املشــكالت الصغــرة وحتويلهــا إىل
معضــات تســيل هلــا الدمــاء ،حيــث تقــوم عــى

نــرة ذوي القربــى دون بحــث عــن أســباب املشــكلة
التــي يقــوم هبــا الفــرد أو اجلامعــة ،وهــذا مــا أسســه

املثــل «انــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا» (امليــداين،
1955م ،ج  ،1ص )334:والالفــت أن قصــة هــذا

املثــل تتضمــن عــدة مواقــف عضــدت التنظــر بتطبيق

عمــي أكــد أن هــذا مبــدأ ال مســاومة عليــه ،فــأول
مــن قالــه رجــل فاحــش هــو جنــدب بــن العنــر

1955م ،ج ،2ص ،)334:بــل ارتكبــوا مــا هــو أشــد

النــص الرشعــي ،والوقــوف بــه عنــد بنيتــه اجلاهليــة،

مــع إضفــاء الصبغــة الرشعيــة عليــه.

وســيناقش هــذا املبحــث جانبــن :العصبيــة ضــد

العقــل ،ومجاليــة العنــف وحلــول القــوة ،وســنركز

عــى هــذا األخــر ،لكونــه نتيجــة لــأول ،ودليــا
عليــه ،وألثــره العميــق يف الثقافــة عــى امتــداد
مراحلهــا التارخييــة.
•

العصبية ضد العقل:

ملــا كانــت العصبيــة قائمــة عــى النــرة العاطفيــة

املندفعــة فإهنــا ،بالــرورة ،ســتعمل عــى حتييــد العقل
وتعطيلــه ،وجتريــم التســاؤالت ،وعدهــا رض ًبــا مــن
حمميــة ،متــارس
اخلــذالن ،وبذلــك تكــون العصبيــة ّ

بــن متيــم اســتنجد برجــل مــن قومــه فنــره ،رغــم
مــا بينهــا مــن خصومــة ،عــى امــرأة َ
(أ َمــة) حــاول

خمالفاهتــا وأخطاءها دون مســاءلة وال فحص ،وإذ ذاك

رشوط العصبيــة القاضيــة بالنــرة املطلقــة ،وعــدم

جســام األمــور وصغارهــا ،وتصــر احليــاة مرسحــا

أن يعتــدي عليهــا فأرستــه ،وبذلــك الفعــل حتققــت
الســؤال .وقــد ســعى اإلســام إىل تعديــل ميثــاق

هــذا املثــل؛ ليخلصــه مــن مبدئــه الظــامل ،بإضافــة
قــوم اعوجاجــه وتطرفــه ،فأقــر النبــي –صــى
مــا ُي ّ
اهلل عليــه وســلم -أن تكــون نــرة الظــامل باألخــذ

عــى يــده ،ورده عــن الظلــم (العســقالين1379 ،هـــ،
ج ،5ص ،)98:لكــن النســق اجلاهــي ظــل حمتفظــا

بقوتــه ،وفــرض حضــوره ،فــكان كــا يقــول أبــو
عبيــد« :أمــا احلديــث فهكــذا ،وأمــا العــرب فــكان

يصبــح صــوت العاطفــة هــو املفصــل يف التعامــل مــع

للحــروب والقــرارات املنفعلــة ،وهــذا مــا حــدث
بالفعــل ،ال ســيام بعــد ْ
ــول مــروع تعطيــل
أن َ َت َّ
العقــل إىل نمــوذج حيتــذى و ُيت ََغ َّنــى بــه ،واشــتغلت

الثقافــة عــى هــذا بشــعرها ونثرهــا إىل أن صــار
ذلــك ِد ْي ًنــا ِ
ـح الفكــر ُة
يد ْيــن بــه القــوم ،وحــن تصبـ ُ
الســلبية «ال َيس َ
ــى مــا َق َ
ــم َع َ
ُ
ــال ُب ْر َهانــا»
ــأ ُل ْو َن َأ َخ ُ
اه ْ
ْ
(الشــنتمري1992 ،م ،ج ،1ص )358:مــاد ًة للفخــر،
ِ
فهــذا يعنــي أهنــا ذات شـ ٍ
ـأن عـ ٍ
جمتمعهــا ،وهــذا
ـال يف
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ـات القبيلـ ِ
ـن منظومــة صفـ ِ
ـة
مــا دعــا إىل تصنيفهــا ضمـ َ
ِ
ُّ
عــي الــوردي
الفاضلــة كــا يســميها
النمــوذج أو

(الــوردي1994 ،م ،ص ،)100:وقــد أصبحــت هــذه
الصفـ ُ
ـوذج مســتقر ًة يف التصــور العــريب القديــم،
ـة النمـ ُ
وأضحــى الطفـ ُ
ـل ُين ََّشـ ُـأ-يف األغلــب -عــى أمهيتهــا،
ـر ،وهــو صغــر ،مــن تســاؤالتِه ،و ُيس ـت ُ
َثقل ،ثــم
و ُين َّفـ ُ
ـاوز مرحلـ َة الطفولـ ِ
إذا جتـ َ
ـر مــن األســئلة
ـح كثـ ٌ
ـة تصبـ ُ

حمرمــ ًة عليــه ،بعــدَ ْ
أن ُد ِّر َب عــى هــذا التغييــب،
«طــاروا
وال ينفصــل غيــاب الســؤال عــن مبــدأ
ُ
إِ َل ْي ِ
ٍ
افــات َو ُو ْحدَ انــا» (الشــنتمري1992 ،م،
ــه َز َر
ِ
ِ
ٍ
القبيلــة
أفــراد
فــرد مــن
ج ،1ص ،)358:إذ إن كل

ري أجنحــ َة طائــر؛ ليواكــب ســر
النمــوذج يســتع ُ
الفاضلــن املندفعــن الذيــن ال َي ْســألون حــن يندبــون

ر احلـ ِ
ـرب وغ ِ
ريهــا،
ـرر ،ع ـ َ
برهانــا ،وهــو مشــهد يتكـ ُ
ُ
ُ
املطلقــة للجامعــة -غــوت أو
والتبعيــة
واالندفــاع
ُ

319-273

ِ
ِ
أي
العميــاء
وإلغــاء عقــلِ التابــع »:ال يســألو َنه يف ِّ
ـزز هــذا النســقَ ب َق َسـ ِ
ٍ
ـب» ،وعبدُ امللـ ِ
ـمه
ـك عـ ّ
يشء غضـ َ
ـد ربـ ِ
ـن عبـ ِ
ـه نقـ َ
ـل هــذه املقول ـ َة ،ورسد
وإعجابــه ،وابـ ُ
هــذا احلـ َ
ـدث داعــا رؤي َتــه يف البــاب الــذي يناقشــه يف
دون شـ ٍّ
كتابــه «العقــد الفريــد» ،وهــوَ ،
ـك ،أتــى هبــا

ُم ْعتَــدًّ ا بقيمتهــا.

ٍ
غيــاب ال يشــعر
وإذا كان تســليم العقــل نتيجــة

بــه الفاقــد ،فــإن دريــد بــن الصمــة ،بكامــل وعيــه
وإدراكــه ،يبــر ضــال قومــه ،لكنــه يضطر–ومــن
منطلــق بنيــة العصبيــة -إىل االنصيــاع لــرأي املجمــوع

مــع اعرتافــه بغوايتــه ،ووعيــه بضالهلــم واندفاعهــم،
«وهـ ْ
ـو ْت
وخيتــر ذاتــه هبــم َ
ـل َأ َنــا إال ِمـ ْ
ـن َغ ِز َّيـ َة إِ ْن َغـ َ
ــت( »...القــريش ،د.ت ،ص.)468:
َغ َو ْي ُ

هــذا العقــل الــذي تغلفــه العصبيــة إىل حــدّ

حتجيــم دوره ،وهتميــش فاعليتــه لصاحلهــا ،كــا

رشــدت -ســمتان بارزتــان يف الفكــر العــريب القديــم.
ورواج متجيــد َت ْس ِ
ــل ْيم العقــل وعــدم الســؤال

صــورا مــن اندفاعاتــه يف األمثــال وقصصهــا؟ ويف
ً

اإلســام مــن التفكــر ،وإنــا امتــدت إىل جملــس

نمذجــة هــذا العقــل املنفعــل ،ومــواراة عــواره أم اختــذ

قوضهــا زوال اجلاهليــة ،وال موقــف
بنيــة ثقافيــة مل ُي ّ

متــرب
األمــوي عبــد امللــك ْبــن مــروان -وهــو
ٌ
ّ
ـق العــريب الصلـ ِ
ثقافـ َة النسـ ِ
ـف ،وهيتــز لــه -فقــد ســأل
ِ
مالــك ْب ِ
ســمع،
ــن ِم
العنــزي عــن
يو ًمــا َ
ِ
ابــن ُمطــاع ُ
مالــك ِ
ٌ
ُ
مائــة
معــه
ــب
فأجابــه :لــو غضــب
ُ
لغض َ
أي ٍ
ِ
ٍ
غضــب! قــال
يشء
ألــف
ســيف ال يســألو َنه يف ِّ
َ
الســؤدد! (ابــن عبدربــه،
عبــد امللــك :هــذا ،واهللِ،
ُ

رأينــا يف نــاذج مــن الشــعر واألخبــار ،هــل ســنجد

حــال حضــوره ،هــل أســهم املثــل املختــار وقصتــه يف
املثــل وقصتــه املوازيــة ،ومــن بعدمهــا صانــع املدونــة
املتأخــر موقفــا منــه ،أو إشــارة تفضــح تطرفــه؟

ســنناقش فيــا يــي بعــض األمثــال العربيــة

القديمــة ،ونحــاور حضــور العصبيــة فيهــا:
ــن َم ِ
َ 1.أ ْب َخ ُ
ــاد ٍر» (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ــل ِم ْ
ص.)114-111:

ِ
بالطاعــة
معجــب
1983م ،ج ،1ص .)121:القائــل
ٌ

يســوق امليــداين حتــت هــذا املثــل قصــة طرفاهــا
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ـم يفصــل بينهــا ،يف تفضيــل
قبيلتــان تنافرتــا إىل َح َكـ ٍ

	-أن عــادة املنافــرة –وهــي الزمــة العصبيــة-

فرديــن ينتســبان إليهــا ،أوهلــا« :مــادر» :رجــل مــن

ومشــكلة املعايــر التقييميــة هلــذه املعركــة

مآثــر إحدامهــا عــى األخــرى ،اســتنا ًدا إىل مواقــف

بنــي هــال بــن عامــر بــن صعصعــة« ،بلــغ مــن ُب ْخلــه
أنــه ســقى إبلــه فبقــي يف أســفل احلــوض مــاء قليــل،
فســلح فيــه ومــدر احلــوض به»(امليــداين1955 ،م،

ثعلبيــا
ج ،1ص ،)112:وثانيهــا« :فـ ٌّ
ـزاري» صحــب ًّ
وكالبيــا ،وقــد صــاد الثالثــة محــارا ،ومــى الفــزاري
ًّ

يف بعــض حاجتــه ،فطبــخ اآلخــران وأكال ،وخبــآ لــه

ـر َدان (قضيــب) احلــار ،وملــا عــاد خادعــاه فأكلــه،
ُجـ ْ
ومل يستســغه ،فقــالَ :
الع ْ ِ
ــر ُجوفــان؟»-
ــو ِاء َ
«أ ُك ُّل ِش َ
َفـ ُ ِ
ـر َب هــذا الــكالم مثــا( -الســهييل1412 ،هــــ،

ج ،7ص )204:فضحــكا منــه ،ففطــن لفعلتهــا،

را،
جتــر الشــحناء دائــا واحلــروب كثــ ً
الكالميــة أهنــا تقــف – أحيانــا -عنــد تفاصيل

تافهــة ،متنحهــا قيمــة مفصليــة ،و ُت َر ِّتــب عليها

علــو كعــب قبيلــة ،وخفــوت أخــرى.
ّ
ـم اجلامعــة ،فـ ٌ
ـكل مــن بنــي
	-أن ذنــب الفــرد يعـ ُّ
فــزارة وبنــي هــال بــن عامــر ،مل ينكــرا نســبة
الفعــل ،ومل َّ
يتنكــرا للفاعــل ،وإنــا دافعــا عــن

هــذه القضيــة مــن جهــة وقوعهــا أو عدمــه:
«قــد أكلنــاه ومل نعرفــه»َ ،
واحل َكــم قــى عــى
ِ
القبيلــن بعــدِّ
ذنــب القبيلــة
ذنــب الفــرد
َ
كلهــا ،ومــن هنــا ،فقــد َف َص َ
ــل بنــاء عــى أن

وأخــذ الســيف ،فقرسمهــا عــى أكلــه ،وقتــل مــن
َأ َبــى (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص .)112:ورغــم مــا

معرفــة القبيلــة مجيعهــا ،وأن ســلحة «مــادر»

األفــراد ،ال ســيام عنــد التنافــر الــذي يقــوم بنــاؤه عــى

كل عامــري ،فهــم ،بســببها ،أصبحــوا رشار
النــاس ،وتتضاعــف قســوة و ْقــع هــذه اخلطيئة

بــن املوقفــن مــن تفــاوت يف العمــد والشــأن فإهنــا يف
منظــور العصبيــة خطيئتــان ُتاســب عليهــا قبيلتامها ال
التفاخــر بمزايــا القبيلــة ،ويتكــئ هدمــه عــى مثالبهــا،

وحــن تنافــرت قبيلــة بنــى هــال بــن عامــر وبنــي
ــم يثقــان بحكمــه،
فــزارة ، ،وتراضتــا بفصــل َح َك ٍ

قــى َ
احل َكــم عــى اهلالليــن ،ملّــا قــال بنــو فــزارة:

«قــد أكلنــاه ومل نعرفــه» (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ص.)112:
يف املَ َث َلــن وقصتهــا دالالت عــى العقــل املتعصب
املســتفز ،املنغلــق يف تفكــره ،مــن عــدة نــواح:
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عــدم معرفــة الفــرد الفــزاري هــي عــدم

العمــد هــي ســلحة كل هــايل ،بــل ســلحة

عندمــا يقــوم إعــام القــوم الفاعــل (الشــعر)

برصدهــا ،وتدويرهــا ،وختليدها(امليــداين،

1955م ،ج ،1ص:)112:
ـن ِ
ـت ِخ ْز ًيــا هـ ُ
عامـ ٍر
َل َقــدْ َج ّل َلـ ْ
ـال ْبـ ُ

ــرا بِ َســ ْل َح ِة مــاد ِر
َبنِــي عامــ ٍر ُط ًّ
َ
ـر َب ْع َدها
ـروا ال َف ْخـ َ
ـم ال َت ْذ ُكـ ُ
فــأ ٍّف لكـ ْ
َ
ُــم ِش ُار املـ َ ِ ِ
ــعاش
َبنِــي عامــ ٍر أ ْنت ْ
	َّ -
فــزاري واحــد عضــو احلــار
أن َأ ْك َل
ّ

صغري بن غريب عبداهلل العنزي :خطاب العنف يف األدب العريب القدمي :األمثال منوذجا (دراسة من منظور النقد الثقايف)
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باخلطــأ – مــع صغــر شــأن هــذا الفعــل

األدب حــن تفطنــوا إىل نقــد بعــض هــذه األمثــال

كلهــا ،وتتضــاءل أمامــه أجمادهــا األخــرى

ابــن ُد َريــد أن أبــا عبيــدة قــرأ عــى أيب حاتــم حديــث

وفرديتــه -يمكــن أن يلحــق العــار بالقبيلــة

ومكارمهــا ،وال يقــف أذاه يف عــره ،وإنــا
يمتــد أثــره «فيخــرق حجــب الزمــن مــن
اجلاهليــة إىل اإلســام» (أبــو عــي2001 ،م،

ـارا تطــارد بــه فــزارة
ص ،)126:فقــد صــار عـ ً

عــر تارخيهــا ،وتعــاور الشــعراء هجاءهــا

بــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص )112:يف

جاهليتهــا وإســامها ،ومل جيــد الفــرزدق
كهــذا العــار جي ّلــل بــه وايل العراقــن ابــن
هبــرة الفــزاري ،فاســتغله ،واشــتغل عــى

إســقاط قيمــة الــوايل عــره يف مقطوعــات

مل يتجــاوزوا قشــورها إىل بنيتهــا ،فقــد روي عــن
«مــادر» ،وضحــك ،فقــال لــه أبــو حاتــم :مــا الــذي
ٍ
ألمثال
يضحــكك؟ فقــال :تعجبــي من تســيري العــرب
ـم منها لــكان أبلــغ هلــا ،قال:
هلــا لــو سـ َّ
ـروا مــا هــو أهـ ُّ

مثــل مــاذا؟ قــال :مثــل «مــادر» هــذا جعلــوه علــا يف
البخــل ب َف ْع َل ٍ
ــة حتتمــل التأويــل (امليــداين1955 ،م،
ج ،1ص ،)113:ورأى أبــو عبيــدة َأ َّن شــخصية

أخــرى أوىل منــه بــرب املثــل ،وأبــو عبيــدة ،هنــا،
مل ينقــد بنيــة العصبيــة ا ُمل َع َّممــة التــي محلتهــا قصــة
ـلم ال جيهــل موقــف الــرع مــن
املثــل -مــع أنــه مسـ ٌ

تعميــم وزر الواحــد عــى اجلامعــة -ومل يتنبــه إىل

عــدة (اجلمحــي ،د.ت ،ج  ،2ص-342:
 .)344وهــذا مــا شــعر بــه « َم ْر َق َمــة» املنتمــي

احلضــاري ،وإنــا كان يقايــس بــن شــخصيتني يف

عــى أكل قضيــب احلــار؛ ألنــه يــدرك أن

خيضــع لتصــورات بنيــة جاهليــة ،هيمنــت بفكرهــا

لقومــه انتــاء أصيــا ،فقــد اختــار املــوت
أكلــه ســيلحق العــار بقبيلتــه ،وهيــدم مآثرهــا

ضآلــة قيمــة بعــض األمثــال يف املنظــور االجتامعــي
ميــزان البخــل؛ ألنــه – عــى الرغــم مــن إســامه-
جهــرا وخلســة ،ومتكنــت مــن الولــوج بمكــر يف

(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)112:
ُ
يب
وليســت املشــكلة يف َأ ْن توقــع
العصبيــة العــر َّ
ّ
وتعظــم التافــه،
يف هــذه املــآزق وتبعاهتــا الباهظــة،

ألن الثقافــة الفارســية هــي األخــرى يشــكل خطــاب

املشــكل األكــر أن عقــل املتعصــب يستســلم

مكوناهتــا الثقافيــة باإلضافــة إىل عنــارص أخــرى قــد

وجتعلــه ســيفا عــى رقبــة القبيلــة وأفرادهــا ،وإنــا

إلمــاءات العصبيــة الضيقــة املنغلقــة التــي تعطــل
إمكاناتــه ،وهتــدر طاقاتــه ،دون أن يفكــر حلظــ ًة يف
نقدهــا ومســاءلتها ،وممــا يلفــت النظــر أن بعــض رواة

تقيــة ،ومل يكــن ألصــل أيب
البــدء ثــم جاهــرت دون ّ
عبيــدة الفــاريس فضــل حضــو ٍر يف هــذا اجلانــب؛
العصبيــة والعنــف واالســتبداد فيهــا مكونــا مهــا مــن

تناقضــه ،أو تســايره (عبدالفتــاح1994 ،م ،ص،)29:
ومثــل أيب عبيــدة مدونــو كتــب األمثــال الذيــن غال ًبــا

مــا يكتفــون بالنقــل دون أن ُيعملــوا مباضــع النقــد يف
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البــن ســقمها.
مواطــن أمــراض الثقافــة
ّ
ــي ِخ َم ْهــ ٍو (امليــداين،
ــر َص ْف َقــ ًة ِم ْ
َ 2.أ ْخ ُ َ
ــن َش ْ

عليهــا ،وســعت إىل تأديبــه مــن خــال التشــهري

مهــو :بطــن مــن عبــد القيــس (امليــداين1955 ،م،
ٍ
إيــاد
ج ،1ص )252:ومفــاد قصــة املثــل أن قبيلــة

وإنــا قامــت بافتعــال تراجعــه عــن موقفــه ،وترويــج
ذلــك عــر رضب األمثــال بندمــه َ
ــي ِخ
«أنْــدَ ُم ِم ْ
ــن َش ْ

1955م ،ج ،1ص:)252:

بالفســو ،فضــاق أحدهــم بذلــك ،وخرج
ـر
كانــت ُتعـ ّ
ْ
ـرة ،فاشــراه أحــد بنــي
ليبيــع هــذا العــار بــر َدي ِحـ َ َ

َ
القبائــل عــى ذلــك،
البائــع
عبــد القيــس ،وأشــهد
ُ

وتــداول الشــعراء هــذه احلادثــة يف قصائــد جاهليــة،
وأدار هــذه الصفقــة ٍ
وال مســلم بعــد ذلــك ،ودار
عنهــا احلديــث يف جمالــس أســاطني اخلالفــة األمويــة
(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص ،)253:فأمامنــا ،إذن،

عــدة مشــاهد نطقــت هبــا القصــة ،هــي :الفســو
ـدي يشــريه،
عــار ،وإيــادي يبيــع عــار الفســو ،وعبـ ّ
وهــو يعلــم أنــه عــار ،وقبائــل تشــهد عــى عقــد بيعــة

ـرد يلحــق العــار بقبيلــة ،وقبيلــة تتنصــل،
الفســو ،وفـ ٌ

وأخــرى تؤكــد الصفقــة ،وطبقــة حاكمــة تتــداول
قــر أثرهــا.
احلادثــة ،و ُت ّ

ُ
ــرك هــذه القصــة أوار العصبيــة التــي تبــدو
وم ِّ

َقــدَ را ،وليســت خيــارا ،والدليــل أن هــذا اإليــادي
وســواه ،ممــن كانــوا يف ضيــق وحــرج مــن هــذا العــار،

فقــد قامــت الثقافــة باالنتصــار للعصبيــة ضــد متــرده

بغبائــه ،ورضب املثــل بحمقــه ،ومل تكتــف هبــذا،

َم ْه ـ ٍو» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)356:مــع أنــه
إىل اللحظــة األخــرة كان يعلــن قصديــة ارتــكاب

خطيئتــه.

قــد ُيظــن أن القصــة برمتهــا مصنوعــة لــوال ارتباط

املثــل معهــا باألشــعار املعضــدة .ومــع أهنــا تبــدو–يف

نظــر املتلقــي املعــارص -غــر مستســاغة وغريبــة عــى
النمــوذج الثقــايف العــريب القديــم املــ َّ
ـعظم واملحتفــى
ُ
لكــن عــدم االستســاغة ليــس كافيــا لنفيهــا،
بــه،
َّ
فهــذا العقــل املنفعــل املـُـ َ
ـغ َّيب بقــوة عاطفــة العصبيــة

يفعــل مثــل هــذا وأكثــر ،لكــن حــن يأخــذ الســلوك

غــر املعقــول ســمة احلــدَّ ة والعنــف اجلســدي ،ويفتــح
ٍ
حــرب ال تنتهــي ،جتاملــه الثقافــة ،ويتقبلــه
بــاب
املتلقــون (بــا فيهــم املعــارصون) ،ويوافقــون عــى

مضمــون قصصــه مــع غرابتهــا ،ويراهنــون عليهــا،
وربــا خ ّلــدوا فــارس املعركــة اجلائــرة ،ووهبــوه أعــى

جلــؤوا إىل حماولــة رفعــه عنهــم بــكل مــا يملكــون...

أوســمة الفخــر ،دون مراجعــة تفاصيــل مــا حــدث،
وكثــرا مــا تكــون تفاهـ ُ
ـة ســببها ال ختتلــف عــن فقــر

(ينظــر :أبــو عــي2001 ،م ،ص .)272:أ ّمــا مــن

املوجــه ضــد املجمــوع ،أو
كــا أن عنــف الفــرد َّ

ومل يلجــؤوا إىل اخلــروج عــن القبيلــة ،أو التنكــر هلــا

مل يبــال هبــذه العصبيــة ،وهــو مــدرك جلريرتــه ،ومل

ينــدم عليهــا «اشــريت لكــم هبــا عــار الفســو»،

حمتــوى صفقــة الفســو ،وإفالســها قيمــة وفكــرا.

املوجــه ضــد الفــرد حـ ٌ
ـارض حضــورا
عنــف املجمــوع َّ
مكثفــا يف التاريــخ العــريب ،وال غرابــة أن القبيلــة مهــا
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كانــت مناقبهــا جميــد ًة يلحقهــا العــار ،بســهولة ،خلطــأ
عابــر ،كجنايــة أمحــق مثــا ،أو بســبب بيــت شــعر

لشــاعر ال دور لــه يف احليــاة إال تكفــف ذوي الفضــل،
والوقــوف بأبــواب املثريــن ،ودون مقــ َ
رف يســتحق

أن ينــاط العــار بفاعلــه .وأيضــا ليس نشــازا أن نســمع
بخليفــة َي ْقتــل ألجــل كلمــة ،ويعفــو بســبب أخــرى،
وأن تــأيت قراراتــه مرجتلــة؛ ألنــه يمتــح مــن البنيــة
الذهنيــة نفســها املؤسســة عــى العصبيــة واالرجتــال

واالنفعــال.

يصــاب املتعصــب بحالــة هــوس يف تفاعلــه مــع

319-273

بــرص اســته ،وأنــه يدخــل فيهــا إصبعــه ،وينصــح

النعــان أن «ال يــأكل معــه» ،وحــن ســمع النعــان
الشــعر أ ّفـ َ
ـف ،ورفــع يــده عــن الطعــام ،وقــال« :لقــد
خبــث عــي طعامــي» ،فانفعــل الربيــع مــن حــرج
املوقــف ،وأغلــظ للملــك يف عــدة أبيــات ،وكان

جــواب النعــان لــه أبياتــا منهــا (امليــداين1955 ،م،

ج ،2ص:)104:
َقــدْ ِق ْيـ َ
ـل ذلـ َ
ـك إِنْ َح ًّقــا ،وإِنْ َك ِذ ًبــا
ٍ
يشء إِ َذا ِق ْيــا
ــن
ــذار َك ِم ْ
َفــ َا ْاعتِ ُ
هذا املثل يقوم عىل ركيزتني:

-الركيــزة األوىل :تصويــر عجــز كثــر مــن

ســره انفعاالتــه ،وتتحكــم فيــه
انتامئــه العصبــي ،ف ُت ّ
كلمـ ٌـة عابــرة ،ويســتفزه موقـ ٌ
ـف صغــر ،فيغــدو كمــن

اجلاهليــن عــن ضبــط أنفســهم ،والتحكــم

بانفعاالهتــم وهيجاهنــم ،وغيــاب عقوهلــم

ال عقــل لــه .ويفــرط يف احلساســية إفراطــا «قــد يــؤدي

يف األزمــات الفرديــة أو اجلامعيــة ،وهــذا

إىل غلــو يف تقديــر معياريــة الســمعة احلســنة» (أبــو
عــي2001 ،م ،ص ،)271:كــا يف املَ َثــل الســابق.

مــا أدركــه لبيــد حــن تكفــل هلــم باحلســم،

َ «3.قــدْ ِق ْيـ َ
ـل ذلـ َ
ـك إِنْ َح ًّقــا ،وإِنْ َك ِذ ًبــا» (امليداين،

بعــض عــرب اجلاهليــة ،ويمتلــك القــدرة

قائــل املثــل امللــك النعــان بــن املنــذر خياطــب

بــ»انفعــال» النعــان ،وردة فعلــه العنيفــة،

ســادة بنــي عامر حــن وفــدوا إىل امللــك ،واســتثارهم،

-الركيــزة الثانيــة شــديدة االتصــال بــاألوىل،

فقــد كان جييــد العــزف عــى وتــر نفســية

1955م ،ج ،2ص:)102:

عــى اســتثارة نزقهــم ،وهلــذا فقــد كان واثقــا
وعــى يقينيــة ثقتــه َبنَــى وعــده هلــم.

جليســه الربيــع بــن زيــاد الــذي قــد نــال مــن قيمــة

فكالمهــا يــدور يف فلــك تعطيــل العقــل،

فغمهــم موقفــه ،وكان لبيــد بــن ربيعــة العامــري معهم

وحتكيــم العاطفــة ،فقــد أصــدر النعــان

لكنــه مل يدخــل ،فقــد خلفــوه لريعــى إبلهــم؛ ألنــه

ثقافيــاُ ،ي ْع َمــل بــه حتــى
ملكيــا ًّ
مرســوما ًّ

كان أحدثهــم س ـ ًّنا ،وحــن علــم لبيــد بــا أصاهبــم،
تك ّفــل هلــم بــرد اعتبارهــم ،ثــم دخــل معهــم عــى

اليــوم ،متثــل يف البيــت الــذي منــه املثــل،
ويقــي هــذا املرســوم بــأن الكلمــة األوىل

النعــان ،فأنشــده أبياتــا اشــتملت عــى اهتــام الربيــع
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حكــم فصــل ،يؤخــذ هبــا،
(األســبق)
ٌ
ويصــادق عــى مــا جــاء فيهــا دون متحيــص

وتوســيع مســاحة انتشــاره ،واالحتجــاج برشعيتــه؟

األحدوثــة رأس مالــه ،فالعــريب ال خيشــى

قاعــدة التوحــش ،وتشــتغل اشــتغاال واع ًيــا ومكثفــا
ــه
ــن ِذ ْئ ًبــا َأ َك َل ْت ُ
ــن َ ْل َي ُك ْ
عــى تثبيــت فكــرة أن « َم ْ

أمــر
وإعــال عقــل ،فقضاؤهــا نافــذ .وهــذا ٌ
يف غايــة اخلطــورة يف جمتمــع ُت ّ
شــكل ُح ْســن
ـس بســمعته ،والنيــل منهــا.
شــيئا خشــيته املـ َّ
وقــد أســهم هــذا يف مزيــد مــن العنــف ضــد

الــذات واجلامعــة التــي كانــت تعــاين مــن
ـيف وكلمـ ٍ
جــراح سـ ٍ
ـة فيهــا غــر قليــل مــن
الرهــق.

هــذه اجلملــة ال بوصفهــا قــوال بليغــا قاطعــا يف

موقــف مــا ،وإنــا بوصفهــا مجلــة ثقافيــة هلــا حضــور
كبــر يف الذهنيــة العربيــة ،جتعــل مــن القــول األول،

يف كثــر مــن املواقــف ،مرجعيــة حاســمة ال تقبــل
الــرد وال املداولــة ،وحتشــد نفســها لــرد كل اجلهــود
واألقــوال واألفــكار التاليــة للقــول األول ا ُملقــدَّ س
ملجــرد أنــه أول ،وهــذا مــا نجــد أثــره يتجــاوز إىل

طبيعــة منظومــة العلــوم العربيــة التــي ال تفتــأ تــازم

القــول األول ،وتتدثــر بــه ،وتعــده مصــدر حجيتهــا،
و ُتســ ّفه أفــكار خمالفيــه أو تنفيهــم.
•

القوة:
مجالية العنف ،وحلول ّ

األمثــال العربيــة القديمــة يف توطيــد هــذا املبــدأ،
تتعاضــد منظومــة مــن األمثــال عــى ترســيخ

ِّ
ئــاب» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)327:؛
الذ ُ

ألن «النــاس شــجر ُة َبغْ ٍي»(امليــداين1955 ،م ،ج،2
ص ،)354:فهــم «ينبتــون وينمــون عليه»(امليــداين،
1955م ،ج ،2ص -)354:حســب رؤيــة صانــع

رســخ فكــرة أن اآلخــر الداخــي أو
املثــل -وهــذا ُي ّ
اخلارجــي ،دائــا ،عــدو مرتبــص ،ومبــادرة العنــف
«الــروم إِ َذا َ ْل تُغْ ــزَ َغــزَ ْت»
ضــده رضورة ،ليقينيــة َأ َّن
ُّ
(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص ،)305:ويف مثــل
ـن
«ره ُبـ ٌ
ــر ِمـ ْ
هــذا الغــاب املتناحــر ســيصبح َ
ـوت َخ ْ ٌ
ح ٍ
ــوت” (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)288:
َر َ ُ
مــن طبيعــة الفكــر ا ُمل َع َّبــأ االنــراف –غال ًبــا -إىل

حلــول القــوة بوصفهــا خيــارا ُمقدَّ مــا ،فتــواري كل
حلــول العقــل ،وتنقلهــا إىل ذاكــرة «الــا مفكــر فيــه»،
ويشــخص أمــام األبصــار ،ال البصــرةَ ،أ َّن خيــار

ـر ُب ُ ْيـ ِ
ـي َع ْنـ َ
حســم األمــور واحــد ،حيــث «الـ َّ ْ
ـك
َ
ال ا ْل َو ِعيــدُ » (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص،)422:
ويف منطــق العصبيــة يكــون اآلخــر ُم ِّســدً ا للتهديــد،

حــن تتحكــم العاطفــة املنفعلــة يف القــرارات،
و ُي َع َّطــل احلــس الناقــد ،يكثــر أن يســتعني املجتمــع

والســوء ،والعالقــة معــه مبنيــة عــى الــراع ،

ســلوكه ومنطقــه عــى العنــف ،فهــل أســهمت

فقــط ،بــل تصبــح واجبــة ،وتتخــذ داللــة العمــل

اإلنســاين بنمــوذج جمتمــع الغــاب الــذي يقــوم يف

ومصــدرا لــأذى ،ويتحــول إىل أســطورة الــر
والتضحيــة بــه باعتبــاره الــا إنســان ال تصبــح ممكنــة
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النبيــل (حجــازي2005 ،م ،ص ،)68 ،50:وبالتــايل
فــإن دفعــه ال يكــون إال بالعنــف؛ ألن َّ
«الط ْعــن
َي َ
ظــأر»(( )3امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)432:
ويف ضــوء هــذه األمثــال املؤسســة لفكــرة ذئبيــة

النــاس ،فليــس مــن املســتبعد أن يســتوي األمحــق
واحلكيــم يف مواقفهــم مــن الظلــم؛ وهلــذا فــا نعجــب
حــن نجــد أن حكيــم اجلاهليــة ،وداعــي الســام
زهــر بــن أيب ســلمى قــد تنــاول يف معلقتــه املَ َثـ َ
ـن
ـل « َمـ ْ
ــن َح ْو ِض ِ
ال َي ُ
ــه ُ َيــدَّ م»(( )4امليــداين1955 ،م،
ــذ ْد َع ْ

ـر َ
ض عــن منطوقــه الــذي
ج ،2ص ،)313:وكأنــا مل َيـ ْ

بــدا يف نظــره حمايــدا ،فأزاحــه مــن فكــرة الدفــاع عــن
النفــس إىل فكــرة املبــادرة إىل العنــف ،حســب بيتــه
الــذي يتناقلــه النــاس بوصفــه بيتــا حكي ـ ًا وخالــدً ا،

يب يف أزماتــه ،استشــها ًدا
وقانو ًنــا حيتكــم إليــه العــر ّ
ومتثّــا (الــزوزين2004 ،م ،ص:)129:
ـه بِ ِسـ ِ
ـن َح ْو ِضـ ِ
ـن َ ْل َيـ ُ
ـاح ِه
ـذ ْد َعـ ْ
َو َمـ ْ

ـم
ُ َيــدَّ ْمَ ،و َمـ ْ
ـم ال َّنـ َ
ـاس ُي ْظ َلـ ِ
ـن َ ْل َي ْظ ِلـ ْ
أضــاف احلكيــم كلمــة (ســاح) ليقــر طريــق

الــذود عليــه ،بحيــث ينتفــي معــه الــذود بالعقــل أو
أي إمكانــات أخــرى ،ثــم أكمــل املَ َث َ
ــل –الــذي رآه

ــن َ ْل
ً
ناقصــا -بجملــة رشطيــة تقــوم عــى مبــدأ ( َم ْ
ـم)؛ لتــرر املبــادرة بالظلــم ،وتثبــت
ـاس ُي ْظ َلـ ِ
ـم ال َّنـ َ
َي ْظ ِلـ ْ
فكــرة أنــه فطــرة ربانيــة ،وجبلــة يف كل البــر ،وهــو

()3الميدانــي ،مجمــع األمثــال ،ج ،1ص ،432:يقــالَ :
ت الناقَ ـةَ
ظ ـأ َْر ُ
ط ْفتهــا علــى ولــد غيرهــا .يضــرب فــي اإلعطــاء
أظأرهــا ظــأرا ،إذا َع َ
ط ْعُنــك إيــاه َي ْع ِطفــه علــى الصلــح.
علــى المخافــة ،أي َ
()4أي من لم يدفع عن نفسه يظلم ويهضم.
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الســلوك الطبيعــي ال املن َّفــر منــه .ويمكــن أن نعتــذر

لزهــر بعــض االعتــذار لــوال أنــه يف املعلقــة نفســها،
حــن حتــدث عــن ُ
ــن الــذي جــدّ د إشــعال
احل َص ْ
ـث شـ ِ
ـبه عاتِـ ٍ
فتيــل احلــرب حديـ َ
ـب ،مل يملــك مجــوح
إعجابــه بــه ،فوصفــه باجلــرأة ،وأنــه «إِال ُي ْبــدَ ُّ
ـم
بالظ ْلـ ِ

ـم» (الــزوزين2004 ،م ،ص ،)124 ،123:وهــذا
َي ْظ ِلـ ِ

يــدل عــى شــدة إيــان حكيــم اجلاهليــة بالظلــم
بوصفــه قيم ـ ًة عليــا ،وهــذا مــا جعلــه يبــدو ُمرتبِـ ً
ـكا
متوزعــا بــن شــفقته عــى القبيلتــن
يف قصيدتــه،
ً

اللتــن مزقتهــا احلــرب ،وبــن يقينــه بوجاهــة الظلــم
ومجاليتــه ،وكونــه منجــزا ًّ
قــوض
فــذا؛ ولــذا فقــد ّ
دعوتــه للســام ،دون أن ينتبــه ،باإلســهام يف ترشيــع
الظلــم ببيتــه الــذي اقتفــى هنجــه فيــه عــدد مــن

شــعراء العربيــة بعــده ،بصفتــه بي ًتــا تأسيســيا ،ومل
يزيــدوا عــى أن ّنوعــوا عــى بيتــه.

وفكــرة ظلــم اآلخريــن التي أسســتها األمثال،

فنيا ،مســتقرة يف
وأســهم زهــر يف تأكيدهــا وإشــهارها ًّ
التصــور العــريب القديــم ،خاصــة يف نتاجهــم األديب،

ومل تتوقــف عنــد اإلباحــة ،وال اإلشــادة فحســب،
بــل بلــغ االحتفــاء هبــا حــد أن ُي َعــدّ اإلحجــام عــن
عــر بــه؛
ارتــكاب الظلــم عي ًبــا يصــم صاحبــه ،و ُي ّ

وألن املديــح يكــون للمتجــاوز يف الصفــات اإلجيابيــة،

أمــا اهلجــاء فيوصــم بــه العاجــز عــن القيــام بالفعــال
األساســية ال املتجــاوزة ،فــكان هــذا آكــد يف تأصيــل

ّ
النجــايش
الظلــم وتطبيعــه ،ولــذا فقــد جــاء هجــاء
يب بــن مقبــل «وال َي ْظ ِل ُمـ َ
ـاس
ـون ال َّنـ َ
لقــوم متيــم بــن أ ّ
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ـر َد ِل» ( ابــن قتيبــة2003 ،م ،ج ،1ص)331:
َح َّبـ َة َخـ ْ

حقلهــا كان انتقــا ًء واع ًيــا؛ ألهنــا متثــل أعــى معــاين

إســامي ،مــن مؤسســات تكوينــه تعظيــم جنايــة

يب ،وهــذا مــا جعلهــا صيغــة
يتســامى إليــه العــر ّ

قاس ـ ًيا يف تصــور الثقافــة العربيــة ،مــع أنــه يف عـ ٍ
ـر
ارتــكاب الظلــم ،وجتريــم مقرتفــه .وإنــا خــص
ـو بعــدم القــدرة عــى الظلــم؛ لنفاســة
ـاعر املهجـ َّ
الشـ ُ

قيمــة هــذا الفعــل الــذي مل ُيط ْقــه ،فاإلجيــاع أبلــغ مــا
يكــون حــن يســلب اهلجــاء أعىل صفــات املســتهدف،
وقــد أعــاد حكيــم العــرب املتأخــر (املتنبــي) صياغــة

بيــت حكيــم العــرب املتقــدم ،حــن جعــل مــن ال
يظلــم معلــوال مفارقــا لطبيعتــه (الربقوقــي1986،م،

ج ،4ص ،)253:فقــد «أقنــع العــريب نفســه أن مــا ال

تؤكــده القــوة والبــأس معـ ٌ
ـرض للضيــاع ،وأن العنــف
هــو أجــدى مــا يصــون حقــوق الفــرد واجلامعــة»
(إبراهيــم2009 ،م ،ص.)213:

متجيــد الظلــم يف الشــعر ليــس ف ًّنــا خالصــا ،وال

خطابــا جمازيــا متعاليــا ،وإنــا كان رؤيــة مســتقرة يف

ذلــك الفكــر ،وســلوكا يــارس تطبيقاتــه عــى أرض

الواقــع ،ومثلــا يتفنــن الشــاعر يف تأصيــل الظلــم
ٍ
ســباق
وجتميلــه ،يفعــل الناثــر مثلــه ،وكأنــا مهــا يف
حممــوم عــى حتســن صورتــه ،ورفعــه إىل قائمــة

التفاضــل والرفعــة يف تصورهــم ،وهــي غايــة مــا
العــرب املعتمــدة يف املنافــرة ذات الشــأن يف حياهتــم
َ
أعــز) ،ثــم منحهــا النســق صياغــ ًة عليــا عــر
(أ ّينــا ّ
(أفعــل التفضيــل) ،بــا أنــه صــورة مــن صــور املبالغــة
عندهــم (عابديــن ،د.ت ،ص ،)98:هــذه اللغــة
املداهنــة لالســتبداد والبغــي مل تــأت صدفــة ،فالتعبــر
خيــص ال ُب َعــداءَّ ،أمــا حــن يــارس
الفاخــر بالظلــم
ُّ

عــى اجلامعــة نفســها ،فاللغــة –يف مســتوييها التواصــي
واجلــايل -حتتــال لــه ،وهتيــئ لــه وعــا ًء ثمينــا حيفظــه

(أعــز) .وهبــذا ،فقــد صــارت
مــن املســاس مثــل
ّ
صــورة َ
ـن ُك َل ْيـ ِ
نموذجــا يســعى ذوو
ـب َوائِــل»
«أ َعـ ّ
ً
ـز ِمـ ْ
اهلمــة إىل احتذائــه ،وهــذا مــا جيعــل النــاذج املســتبدة

والباغيــة تتوالــد وتتأ ّبــد.

وألن هــذا النفــاق اللغوي–املدعــوم بإمــاءات
ــم األشــياء بمســمياهتا التــي ُت َن ّفــر
الثقافــة -مل ُي َس ِّ

منهــا ،وتكــون وصمــ ًة عليهــا ،فهــو هبــذا ،قــد
منحهــا حصانــ ًة محتهــا مــن النقــد واملالحظــة،
وهــذا مــا جعــل امليــداين يتفاعــل تفاعـ َ
ـل إجيـ ٍ
ـاب مــع

املنظومــة األخالقيــة العليــا ،وضمــه إىل النمــوذج
البطــويل ا ُملشْ ــت ََهى ،كــا يف املثــل َ
ــن ُك َل ْي ِ
ــب
«أ َع ّ
ــز ِم ْ
َوائِــل» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص )42:الــذي

حيمــي الــكأل ،فــا ُيقــرب محــاهُ ،
ويــر الصيــد،

معتمــدا عــى مهــارة (االختيــار) وخصوصيــة

ارتضــاه ك َّنــع كليبــا ،ثــم رمــى بــه هنــاك ،فحيــث بلــغ

ـمض ِّللة،
يرتكــز يف أداء رســالته عــى تقنيــة اللغــة الــ ُ
(الصياغــة) ،فانتقــاء لفظــة (العــزة) مــن بــن ألفــاظ

طغيــان كليــب ،ويتــورط يف نســقية تســمية الطغيــان
ـزا ،يقــول « :وقــد بلــغ مــن ِعــزِّ ه أنــه
واالســتبداد ِعـ َّ
ـر بروضــة أعجبتــه ،أو غديــر
فــا ُيــاج ،وكان إذا مـ ّ

عــواؤه كان محــى ال ُيرعــى» (امليــداين1955 ،م ،ج،2

388

صغري بن غريب عبداهلل العنزي :خطاب العنف يف األدب العريب القدمي :األمثال منوذجا (دراسة من منظور النقد الثقايف)

ص .)42:ويســتكمل امليــداين رسد اخرتاقـ ِ
ـات كليـ ٍ
ـب
كرام ـ َة جلســائه« :وكان مــن ِعــزِّ ه ال يتكلــم أحــد يف
جملســه ،وال حيتبــي أحــد عنــده» (امليــداين1955 ،م،
ج ،2صُ ،)42:م ًّ ِ
ــرا عــى وصــف هــذا العنــف

ِ
ــزة».
ا ُملهــن جللســاء كليــب وقومــه
بـ»الع َّ

عيــة اخلطــاب الثقــايف) الــذي قــام عــى تعطيــل
َ
(ر ّ

احلــس الناقــد ،اشــرك الحقهــا
العقــل ،وتغييــب
ّ
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اهلــوان.

وائــل ربيعــة الــذي ربــط قيمــة قومــه بصــوت

كلبه-واختيــار (الكليــب) لــه داللتــه يف إرادة امتهــان

نموذجا
قومــه وإرغامهــم إرادة عمــد -نصبتــه الثقافــة
ً
ـرب َم َثــلٍ ُيتــاق إليــه،
وصيتــه مـ
للرفعــة والقيمــة،
َ
ّ
ـعى إىل مت ّثــل نموذجــه.
و ُي ْسـ َ

ويف رأيــي ،أن َج ّساســا مل يغضــب مــن طغيــان
ُك َليــب أو ِ
ـزه) كــا حيلــو لرعيــة املثــل وصفــه ،وكــا
(عـ َّ

(امليــداين وأرضابــه) مــع ســابقها مــن (رعيــة كليــب)
ـزا،
يف تقبــل ســلوك الظلــم والغطرســة ،وتســميته ِعـ َّ

يؤكــده امليــداين ،فقــد كان جســاس رشيكــه يف املرعى،

را ،وأن َّ
ض َع نـ ٍ
«ر َمــى َ ْ
ـاب»
كل ذنبــه أنــه َ
ُج ْر ًمــا يس ـ ً

جســاس ،وحدهــا ،ترعــى فيــه،
كان ُمتاحــا إلبــل ّ

ومل يــروه ذن ًبــا يســتحق املحاســبة ،فالنابغــة اجلعــدي
ـرى كل جتــاوزات ُكليــب املنتهكــة لكرامــة اإلنســان
يـ َ

(البكــري1971 ،م ،ص:)364:
َ
ــر
نــاصا
ِ ً
ُك َل ْي ٌ
ــب َل َع ْمــ ِري كانَ أ ْك َث َ
َ
ــر ُج ْر ًمــا ِم ْن َ
ــك ُ ِّ
ض َج بِالــدَّ ِم
وأ ْي َ ْ
َر َمــى َ ْ
ٍ
فاســتحر بِ َط ْعنــة
نــاب
ضعَ
َّ

ِ
ــه ِم
كحاشــية
الــر ِد اليــاين ا ُمل َس َّ
ُ
توجــع مــن أجلــه املهلهــل حــن
وهــو أيضــا مــا ّ
َن َعــى -بعــد مقتــل كليــب -اخــراق ُن ُظــم جملســه
التــي ُتعــدّ -يف منظــوره -قيــ ًا عاليــة ،وال يــردد يف
كــرا ملألــوف
اجلهــر باســتغرابه وذهولــه ممــا يــراه
ً
جملــس أخيــه ،مســتكثرا عليهــم َأ ْن يوقــدوا النــار،

ـب
وأن يتكلمــوا يف األمــور اجلليلــة التــي لــو كان كليـ ٌ
شــاهدها مل ينبســوا ببنــت شــفة (امليــداين1955 ،م،
الطبيعــي إذعاهنــم للــذل
ج ،2ص ،)42:وكأنــا
ّ
واإلرغــام وســلب القيمــة ،والنشــاز رفــض هــذا

ويف قبــول حتاملــه عــى قومــه بصمتــه وصداقتــه لــه،
ِ
فح َمــى املرعــى املحظــور عــى اآلخريــن بــا اســتثناء

خلصوصيتــه عنــد كليــب ،وملصاهــرة بينهــا (امليــداين،
1955م ،ج ،1ص ، )374:وغضبـ ُ
جســاس ليســت
ـة ّ
ـم كليـ ٍ
ـن شــعو ٍر شــديد
أنفـ ًة مــن ُظ ْلـ ِ
ـب قو َمــه ،وال ِمـ ْ
احلساســية بالضيــم واالســتبداد ،وإنــا كانــت حلرمــان
جســاس مــن هــذه اخلصوصيــة ،وفقدانــه هلــذه
ّ
املصلحــة؛ حيــث مل تــرك إبــل جارتــه يف املرعــى

املحمــي« ،ومتــى اصطدمــت املصالــح بالعواطــف،

تغلبــت املصلحــة عليهــا ،فاملصلحــة حاجــة وواقــع
عمــ ّ
ي ،والعصبيــة شــعور ،واحلاجــة أقــوى منهــا»
(عــي1993 ،م ،ج ،4ص ،)394-393:كــا كان
مرغــ ًا عــى االســتجابة جلــوا ٍر يــراه قــد ُانْت ِهــك،

بعــد اســتثارة صاحبــة الناقــة املقتولــة ،وتفطينهــا
ٍ
ـتنجاد وتذك ـ ٍ
ر جــا َءا عــر وضــع يدهــا
لــه ،وإ ْثــر اسـ
عــى رأســها ،وإردافهــا برصخــة ُ
ـع ٍر
(واذ ّله) ،ثــم بِ ِشـ ْ
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ـو ِ
ـو ٍم َعــن َ
ـاس «فإ َّنـ َ
حتريــي قـ ٍ
ات»
اجلــا ِر َأ ْمـ َ
ـك ِف َقـ ْ

نموذجــا تتــوق لــه اهلمــم ،وتكفــل بســرورهتا لــه
ً

وال عجــب مــن الصمــت عــى اجلــور يف ظــل

ال ينفــي تســجيل األمثــال حــوادث رفــض الظلــم

را مــا ُيتغافــل عنــه مــن
هــذه املنظومــة الواحــدة ،فكثـ ً
أجــل محايــة وحدهتــا ا ُملقدَّ ســة؛ وهلــذا فطغيــان كليــب

ســيدً ا يف قومــه (امليــداين1955 ،م ،ج،2
الظلــم
ّ

(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)375:

محيــة العصبيــة ،فحــن يكــون اجلائــر ضمــن أفــراد

وائــل شــعر بــه مــن كانــوا خــارج قبيلتــه ،ونــددوا

بــه ،أكثــر مــن شــعور وتنديــد أبنــاء قبيلتــه بــه ،مــع
أن األخرييــن كانــوا أكثــر مــن عانــى مــن اســتبداده

(اجلاحــظ1996 ،م ،ج ،1ص،)322-321:

ســبب فيــا نســمعه
واحلفــاظ عــى وحــدة القبيلــة
ٌ
مــن اإلشــادة ببعــض حلــاء اجلاهليــة ،فمــن عرفــوا

بحكمتهــم ورجاحــة عقوهلــم مــن حكــاء العــرب يف

عــر مــا قبــل اإلســام ،فــإن عقوهلــم وحكمتهــم-

غال ًبــا -ال يتجــاوزان نطــاق هــذه العصبيــة إال

قليــا ،أمــا خارجهــا ف ُي َم َّجــد عــدم التســاؤل،
ويــكاد يتســاوى احلكيــم واألمحــق يف موقفهــا ،وإن

رأي خمتلــف فــا يلبــث أن خيضعــه
كان للحكيــم ٌ
لصــوت املجمــوع ،كــا حــدث مــع دريــد بــن الصمــة
(القــريش ،د.ت ،ص ،)468:وكــا حــدث مــع أيب
ســفيان الــذي رضــخ لــرأي اجلامعــة ،وقــال« :لســت

ـت»
ـت فعلـ ُ
أخالــف قريشــا ،أنــا رجــل منهــا ،مــا فعلـ ْ
(دلــو2004 ،م ،ص.)166:

ومــن الالفــت أن أكثــر مــن شــخصية اتصفــت

بصفــة (قهــر) غريهــا و(اســتعباده) ،و(خضوعــه) هلــا

فصيهتــا األمثــال –تبجيــا لعنفها-
خضوعــا مطلقــاّ ،

اخللــود ،ولصورتــه التناســل والتناســخ ،عــى أن هــذا

والضيــم إذا كان املعتــدي غريبــا عــن هــذه العصبيــة،
ٍ
قــوة وســلطان ،وســواء كان الثائــر عــى
وإن كان ذا
ص 90-89:املثــل «أفتــك مــن عمــرو بــن كلثــوم»)،

أو كان فــردا مــن عامــة الناس(امليــداين1955 ،م ،ج،1
ص 43:املثــل «إن أخــي كان َم ِلكــي») ،عــى أن رفض

الظلــم ،والثــورة ضــده ال ينفيــان تقديــره وتعظيــم

فاعلــه ،فاإلحســاس بالظلــم الواقــع عــى النفــس
يشء ،واإليــان بقيمتــه ،وبمرشوعيتــه ضــد اآلخــر

يشء آخــر.

ونمذجــة العنــف هــي التــي أتاحــت قانــون

بــز» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص307:
ــز َّ
ــن َع َّ
« َم ْ
وســوغته؛ حيــث حيمــل هــذا
ــب َســ َل َب)،
مــن َغ َل َ
ّ
املثــل تربيــره يف صلــب تركيبــه ،وحجاجيتــه يف نســقه
اللغــوي ،فالقــدرة كافيـ ٌـة لســلب اآلخريــن كرامتهــم

ـمى املثـ ُ
ـل الغلبـ َة التــي
واغتصــاب ممتلكاهتــم ،وقــد َسـ َّ
فالعــز ،يف بعــض
عــزا،
ُت ِّكــن مــن قهــر اآلخريــن َّ
ُّ
ـزا حمايــدا ،بــل
تصــورات الثقافــة العربيــة ،ليــس منجـ ً
ـن عــى جثــث اآلخريــن
ـمى عـ ًّ
ـزا مــا َ ْل ُي ْبـ َ
ال يــكاد ُيسـ َّ
وإرغامهــم ،وهــذه واحــدة مــن أهــم مشــكالت
الفكــر العــريب قديمــه وحديثــه ،فمجــد العــريب،

غال ًبــا ،ال يقــوم بمعــزل عــن االنشــغال بغلبــة اآلخــر،
واســتحضاره خصـ ًا يف حلظــات تأســيس هــذا املجــد.
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ومثلــا احتفلــت األمثــال بنمذجــة فعــل الظلــم

اجلامعــة فهــو( :هيجــم) ،و(يرتكــب مــا تدعــوه إليــه

ـز» ،احتالــت
املســتبد عــر وســام أفعــل التفضيــل َ
«أعـ ّ

نائ ًيــا عــن صــوت العقــل ،وتأمــل العواقــب ،فم ّثــل

والقهــر واالعتــداء عــى النفــس والكرامــة ،وختليــد
للعنيــف الــذي يتجــاوز قيــم احلــرب وأخالقهــا إىل
ـزل مــن
العـ َّ
الغــدر والكــذب واملراوغــة ،وربــا قتــل ُ
نســاء وأطفــال ،وغــر ذلــك ممــا ال يقــره العــرب يف

فعــرت عــن بطولتــه املغايــرة بأفعــل
مواضعاهتــم،
ّ
التفضيــل َ
(أ ْف َتــك) ،وهــذا اللفــظ املخاتــل يعنــي ،يف

أصــل داللتــه« ،اإلتيــان عــى غــرة» (ابــن منظــور،

1999م ،مــادة فتــك) ،وهــو مــا خيالــف قانــون
الغــار الغافــل ،وإن مل ُيكــن
فروســيتهم يف أن ُيب ّلــغ
ّ
أعطــاه أمانــا (ابــن منظــور1999 ،م ،مــادة فتــك)،

لكــن داللــة هــذا اللفــظ تطــورت ،فجعلــوا «كل مــن
هجــم عــى األمــور العظــام فاتــكا» كــا يقــول أبــو
منصــور (ابــن منظــور1999 ،م ،مــادة فتــك) ،فصــار

ُيطلــق عــى كل مــن خياطــر فيقتــل املمنعــن بقومهــم
أو ســلطاهنم أو جاههــم ،وكثــرا مــا صحــب فتـ ِ
ـكات
ٌ
وجتــاوز ألخــاق
وكــذب
غــدر
هــؤالء اجلنــاة
ٌ
ٌ

الفروســية العربيــة ،لكــن املالحظــة الدقيقــة التــي

ذكرهــا أبــو منصــور عــن هجــرة هــذا اللفــظ مــن
ضيــق إىل معنــى أرحــب يف غايــة األمهيــة،
معنــى ّ
فهــو قــد اســتقر يف وصــف مــن (هيجــم) عــى عظــام
ـن «يرتكــب مــا
األمــور ،فصــار الفتــك قــرا عــى َمـ ْ

تدعــوه إليه نفســه مــن اجلنايــات» (الفراهيــدي ،د.ت،
ج ،5ص )403:وهــذا ُب ْعــدٌ مهــم يف حتبيــب «الفاتك»
إىل النفــوس؛ ألنــه يفعــل مــا يتوافــق مــع تصــورات

نفســه مــن اجلنايــات) منقــا ًدا لعاطفتــه املشــتعلة،
ـم بالــيء
بنيــة الذهنيــة اجلاهليــة خــر متثيــل؛ ألنــه هيـ ُّ
فريكبــه ،وإن كان قتــا (الفراهيــدي ،د.ت ،ج،5
ص ،)340:فمذهبــه باحليــاة اإليــان بمبــدأ «ومــا

الفتــك إال أن هتــم فتفعــا» (الفراهيــدي ،د.ت،
ج ،)5،340هــذا االندفــاع املحمــوم ،والتهــور الــذي

ال خيضــع للتفكــر يوافــق نفســية العــريب القديــم،
بطوليــا يدفــع بــه إىل قمــة املجــد،
ويعــدّ ه رض ًبــا
ًّ

و»حســن األحدوثــة» ،وصــار هــذا النمــط مــن

التفكــر والســلوك قريــن الفتــك ال يف اجلاهليــة،
وحســب ،وإنــا ،أيضــا ،منطــق الفتــك البطــويل عنــد
ُف ّتــاك العــر األمــوي ،فســعد بــن ناشــب يفتخــر

بتعطيــل قــوى عقلــه ،وتفعيــل قــوى عضالتــه ،مــع
قدرتــه عــى التفكــر الــذي ك ّلــا غالبــه ّ
«نكــب عــن

ذكــره جانبــا» (الشــنتمري1992 ،م ،ج ،1ص-113:
.)115

هــذا مــا منــح (أ ْف َتــك) ُب ْعــدً ا مجاليــا تــكاد تتجــاوز
«أ ْفــرس»َ ،
بــه قيمــة َ
ــجع» ،وتــوارت يف ظــل
و»أ ْش َ
َ
هــذا البعــد داللــة الفتــك القديمــة الســلبية ،مثلــا
الـــمحدَ ثة هلــؤالء ُ
الف ّتــاك،
تــوارت التجــاوزات
ُ
وتلقيــا ،إىل ْ
ـر املتنبــي
إنتاجــا
أن َقـ َ َ
وخلــص للتبجيــل ً
ًّ
ـة ْ
السـ ْـي ُف وال َف ْت َكـ ُ
البك ُر»
املجــد عليــه « َفـ َا الــ َ
ـم ْجدُ إال َّ

(الربقوقــي1986 ،م ،ج ،2ص.)253:

وســنجد نــاذج مــن هــذا االحتفــاء يف ِمثْــل
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ــن احلــا ِر ِ
«أ ْفت ُ
ث ْب ِ
ظالِ»(امليــداين1955 ،م،
ــن ِ
َــك ِم ْ
ج ،2ص ،)89:الــذي مل يتــورع عــن الكــذب عــى

أختــه ،ووضعهــا يف موقــف حمــرج مــع امللــك الــذي
تب ّنــت ابنــه ،كــا أنــه َ ْل يأنــف مــن قتــل ذلــك الطفــل
الغريــر ،واملثــل املــروب لــه يــأيت يف ســياق احتفــاء

مــن املغفــرة ،لكــن هــذا كلــه كان غائبــا عــن ُص َّنــاع
ــرووا إال جانــب «هجومــه عــى
املَثَــلِ الذيــن مل َي ْ
األمــور العظــام» ،فخ ّلــدوه بطــا ال ُيبلــغ شــأوه،

وكذلــك كان حــال مجهــور الثقافــة الذيــن اســتقبلوا

هــذا املثــل الــذي مل يكــن حمايــدً ا ،فيشــر إىل مــا

وتقديــر لفعلــه «عظــام األمــور».
واملثــل َ
اجل َّح ِ
ــن َ
«أ ْفت ُ
اف»(امليــداين1955 ،م،
َــك ِم ْ

وقــد أصبــح منطــق الفتــك قانو ًنا ُمقدَّ ســا تســتعني

بعــض أحداثــه لقيــم العربيــة عــن انتهــاكات مــن

للتصديــق عــى صحــة آرائهــا ،ولتغطيــة أحكامهــا

الســ َل ِمي ال ختتلــف خروقــات
ج ،2صُّ )88:

ارتكبــه مــن خمالفــات قيميــة.

بــه الســلطة -بمختلــف أنواعهــا واختــاف زماهنــا-

َ َ
َ
التجــاوز بالفتــك ،وال فــرق
ــت هبــم األمثــال
ض َب ْ
(اجلحــاف) ا ُمل ْس ِ
ــلم عــن جتــاوزات
بــن جتــاوزات
ّ

رشعيــا حيســم إقدامــه
مل جيــد حجــة مبينــة ،وال غطــاء
ًّ

جملــس عبدامللــك تعــدى قتــل رجــال تغلــب إىل
ـزل مــن النســاء وال ِو ْلــدان ،وشــق البطــون
العـ ّ
إفنــاء ُ

َط ْمــأن بــه نفســه ،وأقنــع بــه نخبــة شــعبه وعوامــه

احلــارث اجلاهــي ،فحــن اســتثاره األخطــل يف

عــن األجنــة (البغــدادي1997،م ،ج ،9ص،482:

اجلحــاف نفســه ببشــاعة ظلمــه
أقــر ّ
 ،)483وقــد ّ
حــج ،فتعلــق بأســتار
ــر َوى أنــه
َّ
وجربوتــه ،حيــث ُي ْ
اللهــم اغفــر يل ،ومــا أراك
الكعبــة ،وجعــل يقــول:
َّ

تفعــل ،فســمعه عبــداهلل بــن عمــر ،فقــال لــه :يــا هــذا،
اجلحــاف مــا زدت عــى هــذا القــول ،فقــال:
لوكنــت ّ
اجلحــاف ،فســكت (الصفــدي2000 ،م ،ج،11
أنــا ّ

ص)47:

ـس
لقــد شــعر ّ
اجلحــاف بفداحــة فعلتــه مثلــا أحـ ّ
اجلحــاف
التقــي الزاهــد ابــن عمــر أن جريمــة ّ
تــكاد تكــون أكــر جرائــم عــره ،وهــذا مــا جعلــه
يســتحرضه يف مقــام اخلطيئــة التــي قــد تكــون أكــر

ومواقفهــا بغطــاء ثقــايف رشعــي ،فأبــو جعفــر املنصور

عــى قتــل أيب مســلم اخلراســاين – مــع كل مالبســات
هــذه القصــة الشــائكة -مثــل ِح َجــاج الفتــك الــذي
ـر ،فتمثــل
الذيــن يســتجيبون لوحــي النســق بــا َت َبـ ّ

بقول الشــاعر (البــاذري1996 ،م ،ج ،4ص:)273:
ـز إال َأ ْن ُت ِ
ـزا ومــا ال َف ْتـ ُ
ـر ِ
ـك إال
عاجـ ً
الع ْجـ ُ
ومــا َ
ؤامـ َ
َ
ــم فتفعال
أ ْن َ ُت َّ
تســيدُ فكــرة القــوة العنيفــة بوصفهــا
مكــن
ّ
ـج حيـ ٍ
ـوي مــن نيــل منزلــة خاصــة يف هــذا
ـاة القـ َّ
منهـ َ
املجتمــعَ ،
ّ
صــك غفــران يمحــو
وأ ْن حيصــل عــى
ذنوبــه وخمالفاتــه مهــا كانــت خملــة ،فقــد تعاطــف

ـح هفواهتــم،
املجتمــع مــع الفرســان اجلائريــن ،ود َمـ َ
وكلــا بالغــوا يف القســوة والتجــاوز كانــت حظوظهــم

يف اخللــود أكــر ،فاملهلهــل بــن ربيعــة ،مثــا ،ارتكــب
كثــرا مــن املوبقــات األخالقيــة التــي ترفضهــا قيــم
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اجلامعــة ،وتذ ِّنــب فاعلهــا ،و ُتش ـ ّنع عليــه ،فقــد جــار

عــى أبنــاء عمومتــه؛ إذ مل يقــف عنــد حــد نيــل ثــأره،
أو يقنــع بإرسافــه يف ســفك الدمــاء ،وإنــا بلــغ بــه
العنــف املــريض أن يستبســل يف إســقاط حســبهم

ونســبهم (ابــن عبــد ربــه1983 ،م ،ج ،6ص،)76:
وعــى الرغــم مــن كل اخرتاقاتــه وعثراتــه؛ مــن ال َف ْتك

بالرســول (الضبــي1983 ،م ،ص ،)133:والغــدر
بالصديــق ،وضعــف مروءتــه يف قبــول إرغامــه عــى

تزويــج ابنتــه بحبــاء مــن أدم (النويــري1423 ،هــــ،

319-273

نشــأت يف ِح ْجــره يتيمــة ،فرعاهــا ،وحــن شــكت لــه

عصبتــه الوافــدة إىل امللــك مــن موقــف الربيع بــن زياد
ـر معنــا ،وقالــوا لــه« :خا ُلـ َ
ـك
الــذي نــال منهــم ،كــا مـ ّ
قــد غلبنــا عــى امللــك ،وصــدَّ بوجهــه عنــا ،فأجاهبــم

لبيــد :هــل فيكــم مــن يكفينــي اإلبــل ،وتدخلوننــي
عــى النعــان معكــم؟ فــو الـ ِ
ـزىَ ،ل َد َع َّنــه ال
والعـ َّ
ـات ُ
ينظــر إليــه أبــدا» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)103:
 ،فلبيــد هنــا –وأمــام طغيــان عصبيتــه-مل يعــط نفســه

فرصــة للتأمــل يف موقفــه مــن صاحــب الفضــل الــذي

ج ،15ص ،)405:فــإن مبالغتــه وإفراطــه يف القــوة
شــفع ْت لــه ،فتطر ّفــت
والعنــف ووحشــية القتــل
َ

ليفــرغ لإلطاحــة بصانــع اجلميــل ،وأشــد منــه فعــل

بعــد تلــك الوقائــع شــأوا «قلــا بلغــه فــارس عــريب

ر ّبــاه صغــرا ،وائتمنــه عــى ظهــره ،لكنــه مل يــراع كل

الثقافــة يف ختليــده ومتجيــده وترويــج ســرته ،وبلــغ

جاهــي آخــر ،خــا عنــرة ،حتــى إنــه امتــزج
باخلرافــة ،فأصبــح ملتبســا بــن احلقيقــة واخليــال»

ـعبيا
(أبــو عــي2001 ،م ،ص ،)433:وغــدا بطــا شـ ًّ
ال يضاهــى.

كفــل أمــه ،فــكان شــاغله «مــن يكفيــه اإلبــل؟»؛

قــرواش العبــي بحذيفــة بــن بــدر الفــزاري الــذي
هــذا ،فقتلــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)115:؛ ألن
قداســة العصبيــة تفــوق كل القداســات ،ويف ســبيلها

ُي َض َّحــى بــكل القيــم واألخــاق .وااللتــزام القيمــي
– يف ج ّلــه -داخــل بنيــة العصبيــة (القبليــة)َ ،أ ّمــا

وجمتمــع العصبيــة يعلــن دعمــه للقــوي اجلــاين،

ـرم حــن تكــون
خارجهــا ،فليــس هنــاك مــا هــو ُ َمـ َّ

مــادام أنــه يفيــد مــن قوتــه (امليــداين1955 ،م ،ج،1

فهــي تتيــح الغــدر عنــد القــدرة (امليــداين1955 ،م،
ج ،2ص ،)113:وهــذا مــا ّ
فطــن قيــس بــن زهــر

فيغــض النظــر عــن جناياتــه ،ويغفــر لــه جرائــره،
ص.)323:

ويف ســبيل دعــم بنيــان العصبيــة يمكــن للعضــو

أن خيــرق منظومــة القيــم دون أن حياســب ،أو ُيــدَ ّون
ذلــك يف ســجله «ســابقة» ختــل برشفــه أو تطعــن يف
ــرع أوارص املعــروف
مروءتــه ،فلبيــد بــن ربيعــة مل َي ْ
الــذي أســداه الربيــع بــن زيــاد إىل ُأ ّمــه العبســية؛ حيث

ٍ
حــرب مــع غريهــا (رشايب1993 ،م ،ص،)47:
يف

قريبــه العبــي لــه« :راهــن مــن أحببــت وجنبنــي بنــي

ـوم يظلمــون لقدرهتــم عــى النــاس يف
بــدر ،فإهنــم قـ ٌ
أنفســهم ،وأنــا َن ِكــدٌ أ َّبــاء» (امليــداين1955 ،م ،ج،2
ص ،)110:وكان قيــس واع ًيــا ببنيــة هــذه الذهنيــة،

وأن القــوة والقــدرة يبيحــان مــا ال يبــاح (امليــداين،
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واقعــا هــذا
جــرب ً
1955م ،ج ،2ص ،)110:وقــد ّ

املضــادة لــه كاحلســن البــري ،وســعيد بــن املســيب،

حــن ّ
يتمكــن القــوي مــن القــدرة عــى التنفيــذ،

هــذا اإلرث اجلاهــي العنيــف املضــا ّد لقيــم اإلســام

املبــدأ املتطــرف الــذي ال متنــع منــه حرمــة وال قيمــة
وال عهــود وال مواثيــق ِح ْل ٍ
ــوا ٍر؛
ــف وال أخــاق ِج َ
فكانــت نصيحتــه لقومــه« :حالفــوا قومــا ...ليــس

هلــم قــوة فيبغــوا عليكــم بعددهــم» (امليــداين،
1955م ،ج ،)118: ،2فهــو يــرى الظلــم والغــدر

قرينــي القــوة يف القبائــل واألفــراد ،وأينــا وجــدت
القــوة القــادرة أباحــت اإلخــال بالــروط األخالقية

مــن خيانــة جــوار ،ونقــض عهــد ،وإطاحــة حلــف،

وســعيد بــن جبــر ،وعــروة بــن الزبــر ورفاقهــم ،فهــو
ال يقـ ّ
را عنهــا.
ـل تأث ـ ً
يقــف خلــف اســتمراره تعبئــة فكرية-مجاليــة مــن شــع ٍر
وأمثــال ،حتجــب العقــل عــن تأمــل القيــم واألعــراف
وفحصهــا ومســاءلتها ،فتهــدر العقــل ،ثــم هيــدر غيا ُبــه
اجلســدَ  ،وهــي بالــرورة مفضيـ ٌـة إىل العصبيــة الطــاردة

النافيــة لــكل آخــر.

 ثانيا-العصبية الطاردة :بنية الطبقية والتاميز:

عــزل ،وذبــح أطفــال ،وال
ونكــران صنيــع ،وقتــل ّ

حتاســب عــى جتاوزاهتــا ،وال يــر ذلــك بصحيفــة

ركيــزة العصبيــة الــدم املبنــي عــى ربــاط النســب

القــوي
ســوابقها ،بــل يغــدو عمــا مثــل (قــدرة
ّ
عــى الغــدر) منقبــ ًة ُي َ
فاخــر هبــا ،و(العجــز عــن

العــرب يقولــون للقــادم انتســب؛ حتــى نعرفــك،

حــرم
اجلاهليــة وحســب ،وإنــا يف اإلســام الــذي ّ

كان منجــزه أو صالتــه األخــرى؛ وعــى النســب

ــب بــه الفــرد والقبيلــة ،ليــس يف
الغــدر)
ً
عــارا ُي َس ُّ
هــذه اخلصــال الذميمــة ،ويعــرف القــايض بأثــر
اهلجــاء بالعجــز عــن الغــدر ،فيعاقــب عليــه عقا ًبــا

ـورا
حلظيــا ،لكنــه يضمــن للفعــل حضـ ً
يــردع الفاعــل ًّ

را ( ابــن قتيبــة2003 ،م ،ج ،1ص .)331:نجــد
وتأثـ ً

أمثلــة ذلــك يف النقائــض التــي تقــوم عــى العنايــة
باملآثــر يف الفخــر ،واقتنــاص النقائــص والســلبيات يف
الــذم ،فــكان عــدم قــدرة بنــي ُكليــب الريبوعيــة عــى

جريــرا (املثنــى،
(الغــدر) عــارا ُي ّلــل بــه الفــرزدق
ً

1994م ،ج ،1ص ،)501:وقــد حظــي خطابــه
ـي ْ
إن َ ْل يفــق تأثــر خطابــات معارصيــه
باســتقبال حفـ ّ

الــذي يشــكل عصــب احليــاة اجلاهليــة ،فقــد كان
فكأنــه بــدون النســب ال هويــة لــه وال قيمــة مهــا
يقــوم االلتحــام الــذي تتحقــق بــه املنــارصة والنعــرة

التــي تقــوم عليهــا بنيــة العصبيــة ،حيــث تكــون هــذه

النعــرة عــى ذوي القربــى وأهــل األرحــام مــن أن ُينــال
منهــم (ابــن خلــدون2014 ،م ،ج ،2ص ،)481:وقــد
تبنــى ابــن خلــدون وجهــة النظــر اجلاهليــة يف قانــون
العصبيــة ،مس ـ ِّل ًم هبــا ،وجاعـ ً
ـا منهــا قاعــدة اجتامعيــة

بصفتهــا طبيعــة برشيــة الزبــة ،ومعتسـ ًفا تأويــل النــص
الرشعــي« :تع ّلمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون بــه
فحولــه مــن معنــى املواصلــة والــر وتفقــد
أرحامكــم»ّ ،
األحــوال إىل النعــرة واملنــارصة املطلقــة (ابــن خلــدون،
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2014م ،ج  ،2ص.)482 ،481:

ـذب عنهــا
ومــدار أمــر
العصبيــة هــو القــوة التــي تـ ّ
ّ

وحتفــظ وجودهــا؛ وألن بنيــة العصبيــة مغلقــة يف

جوهرهــا؛ لــذا فهــي نافيــة بالــرورة ،وهــذا النفــي
ً
أساســا،
ليــس
ســلوكا فحســب ،بــل نمــط تفكــر ً
ذلــك أنــه ال يقتــر عــى األعــداء ،أو مــن ُيشــى

منهــم فقــط ،وإنــا تضيــق حــدوده إىل أن ُيــارس
منفيــا
عنفــه عــى أقــرب النــاس أحيانــا ،فيصبــح آخــر ًّ

(الشــنتمري1992 ،م ،ج ،1ص ،)377 :واآلخــر يف
ذهنيــة العصبيــة «يصبــح الــا إنســان ،ويكتســب داللــة

الســوء» (حجــازي2005 ،م ،ص.)68:

319-273

خارجــا
عــر هبــا وإن كان
ّ
ً
مــت إىل األنوثــة بســبب ،ف ُي َّ
مــن رمحهــا ،فمــن أمثاهلــم َ
“أ ْشـ َب َه ُفـ ٌ
ـان ُأ َّمــه” (امليداين،
1955م ،ج ،1ص )369:الــذي يــرب ملــن يضعــف
ويعجــز (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص .)369:ومــايض

مــن يطــرأ عليــه عجــز ،يف منطــق العصبيــة ،ال حيــول

بينــه وبــن الطــرد االجتامعــي ،فالطاعــن يف الســن يفقــد
حيــز (األنوثة/الضعــف والالقيمــة)،
منزلتــه وينفــى إىل ّ
«ها َمـ ُـة ال َي ْو ِم
ويشــعر بذلــك شــعورا مريــرا كــا يف املثــل َ
َأ ْو َغ ٍ
ــد» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)405:وقــد

فاضــت املدونــة الشــعرية بشــكوى هــؤالء املســنني مــن

نفيهــم االجتامعــي ،وشــعورهم بالالقيمــة (قرامــي،

يرتكــز النفــي االجتامعــي ،إذن ،عــى مبــدأ القــوة،

2007م ،ص .)906-903:وســنعرض ،أيضــا ،إىل
ـن يتعرضــون لنقــص
عنــف الثقافــة ،عــر املَ َثــل ،ضــد َمـ ْ

تصورهــم؛ «لكوهنــا عاجــزة بأصــل اخللقــة لضعــف

ضعفهــم لصغــر ســنهم (الصبيــة) ،وكــا هــو موقفهــا

فبقــدر مــا يفقــد الفــرد مــن مواصفــات القــوة يكــون

حجــم نفيــه؛ وألن املــرأة هــي األضعــف جســدً ا ،يف

بنيتهــا» (الكاســاين2003 ،م ،ج ،3ص ،)607:فقــد
كان حجــم هتميشــها ونفيهــا مضاع ًفــا مضاعف ـ ًة تبلــغ

جتريــم الرجولــة حــن متــت هلــا بأدنــى ســبب( ،)5فــا
يكــون الرجــل كامـ ً
ـا فحــا إال إذا أبعــدت صفاتــه عن
صفــات األنوثــة ،وأي صفــة يلمــح منهــا اقرتابــه مــن

يف أجــزاء مــن أجســادهم (ذوي العاهــات) ،أو يكــون
مــع األضعــف جســدً ا يكــون احلــال مــع األضعــف
َن َسـ ًبا ،فكلــا ُبعــد الفــرق بــن َن َســبه والعربيــة كان نفيــه

ـنفصل.
غرب كــا سـ ّ
أشــدَّ مثلــا حــدث لألســود الــ ُ
ـم َّ

ومــادام أن بنيــة جمتمــع العصبيــة تقــوم عــى مبــدأ

طبقيــا
القــوة ،فــإن مــن الطبيعــي أن يكــون جمتمعهــا ًّ

األنوثــة تعرضــه للحــرج وجلانــب مــن النفــي اجلــارح
اســ َت ْن َو َق َ
اجل َمــل» (امليــداين،
لكينونتــه ،كــا يف « َقــدْ ْ

املركــز (النــايف) واهلامــش (املنفــي) ،وهــذا ما ســنلحظه

صانعــا للهويــة :صــورة
( )5ناقشــت العنــف ضــد الم ـرأة فــي بحــث :ال ـوأد
ً
المـرأة فــي خطــاب األمثــال العربيــة ،مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز:
اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،م  ،29ع 2021 ،3م ،جــدة :جامعــة
الملــك عبــد العزيــز ،ص.541-481

خصوصيــة حيظــى هبــا امللــك يف
تشــر األمثــال إىل
ّ
ً
بــرا خمتل ًفــاُ ،يستشــفى
تصــوره
املدونــة التــي
هــذه ّ
ّ

1955م ،ج ،2ص ،)93:وكلــا فقــد شــيئا مــن قوتــه

متاميــزا أشــدّ التاميــز ،يقــف عــى طــريف نقيــض بــن
ً
يف دراســتنا لعــدد مــن األمثــال:
• امللك ا ُملقدَّ س:
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خصوصيــة
بدمــه( ،)6وحــن ُيقتــل يكــون لقتلــه
ّ

الرباجــم» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص )9:جانبــا من

ُيــراق دمهــا عــى األرض (امليــداين1955 ،م ،ج،1
س (النويــري،
ص ،)234:وال ُت ّــز ناصيــة امللــك إذا ُأ ِ َ

منــع هــذا امللــك أو نصحــه ،وال يملــك املكلــوم ،مهام

فـ»امللــوك ال ُت ْقتَــل إال بــرب األعنــاق يف القتــال
َت ْك ِر َمــ ًة» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص ،)234:وال

1432هـــ ،ج ،15ص ،)413:وفــداؤه ليــس كفــداء
ســائر النــاس( ،)7وقــد شــعر امللــوك هبــذا التاميــز
الــذي جعلهــم يســتكربون عــن أن يســاوي دمهــم
ٌ
ملــك منهــم
دم فــرد مــن أفــراد الرعيــة ،وأن ُيقــاد

بســوقة (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص 43:يف قصــة
املثــل« :إن َأخــي َم ِلكــي») ،فقــاد هــذا التاميــز الطبقــي
ــوع
إىل أن يكــون مبــدأ سياســة بعضهــم املع َلــن َ
«ج ِّ
ـك َي ْت َب ْعـ َ
َك ْل َبـ َ
ـك» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص)165:؛

فحضــور صــورة الــكالب التــي تــدل عــى دونيــة
الرعيــة ،والتفطــن إىل أن التجويــع أنجــع عــاج
للشــعب اللئيــم ،إنــا ُولِــدا مــن رحــم القداســة
الفوقيــة التــي منحتهــا الثقافــة للملــك اجلاهــي ،ونقاء
خصتــه بــه ،وهــذا مــا جعلهــم يطغــون
الــدم الــذي َّ

إىل حــد ارتــكاب التصفيــات اجلامعيــة ،ويستســهلون

نــذور حــرق األعــداد الكبــرة التــي تطــرأ عــى

أذهاهنــم حلظــة غضبهــم ،مــن غــر مبــاالة بــردة فعــل
الشــقي وافــد
ويقــص لنــا املثــل «إن
هــذه القبائــل،
ّ
َّ

( )6ينظــر( :الميدانــي1955 ،م ،ج ،1ص ،)271:المثــلِ :
«د َمــاء
الملُــوك أَ ْشــفَى ِمـ ْـن ال َكلَــب» ،و(ج ،1ص ،)234:فــي قصــة المثــل
ُ
طـ ٍ
ـب كبيــر» ،حيــث لَـ ْـم تُـ ِـر ْق الزَّبــاء دم َج ِذ ْي َمــة
ـب َي ِسـ ْـير فــي َخ ْ
«خ ْ
َ
طـ ٌ
األبــرش؛ ألن ِ
«دمــاء الملــوك ِشــفاء مــن ال َكلَــب».
( )7ينظــر( :الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص ،)380:حيــث فــداء الملــك
ألــف بعيــر.

هــذه املجــازر؛ حيــث ال يتعففــون عــن نحــر الصبيــة
الصغــار بذنــب جـ ٍ
ـان كبــر دون أن يقــدر أحــدٌ عــى
كانــت درجــة ســيادته يف قبيلتــه ،ومنزلتــه بــن العــرب
ـث أملــه عــر الكلــات اخلالــدة «يــا َب ْعـ ِ
أكثــر مــن بـ ّ
ـي
َد ْع َب ْع ًضــا» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)410:
ت ِ
«صــار ِ
الف ْت َي ُ
وواقعــة املثــل
حــ ًا» (امليــداين،
ــان ُ َ
َ

1955م ،ج ،1ص )394:ختربنــا عــن قتلهــم العجــوز

الـــمسنِّة إذا واجهتهــم بحقيقــة ظلمهــم ،وكذلــك
ُ

ـن يقســم أيامــه إىل أيــام بــؤس وأيــام
نجــد منهــم َمـ ْ
نعيــمُ ،ي ْقتَــل يف أيــام البــؤس مــن ال ذنــب لــه ،بــل
ربــا ُقتِــل هبــا مــن كان مســرفدً ا مــن امللــك ،كــا يف
ـى َ
قصــة املثــل «ال َبال َيــا َعـ َ
احل َوا َيــا» (امليــداين1955 ،م،
ٍ
ج ،1ص ،)108:و ُي ْ
معــروف
ــرع يف قتــل صانــع
ســابق ،كــا حيكــي خــر املثــل «إِ َّن َغــدَ ا لِن ِ
َاظــ ِره
ــب» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص ،)70:وقــد
َق ِر ْي ٌ

حياســب امللــك مــن يغضبــه حماســبة عنيفــة تــؤدي بــه
إىل اخل َبــل وذهــاب العقــل ،مثلــا تذكــر حادثــة املثــل

«أتتــك بحائــن رجــاه» (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ـزا (امليــداين1955 ،م،
ـمى طغياهنــم ِعـ ًّ
ص ،)21:و ُيسـ َّ

ج ،2ص 42:املثــل« :أعــز مــن كليــب وائــل»)،
ــهي قتــل
وهــذا الطغيــان قــد يبلــغ درجــ ًة مــن َت َش ّ
الرعيــة ،ففــي َسـن ٍَة اشــتدت عــى النــاس حتــى بلغــت

هبــم كل مبلــغ مــن اجلهــد والشــدة ،عمــد عمــرو بــن
ـمنه ،وعلــق عليــه شــفر ًة و ِزنــا ًدا،
هنــد إىل كبــشَ ،ف َسـ َّ
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سحــه يف النــاس ،لينظــر هــل جيــرئ أحــد عــى
ثــم َ َّ

الســيوفَ ،ف ُش ـت َْي بــن خالــد العامــري حــن صــاح:
ـرا وبضبــي؟»ْ َ ،ل يــأ ْمل مــن املــوت
«يــا آل عامــرَ ،صـ ْ
ـراِ ،
ـن تســاوي دم قبيلته
ومـ ْ
ـمه مــن طريقــة قتله صـ ْ ً
َأ َلــ َ

1955م ،ج ،2ص.)418 ،417:

لقيمــة دمــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)405:
وعامــر بــن ُّ
الطفيــل العامــري حــن ُأصيــب ُبغــدَّ ة،

ذبحــه ،فيقتلــه بــه (امليــداين،)143/2 ،1955 ،
ويتعــاىل امللــك ،فيأنــف مــن أن ُي ْن َســب الشــعر إليــه،

وربــا طــرد ابنــه إذا مــا ابتــى بقــول الشــعر (امليــداين،
هــذا اجلــروت واألحــكام العنيفــة ضــد الرعيــة،

وارجتــال القــرارات ،مل تنتــه مــع العــر اجلاهــي،

بــل إن ثقافتهــا هــي التــي هيمنــت عــى الســلطة بعــد
فــرة اخلالفــة الراشــدة التــي كانــت شــديدة التحــري

للتعليــات اإلســامية يف مواقفهــا وقراراهتــا،
فصــارت الســلطة ،بعــد ذلــك ،تقتــل بكلمــة ،وتعفــو
بأخــرى ،وال تقــف عنــد حــدود الــرع يف األحــكام

التــي ختــص خمالفيهــا؛ ألن الفكــر اجلاهــي مل ينقطــع،
وإنــا عــاد بــكل محولتــه الثقافيــة االجتامعيــة ليزاحــم

الرؤيــة اإلســامية ،مدعومــا باحتضــان الشــعر
واألمثــال واألخبــار لــه.
•

القبيلة النموذج ونفي اآلخر:

مثلــا كان امللــك بـ ً
ـارا ال ُيشْ ــبه اآلخريــن،
ـرا خمتـ ً

فهنــاك القبيلــة النقيــة التــي دمهــا الــذي جيــري يف

عروقهــا دم خمتلــف ،وأفرادهــا نخبويــون يأنفــون مــن
أن يشــبهوا غريهــم حتــى يف شــدة الرمــق األخــر
مــن حياهتــم« ،فطبيعــة الرتكيــب البنيــوي للمجتمــع

آنــذاك قائمــة عــى التاميــز ،فثمــة قبيلــة يعتــد بنســبها،
وأخــرى تشــر القبائــل إليهــا بأصابــع اهلــوان» (أبــو

عــي2001 ،م ،ص )286:وهــو تفــاوت عميــق
ُ
بــروق القتــل وإصــات
النفــس عنــه
ال تشــغل
َ

النبيلــة-يف نظــره -بــدم الضبــي الــذي ال يــراه مقاربــا

ولية ،مل تلهــه نزعــات اللحظــات
فــال إىل بيــت َســ ُل َّ
األخــرة عــن أن ُي ْطلــق احتجاجــه عــى هــذه امليتــة
املهينــة  -يف نظــرهَ :-
«أ ُغــدَّ ٌة َك ُغــدَّ ِة ال َب ِع ْ ِ
ــو ٌت
ــر ،و َم ْ

ِ
ِ
بيــت َســ ُل ْولِ َّية؟!» ،واملعنــى أنــه ُ ِ
رضبــان
جــع لــه
يف
مــن ِّ
الذلــة (العســكري1988 ،م ،ج ،1ص،)87:

وأنفتــه مــن هــذه امليتــة جعلتــه ال يراعــي آداب الذوق

ـن اســتضافته وأحســنت إليــه؛ ألنــه ينطلــق مــن
مــع َمـ ْ
ذهنيــة العصبيــة يف مثلنــة الذات املســتندة إىل أســطورة
ـاء وتنـ ٍ
ـاء ونقـ ٍ
اصطفـ ٍ
ـزه عــن الشــوائب ،جتعــل االنتــاء
إليهــا مصــدرا لإلحســاس الكامــل بالقيمــة واخلــر

دونيــا
(حجــازي2005 ،م ،ص ،)48:وتــرى اآلخــر ًّ
ال يقارهبــا قيمــة وفعــاال.

هــذه الطبقيــة القبليــة املتكئــة عــى النســب
تصحبهــا طبقيــة أعـ ٍ
ـال ومهــن ال تقـ ّ
ـل عنهــا عن ًفــا،

الثــري ال ُيشْ ــبِه راعــي الغنــم الفقــر-وإن
فالســيد
ّ
ّ
كان رعــي الغنــم مهنــة األنبيــاء -فعبــداهلل بن مســعود

يــروي أنــه حــن جلــس عــى صــدر أيب جهــل،
حــز رأســه ،قــال له–وهــو يلفــظ أنفاســه :-
وأراد ّ
« َل َق ِ
َــم ُم ْر َت ًقــى َص ْع ًبــا»
ــد ْار َت َق ْي َ
ــي ا ْل َغن ِ
ــت َيــا ُر َو ْي ِع َّ

(األصبهــاين1998 ،م ،ج ،5ص ،)443:فهــذه
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الفــوارق الطبقيــة التــي تفصــل بــن السـ ّـيد القــريش

ـؤ َت ًّ
حظــا مــن الشــجاعة ،ف ُي ْسـ َ
ـخر
عن ًفــا عــى مــن مل ُيـ ْ

فهــي مــن الصالبــة والعنــف والثبــات بحيــث ال

زوجتــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)58:ثــم إذا مل

وراعــي الغنــم ليســت طارئــة وال عرضــة للتقــارب،
وكأنــا مــن جنســن
تذهــل عنهــا ســكرات املــوتَّ ،
هــدرا لــرف
وأي تقــارب بينهــا يعنــي
خمتلفــنّ ،
ً

هــذا السـ ّـيد ،ونيــا مــن حســبه وقيمتــه ،وقــد شــعر
وأن َ
القــوم ببــون هــذا التاميــز ووطأتــهَّ ،
ـي عــى
«الغنِـ َّ
ر َعنِ ُ
ال َف ِقــ ِ
يــف» (الضبــي ،ص.)372:

مثــل هــذا املجتمــع تكــون الغربــة فيــه مضاعفــة،

منفيــا أو عرضــة للنفــي ألدنــى
ويصبــح اآلخــر فيــه ًّ

األســباب كــا تــدل عــى ذلــك حــوادث نقــض
ّ
وتظــل الكلــات تقــرع أســاع
الــوالء واحللــف،
الغريــب ،و ُت ّ
ـس
«حـ َّ
ذكــره انفصالــه بم ْثــل َ
ـن ِقــدْ ٌح َل ْيـ َ
ِم ْن َهــا” (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص .)191:وإذا كان
املغــرب امــرأة كانــت معاناهتــا أشــدُّ َ ،
فشهــا –كــا
يقــول املثــلُ -ي ْع َلــنَ ،
يهــا ُيدْ َفــن (الزخمــري،
وخ ْ ُ
1987م ،ج ،2ص ،)189:وتبقــى متوتــرة مرتقبــة،
فتكــون مرآهتــا حارســ ًة هلــا مــن األبصــار التــي

ـهر هبــا (امليــداين1955 ،م،
تبحــث عــن عيوهبــا؛ لتشـ ِّ
ج ،2ص ،353:املثــل« :أنقــى ِمــن مــرآة الغريبــة»)،
ويتجــاوز عنــف الغربــة البــر إىل احليوانــات،
فــ»عـ َ
ـى َغ ِر ْي َبتِهــا ُ ْتــدَ ى ا ِ
إلبِــل» (امليــداين1955 ،م،
َ
ج ،2ص)28:؛ حيــث تــرب الغريبــة لتســر،

وتســر بســرها اإلبــل.

ومثلــا كان املجتمــع العــريب القديــم عني ًفــا عــى

تفــاوت النســب واملهــن ،فقــد كان أشــد مــا يكــون

منــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)19:وتتهكــم فيــه
جيبــل مــع جبنــه عــى الكــرم ،فــإن املجتمــع يســحقه،
ويطمــس صفاتــه األخــرى ،ويلغــي وجــوده ،فيصبــح

حضــوره كعدمــه.

ومل تقــف العصبيــة القبليــة الطبقيــة عنــد العــر

اجلاهــي ،فقــد ظلــت –بقــوة دعــم هــذا املــوروث
ّ
ٌّ
غــض ،والنبــي
تطــل برأســها واإلســام
املتــداول-

–صــى اهلل عليــه وســلمُ -يشــدِّ د يف هنيــه عنهــا،
فلــا جــاء العــر األمــوي عــادت جذعــ ًة بــكل

الـــمه ِّيج،
محولتهــا اجلاهليــة ،وبــكل إرثهــا األديب
ُ
واســتمرت مصاحب ـ ًة للحــراك االجتامعــي العــريب إىل
هــذه اللحظــة ،ســواء َبــدَ ْت بثوهبــا القبــي الرصيــح،
ّ
شــكلت صورهــا ،وبدّ لــت أوعيتهــا ،فالعصبيــة
أو

«نظــام مغلــق يميــل إىل التكــرار وإىل إعــادة إنتــاج

ذاتــه كحالــة مثاليــة» (حجــازي2005 ،م ،ص.)47:
•

منفيا:
اجلسد الناقص ًّ

إذا كانــت القــوة قــد حظيــت بتقديــر اجتامعــي

كبــر يف جمتمــع العصبيــة ،غفــرت معــه هفــوات
القــوي حــن يـ ّ
ـزل ،وتســاحمت معــه فيــا ال تتســامح

فيــه مــع غــره ،ففــي املقابــل ،يســهل عــى مثــل هــذه
املجتمعــات التضحيــة بأفرادهــا حــن يضعفــون،
وتنتهــي صالحيتهــم العصبيــة ،فــا يقــدرون عــى
تقديــم اخلدمــات اجلديــرة بحاميتهــا ،وهــذا مــا َ ْل

ـره رضار
يــوا ِره ُش ـت َْي بــن خالــد العامــري حــن خـ ّ
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الضبــي بــن خيــارات ثالثــة مقابــل نجاتــه ،منهــا

ْ
أن يدفــع هلــم ابنــه ،فقــال« :ال تــرىض بنــو عامــر
أن يدفعــوا إ َّيل فارســ ًا مقتبــ ً
ا بشــيخ أعــور هامــة
اليــوم أوغــد» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)405:

فالشــيخوخة ،يف عــرف العصبيــة املبنيــة عــى قانــون
نقــص ،والعــور ،وهــو خلــل
القــوة اجلســدي،
ٌ
ــص ،وحــن يكــون هــذا النقــص
جســدي ،ن ْق ٌ

(فقــدان القــوة) عبئًــا عــى العصبيــة ،وعجــزا عــن
الوفــاء بحقوقهــا ،يصبــح صاحبــه بمثابــة عضــو غــر
صالــح ،و ُين َفــى معنو ًّيــا ،عــى األقــل ،مــن اجلامعــة.

وشــيخوخة الرجــل يف جمتمعــات العصبيــة جتعلــه
يواجــه جمموعــة مــن احلقائــق ،أوهلــا تغــر مقيــاس
التعامــل معــه ،فــإذا باجلامعــة حتــدد موقعــه معتمــدة يف

ذلــك عــى قدرتــه اجلســدية ،وتكســبه هويــة جنســية
جديــدة بنــاء عــى مــا اســتجد يف اجلســد مــن رخــاوة

وهشاشــة (قرامــي2007 ،م ،ص.)901:

319-273

إىل (عــامل األنوثــة /الــا فاعــل) ،وال تكتفــي بإبعــاده،

أو تثبيــت عــدم جــدواه وحســب( ،)9وإنــا تقدمــه يف

معــا(،)10
را للســخرية والشــفقة ً
مهمتــه اجلديــدة مث ـ ً
وتتطــرف الثقافــة يف موقفهــا مــن الشــيخوخة ،فيبلــغ
أن تــرى َ
ــون هالِ ٍ
ــوز
«أ ْه َ
ــك َع ُج ْ
توحشــها وعنفهــا ْ َ
يف َهــا ِم ســنَة» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)406:
ـم ِس ّن ،وال
فمجتمــع املثــل ال يــواري عنفــه ضــد الــ ُ
ـره َو ْس ـ ًا خالــدً ا ،و َمـ ْ ِ
ـر َب َم َثــلٍ
خيجــل مــن أن ُيصـ ّ

للــيء يســتخف بــه وهبالكــه (امليــداين1955 ،م،
ــدور هــذا القــول ،ويشــهره،
ج ،2ص ،)406:و ُي ّ

ليدعــم الفكــرة التــي تســر املدونــة يف هــذا البــاب
عــى تأكيدهــا بأكثــر مــن َمثَــلٍ  ،وبصياغــة لغويــة
متقاربــة كــا يف املثــل الســابق ،واملثــلَ :
ــو ُن
«أ ْه َ
ــو ٌز َم ْع ُق ْو َمــة» (امليــداين1955 ،م ،ج،2
َم ْظ ُلــو ٍم َع ُج ْ
ّ
يــدل عــى
ص ،)406:فأفعــل التفضيــل الــذي

املبالغــة ،ثــم اختيــار أشــد األلفــاظ داللــة عــى

والتغــرات التــي تلحــق جســد الرجــل بســبب

الــذل وســقوط القيمــة (هــوان) ،ثــم رضب املثــل

تتعــداه إىل وجاهتــه التــي تنهــار مــع اهنيــار قوتــه

يعتــد بــه لعجــزه وضعفــه» (امليــداين1955 ،م ،ج،2

الشــيخوخة ال تطــول هــذا اجلســد فحســب ،وإنــا
اجلســانية (قرامــي2007 ،م ،ص ،)901:الســيام

أن مصطلــح الرجولــة شــديد االلتصــاق بمعــاين
ومتفــرع منهــا (الزبيــدي2001 ،م ،مــادة
القــوة(،)8
ٌ
رجــل) ،وهــو مــا يتعــارض مــع أي مظهــر مــن

مظاهــر الضعــف الــذي خيــون قيــم الرجولــة ،فتطــرده
َي اْلقُـ َّـوِةَ .و ُهـ َـو أ َْر َج ـ ُل
َّجلَـ ِـة ،أ ِ
«يقَــا ُلَ :ر ُج ـ ٌل َبِّيـ ُـن الر ْ
(ُ )8
الر ْج ـ ُل،
أ
ـل،
ـ
ي
رج
ـرس
ـ
ف
و
ـا.
ـ
م
اه
و
أق
َي قَـ ِـويٌَّ ،و ِم ْنــهُ ِّ
ْ
اْل َم ْشـ ِـي» (القرطبــي1964 ،م ،ج ،3ص،124:

الرجليــن ،أي
ِلقُ َّوتِهَــا َعلَــى
.)125

بــه ،ثــم تروجيــه يف كل موقــف يظهــر فيــه «مــن ال
ص ،)406:كلهــا تــدور يف فلــك تثبيــت فكــرة هــوان

الضعيــف ونفيــه وتعنيفــه ،يف ثقافــة العصبيــة التــي ال

يشــدّ األنظــار فيهــا إال «الســليم والقــوي والقــادر.
ــن
وهكــذا نتفطــن إىل الصلــة بــن املوقــف مــن ا ُمل ِس ِّ
( )9ينظــر المثــل « :كصحيفــة ال ـ ُـم ِس ّن تَشــحذ وال تقطــع» .يضــرب لمــن
يخــدج وال يحســن تصرفــه (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)157:
بالصـ ْـوف» .العلفــوف :الجافــي مــن
ُّ
«العْلفُـ ْـو ُ
( )10ينظــر المثــلُ :
ف َم ْولَــعٌ
الرجــال ال ـ ُـم ِس ّن (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)26:
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واملوقــف مــن أصحــاب ذوي العاهــات» (قرامــي،

يرتــي لــه املـ َـ َث ُل فعــا اجتامعيــا يقــره عــى القــدرة

دونــة
2007م ،ص )902:الذيــن
صيهتــم ُم َّ
ّ
األمثــال مرض ًبــا للتهكــم والســخرية وقلــة القيمــة،

ملتبســا بالتفكــه
هــذا اخلطــاب الــذي يــأيت
ً

ـتحضارا ال يغيــب عنــه
عنهــم ،بــل تســتحرضهم اسـ
ً

ـور
بأبطــال مــن أهــل الضعــة والدنــاءة –حســب تصـ ّ

فــذوو اإلعاقــة ال توارهيــم هــذه الثقافــة ،وتصمــت

موقفهــا املتــأزّ م مــن عجزهــم ،وعنفهــا املعلــن ضــد
الضعيــف؛ إذ غال ًبــا مــا تبــدو صورتــه فيهــا مقرتنــة

بالتهكــم واهلــزء وحماولــة اإلضحــاك منــه ،وكأنــا
حتاســبه عــى قوتــه املفقــودة ،وتــو ّد التنكيــل بــه،

«فهــذه اجلامعــات مل تكــن ماثلــة حــارضة إال بوصفهــا
موضوعــا منبــو ًذا داخــل خطــاب املؤسســات
ً
الرســمية املهيمنــة» (الســنويس2017 ،م ،ص،)13:
ويبلــغ احلضــور الســاخر العنيــف ذروتــه حينــا هيــب
ُ
الضعيــف لنــرة ضعيــف مثلــه وإعانتــه(.)11

اجلنســية (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص.)357:

ال خيــرج عــن دائــرة اهلــزل التــي طاملــا احتفــت
منتــح اخلطــاب -ممــن «فقــدوا مزايــا النبــل واملجــد
فصــاروا موضوعــا للضحــك» (الســنويس2017 ،م،
ص .)112:وإذا كانــت بعــض الباحثــات –مــن

خــال تتبعهــا اآلثــار املدونــة عــن العميــان -خرجت
بتصــو ٍر مفــاده أن «وضــع أنمــوذج األعمــى ضمــن

أنمــوذج اإلنســان الناقــص موضــع نظــر ،مــن حيــث
توســل
ـو املنزلــة ،وال ُي َّ
إن فقــدان البــر ال جيــرح علـ ّ
بــه يف اهلجــاء ،وال يمنــع الفاقــد مــن أن يكــون مــن

الســادة األرشاف» (الســنويس2017 ،م ،ص،)201:

وال تــكاد ختتلــف صــورة ذوي اإلعاقــة بــن
ومو ّلدهــا إال يف درجــة متانــة اللغــة
قديــم األمثــال ُ

القديمــة جتــاوزت ســيمياء اجلســد الناقــص إىل نقــص

انتقــاص القيمــة مــن خــال إثبــات حالــة الضعــف

ـوع اشــتغاله الســاخر مــا بــن
وقــد ظــل املثــل ُي َنـ ّ

وجدّ يــة التنــاول ،فحــن ّ
يركــز املَ َثــل القديــم عــى

الـــم َّولد إىل التهكــم
والــا فاعليــة ،يعمــد املثــل
ُ
املثــر للضحــك ،فيشــخص هــذا األعمــى بصــورة

كوميديــة ،ويفحــش يف عــرض صورتــه ً
عرضــا عاب ًثــا

عمــى بصريتــه؛ حيــث
عمــى بــره َ
هبــا ،فيجمــع إىل َ
يقــي حاجتــه فــوق ســطح منزلــه ظا ًّنــا أن النــاس

ال يرونــه (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)55:وحــن
َعمــى يقــود ُشـ ـ ْـج َعةً»ُّ .
الشـ ْـج ًعةَّ :
الزْمنــى ،أو
( )11ينظــر المثــل« :أ ْ َ
َ
الضعيــف (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)29:

فإنــه قــد فاهتــا أن صــورة األعمــى يف األمثــال العربيــة

القيمــة وســلبية احلضــور.

انعــدام البــر إىل ضعفــه( ،)12فالنــايب مــن املعــاين
ُيشــتق لــه مــن حقــل ضعــف البــر ألفـ ٌ
ـاظ ُي ّملهــا

روجهــا إىل أن تتكثــف
داللــ ًة غايــ ًة يف الفحــش ،و ُي ّ
الداللــة الســلبية للحقــل الــذي اشــتقت منــه(،)13
كحــال» (الميدانــي1955 ،م،
َع َمـ ٌ
( )12ينظــر المثــل« :مــن العجائــب أ ْ
ـش ّ
ج ،2ص.)329:
ِ
ِ
ـاءت و َّ
ي ُم ْقفـ ُـر» .العــوراء :الكلمــة
النــد ُّ
اء جـ ْ
( )13ينظــر المثــلَ :
«عـ ْـوَر ُ
ضـ َـرب لمــن يــؤذي
الفاحشــة ،والنــدي :المجلــس ،والمقفــر :الخالــيُ ،ي ْ
جليســه بكالمــه ،وتعظمــه عليــه مــن غيــر اســتحقاق (الميدانــي،
1955م ،ج ،2ص.)40:
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واجلامــع بــن األمثــال التــي حــر فيهــا ذوو اإلعاقــة

ِخ ْل َقتــه ،ثــم يبــاح لــه بعــد يقينــه مــا ُح ِظــر عليــه

االجتامعيــة ،حيــث يقــرن العيــب اجلســدي يف

ـت هــذه املدونــة
أو رقابــة أخالقيــة( ،)19وقــد حرصـ ْ

َم ْض ُبــا الســلبي( ،)14والتمثــل هبــا يف النقائــص
تصوراهتــم بضعــف الفعــل والقصــور الذهنــي(،)15
فهــذا النقــص قريــن نقــص اإلنجــاز ،وفقــدان

ـر ًة،
الرشــد ،ونقــص العقــل أيضــا ،وحــن يصيــب مـ ّ

باألمــس ،ويعــود إىل ممارســة تعنيفــه دون شــعور بإثــم

عــى تأكيــد تكثيــف حضــور ضعــف ذوي اإلعاقــة
عــر احلامــات اللغويــة(ّ ،)20
لتذكــر بــه ،فــا ُيغْ َفــل

عنــه ،وكأنــا تســعى إىل تثبيــت فكــرة عــدم تقديــر
ـن يعــرض لــه ضعـ ٌ
ـف يف جســده أو عقلــه.
َمـ ْ

فالصدفــة ،وحدهــاَ ،هدَ تْــه إىل الصــواب(.)16
و ُت ْطلــق األمثـ ُ
ـال لسـ َ
ـم َص َّمتة يف هــذه
ـان املــرأة الــ ُ
الثقافــة ،ف ُتخ ِّلــد قوهلــا يف تســجيل دونيــة هــذه

واألمثــال العربيــة القديمــة ،خاصــة التــي ص ّنفهــا
«املـــو َّلد» ،حرصــت عــى ْ
أن تُقــدِّ م
امليــداين يف بــاب ُ

يف جانــب كوهنــا أفضــل مــن هــؤالء املنبوزيــن(.)17

وإذا مــا اســتع َّنا بالرؤيــة التــي تقســم األجنــاس

اإلعاقــة ،وتفتــح حريــة البدائــل غــر املحــددة إال
ومثلــا هــزأت هــذه األمثــال بالكفيــف وضعيــف

ـب مــن اهلــوان(،)18
البــر ،نــال َ
ـم منهــا نصيـ ٌ
األصـ َّ
وحــن تتدخــل الثقافــة يف حماولــة ختفيــف جتريــح

هــؤالء املســتهدَ فني ،فإنــا يكــون ذلــك عمــا مؤق ًتــا،
ـم َج ِّرح فرصــة التأكــد من قوتــه واكتامل
ُي ْع َطــى فيــه الــ ُ
«دمع ـةٌ ِمــن عــور ِ
يم ـةٌ بـ ِ
ـارَدةٌ» .أي مــن عيـ ٍـن
ْ َ َْ َ
( )14ينظــر المثــلَ ْ َ :
اء َغن َ
َعـ ْـوَراء .يضــرب للبخيــل يصـ ُل إليــك منــه القليــل (الميداني1955 ،م،
ج ،1ص.)270:
أعــور» .تولــى قتيبــة بــن مســلم الباهلــي -وكان
( )15ينظــر المثــلَ « :بـ َـد ٌل ْ
شــحيحا أعــور -خ ارســان بعــد يزيــد بــن المهلــب ،فقــال النــاس هــذا
بــدل أعــور (الميدانــي1955 ،م ،ج ،1ص.)90:
اب َاأل ْع َمى ُر ْش َدهُ» (الميداني1955 ،م،
أص َ
َّما َ
( )16ينظر المثلُ « :رب َ
ج ،1ص.)307:
وع َوْيــر و ُك ُّل َغ ْيـ ٍـر َخ ْيــر» .قائلتــه ام ـرأة
()17ينظــر المثــلُ « :ك َسـ ْـير ُ
تزوجــت أعــور ثــم فركته/تركتــه ،وتزوجــت رجــا أعــرج بعــده.
ـذم مــن وجهيــن وال خيــر فيــه (الميدانــي،
يضــرب فــي األمــر يكـره ُ
ويـ ّ
1955م ،ج ،2ص.)147:
()18ينظــر المثــل « :لحاجــة  ...األصـ ّـم» .يضــرب لمــن لــج فــي شــيء
فــا يقلــع عنــه (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)198:

ٍ
هزليــا،
بنقــص
املصــاب
ّ
جســدي تقديــ ًا يمرسحــه ًّ

األدبيــة إىل صنفــن كبرييــن (تراجيديــا وكوميديــا)،

فيمكــن أن ُنص ِّنــف هــذه األمثــال ضمــن «الكوميديــا

تصــور اإلنســان الوضيــع مــن أجــل إثــارة
التــي
ّ
الضحــك» (الســنويس2017 ،م ،ص.)103:

وإذا كان مــن أرشت إليهــم مــن ذوي العاهــات
ــت لنــا بعــض كتــب الــراث-
يملكــون -كــا نق َل ْ

خيوهلــم تســجيل حضــور ذي
رأس مــال رمــزي ّ

قيمــة ،فــإن صورهتــم يف األمثــال التــي ســقناها
جــاءت عامــة ،حاملــة للنقائــص ،وجمــردة مــن أي
مزيــة ،عــى أن النقصــان فيهــا كغــره مــن القيــم مــن

صنيــع اللغــة؛ ألن اخلطــاب هــو الــذي ينشــئ القيــم
بنزعتــي
انطالقــا مــن موقــع املتلفــظ بــه ،املحكــوم
ّ

وسج ما لَ ْم تَْلتَ ِح» (الميداني1955 ،م،
()19ينظر المثل « :ال تَ ْس َخ ْر ب َك َ
ج ،2ص.)260:
()20ينظــر المثــل « :أ َْو َهــى مــن األعــرج» (الميدانــي1955 ،م ،ج،2
ص.)382:
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الرغبــة والســلطة (الســنويس2017 ،م ،ص-203:
ُ
َ
لســان ذي العاهــة،
األمثــال
ســح َب ْت
 ،)204وقــد
َ

متــس جاللــة الرجولــة ،ممــا جيعــل القبــول هبــذه
ّ
ـرا ُمس ـ َّلام بــه .وهــذا املثــل الــذي يســتمد
الوصايــا أمـ ً

تشــاء ،ومل نســمع لــه صوتــا كــا نســمعه يف بعــض

ينبــئ عــن أســلوب التنشــئة القديمــة التــي متــارس
عن ًفــا ُمغ َّل ًظــا ضــد الطفولــة ،وال تكتفــي بالشــح
باالبتســامة يف وجــه الصغــر ،بــل حتظرهــاُ ،
وت ِّ
ــذر

فبــدا فيهــا وجهــه الســلبي ،وأتيــح هلــا أن متثلــه كــا

ـن يفتخــر بإعاقتــه ،وجيعلهــا مــن ســات العــز
شــعر َمـ ْ
والــرف ،أو مــن عالمــات املجــد والنبــوغ والتفــوق

(الســنويس2017 ،م ،ص.)204:

مضمونــه مــن الثقافــة التــي تدعــم وجهــة نظــره،

منهــا ،وبالتــايل ،فهــي ال تعــدّ ه ْ
ألن حيــاور ويناقــش

وإذا كان وقــع األمثــال عــى مــن يعانــون مــن

تنمــي فيــه االلتــواء واالزدواجيــة واالعتــاد
بقــدر مــا ّ

تتكثــف يف «مــرب األمثــال» خاصــة؛ مــن جهــة أن

هــذا املثــل العنيــف مــن صناعــة املولديــن ،فــإن

ٍ
نقــص جســدي قاســ ًيا ،فــإن داللــة هــذا العنــف

ـلبيا عــر دورات
هــذا املــرب ُيس ـتَغل اســتغالال سـ ًّ

التلقــي املتكــررة ،فتتضاعــف قســوته ،و ُتراكــم لــه
الثقافــة محــوالت دالليــة ســلبية تتجــاوز محولــة
إنتاجــه األول ،ويف هــذا حماولــة لرتســيخ انتهــاك قيمــة
املهمــش مــع كل مــرة ُيــرب فيهــا حلادثــة جديــدة،
إضافــة إىل ســهولة توظيفــه يف التمثــل بــه لــكل دوين

مــن النــاس واألفعــال.

يشء غــر
ومثلــا نــال الشــيخوخة واإلعاقــة ٌ

قليــل مــن تطــرف الثقافــة وعنفهــا ،فقــد تعرضــت
ٍ
را وتطبيقــا ،فصنعــت
الطفولــة
لقســوة مماثلــة تنظــ ً
ســيجة ،كان
بــن الطفولــة والرجولــة حواجــز ُم َّ

العنــف خيارهــا ،والغلظــة احلاســمة مــع الصبــي
وص هبــا ،كــا يف
وقمعــه مهــا أســاس الرتبيــة
الـــم َ
ُ
ي َي َ
ــاض ِســن َ
ــي َب َي َ
ِّكَ ،ف ُ ِ
ــوا َد
املثــل «ال ُتــ ِر َّ
ــك َس َ
الصبِ َّ
اســتِ ِه» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص ،)258:حيــث
ْ
البدائــل التــي تضعهــا يف حــال عــدم تنفيــذ الوصيــة

عــى الكبــر (زيعــور1977 ،م ،ص ،)34 :وإذا كان
الذاكــرة قــد احتفظــت بمحتــواه ،فتمــدد إىل الثقافــة

الشــعبية الدارجــة املعــارصة مــع تغيــر طفيــف جــدا

عــى ألفاظــه .وتصميــت الطفــل واســتنقاصه ناجتــان
عــن البيداغوجيــا الســامة التــي ُيفــرض مــن خالهلــا
عليــه الطاعــة املطلقــة ،وكبــت مشــاعره ،ومــن ثــم

هتميــش قيمتــه (ويتمــر2007 ،م ،ص ،):72والثقافــة

تنفــي كل مــا ال يســايرها؛ وهلــذا فــإن احتفاظهــا هبــذا
اقتناعــا
املَ َثــل يعنــي موافقتــه هلــا ،واقتناعهــا بمنطوقــه
ً
ــراُ ،يــدّ د دمــاءه يف
كفــل لــه أن يكــون َم َثــا ُم َع َّم ً
كل مرحلــة ثقافيــة ،ويؤكــد ثبــات واحــدة مــن أهــم

ـو َءد «فكــر األبناء،
مشــكالت العقــل العــريب ،فحــن ُيـ ْ
و ُت َشـ ّ
ـل حيويتــه وانطالقاتــه ،فــإن املجتمــع ذاتــه هــو
فكــرا
الــذي ُي ْقتَــل» (حجــازي2005 ،م ،ص)58:
ً
ووجــو ًدا ،ويضحــي نسـ ً
ـخا مكــررة ،غايــة مــا يصبــو
ـم» (امليــداين1955 ،م،
إليــه « َمـ ْ
ـن َأ ْش ـ َب َه َأ َبــا ُه َف ـ َا َظ َلـ َ
ج ،2ص.)300:
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قــرا
ومل تكــن ممارســة العنــف عــى الطفولــة
ً

فــ»حيثــا توجــد ســلطة ،توجــد مطالبــة باملرشوعيــة.

يــردد يف تقديــم صغــاره ،قبــل أن حيملــوا الســاح،

إىل بالغــة اخلطــاب العمومــي هبــدف اإلقنــاع»

الـــم َو ِّجهة ،فكثــر مــن اجلاهليــن ال
عــى األمثــال
ُ
ويتمكنــوا مــن الدفــاع عــن أنفســهم ،وقــودا

للحــروب الطاحنــة ،وغال ًبــا مــا يكونــون رهائــن ثــم
ينتهــي األمــر بالتضحيــة هبــم حلظــة غضــب ُم ْر َتِنهم،
الص ْبيــة يف «حــرب داحــس
كــا حــدث يف رهــن ّ

وحيثــا توجــد مطالبــة باملرشوعيــة ،يكــون اللجــوء

(ريكــور2001 ،م ،ص ،)303:وقــد كانــت اللغــة

ســاح الثقافــة العربيــة التــي جعلــت نفســها
ومرجعــا للقيمــة ،وانطلقــت يف
مركــزا للعــامل،
ً
ً
ــن َج ْعــلِ الســواد
رشعنــة تســلطها عــى األســود ِم ْ

ً
نقيضــا لــكل قيــم البيــاض ،وضــدًّ ا لــكل مقومــات

والغــراء» بزعــم أهنــم لــن ُيقتلــواْ ،
وإن قتــل اخلصــوم
ُ
أهــون مــن قتــل اآلبــاء» (امليــداين،
«الصبيــان فهــو

األبيــض النبيلــة ،ودون شــك ،فــإن أفــكار الطبقــة

القــوم بــن قتلــه أو القبــول بالديــة ،فالصبــي كان

نفســها صفــة األفــكار الكونيــة (ريكــور2001 ،م،
ــم ُت ْق َبــل دون أن تناقــش ،هلــذا
ص ،)302:ومــن َث َّ

1955م ،ج ،2ص ،)114:ومل يمنــع قتلهــم احلــارث
ـرا
ـري مــن إرســال ابنــه مــر ًة أخــرى ُمـ ّ
بــن عــوف املـ ّ
ضمــن ممتلــكات الوالــد التــي يقدمهــا؛ كــي ينــال
ُحســن األحدوثــة.
الـم ْس َ َ
ت ّق (األسود نموذجا):
• قهر ُ

ـكارا مســيطرة حينــا تضفــي عــى
املســيطرة تظــل أفـ ً

مل جيــد العــريب األبيــض صعوبــة يف أن يقــرن بنســبه
وقيمــه كل فعــل ذي قيمــة ،ويربــط بنقيضــه األســود

قبــح اللــون واملحتــد والفعــال( ،)21ففــي «املعجــم

تواطــأ الثقــايف واالجتامعــي يف موقفهــا العنيــف
ـمقىص ،وحرصــا عــى أن ُي َقدّ مــاه ال
مــن األســود الــ ُ

لئيــم ،وكالمهــا ينتــج مــا يضارعــه مــن ســلوك» (أبــو

إىل حماولــة إخراجــه مــن اإلنســانية ،وقــد ّنوعــا

لألبيــض ،وللنبــل والتفــوق اللذيــن يقرهنــا فيــه،

بوصفــه إنســا ًنا َّ
أقــل مكانــة اجتامعيــة ،وإنــا ســعيا
طــرق متثيلــه الســلبي ،وبرعــا يف تركيــب صــوره
االنتقاصيــة ،خاصــة أنــه كان يف ظــروف اهليمنــة عليــه

يفتقــد أدوات تؤهلــه لتمثيــل نفســه ،وتقديــم ذاتــه،

فنابــت الثقافــة عنــه ،وأبرزتــه كــا تتصــوره هــي ال

كــا هــو يف واقعــه (كاظــم2004 ،م ،ص.)165:

ومــن عــادة اهليمنــة أال تبســط نفوذهــا إال بعــد
أن ُت ّهــد لنفســها ،وتتوســل بمرشوعيــة تربرهــا،

القبــي العصبــي ثمــة أصــان :أصــل كريــم ،وأصــل

ـر» صــارت ســمة
عــي2001 ،م ،ص ،)262:فـ»احلـ ُّ
وأصبحــت هــذه الصفــة تقــوم مقــام املوصــوف،
ويســتغنى هبــا عنــه ،لداللــة متكنــه مــن معناهــا،
واتصافــه هبــا اتصافــا بنيو ًّيــا ،بحيــث يكــون نفيهــا

جديــر
عنــه نف ًيــا لوجــوده كلــه ،وهــو بعــد هــذا،
ٌ
ـر لــ َّا ٌح تكفيــه اإلشــارة (امليــداين،
هبــذه الصفــة ،فاحلـ ُّ

ِ
الع ْبـ ُـد ي ْألَـ ُـم َقْلُبــهٌ» .يعن ـ ــي
( )21ينظــر المثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل « :ال ـ ُ
ـح ُّر ُي ْعطــي ،و َ
أن اللئيــم يك ـره مــا يجــود بــه الكريــم (الميدانــي1955 ،م ،ج،1
ص.)211 :
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1955م ،ج ،2ص ،)19:ال يشــبه بــادة العبــد

مقومــات هــذه احلريــة تقذفــه الثقافــة إىل منفــى
الســواد والعبوديــة( )24الــذي تطــرد إليــه كل رجولـ ٍ
ـة

مســه الــر»
وال تضعــف قــواه،
حــر وإن ّ
فــ»احلــر ّ
ّ

أقــرب مــا يكونــون يف تصــور هــذه الثقافــة إىل

األسود-حســب تصوراهتــم -وهــو قــادر عــى دفــع

ثمــن هــذه القيمــة مهــا كان باهظــا ،حيــث ال هيتــز
(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص ،)208:وال يمكــن أن

يشــرك مــع هــذا الوضيــع بــأي مشــرك إنســاين،
فــ»مــا ُج ِعــل العبــدُ كر ّبــه» (امليــداين1955 ،م ،ج،2
ص ،)272:فهــذه الفــروق املصنوعــة جيعلهــا بنــاء
الفعــل للمجهــول فروقــا طبيعيــة ،وكأنــا هــي َقــدَ ٌر

وتكويــن ال يــد للبــر فيــه .وكأن األبيــض
حمتــوم،
ٌ
واألســود كائنــان متباينــان ،ال جيمعهــا جنــس واحــد.

ومدونــة األمثــال ال تفــر مــن تأكيــد هــذا التبايــن،
بــأخ َل َ
ــس َع ْبــدٌ
ــك» (امليــداين1955 ،م ،ج،2
ٍ
فــ» َل ْي َ
ص ،)22( )209:وليــس اهلــدف مــن هــذه األمثــال
ـم َ
خاطب ،فنظرهتم إىل الســود
اإلخبــار بأمـ ٍر جيهلــه الــ ُ
ذات رواج وشــيوع ينتفــي معهــا جهــل تصورهــم

هلــم ،وإنــا َتــ ِر ُد هــذه األمثــال عــى ســبيل التذكــر
والتحذيــر مــن االطمئنــان إىل هــذا الكائــن البغيــض
رس كــا تشــر
الــذي ال تؤمــن بوائقــه ،وال يؤمتــن عــى ّ

قصــة املثــل(.)23

وحــن يتنــازل الســيد األبيــض عــن يشء مــن

ـت يــا أخــاه» .يضــرب لمــن
( )22ومثلــه « ال إخالــك بالعبــد إذا قلـ َ
يصطنــع المعــروف لمــن ليــس لــه بأهــل (الميدانــي1955 ،م ،ج،2
ص.)241-240:
ـك» فــي موضــع آخــر مــع قصتــه عنــد
ـس َع ْبـ ٌـد بـ ٍ
ـأخ لَـ َ
( )23ورد المثــل «لَ ْيـ َ
الحديــث عــن المثــل َّ
ـاك َمـ ْـن آســاك» (الميدانــي1955 ،م،
«إن أخـ َ

ج ،1ص.)72:

فاســدة مأبونــة ،فالســواد شــعار القبــح ،والســود

البهائــم ،فهــم مثــال للغبــاء والبــادة والتوحــش
واهلمجيــة ،ال يلمحــون باإلشــارة ،وال يســتوعبون

وال يســتقيمون إال بقــرع العصــا( )25التــي ال تــكاد
تكـ ّ
ـف عــن طحــن أجســاد ذكورهــم وإناثهــم ،حتــى
ـازا لغو ًّيــاُ ،تـ ْ َ
غــدا تعنيفهــم جمـ ً
ـرب بــه األمثــال حني
ُيــراد تقريــب صــورة حادثــة غايــة يف التعنيــف( ،)26أو
غايــة يف هــوان مــن ُي َ
رتكــب العنــف بحقــه( .)27ثــم

نجــد مــن يتصــدى لــه تأليفــا ،فريســخ مبــدأ العنــف
ضــد ا ُملسـ َ
ر ّق ،و ُيع ِّلمــه تعليـ ًا يف رســالته التــي ألفهــا

يف رشاء العبيــد ،يقــول ابــن بطــان« :متــى هننهــت
ـه خاطــره إىل خــر،
يدعـ ُ
العبــد ســاعة بغــر ُشــغلٍ مل ُ
ال يصلحــون إال عــى العصــا واملخافــة ،وليــس

فيهــم فضيلــة غــر حتمــل العنــاء ،والواحــد منهــم
إذا رأيتــه كســانا فــذاك لعلــة فيــه ،ليــس عــن عجــز

قــوة ،فدونــك والعصــا» (ابــن بطــان1991 ،م،
( )24ينظــر المثــل «هــو العبــد زلمــة» .أي قـ ُّـده قـ ّـد العبــد ،خلقتــه كخلقــة
العبيــد ،ومــن نظــر إليــه رأى أثــر العبيــد عليــه .يضــرب للئيــم
(الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)383:
( )25ينظــر المثــل « :العبــد ُيقــرع بالعصــا» (الميدانــي1955 ،م ،ج،2

ص.)19:

ض ْرَبـةَ ْابَنــة ا ْق ُعــدي َوقُو ِمــي» .أي ضربـةَ َمـ ْـن
«ض َرَبــهُ َ
( )26ينظــر المثــلَ :
ٍ
َمــة ،لقيامهــا وقعودهــا فــي
ُيقــال لهــا اقعــدي وقومــي ،يعنــي ضربــة أ َ
خدمــة َم َواليهــا) الميدانــي1955 ،م ،ج ،1ص)422:
ضـ َـرب لمــن
ي
ب بعــد َاأل َمـ ِـة ال ـ ُـمعارة»ْ ُ .
«مـ ْـن أَضـ ِـر ُ
( )27ينظــر المثــلَ :
ـون عليــك (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص)264:
يهُـ ُ
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ــدرب ابــن بطــان يف
ج ،1ص ،)409 ،408:وال ُي ّ

رســالته التعليميــة عــى اســتعامل العصــا وحســب ،بــل

ـمع َّنف لــه ،فالزنجــي –
ـوغ هــذا العنــف بتقبــل الــ ُ
يسـ ّ

319-273

تتأكــد قيمــة هــذا املثــل ،ويثبــت حمتــواهُ ،
وتســم مســألة
خســة هــذا اجلنــس املغايــر ،اشــتغلت الثقافــة عــى نســبة
هــذا القــول الســائر إىل النبــي –صــى اهلل عليــه وســلم-

تــار ًة (اجلرجــاين1997 ،م ،ج ،6ص ،)467:وتــار ًة

صبــا،
كــا يقــول»:-إذا شــبعُ ،
فص َّ
ــب العــذاب عليــه ًّ
فإنــه ال ّ
يتأل»(ابــن بطــان1991 ،م ،ج ،1ص،405:

أخــرى إىل شــخصيات اعتباريــة ،وتلفيــق نســبة هــذا

املســرق األســود الــذي آمــن بــه املثقــف العــريب مؤلفــا

مــا هــو متــاح مــن أجــل تعزيــز مواقفهــا واعتقاداهتــا،

 .)406فاألمثــال صنعــت النمــوذج األول للعنــف ضــد
وشــاعرا كــا املتنبــي الــذي احتــذى هــذا
كــا ســبق،
ً
فــن يــواري عــوار
النمــوذج املتطــرف ،وروجــه عــر ٍّ
ٍ
بمهــارة تضلــل الفحــص واملســاءلة،
ومــرره
تطرفــه،
ّ
وقــد أفــاض املتنبــي يف هــذا اجلانــب وأســهب ،فأســاء

تنويعــا عــى هــذه األمثــال،
وكان كثــر مــن أفــكاره ً
وداليتــه الشــهرية يف «كافــور» اشــتملت عــى أبشــع
صــور اإلســاءة إىل اجلنــس األســود ،ومــع هــذا فقــد

حظيــت باحتفــاء كبــر ،إضافــة إىل أهنــا ُتــدَ َّرس يف كثـ ٍ
ر
تدريســا ينشــغل بجاملياهتــا
مــن اجلامعــات العربيــة
ً
الفنيــة ،ويقـ ّ
ـل أن يــويل أنســاقها الســلبية االهتــام الــذي

تســتحقه.

واألمثــال ال ترتكــب العنــف بحــق األســود
ـوغ لنفســها مــررات ختفــف فيهــا
املسـ َـر ّق دون أن ُتسـ ّ

مــن شــعورها بإثــم حتاملهــا عليــه ،فطبيعــة تكوينــه –
يف نظرهــا -توجــب هــذا املســلك معــه؛ فهــذا الرقيــق
ــوم
املتصــف بلــؤم الطبــاع ،وخســة اخللــق ،ال ُي َق ّ

اعوجاجــه إال العنــف الــذي حيــدّ مــن شــغبه؛ ألنــه،
يف حا َل ْي ِ
ٍ
ــه ،متعــدٍّ
مــؤذ ،فاألســود «إن جــاع رسق وإن
شــبع زنــى» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)173:؛ وكــي

النــص «يعــر عــن رغبــة هــذه الثقافــة يف اســتثامر كل
علميــا» (كاظــم،
دينيــا أم ًّ
ســواء كان هــذا املتــاح ســندً ا ًّ

2004م ،ص ،)174:ومثلــا تنســب تأكيــد لــؤم أصــل
ـص ذي قداســةْ ُ ،تــري القــول عــى
هــذا املســتع َبد إىل نـ ٍّ
لســان فــرد مــن أفــراد هــذا اجلنــس ،يعــرف بوضاعــة

جنســه ،ويســتعري الرؤيــة نفســها ،فاجلاريــة تتكلــم
بلســان الثقافــة املتجنيــة ،و ُت ْط ِلــق ِح ْكمتهــا امل َثليــة

اهلادفــة إىل حتجيــم قــدر العبــد ،وكشــف نــوازع نفســيته
التــي ال جيــدي معهــا إال الــردع« :ال ُت ْط ِعــم العبــدَ
ُ
ــع يف ِّ
الــذراع» (امليــداين1955 ،م ،ج،2
ــراع َف َي ْط َم َ
الك َ
ُ
الثقافــة اجلاريــ َة باحلكــم
ص .)138:ومثلــا أنطقــت

ـمس َرت ّق عــن دونية جنســه،
ـر الــ ُ
عــى جنســها باللؤم ،عـ ّ
وهامشــية قدراهتــم ،وضعــف إبداعهــم ،وعجزهــم عــن
ـر إال
فعــل منجـ ٍز ذي قيمــة ،حيــث «ال ُي ِســن َ
الع ْبــدُ الكـ َّ
َ
والــر» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)244:
ــب
احل ْل َ
َّ

أكثرهــا
«نبــل العبــد ُ
وهــو رأي يعضــد قــول العــربْ :
املرامي»(امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص،)28()338:

فـ»العبــد حيــوم حــول اخلساســة ،ال مهــة لــه» (امليداين،

( )28المرمــاة :ســهام الهــدف .يعنــي أن الحــر يشــتري الجيــد مــن الســهام
(المعبلــة و ِ
ِ
الم ْشــقَص) بأثمــان مرتفعــة؛ ألنــه بهــا يصيــد ويحــارب .أمــا
َْ
العبــد فإنمــا يكــون راعيــا ،فتقنعــه الم ارمــي؛ ألنهــا أرخــص.
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1955م ،ج ،2ص.)338:
ض األمثـ ِ
ـال املسـ َّ
ـر ُ
ـرق عــى هــذه احلــال مــن
فعـ ْ

الوضاعــة والتلــون وإفشــاء األرسار ،وخســة املنشــأ،
واللــؤم ،يــؤدي إىل رفــع اإلثم عــن ممتهنيــه ،ويدفع إىل

«تســويغ اســتمرارية نظــام الــرق والعبوديــة ،وتســويغ
املعاملــة القاســية هلــؤالء الســود بوصفهــم ســلعة تباع
وتشــرى ،أو شــيئا ُيمتلــك وحيــق ملالكــه أن يفعــل بــه
مــا يشــاء مــن رضب وإرهــاق وتفريــق بينــه وبــن

أحبابــه وأزواجــه» (كاظــم2004 ،م ،ص،)136:
وهــوان قيمتــه ال تقــف عنــد فعــلٍ حلظــي ،بــل تأخــذ
ٍ
ينــص عــى أن
حكمــة يلــزم اتباعــه،
هيئــة منشــو ِر
ّ
ِْ
ــك َه َل َ
س ،فــإِ ْن َه َل َ
الع ْبــدَ َع َ
ــر ٍ
ــك وإِ ْن
«احــلِ َ
ــى َف َ
َع َ
ــاش َف َلــك» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)200:

َ ْم ُبولــة عــى احتــال الــذل» (امليــداين1955 ،م،

ج ،1ص .)196:وهــذا تصــور راســخ مل خيتلــف

فيــه األعــرايب اجلاهــي يف صحرائــه عــن مثقــف
عــريب متمــدن ّ
نظــر لعلــم االجتــاع ،وغــدا مرجعيــة
عربيــة وغربيــة ذات أثــر وتأثــر ،فرؤيــة ابــن خلــدون

ال تبايــن رؤيــة املثــل ،بــل ربــا كانــت أشــد قســوة،
وأعنــف تعليــا ،حيــث زعــم أنــه «إنــا تذعــن للــرق

يف الغالــب أمــم الســودان لنقــص اإلنســانية فيهــم

ــرض احليوانــات العجــم» (ابــن
وقرهبــم مــن َع ْ
خلــدون2014 ،م ،ج ،2ص )507:فتواطــؤ املعرفــة

والفهــم اخللــدوين الــذي أخــذ صبغــة علميــة مــع
اهليمنــة أشــد وقعــا مــن املثــل؛ فهنــاك كــا يقــول

تزفيتــان تــودوروف «تسلســل رهيــب ،حيــث يقــود

وهــذا املثــل املمتــزج بتجربــة احلكيــم « ُيـ َ
ـرب لــكل
مــا َه َ
ــان عليــك أن ختاطــر بــه» (امليــداين1955 ،م،

(تــودروف1992 ،م ،ص.)137:

لــه األمثــال اســتغرابا وتعجبــا مــن كونــه حيــس

منتــج املثــل األصــل ومســتقبله الــذي حــن يعجــز
عــن زيـ ٍ
ـص املثــل الــذي تأبــى الثقافــة تغيــر
ـادة يف نـ ّ

ٌ
هــوان يمعــن بســلب هــذا
ج ،1ص ،)200:وهــو
ويسـت َْكثر عليــه شــعور االنتــاء ،ف ُت ْ َ
ضب
الــ ُ
ـمستع َبدْ ،
ويشــعر(.)29

وقــد عــرت األمثــال ،يف مكاشــفة رصحيــة ،عــن

جــدارة املسـ َ
رق األســود بالعبوديــة ،وتطبيعــه عليهــا،
يــب إِ َل َع ْب ٍ
ــن كــدَّ ه» (امليــداين1955 ،م،
إذ َ
«حبِ ٌ
ــد َم ْ
ــن أهانــه
ج ،1ص )196:األمــر الــذي «يعنــي أن َم ْ
ــب إليــه مــن غــره ،ألن ســجاياه
وأتعبــه فهــو َأ َح ُّ

«حـ َّ
ـب ِإلَــى َع ْبـ ٍـد َم ْح ِكـ ُـدهُ» .يضــرب لمــن يحــرص علــى
( )29ينظــر :المثــل ُ
مــا ي ِشــينه .وقيــل :معنــاه أن الشـ َّ
ـاذ يحــب أصلــه وقومــه حتــى عبــد
َ
الســوء يحــب أصلــه (الميدانــي1955 ،م ،ج ،1ص)200:

الفهــم إىل االســتيالء ،واالســتيالء إىل التدمــر»
واملوقــف العنيــف احلــاد مــن الســود يشــرك فيــه

نصــه ،يســتغل مــرب املثــل؛ ويــروي منــه غليلــه
لـ»الع ْبــدُ ُي ْق َرع
ضــد الســود ،فمثــا ،امليــداين يف تناولــه
َ
بالع َصــاَ ،
ـر َت ْك ِف ْيــه ا ِ
ـارة» (امليــداين1955 ،م،
َ
إل َشـ َ
واحلـ ُّ
ج ،2صْ َ )19:ل يــردد يف إصــدار أوصــاف «اخلســة»

وإلصاقهــا هبــوالء املســ َ
رقني( ،)30واالســتعانة ،يف
موضــع آخــر ،برتكيــب «عبــد الســوء» يف ســياق غــر

( )30قال عن المثل السابق «يضرب في خسة العبيد».
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متصــل بفعــل مذمــوم( ،)31فســياق كلمــة «عبــد»
يســتدعي يف هــذه الثقافــة حشــدا ال حــر لــه مــن
أوصــاف بذيئــة ِم ْثــل (خســة ،لــؤم ،وضاعــة ،نذالــة،

جنــس ،)...ومضــارب األمثــال التــي أحصيناهــا
عــن الســود املســر ّقني ال يــكاد يســلم منهــا واحــد

مــن أن يكــون مرضبــا لدنــاءة فعــل أو ســلوك أو

قــول ،وحضــور األســود/العبد فيهــا مرتبــط باخلســة

والوضاعــة واهلــوان.

319-273

مظانــه:

أ -بطولة الكرم بوصفها عن ًفا ضد الذات:

أخطــر أنــواع العنــف مــا ال ينتبــه إليــه ،وال جيــري
تصنيفــه عن ًفــا ،ويبلــغ ذروة اشــتغاله حــن يصنــف
ضمــن منظومــة القيــم الرفيعــة ،وعنــف العــريب ضــدّ

نفســه مل يكــن ،يف كثــر مــن أحوالــه ،أقــل وطــأة

مــن عنفــه ضــد اآلخــر أو عنــف اآلخــر ضــده،
فقــد كان هاجــس «حســن األحدوثــة» قل ًقــا يقــض

وال جيــد املثقــف العــريب القديــم أدنــى شــعور

مضجــع العــريب ،ويتحكــم يف أقوالــه وســلوكياته،

ســوغت لــه،
العلــوم واملعــارف واآلداب القديمــة
ّ

يعنــي اجلاهــي هــو مقــول اآلخريــن فيــه» (أبــو عــي،

بالذنــب جتــاه كيــل هــذه األوصــاف؛ ألن ترســانة

بتنميــط هــذه الصــورة ،أن يســتبيح مــن هــذا الكائــن
حــى ،بــل األدق أن نقــول :إهنــا مل جتعــل أي محــى
كل ِ َ

ويــكاد يكــرس حياتــه يف ســبيله؛ ألن «أكثــر مــا

2001م ،ص ،)263:فقــد كان خوفــه مــن رأي
اآلخريــن فيــه خو ًفــا مرضيــا ،وكثــرا مــا تتجــاوز

هلــذا األســود كــي يســتباح ،فعــرض الذكــر ا ُمل ْس ـت َْعبد
يف الــذم مبــاح إباحــة عــرض َ
األ َمــة التــي مل ُي ْكتَــف

يف العنــف ضــد الــذات.

متاحــا يؤجــر ،فيفحــش بــه بمقابــلٍ
ـرت جســدً ا ً
ُصـ ّ

فرصــة ســانحة للشــعراء االنتهازيــن ،فتوســعوا مــن

باســتغالل جهدهــا ،وتكليفهــا مــا ال تطيــق ،وإنــا

بخــس ،وبــدون مقابــل.

تضحياتــه يف ســبيل ذلــك حــدود املقبــول إىل إفــراط
انشــغال العــريب املفــرط بحســن األحدوثــة كان

خاللــه مدحــا وهجــاء ،واســتغلوا مواهبهــم يف دعــم

هــذه الفكــرة ،وإدارة شــعر الرغبــة والرهبــة حوهلــا،
إىل أن حتــول قلــق اجلاهليــن مــن اهلجــاء إىل خــوف

«يســتدعي يف األذهــان تصــور ارتعــاد الفرائــص،
وصفــرة الوجــوه ،بــل والذهول[...بــل َّ
إن] أقوامــا

ـتورا للحيــاة :العنــف يف غــر
 ثالثــا :العنــف دسـ ً

بكــوا مــن شــدة مــن اهلجــاء ،وقبائــل شــقوا ومزقــوا

«حـ َّ
ـب ِإلَــى َع ْبـ ٍـد َم ْح ِكـ ُـدهُ» .يضــرب لمــن يحــرص
( )31ينظــر المثــلُ :
علــى مــا ي ِشــينه .وقيــل :معنــاه أن الشـ َّ
ـاذ يحــب أصلــه وقومــه حتــى
َ
عبــد الســوء يحــب أصلــه (الميدانــي1955 ،م ،ج ،1ص.)200:

تنبــه
(أبــو عــي2001 ،م ،ص )263:بســببه .وقــد ّ

كل ممــزق ،وأصبحــوا أحدوثــة اســتهزاء بــن النــاس»
اجلاحــظ إىل هــذا فقــال« :وألم ـ ٍر مــا بكــت العــرب
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بالدمــوع الغــزار مــن وقــع اهلجــاء ،وهــذا مــن أول

1955م ،ج ،1ص .101:الفــار :عضــل اليديــن):
ـت
«ن ْكـ َ
يدعــو هــذا املثــل إىل إيثــار اآلخريــن ،وإن َ َ

فجــار عــى نفســه ،ويف أحايــن كثــرة
نيــل الثنــاء،
َ

وال هــو أيضــا ممــا ال ترتتــب عليه آثــار مؤذيــة للذات،

كرمهــا» (اجلاحــظ1996 ،م ،ج ،1ص ،)364:وقــد
جهــد العــريب يف ســبيل اتقــاء عرضــه ،ويف الرغبــة يف

يتعــدى جــوره إىل صبيتــه ،ف ُيســمعنا رصخــة زوجتــه
َ
ـن أن َْت َعائ ُلــه» (الشــنتمري1992 ،م،
«أال َأ ْه َل ْكـ َ
ـت َمـ ْ
ج ،2ص ،)919:ويفتخــر بتقديــم طعــام ضيوفــه عىل

طعامهــم ،بــل قــد يبلــغ األمــر أن يتوحــش خيالــه،
هيــم فيهــا بذبــح فتــاه لضيفــه ،ثــم
فينســج قصــ ًة ّ
جتــد هــذه القصــة الشــعرية اســتقباال كبــرا وتقديســا

للفكــرة يصــل حــد الغضــب مــن تنــاول هــذه الرؤيــة
املتوحشــة بالنقــد ،والباحــث يف نقــد الثقافــة ليــس

معنيــا بصحــة نســبة هــذه القصائــد إىل أصحاهبــا
ًّ

قــدر اهتاممــه بــرواج الفكــرة ،وتقبــل الثقافــة هلــا،
وتصنيفهــا ضمــن األدب العــايل فكــرا وف ًّنــا(.)32

وال عجــب ،يف ظــل هــذه الظــروف ،أن يصبــح

«حجــر الرحــى يف منظومــة القيــم هــو هيمنــة الظاهــر
عــى الباطــن يف معياريــة احلكــم عــى الســلوك الفردي

ـمك» ،فليــس الكــرم هنــا فائضــا عــن احلاجــة،
ِج ْسـ َ
ـرم يقــوم عــى إهنــاك بنيــة اجلســد ،وهــذا
وإنــا هــو كـ ٌ

اإلهنــاك اختيــاري نتــج عــن تربيــز النــار لـ ُ َ
ـرى؛ فينــال
صاحبهــا الثنــاء (الطائــي1990 ،م ،ص.)31:

َ
ــم (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ــو ُد ِم ْ
•أ ْج َ
ــن َحا َت ٍ
ص:)182 :
تتحــدث األخبــار الــواردة عــن جــود حاتــم عــن

ٍ
رضوب مــن العنــف التــي مارســتها هــذه الشــخصية

ضــد نفســها؛ كــي تنــال هــذه املنزلــة ،فتتسـ ّـيد جمتمــع

ـوج بوســام األنبــل واألكــرم ،وكان حاتــم
الكــرم ،و ُت َتـ َّ
يعــي رصيــد مــا ُي َقدِّ مــه (الطائــي1990 ،م ،ص.)33:
ورضيبــة بطولــة اجلــود تقتــي أن خياطــر النبيــل،

أحيا ًنــا ،بحياتــه مثلــا يســتهلك مالــه ،فــكل مــن
عرفــه يســتنجد بجو َد ْي ِ
ــه (بذلــه احليــاة واملــال)،

أو االجتامعــي» (أبــو عــي2001 ،م ،ص،)412:
ـاء) هـ َ
ـم
ـدف الكريـ ِ
فيغــدو ثمــن الكــر ِم اللغـ ُّ
ـوي (الثنـ ُ

ج ،1ص .)182،183:وقــد متــر بالكريــم ظــروف

أبنائــه وإيــام ذويــه الذيــن يعوهلــم ،وســنتأمل بعــض

الســغب إال بالتعليــل (امليــداين1955 ،م ،ج،1
صُ )183:
ويدَ عــون بإشــعال النــار إهيا ًمــا بــأن

الــذي يعلنــه شــعرا ونثــرا ،ويضحــي مــن أجلــه
تضحيـ ًة تســتهلك مالــه وعتــاده ،وتتجــاوز إىل جتويــع
صــور هــذا الكــرم العنيــف يف عــدد مــن األمثــال:
ــرزْ
فــارك» (امليــداين،
ــت
نــارك وإِ ْن َهزَ ْل َ
َ
َ
•» َب ِّ
( )32كما في الميمية المنسوبة إلى الحطيئة.

فريهــن نفســه مثلــا يرهــن مالــه (امليــداين1955 ،م،

قاســية ،وتشــتد حاجتــه ،فــا ينــام أوالده مــن شــدة

هنــاك طعا ًمــا ،ثــم يأتيــه طالــب احلاجــة ،فــا جيــد َبــدَّ ا

مــن أن يذبــح هلــم فرســه أداة ســره ،وآلــة مقاومتــه

لألعــداء (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.)183:
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وإذا كان حاتــم قــد كاد يدفــع حياتــه لقــاء

جــوده ،فــإن بطــل كــر ٍم آخــر قــد قــدَّ م حياتــه فعــا
ثم ًنــا إليثــاره ،فكعــب بــن مامــة الــذي رضب املثــل

بجــوده( )33مــات ظمــأ ليحيــا رفيــق ســفره(.)34

ــلمى -وهــو يمــدح
تنبــه زهــر بــن أيب ُس َ
وقــد ّ

أحــد مــن رضب هبــم املثــل يف اجلــود( -)35إىل مقــدار

العنــف الــذي يقــع عــى النبيــل لقــاء قيامــه بــا هــو
را لطي ًفــا (امليداين،
فــوق طاقتــه ،فعــر عــن ذلــك تعبـ ً
1955م ،ج ،1ص:)188:
اجلــواد الــذي ُي ْع ِط ْي َ
ــك نائلــه
ــو
ُ
ُه َ

319-273

ص:)425:

ٌ
نبيـــل ،والمـــه قومـــه عـــى عنفـــه
وإذا عوتـــب

ضـــد نفســـه يف إرساف عطائـــه ،فاألغلـــب أن
يرفـــض موقفهـــم ،وقـــد يتخـــذ موق ًفـــا أشـــد مـــن

تـــرم
املـــري» الـــذي ّ
الرفـــض ،كـــا فعـــل «ســـنان ّ

خاص ــا ب ــه وح ــده،
بدس ــهم أنوفه ــم في ــا رآه ش ــأنا ًّ
ّ
وخاطبهـــم قائـــا« :ال أراين ُي ْؤ َخ ُ
ـــذ عـــى يـــدي»

(امليـــداين1955 ،م ،ج ،1ص)425:؛ فعـــدَّ منعهـــم
ل ــه ش ـ ًّ
ـكا يف ق ــدرات عقل ــه ،ولثقت ــه بس ــامة موقف ــه
ج ــاء عن ــف غضب ــه بحج ــم عن ــف كرم ــه ،فرك ــب

أحيا ًنــاَ ،ف َي َّظ ِلــم
ــوا ،و ُي ْظ َلــم ْ
َع ْف ً

ناقـــة لـــه يقـــال هلـــا «اجلهـــول» ،ورمـــى نفســـه يف

بحمولتــه قبــوال نبيــا للظلــم .وقــد بلغــت

املثـــل يف اســـتبعاد عودتـــه« :ال أفعـــل ذلـــك حتـــى
يرجـــع َض َّلـــة َغ َط َف َ
ـــان» (امليـــداين1955 ،م ،ج،1

ـمى الطلــب يف غــر موضعــه ظلــا ،والقيــام
سـ ّ

«عرفيــة الكــرم يف املجتمــع اجلاهــي قــوة القانــون
وإلزامــه يف املجتمعــات املعــارصة» (أبــو عــي،

2001م ،ص ،)474:حيــث يلــزم املــرأة حــن

يســتضاف بيتهــا كــا يلــزم الرجــل ،فــإذا عوتبــت
عــى «يشء تعــذر وجــوده» ،وقيــل هلــا :بخ ْلـ ِ
ـت،
فلــن تــردد يف نفــي هــذه التهمــة الشــنيعة عنهــا
بقوهلــا« :بِ ْيتِــي َي ْب َخـ ُ
ـل ال َأ َنــا» (امليــداين1955 ،م،

ج ،1ص.)92:
• َ
«أ َض ُّ
ــن ِســن ٍ
َان» (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ــل ِم ْ

َجـ ُ ِ
ِ
امــة» (الميدانــي1955 ،م،
( )33ينظــر المثــل« :أ ْ
ـود مـ ْـن َك ْعــب ْبـ ِـن َم َ
ج ،1ص.)183:
«اس ـ ِ
ـاك َّ
الن َمـ ِـريَّ» (الميدانــي1955 ،م ،ج،1
أخـ َ
ق َ
( )34ينظــر المثــلْ :
ص.)333:
ـود ِمـ ْـن َهـ ِـرٍم» (الميدانــي1955 ،م ،ج،1
ـ
َج
أ
«
ـل:
ـ
( )35ينظــر المث
ْ ُ
ص.)188 :

ـــر بعـــد ذلـــك ،فرضبـــوا
«جماهـــل» الفـــاة ،فلـــم ُي َ

ص .)426:ومــا أراد جمتمــع قبيلــة ســنان ســلبه منــه
أعادتـــه لـــه قصـــة املثـــل التـــي ّأكـــدت أن العـــرب
ســـمته َ
«ضا َّلـــة َغ َط َفـــان» (امليـــداين1955 ،م ،ج،1
ص ،)425:وهـــذه التســـمية التـــي صـــدرت مـــن

عمـــوم «العـــرب» حتمـــل غـــر قليـــل مـــن التقريـــع
فـــرط
الـــذي ينـــال مـــن املجتمـــع اخلـــاص الـــذي َّ
هبـــذا الضا ّلة/الفقيـــد ،ثـــم جتـــاوز نبـــل ســـنان
اع ــراف الع ــرب إىل أس ـ ٍ
ـطرة أخربتن ــا ع ــن احتف ــاء

عـــامل اجلـــن بـــه؛ حيـــث اســـتفحلته –كـــا تقـــول
الروايـــة -طل ًبـــا لكـــرم نجلـــه (امليـــداين1955 ،م،

ج ،1ص ،)426:واجلـــن –بـــا هلـــم مـــن خـــوارق

صورهتـــا املرويـــات األســـطورية ،ومـــدارك تفـــوق
ّ
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م ــدارك الب ــر -تنب ــأت ب ــا ف ــات ق ــوم س ــنان م ــن
قدراتـــه اخلاصـــة ،فســـ ّفهت أحالمهـــم حـــن ســـ ّفهوه
و»أرادوا األخـــذ عـــى يـــده» ،وبحثـــت عنـــه رغبـــة يف
ـن ،حي ــث ب ــرز
ـع اجل ـ َّ
س ــالته املتف ــردة ،وص ــدّ ق الواق ـ ُ

«هـــ ِر ٌم» الـــذي رضب بـــه املثـــل يف النبـــل(،)36
ابنـــه َ
والـــذي لفـــرط نبلـــه « ُي ْظ َلـــم أحيا ًنـــاَ ،ف َي َّظ ِلـــم».
هـــذه القصـــة ختتـــزل جممـــل تصـــورات الثقافـــة

العربي ــة لبطول ــة الك ــرم وعنفه ــا ض ــد ال ــذات ،فكل ــا

بال ــغ النبي ــل يف عنف ــه ض ــد ذات ــه ،وأف ــرط يف حتميله ــا

مـــا ال حتتملـــه كان أرســـخ قد ًمـــا يف احلضـــور ،ويف
تس ــجيل اس ــمه الناص ــع يف س ــجل اخلالدي ــن ،فـ»بِش ــقّ
ال َّنـــ ْف ِ
ـم كري ـ ًـا» ك ــا يق ــول أب ــو ّمت ــام
س صـ َ
ـار الكري ـ ُ

(التربيـــزي ،د.ت ،ج ،3ص.)227:

جمتمعــات العصبيــة تقــوم عــى اإللغــاء واملحــو،

والــكالم فيهــا ليــس حــوارا ،بــل هــو إمــاء فوقــي،

ردا أو
يفــرض الســمع والطاعــة فقــط ،وال يتقبــل ًّ
ً
نقاشــا ،وينبنــي الذهــن فيهــا عــى أســاس اجلــواب
الواحــد الصحيــح الــذي يســبغ عليــه طابــع اليقــن

(حجــازي2005 ،م ،ص ،)48:وال يقتــر ذلــك
عــى مواقــف الشــدة والغضــب ،بــل يتســلل العنــف
فيهــا إىل غــر مظانــه ،ويــرب إىل غــر املتوقــع ،وهذا
ٌ
ملحــظ يلمســه متأمــل مدونــة األمثــال يف إصــدار
ِ
احل َكــم والنصائــح عــى هيئــة أوامــر عــر صيغتــي
ــل -ال َت ْف َع ْ
(ا ِ ْف َع ْ
ــل) ،وكأنــا منطوقهــم هــو القــول

الفصــل ،واحلقيقــة الواحــدة ،والصــواب الــذي
ال يتســلل إليــه اخلطــأ ،ومــا عــى اآلخــر أن يعمــل

وممـــا يســـتلزم اإلشـــارة هنـــا أننـــي ال أســـمي
اإليثـــار املمكـــن –ولـــو كان مـــع خصاصـــة -عن ًفـــا،

عقلــه ،ويتأمــل وخيتــار ،فليــس لــه خيــار إال اإلذعــان
والقبــول ،كــا ُي ْذ َعــن حلكــم الســيف ،ولســطوة

الـــذات ،و ُت َع َّنـــف بتحميلهـــا مـــا ال تطيـــق ،كـــا

فســمى
املعــاين ،حــن مــزج بــن األمــر واإلرشــاد،
ّ
َ
نصحــا (القــريش،
أمــرا ،وأخــرى ً
مــر ًة ً
بالغــه هلــم َّ

وإنـــا أحتـــدث عـــا يتجـــاوز ذلـــك مـــن إفـــراط يف
مفاهيـــم الكـــرم واإليثـــار إفراطـــ ًا ُت ْنتَهـــك معـــه
وضحـــت يف النـــاذج الســـابقة.

وإذا كان عـــبء بطولـــة املعركـــة يقـــع عنفـــه يف

املقـــام األول عـــى اخلصـــم ،وقـــد يتشـــاطر اخلصـــان

محولــة العنــف ،فــإن عنــف بطولــة الكــرم يقــع بكامــل

تبعات ــه ع ــى الكري ــم وع ــى أرست ــه ،وال يتجاوزمه ــا.
ب -النصيحة وعنف مصادرة اآلخر:

ـود ِمـ ْـن َهـ ِـرٍم» (الميدانــي1955 ،م ،ج،1
َجـ ُ
( )36ينظــر المثــل« :أ ْ
ص)188 :

القــوي .وقــد كشــف دريــد عــن التشــابك بــن هــذه

د.ت ،ص:)468:
ُــم َأ ْمــ ِري بِ
ـــمنعرج ال ّلــوى
ِ
َأ َم ْر ُت ُ
ـح إال ُض َحــى َ
الغـ َ
ـد
ـم َي ْس ـ َتبِ ْينُوا ال ُّن ْصـ َ
َفلـ ْ
ظاهــر يف خطاباهتــم ،ففــي
وهــذا التشــابك
ٌ
االســتعانة عــى العمــل بأهــل املعرفــة واالختصــاص،
«أعـ ِ
ـوس بارهيــا» (امليــداين1955 ،م،
يقولــونْ :
ـط القـ َ

ج ،2ص ،)19:فيجمعــون إىل التمثيــل بــأدوات
احلــرب ملجـ ٍ
ـال مبايـ ٍ
ـر
ـن هلــا هــو جمــال املعرفــة تصديـ َ
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«أع ِ
ــط» ،حيــث ال يملــك
النصيحــة بفعــل األمــر ْ

أســلوب األمــر املتلبــس بالنصــح والتجربــة عــى

1955م ،ج ،2ص .22:يــرب للــذي خيتــار

(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص .144:أي ُدم عــى
و»ر َّد ْ َ
ـن َح ْي ُث جــا َء َك»
ـر ِمـ ْ
غيظــك حتــى َتثَّئِــر)ُ ،
ال َجـ َ

املنصوح/املأمــور خيــارا ســوى مــا ألزمــوه بــه .وحني
ُّخيــرون يف نصائحهــم املتعاليــة املصــدرة بفعــل األمــر
«أع ِ
َ
فج ْمــرة» (امليــداين،
ــط
ْ
أخــاك متــرة ،فــإن أ َبــى َ
اهلــوان عــى الكرامــة) ،تظــل اخليــارات املنصــوح هبــا
حمــدودة ،يغيــب معهــا اخليــار الثالــث (احلــوار) ،فإمــا

أن يقبــل اآلخــر مــا يفــرض عليــه أو هتــان كرامتــه.
والنصــح اآلمر-الناهــي يرجــع إىل تصــورات ضيقــة

يلــزم أفــراده باتباعهــا ،حيــث ال مســافة تفصــل
اإللــزام عــن النصــح ،ومرجعيتــه يف أفــكاره تعميــم

ذنــب اجلــاين ليشــمل كل ذي رحــم لــه( .)37وكثــرا
ُ
النصيحــة امل َث ُ
ُ
(احلكمــة) بلغتهــا
ليــة
مــا ترتكــب
إثــم تأســيس نــاذج التطــرف ،ففــي «ال
الفوقيــة َ
ي َي َ
ــاض ِســن َ
ــي َب َي َ
ِّكَ ،ف ُ ِ
اســتِ ِه»
ُتــ ِر َّ
ــك َس َ
ــوا َد ْ
الصبِ َّ

قمــع للطفولــة،
(امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)258:
ٌ

وســخرية هبــا ،وتربيــة عــى اســتنقاصها ،ممــا يرتتــب
عليــه تنشــئة قاتلــة ،تئــد قــدرات الصغــر ،وتســلبه
ثقتــه بنفســه.

ويبالــغ النصــح اآلمــر يف حدّ يتــه ومواقفــه التــي
ض ْب َ َ
ال تعــرف بالوســطية فــــ»إذا َ َ
ــع َوإِ َذا
ــت فأ ْو ِج ْ
أسـ ِ
ـم ْع» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص.29:
ـر َت َف ْ
َز َجـ ْ
يــرب يف املبالغــة وتــرك التــواين والعجــز) ،ويف

تأجيــج العــداوة ،وإهلــاب محيــة الغضــب يشــتغل
( )37ينظر المثل« :ال تقتن من كْل ِب ســوٍء َج ْرًوا» (الميداني1955 ،م،
ج ،2ص.)226:

الرتبيــة عــى ترســيخ فكــرة الثــأر ،وإيقــاد جذوهتــا،
ــر ِد َك َح َّتــى ُتــدْ ِر َك َح َّق َ
فــا هتــدأ َ َ
«ت َّس ْ
ــك”
ــك بِ َح ْ

(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص)306:؛ كــي ال متنــح
املتلقــي فرصــة التفكــر يف خيــار آخــر ،وأخطــر هــذه
النصائــح اآلمــرة تلــك التــي ُت ّ
ــذر الشــك بحســن

نوايــا املغايــر ،وتؤبــد فكــرة اآلخــر الرشّ ْيــر «ات ِ
َّــق
أح َســ ْن َت إِ َل ْي ِ
َ َّ
ــه» (امليــداين1955 ،م ،ج،1
ش ْ
مــن ْ
يأك ْل َ
ــم ْن َك ْل َب َ
ــك ُ
ــك»
ص )145:وتعتمــد مبــدأ َ
«س ِّ
ــو ْع
(امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص،)333:
َ
و»ج ِّ
َك ْل َبـ َ
ـك َي ْت َب ْعــك» (امليــداين1955 ،م ،ج ،1ص،)165:

فــا حتملــه هــذه النصائــح مــن مغالطــات وتطــرف

وتربيــة عــى الســلوك العنيــف ال ُيــرى؛ ألهنــا ،عــر

أســلوب األمــر والنهــي ،تســلب املســتقبل قدرتــه

عــى الفحــص واملســاءلة ،وجتعلــه منــه متقبــا
ُمدَّ ج ًنــا مطيعــا ،ومصدّ ًقــا أمي ًنــا لــكل مــا جــاءت بــه،
«وبذلــك فإنــه يصبــح ،بــل يظــل أســر الفوقيــة التــي

متــي وتطلــب الطاعــة ،وهــو ال يتســاءل بــل يتلقــى
اجلــواب الواحــد ذا الطابــع اليقينــي ،وبذلــك هيــدر

الفكــر وهيــدر معــه االســتقالل» (حجــازي2005 ،م،

ص .)57:وبنيــة «غيــاب التســاؤل» يف الفكــر شــديدة
الصلــة ببنيــة غيــاب التســاؤل يف احلــرب «ال َي ْسـ َـأ ُل ْو َن
ــم» (الشــنتمري1992 ،م ،ج ،1صْ َ ،)358:
«ل
َأ َخ ُ
اه ْ

ـم» (ابــن عبــد ربــه1983 ،م ،ج،1
ـن َد َع ُ
يســألوا َمـ ْ
اهـ ُ
ْ
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ص )98:التــي غــدت مــاد ًة للفخــر ،ومــن رمحهــا
انبثقــت؛ ألن معجــم احلــرب والعنــف مهيمــن عــى

الفكــر العــريب القديــم رؤيــة وأبنيــة.

ت -العنف حاضنًا ملعاين احلياة الرفيعة:

مــن الالفــت يف األمثــال حمــل الدراســة ّ
أن

جوانــب العنــف فيهــا ال تقتــر عــى احلــاالت
احلربيــة أو جمــاالت اهليمنــة واإلقصــاء فقــط ،بــل

تتــرب إىل حقــول أخــرى ،كالصداقــة واألخــوة،
واملعرفــة ،والعقــل ،واحلكمــة ،واحلــب ،فالتعبــر

عنهــا يكــون مــن خــال املعجــم احلــريب (الســهم/
الكنانــة /الرمــي /القتــل /البازي(رمــز الفتــك)،)...

فمــن أمثاهلــم يف األخ واملعــن والصديــق« :قرينــك
ســهمك ُيطــئ ويصيــب» (امليــداين1955 ،م ،ج،2

(امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص 101:أي تؤخــذ ُأ ْه َبــة
األمــر قبــل وقوعــه) ،و» َق ْبـ ُ
ـر ُ
ـه ُم»
السـ ْ
الر ْمــي ُيـ َ
اش َّ
ـل َّ

(امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص )101:الــذي يعنــي
االســتعداد لألمــر قبــل البــدء فيــه ،و» َقت َ
َــل ً
أرضــا
ِ
ـمها» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص :108:يرضب
عالــ ُ
يف مــدح العلــم)(.)38

جــاءت هــذه احلقــول ملتبســة بتصــورات العنــف،

عــى الرغــم مــن كوهنــا تبــدو ،يف جوهرهــا ،متعارضة

العنفيــة ،ويمكــن تفســر هــذا
مــع املامرســات
ّ
االنســجام بينهــا هنــا بأمريــن عــى األقــل ،مهــا:
	ّ -
جتــذر مفاهيــم احلــرب والقتــال يف حياهتــم
وأنــاط تفكريهــم ،ولغتهــم تبعــا لذلــك.

	-أنســنة العنــف ،حيــث أصبــح ال يشــكل
ً
وبغيضــا بالنســبة إليهــم ،بــل
وضعــا ُم َن ِّفــرا

ص ،)124:و»هــو أوثــق ســهم يف كنانتــي» (امليــداين،

نموذجــا راق ًيــا ُيتــاق إليــه ،ويســتمدون
ُي َعــدُّ
ً

1955م ،ج ،2ص 399:يــرب ملــن ُيعتمــد عليــه

مــن حقلــه أعــى نامذجهــم ،ويقيســون

فيــا ينــوب) ،و»هــل ينهــض البــازي بغــر جنــاح؟»

نجاعتهــا باحتكامهــا إليــه ،ولذلــك يــأيت

(امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص 404:يــرب يف احلــث

عــى التعــاون والوفــاق).

ومــن أمثاهلــم يف التعبــر عــن احلكمــة والعقــل
والتدبــرَ :
«أ ْعـ ِ
س بارهيــا» (امليــداين1955 ،م،
ـو َ
ـط ال َقـ ْ

ج ،2ص 19:يقصــد بــه االســتعانة بأهــل احلــذق
ـض ِمــن نابِــه عــى ِجـ ْ
و»عـ َّ
ـذم» (اجلــذم:
واملعرفــة)َ ،

األصــل امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص 27:يــرب
للمنجــذ ا ُمل َح َّنــك)  ،و»العاقـ ُ
ـه ِمه
ـل َمـ ْ
ـر َسـ ْ
َّ
ـن َيـ َ
ـرى َمقـ َّ
ــن َر ْم َيتِ ِ
ــه» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص 37:أي
ِم ْ
ــاء ُ ْت ُ
الر َم ِ
ــأ َ
ينظــر يف العواقــب) ،و» َق ْب ُ
ــن»
الكنَائِ ُ
ــل ِّ

التعبــر بــه عنــد احلديــث عــن املفاهيــم
ُ
خــوة واحلكمــة
اإلنســانية الراقيــة
كاأل َّ
واملعرفــة واحلــب.

ـور لنــا العنف
وبيــان ذلــك أن هــذه األمثــال ال تصـ ّ
ـوة وعقــا وحكمــة،
بوصفــه عن ًفــا ،وإنــا بوصفــه ُأخـ َّ
أي أهنــا تلبســه لبــاس الفضيلــة ،وتؤنســنه ،وحتيــا مــن
ـارا ،دون أن خيطــر
خاللــه ،وتعــدّ خمالفتــه خطيئــة وعـ ً

أن الرجــل العالــم بــاألرض عنــد ســلوكها يذلِّـ ُل األرض
(« )38يـراد بالمثــل ّ
وي ْغلبهــا بعلمــه» (الميدانــي1955 ،م ،ج ،2ص.)108:
َ
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هلــا حلظــة أن تفكــر يف نقــده ،فيصبــح هــو احلالــة

ترســخ بنيتــه يف الذهنيــة العربيــة القديمــة ،وحتكمــه

والنقــد ،ويمــر مــن خالهلــا وبتأييدمهــا ،ويســتحوذ

رصفــا ،ضعيــف الصلــة بالواقــع ،وإنــا «جتســد

الطبيعيــة والنمــوذج املحتــذى الــذي يتجــاوز العقــل

عــى املفاهيــم ويطبعهــا بطابعــه.

فيهــا ،وإدارتــه هلــا ،فاألمثــال ليســت خطا ًبــا جماز ًّيــا

بامتيــاز مــا جييــش يف الالشــعور اجلمعــي لألمــم

فالصاحــب هنــا ســاح ،أي (يشء) يفقــد أي

والشــعوب ،وتعــر عنــه ،وإال ملــا كانــت أمثــاال.

يف الســر نحــو الوجهــة املرغوبــة وتنفيــذ املطلــوب

أن يلهــج بــه النــاس ،وال يلهــج بــه النــاس إذا مل

إرادة أو رأي ال تتفــق مــع صاحبــه ،ومهمتــه تتمثــل

فحســب ،وهلــذا تــرز مواصفــات القــوة عــى
حســاب مواصفــات أخــرى كاملشــورة وحســن الــرأي

ورجاحــة العقــل ،بــل ّ
تصورهــم للعقــل واخلــرة
إن ّ
واملعرفــة مرهــون بمفاهيــم احلــرب ً
أيضــا ،فالعقــل

ســاح غــر أنــه ليــس ملواجهــة العنــف ،بــل حلاميتــه،
وجتميلــه ،والدفــاع عنــه.

فمــن رشط شــيوع املثل-كــا هــو معــروف عندهــم-

جيــدوا فيــه مــا حياكــي شــيئا دفينــا فيهــم؛ فيكــون
املثــل بذلــك تقاطعــا بــن األنــا للفــرد واألنــا األعــى

للجامعــة» (أبــو عــي2001 ،م ،ص.)356:

وقــد أدرك اإلســام العنــف الــذي يســكن

الشــخصية اجلاهليــة ،فركــز عــى هتدئــة هــذا

العنفــوان ،ومعاجلــة جــذوره ،واشــتغل عــى هتذيــب

ومثلــا تســلل العنــف إىل غــر مظانــه يف رحــاب

مفاهيــم العنــف ،واملفاهيــم ذات الصلــة هبــا ،أو

«اهلــوى هــوان» (امليــداين1955 ،م ،ج ،2ص)387:؛

لتفصيلــه .لكــن تصــورات اجلاهليــة املتحكمــة

املعــاين الســابقة ولــج ،أيضــا ،إىل عــامل احلــب ،فصــار
ألن بنيتــه تقــوم عــى مضــاد العنــف الــذي جيــري

يف عــروق الشــخصية العربيــة ،وعندمــا يقعــون يف
شباكه-حســب تعبريهــم -يســهل أن حيولــوه إىل بــاب
حـ ٍ
ـرب يــوازي تلــك احلــرب التــي يف ســاحة القتــال
مــن (طعــن) و(فتــك) و(إصابــة) و(أرس) و(إقصــاد)

إدانتهــا والتحذيــر منهــا ،ممــا ال يتســع نطــاق البحــث

يف الذهنيــة العربيــة متكنــت مــن اســتعادة نفســها،

ووزعــت أذرعهــا ،وتســللت بمكــر بــارع إىل احلقــول
ـت كثريا مــن ممتلكاهتا
فح َمـ ْ
املعنيــة بفحصهــا ونفيهــاَ ،

الرمزيــة ،وأســهمت يف إدارة الفكــر والســلوك إىل هذه
ــم فــإن قــراءة اخلطــاب الثقــايف
اللحظــة ،ومــن َث َّ

كــا يف شــعر الغــزل ،وحــن يكــون ُح ًّبــا خالصــا مــن
كل هــذا ُ ْي َجــل منــه كــا يف تعبــر جريــر الشــهري

احلــايل ،فمشــكلة األمثال-عــى ســبيل املثــال -تكمــن

ج ،3ص.)961 :

صورهتــا ،وهــذا مــا جيعــل األنســاق الســلبية تتوالــد

«لــوال احليــاء هلاجنــي اســتعبار( »...املثنــى،1994 ،
والعنــف الــذي محلتــه لنــا األمثــال يــدل عــى

أســاس يف تصحيــح مســار األمــة
القديــم ونقــده
ٌ

يف صريورهتــا نــاذج حتتــذى ،وطموحــات ُيتــاق إىل

وتتناســل يف غفلــة مــن الرقيــب الثقــايف ،وترحيــب
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مــن املتلقــي املســت َلب ،وحــال الشــعر وغــره مــن

•إحاطتــه هبالــة رمزيــة جعلــت منــه قيمة

را مــن األفــكار املتطرفــة التــي تعيــق
ختتــزن كثــ ً

يف ســجل مفاخرهــم.

مجاليــة يفتخــر هبــا اجلامعــة ،ويدونوهنــا

علــوم العربيــة وفنوهنــا حــال األمثــال؛ حيــث

•تعطيــل العقــل الناقــد واالنصيــاع

تقــدم الفــرد واملجتمــع ،ومراجعــة الــراث ال تعنــي

املطلــقخلــفاجلامعــةضــداآلخــر.

حماولــة تشــوهيه ،وال تعميــم هتمــه ،وإنــا هدفهــا نقــد

خمزوناتــه الســلبية ،والســعي إىل تــايف الوقــوع فيهــا.

وأدى االســتناد إىل مفهــوم العصبيــة إىل نشــوء

عنيــت الدراســة بالنظــر يف األمثــال والقصــص

كونيــة ،جعلــت مــن العنــف ظاهــرة مؤ ّيــدة بكثــر من

تنطــوي عليهــا ،وذلــك باالســتناد إىل مفهــوم

ســار منهــا ،وحســب ،وإنــا القضيــة يف العقــل الــذي
أنتجهــا بــدْ ًءا ،ويف العقــل الــذي تقبلهــا ،الح ًقــا ،دون

خامتة:

املرافقــة هلــا للكشــف عــن جتليــات العنــف التــي

العصبيــة بوصفــه حجــر الزاويــة يف صناعــة العنــف،

وذلــك عــر ثالثــة حمــاور تناولــت تأثــر العصبيــة يف
الــذات ،واآلخــر ،واحليــاة.

ومن أبرز النتائج التي رصدهتا الدراسة:

تصنيفــات مزيفــة مفتعلــة ،وإبرازهــا بــا هــي حقائــق

اإلعجــاب والفخــر .وليســت القضيــة يف األمثــال وما

نقــد ،وهــو العقــل الــذي أســهم يف صنــع علومنــا
املختلفــة وقيمنــا التــي ماتــزال ســارية وفاعلــة.

	-العنــف قيمــة يف الثقافــة العربيــة القديمــة ،فال
ينظــر إليــه بــا هــو خــروج وعــدوان ،أو جتاوز

ـوة حيــقّ هلــا أن تســتعمل أدواهتــا
منبــوذ ،بــل قـ ّ
املتعاليــة عــى كل القيــم اإلنســانية ،وتقابــل

الثقافــة نامذجهــا باالحتفــاء والتخليــد.

	-أنســنة العنــف ،وتســلله إىل معــاين احليــاة
مرجعــا يســتمدون منــه
املختلفــة ،وكونــه
ً

تصوراهتــم لإلنســان واحليــاة والكــون.

	-التصــاق العنــف بمفهــوم العصبيــة حقــق لــه
مزايــا مهمــة ،وهــي:

•الترشيــع لــه بــا هــو حالــة طبيعيــة
للحفــاظ عــى حــق الوجــود.
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توصية البحث:

يويص الباحث بام يأيت:

1 .قــراءات جــادة وعميقــة للمــوروث الثقــايف
(الفصيــح والشــعبي) ،معتمــدة عــى مناهــج
حديثــة تكشــف األفــكار الســلبية املختبئــة يف

بعــض نامذجنــا األدبيــة املتداولــة ،والتــي ال
يــزال أثرهــا يشــتغل عــى تشــكيل الشــخصية
العربيــة التــي مل تنفصــل عــن تأثــر هــذا
املــوروث.

2 .دراســة األمثــال العربيــة القديمــة التــي
ضــادت العنــف ،ودعــت إىل الســلم واملحبــة،

دراســة مقارنــة ،تكشــف إىل أي حــد أســهمت

صغري بن غريب عبداهلل العنزي :خطاب العنف يف األدب العريب القدمي :األمثال منوذجا (دراسة من منظور النقد الثقايف)

هــذه األمثــال يف جمتمعهــا ،وتســتقرئ حجــم

تأثريهــا مقارنــة بحجــم تأثــر أمثــال العنــف،
وكذلــك امتداداهتــا يف الثقافــة العربيــة
املعــارصة الفصيحــة والعاميــة ،وأثرهــا فيهــا

ويف جمتمعهــا.

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:
ابــن بطــان ،أبــو احلســن املختــار بــن احلســن بــن عبــدون
الطبيــب البغــدادي1991( .م) .رســالة جامعــة لفنــون
نافعــة رشي الرقيــق وتقليــب العبيــد ،ضمــن كتــاب
نــوادر املخطوطــات ،حتقيــق :عبــد الســام هــارون.
بــروت :دار اجليــل.
ابــن خلــدون ،عبدالرمحــن بــن حممــد2014( .م) .مقدمــة
ابــن خلــدون ،حتقيــق :عــي عبــد الواحــد وايف .ط،7.
القاهــرة :دار هنضــة مــر.
ابــن عبــد ربــه ،أمحــد بــن حممــد1983( .م) .العقــد الفريــد،
حتقيــق :عبداملجيــد الرتحينــي .بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن قتيبــة ،عبــداهلل بــن مســلم2003 (.م) .الشــعر والشــعراء،
حتقيــق ورشح :أمحــد حممــد شــاكر .القاهــرة :دار
احلديــث.
حممــد بــن مكــرم مجــال الديــن1999( .م).
ابــن منظــورّ ،
حممــد عبــد الوهــاب،
لســان العــرب ،حتقيــق :أمــن ّ
ـدي .ط ،3 .بــروت :دار إحيــاء
وحممــد الصــادق العبيـ ّ
ّ
يب.
يب،
ومؤسســة التاريــخ العــر ّ
الــراث العــر ّ
ّ
أبــو عــي ،حممــد توفيــق2001 (.م) .صــورة العــادات
والتقاليــد والقيــم اجلاهليــة يف كتــب األمثــال العربيــة.
ط ،2 .بــروت :رشكــة املطبوعــات للتوزيــع والنــر.
أمحــد ،حســن إبراهيــم2009( .م) .العنــف مــن الطبيعــة
إىل الثقافــة :دراســة أفقيــة .دمشــق :النايــا للدراســات
والنــر والتوزيــع.
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األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل1998( .م) .معرفــة
الصحابــة ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي.
الريــاض :دار الوطــن للنــر.
مبدئــي
أيزابرجــر ،أرثــر2003( .م) .النقــد الثقــايف :متهيــد
ّ
الرئيســية ،ترمجــة وفــاء إبراهيــم ،ورمضــان
للمفاهيــم
ّ
بســطاوييس .القاهــرة :املجلــس األعــى للثقافــة.
الربقوقــي ،عبدالرمحــن1986( .م) .رشح ديــوان املتنبــي.
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
البغــدادي ،عبدالقــادر بــن عمــر1997( .م) .خزانــة األدب
ولــب لبــاب لســان العــرب ،حتقيــق ورشح :عبدالســام
حممــد هــارون .ط ،4القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي.
البكــري ،أبــو عبيــد عبــداهلل بــن عبــد العزيــز1971( .م).
فصــل املقــال يف رشح كتــاب األمثــال ،حتقيــق :إحســان
عبــاس وعبداملجيــد عابديــن .بــروت :دار األمانــة،
ومؤسســة الرســالة.
البــاذري ،أمحــد بــن حييــى1996( .م) .مجــل مــن أنســاب
األرشاف ،حققــه وقــدّ م لــه :ســهيل ذكار ،وريــاض
زركيل .بــروت :دار الفكــر.
تايســون ،لويــس2014( .م) .النظريــات النقديــة املعــارصة:
امليــر للقــارئ ،ترمجــة أنــس عبدالــرزاق
الدليــل
ّ
مكتبــي .الريــاض :جامعــة امللــك ســعود(النرش العلمــي
واملطابــع).
التربيــزي ،اخلطيــب أبــو زكر ّيــا حييــى بــن عــي بــن حممــد
الشــيباين(.د.ت) .ديــوان أيب متــام بــرح اخلطيــب
التربيــزي ،حتقيــق حممــد عبــده عــزام .ط ،4القاهــرة :دار
املعــارف.
تــودوروف ،تزفيتــان1992( .م) .فتــح أمريــكا (مســألة
اآلخــر) ،ترمجــة :بشــر الســباعي .القاهــرة :ســينا
للنــر.
اجلاحــظ ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر1996( .م) .احليــوان،
حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون .ط ،2 .القاهــرة:
رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده
بمــر.
اجلرجــاين ،أبــو أمحــد بــن عــدي1977 ( .م) .الكامــل يف
ضعفــاء الرجــال ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود،
وعــي حممــد معــوض ،شــارك يف حتقيقــه :عبــد الفتــاح
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أبــو ســنة .بــروت :الكتــب العلميــة.
اجلريــي ،خالــد عبدالرمحــن( .د.ت) .العصبيــة القبليــة مــن
املنظــور اإلســامي .الريــاض :مؤسســة اجلريــي
للتوزيــع واإلعــان.
اجلمحــي ،حممــد بــن ســام( .د.ت) .طبقــات فحــول
الشــعراء ،قــرأه وعلــق عليــه :حممــود حممــد شــاكر.
جــدة :دار املــدين.
حجــازي ،مصطفــى2005( .م) .اإلنســان املهــدور :دراســة
حتليليــة نفســية .الــدار البيضــاء ،وبــروت :املركــز
الثقــا ّ
يب.
يف العــر ّ
احليــدري ،إبراهيــم2015( .م) .سوســيولوجيا العنــف
واإلرهــاب .بــروت :دار الســاقي.
خليــل ،أمحــد خليــل1979( .م) .نحــو سوســيولوجيا الثقافــة
الشــعبية .بــروت :دار احلداثــة.
دلــو ،برهــان الديــن2004( .م) .جزيــرة العــرب قبــل
اإلســام .ط ،2.بــروت :الفــارايب.
الرويــي ،ميجــان .والبازعــي ،ســعد2007( .م) .دليــل الناقــد
ومصطلحــا
ــارا
ً
يب :إضــاءة ألكثــر مــن ســبعني ّتي ً
األد ّ
ـارصا .ط .5الــدار البيضــاء ،وبــروت :املركــز
نقد ًّيــا معـ ً
الثقــا ّ
يب.
يف العــر ّ
ريكــور ،بــول2001( .م) .مــن النــص إىل الفعــل (أبحــاث
التأويــل) ،ترمجــة :حممــد بــرادة ،وحســان بــن بورقيــة.
القاهــرة :عــن للدراســات والبحــوث اإلنســانية
واالجتامعيــة.
الزبيــدي ،حممــد مرتــى احلســيني2001( .م) .تــاج العــروس
مــن جواهــر القامــوس ،حتقيــق :عــي اهلــايل ،ومراجعة:
مصطفــى حجــازي ،وعبداحلميــد طلــب ،وخالــد
عبدالكريــم مجعــة .الكويــت :سلســلة الــراث العــريب
الصــادرة عــن املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون
واآلداب.
الزخمــري ،أبــو القاســم جــار اهلل حممود بــن عمــر1987( .م).
املســتقىص يف أمثــال العــرب .ط ،2 .بــروت :دار الكتب
ا لعلمية .
الــزوزين ،احلســن بــن أمحــد2004( .م) .رشح املعلقــات
الســبع ،تقديــم :عبدالرمحــن املصطــاوي .ط ،2.بريوت:
دار املعرفــة.

زيعــور ،عــي1977( .م) .التحليــل النفــي للــذات العربيــة:
أنامطهــا الســلوكية واألســطورية .بــروت :دار الطليعــة.
الســنويس ،نرسيــن2017( .م) .ســيميائية اإلنســان الناقــص يف
النثــر العــريب .تونــس :الــدار التونســية للكتــاب.
الســهييل ،عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن أمحــد1412( .هـــ).
الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة .بــروت :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
 .33رشايب ،هشــام1993( .م) .النظــام األبــوي وإشــكالية
ختلــف املجتمــع العــريب ،نقلــه إىل العربيــة :حممــود
رشيــح .بــروت :مركــز دراســات الوحــدة.
الشــنتمري ،يوســف بــن ســليامن األعلــم1992( .م) .رشح
محاســة أيب متــام ،حتقيــق :عــي املفضــل محــودان.
بــروت :دار الفكــر املعــارص.
 .35الصفــدي ،صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك2000( .م).
الــوايف بالوفيــات ،حتقيــق واعتنــاء :أمحــد األرنــاؤوط ،
وتركــي مصطفــى .بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
الضبــي ،املفضــل بــن حممــد1983( .م) .أمثــال العــرب ،قــدّ م
لــه وع ّلــق عليــه :إحســان عبــاس .ط ،2 .بــروت :دار
الرائــد العــريب.
الضبــي ،املفضــل بــن حممــد( .د.ت) .املفضليــات ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،عبدالســام حممــد هــارون .ط،6 .
القاهــرة :دار املعــارف.
عابديــن ،عبداملجيــد( .د.ت) .األمثــال يف النثــر العــريب القديــم
مــع مقارنتهــا بنظائرهــا يف اآلداب الســامية األخــرى.
اإلســكندرية :دار املعرفــة اجلامعيــة.
عبدالفتــاح ،إمــام( .مــارس1994 ،م) .الطاغيــة .الكويــت:
عــامل املعرفــة.
العســقالين ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر (1379هـــ) .فتــح
البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ر ّقــم كتبــه وأبوابــه
وأحاديثــه :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،قــام بإخراجــه
وصححــه وأرشف عــى طبعــه :حمــب الديــن اخلطيــب،
عليــه تعليقــات العالمــة :عبــد العزيــز بــن عبــداهلل بــن
بــاز .بــروت :دار املعرفــة.
 .41العســكري ،أبــو هــال احلســن بــن عبــداهلل1988( .م).
مجهــرة األمثــال ،ضبطــه وكتــب هوامشــه ونســقه :أمحــد
بــن عبــد الســام .لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
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املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل
عــي ،جــواد1993( .م)ّ .
اإلســام .ط ،2 .بغــداد :جامعــة بغــداد.
ّ
الغذامــي ،عبــداهلل2012( .م) .النقــد الثقــايف :قــراءة يف
العربيــة .ط ،5.الــدار البيضــاء،
الثقافيــة
األنســاق
ّ
ّ
بــروت :املركــز الثقــا ّ
يب.
يف العــر ّ
ـي2004( .م).
ـي ،عبــداهلل .واصطيــف ،عبدالنبـ ّ
 .44الغذامـ ّ
نقــد ثقــا ّ
يب .دمشــق :دار الفكــر.
يف أم نقــد أد ّ
الفــارايب ،إســحاق بــن إبراهيــم( .د.ت) .معجــم ديــوان
األدب ،حتقيــق أمحــد خمتــار عمــر ،مراجعــة إبراهيــم
أنيــس .القاهــرة :جممــع اللغــة العربيــة.
الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد( .د.ت) .العــن ،حتقيــق مهــدي
املخزومــي وإبراهيــم الســامرائي .بــروت :دار ومكتبــة
اهلــال.
قرامــي ،آمــال2007( .م) .االختــاف يف الثقافــة العربيــة
اإلســامية :دراســة جندريــة .بــروت :دار املــدار
اإلســامي.
القــريش ،أبــو زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب( .د.ت) .مجهــرة
أشــعار العــرب يف اجلاهليــة واإلســام ،حققــه وضبطــه
وزاد يف رشحــه :عــي حممــد البجــاوي .القاهــرة :دار
هنضــة مــر.
 .49القرطبــي ،حممــد بــن أمحــد1964( .م) .اجلامــع
ألحــكام القــرآن ( تفســر القرطبــي) ،حتقيــق :أمحــد
الــردوين وإبراهيــم أطفيــش .ط ،2 .القاهــرة :دار
الكتــب املرصيــة.
الكاســاين ،عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود2003( .م).
بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع ،حتقيــق :عــي حممــد
معــوض ،وعــادل أمحــد عبــد املوجــود .ط ،2 .بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
كاظــم ،نــادر2004( .م) .متثيــات اآلخــر :صــورة الســود يف
العربيــة
املؤسســة
املتخيــل العــر ّ
يب الوســيط .بــروتّ :
ّ
ّ
للدراســات والنــر ،والبحريــن :وزارة اإلعــام
ـي ،عـ ّان :دار الفــارس للنــر
والثقافــة والــراث الوطنـ ّ
والتوزيــع.
املثنــى ،أبــو عبيــدة معمــر1994( .م) .رشح نقائــض جريــر
والفــرزدق ،حتقيــق :حممــد إبراهيــم حــور ،وليــد حممــود
خالــص .أبــو ظبــي :منشــورات املجمــع الثقــايف.
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املراجع :أ) الكتب:
املوســوي ،حمســن جاســم .)2005( .النظريــة والنقــد الثقــايف:
الكتابــة العربيــة يف عــامل متغــر (واقعهــا ،ســياقاهتا،
وبناهــا الشــعورية) .بــروت :املؤسســة العربيــة
للدراســات والنــر.
امليــداين ،أبــو الفضــل أمحــد بن حممــد يــن إبراهيــم1955( .م).
جممــع األمثــال ،حتقيــق :حميــي الديــن عبداحلميــد.
القاهــرة :مطبعــة الســنة املحمديــة.
النويــري ،شــهاب الديــن أمحــد بــن عبــد الوهــاب.
(1423هـــ) .هنايــة األرب يف فنــون األدب .القاهرة :دار
الكتــب والوثائــق القوميــة.
الــوردي ،عــي1994( .م) .أســطورة األدب الرفيــع .ط،2 .
لنــدن :دار كوفــان.
ويتمــر ،باربــرا( .مــارس 2007م) .األنــاط الثقافيــة للعنــف،
ترمجــة ممــدوح يوســف عمــران .الكويــت :سلســلة عــامل
املعرفــة.
ب) املجلة العلمية:
بولكعيبــات ،نعيمــة( .ربيــع 2017م)  .النســق املضمــر يف
يب .مــج،3/25
نــوادر جحــا .فصــول ،جم ّلــة النقــد األد ّ
ع ،99ص.431:

ثانيــ ًا /املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة
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جامعة طيبة

)هـ1441/ 2 /17  وقبل للنشر يف،هـ1440 / 9 /1 (قدم للنشر يف
 وهذا ما، وعليهـا يتوقف نجـاح العمل مـن عدمه؛ إذ البـد من إجـادة تقديمهـا يف العمـل الروائـي، تُعـد الشـخصية مـن أهـم عنارص فـن الروايـة:ملخـص البحـث
وعب هبـا عن آمال وآالم جيله من الشـباب الذين عاشـوا
ّ  و،فعلـه عبـد اهلل البصيـص مـن خلال رواية (ذكريات ضالة)؛ فقد رسـم الشـخصيات
ّ ،محلها أفـكاره ورؤاه
. وهذا ما نلمسـه عند رصـد ظالل تلك األزمـة يف األدب الكويتـي احلديث، تبـدو يف جمملها شـديدة القتامة،مرحلـة الغـزو بـكل ما فيهـا من دروس وعبر وذكريات
 وبعض الرسـائل العملية، والدراسـات التـي تناولـت روايات البصيـص،وقـد قمـت بتقسـيم البحـث إىل مقدمـة تناولت أسـباب اختيار حمـور الشـخصية يف الرواية
بعائلتي سـلامن
 وقد انحرصت، املبحث األول درسـت فيه الشـخصيات الرئيسـة:التـي درسـت حمـور بناء الشـخصية عنـد روائيني آخريـن؛ ثم أتبعتها بثالثـة مباحث
ّ
ّ ومحيـد؛
احلي واملدرسـة
ّ  والتـي توزَّعت بني رفاق سـلامن يف، ثم درسـت يف املبحث الثاين الشـخصيات الثانويـة،ألن الروايـة ُبنيـت على العالقـة بين هاتني العائلتين
 وكيف اسـتخدم، وعالقة الزمن بالشـخصيات، فرأينا تأثري احلدث عىل الشـخصيات، ويف املبحـث الثالث درسـت عالقة املكونـات الرسدية بالشـخصيات،واملخفـر
 وأهنيته بدراسـة العالقة بني الشـخصية، ومالمح ذلك الزمـن يف الرواية، ثم درسـت الزمن النفسي،السـارد تقنيـة االسترجاع؟ وأجـاد االنتقال بني املـايض واحلارض
. وأخري ًا ختمـت البحث بأبرز النتائـج والتوصيات،واألماكـن املألوفة واملعاديـة
. البصيص، ذكريات ضا ّلة، بناءالشخصية:كلامت مفتاحية
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Abstract: The character is considered one of the most important elements of the art of the novel, and the success of work depends on it. Therefore, it should be well-presented
in the novel. This is what has been done by Abdullah Al-Busais in his novel ‘Stray Memories’ where he presented these characters with his thoughts and visions, expressed
the hopes and pains of his generation of young people who lived through the conquest phase with all its lessons and memories, which in their entirety seem very dark.
We see this when observing the shadows of that crisis in modern Kuwaiti literature. I divided the research into an introduction that dealt with the reasons for choosing the
character axis in the novel, the studies that dealt with the novels of Al-Busais, and some practical theses that studied the axis of character building by other novelists. Then
I followed it up with three investigations: The first topic, in which the main personalities were studied, was confined to my family ‘Salman and Hamid’, because the novel
was written on the relationship between these two families. Then in the second chapter, I studied the secondary characters, which were distributed among Salman’s friends
in the neighborhood, the school, and the police station. In the third chapter, I studied the relationship of the narrative components to the characters, so we saw the effect of
the event on the characters, the relationship of time with the characters, and how the narrator used the technique retrieval, and mastered the transition between the past and
the present. Then I studied the psychological time and the features of that time in the novel, and ended it with a study of the relationship between the personality and familiar
and hostile places. Finally, the most prominent results and recommendations were presented.
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املقدمة

جنســية -مــن املقيمــن عــى أرض الكويــت وليــس

بــدأت الروايــة العربيــة منــذ بدايــات هنضــة

لدهيــم جنســية كويتيــة وال جنســية أي دولــة أخــرى،

الغربيــة ،والتــي كانــت املهــد الــذي نشــأ فيــه فــن

يف توظيــف الشــخصيات؟ وهــل تفاعلت شــخصيات

األدب العــريب احلديــث يف مــر متأثــر ًة بالروايــة
وتطــور؛ لذلــك وعــى مــدار قــرن مــن
الروايــة
ّ

الزمــان -هــو عمــر الروايــة يف عاملنــا العــريب -كانــت
الروايــة يف أوروبــا املعــن الــذي أمــد روايتنــا العربيــة

بأســباب النــاء ،واآلداب شــأهنا شــأن العلــوم
الطبيعيــة تتنقــل بــن األمــم واحلضــارات فتؤ ّثــر
وتتأثــر .مــن هــذا املنطلــق مازالــت تقنيــات الــرد

لدينــا بحاجــة إىل مزيــد مــن املامرســة حتــى تســتوي

عــى عودهــا ،وجتــاري مــا نشــاهده عنــد الروائيــن

العامليــن ،ولعــل مــا يبهــج بــن آونــة وأخــرى تلــك
اإلضافــات التــي تفــد إىل املكتبــة العربيــة مــن ُك ّتاهبــا
الصاعديــن ،والتــي تــدل عــى معرفــة عميقــة وواعيــة

بجامليــات الــرد وتقنياتــه ،مــن هنــا جــاء اختيــاري
ملحــور الشــخصية يف بحثــي هــذا ،ومنــه أيض ـ ًا جــاء
ـات ضا ّلــة) ،للروائــي
اختيــاري هلــذه الروايــة (ذكريـ ٌ

الشــاب (عبــد اهلل البصيــص) ،وهــي روايتــه األوىل.
واختيــار حمــور الشــخصية عــى وجــه اخلصــوص

يف هــذا الروايــة مــر ّد ُه إىل جلــوء الروائــي يف اختيــار

شــخصية الــراوي؛ الســتخدام قنــاع خيفــي خلفــه
شــخصية الكاتــب حتــى يتحــرر مــن عــبء ردود
الفعــل عــى عملــه الروائــي األول ،ويعالــج قضايــا
املجتمــع بجــرأة ،خاصــة أنــه تنــاول أبــرز ظاهرتــن

يف جمتمعــه املحــي :قضيــة (البــدون) -وتعنــي بــدون

ـن هــل نجــح الروائــي
وقضيــة فســاد الرشطــة ( ،)1لكـ ْ
الروايــة مــع املكونــات الرسديــة (احلــدث ،الزمــن،
املــكان) لتنتــج لنــا عمــا روائيــ ًا متكامــ ً
ا ،وأخــر ًا

مــا مــدى وعــي الكاتــب بأمهيــة حمــور الشــخصية

يف الــرد؟ ولإلجابــة عــى تلــك األســئلة ،ســأتبع
مســتعين ًا بــاهلل-يف هــذه الدراســة املنهــج التحليــيالوصفــي ،الــذي يعــرض أنــواع الشــخصيات وحيلــل

أبعادهــا ،ثــم يصــف عالقتهــا باملكونــات الرسديــة،
وحيللهــا -راصــدً ا -مواضــع اإلجــادة واإلخفــاق

يف العمــل الروائــي ،هبــدف اإلجابــة عــن األســئلة
الســابقة ،ومعرفــة قــدرة الكاتــب عــى تعزيــز نجاحــه
املبدئــي باختيــار الســارد بنجــاح آخــر عــى مســتوى

الشــخصيات يف الروايــة.
الدراسات السابقة

مل تــدرس شــخصيات عبــد اهلل البصيــص
الروائيــة ،مــع نجــاح روايتــي (ذكريــات ضا ّلــة ،طعــم
رصح
( )1ربــا كان الســبب إضفــاء الواقعيــة عــى الروايــة أيضـ ًا ،وهــو مــا ّ
بــه يف لقــاء صحــايف« :فعــا  ..قصــدت منهــا الواقعيــة وأيضا تشــويق
القــارئ .املقدمــة أردت هبــا إخــراج شــخصية ســلامن مــن شــخصية
قصصيــة إىل واقعيــة تعيــش ومتــي بكرســيها املتحــرك وتــأيت ألبــراج
الكويــت وتســتخدم قنــوات التواصــل ،وجعلــت لــه حســابا عــى
تويــر ومراســات مــن طرفــه يطلــب منــي أن أراه ،كل هــذا ألعطــي
صفــة الواقعيــة عــى الروايــة وأعتقــد أننــي نجحــت ألن عــددا غــر
قليــل مــن القــراء ســألني :هــل هــي فعــا قصــة حقيقيــة؟ ،وأذكــر أن
أحــد القــراء قــال يل إنــه يذكــر شــيئا عــن جلســة اثنــن ذات شــتاء
أمــام أبــراج الكويــت أحدمهــا معــوق وســألني :ربــا يكــون أنــت
واملعــذب!( ».الريــاض ،2015 ،عــدد.)17249
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الذئــب) ،ومل أرصــد خــال بحثــي ســوى بعــض
املقــاالت واملراجعــات ،ومــن أمههــا دراســة نقديــة

قصــرة كتبهــا ملوقــع (الروايــة نــت) عبــد الكريــم
املقــداد بعنــوان :احلكايــة واخلطــاب يف (ذكريــات

البصيــص .الرثــاء
ضالــة) و(طعــم الذئــب) لعبــد اهلل
ّ
املــر) ،حتــدّ ث فيهــا املقــداد عــن الــراع النفــي يف
الروايــة بــن اإلنســانية والبهيميــة ،ثــم حتــدّ ث عــن

التقنيــة اخلطابيــة يف الروايــة ،وقــارن بينهــا وبــن
التقنيــة اخلطابيــة التــي اتّبعهــا يف روايتــه التاليــة (طعــم
الذئــب).

مفهوم الشخصية

الشــخص :ســواد اإلنســان ،وغــره تــراه مــن

بعيــد .يقــال :ثالثــة أشــخص ،والكثــر شــخوص،
ُ
وشــخص الرجــل (بالضــم) ،فهــو
وأشــخاص،

شــخيص ،أي :جســيم ،واملــرأة شــخيصة .وشـ َ
ـخص
ـخوصا ،أي :ارتفــعُ .يقــال :شـ َ
ـخص بــره
بالفتــح شـ ً
فهــو شــاخص ،إذا فتــح عينيــه وجعــل ال يطــرف
(اجلوهــري ،1990 ،ج ،4ص .)179:وعنــد ابــن
ص مجاعـ ُ
صا ِ
ـخ ِ
منظــورَّ :
ـة َشـ ْ
«الشـ ْ
إلنســان وغــره
ـخ ُ
وصِ ،
ـخاصُ ،
وشـ ُ
وشــخاص،
ـخ ٌ
مذكــر ،واجلمــع َأ ْشـ ٌ

وقــول عمــر بــن َأيب ربيعــة:
ـكان ِ َم ِّنــي ُد َ
فـ َ
َثـ َ
ـاث
ـت َأتّقــي
ـن كنـ ُ
ون َمـ ْ
وص ِ
كاعبـ ِ
ُشـ ُ
ـخ ٍ
ـر
وم ْعـ ِ ُ
ـان ُ
وأراد بــه املـ َ
ص َ
ـرأةَّ ،
فإِنــه َأثبــت َّ
والشـ ْ
الشـ ْ
ص
ـخ َ
ـخ ُ
ـواد ا ِ
إلنســان وغــره» ( ،2003ج ،7ص.)45
سـ ُ

ويف كتــاب العــنَّ »:
الش ْ
ســواد
ص:
ُ
ــخ ُ
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إلنســان إذا رأيتــه مــن بعيــدُّ ،
ا ِ
وكل َ ْ
رأيــت
شء
َ
وج ُعــهُّ :
ُجســا َن ُه فقــد رأيــت َش ْ
الشــخوص
ــخ َص ُهْ َ ،
واألشــخاصُّ .
ـر مــن َب َلــد إىل َب َلــد،
السـ ْ
والشــخوصَّ :
ــخوص ًا َ
وأ ْش َ
ص َيشْ َ
وقــد َش َ
ص ُش ُ
ــخ ْص ُته أنــا.
ــخ َ
ــخ ُ

ـخص ُ
اجلــرحَ :و ِر َمَ ،
َ
وشـ َ
وشـ َ
الســاء:
ـخص ببــره إىل ّ
ـة يف الفــم ،إذا مل َي ْقـ ِ
ت َ
ـخ َص ِ
الك ِلمـ ُ
ارتفــعَ ،
وشـ َ
ـد ْر عــى
ـخ ِ
ـم َّ
َخ ْفــض َص ْوتــه هبــاَّ ،
الشـ ْ
ص
والشـ ُ
ـخيصَ :
العظيـ ُ

بــن َّ
ِّ
وأشــخصت هــذا عــى هــذا إذا
الشــخاصة،
ُ
َأ ْعليتــه عليــه (الفراهيــدي ،ج ،4ص.)165
وهكــذا نجــد ّ
أن تعريــف الشــخص متفـ ٌ
ـق عليــه

يف املعاجــم اللغويــة ،أ ّمــا «الشــخصية» يف معاجــم
عرفت الشــخصية
املصطلحــات األدبيــة احلديثــة التــي ّ

يف املــرح والقصــة والروايــة ،فهــي« :أحــد األفــراد

اخلياليــن أو الواقعيــن الذيــن تــدور حوهلــم أحــداث
القصــة أو املرسحيــة» (وهبــة واملهنــدس،1984 ،

ص .)208:ويف معجــم مصطلحــات نقــد الروايــة:

«الشــخصية هــي كل ُمشــارك يف أحــداث احلكايــة،
ــن ال ُي َشــارك يف احلــدث فــا
ســلبا أو إجيابــا ،أ ّمــا َم ْ
ينتمــي إىل الشــخصيات ،بــل يكــون جــز ًءا مــن

الوصــف.

والشــخصية عنــر مصنــوع ،خمــرع ،ككل

ـون مــن جممــوع الــكالم
عنــارص احلكايــة ،فهــي تتكـ ّ
ويصــور أفعاهلــا ،وينقــل أفكارهــا
الــذي يصفهــا،
ّ
شــخصا ،وال وجــود
وأقواهلــا ،وليســت الشــخصية
ً
هلــا خــارج عــامل الرواية»(زيتــوين ،2002 ،ص،113:

.)114
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وذهــب غــر دارس إىل ّ
أن الشــخصية خــارج

الروايــة ال وجــود هلــا ،ومنهــم حممــد عنــاين:

«االجتــاه احلديــث هــو عــدم اعتبــار الشــخصيات
األدبيــة أشــخاص ًا ،REAL PEOPLE (2003
ص .)9:ولعــل هــذا التأكيــد عــى اختــاف الشــخص

عــن الشــخصية يقودنــا إىل ســؤال مهــم :هــل أدرك
الروائــي عبــد اهلل البصيــص هــذا حــن حــاول إقناعنــا

ّ
بــأن الشــخص الــذي كتــب الروايــة هــو البطــل
الرئيــس فيهــا؟ بمعنــى آخــر :هــل الشــخص هنــا هــو
رصح بـ ّ
الشــخصية ْ
ـأن اســم ســلامن -هنــا -ليــس
وإن ّ

االســم احلقيقــي للــراوي؟

أن اخــراع شــخصية املعـ ّ
يف اعتقــادي ّ
ـذب ،ونســبة

هــذه الروايــة إليــه كانــت حيلــة ذكيــة مــن الكاتــب
لثالثــة أســباب :أو ً
ال لتج ّنــب ردود الفعــل الســلبية،

رواجــا
احلكايــات املســتوحاة مــن قصــص حقيقيــة
ً

واســعا بــن أوســاط القــراء.
ً

وهــذه احليلــة الفنيــة ْ
-إن جــاز لنــا القــول -ال

تعفيــه بطبيعــة احلــال مــن املســؤولية ْ
وإن كانــت
متنحــه بعــض الراحــة النفســية يف مرحلــة الكتابــة ومــا
بعدهــا ،فنحــن القــراء» ننكــر أص ـ ً
ا هــذا الســارد يف
األعــال الرسديــة املكتوبــة املعــروف مؤلفوهــا ،فهــم
ُكتاهبــا ْ
وإن شــئت قلــت :هــم ُسادهــا» (مرتــاض،

 ،1998ص .)229والشــخصية هــي أهــم مشــكالت
العمــل الــردي ،بدليــل أهنــا هــي التــي ُت ّيــز النــص
الروائــي عــن غــره مــن األجنــاس األدبيــة ،فلــو

لصنِّفــت يف
ذهبــت الشــخصية مــن أي قصــة قصــرة ُ
جنــس املقالــة (مرتــاض ،1998 ،ص ،)103ومــع

َّ
ذلــك جيــب ْ
«بــأن الشــخصية الروائيــة
أن نؤمــن

خاصــة ّ
أن هــذه الروايــة هــي األوىل للكاتــب بعــد
جمموعتــن قصصيتــن مل تنــاال نجاحــ ًا كبــر ًا .ثانيــ ًا

(بحــراوي ،1990 ،ص.)213

تتنــاول قضيتــن حساســتني يف املجتمــع املحــي

شــخصيات رئيســة عليهــا يقــوم العمــل ،وأخــرى

لالنعتــاق مــن لــوم الرقابــة ،ال ســيام ّ
وأن الروايــة
للكاتــب ،ومهــا :قضيــة (البــدون) ( ،)2وقضيــة فســاد
الرشطــة ،واألخــرة معضلــة جمتمعيــة يف كثــر مــن
املجتمعــات بــا فيهــا جمتمعــات الــدول املتقدمــة.
ثالث ـ ًا لرغبــة الكاتــب يف إضفــاء يشء مــن املصداقيــة

والواقعيــة عــى األحــداث اخلياليــة؛ إذ غال ًبــا مــا جتــد
( )2ينحــدر معظــم (البــدون) مــن عائــات ســبق وأن أســتقر املقــام هبــا يف
الكويــت ،يف الفــرة التــي ســبقت اســتقالل الكويــت عــام 1961م،
وتصنفهــم احلكومــة الكويتيــة عــى أهنــم إمــا غــر كويتيــن ،أو
مواطنــن جمهــويل اهلويــة( ،انظــر :كويتيــون بــدون ،وثيقــة صــادرة
عــن منظمــة العفــو الدوليــة ،ســبتمرب  ،2013ص.)2

ليســت إال جمموعــة مــن الكلــات ال أقــل وال أكثــر»
تنقســم الشــخصيات يف العمــل الروائــي إىل

ثانويــة مســاعدة يف البنــاء الدرامــي للروايــة ،كــا

تنقســم مــن حيــث البنــاء عنــد كثــر مــن النقــاد إىل
شــخصيات ناميــة وشــخصيات مســطحة ،وبنــا ًء عــى

هــذا التقســيم ســأتناول شــخصيات الروايــة ،لقيــاس

تأثــر كل شــخصية يف تنامــي أحــداث الروايــة ،ومدى
براعــة الكاتــب يف توظيــف تلــك الشــخصيات .وقــد
بجــل اهتــام
حظيــت الشــخصية يف هــذه الروايــة ُ

الكاتــب ،ويظهــر هــذا يف مقدمــة الروايــة التــي حيــاول

424

سليمان بن سامل السناين :بناء الشخصية ومكوناهتا الفنية يف البنية السردية لرواية ذكريات ضالّة

350-321

وأنــا مذكــرات
فيهــا إقناعنــا بأنــه ليــس الكاتــبّ ،
شــخصية ،لشــخصية افرتاضيــة باســم (ا ُمل ِّ
عــذب)

فمــرزوق العبــد اكتســب هــذا اللقــب بســبب لونــه،

وزوده هبــذه القصــة التــي بــن أيدينــا.
(تويــر)ّ ،

والدتــه املغربيــة ،واملنشــار بســبب قدراتــه اخلارقــة،

راســله مــن خــال شــبكة التواصــل االجتامعــي
الشخصيات الرئيسة:

لــكل روايــة شــخصياهتا الرئيســة التــي حتمــل

عــى عاتقهــا مســؤولية نجــاح العمــل فهــي «متثّــل

يف قــوة حضورهــا مركــز احلــدث وأســاس حركتــه»
(عبــاس ،2003 ،ص ،)140:كــا ّ
أن األحــداث

تتجــى عــر أفعاهلــا واألفــكار تتضــح ،وحيــاة
خاصــة مــن شــبكة عالقاهتــا تتخ ّلــق؛ لتكــون مــادة
العمــل الروائــي (انظــر :عبــاس ،2003 ،ص،)129:

ّ
«فــإن أول مــا
وألمهيــة الشــخصيات يف الــرد
يشــغل بــال الكاتــب عنــد بدايــة كتابــة قصتــه هــو
طريقــة تقديــم شــخوصه إىل القــارئ وتعريفــه هبــم»

(الســحار ،ص ،)101وجيــدر بنــا هنــا ْ
أن نشــيد
باختيــار الكاتــب ألســاء شــخصياته (الرئيســة
والثانويــة) وفــق حوافــز دفعتــه خللــع األســاء عليهــا

(انظــر :بحــراوي ،1990 ،ص ،)247:فهنــاك
مقصديــة كاملــة لديــه وهــو يســمي صديقــه (محيــد)

صاحــب األخــاق احلميــدة هبــذا االســم ،ويكــون
الشــكر والرضــا عنــوان شــخصية والــده (شــاكر)،

مــع مــا حلقــه مــن ظلــم يف وظيفتــه بســبب كونــه
مــن فئــة البــدون ،وتصبــح (صفــاء) التــي أحبهــا

عنــوان الصفــاء والوئــام الــذي حيلــم بــه مــع عائلــة
ـمى بــه
محيــد ،وليــس ببعيــد عنهــم األســاء التــي سـ ّ

شــخصيات اجلانــب اآلخــر ،جانــب األذى واإلجرام،
وفهــد العــرج بســبب عاهتــه ،وممــدوح املغربية بســبب
وعــي الصهيــوين بســبب عنفــه ،ووســائله املبتكــرة يف

تعذيــب املســاجني.

أمــا أبــرز الشــخصيات الرئيســة التــي حــرص

الروائــي عــى تقديمهــا لنــا يف روايــة «ذكريــات
ضا ّلــة» :ســلامن بــدر الراجــي (الضابــط ســلامن)
وهــي الشــخصية املحوريــة التــي تقــوم عليهــا
الروايــة ،والتــي قامــت بــدور الــراوي بدايــ ًة مــن
مقدمــة الروايــة التــي افرتضتهــا ،وحاولــت إقناعنــا

بأنــا شــخصية حقيقيــة مــن خــال قيــام الكاتــب
ّ
بابتــكار حيلــة الكاتــب املجهــول الــذي راســله عــى

شــبكة التواصــل االجتامعــي (تويــر) بحجــة ّ
أن لديــه
قصــة تســتحق ْ
أن ُتقــرأ .تلــك احلجــة التــي دفعــت
الروائــي إىل مقابلتــه والقيــام بنــر العمــل بعــد ْ
أن

أذهلتــه احلبكــة ووجــد فيهــا مــا يســتحق النــر،
مــرور ًا بمرحلــة طفولــة ســلامن التــي عــاد إليهــا بتقنية
الفــاش بــاك ،ثــم مرحلــة الشــباب التــي ســأبدأ منهــا

احلديــث عــن شــخصية بطــل الروايــة.

هــو الشــاب الغــارق يف امللــذات ،والنمــوذج املــؤمل

للمســؤول حــن تغويــه القــوة واملكانــة ،وتدفعــه
بمســاعدة رئيســه يف العمــل إىل ارتيــاد أروقــة ضيــاع

ال تتناســب مــع التنشــئة الصاحلــة التــي حرصــت
عليهــا والدتــه ،بدليــل أ ّنــه يفيــق مــن ســكرته تلــك
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ومــن ومههــا اللذيــذ باكــرا ،وبــر ّدة فعــل قوية مشــاهبة

(البصيــص ،2014 ،ص.)213 ،212:

جــاءت عنيفــة وغــر منطقيــة يف بعــض تفاصيلهــا؛

لالســتقامة والصــاح ،وليــس يف ســرته مــا يشــن

لالنــزالق الرسيــع يف وحــل لياليهــا احلمــراء ،لذلــك
لتتناســب مــع انعــدام منطــق انجــراف الفتــى املهــذب
حديــث التعيــن يف التيــه والضــال بتلــك الســهولة،

حيــث مل يســتغرق األمــر ســوى زيــارة واحــدة لشــقة

العقيــد إبراهيــم« ،انتبــه العقيــد إبراهيــم لــردد
نظــرايت املســتغربة عــى كؤوســهم ،وقــال مازح ـ ًا :ال

تكــن مثالي ـ ًا يــا فضيلــة الشــيخ ســلامن» (البصيــص،

 ،2014ص.)37:

واحلــق ّ
نموذجــا
أن ســلامن يف صبــاه كان
ً

ســوى قتــل الــكالب ّ
الضالــة التــي امتنــع عنهــا مــن
أجــل صديقــه محيــد« ،حــدث أثنــاء هــذا ْ
أن شــاهدنا
كلبــ ًا ضــا ً
ال تائهــ ًا عــى وجهــه هيــرول يف الشــارع،
انتــاب نــارص محــاس غامــر الصطيــاده قتيـ ً
ا ،وتنادى

أحسســت ّ
بــأن قتــل
كل األصدقــاء للعبــث إال أنــا
ُ

تطهرهــا إال دمــوع
الــكالب
عمليــة نجســة ال ّ
ّ
ّ
ولعــل مــا
محيــد» (البصيــص ،2014 ،ص،)167:

هــذه الفضيلــة التــي نســبها لــه العقيــد إبراهيــم
مازحــ ًا ،هــي التــي أعــادت لــه الحقــ ًا روحــه

-أو االســرجاع الفنــي -إىل مرحلــة الطفولــة التــي

ّ
«وكأن
وجــود االنحــراف لديــه منــذ القــدم،

للحــارض ســوى بعــض صفحــات يف البدايــة ومثلهــا

التائهــة ا ُمل ِّ
توهــم
عذبــة وا ُمل َع َّذبــة يف آن ،مــع أنــه ّ

يعــزز هــذه الــراءة عودتــه بتقنيــة (الفــاش بــاك)

اســتحوذت عــى صفحــات الروايــة ،ومل تــرك

االنحــراف موجــود منــذ قبــل هــذه اللحظــة يف
السـ ْ
ـكر والعربــدة مــن
نفــي ،كأننــي أســرد جتــارب ُّ

وبشــاعة مــا بعدهــا يف حيــاة بطــل الروايــة ســلامن.

الســلطة ،وأدرك بشــاعة مــا كان يقــوم بــه
مــن وهــم ُ

ليســت مثاليــة -مــع ّ
أن أمــه معلمــة لغــة عربيــة-

النســيان»(البصيص ،2014 ،ص ،)39:هــذا الوهــم
وهــذا الظــن ال يغنــي مــن احلــق شــيئ ًا ،فعندمــا أفــاق
مــن أعــال مت ّنــى إتــاف املــكان اآلثــم -الــذي قــاده

إىل هــذا الضيــاع -بمــن فيــه «كنــت أريــد ْ
ـر
أن أنفجـ َ
ممــن كانــوا يعينوننــي
غضبــ ًا بشــكلٍ ال يــرك أحــد ًا ْ

عــى الفســاد بغــر أذى ،فــاض يب احلقــد عــى نح ـ ٍو
وجتهــم ُّ
كنــت ُملتهبــ ًا
كل يشء أمامــي،
ُ
ال ُيطــاقّ ،

أي
صحــة مــا جيــري ،ومل يكــن يف بــايل ُّ
وال أعــرف ّ
يشء غــر إتــاف هــذا املــكان اآلثــم بمــن فيــه»

يف النهايــة؛ لتكــون شــاهدة عــى مجــال الطفولــة

ســلامن الــذي كانــت هوايتــه هــو ورفاقــه الرت ّبــص
بالــكالب الضا ّلــة وقتلهــا بوحشــية ،نتــاج تربيــة
وذلــك بســبب املشــاكل الدائمــة بــن والديــه،
يصــف هــذه املشــكلة واحليــاة املتوتــرة غــر املســتقرة

بقولــه« :حــدث بينهــا فجــوة مكانيــة وزمانيــة ألم ـ ٍر

فســكنت مــع أمــي
أجهلــه ،وال زلــت ال أعلمــه،
ُ
يف بيــت جــدي خلمــس ســنوات ،ال أرى أيب فيهــا
إال باألعيــاد» (البصيــص ،2014 ،ص.)66 ،65:

هــذه الفجــوة يبــدو أهنــا تنامــت بفعــل شــخصية
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والــده النزقــة ،فهــو صاحــب مــزاج صعــب ،وعــادة

شــقية .ضحكنــا كلنــا عــى نكتــة صفــاء.
ضحكــة
ّ

الســلبية للمجتمــع «فلــم يكــن لــه أصدقــاء ،ومل يكــن

الكلــب» (البصيــص ،2014 ،ص.)154:

مــا يفتعــل املشــاكل مــع املحيطــن بــه بســبب نظرتــه

وقلــت بينــي وبــن نفــي :لعــل حيــواين هــو..

نفســه مــن الضآلــة» (البصيــص ،2014 ،ص.)63:

ّ
إن اختيــار هــذه الشــخصية للكلــب –يف رأيــي– مل
ـود عــى اقتنــاص
يكــن اختيـ ً
ـارا عبثيـ ًا ،فلعلــه وقــد تعـ ّ

وأم تقــدّ س املســؤولية وحتــب العمــل
والعنــفّ ،

مــن ذلــك التيــه والضــال الــذي قادهــا إىل حتفهــا

لــه أعــداء .اجلميــع متســاوون يف نظــره ،وهلــم القــدر
هــذه التنشــئة بــن أب عــدواين يميــل إىل العزلــة

الــكالب الضا ّلــة وقتلهــا ،قــد وجــد يف نفســه شــيئ ًا

جعلتــه يتأرجــح بــن اخلــر والــر .الــر الــذي
يتمثّــل يف هوايــة قتــل الــكالب الضا ّلــة ،واخلــر يف

بفداحــة العمــل الــذي يقومــون بــه ،بدافــع املتعــة

خانــة الــر ّدد حتــى يف أحالمــه وخياراتــه املســتقبلية،

هــذا مــن الناحيــة النفســية ،أ ّمــا البعــد االجتامعــي

بقيــة أمــور حياتــه ،وهــذا التأرجــح وضعــه دائ ـ ًا يف
فحــن ســأله مــدرس الفصــل «مــاذا تريــد أن تصبــح
إذا كــرت؟ ال أعــرف .كيــف ال تعــرف؟ ملــاذا أتيــت
إىل املدرســة إذا مل يكــن لديــك هــدف تطمــح إليــه؟»

(البصيــص ،2014 ،ص )102 ،101:تلــك اإلجابــة
تكررت
التــي تــدل عــى انعــدام االســتقرار الفكــريّ ،
مــرة أخــرى حــن ســأله والــد صديقــه محيــد – وهــم

يف طريقهــم لزيــارة حديقــة احليوانــات -عــن حيوانــه
املفضــل الــذي يــرى نفســه فيــه «كل إنســان لــه شــبه

جيــده يف فصيلــة معينــة مــن احليــوان ،ليــس يف شــكله،

بــل يف شــخصيته ،هــل فهمــت؟ ال» (البصيــص،
 ،2014ص )151:لكنــه جييــب عــى هــذا الســؤال
–بينــه وبــن نفســه -حــن تكــرر الســؤال يف هنايــة
الرحلــة« :هــل وجــدت حيوانــك يــا ســلامن؟

-ســألني أبــو محيــد ونحــن يف طريقنــا إىل البيــت-

ال ،لعلــه الديناصــور -قالــت صفــاء -وضحكــت

عــى أيــدي صبيــة صغــار مل جيــدوا مــن يشــعرهم
والتســلية ال أكثــر.

لشــخصية ســلامن ،فقــد اتّســم بالطيبــة والرغبــة

بمســاملة اآلخريــن ،مــع النزعــة العدوانيــة التــي
كانــت لــدى والــده ،هــذه الرغبــة جت ّلــت يف احلادثــة
ـرت حيــاة الفتــى ســلامن لألبــد ،حــن وقــع
التــي غـ ّ

تســببت بــه هوايتهــم
هــو ورفاقــه يف خطــأ جســيم،
ّ
ّ
املفضلــة (قتــل الــكالب الضا ّلــة) ،فالكلــب الصغــر
الــذي ظ ُّنــوه ضــاال مــع اختــاف مالحمــه عــن تلــك
الــكالب ،وعــدم مقاومتــه حلــراب املــوت التــي

وجههــا هلــا نــارص رفيــق ســلامن ،كان ملــرزوق العبــد
-الفتــى الضخــم املعتــد بقوتــه -واملعــروف عــى

مســتوى احلــي بالرشاســة والعدائيــة ،فحــن علــم

بـ ّ
ـأن كلبــه املســتأنس قــد قتــل عــى يــد ســلامن ومــن
معــه ،جــاء برفقــة صديقيــه (ممــدوح وفهــد) ،وبــدأ

بصفــع الصبيــة واحــدً ا تلــو اآلخــر قبــل ْ
يفــر
أن
ّ
ســلامن ويتوعــده مــرزوق بالعقــاب الشــديد ،يصــف
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ســلامن تلــك األيــام الصعبــة ،ويقــول« :احتميــت
ملــدّ ة أربعــة أيــام طويلــة معذبــة ،كان مــرزوق ورفيقــاه

خالهلــا ال ينفكــون يعيثــون يف ســاحتنا ،وال يذهبــون
منهــا حتــى يتســببوا ببــكاء أحــد أبنــاء شــارعنا ،مل يكن

حبهــا مــن أول نظــرة« ،وقفــت عــى مســافة خطوتــن

أو ثــاث منــي ،قريبــة إىل احلــدّ الــذي أشــعرين أننــا
نقــف مجيعـ ًا يف الالمــكان حيــث ال مســافة وال أبعــاد،
حيــث تكــون عيناهــا العســليتان املســحوبتان قليــ ً
ا

هيمنــي مــاذا ســيقولون عنــي؟ جبــان؟ أو متخــاذل؟
أو حتــى فتــاة؟ احلــرص عــى الســمعة كان هاجسـ ًا ال

ترسحيــة ذيــل حصــان ،ملكــي وحــدي» (البصيــص،

تفعــل عندمــا كربنــا» (البصيــص ،2014 ،ص،90:

أمــا البعــد اجلســدي /اخلارجــي لشــخصية

ـص مــاء الوجــه مثلــا
يســتدعي التفكــر .مل تكــن متتـ ّ
.)91

ّ
إن هــذه التجربــة الصعبــة التــي عاشــها ســلامن

ر ّبــا كانــت ســب ًبا يف اجتاهــه بعــد ذلــك إىل الســلك

العســكري؛ ليــداوي جــراح تلــك األيــام التي عاشــها
خائف ـ ًا مرتقب ـ ًا ،وهــي بالتأكيــد أحــد أســباب تنكيلــه

باملوقوفــن يف املخفــر – بعــد ذلــك -دون رمحــ ًة أو
رأف ـ ًة ،وهــي كذلــك ســبب احتفاظــه بجميــل محيــد

للصدغــن مــن زوايامهــا ،وشــعرها املمشــط عــى
 ،2014ص.)95:

ـرة واحــدة حــن وصفــه
ســلامن فلــم يــرد ذكــره إال مـ ّ
الروائــي يف اللقــاء الــذي وقــع بينهــا حــن أعطــاه
هــذه القصــة لنرشهــا« ،تط َّلعــت إليــه مــن بعيــد وهــو
يلتفــت يمينــ ًا وشــا ً
ال ،كان شــاب ًا يف نحــو الثالثــن

مــن عمــره ،مالبســه رياضيــة ثقيلــة ،وســمني بعــض

اليشء»(البصيــص ،2014 ،ص ،)11:وســبب
الســمنة -فيــا يبــدو -إصابتــه باإلعاقــة الدائمــة

الــذي أنقــذه مــن براثــن مــرزوق العبــد ورفاقــه،
وأعــاد لــه ثقتــه بنفســه ،وهــي -أيضــ ًا -ســبب ر ّد

توهــم.
حــرر فيهــا صديقــه القديــم محيــد ،أو هكــذا ّ

دوخ رجــال الرشطــة عــى
(املنشــار) املجــرم الــذي ّ

مرحلــة الطفولــة ليســت قويــة ،بدليــل خوفــه الكبــر

اجلميــل يف تلــك اللحظــة التــي اكتشــف فيهــا ّ
أن

مــدى أعــوام ليــس ســوى رفيقــه القديــم أو باألحــرى
منقــذه القديــم محيــد« ،ســأترك محيــد هيــرب -أو ً
ال-

ثــم أقــوم بمحــو هــذه الدنيــا بالضغــط عــى هــذا
الزنــاد ،فكــرة تأ ّلقــت بــرأيس وبــدت حكيمــة»

(البصيــص ،2014 ،ص.)214:

ـزز هــذا الوفــا َء لذكــرى محيــد مــا كان يك ّنه
وقــد عـ ّ

ألختــه الصغــرى (صفــاء) مــن حــب ،فقــد وقــع يف

ـرض لــه تلــك الليلــة التــي
جــراء احلــادث الــذي تعـ ّ
وباســتطاعتنا القــولّ :
إن بنيــة ســلامن وهــو صبــي يف
مــن مــرزوق العبــد الضخــم املعتــدّ بقوتــه ،بينــا هــي
أقــرب إىل املثاليــة يف مرحلــة الشــباب ،بدليــل قبولــه
يف الكليــة العســكرية وخترجــه فيهــا ضابطــ ًا ،وهــي

التــي ال تقبــل إال أصحــاب األجســام املثاليــة.

أمــا البعــد الفكــري لبطــل هــذه الروايــة (ســلامن)،
فيتضــح مــن موقفــه األخــر جتــاه َّ
املعذبــن يف الســجن

مــع كونــه أحــد ا ُمل ِّ
ً
ْ
اعرتاضــا عــى
وإن أبــدىعذبــن
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الــرب -ورضب الوجــه بالتحديــد يف أول حتقيــق

350-321

املنطقــة الرماديــة بــن اخلــر والــر ،تأخــذه النــوازع

حيــره بعــد تعيينــه «يف املــرة األوىل التــي رأيــت
املــرة األوىل
فيهــا العقيــد إبراهيــم ،كانــت -أيضــ ًاَّ -

منــذ طفولتــه ،فهــو عــى ســبيل املثــال قاتــل الــكالب

ـوا ببدلــة رياضيــة بالقــرب مــن كــريس التحقيــق
مزهـ ً

قتلهــا بعــد ذلــك ،بــل هــي حيوانــه املفضــل الــذي

التــي أحــر فيهــا حتقيق ـ ًا للمباحــث ،وجدتــه يقــف

الــذي كان جيلــس عليــه وافــد عــريب كبــر يف الســن

متهــم بقضيــة رسقــة ،وينتصــب فوقــه اثنــان مــن
أفــراد املباحــث ،مل أعــرف أنّــه العقيــد؛ ألنــه يبــدو

ســن أصغــر ،وحــن دارت أيــدي التحقيــق عــى
يف ٍّ
ـت حينهــا عــى الــرب،
وجــه الوافــد املتهــم اعرتضـ ُ

فللعمــر احرتامــه مهــا يكــن ،فزجــرين العقيــد
بصــوت قاطــع ،وأمــرين باخلــروج حــا ً
ال» (البصيص،

 ،2014ص.)34:

ومل تــدم تلــك املقاومــة طويــا بطبيعــة احلــال،

فرسعــان مــا أصبــح املــازم ســلامن أحــد أبطــال

غرفــة التعذيــب يف املخفــر التــي اصطلــح مــع رفاقــه

املختلفــة يمنــة ويــرة ،فــا يــكاد يســتقر لــه حــال

املحــرف ،وهــو -أيضــا -الرحيــم هبــا املمتنــع عــن
يــرى نفســه فيهــا ،بجامــع التيه والضــال بينهــا ،وهو
املحــب لصديقــه محيــد واملبغــض لــه بعــد ذلــك حــن

شــعر بثقــل معروفــه عليــه بعــد ْ
أن حــرره مــن قبضــة
مــرزوق ونوايــاه الســيئة جتاهــه ،وهــو املتعاطــف مــع
محيــد حــن علــم أنــه مــن فئــة (البــدون) ،وهــو كذلك
صاحــب القبضــة املتعطشــة لدمــاء املتهمــن مــن هــذه

الفئــة وســواها حــن جيدهــم أمامــه يف املخفــر ،ويف
غرفــة التعذيــب عــى وجــه اخلصــوص ،ويلخــص
هــذا كلــه رأي العقيــد إبراهيــم فيــه« :قــال يل يومــ ًا
إنــه يــرى يف وجهــي اهلــادئ قلبــ ًا ُقــدَّ مــن حجــر

الرباكــن» (البصيــص ،2014 ،ص.)36:
محيد شاكر

يف العمــل عــى تســميتها بالكازينــو« ،خرجــت
مــن الكازينــو وأنــا متعــب ،ولــذة التعذيــب حت ّلــق

شــخصية محيــد ليســت شــخصية رفيــق طفولــة

تكــراره الطويــل مــن املــرارة إىل احلــاوة» (البصيص،

بعــد موهتــا بســنوات طويلــة ،والتــي لــن نكتشــف

بطعمهــا الســكري يف حلقــي ،طعــم انقلــب مــع

 ،2014ص.)50:

هــذا يعنــي ّ
أن حيــاة ســلامن االجتامعيــة املليئــة

بالنــدوب والتشــوهات ألقــت بظالهلــا عــى مواقفــه
ــر مــع حــرص األم عــى تنشــئته
الفكريــة حــن َك ُ
تنشــئة صاحلــة ،فهــو ابنهــا الوحيــد بعــد مــوت ابنهــا
ّ
ظــل يف
البكــر منصــور وهــو صغــر ،ومــع هــذا

احليــة حتــى
ســلامن فحســب ،بــل هــي الشــخصية ّ
موهتــا إال يف آخــر صفحــة مــن الروايــة ،وإن كانــت
حيــة يف ذهــن ســلامن حتــى وقــوع
يف حقيقــة األمــر ّ
احلــادث ،احلــادث الــذي ســلبه قدرتــه عــى املــي،

وأعــاد لــه تفاصيــل حادثــة زقــاق الســيارة املتهالكــة

ّ
وكأن احلــادث أصــاب ذاكــرة
املنســية يف فــرة الغــزو،
ســلامن املليئــة بحميــد بالشــلل أيض ـ ًا« ،تركــت بيتنــا
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ورائــي  ..مل أتوقــف ّ ..
كأن اهلــرب يعنــي أن أعــود

ّ
بــأن والــده حاصــل عــى بكالوريــوس فلســفة مــن

وأجــر حبلهــا الــذي يف خميلتــي ألعيدهــا إىل وقــت

بكالوريــوس!! كيــف؟ يفــرض ْ
أن يكــون
ضابطــ ًا ،أليســت رتبتــه العســكرية جنديــ ًا أول؟

بالزمــن ،أن أركــض نحــو الشــمس حتــى أدركهــا،
العــر ،الوقــت الــذي نلعــب بــه يف الســاحة ،الوقــت

الــذي أعيــد فيــه محيــد إىل احليــاة بعدمــا رأيــت بعينــي

كيــف اختــار اهلل لــه أن يمــوت» (البصيــص،2014 ،
ص.)221:

وتتلخــص مشــكلة محيــد الكــرى يف كونــه مــن فئة

(البــدون) ،ومــع مــا حيســه مــن ضآلــة بســببها إال أنــه
ً
ضابطــا ليدافــع عــن وطنــه الــذي ال
حيلــم بــأن يكــون
حيمــل جنســيته« ،وأنــت محيــد (قــال املــدرس) مل تقــل

لنــا مــاذا تريــد أن تصبــح إذا كــرت؟

جامعــة الكويــت .اســتفرست أمــي متعجبــة:

ٍ
بصوت موهون :نعم ،ذلك ألننا ..
أجاب

خفــض صوتــه فجــأة داخــل شــفتيه اهلامســتني،

وأكمــل( :بــدون) ،لكــن هــذا الوضــع لــن يســتمر،
ستتحســن الظــروف وســنأخذ اجلنســية يف أقــرب

وقــت ،هكــذا يقــول أيب» (البصيــص،2014 ،
ص.)136 ،135:

ّ
ـر
إن مجلــة (هكــذا يقــول أيب) بقــدر مــا كانــت تعـ ُّ
عــن اعتــداد محيــد بوالــده ،وتأثــره بأفــكاره ،كانــت

وقــف محيــد ،وأجــاب :أريــد أن أصبــح ضابطــا يف

ســب ًبا يف نفــور صديقــه ســلامن منــه -ربــا -ألنّــه

وملاذا يف اجليش عىل التحديد؟

ـر ،ووالــده صاحــب
يف اجليــش وصاحــب الفكــر النـ ّ

ا جليش .

ـدرب القتــال
يعــرف جيــدً ا الفــرق بــن والــد محيــد مـ ّ

لكــي أمحــي وطنــي» (البصيــص،2014 ،

هوايــة تربيــة احلــام عــى الســطح ،واقتنــاء كالب

وال غرابــة يف ذلــك! فوالــد محيــد أحــد رجــال
اجليــش ،ومنــه تع ّلــم محيــد املهــارات القتاليــة التــي

بســهولة ،وال ســبيل إىل االنتصــار عليــه إال بالســخرية

ص . )1 0 2 :

مكنتــه مــن االنتصــار عــى مــرزوق العبــد ،وحتريــر

صديقــه ســلامن مــن خماوفــه جتاهــه ،ومنــه -أيضــا-
تع ّلــم الكثــر مــن امل ُثــل العليــا ،ومــع ذلــك مل يمنــح

الرتبــة التــي يســتحقها؛ ألنــه مــن فئــة البــدون،
ـألته أمــي عــن برناجمــه يف املذاكــرة ،وأخربهــا بـ ّ
ـأن
«سـ ُ
والــده يقــوم بتدريســه يف البيــت يوميــ ًا قبــل النــوم،
فســأل ُت ُه :هــل أكمــل والــده الثانويــة؟ فأجــاب مزهــوا

احلراســة الضاريــة ،املعركــة الفكريــة هنــا كســبها محيد

مــن تلــك اجلملــة ،وهــذا يشــبه -متا ًمــا -أحــداث
املعركــة بــن والــد ســلامن ووالــد محيــد التــي كســبها
والــد محيــد بســهولة باأليــدي ،وخرسهــا -أيضــ ًا-
بســهولة حــن اســتعان والــد ســلامن بكلبــه املفــرس
ا ُملــدَ ّرب لالنتقــام منــه «كان محيــد مرتاعــ ًا ،ويبكــي

كأنّــه فقــد أغــى مــا يملــكّ ،
كأن مــا حيــدث أمامــه
خــارج عــن نطــاق القوانــن التــي وضعتهــا احليــاة،

كــي ال تكــون مملــة كمبــاراة بــا قوانــن ،كأنــه حيــاول
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إنقــاذ كلمــة (قــال أيب) التــي يدلــل هبــا عــى صحــة

ســباح أوملبــي ،شــعره أســود مرتــب عــى نحــو
ّ

أمــا البعــد اجلســدي حلميــد فهــو كــا يصفــه

لنضارهتــا ،شــاربه خفيــف فــوق شــفة عليــا رفيعــة،
ٍ
ٍ
غــال كــا
قــاش
يرتــدي ثوبــ ًا أبيــض ُف ِّصــل مــن

مــا يقــول (البصيــص ،2014 ،ص.)165 - 156:

ســلامن يف أول يــوم درايس لــه بعــد انتقالــه إىل حــي
اجلنــان« :كان هــذا الصبــي (محيــد شــاكر) جارنــا

املســتأجر ،ابــن الســيدة باهــرة اجلــال ،وأخــو الفتــاة
اجلميلــة ،يبــدو العــب كــرة ماهــر ًا ،طويــل الســاقني،

مــا ،حليتــه حملوقــة بعنايــة ،بــدا أنّــه يعتنــي ببرشتــه

تقــول نصاعتــه» (البصيــص ،2014 ،ص.)48:
إن تلــك التفاصيــل مل تــرك لســلامن أدنــى شـ ّ
ـك ّ
ّ
أن
الشــخص الــذي أمامــه هــو صديقــه محيــد ،صديقــه

يشــبه إىل حــدّ مــا أمــه لــوال ّ
أن بــروز مالحمــه يمنحــه
مســحة ذكوريــة ،كان شــعره األســود ممشــط ًا ومدهون ًا

بجراحــه قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان ،ذلــك

ـر بجانبــي يمــي بثقــة إىل أحــد املقاعــد
منــه عندمــا مـ ّ

وحــرت بــدال عنــه تلــك التفاصيــل البســيطة

كــا رأيتــه عــر أمــس ،وهنــاك رائحــة عطــر انبعثــت
الشــاغرة يف اخللــف» (البصيــص ،2014 ،ص.)37:
ويبــدو ّ
أن هــذا ال ُبعــد بتفاصيلــه البســيطة كان ســب ًبا

ـن
يف اخلطــأ اجلســيم الــذي وقــع فيــه ســلامن حــن ظـ ّ
أن املنشــار صديــق طفولتــه محيــد« :مل أصــدّ ق ّ
ّ
أن هــذا
لكــن خــريت
دوخ وزارة الداخليــة،
ّ
املنشــار الــذي َّ

تقــولّ :
إن اللصــوص أكثــر النــاس اهتام ًمــا باملظاهــر»
(البصيــص ،2014 ،ص.)48:

متأثــرا
الــذي مــات يف زقــاق الســيارة املتهالكــة
ً
احلــدث الكبــر الــذي غــاب عــن ذاكــرة ســلامن،

ربــاّ -ألن الذاكــرة تنحــاز أحيانــا -دون قصــد
ٍ
قصــد أيضــ ًا مــن
لتفاصيــل احليــاة ،وهتــرب دونحقيقــة املــوت.
والدة سلامن

كرســت
يقدمهــا املؤ ِّلــف بصــورة املــرأة التــي َّ

حياهتــا للعمــل ،ورعايــة ابنهــا الوحيــد ســلامن بعــد
مــوت أخيــه األكــر منصــور التــي عانــت مــن نــزق

وليســت األناقــة -فقــط -هــي الصفــة املشــركة
بــن محيــد واملنشــار ،بــل املالمــح البــارزة -أيضــ ًا-

حبــا يفــوق حبــه لعائلتــه« ،أمــا أمــي فهــي امــرأة حتب
ًّ

تنســجم يف تناســب بــريء» (البصيــص،2014 ،

معنــى الواجبــات ،تعتنــي بــكل مــا يمكــن أن يعتنــي

«تقاســيم وجهــه بــارزة وســيامها الــذكاء ،وهــي
ص ،)48:كــا ّ
أن القامــة الرشــيقة أصبحــت أقــوى يف

ـن الشــباب ،والشــعر األســود املمشــوط املدهــون
سـ ّ
يف مرحلــة الصبــا بقــي حمــل عنايــة وترتيــب «قامتــه

رشــيقة منتفخــة العضــات ونافــرة العــروق ،كأنّــه

وحبــه للحــام والــكالب،
زوجهــا ومزاجــه احلــا ّدّ ،
العمــل ،تقــدّ س املســؤولية ،وترفــع مــن مســتوى
بــه البــر ،وهــي تضــع نفســها دائــا املســؤولة عــن
ترصفايت»(البصيــص ،2014 ،ص.)64:

وهــي يف ُبعدهــا االجتامعــي معلمــة متفانيــة ،وأم

رؤوم تقــوم بمهــام األب واألم معــا ،حتــرص عــى
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جــو الوئــام واملحبــة مــع جرياهنــا ،فنجدهــا تتــرع

و»أصبحــت تبكــي كثــر ًا وتتــرم ،وتقطيبــة منهكــة

محيــد ،وهتتــم بعالقــة ابنهــا مــع اآلخريــن ،وتســعى
إلصالحهــا حــن تالحــظ خل ـ ً
ا مــا« ،نادتنــي أمــي

إخواهنــا الذيــن ال تعــرف أيــن هــم اآلن» (البصيــص،

بــدروس تقويــة يف اللغــة العربيــة لصفــاء أخــت

ال تفــارق جبينهــا ،تنهــر اخلادمــة ألتفــه األســباب،
ٍ
ٍ
عــال ألهنــا مل هتــرب مــع
بصــوت
وتلــوم نفســها

يف أحــد األيــام ،وجدهتــا تكلــم محيــد يف احلــوش،
حيــاين ،فلــم أرد ،شــعرت أمــي أن هنــاك خالفــ ًا
َّ

أمــا البعــد اجلســدي هلــا ،فــا نجــد لــه وص ًفــا

ليجلــس معنــا» (البصيــص ،2014 ،ص،)135:

عــى وصفهــا «ال أقــدر ْ
أن أصــف أمــي ،فــاألم مثــل

بينــي وبينــه ،فحاولــت تلطيــف اجلــو بيننــا بدعوتــه

وحــن وجــدت ّ
أن حماولتهــا تلــك مل تكلــل بالنجــاح،
اســتعانت بجارهتــا أم محيــد حلــل اخلــاف العابــر «مــا
حصــل بينــك وبــن محيــد اليــوم يف املدرســة ال ُيعتــر

 ،2014ص.)195:

يــرح بعــدم قدرتــه
عنــد ابنهــا ســلامن ،بــل إنــه
ّ
لنقرهبــا
األشــياء الســاوية التــي نســتخدم الكلــات ّ

إىل الفهــم فقــط .ال أســتطيع القــول ّإنــا طويلــة أو

قصــرة ،مجيلــة أو مليحــة ،ســمينة أم رشــيقةّ ،
ألن

مــن حســن اجلــوار ،املشــاحنة واملقاطعــة ليســت مــن
شــيمنا مــع جرياننــاَّ ،
تذكــر هــذا حبيبــي ،ال أريــدك أن

مــكان ،ووقــت واحــد يف كل زمــان ،ال يعرتهيــا نقــص

النــاس» (البصيــص ،2014 ،ص ،)147:ونجحــت

بأكثــر من :أمــي» (البصيــص ،2014 ،ص.)65 ،64:

تكــون عدائيـ ًا مثــل أبيــك ،كــن ســمح ًا ودود ًا مــع كل
يف رأب صــدع العالقــة بــن الصديقــن الصغرييــن
«حتدثــت مــع أم محيــد عــ ّا حصــل بينكــا ،وقــد

األم داللــة ثابتــة يف كل اللغــات ،جهــة واحــدة يف كل
وال تشــوهبا شــائبة ،كيفــا كانــت ،ال أســتطيع وصفهــا

والد سلامن

بــدر الراجــي ،والــد ســلامن ،ذلــك الشــخص

اســتاءت ونــادت محيــد وأ َّنبتــه أمامــي ،ووعدهــا بـ ْ
ـأن
يصاحلــك غــد ًا» (البصيــص ،2014 ،ص.)147:

هبواياتــه الغريبــة ومشــاكله التــي ال تنتهــي داخــل

نفســها ومــع اآلخريــن ،مــع عــدم انســجامها مــع

ســلامن عنــه هــذا املشــهد« :ذكــرى أخــرى يف حيــايت

بينــا تتســم يف بعدهــا النفــي بالتصالــح مــع

زوجهــا بــدر (والــد ســلامن)؛ ألهنــا آمنــت بعــدم
جــدوى مناكفتــه ،لكنهــا بعــد رحيــل األرسة إىل

الســعودية وبعــد دخــول اجليــش العراقــي إىل
الكويــت تصبــح امــرأة خمتلفــة عــن تلــك التــي
تر ّقــع رتــوق أيامهــا باالبتســام والتظاهــر بالســعادة،

العــدواين ،الــذي ليــس لــه نظــر يف حــي اجلنــان،

املنــزل وخارجــه ،يكفــي ّ
أن أول مــا انطبــع يف ذاكــرة

تظهــر عــى شــكل بقــع بــن احلقيقــة واخليــال،
وهــي أين كنــت يف ســيارة أيب ،حتديــد ًا عــى الكــريس
األمامــي بجانــب كــريس الســائق .كنــت أبكــي
وأنظــر مــن زجــاج النافــذة أليب وهــو مطــروح عــى
األرض وتركلــه أربــع قامــات رجاليــة ،كان يتلــوى
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ويعتــر وجهــه مــن شــدة األمل ،ويشــتمهم بــا

يبــدو أن جتربــة الغــزو املريــرة أيقظــت اإلنســان

هــذه النزعــة العدوانيــة التــي متثّلــت يف خالفاتــه

فأصبــح أحــرص مــن زوجتــه أم ســلامن عــى جرياهنا،

مــع جريانــه (البصيــص ،2014 ،ص)164 ،156:

الحظتــه عندمــا طلــب مــن أمــي أن تنســى مــا كان

هــوادة» (البصيــص ،2014 ،ص.)60:

املســتمرة مــع زوجتــه أم ســلامن ،ومعاركــه الدائمــة

حوهلــا الغــزو العراقــي للكويــت عــام  1990إىل
ّ
غضــب عــارم أخرجــه مــن ســلبيته ونظرتــه القامتــة
للحيــاة واملجتمــع ،إىل عنــر فاعــل يف املقاومــة
الكويتيــة جليــش الغــزو ،فهــو يرفــض -بدايــ ًة
-اخلــروج مــن الكويــت ،ويســخر مــن اقــراح

زوجتــه باهلــرب إىل الســعودية «شــتم أيب دمــوع أمــي
ـرد عليهــا
للهــرب مــع إخواهنــا إىل الســعودية ،وكان يـ ُّ
مــرة:
بجملــة واحــدة يف كل ّ
لست أنثى مثلهم

ويضيف عليها أحيان ًا:

ولــن أخــرج إال جثــة» (البصيــص،2014 ،

ص.)181 :

وبالفعــل بقــي صامــد ًا ومل هيــرب ،وانخــرط يف

غــرت ســلوكه لألفضــل
صفــوف املقاومــة التــي َّ

«تبــدّ ل ســلوك أيب مــع كل يــوم يمــي يف الغــزو،
كان خيــرج مــن البيــت بعــد غــروب الشــمس ويعــود
مرهقــ ًا بعــد منتصــف الليــل ،وكانــت أمــي تزيــد
إرصارا يف طلــب اهلــروب كلــا عــاد .ســمعتها ذات

يــوم يف غرفتهــا تقــول لــه:

مــاذا نفعــل إذا قتلــوك؟» (البصيــص،2014 ،

ص.)182 :

ـر آخــر يف أخالقــه،
يف داخــل بــدر الراجــي فطــرأ تغـ ّ

ـر آخــر طــرأ عــى أخالقــه ،وهــو مــا
و»كان هنــاك تغـ ّ

بيننــا وبــن بيــت أيب محيــدْ ،
وأن تزورهــم لتتفقــد

يقســم بيننــا وبينهــم مــا
نواقصهــم ليكملهــا ،وراح ّ
جيلبــه لنــا مــن طعــام ،ويســأل كل يــوم عــن أخبــار أيب

محيــد ،الــذي خــرج يف أول يــوم لالجتيــاح ومل يعــد

منــذ ثالثــة أســابيع» (البصيــص ،2014 ،ص.)182:
ومل خيــرج بــدر الراجــي إىل الســعودية إال بعــد
إصابتــه بطلقــة ناريــة ،فقــد «عــاد مرهقــ ًا ،يعكــس
وجهــه تعبــ ًا نفســي ًا هائــ ً
ا ،وكانــت عينــاه ختفيــان
دموعــ ًا غزيــرة يقــرب أوان ســكبها» (البصيــص،

 ،2014ص ،)186:وأمــر بحــزم احلقائــب ،ورافقــه
مــع ســلامن وأمــه ،تعبــه النفــي اهلائــل ،وأصبــح

كــا يقــول عنــه ســلامن« :ومل يكــن أيب ســوى كومــة
عظــام داخــل جلــد بـ ٍ
ـال ينفــث الدخــان عنــد عتبــة
البــاب أغلــب األوقــات ،كثــر الشــجار مــع أمــي
التــي تســببت يف إخراجــه مــن وطنــه الــذي يريــد أن

يمــوت فيــه» (البصيــص ،2014 ،ص.)195:

فرحــه
بســبب هــذه التحــوالت النفســية جــاء
ُ

عار ًمــا بعــد التحريــر والعــودة إىل الديــار ،فقــد ســجد

وهــو الــذي ال يــرى رضورة الســجود؛ ألنــه ال يغش،
وال يرتــي ،وال يرتكــب املوبقــات ،وال يظلــم،

وبالتــايل ليــس يف حاجــة – كــا يقــول -لطلــب املغفرة
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(البصيــص ،2014 ،ص« ،)63:وملــا دخلنــا احلــدود،

صفــاء هلــم األثــر األكــر يف حيــاة ســلامن العاطفيــة،

مل أميزهــا :هــل هــي ضحكــة فــرح أو بــكاء؟! ثــم

مجيعــا يف تكويــن شــخصية محيــد شــاكر الفتــى
ً
املهــذب ،املعتــدّ -دائــ ًا -بوالــده وأرستــه.

وملســنا األرض التــي نحبهــا وحتبنــا ،رصخ أيب رصخــة

توقــف عــى جانــب الطريــق ونــزل يســجد ويعفــر
وجهــه يف الــراب ،وهــي املــرة الوحيــدة التــي رأيتــه
يســجد» (البصيــص ،2014 ،ص.)197:

ـوالت والــد ســلامن النفســية ،فضــا عــن دورهــم
وحتـ ّ

وهــذا يعنــي ّ
أن الشــخصيات الثانويــة تنهــض

«بــأدوار حمــدودة إذا مــا قورنــت بــأدوار الشــخصيات

أمــا البعــد اجلســدي لوالــد ســلامن ،فهــو يتصــف

الرئيســية .قــد تكــون صديــق الشــخصية الرئيســية أو

وهــو منهمــك بجســمه اهلزيــل بإطعــام محامــه يف

وآخــر .وقــد تقــوم بــدور تكميــي مســاعد للبطــل أو

بالنحافــة التــي تصــل إىل حــد اهلــزال« .ســألت أيب
الــرج اخلشــبي الــذي بنــاه فــوق ســطح البيــت ،بينــا

ســيجارته تشــتعل بدخاهنــا بــن شــفتيه» (البصيــص،

يفــر هزيمتــه عنــد
 ،2014ص ،)62:وهــذا مــا
ّ
تشــابكه مــع والــد محيــد باأليــدي يف معركتهــا اآلنفــة
الذكــر ،حيــث «مل يمــدّ ه جســده القصــر والنحيــل

بالقــوة الكافيــة للتحــرر مــن رغبــة أيب محيــد الغريبــة

يف إيذائــه» (البصيــص ،2014 ،ص.)156:

الشخصيات الثانوية
ال تقـ ّ
ـل أمهيــة الشــخصيات الثانويــة عــن الرئيســة

إحــدى الشــخصيات التــي تظهــر يف املشــهد بــن حني

معيــق لــه .وغالبــا مــا تظهــر يف ســياق أحــداث أو
مشــاهد ال أمهيــة هلــا يف احلكــي .وهــي بصفــة عامــة
أقــل تعقيــدً ا وعم ًقــا مــن الشــخصيات الرئيســية»

(بــو عــزة ،2010 ،ص )197:وسأســتعرض هــذه
الشــخصيات حســب تأثريهــا يف الروايــة ،بداي ـ ًة مــن
عائلــة محيــد.

والد حـميد

يتميــز بخصـ ٍ
ـال محيــدة :فهــو اجلــار
وهــو شــخص ّ
الطيــب ،املحافــظ عــى الصــاة يف املســجد ،واملح ّفــز
ّ

يف العمــل الروائــيْ ،
وإن تضاءلــت املســاحة املعطــاة
هلــا ،وقـ ّ
ـل تأثريهــا يف البنــاء الدرامــي للعمــل؛ ذلــك

مســتقبل مــرق هلــم وللوطــن ،وهــذا يظهــر مــن

الشــخصيات الرئيســة مهــم يف تكويــن املعــار

مــن املســجد« :محيــد يقــول إ ّنــه ســيكون األول عــى

ّ
أن وجودهــا مــن حيــث هــي شــخصيات بمــوازاة
الروائــي ،ويف وصــول الشــخصيات إىل صورهتــا

الكاملــة واملثاليــة ،فرفــاق املدرســة مثــل :نــارص،
وإبراهيــم ،وحيــدر هلــم أثــر كبــر يف حيــاة ســلامن

وقراراتــه ،كــا ّ
أن والــد محيــد ووالدتــه وأختــه

للنــشء عــى بــذل اجلهــد يف الدراســة مــن أجــل
حديثــه مــع ســلامن حــن التقــاه يف الطريــق وهــو عائد

الفصــل ،لكــن بوجــود ولــد ذكــي مثلــك ال أظــن أنــه

سيســتطيع ..أليــس كذلــك؟ أســلوبه إجيــايب وحمــرج،
ال غرابــة ّ
أن محيــد ال ينفــك خيتــم مجلــه بـ(هكــذا
أخــرين أيب)» (البصيــص ،2014 ،ص.)139:
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ويظهــر أيضــ ًا يف املصاحلــة التــي عقدهــا بــن

قــد يكــون املــوت أقــرب إىل الصــواب مــن اخليانــة،

مــن جهــة أخــرى ،حــن خاطبهــم بحنــ ٍو نــزع فيــه

اختيــار يأتيــه اخلســيس الــذي يشــبه وجــه الضبعــة

ســلامن ومحيــد مــن جهــة ،ومــرزوق العبــد ورفاقــه
فتيــل املعركــة « :أنتــم إخــوة ،وينبغــي لكــم ْ
أن تكونوا
مع ـ ًا وتنبــذوا املشــكالت وراءكــم ،فــا داعــي لــكل
هــذه الســخافات ..هــاْ ..
لكــ َات وصفعــات وأذى،
ثــم يذهــب كل واحــد إىل أهلــه حممــ ً
ا باجلــراح،

انتبهــوا للدراســة فقــط ،ليكــن مهكــم الوحيــد هــو

النجــاح ،فاملســتقبل ينتظركــم» (البصيــص،2014 ،
ص .)129:ومــع كل هــذه الصفــات احلميــدة ُأشــيع

عنــه أنــه تآمــر مــع جيــش الغــزو ضــد بلــده« ،وذات

عــر جــاء جارنــا صاحــب البيــت (أبــو معــاذ)

فاملــوت قــدر ال يســعه اإلنســان ،أ ّمــا اخليانــة فهــي

يف حديقــة احليــوان ،وليــس هــذا طبــع أيب محيــد،

وليســت الضبعــة حيوانــه الــذي يــرى فيــه انعــكاس

نفســه ،أحسســت بأننــي أعرفــه وأثــق بــه بشــكل

كامــل ال يشــوبه شــك .ملعــت صورتــه بعينــي وهــو
مبتســم مــرق الوجــه ،ومل أتذكــره بعدهــا إال وهــو

مبتســم» (البصيــص ،2014 ،ص.)2003:
صفاء

ّ
املتقطــع يف الروايــة ال ينفــي حضورهــا
حضورهــا
الدائــم يف عقــل وقلــب ســلامن ،ولعلهــا مل تشــعر يومـ ًا

مؤجــر جديــد ،وخــر حزيــن .ســأله أيب
وبصحبتــه ّ
فهــز رأســه تأســف ًا ،ثــم أخــره أنــه
عــن أيب محيــد،
ّ

التأثــر يف نفســه منــذ خطوهتــا األوىل عــى أرض حــي

ذهــب إىل عملــه يف أحــد املعســكرات ،وســأل عنــه

عــى األرجــاء حتى ملســت بمســار عينيها مســار عيني،

ملــا اســتبطأه ،وأراد ْ
ملؤجــر آخــر،
أن يســ ّلم البيــت ّ
هنــاك ،فقــال بعــض زمالئــه :إ ّنــه يف الســجن بتهمــة
التعــاون مــع املحتــل ،وقــال آخــرون :إنــه لقــي حتفــه

بحــادث ســيارة يف ثــاين أيــام الغــزو ،ومل يقطــع أحــد
منهــم بصحــة اخلــر مــن عدمــه» (البصيــص،2014 ،
ص.)203:

بــا يكنــه هلــا ســلامن مــن حــب كبــر ،لكنهــا عميقــة
اجلنــان «نزلــت بعــده فتــاة مجيلــة ،ألقــت نظــرة خاطفة

كهربنــي مجاهلــا وهــي متســك بفســتاهنا األبيــض بغيــة
حتريــره مــن متــرد الريــح ،وكان اإلحســاس باجلــال يف
ـن خالصـ ًا وال خيضــع للمقاييــس الصارمــة
ذلــك السـ ّ
التــي وضعهــا الشــعراء ،وخاليـ ًا مــن جهــل الشــهوة،

ثــم إنــه ينبــع مــن وهــج بــراءة الــروح اجلديــدة عــى

ّ
تفــوق االحتــال الثــاين عــى األول
ومــع هــذا

الدنيــا» (البصيــص ،2014 ،ص ،)93:تلــك الفتــاة

أرض حــي اجلنــان وســاكنيه« :صعقنــي اخلــر حــن

صديقــه محيــد التــي أصبحــت تــردد عــى منزهلــم

عنــد ســلامن بســبب مــا زرعــه شــاكر مــن معــروف يف
ألقــاه أيب عــى مســامعنا ،بالــكاد متالكــت دموعــي،

أبــو محيــد متعــاون؟! مســتحيل وألــف مســتحيل،

اجلميلــة كــا وصفهــا ليســت ســوى صفــاء شــقيقة

لتل ّقــي دروس التقويــة يف اللغــة العربيــة عــى يــد
والدتــه ،وهنــاك وجــد الفرصــة ليتحــدث معهــا« :ال
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والدة حـميد

أنســى ذلــك املوقــف عندمــا كلمتهــا أول مــرة؛ كانــت

تشــدّ دفرتهــا وكتاهبــا وحمفظــة أقالمهــا عــى صدرها،
ومتــي اهلوينــا باجتــاه بيتنــا ،ترتــدي الفســتان األبيــض
اجلـ ّ
ـذاب ذاتــه ،وكان وجههــا الصغــر يمســك بتعبــر

شــهي أعجــز عــن وصفــه» (البصيــص،2014 ،
ص.)203:

اســتحوذت صفــاء عــى قلــب ســلامن حتــى يف

مل يــرد اســم هــذه الســيدة يف الروايــة ،حيــث غلب

وصــف مجاهلــا عــى اســمها ،يصفهــا ســلامن حــن

أرســلته أمــه مــع اخلادمــة – للرتحيــب هبــم -ببعــض
احللويــات« :ف َفتــح البــاب بيــد ســيدة باهــرة اجلــال،
هبــت عـ َّ
ي رائحــة عطــور منزليــة ناعمــة ،بــدا معصــم
َّ
الســيدة مصقــو ً
ســمحت يل
ال كنهايــة عقــد ذهبــي،
ْ

بمقــدار مــا ُفتــح مــن البــاب ْ
أن أرى جانبـ ًا مــن قدّ هــا

غياهبــا ،فقــد أدمــن التســلل إىل بيتهــم بعــد عودتــه
ـج
إىل الكويــت ،وانقشــاع ُغ َّمــة الغــزو« :شــارعنا يضـ ّ

املمشــوق .مالحمهــا بديعــة ،كانــت برشهتــا بيضــاء

محــام أيب يك ُثــر ،وبيــت محيــد ينغمــس
االخــرارَ ،
يف الظلمــة والنــأي .تســللت إليــه كثــر ًا يف نوبــات

ّ
وكأن عينــي يف تلــك اللحظــة لســاين»
قطعــة حلــوى،

صورتــه ،أتتبــع خطواتــه الواثقــة ،أغمــض عينــي

كــا وصفــه ســلامن – كان ســب ًبا يف الشّ ــجار بــن والده

باحليــاة ،صفصافــة بيــت جارنــا الصغــرة تعــاود

ــرة وأســتعيد
اشــتياقي،
ُّ
أشــم عطــر محيــد يف كل َم ّ

عنــد بــاب غرفــة صفــاء ،أختيلهــا يف الداخــل ترســم

ســنجابة تتســلق شــجرة ،أقــول هلــا( :أحبــك)،
أمــأ روحــي منهــا وأغــادر بخفــة وهــدوء حتــى ال

أزعجهــا» (البصيــص ،2014 ،ص.)203 ،202:
ومل يتوقــف هــذا الشــغف عنــد هــذا احلــدّ  ،بــل
خترجــي يف ُك ّليــة ســعد
خترجــه «بعــد ّ
امتــدّ حتــى ّ

ـمية
العبــد اهلل للعلــوم األمنيــة ،مبــارش ًة اسـ ُ
ـتعنت برسـ ّ
زيــي العســكري وهيبتــه ،وبحثــت عنهــم يف دوائــر

احلكومــة ،ويف ســجالت الوفيــات ،ويف جلــان
البــدون ،فلــم أجــد هلــم أثــر ًا ،كأهنــم ثلــج ذاب يف
كأس مخــرة الكــون» (البصيــص ،2014 ،ص،204:

.)205

وصافيــة ،تتدفــق بأنوثتهــا الغنيــة عــى العــامل وجتعلــه
أكثــر نقــاء ،وترتــدي فســتان ًا منزليـ ًا لونــه وردي .كأهنا

(البصيــص ،2014 ،ص ،)94هــذا اجلــال الباهــر –
يتلصــص عليهــم،
ووالــد محيــد ،الــذي اكتشــف أنــه ّ
ويســ ِ
ر ُق ال ّنظــر مــن فــوق ســطوحه عــى بيــت أيب
محيــد ،أو باألحــرى عــى زوجتــه اجلميلــة (البصيــص،

 ،2014ص .)158:كانــت تلــك الســيدة تتمتــع
بأخــاق محيــدة ،ال ختتلــف عــن تلــك التــي تتمتــع

بــه والــدة ســلامن ،فهــي كريمــة مضيافــة (البصيــص،

 ،2014ص ،)106:حريصــة عــى حقــوق اجلــران
(البصيــص ،2014 ،ص ،)147:إال ّأنــا ال تعمــل
مثــل أم ســلامن املع ّلمــة.
احلي (نارص ،إبراهيم ،حيدر)
أصدقاء ّ

قيمــة هــؤالء األصدقــاء يف اجتامعهــم؛ لذلــك

مجعتهــم هنــا؛ إذ ال ســبيل الجتامعهــم بعــد تلــك
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األيــام التــي عاشــها ســلامن يف حــي اجلنــان ،فلــم

بعــض املهــارات يف األيــام القليلــة التــي مارســت

تركهــم يف زقــاق الســيارة املتهالكــة ،أو يف ســاحة احلي

وإصابتهــا باحلجــارة ،ومعرفــة أماكــن اختبائهــا»

يصحبهــم معــه ،كــا فعــل مــع محيــد وعائلتــه ،ربــا
وملعبــه ،الــذي اكتســب أمهيتــه بعــد جمــيء محيــد ،أو

املدرســة التــي محلــت أول إشــارة يف الروايــة ألصدقاء

الطفولــة «ومــن البعيــد ارتفع ســور مدرســتي بمشــهد
حصــة الرياضــة ،وصــاح صــوت نــارص مدلــول

ـرر الكــرة يــا أنــاين)ّ .إنــا الطفولــة حيــث
ينادينــي( :مـ ِّ

تبــدأ لعبــة احليــاة» (البصيــص ،2014 ،ص.)55:

وقــد حظــي نــارص مدلــول باملســاحة األكــر يف

ذاكــرة ســلامن؛ ألنــه شــاركه املهمــة األصعــب بعــد
ذلــك ،حيــث تســلل معــه إىل بيــت عائلــة محيــد يف

ولكــن :هــل فعــل ذلــك ألنــه األقــرب
غياهبــم،
ْ
إليــه ،أم ألن جســمه اهلزيــل ســاعده عــى أداء تلــك
املهمــة؟ «كان األول نــارص مدلــول ،جســمه هزيــل،
ووجهــه صغــر أســمر بتأثــر مــن لعبــه الطويــل حتــت

الشــمس ،يقــع بيتــه يف رأس الشــارع» (البصيــص،

 ،2014ص ،)71:أمــا الثــاين كــا جــاء ترتيبــه يف
التعــارف ،ويف املكانــة «إبراهيــم ســعد ،صبي ســمني،
ووجهــه العريــض مكتنــز بالــدم ،وقــد انحــرت

فانيلتــه عــن كــرش منتفــخ» (البصيــص،2014 ،

ص.)71:

معهــا فيهــا مالحقــة الــكالب ،كرضهبــا بالعصــا،
(البصيــص ،2014 ،ص.)73:

وقــد ُمنــع ســلامن مــن اخلــروج إىل الشــارع بعــد

ذلــك ،ويف تلــك الفــرة ظهــر صبــي اســمه حيــدر
«رأيــت نــارص وإبراهيــم خيرجــان مــن أحــد األز ّقــة
ومعهــا صبــي جديــد آخــر اســمه حيــدر ســكن يف

شــارعنا أثنــاء غيــايب ،يركضــون خلــف جمموعــة مــن
الــكالب التــي أتــت مــن اخلــاء بحث ـ ًا عــن القــوت
يف املدينــة الوليــدة» (البصيــص ،2014 ،ص،)85:

تأخــر حيــدر يف الظهــور ،وتأخــر أكثــر (يف كل يشء)،
حــن وشــى برفاقــه بعــد قتلهــم كلــب مــرزوق العبــد
ا ثقيـ ً
«قــال حيــدر ،كأ ّنــه يطــرح محـ ً
ا عــى األرض:

را بأصبعــه إىل نــارص مدلــول»
(هــذا هــو) ،مشــ ً
(البصيــص ،2014 ،ص.)88:

ومل تؤثــر تلــك احلادثــة عــى األصدقــاء ،فقــد
أدركــوا بفطرهتــم الربيئــة ّ
أن صديقهــم حيــدر ُأجــر

عــى ذلــك الفعــل ،فلــم يســتبعد بعدهــا ،وظهــر
ّ
وكأن شــيئا مل
يف املدرســة يف أول يــوم درايس معهــم
يكــن ،وشــاركهم اللعــب بعــد ذلــك يف ســاحة احلــي،
انحــر عنــه الضــوء كــا انحــر عــن رفيقيــه نــارص

كان هلذيــن الصديقــن الفضــل يف بعــض مــا

ـي
وإبراهيــم ،حــن بــزغ نجــم محيــد يف املدرســة واحلـ ّ
واحليــاة.

الشــوارع عــن الــكالب الضالــة؛ وكنــت قد اكتســبت

تكمــن أمهيــة وجــود شــخصية مــرزوق يف

تعلمــه ســلامن مــن أشــياء رديئــة يف الشــارع «أصبحــا
يف كل عــر يطرقــان بــاب بيتنــا لنســتأنف البحــث يف

مرزوق العبد ورفيقاه (فهد ،وممدوح)
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الروايــة؛ بســبب تكوينــه النفــي ،والنزعــة العدوانيــة

بإتقــان ،حيــاول التــودد إ ّيل بتص ّنــع .وبصــوت هــادئ

محيــد ،وأهناهــا لصاحلــه برباعــة ،صفــات مــرزوق

بعــد ذلــك» (البصيــص ،2014 ،ص.)35:

التــي تظهــر يف معركتــه مــع ســلامن التــي تدخــل فيهــا

راح يــرح يل قاعدتــه التــي أصبحــت قاعــديت األوىل

ـرة واحــدة،
ورفيقيــه فهــد وممــدوح ذكرهــا ّ
الســارد مـ ّ
وكانــت دا ّل ـ ًة عــى مــا ختفيــه تلــك الشــخصيات مــن

اجلديــد ســلامن إىل مــا يريــد ،فهــل كانــت لديــه

هــو مــرزوق كــا أشــار إبراهيــم ،صبــي ملتهــب

ّ
أن االســتعداد لالنحــراف عنــد ســلامن كان ُمعي ًنــا لــه

عدوانيــة ّ
ورش ،و»كان الفتــى األول الــذي يتقدمهــم

ومشــمر عــن ذراعيــه ،لــه جســد ثــور أفريقــي ضخــم
وناضــج بمالمــح غاضبــة كأ ّنــه خــرج للتــو منتــر ًا

مــن عــراك ضــا ِر ،والثــاين فهــد العــرج ،يمســك بيــده
ســيجارة ،منحتــه رجلــه القصــرة عــن األخــرى لقبـ ًا
جرهــا عــى الطريــق ،أمــا الثالــث العريض
أعــر مــن ّ
واألمحــر فهــو ممــدوح املغربيــة نســبة إىل أمــه»

(البصيــص ،2014 ،ص .)87:وقــد اختفــت تلــك

الشــخصيات بعــد هزيمــة مــرزوق عــى يــد محيــد،

وبعــد مبــادرة الصلــح التــي قــام هبــا والــد محيــد

ومل جيــد العقيــد صعوبــة يف توجيــه الضابــط

القــدرة عــى ذلــك بحكــم خربتــه وقــوة تأثــره أم

رس االهتــام الكبــر بســلامن
يف مهمتــه تلــك؟ ومــا ّ
وتقريبــه إىل هــذا احلــدّ ؟ يف احلقيقــة ّ
أن ســلامن عــرف
اإلجابــة متأخــر ًا عندمــا أفــاق مــن ســكرته تلــك:

«لكنــي اآلن أعلــم ّ
أن الســبب احلقيقــي وراء كل مــا
قدّ مــه يل هــو ْ
أن أكــون تابعـ ًا مطيعـ ًا لــه» (البصيــص،
 ،2014ص.)87:

ّ
إن تلــك التبعيــة املطلقــة مل ُتــ ِرج العقيــد مــن

دائــرة الغضــب التــي أصابــت ســلامن ليلــة القبــض

وصــب بســببها جــام غضبــه
عــى اللــص املنشــار،
َّ

بينهــم بعــد ذلــك ،فنزعــة العنــف انطفــأت بلمســة
حانيــة ومل تعــد بعدهــا أبــد ًا.

إبراهيــم خــارج املخفــر بعــد ْ
ـرب املنشــار الــذي
أن هـ َّ

ـراب ســلامن ورئيســه الــذي نقلــه إىل عاملــه
هــو عـ ّ

ْ
يرتجــل العقيــد مــن ســيارته ويعــر بخطواتــه
أن ّ

احلمــراء ،يصفــه ويصــف جلســة التوجيــه األوىل

بــاب املخفــر ،ويف اللحظــة التــي وقــف هبــا أمــام
مقدمــة ســياريت يتط ّلعنــي يف داخلهــا ،وأثنــاء مــا كان

العقيد إبراهيم

اجلديــد ،املــيء بالتعذيــب والســهر واخلمــور والليــايل

معــه ،والتــي أصبحــت منهجــه الــذي ســار عليــه
بعــد ذلــك «يف الصبــاح التــايل طلبنــي إىل مكتبــه يف
القيــادة ،وجلــس ببدلتــه العســكرية بجانبــي ،وكان
وجهــه الصــارم ،ذو الشــارب املصبــوغ واملحــدد

ترصــد للعقيــد
عــى رفــاق التعذيــب والفســاد ،فقــد ّ

ظ ّنــه صديقــه القديــم محيــد شــاكر ،و»انتظــرت
الطاووســية وبجربوتــه املز ّيــف الشــارع أمامــي إىل
ّ

اندفعــت هبــا بــكل قدرهتــا
يريــد االقــراب منــي،
ُ
عــى دفــق الوقــود وإحراقــه ،وصدمتــه عاليــ ًا قبــل

أن يرتطــم بــاألرض وينزلــق عليهــا» (البصيــص،
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 ،2014ص.)217 ،216:

ومل يقــم ســلامن هبــذا مــن أجــل قتــل العقيــد،

أراد فقــط ْ
أن ينتقــم إلنســانيته املهــدرة التــي دخلــت

معــه إىل املخفــر وهــو حديــث التعيــن ومل ختــرج ،أراد

350-321

ـام
كــم هــو الرقيــب أول ّ
نصــار ذو منفعــة واســتعداد تـ ّ
لتلبيــة طلبــايت .وقمــت اســتخدمه ككلــب مطيــع يف
ترويــض ضحايــاي مــن املراهقــات» (البصيــص،

 ،2014ص .)45:تلــك اخلدمــات جعلتــه يتغــاىض
ـت
نصــار الشــا ّذة «وهكــذا بِـ ُّ
أكثــر وأكثــر عــن ميــول ّ

ْ
أن ينتقــم ملئــات الضحايــا مــن املعذبــن يف أروقــة
هــذا املخفــر ،أراد -أيضــ ًاْ -
أن ينتــف ريــش ذلــك

َ
نصــار التــي يعقدهــا مــع
أتغــاض عــن صفقــات ّ

ريــش الطــاووس الــذي بداخلــه .مل يكــن القتــل ذاتــه

(البصيــص ،2014 ،ص.)45:

ـت
الطــاووس ويرتكــه جرحيـ ًا عــى بــاب املخفــر« .نتفـ ُ
هــو دافعــي ْ
يســببه القتــل مــن
ألن أقتلــه ،بــل مــا
ّ

إهانــة للقتيــل ،فلــكل نفــس قدســيتها ،وكفــى بالقتــل
تدنيس ـ ًا هلــا بـ ْ
جيردهــا مــن صــورة الكرامــة التــي
ـأن ّ

ـي مهــا كان وضيعـ ًا .اكتفيــت
تظهــر عــى ّ
أي يشء حـ ّ
مــن هــذا القــدر الكبــر مــن اهلــوان الــذي أنزلتــه
باســمه وبرتبتــه وبمنصبــه ،شــاعر ًا أننــي حققــت

غايتــي ،فرتكتــه واســتدرت خارجــ ًا مــن مواقــف
املخفــر (البصيــص ،2014 ،ص.)217:
الرقيب أول نصار

املتهمــن ،وعــن طــرق تعذيبــه للمجرمني الوســيمني»
عيل الصهيوين
ُل ّقــب الرقيــب عــي بالصهيــوين؛ بســبب عنفــه

ـميه (الصهيــوين)؛ ّ
ـت
ألن الرمحــة ض َّلـ ْ
ودمو ّيتــه ،و»نسـ ّ
منــذ زمــن بعيــد طريقهــا إىل قلبــه ،وإلبداعــه يف
(فــن التعذيــب)
ابتــكار أســاليب غــر مطروقــة يف
ّ

كــا يســميه» (البصيــص ،2014 ،ص .)47:عنفــه
ذاك مل يســلم منــه رفاقــه أيضــ ًا ،فهــو كــا يصفــه
الســارد «الرجــل األضخــم يف قســمي :يشء غامــض
وغريــب األطــوار ،لدرجــة أنــه يعتــدي عــى زمالئــه

وهــو مــن الشــخصيات التــي يظهــر فســادها

إذا انفجــر بــه الغضــب ،ســواء بســبب أو بــا ســبب»

نصــار بابتســامة فكيــه العريضــن ،فظهــرت
أول ّ

نصــار
ويظهــر الرقيــب عــي ومعــه الرقيــب أول ّ

عــن طريــق وصــف الــراوي« ،اســتقبلني الرقيــب
أســنانه الرتكيــب اخلزفيــة ببياضهــا الفاقــع ،لتعطــي

مــع وجهــه الداكــن وضخامــة جســده القصــر
مظهــر كلــب بوليــي مفــرس» (البصيــص،2014 ،
ص .)217 ،216:وقــد اكتشــف ســلامن شــذوذ
نصــار وتســر عليــه ،فأصبــح بعــد ذلــك كلبــه املطيــع
ّ

الــذي يقــدّ م لــه خدمــات ال يقدّ مها ســواه« ،اكتشــفت

(البصيــص ،2014 ،ص.)47:

يف مشــهد القبــض عــى (املنشــار) ،وحينهــا تظهــر
نصــار
كل عقدمهــا النفســية التــي تــم ذكرهــا آنفــ ًاّ ،
يريــد منــه مــا يريــده عــاد ًة مــن املتهمــن الوســيمني،

والصهيــوين يريــد ْ
ـرب عليــه أحــدث ابتكاراتــه
أن جيـ ّ
فــن التعذيــب ،بيــد ّ
أن إرادة تطهــر الــذات مــن
يف ّ

تفوقــت ،فــرب الرقيــب
أدران الوحــل عنــد ســلامن ّ
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نصــار أو ً
ال (البصيــص ،2014 ،ص،)212:
أول ّ

ثــم أطــاح بالصهيــوين الضخــم بمســاعدة املنشــار
(البصيــص ،2014 ،ص ،)215-213:وخرجــا معــا

مــن املخفــر.
الـمنشار

 ،2014ص ،)29:هــذه احلكايــات التــي ال ختلــو مــن
مبالغــات ّ
تؤكــد صحتهــا أو تنفيهــا حادثــة التحقيــق
معــه يف املخفــر عــى يــد ســلامن حــن قــال بصـ ٍ
ـوت
جمــروح» – بربــك ســلامن أمل تعرفنــي حتــى اآلن؟

توقــف الكــون كلــه عــن احلركــة للحظــة ،حتــى

لــص حمــرف ،يصفــه الســارد بإعجــاب
وهــو ٌ

نبــض قلبــي توقــف ،بــل وحتــى عقــي تباطــأ ،إنــه

بحركــة واحــدة مــن عقلــه بجهلهــم الراســخ ،لــه

هــو! بــل ال يقــن أكثــر مــن هــذا ،قلــت بــا تبقــى
بصــدري مــن َن َفــس:

ممــزوج باحلنــق «هــذا اخلــرايف ،الــذي أشــعر األمــن
بصمتــه اخلاصــة والفريــدة يف االســتيالء ،وهــي أنــه
دائ ـ ًا يــرك خلفــه رســالة اعتــذار للمــروقُ ،كتبــت

بأســلوب رصــن وقريــب مــن الشــعر ،يطلــب فيهــا
منــه ْ
أن يضــع نفســه يف مكانــه الضيــق ..ويف ظروفــه

الضاغطــة نفســها» (البصيــص ،2014 ،ص.)26:

هــو! إنــا كيــف يكــون هــو؟ ال أعــرف! ال شــك أنــه

 -أنت محيد ..أنت محيد شاكر

زفــر زفــرة وخفــض رأســه إىل األرض ،وقــال:

نعــم ســلامن ،أنــا محيــد شــاكر (البصيــص،2014 ،
ص.)54:

اللــص األديــب خيتــم رســائل اعتــذاره
هــذا
ّ
دائــ ًا بأنّــه «مــن فئــة البــدون ،وعــى املجتمــع

وهــو صغــر -حتــى يدّ عــي أنــه هــو؟ هــل هــي مــن

(البصيــص ،2014 ،ص ،)26:ثــم ال يكتفــي بــرك

غــدا أســطور ًة ال تتكــرر ،أم ّ
أن غيــاب حادثــة مــوت

حتمــل اســتخفافهم وعــدم وقوفهــم مــع معاناتــه»
تلــك الرســالة دون ْ
أن يــرك معهــا ســر ًة أســطورية؛
بســبب أســاليبه يف اهلــروب «حتــى ســاد اعتقــاد

اجلــن،
اهنزامــي عنــد جهــاء الرشطــة أنّــه مــن
ّ
أقــل جهــ ً
وآخــرون ّ
بأنــم
ا بــرروا خيباهتــم أمامــه ّ
ّ
يشــكون يف أنــه يســتعني بســكان العــامل الســفيل»
ال

(البصيــص ،2014 ،ص.)27:

أ ّمــا لقــب املنشــار فقــد أطلــق عليــه «ألهنــم
زعمــوا ّأنــم رأوه يمــزق شــبك ًا حديديــ ًا بيديــه
اخلاليتــن ليفتــح طريقــ ًا للهــرب» (البصيــص،

كيــف عــرف املنشــار محيــد شــاكر -الــذي مــات

حيــل املنشــار الكثــرة التــي تناقلتهــا األلســن حتــى
محيــد يف زقــاق الســيارة املتهالكــة عــن ذهن ســلامن قد

تظافــر مــع صفــات املنشــار املتطابقــة مــع محيــد حتــى

ـم أنــه هــو ،فهــو أديــب مهــذب مثلــه ،ومــن فئــة
َّ
توهـ َ
(البــدون) أيض ـ ًا ،ولــه ذات تقاســيم الوجــه اجلميلــة
التــي اكتســبها محيــد مــن والدتــه.

عالقــة الشــخصيات باملكونــات الرسديــة

(احلــدث ،الزمــان ،املــكان)

تعــدّ الشــخصية العنــر األبــرز يف الروايــة ،فهــي

األســاس الــذي ُتبنــى عليــه ،لذلــك ال يمكــن فصلهــا
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سليمان بن سامل السناين :بناء الشخصية ومكوناهتا الفنية يف البنية السردية لرواية ذكريات ضالّة

وأي خلــل يف تلك
عــن املكونــات الرسديــة األخــرىّ ،
العالقــة يؤ ّثــر ســلب ًا عــى الروايــة (انظــر :املحاســنة،

أمهيــة العالقــة
 ،2007ص ،)51:مــن هنــا جــاءت ّ
التكامليــة بــن عنــر الشــخصية وبقيــة العنــارص

(احلــدث ،الزمــان ،املــكان).

عالقة الشخصيات باحلدث
ّ
شــك ّ
أن للحــدث أمهيــة قصــوى يف إبــراز
ال

الشــخصيات ،وظهورهــا كــا هــي عليــه يف الواقــع،

350-321

ببدلتــه العســكرية .متتمــت أمــي :مــاذا يريــد؟
فتح زجاجة النافذة ،وسألته عن األمر.

ال أنصحــك بالذهــاب اآلن فالوضــع ،أقصــد

الشــوارع ،غــر آمنــة.
الحــظ ارتبــاك ًا يعلــو صــوت أمــي وهــي تقــول:

مــاذا حــدث  ..مــاذا هنــاك؟

وضــع أبــو محيــد بــره عــى األرض ،وقــال
متأثــر ًا :اجتاحنــا جيــش صــدام.

فاألحــداث» تتتابــع لتوضــح معــامل الشــخصية
ولتن ّقــب عــ ّا خفــي مــن صفاهتــا ،أو لتقــدّ م لنــا

كيــف  ..متــى  ..ولكــن العــراق !!

وليــس مــن شــأهنا ْ
ـور الشــخصيات أو تضيــف
أن تطـ ّ

يف بيتــك ،وأخــري أبــا ســلامن بــا حــدث وخــذوا

شــخصية جديــدة تدفــع هبــا إىل مــرح القصــة.
إليهــا صفــة جديــدة؛ إذ يقتــر عملهــا عــى الكشــف

الصفــات األصيلــة وتوضيحهــا وعرضهــا عــى
عــن ّ

القــارئ» (نجــم ،1966 ،ص.)147:
 1 .الغزو العراقي للكويت:

اهنــار صــوت أمــي وبــدأ االضطــراب هيــز نربتــه:

قاطعهــا وهــو هيــم بالذهــاب إىل ســيارته :اجلــي

حيطتكــم» (البصيــص ،2014 ،ص.)174 ،173:

وقــد كان هلــذا احلــدث اجللــل أكــر األثــر يف تغيــر

وحتولــه مــن رجــل ســلبي
ســلوك والــد ســلامنّ ،
منعــزل متذ ّمــر ،إىل عنــر فاعــل يف املقاومــة الشــعبية

احلــدث األبــرز يف الروايــة ،وهــو احلــدث اجللــل

ضــد جيــش الغــزو ،خيــرج بعــد غــروب الشــمس
ويعــود مرهقــ ًا بعــد منتصــف الليــل (البصيــص،

 ،2014ص ،)182:مــع وجــود اخلــاف الكبــر
أن والــد محيــد حيـ ّ
بينهــا ،كــا ّ
ـذر والــدة ســلامن مــن

البطوليــة تلــك وقــد أصيــب بطلقــة نار ّيــة (البصيص،

وحــد املتخاصمــن ،فوالــد ســلامن حيــرص
الــذي َّ

عــى تف ّقــد أحــوال بيــت جــاره شــاكر (البصيــص،

الذهــاب إىل الســوق صبيحــة الغــزو ،خو ًفــا عليهــا

مــن اجلنــود العراقيــن ،ويوصيهــا بإبــاغ زوجهــا،

وأخــذ احليطــة «ومــا ْ
حتركــت أمــي بســيارهتا حتــى
إن ّ
توقفــت فجــأة وقوفــ ًا ّ
خضنــي يف مــكاين ،فتحــت
ـدت أبــا محيــد يقــف عنــد مقدمــة الســيارة
عينــي فوجـ ُ

ـر ًة مــن مشــاركاته
 ،2014ص ،)182:بــل إ ّنــه عــاد مـ ّ
 ،2014ص.)186:

اللص املنشار:
2 .حادثة القبض عىل ّ

دورا
وهــذا احلــدث مــن األحــداث التــي لعبــت ً
مهــ ًا يف تغيــر الشــخصيات ،وبالتــايل تغيــر مســار

لتأخــرت صحــوة
القصــة ،تلــك احلادثــة لــو مل حتــدث ّ
ســلامن ،وربــا مل حتــدث أصــ ً
ا ،وأثرهــا املبــارش
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حــدث حــن ظــن ســلامن ّ
أن املنشــار مــا هــو إال
الظــن أعــاد إىل
محيــد شــاكر صديــق طفولتــه ،هــذا
ّ

ســلامن إنســانيته التــي فقدهــا أو كاد يف دروب الفســاد
تســببت يف إعاقــة
والليــايل احلمــراء ،لكنهــا باملقابــل
ّ

تطبيــق العدالــة عــى (املنشــار) بســبب مســامهته
وتســببت باإلعاقــة الدائمــة لســلامن
يف هروبــه (،)3
ّ

وإصابتــه بالشــلل بعــد احلــادث الشــنيع الــذي

«اســتقللت
تعــرض لــه بعــد خروجــه مــن املخفــر
ُ
َّ
ـت ّ
ـوش
الطريــق الرسيــع ،وكنـ ُ
أفكــر عــى نحــو مشـ ّ
بــاذا اســتفدت مــن عمــري الــذي قضيتــه ِّ
معذبــ ًا
ـت أتعامــل مــع
األجســاد! نعــم ،األجســاد؛ ألننــي كنـ ُ
اجلميــع عــى ّأنــم جمــرد أجســاد هلــا ُط ُر ُقهــا العجيبــة

يف اإلحســاس بــاألمل متــى مــا ُســلكت بقســوة ،وإهنــا
تســتقيم بالــرب وختــرج مــا يف داخلهــا بالســحق ...
وأثنــاء قيــاديت هبــذه األفــكار اجلنونيــة وهبــذه الرسعــة

غــر املعقولــة ،عندمــا وصلــت إىل أحــد اجلســور،
أخــذ الكــون باالهتــزاز كأنــه سيتالشــى وخيتفــي ،ثــم

دار كأ ّنــه يعيــد نفســه إىل الــوراء ،ثــم تدحــرج مثلــا
ـتقر فجــأة
تدحرجـ ْ
ـت ُكـ َ
ـرة أخــي عنــد موتــه ،ثــم اسـ ّ
وركــد .أصبحــت الســاء يف األســفلّ ،
وكل يشء
مقلوبــ ًا ومبعثــر ًا» (البصيــص ،2014 ،ص،217:
.)218

يف تلــك اللحظــة فقــط ،عــادت الذكــرى املؤملــة

( )3تعاطــف الضابــط ســلامن مــع املنشــار يؤكــد مــا جــاء يف نتائــج اختبــار
ملغــرام ،التــي مجعهــا يف كتابــه (االنصيــاع للســلطة) ،حيــث وجــد
أنــه عندمــا كانــت العالقــة مبــارشة مــع الضحيــة ،انخفــض مســتوى
االنصيــاع لألوامــر الصــادرة عــن الســلطة ،والعكــس صحيــح
(انظــر :أبــو صالــح ،2019 ،ص.)8

التــي اختفــت مــن ذاكــرة ســلامن وجعلتــه طيلــة

تلــك الســنوات حيلــم بعــودة محيــد ،محيــد الــذي
مــات متأثــر ًا بجراحــه يف زقــاق الســيارة املتهالكــة
أيــام الغــزو؛ نتيجــة ذلــك احلــادث وصــل وعــي

ســلامن إىل مــكان عميــق يف ذاكرتــه «فظهــرت ذكــرى
محيــد تســبح مضيئــة يف منتصفــه ،يف آخــر يــوم

رأيتــه فيــه ،يــوم ك ّنــا عنــد زقــاق الســيارة املتهالكــة،

الذكــرى التــي اختفــت مــن رأيس بشــكل مبهــم،
ـدت طمســها يف
ـأت مــع ال ّنســيان وتعمـ ُ
كأنّنــي تواطـ ُ

غياهبــي» (البصيــص ،2014 ،ص.)219:

حادثــة القبــض عــى املنشــار التــي تسـ ّـببت بعــودة

الضابــط ســلامن إىل إنســانيته ،جتعلنــا نتســاءل :هــل

عــاد فيهــا ال وعــي الكاتــب إىل قصــة (الــريء)
لوحيــد حامــد التــي ُأنتجــت ســينامئيا يف مــر
ومنعــت مــن العــرض كاملــة ،ومل يســمح بعرضهــا

إال قبــل ســنوات قالئــل؟ هــل تقاطعــت شــخصية

ســلامن مــع شــخصية أمحــد ســبع الليــل الــذي كان
يتفانــى يف تعذيــب مــن يظنهــم أعــداء الوطــن حتــى

وقــع بــن يديــه حســن وهــدان ابــن قريتــه الــذي
حيبــه كثــر ًا ،فتتبــدل لديــه املفاهيــم ويكتشــف أنــه كان
أداة يف يــد الســلطة؟ متا ًمــا كــا أفــاق ســلامن ألنــه رأى
الطيــب صاحــب املبــادئ واملثــل
وجــه محيــد الفتــى ّ

العليــا يف ثيــاب املجــرم.

3 .املعركة بني والد سلامن ووالد محيد:
هــذه احلادثــة أقـ ّ
ـل تأثــر ًا مــن احلدثــن الســابقني

ـوالت التــي طــرأت عــى شــخصيات الرواية،
يف التحـ ّ
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لكنهــا أفســدت عالقــة ســلامن اجلميلــة بعائلــة محيــد،
خاص ـ ًة بعــد التقــارب الــذي مت ّثــل يف ذهــاب ســلامن
مــع عائلــة محيــد إىل حديقــة احليوانــات ،وشــعوره بأنه
ّ
وتتجــى قيمــة
أحــد أفــراد تلــك العائلــة (املثاليــة)،

هــذا احلــدث يف دالالتــه البعيــدة ،فكأنّه يصف بشــكل
أو بآخــر العالقــة بــن العــراق والكويــت قبــل حادثــة
الغــزو املفاجئــة ،فعــى مــدى ثــان ســنوات -وهــي

«بحركتــه وانســيابه ورسعتــه وبطئــه اإليقــاع النابــض
يف الروايــة ،فالــرد زمــن ،والوصــف يف بعــض حالته
زمــن ،واحلــوار زمــن ،و َت َشـ ُّ
ـم عــر
ـكل الشّ ـ
ـخصية يتـ ُّ
ّ

أن ّ
أي ّ
كل مــا حيــدث يف الروايــة مــن داخلهــا
الزمــنْ ،
ــم عــر الزمــن وخاللــه» (عــوض اهلل،
وخارجهــا يتِ ّ

 ،2002ص.)35 ،34:

أ ّما أنامط الزمن يف الرواية فتتمثل يف زمنني:

1 .الزمــن الــردي :نجــده يف هــذه الروايــة
متداخــ ً
ا عــر نظــام االســرجاعات الزمنيــة

مــدّ ة احلــرب بــن العــراق وإيــران -كانــت الكويــت
خــر ســند للعــراق ،ومــا كان هلــا ْ
أن تنــال هــذا

ـؤل الــذي يشــبه مصــر والــد محيــد الشــهم،
املصــر املـ ِ
الــذي انتهــى بــه احلــال جرحي ـ ًا يف املستشــفى نتيجــة

غــدر بــدر الراجــي والــد ســلامن وكلبــه الضخــم بــه،
الصفــاء
وهــذا يعنــي –بطبيعــة احلــال– هنايــة أيــام ّ
التــي مل تــدم طوي ـ ً
ا« ،تو ّقــف مســار احليــاة للحظــة

كنــت أنظــر هبــا إىل صفــاء وهــي حتتضــن هبــا رأس
ُ

حتــرك يشء مــا بداخــي
أبيهــا وتنشــج مــن البــكاءَّ ،

ـت بــكل مــا أســتطيعه مــن صمــت:
مــن مكانــه ،وقلـ ُ
(تبــ ًا لآلبــاء ..وللــكالب)» (البصيــص،2014 ،
ّ
ص .)164:وبالفعــل حــدث مــا كان خيشــاه ســلامن:

«انقطعــت العالقــة اجلميلــة التــي دامــت لفــرة قصرية
بــن بيتنــا وبيــت شــاكر ،تو ّقفــت الزيــارات ،مل تعــد
صفــاء تــأيت لرتاجــع هلــا أمــي درس اللغــة العربيــة،
وضعــت اللــوم ك ّلــه عــى رأس أيب ،ويوم ـ ًا إثــر يــوم

تفاقــم كرهــي لــه» (البصيــص ،2014 ،ص.)166:

عالقة الشخصيات بالزمان

للزمــن أمهيتــه الكــرى يف فــن الروايــة ،فهــو

350-321

بــا يتوافــق

مــع األحــداث وبنــاء الشــخصيات« ،فرتتيــب
ّ
يشــكل أحــد املعضــات األساســية التــي
احلــدث،

تواجــه الروائــي ،فاملشــكلة يف بنــاء احلــدثْ ،
ـن يف
تكمـ ُ
ترتيــب الوقائــع التــي تشـ ّ
ـكل مهمــة احلــدث ،ترتيب ـ ًا
متوازيــ ًا أو متناوبــ ًا أو متداخــ ً
ا» (إبراهيــم،1990 ،

ص.)121:

َّ
جتــى هــذا الزمــن يف الروايــة عــر
وقــد

اإلرجاعــات الزمنيــة إىل زمــن الطفولــة؛ ألنــه

دورا يف تشــكيل
رس حيــاة الشــخصيات ،ويلعــب ً
ّ
حارضهــا الــردي (عــوض اهلل ،2002 ،ص،)66:

فــا ْ
إن بــدأ الســارد يف حكايــة قصــة القبــض عــى
املنشــار ،ووصــف حــارضه الغــارق يف الفســاد
وامللــذات ،حــدَّ ذهابــه إىل املخفــر  -لل ّت ّ
أكــد مــن

صحــة خــر القبــض عــى املنشــار -وهــو حتــت تأثــر
حــي ا ِ
جلنــان
اخلمــر حتــى عــاد بنــا إىل طفولتــه يف
ّ
والتــي اســتهلكت ُجـ َّ
ـل زمــن الروايــة« ،فجــأة ملعــت
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وتش ُّ
صحونــا منــه للتــو ،لتمــي هبــا الســنون ُ
ــفها

الذاكــرة ،اخــرق الوعــي نظــام الزمــن ،النظــام الــذي
يتقــدّ م إىل األمــام يف ّ
كل وقــت ،وال يرجــع إىل الــوراء

ســن متقدّ مــة ،إىل الوهــم الــذي
حتــى تتحــول يف
ّ

تقــوض يف طريقهــا
الذكريــات ،فاهنمــرت املشــاعر ّ

(البصيــص ،2014 ،ص.)84:

إال يف الذاكــرة وبشــكلٍ ومهــي .اهنــارت ســدود
يمــت للواقــع بصلــة» (البصيــص،2014 ،
كل مــا
ُّ
ص ،)55 ،54:إنــه زمــن الطفولــة «حيــث تبــدأ لعبــة
احليــاة» (البصيــص ،2014 ،ص.)55:

العــودة إىل زمــن طفولــة ســلامن «تشـ ّ
ـك ُل بالنســبة
للــرد ،اســتذكار ًا يقــوم بــه ملاضيــه اخلــاص ،وحييلنــا

مــن خاللــه عــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة التــي

ال نجــد ُبــدًّ ا مــن مراوغتــه باإلضافــة أو التنقيــص»
لقــد اضطلــع االســرجاع اخلارجــي بمهمــة

توثيــق العالقــة بــن املتلقــي ومــا محلــه مــايض طفولــة
ســلامن مــن أحــداث ماضيــة ،فســاعد عــى التواصــل
بــن املتلقــي وتلــك املرحلــة البعيــدة زمني ـ ًا ،القريبــة
ذهنيــ ًا ونفســي ًا.

 2 .الزمــن النفــي :وهــو زمــن خــاص؛ إذ
يســر الزمــن بخطــى خمتلفــة تبعــا الختــاف

وصلتهــا القصــة» (بحــراوي ،1990 ،ص،)121:

األشــخاص ،واملناســبات املختلفــة لــدى

ويربــط بــن مــا كان ومــا هــو كائــن ،لذلــك جــاء

الشــخص الواحــد؛ ألنّ الفــرد حيمــل معــه

تداخــل األزمنــة هنــا مــن خــال تقنيــة االســرجاع

املــكان والزمــان كطــرق إدراكــه احلــي،

اخلارجــي الواســع الــذي امتــدّ مــن (ص- 55

فهنــاك الذيــن يمــي معــه الزمــن ،والذيــن

ص ،)205وهــي مســاحة واســعة جــدًّ ا تعــادل ثلثــي

يعــدو معهــم الزمــن ،والذيــن يقــف معهــم
ســاكن ًا(انظــر:منــدوال،1997،ص.)138:

صفحــات الروايــة تقري ًبــا.
واختيــار مرحلــة ّ
الطفولــة ومنحهــا هــذا املــدى

أهــم املراحــل
الواســع لــه مــا يــرره« ،فهــي مــن
ّ
الشــخصية اإلنســانية وتشــكيل
الزمنيــة يف تكويــن
ّ
ّ

رؤيتهــا وفكرهــا ومشــاعرها» (عــوض اهلل،2002 ،

ص ،)191:فالشــخصيات «التــي حتيــا أمامنــا
ُي َش ِّ
ــك ُل ماضيهــا حارضهــا؛ لذلــك هتيمــن هــذه
االســرجاعات اخلارجيــة (الطفولــة) بــل وتتداخــل
وتتــوازى مــع احلــارض الــذي حتيــاه الشــخصيات»

(يقطــن ،2001 ،ص ،)56:فــرة الطفولــة كــا يقــول
الســارد «تكــون موجــودة يف ُح ُلــم بصــورة ُحلــم

مــر هبــا ســلامن
مــن تلــك اللحظــات التــي َّ

وكانــت طويلــة بفعــل اخلــوف واهللــع ،حلظــة إمســاك
«اهنــرت ..
مــرزوق بــه قبــل جمــيء محيــد وإنقــاذه
ُ

توســلت إليــه ،فطلــب منــي أال أصــدر
رجو ُتــه ..
ُ
صوتــ ًا ،ثــم أمــر العــرج ْ
بــأن يقــف عنــد البــاب
للمراقبــة .قــال صــوت متشــائم يف داخــي( :استســلم
فقــد انتهــى األمــر).

خانتنــي غريــزيت ،مل متســك زمامــي بتلــك القــوى
ٍ
ثــوان حتــى
الرهيبــة وختلصنــي مــن املــأزق .مــرت
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وصــل العــرج إىل البــاب ،لكنهــا كانــت وقتـ ًا طويـ ً
ا

خــال وجهــة نظــر شــخصية تعيــش فيــه أو خترتقــه،

محيــد» (البصيــص ،2014 ،ص.)123:

فيــه» (بحــراوي ،1990 ،ص.)32

يف زمنــي اخلــاص ،وقبــل ْ
أن يمســك املقبــض ،فتحــه

وليــس لديــه اســتقالل إزاء الشــخص الــذي ينــدرج

هــذا الزمــن النفيس اخلــاص بســلامن جتــاوز الثواين

ويف هــذه الروايــة يمكــن متييــز عنايــة الســارد

محيــد بأحداثهــا الكثــرة ،وحتوالهتــا «بعثــت الذاكــرة

1 .الشــارع :هــو «صحــراء املدينــة ،وجزؤهــا

للشــهور ،فهــو هنــا يصــف الفــرة التــي قضاهــا مــع

باألماكــن التاليــة:

الزمنــي ،وحياهتــا الدائبــة املتحركــة ،ولولــب
ُبعدهــا احلضــاري؛ المتــداده طاق ـ ًة عــى مــدّ

أحــداث الفــرة الســابقة مــن عالقتــي التــي ال

تتجــاوز الشــهرين معــه ،وهــي ليســت بشــهرين إذا
حســبناها عــى نســبة س ـ ّني قياس ـ ًا مــع حجــم األيــام

اخليــال ،والنعطافاتــه حتــوالت يف الزمــان

واملــكان» (النصــر ،1986 ،ص .)114:يف

فيــه» (البصيــص ،2014 ،ص ،)144:وهــذا ال ّتباطــؤ

هــذا املــكان نبتــت عالقــة ســلامن برفاقــه،
وفيــه أيضــ ًا مــارس هواياتــه ،وشــاهد فيــه

أو التســارع مــن خصائــص الزمــن النفــي الــذي
«يقــدّ ر بقيــم متغــرة باســتمرار ،بعكــس الزمــن

مــوت أخيــه منصــور ،ثــم شــهد مــوت

اخلارجــي ( )exterior timeالــذي ُيقــاس بمعايــر

تعــرض للحادثــة التــي
صديقــه محيــد ،وبــه ّ

ثابتــة» (منــدوال ،1997 ،ص.)137:
عالقة الشخصيات باملكان

وغــرت حياتــه لألبــد.
أقعدتــه
َّ

يب ارتبــط باملــكان كالروايــة،
ال يوجــد
جنــس أد ّ
ٌ

شــوارع حــي اجلنــان كــا يصفهــا «مليئــة

عــى وجــه اخلصــوص؛ لذلــك جــاءت عنايــة

مصغــرة مــن العــامل ،ليــس عــامل الكبــار اجلــا ّد طيلــة

فاملــكان عنــر هــام يف الــرد عامــة ،ويف الروايــة
الروائيــن باألمكنــة مــن خــال تســمية الروايــة

بمــكان معــروف مثــل (الســكرية ،بــن القرصيــن،

خــان اخلليــي ،العدامــة ،الشــمييس ،شــيكاجو ..
وغريهــا) ،أو بمــكان غــر معلــوم مثــل (العصفوريــة،
دينســكو ،الطريــق).

وللمــكان دوره يف تشــكيل الشــخصيات يف العمــل
الروائــي ،وحيمــل أيضــ ًا وجهــة نظرهــا جتــاه احليــاة
واألحيــاء عــى نح ـ ٍو ســواء ،فهــو «ال يظهــر إال مــن

باألطفــال ،وكان األطفــال مليئــن بأجــزاء خمتلفــة
الوقــت ،بــل عــامل خيتلــف باختــاف طــرق اللعــب

ويمتــاز بانعــدام االكــراث» (البصيــص،2014 ،
ص ،)58:ومــع هــذا كان الشــارع خميفــ ًا لألهــل

«بســبب خوفهــا ع ـ َّ
ي مــن الشــارع ،وممــا قــد أتعلمــه
مــن أشــياء رديئــة يف اخلــارج ،منعتنــي أمــي مــن
اخلــروج مــع نــارص وإبراهيــم» (البصيــص،2014 ،

ص ،)73:كان هلــذا املنــع أثــره الســلبي عــى ســلامن
الــذي وجــد لــذ ًة كامل ـ ًة يف الشــارع ،ومــن هنــا جــاء
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إعجابــه بالــكالب ّ
الضالــة؛ لنيلهــا احلريــة الكاملــة

وغرفــة محيــد بد ّقــة متناهيــة ،وكأنّــه وجــد

الــكالب ّ
الضالــة ،فهــي تعيــش يف اخلــارج طيلــة

املســتمرة بــن أمــه وأبيــه ،والدمــوع أيضــ ًا
َ
«غــ ِر َق البيــت بدموعــي» (البصيــص،

فيــه الــدفء الــذي افتقــده يف منزلــه ،املــيء
َ
باحل َــام ،وكالب احلراســة ،واملشــاحنات

التــي يفتقدهــا «كــر ولعــي بالفضــاء الفســيح الــذي
يقــع خلــف البــاب ا ُملغلــق ،وتفاقــم إعجــايب بحيــاة

أي بقــاع األرض شــاءت،
الوقــت ،وتســتلقي يف ّ

 ،2014ص ،)69:وســبب هــذا األلفــة؛ الــو ّد
الــذي وجــده ســلامن يف بيــت محيــد ،واحلــب

لــو كانــت فقــط تســتطيع الدفــاع عــن نفســها ،لــو
ّأنــا متتلــك القــدرة عــى اإليــذاء ،لكانــت خملوقــات
حمرتمــة ،ولكانــت رمــز ًا خالــد ًا للحريــة» (البصيــص،

(املســترت) لصفــاء ،والــذي جعلــه يعيــش

لذلــك يمكننــا القــول بـ ّ
ـأن (الشــارع) لــه داللتــه

رحيلهــم ،وهــذا بعــض مــا يقــوم بــه البيــت

الكاملــة فيــه ،تلــك احلريــة التــي كان يفتقدهــا يف
املنــزل واملدرســة معــ ًا.

وذكريــات وأحــام اإلنســانية» (باشــار،

بأفــكاره هنــاك ،ثــم بذكرياتــه وأحالمــه بعــد

 ،2014ص.)74:

اإلجيابيــة يف طفولــة ســلامن ،حيــث نــال حريتــه

 2.املنــزل :مــن خصائصــه املعروفــة أنــه مــن
األمكنــة اإلجيابيــة األليفــة« ،فبــدون البيــت
يصبــح اإلنســان كائنــ ًا مفتتــ ًا ،البيــت جســد
وروح وهــو عــامل اإلنســان األول» (باشــار،

 ،1984ص ،)38:هــو كذلــك عنــد ســلامن
إذا قصدنــا بــه منــزل صديقــه محيــد فقــط،

فقــد أحبــه منــذ الزيــارة األوىل ورشع يف
وصفــه بالتفصيــل «كان البيــت مكونــ ًا مــن

أربــع غــرف وصالــة فســيحة يف الطابــق
األريض ،يشــبه تصميــم بيتنــا متامــ ًا ،وكان
ُ
األثــاث مرتّبــ ًا كأنّــه ُفصــل ليطابــق هــذه
املســاحة» (البصيــص ،2014 ،ص،)106:

ثــم يبــدأ يف وصــف صالــة الضيــوف

فهــو «مــن أهــم العوامــل التــي تدمــج أفــكار

 ،1984ص.)38:

املخفــر :وقــد اكتســب صفـ ًة ســلبية ،فهــو بطبعــه

مــن األماكــن العدائيــة؛ نظــر ما حيــدث فيه مــن حتقيق
وتعذيــب« ،فــا ْ
إن تطــأ أقــدام ال ّنزيــل عتبــة الســجن
خم ّلفـ ًا وراءه عــامل احلريــة حتــى تبــدأ سلســلة عذابــات
ال تنتهــي ســوى باإلفــراج عنــه  ..وأحيانـ ًا فــإن آثارها

تظــل مالزمــة لــه ملــدة طويلــة» (بحــراوي،1990 ،
ص .)55:وصــورة املخفــر يف الروايــة ليســت أقــل
قتامــ ًة مــن صــورة ســواه مــن الســجون واملخافــر،
خاصــة يف ّ
شــخصيات عدوانيــة مثــل:
ظــل وجــود
ّ

(نصــار وعــي الصهيــوين) ،ومــع ذلــك فقــد كان
ّ
مألو ًفــا للضابــط ســلامن ،فقــد ألفــه غرفــة غرفــة ،بــا
فيهــا غرفــة التعذيــب (الكازينــو) ،التــي كان يــارس
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كل أصنــاف التعذيب دون قيــود ()4
فيهــا هــو وفريقــه ّ

يتخبطــون يف البــؤس ،قطعــوا صلتهــم بالفــرح منــذ

أجــزاء العــامل ،متــارس فيــه صالحيــات مطلقــة خاليــة

املوحــش -بعــد ذلــك -انتقــل البــؤس الــذي يشــعر
ــجان ا ُمل ِّ
َّ
عــذب ،حــن
الســجني
الس ّ
املعــذب إىل ّ
بــه ّ

«يفتــح البــاب األســود عــى أكثــر جــزء متكتــم مــن
مــن القيــود وممّــا يظــن البــر ّأنــا حقوقهــم التــي
ـت بــري عــى غرفــه
أج ْلـ ُ
متيزهــم عــن احليوانــاتَ .
ّ
األربــع بمســاحاهتا الكبــرة؛ مكتبــي ،ومكتــب أفــراد
املباحــث ،ومكتــب األرشــيف والســجالت وامللفــات
األمنيــة ،وأخــر ًا غرفــة نســميها) الكازينــو) ،وهــي

غرفــة عملياتنــا” (البصيــص ،2014 ،ص.)46:
وليــس غريبــ ًا ْ
أن يكــون الســواد واجهــة هــذا
ـم اختيــاره ليكــون منســج ًام
املــكان وعنوانــه ،فقــد تـ َّ

زمــن» (البصيــص ،2014 ،ص ،)46:يف هــذا املــكان

يفيــق الضابــط ســلامن مــن وهــم الســلطة واالســتبداد
«شــممت رائحــة آهــات ّ
ُ
تنبعــث مــن
املعذبــن
الزوايــا ،رائحــة كرهيــة ومؤملــة وكثيفـ ٌـة مثــل الدخــان،

هــذا هــو املــكان الــذي قضيــت فيــه آخــر مخــس

ســنوات مــن عمــري؟ كيــف احتملــت بشــاعته كل
هــذه املــدة؟» (البصيــص ،2014 ،ص.)209:
اخلاتـمة

مــع مــا حيــدث يف ذلــك املــكان املظلــم ،يعــزز هــذا

الظــن اختيــار اللــون الرمــادي الداكــن لطــاء
جــدران الكازينــو «جدرانــه مبطنــة بألــواح عازلــة

حتبــس األصــوات مــن الفــرار ،ومطليــة بلــون رمادي

كامــد ،تزيــده إنــارة قضبــان النيــون إثــارة للمخاوف»
ــارة (غرفــة
(البصيــص ،2014 ،ص ،)46:أ ّمــا ال ّن َظ َ

يف ختــام هــذه الرحلــة مــع روايــة (ذكريــات

توصلــت الدراســة إىل مــا
ضالــة) لعبــد اهلل بصيــصَّ ،
يــي:

التوقيــف) ،فليســت أحســن حــا ً
ال مــن ذلــك
املــكان املوحــشْ ،
ـت باملنتصــف بينــه وبــن
وإن و َق َعـ ْ

 1.نجــاح الروائــي عبــد اهلل البصيــص يف توظيف
جيــدً ا يف عملــه الروائــي
الشــخصيات توظي ًفــا ّ
األول ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى مــا وصــل إليــه جيــل

الشــباب يف اخلليــج مــن نضــج أديب بفضــل

مــا توفــر هلــم مــن دعــم وتشــجيع؛ مت ّثــل يف

«التفــت إىل
اجلــزء الــذي يــراه النــاس مــن املخفــر
ُّ
ال ّن َظــارة يف منتصــف املمــر ،بقضباهنــا املتصالبــة،

اإلقبــال الكبــر عــى فــن الروايــة ،واجلوائــز

يقبــع يف داخلهــا بعــض اآلســيويني؛ نســاء ورجــال

 2.بينــت الدراســة قيــام الشــخصيات الثانويــة

الكبــرة املخصصــة هلــا.

ـر منــذ رأيتهــا أول مــرة،
وبرائحتهــا الكرهيــة ،مل تتغـ ّ

بــأدوار هامــة ســاعدت الشــخصيات الرئيســة

( )4هــذا العنــف املطلــق يتوافــق مــع جتربــة ســجن ســتانفورد الشــهرية،
والتــي أثبتــت أن اللبــاس املوحــد والقيــام بــدور يف وســط غــر
اعتيــادي عامــان كافيــان لتحويــل طالــب ودود إىل جــاد ال يرحــم
(انظــر :أبــو صالــح ،2019 ،ص( ،)10-8انظــر أيضــ ًا :وانــرغ،
 ،2016ص.)-127 124

عــى أداء مهمتهــا ،وســارت بالروايــة نحــو

النجــاح.
447

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)1ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1443هـ  /يناير2022م)

3.اســتأثر ســلامن بالبطولــة املطلقــة يف املرحلتني،
فهــو حمــور حيــاة الطفولــة ،وهــو أيضــ ًا

البــارزة ،ودعمهــا بالدراســات النفســية التــي تكشــف

الشــخصياتالرئيســةمرحلــةالطفولــةفقــط.

كــا يــويص  -يف هــذا اجلانــب  -بدراســة روايــة

حمــور حيــاة الزمــن احلــايل ،وشــاركته بقيــة

4.جــاءت حادثــة غــزو العــراق جلارتــه
الكويــت ،لتكــون النمــوذج الــذي ّ
يؤكــد
أمهيــة حســن اجلــوار ومراعــاة حقــوق اجلــار،

حيــث أكــدّ ت ّ
توحــد الشــعوب
أن األزمــات ّ

النقديــة للعنــارص الروائيــة للروايــات األدبيــة

عــن نجــاح الكاتــب يف بنــاء شــخصيات روايتــه.

(طعــم الذئــب) للبصيــص ،والتــي فــازت بجائــزة
أفضــل روايــة عربيــة يف معــرض الشــارقة الــدويل

للكتــاب عــام 2017م.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

ضــد األخطــار التــي تداهــم أوطاهنــا.

 5.تعاطــف الكاتــب مــع مشــكلة البــدون حيمــل

وجهــة نظــر إنســانية ،وفيــه جــرأة حتســب لــه.

6.عالقــة الشــخصيات بمكونــات الروايــة
األخــرى مثاليــة ،فاحلــدث والزمــان واملــكان

تفاعلــت مــع الشــخصيات ،بــل غريهتــا
لألفضــل ،كــا رأينــا أثــر حادثــة الغــزو عــى

ســلوك والــد ســلامن.

 7.تســليط الضــوء عــى الفســاد وانتشــاره
بــن أفــراد الرشطــة ،فيــه شــجاعة حتســب

للكاتــب ،فهــذا القطــاع لــه أمهيتــه القصــوى
التــي تفــرض فيــه النزاهــة التامــة ،وتنــأى بــه

عــن كل ســلوك مشــن.

ويــويص الباحــث بدراســة اللغــة يف الروايــة،
فشــاعرية اللغــة خاصــة يف اجلــزء الــذي يتحــدث

عــن مرحلــة الطفولــة ،تســتحق الدراســة يف بحــث
مســتقل.

ويــوىص الباحــث -كذلــك -بزيــادة الدراســات

إبراهيــم ،عبــد اهلل1990( .م) .املتخيــل الــردي .ط.1
بــروت :املركــز الثقــايف العــريب.

ابــن منظــور ،حممــد2003( .م) .لســان العــرب .ط .1بریوت:
دار صادر.

أبــو صالــح ،ثائــر2019( .م) .ســيكولوجيا الــر بــن النظريــة
والتطبيــق .مركــز حرمــون للدراســات املعارصة.
باشــار ،غاســتون .)1984( .مجاليــات املــكان .ترمجــة :غالب
هلســا .بــروت :املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــر
والتوزيع.

بحــراوي ،حســن1990( .م) ،بنيــة الشــكل الروائــي .ط،1
الــدار البيضــاء :املركــز الثقــايف العــريب.
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البيضــاء :املركــز الثقــايف العــريب.

بــو عــزة ،حممــد2010( .م) .حتليــل النــص الــردي تقنيــات
ومفاهيــم .ط .1بــروت :الــدار العربيــة للعلــوم
نــارشون.

اجلوهــري ،إســاعيل1990( .م) .صحــاح ،تــاج اللغــة
وصحــاح العربيــة .ط .بــروت :دار العلــم للماليــن.
الريــاض ،صحيفــة .الثالثــاء (2010/9/15م) ،العــدد
.17249
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نجــم ،حممــد يوســف1966( .م) .فــن القصــة .طــه .بــروت:
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 معايري الشعرية يف كتاب املعيار يف نقد األشعار أليب عبد اهلل مجال الدين حممد بن أمحد األندلسي: صيتة العجمي،ليلى رضوان

معايير الشعرية في كتاب المعيار في نقد األشعار
ألبي عبد اهلل جمال الدين محمد بن أحمد األندلسي
)*(

 صيتة محمد العجمي،ليلى شعبان رضوان
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

)هـ1441/9/16  وقبل للنشر يف،هـ1441 / 2 /2 (قدم للنشر يف
َّ
 يف ضوء الشـعرية العربية للكشـف عن،» يتنـاول البحـث دراسـة كتاب أيب عبـد اهلل مجال الديـن حممد بن أمحـد األندليس» املعيار يف نقد األشـعار:ملخـص البحـث
ً
 وذلك من خالل ما ألفينا لديه من سـعي حثيث لضبـط عملية اإلبداع، ه اسـتنادا إىل القوانين واملقاييس التي وضعها املؤلـف كضوابط لفن القـول, معايير الشـعرية فيـ
 ونزوع واضـح لتبني العلة، والتي ينبغي على الناقد أن حيذقهـا ليكون بارع ًا يف نقد الشـعر ونظمه مـن جهة، مـن حيـث النظـر إليهـا عىل أهنا صناعـة هلا أدواهتا وآالهتـا
، وجعله رشوط االستحسـان معايير لنظم القول، ه وذلك من خالل عرضه ملا يستحسـن أو يسـتقبح من الشـعر من جهة أخرى, الفاعلـة يف متيـز العمـل األديب وجودتـ
.والتي بموجبها تتحقق شـعرية النص
. فن القول، عملية اإلبداع، املعيار، الشعرية:كلامت مفتاحية
*****
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Abstract: The research studies Aboabdullah Jamaluddin Muhammad Ahmad Al Andalusi’s “Al Meaeyar Book in Poetic Criticism.” It is a critical study aimed at ascertaining
the poetic criteria based on laws and measures laid down by the author. These laws and standards are intended to act as settings for the generation of poetic texts.
In his book, Al Andalusi tried to control the innovation process by looking at it as an industry, one with its tools which critics have to master to make themselves innovative
creators and poetry critics. He pointed out the primary catalyst for distinguishable literary work and counted some criteria which, if implemented, make the poetry of quality
and insight above criticism. These criteria are laws for poetic innovation in the creation of something new. These laws are in fact taken from the poem’s general frame, which
was approved by Arab critics whatever their intentions and priorities are.
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املقدمة :

والعــرض .ولكننــا مــع هــذا ،مل نعــدم لــه رأيـ ًا يف بعــض

األندلــي ناقــد متأخــر ،أعــاد الوقفــة التــي وقفهــا

األحيــان كالتعقيــب عــى بيــت شــعري ،أو تفصيــل

تأســس علــم للشــعر لتمييــز جيــده مــن رديئــه ،وهــو
وإن جــاء متأخــر ًا زمنيــ ًا بعــد أن توضحــت معــامل

وهــو جيــري عــى هــذا النحــو يف الكتــاب مــن أولــه إىل

آخــره مــن حيــث عــرض وجهــي القــول املستحســن

تصــور عــام ألســس قــول الشــعر يف ضــوء النظريــة

لقــد أســند األندلــي مهمــة النقــد إىل الشــاعر

بعــض النقــاد املشــارقة حــن دعتهــم احلاجــة إىل

النظريــة النقديــة العربيــة ،كان فضــل الســعي إىل بنــاء

النقديــة العربيــة كــا متثلهــا مطبوعــة بســات التأليــف

لــدى النقــاد املغاربــة يف القــرن الثامــن اهلجــري التــي
نحــت نحــو التقعيــد والتفريــع والتقســيم واالهتــام

بعلــوم البالغــة.
مجــع

لبــاب أو إمجــال لــه ،أو اســتقباح معنــى أو استحســانه،

واملســتقبح منــه.

الناقــد العتقــاده أنــه الوحيــد القــادر عــى التمييــز بــن
وجــوه القــول .وأســبغ عليــه ســمة القــدرة عــى التمييز
التخــر .ودل عليــه بســمتني ومهــا :الطبــع
والفــرز و
ّ

ومعرفــة آالت النظــم والنقــد ،وأناط بــه مهمــة التعليم،

األندلــي يف كتابــه» املعيار يف نقد األشــعار»()1

لذلــك ســيطرت النزعــة التعليميــة عــى أقوالــه ،األمــر

الناقــد املعلــم أو املوجــه للشــعراء  ،وتنبيههــم إىل طــرق

وتتوضــح نزعتــه التعليميــة يف الطريقــة التــي قــدم هبــا

مــا انتهــى إليــه من أبــواب البالغــة والنقــد  ،وقــام بدور
القــول ,وذلــك مــن خــال عرضــه ألبــواب خلــط فيهــا
بــن أبــواب البالغــة والنقــد ،فغلبــت عليــه النزعــة إىل

التصنيــف اســتنادا إىل قاعــدة نقديــة بســيطة مــن النظــر
النقــدي  ،فاختــذ معيــار ًا نقدي ـ ًا واحــد ًا جــرى عليــه يف
أبوابــه ،وهــو التمييــز بــن املستحســن واملســتقبح فيــا

الــذي جعــل أســلوبه يغلــب عليــه النزعــة التقريريــة.
شــواهده وأمثلتــه عــى أجنــاس البالغــة ،والتــي ينبغــي

عىل الشــاعر أن يتعرف إىل اســتعامالهتا يف شــعر الشــعراء
صحــة مبــدأ بالغــي مــا من
الكبــار ،وليســتدَ ل هبــا عــى ّ

تصوره
ناحيــة ،وليفهــم املقصــود بذلــك املبــدأ وحســن ّ

واســتيعابه مــن ناحيــة أخــرى .وقــد أكثــر مــن األمثلــة

ذكــره يف كتابــه مــن فنــون القــول الشــعري ،فكانــت
آراؤه يف معظمهــا مجعــ ًا وتبويبــ ًا آلراء النقــاد العــرب

وإســهامها يف تعميــق املعرفــة بالشــعر وأحــكام البالغــة

املتأخريــن  ،اقتــر عــى اجلمــع وإعــادة الرتتيــب

والتقصــر .واملتصفــح ألمثلتــه يــرى أنــه كغــره مــن

وبخاصــة املشــارقة ،وهــو يف هــذا كغــره مــن النقــاد

( )1لقــد ُحقــق الكتــاب تحقيقـاً بصــورة ال تتوافــر فيهــا أدنــى شــروط التحقيــق
العلمــي؛ ففــي متــن الكتــاب الكثيــر مــن األخطــاء التــي نجمــت عــن
خطــأ فــي ق ـراءة الكلمــات فــي أصــل المخطــوط ,عــاوة علــى عــدم
توثيــق نقولــه و استشــهاداته .ممــا يجعلنــا نوصــي بإعــادة تحقيقــه
تحقيق ـاً علميــا رصين ـاً.

يف تعريفــه بفنــون البالغــة العتقــاده بدورهــا التعليمــي،
ســواء تعلقــت باإلجــادة واإلحســان أو الــرداءة
النقــاد الذيــن اختــذوا موقــف الناقــد القــادر عــى النقــد
صاحــب الســلطة ,الــذي يقــول فيذعــن لــه اآلخــرون،

ألنــه وحــده الــذي جييــد التمييــز بــن صنــوف الشــعر
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العــريب ،والفصــل بــن مــا يــراه حســنا وغــر حســن،

والنفايــة والنقايــة متييــز وختــر ،والتخــر فعــل

مــن حيــث كوهنــا نــاذج أدبيــة رفيعــة جديــرة بــأن
حيتذهيــا أو يتأ ّثــر هبــا مــن رام قــول الشــعر ونقــده.

التمييــز .ويتداخــل املفهومــان مــع املوازنــة والفــرز،

ليحمــل الشــاعر عــى احتــذاء مــا حســن فيــه القــول،

إرادي يعــر عــن موقــف إزاء األشــياء ،وقــدرة عــى
ليصبحــا غايــة النقــد وهدفــه يف كتابــه املعيــار ،واملعــول

ـول يف غــر موضع مــن كتابــه يف حكمــه النقدي
ويعـ ّ
عــى العقــل  ،وجيعلــه َح َكــا فيــا يســتجاد يف صناعــة

أن مــن النقــاد « مــن يميــل إىل مــا ســهل لفظــه ،وســلم

أشــياء جتــب مراعاهتــا بــا يقتــي العقــل استحســانه أو

عــى غــره يف اختيــاره ،ومنهــم مــن يميــل إىل مــا انغلــق

الشــعر ليقينــه أن كثــر ًا ممــا ذكــر يف صنعــة الشــعر,

اســتقباحه ( األندلــي 1987،م ،ص ،)174 :فالتعويل

عــى العقــل يف االستحســان واالســتهجانَ ،يعقــل
عمليــة النقــد التــي أســندها إىل املعرفــة وأشــار إليهــا يف

أثنــاء حديثــه عــن آالت النقــد التــي ينبغــي أن يمتلكهــا
ـر والتمييــز وذلــك مــن خــال
الناقــد  ،فأومــأ إىل التخـ ّ

مصطلحــي ( النفايــة والنقايــة ) ،وجعلهــا مرتكــزي

عمــل الناقــد ومهمتــه األســاس ،إذ يقــول يف مفتتــح

عليهــا يف اختــاف مذاهــب النقــاد يف االختيــار ،فيذكر

مــن اللحــن واخلطــأ ،فمتــى وجــده عــى ذلــك مل يعــرج

معنــاه وصعــب اســتنباطه ككثــر مــن شــعراء ابــن أمحــر
وابــن مقبــل ومــن حذومهــا .ومنهــم مــن يميــل إىل
ماحـ ّ
ـش جتنيسـ ًا وترصيعـ ًا ومطابقــة وبديعـ ًا ،ثــم اليعبــأ
باختــاف اللفــظ والرتتيــب ،واضطــراب النظم وســوء

التأليــف ،وهلهلــة النســج» (األندلــي1987 ،م ،ص:

 ،)191فهــو يف هــذا النــص يعــرض ملذاهــب النقــاد
يف اختيــار األشــعار والتفريــق بــن أســاليب الشــعراء

كتابــه عــن أمهيــة املعيــار يف النقــد « :ســألتم  ...أن أمــي
مــا جيعــل أمــارة يف نقــد الشــعر ،وفارقــ ًا بــن النفايــة

ويف هــذا عــودة إىل الصــورة واحلكمــة ،وابتعــاد عــن

وأكــد مركزيتهــا ،وجعلهــا أساســن لــدى تصنيفــه

الهتاممهــم باملوســيقى( .)2ثــم يبــن مذهبــه يف االختيار،

منهــا واملختــار « (األندلــي1987 ،م ،ص،)63 :
الشــعراء مــن حيــث امتالكهــم املعرفــة النقديــة  ،فقــال

فمــن الشــعراء مــن « اليقــول الشــعر واليعــرف نقايتــه

ونفايتــه» (األندلــي1987 ،م ،ص ،)63 :ومصطلحــا
النفايــة والنقايــة مــن ابتــكاره  ،ولــه الفضــل يف نقلهــا

مــن حقــل االســتخدام اللغــوي العــام إىل حقــل النقــد ،
عندمــا ضمنهــا مفهــوم القــدرة عــى متييــز جيــد الشــعر

مــن رديئــه .

يف تقديــم املعنــى ،ثــم خيتــار طريقــة أيب متــام وأرضابــه
مذاهــب األندلســيني الذيــن فضلــوا مذهــب البحــري

وميلــه ألن جتمــع األشــعار املختــارة بــن الســهولة

( )2ذهــب الدكتــور إحســان عبــاس إلــى القــول بقلــق الــذوق األندلســي ؛
فعلــى حيــن يأخــر المتنبــي عــن شــعراء القــرون الثالثــة األخي ـرة فــي
قدرتــه علــى اإلبــداع التصويــري لــدى المدرســة اإلشــبيلية  ،نجــده
أكبــر شــاعر لــدى حــازم القرطاجنــي  ،ويفــوز المتأخــرون عنــد ابــن
ســعيد فــي االختـراع والتوليــد  ،نجــد حازمـاً يعدهــم نموذجـاً النحـراف
الشــعر عــن خطــه الصحيــح  ،ثــم نجــد ابــن ســعيد يفضــل المعــري
 ،ثــم ينقلــب هــذا الــذوق لــدى أشــياخ ابــن خلــدون الذيــن أخرج ـوا
المعــري والمتنبــي مــن دائ ـرة الشــعر جملــة لخروجهمــا علــى طريقــة
العــرب ،وتلــك عــودة إلــى البحتــري ،أي إلــى جمــال الموســيقى .
(عبــاس ،1981،ص.)539 :
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والسالســة واللطافــة ،وتعــرى مــن اللحــن واختــال

هــذا عالــة عــى القــايض اجلرجــاين ،إذ ينقــل كالمــه

منهجــه يف االختيــار.

اختياراتــه ،وأنــه غــر مطالــب بالتعليــل ألن الشــعر

النظــم ،وهــو يف أمثلتــه التــي يوردهــا ،يتســق مــع

بشــكل شــبه حــريف ،ليؤكــد حريــة الشــاعر يف

أهــم املواطــن
وربــا كان اختيــار األمثلــة مــن
ّ
التــي ُتتــر فيهــا موضوعيــة الناقــد ،ألن موضوعيــة

نفــس الناقــد اجليــد  ،ألن مقاييــس اإلتقــان ليســت

مــن شــعر القدامــى واملحدثــن الذيــن يتمثــل

خمتلفــان  ،فاإلتقــان يعتمــد عــى مقاييــس عقليــة

االختيــار تفــي إىل وجــود أمثلــة للجيــد والــرديء

األندلــي بأشــعارهم.

املطــرب برهانــه يف ذاتــه  ،أي بحســب انعكاســه يف

مــن مقاييــس اإلغــراء واجلاذبيــة ،بــل مهــا أمــران
خارجيــة ،أمــا اإلغــراء فهــو مايثــر فينــا اســتجابة

واألندلــي عــى أخــذه باملعياريــة ،إال أنــه يــرى أن

رسيعــة .ومشــكلة املفاضلــة يف هذيــن النوعــن مــن

وتقيــدت بــا قــد يكفــل هلــا الصحــة ،فإهنــا قــد ال

كل العصــور (صبحــي ،1981 ،ص ،)57 :وهــي مــا

القصيــدة أو األشــعار املختــارة وإن حققــت املعيــار،

تكــون جيــدة ،وهــذا يعنــي أنــه يفــرق بــن جــودة
الشــعر وصحتــه؛ فصحــة الشــعر تعــود إىل املعيــار،
وجودتــه تكمــن يف تأثــره ،وهــي التــي أطلــق عليهــا
القــايض اجلرجاين»ســورة الطــرب» (اجلرجــاين،

1966م ،ص ،)78 :وهــي حــال الينفــع معهــا
التعليــل املنطقــي العقــي املوضوعــي ( االحتــكام إىل
املعيــار ) ،بــل يعــول فيهــا عــى التأثــر الــذايت  ،وهلــذا

أثــره يف العمليــة النقديــة ،إذ ينتقــل جمــال النقــد مــن
النفايــة والنقايــة إىل املفاضلــة بــن قصيدتــن جيدتــن
إحدامهــا تتقيــد بقواعــد النظــم ،واألخــرى دوهنــا «

يف الصفــة وانتظــام أســباب االختيــار ،يكــون أحظــى

وهــو بالطبــع وباحلــاوة أدنــى إىل القبــول  ،وأعلــق
بالنفــوس ،وال جتــد ســبب ًا لذلــك غــر أن موقعــه مــن
القلــب ألطــف  ،وهــو بالطبــع أليــق «( األندلــي،

1987م ،ص ،)192 :واألندلــي يف موقفــه النقــدي

أكــر املشــكالت النقديــة املســتعصية عــى احلــل يف
أطلــق عليــه اجلرجــاين مــا يمتحــن بالصفــة ال بالفكر.
وتعــد هــذه املعايــر بمجملهــا قوانــن اإلبــداع
الشــعري ،والتــي تنظــم كل إبــداع جديــد وحتقق رشط

جودتــه ،وهــي يف حقيقتهــا مســتمدة مــن النمــوذج
العــام للقصيــدة العربيــة يف عهودهــا القديمــة ،الــذي

توافــق عليــه النقــاد العــرب عــى اختــاف أولوياهتــم
ومناهجهــم.

وهيــدف البحــث إىل الكشــف عــن معايري الشــعرية

يف كتــاب املعيــار ،ومقارنتهــا بالشــعريات العربيــة
لــدى النقــاد العــرب يف تراثنــا النقــدي ،والتــي يمثلهــا
النقــد النظــري يف تارخينــا النقــدي العــريب.

فهــل اســتطاع األندلــي أن حيــدد قوانــن

اإلبــداع ،وأن يســتنطق اخلصائــص التــي جتعــل مــن
أثــر مــا عمــ ً
ا أدبيــ ًا حيقــق لــه الفــرادة؟ وهــل كان

لعملــه هــذا صلــة بمفهــوم الشــعرية العربيــة؟
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معــرض دراســته املوســومة بـــ ( البحــث البالغــي

هــذه هــي أســئلة البحــث التــي نزمــع اإلجابــة

باملغــرب خــال القــرن الثامــن اهلجــري -املنــزع

حــاول أن حيــدد اخلصائــص واملكونــات الفنيــة

املغــريب  ،ونــرى أن تصنيفــه ضمــن الــراث البالغــي

عنهــا يف بحثنــا الــذي بنينــاه عــى فرضيــة أن املؤلــف

البديــع أنموذجــا )( ، )3وعــده مــن الــراث البالغــي

واجلامليــة التــي ينبغــي توافرهــا يف الشــعر ليكــون
شــعر ًا مجيــ ً
ا.

أســاس خصوصيــة الثقافــة املغربيــة  ،ألن ثقافتــه

يف البحــث طريقــا للوصــول إىل عــرض املفاهيــم

وهنــاك دراســة حديثــة تناولــت األجنــاس

وقــد رأينــا اتبــاع املنهــج الوصفــي التحليــي

واســتخالص املعايــر ،ودراســة القضايــا وتصنيفهــا

ومتحيــص دقتهــا ،والتحقــق مــن صحتهــا ومــدى

فعاليتهــا.

الدراسات السابقة:

مل نعثــر عــى دراســة تناولــت الكتــاب وذلــك مــن

يقــوم عــى أســاس موطــن املؤلــف  ،وليــس عــى

بمجملهــا مرشقيــة .

البالغيــة يف كتــاب املعيــار ،وهــي رســالة ماجســتري
تقدمــت هبــا فضيلــة ســليامين إىل جامعــة قاصــدي

مربــاح – ورقلــة ،اجلزائــر  ،كليــة اآلداب واللغــات يف

قســم اللغــة واألدب العــريب.
العرض

مفهوم الشعرية:

خــال مفهــوم الشــعرية  ،ولكننــا عثرنــا عــى بعــض

اإلشــارات إىل الكتــاب ،التــي وردت يف معــرض

التأريــخ للحركــة النقديــة يف املغــرب واألندلــس ،
فقــد ذكــره الدكتــور حممــد رضــوان الدايــة واصفــ ًا
الكتــاب بقولــه هــو كتــاب « الحــق بكتــب النقــد
والبالغــة املتأخــرة فــإن تقســيامته وتفريعاتــه جتعلــه

مــن العــر الغرناطــي  ،ولعــل ســكوت مثــل

لســان الديــن بــن اخلطيــب عنــه وســكوت املشــارقة
املتلقفــن الســيوطي أيض ـ ًا جيعــل املؤلــف فيــا أظــن

ممــا وراء العــر الغرناطــي – ممــن اشــتهر يف املغــرب
باســم األندلــي إضافــة إىل أصلــه – أو مــن أواخــر

العــر الغرناطــي « (الدايــة1968 ،م ،ص554 :
 ، )555 -كــا أشــار إىل الكتــاب حلســن أفــركان يف

مل يعــرض األندلــي ملفهــوم الشــعرية نصـ ًا إال أنــه

تعامــل مــع جوهــره؛ فأملــح إىل فــن الشــعر وأصولــه
التــي ينبغــي أن تراعــى يف عمليــة اإلبــداع ،فعــد
الشــعر صناعــة ،ختضــع لســلطان العقــل بعيــد ًا عــن
فيــض النفــس والشــعور؛ ليغــدو الشــاعر -وفــق هــذا
املفهــوم – خمطط ـ ًا لبنيــة خطابــه الشــعري عــى نحــو

متتــزج فيــه قصديــة العقــل بعفويــة العاطفــة .فاعتمــد
معايــر حمــددة لنقــد الشــعر يف كتابــه « املعيــار» لفصــل
الشــعر عــا هــو ليــس بشــعر (وفــق معايــر اجلــودة)
حمــدد ًا بذلــك مهمــة النقــد وغايتــه ،التــي يضطلــع

( )3ينظــر  :صحيفــة قــاب قوســين اإللكترونيــة  :البحــث البالغــي
بالمغــرب خــال القــرن الثامــن الهجــري -المنــزع البديــع أنموذجــا :
لحســن أفــركان/http://www.qabaqaosayn.com .
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هبــا الناقــد الشــاعر القــادر عــى معرفــة نفايــة الشــعر

تفــوق أشــعار القدمــاء ،وربــا محــل هــذا موقفـ ًا نقديـ ًا
ضمنيــ ًا ،يــي بقبولــه الشــعر املحــدث واستحســانه

معايــر بعينهــا متــكأ لتقويــم الشــعر ومتييــز جيــده مــن

وقــد شــغلت قضيــة اجلــودة يف الشــعر فكــر النقــاد

ونقايتــه عــى حــد قولــه ،العتقــاده أن الشــعر البــد أن

يدعــم مــن قبــل النقــاد ليضمــن نمــوه ،لذلــك اختــذ

رديئــه ،وتقديــر قيمتــه.

وهــذا احلــرص عــى تقنــن عمليــة اإلبــداع حــدا

بــه إىل عــد الشــعر صناعــة تتوالــد يف الوعــي املطلــق،

لذلــك توضحــت لديــه النزعــة التعليميــة املرتبطــة
أصــا باملفهــوم الصناعــي للشــعر ،فاختــذ دور املوجــه
العــارف بأصــول صناعــة الشــعر ،واملنظــر الناقــد

حمتكــا إىل مقومــات بالغيــة ونقديــة ،األمــر الــذي

انتهــى بــه إىل حــر اإلبــداع ضمــن نــاذج وأنــاط
بعينهــا ،حــدّ ت مــن جانــب اإلبــداع واخلــروج عــن
املألــوف ،وذلــك ألن االحتــكام إىل املعيــار يتوخــى
الوصــول إىل ثبــات املعنــى الــذي يرتتــب عليــه اتســاع

جمــال الصناعــة وتقلــص جمــال الطبــع .فالنقــد لديــه

علــم وجمالــه متييــز اجليــد مــن الــرديء مــن الشــعر،

وبموجــب هــذا املقيــاس حــدد القيمــة الفنيــة للشــعر،

فاستحســن مــن الشــعر مــا اتســم باجلــودة ،وعــاب
منــه رديئــة بغــض النظــر عــن زمــن قائلــه ،وذهــب

أبعــد مــن ذلــك عندمــا جعــل مهمــة النقــد الوحيــدة
متييــز جيــد الشــعر مــن رديئــه .وإدراك اجلــودة ال يتــم
بالطبــع أو الــذوق فحســب ،بــل يتــم أيضــ ًا وفــق
معايــر موضوعيــة مســتنبطة مــن الشــعر نفســه.

ومل يربــط األندلــي اجلــودة بقضيــة الزمــن؛ لذلــك
أورد أشــعار ًا لشــعراء حمدثــن تتــوازى وتتســاوى أو

واالعــراف بجودتــه.

العــرب القدامــى ،وغــدت مــن أهــم املســائل النقديــة
وأكثرهــا حضــور ًا يف تنظريهــم النقــدي القديــم،
وارتبطــت لــدى بعضهــم بقضايــا أخــرى كالزمــن،
ُ
وأخــر املحــدث حلداثتــه
فقــدّ م القديــم لقدمــهّ ،

(فكانــت قضيــة القديــم واملحــدث) ،وهــذا ولــد
خالف ـ ًا حــول ماهيــة اجلــودة ،دفعــت النقــاد لتقديــم
دراســات حــول الشــعر ،ضمــت مجلــة مــن املعايــر

واملقاييــس التــي تعــن يف نظمــه وإخراجــه أحــى
خمــرج بــدء ًا بابــن ســام اجلمحــي وانتهــاء بحــازم
القرطاجنــي.

ويســتدعي حتديــد معايــر الشــعرية يف كتــاب

املعيــار يف نقــد األشــعار ،الوقــوف عــى مفهــوم
الشــعرية بوصفهــا نظريــة قديمــة جديــدة ،تعــددت

مفاهيمهــا وتنوعــت حتــت اســم واحــد لــدى النقــاد
العــرب واألجانــب ،لنحــدد املفهــوم الــذي نتبنــاه،
ونتكــئ عليــه يف دراســتنا.
مفهوم الشعرية

ولعــل أصــل املصطلــح يف عرصنــا احلديــث

يعــود إىل حماولــة الشــكالنيني الــروس إقامــة علــم

لــأدب بوصفــه واقعــة قابلــة للبحــث العلمــي،
وبوصفــه جمموعــة مــن خصائــص الفــن القــويل.
فقــد ُبــدئ معهــم بلــورة مفاهيــم كليــة تنطــوي
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عــى قوانــن األعــال األدبيــة ،وقــد أمجلــت هــذه

ويف العــر احلديــث عنــي (تــودوروف) بتأصيــل

«التــي تعنــي قوانــن اخلطــاب األديب « ،وهــذا هــو

أن العمــل األديب يف حــد ذاتــه هــو موضــوع الشــعرية،

املفاهيــم بمصطلــح واحــد هــو الشــعرية «»poetique
املفهــوم العــام واملستكشــف منــذ أرســطو وحتــى

مفهــوم الشــعرية والتنظــر لــه يف النقد احلديــث ،فرأى
فــا تســتنطقه هــو خصائــص هــذا اخلطــاب النوعــي

الوقــت احلارض»(ناظــم1994 ،م ،ص .)5 :وقــد
أثــار مصطلــح الشــعرية جــد ً
ال واســع ًا يف الدراســات

ص ،)23 :وهــو يــرى أن هــذا العلــم يعنــى بــاألدب

تداخــل معانيــه ،وتنــوع تعريفاتــه ،وتعــدد ترمجاتــه،

احلــدث األديب أي األدبيــة (تــودوروف1990 ،م،

الغربيــة والعربيــة ،واحتــدم ســجال نقــدي نجــم عــن
فعــر النقــاد عــن مفاهيــم متعــددة «باملصطلــح ذاتــه

مــع أنــه ينحــر يف إطــار فكــرة عامــة تتلخــص يف
البحــث عــن القوانــن العلميــة التــي حتكــم اإلبــداع»

الــذي هــو اخلطــاب األديب (تــودوروف1990 ،م،

املمكــن أي اخلصائــص املجــردة التــي تصنــع فــرادة

ص .)23 :ثــم اتســع مفهــوم الشــعرية ليشــمل

الوظيفــة الشــعرية عنــد رومــان جاكوبســون ،فقــال
باســتقاللية الشــعرية يف علــم اللســانيات (تاوريــرت،

( ناظــم 1994 ،م ،ص ، )11 :ولعــل توســل النقــاد
بالشــعرية يف مقاربتهــم األدب ،كان ســعي ًا منهــم إىل

يف حتديــد مالمــح الشــعرية وحرصهــا يف القافيــة

إن مــا تقــدم ذكــره ،يؤكــد أن بحــوث الشــعرية قــد

2006م ،ص .)66 :أمــا جــان كوهــن فقــد جعــل
الشــعرية عل ـ ًا موضوعــه الشــعر (كوهــن2000 ،م،

معرفــة القوانــن العامــة التــي تضبــط إنتــاج عمــل
أديب مــا  ،وجتعــل منــه أثــر ًا أدبيــ ًا جيــد ًا.
تأثلــت عــى جهــد أرســطو التنظــري يف كتابــه فــن
الشــعر ،وعليــه تأســس املصطلــح فيــا بعــد (راغــب
2003 ،م ،ص ،) 378 :وتتحــدد الرؤيــة األرســطية

للشــاعرية يف أن «الشــاعر ال حياكــي مــا هــو كائــن ،
ولكنــه حياكــي مــا يمكــن أن يكــون  ،أو مــا ينبغــي أن

يكــون بالــرورة أو االحتــال»( املــايض1986،م،
ص  )33 :فالغايــة مــن الشــعر لــدى أرســطو تكمــن

يف شــعريته التــي تتجــى يف قدرتــه عــى أداء مهمتــه
التطهرييــة ؛ التــي جتــي قدرتــه عــى التأثــر املبنــي

أصــا عــى املوهبــة والصنــع.

2006م ،ص ،)65 :وركــز عــى اجلانــب الشــكيل
والســجع واملقابلــة والصــورة الشــعرية (تاوريــرت،

ص ،)59 :وهــو يف دراســته الشــعرية ،اســتخلص
اخلصائــص والســات التــي حتقــق للنــص فرادتــه

(تاوريــرت2006 ،م ،ص ،)59 :ولعــل مــا يميــز
اللغــة الشــعرية عنــد كوهــن هــو عدوهلــا عــن املعــاين

القاموســية ،وبعدوهلــا هــذا تضفــي عــى القصيــدة
صفــة الشــاعرية .ويعنينــا يف دراســتنا معنــى الشــعرية
الــذي نتبنــاه مــن حيــث إهنــا تعنــى بـــ « البحــث يف

قوانــن اإلبــداع « (التكريتــي 1981،م ،ص،)23 :
أي « القوانــن املعياريــة التــي تنجزهــا مدرســة أدبيــة
مــا ،وهــي جمموعــة مــن القواعــد التــي ينبغــي التقيــد
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هبــا أثنــاء املامرســة الفنيــة « (وغليــي2007 ،م ،ص:

اليكــون الفحــل فحــا إال هبا(اجلمحــي1974،م،

والشــعرية يف عمــوم معناهــا ،هــي« :حماولــة

شــعريته عــى البيــان ؛ فكانــت شــعرية البيــان بدايــة

.)15

ص ،)-50 49 – 24-32 /1:وأســس اجلاحــظ

وضــع نظريــة عامــة وجمــردة وحمايثــة لــأدب بوصفــه
فنــ ًا لفظيــ ًا ،إهنــا تســتنبط القوانــن التــي يتوجــه

شــعرية الفحولــة (األصمعــي -اجلمحــي) إىل شــعرية

تشــخص قوانــن األدبيــة يف أي خطــاب لغــوي»

خــارج اخلطــاب إىل إنتــاج كليــات منبثقــة مــن داخــل

اخلطــاب اللغــوي بموجبهــا وجهــة أدبيــة ،فهــي إذ ًا

(ناظــم1994 ،م ،ص ، )9 :وهــي كطريقــة إبداعيــة
يف نظــم الشــعر  ،تتشــكل عــر الصناعــة واالرتيــاض

« حتويــل الشــعرية العربيــة يف فرتهتــا الشــفوية مــن
البيــان؛ أي مــن البحــث عــن كليــات نابعــة مــن
اخلطــاب نفســه ،باعتبــاره خطابــا هيــدف إىل اإلفصــاح

بأفضــل أســلوب» (أوكان2001،م ،ص،)112 :

 ،إذ تضطلــع بالصناعــة وإرادة الشــاعر التــي « تنجــز
مرشوعــ ًا أدبيــ ًا  ،وهــي تتلــوه أو تكشــف عنــه يف

األمــر والغايــة التــي إليهــا جيــري القائــل والســامع،

أمــا يف نقدنــا القديــم ،فقــد عثرنــا عــى تســميات

وأوضحــت عــن املعنــى  ،فذلــك هــو البيــان يف ذلــك

الشــعرية يف النقــد احلديــث ،منهــا علــم الشــعر،

فشــعرية البيــان ال تكتمــل إال يف حــال فهــم املتلقــي ملا

حتققــه» (ابــن الشــيخ 1996 ،م ،ص. )51 :

متعــددة ختــص عمليــة اإلبــداع تــكاد تالمــس مفهــوم
وعيــار الشــعر ،وقواعــد الشــعر ،وتشــكل بمجملهــا

قوانــن الصناعــة الشــعرية ،التــي تكســبها خاصيتهــا
وســاهتا املحــددة ،بحيــث يكــون العمــل األديب
املتفلــت منهــا خــارج دائــرة الشــعر .ومــع املفهــوم

الصناعــي للشــعر ،يغــدو الشــعر حرفــة هلــا أصوهلــا،
وتغــدو الصناعــة علــ ًا متعلقــ ًا بكيفيــة العمــل

(اجلرجــاين1971،م ،ص .)70:
الشعريات العربية:

وتكتمــل شــعرية البيــان بالتبيــن  ،وذلــك ألن « مــدار
إنــا هــو الفهــم واإلفهــام ،فبــأي يشء بلغــت اإلفهــام
املوضــع» (اجلاحــظ ،حتقيــق1998 ،م، )76/ 1 ،
يقــال .وأســس ابــن املعتــز شــعريته يف كتابــه البديــع
وفــق أســس بالغيــة ،فذكــر» مقومــات الــكالم األديب

ذات الطبيعــة املجازيــة البيانيــة ،واإليقاعيــة الدالليــة،

بوصفهــا البديــع الــذي يرتفــع بــه اخلطــاب األديب،
شــعره ونثــره ،إىل مســتوى الفــن الرفيــع ،لــذا جــاءت
أوىل مقومــات البديــع عنــده االســتعارة»(غركان،

2004م ،ص.)4 :

وقــدم ابــن طباطبــا مفهومــ ًا للشــعر مــن حيــث

لقــد أســس ابــن ســام اجلمحــي شــعريته عــى

ماهيتــه وكيفيــة صناعتــه ووظيفتــه وأدواتــه  ،وحــدد

صــوغ مصطلــح الفحولــة ،وحــدد معايــره ،التــي

عليــه  ،واملعيــار الــذي ينظــم عــى أساســه (عصفــور،

أســاس الصناعــة الشــعرية  ،أو مفهــوم الفحــل ،فأعاد

جانــب القيمــة فيــه مــن حيــث املعيــار الــذي حيكــم به
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1995م ،ص ،)23:فهــو قــد عنــى باســتخدام املعيار»

وجعــل عبــد القاهــر اجلرجــاين الشــعرية يف

الشــعر مــن ناحيــة  ،ورضورة تأصيلهــا يف جهــد

والــذي ال ُبــدَّ فيــه مــن ترتيــب األلفــاظ وتواليهــا

الوعــي النظــري بمشــكلة اخلصائــص النوعيــة لفــن
متميــز مــن ناحيــة أخــرى « ( عصفــور1995 ،م،
ص ،) 23:ومــن ثــم حــدد القيمــة التــي يمكــن أن

ينطــوي عليهــا النظــم لــو التــزم بقواعــد الصنعــة

االســتعامل اخلــاص للغــة والــذي يســميه النظــم،
عــى النظــم اخلــاص وعــى نســق املعــاين يف النفــس.
فالدرجــة العليــا يف إبــداع تلــك األلفــاظ أو الدنيــا

يف اســتعامهلا أمــر يتعلــق بمواقعهــا التــي تقتفــي

(ابــن طباطبــا،1985م ،ص ،)5 :فجعــل الشــعرية
عيــار ًا ،بينــا جعلهــا قدامــة علــ ًا (ص،) 61 :

النفــس ،مــن هنــا اختــذ املوقــع  -بوصفــه موضعــا أو

ص )214 :مــن حيــث حماولتــه تأســيس علــم لنقــد

التــي ال يمكــن أن تكتســب قيمتهــا أو شــعريتها إال

فوضــع أسس ـ ًا للشــعرية متكاملــة (عبــاس1982 ،م،

الشــعر ،يرتكــز عــى مفهومــه للشــعر  ،إذ جعــل مــن

الــوزن والقافيــة واملعنــى حمــددات للشــعرية  ،التــي

لــن تكتمــل إال بائتــاف عنــارص الشــعر فيــا بينهــا ،إذ
حيــدث مــا يمكــن تســميته بشــعرية االئتالفــات (ابــن
جعفــر( ،د.ت) ،ص.)170-64 :

ضمــن تسلســل الــكالم آثــار مواقــع املعــاين املرتبــة يف
مكانــا -مفهومــا حــدد موقــف اجلرجــاين مــن اللفظــة

بفعــل موقعهــا مــن البنيــة أو النظــام (اجلرجــاين ،ص:
.)22-20-5

أمــا حــازم القرطاجنـي ,فبنــى كتابــه عــى املحــاكاة

والتخييــل (القرطاجنــي1980،م ،ص،)100 :
ونظــر إىل الشــعرية عــى أهنــا جمموعــة مــن القوانــن

وأســس املرزوقــي شــعرية متكاملــة بنــاء عــى مجع

والقواعــد التــي تضبــط عمليــة الصناعــة الشــعرية،

يف الشــعر باســم عمــود الشــعر ،وجعلــه يف أبــواب،

لغــوي ال خيضــع لتلــك القوانــن ،إنــا هــو كالم ليــس

العنــارص التــي قدمهــا النقــاد قبلــه فيــا خيــص النظــر

ولــكل بــاب معيــار ( املرزوقــي1951،م)9 /1 ،

وتكســبها خاصيتهــا وســاهتا املحــددة ،وكل عمــل
فيــه مــن الشــعر إال الــوزن والقافيــة فمــن « ظــن

وكل معيــار حيــدد شــعرية خاصــة ،فعــى ســبيل املثــال
يشــكل معيــار اإلصابــة يف الوصــف معيــار ًا لشــعرية

كيــف اتفــق نظمــه ،وتضمينــه أي غــرض اتفــق...

عــن الغــرض الــذي يريــد أن ينظــم فيــه  .فــكان

والنفــاذ بــه إىل القافيــة» (القرطاجنــي1980 ،م ،ص:

النــص الشــعري ،وهــو أن ُيســن الشــاعر التعبــر

عمــود الشــعر ممثــا لألســس الشــعرية العربيــة
ــر
بأوضــح صورهــا ،ونعنــي هبــا األســس التــي ُف ّ
اإلبــداع الشــعري عــى أساســها.

هــذا أن الشــعرية يف الشــعر إنــا هــي نظــم أي لفــظ
وإنــا املعتــر عنــده إجــراء الــكالم عــى الــوزن

 ، )28فحــازم القرطاجنــي يســتنكر عــى املتلقــي أن
يركــن إىل الــوزن والقافيــة لتمييــز الشــعر عــن غــره

مــن الــكالم  ،متجاهــا القصــد يف الشــعر وأثــره يف
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النفــس وذلــك مــن خــال التخييــل  ،الــذي أوكلــه

مهمــة التحبيــب و التكريــه فيهــا ،وقدّ مــه عــى
الــوزن والقافيــة كشــعرية يف القــول الشــعري ,حيــث

إنــه ال يكــون القــول قــوال شــعريا ســواء يف الشــعر
أو النثــر إال بــه « فــا كان مــن األقاويــل مبنيــا عــى

ختييــل ،وموجــودة يف املحــاكاة فهــو يعــد قــوال شــعريا

قواعــد الشــعرية؛ فقــد اســتند (أدونيــس) إىل نظريــة
النظــم اجلرجانيــة يف التعــرف إىل شــعرية النــص أو
خاصيتــه الشــعرية ،وجعــل عبــد القاهــر ســابق ًا رائــد ًا

ليــس بالقيــاس إىل النقــد العــريب وحســب ،وإنــا
بالقيــاس أيض ـ ًا إىل النقــد الشــعري احلديــث يف العــامل
احلديــث  ،وتعتمــد حماولتــه عــى التمييــز بــن وظائف

(القرطاجنــي1980،م ،ص ،)71 :لذلك كان التخييل
عنــد القرطاجنــي نبضـ ًا للقصيــدة ،وشــعرية متدفقة يف

(اإلعــام والروايــة) ،وبرهانيــة (التحليــل التدليــل)،

التــي تؤســس شــعرية القصيــدة العربيــة وشــاعريتها»

 .)296/3يؤيــد هــذا مــا قــام بــه غــر ناقــد يف عرصنا

صورهــا  ،فهــو» القانــون الشــعري أو الكليــة البالغية

( أوكان2011 ،م ،ص. )118 :

نســتنتج ممــا تقــدم أن الشــعرية العربيــة وردت

يف الــراث العــريب النقــدي بتســميات متعــددة،

كالصناعــة والنظــم ،وعمــود الشــعر ،والتخييــل .ومــا

يؤخــذ عــى النقــاد العــرب أهنــم مل يبدعــوا نظريــة
واحــدة متكاملــة يتحــدد وذلــك مــن خالهلــا مفهــوم

الشــعرية العربيــة .فالشــعرية العربيــة شــعريات؛ ألن

قوانــن الشــعرية لدهيــم ليســت واحــدة؛ وذلــك ألهنــا
تتأبــى عــى التعيــن بالــوزن والقافيــة وحدمهــا ،أو أي
عنــر آخــر ،بــل تتجســد يف العنــارص التــي ذكرهــا
النقــاد كلهــا.

الــكالم التــي صنفهــا إىل ثــاث وظائف:إخباريــة
وختييليــة (اجلــال ،الشــعر) (أدونيــس1978 ،م،

احلديــث لــدى مقاربتــه مفهــوم الشــعرية وذلــك مــن

خــال طرحهــا عــى تراثنــا العــريب للكشــف عــن

ميــزات اإلبــداع ورشوط مجاليتــه يف النظريــة الشــعرية

العربيــة()4

ونقــول باختصــار :إن هــذه املعايــر التــي

ذكرهــا النقــاد العــرب قــد شــكلت معايــر الشــعرية

ومقوماهتــا لــدى كل منهــم ،وهــي التــي متــح منهــا
األندلــي يف حتديــد معايــر شــعريته ،إذ شــكلت
مرجعيتــه الثقافيــة التــي صــدر عنهــا ،وقــد تبــدى

هــذا وذلــك مــن خــال تبنيــه آراء كثــر مــن النقــاد
العــرب ،وأعــاد عرضهــا ،وهــو وإن مل يــر إليهــم

ومهــا يكــن مــن أمــر الشــعرية العربيــة ،

رصاحــة ،فإننــا حاولنــا البحــث عــن آرائهــم يف

يف منطلقــات النقــاد يف العــر احلديــث التنظرييــة
والتطبيقيــة ،فضــ ً
ا عــن أن مــا جــاء بــه النقــاد

مفهــوم الشــعرية ومعايريهــا يف كتــاب املعيــار يف

واكتــال املفهــوم مــن عدمــه  ،فقــد كانــت األســاس

القدامــى كان مرجعــ ًا هلــؤالء النقــاد يف اســتنباط

مظاهنــا والوقــوف عليهــا كتوطئــة للبحــث.
نقــد األشــعار:

( )4الكبيســي ،طـراد2004 ( .م) .فــي الشــعرية العربيــة :قـراءة جديــدة فــي
نظريــة قديمــة .دمشــق :اتحــاد الكتــاب العــرب.
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وضــع األندلــي كتابــه يف فــرة متأخــرة مــن

مفهــوم اإلبــداع يف قولــه « :فاملتعاطــي لقــرض الشــعر

والبالغــة نحــو التقنــن والتحديــد ،والتأصيــل
خوفــ ًا مــن تعثــر املبــدع أو الناقــد ،وأمــام هــذا

واألخبــار واألمثــال وغــر ذلــك  ،ويكــون ذا طبــع

تاريــخ النقــد واألدب ،جنــح فيــه التأليــف يف النقــد

الوضــع الفكــري ،رأى أن مــن واجبــه اإلســهام يف
وضــع منهجيــة تؤصــل القاعــدة النقديــة للشــعر،

فعــد الشــعر صناعــة غايتهــا ضبــط عمليــة اإلبــداع
لبلــوغ الغايــة املتوخــاة مــن نظــم الشــعر .وللصناعــة
ضوابــط تعنــى بتحديــد املقيــاس الــذي يميــز بــه

القيمــة الفنيــة يف الشــعر .فقــدم لكتابــه بمقدمــة
شــكلت إطــار ًا نظريــ ًا لبيانــه النقــدي الــذي رمــى

حصــل جــل أدواتــه مــن اللغــة العربيــة،
ونقــده وإن ّ

مائــل إىل عيــون األشــعار  ،فالبــد لــه مــن آالت النقــد
إىل مــا يرشــده ويعضــده  ،ليكــون جميــد ًا فيــا ينســجه

وينقــده ،فللنظــم آالت متــى مــا جتمعــت ملــن رام
قــول الشــعر كان جميد ًا»(األندلــي1987 ،م ،ص:
 .)63ثــم ذكــر املؤلــف الدوافــع التــي دفعتــه لتأليــف
الكتــاب بصيغــة اخلطــاب الــدال عــى اجلامعــة

املقصــودة  ،فذكــر الطلــب  ،ودعــا لطالبــه املتخيلــن
الذيــن محلــوه عــى تأليــف الكتــاب ،فعــر عــن

فيــه إىل توضيــح رؤيتــه النقديــة فيــا خيــص قــول
الشــعر ،بعــد أن اخت ّلــت الطبــاع والقرائــح ،ولعــل

الشــعر ،وشــاعر عــارف بأصــول القــول يف عــر

يف قولــه « :ســألتم – أدام اهلل اإلمتــاع بكــم – أن أمــي
مــا جيعــل أمــارة يف نقــد األشــعار ،وفارقـ ًا بــن النفايــة

ف وتوجيهــه توجيهــا
الدافــع األول منطلقــا يف التألي ـ ,
تعليميـ ًا تقييميـ ًا أساســه االنتقــاء واالختيــار ،ولذلــك

هــذا هــو مســوغ الســؤال املفــرض واجلــواب املبــن

منهــا واملختار»(األندلــي1987 ،م ،ص.)63 :
فاألندلــي يطــرح يف كالمــه قضيــة املعيــار الــذي
يبــدو أنــه قــد صاغــه اســتجابة ملــن أراد التعمــق يف

نقــد الشــعر ونظمــه .فاحلاجــة إىل ناقــد خبري يف الشــعر
ذي قــدرة عــى الفحــص والتمييــز  ،هــي التــي حــدت
بــه إىل حتديــد مهمــة الناقــد وســلطته ،فــكان هــو هــذا
الناقــد ,الــذي تقــع عليــه مهمــة تصحيــح املفاهيــم ،
ولعــل أرفعهــا عمليــة نظــم الشــعر وقرضــه ،والتــي

التبســت عــى مــن يف عــره  ،فتومهــوا أن الشــاعر

ال حيتــاج يف الشــعر إال إىل الطبــع  ،فبــدأ بتحديــد

احلاجــة إىل ناقــد قــادر عــى التمييــز بــن الشــعر وغــر

تراجــع فيــه األدب ،واضمحــل النقــد ،وجعــل مــن

فــإن احلديــث عــن دواعــي التأليــف لديــه كان مه ـ ًا

يف توضيــح بعــض معــامل رؤيتــه ،التــي توجــه فعــل
الكتابــة ،وتنبــه القــارئ إىل ماهيــة الكتــاب ونوعــه.

وقــد وشــت املقدمــة بــا يضمــه الكتــاب مــن قضايــا
وأصــول ،اعتمدنــا عليهــا يف حتلیــل بناهــا للوصــول

إىل قیمتهــا املعیاریــة وأهدافهــا يف الوقــت عينــه.
يقــدم األندلــي تصــور ًا لعمليــة اإلبــداع يقــوم

عــى أن الشــعر صناعــة تبنــى عــى ثنائية الطبــع وآالت
النظــم التــي عنــى هبــا املعــارف املكتســبة ،وجعلهــا
معايــر تضبــط عمليــة اإلبــداع ،وحيقــق االلتــزام هبــا
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اإلجــادة يف القــول ،ألن الصناعــة هــي األداة املعرفيــة

لصــوغ األحــكام النقديــة ،ونســج الشــعر يف الوقــت
عينــه .مــن هنــا مل يــر يف الطبــع وحــده ســبب ًا كافيــ ًا

ليجعــل مــن صاحبــه شــاعر ًا ،ألنــه حيتــاج إىل التقويــم
بمعرفــة قوانــن النظــم لبلــوغ مراتــب اإلجــادة،
والتــي ال حيظــى هبــا إال مــن اجتمعــت لديــه موهبــة
النظــم ومعرفــة آالتــه.

لقــد اســتخدم األندلــي مصطلحــات الصناعــة

التــي يقــوم عليهــا النــص  ،وأي اختــال يف نســب
ارتباطهــا ســيفقد الفكــرة اجليــدة أو اللفظــة احلســنة

أو الصــورة البديعيــة قيمتهــا.

فالشــاعر كــا يــراه األندلــي خيطــط لبنيــة
القصيــدة ،ويقصــد قصــد ًا إىل اإلبــداع وفــق خطــط

وهيــاكل مرســومة معلومــة عــى نحــو متتــزج فيــه
قصديــة العقــل بعفويــة العاطفــة ،مراعيــ ًا الناقــد –

الشــعرية مــن مثــل « :القــرض  -النســج –

عــى أســاس أن الشــاعر هــو الناقــد ذاتــه  -الــذي كان
مضطــر ًا إىل حتديــد صفــات الشــعر اجليــد ،وحــر

قولــه أو قطعــه ؛ ألن أصــول املــادة اللغويــة (ابــن

عليهــا يف حتديــد قيمــة الشــعر ،وكانــت تلــك األســس

النظــم  -احلــوك « فمصطلــح القريــض دال عــى
ــر ُ
ض الشــعر هــو
العمليــة الشــعرية الصناعيــةَ ،ف َق ْ

منظــور1990،م ،مــادة :قــرض).

ونظــام القريــض يتنــاول صناعــة الشــعر ،إضافــة

إىل مصطلحــات النظــم والنســج واحلــوك  ،مرتادفــات

دالــة عــى تأليــف الشــعر مــن جهــة  ،وعــى الضــم
واجلمــع والتقريــب مــن جهــة أخــرى  ،و تشــرك

مجيعهــا يف الداللــة عــى حــركات صناعيــة تعتمــد
حذقــ ًا ومهــارة ،كــا تشــر إىل ترتيــب جمموعــة مــن

العنــارص ترتيبــ ًا متينــ ًا عــى نحــو مــن الدقــة ينتــج
عمــ ً
ا ثابتــ ًا  ،تتالحــم العالقــات القائمــة بــن
عنــارصه تالمحــ ًا شــديد ًا  ،ومــن ثــم فــإن الشــعر
اجليــد هــو الــذي يو ّفــق كل عنــر مــن عنــارصه يف
أداء وظيفتــه املنوطــة بــه يف التالحــم بــن العنــارص
األخــرى  ،بحيــث تصبــح قيمــة كل عنــر نســبية
دائـ ًا ؛ ألهنــا حتــدّ د وفقـ ًا ملوقعهــا يف شــبكة العالقــات

ســات اجلــودة والــرداءة يف عنــارص النــص الشــعري
املبنــي أساســ ًا وفــق األســس املعياريــة التــي يعتمــد
ضوابــط لفــن النظــم.

وهــذا املفهــوم الصناعــي للشــعر ،ورد عنــد النقــاد

العــرب ،وعنــوا بنقــد الشــعر ونظمــه وفــق قوانــن

الصناعــة

الشــعرية ( ،)5فقرنــوا الشــعر بغــره مــن الصناعات

عــى ثالثــة مســتويات :أحدهــا املــادة /املوضوعــات،
والثــاين معرفــة الغايــات املطلــوب حتصيلهــا يف تلــك

املــواد أو املوضوعــات ،والثالــث معرفــة اآلالت التــي
ُت ّصــل هبــا تلــك الغايــات يف تلــك املوضوعــات.

ونعنــي هبــا النقــد ،أو املعايــر التــي تضبط قول الشــعر
ونظمــه ،أو آالت النظــم وفــق تعبــر األندلــي.

( )5ينظر على سبيل المثال:
 الجمحــي ،ابــن ســام1974( .م) .طبقــات فحــول الشــعراء ،ص/1 :.7-6-5
 ابن جعفر( .د.ت) .نقد الشعر ،ص.18 :– ابن طباطبا1985( .م) .عيار الشعر ،ص9-6 :
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وقــد غــدت قواعــد الصناعــة  -آالت النظــم -

385-351

3.ومنهــم مــن يعرفــه وال يقرضــه كــا قيــل
للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ِ :)6ل ال
تقــول ِّ
الشــعر مــع علمــك بــه؟ فقــال :ألين
ســن أشــحذ وال أقطــع .وهــذا حممــود.
كامل ِ ِّ

توجــه هبــا األندلــي إىل الشــعراء النقــاد،
ملزمــةَّ ،

فألــح عــى التــزام اهليــاكل ،ممــا جعــل للشــكل
الشــعري وجــود ًا ثابتــ ًا قائــ ًا يف نفســه األمــر الــذي

وهــو الناقــد فقــط ،وقــد يميــز الشــعر مــن

حــول الشــعر إىل صناعــة ،يقتــر عمــل الشــاعر فيهــا

ال يقولــه ،كالبــزاز يميــز مــن الثيــاب مــامل

عــى التوفيــق بــن الشــكل واملضمــون ،وبقــدر مــا
يكــون ص ّناعـ ًا ماهــر ًا يكــون شــاعر ًا ناقــد ًا ،واســتناد ًا

ينســجه.

الشــاعر الناقــد ،جعــل أنــواع األدبــاء أربعــة أرضب

الغايــة والنهايــة (األندلــــــــي1987 ،م،

 4.ومنهــم مــن يعرفــه ويقرضــه ،فهــذا هــو

إىل قيمــة هــذه املعايــر ،والقــدرة عــى متثلهــا يف نفــس

ص.)65 -64 :

وفــق إجادهتــم آلالت نظــم الشــعر ونقــده:

 1.منهــم مــن ال يقــول الشــعر ،و ال يعــرف

واألندلــي يف تقســيامته هــذه يتجــاوز تقســيامت

وليــس لديــه املعرفــة النقديــة التــي تعينــه

وفــق مقيــاس اإلجــادة يف الشــعر(املرزباين ،ص:

نقايتــه ونفايتــه .وهــو الــذي ال حيســن النظــم

النقــاد القدمــاء الذيــن قــروا تقســيامهتم للشــعراء

عــى االختيــار واملفاضلــة بــن األشــعار.

 ،)446 445-وليــس عــى أســاس املعرفــة النقديــة

كل عــر ،الذيــن دفعــوا النقــاد العــرب ألن

بالشــاعر ،ألنــه أعلــم بالشــعر ،واألقــدر عــى فهــم

وهــؤالء هــم املتطفلــون عــى حقــل النقــد يف

خيصصــوا الصناعــة الشــعرية ملــن يتقنهــا،

وعنــوا بذلــك الناقــد املتخصــص الــذي
يملــك مــا يســعفه يف ذلــك.

2.ومنهــم مــن حيوكــه ،وال يعرفــه ،فينســج خــز ًا
بــواف ومطرف ـ ًا بــآالف ،فيجمــع بــن الــدرة
ذم ،ومتــى أحســن مل
والبعــرة ،فمتــى أســاء ّ
حيمــد .وهــو الــذي يقــول شــعر ًا ،ولكنــه
ال يتقــن صناعــة الشــعر أي أنــه ال يمتلــك
األدوات املعرفيــة التــي جتعــل نظمــه مســتوي ًا

غــر متفــاوت.

واملامرســة الشــعرية .وهــو ينيــط مهمــة النقــد
كوامــن اإلبــداع وأرساره ،فالتنظــر النقــدي إذن
مهمــة الشــاعر بوصفــه صاحــب املامرســة اإلبداعيــة
الســابقة عــى النقــد ،وهبــذا يتجــاوز اإلبــداع إىل

التنظــر ،الــذي يتطلــب اخلــرة العميقــة واملامرســة.
وحيفــل تارخينــا النقــدي قديــا وحديثــا بأمثلــة

عــى بــروز ظاهــرة الناقــد الشــاعر الــذي يــزاوج
بــن الكتابــة النصيــة والكتابــة النقديــة (القــرواين،

2000م ،ص ،)753/2:ويبــدو أن تســليم مقاليــد
النقــد إىل الشــاعر اســتمرت حتــى مرحلــة متأخــرة،

( )6أورد األندلســي القــول البــن المقفــع  ،والقــول منســوب أيض ـاً إلــى
الخليــل بــن أحمــد فــي العقــد الفريــد .268 :2
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وهــذا مــا انتهــى إليــه النقــد عنــد املظفــر بــن الفضــل

الــذي قــرر أن نقــد الشــعر «صناعــة ال يعرفهــا حــق
معرفتهــا إال مــن دفــع إىل مضايــق القريــض وجتــرع

غصــص اعتياصــه عليــه ،وعــرف كيــف يقتحــم
مهاويــه ويرتامــى إليــه» (العلــوي  ،1976م ،ص:
.)232-231

أجــل أن خيلــق الشــعر» (ويليــك1987 ،م ،ص340:

) ،ولكــن رسعــان مــا أدركــت نواقــص الشــاعر
كناقــد ،ألن الشــاعر حيــاول دائــ ًا « أن يدافــع عــن
ذلــك النــوع مــن الشــعر الــذي يكتبــه هو...ومــا

الشــاعر إال ناقــد هيتــم بكاتــب واحــد ،وال تعنيــه إال
األعــال التــي مل تكتــب بعــد» (ويليــك1987 ،م،

وقــد تعمــق هــذا الطــرح يف العــر احلديــث إذ

ص .)340:وقــد أكــد غــر ناقــد هــذا القــول عندمــا
عــد مقوالتــه النقديــة دفاع ـ ًا عــن طريقتــه الذاتيــة يف

إال التقديــر الــذي لقيــه قدامــة بــن جعفــر – ومل
يكــن شــاعر ًا – ولكــن تقديــره إنــا لتوضيــح منهجــه

متعــددة ( جــرا1979 ،م ،ص ،)94 :فالشــاعر
ذايت بالــرورة  ،وهــو -نقديــ ًا  -جيــد أنــه متمركــز

ُعــدّ « الشــاعر الناقــد هــو النمــوذج الــذي تنســب

إليــه اإلجــادة يف النقــد ،واليشــذ عــن هــذه القاعــدة

ودقــة مصطلحــه ،ال خلربتــه النقديــة بجــال الشــعر».

(عبــاس1982،م ،ص.)27 :

الشــعر ،ألنــه يريــد أن يعــر عــن نفســه يف أســاليب

حــول هــذه الــذات ،وأن نقــده مــا هــو إال دعــوة ملــن
يقــرؤه كــي يتحــد مــع هــذه الــذات يف كل مــا يصــدر

وقــد التفــت بعــض الدارســن إىل أمهيــة التــازم

عنهــا  ،وهــذا مــا يبعــد أكــر الشــعراء عــن تأديــة

االنخــراط يف مــروع ثقــايف كامــل يعــدّ الشــعر

(الســامرائي1988 ،م ،ص ، )6:فالشــاعر يبتعــد عــن
مرتبــة أفضــل النقــاد « ألن الفنــان العظيــم حقــ ًا ال

بــن النقــد واإلبــداع ،الــذي يتيــح للشــاعر»

وظيفــة الناقــد احلقيقيــة ،التــي هــي وظيفــة تقويميــة

أحــد رضوراتــه القصــوى» ( بــو رسيــف2004 ،م،
ص ،)23:ومــع أن املبــدع مل يكــن ّ
منظــر ًا يف تاريــخ

يســتطيع أن حيكــم عــى أعــال اآلخريــن أبــد ًا ،وال

األدبــاء ،وبخاصــة الشــعراء منهــم ،أصحــاب نظر ّيــة

مــن تركيــز الرؤيــة الــذي حييــل اإلنســان إىل فنــان

األدب  ،إال أنــه غــدا مألوفــ ًا يف الغــرب أن يكــون

نقد ّيــة تواكــب إبداعهــم ،وقــد وبــرزت ظاهــرة

يســتطيع احلكــم عــى أعاملــه هــو ،فذلــك القــدر

حيــد لشــدته قدرتــه عــى االســتمتاع الرهيــف ...

التحــول الفنــي فــكان
الشــاعر -الناقــد يف فــرات
ّ
يت إس إليــوت ،الــذي اســتطاع بــا وضعــه ونــره

ذاهتــا ،وال هيدرهــا يف دائــرة ختــص مــا عداهــا»(

احلديــث ،ترســيخ مبــادئ نقد ّيــة جديــدة  ،عــدت

هــذه اآلراء إىل االختــاف بــن الغايــة واالهتــام بــن

مــن مقــاالت نقد ّيــة وفكر ّيــة ،واكبــت حركــة الشــعر
النقــد احلقيقــي األصيــل ،ألنــه ينتقــد « الشــعر مــن

واخللــق يســتنفد كل امللكــة النقديــة يف دائــرة اخللــق
ويليــك1987 ،م ،ص ،)341وقــد اســتند مصــدرو

الشــاعر والناقــد ،فغايــة « الناقــد ختتلــف عــن غايــة
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الشــاعر ،فالشــاعر يســتخدم النظريــات لتأكيــد وعيــه

كان يــرى رضورة ربــط الصناعــة الشــعرية بقوانــن
وحــدود تضبــط حركتهــا ،ومــن ثــم جعلهــا معيــار ًا

مــا يمكــن أن نعــده نظريــة نقديــة متامســكة بقــدر
مــا يقــدم لنــا تقمصــ ًا لذاتــه واســتغوار ًا لرؤيــاه»

كل نــص شــعري لــه خصوصيــة يف التعبــر ورســم
الصــور ،ونســج الرتاكيــب وبنــاء األخيلــة.

حيــز ًا صغــر ًا منــه .ولعــل يف إســناد األندلــي مهمــة

البالغــة أو فــن القــول ،ويــراد بــه تعليــم النقــد.

بنفســه  ،وتأكيــد وعــي املتلقــي بــه كــا يريــد هــو،
ومــن هنــا فــإن الشــاعر الناقــد ال يقــدم لنــا يف نقــده

(الســامرائي1988،م ،ص ،)11:ألن الشــعر يأخــذ
باهتاممــه أو ً
ال وأخــر ًا  ،ويــأيت النقــد تاليــ ًا ليشــغل
النقــد إىل الشــاعر الناقــد ،وعــي منــه أن الفــن ال حيتاج
إىل املعايــر النظريــة فحســب ,بــل حيتــاج إىل الوعــي

اجلــايل الــذي يؤكــد قيمتهــا الفنيــة واإلبداعيــة ،وهذا

الوعــي هــو الــذي يوصــل الناقــد إىل معرفــة نفايــة

الشــعر ونقايتــه .ونــرى فيــا ذهــب إليــه يف تقديــم

الشــاعر الناقــد رؤيــة نقديــة ثاقبــة تتمحــور حــول
جــدل الــذات واملوضــوع ،فالشــاعر يتخــى عــن

ذاتيتــه إىل حــد كبــر عــى مســتوى التنظــر النقــدي،

بعــد اســتغراقه فيهــا عــى مســتوى اإلبــداع ،ولذلــك
كان منــذ البدايــة موجهــا لعمليــة اإلبــداع مشــغو ً
ال
بصــوغ معايــر الصناعــة الشــعرية .فإجــادة املبــدع

لعملــه ال تتحقــق إال بتوافــر أدوت مكتســبة تتمثــل
أساسـ ًا يف آالت النظــم ،وهــي تــرادف مفهــوم الثقافــة
واملعرفــة يف عرصنــا ،وعــى الشــاعر أن يكــون عــى

علــم هبــا ،ألن املعرفــة « رضوريــة ملهنتــه ولنجاحــه

«(ابــن شــيخ1996 ،م ،ص .)95:وهــذه املعرفــة هــي
التــي تعضــد الــذوق يف احلكــم النقــدي.

نخلــص ممــا تقــدم إىل القــول بــأن األندلــي

لــكل نــص شــعري كائــن وحمتمــل ،ومل يلتفــت إىل أن

ويرتبــط بمفهــوم صناعــة الشــعر املنــزع التعليمــي
الــذي اختــذه األندلــي منهجــ ًا يف كتابــه يف تعليــم
فجمــع قواعــد البالغــة وحــرص عــى تصنيفهــا
وإظهارهــا بصــورة جليــة دقيقــة لتكــون مقاييــس
ومعايــر ،حتــدد مجــال القــول وخصائصــه الفنيــة،
يســتند إليهــا يف تقويــم اإلبــداع.

ولعــل اهتــام األندلــي بالتفريــع والتقعيــد،

ومتييــز األقســام بعضهــا مــن بعــض ،يتفــق ورؤيتــه
التعليميــة املبنيــة عــى تزويــد طالــب علــوم األدب

باملعيــار الــذي يضبــط العمليــة النقديــة بالدليــل
واحلجــة ،وينبــع مــن حرصــه عــى تقريــب علــوم

البالغــة إىل مــن يــروم قــول الشــعر ونقــده بعــد أن
خبــا وهــج التــذوق الفنــي عــن كثــر منهــم لطــول

بعدهــم عــن الســليقة العربيــة وضعــف الفطــرة ،ومــا

تبــع ذلــك مــن فســاد يف امللــكات األدبيــة.

وقــد درس األندلــي أبــواب البالغــة بــا هلــا مــن

صلــة بالنقــد الــذي يتمثــل يف جــودة هــذه املســائل أو
رداءهتــا ،وهــو إن كان جامعـ ًا آلراء النقــاد القدامى فله
فضــل التبويــب والتقعيــد والتوضيــح واالختصــار،

وتفســر الشــواهد ،وتبــن النكــت البالغيــة منهــا،
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وقــد ذكــر هــذا بقولــه « وقــد انتهجــت فيــا أمليــت
طــرق فنــون البديــع مــن النثــر والنظــم ســالك ًا فيــه
طريــق مــن تقــدم ،وموضحــ ًا مــن كالمهــم مــا
أهبــم ،ومفصــ ً
ا مــا أمجــل ،ومبينــ ًا مــا أمهــل غــر
خــارج عــن طريــق االختصار»(األندلــي،1987،
ص .)66:واألندلــي يطلــق البديــع عــى كل

حساســية ذاتيــة وذوقــا مرهفــا ،وبطبيعــة احلــال
فــإن الــذوق واحلساســية يالقيــان التوجيــه العلمــي
املســتمد مــن القواعــد املقــررة ,وتراكــم املعــارف

التــي وضعهــا العلــاء يف األدب والفــن .ومــع
حديــث األندلــي عــن الــذوق كقســيم للثقافــة يف

صناعــة الشــعر ،إال أنــه مل يعــر الــذوق كبــر اهتاممــه،
وظــل وفي ـ ًا للقاعــدة ،ممــا يعنــي أن حاجتــه للقاعــدة

األبــواب والفصــول البالغيــة ،ولكــن قســمته كانــت
ختتــل أحيانــ ًا؛ إذ أفــرد بابــ ًا للبالغــة ،يتفــرع منــه

فرضتهــا ظــروف العــر الــذي ازدادت فيــه احلاجــة

إليهــا بوصفهــا معايــر نقديــة يقــاس الــكالم وفــق

معايــر الشــعرية يف كتــاب املعيــار يف نقــد األشــعار

التلويــح والتشــبيهات واالســتعارات والبســط ،ونظــر
أجودهــا.

إىل الــدرس التعليمــي.

وتشــكيل شــعرية الشــعر:
املجاز:

واحلقيقــة أن كتــاب( املعيــار) يتعــب قارئــه مــن
كثــرة التفريــع والتقســيم ,فضـ ً
ا عــن تداخــل األمثلــة

ال تنفصــل غايــة األندلــي مــن دراســة املجــاز

التارخيــي ،التمســنا لــه العــذر ،ألنــه كان يصبــو

الشــعرية التــي حــددت فيــا بعــد تبلــور املفهــوم بـــ «

وكثرهتــا ،ولكــن لــو نظرنــا إليهــا ضمــن إطارهــا
إىل رفــع مســتوى األداء الفنــي وذلــك مــن خــال

معرفــة جوانــب الصحــة والصــواب لــدى الشــاعر
أو متعاطــي الشــعر عــى حــد قولــه ،أو بيــان القيمــة
الفنيــة العاليــة ورشحهــا ليحــذو حذوهــا ،هــذا
باإلضافــة إىل تســاوق التقســيم والتفريــع مــع منهجــه
التعليمــي الــذي هيــدف إىل تبصــر النقــاد بمعايــر

نقــد األشــعار؛ لينتهجــوا هنجــه ،ويعصمــوا نقدهــم
مــن الزلــل ،ويضبطــوا العمليــة النقديــة بالدليــل
واحلجــة.

ولكــن العمليــة النقديــة أوســع مــن تقريــر الصحة

واخلطــأ يف اإلبــداع الفنــي ،وطبيعــة اإلبــداع تقتــي

عــن الغايــة العامــة لدراســته ،وهــي حتديــد مفاهيــم
استكشــاف املواصفــات املميــزة لــأدب مــن غــره من
رضوب القــول  ،وحتســس فهــم العــرب خلصائــص

بنائــه اللغــوي ,وطريقتــه يف حتريــك عنــارص الداللية يف

اللغــة  ،وتوســله بوجــوه الصنعــة التــي جتعــل األدب
أدبـ ًا «( صمــود1981 ،م ،ص ,)394 :كــا ال تنفصــل

عــن هدفــه األســاس يف حتديــد صــورة الناقــد املوجــه

لعمليــة الصناعــة الشــعرية ومــا تســتلزمه مــن أدوات،
فعــرض للحقيقــة واملجــاز بوصفهــا قطبــي الــكالم،
وبــن مذاهــب الدارســن فيهــا ،ووضــح الفــروق
ّ

بينهــا  ،وأوجــه اســتعامهلام ،وأشــار إىل أن املجــاز هــو
الــذي يمنــح النــص اإلبداعــي خصوصيتــه الفنيــة.
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افتتــح األندلــي الــكالم عــى املجــاز بالقــول :

واحلقيقــة العرفيــة :وهــي تلــك احلقيقــة املنقولــة عــن

املســتعمل فيــا وضــع لــه يف أصــل اللغــة ،واملجــاز :

فعنــى هبــا تلــك األلفــاظ املنتقلــة مــن االســتعامل

«الــكالم رضبــان  ،حقيقــة وجمــاز ؛ فاحلقيقــة  :اللفــظ
اللفــظ املســتعمل يف غــر مــا وضع لــه يف أصــل اللغة،

واملجــاز عــى رضبــن  :منــه مــا صــار يف العــرف
والــرع جاريـ ًا جمــرى احلقائــق حتــى إن رصفــه إليــه

عنــد اإلطــاق أوىل مــن محلــه عــى احلقيقــة  ،وذلــك

نحــو دابــة وماشــية ،ألهنــا وضعتــا لــكل مــا يــدب
ويمــي ،ثــم صارتــا خمتصتــن ببهيمتــن معينتــن،

ونحــو الصــوم والصــاة ،فقــد صــارا بالــرع
اســمني ألفعــال خمصوصــة ،ومنــه مــا ال يســوغ محلــه

عــى املجــاز إال بقرينــة تقتــي محلــه عليــه كقولــه:
محــار للبليــد» (األندلــي1987،م ،ص .)70 :فهــو

يبــن أحــكام احلقائــق ،وحيددهــا بحســب مــا يكــون

مــن جهــة اللغــة ،أو مــا يكــون مــن جهــة العــرف أو
مــن جهــة الــرع .واســتنتج أن لفــظ احلقيقــة يف حــد
ذاتــه موضــوع عــى املجــاز ملــا أفــادت معنــى غــر مــا

اســتعامل آخــر غــر حقيقــي ،أمــا احلقيقــة الرشعيــة؛
اللغــوي إىل االســتعامل الرشعــي فأصبــح هلــا معنــى

غــر مــا وضعــت لــه يف اللغــة؛ نحــو الصــوم والصالة
اللذيــن صــارا بالــرع اســمني ألفعــال خمصوصــة،

فأفادتــا يف االســتعامل الرشعــي عبــادة خمصوصــة.
فهــو بذلــك يصــل إىل تعيــن الداللــة الرشعيــة اعتــاد ًا

عــى معيــار التحــول أو التغــر الــداليل الناشــئ عــن
نقــل داللــة اللفــظ مــن املجــال اللغــوي إىل املجــال
الرشعــي ،وتعنــي داللــة االســم التي وضعــت أو ً
ال يف

الــرع وقــد خصهــا الشــارع بمحتــوى داليل أضحــى
يشــكل صيغتهــا املعجميــة إن ســمعت أو قــرأت تبادر
إىل الذهــن تلــك الداللــة الرشعيــة دون ســواها .كــا

يبــن أحــكام املجــاز وحجــج القائلــن فيــه ،وهــو ال

يريــد أن يبــن حكــم املجــاز بــل أراد أن يبــن الغايــة
منــه ،فــإذا مل يكــن منــه فائــدة فــا معنــى الســتعامله،

وضعــت لــه يف أصــل اللغــة ،وملــا كان احلــق ثابتــا
عــى األصــل وال ُيفــارق وال يــزولُ ،أطلــق عــى كل

يف االعتبــار؛ وهــذا ال يكــون إال يف معرفــة كيفيــة

كل أصــل ثابــت جمــازا؛ ألهنــا أفــادت معنــى غــر

املواضــع التــي وردت فيهــا مــن غــر تعديــة ،ومثــال

مــا كان عــى أصلــه ،فأضحــى إطــاق احلقيقــة عــى
مــا وضعــت لــه يف األصــل .وقــد رشح األندلــي
احلقيقــة اللغويــة والعرفيــة والرشعيــة؛ فقــال هــي

التــي تفيــد باملواضعــة ،أي مــا وضعــت لــه ،كالدابــة
واملاشــية ،فــإذا اســتعملت يف معناهــا األصــي فهــي

حقيقــة ،وإذا اســتعملت يف معنــى آخــر فهــي جمــاز.

لذلــك حيــر فائدتــه بجهتــن :التعميــم واالســتعارة
اســتعامل املجــاز مــن حيــث قــر املجــازات عــى

ذلــك يف قولــه تعــاىل « :واســأل القريــة» فــا ينبغــي
اســتخدامه قياس ـ ًا ،فنقــول :ســل اجلــدار إال لفائــدة،
وهــذا مــا عنــى بــه االعتبــار ،فيمكــن القــول :ســل
األرض فقــل هلــا مــن غــرس أشــجارك وجنــى

ثــارك؟ ونــرى أن املجــاز حمصــور بفعــل التغيــر،
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وهــذا التغيــر مرتبــط بالقــول الشــعري فحســب ،ألن

الشــعر عمــل إبداعــي فيــه جتــاوز للمألــوف وخــروج
عــن القواعــد املتعــارف عليهــا صوتيــا أو دالليــ ًا أو

تركيبيــ ًا .وجتــى معنــى املجــاز وذلــك مــن خــال
وضــوح كيفيــة التغيــر ،الــذي يعنــي الصــورة غــر
املطابقــة لألصــل ،وإنــا يعنــي الصــورة الشــبيهة.
بناء القصيدة:

مل ينظــر األندلــي إىل القصيــدة كمجمــوع ،أو كل

موحــد ،بــل نظــر إليهــا وذلــك مــن خــال تعدديــة

ولعــل تداخــل مفهومــي االســتطراد والتخلــص

أساســه تقارهبــا يف املعنــى مــن حيــث هــو رضب
مــن رضوب اخلــروج ،والــذي يعــد مــن حماســن

الــكالم ،وأحــد دعائــم االرتبــاط بــن أجــزاء
الــكالم ،وعنــى بــه النقــاد القدمــاء ّ
التلطــف يف
اخلــروج ،واالنتقــال مــن غــرض إىل آخــر بصــورة
متدرجــة ،حتافــظ عــى وحدتــه وترابطــه ،وهــو

حســن التخلــص واخلــروج (ابــن املعتــز2012 ،م،
ص .)75 :ووصــف بعــض النقــاد اخلــروج اســتطراد ًا

األغــراض ،فبحــث عــن مجاليــة املطلــع يف أثنــاء
حديثــه عــن بنــاء القصيــدة ،الــذي جــاء عرضــ ًا

ويقــرب املفهومــان لــدى آخريــن «حتــى ال يــكادان

 ،بــل مجــع فيــه مــا يفيــض عــن داللتــه ليدخــل يف

ويمكــن أن نعلــل تســمية التخلــص واالســتطراد

حتــت عنــوان االســتطراد ،ومل يفــرده ملعنــاه فحســب
مفهــوم بنيــة القصيــدة أو هيكليتهــا ؛ فذكــر التخلــص
واالســتهالل  ،ومــا يستحســن فيهــا بــا يــي

بمعياريــة بنــاء القصيــدة لديــه.

عــى التوســع (ابــن األثــر1982،م ،ص،)186:
َيفرتقــان» (الســيوطي1974،م ،ص،)109/2 :
خروجــا  -أو حســن خــروج  -إىل أن بعــض
ً

النقــاد والبالغيــن اعتــدوا باملفهــوم العــام لــكال
املصطلحــن يف اخلــروج مــن معنــى إىل آخــر ،مــع

فــكان االســتطراد الفكــرة األســاس للدخــول

أهنــا خمتلفــان يف الصــورة ،ألن اخلــروج مصطلــح

االســتطراد :هــو األخــذ يف معنــى يتوصــل بــه إىل

آخــر ،ومنــه التخلــص واالســتطراد .فقــد عــد ابــن

يف معياريــة بنيــة القصيــدة .يقــول يف تعريــف

معنــى آخــر متصــل بــه مــن ذلــك التخلــص مــن
النســيب إىل املــدح( األندلــي1987،م ،ص)172:

كقــول البحــري:
ــن ال ّن َ
ــدى ،فكأ ّنــ ُه
َشــ َقائِ ُق َي ِم ْل َ
ـدود َ
اخل َرائِـ ِ
ـن ُخـ ِ
ـد
ُد ُمـ ُ
ـوع ال ّت َصــايب ِمـ ْ
تــح ِ
كأنّ َي َ
ــت
بــن َخا َقــانَ أ ْق َب َل ْ
ــد ال َف ِ

اع ِ
الر َو ِ
ــك ال َبا ِر َق ِ
ليهــا بتِ ْل َ
ــد
َت َ
ــات ّ

عــام يضــم أســاليب عــدة يف التنقــل مــن كالم إىل
ســنان اخلفاجــي االســتطراد مــن صحــة النســق
والنظــم ،وهــو أن يســتمر الشــاعر يف املعنــى الواحــد،

وإذا أراد أن يســتأنف معنــى آخــر أحســن التخلــص
إليــه حتــى يكــون متعلقـ ًا بــاألول وغــر منقطــع عنــه

( اخلفاجــي1982،م ،ص ،)268 :و األندلــي يــردد

فحــوى كالم ابــن ســنان باختصــار خمــل ال يبــن
مفهــوم االســتطراد الــذي عنــاه؛ ففــي األمثلــة التــي
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يقدمهــا نســتطيع توجيــه فهمــه يف اجتاهــن :

385-351

أمــا يف حســن التخلــص يكــون الغــرض األخــر هــو

األول :بمعنــى التخلــص واخلــروج مــن غــرض إىل

املقصــود عنــد الشــاعر ،فيمهــد لــه بغــرض آخــر قبــل

مــا كان بصــدده مــن نســيب ،أو ذكــر الفــاة نحــو

أراد باالســتطراد التخلــص واخلــروج واالنتقــال مــن

غــرض ،إذ يقــول :ويســتأنفون الــكالم بعــد انقضــاء

الدخــول فيــه ،وهــذا حيــدو بنــا للقــول :إن األندلــي

قــول زهــر:
وأب َي َ
ــض َف ّي ٍ
ــاض َيــدا ُه َغ َم َمـــــــة
ِ
تغــب نوافلــ ْه
معتفيــه ،مــا
عــى
ُّ

باســم املســتطرد بــه ,بــرط أال يكــون قــد تقــدم لــه

مــن غــرض إىل غــرض دون العــودة إىل الغــرض

يكــون املســتطرد بــه آخــر الــكالم ،فــإن االســتطراد

والــذي يدلــل عــى فهمــه للمصطلـح ,هــو االنتقال

األول ،وجعــل اســتئناف الــكالم بعــد انقضــاء

مــا كان الشــاعر بصــدده معنــى آخــر لالســتطراد
وهــو يف احلقيقــة خــروج مــن معنــى إىل آخــر ،فمــن
التشــبيب و وصــف الفيــايف والنــوق وغريهــا ،انقطــاع

غــرض إىل غــرض.

الثــاين :بمعنــى االســتطراد الــذي هــو « :الترصيــح

ذكــر ،ثــم يرجــع إىل األول ويقطــع الــكالم ،فــا

يشــرط فيــه الرجــوع إىل الــكالم األول  ،وقطــع

الــكالم بعــد املســتطرد بــه»( طبانــة1988،م ،ص/1 :
 .)459ويــرب مثـ ً
ـاال عليــه قــول حســان بــن ثابت:
ِ
كنــت كاذبــ َة الــذي حدَّ ثتِنــي
إن
ـوت َمنجــى احلـ ِ
فنجـ ِ
ـارث بــن هشــا ِم
دونــم
تــر َك األحبــ َة أن ُيقاتــل َ
َ

عــا قبلــه ،وابتــداء بمعنــى املديــح ،فلــم يــأت بــا

يعنــي االســتطراد ،وهــذا يــدل عــى عــدم وضــوح

ْ
ــر ٍة وجلــا ِم
ونجــا
بــرأس ِط ِم َّ
واملثــال ال يمكــن أن يفهــم منــه االســتطراد إال

املعنــى يف ذهنــه .ومــادام األندلــي قــد ضمــن

معنــى االســتطراد معنــى اخلــروج ،فــإن مفهــوم
االســتطراد ظــل ملتبســ ًا لديــه ،يؤيــد هــذا الــرأي

األمثلــة التــي أتــى هبــا متثــا ومنهــا بيــت زهــر بــن
أيب ســلمى ،الــذي أتــى بــه منفــرد ًا ،فلــم يبــن املعنــى
األول والثــاين .ولذلــك يمكننــا القــول إن األندلــي

خــرج يف تقديمــه لالســتطراد عــن وظائفــه مــن

التوضيــح والكشــف فلــم ِّ
يوضــح ويكشــف املــراد

مــن الغــرض مــن إدخــال كالم غــر الــذي بــدأ بــه
زهــر ،ففــي االســتطراد يكــون الغــرض الثــاين الــذي
خيــرج إليــه الشــاعر يــأيت عرضـ ًا مــن دون قصــد منــه،

إذا عدنــا إىل القصيــدة ،ليتوضــح املعنيــان األصــل

والفــرع ،فــإذا كان موضــوع القصيــدة األصــل
الغــزل ،واملوضــوع الــذي انتقــل إليــه مســتطرد ًا إىل

اهلجــاء ،فالشــاعر خياطــب املــرأة متغــز ً
ال ،وقبــل أن
يــأيت بجــواب الــرط اســتطرد ،ودلــف قاصــد ًا –
وهــو هيددهــا – إن كانــت كاذبــة بمصــر احلــارث

بــن هشــام الــذي حفظــت الذاكــرة مــا كان مــن

أمــره إثــر فــراره مــن املعركــة وتركــه أهلــه يقاتلــون،
وبــا أن الفــرار والنجــاة بالنفــس عــار ،كان الكــذب
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فضمــن حســان االســتطراد عــى
نجــاة كنجــاة الفــارّ ،
االهتــام  .ثــم عــاد مــرة ثانيــة إىل الغــزل قائــ ً
ا:
َجــرداء َتــزَ ُع يف ُ
الغبــا ِر َك َأ َّنــا

عــن االســتطراد – عــى اضطــراب مفهومــه لديــه-

بــدأ بــكال ٍم ،ثــم أدخــل كال ًمــا آخــر فيــه ،ثــم عــاد

حلكــم العقــل «الــذي يقتــي مراعــاة مــا استحســن

ِ
ٍ
ِسحــانُ
ــال َغــا ِم
غــاب يف ِظ
فتحقــق هنــا معنــى االســتطراد؛ إذ إن الشــاعر

إىل الــكالم األول .وكأننــا بحســان نريــد تأكيــد

معنــى الفــرار وأثــره ،ليوقعــه يف نفــس القــارئ،
وليلفــت إليــه النظــر ،فأتــى بــه يف ســياق غريــب.
ويبــدو أن ليــس يف األمــر إمجاعـ ًا؛ فثعلــب اليــرى فيــه
اســتطراد ًا ،فــأورد املثــال شــاهد ًا عــى حســن اخلــروج

(ثعلــب1995 ،م ،ص.)57 :

ونــرى أن مفهــوم االســتطراد لــدى األندلــي

يتداخــل مــع مفاهيــم حســن التخلــص واالنتقــال
واخلــروج ،بحيــث يتحقــق للقصيــدة نوعــ ًا مــن

صحــة النســق ،ومجــال االلتئــام وااللتحــام،
لتكــون أنموذجــ ًا للشــعراء يف النظــم ،يؤكــد هــذا
مــا اســتؤنف فيــه الــكالم عــن مطالــع القصائــد
واملستحســن منهــا وفــق النمــوذج الــذي اســتمد منــه

أساســا يف
معايــر القــول الشــعري ،إذ ُي َعــد األنمــوذج
ً
التنظــر النقــدي لــدى األندلــي ،الــذي يمتــح مــن
مذهــب العــرب أو طريقهــم يف التأليــف الشــعري.

هــذه اخلاصيــة تتمحــور حــول أخــذ املعــاين برقــاب

بعضهــا البعــض ،والــذي يشــكل معيــارا مــن معايــر
الشــعرية لديــه ،فالتامســك النــي هــو الســمة اجلامليــة
التــي يضفيهــا حســن التخلــص أو أخــذ الــكالم

بعضــه برقــاب بعــض عــى حــد قــول النقــاد العــرب.
واألندلــي مل يــر بــد ًا وهــو يف معــرض حديثــه

مــن احلديــث عــن املطال ـع ,إليامنــه بخــروج موضــوع
املطالــع عــن قضايــا البالغــة ،إال أنــه أوردهــا انصياع ًا
مــن الــكالم ،وجمانبــة مــا اســتقبح ،وذلــك كحســن

مطلــع الــكالم ومقاطعــه» (األندلــي1987،م ،ص:

.)174

ونــرى أنــه ذكــر املطالــع ألهنــا جــزء مــن بنيــة

القصيــدة ،وجزئيــة حيويــة يف إنتــاج األدب وتقويمــه،
فالقصيــدة تعــد حمــل انتقــاد ,نظــرا لعــدم التامســك

والتناســب والتالحــم بــن األجــزاء :املطلــع

(االفتتــاح) واخلــروج (التخلــص) واخلامتــة وبــن
املوضــوع املتنــاول .وهــو وإن مل يذكــر اخلامتــة إال أنــه

تنــاول العنرصيــن اآلخريــن.

وقــد نــال املطلــع حظــ ًا وافــر ًا مــن عنايــة

النقــاد القدمــاء؛ فقــد كانــوا يقولــون « :أحســنوا
معــارش ُ
الكتــاب االبتــداءات ،فإهنــن دالئــل
البيان»(العســكري1952 ،م ،ص ،)431 :وكانــوا
يوجبــون عــى مــن يتصــدى ملقصــد مــن املقاصــد

أن يكــون مفتتــح كالمــه مالئــا لذلــك املقصــد
دا ً
ال عليــه شــعر ًا كان أم نثــر ًا (ابــن األثــر ،ص:

 .)96/3فاالبتــداء هــو الوحــدة البنائيــة األوىل
مــن النــص ،تفتــح للنــص قنــاة القبــول ،ومــن هنــا
كانــوا يعــدون الشــعر قف ـ ً
ا « أولــه مفتاح ـه ,وينبغــي
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جيــود ابتــداءات شــعره ،فإنــه أول مــا
للشــاعر أن
ّ
يقــرع الســمع ,وبــه يســتدل عــى مــا بعــده مــن أول
وهلــة ...وحســن االفتتــاح داعيــة االنــراح ،ومظنــة
النجاح»(القــرواين2000 ،م ،ص .،)350/1 :فـ َّ
ـدل

عــى مــا حيكــم عالقــة املبــدأ بــا بعــده ,و هــو التامســك

الشــعراء أال خياطبــوا امللــوك بــا خياطــب بــه الســوقة
( األندلــي1987،م ،ص )176 :احرتامــ ًا ملقامهــم
االجتامعــي ،لذلــك اســتهجن قــول املتنبــي يف مديــح

كافــور اإلخشــيدي:

داء أن تــرى املــوت شــافيا
كفــى بــك ً

وحســب املنايــا أن يكــن أمانيــا
ُ

النــي الــذي رصح بــه ابــن األثــر (  1982م ،

ص .)96/3:ويف ظــل هــذا املعيــار اســ ُتقبح قــول

أيب مقاتــل الرضيــر -فيــا أورده األندلــي مــن
أمثلتــة التــي أوردهــا ليدلــل هبــا عــى مــا ذهــب إليــه.

(األندلــي1987،م ،ص)175 :
ال َت ْ
قــل بــرى ولكــن ُبرشيــان

ــر ُة الداعــي
ويــوم امل ِ ْهرجــانْ
ُ
ُغ َّ
ألنــه ابتــدأ بــا ،لذلــك أوســعه الســامع رضب ـ ًا،

وقــال لــه :هــا قلــت بــرى فعنــدي برشيــان.

وعابــوا قــول أيب نــواس للفضــل بــن حييــى

الربمكــي:

ــع البِــى إن اخلشــوعَ لبــادي
َأر ْب َ
عليــك ،وإين مل أخنــك ودادي
فتطــر منــه ،وقــال لــــــــه :نعيــت إلينــا

أنفسنا يا أبا نواس ،وملا بلغ قوله:
سالم عىل الدنيا إذا ما ُف ِقد ُتم

بنــى َب ْرمــك مــن رائحــن وغــادي

اســتحكم تطــره ،فيقــال إنــه مل ينقــض األســبوع

حتــى نزلــت النازلــة ،وصحــت الطــرة كــا ذكــر ابــن

طباطبــا (ابــن طباطبــا1985 ،م ،ص ،)205 :ثم أورد
األندلــي مــا يعــاب يف خماطبــة امللــوك ،فأوجــب عــى

385-351

وحــاول ابــن رشــيق مــن قبــل ضبــط هــذا

االعتبــار ،وغــاىل فيــه فقــال « :والفطــن احلــاذق
ينظــر يف أحــوال املخاطبــن ،ويميــل إىل شــهواهتم

وإن خالفــت شــهواته ،ويتفقــد مــا يكرهــون ســمعه،
فيتجنــب ذكــره» (القــرواين 2000،م ،ص)356/1 :
والعجيــب أن أيـ ًا مــن األمثلــة التــي أوردهــا األندليس
فيــا يعــاب مــن املطالــع اليتضمــن اإلشــارة إىل خطــأ

نحــوي خمــل يف االبتــداء ،ممــا حيملنــا عــى القــول إن
ُ
ماشــغل بــه معرفــة وجــوه التناســب االجتامعــي،
إليامنــه أن الكفايــة االتصاليــة التبنــى عــى املعرفــة
النحويــة فقــط (العبــد2005، ،م ص.)73:

ويدلــل املهتمــون بعلــم اخلطــاب والتواصــل

أن النقــاد العــرب تفطنــوا « إىل اعتبــارات ومعايــر
اتصاليــة تداوليــة مهمــة ينبغــي للخطــاب الشــعري
– والســيام يف مواقــف اإلنشــاد العلنيــة – أن
يراعيهــا وإال ســقط الشــاعر ضحيــة فشــله اللغــوي

االتصــايل االجتامعــي مهــا كانــت كفايتــه اللغويــة
اخلاصة»(العبــد2005، ،م ،ص.)73:

ومــن مراعــاة املقــام لــدى األندلــي ،كانــت

عنايتــه باملعــاين الشــعرية لغــرض الغــزل الــذي إن
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عــدل بــه جهتــه مــن اللطافــة ،ســلك مســلك اجلفــاء

نحــو قــول كثــر:
ــز ُك َّنــا لِ ِ
ــذي ِغنًــى
أال َل ْيتَنــا يــا َع َّ

ِ
ِ
اخلــاء ونعــزُ ُب
بعرييــن نرعــى يف
ــن َي َرنــا ُيق ْ
ــل
فم ْ
ــر َ
ِكالنــا بــه َع ٌّ
وأجرب
ـاء ُتعــدي
ُ
عــى حســنِها جربـ ُ
إذا مــا َوردنــا َم ْنهــ ً
ــاح أه ُلــ ُه
ا َص َ
ُّ
ــرب
ننفــك ُنرمــى و ُن
علينــا فــا
ُ

ألحــوال املخاطبــن مــرآة عاكســة حلــس الشــاعر
البالغــي وتأنقــه يف الــكالم ،وفهمــه للوظائــف

االجتامعيــة للشــعر.

الرسق واإلبداع األديب:

لقــد فهــم األندلــي الرسقــة الشــعرية يف إطارهــا

اإلبداعــي ،وعاجلهــا مــن جهــة اإلفــادة  ،وفصــل يف
طريقــة األخــذ اإلجيــايب  ،لذلــك كانــت لديــه وجه ـ ًا
فنيــ ًا لعمليــة اإلبــداع  ،فقــدم للناقــد الشــاعر ســبل

وقــد أدركــت عــزة جفــاء املعنــى ،فقالــت :لقــد

اإلفــادة مــن املعــاين تناغــا مــع مفهومــه للشــعر

مــن هــذه احلالــة» (األندلــي1987،م ،ص.)177 :

مفتتــح كالمــه يف بــاب أنــواع الرسقــات عــى رضورة

أردت يب الشــقاء الطويــل ،ومــن املنيــة ماهــو أوطــأ

وقــد وصــف ابــن طباطبــا األبيــات يف عيــار الشــعر

بأهنــا مــن األبيــات التــي زادت قرحيــة قائليهــا عــى

عــى أنــه صناعــة ينبغــي تعلمهــا وإتقاهنــا ،فشــدد يف
إعــال النظــر يف القــول الشــعري قبــل رميــه بالــرق،
والســيام إذا كان فيــا يعــد تــوارد ًا ،والتــوارد « يقتــي

عقوهلــم (ابــن طباطبــا1985،م ،ص.)152 151- :
وأخــر ًا البــد مــن القــول :إن إحلــاح األندلــي

مشــركة بــن الشــعراء مــن تشــبيه احلســن بالشــمس

ملقتــى احلــال أو مراعــاة املقــام االجتامعــي للمتلقــي،

ذلــك ممــا يكثــر تعــداده فليــس مــن بــاب الرسقــات»

عــى عنــر املالءمــة يف املطالــع ومالءمــة الــكالم

توجيــه ملــن رام التقــدم يف صناعــة الشــعر ونقــده.
ويغــدو قــادر ًا عــى تلمــس شــعريته وذلــك مــن
خــال معرفــة القوانــن التــي حتكــم األشــعار.

ولعــل يف هــذا التفاتــة متقدمــة إىل دور املعايــر

االتصاليــة يف تقويــم مجاليــة اخلطــاب الشــعري
ووظائفــه التــي يراعــي فيهــا املقــام االجتامعــي ،ومــن

ثــم يعــد هــذا مــن حمــددات التميــز يف صناعــة الشــعر.
فاالعتنــاء باملطلــع واختيــاره يعــد معيــارا مــن معايــر

الشــعرية لــدى األندلــي ،ألن مراعــاة اخلطــاب

فضــل نظــر وزيــادة تدبــر  ،فــإن املعــاين التــي صــارت
والبــدر  ،والســخي بالغيــث والبحــر  ...وغــر

األندلــي1987 ،م ص ، )193 :بــل مــن املعــاين
املتداولــة التــي قــد خيتــص أحدهــم إمــا بمعنــى زائــد

أو لفــظ رائــق فيكــون يف ذلــك املشــرك كاملبتــدع

املخــرع ،ثــم يكــون مــن بعــده يف تناولــه واســتعامله
عيــا ً
ال عليــه نحــو قــول لبيــد:

السـ ُ
ـيول عــن ّ
الط ُلـ ِ
ـر
ـول ّ
َ
كأنــا زبـ ٌ
وجــا ُّ
ِ
المهــا
جتـــــــــــــــدُّ
َ
متونــا أ ْق ُ

فإنــه إذا تتبــع أمثالــه مــع كثرهتــا ،وجــد جلهــا
قــارص ًا عنــه (األندلــي1987،م ،ص،)194 – 93 :
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فاملعنــى  -بفعــل اإلبــداع  -غــدا مركبـ ًا شــعري ًا متفرد ًا

 ،)209فداللــة الكلمــة عــى يشء متعــارف عليــه ال
يعــد رسقــة ،ألنــه َّ
يوظــف بــا خيــدم غــرض الشــاعر ،

وخــرج بمعنــى فــاق مــن تداولــه.

بداللــة أخــرى .

عــى يــد لبيــد ،الــذي اســتطاع أن يذيــب مــا تناهــى
إليــه مــن معــان متشــاهبة مــع مشــاعره وجتربتــه،
ويــرى كذلــك أن التشــابه اللفظــي ،أو تكــرار

لفظــة واحــدة خــارج عــن حــد الرسقــة ،لذلــك ينكــر
عــى مــن عــد قــول أيب نــواس:

العبــاس من بني من مشــى
إليــك أبــا ّ

َ
مــي ا ُمل َل َّســنا
عليهــا امتطينــا
احلرض ّ

كثي:
أنه مأخوذ من قول ّ

ــر احلــوايش َي َط ْو َنــا
هلــم ُأز ٌر ُح ُ
امللس ِ
ــن
بأ ْقدامهــم يف
احلرضمــي َّ
ّ
امللســن
ألنــه مــن املعــاين املتداولــة «واحلرضمــي ّ

ـر
أشــهر عنــد العــرب مــن أن ُيفتَقــر فيــه إىل قــول كثـ ّ
أو غــره ،وإنــا هــو صنف مــن نِعاهلــم كان مستحســن ًا
عندهــم ،فــا يف ِذكــر أيب نــواس لــه مــن الرسقــة
املعروفــة يشء ،ثــم لــو ذكــر بعــض شــعرائنا اليــاين
طبــق ،ثــم وجدنــا يف شــعر غــره،
املخــر والكنــا ّ
ين ا ُمل ّ
ّ

أك ّنــا نقــول :إنــه مأخــوذ منــه؟ أو كنــا نعــدّ ه رسقــة؟
وليــس بــن البيتــن اتّصــال وال تناســب إال يف هــذه
كثــر ًا مــدح قومــ ًا فوصفهــم باملَــرح
اللفظــة؛ ألن
ّ
والنعمــة ُ
واخل َيــاء ،وذكــر ُس َ
ــبوغ ُأز ِرهــم ،وأهنــم
يطئوهنــا بنعاهلــم ْ
لســنة َهوانـ ًا هبــا ،وقصد
احلضميــة ا ُمل ّ

قصــد ممدوحــه
أبــو نــواس معنًــى آخــر ،فذكــر أنــه َ
امللســنة؛ فــا أرى
ماشــي ًا وامتطــى نعلــه احلرضميــة ّ

ر مــا ذكــرت» (اجلرجــاين ،1966 ،ص:
بينهــا غــ َ

ويبقــي عــى داللتــه العامــة املعروفــة التــي ال تتلبــس
و ال يــرى األندلــي يف الرسقــة اضطــرار ًا ،بــل

طريقــة يف اإلبــداع فيــا لــو أحســن الشــاعر األخــذ
وأبــدع فيــه بإضافــة مــا ،ومــن ذلــك قــول أيب ســعيد
املخزومــي:

والــورد فيــه كأنــا أوراقــــــــه
ُ

خــــــــدود
مكاهنــن
نزعــت ور َّد
ْ
ُ
َّ

« فهــذا معنــى متــداول ,لكــن أخرجــه يف معنــى
صــار منفــرد ًا بــه ،وكثــر ممــن طمــح بــه اهلــوى،
وانحــرف عــن احلــق ،أو ســها عنــه ،فضـ َّ
ـل الطريــق،

فحكمــوا يف هــذا البــاب بــا إذا تؤمــل عــرف عــن

كثــب حيفهــم ،ومل خيــف عــى ســامع حكمهــم
جورهــم» (األندلــي1987،م ،ص .)194:هــذه
احلــدة يف اخلطــاب ،ردة فعــل عــى حيــف النقــاد يف
احلكــم بالرسقــة عــى معنــى أخرجــه االبتــداع مــن
التــداول ،وغــدا منفــرد ًا .واملخزومــي اســتند إىل بيــت
ابــن املعتــز:
ٌ
امحـــــــــــرار
بيــاض يف جوانبــه
ٌ

اخلــدود
امحــرت مــن اخلجــل
كــا
ُ
ّ

« َ
واخل ِجــل إنــا حيمــر وجنتــاه ،فأمــا منبــت
وخمــط ِ
العــذار فقليــ ً
ّ
ا مــا حيمــران؛ فهــذا
األصــداغ

التمييــز ُمســ َّلم بــه ،وإن مل يكــن يســبق إليــه ،ولــو
اتفــق لــه أن يقــول :محــرة يف جوانبهــا بيــاض ،لــكان
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طبــق ِ
ـرض ،ووافــق ش ـ َبه
املفصــل ،وأصــاب الغـ َ
قــد ّ

اخلجــل؛ لكــن أراد أن البيــاض واحلمــرة جيتمعــان،

أوردهــا ،كقــول أيب نــواس:

األيــام حتــى كأهنــا
أتــت دوهنــا
ُ
تســا ُقط نــور مــن ُفتــوق ســاء

فجعــل االمحــرار يف جوانــب البيــاض ،فــراغ عــن
ـرد،
موقــع التشــبيه .فلــم يــزد عــى ذلــك التشــبيه املجـ ّ
لكنــه كســاه هــذا اللفـ َ
ـظ الرشــيق ،فــرت إذا قس ـتَه

وجــدت املعنــى واحــد ًا ،ثــم أحسســت يف
إىل غــره,
َ
طر َبــة تعلــم هلــا أنــه
نفســك عنــده ِهـ ّ
ـزة ،ووجــدت ْ
انفــر َد بفضيلــة مل ُينــازع فيهــا .ومتــى جــاءت الرسقـ ُ
ـة
هــذا املجــيء ،مل تعــدّ مــع املعايــب ،ومل ُ ْتــص يف مجلــة

املثالــب وكان صاحبهــا بالتفضيــل أحــق ،وباملــدح
والتزكيــة أول»(اجلرجــاين1966 ،م،ص.)188 :

ولعــل تذمــر األندلــي مــن هــؤالء النقــاد املتعجلــن
يف احلكــم ،وحيفهــم عــى الشــعر ،هــو الــذي دفعــه

لوضــع معايــر النقــد ،لتســديد احلكــم النقــدي كــا
يعتقــد هــو.

وقول جرير:

أغــر كأنــه
الســواك عــى
جيــري ِّ
َّ

ِ
تــون َغــا ِم
بــر ٌد حتــدّ ر مــن ُم
َ
يقــول األندلــي « :والتبايــن بينهــا ظاهــر»

(األندلــي1987،م ،ص .)195 :وحيملهــا القــايض
اجلرجــاين عــى احتــذاء املثــال « :ولســت أرى شــبه ًا
يشــركان فيــه إال إن ُّادعــي احتــذاء املثــال فلع ّلــة»

(اجلرجــاين1966 ،م ،ص .)211 :والبيتــان يشــركان

بمفــردة بمعنــى واحــد ،وهــو نــوع مــن التأثــر و»
احتــذاء املثــال ...وهــو أن يأخــذ الشــاعر بمذهــب

غــره يف التفكــر أو التعبــر» (قلقيلــة1973،م ،ص:

.)446

ويبــدو أن األندلــي قــد فهــم أن النــص الشــعري

هــذا هــو موقــف األندلــي مــن املعــاين املتداولــة،

العنــارص وذلــك مــن خــال شــبكة العالقــات التــي

والشــعراء العــرب الــذي أبــاح األخــذ والرسقــة.

جمــال رحــب للتغــر والتجــاذب « تتغــر فيــه هويــة
تــرز أكثــر النســق حيويــة يف البنــاء ،وبقــدر ذوبــان
احلــدود وتفاعــل العنــارص تتجــى الشــعرية التــي

ينفتــح النــص عــى أبعــاده الالهنائيــة وذلــك مــن

خالهلــا ويعلــن تعاليــه النيص»(الســعدين1991 ،م،
ص.)99 :

وثمــة منحــى آخــر التفــت إليــه األندلــي يف

معاجلتــه ملســألة الرسقــات ومل يعــده رسقــة ،وهــو
احتــذاء املثــال أو التأثــر كــا يبــدو مــن األمثلــة التــي

يســتند فيــه إىل العــرف اإلبداعــي بــن النقــاد

وبعــد أن أوضــح موقفــه ،طفــق يفــرع يف مصطلحــات
الــرق ،متأثــر ًا بابــن رشــيق (2000م ،ص/2 :
 )1095 – 1073ناقــ ً
ا عنــه ،ومل يضــف إليــه شــيئا
يفــرده بموقــف خــاص ،وإنــا أراد تقديــم ســند

معــريف لعلــه يكــون بمثابــة متكــئ للمتعلــم يســتند
إليــه يف قــرض الشــعر .هــذا يؤكــد أنــه كان ينظــر
إىل اإلبــداع عــى أنــه صناعــة واعيــة ،ختضــع للقبــول

والرفــض و التخــر.

474

ليلى رضوان ،صيتة العجمي :معايري الشعرية يف كتاب املعيار يف نقد األشعار أليب عبد اهلل مجال الدين حممد بن أمحد األندلسي

الوزن واإليقاع:

385-351

الــوزن مــن قواعــد الشــعرية ،وعنــى بــه اإليقــاع

يتضــح ممــا تقــدم أن البحــث عــن املعيــار

الــذي اتســع لديــه ليشــمل كل تنظيــم للحركــة

ومفاهيــم نظريــة للفــن الشــعري ،فعــرض ملفهــوم

وأثــره يف التــاؤم والتنافــر .فأشــار يف تعريفــه لإليقــاع

والقاعــدة ،كان حيــدو األندلــي لوضــع تصــورات
اإليقــاع مــن ضمــن حديثــه عــن مقاييــس جــودة

اللفــظ واملعنــى ,ومــا لــه مــن تأثــر يف النــص,
كالتــاؤم وتالحــم األجــزاء .ومل يعــر الــوزن اهتامم ـ ًا
كبــر ًا ،بــل نظــر إليــه وذلــك مــن خــال اإليقــاع
فعرفــه بـــ « :التعديــل بــن
الداخــي للبيــت الشــعريَّ ,

الكالمــن ،وذلــك عــى رضبــن :مســاواة مــن طريــق

عــدد احلــروف واحلركــة والســكون ،وذلــك يف إثبــات
القصيــدة فإهنــا تتــوازن إال بالزحــاف  ...وأما املســاواة

عــن طريــق اخلفــة والثقــل عــى اللســان ,فالســبب
فيــا يثقــل ويتنافــر يف التأليــف :أن مــن احلــروف
مــا يتقــارب خمرجهــا بدرجــة كبــرة جــد ًا ،فيصــر
اجلمــع بينهــا كالتكريــر ،فيســتقبح .كــا جيمــع بــن

متقاربــن إذا كان فيهــا اســتثقال نحــو اهلــاء واحلــاء،
ولذلــك قلــا جتــد كلمــة مؤتلفــة مــن حــرف واحــد

مكــرر ،و ال مؤتلفــة مــن حرفــن متالصقــي املخــرج،
ولذلــك ســلط عــى املتامثلــن وكثــر مــن املتقاربــن

النصيــة ،فأشــار فيــه إىل قيمــة الصــوت يف األلفــاظ
الداخــي إىل أمهيــة الصــوت يف الشــعر ،وإســهامه يف

تشــكيل النــص الشــعري بتــآزر الكلــات عــن طريــق
التســاوي والتــازم والتكــرار الــذي يولــد تالؤمــ ًا
صوتيـ ًا ،ينتــج عن تآلــف احلــروف وتركيــب األلفاظ،

عــرف الشــعر مــن حيــث ماهيتــه
وبنــاء عــى هــذا َّ
ووظيفتــه ،ومــا يــؤدي مــن دور يف اإليقــاع الداخــي،

فتحــدث عــن املســاواة والتعــادل والتأليــف ،فأشــار
ضمنـ ًا إىل مفهــوم التــوازي بذكــره التعديــل واملســاواة

عــن طريــق عــدد احلــروف واحلركــة والســكون،
محــل الــكالم مفهــوم اإليقــاع .فالتســاوي
والــذي ّ

والتــازم والتكــرار» هــي القوانــن التــي تتمثــل
يف اإليقــاع ،وهــي مجيعــ ًا تعمــل يف وقــت واحــد»

(إســاعيل ،1974،ص .)223 :ومعلــوم أن مفهــوم
التــوازي وليــد النقــد املعــارص بوصفــه يعالــج
الوظيفــة الشــعرية مــن زاويــة الصــوت يف األشــكال
املتعــددة التــي يمثــل التكــرار إحداهــا (عصفــور

اإلدغــام ,لتصــر صورهتــا كصــورة احلــرف الواحــد،
ومنهــا مــا يتباعــدان تباعــد ًا شــديد ًا فيثقــل ،وكثــر

صــوت واحــد أو عنــر واحــد ،بــل هــو نســيج

الوجهــن ،وتفصيــل ذلــك تتضمنــه كتــب النحــو

ص .)188 :وقــد قــارب األندلــي هــذا املفهــوم

مــن املهمــات تــرك امتــزاج حروفــه ألحــد هذيــن

(األندلــي1987 ،م ،ص.)183 :

يشــر األندلــي وذلــك مــن خــال نصــه إىل أن

،1995م ،ص .)126:واإليقــاع ال يتشــكل مــن
متآلــف مــن أصــوات عــدة ( ريتشــاردز2005 ،م،
يف بحثــه عــن صــوت الكلمــة الواحــدة ،واحلــرف

الواحــد ،ومــا حيدثــه تآلفهــا مــن نغــم موســيقي،
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تطــرب لــه األذن أو متجــه األســاع ،فربطــه باأللفــاظ،
َ
ورش َط النــأي عــن تنافــر احلــروف ملــا حيدثــه التنافــر
مــن قبــح يف الســمع ،وأورد لــه الشــاعر الــذي ينســب
إىل اجلــن لثقلــه:
ب بِ َم َ
ــك ٍ
ـــــــــر ٍ
ان َق ْفــ ٍر
ــر َح
َو َق ُ ْ
ْ
ــر ٍ
ــر َب َق ْ ِ
ــر
ب َق ْ ُ
َو َل ْي َ
ــر َح ْ
ــس ُق ْ
فاللفــظ قــد أثقــل مــن حــروف القــاف والــراء

والبــاء وترددهــا يف الكلــات الثــاث عــى هــذا
الرتتيــب مــع اختــاف موضعهــا ،فتعثــر املنشــد

فيهــا ،واضطــرب يف إنشــادها ،نظــرا لعــدم جتــاوب
األصــوات الداخليــة يف الســياق اللغــوي ،وصعوبــة

النطــق بالــكالم .ولذلــك وصــف البيــت بــأن بعــض

ألفاظــه يتــرأ مــن بعــض (اجلاحــظ1998 ،م ،ص:
 ،)65/1ألنــه ُبنــي مــن حــروف متقاربــة ومكــررة

بحيــث يشْ ــكل النطــق بــه (اخلفاجــي1982،م ،ص:
 ،)98ومــن هنــا كان أجــود الشــعر عنــد العــرب

مــا يتنــاىف مــع هــذه الصفــة ،ونعنــي التــاؤم،
ألــح عليهــا اجلاحــظ مــن قبــل
وهــي الصفــة التــي َّ

وبــن أمهيــة
( اجلاحــظ 1998 ،م ،ص،)67/1 :
ّ
احلــس اإليقاعــي .ولعــل اســتقباح األندلــي

البيــت ناتــج مــن افتقــاده عنــارص اجلــال الصــويت،
إذ أحــال احلكــم إىل حاســة الســمع لــدى تلمســه

مجــال األبيــات كونــه يربــط بــن الغنــاء والشــعر،

فاملكــون الصــويت يطــرب يف حــال تناســبه ،وإن مل

يفهــم مضمــون الشــعر» فمــن حــق الشــعر أن يكــون

عــى عــروض خفيــف كــي يســتلذه الطبــع ،فــا ينبــو

عنــه ســاعه ،فللمــوزون مــن الــكالم قبــل تفهــم

املعنــى وقبــل معرفــة املغــزى ,إيقــاع يطــرب النفــس،

وينبــه احلــس ,كالغنــاء املطــرب الــذي هيتــز ســامعه
لطيــب حلنــه  ،وإن مل يكــن عارفــ ًا بــا يف ضمنــه»
(األندلــي1987 ،م ،ص ، )185 :فهــو يربــط بــن
الشــعر والغنــاء لصدورمهــا عــن العاطفــة عــاوة
عــى أن الشــعر العــريب قيــل أصــ ً
ا للغنــاء واحلــداء
– أو عــى األقــل – وضــع إلرضــاء الذائقــة الســمعية

العربيــة ( عبــد القــادر1996 ،م ،ص ، )154 :ومــا

ذكــره األندلــي يتصــل بســبب باإليقــاع ؛ فالتــاؤم
واالنســجام يف احلــروف واملفــردات ،يشــكالن جــزء ًا

مهــا مــن نســيج الشــعر الداخــي ،ويولــدان البنيــة
اإليقاعيــة  ،وهــذه الســات الفنيــة مــن تنســيق أبيــات
الشــعر ،ومراعــاة حســن التجــاور والتــاؤم بينهــا

هــي التــي تكســب الشــعر إيقاعــه الداخــي ,ومــن
ـم تأثــره يف النفــس .وقــد عــد الباحثــون « اإليقــاع
َثـ َّ
متعلقــا باأللفــاظ دون غريهــا وســبب هــذا أن قــرع

الســمع ال يكــون إال باأللفــاظ,و أن اإليقــاع مرتبــط

باملوســيقى ومــن ثــم مرتبــط باألصــوات» ( الزيــدي،

(د.ت) ،ص)146 :

فاألندلــي عــد حســن التأليــف معيــار ًا يف

اســتجادة اخلطــاب الشــعري ،إذ إنــه أنكــر تداخــل

الكلــات واأللفــاظ والتامثــل الصــويت الشــديد.
ولكنــه ينظــر إىل البيــت بعيــد ًا عــن ســياقه ،واحلــدث

الــذي أنشــأه ،فاملوقــف موقــف رثــاء ،ويف الرثــاء
اضطــراب املشــاعر ،ومظاهــر تفجــع ،فيضطــرب
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التعبــر كــا هــي النفــس .ونــرى أن يف البيــت نوع ـ ًا

مــن تنافــر الســبك ،ولــو أضمــر الظاهــر يف قولــه
ــر ٍ
ب) وقــال (قــرب قــره) مــا كان للبيــت
( َق ِ ْ
ــر َح ْ
هــذا الثقــل ،ولكــن املقــام يقتــي الذكــر والتكــرار.
وجيعــل منــه قــول أيب متــام:

385-351

يرتبــط بموقــف أيب متــام مــن الشــعر الــذي حــاول
فيــه خلــق عــامل شــعري يتجــاوز فيــه املألــوف ،فقــد

عمــد أبــو متــام إىل إظهــار مقومــات اإليقــاع الشــعري

يف لغتــه عــر أســاليب بديعيــة ذات مســتوى صــويت
معــن حتــى صــار يف هــذه األســاليب إمام ـ ًا ،ولعــل

كريــم متــى أمدحــه أمدحــه والورى
معــي وإذا مــا ُلْتُــه ُلْتُــ ُه وحــدي

األســاليب أن األصــوات أو العنــارص اإليقاعيــة تــرد

واهلــاء متقاربــن يف املخــرج ،والتنافــر هنــا تنافــر يف
كلــات العبــارة وتقــارب وحــروف كلامهتــا أيضــ ًا،

مــع ملتــه  /ملتــه تقابـ ً
ا يتأتــى منــه التجنيــس والتكــرار

مــن أجــل تكريــر « أمدحــه « مــع كــون احلــاء

ميــزة اللغــة الشــعرية عنــده وذلــك مــن خــال هــذه

موحيــة بالداللــة الشــعرية .فقــد اســتطاع أبــو متــام أن
يبنــي» نســق ًا صوتيـ ًا متغــر ًا يف تقابل أمدحــه  /أمدحه

وقــد قــال الشــاعر فيــا جيــري جمــرى هــذه األبيــات:
ٍ
علــة
وبعــض قريــض القــوم أبنــاء

والرتصيــع وتلــك ســمة فنيــة يمكــن عزهلــا ومتيزهــا
قياس ـ ًا عــى معايــر عمــود الشــعر الثابتــة ،واخلــروج

فأســاس التنافــر هنــا قائــم عــى قبــح التامثــل الذي
كان ســبب ًا يف اســتثقال احلــروف يف األلفــاظ املفــردة،

متغــر أســلويب غــر مألــوف « (غــركان2004 ،م،
ص .)289 :فالصعوبــة مل تنشــأ مــن تكريــر هــذا

اللغــوي؛ ممــا يذهــب بكثــر مــن فصاحتهــا ,لذلــك

قبــل أن جتــزم ال نجــد هبــا صعوبــة كبــرة يف نطقهــا

يكــد لســان الناطــق املتحفــظ

واأللفــاظ املنتظمــة داخــل الرتكيــب يف إطــار النظــام

يشــبه اجلاحــظ األلفــاظ املتنافــرة يف عــدم تالؤمهــا

وانســجامها بــأوالد العــات (اجلاحــظ1998،م،
ص)66/1:

أمــا بيــت أيب متــام ،فــا يــرى فيــه األندلــي إال
تكــرار ًا وتقاربــ ًا بــن صــويت احلــاء والعــن ،وهــذا
مــا يؤثــر يف انســيابية األلفــاظ ،وتقطعــ ًا يف جريــان

النفــس.

ويتبايــن موقــف النقــاد املعارصيــن مــن موقــف

النقــاد القدمــاء حــول هــذا البيــت ،و الســيام أنــه

هنــا عــن عمــود الشــعر يعنــي اإلبــداع يف توليــد

اللفــظ ،وإنــا نشــأت بســبب جــزم الفعــل ،فالكلمــة
حتــى لــو كررناهــا أكثــر مــن مــرة  ،أمــا االنتقــال مــن

احلــاء الســاكنة إىل اهلــاء املضمومــة هــو الــذي جيعلنــا
نقــف وقفــة قصــرة جــد ًا قبــل االنتقــال مــن احلــاء
إىل اهلــاء ،فيحــس القــارئ ببعــض الصعوبــة  ،ولــو

أشــدْ نا البيــت مســتعينني بوســائل اللغويــن مــن النــر
والتنغيــم لســاعد ذلــك كثــر ًا عــى انتفــاء الصعوبــة
 ،فــا ينشــد البيــت وفــق التقطيــع العــرويض ،وإنــا
ينشــد  ...عــى أن يراعــي أن يكــون النــر عــى املقطــع
األخــر مــن كلمــة أمدحــه األوىل لإلشــعار بــأن هناك
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جوابــ ًا هلــذا الــرط املتمثــل يف األداة متــى  ،ومثــل

اف ْ ُ
الس َم ْو َء ِل إِ ْذ َط َ
ال َم ُم بِ ِه
ُك ْن َك َّ
ــرا ِر
ِف َج ْح َفــلٍ َك َس َ
ــو ِاد ال َّل ْيــلِ َج َّ
وهــو مــن الصــدق التارخيــي لــدى ابــن طباطبــا

عــن التــاؤم ،فيقــول « :وممــا نســب إىل التنافــر قــول

لــدى األندلــي ،يعنــي نقــل الواقــع ،وعليــه ينبغــي
عــى القصيــدة أن تقــدم صــور ًا ترتبــط بالواقــع بعالقة

ذلــك يقــال يف كلمــة ملتــه األوىل( عــام1979 ،م،
ص.)196 :

ويتوســع األندلــي يف اســتقصاء أمثلــة عــا شـ َّ
ـذ

طرفــة:

ولســت بحــ َّ
ا ِل التِّــاع خمافــ ًة
ُ
القــوم أر ُف ِ
ِ
ــد
يســرفد
ولكــن متــى
ُ

(ابــن طباطبــا 1985م ،ص .)73:فالصــدق يف الشــعر

مطابقــة ومســاواة ،ويف هــذا املوقــف يتضــح التبايــن

بينــه وبــن النقــاد والفالســفة املتأثريــن باملنطــق

فاملــراع الثــاين ليــس بمالئــم لــأول «

األرســطي والفلســفة اليونانيــة ،الذيــن يتفقــون يف أن

مســلك املشــاكلة الدالليــة التــي اشــرطها النقــاد يف

الشــعرية كلهــا كاذبــة ،فاملنطقــي ينظــر إىل الشــعر مــن
حيــث كونــه خميــا ســواء أكان القــول مصدقـ ًا أو غــر

(األندلــي1987،م ،ص)187 :؛ ألنــه خالــف
حســن اإلبــداع ،فجــاء «املــراع الثــاين غــر مشــاكل

لــأول»( األندلــي1987،م ،ص .)187 :ومــع
أن طرفــة مــن متقدمــي الشــعراء  ،ومــن منتجــي
اللغــة ،ولكــن هــذا مل يشــفع لــه أمــام تقنــن القاعــدة
البالغيــة التــي متيــل نحــو تقديــس اإلمجــاع ,و رفــض
اخلــروج الفــردي عليــه.

وجيعــل األندلــي حســن التأليــف رشطــ ًا مــن

رشوط الفصاحــة ،ويعــد مــن حســن التأليــف:
الصــدق يف القــول ،لذلــك يوجــب عــى الشــاعر

انتحــاء منحــى الصــدق يف اقتصــاص خــر مــا،
فيقــول »:وجيــب يف القصــة املــرودة أن تكــون عــى
وجــه يشــتمل عــى املقصــود مــن غــر زيــادة وال

حــذف ينقصــه نحــو قــول األعشــى فيــا قــص مــن

خــر الســموءل « ( األندلــي1987،م ،ص-187 :
 )188يف قولــه:

الشــعر ال يقــدم معرفــة حقــة ،والجيــزم بــأن األقاويــل

مصدق(الــرويب1984 ،م ،ص.)26:

ومل يغفــل األندلــي القافيــة التــي تــؤدي وظيفــة

التــوازي التــي صــدر هبــا حديثــه عــن الــوزن،
فجعــل أحســن» القــوايف مــا ينســاق إليــه املعنــى

حتــى لــو ســلكت عنــه تداركــه املخاطــب بفهمــه»

( األندلــي1987،م ،ص )189-188:نحــو قــول

زهــر:
لــم اليــو ِم َو َ
َو َأ َ
األ ِ
مــس َق َبلــ ُه
عل ُ
ــم ِع َ َ
لــم مــا يف َغ ٍ
ــد َعــم
َو َل ِك َّننــي َعــن ِع ِ
فاألندلــي نظــر إىل اإليقــاع الداخــي املوســيقي

عــى مســتويني :عــى مســتوى الكلمــة وعالقــة
احلــروف ببعضهــا البعــض ،ومســتوى التــاؤم,

وذلــك مــن خــال عالقــة الكلمــة بباقــي عنــارص

التأليــف ،وعالقــة التأليــف الصــدق .وهبــذا اخلطــاب
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عيش ٍ
َف َلــو َأنَّ مــا َأســعى ِ َلدنــى َم َ
ــة
َكفــاين َو َل َأط ُلــب َق ٌ
ِ
املــال
ــن
ليــل ِم َ
ٍ
َو َل ِك َّنــا َأسعـــــــــــى ِلَ
جــد ُمؤَ َّثــلٍ

النقــدي التنظــري وهبــذه النظــرة املعياريــة توجــه
األندلــي إىل الناقــد الشــاعر ليعــي مقومــات صناعــة

الشــعر؛و ليدقــق يف املســائل الصوتيــة التــي تليــق

بالبنــاء الشــعري ،فغلبــت النظــرة البالغيــة عــى
النقــد ،كــا غلــب عليــه التقنــن ،وتطبيــق القواعــد

وقوله:

مــن مــدى نجاحــه يف متثيــل اخلصائــص الفنيــة هلــذا

النمــوذج.

التضاد والتناقض يف املعنى:

جــد ا ُملؤَ َّث َ
َو َقــد ُيــد ِر ُك املَ َ
ــل َأمثــايل

ُ
ــــــــمن ًا
وس
َفت َْم
ــــــــأ بي َتنَــا َأ ِقطــ ًا َ
ْ
نــى ِشــ َب ٌع َو ِر ُّي
َ
وح ْســ ُبك ِم ْ
ــن ِغ ً

النظريــة املفــردة ،فــكان بمنزلــة املنظــر الــذي يقيــس

النــص إىل نمــوذج قــار ،وحــدد قيمتــه عــى أســاس

385-351

فــإن كان بينهــا مناقضــة ومنافــاة يف أنــه ادعــى
يف أحــد البيتــن ســمو ًا ورفعــة ،والتــأيب مــن الرضــا

بأدنــى معيشــة ،ويف الثــاين ادعــى القناعــة والرضــا

بالقليــل ،فأكثــر مــا يف ذلــك أنــه كاذب يف أحــد

وكــا يتحقــق التــاؤم والتالحــم يف الشــعر

القولــن ،و حيســن يف القريض»(األندلــي1987،م،

حيددهــا األندلــي بقولــه يف البــاب الــذي عنونــه بـــ

حيــاول األندلــي أن يســتجمع مــا قيــل مــن

بالتشــابه يتحقــق أيضــا يف التضــاد والتناقــض برشوط
« اجلمــع بــن النقيضــن « ,فــكان إذا ذكــر شــيئا ثــم

عقــب عليــه بــا هــو كاإلبطــال ل ـه ,إمــا أن يكــون يف
مقامــن وكالمــن منفصــل أحدمهــا عــن اآلخــر ،أو يف

ص.)151 :

قبــل حــول إمــكان اجلمــع بــن املتضــادات يف الــكالم
يفصــل أحكامــه  ،والتــي يســعى
أو اســتحالته ،ثــم ّ

وذلــك مــن خــال عرضهــا البحــث عــن النســبة
واملناســبة يف أجــزاء القــول متبعـ ًا النقــاد العــرب قبله،

كالم متصــل ببعضــه البعــض ،فــاألول ليــس بمذمــوم
ألمــر يرجــع إىل البالغــة  ،فللشــاعر أن يذكــر شــيئ ًا

والذيــن يــرون أن مــن عــادة العــرب أن متــدح الــيء

ذلــك أبلــغ يف إبانــة قدرتــه عــى الــكالم متــى مل

الــذي يذمونــه ( اخلفاجــي1982،م ،ص،)228 :

ويمدحــه  ،ثــم جيعــل تلــك املــادح مقابــح  ،ويكــون

تتقاعــد بــه عبارتــه  ،أال تــرى أنــه ســئل بعضهــم عــن
البالغــة فقــال  :هــو أن يصــور احلــق بصــورة الباطــل

 ،وهــذا إنــا يســتقبح مــن احلكيــم الــذي يقبــح منــه

معنــى العتــذار مــن
الكــذب ،وإذا كان كذلــك ,فــا
ً

يعتــذر عــن امــرئ القيــس حــن قــال:

وتذمــه ،ولكنهــم ال يمدحــون الــيء مــن الوجــه
واألندلــي ال جييــز التناقــض عــى إطالقه ،بــل حياول

أن يأخــذ عموميــة موقــف قدامــة  ،ويفصــل فيــه وفــق
مــا يقتضيــه موقفــه النقــدي الــذي يعــول فيــه عــى
التناســب بــن املعــاين ،لذلــك نفــى التناقــض عــن

أبيــات امــرئ القيــس ألهنــا منفصلــة ،أمــا التناقــض
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يف الــكالم املتصـل ,فغــر جائــز إال يف حــاالت خاصـة,

هــذه معايــر الشــعرية لــدى األندلــي ،التــي

نثبــت يف اللفظــن وصفــن متنافيــن  ،ال خيلــو القصــد

و قــد أمالهــا عــى النقــاد ليميــزوا بــن املستحســن و

كاجلمــع بــن املتنافيــن ( الثبــات والنفــي) ,فعندمــا
مــن حالــة وســط كقــول الشــنفرى :
اســ َب َكر ْتُ ،
ــت
وأ ْك ِم َل ْ
وج َّل ْ
َف َد َّق ْ
ــتَ ،
ــت ،و ْ
َّ
ـن إن َْســانٌ مــن ُ
ـن ُج َّنـ ِ
احل ْسـ ِ
ـت
ـو ُجـ َّ
َف َلـ ْ
فاملــرأة املثــال دقــت مــن جهــة ،وجلــت مــن جهــة

أخــرى .ومــن حــاالت اجلمــع بــن املتنافيـن ,أن تريــد
بأحدمهــا حقيقــة وباألخــرى اســتعارة وتشــبيه ًا .ويف
ضــوء هــذا املفهــوم ،أبطــل التناقــض عــن طريــق

التضــاد كــا يف قــول أيب نــواس:
كـــأنّ بقايــا مــا َع َفــا مــن َح ِ
بابـــا،
ٍ
ُ
شــيب يف ســواد عــذار
تفاريــق

ْفــر ْت عــن أديمــه،
ثــم ان َ
َ
تــر ّد ْت بــه ّ
ِ
بيــاض هنــا ِر
تفــر َي ليــلٍ عــن
ّ

« مــن ثالثــة أوجــه :أحدهــا :أنــه قــال بيــاض

النهــار ،فــرح أنــه مل يــرد غــر اللــون .والثــاين :أن

الليــل والنهــار ليســا إال للظلمــة والضيــاء .والثالــث:

أن احلبــاب ال يشــبه الشــيب إال يف البيــاض» (
األندلــي1987،م ،ص.)154 :

إن موقــف األندلــي مــن التناقــض بــن معــاين

ينبغــي أن حيققهــا النــص الشــعري لتتحقــق شــعريته،
املســتقبح مــن الشــعر ،و لذلــك جعلهــا قوانــن حيكــم

مــن خالهلــا عــى الشــعر ,ومــدى اقرتابــه أو ابتعــاده

عــن الشــعرية.
خامتة:

لقــد اســتطاع األندلــي حتديــد معايــر الشــعرية

وذلــك مــن خــال حتديــده قوانــن اخلطــاب األديب

التــي ينبغــي توافرهــا يف الشــعر ليحقــق شــعريته؛
فحــدد آالت قــول الشــعر ،أي القوانــن الناظمــة

لعمليــة اإلبــداع ،والضابطــة لفــن القــول ،والتــي
يكفــل التــزام الشــاعر هبــا لتحقيــق ســمة الشــعرية

للنــص اإلبداعــي.

وقــد عمدنــا يف بحثنــا إىل مجــع أقــوال األندلــي

املتناثــرة يف أبــواب كتابــه وتصنيفهــا ،والســيام تلــك
التــي ختــص نظــم القصيــدة وفــق وجــوه معينــة

حتــدد هويتهــا الشــعرية ،بغيــة حتديــد مفهــوم الشــعرية
لدي ـه ,واســتناد ًا إىل نظــرة أوجــدت صلــة بــن تلــك
اخلصائــص املميــزة للنــص التــي ذكرهــا وقوانــن
اخلطــاب الشــعري التــي تعنيــه الشــعرية ،بعيــد ًا عــن

النــص الشــعري ،مــا هــو إال إحلــاح منــه عىل انســجام
التجربــة الشــعرية ،والتــي ألــح عىل اتســاقها وعيـ ًا منه

النظــرة التــي حتــاول تأصيــل النقــد لديــه ،وتبحــث يف

تناقضــت أجزاؤهــا ,دل ذلــك عــى أن التجربــة غــر

ولعــل قيمــة املوقــف النقــدي لــدى األندلــي,

لداللــة القصيــدة « عــى جتربــة نفســية متســقة ،فــإذا
ســليمة وال متجانســة «(بــدوي1996،م ،ص.)423:

جهــوده مــن حيــث أصالتهــا أو تقليديتهــا.

حتــددت مــن خــال حماولتــه وضــع معايــر هيتــدي
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هبــا الشــعراء والنقــاد يف صناعتهــم ،وربطــه العمليــة

جيمــع بــن االختصــار والتقعيــد والرتتيــب ومــا يتبــع

املستحســن مــن الشــعر واملســتقبح منــه ،فــكان

العلــم ممــن يرومــون نظــم الشــعر .ولكنــه عــى

فميــزَ بــن
النقديــة بعنــر حمــدد للقيمــة الشــعريةَّ ،

املستحســن مــا وافــق معايــر الشــعرية العربيــة،
واملســتقبح مــا فارقهــا ،لذلــك اســتولت فكــريت املعيار

التقعيــدي ،و التقنــن العلمــي للشــعر عــى األندليس،

فــكان كتابــه حماولــة منــه لتقنــن خصائــص الشــعر،
وكشــف الكيفيــة التــي ينبغــي أن تتــم هبــا عمليــة قول

ذلــك مــن تقســيامت وتفريعــات يقدمهــا لطالبــي

الرغــم مــن عنايتــه بالقاعــدة باعتبارهــا أداة فنيــة
لقيــاس الشــعر ،مل ينـ ِ
ـف دور الــذوق املثقــف املســتند
إىل أســاس معــريف يعينــه يف معرفــة اجليــد و الــردئ
مــن الشــعر.

الشــعر وحتديــد مجالياتــه ،واســتنباط قوانينــه الداخليــة
التــي تتحكــم فيــه ،والتــي ينبغــي أن حيذقهــا الشــاعر

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

الناقــد.

لقــد أدرك األندلــي أمهيــة دوره  -بوصفــه ناقــد ًا

 وهــو يف منحــاه هــذا كان يعــي صفــات الشــعراجليــد ،فبنــى أحكامــ ًا عــى مــا يعرفــه مــن هــذه

ـن ســبل نظــم الشــعر ونقــده للشــاعر
الصفــات ،وبـ ّ

الناقــد ،وأوجــب عليــه األخــذ هبــا ،وهــي يف جمملهــا
ال ختــرج عــا أثــر عــن النقــاد العــرب يف تأثيلهــم

معايــر نقــد الشــعر ،ومذاهبهــم يف تأســيس علــم لــه.
ـزز األندلــي رشعيــة الناقــد الشــاعر ،القــادر
وعـ َّ

وحــده عــى تقويــم ذاتــه الشــعرية ونقدهــا .وهلــذا
ـى تعليمي ـ ًا يف التأصيــل لعمليتــي اإلبــداع
اختــذ منحـ ً
والنقــد ,بعــد أن فســدت األذواق وفــرت امللــكات

األدبيــة عــن العطــاء بســبب مــا أصــاب احليــاة

اإلســامية والعربيــة مــن مجــود.

ونــرى أن هــذه هــي الغايــة مــن تأليــف كتــاب

املعيــار؛ فاحلاجــة التعليميــة كانــت تقتــي تأليفــا
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تجنيد األطفال في المعارك وف ًقا للقانون الدولي العام والفقه اإلسالمي
قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح (*)

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف 1441 / 2 /21هـ ،وقبل للنشر يف 1441/9/16هـ)
ملخ ــص البح ــث :ت ــأيت ه ــذه الدراس ــة ملعرف ــة واق ــع القوان ــن واملواثي ــق الدولي ــة املتعلق ــة بتجني ــد األطف ــال يف املع ــارك ومقارنته ــا بالفق ــه اإلس ــامي ،ودراس ــة م ــا تفرض ــه
ه ــذه القوان ــن الدولي ــة م ــن عقوب ــات ع ــى مرتكب ــي ه ــذه اجلرائ ــم .وتتك ــون ه ــذه الدراس ــة م ــن ثالث ــة مباح ــث :األول :ع ــن التعري ــف بجريم ــة جتني ــد األطف ــال وبي ــان
آثاره ــا ع ــى املجتم ــع ال ــدويل .والث ــاين :ع ــن جريم ــة جتني ــد األطف ــال يف الفق ــه اإلس ــامي .والثال ــث :ع ــن جريم ــة جتني ــد األطف ــال يف القان ــون ال ــدويل الع ــام .وم ــن أه ــم
نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة :بي ــان املوق ــف احل ــازم للرشيع ــة اإلس ــامية م ــن إرشاك األطف ــال يف املع ــارك القتالي ــة ،والنه ــي ع ــن ذل ــك يف الكث ــر م ــن األحادي ــث الرشيف ــة .وتواف ــق
الرشيع ــة اإلس ــامية الغ ــراء م ــع القان ــون ال ــدويل الع ــام يف جتري ــم ه ــذا الن ــوع م ــن اجلرائ ــم؛ ولذل ــك أوص ــت الدراس ــة ب ــرورة االلت ــزام بمب ــادئ الرشيع ــة االس ــامية
وأحكامهـــا الناهيـــة عـــن إرشاك األطفـــال يف العمليـــات القتاليـــة ،وتفعيـــل دور اإلعـــام يف التوعيـــة بمخاطـــر إرشاك األطفـــال يف العمليـــات القتاليـــة عـــى األمـــن والســـلم
الدولي ــن ،وانته ــاك ذل ــك حلق ــوق األطف ــال املنص ــوص عليه ــا يف الرشيع ــة اإلس ــامية واالتفاق ــات الدولي ــة.
كلامت مفتاحية  :حقوق األطفال ،مسؤولية دولية ،جتنيد األطفال ،مسؤولية فردية.
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Abstract: The recruitment of children in combat is a form of criminal liability, which refers to the practice of recruiting or using any person below 15 years of age
in any capacity. The paper focuses on these practices under three sections. First, the paper defines important terms in the first section of the paper. Second, it covers
the opinion of Islamic law regarding this issue. Then, it focuses on this crime in International criminal law. In the end, this paper states the result of the study and
the recommendations.
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مقدمة

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب

إليــه ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات

أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل
فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال
رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صــى

)sa/1860003؛ لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتســلط

الضــوء عــى واقــع يعانيــه النــاس يف كثــر مــن
النزاعــات واحلــروب القائمــة اليــوم ،خصوصــ ًا يف
املنطقــة العربيــة ،يتناقــض مــع قيــم اإلســام وحقــوق
األطفــال املتفــق عليهــا دوليــ ًا.
مشكلة البحث:

اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم ومــن ســار عــى

هنجــه إىل يــوم الديــن.
وبعد:

أتــت فكــرة هــذه الدراســة بعــد االطــاع عــى
خــر يؤكــد بــذل اململكــة العربيــة الســعودية جهــود ًا

كبــر ًة ومتواصلــة ملكافحــة جتنيــد األطفــال يف اليمــن،
ودعوهتــا إلطــاق مبــادرة عامليــة ملكافحــة جتنيــد

األطفــال يف أي معــارك يف اليمــن والعــامل أمجــع.

وقــد أطلــق مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعامل
اإلنســانية عــدد ًا مــن املبــادرات هلــذا الغــرض؛ إلعادة

تأهيــل األطفــال وإعادهتــم للمــدارس ،ومعاجلتهــم
نفســي ًا مــن آثــار مشــاركتهم يف احلــرب ،إضافــة إىل
إقامــة دورات توعويــة لــأرس عــن خماطــر جتنيــد

تكمــن مشــكلة البحــث يف مــدى توافــق واقــع

القوانــن واملواثيــق الدوليــة املتعلقــة بتجنيــد األطفــال

مــع الفقــه اإلســامي ،ودراســة مــا تفرضــه مــن

نصــوص جتريميــة عــى مرتكبــي هــذه األفعــال،
خصوص ـ ًا مــا يتعلــق باحلــد األدنــى للســن املســموح
بــه للتجنيــد ،ممــا تثــر هــذه املســألة عديــدً ا مــن

اإلشــكاالت التــي ســتتناوهلا هــذه الدراســة.
تساؤالت البحث:
اآلتيــة:

األطفــال.

كــا أكــد اخلــر قيــام اململكــة بإعــادة تأهيــل
املئــات مــن األطفــال الذيــن تأثــروا ســلب ًا نتيجــة

يســعى البحــث إىل اإلجابــة عــن التســاؤالت

1 .هــل يســتطيع القانــون الــدويل محايــة األطفــال
مــن التجنيــد يف ظــل نصوصــه وآلياتــه
وقواعــده احلاليــة؟

ـرم الفقــه اإلســامي جتنيــد األطفــال؟،
2 .هــل حـ ّ
وهــل هنــاك نصــوص رشعيــة يف هــذا

الــزج هبــم يف املعــارك ،وتأكيدهــا عــى أمهيــة اختــاذ
اإلعــام واملجتمــع الــدويل موق ًفــا حاز ًمــا جتــاه

اجلانــب؟

وكالــة األنبــاء2019،مhttps://www.spa.gov.( ،

هنــاك خــاف أم وفــاق بــن القانــون الــدويل

جريمــة جتنيــد األطفــال وانتهــاك حقوقهــم (موقــع
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العــام والفقــه اإلســامي؟

*احلــد الزمــاين :يقتــر البحــث عــى احلديــث

4 .مــا دور املحاكــم الدوليــة يف التعامــل مــع

عــن جتنيــد األطفــال زمــن احلــرب ،والعالقة

جتنيــد األطفــال؟ ،وهــل توجــد ســوابق

لــه يف عمــل األطفــال أوقــات الســلم.

قضائيــة دوليــة يف هــذا اجلانــب؟

*احلــد املــكاين :ال يوجــد حــد مــكاين هلــذا
البحــث؛ ألنــه يتحــدث عــن القانــون الــدويل

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
1 .حتديــد مفهــوم جتنيــد األطفــال وفق ـ ًا للمــواد
القانونيــة الدوليــة والرشيعــة اإلســامية.

2 .حتديــد العمــر املســموح بــه للتجنيــد يف
القانــون الــدويل العــام ومقارنتــه بالفقــه
اإلســامي.

 3 .بيــان مــدى جتريــم املــواد والقوانــن الدوليــة
جلريمــة جتنيــد األطفــال ،وفقــ ًا للقانــون
الــدويل اجلنائــي ،ومقارنــة ذلــك بالفقــه

اإلســامي.

4 .بيــان مــدى وجــود تطبيقــات قضائيــة يف
املحاكــم الدوليــة ملثــل هــذا النــوع مــن

اجلرائــم.
حدود البحث:

اقترصت نتائج البحث عىل احلدود التالية:

415-387

العــام ،وهــو منطبــق عــى مجيــع الــدول.

الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات املتعلقــة بتجنيــد
األطفــال يف املعــارك يف القانــون الــدويل العــام ،فمثـ ً
ا
هنــاك دراســة بعنــوان جتنيــد األطفــال يف النظــام

األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،للدكتــور
نجيــب عوينــات2008( .م) .ودراســة بعنــوان:
حظــر جتنيــد األطفــال يف النزاعــات املســلحة ،دراســة

حتليليــة يف ضــوء االتفاقيــات الدوليــة ،للدكتــور عبــد
القــادر حوبــة2010( .م) .ودراســة أخــرى بعنــوان:
دور املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف مكافحــة جريمــة

جتنيــد األطفــال خــال النزاعــات املســلحة ،للدكتــور

عبــد الوهــاب شــيرت2014( .م) .ودراســة أخــرى
بعنــوان :املســاءلة اجلنائيــة أمــام املحكمــة الدوليــة
عــن جريمــة جتنيــد األطفــال يف النزاعــات املســلحة،

للدكتــورة صديقــي ســامية2016( .م) .ودراســة

*احلــد املوضوعــي :يقتــر البحــث عــى

أخــرى بعنــوان :التجريــم الــدويل لتجنيــد األطفــال

خــال القانــون الــدويل العــام ومقارنــة ذلــك

(2019م).

احلديــث عــن جتنيــد األطفــال فقــط مــن

بالفقــه اإلســامي.

يف النزاعــات املســلحة ،لصفــوان مقصــود خليــل.
واملالحــظ عــى هــذه الدراســات تقارهبــا يف
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الفكــرة العامــة ملوضــوع الدراســة هنــا ،ومــع ذلــك

4 .عــزو اآليــات القرآنيــة إىل الســورة الــواردة

بالسياســة الرشعيــة ومقاصدهــا ،وفقــه املوازنــات

5 .مراعــاة ختريــج األحاديــث مــن خــال بيــان

فهــي ختتلــف يف املضمــون؛ فاجلانــب الفقهــي ،والعنايــة
واملــآالت يف معاجلــة جتنيــد األطفــال غائــب عــن
الدراســات الســابقة ،كام أن الفكرة الرئيســة يف الدراســة
هــي معرفــة مــدى التوافــق بــن القانــون الــدويل العــام

والفقــه اإلســامي يف مســألة جتنيــد األطفــال يف
املعــارك ،وهــذا هــو اجلديــد يف هــذه الدراســة.

فيهــا مــع بيــان رقــم اآليــة.

مــن أخرجهــا يف لفظهــا الــوارد يف احلديــث.

6 .توثيــق أقــوال العلــاء مــن كتبهــم مبــارشة،
وال يتــم اللجــوء للعــزو بواســطة إال عنــد

تعــذر األصــل.

7 .العنايــة بعالمــات الرتقيــم ،ووضعهــا يف
مواضعهــا الصحيحــة.

منهج البحث:

منهــج الدراســة يف هــذا البحــث يقــوم عــى املنهــج

االســتقرائي االســتنباطي التحليــي للمــواد والقواعــد
املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل العــام املتعلقــة

بتجنيــد األطفــال ومقارنتهــا بالفقــه اإلســامي،

مــع اســتقراء ملظــان ومواطــن هــذه املــواد والقواعــد
ومقارنتهــا باآليــات واألحاديــث واآلراء الفقهيــة يف

هــذا البــاب.

تقسيامت البحث:

*املبحــث التمهيــدي :التعريــف بتجنيــد

األطفــالوبيــانآثــارهعــىاملجتمــعالــدويل

املطلــب األول :التعريــف بجريمــة جتنيــداألطفــال

املطلــب الثــاين :آثــار جريمــة جتنيــد األطفــالعــى املجتمــع الــدويل

*املبحــث األول :جتنيــد األطفــال يف الفقــه

إجراءات البحث:

تتلخص إجراءات البحث فيام ييل:

1 .االعتــاد عــى املصــادر األصيلــة عنــد كل
مســألة بحســبها.

اإلســامي

-املطلب األول :حقوق األطفال يف اإلسالم

-املطلــب الثــاين :عالقــة جتنيــد األطفــال بعلــم

2 .اســتقراء املــواد القانونيــة املتعلقــة بتجنيــد

السياســة الرشعيــة وفقــه املقاصــد واملوازنــات

3 .اســتقراء التطبيقــات القضائيــة املتعلقــة

-املطلــب الثالــث :التأصيــل الرشعــي لتجنيــد

األطفــال يف القانــون الــدويل العــام.

باملوضــوع حمــل الدراســة.
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*املبحــث الثــاين :جتنيــد األطفــال يف القانــون

حيــث نــص نظــام املحكمــة اجلنائيــة عــى أن جتنيــد
األطفــال دون ســن اخلامســة عــرة إلزاميـ ًا أو طوعيـ ًا

الــدويل العــام

رومــا1998 ،م ،املــادة (/26ب.)8/2/

الــدويل العــام

-املطلــب األول :حقــوق األطفــال يف القانــون

يف القــوات املســلحة يعــد مــن جرائــم احلــرب (نظــام

-املطلــب الثــاين :جتنيــد األطفــال كجريمــة مــن

وقــد حــددت مبــادئ باريــس املتعلقــة بالقواعــد

-املطلــب الثالــث :جتنيــد األطفــال كجريمــة

املســلحة أو اجلامعــات املســلحة ،الطفــل املرتبــط بقــوة

عرفــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،الطفــل بأنــه :كل

اجلنــدي) بأنــه :أي شــخص دون الثامنــة عــرة
مــن عمــره ُجنِّــد أو اســ ُت ْخ ِدم حاليــ ًا أو يف املــايض،

الطفــل1989 ،م ،املــادة األوىل) ،وهــذه االتفاقيــة هنــا

التــي اضطلــع هبــا ،بــا يف ذلــك عــى ســبيل الذكــر ال

جرائــم احلــرب يف االتفاقيــات الدوليــة

مــن جرائــم احلــرب يف العــرف الــدويل

إﻧﺴﺎن ﻢﻟ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺮﺸة ،ﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻤﻟﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ (اتفاقيــة حقــوق
أعطــت الــدول إمكانيــة حتديــد ســن الطفــل حســب
القوانــن الداخليــة لدهيــا ،ومــع ذلــك فغالبيــة الــدول

التوجيهيــة بشــأن األطفــال املرتبطــن بالقــوات
مســلحة أو مجاعــة مســلحة ،أو مــا يعــرف (بالطفــل

مــن قبــل قــوة أو مجاعــة مســلحة ،أي ـ ًا كانــت املهــام
احلــر :األطفــال ،واألوالد ،والبنــات ،املســتخدمون

كمحاربــن أو طهــاة أو محالــن أو ســعاة أو جواســيس

حتــدد ســن الطفــل بعــدم جتــاوز الثامنــة عــرة مــن
عمــره ،فمثـ ً
ا :نظــام محايــة الطفــل يف اململكــة العربية

املشــاركون أو الذيــن ســبق أن شــاركوا مبــارشة يف

إنســان مل يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن عمــره (نظــام

ـرف
وبالتــايل فــإن فعــل التجنيــد املقصــود هنــا ُعـ ِّ

الســعودية يشــر يف مادتــه األوىل إىل أن الطفــل هــو كل
محايــة الطفــل1436 ،هـــ ،املــادة ( ،))1وقانــون

أو ألغــراض جنســية .وال يقصــد هبــا فقــط األطفــال
أعــال قتاليــة (مبــادئ باريــس2007 ،م ،ص.)9:

بأنــه :جتنيــد األطفــال أو اســتخدامهم دون مراعــاة

حقــوق الطفــل يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة يشــر يف
مادتــه األوىل إىل أن الطفــل هــو كل إنســان ولــد حي ـ ًا

الدوليــة املنطبقــة عــى القــوة املســلحة أو اجلامعــة

الطفــل2016 ،م ،املــادة ())1

املنطبــق (مبــادئ باريــس2007 ،م ،ص.)9:

ومل يتــم الثامنــة عــرة مــن عمــره (قانــون حقــوق

احلــد األدنــى للســن املنصــوص عليــه يف املعاهــدات

املســلحة املعنيــة أو بموجــب القانــون الداخــي

ومــع ذلــك فــإن العمــر القانــوين للطفــل بحســب

كــا ُعــرف بأنــه :الفعــل الــذي يقــوم عــى إدمــاج

واالشــراك يف املعــارك هــو :ســن اخلامســة عــرة،

املســلحة أو يف صفــوف اجلامعــات املســلحة بغــرض

قواعــد القانــون الــدويل املانعــة لــه مــن التجنيــد

شــخص ال يتوفــر فيــه رشط الســن يف القــوات
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إرشاكــه يف املجهــود احلــريب (عوينــات2008 ،م،

الدول ــة الط ــرف يف االتفاقي ــة الدولي ــة بالس ــن

وبع ــد ذك ــر ه ــذه التعريف ــات يمك ــن الق ــول :أن
جتنيـــد األطفـــال يف املعـــارك وفقـــ ًا للقانـــون الـــدويل

التجنيـــد ال معنـــى لـــه كجريمـــة مـــن دون

املحـــددة يف تلـــك االتفاقيـــة؛ ألن فعـــل

ص.)367:

االلت ــزم باحل ــد األدن ــى للس ــن املس ــموح ب ــه

العـــام يقصـــد بـــه :إرشاك األطفـــال يف القـــوات
املســـلحة أو يف العمليـــات العســـكرية جـــر ًا أو

أمـــا األركان العامـــة جلريمـــة جتنيـــد األطفـــال،

احلـــد األدنـــى للســـن املعتـــر يف القانـــون الـــدويل

-الرك ــن الرشع ــي :وه ــذا يتمث ــل يف الن ــص

اختيـــار ًا ،مهـــا كان نـــوع املشـــاركة ،ودون مراعـــاة

يف القانـــون الـــدويل العـــام.

فهـــي:

العـــام.

عـــى هـــذه اجلريمـــة واعتبارهـــا جريمـــة

ويظه ــر م ــن خ ــال ه ــذا التعري ــف أن ــه حيت ــوي

دوليـــة مـــن خـــال نظـــام رومـــا املنشـــئ

(1 .اإلرشاك اجل ــري أو االختي ــاري) ،ويقص ــد
ب ــه أن يك ــون التجني ــد إجباريــ ًا أو تطوعيــ ًا،

روم ــا1998 ،م ،امل ــادة (/26ب،))8/2/

ع ــى ثالث ــة عن ــارص ،كالت ــايل:

للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة (نظـــام
وغريهـــا مـــن املعاهـــدات واالتفاقيـــات

ومـــن املهـــم بيـــان ذلـــك يف التعريـــف؛ ألن
لـــه أثـــر ًا بالغـــ ًا يف حتديـــد ســـن التجنيـــد،

 -والركـــن املـــادي :وهـــذا يتمثـــل يف جتنيـــد

الدوليـــة بـــن هذيـــن النوعـــن يف حتديـــد

س ــن اخلامس ــة ع ــرة يف الق ــوات املس ــلحة

تفـــرق االتفاقيـــات واملعاهـــدات
حيـــث
ّ
احلـــد األدنـــى لســـن التجنيـــد.

(2 .مه ــا كان ن ــوع املش ــاركة) ،وه ــذا القي ــد يف
غايـــة األمهيـــة حتـــى تدخـــل مجيـــع أنـــواع
املشـــاركات واخلدمـــات املســـاعدة ،ومـــن

ذل ــك :عم ــل األطف ــال كحامل ــن للمع ــدات
احلربيـــة والذخائـــر ،وكطهـــاة ومســـعفني،

وغـــر ذلـــك مـــن األدوار الثانويـــة.

3 .مراعـــاة احلـــد األدنـــى للســـن املعتـــر يف
القانـــون الـــدويل العـــام ،ويـــراد بـــه التـــزام
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الدوليـــة.

شـــخصا أو أكثـــر دون
مرتكـــب اجلريمـــة
ً
الوطني ــة أو يضمه ــم إليه ــا ،أو يس ــتخدمهم

يف املش ــاركة الفعلي ــة باألع ــال احلربي ــة.

والركـــن املعنـــوي :وهـــذا يتمثـــل يف أنيكـــون مرتكـــب اجلريمـــة عـــى علـــم ،أو

يف ــرض أن يك ــون ع ــى عل ــم ،ب ــأن ه ــذا
الشــخص أو هــؤالء األشــخاص دون ســن

اخلامســـة عـــرة ،وأن يكـــون عـــى علـــم
بالظـــروف الواقعيـــة التـــي تثبـــت وجـــود
نـــزاع مســـلح (الفتـــاوي2011 ،م).

قاسم بن مساعد بن قاسم الفاحل :جتنيد األطفال يف املعارك وفقًا للقانون الدويل العام والفقه اإلسالمي

415-387

املطلــب الثــاين :آثــار جريمــة جتنيــد األطفــال عــى

بــراءة األطفــال واســتثامر مكامــن الضعــف يف

تــؤرق مشــكلة جتنيــد األطفــال املجتمــع الــدويل؛

الوعــي الــكايف ،باإلضافــة إىل اســتبدال القيــم

تنتهــك حقــوق األطفــال عــى املســتوى الــدويل،

بأخــرى هدامــة للطفــل وجمتمعــه (خلــف2017 ،م).

املجتمــع الــدويل

الشــتامهلا عــى العديــد مــن اآلثــار الســلبية التــي
ولقــد جرمــت قواعــد القانــون الــدويل هــذا الفعــل؛

ملــا يتعــرض لــه األطفــال مــن أخطــار بالغــة بســبب
هــذا التجنيــد.

شــخصيتهم مــن عــدم نضجهــم أو عــدم امتالكهــم
واملفاهيــم اإلجيابيــة التــي تبنــي شــخصية الطفــل
ويصاحــب هــذا التجنيــد تعــرض األطفــال الدائم

للصدمــات النفســية واضطرابــات يف املــزاج ،وتنامــي

الســلوك العــدواين ممــا يكــون لــه بالــغ األثــر يف حيــاة

وقــد بــرزت خــال العقــود األخــرة ظاهــرة

الطفــل املســتقبلية ،وحيرمــه مــن أبســط احلقــوق

يف غالــب األحيــان ،فبحكــم ضعفهــم وعــدم متتعهــم

وال تقتــر آثــار هــذه اجلريمــة عــى التأثــرات

تزايــد عــدد األطفــال الذيــن يتــم جتنيدهــم بالقــوة

باحلــد األدنــى مــن حريــة االختيــار ،لــذا فهــم األكثــر
معانــاة آلثــار احلــروب ســواء كانــت هــذه اآلثــار

املتعارفــة عليهــا لألطفــال (فــرح2015 ،م).

النفســية واالجتامعيــة ،بــل قــد يــؤدي هــذا التجنيــد
إىل وفــاة العديــد مــن األطفــال أو إصابتهــم بجــراح

مبــارشة أم غــر مبــارشة (رزق اهلل2018 ،م ،ص.)2

خــال مترينــات التدريــب بالذخائــر احليــة ،وبرامــج

واقتصاديــة واجتامعيــة عديــدة ،يعــاين منهــا املجتمــع

األطفــال إىل إســاءة معاملتهــم وامتهاهنــم والتســلط

وتتمثــل هــذه اآلثــار بآثــار أمنيــة ونفســية

الــدويل بشــكل ظاهــر يف العــر احلديــث ،ممــا جعلها

تعــد أحــد أبــرز وأخطــر اجلرائــم الدوليــة املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان.

التدريبــات البدنيــة القاســية ،كــا قــد يتعــرض

عليهــم (الفتــاوي2011 ،م).

وممــا يتســبب بــه التجنيــد :إبعــاد األطفــال عــن

اجلانــب الرتبــوي والتعليمــي واألخالقــي اإلنســاين،

مــن هــذه اآلثــار :احلرمــان مــن حــق العيــش يف

وبالتــايل يفــرغ األطفــال مــن مجيــع القيــم الثقافيــة

احلربيــة يتســبب بتأثــرات مدمــرة عــى نفســية الطفــل

ترعرعــوا عليهــا ،والتــي تنعكــس بدورهــا بشــكل

بيئــة ســليمة للطفــل؛ ألن جتنيــد األطفــال يف األعــال
خــال مرحلــة طفولتــه ونشــأته ونمــوه ،ويكــر عــى

مــا نشــأ عليــه مــن مبــدأ العنــف والقــوة والعــدوان،
باإلضافــة إىل التشــوه النفــي واالجتامعــي واجلســدي

بســبب املشــاركة يف احلــروب ،حيــث يتــم اســتغالل

واألخالقيــة والوطنيــة واحلضاريــة التــي كانــوا قــد

خطــر عــى املجتمــع مــن خــال تدمــر روح

التعايــش وتقبــل االختــاف يف نفــوس األطفــال
املجنديــن (خلــف2017 ،م).
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فعــى ســبيل املثــال :جنــدت القــوات املتحاربــة يف
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بورونــدي األطفــال كجنــود ،واســتخدمتهم كحاملــن

ــن} (الطــاق .)6 :وهــذا مــن رمحــة اهلل عــز
َْ
ح َل ُه َّ

تعــرض العديــد مــن اجلنــود األطفــال للصدمــات
واإلذالل وســوء املعاملــة والعقــاب الوحــي ،فضـ ً
ا

عــى ذلــك أن أجلهــا ينتهــي بوضــع احلمــل .ولــو كان
البوائــن مــن احلوامــل وغــر احلوامــل يف الواجــب

اخلــرة والتدريــب العســكري ،ممــا عــرض ســامتهم

خلصــوص أوالت األمحــال بالذكــر يف هــذا املوضــع

وخمربيــن ومقاتلــن فعليــن ،ونتــج عــن هــذا التجنيــد

عــن تعرضهــم ألخطــار عديــدة بســبب افتقارهــم إىل
الشــخصية والعقليــة للخطــر ،وحتــى األطفــال
الذيــن تــم اســتخدامهم كحاملــن وجــدوا أنفســهم

يف الصفــوف األماميــة خــال املعــارك وهــم يــؤدون

مهامهــم يف نقــل اجلرحــى واملصابــن (الفتــاوي،
2011م).

*املبحــث األول :جتنيــد األطفــال يف الفقــه
اإلســامي

-املطلب األول :حقوق األطفال يف اإلسالم

وجــل هبــذا اجلنــن ،وهــو املقصــود بالنفقــة ،والدليــل

هلــن مــن النفقــة عــى أزواجهــن ســواء ،مل يكــن
وجــه مفهــوم؛ إذ هــن وغريهــن يف ذلــك ســواء ،ويف

خصوصهــن بالذكــر دون غريهــن أدل الدليــل عــى
أن ال نفقــة لبائــن إال أن تكــون حامــ ً
ا (الطــري،

2001م.))64/23( ،

وتســتمر هــذه احلقــوق مــع خــروج الطفــل مــن
ــن
رحــم أمــه ،يقــول تعــاىلَ { :وا ْل َوالِــدَ ُ
ات ُي ْر ِض ْع َ
َ
ــن ۖ ِلَ ْ َ
ــن َك ِ
ام َل ْ ِ
ــم
ــن َح ْو َل ِ ْ
َأ ْو َل َد ُه َّ
ــن أ َرا َد أن ُيتِ َّ
اعـ َة} (البقــرة .)232 :وال خــاف بــن الفقهــاء
الر َض َ
َّ

يف أنــه جيــب إرضــاع الطفــل مــا دام يف حاجــة إليــه،

-املطلــب الثــاين :عالقــة جتنيــد األطفــال بعلــم

ويف ســن الرضــاع (املوســوعة الكويتيــة1992 ،م

واملــآالت

واجــب عــى األم ديانــةُ ،ت ْســأل عنــه أمــام اهلل ســبحانه
ً
حفاظــا عــى الطفــل وصيانــة حلقــه يف احليــاة
وتعــاىل،

السياســة الرشعيةوفقــه املقاصــد واملوازنــات

املطلــب الثالــث :التأصيــل الرشعــي لتجنيــداألطفــال

())239/22؛ ولــذا اتفــق الفقهــاء عــى أن الرضــاع

(الزحيــي1405 ،هـــ).

ومــع نمــو الطفــل يســتحق العديــد مــن احلقــوق

املطلب األول :حقوق األطفال يف اإلسالم

إن حقــوق الطفــل يف الرشيعــة اإلســامية نابعــة

مــن التكريــم اإلهلــي لــه ،ويبــدأ هــذا التكريــم مــن
{وإِن
كــون الطفــل جنين ـ ًا يف بطــن أمــه ،قــال تعــاىلَ :
حــلٍ َف َأ ِ
ول ِ
ــن ُأ َ
ــن
ــى َي َض ْع َ
ت َْ
نف ُقــوا َع َل ْي ِه َّ
ُك َّ
ــن َح َّت ٰ

الواجبــة عــى مــن يعولــه ،فمــن ذلــك حــق النفقــة،
ومصــداق ذلــك قــول احلــق تبــارك وتعــاىل{ :لِ ُي ِ
نفــقْ

ـه َف ْل ُي ِ
ـد َر َع َل ْيـ ِ
ـعتِ ِه ۖ َو َمــن ُقـ ِ
نفــقْ
ـه ِرزْ ُقـ ُ
ـع ٍة ِّمــن َسـ َ
ُذو َسـ َ
ِمَّــا آ َتــا ُه َّ ُ
الل} (الطــاق .)7:قــال القرطبــي :أي

لينفــق الــزوج عــى زوجتــه وعــى ولــده الصغــر
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ـعا
عــى قــدر وســعه حتــى يوســع عليهــا إذا كان موسـ ً

ومــن ذلــك احلــرص أال يصــل إليهــم ســوء بحــال،
ســواء كان ذلــك الســوء ماديــ ًا جســدي ًا أم معنويــ ًا

وقــد دلــت الرشيعــة اإلســامية عــى العديــد مــن

والعنايــة هبــم (اللوحيــق)2015 ،؛ ولذلــك فقــد

والعنايــة بــه وتربيتــه وتأديبــه واحلفــاظ عليــه مــن
َ
ـم
االنحــراف ،فمــن ذلــك قــول النبــي ﷺ( :أ َل ُك ُّل ُكـ ْ
ـهَ ،ف ْ َ
ر ا َّلـ ِ
ـن َر ِع َّيتِـ ِ
ـم َم ْسـئ ٌ
ـذي َع َل
ُول َعـ ْ
ال ِمـ ُ
َرا ٍعَ ،و ُك ُّل ُكـ ْ
ـن َر ِع َّيتِـ ِ
ـو َم ْسـئ ٌ
الر ُجـ ُ
ال َّنـ ِ
ـل َرا ٍع
ُول َعـ ْ
ـاس َرا ٍعَ ،و ُهـ َ
ـهَ ،و َّ
ـر َأ ُة َر ِ
ـى َأ ْهــلِ َب ْيتِـ ِ
ـو َم ْسـئ ٌ
َعـ َ
اع َيـ ٌـة
ـهَ ،و ُهـ َ
ُول َع ْن ُهـ ْ
ـمَ ،و ْالَـ ْ

اخلــر وهنيهــم عــن الــر ،واحلفــاظ عــى نفوســهم

را فعــى قــدر ذلــك (القرطبــي،
عليــه ،ومــن كان فق ـ ً

2013م.))110/9( ،

احلقــوق التــي تنــص عــى االهتــام بالطفــل ورعايتــه

ــم،
عَــىَ بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَ َولَــدِهِ ،وَهِــيَ مَسْــئُو َل ٌة َع ْن ُه ْ
ـو َم ْس ـئ ٌ
ـى َمـ ِ
َوا ْل َع ْبــدُ َرا ٍع َعـ َ
ـهَ ،أ َل
ُول َع ْنـ ُ
ـال َس ـ ِّي ِد ِه َو ُهـ َ
ـن َر ِع َّيتِـ ِ
ـم َم ْسـئ ٌ
ـه) (صحيــح
ُول َعـ ْ
ـم َرا ٍعَ ،و ُك ُّل ُكـ ْ
َف ُك ُّل ُكـ ْ

مســلم ،ج ،3:ص ،225:رقــم احلديــث ،)1829
ـم َ
وك ْل بيمينــكُ ،
اهللُ ،
وك ْل
وقولــه ﷺ( :يــا غــام ،سـ ِّ
ممــا يليــك) (صحيــح مســلم ،ج ،7:ص ،163:رقــم
احلديــث .)108

وكــا ســن اإلســام العديــد مــن احلقــوق

روحي ـ ًا ،منطلق ـ ًا يف ذلــك مــن مبــدأ الرمحــة جتاههــم
أوجــب عــى الوالديــن مســؤولية تربيــة األوالد عــى

وعقوهلــم وأعراضهــم ،ومــن خالــف ذلــك فقــد
خالــف الفطــرة التــي جــاء هبــا اإلســام (اللوحيــق،
.)2015

وال شــك أن جتنيــد األطفــال يف املعــارك ينــايف

هــذه احلقــوق التــي حباهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل هلــم،
وهــذا مــا ســيتم اســتعراضه بــإذن اهلل الحقــ ًا.
املطلــب الثــاين :عالقــة جتنيــد األطفــال بعلــم

السياســة الرشعيــة وفقــه املقاصــد واملوازنــات

واملــآالت

قبــل احلديــث عــن التأصيــل الرشعــي لتجنيــد

األطفــال ،جيــدر أن يتــم بحــث العالقــة بــن هــذا

لألطفــال ،فإنــه هنــى عــن االعتــداء عليهــم ،بــل أمــر
{وإِ َذا
باملحافظــة عليهــم وعــى حياهتــم ،قــال تعــاىلَ :
ـأي َذ ْنـ ٍ
ـت} (التكويــر،)7:
ـب ُقت َلـ ْ
ـو ُءو َد ُة ُســئِ َل ْت بِـ ّ
ْالَـ ْ
َ
ـم َخشْ ـ َي َة إِ ْمـ َ
ـا ٍق
وقــال تعــاىلَ { :و َل َت ْق ُت ُلــوا أ ْو َل َد ُكـ ْ
ـم َك َ
را}
ۖ َّن ْحـ ُ
ان ِخ ْط ًئــا َكبِـ ً
ـم ۚ إِ َّن َق ْت َل ُهـ ْ
ـم َوإِ َّي ُاكـ ْ
ـن َن ْر ُز ُق ُهـ ْ

فقــد ُع ِّرفــت السياســة الرشعيــة بأهنــا :فعــل يشء

وهــذا دليــل عــى اهتــام الديــن اإلســامي

األمــور التــي مــن شــأهنا أال تبقــى عــى وجــه واحــد،

(اإلرساء.)31:

بالطفولــة ،حيــث خصهــا بمزيــد عنايــة ورعايــة،

الفعــل وعلــم السياســة الرشعيــة وفقــه املقاصــد
واملوازنــات واملــآالت ،ومــن املهــم طــرح أبــرز

ماذكــره العلــاء مــن تعريــف هلــذه املصطلحــات قبــل

الولــوج للحديــث عــن هــذه العالقــة.

مــن احلاكــم يــراه فيــا مل يــرد فيــه نــص خــاص ،ويف
تبعــا لتغــر الظــروف واألحــوال
بــل تتغــر وتتبــدل ً
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واألزمــان واألمكنــة واملصالــح (عطــوة1414 ،ه،

مصالــح البــر يف ســائر أحواهلــم ،وهــذا دليــل عــى

امللحوظــة يف األحــكام الرشعيــة واملرتتبــة عليهــا،
جزئيــا أم مصلحــة
ســواء أكانــت تلــك املعــاين حكـ ًا
ًّ

السياســة الرشعيــة هــو مراعــاة املصلحــة التــي تــدل
عليهــا مقاصــد الرشيعــة ،وإن مل يــدل عليهــا دليــل

واحــد هــو تقديــر عبوديــة اهلل ،ومصلحــة اإلنســان يف

قضايــا احليــاة ،وليــس بالــرورة أن يكــون لــكل

ــرف فقــه املقاصــد بأنــه :املعــاين
صُ .)52:
وع ِّ

كليــة ،أم ســات مجاليــة ،وهــي تتجمــع ضمــن هــدف
الداريــن (اخلادمــي1419 ،ه ،ص.)52:

ـرف فقــه املوازنــات بأنــه :جمموعة األســس
كــا ُعـ ِّ

واملعايــر التــي تضبــط عمليــة املوازنــة بــن املصالــح

املتعارضــة أو املفاســد املتعارضــة مــع املصالــح؛
ليتبــن بذلــك أي املصلحتــن أرجــح فتقــدم عــى

ـرا فيقــدم درءهــا،
غريهــا ،وأي املفســدتني أعظــم خطـ ً
كــا يعــرف بــه الغلبــة ألي مــن املصلحــة واملفســدة

عنــد تعارضهــا؛ ليحكــم بنــاء عــى تلــك الغلبــة
بصــاح ذلــك األمــر أو فســاده (السوســوة1425 ،ه،

ـرف فقــه املــآالت بأنــه :أخــذ الفعــل
صُ .)13:
وعـ ِّ
حك ـ ًا يتفــق مــع مــا يــؤول إليــه ،ســواء أكان يقصــد
ذلــك الــذي آل إليــه الفعــل أم اليقصــده ،فــإذا كان
الفعــل يــؤدي إىل مطلــوب فهــو مطلــوب ،وإن كان

اليــؤدي إال إىل رش فهــو منهــي عنــه (أبوزهــرة،
1958م ،ص.)288:

وبعــد ذكــر هــذه التعاريــف يمكــن القــول بأنــه

أن مــن أهــم أســس االجتهــاد الفقهــي وأوســعها يف

جزئــي؛ فكليــات الــرع ومقاصــده تســتوعب كل

تدبــر جزئــي حكــم رشعــي خــاص بــه (أبوزيــد،
2010م ،ص.)33:

هــذه املصالــح التــي تقــوم عليهــا السياســة
الرشعيــة وف ًقــا ملقاصــد الشــارع احلكيــم قــد تتعارض

فيــا بينهــا ،كــا تتعــارض املصلحــة مــع املفســدة،

وهنــا يــأيت دور فقــه املوازنــات الــذي حيتاجــه املجتهــد

ليكــون حكمــه  -فيــا مل يــرد فيــه نــص -نابــع مــن
نابعــا مــن
أصــول الرشيعــة ومقاصدهــا ،وليــس ً
مــرارا يف الكتــاب
اهلــوى الــذي جــاء التحذيــر منــه
ً
ــن ال َّن ِ
اح ُكــم َب ْ َ
ــاس
احلكيــم ،ومنــه قولــه تعــاىلَ { :ف ْ
بِ ْ َ
ــك َعــن َســبِيلِ َّ
الــقِّ َو َل َت َّتبِ ِــع ْ َ
ــو ٰى َف ُي ِض َّل َ
الل}.
ال َ

(ص.)26:

هــذه هــي أهــم األصــول التــي جيــب االســتناد

عليهــا يف معاجلــة موضــوع جتنيــد األطفــال يف املعــارك
وف ًقــا للقانــون الــدويل العــام والفقــه اإلســامي؛ ذلك

أن السياســة الرشعيــة تدبــر أويل األمــر فيــا مل يــرد

مــن حيكــم بالسياســة الرشعيــة فعليــه أن يراعــي أن
يكــون حكمــه وف ًقــا لفقــه املقاصــد وفقــه املوازنــات

الرشيعــة ومقاصدهــا ،مــع مراعــاة فقــه املوازنــات

عــى مراعــاة مقاصــد الرشيعــة ومآالهتــا ،ومراعــاة

الثغــور املخوفــة؛ ألهنــا وإن كانــت جائــزة عــى

واملــآالت؛ ألن معنــى السياســة الرشعيــة يقــوم

فيــه نــص ،بــا يصلــح شــؤون رعيتهــم وفــق أصــول
واملــآالت ،ومــن ذلــك :كراهــة نقــل األطفــال إىل
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األصــل ّإل أهنــا وف ًقــا لفقــه املــآالت تأخــذ حكــم

يف العــادة إرشاكهــم يف املعــارك ،وحمــل هــذه املعــارك

هبــا ،وبمــن فيهــا واســتيالئهم عــى هــؤالء الذريــة؛

جتنيــد األطفــال وإرشاكهــم يف املعــارك ملــن هــم دون

النهــي؛ ألن الثغــور املخوفــة اليؤمــن ظفــر العــدو
ولذلــك قيــل ألمحــد بــن حنبــل رمحــه اهلل :فتخــاف

عــى املتنقــل بعيالــه إىل الثغــر اإلثــم؟ قــال :كيــف
ال أخــاف اإلثــم ،وهــو يعــرض ذريتــه للمرشكــن؟.
وقــال :كنــت آمــر بالتحــول باألهــل والعيــال إىل

الشــام قبــل اليــوم فأنــا أهنــى عنــه اآلن .قيــل :فالنبــي
ﷺ كان يقــرع بــن نســائه فأيتهــن خــرج ســهمها

خــرج هبــا ،قــال :هــذا للواحــدة ليــس للذريــة( .ابــن
قدامــة1406 ،هـــ.))23/13( ،

والشــك أن اإلمــام أمحــد رمحــه اهلل نظــر إىل

مقاصــد الرشيعــة ومآالهتــا ووازن بــن املصالــح

واملفاســد يف إصــداره هلــذا احلكــم؛ ألن اصطحــاب
األطفــال إىل الثغــور جائــز عــى األصــل ،ولكــن ملــا

كان مــن مقاصــد الرشيعــة حفــظ النســل ،وقــد يكــون
مــآل احلكــم باجلــواز تعريــض األطفــال لــأذى وأن

يقعــوا حتــت يــد املرشكــن ،الســيام وأن املفســدة مــن
اصطحاهبــم ترجــح عــى املصلحــة ،ويف ذلــك إعــال

لفقــه املوازنــات ،أفتــى اإلمــام بالنهــي عــن ذلــك.

ومــن اللطائــف أن األصــل كان مدعو ًمــا

باالحتجــاج باصطحــاب النبــي ﷺ إحــدى زوجاتــه،

ولكــن ملــا أعمــل اإلمــام أمحــد هــذه األصــول
الرشعيــة يف حكمــه أفتــى بعــدم اجلــواز ،وقــال:

هــذا للواحــدة ،وليــس للذريــة .ويدخــل يف حكــم
نقــل األطفــال إىل الثغــور جتنيدهــم؛ لكونــه يقتــي

تلــك الثغــور .وإن كانــت النصــوص الرشعيــة الجتيــز
ســن البلــوغ  -كــا ســيتم بيــان ذلــك يف املطلــب
التــايل  -إال أن األصــول الرشعيــة الســالف ذكرهــا

البــد مــن إعامهلــا يف بيــان حكــم جتنيــد األطفــال ملــن
هــم فــوق ســن البلــوغ .وهــو ماســيتم احلديــث عنــه

كذلــك يف املطلــب القــادم.

املطلــب الثالــث :التأصيــل الرشعــي لتجنيــد

األطفــال

تــم احلديــث يف املطلــب األول عــن حقــوق

األطفــال يف الرشيعــة اإلســامية ،هــذه احلقــوق تعــد
منطل ًقــا لبيــان التأصيــل الرشعــي لتجنيــد األطفــال يف
املعــارك؛ لكــون آثــار التجنيــد عــى هــؤالء األطفــال

تعــد ً
نقيضــا لــكل هــذه احلقــوق ،وكأهنــا انتهــاك ملــا
منحهــم اهلل وحباهــم بــه.

وال ريــب أن مــن متــام مســؤولية الراعــي عــى

الرعيــة والوالديــن عــى األبنــاء احلفــاظ عــى هــؤالء

األطفــال ومحايتهــم ومنعهــم مــن التجنيــد يف املعــارك،
َ
ــم َم ْســئ ٌ
ُول
ــم َرا ٍعَ ،و ُك ُّل ُك ْ
يقــول النبــي ﷺ( :أ َل ُك ُّل ُك ْ
ـهَ ،ف ْ َ
ر ا َّلـ ِ
ـن َر ِع َّيتِـ ِ
ـذي َعـ َ
ـى ال َّنـ ِ
ـو
َعـ ْ
ال ِم ـ ُ
ـاس َرا ٍعَ ،و ُهـ َ
ـى َأ ْهــلِ َب ْيتِـ ِ
ـن َر ِع َّيتِـ ِ
َم ْس ـئ ٌ
ـل َرا ٍع َعـ َ
الر ُجـ ُ
ـه،
ُول َعـ ْ
ـهَ ،و َّ
ـر َأ ُة َر ِ
ـى َب ْيـ ِ
ـو َم ْسـئ ٌ
اع َيـ ٌـة َعـ َ
ـت َب ْع ِل َهــا
َو ُهـ َ
ُول َع ْن ُهـ ْ
ـمَ ،و ْالَـ ْ
َو َو َلـ ِ
ـى َمـ ِ
ـمَ ،وا ْل َع ْبــدُ َرا ٍع َعـ َ
ـال
ـي َم ْسـئُو َل ٌة َع ْن ُهـ ْ
ـد ِهَ ،و ِهـ َ
ُول َع ْنـ ُ َ
ـو َم ْس ـئ ٌ
ـم
َس ـ ِّي ِد ِه َو ُهـ َ
ـم َرا ٍعَ ،و ُك ُّل ُكـ ْ
ـه ،أ َل َف ُك ُّل ُكـ ْ
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ــن َر ِع َّيتِ ِ
َم ْســئ ٌ
ــه) (صحيــح مســلم ،ج،3:
ُول َع ْ
ص ،225:رقــم احلديــث .)1829
ولذلــك ملــا أراد عبــد اهلل ابــن عمــر ريض اهلل عنــه

املشــاركة يف غــزوة أحــد رده النبــي ﷺ لصغــر ســنه،

ففــي احلديــث املــروي عــن نافــع قــال :حدثنــي ابــن

عمــر ريض اهلل عنهــا( :أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم عرضني يوم أحد وأنــا ابــن أربــع عــرة

ســنة فلــم جيزين ثــم عرضنــي يوم اخلندق وأنــا ابــن
مخــس عــرة ســنة فأجــازين .قال نافع :فقدمــت

عىل عمــر بــن عبــد العزيز وهــو خليفــة فحدثتــه
هــذا احلديــث ،فقــال :إن هــذا حلــد بــن الصغــر
والكبــر ،وكتــب إىل عاملــه أن يفرضــوا ملــن بلــغ

مخــس عــرة) (صحيــح البخــاري ،ج ،5:ص،327:

رقــم احلديــث .)2521

ومــن املالحــظ موافقــة هــذا احلــد مــا نــص عليــه

نظــام رومــا مــن املنــع مــن جتنيــد األطفــال ممــن هــم

دون ســنة اخلامســة عــرة (نظــام رومــا1998 ،م،
املــادة (/26ب.))8/2/

البنيــة (ابــن قدامــة1406 ،هـــ .))8/13( ،ويف ذلــك
الض َع َف ِ
ــس َع َ
ــى ُّ
ــاء َو َل
يقــول ســبحانه وتعــاىلَّ { :ل ْي َ

ون َمــا ُي ِ
ض َو َل َعـ َ
َعـ َ
ـن َل َ ِ
نف ُقـ َ
يــدُ َ
ـر َ ٰ
ـون
ـى ا َّل ِذيـ َ
ـى ْالَـ ْ
ــر ٌج إِ َذا َن َص ُحــوا ِ َّلِ َو َر ُســولِ ِهَ .ما َع َ
ــى ْ ُال ْح ِســنِنيَ
َح َ
.و َّ ُ
يــم } (التوبــة.)91:
ِمــن َســبِيلٍ َ
الل َغ ُف ٌ
ــور َّر ِح ٌ
قيــل :املــراد بالضعفــاء الصبيــان؛ لضعــف أبداهنــم.
(احلصنــي1422 ،هـــ ،ص .)656:ولذلــك يــرى

فقهــاء املالكيــة ســقوط اجلهــاد بعجــز حــي كصبــا

ونحــوه (الدمــري1429 ،هـــ .))299/1( ،كــا
يمنــع احلنابلــة جهــاد الصبــي الــذي مل يشــتد؛ ألنــه
المنفعــة فيــه (البهــويت1403 ،ه ،))62/3( ،وألنــه

ليــس مــن أهــل القتــال فلــم يســهم لــه كالعبــد،
ومل يثبــت أن النبــي ـ صــى اهلل عليــه وســلم ـ قســم

لصبــي ،إذ كان ال جييزهــم يف القتــال (ابــن قدامــة،

1406هـــ.))96/13( ،

وممــا يســتلزمه جتنيــد األطفــال التفريــق بينهــم

وبــن أهاليهــم ،وقــد هنــى النبــي ﷺ عــن التفريــق

بــن الوالــدة وولدهــا ،قــال ﷺ( :مــن فــرق بــن

ومل يقتــر األمــر عــى عبــد اهلل ابــن عمــر ريض

الوالــدة وولدهــا فــرق اهلل بينــه وبــن أحبتــه يــوم

عــر مــن الصحابــة وهــم أبنــاء أربعــة عــر؛ ألنــه

احلديــث  ،22988وصححــه احلاكــم يف املســتدرك،

اهلل عنــه ،فقــد نقــل الشــافعي أن النبــي ﷺ رد ســبعة
مل يرهــم بلغــوا ،ثــم عرضــوا عليــه وهــم أبنــاء مخســة

عــر فأجازهــم ،منهــم زيــد بــن ثابــت ورافــع بــن
خديــج (الرشبينــي1997 ،م.))164/9( ،

وحيــدد ابــن قدامــة ســبعة رشوط للجهــاد ،ذكــر

منهــا :البلــوغ ،وعلــل ذلــك بــأن الصبــي ضعيــف

القيامــة) (مســند أمحــد ،ج ،6:ص ،573:رقــم
( ،)54/2وقال»:هــذا حديــث صحيــح عــى رشط
مســلم ومل خيرجــاه»).

ويف ذلــك يقــول ابــن قدامــة :وإذا ســبوا ،مل يفــرق

بــن الوالــد وولــده ،وال بــن الوالــدة وولدهــا ،أمجــع

أهــل العلــم عــى أن التفريــق بــن األم وولدهــا
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الطفل غــر جائــز .هــذا قول مالــك يف أهــل

ج ،9:ص ،89:رقــم احلديــث .)17587

أهل مرص ،والشــافعي ،وأيب ثــور ،وأصحــاب الــرأي

األطفــال وجتنيدهــم يف العمليــات القتاليــة ،وذلــك

املدينة ،واألوزاعـــــــــي يف أهل الشــام ،والليث يف

فيــه (ابــن قدامــة1406 ،هـــ .))108/13( ،بل حتى
وإن وافقــت األم عــى التفريــق ورضيــت بــه ،فــا

واملقصــود هنــي الرشيعــة اإلســامية عــن إرشاك

مــن رمحــة اهلل عــز وجــل هبــم ،ولتعــارض ذلــك مــع
احلقــوق التــي كفلهــا هلــم ،ال ســيام وأن التجنيــد يف

يقبــل منهــا وال يؤخــذ برأهيــا ،رعايــة ملصلحــة الطفــل
وحفاظــ ًا عليــه ،ذلــك أن صــاح أحوالــه النفســية

ماعليــه حاهلــم يف هــذه املرحلــة املتقدمــة مــن حياهتــم؛

نقــل ابــن قدامــة عــن اإلمــام أمحــد عــدم التفريــق بــن

هــؤالء األطفــال ممــن هــم دون ســن اخلامســة عــرة،

واالجتامعيــة مرتبــط ببقائــه مــع والدتــه وأهلــه .ولــذا

األم وولدهــا ،وإن رضيــت (ابــن قدامــة1406 ،هـــ،

(.)108/13

أغلــب األحــوال فيــه مــن الشــدة والقســوة مــا ينــايف
ولــذا فــإن الديــن اإلســامي ينهــى عــن مشــاركة

وهــو بذلــك يتوافــق مــع القانــون الــدويل العــام الذي
ينــص عــى هــذا الســن يف جتريمــه ملشــاركة األطفــال

وإذا كان اإلســام ينهــى عــن قتــل الصبيــان يف

يف العمليــات القتاليــة (نظــام رومــا1998 ،م،

يف العمليــات القتاليــة ،بجامــع املحافظــة عــى حقهــم

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل

احلــرب ،فمــن نفــس املنطلــق ينهــى عــن إرشاكهــم
يف احليــاة وهــو حــق مصــان يف الرشيعــة اإلســامية

مــن خــال العديــد مــن األدلــة الدالــة عليــه :فمــن
يــن
ــر ا َّل ِذ َ
الكتــاب الكريــم قولــه تعــاىلَ { :قــدْ َخ ِ َ
َ
ـم َس ـ َف ًها بِ َغـ ْ ِ
ـم} (األنعــام،)140:
ـر ِع ْلـ ٍ
َق َت ُلــوا أ ْو َل َد ُهـ ْ
ومــن الســنة املطهــرة مادلت عليــه األحاديــث الرشيفة
مــن النهــي عــن قتــل الصبيــان ،فمــن ذلــك( :أن امرأة
ُو ِجــدت يف بعــض مغــازي النبــي ﷺ مقتولــة ،فأنكــر

رســول اهلل ﷺ قتــل النســاء والصبيــان) (صحيــح
البخــاري ،ج ،3:ص ،1098:رقــم احلديــث ،)2581
ومــن ذلــك أيضــ ًا وصيــة أيب بكــر ريض اهلل عنــه

حيــث قــال( :ال تقتلــن امــرأة ،وال صبي ـ ًا ،وال كبــر ًا
هرم ـ ًا ،وال تقطعــن شــجر ًا مثمــر ًا ) (ســنن البيهقــي،

املــادة (/26ب .))8/2/ومــع ذلــك فهــو خيالــف

بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة،

2000م الــذي نــص عــى ســن الثامنــة عــرة كحــد
أدنــى ،وســيأيت تفصيــل ذلــك يف املطلــب الثــاين مــن
املبحــث القــادم.

وبالنســـبة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية فقـــد

اخت ــارت س ــن الثامن ــة ع ــرة كح ــد أدن ــى حي ــث

نصـــت املـــادة الثامنـــة مـــن نظـــام محايـــة الطفـــل
مـــن اإليـــذاء عـــى حظـــر تكليفـــه بأعـــال قـــد

تـــر بســـامته أو بصحتـــه البدنيـــة أو النفســـية،
أو اســـتخدامه يف األعـــال العســـكرية أو النزاعـــات
املســـلحة .وتفســـر ًا هلـــذه املـــادة فقـــد نصـــت
الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام محايـــة الطفـــل مـــن
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اإليـــذاء عـــى اختـــاذ مجيـــع التدابـــر املمكنـــة عمليـــ ًا

الرشعي ــة ه ــي -ك ــا م ــر يف املطل ــب الس ــابق -تدب ــر

لضـــان عـــدم مشـــاركة األشـــخاص الذيـــن دون
ســـن الثامنـــة عـــرة اشـــراك ًا مبـــارشا يف احلـــرب،

وب ــا يتواف ــق م ــع قواع ــد الرشيع ــة ومقاصده ــا ،وإن

حكمهـــا.

النـــص باملنـــع معـــدوم ملـــن جتـــاوزه ،وهـــو مـــروك

م ــع حظ ــر جتنيده ــم يف الق ــوات العس ــكرية أو م ــا يف

ويل األمـــر شـــؤون رعيتـــه فيـــا مل يـــرد فيـــه نـــص،
وج ــد الن ــص في ــا دون س ــن اخلامس ــة ع ــرة ،ف ــإن

ومـــع جتريـــم الفقـــه اإلســـامي هلـــذا الفعـــل

حلك ــم ويل األم ــر في ــا ي ــراه م ــن املصلح ــة املرس ــلة،

اإلســـامية لـــه ،فـــإن عقوبتـــه تعزيريـــة مرتوكـــة

النـــص عـــى عـــدم التجنيـــد واالشـــراك املبـــارش يف

وجتريـــم النظـــام الســـعودي القائـــم عـــى الرشيعـــة
ل ــويل األم ــر يف الدول ــة املس ــلمة ،وذل ــك م ــن ب ــاب

املصلحـــة املرســـلة والسياســـة الرشعيـــة ،ومـــن
املالحـــظ يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية أن نظـــام

محايـــة األطفـــال مـــن اإليـــذاء مل ينـــص عـــى عقوبـــة
حمـــددة بـــل ذكـــر النصـــوص التجريميـــة ،وتـــرك
حتديـــد العقوبـــة للمحكمـــة اجلزائيـــة التـــي حتكـــم

بعقوبـــة تعزيريـــة موافقـــة للرشيعـــة اإلســـامية بعـــد

رفعهـــا مـــن قبـــل النيابـــة العامـــة ،ومـــع ذلـــك ال
يوج ــد مان ــع م ــن حتدي ــد عقوب ــات حم ــددة يف النظ ــام

أســـوة بالعديـــد مـــن األنظمـــة األخـــرى كنظـــام
مكافحـــة املخـــدرات والرشـــوة ونحوهـــا ،وذلـــك

يكـــون مـــن قبيـــل العقوبـــات التعزيريـــة وحتـــت

إطـــار السياســـة الرشعيـــة.

وإن كان النـــص الرشعـــي قـــد أكـــد املنـــع مـــن

جتنيـــد األطفـــال وإرشاكهـــم يف املعـــارك ملـــن هـــم

دون س ــن اخلامس ــة ع ــرة ،ف ــإن الق ــول باملن ــع م ــن
جتنيـــد مـــن جتـــاوز ذلـــك الســـن مـــروك للسياســـة

الرشعيـــة ومقاصدهـــا ومآالهتـــا ،ذلـــك أن السياســـة

وباعتبـــار مقاصـــد الرشعيـــة ومآالهتـــا؛ لـــذا كان
احل ــرب مل ــن ه ــم دون س ــن الثامن ــة ع ــرة يف النظ ــام

الســـعودي مـــن بـــاب السياســـة الرشعيـــة ،كـــا أن
زي ــادة عم ــر ريض اهلل عن ــه ح ــد اخلم ــر ُع ــدَّ ت م ــن

بـــاب السياســـة الرشعيـــة.

ورب ــا كان ــت هن ــاك مصلح ــة يف جتني ــد األطف ــال

ملـــن هـــم دون ســـن الثامنـــة عـــرة؛ لتكثـــر ســـواد
ً
مثـــا ،إال أن املفســـدة املرتتبـــة عـــى ذلـــك
املســـلمني
أعظـــم مـــن تلـــك املصلحـــة ،وقـــد يكـــون املـــآل
املرتتـــب عـــى تلـــك املصلحـــة يـــؤدي إىل مفســـدة

أك ــر ،ومعرف ــة ذل ــك ق ــد ال يتأت ــى آلح ــاد الن ــاس،

وإنـــا تكـــون ممكنـــة لـــويل األمـــر ومستشـــاريه مـــن

العل ــاء واخل ــراء يف حتدي ــد الس ــن املعت ــرة للتجني ــد

بـــا ال يتعـــارض مـــع الرشيعـــة اإلســـامية ،وبـــا
يتوافـــق مـــع مقاصدهـــا ومآالهتـــا.

ه ــذا وإن كان املن ــع م ــن التجني ــد مم ــن ه ــم دون

ســـن اخلامســـة عـــرة يعـــد مـــن األصـــول الثابتـــة

القائمـــة عـــى نـــص رشعـــي ،التـــي ال تتبـــدل وال
تتغـــر بتغـــر الزمـــان واملـــكان ،إال أن مافـــوق ذلـــك
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ه ــو عرض ــة للتغ ــر بحس ــب الزم ــان وامل ــكان ،فق ــد

مـــع متغـــرات كل عـــر ،ويف هـــذا دليـــل عـــى

م ــن س ــن الطفول ــة ه ــو س ــن الثاني ــة ع ــرة يف زم ــن

صاحلـــة لـــكل زمـــان ومـــكان ،ومـــع ذلـــك فـــا

يتعـــارف النـــاس عـــى أن احلـــد األدنـــى للخـــروج

م ــن األزم ــان وق ــد يرتف ــع إىل س ــن الثامن ــة ع ــرة،
والدليـــل عـــى ذلـــك اعتبـــار املعاهـــدة املوقعـــة يف

القـــرن الســـابع عـــر بـــن هولنـــدا وفرنســـا لعـــام

1967م موافقـــة للعـــرف الســـائد يف أوروبـــا أن
الطف ــل ه ــو م ــن يبل ــغ س ــن الثاني ــة ع ــرة ف ــا دون

(بيوريـــن1995 ،م).

عظـــم الرشيعـــة اإلســـامية وعـــدم مجودهـــا وأهنـــا

يمكـــن إعامهلـــا يف األحـــكام التـــي جـــاءت الرشيعـــة
اإلس ــامية بإبقائه ــا م ــن خ ــال النص ــوص الرشيع ــة

الثابت ــة ،وم ــن ذل ــك ع ــدم جتني ــد م ــن ه ــم دون س ــن
اخلامس ــة ع ــرة ،ب ــل تراع ــى في ــا الن ــص في ــه وفقــ ًا
ملقاصـــد الرشيعـــة ومآالهتـــا.

ويتحتـــم عـــى املجتهـــد أثنـــاء تنزيـــل احلكـــم

وقـــد يتعـــارف النـــاس عـــى أن احلـــد األدنـــى

الرشعـــي مراعـــاة املصالـــح واعتبـــار املـــآالت؛

ع ــرة يف م ــكان مع ــن وق ــد يرتف ــع إىل س ــن الثامن ــة

أســـاس يف تغـــر األحـــكام االجتهاديـــة ،وبيـــان

للخـــروج مـــن ســـن الطفولـــة هـــو ســـن الرابعـــة
عـــرة يف أماكـــن أخـــرى ،ومـــن ذلـــك أن الكثـــر
م ــن ال ــدول تعت ــر م ــا دون س ــن الثامن ــة ع ــرة ه ــو
س ــن الطفول ــة ،لك ــن بع ــض ال ــدول األفريقي ــة تعت ــر

مـــا دون ســـن الرابعـــة عـــرة هـــو ســـن الطفولـــة،
وبنـــاء عليـــه فـــإن مـــن يبلـــغ ســـن الرابعـــة عـــرة
يس ــمح ل ــه بالتجني ــد واملش ــاركة يف املع ــارك (كوه ــن

و جودويـــن1994 ،م)؛ لـــذا فيمكـــن يف هـــذا
اخلصـــوص إعـــال القاعـــدة الفقهيـــة :الينكـــر تغـــر
األحـــكام بتغـــر الزمـــان بالنســـبة لســـن اخلامســـة

عـــرة ومـــا فـــوق.

ه ــذه القاع ــدة يمك ــن إعامهل ــا بالنس ــبة لألح ــكام

االجتهاديـــة القائمـــة عـــى املوازنـــة بـــن املصالـــح

واملفاس ــد ،وع ــى مقاص ــد الرشيع ــة يف إط ــار السياس ــة

الرشعي ــة ،مم ــا تتي ــح مرون ــة ل ــويل األم ــر يف التعام ــل

لـــذا يمكـــن القـــول أن اعتبـــار املصالـــح واملـــآالت
ذلـــك أن املجتهـــد حـــال نظـــره يف تلـــك األحـــكام
االجتهاديـــة اليمكـــن بـــأي حـــال االكتفـــاء بالنظـــر

إىل الع ــرف أو تغ ــر الزم ــن أو امل ــكان للق ــول بتغي ــر
األحـــكام الســـابقة ،بـــل البـــد لـــه مـــن اعتبـــار
املقصـــد واملـــآل.

بمعنـــى أنـــه مـــن الـــروري النظـــر إىل نتائـــج

التطبيـــق وعواقبـــه ،فـــإذا كان األمـــر يفـــي أثنـــاء

التغيــر إىل مصالــح كان اإلقــدام عــى تبديــل األحــكام

الســـابقة هـــو املناســـب ،لكـــن يف حالـــة مـــا إذا كان
امل ــآل عب ــارة ع ــن مفاس ــد وأرضار ،فاليمك ــن تغ ــر
احلك ــم ،رغ ــم وج ــود بع ــض املوجب ــات والعوام ــل

املحف ــزة ع ــى ذل ــك؛ ألن األح ــكام االجتهادي ــة غ ــر
مقص ــودة بذاهت ــا ،وإن ــا املقص ــود منه ــا دائ ـ ً
ـا جل ــب

املصالــح ودرء املفاســد (لوكيــي1995 ،م ،ص.)349
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لـــذا فـــإن حتديـــد ســـن التجنيـــد املســـموح بـــه

*املبحــث الثــاين :جتنيــد األطفــال يف القانــون

والس ــلطة التقديري ــة يف ذل ــك للمجته ــد وويل األم ــر

-املطلــب األول :حقــوق األطفــال يف القانــون

الــدويل العــام

خيضـــع لتقديـــر املصالـــح واملفاســـد واملـــآالت،

الــدويل العــام

يف الســـاح بالتجنيـــد مـــن ســـن اخلامســـة عـــرة أو

-املطلــب الثــاين :جتنيــد األطفــال كجريمــة مــن

فوقهـــا .وإن كانـــت أغلـــب الـــدول يف هـــذا العـــر

جرائــم احلــرب

حتـــدد ســـن الثامنـــة عـــرة كحـــد أدنـــى للســـاح يف

-يف االتفاقيات الدولية

التجني ــد وعكس ــت ذل ــك م ــن خ ــال قوانينه ــا ،إال

 -املطلــب الثالــث :جتنيــد األطفــال كجريمــة

أنـــه توجـــد العديـــد مـــن الدراســـات واملطالبـــات

مــن جرائــم احلــرب

برفـــع ذلـــك احلـــد إىل ســـن التاســـعة عـــرة أو

-يف العرف الدويل

العرشي ــن أو حت ــى الواح ــد والعرشي ــن( .تقري ــر ع ــن

املطالب ــة برف ــع س ــن التجني ــد يف بريطاني ــا2018 .م).
واملقصـــود أنـــه جيـــب عـــى املجتهـــد وويل

األمـــر حـــال النظـــر يف تغيـــر الســـن الســـابق عـــدم

االكتفـــاء بتغـــر العـــرف أو ممارســـات الـــدول يف
ذلـــك ،وإنـــا اعتبـــار املقاصـــد واملـــآالت ،فـــإذا

املطلــب األول :حقــوق األطفــال يف القانــون

الــدويل العــام

اهتــم املجتمــع الــدويل بحقــوق اإلنســان يف

أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة؛ ملــا ســببته مــن

كان هـــذا التغيـــر يفـــي إىل مصلحـــة كان احلكـــم
بـــه صحيحـــ ًا وموافقـــ ًا للرشيعـــة اإلســـامية ،وإن

معهــا القانــون الــدويل يف حاجــة ماســة إىل إبــرام

تغيـــره؛ ألن األحـــكام االجتهاديـــة تـــدور بحســـب

ولذلــك ظهــرت العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة

كان مآلـــه مفضيـــ ًا إىل مفســـده ،فحينئـــذ ال يمكـــن
مآالهتـــا ومقاصدهـــا ،ولـــذا قـــال الشـــاطبي :النظـــر

رشع ــا ،س ــواء
ـر ومقص ــود ً
يف م ــآالت األفع ــال معت ـ َ ٌ

كان ــت ه ــذه األفع ــال موافق ــة أو خمالف ــة ،وذل ــك أن

املجته ــد الحيك ــم ع ــى فع ــل م ــن األفع ــال الص ــادرة

م ــن املكلف ــن باإلق ــدام أو باإلحج ــام إال بع ــد نظ ــره
إىل مـــا يـــؤول إليـــه ذلـــك الفعـــل (الشـــاطبي،

1997م.)177/5 ،

ويــات ومــآيس يف العــر احلديــث ،فأضحــى

اتفاقيــات دوليــة معنيــة بحقــوق اإلنســان؛
ذات الطابــع اإلنســاين مثــل االتفاقيــة الدوليــة

للقضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــري

لعــام 1965م ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة
الفصــل العنــري واملعاقبــة عليهــا لعــام 1973م،

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة

لعــام 1984م ،وغريهــا.
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وإن كانــت هــذه االتفاقيــات تتحــدث عــن حقوق

خطــر ًا أو أن يمثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل ،أو أن
يكــون ضــار ًا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين ،أو

اتفاقيــة دوليــة تعنــى بحقــوق الطفــل بشــكل خــاص؛

(اتفاقيــة حقــوق الطفــل1989 ،م ،املــادة ( .))32وال

الطفــل باجلملــة كجــزء مــن حقــوق اإلنســان ،إال أن
حاجــة املجتمــع الــدويل أصبحــت ماســة لوجــود

العقــي ،أو الروحــي ،أو املعنــوي ،أو االجتامعــي»

لذلــك تــم اجتــاع الــدول عــى عقــد اتفاقيــة حقــوق
الطفــل لعــام 1989م ،التــي أمســت مرتكــز ًا هامـ ًا يف

املــادة ،وقــد متــت اإلشــارة إىل ذلــك عنــد احلديــث

الــدول.

الــدويل.

ظهــور حقــوق الطفــل كالتزامــات دوليــة عــى عاتــق

شــك أن جتنيــد الطفــل يناقــض احلــق املصــان يف هــذه
عــن آثــار جريمــة جتنيــد األطفــال عــى املجتمــع

وقــد تناولــت هــذه االتفاقيــة العديــد مــن احلقــوق

وبعــد نجــاح هــذه االتفاقيــة ظهــر بروتوكــوالن

وحقــه يف االســم منــذ والدتــه ،وحقــه يف اكتســاب

االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك

األساســية للطفــل ،منهــا :حــق الطفــل يف احليــاة،
اجلنســية ،وحقــه يف الرعايــة الصحيــة ،وحقــه يف

الضــان االجتامعــي ،وحقــه يف التعليــم .كــا نصــت

عــى آليــات رقابيــة لضــان التــزام الــدول بتنفيــذ

أحــكام االتفاقيــة ،حيــث نصــت عــى إنشــاء جلنــة
معنيــة بحقــوق الطفــل تقــدم إليهــا تقاريــر دوريــة
مــن قبــل الــدول األطــراف حــول مــدى التــزام

تلــك الــدول ببنــود هــذه االتفاقيــة( .اتفاقيــة الطفــل،
1998م ،املــادة .)43

ملحقــان هبــا يف عــام 2000م ،ومهــا :الربوتوكــول
األطفــال يف املنازعــات املســلحة ،والربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع

األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد االباحيــة.
ويعــد هــذان الربوتوكــوالن اتفاقيتــان منفردتــان

خاضعتــان للتوقيــع واملصادقــة واالنضــام مــن قبــل
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام
1998م.

وكــا أســلفت ،فــإن حقــوق الطفــل يف القانــون

وتعــد املــادة الثامنــة والثالثــون مــن أهــم مــواد

الــدويل هــي مــن مجلــة حقــوق اإلنســان ،وإن التطــور

نصــت عــى ضــان التــزام الــدول يف عــدم جتنيــد

قــد أدى بــدوره إىل إحــداث التطــور املنشــود جتــاه

االتفاقيــة لعالقتهــا بموضــوع هــذه الدراســة ،حيــث
األطفــال( ،ســيتم احلديــث عنهــا بشــكل مفصــل يف
املطلــب القــادم) .كــا تعــد املــادة الثانيــة والثالثــون

مهمــة لــذات الســبب ،حيــث نصــت عــى «حــق

الطفــل يف محايتــه مــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون

الــذي واكــب حقــوق اإلنســان عــى املســتوى الــدويل

حقــوق الطفــل مــن خــال اتفاقيــة حقــوق الطفــل

لعــام 1998م ،والربوتــوكالن امللحقــان هبــا لعــام

2000م ،ومــع هــذا التطــور فاملجتمــع الــدويل اليزال
بحاجــة إىل آليــات قــادرة عــى تطبيــق هــذه احلقــوق
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عــى أرض الواقــع ،الســيام وأن العــامل يشــهد العديــد

املســلحة الوطنيــة ،أو اســتخدامهم للمشــاركة فعل ًيــا

واحلــرب.

(/26ب.))8/2/

مــن االنتهــاكات الواقعــة عــى األطفــال زمنــي الســلم

يف األعــال احلربيــة (نظــام رومــا1998 ،م ،املــادة

ولكــن جتــدر اإلشــارة إىل ســبق الرشيعــة

ويســتوي يف ذلــك التجنيــد اإلجبــاري والتجنيــد

األطفــال يف الكتــاب والســنة ،فميــزة هــذا الترشيــع

وغــر النظاميــة ،ســواء كان التجنيــد مــن أجــل تقديــم

اإلســامية يف هــذا املجــال ونصهــا عــى حقــوق
اإلهلــي أن احلفــاظ عــى هــذه احلقــوق مقصــد

الطوعــي لألطفــال ضمــن القــوات املســلحة النظاميــة
مســاعدة مبــارشة للمقاتلــن كاملشــاركة يف أعــال

تعبــدي ،فاملســلم احلــق حيافــظ عــى هــذه احلقــوق
عبــادة هلل ســبحانه وتعــاىل وابتغــاء رضوانــه ،أو خوفـ ًا

مــن أجــل تقديــم مســاعدة غــر مبــارشة للمقاتلــن،

هــذه احلقــوق دنيــوي مــن قبــل ويل األمــور ،وقــد

أن ترتكــب يف إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو يف

مــن غضبــه وعقابــه ،وقــد يكــون عقــاب منتهــك
يكــون أخــروي مــن لــدن اهلل عــز وجــل ،وقــد تكــون

رقابــة ذاتيــة مــن قبــل العبــد جتــاه ربــه ودينــه.

هــذه الضامنــة يف حفــظ هــذه احلقــوق مل تســتطع

مجيــع االتفاقيــات اليــوم أن تضاهيهــا والدليــل عــى

ذلــك :قصــور تلــك االتفاقيــات عــن حتقيــق مبتغاهــا،
فالعــامل اليــوم يشــهد تزايــد ًا يف انتهــاك تلــك احلقــوق
عــى املســتويني الداخــي والــدويل.

القتــال ضمــن القــوات النظاميــة وغــر النظاميــة ،أو

كنقــل األســلحة وتقديــم املعلومــات .كــا يشــرط
إطــار عمليــة واســعة النطــاق ،واليقتــر ذلــك

عــى أعــال حمــددة وحمصــورة النطــاق؛ ألن املحكمــة

هتتــم باالنتهــاكات اجلســيمة واخلطــرة للقوانــن
واألعــراف الدوليــة الســارية عــى النزاعــات املســلحة

(شــيرت2014 ،م ،ص.)2:

وبالنظــر إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل يالحــظ

أهنــا أكــدت هــذا املبــدأ حيــث نصــت عــى احــرام
الــدول األطــراف لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين

املطلــب الثــاين :جتنيــد األطفــال كجريمــة مــن

املنطبقــة عليهــا يف املنازعــات املســلحة وذات الصلــة

تعــد جريمــة جتنيــد األطفــال مــن جرائــم احلــرب

تلتــزم باختــاذ مجيــع التدابــر املمكنــة عمل ًيــا كــي

جرائــم احلــرب يف االتفاقيــات الدوليــة

وف ًقــا للقانــون الــدويل ،حيــث نــص نظــام املحكمــة
اجلنائيــة الدوليــة يف مادتــه الثامنــة عــى أنــه يعــد مــن

جرائــم احلــرب القيــام بتجنيــد األطفال دون اخلامســة

طوعيــا يف القــوات
إلزاميــا أو
عــرة مــن العمــر
ًّ
ًّ

بالطفــل وأن تضمــن احــرام هــذه القواعــد ،كــا
تضمــن أال يشــرك األشــخاص الذيــن مل يبلــغ ســنهم
مخــس عــرة ســنة اشــراك ًا مبــارش ًا يف احلــرب.
واملهــم يف االتفاقيــة تأكيدهــا عــى التــزام

الــدول باالمتنــاع عــن جتنيــد أي شــخص مل يبلــغ ســنه
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مخــس عــرة ســنة يف قواهتــا املســلحة .وعنــد التجنيــد

قواهتــا املســلحة» (الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة

عــرة ســنة ولكنهــا مل تبلــغ ثــاين عــرة ســنة ،جيــب

املســلحة2000 ،م ،املــواد (.))2-1

مــن بــن األشــخاص الذيــن بلغــت ســنهم مخــس

عــى الــدول األطــراف أن تســعى إلعطــاء األولويــة
ملــن هم أكــر ســن ًا (اتفاقيــة حقــوق الطفــل1989 ،م،

حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات
ومــن املهــم مالحظــة مــا نصــت عليــه املــادة

الثالثــة مــن الربوتوكــول حيــث ألزمــت الــدول

املــادة ( .))38كــا أكــدت حــق الطفــل يف محايتــه مــن
أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــر ًا أو أن يمثــل

األشــخاص يف قواهتــا املســلحة الوطنيــة عــن الســن

بنمــوه البــدين ،أو العقــي ،أو الروحــي ،أو املعنــوي،

حقــوق الطفــل ســالفة الذكــر ،وإن تــم الســاح

إعاقــة لتعليــم الطفــل ،أو أن يكــون ضــار ًا بصحتــه أو
أو االجتامعــي» (اتفاقيــة حقــوق الطفــل1989 ،م،
املــادة ( .))32وجتنيــد األطفــال يعــد عم ـ ً
ا خطــر ًا،
معيقــاً لتعليمهــم ،ومنتهــك ًا لطفولتهــم ،ممــا يعــد

مناقضــة لنصــوص االتفاقيــة.

وقــد أحلــق هبــذه االتفاقيــة الربوتوكــول

االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك

األطفــال يف املنازعــات املســلحة ،وتكمــن أمهيتــه
مــن كونــه خمتصــ ًا بمســألة جتنيــد األطفــال ،وقــد

حتــدث الربوتوكــول عــن حتديــد الســن املســموح
بــه للتجنيــد يف مادتــن اثنتــن مهــا :املادتــان األوىل
والثانيــة ،فــاألوىل تنــص عــى أنــه« :تتخــذ الــدول
األطــراف مجيــع التدابــر املمكنــة عمليـ ًا؛ لضــان عدم

األطــراف برفــع احلــد األدنــى لســن تطــوع

املحــددة يف الفقــرة  3مــن املــادة  38مــن اتفاقيــة

بالتطــوع يف قواهتــا املســلحة الوطنيــة دون ســن

الثامنــة عــرة فعليهــا التمســك بالــروط التاليــة:
(أ) أن يكــون هــذا التجنيد تطوع ًا حقيقيـ ًا ال إجبار فيه.
(ب) أن يتــم هــذا التجنيــد الطوعــي
بموافقــة

ســليمة

مــن

أوليــاء

األمــور.

(ج) أن يعــرف األطفــال وأوليــاء أمورهــم

الواجبــات التــي ينطــوي عليهــا التجنيــد.

(د) أن يقــدم هــؤالء األطفــال وأوليــاء أمورهــم
مســتند ًا موثوقــ ًا بــه عــن ســنهم قبــل قبوهلــم يف
التجنيــد( .الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق

الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات
املســلحة2000 ،م ،املــادة (.))3

اشــراك أفــراد قواهتــا املســلحة الذيــن مل يبلغــوا الثامنة
عــرة مــن العمــر اشــراك ًا مبــارش ًا يف األعــال

بالســن املســموح بــه يف التجنيــد ،قــد يعتقــد للوهلــة

األطــراف عــدم خضــوع األشــخاص الذيــن مل يبلغــوا

رفــع بشــكل عــام احلــد األدنــى للســن املســموح هبــا

احلربيــة» .والثانيــة تنــص عــى أنــه« :تكفــل الــدول

الثامنــة عــرة مــن العمــر للتجنيــد اإلجبــاري يف

وبمالحظــة االتفاقيــة والربوتوكــول فيــا يتعلــق

األوىل كــا يــرى كثــر مــن الــراح أن الربوتوكــول

للتجنيــد مــن ســن اخلامســة عــرة إىل ســن الثامنــة
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عــرة ،ولكــن بتحليــل تلــك النصــوص القانونيــة

هــو عــدم اتفــاق الــدول عــى ذلــك ،فلجنــة حقــوق

-أن االتفاقيــة منعــت مــن اشــراك األطفــال

ترغــب هبــذا احلــد وتعارضــه دول أخــرى ،ممــا جعــل

بينــا منــع منــه الربوتوكــول دون ســن الثامنــة

كنــت أعتقــد بــرورة وضــع هــذا الســن كحــد أدنــى
للتجنيــد بشــكل عــام متاشــي ًا مــع تعريــف اتفاقيــة

يمكــن التوصــل إىل اآليت:

املبــارش يف احلــرب دون ســن اخلامســة عــرة،

عــرة.

الطفــل التابعــة لألمــم املتحــدة وبعــض الــدول
حســم مثــل هــذا املوضــوع غايــة يف الصعوبــة ،وإن

-منعــت االتفاقيــة مــن التجنيــد دون ســن

حقــوق الطفــل للطفــل ،وهــو أنــه« :كل إﻧﺴﺎن ﻢﻟ

التجنيــداإلجبــاريدونســنالثامنــةعــرة.

1989م ،املــادة ( .))1وقــد نحــت اململكــة العربيــة

بالتجنيــد الطوعــي ملــن هــم دون ســن الثامنــة

مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احلاميــة مــن اإليــذاء

اخلامســة عــرة ،بينــا منــع الربوتوكــول مــن

وضــع الربوتوكــول عــدة رشوط عنــد الســاحعرش ة .

ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺮﺸة» (اتفاقيــة حقــوق الطفــل،

الســعودية هــذا املنحــى حينــا نصــت يف املــادة الثامنــة

عــى ســن الثامنــة عــرة كحــد أدنــى يف حظــر جتنيــد
األطفــال يف القــوات العســكرية أو مــا يف حكمهــا.

وحينئــذ ال يقــال أن الربوتوكــول رفــع مــن

وقــد قامــت االتفاقيــة ( )182بشــأن حظــر أســوء

االشــراك املبــارش باحلــرب ،أو يف حالــة التجنيــد

العمــل الدوليــة باعتبــار جتنيــد األطفــال كأحــد

احلــد األدنــى لســن التجنيــد لألطفــال إال يف حالــة
اإلجبــاري ،أمــا التجنيــد الطوعــي فقــد بقــي عــى

حالــه إذ يســمح بمــن دون الثامنــة عــرة بالتجنيــد

الطوعــي وهــو شــبيه بنــص الفقــرة الثالثــة مــن املــادة
الثامنــة والثالثــن مــن االتفاقيــة والتــي تنــص عــى

أنــه« :عنــد التجنيــد مــن بــن األشــخاص الذيــن
بلغــت ســنهم مخــس عــرة ســنة ولكنهــا مل تبلــغ

أشــكال عمــل األطفــال 1999م ،املنبثقــة مــن منظمــة
أســوء أشــكال عمــل األطفــال ،حيــث نصــت املــادة

الثالثــة عــى أن تعبــر أســوء أشــكال عمــل األطفــال
يف مفهــوم االتفاقيــة يقصــد بــه« :التجنيــد القــري
أو اإلجبــاري لألطفــال الســتخدامهم يف رصاعــات
مســلحة» (اتفاقيــة (1999 ،)182م ،املــادة (أ.))3/
ولكــن ُي َعــاب عــى هــذه االتفاقيــة اقتصارهــا عــى

ثــاين عــرة ســنة ،جيــب عــى الــدول األطــراف أن
تســعى إلعطــاء األولويــة ملــن هــم أكــر ســن ًا».

الطوعــي الــذي أشــار إليــه نظــام املحكمــة اجلنائيــة

عــرة هــي احلــد األدنــى لســن التجنيــد بشــكل عــام

الدوليــة بــن التجنيــد اإلجبــاري والطوعــي ،أن

والســبب يف عــدم حســم األمــور وجعــل الثامنــة

التجنيــد اإلجبــاري ،وعــدم نصهــا عــى التجنيــد
الدوليــة ،ومــرد عــدم تفريــق نظــام املحكمــة اجلنائيــة
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الواقــع العمــي يشــهد اســتغالل الفقــر الشــديد لــدى
األطفــال املجنديــن وأرسهــم ،ممــا يعــد معــه انتهــاك ًا

كانــوا مــن أفــراد قواهتــا املســلحة أو مــن األفــراد

وقــد أكــدت مبــادئ باريــس املتعلقــة بالقواعــد

ولذلـــك يعتبـــر الــراح أن القائـــد العســـكري

املســلحة أو اجلامعــات املســلحة ،وجــوب وضــع

العسـكرية مـن انتهـاكات بتجنيـد واسـتخدام ألطفال

لطفولتهــم.

التوجيهيــة بشــأن األطفــال املرتبطــن بالقــوات
حــد لثقافــة اإلفــات مــن العقــاب عــى جريمــة

األفعــال غــر املرشوعــة التــي يرتكبهــا األفــراد ســواء

العاديــن (صديقــي2016 ،م ،ص.)4:

يســـائل عـمـا قـــام بـــه األفـــراد اخلاضعون لسـلطته
أقـــل مـــن مخــس عــرة ســـنة ،ســـواء علـــم بذلــك

جتنيــد األطفــال ،وذلــك بدعــم اآلليــات القضائيــة
الداخليــة ،واعتــاد قوانــن ،وتنفيذهــا احرتمــ ًا

قصـر
ذلـــك ،أو كان عليـه أن يعلـم بمـا حيصـل وقـد ّ

النتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون

فرديـــة لــه كشــخص طبيعــي بموجــب نظــام املحكمة

للقانــون الــدويل وكــذا املحاكــم الدوليــة ،للتصــدي
حقــوق اإلنســان الــدويل (مبــادئ باريــس2007 ،م،
ص.)49 :

لــذا أكــد القانــون الــدويل املســؤولية اجلنائيــة

الفرديــة عــن جريمــة جتنيــد األطفــال ،حيــث تقتــر
املســؤولية عــى حماكمــة األشــخاص الطبيعيــن فقــط

(نظــام رومــا1998 ،م ،املــادة (.))25

التجنيــد ومل يقــم بــأي ردة فعــل أو إجــراء لوقـــف

فـــي ذلـــك .ومســـؤوليته هنـــا هي مسؤولية جنائيـة
اجلنائيــة الدوليــة ،وال تقــف املســؤولية عنــد هــذه
احلــدود بــل تتعــدى ذلــك إىل مســؤولية هــذا القائــد

عــن االنتهــاكات التــي قــام هبــا هــؤالء األطفــال
املجنــدون كمســؤولية تبعيــة عــن فعــل التجنيــد

نفســه( .خليــل2018 ،م).

ومــع جتريــم القانــون الــدويل العــام لتجنيــد

وعليــه ،فقــد تــم اســتبعاد نظريــة املســؤولية

األطفــال ،فإنــه قــد ســن عقوبــات ملثــل هــذه

أصبــح مــن املســتقر عــدم جــدوى املســؤولية

عــى أن للمحكمــة أن توقــع عــى مثــل هــذه اجلريمــة

اجلنائيــة الدوليــة للدولــة أو للمنظــات ،حيــث

اجلنائيــة الدوليــة للدولــة عــن األعــال التــي يرتكبهــا

مواطنوهــا؛ ألن توقيــع جــزاء عــى الدولــة ال حيقــق
الــردع املقصــود مــن القضــاء اجلنائــي بــل يســهم يف

إفــات األشــخاص مرتكبــي اجلرائــم الدوليــة مــن
العقــاب ،وبالتــايل تبقــى مســؤولية الدولــة حمصــورة

فقــط يف النطــاق املــدين بجــر الــرر الناجــم عــن

اجلرائــم ،وقــد نــص نظــام املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة

بالســجن املحــدد لفــرة ال تتجــاوز الثالثــن ســنة ،أو
الســجن املؤبــد بالنظــر إىل خطــورة اجلريمــة وظــروف

الشــخص املــدان ،باإلضافــة إىل الغرامــة واملصــادرة

(نظــام رومــا1998 ،م ،املــادة (.))77

ومــن الســوابق القضائيــة يف هــذا املجــال إدانــة

املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة تومــاس لوبانغــا دييلــو
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بارتــكاب جرائــم حــرب لقيامــه بتجنيــد أطفــال يف
حركتــه املســلحة ممــن هــم أقــل مــن مخــس عــرة
ســنة ،وقــد كان تومــاس لوبانغــا قائــد ًا مليليشــيا مــن
مجهوريــة الكونغــو الديمقراطية ،ولعــب دور ًا رئيســ ًا

يف نــزاع إقليــم إتــوري الغنــي بالذهــب ،وقــد ارتكــب
املتمــردون حتــت قيادتــه جرائــم حــرب ،مــن ضمنهــا

التجنيــد اإلجبــاري لألطفــال.

ح ــرب بموج ــب نظ ــام روم ــا األس ــايس للمحكم ــة

(نظـــام رومـــا1998 ،م ،املـــادة (/26ب.)8/2/
إن املامرســـة القضائيـــة للمحكمـــة اجلنائيـــة يف هـــذه

القضيـــة تـــدل عـــى تأكيدهـــا أن جريمـــة جتنيـــد
األطف ــال ه ــي جريم ــة ح ــرب ،وذل ــك متاش ــي ًا م ــع

نظــام رومــا املنشــئ هلــذه املحكمــة ،الــذي نــص عــى
اعتباره ــا م ــن أه ــم األفع ــال املكون ــة جلرائ ــم احل ــرب

ل ــذا نص ــت املحكم ــة ع ــى قي ــام لوبانغ ــا بتش ــجيع

(نظـــام رومـــا1998 ،م ،املـــادة (/26ب.))8/2/

أنـــه قـــام بتجنيـــد البعـــض منهـــم ضمـــن احلراســـة

عقوب ــة اإلع ــدام في ــه (نظ ــام روم ــا1998 ،م ،امل ــادة

األطف ــال ع ــى االنخ ــراط يف أعامل ــه العس ــكرية ،ك ــا
األمنيـــة اخلاصـــة بـــه ،وتـــم احلكـــم عليـــه يف شـــهر

يوليـــو مـــن عـــام 2012م ،بـــا جمموعـــه أربـــع

ع ــرة س ــنة يقضيه ــا يف الس ــجن (حماكم ــة لوبانغ ــا،
2012م).

وقـــد أشـــارت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية

(موقـــع وكالـــة األنبـــاء2012 ،م(https://www.،

ولكـــن يمكـــن أن ينتقـــد هـــذا النظـــام بغيـــاب

( ،))77ممـــا يشـــكل معـــه ضعـــف يف قيمـــة الـــردع
العـــام واخلـــاص مـــن ارتـــكاب هـــذه اجلرائـــم يف

املس ــتقبل ،ال س ــيام وأن ه ــذه اجلرائ ــم ت ــودي بحي ــاة

الكثـــر مـــن املدنيـــن األبريـــاء ممـــا حيتـــم رضورة

إعـــادة النظـــر يف النظـــام العقـــايب للمحكمـــة.

ومـــن اإلشـــكاالت التـــي تعـــري القانـــون

) spa.gov.sa/979741هل ــذه القضي ــة حي ــث نص ــت

الـــدويل العـــام عـــدم التوافـــق يف حتديـــد الســـن

دييل ــو بتهم ــة التجني ــد الق ــري ألطف ــال ال تتع ــدى
أعامرهـــم مخســـة عـــر عامـــ ًا خـــال احلـــرب

الدولي ــة والربوتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة حق ــوق

الطفـــل بشـــأن اشـــراك األطفـــال يف املنازعـــات

يتع ــدى س ــنهم مخس ــة ع ــر عامــ ًا للعم ــل حراســ ًا

اخلامســـة عـــرة ،ونـــص الربوتوكـــول االختيـــاري
ع ــى س ــن الثامن ــة ع ــرة  -ك ــا م ــر س ــالف ًا  ،-وإن

عـــى إدانـــة املحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة للوبانغـــا

األهلي ــة الت ــي ش ــهدهتا الب ــاد من ــذ أكث ــر م ــن ع ــر
س ــنوات ،حي ــث كان ُين ــد أطف ــا ً
ال م ــن اجلنس ــن ال

شـــخصيني لـــه ،وتدريبهـــم عـــى القتـــل والنهـــب
واالغتصــاب خــال الــراع يف شــال رشق الكونغــو

بـــن عامـــي 2002م ،و 2003م ،ممـــا يعـــد جريمـــة

املس ــموح ب ــه للتجني ــد ب ــن نظ ــام املحكم ــة اجلنائي ــة

املســـلحة ،حيـــث نـــص نظـــام املحكمـــة عـــى ســـن

كان م ــرد ه ــذا التع ــارض ه ــو صعوب ــة إقن ــاع مجي ــع
ال ــدول ع ــى رؤي ــة واح ــدة يف ه ــذا اخلص ــوص؛ مل ــا

يعـــري املجتمـــع الـــدويل مـــن صعوبـــة يف توحيـــد
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وجه ــات النظ ــر ،إال أن ــه يع ــد أم ــر ًا س ــلبي ًا يف جب ــن

املطلــب الثالــث :جتنيــد األطفــال كجريمــة مــن

اجلنائيـــة الدوليـــة لـــن حتاكـــم مـــن قـــام بتجنيـــد

متــت اإلشــارة يف املطلــب الســابق إىل أن جريمــة
جتنيــد األطفــال تعــد مــن جرائــم احلــرب وفقــ ًا

القانـــون الـــدويل العـــام ،ومـــن آثـــاره أن املحكمـــة

م ــن ه ــم بعم ــر اخلامس ــة ع ــرة وأع ــى ،حت ــى وإن
خالـــف ذلـــك اتفاقيـــة دوليـــة معتمـــدة مـــن كثـــر
مـــن الـــدول.

ويلح ــظ يف هناي ــة ه ــذا املطل ــب موافق ــة القان ــون

الـــدويل العـــام للفقـــه اإلســـامي يف مســـألة جتريـــم

وحتريـــم جتنيـــد األطفـــال ملـــن هـــم دون ســـن
اخلامســـة عـــرة ،وهـــذا مالحـــظ يف نـــص نظـــام
املحكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة ،ون ــص احلدي ــث النب ــوي

العــرف الــدويل
جرائــم احلــرب يف ُ

للقانــون الــدويل ،حيــث نــص نظــام املحكمــة
اجلنائيــة الدوليــة يف مادتــه الثامنــة عــى أنــه يعــد

مــن جرائــم احلــرب القيــام بتجنيــد األطفــال دون
اخلامســة عــرة مــن العمــر إلزاميــ ًا أو طوعيــ ًا يف
القــوات املســلحة الوطنيــة أو اســتخدامهم للمشــاركة
فعليــ ًا يف األعــال احلربيــة (نظــام رومــا1998 ،م،

املــادة (/26ب.))8/2/

الرشيـــف يف عـــدم إجـــازة النبـــي ﷺ البـــن عمـــر
ريض اهلل عنه ــا وه ــو اب ــن أربع ــة ع ــر عامــ ًا ،ك ــا

العــرف
اللغــط حــول املقصــود بــه ،وقــد فــره ُ

اشـــراك األطفـــال يف املنازعـــات املســـلحة مـــع

واملشــاركة الفعالــة يف األنشــطة العســكرية املرتبطــة

يالحـــظ موافقـــة الربوتوكـــول االختيـــاري بشـــأن

النظـــام الســـعودي املبنـــي عـــى السياســـة الرشعيـــة

بشـــأن حتديـــد ســـن الثامنـــة عـــرة كحـــد أدنـــى
يف االشـــراك يف املعـــارك؛ لـــذا يمكـــن القـــول :أن
الربوتوك ــول االختي ــاري واف ــق السياس ــة الرشعي ــة،
ونظـــام املحكمـــة اجلنائيـــة وافـــق النـــص الرشعـــي،

وهـــذا دليـــل عـــى مرونـــة الرشيعـــة اإلســـامية

وصالحيتهـــا لـــكل زمـــان ومـــكان ،واألحـــكام
التـــي يتخذهـــا ويل أمـــر الدولـــة املســـلمة فيـــا ال

ن ــص فيه ــا ه ــي م ــن الرشيع ــة اإلس ــامية ،مادام ــت
وفقـــ ًا ملقاصـــد الرشيعـــة ومراعيـــة لفقـــه املوازنـــات
واملـــآالت.

وقــد أثــار لفــظ املشــاركة الفعليــة الكثــر مــن

الــدويل ليشــمل املشــاركة املبــارشة يف القتــال،

بالقتــال ،كاالســتطالع والتجســس والتخريــب،
واســتخدام األطفــال للخــداع أو نقــل الرســائل،

أو إقامــة احلواجــز العســكرية .والتشــمل األنشــطة

التــي ال تتعلــق بشــكل واضــح بالعمليــات العدائيــة،
كتســليم الغــذاء لقاعــدة جويــة ونحــو ذلــك

(هنكرتــس2005 ،م)

العرفيــة الثابتــة واملطــردة بــن
ومــن القواعــد ُ

املجتمــع الــدويل ،قاعــدة« :اليســمح لألطفــال
باملشــاركة يف األعــال العدائيــة» ،وأصــل هــذه

القاعــدة« :تكــرس ممارســة الــدول كإحــدى قواعــد
القانــون الــدويل العــريف املنطبقــة يف النزاعات املســلحة
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الدوليــة وغــر الدوليــة» (هنكرتــس2005 ،م).

ومــع ذلــك ،فــإن العــرف الــدويل الــذي يعــد

وقــد نــص األمــن العــام لألمــم املتحــدة يف ثنايــا

أحــد أهــم مصــادر القانــون الــدويل العــام بجانــب

بــأن جتنيــد األطفــال قــد اعتــر ومنــذ أمــد بعيــد

وأنــه مــن جرائــم احلــرب املخالفــة للقانــون الــدويل،
ِ
يــأت نظــام رومــا املنشــئ للمحكمــة اجلنائيــة
ومل

تقريــره بشــأن إنشــاء املحكمــة اخلاصــة لســراليون
كجــزء مــن القانــون الــدويل العــريف (تقريــر حمكمــة

ســراليون2000 ،م).

االتفاقيــات الدوليــة يؤكــد عــى جتريــم جتنيــد األطفال

الدوليــة إال للتأكيــد عــى هــذا املبــدأ والنــص عليــه،

وإن كان يســلم هــذا القــول لألمــن العــام لألمــم

ومــن املهــم التأكيــد عــى جتريــم العــرف الــدويل هلــذه

األطفــال ،إال أن هــذا العــرف قــد اختلــف يف حتديــد

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة هلــا ،حتــى ال يكــون عــدم

املتحــدة يف أن العــرف الــدويل قــد جــرم جتنيــد

احلــد األدنــى للســن املســموح بــه يف التجنيــد ،لدرجة

أن مــن هــم أكــر مــن ســن الثانيــة عــرة اعتربهــم
العــرف يف زمــن مــن األزمــان رجــا ً
ال قادريــن عــى
محــل الســاح ،حيــث كان هــذا هــو موقــف العــرف

الســائد يف أوروبــا ،وأقرتــه املعاهــدة املوقعــة يف القــرن

الســابع عــر بــن هولنــدا وفرنســا لعــام 1967م

(بيوريــن1995 ،م).

كــا أن بعــض الــدول األفريقيــة اعتــرت ســن

الرابعــة عــرة ومافــوق هــو ســن الرجولــة ،وبالتــايل
فــإن مــن يبلــغ ســن الرابعــة عــرة يســمح لــه

بالتجنيــد واملشــاركة يف املعــارك (كوهــن و جودويــن،

1994م) .وحتــى يف هــذا العــر ،ال يســتطيع أحــد
اجلــزم بوجــود عــرف دويل حيــدد احلــد األدنــى

للســن املســموح بــه للتجنيــد ،ذلــك أن ممارســات
العديــد مــن الــدول تؤكــد جتنيدهــا ألطفــال دون

ســن الســابعة عــرة (تقريــر عــن املطالبــة برفــع ســن
التجنيــد يف بريطانيــا2018 .م).

اجلريمــة وعــدم االكتفــاء بتجريــم نظــام رومــا املنشــئ

االنضــام هلــذه املحكمــة وســيلة يعفــى مــن خالهلــا

مرتكــب هــذه اجلريمــة مــن املســؤولية ،إذ قــد يســائل
املتهــم وفقــ ًا للعــرف الــدويل ،وبالتــايل ال يســتطيع
اإلفــات مــن العقــاب ،ال ســيام وأن العــامل اليــوم

يشــهد انتهــاكات متكــررة هلــذه األفعــال ،ومــن بــن

هــذه االنتهــاكات مــا حيصــل يف مناطــق النــزاع حــول
العــامل مــن جتنيــد متكــرر لألطفــال ،واســتخدامهم يف

العمليــات العدائيــة.

ويوافــق الفقــه اإلســامي القانــون الــدويل يف مدى

اعتــاد العــرف الــدويل كمصــدر مــن مصــادره مــادام

أنــه الخيالــف النصــوص الرشعيــة ،ذلــك أن العــرف
الــدويل مــن األدلــة املعتــرة يف الرشيعــة اإلســامية،
والدليــل عــى ذلــك اعتبــار النبــي ﷺ لــه عندمــا

قــال لرســويل مســيلمة الكــذاب« :لــوال أن الرســل
ال تقتــل لقتلتكــا»( .ســنن أيب داود ،ج ،3:ص،19:
رقــم احلديــث  ،2761وصححــه األلبــاين يف صحيــح

ســنن أيب داود ،رقــم احلديــث  ،)2466ومــا منعــه ﷺ
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عــن قتلهــا إال اعتبــاره للعــرف ،اســتناد ًا عــى قولــه
ــذ ا ْل َع ْف َ ْ
{خ ِ
ــر ِ
ض َع ِ
تعــاىلُ :
ف َو َأ ْعــ ِر ْ
ــن
ــر بِا ْل ُع ْ
ــو َوأ ُم ْ
ال ِ
َْ
اه ِل َــن} (األعــراف.)199:

األطفــال يف القــوات املســلحة أو يف العمليــات
العســكرية جــر ًا أو اختيــار ًا ،مهــا كان نــوع

بتجريــم جتنيــد األطفــال وإرشاكهــم يف املعــارك ،وكان

املعتــر يف القانــون الــدويل العــام.

بنــاء عــى ذلــك إن وجــد عــرف دويل يقــي

هــذا العــرف حيــدد ســن معينــة هلــذا املنــع تزيــد عــا

نــص عليــه الشــارع احلكيــم ،فــا مانــع حينئــذ مــن
اعتامدهــا مادمــت الدولــة املســلمة قــد اعتمدهتــا

كعــرف دويل ،أو بمعنــى آخــرى مارســتها الــدول
واعتــادت عليهــا واعتقــدت بإلزاميتهــا ،وهــذا

 -أن تعريــف جتنيــد األطفــال هــو :إرشاك

املشــاركة ،ودون مراعــاة احلــد األدنــى للســن

 أن هلــذه اجلريمــة تأثــرات بالغــة عــىاألطفــال ،خصوصــ ًا مــا يتعلــق باجلانــب
البــدين ،واجلانــب النفــي واالجتامعــي

واألخالقــي.

-خطــورة هــذه اجلريمــة فقــد عدهــا القانــون

مايعــرف بتوفــر الركــن املــادي واملعنــوي للعــرف
الــدويل ،أمــا إن كان هــذا العــرف حيــدد ســن ًا معينــة

ضــد اإلنســانية ،ومــن جرائــم اإلبــادة

اإلســامية ،فالعــرف حينئــذ باطــل ،والجيــوز األخــذ

-دخــول نظــام رومــا يف جتريــم جتنيــد األطفــال

تنقــص عــا هــو حمــدد ومنصــوص عليــه يف الرشيعــة
بــه؛ ألنــه مناقــض ومعــارض لنــص رصيــح مــن
نصــوص الرشيعــة الغــراء.

الــدويل العــام مــن جرائــم احلــرب واجلرائــم
اجلامعيــة.

يف املعــارك القتاليــة يؤكــد التطــور الــذي
وصــل إليــه القانــون الــدويل اجلنائــي يف جمــال

جتريــم هــذه اجلريمــة.

-املوقــف احلــازم للرشيعــة اإلســامية مــن

اخلامتة

إرشاك األطفــال يف املعــارك القتاليــة ،والنهــي

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

عــنذلــكيفالكثــرمــناألحاديــثالرشيفــة.

وصحبــه أمجعــن ،ومــن ســار عــى النهــج املســتقيم

اإلســامية يف النهــي عــن إرشاك وجتنيــد

أرشف األنبيــاء واملرســلني ،نبينــا حممــد وعــى آلــه
إىل يــوم الديــن.
وبعد:

فأمحــد اهلل العــي القديــر أن يــر يل االنتهــاء مــن

هــذا البحــث ،وقــد توصلــت فيــه إىل النتائــج التاليــة:
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وزارة العمــل ووزارة التعليــم ووزارة

القتاليــة ،وهــو ســن اخلامســة عــرة.

-توافــق النظــام الســعودي املبنــي عــى

اإلعــام ،يف التوعيــة بمخاطــر جتنيــد األطفال

بــه للمشــاركة يف العمليــات القتاليــة مــع

-أمهيــة توجــه طــاب العلــم إىل دراســة

زمــن احلــرب.

السياســة الرشعيــة يف حتديــد الســن املســموح

مواضيــع القانــون الــدويل العــام املســتجدة

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق

وحماولــة حــل إشــكالياهتا بــا يتوافــق مــع

الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات

الفقــه اإلســامي والسياســة الرشعيــة.

املســلحة ،وهــو ســن الثامنــة عــرة.

قبــول الرشيعــة اإلســامية لألعــراف الدوليــةمادامــت الختالــف النصــوص الرشعيــة،

ومادامــتموافقــةملقاصــدالرشيعــةومآالهتــا.

التوصيات:

رضورة االلتــزام بمبــادئاإلســامي ،خصوصــ ًا مــا

الديــن

يتعلــق

بتجنيــد األطفــال يف العمليــات القتاليــة.
 -أمهيــة إجيــاد اتفاقيــة دوليــة خاصــة

بموضــوع جتنيــد األطفــال ،تلتــزم مــن خالهلا
الــدول بعــدم إرشاك األطفــال يف العمليــات

القتاليــة.

رضورة توحيــد احلــد األدنــى للســن املعتــرةيف جتنيــد األطفــال بــن االتفاقيــات الدوليــة،
وخصوصـ ًا نظــام املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة،

والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق
الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات
املســلحة.

-تفعيــل دور الــوزارات احلكوميــة ،خصوص ـ ًا

املصادر واملراجع
ً
أوال :املراجع واملصادر باللغة العربية:
ابــن قدامــة ،عبــد اهلل بــن أمحــد1406( .هـــ) .املغنــي .ط.1
الريــاض :دار عــامل الكتــب.
أبوزهــرة ،حممــد1958( .م) .أصــول الفقــه .القاهــرة :دار
الفكــر العــريب.
أبوزيــد ،حبيبــة2010( .م) .االجتهــاد الفقهــي املعــارص يف
السياســة الرشعيــة .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
االتفاقيــة ( )182بشــأن حظــر أســوء أشــكال عمــل األطفــال،
املنبثقــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة1999 ،م.
اتفاقيــة حقــوق الطفــل املعتمــدة بموجــب قــرار اجلمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة يف 1989 /11/20م.
البهــويت ،منصــور بــن يونــس1403( .ه) .كشــاف القنــاع عــى
متــن اإلقنــاع .بــروت :عــامل الكتــب.
البيهقــي2003( ،م) .الســنن الكــرى .بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
بيوريــن ،جريالديــن1995( .م) .القانــون الــدويل حلقــوق
الطفــل .هولنــدا :مارتينــوس نيجهــوف للنــر.
تقريــر عــن املطالبــة برفــع ســن التجنيــد يف بريطانيــا2018 .م.
تــم الرجــوع إليــه بتاريــخ  2020/4/12مــن املوقــع
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اإللكــروينhttps://www.theguardian.( :
com/uk-news/2018/jul/29/uk-army.)minimum-recruitment-age-survey
تقريــر حمكمــة ســراليون2000 .م .تــم الرجــوع إليــه
بتاريــخ  2019/2/12مــن املوقــع اإللكــروين:
(https://reliefweb.int/report/sierra-
 l e o n e /r e p o r t -s e c r e t a r y -g e n e r a lestablishment-special-court-sierra.)leone-s2000915
احلصنــي ،تقــي الديــن1422( .هـــ) .كفايــة األخيــار يف حــل
غايــة االختصــار .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اخلادمــي .نــور الديــن1419( .ه) .االجتهــاد املقاصــدي.
حجيتــه ضوابــط جماالتــه .ط.1
خلــف ،زوزان2017( .م) .آثــار جتنيــد األطفــال يف اجلامعــات
اإلرهابيــة عــى كل مــن الطفــل واملجتمع .مقالة منشــورة
يف جملــة روك اإللكرتونيــة .تــم الرجــوع إليهــا بتاريــخ
 2019/1/15مــن املوقــع اإللكــروينhttp://( :
.)www.rok-online.com/?p=7451
خليــل ،صفــوان2019( .م) .التجريــم الــدويل لتجنيــد
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إدارة التعليم – منطقة حائل

(قدم للنشر يف 1441 / 3 /29هـ ،وقبل للنشر يف 1441/9/16هـ)
ياضيـــة وبقـــاء
ملخـــص الدراســـة :هدفـــت الدراســـة احلاليـــة إىل التعـــرف عـــى فاعليـــة اســـتخدام برنامـــج أوتوجـــراف ( )Autographيف تنميـــة اســـتيعاب املفاهيـــم ِّ
الر َّ
اســت ِ
ُخدم املنه ــج ش ــبه التجريب ــي ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )56طالبــ ًا م ــن ط ــاب
أث ــر تعلمه ــا ل ــدى ط ــاب الص ــف األول الثان ــوي ،وحتقيقــ ًا هل ــدف الدارس ــة ْ
ثانوي ــة نج ــد بمدين ــة حائ ــل وق ــع االختي ــار عليه ــم بالطريق ــة العش ــوائية العنقودي ــة ،ووزع ــوا ع ــى جمموعت ــن :جمموع ــة جتريبي ــة درس ــت باس ــتخدام برنام ــج أوتوج ــراف
( )Autographوجمموع ــة ضابط ــة درس ــت بالطريق ــة املعت ــادة ،وتكون ــت كل جمموع ــة م ــن ( )28طالب ــا .وجلم ــع بيان ــات الدِّ َ ُ
الرياض ِّي ــة،
راس ــة أ ِع ــدّ اختب ــار اس ــتيعاب املفاهي ــم ِّ
ً
و ُبن ــي دلي ــل للمعل ــم لتدري ــس الط ــاب باس ــتخدام برنام ــج أوتوج ــراف (.)Autograph
ياضي ــة ،وأظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود
الر
ـم
ـ
املفاهي
ـتيعاب
ـ
اس
ـر
ـ
أث
ـاس
ـ
لقي
ـابيع
ياضي ــة قبل ًي ــا وبعد ًي ــا ومؤج ــل بع ــد ثالث ــة أس ـ
وق ــد ُطب ــق اختب ــار اس ــتيعاب املفاهي ــم ِّ
ِّ َّ
الر َّ
ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى الدالل ــة ( )α ≤ 0.05ب ــن متوس ــطات درج ــات املجموعت ــن التجريبي ــة والضابط ــة يف التطبي ــق البع ــدي (املب ــارش) والتطبي ــق
ياضي ــة عن ــد كل جان ــب م ــن جوان ــب االس ــتيعاب الثالث ــة (ال ــرح ,التفســر ,التطبي ــق) ٍّ
كل ع ــى ح ــدة ،وجمتمع ــة ككل
البع ــدي (املؤج ــل) الختب ــار اس ــتيعاب املفاهي ــم ِّ
الر َّ
لصال ــح املجموع ــة التجريبي ــة ،ويف ض ــوء نتائ ــج الدراس ــة ُقدم ــت العدي ــد م ــن التوصي ــات واملقرتح ــات.
الرياضيات.
ياضية ،بقاء األثرِّ ،
كلامت مفتاحية :تنمية استيعاب ،املفاهيم ِّ
الر َّ
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Abstract: This study aimed to identify the effect of using (Autograph) program on the development of understanding mathematical concepts and the retention
of these concepts among first-grade male high school students. To achieve this objective, the semi-experimental method was used. The sample consisted of 56
students who were randomly selected from Najed high school in Hail City, KSA. The sample students were divided equally into two groups (28 each). The first
group was taught using the (Autograph) program, and the second group was taught in a traditional method. A teacher’s guide was prepared to help teachers teach
the students using the (Autograph) program. The experiment lasted for three weeks, in which an exam on the Mathematical Concepts was administrated pre and
)post the experiment (and after three weeks) on both groups. The study’s findings revealed that there were statistically significant differences at the level of (0.05
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املدخل العام ِّ
راسة
للد َ

طاقــات التنميــة ( )Developmentالعقليــة ,وحتــى

مقدمة:

ياضيــات يف اململكــة
لقــد شــهد تعليــم ِّ
الر َّ

تتمكــن الرتبيــة مــن حتقيــق هــذه الغايــة البــد هلــا مــن
تنميــة املفاهيــم التــي تعتــر أداة الفكــر ،ونظــر ًا ألمهيــة

العربيــة الســعودية خــال األعــوام العــرة املاضيــة
ياضيــات يف مراحــل
تطــور ًا ملحوظــ ًا يف مناهــج ِّ
الر َّ

املناهــج احلديثــة هيتمــون هبــا ويركــزون عليهــا يف

سلســلة ماجروهــل احلديثــة ومواءمتهــا ،وإحالهلــا

ياضيــات ولكــن األكثــر أمهيــة
مهمــة يف دروس ِّ
الر َّ

التعليــم املختلفــة ،وخاصــة فيــا يتعلــق بإدخــال

ياضيــات التقليديــة التــي حتتــل املفاهيــم
حمــل ِّ
الر َّ
وشــجع ذلــك
متميــز ًا فيهــا،
ياضيــة مكانــ ًا
َّ
ِّ
َّ
الر ّ

والرياضيــن عــى أن يتناولــوا
كثــر ًا مــن الرتبويــن ِّ
ياضيــة بالبحــث يف معانيهــا ،ويف أفضــل
املفاهيــم ِّ
الر ّ
الطــرق واالســراتيجيات لتدريســها وتنميتهــا .وتعــد

املفاهيــم يف تنميــة الفكــر أخــذ املربــون وخمططــو

الوقــت احلــارض» .وتوجــد بطبيعــة احلــال أنشــطة

هــو نمــو املفاهيــم؛ وذلــك ألن التعليــم الروتينــي
بــدون إدراك املفاهيــم أو البِنَــى ) (Structuresيوفــر

مميــزات عــى املــدى القصــر يف رسعــة األداء ,ولكــن
هــذه املميــزات ال تقــارن مــن حيــث بقــاء األثــر أو

توفــر األســاس للتعلــم املســتقبيل (محــزة والبالونــة,

ياضيــة ذات أمهيــة كبــرة عنــد تعليــم
املفاهيــم ِّ
الر َّ
ياضيــات ،ليــس ألهنــا اخليــوط التــي
وتع ُّلــم ِّ
الر َّ

ياضيــة الطلبــة عــى التعلــم
وتســاعد املفاهيــم ِّ
الر َّ

إلهنــا تــزود املتعلــم بوســيلة متكنــه مــن خالهلــا ْ
أن

مواقــف جديــدة ،وتســاعد يف تنميــة اســراتيجيات

ياضيــة فحســب ،ولكــن
تتكــون منهــا املعرفــة ِّ
الر َّ
ياضيــات ،فهــي عــى
يســاير النمــو املعــريف يف مــادة ِّ
الر َّ
درجــة عاليــة مــن املرونــة ،تســمح باســتيعاب حقائــق

جديــدة تنظــم إىل تركيبهــا دون ْ
أن هيتــز التنظيــم
املعــريف للمتعلــم (املشــهداين.)2011،

ياضيــة عــى
وال تقتــر أمهيــة تعليــم املفاهيــم ِّ
الر َّ

ياضيــات وحدهــا ،بــل متتــد
حتســن األداء يف ِّ
الر َّ
للمــواد األخــرى مثــل الفيزيــاء والكيميــاء وغريهــا

.)2011

الــذايت كــا تقلــل احلاجــة إلعــادة التعلــم عنــد

التفكــر ،وتســهل عمليــة التواصــل الريــايض،

ياضيــات،
وتزيــد مــن دوافــع الطلبــة لتعلــم مــادة ِّ
الر َّ
وحتفزهــم للتعمــق فيها(مقــدادي وملــكاوي والزعبي,

 .)2013كــا تســاعدهم املفاهيــم عــى تذكــر املعرفــة

واالحتفــاظ هبــا واســرجاعها (Hallet,Nunes,

) .Bryant and Thrope,2012وهــذا مــا جعــل
تعلــم املفاهيــم يف ُســ ّلم أولويــات تع ُّلــم وتعليــم

ياضيــات (Oluwatay,
مــن العلــوم املتعلقــة ِّ
بالر َّ

ياضيــات ،وكذلــك مــن أهــم أهــداف تدريــس
ِّ
الر َّ

غايــات الرتبيــة إعانــة كل طالــب عــى بلــوغ أقــى

أنظــار الباحثــن والرتبويــن القائمــن عــى تطويــر

 .)2011وذكــر (اخلطيـب ,2011,صّ »: )171:
إن من

ياضيــات يف مجيــع املراحــل الدراســية وحمــط
ِّ
الر َّ
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ياضيــات ،وتؤكــده أيضــ ًا وثيقــة املجلــس
ِّ
الر َّ

لتقويــم التقــدم الرتبــوي األمريكــي أهــم جوانــب

األمريكيــة “National Council of Teachers of

هبــا ،وهــي :تعريــف املفاهيــم وحتديــد خصائصهــا

َّ
الر َّ
ياضيــة يتط َّلــب االهتــام
إن تدريــس املفاهيــم ِّ

ومعرفــة خمتلــف املعــاين لتفســرها ومتثيلهــا مــن

الطالــب اســتيعاب األســباب املتضمنــة يف العمليــات

املختلفــة عليهــا ،والتعــرف إىل أوجــه املقارنــات

ياضيــات يف الواليــات املتحــدة
القومــي ملعلمــي ِّ
الر َّ
(NCTM,2000

”.)Mathematics

ياضيــة ،حتــى يســتطيع
والرتكيــز عــى ال ُبنيــة ِّ
الر َّ
ياضيــة ،وتوضيــح املفاهيــم التــي تربــط بــن
ِّ
الر َّ
خاصــ ًة َّ
ياضيــات ماهــي
عمليــة وأخــرىَّ ،
أن ِّ
الر َّ

ياضيــة الواجــب اســتيعاهبا والعنايــة
املفاهيــم ِّ
الر َّ
وتســميتها وتوليــد األمثلــة والــا أمثلــة عليهــا،

شــكل إىل آخــر ،واســتخدام الرســوم البيانيــة والنامذج
واالختالفــات بينهــا ،وتطبيــق احلقائــق والتعريفــات

واملبــادئ عليهــا ،وتوســيع املعرفــة املفاهيميــة مــن

إال نظــام ُمتِّحــد مــن املفاهيــم والعمليــات تعكــس
أنواع ـ ًا مــن األنــاط والعالقــات املوجــودة يف العــامل

راســات يف مركــز الرتبيــة
كــا خرجــت جلنــة الدِّ َ

باملعلومــات وحتصيــل الطلبــة مرتبــط بكفــاءة املعلــم

املتحــدة األمريكيــة ”“National Research Council

حولنــا (املقــويش ،)2001 ,ثــم َّ
إن مقــدار االحتفــاظ
وفاعليتــه؛ إذ تؤثــر االســراتيجيات وطــرق التدريــس

التــي يســتخدمها املعلــم أثنــاء تقديمــه للــدرس

الر َّ
ياضيــة
يف مــدى اســتيعاب الطلبــة للمفاهيــم ِّ
واحتفاظهــم هبــا ،وهــذا يفــرض عــى معلمــي

ياضيــات زيــادة فاعليــة تدريســهم باســتخدام
ِّ
الر َّ
الطــرق واالســراتيجيات املناســبة ،واالبتعــاد عــن

التلقــن ونقــل املعلومــة وإتاحــة الفرصــة للطلبــة

للبحــث والتفاعــل& (Douglas, Grouws, Kristin

).Cebulla, 2014

ياضيــة مــن خــال مبــدأ
وقــد بينــت املبــادئ ِّ
الر َّ

التعلــم الــذي تناولتــه وثيقــة املجلــس القومــي

ياضيــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ملعلمــي ِّ
الر َّ
) (NCTM, 2000باإلضافــة إىل املؤسســة القوميــة

خالهلا(القبيــات واملقــدادي.)2014 ،

التابــع للمجلــس القومــي للبحــوث بالواليــات

) (NRC, 2001بنظــرة مركبــة وشــاملة ملــا يعنيــه

ياضيــات والوصــول إىل اهلــدف
النجــاح يف تعلــم ِّ
الر َّ
ياضيات املدرســية
الرئيــس الــذي ينبغــي أن تســعى ِّ
الر َّ
ياضيــة،
إىل حتقيقــه ،وهــو مــا أســمته :الرباعــة ِّ
الر َّ
ويعتــر فيــه اســتيعاب املفاهيــم أحــد أهــم مكوناتــه؛

ياضيــات بالرتكيــز
لــذا هيتــم املختصــون يف تعليــم ِّ
الر َّ
ياضيــات املقــرون بالفهــم،
األكــر عــى تع ُّلــم ِّ
الر َّ
ويؤكــدون ّ
ياضيــة رضوري
أن اســتيعاب األفــكار ِّ
الر َّ
أي وقــت مــى
وأســايس يف الوقــت احلــايل أكثــر مــن ِّ
(املعثــم واملنــويف.)2015 ،

وتســتخدم كثــر مــن األدبيــات االســتيعاب

بوصفهــا كلمــة مرادفــة للفهــم ،وعنــد الرجــوع إىل

املعنــى االصطالحــي لــه يف املعاجــم فــإن االســتيعاب
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يعنــي «فهــم املحتــوى فه ـ ًا دقيق ـ ًا» (البســتاين2, 009 ,

معنــى وتقديــم ترمجــات ســليمة ،وبعــد ًا
ســلي ًام لألفــكار واألحــداث.

أو احلادثــة ،وهــو يــدل عــى التفهــم الذكــي ملعنــى

مدعمــة ومســوغة للظواهــر واحلقائــق

ص .)165 :وقــد ذكــر (القيــي 2, 010 ,ص)63 :

ّ
أن االســتيعاب هــو «املعرفــة بالشــئ أو الوضعيــة

الــرح ،ويتضمــن تقديــم أوصــاف متقنــة،والبيانــات أو يقــدم معنــى حلــدث.

أو موقــف أو فعــل ،كــا توجــد روائــز (مقاييــس)

التطبيــقْ ،أن يســتخدم عــى نحــو فعــال

لالســتيعاب للوقــوف عــى كيفيــة مواجهــة املــرء

مــا يعرفــه يف ســياقات خمتلفــة ،وأن يعدهلــا

وترصفــه يف وضــع معــن ،وهنــاك روائــز (مقاييــس)

ويكيفهــا بحســب احلاجــة واملواقــف التــي

مماثلــة تســتخدم يف جمــال الرتبيــة والعلــوم» .ويعرفــه

تتطلــب ذلــك.

(شــحاتة والنجــار ,2003 ,ص )45 :بأنــه «القــدرة

اختــاذ منظــور ،ويتضمــن ْأن يــرى ويســمع

عــى إدراك املعــاين ويظهــر ذلــك برتمجــة األفــكار

وجهــات النظــر عــن طريــق عيــون ناقــدة

مــن صــورة ألخــرى وتفســرها ورشحهــا بإســهاب

لــرى الصــورة الكبــرة.

أو يف إجيــاز ،والتنبــؤ مــن خالهلــا بنتائــج وآثــار معينــة

-املشــاركة الوجدانيــة (التفهــم) ،ويتضمــن

بنــا ًء عــى املســارات واالجتاهــات املتضمنــة يف هــذه

القــدرة املتعلمــة ملعرفــة العــامل مــن وجهــة

األفــكار» .ويــرى (قطامــي وعمــور ,2005 ,ص)82 :

َّ
أن «اســتيعاب املفاهيــم عمليــة معرفيــة ذهنيــة واعيــة
للمتعلــم ،يو ّلــد معنــى أو خــرة مــع مــا يتفاعــل معــه

-معرفــة الــذات ،بــأن يكــون عــى وعــي بــا

بخــرات جديــدة.

تأمالتــه الشــخصية وعاداتــه التــي تكــون

نظــر شــخص آخــر.

ال يفهــم وكيــف يمكــن أن يفهــم؟ ويــدرك

مــن مصــادر خمتلفــة لتطويــر معلوماتــه وخمزونــه
ويف هــذا الصــدد صنــف (وجيينــز وماكتــاي,

 )2008مظاهــر اســتيعاب املفاهيــم إىل ســتة مظاهــر

فهمــه اخلــاص.

كــا َّ
ياضيــات املتكامــل يــوازن بــن
أن برنامــج ِّ
الر َّ

تعكــس الفهــم احلقيقــي للطالــب (Facets of

والعمليــة ،واســتيعاب املفاهيــم ،وتطويــر
املحتــوى
َّ

املعقــدة للفهــم مــن خــال ســتة أوجــه (أو مظاهــر)

ياضيــة بــدون
مــا اســتظهر الطــاب اإلجــراءات ِّ
الر َّ
فإنــم جيــدون صعوبــة يف العــودة الحق ـ ًا لبنــاء
فهــم َّ

) Understandingفقــد قدمــا تعريفـ ًا علميـ ًا للطبيعــة

أساســية الســتيعاب املفاهيــم ،و ُتصنــف مســتويات
الفهــم املتعمــق للطالــب عــى النحــو اآليت:

-التفســر ،ويتضمــن حكايــة قصــص ذات

املهــارة .وتشــر نتائــج البحــوث الرتبويــة إىل أ َّنــه إذا

هــذا الفهــم (بديــوي .)2007 ،وقــد قــدَّ م ديربنتــي
) (Debrenti, 2013تفســر ًا للمســتوى املتــدين
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لدرجــات تالميــذ املرحلــة الثانويــة يف اختبــار التقييــم
النهائيــة ،فقــد ُلوحــظ ضعــف التالميــذ يف إجــراء

وقــد ظهــرت بعــض التقنيــات احلديثــة يف جمــال

عــى حــل املشــكالت ،ويرجــع ذلــك إىل خلــل يف

مــن املفاهيــم واملبــادئ واملهــارات بشــكل تفاعــي

ياضيــة واســتيعاب املفاهيــم والقــدرة
العمليــات ِّ
الر َّ

.)2013

التعليــم اإللكــروين التــي أســهمت يف إيصــال الكثــر

بنــاء املعرفــة املفاهيميــة خــال مراحــل دراســتهم
األوىل .ونظــر ًا ألمهيــة املفاهيــم يف البنــاء املعــريف

يف أدوات تقنيــة املعلومــات واالتصــال حيث أشــارت

التــي حاولــت حتديــد مســتوى اســتيعاب الطــاب

االســتفادة مــن التعليــم اإللكــروين وتطبيقاتــه

راســات
وأمهيــة اســتيعاهبا ،فقــد ســعت بعــض الدِّ َ

لبعــض املفاهيــم ،منهــا :دراســة قاســم (،)1997

وبكفــاءة عاليــة ،تزامنــت تلــك مــع التنامــي املتســارع
راســات إىل إمكانيــة
العديــد مــن البحــوث والدِّ َ

يف املجــال التعليمــي ،منهــا :دراســة الغامــدي

ودراســة رانديــل ووتــروك (Randel&Witruk,

( ،)2009ودراســة الصاعــدي ( ،)2010ودراســة

 (Vander, 2007),ودراســة زيلعــي ( ،)2013التــي

التعليــم اإللكــروين يف زيــادة التحصيــل الــدرايس.

) ،2000ودراســة امحــد ( ،)2003ودراســة فانــدر
أظهــرت نتائجهــا وجــود تــدين عــن املســتوى املقبــول
ياضيــة،
تربويــ ًا يف اســتيعاب الطــاب للمفاهيــم ِّ
الر َّ

ووجــود صعوبــة لــدى الطــاب يف اجلــر ومفاهيمــه.
ياضيــة مــن خــال مبــدأ
وبينــت املبــادئ ِّ
الر َّ

التقنيــة التــي تناولتهــا وثيقــة املجلــس القومــي

ياضيــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ملعلمــي ِّ
الر َّ
)ّ (NCTM, 2000
أن التقنيــة تعــدّ عامــا أساســي ًا يف

ياضيات
ياضيــات ،فهــي تؤثــر يف ِّ
تعليــم وتع ّلــم ِّ
الر َّ
الر َّ
التــي يتــم تدريســها وتعــزز تعلــم الطــاب ،كــا أهنــا

ياضيــات
تســاعد الطالــب يف التعامــل مــع فــروع ِّ
الر َّ
املختلفــة كاجلــر واهلندســة يف حــل املســائل وتزيــد

مــن فهــم الطالــب ملثــل هــذه املوضوعــات ،كــا يؤكد

أمهيــة اســتخدام التقنيــة يف توســيع فهــم املفاهيــم
ياضيــة (عســري والعمــراين والذكــر،
واألفــكار ِّ
الر َّ

اجلــارس( )2011التــي أكــدت فاعليــة اســتخدام
ودراســة الرفاعــي ( ، )2010ودراســة هاربــر

) ،(Harper, 2002ودراســة ادريــس (Idris, 2007)،

التــي بينــت ّ
أن اســتخدام الربامــج اإللكرتونيــة يزيــد
حتصيــل املتعلمــن ويتفــوق عــى حتصيــل املتعلمــن
بالطريقــة املعتــادة ،ويق ّلــل مــن األخطــاء التــي يقعــون
فيهــا.

ويعــد برنامــج أوتوجــراف )(Autographمــن
الربامــج اإللكرتونيــة املصممــة لتعليــم وتع ُّلــم

ياضيــات ومــن أقــوى برامــج املحــاكاة يف مــادة
ِّ
الر َّ

ــرب بشــكل كامــل عــى يــد
ِّ
الر َّ
ياضيــات وقــد ُع ّ
خــراء تربويــن وأكاديميــن متخصصــن ،وتــم

ترخيصــه مــن قبــل وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة

ياضيــة
الســعودية وهــو مناســب لــرح املفاهيــم ِّ
الر َّ
يف مقــررات املراحــل الدراســية املتوســطة والثانويــة
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ـه ُيــؤدي
(العنــزي .)2012 ،ومــن أهدافــه الرتبويــة أنـ ُ
إىل حتســن فهــم الطالــب للمفاهيــم واملبــادئ العلميــة

الصعبــة التــي تتعلــق بدراســة املفاهيــم املجــردة

ياضيــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لــدى طــاب
املفاهيــم ِّ
الر َّ

الصــف األول ثانــوي.
مشكلة ِّ
راسة:
الد َ

والــدوال صعبــة الرســم والتخيــل واالشــكال

ّ
فــإن
ياضيــة
بالرغــم مــن أمهيــة املفاهيــم ِّ
الر َّ

واملجســات اهلندســية الفراغيــة كــا أنــه يعمــل عــى
تنشــيط ذاكــرة الطالــب واألثــر التعليمــي ا ُملميــز

هنــاك مــؤرشات إىل وجــود ضعــف أو قصــور يف

.)2010

( ،)1997ودراســة امحــد ( ،)2003ودراســة

الــذي غالبــ ًا مــا يصعــب نســيانه بســهولة (الــرور,
ياضيــة،
ويتطلــب حتســن اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

ياضيــات بنــاء اخلــرة
وبقــاء أثــر تعلمهــا يف ِّ
الر َّ
املفاهيميــة اجلديــدة اســتناد ًا إىل اخلــرة الســابقة،
ياضيــات بوصفهــا
ونقــل الطلبــة إىل تع ُّلــم ِّ
الر َّ
مفاهيــم ،فالتعليــم بالتلقــن ال يصلــح لتعليــم مــادة

ياضيــات) . (Balka & Miles, 2014, P. 1-2ال
ِّ
الر َّ

ياضيــات يف املرحلــة الثانويــة التــي تتعامــل
ســيام أن ِّ
الر َّ
مــع املفاهيــم املجــردة بصفــة غالبــة ،واســتناد ًا إىل
مــا عرضنــاه وإىل مــا يقدمــه برنامــج أوتوجــراف

( )Autographمــن حمــاكاة الكرتونيــة يف مــادة

ياضيــات ،ومــن مزايــا أخــرى مثــل :حتســن فهــم
ِّ
الر َّ
ياضيــة التــي تتعلــق بدراســة
الطالــب للمفاهيــم ِّ
الر َّ

اســتيعاهبا ،ومــن تلــك املــؤرشات :دراســة قاســم
زيلعــي( .)2013وأكــد هــذا التــدين النتائــج التــي
حصــل عليهــا طــاب اململكــة العربيــة الســعودية يف

ياضيــات
دراســة االجتاهــات الدوليــة يف العلــوم ِّ
والر َّ

“Trends in International Mathematics and

) Science Study” (TIMSS, 2015عــى الرغــم مــن

جهــود القائمــن عــى تطويــر املناهــج بــوزارة التعليــم

ياضيــات ومواءمتهــا بسلســلة
يف تطويــر مناهــج ِّ
الر َّ
ماجروهــل العامليــة ،وجــاءت نتائــج الطــاب خميبــة

متوســط حتصيــل يف
لآلمــال حيــث حصلــوا عــى
ِّ
ياضيــات مقــداره ( )368نقطــة ،ويعــد أقـ ّ
ـل مــن
ِّ
الر َّ
املتوســط الــدويل ( )500بـ()132نقطــة ،ويعد كذلك
يف املســتوى األقــل مــن املنخفــض الــدويل (الشــمراين

املفاهيــم املجــردة والــدوال صعبــة الرســم والتخيــل،
واســتجاب ًة للتوجهــات املعــارصة التــي تنــادي

ياضيــة ولعالقتهــا
وألمهيــة اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

املالئمــة لطبيعــة العــر التكنولوجــي جــاءت

إجــراء دراســات وبحــوث جتريــب برامــج تعليميــة

باســتخدام الطــرق واالســراتيجيات التدريســية
راســة احلاليــة لتقــي فاعليــة اســتخدام برنامــج
الدِّ َ

أوتوجــراف ( )Autographيف تنميــة اســتيعاب

والشــمراين والربصــان والــدرواين.)2016 ،

ببقــاء األثــر التعليمــي أخــذ الباحثــون عــى عاتقهــم
إلكرتونيــة متنوعــة هتــدف إىل اخلــروج بنتائــج

وتوصيــات تدعــم تنميــة اســتيعاب املفاهيــم
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ياضيــة ،وجــاءت متامثلــة مــع املبــادئ واملعايــر
ِّ
الر َّ

يف متغــرات تابعــة متعــددة لكنهــا مل تعالــج فاعليــة

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ( NCTMعبــاس

وبقــاء األثــر الــذي يعتــر مــن األهــداف الرتبويــة

ياضيــات
التــي أصدرهــا املجلــس القــوم ملعلمــي ِّ
الر َّ
راســات التــي تناولــت
والعبــي .)2007 ،ومــن الدِّ َ

راســة والتحليــل دراســة
برنامــج األوتوجــراف بالدِّ َ
لسكســال واوســكار ) (Lsiksal&Askar, 2005التــي

بحثــت أثــر تطبيــق كل مــن برنامــج األوتوجــراف
وبرنامــج اجلــداول اإللكرتونيــة « »Excelعــى
التحصيــل ودراســة ترميــزي وابــو بــكار ويونــس

ياضيــة
الربنامــج يف تنميــة اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
راســة احلاليــة مــع دراســة
للربنامــج ،واتفقــت الدِّ َ

ايشــان ( )2012ودراســة ترميــزي وابــو بــكار

ويونــس & (Tarmizi & Abu bakar &Ayub

) Yunus, 2008ودراســة لسكســال واوســكار

) (Lsiksal&Askar, 2005يف اســتخدامهم برنامــج

ياضيــات ،واختلفــت -مــن جانــب
أوتوجــراف ِّ
الر َّ

)(Tarmizi & Abu bakar &Ayub & Yunus, 2008

آخــر -مــع دراســة التــار وســليامن ( )2007ودراســة

للربامــج التفاعليــة (األوتوجــراف وحاســبة الرســوم

اســتخدام برامــج حمــاكاة إلكرتونيــة أخــرى .كــا

التــي هدفــت إىل التحقــق مــن الكفــاءة التعليميــة

اجلــارس ( )2011ودراســة البلــوي ( )2012ىف

البيانيــة اليدويــة) باملقارنــة مــع الطريقــة التقليديــة

راســات الســابقة
راســة احلاليــة مــع الدِّ َ
اختلفــت الدِّ َ

يف تدريــس اجلــر ،وكذلــك دراســة ترميــزي وابــو

بــكار ويونــس(Tarmizi & Abu bakar &Ayub

يف حدودهــا املكانيــة وجمتمــع دراســتها واملرحلــة
الدراســية .ويكمــن وجــه االختــاف األســايس يف

) & Yunus, 2009التــي أكــدت فاعليــة برنامــج

راســات الســابقة يف أهنــا
راســة احلاليــة عــن الدِّ َ
الدِّ َ

ياضيــات.
لطــاب املرحلــة الثانويــة يف مــادة ِّ
الر َّ

ياضيــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لطــاب الصف
املفاهيــم ِّ
الر َّ

األوتوجــراف يف تنميــة التحصيــل الــدرايس يف اجلــر

ودراســة ايشــان ( )2012التــي أوصــت باالســتفادة

مــن برنامــج أوتوجــراف يف تدريــس موضوعــات

ياضيــات باململكــة العربيــة الســعودية.
ِّ
الر َّ

راســات الســابقة يف
وظهــرت االســتفادة مــن الدِّ َ
راســة احلاليــة كــا كونــت دافعــ ًا للقيــام
تعزيــز الدِّ َ

تتنــاول فاعليــة برنامج أوتوجــراف يف تنمية اســتيعاب
أي مــن
األول الثانــوي ,وهــو مــا مل يتــم تناولــه يف ّ

راســات الســابقة عــى حــدّ علــم الباحثــن.
الدِّ َ
وبنــا ًء عــى مــا تقــدم فـ ّ
راســة تســتند
ـإن هــذه الدِّ َ

عــى املــررات التاليــة:

بدراســة فاعليــة أوتوجــراف يف تعليــم وتعلــم

راســات الســابقة
ياضيــات حيــث أثبتــت الدِّ َ
ِّ
الر َّ
فاعليــة برنامــج أوتوجــراف بوصفــه متغــر ًا مســتقال
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•ضعــف طــاب اململكــة العربيــة الســعودية يف
ياضيــات وخاصــ ًة يف اســتيعاب املفاهيــم
ِّ
الر َّ
ياضيــة اهلندســية الــذي تشــر إليــه دراســة
ِّ
الر َّ

ياضيــات
االجتاهــات الدوليــة يف العلــوم ِّ
والر َّ
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) .(TIMSS, 2015ومــن املــؤرشات عــى

الســابقة ملعاجلــة أثــر املتغــر املســتقل يف املتغــر

ياضيــة بالرغــم مــن أمهيتهــا دراســة قاســم
ِّ
الر َّ

عــى مشــكلتها التــي تتمثــل يف تنميــة اســتيعاب

ضعــف الطــاب يف اســتيعاب املفاهيــم
( )1997ودراســة أمحــد ( )2003ودراســة
زيلعــي (.)2013

راســة احلاليــة للوقــوف
التابــع -جــاءت فكــرة الدِّ َ

ياضيــة وبقــاء أثرهــا ،وقــد شــجع كل
املفاهيــم ِّ
الر َّ
راســة لتقــي
ذلــك الباحثــن عــى القيــام هبــذه الدِّ َ

ياضيــات
•مــن أهــداف مــروع تطويــر ِّ
الر َّ

فاعليــة برنامــج أوتوجــراف ( )Autographيف تنميــة

الســعودية رضورة توظيــف التقنيــة يف تدريس

طــاب الصــف األول الثانــوي يف مدينــة حائــل.

والعلــوم الطبيعيــة يف اململكــة العربيــة
ياضيــات والعلــوم الطبيعيــة.
مناهــج ِّ
الر َّ

ياضيــة وبقــاء أثــر تعلمهــا لدى
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

•توصيــات املجلــس القومــي ملعلمــي
ياضيــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ِّ
الر َّ
( )NCTMبــرورة اســتخدام التقنيــة يف
ياضيــات.
تدريــس ِّ
الر َّ

فروض ِّ
راسة:
الد َ

راسة يف اآليت:
تلخصت فروض الدِّ َ

•الفرضيــة األوىل :ال توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ≤ (α

)0.05بــن متوســطات درجــات املجموعتــن

•توافــق برنامــج أوتوجــراف مــع مناهــج

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

الثانويــة بصفــة خاصــة وهــو مــن برامــج

كل جانــب مــن جوانــب االســتيعاب الثالثــة
(الــرح ,والتفسـر ,والتطبيــق) ٍّ
كل عــى حــدة،

ياضيــات بصفــة عامــة ومــع املرحلــة
ِّ
الر َّ
املحــاكاة اإللكرتونيــة التــي مــن أهدافهــا
ياضيــة املجــردة وحتســن
رشح املفاهيــم ِّ
الر َّ
اســتيعاهبا.

راســات الســابقة مثــل دراســة
•توصيــات الدِّ َ

ياضيــة عنــد
الختبــار اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

وجمتمعــة.

•الفرضيــة الثانيــة :ال توجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (≤ α

لسكســال وأوســكار (Lsiksal&Askar,

 )0.05بــن متوســطات درجــات املجموعتــن

فاعليــة برنامــج أوتوجــراف مــع متغــرات

(املؤجــل) الختبــار اســتيعاب املفاهيــم

) . 2005ودراســة ايشــان ( )2012بدراســة
ياضيــات باململكــة العربيــة
جديــدة يف مــادة ِّ
الر َّ

الســعودية.

راســات
ـرا الفتقــار الدِّ َ
وممــا ســبق عرضــه -ونظـ ً
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التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

ياضيــة عنــد كل جانــب مــن جوانــب
ِّ
الر َّ
االســتيعاب الثالثــة (الــرح ،والتفســر،
والتطبيــق)ٍّ ،
كل عــى حــدة ،وجمتمعــة.
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أهداف ِّ
راسة:
الد َ

452-417

راســة يف إثــراء املكتبــة العربيــة
هــذه الدِّ َ

راسة احلالية إىل:
هدفت الدِّ َ

راســات املتعلقــة هبــذا املجــال.
بالدِّ َ

1 .التعــرف عــى فاعليــة برنامــج أوتوجــراف

راســة يف توجيــه نظــر القائمــن
3 .قــد تفيــد الدِّ َ

ياضيــة لــدى طــاب الصــف األول
ِّ
الر َّ

()Autograph

( )Autographيف تنميــة اســتيعاب املفاهيــم

الثانــوي يف وحــدة التحويــات اهلندســية
ياضيــات.
والتامثــل مــن مقــرر ِّ
الر َّ

2 .التعــرف عــى فاعليــة برنامــج أوتوجــراف
( )Autographيف بقــاء أثــر تعلــم املفاهيــم

ياضيــة لــدى طــاب الصــف األول
ِّ
الر َّ
الثانــوي يف وحــدة التحويــات اهلندســية

ياضيــات.
والتامثــل مــن مقــرر ِّ
الر َّ

ياضيــات بتبنــي واســتخدام
عــى تعليــم ِّ
الر َّ
برنامــج

أوتوجــراف

واســتخدامه يف العمليــة التعليميــة وتدريــب

املعلمــن عــى كيفيــة اســتخدامه وتوظيفــه يف
التدريــس.

حدود ِّ
راسة:
الد َ

راسة عىل احلدود اآلتية:
اقترصت هذه الدِّ َ

راســة
1.احلــدود املوضوعيــة :اقتــرت هــذه الدِّ َ
عــى قيــاس فاعليــة اســتخدام برنامــج

أوتوجــراف()Autographيف تنميــة اســتيعاب

أمهية ِّ
راسة:
الد َ

ياضيــة وبقــاء أثرهــا وفــق تصنيف
املفاهيــم ِّ
الر َّ

راسة يف اجلوانب اآلتية:
متثلت أمهية الدِّ َ

وجينــز وماكتــاي ()Wiggins&Mctige

1 .اإلســهام يف تطويــر أدلــة املعلــم يف مــادة

للجوانــب الثالثــة :الــرح ،والتفســر،

ياضيــات للصــف
دراســية مــن مــادة ِّ
الر َّ

ياضيــات للصــف األول
والتامثــل) يف مــادة ِّ
الر َّ

ياضيــات مــن خــال حوســبة وحــدة
ِّ
الر َّ
األول الثانــوي (التحويــات اهلندســية

والتامثــل)؛ لتُــدَّ َرس باســتخدام برنامــج
أوتوجــراف( .)Autograph

 2 .عــدم وجــود دراســات – عــى قــدر اطــاع
الباحثــن -قامــت بتقــي فاعليــة برنامــج

أوتوجــراف ( )Autographيف تنميــة

ياضيــة وبقــاء أثــر
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
تعلمهــا ،ويأمــل الباحثــان أن تســهم نتائــج
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والتطبيــق يف وحــدة (التحويــات اهلندســية

الثانــوي الفصــل الــدرايس الثــاين.

2.احلــدود املكانيــة :املــدارس الثانويــة احلكوميــة
النهاريــة للبنــن بمدينــة حائــل البالــغ عددهــا

( )34مدرســة حســب إحصائيــة العــام

الــدرايس 1437هـ1438/هـــ.
راســة يف
3.احلــدود الزمانيــةُ :طبقــت هــذه الدِّ َ
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس
1439/1438هـ.
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ً
فهما دقيقـ ًا (البسـتاين2009،م،ص.)165

مصطلحات ِّ
راسة:
الد َ
•او ًال :أوتوجـراف ( :(Auttographبرنامـج

وذكـر (القيسي ،2010،صَّ )63 :
أن
ً
اصطالحـا هـو «املعرفـة بالشيء
االسـتيعاب

إلكتروين تعليمـي للرياضيـات ،متخصـص

أو الوضعيـة واحلادثـة ،وهـو يـدل على التفهم

ياضيـات ،ويمكـن
يف التعميـق املعـريف يف ِّ
الر َّ

الذكـي ملعنـى أو موقـف أو فعـل» .واملفهـوم

مـن خاللـه توضيـح عمـق املفهـوم الريـايض

الريـايض عرفـه (اللقـاين ،2003 ,ص)230 :

بأسـلوب منطقي ،وحمسـوس يف الوقت نفسـه.

بأ َّنـه «جتريـد يعرب عنـه بكلمـة أو رمز يشير إىل

ويمكـن مـن خاللـه دراسـة املفاهيـم املجـردة

جمموعـة مـن األشـياء أو األنـواع التـي تتميـز

والـدوال صعبـة الرسـم والتخيـل واألشـكال

واملجسمات اهلندسـية الفراغيـة كما أ َّن ُـه يعمل

بسمات وخصائـص مشتركة أو هـو جمموعـة

مـن األشـياء أو األنـواع التـي جتمعهـا فئـات

على تنشـيط ذاكـرة الطالـب واألثـر التعليمـي
املميـز الـذي غالب ًا مـا يصعب نسـيانه بسـهولة

معينـة» .ويـرى (قطامـي وعمـورَّ )2005 ,
أن

الدراسـة على أ َّنـه :برنامـج إلكتروين خـاص

للمتعلـم ،يولـد معنى خبرة مع مـا يتفاعل معه

(العنـزي .)2012 ،و ُيعـرف إجرائيـ ًا يف هـذه

اسـتيعاب املفاهيـم عمليـة معرفية ذهنيـة واعية

بالرياضيـات يسـاعد املسـتخدم مـن خلال

صفحـة الرسـم ثنائيـة األبعـاد على إجـراء
التحويلات اهلندسـية والتامثـل ،وتعميـق

ياضيـة اخلاصـة هبـا،
املفهـوم واحلقائـق ِّ
الر َّ
واسـتخالص النتائـج بدقـة بالغـة وبرسعـة
فائقـة ،وذلـك يف توفير بيئـة حمـاكاة إلكرتونيـة

للطالـب مـن خلال الربنامـج ,تسـاعد الطالب

ياضيـة واكتسـاهبا
على اكتشـاف املفاهيـم ِّ
الر َّ

بنفسـه.
•ثانيـ ًا :اسـتيعاب

املفاهيـم

ياضيـة
ِّ
الر َّ

من مصـادر خمتلفـة ،لتطوير معلوماتـه وخمزونه

بخبرات جديـدة.

ياضيـة
ويعـرف الباحثـان اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
ـه قـدرة الطالـب يف الصـف األول الثانوي
إجرائيـ ًا :بأ َّن ُ

على القيـام بـأداءات خاصـة بجوانـب االسـتيعاب
الثالثـة ( الشرح ،التفسير ،التطبيـق) وذلـك يف

وحـدة (التحويلات اهلندسـية و التامثـل) مـن مقـرر

ياضيـات الـذي ُيقـاس بالدرجـة التـي حصـل عليه
ِّ
الر َّ

ياضيـة الذي
الطالـب يف اختبـار اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
أعـده الباحثـان هلـذا الغـرض.

Understanding

راسـة احلاليـة اجلوانب الثالثـة األوىل من
وتبنت الدِّ َ

اسـتوعب «اسـتيعاب أفـكار الكتـاب» :فهمها

ملظاهـر اسـتيعاب املفاهيـم ويعـرف الباحثـان جوانـب

(Mathematical

 :)Conceptsاسـتيعاب مـن وعـب مصـدر

تصنيف وجينز وماكتـاي )(Wiggins&Mctige, 2008
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إجرائيـا كام ييل:
االسـتيعاب للمفهـوم الريـايض
ًّ

تكويـن ارتباطـات بينهـا تشـكل وحـدات من

1.جانـب الشرح ) :(Explanationقـدرة
الطالـب على وصـف مـا يقوم بـه حلل مسـألة
رياضيـة بلغتـه اخلاصـة و ُيقـاس بالدرجـة التي

سـيحصل عليهـا الطالـب يف فقـرات هـذا

اجلانـب من اختبار اسـتيعاب املفهـوم الريايض
الـذي أعـده الباحثـان.
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املعـاين».

ـه
راسـة بأ َّن ُ
ويعرفـه الباحثـان إجرائيـ ًا يف هـذه الدِّ َ

مقـدار املعلومـات املحتفظة لدى طلاب الصف األول

ثانـوي الذيـن درسـوا (وحـدة التحويالت اهلندسـية و
التامثل) باسـتخدام برنامج أوتوجـراف ()Autograph
والذيـن درسـوا بالطريقـة املعتـادة ،مقـدر ًة بدرجـات

2.جانـب التفسير ) :(Interpretationتربيـر

االختبـار اآلجل(االختبـار البعـدي نفسـه) الـذي ُيعاد

حلـل مسـألة بشـكل حمـدد يتخـذه الطالـب

أي مـن املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف
تعريـض ٍّ

موقـف ريـايض مـا و إعطـاء أسـباب واضحـة
و ُيقـاس بالدرجة التي سـيحصل عليها الطالب

يف فقـرات هـذا اجلانـب مـن اختبار اسـتيعاب

املفهـوم الريـايض الـذي أعـده الباحثـان.

تطبيقـه بعـد االختبـار البعـدي بثالثـة أسـابيع ،دون
راسـة؛ لقياس
هـذه املـدة أليـة خبرات يف موضـوع الدِّ َ

مـدى احتفـاظ الطلاب باملعلومـات.
العرض:

3.جانـب التطبيـق ( :)Applicationالقدرة عىل

منهج ِّ
راسة:
الد َ

اسـتخدام املفهـوم يف مواقـف رياضيـة أخـرى

وسـياقات حقيقيـة خمتلفـة و ُيقـاس بالدرجـة
التـي سـيحصل عليها الطالـب يف فقـرات هذا

اجلانـب من اختبار اسـتيعاب املفهـوم الريايض

راسـات شـبه
راسـة احلاليـة ضمـن الدِّ َ
تصنـف الدِّ َ

التجريبيـة التـي يصفهـا (جابـر وكاظـم ,2010 ,ص:
 )175بأهنـا» تغيير متعمد ومضبوط للشروط املحددة

الـذي أعـده الباحثان.
•ثالثـ ًا :بقـاء أثـر التعلـم :عرفه قاموس ويبستر

الواقعـة ذاهتـا وتفسيرها» ،ويف ضـوء هـذا التفسير

وخـزن املعلومـات لـدى الفـرد بعـد تعرضـه

فاعليـة برنامـج أوتوجـراف (( )Auttographمتغير

) (Webster, 1976, P. 641بأنـه «ترسـيخ

خلبرة مـا ،وقدرتـه على استرجاع هـذه
املعلومـات واسـتخدامها» .وعرفـه (الكبيسي

والداهـري ،2000 ,ص )89 :بأنـه« :خـزن
وحفـظ االنطباعـات يف الذاكـرة عـن طريـق

لواقعـة معينـة ومالحظـة التغيرات الناجتـة يف هـذه
راسـة املنهـج شـبه التجريبـي ملعرفـة
ستسـتخدم الدِّ َ
ياضيـة وبقـاء
مسـتقل) يف تنميـة اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ

ياضيـات
أثـر التعلـم (متغرييـن تابعين) يف مـادة ِّ
الر َّ
للصـف األول ثانـوي بحائـل ،ويممكن متثيـل تصميم

الدراسـة بالشـكل(:)1
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راسة
شكل ( :)1التصميم شبه التجريبي لل ِّد َ

متغريات ِّ
راسة:
الد َ

للتعليــم بمنطقــة حائــل البالــغ عددهــا مكتبــن،

•املتغــر املســتقل :ويتمثــل يف التدريــس

ووقــع االختيــار عــى مكتــب الرتبيــة والتعليــم جنوب

( .)Auttogr aph

عشــوائيا مــن هــذا املكتــب ،ثــم حصــل االختيــار

يف اســتخدام هــو برنامــج أوتوجــراف

حائــل ،وبعــد ذلــك تــم اختيــار مدرســة ثانويــة

•املتغــرات التابعــة :يتمثــل يف اســتيعاب

العشــوائى لفصلــن مــن فصــول الصــف األول ثانوي

تعلمهــا (املؤجــل).

الصفــوف لتمثــل واحــدة منهــا املجموعــة التجريبيــة،

ياضيــة (املبــارش) و بقــاء أثــر
املفاهيــم ِّ
الر َّ

جمتمع ِّ
راسة:
الد َ

يف هــذه املدرســة حيــث تــم التعيــن العشــوائى هلــذه
ومتثــل املجموعــة األخــرى املجموعــة الضابطــة .وقــد

راســة مــن مجيــع طــاب الصــف
متثــل جمتمــع الدِّ َ

وقــع االختيــار عــى مدرســة ثانويــة نجــد ،وبلــغ

إلدارة التعليــم بمدينــة حائــل يف الفصــل الدراســى

أربعــة فصــول ،ومــن ثــم تــم التعيــن العشــوائى

األول ثانــوي يف املــدارس الثانويــة احلكوميــة التابعــة

الثــاين مــن العــام الدراســى (1439/1438هـــ)،

البالــغ عددهــم  4379طالــب حســب اإلحصائيــة

عــدد فصــول الصــف األول الثانــوي يف هــذة املدرســة

لفصلــن منهــا لتمثــل:

اخلاصــة هبــذا العــام.
عينة ِّ
راسة:
الد َ

•املجموعــة التجريبيــة (أ) ( :)3/1حيــث
درس طــاب هــذة املجموعــة باســتخدام

برنامــج أوتوجــراف(.)Auttograph

راســة يف جمموعــة مــن طــاب
متثلــت عينــة الدِّ َ

•املجموعــة الضابطــة (ب) ( :)4/1حيــث

بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة متعــددة املراحــل

الطريقــة املعتــادة .وبالتــاىل بلغــت عينــة

الصــف األول الثانــوي ،وقــع االختيــار عليهــم

راســة ،حيــث تــم االختيــار
ملناســبتها ملجتمــع الدِّ َ
العشــوائى ملكاتــب التعليــم التابعــة لــإدارة العامــة
528

درس طــاب هــذة املجموعــة باســتخدام
راســة  56طالــب ،موزعــة كــا يف اجلــدول
الدِّ َ
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جدول (:)1
راسة
توزيع العينة على مجموعات ال ِّد َ
المجموعة

عدد األفراد

طريقة التدريس

المجموعة التجريبية (أ)

28

باستخدام البرنامج

المجموعة الضابطة (ب)

28

الطريقة المعتادة

المجموع الكلي

56

جتانـس عينـة ِّ
راسـة :قبـل الشروع ىف التجربـة
الد َ

العمـر لـكل طالـب يف كل مـن املجموعـة التجريبيـة

والضابطـة) ىف بعـض املتغيرات التى حيتمـل أن تؤثر عىل

اختبـار (ت) بحسـاب قيمـة (ت) للعينـات املسـتقلة

راسـة (التجريبيـة
تـم التأكـد مـن تكافـؤ جمموعتـى الدِّ َ
راسـة وهـذه املتغيرات التـي تـم التأكـد منهـا
نتائـج الدِّ َ

هي :

.1العمـر :اطلـع الباحثـان على ملفـات الطلاب

راسـ ,ة حيـث تـم حسـاب
الذيـن يمثلـون عينـة الدِّ َ

واملجموعـة الضابطـة ،ومعاجلتهـا إحصائيـا باسـتخدام

) (Independentsample T-testلبحـث الفـرق بين
متوسـطي أعمار املجموعتين املسـتقلتني ،وقد اسـتخدم
الباحثان يف املعاجلـات اإلحصائية برنامج (،)SPSS21

وتتلخـص نتائـج املعاجلـة كما يوضحهـا اجلـدول (:)2

جدول (:)2

قيمة(ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر.
البيانات
اإلحصائية
المجموعة
التجريبيــة
الضابطــة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

28
28

15.36
15.29

0.49
0.46

54

يتضـح مـن اجلـدول ( )2أن متوسـط العمـر
لطلاب املجموعتين التجريبية والضابطـة ()15,32
بمعنـى أنـه يوجـد جتانـس بين أفـراد املجموعتني من
حيـث العمر ،حيـث إن الفرق بني متوسـطي درجات
ً
إحصائيـا.
املجموعتين يف العمـر غير دال
ياضيـة السـابقة :قـام الباحثـان
 .2املعرفـة ِّ
الر َّ
بمراجعـة نتائج طالب املجموعـة التجريبية والضابطة

قيمة (ت)
الجدولية
0.05

0.01

2.00

2.66

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

0.56

غير داال

للتأكـد من جتانـس املجموعتني ىف املسـتوى التحصييل
السـابق مـن واقـع ملفاهتـم عىل نظـام نور وتـم رصد
درجات املجموعتين ،ومعاجلتها إحصائيا باسـتخدام
اختبـار (ت) لبحث الفرق بني متوسـطي املجموعتني
املسـتقلتني وقـد اسـتخدم الباحثـان يف املعاجلـات
اإلحصائيـة برنامـج ( ،)SPSS21وتتلخـص نتائـج
املعاجلـة يف اجلـدول (:)3
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جدول ()3
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التحصيل السابق.
البيانات
اإلحصائية

العدد

المجموعة
التجريبيــة
الضابطــة

28
28

المتوسط
الحسابي
25.93
24.29

درجة
الحرية

االنحراف
المعياري
10.87
8.51

54

قيمة (ت)
الجدولية
0.05

0.01

2.00

2.66

قيمة(ت)

0.63

مستوى
الداللة
غير داال

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أنــه ال توجــد فــروق
دالــة إحصائيــ ًا ،وهــذا يــدل عــى أن املســتوى

بالتقــارب االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف.

يف التحصيــل الــدرايس متكافــئ بمعنــى أنــه يوجــد

ِّ
راســة:
الد َ

املبدئــي لطــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

جتانــس بــن أفــراد املجموعتــن ،والفــرق بــن

واحــدة ومدرســة واحــدة وجمتمــع واحــد يمتــاز
اجــراءات ِّ
راســة :بنــاء وضبــط مــواد و أداة
الد َ
اشــتملت الدراســة عــى :بنــاء وتصميــم دليــل

راســة باســتخدام برنامــج
املعلــم املتبــع يف هــذه الدِّ َ

متوســطي درجــات املجموعتــن يف التطبيــق القبــي
لالختبــار التحصيــي غــر دال إحصائيــ ًا.

( .)Autographواختبــار اســتيعاب املفاهيــم

يــدرس للمجموعتــن ( الضابطــة والتجريبيــة) ولديــه

ماكتــاى (الــرح -التفســر -التطبيــق) وفيــا يــأيت

.3املعلــم :معلــم واحــد متخصــص يف الرياضيات

دورات تدريبيــة يف اســتخدام احلاســوب ،وخلفيــة

معرفيــة ومهاريــة وتقنيــة كافيــة لتطبيــق التجربــة.

.4اجلنــس :مل يتعــرض الباحثــان للفــروق بــن

اجلنســن ،ولكنــه اكتفــى فقــط بتجربــة الدراســة عــى

ياضيــة وفقــا جلوانــب االســتيعاب لوجينــز و
ِّ
الر َّ
توضيــح للخطــوات املتبعــة:
أو ًال :بنــاء وتصميــم دليــل املعلــم املتبــع يف هــذه
ِّ
راســة:
الد َ

عينــة مــن الطــاب فقــط.

 .أحتديــد الوحــدة ( التحويــات اهلندســية
والتامثــل) :تــم اختيــار وحــدة التحويــات

.5املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف

اهلندســية والتامثــل لبحــث فاعليــة اســتخدام

املجموعتــن ،تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن مدينــة

ياضيــة وبقــاء أثــر
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

للعينــة :وللوصــول إىل التكافــؤ بــن أفــراد العينــة يف
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تعلمهــا لألســباب اآلتيــة:
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االطــاع عــى موضوعــات الوحــدة ىف كتــاب

1 .احتــواء وحــدة التحويــات اهلندســية والتامثل

ياضيــات
الطالــب ،وأهــداف تدريــس ِّ
الر َّ

عــى قيــاس اســتيعاب الطــاب للمفاهيــم

املعلــم ،وىف مصفوفــة املــدى والتتابــع التــى

اضيــة متعــددة ممــا يســاعد
عــى مفاهيــم ر َّي َّ

راســة.
ياضيــة ،وحيقــق أهــداف الدِّ َ
ِّ
الر َّ

للصــف األول ثانــوي كــا ورد ىف دليــل

قامــت ببنائهــا سلســلة ماجروهــل األمريكيــة،

1 .قابليــة تقديــم مفاهيــم الوحــدة مــن خــال

وتــم ترمجتهــا بواســطة دار العبيــكان.

1 .قابليــة تصنيــف املحتــوى الريــايض للوحــدة

التامثــل.

برنامــج أوتوجــراف (.)Auttograph

بحســب جوانــب االســتيعاب الريــايض

3 .حتليــل حمتــوى التحويــات اهلندســية و
راســات و البحــوث
4 .االطــاع عــى الدِّ َ

راســة (الــرح –
الثالثــة والتــي تتبناهــا الدِّ َ

الســابقة التــى طبقــت برنامــج أوتوجــراف

ياضيــات
1 .لكــون الوحــدة مدرجــة يف مقــرر ِّ
الر َّ

ياضيــات لالســتفادة منهــا مثــل :دراســة
ِّ
الر َّ

بعيــدة عــن بدايتــه وهنايتــه ممــا يناســب اخلطــة

عــى فاعليــة برجميــة حمــاكاة إلكرتونيــة

التفســر – التطبيــق).

يف الفصــل الــدرايس الثــاين يف فــرة متوســطة
الزمنيــة للدراســة.

1 .تضمــن الوحــدة أســاليب تقويــم خمتلفــة
هبــدف التحقــق مــن نواتــج التعلــم وبقــاء
األثــر.

وغــره مــن برامــج املحــاكاة ىف تدريــس
إيشــان ( )2012التــي هدفــت إىل التعــرف

ياضيــات) عــى التحصيــل
(أوتوجــراف ِّ
الر َّ
الــدرايس ،ودراســة تارميــزي وآخــرون

( )Tramizi et al, 2009التــي هدفــت إىل

ياضيــات باســتخدام
التعــرف فاعليــة تعلــم ِّ
الر َّ

.بتصميــم وإعــداد دليــل املعلــم املتبــع يف

(برنامــج أوتوجــراف) ودراســة البلــوي

املعلــم لتدريــس حمتــوى وحــدة التحويــات

.تصــدق الدليــل :تــم عــرض الدليــل عــى

هــذه ِّ
راســة :تــم إعــداد وبنــاء دليــل
الد َ

( ،)2012ودراســة اجلــارس (.)2011

اهلندســية و التامثــل باســتخدام برنامــج
أوتوجــراف وفقــ ًا للخطــوات اآلتيــة:

ياضيــات بغــرض حتكيمــه وإبــداء آرائهــم
ِّ
الر َّ

2 .حتديــد األهــداف العامــة لتدريــس وحــدة

مالئمــة دليــل املعلــم ومســايرتة لربنامــج

1 .مقدمة.

«التحويــات اهلندســية و التامثــل مــن خــال
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جمموعــة مــن املتخصصــن ىف تعليــم
ومالحظاهتــم ،ومقرتحاهتــم ىف ضــوء مــدى

أوتوجــراف( )Auttographومــدى صحــة
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املــادة العلميــة املقدمــة ىف دليــل املعلــم .وقــد

املتضمنــة ىف وحــدة «التحويــات اهلندســية و التامثــل»

واشــتمل عــى إضافــة الرتابــط الــرأيس

و ماكتــاى (الــرح -التفســر -التطبيــق) وبقــاء

تــم تعديــل الدليــل بنــاء عــى رأي املحكمــن،
ملفــردات دروس الوحــدة واقــراح بعــض
األمثلــة إلضافتهــا إىل حمتــوى الدليــل لتســاعد

عــى قيــاس اســتيعاب الطــاب للمفاهيــم

ياضيــة لوجينــز
وفقــا جلوانــب اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

أثــر تعلمهــا ،و قيــاس كل جانــب مــن جوانــب
االســتيعاب عــى حــدة لــدى طــاب الصــف األول

ثانــوي .ىف الفصــل الدراســى الثــاين للعــام الدراســى

ياضيــة وبذلــك أصبــح الدليــل يف صورتــه
ِّ
الر َّ
النهائيــة قابــ ً
ا للتطبيــق.

عــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن جمموعــات

ياضيــة (أداة
ثانيــ ًا :اختبــار اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

راســة
ب -حتليــل املحتــوى :لــزم إعــداد أداة الدِّ َ

راســة قــام الباحثــان
مــن أجــل تصميــم أداة الدِّ َ

ياضيــة
و التامثــل» هبــدف حتديــد املفاهيــم ِّ
الر َّ

ياضيــة،
تناولــت موضــوع اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

املحتــوى كــا ذكــره (ابراهيــم وأبــو زيــد،2010 ,

ِّ
راســة):
الد َ

باالطــاع عــى عــدد مــن املراجــع والكتــب التــى
مثــل وجينــز وماكتــاى ( ،)2008ودراســة القبيــات

( ،)2012واخلطيــب ( ،)2012وكذلــك االطــاع

راســات واالختبــارات التــى
عــى عــدد مــن الدِّ َ
ياضيــة كدراســة
اســتهدفت اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

ســعاد األمحــدي ( ،)2009ودراســة حنــان احلازمــى
( ،)2014ودراســة درع( .)2016كــا تــم االطــاع

ياضيــات للمرحلــة الثانويــة مــع
عــى مقــررات ِّ
الر َّ
الرتكيــز عــى مقــرر الصــف األول ثانــوي ,وقــد مــر

تصميــم االختبــار باخلطــوات التاليــة:

(1438ه-1439ه) ،وذلــك مــن خــال البحــث
راســة.
الدِّ َ

حتليــل حمتــوى لوحــدة «التحويــات اهلندســية

 ،mathematical conceptsو يقصــد بتحليــل
ص )215 :أنــه «وســيلة تســتخدم لوصــف املحتــوى
الظاهــر للــادة العلميــة املــراد حتليلهــا وصفـ ًا كميـ ًا و

موضوعيــ ًا و بطريقــة منهجيــة منظمــة» .ولقــد قــام
الباحثــان بتحليــل موضوعــات وحــدة التحويــات
اهلندســية والتامثــل إىل مفاهيــم رياضيــة وفقـ ًا جلوانــب

االســتيعاب لوجينــز وماكتــاي مــن خــال جتميــع
العنــارص املتامثلــة ىف جمموعــات تعــر كل جمموعــة عن
واحــد مــن جوانــب االســتيعاب الثــاث (الــرح-

التفســر -التطبيــق) باســتخدام جــدول مــن إعــداد

أ -حتديــد اهلــدف مــن االختبــار :صمــم

الباحــث ،وقــد التــزم الباحثــان بالتعريفــات التاليــة:

ياضيــة
املجموعــة التجريبيــة و الضابطــة للمفاهيــم ِّ
الر َّ

 :Conceptsقــدم (اللقاين،2003،ص)230:

الباحثــان االختبــار هبــدف قيــاس اســتيعاب طــاب
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ياضيــة (Mathematical
	-املفاهيــم ِّ
الر َّ

عبيد بن مزعل احلريب ،خلف الشمري :فاعلية برنامج أوتوجراف ( )Autographيف تنمية استيعاب املفاهيم الرياضية....

452-417

تعريفـ ًا للمفهــوم الريــايض بأنــه « جتريــد يعــر

1.هــدف التحليــل :هتــدف عمليــة التحليــل ىف

األشــياء أو األنــواع التــي تتميــز بســات

ىف وحــدة «التحويــات اهلندســية و التامثل»

عنــه بكلمــة ،أو رمــز يشــر إىل جمموعــة مــن
وخصائــص مشــركة ،أو هــي جمموعــة

األشــياء أو األنــواع التــي جتمعهــا فئــات
معينــة».

	-الــرح  :Explanationيذكــر (وجينــز
وماكتــاى )2008 ,أنــه يمكــن الكشــف عــن

اســتيعاب الطالــب هلــذا اجلانــب مــن خــال
اســتخدام أفعــال تقيــس اســتجاباهتم مثــل:

ياضيــة املتضمنــة
حتديــد قائمــة باملفاهيــم ِّ
الر َّ
و التــى تعتــر مهمــة ىف حتديــد األهــداف

التعليميــة للمحتــوى ،وىف تصميــم اختبــار

ياضيــة ،ودليــل
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
املعلــم.

2.قيــاس صــدق التحليــل :وتــم التأكــد منــه
مــن خــال عــرض نتائــج حتليــل وحــدة
التحويــات اهلندســية و التامثــل يف صــورة

يوضــح -يرشح-يســوغ -يصمم-يربهــن-

اســتبانة عــى جمموعــة مــن املحكمــن

	-التفســر  :Interpretationيذكــر (وجينــز

تدريــس الرياضيــات اســتخلص الباحثــان

عــن اســتيعاب الطالــب هلــذا اجلانــب مــن

الفقــرات التــي اتفــق عــى طلــب تعديلهــا

يدعم.

وماكتــاى )2008 ,أنــه يمكــن الكشــف

خــال اســتخدام أفعــال تقيــس اســتجاباهتم

املتخصصــن يف جمــال مناهــج وطــرق

جمموعــة مــن املالحظــات ،وتــم تعديــل
اثنــان مــن املحكمــن أو أكثــر حتــى وصــل

مثــل :يفرس-يربر-يســتخلص-حيكم-يعطي
مثا ً
ال-يــرز أمهيــة -يشــبه.

3.قيــاس ثبــات التحليــل :أي مــدى

وماكتــاى )2008 ,أنــه يمكــن الكشــف عــن

التوصــل إليهــا وبــن نتائــج التحليــل

	-التطبيــق  :Applicationيذكــر (وجينــز
اســتيعاب الطالــب هلــذا اجلانــب مــن خــال
اســتخدام أفعــال تقيــس اســتجاباهتم مثــل:
يســتخدم -خيــرع -يصمــم -ينتج-حيــل-

يقــرر.

واتبــع الباحثــان اخلطــوات التاليــة يف حتليــل

املحتــوى:
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حتليــل املحتــوى إىل صورتــه النهائيــة.

االتفــاق بــن نتائــج التحليــل التــى تــم
التــى توصــل إليهــا املختصــون ىف جمــال

ياضيــات ،وقــد قــام الباحثــان
تدريــس ِّ
الر َّ
بتحليــل الوحــدة بشــكل مســتقل ،وتــم

حســاب معامــل الثبــات لتحليــل املحتــوى

باســتخدام معادلــة( )Holstiكــا يف
اجلــدول (:)4
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جدول (:)4
نتائج حساب ثبات تحليل المحتوى بطريقة تحليل االفراد
المحتوي

مرات تحليل المحتوى
تحليل الباحث

تحليل المعلم
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المفهوم
الرياضي

نقاط األنفاق

معامل الثبات

27

%98

مــن اجلــدول( )4نجــد ان نســبة االتفــاق()%98

الفقــرات عــددا صحيحــا.

ت -إعــداد جــدول املواصفــاتَّ :
إن إعــداد جدول

مفــردات االختبــار متــت صياغــة فقــرات االختبــار

ألنــه يضمــن توزيــع أســئلة االختبــار عــى مجلــة مــن

وتشــمل مجيــع حمتويــات مواضيــع الوحــدة ،وتــم
ترتيبهــا وفــق معامــات الســهولة والصعوبــة ترتيبـ ًـأ

ممــا يــدل عــى ارتفــاع ثبــات األداة.

املواصفــات خطــوة مهمــة لبنــاء فقــرات أي اختبــار،

ث -صياغــة مفــردات االختبــار :بعــد حتديــد نوع

بشــكل واضــح وتتناســب مــع مســتوى الطــاب،

األهــداف املتنوعــة ،ومجلــة مــن املوضوعــات ممــا
يوفــر صدق ـ ًا عالي ـ ًا لالختبــار (عبدالرمحــن.)2011 ،

تنازليــ ًا.

الــوزن النســبى للموضوعــات وجوانــب اســتيعاب

تعليــات االختبــار بصــورة واضحــة ،ووضــح

وقــام الباحثــان بإعــداد جــدول املواصفــات ىف ضــوء

ياضيــة الثــاث (الــرح -التفســر-
املفاهيــم ِّ
الر َّ
التطبيــق) .وتــم حتديــد عــدد فقــرات االختبــار
بمراعــاة الــوزن النســبي للموضوعــات واملفاهيــم
الرياضيــة لــكل موضــوع بعــد حتليــل كل درس ومــع
اســتخدام التقريــب اصبــح عــدد فقــرات االختبــار بــ

( )24فقــرة ،كــا تــم حســاب عــدد فقــرات االختبــار
التــى ختــص كل موضــوع يف كل جانــب مــن جوانــب
االســتيعاب باالعتــاد عــى املعادلــة اآلتيــة :عــدد

الفقــرات = الــوزن النســبى للموضــوع * الــوزن

النســبى جلانــب االســتيعاب * عــدد فقــرات االختبار

( )24وتــم تقريــب الناتــج ىف كل جــزء ليصبــح عــدد

ج -وضــع تعليــات االختبــار :متــت صياغــة

الباحثــان كيفيــة اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار وذلــك

بإعطــاء مثــال توضيحــي لطريقــة اإلجابــة ،ووضعــت

تلــك التعليــات يف الصفحــة األوىل مــن االختبــار.
ح -طريقــة تصحيــح االختبار:االختبــار حيــوي

 24فقــرة وتــم تصحيحهــا عــى النحــو التــايل:
الســؤال األول يتكــون مــن  16فقــرة تعطــى درجــة
واحــدة لالجابــة الصحيحــة وتعطــى صفــر ًا لالجابــة
اخلاطئــة .ويتكــون الســؤال الثــاين و الثالــث مــن ثــان

فقــرات بحيــث تعطــى درجتــان لالجابــة الصحيحــة
بوصفهــا ناجتــ ًا وصياغــة رياضيــة ،وتعطــى درجــة
واحــدة لإلجابــة الصحيحــة بوصفهــا ناجتــ ًا فقــط،
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1 .تعليــات االختبــار :كانــت واضحــة ومفهومة

خ -صــدق االختبــارُ :عــرض االختبــار بعــد

مــن قبــل الطــاب وكافيــة إلدراكهــم و مــا

واملتخصصــن يف جمــال مناهــج وطــرق تدريــس

2 .أســئلة االختبــار :الصياغــة كانــت واضحــة

كتابتــه يف صورتــه األوليــة عــى عــدد مــن اخلــراء
ياضيــات ،وعــدد مــن املرشفــن الرتبويــن هبــدف
ِّ
الر َّ
أخــذ آرائهــم حــول مناســبة كل فقــرة جلانــب
االســتيعاب املــراد قياســه ومناســبة كل فقــرة للمرحلة

العمريــة للطــاب ،وصحــة املحتــوى الريــايض لــكل
فقــرة ،وصحــة الصياغــة اللغويــة لفقــرات االختبــار.
وقــد وافــق املحكمــون عــى غالبيــة األســئلة ،وتــم
تعديــل صياغــة بعــض األســئلة بنــا ًء عــى أرائهــم

وتوجيهاهتــم التــى تضمنــت االبتعــاد عــن األســئلة

املركبــة مــع حتويــل بعــض فقــرات االختبــار لالختيــار

مــن متعــدد لكــي تتناســب مــع جانــب االســتيعاب
املــراد قياســه.

جيــب عليهــم أداؤه.

ومناســبة للطــاب.

3 .حتديــد زمــن االختبــار :حلســاب زمــن
االختبــار اســتخدمت الباحثــان املعادلــة

التاليــة:

الزمــن املناســب لالختبــار= ( زمــن أول طالــب

أهنــى االختبــار +زمــن آخــر طالــب أهنــى

االختبــار) .2/حيــث كان زمــن أول طالــب
أهنــى االختبــار ( )44دقيقــة ،وزمــن آخــر طالــب
أهنــى االختبــار ( )57دقيقــة وبذلــك يكــون زمــن
االختبــار ( 50 ≈2/)57+44دقيقــة.

4 .حســاب معامــل الثبــات لالختبــار :اســتخدم
الباحثــان (معادلــة ألفــا – كرونبــاخ)

إجراء التجربة االستطالعية لالختبار:
ُطبــق االختبــار عــى عينــة اســتطالعية (وهــي

) (Cronbach’s Alphaلقيــاس مــدى ثبــات

طــاب الصــف األول الثانــوي يف مدرســة (ثانويــة

ونتــج أن درجــة ثبــات االختبــار قــد بلغــت

راســة ) بلــغ عددهــا ( )20طالب ـ ًا مــن
غــر عينــة الدِّ َ

نجــد) بمدينــة حائــل يف يــوم اخلميــس املوافــق

1439/6/27ه وذلــك هبــدف معرفــة مــدى وضوح
تعليــات وصياغــة االختبــار ،وحتديــد زمــن االختبــار
وحســاب الثبــات واالتســاق الداخــي لالختبــار
وحســاب معامــل الســهولة ملفــردات االختبــار

ومعامــات التمييــز ،وجــاءت نتائــج التجربــة

االســتطالعية كاآليت:
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راســة.
االختبــار وللتأكــد مــن ثبــات أداة الدِّ َ

( )0.93وهــي درجــة عاليــة تبــن أن
االختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات،

وأنــه صالــح للتطبيــق.

5 .التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــى:
وذلــك بحســاب معامــل ارتبــاط بريســون

بــن درجــة كل ســؤال والدرجــة الكليــة
لالختبــار ،ونتــج أن مجيــع مفــردات االختبــار

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)1ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1443هـ  /يناير2022م)

ترتبــط مــع الدرجــة الكليــة بدرجــة عاليــة

و ( )0.70عــدا الســؤال رقــم ( )19بلــغ

( ،)24ممــا يــدل عــى أن االختبــار عــى درجــة

( )24معامــل متييــزه ( ,)0.00وهــي قيمــة

معامــل متييــزه ( )0.1وبلــغ الســؤال رقــم

فيــا عــدا الســؤال رقــم ( ،)19والســؤال رقــم

ضعيفــة ممــا يؤكــد عــى حذفهــا ،وبذلــك

عاليــة مــن االتســاق.

ترتفــع قيمــة معامــل التمييــز لالختبــار ككل

6 .معامــل الســهولة والصعوبــة :هــي إحــدى

إىل ()0.55؛ أي أن قــدرة التمييــز لفقــرات

مــؤرشات الصالحيــة لالختبــارات ،ونتــج

أن معامــات الســهولة لالختبــار كانــت
تــراوح بــن ( ،)70 - 30وكان معامــل

الصعوبــة لالختبــار يــراوح بــن ()70 - 30
وهــى قيــم مقبولــة فيــا عــدا الســؤال رقــم

( )19والســؤال رقــم ( )24حيــث بلــغ
معامــل الصعوبــة هلــا ( ،)95وهــي نســبة

كبــرة ولذلــك تــم حذفهــا ،وبالتــاىل أصبــح
االختبــار مكونـ ًا مــن ( )22ســؤاال ،وبحــذف
هذيــن الســؤالني يصبــح معامــل الســهولة

لالختبــار ككل ( ،)48ومعامــل الصعوبــة
لالختبــار ككل ( ،)52وهــذا يــدل عــى
أن االختبــار معتــدل الســهولة والصعوبــة

وصالــح للتطبيــق.

7 .معامــل التمييــز :حلســاب معامــل التمييــز

االختبــار مناســبة.

د -وضــع االختبــار يف صورتــه النهائيــة :بعــد

إجــراء التعديــات الالزمــة عــى االختبــار بنــاء

عــى آراء الســادة املحكمــن وعــى نتائــج التجربــة
االســتطالعية ،وبعــد حســاب معامــات الصعوبــة
والتمييــز لفقــرات االختبــار ،وحســاب معامــل

الثبــات ،وحســاب معامــات االتســاق الداخــي
لالختبــار أصبــح االختبــار صاحلــ ًا يف صورتــه
النهائيــة صاحلــ ًا لقيــاس اســتيعاب طــاب الصــف

ياضيــة وبقــاء أثــر تعلمها
األول الثانــوي للمفاهيــم ِّ
الر َّ

يف وحــدة التحويــات اهلندســية و التامثــل يف مقــرر
ياضيــات للصــف األول الثانــوي ,كــا ُأعــد مفتــاح
ِّ
الر َّ
اإلجابــة النموذجيــة لإلختبــار يف صورتــه النهائيــة.

ألســئلة االختبــار اعتــر الباحثــان أن الفقــرة
تكــون مقبولــة التمييــز إذا تراوحــت قيمــة

معامــل التمييــز بــن ( )0.20إىل ( )1لــكل
فقــرة (عــي2010،م،ص .)152:واتضــح

أن مجيــع فقــرات االختبــار متتلــك القــدرة
التمييزيــة حيــث تراوحــت بــن ()0.20
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إجراءات تنفيذ التجربة:
ً
أوال :إجراءات قبل تنفيذ التجربة:

راســة
قــام الباحثــان بتحديــد جمموعتــي الدِّ َالتجريبيــة والضابطــة مــن الصــف األول

ثانــوي بطريقــة عشــوائية.

راســة
تــم التأكــد مــن تكافــؤ جمموعتــى الدِّ َ(التجريبيــة والضابطــة) يف بعــض املتغــرات
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راســة
التــى حيتمــل أن تؤثــر عــى نتائــج الدِّ َ

التحويــات اهلندســية و التامثــل ،وذلــك

هي:العمــر ،واملعرفــة الرياضيــة الســابقة.

نتائــج االختبــار القبــي .واســتخدم الباحثــان

للتأكــد مــن تكافــؤ املجموعتــن مــن خــال

وهــذه املتغــرات التــي تــم التأكــد منهــا

-احلصــول عــى اشــراك مــن رشكــة

اختبــار  Independent sample T-test؛

مــن إمكانيــات الربنامــج وتنزيلــه عــى جهــاز

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات

وذلــك للتعــرف عــى مــا إذا كان هنــاك فــروق

أوتوجــراف يف الربنامــج لالســتفادة الكاملــة

املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة ىف التطبيــق

احلاســوب يف املجموعــة التجريبيــة.

-تســليم املعلــم القائــم بتدريــس جمموعتــي

ياضية.
القبــى الختبــار اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

التجريبيــة ،ونســخة مــن احلقيبــة التدريبيــة

بعــدم وجــود فــرق ذات داللــة إحصائيــة بــن

وجــاءت النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا

التجربــة الدليــل اخلــاص باملجموعــة

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق

اخلاصــة بربنامــج أوتوجــراف لتعامــل مــع

ياضيــة
القبــي الختبــار اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

الربنامــج بشــكل جيــد.

عنــد كل جانــب مــن جوانــب االســتيعاب

-تدريــب املعلــم عــى كيفيــة تدريــس وحــدة

الثالثــة (الــرح ،والتفســر ،والتطبيــق)
ٍّ
كل عــى حــدة وجمتمعــة بوصفهــا كال ،ممــا

التحويــات اهلندســية والتامثــل باســتخدام
برنامــج أوتوجــراف ،وذلــك لتطبيقهــا عــى

يــدل عــى تكافــؤ املجموعتــن وصالحيتهــا

أفــراد املجموعــة التجريبيــة.

التأكيــد عــى املعلــم بتدريــس وحــدةالتحويــات اهلندســية والتامثــل لطــاب

لتطبيــق التجربــة.
ثانيـ ًا :إجــراءات أثنــاء تطبيــق التجربــة :قــام املعلم

املجموعــة الضابطــة بالطريقــة املعتــادة.

بتدريــس وحــدة التحويــات اهلندســية والتامثــل يف

الزمنيــة للتدريــس متســاوية ملجموعتــي

الــدرايس الثــاين بتاريــخ 1439/7/3هـــ بواقــع
حصــة يومي ـ ًا ملــدة ثالثــة أســابيع للمجموعت ـن ,وتــم

االتفــاق مــع املعلــم بــأن تكــون الفــرةالتجربــة ،ومدهتــا ثالثــة أســابيع حســب
اخلطــة التدريســية لــكل جمموعــة.

ياضيــة
تطبيــق اختبــار اســتيعاب املفاهيــم ِّالر َّ
(القبــي) عــى املجموعتــن بتاريــخ
1439/7/1هـــ قبــل تدريــس وحــدة

ياضيــات للصــف األول ثانــوي يف الفصــل
مقــرر ِّ
الر َّ

التدريــس للمجموعــة التجريبيــة باســتخدام برنامــج

أوتوجــراف ،والتدريــس للمجموعــة الضابطــة
باســتخدام الطريقــة املعتــادة.
ثالثـــ ًا :إجـــراءات بعـــد تطبيـــق التجربـــة:
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ياضيـــة
ُطبـــق اختبـــار اســـتيعاب املفاهيـــم ِّ
الر َّ

5 .حجـــم األثـــر  Effect Sizeباســـتخدام

عـــى املجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة بتاريـــخ
1439/7/26هـــ ُ
وأعيـــد االختبـــار (املؤجـــل) يف

حج ــم تأث ــر الربنام ــج بتحس ــن اس ــتيعاب

مربـــع إيتـــا  Eta Squaredملعرفـــة مـــدى

(البعـــدي) بعـــد االنتهـــاء مـــن تطبيـــق التجربـــة

ياضيـــة وبقـــاء أثرهـــا حيـــث
املفاهيـــم ِّ
الر َّ
يذكـــر (منصـــور ،1997،ص )49 :أن:
«حجـــم األثـــر يمثـــل اســـتدال ً
عمليـــ ًا
ال
َّ

تاريـــخ 1439/8/16هـــ.

إجـــراء املعاجلـــات اإلحصائيـــة للبيانـــات

راس ــة :ت ــم اس ــتخدام برنام ــج احل ــزم
املتعلق ــة بالدِّ َ

ويكمـــل مفهـــوم الداللـــة اإلحصائيـــة
للنتائـــج؛ لكـــون الداللـــة اإلحصائيـــة

اإلحصائيـــة( )Spss21ملعاجلـــة بيانـــات أدوات
راســـة إحصائيـــ ًا إلســـتخراج النتائـــج مـــن
الدِّ َ

للنتائـــج تركـــز عـــى مـــدى الثقـــة التـــي

1 .معامـــات الســـهولة والصعوبـــة والتمييـــز

بـــرف النظـــر عـــن حجـــم الفـــرق أو

نوليهـــا لنتائـــج الفـــروق أو العالقـــات

خـــال األســـاليب اإلحصائيـــة التاليـــة:

لـــكل فقـــرة مـــن فقـــرات اختبـــار
التحصيـــل.

 .22 .معامـــل

ارتبـــاط

حج ــم االرتب ــاط .بين ــا يرك ــز حج ــم األث ــر

عـــى الفـــرق أو حجـــم االرتبـــاط وقوتـــه
بـــرف النظـــر عـــن الثقـــة التـــي نضعهـــا

بريســـون،

يف النتائـــج» .وتـــم حســـاب حجـــم التأثـــر

ومعادلـــة ألفـــا كرونبـــاخ والتجزئـــة

مـــن خـــال معادلـــة مربـــع إيتـــا ملعرفـــة

النصفيـــة للتأكـــد مـــن الثبـــات.

الفاعليـــة وحجـــم األثـــر

3 .املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات

إن  = tقيمـــة ت املحســـوبة  = df ،درجـــة
احلري ــة ،ويك ــون حج ــم األث ــر كب ــر ًا عن ــد

املعياريـــة واملتوســـطات احلســـابية املعدلـــة

راس ــة ع ــى االختب ــار القب ــي
ألداء أف ــراد الدِّ َ

القيمـــة ( ,)0.14ومتوســـط ًا عنـــد القيمـــة
( )0.06وضعيفـــ ًا عنـــد القيمـــة ()0.01

والبعـــدي املبـــارش وبقـــاء أثـــر تعلمهـــا.

4 .اســـتخدام اختبـــار  T.testللمجموعـــات
املســـتقلة للتأكـــد مـــن تكافـــؤ -الضبـــط

التجريبـــي-

جمموعـــات

(منصـــور ،1997،ص.)67-64 :

راســـة
الدِّ َ

النتائج واملناقشة:

(الضابطـــة والتجريبيـــة) عـــى االختبـــار

القبـــي ،واملقارنـــة بـــن املجموعتـــن يف

االختبـــارالبعـــدىواالختبـــاراملؤجـــل.

حيـــث

راســة احلاليــة إىل التعــرف عــى فاعليــة
هدفــت الدِّ َ

اســتخدام برنامــج أوتوجــراف ( )Autographيف
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ياضيــة وبقــاء أثــر تعلمها
تنميــة اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

) 0.05بــن متوســطات درجــات املجموعتــن

راســة (اختبــار اســتيعاب
اهلــدف تــم تطبيــق أداة الدِّ َ
الرياض ِّيــة) قبليــ ًا وبعديــ ًا ومؤجــ ً
ا عــى
املفاهيــم ِّ

ياضيــة عنــد كل جانــب
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار

لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي .ولتحقيــق هــذا

مــن جوانــب االســتيعاب الثالثــة (الــرح،
والتفســر ،والتطبيــق) ٍّ
كل عــى حــدة ،وجمتمعــة

املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة ،ثــم معاجلــة
الدرجــات إحصائي ـ ًا ،وســنتناول اآلن عرض ـ ًا لنتائــج

ككل» ،وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض

راســة وحتليلهــا وتفســرها:
الدِّ َ
أو ًال :اختبار صحة فروض ِّ
راسة:
الد َ

قــام الباحثــان بحســاب قيمــة (ت) للعينــات
املســتقلة

)T-test

(Independentsample

أ -اختبــار صحــة الفــرض األول :بالنســبة

للمقارنــة بــن متوســطي درجــات املجموعــة

ينــص عــى مــا يــي« :ال توجــد فــروق ذات

ياضيــة ،ويتضــح ذلــك مــن
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

راســة الــذي
للفــرض األول مــن فــروض الدِّ َ

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار

اجلــدول(:)5

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة≤ (α

جدول (:)5
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي الختبار استيعاب المفاهيم ال ِّرياضيَّة
الجانب
الشرح
التفسير
التطبيق
االختبار
ككل

المجموعة

العدد

المتوسط االنحراف درجة
الحسابي المعياري الحرية

التجريبية

28

5.11

1.13

الضابطة

28

3.71

1.08

التجريبية

28

6.11

1.40

الضابطة

28

3.79

1.26

التجريبية

28

7.93

1.05

الضابطة

28

6.46

1.26

التجريبية

28

19.14

2.46

الضابطة

28

13.96

2.44

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

مستوى
قيمة(ت) الداللة
اإلحصائية

حجم
التأثير

54

0.11

0.74

4.70

*0.00

0.29

54

0.34

0.56

6.54

*0.00

0.44

54

1.64

0.21

4.72

*0.00

0.29

54

0.64

0.22

7.91

*0.00

0.54

(*) دالة عند مستوى ( )0.05فأقل
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يتضح من اجلدول (:)5

املجموعــة التجريبيــة .كــا يتضــح مــن

1 .أن قيمــة (ت) تســاوي ( )4.70عنــد درجــة

اجلــدول ( )5أن حجــم األثــر (مربــع آيتــا)

أصغــر مــن ( ، )0.05ممــا يشــر إىل وجــود

األثــر كبــر؛ أي أن ( )44%مــن التبايــن

حريــة ( )54ومســتوى الداللــة ( )0.00وهــو

فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي
درجــات املجموعــة (التجريبيــة والضابطــة)

يف درجــات التطبيــق البعــدي للجانــب األول

(الــرح) مــن جوانــب اســتيعاب املفاهيــم
ياضيــة ،وكانــت تلــك الفــروق لصالــح
ِّ
الر َّ

املجموعــة التجريبيــة .كــا يتضــح مــن
اجلــدول ( )5أن حجــم األثــر (مربــع آيتــا)

قــد بلــغ ( ،)0.29ويــدل هــذا عــى أن حجــم
األثــر كبــر؛ أيّ :
إن ( )%29مــن التبايــن

الــكيل للفــروق بــن متوســطات درجــات
القياســات البعديــة للجانــب األول (الــرح)

ياضيــة
مــن جوانــب اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
للمجموعتــن يعــود إىل لتأثــر اســتخدام
برنامــج أوتوجــراف (.)Autograph

قــد بلــغ ( ،)0.44ويــدل هــذا عــى أن حجــم
الــكىل للفــروق بــن متوســطات درجــات
القياســات البعديــة للجانــب الثاين(التفســر)

ياضيــة
مــن جوانــب اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
للمجموعتــن يعــود إىل تأثــر اســتخدام
برنامــج أوتوجــراف (.)Autograph

3 .أن قيمــة (ت) تســاوي ( )4.72عنــد درجــة
حريــة ( )54ومســتوى الداللــة ( ,)0.00وهــو

أصغــر مــن ( ،)0.05مما يشــر إىل وجــود فرق
ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات

املجموعــة (التجريبيــة والضابطــة) يف درجات
التطبيــق البعــدي للجانــب الثالــث (التطبيــق)

ياضيــة،
مــن جوانــب اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
وكانــت تلــك الفــروق لصالــح املجموعــة
التجريبيــة .كــا يتضــح مــن اجلــدول ( )5أن

2 .أن قيمــة (ت) تســاوي ( )6.54عنــد درجــة

حجــم األثــر (مربــع آيتــا) قــد بلــغ (،)0.29

أصغــر مــن ( ،)0.05ممــا يشــر إىل وجــود

ّ
إن ( )29%مــن التبايــن الــكىل للفــروق بــن

حريــة ( )54ومســتوى الداللــة ( )0.00وهــو

فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي
درجــات املجموعــة (التجريبيــة والضابطــة)

يف درجــات التطبيــق البعــدي للجانــب الثــاين

(التفســر) مــن جوانــب اســتيعاب املفاهيــم

ياضيــة ،وكانــت تلــك الفــروق لصالــح
ِّ
الر َّ
540

ويــدل هــذا عــى أن حجــم األثــر كبــر؛ أي:

متوســطات درجــات القياســات البعديــة
للجانــب الثالــث (التطبيــق) مــن جوانــب
ياضيــة للمجموعتــن
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ

يعــود إىل تأثــر اســتخدام برنامــج أوتوجــراف

(.)Autograph
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4 .أن قيم ــة (ت) تس ــاوي ( )7.91عن ــد درج ــة

للمجموعتـــن يعـــود إىل تأثـــر اســـتخدام

وهـــو أصغـــر مـــن ( ،)0.05ممـــا يشـــر إىل

وبذل ــك ت ــم التحق ــق م ــن ع ــدم صح ــة الف ــرض

حريـــة ( )54ومســـتوى الداللـــة ()0.00
وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحصائيـــة بـــن

متوســـطي درجـــات املجموعـــة (التجريبيـــة
والضابطـــة) يف درجـــات التطبيـــق البعـــدي

ياضيـــة
الختبـــار اســـتيعاب املفاهيـــم ِّ
الر َّ

برنامـــج أوتوجـــراف (.)Autograph

األول فيـــا خيـــص اختبـــار اســـتيعاب املفاهيـــم

ياضي ــة ككل وجوانب ــه الفرعي ــة ،وقب ــول الف ــرض
ِّ
الر َّ
البديـــل املوجـــه ،ونصـــه:

ككل ،وكانـــت تلـــك الفـــروق لصالـــح
املجموعـــة التجريبيـــة .كـــا يتضـــح مـــن
اجلـــدول (ّ )5
أن حجـــم األثـــر (مربـــع

آيتـــا) قـــد بلـــغ ( ،)0.54ويـــدل هـــذا عـــى

ّ
أن حجـــم األثـــر كبـــر؛ أي أن ( )54%مـــن
التبايـــن الـــكيل للفـــروق بـــن متوســـطات

درجـــات القياســـات البعديـــة الختبـــار

ياضيـــة ككل,
اســـتيعاب املفاهيـــم ِّ
الر َّ

(5 .توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد
مس ــتوى الدالل ــة ( )α ≤ 0.05ب ــن متوس ــطات
درجـــات املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة

يف التطبيـــق البعـــدي الختبـــار اســـتيعاب
ياضيـــة عنـــد كل جانـــب مـــن
املفاهيـــم ِّ
الر َّ

جوانـــب االســـتيعاب الثالثـــة (الـــرح،
التفس ــر ،التطبي ــق) ٍّ
كل ع ــى ح ــدة ،وجمتمع ــة
ككل؛ لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة).

ويوضح الشكل ( )2ذلك:

شكل ( )2متوسطا درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار استيعاب المفاهيم الرِّياضيَّة
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تفسري ومناقشة النتائج املتعلقة بالفرض األول:
أشارت النتائج اخلاصة بالفرض األول إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعتني
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
ياضية عند جوانب االستيعاب (
استيعاب املفاهيم ِّ
الر َّ
الرشح – التفسري – التطبيق ) ٍّ
كل عىل حدة ،وجمتمعة
ككل؛ لصالح املجموعة التجريبية .ويعود هذا الفرق
إىل استخدام برنامج أوتوجراف ( )Autographوقد
ُيعزى ذلك إىل األسباب اآلتية:
َّ 1 .
أن الربنامج يراعي استخدام الطالب أكثر من
حاسة يف نفس الوقت نفسه :برصية ،وسمعية،
وحركية .وذلك عن طريق استخدام األدوات
داخل الربنامج والرسم ثالثي األبعاد ،مما يوفر
بيئة تعلم مبهرة ومشوقة تزيد من دافعية الطالب
لفهم املادة الدراسية يف بيئة تفاعلية توفر له
التغذية الراجعة الفورية وتصحيح املفاهيم
ياضية لديه بشكل مستمر.
ِّ
الر َّ
َّ 2 .
أن التدريس باستخدام برنامج أوتوجراف
( )Autographساعد الطالب عىل إدراك
العالق بني املفاهيم.
3 .ساعد استخدام برنامج أوتوجراف
( )Autographاملعلم عىل التعرف عىل الفهم
اخلاطئ لطالب سواء كان يف معلوماهتم السابقة
أو يف خرباهتم اجلديدة ،ومن ثم عىل تصحيح
الفهم اخلاطئ.
4 .يتمتع برنامج أوتوجراف ()Autograph
بالعديد من أدوات العرض وحتسني الرؤية التي
جعلت العديد من الطالب يشاركون بشكل

أكثر مع املادة الدراسية وإعطائهم الثقة بقدرهتم

عىل فهم املفاهيم ،وربط املفاهيم ببعضها.

راسة
كام أن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدِّ َ

وما أوضحته من فاعلية استخدام برنامج أوتوجراف

ياضية،
( )Autographعىل استيعاب املفاهيم ِّ
الر َّ

تتفق مع دراسة سعاد األمحدي( ،)2009ودراسة

) ،(Lsiksal&Askar, 2005ودراسة احلازمي

( ،)2014ودراسة اخلطيب( )2012يف فاعلية استخدام

تعليمية واسرتاتيجيات تدريب يف رفع مستوى
برامج
َّ
ياضية .واختلفت مع دراسة
استيعاب املفاهيم ِّ
الر َّ
درع( )2016عند جانب التطبيق ،ويعزى ذلك إىل
اختالف اسرتاتيجية التدريس والربنامج املستخدم إذ

أثبتت النتائج وجود فروق عند استخدام الربنامج يف

جانب التطبيق.

ب -اختبار صحة الفرض الثاين:

راسة والذي
بالنسبة للفرض الثاين من فروض الدِّ َ
ينص عىل ما ييل« :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات
درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق

ياضية
البعدي (املؤجل) الختبار استيعاب املفاهيم ِّ
الر َّ

عند كل جانب من جوانب االستيعاب الثالثة (الرشح،
والتفسري ،والتطبيق) ٍّ
كل عىل حدة ،وجمتمعة ككل».
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان

بحساب قيمة (ت) للعينات املستقلة (Independent

) sample T-testللمقارنة بني متوسطي درجات
املجموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لبقاء

ياضية ككل،
أثر التعلم الختبار استيعاب املفاهيم ِّ
الر َّ
ويتضح ذلك من اجلدول ( )6التايل:
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جدول (:)6
قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي (المؤجل) لبقاء أثر التعلم الختبار استيعاب المفاهيم ال ِّرياضيَّة
الجانب
الشرح
التفسير
التطبيق
االختبار
ككل

المجموعة

المتوسط
العدد
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

28

4.93

1.09

الضابطة

28

3.43

1.03

التجريبية

28

6.04

1.35

الضابطة

28

3.64

1.16

التجريبية

28

7.75

1.14

الضابطة

28

6.25

1.27

التجريبية

28

18.71

2.34

الضابطة

28

13.32

2.29

مستوى
قيمة(ت)
الداللة

حجم
التأثير

درجة
الحرية

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

*0.00

0.34

54

0.29

0.59

5.29

0.48

54

0.40

0.53

7.12

*0.00

54

0.69

0.41

4.66

*0.00

0.29

54

0.08

0.78

8.71

*0.00

0.58

(*) دالة عند مستوى ( )0.05فأقل

يتضح من اجلدول (:)6
1 .أن قيمـة (ت) تسـاوي ( )5.29عنـد درجـة
حريـة ( )54ومسـتوى الداللـة ( )0.00وهـو
أصغـر مـن ( ،)0.05ممـا يشير إىل وجـود فرق
ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطي درجـات
املجموعـة (التجريبيـة والضابطـة) يف درجـات
التطبيـق البعـدي (املؤجـل) لبقـاء ُأثـر التعلـم
للجانـب األول (الرشح) من جوانب اسـتيعاب
ياضيـة ،وكانـت تلـك الفـروق
املفاهيـم ِّ
الر َّ
لصالـح املجموعـة التجريبيـة .كما يتضـح مـن
اجلـدول ( )6أن حجـم األثـر (مربـع آيتـا) قـد
بلـغ ( ،)0.34وهـذا يـدل على أن حجـم األثر
كبير؛ أي أن ( )34%مـن التباين الـكيل للفروق
543

بين متوسـطات درجـات القياسـات البعديـة
لبقـاء ُأثـر التعلـم للجانـب األول (الشرح)
ياضيـة
مـن جوانـب اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
للمجموعتين يعـود إىل تأثير اسـتخدام برنامج
أوتوجـراف (.)Autograph
2 .أن قيمـة (ت) تسـاوي ( )7.12عنـد درجـة
حريـة ( )54ومسـتوى الداللـة ( )0.00وهـو
أصغـر مـن ( ،)0.05ممـا يشير إىل وجـود فرق
ذي داللـة إحصائيـة بين متوسـطي درجـات
املجموعـة (التجريبيـة والضابطـة) يف درجـات
التطبيـق البعـدي (املؤجـل) لبقـاء أثـر التعلـم
للجانـب الثـاين (التفسير) مـن جوانـب
ياضيـة ،وكانـت تلـك
اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
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الفـروق لصالـح املجموعـة التجريبيـة .كما
يتضـح مـن اجلـدول ( )7-4أن حجـم األثـر
(مربـع آيتـا) قـد بلـغ ( ،)0.48وهـذا يـدل
على أن حجـم األثـر كبير؛ أيّ :
إن ( )48%من
التبايـن الكىل للفـروق بني متوسـطات درجات
القياسـات البعديـة لبقـاء أثـر التعلـم للجانـب
الثـاين (التفسير) مـن جوانـب اسـتيعاب
ياضيـة للمجموعتني يعـود إىل تأثري
املفاهيـم ِّ
الر َّ
اسـتخدام برنامـج أوتوجـراف (.)Autograph
3 .أن قيمـة (ت) تسـاوي ( )4.66عنـد درجـة
حريـة ( )54ومسـتوى الداللـة ( )0.00وهـو
أصغـر مـن ( ،)0.05ممـا يشير إىل وجـود فرق
ذي داللـة إحصائيـة بين متوسـطي درجـات
املجموعـة (التجريبيـة والضابطـة) يف درجـات
التطبيـق البعـدي (املؤجـل) لبقـاء ُأثـر التعلـم
للجانـب الثالـث (التطبيـق) مـن جوانـب
ياضيـة ،وكانـت تلـك
اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
الفـروق لصالـح املجموعـة التجريبيـة .كما
يتضـح مـن اجلـدول ( )8-4أن حجـم األثـر
(مربـع آيتـا) قـد بلـغ ( ،)0.29وهـذا يـدل
على أن حجـم األثـر كبير؛ أيّ :
إن ( )29%من

التبايـن الكىل للفـروق بني متوسـطات درجات
القياسـات البعديـة لبقـاء ُأثـر التعلـم للجانـب
الثالـث (التطبيـق) مـن جوانـب اسـتيعاب
ياضيـة للمجموعتني يعـود إىل تأثري
املفاهيـم ِّ
الر َّ
اسـتخدام برنامـج أوتوجـراف (.)Autograph
4 .أن قيمـة (ت) تسـاوي ( )8.71عنـد درجـة

حريـة ( )54ومسـتوى الداللـة ( )0.00وهـو
أصغـر مـن ( ،)0.05ممـا يشير إىل وجـود فرق
ذي داللـة إحصائيـة بين متوسـطي درجـات
املجموعـة (التجريبيـة والضابطـة) يف درجـات
التطبيـق البعـدي (املؤجـل) لبقـاء أثـر التعلـم
ياضيـة ككل،
الختبـار اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
وكانـت تلـك الفـروق لصالـح املجموعـة
التجريبيـة .كما يتضـح مـن اجلـدول ()5-4
أن حجـم األثـر (مربـع آيتـا) قد بلـغ (،)0.58
وهـذا يـدل على أن حجـم األثـر كبير؛ أي:
ّ
إن ( )%58مـن التبايـن الـكيل للفـروق بين

متوسـطات درجـات القياسـات البعديـة لبقـاء
ياضية
أثر التعلم الختبار اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
ككل للمجموعتين يعـود إىل تأثير اسـتخدام
برنامـج أوتوجـراف(.)Autograph
وبذلـك تم التحقـق من عـدم صحة الفـرض الثانى
ياضيـة ككل
فيما خيـص اختبـار اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
وجوانبـه الثالثـة ،وقبـول الفـرض البديـل املوجـه،
ونصـه:
(توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى
الداللـة ( )α ≤ 0.05بين متوسـطات درجـات

املجموعتين التجريبيـة والضابطـة يف التطبيـق البعـدي
ياضيـة عنـد
(املؤجـل) الختبـار اسـتيعاب املفاهيـم ِّ
الر َّ
كل جانـب مـن جوانـب االسـتيعاب الثالثـة (الشرح،
التفسير ،التطبيـق) ٍّ
كل على حـدة ،وجمتمعـة ككل
لصالـح املجموعـة التجريبيـة).
والشكل ( )3يوضح ذلك :
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شكل (:)3متوسطا درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي (المؤجل) لبقاء أثر التعلم الختبار استيعاب المفاهيم الرِّياضيَّة

تفســر ومناقشــة النتائــج املتعلقــة بالفــرض الثــاين:

ببعضهــا بعضــ ًا ممــا يســاعد عــى االحتفــاظ

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات

2 .يــؤدي ربــط املعلومــات الســابقة عــن املفهــوم

أشــارت النتائــج اخلاصــة بالفــرض الثــاين إىل وجــود
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعدي
(املؤجــل) لبقــاء أثــر التعلــم الختبــار اســتيعاب

باملعلومــة.

باخلــرات اجلديــدة عــن طريــق اســتخدام

مميــزات الربنامــج ،يــؤدي إىل الفهــم العميــق

ياضيــة عنــد جوانــب االســتيعاب (الرشح
املفاهيــم ِّ
الر َّ
– التفســر – التطبيــق ) ٍّ
كل عــى حــدة ,وجمتمعــة ككل,

معنــى ويبقــى أثــره.

اســتخدام برنامــج أوتوجــراف( )Autographوقــد

متمكــن مــن جوانــب الفهــم األخرى(الــرح

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .ويعــود هــذا الفــرق إىل
يعــزى ذلــك إىل األســباب التاليــة:

وتنظيــم أفــكار الطــاب ،ويصبــح التعلــم ذا

3 .إتقــان جانــب التطبيــق يعنــى َّ
أن الطالــب
والتفســر)؛ ألن اســتيعاب املفاهيــم

1 .التنافــس بــن الطــاب يف رشح وتفســر

اضيــة يعنــي التمكــن مــن جوانــب
الر َّي َّ
الفهــم األخرى(الرشح-التفســر-التطبيق)،

( )Autographالــذي أعطــى الطــاب الثقــة

الربنامــج التــي تتعلــق بدراســة املفاهيــم

اضيــة ،وذلــك مــن خــال أداء
املفاهيــم الر ِّي َّ
الــدرس باســتخدام برنامــج أوتوجــراف

يف قدرهتــم عــى فهــم املفاهيــم وربطهــا
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املجــردة والــدوال صعبــة الرســم واملجســات
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اهلندســية الفراغيــة ممــا أدى إىل حتســن

ُيعــزى إىل امليــزات املتعــددة واملتنوعــة التــي وفرهــا

الصعبــة.

وجــي عــى التطبيــق البعــدي واملؤجــل لالختبــار مــن

فهــم الطالــب للمفاهيــم واملبــادئ العلميــة

وتتفــق النتيجــة التــي توصلــت إليهــا هــذه

راســة ومــا أوضحتــه مــن أثــر اســتخدام برنامــج
الدِّ َ

برنامــج أوتوجــراف ،وانعكــس هــذا بشــكل واضــح
خــال النتائــج الســابقة.

التوصيات وا ُملقرتحات
أو ًال :توصيات ِّ
راسة:
الد َ

أوتوجــراف ( )Autographعــى اســتيعاب املفاهيــم
ياضيــة يف االختبــار املؤجــل ،مــع دراســة
ِّ
الر َّ
احلازمــي ( )2014ودراســة القبيــات ()2012
ودراســة حســن( ،)2001و دراســة لسكســال

وأوســكار ) ،(Lsiksal&Askar, 2005ودراســة

راســة فإنــه
اســتناد ًا إىل مــا توصلــت إليــه نتائــج الدِّ َ

يويص بــاآليت:

اجلــارس ( ،)2011ودراســة البلــوي ( )2012يف أثــر

تعليميــة واســراتيجيات أخــرى
اســتخدام برامــج
َّ

يف رفــع مســتوى التحصيــل واســتيعاب املفاهيــم

ياضيــة وبقــاء أثــر التعلــم.
ِّ
الر َّ
خامتة:

راســة أيضــ ًا
ويمكــن تفســر نتيجــة هــذه الدِّ َ

1 .إعــداد دليــل معلــم يوضــح كيفيــة اســتخدام
أهــم الربامــج التعليميــة بصــورة عامــة
وبرنامــج أوتوجــراف ( )Autographبصــورة
خاصــة وتوظيفهــا يف التدريــس.

2 .رضورة االهتــام باســتيعاب املفاهيــم
ياضيــة لــدى الطــاب وإعطائهــم فرصــة
ِّ
الر َّ

الســتدعاء معلوماهتــم واختبارهــا باســتخدام

بــأن اســتخدام برنامــج أوتوجــراف ()Autograph
يف التدريــس ُيــدث تعلــ ًا ذا معنــى ،ومــن

3 .االســتفادة مــن أســلوب رشح املفاهيــم

مــؤرش عــى فاعليــة اســتخدام برنامــج أوتوجــراف

()Autograph؛ ملــا يتميــز بــه الربنامــج مــن

خصائصــه زيــادة كفــاءة وفاعليــة ال َّتعلــم ،وهــذا

ياضيــة
( )Autographيف اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
واالحتفــاظ باملعلومــات لــدى الطالــب ملــدة أطــول؛

أيّ :
إن املعلومــات عندهــم أصبحــت عندهــم ُمدركــة
وقتيــة الفهــم .كــا َّ
أن املحــاكاة اإللكرتونيــة
وليســت َّ

للمجموعــة التجريبيــة أســهمت يف حتســن املســتوى
اضيــة ،قــد
العلمــي لتنميــة اســتيعاب املفاهيــم الر ِّي َّ
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التقنيــة.

ياضيــة باســتخدام برنامــج أوتوجــراف
ِّ
الر َّ

دقــة وترســيخ هلــذه املفاهيــم يف أذهــان
الطــاب.

4 .توفــر فــرص التدريــب والتأهيــل املناســبة
ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة الثانويــة وبقية
مراحــل التعليــم بــا يرفــع مــن قدراهتــم عــى

تطبيــق برنامــج أوتوجــراف (.)Autograph

عبيد بن مزعل احلريب ،خلف الشمري :فاعلية برنامج أوتوجراف ( )Autographيف تنمية استيعاب املفاهيم الرياضية....

5 .تفعيــل دور املتعلــم يف العمليــة التعليميــة

معلمــي الرياضيــات عــى اســتخدام برنامــج

مــن خــال اســتخدام برنامــج أوتوجــراف
( )Autographممــا جيعلــه مشــارك ًا يف

أوتوجــراف ( )Autographالســتيعاب

ياضيــة لــدى طــاب املراحــل
املفاهيــم ِّ
الر َّ

عمليــة ال َّتعلــم بــد ً
ال مــن أن يكــون متلقيــ ًا

التعليميــة املختلفــة.

للمعلومــات.

ثاني ًا :مقرتحات ِّ
راسة:
الد َ

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

راســة مــن
يف ضــوء مــا توصلــت إليــه هــذه الدِّ َ

نتائــج و توصيــات نقــرح اآليت:
راســة فاعليــة اســتخدام برنامــج أوتوجــراف
ِ 1 .د َ
( )Autographعــى طــاب ذوي صعوبــات
التعلــم.

راســات عــى اســتخدام
2 .إجــراء املزيــد مــن الدِّ َ
برنامــج أوتوجــراف ( )Autographيف

ياضيــة وبقــاء األثــر
اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
يف مراحــل تعليــم خمتلفــة ويف موضوعــات

أخــرى.

3 .بحــث فاعليــة اســتخدام برنامــج أوتوجــراف
الرياضيــات عــى
( )Autographيف تدريــس
َّ
نواتــج تعلــم أخــرى ،كالتفكــر اإلبداعــي،

والتفكــر الريــايض والتفكــر الناقــد وغــره.
راســة أبــرز االســراتيجيات واألســاليب
ِ 4 .د َ
والربامــج التــي تســاعد عــى اســتيعاب

ياضيــة لــدى الطــاب وبقــاء أثــر
املفاهيــم ِّ
الر َّ
تع ُلمهــا.

5 .إعــداد برنامــج تدريبــي مقــرح لتدريــب

452-417

إبراهيــم ،حممــد عبدالــرزاق .وأبــو زيــد ،عبدالباقــي عبداملنعم.
(2010م) .مهــارات البحــث الرتبــوي .ط,1.ع ـ َّان :دار
ا لفكر .
أمحــد ،مــازن عبدالرمحــن صالــح2003( .م) .عالقــة جنــس
طالــب الصــف الســادس األســايس باكتســاب املفاهيــم
واملهــارات اجلربيــة واملهــارات احلســابية األساســية
راســات
يف حمافظــة حنــن .دراســة ماجســتري.كلية الدِّ َ
العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة :فلســطني.
األمحــدي ،ســعاد2009( .م) .فاعليــة برنامــج مقــرح قائــم
عــى التعلــم املنظــم ذاتيــ ًا يف تنميــة التنظيــم الــذايت
ياضيــات و االســتيعاب املفاهيمــي لــدى
لتعلــم ِّ
الر َّ
طالبــات املرحلــة املتوســطة بمدينــة الريــاض .رســالة
دكتوراة.كليــة الرتبيــة ،جامعــة األمــرة نــورة بنــت
عبدالرمحــن ،الريــاض.
ايشــان ،نجــاء عبداملؤمــن2013( .م) .فاعليــة برجميــة حمــاكاة
ياضيــات) عــى التحصيــل
الكرتونية(أوتوجــراف ِّ
الر َّ
الــدرايس يف وحــدة التحويــات اهلندســية لــدى
طالبــات الصــف األول ثانــوي .بحــث ماجســتري.
راســات الرتبوية،جامعــة امللــك عبدالعزيز:جــدة.
الدِّ َ
ياضيــات
بــدوي ،رمضــان مســعد2007( .م) .تدريــس ِّ
الر َّ
الفعــال مــن ريــاض األطفــال حتــى الســادس.
ط.1.عــ ّان :دار الفكــر.
البســتاين ،املعلــم بطــرس2009( .م) .حميــط املحيــط قامــوس
عــري مطــول للغــة العربيــة .ط .1.تنقيــح حممــد
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عثــان .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
البلــوي ،جــازي2012 ( .م) .أثــر برنامــج تعليمــي مســتند
عــى برجميــة جيوجــر GeoGebraيف حــل املســألة
ياضيــات لــدى
ياضيــة ويف الدافعيــة نحــو تعلــم ِّ
ِّ
الر َّ
الر َّ
طلبــة الصــف األول ثانــوي يف اململكــة العربيــة
الســعودية .اطروحــة دكتــوراة .اجلامعــة األردنيــة:
عــان.
التــار ،جاســم؛ وســليامن ،ممــدوح2005( .م) .فاعليــة
التدريــس املــزود باحلاســوب()CAIيف تنميــة حتصيــل
املعــادالت اجلربيــة مــن الدرجــة األوىل لــدى طلبــة
الصــف الســابع املتوســط بدولــة الكويــت .جملــة العلــوم
الرتبويــة والنفســية .البحريــن .مــج( ،)8ع(.)4
جابــر ،عبداحلميــد؛ وكاظم,أمحــد خــري (2010م) .مناهــج
البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس .ط .1.الريــاض :دار
الزهــراء.
اجلــارس ،صالــح خميلــد2011( .م) .أثــر اســتخدام برجميــات
قائمــة عــى برنامــج اجليوجــرا عــى حتصيــل طــاب
ياضيــات
الصــف الســادس االبتدائــي يف مــادة ِّ
الر َّ
بمدينــة عرعــر .رســالة ماجســتري .كليــة الرتبيــة ،جامعــة
أم القــرى :مكــة.
احلازمــي ،حنــان عــي2014( .م) .أثــر التدريــس املعتمــد عــى
تطبيقــات احليــاة يف اســتيعاب تلميــذات الصــف اخلامس
االبتدائــي للمفاهيــم الرياضيــة .رســالة ماجســتري ،قســم
املناهــج وطــرق التدريــس ،جامعــة امللــك ســعود:
الريــاض.
حســن ،حممــود حممــد 2001 ( .م).أثــر اســتخدام نمــوذج
ياضيــة عــى
دورة التعلــم يف تدريــس املفاهيــم ِّ
الر َّ
التحصيــل وبقــاء أثــر التعلــم وتنميــة التفكــر
الريــايض لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي .جملــة
كليــة الرتبيــة .كليــة الرتبيــة .جامعــة أســيوط .مــر.
املجلد،17العــدد.2
محــزة ،حممــد عبدالوهــاب .والبالونــة ،فهمــي يونــس.
ياضيــات واســرتيجيات
(2011م) .مناهــج ِّ
الر َّ
تدريســها .ط.1.عــان :دار جليــس الزمــان.
ياضيــات
اخلطيــب ،حممــد أمحــد2011( .م) .مناهــج ِّ
الر َّ
احلديثــةتصميمهــاوتدريســها.ط.2.عــ َّان:داراحلامــد.

درع ،غــادة نــارص2016( .م) .أثــر اســتخدام اســراتيجية
ياضيــة واالجتــاه
()K.W.Lعــى اســتيعاب املفاهيــم ِّ
الر َّ
نحــو املقــرر لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة يف مدينــة
الريــاض .رســالة ماجســتري .جامعــة اإلمــام حممــد بــن
ســعود اإلســامية :الريــاض.
الرفاعــي ،أمــاين مشــهور2010( .م) .أثــر اســتخدام برجميــة
حاســوبية يف تدريــس اهلندســة عــى حتصيــل طالبــات
الصــف الســابع األســايس واجتاههــن نحــو اهلندســة.
رســالة ماجســتري .اجلامعــة األردنيــة :عــان.
زيلعــي ،امحــد عبــداهلل2013( .م) .مســتوى اســتيعاب طــاب
املرحلــة املتوســطة للمفاهيــم اجلربيــة .بحــث ماجســتري.
كليــة الرتبيــة .جامعــة أم القــري :مكــة املكرمــة.
رسور ،عــي إســاعيل 2010 ( .م) .فاعلية اســتخدام الربجميات
ياضيــة لــدى
احلــرة مفتوحــة املصــدر يف تنميــة القــوة ِّ
الر َّ
ياضيــات بكليــة الرتبيــة .املؤمتــر
طــاب شــعبة ِّ
الر َّ
الــدويل اخلامس.مســتقبل إصــاح التعليــم العــريب
ملجتمــع املعرفــة جتــارب ومعايــر ورؤى :مــر.
شــحاتة ،حســن ســيد .والنجــار ،زينــب عــي2003( .م).
معجــم املصطلحــات النفســية والرتبويــة .ط.1.
القاهــرة :الــدار املرصيــة اللبنانيــة.
الشــمراين ،صالــح .والشــمراين  ،ســعيد .والربصــان،
إســاعيل .والــدوراين ،بكيــل2016( .م) .إضــاءات
حــول نتائــج دول اخلليــج يف دراســة التوجهــات الدوليــة
ياضيــات  . TIMSS2015مركــز التميــز
يف العلــوم ِّ
والر َّ
ياضيــات .كليــة
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم ِّ
والر َّ
الرتبيــة .جامعــة امللــك ســعود.
الصاعــدي ،عــادل ســعيد2010( .م) .أثــر اســتخدام برنامــج
 Geometer’s sketchpadيف تدريــس وحــدة
اهلندســة التحليليــة عــى التحصيــل الــدرايس واالجتــاه
ياضيــات لــدى طــاب الثالــث املتوســط.
نحــو ِّ
الر َّ
رســالة ماجســتري .كليــة الرتبيــة .جامعــة طيبــة :املدينــة
املنــورة.
عبــاس ،حممــد .والعبــي ،حممــد2007( .م) .مناهــج
ياضيــات يف املرحلــة األساســية
وأســاليب تدريــس ِّ
الر َّ
الدنيــا .ط .١عــان :دار املســر.
عبدالرمحــن ،أمحــد حممــد ( .)2011تصميــم االختبــارات.
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عبيد بن مزعل احلريب ،خلف الشمري :فاعلية برنامج أوتوجراف ( )Autographيف تنمية استيعاب املفاهيم الرياضية....
ط .١عــ ّان :دار أســامة.
عــي ،عــاد أمحــد2010( .م) .القيــاس النفــي والتقويــم
الرتبــوي للمعلمــن بــن النظريــة والتطبيــق .ط.١
القاهــرة :دار الســحاب للنــر والتوزيــع.
العنــزي ،فــي حممــد2012( .م) .فاعليــة اســتخدام برنامــج
جيوجــرا (  )GeoGebraيف إكســاب املفاهيــم
اهلندســية لطــاب الصــف األول الثانــوي بمدينــة
حائــل حســب مســتويات ديفيــس (.)Davisبحــث
ماجســتري .كليــة العلــوم االجتامعيــة .جامعــة اإلمــام
حممــد بــن ســعود اإلســامية :الريــاض.
الغامــدي ،أريــج عــي ٢٠٠٩ ( .م) .أثــر التعليــم اإللكــروين
عــى حتصيــل طلبــة الصــف الســادس االبتدائــي يف مــادة
ياضيــات يف مدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية
ِّ
الر َّ
واجتاهاهتــم نحــوه .بحــث ماجســتري .كليــة الرتبيــة.
اجلامعــة األردنيــة :عــان.
قاســم ،عــي عيســى .)1997( .مســتوى إتقــان طلبــة الصــف
التاســع األســايس يف األردن للمهــارات اجلربيــة .دراســة
ماجســتري .كليــة الرتبيــة .جامعــة الريمــوك :األردن.
قبيــات ،حممــد عــي2012 ( .م) .برنامــج تعليمــي يف القــوة
ياضيــة والتفكــر
ياضيــة عــى اســتيعاب املفاهيــم ِّ
ِّ
الر َّ
الر َّ
الريــايض لــدى طلبــة مرحلــة التعليــم األســايس يف
راســات
األردن .رســالة دكتــوراة غــر منشــورة.كلية الدِّ َ
العليــا .اجلامعــة األردنيــة .األردن.
القبيــات ،حممــد .واملقــدادي ،أمحــد2012( .م) .أثــر
ياضيــة عــى اســتيعاب املفاهيم
التدريــس وفــق القــوة ِّ
الر َّ
ياضيــة لــدى طالبــات الصــف الثامــن األســايس يف
ِّ
الر َّ
األردن .جملــة دراســات العلــوم الرتبويــة .كليــة الرتبيــة:
جامعــة ســبها  .)1( 41ص.346-333 :
قطامــي ،يوســف .وعمــور ،أميمــة2005( .م) .عــادات العقل
و التفكــر النظريــة والتطبيــق .ط .١عـ َّان :دار الفكر.
القيــي ،نايــف نــزار (2010م) .املعجــم الرتبــوي وعلــم
النفــس .ط .١عــ َّان :دار املــرق ودار أســامة.
الكبيــي ،وهيــب جميــد .والداهــري ،صالــح حســن.
(2000م) .املدخــل يف علــم النفــس الرتبــوي .ط.٢
عــان :دار الكنــدي للنــر والتوزيــع.
اللقــاين ،أمحــد حســن (2003م) .معجــم املصطلحــات
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الرتبويــة املعرفــة يف املناهــج وطــرق التدريــس .ط.١
القاهــرة :عــامل الكتــب.
ياضيــات2013( .م).
املجلــس القومــي األمريكــي ملعلمــي ِّ
الر َّ
ياضيــات املدرســية (ترمجــة حممــد
مبــادئ ومعايــر ِّ
الر َّ
عســري ،وهيــا العمــراين ،وفــوزي الذكــر) .ط.١
الريــاض :مكتبــة الرتبيــة لــدول اخلليــج العــريب
(.)2000
املشــهداين ،عبــاس ناجــي2011( .م) .تعليــم املفاهيــم
ياضيــات تطبيقــات وأمثلــة .ط.١
واملهــارات يف ِّ
الر َّ
عــ ّان :دار اليــازوردي.
املعثــم ،خالــد .واملنــويف ،ســعيد2015( .م) .تنميــة الرباعــة
ياضيــات
ياضيــة توجــه جديــد للنجــاح يف ِّ
ِّ
الر َّ
الر َّ
ياضيــات وتعلمهــا.
الر
ـم
ـ
لتعل
ـع
ـ
الراب
ـر
ـ
املؤمت
ـية.
ـ
املدرس
ِّ َّ
ياضيــة (جــر).
اجلمعيــة الســعودية للعلــوم ِّ
الر َّ
مقــدادي ،ربــى حممــد .وملــكاوي ،آمــال رضــا .والزعبــي،
عــي2013( .م) .املعرفــة املفاهيميــة واملعرفــة اإلجرائيــة
ياضيــات لــدى
املتعلقــة بالكســور وعالقتهــا بقلــق ِّ
الر َّ
الطلبــة املعلمــن .جملــة دراســات العلــوم الرتبويــة.
كليــة الرتبيــة .جامعــة الريمــوك ع ،)2( 41ص-1555 :
.1577
املقــويش ،عبــداهلل عبدالرمحــن2001( .م) .األســس النفســية
ياضيــات أســاليب ونظريــات
لتعلــم وتعليــم ِّ
الر َّ
معــارصة.ط.١الريــاض:مكتبــةامللــكفهــدالوطنيــة.
منصــور ،رشــدي1997( .م).حجــم التأثــر الوجــه املكمــل
للداللــة اإلحصائيــة .املجلــة املرصيــة للدراســات
النفســية .)16( ٧ ،ص75-57
وجينــز ،جرانــت .وماكتــاي ,جــاي2008( .م) .الفهــم عــن
طريــق التخطيــط .ترمجــة مــدارس الظهــران األهليــة).
ط .١الدمــام :دار الكتــب الرتبــوي.
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حتليل حمتوى كتاب «لغيت اخلالدة» للصف الثالث املتوسِّط يف ضوء مفاهيم األمن الفكري:مىن بنت عبد اهلل بن حممد البشر

المتوسط في ضوء مفاهيم األمن الفكري
تحليل محتوى كتاب «لغتي الخالدة» للصف الثالث
ِّ
)*(منى بنت عبد اهلل بن محمد البشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)هـ1441/9/16  وقبل للنشر يف،هـ1441 / 4 /16 (قدم للنشر يف
َّ
 واعتمدت،املتوسـط
 يف حمتوى كتـاب «لغتي اخلالـدة» للصف الثالـث،التعرف على درجة توافـر مفاهيم األمـن الفكـري
ِّ
ُّ  هـدف هـذا البحـث إىل:ملخـص البحـث
َ
.املتوسـط
الثالث
الصف
لطالبـات
املناسـبة
الفكري
األمن
بمفاهيم
قائمـة
بناء
بعد
وذلـك
،حمتوى
حتليل
بطاقـة
ت
وأ
،التحليلي
بأسـلوبه
الوصفـي
املنهـج
الباحثـة
َّعد
ِّ
َّ
ٍ
 (املفاهيم املتع ِّلقـة بتنمية اجلانب: هـي،رئيسـة
تكونت من أربعة أبعاد
َّ
َّ ، حتديد قائمـة بمفاهيم األمن الفكـري- : أمهُّ ها ما يلي،وتوصلـت الباحثـة إىل مجلـة مـن النتائـج
،) املفاهيـم املتع ِّلقة بالتحدِّ يـات املعارصة لألمـن الفكري، املفاهيم املتع ِّلقة بتنميـة التفكري واحلـوار اإلجيايب، املفاهيـم املتع ِّلقـة بتنميـة املواطنـة وحب الوطـن،الع َقـدي
َ
ًّ مـؤشا
ِّ )32( وضمـت
ِّ ،دال عليهـا
.وزعت على األبعاد األربعة بالتسـاوي
َّ
ِّ
 بنسـبة تراوحت،املـؤشات يف كل ُب ْع ٍد
 جـاء متباينًا بني األبعـاد األربعة وبني،املتوسـط
توافـر مفاهيـم األمـن الفكـري يف حمتوى كتاب «لغتـي اخلالدة» للصف الثالث
ِّ
، يليه ال ُبعد الديني، متثَّل يف ُبعد املواطنة وحب الوطـن،املتوسـط
توافرا يف حمتوى كتـاب «لغتي اخلالدة» للصف الثالث
ِّ
ً  وأن أكثـر املفاهيـم األمنية،)15% 42-( مـا بين
ِّ  من أ، قدَّ مت الباحثة عـد ًدا من التوصيـات، ويف ضوء نتائج البحـث.ريا ُبعـد تنمية التفكري واحلـوار اإلجيـايب
:مهها
ً  وأخ،ثـم ُبعـد التحدِّ يـات املعـارصة لألمن الفكـري
 كام اقرتحت عـد ًدا من. يف ضـوء مفاهيـم األمن الفكري بام يتناسـب مـع متط َّلبـات العرص احلديـث،املتوسـط
تطويـر حمتـوى كتـاب «لغتـي اخلالـدة» للصـف الثالث
ِّ
َ تصـور مق
.املتوسـطة
باملرحلة
العربية
اللغة
مقـررات
يف
الفكري
األمن
مفاهيـم
رتح لتعزيز
 تقديم: منهـا،الدراسـات
ِّ
ُّ
 األمن الفكري- لغتي اخلالدة-  حتليل حمتوى:كلامت مفتاحية
*****

Content Analysis of the Book ‘My Eternal Language’ for the Third
Intermediate Grade in the Light of the Intellectual Security Concepts
Mona Abdullah Al Besher (*)
Mohammed Bin Saud Islamic University
(Received 14/12/2019, accepted 9/5/2020)
Abstract: This research aimed to identify the degree of availability of the concepts of intellectual security in the content of the book “My Eternal Language” for the third
intermediate grade. To this end, the researcher adopted the descriptive-analytical approach and prepared a content analysis card after establishing a list of relevant concepts
of intellectual security for the third intermediate grade of female students. The researcher has concluded many results. The most important of which are the following:
identifying a list of intellectual security concepts consisting of four dimensions: (improving faith, development of citizenship, patriotism, the development of thinking and
positive dialogue, and contemporary challenges of intellectual security). These four dimensions had 32 indicators distributed equally.
The availability of the intellectual security concepts in the content of the book “My Eternal Language” for the third intermediate grade varied among the four dimensions
and the indicators in each dimension at a rate ranging between (42-15%). The most available security concepts in the content of the book “My Eternal Language” for the
third intermediate grade were the dimension of citizenship and patriotism, followed by the religious dimension, then the dimension of contemporary intellectual security
challenges, and finally the dimension of developing positive thinking and dialogue. Based on these results, a group of recommendations were presented. One of the most
important was improving the content of the book “My Eternal Language” for the third intermediate grade that fulfills the requirements of the modern era. The researcher has
also suggested some studies that include presenting a proposed vision to enhance the concepts of intellectual security in Arabic language courses at the intermediate level.
Keywords: content analysis, intellectual security, my eternal language

(*) Corresponding Author:

:(*) للمراسلة

Assistant Professor of Curricula and Teaching Methods,
College of Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic
University, p. Box 37205 for Postal code 11439,Riyadh.

DOI: 10.12816/0059647

 جامعة اإلمام، كلية التربية،أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
 الرمز البريدي،37205  ب. ص،محمد بن سعود اإلسالمية
 الرياض،11439

e-mail: n.ahmed mu.edu .sa

553

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)1ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1443هـ  /يناير2022م)

التمهيد:

اليــوم مــن موجــة
تعــاين املجتمعــات البرشيــة
َ

التغــرات الرسيعــة املتالحقــة ،فرضتهــا
مــن
ُّ
الثــورة املعلوماتيــة التــي يشــهدها عرصنــا احلــا ُّيل،
والتــي ات ََّســمت بســهولة الوصــول إليهــا وانتقاهلــا

وتضاعفهــا ،وكان مــن نتاجهــا املســتحدثات

ممارســة أعاملــه اليوميــة املعتــادة ،أو النــوم أو الراحــة،
وهــو َيشــعر باخلــوف والفــزع.

واحلفــاظ عــى األمــن بكافــة صــوره مل َي ُعــدْ

مســؤولية رجــال األمــن فقــط؛ لــذا فإنــه ال بــد مــن
إســهام مجيــع املؤسســات االجتامعيــة والرتبويــة يف

وخصوصــا
تعزيــز األمــن الفكــري لــدى األفــراد،
ً
ِ
املؤسســات التعليميــ َة ،حيــث يشــر البقمــي

والكــم اهلائــل مــن املعلومــات،
التكنولوجيــة،
ُّ
ومصــادر التع ُّلــم املتعــدِّ دة.

ِ
املؤسســات التعليميــ َة إحــدى
(2009م) إىل أن

ــم انتشــار العديــد مــن الثقافــات ،واملعتقــدات
َث َّ

إذا مــا قامــت بدورهــا عــى الوجــه األكمــل مــن

األمــر الــذي َّأدى إىل االنفتــاح الثقــايف ،ومــن

املتعارضــة؛ ممــا نتــج عنــه هتديــد اخلصوصيــات
الثقافيــة ،وحماولــة طمــس ْ ُ
ال ِو َّيــة الفكريــة يف
املجتمعــات (العســاف ،2018 ،ص.)131:

ـول عليهــا املجتمعــات
املؤسســات الرتبويــة التــي تعـ ِّ

خــال مشــاركتها يف املنظومــة األمنيــة؛ لتكــون ســدًّ ا

أي َّتيــارات منحرفــة هدَّ امــة ،تــؤول هبــا
منيعــا ضــدَّ ِّ
ً
إىل االهنيــار والدمــار.

ونظــرا للتقــدُّ م اهلائــل يف التكنولوجيــا ووســائل
ً

«وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مفاهيــم األمــن
ٌ
تراكميــة جيــب غرســها منــذ
مفاهيــم
الفكــري هــي
ُ

االجتامعــي؛ كالتويــر والفيــس بــوك وغريهــا -
رسعــ َة انتشــار األفــكار ووصوهلــا للعــامل ،األمــر

التغــرات الفكريــة املتصارعــة التــي ال خيلــو العــامل
ُّ

ـهل
اال ِّتصــال؛ أصبــح العــامل قريــة صغــرة ،حيــث سـ َّ
اســتخدام اإلنرتنــت  -مــن خــال وســائل اال ِّتصــال

الــذي ترتَّــب عليــه التغريــر بالشــباب ،واســتغالهلم
للرتويــج لألفــكار واملعتقــدات املض ِّللــة ،وتنفيــذ
األعــال اإلرهابيــة التــي ُتزعــزع أمنهــم ،وهتــدِّ د
اســتقرار أوطاهنــم.

وهنــا تــرز احلاجــة إىل تعزيــز مفاهيــم األمــن

الفكــري لــدى الشــباب؛ إذ ُي َعــدُّ األمــن  -كــا

يشــر الرتكــي (2002م ،ص - )25:مــن احلاجــات
االجتامعيــة لإلنســان ،وبدونــه ال يســتطيع الفــرد

الصغــر ،وتعزيزهــا باســتمرار ،وتنميتهــا ملواجهــة
منهــا ،ولذلــك فعمليــة التنميــة والتعزيــز هــي
مســتمرة تشــارك فيهــا املؤسســات الرتبويــة
عمليــة
َّ

عــى خمتلــف مســتوياهتا مــن احلضانــة إىل اجلامعــة»

(الوشــاحي2015 ،م ،ص ،)480:وخاصــة يف
املتوســطة  -مرحلــة املراهقــة  -حيــث
املرحلــة
ِّ
وحساســة يف حيــاة
ُت َعــدُّ مرحلــ ًة ُعمريــة فارقــة
َّ
التغــرات اجلســمية
الطلبــة؛ ففيهــا حتــدث بدايــة
ُّ

ويمــر املراهقــون فيهــا  -كــا يــرى
واالنفعاليــة،
ُّ
بتحــوالت فكريــة ت َّت ِســم
فحجــان2012( ،م) -
ُّ
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ْ ُالحدَ ثــة.

كــا َّأكــدت بعــض الدراســات املقدَّ مــة يف اللقــاء

مــا هــو غامـ ٌ
ـض أو متناقــض يف أذهاهنــم؛ ممــا يســتلزم
العمــل عــى حتقيــق ُّ
الطمأنينــة واألمــان يف نفوســهم،

الوطنــي الســادس عــى أمهيــة املناهــج يف مواجهــة

وال ِوجــداين .كــا تشــر جابــر2018( ،م) إىل أن

وهــذا مــا جــاء يف العديــد مــن الدراســات؛ كدراســة

بــا يصــل هبــم إىل حالــة االســتقرار الفكــري
طــاب املرحلــة املتوســطة اليــوم يتبنــون ســلوكيات
غريبــة ،قــد يعــد بعضهــا انحرا ًفــا نتيجــة ضعــف
املســتوى الفكــري لدهيــم ،وأوصــت بإعــادة النظــر

يف كافــة مكونــات منظومــة التعليــم األســايس حتــى

املتغــرات املتم ِّثلــة يف الغــزو الفكــري واألمنــي،
ِّ

احلوشــان2005( ،م) ،ودراســة اجلهنــي2009( ،م)
 ،حيــث َّأكدتــا عــى رضورة أن يكــون للمناهــج
دور يف حتصــن الطــاب ومحايتهــم مــن
الدراســية ٌ
االنحرافــات الفكريــة يف العــر الــذي أصبحــت فيــه

يتحقــق األمــن الفكــري بمــدارس املرحلــة املتوســطة
ومنهــا (املقــررات الدراســية) .كــا ُّ
يقــل يف املرحلــة

بــكل صورهــا.

واالكتئــاب وتــزداد معــدالت العــدوان والعنــف

شــجعت الباحثــن
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ فقــد
َّ

املتوســطة «اإلحســاس بالرضــا ويــزداد القلــق
راجعــا إىل البحــث عــن هويــة
وقــد يكــون ذلــك
ً
الــذات» (الشــهري2009 ،م ،ص ،)5:وهــذا مــا

أكدتــه نتائــج دراســة املرشــدي ونصــار2018( ،م)
حيــث أثبتــت ارتفــاع مســتوى العنــف املــدريس لــدى

مطمعــا للتهديــدات األمنيــة
الشــعوب اإلســامية
ً
هاجســا للمســؤولني
وألن تطويــر املناهــج يم ِّثــل
ً

عــى تقويــم املقــررات يف ســبيل تطويــر مناهجهــا
والوقــوف عــى مكامــن اخللــل ،والعمــل عــى

تعديلــه.

مكونــات املنهــج
وحيــث ُي َعــدُّ املحتــوى أحــدَ ِّ

طــاب املرحلــة املتوســطة.
وهنــا يتجـ َّ
ـى لنــا دور املناهــج الدراســية يف حتقيــق

ظهــر احلاجــة
للتطويــر؛ فإنــه  -بنــا ًء عــى مــا ســبق َ -ت َ

ســبقت اململكــة العربيــة الســعودية  -كــا أشــارت

يف ضــوء مفاهيــم األمــن الفكــري.

األمــن النفــي والفكــري لــدى الطــاب ،وقــد

دراســة الشــدي2005 ( ،م)  -يف جمــال تفعيــل دور

املهمــة يف نجــاح العمليــة التعليميــة ،ومطل ًبــا رضور ًّيــا

إىل البحــث يف حتليــل حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»

مشكلة البحث:

ـص رعايــة األمــن الفكــري،
املناهــج التعليميــة فيــا خيـ ُّ

حيــث حرصــت تلــك املناهــج التعليميــة عــى أن
يــرب الطالــب عــى الوســطية،
تكــون حافلــ ًة بــا ِّ
وا ِّتبــاع الدليــل ،وتــرك االفــراء واألهــواء والبــدع

رغــم أمهيــة تعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري

لــدى الطلبــة  -ملــا يواجهونــه مــن حتدِّ يــات فكريــة
الع ْوملــة يف هــذا
َ
وع َقديــة فرضتهــا عليهــم قضايــا َ
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أي نــوع
العــر ،وحلاجتهــم إىل تأمــن عقوهلــم ضــدَّ ِّ
مــن االنحــراف واخلــروج عــن الوســطية واالعتــدال
يف َفهــم الكثــر مــن األمــور – إال أن الكثــر مــن

ألجيــال املســلمني مــن خــال جهــود وزارة الرتبيــة
والتعليــم.

وباســتقراء الدراســات الســابقة تلحــظ الباحثــة

الدراســات أشــارت إىل أن احلاجــة مــا زالــت
ملحــ ًة إىل تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب
َّ

املتوســطة
طــاب املرحلــة الثانويــة ،وإغفــال املرحلــة
ِّ

ودراســة الســليامن ،)2007( ،ودراســة الشــهراين،

وخطورهتــا ،كــا أن كثــرة الدراســات التــي تناولــت

املرحلــة الثانويــة؛ كدراســة اخلريــف2006 ( ،م)،

ماســة
(2009م) ،كــا أن شــبابنا مــا زالــوا بحاجــة َّ
يتعرضــون لــه اليــوم
إىل تقويــم وتصحيــح ذايت ملــا َّ

مــن أفــكار وقضايــا متباينــة؛ ممــا ُيــرز الــدور الكبــر
الــذي تضطلــع بــه املقــررات الدراســية يف ترســيخ

املفاهيــم واملعتقــدات الصحيحــة ،وتقويــم اآلراء
األمــر الــذي نــادت بــه عــدد
واألفــكار املنحرفــة،
ُ

مــن الدراســات؛ كدراســة احلارثــي2008( ،م)،
حيــث أوصــت بــرورة توعيــة الطــاب مــن خــال

تركيزهــا عــى تعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري لــدى
إال مــا نــدر -رغــم أمهيــة هــذه املرحلــة احلرجــةاملرحلــة الثانويــة ،وأظهــرت أن طالهبــا مــا زالــوا

بحاجــة إىل مزيــد مــن التحصــن الفكــريُ ،تــرز
لنــا احلاجــة ِ
املتوســطة
املل َّحــة إىل العنايــة باملرحلــة
ِّ
التــي تســبقها؛ وقــد أثبتــت عــدد مــن الدراســات

ومنهــا دراســة بارشــيد2016( ،م) أن األمــن حاجــة
رضوريــة يف املؤسســات التعليميــة والرتبويــة جلميــع

مراحــل التعليــم العــام ومنهــا املرحلــة املتوســطة،
وأن هنــاك فرو ًقــا دالــة إحصائ ًيــا يف مســتوى حتقيــق

املناهــج بخطــورة ُ
والتطــرف يف الديــن.
لــو
الغ ِّ
ُّ
كــا َّأكــد املؤمتــر الوطنــي األول لألمــن الفكــري

لصالــح طــاب املرحلــة املتوســطة ،كــا أوصــت

الفكــري لــدى الطــاب ،كــا جــاء يف دراســة

بتضمــن مفاهيــم األمــن الفكــري ،وال ســيام

أمهيــة إدخــال بعــض املفــردات التــي تعــزِّ ز األمــن
الغمــاس2009( ،م) ،وأوصــت دراســة األكلبــي
وأمحــد )2009( ،بمراجعــة حمتــوى مناهــج التعليــم،

وتدعيمهــا بالقيــم التــي تعــزِّ ز األمــن الفكــري،

كــا أوصــت دراســة األشــقر2010( ،م) بنــر
ثقافــة التســامح بــن الطــاب مــن خــال األنشــطة

الطالبيــة ،وأوصــت دراســة اهلذيــي2012( ،م)

املســتمر
بــرورة اإلســهام يف التحصــن الفكــري
ِّ

األمــن بــن طــاب املرحلــة املتوســطة والثانويــة،

دراســة املالكــي2017( ،م) بــرورة االهتــام

الوســطية واالعتــدال ،يف األنشــطة اللغويــة الالصفيــة
يف مناهــج املرحلــة املتوســطة.

وبنــا ًء عــى ما تقــدَّ م ،وحيــث إن بعض الدراســات

أثبتــت قصــور املناهــج عــن احتوائهــا للمفاهيــم
واألفــكار املتع ِّلقــة باألمــن الفكــري؛ كدراســة حممــد،

خاصــ ًة مــع نــدرة الدراســات العربيــة
(2013م)َّ ،
واملح ِّليــة التــي بحثــت حــول هــذا املوضــوع؛ حيــث
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ـب ِّ
اطــاع
حسـ َ
إنــه ال توجــد دراسـ ٌـة حمليــة واحــدة َ -

التطــور الرسيــع
الناتــج عــن
لــدى الطلبــة،
ِ
ُّ

اخلالــدة» يف ضــوء مفاهيــم األمــن الفكــري لــدى

	 -يــأيت هــذا البحــث اســتجاب ًة ملــا جــاءت بــه

للعــر احلديــث.

الباحثــة  -بحثــت يف حتليــل حمتــوى كتــاب «لغتــي

نتائــج الدراســات واملؤمتــرات ،مــن رضورة

املتوســط  -فإنــه تظهــر
طالبــات الصــف الثالــث
ِّ

حتديــد مفاهيــم األمــن الفكــري الالزمــة

احلاجــة إىل البحــث عــن درجــة توافــر مفاهيــم األمــن

لتحصــن الطلبــة مــن االنحرافــات الفكريــة،

الفكــري يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف

وتضمينهــا يف املناهــج الدراســية.
	ِ -
يمكــن أن ُتفيــد نتائــج هــذ البحــث القائمــن

املتوســط.
الثالــث
ِّ

ويمكــن حتديــد مشــكلة البحــث يف الســؤال

عــى ختطيــط وتطويــر التعليــم باململكــة يف

الرئيــس التــايل:

•مــا درجــة توافــر مفاهيــم األمــن الفكــري

كشــف الواقــع الراهــن ،وحتديــد درجــة

املتوســط؟
الصــف الثالــث
ِّ

الدراســية ،ثــم رســم السياســات الرتبويــة
ِ
املناســبة لتطويــر تلــك املناهــج يف
واألمنيــة

يف حمتــوى مقــرر «لغتــي اخلالــدة» لطالبــات

توافــر مفاهيــم األمــن الفكــري يف املناهــج

ويتفرع منه السؤاالن التاليان:
َّ

الواجــب
مفاهيــم األمــن الفكــري
•س :1مــا
ُ
ُ
توافرهــا يف حمتــوى مقــرر «لغتــي اخلالــدة»
ُ

ضوئهــا.

	 -قــد ُيســهم هــذا البحــث يف إثــراء املكتبــة
ٍ
قائمــة بمفاهيــم األمــن
الرتبويــة بتحديــد

املتوســط؟
لطالبــات الصــف الثالــث
ِّ

•س :2مــا درجــة توافــر مفاهيــم األمــن

الفكــري ،ويف تقديــم مجلــة مــن التوصيــات
والنتائــجِ ،
يمكــن أن ُتفيــد العديــدَ مــن

الدراســيني األول والثــاين)؟

املهتمــة بمجــال األمــن الفكــري ،وكذلــك
َّ

الفكــري يف حمتــوى مقــرر «لغتــي اخلالــدة»

املتوســط (الفصلــن
لطالبــات الصــف الثالــث
ِّ

البحــوث والدراســات الرتبويــة واألمنيــة
تقديــم بحــوث تربويــة تتنــاول قضيــة األمــن

أمهية البحث:

الفكــري يف التعليــم مــن زاويــة أخــرى.

	 -يكتســب هــذا البحــث أمهيتَــه مــن أ ِّ
مهيــة

أهداف البحث:

موضوعــه؛ حيــث ُي َعــدُّ تعزيــز مفاهيــم األمــن
الفكــري مــن َ
املعطيــات الفكريــة والعلميــة

يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

	-حتديــد قائمــة بمفاهيــم األمــن الفكــري

الالزمــة ملواجهــة خطــر االنحــراف الفكــري
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ِ
توافرهــا يف حمتــوى كتــاب «لغتــي
الواجــب
ُ

املتوســط.
اخلالــدة»لطالبــاتالصــفالثالــث ِّ

التعــرف عــى درجــة توافــر مفاهيــم األمــن
	-
ُّ
الفكــري ،يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»

املتوســط (الفصلني
لطالبــات الصــف الثالــث
ِّ
الدراســيني األول والثــاين).

مصطلحات البحث:
1.حتليل املحتوى:

رجعــه إىل
 التحليــل لغــ ًة :ح َّلــل الــيءَ :أ َ
ـزأه .وح َّلــل الــيءَ :د َرســه وكشــف
عنــارصه؛ أيَ :جـ َّ
خبايــاه (ابــن منظــور1994 ،م).

عرفــه مرعــي واحليلــة
أمــا املحتــوى ،فقــد َّ

تتضمنها
(2000م) بأنــه «املعلومــات واملعــارف التــي
َّ

وتــدُ ف إىل حتقيــق أهــداف تعليميــة
ـادة العلميــةَ ،
املـ َّ
عــرض عــى الطالــب يف صــورة
تع ُّلميــة منشــودةُ ،ت َ
رمــز أو أشــكال أو صــور أو معــادالت ،بقا َل ٍ
ــب

ســمعي أو ســمعي بــري» (ص.)206:

ويمكــن تعريــف حتليــل املحتــوى بأنــه «أســلوب

(اللقــاين واجلمــل2003 ،م ،ص.)48:
 2.كتاب «لغتي اخلالدة»:

قصــد بــه يف هــذا البحــث :الكتــاب املقــرر عــى
ُي َ

املتوســط لتعليــم اللغــة
تلميــذات الصــف الثالــث
ِّ
ويتضمــن كتــاب التلميــذ
العربيــة ،طبعــة (1441ه)،
َّ

ســت َو َحــدات موزَّ عــة بالتســاوي عــى فصلــن
َّ
ــو َر ضمــن املــروع الشــامل
دراســيني ،وقــد ُط ِّ
العــام
لتطويــر مقــررات اللغــة العربيــة يف التعليــم
ِّ
باململكــة العربيــة الســعوديةِ ،
معتمــدً ا عــى املدخــل
التكامــي يف تأليفــه.
ُ

 3.األمن الفكري:

تعرفــه الوشــاحي2015( ،م) بأنــه «ســامة أفــكار
ِّ
ومعتقــدات اإلنســان الدينيــة والسياســية؛ ممــا يشـ ِّ
ـكل

ـرا عــى نظــام الدولــة وأمنهــا ،وهــذا يــؤ ِّدي إىل
خطـ ً
الشــخيص ،الــذي
االرتقــاء بفكــره ،وحي ِّقــق أما َنــه
َّ
ينعكــس عــى جمتمعــه باالســتقرار واألمــن يف مجيــع
جمــاالت احليــاة» (ص.)485:

ويــرى احلكيــم2009( ،م) بأنــه «حتصــن املجتمــع

متطرفــة
مــن االنحرافــات الفكريــة ،ســواء انحرافــات ِّ

يســتخدم إىل جانــب أســاليب أخــرى لتقويــم املناهــج
مــن أجــل تطويرهــا ،وهــو َي ِ
عتمــد عــى حتديــد أهداف

مــن خــال التشــكيك يف مؤسســاته ومناهجــه

وبالتــايل تكــون نتائــج هــذه العمليــة  -إىل جانــب مــا

يعنــي« :توفــر الســامة والطمأنينــة للجميــع

للتوصــل إىل مــدى
وو ْحــدة التحليــل؛
التحليــل َ
ُّ
شــيوع ظاهــرة ،أو أحــد املفاهيــم ،أو فكـ ٍ
ـر،
ـرة أو أكثـ َ
ـاليب
ـم احلصــول عليــه مــن نتائــج ،مــن خــال أسـ َ
يتـ ُّ
ـؤش ٍ
أخــرى  -مـ ِّ
ات حتــدِّ د ِّاتــاه التطويــر فيــا بعــد»

متل ِّبســة باســم الديــن ،أو انحرافــات حتــارب الديــن

وعلامئه ،متل ِّبســة اســم التطويــر والتغيــر» (ص.)10:
ِّ
ويؤكــد الطــاع2008( ،م) أن األمــن الفكــري
ضــدَّ كل االجتاهــات ذات الطوابــع الفكريــة وغــر

الفكريــة ،التــي مــن شــأهنا تقويــض البنــاء الفكــري
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ٍ
بديلــة ِ
ذات
ومفاهيــم
القويــم ،وإحــال أفــكا ٍر
َ
منط َلقــات ال إنســانية ،مــن شــأهنا أن تــؤ ِّد َي بشــكل

حــدود مكانيــة :حمتــوى مقــرر «لغتــياملتوســط (الفصلني
اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ

أو َ
ــر إىل اهنيــار الفكــر» (ص ،)130:فيــا يشــر
بآخ َ

الدراســيني األول والثــاين).
قــت أداة البحــث يف
-حــدود زمانيــةُ :ط ِّب ْ

الرتكــي2002( ،م) إىل أن األمــن الفكــري يعنــي «أن

يعيــش النــاس يف بلداهنــم وأوطاهنــم وبــن جمتمعاهتــم

ـي
الفصــل الـ
ِّ
ـدرايس األول مــن العــام اجلامعـ ِّ
1440هـــ 1441 -هـــ.

مكونــات أصالتهــم ،وثقافتهــم
آمنــن مطمئنــن عــى ِّ

النوعيــة ،ومنظومتهــم الفكريــة» (ص.)66:

النظري:
اإلطار
ُّ
ً
أول :مفهوم األمن الفكري:

إجرائيــا يف هــذا
ويعــرف األمــن الفكــري
ًّ
َّ
البحــث :بأنــه ســامة عقــل الطالبــة وسـ ِ
ـلوكها مــن

أي تشــويش أو انحــراف فكــري ،أو مــن كل فكــر
ِّ
دخيــل يف العقائــد والعبــادات واملعامــات ،ال ي َّت ِفــق
مــع الثوابــت واملنط َلقــات الرئيســة لــه.
حدود البحث:

يتحدَّ د البحث باحلدود التالية:
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مصطلحــا
« ُي َعــدُّ مصطلــح األمــن الفكــري
ً

ـبيا؛ لــذا خلــت معاجــم اللغــة العربيــة مــن
حدي ًثــا نسـ ًّ
إيــراده؛ ولكنــه ،وإن كان مســتحدَ ًثا كلفــظ َّ
مركــب،
ـم ِقــدَ م املجتمــع اإلنســاين؛ ولكنــه
فــإن مضمونــه قديـ ٌ
ـي باالهتــام يف ظـ ِّ
ـل العوملــة ،ومــا صاحبهــا مــن
َح ِظـ َ

تطــور يف املواصــات واال ِّتصــاالت» (العســاف،
ُّ

حــدود موضوعيــة :تتم َّثــل يف قائمـ ٍـة بمفاهيــم

ســهلت التواصــل
 ،2018ص )131:التــي
َّ
واالنفتــاح الثقــا َّ
يف عــر شــبكات اإلنرتنــت ومواقــع

الع َقــدي ،املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة
اجلانــب َ
املواطنــة وحــب الوطــن ،املفاهيــم املتع ِّلقــة

األمــة اإلســامية يف أمنهــا
فكــري وثقــايف هيــدِّ د َّ

األمــن الفكــري ،وقــد حدَّ دهــا البحــث يف
أربعـ ِ
ـة أبعــاد ،هــي( :املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة

بتنميــة التفكــر واحلــوار اإلجيــايب ،املفاهيــم
املتع ِّلقــة بالتحدِّ يــات املعــارصة لألمــن

الفكــري) ،وحتديــد درجــة توافرهــا يف حمتــوى
التعليــم يف مقــرر «لغتــي اخلالــدة» (الفصلــن

الدراســيني األول والثــاين) للصــف الثالــث

املتوســط.
ِّ

التواصــل االجتامعــي ،ومــا نتــج عنــه مــن غــز ٍو
واســتقرارها وعقيدهتــا.
ِ
ويمكــن تعريــف األمــن الفكــري بأنــه« :ســامة

فكــر اإلنســان وعقلــه و َفهمــه مــن االنحــراف،
واخلــروج عــن الوســطية واالعتــدال يف َفهمــه لألمــور

وتصــوره للكــون» (الوادعــي،
الدينيــة والسياســية،
ُّ
1998م ،ص.)50:

ويشـــر آل عايـــش (2006م ،ص )11:إىل أن
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ثان ًيا :أمهية األمن الفكري:

مفهـــوم األمـــن الفكـــري مفهـــوم واســـع ال يقتـــر
ومقوماتـــه مـــن االنحـــراف؛
عـــى حفـــظ العقـــل
ِّ

بـــل يمتـــدُّ ليشـــمل حفـــظ الثقافـــة وعنارصهـــا مـــن
الغ ــزو الفك ــري ،أو التحري ــف والتزوي ــر .في ــا ي ــرى

أبـــو عـــراد (2010م) أن األمـــن الفكـــري يعنـــي:
«صيانـــة ومحايـــة فكـــر أبنـــاء املجتمـــع ،وثقافتهـــم

أي فكـــر منحـــرف ،أو
وقيمهـــم ،وكل شـــأهنم ،مـــن ِّ
دخي ــل ،أو واف ــد ،أو مس ــتورد ،ال ي َّت ِف ــق م ــع الثواب ــت

أهــم مقومــات
ُي َعــدُّ األمــن بشــكل عــام مــن
ِّ

احليــاة اآلمنــة واملســتقرة لــدى األفــراد واملجتمعــات

 ،وهــو مــن احلاجــات اإلنســانية الرضوريــة التــي ال
ِ
ـتغني عنهــا الفــرد لتســتقيم لــه احليــاة ؛
يمكــن أن َيسـ َ

ويف هــذا يشــر الصايــم والشــافعي (2004م) إىل أن
احلاجــة إىل األمــن تــأيت يف املرتبــة التاليــة للحاجــات

البيولوجيــة؛ بــل إن ُّ
حتقــق احلاجــات البيولوجيــة

واملنط َلقـــات الرئيســـة واألصيلـــة لـــه» (ص.)231:

األساســية ال يتأ َّتــى يف غيــاب شــعور الفــرد باألمــن

تفعيـــل الرشاكـــة بـــن الدولـــة واملجتمـــع لتحصـــن

غــره مــن الكائنــات (ص.)133:

ويؤكــد اجلحنــي (2008م) يف تعريفــه عــى أمهيــة

الناشـــئة ،حيـــث يـــرى بأنـــه «النشـــاط والتدابـــر

املشـــركة بـــن الدولـــة واملجتمـــع لتجنيـــب األفـــراد
شـــوائب َع َقديـــ ًة أو فكريـــة أو نفســـية،
واجلامعـــات
َ

تكـــون ســـب ًبا يف انحـــراف الســـلوك واألفـــكار
واألخ ــاق ع ــن ج ــا َّدة الص ــواب ،أو س ــب ًبا للوق ــوع

يف املهالـــك» (ص.)178:

واألمــان ،وهــو حاجــة إنســانية مت ِّيــز اإلنســان عــن
وحــول أمهيــة األمــن الفكــري بــن أنــواع

األمــن األخــرى يؤكــد حريــز (2005م ،ص)90:
خاصــة؛ ملكانتــه بــن أنــواع
رضورة إعطائــه أولويــ ًة َّ
يوســع
األمــن األخــرى؛ ذلــك ألن األمــن الفكــري ِّ
مــدارك اإلنســانَ ،
وي ُلــق لديــه املقــدر َة الكافيــة

عــى اختــاذ القــرارات الصائبــة ،ومعاجلــة ِ
املض َّ
ــات

وباســـتقراء التعريفـــات الســـابقة ِ
يمكـــن القـــول:

حتيــز
ِّ
املتنوعــة باســتخدام لغــة املنطــق واحلــوار ،دون ُّ

ألفـــراد املجتمـــع بحاميـــة فكرهـــم ،وقيمهـــم،

 -كــا يشــر الطــاع2008( ،م ،ص - )22:يــؤ ِّدي

إن األمـــن الفكـــري يعنـــي :حتقيـــق االســـتقرار
وثقافتهـــم ،وممارســـاهتم ،مـــن االنحـــراف واخلـــروج

ع ــن الثواب ــت والوس ــطية واالعت ــدال ،ك ــا أن حتقي ــق
األم ــن الفك ــري الب ــد أن يك ــون ل ــه ضواب ـ ُ
ـط تتامش ــى
مـــع مقاصـــد الرشيعـــة ،وأن ُيتل َّقـــى مـــن املصـــادر
األصيل ــة والصحيح ــة؛ حت ــى ال تك ــون َث َّمــ َة ف ــوىض

ٌ
فكريـــة تـــؤ ِّدي إىل االنحـــراف عـــن املقصـــود.

تعصــب ،هــذا باإلضافــة إىل أن انحــراف الفكــر
أو ُّ

إىل حــدوث خلــل يف الســلوك ،ممــا يدفــع إىل ارتــكاب

اجلرائــم املختلفــة ،وبالتــايل يصعــب حتقيــق األمــن
املــادي املحســوس.

وبالنظــر إىل أمهيــة األمــن الفكــري مــن اجلانــب

العقــدي فإنــه يســتمد « أمهيتــه مــن منطلــق حتقيــق
وو ْحــدة الســلوك؛ ألنــه
َو ْحــدة االعتقــاد والفكــرَ ،
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(2005م ،ص )178-177فيــا يــي:

	-العــودة احلقيقيــة إىل املنابــع الصافيــة واملصادر
األصيلــة لإلســام التــي تتمثَّــل يف القــرآن

املســلم وفكــره ورأيــه ،يف إطــار الثوابــت األساســية
واحلقــوق املرشوعــة املنبثقــة مــن اإلســام عقيــد ًة

املطهــرة.
الكريــم والس ـ َّنة ال َّن َبويــة َّ

	-الدعــوة إىل أخــذ العلــم الرشعــي والفتــوى
َّ
األجــاء.
مــن العلــاء

ورشيعــة حيــاة» (اجلحنــي2008 ،م ،ص-250:
.)251

	-إظهــار وســطية اإلســام واعتدالــه وتوازنــه،

كــا أن األمــن الفكــري -بحســب مــا يــرى
ـم خصائصهــا،
الرتكــي2002( ،م)  -حي ِّقــق لألمــة أهـ َّ

وترســيخ االنتــاء لــدى الشــباب ،واالعتــزاز
ـو وال تفريــط.
بوســطية هــذا الديــن دون ُغ ُلـ ٍّ

الو ْحــدة يف الفكــر واملنهــج والغايــة،
وذلــك بتحقيــق َ
و ُيعــدُّ حتقيقــه مدخــ ً
والنمــو
والتطــور
ا لإلبــداع
ِّ
ُّ

	-تعريــف الشــباب باألفــكار املنحرفــة،

ِّ
للمشــككني ،ويف حتقيقــه محايــ ًة للشــباب
والتصــدِّ ي
خاصــ ًة ،ووقايــة هلــم ممــا َيــ ِر ُد عليهــم مــن أفــكار
َّ

احلــر
	-إتاحــة الفرصــة الكاملــة للحــوار
ِّ
الرشــيد داخــل املجتمــع الواحــد ،وتقويــم
االعوجــاج ُ
باحل َّجــة واإلقنــاع.

دورا مهــ ًا يف
حلضــارة املجتمــع وثقافتــه ،كــا أن لــه ً
َّ
والــذ ِّب عنهــا،
صيانــة الرشيعــة ،واحلفــاظ عليهــا،

دخيلــة هدَّ امــة.

وحتصينهــم ضدَّ هــا.

ومــن خــال مــا ســبق فإنــه يتضــح أمهيــة اجلانــب

وباســتقراء مــا ســبق ت َّت ِضــح أمهيــة األمــن

العقــدي واألخــذ بالعلــم الرشعــي والفتــوى مــن

وخاصــة
التفريــط فيــه عــى ُه ِو َّيــة األمــة ومســتقبلها،
َّ
متيــز باالنفتــاح الثقــا ِّ
يف
يف عــر العوملــة الــذي َّ

واحلفــاظ عليهــم مــن األفــكار الدخيلــة ،كــا أن

الفكــري ،ورضورة االهتــام والعنايــة بــه؛ خلطــورة

واالنفجــار املعــر ِّ
يف؛ ممــا َّأدى إىل هتديــد ا ُهل ِو َّيــة

الفكريــة ،وزعزعــة القيــم واملبــادئ لــدى الناشــئة.
ثال ًثا :وسائل حتقيق األمن الفكري:
عــدد مــن الوســائل التــي ُتســهم يف حتقيــق
َث َّمــ َة
ٌ

األمــن الفكــري ومحايتــه مــن األفــكار الدخيلــة
واملنحرفــة؛ ليعيــش املجتمــع املســلم يف أمــن وأمــان

واســتقرار ،ويمكــن إمجاهلــا كــا يشــر الشــدي

مصادرهــا األصيلــة يف حتصــن عقــول الشــباب
الوســطية واالعتــدال وإتاحــة الفرصــة للحــوار مــن

أهــم وســائل تعزيــز األمــن الفكــري لــدى الطــاب.
كــا يضيــف اجلحنــي (2004م ،ص )176:أمهيــة

وجــود تنشــئة أرسيــة ســليمة تقــوم عــى االســتقرار
النفــي والعاطفــي واملــادي ،وحتــرص عــى غــرس

القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتامعيــة واحــرام النظام
وتطبيقــه؛ ممــا يســاعد الشــباب مســتق َب ًل عــى مواجهــة

املواقــف والصعــاب التــي قــد تعــرض حياهتــم.
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وتعــد مؤسســات الرتبيــة والتعليــم مــن أهــم

االســتفادة منهــا واســتثامرها بــا يعــود عليهــم وعــى

يشــر ابــن محيــد (2009م ،ص )34:إىل وجــوب

ومــن وســائل حتقيــق األمــن الشــامل :مــا َّأكــدت

وســائل تعزيــز األمــن الفكــري لــدى الشــباب حيــث
االهتــام بالرتبيــة مــن خــال الرتكيــز عــى مؤسســات

الرتبيــة والتعليــم ،إذ إنــه يقــع عــى عاتقها دور أســاس
ومهــم يف هــذا اجلانــب ،كــا أن رســالة املع ِّلمــن
ٌ
رســالة عظيمــة جيــب
واملر ِّبــن يف تربيــة الناشــئة

العنايــة هبــا وتوجيههــا بــا حيافــظ عــى أمــن األمــة

الفكــري .ويضيــف الســديس (2005م ،ص)21:

أن مؤسســات الرتبيــة والتعليــم مســؤولة مســؤولية
تامــة عــن العنايــة بتصحيــح وتنقيــة املصطلحــات
واأللفــاظ واملفاهيــم ،مــن كل اختــاف أو شــبهة ُت َعــدُّ
ســب ًبا يف االنحــراف الفكــري.

وطنهــم بالنفــع.

عليــه سياســة اململكــة العربيــة الســعودية مــن «احرتام
العامــة التــي َك َفلهــا اإلســامَ َ ،
وشع محايتها؛
احلقــوق َّ

ً
حفاظــا عــى األمــن ،وحتقي ًقــا الســتقرار املجتمــع
املســلم ،يف :الديــن ،والنفــس ،والنســلِ ،
ــرض،
والع ْ
والعقــل ،واملــال (وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وثيقــة

سياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية،
1416هـــ ،ص.)20:

َ
وســائل حلاميــة
ممــا ســبق ي َّتضــح أن َث َّمــ َة ِعــدَّ َة

األمــن الفكــري ،وعــى مؤسســات املجتمــع املختلفــة

كــا حتظــى وســائل اإلعــام بأمهيــة بالغــة؛ لــذا

التضافــر ألجــل حتقيــق األمــن الفكــري ألفــراده؛
لينعــم املجتمــع كا َّفـ ًة باألمــن والطمأنينــة واالســتقرار

منهــا ،لدورهــا املؤثــر يف حتصــن أبنــاء املجتمــع

رابعــا :دور املؤسســات الرتبويــة يف حتقيــق األمــن
ً

جيــب توجيــه املجتمــع بكافــة مؤسســاته لالســتفادة
وتســليحهم بالقيــم واملبــادئ ،والعلــوم واملعــارف
الرضوريــة ،وتدريبهــم عــى أســاليب احلــوار املنطقــي
وتقبــل الــرأي اآلخــر ،وغريهــا مــن املهــارات التــي
ُّ

متكنهــم مــن مواجهــة العــامل.

ورغــد العيــش.

الفكــري:

ألمهيــة األمــن الفكــري ،وحاجــة األفــراد

املاســة إليــه؛ حــدَّ د بعــض الباحثــن
واملجتمعــات َّ
عــد ًدا مــن النقــاط التــي ِ
يمكــن للمؤسســات الرتبويــة

وتعــد قنــوات التواصــل االجتامعــي اليــوم مــن

أن ُتســهم يف حتقيــق األمــن الفكــري مــن خالهلــا،

الطلبــة إىل خطــورة مــا قــد تتضمنــه مــن معلومــات

	-قيــام املؤسســات الرتبويــة بمواصلــة عمليــة

أهــم وأخطــر وســائل اإلعــام ؛ لــذا جيــب توجيــه

وهــي كــا ذكرهــا (فــرج2005 ،م) مــا يــي:

مغلوطــة ،وأحاديــث مكذوبــة ،وقصــص خمتلقــة،
للتغريــر بالشــباب وصدهــم عــن دينهــم ،وواجبهــم

جتــاه جمتمعهــم ووطنهــم ،مــع توجيههــم إىل أمهيــة
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التنشــئة االجتامعيــة؛ مــن أجــل تكويــن

شــخصيةالطالــب،وضــانإملامــهبــاحولــه.

	-ربــط األنشــطة الرتبويــة والتعليميــة باجلهــود
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املجتمعيــة؛ مــن أجــل إجيــاد نــشء متــوازن
ٍ
حمــاط بســياج مــن القيــم الدينيــة
وســ ِو ٍّي
َ
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ومنفتــح.

مجيعا بمساواة واحرتام.
	 -تعامل الطالب ً
ـر للطــاب طر ًقــا متعــدِّ دة للمشــاركة يف
	 -تيـ ِّ

واألخالقيــة؛ مــا جيعلــه متناغ ـ ًا مــع املحيــط
ـرا مشـ ً
ـاركا،
الــذي يعيــش فيــه ،وجيعلــه عنـ ً
فع ً
ــال
وعضــوا َّ
ً

	-تقــدِّ م لطالهبــا أنشــطة متعــدِّ دة يف إطــار

واملجتمــع؛ مــن أجــل تكويــن جيــل نافع.

ويؤكــد اهلــدالء2013( ،م) خطــأ مــن يعتقــد

جمــاالت تتوافــق مــع اهتامماهتــم.

برامــج اليــوم الكامــل.

	-تكامــل اجلهــود الرتبويــة بــن البيت واملدرســة
	-االهتــام بدراســة الســلوك االجتامعــي،

همــة املؤسســات التعليميــة تقتــر عــى تعليــم
أن َم َّ

ميــرة ،بــا جيعلهــم أعضــاء نافعــن يف
َّ

دون العمــل عــى تعليــم النــاس مــا حيتاجــون إليــه يف

وأنــاط احليــاة ،وتقديمهــا للنــشء بصــورة
املجتمــع ،ويضمــن عــدم وقوعهــم يف دائــرة
االنحــراف.

ممــا ســبق يتضــح أمهيــة دور األرسة واملجتمــع يف

تشــكيل الناشــئة ،ورضورة تكامــل اجلهــود بينهــا وبني
املؤسســات التعليميــة لتحصــن أبنــاء املجتمــع من أي
تضليــل أو انحــراف فكــري وعقائــدي.

القــراءة والكتابــة ،وإعطــاء مفاتيــح العلــوم للطــاب
حياهتــم العلميــة والعمليــة ،وترمجــة هــذه العلــوم إىل

ـم مــا حيتاجــون إليــه هــو
واقــع يلمســه النــاس ،وأهـ ُّ
األمــن يف األوطــان.

لــذا كانــت سياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية سـ َّـباق ًة إىل رســم معــامل شــخصية الطالــب،
تضمنتــه أسســها
و َي َ
جليــا مــن خــال مــا َّ
ظهــر هــذا ًّ

هــذا ،وتتميــز املدرســة اآلمنــة عــن غريهــا

وأهدافهــا ،فقــد جــاء فيهــا :تربيــة املواطــن ليكــون
َلبِنــ ًة صاحلــة يف بنــاء َّأمتــه ،ويشــعر باملســؤولية

) Warger (1998, p3-5مــا يــي:
رشك ُ
ِ
	ُ -ت ِ
وذات معنًى.
فعالة
األرس بأشكال َّ
َ
روابــط قو َّيــ ًة بينهــا وبــن املجتمــع
	ُ -تقيــم

الطــاب بمشــكالت املجتمــع الثقافيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة ،وإعدادهــم لإلســهام يف ح ِّلهــا (وزارة

مــن املــدارس غــر اآلمنــة بعــدد مــن اخلصائــص
والســات ،وهــي كــا ذكرهــا Dwyer, Osher,

املحــي.
	ِّ -
تؤكــد عــى العالقــات اإلجيابيــة بــن الطــاب
وبــن املع ِّلمــن.
	-تناقــش القضايــا األمنيــة بشــكل واضــح

خلدمــة بــاده والدفــاع عنهــا ،وتنميــة إحســاس

الرتبيــة والتعليــم ،وثيقــة سياســة التعليــم يف اململكــة،

1416هـــ ،ص.)6:

ومــن خــال مــا ســبق ،فإنــه ي َّت ِضــح أن تأصيــل

الســلوك اآلمــن يف ممارســة الفــرد واملجتمــع ال
يســتقيم إال مــن خــال مؤسســات الرتبيــة والتعليــم
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حيــث تقــوم بالــدور األكــر يف تع ِّليــم النــشء املســلم

منبعــا
اخلصــوص -بمحتواهــا ونصوصهــا ُتعــد ً

وتل ِّبــي رغبــة املجتمــع يف تعزيــز الســلوك املطلــوب
الــذي حي ِّقــق األمــن واالســتقرار ،بتوجيــه فكــر

تشــر عليــان2012( ،م) إىل أمهيــة تضمــن بعــض

العقيــدة الصحيحــة واملبــادئ والقيــم اإلســامية،

أفــراده ،وربــط اهتامماهتــم بحاجــات جمتمعهــم

ليكونــوا أعضــا ًء فاعلــن فيــه ،ويقومــوا بدورهــم يف
خدمتــه عــى أكمــل وجــه.

خص ًبــا لتعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري ،حيــث

املفاهيــم التــي تعــزِّ ز األمــن الفكــري يف مناهــج
اللغــة العربيــة ،وهــي« :الثقافــة األمنيــة ،والسياســية،

والوعــي الوقائــي واألمنــي والفكــري،
والقانونيــة،
ُ
التوســط واالعتــدال ،والقيــم ُ
اخل ُلقيــة،
وقيــم
ُّ

خامســا :دور املناهــج الدراســية يف حتقيــق األمــن

التطــرف واإلرهــاب بأنواعــه ،واالنتــاء،
ونبــذ
ُّ
واملواطنــة ،واملســؤولية الشــخصية واالجتامعيــة،

وتصحيــح مفاهيــم األمــن الفكــري ،ومــن هنــا يــرز

والســام ،والتســامح ،واحــرام األنظمــة والقوانــن»

الفكــري:

ُي َعــدُّ التعليــم القنــا َة األوىل املســؤولة عــن تعزيــز

دور املناهــج التعليميــة يف غــرس املفاهيــم الســليمة يف

تتضمــن
عقــول الناشــئة ،بــا تشــمل مــن موضوعــات
َّ
ـي األمنــي ،واحلفــاظ عــى
احلصانــة الفكريــة ،والوعـ َ

املكونــات واملوروثــات الثقافيــة األصيلــة ،يف مواجهــة
ِّ

التيــارات الثقافيــة الوافــدة واملشــبوهة ،واإلســهام يف
هتذيــب الســلوك القيمــي (اجلهنــي2009 ،م).
دورا ً
مهم يف تشــكيل الشــخصية
كــا أن للمناهــج ً

واحلقــوق والواجبــات ،والتعــاون ،واإلخــاء،
(ص.)256 :

وقــد شــدَّ دت بعــض الدراســات املقدَّ مــة يف اللقاء

الوطنــي الســادس للحــوار الفكــري2006( ،م)
املتغــرات املتم ِّثلــة
عــى أمهيــة املناهــج يف مواجهــة
ِّ
يف الغــزو الفكــري واألمنــي ،حيــث أشــارت إىل

أنــه جيــب عــى مجيــع املؤسســات التعليميــة إصــاح
أساســا رضور ًّيــا
مناهــج التعليــم ،واعتــاد الرتبيــة
ً

الســوية املتزنــة؛ حيــث إنــه يمكــن « مــن خــال
س القيــم االجتامعيــة اإلجيابيــة،
ـر ُ
حتقيــق أهدافهــا َغـ ْ
وإكســاب الطــاب مهـ ِ
ـارات التفاعــل مــع معطيــات

املنوطــة هبــم ،مــع رضورة حتريــر مناهــج التعليــم

بــن األفــكار الصحيحــة واألفــكار الســلبية ،وإبــراز

إلبــراز الشــخصية اإلســامية يف مياديــن العالقــات،

العــر ،وتنميــة التفكــر املوضوعــي والناقــد للتمييــز
العالقــة الوثيقــة بــن حــب الوطــن واالنتــاء إليــه
واألمــن الفكــري» ( الســلطان 2009،م ،ص.)8:

ومناهــج اللغــة العربيــة – عــى وجــه

املعلمــن للقيــام بدورهــم
لعمليــة التعليــم ،وتدريــب ِّ

عــى الوجــه املطلــوب ،وليستشــعروا املســؤولية
مــن رواســب ال َّت َبعيــة الثقافيــة والفكريــة؛ وذلــك
واألنظمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية.

وقــد عنيــت اململكــة العربيــة الســعودية عنايــة

واضحــة بمناهــج التعليــم ،حيــث رصــدت هلــا
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491-453

ميزانيــة عاليــة لتطويرهــا ،ومراجعتهــا وتصحيحهــا،

التخصــص الــدرايس (العلمــي).
ملتغــر
ُتعــزى
ُّ
ِّ

واملحتــوى ،واألنشــطة ووســائل التقويــم وأســاليبه

دراســة للبحــث حــول اهتــام املؤسســات التعليميــة

وربطهــا بالقيــم اإلســامية ،مــن حيــث األهــداف
املختلفــة؛ ممــا كان لــه األثــر األكــر يف حتصــن

الشــباب مــن االنحــراف الفكــري.
الدراسات السابقة:

ويف أمريــكا أجــرى )Tomlinson (2006

بتعزيــز مبــادئ األمــن الفكــري ،مــن خــال دمــج

القيــم األخالقيــة والثقافيــة يف املناهــج الرتبويــة،
واســتخدمت الدراســة املنهــج التحليــ َّ
ي ،وذلــك
بذكــر عــدد مــن الدراســات ذات الصلــة بموضــوع

ِ
الدراســات الســابق َة
اســتعرضت الباحثــة
ـب
املتع ِّلقــة بموضــوع البحــثَ ،
وع َرضتهــا مرتَّبـ ًة َح َسـ َ

أهــم نتائــج الدراســة :أن
الدراســة ،وكان مــن
ِّ
رئيســا يف تعزيــز األمــن
املدرســة واملع ِّلــم يؤ ِّديــان ً
دورا ً

النحــو التــايل:
ً
أول :دراســات ُعنِ َيــت بــدور املؤسســات الرتبويــة

التــي يبذلوهنــا يف نــر مفاهيــم القيــم واألخــاق
والثقافــة ،والتــي ُت َعــدُّ مــن األســس الرتبويــة التــي

أجــرى القرطــون2007( ،م) دراســة هدفــت

ُّ
وللتحقــق مــن مســتوى َفهــم طــاب املرحلــة

طــاب املرحلــة الثانويــة مــن خــال دور املقــررات
الدراســية ،ودور املع ِّلمــن ،ودور األنشــطة املدرســية،

بأمنهــم الفكــري؛ أجــرى العاصــم2005( ،م)

وتكونــت ع ِّينــة الدراســة مــن ( )826طال ًبــا وطالبــة
َّ

مكونــة مــن ( )288طال ًبــا ،ومــن أبــرز نتائــج هــذه
َّ

الزمنــي مــن األحــدث إىل األقــدم ،عــى
التسلســل
ِّ

يف حتقيــق األمــن الفكــري:

التعــرف عــى أثــر املدرســة يف تفعيــل دور
إىل
ُّ

نحــو مواجهــة اإلرهــاب،
يف تفعيــل دور الطــاب
َ

مــن طــاب الصــف الثالــث الثانــوي ،وأظهــرت
الدراســة عــد ًدا مــن النتائــج ،كان أبرزهــا :أن
األنشــطة املدرســية هلــا تأثــر كبــر يف توعيــة الطــاب

نحــو ظاهــرة اإلرهــاب ،كــا أن مســتوى فاعليــة
املــدارس يف تزويــد الطــاب والطالبــات بقيــم

االعتــدال والوســطية يف الفكــر ملواجهــة اإلرهــاب
ـود فــروق ِ
متوسـ ً
ذات داللــة إحصائيــة
جــاء
ـطا ،ووجـ ُ
ِّ

الفكــري بــن الطلبــة ،وذلــك مــن خــال اجلهــود

ُيبنــى عليهــا املنهــج.

الثانويــة بمدينــة الريــاض ملفهــوم األمــن الفكــري،
ي ُّ
ودور املدرســة يف حتصــن الطــاب ضــدَّ مــا ُ ِ
ــل

الوصفــي ،عــى ع ِّينــة
دراســة ا َّت َبــع فيهــا املنهــج
َّ
الدراســة :أن األمــن الفكــري لــدى طــاب املرحلــة
ر واضــح بالشــكل الــذي ُيعينهــم عــى
الثانويــة غــ ُ

التفريــق بينــه وبــن االنحــراف الفكــري واإلرهــاب،

كــا أن املدرســة ال متلــك القــدرة الكافيــة لكشــف

النــوازع وامليــول االنحرافيــة لــدى بعــض الطــاب،
ً
ملحوظــا يف تعــاون املدرســة مــع
قصــورا
وأن َث َّمــ َة
ً

التكامــي.
البيــت واملجتمــع حتقي ًقــا للتــوازن الرتبــوي
ُ
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دراســات ُعنِ َيــت بــدور املناهــج يف حتقيــق األمــن

النتائــج أن لكتــب الرتبيــة اإلســامية للمرحلــة
متوس ً
ــطا يف تنميــة احلــوار الوطنــي
دورا
ِّ
الثانويــة ً

الثانويــة ملفاهيــم األمــن الفكــري ،مــن خــال حتليــل

(التخصــص وســنوات اخلــرة) .وأوىص الباحــث
إىل
ُّ

الفكــري:

للبحــث يف درجــة مراعــاة كتــب التاريــخ للمرحلة

ذات داللــة إحصائيــة ُتعــزى
وو ِجــد فــروق ُ
الب َّنــاءُ .

حمتواهــا والســلوكيات التدريســية املرتبطــة هبــا مــن
ِق َبــل مع ِّلمــي التاريــخ ،أجــرى العســاف2018( ،م)

بالرتكيــز عــى تعزيــز االنتــاء الوطنــي ،وترســيخ قيــم
احلــوار الوطنــي الب َّنــاء يف نفــوس الطــاب ،مــن

ـاب التاريــخ للصفــن
تكونــت عينــة الدراســة مــن كتـ َ
َّ

تتع َّلــق بموضــوع احلــوار الوطنــي الب َّنــاء.

دراســة يف األردن ،عــى عينــة تكونــت مــن ()114
مع ِّل ًــا ومع ِّلمــة ،اختــروا بالطريقــة العشــوائية ،كــا
األول والثــاين الثانــوي ،وأظهــرت نتائــج الدراســة:

ـاب التاريــخ للمرحلــة
ـرا يف كتـ َ
أن أكثـ َ
ـر املجــاالت توافـ ً

الثانويــة كان املجــال الثقــايف والعلمــي ،ويف املرتبــة
األخــرة جــاء املجــال اإليــاين .كــا أظهــرت النتائــج

أن درجــة الســلوكيات التدريســية املرتبطــة بمفاهيــم
األمــن الفكــري مــن ِق َبــل مع ِّلمــي التاريــخ يف األردن

متوســطة .وأظهــرت النتائــج ً
عــدم
أيضــا
كانــت
َ
ِّ
إحصائيــا يف ســلوكيات املع ِّلمــن
وجــود فــروق دا َّلــة
ًّ
ملتغــري اجلنــس
املرتبطــة باألمــن الفكــري بالنســبة
ِّ َ
واملؤهــل العلمــي.
ِّ

كــا قــام العــزام2014( ،م) يف حمافظــة إربــد

بإجــراء دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن دور كتــب

خــال االســتفادة مــن خــرات اجلامعــات بعقــد
دورات وورش تدريبيــة ملجموعــة مــن املع ِّلمــن،
تصــور إســراتيجي لتعزيــز
ويف حماولــة لتقديــم
ُّ

األمــن الفكــري مــن خــال مناهــج التعليــم الثانــوي

الســعودي ،قــام العنــزي٢٠١٤( ،م) بدراســة
ـي ،كــا َّاتــذ مقــررات
اســتخدم فيهــا املنهــج الوصفـ َّ
نموذجــا هلــذه الدراســة ،وأثبتــت
العلــوم الرشعيــة
ً
ِ
مقــررات العلــوم الرشعيــة
الدراســة يف نتائجهــا أن
يف الرتبيــة والتعليــم ُبنِيــت لتحصــن املجتمــع مــن

االنحــراف الفكــري ،وتعزيــز األمــن الفكــري،
وترســيخ املنهــج اإلســامي ْالَبنِّــي عــى االعتــدال
والوســطية واالســتقامة .كــا أوضحــت الدراســة أن
القيــم اإلســامية ِ
يمكــن أن تكــون أدا َة بنــاء ال هــدم
ً
مســتقيم.
تدريســا
درســت
إذا مــا ِّ
ً

الرتبيــة اإلســامية للمرحلــة الثانويــة يف تنميــة احلــوار
الوطنــي الب َّنــاء ،مــن وجهــة نظــر مع ِّلمــي الرتبيــة

البحــث يف أثــر إثــراء حمتــوى الرتبية اإلســامية ببعض

املســحي لتحقيــق أهــداف الدراســة ،وأظهــرت
َّ

التجريبــي عــى فصلــن ،أحدمهــا
الباحــث املنهــج
َّ

وتكونــت ع ِّينــة الدراســة مــن ()60
اإلســامية،
َّ
ـي
مع ِّل ًــا ومع ِّلمــة ،واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفـ َّ

ويف غــزة أجرى اليف2012( ،م) دراســة هدفت إىل

ـادي
املفاهيــم األمنيــة يف اكتســاب طلبــة الصــف احلـ َ
َع َ َ
ــر هلــا ،ولتحقيــق هــدف الدراســة؛ اســتخدم
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يم ِّثــل املجموعــة التجريبيــة ،واآلخــر املجموعــة

هدفــت إىل البحــث يف دور مناهــج املــواد االجتامعيــة
املتوســطة والثانويــة ،يف
ومع ِّلميهــا يف املرحلتــن:
ِّ

الدراســة يف نتائجهــا :وجــو َد تبايــن واضــح يف مــدى

االجتامعيــة يف تعزيــز األمــن الفكــري يــأيت بدرجــة
متوســطة ،وأن دورهــم يــأيت بدرجــة كبــرة ،وأن َث َّمـ َة
ِّ
ع ًـ ْ
ـرا مــن الصعوبــات التــي َ ُتــول دون قيــام مناهــج

الضابطــة ،وألغــراض البحــث اعتمــد الباحــث أدا َة

حتليــل ملحتــوى كتــاب الرتبيــة اإلســامية للصــف
احلــادي َع َ َ
ــر بجزأيــه األول والثــاين ،وأظهــرت
َ

تضمــن املحتــوى للمضامــن الــواردة يف القائمــة ،كــا
ُّ

أظهــرت الدراســة حاجــة منهــاج الرتبيــة اإلســامية
عامـ ًة ،وملفاهيــم األمــن
إىل تفعيــل للمفاهيــم األمنيــة َّ

مفاهيــم التحدِّ يــات
خاصــ ًة ،ومنهــا:
الفكــري
َّ
ُ
املعــارصة لألمــن الفكــري ،وتنميــة التفكــر واحلــوار
اإلجيــايب.

تعزيــز األمــن الفكــري ،وأظهــرت الدراســة أن
مع ِّلمــي املــواد االجتامعيــة يــرون أن دور مناهــج املواد

املــواد االجتامعيــة بتعزيــز األمــن الفكــري ،منهــا
ِق َّلـ ُ
ـة اإلمكانــات والوســائل املتاحــة للمع ِّلــم لتعزيــز
األمــن الفكــري.

كــا أجــرى الــدورسي2009( ،م) دراســة

ويف نيجرييــا أجــرى ) Nakpodia (2010دراســة

التعــرف عــى دور مقــررات الرتبيــة
هدفــت إىل
ُّ

ســبل تطويــر األمــن الفكــري وتنميتــه لــدى الطلبــة،

املتوســط ،واســتخدم الباحــث املنهــج
الصــف الثالــث
ِّ

هدفــت إىل تعزيــز األســس الثقافيــة يف املنهــاج كأحــد

كــا هدفــت إىل تعزيــز مفهــوم األمــن الفكــري،
وتوضيــح العالقــة بــن الثقافــة التــي خيتزهنــا عقــل
الطالــب وتعزيــز األمــن الفكــري لديــهُ ،
وأجريــت

اإلســامية يف تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب
أدات :االســتبانة وبطاقــة حتليــل
الوصفــي معتمــدً ا َ
توصلــت
املحتــوى؛ لتحقيــق أهــداف الدراســة ،وقــد َّ

الدراســة إىل :وجــود تبايــن يف احتــواء مقــررات

املعتمــد يف املــدارس النيجرييــة،
الدراســة عــى املنهــاج
َ
َ
وخ َلصــت الدراســة إىل أن االهتــام باألســس الرتبوية

يف املحــاور املختلفــة ،كــا جــاء إســهام مقــررات

الطلبــة بقواعــد الثقافــة النيجرييــة وأنواعهــا ومزاياهــا

متوســطة.
املعــارصة بدرجــة
ِّ

التــي تتع َّلــق بالثقافــة ُي َعــدُّ الطريــقَ األمثــل إىل تعريف

الرتبيــة اإلســامية عــى مضامــن األمــن الفكــري
الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة الثانويــة يف التحدِّ يــات

املتغــرة .كــا أشــارت الدراســة إىل أن
وعواملهــا
ِّ
ـام الرئيســة للمع ِّلــم هــو اســتخدام الثقافــة
أحــد املهـ ِّ

بيــان دور املناهــج الدراســية يف تعزيــز مفاهيــم األمــن

مكونــات املنهــج وأسســه.
حــول ِّ

الســعودية ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛ اســتخدم

واملنهــاج املــدريس بشــكل ُيشــعر الطالــب بالرضــا
ويف الســعودية أجــرى احلســن2009( ،م) دراســة

وقــام الربعــي2009( ،م) بدراســة هدفــت إىل

الفكــري لــدى طــاب جامعــات اململكــة العربيــة
وتوصلــت الدراســة إىل
الوصفــي،
الباحــث املنهــج
َّ
َّ
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أنــه :جــاءت وجهــة نظــر اخلــراء يف الــدور الــذي

ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ اســتخدم الباحــث

متوســطة ،كــا أن نســبة كبــرة مــن الطــاب
بصــورة
ِّ

ممارســة وتطبيــق مــا مــن شــأنه تعزيــز األمــن الفكــري

تؤ ِّديــه املناهــج الدراســية يف محايــة األمــن الفكــري
ال تؤ ِّيــد الــدور املف ـ َ
رض لبيئــة الدراســة يف مواجهــة
االنحــراف الفكــري .وأن أكثــر املقــررات التــي تقــدِّ م
ـم واملعلومـ ِ
ـات املتع ِّلق ـ َة باألمــن الفكــري هــي
املفاهيـ َ

مقــررات الرتبيــة والثقافــة اإلســامية.

كــا قــام كايف2009( ،م) بدراســة هدفــت إىل
حتليــل حمتــوى املناهــج يف املرحلــة الثانويــةَّ ،
واتــذت
نموذجــا للنظــر يف مــدى اســتجابته
منهــج التوحيــد
ً
للتحدِّ يــات الراهنــة ،ولتحقيــق هــدف الدراســة؛

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي،

وتوصــل الباحــث إىل العديــد مــن النتائــجُّ ،
أمههــا:
َّ
وســطية التنــاول ،وســامة الطــرح يف منهــج التوحيــد

وتوصلــت الدراســة إىل أن درجــة
املنهــج الوصفــي،
َّ

لــدى الطــاب جــاءت بدرجــة عاليــة يف جمــال
ومتوســطة يف جمــال طــرق
األهــداف واملحتــوى،
ِّ

التدريــس والوســائل والتقويــم.

وللتعــرف عــى مــدى توافــر اخلــرات الرتبويــة
ُّ

املصاحبــة يف منهــج التوحيــد ،وإســهامها يف تعزيــز

األمــن الفكــري لــدى طــاب الصــف الثالــث

الثانــوي؛ أجــرت قمــرة2005( ،م) دراســة وصفيــة
ِ
مســتخدم ًة فيهــا أدا َة االســتبانة عــى ع ِّينــة بلغــت
توصلــت
( )29مرشفــ ًة ،و( )55مع ِّلمــ ًة ،وقــد َّ
الدراســة يف نتائجهــا إىل :توافــر اخلــرات الرتبويــة
املصاحبــة املرتبطــة باألهــداف بدرجــة كبــرة،

يف املرحلــة الثانويــة ،واشــتامله عــى كثــر مــن القضايــا
الع َقديــة املعــارصة ،وحاجــة املنهــج إىل إعــادة النظــر،
َ
دعــم املنهــجَ ،
وتــدُ م األمــن
وإدراج قضايــا أخــرى َت َ

متوســطة ،وبدرجــة ضعيفــة للخــرات
بدرجــة
ِّ

وللتعــرف عــى دور مناهــج العلــوم الرشعيــة يف
ُّ

ويف الســياق ذاتــه ،أجــرى البكــر2003( ،م)

الثانــوي؛ أجــرى احلــريب2007( ،م) دراســة هدفــت
ً
أيضــا إىل معرفــة الصعوبــات التــي َ ُتــول دون حتقيــق

األمنيــة يف كتــب العلــوم الرشعيــة باملرحلــة الثانويــة

الفكــري لــدى الطــاب.

تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب الصــف الثالــث

منهــج العلــوم الرشعيــة ملفاهيــم ومضامــن األمــن
أهــم املقرتحــات التــي
والتعــرف عــى
الفكــري،
ِّ
ُّ
مــن شــأهنا زيــاد ُة فاعليــة الــدور الــذي ُيســهم بــه

منهــج العلــوم الرشعيــة يف تعزيــز األمــن الفكــري.

واملرتبطــة باملحتــوى بدرجــة كبــرة جــدًّ ا ،فيــا كانــت
اخلــرات الرتبويــة املرتبطــة بالوســائل واألنشــطة

الرتبويــة املرتبطــة بطــرق التدريــس والتقويــم.

دراســة هدفــت إىل معرفــة مــدى توافــر املفاهيــم
باململكــة العربيــة الســعودية ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي ِ
معتمــدً ا عــى
أداة حتليــل املحتــوى ،واقتــرت الع ِّينــة عــى
كتــب العلــوم الرشعيــة للصــف األول الثانــوي،
توصلــت الدراســة يف نتائجهــا إىل أن املفاهيــم
وقــد َّ
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املتع ِّلقــة بمجــال األمــن اجلنائــي قــد حصلــت عــى
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(2005م) ،كــا اختلفــت عــن بعــض

الدراســات التــي أضافــت أداة االســتبيان
لبطاقــة حتليــل املحتــوى؛ كدراســة ٍّ
كل

الرتبــة األوىل مــن بــن مفاهيــم املجــاالت األمنيــة،

كــا أن معظــم املفاهيــم األمنيــة وردت يف شــكل
جــل يف كتــب العلــوم الرشعيــة ،وأن أكثــر حمتــوى
َُ

مــن :العســاف2018( ،م) ،والــدورسي( ،

2009م) ،وأضــاف اليف2012( ،م) بطاقــة

تضمنًــا للمفاهيــم األمنيــة،
كتــب العلــوم الرشعيــة ُّ
حمتــوى كتــاب
كان حمتــوى كتــاب الفقــه ،وأق َّلهــا
ً

حتليــل حمتــوى ألغــراض البحــث مــع اعتــاده

أدا َة االختبــار يف منهجــه.

التوحيــد .وأوصــت الدراســة بــرورة تركيــز

•اتَّفقــت هــذه الدراســة يف تناوهلــا املرحلــة
املتوســطة ،مــع دراســة ٍّ
كل مــن :احلســن،
ِّ

املناهــج الدراســية عــى األهــداف األمنيــة.

أوجــه اال ِّتفــاق واالختــاف بــن البحــث احلــا ِّيل

والدراســات الســابقة:
• ا َّت َفــق البحــث احلــا ُّيل مــع ِّ
كل الدراســات
ِ
العربيــة واألجنبيــة ،يف اعتــاده
الســابقة،

(2009م) ،والــدورسي2009( ،م) ،فيــا
اختلفــت عــن ِّ
كل الدراســات الســابقة التــي

تناولــت املرحلــة الثانويــة.
•ا َّت َفقــت دراســة ٍّ
كل مــن :العســاف،

ـي التحليــي ،مــا عــدا دراس ـ َة
املنهــج الوصفـ َّ

(2018م) ،واليف2012( ،م) ،والــدورسي،

اليف2012( ،م) التــي اعتمــدت املنهــج

(2009م) ،والعتيبــي2009( ،م) ،وقمــرة،

التجريبــي.
•كــا ا َّت َفــق هــذا البحــث مــع الدراســات

(2005م) ،والبكــر2003( ،م) ،مــع البحــث
احلــا ِّيل يف حتديــد درجــة توافــر مفاهيــم األمــن

الســابقة يف اعتــاده أدا َة حتليــل املحتــوى
لتحقيــق أهــداف البحــث؛ كدراســة ٍّ
كل مــن:

الفكــري.

العســاف ،)2018( ،وكايف2009( ،م)،

•اختلفــت ُّ
كل الدراســات الســابقة مــع
البحــث احلــا ِّيل يف نــوع ع ِّينــة البحــث ،حيــث

اعتمــدت أداة االســتبيان أدا ًة لتحقيــق
أهدافهــا؛ كدراســة ٍّ
كل مــن :العــزام،

املتوســط،
«لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ

)Tomlinson (2006والبكــر(2003م)،

تنــاول البحــث احلــا ُّيل حتليــل حمتــوى كتــاب

واختلفــت مــع بعــض الدراســات التــي

فيــا بحــث العســاف2018( ،م) ،يف حتليــل
كتــب التاريــخ ،وبحثــت دراســة ٍّ
كل مــن:

(2014م) ,احلســن2009( ،م) ،الربعــي،

اليف2012( ،م) ،والــدورسي2009( ،م)،

(2009م) احلــريب2007( ،م) ،القرطــون،

والعتيبــي2009( ،م) ،وكايف2009( ،م)،

(2007م) ،عاصــم2005( ،م) ،قمــرة،
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املتوســط يف
«لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ

وقمــرة2005( ،م) ،والبكــر2003( ،م) يف

ضــوء مفاهيــم األمــن الفكــري.

حتليــل كتــب مناهــج العلــوم الرشعيــة.

أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

•كــا اختلــف هــذا البحــث يف حتديــد مفاهيــم

النظــري للبحــث؛ حيــث
•إعــداد اإلطــار
ِّ
ُ
الباحثــة مــن مجيــع الدراســات
أفــادت

األمــن الفكري عــن كل الدراســات الســابقة،

حمــاور،
حيــث اقتــر حتديدهــا عــى أربعــة
َ
هــي( :املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة اجلانــب

الســابقة.

الع َقــدي ،املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة املواطنــة
َ
وحــب الوطــن ،املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة

تلــك الدراســات وتوصياهتــا.

بالتحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري).

اإلحصائيــة امل َّت َبعــة يف حتليــل البيانات.

•دعــم مشــكلة البحــث باإلفــادة مــن نتائــج

التفكــر واحلــوار اإلجيــايب ،املفاهيــم املتع ِّلقــة

•باســتعراض الدراســات الســابقة الحظــت
الباحثــة ق َّلــ َة الدراســات العربيــة واألجنبيــة
بالتعــرف عــى درجــة توافــر
التــي ُعنِ َيــت
ُّ
مفاهيــم األمــن الفكــري يف املناهــج
الدراســية ،مــا عــدا دراســ َة العســاف،
لتقــي درجــة مراعــاة
(2018م) ،وكانــت
ِّ
كتــب التاريــخ للمرحلــة الثانويــة ملفاهيــم
األمــن الفكــري ،ودراسـ َة البكــر2003(،م)،
وكانــت للكشــف عــن مــدى توافــر املفاهيــم
األمنيــة يف كتــب العلــوم الرشعيــة باملرحلــة

الثانويــة باململكــة العربيــة الســعودية.
•ممَّــا يم ِّيــز البحــث احلــا َّيل عــن الدراســات
الســابقة :أنــه – يف حــدود مــا َّ
اط َلعــت عليــه
ٌ
دراســة
الباحثــة – ال توجــد حتــى اآلن
حمليــ ًة أم عربيــة -
واحــدة -
ٌ
ســواء أكانــت َّ

تناولــت البحــث يف حتليــل حمتــوى كتــاب

ـرف عىل األســاليب
•إعــداد أداة البحــث ،والتعـ ُّ
منهج البحث وإجراءاته:

لتحقيــق أهــداف البحــث؛ اعتمــدت الباحثــة

ـي بأســلوبه التحليــي ،بوصفــه املنهــج
املنهــج الوصفـ َّ
األكثــر مناســب ًة لطبيعــة البحــث ،والــذي
العلمــي
َ
َّ
ُح ِّل َ
ــل مــن خاللــه كتــب «لغتــي اخلالــدة» للصــف

ـرف عــى درجــة توافــر
الثالــث
ِّ
املتوســط؛ هبــدف التعـ ُّ
مفاهيــم األمــن الفكــري يف حمتــوى كتــاب «لغتــي

املتوســط.
اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ
1.جمتمع البحث وع ِّينته:

يتكــون جمتمــع البحــث ،املتم ِّثــل يف ع ِّينتــه ،مــن
َّ

حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث
املتوســط (للفصلــن الدراســيني األول والثــاين) مــن
ِّ

العــام الــدرايس 1441-1440ه ،ويم ِّثــل اجلــدول (
ـت َو َحدات
 )1-3توصي ًفــا لوحــدات املقــرر ،وهــي سـ ُّ

تتضمــن عــد ًدا مــن النصــوص مت ِّثــل( :املدخــل،
َّ
اســراتيجية قــراءةَ ،فهــم قرائــي ،حتليــل أديب ،إثرائــي).
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الجدول ( )1
المتوسط
وحدات الفصل األول والثاني لمقرر «لغتي الخالدة» للصف الثالث
ِّ
م

الفصل األول

1

حقوق وواجبات

الفصل الثاني

م
1

قضايا العمل

2

أعالم معاصرون

2

سموم قاتلة

3

أمن الوطن

3

الثورة المعلوماتية

 2.أداة البحث:

عمــدت الباحثــة إىل اســتخدام بطاقــة حتليــل

املحتــوى أدا ًة جلمــع البيانــات؛ وذلــك ملناســبتها
وجمتمعهــا ،ولإلجابــة
ألهــداف البحــث ،ومنهجهــا،
َ

عــن تســاؤالهتا.

أ) بناء أداة البحث:
بعــد ِّ
األدبيــات الرتبويــة،
االطــاع عــى
َّ

والدراســات الســابقة ِ
ذات الصلــة بموضــوع البحــث
احلــا ِّيل ،ويف ضــوء معطيــات وتســاؤالت البحــث
وأهدافــهُ ،أ ِعــدَّ ْت قائمــة بمفاهيــم األمــن الفكــري

الواجـ ِ
ـب تضمينُهــا يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»
ــم بنــاء األداة
للصــف الثالــث
ِّ
املتوســط ،ومــن َث َّ

تكونــت األداة يف
(بطاقــة حتليــل حمتــوى) ،وقــد َّ
صورهتــا النهائيــة ،كــا يف اجلــدول التــايل:

جدول رقم ()2
محور بطاقة تحليل المحتوى وأبعاده
المحور

البُعد

عدد
العبارات

مفاهيم األمن الفكري الواجبُ
توافرُها في محتوى مقرر “لغتي
الخالدة” لطالبات الصف الثالث
المتوسِّط

البُعد الديني

8

بُعد المواطنة وحب الوطن

8

تنمية التفكير والحوار اإليجابي

8

التحدِّيات المعاصرة لألمن الفكري

8

بطاقة التحليل ِ

المجموع

 32عبارة

 32عبارة
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ــت األداة بطريقــة علميــة ،وذلــك
وقــد ُط ِّب َق ْ

بتحديــد مــا يــي:

1.مفهوم حتليل املحتوى:

يعــرف صــري والرافعــي2008 ( ،م) حتليــل
ِّ

املحتــوى بأنــه« :إصــدار احلكــم عــى مــدى جــودة
املضمــون التفصيــي للكتــاب ،أو مــدى مراعــاة هــذا

اختــر ْت (الكلمــة واملوضــوع) َو ْحــد َة حتليــل؛
َْ

أنســب لطبيعــة البحــث.
لكوهنــا
َ

5.صدق بطاقة التحليل:
ُت ِّقــق مــن صــدق بطاقــة التحليــل بعــد عرضهــا
ّ
واملختصــن ،وإجــراء التعديــات
املحكمــن
عــى
ِّ
الالزمــة ،باحلــذف ،واإلضافــة ،والتعديــل؛ كتوحيــد

ـوى علمــي،
الكتــاب بــا َيشـ َ
ـمله مــن أهــداف ،وحمتـ ً
ر حمــدَّ ٍ
دة ،وذلــك
وأنشــطة ،وأســئلة ،ومترينــات ملعاي ـ َ

شــاملة لعبــارات تفصيليــة ،واســتبدال حمــور اجلانــب

(ص.)118:

ملحــور التحديــات املعــارصة لألمــن الفكــري كعبــارة

كميــا»
مــن خــال التعبــر عــن املــادة املكتوبــة تعبـ ً
را ًّ
 2.اهلدف من بطاقة التحليل:

تضمــن حمتــوى مقــرر
هــو
التعــرف عــى مــدى ُّ
ُّ

املتوســط ملفاهيــم
«لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ
األمــن الفكــري التــي ُحــدِّ َد ْت.
3.فئات التحليل:

يعتمــد نجــاح حتليــل املحتــوى عــى حتديــد فئــات
التحليــل؛ حيــث َّأكــد طعيمــة2004 ( ،م ،ص)272:

أن الباحــث ســيواجه صعوبــة يف حتليــل املحتــوى
ــم بتصميــم فئــات التحليــل ،وبنــا ًء عــى
مــا مل َي ُق ْ
ذلــك؛ اع ُت ِمــدَ ْت أبعــاد مفاهيــم األمــن الفكــري،

عــدد عبــارات كل حمــور واالكتفــاء بعبــارة وحــدة
الدينــي باجلانــب العقــدي ،وإضافــة بعــض العبــارات

(تعريــف املتعلــم باالجتاهــات املؤثــرة يف الفكــر مثــل

( العوملــة ،االســترشاق ،االنفتــاح الثقــايف) ،لتأخــذ
ِّ
ومؤشاهتــا صورهتــا النهائيــة ،كــا أشــر
أبعادهــا
إليهــا يف اجلــدول رقــم (.)2-3
 6.ثبات بطاقة التحليل:

لقيــاس ثبــات التحليــل عــدَّ ُة أشــكال؛ ولكــن
أكثرهــا مالءمــ ًة هــي طريقــة إعــادة التحليــل ،كــا
أشــار إليهــا (اهلاشــمي وعطيــة2011 ،م ،ص،)228:
وبنــا ًء عليــه؛ فقــد ّ
تأكــدت الباحثــة مــن ثبــات أداة
مرتــن،
التحليــل بالقيــام بعمليــة حتليــل املحتــوى َّ

واملـ ِّ
ـؤشات الفرعيــة هلــا ،فئــات حتليــل هلــذا البحــث.

يفصــل بينهــا مــدَّ ٌة زمنيــة (شــهران) ،حيــث قامــت

 -كــا أشــار إليهــا صــري الرافعــي2008 ( ،م) :-

التحليلــن.

َ 4.و ْحدة التحليل:
مخــس َو َحــدات أساســية للتحليــل ،وهــي
َث َّمــ َة
ُ

«الكلمــة ،املوضــوع ،الشــخصية ،املفــردة ،الوحــدة
القياســية أو الزمنيــة» (ص .)124:وبنــا ًء عليــه؛

الباحثــة بالتحليــل الثــاين دون الرجــوع إىل التحليــل
ـم قامــت بحســاب نســبة اال ِّتفــاق بــن
األول ،ومــن َثـ َّ
وقــد ُح ِس ـ َب ْت نســبة اال ِّتفــاق بينهــا عــن طريــق

ـص عــى:
معادلــة هولســتي التــي تنـ ُّ
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للتحليــل الثــاين (عطيــة2010 ،م ،ص.)25:

ــم حســاب نقــاط
وحلســاب معامــل الثبــات؛ َت َّ
اال ِّتفــاق بــن حتليـ ِ َ
ـي الباحثــة َو ْف ًقــا ملــا هــو َّ
موضــح يف

حيــث إن( :ت) = عــدد احلــاالت التــي اتَّفــق

فيهــا التحليــان( .ن = )1عــدد احلــاالت التــي ترمــز

اجلــدول رقــم ( )3عــى النحــو التــايل:

للتحليــل األول( .ن = )2عــدد احلــاالت التــي ترمــز

جدول رقم ()3
يوضح حساب معامل الثبات
م

محاور األمن الفكري

التحليل األول التحليل الثاني

عدد مرات االتِّفاق عدد مرات االختالف

1

البُعد الديني

30

34

30

4

2

بُعد المواطنة وحب الوطن

45

48

45

3

3

بُعد تنمية التفكير والحوار اإليجابي

13

15

13

2

 4بُعد التحدِّيات المعاصرة لألمن الفكري

17

16

17

1

المجموع

105

113

105

10

إ ًذا؛ معامــل الثبــات =)113+105( ÷ 105×2

النتائج املتع ِّلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة:

وبذلــك تكــون أداة البحــث تتم َّتــع بدرجــة كبــرة

الســؤال األول :مــا مفاهيــم األمــن الفكــري

ص )231:بــأن نســبة الثبــات تــراوح مــن (0,81إلــى

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ قامــت الباحثــة –

= .0,96

توافرهــا يف حمتــوى مقــرر «لغتــي اخلالــدة»
ـب
مــن الثبــات؛ حيــث وصلــت إىل نســبة ( ،)96%وهــي الواجـ ُ
ُ
املتوســط؟
نســبة ثبــات عاليــة ،وهــذا مــا َّأكــده (طعيمــة2004 ،م ،لطالبــات الصــف الثالــث
ِّ
 )100غال ًبــا.

بعــد الرجــوع إىل الدراســات الســابقة التــي تناولــت

مفاهيــم األمــن الفكــري -بتحديــد أربعــة أبعــاد
 3- 3املعاجلات اإلحصائية:
ٍ
•معادلــة (هولســتي)؛ ُّ
رئيســة ملفاهيــم األمــن الفكــري ،وهــي) :ال ُبعــد
للتأكــد مــن ثبــات بطاقــة
التحليــل.

الدينــيُ ،بعــد املواطنــة وحــب الوطــنُ ،بعــد تنميــة

املتوســط.
الثالــث
ِّ

كــا هــو َّ
موضــح يف اجلــدول التــايل:

•ال َّتكــرارات ،والنســب املئويــة ،واملرتبــة؛ التفكــر واحلــوار اإلجيــايبُ ،بعــد التحدِّ يــات املعــارصة
لوصــف واقــع توافــر مفاهيــم األمــن الفكــري لألمــن الفكــري) ،واحتــوت عــى ( )32مفهو ًمــا ًّ
دال
املتضمنــة يف مقــرر «لغتــي اخلالــدة» للصــف عليهــاِّ ،
ووزعــت عــى املحــاور األربعــة بالتســاوي،
َّ
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جدول رقم ()4
ُ
تضمينها في محتوى كتاب «لغتي الخالدة» للصف الثالث
الواجب
قائمة أبعاد مفاهيم األمن الفكري
ِ
ِّ
والمؤشرات الدالَّة عليها
المتوسط،
ِّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

ِّ
المعززة للمفهوم
المؤشِّرات
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية الجانب الديني
توجيه المتعلِّم إلى االعتماد على المصادر األصلية في طلب العلم الشرعي.
غرس صفة اإلخالص هلل في طلب العلم والعمل.
التحذير من اإللحاد وأفكاره.
التأكيد على التمسُّك بالدين اإلسالمي في المعامالت.
التنبيه إلى نبذ أفكار التش ُّدد والتعصُّ ب والتكفير.
ُّ
الحث على االعتدال والوسطية الدينية.
حث ُّالمتعلِّم على الدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة.
تعزيز قيم العفو والتسامح وكظم الغيظ.
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية المواطنة وحب الوطن
تنمية االعتزاز بدور المملكة العربية السعودية في إقامة المجتمع على منهج اإلسالم.
التأكيد على احترام النظم والقوانين التي تحكم المجتمع السعودي.
تعزيز االنتماء إلى الوطن بالمحافظة على المرافق والممتلكات العا َّمة.
تعزيز اله ُِويَّة الوطنية بإحياء ذكرى توحيد المملكة.
توجيه المتعلِّم إلى التعاون مع رجال األمن ض َّد من يمسُّ بأمن وسالمة الوطن.
التأكيد على وجوب السمع والطاعة لوالة األمر.
ِّ
ت المجتمع.
تعزيز قيمة المسؤولية واإلسهام في العمل بما يحقق طموحا ِ
تنمية الشعور بالفخر بعرض إنجازات المملكة.
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية التفكير والحوار اإليجابي
ُّ
حث المتعلِّم على إعمال العقل بالتفكير.
تنمية التفكير الناقد لدى المتعلِّم.
توجيه المتعلِّم إلى حلِّ المشكالت الفكرية بأسلوب علمي سليم.
التحذير من الطاعة العمياء والعشوائية في التفكير.
تعليم المتعلِّم ضوابطَ الحوار وآدابه.
تدريب المتعلِّم على تقبُّل الرأي اآلخر.
التحذير من الجدل المؤدِّي إلى التعصُّ ب.
ُّ
حث المتعلِّم على عدم التقليل من اآلخرين بنا ًء على اللون أو الجنسية أو العقيدة أو المذهب.
ِّ
المفاهيم المتعلقة بالتحدِّيات المعاصرة لألمن الفكري
تعريف المتعلِّم باالتِّجاهات المؤثِّرة في الفكر؛ مثل( :العولمة ،االستشراق ،االنفتاح الثقافي).
إبراز إيجابيات وسلبيات اإلنترنت.
توعية المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات وسائل اإلعالم.
تبصير المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات تِ ْقنيَة االتِّصاالت.
توضيح المخاطر المحيطة باله ُِويَّة اإلسالمية في عصر العولمة.
توعية المتعلِّم بمخاطر الشائعات.
مناسب ٍة عن المذاهب الفكرية المعاصرة.
تزويد المتعلِّم بمعارفَ
ِ
التحذير من كل ما يخالف اإلسالم عبر االنفتاح على الثقافات اإلنسانية.
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الســؤال الثــاين :مــا درجــة توافــر مفاهيــم األمــن
الفكــري يف حمتــوى مقــرر «لغتــي اخلالــدة» لطالبــات
املتوســط (الفصلــن الدراســيني األول
الصــف الثالــث
ِّ
والثــاين)؟
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لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال؛ ُر ِصـــدَ ْت
امل ـ ِّ
ـؤشات املع ــزِّ زة للمفه ــوم ،وتس ــجيل ال َّتك ــرارات
والنســـب املئويـــة لقيـــم الـــورود ،كـــا ي َّت ِضـــح مـــن
اجلـــدول التـــايل:

جدول رقم ()5
المتوسط
ال َّتكرارات والنسب المئوية لتوافر مفاهيم األمن الفكري في محتوى كتاب «لغتي الخالدة» للصف الثالث
ِّ

م
1
2
3
4
المجموع

محاور مفاهيم األمن الفكري
البُعد الديني
بُعد المواطنة وحب الوطن
بُعد تنمية التفكير والحوار اإليجابي
بُعد التحدِّيات المعاصرة لألمن الفكري

بالنظــر إىل اجلــدول الســابق ،ي َّت ِضــح أن أكثــر املفاهيــم
توافــرا يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف
األمنيــة
ً
املتوســط ،متثَّلــت يف ُبعــد املواطنــة وحــب الوطــن،
الثالــث ِّ
بتَكــرار بلــغ ( )48وبنســبة (  ،)42%وهــي نتيجــة وإن كانــت
جــاءت يف املرتبــة األوىل بالنســبة إىل بقيــة مفاهيــم األبعــاد
متوســط ًة ،وهــي ت َّتفــق مــع نتيجــة
األخــرى ،فإهنــا نِســبة ُت َعــدُّ ِّ
دراســة ٍّ
كل مــن :احلســن2009( ،م) ،والربعــي2009( ،م)،
وكايف2009( ،م) حيــث أظهــرت هــذه الدراســات وســطية
التنــاول ملفاهيــم األمــن الفكــري ،وحاجــة املقــررات الدراســية
إىل مزيــد مــن العنايــة بتعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري لــدى
الطــاب ،كــا ختتلــف مــع نتيجــة دراســتَي :احلــريب( ،
2007م) ،وقمــرة2005( ،م) ،حيــث أظهرتــا يف نتائجهــا
أن تعزيــز األمــن الفكــري بوجــه عــا ٍّم جــاء بدرجــة عاليــة يف
جمــال املحتــوى ،ودراســة العــزام2014( ،م) التــي أوصــت
بالرتكيــز عــى تعزيــز االنتــاء الوطنــي ،وترســيخ قيــم احلــوار
الوطنــي الب َّنــاء يف نفــوس الطــاب ،كــا جــاءت مفاهيــم ال ُبعــد
الدينــي يف املرتبــة الثانيــة بتَكــرار بلــغ ( )34وبنســبة ( ،)30%
وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة العــزام2014( ،م) فيــا

التَّكرارات النسبة المئوية لعدد المفاهيم المنطبقة
30%
34
42%
48
13%
15
15%
17
100%
114

المرتبة
2
1
4
3

توصلــت
ختتلــف مــع نتيجــة دراســة العســاف2018( ،م) التــي َّ
إىل أن تعزيــز األمــن الفكــري يف املجــال اإليــاين جــاء باملرتبــة
األخــرة ،كــا ختتلــف مــع نتيجــة دراســة احلــريب2007( ،م)،
التــي أظهــرت يف نتائجهــا أن تعزيــز األمــن الفكــري بوجــه عــا ٍّم
جــاء بدرجــة عاليــة يف جمــال املحتــوى .وتــأيت مفاهيــم ُبعــد
التحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري باملرتبــة الثالثــة ،حيــث
جــاءت بتَكــرار بلــغ ( )17وبنســبة (  ،)15%وهــي نتيجــة
ضعيفــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة اليف2012( ،م) ،حيــث أوىص
بــرورة تفعيــل مفاهيــم التحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري
يف حمتــوى منهــج الرتبيــة اإلســامية ،فيــا ختتلــف هــذه النتيجــة
مــع نتيجــة دراســة الــدورسي (2009م) ،حيــث جــاء يف نتائجها
أن إســهام مقــررات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة الثانويــة
متوســطة .وأخـ ًرا حصلــت
للتحدِّ يــات املعــارصة جــاء بدرجــة ِّ
مفاهيــم تنميــة التفكــر واحلــوار اإلجيــايب عــى املرتبــة الرابعــة
واألخــرة ،حيــث جــاءت بتَكــرار ( )15وبنســبة (  )13%وهــي
نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة العــزام2014( ،م) ،ودراســة
اليف2012( ،م) ،حيــث أوىص الباحثــان بــرورة تضمــن
مفاهيــم تنميــة التفكــر ،وترســيخ قيــم احلــوار الوطنــي الب َّنــاء.
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ـام فإنــه ي َّت ِضــح مــن النتائــج الســابقة
وبشــكل عـ ٍّ

اليف2012( ،م) ،والــدورسي2009( ،م) ،والعتيبــي،

يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث
املتوســط ،ســواء كان يف نســبة توافرهــا بــن مـ ِّ
ـؤشات
ِّ

تبايــن يف احتــواء مقــررات الرتبيــة اإلســامية عــى

(2009م) ،حيــث أظهــرت تلــك الدراســات وجــود

ـود تبايــن يف درجــة توافــر مفاهيــم األمــن الفكري
وجـ ُ

مضامــن األمــن الفكــري يف املحــاور املختلفــة .وفيــا
ِّ
مــؤشات املفاهيــم،
النتائــج التفصيليــة لتوافــر
يــي
ُ

األبعــاد ،أو بــن نســبة توافرهــا يف الكتــاب للفصلــن
الدراســيني ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة

التــي ِّ
يوضحهــا اجلــدول التــايل:

جدول رقم ()6
ِّ
المؤشرات المع ِّززة لمفاهيم األمن الفكري في محتوى كتاب «لغتي الخالدة» للصف
ال َّتكرارات والنسب المئوية لتوافر
المتوسط ،للفصلين الدراسيين :األول والثاني
الثالث
ِّ
المؤشِّرات المع ِّززة للمفهوم
ال َو ْحدة األولى
 1توجيه المتعلِّم إلى االعتماد على المصادر
األصلية في طلب العلم الشرعي.
 2غرس صفة اإلخالص هلل في طلب العلم
والعمل.
 3التحذير من اإللحاد وأفكاره.
 4التأكيد على التمسُّك بالدين اإلسالمي في
المعامالت.
 5التنبيه إلى نبذ أفكار التشدُّد والتعصُّ ب
والتكفير.
ُّ
الحث على االعتدال والوسطية الدينية.
6
ُّ
حث المتعلِّم على الدعوة إلى اإلسالم
7
بالحكمة والموعظة الحسنة.
 8تعزيز قيم العفو والتسامح وكظم الغيظ.
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية الجانب الديني.
1

2
3
4
5
6

تنمية االعتزاز بدور المملكة العربية
السعودية في إقامة المجتمع على منهج
اإلسالم.
التأكيد على احترام النظم والقوانين التي
تحكم المجتمع السعودي.
تعزيز االنتماء إلى الوطن بالمحافظة على
المرافق والممتلكات العامة.
تعزيز اله ُِويَّة الوطنية بإحياء ذكرى توحيد
المملكة.
توجيه المتعلِّم إلى التعاون مع رجال األمن
ض َّد من يمسُّ بأمن وسالمة الوطن.
التأكيد على وجوب السمع والطاعة لوالة
األمر.

الفصل الدراسي األول
ال َو ْحدة
ال َو ْحدة
الوحدة
الثانية
الثانية
األولى

الفصل الدراسي الثاني
ال َو ْحدة
ال َو ْحدة
الوحدة
الثالثة
الثانية
األولى

مجموع
التَّكرارات

النسبة
المئوية

الترتيب
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3

6

%13
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6

2
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8

4
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7

5

%10

5

مىن بنت عبد اهلل بن حممد البشر:حتليل حمتوى كتاب «لغيت اخلالدة» للصف الثالث املتوسِّط يف ضوء مفاهيم األمن الفكري
 7تعزيز قيمة المسؤولية واإلسهام في العمل
ت المجتمع.
بما يحقِّق طموحا ِ
 8تنمية الشعور بالفخر بعرض إنجازات
المملكة.
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية المواطنة وحب
الوطن.
ُّ
1
حث المتعلِّم على إعمال العقل بالتفكير.
 2تنمية التفكير الناقد لدى المتعلِّم.
 3توجيه المتعلِّم إلى حل المشكالت الفكرية
بأسلوب علمي سليم.
 4التحذير من الطاعة العمياء والعشوائية
في التفكير.
 5تعليم المتعلِّم ضوابطَ الحوار وآدابَه.
 6تدريب المتعلِّم على تقبُّل الرأي اآلخر.
 7التحذير من الجدل المؤدِّي إلى التعصُّ ب.
ُّ
8
حث المتعلِّم على عدم التقليل من اآلخرين
بنا ًء على اللون أو الجنسية أو العقيدة أو
المذهب.
المفاهيم المتعلِّقة بتنمية التفكير والحوار
اإليجابي.
ِّ
ِّ
 1تعريف المتعلم باالتجاهات المؤِّثرة في
الفكر؛ مثل( :العولمة ،االستشراق،
االنفتاح الثقافي).
 2إبراز إيجابيات وسلبيات اإلنترنت.
 3توعية المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات وسائل
اإلعالم.
 4تبصير المتعلِّم بإيجابيات وسلبيات تِ ْقنيَة
االتِّصاالت.
 5توضيح المخاطر المحيطة باله ُِويَّة
اإلسالمية في عصر العولمة.
 6توعية المتعلِّم بمخاطر الشائعات.
مناسب ٍة عن
 7تزويد المتعلِّم بمعارفَ
ِ
المذاهب الفكرية المعاصرة.
 8التحذير من كل ما يخالف اإلسالم عبر
االنفتاح على الثقافات اإلنسانية.
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أو ًال :املفاهيم ِّ
املتعلقة بتنمية اجلانب الديني:
ي َّت ِضــح مــن النتائــج يف اجلــدول ( )3-4أن

تنازليــا حســب
ــت
 ،)1،3 ،2 ،6 ،7 ،5 ،8التــي ُر ِّت َب ْ
ًّ

يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث

التمســك بالديــن
جــاءت العبــارة (التأكيــد عــى
ُّ

املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة اجلانــب الدينــي تو َّفــرت

املتوســط بتَكــرار بلــغ (  ،) 34حيــث بلــغ َتكرارهــا
ِّ
(  ) 28مــن إمجــا ِّيل ورودهــا يف الفصــل األول ،بينــا
بلــغ َتكرارهــا (  ) 6يف الفصــل الثــاين ،وبنســبة ورود

( )%30يف الفصلــن ،وتتم َّثــل يف العبــارات رقــم (،4
َتكــرار ورودهــا يف املحتــوى ،وذلــك كــا يــي:

اإلســامي يف املعامــات) باملرتبــة األوىل بتَكــرار

تضمــن بلــغ ( ،)10وبنســبة تضمــن بلغــت (،)%29
وكان (  ) 7مــن إمجــا ِّيل ورود هــذا املفهــوم يف الفصــل
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األول ،بينــا ( )3منهــا وردت يف الفصــل الثــاين.

إضافــ ًة إىل أن تســامح املســلمني مــع أصحــاب

وكظــم الغيــظ) باملرتبــة الثانيــة بتَكــرار تضمــن بلــغ

التزامــات املســلم الدينيــة.

وجــاءت العبــارة (تعزيــز قيــم العفــو والتســامح
(  ) 8وبنســبة تضمــن بلغــت (  ) % 24وكان ( )8مــن
إمجــا ِّيل ورود هــذا املفهــوم يف الفصــل األول ،بينــا ()0
منهــا وردت يف الفصــل الثــاين.

ِّ
املؤشيــن:
وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن

العقائــد األخــرى واجــب دينــي يدخــل يف إطــار
وبنــا ًء عليــه؛ فــإن تضمــن هذيــن ِّ
املؤشيــن نتيجة
حتميــة ملــا ســبق ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة

توصلــت إىل أن
دراســة احلــريب2007 ( ،م) ،حيــث َّ

تعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري يف اجلانــب الدينــي

التمســك بالديــن اإلســامي يف
(التأكيــد عــى
ُّ
املعامــات ،تعزيــز قيــم العفــو والتســامح وكظــم
الغيــظ) ،عــى هــذه النتيجــة املرتفعــة مقارنــ ًة

و )Nakpodia (2010اللتــن أظهرتــا أمهيــة نــر

هــذه البــاد ،التــي قامــت عــى عقيــدة التوحيــد،

األســس الرتبويــة التــي ُتبنــى عليهــا املناهــج ،يف حــن

ِّ
املــؤشات ،إىل أن هــذا املنهــج مقــدَّ م ألبنــاء
ببقيــة

جــاء بدرجــة عاليــة يف جمــال األهــداف واملحتــوى،
كــا ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســتي (Tomlinson)2006
القيــم الثقافيــة ودجمهــا يف املناهــج ،وأهنــا مــن أهــم

وإخــاص العبــادة هلل ،وحتكيــم الرشيعــة يف العبــادات
ويســتقر وضعهــا؛
واملعامــات؛ ل َيســتتِ َّب أمنُهــا،
َّ

توصلــت إىل أن تعزيــز األمــن الفكــري يف املجــال
َّ

را مــن النصــوص القرائيــة
الطبيعــي أن
يتضمــن كث ـ ً
َّ

كــا جــاءت العبــارة (توجيــه املتع ِّلــم إىل االعتــاد

لتعيــش يف نعمــة ورفاهيــة وأمــن واســتقرار ،فمــن
َ
وأحاديــث نبو َّيــة ،وهــي يف
عــى آيــات قرآنيــة

للتمســك بالديــن
الغالــب كانــت لتوجيــه املســلمني
ُّ
اإلســامي يف عباداهتــم ومعامالهتــم ،كــا أن تعزيــز

أهــم مــا يدعــو إليــه
قيــم العفــو والتســامح هــي
ُّ
للتمســك بــه يف املعامــات.
الديــن اإلســامي
ُّ

والتأكيــد عــى هــذا املفهــوم األمنــي يف منهــج

ختتلــف مــع نتيجــة دراســة العســاف2018( ،م) التــي
اإليــاين جــاء باملرتبــة األخــرة.

عــى املصــادر األصليــة يف طلــب العلــم الرشعــي)
باملرتبــة الســابعة بتَكــرار تضمــن بلــغ (  ،) 1وبنســبة

تضمــن بلغــت (  ،) % 3وكان (  ) 0مــن إمجــايل ورود
هــذا املفهــوم يف الفصــل األول ،بينــا (  ) 1منها وردت
يف الفصــل الثــاين ،وجــاءت العبــارة (التحذيــر مــن
اإلحلــاد وأفــكاره) باملرتبــة الثامنــة بتَكــرار تضمــن

ـور ،ينســجم مــع رؤيــة ()2030
«لغتــي اخلالــدة» املطـ َّ
التــي ِّ
تؤكــد العــودة إىل احلضــارة العربية واإلســامية،

مــن إمجــايل ورود هــذا املفهــوم يف الفصــل األول ،بينــا

إنســانية ُتثــري هــذه احلضــارة ،وتســاعد يف نرشهــا،

وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن ِّ
املؤشيــن عــى

مــن خــال نــر مفهــوم التســامح الــذي ُي َعــدُّ قيم ـ ًة

بلــغ (  ،) 1وبنســبة تضمــن بلغــت ( ،) % 3وكان ()1

(  ) 0منهــا وردت يف الفصــل الثــاين.
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هــذه النتيجــة ،إىل أنــه قــد ينظــر القائمــون عــى إعــداد

الوطــن تو َّفــرت يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»

العلــوم الرشعيــة ،وأن تضمينهــا قــد يــؤ ِّدي إىل

حيــث بلــغ َتكرارهــا (  )39مــن إمجــايل ورودهــا يف

املنهــج إىل هذيــن املفهومــن بأهنــا خم َّتصــان بمناهــج
احلشــو الزائــد الــذي ال فائــدة منــه ،ويف احلقيقــة فــإن

را يف اجلــدول
مناهــج اللغــة العربيــة تأخــذ ح ِّيـ ً
ـزا كب ـ ً
ـام ،وهي تســاند
الزمنــي لطــاب مراحــل التعليــم العـ ِّ
كملهــا ،والطــاب يف هذه
مناهــج العلــوم الرشعيــة و ُت ِّ
املتوســطة) ،بحاجة
العمريــة اخلطرة (املرحلــة
املرحلــة ُ
ِّ

إىل توجيههــم ،والتأكيــد عليهــم بــرورة أخــذ العلــم

الرشعــي مــن مصــادره األصليــة ،وتقديــر العلــاء،
الغلــو
وأخــذ الفتــوى منهــم ،وتنبيههــم إىل خطــر
ِّ
خاصــة يف هــذا العــر
يف الديــن
ِّ
املوصــل لإلحلــادَّ ،

الــذي ي َّتســم باالنفتــاح وســهولة وصــول املعلومــة

ورسعتهــا ،وتعــدُّ د مصادرهــا املشــبوهة ،وهــي نتيجــة
ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة العســاف2018( ،م) التــي
توصلــت إىل أن تعزيــز األمــن الفكــري يف املجــال
َّ
اإليــاين جــاء باملرتبــة األخــرة ،فيــا ختتلــف مــع

توصلــت
نتيجــة دراســة احلــريب2007( ،م) ،حيــث َّ
إىل أن تعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري يف اجلانــب

الدينــي جــاء بدرجــة عاليــة يف جمــال األهــداف
واملحتــوى.

ثان ًيــا :املفاهيــم ِّ
املتعلقــة بتنميــة املواطنــة وحــب

الوطــن:
ي َّت ِضــح مــن النتائــج يف اجلــدول ( )3-4أن
املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة جانــب املواطنــة وحــب

املتوســط ،بتَكــرار بلــغ ( ،)48
للصــف الثالــث
ِّ

الفصــل األول ،بينــا بلــغ َتكرارهــا (  ) 9يف الفصــل
الثــاين ،وبنســبة ورود ( )42%يف الفصلــن ،وتتمثَّــل

يف العبــارات رقــم ( ،)4 ،5 ،3 ،6 ،2 ،1 ،8 ،7التــي
تنازليــا حســب َتكــرار ورودهــا يف املحتــوى،
ـت
ُر ِّت َبـ ْ
ًّ

وذلــك كــا يــي:

جــاءت العبــارة (تعزيــز قيمة املســؤولية واإلســهام
ِ
طموحــات املجتمــع) باملرتبــة
يف العمــل بــا حي ِّقــق
األوىل بتَكــرار بلــغ (  ،) 11وبنســبة تضمــن بلغــت

( ،) % 23وكان ورودهــا (  ) 6يف الفصــل األول ،بينــا

(  ) 5منهــا وردت يف الفصــل الثــاين .وجــاءت العبــارة

(تنميــة الشــعور بالفخــر بعــرض إنجــازات اململكــة)
باملرتبــة الثانيــة ،بتَكــرار بلــغ (  ،) 9وبنســبة تضمــن
بلغــت ( ،) % 19وكان ورودهــا (  ) 6يف الفصــل
األول ،بينــا (  ) 3منهــا وردت يف الفصــل الثــاين،
وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســتي احلــريب،

(2007م) ،وقمــرة2005( ،م) ،حيــث أظهرتــا يف
ـام جــاء
نتائجهــا أن تعزيــز األمــن الفكــري بوجــه عـ ٍّ
بدرجــة عاليــة يف جمــال املحتــوى ،فيــا ختتلــف مــع

نتيجــة دراســة العــزام2014( ،م) التــي أوىص فيهــا

بــرورة الرتكيــز عــى تعزيــز االنتــاء الوطنــي،
ودراســة اليف2012( ،م) التــي أوىص فيهــا بــرورة

تضمــن مقــررات الرتبيــة اإلســامية مفاهيــم تعــزز
األمــن الفكــري لــدى الطــاب.
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وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن ِّ
املؤشيــن

(تعزيــز قيمــة املســؤولية واإلســهام يف العمــل بــا
حي ِّقــق طموحــات املجتمــع ،تنميــة الشــعور بالفخــر

الوطــن.

كــا جــاءت العبــارة (توجيــه املتع ِّلــم إىل التعــاون

ـس بأمــن وســامة
مــع رجــال األمــن ضــدَّ مــن يمـ ُّ

بعــرض إنجــازات اململكــة) ،عــى هــذه النتيجــة
املرتفعــة مقارنـ ًة ببقيــة املـ ِّ
ـؤشات ،إىل أن منهــج «لغتي

وبنســبة تضمــن بلغــت ( )% 8وكان (  ) 3مــن إمجــايل

ـور يســعى يف
(1441هـــ 2019 -م) هــو منهــج مطـ َّ
ِّ
أدوارا
تغــرات اليــوم وحتدِّ ياتــه التــي تتط َّلــب
ظــل
ً
ُّ

وردت يف الفصــل الثــاين .وجــاءت العبــارة (تعزيــز
ا ُهل ِو َّيــة الوطنيــة بإحيــاء ذكــرى توحيــد اململكــة)

املتوســط بطبعتــه اجلديــدة
اخلالــدة» للصــف الثالــث
ِّ

جديــدة ،إىل حتقيــق تط ُّلعــات املجتمــع الســعودي ،كام

أنــه ترمجــة فعليــة ملــا جــاء يف رؤيــة ( ،)2030التــي
ِّ
تؤكــد عــى أن يكــون أبنــاء هــذا الوطــن أعضــا ًء

فاعلــن ،بتأهيلهــم وثقتهــم بقدراهتــم وإمكاناهتــم،

مفهــوم الشــعور بالفخــر
كــا أن تضمــن املحتــوى
َ
يشــجع الطــاب عــى
بعــرض إنجــازات اململكــة،
ِّ
أن يكونــوا أعضــا ًء منتِجــن ،مدركــن للمســؤوليات

الوطــن) باملرتبــة الســابعة بتَكــرار تضمــن بلــغ ( ،) 4
ورود هــذا املفهــوم يف الفصــل األول ،بينــا (  ) 1منهــا

باملرتبــة الثامنــة بتَكــرار تضمــن بلــغ (  ،) 2وبنســبة

تضمــن بلغــت ( ،) % 4وكان (  ) 2مــن إمجــايل ورود
هــذا املفهــوم يف الفصــل األول ،بينــا (  ) 0منها وردت
يف الفصــل الثــاين ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة
دراســة العــزام2014( ،م) التــي أوىص فيهــا بــرورة

الرتكيــز عــى تعزيــز االنتــاء الوطنــي ،ودراســة

اليف2012( ،م) التــي أوىص فيهــا بــرورة تضمــن

امللقــاة عــى عاتقهــم؛ خلدمــة وطنهــم ،وقادريــن عــى
مميــزة ترقــى بــه إىل مصـ ِّ
ـاف الــدول
حتقيــق إنجــازات َّ

الفكــري لــدى الطــاب ،فيــا ختتلــف مــع نتيجــة

كــا أن هاتــن العبارتــن قــد حصلتــا عــى هــذه

حيــث أظهرتــا يف نتائجهــا أن تعزيــز األمــن الفكــري

املتقدِّ مــة.

النتيجــة املرتفعــة لورودمهــا يف النصــوص القرائيــة
املضمنــة يف موضوعــات وحــدات الفصــل األول
َّ

التــي كانــت (أعــام معــارصون ،أمــن الوطــن)،
وهــي موضوعــات تعــزِّ ز هذيــن ِّ
املؤشيــن ،كــا أن
ِ
موضوعــات الفصــل الثــاين كنــص (مــن يكافــح

املخــدِّ رات؟ عاطــل متــواكل) تعــزِّ ز قيمــة املســؤولية
الفرديــة واجلامعيــة ،واإلســهام يف العمــل خلدمــة

ملفاهيــم تعــزِّ ز األمــن
مقــررات الرتبيــة اإلســامية
َ
دراســتي احلــريب2007( ،م) ،وقمــرة2005( ،م)،
ـام جــاء بدرجــة عاليــة يف جمــال املحتــوى.
بوجــه عـ ٍّ
ِّ
املؤشيــن:
وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن
(توجيــه املتع ِّلــم إىل التعــاون مــع رجــال األمــن ضــدَّ
يمــس بأمــن وســامة الوطــن ،تعزيــز اهلويــة
مــن
ُّ

الوطنيــة بإحيــاء ذكــرى توحيــد اململكــة) ،عــى
ِّ
املــؤشات ،إىل
هــذه النتيجــة املتد ِّنيــة مقارنــة ببقيــة
ِّ
مــؤش (توجيــه املتع ِّلــم إىل التعــاون مــع رجــال
أن
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ُّ
(حــث املتع ِّلــم عــى إعــال
جــاءت العبــارة

املحافظــة عــى األمــن) يف َو ْحــدة (أمــن الوطــن)،
وهــو مـ ِّ
ـؤش يتناســب مــع موضوعــه ،ويكفــي وروده

وبنســبة تضمــن بلغــت ( ،)% 33وكان ورودهــا ()3

اهلويــة الوطنيــة بإحيــاء ذكــرى توحيــد اململكــة)،

احلــوار وآدابــه) باملرتبــة الثانيــة ،بتَكــرار بلــغ (،)3

يف هــذا املوضــوع هبــذه النســبة لتأكيــده ،وال حاجــة
ـع أخــرى ،كــا أن مـ ِّ
ـؤش (تعزيــز
لتَكــراره يف مواضيـ َ
قــد ورد يف الفصــل األول يف موضوعــات َو ْحــدة

(أمــن الوطــن) يف موضــوع (احلــاج اآلمــن يف احلــج
اآلمــن) ،وموضــوع (ضــوء األمــن)؛ للتذكــر بــا

قــام بــه مؤســس اململكــة العربيــة الســعودية ،جاللــة
امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن آل ســعود،

طيــب اهلل ثــراه ،وقــد وردت يف الفصــل الــدرايس
األول فقــط دون الفصــل الــدرايس الثــاين؛ ملناســبة

هــذه الفــرة الزمنيــة إلحيــاء ذكــرى توحيــد اململكــة،

وترســيخ مفهــوم الوطنيــة لــدى أبنــاء هــذا الوطــن.
ثال ًثــا :املفاهيــم املتع ِّلقــة بتنميــة التفكــر واحلــوار

العقــل بالتفكــر) باملرتبــة األوىل ،بتَكــرار بلــغ (،)5

يف الفصــل األول ،بينــا ( )2منهــا وردت يف الفصــل
َ
ضوابــط
الثــاين .وجــاءت العبــارة (تعليــم املتع ِّلــم
وبنســبة تضمــن بلغــت ( ،)% 20وكان ورودهــا

( )2يف الفصــل األول ،بينــا ( )1منهــا وردت يف
الفصــل الثــاين ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة
توصلــت إىل تو ُّفــر
دراســة احلســن2009( ،م) التــي َّ

متوســطة ،واحلــريب،
مفاهيــم األمــن الفكــري بدرجــة
ِّ
توصلــت إىل تو ُّفــر مفاهيــم األمــن
(2007م) التــي َّ

الفكــري بدرجــة عاليــة جــدًّ ا يف املحتــوى.

يف حــن ختتلــف مــع نتيجــة دراســة ٍّ
كل مــن:

العــزام2014( ،م) ،واليف2012( ،م) ،حيــث
ـم تعــزِّ ز
أوصــت دراســتامها بــرورة تضمــن مفاهيـ َ

اإلجيــايب:
ي َّت ِضــح من النتائــج يف اجلــدول ( )3-4أن املفاهيم

مــع نتيجــة دراســة كايف2009( ،م) التــي أوصــت

يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف الثالــث

اإلســامية.

املتع ِّلقــة بتنميــة التفكــر واحلــوار اإلجيــايب توافــرت

املتوســط ،بتَكــرار بلــغ ( ،)15حيــث بلــغ َتكرارهــا
ِّ

( )9مــن إمجــايل ورودهــا يف الفصــل األول ،بينــا بلــغ

َتكرارهــا ( )6يف الفصــل الثــاين ،وبنســبة ورود ( 13%
) يف الفصلــن ،وتتم َّثــل يف العبــارات رقــم (،6 ،5 ،1

تنازليــا حســب َتكــرار
ـت
 ،)4 ،3 ،8 ،7 ،2التــي ُر ِّت َبـ ْ
ًّ
ورودهــا يف املحتــوى ،وذلــك كــا يــي:

احلــوار الوطنــي والتفكــر اإلجيــايب ،كــا ختتلــف

بتضمــن مفاهيــم األمــن الفكــري يف مقــررات الرتبيــة

وتعــزو الباحثــة حصوهلــا عــى هــذه الدرجــة
ِّ
املــؤشات،
املرتفعــة  -إىل حــدٍّ مــا  -مقارنــة ببقيــة
إىل أن املقــرر بفص َل ْي ِ
ــه الدراســيني :األول والثــاين،
توجــه إىل ُّ
التفكــر يف خلــق
تضمــن
ً
نصوصــا قرآنيــة ِّ
َّ
اهلل ،وتدعــو اإلنســان إىل أن ُي ِ
عمــل عقلــه يف التفكــر،

كــا أن بعــض النصــوص يف الفصــل الثــاين تشــر يف
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مضامينهــا إىل التفكــر ،فعــى ســبيل املثــال ،ال احلرص،

والثــاين ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة ٍّ
كل

(مــن يكافــح املخــدِّ رات؟) ونــص (حصيلــة الثــورة
َ
ِّ
ضوابــط
مــؤش (تعليــم املتع ِّلــم
املعلوماتيــة) .أمــا

مفاهيــم
أوصــت دراســتامها بــرورة تضمــن
َ
تعــزِّ ز احلــوار الوطنــي والتفكــر اإلجيــايب ،كــا ت َّت ِفــق

وردت أســئلة بصيغــةَ :مــن؟ أو كيــف؟ كــا يف نــص

احلــوار وآدا َبــه) ،فقــد جــاء يف الفصــل األول ،يف أول

الوحــدة األوىل ،يف (ســورة اإلرساء:
ٍّ
نــص قرائــي يف َ
 )27-23توجيــه ر َّبــاين مــن اهلل إىل آداب احلــوار
وضبــط النفــس عنــد احلديــث مــع الوالدين ،كــا ورد

ـوي للمســلم يف أدب
يف نــص (ليــس منــا) توجيــه نبـ ٌّ
احلــوار باحــرام كبــار الســن والعلــاء ،وتقديمهــم

عنــد احلديــث ،وعــدم االســتعجال باحلديــث؛ بــل

ـروي والتفكــر قبــل تقديــم اإلجابــة ،كــا جــاء يف
الـ ِّ
نــص ( إنســانية ملــك) اهتــام امللــك عبــد اهلل بــن عبد

العزيــز – رمحــه اهلل  -باحلــوار الوطنــي لبناء اإلنســان،
وهــي عبــارات مهمــة يف تعزيــز األمــن الفكــري لــدى

املتوســطة ،وإن كانــت اإلشــارة إليهــا
طــاب املرحلــة
ِّ
املضمنــة
قليل ـ ًة ،فإهنــا تنســجم مــع كميــة النصــوص
َّ
فيهــا بالنســبة ملوضوعــات النصــوص األخــرى.
كــا جــاءت العبــارة (توجيــه املتع ِّلــم إىل حــل
املشــكالت الفكريــة بأســلوب علمــي ســليم) باملرتبــة

الســابعة بتَكــرار بلــغ ( ،)0وبنســبة تضمــن بلغــت

( ،)% 0وكان ورودهــا ( )0يف كال الفصلــن :األول
والثــاين .وجــاءت العبــارة (التحذيــر مــن الطاعــة

العميــاء والعشــوائية يف التفكــر) باملرتبــة الثامنــة
واألخــرة ،بتَكــرار بلــغ ( ،)0وبنســبة تضمــن بلغــت

( )% 0وكان ورودهــا ( )0يف كال الفصلــن :األول

مــن :العــزام2014( ،م) ،واليف2012( ،م) ،حيــث

مــع نتيجــة دراســة كايف2009( ،م) التــي أوصــت
بتضمــن مفاهيــم األمــن الفكــري يف مقــررات الرتبيــة

اإلســامية.

وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل موضوعــات
املقــرر ِ
نفســه ،حيــث إهنــا ال تتناســب مــع هذيــن

ِّ
ِّ
مــؤشان مهــ َّان للتالميــذ يف هــذه
املؤشيــن ،ومهــا
املرحلــة ،جيــب تضمينهــا يف النصــوص القرائيــة،

أي َتكــرار
وعــدم توافرمهــا بعــدم حصوهلــا عــى ِّ
يف الفصلــن الدراســيني مــن حمتــوى كتــاب «لغتــي

املتوســط ،يشــر إىل خلــل
اخلالــدة» بالصــف الثالــث
ِّ

يف بنــاء هــذا املحتــوى ،وبمراجعــة األهــداف واملبادئ
التــي ُبنــي هــذا املنهــج يف ضوئهــا ،فإهنــا تشــر إىل
رضورة االهتــام باجلوانــب الشــخصية للمتع ِّلــم ،وإىل

تعزيــز مبــدأ التع ُّلــم الــذايت الــذي يتجـ َّ
ـى يف الســعي
إىل متكــن التالميــذ مــن اســتعامل مصــادر املعرفــة

إجيابيــا ،وهــذا لــن
اســتثامرا
املتنوعــة ،واســتثامرها
ً
ِّ
ًّ
يتأتَّــى بعــدم تضمــن هذيــن ِّ
املؤشيــن؛ حيــث إن
مـ ِّ
ـؤش (توجيــه املتع ِّلــم إىل حــل املشــكالت الفكريــة

ِّ
مــؤش مهــم للطالبــة يف
بأســلوب علمــي ســليم)
هــذه املرحلــة ،فتوجيههــا إىل حــل املشــكالت التــي

دافعيتهــا
تواجههــا بأســلوب علمــي ســليم ،يرفــع
َّ
ِّ
ويمكنهــا مــن تبنِّــي طرائــق
حلــب العلــم والعمــل،
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ٍ
جديــدة لنقــل أفكارهــا ،وتوظيفهــا يف ســياقات
ِّ
مــؤش (التحذيــر مــن الطاعــة
جديــدة ،كــا أن

العميــاء والعشــوائية يف التفكــر) ُيكســبها القــدرة

491-453

وتعــزو الباحثــة حصــول هذيــن ِّ
املؤشيــن عــى

هــذه النتيجــة املرتفعــة يف الفصــل الثــاين دون الفصــل
األول ،مقارنـ ًة ببقيــة املـ ِّ
ـؤشات ،إىل ورودمهــا يف عــدد

عــى التفكــر ،و َيزيــد مــن ثقتهــا بنفســها ،ويســاعدها
عــى ِّاتــاذ القــرار يف كا َّفــة املوقــف التــي تواجههــا.

عنــوان (الثــورة املعلوماتيــة) ،والتــي هــي ترمجــة فعلية

لألمــن الفكــري:
ي َّت ِضــح مــن النتائــج يف اجلــدول ( )3-4أن
املفاهيــم املتع ِّلقــة بالتحدِّ يــات املعــارصة لألمــن

اليوميــة ،وهــي نتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة

املتوســط ،بتَكــرار بلــغ (،)17
للصــف الثالــث
ِّ

إســهام مقــررات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة

رابعــا :املفاهيــم املتع ِّلقــة بالتحدِّ يــات املعــارصة
ً

الفكــري تو َّفــرت يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»
حيــث بلــغ َتكرارهــا ( )5مــن إمجــايل ورودهــا يف

الفصــل األول ،بينــا بلــغ َتكرارهــا ( )12يف الفصــل
الثــاين ،وبنســبة ورود ( )15%يف الفصلــن ،وتتمثَّــل

يف العبــارات رقــم ( ،)4 ،3 ،8 ،7 ،2 ،6 ،5 ،1التــي
تنازليــا حســب َتكــرار ورودهــا يف املحتــوى،
ـت
ُر ِّت َبـ ْ
ًّ

وذلــك كــا يــي:

الوحــدة الثالثــة التــي حتمل
مــن النصــوص القرائيــة يف َ

حلــرص القائمــن عــى هــذا املنهــج عــى أن يكــون
منسـ ً
ـور الرسيــع الــذي تشــهده
ـجم مــع دواعــي التطـ ُّ
تِ ْقن َيــة املعلومــات واال ِّتصــاالت يف جمــاالت احليــاة
الــدورسي2009( ،م) حيــث جــاء يف نتائجهــا أن

الثانويــة يف التحدِّ يــات املعــارصة جــاء بدرجــة

متوســطة ،يف حــن ختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة
ِّ
دراســة اليف2012( ،م) التــي كشــفت عــن حاجــة

منهــاج الرتبيــة اإلســامية إىل تفعيــل املفاهيــم األمنيــة
خاصــ ًة ،ومنهــا:
عامــ ًة ،ومفاهيــم األمــن الفكــري َّ
َّ
مفاهيــم التحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري.

جــاءت العبــارة (إبــراز إجيابيــات وســلبيات

كــا جــاءت العبــارة (توضيــح املخاطــر املحيطــة

تضمــن بلغــت ( )24%وكان ورودهــا ( )0يف

بتَكــرار بلــغ ( ،)0وبنســبة تضمــن بلغــت ()% 0

اإلنرتنــت) باملرتبــة األوىل بتَكــرار بلــغ ( ،)4ونســبة

الفصــل األول ،بينــا ( )4منهــا وردت يف الفصــل
الثــاين .وجــاءت العبــارة (تبصــر املتع ِّلــم بإجيابيــات
وســلبيات تقنيــة االتصــاالت) باملرتبــة الثانيــة،

بتَكــرار بلــغ ( ،)4ونســبة تضمــن بلغــت ()24%
وكان ورودهــا ( )0يف الفصــل األول ،بينــا ( )4منهــا
وردت يف الفصــل الثــاين.

باهلويــة اإلســامية يف عــر العوملــة) باملرتبــة الســابعة
وكان ورودهــا ( )0يف كال الفصلــن :األول والثــاين.
ٍ
َ
مناســبة
بمعــارف
وجــاءت العبــارة (تزويــد املتع ِّلــم

عــن املذاهــب الفكريــة املعــارصة) باملرتبــة الثامنــة
واألخــرة ،بتَكــرار بلــغ ( )0وبنســبة تضمــن بلغــت

( )0%وكان ورودهــا ( )0يف كال الفصلــن :األول
والثــاين.
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وحصــول هذيــن ِّ
املؤشيــن عــى نســبة تضمــن

ـورا
( )% 0وعــدم حصوهلــا عــى ِّ
أي َتكــرار ُي َعــدُّ قصـ ً
يف بنــاء هــذا املنهــج ،الــذي َيــدف يف بنائــه إىل حتقيــق

حيــث أظهرتــا يف نتائجهــا أن تعزيــز األمــن الفكــري

عــام جــاء بدرجــة عاليــة يف جمــال املحتــوى.
بوجــه
ٍّ

املتوســطة كــا حدَّ دهتــا سياســة
أهــداف املرحلــة
ِّ

التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ومنهــا:

«تقويــة وعــي الطالــب ليعــرف  -بقــدر سـنِّه  -كيــف
يواجــه اإلشــاعات املض ِّللــة ،واملذاهــب اهلدَّ امــة،

توصيات البحث:

نتائــج،
توصــل إليــه البحــث مــن
يف ضــوء مــا َّ
َ

فإنــه يــويص بــا يــي:

واملبــادئ الدخيلــة» ،حيــث إن جهــل التالميــذ
باملخاطــر املحيطــة با ُهل ِو َّيــة اإلســامية يف عــر
ـكارا خاطئــة
االنفتــاح والعوملــة ،جيعلهــم حيملــون أفـ ً
وتصــو ٍ
رات ســلبي ًة حــول بعــض املفاهيــم الدينيــة؛
ُّ
ممــا يــؤ ِّدي هبــم إىل االنــزالق نحــو الفكــر املنحــرف،

	-تطويــر حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»
املتوســط ،يف ضــوء مفاهيــم
للصــف الثالــث
ِّ
األمــن الفكــري بــا يتناســب مــع متط َّلبــات

العــر احلديــث.

	-معاجلــة التبايــن احلاصــل يف تضمــن مفاهيــم
األمــن الفكــري يف حمتــوى كتــاب «لغتــي

كــا أن التالميــذ يف هــذه املرحلــة بحاجــة إىل حصانــة
ٍ
َ
مناســبة عــن
بمعــارف
معرفيــة ،وذلــك بتزويدهــم

يف طريقــة تضمينهــا.

قرائيــة تشــر إىل تلــك املذاهــب بــا يتناســب مــع
ســنِّهم .وهــذه النتيجــة ت َّت ِفــق مــع نتيجــة دراســة

يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة» للصــف
ـم املتع ِّلقــة
املتوســط،
الثالــث
َّ
ِّ
وخاص ـ ًة املفاهيـ َ

املذاهــب الفكريــة املعــارصة ،مــن خــال نصــوص

اليف2012( ،م) التــي كشــفت عــن حاجــة منهــاج
عامـ ًة،
الرتبيــة اإلســامية إىل تفعيــل املفاهيــم األمنيــة َّ
خاص ـ ًة ،ومنهــا :مفاهيــم
ومفاهيــم األمــن الفكــري َّ

التحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري ،يف حــن

ختتلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة الــدورسي،

(2009م) ،حيــث جــاء يف نتائجهــا أن إســهام
مقــررات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة الثانويــة
متوســطة،
يف التحدِّ يــات املعــارصة جــاء بدرجــة
ِّ
ودراســتَي احلــريب2007( ،م) ،و قمــرة2005( ،م)،
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اخلالــدة» ،وذلــك بتحقيــق نــوع مــن التــوازن

	-العمــل عــى تضمــن مفاهيــم األمــن الفكــري

بتنميــة التفكــر واحلــوار اإلجيــايب ،ومفاهيــم
التحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري.

	-جيــب اســتغالل حصــص النشــاط لتعزيــز
ــم
مفاهيــم األمــن الفكــري التــي مل َيتِ َّ
تضمينهــا يف حمتــوى كتــاب «لغتــي اخلالــدة»،
أو التــي تــم تضمينهــا بصــورة ضعيفــة ،وال
ُيكتفــى باملحتــوى لتعزيــز مفاهيــم األمــن

الفكــري لدهيــم.

خيتــص
	-النظــر يف التخطيــط لبنــاء منهــج
ُّ

مىن بنت عبد اهلل بن حممد البشر:حتليل حمتوى كتاب «لغيت اخلالدة» للصف الثالث املتوسِّط يف ضوء مفاهيم األمن الفكري

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

بتدريــس األمــن الفكــري ملراحــل التعليــم

العــام.
ِّ

	-يمكــن إرشاك الطــاب يف التحذيــر مــن
االنحرافــات الفكريــة مــن خــال الربامــج
املتنوعــة؛ لتنميــة التفكــر لدهيــم ،وتعزيــز
ِّ

الثقــة بأنفســهم ،وحتفيزهــم إىل اســتخدام
احلــوار اإلجيــايب.

	-إقامــة الربامــج التوعويــة ،واألنشــطة اهلادفــة،
واحلــوارات الب َّنــاءة؛ لتوعيــة الطــاب

بالتحدِّ يــات املعــارصة لألمــن الفكــري ،مــن
خــال توضيــح خماطــر وســلبيات القنــوات

الفضائيــة ،واســتخدام اإلنرتنــت ،واهلاتــف
الن َّقــال ،وأهنــا يمكــن أن تكــون مهــدِّ ٍ
دات

لألمــن الفكــري يف حــال مل تكــن لدهيــم
احلصانــة الفكريــة الكافيــة.

مقرتحات البحث:

	-البحــث يف الصعوبــات التــي َت ُعــوق مع ِّلـ ِ
ـات
اللغــة العربيــة عــن تعزيــز مفاهيــم األمــن
املتوســطة
الفكــري لــدى طالبــات املرحلــة
ِّ

مــن وجهــة نظرهــن.

ـور مقــرح لتعزيــز مفاهيــم األمــن
	-تقديــم تصـ ُّ
الفكــري يف مقــررات اللغــة العربيــة باملرحلــة
املتوســطة.
ِّ

	 -حتليــل أنشــطة التع ُّلــم يف مقــررات اللغــة
املتوســطة يف ضــوء مفاهيــم
العربيــة باملرحلــة
ِّ
األمــن الفكــري.
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ابــن محيــد ،صالــح عبــد اهلل2009( .م) .األمــن الفكــري يف
ضــوء مقاصــد الرشيعــة .حمــارضة يف كــريس األمــر
نايــف يف دراســات األمــن الفكــري ،الريــاض :جامعــة
امللــك ســعود.
ابــن منظــور ،مجــال الديــن .)1994( .لســان العــرب .ط.3
بــروت :دار صــادر.
أبــو عــراد ،صالــح عــي2010( .م) .دور اجلامعــة يف حتقيــق
األمــن الفكــري :تصــور مقــرح .املجلــة العربيــة
للدراســات األمنيــة والتدريــب (الســعودية) ،مــج ،27
ع.52
األشــقر ،منصــور بــن نــارص2010( .م) .دور األنشــطة
الطالبيــة غــر الصفيــة يف تعزيــز األمــن الفكــري نحــو
بنــاء نمــوذج تربــوي لتعزيــز األمــن الفكــري يف املرحلــة
الثانويــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،قســم العلــوم
االجتامعيــة ،جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة:
الريــاض.
األكلبــي ،مفلــح ،أمحــد ،حممــد2009( .م) .دور حمتــوى
مناهــج التعليــم الثانــوي باململكــة العربيــة الســعودية
يف مواجهــة اإلرهــاب الفكــري والتقنــي (الواقــع
واملأمــول) .بحــث مقــدم للمؤمتــر الوطنــي األول
لألمــن الفكــري – املفاهيــم والتحديــات -يف الفــرة
مــن  21--17مايــو  ،كــريس األمــر نايــف بــن عبــد
العزيــز لدراســات األمــن الفكــري ،الريــاض :جامعــة
امللــك ســعود.
آل عايــش ،عبــد اهلل حلفــان2006( .م) .الرتبيــة األمنيــة يف
اإلســام  :احلــل األمثــل للفتــن .دمشــق :دار املحبــة.
بارشــيد ،عبــد اهلل حممــد2016( .م) .دور املعلــم يف حتقيــق
األمــن الرتبــوي مــن وجهــة نظــر طــاب املرحلــة
املتوســطة والثانويــة بمدينــة تبــوك .تبــوك :جامعــة
تبــوك ،كليــة الرتبيــة واآلداب.
البقمــي ،ســعود ســعد2009( .م) .نحــو بنــاء مــروع تعزيــز
األمــن الفكــري بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،بحــث مقــدم
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للمؤمتــر الوطنــي األول لألمــن الفكــري – املفاهيــم
والتحديــات -يف الفــرة مــن  21--17مايــو  ،كــريس
األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات األمــن
الفكــري ،الريــاض :جامعــة امللــك ســعود.
البكــر ،رشــيد النــوري2003( .م) .مــدى توافــر املفاهيــم
األمنيــة يف كتــب العلــوم الرشعيــة باملرحلــة الثانويــة
باململكــة العربيــة الســعودية .جملــة البحــوث األمنيــة،
.169-155 ،)29( 24
الرتكــي ،عبــد اهلل2002( .م) .األمــن الفكــري وعنايــة
اململكــة العربيــة الســعودية بــه .مكــة املكرمــة :رابطــة
العــامل اإلســامي.
جابــر ،إينــاس أمحــد2018( .م) .رؤيــة مقرتحــة لــدور
املدرســة اإلعداديــة يف تعزيــز األمــن الفكــري يف ضــوء
بعــض املتغــرات العامليــة املعــارصة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،قســم أصــول الرتبيــة ،جامعــة بنــي
ســويف ،مــر.
اجلحنــي ،عــي بــن فايــز2008( .م) .األمــن يف ضــوء
اإلســام .الريــاض :مكتبــة املعــارف.
اجلحنــي ،عــي فايــز2004( .م) .وظيفــة األرسة يف تدعيــم
األمــن الفكــري .جملــة الفكــر الرشطــي ،مــج  ،13ع،14
ص.185-135
اجلهنــي  ،غــازي . )2009( .دور مديــر املدرســة يف حتقيــق
األمــن الفكــري .الريــاض :جامعــة نايــف العربيــة،
مركــز البحــوث والدراســات الســعودية.
احلارثــي ،زيــد بــن زايــد2008( .م) .إســهام اإلعــام
الرتبــوي يف حتقيــق األمــن الفكــري لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر
مديــري ووكالء املــدارس واملرشفــن الرتبويــن .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة:
جامعــة أم القــرى.
احلــريب ،جبــر ســليامن2007( .م) .دور مناهــج العلــوم
الرشعيــة يف الســنة الثانيــة الثانويــة يف تعزيــز األمــن
الفكــري لــدى الطــاب .رســالة دكتــوراه غري منشــورة،
مكــة املكرمــة :جامعــة أم القــرى.
حريــز ،حممــد احلبيــب2005( .م) .واقــع األمــن الفكــري.
بحــث مقــدم لنــدوة نظمتهــا جامعــة نايــف العربيــة

للعلــوم األمنيــة :املدينــة املنــورة.
احلســن ،أمحــد2009( .م) .دور مناهــج املــواد االجتامعيــة
ومعلميهــا يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف تعزيــز
األمــن الفكــري .بحــث مقــدم للمؤمتــر الوطنــي األول
لألمــن الفكــري» املفاهيــم والتحديــات» ،يف الفــرة مــن
 ،5/20-18الريــاض :جامعــة امللــك ســعود.
احلكيــم ،نعيــم متيــم2009( .م) .نحــو اســراتيجية لتكريــس
مفهــوم األمــن الفكــري يف املجتمــع :قــراءة اســتطالعية
حتليليــة إعالميــة .بحــث مقــدم للمؤمتــر الوطنــي األول
لألمــن الفكــري – املفاهيــم والتحديــات -يف الفــرة مــن
 /21-17مايــو ،كــريس األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز
لدراســات األمــن الفكــري ،الريــاض :جامعــة امللــك
ســعود.
احلوشــان ،بركــة زامــل2005( .م) .أمهيــة املؤسســات
التعليميــة يف تنميــة الوعــي األمنــي .ورقــة عمــل مقدمــة
لنــدوة املجتمــع واألمــن ،يف الفــرة مــن ،4/15-12
الريــاض :كليــة امللــك فهــد األمنيــة ،ص.130
اخلريــف ،ســعود حممــد2006( .م) .دور وكالء اإلدارة
املدرســية يف حتقيــق األمــن الفكــري لــدى الطــاب.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الريــاض :جامعــة
نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
الــدورسي ،دخيــل اهلل ســعد2009( .م) .دور املقــررات الرتبية
اإلســامية يف تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب
الصــف الثالــث املتوســط باململكــة العربيــة الســعودية،
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الريــاض :جامعــة
نايــف للعلــوم األمنيــة.
الربعــي ،حممــد عبــد العزيــز2009( .م) .دور املناهــج
الدراســية يف تعزيــز مفاهيــم األمــن الفكــري لــدى
طــاب اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.
بحــث مقــدم للمؤمتــر الوطنــي األول لألمــن الفكــري –
املفاهيــم والتحديــات -يف الفــرة مــن  /21-17مايــو ،
كــريس األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات األمــن
الفكــري ،الريــاض :جامعــة امللــك ســعود.
رشــا ،تدمــري2013( .م) .طرائــق التعليــم وأدوات التقويــم
الرتبــوي .ط ،1بــروت :رشكــة أبنــاء رشيــف األنصــار
للطباعــة والنــر.
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مىن بنت عبد اهلل بن حممد البشر:حتليل حمتوى كتاب «لغيت اخلالدة» للصف الثالث املتوسِّط يف ضوء مفاهيم األمن الفكري
الســديس ،عبــد الرمحــن عبــد العزيــز2005( .م) .الرشيعــة
اإلســامية وأثرهــا يف تعزيــز األمــن الفكــري .ضمــن
كتــاب األمــن الفكــري .الريــاض :جامعــة نايــف
للعلــوماألمنيــة،مركــزالدراســاتوالبحــوث،ع.366
الســلطان ،فهــد ســلطان2009( .م) .الرتبيــة األمنيــة وإمكانيــة
تطبيقهــا يف املؤسســات التعليميــة .بحــث مقــدم ملركــز
البحــوث الرتبويــة ،الريــاض :جامعــة امللــك ســعود.
الســليامن ،متيــم عبــد اهلل2007( .م) .التدابــر الوقائيــة مــن
االنحــراف الفكــري .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
الريــاض :جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
الشــدي ،عــادل عــي2005( .م) .مســؤولية املجتمــع عــن
محايــة األمــن الفكــري ألفــراده .ورقــة عمــل مقدمــة إىل
نــدوة املجتمــع واألمــن ،يف الفــرة مــن  /19-16مايــو،
الريــاض :كليــة امللــك فهــد األمنيــة.
الشــهراين ،بنــدر عــي2009( .م) .تصــور مقــرح لتفعيــل دور
املدرســة الثانويــة يف حتقيــق األمــن الفكــري .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،مكــة املكرمــة :جامعــة أم
القــرى.
الشــهري ،عــي نــوح2009( .م) .العنــف لــدى طــاب
املرحلــة املتوســطة يف ضــوء بعــض املتغــرات النفســية
واالجتامعيــة يف مدينــة جــدة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،مكــة املكرمــة :جامعــة أم القــرى.
الصايــم ،عثــان ،الشــافعي ،إبراهيــم2004( .م) .املســؤولية
األمنيــة ودور املؤسســات التعليميــة يف حتقيقهــا  :األرسة
كنمــوذج .ضمــن ســجل البحــوث واألوراق العلميــة
املقدمــة يف نــدوة املجتمــع واألمــن يف دورهتــا الســنوية (
الثالثــة) املنعقــدة خــال الفــرة مــن 2004 /14-11م،
ج ،2الريــاض :كليــة امللــك فهــد األمنيــة ،مركــز
البحــوث والدراســات.
صــري ،ماهــر إســاعيل؛ الرافعــي ،حمــب حممــود2008( .م).
التقويــم الرتبــوي أسســه وإجراءاتــه .القاهــرة :مكتبــة
الرشــد.
طعيمــة ،رشــدي أمحــد2004( .م) .حتليــل املحتــوى يف العلــوم
اإلنســانية .القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
الطــاع ،رضــوان بــن طاهــر2008( .م) .نحــو أمــن فكــري
إســامي .الريــاض :مطابــع العــر.
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العاصــم ،حممــد2005( .م) .األمــن الفكــري لــدى الطــاب
ودور املدرســة يف تعزيــزه ،دراســة ميدانيــة عــى املرحلــة
الثانويــة بمدينــة الريــاض ،ورقــة عمــل مقدمــة للقــاء
اإلرشاف الرتبــوي العــارش واملنعقــد يف الفــرة /3-1
1426/4هـــ ،الطائف.
العتيبــي ،ســعيد صالــح2009( .م) .األمــن الفكــري يف
مقــررات الرتبيــة اإلســامية يف املرحلــة الثانويــة .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة أم القــرى :مكــة
املكرمــة.
العــزام ،حممــد نايــل2014( .م) .دور كتــب الرتبيــة اإلســامية
للمرحلــة الثانويــة يف تنميــة احلــوار الوطنــي البنــاء،
مــن وجهــة نظــر معلمــي الرتبيــة اإلســامية يف حمافظــة
إربــد .جملــة املنــارة للبحــوث والدراســات ،جملــد ، 20
ع  - 2ب.
العســاف ،مجــال عبــد الفتــاح2018( .م) .درجــة مراعــاة كتب
التاريــخ للمرحلــة الثانويــة ملفاهيــم األمــن الفكــري مــن
خــال حتليــل حمتواهــا والســلوكيات التدريســية املرتبطة
هبــا مــن قبــل معلمــي التاريــخ يف األردن .جملــة اجلامعــة
اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية ،اجلامعــة
اإلســامية  :غــزة ،ص  ،153-130ع،26
عطيــة ،حمســن عــي2009( .م) .املناهــج احلديــث وطرائــق
التدريــس .عــان :دار املناهــج للنــر والتوزيــع.
عليــان ،إيــان أمحــد2012( .م) .تصــور مقــرح لــدور مناهــج
اللغــة العربيــة يف تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب
التعليــم العــام يف مــر .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة
األزهــر ،)141(4 ،ص .290-249
العنــزي ،عبدالعزيــز حســن .)٢٠١٤( .تصــور اســراتيجي
لتعزيــز األمــن الفكــري مــن خــال مناهــج التعليــم
الثانــوي الســعودي .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
الريــاض :جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
الغمــاس ،عبــد اهلل2009( .م) .النصــوص الرشعيــة
املتشــاهبة وأثــر الغلــط يف فهمهــا عــى األمــن الفكــري.
بحــث مقــدم للمؤمتــر الوطنــي األول لألمــن الفكــري –
املفاهيــم والتحديــات -يف الفــرة مــن  21--17مايــو،
كــريس األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز لدراســات األمــن
الفكــري ،جامعــة امللــك ســعود :اململكــة العربيــة
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الســعودية.
فحجــان ،نــر خليــل2012( .م) .دور اإلدارة املدرســية يف
تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة
بمحافظــات غــزة وســبل تفعيلــه .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،غــزة :اجلامعــة اإلســامية.
فــرج ،عبــد اللطيــف حســن2005( .م) .مهمــة مديــر املدرســة
الثانويــة جتــاه الســلوك املنحــرف لــدى الشــباب مــن
وجهــة نظــر مديــري املــدارس الثانويــة .ورقــة عمــل
مقدمــة إىل نــدوة املجتمــع واألمــن  ،كليــة امللــك فهــد
األمنيــة :الريــاض ،يف الفــرة مــن  /19-16مايــو.
القرطــون ،فهــد بــن ســليامن2007( .م) .أثــر املدرســة يف
تفعيــل دور طــاب املرحلــة الثانويــة ملواجهــة اإلرهاب.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة نايــف العربيــة:
الريــاض.
قمــرة ،لطيفــة رساج2005( .م) .مــدى توافــر اخلــرات
الرتبويــة املصاحبــة يف منهــج التوحيــد وإســهامها يف
تعزيــز األمــن الفكــري لــدى طــاب الصــف الثالــث
الثانــوي .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة،
جامعــة أم القــرى :اململكــة العربيــة الســعودية.
كايف ،أبــو بكــر2009( .م) .دور املناهــج التعليميــة يف إرســاء
األمــن الفكــري :مقــرر التوحيــد يف املرحلــة الثانويــة
باململكــة العربيــة الســعودية نموذجــا .بحــث مقــدم
للمؤمتــر الوطنــي األول لألمــن الفكــري « املفاهيــم
والتحديــات» ،جامعــة امللــك ســعود :الريــاض ،يف
الفــرة مــن .5/20-18
اليف ،حممــود2012( .م) .أثــر إثــراء حمتــوى الرتبيــة اإلســامية
ببعــض املفاهيــم األمنيــة يف اكتســاب طلبــة الصــف
احلــادي عــر هلــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الرتبيــة ،اجلامعــة اإلســامية :غــزة.
اللقــاين ،أمحــد حســن؛ واجلمــل ،عــي أمحــد (2003م).
معجــم املصطلحــات الرتبويــة املعرفــة يف املناهــج
وطــرق التدريــس .ط ،3القاهــرة :عــامل الكتــب.
املالكــي ،زكيــة صالــح2017( .م) .دور األنشــطة اللغويــة
الالصفيــة يف تعزيــز األمــن الفكريــة لــدى طالبــات
املرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر معلــات اللغــة
العربيــة باملرحلــة املتوســطة بمدينــة مكــة املكرمــة .جملــة

كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر ،ديســمرب ،ع  ،176ج.2
جممــع اللغــة العربيــة2004( .م) .املعجــم الوســيط .القاهــرة:
مكتبــة الــروق الدوليــة.
حممــد ،عبــد النــارص2013( .م) .دور اجلامعــة يف تفعيــل
األمــن الفكــري لطالهبــا .املجلــة الرتبويــة ،كليــة
الرتبيــة :جامعــة ســوهاج ،ينايــر ،ع.33
املرشــدي ،عــاد؛ نصــار ،عــي2018( .م) .العنــف املــدريس
لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر
مدرســيهم .جملــة كليــة الرتبيــة األساســية للعلــوم
الرتبويــة واإلنســانية ،جامعــة بابــل ،شــباط  ،ع .37
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أنماط السلوك العدواني لدى األطفال مستخدمي األلعاب اإللكترونية
من وجهة نظر األمهات السعوديات في مدينة الرياض
فيصل بن عبد اهلل الرويس (*)
جامعة شقراء
(قدم للنشر يف 1441 / 4 /27هـ ،وقبل للنشر يف1441/9/16هـ)
ملخ ــص البح ــث :إنّ ه ــدف البح ــث ه ــو التع ــرف ع ــى أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة م ــن وجه ــة نظ ــر األمه ــات الس ــعوديات يف مدين ــة الري ــاض،
وقـــد اســـتخدم الباحـــث املنهـــج الوصفـــي لعينـــة قوامهـــا ( )613مـــن األمهـــات ،وقـــد مجعـــت البيانـــات عـــن طريـــق االســـتبانة والتـــي اشـــتملت عـــى ثالثـــة حمـــاور ،األول :أنـــاط الســـلوك
الع ــدواين الب ــدين ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن .والث ــاين :أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة
املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن .والثال ــث :احلل ــول املقرتح ــة للح ــدّ م ــن أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،وق ــد
توص ــل البح ــث إىل أنّ هن ــاك اس ــتجابة بدرج ــة متوس ــطة ع ــى مجي ــع العب ــارات الت ــي تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين والس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب
ّ
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،ك ــا أنّ هن ــاك اس ــتجابة بدرج ــة مرتفع ــة ع ــى مجي ــع العب ــارات الت ــي تص ــف احلل ــول املقرتح ــة للح ــدّ م ــن أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي والب ــدين ل ــدى
األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،ك ــا أظه ــر البح ــث وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ل ــدى عين ــة البح ــث ح ــول حم ــور أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين
تُع ــزى ملتغ ـ ّـر اجلن ــس لصال ــح الذك ــور ،وع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ل ــدى عين ــة البح ــث ح ــول حم ــور أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي تُع ــزى ملتغ ــر اجلن ــس.
كلامت مفتاحية :أنامط السلوك ،السلوك العدواين – السلوك العدواين اللفظي ،األلعاب اإللكرتونية.

*****

Types of Aggressive Behavior among Children Using Electronic Games: Saudi Mothers’ Perspectives in Riyadh
)*( Faisal bin Abdullah AlRuwais
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Abstract: According to the Saudi mothers’ point of view in Riyadh, this study aims to define the types of aggressive behavior among children who use electronic
games. To achieve this objective, a questionnaire containing three principal axes was carried out on a group of 613 mothers. The first axis deals with physical aggressive
behavior among children who use electronic games. The second axis concerns the types of verbally aggressive behavior. The third axis involves some solutions to
reduce physical and verbally aggressive behavior. The study found a response with an intermediate degree on all questionnaire items describing the types of physical
and verbally aggressive behavior among children who use electronic games. Likewise, there is a response with a high degree on all these items. Although the study
found statistically significant differences among the sample regarding the types of physically aggressive behavior axis due to the gender variable in favor of males,
there were no statistically significant differences among the sample concerning the axis of verbally aggressive behavior patterns due to the gender variable.
Keywords: Behavior patterns, aggressive behavior - verbal aggressive behavior, electronic games.
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أو ًال :مقدمة البحث

رسيعــا يف جمــال
تطــورا
شــهد عرصنــا احلــايل
ً
ً

الســلوكيات العدوانيــة والعنــف بــن األطفــال
املراهقــن ،خاصــة يف مرحلــة املراهقــة ا ُملبكــرة

عــى ظهورهــا العديــد مــن األجهــزة والتطبيقــات

األلعــاب التــي يســتخدمها األطفــال حتتــوي عــى

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الرقمية ،ســاعد
التــي حتمــل يف طياهتــا الكثــر مــن األلعــاب
اإللكرتونيــة التــي اســتحوذت عــى عقــول األفــراد
واهتامماهتــم وأصبحــت حديــث الســاعة ،خاصــة

)  ،(Huesmann & Kirwil,2007كــا ّ
أن معظــم

مضامــن ســلبية تؤثــر عــى نموهــم؛ العتامدهــا عــى
التســلية واالســتمتاع بقتــل اآلخريــن واالعتــداء

تنمــي لــدى
عليهــم وتدمــر ممتلكاهتــم ،والتــي قــد ّ
َ
وحيــل ارتــكاب اجلرائــم؛ إذ
أســاليب
الطفــل
َ

بــن فئــة األطفــال واملراهقــن عــى وجــه التحديــد،
الذيــن يقضــون َّ
جــل أوقاهتــم أمــام هــذه األلعــاب

ـراء االعتيــاد
ُتكتســب تلــك القــدرات واملهــارات جـ ّ

إذا مــا صاحبهــا إفــراط يف اســتخدامها.

ّ
فــإن ممارســة األطفــال لأللعــاب اإللكرتونيــة التــي

اإللكرتونيــة التــي قــد يعرتهيــا الكثــر مــن الســلبيات
الفــو مــن هــذا املنطلــق يعــدّ اللعــب نشـ ً
ـاطا مهـ ًّ
ـا

لــدى الطفــل ،وجــز ًءا ها ًمــا يف حياتــه؛ إذ يســهم يف

تكويــن شــخصيته ،ويســاعده يف النمــو املعــريف،
ويشــبع احتياجاتــه ،هــذا باإلضافــة إىل أنــه يمثــل
واالنفعاليــة
العقليــة
رافــدً ا مهــ ًا يف نمــو جوانبــه
َّ
َّ
َّ
واحلركيــة (احليلــة2013،م).
واللغويــة
واألخالق َّيــة
َّ
ـرا فاعـ ً
ا
يف املقابــل ،تعــدّ األلعــاب اإللكرتونيــة عنـ ً

يف حيــاة األطفــال الــذي ُي ّ
هامــا يف
شــكلون جــز ًءا ًّ
ـرا هبــا؛ وذلك
التكويــن املجتمعــي ،والفئــة األكثــر تأ ُّثـ ً
بســبب احتوائهــا عــى ألعــاب الرسعــة والقتــال
شــعورا
واحلــرب واإلثــارة ،التــي تعطــي الطفــل
ً

باملتعــة والنشــوة واالنســجام التــام مــع اللعبــة.

وقــد أظهــرت نتائــج بعــض األبحــاث

َّ
التعــرض ملشــاهد العنــف وألعــاب الفيديــو
أن
ّ
ًّ
مهــا يف زيــادة ارتــكاب
واملوســيقى ُيعــدُّ ســب ًبا

عــى ممارســة تلــك األلعــاب ) ،(Mai,2010وبالتــايل
حتتــوي عــى العنــف يمكــن ْ
أن ُتســهم بشــكل كبــر
يف زيــادة األفــكار والســلوكيات العدوانيــة لدهيــم
مقارنــ ًة بأفــام العنــف التلفزيونيــة أو الســينامئية،
التفاعــل بينهــا وبــن الطفل،
ويرجــع ذلــك إىل نوعيــة
ُ

العدوانيــة
الشــخصية
والتــي جتعلــه يتقمــص دور
َّ
َّ

التــي يلعبهــا ويامرســها (أيب جــراح1425 ،هــــ).
مــا يثــر اهتــام األطفــال ويدفعهــم إىل التع ُّلــق

هبــذه األلعــاب اإللكرتونيــة هــو أهنــا حتتــوي عــى
ألعــاب املحــاكاة للواقــع ،كألعــاب كــرة القــدم
واملصارعــة وســباق الســيارات ،هــذا باإلضافــة

إىل األلعــاب اخلياليــة ،كألعــاب النجــوم وألعــاب
القتــل والعنــف ،وهــذه األلعــاب ّ
متكــن الطفــل

مــن التحكــم بعنــارص اللعبــة ،واختيــار نوعيــة
األســلحة والالعبــن ،ووضــع اخلطــط للمحافظــة

عــى اســتمراره باللعبــة وإحلــاق الــرر باخلصــوم
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العنــف والرغبــة يف ممارســته لــدى األطفــال؛ ممــا قــد

أضحــت األلعــاب اإللكرتونيــة ظاهــرة منتــرة

يعتــاد صــور الدمــاء والقتــل كشــكل مــن أشــكال

االجتامعيــة ملــا هلــا مــن تأثــرات مبــارشة عــى

ومــن هنــا يذهــب معظــم املهتمــن بشــؤون

مصــدرا مــن مصــادر التنشــئة
يف جمتمعنــا متثــل
ً

ســلوكيات األفــراد ،هــذا باإلضافــة إىل ســيطرهتا
القويــة عــى عقــول األطفــال فهــم يقضــون أوقا ًتــا

طويلــة يف ممارســتها (احلمــداين2011 ,م) .مــن دون

قيــود ولســاعات طويلــة؛ األمــر الــذي قــد يتســبب
يف ظهــور بعــض اآلثــار االجتامعيــة الســلبية عــى

العنــف (الشــحروري.)2008 ،

األطفــال مــن املتخصصــن يف اجلانــب النفــي

والرتبــوي واالجتامعــي إىل ّ
أن العنــف املنتــر لــدى
فئــة األطفــال مــن بــن أســبابه ألعــاب الفيديــو،
والتــي قــد حيتفــظ الطفــل بتلــك املشــاهد التــي

تعــرض هلــا يف ذاكرتــه لفــرة طويلــة؛ إذ يمكــن

شــخصية الطفــل ،منهــا :العزلــة عــن بقيــة أفــراد
َّ
األرسة؛ ممــا قــد ختلــق منــه طفـ ً
ا غــر اجتامعــي منط ٍو

يف مراحــل ســابقة؛ األمــر الــذي قــد يامرســه عــى

قــد تســهم يف صنــع طفــل عــدواينٍّ؛ وذلــك بســبب ما

االنتشــار الواســع لأللعــاب اإللكرتونيــة وزيــادة

عــى ذاتــه ) ،(Gallagher & Michael, 2011كــا َّأنا
يشــاهده مــن عنــف جــراء ممارســة تلــك األلعــاب؛ إذ

تظهــر عــى ترصفاتــه وســلوكياته عنــد تعاملــه مــع
األفــراد املحيطــن بــه (الغامــري2012 ,م).

وفيــا يتعلــق بآثــار هــذه األلعــاب؛ فإهنــا بال شــك

ـدن مســتوى القــدرة لــدى الطفــل عــى
تعمــل عــى تـ ّ

ممارســة األنشــطة االجتامعيــة؛ ممــا قــد يتســبب يف
إمهــال الطفــل لتطويــر صداقاتــه وعالقاتــه االجتامعية

مــع األقــران ،وذلــك ناتــج عــن إفراطــه يف اســتخدام

تلــك األلعــاب لفــرات طويلــة (ســامل2015 ،م).
ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذه األلعــاب؛ هــو ّ
أن الغايــة
التــي يســعى الطفــل إىل حتقيقهــا تعتمــد بدرجــة كبــرة

عــى عــدد األفــراد والكائنــات احليــة التــي ُتقتــل يف
وقــت حمــدد ،وهــذا يف ذاتــه يــؤدي إىل نمــو دافــع

اســرجاع الصــورة التــي اكتســبها مــن تلــك األلعــاب

أرض الواقــع (منســف2017,م) .ومــن املالحــظ ّ
أن
اســتخدامها؛ ســاهم يف حتطيــم القيــم االجتامعيــة

ونــر املشــاهد الدمويــة واالعتيــاد عليهــا ،كــا أهنــا

تعمــل عــى مســح املكتســبات واإلنجــازات الرتبويــة
والتعليميــة واالجتامعيــة التــي حققهــا املجتمــع.

أوضــح تقريــر اليونســيف حالــة األطفــال لعــام

 2017هــذا ،باإلضافــة إىل ّ
أن املراهقــن أصبحــوا
يمثلــون ثلــث األفــراد مســتخدمي اإلنرتنــت عــى

مســتوى العــامل ،كــا أشــار التقريــر إىل أنــه يف بعــض
البلــدان يكــون معــدل اســتخدام اإلنرتنــت بــن

األطفــال الذيــن تقــع أعامرهــم دون ســن اخلامســة
عــرة مماثــ ً
ا ملعــدّ ل اســتخدام البالغــن فــوق
ســن اخلامســة والعرشيــن؛ فقــد أصبــح اســتخدام
األطفــال اإلنرتنــت غايــة يف الســهولة ،خاصــة
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مــع انتشــار اهلواتــف الذكيــة وتوافرهــا يف أيدهيــم

ويف هــذا اإلطــار ُيعــدّ الســلوك العــدواين مــن

يالحــظ ّ
أن األطفــال أصبحــوا يشــكلون عــد ًدا ال

باعتبارهــا ظاهــرة رسيعــة االنتشــار بــن أفــراد

ذلــك االســتخدام عــى أجهــزة احلاســب واأللــواح

والنفســية والثقافيــة للفــرد واملجتمــع؛ لذلــك يــرى

).(Unicef,2017

يســتهان بــه مــن مســتخدمي التكنولوجيــا ،ويرتكــز
اإللكرتونيــة والتطبيقــات التــي تتضمنهــا؛ إذ تشــغل

را مــن وقتهــم؛
هــذه األلعــاب اإللكرتونيــة جــز ًءا كبـ ً

ملــا حتققــه مــن اســتمتاع هلــم ،والتــي بدورهــا
أصبحــت بدي ـ ً
ا عــن األلعــاب اليدويــة التــي كانــت

متــارس يف الســابق (Holloway & Livimgstone,

) .2013بيــد ّ
أن االنتشــار يف اســتخدام األلعــاب
اإللكرتونيــة وزيــادة عــدد الســاعات التــي يقضيهــا

األطفــال يف اللعــب بــدأ يثــر تســاؤالت املتخصصــن
يف الرتبيــة وعلــم النفــس وعلــم االجتامع حــول اآلثار

التــي قــد حتدثهــا هــذه األلعــاب عــى املســتخدمني هلــا

جتاهــل اخلطــر الــذي
مــن األطفــال ،والتــي ال يمكــن ُ
قــد حتدثــه عــى حيــاة مســتخدميها واملحيطــن هبــم

(عثــان2018 ،م).

املشــكالت التــي تتصــدى هلــا مجيــع املجتمعــات؛

املجتمــع ،وذات تأثــر عــى اجلوانــب االجتامعيــة

كثــر مــن علــاء االجتــاع والنفــس ّ
أن صــاح
املجتمــع يتوقــف عــى الســيطرة عــى ظاهــرة العدوان

التــي بداخلــة ).(Brems,2001
ثان ًيا :مشكلة البحث.

يعتــر الســلوك العــدواين ظاهــرة اجتامعيــة تــرّ
بالفــرد واملجتمــع عــى حــدّ ســواء ،وتؤ ّثــر يف البنــاء
االجتامعــي للمجتمــع؛ ممــا قــد حتــدّ مــن تالحــم

أفــراد املجتمــع وتعاونــه ،ومــا يزيــد مــن خطــورة

هــذه الظاهــرة ّ
أن أســباهبا ختتلــف مــن جمتمــع إىل
آخــر .وبتســليط الضــوء عــى األلعــاب اإللكرتونيــة
الذكيــة وســهولة اســتخدامها
وانتشــارها يف اهلواتــف
َّ

بــن األطفــال؛ بــرزت أنــواع مــن العنــف لــدى

وبالرغــم ممــا حتققــه هــذه األلعــاب مــن متعــة

األطفــال ،منهــا :العنــف املوجــه نحــو الــذات

واملخاطــر ،منهــا :تقليــد الصــور النمطيــة لأللعــاب

ســب ًبا يف ضعــف التفاعــل بــن الطفــل وأقرانــه ،وقــد

لألطفــال؛ إال أهنــا ال ختلــو مــن بعــض الســلبيات
اإللكرتونيــة واإلدمــان عــى اللعــب؛ ممــا قــد يتســبب

والعنــف املوجــه نحــو اآلخريــن الــذي قــد يكــون
يصــل أثــره إىل املحيــط االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه

يف مشــاكل االنتبــاه واالندفــاع لــدى الطفــل (Groves

الطفــل .وتــرز خطــورة ذلــك يف اكتســاب الطفــل

الطفــل وتدفــع بــه إىل التقليــد واملحــاكاة (اليعقــوب

يصبــح العنــف هــو الســلوك الــذي ي ّتبعــه يف حياتــه.
وانطال ًقــا مــن ذلــك حيــاول هــذا البحــث اإلجابــة

تنمــي العنــف لــدى
) ،& Anderson ,2015كــا أهنــا ِّ
وأدبيــس2009 ،م).

هــذا الســلوك واالعتيــاد عليــه عندمــا يكــر؛ ممــا قــد
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وجــود دراســات وبحــوث علميــة تناولــت

الســلوك العــدواين؛ إال أنــه ال توجــد بحــوث
َ
أنــاط
أو دراســات عربيــة وأجنبيــة تناولــت
الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي لــدى
األطفــال ،والناتــج عــن اســتخدام األلعــاب

أمهية البحث.
ثال ًثاَّ :

اإللكرتونيــة التــي حتتــوي عليهــا اهلواتــف

يمكن حتديد أمهية البحث من جانبني:

 1 .األمهيــة النظريــة :تتمثــل األمهيــة النظريــة
للبحــث فيــا يــي:

الذكيــة؛ لــذا ُيعــدّ هــذا البحــث إضافــة
أي مــن هــذه
علميــة تســهم يف الكشــف عــن ّ
َّ
ا ُملتغــرات للوصــول إىل نتائــج علميــة.

-تقديــم إطــار نظــري عــن أنــاط الســلوك

2 .األمهيــة التطبيقيــة :تتمثــل األمهيــة التطبيقيــة

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ،خاصــة

-حماولــة احلــد مــن املشــكالت املحيطــة بالطفل

العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال

تلــك األلعــاب التــي حتتــوي عليهــا اهلواتــف
الذكيــة.

أمهيــة البحــث إىل أمهيــة املوضــوع
ترجــع َّالــذي يتصــدى لــه؛ إذ يتنــاول أحــدَ أهــم
املشــكالت االجتامعيــة يف عرصنــا احلــارض،

للبحــث فيــا يــي:

التــي هــي حمــل اهتــام البحــث ،وهــذه هــي

اخلطــوة األوىل نحــو االرتقــاء بحيــاة أفــراد

املجتمــع الســعودي كافــة.

 ّإن النتائــج التــي يســفر عنهــا البحــث يمكــن
ْ
أن تعمــل عــى توجيــه أنظــار املســؤولني

والتــي يعــاين منهــا املجتمــع الســعودي
ومعظــم املجتمعــات األخــرى؛ ملــا ُتلفــه

التــي حتــد مــن انتشــار ظاهــرة الســلوك

العديــد مــن اخلســائر املاديــة واالجتامعيــة

الســعودي.

هــذه الظاهــرة مــن آثــار وأرضار يرتتــب عليها
والصحيــة اخلطــرة.

تتجــى أمهيــة البحــث يف حماولــة الكشــفعــن أنــاط الســلوك العــدواين البــدين
واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

األلعــاب اإللكرتونيــة .عــى الرغــم مــن
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ــن بعــض القوانــن
أصحــاب القــرار يف َس ِّ
العــدواين لــدى األطفــال يف املجتمــع

تقديــم توصيــات ومقرتحــات تســهم بدورهــايف وضــع حلـ ٍ
ـول للحــدّ مــن أنــاط الســلوك
العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

نحــو اآلخريــن.
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اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو اآلخريــن؟

رابعا :أهداف البحث.
ً

2 .مــا أكثــر أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي

هيدف هذا البحث إىل ما ييل:

1 .التعــرف عــى واقــع اســتخدام األطفــال

لــدى األطفــال مســتخدمي األلعــاب

2 .الكشــف عــن أنــاط الســلوك العــدواين

3 .مــا احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط

األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو

األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة

اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو اآلخريــن؟

لأللعــاب اإللكرتونيــة.

الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي لــدى

البــدين واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

املوجهــة نحــو اآلخريــن؟
َّ

اآلخريــن.

3 .تقديــم بعــض احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن
أنــاط الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي
لــدى األطفــال مســتخدمي األلعــاب
اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو اآلخريــن.

سادسا :مفاهيم البحث
ً

تعــرف األلعــاب اإللكرتونيــة بأهنــا «ألعــاب
َّ

مربجمــة بواســطة احلاســوب ،وتلعــب عــادة مــن

4 .اقــراح عــدد مــن التوصيــات التــي يمكــن

خــال أجهــزة خاصــة توصــل بالتلفــاز ،أو الفيديــو،

العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال

النقــال ،أو احلاســوب الكفــي» (احلســيني2013،م.

ْ
أن ُتســهم يف احلــدّ مــن أنــاط الســلوك
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

نحــو اآلخريــن.

أو شاشــة احلاســوب ،أو أجهــزة حممولــة ،أو اهلاتــف
تعــرف بأهنــا «نــوع مــن األلعــاب
ص .)7:كــا
َّ
املربجمــةُ ،تــارس عــن طريــق جهــاز إلكــروين

كالتلفــاز أو احلاســوب أو اهلاتــف النقــال ،ومتتــاز

خامسا :تساؤالت البحث:
ً

يف الغالــب بأهنــا تعتمــد عــى املؤثــرات البرصيــة

يســعى هــذا البحــث لإلجابــة عــى التســاؤل

والصوتيــة» (Kuss, Shorter, Van Rooij, Griffiths

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو

يقصــد باأللعــاب اإللكرتونيــة يف هــذا البحــث:

اآليت :مــا أنــاط الســلوك العــدواين لــدى األطفــال

اآلخريــن؟ ولإلجابــة عــن التســاؤل الرئيـ ِ
ـس؛ حــاول

البحــث اإلجابــة عــن التســاؤالت الفرعيــة اآلتيــة:
1 .مــا أكثــر أنــاط الســلوك العــدواين البــدين
لــدى األطفــال مســتخدمي األلعــاب

).& Schoenmakers, 2014: 351

مجيــع ألعــاب الفيديــو اإللكرتونيــة التــي يتــم
الوصــول هلــا عــن طريــق تطبيقــات اهلواتــف النقالــة
أو األجهــزة الكفيــة ،ســواء كان اســتخدامها أثنــاء

عمــل اإلنرتنــت أو مــن دون وجــوده.
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يعــرف الســلوك العــدواين بأنــه «ســلوك ضــار
َّ

موج ًها
وغــر مرغــوب فيــه مــن قبــل الكبــار ،ويكــون َّ
نحــو الــذات ونحــو اآلخريــن ،ويعتمــد عــى التدمــر
والتحطيــم والتخريــب ،ويظهــر لــدى األطفــال يف

أفعــال ،كالــرب والرفــس والعــض ،ويف الــكالم
البــذيء والســخرية واالســتهزاء» (احللــو2009 ،م.
يعــرف بأنــه «ذلــك الســلوك الــذي
ص .)17:كــا َّ

رضرا
يــراد بــه التســبب يف الــرر أو الــذي يســبب
ً
يوجــه لآلخريــن أو
بدنيــاَّ ،
فعليــا ،ســواء كان نفسـ ًّـيا أو ًّ
ًّ

لفظيــا
للــذات ،ويكــون هــذا العــدوان إمــا جســد ًّيا أو ًّ
ذاتيــا» ).(Kozina,2013;246
أو ًّ

540-493

مفهــوم الســلوك العــدواين:

العــدوان لغــة :جــاء يف املعجــم الوســيط (إبراهيــم

دوانــا
وأخــرون 1410،ه .ص« :)157:عــدا ُع َ

(بضــم العــن وفتــح الــواو) ظلمــه وجتــاوز احلــد،
او ُنــوا َعـ َ
ـى
﴿و َل َت َع َ
وهــو الظلــم ،ومنــه قولــه تعــاىلَ :

ـم َوا ْل ُعــدْ َو ِ
ِْ
ان﴾ [املائــدة :آيــة  .« ]2كــا يعــرف يف
ال ْثـ ِ
اللغــة ً
ـدوا وعدوانــا،
أيضــا :مــن الفعــل عــدا يعــدو عـ ً
فالعــدو يعنــي :الركــض واجلــري ،والعاديــة مجاعــة

القــوم يعــدون للقتــال ،وعــدا عــن األمــر أي :حذفــه

وشــغله ،وقــد يقصــد بالعــداء املباعــدة ،ويقصــد
بالعــدوان الظلــم ،وقــد يقصــد بــه الرسقــة أو عــدم

كــا يقصــد بالســلوك العــدواين يف هــذا البحــث:

االســتواء ،واعتــدى احلــق وعــن احلــق وفــوق احلــق

يصــدر مــن الطفــل كــردة فعــل ملــا يشــاهده مــن

الظلــم ،والعــدوى الفســاد (عبدالعــال وحممــد،

شــكل مــن أشــكال الســلوك غــر املقبــول الــذي
أســاليب العنــف يف تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة عــى
اآلخريــن ،ويتمثــل يف االعتــداء البــدين أو اللفظــي.

جــاوزه ،والعــداوة هــي اخلصومــة ،والعــدوان
2007م .ص.)25:

ويعــرف العــدوان يف االصطــاح« :كل ســلوك

يــؤدي إىل إحلــاق األذى والــرر بالــذات أو

سابعا :اإلطار النظري للبحث.
ً

ويعرفــه
باآلخريــن» (عبدالعــال وحممــد2007 ،م)ّ .

حيتــوي هــذا اجلانــب مــن البحــث عــى بعــض

التفــوق
موجــه لشــخص مــا أو يشء مــا ،هبــدف
ُّ

العلميــة ،والتــي مــن املستحســن قبــل التطــرق ملفهــوم

إيذائهــم ،أو الســخرية منهــم ،أو إغاظتهــم لغــرض

1 .مفهوم السلوك العدواين:

املفاهيــم املرتبطــة بموضــوع البحــث ذات الصبغــة

الســلوك العــدواين والتعريــف بــه وذكــر مظاهــره
واألســاليب الوقائيــة منــه والنظريــات املفــرة لــه؛

ينبغــي عــدم جتاهــل مفهــوم العدوانيــة ،وذلــك

هبــدف توضيــح الصــور واملنطلــق الــذي ارتكــز عليــه

بــرك ) (Berks, 2002بأنــه هجــوم أو فعــل مضــاد

عــى األشــخاص اآلخريــن ،أو االعتــداء عليهــم ،أو
ً
أيضــا -بأنــه «ســلوكـرف
إحلــاق الــرر هبــم .ويعـ ّ
ينتــج عنــه أذى شــخيص للفــرد واآلخريــنّ ،
وأن
اجلــرح يمكــن ْ
نفســيا مثــل التحقــر أو
أن يكــون
ًّ

ْ
أن يكــون جســد ًيا» (شــفري2006 :م .ص.)243:
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ً
أيضــا -بأنــه «كل ســلوك ينتــج عنــه إيــذاءـرف
ويعـ َّ

ّ
الــرر
بصاحبهــا أو باآلخريــن ،ســواء كان ذلــك

ـرف بأنــه «أي ســلوك هيــدف إىل إيــذاء اآلخريــن
ويعـ َّ

واألنظمــة التــي حتكــم املجتمــع» (حــاج2009،م.

لشــخص آخر أو إتــاف لــيء» ).(Fechbach,2010
أو الــذات باســتخدام اللفــظ أو الفعــل؛ ممــا يــؤدي إىل

حــدوث أمل بــدين أو نفــي أو مــادي» (عــى2013 ،م.
ص.)347 :

ماد ًّيــا أو معنو ًّيــا ،والتــي تعتــر خمالفــة للقوانــن

ص.)4:

أن نســتنتج مــن املفاهيــم الســابقة ّ
ويمكــن ْ
أن

الســلوك العــدواين هــو ســلوك غــر مقبــول ،ويتنــاىف

يعــرف العــدوان بأنــه «أفعــال عنيفــة ،أو
كــا
َّ

مــع قيــم املجتمــع وعاداتــه وتقاليــده ،كــا أنــه ســلوك

يوجــه
يبــدو يف شــكل ســلوك عــدواين أو تدمــري قــد َّ

مــا يصحبــه مــن إيــذاء لفظــي يتمثَّــل بالســخرية أو

جســمية أو لفظيــة أو رمزيــة ،وغال ًبــا مــا
إكراهيــة
ّ
ّ

نحــو البيئــة أو نحــو شــخص آخــر أو نحــو الــذات»

(معــايل2017,م) .ويشــر فيشــباش إىل العــدوان عــى
أنــه :كل ســلوك ينتــج عنــه إيــذاء لشــخص آخــر أو
إتــاف لــيء ).(Fechbach,2010

وهنــاك العديــد مــن التعريفــات للســلوك

العــدواين أشــار إليهــا عــدد مــن الباحثــن ،وهــي

عــى النحــو التــايل:

يلحــق الــرر بمامرســيه وباألفــراد اآلخريــن ،نظــر
التهكــم أو أمل بــدين يتمثــل يف االعتــداء عــى اجلســد

بالــرب أو الرفــس أو العــض.
2 .مظاهر السلوك العدواين:

تشــر األدبيــات التــي تناولــت مظاهــر الســلوك

العــدواين ّ
أن تلــك املظاهــر ختتلــف بحســب العمــر
والوضــع الطبقــي واملســتوى االقتصــادي والثقــايف
واالجتامعــي للطفــل ،ناهيــك عــن أســاليب

يعــرف الســلوك العــدواين بأنــه «أي ســلوك
َّ

يتعــرض هلــا الطفــل
التنشــئة االجتامعيــة التــي
َّ

موجهــا ضــد الــذات أو ضــد اآلخريــن،
كان ذلــك
ً

(املغــريب2000،م) .وقــد حــدّ د هيــل وويرنــر (Hill

يصــدر عــن الفــرد وي ّتســم بــاألذى أو التدمــر ،ســواء
ـر عنــه بشــكل لفظــي أو بــدين» (زعبــي،
وســواء ُعـ ِّ َ

ـرف بأ ّنــه «جمموعــة مــن األنــاط
2010م .)16:ويعـ َّ
الســلوكية غــر املرغوبــة التــي قــد تــرّ بصاحبهــا
نفســيا أو ماد ًّيــا
أو باآلخريــن ،ســواء كان الــرر
ًّ

والتكويــن النفــي ونمــط احليــاة الــذي نشــأ عليــه

شــيوعا
) & werner ,2006أكثــر املظاهــر الســلوكية
ً

واســتخدا ًما بــن املتخصصــن ،وهــي عــى النحــو
التــايل:

يعــرف
أو معنو ًّيــا» (عــزالن2010،م .ص .)5:كــا ّ

ً
أيضــا -بأنــه «جمموعــة مــنالســلوك العــدواين
الســلوكيات واألفعــال غــر املرغوبــة ،والتــي قــد ترضّ
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(ابراهيــم2010،م) .واالســتهزاء والضحــك

العــدواين ضعــف أو عــدم املشــاركة مــع

والتعليقــات املنافيــة لــأدب ،أو رفــع

ورسعــة الغضــب ،هــذا باإلضافــة إىل ضعــف

األطفــال ،ملــا يتميــز بــه مــن كثــرة الضجيــج

عليهــم ووصفهــم ببعــض األلقــاب

الضمــر لديــه.

الصــوتأثنــاءخماطبتهــم(كمــور2007،م).

االســتفادة مــن اخلــرات الســابقةّ :إن الطفــل
العــدواين ُيعتــر أقـ ّ
ـل مــن غــره مــن األطفــال

الثــاين :العــدوان البــدين ،و ُيقصــد بــهاملوجــه نحــو الــذات أو
الســلوك البــدين َّ

يف االســتفادة مــن اخلــرات الســابقة؛ إذ يفتقــد

اآلخريــن هبــدف اإليــذاء أو خلــق الشــعور

إىل عمليــة الربــط بــن احلــارض وأحــداث

باخلــوف (حييــى ،وعبــد العزيــز2003 ،م).

املســتقبل.

ويرتكــز هــذا النــوع مــن الســلوك عــى

املهــارات االجتامعيــة :يف الغالــب ّأن الطفــل

اســتخدام األيــدي كأداة للــرر باآلخريــن أو

العــدواين يفشــل يف إقامــة عالقــات ناجحــة

مواجهتهــم ،ومــن أنواعــه :الــركل والــرب

مــع األطفــال اآلخريــن ملــا يتميــز بــه مــن

ومتزيــق املالبــس واســتخدام اآلالت احلــادة

أنانيــة ورسعــة يف االندفــاع نحــو حتقيــق

يف الــرب (يعقــوب ،ومجعــان2002،م).

رغباتــه ونزواتــه.

ومــن صــوره :يــؤذي الطفــل نفســه ويلحــق

-القــدرات العقليــة :تــراوح القــدرات العقليــة

يمــزق مالبســه وكتبــه ،يشــد
هبــا الــرر،
ّ

للطفــل العــدواين بــن املتوســط أو أعــى مــن

شــعره ،يــرب اجلــدار برأســه ،حيــدث

املتوســط مقارنــة باألطفــال الذيــن ال يوجــد

جرحــا بجســمه ،يمتنــع عــن تنــاول الطعــام
ً

لدهيــم ســلوك عــدواين (النجــار2001 ،م).

(العلــوان2016 ،م).

4 .األســاليب الوقائيــة للحــدّ مــن ارتــكاب

3 .سامت الطفل العدواين:

مــن املالحــظ ّ
أن هنــاك عــد ًدا مــن الســات التــي

يتميــز هبــا الطفــل العــدواين عــن غــره مــن األطفــال

العاديــن وهــي الســات التــي ُتعتــر مــؤرشات مهمــة

ينبغــي التعــرف عليهــا ومالحظتهــا لكــي يســهل
التدخــل املبكــر واحلــدّ مــن اســتمرارها لــدى الطفــل،

ومــن تلــك الســات مــا يــي:

-املشــاركة مــع اآلخريــنُ :يالحــظ يف الطفــل

الســلوك العــدواين:

ال شــك ّ
أن احلــد مــن تطــور ظاهــرة الســلوك

العــدواين وانتشــارها بــن األطفــال عــى وجــه
التحديــد ،وبقيــة أفــراد املجتمــع ،هــو الغايــة

املنشــودة التــي يســعى هلــا املجتمــع بجميــع مؤسســاته

االجتامعيــة ،األمــر الــذي يتطلــب هنــا تضافــر اجلهود
ـرورا
وتســاندها بــا حيقــق ذلك ،بــد ًءا مــن األرسة ،ومـ ً
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باملدرســة واإلعــام ،إىل بقيــة املؤسســات االجتامعيــة

ويرجــع ذلــك إىل ّ
أن الســلوك العــدواين هــو بمثابــة

(2010م) عــد ًدا مــن األســاليب املهمــة ملواجهــة

هــو كــون هــذا الســلوك متبايــن األســباب ومتشــابك

ذات العالقــة ،ويف هــذا الســياق ذكــر بطــرس

الســلوك العــدواين ،وهــي عــى النحــو التــايل:

جــزء مــن الســلوك اإلنســاين ،ومــا يكســبه أمهيــة

املتغــرات ومتعــدد األبعــاد .ولــه العديــد مــن الصــور

-التعــرف إىل خصائــص النمــو لــدى الطفــل يف

واألشــكال والدوافــع ،ممــا أ ّدى إىل تعــدّ د النظريــات

تفهــم حاجــات الطفــل النفســية واالجتامعية،
ُّ -

تفــر
2008م) ،ومــن تلــك النظريــات التــي
ّ
الســلوك العــدوين ذات العالقــة بموضــوع البحــث

-تفعيــل دور القــدوة احلســنة ملــا لــه مــن أثــر يف

 .أنظريــة التعلــم االجتامعــيُ :يعتــر بانــدورة

كل مرحلــة عمريــة.

والعمــل عــى إشــباعها مــن خــال الربامــج
املناســبة لعمــره.

التــي تناولــت تفســر الســلوك العــدواين (عــارة،

احلــايل مــا يــي:

( )Bandarمــن رواد هــذه النظريــة؛ إذ يــرى
ّ
أن الســلوك االجتامعــي هــو ســلوك ُمتع َّلــم

تعديــل الســلوك لــدى الطفــل.

-التــودد للطفــل والتعامــل معــه باحــرام

يتــم انتقالــه مــن شــخص إىل آخــر عــن

وتشــجيعه عــى الســلوكيات اإلجيابيــة.

طريــق التقليــد واملالحظــة لألفــراد املؤثريــن

-جتنــب أســاليب اإلحبــاط وعبــارات

االســتهزاء منــه والتقليــل مــن الــذات.

يف حيــاة الفــرد ،إذ ُتعــدُّ وســائل اإلعــام

أمــام أقرانــه ســواء بصــورة لفظيــة أو رمزيــة.

هــذا املنطلــق ُيعــدُّ الســلوك العــدواين مــن
األســاليب التــي يمكــن تع ّلمهــا عــن طريــق

ذات تأثــر كبــر يف التنشــئة االجتامعيــة ،ومــن

االبتعــاد عــن توجيــه اللــوم للطفــل العــدواين -إعطــاء الطفــل احلريــة للتعبــر عــن رأيــه

ـن مــن نتائــج بعــض
التقليــد واملحــاكاة؛ إذ تبـ ّ

وتدريبــه عــى احــرام آراء اآلخريــن.

االبتعــاد عــن اســتخدام أســاليب ُّالتهكــم

الدراســات ّ
أن األطفــال يظهــر لدهيــم ميــل

اخلاطــئ املــارس مــن قبلــه (بطــرس،

يدفــع هبــم إىل ممارســة الســلوك نفســه خاصــة

لتقليــد النــاذج احليــة للصــور املتحركــة ممــا

والتوبيــخ للطفــل كــردة فعــل عــى الســلوك

تلــك النــاذج التــي متلــك قــوة تعزيزيــة

2010م).

5 .بعض النظريات املفرسة للسلوك العدواين:

ُيعــدُّ الســلوك العــدواين مــن القضايــا املهمــة
التــي حظيــت باهتــام يف جمــال الدراســات العلميــة،

(عــارة2008 ،م).

ويف ضــوء هــذه النظريــة فـ ّ
ـإن الســلوك العــدواين

ســلوك يتــم اكتســابه بالطريقــة التــي تكتســب هبــا
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االجتاهــات والقيــم االجتامعيــة ،والطفــل هنــا

ّ
فــإن الســلوك العــدواين
ووفقــ ًا هلــذه النظريــة

مشــاهدته مــن خــال بعــض األنــاط الســلوكية التــي

خــال املحيــط االجتامعــي الــذي ينشــأ فيــه والــذي
ـرض لبعــض
يتـ ّ
ـم تع ّلمــه واكتســابه مــن خــال التعـ ّ

يكتســب الســلوك العــدواين بنــاء عــى مــا يتــم

يتعــرض هلــا عنــد ممارســته لأللعــاب اإللكرتونيــة،

وتفــرض هــذه النظريــة ّ
أن الســلوك العــدواين
يزيــد وينمــو لــدى الطفــل ومــن خــال مالحظتــه

لســلوكيات اآلخريــن.

ال يعتــر ســلوكا فطر ًّيــا ،وإنــا يكتســبه الفــرد مــن

األلعــاب اإللكرتونيــة خاصــة تلــك التــي يســتند
حمتواهــا عــى ســلوكيات عدوانيــة تنمــي لــدى
الطفــل الرغبــة يف نقــل تلــك الســلوكيات مــن الواقــع

وعليــه يمكــن تفســر الســلوك العــدواين انطالقــا
مــن هــذه النظريــة بأنــه سـ ٌ
ـلوك يكتســبه الطفــل عــن

األمــر إىل ذلــك ،والــذي يدفــع به إىل ممارســة الســلوك

يف األلعــاب اإللكرتونيــة ممــا يســهل عليــه ممارســتها

هلــا عنــد اتصالــه باآلخريــن.

ـم عرضهــا
طريــق املالحظــة لبعــض املشــاهد التــي يتـ ّ
عــى املحيطــن بــه.

.بالنظريــة الســلوكيةُ :يعتــر بافلــوف
وواطســون أحــد رواد هــذه النظريــة؛ إذ

االفــرايض إىل الواقــع احلــايل املعــاش عندما يســتدعي

العــدواين كــردة فعــل عــى املواقــف التــي يتعــرض
وعليــه يمكــن تفســر الســلوك العــدواين بنــا ًء
عــى هــذه النظريــة بأنــه اســتجابة لبعــض صــور

وأشــكال الســلوك التــي يتعــرض هلــا الطفــل مــن

يــرى ّ
أن الســلوك العــدواين هــو ســلوك
ُمتع َّلــم ويمكــن للفــرد اكتســابه مــن املحيــط

بالقــوة وبقدرتــه يف التغلــب عــى اآلخريــن ،ممــا تدفــع

خــال مشــاهدة بعــض النــاذج التــي تؤثــر

بذلــك.

االجتامعــي الــذي يعيــش فيــه ،وذلــك مــن

بشــكل كبــر يف الفــرد وتدفــع بــه إىل ممارســة

متيــز املجــرم
خــال األلعــاب اإللكرتونيــة ،والتــي ّ

بالطفــل إىل ممارســة نفــس الســلوك العــدواين لتأثــره

ثامنًا -الدراسات السابقة:

الســلوك العــدواين (املــري2007,م) .كــا

أن الســلوكيني يــرون ّ
ّ
أن الســلوك العــدواين

باالطــاع عــى العديــد مــن اإلســهامات العلميــة

أي ســلوك
هــو ســلوك يمكــن تعلمــه مثــل ّ
آخــر ،ويف املقابــل يمكــن تعديلــه وف ًقــا

ـن ّ
أن الباحثــن واملهتمــن
عليهــا ،وبعــد فحصهــا تبـ ّ

نمــوذج التعلــم العــدواين وبنــاء نمــوذج

جوانــب متعــددة ومتغــرات خمتلفــة ،ولتوضيــح

لقوانــن التعلــم وذلــك مــن خــال هــدم
جديــد (عــارة2008 ،م).

التــي تناولــت موضــوع البحــث التــي تــم احلصــول

بموضــوع البحــث قــد تناولــوا هــذه الظاهــرة مــن
ذلــك ســيتم عــرض موجــز لبعــض الدراســات
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العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت هــذا املوضــوع،

أشــكال التدخــل كانــوا أكثــر قل ًقــا مــن أولئــك الذيــن

هدفــت دراســة يــم يونجــو وآخــرون (Um et

يعطــي األطفــال فرصــة للتهدئــة ،ويفقدهــم بعــض
ً
بــدل مــن الضغــط املســتمر الــذي يرتاكــم
القلــق

عــى عينــة عددهــا  2351طال ًبــا مــن طــاب املرحلــة

قــام هوســوكوا ,ريكيــا و كوتســورا ,توشــيكي

عــى النحــو التــايل:

تعرضــوا للتدخــل كل  4دقائــق ،إذ ّ
إن هــذا ال ّتدخــل

التعــرف إىل تأثــر اهلواتــف الذكيــة
) al, 2019إىل
ّ
عــى طــاب املــدارس املتوســطةُ ،أجريــت الدراســة

عليهــم.

املتوســطة واالبتدائيــة مــن الصفــن األول والرابــع

) (Hosokawa & Katsura, 2018بدراســة َهدَ فــت

مــن املــدارس االبتدائيــة ،والصــف األول مــن
املــدارس املتوســطة ،يف  16مدينــة ومقاطعــة يف كوريــا
اجلنوبيــة ،وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إىل وجــود

عالقــة بــن اســتخدام اهلواتــف الذكيــة وبني الســلوك

العــدواين؛ إذ اتضــح ّ
أن هنــاك تأثــرات متوســطة يف
هــذا اجلانــب ،كــا أوصــت الدراســة بأمهيــة احلــدّ من
اإلفــراط يف اســتخدام اهلاتــف الذكــي بــن طــاب

إىل توضيــح العالقــة بــن اســتخدام اهلاتــف املحمــول
وضبــط ســلوك الطفــل ،وهــي جــزء مــن دراســة

طوليــة تــدرس آثــار بيئــة تربيــة الطفــل عــى النمــو
والتكيــف االجتامعيــن لألطفــالُ ،أجريــت الدراســة
عــى عينــة عددهــا ( )1662طفـ ً
ـا مــن األطفــال يف
مرحلــة مــا قبــل املدرســة والذيــن تــراوح أعامرهــم

بحــدود  5ســنوات يف مدينــة ناغويــا ،وهــي منطقــة

املــدارس املتوســطة آلثارهــا الســلبية عــى الطــاب.

حرضيــة رئيســية يف اليابــان ،اســتخدمت الدراســة

) al, 2018بدراســة هدفــت إىل البحــث يف رشوط

وأظهــرت نتائــج الدراســة ّ
أن اســتخدام اهلواتــف
الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة يؤ ّثــر بشــكل كبــر يف

البــدين والعقــي دون ممارســتهم ألقــى درجــات

النشــاط ،وعــدم االنتبــاهّ ،
وأن االســتخدام الروتينــي

قــام محــود  ,أمحــد وآخــرون(Hammoud, et

اســتخدام األجهــزة الذكيــة ممــا ُيســهم يف اســتنباط
ّ
حــل جديــد يســمح لآلبــاء باحلــدّ مــن الــرر

اســتبيان نقــاط القــوة والصعوبــات (،)SDQ

ارتــكاب املشــاكل الســلوكية مثــل صعوبــات فــرط

عينــة الدراســة مــن 40
احلريــة أو احلظــر ،تكونــت ّ
طفـ ً
ـا تــراوح أعامرهــم بــن  5و  11ســنة 21 ،مــن

مــن املحتمــل ْ
أن يتســبب يف وجــود مشــاكل ســلوكية

مناطــق خمتلفــة مــن لبنــان ،ومــن مســتويات اجتامعيــة

أهنــا قــد ُتعيــق فــرص التفاعــل االجتامعــي مــع العائلة

الذكــور و 19مــن اإلنــاث وبشــكل عشــوائي مــن
واقتصاديــة خمتلفــة ،وأظهــرت النتائــج ّ
أن األطفــال
أي شــكل مــن
الذيــن واصلــوا ممارســة األلعــاب دون ّ

واملتكــرر لألجهــزة املحمولــة دون حمتــوى تعليمــي

تتمثــل يف زيــادة العزلــة االجتامعيــة لألطفــال ،كــا
واألصدقــاء ممــا يــؤ ّدي إىل مشــاكل عاطفيــة ،كــا

أيضــا -إىل ًّ
أن منــع االســتخدام
توصلــت الدراســة

604

فيصل الرويس :أمناط السلوك العدواين لدى األطفال مستخدمي األلعاب اإللكترونية من وجهة نظر األمهات السعوديات ...

540-493

املفــرط لألجهــزة املحمولــة قــد يقلــل مــن احتــال

وواحــدة خاصــة يف أزمــر برتكيــا تراوحــت أعامرهــم

قــام تشــو ،كينــق ،ويل ,جيمــو (Cho & Lee,

اإللكرتونيــة التــي يفضلــون لعبهــا ،وعليــه ُصنفــت

حــدوث مشــاكل ســلوكية عنــد األطفــال.

) 2017بدراســة هدفــت إىل البحــث يف إدمــان األطفال
الصغــار عــى اهلاتــف الذكــيُ ،أجريــت الدراســة عــى

بــن  11و  15ســنة ،وســئل الطــاب عــن األلعــاب
كل لعبــة حتــت ثالثــة أنــاط« :عدوانيــة» و»اجتامعيــة»
و»حمايــدة» ،أظهــرت نتائــج الدراســة ّ
أن طــاب

عينــة عددهــا ( )303مــن آبــاء وأمهــات األطفــال
الذيــن تقـ ّ
ـل أعامرهــم عــن ســت ســنوات وامللتحقــن

بشــكل متكــررّ ،
وأن التفضيــل األســايس للمشــاركني

احلرضيــة يف كوريــاّ ،بينــت نتائــج الدراســة رضورة

بمحتــوى يعتمــد عــى الرياضــة والــذكاء واإلبــداع،

بريــاض األطفــال واحلضانــات املوجــودة يف املناطــق
الســيطرة عــى األطفــال الصغــار كوهنــم األكثــر

عرضــة لإلدمــان ،لذلــك مــن الــروري تقليــل مــدة
اســتخدام اهلاتــف الذكــي اليومــي ،وذلــك لتأثــره

املــدارس املتوســطة يلعبــون ألعــاب الكمبيوتــر

كان لأللعــاب ذات املحتــوى املحايــد التــي تتميــز
أ ّمــا النــوع الثــاين مــن األلعــاب األكثــر شــعبية فهــي

األلعــاب التــي تتميــز بمحتــوى عــدواين ،يف حــن ّ
أن
األلعــاب األقــل شــعبية هــي األلعــاب ذات املحتــوى

بشــكل مبــارش عــى إدمــان الطفــل ،إذ ّ
إن اجتاهــات
إدمــان اهلاتــف الذكــي لألطفــال تق ّلــل مــن فــرص

عالقــة بــن ممارســة الســلوك العــدواين وبــن لعــب

توصلــت الدراســة إىل أمهيــة إدراك الوالديــن
كــا ّ

قــام إبراهيــم ،نــداء (2016م) بدراســة عــن

تفاعــل األطفــال مــع أقراهنــم يف األنشــطة البدنيــة،
بمخاطــر اســتخدام اهلواتــف الذكيــة مــن خــال

تدخــل اآلبــاء والتحكــم يف ســاعات االســتخدام لدى
األطفــال ،الــذي قــد ُيســهم يف خفــض اآلثــار الســلبية

الســتخدام اهلاتــف الذكــي لدهيــم.

اإلجيــايب أو التعليمــي ،كــا بينــت الدراســة وجــود
األلعــاب العدوانيــة.

إجيابيــات األلعــاب اإللكرتونيــة التــي يامرســها
األطفــال يف املرحلــة العمريــة ( )6-3ســنوات
وســلبياهتم مــن وجهــة نظــر األمهــات ومعلــات

ريــاض األطفــال ،واســتخدمت الدراســة االســتبيان

ويف دراســة قــام هبــا ســيز ،ديقــدم ،ويــاران ،هبــار

كأداة للحصــول عــى البيانــات ،اشــتملت الدراســة

األلعــاب التــي يلعبهــا طــاب املــدارس املتوســطة

الذيــن تــراوح أعامرهــم ( )6-3ســنوات ،أظهــرت

) (Siyez & Baran, 2017هدفــت إىل وصــف أنــواع
وحتليــل العالقــة بــن أنــواع األلعــاب والســلوك
العــدواينُ ،
وأجريــت الدراســة عــى عينــة عددهــا
 318طال ًبــا مــن مدرســتني متوســطتني حكوميتــن

عــى عينــة مــن األمهــات ومعلــات ريــاض األطفــال
الدراســة عــد ًدا مــن النتائــج منهــاّ :
أن مــن ســلبيات

األلعــاب اإللكرتونيــة عــى األطفــال هــو إدماهنــا مــن
قبلهــم ،هــذا باإلضافــة إىل التأثــرات الســلبية عــى
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قدراهتــم البرصيــة ،كــا أهنــا تؤثــر عــى اللقــاءات

املرحلــة االبتدائيــة يف اجلزائــر العاصمــة ،بلغــت عينــة

وقــام الزيــودي ،ماجــد (2015م) بدراســة عــن

الذيــن يــراوح أعامرهــم بــن  7-12عا ًمــا ،خلصــت

اإللكرتونيــة كــا يراهــا معلمــو وأوليــاء أمــور طلبــة

اإللكرتونيــة تأثــرات ســلبية عــى ســلوك الطفــل؛

واجللســات العائليــة.

االنعكاســات الرتبويــة الســتخدام األطفــال لأللعاب
املــدارس االبتدائيــة باملدينــة املنــورة .هدفــت الدراســة
إىل ال ّتعــرف إىل االنعكاســات الرتبويــة الســتخدام

األطفــال لأللعــاب اإللكرتونيــة كــا يراهــا معلمــو
وأوليــاء أمــور طلبــة املــدارس االبتدائيــة باملدينــة

املنــورة ،واســتخدم املنهــج الوصفــي املســحي،
واعتمــدت الدراســة عــى اســتبيانني للمعلمــن

وأوليــاء أمــور الطلبــة يف مــدارس البنــن االبتدائيــة

التابعــة إلدارة الرتبيــة والتعليــم باملدينــة املنــورة،
واشــتملت الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن ()336
معلــ ًا وويل أمــر طالــب تــم اختيارهــم بالطريقــة

العشــوائية البســيطة ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدد

أن املعلمــن يــرون ّ
مــن النتائــج منهــاّ :
أن لأللعــاب
را يف العنــف املــدريس بأنواعــه،
اإللكرتونيــة ً
دورا كبـ ً

هــذا باإلضافــة إىل اآلثــار الصحيــة الســلبية عــى
األطفــال والناجتــة عــن إدماهنــم عــى هــذه األلعــاب.
وقــام قويــدر ،مريــم (2012م) بدراســة حــول

أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة عــى الســلوكيات لــدى
األطفــال «دراســة وصفيــة حتليليــة عــى عينــة مــن

األطفــال املتمدرســن باجلزائــر العاصمــة» هدفــت إىل

التعــرف إىل أثــر ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة عــى
الســلوكيات لــدى األطفــال اجلزائريني املتمدرســن يف

الدراســة ( )200طفــل مــن األطفــال اجلزائريــن
الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــجّ :
أن لأللعــاب
إذ إهنــا تؤثــر عــى نمــو الطفــل الفكــري واالجتامعــي
وجتعلــه يميــل إىل االنطــواء والعزلــة االجتامعيــة،

كــا ّ
أن غالبيــة األطفــال يميلــون إىل تقليــد األبطــال
املفضلــن يف األلعــاب اإللكرتونيــة ،ممــا يــؤدي إىل

تقمــص شــخصيات غــر شــخصياهتم.

كــا قــام احلــريب ،بــدر (2013م) بدراســة

هدفــت إىل التعــرف إىل ظاهــرة إدمــان األطفــال عــى
األلعــاب اإللكرتونيــة ،اســتخدم الباحــث منهــج
املســح االجتامعــي ،واعتمــد عــى االســتبيان جلمــع

البيانــات بلــغ عــدد العينــة ( )214طال ًبــا مــن طلبــة

مــدارس مدينــة الريــاض ،توصلــت الدراســة إىل ّ
أن
نســبة  28%مــن األطفــال الذيــن ُأجريــت عليهــم
يوميــا مــا بــن  5-4ســاعات يف
الدراســة يقضــون ًّ
األلعــاب اإللكرتونيــة ،وهــي نســبة كبــرة جــدًّ ا متثــل

معظــم وقتهــم خــارج املدرســة.

وقــام منــي ،حســن (2012م) بدراســة عــن

اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة عــى األطفــال

يف املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس حمافظــة الــرس

باململكــة العربيــة الســعودية ،هدفــت الدراســة إىل
معرفــة أطفــال املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس حمافظــة
الــرس الذيــن يامرســون األلعــاب اإللكرتونيــة
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لســاعات طويلــة يف اليــوم ،هــذا باإلضافــة إىل

واإلدمــان عــى ألعــاب الفيديــو ،هــذا باإلضافــة

األطفــال هلــذه األلعــاب لســاعات طويلــة يف اليــوم،

اإللكرتونيــة ،ســواء كانــت تلــك األلعــاب عنيفــة أو

الكشــف عــن اآلثــار الســلبية املرتتبــة عــى ممارســة
وتكــون
ومعرفــة طــرق وأســاليب إرشــادهم،
َّ
جمتمــع الدراســة مــن جمتمــع املعلمــن واملرشــدين

وبلغــت العينــة ( ،)246ومــن جمتمــع أوليــاء األمــور

وبلغــت العينــة ( ،)337وجمتمــع األطفــال وبلغــت

العينــة ( ،)3120اســتخدم الباحــث االســتبانة كأداة
للحصــول عــى البيانــات .وتوصلــت الدراســة إىل

عــدد مــن اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة
عــى األطفــال تتمثــل يف :إمهــال للواجبــات املدرســية
وانخفــاض مســتوى التحصيــل الــدرايس لدهيــم،

وعــدم توافــق حمتــوى األلعــاب اإللكرتونيــة مــع قيــم
املجتمــع ،كــا ّ
أن ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة يؤدي
إىل عزلــة الطفــل وعــدم وجــود أصدقــاء.
دراســة قــام هبــا ٌ
كل مــن اندرســون ،جــي،

إىل وجــود عــدد مــن اآلثــار الســلبية لأللعــاب
عاديــة.

كــا قــام احلمــدان ،شــهباء (2011م) بدراســة

هبــدف الكشــف عــن تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة

املامرســن لأللعــاب اإللكرتونيــة ومــدى وجــود
الســلوك العــدواين لدهيــم ،تكونــت عينــة الدراســة
مــن ( )430تلميـ ً
ـذا مــن املــدارس االبتدائيــة للبنــن،

وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج منهــا:
وجــود عالقــة بــن ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة

وبــن أنــاط الســلوك العــدواين لــدى التالميــذ إال

أهنــا معتدلــة ليســت حــادة أو قويــة.

وقــام اليعقــوب ،عــي ،وأدبيــس ،منــی (2009م)

بدراســة عــن دور األلعــاب اإللكرتونيــة املنزليــة يف

تنميــة العنــف لــدى طفــل املدرســة االبتدائيــة بدولــة

وجروفــس ،ســيم )(Anderson and Groves,2015

الكويــت ،هدفــت الدراســة إىل معرفــة العالقــة

الدراســة إىل التعــرف إىل اآلثــار الســلبية أللعــاب

األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة وبــن األلعــاب

عــن اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة ،هدفــت
الفيديــو اإللكرتونيــة ،وأثــر حمتــوى األلعــاب العنيفــة

عــى عدوانيــة الطفــل الناتــج عــن ممارســة األلعــاب
اإللكرتونيــة وذلــك بمراجعــة وحتليــل نتائــج عــدد

مــن الدراســات واألبحــاث املتعلقــة باملوضــوع،

توصلــت الدراســة إىل ّ
أن هنــاك عــدة نتائــج ســلبية
أللعــاب الفيديــو تتمثــل يف :املخاطــرة ،وتقليــد

الصــور النمطيــة ،ومشــاكل االنتبــاه واالندفــاع،

بــن األلعــاب اإللكرتونيــة وســلوك العنــف لــدى
اإللكرتونيــة وجنــس الطفــل ،وكذلــك معرفــة

العالقــة بــن املــدة الزمنيــة التــي يقضيهــا الطفــل يف

ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة ودرجــة العنــف لــدى
وتكــون جمتمــع الدراســة مــن ( )437ويل
الطفــل،
َّ
أمــر مــن أوليــاء أمــور األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة

مــن املســتوى الثالــث والرابــع واخلامــس بدولــة
الكويــت ،وعــدد ( )142طفـ ً
ـا وطفلــة ،وتوصلــت
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الدراســة إىل ّ
تنمــي ســلوك
أن األلعــاب اإللكرتونيــة ّ

1 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

حتمــل يف طياهتــا بعــض األشــكال والصــور املتناقضــة

العــدواين البــدين لــدى األطفــال مســتخدمي

العنــف لــدى األطفــال ،كــا ّ
أن األلعــاب اإللكرتونيــة

اســتجابات األمهــات حــول أنــاط الســلوك
ملتغــر اجلنــس.
تبعــا
األلعــاب اإللكرتونيــة ً
ّ

مــع ثوابــت املجتمــع وقيمــه.

التعقيب عىل الدراسات السابقة:

2 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

تبي
بمراجعــة الدراســات الســابقة التــي ُعرضــت ّ

اســتجابات األمهــات حــول أنــاط الســلوك

األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة كانــت

تبعــا ملتغــر اجلنــس.
األلعــاب اإللكرتونيــة ً

ّ
أن االهتــام بموضــوع أنــاط الســلوك العــدواين لــدى

العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

حمــدودة ،كــا أهنــا تتفــق مــع موضــوع البحــث احلــايل

ً
عارشا :اإلجراءات املنهجية للبحث:

عــن تنــاول األلعــاب اإللكرتونيــة وتأثرياهتــا عــى
األطفــال وممارســة الســلوك العــدواين ،واســتخدام
أداة االســتبيان جلمــع البيانــات واملعلومــات مــن

عينــة البحــث الــذي كان لــه دور واضــح يف اســتكامل
جوانــب البحــث احلــايل؛ انطال ًقــا مــن تكويــن صــورة

شــاملة عــن موضــوع البحــث ،وصياغــة األهــداف
والتســاؤالت ،وبنــاء االســتبانة ،هــذا باإلضافــة إىل

ربــط نتائــج الدراســات الســابقة بالدراســة احلاليــة بــا
ُيســهم يف التكامــل يف جمــاالت البحث العلمــي .ولعل

يميــز هــذا البحــث عــن الدراســات الســابقة
مــا ّ

ّ
أن وحــدة التحليــل يف البحــث احلــايل هــي األم
الســعودية التــي لدهيــا أطفــال يســتخدمون األلعــاب
اإللكرتونيــة عــن طريــق أجهــزة اهلواتــف الذكيــة.
تاسعا -فروض البحث:
ً

يف هــذا اجلــزء مــن البحــث ُعــرض منهــج البحــث

ووصــف جمتمــع البحــث ،كــا اشــتمل عــى رشح أداة
ُ

البحــث وإجراءاهتــا؛ للتحقــق من صــدق وثبــات أداة
البحــث واألســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة ،وذلــك

عــى النحــو اآليت:

1 .منهج البحث:
انطال ًقــا مــن طبيعــة البحــث واملعلومــات املــراد

احلصــول عليهــا مــن العينــة؛ اعتمــد الباحــث عــى

املنهــج الوصفــي الــذي يعــد مــن أنســب املناهــج

لدراســة الظاهــرة وأكثرهــا اســتخدا ًما يف البحــوث
التعــرف عــى أنــاط
االجتامعيــة ،ويســاعد عــى
ُّ

الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة مــن وجهــة نظــر

يف ضــوء اإلطــار النظــري ،وأمهيــة البحــث
يغــت فــروض البحــث كالتــايل:
ومشــكالتهِ ،ص
ْ

األمهــات.
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2 .جمتمع البحث:

شـــمل جمتمـــع البحـــث األمهـــات
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الس ــعوديات ال ــايت ُي ِق ْم ــن يف مدين ــة الري ــاض،

خلطـــوات التطبيـــق امليـــداين التاليـــة:

اإللكرتونيـــة عـــن طريـــق أجهـــزة اهلواتـــف

مدينـــة الريـــاض ،وكان ذلـــك بطريقـــة

-اختـــر (ثامنيـــة) أحيـــاء مـــن أحيـــاء

ولدهيـــن أطفـــال يســـتخدمون األلعـــاب

عمديـــة؛ فاختـــر عـــدد (اثنـــان) مـــن

الذكيـــة ،ورصـــد عليهـــم صـــورة أو أكثـــر مـــن

أحيـــاء الريـــاض مـــن كل جهـــة مـــن

الســـلوكيات العدوانيـــة مـــن خـــال تفاعلهـــم

اجلهـــات األربـــع.

مـــع اآلخريـــن.

3 .عينة البحث وخصائصها:

ُ -وزّ ع ع ــدد ( )90اس ــتبانة يف كل ح ــي م ــن

 .أنـــوع العينـــة وحجمهـــا وطريقـــة

األحي ــاء الت ــي اخت ــرت.

اختياره ــا :اع ُتم ــد ع ــى العين ــة العمدي ــة

اســـ ُتعني بعـــدد مـــن األفـــراد الذيـــنيس ــكنون يف تل ــك األحي ــاء م ــن الذك ــور

(القصديـــة) يف اختيـــار عينـــة البحـــث؛
إذ ُط ّبـــق البحـــث عـــى ( )613مـــن

واإلن ــاث هب ــدف توزيعه ــا ع ــى اجل ــران
مـــن العينـــة املســـتهدفة بواقـــع اســـتامرة

األمهـــات موزعـــات عـــى عـــدد مـــن
األحيـــاء بمدينـــة الريـــاض وف ًقـــا

واحـــدة لألمهـــات.

جدول رقم ()1
يوضح توزيع االستبانات على األحياء التي اختيرت والعائد من االستبانات والمستبعد منها والمكتملة.
أسماء األحياء المختارة
النخيل
الصحافة
غرناطة
الربوة
البديعة
عرقة
الشفاء
الحزم
المجموع

العائد من االستبانات
82
83
86
85
83
86
79
84
668

االستبانات الموزعة
90
90
90
90
90
90
90
90
720

عينة البحث:
.بخصائص ّ

يتضـــح مـــن اجلــــــــــــــــدول رقـــم

(ّ )1
أن االســـتبانات الصاحلـــــــــــة

للتحليــــــــــــل اإلحصائــي بلغــت ()613
اســـتبانة.

المُستبعد
8
5
5
10
6
7
8
6
55

االستبانات المكتملة
74
78
81
75
77
79
71
78
613

عينــة البحــث عــى
يمكــن توضيــح خصائــص ّ

النحــو اآليت:

609

ً
خاصا به:
مدى امتالك الطفل
جهازا ً
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جدول رقم ()2
توزيع أفراد عينة البحث ً
خاصا به.
وفقا لمتغير امتالك الطفل جها ًزا
ً
ملكية الطفل لألجهزة اإللكترونية
ُ
خاصا به
يمتلك جها ًزا
ً

التكرار

النسبة

127

20.7%

ُ
خاصا به
يمتلك جها ًزا
ال
ً

486

79.3%

المجموع

613

100%

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2أن أعــى نســبة

إىل حــرص أفــراد عينــة البحــث عــى عــدم متليــك

خاصــة هبــم ،يليهــا األطفــال الذيــن يمتلكــون

أكثــر أنــواع األلعــاب اإللكرتونيــة املشــهورة التــي

هــي ( )%79.3لألطفــال الذيــن ال يمتلكــون أجهــزة
أجهــزة خاصــة هبــم بنســبة ( ،)%20.7وهــذا يشــر

ً
خاصــا بــه.
الطفــل
جهــازا ً
يســتخدمها األطفــال؟
جدول رقم ()3

توزيع أفراد عينة البحث ً
وفقا لمتغير أنواع األلعاب اإللكترونية المشهورة التي يستخدمها األطفال.
أنواع األلعاب اإللكترونية المشهورة التي يستخدمها األطفال

التكرار

النسبة

فورت نايت

109

%18.2

لعبة ببجي

162

%26.4

ألعاب األطفال

18

2.9%

لعبة روبلوكس

72

%11.8

مصارعة

18

%2.9

ألوان وحروف

18

%2.9

لعبة روبلوكس

18

%2.9

لعبة الحوت األزرق

36

%5.8

سيارات

36

%5.8

لعبة سحابة الحيوانات األليفة

18

%2.9

مراحل

18

%2.9

لعبة كرة القدم

36

%5.8

Hay Day

18

%2.9

بيبي باص

36

%5.8

المجموع

613

%100
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يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )3أن أعـــى نســـبة

األلعـــاب الثالثـــة حصلـــت يف جمملهـــا عـــى نســـبة

ببج ــي ،ويليه ــا األطف ــال الذي ــن يس ــتخدمون لعب ــة

يســـتخدمها األطفـــال بحســـب اســـتجابات أفـــراد

( )%56.4مـــن بـــن األلعـــاب اإللكرتونيـــة التـــي

ه ــي ( )%26.4لألطف ــال الذي ــن يس ــتخدمون لعب ــة

عينـــة البحـــث.

فـــورت نايـــت بنســـبة ( ،)%18.2ثـــم األطفـــال

العمـــر الـــذي بـــدأ فيـــه الطفـــل باســـتخدام

الذيـــن يســـتخدمون لعبـــة روبلوكـــس بنســـبة

( ،)%11.8وتش ــر النس ــب املئوي ــة هن ــا إىل ّ
أن ه ــذه

األلعـــاب اإللكرتونيـــة:

جدول رقم ()4
توزيع أفراد عينة البحث ً
وفقا لمتغير العمر الذي بدأ فيه الطفل باستخدام األلعاب اإللكترونية.
العمر الذي بدأ فيه الطفل باستخدام األلعاب اإللكترونية
أقل من  4سنوات
من  4سنوات إلى أقل من  8سنوات
من  8سنوات إلى أقل من  12سنة
من  12سنة فأكثر
المجموع

التكرار
162
216
162
73
613

يتضـح مـن اجلـدول رقـم (ّ )4
أن أعلى نسـبة هـي
( )%35.2لألطفـال الذيـن تقـع أعامرهـم بين عمـر
 4سـنوات إىل أقـل مـن  8سـنوات ،ويليهـا األطفـال
الذيـن تقـع أعامرهـم أقـل مـن  4سـنوات بنسـبة
( ،)%26.5وكذلـك األطفـال الذيـن تقـع أعامرهم ما
بين  8سـنوات إىل أقل من  12سـنة بنسـبة (،)%26.5

النسبة
26.5%
35.2%
26.5%
11.8%
100%

والنسـب املئويـة تشير إىل ّ
أن الغالبية بنسـبة ()%61.7
مـن األطفـال الذيـن اسـتخدموا األلعـاب اإللكرتونية
وأعامرهـم ّ
أقـل مـن  8سـنوات؛ ممـا يـدل على ّ
أن
اسـتخدام األلعـاب اإللكرتونية وقـع يف مرحلة عمرية
مبكر ة .
مدة استخدام األطفال لأللعاب اإللكرتونية:

جدول رقم ()5
توزيع أفراد عينة البحث ً
وفقا لمتغير مدة استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية
مدة استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية

التكرار

النسبة

أقل من ساعة في اليوم

91

14,7%

من  1إلى أقل من  3ساعات في اليوم

216

35,3%

من  3ساعات إلى أقل من  6ساعات في اليوم

198

32,4%

من  6ساعات فأكثر في اليوم

108

17,6%

المجموع

613

100%

611

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)1ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1443هـ  /يناير2022م)

يتضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )5
أن أعــى نســبة هــي

اإللكرتونيــة مــن  1إىل أقــل مــن  6ســاعات يف اليــوم،

لأللعــاب اإللكرتونيــة مــن  1إىل أقــل مــن  3ســاعات

والرقابــة مــن أوليــاء أمــور األطفــال ،وهــذه النتيجــة

( )%35.3لألطفــال الذيــن تــراوح مــدة اســتخدامهم
يف اليــوم ،يــي ذلــك بنســبة ( )%32.4لألطفــال الذين

تــراوح مــدة اســتخدامهم لأللعــاب اإللكرتونيــة مــن
 3ســاعات إىل أقــل مــن  6ســاعات يف اليــوم ،وهــذه

النســب تشــر إىل ّ
أن ( )%67.7مــن األطفــال بحســب
اســتجابات أفــراد العينــة يســتخدمون األلعــاب

وتــدل طــول فــرة االســتخدام إىل ضعــف املتابعــة

تتفــق إىل حــد مــا مــع مــا أشــار إليــه احلــريب مــن َّ
أن

عــد ًدا مــن األطفــال الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة
يوميــا مــا بــن  5-4ســاعات عــى األلعــاب
يقضــون ًّ
اإللكرتونيــة (احلــريب2013،م).

أوقات استخدام الطفل لأللعاب اإللكرتونية:

جدول رقم ()6
توزيع أفراد عينة البحث ً
وفقا لمتغير أوقات استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية.
أوقات استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية

التكرار

النسبة

في المساء

72

11.8%

في النهار

252

41.1%

ال يوجد وقت محدد لذلك

288

47.1%

المجموع
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100%

يتضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )6
أن أعــى نســبة

هــي ( )47.1%لألطفــال الذيــن ال يوجــد لدهيــم
وقــت حمــدد الســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة يف

اليــوم ،وهــذه النســبة تشــر إىل املرونــة وعــدم احلــزم

يف متابعــة األطفــال مــن قبــل أوليــاء األمــور ،وذلــك
مــن خــال حتديــد وقــت للعــب وعــدم تــرك ذلــك

الطفــل؛ لعــدم إدراك األطفــال ووعيهــم باآلثــار
التــي قــد ترتتــب عــى االســتخدام املفــرط لأللعــاب
اإللكرتونيــة ،يــي ذلــك بنســبة ( )%41.1لألطفــال

الذيــن يســتخدمون األلعــاب اإللكرتونيــة يف النهــار.

أداة البحث:

يف ضـــوء اإلطـــار النظـــري الـــذي ُعـــرض،

وبعـــد الرجـــوع للدراســـات الســـابقة؛ ُصممـــت

اســـتبانة تتناســـب مـــع موضـــوع البحـــث
ومتغريات ــه ،وتضمن ــت االس ــتبانة أس ــئلة مفتوح ــة

ومغلقـــة للحصـــول عـــى املعلومـــات الالزمـــة
ور ِ
وعـــي النواحـــي املوضوعيـــة
هلـــذا البحـــثُ ،

والشـــكلية يف تصميـــم أداة االســـتبانة ،وقـــد
تكونـــت مـــن ( )40فقـــرةُ ،ق ّســـمت إىل ثالثـــة
حمـــاور عـــى النحـــو اآليت:
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اآلخرين.

لتفسير نتائـج البحـث؛ ُص ّمـم االسـتبيان على هيئـة مقياس

كـون مـن ثالث خيـارات مقابـل كل فقرة
ذي التـدرج الثالثـي ُم ّ

-املحـور الثـاين :أنماط السـلوك العـدواين اللفظـي لدى

مـن فقـرات املحـاور ،وهـي( :موافـق – أحيا ًنـا – ال أوافـق).

نحـو اآلخريـن.

حصلـت اخليارات على الدرجـات التالية :موافـق ( )3درجات،

األطفـال مسـتخدمي األلعـاب اإللكرتونيـة املوجهـة

إحصائيـا ،بحيث
أعطيـت كل عبـارة درجـة حمـددة لكـي ُتعالـج
ًّ

-املحـور الثالـث :احللـول املقرتحـة للحـد مـن أنماط

أحيا ًنـا ( )2درجـة ،ال أوافـق ( )1درجـة واحـدة .وتب ًعـا لذلك؛

املوجهـة نحـو
مسـتخدمي األلعـاب اإللكرتونيـة
ّ

َّ
موضـح باجلدول رقـم (.)7

السـلوك العـدواين البـدين واللفظـي لـدى األطفـال

ُص ّنفـت اإلجابات إىل ثالثة مسـتويات متسـاوية يف املـدى كام هو

جدول رقم ()7
توزيع الفئات ً
وفقا للتدرج المستخدم في محاور أداة البحث.
مدى المتوسطات
3,00 – 2,34
2.33 – 1.68
1.67 – 1.00

درجة الموافقة
موافق
ً
أحيانا
ال أوافق

م ــن خ ــال معطي ــات اجل ــدول رق ــم ( )7يمك ــن م ــن
خـــال درجـــة املوافقـــة حتديـــد أنـــاط الســـلوك العـــدواين
البـــدين واللفظـــي لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،واحلل ــول املقرتح ــة
للحـــدّ مـــن تلـــك األنـــاط ،فـــإذا كانـــت قيمـــة املتوســـط
الع ــام أق ـ ّ
ـل م ــن ()1,68؛ ف ـ ّ
ـإن ذل ــك ي ــدل ع ــى ّأن عين ــة
البحـــث ال توافـــق عـــى تلـــك العبـــارة وال تؤكـــد عـــى
وجوده ــا؛ بين ــا إذا كان ــت قيم ــة املتوس ــط الع ــام أك ــر م ــن
()2,33؛ ّ
فـــإن ذلـــك يـــدل عـــى ّأن عينـــة البحـــث توافـــق
عـــى تلـــك الفقـــرة وتؤكـــد عليهـــا .يف حـــن ،إذا وقعـــت
ّ
فـــإن
قيمـــة املتوســـط العـــام مـــا بـــن ()2,34 – 1,67؛
ذل ــك ي ــدل ع ــى ّأن عين ــة البح ــث حماي ــدة يف اإلجاب ــة م ــا
ب ــن موافق ــة وغ ــر موافق ــة بدرج ــة متوس ــطة ع ــى تل ــك

القيمة
عال
ٍ
متوسط
منخفض

العبـــارة.
صدق األداة:
 .أالصدق الظاهري (صدق املحتوى) ألداة البحث:
تــم التحقــق مــن الصــدق الظاهــري ألداة البحــث مــن
خــال عرضهــا يف صورهتــا األوليــة عــى جمموعــة مــن
املحكمــن املختصــن بلــغ عددهــم ( )12حمكــ ًا ،هبــدف
اســتطالع آرائهــم حــول مناســبة األداة مــن حيــث الصياغــة
ومــدى ارتبــاط الفقــرة باملحــور املحــدد ،وقــد ُأخــذ بآرائهــم
وتبعــا لذلــك؛
عنــد صياغــة االســتبانة يف صورهتــا النهائيــةً .
مكونــة مــن ( )40عبــارة موزعــة
فقــد أصبحــت االســتبانة ّ
عــى ثالثــة حمــاور ،اشــتمل املحــور األول عــى عــدد ()10
عبــارات ،واشــتمل املحــور الثــاين عــى عــدد ( )15عبــارة،
واشــتمل املحــور الثالــث عــى عــدد ( )15عبــارة.
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.بالصــدق البنائــي لالســتبانة (االتســاق

الداخــي):
بعــد ُّ
التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداة البحث،

طبقهــا الباحــث عــى عينــة عشــوائية عددهــا ()30
َّ
مــن األمهــات الســعوديات الــايت ُي ِق ْمــن يف مدينــة
ولدهيــن أطفــال يســتخدمون األلعــاب
الريــاض،
ّ
اإللكرتونيــة عــن طريــق أجهــزة اهلواتــف الذكيــة،

ورصــد عليهــم صــورة أو أكثــر مــن الســلوكيات

العدوانيــة مــن خــال تفاعلهــم مــع اآلخريــن.

وقــد ُحســب معامــل ارتبــاط بريســون ملعرفــة

وحســب
الصــدق (االتســاق) الداخــي لــأداةُ ،

معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات
االســتبانة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي

إليــه العبــارة .وقــد أشــارت قيــم معامــات االرتبــاط

إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة ()0.01
إىل أهنــا دالــة
ًّ
فأقــل ،وهــذا ّ
يؤكــد ّ
أن عبــارات االســتبانة تتمتــع
بدرجــة عاليــة مــن الصــدق ،وأهنــا تقيــس اجلوانــب

التــي أعــدت لقياســها.

جدول رقم ()8
معامالت االرتباط (بيرسون) لالتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات
محاور البحث والدرجة الكلية للمحور.
أنماط السلوك العدواني البدني

أنماط السلوك العدواني اللفظي

معامل االرتباط
**0,514
*0,215
**0,524
**0,435
**0,371
*0,207
**0,562
**0,541
**0,539
**0,478

معامل االرتباط
**0,625
**0,421
*0,217
**0,528
**0,437
**0,514
**0,589
**0,517
**0,438
**0,608
**0,574
**0,532
**0,586
**0,614
*0,213

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

**دالة عند مستوى داللة 0.01

الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك
العدواني البدني و اللفظي
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
**0,625
**0,617
**0,528
**0,648
**0,415
*0,212
**0,352
**0,514
**0,569
**0,532
**0,615
**0,574
**0,589
**0,625
**0,647
* دالة عند مستوى داللة 0.05
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )8
أن قيــم معامــات

 ،)0,648ومجيعهــا قيــم موجبــة ودالــة إحصائ ًيــا عنــد

للمحــور األول تراوحــت مــا بــن (– 0,207

إىل ّ
أن مجيــع حمــاور االســتبانة تتم َّتــع بوجــود درجــة

عنــد مســتويي داللــة ( ،)0,01 – 0,05وكذلــك قيــم

بالعبــارات بــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق

االرتبــاط بــن درجــة العبــارة والدرجــة الكليــة
 ،)0,562ومجيعهــا قيــم موجبــة ودالــة إحصائ ًيــا

معامــات االرتبــاط بــن درجــة العبــارة والدرجــة

الكليــة للمحــور الثــاين تراوحــت مــا بــن (0.213

مســتويي داللــة ( ،)0,01 – 0,05وتشــر هــذه النتيجــة

عاليــة مــن االتســاق الداخــي وارتبــاط املحــاور
لفقــرات االســتبانة.
ثبات األداة:

–  ،)0.625ومجيعهــا قيــم موجبــة ودالــة إحصائ ًيــا

عنــد مســتويي داللــة ( ،)0,01 – 0,05وكذلــك قيــم

معامــات االرتبــاط بــن درجــة العبــارة والدرجــة

الكليــة للمحــور الثالــث تراوحــت مــا بــن (– 0,212

ُّ
للتحقــق مــن الثبــات لفقــرات االســتبانة اسـ ُتخدم

معامــل (ألفاكرونبــاخ) ،واجلــدول رقــم ( )9يوضــح

ذلــك.

جدول رقم ()9
قيمة معامالت ثبات (ألفاكرونباخ) لمحاور البحث
محاور البحث

محاور االستبانة

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا

المحور األول

أنماط السلوك العدواني البدني

10

0,714

المحور الثاني

أنماط السلوك العدواني اللفظي

15

0,796

المحور الثالث

الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك العدواني البدني واللفظي

15

0,738

40

0,784

الثبات الكلي لمحاور االستبانة

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم (ّ )9
أن معامـــات

ثبـــات ألفاكرونبـــاخ للمحـــاور تـــراوح مـــا بـــن

( )0,714إىل ( ،)0,796كــا ّ
أن معامــل الثبــات العــام

جلميـــع حمـــاور البحـــث بلـــغ ( ،)0,784ومجيعهـــا

معامـــات ثبـــات تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة يمكـــن
االعتـــاد عليهـــا يف التطبيـــق امليـــداين للبحـــث.
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:

يف امل ــدة الزمني ــة م ــا ب ــن  03إىل  28أكتوب ــر

.2019

لتحقيــق أهــداف البحــث وحتليــل البيانــات

●املجـــال املـــكاين :مدينـــة الريـــاض؛ إذ
ُط ّبق ــت االس ــتبانة ع ــى ع ــدد ثامني ــة أحي ــاء

تــم ذلــك مــن خــال تفريــع
التــي ُحصــل عليــهّ ،

البيانــات وإدخاهلــا يف احلاســب اآليل باســتخدام

مـــن أحيـــاء مدينـــة الريـــاض.

برنامــج اإلحصــاء (sciences social for package

●املجـــال البـــري :األمهـــات الســـعوديات
ولدهيـــن
الـــايت ُي ِق ْمـــن يف مدينـــة الريـــاض
ّ

) statistical spssإلجــراء العمليــات اإلحصائيــة

املناســبة للبحــث ،واســتخدم الباحــث العديــد مــن

أطف ــال يس ــتخدمون األلع ــاب اإللكرتوني ــة

املعامــات اإلحصائيــة عــى النحــو التــايل:

عـــن طريـــق أجهـــزة اهلواتـــف الذكيـــة،

-معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــة كل

ورصـــد عليهـــم صـــورة أو أكثـــر مـــن

عبــارة مــن عبــارات حمــاور االســتبانة
والدرجــة الك ّليــة لــكل حمــور.

الســـلوكيات العدوانيـــة مـــن خـــال

تفاعلهـــم مـــع اآلخريـــن.

معامــل ألفــا كرونبــاخ لتحديــد مســتوىثبــات أداة البحــث.

-حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

احلـــادي عـــر :النتائـــج ا ُملتعلقـــة بأســـئلة

اســتجابات عينــة البحــث جتــاه كل عبــارة

نتائ ــج الس ــؤال األول :م ــا أكث ــر أن ــاط الس ــلوك

املعيــاري؛ وذلــك لتحديــد وترتيــب

مــن عبــارات حمــاور االســتبانة.

-حســاب التكــرارات والنســب املئويــة

البحـــث

العـــدواين البـــدين لـــدى األطفـــال مســـتخدمي

األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن؟

للمتغــراتالشــخصيةوملحــاوراالســتبانة.

حلســـاب اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث

) (independent sample t-testملعرفــة

الســـلوك العـــدواين البـــدين لـــدى األطفـــال

اختبــار ( )T-Testملجموعتــن مســتقلتنيالفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفــراد

عينــة البحــث.
جماالت البحث:

عـــى العبـــارات املتعلقـــة بـــــ (أكثـــر أنـــاط
مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو

اآلخري ــن)ُ ،حس ــبت التك ــرارات والنس ــب املئوي ــة
واملتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة

●املجـــال الزمنـــيُ :جعـــت بيانـــات البحـــث

والرتـــب الســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث،
وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا اجلـــدول التـــايل:
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جدول رقم ()10
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث تجاه
العبارات التي تصف أنماط السلوك العدواني البدني لدى األطفال مستخدمي األلعاب اإللكترونية الموجهة نحو اآلخرين
المتوسط

االنحراف

مستوى السلوك

الترتيب

العبارات

رقم
1

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة
تجعله يعتدي على اآلخرين بالضرب ممن يخالفه

2,32

0,83

مرتفع

1

2

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تدفعه
إلى الرد على إساءة اآلخرين اللفظية بإساءة بدنية

2,23

0,80

متوسط

3

3

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تدفعه
إلى أخذ حقه من اآلخرين بالعنف البدني

2,26

0,77

مرتفع

2

4

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة يدفعه
عند التشاجر مع اآلخرين إلى التشابك باأليدي

2,20

0,90

متوسط

4

5

يطبق الطفل ما يشاهده في األلعاب اإللكترونية

1,55

0,77

منخفض

10

6

تفاعُ ل الطفل مع األلعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يؤذي اآلخرين من المحيطين به جسديًا

2,00

0,87

متوسط

8

7

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة
تجعله يتعمد إثارة الشغب للتعدي على اآلخرين

1,97

0,85

متوسط

9

8

استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تساعده
على فرض سيطرته على اآلخرين بالقوة

2,17

0,82

متوسط

5

9

استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يمارس العنف البدني أثناء اللعب مع اآلخرين

2,14

0,91

متوسط

6

10

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة

2,05

0,93

متوسط

7

المتوسط الحسابي العام

2,23

6,19

متوسط

المتوسط الحسابي العام 2,23

مستوى السلوك العدواني العام متوسط

االنحراف المعياري العام 6,19

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم (ّ )10
أن هنـــاك

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة

التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين

احلســـايب العـــام ( )2,23وبانحـــراف معيـــاري بلـــغ

اســـتجابة بدرجـــة متوســـطة عـــى مجيـــع العبـــارات

املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن ،وبلغـــت قيمـــة املتوســـط
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( ،)6,19وه ــي قيم ــة تق ــع يف الفئ ــة الثاني ــة م ــن
فئـــات املقيـــاس املتـــدرج ،وتشـــر إىل درجـــة

(أحيا ًنـــا) ،كـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول ّ
أن هنـــاك
اســـتجابة بدرجـــة مرتفعـــة مـــن أفـــراد عينـــة

البحـــث جتـــاه العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط
الســـلوك العـــدواين البـــدين لـــدى األطفـــال

ور ِّتبـــت عبـــارات املحـــور األول تنازل ًيـــا
ُ

حســـب موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا،
ووف ًق ــا ألع ــى قي ــم للمتوس ــط احلس ــايب ،ووف ًق ــا

ألق ــل قي ــم لالنح ــراف املعي ــاري عن ــد تس ــاوي
قيـــم املتوســـط ،كالتـــايل:

مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة

نح ــو اآلخري ــن ،وبلغ ــت متوس ــطات موافقته ــم

عـــى الفقـــرات ( )3-1عـــى الرتتيـــب،
وتراوحـــت مـــا بـــن ( )2,32إىل ( ،)2,26وهـــي

متوســـطات تقـــع يف الفئـــة األوىل مـــن فئـــات

املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل درجـــة

(موافـــق) عـــى أداة البحـــث ،كـــا تبـــن ّ
أن
هنـــاك اســـتجابة بدرجـــة متوســـطة مـــن أفـــراد
عينـــة البحـــث ،وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم

عـــى الفقـــرات ( )10-9-8-7-6-4-2عـــى

الرتتيـــب ،وتراوحـــت مـــا بـــن ( )2,23إىل
( ،)2,05وه ــي متوس ــطات تق ــع يف الفئ ــة الثاني ــة
مـــن فئـــات املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل

درج ــة (أحيا ًن ــا) ع ــى أداة البح ــث ،ك ــا اتض ــح

ّ
أن هنـــاك اســـتجابة واحـــدة بدرجـــة متوســـطة
مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث عـــى الفقـــرة (،)5
وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم ( ،)1,55وهـــو

متوســـط يقـــع يف الفئـــة الثالثـــة مـــن فئـــات
املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل درجـــة (ال

أوافـــق) عـــى أداة البحـــث.
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1 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )1املتضمن ــةّ :
«إن
اس ــتخدام الطف ــل لأللع ــاب اإللكرتوني ــة

العنيفـــة جتعلـــه يعتـــدي عـــى اآلخريـــن

بال ــرب مم ــن خيالف ــه ال ــرأي» يف املرتب ــة
األوىل ،بــن العبــارات التــي تصــف أنــاط
الســلوك العــدواين البــدين لــدى األطفــال

مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة

املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن ،مـــن حيـــث
موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا

بمتوســـط حســـايب ( )2,32وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,83

2 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3املتضمنـــة:
ّ
«إن اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب
اإللكرتونيـــة العنيفـــة تدفعـــه إىل أخـــذ

حقـــه مـــن اآلخريـــن بالعنـــف البـــدين»
يف املرتبـــة الثانيـــة ،بـــن العبـــارات التـــي

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,26
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وبانحـــراف معيـــاري (.)0,77
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ف ــرض س ــيطرته ع ــى اآلخري ــن بالق ــوة»

3 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )2املتضمن ــةّ :
«إن

يف املرتب ــة اخلامس ــة ،ب ــن العب ــارات الت ــي

العنيفـــة تدفعـــه إىل الـــرد عـــى إســـاءة

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

اس ــتخدام الطف ــل لأللع ــاب اإللكرتوني ــة
اآلخريـــن اللفظيـــة بإســـاءة بدنيـــة» يف

املرتبـــة الثالثـــة ،بـــن العبـــارات التـــي

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,17
وبانحـــراف معيـــاري (.)0,82

6 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )9املتضمنـــة:

«اس ــتخدام الطف ــل لأللع ــاب اإللكرتوني ــة

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,23

العنيفـــة جتعلـــه يـــارس العنـــف البـــدين

4 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )4املتضمن ــةّ :
«إن

السادســـة ،بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

العنيفـــة يدفعـــه عنـــد التشـــاجر مـــع

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,80

اس ــتخدام الطف ــل لأللع ــاب اإللكرتوني ــة

اآلخريـــن إىل التشـــابك باأليـــدي» يف
املرتبـــة الرابعـــة ،بـــن العبـــارات التـــي

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

أثنـــاء اللعـــب مـــع اآلخريـــن» يف املرتبـــة

أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,14

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,91

7 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )10املتضمنـــة:
ّ
«إن اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,20

اإللكرتونيـــة العنيفـــة جتعلـــه يندفـــع يف

5 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )8املتضمنـــة:

يف املرتب ــة الس ــابعة ،ب ــن العب ــارات الت ــي

اإللكرتونيـــة العنيفـــة تســـاعده عـــى

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,90

«اســـتخدام

الطفـــل

لأللعـــاب
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اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

	10.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )5املتضمنـــة:

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,05

اإللكرتونيـــة العنيفـــة مـــن خـــال

8 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )6املتضمنـــة:

التشـــاجر مـــع اآلخريـــن» يف املرتبـــة

اإللكرتونيـــة العنيفـــة جتعلـــه يـــؤذى

أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين

«يطب ــق الطف ــل م ــا يش ــاهده يف األلع ــاب

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

اســـتخدامه لـــآالت احلـــادة عنـــد

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,93

العـــارشة ،بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

«تفاعـــل الطفـــل مـــع األلعـــاب

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

اآلخريـــن مـــن املحيطـــن بـــه جســـد ًيا»

اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

يف املرتبـــة الثامنـــة ،بـــن العبـــارات التـــي

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()1,55

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,77

اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,00

نتائـــج الســـؤال الثـــاين :مـــا أكثـــر أنـــاط

9 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )7املتضمن ــةّ :
«إن

مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة

العنيفـــة جتعلـــه يتعمـــد إثـــارة الشـــغب

حلســـاب اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,87

اس ــتخدام الطف ــل لأللع ــاب اإللكرتوني ــة

للتعـــدي عـــى اآلخريـــن» يف املرتبـــة

التاســـعة ،بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين
لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث

عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()1.97
وبانحـــراف معيـــاري (.)0,85

الســـلوك العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال
نحـــو اآلخريـــن؟

عـــن العبـــارات املتعلقـــة بـــــ (أكثـــر أنـــاط
الســـلوك العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو
اآلخريـــن) ،تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب
املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات

املعياريـــة والرتـــب الســـتجابات أفـــراد عينـــة
البحـــث ،وجـــاءت النتائـــج كـــا يوضحهـــا
اجلـــدول التـــايل:
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جدول رقم (:)11
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث تجاه
العبارات التي تصف أنماط السلوك العدواني اللفظي لدى األطفال مستخدمي األلعاب اإللكترونية الموجهة نحو اآلخرين.
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
السلوك

الترتيب

1,58

0,73

منخفض

15

1,73

0,77

منخفض

14

2,50

0,81

مرتفع

2

2,32

0,83

مرتفع

6

5

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله يرد
لفظيًّا على اآلخرين بانفعال سريع على أي مشكلة.

2,61

0,68

مرتفع

1

6

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تدفعه إلى
سب اآلخرين بألفاظ غير مقبولة.

2,35

0,83

مرتفع

5

7

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يجادل اآلخرين بغرض مضايقتهم واالستهزاء بهم.

2,31

0,79

مرتفع

7

8

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يسخر من آراء اآلخرين

2,20

0,79

متوسط

10

9

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يتلفظ بألفاظ سيئة عند التشاجر مع اآلخرين.

2,38

0,80

مرتفع

4

10

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعل
اآلخرين يبتعدون عن الحديث معه بسبب أسلوبه العنيف.

2,23

0,87

متوسط

8

11

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يستصغر اآلخرين عند الحديث معهم.

1,82

0,82

متوسط

13

12

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يجرح شعور اآلخرين عند الحديث معهم.

2,19

0,83

متوسط

11

13

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعل
طريقة حواره مع اآلخرين مملة.

2,22

0,87

متوسط

9

14

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يستفز اآلخرين بالكالم السيئ.

2,17

0,82

متوسط

12

إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
المتوسط الحسابي العام

2,44
2,14

0,77
8,33

مرتفع
متوسط

3

رقم
1
2
3
4

15

العبارات
إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يفشي أسرار اآلخرين إللحاق الضرر بهم.
إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تدفع به
إلى إثارة الفتن بين اآلخرين.
إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يهدد اآلخرين لفظيًّا بالضرب.
إن استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونية العنيفة تجعله
يلقب اآلخرين بألقاب تضايقهم.

المتوسط الحسابي العام 2,14

االنحراف المعياري العام 8,23
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يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم (ّ )11
أن هنـــاك

اســـتجابة بدرجـــة منخفضـــة مـــن أفـــراد عينـــة

التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك العـــدواين اللفظـــي

الفقـــرة ( ،)1-2وبلغـــت قيمـــة املتوســـط ()1,73

اس ــتجابة بدرج ــة متوس ــطة ع ــن مجي ــع العب ــارات
ل ــدى األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة

املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،وبلغ ــت قيم ــة املتوس ــط

احلســـايب العـــام ( )2,14وبانحـــراف معيـــاري بلـــع

( ،)8,33وهـــي قيمـــة تقـــع يف الفئـــة الثانيـــة مـــن
فئـــات املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل درجـــة

(أحيا ًنـــا) .كـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول ّ
أن هنـــاك
اســـتجابة بدرجـــة مرتفعـــة مـــن أفـــراد عينـــة

البحـــث جتـــاه العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط
الســـلوك العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال

البحـــث ،وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم عـــى
إىل ( ،)1,58وهـــي متوســـطات تقـــع يف الفئـــة
الثالث ــة م ــن فئ ــات املقي ــاس املت ــدرج الت ــي تش ــر

إىل درجـــة (ال أوافـــق) عـــى أداة البحـــث.

تنازلي ــا حس ــب
ُر ِّتب ــت عب ــارات املح ــور الث ــاين
ًّ
موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا ،وف ًقـــا

ألعـــى قيـــم للمتوســـط احلســـايب ،ووف ًقـــا ألقـــل

قيـــم لالنحـــراف املعيـــاري عنـــد تســـاوي قيـــم
املتوســـط ،كالتـــايل:

مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة
نحـــو اآلخريـــن ،وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم

عـــى الفقـــرات ( )7-4-6-9-15-3-5عـــى

1 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )5املتضمنـــةّ :
«إن

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

لفظي ــا ع ــى اآلخري ــن
العنيف ــة جتعل ــه ي ــرد ًّ

بانفعـــال رسيـــع عـــى أي مشـــكلة» يف

الرتتيـــب ،وتراوحـــت مـــا بـــن ( )2.61إىل

املرتبـــة األوىل ،بـــن العبـــارات التـــي

مـــن فئـــات املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

( ،)2.32وهـــي متوســـطات تقـــع يف الفئـــة األوىل
درجـــة (موافـــق) عـــى أداة البحـــث .كـــا تبـــن

ّ
أن هنـــاك اســـتجابة بدرجـــة متوســـطة مـــن أفـــراد
عينـــة البحـــث ،وبلغـــت متوســـطات موافقتهـــم

عـــى الفقـــرات ( )11-14-12-8-13-10عـــى
الرتتي ــب ،وتراوح ــت م ــا ب ــن ( )2,23إىل (،)1,82

وهـــي متوســـطات تقـــع يف الفئـــة الثانيـــة مـــن
فئـــات املقيـــاس املتـــدرج التـــي تشـــر إىل درجـــة

(أحيا ًن ــا) ع ــى أداة البح ــث .ك ــا اتض ــح ّ
أن هن ــاك
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تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

بمتوســـط حســـايب ( )2,61وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,68

2 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3املتضمنـــةّ :
«إن
اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
لفظيـــا
العنيفـــة جتعلـــه هيـــدد اآلخريـــن ًّ

بالـــرب» يف املرتبـــة الثانيـــة ،بـــن
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العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك

بمتوســـط حســـايب ( )2,38وبانحـــراف

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

5 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )6املتضمنـــةّ :
«إن

العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال
نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,50وبانحـــراف معيـــاري (.)0,81

معيـــاري (.)0,80

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

العنيف ــة تدفع ــه إىل س ــب اآلخري ــن بألف ــاظ
غـــر مقبولـــة» يف املرتبـــة اخلامســـة بـــن

3 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )15املتضمن ــةّ :
«إن

العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك

العنيفـــة جتعلـــه يقطـــع احلـــوار عنـــد

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
النقـــاش مـــع اآلخريـــن وعـــدم التفاهـــم

معهـــم» يف املرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات
التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك العـــدواين

اللفظـــي لـــدى األطفـــال مســـتخدمي
األلعـــاب اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو
اآلخريـــن ،مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,44وبانحـــراف معيـــاري (.)0,77

العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال
نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,35وبانحـــراف معيـــاري (.)0,83

6 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )4املتضمنـــةّ :
«إن
اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
العنيفـــة جتعلـــه يلقـــب اآلخريـــن بألقـــاب

تضايقهـــم» يف املرتبـــة السادســـة بـــن
العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك

4 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )9املتضمنـــةّ :
«إن

العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال

العنيفـــة جتعلـــه يتلفـــظ بألفـــاظ ســـيئة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
عنـــد التشـــاجر مـــع اآلخريـــن» يف املرتبـــة

الرابعـــة بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

أنـــاط الســـلوك العـــدواين اللفظـــي
لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا
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مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,32وبانحـــراف معيـــاري (.)0,83

7 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )7املتضمنـــةّ :
«إن
اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

العنيفـــة جتعلـــه جيـــادل اآلخريـــن بغـــرض
مضايقتهـــم واالســـتهزاء هبـــم» يف املرتبـــة
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الســـابعة ،بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة

	 10.ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )8املتضمن ــةّ :
«إن

أنـــاط الســـلوك العـــدواين اللفظـــي لـــدى

املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن ،مـــن حيـــث
موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا

بمتوســـط حســـايب ( )2,31وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,79

( )2,22وبانحـــراف معيـــاري (.)0,87

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
العنيف ــة جتعل ــه يس ــخر م ــن آراء اآلخري ــن»

يف املرتبـــة العـــارشة بـــن العبـــارات التـــي
تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي

8 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )10املتضمن ــةّ :
«إن

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

العنيفـــة جتعـــل اآلخريـــن يبتعـــدون عـــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
احلديـــث معـــه بســـبب أســـلوبه العنيـــف»
يف املرتبـــة الثامنـــة بـــن العبـــارات التـــي

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي
لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،

مـــن ح يـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة
البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب ()2,23

وبانحـــراف معيـــاري (.)0,87

اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

بمتوســـط حســـايب ( )2,20وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,79

	 11.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )12املتضمنـــة:
ّ
«إن اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب
اإللكرتوني ــة العنيف ــة جتعل ــه جي ــرح ش ــعور
اآلخري ــن عن ــد احلدي ــث معه ــم» يف املرتب ــة

احلاديـــة عـــرة بـــن العبـــارات التـــي

تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي

9 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )13املتضمن ــةّ :
«إن

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

العنيفـــة جتعـــل طريقـــة حـــواره مـــع

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

اآلخريـــن مملـــة» يف املرتبـــة التاســـعة بـــن

العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك
العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال
مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
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اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

بمتوســـط حســـايب ( )2,19وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,83

	 12.جــاءت العبــارة رقــم ( )14املتضمنــةّ :
«إن
اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة
العنيفـــة جتعلـــه يســـتفز اآلخريـــن بالـــكالم
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الســـيئ» يف املرتبـــة الثانيـــة عـــرة بـــن

موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث عليهـــا

العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال

معيـــاري (.)0,77

بمتوســـط حســـايب ( )1,73وبانحـــراف

العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك

	 15.ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )1املتضمن ــةّ :
«إن

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

العنيفـــة جتعلـــه يفشـــى أرسار اآلخريـــن

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

إلحل ــاق ال ــرر هب ــم» يف املرتب ــة اخلامس ــة

( )2,17وبانحـــراف معيـــاري (.)0,82

	 13.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )11املتضمنـــة:

ع ــرة ب ــن العب ــارات الت ــي تص ــف أن ــاط

اإللكرتونيـــة العنيفـــة جتعلـــه يســـتصغر

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

ّ
«إن اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب

الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

اآلخري ــن عن ــد احلدي ــث معه ــم» يف املرتب ــة

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

الثالثـــة عـــرة بـــن العبـــارات التـــي
تص ــف أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين اللفظ ــي
لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

بمتوســـط حســـايب ( )1,82وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,82

( )1,58وبانحـــراف معيـــاري (.)0,73

نتائ ــج الس ــؤال الثال ــث :م ــا احلل ــول املقرتح ــة

للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين

واللفظـــي لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن؟

حلســـاب اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث

	 14.ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )2املتضمن ــةّ :
«إن

عـــن العبـــارات املتعلقـــة بـــــ (احللـــول املقرتحـــة

العنيفـــة تدفـــع بـــه إىل إثـــارة الفتـــن بـــن

واللفظـــي لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

اســـتخدام الطفـــل لأللعـــاب اإللكرتونيـــة

اآلخريـــن» يف املرتبـــة الرابعـــة عـــرة بـــن

للحـــد مـــن أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين

اإللكرتونيـــة املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن)،

العبـــارات التـــي تصـــف أنـــاط الســـلوك

تـــم حســـاب التكـــرارات والنســـب املئويـــة

مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة

والرتـــب الســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث،

العـــدواين اللفظـــي لـــدى األطفـــال

املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن ،مـــن حيـــث

واملتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة

وج ــاءت النتائ ــج ك ــا يوضحه ــا اجل ــدول الت ــايل:
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جدول رقم (:)12
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث تجاه
العبارات التي تصف الحلول المقترحة للحد من أنماط السلوك العدواني البدني واللفظي لدى األطفال مستخدمي األلعاب
اإللكترونية الموجهة نحو اآلخرين.
المتوسط

االنحراف

المستوى

الترتيب

العبارات

رقم
1

ترشيد استخدام األلعاب اإللكترونية للطفل من خالل منحه
ً
وقتا محد ًدا في اليوم.

2,90

0,37

مرتفع

11

2

منع األطفال من ممارسة األلعاب اإللكترونية الخطيرة
التي تدفع بهم إلى استخدام العنف في أثناء تعاملهم مع

2,97

0,16

مرتفع

4

3

تفعيل الرقابة األسرية التي تسمح لألبناء باستخدام األلعاب
تحت إشراف مباشر ومستمر من أفراد األسرة.

2,88

0,47

مرتفع

14

4

فرض الرقابة من خالل تتبع محتوى األجهزة بشكل غير
مباشر وما تشتمل عليه من ألعاب.

2,90

0,37

مرتفع

12

5

توفير أنشطة حركية للطفل بديلة عن استخدام األلعاب
اإللكترونية تساعده في استثمار وقت فراغه.

2,93

0,33

مرتفع

8

6

توعية األسر بأخطار االستخدام المفرط لأللعاب

2,89

0,37

مرتفع

13

7

توجيه الطفل إلى استثمار الوقت المخصص في استخدام

2,87

0,40

مرتفع

15

8

تبصير الطفل بأضرار األلعاب اإللكترونية العنيفة
والمشكالت المصاحبة لها.

2,96

0,16

مرتفع

5

9

توجيه الطفل إلى األلعاب اإللكترونية اإليجابية التي تنمي

2,92

0,33

مرتفع

9

10

تنسيق الجهود بين المختصين لتصميم ألعاب إلكترونية

2,95

0,16

مرتفع

6

11

أن يكون هناك جهة رسمية تعنى بتتبع محتوى األلعاب
ومضامينها وتوعية اآلباء بأخطار األلعاب اإللكترونية
التي تحفز على ارتكاب العنف وممارسته بشتى أشكاله.

2,94

0,16

مرتفع

7

12

توعية األطفال بأهمية ممارسة األلعاب اإللكترونية

3,00

0,09

مرتفع

1

13

توعية األطفال بأهمية احترام قيم المجتمع وأنها تمثل

2,99

0,12

مرتفع

2

14

تفعيل الجلسات األسرية بشكل يومي ومنع األطفال من

2,98

0,10

مرتفع

3

15

تحديد مكان مخصص لممارسة األلعاب اإللكترونية على

2,91

0,33

مرتفع

10

2,89

1,38

مرتفع

المتوسط الحسابي العام
المتوسط الحسابي العام 2.89

االنحراف المعياري العام 1.38
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )12
أن هنــاك

اإللكرتونيــة بطريقــة صحيحــة» يف املرتبــة

التــي تصــف احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط

املقرتحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك العــدواين

اســتجابة بدرجــة مرتفعــة عــن مجيــع العبــارات
الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال
املوجهــة نحــو
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ّ
اآلخريــن ،وبلعــت قيمــة املتوســط احلســايب العــام

( )2,89وبانحــراف معيــاري بلــع ( ،)1,38وهــي قيمــة

تقــع يف الفئــة األوىل مــن فئــات املقيــاس املتــدرج التــي
تشــر إىل درجــة (موافــق) .كــا يتضــح مــن اجلــدول
ّ
أن هنــاك اســتجابة بدرجــة مرتفعــة مــن أفــراد عينــة
البحــث جتــاه مجيــع العبــارات التــي تصــف احللــول
املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواين البــدين

واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي األلعــاب
اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو اآلخريــن ،وبلغــت

األوىل بــن العبــارات التــي تصــف احللــول

البــدين واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو
اآلخريــن ،مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة

البحــث عليهــا بمتوســط حســايب ()3,00

وبانحــراف معيــاري (.)0,09

2 .جــاءت العبــارة رقــم ( )13املتضمنــة:
«توعيــة األطفــال بأمهيــة احــرام قيــم
املجتمــع وأهنــا متثــل صــام األمــان للتصــدي

للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى املجتمــع»
يف املرتبــة الثانيــة بــن العبــارات التــي تصــف
احللــول املقرتحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك

متوســطات موافقتهــم عــى الفقــرات (-13-12

العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال

عــى الرتتيــب ،وتراوحت مــا بــن ( )3,00إىل (،)2,88

نحــو اآلخريــن ،مــن حيــث موافقــة أفــراد

)7-3-6-4-1-15-9-5-11-10-8-2-14
وهــي متوســطات تقــع يف الفئــة األوىل مــن فئــات
املقيــاس املتــدرج التــي تشــر إىل درجــة (موافــق)

عــى أداة البحــث.

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

عينــة البحــث عليهــا بمتوســط حســايب
( )2,99وبانحــراف معيــاري (.)0,12

3 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )14املتضمنـــة:

تنازليــا حســب
ُر ِّتبــت عبــارات املحــور الثالــث
ًّ
عينــة البحــث عليهــا ،وف ًقــا ألعــى قيمة
موافقــة أفــراد ّ

ومنـــع األطفـــال مـــن اســـتخدام األجهـــزة

املعيــاري عنــد تســاوي قيــم املتوســط ،كالتــايل:

يف املرتبـــة الثالثـــة بـــن العبـــارات التـــي

للمتوســط احلســايب ،ووف ًقــا ألقــل قيمــة لالنحــراف
1 .جــاءت العبــارة رقــم ( )12املتضمنــة:
«توعيــة األطفــال بأمهيــة ممارســة األلعــاب
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«تفعي ــل اجللس ــات األرسي ــة بش ــكل يوم ــي
يف أثنـــاء احلـــوار يف هـــذه االجتامعـــات»
تصـــف احللـــول املقرتحـــة للحـــدّ مـــن

أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي
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لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب

بمتوســـط حســـايب ( )2,96وبانحـــراف

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

6 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )10املتضمنـــة:

اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

بمتوســـط حســـايب ( )2,98وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,10

معيـــاري (.)0,16

«تنســـيق اجلهـــود بـــن املختصـــن لتصميـــم

ألعـــاب إلكرتونيـــة تتفـــق مـــع ثقافـــة

4 .ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )2املتضمن ــة« :من ــع

املجتمــع» يف املرتبــة السادســة بــن العبــارات

اخلطـــرة التـــي تدفـــع هبـــم إىل اســـتخدام

أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي

األطف ــال م ــن ممارس ــة األلع ــاب اإللكرتوني ــة
العنـــف يف أثنـــاء تعاملهـــم مـــع اآلخريـــن»

يف املرتبـــة الرابعـــة بـــن العبـــارات التـــي

تصـــف احللـــول املقرتحـــة للحـــدّ مـــن

أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
املوجهـــة نحـــو اآلخريـــن،
اإللكرتونيـــة ّ

مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة البحـــث

عليه ــا بمتوس ــط حس ــايب ( )2,97وبانح ــراف

معيـــاري (.)0,16

5 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )8املتضمنـــة:
«تبصـــر الطفـــل بـــأرضار األلعـــاب
اإللكرتوني ــة العنيف ــة واملش ــكالت املصاحب ــة

هلـــا» يف املرتبـــة اخلامســـة بـــن العبـــارات
الت ــي تص ــف احلل ــول املقرتح ــة للح ــدّ م ــن

أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا
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الت ــي تص ــف احلل ــول املقرتح ــة للح ــدّ م ــن

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
اإللكرتوني ــة املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

بمتوســـط حســـايب ( )2,95وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,16

7 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )11املتضمنـــةْ :
«أن
يكـــون هنـــاك جهـــة رســـمية ُتعنـــى بتتبـــع
حمتـــوى األلعـــاب ومضامينهـــا وتوعيـــة

اآلب ــاء بأخط ــار األلع ــاب اإللكرتوني ــة الت ــي
حت ّفـــز عـــى ارتـــكاب العنـــف وممارســـته
بشـــ ّتى أشـــكاله» يف املرتبـــة الســـابعة
بـــن العبـــارات التـــي تصـــف احللـــول
املقرتحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك
الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب
( )2,94وبانحـــراف معيـــاري (.)0,16
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8 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )5املتضمنـــة:

العـــارشة بـــن العبـــارات التـــي تصـــف

عـــن اســـتخدام األلعـــاب اإللكرتونيـــة

الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

«توفـــر أنشـــطة حركيـــة للطفـــل بديلـــة
تســـاعده يف اســـتثامر وقـــت فراغـــه» يف
املرتب ــة الثامن ــة ب ــن العب ــارات الت ــي تص ــف
احللــول املقرتحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك
الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,93وبانحـــراف معيـــاري (.)0,33

احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك
مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب
( )2,91وبانحـــراف معيـــاري (.)0,33

	11.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )1املتضمنـــة:
«ترشـــيد اســـتخدام األلعـــاب اإللكرتونيـــة
للطفـــل مـــن خـــال منحـــه وق ًتـــا حمـــد ًدا
يف اليـــوم» يف املرتبـــة احلاديـــة عـــرة

9 .جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )9املتضمنـــة:

بـــن العبـــارات التـــي تصـــف احللـــول

تنم ــي ل ــدى الطف ــل مه ــارة
اإلجيابي ــة الت ــي ّ

الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

«توجيـــه الطفـــل إىل األلعـــاب اإللكرتونيـــة
التفكـــر واإلبـــداع» يف املرتبـــة التاســـعة

بـــن العبـــارات التـــي تصـــف احللـــول
املقرتحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك
الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب
( )2,92وبانحـــراف معيـــاري (.)0,33

املقرتحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك

املوجه ــة
مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة ّ
نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

( )2,90وبانحـــراف معيـــاري (.)0,37

	12.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )4املتضمنـــة:
«فـــرض الرقابـــة مـــن خـــال تتبـــع حمتـــوى
األجه ــزة بش ــكل غ ــر مب ــارش وم ــا تش ــتمل

علي ــه م ــن ألع ــاب» يف املرتب ــة الثاني ــة ع ــرة

	10.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )15املتضمنـــة:

بـــن العبـــارات التـــي تصـــف احللـــول

اإللكرتونيـــة عـــى مشـــاهدة مـــن اجلميـــع

الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

«حتديـــد م ــكان خمص ــص ملامرس ــة األلع ــاب
ملالحظـــة الســـلوكيات احلديثـــة» يف املرتبـــة
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الطفـــل إىل اســـتثامر الوقـــت املخصـــص يف

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

اســـتخدام األجهـــزة فيـــا ينفعـــه» يف املرتبـــة

	13.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )6املتضمنـــة:

احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك

لأللعـــاب اإللكرتونيـــة» يف املرتبـــة الثالثـــة

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

اخلامســة عــرة بــن العبــارات التــي تصــف

( )2,90وبانحـــراف معيـــاري (.)0,37

الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

«توعي ــة األرس بأخط ــار االس ــتخدام املف ــرط

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد

ع ــرة ب ــن العب ــارات الت ــي تص ــف احلل ــول

عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب

املقرتحـــة للحـــدّ مـــن أنـــاط الســـلوك

( )2,87وبانحـــراف معيـــاري (.)0,40

الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي ل ــدى األطف ــال

مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة املوجه ــة

نح ــو اآلخري ــن ،م ــن حي ــث موافق ــة أف ــراد
عينـــة البحـــث عليهـــا بمتوســـط حســـايب
( )2,89وبانحـــراف معيـــاري (.)0,37

الث ــاين ع ــر :النتائ ــج املتعلق ــة باختب ــار ف ــروض

البح ــث:

ينـــص عـــى أنـــه« :توجـــد
الفـــرض األول:
ّ

	14.جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )3املتضمنـــة:

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات

لألبنـــاء باســـتخدام األلعـــاب حتـــت إرشاف

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب اإللكرتونيـــة

«تفعيـــل الرقابـــة األرسيـــة التـــي تســـمح
مبـــارش ومســـتمر مـــن أفـــراد األرسة» يف

املرتبـــة الرابعـــة عـــرة بـــن العبـــارات
الت ــي تص ــف احلل ــول املقرتح ــة للح ــد م ــن

أن ــاط الس ــلوك الع ــدواين الب ــدين واللفظ ــي

لـــدى األطفـــال مســـتخدمي األلعـــاب
املوجه ــة نح ــو اآلخري ــن ،م ــن
اإللكرتوني ــة ّ

حي ــث موافق ــة أف ــراد عين ــة البح ــث عليه ــا

بمتوســـط حســـايب ( )2,88وبانحـــراف
معيـــاري (.)0,47

	15.جــاءت العبــارة رقــم ( )7املتضمنــة« :توجيــه

األمهـــات حـــول أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين

تبع ــا ملتغ ــر اجلن ــس» .ويمك ــن معاجلته ــا يف النق ــاط
ً
التاليـــة:

وللتحق ــق م ــن صح ــة الف ــرض «توج ــد ف ــروق

ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن اســـتجابات األمهـــات
حـــول أنـــاط الســـلوك العـــدواين البـــدين لـــدى
األطف ــال مس ــتخدمي األلع ــاب اإللكرتوني ــة ُتع ــزى
إىل متغـــر اجلنـــس» ،تـــم اســـتخدام اختبـــار (ت)

لعينتـــن مســـتقلتني (independent sample
 ،)t-testوج ــاءت النتائ ــج ك ــا يوضحه ــا اجل ــدول
التـــايل:
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جدول رقم (:)13
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ( )independent sample t-testللفروق بين
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث ُتعزى إلى متغير الجنس.
محاور البحث

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

درجة

مستوى الداللة

أنماط السلوك العدواني البدني

ذكر

414

21,86

5,69

5.484

610

دالة *

أنثى

198

19,00

6,74

0,00

* دالة عند مستوى داللة 0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )13نتائــج اختبــار

ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابات األمهــات حــول

البحــث عــن حمــور أنــاط الســلوك العــدواين البــدين

تبعــا ملتغــر
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ً
اجلنــس» .ويمكــن معاجلتهــا يف النقــاط التاليــة:

الفــرق يف املتوســط (ت) الســتجابات أفــراد عينــة
مــع متغــر اجلنــس ،ومــن هــذه املعطيــات يتضــح

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )0,01لــدى عينــة البحــث حــول حمــور أنــاط
الســلوك العــدواين البــدين ُتعــزى إىل متغــر اجلنــس،

فقــد بلغــت قيمــة ت ( )5,484وكانــت هــذه النتيجــة
دالــة عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0,01وهــذه الفــروق

لصالــح الذكــور.

ينــص عــى أنــه« :توجــد فــروق
الفــرض الثــاين:
ّ

أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال

وللتحقــق مــن صحــة الفــرض «توجــد فــروق

ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابات األمهــات حــول
أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ُتعــزى إىل متغــر
اجلنــس» ،اســتخدم الباحــث اختبــار (ت) لعينتــن

مســتقلتني (،)independent sample t-test
وجــاءت النتائــج كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

جدول رقم (:)14
اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ( )independent sample t-testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة
البحث ُتعزى إلى متغير الجنس.
محاور البحث

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أنماط السلوك
العدواني اللفظي

ذكر

414

33,43

7,57

أنثى

198

32,54

9,72
631

قيمة ت

درجة
الحرية

مستوى الداللة

1.235

610

غير
دالة

0,217
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )14نتائــج اختبــار

ّ
أن أكثــر أنــاط الســلوك العــدواين البــدين لــدى

البحــث عــن حمــور أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي

نحــو اآلخريــن متثلــت يف :تعــدي الطفــل عــى

الفــرق يف املتوســط (ت) الســتجابات أفــراد عينــة

مــع متغــر اجلنــس ،ومــن هــذه املعطيــات يتضــح

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى

عينــة البحــث حــول حمــور أنــاط الســلوك العــدواين
اللفظــي ُتعــزى إىل متغــر اجلنــس؛ إذ مل تكــن قيــم

أي مســتوى للمعنويــة ،ومــن هنــا
(ت) دالــة عنــد ّ

تــم رفــض الفــرض البديــل واســتبداله بالفــرض
الصفــري لعــدم وجــود داللــة إحصائيــة بــن الذكــور
واإلنــاث.

املوجهــة
األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ّ
اآلخريــن بالــرب ملــن خيالفــه الــرأي ،وأخــذ

والــرد عــى
حقــه مــن اآلخريــن بالعنــف البــدين،
ّ

إســاءة اآلخريــن اللفظيــة بإســاءة بدنيــة ،وهــذا

أن جمتمــع البحــث يتفــق عــى ّ
يــدل عــى ّ
أن أنــاط
الســلوك العــدواين البــدين لــدى األطفــال مســتخدمي

األلعــاب اإللكرتونيــة ترتكــز يف التعدّ ي عــى اآلخرين

بالــربّ ،
وأن الطفــل يأخــذ حقــه بالعنــف البــدين،
كــا أنــه يــر ّد عــى اإلســاءة اللفظيــة بإســاءة بدنيــة
كأحــد أنــواع الســلوك العــدواين البــدين .ويدعــم

الثالث عرش :مناقشة النتائج:

ذلــك وجــود اســتجابات حصلــت عــى متوســطات

توصــل البحــث إىل جمموعــة مــن النتائــج مــن

حســابية قليلــة مثــل :تفاعــل الطفــل مــع األلعــاب

● ً
أول -النتائــج املرتبطــة باالســتجابة عــن

املحيطــن بــه جســد ًّياّ ،
وأن اســتخدام الطفــل لأللعاب

1 .مناقشــة نتائــج الســؤال األول :مــا أكثــر أنــاط

للتعــدي عــى اآلخريــن ،كــا أنــه يطبــق ما يشــاهده يف

أمهها:

تســاؤالت البحــث:

الســلوك العــدواين البــدين لــدى األطفــال
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة
نحــو اآلخريــن؟

اإللكرتونيــة العنيفــة جتعلــه يــؤذي اآلخريــن مــن

اإللكرتونيــة العنيفــة جتعلــه يتعمــد إثــارة الشــغب

األلعــاب اإللكرتونيــة العنيفــة مــن خــال اســتخدامه

لــآالت احلــادة عنــد التشــاجر مــع اآلخريــن.

وتتفــق هــذه النتائــج بشــكل عــام مــع مــا أشــار

أشــارت نتائــج البحــث إىل ّ
أن هنــاك اســتجابة

إليــه الزيــودي ّ
را
أن لأللعــاب اإللكرتونيــة ً
دورا كبــ ً

أنــاط الســلوك العــدواين البــدين لــدى األطفــال

تتفــق ً
أيضــا مــع مــا أشــار إليــه احلمــدان عــن وجــود

بدرجــة متوســطة عــن مجيــع العبــارات التــي تصــف

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو
اآلخريــن .كــا أشــارت نتائــج البحــث ً
أيضــا إىل

يف العنــف املــدريس بأنواعــه (الزيــودي ،)2015 ،كــا
عالقــة بــن ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة وبــن أنامط
الســلوك العــدواين لــدى التالميــذ ،إال أهنــا معتدلــة
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ليســت حــادة أو قويــة (احلمــدان ،)2011 ،ومــع

ّ
أن أكثــر أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى

اســتخدام اهلواتــف الذكيــة وبــن الســلوك العــدواين،

لفظيــا عــى اآلخريــن
نحــو اآلخريــن متثلــت يف :الــرد ًّ

مــا أشــار إليــه يــم وآخــرون إىل وجــود عالقــة بــن

واتضــح ّ
أن هنــاك تأثــرات متوســطة يف هــذا اجلانــب

األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

أي مشــكلة ،وهتديــد اآلخريــن
بانفعــال رسيــع عــى ّ

) .(Um et al, 2019كــا تتفــق إىل حــدّ مــا مــع مــا
أشــار إليــه ســيز ويــاران ّ
أن مــن األلعــاب األكثــر

اآلخريــن وعــدم التفاهــم معهــم ،وهــذا يــدل عــى

بمحتــوى عــدواين ) ،(Siyez and Baran, 2017ومع

العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

شــعبية لــدى الطــاب هــي األلعــاب التــي تتميــز
مــا أشــار إليــه اندرســون وجروفــس مــن وجــود عدد

مــن اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة ،ســواء

لفظيــا بالــرب ،وقطــع احلــوار عنــد النقــاش مــع
ًّ

أن جمتمــع البحــث يتفــق عــى ّ
ّ
أن أنــاط الســلوك
األلعــاب اإللكرتونيــة ترتكــز يف رسعــة االنفعــال

أي مشــكلة ،والتهديــد بالــرب ،وقطــع احلــوار
عــى ّ

كانــت تلــك األلعــاب عنيفــة أو عاديــة (Anderson

وإيقــاف النقــاش مــع اآلخرين ،كأحــد أنواع الســلوك

ّ
أن لأللعــاب اإللكرتونيــة تأثــرات ســلبية عىل ســلوك

حصلــت عــى متوســطات حســابية قليلــة مثــل:

) ،and Groves, 2015ومــع مــا ذهــب إليــه قويــدر

الطفــل ،كــا ّ
أن غالبيــة األطفــال يميلــون إىل تقليــد
األبطــال املفضلــن يف األلعــاب اإللكرتونيــة ،ممــا

يــؤدي إىل تقمــص شــخصيات غــر شــخصياهتم

(قويــدر.)2012 ،

العــدواين اللفظــي .ويدعــم ذلــك وجــود اســتجابات
اســتصغار اآلخريــن عنــد احلديــث معهــم ،وإثــارة
الفتــن بــن اآلخريــن ،وإفشــاء أرسار اآلخريــن

إلحلــاق الــرر هبــم.

وتتفــق هــذه النتائــج بشــكل عــام مــع مــا أشــار

2 .مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاين :مــا أكثــر أنــاط

إليــه هوســوكوا وكوتســورا ّ
أن اســتخدام اهلواتــف

مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة املوجهــة

ارتــكاب املشــاكل الســلوكية (Hosokawa, and

الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال
نحــو اآلخريــن؟

الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة يؤثــر بشــكل كبــر يف
) ،Katsura, 2018ومــع مــا أشــار إليــه اليعقــوب ّ
أن

أشــارت نتائــج البحــث ّ
أن هنــاك اســتجابة

تنمــي ســلوك العنــف لــدى
األلعــاب اإللكرتونيــة ِّ

أنــاط الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال

طياهتــا بعــض األشــكال والصــور املتناقضــة مــع

بدرجــة متوســطة عــن مجيــع العبــارات التــي تصــف

املوجهــة نحــو
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ّ
اآلخريــن ،كــا أشــارت نتائــج البحــث ً
أيضــا إىل

األطفــال ،كــا أن األلعــاب اإللكرتونيــة حتمــل يف

ثوابــت املجتمــع وقيمــه (اليعقــوب ،)2009،ومــع

مــا أشــار إليــه منــي إىل َّ
أن هنــاك عــد ًدا مــن اآلثــار
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الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة عــى األطفــال ،منهــا:

البــدين واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

املجتمــع ،كــا ّ
أن ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة

أيضــا إىل ّ
أشــارت نتائــج البحــث ً
أن أبــرز احللــول

عــدم توافــق حمتــوى األلعــاب اإللكرتونيــة مــع قيــم

يــؤدي إىل عزلــة الطفــل وعــدم وجــود أصدقــاء

(منــي2012،م).

املوجهــة نحــو اآلخريــن ،كــا
األلعــاب اإللكرتونيــة َّ
املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواين البــدين

واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي األلعــاب

وبتســليط الضــوء عــى نتائــج الســؤال األول

اإللكرتونيــة املوجهــة نحــو اآلخريــن متثّلــت يف:

جــاءت بــه نظريــة التعلــم االجتامعــي والتــي تفســر

بطريقــة صحيحــة ،وتوعيــة األطفــال بأمهيــة احــرام

تبــن أهنــا تتفــق مــع مــا
والثــاين يف هــذه الدراســةّ :
الســلوك العــدواين بأنــه ســلوك يكتســبه الطفــل عــن

طريــق املالحظــة لبعــض املشــاهد التــي يتــم عرضهــا
ـهل عليــه ممارســته هلا
يف األلعــاب اإللكرتونيــة ممــا ُيسـ ِّ

عــى املحيطــن بــه .كــا أهنــا تتفــق مــع مــا ذهبــت إليه
النظريــة الســلوكية يف تفســرها للســلوك العــدواين

بأنــه اســتجابة لبعــض صــور وأشــكال الســلوك
التــي يتعــرض هلــا الطفــل مــن خــال األلعــاب
متيــز املجــرم بالقــوة وبقدرتــه يف
اإللكرتونيــة ،والتــي ّ

التغلــب عــى اآلخريــن ممــا تدفــع بالطفــل إىل ممارســة

نفــس الســلوك العــدواين لتأثــره بذلــك.

توعيــة األطفــال بأمهيــة ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة
قيــم املجتمــع وأهنــا متثــل صــام األمــان للتصــدي
للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى املجتمــع ،وتفعيــل
اجللســات األرسيــة بشــكل يومــي ومنــع األطفــال

مــن اســتخدام األجهــزة أثنــاء احلــوار يف هــذه
ّ
يــدل عــى ّ
أن جمتمــع البحــث
االجتامعــات .وهــذا
يتفــق عــى ّ
أن احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط
الســلوك العــدواين البــدين واللفظــي لــدى األطفــال
املوجهــة نحــو
مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة َّ
اآلخريــن ترتكــز يف التوعيــة بأمهيــة ممارســة األلعــاب
اإللكرتونيــة بطريقــة صحيحــة ،والتوعيــة بأمهيــة

3 .مناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث :مــا احللــول

احــرام قيــم املجتمــع؛ ألهنــا متثّــل صــام األمــان

البــدين واللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

هــذا باإلضافــة إىل تفعيــل اجللســات األرسيــة بشــكل

املقرتحــة للحــد مــن أنــاط الســلوك العــدواين
املوجهــة نحــو
األلعــاب اإللكرتونيــة
َّ
اآلخريــن؟

للتصــدي للمضامــن الســلبية الدخيلــة عــى املجتمع،

يومــي ومنــع األطفــال مــن اســتخدام األجهــزة أثنــاء
احلــوار يف هــذه االجتامعــات ،ويدعــم ذلــك وجــود

أشــارت نتائــج البحــث إىل ّ
أن هنــاك اســتجابة

اســتجابات حصلــت عــى متوســطات حســابية قليلة،

احللــول املقرتحــة للحــدّ مــن أنــاط الســلوك العدواين

لأللعــاب اإللكرتونيــة ،وتفعيــل الرقابــة األرسيــة التي

بدرجــة مرتفعــة عــى مجيــع العبــارات التــي تصــف

مثــل :توعيــة األرس بأخطــار االســتخدام املفــرط
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تســمح لألبنــاء باســتخدام األلعــاب حتــت إرشاف

ـن
تبعــا ملتغــر اجلنــس ،وقــد تبـ ّ
األلعــاب اإللكرتونيــة ً

إىل اســتثامر الوقــت املخصــص يف اســتخدام األجهــزة

1 .مناقشــة نتائــج الفــرض األول :نــص عــى

مبــارش ومســتمر مــن أفــراد األرسة ،وتوجيــه الطفــل

مــن نتائــج التحليــل اإلحصائــي مــا يــي:

أنــه« :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

فيــا ينفعــه.

وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أشــار إليــه تشــو

اســتجابات األمهــات حــول أنــاط الســلوك

اهلواتــف الذكيــة مــن خــال ُّ
تدخــل اآلبــاء والتحكــم

تبعــا ملتغــر اجلنــس».
األلعــاب اإللكرتونيــة ً

العــدواين البــدين لــدى األطفــال مســتخدمي

ويل إىل أمهيــة إدراك الوالديــن بمخاطــر اســتخدام

يف ســاعات االســتخدام لــدى األطفــال الــذي قــد

يســهم يف خفــض اآلثــار الســلبية الســتخدام اهلاتــف

الذكــي لدهيــم ) ،(Cho and Lee, 2107ومــع مــا

أشــار إليــه إبراهيــم ّ
أن مــن ســلبيات األلعــاب
اإللكرتونيــة عــى األطفــال تأثريهــا عــى اللقــاءات
واجللســات العائليــة (إبراهيــم2016 ،م) ،كــا ّأنــا

اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى داللــة ) (0,01لــدى عينــة البحــث حــول

حمــور أنــاط الســلوك العــدواين البــدين تعــزى ملتغــر
اجلنــس لصالــح الذكــور ،ويمكــن تفســر هــذه

ّ
بــأن مشــكلة الســلوك العــدواين البــدين
النتيجــة

وضوحــا منــه لــدى اإلنــاث؛
لــدى الذكــور أكثــر
ً

تتفــق إىل حــدّ مــا مــع مــا أشــار إليــه محــود وآخــرون
ّ
أن األطفــال الذيــن واصلــوا ممارســة األلعــاب دون

بــن اجلنســن؛ إذ يتميــز الذكــور بالقــوة واالندفاعيــة

مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا للتدخــل كل  4دقائــق؛

آخــر االختــاف يف االهتــام الــذي مــن شــأنه تقريــر

أي شــكل مــن أشــكال التدخــل كانــوا أكثــر قل ًقــا
ّ

إذ ّ
إن هــذا ال ّتدخــل يعطــي األطفــال فرصــة للتهدئــة،
ويفقدهــم بعــض القلــق بــد ً
ال مــن الضغــط املســتمر

نظــرا لالختــاف يف التكويــن اجلســدي والعاطفــي
ً

بخــاف اإلنــاث هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب

أنــاط الســلوك املــارس واملكتســب مــن األلعــاب
اإللكرتونيــة؛ فالذكــر يف الغالــب يميــل إىل اســتخدام

الــذي يرتاكــم عليهــم). (Hammoud, et al, 2018

العنــف البــدين للحصــول عــى احتياجاتــه بخــاف

ســعى البحــث للتعــرف عــى التبايــن بــن املبحثني

2 .مناقشــة نتائــج الفــرض الثــاين :نــص عــى

تبعــا
األطفــال مســتخدمي األلعــاب اإللكرتونيــة ً
ملتغــر اجلنــس ،وكذلــك ً
أيضــا فيــا يتع ّلــق بأنــاط

اســتجابات األمهــات حــول أنــاط الســلوك

ثان ًيا :النتائج اخلاصة باختبار الفروض:

أي اهتــام.
األنثــى التــي قــد ال تعــر ذلــك ّ

فيــا يتعلــق بأنــاط الســلوك العــدواين البــدين لــدى

الســلوك العــدواين اللفظــي لــدى األطفال مســتخدمي
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أنــه« :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن

العــدواين اللفظــي لــدى األطفــال مســتخدمي

تبعــا ملتغــر اجلنــس».
األلعــاب اإللكرتونيــة ً
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اتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

عينــة البحــث حــول حمــور أنــاط الســلوك
لــدى ّ

العــدواين اللفظــي ُتعــزى ملتغــر اجلنــس ،ويمكــن
تفســر هــذه النتيجــة بـ ّ
ـأن الســلوك العــدواين اللفظــي
ذو طابــع مشــرك بــن اجلنســن ،ومــن األنــاط

الســلوكية التــي ُتكتســب بشــكل رسيــع ،ويســهل
تبعــا لطبيعــة
االعتيــاد عليهــا واســتخدامها وتوظيفهــا ً

املوقــف وردود الفعــل املرتتبــة عليــه.

يف هــذه االجتامعــات.

حماولــة رصــد األنــاط الســلوكية العدوانيــةالناجتــة عــن اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة

املؤسســات املتخصصــة ،وذلــك
مــن خــال ّ
هبــدف توصيــف تلــك األنــاط وحتليلهــا

للتعامــل معهــا بصــورة علميــة.

توعيــة األرسة بمخاطــر األلعــاب اإللكرتونيــةواألنــاط الســلوكية العدائيــة الناجتــة عنهــا،

هبــدف احلــدّ مــن آثــار هــذه الظاهــرة ومعاجلــة

الرابع عرش :توصيات البحث:

ـرا ملــا يمثلــه
يف ضــوء نتائــج البحــث احلــايل ،ونظـ ً

الســلوك العــدواين لــدى األطفــال مســتخدمي األلعاب

اإللكرتونيــة مــن آثــار وخماطــر عــى كيــان األرسة
واملجتمــع عــى حــدّ ســواء؛ نخلــص هنــا إىل جمموعــة
مــن التوصيــات ذات العالقــة بنتائــج البحــث التــي

نــرى مــن شــأهنا احلــدّ مــن أنــاط الســلوك العــدواين
البــدين واللفظــي املرتتبــة عــى اســتخدام األلعــاب

اإللكرتونيــة لــدى األطفــال:

األســباب املؤ ّديــة إليهــا.

اســتثامر أوقــات األطفــال مــن خــالإرشاكهــم يف األنشــطة والربامــج ذات الطابــع

التفاعــي.

تطويــر بعــض الترشيعــات والقوانــن التــيمــن شــأهنا التحكــم يف حمتــوى األلعــاب
اإللكرتونيــة اخلطــرة بالدرجــة التــي تســهم يف

احلــدّ مــن انتشــارها بــن األطفــال.

-اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي

بأمهيــة ممارســة األلعــاب
-توعيــة األطفــال ّ

لتوعيــة وتثقيــف األرس نحــو األنامط الســلوكية

وأنــا متثــل صــام
احــرام قيــم املجتمــع ّ

وتبصريهــم بخطــورة تلــك الســلوكيات عــى

اإللكرتونيــة بطريقــة صحيحــة ،وبأمهيــة
األمــان للتصــدي للمضامــن الســلبية الدخيلــة

عــى املجتمــع.

العدائيــة املكتســبة مــن األلعــاب اإللكرتونيــة،

األطفــال واالعتيــاد عــى ممارســتها.

-إجــراء املزيــد مــن الدراســات ملشــكالت

بأمهيــة تفعيــل
توعيــة اآلبــاء واألمهــاتّ

األنــاط الســلوكية العدوانيــة لــدى عينــات

األطفــال مــن اســتخدام األجهــزة أثنــاء احلوار

الســعودية.

اجللســات األرسيــة بشــكل يومــي ومنــع
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احليلــة ،حممــد حممــود2013( .م) .األلعــاب الرتبويــة وتقنيات
املصادر واملراجع
إنتاجهــا .ط  .7عــان :دار املســر للنــر والتوزيــع.
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:
الدرعــان ،فرحــان عبــد العزيــز 2016( .م) .اإلدمــان عــى
األلعــاب اإللكرتونيــة وعالقتــه باملشــكالت األكاديميــة
إبراهيــم ،أنيــس وآخــرون 1410( .ه) .املعجــم الوســيط .ج
واالجتامعيــة واالنفعاليــة :لــدى طلبــة املــدارس .رســالة
 .1ط  .2بــروت :دار األمــواج.
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا،
إبراهيــم ،نــداء ســليم2016( .م) .إجيابيــات األلعــاب
إربــد :جامعــة الريمــوك.
اإللكرتونيــة التــي يامرســها أطفــال الفئــة العمريــة (-3
زعبــي ،عــي2010( .م) .الســلوك العــدواين ومنظومــة القيــم
 )6ســنوات وســلبياهتا :مــن وجهــة نظــر األمهــات
لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة يف منطقــة اجلليل األســفل.
ومعلــات ريــاض األطفــال .رســالة ماجســتري غــر
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الدراســات
منشــورة ،كليــة العلــوم الرتبويــة ،األردن :جامعــة
العليــا ،إربــد :جامعــة الريمــوك.
الــرق األوســط.
الزيــودي ،ماجــد حممــد 2015(.م) .االنعكاســات الرتبويــة
إبراهيــم ،هبــة حممــد2010( .م) .العالقــة بــن القلــق
الســتخدام األطفــال لأللعــاب اإللكرتونيــة كــا يراهــا
االجتامعــي والســلوك العــدواين :لــدى طلبــة املرحلــة
معلمــو أوليــاء أمــور طلبــة املــدارس االبتدائيــة باملدينــة
الثانويــة يف منطقــة عــكا .رســالة ماجســتري غــر
املنــورة .جملــة جامعــة طيبــة للعلــوم الرتبويــة،)1( ،
منشــورة ،كليــة العلــوم الرتبويــة والنفســية ،عــان:
.32-15
جامعــة عــان العربيــة.
ســامل ،اســترباق داود2015( .م) .األلعــاب اإللكرتونيــة
بطــرس ،حافــظ بطــرس2010( .م) .تعديــل وبنــاء الســلوك.
وعالقتهــا بالعزلــة االجتامعيــة :لــدى أطفــال الريــاض.
عــان :دار املســرة للنــر والتوزيــع.
جملــة البحــوث الرتبويــة والنفســية جامعــة بغــداد12 ,.
حــاج ،ســامح2009( .م) .أثــر نمــط التنشــئة األرسيــة
(.390-364 , )47
والدعــم االجتامعــي يف أشــكال الســلوك العــدواين:
الشــحروري ،مهــا حســني2008( .م) .األلعــاب اإللكرتونيــة
لــدى عينــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة يف منطقــة قضــاء
يف عــر العوملــة .عــان :دار املســرة.
حيفــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كلية الدراســات
شــيفر ،وملــان2006( .م) .ســيكولوجية الطفولــة واملراهقــة:
العليــا ،إربــد :جامعــة الريمــوك.
مشــكالهتا وأســباهبا وطــرق حلهــا .ترمجــة وتعريــب
احلــريب ،بــدر حامــد2013( .م) .ظاهــرة إدمــان األطفــال
الدكتــور ســعيد حســني العــزة .عــان :دار الثقافــة
لأللعــاب اإللكرتونيــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
للنــر والتوزيــع.
كليــة العلــوم االجتامعيــة ،الريــاض :جامعــة اإلمــام
عبــد العزيــز ،فاطمــة ســامي ناجــي 2012( .م) .املخاطــر
حممــد بــن ســعود اإلســامية.
النامجــة مــن األلعــاب اإللكرتونيــة التــي يامرســها طفــل
احلســيني ،عبــد العزيــز عبــد اهلل2013( .م) .أطفالنــا
الروضــة وأســاليب الوقايــة منهــا .جملــة كليــة الرتبيــة
واأللعــاب اإللكرتونيــة .الريــاض :دار ابــن األثــر.
جامعــة طنطــا.656 601- , )43( ،
احللــو ،حکمــت2009( .م) .مشــكالت األطفــال الســلوكية
عبدالعــال ،الســيد ،حممــد ،عبــد املجيــد2007( .م) .الســلوك
يف البيــت واملدرســة .القاهــرة :دار النــر للجامعــات.
اإلنســاين يف اإلســام .عــان :دار املســرة للنــر
احلمــداين ،شــهباء أمحــد2011( .م) .العنــف يف األلعــاب
والتوزيــع.
اإللكرتونيــة وعالقتــه بالســلوك العــدواين :لــدى
عثــان ،أمــاين مخيــس حممــد2018( .م) .أثــر األلعــاب
تالميــذ املــدارس االبتدائيــة .رســالة ماجســتري غــر
اإللكرتونيــة عــى ســلوكيات أطفــال املرحلــة االبتدائيــة
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،تكريــت :جامعــة تكريــت.
العليــا .جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة أســيوط, )1( 34 ,
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.126 – 160
العلــوان ميــر أمحــد2016( .م) .فاعليــة برنامــج إرشــادي
مجعــي يســتند إىل العــاج املعــريف الســلوكي يف خفــض
الســلوك العــدواين وحتســن تقديــر الــذات :لــدى عينــة
مــن األحــداث اجلانحــن يف األردن ،رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا .عــان  :جامعــة
العلــوم اإلســامية العامليــة.
عــي ،طلعــت أمحــد2013( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي
أرسي لتخفيــف الرفــض األرسي للحــد مــن الســلوك
العــدواين :لــدى أطفاهلــم املعاقــن برصيــا .جملــة
اإلرشــاد النفــي.394-345 , )34( ،
عــارة ،حممــد2008( .م) .برامــج عالجيــة خلفــض مســتوى
الســلوك العــدواين :لــدى طلبــة املرحلــة املتوســطة.
اإلســكندرية :املكتــب اجلامعــي احلديــث.
الغامــری ،حســن بــن ســعيد2012( .م) .اإلرهــاب
اإللكــروين .ســلطنة عــان :هيئــة تقنيــة املعلومــات.
غــزالن ،حممــد2010( .م) .القــدرة التنبؤيــة لــكل مــن عوامــل
البيئــة األرسيــة واملدرســية يف امليــل للســلوك العــدواين:
لــدى طلبــة املرحلــة األساســية العليــا .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا ،إربــد :جامعــة
الريمــوك.
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لأللعــاب اإللكرتونيــة يف األجهــزة اللوحية واإلشــباعان
املتحققــة؛ دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن األمهــات
يف دولــة الكويــت .دراســات الطفولــة – مــر،20 .
(.108-95 ،)76
قويــدر ،مريــم2012( .م) .أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة عــى
الســلوكيات :لــدى األطفــال .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا ،اجلزائــر :جامعــة
اجلزائر.
کمــور ،ميــاس ذاکــر (2007م) .ينــاء برنامــج إرشــادي
مســتند إىل نظريــة جوملــان يف الــذكاء االنفعــايل وقيــاس
أثــره يف خفــض الســلوكيات العدوانيــة واالجتاهــات
الســلبية نحــو املدرســة :لــدى طلبــة املرحلــة األساســية

يف األردن ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة .كليــة
الدراســات العليــا .عــان :جامعــة عــان العربيــة.
املــري ،شــرين2007( .م) .فاعليــة برنامــج مقــرح
باللعــب يف خفــض حــدة الســلوك العــدواين :لــدى
أطفــال الريــاض بمحافظــة غــزة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة .كليــة الرتبيــة .غــزة :الربنامــج املشــرك بــن
جامعــة األقــى وعــن شــمس.
معــايل ،إبراهيــم باجــس2017( .م) .فاعليــة برنامــج إرشــادي
باللعــب يف خفــض الســلوك العــدواين وحتســن التكيــف
املــدريس للطفــل األردين .حملــة الطفولــة والتنميــة.
املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة.40-15 ،)30( 9 ،
املغــريب ،الطاهــر2000( .م) .املحــررات النفســية واالجتامعيــة
والســلوك العــدواين يف مرحلــة املراهقــة املبكــرة .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة .كليــة الدراســات العليــا.
القاهــرة :جامعــة األزهــر.
منســف ،عدنــان كاظــم2017( .م) .فلســفة التعلــم وخطــاب
الصــورة يف الوســيط الســينام توغــرايف .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة .كليــة الفنــون اجلميلــة .بغــداد :جامعــة
بغــداد.
منــي ،حســن2012( .م) .اآلثــار الســلبية لأللعــاب
اإللكرتونيــة عــى األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة
يف مــدارس حمافظــة مدينــة الــرس باململكــة العربيــة
الســعودية .جملــة كليــة الرتبيــة باملنصــورة،)79( 2 ،
.228 -183
النجــار ،عبــر2001( .م) .دور برنامــج للدرامــا اإلبداعيــة
خلفــض العــدوان :لــدى األطفــال امللتحقــن بريــاض
األطفــال .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .معهــد
الدراســات العليــا للطفولــة .القاهــرة :جامعــة عــن
شــمس.
حيــي ،خولــه؛ وعبــد العزيــز ،عمــر2003( .م) .فاعليــة
اســتخدام أســلويب التعزيــز الرمــزي والعــزل يف خفــض
الســلوك العــدواين :لــدى عينــة مــن األطفــال املعوقــن
عقليــا .جملــة دراســات.250-239 ،)2( 30 ،
اليعقــوب ،عــي .وأدبيــس ،منــی2009( .م) .دور األلعــاب
اإللكرتونيــة املنزليــة يف تنميــة العنــف األرسي :لــدى
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الدافعية للتعلم وعالقتها بمستوى الطموح لدى
طالب المرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط
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جامعة الملك خالد

(قدم للنشر يف 1437 / 5 /19هـ ،وقبل للنشر يف 1437/9/20هـ)
ملخ ــص البحث:هدف ــت الدراس ــة احلالي ــة إىل حتدي ــد مس ــتوى كل م ــن الدافعي ــة للتعل ــم ومس ــتوى الطم ــوح ل ــدى ط ــاب املرحل ــة املتوس ــطة بمحافظ ــة مخي ــس مش ــيط،
والتعـــرف عـــى العالقـــة بينهـــا ،والكشـــف عـــن اجتـــاه الفـــروق يف كل منهـــا؛ والتـــي قـــد تعـــزى ملتغـــري اجلنـــس أو الصـــف الـــدرايس ،واســـتخدم الباحـــث املنهـــج
الوصف ــي ،وق ــام بإع ــداد مقي ــاس الدافعي ــة للتعل ــم ،ك ــا ت ــم اس ــتخدام اس ــتبيان مس ــتوى الطم ــوح (إع ــداد س ــامل ،)2005 ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )270طالبــ ًا
وطالب ــة ،وأظه ــرت النتائ ــج وج ــود مس ــت ٍو مرتف ــع ل ــكل م ــن الدافعي ــة للتعل ــم ومس ــتوى الطم ــوح ل ــدى أف ــراد عين ــة الدراس ــة ،ك ــا أظه ــرت النتائ ــج ع ــدم وج ــود ف ــروق
دال ــة إحصائيــ ًا ب ــن الذك ــور واإلن ــاث يف كل م ــن الدافعي ــة للتعل ــم ومس ــتوى الطم ــوح ،وع ــدم وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيــ ًا ب ــن ط ــاب الصف ــوف الثالث ــة يف كل م ــن
الدافعي ــة للتعل ــم ومس ــتوى الطم ــوح ،ووج ــود عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة دال ــة إحصائيــ ًا ب ــن الدافعي ــة للتعل ــم ومس ــتوى الطم ــوح.
كلامت مفتاحية :الدافعية للتعلم – مستوى الطموح – طالب املرحلة املتوسطة.
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مقدمة:

(املحمــدي2008 ،م ،ص)10 :

يؤكــد الرتبويــون عــى أمهيــة العوامــل الدافعيــة يف

يف حــن يشــر كل مــن (تامســن Tamsen

وحتفيزهــم عــى املشــاركة اإلجيابيــة يف أنشــطة التعلــم

)Pintrich& Meece, 2007؛ إىل أن ضعــف الدافعيــة

التعلــم ،ويشــرون إىل أمهيــة اســتثارة دافعيــة الطــاب
املختلفــة ،وبصفــة عامــة تنشــأ الدافعيــة نتيجــة وجــود

حاجــة لــدى الفــرد يســعى إلشــباعها؛ فتوجه ســلوكه

نحــو إشــباع هــذه احلاجــة ،وكلــا زادت أمهيــة هــذه
احلاجــة؛ كلــا كان الدافــع لتحقيقهــا أقــوى.

2001م) و(شــنك وبينرتيــش وميــس Schunk,

للتعلــم يعــد مــن أهــم أســباب الفشــل يف الدراســة؛

ممــا قــد يــؤدي إىل التــرب منهــا.

وتذكــر املعايطــة (2007م ،ص)14 :؛ أن الدافعيــة

للتعلــم تتحقــق إذا مــا توفــرت الظــروف التــي

ولذلــك تعــد الدافعيــة مــن العوامــل الرئيســة؛

تثــر اهتــام الطــاب بعمليــة التعلــم ،وتشــجعهم

ملهمــة معينــة مــن عدمــه ،فالدافعيــة هــي القــوة التــي

وتشــجيع إســهاماهتم يف أوجــه األنشــطة التــي حتقــق

التــي يتوقــف عليهــا قيــام الفــرد بعمــل م ـا ,أو تأديتــه

حتــرك ســلوك الفــرد وتوجهــه نحــو حتقيــق غايــة
معينــة.

عــى املشــاركة فيهــا لتحقيــق أهــداف ذات معنــى،
هــذه األهــداف.

وقــد أظهــرت نتائــج دراســات كل مــن املحمــدي

وتلعــب الدافعيــة العديــد مــن الوظائــف يف عملية

(2008م) و(كوفــان وآجــارز ولوبيزوانجــر

أهنــا تســهم يف حتديــد أوجــه النشــاط املطلــوب مــن

و(كوفــان وزمالئــه )Kaufman et. al. ,2008

التعلــم،؛ ومــن أمههــا كــا يذكــر خليفــة (2000م)؛

الطالــب القيــام هبــا مــن أجــل التعلــم ،وحتافــظ عــى
الســلوك يف حالــة اســتثارة مــن أجــل حتقيــق اهلــدف،
وتدفــع الطالــب نحــو تعلــم طــرق وأســاليب جديــدة

للتعلــم.

)Kaufman, Agars& Lopez-Wagner, 2008
و(كلثــوم2013 ،م)؛ أن الدافعيــة للتعلــم ترتبــط
بالعديــد مــن املتغــرات ،ومــن أمههــا :األداء

األكاديمــي ،والتحصيــل الــدرايس ،والتفاعــل
الصفــي.

كــا تعمــل الدافعيــة للتعلــم؛ كقــوة ذاتيــة توجــه

ومــن ناحيــة أخــرى؛ يــؤدي مســتوى الطمــوح
دور ًا مهــ ًا يف حيــاة الفــرد ،فــا يســتطيع الفــرد أن

الدافعيــة للتعلــم؛ إمــا مــن خــال عوامــل داخليــة ،أو

إنجــازه ألعاملــه ومهامــه دون أن يتوفــر لديــه مســتوى

ســلوك الطــاب نحــو إنجــاز املهــام األكاديميــة؛
حتقيقــ ًا للشــعور بالكفــاءة الذاتيــة ،وقــد تســتثار

حيقــق أهدافــه أو أن يصــل إىل املســتوى املطلــوب مــن

مــن خــال عوامــل خارجيــة تتعلــق بالبيئــة املحيطــة

مناســبا مــن الطمــوح.

أو بطبيعــة املهــام األكاديميــة املطلــوب أداؤهــا.
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تدفــع الفــرد للقيــام بنشــاط مــا ،واســتثامر طاقاتــه

الدراســات للكشــف عــن مســتوى كل منهــا لــدى

للفــرد مــن أجــل حتقيــق أهدافــه وحتقيــق ذاتــه.

عليهــا .وبنــا ًء عليــه؛ يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة

ـم؛ يعــد قــوة دافعــة
إىل أقــى درجــة ممكنــة ،ومــن ثـ َّ
(الــردي وبــدح2015 ،م ،ص)279 :

وتؤكــد عبدالفتــاح (2007م) عــى أنــه لكــي

يكــون مســتوى الطمــوح قــوة دافعــة للفــرد للوصــول

إىل أهدافــه؛ فــإن عليــه القيــام بتحديــد قدراتــه

وإمكاناتــه بموضوعيــة ،والتــرف بواقعيــة يف

الطــاب ،و حتديــد العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر

احلاليــة يف ســعيها للكشــف عــن مســتوى كل مــن
الدافعيــة للتعلــم ,ومســتوى الطمــوح .والعالقــة

بينهــا لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة؛ وذلــك مــن
خــال اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:

1 .مــا مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب

املرحلــةاملتوســطةبمحافظــةمخيــسمشــيط؟

ضوئهــا ،حتــى ال يتعــرض لإلحبــاط نتيجــة الفشــل

2 .مــا مســتوى الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة

يف حتقيــق أهدافــه.

وبالرغــم مــن أمهيــة الدافعيــة للتعلــم والطمــوح

املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط؟
3 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف الدافعيــة

بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن مســتوى الطمــوح لــدى

بمحافظــة مخيــس مشــيط تعــزى ملتغــر

لتحقيــق أداء أكاديمــي مناســب ،إال أنــه يف  -حــدود
علــم الباحــث – ال توجــد دراســة تناولــت العالقــة

للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة
اجلنــس؟

طــاب املرحلــة املتوســطة ،ممــا دفــع الباحــث إىل

4 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف مســتوى

إجــراء الدراســة احلاليــة.

الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

يطلــق عــى العــر احلــايل عــر الثــورة

بمحافظــةمخيــسمشــيطتعــزىملتغــراجلنــس؟
5 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف الدافعيــة

بإكســاب الطــاب املعــارف واملهــارات األساســية،
بــل أصبــح لزامــ ًا عليهــا تنميــة قــدرات الطــاب

بمحافظــة مخيــس مشــيط تعــزى ملتغــر الصــف

الــدرايس؟

مســتويات عاليــة مــن الدافعيــة للتعلــم والطمــوح

الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

املعلوماتيــة؛ ممــا يضــع العديــد مــن التحديــات أمــام
نظمنــا التعليميــة ،فلــم يعــد كافي ـ ًا أن تقــوم املدرســة

للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

6 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف مســتوى

عــى االكتشــاف والتعلــم الــذايت؛ ممــا يســتلزم توفــر

بمحافظــة مخيــس مشــيط تعــزى ملتغــر الصــف

لــدى الطــاب؛ باعتبارمهــا مــن املتغــرات ذات الصلة

الــدرايس؟

بأدائهــم األكاديمــي ،ومــن ثــم؛ ال بــد مــن إجــراء
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7 .هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــ ًا

7.التعــرف عــى العالقــة بــن الدافعيــة للتعلــم

لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة بمحافظــة

املرحلــةاملتوســطةبمحافظــةمخيــسمشــيط.

بــن الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح

وبــن مســتوى الطمــوح لــدى طــاب

مخيــس مشــيط؟

أمهية الدراسة:

أهداف الدراسة:

األمهية النظرية:

1.حتديــد مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى
طــاب املرحلــة املتوســطة بمحافظــة مخيــس
مشــيط.

2.حتديــد مســتوى الطمــوح لــدى طــاب

تســتمد الدراســة احلاليــة أمهيتهــا مــن املتغــرات

التــي تتناوهلــا؛ وهــي الدافعيــة للتعلــم ومســتوى

الطمــوح؛ باعتبارمهــا مــن املتغــرات ذات الصلــة

املرحلــةاملتوســطةبمحافظــةمخيــسمشــيط.

بــاألداء األكاديمــي للطــاب ,وقدرهتــم عــى

يف الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة

الدراســية والعمليــة ،وبالرغــم مــن تعــدد الدراســات

3.الكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق
املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط والتــي

قــد تعــزى ملتغــر اجلنــس.

االســتفادة مــن قدراهتــم يف حتقيــق األهــداف
األجنبيــة التــي تناولــت الدافعيــة للتعلــم؛ إال أنــه ال

تــزال الدراســات التــي تناولتهــا البيئــة العربيــة بصفــة

4.الكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق

عام ـة ,ويف البيئــة الســعودية بصفــة خاصــة قليلــة؛ ممــا

املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط والتــي

ذات العالقــة هبـا ,ومــن أمههــا مســتوى الطمــوح ،كــا

يف مســتوى الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة

قــد تعــزى ملتغــر اجلنــس.

5.الكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق
يف الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة

املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط والتــي

قــد تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس.

يشــر إىل أمهيــة دراســة الدافعيــة للتعل ـم ,واملتغــرات

تــزود الدراســة احلاليــة الباحثــن يف جمــال الدافعيــة
للتعلــم بمقيــاس معــد يف البيئــة الســعودية؛ يمكــن
اســتخدامه يف إجــراء دراســات أخــرى يف هــذا

املجــال.

األمهية التطبيقية:

6.الكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق

تعــد تنميــة الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح؛

املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط والتــي

النظــم التعليميــة ،فاســتثارة دافعيــة الطــاب للتعلــم

يف مســتوى الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة

قــد تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس.

مــن األهــداف الرتبويــة املهمــة التــي تنشــدها خمتلــف
وحتســن مســتوى طموحهــم؛ ينعكــس باإلجيــاب عىل
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أدائهــم األكاديمــي ،وتزيــد مــن جهودهــم املبذولــة يف

ممكــن مــن أجــل النجــاح والتفــوق فيهــا ،وتوقعــه

املعلمــن مديــري املــدارس واملرشفــن الرتبويــن إىل

مــع هــذا اجلهــد ،واالســتقاللية ,واالعتــاد عــى الذات

عمليــة التعلــم ،كــا تلفــت الدراســة احلاليــة أنظــار

رضورة توفــر بيئــة تعلــم؛ تســهم يف تنميــة دافعيــة

التعلــم و املســتوى الطمــوح لــدى الطــاب؛ ممــا
ينعكــس باإلجيــاب عــى حتقيــق أهــداف العمليــة
التعليميــة؛ هــذا باإلضافــة إىل إمكانيــة االســتفادة

مــن نتائــج الدراســة احلاليــة يف تنظيــم برامــج تدريبيــة

لتحســن مســتوى الدافعيــة للتعلــم والطمــوح لــدى

طــاب املرحلــة املتوســطة.
حدود الدراسة:

احلصــول عــى مكانــة متميــزة بــن الزمــاء تتناســب

يف أداء املهــام الدراســية ,والقــدرة عــى حتمل املســئولية
يف املواقــف الدراســية ،والتوجــه نحــو املســتقبل
والتخطيــط اجليــد لــه .وتقــاس بالدرجــة الكليــة

الســتجابات الطــاب عــى املقيــاس املســتخدم
لقيــاس الدافعيــة للتعلــم يف الدراســة احلاليــة.
2 .مستوى الطموح:

يعــرف مســتوى الطمــوح يف الدراســة احلاليــة بأنه:

ســعي الفــرد للحصــول عــى الصــدارة ،وأن يصبــح

1 .احلــدود املوضوعيــة :دراســة الدافعيــة للتعلــم

أفضــل مــن اآلخريــن ،مــن خــال ســعيه لتحقيــق

2 .احلــدود املكانيــة :مــدارس املرحلــة املتوســطة

يمــر هبــا .ويقــاس بالدرجــة الكليــة الســتجابات

3 .احلــدود البرشيــة :طــاب املرحلــة املتوســطة

الطمــوح يف الدراســة احلاليــة.

وعالقتهــا بمســتوى الطمــوح.
بمحافظــة مخيــس مشــيط.

بمحافظــة مخيــس مشــيط.

أهدافــه يف احليــاة ،واالســتفادة مــن اخلــرات التــي

الطــاب عــى املقيــاس املســتخدم لقيــاس مســتوى
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

4 .احلــدود الزمانيــة :تــم تطبيــق أدوات الدراســة
احلاليــة يف الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام

الــدرايس( 1437/1436هـــ).

مصطلحات الدراسة:

1 .الدافعية للتعلم:

تؤكــد نظريــات التعلــم عــى اختــاف توجهاهتــا

عــى أمهيــة الدوافــع يف عمليــة التعلــم؛ فالدوافــع

تــؤدي إىل تيســر األداء؛ وهــي مهمــة لــكل أنــواع

1 .الدافعية للتعلم:

النشــاط اإلنســاين وليــس التعلــم فقــط؛ فالدوافــع

تعــرف الدافعيــة للتعلــم يف الدراســة احلاليــة بأهنــا:

تــؤدي إىل اســتثارة الســلوك ,وتوجيهــه لتحقيــق

هبــا وحرصــه عــى مواصلتهــا ،وثقتــه يف قدرتــه عــى

وترجــع أمهيــة الدافعيــة للتعلــم إىل أهنــا تولــد

حــب الطالــب للدراســة وإقبالــه عليهــا واســتمتاعه
الوفــاء بمتطلباهتــا ،ومثابرتــه وبذلــه ألقــى جهــد

أهــداف حمــددة.

لــدى الطــاب اهتاممــات جتعلهــم يقبلــون عــى
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ممارســة األنشــطة الدراســية املختلفــة ،ومتكنهــم مــن

إدراك ًا عاليــ ًا بقدراهتــم ومعارفهــم وكفاءهتــم،

عــى اإلقبــال عــى التعلــم بفعالية(.عــي واحلــاروين،

حاجتهــم لبــذل املزيــد مــن اجلهــد فيــا يتصــدون لــه

إنجــاز األهــداف التعليميــة عــى نحــو فعــال ،وحتثهــم

 ،2012ص)4 :

وينظــرون إىل خــرات الفشــل؛ باعتبارهــا إشــارة إىل

مــن مهــام.

هــذا باإلضافــة إىل أهنــا تعمــل عــى توجيــه

أمــا الطــاب منخفضــو الدافعيــة للتعلــم؛ فإهنــم
وفقــ ًا ملــا يشــر إليــه( يل Lei ,2010م)؛ يتصفــون

األنشــطة التعليميــة ،وتســهم بدرجــة كبــرة يف حتديــد

الــدرايس ،والســلبية ،وضعــف الثقــة بالنفــس،

ســلوك الطــاب نحــو حتقيــق أهــداف تعليميــة
معينــة ،وتزيــد مــن مقــدار مــا يبذلونــه مــن جهــد يف
مقــدار املثابــرة واملبــادرة التــي يبدوهنــا أثنــاء قيامهــم

باألنشــطة التعليميــة املختلفــة ،وحتــدد الطريقــة التــي
يســتخدموهنا يف معاجلــة املعلومــات ،هــذا فضــ ً
ا
عــن أهنــا تعمــل عــى حتديــد النواتــج املعــززة للتعلــم

لدهيــم( .بقيعــي ،2012 ،ص)242 :

بالعديــد مــن الصفــات ،ومنهــا :انخفــاض التحصيــل
وانخفــاض القــدرة عــى العمــل واإلنجــاز ،واإلذعان

لآلخريــن ،وغيــاب روح املبــادرة ،وضعــف القــدرة

عــى االعتــاد عــى الــذات ،واملعانــاة مــن القلــق
والتشــاؤم واإلحبــاط ،ويعطــون قــدر ًا كبــر ًا مــن
االهتــام لكيفيــة نظــر اآلخريــن إىل أدائهــم.

وهــذا مــا يؤكــده عــي واحلــاروين ()2012؛
فالطــاب ذوي الدافعيــة العاليــة للتعلــم أكثــر التزامـ ًا

)1986؛ أن الدافعيــة للتعلــم تتأثــر بالعديــد مــن

لدهيــم قــدرة أكــر عــى التخطيــط والتنظيــم وحتــدي

معتقــدات بشــأن مســتواه الــدرايس ،وتوقعاتــه حــول

بإكــال مــا يكلفــون بــه مــن مهــام دراســية ،كــا أن

ويوضــح (نــوي وشــميت Noe& Schmitt,

العوامــل ،ومــن أمههــا :مــا حيملــه الطالــب مــن

األهــداف والســعي بجــد نحــو حتقيقهــا ،كــا أن لدهيم
أيضــا إدراك ًا عالي ـ ًا بقدراهتــم ومعارفهــم وكفاءهتــم،

وتوقعاتــه بشــأن قدرتــه عــى حتقيــق نواتــج التعلــم

ويتصــف الطــاب مرتفعــو الدافعيــة للتعلــم؛

ويمكــن زيــادة دافعيــة الطــاب للتعلــم مــن

ممــا ينعكــس إجيابي ـ ًا عــى مســتوى طموحهــم.

قدرتــه عــى اســتيعاب املقــررات الدراســية املختلفــة،
املطلوبــة ،ومعتقــدات الفعاليــة الذاتيــة لديــه.

بالعديــد مــن الصفــات؛ والتــي أشــار إليهــا بقيعــي
( )2012ومــن أمههــا :أهنــم أكثــر التزام ـ ًا بإكــال مــا

الطــاب ،واســتثامر ميوهلــم واهتامماهتــم يف عمليــة

أكــر عــى التخطيــط والتنظيــم وحتديــد األهــداف

التــي تتطلــب املثابــرة والتحــدي وبــذل اجلهــد؛ ممــا

يكلفــون بــه مــن مهــام دراســية ،كــا أن لدهيــم قــدرة

والســعي بجــد نحــو حتقيقهــا ،كــا أن لدهيــم أيضــا

خــال ربــط حمتــوى املقــررات الدراســية باحتياجــات

التعلــم ،وتشــجيعهم عــى اختيــار األنشــطة التعليميــة
يزيــد مــن فرصهــم يف التعلــم ،وتشــجيعهم عــى

646

صاحل غرامه األمسري :الدافعية للتعلم وعالقتها مبستوى الطموح لدى طالب املرحلة املتوسطة مبحافظة مخيس مشيط

567-541

اســتخدام اســراتيجيات التعلــم القائمــة عــى الفهــم

للدافعيــة للتعلــم لــدى أفــراد عينــة الدراســة ،كــا

)241

للتعلــم باملعــدل األكاديمــي للطــاب.

احلقيقــي للــادة الدراســية( .بقيعــي ،2012 ،ص:

أظهــرت النتائــج وجــود قــدرة تنبؤيــة عاليــة للدافعيــة

وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي

وأجــرى (تشــاو وزمــاؤه )Chao et. al. ,2011

املتغــرات ،فقــد أجــرى املحمــدي (2008م) دراســة؛

الدافعيــة للتعلــم وبــن مفهــوم الــذات األكاديمــي

تناولــت الدافعيــة للتعلــم وعالقتهــا ببعــض
هدفــت إىل التعــرف عــى العالقــة بــن اســراتيجيات
التنظيــم الــذايت للتعلــم وبــن الدافعيــة للتعلــم

ودعــم الوالديــن والتحصيــل الــدرايس لطالبــات

الصــف الثالــث الثانــوي باملدينــة املنــورة ،وتكونــت

عينــة الدراســة مــن ( )802طالبــة ،وقامــت الباحثــة
بإعــداد مقاييــس الســراتيجيات التنظيــم الــذايت

للتعلــم والدافعيــة للتعلــم ودعــم الوالديــن،
وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
دالــة إحصائيــ ًا بــن كل مــن اســراتيجيات التنظيــم
الــذايت للتعلــم و الدافعيــة للتعلــم ودعــم الوالديــن
وبــن التحصيــل الــدرايس.

دراســة؛ هدفــت إىل التعــرف عــى العالقــة بــن
وقلــق االختبــار لــدى املراهقــن ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )235طالبـ ًا وطالبــة ،وقــام الباحثــون

بإعــداد مقاييــس لــكل مــن الدافعيــة للتعلــم ومفهــوم
الــذات األكاديمــي وقلــق االختبــار ،وأظهــرت

النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة
إحصائيـ ًا بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن مفهــوم الــذات

األكاديمــي ،يف حــن وجــدت عالقــة ارتباطيــة ســالبة
دالــة إحصائيــ ًا بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن قلــق
االختبــار ،كــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق
دالــة إحصائيــ ًا بــن اجلنســن يف الدافعيــة للتعلــم.
وأجــرى بقيعــي ( )2012دراســة؛ هدفــت إىل

وأجــرى (كوفــان وزمــاؤه Kaufman et. al. ,

قيــاس مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب كليــة

الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب اجلامعــة يف أســبانيا،

الدوليــة يف األردن ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )146طالبــ ًا وطالبــة ،وكانــت األداة املســتخدمة

 )2008دراســة؛ هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى
والكشــف عــن القــدرة التنبؤيــة للدافعيــة للتعلــم

بمعــدل الطــاب األكاديمــي ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )315طالبـ ًا وطالبــة ،وقــام الباحثــون

بإعــداد مقيــاس الدافعيــة للتعلــم ،كــا تــم اســتخدام
درجــات املعــدل األكاديمــي للطــاب يف االختبــارات
اجلامعيــة ،وأظهــرت النتائــج وجــود مســتوى مرتفــع

العلــوم الرتبويــة اجلامعيــة التابعــة لوكالــة الغــوث

يف الدراســة هــي مقيــاس الدافعيــة للتعلــم (إعــداد
فالريانــد وزمالئــه ،)Vallerand et. al.، 1992

وأظهــرت النتائــج أن مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى
أفــراد عينــة الدراســة كان متوســط ًا ،كــا أظهــرت
النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف
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الدافعيــة للتعلــم تعــزى ملتغــرات اجلنــس أو الصــف
الــدرايس ،يف حــن وجــدت فــروق دالــة إحصائيـ ًا يف
الدافعيــة للتعلــم تعــزى للمعــدل الــدرايس لصالــح

ذوي املعــدل الــدرايس األعــى.

الدافعيــة للتعلــم لصالــح اإلنــاث.
2 .مستوى الطموح:

يعــد مســتوى الطمــوح قــوة دافعــة للفــرد مــن

أجــل حتقيــق أهدافــه ،يف ضــوء اســتثامر مــا لديــه

وأجــرى كلثــوم ( )2013دراســة .هدفــت إىل

مــن قــدرات وطاقــات ،ومــا هــو متوفــر يف بيئتــه مــن

فاعليــة الــذات لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

ويوضــح مرحــاب ( )1989أن ملســتوى الطمــوح

التعــرف عــى العالقــة بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن
يف اجلزائــر ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ()272
طالبــ ًا وطالبــة ،وكانــت األدوات املســتخدمة هــي
مقيــاس الدافعيــة للتعلــم (إعــداد دوقــة وزمالئــه،

 ،)2007ومقيــاس فاعليــة الــذات (إعــداد شــرر
وزمالئــه  ،)Sherer et. al.، 1982وأظهــرت النتائــج
وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائي ـ ًا بــن

مــوارد وإمكانــات.

ثالثــة جوانــب رئيســة ،وهــي :نــوع األداء الــذي
يعتــره الفــرد مهــ ًا ويرغــب يف القيــام بــه ،وتوقــع

الفــرد ملــدى قدرتــه عــى القيــام هبــذا األداء ،ومــدى
أمهيــة هــذا األداء بالنســبة للفــرد والنتيجــة التــي

ســيحصل عليهــا بعــد الوصــول هلــذا املســتوى مــن
األداء.

الدافعيــة للتعلــم وبــن فاعليــة الــذات ،كــا أظهــرت
النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا بــن اجلنســن يف

إىل تعــدد العوامــل التــي تســهم يف حتديــد مســتوى

وأجــرت نــوال ( )2013دراســة؛ هدفــت إىل

القــدرات العقليــة :كلــا ارتفــع مســتوى القــدرات

التفاعــل الصفــي لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة
باجلزائــر ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )68طالب ـ ًا

االســتبصار باملشــكالت التــي قــد تواجهــه وكيفيــة
التغلــب عليهــا.

هــي بطاقــة مالحظــة التواصــل الصفــي (إعــداد

املوضوعــي للــذات يف بنــاء طمــوح واقعــي ،يتمكــن

الدافعيــة للتعلــم لصالــح اإلنــاث.

التعــرف عــى العالقــة بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن

وطالبــة ،وكانــت األدوات املســتخدمة يف الدراســة
فالنــدرز) ،ومقيــاس الدافعيــة للتعلــم (إعــداد
قطامــي) ،وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة
موجبــة دالــة إحصائيــ ًا بــن الدافعيــة للتعلــم وبــن
التفاعــل الصفــي ،ووجــود فــروق بــن اجلنســن يف

ويشــر كل من املطــري ( )2012ومــرة ()2012

الطمــوح لــدى الفــرد ،ومنهــا:

العقليــة لــدى الفــرد؛ كلــا كان أكثــر قــدرة عــى

مفهــوم الفــرد عــن ذاتــه :فقــد يســهم التقييــم

الفــرد مــن حتقيقــه عــى أرض الواقــع.

خــرات الفــرد الســابقة :فمــن الطبيعــي أن

النجــاح يدفــع طمــوح الفــرد إىل املزيــد مــن التقــدم
والنمــو ،أمــا الفشــل فيخفــض مســتوى الطمــوح،
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ويصيــب الفــرد باإلحبــاط.

البيئــة االجتامعيــة املحيطــة بالفــرد :فالبيئــة

املحيطــة بالفــرد تشــكل اإلطــار املرجعــي الــذي يف

ضوئــه حيكــم الفــرد عــى ذاتــه وقدراتــه.

ويعــدد املطــري ( ،2012ص )13 :صفــات

األفــراد ذوي مســتوى الطمــوح املرتفــع ،ومــن أمهها:

النظــرة التفاؤليــة للحيــاة ،والثقــة بالنفــس ،والصــر،
واملثابــرة ،والقــدرة عــى حتمــل املســئولية ،واالعتــاد

عــى الــذات ،والرغبــة يف التفــوق ،والدقــة يف حتديــد
األهــداف ،واملبــادرة ،وموضوعيــة التفكــر ،واإلقبــال

عــى اخلــرات اجلديــدة.

وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي

تناولــت مســتوى الطمــوح وعالقتــه ببعــض
املتغــرات ،فقــد أجــرى منــي ( )2003دراســة؛
هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى الطموح لــدى عينة

مــن طلبــة الصــف الثــاين الثانــوي وعالقتــه ببعــض
املتغــرات ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ()750
طالبـ ًا وطالبــة ،واســتخدم الباحــث اســتبيان مســتوى

الطمــوح (إعــداد العيســى ،)1973 ،وأظهــرت
النتائــج أن مســتوى الطمــوح لــدى الطــاب كان
مرتفعــ ًا ،كــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة
إحصائيـ ًا بــن اجلنســن يف مســتوى الطمــوح لصالــح
الذكــور ،ووجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف مســتوى
الطمــوح تعــزى ملســتوى تعليــم الوالديــن ،وعــدم
وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف مســتوى الطمــوح

تعــزى للتخصــص.

567-541

وأجــرت الناطــور ( )2007دراســة؛ هدفــت إىل

التعــرف عــى العالقــة بــن مســتوى الطمــوح وتقديــر

الــذات لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة يف دمشــق،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )120طالبـ ًا وطالبــة،
وقامــت الباحثــة بإعــداد مقياســن أحدمهــا ملســتوى

الطمــوح واآلخــر لتقديــر الــذات ،وأظهــرت النتائــج
وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائي ـ ًا بــن
مســتوى الطمــوح وبــن تقديــر الــذات ،وعــدم
وجــود فــروق بــن اجلنســن يف مســتوى الطمــوح.

وأجــرى املطــري ( )2012دراســة؛ هدفــت إىل

التعــرف عــى العالقــة بــن مســتوى الطمــوح وبــن

تقديــر الــذات لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة
بمــدارس اهليئــة امللكيــة بينبــع ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )35طالبــ ًا ،وكانــت األدوات
املســتخدمة هــي :اســتبيان مســتوى الطمــوح (إعــداد

ســليامن) ،ومقيــاس تقديــر الــذات (إعــداد ســليامن)،
وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
دالــة إحصائيــ ًا بــن مســتوى الطمــوح وبــن تقديــر
الــذات.

وأجــرى مــرة ( )2012دراســة؛ هدفــت إىل

إعــداد مقيــاس ملســتوى الطمــوح للمراهقــن يف

مدينــة جــدة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ()110
طالبــ ًا باملرحلــة الثانويــة ،وقــام الباحــث بإعــداد

مقيــاس مســتوى الطمــوح ،والــذي يتكــون مــن

( )55عبــارة ،وأظهــرت النتائــج اتصــاف املقيــاس
بدرجــات مناســبة مــن فقــد الصــدق والثبــات ،كــا
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أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا
يف مســتوى الطمــوح تعــزى للصــف الــدرايس.

وأجــرى الــردي وبــدح ( )2015دراســة؛

هدفــت إىل التعــرف عــى العالقــة بــن مســتوى
الطمــوح وبــن مفهــوم الــذات لــدى طلبة الدراســات

العليــا يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )227طالب ـ ًا وطالبــة ،وقــام الباحثــان

بإعــداد مقيــاس مســتوى الطمــوح ،كــا تــم اســتخدام
مقيــاس مفهــوم الــذات (إعــداد اخلطيــب،)2004 ،

اختيــار أربعــة مــدارس بطريقــة عشــوائية ،وتــم
توزيــع أدوات الدراســة عــى ( )300طالبــ ًا وطالبــة
يف الصفــوف الثالثــة هبــذه املــدارس ،وتــم اســتبعاد
اســتجابات ( )30طالبــ ًا وطالبــة لعــدم اســتكامهلم
اإلجابــة عــى املقاييــس ،وبذلــك تكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )270طالبــ ًا وطالبــة ،منهــم ()169

طالب ـ ًا و( )101طالبــة ،بواقــع ( )107طالب ـ ًا وطالبــة
بالصــف األول و( )83طالبـ ًا وطالبــة بالصــف الثــاين
و( )80طالبــ ًا وطالبــة بالصــف الثالــث.
3 .أدوات الدراسة:

وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
دالــة إحصائي ـ ًا بــن مســتوى الطمــوح وبــن مفهــوم

أ /مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة

مــن مســتوى الطمــوح ومفهــوم الــذات.

تــم إعــداد هــذا املقيــاس يف ضــوء اخلطــوات

الــذات ،وعــدم وجــود فــروق بــن اجلنســن يف كل
إجراءات الدراسة:

املتوســطة (إعــداد الباحــث):
اآلتيــة:

1 .منهج الدراسة:

*حتديــد اهلــدف مــن املقيــاس :وهــو حتديــد

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي؛ ملناســبته

مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب

آراء عــدد كبــر مــن أفــراد جمتمــع الدراســة ،و

*حتديــد أبعــاد املقيــاس وصياغــة عباراتــه:

ألهــداف الدراســة؛ ألنــه يســهم الوصفــي اســتقصاء
وصــف الظاهــرة املدروس ـة ,والربــط بــن متغرياهتــا،
واســتخالص نتائــج يمكــن تعميمهــا.
2 .جمتمع الدراسة وعينتها:

املرحلــةاملتوســطةيفحمافظــةمخيــسمشــيط.

تــم حتديــد أبعــاد املقيــاس يف ضــوء األدب
النظــري ,ومراجعــة بعــض املقاييــس
املســتخدمة يف الدراســات الســابقة ،ويف ضــوء

يتضمــن جمتمــع الدراســة مجيــع طــاب املرحلــة

خــرة الباحــث وعملــه يف ميــدان الرتبيــة؛

يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس(

مــن ( )72عبــارة موزعــة عــى ســتة أبعــاد؛

املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط ،املســجلني
1437/1436هـــ) ،وتــم اختيــار عينــة الدراســة
بطريقــة املعاينــة العشــوائية العنقوديــة ،فقــد تــم
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ققــد تكونــت الصــورة النهائيــة للمقيــاس
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واملثابــرة وبــذل اجلهــد ،وتوقعــات النتائــج،

قســمة الناتــج عــى ( )5مســتويات؛ فكانــت

والتوجــه نحــو املســتقبل.

عــي ذلــك؛ يكــون مســتوى الدافعيــة مرتفعــا
جــد ًا إذا كان املتوســط احلســايب للعبــارة

واالســتقاللية والقــدرة عــى حتمــل املســئولية،
*تدريــج بدائــل االســتجابة لعبــارات املقيــاس
ومعيــار احلكــم عــى مســتوى الدافعيــة :تــم
اســتخدام أســلوب ( ليكــرت ()Likert
مخــايس التدريــج؛ فيجيــب الطالــب عــن كل

عبــارة عــن طريــق حتديــد درجــة موافقتــه

عليهــا ،باختيــار أحــد البدائــل (أوافــق بشــدة
– أوافــق – مــردد – ال أوافــق – ال أوافــق

بشــدة) ،ويتــم احتســاب ( )5درجــات يف

حالــة اختيــار (أوافــق بشــدة) ،و( )4درجــات

يف حالــة اختيــار (أوافــق) ،و( )3درجــات
يف حالــة اختيــار (مــردد) ،ودرجتــن يف
حالــة اختيــار (ال أوافــق) ،ودرجــة واحــدة

يف حالــة اختيــار (ال أوافــق بشــدة) ،ويتــم
عكــس هــذه األوزان يف حالــة العبــارات
الســالبة واملنفيــة .وتــراوح الدرجــة التــي
حيصــل عليهــا الطالــب عــى كل بعــد بــن

( )12درجــة إىل ( )60درجــة ،وتــراوح
الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــن ( )72درجــة
إىل ( )360درجــة ,وللحكــم عــى مســتوى
الدافعيــة؛ تــم حســاب مــدى الدرجــات لــكل

عبــارة ،مــن خــال حســاب الفــرق بــن أكــر

قيمــة وهــي ( )5درجــات وأقــل قيمــة وهــي
درجــة واحــدة ،فــكان الناتــج ( ،)4ثــم تــم
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النتيجــة ( ،)80.0وهــي طــول الفئــة ،وبنــاء

يــراوح مــا بــن ( )20.4إىل ( ،)5ويكــون
مســتوى الدافعيــة مرتفعــا إذا كان املتوســط
احلســايب للعبــارة يــراوح مــا بــن ( )40.3إىل

أقــل مــن ( ،)20.4ويكــون مســتوى الدافعيــة

متوســطا إذا كان املتوســط احلســايب للعبــارة
يــراوح بــن ( )60.2إىل أقــل مــن (،)40.3
ويكــون مســتوى الدافعيــة منخفــض إذا كان

املتوســط احلســايب للعبــارة يــراوح مابــن
( )80.1إىل أقــل مــن ( ،)60.2ويكــون
مســتوى الدافعيــة منخفضــا جــد ًا إذا كان
املتوســط احلســايب للعبــارة يــراوح مــا

بــن ( )1إىل أقــل مــن ( ،)80.1ولتحديــد
مســتوى الدافعيــة اخلــاص بــكل بعــد؛ يتــم

رضب األرقــام الســابقة يف عــدد عبــارات

البعــد ،ولتحديــد مســتوى الدافعيــة الكليــة؛
يتــم رضب األرقــام الســابقة يف عــدد عبــارات
املقيــاس ككل.

*صياغــة تعليــات املقيــاس :متــت صياغــة
تعليــات املقيــاس مــن أجــل تعريــف أفــراد
العينــة بطريقــة االســتجابة عــى املقيــاس،

مــع التأكيــد عــى رضورة قيــام كل طالــب
باختيــار االســتجابة التــي تعــر عــن رأيــه
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بــكل رصاحــة ،وأن اســتجابات أفــراد
عينــة الدراســة عــى هــذا املقيــاس؛ ســيتم

( )80عبــارة؛ تــم عرضهــا عــى عــرة

اســتخدمهاألغــراضالبحــثالعلمــيفقــط.

حمكمــن مــن املتخصصــن يف موضــوع
الدراســةُ ،
وطلــب منهــم حتكيــم املقيــاس

للمقيــاس :تــم التحقــق مــن اخلصائــص

بمــدى وضــوح العبــارات ودقــة صياغتهــا

*التحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية
الســيكومرتية ملقيــاس الدافعيــة للتعلــم

باســتخدام الطــرق التاليــة:

مــن خــال إبــداء آرائهــم فيــا يتعلــق
وســامتها ،ومناســبتها ألفــراد عينة الدراســة،
ومــدى انتــاء كل عبــارة للبعــد اخلــاص هبــا،

*االتســاق الداخــي للمقيــاس :تــم التحقــق

ومــدى مناســبة صياغــة بدائــل االســتجابة،

خــال تطبيقــه عــى عينــة اســتطالعية قوامهــا
( )40طالب ـ ًا وطالبــة مــن خــارج أفــراد عينــة

عــى نســبة موافقــة مقدارهــا ( )% 80فأكثــر
مــن آراء الســادة املحكمــن ،كــا تــم حــذف

االرتبــاط اخلطــي لبريســون بــن درجــة كل

املطلوبــة بــن املحكمــن ،وتــم تعديــل

مــن االتســاق الداخــي للمقيــاس؛ مــن

الدراســة األساســية ،وحســاب قيــم معامالت

عبــارة وبــن درجــة البعــد الــذي تنتمــي
إليــه العبــارة والدرجــة الكليــة للمقيــاس،
وحســاب قيــم معامــات االرتبــاط بــن

درجــة كل بعــد وبــن الدرجــة الكليــة

للمقيــاس ،وقــد تراوحــت قيــم معامــات

وتــم اإلبقــاء عــى العبــارات التــي حصلــت

ثامنيــة عبــارات مل حتصــل عــى نســبة االتفــاق
صياغــة بعــض العبــارات يف ضــوء مالحظات

املحكمــن ،وبذلــك يكــون املقيــاس يف

صورتــه النهائيــة مــن ( )72عبــارة.

*صــدق االرتبــاط بمحــك :تــم اســتخدام
مقيــاس الدافعيــة للتعلــم (إعــداد عــي

االرتبــاط بــن ( )0.69إىل ( ،)0.92ومجيعهــا
دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا

مقيــاس الدافعيــة للتعلــم املســتخدم يف

مــن االتســاق الداخــي.

أفــراد العينــة االســتطالعية ،وحســاب قيمــة

يشــر إىل اتصــاف املقيــاس بدرجــة مناســبة

و احلــاروين2012 ،م) كمحــك لصــدق
الدراســة احلاليــة ،فقــد تــم تطبيقهــا عــى

*صــدق املقيــاس :تــم التحقــق مــن صــدق

معامــل االرتبــاط بينهــا ،والتــي بلغــت
( ،)0.78وهــي قيمــة دالــة إحصائيــ ًا عنــد

األوليــة للمقيــاس؛ والتــي اشــتملت عــى

صــدق مقيــاس الدافعيــة للتعلــم املســتخدم

املقيــاس؛ مــن خــال الطــرق اآلتيــة:

*صــدق املحكمــن :بعــد إعــداد الصــورة
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( ،)0.01ممــا يعــد مــؤرش ًا عــى صــدق

يف الدراســة احلاليــة.

*الصــدق التالزمــي :تــم التحقــق مــن

مقيــاس الدافعيــة للتعلــم املســتخدم يف

عــن طريــق حســاب قيمــة معامــل االرتبــاط

*ثبــات املقيــاس :تــم التحقــق مــن ثبــات

الدراســة احلاليــة.

الصــدق التالزمــي ملقيــاس الدافعيــة للتعلــم

املقيــاس بطريقتــن ،ومهــا :طريقــة (ألفــا

بــن درجــات أفــراد العينــة االســتطالعية

كرونبــاخ) ,وطريقــة إعــادة التطبيــق بفاصــل

عــى هــذا املقيــاس وبــن جممــوع درجاهتــم

زمنــي قــدره أســبوعني عــى أفــراد العينــة

يف االختبــارات التحصيليــة ،وقــد بلغــت

االســتطالعية ،وكانــت النتائــج كــا يف

قيمــة معامــل االرتبــاط بينهــا (،)0.72
وهــي قيمــة دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى

اجلــدول رقــم (:)1

الجدول رقم ()1
معامالت الثبات بطريقتي( ألفا كرونباخ) وإعادة التطبيق لمقياس الدافعية للتعلم
معامل الثبات بطريقة ألفا
كرونباخ

معامل الثبات بطريقة إعادة
التطبيق

1

حب الدراسة

0.90

0.87

2

الثقة في القدرات

0.92

0.88

3

المثابرة وبذل الجهد

0.86

0.85

4

توقعات النتائج

0.89

0.88

5

االســتقاللية والقــدرة علــى
تحمــل المســئولية

0.91

0.86

6

التوجه نحو المستقبل

0.88

0.84

م

البعد

الدرجة
الكلية
للمقياس

0.89
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )1أن معامــات

*االتســاق الداخــي لالســتبيان :تــم التحقــق

تراوحــت مــا بــن ( )0.86إىل ( ،)0.92وللمقيــاس

مــن خــال تطبيقــه عــى أفــراد العينــة

الثبــات بطريقــة (ألفــا كرونبــاخ) ألبعــاد املقيــاس
ككل ( ،)0.89كــا تراوحــت معامــات الثبــات
بطريقــة إعــادة التطبيــق ألبعــاد املقيــاس مــا بــن

( )0.84إىل ( )0.88وللمقيــاس ككل (،)0.86
ومجيعهــا معامــات ثبــات عاليــة.

ب /اســتبيان مســتوى الطمــوح (إعــداد ســامل،

:)2005

ويتكــون مــن ( )31عبــارة ،وجييــب الطالــب عــن

كل عبــارة عــن طريــق حتديــد إىل أي مــدى تنطبــق

عليــه هــذه العبــارة ،وذلــك باختيــار أحــد البدائــل
(دائــ ًا – غالبــ ًا – أحيانــ ًا – نــادر ًا – أبــد ًا) ،ويتــم
احتســاب ( )5درجــات يف حالــة اختيــار (دائــ ًا)،
و( )4درجــات يف حالــة اختيــار (غالبــ ًا) ،و()3
درجــات يف حالــة اختيــار (أحيانــ ًا) ،ودرجتــن يف
حالــة اختيــار (نــادر ًا) ،ودرجــة واحــدة يف حالــة
اختيــار (أبــد ًا) ،وتــراوح الدرجــة الكليــة التــي

حيصــل عليهــا الطالــب عــى االســتبيان مــا بــن ()31
درجــة إىل ( )155درجــة .ويتــم احلكــم عــى مســتوى

الطمــوح بنفــس الطريقــة الســابق توضيحهــا يف
املقيــاس الســابق اخلــاص بالدافعيــة للتعلــم.

مــن صــدق االتســاق الداخــي لالســتبيان؛

االســتطالعية ,وحســاب قيــم معامــات
االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة وبــن
الدرجــة الكليــة لالســتبيان ،والتــي تراوحــت

مــا بــن ( )0.74إىل ( ,)0.93ومجيعهــا قيــم
دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا
يشــر إىل اتصــاف االســتبيان بدرجــة مناســبة

مــن االتســاق الداخــي.

*صــدق االســتبيان :تــم التحقــق مــن صــدق
االســتبيان يف الدراســة احلاليــة باســتخدام
طريقــة صــدق االرتبــاط بمحــك ،فقــد تــم

اســتخدام اســتبيان مســتوى الطمــوح (إعــداد
العيســى )1973 ،كمحــك لصدق االســتبيان
املســتخدم يف الدراســة احلاليــة ،فقــد تــم

تطبيقهــا عــى أفــراد العينــة االســتطالعية،
وحســاب قيمــة معامــل االرتبــاط بينهــا

والتــي بلغــت ( ,)0.83وهــي قيمــة دالــة
إحصائيــ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا يعــد

مــؤرش ًا عــى صــدق اســتبيان مســتوى
الطمــوح املســتخدم يف الدراســة احلاليــة.

وقــام معــد االســتبيان بالتحقــق مــن خصائصــه

*ثبــات االســتبيان :تــم التحقــق مــن ثبــات

الســيكومرتية هلــذا االســتبيان يف الدراســة احلاليــة

التطبيــق ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات

الســيكومرتية ،كــا تــم التحقــق مــن اخلصائــص

باســتخدام الطــرق التاليــة:
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قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة إعــادة التطبيــق

الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

إىل اتصــاف االســتبيان بدرجــة مناســبة مــن

التســاؤل؛ تــم حســاب املتوســطات احلســابية,

( ،)0.86وهــي قيــم مرتفعــة ،ممــا يشــر
الثبــات.

نتائج الدراسة:

بمحافظــة مخيــس مشــيط؟) ،ولإلجابــة عــن هــذا
واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة

الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة للتعلــم وأبعــاده

نتائج التساؤل األول:

ينــص التســاؤل األول عــى (مــا مســتوى

الفرعيــة ،وكانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف

اجلــدول رقــم (:)2

الجدول رقم ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم وأبعاده الفرعية
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

1

حب الدراسة

49.22

5.40

مرتفع

2

الثقة في القدرات

50.39

4.38

مرتفع

3

المثابرة وبذل الجهد

51.40

5.38

مرتفع

4

توقعات النتائج

50.13

6.50

مرتفع

5

االســتقاللية والقــدرة علــى تحمــل
ا لمســئو لية

49.70

6.56

مرتفع

6

التوجه نحو المستقبل

48.37

5.26

مرتفع

299.21

18.12

مرتفع

البعد

م

الدرجة الكلية للدافعية للتعلم

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ()2؛ أن مســتوى

( ،)5.38ولبعــد توقعــات النتائــج ()50.13

الدافعيــة للتعلــم وأبعادهــا الفرعيــة لــدى أفــراد عينــة
الدراســة كان مرتفعــ ًا ،فقــد بلغــت قيمــة املتوســط

والقــدرة عــى حتمــل املســئولية ( )49.70بانحــراف

معيــاري ( ،)5.40ولبعــد الثقــة يف القــدرات

( )48.37بانحــراف معيــاري ( ،)5.26وكــا بلغــت

احلســايب لبعــد حــب الدراســة ( )49.22بانحــراف

( )50.39بانحــراف معيــاري ( ،)4.38ولبعــد
املثابــرة وبــذل اجلهــد ( )51.40بانحــراف معيــاري

بانحــراف معيــاري ( ،)6.50ولبعــد االســتقاللية
معيــاري ( ،)6.65ولبعــد التوجــه نحــو املســتقبل

قيمــة املتوســط احلســايب للمقيــاس ككل (،)299.21
بانحــراف معيــاري (.)18.12
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وتتفــق نتيجــة التســاؤل األول مــع نتائــج

الســراتيجيات التعلــم النشــط؛ و التــي تعتمــد

دراســة (كوفــان وزمالئــه Kaufman et. al.,

عــى إجيابيــة الطــاب ,ومراعــاة الفــروق الفرديــة

للدافعيــة للتعلــم لــدى الطــاب ،يف حــن

والشــعور بالكفــاءة الذاتيــة ،وتقديــم التعزيــز

)2008؛ والتــي أظهــرت وجــود مســت ٍو مرتفــع
ختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة بقيعــي

بينهــم ،وتنمــي لدهيــم االســتقالل الــذايت
املناســب ألدائهــم ،وحثهــم عــى االنخــراط

(2012م)؛ و التــي أظهــرت أن مســتوى الدافعيــة
للتعلــم لــدى الطــاب كان متوســط ًا.

دافعيــة الطــاب للتعلــم .وهــذا مــا يؤكــده

ضــوء املرحلــة العمريــة التــي يمــر هبــا أفــراد

يذكــران أنــه مــن العوامــل التــي تســهم يف زيــادة

ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل األول يف

عينــة الدراســة ،وهــي مرحلــة املراهقــة ،والتــي

يتصفــون فيهــا بحــب االســتطالع والدافــع
املرتفــع لإلنجــاز ،وحــب املعرفــة ،ممــا جيعــل

دافعيــة التعلــم لدهيــم عاليــة .باإلضافــة إىل
الظــروف التــي هتيئهــا املــدارس للطــاب

لتشــجيعهم عــى اإلقبــال عــى التعلــم؛ مــن
خــال احلوافــز بأشــكاهلا املختلفــة التــي يتــم
تقديمهــا للطــاب؛ هــذا فضــ ً
ا عــا توفــره

يف أنشــطة التعلــم ،ممــا لــه أثــر كبــر يف حتســن
عثامنــة والقاعــود ( ،2006ص)293 :؛ حــن
دافعيــة الطــاب للتعلــم قيــام املعلمــن بتوفــر

منــاخ تعليمــي يســوده الشــعور باألمــن واحلريــة،
واالبتعــاد عــن العقــاب البــدين للطــاب،
واحــرام شــخصية الطالــب ومــا يبديــه مــن

آراء وأفــكار ،ومراعــاة ميولــه واســتعداداته
عنــد التخطيــط لألنشــطة التعليميــة ،وتشــجيع

الطــاب عــى االســتنتاج واالكتشــاف.
نتائج التساؤل الثاين:

إدارات املــدارس للطــاب مــن أنشــطة أكاديميــة

وتعليميــة وترفيهيــة؛ تســهم يف زيــادة دافعيتهــم
للتعلــم ،وكذلــك مــا توفــره إدارات املــدارس

للطــاب مــن منــاخ تربــوي مالئــم؛ يشــجع
الطــاب عــى حتقيــق األهــداف التعليميــة
املنشــودة ،وحيــث الطــاب عــى املثابــرة وبــذل

اجلهــد يف العمليــة التعليميــة ،ممــا يزيــد مــن

رغبتهــم يف التعلــم ودافعيتهــم نحــوه.

باإلضافــة إىل توظيــف املعلمــن واملعلــات

ينــص التســاؤل الثــاين عــى (مــا مســتوى

الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة
بمحافظــة مخيــس مشــيط؟) ،ولإلجابــة عــن هــذا
التســاؤل؛ تــم حســاب املتوســطات احلســابية
و االنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة

الدراســة عــى اســتبيان مســتوى الطمــوح،
وكانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول

رقــم (:)3
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الجدول رقم ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة
على استبيان مستوى الطموح
المتغير
الدرجة الكلية لمستوى الطموح

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

130.31

12.10

مرتفع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )3أن قيمــة

قــدرات وإمكانــات وتشــجيعهم عــى توظيفها

الدراســة عــى اســتبيان مســتوى الطمــوح

االســتطالع لــدى الطــاب ،وتقديــم احلوافــز

املتوســط احلســايب لدرجــات أفــراد عينــة
بلغــت ( )130.31بانحــراف معيــاري مقداره
( ،)12.10وهــذا يعنــي أن مســتوى الطمــوح
لــدى أفــراد عينــة الدراســة كان مرتفعــ ًا.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة

منــي (2003م) ,و التــي أظهــرت أن مســتوى
الطمــوح لــدى الطــاب كان مرتفعــ ًا.
ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الثــاين يف

ضــوء خصائــص املرحلــة العمرية ألفــراد عينة

البحــث؛ والتــي تتميــز بمحاولــة الفــرد تطوير

ذاتــه وحتقيــق أهدافــه ،وتكويــن مفهــوم إجيايب
عــن الــذات ،والشــعور بالكفــاءة الذاتيــة،
والرغبــة يف إحــراز النجــاح وحتقيــق التفــوق،

ممــا يزيــد مــن مســتوى طموحــه .كــا يمكــن
تفســر هــذه النتائــج يف ضــوء األســلوب الذي

يتبعــه املعلمــون يف التعامــل مــع الطــاب،

ومســاعدهتم يف اكتشــاف مــا لدهيــم مــن

واالســتفادة منهــا ،والعمــل عــى تنميــة حــب
املاديــة واملعنويــة هلــم ،ممــا يشــجعهم عــى
حتديــد أهــداف عاليــة والســعي بجــد نحــو

حتقيقهــا.

نتائج التساؤل الثالث:

ينــص التســاؤل الثالــث عــى (هــل توجــد
فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف الدافعيــة للتعلــم
لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة بمحافظــة
مخيــس مشــيط تعــزى ملتغــر اجلنــس؟)

ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل؛ تــم

اســتخدام اختبــار « ت « ( )T-Testللكشــف

عــن داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات
أفــراد عينــة الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة

للتعلــم وأبعــاده الفرعيــة والتــي قــد تعــزى

ملتغــر اجلنــس ،وكانــت النتائــج كــا يف
اجلــدول اآليت:
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الجدول رقم ()4
اختبار « ت » للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم
وأبعاده الفرعية وفقاً لمتغير الجنس
م

البعد

المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

حــب
الدراســة

ذكور

169

49.45

5.64

إناث

101

48.83

4.98

2

الثقــة فــي
القدرات

ذكور

169

50.51

4.06

إناث

101

50.19

4.88

3

المثابــرة
و بــذ ل
ا لجهــد

ذكور

169

51.80

5.17

إناث

101

50.71

5.68

4

توقعــات
النتائــج

ذكور

169

49.78

5.17

إناث

101

50.72

5.68

ذكور

169

49.90

6.26

5

6

ا لتو جــه
نحــو

الدرجة الكلية
للدافعية للتعلم
إناث

إناث

101

49.38

7.04

ذكور

169

48.54

5.29

إناث

101

48.09

5.23

ذكور

169

299.98

17.89

101

18.53

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف بعــد حــب

الدراســة تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت قيمــة

املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور ()49.45

درجات
الحرية
268
268
268
268

268

268
268

قيمة
“ت“
0.91
0.58
1.62
1.16

0.63

0.68
0.90

مستوى
الداللة
0.36
0.56
0.11
0.25

0.53

0.50
0.37

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.64وبلغــت بلغــت
قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات اإلنــاث ()48.83

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)4.98وبلغــت قيمــة
«ت» ( ،)0.91وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــ ًا.
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عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف بعــد الثقــة

يف القــدرات تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت قيمــة
املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور ()50.51

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)4.06وبلغــت بلغــت

قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات اإلنــاث ()50.19

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)4.88وبلغــت قيمــة
«ت» ( ،)0.58وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــ ًا.
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا يف بعــد املثابــرة

وبــذل اجلهــد تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت

قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور ()51.80
بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.17وبلغــت بلغــت

قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات اإلنــاث ()50.71

567-541

احلســايب لدرجــات اإلنــاث ( )49.38بانحــراف

معيــاري قــدره ( ،)7.04وبلغــت قيمــة «ت»
( ،)0.63وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــ ًا.
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا يف بعــد التوجه

نحــو املســتقبل تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت

قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور ()48.54

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.29وبلغــت بلغــت
قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات اإلنــاث ()48.09

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.23وبلغــت قيمــة
«ت» ( ،)0.68وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائي ـ ًا.
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف الدرجــة

الكليــة للدافعيــة للتعلــم تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.68وبلغــت قيمــة
«ت» ( ،)1.62وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائي ـ ًا.

( )299.98بانحــراف معيــاري قــدره (،)17.89

توقعــات النتائــج تعــزى ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت

اإلنــاث ( )297.92بانحــراف معيــاري قــدره

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف بعــد

قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور ()49.78

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.17وبلغــت بلغــت
قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات اإلنــاث ()50.72

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)5.68وبلغــت قيمــة
«ت» ( ،)1.16وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــ ًا.
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف بعــد

االســتقاللية والقــدرة عــى حتمــل املســئولية تعــزى

ملتغــر اجلنــس ،فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب
لدرجــات الذكــور ( )49.90بانحــراف معيــاري

قــدره ( ،)6.26وبلغــت بلغــت قيمــة املتوســط

بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات الذكــور
وبلغــت بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب لدرجــات

( ،)18.53وبلغــت قيمــة «ت» ( ،)0.90وهــي قيمــة
غــر دالــة إحصائيــ ًا.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســات كل

مــن (تشــاو وزمــاؤه  )Chao et. al. 2011وبقيعــي

(2012م) ودوديــن وجــروان (2012م) وكلثــوم
(2013م)؛ والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق
دالــة إحصائي ـ ًا بــن اجلنســن يف الدافعيــة للتعلــم؛ يف
حــن ختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة نــوال
(2013م) و التــي أظهــرت وجــود دالــة إحصائيــ ًا

بــن اجلنســن يف الدافعيــة للتعلــم لصالــح اإلنــاث.
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ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الثالــث يف

ضــوء الظــروف املتشــاهبة التــي يــدرس فيهــا
الطــاب مــن اجلنســن يف املرحلــة املتوســطة؛ ممــا
حيقــق قــدر ًا كبــر ًا مــن تكافــؤ الفــرص التعليميــة
بــن اجلنســن؛ خاصــة وأن أفــراد عينــة الدراســة
مــن اجلنســن يمــرون بمرحلــة املراهقــة و التــي

مــن خصائصهــا رغبــة الفــرد يف إثبــات وحتقيــق

ذاتــه ،وحماولــة احلصــول عــى املكانــة االجتامعيــة
الالئقــة بــه ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال حــب
الدراســة والرغبــة يف التفــوق فيهــا ،وثقــة الفــرد

يف قدراتــه ،ومثابرتــه وبذلــه للجهــد مــن أجــل
حتقيــق أهدافــه ،وتوقعــه للنجــاح فيــا يقــوم بــه من

مهــا ،كــا تتصــف مرحلــة املراهقــة بميــل الفــرد

إىل االســتقاللية واالعتــاد عــى الــذات ،والتوجــه

اإلجيــايب نحــو املســتقبل.
نتائج التساؤل الرابع:

ينــص التســاؤل الرابــع عــى (هــل توجــد فروق
دالــة إحصائي ـ ًا يف مســتوى الطمــوح لــدى طــاب
املرحلــة املتوســطة بمحافظــة مخيــس مشــيط تعــزى

ملتغــر اجلنــس؟) ،ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل؛
تــم اســتخدام اختبــار « ت » ( )T-Testللكشــف

عــن داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات

أفــراد عينــة الدراســة عــى اســتبيان مســتوى
الطمــوح والتــي قــد تعــزى ملتغــر اجلنــس ،وكانــت

النتائــج كــا يف اجلــدول رقــم (:)5

الجدول رقم ()5
اختبار « ت « للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على في مستوى الطموح وفقاً
لمتغير الجنس
المتغير

المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
لمعياري

الدرجة
الكلية
لمستوى
الطموح

ذكور

169

130.08

12.48

إناث

101

131.10

10.94

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )5عــدم وجــود
فــروق دالــة إحصائي ـ ًا يف مســتوى الطمــوح تعــزى
للجنــس ،فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب

لدرجــات الذكــور ( )130.08بانحــراف معيــاري

درجات
الحرية

268

قيمة
“ت“

0.68

مستوى
الداللة

0.49

( ،)12.48وبلغــت قيمــة املتوســط احلســايب
لدرجــات اإلنــاث ( )131.10بانحــراف معيــاري

( ،)10.94وبلغــت قيمــة «ت» ( )0.61وهــي غــر
دالــة إحصائيــ ًا.
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة

الناطــور (2007م)؛ و التــي أظهــرت عــدم
وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا بــن اجلنســن يف

مســتوى الطمــوح ،يف حــن ختتلــف هــذه النتيجــة

مــع نتائــج دراســة منــي (2003م)؛ و التــي
أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا بــن
اجلنســن يف مســتوى الطمــوح لصالــح الذكــور.
ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الرابــع يف

ضــوء تغــر نظــرة املجتمــع إىل اإلنــاث ،ومنحهن
الفرصــة للمشــاركة والتفــوق يف خمتلــف امليادين؛

ســواء يف الدراســة أو العمــل ،ممــا انعكــس

باإلجيــاب عــى مســتوى الطمــوح لدهيــن؛

لشــعورهن أهنــن لســن أقــل مــن الذكــور،
ولزيــادة ثقتهــن يف أنفســهن؛ باإلضافــة إىل تشــابه
الظــروف واملســتويات االجتامعيــة و االقتصاديــة
و الثقافيــة ألفــراد عينــة الدراســة مــن اجلنســن؛
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نظــر ًا ألهنــم مــن نفــس املــدارس ,ويســكنون يف

أماكــن متقاربــة ,ويعيشــون يف بيئــات متشــاهبة.
نتائج التساؤل اخلامس:

ينــص التســاؤل اخلامــس عــى (هــل توجــد
فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف الدافعيــة للتعلــم لــدى

طــاب املرحلــة املتوســطة بمحافظــة مخيــس
مشــيط تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس؟)،
ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل؛ تــم اســتخدام

اختبــار حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه (One

)Way ANOVA؛ للكشــف عــن داللــة الفــروق
بــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدراســة

عــى مقيــاس الدافعيــة للتعلــم وبــن أبعــاده

الفرعيــة والتــي قــد تعــزى ملتغــر الصــف
الــدرايس ،وكانــت النتائــج كــا يف اجلــدول رقــم

(:)6

الجدول رقم ()6
اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات
أفراد عينة الدراسة في الدافعية للتعلم والتي قد تعزى للصف الدراسي
المتغير
الدرجة
الكلية
للدافعية
للتعلم

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات

335.19

2

167.60

داخل
المجموعات

267

329.62

التباين الكلي

269
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النسبة
الفائية

0.51

مستوى
الداللة
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ممـــا جيعلهـــم يســـتخدمون أســـاليب متشـــاهبة يف

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )6عـــدم
وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــ ًا يف الدافعيـــة

التعامـــل مـــع خمتلـــف املواقـــف الدراســـية.

للتعل ــم تع ــزى للص ــف ال ــدرايس ،فق ــد بلغ ــت

نتائج التساؤل السادس:

قيم ــة النس ــبة الفائي ــة ( )0.51وه ــي غ ــر دال ــة
إحصائيـــ ًا.

ينـــص التســـاؤل الســـادس عـــى (هـــل
توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــ ًا يف مســـتوى

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة

الطمـــوح لـــدى طـــاب املرحلـــة املتوســـطة

بقيعـــي (2012م)؛ و التـــي أظهـــرت عـــدم
وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــ ًا يف الدافعيـــة

بمحافظ ــة مخي ــس مش ــيط تع ــزى ملتغ ــر الص ــف

ويمك ــن تف ــر نتائ ــج التس ــاؤل اخلام ــس يف

تـــم اســـتخدام اختبـــار حتليـــل التبايـــن أحـــادي

يســـتخدمها املعلمـــون مـــع طـــاب الصفـــوف

دالل ــة الف ــروق ب ــن متوس ــطات درج ــات أف ــراد

الـــدرايس؟) ،ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل؛

للتعلـــم تعـــزى ملتغـــر الصـــف الـــدرايس.

االجت ــاه ()One Way ANOVA؛ للكش ــف ع ــن

ض ــوء تش ــابه االس ــراتيجيات التدريس ــية الت ــي

عين ــة الدراس ــة ع ــى اس ــتبيان مس ــتوى الطم ــوح

الثالث ــة؛ باإلضاف ــة إىل تق ــارب األع ــار الزمني ــة

والتـــي قـــد تعـــزى ملتغـــر الصـــف الـــدرايس،

لطـــاب هـــذه الصفـــوف ,وانتامئهـــم لنفـــس

وكانـــت النتائـــج كـــا يف اجلـــدول رقـــم (:)7

املرحلـــة العمريـــة ,وهـــي مرحلـــة املراهقـــة،

الجدول رقم ()7
اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد
عينة الدراسة في مستوى الطموح والتي قد تعزى للصف الدراسي
المتغير
الدرجة
الكلية
لمستوى
الطموح

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين

83.55

2

41.78

داخل

267

142.74

التباين
الكلي

269
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النسبة
الفائية

0.29

مستوى
الداللة

0.75
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )7عــدم وجــود
فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف مســتوى الطمــوح تعــزى

للصــف الــدرايس ،فقــد بلغــت قيمــة النســبة الفائيــة
( )0.29وهــي غــر دالــة إحصائيــ ًا.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســات كل

مــن مــرة (2012م) والــردي وبــدح (2015م)؛
و التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا
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طمــوح الطــاب باختــاف الصفــوف الدراســية
التــي يدرســون هبــا.

نتائج التساؤل السابع:

ينــص التســاؤل الســابع عــى (هــل توجــد
عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي ـ ًا بــن الدافعيــة للتعلــم
ومســتوى الطمــوح لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة

يف مســتوى الطمــوح تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس.

بمحافظــة مخيــس مشــيط؟) ،ولإلجابــة عــن هــذا

ضــوء التغــر اإلجيــايب يف النظــرة إىل أمهيــة التعليــم

درجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة

ويمكــن تفســر نتائــج التســاؤل الســادس يف

ورضورة مواصلتــه والتــي ســادت املجتمــع يف

الســنوات األخــرة ،واهتــام النســبة الغالبــة مــن
األرس بتعليــم أبنائهــم ،ممــا ســاهم يف زيــادة مســتوى

التســاؤل؛ تــم حســاب قيــم معامــات االرتبــاط بــن

للتعلــم وبــن أبعــداه الفرعيــة ودرجاهتــم عــى
اســتبيان مســتوى الطمــوح ،وكانــت النتائــج كــا يف
اجلــدول رقــم (:)8

الجدول رقم ()8
معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم وأبعاده الفرعية
ودرجاتهم على استبيان مستوى الطموح
معامل االرتباط بمستوى الطموح

مستوى الداللة

البعد

م
1

حب الدراسة

0.68

0.01

2

الثقة في القدرات

0.77

0.01

3

المثابرة وبذل الجهد

0.82

0.01

4

توقعات النتائج

0.74

0.01

5

االســتقاللية والقــدرة علــى تحمــل
المســئولية

0.69

0.01

6

التوجه نحو المستقبل

0.81

0.01

0.77

0.01
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8وجــود عالقــة
ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائي ـ ًا بــن درجــات أفــراد

يامرســها ،ومــن ثــم فــإن الدافعيــة للتعلــم؛ جتعــل
الطالــب يبــذل جهــد ًا أكــر يف دراســته؛ للتغلــب

الفرعيــة وبــن درجاهتــم عــى اســتبيان مســتوى

أهدافــه ،األمــر الــذي يــؤدي إىل زيــادة مســتوى

عينــة الدراســة عــى مقيــاس الدافعيــة للتعلــم وأبعــاده

الطمــوح؛ فقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــن
الدرجــة الكليــة للدافعيــة للتعلــم وبــن مســتوى

الطمــوح ( ،)0.77وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط

بــن بعــد حــب الدراســة ومســتوى الطمــوح

( ،)0.68وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد
الثقــة يف القــدرات ومســتوى الطمــوح (،)0.77

وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد املثابــرة

وبــذل اجلهــد ومســتوى الطمــوح ( ،)0.82وبلغــت

قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد توقعــات النتائــج
ومســتوى الطمــوح ( ،)0.74وبلغــت قيمــة معامــل

االرتبــاط بــن بعــد االســتقاللية والقــدرة عــى حتمــل

املســئولية ومســتوى الطمــوح ( ،)0.69وبلغــت قيمــة

معامــل االرتبــاط بــن بعــد التوجــه نحــو املســتقبل

عــى مــا قــد يواجهــه مــن صعوبــات يف ســبيل حتقيــق

طموحــه ،ومــن ثــم فإنــه كلــا زادت دافعيــة الطالــب
للتعلــم كلــا زاد مســتوى طموحــه.

وهــذا مــا يؤكــده عــي واحلــاروين (2012م)؛
فالطــاب ذوي الدافعيــة العاليــة للتعلــم أكثــر التزامـ ًا

بإكــال مــا يكلفــون بــه مــن مهــام دراســية ،كــا أن
لدهيــم قــدرة أكــر عــى التخطيــط والتنظي ـم ,وحتــدي

األهــداف والســعي بجــد نحــو حتقيقهــا ،كــا أن
لدهيــم إدراك ًا عالي ـ ًا بقدراهتــم ومعارفهــم وكفاءهتــم،

ممــا ينعكــس إجيابيــ ًا عــى مســتوى طموحهــم.

ويف هــذا الصــدد يوضــح خليفــة (2000م)؛

أنــه يوجــد نوعــان مــن الدوافــع لــدى الطــاب،
ومهــا الدافــع لتحقيــق النجــاح والدافــع لتجنــب
الفشــل ،ومــن املنطقــي أن الطــاب ذوي مســتوى

ومســتوى الطمــوح ( ،)0.81ومجيعهــا قيــم دالــة
إحصائيــ ًا عنــد مســتوى (.)0.01

أقــوى مــن رغبتهــم يف جتنــب الفشــل؛ األمــر الــذي

دراســة تتفــق أو ختتلــف نتائجهــا مــع هــذه النتيجــة،

يبذلــه هــؤالء الطــاب يف دراســتهم ،كــا أن الطــاب

ومل جيــد الباحــث مــن بــن الدراســات الســابقة

وهــذا مــا تنفــرد بــه الدراســة احلاليــة عــن الدراســات

الســابقة.

ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء أن

الدافعيــة؛ والتــي تعــد بمثابــة املحــرك الرئيس لســلوك

الفــرد ،وهــي املوجــه ملختلــف األنشــطة احلياتيــة التي

الطمــوح املرتفــع تكــون رغبتهــم يف حتقيــق النجــاح
ينعكــس بشــكل إجيــايب عــى مقــدار اجلهــد الــذي
ذوي مســتوى الطمــوح املرتفــع ال يســعون إىل حتقيــق

النجــاح يف الدراســة فقــط ،وإنــا يســعون إىل التفــوق
فيهــا ،ممــا جيعــل أداؤهــم أفضــل يف الدراســة.

كــا أن الطالــب الــذي لديــه دافعيــة عاليــة للتعلم؛

يمكنــه أداء املهــام الصعبــة التــي ال يســتطيع أقرانــه
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تنفيذهــا بســهولة ،فيصبــح أكثــر رضــ ًا عــن أدائــه

-تقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة ألداء

عــى اكتســاب املهــارات اجلديــدة ،ويزيــد مســتوى

واإلنجــاز.

يف الدراســة ،وأكثــر ثقــة يف ذاتــه ،ومــن ثــم يقبــل

طموحــه .فالدافعيــة للتعلــم؛ تعــد مــن العوامــل
التــي تســهم يف زيــادة فــرص الطــاب يف إحــراز
النجــاح والتفــوق؛ ممــا ينعكــس إجيابيـ ًا عــى مســتوى

طموحهــم.

الطــاب لتقويــة دافعيتهــم نحــو التعلــم

توفــر احلوافــز املاديــة واملعنويــة داخــل بيئــةالتعلــم مــن أجــل زيــادة دافعيــة التعلــم
ومســتوى الطمــوح لــدى الطــاب.

-تدريــب املعلمــن عــى كيفيــة حتســن اجلوانب

كــا يمكــن تفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء

الدافعيــة ومســتوى الطمــوح لــدى الطــاب،
ممــا ينعكــس إجيابيـ ًا عــى أدائهــم األكاديمــي.

يف مواجهــة الصعوبــات واملعوقــات ،والتخطيــط

عمــل للطــاب لتوعيتهــم بأمهيــة حتســن

خصائــص األفــراد ذوي مســتوى الطمــوح املرتفــع،
ومــن بينهــا القــدرة عــى حتمــل املســئولية ،واملثابــرة

للمســتقبل ،وحتديــد األهــداف املرجــوة ،والســعي

ـم؛ فالطــاب مــن ذوي
بجــد نحــو حتقيقهــا ،ومــن ثـ َّ
مســتوى الطمــوح املرتفــع؛ لدهيــم قــدرة عاليــة عــى

تنظيــم نــدوات وحمــارضات مجاعيــة وورشمســتوى الدافعيــة للتعلــم ومســتوى الطمــوح

لدهيــم.

االلتــزام بتحقيــق األهــداف الدراســية ,والوفــاء

بمتطلباهتــا؛ ممــا جيعــل لدهيــم دافعيــة عاليــة للتعلــم.
توصيات الدراسة:

يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا؛ تــويص

الدراســة احلاليــة باآليت:

دراسات وبحوث مقرتحة:

تقنــن مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لــدى طــاباملرحلــة املتوســطة يف البيئــة الســعودية.

-الدافعيــة للتعلــم وعالقتهــا باالجتاهــات نحــو

-تنظيــم برامــج ودورات تدريبيــة لتنميــة

دراســة العلــوم والتحصيــل الــدرايس لــدى

عــى التخطيــط لدراســتهم.

مشــيط.

الدافعيــة للتعلــم لــدى الطــاب وتشــجيعهم

طــاب املرحلــة املتوســطة بمحافظــة مخيــس

-حــث املعلمــن عــى اســتخدام اســراتيجيات

-الدافعيــة للتعلــم وعالقتهــا بمهــارات التفكري

الطــاب للتعلــم.

بمحافظــة مخيــس مشــيط.

التعلــم النشــط مــن أجــل حتســن دافعيــة
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To ascertain the validity of the null hypothesis of
the study

Table (1) indicates a marked improvement in students’
achievement through the high marks in the post-test
than in the pre-test. The lowest mark in the post-test
was obtained by the students (12), while the lowest
score obtained by the students in the pre-test was (3)
marks out of (30). The percentage of the students who
had more than (20) scores in the achievement test of the
concepts of teaching the English language increased
from (35.9%) in the pre-test to (81.1%) in the post-test.
This result significantly confirmed the effectiveness of
the independent variable in this investigation (using
the Frayer model).

There are no statistically significant differences at the
level of significance (0.05) between the means of the
study participants in the achievement test of English
language teaching methods due to the variable of method of teaching (the Frayer model, the traditional method), the T-test of Paired samples was used to determine
the differences after the experimental treatment of the
study. The Cohen’s equation was used to determine the
size of the effect of the independent variable.

Table 2. Paired Samples Statistics

Mean
Traditional
method
Frayer Model

N

Std. Deviation

18.57

53

5.99522

26.04

53

5.19971

Table (2) shows statistical differences between the mean
of the marks of students in the pre-test (18.57) and their
marks in the post-test (26.04). Also, the value of (Sig.
=. 000) Confirmed that there are statistical differences
between the results of the students in the pre-test and the
post-test for the favor of the post-test. According to the
above findings, the study’s null hypothesis was invalid.
Cohen’s equation was applied to determine the size of
the effect of the independent variable:
Cohen’s d = (M2 - M1) ⁄ SD pooled
M= mean
Where
SD pooled =
SD=Standard Deviation
So,
Cohen’s d = (26.04 - 18.57) ⁄ 5.611579 = 1.33.
The value of Cohen’s d (1.33) indicated that the effect
size of the independent variable was very large.
The results of this study were consistent with the outcomes of many the previous studies such as (Nahampun
and Sibarani, 2014). Marty (2015) ensured the effectiveness of the Frayer model in teaching vocabulary. The
studies of Gaballah, (2016), AlHarbi (2017), Nawafleh
and Alomari (2017) indicated the effect of the Frayer
model in acquiring students of scientific concepts.

676

t
-8.44

Sig.
.000

Conclusion
This study aimed to discover the improvement in the achievement
of the students using the Frayer model to acquire EFL teaching
concepts. There has not been much previous literature focused on
using the Frayer model in teaching TESOL/TEFL concepts. The
main research question in this study was: Is the Frayer model an
effective method for teaching TESOL/TEFL concepts to the education college students? The null hypothesis of the study:
There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the means of the study participants in the
achievement test of English language teaching methods due to the
variable of a method of teaching (the Frayer model, the traditional
method). The results of the study show that the Frayer Model is
indeed an effective method in learning EFL teaching concepts.
There are (81.1%) of the students have obtained more than twenty
marks of the total (30) scores in the post-test. The mean of the student’s scores increases in the post-test to become (26.04), whereas
in the pre-test was (18.57). Also, the value of sig. (.000) indicated
that there are statistical differences between the mean marks of
the students in the pre-test and post-test for the favor of the posttest, which ensured the effectiveness of the study’s independent
variable (the Frayer model method). In light of these results, utilizing the Frayer model in presenting EFL teaching methods and
concepts is highly recommended. Further studies are also recommended to investigating the effectiveness of the Frayer model in
learning the English language and its teaching methods.
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Steps of implementing the study:

7.

The study was carried out according to the following
steps:
1. The Eight Concepts of teaching English were
identified by using the Frayer model (see the Appendix).
2. The researcher taught the participants all the specific concepts.
3. These concepts were taught to the target students
in the usual way for seven weeks.
4. 4. A test consisting of 15 multiple choice questions was prepared after verifying its reliability
and validity.
5. The pre-test was conducted for the target students.
6. The same eight concepts were taught again to
the target students using the Frayer model for six
weeks.

Data treatment:

The post-test was conducted on the target students
to compare its results with the pre-test results.

The statistical treatments of the information collected
in this study are the following:
- Ratios and frequencies.
- T-test for paired samples.
- Cohen’s d to determine the effect size of the independent variable.
Discussion of the results:
This part of the research includes the presentation of
the results of the pre-test and post-test of this semi-experimental study, which was calculated by computer
according to the statistical treatments mentioned previously, using the SPSS program:

Table 1. Comparison between the results of the pre-test and the post-test

Traditional method
(pre-test
marks)
3.00
4.00
6.00
12.00
14.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
24.00
25.00
26.00
28.00
Total

Students’
Frequency
1
1
1
5
5
1
8
7
5
1
5
2
3
3
5
53

Students’
Percentage
1.9
1.9
1.9
9.4
9.4
1.9
15.1
13.2
9.4
1.9
9.4
3.8
5.7
5.7
9.4
100.0
675

Frayer
StuStumodel
dents’
dents’
(post-test
FrePercentmarks)
quency
age
12.00
1
1.9
14.00
1
1.9
16.00
3
5.7
18.00
4
7.5
20.00
1
1.9
22.00
2
3.8
24.00
4
7.5
25.00
1
1.9
26.00
4
7.5
27.00
1
1.9
28.00
6
11.3
30.00
25
47.2
Total
53
100.0
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of Islamic education concepts. The results of the study
showed that the Frayer model is more effective in acquiring Islamic education concepts than traditional
methods. The aim of Husein’s (2014) review was to
examine the effect of the Frayer Model in correcting
the common mistakes of intermediate second-grade
students in chemical concepts. The results revealed
that correcting errors with the help of the Frayer model
is better than repairing them with traditional methods.
After reviewing the educational literature, there is a
rarity of studies on the effectiveness of using the Frayer model in terms of teaching methods in general and
methods of teaching the English language in particular.
Most of the previous studies focused reviewing the effectiveness of the Frayer model in the field of sciences
such as mathematics, chemistry, biology, physics, and
the environment. Few of the studies dealt with theoretical subjects such as teaching English and the concepts of Islamic education. Therefore, this study came
as a new addition to benefit teachers, learners, and researchers in the curriculum and methods of teaching
English.
Methodology:
To answer the questions of the study, the quasi-experimental method was used to test the effect of an experimental variable on an independent (using the Frayer
model versus the traditional way of teaching) in a dependent variable: acquisition of the concepts of teaching English as a foreign language, so the design used is
a pre-post design for one group:

Pre-test
O

Treatment
X

The study community and the sample:
The study population consisted of all the students who
studied the course of curriculum and English teaching
methods the English language. They were studying at
the seventh level in the Faculty of Education in Afif
Governorate. They were (59) students. They were all
deliberately chosen to participate in the application of
this study experiment. The students, who performed
the study’s two tests (pre- & post), were 53 students.
The Study tool
To carry out this investigation, the achievement test
was employed as a tool for this research. The test consisted of 22 multiple-choice questions. The test was
prepared to cover all the teaching concepts included in
the participants’ course. The researcher depended basically on the course textbook to help prepare the test.
Validity of the test
To verify the validity of the test, it was attached to
the target concepts in the course. Then, the researcher
presented it to several faculty members who are specialized in the curricula and English teaching methods.
They were asked to express their opinion on the extent
to which the test covered all concepts and its ability to
measure the acquisition of the learners for these concepts. According to the opinion of the arbitrators, seven questions were removed from the test questions, and
15 questions were approved for the study.
Reliability of the test

Post-test
O

Variables:
The design of the study included the following variables:
1.
The independent variable: the teaching
method (with two levels: the Frayer’s
model and the traditional method).
2.
The dependent variable: the student’s
achievement of the concepts of teaching
English as a foreign language.
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To verify the reliability of the test, the researcher applied the test on (23) students beyond the participants
in the study’s experiment. The marks of the survey
sample were used to estimate the reliability of the internal consistency between the test questions using the
ALPHA Cronbach equation, which was (0.80).
Test correction
The test was corrected in neutrally way by using automated debugging across mobile applications. The correct answer was given two marks, and the wrong answer
was given zero. The total score of the test was 30 marks.
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Definition of Frayer model
A study conducted by Reilly (2017) defined the Frayer
Model as a graphical organizer used for word analysis and vocabulary building. This four-square model
prompts students to think about and describe the meaning of a word or concept by defining the term, describing its essential characteristics, providing examples
of the concept, and offering non-examples of the conception. Another study conducted by Qaralleh (2017)
mentioned that the Frayer model refers to the research
initiated at the University of Wisconsin Madsen by the
knowledge psychologists of the United States of America at the Centre for Cognitive Studies since 1969. At
that time, the researcher Dorothy Frayer developed a
model, later known as the (Frayer model) for the acquisition and measurement of concepts, sometimes
it’s called the(Wisconsin model). The Frayer model is
based on Bruner’s researches to impart connotations
by categorizing them into the elements of the educational content so that the learner analyzes the concept name into critical characteristics and not critical
ones. Then, he confirms the understanding by giving
related examples and unrelated ones to the concept.
Alharbi (2017) clarified that the Frayer model includes
three stages: concept analysis phase, concept definition phase, and conceptual acquisition measurement
phase. It is a teaching strategy that helps teachers facilitate the acquisition of new terms for their students.
According to Sullivan (2014),” a vital benefit of the
Frayer model is that it helps provide students with a
more thorough, more in-depth understanding of a particular concept. Additionally, the Frayer model not
only helps learners understand the written form of a
word but also make connections between the word and
its structure. It’s meaning but also, with the inclusion
of examples and attributes, helps to uncover the word’s
related meanings.”(p.474).
The effectiveness of the Frayer model:
Many studies have investigated the Frayer model effectiveness in helping students develop concepts for a
wide range of subjects and topics. According to Nahampun and Sibarani (2014), the Frayer model has a
more significant effect than teaching vocabulary by
using the conventional method. The study of Sullivan
(2014) ensured that the Frayer model helped students

understand the vocabulary presented to them through
this model. The study AlRifae (2017) proved a relationship between using the Frayer model in teaching
and the improvement of students’ achievement level in
Algebra and their attitudes towards it in the intermediate stage. The study of Marty (2015) aimed to explore
the Frayer Model’s effectiveness as a vocabulary learning facilitator for the students of third-grade levels 2
and 3 of English language courses. The study’s findings indicated that the students who learned vocabulary with the help of the Frayer model had a greater
understanding of the vocabulary words making them
more confident and more comfortable participating
in whole lessons. Another study conducted by Miller
(2015) discovered the student experiences of using the
Frayer Model as a Tier 2 intervention in science. The
findings of this study illustrated that the Frayer model’s
handling helped the students work independently and
with more accuracy. The survey conducted by Buchanan (2015) clarified that the use of Frayer model instruction was significantly better for student achievement
when compared to the use of PowerPoint instruction.
There was much more interaction between student and
teacher during the Frayer model lessons. The study of
Gaballah (2016) found that Frayer’s model was useful
in developing environmental concepts and values included in the dimensions of sustainable development
among the first-grade students of intermediate schools.
The Quasi-experimental study conducted by AlHarbi
(2017) aimed to explore the effectiveness of the Frayer model in modifying the alternative perceptions of
some scientific concepts of the second-grade students
at intermediate schools in Tabuk city. The findings of
this study ensured the decreasing percentage of alternative understandings of all scientific concepts in the
post-test of the experimental group. These results indicate the effectiveness of Frayer’s model in modifying the alternative perceptions of the scientific terms
of second-grade students in Tabuk. Another Quasi-experimental study conducted by Nawafleh and Alomari
(2017) aimed to investigate using the Frayer teaching
model on the acquisition of scientific concepts. Its results revealed statistically significant differences in the
gaining of scientific concepts in favor of the experimental group that learned concepts with the help of the
Frayer model. A similar study was done by Qaralleh
(2017) that aimed to explore the effect of using the
Bruner and Frayer teaching model on the acquisition
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2. Effectiveness:

Literature Review:

“It refers to the intervention’s ability to do better
than harm for the target population in a real-world
setting.” (Fleisher & Goldstein, 2010, p.2)

Through looking back at the educational literature, the researcher extended the subject to many studies that were administered to diagnose the utilization of Graphic organizers
in general, and the Frayer model studies, including:

3. Concept:

Definition of the graphic organizer:

The concept is an idea of something formed by
mentally combining all its characteristics or particulars; or construct. That was the definition of the
term “concept.”But the concepts which we mean
in this study are Grammar-Translation Method, the
Direct Method, the Audio-Lingual Method, the Silent Way, Desuggestopedia, Community Language
Learning (CLL), Total Physical Response (TPR),
Communicative Language Teaching Approach
(CLT).

Type of the graphic organizer

A study conducted by Tayib (2015) has defined the graphic
organizer as:” visual displays of crucial content information
designed to guide learners and to enhance their comprehension.” It mentioned that there are many graphic organizers included: descriptive or semantic map, compare, and
contrast map. Another study conducted by Zaini, Mokhtar,
and Nawawi (2010) indicated six different patterns of the
graphic organizers: hierarchical, conceptual, sequential,
evaluative, relational, and cyclical (see the table below).

The form of the text organization

Hierarchical

Categories and subcategories, matrix, plot, tree, pyramid

Conceptual

Description, mind map, concept map, concept chart

Sequential

Timeline, chronology, process/ product, cycle graph,
line graph

Evaluative

Agreement scales, satisfaction scales, evaluation chart

Relational
Cyclical

Fishbone, pie chart, cause/ effect, characteristic chart
Cycle graph, life cycle, repetitive events

The effectiveness of graphic organizers
A study conducted by Klugh (2008) indicated that teachers use organizers to help social studies students become ‘‘more motivated, demonstrate faster short-term
recall, and show greater long-term achievement”. (p.8).
The purpose of the study was to determine if graphic
organizers improve a student’s ability to comprehend
social studies readings and perform better on assessments. The findings illustrated that graphic organizers
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could be a useful classroom tool that leads to increased
comprehension in various areas – not just reading.
Another study was done by (Torres, 2015) and aimed
to investigate the benefits of the graphic organizers
in helping students comprehend the reading texts in
EFL course presented for adults. The findings showed
that the organizers were helpful for readers to show
real comprehension of the purviews and for teachers
to evaluate their students’ understanding of the main
ideas of different readings.
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Study hypothesis
There are no statistically significant differences at the
degree of significance of 0.05, between the means of
the targeted students in the achievement test regarding
EFL teaching methods, arising owing to the variability
of teaching methods (the Frayer Model versus traditional methods).

of the English department at the college of education
during the first term in 2017/2018. The concepts that
were targeted by the current study: Grammar-Translation Method, the Direct Method, the Audio-Lingual
Method, the Silent Way, Desuggestopedia, Community
Language Learning (CLL), Total Physical Response
(TPR), Communicative Language Teaching Approach
(CLT).

Significance of this study

The terminology of study:

The importance of the current study can be noted in
two parts: theoretically and practically. For its theoretical part, this study used a teaching model that applies
pedagogical ideas based on the structural theory advocated by educators for a long time, which focuses on
learners and ways to gain knowledge. The study also
enriches pedagogical literature on teaching methods
based on the structural theory and provides a theoretical framework for utilizing the Frayer’s model in
teaching EFL concepts. The practical part is that this
study has developed teaching plans using the Frayer
model. Teachers can benefit when planning their lessons, especially English teachers to provide their students with new concepts.

1. Frayer model:

Delimitations of the study:
This study was applied to the students of the 7th level

The Frayer Model is a type of graphic organizer. It assists students in describing new concepts and vocabulary in detail. We can explain this model as a large
square divided into four mini-squares with a circle
in the middle. The middle circle is to write the new
concept in it. Inside each mini-square is a category by
which the given conception is to clarify (Greenwood,
2002; Nessel & Graham, 2007). These categories help
explain which characteristics relate and do not relate
to a concept (Frayer, Frederick, & Klausmeier, 1969).
It is also defined by Marty (2015) as a model that “was
developed by Frayer, Frederick, and Klausmeier in
1969. This model is used to analyze and assess the understanding of concepts utilizing a graphic organizer
into four sections for writing down ideas related to the
concept.” (p.11)

Figure 1. Example of using the Frayer model in the current study
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Introduction:
The importance of scientific concepts is highlighted
because it is the language of science and the key to
scientific knowledge. It organizes and classifies many
events, objects, and phenomena that constitute the
main scientific principles and conceptual structures
that represent the product of science. Scientific concepts also help to understand and solve the problems
that confront the individual in daily life situations.
For this reason, the formation of scientific concepts
is considered as the main objective in teaching and
development of students because these concepts are
the essential components of scientific knowledge. It
requires teaching methods to ensure the integrity of
the idea and the retention in memory for a long time
(Alharbi, 2017, p.82). Several studies have pointed
to a set of underlying rationales to focus on learning
scientific concepts because they are more stable and
less susceptible to change from facts. They link facts
and clarify the relationships that exist between them.
This link helps the learner to increase his understanding of the scientific topic and its nature. Being
a standard and functional information check, it helps
to understand and interpret many things that raise the
learners’ attention in the environment.
Teaching methods play an essential role in teaching
English as a foreign language. At that point, there
are many English teaching methods that look challenging to learn and their associated concepts. Thus,
there is a demand for innovative strategies in the instruction and the learning process to instruct students
the new knowledge and concepts that are basic in
TEFL and TESL.
As one of the teaching concepts, active learning has
received considerable attention over the past several years. There are many dynamic learning models
developed on the principles of constructivist theory. They set techniques and procedures to apply
constructivist theory in the learning process. Active learning means a student-centered approach to
learning. It assigns the learning responsibility to the
student rather than to the teacher (El Salhi &Keshta,
2013, p.10).
Some studies such as Buchanan (2015) found that
using the Frayer model may significantly more beneficial for student achievement when compared to the
use of other teaching methods especially on the level
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of interaction between the teacher and the learners.
In contrast, other studies such as King (2011) recommended more studies on the effectiveness of the
Frayer model on achievement. Also, Nazal (2014)
recommended conducting studies about the efficacy
of the Frayer model in other stages of education and
other courses or topics.
This quasi-experimental study was designed to measure the student achievement in EFL teaching methods courses in the college of education using the
Frayer model map. It was carried out with a group
of students attending the course called “Curricula
and teaching methods of English language” in the
Department of English Language at the Faculty of
Education in Afif city at the branch of the University
of Shaqra, Riyadh region in Saudi Arabia.
Statement of the problem of the study
Based on the researcher’s experience in teaching English and the current communication with English
teachers, it was found that the used teaching methods are traditional that do not attract the student towards the subject and do not stimulate his knowledge
to participate in the teaching and learning processes.
Certain studies (Alshumaimeri, 2003; Fareh, 2010;
Rahman & Alhaison, 2013; Zakarneh, 2017) asserted
that the scarcity of effective teaching methods is considered a challenge confronting the efforts made by
Gulf Cooperation Council (GCC) students to learn
English. Additionally, some researchers such as Sullivan (2014) suggested conducting further research
to study larger student groups and subsequently
question the use of the Frayer Model, away from
possible bias. The present study’s problem statement
has been summarized in the form of the following
questions:
•
Is the Frayer model effective in helping students of the Faculty of Education learn the
concepts of teaching English as a foreign language (EFL)?
•
Is this model effective in raising students’
achievement in the course concerning EFL
teaching methods?
•
Is there any difference between the achievement level of students who studied using the
Frayer Model and those who studied employing traditional teaching methods?
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Abstract: This study aimed to explore the effectiveness of using the Frayer model to acquire the concepts of teaching English as a foreign language to seventhlevel students at Afif College of Education, Shaqra University, Saudi Arabia. To accomplish the study’s objectives, the researcher adopted the Quasi-experimental
method with one group design (pre-test, post-test). A test was constructed to measure the acquisition of the targeted concepts. Then it was applied before doing the
experimental treatment on the study sample. They consisted of (53) students who studied the conceptions in the traditional method. They were then taught using
the Frayer model. After the end of the experimental treatment period, the “t” test for small samples was applied to analyze the difference between means of scores
of the study sample in the pre and post-measurements. Results of data analysis revealed that students’ acquisition of the concepts of Teaching English as a Foreign
Language improved significantly at the level of significance (0.05).
Keywords: Frayer Model, Concepts, Effectiveness, English as a Foreign Language, Teaching Methods
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 وطب ــق االختب ــار قب ــل املعاجل ــة التجريبي ــة ع ــى عين ــة، وكان اإلختب ــار أداة الدراس ــة لقي ــاس اكتس ــاب املفاهي ــم املس ــتهدفة. والبع ــدي) ملجموع ــة واح ــدة،التصمي ــم (القب ــي
 وبع ــد انته ــاء ف ــرة املعاجل ــة التجريبي ــة طب ــق، ث ــم ت ــم تدريس ــهم باس ــتخدام نم ــوذج فراي ــر.) طالب ــا درس ــوا املفاهي ــم بالطريق ــة االعتيادي ــة٥٣( الدراس ــة الت ــي تكون ــت م ــن
.اختب ــار قي ــاس املفاهي ــم م ــرة أخ ــرى ع ــى نف ــس املجموع ــة لقي ــاس أث ــر املتغ ــر املس ــتقل
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