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حال عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال عند نرش العدد ورقيًا تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش 

 عدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

نرش أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء بإعادة مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح 

كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 

 .استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش

 

 



 ه

 

 

 

 

 جامعة من )ابتداء من بداية كل عام درايس جامعي( يف العام مرات ثالث املجلة تصدر حمكمة، علمية دورية

 :حقول يف ،باإلنجليزية أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية البحوث تنرش عود )كلية اآلداب(.امللك س

 وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، والدراساتواجلغرافيا،  والتاريخ، اإلعالم،

 .واملعلومات املكتبات

 واستمرت م، 1٣٩0/  هـ1٩٣0 العام اآلداب(( يف كلية بعنوان ))جملة املجلة من األول املجلد صدر

 140٣ عام ويف  .م 1٣٩4 /هـ 1404 عام عرش احلادي املجلد منذ سنوية نصف إىل حتولت أن إىل سنوية

 م 201٩ /هـ 14٩4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت م 1٣٩٣ /هـ

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت اآلداب، جملة صارت

 

 

 
 

 
 

 

 واإلنسانية، االجتامعية والعلوم اآلداب يف العلمي النرش جمال يف ومميزة رائدة تكون أن املجلة تسعى

 .العاملية املعلومات قواعد وضمن والعاملية، العربية النرش أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

 االجتامعيـة والعلـوم اآلداب يف املحكمـة والدراسـات البحـوث نرشـ خـالل مـن العلمـي اإلسهام

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني اً علمي عاً مرج املجلة تكون أن -1

 .للنرش واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلدب حقول يف الباحثني حاجة تلبية -2

 .املجتمع تقدم يف واإلسهام واإلنسانية واالجتامعية األدبية املعرفة تطوير -٩
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 11451الرياض  – 2456جملة اآلداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية اململكة -الرياض -سعود امللك جامعة -اآلداب كلية

 011 – 46٩5402 فاكس 011 – 46٩540٩ هاتف

 

  arts-mag@ksu.edu.sa اإللكرتوين الربيد

  editorjarts@ksu.edu.saترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط وهو:

  http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts اإللكرتوين املوقع

 

  

 ،115٩٩ الرياض ، 6٩٣5٩ .ب .ص سعود، امللك جامعة للنرش، سعود امللك جامعة دار

 .السعودية العربية اململكة

 .الربيد أجور إليها يضاف األجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعوديًا، رياالً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٩552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٩ – ٩620:د )ورقي(الردم رقم 

 ٣٩02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ارقم اإليداع )

 165٩-٩٩٩٣: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )



 ز

 

 جماالت النرش:

حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية، تنرش املجلة البحوث التي مل يسبق نرشها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف 

 وتشمل بالتحديد:

 اإلعالم 

 التاريخ 

 اجلغرافيا  

 علم املعلومات 

 الدراسات االجتامعية 

 اللغة العربية وآداهبا 

 اللغة اإلنجليزية وآداهبا 

 
 :املواد املنشورة

املجلة ال تنرش مستالت فيقترص النرش يف املجلة عىل األبحاث العلمية التي تقدم إضافة معرفية يف جماهلا، 

 .األطروحات العلمية وال املداخالت وال التقارير وال املراجعات النقدية

 

 :تعليامت للباحثني

آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي،  10ال يتجاوز عدد كلامت البحث كاماًل ) .1

 .والكلامت املفتاحية، واملراجع، وامللحقات

 American Psychological) نظام التوثيق املتبع لدى املجلة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية .2

Association) أي پي أي"، ويعرف باختصار "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري  ا.صحاهبا أو يعتذر هلم عن عدم نرشهواألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام تعاد أل .املراجع

ذلك من أنظمة التوثيق كنظام ترقيم املراجع داخل املتن، وال ترقيم املراجع يف هناية البحث، وال التوثيق 

 .يف اهلوامش

 عن منهام كليقل يرفق مع كل بحث مقدم للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلنجليزية، عىل أال  .٩

 .كلمة( 200) منهام كل يتجاوز وال كلمة( 100)

، تعربر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي (Keywords)مفتاحية بكلامتُيسبَق كل مستخلص .4

( 6تناوهلا، وذلك بعد عنوان البحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )

 .كلامت



 ح

 

سؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، امل .5

 .اجلامعة(، وعنوان املراسلة، والربيد اإللكرتوين، ورقم اجلوال( باللغتني العربية واإلنجليزية

ال جيوز أن يرّصح باسم الباحث، أو الباحثني، يف متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو  .6

أو  "الباحثني"أو  "الباحث"وتستخدم بدالً من ذلك كلمة بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياهتم، 

 .نحومها

 "العلمية للدوريات العاملية القائمة" يف وارد هو كام العلمية الدوريات عناوين اختصاراتُتسَتخَدم .٩

(The World List of Scientific Periodicals) ،سم،: مثل دوليًا، املقننة االختصاراتوتستخدم 

 .الخ...%  ق، كجم، جمم، مل، ،2سم كم، م، مم،

تفصل املراجع األجنبية عن املراجع العربية يف قائمة املصادر واملراجع، وتأيت املراجع/املصادر العربية  .٩

وال تقبل أّي  .أواًل يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزية

 .تقسيامت أخرى كفصل املجالت عن الكتب أو املراجع اإللكرتونية عن الورقية

  
 

 :طريقة إرسال البحث للمجلة

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

 بدون بيانات الباحث، ويشمل امللخصني بالعربية  يف ملف وورد مستقل ملف البحث: يكون

 .اً أيًض  (PDF) ويكون منه نسخة .واإلنجليزية وكامل البحث

 الصفحة األوىل"ويسمى هذا امللف  ،يف ملف وورد مستقل ملف بيانات الباحث: تكون البيانات" 

إن كان أصل البحث باإلنجليزية، وحيتوي  "Cover Page" إذا كان أصل البحث بالعربية ويسمى

 .املوضوع السابق ( من تعليامت للباحثني املذكورة يف5ما هو منصوص عليه يف رقم )

فمثاًل إذا كان  .أعاله يف جملد مضغوط وتسمى باالسم األول واألخري للباحث املذكورة امللفات جتمع .2

، واألمر نفسه إن كان البحث باللغة "يارس البطي"، يسمى املجلد املضغوط "يارس البطي"اسم الباحث 

 .اإلنجليزية، يكتب باإلنجليزية

واحد للملخص  (Word) مستند -1مستندات )والرابع اختياري( هي:  ٩ يشمل امللف املضغوط .٩

 (PDF) ومستند -2العريب واإلنجليزي والكلامت املفتاحية وكامل البحث باستثناء بيانات الباحث، 

باللغتني العربية  (Word) ومستند بيانات الباحث -٩يكون نسخة مطابقة للمستند السابق، 

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنتية )واإلنجليزية، والسرية الذا

يرسل املجلد، أو أي استفسارات أخرى تتعلق بالبحث إىل بريد مدير  .4

 .، وليس إىل رئيس التحريرeditorjarts@ksu.edu.sa التحرير
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 :إجراءات النرش

الباحث بحثه تعهدًا من الباحث/الباحثة بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه مل يقدم ولن يقدم  ُيعد إرسال .1

وإذا تبنّي أن البحث أرسل إىل وعاء  .للنرش فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي املجلة

 .نرش آخر يف فرتة حتكيمه لدى جملة اآلداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه اإلجراء املناسب

وسوف ُيطلب من الباحث/الباحثة  .أال حيتوي البحث عىل أي رسقة أدبية أو انتهاك للملكية الفكرية .2

 .التوقيع عىل نموذج خاص بذلك

تقوم املجلة بعمل فحص أويل لألبحاث لتقرير صالحيتها الستكامل إجراءات حتكيمها أو رفض  .٩

 .التحكيم

حرير للتحكيم العلمي عىل نحو رسي مزدوج، ال يعرف ختضع مجيع األبحاث بعد إجازهتا من هيئة الت .4

 .(Double-Blind Review) فيه املحكمون اسم الباحث/الباحثة وال يعرف هو/هي أسامء املحكمني

يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأهيام، أرسل إىل ثالث ويكون  .5

 .رأيه حاسامً 

إلجراء  مرة واحدة فقط يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبااألبحاث التي  .6

 .التعديالت ثم تعاد للمحكمني للتأكد من إجراء التعديالت

عند قبول البحث للنرش ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إلكرتوين دون موافقة جملس هيئة  .٩

 .التحريرحترير املجلة وكتاب )خطاب( من رئيس 

 .رفًضا بعد استكامل إجراءات حتكيمها يبلغ أصحاب األبحاث بنتيجة التحكيم قبواًل أو .٩

  
أخطاء شائعة تتسبب يف إعادة البحث للباحث أو رفضه )نأمل من كل باحث/باحثة التأكد من خلو 

 :بحثه/بحثها من كل األخطاء الواردة أدناه(

راء كامل التعديالت األولية التي تطلبها إدارة التحرير قد إعادة البحث للمجلة عدة مرات دون إج .1

وعندما تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء  .تسؤدي إىل رفض البحث دون إحالته للتحكيم

التعديالت الالزمة وااللتزام بقواعد النرش ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم، فإنه يسمح 

فإن مل يلتزم البحث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة ، مرتني فقط للباحث بإعادة البحث

 .البحث للتحكيم

، سواء يف التوثيق يف متن (APA) عدم االلتزام الدقيق بنظام التوثيق الذي تتبعه املجلة حاليًا وهو نظام .2

ا خيالف هذا البحث أو يف تسمية اجلداول واألشكال أو تنسيق العناوين أو قائمة املراجع ونحو ذلك مم

 .النظام

)يرجى مراجعة  دليلني ملعرفة كيفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظامبواملجلة تسعد بتزويد الباحثني 

 .حصول عىل الدليلني(لموقع املجلة ل



 ي

 

عدم االلتزام بعدد الكلامت املسموح به )عرشة آالف كلمة للبحث كاماًل من أوله إىل آخره بام يف  .٩

 .ذلك امللخص(

زدواجية التأريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ اهلجري أحياًنا والتاريخ امليالدي أحياًنا ا .4

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .أخرى للتوثيق

 .بعد التاريخ امليالدي يف التوثيق "م"وضع حرف امليم  .5

فاملسافة دائًام بني عالمات الرتقيم والكلامت وضع مسافة بني عالمات الرتقيم والكلامت التي تسبقها،  .6

 -والرشطتني  " "التي تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة حلرص ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني 

مثال:  .، فإهنا ُتفصل بمسافة عام قبل احلرص هبام وعام بعده، ولكنهام بال مسافة عام حيرصانه بينهام-

 .-جملة اآلداب-، "ة اآلدابجمل")جملة اآلداب(، 

 ...وعبدالرمحن ,وبدر ,مثال: يارس .استعامل عالمات الرتقيم اإلنجليزية يف النص العريب أو العكس .٩

ومثل ذلك استعامل الفاصلة العربية يف النص  .الفاصلة هنا هي الفاصلة اإلنجليزية وليست العربية

لذا، جيب أن يتأكد الباحث من كونه يستعمل  and Abdulrahman ،Bader ،Yaser: اإلنجليزي مثل

 .عالمات الرتقيم التي تتوافق مع لغة البحث

مثال: ويولد الطفل ولديه قدرة بايولوجية عىل تعلم أي لغة )نعوم  .اسم املسؤلف كاماًل داخل النص ذكر .٩

 .(201٣والصحيح هو: )تشومسكي،  .(201٣تشومسكي، 

هذا النظام يف التوثيق  .(1٩1: 201٣مثال: )تشومسكي،  .م الصفحةاستعامل الباحث للنقطتني قبل رق .٣

 .(1٩1، ص 201٣، وتصحيح ذلك يكون هكذا: )تشومسكي، (APA) خيتلف عام هو متبع يف نظام

 .(Chomsky, 2019, p. 131): ، يف األبحاث اإلنجليزية، مثل"p" ويستعمل خمترص

 .يف املرة األوىل التي يرد فيها االستشهاد ".et al" اإلنجليزيةأو مقابلتها  "وآخرون"استعامل كلمة  .10

والصحيح أن أسامء الباحثني املتشاركني يف بحث واحد ترد مجيًعا يف املرة األوىل ما مل تكن أكثر من ستة 

( يف املرة األوىل، 2020مثال: البحريي، واحلريب، والوهيبي، والصبحي، والشهراين، والربدي ) .أسامء

واألمر نفسه يف اإلنجليزية ولكن باستعامل  .(2020ستعمل يف بقية البحث: البحريي وآخرون )ثم ي

 ."آخرون/آخرين"حمل كلمة  ".et al" خمترص

 .(201٣مثال: تشومسكي، نعوم ) .استعامل الشولتني/عالمتي التنصيص يف املراجع هناية البحث .11

 .APA تلف عن الـهذا نظام توثيق خم ."أي نوع من املخلوقات نحن؟"

جيب عىل الباحث مراجعة ما يامل  .عدم إمالة أسامء الكتب أو أسامء املجالت/الدوريات أثناء التوثيق .12

 .وما ال يامل من املراجع

 .عدم إضافة أرقام الصفحات يف هناية املرجع عندما يكون املرجع ورقة علمية أو فصاًل من كتاب حمرر .1٩

أثر معدل النطق يف تلقي  .(1٣٩5فمثال: سميث، بروز ) .صفحاتال بد من إضافة أرقام ال

 هذا يف عدمها من اإلمالة مالحظة الرجاء).152-145، ص (2)1٩، اللغة واخلطاب .الشخصية



 ك

 

 .(التوثيق

فال بد أن حيتوي التوثيق نوع األطروحة )ماجستري أو  .عدم التوثيق الصحيح لألطروحات العلمية .14

دكتوراه(، واملسؤسسة التعليمية املانحة هلا، وإضافة مالحظة أهنا )غري منشورة(، وغري ذلك من 

 .وبالطريقة والرتتيب املعروفني فيه هذا النظام (APA) التفصيالت املعروفة يف نظام الـ

 .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) نيةاالكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتو .15

عىل الباحث مراجعة أدلة توثيق املراجع اإللكرتونية بأنواعها حسب النظام املعمول به لدى املجلة، 

APA. 

مستويات "الرجاء االطالع عىل ما يسمى  .(APA) خمالفة تنسيق العناوين للتنسيق املتبع يف نظام .16

 .ملعرفة الطريقة الصحيحة لتنسيق العناوين داخل البحث (APA Header Levels) "العناوين

ينص عىل عدم  (APA) إلخ(؛ ألن نظام .أو م .أو أ .أو د .د.وضع أي ألقاب قبل االسم )مثل: أ .1٩

 .استعامهلا مع أسامء الباحثني

 .حثني أعاله( من تعليامت البا٩عدم التقسيم الصحيح للمراجع، الوارد يف بند ) .1٩

 للنصوص العربية، وخط 14بحجم  Traditional Arabic عدم استعامل اخلط املعتمد يف املجلة وهو .1٣

Times New Roman   وتكون العناوين بالبنط العريض .12للنصوص األجنبية بحجم. 
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والعلوم  والثالثني يف حقل اآلداب الثاينمن املجلد  الثالثسعد هيئة حترير جملة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد ي

ا بام َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون  اإلنسانية الذي جاء غنياً  ، املعرفةبإثراء عدد من جماالت وثريَّ

 .حيث احتوى العدد عىل تسعة أبحاثفجاء هذا العدد متنوًعا يف قسميه العريب واإلنجليزي، 

 :ي، هأربعة أبحاثففي حقل اللغة العربية تضمن العدد 

رات االعرتافّية يف رواية  -1 د واملذكر اوي املتعدر قعبي "مقامات النرساء"الرَّ  .لـعبد العزيز الصَّ

ٌة(َظاِهَرُة  -2  .التََّجاور املنَْفِصِل َبنْيَ التَّْأِصْيِل َوالتَّْخِرْيِج )ِدَراَسٌة َنْحِويَّ

 .جتليات االتساق واالنسجام النيص، قراءة يف قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل/ القصيدة العينية -٩

ن الثقايف اإليراين: مقاربة حتليلية تأثري -4  .اللغة العربية يف املكور

 :هو، بحثًا واحداً تضمن العدد  اإلنجليزيةيف حقل اللغة و

 .تصوير املجال الغريب ملنزل ديفيد ميتشل سليد -5

(Portrayal of the Weird Domain of David Mitchell’s Slade House) 

 :هو، بحثًا واحداً تضمن العدد  علم املعلوماتيف حقل و

 .1٣-من الطلبة اجلامعيني خالل أزمة كوفيد وباء معلومايت بمعلومات مضللة وثقة معدومة أوساط عينة -6

(An “Infodemic” with Misinformation and Mistrust among Sampled University Students 
during the COVID-19 Crisis) 

 :، هيأبحاثتضمن العدد ثالثة  الدراسات االجتامعيةويف حقل 

 .السعوديةالعوامل االقتصادية والتقنية للعنف يف األرسة  -٩

واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر اإلخصائيني  -٩

 .)دراسة ُمطبقة عىل املستشفيات احلكومية بمدينة حائل( االجتامعيني

حية يف مركز الواسطة إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل )دراسة وصفية للمنظامت غري الرب -٣

 .يف منطقة املدينة املنورة(

عىل أن  وجاءت هذه األبحاث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من املحكمني والباحثني، الذين حرصوا

 .تكون فيها اإلضافة العلمية املنشودة

م شكري جلميع الباحثني الذين وثقوا باملجلة األبحاث  لمحكمني الذين أثروا هذهلو ،وال يسعني هنا إال أن ُأقدر

العلمية بملحوظاهتم النرية والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي يف هيئة التحرير، ومجيع القائمني عىل 

سائاًل اهلل عز وجل أن ، للمجالت العلمية دارة اجلامعة عىل دعمها املستمركام أتقدم بالشكر اجلزيل إلأعامل املجلة، 

 ًا خلدمة العلم والبحث العلمي والباحثني، يف هذا الرصح العلمي الشامخ، جامعة امللك سعود.يوفقنا مجيع

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 س هيئة حترير جملة اآلدابئير
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رات االعرتافيّة د واملذكِّ اوي املتعدِّ قعبي "مقامات النِّساء"يف رواية  الرَّ  لـعبد العزيز الصَّ

 البندري بنت ضيف اهلل املطريي

أستاذ األدب والنَّقد املساعد، بقسم الّلغة العربيّة، كّلية العلوم واآلداب بساجر، جامعة شقراء، شقراء، اململكة العربيّة 

عودّية  السُّ

 هـ(7/5/1442هـ، وقبل للنرش يف4/1/1442 )قدم للنرش يف

  

د واملذّكرات االعرتافية"تناولت هذه الّدراسة ظاهرة  :البحث ملخص التي هيمنت متاًما عىل بنية  "الّراوي املتعدِّ

قعبي ) "مقامات النّساء"الرسد يف رواية  لت تقنية الّراوي ظاهرة رسدّية، برزت يف 2112لعبد العزيز الصَّ (؛ إذ شكَّ

د ضمن بنية ال نَّصِّ الّروائي الواحد. وألجل معاجلة هذه الّظاهرة الفنّّية؛ اعتمدت الدراسة املنهج ظاهرة الّراوي املتعدِّ

دّية احلديثة، مثل سيزا قاسم ) (، ومحيد حلمداين 1895البنيوي يف صورته املتطّورة عند أصحاب النَّظرية الرسَّ

د1881) يف هذا العمل الّروائي الذي تناوب عىل  (، وغريمها.  ونظًرا ملدى الغنى والتَّميز يف توظيف الراوي املتعدِّ

امتداده ثالثة رواة؛ فقد خّصصنا لكلِّ راٍو منهم حموًرا مستقاًل بذاته، نتتّبع من خالله مذّكراته االعرتافّية الواقعة عىل 

ية الّضامئر مستويي املايض البعيد واملايض القريب. وهذا األخري يّتصل كثرًيا بحارض الّرواية الرّسدي، مع التنبه لتقن

واة  التي كان من أبرزها )أنا( و)نحن( للمتكلِّم الفردي واجلامعي؛ إذ يبدو احلديث يف أول الرواية وكأنه يشمل الرُّ

رات االعرتافّية التي يتذّكر من  الّثالثة )حسن، وأنور، وحامد( يف روايتهم املشرتكة هذه، مع التَّوظيف الفنِّي للمذكِّ

راسة البنيوّيةخالهلا كلُّ راٍو منهم   .عالقاته املاضية باملرأة عىل وجه اخلصوص، كام سيتّضح يف هذه الدِّ

د، املذّكرات االعرتافّية، البنيوّية الكلامت املفتاحية: د، الرسَّ قعبي، مقامات النِّساء، الّراوي املتعدِّ  .الصَّ
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Multiple Narrators and Confessional Diaries In the Novel of "Maqaamaat Al-

Nisaa" by Abdulaziz Al Saqabi 
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Abstract. This study dealt with the phenomenon of "the multiple narrators and the confessional diaries", which 

completely dominated the narrative structure of the novel of "Maqamat Al Nisaa" by Abdulaziz Al Saqabi (2012), 

where the narrator technique formed a narrative phenomenon, which emerged in the phenomenon of multiple 
narrators in the structure of the single narrative text, In order to address this artistic phenomenon, the study relied 

on the structural approach in its form known to the advocates of the modern narrative theory, such as Siza Qasim 

(1985) and Hamiid Lahmadani (1991). Due to the extent of richness and distinction in employing the multiple 
narrators in this narrative work, in which three narrators have alternated, the researcher allocated each narrator a 

separate section, in which she tracked each narrator’s confessional diaries both from the remote and recent pasts. 

The latter (recent past) is closely related to the presence of narration, and one must pay attention the pronouns of 
which (I) and (we) are used for singulars and plurals, since the discourse at the beginning of the novel includes the 

three narrators (Hasan, Anwar, and Hamed) in their shared narrative, with the artistic recruitment of the 

confessional diaries, in which each narrator remembers his/her past relationships with women in particular, as will 
appear in this structural study. 

Keywords: Saqabi- Maqamat Al Nisaa, multiple narrators, narration- confessional diaries, Structuralism. 
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مة:  مقدِّ

د واملذّكرات  اوي املتعدِّ يتناول هذا البحث موضوع الرَّ

قعبي ) ( املوسومة 2112االعرتافية يف رواية عبدالعزيز الصَّ

-؛ إذ وجدت الباحثة أن هذا املوضوع "مقامات النساء"بـ

يمّثل ظاهرًة فنّية يف املنطوق الرسدي للرواية بشكل  -حتديًدا

نّقاد الرسد البنيويون: تقنيٌة مكّثف. فالراوي كام ينّظر له 

رسدية، وكائٌن من ورق الكتابة يف بنية الرواية التي ماهي إال 

متخّيٌل رسدي يبدعه املؤلِّف الروائي، مومًها إّيانا بأنه نصٌّ 

واقعي باملفهوم الفني للواقعية التي ال تعني أبًدا أن هذا 

عيش املتخيل الرسدي صورة طبق األصل من الواقع الفعيل امل

عىل اإلطالق، حتى لو كانت شخوصه الفنية مستمّدة من 

ض عند الكتابة إىل عنارص االنتقاء  الواقع الفعيل الذي تعرَّ

واالختيار واحلذف واإلضافة من خمزون الروائي الثقايف ومن 

حمدود.  خياله الفني الالَّ

وقد رأت الباحثة أن املنهج النقدي الذي يناسب 

اد الرسد الذين موضوعها البحثي هو املن هج البنيوي لدى روَّ

روا لقضايا الرسد منذ أواسط الستينيات من القرن  تصدَّ

العرشين يف األلفية السابقة، فطبّقت املنهج بالنظر إىل ما 

احتوت عليه نظرية الرسد احلديثة، وقّسمت بحثها عىل النحو 

 اآليت:

فت فيه تقنية الراوي والرؤى الرسدية:  متهيد، عرَّ

اخلارجية، والداخلية، والثنائية، واملتعددة. وهذه األخرية هي 

 الرؤية التي تنطلق منها حماور دراستها النقدية الثالثة: 

 املحور األول: الراوي حسن. -1

 املحور الثاين: الراوي أنور. -2

 املحور الثالث: الراوي حامد.  -3

ثتهم رواة هذه الرواية احلديثة من خالل تناومهم يف فثال

رسد مذكراهتم االعرتافية التي انفتحت كثرًيا عىل تقنية مهّمة 

التي رافقت مايض  "التذكر"يف الرسد؛ هي تقنية االسرتجاع 

كلِّ راٍو منهم فرادى وجمتمعني، ثم اخلامتة التي استنتجت 

 سة الثالثة.الباحثة فيها كل ما تضّمنته حماور الدرا

ومل تقع الباحثة إال عىل دراسة سابقة واحدة يف هذا 

الرؤية والتشكيل "املجال، وهي رسالة الدكتوراه املوسومة بـ:

قعبي: دراسة نقدية  "الفني يف روايات عبدالعزيز الصَّ

(. وختتلف هذه الرسالة عن 2115للباحث ساري الزهراين )

قعبي موضوع هذا البحث يف أن الباحث درس رواي ات الصَّ

من حيث الظواهر التي تضّمنتها أعامله الروائية عىل أساس 

أن الرؤية لديه متثل مظّلة فكرية ملا حتمله من قضايا وثيامت هلا 

أبعادها داخل املجتمع املحيل يف السعودية، فضاًل عن اعتامد 

الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف دراسته، يف حني انطلقت 

البحث من املنهج البنيوي الشكيل ونظرية الباحثة يف هذا 

الرسد التي تتبعت خالهلا الراوي املتعّدد أو تعّدد الرواة 

بوصفها ظاهرة فنّية عىل امتداد املنطوق الرسدي الذي هدفت 

الباحثة منه إىل استكشاف مجاليات هذا املنطوق الرسدي يف 

 تناوله املسكوت عنه وعالقاته بشخصيات الرواية. 

 

 متهيد:

وسيلة أو تقنية رسدية يستعملها الروائي؛  الراوي:

(. وهو لذلك؛ 1881ليكشف مها عن عامل روايته )العيد، 

خيتلف عن الروائي املؤلِّف، وصانع عامله الروائي؛ ولذلك 

جيمع نقاد الرسد عىل أن الراوي كائٌن من ورق )بارت، 

(، ويكون داخل بنية الرواية، يف حني أن الروائي 1883

ٌق من دٍم وحلٍم؛ ألنه املؤلف الذي يكون أو ينبغي له أن خملو

 يكون خارج بنية الرواية.

والراوي بوصفه تقنية رسدية يتصل بام يسميه النقاد 

بالرؤى الرسدية، ومن خالل الراوي تتحّدد رؤيته إىل العامل 

(، وتكون رؤيته غالًبا إما 1898الذي يرويه )يقطني، 

ك؛ ترتبط بأسلويب الرسد خارجية أو داخلية. وهي لذل

ففي نظام الرسد املوضوعي "املوضوعي والرسد الذايت، 

يكون الكاتب مّطلًعا عىل كل يشء حتى األفكار الرسيَّة 

لألبطال، أما يف نظام الرسد الذايت فإننا نتتبَّع احلكي من خالل 

، متوفرين عىل تفسري لكل "أو طرف مستمع"عينّي الراوي 

. "نفسه "أو املستمع"الراوي خرب: متى وكيف عرفه 

 (198، ص1892)توماشفسكي، 

هي الرؤية التي تقع عىل مستوى فالرؤية اخلارجية  

مستعينًا  -غالًبا–أسلوب الرسد املوضوعي، ويروهيا الراوي 

ى الراوي كيلِّ العلم؛ أي الراوي  بضمري الغائب هو، ويسمَّ

م مادته" دون إشارة  املحيط علاًم بالظاهر والباطن والذي يقدِّ

الرؤية  (. أما191، ص1895)قاسم،  "إىل مصدر معلوماته

فهي الرؤية التي يظهر فيها الراوي حمدود العلم، أو  الداخلية
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الراوي املشارك الذي تتساوى معرفته بمعرفة الشخصيات 

(، وهي رؤية 1881)حلمداين،  "مع"الروائية، كام يف الرؤية 

ينفتح عىل مجيع " تنطلق من أسلوب الرسد الذايت الذي

الشخص األول أنا أو -الضامئر، فقد ُيستخدم ضمري املتكلم 

بطريقة اعرتافية )أوتوبيوغرافية( عىل طريقة السرية  -نحن

الذاتية. وقد ُيستخدم هذا الضمري لرسد حدث آخر يتعلق 

بحياة قصصية أخرى ال عالقة هلا مهذا الراوي. وتعتمد طريقة 

استعامل ضمري املخاطب )بالفتح(  عىل -أيًضا-الرسد الذايت 

وبخاصة عندما  -أي ضمري الشخص الثاين أنت وأنتم-

خياطب البطل نفسه أو يناجيها يف حوار داخيل أو مسموع 

بقرب مستوى احلوار الداخيل يف املرسحية )...(، وفضاًل عن 

ذلك يعود الرسد الذايت لتوظيف ضمري الشخص الثالث )هو 

ى الرسد املوضوعي، إال أنه هنا أو هي( املفّضل يف مستو

يكتسب وظيفة مغايرة؛ فهو ال ينتمي إىل الراوي العليم 

 {أو روائية}اخلارجي، وإنام يستبطن وعي شخصية قصصية 

مشاركة وممسوخة، عىل شكل مونولوج مروي يف الغالب، أو 

ى أحياًنا بــ ، وهو يف اجلوهر صورة "أنا الراوي الغائب"يسمَّ

هة لــ  (.191، ص1882)ثامر،  "الراويأنا "مموَّ

وينبغي اإلشارة إىل أن توافر العمل الروائي عىل نمط 

الرؤية الداخلية الواقعة عىل مستوى أسلوب الرسد الذايت 

ليست، كام قد يتوهم البعض، سرية ذاتية، بل هي رسد "

يستخدم تقنية الراوي بضمري األنا؛ ليتمكن من ممارسة لعبة 

له احلضور و تسمح له، بالتايل، التدخل والتحليل فنية ختوِّ

-85، ص ص1881)العيد،  "بشكل يولِّد وهم اإلقناع

(. مادامت الرواية بإمجاع نّقاد الرسد ليست إال متخياًل 86

رسدًيا حيكي عن عامل افرتايض، ال يمكن مهام كانت واقعيته 

أن يكون صورة طبق األصل عن الواقع الفعيل. يف الرواية ال 

 قع فنّي متخيَّل. يوجد سوى وا

ّ الرسد املوضوعي والرسد الذايت،  وعن املزج بني أسلويبي

أو بني الرؤيتني: اخلارجية، والداخلية، ظهرت أساليب 

الرؤية  ورؤى رسدية أخرى، كالرؤيتني الثنائية واملتعددة. أما

فهي الرؤية التي متتزج مها الرؤيتان: اخلارجية  الثنائية

 (. وأما1881)إبراهيم،  ة الواحدةوالداخلية يف بنية الرؤي

الرؤية "فهي الرؤية التي يسميها تودوروف:  الرؤية املتعددة

ا من قبل  املجسمة؛ أي التي نتابع فيها احلدث مرويًّ

شخصيات متعددة؛ مما يمكننا من تكوين صورة شاملة 

(، أو هي الرؤية 73، ص1883)بوطيب،  "ومتكاملة عنه

يروي عن نفسه بنفسه. ويف هذا  التي يتعدد فيها الرواة؛ كٌل 

 (:1881الصدد، يقول محيد حلمداين )

يسمح احلكي باستخدام عدد من الرواة، ويكون األمر يف 

شكله األكثر بساطة عندما يتناوب األبطال أنفسهم عىل رواية 

الوقائع واحًدا بعد اآلخر. ومن الطبيعي أن خيتّص كل واحد 

د قصة خمالفة من حيث منهم برسد قصته، أو عىل األقل برس

ى عادًة  زاوية النظر ملا يرويه الرواة اآلخرون، وهذا ما يسمَّ

باحلكي داخل احلكي. وعىل مستوى الفن الروائي يؤّدي هذا 

ى الرواية داخل الرواية. إن تعّدد  إىل خلق شكل متمّيز ُيسمَّ

الرواة يؤدي غالًبا إىل تعّدد وجهات النظر حول قصة واحدة، 

هذا النوع الروايات الرسائلية. وليس من  وتنتمي إىل

الرضوري أن تكون الرواية داخل الرواية مرشوطة بتعّدد 

الرواة، فبإمكان راٍو واحد أن يعقد عالقات بني مقاطع 

حكائية خمتلفة من حيث زاوية الرؤية، وهكذا يوّلد الراوي 

 (48الواحد زوايا متعددة للرؤية. )ص

تعّدد الرواة الفنية هتتم  وينبغي اإلشارة إىل أن ظاهرة

باتصافها الرواية احلداثية، ويطلق عىل الرواية التي يتعّدد يف 

منطوقها الرسدي الرواة والرؤى اسم )الرواية البوليفونية( 

فهي رواية قائمة عىل تعّدد األصوات، "املتعددة األصوات، 

والشخصيات، واللغات، واألساليب، واملواقف، 

ويعني هذا أهنا رواية ديمقراطية، واملنظورات الرسدية. 

تستدمج كل القّراء املفرتضني؛ ليدلوا بآرائهم بكل حرية 

وتلقائية، فيختاروا ما يشاؤون من املواقف واإليديولوجيات 

املناسبة. يف حني نجد الرواية التقليدية رواية أحادّية الصوت، 

 "يتحّكم فيها الراوي املطلق والسارد العارف بكل يشء

 (.1، فقرة 2112ي، )محداو

مع  -أول ما ظهرت-ولقد ظهرت الرواية البوليفونية 

دوستوفسكي هو "الروائي الرويس )دوستوفسكي(، وأصبح 

. لقد أوجد polyphoneخالق الرواية املتعددة األصوات 

، 1896)باختني،  "صنًفا روائًيا جديًدا بصورة جوهرية

 ( هو الراوية البوليفونية التي القى مصطلح11ص

البوليفونية معها انتشاًرا واسًعا يف عاملنا العريب، بيد أن 

االلتباس الذي لقيه املصطلح جعلنا نفضل اختيار مصطلح 
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تعّدد الرواة أو الراوي املتعّدد عىل مصطلح تعدد األصوات؛ 

الصوت هو الراوي، وليس الشخصية وال الكالم. "ذلك أن 

واية، وهي مهذا وتعّدد الرواة تقنية تتعلق بصيغة بناء الر

ختتلف عن األسلوبية وعن وجهة النظر، عىل الرغم من 

وجود مشرتكات بني الرؤى الثالث يف هذا النوع الروائي ويف 

 (.27، فقرة 2115)السعيدي،  "أنواعه األخرى

د الرواة هي الظاهرة الفنية التي الحظنا أهنا  وتقنية تعدُّ

لق من احلضور وتنط -قيد الدراسة-هتيمن عىل بنية الرواية 

اجليّل للراوي الواحد الذي يغدو متعّدًدا ومنفتًحا عىل عنارص 

الرسد وتقنياته عىل النحو الذي يربز يف حماور هذه الدراسة 

 الثالثة: 

 

 املحور األول: الراوي حسن

سوف نالحظ أن املوضوع املهيمن عىل بنية هذه الرواية 

الرئيس للرواية هو املرأة التي يومئ إليها كل من العنوان 

والعناوين الفرعية، وهي تتفق مجيًعا مع جممل املنطوق 

 الرسدي للرواية.

فالراوي حسن هو أحد الرواة الثالثة يف بنية الرواية التي  

يتناوب يف رسدها كل واحد منهم حتى النهاية، لكنه الراوي 

الذي يومهنا فنًيا بأنه هو من كتب الرواية بعد أن مجع أوراق 

اآلخرين )أنور وحامد( مع أوراقه، راصًدا رواية  صديقيه

 "نا الفاعلني"األصدقاء الثالثة بقلمه هو، ومبتدًئا رسده بــ

قبل أن يتنقل بني أوراقهم، بام فيها أوراقه، وذلك عقب 

البداية التي تعنون مها املقطع الرسدي األول الذي يتصدر 

ق احلكي عن يف سيا -مثاًل -الرواية بعنوان: )البداية(. يقول 

كناَّ ثالثة قدمنا من الرياض إىل مسقط للمشاركة يف "البداية: 

ندوة ومعرض عن التقنية وفق اهتامماتنا، كان لدى أحدنا 

ورقة عمل للمشاركة بالورشة، واثنان سيشاركان يف النقاش، 

وآخر منّا لديه مشاركة يف املعرض التقني. ال هيم حتديد من 

هو املشارك؛ ألن احلكاية ال هو صاحب ورقة العمل، ومن 

تتعلق بذلك أبًدا. باختصار وبدون ألقاب أو ُكنى أو غريمها، 

، 2112)الصقعبي،  "نحن ثالثة: حامد، وأنور، وأنا حسن

 (. 9ص

كأنام اختذ حسن دور الريادة يف احلكي، وأصبح وحده 

راوًيا متعدًدا نيابة عن صديقيه اللذين سيرتك هلام جمال احلكي 

يمقراطي جيل عىل مستوى املنطوق الرسدي، بأسلوب د

الحًقا، لكنه وبموافقة من صديقيه تصّدر احلكي بنا الفاعلني 

بإذهنام مًعا؛ كونه أديًبا يملك القدرة عىل الكتابة أكثر من 

صديقيه، مع بقاء هيمنة التقنية الرئيسة يف الرسد كّله، وهي 

ة مجعتنا نحن الثالث"تقنية تعّدد الرواة جمتمعني وفرادى: 

مدينة الرياض، سكنًا ومقرَّ عمل؛ أحدنا أستاٌذ جامعي، 

 "واآلخر رجل أعامل مهتمٌّ بالتقنية، والثالث رفيق سفر

(. هكذا يلّخص لنا الراوي األول 8، ص2112)الصقعبي، 

حسن بطاقة التعريف باألصدقاء الثالثة، بل الرواة الثالثة، 

ؤّكًدا بذلك هيمنة ، م"نا الفاعلني: نحن"رابًطا تعريفه بــ

أي -تقنية تعّدد الرواة، كام أسلفنا: فرادى وجمتمعني، ومؤّكًدا 

ره احلكي وزمنه احلارض يف أكثر من  -الراوي حسن تصدُّ

كلُّ واحٍد منَّا ال يشبه "سياق رسدي ترويه هذه البداية: 

اآلخر، وبكل تأكيد ليس هناك ما يربط أنور بحامد سوى 

. أما أنا فثّمة عالقة تربطنا، فقد صداقة بدأت منذ الطفولة

، 2112)الصقعبي،  "عرفت أنور منذ أكثر من ربع قرن

(. حتى يصل يف هذه البداية إىل السبب الذي جعل 11ص

الرواة الثالثة يرشعون يف املشاركة يف كتابة هذه الرواية ذات 

النساء الثالث  -أي السبب-الرؤية الرسدية املتعددة، وهو 

إىل طريق املنتجع حني وصلوا إىل مسقط  الاليت أرشدهنم

 -أي الراوي حسن-وتاهوا عن طريقه، موجهني، بل موجًها 

ولكن ثمة أمر وقع قبل "اخلطاب إىل املتلقي بالقول: 

الوصول إىل املنتجع، ولكم أن تتخيلوا وتصدقوا أن من دهّلم 

كاديالك "عىل املنتجع ثالث نساء، كنَّ يستقلن سيارة 

 "ا أمحر، وقفت بجانبها سيارتنا الصغرية، لوهن"إسكاليد

ر 13-12، ص ص2112)الصقعبي،  (. ذلك بالضبط ما فجَّ

فكرة كتابة رواية يقف كل واحد من الرواة الثالثة بسببها عىل 

ماضيه، وحيكي ثم حيكي عن عالقاته السابقة بالنساء، مضفيًا 

ًيا ، طابًعا اعرتاف"مقامات النساء"عىل الرواية وعىل عنواهنا: 

موسوًما بجوٍّ ديمقراطي، جيلس فيه كل راٍو منهم بني يدي 

القارئ واملتلقي عموًما معرتًفا بامضيه مع النساء خاصة. ومع 

أن هناك من يرى أن يف االعرتاف تطهرًيا للنفس من 

االعرتاف "انفعاالهتا، فإن بعضهم ال يرى ذلك؛ إذ يقول: 

عىل انتهاك ما ليس تطهريًيا بالرضورة، بل إن جوهره يقوم 

ي، أو حمدود التداول، وباجتاه جعله  هو مقموع، أو رسِّ
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خاضًعا للسياق الرسدي، أو أن يكون جزًءا من سياق السرية 

أو جزًءا من اهتامم العموم الذي سينظر إىل مثل هكذا 

)الفواز،  "اعرتافات بوصفها جزًءا من خطاب الفضائح

 (. 7، فقرة2118

تصف أدب االعرتاف وبالتايل فليس رشًطا أن ي

باملصداقية وقول احلقيقة. وقد قلنا يف التمهيد إن الرسد 

ليس بالرضورة  -الذي يكثر يف أدب االعرتاف-بضمري األنا 

أن يكون بالفعل سرية ذاتية، مستشهدين بكالم الناقدة يمنى 

( الذي أرشنا إليه، وهو الرأي الذي نتفق معه. 1881العيد )

 رسدًيا، قد تستعني بضمري املتكلم ومادامت الرواية متخياًل 

بوصفه قناًعا وتقنية رسدية توهم القارئ فنًّيا بأن ثمة صورة 

طبق األصل عن الواقع الفعيل، يف حني أن األمر يعتمد عىل 

ملكة املؤلف وقدرته عىل اإلهيام الفني بذلك. واحلقيقة أننا يف 

 الرسد أمام كائنات مصنوعة من ورق الكتابة وحسب.

عودة إىل الرواية، فإن يف البداية ما يؤكد ما ذهبنا إليه، وبال

فاألصدقاء الثالثة الذين وقع موقف النساء الثالث موقعه يف 

روا أن يكتبوا رواية مشرتكة جتمع اعرتافاهتم الفنية  أنفسهم قرَّ

بني يدي القارئ، مع يقينهم بأن هذه االعرتافات قد تكون 

ا نحن الثالثة حكاية خاصة، ربام أن لكل واحٍد منّ "متخيلة: 

 "ومن جانب آخر قد نتّخيل حكايات خاصة لتلك النساء

(. فهم من كتب الرواية عرب 16، ص2112)الصقعبي، 

باملفهوم الفني  "االعرتافية"جتميع قصاصات هؤالء الثالثة 

للمذكرات االعرتافية ال باملفهوم الفعيل، حتى مع تصّدر 

 صديقهام حسن لصياغتها الفنية: 

 قلت هلام: سأكتب رواية، رّد حامد: وأنا كذلك. 

أنت تكتب رواية، وأنت أيًضا، ملاذا ال تكون رواية  -

مشرتكة، نحن الثالثة نكتبها، أعرف أنني أنا وحامد ليست 

لدينا موهبة الكتابة اجليدة، ولكن أنت يا حسن سبق أن كتبت 

نصوًصا قصصية، إضافة إىل الدراسات التي تنرشها، ما 

يكام أن يبوح ُكل واحد بام لديه وجيمعها حسن ويعيد رأ

 ( 15، ص2112صياغتها؟ )الصقعبي، 

وما دام أن كلَّ واحد من األصدقاء الثالثة قد أسهم 

بقصاصات مذكراته االعرتافية، فنحن أمام رواة ثالثة رسدوا 

لنا ما يف ذاكرهتم الفنية املتخيلة وعرب الراوي األول حسن 

صياغة هنائية، باتفاقهم مجيًعا، نقرأ  الذي صاغ الرواية

مذكراهتم االعرتافية ونتتبع توظيفاهتا، وهي ختص بالتحديد 

عالقتهم بالنساء التي تعود إىل مايض كلٍّ منهم عىل حدة حتى 

النهاية الرسدية، تتصدرها هذه البداية الرسدية التي خيتتمها 

م أكتب هذه الكلامت، بعد ُميض عا"الراوي حسن بالقول: 

عىل تلك الزيارة ملسقط، وتلك احلادثة، أمامي حقيبة مها 

بعض القصاصات واألوراق التي كتبها كلٌّ من أنور وحامد 

يف أوقات وأزمان خمتلفة )...( عموًما هي حماولة لتجميع 

 "قصاصات وملفات وأوراق قد جيمعها نسق واحد

(. لتبدأ املذكرات االعرتافية من 16، ص2112)الصقعبي، 

 ق حسن بعنوان رئيس، هو )من أوراق حسن(. أورا

يليه عنوان فرعي هو )رقصة امرأة(؛ حيث يتحاور 

الراوي حسن مع نفسه حواًرا داخلًيا، يطلق عليه نقاد الرسد 

فه الكاتب الفرنيس "احلوار الداخيل"اسم  . وهو كام يعرِّ

وسيلة إىل إدخال القارئ مبارشًة يف "إدوارد دي جاردان بأنه 

الداخلية للشخصية، دون أي تدخل من جانب الكاتب احلياة 

بالرشح أو التعليق )..(، وبأنه التعبري عن أخّص األفكار التي 

تكمن يف أقرب موضع من الاّلشعور )..(. يقول لوبوك: إنه 

)ويليك  "جيعل هذا العقل يتحدث عن نفسه، إنه يمرسحه

(. وليس احلوار الداخيل عند نقاد 235، ص1895وارين، 

خرين سوى أسلوب من أساليب احلوار الذاتية التي يقول آ

يف حدِّ ذاهتا "( بأهنا: 1885عنها الناقد عبد امللك مرتاض )

خطاب مضّمن داخل خطاب آخر يتسم حتاًم بالرسدية: 

اين، واآلخر بّراين، ولكنهام يندجمان مًعا اندماًجا  األول جوَّ

د تاًما، فيذوب األول يف الثاين، والثاين يف األ ول: إلضافة ُبعد

 "حدثي، أو رسدي، أو نفيس إىل اخلطاب الروائي

 (.211)ص

هذا ما يتجىّل لنا ونحن نبدأ بأوراق الراوي حسن التي 

تربز عىل شكل حوار داخيل للمرأة سحًرا يسكن ذاته وذوات 

صديقيه أنور وحامد كام ستقول أوراقهام يف قادم الرسد 

املرأة املنهمرة من الروائي. يقول الراوي حسن يف وصف 

متدُّ يدها لك لرتقص، وأنت مفتون "عالقته مها حقيقة وجماًزا 

ك أصابعك لتلمس بطن يدها،  بوجهها، بجسدها، تتحرَّ

متسك بأصابع يدك، برفق، ترفعها قلياًل، تستدير راقصة بعد 

أن رفعت يدك أعىل رأسها، هتتز، تبتسم، يدك قطعة حرير 

، تقرتب يدك األخرى من خهرها، حتركها يمينًا، يساًرا، أعىل
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ك قدميها  ك قدميك ببالدة، حترِّ هيتز اجلسد، ترتنح منتشًيا، حترِّ

 (. 19، ص2112)الصقعبي،  "برشاقة..إلخ

فنحن أمام حوار داخيل عىل سبيل احلوار الذايت المرأة 

يتخيلها هنا الراوي األول حسن، موظًفا يف سبيل ذلك ضمري 

إهياًما فنًّيا بأنه منفتح عىل اآلخر  املخاطب، ومومًها إّيانا

بسبب توظيف ضمري -املستمع إىل حواره الذي، لعله 

مسموع، ويف احلقيقة هو حوار داخيل غري  -املخاطب )أنت(

مسموع، يف أغلب الظن. حوار مقتطف من أوراق حسن جاء 

، ولعنوان الرواية "رقصة امرأة"مناسًبا للعنوان الفرعي 

، بخاصة إذا ما اتفقنا عىل أن "اءمقامات النس"الرئيس 

العنوان عتبة من عتبات النص الروائي حظي باهتامم نقدي 

مادام العنوان عتبة من عتبات النص، فهو ممتلك "مؤخًرا، و

لبنية ولداللة ال تنفصل عن خصوصية العمل األديب، ولذلك 

فحينام يتم اعتبار النص جمموعة من العنارص املنظمة، فإن 

ي يعترب جزًءا من تلك العنارص، ال يمظهر فقط العنوان الذ

خاصية التسمية، فالعنوان يتّضمن العمل األديب بأكمله مثلام 

)احلجمري،  "يتتبع هذا األخري، ويتضمن العنوان أيًضا

 (.19-17، ص ص1886

أمام  -حسب ما تتطلبه الدراسة البنيوية للرواية-وألننا 

تبع أوراق كل واحٍد عّدة رواة يتناوبون يف الرسد؛ فسوف نت

منهم عىل حدة، ونلملمها بوصفها قصاصات حكائية يعرتف 

عىل امتدادها كل واحٍد منهم بعالقته باملرأة الواقعة يف سياق 

حكيه عن سريته الذاتية احلقيقية واملتخيلة مًعا؛ لذلك سوف 

عىل أوراق الراويني  -حسب الرضورة النقدية-نقفز 

عني أوراق حسن بداية، فأوراق اآلخرين )أنور، وحامد( متتب

أنور عىل حدة، فأوراق حامد عىل حدة يف كل حمور من حماور 

هذا البحث؛ لنجد أن الراوي حسن األول يف أوراق الحقة 

من الرسد يناجي املرأة الساكنة يف ذاته عرب احلوار الداخيل يف 

أوراقه السابقة والاّلحقة، عرب هذه العودة الثانية إىل أوراقه 

سنوات طويلة "عنونة بــ)صوت دعاء( خمتتاًم إياها بالقول: امل

ت، جتاوزت الثالثني عاًما، ال أدري أين دعاء، وال أين  مرَّ

والدها، وال اسمه الكامل، وال أين يعمل. سنوات طويلة 

وصوت دعاء احلزين ال يزال حيارصين، وها أنا أسمعه مرة 

أبيها؟  أخرى، هل تلك املرأة هي ابنة دعاء؟ أختها من

مالحمها مل تتضح يل، ولكن الصوت قريب جًدا، كأنه هو، 

أريد أن أقابل تلك املرأة، سائقة اإلسكاليد احلمراء وأسأهلا، 

 (.39، ص2112)الصقعبي،  "هل تعرفني دعاء؟!

فبعد أن يتذكر الراوي أول امرأة عرفها قبل ثالثني سنة،  

د الروائي، يعود ملا يمكن أن نفرتض بأنه يقع يف حارض الرس

بل املايض القريب من زمن كتابة الرواية املشرتكة، املايض 

الذي يستمر مع زميليه الراوي أنور والراوي حامد الذين 

تأثروا ثالثتهم بموقف النساء الثالث عندما وصلوا إىل 

مسقط وضلُّوا عن طريق املنتجع فدّلتهم عليه النساء الثالث 

تأثريها يف أوراق الرواة  الاليت يستقلن سيارة محراء يتكرر

الثالثة؛ حتى تغدو بوصفها الزمة رسدية قوية التأثري، 

والسبب يف وقوف كل واحٍد من الرواة الثالثة عىل مايض 

ر  عالقته باملرأة امللهمة، بخاصة املرأة التي تظل حتريهم وتفجِّ

ذاكرهتم االعرتفية عىل امتداد املنطوق الرسدي للرواية عىل 

مرة الستكامل ما كان قد توقف عن رسده شكل عودة مست

ى بتقنية االسرتجاع أو  كل واحد من الرواة الثالثة، فيام يسمَّ

ث عنها نقاد الرسد؛ إذ ترى سيزا قاسم  التذكر التي حتدَّ

يرتك الراوي مستوى "(، أن االسرتجاع يتم حني 1895)

القّص األول ليعود إىل بعض األحداث املاضية ويروهيا يف 

(؛ لذلك نجد الراوي 191)ص "حقة حلدوثها..إلخحلظة ال

األول حسن، يعود يف سياق آخر من أوراقه االعرتافية إىل 

انتقاد حارضه الرسدي ذي املفعول الساحر الذي دفعه بمعية 

صديقيه أنور وحامد.. إىل كتابة رواية. يقول منذ املقطع 

أشعر أنني "األول لورقة أخرى حتمل عنوان )دعاء الغائب(: 

سأتوقف عن الكتابة، كيف أحلم بامرأة، مل أرها جيًدا ومل 

ترين؟ أهو جنون أن نتخيل امرأة أو نساء، نتخيلهن نحن 

الثالثة القادمون إىل مسقط حلضور ندوة ومعرض عن 

(. ثم يعود إىل ماضيه 61، ص2112)الصقعبي،  "التقنية؟

 البعيد متذكًرا فتاته )دعاء( التي تعّرف عليها يف لندن حني

أين "كان طالًبا يسافر ألول مرة يف حياته إىل اخلارج للدراسة: 

أنت يا دعاء، ماتت أمك وغادرت لندن، منذ سنوات طويلة، 

، 2112)الصقعبي،  "ولكن مازلت حتتلني جزًءا من ذاكريت

(. ويف سياق أوراق أخرى من أوراق حسن املوسومة 61ص

ع عقب بــ)سطوة النساء(، يتذكر حسن حدًثا حارًضا يق

سفرهم الثالثة إىل مسقط، وله عالقة باملرأة يف مستقبل الرسد 

الروائي، ما دمنا قد افرتضنا أن رحلة الرواة الثالثة إىل مسقط 
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متثل حارض الرسد باجتاه املايض أو املستقبل. يف هذه األوراق 

حيكي لنا حسن عن املرأة التي وجدها يف إحدى رحالته التي 

األطوار فرضت نفسها عىل شخصه  وجد فيها امرأة غريبة

هي مغامرة، امرأة مجيلة تدعوين "وسار كاملعتوه خلفها: 

للذهاب إىل بيتها وتناول العشاء، وال أدري ماذا بعد ذلك. 

لن أخربها باسمي، سأخربها بأن اسمي فعاًل مسعود، ولكن 

، 2112)الصقعبي،  "لدي بدايات الزهايمر، أنسى كثرًيا

داخيل مع نفسه ينتقد ذاته نسبًيا مع  (. لكنه يف حوار75ص

يا حسن أنت اآلن اسمك "انقياده املطلق المرأة ال يعرفها: 

مسعود، تتجه إىل شقة امرأة مجيلة، ال تدري ملاذا اختارتك، 

هل هي ضمن عصابة وهي فرصة لالبتزاز، ألكون خمتطًفا 

وُيطلب مبلغ كبري من املال لقاء إعاديت إىل وطني؟ ال أعتقد، 

 "ا إنسان بسيط جًدا، أستاذ جامعي يف جمال التقنيةأن

يقع ُبعيد  -قلنا-(. وهو موقف 77، ص2112)الصقعبي، 

رحلة الرواة الثالثة إىل مسقط، موقف يعرتف به الراوي 

األول حسن، متذكًرا احلدث اجلوهري الذي دفعه لكتابة هذه 

تذكرت "الذكرى التي ستكون يف سياق الرواية املشرتكة: 

 "اإلسكاليد احلمراء"ع الرواية ونساء اخلليج وسيارة مرشو

ملاذا مل تكن تلك النسوة هّن اخلنساء والبتول ومتارض. لقد 

استمتعت برفقتهن مع دليلة وكهرمانة )...( لن يصدق أنور 

وحامد ما حدث يل، ولكن عندما تكتمل هذه الرواية 

(. 79، ص2112)الصقعبي،  "املشرتكة سيفاجؤون بالقصة

اآلن فام زالت أوراًقا يرصد فيها كل واحد من الرواة  أما

الثالثة ذكرياته عىل حدة، حمورها موقف النساء الثالث الاليت 

ن اإلسكاليد احلمراء من هؤالء الرواة الثالثة الذين  كنَّ يُقدد

قادهتم تلك النساء إىل املنتجع يف مسقط حني ضلُّوا طريقهم. 

عن عالقته بالنساء عىل يقول الراوي األول يف صدد حكيه 

تذكرت ذلك، وأنا أكتب رواية "سبيل املذكرات االعرتافية: 

الاليت ساعدننا عىل الوصول  "اإلسكاليد احلمراء"عن نساء 

(. حمور 118، ص2112)الصقعبي،  "إىل املنتجع يف مسقط

الزم الرواة الثالثة، ونتج عنه نصٌّ روائي، كان دافع كتابته 

 يف بنية الرواية كلها.هذا املحور اجلوهري 

ولكي يومهنا الراوي األول حسن فنًّيا بأنه هو من صاغ 

النص الروائي بقلمه؛ يعود إىل مرحلة بعيدة كان فيها تلميًذا 

يف املدرسة، كام تقول إحدى أوراقه االعرتافية املوسومة 

، وهو يف سياق اعرتافه، يربط موهبة "خجول ورومانيس"بــ

التي عرفها ألول مرة حني أخربه ابن عمته  الكتابة لديه باملرأة

عن أخت أحد الكّتاب الذي سيساعده عىل تطوير موهبته يف 

أخربين حممد بأن جارهم يف العامرة املقابلة يعمل يف "الكتابة 

عنده أخت تطيح الطري من "إحدى الصحف، وأضاف: 

، وأخربين بأهنا فرصة للتعرف عليه وتلقي نصائح منه "السامء

الكتابة.. والتعرف إىل الكتب اجليدة للقراءة، وقال إنه  بكيفية

غالًبا ما يكون موجوًدا بعد العهر، بالطبع حممد غري حريص 

عىل ماجد، وهذا اسمه، بقدر ما هو حريص عىل لقاء أخته 

 (.127-126، ص ص2112)الصقعبي،  "خدجية ورؤيتها

ولكن الراوي حسن كان يتصف وقتها باخلجل؛ لذلك مل  

ن من عقد عالقة رومانسية بخدجية التي يتذكرها اآلن يتمك

وحيكم عىل جتربته األوىل تلك بأهنا تقع يف سياق مرحلة 

املراهقة، فيعود يف هناية ورقته االعرتافية هذه إىل حارض رسده 

ربام لو نفذنا مرشوع الكتابة املشرتكة مع نور وحامد "بالقول: 

ا، وصدر الكتاب كرواية أو نّص مشرت ك، املهم صدر، حقًّ

ع الكتاب بصورة جيدة، ووصل إىل يد خدجية، فهل  ووزِّ

ستتذكر الرومانيس اخلجول؟ أنا قلت بعض احلقيقة. 

واحلقيقة األهم أهنا فعاًل كانت مجيلة، ربام التزال كذلك، 

واألهم أهنا ختتلف عن كل النساء الاليت أعرفهن يف ذلك 

املرحلة املتوسطة إىل الزمان، وربام خيال املراهق املنتقل من 

املرحلة الثانوية واسًعا قلياًل، ولكنه كان أكثر بساطة من هذا 

 (.132، ص2112)الصقعبي،  "الزمان

ا   الحظنا كيف عاد الراوي حسن ليعّد ما يكتبه نصًّ

مشرتًكا، مومًها إياًنا بأن خدجية شخصية حقيقية، وأن ما 

اعرتف به من ذكريات ليس كل احلقيقة. واحلقيقة تكمن يف 

أنه كان يف مرحلة مراهقته خجواًل ورومانسًيا يف تعامله مع 

 املرأة.

نون بــ:)طيف يقول يف سياق ورقة تقع قبل النهاية وُتع

امرأة(، معرتًفا بحّبه لزوجته الواقعة يف حارض الرسد أو 

وأنا أحبُّ زوجتي "ماضيه القريب من احلارض الرسدي: 

وأرتاح هلا كثرًيا، إضافة إىل أهنا تعاين غيايب الطويل عن البيت 

، 2112)الصقعبي،  "من خالل تفرغي للبحث العلمي

ديقيه أنور (. مكرًرا تساؤالته، وتساؤالت ص145ص

وحامد، امللّحة عن سبب كتابتهم رواية، وعن سبب اهتاممهم 
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ملاذا فكرنا بكتابة نصٍّ قد يكون "باحلادثة العابرة يف مسقط 

رواية بعد لقائنا بفتيات اإلسكاليد احلمراء. قد تكون احلادثة 

غريبة، حني تقود نساء سيارة كاديالك كبرية، عرفت فيام بعد 

السيارات من فئة الكاديالك، وهي سيارة أن هذه األنواع من 

أمريكية الصنع، ولكنها سيارات عائلية تستوعب تسعة 

أشخاص تقريًبا، وهي ليست سيارة شعبية، فغالًبا ما يمتلكها 

 (.146، ص2112)الصقعبي،  "األثرياء أو املورسون

هذه الالزمة التي تكررت منذ أول الرسد الروائي حتى  

ا الفضل يف االعرتاف املشرتك باميض هنايته، والتي كان هل

الرواة الثالثة، سواء أكان ماضًيا بعيًدا أم قريًبا أم مستمًرا، 

باعرتاف الرواة الثالثة بفضل املرأة يف كتابة رواية مشرتكة: 

سأكون جريًئا وأقول: إذا أنجبت الثقافة العربية يف املستقبل "

(. 149ص، 2112)الصقعبي،  "روائًيا جيًدا فأنتن السبب

هذه الورقة "ورقته بالقول:  -أي الراوي حسن-خمتتاًم 

األخرية أو القصاصة، ال أدري ماذا أسميها؛ حيث اتفقنا أن 

يكتب كل واحد منا ثامنية أوراق.. وبعد ذلك أقوم وأرتبها 

 "بعد أن أضع مقدمة وهناية لألربعة وعرشين جزًءا

األوراق  (. بل خمتتاًم ما ورد بعد148، ص2112)الصقعبي، 

من هناية حتمل هذا العنوان: )النهاية( هي النهاية التي 

عموًما لو أخربنا ذلك املساء "اختتمها الراوي حسن بقوله: 

أو أي يوم بذلك عن تلك املرأة ومرشوع اللقاء الذي بدأ يف 

الرياض وانتهى يف مسقط، لتوقفنا عن التفكري واسرتجاع كل 

 "مقامات النساء املختلفة عالقاتنا مع النساء، وملا عرفنا

( التي سميت مهن الرواية، 166، ص2112)الصقعبي، 

ودارت ذكرياهتا حوهلا بتناوب متسق بني الرواة الثالثة الذين 

تصدرهم حسن باحلكي منذ البداية ليعود يف هنايتها إىل البداية 

 نفسها يف صورة يمكن متثيلها بالشكل اآليت: 

 (1الشكل رقم )

 

 ين: الراوي أنوراملحور الثا

هو الراوي الثاين بحسب ترتيب أوراقه يف الرواية، ففي 

ماٍض قريب متصل بحارض الرسد املتصل باحلديث عن 

النسوة الثالث الاليت ُكنَّ يستقلن سيارة محراء كاديالك يف 

مسقط، وساعدن الرواة الثالثة حني ضلوا الطريق إىل 

ته املثالية بجامنة املنتجع، ثم حيكي أنور يف أوراقه عن عالق

سأحكي قصتي التي بدأت "التي أحّبها بصمت، قائاًل مثاًل: 

قبل وصولنا ملطار مسقط الدويل. حسن وحامد ال يعرفان 

)الصقعبي،  "أبًدا أنني عىل عالقة مع فتاة اسمها مجانة

(. ويف سياق حكيه عن عالقته القريبة من 21، ص2112

، وحيكي عن زوجتيه حارض الرسد، ينتقل إىل ماضيه البعيد

زينب زوجتي األوىل، أحّبها، طيبة جًدا "زينب وهنال: 

ومتساحمة، ثمة قرابة تربط بني عائلتي وعائلتها، أنجبت يل 

ثالث بنات وولد، الولد جاء منذ أشهر، تلك الفتاة احللبية 

اجلميلة أحببتها أيًضا، وحزنت عندما استلمت تقريًرا طّبًيا 

 "أس ستبقى زوجتي وإن مل تنجب أبناءيوضح بأهنا عاقر، ال ب

 (.22، ص2112)الصقعبي، 

ليقف عىل طبيعة عالقته الحًقا يف ورقة جديدة من  

أوراق ذكرياته مع املرأة، بعنوان )فابتسامة( معرًفا بصديقة له 

مجان اسمها، هذه املرأة "يف العمل اسمها )مجانة( أو مجان: 

ث، سأسمعك دون التي جعلتني أتوقف عند هذا اجلناح، حتدَّ 

 "تركيز، أمامي مجانة، سأتأملها دون أن يلحظ ذلك أحد

 (.41، ص2112)الصقعبي، 

ويظل الراوي الثاين أنور يف انشغال تفكريه بجامنة يعيش 

رصاًعا بني حّبه هلا واملثل والقيم التي يؤمن مها، يقول يف 

ولكن من األفضل أن أبتعد كثرًيا عن "سياق إحدى أوراقه: 

، فبكل تأكيد هي ليست من النساء الاليت يقعن يف شباك مجانة

العالقات بسهولة، هي جاّدة، ربام هي متزوجة، كيف مل أفكر 

بذلك، فقط عرفت اسمها، ولكن وجودها يف املعرض يتعبني 

كثرًيا، أكاد أسمع صوهتا وهي تتحدث، أكاد أتنشق عبقها، 

ا عن املكان عىل الرغم من أن موقع اجلناح الذي توجد به بعيدً 

 (.65، ص2112)الصقعبي،  "الذي أجلس فيه

وهو؛ أي الراوي أنور، يتأمل أثناء حكيه عن مجانة أكثر  

من امرأة صادفها يف عمله ويف رحالته، مواصاًل ذكرياته عن 

مجانة التي أحبها ومل يشأ أن تكون الزوجة الثالثة؛ احرتاًما هلا 
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يتها يف العمل، حماوًرا نفسه بان فعال أخفاه وهو حبّه وجلدَّ

جلامنة. يقول يف مطلع ورقة جديدة حتمل عنوان )فموعد(: 

هل أسميها املرأة الزئبق أم املرأة اللغز؟ إهنا مجانة، بعد "

إرساهلا عنوان بريدها اإللكرتوين، أرسلت هلا صورة اجلواز، 

وبعد ثالثة أيام تقريًبا أرسلت يل عرب بريدها اإللكرتوين رقم 

ة إىل ديب، قّررت أن أتصل مها ألشكرها، كان وموعد الرحل

هاتفها املحمول مغلًقا، كنت متشّوًقا ملعرفة هل ستكون معنا 

 (. 91، ص2112)الصقعبي،  "يف اللقاء

فه مها، عائًدا يف سياق  وهو لقاء العمل املشرتك الذي عرَّ

فه عىل مجانة، هو  هذه الورقة االعرتافية إىل ماٍض يقع قبل تعرُّ

اجلميل أنني انتهيت "جتيه زينب وهنال، بالقول: مايض زو

من إجراءات تبنّي الطفلة من دار الرعاية االجتامعية، عمر 

الطفلة سنة، زوجتي هنال كانت سعيدة مها، هّيأت هلا غرفة، 

محلت الطفلة إىل زوجتي األوىل زينب التي مل ينضب حليبها 

وفق لرتضعها، ولتكون مستقباًل أخًتا بالرضاع ألبنائي 

 (.81، ص2112)الصقعبي،  "توصية بعض األقارب..إلخ

ثم يعود إىل ماضيه القريب فيحكي عن إعجابه املطلق  

جسدها املتناسق أعطى للعباءة "بجامنة، واصًفا إياها بالقول: 

السوداء نسًقا مجياًل، أضفى عليه ما اشتغلته األيادي يف 

طوط جوانب شاهلا وعباءهتا من صنعة أبدع فيها حائك خ

الزري، فتألألت وأضفت عىل املكان أشعة غري منظورة، 

مهجة خاصة، مل تبالغ يف مساحيق الزينة، تعرف أهنا جاءت إىل 

مكان يتطلب اجلّدية والهرامة واخلشونة، ولكن مع ذلك 

أضفت أناقة ومجااًل عىل كل ما حييط بنا، شارك ذلك عبٌق 

 "مجيل، من رائحة عطر اقرتن مها الرشق مع الغرب

 (.84-83، ص ص2112)الصقعبي، 

وهو وصف يتأمل من خالله أنور يف جسد املحبوبة التي  

أخفى عنها ما يشعر به من إعجاب وحب؛ لتأيت هذه 

األوراق، بل املذكرات االعرتافية، بإفشاء الرس الذي سيكون 

اء.  مستقباًل بني يدي صديقيه حسن وحامد ومجيع القرَّ

رأة اجلميلة واجلادة؛ يّتخذ احلكي والنشغال قلب أنور مهذه امل

عنها حّيًزا واسًعا من أوراقه التي تريدها أن تكون حارضة 

ر  طوال الوقت، باحًثا عنها مشغواًل مها. ففي مطلع أوراق ُأخي

مكماًل تسمية أوراقه االعرتافية ببيت  "فلقاء"حتمل عنوان 

ٌد، شعر ألمحد شوقي يقول فيه: نظرٌة، فابتسامٌة، فلوعٌة، فموع

ى كل ورقة بكلمة من هذا البيت الشعري  فلقاُء؛ بحيث تتسمَّ

الذي ينسجم واحلالة العاطفية التي هتيمن عىل قلب أنور يف 

أين "عالقته بالنساء عموًما. يقول يف مطلع ورقة جديدة: 

هي؟ مل تستقبلني، ومل أرها يف الفندق، سألت عنها قيل إهنا 

ديب بعد، غًدا صباًحا  غري موجودة، عرفت أهنا مل حترض إىل

افتتاح امللتقى، أنا ال هيمني امللتقى أبًدا، وحتى االحتفاء 

اخلاص يب عندما استقبلني يف املطار املسؤول األول يف الرشكة 

برفقة جورج وحممود واجلناح الفاخر الذي ُأعّد إلقامتي يف 

الفندق املطّل عىل البحر يف مجريا، أريد أن التقي بتلك املرأة 

 (.111، ص2112)الصقعبي،  "مجانة"ميلة اجل

فقلبه مشغول مها، حتى يف سياق العمل اجلاد، يسأل عنها  

سألت "كل من يعرفها، كام يعرتف اآلن بتفاصيل ذلك: 

جويل عن مجانة، وهل تعرفها من قبل، فأجابت إهنا تعرفها 

منذ سنوات، من أنشط الفتيات وأكثرهن جدية، وقالت بأهنا 

، 2112)الصقعبي،  "رأة السعوديةنموذج جيد للم

(. لكنه يعود إىل تذكر ماضيه البعيد يف عالقته 115ص

حني "بزوجتيه زينب وهنال، فيقول يف مطلع ورقة جديدة: 

تزوجت زينب كنت أتوقع أنني دخلت مرحلة احلياة املستقرة 

واآلمنة، ولكن، ربام كان هناك بعض االستقرار وكثري من 

ينب املرأة التي أردت، ليست قبيحة األمان، ولكن مل تكن ز

ر عميل  بل مجيلة، وهي حلم كل رجل، وأكثر من ذلك تقدِّ

وتدعمني بالرأي وهتيئة كل األسباب ألكون رجل أعامل 

ناجح، أحببتها، وزاد حبي هلا عندما رزقنا اهلل أوالًدا، طيبة 

جًدا، ماهرة يف عملها، ويف أعامل البيت، تدير شؤون املنزل 

وكانت والتزال حتلم بأن تكون الوحيدة يف مملكتنا  باقتدار،

الزوجية؛ لذا فليس بغريب أن تغضب وتغادر منزلنا لعدة 

)الصقعبي،  "أيام عندما عدت من سوريا متزوًجا هنال

 (.133، ص2112

فالراوي الثاين أنور يعود إىل مايض عالقته بزوجته زينب  

فزوجته هنال، يف أكثر من ورقة رسدية يشعر فيها بنوع من 

تأنيب الضمري املتكرر الذي وقف حائاًل دون أن يطلب 

الزواج من مجانة الواقعة يف مايض الرسد القريب من حارضه. 

قته يقول يف سياق آخر من املذكرات االعرتافية عن عال

قدمت هنال إىل السعودية وهي تعلم "بزوجته الثانية هنال: 

بأهنا الزوجة الثانية، وتعلم بأهنا سُتحارب وستكون منبوذة 
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من أرسيت، ال سيام زوجتي وأبنائي، ولكنها قابلت اجلميع 

)الصقعبي،  "بالطيب، وتقبلت بصدر رحب وضعها..إلخ

أيدينا  (. ثم يضع الراوي الثاين أنور بني135، ص2112

سبب حّبه جلامنة، كأنام هو يف حتقيق املطلوب فيه الدفاع عن 

زوجتان، امرأتان "نفسه؛ لذلك يعرتف بني أيدينا بالقول: 

خمتلفتان، إحدامها من نجد، واألخرى من الشام، خمتلفتان 

بكل يشء، حتى بالتعبري عن مشاعرمها اخلاصة وعالقتهام 

أن املرأتني عىل بالرجل، مع مرور األيام بدأت أشعر ب

اختالفهام، إال أن ثمة أمًرا ينقصهام وهو النفوذ، املرأتان 

طيبتان جًدا وخملصتان يل، ولكن هل هذا يكفي؟ أشعر بأن 

ثمة امرأة مل أجدها بعد، ال تشبههام أبًدا، فعندما رأيت مجانة 

 "انتابني زلزال خاص، هل هذه هي املرأة احللم..إلخ

 (.135، ص2112)الصقعبي، 

قد "ثم يرتاجع قلياًل، يعاين كثرًيا، يرتدد أكثر، ويقرر:  

تكون كذلك، وهذا جيعل أمر الوصول إليها صعًبا؛ ألن من 

املستحيل أن تفكر أو أفكر أنا بأن تكون زوجة ثالثة يل، ولن 

أضحي بزوجتيَّ االثنتني، ولكن لتكن صديقة، لتكن صديقة 

اع (. ويستمر الهر136، ص2112)الصقعبي،  "خاصة

النفيس وتستمر األوراق االعرتافية شكاًل من أشكال التنفيس 

عن الذات والتخلص من انفعاالهتا بكتابة هذه األوراق. 

وتستمر عالقة هذا الراوي الثاين أنور بجامنة التي مل يكن 

يعرفها صديقاه الراويان حسن وحامد، حتى يقرتب حارضه 

مسقط، وقبله من حارضمها املتصل باملعرض الذي سيقام يف 

سيقابل الرواة الثالثة حني ضلوا طريق املنتجع.. النساء 

الثالث الاليت كن يستقلن سيارة محراء كاديالك، والاليت 

أرشدن الرواة الثالثة إىل طريق املنتجع.. يقول الراوي الثاين 

هاتفتها قبل "أنور وهو يقرتب كثرًيا من احلارض الرسدي: 

نني سأكون يف مسقط بعد قرابة مغادريت مطار الرياض، قلت إ

الساعتني، برفقتي حسن وحامد، هي ال تعرفهام، ربام تعرف 

قلياًل حسن، لكنها ال تعرف مطلًقا حامد، سألتها كيف 

أراك؟ قالت أنا لدي اجتامع مع ممثل رشكة عاملية، ثم أردفت، 

سنلتقي غًدا يف املعرض، حسن وحامد ال يعرفان أبًدا أنني 

بل إهنام ال يعلامن عن عالقتي مهذه املرأة سأقابل مجانة، 

)الصقعبي،  "اجلميلة التي اكتفيت بأن تكون صديقة يل

 (.153، ص2112

لكنهام سيعرفان إما عن طريقه هو مبارشة، الحًقا. أو  

عقب قراءة هذه املذكرات االعرتافية التي جتمع بني أوراق 

ية األخرية، الرواة الثالثة. وقبل أن ينهي أنور ورقته االعرتاف

أخذ حيكي لنا عن وصوله هو وصديقيه حسن وحامد.. إىل 

مسقط؛ حيث استأجر سيارة متواضعة قادها باجتاه املنتجع 

الذي سيقيم فيه مؤقًتا األصدقاء الثالثة يف عودة إىل بداية 

املايض القريب، حني  -كام نطلق عليه-احلارض الرسدي، أو 

ث الاليت كنَّ يُقدن سيارة قابل األصدقاء الثالثة النساء الثال

كاديالك محراء، وحني أرشدن األصدقاء الثالثة بعد أن ضلوا 

طريقهم إىل املنتجع وحسب، يقول أنور يف سياق تذكر هذا 

بدأت "املوقف الذي كان له أثره يف نفوس الرواة الثالثة: 

أميش مهدوء، توّجهت إىل املكان فلمحت سيارة مها ثالث 

كاديالك إسكاليد، ولوهنا أمحر. اللون  نساء، نوع السيارة

األمحر، والنساء والليل، والضياع جعلني أحّدق ببالهة بتلك 

السيارة التي مرت من جانب سيارتنا لتقف عند إشارة 

ضوئية، دعوت اهلل أن تيضء األمحر لنقف بجانبها، وفعاًل 

أصبحت سياريت بجانب اإلسكاليد، فبادرت بالسؤال عن 

نتجع، ال جمال لإلجابة أبًدا، فاإلشارة أضاءت الطريق إىل امل

اللون األخرض ولكن املرأة التي تقود السيارة قالت اتبعوين، 

كنا بعيدين قلياًل عن املنتجع. كانت هناك امرأة يف املقعد 

األمامي وأخرى يف املقعد اخللفي، ثالث نساء وثالثة رجال، 

ند هل هي أرادت ذلك؟ تبعناهن حتى مدخل املنتجع، ع

ذلك شكرهتن وطلبت أن يتناولن معنا فنجان قهوة تعبرًيا عن 

، 2112)الصقعبي،  "الشكر، لكنهن غادرن املكان مبارشة

 (.155-154ص ص

هكذا صاغ أنور يف ورقته األخرية موقف النساء الثالث  

الذي أّثر يف نفسه األثر ذاته يف صديقيه اآلخرين، وجعله 

ر صديقاه يف كتا بة رواية مشرتكة عن عالقة يفكر مثلام فكَّ

الرواة الثالثة باملرأة التي شغلتهم ماضًيا وحارًضا مفتوًحا عىل 

املستقبل، رواية تكون عبارة عن مذكرات اعرتافية جتمع بني 

أوراق األصدقاء الثالثة أو الرواة الثالثة. يقول أنور خمتتاًم 

أعرف أن ما كتبته يف هذا اجلزء أشبه "ورقته األخرية: 

عرتاف، ربام غضب مني حسن وحامد، ولكن أثق باال

بطيبتهام، وبكل تأكيد لن أطلعهام عىل األوراق التي كتبتها 

حتى أتأكد من انتهائهام من كتابة األوراق أو القصاصات 
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الثامين، حسب اتفاقنا، وبعد ذلك تبدأ مسؤولية حسن 

، 2112)الصقعبي،  "ملراجعتها وصياغة ما هو ركيك منها

 (.156ص

ستبقى مجانة صديقة "علنًا أن مجانة ستبقى صديقة له: م 

خاصة، ابنة الوطن التي أحرتمها كثرًيا، وأنا سعيد بزوجتيَّ 

زينب وهنال، لن يكون هناك امرأة ثالثة، كل واحدة منهام 

تضفي عىل حيايت نكهة خاصة، جيب أن نحرتم نساء الوطن، 

بح واعًظا، أنا ال أحب املبارشة يف احلديث، وال أريد أن أص

بل إن ما أكتبه اآلن تأكيد بأن من السهولة أن يرسم كل واحٍد 

صورة سيئة لنفسه، ولكن األمر الصعب هو رسم الصورة 

 "اجلميلة التي حيرتمها اجلميع ويعلقوهنا يف صدور جمالسهم

 (.156، ص2112)الصقعبي، 

كأنام حيمل الرواة الثالثة رسالة إىل مستقبل األجيال يف  

لسعودية االجتامعي خاصة، تطلب منهم أن يتعاملوا واقع ا

مع املرأة تعاماًل واعًيا بالنصف اآلخر من املجتمع، يدرك أن 

املرأة كالرجل متاًما لدهيا عطاء ال حيّد، ولدهيا طاقات إبداعية 

وقدرات قد تفوق طاقات وقدرات الرجل ذاته؛ وهي لذلك 

إليها بأهنا كيان  تستحق من املجتمع التقدير واالحرتام، فينظر

 مكتمل ال نقصان فيه.

 

 املحور الثالث: الراوي حامد

الراوي الثالث بحسب ترتيبه بني أوراق هؤالء األصدقاء 

الثالثة: )حسن، أنور، حامد( سوف نتتّبع أوراقه االعرتافية 

 حسب تناوبه يف احلكي مع صديقيه عىل النحو اآليت:

لراوي الثالث من يف أول ورقة اعرتافية له، ينطلق هذا ا

احلارض الرسدي؛ والسبب يف فيضان ذاكرته، وهو النسوة 

الثالث الاليت أرشدن األصدقاء الثالثة إىل املنتجع يف 

العاصمة العامنية مسقط، يقول يف مطلع ورقته األوىل، مثاًل: 

أنا حامد، هل يكفي ذلك، وماذا عساين أن أكتب؟ هل "

ال أعرفهن وال  أكتب عن ثالث نساء، وأنا بعيد عنهن

(. هكذا افتتح 27، ص2112)الصقعبي،  "أختيلهن؟!

الراوي الثالث حامد باالنطالق من حارض الرسد الذي كان 

السبب يف كتابة األصدقاء الثالثة روايتهم املوسومة 

؛ لينفتح عىل ماضيه البعيد يف أسطر "مقامات النساء"بــ

ه حامد نفسه الحقة ملطلع الورقة، ذلك املايض الذي يتذكر في

حني كان طفاًل مل يبلغ العرش سنوات، بعد، وكان مع ذلك 

مغرًما بابنة خاله منصور )وفاء(، وكيف انتابته قضية 

الرضاعة من نساء متعددات أرضعنه حني فقد والدته وهو يف 

سن الرضاعة. وبسبب رضاعته من عّدة نساء؛ يقع يف مشاكل 

اجه من الفتيات هلا أول وليس هلا آخر، تؤدي إىل عدم زو

الاليت تقّدم خلطبتهن؛ ألهنن ُكنَّ يف الغالب أخواته يف 

الرضاعة، مع تعّلقه بوفاء؛ ألهنا كانت كام قيل له، تشبه أّمه، 

إىل حدِّ الظّن بأن واحدة من النساء الثالث صاحبات السيارة 

أخاف أن "احلمراء الاليت قابلهن الرواة الثالثة يف مسقط: 

فأفاجأ بصدِّ  "اإلسكاليد احلمراء"أبحث عن فتيات 

إحداهن: حامد أليس من العيب مغازلة أختك، ولكن ألين 

التزمت بكتابة قصة مفتوحة قد يكون هلا عالقة بالنسوة 

 "الثالث؛ فسأكون صادًقا وأحتدث عني، عن حامد

مل أتزوج "(. خمتتاًم ورقته بالقول: 29، ص2112)الصقعبي، 

شبهها. ولكن ربام إحدى نساء حتى اآلن، ربام مل أجد من ي

)اإلسكاليد احلمراء( تشبه ابنة خايل، غريب أنا!! البّد أن 

(. فهو يرى أن 28، ص2112)الصقعبي،  "أبحث عنهن

مشكلته اخلاصة بأمر رضاعته من عّدة نساء، بناهتن يف معظم 

األحيان أخواته.. حّل هذه املشكلة قد تكون عند نساء 

يتخيل أن احللَّ عندهن، وأنه  اإلسكاليد احلمراء، ولذلك

البّد من البحث عنهن، ليعود يف ورقة أخرى ومجيع أوراقه 

االعرتافية إىل املايض؛ مايض فشله بالزواج من امرأة ال تكون 

كنت قد جتاوزت الثالثني من عمري، "أخته الرضاعة: 

وبالطبع والدي الذي يرغب برؤية حفيده يف وقت مبّكر، 

 "أحفاده من أبناء زوجته الثانيةخيَّبت أمله، وسعد ب

(. وهو يف سياق أوراقه 43، ص2112)الصقعبي، 

االعرتافية يعود ملايض عالقته باملرأة، فيتذكر سلمى التي 

كّلمته عنها ابنة خاله هدى التي تكربه بسنوات، ويوافق عىل 

طلبت من أختي هدى أن حُترض يل بعض "الزواج منها: 

ا تشبه ابنة خايل وفاء، مل تستطع الصور لسلمى؛ ألتأكد من أهن

وقالت: سلمى تستاهلك، سمعت عنها كالًما مجياًل، انتظر 

، 2112)الصقعبي،  "حتى تراها، وبكل تأكيد ستعجبك

(. لكن حامًدا مل يتزوج من سلمى؛ ألهنا وافقت عىل 44ص

الزواج من أحد أقارمها، ليقفز من ماضيه البعيد باجتاه حارضه 

بام كانت إحدى النسوة الثالث يف ر"الرسدي بالقول: 
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اإلسكاليد احلمراء، الاليت ساعدننا ملعرفة الطريق إىل املنتجع، 

ليتني سألتهن: هل إحداكن تدعى سلمى، ولو أجابت 

إحداهن بقوهلا: أنا سلمى، ماذا تريد، ماذا عساي أن أقول 

(. خمتتاًم ورقته بسؤال 46، ص2112)الصقعبي،  "هلا؟

ه حسن وأنور، هو من يكنُّ النسوة يشغله ويشغل صديقي

أنا "الثالث واصاًل ماضيه البعيد بحارضه الرسدي بالقول: 

ف )أنور( عىل إحدى نساء اإلسكاليد، وأعجب  أتوقع لو تعرَّ

جها دون ترّدد، ونكون أنا وحسن شهوٍد هذا الزواج،  مها لتزوَّ

، ربام أتذّكر الحًقا حكاية أخرى  "ها أنا أبوح بام لديَّ

(. لكنه ال يمتلك قدرة أنور يف 46، ص2112قعبي، )الص

تعامله مع املرأة. ويف مطلع ورقة اعرتافية أخرى، يقرأ حامد 

واقعه الذي وجد نفسه فيه يملك عالقة واسعة من النساء 

الاليت أرضعنه يف ماٍض بعيد شّكل له عقدًة مع املرأة التي ال 

مي وأنا موت أ"تصلح يف الغالب زوجة له بل أخًتا وحسب: 

رضيع، حّقق يل عالقة خاصة بالنساء، ليصبحن أمهات 

وعاّمت وخاالت وأخوات وبنات إخوان وأخوات، عدد 

كبري من النساء تربطني مهن عالقة الرضاع، عىل الرغم من 

ذلك، وبعد أن كربت ابتعدت عن أكثر تلك األرس، 

فأصبحت غريًبا عن أغلبهم، وبعض النساء رفضن أن يرفعن 

ن وجوههن عندما قابلنني؛ حياًء يف مناسبات الغطاء ع

خمتلفة، عىل الرغم من وجود قرابة بيننا. بموجب الرضاعة 

 (.55، ص2112)الصقعبي،  "من أمٍّ أو أخت

وهو لذلك املايض البعيد واألليم؛ يفشل يف احلصول عىل  

امرأة، تصلح أن تكون زوجة له. وألنه مل ييأس من أمل 

احلصول عىل امرأة حتى لو كانت )منى( التي اختارهتا له 

زوجة أبيه ووافق هو وبدأ يف التجهيزات للزواج من منى 

سمعت "التي يكتشف أنه بسبب الرضاعة ذاته ال يتزوجها: 

والدي يقول: الدكتورة منى ال تصلح لك، صدمتني كلامته، 

حاولت أن اسرتجع ما دار بيني وبينها من حديث يف آخر لقاء 

مها، ليس هناك ما يوحي بخالف أو سبب للرفض، تذكرت 

مشكلة الرضاعة، فقلت ال يوجد قرابة أو رضاع بني أرستينا، 

يف أجاب مبارشًة: بل هناك رضاع، هناك امرأة أرضعتك 

األيام األوىل من مرض والدتك يف اخلرج، هذه املرأة هلا ابن، 

هذا االبن أصبح أًخا لك بالرضاع، زوجته أرضعت 

، 2112)الصقعبي،  "الدكتورة منى؛ لذا فأنت عمها

 (.59ص

ليقع هذا الراوي الثالث يف حرية من أمر البحث عن  

يا هلذه القطرات من "زوجة ليست أخًتا له بالرضاع: 

يب، كيف جتمع بني الناس، أثداء النساء أصامها اجلفاف احلل

يف زمننا احلارض، وحتول اجلميع إىل األلبان املعلبة، فهل 

(. 59، ص2112)الصقعبي،  "سيصبح كل البرش إخوة؟

الئًذا يف هناية ورقته االعرتافية بحارض الرسد املتصل بالنساء 

متنى لو كنت أ"الثالث، صاحبات السيارة احلمراء، بالقول: 

قابلت نساء سيارة اإلسكاليد احلمراء دعوتنا هلنَّ بالتوّجه 

للمجتمع وقبول استضافتهن برشب فنجان من القهوة، 

سأسأهلن عن الرضاعة، قد تكون إحداهن قريبة يل، وإال ملاذا 

 "منى حتديًدا هي التي أصبحت ابنة أخي بالرضاع؟!

بحث (. فالراوي الثالث حامد ي61، ص2112)الصقعبي، 

يف حارض الرسد عن إجابة ملشكلته املاضية يف احلصول عىل 

زوجة ليست أخًتا له بالرضاعة، فيشعر بمشكلته مثاًل صديقه 

الراوي الثاين أنور الذي يعرفه منذ الطفولة، قائاًل يف مطلع 

ر "ورقة اعرتافية جديدة:  أثق كثرًيا بأنور، وأعرف أنه يقدِّ

، 2112)الصقعبي،  "صداقة بدأت منذ مرحلة الطفولة 

وممّا "(. لكنه مل يبحد له عن بعض مشكالته مع املرأة: 68ص

مل أبح به هو مساعديت يف تأثيث الشقة التي كانت ستضمني 

مع منى بعد أن تصبح زوجة يل، قبل اكتشاف الرضاعة، 

لت من خطيبة أمتناها إىل ابنة أخ ال جتوز يل أبًدا؛ لذا  والتي حتوَّ

 "هاب إىل سوريا للبحث عن زوجةفقد شجعني عىل الذ

 (.68، ص2112)الصقعبي، 

قبل أن يعود إىل املايض البعيد الذي كان له األثر البالغ يف  

أنا فقدت أّمي يف طفولتي، "عدم حصوله عىل زوجة: 

وفتحت عيني عىل أكثر من أّم وأخت وابنة أخ أو أخت وعّمة 

، 2112)الصقعبي،  "وخالة، نساء لن يعوضنني فقد األم

(؛ لذلك ظل يتخّيل أن حّل مشكلته يكمن عند النساء 71ص

الثالث الاليت ُكنَّ يُقدني السيارة اإلسكاليد احلمراء يف حارض 

وأنور عرف أن لدّي أحالمي اخلاصة، "الرسد الروائي: 

وربام توقع أن زوجة املستقبل سأجدها من حيث ال يتوقع 

دث عن نساء اجلميع؛ لذا فقد كان أكثرنا محاًسا وهو يتح

 "الاليت أوصلننا إىل مدخل املنتجع "اإلسكاليد احلمراء"
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(. سابًحا يف أحالمه مهن، عائًدا 71، ص2112)الصقعبي، 

يف ورقة تالية إىل تذكر حاله حني كان حيلم بأن يكون فناًنا 

موسيقًيا مشهوًرا حني اختذ اسم شهرة فني أرفقه بتسجيالته 

نساء تعجب به عىل اليوتيوب الذي جعل إحدى ال

ا يب،  "رشيف األعشى"أبقيت اسم "وبموسيقاه:  خاصًّ

وقررت أن أسّجل بعض األغنيات اخلاصة عىل اليوتيوب، 

)الصقعبي،  "حتت ذلك املسّمى مع وضع إيمييل اخلاص

(؛ حيث تلقى رسالة عىل بريده اإللكرتوين 89، ص2112

أرسلتها إحدى املعجبات، قائلة يف سياقها الذي رصدته 

األستاذ رشيف، حتيايت، أنا معجبة "كراته االعرتافية: مذ

بعزفك عىل العود، هل باإلمكان تدريبي عىل العزف؟ رهيام. 

رددت عىل الرسالة )الفنانة رهيام، سعيد برسالتك، أنا مستعدٌّ 

)الصقعبي،  "للتدريب، حّددي الزمان واملكان، رشيف.. إلخ

ح بالتعرف (. وإذد ذاك؛ يطري حامد من الفر88، ص2112

عىل امرأة بالتأكيد أهنا ليست أخته بالرضاعة، وحياول يف 

ائه القادمني بصدق ما حكى  مذكراته االعرتافية إقناع قرَّ

صّدقوين إنني أشعر بمتعة خاصة، متعة االنتظار، غًدا "قائاًل: 

سأقابل امرأة، ال أعرفها وال تعرفني، استمعت إىل عزيف 

العزف، وقررت أن تستفيد  وغنائي عرب اإلنرتنت فأعجبها

(. 111، ص2112)الصقعبي،  "من إبداعي، ولكن ملاذا أنا؟

سابًحا يف أحالم لقائه القادم مها، متمنًيا أن يتزوجها وأن 

ربام تتطور العالقة "يتخلص من عقدة ُأخّوته هلا بالرضاعة: 

وتصبح زوجة يل، أعتقد، لن أخاف بأن يكون بيني وبينها 

)الصقعبي،  "قة الرشقية وأنا من اخلرجرضاع، هي من املنط

(. لكن حّظه املشؤوم مع املرأة مل جيعله 111، ص2112

يستمتع بقرب موعد اللقاء، فقد وصلته رسالة بأن والده 

أصبح يف ذّمة اهلل، وعليه حضور العزاء حااًل يف موعد اللقاء 

املنشود بامرأة؛ لذلك نجد هذا الراوي الثالث بضمري األنا، 

رقته اجلديدة بالوقوف عىل ذكريات والده املاضية، يبدأ و

عائًدا إىل تأدية مراسم العزاء مع إخوته، وملغًيا موعد لقائه 

كنت "مع املعجبة بعزفه رهيام. ويف العزاء يقول حامد: 

ى العزاء من أغلب النساء؛ لعالقة  الوحيد من إخويت الذي تلقَّ

يردن أن  الرضاع، بعضهن يقّدمن العزاء فعاًل، وبعضهن

، وهل بدأت مالمح  يعرفن كيف أصبح حامد، وهل تغريَّ

، السياّم  الشيب تغزوه، وكان عتبهنَّ يطّوقني؛ البتعادي عنهنَّ

النساء الاليت أرضعنني. كان عتبهنَّ أكرب؛ ألن اللبن ال يغدو 

ماًء، وهن أمهايت بموجب قطرات اللبن املشبعة التي تناولتها 

احلق أن أزورهنَّ وأسلِّم عليهنَّ  عندما كنت رضيًعا، فلهنَّ 

 (.119، ص2112)الصقعبي،  "وأقبِّل رؤوسهن

لتصله عقب ذلك بأيام رسالة من املعجبة رهيام، وحيرّيه  

إرصارها عىل أن يعّلمها حامد العزف؛ ليخربها أن أباه قد 

توىف، مقرًرا الحًقا بأن يدع املجال السم الشهرة الذي أطلقه 

نت أن ينتشله من عالقته بالنساء امليؤوسة. عىل نفسه يف اإلنرت

يعود حامد بعد وفاة والده بأشهر إىل مراسلة املعجبة رهيام، 

ويتأهب للتعرف عىل مريم التي اختارهتا أخته بالرضاعة 

هدى له، وال يستقر قلقه من إمكانية احلصول عىل زوجة 

أبًدا؛ إذ تتضارب املواعيد: موعده مع رهيام، وموعده مع 

لة مريم، ويعجز عن اختاذ القرار املناسب الذي تأّجل فيه عائ

موعده مع رهيام ليوافق عىل مقابلة عائلة مريم؛ لعله ينجح 

هذه املرة يف احلصول عىل زوجة املستقبل، لكنه لألسف 

يصاب بخيبة أمل يف الزواج من مريم التي رفضته؛ لكوهنا 

امد متدينة، وهو حسب اكتشاف األخ األصغر ملريم أن ح

حيب الغناء والعزف، وقد شاهد صورته يف اليوتيوب، لتفشل 

عالقته مها وبرهيام املعجبة به التي انقطعت عنه لظروف 

عن  "املوسيقية يف النت"هل ستبعدين تلك املقاطع "عائلية: 

مريم، وهي التي ستقّربني من رهيام؟ هل سأتلّقى الرفض من 

روف رهيام مريم خالل هذين اليومني، وأنتظر حتّسن ظ

العائلية؛ ألقابلها يف البحرين، وأعلمها العزف عىل العود؟ 

، 2112)الصقعبي،  "بدأت أشعر بالصداع، نمت

 (. 163ص

لكنها تقطع عالقتها به فجأة، وتنقطع عنه كام حتكي 

مذكرات حامد املاضية مع النساء، لنجده يعود ثانية يبحث 

ساء اإلسكاليد عن إجابات لقدره املشؤوم؛ لعلها توجد عند ن

احلمراء، متمنًّيا لو كنَّ سمحن له باحلوار معهّن حلل مشكلته 

األزلية مع املرأة التي مل يتزوجها بعد، يتساءل عرب حوار 

وتبخر احللم، هل سأقيض "داخيل طويل نسبًيا يقول فيه: 

عمري أبحث عن امرأة؟ هل نساء اإلسكاليد احلمراء، يبحثن 

التي كانت جتلس يف املقعد اخللفي عن رجال؟ السّيام املرأة 

مثيل أرادت أن تفتح باب احلوار، ربام لتبدأ عالقة ما، هل هي 

مثيل تعيش بعيًدا عن حلم رجل؟ هل هّن يف جوالهتّن 
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بالسيارة، يف ذلك املساء يبحثن عن رجال؟ وكان قرارهنَّ بأن 

أولئك الرجال ال يصلحون أبًدا، فهم ليسوا أثرياء بدليل 

التي يركبوهنا )..(. هل العالقة بني الرجل واملرأة السيارة 

شائكة؟ قّلة من يستطيعون أن حيّققوا تلك العالقة، ويتعرف 

 (.164، ص2112)الصقعبي،  "عىل املرأة التي يريد بسهولة

من املفرتض أن "وخيتم ورقته االعرتافية األخرية بالقول: 

وهلا حسن هذه هي الورقة األخرية التي أكتبها، والتي سيتنا

مع بقية األوراق لرياجعها، ويغرّي فيها إذا اقتىض األمر ذلك، 

كنت أمتنى لو أهنيتها بخرب سعيد، موافقة مريم عىل الزواج، 

)الصقعبي،  "أو رؤية رهيام، ولكن، ربام يل حكاية أخرى

 (.164، ص2112

تارًكا هناية أوراقه االعرتافية مفتوحة عىل كّل احلكايا  

ا ذات يوم هو، وقد يضيف إليها القارئ من التي قد يكمله

حكاياه ذات الرؤية التفاؤلية باملستقبل أو التشاؤمية، لكنها 

أوراق حامد وأوراق صديقيه )حسن وأنور( التي تناوب فيها 

الرواة الثالثة يف احلكي تارة )بنا( الفاعلني، وأخرى بــ)أنا( 

ت املتكلم املناسب يف أسلوب الرسد الذايت واملذكرا

االعرتافية، بل املنفتح عىل ضمري اخلطاب )أنت( عند احلوار 

 الداخيل. 

 

 اخلامتة: 

د املهيمنة عىل  اوي املتعدِّ بعد أن تتبَّعت الباحثة ظاهرة الرَّ

بنية الرواية املختارة كعينة للدراسة، خلصت إىل عدة نتائج 

هتا يف اآليت:  أوجزي

فإن التوظيف  عىل الرغم من واقعية هذه الرواية فنًّيا،-1

البنيوي بأدواته البنيوية املستعملة يف هذا البحث؛ أسهم يف 

الكشف عن تقنية تعدد الرواة وتوظيفاهتا داخل النص 

الروائي؛ مما جيعل هذه الرواية حديثة بامتياز؛ إذ إن التقنية 

)أي تعدد الرواة( التي انفتحت عىل أبرز تقنيات تيار الوعي، 

ي التي ميّزت أزمنة الرواية املاضية وهي تقنية االسرتجاع، ه

واحلارضة، وبخاصة من حيث التقديم والتأخري اللَّذين قاما 

بوظيفة بنيوية ومجالية تتلخص يف سدِّ الثغرات والفجوات 

التي كانت ستحدث لوال تقنية االسرتجاع بأنواعه الثالثة 

)اخلارجي، والداخيل، واملزجي( عند تناوب احلكي بني 

ثالثة )حسن، وأنور، وحامد( عىل امتداد املنطوق األصدقاء ال

 الرسدي.

عىل الرغم من أننا أمام رواية تستعني بتقنية تعّدد -2

الرواة، فإن بني الرواة الثالثة قواسم مشرتكة عىل مستويي 

الوعي واالعرتاف، وعىل مستوى املوضوع الذي جيمع بينهم، 

بيئة العربية، وهو موضوع )املرأة( وطبيعة عالقتهم معها يف ال

 وليس عىل مستوى الواقع السعودي املتحفِّظ وحسب.

الرواية يف عالقتها بتقنية املذكرات االعرتافية تبدو -3

من وجهة -كأهنا سرية ذاتية لكل راٍو من الرواة الثالثة، لكنها 

قناٌع فنٌِّي يسترت خلفه الرواة الثالثة؛  -نظر املنهج البنيوي

ا أمام سرية ذاتية هي يف احلقيقة لعبة فنية بأنن -فنًِّيا-إلقناعنا 

وّظفها املؤلف توظيًفا بنيوًيا؛ للكشف عن مجاليات هذا 

 سريًة ذاتية. -جماًزا–املتخيل الرسدي الذي قرأناه وأسميناه 

تعّدد الرواة هو التقنية التي هيمنت عىل منطوق -4

الرواية الرسدي، ومع ذلك انفتحت هذه التقنية عىل تقنيات 

ية أخرى مثل املذكرات االعرتافية، واالسرتجاع الذي رسد

أرشنا إليه، بل عىل احلوار الداخيل؛ حيث حتاور الشخصية 

الروائية نفسها حواًرا داخلًيا غري مسموع؛ سببه اخلجل أحياًنا 

 من موضوعات ال جيرؤ الرواة الثالثة عىل البوح مها عالنية. 
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ٌة(َظاِهَرُة التََّجاور املنَْفِصِل َبْْيَ التَّْأِصيِْل   َوالتَّْخِرْيِج )ِدَراَسٌة َنْحِويَّ

 إيامن شعبان جودة مريس البحريي

 املدرس يف قسم النحو والرصف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم

 هـ(5/9112 /1 هـ، وقبل للنرش يف91/6/9119 )قدم للنرش يف

  

ِذي يتقدمه خروُج االسِم عن احلركة املُستحّقة له بموجِب القواعد  :البحث ملخص النحوية، وتأثرُه بحركِة االسم الَّ

ََ ِقـددا  باملَجاوَرة كان واحًدا من املعضالت التي نالت اهتامَم النحاة واملفرسين والباحثْي املحدثْي، وكانوا فيه طرائـ

ًحـا بعبـ اراِت الرضـورة بْي تأصيٍل وختريٍج؛ فمنهم َمْن أثبته، ومنهم َمْن قرصه عىل السـام،، ومـنهم َمـْن أن ـره ُمَلو 

والشذوذ والتوهم واالفتعال، ومنهم َمْن تناول مسائله بالتأويِل والتخـريِج يف ااولـٍة لَِتْسـيريها يف ِركـاق القواعـد 

 والضوابط النحوية.

ظاهرٌة ختلت فيها العربيُة عن احلركِة اإلعرابيِة وترخصْت فيها، وجنحْت بموجبها إىل مراعاِة  "التََّجاور املنفصل"و

 راجٍح  قولٍ  عىل الوقوِف  إىل –من خالِل حتليِل شواهِد هذه الظاهرة-القرِق وحرمِة املَجاوَرة، وتسعى هذه الدراسُة 

أسلوٍق من أساليِب العربيِة، أو هلجٍة من هلجاِِتا،  عىل شاهًدا تقُف  الشواهدَ  هذه أنَّ  إىل البحُث  وَخلَص  بشأِِنا،

ُه َنزَل بلساٍن عريب مبْي َحِفَظها واستعمَلها القرآُن ال ريُم؛  .ألنَّ

َُخص ال لامت املفتاحية:  .التََّجاور، التَّْأِصيل، التَّْخِريج، الَّتَّ
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The phenomenon of discrete adjacency between rooting and justification 

(A syntactic study) 
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Abstract. A noun receiving a case that is different from the expected one from grammatical rules and assimilating 
the ad-jacent noun is one of the dilemmas that attracted syntacticians and researchers in modern linguistics, who 

had different approaches from rooting to justification. Some of them confessed its regular existence while others 

limited it to some narrated examples. Yet, others denied it, alluding to irregularity (oddness), illusion, and fabri-
cation. In addition, some dealt with this issue with some interpretations in an attempt to make align it with 

grammatical rules. The so-called “discrete adjacency” is a phenomenon in which Arabic nouns do not receive the 

expected case mark but rather receive the same case the adjacent noun receives. This study, using some data and 
samples, attempts to seek the most appropriate view on this issue. The result shows that such exam-ples found in 

the literature is evidence for one of the Arabic language properties and dialects that Qur’an has preserved as it was 

purely Arabic. 
Keywords: adjacency, rooting, justification, licensing. 
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 املقدمة

ُيَعدُّ التََّجاور املنفصل ظاهرًة ُلغويًة بارزة، وردْت يف 

العربية شعًرا ونثًرا، بل يف أفصِح نصوصها وأقدسها القرآن 

العديِد من الشواهِد التي ُُتَث ُل أبواًبا  وهي حارضٌة يفال ريم، 

-من أجِل نظِم كالمه إىل املغايرِة واإلتبا،  َفزَ، فيها العريبُّ 

كالنَّْعت، والعطف،  -واعَد الصناعِة النحويةِ وإْن َخاَلَف ق

والتَّوكِيد، وغري ذلك، عىل خالٍف بْي العلامء يف وقوعها بْي 

 اجلواز واملنع.

التََّجاوِر املنفصِل( مصطلٌح قديٌم ظهر عند )ومصطلُح 

ابن جني، وقد َماَل البحُث إىل استخداِمِه ُدون نظائِرِه 

واملوافقة، واملشاهبة، و...؛ ألنَّ  كاملامثلة، واملشاكلة، واإلتبا،،

هذه املسميات مجيعها تتداخُل فيها املستوياُت الصوتية 

والرصفيُة والبالغيُة والنحويُة، ويظلُّ مصطلح )التََّجاور 

املنفصل( يرصُف الذهَن إىل الظاهرِة التي ُيراعى فيها جتاوُر 

ستو  لفظْي منفصلْي، وُينْبُِئ أنه األقرُق لالستخداِم يف امل

النحوي، وهو ما عنِي البحُث بتناوله ودراسته، عىل الع ِس 

من املصطلحات األخر  املُناظِرة له التي َكُثر استخداُمها من 

 ِقَبِل اللغويْي يف املستو  الصويت والرصيف والبالغي.

َق النحويون للجواِر باًبا، ورتَّبوا عليه مسائَل،   ولقد َبوَّ

لوه بقوٍل ُاْشتُِهر عند العرِق، أال وهو: )َهَذا ُجْحُر َضبٍّ  وأصَّ

روا احلديَث عنه هبذه املقولِة حتى صارْت َعَلاًم  َخِرٍق(، َصدَّ

عىل هذا املبحِث النَّْحوي؛ حيث ُروي بخفض )َخِرٍق( 

ْغِم ِمْن أنَّ حُقه الرفَع؛  ( عىل الرَّ ملجاورته للمجرور )َضبٍّ

ه ابُن جني )د.ت( كونه نعتا للمرفو، وهو )ُجْحُر(، وقد أفرد

َوار يف املنفصل فنحو ما "بمبحٍث مستقٍل قال فيه:  وأما اجْلِ

، 3) "ذهبت ال افة إليه يف قوهلم: َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق 

 (.223ص

ة له بموجِب  هذا، وخروُج االسِم عن احلركة املُستحقَّ

ِذي يتقدمه  القواعد النحوية، وتأثرُه بحركِة االسم الَّ

كان واحًدا من املعضالت التي نالْت اهتامَم النحاِة  باملَْجاوَرة

ََ ِقددا؛ فمنهم َمْن  واملفرسين والباحثْي، وكانوا فيه طرائ

ًحا  أثبته، ومنهم َمْن قرصه عىل السام،، ومنهم َمْن أن ره ُمَلو 

بعباراِت الرضورة والشذوذ والتوهم واالفتعال، ومنهم َمْن 

ِج يف ااولٍة لَِتْسيريها يف ِركاق تناول مسائله بالتأويِل والتخري

ْغِم ِمْن أنَّ هذا اخلروج  القواعد والضوابط النحوية، وعىل الرَّ

قريُب الشبِه بخروِج التابع عن حركة متبوعه يف النَّْعت 

املقطو،؛ ففي كليهام تسااْت العربيُة وختلْت عن احلركِة 

 خلروج األخري. فإننا مل نَر ِمن العلامء من َعاَق هذا ا -اإلعرابية

والبحُث إذ يتناوُل هذه الظاهرة يف مستواها النَّْحوي ال 

يستهدُف انتصاًرا هلا، كام أنه لن يشحَذ اهلمَة إلن ارها أو 

من خالل شواهدها التي -تسويغها، بل حياوُل َأْن يقَف 

عىل قوٍل راجٍح بشأِنا، واستدعى ذلك  –َذكرُت أبرَزها

روحة يف الشواهد، والوقوف اإلشارة إىل التخرجيات املط

لبيان التوجيه األنسب، يف ظِل قناعٍة تامٍة  ؛عندها، وحتليلها

أن أرساَر العربية َمعٌْي ال ينفد، وأنَّ ااولَة است ناه سامِتا 

 وخصائصها مطلٌب ال َتنَْضُب روافُده. 

هذا، وقد اعتمد البحث يف سبيل إعداد مادته عىل املنهج 

الوصفي التحلييل، وقد قسمت هذه الدراسة إىل مبحثْي، 

تناول األول منهام آراَء العلامء يف هذه الظاهرة، وتناول 

، وختمت شواهدها يف األبواق النحويةاملبحث الثاين أهم 

 حث. الدراسة بخاُتٍة أودعت فيها أهم ما توصل إليه الب

ولقد عالج الباحثون يف دراسات سابقة ظاهرة التََّجاور 

َوار، ولعل أوىف  املنفصل، أو ما اصطلحوا عىل تسميته باجْلِ

َوار بْي القبول ) هذه الدراسات بحث بعنوان احلمل عىل اجْلِ

صدر عن جملة أبحاث (، 9112)واالعَّتاض(، حلداد حنا، 

 (.2)90الريموك، األردن، 

َوار(، لعبد وبحث بعنوان )ا لقول املختار يف اجلر عىل اجْلِ

(، صدر عن جملة كلية اللغة العربية، 9113اهلل الزن لوين )

 (.93) جامعة األزهر، فر، الزقازيَ،

( يف 2098كام تعرض هلذه الظاهرة امد عبد اجلبار )

َوار بحث يف النحو العريب(،  بحثه املوسوم بــ )اجلر عىل اجْلِ

(، وهذه 926ة اآلداق، جامعة بغداد، )الصادر عن جملة كلي

الدراسات عىل عظيم فائدِتا اعتنت باستقراء التجاور، وتتبع 

شواهده، وجاهد أصحاهبا من أجل االنتصار له استناًدا إىل 

كثرة شواهده، ولئن كان هذا البحث قد انتهى وإياهم إىل 

قبول التجاور، ول نه ارتأ  ذلك من خالل منهج وصفي 

ى بالسياقات التي أحاطت بشواهده؛ إذ مل يركن يف حتلييل ُيعن

تعليل قبول هذه الظاهرة إىل كثرة شواهدها، ومل يعول يف 

خترجيها عىل الرضورة الشعرية، وإن كان الباحث قد أفاد من 

 هذه الدراسات مجيعا كام أفاد من غريها.
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 واهلل من وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

 
 آراء العلامء يف ظاهرة التََّجاور املنَْفِصلِ املبحث األول: 

تباينت آراء العلامء من النحاة واملفرسين واللغويْي حول 

ظاهرة )التََّجاور املنَْفِصِل(، أو ما اصطلحوا عىل تسميته 

َوار(، بْي جُميٍز ورافٍض هلا، ومن أجازوها اختلفوا فيام  بـ)اجْلِ

ختلفوا يف األبواق بينهم حول وقوعها يف القرآن ال ريم، وا

النحوية التي تدخلها، ويف قرصها عىل السام،، وغري ذلك من 

املسائل املتعلقة هبا، إال أنه يم نني القول إن كثريا من العلامء 

الذين تيرس يل االطال، عىل آرائهم من البرِصيْي وال وفيْي 

أثبت التََّجاور عىل خالٍف بينهم يف األبواق النحوية التي َوَرَد 

 وسيعرض البحث آراءهم يف موضعها من البحث.يها، ف

أذكر من هؤالء املجيزين: الفراهيدي، وسيبويه،  

والفراء، وأبا عبيدة، واألخفش، واملربد، وابن األنباري، وابن 

زنجلة، والثعالبي، وابن سيده، والسمعاين، والزخمرشي، 

والع ربي، وابن يعيش، وابن مالك، والبيضاوي، وابن 

 ،ألزهري، والسيوطي، وأبا السعود، والبغداديكثري، وا

 وغريهم. 

وكان اخلليل الفراهيدي )د.ت( أول َمْن أتى عىل ذكر 

التََّجاور يف املصنفات النحوية، وألبسه الرشعية النحوية حْي 

جعل اجلر باملَْجاوَرة أحد أوجه تفسري وجوه اخلفض، إال أنه 

 ري، والتذكري قيده بمساواة املتجاورين يف التعريف والتن

-913صوالتأنيث، واإلفراد واجلمع، ومنعه يف التثنية )

911.) 

ِذي ذكره  وأجازه سيبويه )د.ت( اررا إياه من القيد الَّ

(، 11، ص2كذلك أجازه الفراء )د.ت،الفراهيدي، و

( 9111(، وعلل املربد )211، ص9، 9110واألخفش )

وتابعه  (،13، ص1صحته النحوية باملَْجاوَرة وقرق العامل )

 (.320، ص9، 9112ابن األنباري )

لقد أدرك بعض السلف حقيقة احلمل عىل التََّجاور، َفُهم 

عىل وعي تام بأن للقرق واملَجاوَرة أثًرا وحًقا نحوًيا، يتجىل 

ِذي عقده الثعالبي ) (، وأسامه )فصل 2002ذلك يف الفصل الَّ

 (.221يف احلمل عىل اللفظ واملعنى للمجاورة( )ص

ِذي يدل عىل "تجىل أيضا فيام قرره األنباري بقوله: وي  والَّ

َوار حتى قالوا:  أن للقرق أثًرا أنه قد محلهم القرُق واجْلِ

، وهو يف  )ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق( فأجروا َخِرٍق عىل َضبٍّ

 "احلقيقة صفة للجحر؛ ألن الَضبٍّ ال يوصف باخلراق

احلمل عىل أن "(، إال أنه ارتأ  11، ص9، 2003)األنباري،

َوار قليل ُيقترص فيه عىل السام،، وال ُيقاس عليه لقلَّته  "اجْلِ

 (.231، ص9151)األنباري،

ِذي يقال: هو عىل "وأثبته الع ربي بقوله:   اإِلعراُق الَّ

َوار، وليس بممتنع أن يقع يف القرآن ل ثرته، فقد جاء يف  اجْلِ

 .(122، ص9د.ت، )الع ربي، "القرآن والشعر

ده  ومما يدّل عىل رعايتهم جانَب " قول ابن يعيش: وأكَّ

القرق واملَْجاوَرة َأِّنم قالوا: )ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(، )وماُء َشنٍّ 

بارٍد(، فأتبعوا األوصاَف إعراَق ما قبلها، وإن مل ي ن املعنى 

 (299، ص9، 2009)ابن يعيش، "عليه

ء يعطى "ومثل هذا رآه ابن هشام حيث يقول:   ْ إن الَّشَّ

ء إِذا جاورهح ْ (، 811ص ،9185)ابن هشام، " م الَّشَّ

َوار ما أم ن" وكذلك األزهري بقوله:  "وهم يراعون اجْلِ

 (.155، ص9، 2000)األزهري،

وح م له ابن مالك بالصحة النحوية رشيطة أمن اللبس، 

وربام تبع يف اجلر غري ما هو له دون رابط إن "ويف ذلك يقول: 

ومنهم َمْن  (،961، ص9161)ابن مالك، "أمن اللبس

ض بمن ريه، ولو اقتىض ذلك منه أن حَيُطَّ من شأِنم، ومنه  عرَّ

ومل ين ره إال الزجاج، وإن اره مع ثبوته يف "قول اآللويس: 

، 3)اآللويس، د.ت، "كالمهم يدل عىل قصور تتبعه

 (.218ص

ل عىل التََّجاور بعض املفرسين واملعربْي يف  كذلك عوَّ

تعليل خروج االسم يف حركته اإلعرابية وتبعيته لالسم 

، 9182املجاور له السابَ عليه، أذكر منهم: ابن زنجلة )

(، والسمعاين 902، ص3، 9116(، وابن سيده )223ص

(، 233، ص2(، والزخمرشي )د.ت،98، ص2، 9111)

، 1، 9111(، والبيضاوي )11، ص6، 2003والقرطبي )

(، وأبا السعود 31، ص2، 9111(، وابن كثري )35ص

 (. 12، ص1)د.ت،

فأما "( بقوله: 9188يف حْي أن ره من القدامى الزجاج )

َوار فال ي ون يف كلامت اهلل (، 953، ص2) "اخلفض عىل اجْلِ

ال جيوز أن ُيعرق " ( بقوله:9181وكذلك فعل النحاس )

وَ  ار يف كتاق اهلل عز وجل وال يف يشء من يشء عىل اجْلِ

َوار غلط  (.301، ص9) "ال الم، وإنام اجْلِ
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( حْي 9181وأحسب من هؤالء املن رين ابن احلاجب ) 

َوار يف القرآن وال يف ال الم "قال:  مل يأِت اخلفض عىل اجْلِ

 "الفصيح، وإنام هو شاذ يف كالم من ال يؤبه له من العرق

 (.280، ص9)

ىل السريايف وابن جني إن ارمها اخلفض عىل وُيعز  إ 

ال َقْوهلم )َخِرٍق(  عىل َأنه صفة  -بِاجْلَر  –التََّجاور، وأِنام تأوَّ

  (.536، ص2، 9118)السيوطي، لَضبٍّ 

وقد جيوز أن "(: 2008ويعتقد البحث أن قول السريايف )

 -( 222، ص9) "ي ون اجلزم أيضا عىل املَْجاوَرة للمجزوم

ا عىل أال نصنفه أحد املامنعْي للحمل عىل التََّجاور، حيملن ربام

خاصة أنه ذكر يف موضع آخر أن العرق كانت جتنُح إىل 

ختتار محل الَّشء عىل ما "مراعاة القرق وحرمة املَْجاوَرة، و

(؛ ولذا أحسب 361، ص9، 2008)السريايف،  "يقرق منه

 ز واملنع.أنه تردد يف موقفه من احلمل عىل التََّجاور بْي اجلوا

( عقد مبحثا يف 9151ابن جني )وجديٌر بالذكِر أن 

)املنصف( أسامه )إذا جاور الَّشء الَّشء دخل يف كثري من 

ويدلك عىل أن الَّشء إذا جاور الَّشء "أح امه(، جاء فيه: 

 (.2، ص2) "دخل يف كثري من أح امه ألجل املَْجاوَرة

َوار( عقد ابن جني )د.ت( ب ابا يف وحتت عنوان )باق اجْلِ

َوار عىل رضبْي: أحدمها: جتاور  )اخلصائص(، ذكر فيه أن اجْلِ

األلفاظ، وقد قسمه إىل متصٍل ومنفصل، والرضق اآلخر: 

كام أنه أجاز اجلر عىل ، (221-222، ص3جتاور األحوال )

ج قراءَة )املتِْي(  َوار يف )املحتسب( حْي خرَّ
يف  -بال رس-اجْلِ

ِة ا وجر "[ قائاًل: 58ملْتِِْي﴾ ]الذاريات:قوله تعاىل: ﴿ُذو اْلُقوَّ

َوار ، 2، 9111)ابن جني، ")املتْي( عىل الوصفية، أو اجْلِ

 (.108ص

أقواُل ابن جني السابقُة جديرٌة بالعرض واملناقشة؛ إذ 

يبدو يل من كتاباته أنه مل ي ن مطرًدا يف موقفه من باق 

له يف اجلزء األول من )اخلصائص(  ِذي أن ره وتأوَّ َوار( الَّ )اجْلِ

(، ثم عاد وعقد له مبحثا 919، ص9)ابن جني، د.ت،

الثالث من مفصال يتحدث فيه عن أح امه وأقسامه يف اجلزء 

نفس ال تاق، ثم هو يف أواخر سنينه يتَّ ِئ عليه بوصفه 

ه بجمِع ودراسِة وتوجيِه  مسوغا نحويا يف كتاٍق خصَّ

ة، وأعني كتابه )املحتسب(.    القراءات القرآنيَّة الشاذَّ

( الَِّذي رصح 2009وقريٌب من هذا موقف أيب حيان )

َوار يف غاية الشذوذ (، ودلَّت 912، ص8) أن اخلفض عىل اجْلِ

تعليقاٌت له يف مواضع عديدة من مؤلفاته عىل غري ذلك، 

وسيأيت البحث عىل ذكرها يف موضعها من البحث )أبو 

؛ 562، ص1، 105، ص5، 2009حيان،

 (.9193، ص1، 9118وأبوحيان،

(؛ إذ ذكر 9158ومن هذا القبيل أيًضا موقف ابن هشام )

 ْ ء ُيْعطى ح م الَّشَّ ْ ء إِذا جاوره، ورضق يف )املغني( أن الَّشَّ

أمثلة من الشعر، والنثر، والقرآن ال ريم تدل عىل وروده يف 

(، كام عقد 815-811باق النَّْعت، والعطف، والتَّوكِيد )ص

له مبحثا يف )رشح شذور الذهب(، وجعله قسام من أقسام 

املجرورات، ثم عاد وذكر يف املوضع نفِسه َأن احْلمل عىل 

اذ؛ َفَينَْبِغي صون اْلُقْرآن َعنُه )ابن هشام، املَْجاوَرة محل عىل َش 

 (.130-128د.ت، ص

بينام ُصن َف احلمُل عىل التََّجاور كأحد الرضورات 

الشعرية من ِقبِل جمموعة أخر  من العلامء كابن خالويه 

(، 98، ص2، 9111(، واخلازن )921، ص9189)

، 3(، واآلمدي )د.ت،301، ص9، 9151والزركَّش )

 هم.(، وغري10ص

كذلك تباينت آراء الباحثْي املعارصين يف هذه الظاهرة، 

فقد رأ  فيها ُتام حسان دليال وبرهانا عىل أن قرينة التبعية 

وهي معنوية قد تغني عن قرينة املطابقة يف العالمة اإلعرابية 

وهي لفظية، وأن الداعي إىل ذلك كان داعًيا موسيقيًّا مجاليًّا، 

رين يف احلركة اإلعرابية، وهو ما أسامه هو املناسبة بْي املتجاو

 (.231، ص9118النحاة املَْجاوَرة )حسان،

ورأ  فيها حنا حداد سمة مميزة ل الم بعض العرق، 

أكرمه اهلل بالتمثيل هلا يف ا م آياته وقراءاته املختلفة، كام مثَّل 

 (.236، ص9112لغريها مما هو معروف )حداد،

لباحثْي املعارصين من ويف مقابل هذا الرأي نجد من ا

–أن ر احلمل عىل التََّجاور، بل وأباح ختطئة نصوص فصيحة 

وارتىض وصفها بالغلط واالفتعال، من  –ال سبيل إىل ختطئتها

ِذي ارتأ  أنه من  أصحاق هذا االجتاه األستاذ عباس حسن الَّ

الواجب التشدد يف إغفال اجلر باملَْجاوَرة، وعدم األخذ به 

داعي الختاذه سبًبا للجر مل ي ن سو  ورود مطلًقا؛ ألن ال
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، 2)حسن، د.ت، أمثلة قليلة جًدا، وبعضها مش وك فيه

 (.8، ص3 ،82ص

وال ريب أن كثرة وقو، "وقال فيه خليل بنيان ما نصه:  

هذا الرضق من الغلط يف كالم الناس نثرا وشعرا ال يبيح 

 "اإلقدام عىل القول بوقو، مثل ذلك يف كالم اهلل

 (.203، ص2002،)بنيان

صنعة مل ُتبَن "كام أن ره إبراهيم السامرائي وارتأ  أنه: 

عىل علم حسن، ول ن النحاة قدموا عىل ما أخذوا به 

أنفسهم، وراحوا يتلمسون الشواهد التي تؤيد قوهلم؛ 

 "ليفرضوا علينا ظاهرة مفتعلة، مل جتِر عىل سنن كالم العرق

 (.916، ص2009)السامرائي،

ه البحث ن رانا، ربام ي ون مرده نزعة وهو ما يعترب 

نحوية حرصْت عىل أال تتخلف العالمة اإلعرابية، وارتأْت 

هذا اللون من "أن تلك الشواهد التي استشهد هبا النحاة عىل 

احلركات التي تطرأ عىل أواخر اللفظة املعربة من شأِنا لو 

ق استقام االستشهاد هبا أن تثبت إعراًبا عىل غري وجه اإلعرا

ِذي ينظم سل ه كل أبواق النحو عىل طريَ مستقيم وقياس  الَّ

 (.990، ص9115)خاطر، "مطرد

 

املبحث الثاين: شواهد التََّجاور املنفصل يف األبواق 

 النحوية

والبحث إذ يتطرق ألهم الشواهد النحوية التي ختلت 

فيها العربيُة عن احلركِة اإلعرابيِة، وترخصْت فيها، وجنحْت 

ال هيدف  -ِة القرِق، وإتبا، ال لمة حركة ما جياورهاإىل مراعا

إىل االستقراء والتتبع بقدر الوصول إىل هوية هذه الظاهرة، 

والوقوِف عىل قوٍل راجٍح بشأِِنا؛ ومن ثمَّ جاء هذا املبحث 

متضمنا أهم األبواق وشواهدها التي قيل فيها بالتََّجاور 

 املنفصل عىل املستو  النحوي.

 

 َجاور املنفصل يف باق النَّْعتأوال: التَّ 

يْ ُثر حديث النحاة عن احلمل عىل التََّجاور يف باق 

النَّْعت، وت ثر فيه الشواهد القرآنية والشعرية مقارنة بغريه 

من األبواق التي ورد فيها، ويمتاز عنها بشواهَد من كالم 

 العرق املنثور. 

يوجد أحٌد ولعيل ال أكون قد بالغُت كثرًيا إن قلُت إنه ال 

من العلامء الذين أجازوا احلمل عىل التََّجاور مل يثبته يف هذا 

الباق اتجا بالقول املأثور )َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(، وحتى 

فإن الفراهيدي  ال نعيد كالما ذكرناه يف املبحث األول

( مل جُيزه يف التثنية، وأجازه يف اجلمع، واشَّتط أن 9115)

، أما سيبويه (911-911ول )صي ون اآلخر مثل األ

، وقال (136، ص9) فقد أجازه يف التثنية واجلمع د.ت()

َوار إال ما استعملته العرق  الفراء وغريه: ال خيفض باجْلِ

، 1، 9118؛ وأبو حيان،11، ص2)الفراء، د.ت، كذلك

 (. 19، ص5، 9111؛ والبغدادي،9193ص

 وُيعز  إىل السريايف وابن جني إن ارمها احلمل عىل

ال َقْوهلم )َخِرٍق( بِاجْلَر  عىل َأنه صفة  التََّجاور، وأِنام تأوَّ

 ، َقاَل األول: األَْصل َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق اجْلُحر "لَضبٍّ

ِمري  ِمنُْه، كـ )مررت بَِرُجل حسن اْلَوْجه ِمنُْه(، ثمَّ حذف الضَّ

 "لْلعلم بِِه، ثمَّ أضمر اجْلُحر َفَصاَر َخِرٍق 

أنه عىل "وذهب الثاين إىل  (،536، ص9118،2)السيوطي،

-919، ص9)ابن جني، د.ت، "حذف املضاف ال غري

912.) 

وكالمهام مردود عليهام بام نقله البغدادي عن أيب حيان 

وتشبيه السريايف املْْسَأَلة بِنَْحِو َقول النَّْحِويْي: َمَرْرت "قوله: 

 "غري َصِحيحبَِرُجل َقائِم َأَبَواُه اَل َقاِعدين َتْشبِيه 

(، وكذلك عقب ابن هشام 10، ص5، 9111)البغدادي،

ِمري َمَع َجَرَيان "عىل كالمهام بقوله:  ويلزمهام استتار الضَّ

الّصفة عىل غري من ِهَي َلُه، َوَذلَِك اَل جيوز ِعنْد اْلَبرِصيْي َوإِن 

أمن اللَّْبس، َوَقول السريايف إِن َهَذا مثل َمَرْرت بَِرُجل َقائِم 

َبَواُه اَل َقاِعدين َمْرُدود؛ أِلَن َذلِك إِنَّاَم جيوز يِف اْلَوْصف الثَّايِن أَ 

(، وزاد عليه 816، ص9185)ابن هشام، "دون األول

ِمري ِحينَِئٍذ َواِجب لإللباس، َوبَِأن "السيوطي أن  إبراز الضَّ

ف فِيِه   "باحلذفَمْعُمول َهِذه الّصفة لِضْعِفَها اَل يَترَصَّ

 (.536، ص2، 9118)السيوطي،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق النَّْعت يف القرآن 

يٍط﴾  ال ريم قوله تعاىل: ﴿َوإيِن  َأَخاُف َعَلْيُ ْم َعَذاَق َيْوٍم ُاِ

يٍط( يف املعنى صفٌة للــ)َعَذاق(؛ إذ اليوم ؛ [81]هود: ألن )ُاِ

 ليس بمحيط، وإنام املحيط العذاق، واألصُل: عذاَق يومٍ 

 (.319، ص6، 9181ايطًا )السمْي،
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َوَذَهَب َقْوٌم إىَِل َأنَّ التَّْقِديَر: َعَذاق َيْوٍم "وقال الع ربي:  

يًطا َقْد َجَر  َعىَل َغرْيِ َمْن ُهَو  يٍط َعَذاُبُه، َوُهَو َبِعيٌد؛ أِلَنَّ ُاِ ُاِ

 "وِف َلُه؛ َفَيِجُب إِْبَراُز َفاِعلِِه ُمَضاًفا إىَِل َضِمرِي املْْوُص 

 (.199، ص2)الع ربي، د.ت،

وملا كان وصف اليوم باإلحاطة ليس واقعا يف كالم  

محل اجلر يف اآلية عىل التََّجاور  -يف اعتقادي –العرق تعْيَّ 

 املنفصل؛ ألن القرآن ال ريم نزل بلسان العرق. 

ومن شواهده يف باق النعت يف القرآن ال ريم قوله تعاىل: 

[، حيث ُقِرَئ 20َب الطُّوِر اأْلَْيَمَن﴾ ]طه:﴿َوَواَعْدَناُكْم َجانِ 

هه 81)اأْلَْيَمِن( باجلر )ابن خالويه، د.ت، ص (، ووجَّ

َوار ) (، واختاره 11، ص3الزخمرشيُّ )د.ت( باحلمل عىل اجْلِ

، 8)د.ت،  (، واآللويس83، ص22، 2000) الرازي

 (.511ص

ُذوِذ َواْلقِ "ومنعه أبو حيان قائال:  لَِّة بَِحْيُث َوَهَذا ِمَن الشُّ

ُه َنْعٌت لِلطُّور، ملَِا  ِحيُح َأنَّ َج اْلِقَراَءُة َعَلْيِه، َوالصَّ َينَْبِغي َأْن اَل خُتَرَّ

ا لَِ ْونِِه َعىَل َيِمِْي َمْن َيْسَتْقبُِل اجْلََبَل  )أبو  "فِيِه ِمَن اْلُيْمِن، َوَأمَّ

 (.361، ص1، 2009حيان،

ويٍل مت لف؛ ولذا وال خيفى ما يف كالم أيب حيان من تأ

واحلَ أن القلة مل تصل إىل حد منع "تعقبه اآللويس قائال: 

ختريج القراءة ال سيام إذا كانت شاذة عىل ذلك، وتوافَ 

 (.511، ص8)اآللويس، د.ت، "القراءتْي يقتضيه

ِة املَْتُِْي﴾  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ومنه قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل ُهَو الرَّ

ث قرأ اجلمهور برفع املتْي عىل أنه نعت [، حي58]الذاريات:

ِة(، أو عىل أنه خرب بعد خرب، أو  اق(، أو لـ )ُذو اْلُقوَّ زَّ لـ )الرَّ

( عىل املوضع )النحاس، ، 1، 9181نعت السم )إنَّ

ِة املَْتِِْي( 968ص (، وقرأ حييى بن وثاق، واألعمش )ُذو اْلُقوَّ

 (.10، ص3)الفراء، د.ت، باخلفض

( أِنا 9111القراءة ذكر ابن جني )ويف توجيه هذه  

حتتمل أمرين: أحدمها أن ي ون وصفا للقوة، فذكره عىل 

معنى احلبل، واآلخر أن ي ون أراد الرفع وصفا للرزاق، إال 

 (.281، ص2أنه جاء عىل لفظ القوة جلوارها إياه )

ل الفراء )د.ت( قراءة اجلر بأن  جعله من نعت "وبينام تأوَّ

ثى يف اللفظ، فإّنه ذهب إىل احلبل وإىل القوة، وإن كانت أن

كان توجيه الزخمرشي )د.ت( -( 10، ص3) "الَّشء املفتول

صفة للقّوة عىل تأويل االقتدار، واملعنى يف "هلذه القراءة أِنا 

 "وصفه بالقوة واملتانة: أنه القادر البليغ االقتدار عىل كل يشء

 (.106، ص1)

ي ن ممانعا أن ( مل 2009ويعتقد البحث أن أبا حيان )

حُيمل اخلفض يف هذه القراءة عىل التََّجاور؛ إذ إنه ذكر رأي 

وهذا ، (562، ص1ابن جني فيها دون تعقيب أو اعَّتاض )

خمالٌف لسمته يف اآليات التي أبد  فيها ممانعته احلمل فيها 

 عىل التََّجاور، وال خيفى ما يف هذا من داللة.

﴿إيِن  َأَخاُف  تعاىل:وقيل من شواهده يف باق النعت قوله 

[، فقد ذهب بعضهم إىل 26َعَلْيُ ْم َعَذاَق َيْوٍم َألِيٍم﴾ ]هود:

َوار؛ ألنه يف املعنى صفة  إعراق )َألِيم( عىل أنه ُجرَّ عىل اجْلِ

، 9188لـلعذاق، واألصل: عذاَق يوٍم ألياًم )النووي،

؛ وأبو السعود، 991، ص2، 9111؛ والبيضاوي،305ص

 (.99، ص3د.ت،

ير  البحث أن ختريج )َألِيٍم( عىل التََّجاور، وجعله و

ت ويقلل من روعة البيان القرآين؛ ألن  وصفا للعذاق ُيفو 

أبلغ يف تصوير هول ذلك  -ولو جماًزا-جعله صفة لليوم 

اليوم وشدته، وهو وصف مستعمل يف كالم العرق للمبالغة، 

ْت بِِه ال يُح يِف َيْوٍم وُيقال مثل ذلك يف قوله تعاىل: ﴿اْشَتدَّ ر 

[؛ حيث جاء العصوف يف اآلية تابًعا 98َعاِصٍف﴾ ]إبراهيم:

لليوم يِف إعرابه، وقيل إنَّام يف املعنى العُصوف للريح، وأجازه 

جه عىل ثالث جهات، إحداها: أن جتعل  الفراء، وخرَّ

ة فلام جاء بعد اليوم ُأْتبِع  )عاصف( من نعت الريح خاصَّ

من كالم العرق أن ُيتبعوا اخلفض  إعراق اليوم، َوَذلَِك 

 (.11-13، ص2اخلفض إذا أشبهه )الفراء، د.ت،

وُيْذَكُر أن أبا حيان ذكر هذا التخريج من غري تعقيب دال 

عاصف من صفة الريح، إال أنه ملا جاء "عىل ممانعته، قائال: 

َوار )أبو  "بعد اليوم اتبع إعرابه ... يعني إنه خفض عىل اجْلِ

 (.105ص ،5، 2009حيان،

وقيل من شواهده يف باق النعت قوله تعاىل: ﴿َوَجاُءوا 

[، فقراءُة اجلمهور باجلر 98َعىَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍق﴾ ]يوسف:

جعلت )َكِذٍق( وصفا لــ)َدٍم(، واملعلوم أن الدم ال ي ون 

كذبا، ومن َثمَّ أش ل؛ ألن ال ذق من صفات األقوال ال 

ِذي  ( بأن 9115برره الفراهيدي )األجسام، وهو األمر الَّ

َوار، وجمازه عنده )كذبا(  عىل "اجلر فيه جاء باْلقرق واجْلِ

 (.916)ص "معنى وجاؤوا كذبا عىل َقِميصه بَِدم
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َمْعنَاُه: َمْ ُذوق، "ولنا عنه مندوحة بقول الفراء: 

َواْلعرق َتقول لل ِذِق: َمْ ُذوق، وللضعِف: مضعوف ... 

)الفراء،  "ال الم مفعوال فيجعلون املصدر يف كثري من

فهو لديه َعىَل َتْقِديِر َدٍم ِذي َكِذٍق، َوَل ِنَُّه  (،38، ص2د.ت،

جعَل َنْفَسُه َكِذًبا لِْلُمَباَلَغِة، ووافقه غري واحد من أهل العربية، 

، 3، 9118(، والّزجاج )316، ص9، 9110كاأْلَْخَفش )

، 2000(، والرازي )291، ص9(، وابن قتيبة )د.ت،16ص

 (.130، ص98

وقيل منه قوله تعاىل: ﴿ُذو اْلَعْرِش املَِْجيُد﴾ 

[؛ حيث قرأ حييى بن وثاق، ومحزة، وال سائي 95]الربوج:

؛ 929، ص5، 9181)املَِْجيِد( باخلفض )النحاس،

 (.309، ص9111،5والبيضاوي،

وللعلامء يف توجيه هذه القراءة مذاهب، منها: محل هذه  

القراءة عىل التجاور، وجعل )املِْجيِد( وصفا لـ)ُذو اْلَعْرِش( 

ال للعرش نفسه؛ ألن )املَِْجيد( من ِصَفات اهلل جلَّ ذكره 

 (.915، ص9115)الفراهيدي،

( أن القراءة باخلفض جائزة عىل 9181وذكر النحاس )

َوار عىل  أن ي ون التقدير )إنَّ بطش ربك املَِْجيِد( نعت غري اجْلِ

(، وال خيفى ما يف هذا الوجه من شطٍط يف 929، ص5)

تأويل اإلعراق واملعنى، ولنا يف جعل )املَِْجيِد( نعتا للعرش 

 (.251، ص3مندوحة عنه، وهبذا قال الفراء )د.ت،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق النَّْعت يف كالم 

الذي ارتأ  البحث أن قبول احلمل فيها عىل التجاور  العرق

 كان أسوغ وأْقَوم قيال من التخرجيات األخر :  

 قول امرئ القيس:  

 كأّن َثبرًيا يف َعرانِْي َوْبلِهِ 

 

لِ   (9)َكبرُي ُأناٍس يف بجاِد ُمَزمَّ

ِل( عىل جوار )بجاِد(، وإال فالقياس   حيث جرَّ )ُمَزمَّ

 ف )كبرُي أناس(.يقتيض رفعه؛ ألنه وص

 وقول دريد بن الصمة: 

دَْت   وطاَعنُْت َعنُه اخْلَيَل حتّى تبدَّ

 

 (2)وحتْى َعاَليِن َحالُِك اللّوِن أَْسَودِ 

 

                                                           

( يف ٧9، ص1791( البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس )1)

ديوانه بتحقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش، 

( عىل 1771(، والبيت من شواهد الفراهيدي )11٧ص والقريش )د.ت،

 (.179التجاور )ص

حيث جرَّ )َأْسَوِد( عىل جوار )الّلوِن(، وإال فالقياس 

 يقتيض رفعه؛ ألنه وصف )َحالُِك(.

 وقول األخطل: 

 َمالَمةً جز  اهللُ َعنّي األَعورْين 

 

 (3)وفروَة َثْفَر الثَّورِة املَتضاِجمِ 

حيث جّر )املَتضاِجم( عىل جوار )الثَّورِة(، وإال فالقياس  

 يقتيض نصبه؛ ألنه وصف )َثْفَر(.

 وقول ذي الرمة: 

اَم أعُينَِها َبْت ُقدَّ  كأنَّاَم رَضَ

 

 (1)ُقطْنًا بُِمْستَْحِصِد األوتاِر َاْلُوِج 

)َاُْلوِج( عىل جوار )األوتاِر(، وإال فالقياس حيث جرَّ  

 يقتيض نصبه؛ ألنه وصف )ُقْطنًا(

 ويف قول ذي الرمة:

 ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيِ ُمْقِرَفةٍ 

 

 (5)َملَْساَء َليَْس هِبَا َخاٌل َواَل نََدُق 

وقد أنشدين هذا البيت -قلت أليب ثروان "يقول الفراء:  

ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيَ ُمْقِرَفٍة؟ قال: كيف تقول:  -بخفض

 ) ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيِ ُمْقِرَفٍة. قلت له: فأنشد، فخفض )َغرْيِ

ِذي تقول أنت أجود ممّا أقول  فأعدت القول عليه، فقال: الَّ

 (.11، ص2)الفراء، د.ت، "أنا، وكان إنشاده عىل اخلفض

اد البيت باجلر يع س ويبدو يل أن إرصاَر أيب ثروان إنش

درايته بصحة هذا الوجه الذي أتى به، وأنه آثر املناسبة 

املوسيقية للحركات عىل الضبط النحوي، ولعله ي في أن 

ِذي قالوا  نذكر شهادة الرواة واملؤرخْي أليب ثروان الُع يل الَّ

عنه إنه أعرايب فصيح تعلم يف البادية، وإنه مِمَّن ُتْؤَخذ َعنُه 

                                                                                    

( البيت من بحر الطويل، وهو لدريد بن الصمة عند الفراهيدي ) 2)

، 2002(، وابن قتيبة )107، ص1771(، واألصمعي )1٧، ص2د.ت، 

(، والبيت من شواهد ناظر اجليش عىل التجاور يف: ناظر 917، ص2

 .(1120، ص9، 2009اجليش )

، 1، 2001( البيت من بحر الطويل، وهو لألخطل عند الفارايب )1)

ْوَزين )10٧ص  (. 9٧( عىل املجاورة )ص2002(، والبيت من شواهد الزَّ

، 2( يف ديوانه )1772( البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة )1)

(، جدة: مؤسسة اإليامن، 1(، حتقيق عبد القدوس أبو صالح، )ط711ص

(، والبيت من شواهد الفراء )د.ت( 277، ص٧، 1771وابن منظور )

 (.91، ص2عىل التجاور )

، 1( يف ديوانه )1772( البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة )1)

 (. 27ص
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 -والعربية، ورووا أنه كان ح اًم من احل ام اللغويْياللَُّغة 

ََ أن التََّجاور املنفصل كان رخصًة لغويًة، أو أسلوبا  لنتحق

، 9111درجْت عليه ألسنة العرق الفصحاء )ابن النديم،

؛ 905، ص3، 318، ص2، 9182؛ والقفطي،61ص

 (.10، ص5، 9111والبغدادي،

 (  9)َ بُوِت املُْرِملِ ومنه قول العجاج: كَأنَّ َنْسَج الَعنْ 

َوار، وكان ينبغي أن يقول: " فخفض )املُْرَمِل( عىل اجْلِ

؛ 116، ص2، 2003)األنباري، ")املرمال( ل ونه َوْصًفا

 (.912، ص5، 9116وابن سيده،

 وأما قول احلَُطْيَئة: 

ــــِن َوادٍ  ــــَة َبْط ــــاُكْم َوَحيَّ  َفإِيَّ

 

وِز النَّاِق َلْيَس َلُ ْم بِِسى    (2)مُهُ

َوار رًدا عىل اْلفراهيدي   فقد اْستدلَّ بِِه ِسيَبَوْيه عىل جر اجْلِ

يِف َزعمه َأنه اَل جيوز إاِلَّ إِذا اّتفَ املَضاف واملضاف إَِلْيِه يِف 

َفإِن مهوز نعت احْلَيَّة املنصوبة، وجر "التَّْذكِري والتأنيث؛ 

 "ملجاورته ألحد املجرورين َوُهَو بطن َأو َواد

 (.86، ص5، 9111)البغدادي،

 ومما وقع فيه التََّجاور قول الفرزدق: 

ــٍح مــن األجــداِث  إذا َيُثوُروَن أْفَواجًا َكأِّنُم ــَراُد ِري َج

ْفع؛ أِلَنَُّه نعت لـ)َجَراُد(، َول نه    (3)َمنشورِ  فــ)َمنشوِر( َكاَن َحقه الرَّ

 .ُخفض عىل التجاور

اِعر:   ومنه َقول الشَّ

 َحان رشب ـمفيا معرش العزاق إِن 

 

 (1)َفاَل ترْشُبوا َما حج هلل َراكِِب 

 

 

ٌَ بالشاعر أن يروي عجز بيته بالرفع  فقد كان حقي

)َراكُِب( كونه الفاعل، إال أنه رواه باجلر)َراكِِب( وأجاز 

عقب عىل حيث فيه احلمل عىل التجاور؛  الفراهيدي )د.ت(

َوار،"البيت بقوله:  َواله  فخفض َراكًِبا عىل اْلقرق واجْلِ

 .(911)ص "الّرْفع بِِفْعلِهِ 

                                                           

، 1( البيت من بحر الرجز، وهو للعجاج عند سيبويه )د.ت،1)

، 1(، والزبيدي )د.ت، 77، ص1، 1779(، والبغدادي )119ص

 (.11٧ص

(، 117( يف ديوانه )ص1779من بحر الوافر، وهو للحطيئة )( البيت 2)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1)ط

( يف ديوانه 1779( البيت من بحر البسيط، وهو للفرزدق )1)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1(، حتقيق عيل فاعور، )ط211)ص

 (. 179( البيت بال نسبة عند الفراهيدي )د.ت، ص1)

عىل أحٍد من النحويْي بعد  –فيام اطلعُت عليه–ومل أقف  

الفراهيدي وافقه القول أو عارضه؛ إذ مل يأِت ِذْكٌر للبيت يف 

ِذي  كتاباِتم أو رشوحاِتم سو  املظفر بن الفضل العلوي الَّ

فمن ذلك "اعترب صنيع الشاعر يف بيته حلنا قبيحا قائال: 

ِذي سّمْوُه جّرًا عىل املَْجاوَرة قال الشاعر: ... م ا َحّج اللحُن الَّ

 "هلل راكِب، وهذا حَلْن قبيح، وصواُبه ما حّج هلل راكُب 

 .(231)العلوي، د.ت، ص

 وأما قول الشاعر: 

ــا ــا اَل َأَر  َغريَه ــوف هَب  َأُط

 

 (5)َكاَم َطـاَف بالبيعـِة الراهـِب 

عىل اجلر باملَُْجاوَرة د.ت( فقد استشهد به الفراهيدي ) 

با:  َوار، َواْلَوْجه فِيِه الّرْفع خفض الراهب بِاْلقرِق "ُمَعق  واجْلِ

 (.916)ص "َكاَم َقاُلوا: َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق 

وأن ر املظفر بن الفضل العلوي محَل اجلر فيه عىل 

َوار، وهو حلٌْن "التجاور بقوله:  جعل الراهب جمرورا عىل اجْلِ

)العلوي، د.ت،  "قبيح، وصوابه: كام طاف بالبيعِة الراِهُب 

 .(219ص

كان حال هذا البيت من اهتامم النحويْي به كحال و

سابقه؛ إذ مل يلَ هو اآلخر اهتامما مع أن الفراهيدي استشهد 

َوار(.  هبام يف مبحث )اخلفض باجْلِ

وبعض النحاة املتأخرين مل خيص التبعية عىل التجاور 

 :  باملجرور، بل أجاز ذلك يف املرفو، ُمستِدال بقول اهْلُذيِلّ

 الثُّْغرَة اليَقظـاَن كالِئُهـاالّسالُك 

 

 (6)َمََّش اهلَلُوِك علَيها اخلَيعَُل الُفُضـُل 

اخلَيَعُل(، والقياس ( إتباعا للمرفو، قبله )الُفُضُل برفع ) 

يقتيض جره كونه نعتا لــ )اهلَُلوِك( املجرور بإضافته إىل 

 (.9191، ص1، 9118املصدر )َمََّش( )أبو حيان،

ه امود الطناحي يف حوايش حتقيَ )أمايل ابن  وقد نوَّ

الشجري( أن أول من قال برفع )الُفُضُل( عىل املَُْجاوَرة هو 

الثغرة والثغر "هـ(، حْي قرر األخري أن 216ابن قتيبة )ت:

سواء، وهو موضع املخافة، وال الئ احلافظ، واخليعل ثوق 

خياط أحد جانبيه ويَّتك اآلخر، واهللوك املتثنية املت رسة، 

                                                           

(، والعلوي )د.ت، 17٧نسبة عند الفراهيدي )د.ت، ص( البيت بال 1)

 (211ص

ّ عند ابن جني )د.ت،٧) ، 2( البيت من بحر البسيط، وهو للُهذِلي

، 1771(، وابن منظور، )110، ص1، 177٧(، وابن سيده )1٧7ص

 (.210، ص11
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صفة اهللوك، وكان ينبغي أن ي ون جرا، ول نه  والفضل من

َوار للخيعل  .(513، ص9، 9181)ابن قتيبة،  "رفعه عىل اجْلِ

( 9111أن البحث قد وقف عىل أن البغدادي ) يف حْي

هـ( أول َمْن قال بالرفع 296قد نصَّ عىل أن األصمعي )ت:

 .(9)عىل املَُْجاوَرة

وَأْكَثرهم "ه: وقد عقب أبو حيان عىل البيت السابَ بقول

يْعَتقده خَمُْصوًصا باملجرور، َوقد َجاَء يِف املَْْرُفو، كام أنشدنا يف 

 .(316، ص9186)أبو حيان، "الفضل

وقيل يف َرْفع )الُفُضُل( أقاويل، منها ما محله عىل أنه نعت 

، 5، 9116للخيعل املرفو، عىل االبتداء )ابن سيده، 

املجرور اللفظ (، ومنها ما جعله نعتا للَهلوك 990ص

باإلضافة، املرفو، املوضع بالفاعلية، فرفع )الُفُضُل( محاًل عىل 

(، واستناًدا إىل أن 15، ص99، 9111املوضع )أبو حيان، 

املجرور باملصدر املضاف إن كان مرفو، املحل فلك فيام نعت 

به أو عطف عليه أن جتره محال عىل اللفظ، وهو األجود ما مل 

 ترفعه محال عىل املوضع.يعرض مانع، ولك أن 

واشَّتط أبو حيان يف العطف عىل املوضع أن ي ون  

لالسم لفظ وموضع، وأن ي ون املوضع بحَ األصالة، وأن 

 (.9281، ص3، 9118)أبو حيان، ي ون ثم ارز للموضع

( ساق يف 9118ومما جتدر اإلشارة إليه أن أبا حيان ) 

َوار  ، 3يف املعرفة ))ارتشاف الرضق( شاهدا للحمل عىل اجْلِ

( ردا عىل ابن جني الَِّذي قرصه عىل الن رة، وهو 9193ص

يِف املْفضل: )َكاَن َواهلل من رجاِل اْلَعَرِق  (2)نَقول أيب ثروا

املَْْعُروِف َلُه َذلِك(، بخفض املَْْعُروف عىل املَُْجاوَرة 

 (.536، ص2، 9118)السيوطي،

 ون )املَْْعُروِف( هذا، وَكاَلم أيب ثروان ال ُيم ن فيه أن ي

ِذي قبله بحال، وال ختريج للجر هاهنا سو   تابعا للمجرور الَّ

ُر أنه العامل املشهود له بالفصاحة،  احلمل عىل التََّجاور، وُأَذك 

؛ 61ص ،9111وممن ُيعدُّ كالمه ُحجة )ابن النديم،

 (.905، ص3، 318، ص2، 9182والقفطي،

                                                           

قني، 1) ْند املَُْحقِّ ( جاء يف خزانة األدب: أن الّرْفع عىل املَُْجاوَرة مل يثبت عي

هلْم  يني يفي البيت السابق، وَأوَّ َوإينَّاَم ذهب إيَلْيهي بعض ضعفة النَّْحوي

ّي يفي كتاب التَّْنبييَهات عىل أغالط  َزة اْلَبْْصي اأْلَْصَمعيي، ذكره َعيّل بن ََحْ

 (.101، ص1، 1779)البغدادي، الرَواة

 (  يف )االرتشاف( أنه ابن رشوان، وربام كان ذلك خطأ من النساخ.2)

ثْي فرسَّ إتبا، وجديٌر بالذكر أن بعض الدارسْي املحد

حركة النَّْعت السببي ملا قبله عىل املَُْجاوَرة، ففي نحو: )رأيُت 

الرجَل ال ريمَة أُمُه( تبع النَّْعت ما قبله يف حركة اإلعراق، 

مع أنه من حيث املعنى يرتبط بام بعده؛ ففي هذه العبارة ال 

يتصف الرجل بال رم بل أمه، وكان من املنطَ أن ُترفع كلمة 

ريمة( تبعا ملنعوِتا األصيل، ول نها نصبت عىل أساٍس )ال 

من اإلتبا، اللفظي، ومسوغه املَُْجاوَرة وما تقتضيه موسيقى 

-11، ص2091)مصطفى، ال الم من انسجاٍم يف احلركات

، 9119؛ والعقييل،988، ص9166؛ واملخزومي، 80

 (.210ص

 

 ثانًيا: التََّجاور املنفصل يف باق العطف

(، والبغدادي 536، ص2، 9118)ينسب السيوطي 

( إىل أيب حيان القوَل إن جميء املَُْجاوَرة يف 11، ص5، 9111)

العطف َضِعيف جدا، ومل حيفظ من كالم العرق، والفرق َبينه 

ام تابعان باَِل واسطة، فهام َأشد جماورة  َوَبْي النَّْعت والتَّوكِيد َأِنَّ

السمْي  من اْلَعطف املفصول بِحرف اْلَعطف، كام رصح

( أن 18، ص9185(، والسيوطي )292، ص1، 9181)

 املَُْجاوَرة ال جتري يف باق العطف.

وجممل القول يف هذه املسألة أن كثريا من العلامء ال  

يستحسن التََّجاور يف املعطوف، بحجة أن حرف العطف 

حاجز ومبطل للمجاورة، ومل تت لم به العرق )أبو 

 (.815، ص9185م،؛ وابن هشا152، ص3، 2009حيان،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف يف القرآن  

 َِ ال ريم قوله تعاىل: ﴿َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُ ْم َوَأْيِدَيُ ْم إىَِل املََْرافِ

﴾ ]املائدة: [؛ 6َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ ْم َوَأْرُجَلُ ْم إىَِل اْلَ ْعَبْْيِ

–َوَأْرُجلُِ م( )حيث قرأ ابن كثري، ومحزة، وأبو عمرو 

عطفا عىل )َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ م(، وكذا رواه أبو  -باخلفض

(، وقرأ نافع، 963، ص2، 9113ب ر عن عاصم )ابن عطية،

وابن عامر، وال سائي، ويعقوق، وحفص )َوَأْرُجَلُ م( 

(، وعليه في ون 213، ص9180بنصب الالم )ابن جماهد،

ُ ْم َوَأْيِدَيُ م(، أي: عطفا عىل قوله: )َفاْغِسُلوا ُوُجوهَ 

 واغسلوا أرجل م.

وللعلامء يف توجيه قراءة اجلر مذاهب منها: أن اجلر يف  

)َأْرُجلُِ م( امول عىل التََّجاور يف اللفظ، وإْن كانت غري 
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موافقة هلا يف املعنى؛ ألن الرءوَس ُُتسح واألرجل ُتغسل، 

ِذي نص عليه قائال:  ر جمرو"وهو مذهب أيب عبيدة الَّ

باملجرورة التي قبلها، وهى مشَّتكة بال الم األول من 

َوار، واملعنى عىل األول  "املغسول، والعرق قد تفعل هذا باجْلِ

(، وحذا حذوه األخفش 955، ص9، 9162)أبو عبيدة،

وجيوز اجلر عىل اإلتبا،، وهو يف املعنى )الغسل( نحو "بقوله: 

(، 211، ص9110،9)األخفش، ")َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(

(، والسمعاين 223، ص9182وتابعهام ابن زنجلة )

(، 122، ص9(، والع ربي )د.ت،98، ص2، 9111)

، 2، 9111(، وابن كثري)991، ص2، 9111والبيضاوي )

 (.218، ص3(، واآللويس )د.ت،31ص

واعَّتض الزجاج عىل هذا القول بحجة أن اخلفض عىل 

َوار ال ي ون يف كلامت اهللَّ )الزجاج، ، 2، 9188 اجْلِ

ال وجه ملن اّدعى أّن "(، وذكر ابن خالويه أنه 953ص

َوار؛ ألن ذلك مستعمل يف نظم الشعر  األرجل خمفوضة باجْلِ

لالضطرار ويف األمثال، والقرآن ال حيمل عىل الرضورة، 

 (.921، ص9189)ابن خالويه، "وألفاظ األمثال

َوار اَل ي ون يِف  فه ابن هشام، وحجته أن خفض اجْلِ  وضعَّ

النسَ؛ أِلَن حرف العطف حاجز بْي االسمْي يْمنَع من 

 (.815، ص9185التََّجاور ومبطل له )ابن هشام،

 -وهم بصدد توجيه هذه القراءة-وقد حاول النحاة 

خترجيها عىل الوجه الذي يوافَ قواعدهم؛ فدفعتهم هذه 

إىل الت لف يف القول باحلذف والتقدير، وأذكر  التخرجيات 

 منها:

، 3، 9113املراد من املسح الغسل )الفاريس، أن -9

 (.291ص

أن اأْلَْرُجل جمرورة بحرف جر مقدر، َدلَّ عليه  -2

املعنى، ويتعّلَ هذا احلرف بفعل اذوٍف أيضًا يليَ باملحّل، 

مما يعني أنه ادَّعى َحْذف مجلٍة فعليٍة، وحرف جر )الع ربي، 

 (.121، ص9د.ت،

وأن القراءتْي بمنزلة أنه جيب الغسل واملسح معا،  -3

 (.1، ص2 ،9181آيتْي )النحاس،

ملََّا حد غسل األرجل إىَِل اْلَ ْعَبْْيِ َكاَم حد غسل " -1

 ،9185)م ي، "اأْلَْيِدي إىَِل املْْرفقْي علم َأنه غسل كاأليدي

 (. 220، ص9

ومن ثم يرجح البحث أن حُيمل اجلر يف هذه اآلية عىل 

تأويل ال الم، واخلروج به عن  التََّجاور املنفصل، بعيدا عن

 ظاهره.

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف قوله تعاىل: 

﴿َوَأَذاٌن ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس َيْوَم احْلَج  اأْلَْكرَبِ َأنَّ اهللََّ 

كَِْي َوَرُسوُلُه﴾ ]التوبة: [، حيث ُرِوَي َعِن 3َبِريٌء ِمَن املُْرْشِ

؛ 361، ص5، 2009َسِن )َوَرُسولِه( بِاجْلَر  )أبو حيان،احْلَ 

، 5؛ واآللويس، د.ت،389، ص2000،2والشوكاين،

وال جيوز فيه العطف عىل املرشكْي؛ ألنه معنى  (،213ص

فاسد، َوَخَرَجْت هذه القراءة َعىَل اْلَعْطِف َعىَل التجاور. 

 (. 232، ص2َوِقيَل: ِهَي َواُو اْلَقَسِم )الزخمرشي، د.ت،

ويميل البحث إىل أن محلها عىل التَّجاور هو األنسب؛     

َهاُهنَا  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إِْذ اَل َمْعنَى لِْلَقَسِم بَِرُسوِل اهللَِّ 

َمَع َما َثَبَت ِمَن النَّْهِي َعِن احْلَلِِف بَِغرْيِ اهللَِّ، وهو ما ذكره 

 (.389، ص2، 2000) الشوكاين

ومنه قوله تعاىل: ﴿َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن     

ُعوَن  ََ َوَكْأٍس ِمْن َمِعٍْي*اَل ُيَصدَّ خُمَلَُّدوَن*بَِأْكَواٍق َوَأَباِري

وَن*َوحَلِْم َطرْيٍ مِمَّا  ُ َهٍة مِمَّا َيَتَخريَّ
َعنَْها َواَل ُينِْزُفوَن*َوَفاكِ

ُقِرئت حيث  [؛22-91َيْشَتُهوَن*َوُحوٌر ِعٌْي﴾ ]الواقعة:

)ابن  اآلية األخرية باخلفض )َوُحوٍر ِعٍْي(، وهي قراءة سبعية

 (.212، ص5، 9113؛ وابن عطية،622، ص9180جماهد،

احلور العْي ال ُيطاف هبن؛ ولذا ومجهور املفرسين عىل أن  

كان للعلامء يف توجيه هذه القراءة أقوال منها: خترجيها عىل أِنا 

فيام –من استند إىل هذا التخريج جمرورة بالتََّجاور، ولعل أول 

(، وبه قال 119، ص3، 2005هو املاتريدي ) –وقفُت عليه

، 2، 9111والبيضاوي ) (،122، ص9الع ربي )د.ت،

( يف صدارة التخرجيات 9185(، وذكره ابن هشام )991ص

 (.815التي أوردها هلذه القراءة، ومل يبِد عليه اعَّتاضا )ص

ه الفراء من أن العطف وقريٌب من هذا التخريج ما ذكر

يف اآلية كان عىل اللفظ دون املعنى، وهو ما عرب عنه الفراء 

 .(91، ص9)الفراء، د.ت، "ُأتبع آخر ال الم أوله" :بقوله

وقيل: إن معنى يطوف عليهم ب ذا وكذا ينعَّمون به، 

فيصري املعنى: ُينعَّمون بفاكهة وبلحم وبحور عْي، وهو قول 

 (.192، ص2، 9185م ي )



 ... َظاِهَرُة التََّجاور املْنَفِصِل َبْْيَ التَّْأِصْيِل َوالتَّْخِرْيِج : جودة مريس البحرييإيامن شعبان 

 

30 

بون يف  وقيل: وجه اجلر أن حتمله عىل تقدير: أولئك املقرَّ

جنّات النعيم، ويف حور عْي، أي: يف مقاربة ومعارشة حور 

، 6، 9113) عْي، فحذف املضاف، قال هبذا الفاريس

(، ونسبه أبو 160، ص1(، والزخمرشي )د.ت،251ص

وهذا فيه بعد وتف يك كالم "حيان إىل الزخمرشي معقبا عليه: 

، 2009)أبو حيان، "بعضه ببعض، وهو فهم أعجمي مرتبط

 . (206، ص8

كل هذه التخرجيات محلت اإلعراق عىل املعنى ال عىل 

اللفظ، وارتىض البحث محله عىل التََّجاور؛ كونه أبعد عن 

 الت لف يف التأويل.

بينام ُنقل عن ُقْطُرق أنه ارتأ  أنه َمْعُطوٌف حقيقة َعىَل  

، َقاَل: َواَل ُينَْ ُر َأْن ُيَطاَف َعَلْيِهْم بِاحْلُوِر، اأْلَْكَواِق َواأْلَبَ 
َِ اِري

ةٌ   (.  938، ص91)اآللويس، د.ت، َوَيُ وُن هَلُْم يِف َذلَِك َلذَّ

ومن شواهد التجاور املنفصل يف باق العطف قوله تعاىل: 

 [،35﴿ُيْرَسُل َعَلْيُ اَم ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس﴾ ]الرمحن:

اْبُن َكثرٍِي، َواْبُن ُاَْيِصٍن، َوجُمَاِهٌد، َوَأُبو َعْمٍرو َقَرَأ  حيث

؛ 629، ص9180)ابن جماهد، )َوُنَحاٍس( باجلر

 (.201، ص1، 9181والنحاس،

ويف توجيه هذه القراءة قيل: )ُنَحاٍس( باجلر معطوف عىل  

)شواظ(، ول نها جمرورة يف اللفظ عىل التََّجاور، وهو قول 

، 91(، واآللويس )د.ت،910ص ،91، 2003)القرطبي 

 (.992ص

وقيل: إن )ُنَحاس( معطوف عىل )نار(، وإليه ذهب  

، 1(، والزخمرشي )د.ت،991، ص3الفراء )د.ت،

 (.965، ص5، 2000) (، والشوكاين118ص

وأحسب أن هذا الوجه ضعيٌف، وال يستقيم معه املعنى  

إال ملن جعل معنى الشواظ النار والدخان مجيعا، وهو ليس 

ُه اَل َيُ وُن ُشَواٌظ ِمْن ُنَحاسٍ  ، 9، 9188)الزجاج، كذلك؛ أِلَنَّ

(، وال تستقيم 116، ص1، 9111؛ وابن منظور،219ص

النحاس عىل حد تعبري –معه اللغة إال عىل حيلة واعتذار

غه إال َتْقِدير َحْذِف  -(201، ص1، 9181) حيث لن يسو 

ُه َقاَل: ُيْرَسُل َعَلْيُ ام ُشواٌظ ِمْن ناٍر ويشء من "َمْوُصوٍف  َكَأنَّ

نحاس، فــ)يشء( َمْعُطوٌف َعىَل )ُشَواٍظ(، َو)ِمْن ُنَحاٍس( 

َلٌة ِهَي صفة لــ)يشء(، وحذف )يشء(، َوُحِذَفْت )ِمْن(  مُجْ

ِم ِذْكِرَها يِف )ِمْن ناٍر( ... َفَيُ وُن )ُنَحاٌس( َعىَل هذا جمرورا لَِتَقدُّ 

 .(910، ص91، 2003)القرطبي، "بـ)ِمْن( املَْْحُذوَفةِ 

وير  البحث أنه من الشطط أن ُيتصور يف اآلية هذه 

التقديرات املت لفة ليستقيم هبا املعنى، ومن َثمَّ نرجح أن 

غه ا)ُنَحاسٍ التبعية يف  حلمل عىل التجاور، ويؤيد ذلك ( سوَّ

عطفه عىل )ُشَواٌظ(، وهو  -بالرفع-( َوُنَحاٌس أن َمْن قرأ )

ِذي ال دخان فيه،  أصح يف املعنى؛ ألن الشواظ اللهب الَّ

والنحاس الدخان، وكالمها يت ون من النار، وأما عطفه عىل 

النار ففيه ُبعد؛ ألنه يؤول باملعنى إىل أن اللهب يت ون من 

وهو ليس كذلك، إنام يت ون من النار، وقد روي  الدخان،

عن أيب عمرو قوله: ال ي ون الشواظ إال من نار ويشء آخر 

، 9185)م ي، معه، يعني أنه ي ون من شيئْي من نار ودخان

 (.106، ص2

: )ُنْرِسُل(    -بِالنُّونِ –ويؤيد هذا التوجيه قراءُة َزْيد ْبن َعيِلٍّ

َعْطًفا  -بِالنَّْصِب -َعَلْيُ اَم ُشَواًظا بِالنَّْصِب، ِمْن َناٍر، َوُنَحاًسا 

 (. 65، ص90، 2009َعىَل ُشَواًظا )أبو حيان،

ومما يعضد هذا الرأي الذي ذهبُت إليه قول الطربي: 

َدُهْم بِنَاٍر َهِذِه ِص " ُه َتَوعَّ ِذي ُهَو َأْوىَل بِاْلَ اَلِم َأنَّ َفُتَها َأْن َوالَّ

ُيْتبَِع َذلَِك اْلَوْعَد باَِم ُهَو ِخاَلُفَها ِمْن َنْوِعَها ِمَن اْلَعَذاِق ُدوَن َما 

َخانُ  ، 2000)الطربي، "ُهَو ِمْن َغرْيِ ِجنِْسَها، َوَذلَِك ُهَو الدُّ

(؛ َفي ون بذلك جلَّ ذكره قد وصف َشيْئَْْيِ من 225، ص22

 ِحد ِمنُْهاَم َعَذاٌق عىل ِحدة.اْلَعَذاق من نو، َواِحد، كل َوا

ومن شواهد التجاور يف باق العطف قوله تعاىل: ﴿مَلْ 

كَِْي﴾ ]البينة: ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْل َِتاِق َواملُْرْشِ [؛ 9َيُ ِن الَّ

كَِْي( جاء جمروًرا، واألصل فيه أن  فإن قوله تعاىل )َواملُْرْشِ

ِذي هو يف ال ي ون معطوًفا عىل االسم املوصول )الَّ  ِذين(، الَّ

رفع اسم كان، ول نه جاء جمرورا باملَُْجاوَرة لقوله )ِمْن َأْهِل 

؛ 113، ص2، 2003رأي ال وفيْي )األنباري، اْل َِتاِق( يف

 (.125، ص95واآللويس، د.ت،

وقيل يف توجيه اجلر: إنه من قبيل عطف املرشكْي عىل 

املرشكْي؛ أهل ال تاق، كأنه قال: من أهل ال تاق ومن 

ولذلك خفض املرشكْي، ومل يقل:)واملرشكون(، وال خيفى ما 

يف هذا التوجيه من تأويٍل وحذٍف وتقديٍر، ومما يع س ختاُلف 

أصحاق هذا التوجيه أِنم ارتأوا يف توجيه قراءة الرفع 
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ُكوَن(  ْفعِ –القول: إن )َواملُْرْشِ عطفا عىل املوصول  -بِالرَّ

 (.111، ص8، 2009حيان، ؛ وأبو19، ص9)الفراء، د.ت،

وأحسب أنه مما يؤيد محل اجلر فيه عىل التََّجاور قراءُة 

، 90، 2002األعمش )واملرشكون( بالرفع )الثعلبي،

؛ 201، ص5، 9113؛ وابن عطية،260ص

(، وهو ما يرجح القول 910، ص20، 2003والقرطبي،

ِذيَن َكَفُروا(  لديَّ إن املعطوف عليه هو االسم املوصول )الَّ

 وليس )َأْهِل اْل َِتاِق(.

واحلمل عىل اجلر يف باق العطف فيه نقوٌل كثرية، وهو 

 مع اْلَواِو َمْشُهوٌر يِف َأْشَعاِرِهم، وِمْن َذلَِك َما َأْنَشُدوُه:

ََ إالَّ َأِسـرٌي َغـرْيُ ُمنَْفلِـٍت   مَلْ َيْب

 

ٍَ يِف ِحبَاِل اْلَقـد  جَمْنُـوِق   (9)َوُموَث

( باملَُْجاوَرة لــ)ُمنَْفلٍِت(، حيث خفض الشاعر   ٍَ )َوُموَث

مع أن حقه الرفع عطفا عىل )َأِسرٌي(، نصَّ عىل ذلك الع ربي 

(، 218، ص3(، واآللويس )د.ت،122، ص9)د.ت،

 (.19، ص1، 9111والقاسمي )

وأجاز بعضهم أن يقال فيه: إن العطف باجلر لصالحية  

( موقع )إال( )ناظر اجليش،  ، 1 ،2001وقو، )َغرْيُ

 (.3322ص

حياول أن يثني تبعية  وحيسبه البحُث تأويال مت لفا 

املَُْجاوَرة؛ ألن إعراق ال لامت ال ي ون عىل هذا النحو من 

 تأويل املعنى، وصالحية وقو، بعضها م ان بعض.

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف يف كالم 

 العرق: 

 قول زهري: 

ــا ه ــا وغريَّ ــان هب ــَب الزم  َلِع

 

 (2)بعدي َسَوايِف املُوِر والَقطـرِ 

وملا كان القطر)املطر( ال يسفى، وليس له سواف كاملور  

)الغبار( تبْيَّ أنه ليس معطوفا عىل املور، وإنام خفضه الشاعر 

ملجاورته للمخفوض، وأنه كان ينبغي أن ي ون مرفوًعا فيقال 

ُه َمْعُطوٌف َعىَل  ْفِع؛ ألَنَّ ُه َفاِعُل )اْلَقْطُر( بِالرَّ )َسَوايِف( املَْْرُفو، بَِأنَّ

(، وهذا القول نسبه األنباري ) َ ، 2( إىل ال وفيْي )2003)َغريَّ

 (.115-113ص

                                                           

(، 177( البيت من البسيط، وهو للنابغة عند القريش )د.ت، ص1)

 (.111، ص7، 1779(، وأبو حيان )122، ص1والعكربي )د.ت، 

( يف ديوانه 1779( البيت من الكامل، وهو لزهري بن أيب سلمى )2)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1(، )ط79)ص

 -يف سياق نفي املَُْجاوَرة-وير  البحث أن األنباري  

ت لَّف الردَّ عليهم بام مل تنقله املعاجم، أو تورده رشوحات 

أن "ردا مفاده احتاملية  البيت، وربام عىل خاطر قائله. ت لَّف

ي ون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزوله سوايف كام 

، 2003)األنباري، "يسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوايف

(، كل ذلك ليجعل القطر معطوفا عىل املور، 502، ص2

خمالفا بذلك سنة اهلل يف كونه بأن جعل الرياَح تسفي الَّتاَق 

 واملطَر!

( مربرا تبعية القطر للمور 9111غدادي )وحذا حذوه الب 

َوار؛ أِلَنَُّه اَل ي ون "يف اجلر بقوله:  َوَلْيَس َهَذا من اجْلَّر عىل اجْلِ

اق من  َ َياح السوايف تذري الَّتُّ يِف النسَ، َوَوجهه َأن الر 

َحاق  (.113، ص1) "األَْرض، وتنزل املََْطر من السَّ

 ومنه قول الشاعر: 

ْشُت مِ   ْن َقصٍّ وإْنَفَحةٍ كم َُتَشَّ

 

ودُ   (3)َجاءَْت إِليك بَِذاَك األَْضُؤُن السُّ

حيث يأبى املعنى أن ي ون املعطوف )إْنَفَحٍة( داخال يف 

(، وهو عظام الصدر )ابن  ح م املعطوف عليه )َقصٍّ

(؛ ألن العامل فيه وهو املَشُّ يعني: 11، ص1، 9111منظور،

، 91)الزبيدي، د.ت، َمّص َأْطَراِف الِعَظاِم مَمُضوغًا 

(، واألنفحة هي اْلَ ِرُش، وقيل َما ُيْؤَخُذ ِمْن اجْلَْدِي 381ص

َبِن )الفيومي، د.ت، (، وإىل 696، ص2َقْبَل َأْن َيْطَعَم َغرْيَ اللَّ

ذلك فطن أبو احلسن امللقب بـ را، النمل؛ إذ ارتأ  أن 

صٍّ التقدير يف البيت ال بد أن ي ون: َكْم قد َُتََشْشَت من قَ 

 (.652، ص9، 9181وأكلت من إنفحٍة )كرا، النمل،

وقريٌب من هذا ما ذكره الشيخ ايي الدين عبد احلميد 

َوار جاعال  تقدير ال الم: "حْي محل اجلر يف )إْنَفَحٍة( عىل اجْلِ

كم ُتششت من عظم وأكلت إنفحة، وي ون إنفحة منصوًبا 

ل بفتحة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املح

، 2، 2003)عبد احلميد، هامش األنباري  "بحركة املَُْجاوَرة

 (.111ص

وذكر بعض النحاة أن العطف عىل التََّجاور مما تنفرد به 

، 2، 2000)األزهري، الواو دون باقي حروف العطف

(، وهو قوٌل مردوٌد 935، ص3؛ والصبان، د.ت، 951ص

                                                           

، 1 ،1777مل )( البيت من بحر البسيط، وهو بال نسبة عند كراع الن1)

، 9، 1771(، وابن منظور )911، ص1، 1779(، وابن دريد )٧12ص

 (.91ص
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اء( و بشواهد ثبت فيها العطف عىل التجاور باألداتْي )الف

 )أو(.

 ومن ذلك قول الفرزدق: 

 (9)إىَِل آِل بِِسطَاِم بِْن قَيٍْس َفَخاطَِب  َفَهْل أَنَْت إِْن َماتَْت أَتَانَُك َراِحٌل 

فقوله )َفَخاَطِب( وقع يف البيت خَمُْفوًضا بِاملَُْجاوَرة، وحقه 

، 9، 9113الرفع كونه معطوفا عىل )َراِحٌل( )النمري،

؛ 8، ص9، 9113؛ والرسخيس،910ص

 (.19، ص1، 9111والقاسمي،

 وقول امرئ القيس:

لِ  فظَلَّ طَُهاُة اللَّْحِم ما َبْْيَ ُمنِْضٍج   أَْو َقديٍر ُمَعجَّ
ٍ
 (2)َصِفيَف ِشواء

اْلقِدير: املَْْطبُوخ يِف اْلقدر، َوُهَو ِعنْدهم معطوف عىل 

ِذي هو  )َصِفيَف( املنصوق بأنه مفعول اسم الفاعل الَّ

وملا ورد يف البيت جمرورا قيل يف خترجيه إنه خفض  )ُمنِْضٍج(،

َوار )ابن قدامة، ؛ وابن 950، ص9، 9168عىل اجْلِ

 (.259، ص3، 9111؛ والبغدادي،600، ص9185هشام،

وقيل: هو من قبيل حذف املَُْضاف وإبقاء املَُْضاف إَِلْيِه 

، 9185مقامه، والتقدير: َأو طابخ قدير )ابن هشام،

ويل ُيعد يف بابه قليال؛ ألن حذف (، وهذا التأ600ص

املضاف وإبقاء املضاف إليه عىل حاله من اجلر من غري أن 

يقوم مقام املحذوف يف موقعه اإلعرايب قليٌل، ومرشوٌط بأن 

ي ون املضاف املحذوف معطوفا عىل ما يامثله أو يقابله، كام 

أن البحث يستبعد هذا التأويل ألنه يؤدي بال الم إىل 

ذ إنه من املعلوم أن اإلنضاج يشمل الصفيف الركاكة؛ إ

والقدير؛ فام الداعي لتقدير)طابخ( وال الم قبلها يشملها! 

وربام جانبهم التوفيَ يف تقديرهم )طابخ(، ولو أِنم قدروه بـ 

 )منضج( ل ان أثبت وأوثَ.

 وقد ذكر التربيزي )د.ت( أن أجود ما قيل فيه:

يف شواء( إنه كان جيوز أن يقول )من بْي منضج صف

فحمل قديرا عىل صفيف لو كان جمرورا، ورشح هذا أنك إذا 

عطفت اسام عىل اسم، وكان جيوز لك يف األول إعرابان، 

                                                           

، 2( البيت من بحر الطويل، وهو للفرزدق عند ابن سالم )د.ت،1)

(، واألصفهاين 197، ص1، 1772(، وابن الشجري )1٧٧ص

 (.110، ص10)د.ت،

( يف ديوانه 1791( البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس )2)

 (، حتقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش.22)ص

فأعربته بأحدمها ثم عطفت الثاين عليه جاز لك أن تعربه 

بإعراق األول، وجاز لك أن تعربه بام كان جيوز يف األول. 

 (16)ص

ومحل )قدير( عىل أي أن هذا الرأي مبني عىل التوهم، 

)صفيف( لو كان جمرورا بإضافة )منضج( إىل )صفيف(، 

ِذي ذكره الشاعر يوجب  يف  -عند اجلمهور–والوجه الَّ

)قدير( النصب؛ مراعاة للفظ املتبو، املنصوق باعتباره 

؛ 32، ص90، 9111مفعوال به السم الفاعل )أبو حيان،

 (.211، ص3، 9118والسيوطي،

َضاَفة، َوعند  :وقيل عىل توهم َأن الصفيف جمرور بِاإْلِ

البغداديْي وبعض ال وفيْي ُهَو َمْعُطوف عىل صفيف من 

، َوهم اَل يشَّتطون أصالة املحل   قبيل اْلَعطف عىل املحل 

(، وبه استدل هؤالء عىل أنه 259، ص3، 9111)البغدادي،

ض اخلف -إذا كان املعمول منصوبا-جيوز يف تابع املعمول 

أيضا عىل توّهم اإلضافة، خمالفْي بذلك رأي اجلمهور، وقد 

ُطعن فيام استدّلوا به بأنه يلزم عنه أن ي ون التقدير: من بْي 

منضج أحد هذين، وذلك فاسد املعنى؛ ألنه يصري التقدير: 

من بْي منضج صفيف أو قدير، ف أنه قال: من بْي منضج 

ْي: أحدمها أحد هذين، في ون قد قسم الطُّهاة إىل قسم

منضج صفيف أو قدير، واآلخر مل يذكره؛ ألن )بْي( تقتيض 

وقوعها بْي شيئْي أو أشياء، وال تدخل عىل يشء واحد )أبو 

 (.391، ص1، 9111حيان،

وخرجه بعض أصحابنا أيضا أن "وجاء يف التذييل: 

ي ون معطوفا عىل )شواء(، وت ون )أو( بمعنى الواو، وهذا 

إنام هي يف الطهاة ال يف معمول اسم  ليس بَّشء؛ ألن البينية

(، وهو ظاهر 958، ص90، 9111)أبو حيان، "الفاعل

السقوط ألن به يصري املعنى: َوَصِفيٍف َقِديٍر، َواْلَقِديُر اَل 

 َيُ وُن َصِفيًفا.

هذا، ويذكر أحد الباحثْي املعارصين أنه من قبيل التوسع 

َوار قوهلم: ليس أمة اهلل  بذاهبة وال قائم أن حُيمل عىل اجْلِ

أخوها، بعطف )قائم( عىل )ذاهبة( وت ون قد أخربت عن 

أمة اهلل بذهاهبا وبقيام أخيها، فت ون قد عطفت خربا عىل 

ِذي يستبعده 15، ص2098خرب)عبد اجلبار، (، وهو األمر الَّ

البحث؛ ألن التبعية بْي اخلربين التي استلزمها عطفهام عىل 

 منهام مراعاة اللفظ أو املحل، بعضهام بالواو تقتيض يف الثاين
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وبمجيئه جمرورا يف املقولة السابقة ي ون ذلك من قبيل احلمل 

ِذي نحن فيه باخليار–عىل اللفظ  ال من قبيل احلمل عىل  -الَّ

 التََّجاور.

ِذي عليه البحث أن وقو، التََّجاور املنفصل يف القرآن  والَّ

أئمة العربية، وفصيح الشعر والنثر إثباٌت له بشهادة مجهور 

وأنَّ وروده يف بايب النَّْعت والعطف هبذه ال ثرة دليٌل عىل 

ثبوته، وال يرده يف باق العطف قوهلم إن حرف اْلَعطف 

حاجز َبْي االسمْي ومبطل للمجاورة؛ حيث إن حرف 

العطف واجب الذكر يف بابه؛ ألن التبعية لألول إنام حتصل 

ون التبعية إال به! وإنام به، وكيف نعتربه فاصال وهو مما ال ت 

 الفاصل هو الذي ُيذَكر يف غري اله.

َوار يف  وخيلص البحث إىل أنه كام تثبت التبعية عىل اجْلِ

وإن كان األمر فيها عىل خالف األصل؛ لورود ذلك -النَّْعت 

تثبت يف عطف النسَ لوروده أيضا يف فصيح  -يف الفصيح

 ال الم.

( وهو أحد 9185) أن ابن هشام وقد اسَّتعى انتباهي

َوار يف  املامنعْي لوقو، التجاور يف املعطوف ذكر احلمل عىل اجْلِ

( يف توجيه 811، ص9صدارة التخرجيات التي أوردها )

[، ومل 22قراءة اجلر يف قوله تعاىل: ﴿َوُحوٍر ِعٍْي﴾ ]الواقعة:

يقطع بخطأ هذا التوجيه، ومل ُيْبِد عليه اعَّتاضا، وال خيفى ما 

 اللة.يف هذا من د

 

 ثالًثا: التََّجاور املنفصل يف باق التَّوكِيد

(، ونصَّ السمْي 9193، ص1، 9118أثبته أبو حيان )

( عىل أنه قد َوَرَد يف التَّوكِيد قلياًل يف رضورة الشعر 9181)

( إىل أن جماورة 9185(، وذهب السيوطي )292، ص1)

ِري َذلِك يِف املَْْجُرور مسموعة يِف النَّْعت والتَّوكِيد، َواَل جيْ 

( أن 9111(، وارتأ  البغدادي )18َغريمَها من التوابع )ص

َوار يِف التَّوكِيد كان عىل َسبِيل الندرة )  (.13، ص5جميء اجْلِ

ومل َيِرْد التََّجاور املنفصل يف باق التَّوكِيد سو  يف قول أيب 

 الغريب:

نَِب أْن ليَس        يَا َصاِح بل غ ذَوي الزوجاِت ُكل هم  (9)وصٌل إذا انحلَّت ُعرا الذَّ

                                                           

( البيت من بحر البسيط، وهو أليب الغريب النْصي عند الفراء )د.ت، 1)

، 2، 1777(، والسيوطي )771، ص1771(، وابن هشام )91، ص2

 (. 11ص

َقاَل عنه اْلفراء: أنشدنيه َأُبو اجْلراح بخفض )ُكل هم(، 

َفقلت َلُه: هال قلت )ُكلَّهم( َيْعنِي بِالنّصب، َفَقاَل: ُهَو خري 

اه فأنشدنيه باخلفض،  ِذي قلته َأنا، ثمَّ استنشدته إِيَّ من الَّ

خفض )الزوجات( ومذهب الفراء أن أبا اجلراح أتبع )كل( 

لـ)ذوي(  (2)وهو منصوق عىل املفعولية؛ ألنه توكيد

 (.15، ص2)الفراء،د.ت،

كلهم توكيد لَِذوي اَل "وقال ابن هشام يف توضيح ذلك:  

، َوَذوي َمنُْصوق عىل املفعولية،  ْوَجاِت، وإال لَقاَل ُكلهنَّ لِلزَّ

 "َوَكاَن حَ كلهم النصب، َول نه خفض ملجاورة املخفوض

 (.128)ابن هشام، د.ت، ص

وحيسب البحث أن يف رواية الفراء دليال عىل مرشوعية 

ُحجة، ومن ثم جيب  (3)نفصل؛ ألن كالم أيب اجلراحالتََّجاور امل

قبول إنشاده، وألنه ثبت إنشاده البيت بخفض )ُكل هم( وهو 

ُمقٌر بنصبها، وعندما استنشده الفراء البيت مرة أخر  أعاد 

أرصَّ  (1)إنشاده باجلر؛ مما ُيوحي بأن ذلك كان أقرق إىل هلجةٍ 

 أن ينشد هبا.

 

 ل يف باق البدلرابًعا: التََّجاور املنفص

خمتلفون يف وقو، التََّجاور املنفصل يف  -كام رأينا-العلامُء 

التوابع عامة، إال أن شبه إمجا، ينعقد عىل امتنا، جميئه يف باق 

ُه يِف التَّْقِدير من مجَلة أخر ، َفُهَو اجوز "البدل بحجة  َأنَّ

 (. 130)ابن هشام، د.ت، ص "َتْقديرا

ِذي عليه البحث أنه لو ُسِمع يف البدل لسلمنا به، شأنه  والَّ

يف ذلك شأن التبعية يف النَّْعت وغريه، وال يضريه القول إن 

                                                           

( َنصُّ الفراء ذكر فيه أنه نعت، ولعله خطأ من النّساخ، أو كان ذلك 2)

 زلًة يف الكالم فقط؛ لوضوح اإلعراب.منه 

( هو أبو اجلراح العقييل، أحد فصحاء األعراب الذين ُأخذت عنهم 1)

، 9، 2001اللغة، وُيروى أنه كان حكاًم من احلكام اللغويني )اجلاحظ 

 (.117، ص2، 1772؛ والقفطي 91، ص1779؛ وابن النديم 11٧ص

ي، أو حالة لغوية تنتج من ( اللهجة: طريقة معينة يف االستعامل اللغو1)

تطور اللغة، وختتلف عنها يف كثري من القواعد واملفردات والظواهر 

، 1779الصوتية والداللية، وتوجد يف بيئة خاصة ) عبد التواب، 

َفْت اللهجات عند القدماء باسم اللغات، 1٧9-1٧٧ص (، وقد ُعري

 (.12، ص2وأقروا بأهنا حجة )ابن جني، د.ت، 
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ُه ُمْسَتْأَنٌف  البدل َمْعُمول لعامل آخر غري اْلَعاِمل األول، َفَ َأنَّ

َلٍة ُأْخَر ، فبعدت ُمَراَعاة املَُْجاوَرة، َونزل منزَلة مجَلة  ِمْن مُجْ

، 9، 2009ر املتأخرين )أبو حيان،ُأْخَر ، وهو مذهب أكث

(؛ فإنه ُيعز  إىل 535، ص2، 9118؛ والسيوطي،31ص

سيبويه قوله: إن العامل يف البدل هو العامل نفسه يف املبدل 

، 9181؛ والسمْي،115، ص90، 2009منه )أبو حيان،

(، إال أن هذا 921، ص2؛ والصبان،د.ت،112، ص90

نه وحده، وجيب إظهاره العامل املشَّتك بينهام يبارش املبدل م

والتلفظ به فقط قبل املبدل منه، وال يصح إظهاره أو ت راره 

 قبل البدل، وإنام ي في ختيله فقط.

َوار أمر خارج عام تقتضيه "هذا، وإن   التبعية عىل اجْلِ

القواعد، فإن ورد منه يشء احتيج فيه إىل توجيه، وأما إذا مل 

، 1، 2001ر اجليش،)ناظ "يرد فال حاجة إىل االعتذار عنه

 (.3320ص

ه أبو عبيدة ) ( اخلفض يف كلمة )ِقَتاٍل( يف 9162ووجَّ

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه  قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

َوار ملا كان 291َكبرٌِي﴾ ]البقرة: [ بقوله: هو خمفوض عىل اجْلِ

(، ويراه البحث 12، ص9بعده )فِيِه( كناية للشهر احلرام )

، توجيها مت لفا، وأقرق منه أن يوجه اخلفض عىل البدلية

؛ وابن 21، ص9، 9111مذهب البرصيْي )املربد،وهو 

، 9 ،9113) (9)(؛ ولذا خطَّأه ابن عطية81، ص9112جني،

 (.10ص

 

 خامًسا: التََّجاور املنفصل يف باق جواق الرشط

عىل ذهب ال وفيون إىل أن جواق الرشط جمزوم 

التََّجاور؛ ألن جواق الرشط جماور لفعل الرشط، الزم له، ال 

َوار محل عليه يف  ي اد ينفكُّ عنه، فلام كان منه هبذه املنزلة يف اجْلِ

اجلزم، وجواق الرشط كان ينبغي أن ي ون مرفوًعا، إال أنه 

ُجزم أيضا محال عىل التََّجاور، وهلذا إذا حلت بينه وبْي فعل 

( أو بـ)إذا( رجع إىل الرفع؛ ألنه قد زال الرشط بـ)الفاء

ِذي هو أجبني من الرشط، ومنه  التََّجاور بفصل املرفو، الَّ

                                                           

هنا مل يتقّدم ال مرفوع، "أبو حيان أن وجه اخلطأ فيه هو أنه ها ( َأْوَضَح 1)

وال منصوب، فيكون )قتال( تابعًا له، فيعدل به عن إعرابه إىل اخلفض عىل 

 (.111، ص2، 2001)أبو حيان، "اجلوار

َمْت َأْيِدهيِْم إَِذا ُهْم  قوله تعاىل: ﴿َوإِْن ُتِصبُْهْم َسي َئٌة باَِم َقدَّ

 [.36َيْقنَُطوَن﴾ ]الروم:

واختلف البرصيون؛ فذهب األكثرون إىل أن العامل فيه 

رشط، وذهب آخرون إىل أن حرف الرشط وفعل حرف ال

الرشط يعمالن فيه، وذهب آخرون إىل أن حرف الرشط 

يعمل يف فعل الرشط، وفعل الرشط يعمل يف جواق الرشط 

، 1، 2009؛ وابن يعيش،231، ص9151)األنباري،

 (.11، ص1، 2000؛ والريض،265ص

ِذي عليه البحث أن تلك العالقة الداللية داخل  والَّ

يب الرشطي بْي أداة الرشط وفعل الرشط وجوابه التي الَّتك

تع س امتزاج الثالثة يف ت وين مجلة ذات معنى واحد 

مستقل، وتع س مد  ارتباط الرشط بجوابه، وحاجتهام 

تلك  -ألداة الرشط؛ فهام بدوِنا ال يش الن مجلة مفيدة

العالقة تدفع البحث إىل األخذ بقول البرصيْي إن أداة الرشط 

 عاملة يف الرشط وجوابِه؛ ألنه يقتضيهام معا.هي ال

وحيملنا رأي ال وفيْي عىل القول: إن احلمل عىل التجاور 

ربام كان مقيسا عند ال وفيْي؛ ولذا قاسوا عليه جزم جواق 

 الرشط.

 
 سادًسا: التََّجاور املنفصل يف باق اخلرب

َوَرَد احلمل عىل التََّجاور يف اخلرب عند أيب الفضل الرازي 

صاحب كتاق )اللوامح(، وذلك يف قراءة أيب جعفر، وزيد 

َبُعوا  ُبوا َواتَّ ( يف قوله تعاىل: ﴿َوَكذَّ بن عيل بخفض )ُمْسَتِقرٍّ

﴾ ]القمر: جه 3َأْهَواَءُهْم َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ [، حيث خرَّ

(، فحقه الرفع، ل نه  صاحب )اللوامح( عىل أنه خرب لـ)ُكلُّ

؛ 31، ص90، 2009ن،جر للمجاورة )أبو حيا

   .(922، ص90، 9181والسمْي،

وكان السمْي حفيا بجمع األوجه التي قيلت يف تأويل 

ّي  خَمرَْشِ ( يف اآلية ال ريمة، ومنها: ختريج الزَّ خفض )ُمْسَتِقرٍّ

َق ُكلُّ  اَعُة، َواْقََّتَ َبِت السَّ اَعِة، َأِي اْقََّتَ ( َعْطًفا َعىَل السَّ َأْن )ُكلُّ

ُ َحاُلُه )الزخمرشي، د.ت، َأْمٍر ُمْستَ  ، 1ِقرٍّ َيْسَتِقرُّ َوَيَتَبْيَّ

 (.132ص

ومنها: أنَّ خرَب املبتدأ قوُله )ح مٌة بالغٌة( أي أنه أخرب عن 

كل  أمٍر مستقٍر بأنَّه ح مٌة بالغٌة، وي ون قوُله: ﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم 

 َما فِيِه ُمْزَدَجٌر﴾ ]القمر:
ِ
َّتاٍض بْي املبتدأ [ مجلَة اع1ِمَن اأْلَْنَباء

 وخرِبه. 
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ره أبو البقاء: معموٌل به، أو  ومنها: أنَّ اخلرَب مقدٌر، وقدَّ

ره غرُيه: بالغوه. )السمْي، -929، ص90، 9181أتى. وقدَّ

922.) 

وير  البحث أنه ليست ثمة رضورة حتملنا عىل القول بام 

ذهب إليه صاحب )اللوامح(؛ ليس احتفاء فقط بقول أيب 

ْ ُيْعَهْد يِف َخرَبِ املُْْبَتَدأِ "َجاور: حيان عن التَّ  ُه مَل )أبو  "إنَّ

(، ول ن ألن لنا عنه مندوحة؛ إذ 31، ص90، 2009حيان،

األقرق منه أن نحمل اخلفض عىل أحد األوجه األخر  التي 

ِمل اآلية عىل غري املجاورة.  ذكرها السمْي، ومجيعها حَتْ

[، 5َوُقوِد﴾ ]الربوج:وقيل منه قوله تعاىل: ﴿النَّاِر َذاِت الْ 

حيث ُقرئ )النَّاِر( بال رس، ويف إعرابه أقوال، منها: أِنا 

( عن 801، ص2، 9185خفض عىل التََّجاور، نقله م ي )

ال وفيْي، وهذا يقتيض أن )النَّار( كانت ُمستحقة لغري اجلر، 

فُعِدل عنه إىل اجلر، ويدل أِنا كانت مستحقة للرفع قراءة 

 حيوة، وأيب السامك العدوي، وابن أشهب العقييل، وأيب

السميفع، وعيسى برفع )النار( عىل أِنا خرب مبتدأ اذوف: 

أي هي النار، أو عىل أِنا فاعل فعل اذوف: أي أحرقتم النار 

، 5، 2000؛ والشوكاين،111، ص8، 2009)أبو حيان،

 (.211، ص95؛ واآللويس، د.ت،500ص

)النَّاِر( َبَدُل اْشتاَِمٍل ويميل البحث إىل محل اجلر عىل َأنَّ 

)َذاِت اْلَوُقوِد(  ِمَن اأْلُْخُدوِد؛ أِلَنَّ اأْلُْخُدوَد ُمْشَتِمٌل َعَلْيَها، وَ 

َا َناٌر َعظِيَمٌة، وهو رأي البرصيْي، َوِقيَل: ُهَو  َوْصٌف هَلَا بَِأِنَّ

 (.991، ص5، 9181َبَدُل ُكلٍّ ِمْن ُكلٍّ )النحاس،

 

 املنفصل يف باق احلالسابًعا: التََّجاور 

 وعن قول الفرزدق: 

جاُل َرأَْوا َيزيَد، رأَيْتَُهم قاِق، نَواكَِس األَبْصار       وإِذا الر   (9)ُخْضَع الر 

اء َواْل َِسائِّي َرَوَيا اْلَبْيَت )نواكَس( -قال اهلروي: إن اْلَفرَّ

جْلَر  اَل َوَقاَل األَخفش: جَيُوُز َنواكِِس األَبصاِر، با -بِاْلَفْتِح 

 َكاَم َقاُلوا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق )األخفش،
ِ
، 2، 9110بِاْلَياء

 (. 111ص

ْي من "وقول األخفش يدفعه قوُل م ي:  َرَوْوُه بَِ رْس الس 

 َوالنُّون، فحذفت النُّون 
ِ
نواكس َجَعُلوُه مجع نواكس بِاْلَياء

                                                           

( يف ديوانه 1779( البيت من بحر الكامل، وهو للفرزدق )1)

 ار الكتب العلمية.(، بريوت: د1(، حتقيق عيل فاعور، )ط19٧)ص

ْي َم ْ  ُسوَرة يِف لإلضافة، َواْلَياء اللتقاء الساكنْي، وبقيت الس 

اللَّْفظ، َفدلَّ مجعه عىل َأنه جيمع َكَسائِر اجلمو،، واجلمو، كلَها 

، 9185،2)م ي، "منرصفة، فرصف َهَذا َأْيضا عىل َذلِك

 (.181ص

 وعن قول أيب كبري اهلذيل: 

 (2)مل حيللِ كرهًا وعقُد نطاقها                 مَحََلْت بِِه يف َلْيَلٍة َمْزُؤوَدةٍ 

يقول األصفهاين: الزأد: الذعر، ومزؤودة: مذعورة. 

ويرو  )َمْزُؤوَدًة( بالنصب عىل احلال للمرأة؛ ويرو  

)َمْزُؤوَدٍة( باجلر، وجيوز فيه وجهان: أحدمها أن جتعله صفًة 

لــ)َليَْلٍة(، كأنه ملا وقع الزؤود والذعر فيها جعله هلا، وجيوز 

َوار، وهو يف احلقيقة للمرأة، كام قيل: أن ي ون انجراره يف  اجْلِ

َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق. وهذا مليلهم إىل احلمل عىل األقرق، 

 (.66، ص2003وألمنهم االلتباس )األصفهاين،

( ذهب إىل أن محل 9113ويلزم التنويه أن الزن لوين )

)َمزُؤودٍة( عىل اجلر عىل اجلوار هو رأٌي انفرد به التربيزي 

هـ( مسبوق 502، عىل الرغم من أن التربيزي )ت:(21)ص

ِذي أرشُت إليه،  هـ(129)ت:يف ذلك برأي األصفهاين  الَّ

، 8، 9111ويبدو يل أن الزن لوين تابع يف ذلك البغدادي )

فأوهم كالمه أن هذا  -وقد عزاه إىل التربيزي-( 201ص

 الرأي للتربيزي غري مسبوق فيه. 

وَدٍة( يف البيت اموٌل عىل ويميل البحث إىل أن جر )َمْزؤُ 

الوصفية، وقرينة ما ذهبنا إليه أن العرق كثرًيا ما عدلوا عن 

الصيغ القياسية، واستعملوا مثل هذا النمط يف أشعارهم؛ 

 فازدان التعبري مجاال واملعنى توسعا.

 

 ثامنًا: التََّجاور املنفصل يف باق االشتغال

لقرق وحَ التََّجاور َقْوهُلُْم: َوقيل مِمَّا َراَعِت اْلَعَرُق فِيِه ا

رضبت زيدا وعمًرا كلمته؛ إذ اْسَتْحَسنُوا نْصَب )َعْمًرا( 

ملجاورته اسام منصوبا، ويرده أنه لو كانت علة نصبه ما ذهبوا 

إليه من عربة املنصوق يف اجلملة األوىل لوجب أال تنصب 

مررت بزيٍد وعمًرا "فال تقول:  "مررت بزيدٍ "بعد قولك: 

قام زيٌد وعمًرا  "فال تقول:  "قام زيدٌ "، وبعد قولك: "كلمته

، "إن فيها زيًدا"، ولوجب أن تنصب بعد قولك: "كلمته

                                                           

 ،2002( البيت من بحر الكامل، وهو أليب كبري اهلذِل عند ابن قتيبة )2)

 (.٧1، ص1 ،2001(، وابن يعيش )99، ص2
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، وهذا غري خمتار "إن فيها زيًدا وعمًرا كلمته"فتقول: 

 (. 102، ص9 ،2008)السريايف،

 

 تاسعا: التََّجاور املنفصل يف باق التناز،

ل الثاين؛ كونه أقرق اختار البرصيون يف باق التناز، إعام

إىل املعمول، فُروِعَي فيه جانب القرق وحرمة املَُْجاوَرة، ويف 

وحّجُة البرصيْي يف ترجيِح إعامِل "ذلك يقول ابن يعيش: 

الثاين أّنه أقرُق إىل املعمول، وليس يف إعامله تغيرُي املعنى، إذ 

يَة ال فرَق يف املعنى بْي إعامِل األول والثاين، وت تسب به رعا

، 9، 2009)ابن يعيش، "جانب الُقْرق وُحْرمِة املَُْجاوَرة

(؛ أال تر  أِنم قالوا: )خشنت بصدِرِه وصدِر زيٍد( 299ص

فيختارون إعامل الباء يف املعطوف، وال خيتارون إعامل الفعل 

فيه؛ ألِنا أقرق إليه منه، مع أنَّ حرَف اجلر  َأضعُف من الفعِل 

 (.11، ص9)سيبويه، د.ت،

ر  أبو سعيد السريايف أن قولنا: )خشنت بصدره وي

وصدِر زيد(، أجود من )خشنت بصدره وصدَر زيد( 

وكالمها جائز؛ باجلر محال عىل جمرور جياوره لفظا، وبالنصب 

محال عىل املعنى، وعنده أن محله عىل اللفظ وعىل ما يقاربه 

 (.361، ص9 ،2008وجياوره أجود )السريايف،

ك مع االستقراء أن إعامل الثاين وقرر الريض أنه ال ش

أن كل ما جاء من أساليب التناز،  أكثر يف كالم العرق، وأكد

يف القرآن ال ريم كان عىل إعامل الثاين، ووجد يف ذلك دليال 

للبرصيْي عىل أن املختار إعامل الثاين، وإال كان أفصح ال الم 

–205، ص9، 2000أي القرآن عىل غري املختار )الريض،

290.) 

ويستبعد البحث محل مسائل التناز، عىل التجاور 

املنفصل؛ إذ إن ل ٍل من البرصيْي وال وفيْي مستنًدا من 

 التعليل والقياس يصعب معه ترجيح قول أحدمها. 

 

 عارشا: التََّجاور املنفصل يف التأنيث

َومِمَّا َراَعِت اْلَعَرُق فِيِه التََّجاور يف باق التأنيث قوهلم: 

مري الشمُس طلعْت  ؛ فإنَّه ال جيوز فيه حذُف التَّاء ملا َجاَوَر الضَّ

املستَّت الفعل، وكذلك قوهلم: قامْت هنٌد؛ ال جيوز فيه حذف 

التاء؛ ملجاورِتا لالسم الظاهر احلقيقي التأنيث، واإلمجا، عىل 

ْ ُيْفَصْل َبْينَُهاَم؛ َفإِْن ُفِصل َبْينَُهاَم   إَِذا مَل
ِ
 أنه ال جيوز َحْذف التَّاء

َأَجاُزوا َحْذفَها، َواَل َفْرَق َبْينَُهاَم إِالَّ املَُْجاوَرة َوَعَدُم املَُْجاوَرة 

، 1، 9181؛ والسمْي،123، ص9)الع ربي،د.ت،

، وأصحاق هذا الرأي جممعون عىل أنه ما كان (293ص

 . ذلك الفرق بْي احل مْي اإلعرابيْي إال رعاية للمجاورة

مراعاة املجاورة وأثرها:  ومن السياقات التي ُوظَِف فيها

 ما اكتسبه املضاف من املضاف إليه من التأنيث يف قوهلم:

)ذهبت بعض أصابعه(، حيث قيل: إن تأنيث )بعض( يف هذه 

املقولة مربره احلمل عىل التََّجاور؛ ألنَّه ملََّا جاور املؤنث 

يستبعده )أصابع( وُأضيف إَِليه فُجِعل َلُه ح مه، وهو ما 

ه من قبيل احلمل عىل املعنى، ال احلمل عىل ويرا البحث،

التََّجاور؛ إذ ال يصح هذا االستعامل إال يف يشء ي ون املذكر 

ِذي  فيه بعض املؤنث، ولو جاوره، وبيان ذلك: أن املذّكر الَّ

يضاف إىل املؤنث عىل وجهْي؛ أحدمها: يصح معناه لو أسقط 

لو أنك بلفظ املؤنث، نحو قولك: أرّضت يب مّر الّسنْي، ف

أسقطت املذّكر فقلت: أرّضت يب الّسنْي جاز املعنى. 

واآلخر: ما ال تصح به العبارة عن معناه بلفظ املؤنث، نحو 

؛ 59، ص9قولك: ذهب عبد أّمك )سيبويه، د.ت،

 (.313، ص9، 2008والسريايف،

ويستظهر البحث أنه ليس من احلمل عىل التََّجاور 

[، 960]اأْلَْنَعاِم:  َأْمَثاهِلَا﴾املنفصل َقْوله تعاىل: ﴿َفَلُه َعرْشُ 

، َوِهَي  ويستبعد قوهلم يف اآلية: إن التَّاُء ُحِذَفِت ِمْن َعرْشٍ

َرٌة، َوَل ِْن ملََّا َجاَوَرِت اأْلَْمَثاُل  ُمَضاَفٌة إىَِل اأْلَْمَثاِل، َوِهَي ُمَذكَّ

ِمرَي املَُْؤنََّث َأْجَر  َعَليَْها ُحْ مه )ابن سيده، ، 5 ،9116الضَّ

(، ومن ثمَّ يميل 123، ص9؛ والع ربي، د.ت،989ص

ِذي ارتآه ابن األنباري، وهو  أن املِثُل "البحث إىل التخريج الَّ

أصله النَّْعت، والعدد واقٌع عىل النو، ال عىل النَّْعت، 

َمْن جاء باحلسنة فله عرش حسناٍت  -واهلل أعلم-فالتقدير

ألن العرش واقٌع عىل  أمثاهلا، فلم ُتْدَخل اهلاء يف )َعرْش(؛

 (.229، ص2 ،9189)ابن األنباري، "احلسنات وهي مؤنثةٌ 

 

 احلادي عرش: التََّجاور املنفصل يف املمنو، من الرصف

ِفرِيَن َسلََِٰسََلْ َوأَۡغلَََٰل َوقيل منه قوله تعاىل: ﴿ ِإَّنٓا أَۡعَتۡدََّن لِۡلكََٰ
ن سالسال1]اإلنسان: ﴾َوَسِعريًا ، مع كونه (9)[، يف قراءة َمن نوَّ

                                                           

؛ 1٧1، ص1770( هي قراءة نافع والكسائي )ابن جماهد،1)

 (.19، ص1772؛ وابن زنجلة، 17، ص٧، 1771والفاريس،
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( 9181عىل صيغة منتهى اجلمو،، حيث صنَّف السيوطي )

(، ومحله ابن احلاجب )د، 91، ص9ذلك يف باق اإلتبا، )

ت( عىل الرضورة أو التناسب؛ الجتامعه مع غريه من 

 (.522، ص9املنرصفات فُردَّ إىل األصل ليتناسب معها )

ويتفَ البحث مع الرأي القائل: إن رصف املمنو، من  

الرصف يف لغة القرآن ال ريم جاء موافقا للغة بعض قبائل 

(، وابن 81، ص9181العرق، وهو رأي الزجاجي )

( أنه 9118(، وزاد األخفش )25، ص9180عصفور )

سمع من العرق من يرصف يف ال الم مجيع ما ال ينرصف 

 (.920، ص9)

 

 اخلاُتة

و  تناول البحُث التََّجاور املنفصل وأثَره من حيث املست-

كان رخصًة  –عىل األرجح–وارتأ  البحُث فيه أنه  ،النحوي

ُلغويًة أخضعْت ال لمَة إىل قانوِن االنسجاِم الصويت، 

َِ احلركي بْي لفظْي متجاورين َشاَكَل الثاين منهام  والتواف

األول يف حركته توافًقا وتناغاًم، فلم ت ن حركته إعرابية وال 

من صور اإلتبا،  بنائية، وإنام جاءْت لتع َس صورةً 

والَّتخص يف العالمة اإلعرابية ُاْكُتِسَبت بموجب القرِق 

ما جيب قبوُله  -يف اعتقادي-ورعايِة جانبِِه وحرمتِِه، وهو

لصحة نقله، خاصًة وأن هذا النمَط قد وجد سبيَله إىل أشعاِر 

دته قراءات متواترة هلا قدسيتها  العرق وفصيِح كالمهم، وأكَّ

ا جيعله ُحجًة يف العربية، ويغنيه عن االعتضاد لغًة وترشيًعا؛ مم

 بموافقته للصناعة النحوية؛ لي ون له وجٌه من القبول.

الحظ البحث أن بعض شواهد هذه الظاهرة ِسيقْت يف -

مقام اإلنشاد، ولإلنشاد خصوصيته؛ حيث يقتيض مقاطع 

متناغمة وانسجاًما صوتيا؛ فيتأثر فيه الصوُت بالصوِت 

وتغدو به املناسبة املوسيقية للحركات ألبعد، األقرِق دون ا

ليس هذا استنطاقا أهم من املحافظة عىل الضوابط النحوية، و

للشواهد قدر ما كان البحث يأمل أن يقف من حتليلها عىل 

 هوية هذه الظاهرة.   

ال يستبعد البحث أن ت ون هذه الظاهرة اللغوية -

الرسيع التي  انع اسا لبعض اللهجات العربية ذوات األداء

إىل إتبا، ال لمة حركة ما جياورها من  -آنذاك-ربام جنحْت 

أجل أال يثقل عليها االنتقال من ال رس إىل الضم أو الفتح، 

أن القبائل "ويعضد هذا الرأي مالحظة إبراهيم أنيس 

البدوية كانت ُتيل إىل اإلتبا، احلركي أو االنسجام الصويت؛ 

طَ، ويوفر هلا جمهوًدا عضليا، أما ألنه حيقَ هلا السهولة يف الن

القبائل احلرضية ف انت غري ميالة إليه؛ حلرصها عىل حتقيَ 

 ،9165)أنيس، "األصوات يف نطقها بسبب التأين يف ال الم

 (.16ص

يعزز كون هذه الظاهرة هلجًة من هلجات العرق إرصاُر - 

عندما استنشدمها -وأيب اجلراح العقييل  لُع يل،أيب ثروان ا

عىل اإلنشاد بحركة الصوت املجاور عىل الرغم من  -الفراء

معرفتهام باحلركة التي تقتضيها قواعد الصناعة النحوية، ومها 

من األعراق  -وغريمها من أصحاق هذه الشواهد-

ِذين تعلموا يف البادية، وُأخذت عنهم اللغة،  الفصحاء الَّ

جة يف عصور االحتجاج، وهو ما يرجح القول وكالمهام ُح 

إن التجاور أسلوق لغوي درجت عليه ألسنة العرق 

 الفصحاء.

ير  البحث أن ُتقبل النصوص التي وردت شاهًدا عىل -

جميء هذه الظاهرة يف العربية، دون ااكاِتا، أو التوسع فيها، 

أو القياس عليها؛ فمن شأن ذلك أن ُيزيَح عن نصوٍص 

خلتها هذه الظاهرة اجلدَل حول منطقية احلركة التي فصيحٍة د

حيملها االسم الالحَ، وي فينا التقديرات املت لفة، 

والتأويالت املتمحلة التي ازدمحت هبا كتب النحو والتفاسري، 

أقرق إىل  -أحيانا-وأرهَ أصحاهُبا هبا أنفَسهم، ف انت

ستقيم وال تالتفلسف منه إىل احلقيقة والذوق اللغوي السليم، 

عىل حد تعبري –معها اللغُة إال عىل حيلٍة واعتذار

إن ويَّتاء  للبحث أنه  -(201، ص1، 9181النحاس)

توافر هلذه الشواهد من التخرجيات ما ينسجم مع قواعد 

 العربية، وأم ن محلها عليه كان محلها عليه أفضل. 

إن احلمل عىل التََّجاور كان مسوًغا نحويا ُيلجأ إليه يف -

وَرِة، وربام يف السعة أيضا؛ فلم ي ن توجيها َمَوا ُ ِضِع الرضَّ

يركن إليه النَّْحويُّ إذا مل جيد ما حيمل عليه، بل ربام محل َعىَل 

التََّجاور وقد ُوِجَدْت َعنُْه َمنُْدوَحٌة. ومن ذلك ما جاء من 

تعليل أيب عبيدة وتوجيهه اخلفض ل لمة )ِقَتاٍل( يف قوله 

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه  تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك  َعِن الشَّ

[ حْي آثر محلها عىل التََّجاور، مع إم ان 291َكبرٌِي﴾ ]البقرة:

محل اجلر يف اآلية عىل البدلية، وكيف ُيتصوُر فيها محال عىل 
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التََّجاور وقد وافَ البدُل فيها متبوَعه املبدل منه! فهي أقرُق 

 نه إىل احلمل عىل غريه. إىل البدليِة م

( عىل استعامل 2003ومن ذلك أيضا استشهاد القرطبي)

( بقوله تعاىل: ﴿َبْل ُهَو 11، ص6التََّجاور يف القرآن ال ريم )

يٌد* يِف َلْوٍح َاُْفوٍظ﴾ ]الربوج [، ويبدو يل أنه 22-29ُقْرآٌن جَمِ

هبذا  مل ي ن ُموفَّقا يف التدليل عىل إثبات التََّجاور يف القرآن

الشاهد؛ ألن نظَم اآلية يأبى التخريج عليه، وحيسب البحُث 

اِجُج أنصاَر القول: إن التََّجاور  أن هذه األمثلة ونحوها حُتَ

مسألة اصطنعها النحويون لتفسري هذه األبيات التي مل جيدوا "

 ،9112)محاسة، "هبا سبًبا يؤدي إىل جر ال لامت امْلَُجاوَرة

للبحِث أن هذه األبيات تقف (، بل إنه يَّتاء  222ص

شاهًدا عىل أسلوٍق من أساليب العربية، أو هلجٍة من هلجاِتا 

َحِفظها واستعملها القرآُن ال ريم؛ ألنه نزل بلساٍن عريب 

 مبْي.

 

 املصادر واملراجع

هـ( 295األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة )ت:

. حتقيَ الدكتورة/ هد  قراعة، معاين القرآن(. 9110)

 القاهرة: م تبة اخلانجي.(، 9)ط

(. 2000هـ( )105، خالد اجلرجاوّي )ت:األزهري

(، بريوت: دار ال تب 9. )طرشح الترصيح عىل التوضيح

 العلمية.

رشح (. 2003هـ( )129)ت:األصفهاين، أبو عيل 

(، بريوت: دار 9. حتقيَ غريد الشيخ، )طديوان احلامسة

 ال تب العلمية.

(. 9113) هـ(296)ت:أبو سعيد  ،األصمعي

. حتقيَ أمحد امد شاكر، وعبد السالم هارون، األصمعيات

 (، القاهرة: دار املعارف.1)ط

روح هـ( )د.ت(. 9210لويس، أبو الفضل )ت:اآل

. بريوت: دار املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين

 إحياء الَّتاث العريب.

أرسار (. 9151هـ( )511، أبو الربكات )ت:األنباري

 . حتقيَ امد هبجة البيطار، دمشَ: مطبعة الَّتقي.لعربيةا

(. 2003هـ( )511، أبو الربكات )ت:األنباري

(، بريوت: 9. )طاإلنصاف يف مسائل اخلالف بْي النحويْي

 امل تبة العرصية.

املذكر (. 9189هـ( )328)ت:ابن األنباري، أبو ب ر 

. حتقيَ عبد اخلالَ عضيمة، القاهرة: وزارة واملؤنث

األوقاف، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء 

 الَّتاث.

الزاهر يف (. 9112هـ( )328ابن األنباري، أبو ب ر )ت:

(، 9. حتقيَ الدكتور/ حاتم الضامن، )طمعاين كلامت الناس

 بريوت: مؤسسة الرسالة.

يف اللهجات (. 9165هـ( )9311)ت:إبراهيم ، أنيس

 األنجلو املرصية.(، مرص: م تبة 3. )طالعربية

خزانة . (9111هـ( )9013)ت:البغدادي، عبد القادر 

. حتقيَ عبد السالم هارون، األدق ولب لباق لسان العرق

 (، القاهرة: م تبة اخلانجي.1)ط

(، 9. )طالنحويون والقرآن(.  2002بنيان، خليل )

 األردن: م تبة الرسالة احلديثة.

تفسري  (.9111هـ( )685البيضاوي، أبو سعيد )ت:

(، بريوت: دار إحياء 9. حتقيَ امد املرعشيل، )طالبيضاوي

 الَّتاث العريب.

رشح ديوان هـ( )د.ت(. 502)ت:التربيزي، أبو زكريا 

 . بريوت: دار القلم. احلامسة

فقه اللغة (. 2002هـ( )121الثعالبي، أبو منصور )ت:

(، إحياء 9. حتقيَ عبد الرزاق املهدي، )طورس العربية

 العريب.الَّتاث 

. ال شف والبيانهـ(. 131، أبو إسحاق )ت:الثعلبي

(، بريوت: دار إحياء الَّتاث 9حتقيَ اإلمام ابن عاشور، )ط

 العريب.

. احليوان(. 2003هـ( )255)ت:اجلاحظ، أبو عثامن 

 (، بريوت: دار ال تب العلمية.2)ط

. املنصف(. 9151هـ( )312الفتح )ت: أبوابن جني،  

(، وزارة 9ى، وعبد اهلل األمْي، )طحتقيَ إبراهيم مصطف

 املعارف.

اللمع يف (. 9112هـ( )312ابن جني، أبو الفتح )ت: 

 . حتقيَ فائز فارس، ال ويت: دار ال تب الثقافية.العربية
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املحتسب (. 9111هـ( )312الفتح )ت: أبوابن جني، 

. القاهرة: وزارة يف تبيْي وجوه شواذ القراءات واإليضاح

 األعىل للشئون اإلسالمية.  األوقاف، املجلس

اخلصائص. هـ( )د.ت(. 312جني، أبو الفتح )ت:ابن 

 (، اهليئة املرصية العامة لل تاق.1)ط

أمايل ابن هـ( )د.ت(. 616احلاجب، أبو عمرو )ت:

ن: دار احلاجب . حتقيَ الدكتور/ فخر صالح سليامن، عامَّ

 عامر.

وَ 9112هـ( )9131حداد، حنا )ت: ار (. احلمل عىل اجْلِ

، جامعة جملة أبحاث الريموكبْي القبول واالعَّتاض. 

 .211- 295(، 2)90الريموك، األردن، 

اللغة العربية (. 9118هـ( )9132حسان، ُتام )ت:

 (، القاهرة: عامل ال تب. 3. )طمعناها ومبناها

. النحو الوايفهـ( )د.ت(. 9318حسن، عباس )ت:

 (، القاهرة: دار املعارف.5)ط

اللغة وبناء (. 9112هـ( )9131ت:محاسة، امد )

 (، دار غريب. 9. )طالشعر

ارتشاف (. 9118هـ( )115أبو حيان، األندليس )

(، 9. حتقيَ رجب عثامن، )طالرضق من لسان العرق

 القاهرة: م تبة اخلانجي.

تذكرة (. 9186هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

(، بريوت: 9. حتقيَ الدكتور/عفيف عبد الرمحن، )طالنحاة

 مؤسسة الرسالة. 

التذييل (. 9111هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

. حتقيَ الدكتور/ حسن والت ميل يف رشح كتاق التسهيل

 (، دمشَ: دار القلم. 9هنداوي، )ط

تفسري (. 2009هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

أمحد عبد املوجود وآخرون، . حتقيَ عادل البحر املحيط

 (، بريوت: دار ال تب العلمية.9)ط

لباق  (.9111هـ( )119ازن، أبو احلسن )ت:اخل

 . بريوت: دار الف ر.التأويل يف معاين التنزيل

جملة كلية (. ُحسن املَُْجاوَرة. 9115خاطر، مصطفى )

-11(، 91، جامعة األزهر، فر، املنصورة، )اللغة العربية

936. 

احلجة يف (. 9189هـ( )310يه، احلسْي )ت:ابن خالو

. حتقيَ الدكتور/ عبد العال سامل م رم، القراءات السبع

 .(، بريوت: دار الرشوق1)ط

خمترص يف هـ( )د.ت(. 310ابن خالويه، احلسْي )ت:

 . م تبة املتنبي.شواذ القرآن

مفاتيح  (.2000هـ( )601الرازي، فخر الدين )ت:

 ل تب العلمية.(، بريوت: دار ا9. )طالغيب

رشح الريض (. 2000هـ( )686)ت:ريض الدين، امد 

. حتقيَ الدكتور/ عبد العال سامل عىل كافية ابن احلاجب

 (، القاهرة: عامل ال تب. 9م رم، )ط

معاين (. 9188هـ( )399)ت:الزجاج، أبو إسحاق 

(، 9حتقيَ عبد اجلليل عبده شلبي، )طالقرآن وإعرابه. 

 بريوت: عامل ال تب.

أمايل (. 9181هـ( )310لزجاجي، أبو القاسم )ت:ا

(، بريوت: دار 2حتقيَ عبد السالم هارون، )ط الزجاجي.

 اجليل.

الربهان  (.9151هـ( )111الزركَّش، بدر الدين )ت:

(، 9حتقيَ امد أبو الفضل إبراهيم، )ط يف علوم القرآن.

 القاهرة: دار إحياء ال تب العربية. 

ال شاف هـ( )د.ت(. 538، أبو القاسم )ت:الزخمرشي

حتقيَ عن حقائَ التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. 

 عبد الرازق املهدي، بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.

حجة (. 9182هـ( )103زنجلة، أبو زرعة )ت: ابن

(، بريوت: مؤسسة 2. حتقيَ سعيد األفغاين، )طالقراءات

 الرسالة.

ن لوين، عبد اهلل (. القول املختار يف اجلر عىل 9113) الزَّ

َوار.  ، جامعة األزهر، فر، الزقازيَ، جملة كلية اللغة العربيةاجْلِ

2(93 ،)1- 51. 

ْوَزين، حسْي )ت:  رشح املعلقات  (.2002هـ( )186الزَّ

 (، بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.9)ط. السبع

أشتات يف (. 2009هـ( )9122)ت:سامرائي، إبراهيم 

 (، بغداد: دار ال تب والوثائَ القومية.9. )طاللغة واألدق

تفسري أبو هـ( )د.ت(. 189أبو السعود، العامدي )ت:

 . بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.السعود
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تفسري (. 9111هـ( )181السمعاين، أبو املظفر )ت:

(، 9حتقيَ يارس بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، )ط السمعاين.

 طن. الرياض: دار الو

الدر املصون (. 9181هـ( )156سمْي، احللبي )ت:ال

. حتقيَ الدكتور/ أمحد اخلراط، يف علوم ال تاق امل نون

 (، دمشَ: دار القلم.9)ط

. حتقيَ ال تاق هـ( )د.ت(.980سيبويه، أبو برش )ت:

 (، بريوت: دار اجليل.9عبد السالم هارون، )ط

. (9116هـ( )158)ت:ابن سيده، أبو احلسن 

(، بريوت: دار 9. حتقيَ خليل إبراهيم جفال، )طصصاملخ

 إحياء الَّتاث العريب.

رشح كتاق (. 2008هـ( )368، أبو سعيد )ت:السريايف

(، 9. حتقيَ أمحد حسن مهديل، وعيل سيد عيل، )طسيبويه

 بريوت: دار ال تب العلمية. 

إُتام (. 9185هـ( )199)ت:السيوطي، جالل الدين 

(، بريوت: 9حتقيَ إبراهيم العجوز، )ط .الدراية لقراء النقاية

 دار ال تب العلمية.

األشباه (. 9181هـ( )199، جالل الدين )ت:السيوطي

حتقيَ غازي خمتار طليامت، دمشَ: جممع  والنظائر يف النحو.

 اللغة العربية.

مهع (. 9118هـ( )199السيوطي، جالل الدين )ت:

ر ال تب (، بريوت: دا9. )طاهلوامع يف رشح مجع اجلوامع

 العلمية.

أمايل ابن (. 9112هـ( )512الشجري، هبة اهلل )ت:

(، القاهرة: 9. حتقيَ الدكتور/ امود الطناحي، )طالشجري

 م تبة اخلانجي.

فتح القدير  (.2000هـ( )9250شوكاين، امد )ت:ال

(، 9. )طاجلامع بْي فني الرواية والدراية من علم التفسري

 بريوت: دار ابن حزم.

حاشية الصبان هـ( )د.ت(. 9206امد )ت: الصبان،

 . القاهرة: دار إحياء ال تب العربية.عىل رشح األشموين

جامع البيان (. 2000هـ( )390، أبو جعفر )ت:الطربي

(، بريوت: 9حتقيَ أمحد امد شاكر، )ط يف تأويل القرآن.

 مؤسسة الرسالة.

املدخل (. 9111هـ( )9122عبد التواق، رمضان )ت: 

(، القاهرة: 3)ط اللغة ومناهج البحث اللغوي.إىل علم 

 م تبة اخلانجي.

َوار بحث 2098عبد اجلبار، امد امود ) (. اجلر عىل اجْلِ

(، 926، جامعة بغداد، )جملة كلية اآلداقيف النحو العريب. 

13 -906. 

جماز (. 9162هـ( )201أبو عبيدة، معمر بن املثنى )ت:

ؤاد سزكْي، القاهرة: . علَ عليه الدكتور/ امد فالقرآن

 م تبة اخلانجي.

رضائر (. 9180هـ( )661ابن عصفور، أبو احلسن )ت:

 . حتقيَ السيد إبراهيم، بريوت: دار األندلس.الشعر

املحرر (. 9113هـ( )512ابن عطية، عبد احلَ )ت:

. حتقيَ عبد السالم عبد الوجيز يف تفسري ال تاق العزيز

 لعلمية. (، بريوت: دار ال تب ا9الشايف، )ط

اجلملة العربية يف دراسات (. 9119العقييل، حسْي )

 . بريوت: دار ال تب العلمية.املحدثْي

التبيان يف هـ( )د.ت(. 696، أبو البقاء )ت:الع ربي

. حتقيَ عيل امد البجاوي، القاهرة: دار إحياء إعراق القرآن

 ال تب العربية. 

راء احلجة للق(. 9113هـ( )311)ت:الفاريّس، احلسن 

(، 2. حتقيَ بدر الدين قهوجي، وبشري جوجيايب، )طالسبعة

 دمشَ: دار املأمون للَّتاث.

. معاين القرآنهـ( )د.ت(. 201، أبو زكريا )ت:الفراء

حتقيَ أمحد يوسف نجاتى، وامد عيل نجار، وعبد الفتاح 

 إسامعيل شلبي، القاهرة: الدار املرصية للتأليف والَّتمجة. 

اجلمل يف (. 9115هـ( )910)ت:، اخلليل الفراهيدي

 (.5. حتقيَ الدكتور/ فخر الدين قباوة، )طالنحو

. كتاق العْيهـ( )د.ت(. 910)ت:الفراهيدي، اخلليل 

حتقيَ الدكتور/ مهدي املخزومي، والدكتور/ إبراهيم 

 السامرائي، دار اهلالل.

ااسن (. 9111هـ( )9332)ت:القاسمي، امد 

(، بريوت: دار 9ون السود، )طحتقيَ امد باسل عي التأويل.

 ال تب العلمية.

الشعر (. 2002هـ( )216)ت:ابن قتيبة، عبد اهلل 

 .. القاهرة: دار احلديثوالشعراء
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تأويل مش ل هـ( )د.ت(. 216)ت:ابن قتيبة، عبد اهلل 

. حتقيَ إبراهيم شمس الدين، بريوت: دار ال تب القرآن

 العلمية.

. املغني(. 9168هـ( )620)ت:ابن قدامة، موفَ الدين 

 م تبة القاهرة.

اجلامع (. 2003هـ( )619القرطبي، أبو عبد اهلل )ت:

. حتقيَ هشام سمري النجاري. الرياض: دار ألح ام القرآن

 عامل ال تب.

إنباه الرواة (. 9182هـ( )616)ت:القفطي، مجال الدين 

(، 9. حتقيَ امد أبو الفضل إبراهيم، )طعىل أنباه النحاة

 القاهرة: دار الف ر العريب.

تفسري ابن (. 9111هـ( )111ابن كثري، إسامعيل )ت: 

 (، دار طيبة. 2. حتقيَ سامي بن امد، )طكثري

(. 9181هـ( )301)ت:كرا، النمل، أبو احلسن 

حتقيَ امد العمري،  املنتخب من غريب كالم العرق.

 (، م ة امل رمة: جامعة أم القر .9)ط

رشح  (.9161هـ( )612ابن مالك، مجال الدين )ت: 

 .. حتقيَ امد بركات، دار ال تاق العريبالتسهيل

. املقتضب(. 9111هـ( )285أبو العباس )ت: املربد،

حتقيَ عبد اخلالَ عضيمة، القاهرة: املجلس األعىل للشئون 

 اإلسالمية. 

السبعة يف  (.9180هـ( )321ابن جماهد، أبو ب ر )ت: 

(، القاهرة: دار 2. حتقيَ شوقي ضيف، )طاتالقراء

 املعارف.

يف النحو (. 9166هـ( )9193، مهدي )ت:املخزومي

(، القاهرة: مطبعة مصطفى البايب 9. )طالعريب قواعد وتطبيَ

 احللبي. 

. إحياء (2091هـ( )9389مصطفى، إبراهيم )ت:

 .القاهرة: مؤسسة هنداوي .النحو

مش ل إعراق  (.9185هـ( )131)ت:م ي، أبو امد 

(، بريوت: 2. حتقيَ الدكتور/ حاتم الضامن، )طالقرآن

 مؤسسة الرسالة.

لسان (. 9111هـ( )199)ت:ابن منظور، مجال الدين  

 (، بريوت: دار صادر.3. )طالعرق

ُتهيد  (.2001هـ( )118ناظر اجليش، امد )ت:

حتقيَ الدكتور/ عيل امد القواعد برشح تسهيل الفوائد. 

 (، القاهرة: دار السالم.9، )طفاخر وآخرون

إعراق (. 9181هـ( )338النحاس، أبو جعفر )ت:

(، م ة امل رمة: 9، حتقيَ امد عيل الصابوين. )طالقرآن

 جامعة أم القر .

(. 9111هـ( )138ابن النديم، أبو الفرج )ت:

(، بريوت: دار 2. حتقيَ إبراهيم رمضان، )طالفهرست

 املعرفة.

االستذكار (. 2000هـ( )163)ت:النمري، أبو عمر 

. حتقيَ سامل اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار

(، بريوت: دار ال تب 9امد عطا، وامد عيل معوض، )ط

 العلمية. 

مغني (. 9185هـ( )169ابن هشام، مجال الدين )ت: 

. حتقيَ الدكتور/ مازن املبارك، اللبيب عن كتب األعاريب

 (، بريوت: دار الف ر.6وامد عيل محد اهلل، )ط

رشح هـ( )د.ت(. 169ابن هشام، مجال الدين )ت: 

حتقيَ عبد الغني  شذور الذهب يف معرفة كالم العرق.

 الدقر، سوريا: الرشكة املتحدة للتوزيع.

نرضة هـ( )د.ت(. 656)ت:حييى، املظفر بن الفضل 

. حتقيَ ِنى عارف احلسن، اإلغريض يف نرصة القريض

 در. بريوت: م تبة صا

(. رشح 2009هـ( )613ابن يعيش، موفَ الدين )ت: 

 املفصل. بريوت: دار ال تب العلمية. 
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 اهلذيل/ القصيدة العينيةجتليات االتساق واالنسجام النيص، قراءة يف قصيدة أيب ذؤيب 

 حممود سليم حممد هياجنه

، قسم الّلغة العربيّة، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف الدوادمي، جامعة شقراء، شقراء، املشاركأستاذ األدب والنَّقد 

عودّية  اململكة العربيّة السُّ

 هـ(4/4334 /4 هـ، وقبل للنرش يف43/5/4334 )قدم للنرش يف

  

تنهض هذه الدراسة عىل رصد معطيات جمموعة من عنارص االتساق واالنسـجام املهمـة يف جنجـا   :البحث ملخص

التامسك الكيل للنص، عىل املستويني )اللغوي( و)الـداليل(، يف جدـدا القصـااد الشـعرية املشـهورة، التـي أبـدعها 

يف مرض الطاعون، مستندا جىل الكشف عـن  الشاعر أبو ذؤيب اهلذيل، وهو نص يتعامل مع ما وقع ألبنااه من اهلالك

آليات االتساق: اإلداالت النصية، واحلذف، والوصل، واالتساق املعجمي، وآليات االنسجام النيص: البنية الكليـة 

ـك اتـام البحـث   سك
للنص، والعنوان، والتكرار، واملعرفة الكلية للعامل، والزمن النيص/ اخلطاب وغريها، وكـان مس

 لخص أهم نتااج البحث.اامتة ُموجزة ت

 .االتساق، االنسجام، العينية، أبو ذؤيب الكلامت املفتادية:
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Manifestations of Consistency and Textual Harmony:  

Reading in Abu Dhuib Al-Huthali's Poem (Al-‘ayniyyah) 
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University, Shaqraa, Saudi Arabia. 
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Abstract. This study aims to monitor the data of a group of elements of consistency and textual harmony that are 

important in achieving the total coherence of the text, on the surface (linguistic) and deep (semantic) levels, in one 

of the famous poems created by the poet Abu Dhu’ib Al-Hudhali, a text that deals with what happened to his 
children due to the plague disease. The study is based the mechanisms of consistency: textual references, 

deletions, conjunction, lexical consistency, and textual harmony mechanisms (the overall structure of text, title, 

repetition, overall knowledge of the world, textual time/discourse, etc.) The conclusion of the research paper 
summarizes the most important results. 

Keywords: consistency, harmony, Al-‘ayniyyah, Abu Duaib Al-Hudhali. 
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قراءة يف قصيدة أيب  جتليات االتساق واالنسجام النيص،

 ذؤيب اهلذيل/ القصيدة العينية

يَّة، رثى فيها أبو ذؤيب 
هذه القصيدة، التي تسمى بالعينس

اهلذيل َمن هلك من بنيه بالطاعون، ومَل َيبكَق منهم جالَّ طفل 

عُ "وادد، التي بدأها بقوله:  بسَها َتتََوجَّ  َوَريك
َن املكَنُونس  "َأمس

الدراسة، أورد ابن عبد  (، موضوع344الضبي، د.ت، ص)

عر،  ربه أبياتا منها يف العقد الفريد، والقصيدُة من كنو  الشِّ

وقد قيل: أن أبا هذيل قد تقدم مجيع شعراء هذيل بقصيدته 

 (.9، ص 4004العينية، التي يرثي فيها بنيه)اهلذيل، 

وتتناول هذه الدراسة عنارص االتساق النيص، التي هتتم 

تجسدة يف ظاهر النص، والتي ُتَعدُّ بالروابط الشكلية امل

الوسيلة املتحكمة يف بنيته واملسامهة يف َنصيَّته وهي: اإلدالة، 

واالستبدال، واحلذف، والوصل، واالتساق املعجمي، تناوال 

ية معرفة مدا جسهامها يف حتقيق االتساق النيص  تطبيقيا ُبغك

يَّته، منطلقا  يف ذلك الذي من االله ُيمنح النص األديب َنصِّ

 من بحثه لقصيدة أيب ذؤيب اهلذيل)العينية( يف ندب أبنااه.

وكام سيحاول البحث رصد االنسجام النيص، الذي ُيَعدُّ 

أدد املعايري املهمة يف حتقيق متاسك النص عىل مستوا بنيته 

العميقة، والذي يتآ ر مع معيار االتساق النيص يف طبع النص 

نية الكلية للنص، والعنوان، املُعالج بصبغة النصية، وهي: الب

والتكرار، واملعرفة الكلية للعامل، والزمن النيص/ اخلطاب، 

(، املنهج الوصفي التحلييلوغريها.. الخ. وقد اتبعت )

مستعينا بمقوالت علم النص، ومسرتشدا بالنظريات النقدية 

 احلديثة التي تساعد البادث يف الولوج جىل عامل النص.

ان دافعا الاتيارها ميدانا لتطبيق ولعل شهرة القصيدة ك

آليات االتساق واالنسجام النيص، فقد عرض الشاعر 

قصيدته التي تتكون من ثالثة وستني بيتا ببناء غري معهود 

قبله، فعىل الرغم من أهنا قيلت يف الرثاء، وهو من األغراض 

املشهورة يف الشعر العريب القديم، جال أهنا ختتلف عن قصااد 

ي سبقتها ااتالفًا الفتا يستدعي الوقوف عندها الرثاء الت

والتأمل فيها، ألن أبا ذؤيب ال يقف عند رثااه ألبنااه  وجنام 

يتحدث عن مشكلة أعّم وأشمل، مشكلة ال يفلت منها أدد، 

أال وهي مشكلة املوت، وقد تكون من أعظم املشاكل التي 

تواجه اإلنسان وتؤرقه، وال ننسى أن أبا ذؤيب يتحدث 

يث الشاعر املرهف، ودديث اإلنسان املفجوع الذي يعرب دد

 بشفافية عن أدزاننا وآالمنا مجيعًا.

 

 االتساق تعريف

 العالقات من جمموعة عىل اللغوي النص ينهض

 املتعالقة، والدالالت املتجاذبة، النصية واألشكال املتضافرة،

 من اللغوية واملكونات العنارص عرب العالاق هذه وتتجسد

 العنارص بني والتأليف والرتتيب الرتكيب هيكلة االل

 الشكلية، اللغوية بالوساال واملتمثلة للنص، املكّونة

 أن فيه شك ال ومما وغريها. واملعجمية النحوية والعالقات

 الرتكيبية، هندستها عىل الوقوف يستدعي النصوص، مقاربة

 بنية النص من جعلت التي العالاقوكشف السجوف عن 

 عنارص معطيات عن البحث من بد ال ذاك وجذ متكاملة 

 ال عليه وبناء وترابطه، النص استمرار ضمنت التي االتساق

 النيص؟. االتساق هو ما اآليت: السؤال طرح من بد

 املفاهيم من النيص االتساق جن قلنا: جن مندودة ال

 يتكئ فهو األديب، النقدي املشهد سادة دالت التي احلديثة

 النيص، اللغة علم دقل من انبجست التي دئاملبا أريكة عىل

 السويرسي اللغوي العامل يد عىل األوىل جرهاصاهتا وبدأت

 جديدة مردلة كانت الستينيات أواار ففي ،"سوسري دي"

 والصورة الكربا اللغوية البنية النصَّ  جعل جديد تيار لظهور

 الدراسة يف األساسية واملادة املتامسكة واألارية الكاملة

 التيار هذا النص، لسانيات تسميته: عىل واصطلح تحليل،وال

 للمناهج النصية اللسانية الدراسات ددود جتاو  الذي

 هو الصغرا، اللغوية البنية اجلملة/ َتُعدُّ  كانت التي السابقة،

 وددة أكرب باعتبارها اللسانية، للدراسة األسايس املوضوع

 لسانيات من يفاملعر االنتقال هذا"و للتحليل  قابلة لغوية

 وأدواته، املنهج، يف انتقال هو النص لسانيات جىل اجلملة

 بلوغ النص لسانيات استطاعت ديث وأهدافه، وججراءاته،

 جذ جليها، الوصول اجلملة لسانيات تستطع مل متقدمة حمطات

 واجلمل الكلامت تربط التي العالقات حتديد من متكنت

 ،4044 ة،)وهب "عدة مستويات عىل النصوص وفقرات

 واالنسجام. االتساق قضاياها: أبر  ومن (،44ص

 التامسك هبا حيدث التي الكيفية فيعني االتساق وأما

 املعنوية العالقات جىل حييل داليل مفهوم وهو عنارصه، برتابط
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 صفة ومتنحه حتدده عنارص وهي النص، داال القاامة

انية،  قاتاملنس من عددا هذا االتساق مفهوم ويشمل النَّصَّ

 واالستبدال واحلذف واإلشارة الضامار، جىل كاإلداالت

 (،45ص ،4994)اطايب، املعجمي واالتساق والوصل

َلة األجزاء بني الشديد التامسك ذلك " هو فاالتساق:  املَُشكِّ

 التي الشكلية اللغوية بالوساال فيه وهيتم ما، اطاب   لنص/

 "برمته اطاب أو اطاب من جلزء املكونة العنارص بني تصل

 (.5ص ،4994 )اطايب،

 وكلام الداالية، النص عنارص االتساق يشكل ما جن

 الشعرية البنية ترابط عىل دل أكثر اتساقية أدوات توافرت

 (،36-35ص ،4009 ،املتلقي)اهلواوشة عند وانسجامها

م   فاالتساق  جذ االنسجام، جىل طريق وهو االنسجام  عىل ُمَقدَّ

 مرتابطا نصا منه جتعل حمددة رشوطا حيقق مل ما" النص جن

 جزءا يفقد أنه أو نصا، ُيَعدُّ  ال فإنه ومعجميا  ونحويا دالليا

انية رشوط من  (.544 ص ،4044 والزعبي، )عبابنة، "النَصَّ

 
 ق النيصعنارص االتسا

 أوال: اإلدالة )جداالت النص(

ُتَعدُّ اإلدالة املظهر األول الذي يربط عنارص النص، 

تضمن استمرار وددته املوضوعية يف ضوء ترابط  "والتي 

(، 84، ص 4009)بوقره،  "مُجَلسهس وتعلقها بعضها ببعض

فكل لفظ أو عنرص الدق يعتمد عىل ما سبقه، فاللفظة ال 

عن ساار املكونات املورفيمية املشكلة  تقوم مستقلة بذاهتا

للنص، وجنام تتمثل يف عودةس بعض عنارص امللفوظ عىل عنارص 

لفظية أارا يمكن أن نقدرها داال السياق، أو يف املقام، 

واألارية عالقات يمكن رصدها بني مكوناته، وتتفرع هذه 

، 4994اإلدالة جىل جدالة قبلية وجدالة بعدية )اطايب، 

قسم اإلدالة جىل جدالة مقامية وجدالة نصية. فأما (، وتن41ص

اإلدالة جىل السياق اخلارجي، أو  "اإلدالة املقامية فهي: 

اإلدالة جىل اارج النص، أو جىل غري مذكور، وفيها حييل 

، 4004)الشاوش،  "عنرص يف النص جىل يشء اارج النص

(، ديث تسهم يف الق النص باعتبارها تربط 445، ص4ج

( ولذا فهي جدالة 41، ص4994ياق املقام )اطايب،اللغة بس

اارجية. وأما اإلدالة النصية فهي التي حتيل جىل عنرص سابق 

أو الدق داال النص وتقوم بدور فعال يف اتساق النص 

 (.48-41، ص4994)اطايب، 

فاألبيات يف الرشحية األوىل من القصيدة العينية مجيعها 

لدهر/ املوت( وبعد مرتبطة بحادثة ومقام حمدد )فكرة ا

الرجوع جليها وجد البادث ارتباطا مشرتكا بينها من جهة، 

وارتباطا وثيقا مع موضوع القصيدة من جهة أارا، 

التي تؤول جليها هذه األبيات مل تقم  -مثال–فاإلدالة املقامية 

يف جنتاج النص فحسب، بل تعدت ذلك جىل اإلسهام يف دبك 

سة أو نواته، فنواة النص هي النص وتوجيهه نحو البؤرة الراي

احلقيقة الفاجعة بفقد األبناء، أو احلقيقة التي يصفها بقوله: 

ب  َمنك ََيكَزُع( وما املقامات التي تؤول جليها 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك )والدَّ

 جال مفردات هلذه الفاجعة. 

 يقول أبو ذؤيب يف الرشحية األوىل من القصيدة:

بسها تَ   وريك
َن املَنُونس عُ َأمس  َتوجَّ

 

ب  َمنك ََيكزعُ 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك  والدَّ

با  َك شادس مس سك
 قالتك أَُميكَمُة ما جلسس

 

ثكُل مالسك َينَفعُ  لكَت ومس ُتذس  ُمنُذ ابك

َجعا  ُم َمضك
َنكبسَك ال ُيالاس  أمك ما جلس

 

َجعُ   جال أَقضَّ عليكَك ذاك املَضك

َي أنه  مس سك
 فأَجبكُتها أنك ما جلس

 

َدا  ُعواأوك َن البالد َفودَّ
يَّ مس
 َبنس

قبوين ُغّصةً   دا بني وأعك  أوك

 

ًة ال ُتقلسعُ   وَعربك
َد الّرقادس  َبعك

واُهم  نقوا هلس  َسبقوا َهوًا وأعك

 

عُ  َ موا ولسُكلِّ َجنكب  َمرصك  فَتَخرَّ

ب    َدُهمك بسَعيكش  ناصس ُت َبعك  َفَغرَبك

 

تتبعُ   وجااُل أيّن الدق  ُمسك

ُت   صك  بأنك أُدافسَع َعنكُهمولَقدك َدرس

 

َفعُ  ّيُة أقبلتك ال ُتدك
س  فإذا املَن

 وجذا املنّيُة أنكَشَبتك أظكفاَرها 

 

 ألفيكَت كلَّ مَتيَمة  ال َتنكَفعُ 

داَقها  َدُهم كأنَّ دس ُ َبعك  فالَعنيك

 

َمعُ  ر  َتدك  فهي عوك
ك  لَتك بسشوك

 ُسمس

َوة     َمرك
 َدّتى كأيّن للحوادسثس

 

قس  َرعُ بسَصفا املُرّشَّ  كّل يوم  ُتقك

رك  
نك َتَلف  ُمقيم  فانكَتظس

 ال ُبدَّ مس

 

عُ  َ را املرَصك َك أمك بأاك
ضس قومس  أبسأرك

 ولَقدك أَرا أنَّ الُبكاَء َسفاَهةً  

 

َف ُيوَلُع بالبُكا َمنك ُيفكَجعُ   وَلَسوك

 ولَيأتنَيَّ عليك يوم  مرةً  

 

َمعُ   ُيبكَكى عليك ُمقنّعا ال َتسك

ي   لُّدس هيموجَتَ تني ُأرس  للشامس

 

َضعُ  هر ال أَتَضعك  أيّن لريكبس الدَّ

بكتها   والنفُس راغبة  جذا رغَّ

 

نَعُ   فإذا ُتَردُّ جىل قليل  َتقك

لس ُملكتَئسمس اهلَوا  مك نك مجيعس الشَّ
 َكمك مس

 

ُعوا م  فَتَصدَّ  باتوا بعيكش  ناعس

ُبه  م فَجَع الزماُن وريك نك هبس
 فلئس

 

جعُ جيّن بأهلس َمودَّيت ملُ   فك

 (344-344)الضبي، د.ت، ص  

 ويستهل البحث احلديث بإداالت الضامار:

 

 الضامار:

للضمري دور بار  وكبري يف الرتابط النيص، كام له دور 

مهم يف االاتصار  فهو يسهم يف رد املدلوالت جىل أصحاهبا، 

ورسم فضاء النص وفتح باب التصور لفضاءات النص، وجذ 

ذاك فقد كان له مسادة واسعة يف الدراسات اللسانية احلديثة، 
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من مظاهر وبخاصة تشكيله لإلدالة التي ُتَعدُّ أهم مظهر 

التامسك النيص، وقد حييل الضمري جىل كلمة مفردة وقد حييل 

جىل مجلة، فضال عن جدالته جىل سياق مقام اارج النص، وقد 

دور السياق يف "أواله اللغويون أمهية بالغة، وأّكدوا عىل 

معرفة مرجعية الضمري، ااصة جذا كانت مرجعيته غامضة 

 "مد عىل سياق احلالواارجية، ألن املرجعية اخلارجية تعت

(، ومن االل الرجوع لتلك 456، ص4، 4000)الفقي، 

الرشحية وجدنا وفرة للضامار، وبخاصة ضمري املتكلم/ 

الشاعر، ثم يليه ضمري املُخاَطب، وضمري الغيبة )هي( يف 

االستخدام، مما يدل عىل أن اخلطاب يدور يف فلك جمموعة 

ت املحبوبة أو من الذوات، أنا/ الذات الشاعرة، وهي/ ذا

الزوجة )أميمة(، والضمري)أنت( املُخاَطب، وهم/ ذات 

األبناء املفقودين، وهي العاادة عىل املنّية/ املوت، وغري ذلك 

من الضامار التي حتيلنا جىل شبكة من العالقات التي تربط بني 

 هذه التجارب يف نسيج متناسق حمبوك.

ترتة، ونستطيع تصنيفها جىل ضامار ظاهرة وضامار مس

والضامار الظاهرة دارضة صياغة ومدلوال، وفيها احلزن 

واجلزع واألمل بسبب املوت الذي وقع عىل األبناء، والضمري 

املسترت يفسح املجال أمام املتلقي لفهم النص وتصور 

فضاءاته، فضال عن أن تنوع الضامار بني الغااب واملتكلم 

شعرية ليبدو واملُخاَطب، قد جعل الشاعر يتخىل عن مهمته ال

متكلام آار غريه، لينقل املتلقي من فكرة ألارا، فالشاعر 

يتحدث بضمري الغااب عن هول الفاجعة وعظمها فضال عن 

أنه خيتفي وراء الضامار، وهذا االاتفاء والتنقل بني الضامار 

ينمُّ عن دالة مضطربة ضعيفة مستسلمة لريكب الدهر، أضف 

ر أمل املوت واحلزن  جىل ذلك أن وفرة استخدام الضامار ُيَصوِّ

 عىل الفقد واالستسالم حلتميته.

 ومن ذلك ما ورد يف الرشحية األوىل يف قول الشاعر:

عُ  بسها َتَتوجَّ  وريك
َن املَنُونس  َأمس

 

ب  َمنك ََيكزعُ 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك  والدَّ

منذ -تنفتح  -كام هو باد –فالرشحية األوىل من القصيدة 

ل مع الدراما عرب تقنية احلوار بنوعيكه عىل التداا -بدايتها

 ) َن املَنونس الداايل واخلارجي، وحيتل االستفهام باهلمزة )َأمس

حمط ردال احلركة الدرامية، وهو استفهام استنكاري كام هو 

َ كان، 
باد من السياق، جذ هو تقرير بفعل قد كان وجنكار  له ملس

عىل جدالة وينهض البيت األول من الرشحية األوىل للقصيدة 

مقامية يمثلها الضمري املسترت )أنَت( ضمري املخاَطب الذي 

خياطبه الشاعر، يف اطاب املحمول املقصود بالداللة، ومن 

َن  هنا يمكننا أن نتساءل َمنك هذا الذي خياطبه الشاعر بقوله: أمس

املنون وريبها تتوجُع؟ هل هو اإلنسان/ كل جنسان يقف 

ابه؟ أم أنه هو الشاعر ذاته؟ أم عاجزا أمام رصوف الدهر ونوا

َن املنون  أن هناك صوتا اارجيا خياطُب الشاعَر ويقول له: أمس

 وريبها تتوجع، والشاعر قام بنقل هذا الصوت؟

ولعل هذه التساؤالت التي متتلك نصاب الرشعية نصيا، 

تنمُّ بيشء من الغموض واللَّبس، ذلك ألهنا حتيلنا اارج 

النص، واإلدالة اخلارجية تقلل من التامسك النيص وترابطه، 

فضال عن أن الضامار مورفيامت وظيفية تتغري وظاافها 

ا نرا النحوية بتغري املقامات التي تنزل فيها، ال سيام أنن

اإلداالت التالية عليها مرتبطة هبا ومتتح من معينها الرتكيبي 

فنحن نرا ما يتبع هذه اإلدالة جداالت أارا حتيل جىل 

مَك، ابكتذلَت، مالسَك، ما  سك
الداللة نفسها يف كلامت: )ما جلس

َنكبسَك، عليَك( يف قوله:  جلس

با َك شادس مس سك
 قالتك أَُميكَمُة ما جلسس

 

لك  ُتذس ثكُل مالسك َينَفعُ ُمنُذ ابك  َت ومس

َجعا  ُم َمضك
َنكبسَك ال ُيالاس  أمك ما جلس

 

َجعُ   جال أَقضَّ عليكَك ذاك املَضك

لون عىل ضامار الغااب التي حُتيل جىل   وعلامء النص ُيَعوِّ

يشء داال النص، ذلك ألهنا تدفع املتلقي جىل البحث يف 

لون عىل ال ضامار املُحيلة النص عام يعود جليه الضمري، وال ُيَعوِّ

جىل ُمَتكّلم أو خماَطب يف عملية اتساق النص ذلك ألهنا حتيل 

(، أضف جىل 461، ص4044جىل اارج النص )البطايش، 

يمكن االستعانة كذلك بأسلوب آار يف توجيه "ذلك أنه 

اإلداالت الضمريية يف النص، وذلك من االل ما يسمى 

ه األارية عىل شد البؤرة الرايسة للنص أو النواة، جذ تعمل هذ

مكونات النص نحوها بام فيها الضامار، ويكون النص 

متامسكا عندما تعمل البؤرة عىل استقطاب الضامار وجذهبا 

(، ففي القصيدة نجد 461، ص 4044)البطايش،  "نحوها

الضمري)ضمري املُخاَطب( مشدودا نحو بؤرة النص أو نواته 

ع بفقد أبنااه، أ ال وهو الشاعر وهو ذلك الرجل الذي ُفجس

نفسه، ولذا فهو البنية الكربا األوىل، ومما ُيَعزِّ  هذا احلكم أنَّ 

د الضامار حُتيل جليه  فقد ورد الضمري املُحيل جليه كثريا يف  َدشك

 الرشحية األوىل من القصيدة، فمثال جاء يف قوله:

َي أنه مس سك
 فأَجبكُتها أنك ما جلس

 

عُ  َن البالد َفودَّ
يَّ مس
َدا َبنس  واأوك
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ة، َفَغرَبكُت بعدهم، وجاال أينِّ  ويف قوله: )وأعقبوين ُغصَّ

ُت، بأنك ُأدافسَع، دتى كأيّن للحوادث، ولقد  صك ، ولقد َدرس الدق 

أرا أّن البكاء، وجتلُّدي للشامتني، أرهيم، أينِّ لريكب الدهر، 

.)  ال أتضعضُع، وجينِّ بأهل َمَودَّيتس

ي ببؤرة النص بشكل فقد بر  ضمري األنا املتكلم واملعن

واضح وكبري، وهذا يتفق مع التجربة الفردية والقضية 

ورية، وأما اإلدالة املقامية املتمثلة بضمري املخاَطب فقد  حك
املس

أسهمت برتابط النص ودبكه، كام عملت عىل تأطريه يف فلك 

وادد، وذلك من االل ما أدالت مكوناته جىل مقامات 

فاألبيات مجيعها مرتبطة اارجية بينهام قواسم مشرتكة، 

د، نوااب الدهر،  بحوادث ومقامات حمددة )الفجيعة، الَفقك

 دتمية املوت(.

يَّةس 
س ومما  اد من متاسك النص تلك الضامار املُحيلة عىل املَن

)أقبلت، ال تدفع، أنشبت، أظفارها( فالضمري الذي يمثل 

الفاعل/ الشاعر ااتفى من سادة املشهد ليطغى حمله الضمري 

لفاعل/ املوت ليشكل احلتمية النهااية، ذلك ألنه طرف ا

 رايس يف رعب اليقني لدا الشاعر.

ومن االل تتبعنا ألنواع الضامار وجداالهتا نجد أهنا كلها 

كرست دضورها جلذب األفكار املختلفة نحو البؤرة املركزية 

َجة  إلظهار هول الفاجعة من  )هنااية املوت احلتمية(، فهي ُفرك

فيف التصدع النفيس من جهة أارا، وبذلك يثري جهة وخت

الضمري املعنى، وهو الرصاع بني املوت واحلياة، وما التنوع 

بالضامار جال لتعرب عن تصدع وتردد وضياع أمام رعب 

اليقني/ املوت، فضال عن أن تنوع الضامار يمكن حتميلها 

بعدا جنسانيا، كي ينقل التجربة من جتربة فردية جىل جتربة 

 انية لتكون أكثر شموال.جنس

ومن األمثلة عىل هذا ما جاء يف رشحية أارا يرسم فيها 

الشاعر لودة فنية رااعة، تلك اللودة التي يصور فيها احلامر 

 الوديش وُأُتنَُه، ومرصعها عىل يد الصااد، يقول فيها:

ُر ال َيبكقى عىل َدَدثانسهس  هك  والدَّ

 

اةس َلُه َجدااسُد  َ ُن الرسَّ َبعُ َجوك  َأرك

واربس ال يزاُل كأنَّهُ   ُب الشَّ  َصخس

 

بَعُ   أيب ربيَعَة ُمسك
 عبكد  آللس

أكل اجلَميَم وطاوعته  

َحج    َسمك

 

َرعُ  َعَلتكُه األمك  وأ ك
 مثل القناةس

 بسَقرارس قسيعان  َسقاها وابسل   

 

َلعُ  َهًة ال ُيقك َجَم ُبرك  فأثك
 واه 

َن   جك
تَلس ينا َيعك

َضة  َفَلبسثكَن دس  بسَروك

 

َمعُ  ينا يف العسالجس وَيشك دُّ دس  َفَيجس

ياُه ُرُ ونسهس    دتَّى جذا َجَزَرتك مس

 

نيس َمالَوة  َتَتَقطَّعُ   وبسأيِّ دس

َرهُ    َذّكَر الوروَد هبا وشاقى أمك

 

م وأقبَل َديكنه َيَتَتبَّعُ   شؤك

 

 وَماُؤهُ 
س
َن الّسواء تنّهّن مس  فافك

 

يَعُ بسثكر  وَعاَنَدُه َطريق    َمهك

َ ُينابسع    عس َبنيك زك ا باجلس  فكأهنَّ

 

 هَنكب  جُمكَمعُ 
س
جاء ي الَعرك

 وأُوالتس ذس

نَّ َربابة  وكأنَّهُ    وكأهنَّ

 

َدعُ  داحس َوَيصك
 َيرَس  َيفيُض عىل القس

َوس  ُمتََقلِّب    دك  وكأنَّام ُهَو مس

 

َلعُ  ُه ُهَو أضك  يف الكفِّ جال أنَّ

َن والَعيُّوُق   َعَد رابسئس َفَوَردك  مقك

 

َق النَّظكمس ال يَتَتلَّعُ   فوك
س
باء ك  الَّضَّ

ب    َن يف َدَجراتس َعذك عك َفرَشَ

 بارد  

 

بس البسطاح تَغيُب فيه األَككُرعُ   َدصس

 

 

سا دوَنهُ  َن دس عك
َن ُثمَّ َسمس بك  َفرَشس

 

َرعُ  ع  يُقك جابس وَريكَب قَرك
ُف احلس  رَشَ

ص  ُمَتَلبِّب   
نك قانس

 وَنميَمة  مس

 

ء  َأَجشُّ وأقكَطعُ يف  هس َجشك  َكفِّ

َستك بسهس   رَتَ َن وامك َنُه وَنَفرك رك
 َفنَكس

 

ُشعُ   ُجرك
 َسطكعاُء هادسية  وهاد 

نك َنجود  عااسط   
 فرَمى فأنكفَذ مس

 

عُ  ا فخرَّ وريُشُه ُمَتَصمِّ  س مَهك

 فبدا له أقراُب هذا رااسغا َعجسال 

 

عُ   فعيََّث يف الكسنانةس ُيرجس

طكَحرا  يا مس دس ََق صاعس  فَرمى فأحلك

 

لُعُ   األضك
تَملتك عليهس حس فاشك  بالَكشك

 

 

ب   ُهنَّ ُدُتوَفُهنَّ فهارس  َفَأَبدَّ

 

عُ  جس  أو بارك  ُمَتَجعك
 بسَذمااسهس

يَتك  
َن يف َددِّ الظُّبات كأناّم ُكسس  َيعكثُرك

 

ُرعُ   ُبروَد َبنسي َيزيَد األذك

 (345-344)الضبي، د.ت،ص 

الرشحية بتلك الال مة التي كانت مفتادا لكل فقد بدأ 

، بصيغة "والدهر ال يبقى عىل ددثانه......،"الرشااح، 

اجلملة اخلربية التقريرية، التي تؤكد الفناء/ موت احلامر 

الوديش، وقد بر  ضمري الغيبة املسترت بوفرة يف هذه الرشحية، 

ات وبشكل الفت لالنتباه لُيحيل جىل ذاتني  ذات الدهر وذ

، بدا، رمى، عّيَث، يرجع،  الصياد، )ال يبقى، رمى، أنفذ، ارَّ

لس  زَّ َوَثَباتس َعقك
ََق( ليشكل فضاء النص من جهة، وَيستفس أحلك

ر  لفضاءات  نصّية  من جهة أارا   املتلقي خلَلكقس َتَصوُّ

حس املجال أمام  فالضمري املسترت يثري املعنى من االل َفسك

نص وتصورها، ذلك ألن اإلدالة املتلقي إلدراك فضاءات ال

بضمري الفاعلية املعرب عنها بـ)هو( تيش بيشء من عدم 

التامسك النيص، ألهنا تشغل ذهن املتلقي بموضوعات شتى، 

وتستوقفه عن املتابعة بطرح جمموعة من التساؤالت املتعلقة 

َ توارا 
بالداللة املبتغاة التي نجمت عن اإلدالة  مثال: ملس

؟ أكان ذلك ملعرفة الشاعر به؟ أم جنه جمهول الفاعل مسترتا 

 غري معروف؟ أم جنه واراه لداللة ااصة ومقصودة؟.

ونأيا عن األفق الداليل الذي يمكن أن حيمله الضمري 

املسترت)هو( فإن الضمري املسترت من املمكن أن حيمَل ُبعدا 

خماتال ما، جذ يظهر أن الشاعر قد تنا ل عن مهمته الشعرية 

متكلام آار غريه، وهو نوع من التامهي باآلار مستحَّضا 

 والتواري الف أقنعة  خترج الضمري عن دوره املبارش.
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ومما هو الفت لالنتباه دري بالتأمل أن الشاعر قد 

ية  شس ( فيام خيص احُلُمر الَودك استعمل ضمري العاقل )ُهنَّ

، َفَوَردك  ، كأهَنُنَّ َتنَُهنَّ َن، َفافك جك
َتلس َن، )َفَلبسثكَن، َيعك عك

َن، َسمس عك َن، َفرَشَ

( ولعلها جدالة  َن= ُهنَّ ُثرك ، َيعك ن، فأَبّدُهّن، ُدتُوَفُهنَّ َنه، َنَفرك رك
َفنَكس

تيش بترسبله الف الضمري  لينقل التجربة من املستوا 

الذايت الشخيص/ الداايل جىل املستوا الذايت احليواين/ 

تقاطع اخلارجي  فالشاعر قد وضعنا أمام لودة فنية متحركة ت

مع ما يعتمل نفسه وخيتلج أعامقه، وهو هبذا حييلنا عىل العامل 

اخلارجي جدالة حتتاج جىل ربكط  بني البؤرة املركزية للنص وبني 

هذه القصة التي تقطر بالدم، والرصاع بني املوت واحلياة، ويف 

النهاية املوت هو الذي يكرس وجوده، ومن هنا يمكن فهم 

غة باملقام، فهو مل يستطع ولو للحظة أن أثر اإلدالة يف ربط الل

يسلو الفاجعة بفقد أبنااه، ألهنا أاذته كل مأاذ  بل ملكت 

عليه ذاته، فهو وجن هرب جىل عامل احليوان جال أنه بقي منجذبا 

لعامله البرشي، دتى أصبح ضمري العاقل يكرس وجوده يف 

 عامل احليوان.

لودة ومما ال شك فيه أن الشاعر دني يصور تلك ال

الدرامية لرصاع محار الودش، بذلك األسلوب البارع، 

والتصوير الدقيق، جنام يريد من املتلقي أن يتامهى مع احلدث 

بكل تفاصيله، ألن الرسالة التي يريد أن ينقلها للمتلقي جنام 

هي  أن السعادة مل تدم طويال، وأن احلياة مصريها حمتوم  

ودش وأتنه، هو املصري فاملصري املحتوم الذي أداط بحامر ال

 الذي ال يفلت منه أدد.

 وجذا ما انتقلنا جىل الرشحية الثالثة التي يقول فيها:

 والدهُر ال َيبكقى عىل َدَدثانسهس 

 

عُ  الُب ُمَروَّ
ُه الكس تك  شبب  َأَفزَّ

 َشَعَف الكسالَب الضارباتس فُؤادَهُ  

 

َق َيفكَزعُ  بكَح املَُصدَّ  فإذا رأا الصُّ

هُ وَيعوُذ   طى جذا ما َشفَّ  باألرك

 

َزعُ   َقطكر  وراَدتكه َبلسيل  َ عك

ُفهُ    الُغيوَب وَطرك
 يرمي بسعيكنيكهس

 

ُق َطرُفُه ما يسَمعُ   ُمغكض  ُيَصدِّ

ُق َمتنَُه فَبدا لهُ    َفَغدا ُيرَشِّ

 

ها قريبا توَ عُ   ُأوىَل َسوابسقس

نك َفَزع  وَسدَّ ُفُروَجهُ  
تاَج مس  فاهك

 

َدعُ غربك  َضوار    وأجك
 وافيانس

ي  ُنَّ وحَيكَتمس نَُه وَيُذهبُّ  َينكَهشك

 

س ُمَولَّعُ  َتنيك َوا بالُطرَّ  َعبكُل الشَّ

س َكأنَّام 
َقنيك  َفنَحا هلا بسُمَذلَّ

 

َدعُ  حس أيك حس املَُجدَّ َن النَّضك
سام مس  هبس

رَتا  وَديكنس ملَّا ُيفك  فكأنَّ َسفُّ

 

 رَشب  ُينكَزعُ 
س
واء ال له بسشس  َعجس

َت الُغبارس وَجنُبهُ   نَُه حَتك عك  َفرَصَ

 

عُ  َ  ُمَترَتِّب  ولكلِّ َجنكب  َمرصك

بَةً   تك وأقكَصَد ُعصك  دتى جذا ارَتدَّ

 

عُ  نكها وقاَم رَشيُدها َيَتََّضَّ  مس

هس    َفَبدا لُه َربُّ الكسالبس بسَكفِّ

 

عُ  هاف  ريُشُهنَّ ُمَقزَّ  بيض  رس

 

ها َفَهوا لهُ  َذ َفرَّ
 َفَرمى لسُينكقس

 

َتيكهس املسنكَزعُ   َسهم  فأنفَذ ُطرَّ

بو فسنيق  تارس      َفَكبا كام َيكك

 

َرعُ   جال أنَّه ُهَو األبك
 باخلُبتس

 (341-345)الضبي، د.ت، ص 

نجده كالعادة يفتتح اللودة بال مة البؤرة املركزية 

، ثم يقدم قّصة الثور "والدهر ال يبقى عىل ددثانه......"

وبصورة أشد مأساوية من قصة احلامر الوديش، ويبدأ القصة 

ته الكالب ُمَرّوُع، والشبُب هنا هو الثور،  بقوله: َشَبب  أفزَّ

راجيدية مأساوية، وامللحوظ من املبدع أنه وضعنا أمام قصة ت

وعىل اشبةس مرسح  تفوح منه رااحة الدم، والرعب واخلوف 

والفزع والعراك، وهي قصة الثور مع الكالب والصياد، 

جىل الثور جدالة نصية قبلية  -منذ البداية-فأدال يف الرشحية 

قريبة، والالفت لالنتباه تكثيفه لضمري الغيبة )اهلاء( لرتسم 

ُه، فؤادُه، َشّفُه، رادته، فضاء ردبا للنص يف املف تك ردات:)أَفزَّ

نَُه( وكلها تعود عىل  ُفُه، متكنُه، فروجه، َينكَهشك ، طرك
بسَعيكنَيكهس

َمتك تلك األبيات التي جاءت  الثور)شبب(، فلواله ملا ُفهس

بعده، وهنا يتجىل دور اإلدالة يف تأدية دورها نحو اتساق 

كئة عىل النص، ديث ربطت بني جمموعة من األبيات ُمت

الضمري الغااب، فكل بيت ارتبط باآلار الدتوااه عىل 

 الضمري املُحيل لعنرص وادد.

وأما الثاين من جداالت الضمري الغااب، هو ذلك الذي 

استعمله فيام خيص الكالب، )ينهشنه، يذهبن، سوابقها، هلا، 

منها( وامللحوظ أنه استخدم ضمري العاقل مرة )ينهشنه، 

ضمري غري العاقل )سوابقها، هلا، منها( يذهبن( ثم استخدم 

 -هذه املرة-واملسند جليه وادد وهو الكالب، وكأين بالشاعر 

يتناوب بني عاملي الوعي والالوعي، ففي غمرة انفعاله 

وتعلقه بأبنااه يكون مع البرش، فتسيطر عليه ضامار العاقل، 

ويف حلظة وعيه يكون مع احليوان، فتسيطر عليه ضامار غري 

قل، فاإلدالة هنا بضمري الغيبة مرتدد بني العاقل لغري العا

العاقل)هن = ينهشنه، يردهن(، وغري العاقل وهو املناسب 

هلا)هي = هلا، منها( وهذا يف ظاهره يعكس ضعفا يف اإلدالة، 

جال أنه يف بعده العميق يعكس تصدعا نفسيا، ومن هنا تكمن 

دالة ودورها يف براعة املبدع ونباهة املتلقي يف فهم أثر اإل

عملية ربط اللغة باملقام. ولو تتبعنا الضمري املُحيل جىل الصياد 

يف املفردات )بكفه، فرمى، لينقذ، له، فأنفذ( ال ددنا معرفة يف 

دورها يف عملية ربط اللغة باحلال أو املقام، فالضامار ُأديلتك 

َح به مرة واددة يف قوله: فبدا له ربُّ  جىل الصياد الذي رّصّ
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لكالب، ثم أضمر بتلك الضامار جدالة نصية قبلية، ومل يكرر ا

 اسم الصياد، ولعله يريد من ذلك  يادة يف اإلحياء.

 
 الرشحية الرابعة:

ُر ال َيبكَقى عىل َدَدثانسهس  هك  والدَّ

 

ر  َدَلَق احلديدس ُمَقنّعُ 
عس َتشك  ُمسك

َهه  ُع دتى وجك يتك عليه الدرك
 مَحس

 

ها يوم الكرهيةس  نك َدرِّ
 أسفعُ  مس

هُيا  ُم َجرك
صاُء َيفكصس  َاوك

 َتعدو بسهس

 

كرعُ  و  مَت  َدَلق الردالة فهي َراك

َج حلُمها   َقرَصَ الصبوَح هلا َفرُشِّ

 

َبعُ  َي َتُثوُخ هبا اإلصك  بالنَّيِّ َفهك

 ُمَتفلق  أنساؤها عنك قانئ 

 

طس َصاو  َغربُه ال يرضعُ  رك
 كالقس

بتك   ضس ُتغك ّرهتا جذا ما اسك
 تأبى بسدس

 

 جال احلميم فإّنه يتبضعُ 

 بينا تعنقه الكامُة وروُغه 

 

ي  َسلكفعُ   يوما أتيَح له َجرك

ُدو بسهس هَنَُش املَشاشس كأّنه   َيعك

 

ُعه ال يضلعُ  ع  سليم  رجك  َصدك

 فتناديا وتواقفتك َايكالمُها 

 

 خُمكدعُ 
س
 وكالمُها َبَطُل اللقاء

ينيك املجَد كلٌّ واثق   
 ُمتحامس

 

 واليوم يوم أشنعُ ببالاسه 

ودتان قضامُها   وعليهام َمرسك

 

 داوود أوك ُصنع السوابغس ُتبَّعُّ 

يَّة   
نس ه يزك  وكالمها يف كفِّ

 

َلعُ   أصك
نان  كاملنارةس  فيها سس

نق    ح  ذا َروك  وكالمها ُمَتوشِّ

 

با جذا َمسَّ الَّضيبة يقطعُ   َعضك

 فتخاَلسا نفسيكهام بنوافسذ   

 

قعُ كنوافسذس العبط التي ال   ُترك

د     وكالمها قد عاَش َعيكَش ماجس

 

 وَجنى العالَء لوك أّن َشيئا َينكَفعُ 

 (349-341)الضبي، د.ت، ص 

وجذا ما انتقلنا جىل الرشحية األارية، ووقفنا عىل عتبتها 

نجد املبدع بدأها بتلك الال مة التي مل تفارقه دتى يف اجلزء 

، ولكن "عىل ددثانهوالدهر ال يبقى  "األاري من القصيدة، 

هذه املرة بمواجهة بني فارسني بطلنيك يمتلكان ُبعدًا أسطوريا 

يف القوة واملنعة، وهلذا نجد اإلدالة قد غلبت عليها التثنية 

)تنا ال، ايالمها، كالمها، عليهام، قضامها، فتخالسا، 

نفسيهام، كالمها( وهي مجيعها حتيل جىل املامثلة يف الفروسية 

ولة واملنعة، ومع ذلك فإن النهاية دتمية والقوة والبط

 ومعروفة، وهي الفاجعة بحتمية املوت لكليهام.

وبعيدا عن البعد الداليل لإلدالة  فإن الرشحية قد غلب 

عليها اإلداالت النصية، واصوصا منها اإلدالة عىل 

شخصني، لقد ساهم ضمري التثنية بدور عال يف تكّون نسيج 

ضمري التثنية جىل الفارسني  النص، وال شك يف أن مرجع

عسر(  َتشك الذين ذكرمها املبدع يف أول الرشحية بقوله: )ُمسك

( للفارس الثاين، ال حتتاج للبحث عن  ي  للفارس األول، )َجرك

 ، متقدم أو متأار، فضمري التثنية واضح اإلدالة للفارسنيك

ولكنها جدالة قبلية بعيدة املدا، وقد دققت هذه الضامار 

ر اإلدالة االتساق كام  أسهمت يف ربط اجلمل دالليا، فدوك

بالضمري ال يقترص عىل االتساق الشكيل فحسب  بل هلا 

 وظيفة داللية، جذ تقوم عىل ربط الدالالت املتناثرة للجمل.

و يادة عىل هذا فقد وَضَعنا الشاعر أمام جداالت بضمري 

، مثل: )عليه، وجهه، به، له( واهلا ء املفرد لكل من الفارسنيك

ضمري حييل للفارس األول، بينام حييل بالضمري للفارس الثاين 

مفردا يف قوله: يعدو به...، فهي جداالت تربط اللغة باملقام، 

فقد أبر ت تلك الضامار ما لكل وادد من الفارسني من قوة 

وبأس، فالضمري يمكن حتميله ُبعدا أسطوريا يف األنفة والقوة 

حصن بالدروع القوية واملنعة والشجاعة، فضال عن الت

ر، أو األثر الذي تقوم به  وك واملحكمة، ومن هنا يمكن فهم الدَّ

ايا، وامللحوظ أن  اإلدالة يف ربط اللغة باملقام ولو ُجزك

اإلداالت بالضامار قد دققت ترابطا ومتاسكا نصيا أدا جىل 

 الربط وساال أهم من فكانتحتقيق الفاادة والفهم للمتلقي. 

نتك  النص، َعَصَب  كانت جذ العينية، يف
 لذلك استمراره  وَضمس

 ُصنع يف النصية اإلدالة أمهية مدا عىل "البادثون يركز

 تعددها عىل  يادة الشعرية النصوص فضاء داال االتساق

 الفضاء هذا داال والتشكيل الرؤيا خلصوصية وتنوعها 

 (.58، ص 4005)اخلوالدة، "الشعري

 

 الظروف:اإلدالة عن طريق عنارص اإلشارة و

ومن هذه اإلداالت نجد نوعا آار يتمثل يف أسامء 

اإلشارة، وهي من األصناف التي تقوم بربط أجزاء الكالم 

ربطا قبليا أو بعديا، وتعمل عىل اتساق النص وترابطه 

 (. 40-49، ص 4994)اطايب، 

ويالدظ أن )العينية( موضع الدراسة قد افتقرت جىل 

عنارص الربط اإلشارية، فلم تشتمل جال عىل عنرصين اثنني 

من عنارص اإلشارة  األوىل يف الشطر الثاين من البيت الثالث، 

، والثاين يف الشطر "جال أقض عليك ذاك املضجع"يف قوله: 

دا له أقراب فب"األول من البيت السابع والثالثني، يف قوله: 

، فحضور أسامء اإلشارة هبذا احلجم القليل مل خيدم "هذا رااغا

اتساق النص الكيل يف القصيدة، فورودها مرتني يف النص 

قليل جدا جذا ما قيست نسبته جىل نسبة دجم النص الشعري،، 

جال أنه كان ذا أثر وظيفي يف الشطر الذي ُوظَِّف فيه، مما 

كام يؤسس لروابط تأويلية،   يساعد جانب التامسك النيص،
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َجعُ "ففي قوله:  ، أشار عنرص "جال أَقّض عليك ذاَك املَضك

دي، وأسهم يف اتساق النص يف  اإلشارة )ذاك( جىل عنرص َبعك

هذا املوضع، فقد أّكَد عنرصا بعده، ومجع بني اإلرادة 

والرفض، جرادة النوم وهجرانه، ويف املقطع الثاين استخدم 

رة )هذا(  ليحيل عىل احلامر، وهي جدالة الشاعر اسم اإلشا

َقبكلسّية سامهت يف ربط هذا البيت بام قبله، و ادت من متاسك 

األبيات يف الرشحية لغويا من جهة، وقدمت داللة شمولية يف 

استمرارية املأساة ودتمية الدهر من جهة أارا، وهبذا الربط 

ي مع جعل الفكرة أكثر فعالية، جذ تآ ر فيها اجلانب اللغو

 اجلانب الداليل.

واشتملت القصيدة عىل عنارص ظرفية يف مواضع 

 متعددة، ومن أمهها:

 قالت أميمة ما جلسمك 

 شادبا

 منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع

فقد ورد فيه الظرف )منذ(، وهو ظرف  مان حييل جىل  

عس املصيبة التي دلت به،  دس أبنااه، تبيانا ملقدار َوقك َعةس َفقك فاجس

 ملقدار ما أملّ به من املأساة وأثرها املوجع عىل نفسه. وتوضيحا

وأما الظرف الثاين الذي ورد يف القصيدة فهو، )بعد( 

 وورد يف قوله:

 أودا بني وأعقبوين غصة

 

 بعد الرقاد وعربة ال تقلع

وقد جاء يف مقام القبلية، جذ أدال جىل الرقاد، معربا عن  

  من الرادة وهنأ العيش.

لثالث الذي ورد يف القصيدة، فهو )بعد( يف وأما الظرف ا

 قوله:

 فغربت بعدهم بعيش ناصب

 

 وجاال أين الدق مستتبع

 

 

وقد جاء يف مقام القبلية، معربا عن احلال الذي آَل جليه 

ق  نفيس وأرق ودزن،  بعد هالك أبنااه، من َنَصب  ومَتَزُّ

 وكذلك يف قوله:

 فالعنيك بعدهم كأن دداقها

 

 عور تدمع سملت بشوك فهي

ل   َظَم املُصاب، وتذكريا بأصك
فقد كرر الظرف ليؤكد عس

 الفاجعة.

كام تكرر الظرف )جذا الرشطية الظرفية( عدة مرات يف 

 أكثر من موضع، مثل قوله:

 وجذا املنية أنشبت أظفارها

 

 ألفيت كل متيمة ال تنفع

وهي جدالة بعدية لزمن املستقبل، ودلت عىل تأكيد القطع  

ث املوت، وقامت بربط اجلملة بام قبلها، كام بوقوع دد

 جاءت يف مثل قوله:

 والنفس راغبة جذا رغبتها

 

 فإذا ترد جىل قليل تقنع

فقد جاءت يف الشطر األول من البيت للربط بني  

اجلملتني والنفس راغبة، ورغبتها، وأفادت رشح ما حيدث 

بعد تعويد النفس الرغبة دتى تصبح راغبة بصيغة اسم 

الفاعل، وأما الثانية التي جاءت يف الشطر الثاين فقد جاءت 

فجااية تفيد الرسعة يف التنفيذ، وقد ربطت اجلملتني: مجلة 

نَُع(. ( ومجلة )َتقك  )ُتَردُّ

، وقد "جذا مّس الَّضيبة يقطع"كام وردت يف قوله: 

ربطت بني اجلملتني: مّس الَّضيبة، ويقطع، وأفادت 

التفصيل والرشح والتوضيح عىل ما حيدث بعد املَّس، جذ 

 اشرتط الشاعر َمّس الَّضيبة مقابل التقطيع. 

ومن أدوات الربط الظرفية التي استخدمها الشاعر)دني( 

، وقد دلت عىل الربط "يعتلجن بروضةفلبثن دينا "يف قوله: 

الزماين، بني اللبث واالعتالج بتلك الروضة، كام وظف 

( ليدل عىل املكان، يف قوله:  فكأهنا  "الشاعر الظرف )بنيك

، لتوضيح روعة املكان ومدا مجاله "باجلزع بني ينابع

 بالينابيع.

كام وظف الشاعر الظرف )حتت( ليدل عىل ما آلت جليه  

لكي يرسم صورة املأساة الدرامية يف قوله: األمور، و

  "فرصعنه حتت الغبار وجنبه   مترتب ولكل جنب مرصع"

فالظرف هنا مل يقم بربط اجلملتني فحسب، وجنام أضاف 

قسّية  وظيفة داللية تبني مدا القهر واالنكسار، فام من فوك

ألدد، وجنك كانت  فال بد أن تنقلب لتحت  ليكون حتت 

ره ودتميته، ومن الظروف التي وظفها وطأة الدهر وقه

غهس يوما "الشاعر الظرف )بني( يف قوله:   الكامَة وروك
هس بيكنا َتَعنُّقس

، وقد أفاد برو  الذات البطل ومتظهره "أتيح له جريء  َسلكَفعُ 

يف البينية، فضال عن وظيفة الربط بني ما سبقها وما بعدها من 

 اجلمل واملشاهد.

 

 اإلداالت املقارنة:

هي من وساال اإلدالة، واملقصود هبا وجود عنرصين و

يقارن بينهام النص، وذلك يف التشابه، أو االاتالف 

واملطابقة، واملقارنة تؤدي وظيفة اتساقية داال النص 

وتعد املقارنة بناء لغويا معربا عن "(48، ص4994)اطايب، 

قيمة عالية لدا املبدع  لتقديم رؤياه وتشكيلها اعتامدا عىل 
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ملني يصنعهام بذاته، ويقدمهام ملتلقيه بعيدا عن لغة املعنى عا

املكشوف  ذاك ألهنا لعبة لغوية ماهرة وذكية بني طرفني: 

صانع املقارنة وقاراها، عىل نحو يقدم فيه صانع املقارنة عاملا 

، 4005)اخلوالدة،  "من التقارب املودي عرب البوابة اللغوية

العينية بوفرة هذه األداة، (وقد انام  البناء النيص يف 35ص

ومتوضعها بشكل انتقااي  فهي تقوم بدورها االتساقي يف 

رتق الفتق النيص يف فضاء النص، وَتبكنسي جرسا لسانيا لعبور 

الداللة اصوصا بتعالقها مع غريها من املفردات، وتأطريها 

لكثري من الرؤا يف أغوار النص الشعري. ومن األمثلة عليه 

 يف العينية:

داقهافا دُهم كأّن دس  لَعني بعك

 

َمعُ  ر  َتدك  فهي َعوك
ك  لَتك بشوك

 ُسمس

يبدو استحضار مقارنة املشاهبة هنا من االل األداة  

)كأّن( التي يمكن أن تعدها جرسا لسانيا يربط بني دالتني 

تتجسد جددامها يف بكاء الشاعر الداام عىل فقد أبنااه وجظهار 

مل الذي دل به، وقد أبان دالة احلزن الشديد والتوجع واأل

داقها بشوك   َلتك دس
هذا من االل جبرا  صورة العني التي ُسمس

فهي مريضة ال يفارقها الدمع  فجعلها مشبها به  لتكون 

احلالة الثانية  فاألفق الذي صنعته املقارنة يف مستوا وددة 

النص اللغوية، وبيان داللته مرتبط باإلحياء املرتجم للداللة 

جىل الوضوح ومن التخيل جىل احلقيقة. ويف  من الغموض

سبيل الغاية نفسها رسم الشاعر صورة ملا دل به من ارسان 

أبنااه، وما دل به من املصااب املوصولة بعدهم، ولنتوقف 

 عند قوله:

 دّتى كأينِّ للَحوادسثس مروة

 

َرعُ   بسَصفا املَرشقس ُكلَّ يوم  ُتقك

وهنا استحضار مقارنة املشاهبة مرة أارا، باستخدام  

األداة )كأن( التي جسدت دالتني: دالة الصخرة/ مشبه به، 

صخرة يف األرض يقرعها الرااحون والغادون بأقدامهم، 

ودال الشاعر بذله وانكساره، وتبقى الصخرة صلبة ثابتة 

ويبقى الشاعر متجلدا كام قال سابقا: وجتلدي 

.، ولتفيض اإلدالة جىل درجة من التامسك للشامتني.....

 واالتساق النيص، ومن األمثلة أيضا قوله:

َبعُ   أيب ربيعَة ُمسك
بس ال يزاُل كأنه عبد  آللس ُب الّشوارس  َصخس

وتتبدا املقارنة يف هذا البيت من االل عقد التشبيه بني 

َبع  أي  محار الودش/ صخب الشوارب، وعبد آلل ربيعة ُمسك

اع يف غنمه، وهو دليل عىل اخلوف والقلق، عبد وقع السب

وما الت املقارنة ختدم مستوا وددة النص اللغوية، وتوجيه 

داللته ملركزية النص. ونتوقف مع مثال آار، عىل الرغم من 

 أن األمثلة كثرية، يقول:

بو َفنيق  تارس     فَكبا َكام َيكك

 

َرعُ   جال أّنه ُهو أبك
بكتس
 باخلس

قارنة القاامة عىل التشابه ظاهرة بشكل وكام هو باد فإن امل 

جيل يف النص، واملبدع اضطر جليها يف مواطن كثرية، 

وامللحوظ يف البيت أنه عقد مقارنة املشاهبة بني جزور ضخم 

وبني الثور، ليدل عىل قوته وضخامته، جال أنه القى املصري 

نفسه، فكان املوت هنايته، واملبدع يريد من ذلك كله جبرا  

ملوت وهو يتغلب عىل احلياة. ولعل ما مثلنا به من صورة ا

النامذج لبعض أدوات املقارنة التي وردت يف القصيدة عىل 

كثرهتا يفيض بمدا دضورها ومدا ادمتها يف اتساق 

 النص، وقد متيزت بكيفيتها اهلادفة من ديث تشكيل الرؤيا.

 

 االستبدال

ستوا يمثل االستبدال ركيزة مهمة يف بناء النص عىل امل

اللساين، فهو وفقا لنظرية هاليداي، عملية تتم داال النص ال 

من اارجه، فيَُعّوُض عنرص من عنارص النص بعنرص آار منه 

أيضا، مما يعني أن االستبدال يمثل شكال من أشكال 

العالقات النَّصانية القبلية، فالعنرص املتأار يكون بديال 

تساقه )اطايب، لعنرص متقدم مما يفيض جىل متاسك النص وا

(،وال يمكن فهم العنرص املستبدل جال بالعودة 40، ص4994

يف أساسه أي ارتباط "جىل ما هو ُمتعلق به قبليا، فاالستبدال 

بني مكونني من مكونات النّص أو عامل النّص يسمح لثانيهام 

)دي  "أن ينشط هيكل املعلومات املشرتكة بينه وبني األول

مع هذا فقد ظهر أن نص ، و)400، ص 4998بوجراند، 

العينية ال حيتفل به جال ادتفاال يسريا جدا، ومن األمثلة عىل 

 ذلك قوله: 

صخب الشوارب ال يزال كأنه.....، وقوله: جون الرساة 

له جدااد أربع، فقد أددثه بني كلمتي صخب الشوارب 

وجون الرساة، ومها حيمالن الداللة نفسها، وهو احلامر 

وله: دتى كأين للحوادث مروة...... الوديش، وكذلك يف ق

ق، فاملروة والصفا بمعنى وادد تقريبا وكلتامها  بصفا املُرَشِّ

تدل عىل القسوة والصالبة، وهذا النوع يسمى االستبدال 

 االسمي.
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 احلذف

ذكر )هاليداي( أّن احلذف عالقة داال النّّص ويف معظم 

هذا يعني األمثلة يوجد العنرص املفرتض يف النّّص السابق، و

أّن احلذف عادة عالقة قبلّية، وهو من العالقات الداالية 

املهمة التي تسهم يف تسخري الطاقات التعبريية للغة ال خيتلف 

يف ذلك عن االستبدال، غري أنه يتميز يف أنه ال يرتك أثرا يف 

النص، ويمكننا العثور عليه بناء عىل ما ورد يف مجلة سابقة، 

داال النص وال يشكل عالقة  بمعنى أنه يشكل عالقة

(، أي أّن عالقة 44-44،ص4994اتساقية يف بيئته )اطايب، 

االستبدال ترتك أثرًا، وأثرها هو وجود أدد عنارص 

االستبدال، بينام عالقة احلذف ال ختّلف أثرًا يف نّصانية النص، 

وهلذا فإّن املستبدل يبقى مؤرّشًا يسرتشد به املتلقي للبحث 

فرتض، مما يمّكنه من ملء الفراغ الذي خيلقه عن العنرص امل

االستبدال، بينام األمر عىل االف هذا يف احلذف، جذ ال حيّل 

حمّل املحذوف أّي يشء، ومن ثّم نجد يف اجلملة الثانية فراغًا 

بنيوّيًا هيتدي املتلقي جىل ملئه اعتامدًا عىل ما ورد يف اجلملة 

تنشط ايال املتلقي وهي آلية  "األوىل أو النّّص السابق، 

وتقوي العالقة بني النص واملتلقني، دون أن تكون قصدية 

متاما يف هذا االجتاه، بل ربام حتققت ضمن قصدية حتميل 

)عبابنة، والزعبي،  "املبدع نصه طاقات تعبريية يقصد جليها

 (.546، ص4044

ودسب قسمة )هاليداي ورقية دسن( فإّن احلذف 

ينقسم جىل ثالثة أقسام: االسمي والفعيل واجلميل )هاليداي، 

(، ولقد شكل 454، نقال عن اطايب، 435، 4916ودسن، 

احلذف عالقة بار ة اتكأ عليها نص العينية، وهلذا ال ُبّد 

للمتلقي من دور يف جدراك مواطن احلذف، ويف التفاعل 

بينه وبني النص الذي ال يعطي كل ما عنده، وجنام املفرتض 

هناك أشياء تبقى عصية يف تقديمها بني يديه، وهلذا ُيَعدُّ 

احلذف وسيلة تسهم يف الق ترابط  نيص، جذ يرشع احلذف يف 

النّص واملتلقي، وهو دوار يتجىل فيه  تكوين دوار  طرفاه

فرتاض تواصل املتلقي مع النّص، مما دعا بعض النقاد جىل ا

وجود أسباب هلذا احلذف ُتَقّدر َوفكق 

 (.440،ص4004سياقها.)الرواشدة،

 

 

 :ومن نامذج احلذف الفعيل يف العينية

قالت أميمة ما جلسمك شادبا   منذ ابتليت ومثل مالك 

 ينفع

فقد دذف الفعل )قالت( استغناء بحرف العطف/ 

الربط، واألصل هو: )قالت مثل مالك ينفع(، وهو دذف 

حيقق انسجاما نصيا، ويمنح النص نصيته، ومن  جوا ي

 األمثلة أيضا، قوله:

ُبُه.....،فقد دذف الفعل  فلئن هبم فجع الزماُن وريك

)فجع( استغناء بحرف الربط)درف العطف، الواو( 

واألصل هو )وفجع ريبه( وهو دذف حيقق االنسجام النيص 

ن وخيلص النص من التكرار، ومن األمثلة كذلك قوله: فافتنه

من السواء وماؤه......، فقد دذف الفعل)افتنهن( واستغنى 

بذكر درف العطف )الواو( واألصل هو: )وافتنهن ماؤه(، 

 ومثل ذلك قوله:

ّسا ُدوَنهُ  َن دس عك
َن ُثّم َسمس بك  َفرَشس

 

َرعُ  ع  ُيقك جابس وَريكَب قَرك
ُف احلس  رَشَ

َب   ن َريك عك
ن( واألصل هو )َسمس عك

فقد دذف الفعل )َسمس

(، استغناء بحرف العطف.َقرك   ع 

 

 قوله:ومن نامذج احلذف االسمي  

داقها َدهم كأّن دس ُ َبعك  فالعنيك

 

َمعُ   فهي عور  َتدك
ك  لَتك بشوك

 ُسمس

فقد دذف االسم )العني( يف الشطر الثاين واألصل هو  

)فالعني عور تدمع( وهو دذف خيدم االتساق اللغوي ويقلل 

 من التكرار.

 ومن األمثلة كذلك قوله: 

عس بنيك ُينابسع   زك  فكأهّنا باجلس

 

 هَنب  جُمَمعُ 
س
جاء  ذي الَعرك

 وأوالتس

فقد دذف )كأهنا ذي العرجاء( أو )بني أوالت ذي  

 العرجاء(.

 ومن النامذج أيضا ما ورد يف قوله: 

د    وكالمها قد عاَش َعيكَش ماجس

 

 وَجنى العالَء لوك أّن َشيئا َينكَفعُ 

دذف )كالمها( يف قوله: وجنى، واألصل  )وكالمها  فقد 

جنى(، واألمثلة عىل ذلك فيها وفرة يف عينيته، ولكن البادث 

 يكتفي هبذا القدر اشية اإلطالة.

 

 ومن أمثلة احلذف القويل

ما ورد يف قول الشاعر: قالت أميمة ما جلسمك شادبا، 

ويل  وقوله: فأجبتها أن ما جلسمي أنه، وتقدير املحذوف الق
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)أن ما جلسمي شادب أنه....( فقد دذف لفظة )شادب( 

ليكسب النص بعدا دالليا يتمثل يف العذاب ودال التأ م يف 

 أغوار النفس املوجوعة.

 

 الوصل

 متاسك يف مهم باألدوات الوصل تقنية أن فيه شك ال مما

 أهم من ُيَعدُّ  بل اآلار، بعضها مع بعضها النص أوصال

 يف يسهم جذ عدمه، من النص اتساق تؤكد التي التقنيات

 سبك، من األدوات هذه به تقوم ما أن كام مكوناته، ترابط

نُ  الداللية، النص ببنية وثيقا ارتباطا يرتبط نَ  فُيَمكِّ  الّسبككس  مس

 واملقاطع اجلمل، بني وكذلك اللغوية، الوددات بني

 بابا هلا يفرد أن اجلرجاين القاهر عبد دعا ما وهو والفقرات،

 أن ينبغي بام العلم جن " قااال: والفصل، الوصل عنوان تحت

 العطف ترك أو بعض عىل بعضها عطف من اجلمل يف يصنع

 من أارا بعد منها واددة تنساق منثورة هبا واملجيء فيها

 ويف (،413 ص ،4994 )اجلرجاين، "البالغة أرسار

 بعضها عطف أو اجلمل بني الوصل" هو البالغية الدراسات

 جىل وينقسم (.453 ص /4 ،4984 )مطلوب، "ضبع عىل

 والعطف السببي، والعطف اإلضايف، العطف أقسام:

 الزمني. والعطف العكيس،

 

 اإلضايف العطف

 العطف كأدرف عديدة روابط القصيدة يف انترشت وقد 

 اإلضايف، الربط تفيد التي بالفاء، العطف وأدرف بالواو

 من بغريها مقارنة لواوبا الربط هيمنة يظهر العينية واستقراء

 ولعل القصيدة، يف ورود نسبة أعىل شكل جذ الربط، أدوات

 ساار من غريها عن الواو به تنفرد ما جىل يرجع ذلك مردَّ 

 مطلق عىل لداللتها وكذلك ومرونة، افة من األدوات

 اجلمع.

ففي الرشحية األوىل التي كّرستك دضورها للتفّجع عىل 

العطف )الواو( دضورا وافرا فقدان األبناء، كان حلرف 

الفتا لالنتباه، مثل: )وريبها، والدهر، ومثل، وأعقبوين، 

، وجااُل، ولقد،....( وهو درف يفيد  وعربة، وأعنقوا، ولكلِّ

حتديد الالدق بالسابق، فضال عن جفادته مطلق اجلمع، 

قس التاّمهي بالفاجعة التي دّلتك  -يف السياق-وداللته  عنك ُعمك

 بأبنااه.

وقد ضارع درف العطف )الفاء( درف العطف )الواو( 

مثل: )فأجبتها، فودعوا، فتخرموا، فغربت،...( ولعل يف 

دضور دروف العطف هبذا املستوا من الكثافة ييش بكثافة 

 يف العاطفة األبوية، وهو أمر طبيعي ال غرابة يف وجودها.

وجذا ما انتقلنا للرشحية الثانية التي تصور محار الودش 

تنه، نجدنا أمام كثافة واضحة حلضور درف العطف وأ

)الواو( قبل الصياد وبعده، فمام جاء قبل الصياد، مثل: 

)وطاوعته، وأ علته، وأقبل، وشايف، وأقبل، وماؤه، 

وعانده،.....(، واملالدظ أهنا جاءت لتدل عىل االجتامع للهو 

واملرح واللعب، ولذا جاءت لتدل عىل الطريقة التي يرتابط 

ها الالدق بالسابق، ولتشكل بنية النص من اجلمل في

 احلقل جىل معناها يف ترجع التي اجلمل بني والربط املتطابقة،

 الصياد، ظهور بعد )الواو( استخدام قل بينام نفسه، الداليل

 ذكرت وعندما للموقف، مالءمة أكثر درف حملها ليحل

 املوت. أمام االحتاد عىل لتدل جاءت

كثر استخدام درف )الفاء( لداللته عىل وملالءمة املقام 

الرتتيب والتعقيب القريب، مثل: )فوردن، فرشبن، فرشعن، 

فنكرن، فرمى، فبدا، فنفر، فخر، فخر،.....( وهذا واضح 

الداللة عىل التناسق واالتساق يف استعامل احلروف يف 

مواضعها، فاملقام ييش برسعة تسارع األدداث، لذا جاءت 

مل من معنى، وكلها تشرتك يف الداللة عىل متامشية مع ما حت

قرص الزمن وهيمنة املوت، فاألدداث تركض وجتري 

 أسهام قد والفاء بالواو الرابط يكون وهكذاوتتسارع، 

 اللغوي اتساقه يف واضحا جسهاما النص يف بتواترمها

 والرتكيبي.

وجذا ما انتقلنا للرشحية الثالثة، وهي رشحية الثور، نجد 

استعمل درف العطف )الواو( يف عطف األفعال الشاعر قد 

عىل بعضها، مما يدل عىل توايل األدداث وتتابعها للوصول 

جىل النتيجة املفجعة، بينام استعمل درف العطف )الفاء( الذي 

يفيد الرتتيب والتعقيب  ليدل عىل رسعة األدداث وتسارع 

الزمن، فضال عن رسعة استجابة الشخوص هلذه األدداث، 

شهد تفوح منه رااحة الدم واملوت، كام يمثل نكوس وهو م

 النفس واهنزامها أمام سطوة املوت وجربوته.
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وأما الرشحية الرابعة فلم تكن تنأا عن درف العطف 

)الفاء(، فقد كرس دضوره بشكل الفت، جال أن الشاعر قد 

برع يف تو يعه دسب تنوع فن االستعداد واملواجهة بني 

ج، فإّنه، فتناديا، فتخالسا( وكلها الفارسني، مثل)فهي، فرّش 

تدل عىل الرتتيب والتعقيب ورسعة عدو الفرس، كام تدل 

عىل االستجابة وااتبار قوة كل منهام لآلار من االل املنا لة 

واملناوشة، وافة احلركة والكر والفر ورسعة العدو، واحلذق 

والرباعة يف فنون القتال يف مواجهة املصري الذي حياول كل 

هام أن ينفلت منه. لقد أسهمت دروف العطف برباعة من

 املبدع يف اتساق النص والربط بني معاين األبيات.

 دروف بمختلف الربط كثر اإلضايف، الربط عىل وعالوة

 النص متاسك يف أسهم مما عن(، عىل، الباء، الالم، اجلر)من،

 لالنتباه، الفت الكثرة هبذه اجلر دروف فشيوع وانسجامه 

 األسامء دركة من املنبثقة للشاعر االنكسار بحالة تيش ولعلها

 وأما األوىل، الرشحية يف وبخاصة احلروف هذه بعد الواردة

 يفيد الذي الباء اجلر درف ورد فقد الثانية الرشحية يف

 احلياة بأسباب يمدها بام احليوانات التصاق ولعله االلتصاق،

 نلحظ ثم ره،ظهو بعد باألرض والتصاقها الصياد، ظهور قبل

 يف َدَجرات، يف العالج، )يف مثل: )يف( اجلر درف وجود

 بعد وما الصياد، ظهور قبل ما بداللتني: تيش وهي كفه(

 والكأل املاء جىل باالنجرار تيش الظهور قبل ولعلها ظهوره،

 االنكسار بحال الظهور بعد تيش ولعلها احلياة، وأسباب

 واملوت.

 أيضا، متنوعة األارية الرشحية يف اجلر دروف وجاءت

 تفيد كلها وهي عليه( عليهام، )عىل، املبدع استخدم فقد

د   مقام واملقام فاملوقف االستعالء،  أنفة وموقف وبرو ، حَتَ

مهام كانت النتيجة لكال  اللقاء هذا يف وشموخ وكربياء وعزة

الفارسني، فاحلروف عىل كثرهتا مّكنت من جدراك التعالق 

ني اجلمل واملفردات، وادمت اتساق اللفظي والداليل ب

 النص ومتاسكه.

 

 املعجمي االتساق

 وددات تعاقب االل من املعجمي االتساق ينهض

 بناء يف وفعال نافذ   بدور يقوم كام وتالمحها، املعجمية النص

 النص، استمرارية يف يسهم مما النص، يف العالقات شبكة

 غوية،الل األداءات بني ويآ ر النص، يشد لكونه وذلك

 التكرير ااصيتي االل من وذلك ترابطه يف ويسهم

 يعدّ  شعري عمل يف املفردات ااتيار ألن " والتضام،

 عالقات يف ويدال للعمل، اجلاملية البنية من جزءا بالَّضورة

 (453،ص4994 )اطايب، "األارا مكوناته مع معقدة

 التكرير االل من املستوا هذا معطيات رصد ويمكن

 النص بناء يف املعجمية القدرة مقاليد يمثالن ذيكنالل والّتضام،

 ومتاسكه.

 تؤكد التي املعجمية الركااز من مهمة ركيزة التكرار ُيَعدُّ 

 عنرص جعادة "عىل يقوم ألنه عنارصه، وتآلف النص اتساق

 )اطايب، "مرادف شبه أو له مرادف ورود أو معجمي

 تو يع االل من النص اتساق ويظهر (،43ص ،4994

 تشكل حماور أو كلامت دول وَدَورانه العنرص هذا فةوظي

 التي والداللة املعنى عامل مع بتعالقها ذلك فيه، الثقل مركز

 املختلفة مكوناته جرجاع االل ومن املبدع، ذهن يف تعتمل

 جليه.

 ربط يف اإلسهام عىل التكرار به يقوم الذي الوقت ويف 

 له فإن ومتاسكه  بنيته عىل واملحافظة النص مكونات

 كام والتأثري، التأكيد مثل بالغة  أمهية ذات متعددة جوانب

 واملتلقي. املبدع بني التواصل جانب خيدم

 ذؤيب، أيب عينية يف واضحا دضورا التكرار شكل وقد

 املنية، تكرار)املنون، ذلك فمن خمتلفة، بأشكال ورد جذ

 عىل تسيطر كانت التي للموت مرتادفات وكلها املرصع(

 املوت بقضية منشغل فهو مضجعه، وَتُقضُّ  الشاعر نفسية

 تلك جيّل، بشكل الدهر تكرار ظهر كام ببنيه، أودت التي

 بدا ديث كبري، بشكل يرب ها أن داول التي اخلفية القوة

 ما َيمع أن داول أنه واملالدظ أمامها، ضعيفا مهزوما

عة مفردات من استطاع  به، أملّت التي املصيبة هبذه الَفاجس

 عىل جحلاده االل من املنحى هذا جىل باملتلقي يسري أن اوالحم

 البالد من بني )أودا مثل: واجلمل، املفردات بعض تكرار

 املنون وريبه، الدهر غصة، وأعقبوين بني أودا فودعوا،

 فجع أظفارها، أنشبت املنية وجذا أقبلت، املنية وجذا وريبه،

 شدة للمتلقي سيعك األوىل الرشحية فمعجم وريبه(، الزمان

 عن فضال وجربوته، وقسوته الدهر بوطأة الشاعر جدساس

 أن عىل تؤكد كام ونواابه، رصوفه أمام بالعجز جدساسه
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 يف نالدظه فام حلظة، تغادره ال صدره عىل جاثم باملنية الشعور

 بؤرة يشكل تكرار ومرادفها، للمنية تكرار هو الرشحية هذه

 أو بذاهتا، لغوية ادةم عىل جحلادا يمثل للنص، مركزية

 أن وهي أال صدره  يف تعتمل فكرة جىل بنا ليصل مشتقاهتا 

 ودركة داام ترصف يف فهو منه  أدد يسلم ال الدهر

تسب   وليس مستمرة،  َيزع. َمنك  بُمعك

 الال مة بتلك بدأها قد الشاعر نجد الثانية الرشحية ويف

 تتكرر ال مة وهي ددثانه( عىل يبقى ال )والدهر األسلوبية

 الفاجعة هلول واستسالمه اضوعه يؤكد مما مشهد، كل قبل

 احلزن عن فضال واهللع واخلوف الفزع من دااله يف تعتمل بام

، حماولة من الرغم عىل والقلق،  َيدي ال الّصرب أنّ  جال التََّصربُّ

 يعكس هنا فالتكرار الكاانات، كل عىل املوت سطوة أمام

 لتكوين دالالت من الشاعر نفس يف ما ويظهر النص، ترابط

 فكرته.

 معارك من آار مشهدا تصور التي الثالثة الرشحية ويف

 عىل يبقى ال )والدهر الال مة تلك تتكرر احليوان، عامل

 الوثوقية، الرؤية لتلك أسريا أصبح الشاعر وكأن ددثانه(

 واملوت ونواابه الدهر رصوف وكأن كيانه، عىل سيطرت التي

 املفردات تلك من وغريها واملصيبة، املحنةو والفاجعة والفناء

 دتى واملأساة احلزن حلالة واضحا معجام شكلت التي

 لوجوده. مرآة أصبحت

 التي الرشحية تلك اخلتامية، الرشحية جىل انتقلنا ما وجذا

 الرشااح يف احلال هو كام واحلياة، املوت بني الرصاع حتاكي

 يبقى ال )والدهر الال مة تلك كرر قد الشاعر نجد السابقة،

 التي املكابدة وشدة املعاناة قسوة عىل تأكيد وهو ددثانه( عىل

 املواجهة ليؤكد )كالمها( يكرر هو ها ثم الشاعر، يعانيها

 ايالمها، )تنا ال، يف املثنى ضمري كرر كام والندية، والتكافؤ

 املواجهة عىل ليدل فتخالسا،....الخ( عليهام، نفسيهام،

 ضمري يف داليل جانب من دققه بام لشاعروا أيضا، والندية

 بعضه النص ربط يف متثلت تعبريية قيمة دقق قد فإنه التثنية،

 أن جىل تنبهنا الطريقة هبذه التثنية لضمري فاستخدامه ببعض،

 االحتاد، كان ومهام االستعداد كان مهام أددا يردم ال الدهر

- تحققلي معا الفارسنيك  عىل قىض جذ عادال كان هنا فالدهر

 شيئا يبقي ال الدهر النهاية ويف عادلة، نتيجة -الشاعر دسب

 االستعدادات. كانت ومهام الشخوص كانت مهام

 

 الشعري اخلطاب انسجام

 دقل يف ااصة أمهية له االنسجام أن فيه شك ال مما

الدرس  أسس من مهام أساسا يمثل" كام النصية، الدراسات

خيتص  ( لكونه34/ص 4000،4)الفقي،  "النيص

باالستمرارية الداللية التي تتجىل يف منظومة املفاهيم 

( 44/ص4، 4004والعالقات الرابطة بينها)عبد الوادد،

لذا فهو الطريقة التي يتم من االهلا ربط األفكار داال 

( أي أنه هيتم بالروابط الداللية 38، ص4004النص)عزام، 

من  يتألف من عدد "املتحققة يف عامل النص، ألن النص 

العنارص التي تقيم فيام بينها شبكة من العالقات الداالية التي 

تعمل عىل جَياد نوع من االنسجام والتامسك بني تلك 

العنارص، وتسهم الروابط الرتكيبية والروابط الزمنية 

(، 18، ص4005)بحريي،  "والروابط اإلدالية يف حتقيقها

تجسدة يف بخالف االتساق الذي هيتم بالروابط الشكلية امل

( لذا فهو أعم 95/ص4، 4000ظاهر النص)الفقي، 

(، كونه خيتص 5، ص4994وأعمق من االتساق )اطايب، 

بتحقيق االستمرارية يف أعامق النص/ البنية العميقة، وهي ما 

يطلق عليها االستمرارية الداللية، بينام االتساق عىل عكس 

يف ظاهر ذلك  جذ هيتم االتساق برصد االستمرارية املتحققة 

النص. وسيحاول البحث أن يبحث عن بعض عنارص 

 االنسجام يف نص عينية أيب ذؤيب من االل:

 

 البنية الكلية )موضوع اخلطاب أو حمموله الداليل(:

يمكن القول جن البنية الكلية هي األساس، والركيزة 

األوىل التي تساعد املتلقي عىل فهم موضوع اخلطاب 

الوظيفة التي يقوم عىل تأديتها، وأهم وانسجامه انطالقا من 

العنوان  فهو بمثابة دلقة وصل بني املبدع "من ذلك كله 

واملتلقي ألنه يقدم وظيفة جدراكية تساهم يف بناء النص 

وتفسريه، كام أن هلا بعض التأثري عىل بناء هيكل املعلومات 

(، 98، ص4044)جامهي،  "لدا القارئ أثناء عملية القراءة

لقصااد القديمة ليس هلا عنوان، لذلك نجد جل جال أن ا

اهتامم الشعراء قد انصب عىل استهاللة القصيدة أو ما يسمى 

باملطلع، فهي الركيزة األوىل للقصيدة وهي املحور األساس 

الذي تدور دوله فكرة القصيدة، ولقد عني النقاد باملطلع أي 
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يقصد منه  األبيات من القصااد، وذهبوا مجيعا جىل أن املطلع ال

الشاعر جال جذب انتباه السامعني، وجعدادهم لإلصغاء جىل 

موضوع قصيدته األسايس، فاملطلع هو مفتادها، واألعامل 

تعرف من مقدماهتا، كام تعرف الكتب من عناوينها، ولذلك 

، 4040)مهداوي، "َيب أن يكون داال عىل مقصد الشاعر

شحنة هو الرشارة األوىل لتوصيل ال"(، فاملطلع 49ص

الوجدانية املثرية لعنرص التطريب يف القصيدة لتتفرغ 

، 4988)نبوي، "العواطف عرب قنواهتا نحو اهلدف املقصود

جرس املتلقي ومنفذه جىل عامل "( كام تعد املقدمة 59ص

 "التجربة التي بعثت الشاعر عىل قول القصيدة برمتها

(، فهي متثل اجلانب احليوي الذي 458، ص4990)القييس، 

تمحور فيه جتربة الشاعر اخلالقة، ولذا فإن املطلع عنرص من ت

أهم عنارص فك شفرات القصيدة، فال مندودة جن قلنا جن 

املطلع يفكُّ ُمعميَّات القصيدة التي تعتلج فيه، ألنه العتبة 

وهو ما يمكن أن يساعد عىل تأويل النص،  "األوىل للنص، 

املبدع واملتلقي قبل جذ هو واجهته، فهو عىل هذا أول لقاء بني 

-( ألنه 46، ص4004)قطوس،  "الداول يف النص نفسه

ع عن وعي  من املبدع وجدراك منه، فقد كان  -بال شك قد ُوضس

للربط بني غاية الشاعر من نظمه واملطلع الذي يفتتح به 

جبداعه مبدأ مركزيا يف احلكم عىل قيمة العمل الفنية  ذلك أن 

تتاح ورسالة القصيدة التي االنسجام املوضوعي بني االف

يتواى الشاعر جيصاهلا أمر يف غاية األمهية والقيمة، وهذا ما 

ومالك األمر يف "هـ( قاااًل: 683أكده دا م القرطاجني)ت 

مجيع ذلك أن يكون املفتتح مناسًبا ملقصد املتكلم من مجيع 

جهاته، فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من 

 واألسلوب ما يكون فيه هباء وتفخياًم، وجذا األلفاظ واملعاين

كان املقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه 

 "رقة وعذوبة من مجيع ذلك، وكذلك ساار املقاصد

 (وَمطكَلع النص يف العينية هو:440، ص4008)القرطاجني، 

عُ  بسها َتَتوجَّ  وريك
َن املَنُونس  َأمس

 

تسب   ُر ليكَس بسُمعك  َمنك ََيكَزعُ  والّدهك

َلُع كام هو باد  اطاب جديد مغاير ملا ألفناه يف   واملَطك

مطالع القصااد اجلاهلية، وبخاصة الرثااية، وامللحوظ أّن 

َمطكلع البيت مستغرق يف االستفهام الذي ارج عن معناه 

احلقيقي الذي يفيد الطلب والفهم جىل ما هو أبعد من ذلك، 

 الشطر الثاين )والدهر ليس وهو تأكيد اليقني الثابت يف

بمعتب من َيزع(، فاالستغراق االستفهامي هو الذي 

استدعى ثبوتية اليقني احلتمي لفعل الدهر، وكان هذا 

االستفهام مفتادا لسرب أغوار عامل القصيدة، فأوجد شخصية 

عىل -أنثوية دارضة غاابة، سامها أميمة، وهو تصغري )أم(

معاين العطف واحلنان الذي باستغراقه حيمل  -األرجح

واللطف واألمان، والطمأنينة، وبتصغريه مضاعفة لذلك، 

فحاورها بعد أن داور نفسه دوارا دااليا كي يكون عتبة 

 للولوج جىل عامل النص. 

لقد كان هذا املطلع وما تاله من أبيات تأسيسا حلقيقة 

يقينية، يقينية مطلقة بحتمية املوت وعبثية الرصاع من أجل 

، ولقد شكل االستغراق االستفهامي يف البيت األول البقاء

وما تاله من استفهام تأكيدا للحقيقة الثابتة من االل اجلمل 

اخلربية، التي حتمل الدهر داللة تقريرية أنه ال يبقى عىل 

ددثانه، وما املفردات التي وردت يف الرشحية األوىل جال 

جنب،  معجام حلقيقة ذلك )املنون، الدهر، معتب، شادب،

مضجع، بني، غصة، رقاد، عربة، هوا، مرصع، عيش 

ناصب، الدق مستتبع، املنية، أظفار، متيمة، العني، دداق، 

شوك، دوادث، مروة، البكاء، سفاهة، الشامتني، ريب 

املنون، النفس راهبة( جذ جلها يرسم لودة املوت والفناء، 

ه، والباقي يرسم صورة االستسالم ودالة االهنزام أمام سطوت

 وقد ناسبت املعنى وساعدت عىل جثرااه وعمقت فكرته.

 

 التكرار

يمثل التكرار فعال مهام يف بناء النص، والق انسجامه، "

جذ يقوم الرتابط النيص عىل معايري مثل تكرار الكلمة نفسها يف 

بداية اجلمل املتتالية واملجموعة االفرتاضية املسبقة التي 

سه بمعزل عن أي تنوع متارس وظيفتها يف داال النص نف

(، فكام له دور حموري يف 40، ص4998)سريفوين،  "مقامي

دور بالغ األمهية يف انسجامه،  -أيضا –اتساق النص، له 

بمعنى هو أداة وعنرص من أدوات االنسجام واالتساق 

ألنه يربط املايض النيص بالدقه أو العكس، وهو هبذا  "النيص

أو عىل األقل يوصله جىل  حياول أن يقيض عىل التشتت النيص،

( 530، ص4044)عبابنه، والزعبي،  "أدنى دد من ددوده

والدهر ال يبقى عىل "كام يف نص العينية الذي تكرر فيه املقطع 

يف بداية كل رشحية، مما يؤدي باملتلقي جىل أن يظل  "ددثانه
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مشدودا للبؤرة املركزية ملوضوع النص، فضال عن أن هذا 

د رؤيا اخلطاب الكيل للنص، ويؤكد الرؤيا التكرار يقوم بتشيي

 الوثوقية التي انبنى عليها.

كام تكرر الَقسم بشكل الفت لالنتباه، يف قوله: ولقد أرا 

أن البكاء سفاهة، وقوله: ولقد درصت بأن أدافع عنهم، 

وقوله: وليأتني عليك يوم مرة، وقوله: ولسوف يولع بالبكا 

يقينية لدا املبدع، قد من يفجع، وكلها تفيد تأكيد دقيقة 

يشك فيها املتلقي، كام أن تكرار القسم هنا يدل عىل عدم 

 استقرار نفيس لدا الشاعر.

وقد كان لتكرار كلمة الدهر، أثر كبري يف ترابط النص، جذ 

كرره مرات متعددة، فالدهر هو املوت والقوة اخلفية التي 

صيدته تأاذ دون عتبى، وددثانه: نواابه ودوادثه، فقد بدأ ق

بالدهر واتمها باحلتوف وكالمها موت، وجعل بداية كل 

لودة ال مة تؤكد هذه احلقيقة التي سيطرت عليه، فاملقدمة 

 أفضت جىل اخلامتة.

 

 املعرفة اخللفية

مما ال شك فيه أن املعرفة اخللفية أو ما يمتله املتلقي من 

جتارب عامة أو ااصة تساعد يف فك شفرة النص وفتح 

والولوج يف عامل القصيدة، ولذا فإن املعرفة اخللفية مغاليقه، 

وتعني ثقافة املتلقي وأداته "آلية من آليات انسجام اخلطاب، 

املعرفية، وما يملكه من قدرات تساعد عىل التصور الذهني 

لألشياء، وملا كانت رؤانا للعامل نسبية، فإن بنية النص يمكن 

 "رشي العامأن تنتج قاعدة أساسية جديدة لإلدراك الب

، وكذلك، 534-534، ص 4044)عبابنه، والزعبي، 

 "(، ولقد عّد حممد مفتاح أن 44، ص4000فلفغانج، 

أساس جنتاج أي نص هو معرفة صادبه للعامل، وهذه املعرفة 

ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضا، وبرهنة عىل صحة 

(، ذلك أن النص قد يتخذ 444، ص4985) "هذه املسألة

دا أارا، ال تكون بالَّضورة مطابقة لصورته يف النص، أبعا

ألنه يصور العامل كام نعرفه، وقد يؤكد النص ذلك أو خيالفه 

(، ولذا فإن حتليل النص والنفوذ 80، ص4985)كريستوفر، 

يف غمرته يتكئ عىل أريكة ما تراكم لدا املتلقي من معرفة يف 

سابقة،  التاريخ والرتاث، وما لديه من جتارب ومرجعيات

، يعتمد عىل ما "وجن احلكم عىل النص باالنسجام والنصانية 

تراكم لدا القاام عىل تأويل النص أو متلقيه من معارف 

سابقة جتمعت لديه، قاراا قادرا عىل االدتفاظ باخلطوط 

 "العريضة للنصوص والتجارب السابقة التي قرأها أو عاجلها

فاملعرفة  "ذا (، وعىل ه534، ص4044)عبابنة، والزعبي، 

اخللفية تسهم بشكل فعال يف تكسري العالقة املتوترة بني 

القارئ وبني النص، وبالتايل جتعله يشعر بإمكان الفهم 

 (.446، ص4994)اطايب،  "والتأويل

وجذا كانت الرؤيا العامة للعينية تتمركز دول فاعلية 

الدهر وعبثية الرصاع اإلنساين من أجل البقاء، فإن هذه 

ا مل تغب عن لغة اخلطاب، بل بقيت متفاعلة معها، ديث الرؤي

عرب الشاعر عنها بكل مجلة وكل كلمة ويف كل الرشااح، 

ومنح القارئ فرصة التأويل من االل معرفة مشرتكة بينه 

وبني الشاعر وسياق النص، وقد رسم صورا من املشاهد 

لتشكيل ثالث لودات جتسد عوامل فكرية ااصة، فضال عن 

األوىل التي صورت الصورة االنفعالية احلادة، كل الرشحية 

، "والدهر ليس بمعتب من َيزع"ذلك ليؤكد يقينا يؤمن به، 

و  "ولكل جنب مرصع"، ثم "والدهر ال يبقى عىل ددثانه"و

جين "، ثم "وجذا املنية أنشبت أظفارها ألفيت كل متيمة ال تنفع"

بدأ  ، هذا من جهة ومن جهة أارا فقد"بأهل موديت ملفجع

قصيدته بالتجربة الفردية اإلنسانية ثم اللها صورا حتاكي 

جتارب عىل صعيد العامل اخلارجي يف الرشحيتني الثانية 

والثالثة ثم اتم قصيدته بام بدأ به وهو املستوا اإلنساين، كام 

أن ثمة شيئا الفتا لالنتباه وهو أنه بدأ قصيدته باالستفهام 

واتمها بالتمني اليااس  "جعأمن املنون وريبها تتو"اليااس 

، كل ذلك جاء ركااز النسجام النص، "لو أن شيئا ينفع"

ليبقى املتلقي مشدودا جىل البؤرة املركزية التي أسسها اخلطاب 

 الشعري.

جن أهم مظاهر احلزن والقلق النفيس يف النص هو ما 

ة، وهو أمر يتبداء يف القصيدة من أوهلا جىل  دَّ نطلق عليه بالشس

أي أن القصيدة تشكلت يف جطار من املفردات التي  آارها،

ة، وهي  دَّ تتعالق تعالقا وثيقا  -بال شك–تتضمن معنى الشس

ة النفسية التي كابدها الشاعر، وتيش بقنوطه ويأسه. دَّ  بالشِّ

ومما هو الفت لالنتباه انتقاؤه لأللفاظ انتقاء دقيقا 

نفسية يتناسب مع اطابه وفكرته، لتمثل دالالت ذات أبعاد 

مشكلة يف اآلن نفسه شفرات للولوج جىل عامل نصه، وبناء 
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االنسجام النيص، فمن ذلك مثال كلمة )ودَّعوا( بدال من 

َشّيعوا، مع أن األارية هي الدارجة، ولعل ذلك يعود حلال 

التخفيف من ددة التوتر والتصدع النفيس، فهو يوّدع وال 

لرؤوف، ففيها يشيع، وهذا يتناسب مع مشاعر األب احلاين ا

 -أيضا –استغراق يف اللطف واحلنان، ومن األلفاظ 

مع أن املعهود أن نقول: أورثوين، جذ امليت يورث،  "أعقبوين"

جال أن هذا االنتقاء يتناسب وجو النص واحلالة النفسية 

قوله: تصّدعوا، ذلك ألهنا أنسب  -أيضا –لألب، ومن ذلك 

ع أثر يف دك النفس أعظم من  وأقوا من تقطعوا  ففي الصَّ

التقطع، ألن االنفصال واالنقطاع خيتلف عن التصدع، ففي 

 األاري معنى االنكسار مع بقاء أجزااه.

 

 أ منة النص/ اخلطاب

اهتم علامء النص بأ منة النص/ اخلطاب، من االل 

فامللفوظ يصبح نصا "حتليلهم للنصوص الشعرية وغريها، 

ن، أي يتوفر فيه عندما ترتابط عنارصه باعتامد عامل الزم

عنرص  ماين ما يرتبط بزمان آار معروف، أو معطى عند 

( ومن املعلوم 14، ص4994)األ هر،  "السامع أو املتكلم

أن األدوات املعربة عن الزمن يف النص/ اخلطاب كثرية، 

فمنها األفعال )املايض واملضارع واألمر( بأ منتها املختلفة، 

، سوف..( واألفعال واحلروف الدالة عىل الزمن )السني

الناقصة )كان وأاواهتا...( ودروف النفي )مل، لن....( 

وهي نتاج ثالثة "(، 444، ص4044)البطايش،  "وغريها

حماور  مانية:  من الواقعة املثبتة يف النص والزمن الذي قيل 

فيه النص، والزمن املرجعي، أي  من حتديد احلادثة من االل 

ناك نوع آار من الزمن هو مقارنته بزمن جنتاج النص. وه

الزمن املعطى األويل الذي يتعلق بعامل اخلطاب، الذي حيتوي 

عىل احلدث، أو الصفة الواردة يف الكالم، ويمكن الوصول 

جليه من االل عنارص املقام، ويقسم هذا النوع جىل قسمني: 

الزمن اإلشاري والزمن اإلدايل، فأما الزمن اإلشاري فهو 

مبارش بالزمن املعطى األويل، ألن كل  من الزمن الذي يرتبط 

جشاري يرتبط باملقام ارتباطا مبارشا، فهو الزمن الذي يمثل 

نقطة مستقلة الوجود، وال يتعلق جدراكها أو تصورها بنقطة 

 مانية أارا غري الزمن املعطى األويل. وأما الزمن اإلدايل 

وجنام  فهو الزمن الذي ال يرتبط مبارشة بالزمن املعطى األويل

يرتبط بزمن آار قد سبق ذكره يف النص وهو ما يسمى 

 (.11، ص4044)الطيب،  "بالزمن املعطى الثانوي

واإلنسان يف العرص اجلاهيل عانق الزمن دتى أصبح 

الزمن بالنسبة له  منا نفسيا، يتلون بتلون الذات، ومن هنا 

نجد الشاعر اجلاهيل قد شخص الزمن، وجعل منه تلك القوة 

هر، كام نجده قد املسي هر وال ُتقك لب، وَتقك لب وال ُتغك طرة التي َتغك

نظر جليه بأنه ذلك الزمن القابع وراء األ منة الثالثة: املايض 

واحلارض واملستقبل، باإلضافة جىل تراكيب أارا، مثل كان 

وأاواهتا وسوف والسني التي تفيد االستقبال، كلها تتالدم 

د  وتتضافر يف بنية واددة متامسكة ، لبناء  من خمتلف ذي ُبعك

عميق يتعالق مع رؤياه اجلوهرية  هو ذلك الزمن الفاعل 

واملدمر واملخفي والفاجع والقاهر، والذي ال يمكن مقاومته، 

وقد جتىل ذلك يف العينية موضوع الدراسة، جذ الزمن هنا متثل 

يف شبح فقدان أيب ذؤيب ألبنااه والفاجعة التي أقضت 

 -يف القصيدة يرا أن األفعال الطاغية فيها مضجعه، واملتأمل

تشري جىل تلك  –ماضيها ودارضها وما يشري جىل املستقبل 

القوة الطاغية القاهرة الفاتكة، تلك القوة التي تدمر وتفتك، 

هي التي ختلق وجتدد احلياة جال أهنا هي  -نفسها –وجن كانت 

لعينية التي تبرت، فالرؤيا اليقينية التي انبنى عليها نص ا

وشكلت الوددة له  هي تلك القوة اخلفية املدمرة/ الفناء 

واملوت، فهي احلقيقة النهااية والثابتة، لذا ال مندودة جن قلنا: 

جن اخلاصية الرايسة لبنية القصيدة تفرض نفسها عىل ذهن 

املتلقي، فالقصيدة تتحرك وتتنامى داال هذه البنية التي 

حية األوىل التي بدأ هبا شكلت معاملها، فاملتأمل يف الرش

قصيدته يدرك نبض القلق والتوجس واخلوف أمام الزمن، 

فصورة اإلنسان تظهر يف سياق هجامت الزمن املتتالية، ثم 

تأيت الرشحية الثانية، لتؤسس  منني:  من اارجي و من 

داايل  فأما الزمن اخلارجي فمفعم باحليوية واحلياة جال أنه 

داايل، حيمل معنى السلب  رسعان ما يتحول جىل  من

واالنحسار وتاليش احلياة، ويف الرشحية الثالثة تبدو دركة 

اخلضوع  -من بدايتها-الزمن فيها نذير وشؤم جذ حتمل 

لفاعلية الزمن، ويف الرشحية األارية، مل يعتن الشاعر بالزمن 

كثريا واقترص باحلديث عن وظيفة الشخصيات يف تأكيد 

 دول الدهر.فكرته ورؤياه الوثوقية 
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جن تأثري األفعال الطاغية وجتلياهتا يف النص تكاد تيش بأن 

وعي املبدع بالزمن قد ألغى املسافة بني احلياة واملوت، وبذلك 

يكون الزمن وفعله دارضا يف نصه كله، مما دقق انسجاما 

 لقصيدته، ومتاسكا وترابطا ودضورا فعاال للمتلقي.

 

 اخلامتة

تبني بعد كل هذا  أن ثمة تضافرا بني عنارص االتساق 

واالنسجام يف هندسة البنية الداللية  لقصيدة أيب ذؤيب 

اهلذيل، فام مل تستطع آلية االتساق من تشييده، قامت آلية 

االنسجام بتعويضه وملئه، من االل املعرفة اخللفية، والبنية 

منشئ  الكلية، و من اخلطاب، والقصد الذي يتضمن موقف

النص، واطته يف جنشاء العينية، كام  اد من متاسك النص 

وجود موقف بار  يمكن اسرتجاعه، فضال عن الرتابط 

الرصفي، املعروف بالسبك النحوي واملعجمي، والرتابط 

املفهومي، التي سامهت كلها، بشكل بار  وسااد يف الكشف 

 عن البنية اللسانية له، وقد ظهرت هذه املعايري جلية يف

)عينيته/ املرثية( وحمددة آلفاق اخلطاب، وددوده واملقاصد 

دااله، مما دفع جىل نوع من الوفاء بمقاصدها يف تأويل النص 

وحتليله، وهلذا نستطيع القول: بأن نص العينية نص متامسك 

مرتابط، وهذا ما ساعد املتلقي يف جنشاء العالقات، ومجع 

سيجا واددا متسقا املتباينات وبناء الدالالت التي بدت ن

ومنسجام، جذ َمّكَن املتلقي من سرب أغواره واملشاركة يف 

 تشييده.
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ن الثقايف اإليراين: مقاربة  تأثري  حتليليةاللغة العربية يف املكوِّ

 حممد بن صقر الُسلمي

 استاذ األدب والتاريخ االيراين املعارص بقسم لغات الشعوب االسالمية وآداهبا، كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

 هـ(5/4112 /7 هـ، وقبل للنرش يف5/8/4114 )قدم للنرش يف

  

تسعى هذه الدراسة لتقديم قراءٍة نافذٍة للكشف عن جوهر ومظاهر تأثري اللغـة العربيـة يف املكـون  :البحث ملخص

الثقايف اإليراين، باستبصار خلفياهتا ودوافعها وعواملها، وحتديد وحتليل االسرتاتيجية التي ترّكز عىل وصـف ببيعـة 

في التحلييل، واستعانت باملنهج التـاريي للتعـرع عـىل التأثري بناًء عىل النامذج الواردة. اتبعت الدراسة املنهج الوص

حالة الدراسة، ووضعها يف إبارها الصحيح، وتفسري الظروع املحيطة هبا. وَوفًقا لذلك خُلصت الدراسـة إ  عـدٍد 

بأنَّه سـلبي  بـالنظر من النتائج، أمهها: أنَّه إذا كان تأثري اللغة الفارسية )األم( يف اللغة العربية )الثانية( غالًبا ما ُيوصف 

إ  احتامل األخطاء النحوية واملعجمية؛ فإنَّ تأثري اللغة العربية يف املكون الثقايف اإليراين يغلب أن يكون إجيابًيا؛ نظـًرا 

ن الذي هُتيمن عليه اللغة األم. كام أنَّ تأثري اللغـة ا ن األساس املعريف وتؤثِّر يف ذلك املكوِّ لعربيـة يف إ  أنَّ العربية حُتسِّ

ن السوسيولساين، وأثر األدب العريب، وتأثري األيديولوجيا بـام يتلـف هـاهًرا  املكّون الثقايف اإليراين ينطلق من املكوِّ

عن تأثري املكون الثقايف اإليراين يف اللغة العربية إذ أنَّ تأثريها أوضُح يف اجلانبني: اإلدراكّي والتداويل منه يف اجلـانبني: 

ملعجمي. وأههرت الدراسة أنَّ تأثري اللغة العربية يف نمو املكون الثقايف اإليراين هو احـتامل  قـائم  عـىل أنَّ الرتكيبي وا

ا حُتِْدث تغيرياٍت يف نظاٍم ثنائي املعرفة إذا كانت عملية  أنواع دراسة اللغة العربية تؤدي إ  حتقق الكفاية املتعددة؛ ألَّنَّ

 .ملحتوى، ومتصلة بدوافعهااكتساب عنارصها مكّثفة وثرّية ا

اللغة العربية، اللغة الفارسية، املكون الثقايف اإليراين، املكون السوسيولساين، أثر األدب العريب،  الكلامت املفتاحية:

 .تأثري األيديولوجيا
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Abstract. The study provides an in-depth reading of the impact of Arabic language on Iran’s culture by disclosing 

its backgrounds, motives, and factors, and identifies and analyzes the strategy, which focuses on describing the 

nature of this impact based on the available samples. The study applies descriptive-analytical and historical 
methods to provide a comprehensive review and accurate interpretations of the hypothesis. The study concludes 

that while the impact of Persian language (mother tongue) on Arabic language (second language) is susually 

descrived as being negative given the syntactic and semantic errors, the impact of Arabic language on the Iranian 
culture is often positive because it improves the basic knowledge and impacts the basic components of the mother 

language.  Further, the impact of Arabic language on Iranian culture stems from the Arabic socio-linguistics, 

literature, and ideology. It is different from the impact of Iranian culture on Arabic language which has more 
apparent cognitive and pragmatic aspects than structural and semantic ones. It also concludes that the impact of 

Arabic language on the evolution of Iranian culture is based on that the fields of Arabic language which have 

multidimensional impacts —because Arabic language influences the dual-cognitive system when its acquisition is 
intensive, rich and related to its motives. 

Keywords: Arabic language, Persian language, Iranian culture, sociolinguistics, impact of Arabic literature, 

ideological impact. 
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 املقدمة

تأثَّرت اللغة الفارسية باللغة العربية عىل إثر العالقات   

املختلفة التي سادت بني العرب واآلريني. ويذكر التاريخ أنَّ 

العالقات بني الفرس والعرب بدأت منذ القرن الثالث قبل 

امليالد، بفضل العالقات التجارية. جاء التأثري اللغوي للعربية 

، عهد الساسانيني، خاصة و األعىل الفارسية عىل مرحلتني: 

، عند ههور اإلسالم وامتداده والثانيةيف عهد خرسو األول. 

إ  بالد فارس وخراسان.  لكن التأثري األكرب للعربية عىل 

الفارسية حدث بعد اإلسالم، فاللغة الفارسية عندما واجهت 

 هذه اللغة مل تندثر وإنِّام أصبحت أكثر نضًجا وسالسة. 

أما الشعر الفاريس فقد وقع حتت تأثري الشعر العريب، 

بقوالبه الشعرية ومضامينه ومتأثًِّرا بعلوم البالغة: املعاين 

والبيان والبديع، والعروض والقافية التي دخلت إ  اللغة 

الفارسية بعد أن استعارهتا من اللغة العربية. ويتجىلَّ األدب 

اإليراين  _خل العريب والشعر الفاريس من خالل عملية التدا

عرب املسرية اللغوية العميقة وهي التي هيأت األرضية لوالدة 

أدٍب متداخٍل ترعرع بفعل االختالط الثقايف بني الشعبني 

 العريب والفاريس. 

أما تأثري األيديولوجيا اللغوية العربية يف الفارسية فجاء 

تعزيز بإدراك إيران ما بعد الثورة ألمهية اللغة العربية يف 

رشعيتها ووجودها يف املنطقة العربية خاصًة لدى املنتمني 

للمذهب الشيعي، باعتبارها لغة القرآن واحلديث والعلوم 

الرشعية، ورسديات املذهب الشيعي. ولذا أدركت النخبة 

ة والثقافة اإليرانية  الدينية أمهية العربية بالنسبة للدولة واهلويَّ

لثورة، وهذا كان اهلدع الداخيل اجلديدة املراد تأسيسها بعد ا

لرتسيخ اللغة العربية مؤسساتيًّا، أما اهلدع اخلارجي فكان 

تعزيز حضور إيران املذهبّي يف اإلقليم العريب خاصًة 

 احلواضن الشيعية. 

  

 املبحث األول

 اللغة العربية يف إيران من منطلٍق سوسيولساين  

 مكانة وتأثري اللغة العربية يف إيران -أواًل 

بدأ تعلُّم اللغة العربية يف إيران منذ سقوط اإلمربابورية  

الساسانية ودخول اإلسالم إ  بالد فارس، حيث ُترمجت 

العديد من الكتب العربية إ  الفارسية ونبغ العرشات من 

بوا الكتاب والشعراء والعلامء والفقهاء اإليرانيني الذين كت

آثارهم األدبية وعلمهم باللغة العربية.  وقد كانت اللغات 

الثالث القديمة هي السائدة: الفارسية القديمة، لغة األڤستا، 

والبهلوية، قبل أْن يفتح العرب البالد الفارسية يف القرن 

السابع امليالدي ويؤثِّروا فيها هذا التأثري البالغ الذي شمل 

اة والفكر. ومن املعروع تاريًيا الدين واللغة واألدب واحلي

ت من ناحية اخلطِّ بعد الفتح العريب  أنَّ اللغة الفارسية تغريَّ

اإلسالمي إليران؛ الختاذ الُفرس اخلط العريب الذي ُيمثِّل لغة 

القرآن، وسيلًة لكتابة لغتهم وعزوفهم عن اخلطِّ البهلوي 

ل الصعب الذي ُيمثِّل الديانة الزرادشتية، وكذلك لدخو

األلفاظ العربية الكثرية فيها، فظهرت اللغة الفارسية 

اإلسالمية لغًة قوميًة يف القرن الثالث اهلجري بعد استقالل 

الدويالت الفارسية لُبعدها عن مركز اخلالفة العربية. ومل 

تكتِف الفارسية اجلديدة باحلرع العريب بل أضافت إليه أربعة 

ارسية ال يقابلها رساًم حروع أخرى متثِّل أصواًتا خاصة بالف

يف العربية يشء، وهذه احلروع هي )پ، چ، ژ، گ(، كام تغريَّ 

لفظ احلرع العريب حني دخوله إ  الفارسية، فمثاًل أصبح 

حرع الطاء ُيلفظ تاًء، وحرع الضاد ُيلفظ زاًيا، والثاء ُيلفُظ 

 سينًا. 

ويعدُّ ِمن أبرز َمن خدم اللغة العربية من الفرس بوصفها   

أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب لغة احلضارة والعرص، 

م(، واضع 796 - 730احلارثي املعروع بسيبويه )

برع سيبويه يف معرفة علم النحو وأصوله «.  الكتاب»

وخباياه، وأضحى إمام املدرسة البرصية، وقد انطلق سيبويه 

يطلب النحو والعربية من العالمة اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

، املعجم األول للغة العربية، كام تعلَّم «العني»معجم صاحب 

من األخفش األكرب أحد مشاهري النحو والعربية، وكذلك أبو 

 (.2047عمرو بن العالء وببقته )بدوي، 

هناك من الباحثني من أحىص عدد املفردات العربية يف   

بعض النصوص يف كتب الرتاث الفاريس بأنَّه يف الصفحة 

من  405استخدم الكاتب « ريخ البيهقيتا»األو  من 

كلمة فارسية، ويف العرص  253الكلامت العربية من أصل 

كلمة عربية يف إحدى خطب  12احلديث منهم من أحىص 

كلمة فارسية. وكانت اللغة  420شاه إيران من أصل 

الفارسية أكثر اللغات العاملية تأثًرا باللغة العربية وبدا تأثري 
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وأشعارها وما زال الشعر الفاريس ُيكتب عىل  العربية يف آداهبا

 (.2045أوزان اخلليل )اخلالدي، 

 

 تأثري املفردات العربية عىل اللغة الفارسية-ثانًيا

مل تصبح اللغة العربية اللغة الرسمية يف إيران لكنَّها لغة 

النخبة الكبرية من املتنّفذين، واملثقفني والسياسيني، وفحول 

ك الشعر الفاريس ولغة  الديوان. ومع مرور الزمن ومتسُّ

النخبة من رجال بالد فارس بإتقان اللغة العربية ومزجها 

باللغة واألدب الفاريس، أصبح للغة الفارسية شكل  وكيان  

أكرب وأهم  (. وُيعدُّ 25، يناير2047جديدان )قناة الكوثر،

تأثري ُحظيت به الفارسية هو اقرتاضها عدًدا كبرًيا ال حرص له 

رت يف مجيع جماالت اللغة من ا ملفردات العربية التي جتذَّ

واألدب الفاريس وكذلك يف لغة احلوار اليومية منذ َّناية 

القرن الرابع اهلجري. وتالًيا ُنشري إ  بعض هذه املفردات يف 

 خمتلف املجاالت، ومنها:

مثل: ركوع، سجده، قيام،  كلامت ومصطلحات دينية-4

مؤمن، مرشك، مرتد،  ركعت، سالم، زكات، حج، صدقه،

كافر، جهاد، منافق، آيت، قرآن، اقامت، عبادت، نكاح، 

بالق، قبله، حمراب، مناره، أذان، دعا، جنت، جهنم، 

قيامت، واجب، حالل، حرام، مكروه، مستحب، تشهد 

 وغريها.

مثل: دولت، حكومت، كلامت ومصطلحات إدارية -2

مملكت، رعيت، ملت، خدمت، بيعت، خالفت، اباعت، 

ا، اجراء، قايض، باغي، سلطان، بغيان، شحنه، رشبه، ادع

 خليفه، حرس، استخفاع، اضطرار، كاتب، حصار وغريها.

مثل: وحدانيت، بليت، كلامت عرفانية وصوفية -6

هدايت، مشيت، كرامت، مداومت، غيبت، بريقت، 

واليت، معرفت، توحيد، موحد، كشف، الطاع خفي، 

إهلي، عارع، رباين  جتريد، فنا، مقامات، جماهده، روحاين،

 وغريها.

 

 دوافع تعلُّم اللغة العربية يف إيران-ثالًثا

تعتمد دوافع تعلُّم اإليرانيني للغة العربية عىل أنَّ اجلانب   

ن السوسيولساين انطالًقا  الديني الذي عمل عىل استثامر املكوِّ

من عالقة اللغة العربية باملجتمع اإليراين دينًيا، ودورها يف 

رامج ومناهج لتعليمها هلذا الغرض، وذلك من غري أن بناء ب

تؤثِّر عىل تغيري النظرة الشاملة للحياة السياسية واالقتصادية 

عىل الرغم من كل ذلك فإنَّ خطاب واالجتامعية والرتبوية. و

ًرا باملدِّ القومي التوسعي،  ما بعد الثورة اإليرانية جاء متأثِّ

ز كذلك عىل وجوب تعلُّ  م اللغة الفارسية بوصفها أصبح يركِّ

لغة الثورة )اإلسالمية( يف العامل، بينام اللغة العربية هي لغة 

: 45القرآن فقط. وتنص املادة ) ( من الدستور اإليراين عىل أنَّ

اللغة والكتابة الرسمية واملشرتكة لشعب إيران هي »

الفارسية. وجيب أن تكون الوثائق واملراسالت والنصوص 

الدراسية هبذه اللغة الرسمية، ولكن جيوز  الرسمية والكتب

استعامل اللغات املحلية والقومية األخرى يف جمال الصحافة 

ووسائل اإلعالم العامة، وتدريس آداهبا يف املدارس إ  

، 4989 - 4979)دستور إيران « جانب اللغة الفارسية

 (. 40ص

وهبذا االمتداد التاريي سعت اجلهات املعنية بشؤون  

يم يف إيران إ  توفري األرضية لتعلُّم اللغة العربية التعل

وحتويلها إ  اللغة الثانية يف البالد من خالل فرضها كامدٍة 

مقررٍة يف املدارس املتوسطة والثانوية بدًءا من السنة السادسة 

هذه األسباب هي  وهي السنة األو  يف الدراسة املتوسطة.

التي جعلت اللغة العربية يف إيران اللغة الثانية بعد اللغة 

الفارسية رغم وجود لغاٍت أخرى قد يفوق عدد املتحدثني 

 هبا أعداد العرب كالرتكية اآلذرية والكردية. 

ه، عمل النظام    من أجل خدمة اخلطاب اإليراين املوجَّ

يص ميزانياٍت اإليراين خالل العقدين املاضيني عىل ختص

إلنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية باللغة العربية ملخاببة 

الشارع العريب مثل قناة )العامل(، وقناة )الكوثر( وقناة 

)سحر(، فضاًل عن قناة أخرى وهي قناة )آي فيلم( لبثِّ 

األفالم اإليرانية بعد ترمجتها ودبلجتها باللغة العربية. 

ست يف إيران بعد الثورة ع دة صحف عربية، منها تأسَّ

صحيفتي الوفاق، وكيهان. وهناك أقسام  عربية  نشطة  يف 

وكاالت أنباء )إيرنا( و)مهر( و)فارس( و)تسنيم(. كام هناك 

إذاعة عربية تابعة هليئة اإلذاعة والتلفزيون، وكذلك مركز 

دراسات اخلليج العريب ولديه قسم باللغة العربية وموقع عىل 

ه. 4699مرداد  26زاری شبستان، شبكة اإلنرتنت )خربگ

ش(. ويوجد عدد من املجالت العربية املحكمة التابعة 
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للجامعات اإليرانية متخصصة يف األدب العريب والبحوث 

والدراسات يف اللغة العربية والبحوث يف علوم القرآن 

ه. ش(.  باإلضافة إ   4699مرداد  26واحلديث )ضيغم، 

 درباره گاهربية والفارسية )واژهمعجاًم باللغتني الع 41حوايل 

 (.ش.ه4692 شهريور وترمجه، زبان

وهناك أيًضا حاجة بالب اجلامعات خاصًة القانون    

والعلوم اإلسالمية للغة العربية، واجلدول التايل يوضح أقسام 

 اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية:

 

 ( قائمة أقسام اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية4جدول )

ا بنني وبنات  الرقم األقسام املحافظة الطالب املقبولني سنويًّ

 4 اللغة العربية يف جامعة أراك قسم املحافظة املركزية 30

 2 قسم اللغة العربية يف جامعة أصفهان أصفهان 65

 6 قسم اللغة العربية يف جامعة الزهراء للبنات بهران 25

 1 قسم اللغة العربية يف جامعة إيالم إيالم 55

 5 قسم اللغة العربية يف جامعة بهران بهران 60

 3 قسم اللغة العربية يف جامعة احلكيم سبزواري خراسان رضوي 30

 7 قسم اللغة العربية يف جامعة )اخلليج الفاريس( بوشهر 30

 8 قسم اللغة العربية يف جامعة اخلوارزمي الربز 65

 9 قسم اللغة العربية يف جامعة الرازي كرمانشاه 30

 40 قسم اللغة العربية يف جامعة زابل سيستان وبلوشستان 50

 44 بمدينة زاهدان -قسم اللغة العربية يف جامعة سيستان وبلوشستان سيستان وبلوشستان 10

 42 قسم اللغة العربية يف جامعة سمنان سمنان 15

 46 قسم اللغة العربية يف جامعة الشهيد باهنر كرمان 60

 41 قسم اللغة العربية يف جامعة الشهيد هبشتي بهران 60

 45 بمدينة األحواز -العربية يف جامعة الشهيد تشمرانقسم اللغة  خوزستان 15

 43 قسم اللغة العربية يف جامعة شرياز فارس 65

 47 قسم اللغة العربية يف جامعة العالمة بباببائي بهران 60

 48 بمدينة مشهد -قسم اللغة العربية يف جامعة فردويس خراسان رضوي 10

 49 قسم اللغة العربية يف جامعة قم قم 30

 20 قسم اللغة العربية يف جامعة كاشان اصفهان 60

 24 بمدينة سنندج-قسم اللغة العربية يف جامعة كردستان كردستان 70

 22 بمدينة رشت-قسم اللغة العربية يف جامعة جيالن جيالن 30

 26 يف مدينة خرم آباد -قسم اللغة العربية يف جامعة لورستان لورستان 10

 21 مدينة بابل رس-قسم اللغة العربية يف جامعة مازندران مازندران 75

 25 قسم اللغة العربية يف جامعة املحقق أردبييل أردبيل 55

 23 بمدينة إيران شهر -قسم اللغة العربية يف جامعة الوالية سيستان وبلوشستان 15

 27 بمدينة رفسنجان -قسم اللغة العربية يف جامعة ويل العرص كرمان 50

 28 قسم اللغة العربية يف جامعة يزد يزد 10

 29 قسم اللغة العربية يف جامعة املذاهب اإلسالمية بهران 10

 60 بمدينة بجنورد -قسم اللغة العربية يف جامعة الكوثر للبنات خراسان الشاملية 15

 اصفهان 15
قسم اللغة العربية يف جامعة معارع القرآن وعرتة الرسول 

 للبنات -)ص(
64 

 62 فرع بهران-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين بهران 21

 66 فرع مدينة دزفول-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين خوزستان 63

 61 فرع مدينة قم-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين قم 63

 65 قسم اللغة العربية يف مؤسسة انديشه )الفكر( فارس 30

بالًبا سنوًيا  50قبول يف كل فرع يتم 
ويبلغ جمموع بالب اللغة العربية 
وآداهبا يف خمتلف فروع هذه اجلامعة 

 بالًبا وبالبة. 6950

فرًعا هلذه اجلامعة يدرس اللغة  79
العربية وآداهبا وتنترش هذه الفروع 
يف مجيع املحافظات اإليرانية ويف 
بعض املحافظات يوجد أكثر من 

 فرع

 جامعة بيام نور )رسالة النور( مركزها يف قسم اللغة العربية يف
بهران وهلا عرشات الفروع بمختلف املحافظات واملدن اإليرانية 

 وتضم خمتلف التخصصات

63 

 املصدر )مشاوره حتصيىل هيوا(.        
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 إيرانحماربة اللغة العربية يف -رابًعا

يف مقابل ما ُذكر آنًفا من اهتامٍم باللغة العربية، تشهد     

إيران منذ سنواٍت حركًة جاّدًة وختصيص ميزانياٍت كبرية ملا 

ُيسمى بتطهري اللغة الفارسية من الكلامت العربية والرتكية 

واإلنجليزية الدخيلة، وحماوالت حذع الكلامت العربية من 

لفة؛ هبدع محاية اللغة الفارسية، اللغة الفارسية لدوافع خمت

وألهداٍع قومية، ومن أجل إحياء األدب الفاريس القديم. 

من هؤالء املفّكر املتأثِّر بالغرب فتحعيل آخوندزاده، الذي 

ألَّف كتاًبا يدعو فيه إ  تغيري اخلّط واحلروع الفارسية يف 

إيران، إذ كان يعتقد بأنَّ احلروع العربية هي سبب الفقر 

ضعف والتخلف الفكري واالستبداد السيايس يف بالد وال

اإلسالم. كام هدع رضا خان البهلوي بعد عودته من تركيا 

م ولقائه بمصطفى كامل أتاتورك؛  إ  احليلولة دون 4961يف 

ترويج الثقافة اإلسالمية، ومكافحة اللغة العربية إذ قام 

ر بتغيري )فرهنگستان(، وأم« املجمع الثقايف اإليراين»بتأسيس 

أسامء املدن اإليرانية التي كانت حتمل أسامء عربية إ  أسامء 

 ه. ش(.  4696فارسية )شه گلی، اسفند ماه سال 

وهناك غالم عيل حداد عادل الذي ترأس جممع اللغة  

م حتى اليوم ما 4990الفارسية وأصدر منذ تأسيسه يف عام 

وهو  جمّلًدا، 42ألف كلمة فارسية مجعها يف  15جمموعه 

ا ما يقرب من  كلمة أجنبية بام يعادهلا من  1500يستبدل سنويًّ

)خرب آنالين، كلامٍت فارسية يقوم املجمع بصياغتها 

ع أيًضا   ه. ش(.4690تري27 وضمن تيار التنقيح املتطرِّ

عبد احلسني زرين هناك األكاديمي محيد عنايت والكاتب 

 والشاعر حممد رضا عايل بيام. كوب 

 

 مظاهر حماربة اللغة العربية أهم-خامًسا

سات املعنية بتعلم اللغة العربية -4 حلُّ وإغالق املؤسَّ

سات الثقافية والتعليمية 475، ص2003)عساكرة،  ( واملؤسَّ

املهتمة بتعلُّم اللغة العربية واستبداهلا بمؤسساٍت فارسية 

 (.04، أكتوبر 2049)عزيزي، 

شوارع يف استبدال األسامء العربية للمدِن والقرى وال-2

 (. 414، ص 2040منطقة األحواز بأسامء فارسية )أمحد، 

منع العرب اإليرانيني من تسمية املواليد بأسامء عربية -6

وفرض أسامء فارسية، ويف حال عدم االلتزام باللوائح ترفض 

السلطات منح شهادات ميالد للمواليد )مركز سمت 

 (.25، يوليو 2049للدراسات، 

ة ملنع بباعة الكتب العربية إغالق املطابع العربي-1

 .(49، أغسطس 2007)مهدي، 

( إ  التضييق الشديد 42، سبتمرب 2042أشار زنايت )-5

الذي ُيامرس ضد العرب يف إقليم األحواز من قبل السلطات 

اإليرانية، وحرماَّنم من التدريس باللغة العربية وعدم 

 منحهم احلق يف امتالك صحف عربية. 

الزواج باللغة العربية؛ بحجة الرفض املتزايد لعقد -3

عدم فهم ما يقوله رجال الدين أثناء العقد، وأنَّ إقامة مراسم 

عقد الزواج باللغة العربية ُيعدُّ نوًعا من االغرتاب )دويتشه 

 (.04، سبتمرب 2049فيله، 

املطالبة بحذع الكلامت العربية من اللغِة الفارسية، -7

وإزالة بعض احلروع وتغيري األبجدية إ  أبجديٍة التينية 

خرداد  3املتشاهبة يف النطق مثل: )ز، ض، ظ، ذ( )قاسمی، 

 ه. ش(.   4698

 

 حتديات أمام الفرسنة-سادًسا

تقف عدة حتديَّات أمام دعاة فرسنة اللغة الفارسية   

 ودعاة تغيري األبجدية العربية إ  أبجديٍة التينية، وهي:

لضخمة التي أنَّ الشعر واملؤلفات واآلثار األدبية ا-4

يفتخر هبا اإليرانيون وال سيام القوميون منهم، ُكتبت باللغتني 

الفارسية والعربية، وأنَّ اللغة الفارسية التي ُألِّفت هبا املئات 

وربام اآلالع من املؤلفات مليئة  بالكلامت العربية )آل ربيع، 

 (. 08، مارس 2047

أنَّ استبدال وحذع الكلامت العربية من الفارسية  -2

سوع يؤدي إ  عزل اإليرانيني عن الثقافِة اإلسالمية 

 واملؤلفات الدينية املكتوبة باللغِة العربية.

املخاوع اإليرانية املتزايدة من انتشار ما بات ُيعرع -6

، واملقصود هبا الدعوة إ  مذهِب أهل السنة «التسنُّن»بظاهرة 

واجلامعة يف املجتمع األحوازي، ونشاط األحوازيني يف 
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اخلارج عىل الصعيد اإلعالمي واحلقوقي والسيايس  

 (.33، ص2041)املوسوي، 

ة من فهِم الدور املركزي يف هذا املبحث اتضحت املقارب 

ن االجتامعي اإليراين يف تعلُّم اللغة العربية معتمدًة عىل  للمكوِّ

ل الفئات املكونة ألغلبيِة الشعب  وجود ثالث رشائح تشكِّ

اإليراين: الرشحية األو ، يمثلها ثنائيو اللغة من رجاِل الدين 

وبعض األكاديميني واإلعالميني والسياسيني. أما الرشحية 

لثانية فهي ممثلة يف العرب األحواز، والرشحية الثالثة هي فئة ا

بني. وهذه الرشائح حتمل عوامل بقاء اللغة العربية  املعرِّ

ن  ٍ من إمكانية توهيف املكوِّ وحصوهلا عىل قدٍر معنيَّ

 االجتامعي كمحتوى للغة. 

 

 املبحث الثاين

 أثر األدب العريب يف األدب الفاريس

كيب اجلملة الفارسّية بالرتاكيب العربّية، إ  أدَّى تأثُّر تر   

تأثُّر الشعر الفاريس كذلك بالشعر العريب من حيث الشكل 

واملضمون.  ومن ذلك نجد أنَّ الشعر الفاريس ُولد حتت تأثري 

الشعر العريب، إذ جاء متأثًرا بقوالبه الشعرية ومضامينه 

يي وموضوعاته واصطالحاته املختلفة. إنَّ البحث التار

د وجود أدب معترب يف الفارسية القديمة، وقد  املعارص ال يعضِّ

أقرَّ بذلك األستاذ بجامعة هارفارد ريتشارد فراي إذ يرى أنَّه 

يعرس عىل الباحث إجياد أدلٍة عىل وجود كتاباٍت إيرانية قبل 

اإلسالم، خصوًصا باملقارنة مع الرومان واإلغريق... أما 

اذ، والنثر ا اذ الذي ههر حتت هلِّ اإلسالم فال الشعر النفَّ ألخَّ

ته املوجة   أثر له قبل ذلك؛ ألنَّه كان منتًجا إسالميًّا استفّزْ

الدينية اجلديدة، وغّذاه انتشار العلم والتعليم الذي جاء به 

الدين اجلديد، ووّلده التزاوج اللغوي مع لغٍة فتيٍة شاعرة 

 (. 01رس ، ما2049قادمة من صحراء  العرب )فال الدين، 

 

 أوزان اللغة العربية يف الفارسية-أواًل 

كان للفرس كتاب منظومة األڤستا )األبستاق( اخلاص 

بالديانة الزرادشتية، منها قسم  خاص  بالرتاتيل واألناشيد 

الدينية الزرادشتية املعروفة بـ)گاهتا( وقطٍع أخرى منظومٍة يف 

( يرجع األقسام املعروفة باسم )يشت( و)يسنا( و)ونديداد

تاريها إ  القرن السادس قبل امليالد )چوبني. د. ت(. كان 

فوا الفرس يف عهد الدولة الساسانية يتغنَّون بالشعر ثم  تلقَّ

وأدخلوها يف لغتهم اللغة العربية من العرب قبل اإلسالم 

كان بعض اخلطباء العرب يفدون إ  إيران قبل البهلوية. 

ثَّر اإليرانيون به كثرًيا، الذي تأ« األعشى»اإلسالم ومنهم 

وفَد عىل ملوك فارس »وقالت عنه موسوعة املورد: 

)البعلبكي، « فمدحهم، وسار شعره العذب عىل األلسنة

 (.59، ص 4992

بدأ تدوين الشعر الفاريس باحلروِع العربية أواخر القرن   

الثالث اهلجري، فكانت إرهاًصا بمولد ذلك النوع من الشعر 

ِف الشعر العريب وسار يف الغالب عىل ِغراره. الذي نشأ يف كن

وكان َعروض الشعر الفاريس يف أول أمره جيري عىل ِغرار 

العروض العريب، واستخرج علامء العروض الفاريس من 

دوائر العروض العريب مجيع األوزان الفارسية باستثناء أوزاٍن 

خاّصٍة كالرباعيات والفهلويات، حتى أصبحت األوزان 

تسعة عرش بحًرا حتمل نفس أسامء األوزان العربية،  الفارسية

وهي: )بويل( و)مديد( و)بسيط( و)رجز( و)هزج( 

و)رسيع( و)رمل( و)وافر( و)مضارع( و)تقارب( 

و)تــدارك( و)كامل( و)مقتضب( و)منرسح( و)جمتث( 

و)خفيف( و)جديد( و)قريب( و)مشاكل(. وقد قلَّد الشعراء 

العربية ومل يبتعدوا عنها كثرًيا  الفرس بفنوَّنم الشعرية الفنون

فالتزموا القافية والوزن كام يف ترتيب القصيدة العربية. 

وانعكس التجديد الذي برأ عىل القصيدة العربية يف القرن 

الثاين والثالث اهلجري وعدم االلتزام بالقافية الواحدة 

حات يف األندلس؛ عىل بعض فنون الشعر  وههور املوشَّ

جلّيٍة ومنها الرتجيع، الذي بدأ االهتامم الفاريس بصورٍة 

، ص 2040بنظمه يف القرن السادس اهلجري )خلف، 

411.) 

من األوزان التي اتبعها اإليرانيون، بحر )املتقارب( 

 ووزنه هو:

 َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلنْ 

 

 َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلنْ 

أنَّ أشهر من اتبع بحر  (445وأوضح براون )د. ت، ص 

املتقارب هو الفردويس يف كتابه )الشاهنامه( أو)رسالة 

امللوك( الذي حيتوي عىل أكثر من مخسني ألف بيٍت يف رشح 

( إ  أنَّ 76، ص 2042تاريخ إيران. كام أشار الكربايس )

الشاهنامه احتوت عىل مفاخرة اجلنس الفاريس عىل العريب، 
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من الكلامت العربية، إذ اشتهر وحرص فيها عىل التخلُّص 

بعدائه هلا ورغاًم عن ذلك كتب بلغٍة أبجديتها هي العربية، كام 

 % من كلامت ملحمته هي كلامت  عربية. 60أنَّ 

( نموذًجا من بحر املتقارب 447وأورد الكربايس )ص

ه(، 126يف شعر أمحد بن قوص الدامغاين املنوتشهري )ت: 

الشعرية من العربية إ  الذي نقل الكثري من األغراض 

الفارسية كوصِف اإلبل والصحراء واألبالل وغريها. ومن 

 شعره يف وصف بزوغ الفجر مقطوعة  جاء أوهلا:

 جو از زلف شب باز شد 

 تاهبا

 فرو ُمرد قنديل حمراهبا

سبيده َدْم از بيم رسماي  

 سخت

 

 بيوشيد بر كوه سنجاهبا

 وترمجة البيتني:  

 الليِل املجدولة عندما انفتقت ضفائرُ 

 

 انطفأْت قناديُل املحاريب املسدولة

 من شدة الربد هلَّ بياض فجر الظالل 

 

 كام غطى السنجاُب أعايل اجلبال

ع( وهو من أنواع   ومن أشهر الفنون الشعرية )امللمَّ

ع( الفاريس يف أواخر القرن  نات البديعية. ههر )امللمَّ املحسِّ

الثالث اهلجري وازدهر بعد القرن اخلامس اهلجري عىل يِد 

ه(، 4450 -525الشعراء الصوفيني كالسنائي الغزنوي )

ه(، وعبد 4276 -972وجالل الدين البلخي الرومي )

 -792ه(، وحافظ الشريازي )4289 -898محن اجلامي )الر

ع يف األدب الفاريس للبلخي )4690  -625ه(.  وأقدم ملمَّ

 ه(:967

 يرى حمنتي ثم يُف البرصا

 

 فَدته نفيس تراه قد سفر

 داند كز َوي به َمْن چه ِرسد 

 

 ديكْرباره ِز ِعشق يب َخرَبا

ا للملّمعات إذ وُيعدُّ جالل الدين الرومي هو األكثر إنتاًج  

عة )مقبِل،  500نظم زهاء   .(89، ص 2044بيٍت غزلية ُملمَّ

تناول الشعر الفاريس موضوعات الشعر العريب من     

ى شعر التصوع  املدح واهلجاء والغزل والوصف. وتغذَّ

الفاريس يف نشوئه ونموه بشعر التصوع العريب عند احلالج، 

ئر الشعر الفاريس وابن عريب، وابن الفارض. وقد الحت بشا

اإلسالمي يف أواخر القرن الثاين اهلجري وأوائل القرن 

الثالث، حيث نشأ يف كنف الشعر العريب وسار عىل ِغراره، 

لكن راجت سوق الشعر العريب يف إيران بالقرن الرابع 

اهلجري رواًجا عظياًم وكان من العوامل التي أدَّت إ  هذا 

وزرائهم بالشعر وأصحابه الرواج اهتامم ملوك البوهييني و

ه، 4166ويف مقدمتهم عضد الدولة )آل قيس،  ورجبي، 

 (.5ص

 

 مراكز األدب العريب-ثانًيا

كان لدراسة األدب العريب مركزان مهامن يف فارس ومها   

)نيسابور( و)الري(، هذا باإلضافة إ  مراكز أخرى ثانوية. 

وكانت الري مقر آل بويه ووزرائهم املشهود هلم بالرباعة يف 

األدب العريب، ومنهم الصاحب بن عباد املعروع بشعره 

ني الشعر يف العريب الذي جعله يتبوأ أعىل املراتب بني أساب

تاريخ األدب العريب.  أما مدينة نيسابور فقد أنتجت كثرًيا من 

الشعراء واألدباء ربام يفوق عددهم عدد شعراء الري 

وأدبائها، وفيهم شخصيات  ذات شهرٍة عامليٍة يف األدب 

العريب كأيب بكر اخلوارزمي وبديع الزمان اهلمذاين.  ومن 

« بنو ميكال»العريب البيوت التي اشتهرت بتشجيع األدب 

ينتمون إ  ملوك فارس  -وفًقا لبعض املصادر -الذين كانوا 

القدامى وتقلَّدوا يف العصور اإلسالمية األو  مناصب عالية 

يف احلكومة وكانت هلم مآثر يف تشجيع األدب واصطناع 

 (.54، ص 2007)بوجلة،  األدباء

(  أنَّ 5ه، ص 4166وأوضح آل قيس،  ورجبي ) 

يني آثروا االرتباط بالعامل اإلسالمي عن بريق اللغة البوهي

العربية وآداهبا وكان بينهم الشعراء واألدباء، وكان وزراؤهم 

كبار األدباء ويف مقدمتهم الصاحب بن عباد وابن العميد، 

وأبو رحيان البريوين الذي كتب مجيع مؤلفاته وتصانيفه التي 

ة باللغة العربية زادت عىل الثالثمئٍة ومخسني كتاًبا ورسال

وحدها. من كتبه: )اآلثار الباقية(، )حتقيق ما للهند من مقولٍة 

معقولٍة أو منقولة(، )التفهيم من صناعة التنجيم( بالفارسية.  

( أنَّ أبا الفتح البستي كان ماهًرا 441وأّكد بروان )د. ت، ص

يف الصناعات البديعية وله قصيدة  معروفة  يربنا هبا املتنبي 

ا كانت عالية الشأن يف زمانه حيفظها الناس عن ههر قلب، بأَّنَّ 

 مطلعها:

 زيادُة املاِل يف دنياه نقصانُ 

 

وربحه غري حمِض اخلرِي 

 خرسان

 

( فإنَّ األدب انتعش 448ووفًقا لرسد بروان )د. ت، ص

سها عبد  تركي  932التي تعود إ   يف الدولة الغزنوية م، أسَّ

من عبيد السامانيني يف مدينة غزنة وسط اهلضاب األفغانية. 

رة  وباإلضافة إ  )غزنة( كانت توجد يف إيران يف الفرتة املبكِّ

من العرص الغزنوي أربعة مراكز جتتذب إليها رجال العلم 

 واألدب وهي: 
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وكان يقيم  قرص احلاجب بن عباد، وزير البوهييني،-4

 عادًة يف أصفهان أو الري.

 قرص السامانيني يف بخارى.-2

قرص شمس املعايل قابوس بن وشمگري يف بربستان -6

 عىل مقربٍة من بحر قزوين.

 قرص ملوك خوارزم املعروفني باسم مأمون يف خيوه.-1

 
  صالت الشعراء اإليرانيني باللغة العربية-ثالًثا

الفرس الذين  أدى ههور جيٍل من األدباء والشعراء

قوا حضور العربية يف الفارسية شكاًل ومضموًنا إ  التأثري  عمَّ

يف بناء الفارسية اجلديدة وتكوينها. وُعرع هؤالء بذوي 

لون  م كانوا يؤلفون وينشدون باللغتني، ويتنقَّ اللسانني؛ ألَّنَّ

بينهام بسهولة، وزاد نشاط هؤالء يف القرن السادس اهلجري 

ياًل عىل استمرار التداخل اللغوي يف هذه وما بعده، وكان دل

املرحلة. ومن األدباء الفرس ذوي اللسانني الناقد والعرويض 

هـ، 328شمس الدين حممد بن قيس الرازي املتوىف قرابة عام 

كتب بالعربية: )املعجم يف معايري أشعار العرب(، 

وبالفارسية: )املعجم يف معايري أشعار العجم(. ومنهم أيًضا 

هـ(، الذي كان له  576 -184غي رشيد الوبواط )البال

س يف نقل علوم البالغة والبيان من العربية إ   دور مؤسِّ

 الفارسية، وبذل جهًدا يف تطبيقها يف النصوص. 

 -ومن النامذج القوية عىل استحكام التداخل العريب 

الفاريس يف هذه املرحلة من الشعراء الفرس ذوي اللسانني، 

هـ(، اشتهرت 394 -580دي الشريازي )نجد الشاعر سع

منظومته احلكمية )البستان(، وله )گلستان(، وله رسائل 

نثرية: )املجالس الضخمة(، )نصيحة امللوك(، )رسالة يف 

العقل والعشق(، )التقارير الثالثة(. وله قصائد فارسية 

وعربية وملمعات وترجيعات وثالث جمموعات من 

(، و)البدائع(، و)اخلواتيم(. الغزليات الصوفية هي )الطيبات

 (:2041ومن نامذج شعره هذه األبيات الغزلية )يلوح، 

ر سمُت الواِجدين فصاحوا  تعذَّ

 

 ومن صاح وجًدا ما عليه ُجناُح 

وا حديث العِشق ما أمكن التُّقى   أرسَّ

 

 وإن غلَب الشوُق الشديد باحوا

 رسى بيُف من جيلو بطلعته الدُّجى 

 

 املقبلني صباُح وسائر ليِل 

هناك أيًضا األمري أبو احلسن قابوس بن زياد وشمگري  

به اخلليفة العبايس 106)ت: سنة  ه( حاكم بربستان لقَّ

بشمس املعايل، من كبار شعراء عرصه، كان بارًزا يف علوم 

البالغة العربية متفوًقا يف الفلسفة والنجوم وقد كتب بالعربية 

كرم العلامء والشعراء وكان ي« اإلسطرالب»رسالة عن 

وجيزل الصالت هلم، وهو ُيعدُّ من كبار الكّتاب يف عرصه )آل 

 (.3ه، ص 4166قيس،  ورجبي، 

 
التأثريات التي تركها األدب والبالغة العربية يف -رابًعا

  األدب الفاريس

يمكن تلخيص التأثريات التي تركها األدب والبالغة 

 العربية يف األدب الفاريس فيام ييل:

استخدم شعراء الفارسية بحور الشعر العربية التي  _4

 وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي لوزن أشعارهم.

اقرتضت الفارسية من العربية الصور واملفاهيم  _2

الشعرية التي كانت دارجًة لدى الشعراء العرب، وأحياًنا 

كانوا ُيدخلون عليها بعض التعديالت، ويف أحيان أخرى 

َّنا كام يف لغتها األصلية، ومن األمثلة عىل كانوا يستخدمو

 ذلك قول الشاعر عنرصي )ديوان الشاعر عنرصي، د. ت(:

 كه راستگويرت از نامه تيغ او نيست نامه گذشته خموان به تيغ شاه نگر

 
 أي: 

 فال يوجد أصدُق من حدِّ سيفه اُنظر إ  سيف امللك، وال تقرأ سرية األّولني

يذكرنا ببيت أيب متام يف فتح  وهذا املفهوم الشعري 

 عمورية حني قال:

 الكتب السيُف أصدُق إِنباًء من

 

ه احلدُّ بني اجلدِّ واللعِب   يف حدِّ

 (10، ص4987)ديوان أيب متام،  

 أو قول الشاعر فخر الدين جرجاين:

 دی مرگ را هرگز به من راهنبو

 

 اگرنه فرقتش بودی كمينگاه

 (393، ص 9191ه.ش، 9331)گرگانی، وورامني،  

 أي:

 ما كان املوُت ليجَد بريقه إيلّ 

 

 املرصادبلوال أنَّ فراقه كان يل 

 وهذه صورة ُمقتبسة من شعر املتنبي، إذ قال: 

 وجَدْت  لوال مفارقِة األحباب ما

 

 هلا املنايا إ  أرواحنا ُسُبال

 (47، ص 4986)املتنبي،  

املتنبي وكذلك استفاد الشاعر أسدي الطويس من صور 

 كثرًيا، ومنها قوله:

 نبايد شد از خنده شه دلري

 

 

 نه خندست دندان نمودن ز شري

 

 

 (.86، ص9193ه. ش، 9333)بويس، 
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 أي: 

ال تبدي جرأًة إن رأيَت ابتسامة امللك، فعندما ُيظهر 

 األسد أنيابه فتلك ليست ابتسامة

، 4986)وهذه صورة شعرية تذكرنا بقول املتنبي 

 :(662ص

 رأيَت نيوب الليث بارزةً إذا 

 

 مبتسمُ  الليَث  أنَّ  تظنَّن فال

أنوري مادًحا أحد ممدوحيه باسم  ومن ذلك قول الشاعر 

 )أبو احلسن عمراين(:

 خود خراب آباد گيتی نيست جای تو وليک

 

 گنجها ننهند هرگز جز كه در جای خراب

 (91، ص9163ه.ش،  9383)نفيسی،  

 أي:

 مكانك هذه الدنيا اخلِربة ليست

 

 ولكن ال تُوضُع الكنوز إالَّ يف اخلرابات

، ص 4986وكام نرى فهذا تشبيه  استعمله املتنبي ) 

 ( من قبل عندما قال:404

 وما أنا منهم بالعيِش فيهم

 

 الرغام الذهِب  معدن ولكن

دخلت فنون البالغة والصناعات األدبية العربية  _6 

ع الشعراء الفرس عىل  أيًضا إ  اللغة الفارسية، فبعد أن تعرَّ

األدِب العريب وتأثروا به، استخدموا صناعاته يف أشعارهم، 

وقاموا بتدوين هذه الصناعات كعلٍم مستقّل، وما زالوا 

تشبيه،   يستخدمون االسم العريب لتلك الصناعات من قبيل:

استعارة، جماز، اإلرصاد، لف ونرش، مراعاة النظري، ردَّ 

 الصدر عىل العجز، وغريها.     

وكنموذٍج للتشبيه يف كتاب )حتفة امللوك( عن منظومة 

)كليلة ودمنة( بيت  شعري  يشيُد بمكانِة العلم والعلامء )إذاعة 

 (:41، يناير 2049بهران، 

 دانش، اندر دل چراغ روشن است

 ز مهه بد، بر تن تو جوشن استا

 وترمجته: 

 إنِّام العلم رساج  نري  وسط القلوب

 وهو درع  حيفُظ اإلنساَن يف كلِّ اخلطوب

أيًضا أبيات  شعرية  للشاعر محيدي  « التشبيه»ويف 

 (637، ص 2000)عكرمة واحلمد، 

 ميان گرهاى تريه چون ميغ

 زباَّناى سناَّنا برق مى زد

 وزلب شمشريهاى زندگى س

 رسان را بوسه ها بر فرق مى زد

 وترمجتها:

 تبدو الرماُح كُشهٍب يف تالمِعها

 وسط الغباِر الذي كالليِل غّطاها

 وللسيوِع شفاه  لثُمها أجل  

 عىل املفارِق قد بانت عطاياها

جماز »وهناك أيًضا ُمقتطف  من أشعار سعدى شريازى كـ

 (43، ص 2000)دامغاين، « استعارة

 نو )هالل( عيد استآيا اين ماِه 

 يا سپيدي پيشانِى آن فراخ چشامن َمهوش؟ 

 وترمجته:

 أهذا هالُل العيِد أم حتت برقٍع 

 تلوُح جباُه العنِي شبه أهلِّةٍ 

جماز »وجاء يف شعر سعدي الشريازي أيًضا نموذج 

 (62، ص 2000اآليت )دامغاين، « االستعارة

 ندانم اين در گاه تست يا دميَدنگاِه مهر و ماه

 وآن قّد وباالى تست يا شاخ شمشاد 

 وترمجته:

 أمطلُع شمٍس باُب دارِك أم بدرِ 

ِك أم غصن  من الباِن ال أدري  أقدُّ

، فقد ورد كذلك يف «ردُّ الصدِر عىل العجز»أما نموذج 

 ( فهو:20، ص 2000شعر سعدي الشريازي )دامغاين، 

خاموش ماندن شيفتگان شيدا دشوار است از نريوى 

 د برمى آورند عشق فريا

 و هر آنكه از شيفتگى فرياد برمى آورد گناهى نيست

 وترمجته: 

ر صمُت الواجدين فصاحوا  تعذَّ

 ومن صاَح وجًدا ما عليه ُجناُح  

يف شعر مسعود بن سعد « مراعاة النظري»ومن نامذج 

 (235، ص 2000)عكرمة واحلمد، 

 از ديده گاه پاشم ُدرهاى قيمتى

 دلگشاى وز ببع گه خرامم در باغ

 وترمجته:

 أنثر الدرَّ والآليلء حينًا

 وبزهٍو أختاُل حينًا وحينا
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، 2000وأيًضا يف قول الشاعر شهريار)عكرمة واحلمد، 

 (671ص 

 عشق و آزادگى و حسن جوانى و هنر

 عجبا هيچ نريزند كه بى سيم و زرم

 وترمجته:

 احلبُّ واحلسُن واألشياُء قاببًة 

 ترِب ال متنع القلَب أن حييا بال

 
ر  _1 اقرتاض بعض القوالب الشعرية من حاالت تأثُّ

 هذا 
ِ
األدب الفاريس باألدب العريب؛ وهو ما أسهم يف إثراء

األدب بشكٍل كبري، ويمكن اإلشارة هنا إ  قوالب شعرية 

س وغريها. س واملسدَّ  كالغزل والقطعة واملخمَّ

، 2020وكمثال لقالب الغزل قال أحدهم )آذرشب، 

 :(03سبتمرب 

 أي ساربان منزل مكن جز در ديار يارمـن

 تا يک دمي زاري كنيم بر ربع وابالل ودمن

 وترمجته:

 أيتها القافلة ال حتّطي إالَّ يف ديار حبيبي 

 لنبكي حلظًة عىل الربِع واألبالل والدمن. 

، سبتمرب 2020وقال الشاعر سنائي يف الغزل )آذرشب، 

03:) 

 آنرا كه زندگيش بعشق مرگ نيسـت

 هرگز گامن مربكه مرو را فنا بـود 

 وترمجته:

 ال موَت ملن حياته بالعشق 

 فال تظننَّ أنَّه يرسي عليه الفناء 

ونموذج  آخر للغزِل يف شعر سعدي الشريازي )دامغاين،  

 (18، ص 2000

شيفته آهو چشم شمشاد باالئى شدم كه بى آنكه 

 پاكدامنى و پارسائى بر خود ببندم

 زو صرب نتوانم كردفاش مى گويم كه ا

 در كيش عاشقى پرده پوشى و پنهان كارى نارواست

من دوستش مى دارم هرچند رقيب خشمگني و ستيزه 

 جوئى كند

 وترمجته:

 أصبحُت مفتوًنا بأعنِي أهيفا

فا  ال أستطيُع الصرب عنه تعفُّ

 والسرُت يف ديِن املحبَّة بدعة  

 أهوى وإن غضَب الرقيُب وعنَّفا

وجدت القصص واحلكايات العربية بريقها أيًضا إ   _5

األدِب الفاريس، إما كاملًة أو جمتزأًة، ومن َثمَّ دخلت إ  

ثقافِة الناس عن بريق األدب، إذ قلَّام نجد اليوم من الفرس 

« يوسف وزليخا»أو « جمنون ليىل»من ال يعرع حكاية 

هذه وغريها، حتى إنَّ بعض الشعراء الفرس قام بنظِم 

القصص عىل شكِل منظوماٍت شعريٍة بويلة، كالشاعر نظامي 

يف منظومٍة شعريٍة « جمنون ليىل»غنجوي الذي نظم قصة 

 «.ليىل وجمنون»بويلة حتمل اسم 

هذه النامذج التي استعرضتها هي لتكوين فكرة عن  

خصائِص األدب الفاريس، واخلالصة هي أنَّ استعارة 

شعرية من العربية كثرية  جًدا الفارسية الصور واملفاهيم ال

بحيث ال يمكن حرصها. وهذا املبحث سلَّط الضوء عىل 

مكامن االجتهاد للكشِف عن تأثري األدب العريب الواضح يف 

األدب الفاريس، بالنظم مبارشًة هبا أو استعامل أوزان الشعر 

 العريب.

 
 املبحث الثالث

 ةتأثري األيديولوجيا اللغوية العربية يف الفارسي

ل أيديولوجيا اللغة بؤرة اهتامم علامء   تشكِّ

( وعلامء Linguistic anthropologyاألنثروبولوجيا اللغوية )

(؛ التصاهلا دالليًّا Sociolinguistsاللسانيات االجتامعية )

ر املعرّبة عن احلياة االجتامعية واملعتقدات  بطرق التصوُّ

مل االتصال املتمحورة حول عالقة اللغة بالواقع، وكيفية ع

ودور اللغة يف تشكيل كينونة الفرد واملعتقدات الدائرة. يرى 

عامل اللسانيات السويرسي فرناند دي سوسري أنَّ العـالقة بني 

، 2048اللغة والفكر هي عالقة تالحم وتداخل )العلمي، 

 (.22سبتمرب 

ل العالمة اللغوية بوصفها حاماًل أيديولوجيًّا أداًة   تشكِّ

ميط التلقي يف األيديولوجيا الثورية اإليرانية، تعمل عىل تن

 من آلياته املذهبية 
ٍ
حيث يتصاعد النفوذ اإليراين باعتامد جزء

عىل العالمة اللغوية العربية. مل يُرق ذلك لبعض القوميني 

اإليرانيني بأن ُتوضع اللغة العربية يف نفس مستوى اللغة 

؛ وعليه الفارسية رغم دعمهم للمرشوع التوسعي اإليراين
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قاموا بتأبري مرشوعهم أمام الوضع الذي احتلته هذه اللغة 

كحامل لأليديولوجيا. وهنا نجد أنَّ األيديولوجيا اللغوية 

الفارسية تقف يف وجه األيديولوجيا اللغوية العربية حيث 

ل أيديولوجيا اللغة بشكٍل عام جمموعة اآلراء  تشكِّ

للغة املعيَّنة واملعتقدات واألفكار التي تتمحور حول ا

 وتوهيفها َوفًقا لذلك للتأثري يف السياسات العامة للدولة. 

وما يدّل عىل االتفاق بوجود ارتباٍط وثيٍق بني اللغة 

والفكر، جاء ترجيحه عرب عدة مقوالت لكبار الباحثني يف 

إنَّه ال سبيل إ  معرفة »اللغة والثقافة، كمقولة ابن حزم: 

)األندليس، د. ت، ص  «ط اللفظحقائق األشياء إالَّ بتوس

د نعوم تشومسكي أمهية الربط بني اللغة 415 (.  وأكَّ

والسياسة، ويذكر أنَّ األيديولوجيات املختلفة التي يصوغها 

علامء الفكر، تعتمُد يف املقاِم األول عىل القدرة والرباعة يف 

صوغها، يف قوالب لغوية مؤثِّرة وفاعلة. وبنّي عرب عديد من 

والنامذج كيف ُتستخدم اللغة يف تربير األيديولوجيات  األمثلة

السياسية والعسكرية واالجتامعية، وأنَّ األيديولوجيات 

املختلفة التي يصوغها علامء الفكر، تعتمد يف املقاِم األول عىل 

الفكرة والرباعة يف صياغتها يف قوالب لغوية مؤثرة وفاعلة 

 (.27، ص 2005)تشومسكي، 

 

 التاريي لأليديولوجيا اللغوية يف إيرانالسياق -أواًل 

لكي نرجع األيديولوجيا اللغوية إ  سياقها التاريي يف  

إيران ننظر يف عنارصها املرتبطة بحالِة القوة أو الضعف، وما 

الزم اإليرانيني من قلٍق لغويٍّ وثقايفٍّ بتنازعهم بني الفارسية 

الشعوبية يف  والعربية.  هذا التنازع أدى إ  ههوِر احلركة

م(، وانطلقت من مبدأ 750 -334أواخر العرص األموي )

املساواة بني مجيع الرعايا، سواء أكانوا عرًبا أو عجاًم، هلذا 

السبب كانو ُيسّمون أهل التسوية، وكانوا يقتبسون ويرددون 

د عىل أنَّ  بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تشدِّ

ق بني أتباعه عىل أساِس العرق أو اللون أو  اإلسالم ال يفرِّ

احلسب أو النسب، وأنَّ أكرم الناس عند اهلل أتقاهم. لكن هذا 

الشعار تالشى مع مروِر الوقت بفعل عداوٍة واضحٍة للعرب، 

وبذلك اسُتبدلت تلك الدعوة للمساواة بدفاٍع جريء عن 

-750تفّوق الُفرس وتدين العرب خالل الدولة العباسية )

(.  ويوضح السلمي 29هـ، ص 4169)السلمي،  م(4258

( أنَّ فكرة إحياء احلضارة الفارسية ههرت 69ه، ص 4169)

يف هلِّ حكم السالالت الفارسية الصغرية شبه املستقلة منذ 

القرن التاسع وما بعده. وذلك باإلشارة إ  الصفاريني 

م( والبوهييني 4005-876م( والسامانيني )834-4006)

لتي حكمت منابق من قبيل نيسابور م( ا915-4055)

ست أو  الدول اإليرانية شبه  وسمرقند وبخارى، التي أسَّ

املستقلة يف أعقاب الفتح اإلسالمي. وكان ُينظر إ  هذه 

ا بداية عملية إحياء شاملة للمفاهيم الثقافية  الفرتة عىل أَّنَّ

 والسياسية واللغوية.

 الفارسية ههرت نزعة التفوق اإلثني ضد الشعوب غري   

حركٍة شعوبيٍة قوية داخل إيران يف القرن الثالث بنشوء 

اهلجري، ومتيَّزت بعدائها للعرب واملناداة إ  إحياء 

ج  اإلمربابورية الفارسية. ومن مجلة األفكار التي كانت تروِّ

هلا هذه احلركة، إشاعة اليأس من اإلسالم والعرب ودولتهم.  

ل 4713-4504وبعد قيام الدولة الصفوية ) م(، حوَّ

حيث « إيران»إ  « فارس»الصفويون االسم املعروع تارييًّا 

نقلوا املعنى األول من حلقٍة ضيقٍة ختصُّ الِعرق الفاريس إ  

دائرٍة أوسع تشمل العنرص اآلري. ويف نفس الوقت، سعوا 

إ  إحداث تشيٍُّع بائفيٍّ حُياكي املذهب اجلعفري العريب من 

إيرانيٍة يتقّدم فيها الشيعي الفاريس عىل بقية  زاوية خلق ُهوّيةٍ 

 (.09، فرباير 2041الشيعة اآلخرين )اجلبوري، 

ويف َّناية القرن التاسع عرش، عاد مفكرون ُفرس،  

بخاصٍة الذين يتقنون اللغة العربية ويتخذون من احلركة 

الشعوبية مرجًعا هلم من أمثال أخوندزاده، إ  توجههم خالل 

ى الستحداِث ُهويٍة جديدٍة للفرس خالية من العصور الوسط

(. 28هـ، ص 4169العنارص العربية واإلسالمية )السلمي، 

أما مرحلة النصف األول من القرن العرشين فقد تأثَّرت 

ه  ل هذا التوجُّ باملناخ الثقايف القومي العاملي الذي أبَّر وشكَّ

دعم األسايس للنظام امللكي البهلوي احلاكم حينئٍذ، فقام ب

النخبة وتشجيعها لتكريس عنارص القومية الفارسية، 

وختليصها من كلِّ ما هو عريب، فأنتجت هذه السياسة نخبًة 

بًة للعنرص الفاريس ومعاديًة للرتاث العريب  إيرانيًة متعصِّ

ن للثقافة اإليرانية. من هذه النامذج كتاب  قرنان من »املكوِّ

اإليراين عبد  )دو قرِن سكوْت( للمؤرخ القومي« الصمت

م يف 4959احلسني زرين كوب الذي ُنرش أول مرة يف عام 
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بهران، وأثار نقاشاٍت حادٍة بني التيارين القومي 

م ُمنع 4979واإلسالمي. وبعد قيام الثورة اإليرانية عام 

الكتاب من النرش، حتى وصول اإلصالحيني إ  احلكم يف 

نسخته م فأعيد ببعه مع بعض التعديالت عىل 4999عام 

 (.2041األصلية )يلوح، 

بسط املؤلف يف كتابه هذا نظريًة شاعت يف الدراسات  

الفارسية مفادها أنَّ القرنني األّولنْي لدخول اإلسالم لفارس 

س النظرية  كانا قريْن صمٍت وجتهيٍل واضطهاٍد ثقايف. وتتأسَّ

 
ٍ
عىل أنَّ الفاحتني كانوا متخّلفني وأجالًفا ال حيملون أي يشء

مونه، فحاربوا اللغات الفارسية، وفرضوا العربية بحد يقد

نان؛ مما حتَّم عىل الفرس التقوقَع والسكوت األديب مئتي  السِّ

ل 01، مارس 2049عام )فال الدين،  (. ولكنه عاد وعدَّ

كثرًيا من نصِّ الكتاب، معرتًفا بأنَّه كان مليًئا بالعنرصية 

 واألخطاء. 

ن إيرانيون إصالحيون ويف العرص احلديث، حاول مفكرو

جتاوز املرياث الشعويّب، وتقديم رؤية توفيقّية إزاء العرب، 

التشيع »ومنهم املفّكر اإليرايّن عيل رشيعتي، الذي نقد 

املقرتن بالدولة الصفوّية والقومّية الفارسّية، ومّيز « الصفوّي 

د عن  بينه وبني التشّيع العلوّي، مرياث آل البيت، الذي يتجرَّ

ام برز يف هذا االجتاه، املفّكر اإلصالحي اإليرايّن، ذلك، ك

مرتىض مطهري، الذي فّرق بني العرب الذين أرادوا استعادة 

الروح اجلاهلّية العنرصّية عىل حساب روح اإلسالم، مُمَثلني 

ومن « آل البيت»ببني أمّية ومن شايعهم، يف مقابل العرب من 

ساواة بني نارصهم، الذين متّسكوا بأصول العدل وامل

 (.08، يناير 2020الشعوب )بشري، 

بات النظام اإليراين احلايل حيذو حذو الشاه فقد سنَّ   

عدًدا من السياساِت العنرصية كام لعبت هذه السياسات دور 

ذ القمع والتمييز واإلذالل بحقِّ  العنارص الفاعلة التي تنفِّ

الذين األقليات اإلثنية غري الفارسية خاصًة العرب األحواز 

يشكون من العنرصية الفارسية يف خمتلف املجاالت: الثقافة 

والتعليم واخلدمات األخرى وفرص العمل، لذلك يرون أنَّ 

ما ُيقال عن توجِه إيران يف فرض تعلم اللغة العربية ال يعني 

حبهم هلا بل هي رغبة  يف كرِس احتكار العرب للغة القرآن 

 وبالتايل قيادة العامل اإلسالمي.

 

 النخب الدينية واللغة العربية يف إيران بعد الثورة-ثانًيا

أدركت إيران ما بعد الثورة أمهية اللغة العربية يف تعزيز 

رشعيتها ووجودها يف املنطقة العربية وال سيَّام لدى املنتمني 

للمذهب الشيعي، بوصفها لغة القرآن واحلديث والعلوم 

ديات املذهب الرشعية، إضافة إ  أنَّ كل مفردات ورس

كمقوالِت األئمة املعصومني وَّنج البالغة ونحو -الشيعي 

 ، إنَّام هى باللغة العربية. -ذلك

 وههر ذلك يف عدة حمّددات:

رجال الدين وإعادة اللغة العربية للبالد.. املا  -4

 ورائيات

م، هدع رجال الدين إ  4979بعد الثورة اإليرانّية عام 

ختليق ُهوّيٍة جديدٍة للبالد، وجتذير أفكارهم يف أحشاء 

املجتمع اإليرايّن، ومن َثمَّ كان من املحال أن ُيعمل عىل 

ترسيِخ الدين واملذهب كمكّوٍن من مكونات اهلُوية دون 

الشيعي اإلمامّي اللجوء إ  اللغة العربية؛ وذلك ألنَّ الرتاث 

مكتوب  باللغة العربية، وشيوخ الطائفة يف ُقم والنجف، 

كالشيخ الطويس، والشيخ املفيد، والصدوقني وغريهم ممن 

سني للحوزة  ُيرجع إليهم مذهبيًّا، وُينظر إليهم كمؤسِّ

والدرس الفقهي الشيعي، وكذلك مشايخ األخباريني 

الروائية الُعَمد  كالشيخ الُكَلْيني صاحب الكايف )أحد الكتب

واملعتمدة( وغريه، كل هؤالء كتبوا مصنفاهتم بالعربية. فضاًل 

عن نّية ختليق ثقافٍة جديدة، واملخاصمة مع ثقافة الشاه، 

 وُهوياتيته.

وهذا هو الفرق الكبري بني إيران وغريها من دوٍل  

إسالميٍة كبرية غري عربية مثل: باكستان وماليزيا وإندونيسيا 

فإيران استحضنت اللغة العربية ورّسختها يف  ونيجرييا،

نظامها التعليمي واحلوزوي وال سيام بعد الثورة؛ مما جعلها 

ا يف مراحل الرصاع عىل اإلسالم ومتثيله مع املركزيات  ا قويًّ ندًّ

السنّية العربية حوله )املركزيات: مثل السعودية: مكة 

ية واملدينة، ومرص: األزهر(. واستولدت النخب الدين

اإلسالم »مقابل « اإلسالم اإليراين»احلاكمة مصطلح 

، يف «اإلسالم الوهايب»، و«اإلسالم الرتكي»، و«األزهري

حماولة استثارٍة للنزعِة الطائفية واملذهبية لدى األتباع 

 لتحشيدهم خلف األبروحة اإليرانية. 

 أزمة البيئة الفارسية.. التربير الديني حلضور العربية  -2
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رو والية الفقيه تلك األزمة التي عاشتها إيران رصد ُمنظّ 

قبل الثورة املتعلقة باللغة العربية، وصعوبة إعادهتا إ  املركز 

اإليرايّن بعد عصور التفريس التي قادها الشاه ومن قبله من 

أحد تالمذة _ملوك إيران.  فقد انتقد مرتىض مطهري 

أنَّ إلغاءه للغة ، كامل أتاتورك، ورأى _اخلمينّي وُمنّظر الثورة

العربية تسبَّب يف عزل تركيا عن حميطها العريب واإلسالمي 

 (. 463ص  2044)باقري، وجهرمي، 

وبعد أن هّيأ منّظرو الثورة البيئة بتخرجياٍت رشعيٍة  

ومربراٍت عقالنيٍة لقبول اللغة العربية، ذهبوا إ  أنَّه ال 

س للغتهم تناقض بني الفارسية والعربية، وأنَّ خدمة الفر

القومية مل تكن بتاًتا عىل حساب اللغة العربية؛ ألنَّ اإلسالم مل 

مل يكن الفرس حيسبون »يمنع الشعوب من لغاهتا املحلية، فــ 

اللغة العربية أجنبية، ومل يكونوا يعّدون العربية لغة العرب 

 (.2041)يلوح، « وحدهم، بل لغة اإلسالم واملسلمني عاّمة

( أنَّ رجال الدين عندما 230ص  ،2041وذكر هويدي )

وا احلكم يف إيران وقبضوا عىل زمام احلوزة والدولة، بدأوا  تولَّ

يف تعزيز اللغة العربية، فأصبحت للجمعة خطبتان إحدامها 

بالفارسية والثانية بالعربية، وصدرت يف ُقم جملة )الفجر( 

باللغة العربية. وأصدرت منظمة اإلعالم اإلسالمي نسخًة 

من جملتها )التوحيد(، وههرت يف األسواق )كيهان  عربيةً 

 العريب(، إضافًة إ  جملة )الُوحدة اإلسالمية(.

بات بعض القوميني هيامجون النظام الديني بقوهلم إنَّ 

يف « التعريب»يف عهد الشاه إ  « التغريب»إيران انتقلت من 

عهد آيات اهلل، بسبب حديث اخلمينّي يف خطاباٍت عديدٍة له 

الشعب العريّب العظيم الذي كرمه اهلل بسبقه إ  »ن ع

كام هلَّت القوى (. 230، ص 2041)هويدي، « اإلسالم

القومية ناشطًة يف داخل إيران وخارجها، حيث تسجل 

اعرتاًضا متواصاًل عىل االهتامم باللغة العربية وعىل الكمِّ 

اهلائل من املفردات العربية يف اللغة الفارسية وهلت تدعو إ  

فكِّ االرتباط بني هاتني اللغتني. وبرز منهم تيار  متطرع يرى 

اإليراين )اخلميني واخلامنئي( سادة  هاشميون أنَّ قادة النظام 

عرب وقريشيون لذا يسعون لتعريب إيران الفارسية 

 (. 07، فرباير 2043)املالئكة، 

 

 

 أهداع النخب الدينية من تدريس اللغة العربية -6

ال ُيمكن حرص أهداع النخبة الدينية اإليرانية يف ترسيِخ 

ساتيًّا يف هدٍع و احد، بل متثل األمر يف عّدة اللغة العربية مؤسَّ

 أهداع عىل املستوَينْي الداخيل واخلارجي. 

 أهداع أيديولوجية داخلية -أ

من األهداع الداخلية لتعزيز حضور اللغة العربية، هو  

اجلانب الثقايف واهلويايت، حيث ارتأت النخبة الدينية أنَّ 

املخاصمة مع دولة الشاه وقوميتها املتطرفة ال تكون عرب 

إلمساك بمفاصل السلطة العسكرية والسياسّية فحسب، بل ا

ال بد من ربط اجلامهري بالدين واملذهب وأخبار املعصومني، 

ومن َثمَّ باللغة العربية، التي ُتَعدُّ لغة املذهب الشيعي، ولغة 

الدين اإلسالمي، وال مُتثل أّي هتديٍد للحضارة اإليرانية سواء 

جلديدة املخّلقة التي تصهر أكانت الفارسية، أو اهلُوية ا

الفارسية بالشيعية، ولذا انتفى العداء بني النخب الدينية 

واللغة العربية، حتى أولئك املراجع الذين ال يتحدثون 

حون بالعداء هلا، بقدر إههار  العربية أو جييدوَّنا ال يرصِّ

، 2049جوانب الوّد واالحرتام للعرب والعربية )محيد، 

 (.42أكتوبر 

فإنَّ حضور رجال الدين احلوزويني يف املجال كذلك  

ز حضور اللغة العربية بدهيًّا،  العام السيايس واالجتامعي ُيعزِّ

إذ إنَّ هؤالء أو معظمهم تعلموا العربية يف احلوزة الدينية بُقم، 

وُأجربوا عىل تعلم النحو والرصع، والبالغة، وبعضهم 

كربالء متعلاًم أو سافر إ  العواصم الشيعية العربية كالنجف و

معلاًم. عالوًة عىل أنَّ بعض رجال الدين الشيعة العرب 

هاجروا إ  إيران يف عهد صدام حسني، وكانوا أعداًدا كثرية، 

 فحدثت عملية احتكاٍك وتبادٍل لغويٍّ وثقايفٍّ بني اجلانبني. 

 أهداع أيديولوجية خارجية -ب

يز من أهّم األهداع اخلارجية التي تقف وراء تعز 

حضور اللغة العربية يف إيران، هو تعزيز حضور إيران 

املذهبّي يف اإلقليم، ذلك أنَّ احلواضن الشيعية العريضة يف 

املنطقة العربية هم أصحاب لساٍن عريبٍّ وجذوٍر عربية، ومن 

ثمَّ فمخاببتهم ومّد أوارص العالقات معهم حتتاج إ  تكثيف 

إقناع املقلدين  حضور العربية بشكٍل فاعٍل. كذلك فإنَّ 

الشيعة بأبروحة املرشد األعىل وأعلميته ومن ثمَّ تقليده 
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ودفع اخلمس له حتتاُج إ  تعزيز اللغة العربية، ووجود عددٍ 

ثون العربية. « املبرّشين»ضخٍم من رجال الدين   الذين يتحدَّ

ُيمكن القول إنَّ حماوالت تعزيز حضور اللغة العربية يف 

م شهد نجاًحا ملحوًها 4979إليرانية إيران بعد الثورة ا

مقارنًة بوضع العربية قبلها، وأنَّ ذلك احلضور مرتبط  

بسياقاٍت أيديولوجيٍة وُهوياتيٍة داخلية، وأجندة إيرانية 

أيديولوجية وسياسية. وتعتقد نخب احلكم يف إيران أنَّ اللغة 

العربية وتعزيزها وحضورها، والتمرتس وراءها يمثل قّوًة 

هلم يف اشتباكهم املذهبي والثقايف والسيايس الدائر يف  ناعمةً 

املنطقة العربية. لكّن النجاح الذي حققته اللغة العربية هلَّ 

عىل مستوى االهتامم هبا وإدراجها يف الدستور وضمن املناهج 

الدراسية واعتبارها اللغة الثانية بعد اللغة الفارسية، أما عىل 

ث والكتابة، مستوى املهارات اللغوية امل ختلفة كالتحدُّ

فيمكن القول إنَّ اللغة العربية ال تزال حمدودة االنتشار يف 

إيران. وعليه فإنَّ مقاربة األيديولوجيا اللغوية يف إيران هي 

نتيجة موازين قّوة عرب التاريخ القديم واملعارص، أفضت إ  

 ترسيِخ مفاهيم املنظومة العقائدية كبيئٍة حاضنة.

 

 رابعاملبحث ال

 التحليل واالستنتاجات

حتليل تأثري اخلطاب اللغوي العريب عىل املكون -أواًل 

 الثقايف اإليراين

ما زالت اللغويات النقدية متارس حضورها املؤثِّر يف   

التحليل النقدي للخطاب ويف حتليل اخلطاب اللغوي 

بحمولته الثقافية، رغم تطور كلٍّ منهام وتفرعهام إ  اجتاهاٍت 

ز عىل  معرفية، وأخرى اجتامعية أو تاريية وأخرى تركِّ

االستعارة واملجاز، أو اجلنس اخلطايب وخصائصه، وغري ذلك 

من اجتاهاٍت تتناول خمتلف جوانب اخلطاب والعوامل التي 

تؤثِّر بإنتاجه وتلقيه، وتلتقي مجيعها يف التأكيد عىل االرتباط 

 غوية.بني العوامل االجتامعية واالختيارات الل

يمكن حتليل هذه الدراسة كثنائيٍة لغويٍة وحالة توهيف  

اللغتني الفارسية كلغٍة أو ، والعربية كلغٍة ثانية مع عدم 

وجود رشط التكافؤ. وهذه احلالة اللغوية فرّسها اللساين 

جون ديبوا بأَّّنا احلالة اللغوية التي يوهِّف فيها املتكلمون 

لغوية والظروع االجتامعية. لغتني خمتلفتني، حسب البيئة ال

واشرتاط عدم التكافؤ هو األقرب حلالة اللغة العربية مع 

الفارسية وحلاالت عديدة من الثنائيات اللغوية، وهذه 

التوسعة يف داللة ازدواجية اللغة جاء هبا علامء لغويون من 

بينهم اللساين األمريكي جوشوا فيشامن الذي كتب مقااًل يف 

الثنائية اللغوية مع »ايض بعنوان: ستينيات القرن امل

االزدواجية أو من دوَّنا، واالزدواجية اللغوية مع الثنائية أو 

إذ أقام مقابلًة بني مصطلحي الثنائية اللغوية «.  من دوَّنا

د األول بأنَّه قدرة الفرد  واالزدواجية اللغوية، وهي أن حدَّ

يات عىل استخدام عدٍد من اللغات مما حرصه يف باب اللسان

د الثاين بأنَّه استخدام عدٍد من اللغات يف جمتمٍع  النفسية، وحدَّ

ما، مما حرصه يف باب اللسانيات االجتامعية، ويرى أنَّه ليس 

من الرضوري أن تكون بني اللغتني عالقة، بل يكفي وجود 

اختالٍع وهيفيٍّ بني لغتني مهام كانت درجة االختالع 

 (.405)بوقمرة، د. ت، ص 

هائف اللغة يف فئاٍت ثالث ناقشها اللساين تنتظم و 

اإلنجليزي مايكل هاليداي وما زالت أساس ما تالها من 

مقارباٍت تداولية: وهيفة تصورية وهي متثيل  للواقع، ووهيفة 

تفاعلية وهي التفاعل مع اآلخرين، ووهيفة نصية وهي إنتاج 

النصوص واخلطابات وتنظيمها وإدارهتا.  ويف اللغة العربية 

نجد أنَّ متثيل الواقع يف األساس قائم  عىل التعدية أو التعدي 

وهي ليست جمرد خاصية يف الفعل يف تعارٍض مع لزومه، بل 

هي خاصية يف اجلملة بكاملها وتتكون اجلملة كذلك من 

 (. 68، ص 2040املشاركني يف الفعل وهروفه )مزيد، 

تنحرص الصعوبات اللغوية بني اللغة العربية واللغة  

الفارسية يف التداخل بني اللغتني يف اجلوانب الصوتية 

والنحوية فقط، وبخالع تعابي اللغة العربية مع اللغات 

األخرى فإنَّه قد زالت الصعوبات األخرى وهي الكتابية 

خل باعتامد اللغة الفارسية األبجدية العربية. كام أسهم التدا

املعجمي والداليل بني اللغتني وإحالل املفرادت العربية حملَّ 

كثرٍي من املفردات الفارسية يف تذليل الصعوبات املعجمية 

 والداللية حيث تكثر املرتادفات.

ال حيرص النظام اإليراين عىل رضورة دراية الدارس للغة  

العربية باملوروث الثقايف العريب، وذلك لالعتداد باهلُوية 

لم اللغة  الفارسية والنظرة إ  العرب؛ وهذا مما أضعف تعُّ

العربية ألنَّ اللغة ليست جمرد ألفاظ يتداوهلا الناس، وإّنام هي 
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ثقافة ومنظومة من العادات والتقاليد واألعراع الثقافية، 

وفهم اللغة وتذوقها يعني املوروث الثقايف هلا، فالثقافة هي 

اجلانب الثقايف ضعف اجلانب  الوجه اآلخر للغة، فإْن ُأمهل

اللغوي. وإرصار النظام اإليراين عىل أخذ اللغة العربية 

ل  بمعزٍل عن ثقافتها وحاضنتها األساسية، فإنَّ هذا حيوِّ

اكتساب اللغة إ  عمليٍة ميكانيكية تؤدي وهيفًة معينًة وهتمل 

بقية الوهائف األخرى، يف هلِّ عمل النظام عىل ترسيِخ 

 م مع املجتمع العريب ثقافًيا واجتامعًيا.مشكلة التأقل

( إ  أنَّ 766، ص 2004وقد أشار ابن خلدون ) 

االختالط واالنصهار سبب  رئيس  يف اكتساب العربية يف كلِّ 

الوقت. وقال ذلك شارًحا: إنَّ املَلكة احلاصلة للعرِب أحسن 

امللكات وأوضحها إبانًة عن املقاصد لداللِة غري الكلامت فيها 

ن كثرٍي من املعاين مثل احلركات التي تعني من غري تكلُّف ع

ألفاٍظ أخرى، وال يوجد ذلك إالَّ يف لغة العرب. وأوضح ابن 

( أنَّه ملا جاء اإلسالم 755 -751، ص 2004خلدون )

وفارق العرب احلجاز لطلِب امللك الذي كان يف أيدي األمم 

ألَقى إليها والدول وخالطوا الَعجم تغرّيت تلك امللكة بام 

السمُع من املخالفاِت التي للمستعربني.  خيَش أهل العلوم 

منهم أن تفُسد تلك امللكة، فجعلوا علم النحو صناعًة خاصًة 

ؤيل، ثم انتهت إ   ل من كتب فيها أبو األسَود الدُّ هبم، وأوَّ

ل أبواهَبا،  ب الصناعة وكمَّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي فهذَّ

تِها  وأخذها عنه سيبويه ل تفاريَعها واستكثر من أدلَّ فكمَّ

وشواهِدها ووضع فيها كتابه املشهور الذي صار إماًما لكلِّ 

ما ُكتب فيها من بعده. ثم َوضع أبو عيل الفاريس وأبو القاسم 

اج كتًبا خُمترصًة للمتعلمني حيُذوَن فيها حذَو اإلماِم يف  جَّ الزَّ

 كتابه. 

بعض علامء العربية الذين ُيشري ابن خلدون هنا إ  أنَّ  

دوا هلا وانربوا إ  التنظري والتدريس كانوا ممن اكتسبوها  قعَّ

د أنَّ  وتعلموها وليس من أبنائها األقحاح، وبذلك يؤكِّ

املخالطة واالندماج يف املجتمع كانت وسيلًة بارزًة يف 

اكتساب العربية وتعلمها. إالَّ أنَّ النظام اإليراين يقُف يف وجه 

أهم آليات تعلُّم اللغة العربية واملهارات اللغوية وهي إحدى 

الطريقة التواصلية عن بريق التفاعل وحرص النظام اإليراين 

احلدَّ من هذه اآللية خلوفه عىل مرشوعه األيديولوجي، إذ إنَّه 

يعمل عىل انتقاء اللغة العربية كآليٍة لتعليم القرآن واحلديث 

ها يف إباٍر مغلٍق بغرض واألهداع املحدودة التي تم ذكر

االستفادة منها داخليًّا، وخارجيًّا يف إبار تصدير مرشوعها 

 وليس التعامل معها كلغٍة حيٍَّة ولغة تواصل.

من ناحيٍة أخرى، يبدو إقليم األحواز كجامعٍة لغويٍة 

عرقية، وهم يعتربون أنَّ لغتهم العربية مهّددة يف إيران، وهذا 

بارًشا بالضغط االجتامعي التهديد متصل  اتصااًل م

واالقتصادي والسيايس الذي يامرسه النظام أو جمتمع اللغة 

السائدة الذي يشى الغمر اللغوي العريب بوصفه وسيلًة 

س إيران من مسألة  للقضاء عىل اللغة الفارسية. وإذ تتوجَّ

التفاعل مع جمتمعاٍت عربيٍة يف جمال اللغة، فهي حترص بداًل 

لغتها الفارسية بفتح معاهد يف دوٍل  عن ذلك عىل تصدير

 عربيٍة وإفريقيٍة وغريها يف إبار سياساهتا التوسعية.

 

 االستنتاجات-ثانًيا

استناًدا إ  النامذج التي سقناها يف املباحث الثالثة    

السابقة، والتغريات اإلجيابية النوعية التي استدلينا هبا، فقد 

ل إ  عدٍد من النتائج امل ة لتأثرِي اللغة العربية يف تم التوصُّ همِّ

 املكون الثقايف اإليراين:

إذا كان تأثري اللغة الفارسية )األم( يف اللغة العربية -4

)الثانية( غالًبا ما ُيوصف بأنَّه سلبي  بالنظر إ  احتامل األخطاء 

النحوية واملعجمية، فإنَّ تأثري اللغة العربية يف اللغة الفارسية 

نت من األساس املعريف جاء إجيابًيا؛ نظرً  ا لكون العربية حسَّ

ن الثقايف الذي هتيمن عليه اللغة األم.  وأثَّرت يف املكوِّ

تاليش رمزية اللغة العربية يف إيران، كأحد مالمح -2

ة احلضارية وانعدامها كلغة تواصٍل يدعمه الواقع  اهلويَّ

التاريي الذي يثبت وجود تياٍر فاريسٍّ حاول إلباس املسألة 

ا ُاشتهر بــــ الث قافية الفارسية لبوًسا سياسيًّا عنرصيًّ

)الشعوبية(، وكان من أهدافه االصطدام باملكون العريب 

 اإلسالمي، وقلع اإلسالم من جذوره العربية.  

ن للجمل -6 إنَّ اجلمل املحكمة البناء واالستعامل املتمكِّ

 املعّقدة الرتكيب أههرت الدليل عىل تأثري اللغة العربية يف

اللغة الفارسية من خالل تغيري ببيعة العمليات اللسانية يف 

 األنشطة الذهنية.

ا لغة الدين -1 ينظر رجال الدين إ  اللغة العربية عىل أَّنَّ

ا واحدة من عوامل  والثقافة واحلضارة اإلسالمية، وأَّنَّ
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الوحدة بني املجتمعات والشعوب اإلسالمية يف مجيع أنحاء 

 العامل.

اإليراين اللغة العربية، وسيلًة لتعزيِز  َيُعدُّ النظام-5

 الرشعية يف دول املنطقة.

إنَّ الُبنى والتنظيامت االجتامعية اإليرانية تؤثِّر يف البنى -3

 والرتاكيب واالختيارات اللغوية.  

 

 اخلامتة

ن    يف هذه املقاربة التحليلية )تأثري اللغة العربية يف املكوِّ

الثقايف اإليراين( قمُت بترشيح اللغة العربية كلغٍة ثانية، 

تنطوي عىل فكرٍة مفادها أنَّ بناء النظام اللغوي اخلاص هبا يف 

التكوين الثقايف اإليراين عملية دينامية حركية تتألَّف من 

ثري  يبدو يف بعض مالحمه باجتاه احتاملية تغرياٍت ذهنيٍة. وهو تأ

تاليش تأثري اللغة العربية كظاهرٍة مفاهيميٍة وهاهرٍة لسانيٍة يف 

ض  إيران بانعكاسها عىل استعامل اللغة، وتقليص التعرُّ

اللغوي، وبمس املعلومات مما يؤدي إ  تضاؤل املفردات 

وانحداٍر يف بعض مهارات اللغة. ولكن انطالًقا من هذه 

املقاربة فإنَّه عىل الرغم من نشاِط إيران باجتاه تصفية اللغة 

الفارسية من العربية وحماربتها ونشابها باجتاه التأثري 

العكيس، فإنَّ تأثري اللغة العربية وعمليات تطورها تتجه نحو 

عمِق سلسلة التطور هذه بتأثري النواهم الثالثة: اللغوي، 

حلاسم يف إنضاج التداخل واألديب، واأليديولوجي، ودورها ا

اإليراين، والدفع به إ  مستوى التأثري من دون -الثقايف العريب

أن يفقد املسار خصوصيته الذاتية. مثَّلت هذه النواهم 

اٍت ذاتيٍة حلركة التداخل، فالناهم اللغوي دفع اإليرانيني  حمفزِّ

إ  التفاعل واالندماج ضمن عملية التداخل، كام كان للناهم 

يب أثره البالغ يف اكتامل دورة التداخل ومن َثمَّ التأثري. فلم األد

يقترص أثر اللغة العربية عىل األدب الفاريس وحده وإنَّام تعّداه 

إ  الثقافة عموًما، بالرغم من حماربتها. وكذلك الناهم 

األيديولوجي لنقل الفكر والثقافة، فقد أشاعت الثقافة 

اإليراين عطاًء، بل أحدثت العربية اإلسالمية يف املجتمع 

 ، انقالًبا يمكن مالحظة جتلياته عرب مساٍر زمنيٍّ مستمرٍّ

 وتفاوت ذلك العطاء يف الكمِّ والقيمة احلضارية.  

 

 

 قائمة املراجع 

 املراجع باللغة العربية-أواًل 

مقدمة ابن (. 2004ابن خلدون، عبد الرمحن. ) 

العرب والرببر ومن خلدون.. ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ 

. حتقيق: خليل شحادة، عارصهم من ذوي الشأن األكرب

. لبنان، بريوت: دار الفكر. ُاسرُتجعت من 4سهيل زكار..

 https://bit.ly/3dEp7Duالرابط 

إيران بني التنوع القومي (.  2040أمحد، جابر. ) 

 بريوت: دار الكنوز األدبية.  .وشمولية القومية الواحدة

(. نشأة الشعر الفاريس 41، يناير 2049، )إذاعة بهران

والعرص االسالمي ومسريته وتطوره. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/3lV7MKg 
(. أئمة شعر 03، سبتمرب 2020، حممد عيل. )آذرشب 

. ُاسرُتجعت من ثقافاتالغزل الفاريس: سعدي وحافظ. 

 https://bit.ly/2ISfCX3الرابط 

(. رصاع ضد 08، مارس 2047آل ربيع، عائض. )  

. ُاسرُتجعت من صحيفة اجلزيرةاللغة العربية يف إيران. 

 https://bit.ly/3k7wTJvالرابط 

ه(. 4166آل قيس، قيس، ورجبي، نفيسة حاجي. ) 

آفاق احلضارة القصائد العربية يف دواوين شعراء الفارسية. 

. أكاديمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية. اإلسالمية

. ُاسرُتجعت من الرابط 3 -5(. ص 2السنة الرابعة عرش. )

https://bit.ly/2U35lug 
التقريب حلدِّ املنطق األندليس، ابن حزم. )د. ت(.  

. بريوت: دار واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية

الكتب العلمية. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/2NWxbEj 
نقد الفكر (. 2044وجهرمي، مهدي. )باقري، حممد،  

. فرجينيا: املعهد العاملي الديني عند الشيخ مرتىض مطهري

 للفكر اإلسالمي.

. لندن: سيبويه: حياته وكتابه(.  2047بدوي، أمحد. ) 

سة هنداوي للبحوث والنرش.   مؤسَّ

تاريخ األدب يف إيران براون، إدوارد جرانفيل. )د. ت(.  

. )ترمجة إبراهيم الشواريب(. ديمن الفردويس إ  السع

 (. القاهرة. 2)ط

https://bit.ly/3dEp7Du
https://bit.ly/3lV7MKg
https://bit.ly/3lV7MKg
https://bit.ly/3k7wTJv
https://bit.ly/2U35lug
https://bit.ly/2U35lug
https://bit.ly/2NWxbEj
https://bit.ly/2NWxbEj
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(  كيف ينظر الفرس إ  08، يناير 2020بشري، خالد. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط حفرياتالعرب. 

https://bit.ly/2O0GQK8 
معجم أعالم املورد. (. 4992البعلبكي، منري. ) 

األعالم العرب واألجانب القدامى موسوعة تراجم ألشهر 

. بريوت: دار العلم «موسوعة املورد»واملحدثني مستقاة  من 

 للماليني. 

ر األدباء الفرس باألدب (. 2007بوجلة، يوسف. )  تأثُّ

. مذكرة ماجستري يف قضايا العريب يف القرون اإلسالمية األو 

ة األدب والدراسات املقارنة. كلية اآلداب واللغات، جامع

 .54اجلزائر. ص 

د اللغوي   قراءة يف  -بوقمرة، عمر. )د. ت(. التعدُّ

، حولية أكاديمية جملة الصوتياتاملصطلح واملفهوم واملظاهر. 

صة. اجلزائر: خمرب اللغة العربية وآداهبا،  دولية حمكمة متخصِّ

 .405(. ص 49لونييس عيل. ) 2جامعة البليدة 

. )ترمجة سؤوليةاللغة وامل(. 2005تشومسكي، نوعم. ) 

(. القاهرة: مكتبة 2ومتهيد وتعليق حسام البهنساوي(. )ط

 https://bit.ly/36tSjbJزهراء الرشق. ُاسرُتجعت من الرابط 

(. 09، فرباير 2041اجلبوري، عامد الدين. ) 

 شبكة املزماة للدراساتالشعوبية..تقلص الِعرق الفاريس، 

. ُاسرُتجعت من الرابط  والبحوث

https://bit.ly/38cBPWF 
حوزه چوبني، حسني. )د. ت(. اللغة العربية يف إيران.  

. ُاسرُتجعت من الرابط موقع احلوزة اإلعالمي

https://bit.ly/3aecwFg 
(. إيران.. مرشوع 42، أكتوبر 2049محيد، صالح. ) 

. ُاسرُتجعت من العربية نتقانون يمنع تدريس اإلنجليزية. 

 https://bit.ly/3adcY7sالرابط 

(. ملحات يف أثر العربية عىل 2045اخلالدي، خلف. )

سرُتجعت من الرابط . اُ صحيفة اللغة العربيةاللغات العاملية. 

https://bit.ly/358mBjl 
الرتجيع بند  يف الشعر (. 2040خلف، حممد حتيت. )  

الفاريس وتكرار التقسيم يف الشعر العريب املعارص.. دراسة 

. جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتامعية. مقارنة

. ُاسرُتجعت من 411(. ص 6اآلداب. ) جامعة واسط، كلية

 https://bit.ly/3aURgFEالرابط  

مقتطفات من أشعار (، 2000دامغاين، أمحد مهدوى. ) 

، الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود سعدى شريازى

 البابطني در نوآوري وخالقيت شعري. 

شاماًل تعديالته لغاية  4979م دستور إيران الصادر عا 

(. ُاسرُتجعت من الرابط 40. )ص4989عام 

https://bit.ly/2vnEvT3 
-(. الشباب اإليراين04، سبتمرب 2049. )دويتشه فيله

رفض  متزايد  لعقد الزواج باللغة العربية. ُاسرُتجعت من 

 https://bit.ly/2XtlIB4الرابط 

(. 4987. )ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي 

 (. القاهرة: دار املعارع.5)حتقيق حممد عبده عزام(. )ط

(. أثر اللغة العربية يف 40، سبتمرب2042زنايت، أنور. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط موقع األلوكةاللغة الفارسية. 

https://soo.gd/hlQ0 
اآلخر العريب يف هـ(. 4169السلمي، حممد بن صقر. ) 

. الفكر اإليراين احلديث.. دراسة يف ضوء االسترشاق اإليراين

الرياض. اململكة العربية السعودية: املعهد الدويل للدراسات 

 اإليرانية.

(. وبن 04، أكتوبر 2049عزيزي، يوسف ياسني. ) 

أقسى من املنفى ملحة تاريية عن الوضع الثقايف يف عربستان. 

 https://bit.ly/3pQCxCp. ُاسرُتجعت من الرابط اجلديد

القضية األحوازية: (. 2003عساكرة، عباس. ) 

.  رسالة لنيل شهادة والتطلعاتاملقومات، التداعيات 

 الدراسات املعمقة يف العلوم السياسية. لندن: دار احلكمة.

(. 2000عكرمة، مصطفى، واحلمد، عبد النارص. ) 

. )ترمجة عارع الزغلول(. خمتارات من الشعر الفاريس

الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع 

 الشعري. 

(. عالقة اللغة 22، سبتمرب 2048العلمي، فابمة. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط رواق نونبالفكر. 

https://bit.ly/30T4j5n 
(. قرنان من 01، مارس 2049فال الدين، أمحد، ) 

الصمت: كان الفاحتوَن أجالًفا حاربوا الفارسية وفرضوا 

نان.  ُاسرُتجعت من الرابط . املوقعالعربية بحدِّ السِّ

https://bit.ly/37tOXXs 
(. أثر اللغة العربية يف 25، يناير2047. )قناة الكوثر 

 https://soo.gd/pYxrاللغة الفارسية. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/2O0GQK8
https://bit.ly/2O0GQK8
https://bit.ly/36tSjbJ
https://bit.ly/38cBPWF
https://bit.ly/38cBPWF
https://bit.ly/3aecwFg
https://bit.ly/3aecwFg
https://bit.ly/3adcY7s
https://bit.ly/358mBjl
https://bit.ly/358mBjl
https://bit.ly/3aURgFE
https://bit.ly/2vnEvT3
https://bit.ly/2vnEvT3
https://bit.ly/2XtlIB4
https://soo.gd/hlQ0
https://soo.gd/hlQ0
https://bit.ly/3pQCxCp
https://bit.ly/30T4j5n
https://bit.ly/30T4j5n
https://bit.ly/37tOXXs
https://bit.ly/37tOXXs
https://soo.gd/pYxr
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املدخل إ  (. 2042الكربايس، حممد صادق حممد. ) 

.  لندن: دائرة املعارع احلسينية، مركز احلسني الشعر الفاريس

 للدراسات.  

. بريوت: دار الديوان(. 4986املتنبي، أبو الطيب. )

 بريوت للطباعة والنرش.

(. عرب 25، يوليو 2049. )مركز سمت للدراسات 

إيران.. العمق االسرتاتيجي املنيس. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/393DRMj 
من أفعال اللغة إ  (. 2040مزيد، هباء الدين حممد. ) 

. القاهرة: دار بالغة اخلطاب السيايس.. تبسيط التداولية

 شمس للنرش والتوزيع.

ع: حلقة 2044مقبِل، عيل أصغر َقْهرماين. )  (. فّن املُلمَّ

جملة دراسات يف اللغة العريب والفاريس.  الوصل بني الشعرْين

مة. )العربية وآداهبا  (. الالذقية: جامعة سمنان.3، فصلية حمكَّ

(. حضارة إيران 07، فرباير 2043املالئكة، ملهم. ) 

. ُاسرُتجعت من صحيفة العربالتي تتآكل وتصبح عربية. 

 y/2PIHHzvhttps://bit.lالرابط 

(. اغالق املكتبة 49، أغسطس 2007مهدي، أسامة. ) 

. إيالعالعربية الوحيدة يف األهواز واعتقال موهفيها. 

 https://bit.ly/398UCFYُاسرُتجعت من الرابط 

املخاوع اإليرانية من عودة (. 2041املوسوي، صباح. ) 

. األحواز: املؤّسسة األحوازية اهلُوية الُسنيّةاألحواز إ  

 للثقافة واإلعالم.

(. 1. )طإيران من الداخل(. 2041هويدي، فهمي. )

 القاهرة: دار الرشوق.

التداخل الثقايف العريب (.  2041يلوح، رشيد. ) 

. الدوحة: الفاريس من القرن األول إ  القرن العارش اهلجري

سة السياسات. ُاسرُتجعت من املركز العريب لألبحاث ودرا

 https://bit.ly/2tQSUqCالرابط  

 
 املراجع باللغة الفارسية-ثانيًّا
ه. ش(. انتقاد مطهری به  4690تري27. )خرب آنالين  

كردند به اين رسعت، حداد عادل: زمان شاه هم جرات نمی

رُتجعت من الرابط  لغات عربی را فارسی كنند. ُاس

https://bit.ly/2DOQVro 

ه. ش(. 4699مرداد  26. )خربگزاری شبستان  

 در عربی هایصدقيان در نشست نگاه نقادانه به رسانه

. ُاسرُتجعت نداريم ايران در ای حرفه عربی روزنامه: ايران

 https://bit.ly/30P4C2vمن الرابط 

در مدح  - 33شامره ديوان الشاعر عنرصي. )د. ت(.   

در مدح  - 39.  شامره امري ابو يعقوب يوسف بن سبكتگني

. ُاسرُتجعت من موقع كنجورسلطان حممود غزنوی گويد. 

 s://soo.gd/F7sRhttpالرابط  

ه. ش(، 4696شه گلی، امحد.  )اسفند ماه سال   

. جمله  معارع. فرهنگی زدايیوعربی زدايیفرهنگ عربی

 https://bit.ly/3ksIFyf، ُاسرُتجعت من الرابط 407شامره 

ه. ش(. آدرس جمالت  4699مرداد  26ضيغم، عىل )  

انجمن ايرانى رشته زبان و ادبيات عربی و لينک.  مرتبط با

. ُاسرُتجعت من الرابط زبان و ادبيات عربى

https://bit.ly/3fT6ony 
ه. 4651بويس، حكيم أبو نرص عيل بن أمحد أسدي. ) 

. گرشاسپ نامه، به اهتامم حبيب يغامئي(. 4975ش، 

 بهوري. (. كتابخانه2)ط

(. زبان فارسی؛ ه. ش9316خرداد  3قاسمی، سپهر. ) 

. ُاسرُتجعت من يب يب يس فارسى. سياسی هایگرفتار بازی

 https://bbc.in/33Lqlueالرابط 

گرگانی، فخر الدين أسعد، وورامني، ويس.  

الكساندر -تصحيح ماگالی تودوا (. 4970ه.ش، 4619)

 ن.. انتشارات بنياد فرهنگ ايراگواخاريا

. راهنامی انتخاب رشته زبان مشاوره حتصيىل هيوا 

وادبيات عربی هرفيت و دانشگاه های پذيرنده كنكور 

انسانی. )د. ت(. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/35WtPay 
. ديوان انوری(. 4985ه. ش،  4631نفيسی، سعيد. ) 

 شارات سكه.(. پريوز: انت6)ط

ه.ش(. 4692. )شهريور درباره زبان و ترمجه گاهواژه 

عربی. ُاسرُتجعت من  _فرهنگ لغت فارسی  41معرفی 

 https://bit.ly/31MuMlRالرابط 
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 العوامل االقتصادية والتقنية للعنف يف األرسة السعودية

 بن عبد الرمحن القحيزحممد 

أستاذ اخلدمة االجتامعية املساعد، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية 

 السعودية

 هـ(5/4118 /7 هـ، وقبل للنرش يف83/8/4118 )قدم للنرش يف

  

العوامل االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة هتدف هذه الدراسة الوصفية إىل التعرف عىل  :البحث ملخص

السعودية من وجهة نظر الذكور واإلناث من فئـة البـباب يف مدينـة الريـاض مـن سـخد اسـتخدام مـنه  املسـ  

( سـنة  وتوصـلت 82( و )45( شاًبا وشابًة، ترتاوح أعامرهم بـ  )854االجتامعي بالعينة، وطبقت الدراسة عىل )

( إىل أقـل مـن 82 عدد من النتاج  من أهمها: أ  أكرر من نصف مفردات العينة ترتاوح أعامرهم ما بـ  )الدراسة إىل

( سنة، كام أ  غالبيتهم حاصلو  عىل درجة البكالوريوس فام فوق، ويسكنو  يف فلل، ويصفو  حالـة سـكنهم 85)

ة  ويتض  من نتـاج  الدراسـة أ  أهـم ةخةـة بأهنا ممتازة، وتعود اخللفية الرقافية ألرباب أرسهم من جمتمعات حرضي

عوامل اقتصادية ُمسببة للعنف يف األرسة السعودية هي: بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء، واستيخء الزوج 

عىل راتب زوجته املوظفة، وكررة الديو  عىل األرسة  أما أهم ةخةة عوامل تقنية ُمسببة للعنـف يف االرسة السـعودية 

: كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد، وكررة استخدام البنات للنت ومواقع التواصل االجتامعي، فهي

  واستخدام الزوجة أو الزوج النت ومواقع التواصل االجتامعي

  العنف، األرسة السعودية، العوامل االقتصادية، التقنية الكلامت املفتاحية:
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Abstract. This descriptive study aims to identify the economic and technical factors causing violence in the Saudi 

family from the point of view of a young group of males and females in Riyadh through the use of social survey 

that was applied to (251) young men and women between whose age ranged between 15 and 29 years. The results 
show the following: More than half of the sample members ranged in age from (20) to slightly below (25) years, 

and the vast majority of them hold a bachelor’s degree or a higher dgree, live in villas, and describe their housing 

condition as excellent. Their parents’ cultural backgrounds and mothers come from urban societies. From the 
results, it is clear of the study that the three most important economic factors causing violence in the Saudi family 

are: the husband is stingy with his wife or his children; the husband takes over the salary of his employed wife; 

and the family has a lot of debt. As for the three most important technical factors that cause violence in the Saudi 
family they are: the excessive use of a phone or mobile phone by a wife or husband, the excessiv use of the 

internet and social networking sites by girls, and the use of the internet and social networking sites by the wife or 
the husband. 

Keywords: violence, Saudi family, economical factors, technical. 
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 املقدمة

العنف األرسي قديم قدم نظام األرسة، ولعل أود إشارة 

ل يِهم تُل ٱإليه هي قصة أبناء سيدنا آدم عليه السخم ))و   ب أ   ع   ن 

م   بن يٱ اد  ا إِذ باحل ق   ء  ب  رَّ انا ق  ُتُقب ل   ُقرب  اِمن  ف  ِدهِم  ل   أ ح  بَّل و   ِمن   ُيت ق 

رِ ٱ اد   ألٓس  بَُّل  أل  قُتل نَّك   ق  ت ق  ئِن ﴾ 87﴿ ملُتَِّق   ٱِمن   َّللَُّٱق اد  إِنَّام  ي  ل 

طت   َّ  ب س  ك   إِل  د  آ ُتل نِيلِت ق ي  ِدي   بِب اِسط أ ن ا م  ٓ  أِل قُتل ك   إِل يك   ي   إِين 

اُف  بَّ  َّللَّ  ٱ أ س  ل ِم   ٱر  ُبٓوأ  ﴾ 83﴿ لع َٰ ٓ ُأِريُد أ   ت   ِميبِإِةإيِن 

إِةِمك   ت ُكو    و  ِب  ِمن ف  لِك   لنَّارِ ٱ أ صح َٰ ذ َٰ ُؤا   و  ٓ ز َٰ  لظََّٰلِِم   ٱ ج 

ت﴾ 82﴿ ع  هُ  ف ط وَّ ت ل هُ  أ ِسيهِ  ق تل   ۥن فُسهُ  ۥل  ق  أ صب     ۥف   ِمن   ف 

ين  ٱ ( حيث قتل 82-87يف سورة النساء آية )﴾(( 82﴿ خل َِِٰسِ

وية أ  وتؤكد مصادر أسرى غري الكتب السام، األخ أساه

بعض احلضارات القديمة كانت تبي  قتل النساء واألطفاد 

فمن حق الرجل قتل زوجته وأطفاله وعبيده دو  وازع؛ 

أما  .(4222ألهنم كانوا ُيعدو  من ممتلكاته اخلاصة )حلمي،

يف العصور الوسطى فقد ُعدت خمالفة الزوجة لزوجها 

لك جريمة، وأ  الزوجة التي ال تطيع زوجها كانت بسبب ذ

ُتساق إىل التعذيب، وأحياًنا احلرق حتى املوت 

(، أما عرب اجلاهلية فقد كانوا ُيامرسو  8222)السعداوي،

ظاهرة وأد البنات )دفنهن أحياء(، بدافع اخلوف عىل الرشف؛ 

حيث ُيعد هذا األمر مرااًل صارًسا عىل العنف املوجه للبنات 

حتقيًقا  كأحد أنواع العنف األرسي، وهو ما حرمه اإلسخم

ملقاصده العظيمة يف حفظ النوع البرشي وحرمة النفس 

 .(4225البرشية )معاليقي، 

وقد زادت ِحّدة العنف األرسي يف العقود األسرية بعد 

التغري الذي طرأ عىل أدوار اجلنس  بسبب تنامي احلركات 

املطالبة باملساواة ب  الرجاد والنساء، وهي القضايا التي 

ألقت بظخهلا عىل بنية األرسة، إال أ  ما جيدر التأكيد عليه أ  

باملجتمعات مبكلة العنف األرسي ارتبطت أود األمر 

الصناعية بصورة واضحة رغم أهنا ظاهرة كونية، ةم تفاقمت 

يف أماكن أسرى من العال، وقد مّرت بتجارب مماةلة بعد 

انتقاهلا من حالة املجتمع التقليدي البسيط إىل املجتمع املعقد، 

ناهيك عن ازدياد درجة احلرضية والنزوح للمد  التي 

ة لبعض املبكخت اكتظت بسكاهنا مما أوجد بيئة سصب

وُمسبباهتا، ومنها العنف األرسي الذي ارتبط بالعديد من 

العوامل ذات العخقة، ومن هنا تأيت هذه الدراسة التي تسلط 

الضوء عىل العنف األرسي يف األرسة السعودية بصفة عامة 

والعوامل االقتصادية والتقنية املُسببة له عىل وجه اخلصوص، 

السنوات األسرية، ربام بسبب بعد أ  زادت وتريته يف 

التحوالت العميقة التي يمر هبا املجتمع السعودي عىل كافة 

املستويات االجتامعية واالقتصادية والرقافية والتقنية، ويعتقد 

كذلك أ  االنفتاح اإلعخمي ساهم بربوز أنامط وعوامل 

جديدة للعنف األرسي ل تكن مألوفة مما يزيد من أهمية إجراء 

 راسة هذه الد

 

 مبكلة الدراسة

العنف األرسي قّد يكو  أقل من غريه من أنواع العنف 

كنسبة مئوية، إال أنه مـن أكـرر األنـواع سطـورة عـىل الفرد 

واملجتمع؛ فهو هيدد سخمة األرسة ومتاسك املجتمع، وت كُمن 

سطورته يف كو  نتاججه غري مبارشة وتستمر عىل املدى 

ات ُمهتزة عصبًيا ونفسًيا، وحتمل البعيـد، فقد ُينت  شخصي

عدًدا من االضطرابات النفسية  كام أ  اجلو األرسي املتوتر 

واملبحو  بالرصاع، والعنف املوجه إىل األطفاد قـد ينـت  

أمراضـًا نفـسية وعقليـة، واضـطرابات سلوكية، مما يرتك 

(  وقد بلغت 8245آةاًرا مدمرة عىل نفسية الفرد )الزبو ، 

لعنف األرسي الواردة إىل اجلمعية الوطنية حلقوق قضايا ا

( قضية عنف أرسى )اجلمعية 873م )8242االنسا  لعام 

 ( 8242الوطنية حلقوق االنسا ، 

وتأسيًسا عىل ما سبق فأ  مبكلة الدراسة تتمحور حود 

املؤدية للعنف  -االقتصادية والتقنية  -التعرف عىل العوامل 

أفراد األرسة جتاه بعضهم البعض  يف األرسة السعودية من ِقبل

من وجهة نظر البباب يف مدينة الرياض باململكة العربية 

السعودية، ونقصد بالعنف كل سلوك يقصد منه اإليذاء 

(abuse سواء كا  بدنًيا، أو لفظًيا،أو نفسًيا، أو اقتصادًيا، أو )

صحًيا، أو جنسًيا، أو تقنًيا، أو إهماد متعمد، أو حرما  من 

ق، ويدسل حتت العنف عدم توفري احلامية ملن حيتاجها احلقو

من أفراد األرسة، ومن صور العنف التي برزت يف السنوات 

األسرية عقوق الوالدين وإهماهلام من قبل األبناء، كام أ  

 العنف اإللكرتوين يدسل ضمن العنف املستحدث 

وسيتم الكبف عن العوامل )االقتصادية والتقنية( 

املحتملة من وجهة نظر عينة الدراسة، وتنطلق الدراسة من 
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عدة مرجعيات، وأطر نظرية كالنظرية النسوية، ونظرية 

 اإلحباط والعدوا ، ونظرية التفاعل الرمزي 

 

 أهداف الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق مجلة من 

 غتها عىل النحو التال:األهداف تم صيا

حتديد العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا  4

لوقوع العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 

 البباب من الذكور 

حتديد العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا  8

لوقوع العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 

 البباب من اإلناث 

ا لوقوع حتديد العوامل التقنية األكرر شيوعً  8

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من الذكور 

حتديد العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  1

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث 

اقرتاح توصيات للحد من العنف يف األرسة  5

 السعودية 

 
 أسئلة الدراسة

لتساؤالت سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن ا

 التالية:

ما العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا لوقوع  4

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من الذكور؟

ما العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا لوقوع  8

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث؟

ما العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  8

يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب  العنف

 من الذكور؟

ما العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  1

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث؟

ما التوصيات املقرتحة للحد من العنف يف  5

 األرسة السعودية؟

 
 أهمية الدراسة:

 

 األهمية النظرية:

للدراسة يف جانبها العلمي كوهنا تكمن األهمية العلمية 

إسهاًما يف البحوث االجتامعية يف املجتمع السعودي التي 

اهتمت بالكبف عن عوامل العنف األرسي األكرر شيوًعا 

من وجهة نظر البباب )ذكوًرا وإناًةا( يف مدينة الرياض، 

ويمكن أ  تضيف إسهامات إلةراء الرتاث النظري واملنهجي 

ة املحلية يف هذا املجاد  كذلك فإ  هذه للدراسات االجتامعي

الدراسة مُتّكن املهتم  يف هذا املجاد من معرفة أهم العوامل 

االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية، وقد 

يفت  املجاد أمام الباحر  للنظر يف الطرق واألساليب 

 واإلجراءات التي تتي  مواجهة تلك العوامل 

 

 التطبيقية: األهمية

إ  نتاج  الدراسة قد تقود إىل اخلروج ببعض التوصيات 

للحد من العنف يف األرسة السعودية؛ فمن املمكن هلذه 

الدراسة أ  تكو  ذات فاجدة يف جماد الدراسات االجتامعية 

األرسية، حيث يمكنها مساعدة مجيع الوزارات ومؤسسات 

يل بعض األنظمة املجتمع املدين ذات العخقة باألرسة يف تعد

اخلاصة باحلامية االجتامعية، وتغيريها بام يتناسب ووضع 

 واحتياجات األرسة السعودية 

 

 حدود الدراسة:

 ُطبقت الدراسة احلالية وفق احلدود االتية:

 احلدود الزمانية واملكانية والبرشية:

تم تطبيق البحث امليداين يف مدينة الرياض باململكة   

( شاًبا 854العربية السعودية عىل عينة عبواجية قوامها )

( 82( إىل أقل من )45وشابة، مِمن ترتاوح أعامرهم ما ب  )

عاًما سخد الفصل الدرايس الراين من العام الدرايس 

 هـ  4114
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 احلدود املوضوعية:

لدراسة عىل التعرف عىل العوامل تم الرتكيز يف هذه ا

االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من 

 وجهة نظر البباب السعودي )ذكوًرا وإناًةا( بمدينة الرياض 

 

 مصطلحات الدراسة:

 :Factorsأواًلـ مفهوم العوامل 

ُيعّرف مصطل  العوامل لغًة بأنه مجع عامل، وهو اسم   

(  ويعرف 4228يشء أي فعله )بابستي، فاعل من عمل ال

اصطخًحا بأهنا األسباب أو البواعث املؤةرة )ابن منظور، 

ّمع اللغة العربية، 4221 (، وتعرف إجراجًيا بأهنا 8228؛ جم 

تلك العوامل املسببة للعنف األرسي التي يوجد بينها وب  

العنف األرسي عخقة مبارشة أدت إىل حدوةه، وهي إما أ  

وامل اقتصادية أو تقنية، كام تم حتديدها يف عبارات تكو  ع

 االستبانة اخلاصة بالدراسة 

 

 :Economic Factorsةانًياـ العوامل االقتصادية 

ُيعّرف مصطل  العوامل االقتصادية إجراجًيا بأنه تلك    

العوامل املسببة للعنف األرسي التي تبمل حجز املوارد 

املالية للضحايا والترصف هبا دو  علمهم، كاالستيخء عىل 

مرياث الزوجة واالبنة وأمخكهم وخمصصاهتم ومرتباهتم، 

نفاق والترصف هبا أو ببعضها دو  الرجوع إليهم، وعدم اإل

عليهم مع القدرة عىل ذلك، ومنع النفقة عن املطلقة، ومن 

صور العنف االقتصادي نكرا  احلقوق الرشعية للضحايا يف 

املرياث، ومنعهم من العمل الرشيف، وإعاقتهم عن العمل، 

وإجبارهم عىل االقرتاض من البنوك، والرشاء باألجل، 

رسمية  واستخدام أسامجهم وأوراقهم الرسمية يف معامخت

وغري رسمية دو  علمهم وموافقتهم، ومجيع املامرسات 

االقتصادية التي تتم دو  موافقة الضحية مما يرتتب عليها 

مسئوليات مالية أو سسارة، أو ضياع حقوق مادية مما يعاقب 

 عليه الرشع عند إةبات الرضر 

 

 :Technical Factorsةالًراـ العوامل التقنية 

ل التقنية إجراجًيا بأنه تلك ُيعّرف مصطل  العوام  

ف بمصطل   العوامل املسببة للعنف األرسي التي ٌتعر 

(cyber bulling وهو أحد أنواع العنف الذي يتم من سخد )

استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية عرب الببكة العنكبوتية، 

ويبمل األجهزة اإللكرتونية كاهلواتف املحمولة، أو أجهزة 

ك عرب مواقع التواصل االجتامعي احلاسب اآلل، وكذل

(  ويرتبط 8247والرساجل النصية )عبداحلس  وعبيد، 

تعريف العنف اإللكرتوين بذلك العنف الذي يتم من سخد 

استخدام األجهزة التكنولوجية كوسيلة ملامرسة السلوكيات 

املتعمدة واملتكررة التي تكو  عىل شكل مضايقات أو إهانة 

د األجهزة اإللكرتونية، وقد يكو  شخص أو هتديده من سخ

املعتدي جمهود اهلوية أو أحد أفراد أرسة املعتدى عليه )زواين 

 ( 8242ووندلوس، 

 

 :Violenceرابًعاـ  مفهوم العنف 

تناود كرري من املفكرين وعلامء االجتامع والنفس مفهوم 

العنف ببكل موسع، إال أهنم ل يتفقوا عىل تعريف موحد له، 

يكتنف املصطل  من مضام  أيديولوجية وسياسية بسبب ما 

وةقافية، وال سيام أ  املصطل  يرد كررًيا يف األدبيات السياسية 

عند احلديث عن بعض احلركات املسلحة التي توصف 

بأهنا حركات مترد وعنف، أو أهنا متارس العنف يف  "أحياًنا"

الوقت الذي يصفها آسرو  بأهنا حركات حترر وطني وإ  ما 

تقوم به من عمل ال يدسل حتت مسمى العنف  ولغوًيا تعرف 

إنه يمرل انتهاك حلقوق "( العنف بالقود: 8228العواودة )

اإلنسا  التي تصوهنا اتفاقيات حقوق اإلنسا  الدولية 

والعاملية بام يف ذلك احلق يف األمن الذايت، واحلق يف أقىص 

يف عدم مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والنفسية، واحلق 

التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية، أو اإلنسانية، أو 

 ( 861)ص "املهنية، إىل جانب احلق يف احلياة

لذا فالعنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداًما غري 

مرشوع أو غري مطابق للقانو  من شأنه التأةري يف إرادة الفرد، 

م التي وبمعنى آسر فالعنف يعد سروج البرش عن إنسانيته

فطرهم اَّلل عليها حيث يتعاملو  مع ذواهتم أو مع غريهم من 

البرش بطريقة ال تتناسب وإنسانيتهم )زيادة وآسرو ، 

( العنف بأنه 8228(  وُتعّرف منظمة الصحة العاملية )8242

االستعامد املتعمد للقوة املادية، أو التهديد سواء ضد الذات 

جمتمع وينت   أو ضد شخص آسر أو ضد جمموعة، أو ضد
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عنه حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية، أو سوء النامء، 

 أو احلرما  

 

 : Domestic Violenceسامًساـ مفهوم العنف األرسي 

استخدام "( العنف األرسي بأنه 8227ُيعّرف الببيب )

القوة البدنية أو اللفظية أو السلطوية أو النفسية من قبل 

د أفراد آسرين من هذه األرسة، اإلنسا  البالغ يف األرسة ضـ

ويرتاوح ب  البسيط الـذي يـفيض إىل غضـب املعتـدى 

(  أما اليوسف 124) "عليـه، والبـديد الذي قد يقيض عليه

أي اعتداء "( فيعرفو  العنف األرسي بأنه 2005وآسرو ، )

أو إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية أو نفسية من 

األقارب أو العامل  يف نطاقها جتاه فرد  أحد أفراد األرسة أو

آسر كالزوجة واألطفاد واملسن  واخلدم عىل وجه 

اخلصوص بحيث يتضمن ذلك هتديًدا حلياهتم وصحتهم 

البدنية والعقلية والنفسية واالجتامعية وأمواهلم )ممتلكاهتم( 

(  وعليه فأننا نعرف العنف األرسي 41)ص "وعرضهم

( مادًيا أو معنوًيا، abuseتضمن إيذاء )إجراجًيا أنه كل سلوك ي

أو حرماًنا، أو إهمااًل متعمًدا يامرسه أقارب جتاه أقارب آسرين 

يقيمو  معهم بصورة منظمة أو متقطعة، وذلك هبدف 

إجبارهم عىل إتيا  أفعاد، أو تبني مواقف تناقض رغباهتم 

بأسلوب يتجاوز التأديب املقنن رشًعا، وذلك باستخدام 

 اء متنوعة وساجل إيذ

 

 سادًساـ أنامط العنف األرسي:

من سخد االطخع عىل األدبيات )الساري 

؛ 8282؛ عبد اجلواد، 8248؛ الكاتبي، 8221وزكريا،

( فإ  العنف األرسي قد يأيت بعدة 2005اليوسف وآسرو ، 

صور يمكن إجيازها بعرشة أنامط هي: العنف البدين؛ العنف 

الجتامعي؛ العنف النفيس؛ اللفظي؛ العنف اجلنيس؛ العنف ا

العنف الصحي؛ العنف االقتصادي؛ العنف ضد اخلدم أو 

منهم؛ اإلهماد واحلرما ؛ وأسرًيا العنف التقني 

 )اإللكرتوين( 

 اإلطار النظري

أظهرت بعض الدراسات احلديرة أ  األفراد الذين 

يعيبو  يف أرس يسودها العنف األرسي يصبحو  أكرر قابلية 

وأ  األزواج الذين نبأوا يف أرس  مع غريهم،ملامرسة العنف 

يصب   "مقبود"ينترش ب  أفرادها ممارسة العنف كسلوك 

احتامد رضهبم لزوجاهتم عرشة أضعاف الرجاد الذين 

 ,Gracia et alيببو  يف أرس وادعة ال يسودها العنف )

(، وتتضمن تلك االستنتاجات مسألة يف غاية األهمية، 2020

ببو  يف أرس يامرس أفرادها العنف يتأةرو  فاألطفاد الذين ي

كررًيا بالسلوك العدواين لألم واألب بالدرجة األوىل، أيًضا 

(  4235؛ حجازي، 4222فأ  بعض الدراسات )اخلواجة، 

أةبتت أ  الرقافات الفرعية )كرقافة البباب واليافع  سارج 

 املنزد( ختلق اجتاهات إجيابية نحو العنف، وإهنا قد تبجعه يف

ظروف عديدة، وقبل الولوج إىل النظريات املفِسة للعنف 

األرسي والدراسات السابقة التي تناولت املبكلة، فإ  من 

األهمية بمكا  إعطاء ملحة عن حجم العنف األرسي ببكل 

عام، ويف اململكة العربية السعودية عىل وجه اخلصوص، 

 وذلك من واقع ما تيِس من بيانات، وهي إمجااًل شحيحة 

 

 أوالًـ حجم العنف األرسي: 

جيدر بنا بداية التذكري بأ  حجم مبكلة العنف األرسي 

غري واض  متاًما يف معظم الدود العربية عىل وجه العموم 

واململكة سصوًصا، وذلك لغياب اإلحصاءات الدقيقة، وأ  

ما يتم رصده وتسجيله قليل جًدا مقارنة بأعداد حاالت 

ذ إ  معظم احلاالت ال تصل إىل العنف األرسي ببكل عام، إ

أجهزة الضبط الرسمية، ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب 

منها أ  ما جيري داسل األرسة العربية يظل يف نظر الكرريين 

بمن فيهم ضحايا العنف أمًرا ساًصا ال جيوز عرضه عىل 

 اآلسرين 

لذلك فا  الزوجة مرًخ التي تتعرض لعنف الزوج قد 

بل أ  تبلغ األجهزة الضبطية كالرشطة، بل حتى ترتدد كررًيا ق

أهلها، وذلك سوًفا من الفضيحة والطخق، أو جتنًبا لعنف 

لِم ببكواها، وقد تب  من دراسة  أكرب قد يامرسه الزوج إذا ع 

%( من اجلراجم التي ارتكبت 32جرت يف األرد  أ  أكرر من )

يف تونس  يف املنزد ل ُيبلغ عنها، كام بينت دراسة أسرى جرت

%( من النساء اللوايت يتعرضن للعنف يلجأ  إىل 58أ  )

%( إىل مراكز 1العاجلة حلل املبكلة، بينام تتجه أقل من )

%( إىل املرشدات االجتامعيات )الساري 8.5الرشطة، و)
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(، وعليه فإ  اإلحصاءات يف هذا اجلانب 8221وزكريا، 

  تظل يف الغالب تقديرات أولية أو أهنا غري دقيقة

نضيف أيًضا أ  حاالت العنف التي يتم التبليغ عنها 

ألفراد ترضروا جسدًيا بدرجة ال يمكن إسفاؤها، كأ  

تتطلب تلك احلاالت عخًجا يف املستبفيات، األمر الذي 

جيعلها قابلة للتوةيق، بينام يوجد حاالت من العنف األقل 

يف  رضًرا مما ال يصل إىل املستبفيات، ومن ةم ال يتم توةيقه

 اإلحصاءات الرسمية، بل أنه قد ال يصل إىل أي جهة ضبطية 

أغسطس  43وقد أوردت وكالة األنباء السعودية يف 

م أ  وحدة احلامية االجتامعية )الوحدة سدماهتا 8282

( سنة، واملرأة 43لضحايا العنف األرسي من األطفاد دو  )

 أًيا كا  عمرها، والفئات املستضعفة من كبار السن وذوي

اإلعاقة( التابعة لفرع وزارة املوارد البرشية والتنمية 

االجتامعية بمنطقة الرياض بارشت سخد األشهر العرشة 

( ألف بخغ بالتعاو  مع اجلهات 42املاضية أكرر من )

املختصة عن طريق مركز بخغات العنف األرسي التابع 

( أو عن طريق ما يرد من اجلهات ذات 4242للوحدة )

( 8225ويف دراسة أجراها اليوسف وآسرو ، )العخقة  

%( من عينة الدراسة يعتقدو  15أفادت النتاج  أ  ما نسبته )

%( يعتقدو  52مقابل ) "بازدياد"أ  حاالت العنف األرسي 

وأ  أغلب ضحايا العنف  "إىل حد ما"أ  العنف يزداد ولكن 

يمتنعو  عن اإلبخغ عام أصاهبم جتنًبا لكبف أرسار العاجلة 

 صيانة هلا من التفكك األرسي  

 

 ةانًياـ بعض املداسل النظرية لتفسري العنف األرسي:

هناك جمموعة من النظريات التي تفِس العنف األرسي 

 ببكل عام منها: 

 
 التفاعلية الرمزية وتفسري العنف األرسي:

يركز أتباع املدرسة التفاعلية الرمزية عىل الفكرة التي 

مؤداها أ  األفراد يتعلمو  العنف من سخد إدراكهم 

أنرى( والتوقعات املحتملة،  –لألدوار املرتبطة باجلنس )ذكر 

فالذكور وطبًقا ملعظم الرقافات يتسمو  باخلبونة والسيطرة 

األنرى  واالعتامد عىل النفس يف الوقت الذي يتم تصوير

ضعيفة، وتابعة، ومن ةم يتجاوب كل جنس مع ما تم رسمه 

له سلًفا ويسلك ما يعتقد أنه سلوًكا مقبواًل وصحيًحا بناء 

 ,Dennis & Martin 8227عىل ما توقعه اآلسرو  منه )

Blumer, 1973; وتأسيًسا عىل ذلك فأ  العنف ضد املرأة ،)

ية وبعض قد يكو  متجذًرا يف عملية التنبئة االجتامع

أنامطها، وإ  بطريقة غري مبارشة، ساصة يف املجتمعات التي 

تغلب عليها النزعة األبوية البطركية )مركزية دور الرجل 

وهامبية دور األنرى واتساع سلطة األكرب سنًا مقابل تضاؤد 

دور األصغر سنًا(، وأ  عملية التخفيف من حدة العنف 

لية التنبئة األرسي يتطلب مراجعة شاملة وجذرية لعم

االجتامعية والتطبيع إلحداث تغريات فيها بام خيفف من حدة 

التوتر ويقلص فرص العنف األرسي بمختلف أشكاله، 

وحقيقة فإ  نظرية التفاعل الرمزي تقدم وجهة نظر جديرة 

باملخحظة؛ فاملجتمع العريب )أبوي( يف بناجه، وجيذر الفروق 

مسألة مهمة للغاية، ب  اجلنس ، إال أ  النظرية تتناسى 

فالرقافة التي ترسم األدوار والتوقعات سلًفا ليست شيًئا 

ةابًتا فهي تتغري باستمرار، فام يعد اليوم سلوًكا مقبواًل قد ال 

يعد كذلك بعد فرتة من الزمن والعكس هو الصحي ، فحتى 

عقود سلت كا  تعليم الفتاة يف اململكة العربية السعودية يعد 

ألوف بل ومرفوًضا لدى بعض األوساط سروًجا عىل امل

ملربرات اجتامعية وةقافية، أما اليوم فأنه يعد مطلًبا اجتامعًيا ما 

 يبري إىل حتود يف منظومة القيم االجتامعية 

 

 النظرية النسوية والعنف األرسي:

( أ  العنف Feminismيري أصحاب املنظور النسوي )

يمنة الرجل عىل األرسي نتاج  مبارشة لذكورية املجتمع وه

املرأة والطفل؛ فالرجل هو صاحب السلطة والقوة واملاد 

واملركز االجتامعي، وإ  الرجاد هم من يتحكمو  يف منظومة 

القيم االجتامعية وهم من يصنع األفكار، وأهنم يوجهو  

ةقافة املجتمع طبًقا ملا يعتقدو  بصحته )اليوسف وآسرو ، 

عررة يف وجه  (، وإ  الرجاد هم من يقف حجر8225

املساواة ب  اجلنس ، وبالتال فإ  من مصلحة الرجل هتميش 

دور املرأة التي ُتعد احللقة األضعف يف املجتمع، وتأسيًسا عىل 

ذلك فإ  العنف األرسي عموًما يعد نتاًجا طبيعًيا للهيمنة 

التي مارسها الرجل عىل املرأة منذ قرو  طويلة، ويرى 

قلص فرص العنف األرسي جتاه أصحاب هذا املنظور أ  ت

املرأة حتديًدا وارد إال أنه يستلزم حصوهلا عىل حقوق مساوية 
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حلقوق الرجل، وذلك بإصدار ترشيعات تساوي ب  اجلنس  

(Yllo & Bogard,1988 ) 

 

 نظرية اإلحباط والعدوا  والعنف األرسي:

يعتقد البعض أ  اإلحباط الذي يؤدي إىل العنف بام فيه 

رسي يعود يف األساس إىل عدم تكافؤ الفرص العنف األ

وشيوع الخمساواة، والظلم وغياب العدالة يف املجتمع وقد 

بنى علامء االجتامع نتاججهم يف ضوء مخحظاهتم املتكررة 

والدراسات التي قاموا هبا يف أحياء املد  التي يمكن تصنيفها 

تظة باألحياء العبواجية التي تنبأ يف املناطق احلرضية املك

(Shanty Towns ،حيث يغلب عىل تلك األحياء هامبيتها )

وعليه فإ  العنف املتفيش يف تلك األحياء إنام هو ردود أفعاد 

ملجمل اإلحباطات التي يتعرض هلا الفرد وتعيقه عن حتقيق 

أهدافه، ويعتقد أصحاب نظرية اإلحباط أ  األفراد يصبحو  

ا ينعكس عىل أكرر عنًفا وعدوانية كلام زاد إحباطهم م

 عخقتهم بأفراد أرسهم )الباجيي،د  ت(  

 

 رابًعاـ الدراسات السابقة:

 (: 8225ـ دراسة اليوسف وآسرو  )

اهتمت الدراسة بتحليل اخلصاجص االجتامعية لألرس 

التي يتعرض أحد أفرادها للعنف األرسي، باإلضافة إىل 

ا معرفة حجم العنف األرسي وأنواعه وأنامطه التي يتعرض هل

كل من )الطفل، واملرأة، واملسن، واخلادمة( يف األرسة 

السعودية، وكبفت نتاج  الدراسة أ  الغالبية العظمى من 

األحداث الذين يعانو  من العنف األرسي ويدسلو  دور 

املخحظة أو دور التوجيه يكو  ذلك بسبب ما يقع يف األرس 

أكرر  املفككة بسبب الطخق أو وفاة أحد الوالدين، كام أ 

أنواع اإليذاء الذي يتعرض له األحداث هو اإلهماد، أما عن 

الصعوبات التي حتود دو  التعامل األمرل مع حاالت 

اإليذاء فكانت عدم تعاو  أرسة الضحية املتعرضة لإليذاء  

أما عن اآلليات التي يرو  أهنا رضورية للحد من ظاهرة 

يد وحدة العنف األرسي يف جمتمع الدراسة فرتكزت يف تزو

احلامية االجتامعية بكوادر متخصصة للتعامل مع حاالت 

العنف األرسي  أما عن النساء فإ  أغلب حاالت العنف 

وبالنسبة للعاملة  .املوجهة هلن فهي العنف النفيس واجلسدي

املنزلية فهي تتعرض للعنف البدين، ويتعرض املسنو  

يف  واألطفاد لإلهماد من قبل أرسهم  كام يتفبى العنف

 .األرس املفككة أو التي يعاين أحد أفرادها من اإلدما 

 

 (: 8225ـ دراسة عبداحلمود والبرشي )

هدفت الدراسة إىل التعريف بظاهرة العنف األرسي يف     

املجتمعات العربية، وحماولة استكباف حجم هذه الظاهرة 

وأنامطها وأسباب تزايدها وسصاجص أطراف هذه الظاهرة 

صاءات اجلناجية واملصادر األسرى املتاحة من سخد اإلح

ومن الدراسات العلمية السابقة بام يفيض إىل معرفة كيفية 

التصدي هلذه الظاهرة، واعتمدت منهجية الدراسة عىل 

اإلحصاءات الرسمية التي تم مجعها من الدود العربية عرب 

( دود 7قنوات جملس وزراء الداسلية العرب  وتم استيار )

ة هلذا البحث وهي: )مرص، لبنا ، األرد ، سلطنة عربية كعين

عام ، اليمن، سوريا، الكويت(  ومن أهم النتاج  التي 

سلصت إليها الدراسة التوضي  بأنه ورغم أ  اإلحصاءات 

الرسمية التي تم مجعها من الدود املختارة تبري إىل تراجع يف 

موقف مجيع أنامط العنف األرسي املبلغة سخد األعوام 

مسة السابقة عىل إجراء الدراسة، إال أ  هناك مؤرشات اخل

أسرى بتفيش ظاهرة العنف األرسي يف املجتمعات العربية  

وأوضحت النتاج  أنه وبام أ  جراجم العنف األرسي جراجم 

سفية وال تظهر عىل السط  بحجمها احلقيقي، وذلك لعدم 

 حرص اجلهات املعنية لإلبخغ عنها إما ألسباب عاجلية أو

اجتامعية عامة، فإ  هذا يعوق اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة، 

وأ  الكرري ممن ارتكبوا حوادث العنف األرسي هم ممن هلم 

سوابق يف االعتداء والرضب سارج املنزد، وربام أدى ذلك 

إىل سجنهم  وأظهرت نتاج  الدراسة أ  األرس الفقرية أكرر 

 تعرًضا حلاالت العنف األرسي 

 

 (:8225العزم ) ـ دراسة أبو

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل صور العنف املوجه ضد 

الزوجات من جانب األزواج، والعوامل املُسببة الستخدام 

العنف ضد الزوجات من جانب األزواج، واملبكخت 

املرتتبة عىل استخدام العنف ضد الزوجات من جانب 

األزواج، والتوصل إىل تصور مقرتح ملواجهة العنف ضد 
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زوجات من جانب األزواج من منظور املامرسة العامة يف ال

اخلدمة االجتامعية  وتوصلت الدراسة إىل أ  هناك داللة 

إحصاجية ب  صور العنف البدين وحمل اإلقامة؛ حيث يزداد 

العنف ضد الزوجة املقيمة يف جمتمع ريفي بعكس الزوجة 

ية املقيمة يف جمتمع حرضي، كام يتض  أ  هناك داللة إحصاج

ب  صور العنف البدين واحلالة التعليمية، كام أوضحت نتاج  

الدراسة أ  العنف البدين ضد الزوجة يزداد يف حالة عمل 

الزوجة بأعامد حرفية ويقل عند عمل الزوجة يف وظيفة ةابتة، 

كام يزداد العنف البدين ضد الزوجة عندما يقل متوسط حجم 

ىل أنه كلام قلت عدد مساهمة الزوجة يف دسل األرسة، إضافة إ

سنوات الزواج ب  الزوج  كلام زاد العنف البدين ضدها، 

أيًضا يزداد العنف كلام زادت العوامل االقتصادية املُسببة 

 للعنف، ويقل العنف كلام زاد املستوى التعليمي والرقايف 

 

 (:8226ـ دراسة الطاهر )

اهتمت الدراسة بالتعرف عىل مظاهر العنف ضد   

ت األردنيات املعنفات، وأساليب التعامل التي الزوجا

تستخدمها الزوجات املعنفات يف مواجهة العنف ومدى 

استخفها تبًعا ملتغريي التعليم والعمل، وهدفت إىل التعرف 

عىل سامت البخصية وتقدير الذات التي متيز النساء املعنفات 

مقارنة بالنساء غري املعنفات، وكذلك معرفة العخقة 

باطية ب  كل من تقدير الذات وسامت البخصية وب  االرت

إسرتاتيجيات التعامل مع العنف  وقد سلصت الدراسة إىل 

أ  أكرر مظاهر العنف انتباًرا ضد الزوجات هي العنف 

النفيس، يليه العنف االجتامعي، ةم العنف اجلسدي، ةم 

االجتامعي، ةم املادي، ةم اجلنيس، وأسرًيا الديني  كام اتض  

  أكرر أشكاد العنف انتباًرا ضد النساء من مستوى تعليم أ

إعدادي فام دو  هي الرضب باأليدي واألرجل، الرضب 

باستخدام أداة، اإلحراج أمام اآلسرين، والتهديد بالرضب 

 واإليذاء ةم االستيخء عىل الراتب واالهتام بالربود اجلنيس 

 

 (:8226ـ دراسة املطريي )

حتددت أهداف الدراسة يف الوقوف عىل حجم ظاهرة 

العنف األرسي يف جمتمع الدراسة، والتعرف عىل عخقة 

بعض أنامط العنف األرسي بانحراف األحداث  وتكو  

جمتمع الدراسة من مجيع األحداث السعودي  نزالء دار 

املخحظة االجتامعية بمدينة الرياض سخد فرتة إجراء 

( نزيًخ 432هـ( والذين بلغ عددهم )4187الدراسة عام )

% فقط 83سعودًيا  وكبفت نتاج  الدراسة عن أ  ما نسبته 

من أفراد عينة الدراسة كانوا يعانو  من العنف األرسي 

)وهي نسبة منخفضة(  وكانت جنحة الِسقة أبرز األسباب 

التي بسببها تم إيداع األحداث دار املخحظة، األمر الذي 

ة  بأهنم قاموا به بسبب عدم اإلنفاق الكايف برره بعض املبحو

عليهم من قبل آباجهم  ومن أبرز أنامط العنف األرسي 

 -كام تعكسه استجاباهتم  -املوجود لدى أرس أفراد العينة 

العنف اللفظي إذ جاء يف املرتبة الرانية بعد امتناع األب عن 

اإلنفاق عىل احلدث بام يلبي احتياجاته  كام اتض  وجود 

عخقة بدرجة متوسطة ب  بعض أنامط العنف األرسي 

وانحراف األحداث  وأوصت الدراسة يف ضوء نتاججها 

برضورة العمل عىل زيادة الوعي األرسي، وذلك من سخد 

تكريف الربام  املتعلقة باألرسة واملجتمع عن طريق وساجل 

اإلعخم املختلفة، وزيادة مراكز االستبارات األرُسية 

 تفعيل دورها وتطويره بام يتامشى مع املتغريات والعمل عىل

يف جماد األرسة واملجتمع، وإجراء دراسات مقارنة ب  

األحداث الذكور واإلناث ملعرفة العوامل املُسببة إىل 

 االنحراف 

 

 Hinduja Patchin & (2006 :)ـ دراسة 

املتنمرو  يتنقلو  سارح "يف دراسة استطخعية بعنوا  

، التي ": نظرة أولية عىل التنمر اإللكرتوينأسوار املدرسة

هدفت إىل مناقبة طبيعة التنمر وحتويله إىل العال اإللكرتوين 

والتداعيات السلبية التي يمكن أ  تصيب ضحاياه 

ولتحقيق هذا اهلدف تم تطبيق الدراسة  واملحرض  عليه 

( من البباب واألطفاد بالواليات 574عىل عينة مكونة من )

( 43األمريكية؛ حيث بلغت نسبة من هم أقل من ) املتحدة

%( من أفراد العينة، وقد تراوحت أعامر أفراد 67.8سنة )

( سنة، كام أ  الغالبية العظمى هم من 82و 48العينة ب  )

اإلناث  وكبفت نتاج  الدراسة عن أ  العنف التقني هو 

نتيجة للعدوا  ب  املراهق  عرب وساجل االتصاد احلديرة، 

( مليو  طفل ومراهق 48هذا يسبب قلًقا كبرًيا حيث إ  )و
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يف الواليات املتحدة األمريكية، من الذين ترتاوح أعامرهم ما 

( سنة كانوا ضحايا للعنف اإللكرتوين، وأ  47و 6ب  )

( من 4/8( من األطفاد يف املدارس االبتداجية و )4/6)

د وإطخق املراهق  يف املدارس أفادوا بأهنم تعرضوا للتهدي

األسامء غري الخجقة التي تسببت هلم باإلحراج بسبب 

حيدث التنمر حيث  عىل اإلنرتنت  املعلومات التي نرشت

التقني ب  أفراد العينة بصفة مستمرة، إما من سخد جتاهلهم 

أةناء احلوارات اإللكرتونية ب  الزمخء أو عدم االحرتام أو 

هديد ونرش الباجعات استخدام ألفاظ نابية جتاههم أو الت

 جتاههم عرب وساجل التقنية 

 

 (: 8223ـ دراسة املطوع )

ركزت الدراسة عىل الكبف عن العخقة ب  العنف 

األرسي جتاه األبناء والسلوك العدواين لدهيم، وكذلك 

الكبف عن العخقة ب  املتغريات الديموغرافية والعنف 

وق ذات داللة األرسي جتاه األبناء، وإذا ما كانت هناك فر

إحصاجية ب  الطلبة العدواني  وغري العدواني  تبًعا ملستوى 

العنف األرسي  وكا  من أهم نتاج  الدراسة وجود عخقة 

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصاجية ب  العنف األرسي 

والسلوك العدواين لدى األبناء يف مدارسهم، كام وجدت 

ء العدواني  وغري فروق ذات داللة إحصاجية ب  األبنا

العدواني  يف العنف األرسي لصال  األبناء العدواني   

وبينت الدراسة أيًضا وجود عخقة ارتباطية سالبة ب  بعض 

املتغريات الديموغرافية والعنف األرسي، وهي: تعليم األب 

ودسله، إال أ  الدراسة ل جتد عخقة ارتباطية ب  كل من 

، عمل األبوين )األب واألم( مستوى تعليم األم ودسلها

 والعنف األرسي جتاه األبناء 

 

 (:8222ـ دراسة اليعقوب وأدبيس )

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل العخقة ب  األلعاب 

اإللكرتونية والعنف لدى عينة من أطفاد املرحلة االبتداجية يف 

دولة الكويت، والتعرف عىل دور هذه األلعاب يف تنمية 

( ول أمر 187وتكونت عينة الدراسة من )سلوك العنف  

( طفلة  كام أظهرت الدراسة أ  848( طفًخ و )885و)

متوسط درجة العنف يزداد بزيادة املرحلة العمرية للطفل  كام 

توصل الباحرا  إىل أ  هناك عخقة ذات داللة إحصاجية ب  

درجة العنف التي حصل عليها األطفاد ضمن عينة الدراسة 

زمنية التي يقضيها األطفاد يف اللعب باأللعاب واملدة ال

 اإللكرتونية  

 

 (: 8242ـ دراسة مصطفي )

العنف األرسي  أشكاد عىل سعت الدراسة إىل التعرف

أشكاد العنف األرسي  عىل الوالدين، والتعرف ب  املامرس

 ب  العخقة عىل املراهق ، والتعرف عىل األبناء املامرس

 لدى املراهق ، والكبف النفيس والتوافقالعنف األرسي 

 تعليم العنف األرسي ومستوى ممارسة ب  العخقة عن

العنف  ممارسة ب  الوالدين، وكذلك الكبف عن العخقة

 االقتصادي لألرسة، وتم -االجتامعي واملستوى األرسي،

 العخقة للتعرف عىل وذلك التحلييل، الوصفي املنه  اعتامد

النفيس  وتوصلت الدراسة إىل  ي والتوافقالعنف األرس ب 

العنف  أشكاد ظهور يف إحصاجية داللة فروق ذات وجود

تعليم  تعليم األم وكذلك تبًعا ملستوى األرسي تبًعا ملستوى

 أشكاد ظهور يف إحصاجية داللة ذات فروق ووجود .األب

 .لألرسة االقتصادي- العنف األرسي تبًعا للمستوى االجتامع

 ظهور ب  إحصاجية داللة أيًضا فقد تب  وجود عخقة ذات

لدى  اجليد التوافق النفيس وب  األرسي، العنف أشكاد

 درجات متوسط ب  ونفس األمر .الرانوية املرحلة طخب

وأسرًيا تب  وجود  .اجلنس العنف األرسي تبًعا ملتغري أشكاد

 قدرجات التواف متوسط ب  إحصاجية داللة ذات فروق

 .ملتغري اجلنس تبًعا النفيس

 

 (: 8244ـ دراسة املالكي )

 املوجه اإليذاء أنواع عىل هدفت الدراسة إىل التعرف   

شيوًعا   وآةاره األكرر والدهيم، وأسبابه قبل من لألطفاد

 أنواع أكرر أ  بأنواع اإليذاء يتعلق النتاج  فيام جاءت وقد

 ح  اللفظي، يف العنف العنف البدين، ةم هو شيوًعا اإليذاء

 اإلهماد، ةم العنف اللفظي هو شيوًعا العنف أقل أنواع أ 

 هبا سرجت التي اإلهانة، ومن أهم التوصيات املتمرل يف

 ورضورة تربية األطفاد، يف العقاب استخدام عدم الدراسة

 من جو إضفاء وأيًضا األرسة، داسل اهلادف احلوار تعزيز
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 األطفاد  مع احلب والتعاطف

 

ـ دراسة برنام  األما  األرسي الوطني السعودي 

(8248:) 

ولتبيا  حجم مبكلة العنف األرسي حملًيا ففي دراسة   

 "قام هبا برنام  األما  األرسي الوطني السعودي بعنوا  

العنف األرسي وإيذاء األطفاد يف اململكة العربية السعودية: 

يبية ب  الوعي، اإلجراءات املتبعة، واالحتياجات التدر

العامل  يف املجاالت املختلفة املرتبطة بظاهريت العنف 

، وقد هدفت الدراسة إىل "األرسي والعنف ضد األطفاد

حتديد مدى وعي العامل  يف املجاالت املختلفة بظاهريت 

العنف األرسي والعنف ضد األطفاد عىل مستوى اململكة 

جلمعيات العربية السعودية: يف املستبفيات، واملدارس، وا

اخلريية، وأقسام الرشطة، وسلك القضاء واملؤسسات 

وحتديد اإلجراءات املتبعة مع حاالت كل  .احلكومية األسرى

من الظاهرت  ومصادر هذه اإلجراءات يف هذه املؤسسات 

وأسرًيا حتديد االحتياجات التدريبية  .احلكومية واألهلية

األرسي للمتعامل  مع حاالت العنف ضد األطفاد والعنف 

يف كل هذه املؤسسات  وقد طبقت عىل عينة من العامل  

والعامخت يف املدارس احلكومية )بن  وبنات( يف املراحل 

االبتداجية واملتوسطة والرانوية باململكة، ووزارة الصحة 

)املستبفيات الرجيسية(، ووزارة البؤو  االجتامعية )وزارة 

حالًيا( بام يف ذلك املوارد البرشية والتنمية االجتامعية 

اجلمعيات اخلريية، وأقسام الرشطة، ووزارة العدد واملحاكم 

( موظًفا وموظفة  5275التابعة هلا  وقد بلغ حجم العينة )

%( من عينة الدراسة اتفقوا عىل 74وسلصت الدراسة إىل أ  )

%( 62وجود العنف األرسي يف اململكة العربية السعودية، )

ية ألعداد ضحايا العنف األرسي أقل يرو  أ  األرقام الرسم

%( ل حيصلوا 27من األرقام احلقيقية عىل أرض الواقع  وأ  )

عىل أي تدريب يف جمال العنف األرسي والعنف ضد 

األطفاد  وقدمت الدراسة تقريًرا حود املكاملات اهلاتفية 

( موزعة 446444الواردة خلط مساندة الطفل بلغ عددها )

جاء يف املرتبة األوىل اإليذاء اجلسدي حود سبب االتصاد، و

%( من حجم االتصاالت اهلاتفية يليه اإليذاء 84وبنسبة )

%(، ةم االتصاالت املتعلقة باإلهماد 82النفيس وبنسبة )

%(، وأسرًيا أ  48%(، ةم اإليذاء اجلنيس بنسبة )88وبنسبة )

يكو  املتصل شاهد عىل العنف األرسي ويمرلو  ما نسبته 

حجم االتصاالت اهلاتفية الواردة خلط مساندة %( من 5)

 الطفل  

 
 Gracia et al(  2020 :)ـ دراسة 

قبود العنف األرسي:  عىل سعت الدراسة إىل التعرف   

العخقات الكامنة ب  عنف الرشيك وإساءة معاملة األطفاد، 

ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت هذه الدراسة مقاييس 

( من مرتكبي 461ع عينة من )ضمنية ملواقف قبود العنف م

العنف مع الرشيك من الذكور يف أسبانيا، ومتوسط عمر بلغ 

%( 78.5( سنة  وتوصلت الدراسة إىل أ  حوال )82.48)

%( إما من 82.7من أفراد العينة لدهيم أطفاد، وأ  )

املنفصل  أو املطلق   كام توصلت الدراسة إىل أ  العنف من 

الرشيك سواًء جتاه الرشيك اآلسر السلوكيات املقبولة لدى 

 أو جتاه األطفاد  

  

سامًسا: التعقيب عىل الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة 

 منها:

أكدت معظم الدراسات السابقة التي  أ 

تناولت ظاهرة العنف األرسي بصفة عامة عىل 

انتبار الظاهرة وتناميها املستمر، وتفاوتت 

إليها كل املؤرشات والنسب املئوية التي توصلت 

دراسة عىل حدة، كام اتفقت مجيع الدراسات 

السابقة عىل سطورة ظاهرة العنف األرسي، 

واحلاجة املاسة للتصدي هلا ودراستها دراسة متأنية 

 تعال  خمتلف أبعادها املؤةرة 

يخحظ من استعراض الدراسات السابقة  ب 

ساصة تلك التي تناولت ظاهرة العنف األرسي 

يف نطاق اململكة العربية عىل املستوى املحيل 

السعودية أهنا حاولت التصدي ملعاجلة الظاهرة، 

كل دراسة من منظور حمدد؛ ومن ةم نجد أ  

بعضها اهتم بتناود ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة 

عموًما، وبعضها اهتم بالعنف املامرس جتاه الزوجة 

عىل وجه اخلصوص، وركزت أسرى عىل العنف 

وهو ما يمرل جهًدا علميًا املوجه ضد األطفاد، 
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مهاًم ساهم يف لفت االنتباه إىل جوانب من الظاهرة 

كانت غامضة؛ إال أ  األمر يقتيض دراسة العوامل 

املُسببة لظاهرة العنف األرسي بحيث يؤسذ يف 

جماد احلديث هنا –االعتبار أ  األرسة السعودية 

 –مكونة من عدة أطراف: )زوج  –عن العنف

عاملة منزلية( هذا من ناحية، فضًخ  –أبناء  –زوجة 

عن أ  العنف ليس بالرضورة عنًفا اقتصادًيا أو 

جسدًيا وأ  هناك صوًرا وأشكااًل أسرى للعنف 

جيب أسذها يف احلسبا ، كالعنف التقني والعنف 

املعنوي من ناحية أسرى، فضًخ عن أ  املجتمع 

السعودي ذاته قد تعرض لتغريات بنيوية يف العقود 

سرية أةرت دو  شك عىل نمط احلياة األ

والتفاعخت األرسية يف إطاره من ناحية ةالرة؛ وهو 

ما حتاود الدراسة احلالية مراعاته وأسذه بع  

االعتبار من جانب الرتكيز عىل العوامل 

االقتصادية والتقنية املُسببة لظاهرة العنف يف 

 األرسة السعودية 

يستدد من الدراسات السابقة عىل أ    ج 

ظاهرة العنف األرسي تبقى بحاجة إىل إجراء 

دراسات شاملة ممرلة ملناطق اململكة العربية 

السعودية؛ حتى يمكن تعميم نتاججها واالعتامد 

عليها  وقد ظهرت بعض اجلهود العلمية املهمة يف 

هذا الصدد؛ ومن ذلك دراسة برنام  األما  

(؛ حيث تعد 8248األرسي الوطني السعودي )

العينة التي  حجم حيث الكبرية من اتمن الدراس

 حود ظاهريت أجريت عىل مستوى مناطق اململكة

 األطفاد، كام تنبع ضد العنف األرسي والعنف

عدًدا كبرًيا  شملت كوهنا من الدراسة هذه أهمية

حاالت العنف  مع تتعامل التي املعنية اجلهات من

األرسي والعنف ضد األطفاد  لكن احلاجة ال 

إىل التوسع يف إجراء دراسات مماةلة عىل تزاد ماسة 

مستوى اململكة هتتم بدراسة العوامل ذات العخقة 

بالعنف األرسي سصوًصا تلك العوامل املرتبطة 

بالنواحي االقتصادية والتقنية؛ وهو ما يتامشى مع 

سطورة ظاهرة العنف األرسي التي هتدد استقرار 

 وأمن املجتمع ككل 

ة من الدراسات استفادت الدراسة احلالي د

السابقة يف تطوير إطارها النظري، وصياغة 

منهجيتها العلمية يف التصدي بالبحث لظاهرة 

العنف األرسي يف املجتمع السعودي، وبام يساعد 

يف الوقوف عىل العوامل املسببة لظاهرة العنف 

األرسي عموًما، والعوامل االقتصادية والتقنية 

ة عىل وجه املسببة للعنف يف األرسة السعودي

 اخلصوص 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

تتناود اإلجراءات املنهجية للدراسة اخلطوات العلمية 

التي تم األسذ هبا فيام يتعلق بنوع ومنه  الدراسة، وطريقة 

مجع البيانات، وتصميم أداة مجع البيانات، وأسلوب حتليل 

 البيانات 

 

 أواًلـ نوع الدراسة:

الدراسات الوصفية، وقد تم هبذا تعد هذه الدراسة من 

الصدد وصف العوامل االقتصادية والتقنية املسببة للعنف يف 

األرسة السعودية املوجه من أفراد األرسة جتاه بعضهم 

البعض، من سخد استطخع آراء عينة من البباب )ذكوًرا، 

وإناًةا( ملعرفة ما إذا كانت هذه العوامل املسببة للعنف 

أم أهنا حمدودة النطاق من وجهة نظر األرسي منترشة، 

 املبحوة  

 

 ةانًياـ منه  الدراسة:

نبري بعبارة منه  الدراسة إىل أسلوب تقيص الظاهرة 

التي نحن بصدد دراستها، وطرق سرب أغوارها للوصود إىل 

نتاج  تساعدنا يف فهمها وحتليل خمتلف جوانبها، وبام أ  هذه 

ساس جغرايف( فإ  الدراسة شملت مدينة الرياض )عىل أ

منهجها كا  املس  االجتامعي بالعينة، وقد أشار نوري 

( إىل أ  هذا املنه  مخجم جًدا يف البحوث التي تغطي 8244)

 جمتمًعا كبرًيا يتم سحب عينة ممرلة منه 
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 ةالًراـ جمتمع وعينة الدراسة: 

يتكو  جمتمع الدراسة من مجيع شباب مدينة الرياض ممن 

( عاًما، وقد تم 82( إىل أقل من )45هم ما ب  )ترتاوح أعامر

اعتامد هذا التصنيف وفًقا لتصنيف اهليئة العامة لإلحصاء 

باململكة العربية السعودية، الوارد يف التعداد العام للسكا  

أحدث إحصاجية رسمية م، والذي يعد 8242واملساكن لعام 

نة معلنة ألعداد سكا  اململكة، وبلغ عدد السكا  يف مدي

( سنة ما جمموعه  82و 45الرياض ممن ترتاوح أعامرهم ب  )

( مواطن ومواطنة )اهليئة العامة لإلحصاء، 452585733)

(  وقد تم سحب عينة عبواجية ممرلة من البباب 8282

( مفردة، وذلك عند 854والبابات يف مدينة الرياض بلغت )

  %( 6%( وهامش سطاء يبلغ )25مستوى ةقة )

 

 )االستبيا (: الدراسةاة سامًساـ أد

تم تصميم استبيا  اشتمل عىل جمموعة منتقاة من األسئلة 

املغلقة ذات اخليارات اجلاهزة، وهي األسئلة التي تم 

اشتقاقها من أهداف وتساؤالت الدراسة هبدف مجع 

معلومات حود العوامل االقتصادية والتقنية املسببة للعنف 

يف األرسة السعودية من وجهة نظر املبحوة  واملبحوةات، 

تم تذييل االستبيا  بسؤاد مفتوح حتى يتمكن  وقد

املبحوةو  واملبحوةات من إبداء آراجهم حود بعض النقاط 

 التي ربام ل تِرد يف األسئلة املغلقة  

تم بناء أداة لتحقيق أهداف الدراسة حيث توزعت 

 عبارات أداة الدراسة عىل حمورين:

العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف   4

( 41األرسة السعودية  ويتكو  املحور من )

 عبارة 

العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة  8

 ( عبارات 5السعودية  ويتكو  املحور من )

 
 سادًساـ الصدق والربات:

 أ  صدق أداة الدراسة:

 ) الصدق الظاهري )صدق املحكم 

لظاهري، هبدف التأكد من مدى تم استخدام الصدق ا

صخحية أدوات الدراسة ومخءمتها ألغراض البحث، وذلك 

من سخد عرضها يف صورهتا األولية عىل جمموعة من 

املحكم  من األساتذة املختص  إلبداء الرأي فيام يتعلق 

بمدى مناسبة العبارات، وإدساد التعديخت الخزمة، سواء 

 الصياغة   باحلذف أو اإلضافة أو إعادة

 :صدق االتساق الداسيل 

يقصد باالتساق الداسيل مدى اتساق كل فقرة من 

الفقرات مع املحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وعليه فقد 

تم حساب معامخت ارتباط بريسو  ب  درجة كل فقرة 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، واجلداود التالية 

 الداسيل ألدوات الدراسة  توض  نتاج  صدق االتساق

 

 
 (: صدق االتساق الداسيل ألداة الدراسة4جدود )

 العبارة املحور

معامل 

ارتباط 

 بريسو 

مستوى 

 الداللة

العوامل 

االقتصادية 

املُسببة 

للعنف يف 

األرسة 

 السعودية

بخل الزوج وتقتريه عىل 4

  الزوجة أو األبناء
.556** .000 

عدم إفصاح الزوج لزوجته 8

  كمية دسله وما يمتلكعن 
.604** .000 

االستهخك التفاسري من قبل 8

  الزوجة أو األبناء
.645** .000 

كررة املتطلبات املادية ألفراد 1

  األرسة
.724** .000 

 000. **662.  كررة الديو  عىل األرسة5

 000. **684.  انخفاض دسل األرسة6

استخف الزوج  حود 7

  مرصوفات األرسة
.705** .000 

تنصل الزوجة املوظفة من 3

  املساهمة يف نفقات األرسة
.624** .000 

إنفاق الزوج عىل أقاربه 2

  بصورة ترري غرية زوجته
.608** .000 

إنفاق الزوجة عىل أقارهبا 42

  بصورة ترري حنق الزوج
.623** .000 

استيخء الزوج عىل راتب 44

  زوجته املوظفة
.536** .000 

مستوى أرسيت  استخف48

  االزوج  اقتصاديً 
.612** .000 

عدم سفر العاجلة سخد فرتة 48

  اإلجازات للرتفيه
.583** .000 

عدم وجود عاملة منزلية 41

  باألرسة
.523** .000 
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 العبارة املحور

معامل 

ارتباط 

 بريسو 

مستوى 

 الداللة

العوامل 

التقنية 

املُسببة 

للعنف يف 

األرسة 

 السعودية

كررة استخدام الزوجة أو 4

  الزوج للهاتف أو اجلواد
.743** .000 

استخدام الزوجة أو الزوج 8

النت ومواقع التواصل 

  االجتامعي

.841** .000 

كررة استخدام األبناء للنت 8

  ومواقع التواصل االجتامعي
.854** .000 

كررة استخدام البنات للنت 1

  ومواقع التواصل االجتامعي
.829** .000 

عدم امتخك بعض األبناء أو 5

البنات ألجهزة جواد أو الب 

  توب

.503** .000 

  2.24** دالة إحصاجية عند مستوى داللة 

 
( أ  عبارات كل حمور من حماور األداة 4يتض  من اجلدود رقم )

، بالدرجة 2.24ترتبط ارتباًطا ذا داللة إحصاجية عند مستوى داللة 

الكلية ملحاورها، حيث تراوحت معامخت االرتباط هلذه الفقرات ب  

وهذا يبري لوجود صدق اتساق داسيل ب  ( 2.222( و)2.551)

 فقرات أداة الدراسة 

 

 ب  ةبات أداة الدراسة:

هناك العديد من الطرق التي يمكن من سخهلا قياس 

ةبات أداة الدراسة، ويف هذه الدراسة تم استخدام معامل 

حلساب ةبات األداة،  Cronbach's Alphaكرونباخ  -ألفا

معامل ألفا كرونباخ ملحاور أداة ( يب  قيم 8واجلدود رقم )

 الدراسة 

 

 كرونباخ ملحاور أداة الدراسة-(: معامل ألفا8جدود )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور

 2.378 41 املحور األود

 2.327 5 املحور الراين

كرونباخ لكامل -( أ  قيمة معامل ألفا8يتض  من اجلدود رقم )

( ولعبارات املحور الراين 2.378)عبارات املحور األود بلغت 

 (، ويبري ذلك لوجود ةبات مرتفع ألداة الدراسة 2.327)

 
 سابًعاـ مراحل بناء االستبيا :

 -بداية  –يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا تم   4

وضع أسئلة تتعلق باملتغريات الرجيسة التي يكرر 

استخدامها يف البحوث التي قد يكو  هلا عخقة 

العنف األرسي وهي متغريات مستقلة بمستوى 

)أسباب( شملت: اجلنس، والعمر، وعدد األبناء، 

واملستوى التعليمي، واملهنة، والدسل البهري، 

وملكية املسكن، وعدد الغرف يف املسكن )بحكم أ  

الدراسات السابقة أةبتت وجود عخقة ذات داللة ب  

 االزدحام يف املسكن ومستوى العنف فيه( 

طوة الحقة، حرص العوامل االقتصادية تم يف س  8

والتقنية املسببة للعنف، املحتملة والباجعة يف األرسة 

السعودية، وذلك بعد عقد ةخث جلسات ملقابخت 

( باحًرا يف مرحلة املاجستري، 46بؤرية مركزة مع )

ختصص سدمة اجتامعية وعلم اجتامع بجامعة امللك 

تملة سعود، وقد تسنى حرص معظم األسباب املح

ومناقبتها مع الباحر  بأسلوب العصف الذهني، 

 بعد تنميطها وفرزها إىل أسباب اقتصادية وتقنية 

ويف سطوة هناجية، تم تصميم استبيا  أول، سضع   8

للمراجعة والتنقي  عدة مرات، ةم سضع للتحكيم 

من قبل بعض املختص  للتأكد من صخحيته وأ  

راسة، وأنه أسئلته بالفعل جتيب عن تساؤالت الد

يمكن التعويل عىل نتاججه الحًقا، وقد جرى استبار 

االستبيا  عىل جمموعة صغرية من املتطوع ، إىل 

تعديل بعض أسئلته لتوسي الدقة والوضوح وحتقيق 

 أهداف البحث 

 
 ةامنًاـ املعاجلة اإلحصاجية:

معظم بيانات هذه الدراسة كمية، اعتامًدا عىل استبيا  

الدراسة، وترد بصيغة جداود بسيطة ومركبة تم رشحها 

وحتليلها واستخخص نتاججها  وقد تم هبذا اخلصوص 

  spssاستخدام احلزمة اإلحصاجية 

 

 نتاج  الدراسة ومناقبتها

 سصاجص عينة الدراسة:

 
ملفردات الدراسة من البباب يف مدينة (: اخلصاجص العامة 8جدود رقم )

 الرياض

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 52.6 487 ذكر
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 12.2 488 أنرى

 2.1 4 ل جيب

 422.2 854 املجموع

   العمر

 48.2 85 سنة 82أقل من -45

 58.2 488 سنة 85أقل من -82

 84.5 72 سنة 82أقل من -85

 4.6 1 ل جيب

 422.2 854 املجموع

   املؤهل التعليمي

 47.5 11 دو  اجلامعي

 34.8 821 جامعي فام فوق

 4.8 8 ل جيب

 422.2 854 املجموع

%( والبابات 52.6( أ  نسبة البباب )8يتض  من اجلدود رقم )

%( من أفراد العينة شبه متساوية مع زيادة طفيفة لعدد البباب بزيادة 12)

أربعة شباب أكرر من عدد البابات، يف ح  أ  مفردة واحدة فقط ل حتدد 

%( ترتاوح 58جنسها  كاًم وُيبّ  أ  أكرر من نصف مفردات العينة )

%( 84.5سنة، يف ح  حوال ةلث العينة ) 85وأقل من  82هم ب  أعامر

سنة، يليهم أوالجك البباب الذين  82وأقل من  85ترتاوح أعامرهم ب  

%(، يف 48.2سنة وبنسبة قدرها ) 82وأقل من  45ترتاوح أعامرهم ب  

ح  ل ُيفص  أربعة من مفردات العينة عن أعامرهم حيث بلغت نسبتهم 

يتض  من اجلدود أ  نسبة الغالبية العظمى من أفراد العينة %(  و4.6)

%( هم ممن يدرسو  يف املرحلة اجلامعية وما فوق، يف ح  أ  ما 34.8)

%( من أفراد العينة مستواهم التعليمي دو  اجلامعي، يف 47.5نسبته )

ح  أ  ةخث مفردات ل حيددوا مستواهم التعليمي؛ حيث بلغت نسبتهم 

(4.8  )% 

 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

 أواًلـ نتاج  التساؤد األود:

 

 البباب(: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 1جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.64 8.68 %2.1 4 %5.6 41 %85.5 61 %63.5 478 بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء 4

 8 2.73 8.17 %8.3 7 %2.6 81 %85.2 65 %64.3 455 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 8 2.75 8.15 %4.6 1 %44.8 83 %87.5 62 %52.3 452 كررة الديو  عىل األرسة 5

2 
إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية 

 زوجته
442 11.5% 27 82.8% 82 44.7% 44 1.5% 8.81 2.38 1 

 5 2.38 8.88 %8.3 7 %47.8 18 %81.1 36 %15.6 441 انخفاض دسل األرسة 6

8 
االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو 

 األبناء
427 18.6% 27 83.6% 14 46.8% 6 8.1% 8.88 2.32 6 

 7 2.73 8.82 %8.1 6 %41.2 87 %18.6 426 %12.8 422 كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة 1

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
428 14.7% 25 83.5% 86 41.6% 48 5.8% 8.47 2.37 3 

 2 2.76 8.22 %8.1 6 %47.2 15 %13.8 484 %84.5 72 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله 

 وما يمتلك
21 87.5% 37 81.7% 52 88.5% 44 1.1% 8.25 2.32 42 

3 
املساهمة يف نفقات تنصل الزوجة املوظفة من 

 األرسة
78 82.8% 448 11.3% 58 82.3% 48 5.8% 8.23 2.31 44 

 48 2.26 8.32 %42.5 86 %85.2 61 %86.1 22 %87.4 67 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

48 
عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات 

 للرتفيه
58 82.7% 63 87.4% 23 82.2% 88 48.4% 8.55 2.26 48 

 41 4.21 8.87 %84.2 55 %82.2 23 %42.4 13 %42.2 52 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.38 8.42 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 1يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر البباب؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب 

(، وهي قيمة 2.38( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.42العام )

تقع يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري 

ة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ إىل موافق

سبًبا قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  من اجلدود أ  هناك 

تباينًا يف درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ 

ا ب  بّينت االستجابات أ  متوسطات موافقتهم عىل العبارات تراوحت م
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(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة 8.68( إىل )8.87)

لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب 

ضعيف( و )سبب قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات أفراد عينة 

ة؛ الدراسة حود العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودي

 فهي إما أ  تكو  سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا  

كام تم ترتيب عبارات السؤاد األود تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 العينة من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

جاءت عبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء( بمتوسط  4

 ( 2.64وانحراف معياري )( 8.68حسايب )

جاءت عبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.73( وانحراف معياري )8.17حسايب )

( 8.15جاءت عبارة )كررة الديو  عىل األرسة( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.75وانحراف معياري )

جاءت عبارة )إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته(  1

 ( 2.38( وانحراف معياري )8.81وسط حسايب )بمت

( 8.88جاءت عبارة )انخفاض دسل األرسة( بمتوسط حسايب ) 5

 ( 2.38وانحراف معياري )

وأسرًيا، جاءت عبارة )عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  6

 ( 4.21( وانحراف معياري )8.87حسايب )

 
 ةانًياـ نتاج  التساؤد الراين:

 

 (: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب الذكور5جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.68 8.56 %2.2 2 %7.4 2 %82.2 83 %68.2 32 عىل الزوجة أو األبناءبخل الزوج وتقتريه  4

 8 2.75 8.12 %4.6 8 %44.2 41 %81.1 84 %68.2 32 كررة الديو  عىل األرسة 5

 8 2.75 8.18 %4.6 8 %44.2 41 %82.2 83 %57.5 78 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 1 2.34 8.83 %8.1 8 %45.4 42 %81.2 11 %17.6 62 انخفاض دسل األرسة 6

 5 2.38 8.85 %1.2 5 %48.7 46 %87.8 17 %16.2 53 إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته 2

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
51 18.8% 52 12.2% 46 48.3% 5 1.2% 8.88 2.38 6 

 7 2.72 8.43 %8.1 8 %46.2 82 %18.1 58 %82.8 12 ألفراد األرسةكررة املتطلبات املادية  1

 3 2.72 8.47 %8.1 8 %46.5 84 %18.5 51 %83.6 12 االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء 8

 2 2.78 8.26 %2.3 4 %84.8 87 %13.3 68 %82.4 87 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

3 
املوظفة من املساهمة يف نفقات تنصل الزوجة 

 األرسة
18 88.8% 55 18.7% 88 47.5% 7 5.6% 8.25 2.36 42 

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله وما 

 يمتلك
12 84.5% 14 88.8% 12 84.5% 6 1.7% 8.24 2.22 44 

 48 2.33 8.22 %6.8 3 %85.1 88 %12.5 54 %87.3 85 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

 48 2.22 8.61 %7.2 42 %12.2 58 %82.7 82 %82.5 86 عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات للرتفيه 48

 41 4.25 8.82 %88.2 83 %83.6 12 %43.4 88 %84.8 87 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.38 8.44 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 5يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر الذكور؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.38( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.44)

باعي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الر

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ سبًبا 

قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  من اجلدود أ  هناك تبايًنا يف 

درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ بّينت 

ت موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  االستجابات أ  متوسطا

(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة 8.56(إىل )8.82)

لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب 

ضعيف( و )سبب قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات فئة 

املُسببة للعنف يف األرسة  البباب من الذكور حود العوامل االقتصادية

 السعودية؛ فهي إما أ  تكو  سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد الراين تنازلًيا حسب موافقة أفراد العينة 

 من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

أو األبناء( بمتوسط  جاءت عبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة 4

 ( 2.68( وانحراف معياري )8.56حسايب )

( 8.12جاءت عبارة )كررة الديو  عىل األرسة( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.75وانحراف معياري )

جاءت العبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.75( وانحراف معياري )8.18حسايب )

( 8.83ألرسة( بمتوسط حسايب )جاءت العبارة )انخفاض دسل ا 1

 ( 2.34وانحراف معياري )

جاءت العبارة )إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته(  5

 ( 2.38( وانحراف معياري )8.85بمتوسط حسايب )
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وأسرًيا، جاءت العبارة )عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  6

 ( 4.25( وانحراف معياري )8.82حسايب )

 

 ةالرًا: نتاج  التساؤد الرالث 

 

 (: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب االناث6جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.52 8.63 %2.3 4 %1.4 5 %84.4 86 %71.2 24 بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء 4

 8 2.34 8.52 %1.4 5 %3.4 42 %84.4 86 %66.7 38 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 8 2.76 8.18 %4.6 8 %44.1 41 %82.4 87 %56.2 72 كررة الديو  عىل األرسة  5

 1 2.34 8.87 %8.1 8 %45.1 42 %85.2 18 %17.8 53 االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء 8

 5 2.77 8.81 %8.1 8 %48.2 46 %18.4 58 %14.5 54 كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة 1

 6 2.38 8.88 %5.2 6 %42.3 48 %12.3 12 %18.8 58 إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته 2

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله وما 

 يمتلك
51 18.2% 16 87.1% 43 41.6% 5 1.4% 8.84 2.31 7 

 3 2.36 8.43 %8.8 1 %42.5 81 %88.8 14 %18.2 51 انخفاض دسل األرسة 6

 2 2.32 8.48 %1.4 5 %48.3 47 %13.2 52 %81.4 18 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
12 12.5% 15 87.8% 42 45.7% 3 6.6% 8.48 2.24 42 

3 
تنصل الزوجة املوظفة من املساهمة يف نفقات 

 األرسة
84 85.8% 57 16.8% 82 88.6% 6 1.2% 8.28 2.38 44 

 48 4.28 8.74 %45.2 43 %85.3 84 %88.5 82 %86.7 88 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

 48 4.28 8.17 %43.7 88 %86.6 15 %88.6 82 %84.4 86 عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات للرتفيه 48

 41 4.28 8.86 %88.2 87 %82.2 13 %82.8 85 %43.7 88 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.35 8.42 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 6يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر االناث؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.35( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.42)

الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج 

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ سبًبا 

قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  أ  هناك تبايًنا يف درجة موافقة 

أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ بّينت االستجابات أ  

(إىل 8.86تهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )متوسطات موافق

(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة لفئات املقياس 8.63)

املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب ضعيف( و )سبب 

قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات فئة البباب من اإلناث حود 

بة للعنف يف األرسة السعودية؛ فهي إما أ  تكو  العوامل االقتصادية املُسب

 سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد الرالث تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

العينة من اإلناث وفًقا ألعىل متوسط حسايب، ووفًقا ألقل انحراف 

 كام ييل:معياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب وهي 

جاءت العبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء( بمتوسط  4

 ( 2.52( وانحراف معياري )8.63حسايب )

جاءت العبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.34( وانحراف معياري )8.52حسايب )

( 8.18جاءت العبارة )كررة الديو  عىل األرسة ( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.76وانحراف معياري )

جاءت العبارة )االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء(  1

 ( 2.34( وانحراف معياري )8.87بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة( بمتوسط حسايب  5

 ( 2.77( وانحراف معياري )8.81)

عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  واسرًيا، جاءت العبارة )عدم وجود 6

 ( 4.28( وانحراف معياري )8.86حسايب )
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 رابعًا: نتاج  التساؤد الرابع 

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب7جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.31 8.42 %8.8 3 %82.7 58 %82.2 23 %87.4 28 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
76 82.5% 35 81.4% 66 86.5% 88 3.3% 8.36 2.25 8 

43 
استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع 

 التواصل االجتامعي
77 82.7% 35 88.2% 66 86.8% 88 2.8% 8.36 2.26 8 

45 
كررة استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
63 87.8% 35 81.2% 77 82.3% 82 3.2% 8.32 2.28 1 

42 
األبناء أو البنات ألجهزة جواد عدم امتخك بعض 

 أو الب توب
63 87.1% 65 86.8% 22 86.8% 85 42.4% 8.74 2.23 5 

  2.28 8.37 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 7يوض  اجلدود رقم )

املتوسط احلسايب العام السعودية من وجهة نظر البباب؛ حيث بلغ 

(، وهي قيمة تقع 2.28( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.37)

يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل 

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سبًبا قوًيا 

بّينت االستجابات أ  متوسطات  للعنف يف األرسة السعودية  كام

(، وهي 8.42( إىل )8.74موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

متوسطات تقع يف الفئة الرالرة من فئات املقياس املتدرج الرباعي التي 

تبري إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من 

لعنف يف األرسة السعودية، أ  مجيع البباب حود العوامل التقنية املُسببة ل

العوامل املذكورة يف اجلدود السابق سبب قوي للعنف يف األرسة 

السعودية، وهذا ما أكدته نتاج  التساؤد اخلامس اخلاصة بالذكور من 

 أفراد العينة، ونتاج  التساؤد السادس اخلاصة باإلناث من أفراد العينة 

تنازلًيا حسب موافقة أفراد كام تم ترتيب عبارات السؤاد الرابع 

العينة من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، ووفًقا ألقل انحراف 

 معياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب وهي كام ييل:

جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد(  4

 ( 2.31( وانحراف معياري )8.42بمتوسط حسايب )

ررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل جاءت العبارة )ك 8

 ( 2.25( وانحراف معياري )8.36االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع  8

( وانحراف معياري 8.36التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(2.26 ) 

ومواقع التواصل  جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت 1

 ( 2.28( وانحراف معياري )8.32االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو  5

 ( 2.23( وانحراف معياري )8.74الب توب( بمتوسط حسايب )

 
 سامسًا: نتاج  التساؤد اخلامس 

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب الذكور3رقم )جدود 

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.76 8.82 %2.3 4 %43.4 88 %12.2 58 %12.8 54 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
17 87.8% 12 83.2% 81 42.2% 6 1.3% 8.22 2.37 8 

43 
نرتنت ومواقع استخدام الزوجة أو الزوج لإل

 التواصل االجتامعي
17 87.2% 18 88.2% 88 85.8% 5 8.2% 8.21 2.32 8 

45 
استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل كررة 

 االجتامعي
86 83.8% 54 12.8% 81 86.3% 6 1.7% 8.28 2.36 1 

42 
عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد 

 أو الب توب
88 85.1% 81 87.2% 13 83.4% 48 2.5% 8.63 2.26 5 

 - 2.37 8.22 املتوسط احلسايب العام 
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( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 3يوض  اجلدود رقم )

السعودية من وجهة نظر الذكور؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.37( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.22)

ي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباع

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سبًبا قوًيا 

للعنف يف األرسة السعودية  كام بّينت االستجابات أ  متوسطات 

(، وهي 8.82( إىل )8.63موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

قياس املتدرج الرباعي التي تبري متوسطات تقع يف الفئة الرالرة لفئات امل

إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من الذكور 

حود عبارات التساؤد يوض  أ  العوامل التقنية املذكورة سبًبا قوًيا يؤدي 

 للعنف يف األرسة السعودية 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد اخلامس تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 ينة من الذكور وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:الع

جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد(  4

 ( 2.76( وانحراف معياري )8.82بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة استخدام البنات لإلنرتنت ومواقع التواصل  8

 ( 2.37اري )( وانحراف معي8.22االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لإلنرتنت ومواقع  8

( وانحراف معياري 8.21التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(2.32 ) 

جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت ومواقع التواصل  1

 ( 2.36( وانحراف معياري )8.28االجتامعي( بمتوسط حسايب )

دم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو جاءت العبارة )ع 5

 ( 2.26( وانحراف معياري )8.63الب توب( بمتوسط حسايب )

 

 سادًساـ نتاج  التساؤد السادس:

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب اإلناث2جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.22 8.22 %5.7 7 %88.6 82 %86.6 15 %81.4 18 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

42 
عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد 

 الب توبأو 
86 82.3% 84 85.6% 14 88.2% 48 42.7% 8.71 4.22 8 

45 
كررة استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
88 86.8% 81 87.2% 18 81.1% 41 44.5% 8.62 2.22 8 

43 
استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع 

 التواصل االجتامعي
82 81.1% 18 81.4% 88 86.3% 43 41.6% 8.63 4.22 1 

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
82 88.3% 86 82.5% 14 88.6% 46 48.4% 8.61 2.22 5 

 - 2.23 8.75 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 2يوض  اجلدود رقم )

السعودية من وجهة نظر اإلناث؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.23( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.75)

يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل 

ا قوًيا موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سببً 

للعنف يف األرسة السعودية  كام بّينت االستجابات أ  متوسطات 

(، وهي 8.22( إىل )8.61موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

متوسطات تقع يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري 

ناث إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من اإل

حود عبارات التساؤد أ  العوامل التقنية املذكورة سبًبا قوًيا يؤدي للعنف 

 يف األرسة السعودية 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد السادس تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 العينة من اإلناث وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

للهاتف أو اجلواد( جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج  4

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.22بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو  8

 ( 4.22( وانحراف معياري )8.71الب توب( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت ومواقع التواصل  8

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.62 )االجتامعي( بمتوسط حسايب

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لإلنرتنت ومواقع  1

( وانحراف معياري 8.63التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(4.22 ) 

جاءت العبارة )كررة استخدام البنات لإلنرتنت ومواقع التواصل  5

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.61االجتامعي( بمتوسط حسايب )

 
 مناقبة وتفسري النتاج :

أوضحت نتاج  الدراسة فيام يتعلق باخلصاجص العامة 

لفئة البباب بمدينة الرياض أ  أكرر من نصف مفردات 

( سنة 85( إىل أقل من )82العينة ترتاوح أعامرهم ما ب  )

%(، كام أ  الغالبية العظمى منهم حاصلو  58بنسبة بلغت )
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%(، 34.8وق بنسبة بلغت )عىل درجة البكالوريوس فام ف

%( منهم يف فلل، كام ويصف 62.7ويسكن ما نسبته )

%( منهم حالة سكنهم بأهنا ممتازة، أما فيام يتعلق 56.6)

%( منهم 61.5باخللفية الرقافية ألرباب أرسهم؛ فإ  )

 يعودو  ملجتمعات حرضية  

كام أوضحت نتاج  الدراسة حود العوامل االقتصادية 

يف األرسة السعودية اتفاق عينة الدراسة من املُسببة للعنف 

اِمل بخل الزوج  البباب من شباب مدينة الرياض عىل أ  ع 

وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء هو أكرر العوامل االقتصادية 

املُسببة للعنف يف األرسة السعودية بنسبة مئوية قدرها 

%( من أفراد 68%( من مجيع أفراد العينة، وبنسبة )63.5)

%( من اإلناث، يليه عامل استيخء 71عينة من الذكور، و )ال

%( من أفراد 64.3الزوج عىل راتب زوجته املوظفة بنسبة )

( 8226العينة من البباب، وهذا ما أكدته دراسة الطاهر )

من أ  أكرر أشكاد العنف انتباًرا يف املجتمع األردين ضد 

كام توصلت النساء هو االستيخء عىل راتب الزوجة املوظفة  

الدراسة إىل أ  تنصل الزوجة املوظفة من املساهمة يف نفقات 

األرسة أحد العوامل املسببة للعنف يف األرسة السعودية، 

( حود 8225وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه أبو العزم )

زيادة العنف البدين ضد الزوجة عندما يقل حجم مساهمتها 

لعينة من البباب استلفوا عىل يف نفقات األرسة  إال أ  أفراد ا

عدم وجود عاملة منزلية باألرسة كعامل من العوامل 

االقتصادية امُلسببة للعنف يف األرسة السعودية؛ حيث تباينت 

%(، وسبًبا 42.2استجاباهتم ب  أ  يكو  سبًبا قوًيا جًدا )

%(، وسبًبا ضعيًفا جًدا 82%(، وسبًبا ضعيًفا )42.4قوًيا )

(84.2  )% 

ض  من سخد النظر إىل قيم االنحراف املعياري يف ويت

( اخلاصة بمحور العوامل 6، و5، 1اجلداود رقم )

االقتصادية امُلسببة للعنف يف األرسة السعودية أ  أقل 

انحراف معياري للعبارة )ُبخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو 

فراد األبناء( مما يدد عىل أهنا أكرر العبارات التي تقاربت آراء أ

العينة حوهلا، وكانت أكرب قيمة لخنحراف املعياري للعبارة 

)عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( مما يدد عىل أهنا أكرر 

 عبارة استلف حوهلا أفراد عينة الدراسة 

كام ويتض  من سخد النظر إىل قيم االنحراف املعياري 

ة ( اخلاصة بمحور العوامل التقني2، و3، 7يف اجلداود رقم )

املُسببة للعنف يف األرسة السعودية أ  أقل انحراف معياري 

للعبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد( 

مما يدد عىل أهنا أكرر العبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة 

حوهلا، وكانت أكرب قيمة لخنحراف املعياري للعبارة )عدم 

ألجهزة جواد أو الب توب(  امتخك بعض األبناء أو البنات

 مما يدد عىل أهنا أكرر عبارة استلف حوهلا أفراد عينة الدراسة 

وما يمكن استخخصه هو أ  النتاج  احلالية حمصورة 

بعينة البحث، وهذا النوع من الدراسات حيتاج إىل عينة أكرب 

حجاًم وتكو  ممرلة للمجتمع السعودي بصفة عامة، إال أهنا 

هتامم الباحر  حود أهمية العوامل االقتصادية كافية إلةارة ا

 والتقنية املسببة للعنف األرسي 

 

 التوصيات:

رضورة إقامة برام  توعوية موجهة جلميع أفراد  -

األرسة عن طريق مراكز اإلرشاد األرسي ومؤسسات 

املجتمع املدين، وذلك هبدف الرتكيز عىل أهمية احلوار األرسي 

اخلخفات األرسية، مع الرتكيز عىل الفّعاد كأسلوب حلل 

اجلوانب واحلقوق املالية جلميع أفراد األرسة جتاه بعضهم 

البعض، وأهمية توزيع الوقت داسل املنزد، وهذا ما سرجت 

به نتاج  الدراسة من انبغاد أفراد األرسة بأجهزهتم 

 اإللكرتونية 

رضورة توعية األزواج بحقوق الرشيك اآلسر، وذلك  -

تفعيل برام  ودورات تقدمها املؤسسات احلكومية من سخد 

 ومؤسسات القطاع الرالث 

رضورة أ  تقوم املؤسسات التعليمية احلكومية  -

واألهلية )التعليم العام والتعليم العال( يف اململكة العربية 

السعودية بدروها التوعوي يف توعية أجياد املستقبل بخطورة 

اله والعوامل املؤدية له العنف األرسي، واالبتعاد عن أشك

سواًء كانت اقتصادية أو تقنية، ملا له من خماطر، وتوعيتهم 

 بخطورة آةاره عىل األرسة 

إعداد املزيد من الدراسات واألبحاث العلمية حود  -

العوامل املسببة للعنف األرسي يف املجتمع السعودي مع 

ا الرتكيز عىل العوامل التقنية، وذلك لندرة البحوث يف هذ
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املجاد، مع أهمية توجيه طخب الدراسات العليا يف اجلامعات 

 السعودية للبحث يف هذا املجاد  

 

 شكر وتقدير:
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والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية 

 اإلخصائيني االجتامعيني

 )دراسة ُمطبقة عىل املستشفيات احلكومية بمدينة حائل(

 بشري بن عيل اللويش

 أستاذ اخلدمة االجتامعية املشارك، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل

 هـ(5/7112 /1 هـ، وقبل للنرش يف71/1/7117 )قدم للنرش يف

  

هدفت الدراسة إىل حتديد واقع املامرسة املهنية لإلخصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينـة حائـل،  :البحث ملخص

وحتديد الصعوبات التي تواجههـا، ومقححـات حتسـينها مـن منظـور املبحـوتنيد اسـتخدم الباحـث مـنه  املسـ  

( إخصـائياا اجتامعياـاد 61الشامل لعينة الدراسة املكونـة مـن ) االجتامعي، واالستبانة جلمع البيانات بأسلوب احلرص

وأهم نتائجها: أن املامرسة املهنية مرتفعة، وأن أهم الصعوبات التي تواجهها هـي: انخفـام مسـتول الـوعي لـدل 

الفريق املعال  بدور اإلخصائي االجتامعيد وأهم مقححات حتسينها هي: الحكز عـىل التققيـ ، مـن خـقد تقـديم 

دورات تدريبية هلمد وأهم التوصيات هي: أن تعمل إدارات املستشفيات عىل توعية فريـق العمـل العقجـي بطبيعـة 

 دعمل اإلخصائي االجتامعي بشكل مستمر

 داملامرسة املهنية، اخلدمة االجتامعية الطبية الكلامت املفتاحية:

  

 هـ(7117م/2020جامعة امللك سعود، الريام ) ،721-701ص ص  (،6، ع )(62) ، م جملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (3), pp 107-124, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 امللك سعودجامعة 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 7078 – 6120:ردمد )ورقي(

 7158-8669ردمد )النرش اإللكحوين(: 

King Saud University 

College of Arts 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 

ISSN (Electronic):1658-8339 



 ددد واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية والصعوبات: بشري بن عيل اللويش

 

708 

  

 

 

The Reality of the Professional Practice in the Social Medical Work and its 

difficulties from the point of view of Social Workers 

(A Study Applied at Government Hospitals in Hail City) 
 

Basheer Ali Al – Llewish 
Associate Professor, Social work, Department of Social Sciences - Faculty of Arts and Sciences, Hail University. 

(Received:16/7/1441 H, Accepted for publication 7/ 5/1442 H) 

 
Abstract. The study aimed at determining the reality of the professional practice of social workers in Hail city 

hospitals, identifying the difficulties they face and proposing some suggestions to make improvements. A 

quantitative method approach using a social survey questionnaire was used for data collection from a sample of 
(36) social workers. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used for data analysis. The results 

showed that the professional practice was high, and that the most important difficulties faced was the low level of 

awareness of the treating medical team of the social worker’s role. The main recommendations were that hospital 
administrators should constantly increase the awareness of the treating team of the nature of the social worker’s 

work as well as encourage the social work departments at hospitals to advertise for their missions and roles in 

public events at hospitals. 
Keywords: professional practice, social medical work. 
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 الدراسةداجلزء األود: مدخل ملشكلة 

 

 الدراسة:مشكلة ـ أوالا 

، 7880ا يف إنجلحا عام ظهرت اخلدمة االجتامعية الطبية عامليا 

)حسن،  7961عام  ا يف مرص، وعربيا 7896ويف أمريكا عام 

ويف السعودية اعتمدت بالقرار الوزاري رقم  ،(110 ، ص7991

، وقد قامت وزارة الصحة بتصني  هـ7/72/7696يف  6570

/ 20/1خصائي االجتامعي ضمن القئحة اجلديدة يف وظيفة اإل

وهذا يظهر أمهية ما  ،(75 ص ،2071)وزارة الصحة،  هـ7171

ا يقوم به من دور؛ ال سيام وأن املجتمع السعودي يشهد تطورا 

ا يف اخلدمات الصحية العقجية والوقائية والتأهيلية؛ وظا ملح

 تشتمل عىل( 281إىل ) حيث وصل عدد املستشفيات احلكومية

ا عضوا  (767285) ا، وفريق العمل مكون منرسيرا ( 68910)

يعملون يف مجيع األقسام، ومنها أقسام اخلدمة االجتامعية التي 

تاب اإلحصائي )الك ااجتامعيا  اخصائيا إ (7106) يعمل فيها

 (د 58، 11، 61 ، ص2071الصحي السنوي، 

وهتتم اخلدمة االجتامعية الطبية بدعم الفريق الطبي املعال  

 تللمريض ومساندته من خقد العمل عىل معاجلة املشكق

ا من اعتبارها االجتامعية التي قد تعحم خطة العقج، انطققا 

ية املرغوبة يف األفراد املهنة التي هتتم بإحداث التغيريات االجتامع

واألرس واجلامعات واملجتمعات بالتعاون مع املهن األخرل من 

أجل حتقيق االستقرار االجتامعي وتوفري سبل احلياة الكريمة 

 (د5، ص 2001للمواطنني )عبداملجيد، 

إجيايب للتخفي   بشكل املستشفى وتظهر أمهيتها يف معاونة

أنسب  هتيئة عىل والعمل األساسية أهدافه ولتحقيق من األعباء،

 املقدمة واالجتامعية العقجية، للخدمات املمكنة الظروف

 القيام عىل قدرهتا وكفاءهتا، ولزيادة فعاليتها وزيادة للمرىض،

( حيث دخلت املجاد الطبي 22 ، ص2076بوظائفها )فهمي، 

عندما شعر العاملون بأمهيتها للمرىض وأرسهم؛ لدورها املبارش 

ية العقج، ويف دراسة العوامل االجتامعية املسببة لألمرام، بعمل

ويف استقرار املريض ومضاعفات مرضه، كام أشار لذلك نيازي 

متكني املريض من االستفادة من "والسيحاين يف أمهيتها املتمقلة يف: 

فرص العقج املتاحة أقىص استفادة ممكنة؛ مما يزيد من فرص 

الة الصحية التي كان عليها قبل الشفاء وعودة املريض إىل احل

باملرم؛ وذلك من خقد مساعدة النسق الطبي عىل حتقيق  تهصابإ

 (د201 ، ص2071) "أهدافه الوقائية والعقجية واإلنامئية

ا وصفت بواسطة جلنة وللخدمة االجتامعية الطبية أدوارا 

املنظمة الطبية األمريكية، بالتعاون مع قسم اخلدمة االجتامعية 

 خصائيني االجتامعيني األمريكيني وهي:ية اإلجلمع

مساعدة الفريق الطبي يف فهم مغزل العوامل االجتامعية -7

واالقتصادية واالنفعالية، وعققتها باملرم الذي يعاين منه 

 املريض، والعقج املتبع لذلكد

نهم يفهم هذه العوامل، ومتك عىلمساعدة املريض وأرسته -2

 للرعاية الطبيةداء من حتقيق االستخدام البنّ

 تدعيم الوجود اإلنساين واألخققي للمريض وأرستهد-6

اإلسهام يف الربام  التعليمية لألعضاء اآلخرين من الفريق -1

 الطبيد

مساعدة املؤسسة الطبية يف إعطاء املريض أفضل رعاية -5

 خقد اخلدمات املختلفةد

تسهيل االستخدام الفعاد ملوارد املجتمع؛ ملواجهة -1

 (د792، ص 2000رىض وأرسهم )خملوف، احتياجات امل

خصائي كام ذكر خاطر أن: هناك تقث عرشة مسؤولية لإل

حل املساعدة يف االجتامعي يف املجاد الطبي ومن أمهها اآليت: 

ورشح النواحي  ،مشكقت املريض االجتامعية واالقتصادية

 ،أرسته وللمريض نفسهواالجتامعية التي تؤتر يف حالة املريض 

والقيام بتوعيتهم وتقديم املساعدات النفسية واالجتامعية، 

وذلك إلشباع  ؛والتعاون مع املؤسسات واهليئات املختلفة

احتياجات املريض عند نقص املوارد يف املستشفيات، وتدريب 

 (د117، ص 7998دمة االجتامعية وغريها )اخلطلبة أقسام كلية 

امعي يف املجاد الطبي خصائي االجتوتستند املامرسة املهنية لإل

عىل املدخل التكاميل باستخدامه للطرق املهنية املختلفة، حيث 

( إىل أنه يتم ذلك من خقد Wayne & Juliaأشار جيوال وواين )

توظي  األساس املعريف واملهاري للخدمة االجتامعية يف األنشطة 

 (د271، ص 7999املهنية التي يقوم هبا )عمران، 

االجتامعي أن يامرس دوره وفق فلسفة  خصائيوجيب عىل اإل

اخلدمة االجتامعية الطبية، املستمدة من فلسفة املهنة األم التي تركز 

عىل اححام كرامة اإلنسان وحصوله عىل حقوقه األساسية والتي 

، 2072منها التمتع بأعىل مستول من الصحة يمكن بلوغه )عيل، 

املهنية، لتحقيق ( مستخدما املهارات القزمة واألساليب 729 ص
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وجوب التزامه بمبادئ "األهداف املنشودة، كام أشار املليجي إىل: 

اخلدمة االجتامعية وأخققياهتا، وأن يستغل قدراته، وخرباته، 

ا يف ممارسته إىل إطار اخلدمة ( مستندا 758 ، ص2001) "ومهاراته

االجتامعية النظري الذي يتضمن العديد من املفاهيم واحلقائق 

ا تنمية قدرة األفراد عىل مستهدفا  ،ارف التي توجه املامرسةواملع

مواجهة مشكقهتم وإشباع احتياجاهتم ودعم مؤسسات املجتمع 

 (د11 ، ص2002)عوم، 

وبالرغم من جهود املامرسني للخدمة االجتامعية الطبية 

وحماولة قيامهم بأدوارهم، فإهنم يواجهون بعض املعوقات التي 

: ضع  املوارد ، وهيشار اجلوير إىل أمههاحتود دون ذلك؛ فقد أ

( 211 ، ص2007)وتنفيذها لربام  واألنشطة عداد االقزمة إل

وكذلك وجود الفجوة بني النظرية والواقع العميل يف ممارسة 

خصائي اإلعداد املهني لإل وعدم كفايةاخلدمة االجتامعية الطبية، 

قب يف االجتامعي الطبي، وعدم توفر فرص لتدريب مجيع الط

 (د211 ، ص7999املجاد الطبي )عمران، 

أمهية أكدت عىل لذا نجد أن العديد من الدراسات االجتامعية  

 دراسة تلك املامرسة وإجراء العديد من البحوث عليها، ومنها:

التي توصلت ، املطبقة باخلرطوم (2078دراسة عبداحلليم )

ألمهية اخلدمة االجتامعية يف املؤسسات الطبية من خقد ما تقدمه 

إجراء دراسات بمن خدمات داخل تلك املؤسسات، كام أوصت 

 الحقة يف املؤسسات الطبية بواليات أخرلد

املطبقة عىل املستشفيات العامة يف  (2071علوي )الودراسة 

: أن هناك صعوبات التي توصلت لنتائ  أمهها، العاصمة املقدسة

تعوق األخصائي االجتامعي عن أداء أدواره بكفاءة وفعالية، كام 

أوصت بعمل دراسات مستقبلية عىل مستشفيات العاصمة 

املقدسة؛ للتعرف عىل وجهات نظر املرىض والفريق الطبي جتاه 

خصائي أقسام اخلدمة االجتامعية، ووضع تصور مقحح لعمل اإل

 الطبية مع العمقءداالجتامعي يف املؤسسات 

التي توصلت إىل أن ، املطبقة بالريام (2076ودراسة سند )

خصائي االجتامعي تتمقل يف إجراء أهم األدوار التي يامرسها اإل

املقابقت املهنية وتسهيل عملية التواصل والتأكيد عىل رسية 

املعلومات ومعاونة املريض عىل حل مشكقته، كام أوصت بتقويم 

 ي االجتامعي بشكل دوريدخصائدور اإل

املطبقة يف مستشفيات صحة  (2076ودراسة املحمدي )

خصائي التي توصلت إىل أن املرىض يرون أن اإل، املدينة املنورة

االجتامعي ال يقوم بدوره املطلوب منه، كام أوصت بإجراء العديد 

 من البحوث امليدانية هبدف حتسني مستول اخلدماتد

املطبقة عىل مراكز الرعاية الصحية  (2072ودراسة الفهيدي )

 االجتامعي خصائياإل التي توصلت إىل أن ،األولية باملدينة املنورة

 وافية مستقبلية بدراسات بمهامه، كام أوصت بالقيام اغالبا  يقوم

 الطبيد االجتامعي خصائياإل أداء تطوير سبل حود

التي توصلت  ،املطبقة يف الريام (2001ودراسة الشيباين )

خصائي االجتامعي للمريض إىل أن اخلدمات التي يقدمها اإل

متنوعة، وأنه يامرس مجيع األدوار بمهارة، كام أوصت بزيادة 

خصائي الدورات االجتامعية التي جيب أن يلتحق هبا اإل

 االجتامعيد

املطبقة يف مستشفيات الصحة  (2005ودراسة العجقين )

التي توصلت إىل أن ، الطائ النفسية بالريام والدمام و

خصائيني االجتامعيني يملكون مهارات العققات اإلنسانية اإل

ومهارات التعامل مع املرىض، كام أوصت بإفساح املجاد للمزيد 

من البحوث والدراسات حود دور العاملني باخلدمة االجتامعية 

 الطبية للوقوف عىل طبيعة هذا الدور يف مناطق أخرلد

، املطبقة يف هون  كون  ((Joseph, 2003 جوزي  ودراسة

التي توصلت إىل أن االلتزام بأخقق مهنة اخلدمة االجتامعية يزيد 

من حتسني اخلدمات التي تقدمها، كام أوصت بأمهية تفعيل املتابعة 

 من قبل إدارة اخلدمة االجتامعية الطبية لضامن جودة العملد

 ،يف كاليفورنيا املطبقة ((Prescott, 2002 بريزكوت ودراسة

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة التي توصلت إىل أن دور اإل

لفريق العمل الطبي، كام أوصت بزيادة املتخصصني يف اخلدمة 

 االجتامعية الطبية؛ ليقوموا باألدوار املنوطة هبم عىل أكمل وجهد

التي توصلت ، املطبقة يف الريام (2002ودراسة اجلربين )

الذي يقوم به االختصايص االجتامعي مع  إىل إجيابية الدور

املرىض، كام أوصت برضورة توعية األطباء ومجيع الكوادر الطبية 

العاملة يف املستشفى بالدور الذي يقوم به االختصاصيون 

كام أهنم مطالبون بتفعيل أدوارهم وإتبات أنفسهم  ،االجتامعيون

 ستشفىدوالقيام بالكقري من أعامد التوعية والتققي  داخل امل

املطبقة باملستشفيات احلكومية ( 7999ودراسة السي  )

التي توصلت إىل التفاوت بني األدوار واملهام ، بمدينة الريام

التي يؤدهيا األخصائي االجتامعي يف املستشفيات، كام أوصت 
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خصائي بإجراء دراسات ميدانية توض  األدوار املهنية لإل

 سحاتيجيات تطبيقهادإاالجتامعي و

، املطبقة يف والية كاليفورنيا ((Stark, 1997 ستارك ودراسة

مميز أتناء  خصائيني االجتامعينياإل دورالتي توصلت إىل أن 

، كام أوصت بتقييم دور اخلدمة االجتامعية يف املامرسة املهنية

 الرعاية املنزليةد

 ويتض  من عرم الدراسات السابقة اآليت:

بإجراء العديد من هناك بعض الدراسات التي أوصت -

الدراسات والبحوث امليدانية هبدف تطوير املامرسة املهنية من 

جهة، وحتسني اخلدمات املقدمة من جهة أخرل، وكذلك لتوضي  

 سحاتيجيات تطبيقهادإخصائي االجتامعي واألدوار املهنية لإل

أمهية التقويم الدوري عىل كام أكدت معظم نتائ  الدراسات -

 خصائي االجتامعي يف املجاد الطبيداإل للدور الذي يؤديه

أشارت نتائ  بعض الدراسات إىل وجود بعض املعوقات -

والصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية، كام أوصت بزيادة 

املتخصصني يف اخلدمة االجتامعية الطبية؛ ليقوموا باألدوار املنوطة 

 هبم عىل أكمل وجهد

امليداين يف زيادة كشفت بعض الدراسات عن أمهية التدريب -

 معدد االعحاف املجتمعي بمهنة اخلدمة االجتامعيةد

أوصت بعض الدراسات برضورة زيادة الدورات -

 خصائي االجتامعيداالجتامعية املوجهة لإل

من هنا نجد أن مهنة اخلدمة االجتامعية يف عرصنا احلايل 

خصائي االجتامعي وحتسينها تسعى لتطوير املامرسة املهنية لإل

قييمها يف شتى املجاالت؛ ومن أمهها املجاد الطبي الذي يعمل وت

ا لفريق العمل ا مساندا خصائي االجتامعي عضوا من خقله اإل

الطبي يف تقديم الرعاية القزمة للمريض، ال سيام وأن التقييم ُيعد 

خصائي االجتامعي  للتأكد من مدل كفاءة العمل املهني لإلمهاما 

املامرسة املهنية وتطويرها من جهة  من جهة ولتحسنيوفعاليته 

، كام أنه يساعد عىل حتديد اجلوانب اإلجيابية واجلوانب أخرل

السلبية الناجتة عن التدخل املهني )سليامن وعبداملجيد والبحر، 

للوقوف عىل النتائ  الفعلية هلذه ( و692 ، ص2001

)ناجي،  الربام ، وتصويب األخطاء الفعلية التي تقع فعقا 

 (د29 ص ،2071

ولوجود أقسام للخدمة االجتامعية يف تقتة مستشفيات 

حكومية بمدينة حائل موجهة خدماهتا ألقسام املرىض الرجالية 

يف أتناء إرشافه عىل طقب  -والنسائية، وملا الحظه الباحث 

خصائيني من اهتامم اإل -التدريب امليداين يف تلك األقسام

لكفاءة اإلنتاجية؛ فإن الباحث االجتامعيني يف تلك األقسام برفع ا

ملعرفة واقع املامرسة املهنية ه الدراسة يسعى من خقد هذ

للوصود إىل نتائ  وتوصيات علمية من شأهنا  ،للمتخصصني فيها

أن تطور أداءهم وحتسن ممارستهم، ليسهموا يف حتقيق أهداف 

، ويف ضوء ما ُعرم فإنه الرعاية الصحية لتلك املستشفيات

 يف السؤاد اآليت:  الدراسةة مشكلة ُيمكن صياغ

ما واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية؟ وما "

وما مقححات حتسينها من وجهة ؟ الصعوبات التي تواجهها

 د"؟خصائيني االجتامعينينظر اإل

 

 : الدراسةأمهية ـ ا تانيا 

 من أمهية العلمية والبحوث ما أكدته بعض الدراسات-7

دراسة واقع املامرسة املهنية لإلخصائيني االجتامعيني 

 دوالصعوبات التي تواجهها

يقوم التي جوانب املامرسة املهنية إلقاء الضوء عىل أهم -2

ال سيام وأن املجاد الطبي؛ يف  اإلخصائيني االجتامعيني هبا

العققة وتيقة بني املامرسة املهنية والبحث يف اخلدمة 

 (دRosenblatt, 1981، p 559االجتامعية )

صعوبات ُتتي  الدراسة معرفة حقائق حود طبيعة -6

املجاد خصائيني االجتامعيني يف إلالتي تواجه ااملهنية  املامرسة

 دالطبي

تسعى الدراسة إىل تذليل الصعوبات التي ُيمكن أن -1

يف  تواجه اإلخصائيني االجتامعيني يف أتناء ممارستهم املهنية

 داملجاد الطبي

ه الدراسة اإلخصائيني االجتامعيني تائ  هذُتساعد ن-5

أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية عىل اختاذ التدابري القزمة بعد ب

 معرفة نقاط القوة والضع  يف املامرسة املهنيةد

 

 الدراسة:أهداف  ـاتالقا 

خصائي االجتامعي يف واقع املامرسة املهنية لإل حتديد-7

 مستشفيات مدينة حائلد

ت التي تواجه املامرسة املهنية الصعوبا حتديد-2

 خصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائلدلإل
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خصائيني حتديد مقححات لتحسني املامرسة املهنية لإل-6

 داالجتامعيني من وجهة نظر املبحوتني

 

 الدراسة:تساؤالت ـ ارابعا 

خصائي االجتامعي يف ما واقع املامرسة املهنية لإل-7

 مستشفيات مدينة حائل؟

خصائي الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإلما -2

 االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل؟

مقححات حتسني املامرسة املهنية لإلخصائيني ما -6

 االجتامعيني من وجهة نظر املبحوتني؟

 

 الدراسة:مفاهيم  ـاخامسا 

  املامرسة املهنية:-7

 فيقاد واملزاولة املعاجلة إىل للمامرسة اللغوي املعنى يشري

وزاوله )جممع اللغة  عاجله أي ا وممارسةمراسا  اليشء مارس

 (د518 ، ص2005العربية، 

استخدام معارف ومهارات اخلدمة "ا بأهنا: وُتعرف علميا 

االجتامعية؛ لتحقيق تفويض املجتمع يف تقديم اخلدمات 

 ,Barker, L, 1987) "بطرق تتسق مع قيم اخلدمة االجتامعية

p 155د) 

خصائي ا بأهنا: ممارسة اإلالباحث إجرائيا ويعرفها 

االجتامعي لطرق اخلدمة االجتامعية املختلفة ومهاراهتا، 

لتحقيق أدواره املنوطة به عىل اختقف األهداف الوقائية 

 والعقجية والتنمويةد

 

 اخلدمة االجتامعية الطبية:-2

اخلدمة تعني بشكل عام أداء لنشاط معني إلشباع 

 (د76 ، ص2076فيدين )املحمدي، حاجات حمددة للمست

جماد من جماالت اخلدمة "ا بأهنا: وُتعرف علميا  

االجتامعية، ُتسخر أهدافها داخل املؤسسة الطبية والصحية 

، يامرسها وإنامئيةوالتأهيلية ألغرام وقائية وعقجية 

خصائيون متدربون ومؤهلون يف هذا املجاد، وهي عىل إ

 "ة والطبية واالجتامعيةعققة وطيدة مع املجاالت الصحي

 (د61 ، ص2000)النحاس، 

ا بأهنا: إحدل جماالت اخلدمة وُيعرفها الباحث إجرائيا 

خصائي االجتامعي يف االجتامعية القانوية التي ُيامرسها اإل

مؤسسات الرعاية الصحية ملساعدة الفريق الطبي عىل تسهيل 

اجتامعية  تعقج املريض وما قد يعحضه من مشكق

 دية ونفسيةدواقتصا

 

 للدراسة:اإلطار النظري ـ  اجلزء القاين

 داخلدمة االجتامعية يف املجاد الطبي ـأوالا 

إن املجاد الطبي أحد جماالت املامرسة املهنية التي يامرس 

خصائي االجتامعي أدواره فيها، فالعمل مع املرىض حيتاج اإل

 إىل قدرات خاصة؛ لتقديم العون، واملساندة إليهم، فاملرم

يرتبط بجوانب اجتامعية وتقافية، وعادة ما يكون للظروف 

كام يكون  ،االجتامعية املصاحبة للمرم تأترٌي كبرٌي يف املريض

تأتريها أشد من املرم العضوي، وهتدف اخلدمة االجتامعية 

يف املجاد الطبي إىل حتقيق أهداف عقجية، ووقائية، وإنامئية؛ 

من احلياة الكريمة يف  للوصود بمستفيدهيا إىل أقىص مستول

 ، ص2072حدود إمكانياهتم، وقدراهتم )سامل وصال ، 

 (د718 ، ص2070؛ عبيد وجودت،  229

وقد ظهرت اخلدمة االجتامعية الطبية يف إنجلحا عام 

؛ عندما اتض  أن املرىض املصابني بأمرام عقلية م7880

حيتاجون إىل رعاية الحقة بعد خروجهم من املصحات يف 

حتى يمكن جتنب تكرار املرم، حيث كانت  بيوهتم؛

الزائرات يذهبن إىل بيوت املرىض؛ ليبرّصن أرسة املريض 

بنوع الرعاية، واملعاملة القزمة له بعد خروجه من املستشفىد 

كام تطوع فريق من السيدات املحسنات يف املستشفيات 

للقيام بالبحوث االجتامعية؛  م7890اإلنجليزية يف لندن عام 

ر أحقية مقدم الطلب، ولقستعانة ببعض اجلمعيات لتقري

 اخلريية ملساعدة املريضد

قامت الزائرات الصحيات  م7896ويف نيويورك عام 

بزيارة بيوت الفقراء من املرىض يف األحياء املجاورة ملحلة 

هنري سحيت؛ لسداد نفقات الرعاية العقجية والتمريض، 

االجتامعية، وقد لفت انتباههن العديد من املشكقت 

والشخصية التي تنشأ عن املرم، حيث استفادت بعض 

مستشفيات نيويورك من خربات حملة هنري سحيت، وملا 

أدركت أن الزيارة املنزلية تؤدي إىل تقدم كبري يف تأتري العقج 
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الطبي استمروا يف إرساد الزائرات الصحيات من املستشفى 

ملرىض بعد خروجهم ملبارشة الرعاية القحقة واإلرشاف عىل ا

طلبت جامعة بالتيمور من  م7902من املستشفياتد ويف عام 

ا يف املؤسسات ا عمليا طقب كلية الطب أن جيروا تدريبا 

االجتامعية، لتشمل املشكقت االجتامعية واالنفعالية، كام 

طلبت منهم أن يعملوا متطوعني يف املؤسسات اخلريية؛ حتى 

ر االجتامعية، واالقتصادية، ا لآلتا وإدراكا يكتسبوا فهاما 

 وظروف املعيشة يف حالة املريضد

ونتيجةا هلذه اخلربات نشأت اخلدمة االجتامعية الطبية يف  

يف جهات خمتلفة يف الواليات املتحدة األمريكية  7905عام 

خصائيون االجتامعيون أعضاء يف هيئات موظفي وأصب  اإل

سامل  ؛21-21 ، ص2001املستشفيات العامة )املليجي، 

 ؛781 ، ص2072حممود،  ؛262 ، ص2072، وصال 

 (د211 ، ص2071الشهراين، 

ممارسة اخلدمة "وُتعرف اخلدمة االجتامعية الطبية بأهنا: 

االجتامعية يف املستشفيات، وغريها من مؤسسات الرعاية 

الصحية؛ لتسهيل وجود اإلنسان يف صحة جيدة، والوقاية من 

بأمرام جسمية وأرسهم عىل حل املرم، ومساعدة املرىض 

)الرسوجي  "املشكقت االجتامعية والنفسية املرتبطة باملرم

 (د206 ، ص2009وعيل، 

ا لكون املجاد الطبي أحد جماالت املامرسة املهنية ونظرا 

للخدمة االجتامعية؛ فقد ارتبط يف تكوين فلسفته بفلسفة مهنة 

يجة التفاعل ا نتاخلدمة االجتامعية نفسها، التي تكونت أيضا 

املتبادد بني التطور الفكري للمهنة ككل، وبني املامرسة 

 العملية للمجاالت املختلفة للمهنة عىل مر الوقتد

 

  ويتكون اإلطار الفلسفي للخدمة االجتامعية من

 االعحاف، واإليامن باآليت:

اإلنسان كل متكامل، تتفاعل فيه عنارص شخصيته -7

نفسية، واالجتامعية، ومن تم األربعة العقلية، واجلسمية، وال

فأي اضطراب يف أحد هذه العنارص إنام هو نتيجة لتفاعل 

عنارصه األخرل بطريقة غري سوية، كام أن هذا االضطراب 

يؤدي بدوره إىل اضطراب العنارص األخرل، وهكذا، 

واخلدمة االجتامعية الطبية قامت لعقج اإلنسان من خقد 

 عمل عىل راحتهادإصقح هذه العنارص األربعة وال

أمر اهلل بمساعدته، وتقديم يد  ،اإلنسان خملوق مكرم-2

العون له يف شتى املجاالت، واخلدمة االجتامعية الطبية جماد 

ل تكريم آدميته، بيمن جماالت اخلدمة التي تقدم لإلنسان يف س

فهي ال تعتني باملريض من الناحية املجردة فحسب، وإنام 

العناية، ومن حقه إشباع  تعتني به ألنه إنسان يستحق

احتياجاته النفسية، واالجتامعية التي حيتاجها؛ حتى يستفيد 

 بشكل إجيايب من العقج الطبيد

اخلدمة االجتامعية عامة والطبية خاصة تؤمن بفردية -6

اإلنسان مهام تشاهبت األمرام، والظروف املحيطة 

باملريض، إال أن لكل فرد منهم طريقة معينة يف عقجه، 

له شخصيته  اعمل عىل راحته، ومعاملته بحد ذاته فردا وال

معينة من اخلدمات والرعاية  ااملميزة، وقدمت له أنواعا 

 القزمةد

إن العوامل االجتامعية والنفسية لإلنسان، ترتبط -1

ا فيه؛ ولذا يفضل أن بل قد تكون سببا  ،ا باملرما وتيقا ارتباطا 

ا ي النفيس جنبا يسري كل من العقج الطبي، والعقج االجتامع

إىل جنب، فالعقج الطبي ما هو إال أحد العوامل املؤدية إىل 

، ويف الوقت نفسه، إذا هاالشفاء، ولكنه ليس العوامل كل

أغفلنا العقج االجتامعي النفيس، قد يؤدي ذلك إىل عودة 

 املرم، أو انتكاسته، أو فشل العقج الطبيد

جته إىل وجود اإلنسان يف املؤسسة الطبية يعني حا-5

وقد ختصصت اخلدمة االجتامعية الطبية يف  املساعدة والعون،

هذه املؤسسة؛ ملساعدة املريض من مجيع اجلوانب؛ لذا 

 ا مكمقا فدراسة اجلوانب االجتامعية حلالة املريض ُتعد جزءا 

حممود،  ؛69-68 ، ص2001خلطة العقج الطبي )املليجي، 

 (د791 ، ص2072

 

  االجتامعية الطبية:دوافع اخلدمة 

للخدمة االجتامعية الطبية دوافع ترتكز عىل فلسفة 

إنسانية هدفها رعاية اإلنسان السليم، واملريض، واملعاق، 

 وأهم هذه الدوافع:

دوافع إنسانية: حيث إن اخلدمة االجتامعية الطبية متقل -7

اجلانب اإلنساين يف جمتمعنا احلديث، وتتعامل بشكل مبارش 

 وأرسته، وعمله، وبيئتهدمع اإلنسان، 
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دوافع أخققية: مستمدة من القيم األخققية التي -2

جاءت هبا األديان الساموية؛ حلامية املجتمع واستمراره، 

 وتكيفه؛ للوصود إىل السعادةد

دوافع اقتصادية: تعمل اخلدمة االجتامعية الطبية عىل -6

اختزاد العوامل السلبية التي تؤتر يف املرىض، وتسهم يف حل 

ا، ا اجتامعيا املحتبة عليها؛ ألن املرم يشكل عبئا  كقتاملش

 ا يف املجتمعدواقتصاديا 

دوافع حضارية: ُتسهم اخلدمة االجتامعية الطبية يف -1

تنمية املجتمع من خقد االهتامم املتزايد بصحة األفراد، وحل 

مشاكلهم، حيث حتدد بشكل عام املستول احلضاري 

 (21 ، ص2000للمجتمع )النحاس، 

 

  نشأة اخلدمة االجتامعية الطبية يف اململكة العربية

 السعودية:

لقد تم اعتامد اخلدمة االجتامعية الطبية ألود مره بصورة 

( وتاريخ 6570رسمية من خقد القرار الوزاري رقم )

، املتضمن إنشاء قسم للخدمة االجتامعية هـ7/72/7696

تق ذلك  ملديرية العامة للطب العقجي، تماالطبية يتبع 

يف تاريخ  72182/ف/1صدور املوافقة السامية رقم: 

، عىل قرار اهليئة العليا لإلصقح اإلداري هـ 28/5/7106

باستحداث اإلدارة العامة للصحة النفسية واالجتامعية، 

وذلك لإلرشاف عىل تطوير اخلدمات النفسية واالجتامعية 

تم تم بعد  الطبية يف املستشفيات واملراكز الصحية باململكة،

خصائي االجتامعي ضمن القئحة ذلك تصني  وظيفة اإل

بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم  هـ20/1/7171اجلديدة يف 

 (د75 ، ص2071( )وزارة الصحة، 7/110)

 

 للدراسة:املفرسة  اتالنظريـ اتانيا 

 نظرية األنساق:-7

من النظريات االجتامعية التي  نظرية األنساق العامة ُتعد

ا يف حقود عليها املامرسة العامة، واألكقر استخداما تعتمد 

؛ 11 ، ص2071اخلدمة االجتامعية املختلفة )حبيب، 

 (د27 ، ص2071منقريوس وحممد، 

وتقوم فكرهتا عىل أساس أن الكل أكرب من جمموع 

األجزاء املكونة له، وكانت تطبيقاهتا يف البداية عىل األنساق 

احلية، وعىل اإلنسان، وعىل كيفية تكامل وظائفه وتداخلها 

بعض واعتامدها عىل البيئة اخلارجية، ونظراا ألن المع بعضها 

نظرية األنساق العامة تنظر نظرة شمولية، وحتاود تفسري 

الكون، وتقديم فهم لعققة أجزائه يف إطار تكاميل؛ فهي متقل 

ة حمددة )النوحي، ا أكقر من جمرد كوهنا نظريتوجها نظريا 

 (د12 ، ص2001

فإن نظرية األنساق العامة استطاعت أن  ه،ومع ذلك كل

ُتقدم الكقري للعلوم اإلنسانية عىل وجه العموم، ولعل اخلدمة 

كانت أحد هذه العلوم أو التخصصات التي  االجتامعية

الكقري من أفكارها، ومفاهيمها استفادت منها، وأصب  

ا من مكونات ختصص اخلدمة االجتامعية، ويعود يشكل جزءا 

الفضل يف تبلورها بوصفها نظرية ختدم املامرسة يف اخلدمة 

يف هناية اخلمسينيات من  Hearn عىل يد هرين االجتامعية

، 2001؛ الدخيل، 19 ، صمغ، د تالقرن العرشين )الدا

وقد استطاعت نظرية األنساق العامة والنظريات  (772 ص

التي يتم  النظرياتاملنشقة عنها أن تتبوأ مكانة عالية بني 

فقد قدمت العديد  االجتامعيةاالعتامد عليها يف مهنة اخلدمة 

من املفاهيم التي أصب  من الشائع استخدامها يف مهنة اخلدمة 

ونسق  helping system كمصطل  نسق املساعدة االجتامعية

ا يف ظهور كام أهنا ساعدت أيضا ، .client system العميل

ظرية اعتمدت عىل معطيات ومفاهيم نظرية األنساق نامذج ن

 family therapy حيث متقل نامذج العقج األرسي ،العامة

approaches  أحد تلك النامذج النظرية املنبققة من خقد

(د وكذلك 19 ، صنظرية األنساق العامة )الدامغ، د ت

النموذج األيكولوجي أو ما يشار له يف بعض الكتابات 

من النامذج التي ظهرت وتطورت  model life ياةبنموذج احل

من خقد معطيات نظرية األنساق العامة )سليامن وآخرون، 

 (د11 ، ص2001

حيث تفحم نظرية األنساق العامة أن الكل أكرب من 

جمموع األجزاء املكونة له، وأن االرتباط القائم بني األجزاء 

 املكونة ألي نسق يؤدي إىل وجود خصائص جديدة يف

هي بالرضورة نتيجة هلذا االرتباط واالعتامدية املتبادلة  ،النسق

 (د19 ، صبني األجزاء املكونة للنسق )الدامغ، د ت

والرتباطها بمشكلة الدراسة بشكل مبارش باعتبار أن 

خصائي ممقلة باإل-املستشفى واخلدمة االجتامعية 

http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
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وفريق العقج الطبي واملريض واملجتمع كل  -االجتامعي

منهم نسق بحد ذاته، ال سيام وأهنا تنظر إىل العامل عىل أساس 

ترابطي، فكل كيان قائم بذاته ينظر إليه من ناحية عققاته 

بالكيانات األخرل التي تؤتر وتتأتر به، وأن االرتباط القائم 

بني األجزاء املكونة ألي نسق يؤدي إىل وجود خصائص 

االرتباط  جديدة يف النسق هي بالرضورة نتيجة هلذا

واالعتامدية املتبادلة بني األجزاء املكونة للنسق، الذي ُيعد 

ا، وحدةا تتكون من أجزاء أو وحدات متباينة ومتامسكة معا 

فكل وحدة منضبطة ومعتمدة عىل باقي الوحدات، فالنسق 

يتميز بالكلية أو الوحدة املتامسكة مع التفاعل املستمر بني 

، 2001؛ النوحي، 261 ، ص2071أجزائه )حبيب وحنا، 

 (د11 ص

ومن خقد املعطيات السابقة لنظرية األنساق العامة 

ا فرعية ا أكرب، يتضمن أنساقا يمكن أن نتصور املستشفى نسقا 

 ،تتمقل بالتخصصات املختلفة ألعضاء الفريق العقجي

ومنها ختصص اخلدمة االجتامعية، وتوجد بينهم تفاعقت 

ا سبة للمريض بوصفه نسقا مبارشة هبدف تقديم اخلدمة املنا

آخر، وهنا يتض  أن املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية تؤتر 

وتتأتر باألنساق الفرعية التي بدورها تسعى مجيعها إىل حتقيق 

 اهلدف العام لنسق املستشفىد

 

 نظرية الدور:-2

ظهرت يف مطلع القرن العرشين، وتعتقد بأن سلوك الفرد 

عىل الدور أو األدوار االجتامعية وعققاته االجتامعية تعتمد 

 عن أن منزلة الفرد االجتامعية التي يشغلها يف املجتمع فضقا 

ومكانته تعتمد عىل أدواره االجتامعية، كام أهنا تتعلق 

بتفاعقتنا مع اآلخرين وكي  أن توقعاهتم واستجاباهتم 

، 7998تؤدي بنا إىل االستجابة بطرق حمددة )مالكوم باين، 

 (د795 ص

تقوم نظرية الدور يف فلسفتها عىل أن الدور االجتامعي و

ُيعد حلقة الوصل بني الفرد واملجتمع، كام أنه ينطوي عىل 

واجبات الفرد التي حيددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه 

 بأن فتحددها الواجبات واملهام التي ينجزها يف املجتمع، علاما 

يشغل عدة أدوار تقع  ا بلا واحدا ا اجتامعيا الفرد ال يشغل دورا 

يف املؤسسات التي يمقلها، وإن األدوار يف املؤسسة الواحدة 

، ص 2005ال تكون متساوية؛ بل تكون خمتلفة )احلسن، 

 (د759

ا ويرل )زنانيسكي( أن الدور االجتامعي يعترب نسقا "

، عيلا وهي: )ا يتضمن أربعة مكونات متفاعلة معا اجتامعيا 

 (261، ص 2002

تامعية: وهي جمموعة من األشخاص الدائرة االج-7

ا ما يقدرون أداءه وغالبا  ،الذين يتفاعلون مع القائم بالدور

 د"يكونون اجلامعة املرجعية له

ذات القائم بالدور: أي اخلصائص البدنية -2

 والسيكولوجية املتعلقة باملركز الذي يشغلهد

املكانة االجتامعية للقائم بالدور: بمعنى املسموحات -6

 املوكلة إليه كيشء متضمن يف مركزهد واملمنوعات

الوظائ  االجتامعية للقائم بالدور: وهي تعني -1

 مسامهته يف دائرته االجتامعيةد

 وتستند نظرية الدور عىل عدد من املبادئ التي أمهها: 

يتحلل البناء االجتامعي إىل عدد من املؤسسات -7

ن االجتامعية وتتحلل املؤسسة االجتامعية الواحدة إىل عدد م

 األدوار االجتامعيةد

ينطوي عىل الدور االجتامعي الواحد جمموعة -2

واجبات يؤدهيا الفرد بناء عىل مؤهقته وخرباته وجتاربه وتقة 

املجتمع به وكفاءته وشخصيته، وبعد أداء الفرد لواجباته 

 بأن حيصل عىل جمموعة حقوق مادية واعتبارية، علاما 

حلقوق واالمتيازات الواجبات ينبغي أن تكون متساوية مع ا

 التي يتمتع هباد

يشغل الفرد الواحد يف املجتمع عدة أدوار اجتامعية -6

وهذه األدوار  ،اا واحدا وظيفية يف آن واحد وال يشغل دورا 

ومنزلته هي التي  ،هي التي حتدد منزلته أو مكانته االجتامعية

 حتدد قوته االجتامعية وطبقتهد

عي وأداؤه شغاد الفرد للدور االجتامإال يمكن -1

، 2005بصورة جيدة وفعالة دون التدريب عليه )احلسن، 

 (د711ص 

ومن خقد املعطيات السابقة لنظرية الدور يمكن أن نعد 

املستشفى مؤسسة هلا بناء اجتامعي، يتضمن عدد من األدوار 

خصائيني التي يشغلها أعضاء الفريق العقجي ومنهم اإل

رة اجتامعية، ئممقلني دا االجتامعيني، الذين يتفاعلون مع بعض
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يملكون من قدرات وامكانيات، تتناسب مع املهام ما وفق 

املوكلة هلم، وهم بق شك بحاجة لتدريب مستمر عىل رأس 

  لتقديم املامرسة املهنية املناسبةدوصوالا  ،العمل

 

 للدراسة:اإلجراءات املنهجية ـ  اجلزء القالث

 دواملنه  املستخدم الدراسةنوع  ـأوالا 

 االعتامده ؛الوصفية الدراساتمن احلالية  الدراسةعد تُ 

دراسة واقع املامرسة املهنية الطبية ومجع البيانات حوهلا 

للوصود إىل نتائ  يمكن االستفادة  ،ايا م علوحتليلها حتليقا 

 منها يف املجاد الطبيد 

وقد استخدم الباحث منه  املس  االجتامعي ملناسبته يف 

، وللحصود عىل بيانات ُيمكن الدراسةحتقيق أهداف 

واحلد من  ،االستفادة منها يف حتسني املامرسة املهنية

الصعوبات التي تواجهها، وذلك باستخدام احلرص الشامل 

ا( العاملني يف وإناتا  ،اخصائيني االجتامعيني )ذكورا لإل

 مستشفيات مدينة حائلد

 

 دأداة مجع البياناتـ اتانيا 

خصائيني االجتامعيني استبانة لإل قام الباحث بتصميم استامرة

ا( العاملني يف املستشفيات احلكومية يف مدينة حائل، وإناتا  ،ا)ذكورا 

وذلك بعد االطقع عىل البحوث والدراسات السابقة يف موضوع 

للباحث مع املامرسني عققة الزمالة ا إىل ، وكذلك استنادا الدراسة

امليداين، حيث قام امليدانني خقد إرشافه عىل طقب التدريب 

الباحث بوضع أبعاد االستبانة التي اشتملت باإلضافة للبيانات 

 األولية عىل:

خصائي االجتامعي يف بعد واقع املامرسة املهنية لإل -7

عىل الوص  الوظيفي  التي تم كتابة عباراهتا بناءا  املستشفى،

خصائي االجتامعي يف املستشفيات املذكورة يف دليل السياسات لإل

 ، ص2071إلجراءات ألقسام اخلدمة االجتامعية الطبية )وا

 (د78

خصائي بعد الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل -2

 االجتامعي يف املستشفىد

خصائي بعد مقححات حتسني املامرسة املهنية لإل -6

 االجتامعي يف املستشفىد

وللتحقق من صدق مضمون األداة قام الباحث بعرضها 

أساتذة اخلدمة االجتامعية بجامعة  ، منحكمني( من امل1عىل )

( من املامرسني املهنيني يف مستشفيات 5حائل، وكذلك عىل )

ا مدينة حائل، لقتفاق حود صياغة العبارات وسقمتها لغويا 

، وقد تم تعديل بعضها الدراسةومعرفة مدل ارتباطها بأبعاد 

التي عىل رأهيم، كام تم حذف العبارات  وإضافة أخرل بناءا 

 %د80حصلت عىل نسبة اتفاق أقل من 

وللتحقق من تبات األداة وموضوعية نتائجها، فقد تم 

حساب تبات أداة الدراسة احلالية عن طريق معامل تبات 

عند  "ألفا"، حيث تم حساب معامل "كرونباخ – ألفا"

وهي قيمة  (α=0.75)حذف املفردة، وقد بلغت قيمتها الكلية 

  تبات عالية تدد عىل تبات األداة وصقحيتها للتطبيقد

 

 الدراسةتالقاا: جماالت 

املجاد املكاين: مجيع أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية يف  - أ

املستشفيات احلكومية يف مدينة حائل املتمقلة يف: مستشفى 

امللك خالد، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى حائل 

وقد تم اختيارها ألسباب  النساء والوالدةد العام، ومستشفى

أمهها: رغبة إدارة اخلدمة االجتامعية والنفسية بفرع الوزارة 

بحائل يف إجراء املزيد من البحوث والدراسات العلمية يف 

املجاد الطبي، ورصد بعض الصعوبات التي تواجه املامرسة 

بتلك  اينعىل طقب التدريب امليدالباحث  إرشافيف أتناء املهنية 

واستعداد اإلخصائيني االجتامعيني للمشاركة يف  ،املستشفيات

 إجراء الدراسةد

خصائيني االجتامعيني املجاد البرشي: مجيع اإل - ب

( العاملني يف أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية، اوإناتا  ا،)ذكورا 

 والواض  عددهم يف اجلدود اآليت:

 

 (اوإناتا  ا،يوض  توزيع عينة الدراسة )ذكورا  (7جدود )

 اسم املستشفى م
خصائي إ

 اجتامعي

خصائية إ

 اجتامعية

 6 6 مستشفى الصحة النفسية 7

 5 1 مستشفى امللك خالد 2

 70 1 مستشفى حائل العام 6

 6 ال يوجد مستشفى الوالدة واألطفاد 1

 61 املجموع
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املجاد الزماين: تم مجع البيانات يف الفحة من -ج

 د20/1/7117إىل  25/5/7117

 

 :أسلوب املعاجلة اإلحصائية ـارابعا 

وحتليل البيانات التي تم  الدراسةلتحقيق أهداف 

جتميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

(SPSS) :وهي 

التكرارات والنسب املئوية للتعرف خصائص أفراد -1

 اسةدالدر

 الوزن النسبي للعبارات واألبعادد-2

ملعرفة مدل ارتفاع أو انخفام  الوسط املرج  وذلك-3

استجابات أفراد الدراسة عىل كل عبارة من عبارات األبعاد 

 ، وقد تم حساب مدل املتوسطاتوكذلك ترتيبها واملحاور

 عىل النحو اآليت:

( و 7للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"ال" ( تصن  درجة االستجابة إىل7611)

( 7611للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"إىل حٍد ما"( تصن  درجة االستجابة إىل 2666و )

( 2661للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"نعم"( تصن  درجة االستجابة إىل 6و )

 

 :نتائ  الدراسة والتوصيات ـ اجلزء الرابع

 :وص  خصائص عينة األخصائيني االجتامعينيـ أوالا 

 

 خصائيني االجتامعيني عينة الدراسةيوض  متغري السن لإل (2جدود )

 % ك السن

 %5651 2 سنة25أقل من

 %60651 77 سنة 65إىل أقل من 25من 

 %11611 71 سنة 15إىل أقل من 65من 

 %77677 1 سنة 55إىل أقل من 15من 

 %8666 6 سنة فأكقر 55

 %700600 61 املجموع

 اسنة تقريبا  61 متوسط السن

 

( أن متوسط السن لعينة الدراسة من 2يتض  من اجلدود رقم )

 ( سنة، حيث جاءت العينة العمرية من61خصائيني االجتامعيني بلغ )اإل

%( وهذا 11611سنة يف الحتيب األود بنسبة )( 15) إىل أقل من( 65)

خصائيني االجتامعيني لعينة الدراسة من اإل يعني أن النسبة العظمى

( يف مرحلة الشباب، ويمكن الحكيز عليهم من قبل  ،)رجاالا  ونساءا

اإلدارة باملستشفيات التي يعملون فيها يف الدورات التدريبية لتأهيلهم 

وحتقيق أهداف املؤسسات الطبية التي ينتمون هلا؛ ملا يتوقع أن معدد 

 األداء لدهيم عادد

 

خصائيني االجتامعيني عينة يوض  متغري احلالة االجتامعية لإل (6) جدود

 الدراسة

 % ك الجتامعيةااحلالة 

 %76689 5 عزب

 %15600 21 متزوج

 %8666 6 مطلق

 %2618 7 أرمل

 %700600 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى للحالة االجتامعية 6يتض  من اجلدود رقم )

عينة الدراسة متقلت يف املتزوجني منهم، حيث خصائيني االجتامعيني لإل

ا يف االستقرار %( وهذا قد يسهم كقريا 15جاءت يف الحتيب األود بنسبة )

احليايت عىل املستول الشخيص، مما قد يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف العمل 

وحتقيق املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية يف املؤسسات الطبية التي 

 يعملون هباد

 

خصائيني يوض  الدرجة العلمية لعينة الدراسة من اإل (1جدود )

 االجتامعيني

 % ك الدرجة العلمية

 %19611 25 اجتامعية خدمة بكالوريوس

 %79611 1 اجتامع بكالوريوس علم

 %2618 7 بكالوريوس علم نفس

 %2618 7 دبلوم

 %2618 7 ماجستري

 %2618 7 دكتوراه

 %700 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى للدرجة العلمية لعينة 1من اجلدود رقم )يتض  

خصائيني االجتامعيني متقلت يف محلة بكالوريوس خدمة الدراسة من اإل

%(؛ وهذا يعني 19611اجتامعية، حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة )

ا من الدورات التأهيلية املخصصة للعاملني يف أهنم قد يستفيدون كقريا 

لطبية واملتضمنة املهارات القزمة لتطوير املامرسة املهنية املؤسسات ا

 للخدمة االجتامعية يف املجاد الطبيد
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خصائيني االجتامعيني يف جماد اخلدمة يوض  خربة اإل (5جدود )

 االجتامعية الطبية

 % ك السن

 %2618 7 أقل من سنة

 %79611 1 سنوات 5من سنة إىل أقل من

 %55651 20 سنوات 70إىل أقل من 5من 

 %22622 8 سنوات فأكقر70

 %700600 61 املجموع

 سنة تقريباا 75 متوسط اخلربة

 

خصائيني ( أن النسبة العظمى خلربة اإل5يتض  من اجلدود رقم )

إىل أقل من  5االجتامعيني يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية كانت )من 

%( وهذا 55651)سنوات( حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة  70

مؤرش بأن لدهيم اخلربة الكافية يف املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية 

الطبية، كام أن هذا قد يساعد يف تقبلهم للدورات اخلاصة باملهارات 

 دالقزمة واحلديقة للمامرسة املهنية يف املجاد الطبي

 

تدريبية خصائيني االجتامعيني يف دورات يوض  مشاركة اإل (1جدود )

 يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية

 % ك النوع

 %86666 60 نعم

 %71611 1 ال

 %700 61 املجموع

 

خصائيني ( أن النسبة العظمى ملشاركة اإل1يتض  من اجلدود رقم )

االجتامعيني يف دورات تدريبية يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية كانت 

%( وهذا قد يكون 86666بنسبة ))نعم( حيث جاءت يف الحتيب األود 

بسبب الرشط األساس من قبل اهليئة السعودية للتخصصات الصحية عند 

حصوهلم عىل شهادة التصني  منها أو عند جتديدها، مما يتطلب تكقي  

، اجلهود يف تصميم دورات متقدمة تتوافق مع عملهم يف املؤسسات الطبية

ارت إىل أن اإلخصائيني أشالتي وتتسق هذه النتيجة مع نظرية الدور 

 لتقديم حاجة لتدريب مستمر عىل رأس العمل وصوالا االجتامعيني ب

 املامرسة املهنية املناسبةد

 

يوض  مدل االستفادة من الدورات احلاصل عليها  (1جدود )

 خصائيون واملوضوعات التي طرحت فيها اإل

 % ك درجة االستفادة

 %21618 70 كبرية

 %16689 26 متوسطة

 %8666 6 ضعيفة

 %700 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى حود مدل االستفادة 1يتض  من اجلدود رقم )

خصائيون االجتامعيون واملوضوعات التي من الدورات احلاصل عليها اإل

طرحت فيها كانت )متوسطة( حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة 

الدورات وآلية %( وهذا قد يعني وجود خلل يف تصميم تلك 16689)

خصائيني تقديمها، حيث جيب تقدير احتياجات املستفيدين من اإل

 االجتامعيني قبل تنفيذهاد
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 :االجتامعي يف املستشفىخصائي واقع املامرسة املهنية لإل ـاتانيا 

 

 خصائي االجتامعي يف املستشفىيوض  واقع املامرسة املهنية لإل (8جدود )

 العبارات م
 نعم

إىل 

 حد ما
جمموع  ال

 األوزان

الوزن 

 النسبي

الوسط 

 املرج 
 الحتيب

 ك ك ك

 1 2611 %89 91 6 1 21 دأقوم بجولة يومية ملقابلة املرىض اجلدد 7

 6 2615 %92 99 2 5 29 داإلجراءات اخلاصة بتحويل املريض ملؤسسات أخرلأعرف مجيع  2

 77 2611 %87 88 8 1 21 دأقوم بدراسة احلالة االجتامعية للمريض 6

 2 2618 %96 700 7 1 29 دأسجل معلومات املريض القزمة يف ملفه الطبي 1

 2 2618 %96 700 6 2 67 دأحافظ عىل رسية املعلومات املوتقة بسجقت القسم 5

 1 2611 %88 95 6 1 21 دأساعد املريض عىل التكي  اإلجيايب مع املرم 1

 7 2687 %91 707 6 7 62 دأشارك يف وضع اخلطة العقجية املناسبة للمريض 1

 5 2619 %90 91 1 6 29 دأتعاون مع الفريق املعال  ملساعدة املريض 8

9 
أفضل مستول من اخلدمات أستفيد من املوارد املتاحة لتحقيق 

 دللمريض
60 6 6 99 92% 2615 6 

 9 2658 %81 96 1 6 21 دالربام  املختلفة التي ينفذها القسميف أشارك  70

 1 2612 %97 98 2 1 28 دأقوم بإجراء استطقع آراء املرىض حود اخلدمات املقدمة هلم 77

 1 2611 %88 95 1 5 21 دأنسق مع املراكز الصحية ملتابعة املريض عند خروجه 72

76 
أقدم اخلدمات القزمة لذوي االحتياجات اخلاصة )مقل خطاب 

 دختفيض أجور إركاب، وبطاقة تسهيقت مرورية(
21 1 1 91 81% 2617 8 

 1 2611 %89 91 6 1 21 دأساعد املريض عىل اختاذ القرار املتعلق بعقجه 71

 6 2615 %92 99 2 5 29 داستشارة الطبيبأقدر احلاجة لوجود مرافق للمريض بعد  75

 6 2615 %92 99 2 5 29 دُأعد التقرير الشهري عاّم تم من إنجازات 71

 77 2669 %80 81 8 1 22 دأحافظ عىل مستلزمات القسم 71

 70 2611 %82 89 5 9 22 دأؤدي ما أكل  به من مهام يف نطاق معرفتي 78

 1 2611 %88 95 1 5 21 دباألمرام املزمنةأتابع تنفيذ الربام  اخلاصة  79

20 
أستخدم التقنيات واملهارات احلديقة يف تقديم اخلدمات )كجامعات 

 دلخ(إالدعم الذايت، وأسلوب إدارة احلالة ددد
21 1 1 91 81% 2617 8 

27 
ألتزم باألنظمة املتعلقة بالتعامل مع ذوي احلاالت والظروف اخلاصة 

 دلخ(إاهلوية، العن  واإليذاءددد)كاألطفاد جمهويل 
21 1 6 95 88% 2611 1 

 70 2611 %82 89 1 77 27 دأشارك يف كتابة التقارير الطبية فيام خيص اجلانب االجتامعي 22

 1 2611 %88 95 6 1 21 دأعمل عىل حتسني التواصل ما بني املريض والفريق املعال  26

 %18 الوزن النسبي العام

 2661 العاماملتوسط املرج  

( أن الوزن النسبي العام لواقع املامرسة 8يتض  من اجلدود رقم )

%( بوسط مرج  18خصائي االجتامعي يف املستشفى قد بلغ )املهنية لإل

ا الستجابات عينة الدراسة للعبارات املكونة هلذا 2661عام ) ( ووفقا

املستول املرتفع، بوزن نسبي من البعد، جاءت عبارات البعد يف 

وقد احتلت هذه  ،فأكقر( 2661فأكقر( ووسط مرج  من )0615)

 العبارات الحتيب من األود وحتى القاين عرش عىل النحو اآليت:

أشارك يف وضع اخلطة العقجية "جاء يف الحتيب األود العبارة: 

يف  وجاء ،(2687%( ووسط مرج  )91بوزن نسبي ) "املناسبة للمريض

أحافظ عىل رسية املعلومات املوتقة بسجقت "الحتيب القاين العبارة: 

بوزن نسبي  "أسجل معلومات املريض القزمة يف ملفه الطبي"و ،"القسم

 (د2618%( ووسط مرج  )96)
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أعرف مجيع "ويف الحتيب القالث جاءت العبارات اآلتية: 

أستفيد من "و ،"اإلجراءات اخلاصة بتحويل املريض ملؤسسات أخرل

أقدر "و ،"املوارد املتاحة لتحقيق أفضل مستول من اخلدمات للمريض

ُأعد التقرير "و ،"احلاجة لوجود مرافق للمريض بعد استشارة الطبيب

%( ووسط مرج  92بوزن نسبي ) "الشهري عاّم تم من إنجازات

أقوم بإجراء استطقع آراء "وجاء يف الحتيب الرابع العبارة:  ،(2615)

%( ووسط مرج  97بوزن نسبي ) "ىض حود اخلدمات املقدمة هلماملر

 (د 2612)

أتعاون مع الفريق املعال  "وجاء يف الحتيب اخلامس العبارة: 

واحتلت  ،(2619%( ووسط مرج  )90بوزن نسبي ) "ملساعدة املريض

أقوم "و "أساعد املريض عىل اختاذ القرار املتعلق بعقجه"العبارتان: 

%( ووسط مرج  89بوزن نسبي ) "قابلة املرىض اجلددبجولة يومية مل

 ( الحتيب السادسد2611)

أساعد املريض عىل "وجاء يف الحتيب السابع العبارات اآلتية: 

أنسق مع املراكز الصحية ملتابعة املريض "و ،"التكي  اإلجيايب مع املرم

 ألتزم باألنظمة املتعلقة بالتعامل مع ذوي احلاالت"و ،"عند خروجه

 ،"لخ(إوالظروف اخلاصة )كاألطفاد جمهويل اهلوية، العن  واإليذاءددد

بوزن نسبي  "أعمل عىل حتسني التواصل ما بني املريض والفريق املعال "و

أقدم اخلدمات "واحتلت العبارتان:  ،(2611%( ووسط مرج  )88)

)مقل خطاب ختفيض أجور إركاب،  ،القزمة لذوي االحتياجات اخلاصة

أستخدم التقنيات واملهارات احلديقة يف "و ،"وبطاقة تسهيقت مرورية(

 "لخ(إتقديم اخلدمات )كجامعات الدعم الذايت، وأسلوب إدارة احلالة ددد

 ( الحتيب القامند2617ووسط مرج  ) ،%(81بوزن نسبي )

يق املعال  ملساعدة أتعاون مع الفر"وجاء يف الحتيب التاسع العبارة: 

وجاءت العبارات  ،(2658%( ووسط مرج  )81بوزن نسبي ) "املريض

أشارك يف كتابة "و ،"أؤدي ما أكل  به من مهام يف نطاق معرفتي"اآلتية: 

%( ووسط 82بوزن نسبي ) "التقارير الطبية فيام خيص اجلانب االجتامعي

 ( يف الحتيب العارشد2611مرج  )

يف  "م بدراسة احلالة االجتامعية للمريضأقو"وجاءت العبارة 

 ،(2611%( ووسط مرج  )87الحتيب احلادي عرش بوزن نسبي )

يف الحتيب القاين عرش  "أحافظ عىل مستلزمات القسم"وجاءت العبارة 

 (د 2669%( ووسط مرج  )80واألخري بوزن نسبي )

وبتحليل ما أسفرت عنه النتائ  يف ضوء املنحى النظري، يتض  أن 

خصائي االجتامعي يف املستشفى مرتفعة حلصوهلا عىل املامرسة املهنية لإل

%( من خقد قيامه بمهامه الوظيفية النابعة من املبادئ األساسية 81نسبة )

مقل: قيامه باملشاركة يف  ،للخدمة االجتامعية املتمقلة يف عدد من العبارات

مقل:  ،اتوضع اخلطة العقجية للمريض، وكذلك ما يملكه من مهار

مقل: معرفته بتحويل  ،تسجيل معلومات املريض، وبام لديه من معرفة

 املريض ملؤسسات أخرلد

وبتحليل معطيات النتائ  يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسات 

والبحوث النظرية، يتض  أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الشيباين 

االجتامعي خصائي ( يف تنوع اخلدمات املقدمة من قبل اإل2001)

للمريض، وكذلك يف ممارسته جلميع أدواره بمهارة، ولعل ذلك راجع 

عدد ، الذي يضم للتأهيل األكاديمي الذي حصل عليه جمتمع الدراسة

اصلني عىل مؤهل بكالوريوس اخلدمة االجتامعية، وكذلك من احل( 25)

 (60ملا حصلوا عليه من دورات يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية لعدد )

ا ( 70إىل  5) وللخربة يف املجاد نفسه املتمقلة بني ،من جمتمع الدراسة فردا

ا (20سنوات لعدد ) وكذلك تتفق مع نتيجة من جمتمع الدراسةد  فردا

( التي توصلت ألمهية اخلدمة االجتامعية يف 2078دراسة عبداحلليم )

املستشفى، كام املؤسسات الطبية من خقد ما تقدمه من خدمات داخل 

دراسة العجقين نتيجة و ،(2072دراسة الفهيدي ) تتفق مع نتيجة

خصائيني االجتامعيني يملكون مهارات ( التي توصلت إىل أن اإل2005)

ا غالبا  ونيقوم، كام العققات اإلنسانية ومهارات التعامل مع املرىض

ا من التزامهم بفلسفة امليقاق األخققي بمهامه م؛ وهذا قد يكون نابعا

دراسة عىل فلسفة اخلدمة االجتامعية، الذي توصلت له نتيجة القائم 

توصلت إىل أن االلتزام بأخقق مهنة  فقد( (Joseph, 2003جوزي  

ا مع نتيجة واملقدمة، اخلدمة االجتامعية يزيد من حتسني اخلدمات  تتفق أيضا

خصائيني اإل دورالتي توصلت إىل أن  ((Stark, 1997ستارك  دراسة

 مميز يف ُأتناء املامرسة املهنيةد االجتامعيني

كام تتسق هذه النتيجة مع نظرية األنساق التي تفرس املستشفى عىل 

ا صغرل )فريق أساس ترابطي بني األجزاء املكونة له بوصفها أنساقا 

خصائي االجتامعي أحد أعضائه، والذي العمل الطبي( الذي ُيعد اإل

سة املهنية العالية له سيؤدي بتفاعله مع األعضاء اآلخرين وبوجود املامر

إىل حتقيق املستشفى ألهدافه عىل أكمل وجه؛ ملا تفحضه النظرية من أن أي 

تغيري يطرأ عىل أي جزء يتكون منه النسق؛ فإنه يؤدي بالرضورة إىل 

 التي تُعدنظرية الدور كام تتسق مع  حدوث تغيري يف النسق بصفة عامةد

عدد من األدوار التي  يقوم عىل مؤسسة هلا بناء اجتامعي، املستشفى

خصائيني االجتامعيني الذين يشغلها أعضاء الفريق العقجي ومنهم اإل

املهام املوكلة ب للقيامرة اجتامعية، ئممقلني دا هم البعض،يتفاعلون مع بعض

 لتقديم املامرسة املهنية املناسبةد؛ هلم

 

خصائي الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل ـاتالقا 

 داالجتامعي يف املستشفى

 

خصائي يوض  الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل (9جدود )

 االجتامعي يف املستشفى

 % ك العبارة م

7 
خصائي عدم وعي الفريق املعال  بدور اإل

 داالجتامعي
60 86% 

2 
خصائي عدم تعاون الفريق املعال  مع اإل

 داالجتامعي
29 87% 

 %51 20 دواإلمكانات قلة املوارد 6

 %12 75 دخصائيني االجتامعيني باملستشفىنقص عدد اإل 1

5 
خصائي االجتامعي بمهام ليست من تكلي  اإل

 دعمله األساس
22 17% 
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 % ك العبارة م

 %28 70 دعدم وجود احلوافز التشجيعية 1

 %11 26 دعدم توّفر مكان مناسب ملقابلة املريض 1

8 
لضع  النمو قّلة الدورات التدريبية مما يؤدي 

 داملهني
71 11% 

9 
خصائي االجتامعي يف إتبات عدم جدّية اإل

 دجدارته
6 86% 

 %87 72 دخصائي االجتامعيعدم تطوير مهارات اإل 70

 

( أن أعىل الصعوبات التي تواجه املامرسة 9يتض  من اجلدود رقم )

خصائي االجتامعي يف املستشفى من وجهة نظر جمتمع الدراسة املهنية لإل

 تتمقل يف اآليت:

 ،"خصائي االجتامعيعدم وعي الفريق املعال  بدور اإل"عبارة  -7

بنسبة  "خصائي االجتامعي يف إتبات جدارتهعدم جدية اإل"وعبارة 

 %(د86)

 ،"خصائي االجتامعيعدم تعاون الفريق املعال  مع اإل"عبارة  -2

 %(د87بنسبة ) "خصائي االجتامعيعدم تطوير مهارات اإل"وعبارة 

 %(د11بنسبة ) "عدم توّفر مكان مناسب ملقابلة املريض"ة عبار -6

خصائي االجتامعي بمهام ليست من عمله تكلي  اإل"عبارة  -1

 %(د17بنسبة ) "األساس

 %(د51بنسبة ) "قلة املوارد واإلمكانات"عبارة  -5

 "قّلة الدورات التدريبية مما يؤدي لضع  النمو املهني"عبارة  -1

 %(د11بنسبة )

بنسبة  "خصائيني االجتامعيني باملستشفىاإلنقص عدد "عبارة  -1

 %(د12)

 %(د28بنسبة ) "عدم وجود احلوافز التشجيعية"عبارة  -8

( 2002حيث يتض  أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة اجلربين )

التي أوصت برضورة توعية األطباء ومجيع الكوادر الطبية العاملة يف 

املستشفى بالدور الذي يقوم به االختصاصيون االجتامعيون كام أهنم 

مطالبون بتفعيل أدوارهم وإتبات أنفسهم والقيام بالكقري من أعامد 

Prescott (2002 )لتققي  داخل املستشفى، ونتيجة دراسة التوعية وا

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة لفريق التي توصلت إىل أن دور اإل

مما حيتم زيادة التسويق االجتامعي والتققي  الصحي لتوعية  ،العمل الطبي

خصائي االجتامعي، كام أنه جيب التعاون الفريق العقجي بأمهية دور اإل

، ونتيجة دراسة اجلهود يف عقج املرىض عىل أكمل وجهمعه لتضافر 

( التي توصلت إىل أن هناك معوقات حتد من كفاءة 2071العلوي )

اإلخصائي االجتامعي وفعالية أداءه، كام يمكن تفسري هذه النتيجة من 

توصلت إىل  التي( 2076دراسة املحمدي )خقد ما توصلت له نتيجة 

، االجتامعي ال يقوم بدوره املطلوب منهخصائي أن املرىض يرون أن اإل

بريزكوت  دراسةكام أن هذه التفسري يتض  أكقر من خقد نتيجة 

Prescott, 2002)) خصائي االجتامعي غامض التي توصلت إىل أن دور اإل

ا بالنسبة لفريق العمل الطبي ، كام أن هذ النتيجة قد تكون سبباا مبارشا

السي  امعيني، التي توصلت هلا نتيجة للتفاوت يف أداء اإلخصائيني االجت

 د(7999)

كام جيب أن تعمل إدارة اخلدمة االجتامعية بفرع وزارة الصحة عىل 

هتيئة األماكن املناسبة للمرىض أو أولياء أمورهم يف ضوء ما يعانيه جمتمع 

الدراسة من عدم توفر املكان املناسب، وأن تعمل اإلدارة عىل التوضي  

عيني أن تكليفهم بأعامد أخرل نابٌع من الققة هبم خصائيني االجتاملإل

 ا، مع األخذ بعني االعتبارا مؤقتا ولكفاءهتم يف ذلك عىل أن يكون تكليفا 

العمل عىل عدم اإلخقد بمهامهم الرئيسة، وكذلك تشجيع  رضورة

خصائيني االجتامعيني وتسهيل مهمتهم يف التحاقهم بالدورات اإل

م العليا، وذلك يف ضوء قلة الدورات املتخصصة، أو إكامد دراساهت

 التدريبية التي أشار هلا جمتمع الدراسةد

 

خصائي مقححات حتسني املامرسة املهنية لإلـ ارابعا 

 :االجتامعي يف املستشفى

 

خصائي يوض  مقححات حتسني املامرسة املهنية لإل (70جدود )

 االجتامعي يف املستشفى

 % ك العبارة م

 %17 22 دواإلمكانياتتوفري املوارد  7

2 
رضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي 

 دخصائي االجتامعي باملستشفىواإل
28 18% 

 %66 72 دخصائي االجتامعي صقحيات كاملةإعطاء اإل 6

1 
زيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد 

 دالعمل
29 87% 

5 
خصائي تنمية وعي الفريق الطبي بأمهية دور اإل

 داالجتامعي باملستشفى
62 89% 

 %11 71 دخصائيني االجتامعيني باملستشفىزيادة عدد اإل 1

1 
خصائي االجتامعي توفري غرفة مستقلة لإل

 دباملستشفى
60 86% 

8 
خصائيني االجتامعيني عىل االلتحاق تشجيع اإل

 دبربام  الدراسات العليا
75 12% 

 %51 20 دتقديم احلوافز التشجيعية 9

70 
خصائي تنمية وعي املرىض بأمهية دور اإل

 االجتامعي باملستشفى
20 51% 

 

( أن املقححات املقدمة من جمتمع 70يتض  من اجلدود رقم )

خصائي االجتامعي يف املستشفى الدراسة لتحسني املامرسة املهنية لإل

 تتمقل يف اآليت:

خصائي تنمية وعي الفريق الطبي بأمهية دور اإل"عبارة  -7

 %(د89بنسبة ) "االجتامعي باملستشفى

 "خصائي االجتامعي باملستشفىتوفري غرفة مستقلة لإل"عبارة  -2

 %(د86بنسبة )
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 "زيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد العمل"عبارة  -6

 %(د87بنسبة )

خصائي إلرضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي وا"عبارة  -1

 %(د18بنسبة ) "االجتامعي باملستشفى

 %(د17بنسبة ) "توفري املوارد واإلمكانيات"بارة ع -5

تنمية وعي املرىض "وعبارة  ،"تقديم احلوافز التشجيعية"عبارة  -1

 %(د51بنسبة ) "خصائي االجتامعي باملستشفىبأمهية دور اإل

بنسبة  "خصائيني االجتامعيني باملستشفىزيادة عدد اإل"عبارة  -1

 %(د11)

 عىل االلتحاق بربام  خصائيني االجتامعينيتشجيع اإل"عبارة  -8

 %(د12بنسبة ) "الدراسات العليا

بنسبة  "خصائي االجتامعي صقحيات كاملةإعطاء اإل"عبارة  -9

 %(د66)

حيث يتض  أن من أهم املقححات املقدمة من جمتمع الدراسة 

خصائي االجتامعي الحكيز عىل التققي  لتحسني املامرسة املهنية لإل

املهني له، وكذلك دعمهم يف توفري مكاتب وتوعية فريق العمل بالدور 

( توصلت إىل أهم األدوار التي 2076خاصة وأن دراسة سند )-مستقلة 

خصائي االجتامعي التي تتمقل يف: إجراء املقابقت املهنية يامرسها اإل

وتسهيل عملية التواصل والتأكيد عىل رسية املعلومات ومعاونة املريض 

ا ر هتيئة األماكن املناسبة هلم رضوريا مما جيعل أم -عىل حل مشكقته

ليامرسوا عملهم عىل أكمل وجه، مع زيادة الدورات التدريبية لضامن 

عملية التحسني والتطوير املستمر للمامرسة املهنية، وهذه النتيجة تتفق مع 

( التي أوصت برضورة التوعية والتققي ، 2002نتيجة دراسة اجلربين )

( التي من أهم نتائجها أن دور 2002) Prescottونتيجة دراسة 

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة لفريق العمل الطبي؛ مما حيتم زيادة اإل

 خصائي االجتامعيدتوعية الفريق العقجي بدور اإل

 

 :لدراسةانتائ   ـاخامسا 

يتض  من نتائ  الدراسة أن واقع املامرسة املهنية -7

جاء يف خصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل لإل

من خقد قيامه بمهامه الوظيفية النابعة  ،"مرتفع"مستول 

من املبادئ األساسية للخدمة االجتامعية املتمقلة يف عدد من 

مقل: قيامه باملشاركة يف وضع اخلطة العقجية  ،العبارات

مقل: تسجيل  ،للمريض، وكذلك ما يملكه من مهارات

معرفته بتحويل مقل:  ،معلومات املريض، وبام لديه من معرفه

 املريض ملؤسسات أخرلد

يتض  أن هناك صعوبات تواجه املامرسة املهنية -2

مقل تخصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل، وتلإل

خصائي أمهها يف: عدم وعي الفريق املعال  بدور اإل

خصائي االجتامعي يف إتبات االجتامعي، وعدم جدية اإل

ملقابلة املريض، باإلضافة جدارته، وعدم توّفر مكان مناسب 

خصائي االجتامعي بمهام ليست من عمله إىل تكلي  اإل

 األساسد

تحسني ب املتعلقة قححاتاملا من يتض  أن هناك عددا -6

خصائيني االجتامعيني من وجهة نظر املامرسة املهنية لإل

يف مستشفيات مدينة حائل، ومتقل أمهها يف: وجوب  املبحوتني

خصائي االجتامعي بي بأمهية دور اإلتنمية وعي الفريق الط

خصائي االجتامعي باملستشفى، وتوفري غرفة مستقلة لإل

باملستشفى، وزيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد 

العمل، باإلضافة إىل رضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي 

 خصائي االجتامعي باملستشفىدواإل

 

 :توصيات الدراسة ـاسادسا 

تعمل وزارة الصحة ممقلة بإدارة الفرع ُيستحسن أن  -7

يف حائل عىل توعية فريق العمل العقجي بطبيعة عمل 

خصائي االجتامعي، ودوره املهم يف رسم اخلطة العقجية اإل

وتفعيلها عىل أكمل وجه من خقد التعميم الرسمي عليهم 

 يف ذلكد

تشجيع أقسام اخلدمة االجتامعية باملستشفيات عىل  -2

هم يف املناسبات اإلنسانية يف أروقة املستشفيات، التسويق ملهنت

املتضمنة معلومات  (الربوشورات والبوسحات)وتصميم 

 ،لوضعها أمام أنظار الفريق العقجي من جهة ،عن دورهم

 واملراجعني من جهة أخرلد

جيب أن تعمل أقسام اخلدمة االجتامعية وإدارة  -6

عىل  خصائيني االجتامعينياملستشفيات عىل تشجيع اإل

االلتحاق بالدورات املخصصة هلم؛ لتطوير املامرسة املهنية 

 وحتسينها بشكل أفضلد

خصائيني االجتامعيني توفري دورات تدريبية لإل -1

خصائيني االجتامعيني، وذلك لتطوير األداء املهني املستمر لإل

 بالتنسيق مع األقسام األكاديمية املتخصصةد

الندوات  خصائيني االجتامعيني حلضورتشجيع اإل -5

وحلقات النقاش وورش العمل واملؤمترات العلمية املتعلقة 

ويف جماد اخلدمة االجتامعية  ،باخلدمة االجتامعية بشكل عام

وذلك من خقد العمل عىل اعتامدها  الطبية بشكل خاصد

 كساعات تدريبية رسمية لدل هيئة التخصصات الصحيةد
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نفسه  إجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف املجاد -1

بالتنسيق مع أقسام اخلدمة االجتامعية باجلامعات السعودية؛ 

 لتكون يف مواضيع ذات أمهية بالنسبة هلمد

 

 املصادر واملراجع

 :املراجع العربية ـأوالا 

ـــيل ) ـــربين ع ـــربين، ج ـــايص 2002اجل (د دور االختص

االجتامعي مع املـرىض طـوييل اإلقامـة يف املستشـفياتد دراسـة 

جملـة املـؤمتر ستشـفيات مدينـة الريـامد تطبيقية عـىل بعـض م

ــة  27/6/2002-20 العلمــي اخلــامس عرشــ ــوان اخلدم بعن

، 7(6االجتامعية والسقم االجتامعيد جامعة حلوان، القـاهرة، )

 د709-769

(د املعوقات التي تواجه 2007اجلوير، سعود فارس سعود )

ــة  ــة الصــحية بدول اإلخصــائي االجتامعــي يف وحــدات الرعاي

ــةجم دالكويــت ــرة العربي ــي  واجلزي ــة دراســات اخلل ــة ل ، جامع

 د251-785(، 706الكويت، عدد )

(د املامرســة العامــة منظــور 2071حبيــب، مجــاد شــحاتة )

(د اإلســكندرية: املكتــب 2حــديث يف اخلدمــة االجتامعيــةد )ط

 اجلامعي احلديثد

ــراهيم ) ــريم إب ــا، م ــاد شــحاتة وحن ــب، مج (د 2071حبي

عىل خمتلـ  أنسـاق ومسـتويات  نظريات ونامذج التدخل املهني

احلامية املهنية للخدمة االجتامعيةد اإلسكندرية: املكتب اجلـامعي 

 احلديثد

(د النظريـات االجتامعيـة املتقدمـةد 2075احلسن، إحسان )

دراسة حتليلية يف النظريات االجتامعية املعارصةد عامن: دار وائـل 

 للطباعة والنرش والتوزيع

ــود ) ــن، حمم ــ7991حس ــةد (د مقدم ــة االجتامعي ة الرعاي

 القاهرة: مكتبة القاهرة احلديقةد

(د اخلدمـة االجتامعيـةد نظـرة 7998خاطر، أمحد مصطفى )

املجــاالتد اإلســكندرية: املكتــب -منــاه  الدراســة-تارخييــة 

 اجلامعي احلديثد

الدامغ، سامي عبد العزيز )د ت(د قراءات خمتارة يف اخلدمـة 

والفلسـفة والنظريـة واملـنه د االجتامعية اإلكلينيكيـةد األسـس 

 كتاب غري منشورد

(د معجم مصـطلحات 2001الدخيل، عبد العزيز عبد اهلل )

اخلدمة االجتامعية والعلوم االجتامعيةد عامن: دار املنـاه  للنرشـ 

 والتوزيعد

(د مقدمـة يف 2072سامل، سامح سامل وصال ، نجقء حممد )

  والتوزيعد اخلدمة االجتامعيةد عامن: دار الققافة للنرش

(د 2009الرســوجي، طلعــت وعــيل، مــاهر أبــو املعــاطي )

ميــادين ممارســة اخلدمــة االجتامعيــةد القــاهرة: الرشــكة العربيــة 

 املتحدة للتسويق والتوريداتد

سليامن، حسني حسن وعبد املجيد، هشام سيد والبحر، منى 

(د املامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية مـع اجلامعـة 2001مجعة )

املؤسسة واملجتمعد لبنان: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرشـ و

 والتوزيعد

(د تقـويم دور اإلخصـائي 2076سند، ماجـد حممـد محـد )

االجتامعي بأقسام األمرام املعدية يف املستشفيات احلكومية مـن 

وجهة نظر املرىض )رسالة ماجسـتري غـري منشـورة(د الريـامد 

 يةدجامعة ناي  العربية للعلوم األمن

(د أدوار ومهـــام 7999الســـي ، عبـــد املحســـن فهـــد )

ــة  ــة ميداني ــيد دراس ــاد الطب ــي يف املج ــائي االجتامع اإلخص

جملة دراسات يف اخلدمة باملستشفيات احلكومية بمدينة الريامد  

د جامعـة حلـوان، القـاهرة، عـدد االجتامعية والعلوم اإلنسـانية

(1 ،)271-217 

ــعد ) ــائض س ــهراين، ع ــة (د 2071الش ــة االجتامعي اخلدم

 (د جدة: خوارزم العلميةد5شمولية التطبيق ومهنية املامرسةد )ط

(د العوامـل املـؤترة عـىل أداء 2001الشيباين، نورة معيض )

العاملني يف أقسام اخلدمـة االجتامعيـة باملجـاد الطبـيد )رسـالة 

ماجستري غري منشورة(، الريام، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود 

 اإلسقميةد 

(د تقيـيم دور اإلخصـائي 2078بداحلليم، إبراهيم حممد )ع

االجتامعي يف املؤسسات الطبيةد )رسالة ماجستري غري منشورة(، 

 اخلرطوم، جامعة النيلنيد

ــيد ) ــام س ــد، هش ــة 2001عبداملجي ــث يف اخلدم (د البح

 االجتامعية اإلكلينيكيةد القاهرة: مكتبة األنجلو املرصيةد

(د وقفـة 2070جـودت، ُحزامـة )عبيد، ماجدة هباء الدين و

 مع اخلدمة االجتامعيةد عامن: دار صفاء للنرش والتوزيعد
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(د تقييم املهارات املهنية 2005العجقين، عمر عيل عبد اهلل )

عند اإلخصائيني االجتامعينيد )رسالة ماجستري غـري منشـورة(، 

 الريام، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنيةد

 االجتامعـي اإلخصائي (د دور2071العلوي، ماجد محد )

 العامـة عىل املستشـفيات مطبقة ميدانية الطبي: دراسة املجاد يف

اجلمعيـة املرصـية  جملـة اخلدمـة االجتامعيـةدد املقدسة بالعاصمة

 د608-215(، 51لإلخصائيني االجتامعيني، القاهرة، عدد )

(د املامرسـة العامـة للخدمـة 2072عيل، ماهر أبو املعـاطي )

(د الريـامد 2االجتامعية يف املجاد الطبي ورعايـة املعـاقنيد )ط

 دار الزهراء للنرش والتوزيعد

(د االجتاهـات احلديقـة يف 2002املعـاطي ) أبـوعيل، مـاهر 

 التنمية الشاملةد اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

(د حتديات ممارسة اخلدمـة 7999عمران، نرص خليل حممد )

جملــة ؤسســات الطبيــة والتخطــيط ملواجهتهــاد االجتامعيــة يف امل

ــوم اإلنســانيةد ــة والعل ــة االجتامعي ــة  دراســات يف اخلدم جامع

 د215-206(، 1حلوان، القاهرة، عدد )

(د ممارسة اخلدمة االجتامعيـة يف 2002عوم، عبد النارص )

 املجاد الطبيد القاهرة: مكتبة النهضةد

االجتامعيـة (د املامرسة العامة للخدمـة 2076فهمي، حممد )

 املكتب اجلامعي احلديثد اإلسكندرية: جماالت تطبيقيةد

(د تقيــيم دور اخلدمــة 2072الفهيـدي، حممــد عبيــد فهـاد )

االجتامعية الطبية يف الرعايـة الصـحية األوليـة مـن وجهـة نظـر 

ــني واملــرىضد )رســالة ماجســتري غــري  اإلخصــائيني االجتامعي

 علوم األمنيةدمنشورة(، الريام، جامعة ناي  العربية لل

ـــاين ) ـــالكوم ب ـــة 7998م ـــة االجتامعي ـــة اخلدم ( نظري

ترمجة: منصور، محدي حممد إبراهيم وعويضه، سعيد [املعارصةد 

د اإلسكندرية: املكتـب العلمـي للكمبيـوتر والنرشـ ]عبد العزيز

 والتوزيعد

(د املعجم الوجيزد القاهرة: اهليئـة 2005جممع اللغة العربية )

 ع األمرييةدالعامة لشؤون املطاب

(د تقيـيم واقـع اخلدمـة 2076املحمدي، زياد حممد منـاور )

االجتامعية يف املجاد الطبـي مـن وجهـة نظـر املـرىضد )رسـالة 

ماجستري غري منشورة(، الريام، جامعة نـاي  العربيـة للعلـوم 

 األمنيةد

(د اخلدمـة االجتامعيـة رؤيـة 2072حممود، منـاد طلعـت )

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثدنظرية وجماالت املامرسةد 

(د الرعايـة الطبيـة والصـحية 2000خملوف، إقباد إبراهيم )

 ورعاية املعوقنيد اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

لرعايــة الطبيــة ا(د 2001املليجــي، إبــراهيم عبــد اهلــادي )

: املكتـب د اإلسـكندريةوالتأهيلية من منظور اخلدمة االجتامعيـة

 احلديثداجلامعي 

(د 2071منقريوس، نصي  فهمـي وحممـد، فاطمـة فـؤاد )

االجتاهات النظرية والنامذج املهنية يف جمـاالت السـلوك والبيئـةد 

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

ــاح ) ــد الفت ــاجي، أمحــد عب ــيم املرشــوعات 2071ن (د تقي

االجتامعية والتنموية من منظور اخلدمة االجتامعيةد اإلسكندرية: 

 املكتب اجلامعي احلديثد

(د اخلدمـة االجتامعيـة الطبيـةد 2000النحاس، أمحد فـايز )

 بريوت: دار النهضة العربية للطباعة والنرشد

(د املامرسـة العامـة يف 2001النوحي، عبـد العزيـز فهمـي )

اخلدمـة االجتامعيـةد عمليــة حـل املشـكلة ضــمن إطـار نســقي 

 (د )ددن(د1أيكلوجيد )ط

ــازي، عبداملجيــد ــعل صــقر  ني ــاش والســيحاين، مش ط

 (د الدمام: مكتبة املتنبيد2(د اخلدمة االجتامعيةد )ط2071)

ــل السياســات واإلجــراءات 2071وزارة الصــحة ) (د دلي

 ألقسام اخلدمة االجتامعية الطبيةد الريامد

ــحة ) ــحي 2071وزارة الص ــائي الص ــاب اإلحص (د الكت

 السنويد الريامد

 تانياا: املراجع األجنبية

Barker, Robert L (1987). The social work 
dictionary, Maryland, NASW. 

Joseph, Chan Kun Sun (2003). A Critical Study 
of Social Work Management, with particular 
reference to the Moral Dimension of Social Work 
Practice. Hong Kong Polytechnic University. 

Prescott, R Megan (2002). A THESIS Presented 
to the Department o f Social Work. California State 
University. 

Rosenblatt, Aoron (1981). The Utilization of 
Research in Neil Gilbert and Harry Specht. 
Handbook of the Social Work. N J Prentice Hall. 
Englewood. Cliffs. Inc. 

Stark, Lee Debra (1997). Social Work Practice 
in Home Health Care: Predictors of Job Satisfaction 
among Home Health Social Workers. University of 
Pittsburgh. 

 



 521 

 

 

 

 إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل

 )دراسة وصفية للمنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة يف منطقة املدينة املنورة(

 حسن بن مرشد معتق الذبياين

 أستاذ التنمية االجتامعية املشارك، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة طيبة

 هـ(3/5112 /3 هـ، وقبل للنرش يف7/9/5115 )قدم للنرش يف

  

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مسامهة املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل يف مركز  :البحث ملخص

الواسطة، ولتحقيق هذا اهلدف تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، وتم تصميم استبانة حتوي أربعـة اـاور: هـي 

( 292حور الصحي. بلـ  عـدد أفـراد العينـة )املحور االجتامعي، واملحور التعليمي، واملحور االقتصادي وأخرًيا امل

يف عملية حتليـل  SPSSمستفيًدا من املنظامت غري الربحية باملركز، وقد تم اختيارهم عشوائًيا، وتم استخدام برنامج 

البيانات. وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى الرضا من أفراد العينة عن املسامهات املقدمة متوسط، وأن هناك تنوًعا 

ا يف املسامهات املقدمة من املنظامت، ولكنها ال تـدعم مشـاركة املجتمـع املحـيل يف صـنع التنميـة املحليـة، أتـت جيدً 

املسامهات االجتامعية يف الدرجة األوىل، ثم تلتها اخلدمات التعليمية، ثم املسامهات االقتصادية، فاخلدمات الصحية، 

توسطات االجتاه العام لتقييم أفراد العينة للخدمات التـي تقـدمها وقد تبني أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني م

املنظامت غري الربحية، وبني بعض اخلصائص الديموغرافية وااور الدراسة. وقـد أوصـت الدراسـة بةـورة رفـع 

وبـاقي املستوى الثقايف للمستفيدين حول دورهم بالتنمية املحلية، ورفع مستوى التواصل بني املنظامت غري الربحيـة 

املنظامت األخرى، ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية للمنظامت غـري الربحيـة بالرشـاكة مـع املجتمـع املحـيل واملـنظامت 
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The contribution of non-profit organizations to the development of the local 

community 

(A descriptive study of non-profit organizations in Al-Wasita Center in Al-

Madinah Al-Munawwarah) 
 

Hasan Murshid Mutaq al-Thobyani 
Associated Professor of Social Development,  Department of Social Sciences, Taibah University. 

(Received:7/9/1441 H, Accepted for publication  3/ 3/1442 H) 
 

Abstract. This study aimed to explore the contributions of Non-Profit Organizations (NPO) to community 

development in the Wasitah Center, and to achieve this goal a descriptive analytical approach was used, and a 
questionnaire was designed containing four facets: the social axis, the educational axis, the economic axis and 

finally the health axis. The number of the sample members reached (296) who benefited from the center's NPO. 

They were randomly chosen. The SPSS program was used for data analysis. The study found that there is an 
average level of satisfaction from the respondents about the provided contributions, and that there is good diversity 

with the contributions provided by the NPO, but it does not support the participatory development in the 

community, It was found that there is a statistically significant relationship between the averages of the general 
trend for assessing sample members for the services provided by non-profit organizations between some 

demographic characteristics and the study themes. The study recommended the necessity of raising the cultural 

level for the beneficiaries about their role in local development, raising the level of communication between NPO 
and other organizations, and setting strategic plans for NPO in partnership with the local community and the 

organizations inside it. 

Keywords: non-profit organizations, local development, local community, participatory development. 
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  املقدمة:

يؤكد املنظور احلديث للتنمية عىل أن اإلنسان اور  

العملية التنموية واملحرك هلا، من خالل شحذ قدراته وطاقته 

وتغيري ثقافته ليكون قادًرا عىل اختاذ القرار واخليار األمثل 

لتغيري وضعه ويكون فاعاًل يف عملية التنمية ملجتمعه، فالفرد 

ية، واملرض، واالعتامد الذي يواجه مشاكل مثل )الفقر، واألم

عىل غريه.....( لن يكون قادًرا عىل املشاركة يف بناء جمتمعه 

املحيل بالشكل املتوقع منه. وأيامًنا بدور الفرد واملجتمع 

بالتنمية املحلية فقد أصبح هناك حتول تدرجيي يف املبادرات 

التنموية عىل املستوى الدويل، حيث بدأت إجراءات التخطيط 

 و املجتمع، التي تدار من األعىل إىل األسفل )املوجهة نح

(Top-down إىل التحول إىل اإلسرتاتيجيات التشاركية من

( وهذا يعطي ضامًنا أكرب Bottom-upاألسفل إىل األعىل )

 Admassie)لنجاح املشاريع وتعزيز نتائج التنمية املحلية، 

and Abebaw 2014) فتنمية املجتمع املحيل هي العملية .

ي يتمكن من خالهلا أفراد املجتمع املحيل من حتديد الت

احلاجات واألهداف وترتيبها وفًقا ألولوياهتم، وهو ما 

 .Ross, 1955)يشجع روح التعاون والتضامن يف املجتمع )

كقطاع ثالث  فاعاًل  ااملنظامت غري الربحية دورً  وتؤدي 

اخلاص يف تنمية املجتمعات واحلكومي  نيبجانب القطاع

وتنظم  ،تنبع من داخل املجتمع تكمن أمهيتها يف أهناية، واملحل

مما جيعلها أكثر قدرة وواقعية عىل مالمسة  به، العمل التطوعي

بتكامل مع ما يقدمه  املحيل، املجاالت التي حيتاجها املجتمع

كساب املجتمع إهبدف  ،القطاع احلكومي والقطاع اخلاص

عىل مواكبة ركب التنمية الشاملة  اجيعله قادرً  اتنمويً  تأهياًل 

فالعمل التطوعي أصبح أحد ا، ا وعامليً ، إقليميً ومشارًكا به

تلعب و (.5135 ،)الشاجييمقاييس تقدم الشعوب 

يف حفظ توازن  اهامً  ااملؤسسات واجلمعيات األهلية دورً 

املجتمعات من خالل غرس املبادرات اخلريية والتطوعية 

ور للمجتمع والفئات املحتاجة لتحقيق أهداف النمو والتط

عن طريق االرتقاء باألساليب والوسائل التي تؤدي من 

خالهلا هذا الدور، مثل بناء القدرات وتنمية املهارات، 

مثل التخطيط  ،والتدريب يف خمتلف املجاالت التنموية

االسرتاتيجي وصياغة وتنفيذ الربامج التنموية، واالهتامم 

التنمية من خالل تعزيز املشاركة بالبعد االجتامعي لعملية 

(، كام أهنا ال 2052عثامن، وعرفان، ) عهلية يف املجتماأل

ىل حتريك القيادة التشاركية باملقام إبل تسعى  ،ىل الربحإهتدف 

 ،دارهتا بشكل احرتايفإاألول من خالل إعداد املوارد و

ومتكني أصحاب املصلحة لطرح احتياجاهتم يف رسم 

من العملية التنموية  مهاًم  اة بجعلهم جزءً السياسات التنموي

  (.2002الطقز،  ،2008التي تالمس مصاحلهم )قنديل، 

اجلمعيات  كّونتيف اململكة العربية السعودية  

واملؤسسات اخلريية البناء املؤسيس للقطاع اخلريي 

حتت مظلة وزارة املوارد البرشية والتنمية  ،والتطوعي

عية متعددة لتنمية املجتمع االجتامعية، لتقدم خدمات نو

احلالة واملحيل يشمل )الصحة، التعليم، احلالة االقتصادية، 

حداث توازن تنموي إ( ويكون اهلدف منها ....االجتامعية

 اإصالحيً  اتنمويً  ابناء عىل حاجات املجتمع إلكسابه طابعً 

، يصدر من الداخل وبجهد خاص تطوعي ملواكبة امستمرً 

 ،ومالمسة الطموحات الوطنية ،املستجدات العاملية

، التي ُدعمت من (2030)ااور رؤية اململكة يف ا وخصوًص 

( بأن 2002املجيد ) مجيع قطاعات الدولة، ويشري عبد

ىل حتقيق التنمية املستدامة يف املجتمع إالقطاع اخلريي هيدف 

فراد واجلامعات بكونه حلقة شباع حاجات األإعن طريق 

 اودفع املجتمع ليكون رشيكً  وصل بني مكونات املجتمع،

التخطيط التنموي الفّعال يرتكز عىل  كام أن بالعملية التنموية.

ا التي جتعله قادرً  ،ملجتمعداخل اتكامل املامرسات التنموية 

املجتمع، أفراد  مشاركة عىل اللحاق بركب التنمية من خالل

دعم عىل  هواململكة العربية السعودية حرصت احلرص كل

 وتكامله مع باقي قطاعات املجتمع األخرى ثالثالقطاع ال

لك رؤية اململكة ذعن طريق اخلطط التنموية اخلمسية، وك

التي من خالهلا حرصت عىل أن يكون للمنظامت ، 2030

كون يغري الربحية دور أكرب مما سبق يف تنمية املجتمع، وأن 

خيضع للحوكمة من أن ية، ووعملية التنماليف  فاعاًل  ارشيكً 

إجياد آلية مستدامة لتقييم أداء ب"اجلهات املعنية  خالل

)وزارة املوارد البرشية  "اجلمعيات األهلية وحوكمة أدائها

  .(2020والتنمية االجتامعية، 

 
 مشكلة الدراسة:

 يف حتقيق التنمية اًم مها املنظامت غري الربحية دورً  ؤديت 

املحلية كرشيك مهم وفاعل مع باقي القطاعات داخل 
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 :مثل ،للحد من السلبيات التي قد تتلبس املجتمع ،املجتمع

 ،الفقر، واألمية، واملرض، والوعي ببعض املشاكل االجتامعية

الطالق، وانحراف األحداث، وهدر طاقة الشباب،  :مثل

التي هلا دور كبري يف التأثري املبارش عىل نمو املجتمع الذي حتل 

. يف العملية التنموية ، وحتد من قدرة أفراده عىل املشاركةبه

ومن خالل الربامج التي تقدمها اجلمعيات واملؤسسات 

تسهم بشكل كبري يف حتقيق التنمية االجتامعية التي اخلريية 

بالتوازي مع االجتاه العاملي بتحقيق العدالة االجتامعية عن 

طريق حتسني أحوال املجتمعات املحلية والنهوض هبا 

 والوصول إىل التنميةرئيسة بمختلف املحاور التنموية ال

املستدامة، ومن خالهلا يمكن للدولة حتقيق  االجتامعية

، والوصول إىل تنفيذ عدد من فرادمستوى تنموي أفضل لأل

إال أن هذه  .براجمها التنموية داخل املجتمعات املحلية

ا فيام تقدمة من خدمات تنموية، ا كبريً املنظامت تتفاوت تفاوتً 

منهجية حتديد يقة رسم السياسات وختتلف كذلك يف طرو

األولويات واحتياجات املجتمعات، والتعامل مع املستفيدين 

منها. قد حظي بعضها بدراسات تفصيلية عن دورها بخدمة 

 الفتةاملجتمع، ولكن هناك بعض املنظامت تتميز بأنشطة 

مثل  ،حسب وجهة نظر الباحث، تستحق الدراسة ،للنظر

دينة املنورة، لذلك ستحاول هذه مركز الواسطة بمنطقة امل

لقاء الضوء عىل ما يقدمه املجّمع اخلريي يف مركز إالدراسة 

من  ،ربحيةالمن املنظامت غري  االذي يضم عددً  ،الواسطة

 مسامهات تنموية للمجتمع املحيل.

 
 أمهية الدراسة:

لقاء الضوء عىل ما تقدمة إ يفتكمن أمهية الدراسة  

ا نمية املجتمع املحيل خصوًص املنظامت غري الربحية لت

املجتمعات الريفية يف مركز الواسطة التابع ملحافظة بدر يف 

مسامهتها  نوعية منطقة املدينة املنورة، من خالل الوقوف عىل

الكشف و ،يف تنمية املجتمع املحيل من وجهة نظر املستفيدين

الربامج التي تقدمها املنظامت غري  مسامهات عن فاعلية

، ومدى دعمها ملبدأ الربحية يف التنمية املحلية بمركز الواسطة

، وارتباطها بالقضايا املجتمعية التنمية التشاركية للمستفيدين

امللّحة وإبراز دورها وتوجهها التنموي داخل املجتمع املحيل، 

والتعرف عىل مكامن القوة والضعف لدهيا من خالل 

ستجابة املستفيدين منها، وااولة لفت نظر املسؤولني إىل ا

تقديم  من خالل أوجه القصور وتطوير ما هو متميز منها

توصيات لدعم جوانب القوة واحلد من جوانب الضعف 

مركز بلدى املنظامت غري الربحية جتاه تنمية املجتمع املحيل 

 مسامهة لرفد الدراسة هذه دهة أخرى تعتجالواسطة. ومن 

املكتبة املتخصصة يف تنمية املجتمعات املحلية بتجارب 

وتناول عدد املنظامت غري الربحية باملسامهة يف التنمية املحلية، 

من املفاهيم ذات العالقة يف التنمية املحلية واملنظامت غري 

 . الربحية

 
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل التعرف عىل مسامهة املنظامت غري  

تنمية املجتمع املحيل يف مركز الواسطة يف منطقة  الربحية يف

املدينة املنورة كهدف رئيس للدراسة، ومن خالل ذلك اهلدف 

 ينبثق عدد من األهداف الفرعية كام ييل:

الكشف عن أهم اخلصائص الديموغرافية .5

 للمستفيدين من املنظامت غري الربحية بمركز الواسطة. 

غري الربحية يف  التعرف عىل واقع إسهامات املنظامت.2

 تنمية املجتمع املحيل بمركز الواسطة.

 وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:

  املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

 . باملجال االجتامعي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال الصحي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال التعليمي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال االقتصادي يف مركز الواسطة

الكشف عن العالقة بني اخلصائص الديمغرافية لعينة .3

غري الدراسة ومستوى االستفادة من إسهامات املنظامت 

 الربحية بالتنمية االجتامعية يف مركز الواسطة.

 

 تساؤالت الدراسة:

ما أهم اخلصائص الديموغرافية للمستفيدين من .5

 املنظامت غري الربحية بمركز الواسطة؟ 

املنظامت غري الربحية يف التنمية  إسهاماتما واقع .2

 املحلية يف مركز الواسطة؟
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 ت:ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤال 

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 ؟ يف مركز الواسطة االجتامعي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ الصحي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ التعليمي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ االقتصادي

هل هناك عالقة بني اخلصائص الديمغرافية لعينة .3

الدراسة ومستوى االستفادة من إسهامات املنظامت غري 

 الربحية بالتنمية االجتامعية يف مركز الواسطة ؟

 

 مفاهيم الدراسة:

ة، من أجل من املهم أن يتم حتديد املفاهيم ذات العالق 

توضيح املعاين واألفكار املرتبطة بالدراسة للقارئ، لذلك 

سوف يقوم الباحث باستعراض املفاهيم ذات العالقة 

 بالدراسة:

 

 Nonprofitاملنظامت غري الربحية مفهوم -5

Organizations):) 

من  احيمل مصطلح املنظامت غري الربحية عددً  

)القطاع الثالث، والقطاع اخلريي، والقطاع  :مثل ،املسميات

التطوعي، والقطاع املستقل، واملؤسسات واملنظامت 

اخلريية...( وما تشرتك به هو عدم هدفها إىل الربح باملقام 

عرف البنك (. وقد Carroll، 2018 ،2001شكر، األول )

مؤسسات ومجاعات "الدويل املنظامت التطوعية بكوهنا 

 ،ا عن احلكومةا أو جزئيً إما مستقلة كليً  ،متنوعة االهتاممات

وليس لدهيا أهداف  ،وتتسم بالعمل اإلنساين والتعاون

)االحتاد العام للجمعيات واملؤسسات اخلاصة،  "جتارية

( املنظامت غري Carrollيعرفها كارول )(. و50:5997

ها ؤنشاإالتي تم  ،الربحية بأهنا املنظامت املعفاة من الةائب

املصلحة العامة، وهي منظامت يعمل معها لغرض خدمة 

القطاع اخلاص للسعي بالوفاء بمسؤولياته االجتامعية لتحقيق 

ليها بعدة إالعمل اخلريي وحتسني العالقات املجتمعية، ويشار 

مثل القطاع املستقل، أو القطاع الثالث، أو القطاع  ،مسميات

املنظامت غري الربحية  د. تعCarroll) (2018, التطوعي

كيانات غري هادفة للربح تنشأ بشكل مستقل عن القطاع 

احلكومي والقطاع اخلاص، تؤطر األعامل اخلريية واملسامهات 

التطوعية لتحقيق أهداف مرشوعة للمجتمع، تستقبل 

 ،املسامهات املجتمعية والتربعات اخلريية يف جماالت عديدة

مع مثل الصحة والتعليم ورعاية املحتاجني هبدف تنمية املجت

 Nasr, 2005 ،2052احللو،  ، Boadi, 2006الذي تقوم فيه )

أن املنظامت غري إىل  Padronأشار (. وقد 2050األرسج،  ،

ومل  ،ا من احلكومةأي منظمة ال تعترب جزءً "الربحية هي 

وقد تكون منظامت  ،تؤسس بناًء عىل اتفاق بني احلكومات

ختصصية أو نقابات أو احتادات عاملية وجتارية أو أية منظامت 

  (.Padron :20,1987) "أخرى ليس هلا طبيعة حكومية

 ربحية فقد أشارالومن املنظور التنموي للمنظامت غري  

(52-51 :1991) Brawn  إىل بعض الوظائف العامة املرتبطة

 ة:باالجتاه التنموي للمنظامت اخلريي

  حل املشكالت املحلية باملجتمع عن طريق تنظيم

املجتمع وتقديم اخلدمات واملساعدات الفنية والعلمية 

 للجامعات املحلية.

  إعطاء املنظامت التطوعية فرصة أكرب ملا لدهيا من

إمكانات أكرب من غريها لتعبئة الطاقات االجتامعية التطوعية 

 وحل املشكالت املستجدة. 

 لتطوعية العاملة يف جمال التنمية رفد املنظامت ا

سرتاتيجية باملساعدات الفنية والتدريبية وصياغة اخلطط اإل

 هلا.

 نشاء خطة عمل مشرتكة بني املنظامت واملؤسسات إ

لتفادي التكرار بالعمل وتضارب  نفسه العاملة يف املجال

 األهداف.

  العمل عىل رفع مستوى وعي القادة والرأي العام حول

للمنظامت التطوعية، وأن هلا أمهية املسامهات التنموية 

 . خصوصية يف العمل التنموي

من خالل ما سبق يمكن تعريف املنظامت غري الربحية  

عىل حاجة أفراده، غري  بأهنا كيانات تنشأ داخل املجتمع بناءً 

ولكنها  ،و حكوميأاع خاص وهي ليست قط ،هادفة للربح

متكاملة معه، هتدف إىل خدمة املجتمع والعمل عىل تنميته من 



 ... إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل: حسن بن مرشد معتق الذبياين

 

530 

خالل األعامل التطوعية واخلريية، ووضع خطط عمل 

سرتاتيجية لتحديد األولويات، والعمل عىل دفع عجلة إ

فراده أعداد وتدريب إالتنمية داخل املجتمع من خالل 

 هذه الدراسة تشري للوصول إىل االستدامة التنموية. ويف

املنظامت غري الربحية إىل املجمع اخلريي بمركز الواسطة 

مجعية -5الذي يضم يف جنباته مخس منظامت غري ربحية هي: 

املكتب التعاوين  -3املستودع اخلريي.  -2الرب اخلريية. 

مجعية  -1جلنة التنمية االجتامعية.  -1للدعوة واإلرشاد. 

 حتفيظ القرآن الكريم. 

 

 :Local Development)التنمية املحلية )هوم مف-2

فقد  ؛امفهوم التنمية املحلية من املفاهيم احلديثة نسبيً  ديع 

كان أول ظهور له بعد احلرب العاملية الثانية يف مؤمتر أرشدج 

(Ashridge للتنمية االجتامعية الذي عقد يف بداية أغسطس )

داخل م، هبدف مناقشة املشاكل اإلدارية 5911لعام 

حركة "املستعمرات اإلنجليزية، وقد تم تعريفه يف املؤمتر بأنه 

الغرض منها حتسني األحوال املعيشية للمجتمع املحيل ككل 

عىل مبادرة  وبناءً  ،عىل أساس املسامهة اإلجيابية هلذا املجتمع

أو عن طريق االستثارة  ،أهايل املجتمع كلام أمكن ذلك

(، 32: 2058)البص،  "معلتشجيع االستجابة من قبل املجت

ويشري هذا املفهوم كذلك إىل العمليات االجتامعية التي 

 ءةيمكن من خالهلا للمجتمع املحيل أن يكون أكثر قدرة وكفا

من خالل الدعم  ،ومتطلباته األساسية هعىل مواجهة مشاكل

واملعونة من احلكومات املحلية واملنظامت اخلريية 

(.(Dunham العمليات "ية املحلية بأهنا وقد تم تعريف التنم

التي يمكن هبا توحيد جهود املواطنني واحلكومة لتحسني 

األحوال االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املجتمعات 

املحلية ومساعدهتا عىل االندماج يف حياة األمة واملسامهة يف 

: 2051)احليايل وآخرون،  "تقدمها بأقىص قدر مستطاع

 جمموعة" يأن التنمية املحلية هإىل  ميدعبداحل(. ويشري 538

 الذاتية تضافر اجلهود خالهلا من يمكن التي العمليات

 االقتصادية احلياة نوعية لتحسني احلكومية، واجلهود

 املحلية، للمجتمعات والثقافية واحلضارية واالجتامعية

 لتشارك الشاملة، الوطنية التنمية منظومة يف وإدماجها

، عبداحلميد) " الوطني املستوى عىل التقدم يف مشاركة فعالة

2005: 53).  

عىل  احكرً  دن مفهوم التنمية املحلية بالتصور العام ال يعإ 

قطاع بعينة، فقد سامهت احلكومات والقطاع اخلاص بشكل 

كبري يف التنمية املحلية، ولكن احلاجة إىل اجلهود املحلية يف 

عملية التنمية  من املحاور املهمة يف دعملية التنمية تع

ن جلهود القطاع احلكومي إا املحلية منها، حيث وخصوًص 

قد ال تصل هبا إىل  ،وتوجهات تنموية اواخلاص حدودً 

بسبب أهنا عملية تبدأ من  ؛حاجات املجتمعات اخلاصة

، أما التنمية املحلية عىل Top-dow) ) األعىل إىل األسفل

 األعىل العكس من ذلك فهي عملية تبدأ من األسفل إىل

(Bottom-up ) مما يضمن حتقيق حاجات املجتمع املحيل

للربامج  هامللّحة واخلاصة به، وكذلك ضامن دعم املجتمع نفس

 ,ODI) التنموية باالعتامد عىل ما لديه من موارد وإمكانات

2009; Admassie and Abebaw, 2014) ومن خالل ،

أن تكون  املنظامت غري الربحية يمكن جلهود املجتمع املحيل

ا لتحقيق توجهه التنموي املحيل وحتسني  وانضباطً أكثر تنظياًم 

 أحواله املعيشية. 

من خالل ما سبق يمكن اإلشارة إىل أن التنمية املحلية  

هي عملية النهوض باملجتمع املحيل بكافة قطاعاته من خالل 

تنمية قدرات أفراده ومهارهتم وتنظيمهم، واالستفادة من 

تشري التنمية واملقدرات املتاحة هلم ليتمكنوا من تطويره. 

ا املنظامت غري تبذهل تيهذه الدراسة إىل اجلهود اليف املحلية 

املجتمع من خالل بالربحية يف مركز الواسطة للنهوض 

اجتامعًيا، واقتصادًيا، وتعليمًيا،  املستفيدين من خدماهتا

 .وصحًيا

 
 :Local Community)املجتمع املحيل )مفهوم -3

جمموعة من الناس " إىليشري مصطلح املجتمع املحيل  

رض وتربطهم الذين يقيمون عادة عىل رقعة معينة من األ

ا وليست من النوع العارض املؤقت وهلم عالقات دائمة نسبيً 

 ،نشاط منظم وفق قواعد وأساليب وأنامط متعارف عليها

 منهم ينتمي هلذا وتسود بينهم روح مجعية تشعرهم بأن كاًل 

(، وما يميز املجتمع املحيل هو 73: 5982)بدوي،  "املجتمع

من األدوار املصطلح وجود التفاعل بينهم من خالل جمموعة 

تربطهم  ،عليها، وتدور أنشطتهم بنظام حيكمه العقل اجلمعي
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روح اجلامعة وتشعرهم بانتامئهم إىل املجتمع )زيتون 

ويعرف اخلشاب املجتمع املحيل بأنه  (.5998وعبداملقصود، 

عبارة عن جمموعة من األفراد يعيشون يف منطقة أو بيئة "

ب أن تتوفر ثالث رشوط ادودة النطاق واملعامل... وجي

املكان املحدود  :أساسية يف تكوين املجتمع املحيل من أمهها

النطاق واملعامل، االشرتاك يف مجيع وجوه النشاط اجلمعي، 

 "ا جيب أن يكون للمجتمع املحيل تكوين مميزوأخريً 

 (557: 2002)اخلشاب، 

من خالل التعريفات السابقة ملصطلح املجتمع املحيل  

حيل تعبري عن جمموعة من األفراد ل بأن املجتمع امليمكن القو

وهلم نسيج اجتامعي  ،الذين يعيشون يف نطاق جغرايف ادد

وتسود فيام بينهم أوجه من األنشطة املشرتكة  ،خاص

واملتعارف عليها. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املصطلح ال 

بل كل نطاق جغرايف يتوفر به نه، خيص نطاق جغرايف بعي

فيمكن أن يكون املجتمع املحيل  ،ااملشار اليها سابقً  الرشوط

مثل القرية أو اهلجرة. ويف هذه  ،داخل املدينة أو يف الريف

الدراسة يشري املجتمع املحيل إىل مركز الواسطة وما يتبع له 

 ا من قرى وهجر.إداريً 

 

 النظري للدراسة: طاراإل

من خالل ما تقدم من عرض ملفاهيم الدراسة وطبيعة  

الدراسة فإن الباحث يتبنى مدخاًل نظرًيا متكاماًل ، من خالله 

يتم طرح تفسري للمسامهة التي تقوم هبا املنظامت غري الربحية 

يف تنمية املجتمع املحيل، من خالل الكشف عن الوظيفة التي 

تقوم هبا املنظامت غري الربحية املحّركة لعملية التنمية املحلية، 

مع غريها من املنظامت داخل ورضورة تكامل وظائفها 

املجتمع للوصول إىل دور جيد يف عملية التنمية املحلية 

للمجتمع، مما يساهم يف استقراره، إضافة إىل تفسري ما تقدمه 

املنظامت غري الربحية يف إعداد أفراد املجتمع للمشاركة يف 

 عملية التنمية املحلية. 

 

 Functional Structural)النظرية البنائية الوظيفية 

Theory): 

من خالل كون املنظامت  النظرية البنائية الوظيفيةتنطلق  

غري الربحية هي نظام له دور ووظيفة داخل النسق االجتامعي 

العام، يتكامل مع باقي األنظمة لتحقيق االنسجام بني أجزاء 

النسق، وبالتايل التخلص من عوائق تنمية املجتمع املحيل، 

ه واملشاكل التي تواجه املجتمع بشكل والتخلص من مسببات

عام، مثل: األمية، والبطالة، والفقر، وضعف الوعي الصحي 

والثقايف، هبدف الوصول إىل استقرار املجتمع وهو ما يشري 

هنا إىل نمو املجتمع وتطوره. ينظر أصحاب االجتاه البنائي 

(  Talcoltt Parsons) "تالكوت بارسونز"الوظيفي ويمثلهم 

جتمع باعتباره نسًقا اجتامعًيا مرتابط ترابًطا داخلًيا، إىل امل

يؤدي كل جزء منه دوًرا أو وظيفة اددة، وبحسب هذا 

الرتابط فإن أي خلل يف وظائف األجزاء يؤثر فيام عداه من 

 احلفاظ كيفية بدراسة األجزاء األخرى. اهتمت هذه النظرية

 ما هذا ا،الداخيل للمجتمعات وتفسري متاسكه االستقرار عىل

 من الكالسيكيني االجتامع علم أفكار رواد يف يتمثل

 هربرت" ،"دوركايم ايميل"، " كونت أوجست": أمثال

 االجتامع، علامء من العديد وكذلك آراء ، " سبنرس

 رواد من "مريتون روبرت" و"، بارسونز تالكوت": مثل

 امتدت الذين الرأسامليني، االجتامع علامء من الثاين اجليل

(. يأيت 2002)مكاري والسيد،  العرشين حتى القرن آراؤهم

توظيف هذه النظرية من خالل الكشف عن الدور الذي 

تلعبه املنظامت غري الربحية، والوظيفة التي تؤدهيا داخل 

جمتمع الدراسة، من خالل الكشف عن إسهاماهتا يف تنميته، 

وذلك باعتبارها نظاًما يتكامل مع باقي األنظمة داخل 

 ملجتمع لتحقيق االنسجام مع باقي أجزاء النسق االجتامعي. ا

 

 Participatory Development):التنمية التشاركية )

من خالل كون األفراد  التنمية التشاركيةيرتكز مفهوم  

داخل املجتمع املحيل هم األساس يف العملية التنموية داخل 

جمتمعاهتم، حيث تعد التنمية التشاركية أحد أهم املقاربات 

التي تتبناها املنظامت العاملية والدول مؤخًرا لتنمية املجتمع 

املحيل وحتسني أحوال املعيشة ألفراده من خالل إرشاكهم 

موية، وجعلهم فاعلني بداية من النقاش مع بالعملية التن

اخلرباء واملسؤولني وحتديد أهدافهم اإلنامئية وبناء خططها 

 ,Ross, 1955 :Batten)وصواًل إىل تنفيذها عىل أرض الواقع 

، وتكمن أمهية التنمية التشاركية بأهنا تساعد أفراد (1957

املجتمع عىل حتديد أهدافهم التنموية اخلاصة ويصبحون 
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زًءا مؤثًرا يف العملية التنموية، بداًل من كوهنم أداة ج

  Thomas, 1994: 49).للمبادرات التنموية )

هنج املشاركة يف العمليات التنموية أصبح منهًجا سائًدا  

يف مجيع مبادرات التنمية ومشاريعها، وقد عزز هذا االجتاه 

أن البنك الدويل من خالل براجمه التنموية وذلك بتأكيده عىل 

عملية التغيري االجتامعي التنموية ال يمكن حتقيقها إال من 

(. ويشري Ako, 2017خالل مشاركة أفراد املجتمع واخلرباء )

التابعي أن التنمية املحلية البد وأن تقوم عىل وعي األفراد 

وأن يكون ذلك الوعي قائاًم عىل أساس املشاركة يف التفكري "

البيئة املحلية مجيًعا يف كل  واإلعداد والتنفيذ من طرف أعضاء

(، وهي 13: 5993)التابعي،  "املستويات عملًيا وإدارًيا

حركة هتدف إىل حتسني األحوال املعيشية للمجتمع "كذلك 

(، 17: 2009)السبتي،  "تنبني عىل الفعل التشاركي اإلجيايب

وبغض النظر عن مدى تطور املجتمعات التي حتدث هبا 

املشاركة التنموية يساعد عىل دمج  العملية التنموية، فنهج

املجتمعات املحلية مع املبادرات التنموية لتكون جزًءا منها 

 Rahim, 1994: 118).وليس متلقية هلا )

 

 الدراسات السابقة:

 البد أن يتمإىل أنه  باهلند Landu (2001)أشارت دراسة  

حتديد أولويات وأهداف املنظامت غري احلكومية بعد دراسة 

وجدت الدراسة  قدل االحتياجات للمجتمع املحيل، ووحتلي

أن املنظامت غري احلكومية بشكل عام لدهيا خربة كبرية 

ومعرفة جيدة باحتياجات املجتمع املحيل ونوعية املشاكل 

، وكان هذا من أهم أسباب نجاحها يف حتقيق التي تواجهه

ت ، وقد كانت الربامج املقدمة من قبل املنظامأهدافها التنموية

 ،شاملة وتدعم التنمية املحلية باجلوانب التي حيتاجها املجتمع

مثل )التعليم، النظافة الشخصية، نقل التكنولوجيا، خلق 

فرص عمل، تغيري السلوك، احلفاظ عىل البيئة، االعتامد عىل 

وجود  باليمن (2005وقد أثبتت دراسة مجعان ) النفس....(.

املحيل نفسه، وأن بعض  واملجتمعاألهلية فجوة بني املنظامت 

 ،ألغراض اددة وبرامج تنموية بعينها إنشاؤهااملنظامت تم 

مما أدى إىل توقفها بنهاية الربنامج، وقد كان من أهم أسباب 

عدم نجاح بعض التجارب التنموية عدم وجود دراسات 

وكذلك عدم الفهم لطبيعة وثقافة  ،تقييمية قبل بدئها

 Blancaنظامت. أما دراسة املجتمعات املحلية من قبل امل

فقد أكدت عىل أنه البد أن يكون هناك يف نيكاراقوا  2005))

الدور إىل مستوى  امتكني للمرأة يف تنمية املجتمع ونقل هذ

أعىل عن طريق إجياد طرق أكثر مناسبة لتقبل املجتمع هلذا 

التغيري، حيث أثبتت الدراسة وجود عوائق ثقافية باملقام 

تنظيمية حتد من دور املرأة للمسامهة يف تنمية ومن ثم  ،األول

 Macmillan ((2010 وتوصلت دراسةاملجتمع املحيل. 

إىل أن آلية تقديم اخلدمات من القطاع الثالث باململكة املتحدة 

 آراء اعتمدت عىل آراء املوظفني واملسامهني هبا وليس عىل

الدراسة كذلك إىل أنه مل يكن  تأصحاب املصلحة، وكشف

هناك اهتامم كاٍف بالدراسات العلمية حول طبيعة اخلدمات 

وما إذا كانت السياسة التشغيلية للربامج  ،املقدمة للمجتمع

املقدمة تساعد عىل حتسني استفادة أصحاب املصلحة منها. 

 باململكة العربية السعودية (2011كشفت دراسة الصالح )و

يف املجاالت التي تقدمها املؤسسات اخلريية  أن هناك شمولية

ولكنها تزيد يف املجال الدعوي ومعاجلة  ،للمجتمع السعودي

املؤسسات اخلريية املانحة  ؤديالفقر وتنخفض يف غريها، وت

يف تنمية املجتمع املحيل من خالل املشاريع التي  اهامً  ادورً 

ئق التي إىل أنه من أهم العوا كذلك وتوصلت الدراسة ،متوهلا

تواجه املؤسسات اخلريية املانحة هو عدم اعتامدها عىل 

الدراسات العلمية يف عملية حتديد االحتياجات واألولويات 

أما  للمجتمع، إضافة إىل ضعف قواعد البيانات اخلاصة هبا.

أثبتت وجود  باململكة املتحدة Dickinson (2012)دراسة 

تقديم الرعاية نقص نسبي يف األبحاث املتخصصة حول اور 

االجتامعية للمحتاجني، وكذلك وجود حاجة كبرية إىل 

توضيح النامذج التنظيمية املسامهة يف تقديم الرعاية 

االجتامعية التي من خالهلا تتضح املامرسات التي يلعبها 

القطاع الثالث يف تقديم الرعاية االجتامعية، وقد أوصت 

املامرسات الدراسة بةورة عمل أبحاث متخصصة لتحديد 

التي يتمّيز هبا القطاع الثالث يف تقديم الرعاية االجتامعية، 

وكذلك أمهية الكشف عن اآللية التي يستفيد منها القطاع 

أثبتت دراسة زنقي وعائشة قد و الثالث من املتطوعني.

للعمل التطوعي  ةإىل أن هناك قيمة كبريبامليزيا  2018))

ك يف تقديم تنمية لألفراد داخل املجتمع، حيث ساهم ذل

ا شاملة تدعم حتقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية خصوًص 
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يف ظل تفعيل اجلانب الوقفي، وأكدت الدراسة إىل أن ذلك 

التكامل بني مسامهة األفراد ودعم الوقف اخلريي قد ساهم 

يف حتقيق نقلة نوعية يف أصعدة وجماالت تنموية كثرية داخل 

إىل أن  بفلسطني يف دراسته 2018)توصل ملحم )و املجتمع.

أكرب املعيقات التي تواجه منظامت املجتمع املدين جتاه تقديم 

دورها هو ضعف الترشيعات واألنظمة التي تدّعم دورها 

باملشاركة يف إرساء قواعد التنمية الشاملة، وكذلك ضعف 

ويف  ،التخصص يف إدارة وتسيري أمور منظامت املجتمع املدين

كتشفت الدراسة ضعف بالعالقة التكاملية اجلانب اآلخر ا

إذ تكاد تكون هذه  منظامت املجتمع املدينبني احلكومة و

العالقة عالقة تنافسية، وقد توصلت الدراسة كذلك إىل 

ضعف املشاركة النسوية يف العمل التطوعي. وقد أكد 

 عىل يف دراسته باململكة العربية السعودية (2019الغامدي )

تحديد أهدافها بملنظامت غري الربحية أمهية أن تقوم ا

عليها اختاذ قراراهتا، كام  ىدراسات علمية تبن وفقوأولوياهتا 

أكدت الدراسة أمهية رفع مستوى الوعي اجلامهريي وحتويل 

نظرة املستفيدين من فئات تتلقى الدعم إىل طاقات برشية 

وأكدت الدراسة أن هناك  ة،تساهم يف عملية التنمية بفعالي

بالربامج املقدمة للمستفيدين حيث أتى يف مقدمتها  تنوع

ويأيت بعدها  ،ومن ثم املجال التعليمي ،املجال االجتامعي

 ومن ثم االقتصادي.  ،املجال الصحي

 

 عىل الدراسات السابقة: قيبالتع

 اتفاقهناك  إنكن القول مبالنظر إىل الدراسات السابقة ي 

بينها حول أمهية فهم ثقافة املجتمع من قبل املنظامت غري 

الربحية قبل القيام بأي برامج تنموية داخلة، وكذلك أمهية 

خالهلا حتديد احتياجات من عمل دراسات استباقية يمكن 

املجتمع املحيل التنموية، يضاف إىل ذلك أن يتم االستعانة 

لية بناء الربامج باملستفيدين من املنظامت غري الربحية يف عم

التنموية داخل املجتمع. ومن اجلانب التنظيمي أكدت 

الدراسات السابقة عىل أمهية إعداد العاملني وتأهيلهم داخل 

ا يف جانب االستفادة من املتطوعني هذه املنظامت خصوًص 

واملسامهني فيها، وكذلك حث املؤسسات األكاديمية عىل 

، ومل تتطرق رييعمل أبحاث متخصصة يف جمال العمل اخل

وهل األدبيات بشكل كاٍف إىل نوعية الربامج واملسامهات 

 عنرًصا وااملجتمع عىل أن يكون أفراد هذه املسامهات تساعد

املحلية، وأن يكونوا رشكاء هبا بدًءا  يف عملية التنمية اأساًس 

من عملية وضع األهداف إىل مرحلة تنفيذ الربامج عىل أرض 

ه الدراسة بسد تلك الثغرة من الواقع، لذلك تساهم هذ

خالل الكشف عن إسهامات املنظامت غري الربحية، ونتيجة 

دور تلك الربامج داخل جمتمع الدراسة يف حتقيق التنمية 

 املحلية. 

 

 جراءاهتا:إمنهجية الدراسة و

 اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، 

 :املنهجية كام ييل وإجراءاته

 

 سة:أداة الدرا.5

تم تصميم استبانة خاصة هلذه الدراسة تتكون من مخسة  

ألفراد  ديموغرافيةمل اجلزء األول عىل بيانات تشاأجزاء، 

عىل ، بينام اشتملت األجزاء الباقية ( عبارات7بوقع ) العينة

( 50وشملت ) هي املسامهة االجتامعية :ااور ةأربع

، ( عبارات8واشتملت عىل ) ، واملسامهة الصحيةعبارات

، ثم املسامهة ( عبارات8واشتملت عىل ) واملسامهة التعليمية

وللتأكد من صدق  ( عبارة.55واشتملت عىل ) االقتصادية

وثباهتا فقد تم توزيع االستبانة عىل مخسة من  ستبانةفقرات اال

كام ، األساتذة يف جمال االختصاص، وتم األخذ بمالحظاهتم

 معامل كرونباخ الفاب جة الثباتدر تم استخراج

(Cronbach's alpha)  عىل فقرات االستبانة، وكانت نتيجة

وتعد هذه النتيجة مقبولة وذات موثوقية  (0,81املعامل )

لإلجابة عن أسئلة املحاور،  "ليكرت"أُتبِع نموذج  .عالية

وقد تم اختيار النموذج الثالثي: )موافق، اايد، غري موافق(، 

)درجتني(،  "اايد"درجات(، و3) "موافق"ة أعطيت عبار

، )درجة واحدة(، حيث تعرّب املوافقة عن "غري موافق"و

ارتفاع مستوى إجيابية اإلسهامات مروًرا باملحايد وصواًل إىل 

غري موافق التي تعرّب عن انخفاض مستوى املسامهة اإلجيابية 

 للمنظامت غري الربحية يف التنمية املحلية.
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 :تهاعينراسة وجمتمع الد.2

يعد مركز الواسطة من املراكز التابعة ملحافظة بدر، التابع  

ملنطقة املدينة املنورة، ويتألف مركز الواسطة من عدة قرى 

رئيسة تابعة هلا إدارًيا )احلسنية، الواسطة، احلمراء، اخليف، 

املويلح، العش، اخلرماء( وماعدا ذلك هي عبارة عن أحياء 

 إليها. وتبل  مساحة مركز الواسطة حوايل تابعة للقرى املشار

، وهي عبارة عن منطقة ريفية جبلية، ترتبط (2كم5189)

( كيلو 580باملدينة املنورة بطريق رسيع وتبعد عنها حوايل )

نسمة، من جممل سكان  )55902(مرت، ويبل  عدد سكاهنا 

( نسمة، حسب 23571اافظة بدر، والبال  عددهم )

(. )اهليئة العامة لإلحصاء، 2057م )التعداد السكاين لعا

2057.)  

ع متت االستعانة باملجمّ  ،ا لطبيعة عينة الدراسةنظرً و 

بل  وكذلك فريق من املساعدين  ،اخلريي بمركز الواسطة

 ءعىل طريقة مل همتم تدريبعددهم تسعة أشخاص 

وذلك ألن غالبية املستفيدين هم من كبار السن  ؛االستبيان

 عىلالذين ليس لدهيم قدر كاٍف من التعليم يساعدهم 

استبانة ( 310) وقد تم توزيع ،استيعاب وقراءة االستبيان

( 3000) حصائي للعينة والبال  حوايلعىل املجتمع اإل

كام هو ،قرى تابعة ملركز الواسطة( 7)موزعني عىل  ،شخص

. وبناًء عىل جتانس املجتمع (5رقم )التايل ل موضح باجلدو

( قرى فقد تم استخدام العينة 7وتوزيع أفراد العينة عىل )

حرص الباحث عىل أن ، و (Stratified Sample) الطبقية،

يكون توزيع االستبانات يتناسب وحجم املستفيدين يف كل 

هبدف التأكد من دقة املعطيات، وقد تم استبعاد نحو  ؛قرية

بل  العائد من و ،لعدم صالحيتها للتحليل ة؛ستبانا (11)

( من حجم 9,9متثل نحو )% ،استبانة (292)االستبانات 

مستفيد من املجمع  (3000)جمتمع العينة البال  قرابة 

اخلريي، وقد جرى توزيع االستبانات خالل شهر نوفمرب 

 بإرشاف مبارش من الباحث. (2059)لعام 

 

 

 

 

 

أفراد العينة عىل منطقة الدراسة واملستفيدين من  (: توزيع5جدول رقم )

 املجمع اخلريي بمركز الواسطة.

 القرية #
عدد 

 املستجيبني
 النسبة %

عدد 

 السكان
 النسبة%

 21 517212 2777 82 احلسنية 5

 25 537319 5972 18 الواسطة 2

 58 557110 5172 12 احلمراء 3

 52 507570 5171 13 اخليف 1

 9 17725 871 21 املويلح 1

 7 17119 875 21 العش 2

 1 37578 275 58 اخلرماء 7

 %500 237128 %500 292 7 املجموع

 

 جماالت الدراسة:.3

مركز الواسطة والقرى واهلجر التابعة له، املجال املكاين: 

يقع هذا املركز يف منطقة املدينة املنورة، ويندرج إدارًيا ملحافظة 

 بدر.

 خالل أشهر ستة بياناهتا مجع استغرق املجال الزمني:

 اإلعداد بدًءا من م،2020إىل يناير 2059الفرتة من يوليو 

  .النتائج وكتابة وحتليلها البيانات بجمع مروًرا

املستفيدون واملستفيدات من املنظامت املجال البرشي: 

 غري الربحية يف مركز الواسطة.

 
 طرق حتليل البيانات:.1

 عدد منوفق املنهج الوصفي التحلييل قد تم استخدام  

التحليالت اإلحصائية عىل البيانات املستخلصة من 

فقد تم  ،(SPSSاالستبيانات من خالل استخدام برنامج )

حساب التكرارات، والنسب، واملتوسطات احلسابية، 

، والختبار مدى داللة الفروق واالنحرافات املعيارية

ة املتعلقة بإجابة أفراد العينة عن فقرات املتوسطات احلسابي

ااور الدراسة تم تطبيق النموذج اإلحصائي حتليل التباين 

ANOVA ( باإلضافة إىل استخدام اختبارt.للغرض نفسه ) 

 

 :امليدانية الدراسة حتليل بيانات

تتمحور بيانات الدراسة حول إلقاء نظرة عىل اخلصائص  

اإلضافة إىل التعرف عىل وجهة الديموغرافية لعينة الدراسة، ب

نظر أفراد العينة حول مستوى اخلدمات التي تقدمها املنظامت 

غري الربحية يف األبعاد التالية: التعليم، والصحة، والنواحي 
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االقتصادية، والنواحي االجتامعية، كام ستوضح النتائج مدى 

تفاوت هذه اخلدمات من بعد إىل آخر، والعالقة بني 

موغرافية واملحاور األربعة جمتمعة عىل النحو اخلصائص الدي

 التايل:

 

  أواًل: اخلصائص الديموغرافية ألفراد العينة:

( اخلصائص الديموغرافية 8-2تعرض اجلداول التالية )

 ألفراد العينة وفق الرتتيب التايل:

 العمر:-5

 

 (: التكرار والنسب املئوية ألعامر أفراد العينة.2جدول رقم )

 العمريةالفئة  #
التكرا

 ر
 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة %

 5071 5071 5075 30 سنة 30أقل من  5

 172 3075 2975 82 سنة 10 – 30 2

 8078 1072 3879 551 سنة 70 – 10 3

1 
 70أكثر من 

 سنة
11 5872 5972 50070 

 - 50070 9279 282 املجموع 1

 - - 371 50 املفقود 2

 - - 50070 292 املجموع الكيل 7

  

( أن الفئة العمرية التي ترتاوح أعامرهم 2يبني اجلدول السابق رقم ) 

( سنة هم األكثر استفادة من خدمات املركز إذ بل  70 – 10ما بني )

( مستفيًدا. بينام احتلت الفئة التي يقل أعامر املنتسبني هلا 551عددهم )

عاًما( املرتبة الرابعة، أما املتوسط العام لعمر أفراد العينة فيصل  30عن )

 سنة( تقريًبا. 1372إىل )

 

 اجلنس:-2

 

 املئوية جلنس أفراد العينة.(: التكرار والنسب 3جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار اجلنس #

 1177 1177 1177 522 أنثى  5

 50070 1173 1173 531 ذكر 2

 - 50070 50070 229 املجموع 3

 

( يالحظ زيادة أعداد اإلناث عن 3بالنظر إىل اجلدول السابق رقم ) 

( فرًدا 522( فرًدا، و)531الذكور، فقد بل  عدد أفراد العينة من الذكور )

 %( عىل التوايل.11,7%( و)11,3من اإلناث، أي أن نسبة )

 

 احلالة االجتامعي:-3

 

االجتامعية لعينة (: التكرار والنسب املئوية للحالة 1جدول رقم )

 الدراسة.

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 1175 1175 1175 520 متزوج 5

 1775 370 370 9 عزب 2

 2879 5578 5578 31 مطلق 3

 50070 3575 3575 92 أرمل 1

 _ 50070 50070 292 املجموع 1

 

( نجد أن املتزوجني يمثلون أكثر من 1من خالل اجلدول السابق ) 

%( من جممل أفراد العينة، 1175نصف عدد أفراد العينة، حيث يمثلون )

%( من مجلة أفراد العينة، 32,5وتأيت فئة األرامل بالدرجة الثانية بنسبة )

 %( من عينة الدراسة هم إما من املتزوجني81,2وهذا مؤرش إىل أن نحو )

أو أرامل، وما تبقى يمثل ربع العينة أما مطلق أو عزب، وهذا مؤرش يدل 

 %(.97عىل أن املستفيد إما متزوج أو سبق له الزواج بنسبة )

 

 ملكية املسكن:-1

 

 .التكرارات والنسبة املئوية مللكية السكن لعينة الدراسة :(1ل رقم )وجد

 الرتاكمية % % املعتمدة %النسبة التكرار الفئة #

 22,8 22,8 22,8 582 مالك 5

 88,9 22,0 22,0 77 مستأجر 2

 89,2 0,3 0,3 5 حكومي 3

1 
مدعوم من 

 خريية جهة
32 50,8 50,8 500,0 

 - 500,0 500,0 292 املجموع 1

  

تقطن  الدراسة( أن نحو ثلثي عينة 1رقم ) سابقبدو من اجلدول الي

والثلث يقطنون يف بيوت  ،%(22,8بنسبة ) يف مساكن خاصة هبم

%( من جممل أفراد العينة يقطنون 55مستأجرة أو حكومية، كام أن حوايل )

  يف بيوت مدعومة من جهات خريية قد تكون أفراًدا أو منظامت.
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 عدد أفراد األرسة:-1

 

 .التكرار والنسب املئوية لعدد أفراد أرس عينة الدراسة :(2جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % بة %النس التكرار الفئة #

 23,5 23,5 22,0 21 أفراد 2 – 5 5

 13,1 30,2 28,7 81 أفراد 1 – 3 2

 18,8 32,1 30,7 95 أفراد 8 – 2 3

1 
 8كثر من أ

 أفراد
10 53,1 51,2 500,0 

 - 91,9 91,9 285 املجموع 1

 - 1,5 1,5 51 مفقود 2

 - 500,0 500,0 292 املجموع 7

  

( أن نحو ثلثي عينه الدراسة يرتاوح عدد 2اجلدول رقم )يتبني من 

والنسبة األكرب هي تلك الفئة التي  أشخاص،( 8 – 3) ما بنيأفراد أرسها 

( أشخاص، ويعد هذا الرقم 8 – 2) ما بنييرتاوح عدد أفراد أرسها 

ا عىل ا كبريً ا وفق املعايري الديموغرافية، ويشكل هذا احلجم عبئً مرتفعً 

( 1 – 3) ما بنية، وتأيت الفئة التي يرتاوح عدد أفراد أرسها معيل األرس

ما  أرسهم أعداد ترتاوح الذين العينة أفراد عدد بل  قد الثانية، بالدرجة

%( من جممل 30,2أي ما يعادل ) ،ا( فردً 81( أشخاص )1 – 3) بني

 ،( أرسة10)أفراد  8أكثر من أفرادها  كونأما الفئة التي ي ،أفراد العينة

%( من جممل أفراد العينة أي أن األرس الكبرية )أكثر 51,2بنسبة تعادل )

( أرسة، وهذا الرقم يمثل نحو 535من ستة أشخاص( يصل عددها )

 . الدراسة ة%( من جمموع أرس عين12,2)

 

 :التعليمي املستوى – 2

 

التكرار والنسبة املئوية للمستوى التعليمي ألفراد  :(7جدول رقم )

 .العينة

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 32,5 32,5 32,5 91 أمي 5

 10,7 58,2 58,2 11 يقرأ و يكتب 2

 21,9 51,2 51,2 11 ابتدائي 3

 72,0 50,5 50,5 30 متوسط 1

 88,1 52,1 52,1 37 ثانوي 1

 93,2 1,5 1,5 51 دبلوم 2

 500,0 2,1 2,1 59 جامعي 7

 - 500,0 500,0 292 املجموع 8

 

( أن أكثر من نصف عينة الدراسة 7يبدو من اجلدول رقم ) 

وإن دخلوها مل يكملوا الصفوف  ،%( مل يدخلوا املدرسة10,7)

االبتدائية، وأن نحو ثالثة أرباع العينة مل حيصلوا عىل الثانوية العامة 

يمثلون ما %(، والذين استطاعوا أن يتجاوزوا الثانوية العامة 72,0)

اجلامعيني و ،%(، وأن الذين حصلوا عىل دبلوم متوسط52,1)نسبته 

 عىلهذا األمر حيتاج الدراسة والوقوف ، و%(55,1ىل )إتصل نسبتهم 

ا أن هناك ارتباطً  عىل أما ما تبقى من بيانات، فأمرها متوقف ،هذه الظاهرة

  واحلاجة إىل اإلعانة.بني املستوى التعليمي عكسًيا 

 

 ل األرسة :دخ -7

 

 .التكرار والنسب املئوية للدخل الشهري ألرس العينة :(8جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 
اقل من 

2000 
559 10,2 10,2 10,2 

 
2000 – 

1000 
521 11,1 11,1 91,2 

 
1000 – 

2000 
8 2,7 2,7 98,3 

 
2000 – 

8000 
1 5,7 5,7 500,0 

 - 500,0 500,0 292 املجموع 

 

يتضح أن الغالبية العظمى بنسبة ( 8للجدول رقم ) بالنظر 

ريال( يف الشهر، وأن ما  1000يقل دخلهم الشهري عن )%( 91,2)

ريال(، أما من  2000فقط يصل دخلهم الشهري إىل ) %(2,7)نسبته 

ريال( فيمثلون النسبة األقل بني أفراد العينة  8000يصل دخلهم إىل )

%(، حيث تؤكد هذه النتيجة عىل رضورة إجياد مصادر دخل 5,7)

متنوعة ملجتمع الدراسة من خالل املنظامت غري الربحية عن طريق استثامر 

لطبيعية، وكذلك تطوير املهارات واخلربات املحلية املصادر املحلية للبيئة ا

 ألفراد املجتمع.
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 االجتامعية: إلسهاماتاالجتاه العام لتقييم اثانيًا: 

 
 متوسطات املوافقة.جتامعية مرتبة تنازليًا حسب اال إلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور ا استجابات مفردات :(9جدول رقم )

 الفقرة رقم العبارة
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
 االنحراف املعياري

الرت

 غري موافق اايد موفق النسبة بة

 تقديم دورات توعوية للمقبلني عىل الزواج. 5
 515 520 31 ك

2,32 0,281 8 
% 55,8 10,1 17,2 

 كسوة األرس الفقرية. 2
 1 11 232 ك

2,78 0,111 5 
% 79,7 58,2 5,7 

 تسديد فواتري اخلدمات لألرس املحتاجة. 3
 21 71 592 ك

2,18 0,211 3 
% 22,2 21,3 8,1 

 إصالح ذات البني. 1
 10 10 202 ك

2,12 0,720 1 
% 29,2 52,9 53,1 

1 

 
 كفالة األيتام واألرامل.

 50 20 222 ك
2,73 0,151 2 

% 72,2 20,3 3,1 

 ترميم وإصالح املنازل للمحتاجني. 2
 31 12 201 ك

2,13 0,291 1 
% 29,3 58,9 55,8 

 استقطاب املتطوعني للعمل اخلريي 7
 31 501 512 ك

2,15 0,283  7 
% 12,7 31,1 55,8 

 تعزيز روح التعاون بني األهايل. 8
  25 79 512 ك

2,32 0,791 9 
% 12,7 22,7 20,2 

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.  9
 11 535 520 ك

2,11 0,703 2 
%  10,1 11,3 51,2 

 دعم عالج املدمنني عىل املخدرات. 50
 532 500 20 ك

5,71 0,773 50 
% 20,3 33,8 11,9 

     2,11  املتوسط العام

اخلدمات  إسهامات( مدى تباين 9رقم ) أعالهيبني اجلدول  

للمستفيدين بمنطقة الدراسة، ومل  الواسطةاالجتامعية التي يقدمها مركز 

من خالل تقارب املتوسطات وقيم  ذلك يتضحوا، يكن هذ التباين كبريً 

 نستطيع أن نستخلص منه ما ييل:و ،االنحرافات املعيارية

كسوة األرس الفقرية خالل ( التي متثل ) 2حازت الفقرة رقم ) -5

 املرتبةفصل الشتاء وتزويد الطالب املحتاجني باحلقائب املدرسية( 

هذه اخلدمة،  ىلا من العينة بموافقتهم ع( فردً 232فقد أشار ) ؛األوىل

%( من أفراد العينة، وتعد هذه اخلدمة من 79ومتثل هذه الفئة نحو )

لفقرة الثانية يف األمهية فقرة تيل ا ،اخلدمات املألوفة لدى املجتمع السعودي

مؤرش يعزز الروابط االجتامعية بني  ذاورعاية األرامل( وه ،)كفالة األيتام

 رتجم التكافل االجتامعي.ويفئات املجتمع 

من املالحظ أن الفقرات التي تقيس مستوى رفع مستوى  -2

املشاركة التنموية ألفراد املجتمع املحيل ورفع مستوى وعيهم الثقايف، 

( وهي )استقطاب املتطوعني من األهايل، تعزيز روح 8، 7، 5الفقرة )

التعاون ملواجهة املشاكل، والتوعية الزواجية( أتت يف الثلث األخري من 

القائمة من حيث املوافقة، مما أكد ادودية مستوى العمل التطوعي 

ة واملشاركة يف مواجهة املشاكل داخل املجتمع املحيل، وختتلف هذه النتيج

(، ومن خالل هذا االستنتاج نجد 2058مع ما توصل له )زنقي وعائشة، 

أن حتقيق مبدأ التنمية التشاركية ادود وجتاهبه بعض املعوقات التنظيمية 

 باملقام األول.

مل حتظ الفقرة العارشة املتعلقة )دعم عالج املدمنني عىل  -3

ا موافقتهم شخًص ( 20املخدرات( بموافقة معظم أفراد العينة فقد أبدى )

%( 20,3عىل أن املركز يدعم عالج املدمنني، ويمثل هذا العدد نحو )

فقط من كل أفراد العينة، وتشكل هذه النسبة أقل نسبة من بني النسب 

االجتامعية، ولعل هذا األمر  إلسهاماتاملتعلقة باملوافقة عىل فقرات ا

خدامها، بسبب واست إىل النظرة السلبية ملوضوع إدمان املخدراتيعود 

 خروج هذه الفئة عن النسق االجتامعي املحافظ ملنطقة الدراسة.

% 11من خدمات فإن املوافقة عليها تنحرص بني نسبة ) ما تبقى -1

، وهذا مؤرش عىل أن الربامج املقدمة يف اور اإلسهامات %(70إىل

 االجتامعي يتم تفعيلها إىل حد ما داخل املجتمع املحيل.
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 الصحية: سهاماتاالجتاه العام لتقييم اإل -ثالًثا

 

 صحية مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.ال سهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور اإل استجابات مفردات :(50جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 الفقرة

 درجة املوافقة التكرار
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري

الرت

 اايد موفق النسبة بة
غري 

 موافق

 احلث عىل رعاية احلوامل. 5
 98 530 28 ك

5,90 0,713 2 
% 23,0 1379 3370 

 احلث عىل تطعيم األطفال.  2
 21 531 98 ك

5,89 0,732 7 
% 33,5 11,3 25,2 

 تقديم برامج ودورات للتوعية الصحية. 3
 508 507 85 ك

5,95 0,791 3 
% 27,1 32,5 32,1 

 احلث عىل رعاية كبار السن. 1
 35 502 519 ك

2,13 0,272 1 
% 13,7 31,8 50,1 

1 
رفع ثقافة املتابع ال صحاب األمراض  

 املزمنة.

 87 88 525 ك
2,55 0,832 1 

% 10,9 29,7 28,1 

 رعاية أصحاب االحتياجات اخلاصة صحًيا.  2
 31 83 578 ك

2,18 0,298 5 
% 20,5 28,1 50,8 

 احلث عىل تطعيم األطفال. 7
 21 531 98 ك

5,89 0,732 2 
% 33,5 11,3 25,2 

 رفع ثقافة خطر تلوث البيئة املحيطة. 8
  520 75 91 ك

5,28 0,852 8 
% 10,1 22,0 11,5 

    2,50  املتوسط العام

 ( يتضح ما ييل:50دراسة اجلدول رقم )من خالل 

يالحظ تدين نسبة املوافقة يف معظم فقرات املحور الصحي،  -5

يستثنى من ذلك الفقرة السادسة التي متثل رعاية أصحاب االحتياجات 

%( من 20,5ا أي ما يعادل )( شخًص 578حيث أشار ) ،ااخلاصة صحيً 

لذوي  إسهامات صحيةأفراد العينة بموافقتهم عىل أن املركز يقدم 

من خالل املتربعني )مثل كرايس كهربائية، وأرسة  اخلاصة االحتياجات

املركز  كذلك يقدمو. طبية باملنزل، وأجهزة قياس الضغط والسكر......(

 تقديم املساعدة لكبار فيها سكان منطقة الدراسة عىل ا خاصة حيّث جهودً 

باملوافقة عىل الفقرة  العينةا من أفراد شخًص  (519فقد أشار ) ،السن

وهذا  ،%(، التي متثل احلث عىل رعاية كبار السن13,7)بام نسبته  الرابعة

ال حاز عىل تقدير أفراد العينة، وهذا يدل الدور الذي يلعبه املركز دور فعّ 

أمهية الرعاية االجتامعية هلذه الفئة من عىل مدى استشعار إدارة املركز ب

  .املواطنني

 باملجال الصحي سهاماتتتدنى نسبة املوافقني عىل عدد من اإل-2

 كام يبدو من خالل نسبة موافقة أفراد العينة عىل ،للمركز بصورة واضحة

%(، رعاية النساء احلوامل 27الثقافة الغذائية ) التوعية الصحية من خالل

%(، ورفع ثقافة خطر التلوث 33ىل تطعيم األطفال )احلث ع ،%(23)

ثم ثقافة متابعة  ،%(32ا دورات التوعية الصحية )وأيًض  ،%(10البيئي )

، وهذا مؤرش مهم يستدعي الوقوف عىل إعادة %(15األمراض املزمنة )

اجتاه خطط املنظامت غري الربحية لتكون أكثر توجًها نحو رفع مستوى 

ملشاركة به من خالل إبراز أمهية املتابعة والرعاية وعي األفراد الصحي، وا

الذي  Macmilla)  ،(2010الصحية، وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء به

أشار إىل أن السياسة التشغيلية للمنظامت غري الربحية البد وأن تكون 

 باجتاه رفع مستوى مشاركة األفراد.
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 التعليمية: اإلسهامات االجتاه العام لتقييم -رابعاً 

 

 تعليمية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة.ال اإلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور  استجابات مفردات :(55جدول رقم )

 الفقرة رقم العبارة
 املتوسط درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
 املعياري االنحراف

الرت

 غري موافق اايد موفق النسبة بة

 تسهيل املواصالت للمدارس 5
 39 27 590 ك

2,15 0,758 1 
% 21,2 22,2 53,2 

 احلد من ظاهرة األمية 2
 2 558 572 ك

2,12 0,132 2 
% 18,5 39,9 2,0 

 احلد من ترسب الطالب من املدارس 3
 91 97 501 ك

2,03 0,815 7 
% 31,5 32,8 32,5 

 الطالب املوهوبنيدعم  1
 500 81 552 ك

2,01 0,817 2 
% 37,8 28,1 33,8 

1 

 
 دعم الطالب املتخلفني دراسًيا

 507 551 71 ك
5,89 0,778 8 

% 21,3 30,1 32,5 

2 
دعم الدورات والندوات الثقافية 

 والتدريبية

 15 71 580 ك
2,17 0,727 1 

% 20,8 21,3 53,9 

 لاللتحاق باجلامعة مساعدة الطالب 7
 51 508 573 ك

2,13 0,193 3 
% 18,1 32,1 1,5 

 تقديم دورات متخصصة باحلاسب 8
  32 11 252 ك

2,25 0,291 5 
% 73,0 51,9 52,2 

    2,33  املتوسط العام

 كام ييل:بعض احلقائق املهمة نوردها ( 55) يتضح من اجلدول السابق

فقد  ؛احتلت الفقرة اخلاصة بدورات احلاسوب املرتبة األوىل -5

%( من جممل 73,01ا من أفراد العينة أي ما يعادل )( شخًص 252أشار )

أفراد العينة باملوافقة، وقد خصص املركز قاعات هلذا الغرض، وحيارض يف 

 .مقابلا دون هذه الدورات أساتذة متخصصون، وبأسعار رمزية و أحيانً 

ا أن الفقرات يمكن أن تنقسم إىل فئتني: األوىل تزيد يبدو واضحً  -2

( وهذه الفقرات تتعلق بااللتحاق 2,1ها )نمتوسط اإلجابة ع

وعقد دورات  الثقافية والتعليمية، وراتباجلامعات، ودعم الد

 ،واحلد من ظاهرة األمية ،وتسهيل الوصول إىل املدراس ،بواحلاسب

، وتسهم بشكل مبارش يف تنمية املجتمع يف غاية األمهيةهذه األمور  دوتع

 املحيل. 

(، 2,0ها باملوافقة من )نأما الفئة الثانية فيقل معدل اإلجابة ع-3

وهي تتعلق باحلد من ترسب الطالب، ودعم املوهوبني، ودعم الطالب 

؛ ولكون هذه الفقرات ترتبط مبارشة بالتعليم النظامي، ااملتخلفني دراسيً 

من املهم رفع سقف التعاون والتكامل مع إدارة التعليم باملنطقة، تتفق فإنه 

( 2058؛ ملحم، 2001هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )مجعان، 

 فيام خيص وجود فجوة بني املنظامت وبعض قطاعات املجتمع.

ا( واملتعلقة )بدعم الطلبة املتخلفني دراسيً  احتلت الفقرة اخلامسة -1

ا، أي ما يعادل ( شخًص 71خرية، إذ مل يوافق عليها سوى )املرتبة األ

ويبدو أن هذا املوضوع ال يمثل إحدى  ؛%( من كل أفراد العينة21,3)

عدم التنسيق مع إدارة التعليم يف ولعل سبب ذلك هو نظامت، أولويات امل

 .املنطقة

رغم أن اجلهد الذي تقوم به املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة  

د جيد يف اور التعليم، إال أنه من املالحظ وجود فجوة يف العالقة مع جه

باقي املنظامت احلكومية داخل املجتمع خصوًصا إدارة التعليم، ونقص 

بالتكامل معها، وكذلك مع أرس الطالب، وهذا بدورة قد يسبب عائًقا يف 

 عملية التنمية املحلية.
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 االقتصادية: إلسهاماتم لتقييم اااالجتاه الع امسًا:خ

 

 قتصادية مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.اال إلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور ا استجابات مفردات :(52جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 الفقرة

 درجة املوافقة التكرار
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري

الرت

 اايد موفق النسبة بة
غري 

 موافق

5 
تقديم دورات خاصة بقطاع الزراعة والرعي 

 )البيئة املحيطة(.

 551 83 98 ك
5,91 0,818 2 

% 33,5 28,0 38,9 

 دعم برنامج األرس املنتجة )إنتاج ربات البيوت(. 2
 52 77 207 ك

2,22 0,111 2 
% 29,0 22,0 1,5 

 باالدخار والتوفري.تقديم دورات خاصة  3
 557 92 83 ك

5,89 0,851 7 
% 28,0 32,1 39,1 

1 

 
 تقديم مشاريع إنتاج صغرية للعاطلني عن العمل.

 552   520 21  ك
5,81 0,711 9 

% 25,2  10,1  37,8  

 دعم أصحاب اإلنتاج املحيل باملعدات واملواد. 1
 532 91 29 ك

5,79 0,797 50 
% 23,3 32,5 11,2 

2 
تسهيل تسويق املنتجات املحلية من خالل سوق 

 ايل.

 12 92 581 ك
2,38 0,710 3 

% 13,1 35,5 51,1 

 دعم األرس الفقرية مادًيا وعينًيا. 7
 55 72 253 ك

2,28 0,110 5 
% 72,0 21,3 3,7 

 حث املستثمرين عىل إنشاء مشاريع جتارية الية. 8
  85 98 557 ك

2,52 0,850 1 
% 39,1 23,5 27,1 

 تقديم دورات تدريبية ألصحاب االستثامر املحيل. 9
 551 93 19 ك

5,75 0,778 55 
% 51,9 35,1 18,2 

50 
التواصل مع اجلهات احلكومية لتسهيل دعم 

 االستثامر املحيل.

 82 515 29 ك
5,91 0,723 8 

% 23,3 17,2 29,5 

 مشاركة املرأة يف السوق املحيل.رفع مستوى  55
 21 531 92 ك

2,50 0,735 1 
% 32,1 11,2 22,0 

    2,09  املتوسط العام

 ( يتضح ما ييل:52دراسة اجلدول رقم )من خالل 

فقرات املحور الرابع اخلاص  نتفاوتت متوسطات اإلجابات ع -5

و يمكن من خالل املتوسطات  ا،ا واضحً تباينً  االقتصادية باإلسهامات

خمتلف األنشطة التي يقوم هبا املركز يف املجال  ناحلسابية لإلجابات ع

االقتصادي أن تصنف هذه األنشطة إىل ثالث فئات: األوىل )أكثر من 

 ( .2,0قل من )أ الثالثة( 2,1 – 2( الثانية )2,1

متثل )دعم األرس الفقرية تضم الفئة األوىل الفقرة السابعة التي  -2

ا(، ثم الفقرة الثانية التي متثل )دعم برنامج األرس املنتجة(. ا و عينيً ماديً 

 ويققرة السادسة التي متثل )تسهيل تسفويمكن أن نلحق هبذه الفئة ال

هذه الفقرات تعرب بصورة  ،(املحليةاملنتجات املحلية من خالل األسواق 

 لدى رشائح ادي وهو األكثر قبواًل امل دعمالمبارشة أو غري مبارشة عن 

عىل قبول مرتفع من قبل  ىولذلك حظ، املجتمع التي تعاين من العوز

%( من جممل 72,0ا أي ما يعادل )( شخًص 253فقد أبدى ) ،أفراد العينة

عىل اجلهد الذي يقوم به املركز يف دعم األرس الفقرية  أفراد العينة موافقتهم

عىل دعم  _اأيًض  _( أشخاص أبدوا موافقتهم 207)ا، كام أن ا وعينيً ماديً 

%( 29,0لربامج األرس املنتجة، وهذا العدد يمثل ) املنظامت غري الربحية

ا أشاروا بموافقتهم عىل ( فردً 518من أفراد العينة، وعزز هذا التوجه )

%( من 13,1تسهيل تسويق املنتجات املحلية، ويمثل هذا العدد نحو )

 يف الدراسة.جممل أفراد العينة 

 منة بمتوسطأما الفئة الثانية فإهنا تضم فقرتني فقط مها الفقرة الثا -3

 منة(. ومتثل الفقرة الثا2,50)بمتوسط والفقرة احلادية عرشة ،  (2,52)

مشاريع جتارية الية(، وقد حصلت هذه  شاءنإ)حث املستثمرين عىل 

%( من أفراد 39,0ا، ويمثلون نحو )( فردً 557الفقرة عىل موافقة )

التي تنطوي حتت هذه الفئة، فتلك املتعلقة  خرىاأل أما الفقرةالعينة. 
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يف السوق املحيل( ولذلك فلو أبقينا الفقرة  املرأةرفع مستوى مشاركة ب)

حلقت بالفئة األوىل فإن أُ اخلاصة بتسهيل تسويق املنتجات املحلية التي 

ا ونظًر  ة والتسويق للمجتمع املحيل؛التجاري ركةاحل تطوير هذه الفئة متثل

فقد وافق  ؛هلذا االرتباط فقد حازت هذه الفقرات عىل موافقات معقولة

ا من أفراد العينة عىل فكرة دعم مشاركة املرأة يف السوق ( شخًص 92)

%(، ومن هنا يمكن أن تكون هذه 32,1املحيل، وهذا العدد يمثل نحو )

واحلركة  عىل قضية التسويقوا أن يركز نظامتللمالنتائج داعمة وافزة 

؛ ألهنا تنال موافقة أهل املنطقة ملا فيها من فوائد مالية أو التجارية املحلية

 نقدية مبارشة.

تضم الفئة الثالثة أكثر من نصف فقرات املحور الرابع اخلاص  -1

ت املنظامقدمها تالتي  إلسهاماتل هذا اصومل ت االقتصادية، باإلسهامات

يغلب عىل هذه األنشطة  بموافقة مشجعة، للمجتمع املحيل غري الربحية

تثقيفي الذي يساعد عىل املشاركة الفاعلة بالعملية التنموية، اجلانب ال

 دوراتتمثل بتوالفقرة الثالثة  ،باستثامر البيئة املحيطةفالفقرة األوىل تعنى 

جية صغرية للعاطلني مشاريع إنتا تقديموالفقرة الربعة  ،دخاراال ثقافة عن

عن العمل، والفقرة اخلامسة تضم دعم أصحاب املشاريع املحلية 

باملعدات واألدوات احلديثة، والفقرة التاسعة تتعلق بدورات تدريبية عن 

مع اجلهات املحلية من  باالتصالوالفقرة العارشة تتعلق  ،املحيل االستثامر

تتفق هذه النتيجة مع ما جاء و احلكومة لدعم أهل املنطقة بالطرق املناسبة.

( يف أمهية دور املنظامت غري الربحية يف متويلها ملشاريع 2055به الصالح )

 التي ترتقي باملجتمع املحيل. 

 

 

 )التنمية املحلية(:املقدمة  اإلسهاماتاالجتاه العام لتقيم  سادسًا:

 

 .التي يقدمها مركز الواسطة سهاماتمتوسط تقييم أفراد العينة لإل :(53جدول رقم )

 االنحراف املعياري املتوسط احلد األعىل احلد األدنى العدد الفئة #

 07310 2,13 3,0 5,70 292 االجتامعية إلسهاماتا 5

 0,118 2,07 3,0 5,38 292 الصحية إلسهاماتا 2

 07312 2,33 3,0 5,10 292 التعليمية إلسهاماتا 3

 0,107 2,50 3,0 5,32 292 االقتصادية إلسهاماتا 1

 0,287 2,23 2795 5,70 292 املجموع 1

  

( فقرة، 37توزعت فقرات االستبانة عىل أربعة ااور، وقد ضمت ) 

االجتامعية، وثامين  إلسهامات( فقرات للمحور األول ويمثل ا50)

الصحية، واملحور الثالث ويضم  إلسهاماتفقرات للمحور الثاين ويمثل ا

( فقرة متثل اجلانب 55و) التعليمية، إلسهاماتثامين فقرات متثل ا

 – اايد –هذه الفقرات حتتمل )موافق  ن. وكانت اإلجابة عاالقتصادي

درجات، ( وأعطيت اإلجابة إذا كانت )موافق( ثالث موافق غري

وأعطيت اإلجابة إذا كانت )اايد( درجتني، وأعطيت اإلجابة إذا كانت 

( فإن 2)غري موافق( درجة واحدة؛ ولذلك إذا كان املتوسط يزيد عن )

(، 3من الرقم ) كلام اقرتبنا إجيابيتهوتزيد  ،العام عن املحور إجيايب االنطباع

اخلدمة املقدمة يكون ( فإن االجتاه العام نحو 3وعندما يقل املتوسط عن )

 ( .5ن )ميا، وتزداد سلبيته كلام اقرتب املتوسط سلبً 

بل  املتوسط قد  أنه( فإننا نالحظ 53اجلدول رقم ) نظرنا إىلفإذا  

( 2,23يع فقرات الدراسة نحو )عن مجأفراد العينة  النطباعالعام 

وهذا يعني أن االجتاه العام لتقييم  ،(0,287معياري قدره ) بانحراف

وقد تفاوتت التقييامت  .متوسطةاملقدمة قد تصل إىل درجة  اإلسهامات

االجتامعية املرتبة األوىل يف  إلسهاماتنالت احول املحاور منفردة، حيث 

 حورفقرات امل نفقد بل  معدل اإلجابة ع ،موافقات أفراد العينة

الصحية إذ  إلسهاماتأقل متوسط حصلت عليه او ،(2,13) االجتامعي

 ( فقط.2,07توسط )بل  امل

 

 سابًعا: اختبار نتائج الدراسة:

 

العالقة بني اخلصائص الديمغرافية ومستوى االستفادة  

 من خدمات املنظامت غري الربحية:

للتأكد من أن نتائج الدراسة تتمتع بمعنوية إحصائية،  

( واختبار (tفقد تم تطبيق نموذجني إحصائيني مها اختبار 

(F وتبني اجلداول ) التالية نتائج هذين االختبارين عىل النحو

 التايل:

 (:(tأوالً: نتائج اختبار 

جرى تطبيق هذا االختبار عىل النتائج اخلاصة بجنس  

أفراد العينة، ولإلجابة عن التساؤل التايل: هل هناك فروق 

%( 91( عند مستوى ثقة )tذات داللة إحصائية وفق اختبار )

فقرات ااور الدراسة تعود إىل بني إجابات أفراد العينة عن 

 اجلنس؟ )ذكر/أنثى(:
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 س.(: املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستفادة أفراد العينة من اخلدمات التي تقدمها املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة حسب اجلن51جدول رقم )

 اخلطأ املعياري االنحراف املعياري املتوسط التكرار النسبة املحور #

 االجتامعي 5
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,13 

2,13 

0,322 

0,338 

0,028 

0,029 

 الصحي 2
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,52 

2,00 

0,101 

0,177 

0,032 

0,015 

 التعليمي 3
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,38 

2,27 

0,311 

0,313 

0,028 

0,030 

 االقتصادي 1
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,51 

2,01 

0,128 

0,373 

0,031 

0,032 

 املجموع 1
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,28 

2,57 

0,281 

0,280 

0,022 

0,021 

 

 ( التي توضح العالقة بني اجلنس وتقييم أفراد العينة للخدمات التي تقدمها املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة.t(: نتائج حتليل اختبار )51جدول رقم )

 اخلطأ املعياري  معدل التباين t Sig. df Sig (2 tails) املحور #

 0,015 0,002 0,928 291 0,302 0,010 االجتامعي 5

 0,015 0,599 0,000 291 0,058 3,892 الصحي 2

 0,015 0,501 0,052 291 0,951 2,110 التعليمي 3

 0,017 0,555 0,020 291 0,021 2,312 االقتصادي 1

 0,032 0,501 0,002 291 0,883 3,511 املجموع 1

( يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االجتاه العام لتقييم أفراد عينة الدراسة للخدمات املقدمة هلم 51( و )51من خالل اجلدولني السابقني )  

( ذي الطرفني، فقد تبني أن هناك عالقة tية واالقتصادية. وعند استخدام اختبار )( يف جمال اخلدمات الصحtمن قبل مركز الواسطة حسب اجلنس، وفق اختبار )

لتنمية املحلية( فإهنا تتأثر بمتغري بني اجلنس واملسامهة التعليمية، وبقيت املسامهة االجتامعية خارج الداللة اإلحصائية. كام أن جممل املحاور األربعة واملشار هلا بـ)ا

%(. تؤكد هذه النتائج مدى تكافل وتضامن املجتمع مع العائلة الفقرية وبخاصة األرس التي تعيلها امرأة إما مطلقة 91عند مستوى الثقة )اجلنس بداللة إحصائية 

ظامت غري الربحية  املنأو أرملة، أو أن رب البيت عاطل عن العمل لظروف العمر أو التعليم أو االثنتني مًعا، وبناًء عىل هذه النتائج فإنه من الةوري أن تويل

 عناية خاصة لألرس التي تعال من قبل سيدات.

 

 ( حتليل التباين:Fثانيًا: نتائج اختبار )

وقد عرب عنها بمتغري واحد أطلق  "االجتامعي، والصحي، والتعليمي، واالقتصادي"شمل التحليل جممل ااور الدراسة األربعة  

، وهو اصلة املحاور األربعة من خالل استخدامها كمقياس للتنمية املحلية. وقد تم اختيار هذه النهج يف "التنمية املحلية"عليه اسم 

هلدف من هذه الدراسة لتقييم دور املنظامت غري الربحية يف املسامهة بالتنمية املحلية. ويوضح اجلدول التايل رقم التحليل للوصول إىل ا

 ( عىل النحو التايل:F( ملخًصا لنتائج حتليل اختبار )20)

 

 نمية املجتمع املحيل.( بني املتغريات املستقلة وإسهامات املنظامت غري الربحية يف تF(: نتائج حتليل اختبار )52جدول رقم )

 جمموع املربعات مصدر التباين املتغري املستقل #
درجات 
 احلرية

 املعنوية f متوسط املربعات

 التعليم 5
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

5,938 
22,320 
21,218 

2 
289 
291 

0,323 
0,077 

1,581 0,00 

 العمر 2
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,999 
23,513 
21,512 

3 
282 
280 

0,333 
0,082 

1,017 0,008 

 ملكية املسكن 3
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,230 
21,059 
21,218 

3 
292 
291 

0,077 
0,082 

0,935 0,122 
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 جمموع املربعات مصدر التباين املتغري املستقل #
درجات 
 احلرية

 املعنوية f متوسط املربعات

 احلالة االجتامعية 1
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

3,152 
20,832 
21,218 

3 
292 
291 

5,539 
0,075 

51,925 0,00 

 متوسط عدد األرسة 1
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,818 
23,278 
21,522 

3 
277 
280 

0,283 
0,081 

3,321 0,059 

 متوسط دخل األرسة 2
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

27001 
22,211 
21,218 

3 
292 
291 

0,228 
0,072 

8,727 0,00 

( وجود عالقة ذات داللة 52يتضح من اجلدول السابق رقم )  

%(. أي أن 91( عند مستوى الداللة اإلحصائية )Fإحصائية وفق اختبار )

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات التي تقيم اخلدمات التي 

بعض اخلصائص  تقدمها املنظامت غري الربحية للمستفيدين وفق

الديموغرافية. فقد حظي مستوى التعليم، والعمر، واحلالة االجتامعية، 

ومتوسط عدد أفراد األرسة، ومستوى الدخل، بعالقة ذات داللة 

إحصائية مع املحصلة العامة ملحاور الدراسة التي تم التعبري عنها 

، وهذا ، ومل يتمتع متغري ملكية السكن هبذه الداللة"بالتنمية املحلية"

األمر يف منتهى الواقعية ألن املستجوبني يسكنون بمساكن غالبيتها ذات 

 ملكية خاصة وقليل منها مستأجر.

أما بقية املتغريات فإن تقييم أفراد العينة يتباين تباينًا واضًحا وفق 

اخلصائص الديموغرافية ألفراد العينة، وبخاصة متغري التعليم، ومستوى 

امعية، حيث حظيت هذه اخلصائص بعالقة مميزة مع الدخل، واحلالة االجت

بينام جاءت متغريات العمر، وعدد أفراد  "التنمية املحلية"ااور الدراسة 

 األرسة يف املرتبة الثانية.

 

 نتائج الدراسة:مناقشة 

يف جمال املسامهات االجتامعية حصلت اخلدمة املتعلقة .5

املرتبة األوىل، أما بتقديم كسوة الشتاء واحلقائب املدرسية 

قد و ،لمخدراتلاملدمنني  وتوجيه األخرية فتمثلت يف دعم

ومتوسط الثانية  ،(2,78وصل املتوسط يف املسامهة األوىل )

 ( فقط.5,73بل  )

 للمجتمع وإرشادية توعوية نوعية برامج وجود رغم.2

 ادودة منها االستفادة أن إال باملركز املنظامت خالل من تقدم

 تركز التي الكمية الربامج تفضيل وتم الدراسة، نتائج حسب

 دراسة له أشارت ما وبحسب والعيني، املادي اجلانبني عىل

(Dickinson 2012 )باملنظامت التنظيمية النامذج وضوح عدم 

 املنظامت دور ادودية أسباب أحد ممارساهتا آلية ووضوح

 التنموية، املحاور بعض يف املجتمع تنمية يف الربحية غري

 .احلالية الدراسة له توصلت ما عىل النتيجة هذه وتنطبق

صحاب أاملتعلقة برعاية  دماتاحتلت املرتبة األوىل اخل.3

(، 2,18ا ونالت متوسط بل  )االحتياجات اخلاصة صحيً 

رعاية  رفع ثقافةاخلاصة ب دمةوأدنى معدل حصلت عليه اخل

 .(5,90النساء احلوامل فقد بل  متوسط هذه الفقرة )

النتائج أن هناك ادودية يف تطبيق برامج  تؤكد-1

التوعية الصحية مما قد يؤثر عىل تبني الثقافة الصحية السليمة 

للمجتمع املحيل، وقد ينسحب أثره عىل التنمية املحلية، 

لذلك هناك حاجة للتنسيق مع القطاع الصحي بمنطقة 

الدراسة لتعزيز دور التوعية والثقافة الصحية للمنظامت غري 

بحية، فالتكامل بني األدوار والوظائف حلفظ صحة الر

املجتمع ورفع مستوى وعيه الصحي داخل النسق االجتامعي 

مهم جًدا حسب منظور التفاعلية الرمزية، وتتفق هذه النتيجة 

( لذي أكد عىل أمهية التكامل بني 2058 ،ملحممع دراسة )

 املنظامت غري الربحية والقطاع احلكومي.

لربامج التي تدعم الطالب يف التعليم هناك قصور يف ا-1

األسايس بشكل مبارش، يعود سبب القصور يف املقام األول 

إىل عدم وجود تنسيق مناسب بني املنظامت غري الربحية وأرس 

الطالب ومنظامت التعليم يف املركز، ولكن الربامج التي تعد 

ثقافية وتدريبية وال ترتبط بشكل مبارش بالتعليم العام القت 

فقد تبوأت التسهيالت املتعلقة بواًل أكثر لدى أفراد العينة، ق

بل  متوسط اإلجابة  حيثاملرتبة األوىل  يةدورات احلاسوبالب

وأدنى معدل حصلت عليه اخلدمة  األعىل،هذه اخلدمة  نع

 .ااملتعلقة بدعم الطالب املتخلفني دراسيً 

فقرية مادًيا حصلت اخلدمة املتعلقة بدعم األرس ال-2

 قلها يتعلق بتقديم دوراتأ، وموافقة عىل أعىل معدل اوعينيً 

. لذلك فإن املحيل االستثامرألصحاب  تطويرية وتدريبية

مسامهة املنظامت غري الربحية يف املحور االقتصادي متيل إىل 

الدعم املادي املبارش للمحتاجني وهذا أمر جيد ومفيد 

نب للمستفيدين، ولكن تبقى ادودية املسامهة يف اجلوا

التثقيفية والتوعوية والتدريبية التي تدفع املستفيدين 

للمشاركة يف صنع حياة اقتصادية أفضل هلم ادودة، ويبقى 

االعتامد عىل الدعم أحد املشاكل التي البد وأن حتل لصنع 
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جمتمع يساهم يف دعم نفسه، وهذا بدوره ال يعزز منظور 

أولويات  التنمية التشاركية التي ترى أن إعداد الفرد من

املشاركة يف عملية التنمية املحلية. وهذه النتيجة تتفق مع ما 

 (.2055توصلت إليه دراسة الصالح )

يتفاوت تقييم أفراد العينة يف تقييمها للخدمات -7

متثل املسامهات االجتامعية  إذ ؛إىل آخر اوراملقدمة هلم من 

ات ثم يليها اخلدمات التعليمية، ثم املسامه ،الدرجة األوىل

، وتتوافق هذه النتيجة مع االقتصادية، فاخلدمات الصحية

 إال أن (،2055؛ والصالح، 2059نتائج دراسة )الغامدي، 

ا فقد يصل سجل االنحراف املعياري بريً هذا التفاوت ليس ك

املعيارية  االنحرافاتبني حقول املسامهات قيمة أدنى من قيم 

 كل عىل حدة. ،للمسامهات

( tاللة إحصائية وفق اختبار )هناك فروًقا ذات د-8

( بني املتغريات املستقلة التي تعرب عن اخلصائص Fواختبار )

الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة وبني ااور الدراسة 

، ومل يشذ عن هذه املتغريات سوى "التنمية املحلية"األربعة 

 متغري واحد وهو ملكية السكن.

من خالل النظر إىل نتائج الدراسة من  املقاربة النظرية:-9

النظرية للدراسة، نجد أن املنظامت غري الربحية كنظام  املدخل

ا يف النسق االجتامعي للمجتمع، يعوق هذا ا جيدً دورً  ؤديي

يف التكامل واالنسجام بني  البنائية الوظيفيةالدور ما تعرب عنه 

فهناك فجوة  وظائف هذا النظام مع األنظمة األخرى،

التواصل بني املنظامت غري الربحية واملنظامت األخرى، سواء ب

احلكومية أو اخلاصة يف املجتمع لرفع مستوى الدور التنموي 

فنجد أن التكامل بني املنظامت غري الربحية  هلا داخل املجتمع،

إدارة يف ا احلكومية منها واملتمثلة وباقي املنظامت خصوًص 

 اع اخلاص الصناعي، أو القطوالقطاع الصحي ،التعليم

ذلك يعيق استقرار املجتمع من حيث الوصول إىل و ،ادود

مستوى تنموي مناسب، ففي حال التكامل يمكن الوصول 

ىل مستوى أفضل من الربامج التنموية والتوعوية والثقافية إ

التي يمكن أن تقدمها املنظامت غري الربحية  ،بشكل خاص

 يف املجتمع. بالتعاون والتنسيق مع باقي املنظامت 

ومن اجلهة األخرى نجد أن الربامج التي تقدمها  

 يف جانب دعم التنمية التشاركية دوداملنظامت غري الربحية ا

 يف عملية التنمية، فهي ا فاعاًل عل أفراد املجتمع جزءً جل

تركز بشكل أكرب عىل تقديم الدعم  )املنظامت غري الربحية(

 عملية دين عليها أكثر منللمستفيدين مما جيعلهم معتم عينيال

تطوير قدراهتم وتغيري ثقافتهم جلعلهم مشاركني بالعملية 

التنموية، فمن خالل النتائج نجد أن النسبة األكرب 

: مثل ،للمسامهات قد طغى عليها الدعم املادي والعيني

واحلقائب املدرسية وهذا جيد، ولكن باملقابل  ،كسوة الشتاء

التثقيفية اهلادفة إىل التوعوية واملسامهات  تقّبل هناك نقص يف

مثل )الوعي الصحي،  ،الفرد لبناء جمتمعه املحيل توّجه تغيري

ا، واملحافظة والوعي بأمهية التعليم ودعم املتخلفني دراسيً 

، قد املشاريع التجارية واالستثامر املحيل( توجيهعىل البيئة، و

إىل أعامر يعزى السبب إىل وجود فجوة ثقافية قد تعود 

املستفيدين وقلة تعليمهم حتول دون استفادهتم النوعية من 

بعض الربامج، فاملساعدات التي ال ترتبط بالنواحي املادية أو 

العينية ال تعد يف نظر املجتمع مساعدات مثل برامج 

 )التدريب، والتوعية، والتثقيف....(. 

 

 :الدراسة توصيات

عدد من  من خالل نتائج الدراسة يمكن تقديم 

التوصيات تفيد منها اجلهات ذات العالقة يف التنمية 

االجتامعية، مثل وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، 

وكذلك املنظامت غري الربحية كنظام قائم بذاته، قد يعزز 

تبنيها يف حتسني إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية 

 املجتمعات املحلية. 

باملستوى التعليمي والثقايف رضورة النهوض .5

للمستفيدين من خالل إبراز أمهية الربامج والدورات 

التثقيفية والتوعوية التي تقدمها املنظامت غري الربحية التي 

ترتبط باجلوانب االجتامعية والتعليمية والصحية 

واالقتصادية، وأمهية دور الفرد الواعي يف تنمية جمتمعه 

 املحيل. 

ية فّعالة داخل املنظامت غري الربحية بناء نامذج تنظيم.2

وممارسات واضحة تنسجم مع ثقافة املجتمع ومستوى أعامر 

 أفراده وتعليمهم، لتسهيل تقديم املسامهات التنموية هلم. 

تشكيل جلان تضم جمموعة متميزة من املستفيدين .3

ملعرفة توجهاهتم وأهدافهم، لضامن بناء خطط إسرتاتيجية 

يف العملية التنموية للمجتمع املحيل املبنية حتقق مبدأ املشاركة 
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عىل الرغبة وفهم ثقافة املجتمع املحيل، واحلد من مستوى 

االعتامدية، وزيادة استقطاب املتطوعني، فقد يعود سبب عدم 

استفادة أفراد العينة من بعض املسامهات املقدمة من املنظامت 

ىل عدم غري الربحية إىل عدم توافقها مع رغباهتم، وكذلك إ

متكينهم وإرشاكهم يف بناء الربامج املقدمة هلم، لذلك من 

 املهم تقديم الربامج بعد دراسة علمية حلاجات املجتمع.

إرشاك باقي القطاعات واملنظامت يف اخلطط .1

اإلسرتاتيجية للمنظامت غري الربحية يف املنطقة، مثل القطاع 

اري الصحي، والقطاع التعليمي، والقطاع الصناعي، والتج

)الغرفة التجارية والصناعية(، لتحقيق التكامل واالنسجام يف 

اجلهود التي تقدم، وسد الفجوة بني املنظامت املختلفة داخل 

 املجتمع عن طريق بناء اخلطط املشرتكة والتواصل املستمر.

االستفادة من أبناء األرس املستفيدة خصوًصا اجلامعيني .1

القطاع الصحي منهم يف بناء قاعدة طاقة برشية يف 

واالقتصادي، من خالل إعدادهم وتدريبهم لرفع العوز عن 

 أرسهم واملشاركة يف العملية التنموية.
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Appendix B: Survey questions in Arabic 
(adopted from Vinck et al.’s study with slight 
modifications) 
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Figure 4. Beliefs about misinformation encountered by 
participants 

Category 5: Reactions to 
information/misinformation 

When participants were presented with the 
statement: “I double check the information I 
encounter before I distribute it on social media 
platforms such as WhatsApp,” both male and female 
participants showed a high level of information 
awareness (85% and 94%, respectively). An ordinal 
regression model revealed no significant association 
between gender and responses, χ

2
(1) = 2.09 p= 0.14. 

Figure 5. Reactions to information encountered by 
respondents 

Conclusions 
This study sought to answer four major questions 

related to the COVID-19 infodemic in the early 
stage of the coronavirus outbreak in Saudi Arabia. 
The study drew on a previous study on the Ebola 
outbreak of 2018-2019 and focused on five 
categories: institutional trust/mistrust, types of 
information related to COVID-19, types of 
misinformation related to COVID-19, beliefs about 
such misinformation, and reactions to such new 
(mis)information. 

Recommendations 
The overall results show that college students 

have a relatively high level of information 
awareness. However, beliefs such as the claim that 
COVID-19 does not exist present difficulties to both 
health authorities and society as a whole. Hence, 
based on the current results, we recommend that: 
 Universities and schools should present the

sources of information they broadcast, 
typically the Ministry of Health. This is 
because the findings of this study indicate 

that college students trust the Ministry more 
than they trust their institution. 

 It is important for authorities to issue reports
that fight against misinformation. The current 
findings show that college students have 
some scientifically inaccurate thoughts about 
the virus which have likely impacted their 
behaviors. 

 Some mandatory courses about information
awareness and intelligence in the early 
semesters of students’ university life may be 
recommended. 

 Finally, this study has some limitations that
must be acknowledged. The study was 
conducted during April 2020. It may be that 
college students’ informational behaviors 
have since changed now that the crisis has 
persisted for months throughout the entire 
world. A follow-up study is thus 
recommended.  
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Figure 1. Representation of responses to the five statements 
about (mis)trust 

Category 2: Types of information encountered 
As displayed in Figure 2, the main type of 

information the participants encountered was the 
number of cases, deaths, and recoveries (96%). On 
the other hand, information about interventions to 
combat COVID-19 was the least likely type of 
information encountered by the students (only 9%). 
These figures show different patterns from those in 
Vinck et al.’s study in which information about how 
to protect oneself was the most frequent type of 
information (91%). This type of information was 
instead found second most frequent in the current 
study (42%). In their study, information about the 
number of cases was by comparison less frequent 
(63%), showing how people are more glued to 
information about new cases during this global crisis 
than ever before.  

Figure 2. Types of information encountered by the 
participants 

Category 3: Types of misinformation 
encountered 

In response to the statement “I believe that 
people distribute misinformation about the 
pandemic”, 71% and 29% responded with “yes” and 
“no”, respectively. Both males and females showed 
a very similar pattern and a binary logistic 
regression showed no statistical differences between 
the two groups, χ

2
(1) = 0.7, p= 0.78.  

Figure 3. Proportions of responses to whether misinformation 
is being spread 

As shown in Figure 4, 57% of the participants 
were exposed to some misinformation, for example 
that COVID-19 is identical to any seasonal flu and is 
not dangerous, while 28% of them heard that the 
virus does not exist at all. Such claims are extremely 
problematic and can stifle efforts to prevent the 
virus. In Vinck et al.’s study, an even a higher 
percentage (86.5%) of respondents reported 
exposure to misinformation regarding the existence 
of the disease. Students’ beliefs about these 
statements are different in this study and will be 
explored in the next sub-section. 

Figure 4. Types of misinformation encountered by 
participants 

Category 4: Beliefs about misinformation  
25% of respondents in the current study report 

beliefs that COVID-19 is just a seasonal flu that 
does not present any risk, and 19% of respondents 
report thinking that it does not exist at all. Other 
beliefs, for example regarding the origin of the virus, 
are shown in Figure 4. 
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intended to seek some demographic and contact 
information about the participants, such as age, 
email, and university major. Part 2 was devoted to 
“trust/mistrust in information authorities/sources”. 
The essential question in this part was about how 
much trust the respondents put in different sources 
of information such as the Ministry of Health, the 
university at which they pursued their degree, social 
media, friends, and family members. Part 3 was 
concerned with the types of information they 
received from such sources regarding the number of 
cases, treatments, protective measures, symptoms, 
and other considerations. This was very similar to 
the questions found in Table 3 in Vinck et al. (2019, 
p. 533). Part 4 was intended to learn more about the
misinformation the participants had been exposed to, 
similar to the questions in Vink et al. Likewise, Part 
5 was intended to explore the participants’ beliefs 
about the misinformation they heard, similar to 
Vinck et al.’s survey. Finally, Part 6 elicited the 
participants’ reactions to the 
information/misinformation they encountered.  

Participants 
The current survey targeted university students, 

specifically undergraduate male and female students 
in their first year at Al-Imam Mohammed ibn Saudi 
Islamic University, Riyadh. The male and female 
students were matched in terms of major; that is, all 
participants were majoring in administrative 
sciences. The electronic survey was made accessible 
to roughly 400 students. The number of survey 
returns among male students quickly reached 49, but 
returns from female students gradually reached 48 
over the allowed period of time. The researcher then 
announced that the survey would soon close and 
there would be a need for three more returns, two 
from females and one from males. This elicited the 
necessary number of participants (50 male students 
and 50 female students) and the survey was then 
closed automatically.  

Survey distribution 
The survey was circulated in an electronic form a 

month after the Saudi Arabian Ministry of Health 
reported the first case of COVID-19. The survey was 
revealed in early April 2020 to first-year students 
with a track in administrative sciences (roughly 400 
students). It remained available to potential 
participants for two successive weeks. Both the one-
month lag and the duration of the survey availability 
were deliberately almost identical to those in Vinck 
et al. (2020).  

Data Analysis, Results, and Discussions 
The data were analyzed quantitatively and 

necessary statistical tests were performed. The 
results are divided and presented based on the 
category of questions posed to the participants.  

Category 1: Trust/Mistrust in information 
authorities/sources  

As depicted in Figure 1, the survey revealed that 
96% of the responses totally agree with the 
statement “I trust the information reported by the 
Saudi Ministry of Health about the virus”. Only 1% 
of the responses show that they totally disagree with 
this statement while 3% report that they slightly 
agree with the statement. However, the proportions 
differed when the statement was changed to “I trust 
the information reported by the university about the 
virus”. Only 45% agree with this second statement, 
while 25% slightly agree, 18% are neutral, 6% 
slightly disagree, and 2% totally disagree. Responses 
to the statement “I trust information I hear from 
health professionals even if they are not official” 
show that 12% totally agree with the statement, 39% 
slightly agree, 37% slightly disagree, 8% are neutral, 
and 4% totally disagree.  

In response to the statement “I trust the 
information I receive from different social media 
platforms about the virus”, 43% totally disagree, 
35% slightly disagree, 9% slightly agree, 4% totally 
agree, and 9% were neutral. Finally, when the 
participants were presented with the statement “I 
trust the information I hear from my friends and 
relatives”, the figures started to show slightly 
different patterns. Only 3% totally agree with the 
statement while 27% totally disagree, 41% slightly 
disagree, and 9% stayed neutral. However, 21% 
slightly agree with the statement.  

Inspection of the proportions of responses made 
by both male and female students showed a very 
high level of similarity between the two groups. In 
other words, gender did not seem to be a factor. To 
make sure that this is the case, an ordinal regression 
model with gender as a predictor variable and 
response as a dependent variable was performed and 
the output indicated that gender was a statistically 
insignificant explanatory factor, χ

2
(1) = 1.42, p= 

0.23. This simply means that both males and females 
have similar trust/mistrust in all of the sources of 
information investigated here. However, the source 
of information (e.g., the Ministry vs. the university) 
was a statistically a significant predictor factor, χ

2
(4) 

= 390. 74, p< 0.001. This indicates that both male 
and female participants trust (or mistrust) sources of 
information differently and that people’s attitudes 
towards information are influenced by the authority 
or source of such information.  
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was translated into French and Swahili. The current 
study used many of their questionnaire questions 
translated into Arabic. One portion of the study 
focused on three dimensions: the types of 
information the participants encountered, the types 
of misinformation the participants encountered, and 
the beliefs the participants had towards the 
misinformation they encountered (see Appendix A 
for a table showing subcategories of this 
information/misinformation). The results show that 
the respondents received information from different 
sources such as friends, families, national radios, 
and religious leaders, as well as health professionals. 
Surprisingly, most participants reported that Ebola 
does not really exist and only a few respondents 
reported avoidance of social interaction (currently 
known as social distance). Their conclusion 
indicates that a belief in misinformation was 
widespread and that institutional trust was low. 

Vinck and colleagues’ study is particularly 
relevant to the current study. First, both studies share 
a similar context, namely a crisis of information 
during a health crisis. However, the scale of 
information crisis has been greater in the current 
pandemic outbreak, as it is a global rather than a 
regional crisis. The current study followed Vinck 
and colleagues in some methodological aspects. 

Evanson and Sponsel (2019): 
Evanson and Sponsel’s study sought to evaluate 

how students perceive digital information and 
misinformation (or fake news) in particular. The 
authors distributed a survey consisting of 9 to 14 
questions to college students, followed by three 
exercises to observe students’ engagement with fake 
news. One of the key findings was that students 
believe that fake news presents a problem to society 
more than to themselves. Using a Likert-scale, 
almost 45% of the participants thought that 
misinformation is an “extreme” barrier to society 
while 41% of them thought it is an “intermediate” 
one. Overall, it was found that most students use 
social media to obtain information, and that those 
who obtain information from media platforms are 
more likely to encounter misinformation than those 
who obtain information outside social media. 

This research is relevant to the current study for 
one reason in particular. Specifically, it surveys first-
year college students’ interaction with information 
and misinformation on social media platforms. The 
current study also examines information (and 
misinformation) in an educational with a sample of 
undergraduates in their first year at a university. 

Datta and Litt (2020): 
In their study, Datta and Litt (2020) sought to 

identify and classify different categories of 
misinformation at a global level. They stated that in 
India, misinformation was spread by visual 
presentations (such as videos and images) and 
emotional manipulation rather than through authorial 
and instrumental facts. They also indicated that the 
unprecedented spread of misinformation included 
some allegations against different communities and 

countries. One widespread piece of misinformation 
was associated with China and Russia; that is, the 
two countries were blamed for deliberately 
spreading fake news and false information about 
COVID-19. In South Sudan, WhatsApp was a means 
for circulating some fake news about the Chief 
Justice’s family being infected with COVID-19. In 
Malaysia, many users on Facebook shared a fake 
claim that neem leaves can cure coronavirus and 
relieve symptoms, a claim that was not based on any 
scientific evidence. 

The current study similarly seeks to find 
different patterns of information and misinformation 
among undergraduate students. 

Islam, Sarkar, Khan, Mostofa Kamal, Hasan, 
Kabir, and others (2020): 

Islam and colleagues (2020) conducted a global 
social media analysis to explore the infodemic 
during the COVID-19 pandemic and its impact on 
public health. They covered more than 2,300 reports 
in 25 languages for more than 85 countries and 
found that misinformation is related to three 
elements: rumors, stigma, and conspiracy. The 
categories of misinformation included (but were not 
limited to) transmission of the disease, treatment and 
cure, cause of disease, and origin of the disease. The 
key finding in their study is that misinformation 
could have a high potential impact on both 
individuals and communities if unauthorized sources 
are trusted and scientific evidence is ignored. Thus, 
authorities must debunk misinformation as rapidly 
as possible. 

This analysis of global content is important for 
the current study since it categorizes the flood of the 
infodemic as it has occurred in many countries 
including Saudi Arabia.  

Methodology 
The aim of this study is to examine trust vs. 

mistrust and information vs. misinformation related 
to the coronavirus among undergraduate students at 
Al-Imam University. The study therefore adopts 
some methodological aspects such as survey 
questions and population sample (i.e., university 
students) from two previous studies, namely Vink et 
al. (2019) and Evanson and Spnonel (2019). The 
present study made necessary changes to previous 
methods both by adjusting question content to be 
more relevant to the community in question as well 
as adjusting the sampling procedure. The subsequent 
sections divide these methodological considerations 
into three major components: survey construction, 
participants, and survey distribution.  

Survey construction 
The current research benefited from the 

questions utilized in Vinck et al.’s study (see 
Appendix A for their questions and Appendix B for 
the Arabic version). Since the participants of the 
current study were speakers of Arabic, it was 
necessary to translate and present the survey in 
Arabic. The survey consisted of 6 parts. Part 1 was 
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Introduction 
In early 2020, the coronavirus (COVID-2019) 

crisis began affecting the entire world. The Kingdom 
of Saudi was no exception; the Saudi Ministry of 
Health reported the country’s first case of COVID-
19 on March 2

nd
 (SPA, March 2

nd
). By that date, the 

total number of COVID-19 cases worldwide had 
largely exceeded the total number of cases of two 
other viruses, namely the Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) (see e.g., Arabi, Murthy and 
Webb, 2020; Garfin, Silver, and Holman 2020). 
Specifically, on March 1

st
, the total number of 

registered cases for the three viruses to date were 
85,403 (COVID-19), 2,494 (MERS), and 8,437 
(SARS) (Arabi, Murthy and Webb, 2020). The rapid 
spread of COVID-19 and the fear it caused did not 
only lead to a health crisis but also to an information 
crisis. Hence the term infodemic started to gradually 
appear not only in the news (see e.g., United 
Nations, 2020 March) but also in academic research 
(see e.g., Cinelli, Quattrociocchi, Galeazzi, 
Valensise, Brugnoli, Schmidt, and others, 2020; 
Eysenbach, 2020; Hua and Shaw, 2020; 
Tangcharoensathien, Calleja, Nguyen, Purnat, 
D’Agostino, Garcia-Saiso and others, 2020).  

This infodemic is composed of two interrelated 
facets, mistrust and misinformation, against which 
both health authorities and technology specialists 
have taken some measures. For example, the World 
Health Organization (WHO) launched a specific 
website to combat misinformation about COVID-19 
(Zarocostas, 2020). Social media services such as 
WhatsApp have imposed some limits on forwarding 
messages, aiming to prevent fake news (Hern, 
2020). Two factors have proven important in the 
fight against both the pandemic and the infodemic: 
trust of authorities and appropriateness/accuracy of 
information. People’s behaviors will vary depending 
on how much trust they put in the information 
sources or the authorities from which they receive 
information and on how accurate and appropriate 
they consider the information they encounter and 
share. This is not a new phenomenon, as similar 
situations were observed in the contexts of other 
viruses such as the 2018–19 Ebola outbreak (Vinck, 
Pham, Bindu, Bedford, Nilles, 2019). However, the 
amount and extent of misinformation regarding the 
COVID-19 crisis has resembled (if not surpassed) 
that associated with such comparable events of the 
past (see e.g., Acevedo, 2020: Bastani and Bahrami, 
2020). 

Research questions  
This study seeks to answer four research 

questions: 1) How much do people (college students 
in particular) trust different authorities/information 
sources? 2) What types of COVID-19-related 
information and misinformation have they 
encountered? 3) What do they believe about such 
(mis)information? 4) How do they react to new 
information/misinformation?  

The study was conducted in line with another 
previous study conducted at Harvard in 2019 
regarding institutional trust and misinformation in 
response to the Ebola outbreak in North Kivu, DR 
Congo (Vinck, Pham, Bindu, Bedford, Nilles, 2019). 
That particular study surveyed the target community 
over a period of two weeks. The same methodology 
is therefore followed in the present study. However, 
the sample in the current study was obtained from 
only undergraduate students at Al-Imam Mohammed 
bin Saud University, a decision intended to follow 
another study which surveyed how undergraduate 
students engaged with/evaluated media news and 
dealt with misinformation (Evanson and Sponsel, 
2019). 

Significance of the study 
The significance of this study lies in the fact that 

as previous studies have found (e.g., Vinck, Pham, 
Bindu, Bedford, Nilles, 2019), “community-level 
prevention and outbreak control measures appear to 
be dependent on public trust in relevant authorities 
and information” (p. 529). Hence, this study, using a 
sample of young male and female youths, provides a 
picture about how a group of Saudi people 
encountered and reacted to the information and 
misinformation spread during the first phase of the 
pandemic in Saudi Arabia. The findings should help 
authorities propose solutions for the current crisis 
and improve information management plans for 
potential future crises.  

Literature Review 
Two major types of studies are related to the 

current research. First, there have been a few studies 
in which mistrust and misinformation during a 
health crisis other than COVID-2019 were surveyed. 
Second, recently with a rise in the use of the term 
infodemic, a relatively large body of research using 
the same terminology has appeared. Since this 
research is not health-oriented, but rather 
information-oriented, I will only review the most 
closely related works, especially those that intersect 
with the present study.  

Vinck, Pham, Bindu, Bedford, and Nilles (2019): 
Prior to conducting their studies, the researchers 

searched several databases for publications from 
1950 to 2018 using different terms and different 
combinations of terms such as preventive behaviors 
and trust, in order to come up with similar studies 
that examined mistrust and misinformation in the 
context of infectious diseases. They found that both 
mistrust and misinformation were “obstacles to 
public health interventions” (p. 530). However, they 
concluded that none of the few studies they found 
were successfully able to characterize and quantify 
the issues under investigation, with the exception of 
one study during the Ebola outbreak.  

Their methods involved a population-based 
survey one month after the declaration of the Ebola 
outbreak. The survey was originally in English but 



Journal of Arts, Vol. 32, (3), King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 12 

وباء معلومايت بمعلومات مضللة وثقة معدومة أوساط عينة من الطلبة اجلامعيني خالل أزمة 

 19-كوفيد

 أسامء عبدالسالم الفيفي

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قسم إدارة املعلومات،

 هـ(5/1442 /7  هـ، وقبل للنرش يف14/10/1441)قدم للنرش يف 

خالل فرتة أزمة كورونا املستجد،  "الوباء املعلومايت"سعت هذه الدراسة إىل التحقيق فيام ُعرف بـ ملخص البحث: 

الثقة وانعدامها، واملعلومات الصحيحة  (. وعىل وجه التحديد، حاولت الدراسة استكشاف مشكلتي19-)كوفيد

واملعلومات املضللة ذات العالقة بفريوس كورونا، يف أوساط الطلبة اجلامعيني من اجلنسني )طالًبا، وطالبات(، 

الذين يدرسون ختصص العلوم اإلدارية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، عقب شهر واحد من 

( 400عودية ألول حالة إصابة بالفريوس. اختذت الدراسة استطالًعا إلكرتونًيا أتيح لقرابة )إعالن وزارة الصحة الس

( مشارك، وقد أجري خصيًصا للهدف البحثي الذي تسعى له الدراسة، باالستفادة 100طالب وطالبة، أجاب عنه )

م(. شملت  2019، 2018) خالل عامي "إيبوال"من دراسة سابقة أجريت يف جامعة هارفارد بشأن انتشار فريوس 

أسئلة االستطالع مخسة جماالت، هي: الثقة )وانعدامها( يف أصحاب السلطة ومصادر املعلومة، وأنامط املعلومات 

، واالعتقادات حول 2019-، وأنامط املعلومات املغلوطة املتلقاة ذات الصلة بكوفيد19-املتلقاة ذات الصلة بكوفيد

للة، وأخرًيا ردود األفعال جتاه تلك املعلومات، صحيحة كانت أم خاطئة. بعد تلك املعلومات الصحيحة أو املض

بالرغم من املستوى املريض لوعي املشاركني  _حتليل النتائج كمًيا، وإجراء اختبارات إحصائية، كشفت الدراسة 

م جتاه اإلجراءات عن اعتقادات بمعلومات مضللة وغري صحيحة علمًيا، ال شك أهنا أثرت عىل سلوكه _املعلومايت 

ليس له وجود عىل  19-االحرتازية املعمول هبا ملجاهبة الفريوس. اثنان من هذه االعتقادات مها: االعتقاد بأن كوفيد

 .اإلطالق، واالعتقاد بأنه ال يعدو أن يكون كغريه من األنفلونزا املوسمية غري اخلطرية

 .19-، كوفيدوباء معلومايت، الثقة، املعلومات: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This study sought to examine the infodemic that occurred during the global COVID-19 pandemic. 

Specifically, the study attempted to explore trust vs. mistrust and information vs. misinformation related to the 
coronavirus among Al-Imam University administrative sciences students a month after the first case of COVID-

2019 was announced by the Ministry of Health in Saudi Arabia. An electronic survey modeled after a previous 

study conducted in the context of the Ebola outbreak in 2018-2019 was constructed specifically for this research 
goal. The survey was distributed to approximately 400 male and female students and was completed and returned 

by 100 students. The questions covered 5 main areas: (mis)trust of authorities or information sources, types of 

information related to COVID-2019, types of misinformation related to COVID-2019, beliefs towards 
(mis)information related to COVID-2019, and finally reactions to such (mis)information. The findings indicate 

that although both male and female college students showed a satisfactory level of information awareness, some 

misinformation is likely to have affected their behaviors with respect to taking proactive measures against the 
virus. Two beliefs related to such misinformation are that COVID-19 does not exist in the real word and that it is 

just like any other undangerous flu. 

Keywords: infodemic, trust, information, COVID-19. 
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to authenticate his fantastic narrative, Fred Pink 
cites, “Albertina Chetwynd-Pitt – Her Ladyship – 
published a memoir in 1925 called Rivers Old And 
Lost. It’s all about what I’m telling you now: the 
twins, their upbringing, and everything” (147). He 
also adds another memoir by Dr Leon Cantillon 
‘The Great Unveiling’ in 1927 which narrates the 
occult history of the twins (Mitchell, 2015). The 
purpose of this episode is also to obscure the 
reader’s conceptions regarding Slade House’s take 
on the fantastic. It blurs the boundaries of reality and 
fiction precisely because it is grounded in real life 
history yet engaging with the unknowable. Slade 
House becomes “a site of temporal distortions and 
simulations: an irrealist space in which the world’s 
historical and cultural realities dematerialize and 
rematerialize” (Knepper, 2019, p. 176). The reader is 
left perplexed on what to make of the whole 
narrative and whether to consume it as reality 
engaging with the Weird. A narrative dysmorphia is 
achieved through this ploy in Slade House, perfectly 
adhering to the conventions of Weird fiction. 
Through the use of its narrative techniques Slade 
House is able to achieve what all Weird fiction 
aspires to achieve; the promulgation of a “sense that 
there is no stable status quo but a horror underlying 
the everyday, the global and absolute catastrophe 
implying poisonous totality” (Mieville, 2009, p. 
513). 

 

Conclusion  
Slade House is an ingenious ploy in mimicking 

the conventions of Gothic fiction. In the novel David 
Mitchell makes use of Gothic conventions including 
the haunted house, disembodied spirits, nightmarish 
dream sequences, and occult rites to lull the reader 
into a comfort zone where the stock answers of 
either a rational explanation or a supernatural 
resolution is expected. The reader is instead 
provided a perplexing experience where the Gothic 
tropes laid down eventually transform into mere 
simulations hiding a Weird essence. Slade House 
engages the Weird by narrating the wrongness 
hidden in the mundane; a wrongness which in a 
sense appears so only because of human incapacity 
to comprehend all of reality. The novel’s heart is in 
the Weird domain where human cognitive powers 
and rational security crumble in the wake of a 
confrontation with the Weird. Slade House grapples 
with the problem of articulating this sense of the 
Weird. By doing so it succeeds in conveying that 
reality is, “richer, larger, stranger, more complex, 
more surprising – and, indeed, “weirder” – than 
common sense would suppose” (Freedman, 2013, p. 
15). It is for this purpose alone that the novel 
employs stylistic and thematic subversions of 
traditional gothic and supernatural elements. David 
Mitchell’s Slade House, thus, goes beyond the 
gothic and evolves into a work of weird fiction.  
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terror of the sequence. Freya describes her 
penultimate experience: “I feel a spear-tip of pain 
where my Cyclopean eye would be. Something is 
being extracted through the same spot; it comes into 
focus a few inches from my eyes, a translucent 
shimmering globe, smaller than a billiard ball, but 
cloudy with countless stars. It’s my true me. It’s my 
soul” (Mitchell, 2015, p. 189). Each character 
confronts their soul with a sense of awe, a seemingly 
uncharacteristic reaction to the horrifying. All the 
victims find their disembodied souls ‘beautiful’; as 
Sally would say, “My soul’s the most beautiful thing 
I’ve ever seen” (Mitchell, 2015, p. 138). The ritual 
sequence effectively portrays the novel’s rootedness 
in the Weird by evoking both pleasure and terror. 
Slade House upholds its credentials as a Weird tale 
as it transforms something “causing displeasure into 
a Thing which is both terrible and alluring, which 
can no longer be libidinally classified as either 
positive or negative” (Fisher, 2016, p. 17).  

The monstrous in Slade House also eludes easy 
classification and thus conforms to the norms of the 
Weird. Mark Fisher argues that traditional monsters 
are not ‘weird’ since the factors dealing with their 
narration are already set (2016, p. 15). China 
Mieville affirms this by saying that the monstrous in 
Weird fiction are, “agglomerations of bubbles, 
barrels, cones, and corpses, patchworked from 
cephalopods, insects, crustaceans, and other fauna 
notable precisely for their absence from the 
traditional Western monstrous” (2009, p. 512). 
While it is evident that the real monsters in Slade 
House are the twins, the novel projects monstrous 
entities which in themselves are far beyond the 
classification of traditional monsters. Nathan Bishop 
confronts a monstrous entity which is a collage of 
his worst nightmares. His trauma surrounding the 
event of being mauled by a dog is projected onto the 
monstrous entity. Nathan observes, “a growling 
darkness with darker eyes, eyes that know me, and 
fangs that’ll finish what they started... big as a 
cantering horse... it’s wolves it’s winter it’s bones 
it’s cartilage skin liver lungs it’s Hungrier” 
(Mitchell, 2015, p. 24). Sally is presented with a 
monstrous entity which comprises of horrifically 
jumbled up parts of her friends: “a grotesque frame 
of naked limbs, chests, breasts, groins, shoulders, 
toes... an undrawable bone cage, a flesh loom, a 
game of Twister with several Siamese bodies pulled 
apart and smooshed together; up here’s Angelica’s 
head with her matted indigo hair and a tongue-stud 
showing; down there’s Axel’s head” (124).  

The narrative of Slade House also upholds the 
principle of Weird fiction to blur the boundaries 
between the real and the fantastic. In Weird fiction, 
“there are unresolved oppositions of 
authenticity/affect, belief/skepticism, truth/falsehood 
operating throughout the narrative, constantly 
undermining the reader’s grasp of what exactly is 
being told and why” (Machin, 2018, p. 25). This 
argument adds to Mark Fisher’s reading of the 
Weird tales of H.P. Lovecraft where he finds that by 

setting his stories in realistic settings, with academic 
and mythical lore narrated as if they are grounded in 
the real, Lovecraft blurs the boundary between 
fiction and reality (2016, p. 24). Two episodes in 
Slade House exhibit this trait perfectly. First is the 
episode involving Sally Timms and her friends in 
the guise of amateur paranormal investigators 
exploring the mystery surrounding Slade House. 
Sally’s companions try to pin a rational explanation 
to the events of disappearances at Slade Alley every 
nine years. Newspaper reports are cited to ground 
the mystery in reality: “The caption reads, Nathan 
and Rita Bishop: last seen in Slade Alley, Saturday, 
27 October, 1979. The bottom picture shows a man 
of thirty or so.... His caption reads, Detective 
Inspector Gordon Edmonds: last seen entering Slade 
Alley, Saturday, 29 October, 1988” (Mitchell, 2015, 
p. 88). The whole myth surrounding the Slade Alley 
disappearances is given further credibility by 
making one of Sally’s companions – Axel – a 
relative of an eye witness to the Nathan Bishop 
episode. Axel’s debriefing before he embarks on the 
investigation of Slade House with Sally and co has 
detailed reports on Nathan, Rita, and Gordon. Their 
history as real life individuals is discussed along 
with speculations on the mysterious occurrences at 
Slade House (Mitchell, 2015). The episode functions 
as an attempt at rationalizing the Weird. It maintains 
a semblance of the possibility of human cognitive 
capacities being sufficient enough to comprehend 
the unknowable. But this is an effective narrative 
ploy employed by Weird fiction to confuse the 
reader. The reader has to decide whether to trust this 
grounding in rational explanations of the Weird or to 
embrace the possibilities of the unknowable, thus 
creating a narrative tension vital to maintain the 
Weird sensibilities of Slade House.  

The penultimate episode with Freya Timms, as a 
journalist investigating her sister Sally’s 
disappearance is also in a similar vein. Freya 
interviews Fred Pink, the relative of Axel, who had 
witnessed Nathan and Rita entering Slade Alley. He 
was immediately struck down by a taxi and fell into 
a deep coma for nine years waking up in 1988. Fred 
Pink is utilized as the chronicler who has 
documented all of the history surrounding the twins 
and their occult powers. He explains in detail the 
history of the twins from their birth to the 
disappearance of Sally. When Freya demands facts, 
he explains to her that the mythos surrounding the 
twins have been documented in two memoirs, he 
also names them. His narrative is authenticated by 
references to historical events including the First 
World War. The way he begins the narration of the 
fantastic history evokes an attempt at meticulous 
chronicling of real events: “We’ll kick off over a 
century ago then, near Ely in Norfolk, at a stately 
home called Swaffham Manor... back then it was the 
ancestral seat of a family called the Chetwynd-Pitts, 
who you’ll find in the Domesday Book, if you 
please. In 1899, twins were born at Swaffham, a girl 
and a boy” (Mitchell, 2015, p. 146). On being asked 
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much a break from as an heir to traditional Gothic” 
(2009, p. 512). Weird fiction upholds its own set of 
norms which subvert Gothic tropes. Mieville argues 
that while Gothic fiction attempts to secure 
normalcy through exorcising of the supernatural or 
the uncanny from the horrific reality it is narrating, 
Weird fiction asserts that there was never a stable 
reality (2009). Weird fiction can be differentiated 
from Gothic fiction by examining its priorities in 
comparison to the Gothic. Firstly, Weird fiction does 
not concern itself with the moral didacticism of the 
Gothic tale. Secondly, it eschews debates on the 
afterlife (Machin, 2018, p. 17). Weird fiction 
attempts to point out that the semblance of normalcy 
maintained by mankind is a feeble attempt to ward 
off total breakdown of rationality once we truly 
attempt to comprehend reality. Lovecraft himself 
acknowledged in his iconic tale “The Call of 
Cthulhu” the incapacity of humans to grasp all of 
reality. Lovecraft says in the first line of the tale that 
the, “most merciful thing in the world... is the 
inability of the human mind to correlate all its 
contents... but some day the piecing together of 
dissociated knowledge will open up such terrifying 
vistas of reality, and of our frightful position therein, 
that we shall either go mad from the revelation or 
flee from the light” (Lovecraft, 2016, p. 139).  

The Weird is disquieting in the sense that it 
forces mankind to confront the sense of wrongness 
around us which breaks through the thin veneer of 
reality we are holding on to. Mark Fisher regards 
this sensation of wrongness taking over normal 
reality as something which is insufficiently 
understood as ‘wrong’ (2016). According to Fisher, 
“The weird... is not wrong, after all: it is our 
conceptions that must be inadequate” (2016, p. 15). 
We need to adopt new methodologies which would 
help redefine existence. Fisher points out 
Lovecraft’s writing as attempting to capture a ‘real 
externality’ which functions as the core argument of 
the Weird. According to Lovecraft, “To capture the 
essence of real externality, whether of time or space 
or dimension, one must forget that such things as 
organic life, good and evil, love and hate, and all 
such local attributes of a negligible temporary race 
called mankind, have any existence at all” 
(Lovecraft & Turner, 1968, p. 150). The Weird has 
an alluring power which seduces us to confront it; it 
fascinates and simultaneously repels us (Fisher, 
2016). Weird fiction portrays the ‘outside’ or the 
‘Other’ which breaks into the familiar and alters our 
understanding of the mundane (Weinstock, 2016, p. 
181). Fisher argues: “It is the irruption into this 
world of something from the outside which is the 
marker of the weird” (2016, p. 20).  

Weird fiction operates on the border between the 
terrestrial-empirical and the outside (Fisher, 2016). 
This kind of radical engagement necessitates the use 
of first person narratives in Weird fiction. The 
philosophy being that, “if the outside gradually 
encroaches upon a human subject, its alien contours 
can be appreciated” (Fisher, 2016, p. 20). Cultural 

events like imperialism, fascism, communism, 
professional journalism, and literary criticism have 
played their part in shaping the contours of Weird 
fiction (Noys & Murphy, 2016, p. 119). Weird 
fiction can be categorized under two broad factions. 
One deals with the ‘inflationary’ as bringing the 
entire cosmos under its purvey; while the other deals 
with ‘impoverishment’ as highlighting the horrors 
lurking in the mundane and the local (Machin, 2018, 
p. 4). According to Jeff VanderMeer, “‘Weird’ 
refers to the sometimes supernatural or fantastical 
element of unease in stories – an element that could 
take a blunt, literal form or more subtle and 
symbolic form and which was, as in the best of 
Lovecraft’s work, combined with a visionary 
sensibility” (2008, p. ix). Weird fiction’s unique 
engagement with reality is powerful enough to 
revamp our understanding of the world (Joshi, 2003, 
p. 118). A reading of David Mitchell’s novel Slade 
House also reveals an upholding of the Weird 
sensibility over the comfort of the resolutions 
offered by Gothic fiction.  

 

The Weird Domain of Slade House 
In Slade House the unknowable and the 

inexplicable erupts into the mundane undermining 
human comprehension. The Weird in Slade House is 
awe inducing and sublime while simultaneously 
revolting and horrifying. The ritual sequence 
culminating each episode in the novel exhibits this 
tendency beautifully. Characters are drawn into the 
lacuna of the twins where they remain utterly 
paralyzed while their souls get sucked out of their 
bodies. A single candle with runes on it burns while 
the twins chant incantations with the paralyzed 
victim facing a mirror reflecting their person. The 
vision portrayed in the ritual sequence is hellish as 
well as sublime because it is narrated in first person 
by the characters as they observe their own deaths. 
In Gordon’s vision: “something appears above the 
candle flame... a bruise in the air, a glowing lump, lit 
reddish from inside, beating like a heart, big as a 
brain. Worms or roots or veins snake out from it. 
Some grow towards the twins, and several come my 
way... they enter my mouth, my ear, my nostrils, like 
sharp tiny fingers” (Mitchell, 2015, p. 81). All of the 
victims are unable to clearly define this object, the 
‘wrongness’ which they are forced to confront while 
being utterly paralyzed. Nathan describes it as a 
heart the size of a football with veins growing out 
like tentacles of a jellyfish; the tentacle being an 
obsession of Weird fiction, a symbol of the 
anomalous (Mieville, 2009, p. 512). Sally describes 
the Weird object as a fleshy jellyfish with tendrils; 
while Freya describes it as a misshapen faceless 
head with roots emerging out of it (Mitchell, 2015).  

The Weird object’s purpose is to open an 
aperture in the heads of the victims from which their 
souls come out. The victims themselves narrate their 
experience of beholding their souls while their 
bodies disintegrate which adds to the subliminal 
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the ravages of real time and holds the birth bodies of 
Jonah and Norah Grayer aged 35 years. The soul-
vampires have constructed their immortal existence 
by anchoring their birth bodies to the timeless lacuna 
and by using occult arts which help them to exist as 
spirits which can inhabit the bodies of any human 
being. This operandi work provided the twins 
recharge the lacuna every nine years by consuming 
the soul of an Engifted (78). Slade House portrays 
the twins as monstrous entities who are hard to 
categorize as completely human or inhuman. They 
exhibit traits of the vampire yet are more updated 
versions of the Gothic bloodsucker.  

The Gothic fiction tropes of abduction, 
imprisonment, and the damsel in distress are 
subverted in Slade House. Gordon Edmonds is lured 
into the lacuna of the twins by the voice of Norah 
Grayer, who is in the guise of Chloe Chetwynd, a 
seductive widow. She cries, “I’m a damsel in 
distress, Gordon. Up the stairs” (68). Gordon’s 
investigation leads him into finding Rita Bishop, 
Nathan’s mother, imprisoned in the attic of Slade 
House (71-73). Gordon had been investigating the 
disappearance of the Bishops nine years ago at Slade 
Alley. His chivalric spirit is kindled and he attempts 
to rescue her from her prison only to find later that it 
was also a dream vision programmed to produce a 
similar reaction in him (76). The whole episode 
might have been a common trope in Gothic fiction, 
but in Mitchell’s novel it is all a simulation. The 
episode involving Sally Timms and her boyfriend 
Todd Cosgrove trying to escape from the 
nightmarish Slade House is also another sequence 
with the desperate heroine. Todd’s comment echoes 
the malignity surrounding Slade House, “Something 
bad is happening in this house, Sal. We need to get 
out” (Mitchell, 2015, p. 126). Sally follows Todd’s 
instructions to ward off the diabolical entities 
surrounding her at the house. She is provided with 
inside knowledge on the twins and their modus 
operandi by Todd. He says, “On our way out, speak 
to nobody; respond to nobody; meet nobody’s eye. 
Accept nothing, eat nothing, drink nothing. This 
version of Slade House is a shadow play, evoked 
into being. If you engage with it, the twins will sense 
you; they’ll wake; they’ll extract your soul” (127). 
Sally’s desperate attempt at escape ends up as yet 
another orison by the twins. While it mimics Gothic 
conventions, it is in reality a cruel ploy at playing 
mind games with the victim’s romantic 
temperament. Sally has been sufficiently 
brainwashed to believe in the possibilities of a 
narrow escape from danger with her lover Todd. 
Jonah says, “my soul was there, moving Todd’s 
body, saying Todd’s lines” (135). He rebukes her 
gullible nature by saying, “Your and Todd’s thrilling 
bid for freedom was another part of the rat’s maze 
we had you run through, an orison inside an orison.” 
(135).  

By using Gothic tropes to portray horrifying 
events, Slade House appears to be adhering to 
traditional horror conventions. But the explanations 

offered after the seemingly supernatural occurrences 
completely undermine Gothic conventions. The 
haunted house becomes a dream vision, ghostly 
voices are afterimages or residues of the consumed 
victims who lack a ‘soul’ to actually haunt a place, 
and nightmarish visions are part of the orisons 
constructed by the twins. Victims who respond in a 
generic way to such baits find themselves facing a 
different reality where Gothic conventions lose their 
meaning. They experience the wrongness of it all, 
the inexplicability of the reality they are living in. 
Gothic conventions operating on twin poles of the 
supernatural and the rational crumble in the novel. 
Characters understand the limits of human 
comprehension. They have to come to terms with a 
cosmos which is indifferent to their plight. All the 
victims from Nathan Bishop to Freya Timms get 
annihilated not because they are evil. They find 
themselves facing a reality where definitions of good 
and evil become pointless. This can be seen in the 
episode where Gordon asks Norah before his 
impending death at the hands of the twins: “What 
did I do to deserve this?” (79). Norah’s reply 
highlights the insignificance of the delineations of 
good and evil: “‘What does “deserve” have to do 
with anything?’.... ‘Did the pig whose smoked flesh 
you ate at breakfast “deserve” her fate? The 
question’s irrelevant. You desired bacon and she 
couldn’t escape the abattoir. We desire your soul... 
and you can’t escape.... That’s it’ (Mitchell, 2015, p. 
79). The experience of confronting such unknowable 
events which are beyond the realms of the Gothic 
projects the characters into the domain of the Weird.  

 

Weird Fiction 
According to China Mieville, “Weird Fiction is... 

conceived of as a rather breathless and generically 
slippery macabre fiction, a dark fantastic (“horror” 
plus “fantasy”) often featuring nontraditional alien 
monsters (thus plus “science fiction”)” (2009, p. 
510). The high point of Weird fiction was popular 
American pulp magazine Weird Tales which began 
publication in 1923 (VanderMeer, 2012). The 
magazine was the first publisher of several writers of 
Weird fiction including pioneers like H.P. Lovecraft, 
Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, and Robert 
Bloch (Everett & Shanks, 2015, p. x). Weird fiction 
focused upon the sublime which breaks into the 
mundane and how it inspires a sense of awe in the 
beholder (Mieville, 2009, p. 510). It highlights the 
fact that the reality surrounding mankind has always 
been hard to accurately represent using human 
faculties. Observing the fiction of Lovecraft, 
Mieville examines that the disjointed narratives of 
Weird fiction were a form of statement affirming the 
deficiency in humanity to comprehend all of reality 
(2009). Mieville connects Weird fiction with Gothic 
fiction. According to him, “The awe that Weird 
Fiction attempts to invoke is a function of lack of 
recognition, rather than any uncanny resurgence, 
guilt-function, the return of a repressed. It is thus as 
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contemporary writers who engage with it to discuss 
sexuality, domestic confinement, gender issues, and 
racism (Birch & Hooper, 2012, p. 292). A careful 
study of Slade House also reveals the use of Gothic 
tropes and set-pieces, but the novel subverts and 
transcends Gothic conventions by giving them 
timely updates. 

 
 
Transcending the Gothic in Slade House 
The haunted house is the first major Gothic trope 

which is subverted by Slade House. The title of 
Mitchell’s novel foregrounds the relevance of the 
manor as a locus of supernatural occurrences. The 
initial episodes seem to be affirming this aspect. The 
occurrences which exhibit supernatural traits happen 
at a secluded mansion which Nathan Bishop calls, 
“this big house like in To the Manor Born” 
(Mitchell, 2015, p. 31). Nathan is referring to a 1979 
BBC television series which is set on an English 
manor house (Garner, 2016, p. 580). Nathan Bishop 
spies a presence at the window of Slade House while 
he is engaged in a game with Jonah Grayer. He sees 
a woman with a dated hairstyle staring intently at 
him from inside the house. The woman is repeatedly 
opening and closing her mouth miming a single 
word. Nathan is startled when, “I take a step 
forwards, but she vanishes and there’s only reflected 
sky. So I take a step back, and she’s there again” 
(Mitchell, 2015, p. 21). Inside the house, Nathan 
climbs a flight of stairs which have paintings of an 
odd set of people, including the lady who appeared 
as a ghostly presence near the window. Nathan hears 
disembodied whispers which are associated with the 
supernatural in Gothic fiction. He hears a soft 
murmur, “Run now, as fast as you can, the way you 
came in...” (27). Adding to the dread is the final 
portrait which is of Nathan himself in his present 
attire, but with his eyes missing: “I take two or three 
steps and draw level with the last portrait. Which is 
me. Me, Nathan Bishop.... Wearing exactly what I’m 
wearing now. This tweed jacket. This bow tie. Only 
in the picture I’ve got no eyes (27). 

The second episode with Gordon Edmonds also 
exploits the trope of the haunted house. Like Nathan 
Bishop, Gordon is also enthralled by Slade House, 
“the house... A real mansion, it was. Grander than all 
the other houses around, half covered with red ivy. 
Big tall windows, steps going up to the front door, 
the lot” (Mitchell, 2015, p. 46). While having dinner 
at Slade House, he hears disembodied voices of 
children playing inside the house (60-63). The 
haunted house trope of disembodied spirits is used 
effectively to generate a feeling of dread common in 
gothic fiction: “Then I hear the girl again: ‘Jonah?’ I 
didn’t imagine that. Again: ‘Jooo-naaah!’ I’m 
standing in a fight-or-flight crouch.... My legs are 
trembling.... My voice is a bit manic” (60). Gordon 
also experiences the shock of finding his portrait 
among those on the walls of the stairs with his eyes 
missing (70). He is given a warning by the 
disembodied presence of Nathan Bishop on his 

impending doom, “I’m not a lot, says the boy. I’m 
my own leftovers” (69). The mystery surrounding 
Slade House as a haunted mansion is further 
discussed in the third episode by Sally Timms and 
her companions who are part of an amateur 
paranormal society. They proclaim the need to 
investigate the “mystery house that only blinks into 
existence one night every nine years” (95). Sally and 
her companions enter the walls of Slade House to 
witness, “a big old stone house. A Virginia creeper, 
dark crimson in the twilight, grows up one side” 
(101). Sally finds her eyeless painting while 
climbing the stairs (Mitchell, 2015, p. 124). She is 
also visited by an apparition of Gordon Edmonds 
who gives her a fox headed hair pin which had 
belonged to Rita Bishop, Nathan’s mother, as a 
weapon to protect her.  

All these events of the supernatural seem to 
underscore the fact that Slade House is haunted. But 
the novel deconstructs the trope of the haunted 
house by proposing that there is no haunted house, 
or any ‘house’ in the physical sense. What the guests 
experience as haunted events at a house are all 
dream sequences carefully constructed to appear 
real. As Jonah Grayer would explain, “Between the 
iron door and waking up here, however, was an 
orison: a live, 3D stage set... A scripted vision... the 
people you met, the rooms you passed through, the 
tastes you tasted – was a local reality brought into 
being by my sister” (135). The house which 
masquerades as a Gothic setting is nothing more 
than a dream image projected to neutralize the 
guests and to make them compliant enough to 
consume banjax, the drug which would enable the 
twins to easily extract the souls of their victims. 
Slade House as a physical entity “was bombed to a 
rubble in 1940. Direct hit by a German bomb. 
Cranbury Avenue and Westwood Road were built 
over it after the war” (177). Mitchell’s novel thus 
cleverly deconstructs the Gothic trope of the haunted 
house. The apparitions are also not proper ‘ghosts’ 
in the sense of the restless revenants in Gothic 
fiction. They are termed as ‘afterimages’ by the 
twins (34).  

The vampire trope which is associated with the 
Gothic is also subverted by Slade House. The twins, 
Norah and Jonah Grayer are referred to as ‘soul-
vampires’. Their craving for souls to maintain their 
immortality is similar to the bloodlust of the Gothic 
vampire (Hughes, 2012, p. 199). Jonah talks about 
his hunger to a naïve Nathan Bishop, “I have 
nightmares... about running out of food” (Mitchell, 
2015, p. 18). He adds, “Food that makes you 
hungrier, the more of it you eat” (19). But unlike the 
vampires of Gothic fiction, Norah and Jonah are 
unique in their selection of victims. They need only 
people with psychic powers. Their modus operandi 
consists of occult rituals which have helped them to 
fashion for themselves a kind of ‘crypt’ frozen in 
time. This ‘lacuna’ in time is forever frozen “a few 
minutes after 11 p.m. on Saturday, 27 October, 
1934” (Mitchell, 2015, p.177). It is shielded from 
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and bringing into the limelight the limits of human 
capacity to comprehend all of life’s experiences. 
This paper will argue that Mitchell’s Slade House 
utilizes several tropes of Gothic fiction yet they are 
used largely to be subverted in the light of ideas 
derived from Weird fiction. The paper will 
rigorously examine the novel in light of studies 
being conducted on Weird fiction by theorists 
including Mark Fisher. Current practitioners of the 
Weird including China Mieville and Jeff 
VanderMeer have also attempted to conceptualize 
the Weird through their critical writing; these would 
also be utilized to clarify the scope and 
philosophical ideals of Weird fiction. To strengthen 
this hypothesis being proposed by this reading of 
Slade House, an examination of the facets of Gothic 
fiction utilized in the novel proves necessary. Such 
an examination will generate facts concerning 
Gothic fiction which will facilitate a contrast with 
Weird fiction, and will ultimately help situate the 
novel in the domain of the Weird. Gothic fiction and 
weird fiction are sub-genres of horror fiction which 
engage with the myriad forms of the supernatural. 
But the core focus of the Gothic and the Weird is 
different. As Jonathan Newell would argue: 

Where the gothic primarily generates what Ann 
Radcliffe calls ‘the gloomy and sublime kind of 
terror’, accomplished through ‘a union of grandeur 
and obscurity’ – a giddy Kantian thrill in which the 
human subject’s power is glorified - the weird revels 
in less rarefied forms of horror, derived not from the 
subject-affirming power of sublime fear but from the 
subject-dissolving power of disgust. While there are 
certainly gothic works that turn the stomach... the 
disgust precipitated by weird fiction emanates from 
a specific source – the non-human world, what 
philosophers have called the world-in-itself (2020, p. 
5). 

 

Gothic Fiction 
Gothic fiction can be defined as, “A mode of 

narrative fiction dealing with supernatural or 
horrifying events and generally possessed of a 
claustrophobic air of oppression or evil” (Birch & 
Hooper, 2012, p. 290). It is a peculiar offshoot of 
horror fiction emerging in the late 18th century 
which has come to represent a certain kind of 
atmosphere typically associated with a Gothic 
temperament. This temperament has outlived the 
restrictions of time and space and can be seen in 
works which explore conflict between old, decadent 
values and modern sensibilities (290). The Gothic in 
this sense works effectively in narratives which 
portray the intersection of the past with the present 
(Snodgrass, 2005, p. 159). Gothic signified the 
medieval or the barbaric. The term Gothic 
represented, “the centuries proceeding the 
enlightened Protestant era that began with the 
Glorious Revolution of 1689” (Birch & Hooper, 
2012, p. 291). Gothic literature consists of familiar 
tropes which generate an immediate, desired 

response of dread. Tropes utilized include, but are 
not limited to, “terror-ridden atmosphere, ominous 
tone and mood, and vague geographic settings 
among Gothic structures and ruins, particularly 
caves, abbeys, towers, castles, crypts, and oratories” 
(Snodgrass, 2005, p. 159). The mystery surrounding 
such settings is vital to produce a sense of suspense 
or horror. Gothic fiction also explores the topics of 
sensationalism like abduction, incarceration, torture, 
sexual repression, and discrimination (Birch & 
Hooper, 2012, p. 291). Early works which became 
quintessentially associated with Gothic fiction 
include The Castle of Otranto (1764) by Horace 
Walpole, Melmoth the Wanderer (1820) by Charles 
Maturin, The Mysteries of Udolpho (1794) by Ann 
Radcliffe, and The Monk (1796) by Matthew Lewis 
(Lynch, 2008, pp. 47-51). Radcliffe’s work 
introduced the common figure of Gothic fiction in 
the form of the ‘damsel in distress’ who has been 
abducted, or imprisoned, in a decadent setting by an 
aristocratic villainous male character. While Lewis’s 
work added occult elements of diabolic rituals, 
sexual deviancy, and supernatural excess into the 
Gothic (Birch & Hooper, 2012, p. 291). These works 
divided the Gothic tradition into two separate 
strands, one which relied heavily on the supernatural 
and the other which eschewed supernatural agencies 
with rational explanations (Hogle, 2002, p. 2). 
Nevertheless, both the strands preserved the 
atmosphere associated with the Gothic. 

Gothic fiction evolved with the times by 
incorporating modern settings into the narrative. 
This produced works like William Godwin’s Caleb 
Williams (1794), Mary Shelley’s Frankenstein 
(1818), James Hogg’s The Private Memoirs and 
Confessions of a Justified Sinner (1824), and Jane 
Austen’s Northanger Abbey (1818). The common 
strand which united these works was the theme of, 
“the stranglehold of the past upon the present, or the 
encroachment of the ‘dark’ ages of oppression upon 
the ‘enlightened’ modern era” (Birch & Hooper, 
2012, pp. 290-91). To the Gothic conventions were 
added later on the vampire sub-genre with John 
Polidori’s story “The Vampyre” (1819); the tropes 
of gloomy houses, and cursed families and 
individuals who are paralysed by their pasts by the 
works of Charles Dickens; the thriller sensibilities of 
the novel of sensation in the 1860s by the works of 
Wilkie Collins; and body horror with the works of 
R.L. Stevenson, Oscar Wilde, and Bram Stoker 
(Birch & Hooper, 2012, p. 291). Gothic fiction has 
also utilized set-pieces to evoke an atmosphere of 
dread and suspense. These set-pieces include, but are 
not limited to, “pale moons, blue mists, gliding 
figures, hollow sighs, shaking tapestry, reverberating 
voices, nodding pictures, long corridors, deserted 
west towers, north towers, and south towers, ruined 
chapels, suspicious vaults, damp charnel-houses, 
great clocks striking twelve, wood embers expiring, 
dying lamps, and total darkness” (Snodgrass, 2005, 
p. 159). The Gothic became a melting pot of all 
these tropes and set-pieces, and is still evolving with 
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Introduction 
David Mitchell (1969- ) is a British author who 

is widely acknowledged as a master craftsman of 
fiction. He has authored eight novels: Ghostwritten 
(1999), number9dream (2001), Cloud Atlas (2004), 
Black Swan Green (2006), The Thousand Autumn’s 
of Jacob de Zoet (2010), The Bone Clocks (2014), 
Slade House (2015), and Utopia Avenue (2020). His 
works display a vast range in theme and scope and 
largely deal with the interconnected lives of humans. 
Even while being celebrated as a writer of literary 
fiction, with two of his works being shortlisted for 
the Man Booker Prize, he experimented with 
narrative techniques. He treaded into the realm of 
genre fiction through his work The Bone Clocks 
where he used the tropes of fantasy fiction. The 
work won him the World Fantasy Award in 2015. In 
his 2015 work Slade House Mitchell turned again to 
the conventions of genre fiction; this time his focus 
was on horror fiction. Mitchell’s Slade House (2015) 
developed as a companion work to his 2014 novel 
The Bone Clocks (Thomas, 2015). While The Bone 
Clocks was an expansive novel following a large set 
of characters through jumps in time and space, Slade 
House is grounded in a single setting, the titular 
mansion. It shares thematic content with Mitchell’s 
2014 novel, yet functions as a novel exploring the 
realms of horror fiction. But the brand of horror 
pervading the pages of Slade House evades easy 
definition. The novel boasts of a Gothic 
temperament with the portrayal of a ‘haunted’ 
house, ghostly revenants, abductions, occult rituals, 
gristly deaths, and nightmarish dream sequences. 
Yet Mitchell’s novel goes beyond the mere 
categorization of Gothic or horror fiction by 
grappling with the portrayal of the unknowable and 
the incomprehensible. The dread radiating out of 
Slade House is not predominantly of the 
supernatural but that of a sense of wrongness which 
can only be clearly defined by placing it in the 
domain of the Weird. According to Mark Fisher, 
“the weird is a particular kind of perturbation. It 
involves a sensation of wrongness: a weird entity or 
object is so strange that it makes us feel that it 
should not exist, or at least it should not exist here” 
(2016, p. 15). The foremost practitioner of the Weird 
was H.P. Lovecraft, whose stories explored 
existential questions pertaining to a cosmos which 
proved indifferent to the plight of mankind 
(Moreland, 2018, p. 19). Weird fiction writers 
including Lovecraft, Arthur Machen, Robert E. 
Howard, China Mieville, Jeff VanderMeer, and 
Thomas Ligotti transcended Gothic conventions by 
exploring further the idea of reality hiding 
incomprehensible truths which when confronted 
generated the experience of the Weird (Carroll, 
2015). This sense of the incomprehensible 
encroaching into normal reality is given emphasis in 
Slade House even while it masquerades as a haunted 
house Gothic tale.  

The novel follows the lives of characters whose 
perspective of reality is altered by their experiences 

at Slade House, a sprawling mansion. The events 
span five episodes between 1979 and 2015, at the 
recurring interval of nine years. The first four 
episodes follow the fate of guests who are lured to 
the titular mansion in order to be consumed or 
annihilated by the immortal occupants, the twins, 
Jonah and Norah Grayer. The victims include a 
thirteen year old boy Nathan Bishop, in 1979; police 
inspector Gordon Edmonds, in 1988; teenager Sally 
Timms, in 1997; and Sally’s sister Freya, a 
journalist, in 2006. These victims are special for 
their psychic abilities and are categorized as 
‘Engifted’ people who have a stock of 
‘psychovoltage’ which the twins need to consume 
for their immortal existence (Mitchell, 2015, pp. 
173-174). A ritual of luring a compliant guest to an 
aperture in the form of a black iron door to Slade 
House is initiated every nine years. Once the guests 
cross the aperture they enter a suitably scripted 
dream sequence, called the ‘orison’, involving them 
experiencing horrifying events at the House. This 
dream sequence is constructed using the 
subconscious memories of the victims. Nathan 
Bishop’s orison consists of his mother, Rita, a debt 
ridden, aspiring musician being invited for a musical 
soiree at Slade House. Gordon Edmonds is lured by 
an orison of sexual fantasies he harbors as a 
divorced man. Sally Timms’ orison showcases her 
insecurities as an obese teenager craving a romantic 
relationship. While Freya’s orison finds her 
investigating the disappearance of her sister Sally. 
This ritual also requires the victims to consume food 
inside the orison, food which has been laced by a 
drug called ‘banjax’. This is the penultimate trap 
which when secured seals the fate of the guest 
whose soul will be extracted and consumed by the 
twins. The final episode, set in 2015, involves a 
showdown between the twins and a powerful 
immortal arriving in the guise of an Engifted guest 
Dr. Iris Marinus-Fenby (Garner, 2015).  

It could be argued that Slade House is detailing 
classic tropes of vampirism associated with Gothic 
fiction. On numerous occasions the novel 
categorizes the twins as “soul vampires” who feed 
on their unsuspecting guests (Mitchell, 2015, p. 
176). The final episode of the novel can also be read 
as a kind of exorcism where the evil entities are 
vanquished. But Mitchell’s novel turns such Gothic 
tropes on their head by radically subverting them. In 
Slade House, the supernatural or the ghostly are 
minimal. Jonah and Norah Grayer have a modus 
operandi which transcends the vampirism of a 
Gothic tale. The ‘haunted’ mansion in question turns 
out to be an elaborate vision, a kind of simulation of 
Gothic tropes. Nightmarish sequences involving 
monstrous entities have ontological roots beyond the 
realm of the supernatural. Above all, Slade House 
foregrounds the utter helplessness in comprehending 
a reality which is not what it seems to be. The novel 
asks existential questions regarding good and evil, 
rationality, and the afterlife. It answers those 
questions by refuting clichéd Gothic conventions 
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 تصوير املجال الغريب ملنزل ديفيد ميتشل سليد

 شاجو أوسف نالكارا

أستاذ مشارك يف األدب اإلنجليزي، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية دراسات اللغة، اجلامعة العربية املفتوحة، الرياض، اململكة 

 العربية السعودية

 هـ(5/1442 /7  هـ، وقبل للنرش يف10/2/1442)قدم للنرش يف 

 

ميتشيل املجازات املعروفة يف أدب  يدڤ)سليد هاوس( للروائي دي -تتجاوز رواية منزل سليد ملخص البحث: 

اخليال القوطي؛ فهيكل الرواية مؤلَّف من عدد من القصص أو احلكايات، عن ظواهر خارقة للطبيعة عاشها مخسة 

من الرموز واالستعارات  دأشخاص فرادى يف قرص عتيق حيمل اسم صاحبه. استعمل ميتشيل يف بناء روايته العدي

دهور العقيل، واملنزل املسكون، والطقوس الشعائرية الغامضة، واهلذيان واهللوسات، املجازية القوطية، مثل: الت

 واملشاهد التسلسلية لكوابيس ليلية. 

فبدت الرواية رسًدا يستعني بانقالبات عىل مستوى األساليب واملواضيع، التي كانت عرًفا سائًدا يف األدب القوطي  

ويتطرق إىل تناول مفهوم )الغرابة(، عندما يتم التشكيك يف قدرات العقل  التقليدي، وعىل عنارصه اخلارقة للطبيعة،

 للتساؤل. االبرشي عىل فهم الواقع، وتصبح تلك القدرات حمطً 

)سليد هاوس( من  -حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال كيف متكن الروائي ميتشيل، يف روايته منزل سليد  

ـ الوقوف عىل الكيفية التي جعلت صور ومفردات الرواية قادرة عىل ما ليس  ختّطي حواجز القوطية؟ وحتاول ـ أيًضا

 .يف عامل الغرابة ةباإلمكان تفسريه، وكيفية تعامل أحداثها مع الوحشية القاطن

 .خيال قوطي، خيال الغرابة، الغرابة، رعب اخلوارق، سيلد هاوس: املفتاحيةالكلامت 
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Portrayal of the Weird Domain of David Mitchell’s Slade House  
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Abstract: David Mitchell’s Slade House (2015) transcends the tropes of Gothic fiction. The novel is structured as 

tales of paranormal occurrences experienced by five individual characters at the titular mansion. The events recur 

every nine years between 1979 and 2015. Mitchell uses gothic tropes like the haunted house, apparitions, occult 
rituals, hallucinations, mental degradation, and nightmarish dream sequences. Yet, on a deeper level Slade House 

is a narrative tackling the domain of the ‘Weird’ where human capacity to comprehend reality is questioned. Mark 

Fisher has called the Weird as something which generates a sensation of ‘wrongness’ in us. The wrongness or the 
certainty that the things we perceive should not exist in our plain of reality generates the experience of the Weird. 

This sense of wrongness, Fisher argues, is rooted in our inadequacy to comprehend all of reality. Weird fiction has 
its roots in the works of H. P. Lovecraft. His works dealt with articulating existential dread as an outcome of 

realizing our absolute insignificance in an indifferent cosmos. Slade House grapples with the problem of 

articulating this sense of the Weird. For this purpose it employs stylistic and thematic subversions of traditional 
Gothic and supernatural elements. This paper will examine how David Mitchell’s Slade House goes beyond the 

Gothic and evolves into a work of weird fiction. The paper will also probe into the novel’s portrayal of the 

inexplicable and the monstrous lurking in the realm of the Weird. 
Keywords: Gothic fiction, weird fiction, the Weird, supernatural horror, the Other. 
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