
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

arts-mag@ksu.edu.sa 

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts
mailto:arts-mag@ksu.edu.sa


 

 

 

 

 

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 

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

 .استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش
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 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، واجلغرافيا، والدراسات 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 نأل املجلة تسعى

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

 االجتامعية والعلوم اآلداب يف املحكمة والدراسات البحوث نرش خالل من العلمي 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.saوهو:ترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط 

  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:

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

 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

متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي، آالف كلمة(  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" اختصارًا بـ، ويعرف "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري ذلك من  ا.عن عدم نرشه ألصحاهبايعتذر واألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام  .املراجع

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

 .اهلوامش

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

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

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

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

 .كلامت



 ح

 

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

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

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

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

 .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  .اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزيةأواًل يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر 

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

  
 

 :طريقة إرسال البحث للمجلة

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

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

 .اً أيض (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

 .( من تعليامت للباحثني املذكورة يف املوضوع السابق5 رقم )ما هو منصوص عليه يف

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:  ٩يشمل امللف املضغوط  .٩

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

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

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنواإلنجليزية، والسرية الذاتية )

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

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

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

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

 .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

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

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

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

 .رأيه حاسامً 

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

عىل أال يتأخر الباحث يف إعادة البحث  التعديالت ثم تعاد للمحكمني للتأكد من إجراء التعديالت

 .للمجلة عن أسبوعني

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

 .)خطاب( من رئيس التحرير واحلصول عىل كتابحترير املجلة 

 .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(

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

وعندما تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء  ،تؤدي إىل رفض البحث دون إحالته للتحكيم

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

حث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة البحث ا، فإن مل يلتزم البمرتني فقط بإعادة البحث

 .للتحكيم

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

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

 .النظام

)يرجى مراجعة  امدليلني ملعرفة كيفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظبواملجلة 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

 .(انذلك امللخص

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

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .أخرى للتوثيق

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

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

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

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

 .-جملة اآلداب-"ة اآلدابجمل"اآلداب( 

 ...وعبدالرمحن ,روبد ,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  ،داخل النص اسم املؤلف كاماًل  ذكر .٩

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

هذا النظام يف التوثيق  .(1٩1: 201٣مثال: )تشومسكي،  ،استعامل الباحث للنقطتني قبل رقم الصفحة .٣

 .(1٩1، ص 201٣يكون هكذا: )تشومسكي، ، وتصحيح ذلك (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" أو مقابلتها اإلنجليزية "وآخرون"استعامل كلمة  .10

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

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

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

 ."رون/آخرينآخ"حمل كلمة  ".et al" خمترص

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

 .APA هذا نظام توثيق خمتلف عن الـ ."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 ) ،ال بد من إضافة أرقام الصفحات

 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

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

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

 .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) االكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتونية .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

 .( من تعليامت الباحثني أعاله٩عدم 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 الثالثمن املجلد  األولسعد هيئة حترير جملة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد ي

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

 تسعة أبحاث.حيث احتوى العدد عىل 

 ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد مخسة أبحاث، هي:

 .نظرية دوران املادة اللغوية حول معنى عام بني ابن فارس وابن جني -1

 .دراسٌة يف األشكاِل والوظائِف : امُلْلِغز وامُلَعّمى يف أخباِر املجالِس يف كتاب األغاين لألصفهاين  -2

 .جهود بعض الّلغويني العرب يف وضع املصطلحات يف بداية العرص احلديث -٩

 .مجاليَّاته ودالالته: العنوان يف رواية )مديح الكراهية( للروائي خالد خليفة -4

 .الروائي: أعامل غسان كنفاين أنموذجاً تقسيم النص  -5

 :هو، بحثًا واحداً تضمن العدد  اإلنجليزيةيف حقل اللغة و

 .ألسامء النكرة يف اللغة العربيةلداللة الالم النوعية والعهدية والبعد الداليل  -6

(On the Kind-denoting/Existential Reading and the Scope of Indefinite NPs in Arabic) 

 :هو، بحثًا واحداً تضمن العدد  اإلعالميف حقل و

 .تأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنّية جلائحة فريوس كورونا املستجدّ  -٩

 :امه،  اثننينيبحث تضمن العدد علم املعلوماتيف حقل و

السعودية: ( يف اململكة العربية 20٩0واقع تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلبات التحول الرقمي يف ظل )رؤية  -٩

 .دراسة حالة

 .احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بني الواقع واملأمول: دراسة مطبقة يف مدينة الرياض -٣

أن  عىل 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 إلجلة، أعامل امل

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

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 
 
 
 
 
 
 



 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س
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  يف أخباِر املجالِس يف كتاب األغاين لألصفهاين: دراسٌة يف األشكاِل والوظائِف  واملَُعّمىاملُْلِغز 

72 

 جهود بعض الّلغويني العرب يف وضع املصطلحات يف بداية العرص احلديث 

93 

 العنوان يف رواية )مديح الكراهية( للروائي خالد خليفة: مجاليَّاته ودالالته 

55 

 اً روائي: أعامل غسان كنفاين أنموذجتقسيم النص ال 

22 

  ّتأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنيّة جلائحة فريوس كورونا املستجد 

32 

  ( يف اململكة 20٩0واقع تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلبات التحول الرقمي يف ظل )رؤية
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  يف اللغة العربيةألسامء النكرة لالنوعية والعهدية والبعد الداليل  الالمداللة  

(On the Kind-denoting/Existential Reading and the Scope of Indefinite NPs in Arabic) 
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 حتليل ودراسةنظرية دوران املادة اللغوية حول معنى عام بني ابن فارس وابن جني: 

 البندري خالد براك السديري

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، كلية اآلداب بالدمام، قسم اللغة العربية، أستاذ فقه اللغة املساعد

 هـ(41/9/4112 هـ، وقبل للنرش يف2/7/4112  )قدم للنرش يف

  

 .املقاييس، االشتقاق األكرباملعجم، املادة، اجلذر، دوران املعنى،  الكلامت املفتاحية:

جيمع هذا البحث بني قطبني متعارصين من أقطاب علم الداللة يف تاريخ اللغة العربية، مها: ابن  :البحث ملخص

هـ(، إذ وضع كل منهام نظرية داللية اعتامًدا عىل فكرة دوران املعنى ملعنى عام، 392هـ(، وابن جني )391فـارس )

ل، وسامها: املقاييس أو األصول، واآلخر ذكرها يف كتابه )اخلصائص( وسامها: فاألول طبقها عىل معجم كام

االشتقاق األكرب، ويعرض هذا البحث دوران املعنى عند اإلمامني، من حيث تعريفه وصحة تطبيقه، واطراده يف 

ذا، مستعرًضا آراء اللغة، وأثره، ودوره يف إفادة العربية بتوليد ألفاظ جديدة تنمي ثروهتا اللفظية حتى يومنا ه

اللغويني قدياًم وحديثا، تدليًًل وترجيحا، مستشهًدا بنصوص حية من املعاجم يف إثبات ما يذهب إليه، موصًيا بتغيري 

 .طريقة البحث يف دوران املعنى من اخلًلف اللغوي فيه إىل جدواه التطبيقية
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Abstract. This research tacks together two contemporary leaders of semantics in the history of the Arabic 

language: Ibn Fares (395 AH) and Ibn Janni (392 AH). Each of them developed a theory of semantics based on the 

idea of the rotation of meaning around a general meaning. The first, Ibn Fares, applied the theory on a whole 
lexicon and called it standards or origins. The other scholar mentioned it in his book “Al-KhaS’ai’S” and called it 

“the greatest derivation”. This research shows the rotation of meaning for the two scholars in terms of definition, 

validity of its application, its frequency in the language, its impact, and its utility for Arabic to generate new words 
that increase its verbal wealth to the present time. The research also reviewed the views of the old and recent 

linguists citing texts from dictionaries to prove what it argues for, and ultimately recommending a change in 

research from disputing about meaning rotation to adopting it for its usefulness. 
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اللغة العربية لغة ولود، إذ تتوالد الدالالت فيها بطرق  

)االشتقاق(، وألمهيته أصبح علاًم متعددة، أكثرها غنى ونامء 

الزركيش، قائاًم بذاته، حتى عّد من أرشف علوم العربية )

أْخذ كلمة "، واالشتقاق عند علامء اللغة: (74، ص4992

من كلمة أو أكثر مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف 

(، وله تعريفات 4، ص2000)أمني،  "اللفظ واملعنى مجيعا

ومل يتفق العلامء عىل حتديد  (،27-41 ،2001ُأَخر )طرزي،

وألمهية االشتقاق  (.2002حممود، مفهوم االشتقاق )

استنتج العلامء منه نتائج منها فكرة دوران املادة حول معنى 

عام، فقد خصص هلا ابن فارس كتابه مقاييس اللغة، حيث 

أظهر فيه املعنى املشرتك ملجموع صيغ اجلذر الواحد )عبد 

(، كام ُعني هبا ابن جني يف كتابه 411ص ،2042اجلاسم، 

)اخلصائص( حتت عنوان )االشتقاق األكرب( أدار فيه املعنى 

: 2008)نجا،  العام حول تقليبات اجلذر الثًلثي الواحد

، ومها نظريتان لغويتان أصيلتان يف العربية، مل يقف (2/64

أحد عىل تأثري إحدامها يف األخرى، أو يستدل بإحدامها عىل 

األخرى، فأردُت يف هذا البحث أن أجلو هذا اجلانب،  صحة

وأن أقارب بني النظريتني ألثبت بإحدامها صحة األخرى، إذ 

لو توافقت املعاين العامة لتقليبات املادة الواحدة عند ابن 

فارس، ألصبح االشتقاق األكرب عند ابن جني سلياًم 

 صحيحا، وذلك أننا نستدل باجلزء عىل صحة الكل. 

اختارت الباحثة أن يكون املقياس مقاييس ابن  وقد 

فارس، وليس االشتقاق األكرب البن جني؛ ألن مقاييس ابن 

فارس فكرة مكتملة بتطبيقها عىل معجم لغوي كامل، وهذا 

ما ساعده أيًضا عىل اكتشاف فكرة أخرى مكملة للمقاييس ملا 

(، وأما 328/ 4، 4994زاد عن الثًلثي )ابن فارس، 

نت بابني من أبواب اخلصائص، االشتقاق  األكرب ففكرة ُضمِّ

ومها: باب القول عىل الفصل بني الكًلم والقول، وباب يف 

، 436-2/431، 4990االشتقاق األكرب )ابن جني، 

4/1.) 

 

 املقاييـس. 

ضمن ابن فارس نظريته كتابه )املقاييس يف اللغة(  

وسامها مرة )املقاييس( وأخرى )أصوال(، يقول يف مقدمة 

إن للغة العرب مقاييس صحيحة، وأصواًل تتفّرع "كتابه: 

منها فروع. ومل يعربوا يف يشء من ذلك عن مقياس من تلك 

املقاييس، وال أصل من األصول ... وقد صّدرنا كل فصل 

الذي يتفرع منه مسائله، حتى تكون اجلملة املوجزة  بأصله

 (.4/3، 4994)ابن فارس،  "شاملة للتفصيل

وتعني هذه النظرية: إرجاع معاين املادة الواحدة إىل معنى  

(، وقد سمى املعنى 201، ص 2001عام مشرتك )هًلل، 

العام املشرتك )مقياًسا( أو )أصًل(، وسمى املعاين املشتقة منه 

كل جذر "فعامد هذه النظرية هو التأصيل؛ أي أّن  )فروعا(،

لغوي يمثل أرومة هلا مقابل معنوي حتمله، أو حتمل جزًءا 

، 4997)جبل،  "منه، سائُر الفروع النابتة من تلك األرومة

494.) 

رتب ابن فارس مواده ترتيًبا ألفبائًيا بادًئا بأبواب الثنائي  

ر املادة اللغو ية باألصل العريب املضاعف فالثًلثي، وصدَّ

الصحيح ذي املعنى األقدم أو احلقيقي، ثم الفروع وهي 

؛ 2/310، 4988املعاين املشتقة منها أو املجازية )نصار، 

( دون أن يشري إىل احلقيقي أو املجازي 2044خورشيد، 

منها، وقد تعددت أصول ابن فارس يف املادة الواحدة ما بني 

صل الواحد: مادة )أ ل أصل واحد إىل ستة أصول؛ فمثال األ

اهلمزة والًلم واهلاء أصل واحد، وهو التعّبد. فاإلله اهلل "هـ( 

، 4994)ابن فارس،  "تعاىل، وسمي بذلك ألنه معبود

فاألصل "(، ومثال األصول الستة مادة )ص ف ر(: 4/427

األول لون من األلوان. والثاين اليشء اخلايل. والثالث جوهر 

ع صوت. واخلامس زمان. من جواهر األرض. والراب

، وينظر:)ح 3/291، 4994)ابن فارس،  "والسادس نبت

، 2/19، و)ح س ب( 1/91، و)ق ص د(2/74ص د(

. إذ تعددت األصول فيها من أصلني إىل 4/437و)أ م ر(

 مخسة(.

ونظرية ابن فارس تعود إىل االشتقاق اللغوي الذي ُيَولَّد  

اللة عىل املعنى لفظ من آخر مع وجود صلة معنوية للد"فيه 

؛ الفخراين، 423، ص4976)ربيع، وعًلم،  "اجلديد

( دون التقيد بالصيغة الرصفية؛ ألن هذا 440، ص4999

مناطه االشتقاق الرصيف مطرد القواعد الذي تنتزع فيه كلمة 

من أخرى عىل أن يكون بينهام اتفاق يف املعنى وتغيري يف اللفظ 

اعه معروفة تسري يضيف زيادة عىل املعنى األصيل، وأنو

حسب صيغ وأوزان معينة وهي األفعال الثًلثة، واملشتقات 
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(، ومع هذا تلتقي نظرية ابن 437، ص4993السبعة )قّدور، 

فارس مع االشتقاق الرصيف، يف ثبات ترتيب احلروف 

األصول للامدة يف مشتقاهتا، فلو تغري ترتيب احلروف لدخلنا 

خرى )أبو سليامن، يف جذر آخر يكون أًبا ألرسة لغوية أ

4993.) 

وتلقى العلامء نظرية ابن فارس بالقبول، النطباق كل  

 رشوط االشتقاق عليها وهي:

وجود أصل وفرع وهو املشتق منه واملشتق،  -أواًل  

ومعنى جيمعهام، وحمافظة عىل ترتيب احلروف األصلية كام 

 وردت يف األصل.

الثًلثية يف تطبيقها عىل كل مواد اللغة الثنائية و -ثانًيا

معجم، وما زاد عن الثًلثي اكتشف له نظرية النحت )ابن 

 ( ونجح يف ذلك.4/328، 4994فارس، 

ففاضل هبا بني أقوال وّظف هذه النظرية،  -ثالًثا

وإذا اختلفت "، وقد رصح بمعياريتها حني قال: اللغويني

)ابن  "األقاويل نظر إىل أقرهبا من قياس الباب فأخذ به

(، 81، ص2003، وينظر: جبل، 3/476، 4994فارس، 

، 2003)ينظر: جبل،  ورجح هبا عروبة بعض األلفاظ

اَزة فأظنُّها "، ومن ذلك قوله: أو عجمتها( 90ص فأما الُعكَّ

عربيَّة، ولعلها أن تكون سّميت بذلك ألّن األصابع تتّجمع 

، 4994)ابن فارس،  "عليها إذا َقَبَضت. وليس هذا ببعيد

فأما اْلَقْصف "س الباب، وقوله أيًضا: ( أي من قيا4/407

يف اللَّهو َواللَِّعب فقال ابن دريد: ال أحسبه عربّيا. وليس 

اْلَقْصف الذي أنَكَره ببعيد من القياس الذي ذكرناه، وهو من 

، وينظر: 4/91، 4994)ابن فارس،  "األصوات واجلََلبة

وممّا ليس عندي عربيًّا "(، وقوله: 90، ص2003جبل، 

، إذا  قوهلم للُحزمة من احلطب وغريه: ُطّن. ويقولون: َطنَّ

وهبا (، 3/107، 4994)ابن فارس،  "مات، وليس بيشء

ومنه "، مثل قوله: حكم عىل بعض املواد باألصالة من عدمها

احلَْذَلَقُة، وأظنها ليست عربّية أصلية، وإنام هي مولَّدة والًلم 

، 4994، )ابن فارس "فيها زائدة. وإنام أصله احِلْذق

(، فكانت النظرية متكاملة وذات وظيفة مما دعم 2/411

قوائمها. وقد فحص أحد الباحثني معاين أكثر من ألفي مادة، 

(. 69، ص2042مثبًتا هبا صحة نظرية ابن فارس )جبل، 

واقتفى بعض اللغويني صنيع ابن فارس يف معجمه؛ ومنهم، 

ل مادة هـ( يف العباب الزاخر، الذي ذّيل ك610الصغاين )

(، دون 4/29، 4978باملعنى العام الستعامالهتا )الصغاين، 

الربط بني املعاين، وجممع اللغة العربية بالقاهرة يف العرص 

احلديث إذ أخرج أجزاء من املعجم الكبري، وابتدأ مواده 

ثم املعاين الفرعية )جممع  -كعمل ابن فارس-باملعنى الكيل 

-409، ص2003ل، /ك؛ جب4اللغة العربية بالقاهرة، 

( يف كتابه )التحقيق يف كلامت 2001(، واملصطفوي )442

القرآن الكريم( الذي بحث يف أصول ألفاظ القرآن، وإعادة 

املعاين املجازية واملستعملة إليها، مع بيان املعنى املشرتك 

 (. 4/8، 4961)املصطفوي، 

 

 االشتقاق األكرب.

جني، وحّده يف هو أحد أنواع االشتقاق، وقد قال به ابن  

أن تأخذ أصًًل من األصول الثًلثية "كتابه اخلصائص بقوله: 

فتعقد عليه وعىل تقاليبه الستة معنى واحدا، جتتمع الرتاكيب 

الستة وما يترصف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد يشء 

من ذلك عنه ُرد بلطف الصنعة والتأويل إليه، كام يفعل 

، 4990)ابن جني،  "الواحداالشتقاقيون ذلك يف الرتكيب 

( ومّثل لذلك بأمثلة متعدد، منها: الرتاكيب 2/436

املستعملة لكل من ) ق و ل(، و )ك ل م(، و )ج ب ر(، و )ق 

س و(، و )س ل م(، فمثًًل: املعنى اجلامع للرتاكيب الستة 

ملادة ) ج ب ر(: القوة والشدة، فجرْب العظم والفقري تقويتهام، 

ب، إذا  قوته احلوادث، والُبْجرة قوي الرسة، ورجل جمرَّ

باجّي  والرُبج معروف بقوته، والرجل املَُرّجب املعظم، والرَّ

 (،2/436، 4990الرجل يفخر بأكثر مما يعمل )ابن جني، 

فلكل تركيب معناه اخلاص، ولكن كل الرتاكيب الستة تلتقي 

 القوة والشدة.  يف املعنى العام املشرتك، وهو

وقد صّدر كتابه )اخلصائص( بتطبيقات من االشتقاق  

األكرب دون تسميته، وقّلب جذري )ق و ل( و )ك ل م( يف 

تعريفه لكل من القول والكًلم يف الباب األول من كتابه )ابن 

(، حتى إذا ما أتى إىل منتصف كتابه 4/1، 4990جني، 

أفصح عن اسم نظرية تلك )االشتقاق األكرب( وأوضح 

وفائدهتا، وذلك أدعى إىل قبوهلا؛ ألنه قّدم الدليل عىل  تعريفها

 صحتها. 

أنه به  وقد جعل ابن جني لًلشتقاق األكرب فوائد منها: 
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، ورّد هذا الصنيع إىل أستاذه أيب عيل ُيعرف أصل املقلوبات

هـ( الذي اسرتشد هبذا التقليب لرّد املقلوب 377الفاريس)

)ابن جني،  ُأثفيَّة(إىل أصله، كام فعل ليعرف أصل الم )

، يميز به املستعمل من املهمل(، ومنها: أنه 2/414، 4990

هـ(، فمثًًل يف تقليبات )س ل 471مثله يف ذلك مثل اخلليل )

م( ذكر معاين التقاليب اخلمسة، حتى إذا أتى إىل )ل س م( 

وقد جعل  (.2/410، 4990قال عنه: مهمل )ابن جني، 

ُيـلتَمس به إحياء طريًقا  بعض الباحثني االشتقاق األكرب

؛ وذلك للتعبري عن معنى جديد يدور يف فلك موات األلفاظ

، فكْشف (13، ص2002حممود، معنى التقاليب الستة )

املعاين االشتقاقية والعًلقات بينها ومًلحظتها يعد أهم 

، 2042مؤهل إلحياء األلفاظ باالشتقاق )ينظر: جبل،

 (.70ص

: )االشتقاق األكرب( وقد سمى ابن جني نظريته بـ 

فجعلها بذلك نوًعا من أنواع االشتقاق، غري أن بعض العلامء 

أخرجها من حظرية االشتقاق؛ ألن أركانه مل تكتمل فيها، 

وهو املشتق واملشتق منه، فكل فرع )مشتق( البّد له من أصل 

)مشتق منه( يرجع إليه، فهل غاب عن عامل فّذ كابن جني أن 

كرب( ليس هلا أصل اشتقاقي  يف نظري نظريته )االشتقاق األ

مل يغب ذلك عنه، ولعله عّد املعنى املشرتك هو األصل 

اجلامع، كام فعل ذلك ابن فارس يف كثري من أصوله، فهي 

حني التحقيق ليست أصواًل مادية تنبئ عن املعنى األويل، 

وإنام معنى جمرد حتقق فيام تفرع منها من استعامالت، فمعنى 

التجمع والعطف والرجوع وما "يعود إىل  جذر )أ ل ب(

ومادة )ب  "تدل عىل النقصان"، ومادة )أ ل ت( "أشبه ذلك

، 4/429، 4994)ابن فارس،  "امتداد اليشء"و ع( معناها 

(، وهذا إذا عددنا 14، ص2003، وينظر: جبل، 430،348

أن املعاين احلسية أصل املعاين املجردة، وهلذا كان ابن جني 

 يضّمن تعريفه لفظة االشتقاق، فاستعمل بداًل ذكًيا حني مل

منها )تعقد( ألنه يدرك أن االشتقاق يكون من اللفظ نفسه، 

أصًًل من "ولُينظر إىل قوله يف تعريف االشتقاق األكرب: 

عند  "أصل"فعرب بلفظة  "الرتاكيب"، وإىل قوله: "األصول

حديثه عن جذر واحد، أما وقد اجتمعن عىل معنى فهي 

، فكأنه يشري إليها وهي يف حالة دوراهنا؛ فالدائرة تراكيب

ليس هلا نقطة بداية أو هناية؛ ولذلك نزع عنها صفة األصالة 

وسامها تراكيب تتبادل فيها احلروُف األماكَن مناسبة حال 

الدوران، كام أنه عند تدقيق النظر يف تعريف ابن جني نظريته 

ة إجراء نرى أنه ليس حًدا أو تعريًفا، بل وصف عملي

 االشتقاق األكرب يف حالة الدوران. 

وقد أوقعت بعض تعريفات االشتقاق الباحثني يف رشك  

استخراج لفظ من لفظ أو "رفض االشتقاق األكرب، ومنها: 

( واحلقيقة أن 296، ص4987)الزيدي،  "صيغة من صيغة

هذا تعريف االشتقاق الرصيف وهو أحد أنواع االشتقاق، 

االشتقاق بتعريف عام )ينظر: خان،  وكان األوىل أن حيدّ 

هـ( حني حّده بــ: 381(، كام فعل الّرماين )42، ص2042

)الرماين،  "فرع من أصل يدور يف تصاريفه عىل األصل"

(، فالفرع يف 69: 2042؛ وينظر: جبل، 69، ص4981

نظرية ابن جني: املعاين الفرعية لكل تركيب، واألصل: املعنى 

 املشرتك.

كرة ابن جني تعريُف أحد املحدثني املقياس ومما يؤكد ف 

املعيار أو الصفة التي تربط بني أصل وأصل أو فرع "بأنه: 

( ومفهوم املقياس لديه: 4998)احلمزاوي،  "بفرع

مواصفات صًلت معاين األصول أو الفروع بعضها "

(. فهذا التعريف يؤيد نظرية ابن 4998)احلمزاوي،  "ببعض

أي تربط بني اجلذر  -لجني، فهي تربط أصًًل بأص

وتبني مواصفات صًلت املعاين األصول  -وتقليباته

والفروع، وهذا ما فعله ابن جني؛ ألنه بنّي مواصفات ومعايَن 

جمردة جتمع معاين األصول، وقد أقام ابن جني عمله عىل 

متثلت يف نظام التقليبات املسمى  أداة رياضيةثًلث أدوات: 

وأداة استقرائية لرياضيات، حديًثا باالحتامالت يف علم ا

وأداة وهبا تتـّبع خمتلف الدالالت يف الرتاث العريب،  تصنيفية

وهي األداة املركزية يف بحثه وهي أيًضا أصعب  تأويلية:

أدواته؛ ألهنا حتتاج إىل تدبر دقيق وتفكري عميق ومعايشة 

وجدانية ومعرفة اإلحياءات الداللية للتقليبات، وقد ردد 

يف بحثه سبع مرات، مما يعني بأنه اللفظ املحدد  لفظة )تأويل(

لطبيعة املنهج للوصول إىل املعنى اجلامع للكلامت )عدمان، 

حسب -(؛ ولذا ال بّد من تلمس املعاين وحماولة رّدها 2042

 ملن يتناول موضوعه هذا. -منهج ابن جني نفسه

ومل يتلق بعض العلامء فكرة ابن جني بالقبول، بل  

ضوه، وبعضهم أخذ يقارن بني االشتقاق األكرب انتقدوه وعار
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عند ابن جني ونظرية املقاييس عند ابن فارس، ومل يضع يف 

ذهنه أنه يقارن بني فكرة مكتملة املنهج والتطبيق عىل ألفاظ 

اجلذر الواحد أخرجها ابن فارس عىل صورة معجم، وبني 

فكرة طبقها ابن جني عىل ألفاظ اجلذر وتقليباته من خًلل 

ثلة مل تتجاوز بضع صفحات من كتابه )اخلصائص( يف أم

 موضعني اثنني.

هـ( يقول يف 944وممن عارض هذه الفكرة السيوطي) 

وأما األكرُب فيحفظ فيه املاّدُة دون اهليئة فيجعل )ق و "املزهر: 

ل( و)و ل ق( و )و ق ل( و )ل ق و( وتقاليبها الستة بمعنى 

ماُم أبو الفتح ابن جني، اخلفة والرسعة، وهذا مما ابتدعه اإل

وكان شيخه أبو عيل الفاريس يأنس به يسريا، وليس معَتمًدا 

يف اللغة، وال يصّح أن ُيستنبط به اشتقاق يف لغة العرب، وإنام 

جعله أبو الفتح بياًنا لقوة ساعده ورّده املختلفات إىل َقْدٍر 

مشرتك، مع اعرتافه وِعْلِمه بأنه ليس هو موضوع تلك 

أن تراكيبها تفيد أجناًسا من املعاين مغايرًة للقدر الصيغ، و

املشرتك، وسبب إمهال العرب وعدم التفات املتقدمني إىل 

معانيه أن احلروف قليلة، وأنواع املعاين املتفامهة ال تكاد 

تتناهى، فخصوا كل تركيب بنوٍع منها؛ ليفيدوا بالرتاكيب 

ر املواد حتى ال واهليئات أنواًعا كثرية، ولو اقترصوا عىل تغاي

يدّلوا عىل معنى اإلكرام والتعظيم إال بام ليس فيه من حروف 

لضاق األمر جدا، و  -ملنافاهتام هلام-اإليًلم والرضب 

الْحتاجوا إىل ألوف حروٍف ال جيدوهنا، بل فّرقوا بني ُمْعتِق 

وُمْعَتق بحركة واحدة حصل هبا متييز بني ضدين. هذا، وما 

أخّف، ولسنا نقول: إن اللغة أيضا فعلوه أْخرص وأنسب و

اصطًلحية، بل املراد بيان أهنا وقعت باحلكمة كيف فرضت، 

ففي اعتبار املادة دون هيئة الرتكيب من فساد اللغة ما بّينت 

لك، وال ُينَْكر مع ذلك أن يكوَن بني الرتاكيب املّتحدة املاّدة 

معنى مشرَتٌك بينها هو جنٌس ألنواع موضوعاهتا، ولكن 

لتحيُّل عىل ذلك يف مجيع مواّد الرتكيبات كطلٍب لعنْقاء ا

 (.4/317، 4987)السيوطي،  "ُمغرب ...

وقد رصف هذا القول كثرًيا من الباحثني قدياًم وحديًثا  

عن عّد االشتقاق األكرب باًبا من أبواب االشتقاق، وصدفهم 

عن البحث فيه باستفاضة، وعن حماولة تطبيقه عىل معجم 

قول تنقصه الدقة، وفيه تعميم خيفي بعض  كامل، وهو

حيفظ فيه املادة "احلقيقة، فقول السيوطي: إن االشتقاق األكرب 

غري دقيق؛ ألن األلفاظ ليس هلا معنى كامل إال  "دون اهليئة

( ولذلك حينام مثل 68، ص4998من خًلل السياق )عمر، 

ا، ابن جني لنظريته وضع املادة يف هيئات خمتلفة ليبني داللته

كام يف مادة )ق و ل( ومقلوباهتا، مثّل هلا بــ)القول( و)َقَلوُت 

الُبرْس( و)الِقْلو( و)َتَوقََّل باجلبل( و)َوَلق َيلِق( و)الُّلوقة( 

لْقوة( (، وكذلك فعل يف 44-4/1، 4990)ابن جني، و)الِّ

كل املواد التي عرضها، وهو عرض تقليبات املواد من خًلل 

ذة من مشتقات التقليبات ال أصوهلا، هيئاهتا، فشواهده مأخو

، 4981أي من واقع االستعامل اللغوي )ينظر: الداية، 

(، ثم إن املفردات حني ُنْطقها تفيد معاين كلية، 231ص

تتخصص من خًلل قرائن يف السياق )ينظر: اجلنايب، 

ففي اعتبار املادة دون "وعىل هذا ال اعتبار لقوله:  (،2009

. وأما قوله: "اللغة ما بّينت لك هيئة الرتكيب من فساد

وليس معتَمًدا يف اللغة وال يصّح أن ُيستنبط به اشتقاق يف "

وكان شيخه أبو عيل "فمردود عليه بقوله:  "لغة العرب

 ."الفاريس يأنس به يسرًيا

كام ذكر السيوطي يف كتابه )األشباه والنظائر( تعريًفا آخر  

فظني مشاركة يف املعنى أْن نجد بني الل"لًلشتقاق، فقال عنه: 

، 4987)السيوطي،  "واحلروف األصول مع تغيري ما

(، وهذا التعريف يتسق مع االشتقاق األكرب، إذ ال 4/427

حمافظة عىل ترتيب احلروف األصول وال ذكر ألصل معنى أو 

 فرع هنا.

واحلقيقة أن الواقع ال يصدق كًلم السيوطي؛ ألن اللغة  

ن اللغوي ال يستطيع أن يميل ليست ذات قوانني صارمة؛ وأل

قواعد اللغة عىل املتكلمني، فهي تتطور عىل ألسنتهم شاء أم 

أبى؛ ولذلك نجد أن العرب خًلل تارخيها الطويل استعملت 

الذي  ع ك()ر ما ظنّه بعض العلامء مهمًًل، ومن ذلك جذر

ع ك ر، ع ر ك، ك ع ر، ك ر ع، "نّص اخلليل عىل إمهاله بقوله: 

)الفراهيدي،  "مًلت، و )ر ع ك( مهملر ك ع مستع

(، وعند البحث عن املعنى العام للتقاليب اخلمسة 4/496

-4/496عنده يتبني أهنا تدور حول االختًلط )الفراهيدي، 

وأما املهمل فيبدو أن ابن فارس استدركه يف مقاييسه،  (200

الراء والعني والكاف كلمٌة "إذ يقول حتت جذر)ر ع ك(: 

)ابن فارس،  ": الّراعك من الرجال: األمَحقواحدة. يقولون
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(، وال خيفى معنى اختًلط العقل بام يقلل 106/ 2، 4994

 من فهمه هنا. 

التي أمهلها اخلليل )الفراهيدي،  )ط ل غ(وكذلك مادة  

هـ( استدركها عليه حني 370(، ولكّن األزهري )1/386

 "عياءأن َيْعيَى الرجل. ثم يعمل عىل اإل"جعل هلا معنى وهو 

(، وهو معنى ليس ببعيد عن معاين 8/18)األزهري، 

التقليبات األخرى املستعملة عند اخلليل )غ ط ل، ل غ ط، غ 

-1/386ل ط( فقد دارت عىل عدم الرتكيز )الفراهيدي، 

387.) 

، ففي العني وتقاليبه )ب ت ع(ومنها أيضا جذر  

؛ ابن 2/71واجلمهرة أمهل جذر )ع ب ت( )الفراهيدي، 

َعَبَت َيَده "( واستدركه اللسان بقوله: 4/211، 4987دريد،

، 4988)ابن منظور، "َعْبتًا: لواها، فهو عابت، واليد َمْعبُوتة

(، ويتحقق فيه معنى التحول الذي تدور عليه اجلذور 9/9

 األخرى املستعملة.

الذي أمهل يف اجلمهرة، إذ ذكر ابن  و ك( )عومنها جذر 

هـ( أربعة تقاليب فقط هي)ع ك و( و)ك و ع( 324دريد )

و)و ع ك( و )و ك ع(، وكلها تدور حول معنى عام وهو 

الشدة، واستدرك القاموس واللسان عليه )ع و ك( الذي من 

معانيه، الكّر والقتال والكسب و االحتامل )ابن منظور، 

(، وكل 4226، ص4993وزآبادي، ؛ الفري9/9، 4988

 هذه املعاين مرتبطة بمعنى التقاليب العام، وهو الشدة والقوة.

التي ذكر اخلليل  )م ن ج(ومنها االستفادة من تقاليب  

منها استعامل )ن ج م، م ن ج، ج م ن، م ج ن( وأشار إىل 

املنُج إعراُب املنك، دخيٌل، يعني "عجمة )م ن ج( بقوله: 

(، ومل يذكر هلا معنى عربيا، 4/181)الفراهيدي، "الِغطَّة

ويدور معنى هذه التقاليب حول البدّو والربوز، وأمهل العني 

)ج ن م(. وقد مجعت هذه املادة فوائد االشتقاق األكرب كلها، 

فقد استفادت العرب منها يف ثًلث نواح أعطت )م ن ج( 

استدرك  معنى جديًدا له صلة باملعنى املشرتك للتقليبات، إذ

القاموس والتاج عىل العني )املَنْج( بمعنى التمرة تضاف إىل 

؛ 263، ص4993التمرتني والثًلث)الفريوزآبادي، 

(، واستفادت منها أيًضا التعريب، فعّربوا 6/220الزبيدي، 

)ِمنْك( إىل )ِمنْج( بمعنى َحّب ُمْسكِر، واستفادت اإلبدال، 

إىل )َجنْمة( )ابن  فأبدلوا )اجلَْلمة( بمعنى مجاعة اليشء

(، مستفيدين من عدم اختًلطها 2/381، 4988منظور،

بمعاين املادة األخرى ألهنا مهملة، وهذا اإلبدال يتسق معناه 

 مع باقي التقليبات وهو البدّو والربوز.

و  )ق ص د(ومنها كذلك ذْكر اخلليل استعامل تقليبي  

( وإمهال باقي التقاليب، 1/1الفراهيدي، )ص د ق( )

ومعنامها يدور حول القوة يف القول والعمل )ابن فارس، 

-4988،7/307؛ ابن منظور، 3/339 4994

ْصق 44/479 (، واستدرك عليه القاموس )د ص ق( فالدَّ

( 4439، ص 4993عنده كرْس الزجاج )الفريوزآبادي، 

 وليس هذا املعنى ببعيد عن معاين التقاليب األخرى.

يف  مستعمًلت( ص ك م، ص م ك، م ص كووردت ) 

( حيث يدور معناها العام حول 4/128العني )الفراهيدي،

الصًلبة والشدة، واستدرك عليه ابن دريد )ك ص م( )ابن 

( بمعنى: الدفع باليد أو الرضب، وهو 4987،2/896دريد،

 معنى قريب جًدا من باقي معاين التقاليب.

وورَد كذلك مقلوبان فقط يف باب )القاف والثاء والباء  

ق(  )ب ث( و ث ق بهام( من العني، مها )مع

(، واملعنى اجلامع بينهام النفاذ. ويبدو 4/319)الفراهيدي،

أن العرب توسعت يف هذه املادة، فقد استدرك عليه اللسان 

)ث ب ق( و) ب ق ث(؛ فاألول معناه: رسعة دمع العني، 

(، و اآلخر: 2/83، 4988وجريان النهر)ابن منظور،

بَقَث َأمَره وحديَثه، وطعاَمه "للسان: اخللط، قال صاحب ا

(، وواضح 4/118، 4988)ابن منظور، "وغري ذلك: َخَلَطه

معنى النفاذ يف األول، وأما اآلخر فمستفاد من معنى اخللط 

الذي هو نفاذ أمر يف آخر. ولعل العرب أيًضا استفادت من 

مقلوب خامس مهمل يف اإلبدال، فقالت: َقَبَث، بمعنى: 

( ومل يرد يف املادة 222، ص4993فريوزآبادي،َقَبَض )ال

سوى هذا املعنى، ويؤكد هذا اإلبدال أن العرب أبدلت بني 

 (. 4/478، 4964الثاء والضاد )أبو الطيب، 

( مخس مواد، هي: ب س قو أورد ابن دريد يف تقاليب ) 

)ب س ق( و )س ب ق( و )س ق ب( و )ق ب س( و )ق 

لظهور والتامم )ابن س ب( و يدور معناها العام حول ا

(، وأمهل ) ب ق س( واستدركها 4/338، 4987دريد،

عليه القاموس بمعنى قريب من معاين التقاليب، وهو شجر 
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، 4993متني وصلب يشبه اآلس ورًقا وحبا )الفريوزآبادي، 

 ( وال خيفى قربه من معاين التقاليب األخرى. 687ص

حول  ( تدورع ل موذكرت إحدى الباحثات أن تقاليب ) 

حدوث اليشء برسعة خملًفا أثًرا جمرًدا أو حسيا، وذكرت أن 

املقاييس والتاج أمهًل مادة )ل ع م( أما املقاييس فنعم، فقد 

أمهلت فيه املادة، وأما اللسان فقد وردت فيه )ل ع م( بمعنى: 

، 4988يتيم، وبلفظة )اللََّعم( وهو )اللعاب( )ابن منظور،

املعنى العام الذي ذكرته (، وهو معنى يدخل يف 42/292

 (. 2041الباحثة )بن عياد، 

وقد وجدت الباحثة هنا بعض اجلذور املهملة مستعملة  

عىل ألسنة بعض العرب املحدثني، فهي إن مل تكن من مهمل 

املعاجم التي فاتت العلامء فإهنا من فوائد االشتقاق األكرب، 

الرتفاع ( التي تدور داللتها عىل االمتًلء واط ف حفامدة )

(، استعملتها العرب 141-3/141، 4994)ابن فارس، 

ومعها ثًلثة من تقاليبها الستة، وهي )ح ط ف( وتعني: 

(، و) ف ط ح( 3/226، 4988الضخم البطن )ابن منظور، 

ْضَته ... ورأٌس مفطَّح: "وتعني  َفطَّْحُت العود وغرَيه، إذا عرَّ

( (، وأما )ط ح ف1/140، 4994)ابن فارس،  "عريض

فالطَّْحف: َحبٌّ يطبخ باليمن، وقالوا: إنام هو الطَّْهف )ابن 

(، وسواء أأبدل أم ال، فاحلَّب 8/429، 4988منظور، 

يتمدد بالطبخ، وال ختفى داللة االتساع التي تشمل املقلوبات 

األربعة التي يمكن أن يكون استعامل مقلوهبا اخلامس 

لوب هو )ف ح ط( إذ استدراًكا ملا فات علامء اللغة، وهذا املق

ط( يف اجلزيرة العربية اجلري برسعة، يف اجتاه غري  تعني )فحَّ

(، وهو قريب جًدا من 2/920، 2002حمدد )العبودي، 

 داللة بقية التقاليب املستعملة وهي االتساع.

( مل يرد يف املعاجم معها إال تقليب واحد ش غ لومادة ) 

األوىل خًلف من تقاليبها الستة وهي )ش ل غ(، وتعني: 

(، واألخرى بمعنى 491/ 3، 4994الفراغ )ابن فارس، 

تكسري الرأس، فيقال: َشَلَغ رأَسه: َشَدَخه )ابن منظور، 

(، وفيهام معنى التشبث، وهذا املعنى 7/482، 4988

استعمل يف اجلزيرة يف مقلوب ثالث من جنس ما سبق وهو 

والتشبث به  التََّغْشيل: الصعود لليشء"مادة )غ ش ل( فقالوا: 

وعدم تركه، كالذي يتغشىل النْخل والشجر، يصعد إليه 

 .(4)( 2/892، 2002)العبودي،  "ويأكل أعاليه

( مل تستعمل العرب من تقاليبها غ ط فوكذلك مادة ) 

الغني و "الستة إال )غ ط ف( فقط، وذكرها ابن فارس فقال: 

ء، الطاء والفاء أصٌل صحيح يدلُّ عىل َخري وُسبوٍغ يف يش

 "وأصله الَغَطف يف األشفار، وهو كثرهُتا وطوهُلا وانثناُؤها

(، ومل تورد املعاجم أية مادة 1/129، 4994)ابن فارس، 

وُشكك يف  من هذه املقلوبات سوى اسم لصحايب)َطْغَفة(

، ص 4993غينه بني اهلاء والقاف )ينظر: الفريوزآبادي، 

ابة( يف (، وورد االسم يف )اإلصابة يف متييز الصح4076

الطاء بعدها الغني، وأحاله عىل الطاء بعدها اهلاء 

(، غري أن عرب اجلزيرة العربية 3/120، 4991)العسقًلين،

أحيوا مقلوًبا مهمًًل من هذه املقلوبات وهو)غ ف ط(، 

فاستعملوا منها )الَغْفط( و)غفْطنا( بمعنى األخذ الكثري دون 

، 2002عبودي، قياس، والعطاء بمقدار كثري مع مضاعفته )ال

(، وليس هذا املعنى ببعيد عن األصل )غ ط ف( 2/897

 فكًلمها يعني السعة.

وقد ذهب العرب املحدثون إىل أبعد من ذلك،  

فاستعملوا أصًًل رآه العلامء مماًتا يف مجيع تقاليبه الستة فمثًل: 

)غ ث ق( ذلك اجلذر الذي كان مهمًل، ثم أحياه أهل 

الـَغـْثـقة من "خوته الستة فقالوا: اجلزيرة العربية من بني أ

الناس: اجلمهور من غوغائهم، املجتمعون يف مكان واحد، 

الذين ال حيسنون التحدث، وال يأخذون بآداب االستامع إىل 

وقد تتبعُت هذا  (،2/880 ،2002العبودي، ) "احلديث

الستة يف املعاجم ومل أجد هلا أثرا، ولعّل ذلك  اجلذر وتقاليبه

مرده إىل التقارب املخرجي بني الغني والقاف )أنيس، 

 . (2)( 88-86، ص4991

وقد ُأخذت عىل املعاجم العربية القديمة بعض املآخذ،  

                                                           
بيدي،  (4) ، وفيها غشيل املاء وذكر 30/401وردت مادة )غ ش ل( يف الزَّ

 خطأها، وصواهبا عْسبل.

وقد مسحُت املواد األربع وتقليباهتا وكذلك مادة )غ رن( التي ستأيت   (2)

؛ اهلنائي، 4989م؛ اهلنائي، 4971بعد قليل يف: )الفراهيدي؛ الشيباين، 

؛ اجلوهري، 4991ب، ؛ األزهري؛ الصاح4987؛ ابن دريد، 4988

؛ ابن 4918؛ ابن سيده، 4994؛ ابن فارس، 4981؛ ابن فارس، 4981

غاين،  ؛ ابن 4979سيده، دون تاريخ؛ الزخمرشي، دون تاريخ؛ الصَّ

بيدي، دون 4993؛ الفريوزآبادي، 4987؛ الفيومي، 4988منظور،  ؛ الزَّ

 تاريخ(.
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منها: احلكم عىل مواّد مستعملة باإلمهال، واستدرك بعَضها 

( املهملة عند ر ص خة )الًلحُق من العلامء عىل السابق، فامد

(، وردت يف اللسان والتاج 1/482اخلليل )الفراهيدي، 

؛ 1/223، 4988بمعنى رسخ أي ثبت )ابن منظور، 

)ابن  "بمعنى واحد"(، وقال يف اللسان: 7/218الزبيدي، 

( يف إشارة منه إىل أهنا مبدلة من 1/223، 4988منظور، 

املستعلية  السني )ر س خ(، وال ختفى قوة الصاد املطبقة

( 421-423، ص 4996بالنسبة للسني املستفلة )القييس، 

 فكان اإلبدال لسبب صويت لتقوية املعنى. 

( املهملة عند اخلليل إذ مل يذكر ن غ زوكذلك مادة ) 

مقلوباهتا سوى )ن ز غ( )الفراهيدي،  مستعَمًًل من

بينهم: َأْغرى ومحل بعضهم  َنَغزَ "(، وذكر اللسان: 1/381

 .(4)( 41/249، 4988)ابن منظور،  "ض َكنََزعَ عىل بع

( التي ذكر العلامء أن املستعمل منها ثًلثة غ ر نو مادة) 

تقاليب، وذلك أهنم مل يستعملوا إال)غ ر ن( ومن معانيها: 

الِغْرَين وهو الطني الذي حيمله السيل فيبقى عىل وجه 

َرن األرض، ومنها أيًضا: بقية الدهن يف أسفل القارورة، والغَ 

(، و)ن غ ر( 40/60، 4988ذَكر الغربان )ابن منظور، 

ويدور معناها حول الغليان واالغتياظ والغرية )ينظر: ابن 

(، و)ر غ ن( بمعنى سكن ومال 1/112، 4994فارس، 

؛ ابن فارس، 1/2421، 4981وأصغى إليه )اجلوهري، 

( وأما )ر ن غ( فقد استعمل منها حديثًا 2/141، 4994

العبودي، وتعني: املاء والطني املختلط باألرض ))الْرَنغة( 

، ويف هذه املادة قلب مكاين أو لغوي لــ (2)( 4/107، 2002

)غ ر ن( القديمة، إذ اختلف ترتيب احلروف األصول واحتّد 

املعنى، وال يعّد تقليًبا من التقاليب الستة الحتاد املعنى، وهو 

تقليب )ن  تقليب أفاد معرفة حدوث القلب. وأمهلت العرب

ر غ(. وهذا يؤكد نظرية السًلسل الصوتية املمنوعة عربيا، 

التي قال هبا اخلليل، ومنها توايل النون والراء يف أول الكلمة 

( ومن هنا يمكن االستدالل باالشتقاق 4/13)الفراهيدي، 

األكرب ملعرفة التقليب الذي ال يتسق مع السًلسل الصوتية 

 العربية.

                                                           
أن أخذت معنى هكذا وردت )نزع( بالعني، وهو إحياء لـ)ن غ ز( ب  (4)

 نزع، وإبدال إذا كانت )ن ز غ( وحدث فيها تصحيف.

 كتبت حسبام وردت يف املرجع، وكتبها املؤلف حسب نطقها.  (2)

امء قدياًم وحديًثا االشتقاق األكرب وقد اختذ بعض العل 

وسيلة لبيان بعض معاين األلفاظ يف مباحثهم اللغوية، ومنهم 

هـ( الذي بنّي الفرق بني )الَوَكع( و)الكَوع( 337)الزجاجي

فاألول: ميل إهبام الرجل، واآلخر: زيغ الكّف )الزجاجي، 

(، وعىل هذا يكون املعنى العام ميل األصبع 422، ص4993

 (. 16، ص2042)مري، 

هـ(، الذي كان يأنس 128) ابن الباذشومنهم  

 (.4/441باالشتقاق األكرب )العلوي، 

الذي أشار إىل االشتقاق  الراغب األصفهاين،ومنهم  

قال بعض "األكرب يف نصني من كتابه )املفردات( قائًل: 

األدباء: الِفْكر مقلوب عن الَفْرك، لكن يستعمل الِفكر يف 

 "فْرك األمور وبحثها طلًبا للوصول إىل حقيقتهااملعاين، وهو 

(، وهو هنا يفرق بني تقليبني مبينًا 381)األصفهاين، ص

ْفر "اشرتاكهام يف معنى عام، والنص اآلخر قوله:  الَفرْس والسَّ

يتقارب معنامها لغة كام يتقارب لفظهام، لكن جعل الفرس 

 (3) "بصارإلظهار املعنى املعقول، والسفر إلبراز األعيان لأل

 (.41، ص4999)زاده، 

هـ( الذي أشار إىل االشتقاق 138) الزخمرشي ومنهم 

األكرب عند تقليبه مادة )ب ع ض( يف كشافه، إذ يقول: 

واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع "

والعضب. يقال: بعضه البعوض. ... ومنه: بعض اليشء ألنه 

(، وكان يعرّب عن 4/441، 4987)الزخمرشي،  "قطعه منه

لوب( أو )مقلوبات(؛ ومن التقاليب بقوله: )أَخوان( أو )مق

احلمد واملدح أخوان، وهو الثناء والنداء عىل "ذلك قوله: 

(، 4/8، 4987)الزخمرشي، "اجلميل من نعمة وغريها

الفسوق: اخلروج من اليشء واالنسًلخ منه. يقال: "وقوله: 

َطبة عن قرشها. ومن مقلوبه: فقست البيض، إذا  َفَسقت الرُّ

مقلوبه أيضا: قفست اليشء  كرسهتا وأخرجت ما فيها، ومن

)الزخمرشي، "إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصًبا له عليه

                                                           
أشار زاده و د. السارييس أنه قال ذلك يف مادة )ف س ر(، )السارييس،   (3)

(، ومل أجد النص يف نسختني من نسخ املفردات، األوىل طبعة دار 2004

واألخرى طبعة دار القلم، فلعل هذا مما نقله الزركيش عن  املعرفة،

( وبخاصة إن طبعة دار القلم أشارت يف هامش نص 2/418الراغب )

ٌة، " : إظهار املعنى املعقول، ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول: َتْفرِسَ الَفرْسُ

عند مادة )ف س ر(، أنه مما نقله الزركيش عن  "وسّمي هبا قارورة املاء

 (.636ب)صالراغ
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الندم رضب من الغم ... وهو "( وقوله: 1/360، 4987

غم يصحب اإلنسان صحبة هلا دوام ولزام؛ ألنه كلام تذكر 

املتندم عليه راجعه ... ومن مقلوباته أدمن األمر: أدامه، 

، 4987)الزخمرشي،  "منه املدينةوَمَدَن باملكان: أقام به، و

( 381، 346، ص2046(، وينظر: )السامرائي، 1/364

وهو هنا مل يذكر مصطلح االشتقاق األكرب، ولكنه أجراه بني 

 هذه املواد بذكر وجوهها يف التقاليب.

إن أكمل الطرق "هـ( الذي يقول: 606) ومنهم الرازي 

 "يف تعرف مدلوالت األلفاظ طريقة االشتقاق

( وذكر نوعيه األصغر واألكرب، ثم 4/29، 4999رازي،)ال

أما االشتقاق األكرب فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من "قال: 

، 4999)الرازي،  "احلروف كانت قابلة لًلنقًلبات الحمالة

( وطّبق االشتقاق األكرب عىل )ك ل م( و)ق و ل( 4/30

وأخذ عىل ابن  (28/218، 34-4/30، 4999)الرازي،

دم تعرضه لــ) ل غ و( فقّلبها عىل وجوهها الستة، جني ع

وذكر أن املعنى اجلامع هو اإلمعان يف اليشء 

( كان هذا يف مقدمة كتابه 4/34هـ، 4120)الرازي،

)التفسري الكبري( ثم نراه يف ثنايا هذا الكتاب يعتمد االشتقاق 

األكرب لبيان داللة بعض األلفاظ القرآنية، كام فعل يف مادة )ن 

، 4999م( التي أرجع معنى تقاليبها إىل الدوام )الرازي،د 

تركيب حروف )خ "( و16، ص2003؛ تيمور، 28/400

، 4999)الرازي، "ش ي( يف تقاليبها يلزمه معنى اهليبة

(، ومادة )ع ل م( تفيد 32/214، 28/4، 28/416

 تقاليبها معنى الظهور، ومادة )ع ب ر( تفيد العبور.

( يف مفتاح العلوم، إذ سامه هـ626)السكاكي  ومنهم 

)االشتقاق الكبري(، وكان قد ذكره يف معرض كًلم مؤًيدا له: 

وإن جتاوزت إىل ما احتملته من معنى أعم من ذلك كيفام "

انتظمت، مثل: الصور الست للحروف الثًلثة املختلفة من 

حيث النظم، واألربع والعرشين لألربعة، واملائة والعرشين 

وقد تعدى إجراء  "تقاق الكبريللخمسة، سمي االش

االشتقاق األكرب يف الثًلثي، إىل إجرائه يف الرباعي واخلاميس 

 (.41، ص4987)السكاكي،

هـ( االشتقاق األكرب من 637) ابن األثريوقد عّد  

ه بحّد ابن جني،  أعجب أرسار اللغة العربية وأغرهبا، وحدَّ

قّلب ورضب له مثالني، ومها مادتا )ق م ر( و)و س ق(، و

)ق م ر( عىل وجوهها الستة كلها، وبنّي املعاين اخلاصة بكل 

تقليب عىل حدة، ومدى حتقق املعنى العام الذي جيمعها وهو 

القوة والشدة يف كل منها، وأما )و س ق( فذكر أن هلا مخسة 

تقاليب مستعملة مسقًطا )س ق و( منها، مرجًعا معناها العام 

( متتبًعا يف 3/498، 4964إىل القوة والشدة )ابن األثري،

ذلك أثر ابن جني الذي أرجعها إىل القوة واالجتامع )ابن 

 ( وال شك أن يف االجتامع قوة وشدة.2/438، 4990جني،

هـ(، الذي يقول عن مادة )ع و 696) الصفدي ومنهم 

قد نظرت يف أصل هذه املادة "ر( يف كتابه )الشعور بالعور(: 

ألحرف الثًلثة، وهي وهي العور فرأيت من خواص هذه ا

)ع و ر( كيف ما تقّلب من تقديم بعض حروفها عىل بعض ال 

، 12-14، 4988)الصفدي، "خيرج عن معنى التخوف

(، ثم ذكر كل تقليب ومعناه حتى 16، ص 2003وتيمور، 

 انتهى من تقاليبها الستة.

هـ(، وكان يركن إليه يف مؤلفاته، 728)ابن تيمية ومنهم  

ري الكبري )االشتقاق األكرب( حيث قال: فقد سامه يف التفس

وقوهلم: آَل يؤول، أي: عاد إىل كذا ورجع إليه، ومنه املآل، "

وهو ما يؤول إليه اليشء، ويشاركه يف االشتقاق 

/ 2)ابن تيمية، "األكرب)املْوئِل( فإنه من وأَل، وهذا من أوَل 

( وسامه يف جمموع الفتاوى )االشتقاق األوسط( ففي 442

فراعوا "ثه عن اشتقاق بعض املصطلحات قال: معرض حدي

 "االشرتاك يف احلروف دون الرتتيب، وهو االشتقاق األوسط

الثاين "ويف موضع آخر عّرف االشتقاق األكرب بقوله: 

االشتقاق األوسط: وهو اتفاقهام يف احلروف دون الرتتيب، 

َي َوُوِسمَ  ، 40/369، 4991)ابن تيمية،  "مثل: ُسمِّ

 (.2041نظر: بن خويا، فاطمة،(، )وي20/148

هـ(، الذي ذكر 711األندليس)أبو حيان ومنهم  

االشتقاق األكرب يف البحر املحيط مرتني: األوىل قوله: 

واإلمًلك ربط عقد النكاح، ومن ُمَلح هذه املادة أن مجيع "

تقاليبها الستة مستعملة يف اللسان، وكلها راجع إىل معنى 

قدر مشرتك، وهذا يسمى القوة والشدة، فبينها كلها 

باالشتقاق األكرب، ومل يذهب إليه غري أيب الفتح، وكان أبو 

عيل الفاريس يأنس به يف بعض املواضع، وتلك التقاليب: 
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، 4993)أبو حيان،  (4) "ملك، مكل، ملك، لكم، كمل، كلم

يف ذلك خًلف، "( واألخرى قوله عن )الكًلم(: 4/131

ىل معنى القوة والشدة، وتقاليبه الستة موضوعة، وترجع إ

)أبو حيان، "وهي: كلم، كمل، لكم، ملك، ملك، مكل

ر أبو حّيان كًلمه 4/131، 4993 (. ويف النص األول ُيصدِّ

 عن االشتقاق األكرب باملًلحة، أي: اللطافة واحلُسن. 

هـ(، الذي سار عىل هنج شيخه 714) ابن القيمومنهم  

ابن تيمية، وسمى االشتقاق األكرب )االشتقاق األوسط(، 

وطبقه عىل لفظة )الناس( يف )بدائع الفوائد( ثم ذكر حّده، 

وأما الناس فبينه وبني األنس مناسبة يف اللفظ "فقال: 

واملعنى، وبينهام اشتقاق أوسط، وهو عقد تقاليب الكلمة عىل 

(، 680، ص4990، و2/801)ابن القيم،  "معنى واحد

ويف مدارج السالكني طبقه عىل ماديت )ر هـ ب( و)ت ي م( 

وبني الَرًهب واهلَرب تناسب يف اللفظ "يقول يف األوىل: 

واملعنى. جيمعهام االشتقاق األوسط الذي هو عقد تقاليب 

التتيُّم وهو "، ويقول يف األخرى: "الكلمة عىل معنى جامع

 -االنفراد هو الذي–ذلل... وبينه وبني اليُتْم التعبد، والت

تًلق يف االشتقاق األوسط، وتناسب يف املعنى، فإن املَتيَّم 

املنفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهام 

)ابن القيم،  "مكسور ذليل، هذا كرسه ُيْتم، وهذا كرسه َتَتيُّم

فاطمة،  ( )وينظر: بن خويا،3/34، 4/108، 2003

2041.) 

هـ(، الذي سمى االشتقاق 792)التفتازاين ومنهم  

االشتقاق يف احلروف األصول "األكرب )الكبري(، وعّرفه بأنه 

، وأرجع املشتقات إىل أصل واحد، ومّثل "دون الرتتيب

، 2040لذلك بـ)القمر والرقم واملرق( )التفتازاين، 

2/279.) 

اق األكرب متفًقا هـ( وسامه االشتق791) الزركيشومنهم  

مع ابن جني، وأجراه عىل مواد ثًلث هي: )ص ر ب( وذكر 

من تقاليبها تصرب وتربص وتبرص، وأرجع التقاليب الثًلثة 

إىل معنى التأين، ومادة )ع ب ر( وأخواهتا اخلمس وأرجعها 

إىل معنى االنتقال واملجاورة، ومادة )ح س د( وذكر معها 

 معنى التضييق. وقد )ود ح س( و )ح د س( وأرجعها إىل

                                                           
وردت التقاليب يف نسختني للبحر املحيط عىل النحو اآليت: )كلم مكل   (4)

 كمكل لكم كمل كملم( وهو حتريف عدل يف املتن أعًله.

ذكر أن ابن فارس أقام كتابه عىل االشتقاق األكرب، وقد وهم 

فريد تراكيب املادة املختلفة إىل معنى واحد "يف ذلك إذ يقول: 

ومثل لذلك بتقاليب )ص ر ب(، وهنا خلط  "مشرتك بينهام

بني صنيع ابن فارس وابن جني. وذكر عن أيب حيان أنه قال: 

 "االشتقاق غري معول عليه لعدم اطرادهوالصحيح: أن هذا "

قبل  -(، وقد تقدم نصا أيب حيان2/71، 4992)الزركيش، 

 يف إجراء االشتقاق األكرب ووصفه له باملًلحة. -قليل

هـ( إىل االشتقاق األكرب 847) الفريوزآباديوأشار  

 "يوامئ فًلًنا، و يوائمه، لغتان، أو مقلوبه"بقوله: 

بيدي معنى 74، ص4993)الفريوزآبادي،  ( وأوضح الزَّ

-وفًلٌن ُيواِمُئ فًلًنا و ُيوائُِمه: إما أهنام لغتان "القلب بقوله: 

اء ، َأو مقلوبة، ُنِقَل من تذكرة أيب عيلٍّ الفاريّس، -عن الفرَّ

( وعىل هذا يكون 4/104)الزبيدي،  "واختاره ابن جني

 معنى القلب هو االشتقاق األكرب؛ ألن هذا كان فعل الفاريس

وابن جني من بعده، ومما يؤكد أن املقصود بالقلب االشتقاق 

األكرب تأخر عرص الفريوزآبادي عن عرص ابن جني كثرًيا، مما 

 يقوي اطًِّلعه عىل النظرية.

هـ( يف حاشيته عىل الكشاف يف 846)اجلرجاين وقال  

أحد وجوه العًلقة بني احلمد واملدح: إهنام أَخوان، وإن 

خمرشي استعامل األخوة بمعنى االشتقاق الشائع يف كتب الز

أما الكبري فيشرتكان "الكبري واألكرب، ثم عّرف الكبري بقوله: 

يف احلروف األصول من غري ترتيب مع احتاد يف املعنى أو 

)اجلرجاين،  "تناسب فيه، كاجلذب واجلبذ، وكاحلمد واملدح

4966 ،16.) 

ب هـ( الذي قلّ 810)النيسابوري ومنهم نظام الدين  

والتفسري أصله "مادة )س ف ر( عىل وجوه أربعة قائًل: 

الكشف واإلظهار، وكذلك سائر تقاليبه، من ذلك: سفرت 

َفر؛ ألنه يكشف به عن وجوه  املرأة: كشفت عن وجهها، والسَّ

احلوائج، ومنه الرسف ألنه يكشف به عن ماله حينئذ، 

والرفس ؛ ألنه يكشف عن عضوه، وانكشاف حال املقيد يف 

 (.4/64، 4991)النيسابوري،  "فانه واضحرس

هـ( كثرًيا من األصول اللغوية يف 881)البقاعي وبنّي  

عىل االشتقاق األكرب، وعرّب عنه بدوران  ا)نظم الدرر( معتمدً 

ترتيب املادة أو تركيبها أو تقاليبها، واستخدم االشتقاق 

األكرب مرة بالتفصيل وأخرى باإلمجال، أما التفصيل فيذكر 
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عنى العام للتقاليب ثّم يردفه باملعاين اجلزئية لكل تقليب، امل

كام فعل يف ماديت )س ر ق( و )ذ ر ع( أما )س ر ق( فاستغرق 

حديثه عن تقاليبها األربعة مخس صفحات يف تفسري قوله 

( ثم جعل االشتقاق 70)يوسف،  "إنكم لسارقون"تعاىل: 

إىل الغلبة يف فلو نظر "األكرب دليله عىل بيان مقصود اآلية، 

خفاء فهو متحقق يف إخوة يوسف، ولو نظر إىل مطلق األخذ 

(، وأما )ذ 40/473، 4981)البقاعي، "فهذا من باب املجاز

ر ع( فأدارها حول االتساع يف أي ترتيب كان، و بنّي معناها 

يف االشتقاق اللغوي عىل طريقة املقاييس، إذ بنّي العًلقة بني 

يب واحد) ذرع(، ثم رشع بتقليب معاين اشتقاقاهتا يف ترت

أصوات املادة ليثبت داللتها عىل االتساع عىل طريقة 

االشتقاق األكرب، فالذعر: اخلوف؛ التساع الفكر فيه، 

والعذر: اتساع احليلة يف وجه يزيل ما ظهر من التقصري 

وهنا تلتقي عنده نظريتا (. 9/338، 4981)البقاعي، 

استعامله االشتقاق األكرب  ، ومناملقاييس واالشتقاق األكرب

حنف بكل ترتيب تدور "باإلمجال قوله عن معنى )ح ن ف(: 

(، وتوسع 2/481، 4981)البقاعي،  "حول اخلفة واللطافة

البقاعي فاستعمل االشتقاق األكرب يف املهموز واملعتل معتمًدا 

عىل األصل يف إجراء التقليب، فمن املهموز قوله يف )بًلء(: 

اخللطة بأي ترتيب، سواء كانت يائية أو واوية إهنا تدور عىل 

(، ومن املعتل جعل معنى )س و 8/211، 4981)البقاعي، 

(، وقّلب 2/26، 4981ح( يدور عىل االتساع )البقاعي، 

)عسى( عىل وجوهها العرشة، بعد أن بنّي معناها عىل طريقة 

املقاييس، فقد ذكر أن هذا ما ظهر له من معنى أواًل يف مدار 

دة، ثم ظهر له هذا املعنى يف أكثر تقاليبها العرشة: عسى، املا

عيس، يسع، سعى، عسو، عوس، سعو، سوع، وسع، وعس، 

وذكر أهنا تدور حول ما يمكن أن يكون، وهو جدير بأن 

وعىل هذا يكون (. 8/103، 4981يكون كذلك ) البقاعي، 

البقاعي قد أخرج نظريتي ابن فارس وابن جني من النظر إىل 

بيق بجعلهام أداتني تكشفان عن أصول املعاين، مثبتًا أهنام التط

 .(4)نظريتان تفضيان إىل املعنى نفسه 

هـ( يف حاشيته النيسابوري، غري 914)شيخ زاده وتابع  

والتفسري "أنه مل يذكر من مادة )ف س ر( إال تقليبني، يقول: 

                                                           
، 2001أمثلة االشتقاق األكرب لدى البقاعي كثرية. )ينظر: القرييش،   (4)

32-14.) 

ْفر، وهو الكشف  مأخوذ من الفرس وهو مقلوب من السَّ

يقال: أسفر الصبح إذا أضاء إضاءة ال شبهة فيه،  واإلظهار،

وَسَفَرت املرأة عن وجهها إذا كشفت نقاهبا، ومنه سمي 

َفر سفرًا ألنه يظهر عن أخًلق الرجال. قال الراغب:  السَّ

الفرْس والْسفر يتقارب معنامها لغة كام يتقارب لفظهام، لكن 

ألعيان جعل الفرس إلظهار املعنى املعقول، والسفر إلبراز ا

 (.4/14، 4999)زاده،  "لألبصار

هـ( االشتقاق األكرب: الكبري، 4091)الكفوي وسمى  

 "االشرتاك يف حروف األصول دون ترتيب"وهو عنده: 

( وذكر أن لكل مادة ثًلثية ستة 4/84، 4992)الكفوي، 

أربعة منها "تقاليب، ولكنه حتجر واسًعا عندما قال: 

مادة الكًلم، فإن تقاليب هذه مستعملة، واثنان مهملة. مثاله 

احلروف الثًلثة تدل عىل التأثري بشّدة: )كلم( )ملك( )لكم( 

(، وهو وإن أثبت 4/84، 4992)الكفوي،  ")كمل(

االشتقاق األكرب لكنه وهم يف أن تقاليب الثًلثي ال يستعمل 

منها إال أربعة، إذ قد تستعمل كلها أو بعضها دون تقييد بعدد 

تي مّثل هبا ترّد عليه؛ ألن تقاليبها الستة كلها حمدد، والكلمة ال

 مستعملة. 

ابن ويف العرص احلديث اعتّد باالشتقاق األكرب الشيُخ  

هـ( يف أثناء تفسريه القرآن، وسامه االشتقاق 4126) عثيمني

للفقراء }األكرب، فقد فرس )الفقري( باملُْعَدم يف قوله تعاىل: 

أن "( ألنه يرى 273رة،)البق {الذين أحرصوا يف سبيل اهلل

املوافق للقفر يف  ،الفقرأصل هذه الكلمة مأخوذة من 

 "االشتقاق األكرب، الذي يتمثل فيه احلروف دون الرتتيب

 (.107، ص 2001)الربيدي، 

( ح ر بوأرجع أحد املحدثني املعنى العام لتقاليب ) 

وأخواهتا إىل معنى التوسع، وذكر أن ذلك غالب عىل أكثر 

ليبها، وتقاليب هذه املادة مستعملة كلها يف اللسان معاين تقا

 . (2043عبد الصمد، العريب وواردة يف القرآن )

وعىل هذا فقول السيوطي بأن االشتقاق األكرب غري  

معتمد يف اللغة قول غري دقيق، وبرغم أن السيوطي ُيعد 

مّجاعة وليس من املعجميني فإن قوله هذا أثر فيمن بعده، 

وردّد كًلمه، ومنهم أحد الباحثني يف العرص احلديث الذي 

 يرى يف عمل ابن جني تكلًفا شديًدا، وأرجع مجع التقاليب

الستة عىل معنى عام إىل اخلليل وأيب عيل الفاريس، دون دليل، 
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واهتم ابن جني باالنتقائية يف اختيار معاين املواد التي تتمشى 

مع نظريته، ثم قارن عمل ابن جني بعمل ابن فارس الذي هو 

عىل تعدد أصوله أهدى سبيًًل من ابن جني )الصالح، 

نراه يبدأ (، ومع هذا النقد 491، 493، 488، ص4960

ارتباط "الفصل بتعريف االشتقاق األكرب تعريًفا جديًدا وهو 

مطلق غري مقيد برتتيب بني جمموعات ثًلثية صوتية ترجع 

تقاليبها الستة وما يترصف من كل منها إىل مدلول واحد مهام 

، وسمى االشتقاق األكرب بغري اسمه "يتغاير ترتيبها الصويت

ؤيت ثمره إىل اليوم )الصالح، )الكبري( وختم بأن االشتقاق ي

(، ومل يذكر ما هذا الثمر! ولذلك 209، 486، ص4960

فرأيه غري حاسم؛ ألنه وضع تعريًفا للنظرية، وغرّي اسمها، 

واعرتف بفضلها يف الواقع اللغوي، فهو إًذا يقّر هبا، ولكنه 

 منعه من ذلك عدم انطباقها عىل كل اللغة.

ألن -مل ابن جني وأما تفضيله عمل ابن فارس عىل ع

األول يعدد أصول اجلذر الواحد إذا رأى أن اجلامع بينها 

فإن هناك َمن فعل ورّد أصول ابن فارس دون  -ضعيف

، 2042، وأمحد، 61-17، ص 2003ضعف )جيبل، 

(، وهناك من ذهب إىل أن ما فعله ابن جني تأمًلت 414ص

طبق تشبه أحًلم اليقظة بسبب ولعه باللغة، وقال: إهنا إن تن

عىل تقاليب )ن ج د(، فًل تنطبق عىل تقاليب )س م ح( 

(، وهذا ما قاله ابن جني إن ذلك 67، ص 4978)أنيس، 

 ليس يف كل اللغة. 

وذهب باحث آخر إىل أن شواهد ابن جني يف االشتقاق  

األكرب ُأخذت من مشتقات خمتلفة لكل من التقليبات، أي أنه 

تفرعات األصول، مل يورد األصول بل أورد أفراًدا من 

وأرجع ذلك إىل أن االستخدام اللغوي ال يشمل املشتقات 

كلها، أو هو نوع من االختيار قام به ابن جني إلثبات صحة 

(، واحلقيقة أن األصول إما 231، ص4981نظريته )الداية، 

)جذرًا( ال ُتـنطق بل تنطق مشتقاهتا وإن  مادة خاًماأن تكون 

معاين رخيها، وإما أن تكون تسنى نطق بعضها ربام خفي تا

ال يشتق منها. ويرى هذا الباحث أنه قد يكون جمردة 

لًلشتقاق األكرب فائدة إذا عرف األصل االشتقاقي)الداية، 

(، ورآه بعضهم أقل أنواع االشتقاق فائدة 231، ص4981

؛ 412، ص2001؛ وايف، 408، ص4984عملية )املبارك، 

آخرون إىل تأييده عىل حني يذهب  (،411، ص 4993قدور، 

(، 373 ، ص2000وتطبيقه عىل بعض املواد )أمني، 

وبعضهم ذكر أمهيته وفائدته يف سّد حاجات املجتمع اللغوية، 

وذلك بإعطاء املهمل دالالت فرعية تتمشى مع املعنى العام 

؛ 211، ص2007؛ محاد، 344، ص4997)العًلييل، 

ثري (، وبعضهم يرى أنه يصدق عىل ك88، ص2009شاهني، 

؛ النعيمي، 10، ص2001من املواد اللغوية )العبيدي، 

 (.88، ص 4990

وإذا كان الغرض من االشتقاق لدى القدماء هو  

(، فإن عمل ابن جني 417، ص2003)الرساج،  "االتساع"

وقد بّينّا فائدهتا  -ليس تكلًفا شديًدا، بل أداة استعملها 

غة ال كلها ولعله طّبق النظرية عىل بعض مواد الل -عملًيا

بسبب؛ أن بعض املواد مل ُيستعمل منها إال تقليب أو تقليبان، 

وما زادت تقاليبه املستعملة عىل أربعة يصعب إرجاعها إىل 

(، ربام لطول 320، ص2002رابط معنوي عام )مسميل، 

 (.2/400العهد )سيبويه، 

 

 بني املقاييس واالشتقاق األكرب. 

املادة حول معنى عام، تنطلق فكرتا العاملني من دوران  

فهناك معنى أصيل عام للجذر يدور معه يف كل ما محل 

حروفه، برشط املحافظة عىل ترتيب هذه احلروف عند ابن 

(، أما ابن جني؛ فرأى أن املعنى 33، ص2008فارس )نجا، 

 العام يدور مع املادة يف تقليبها عىل وجوهها املمكنة.

نهام، فقد عرفها وليست فكرة الدوران وليدة عند كل م 

من سبقهام من العلامء، فكثرًيا ما يرّدون املعاين إىل أصوهلا، 

َتْيم أصله من ذهاب "هـ(: 246فمن ذلك ما قاله األصمعي)

العقل وفساده، ويقال: رجل ُمتّيم بالنساء، ويقال: تّيمته 

(، وقال ابن 94، ص4991)األصمعي،  "فًلنة، وتامته

اْلقطع ُيَقال بت احْلَبل َأي قطعه أصل اْلَبّت "هـ(: 276قتيبة)

َوبت اْلَقَضاء عىل فًَلن َأي قطعه َوِمنْه بت الطًََّلق َوِمنْه َقْوهلم 

، 4977)الدينوري،  "َسكَران اَل يبت َأي اَل يقطع أمًرا

فأوغل فيه "وقوله: "هـ(: 286(، وقال املربِّد)4/300

ًقا ، يقول: ادُخل فيه، هذا أصل الوغول، ويقال مشت"برفق

من هذا الرجل الذي يأيت رشاب القوم من غري أن يدعى إليه: 

د، "واغل، ومعناه أنه وغل يف القوم وليس منهم ، 4997)املربِّ

 (.42، ص2003، وينظر: جبل، 4/491
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وقد ذكر أحد الباحثني أن ابن فارس ال يؤمن بفكرة  

(، وال أدري من 491، ص4960االشتقاق الكبري )الصالح، 

ذا الرأي، إذ مل يأت ابن فارس عىل هذه النظرية أين استقى ه

يف مؤلفاته، وسكوته عن النظرية هو من الذكاء؛ ألن عدم 

إيامنه هبا يسقط نظريته يف املقاييس؛ ألهنا تقوم عىل الدوران 

 أيضا. 

وقد اقُتـِبست الفكرتان من اخلليل؛ فابن فارس استقى  

ل؛ الذي قد فكرة الدوران من طريقة عرض املواد لدى اخللي

يذكر أحياًنا املعنى العام الذي يدور حوله اللفظ، كام قال عن 

يقال لكل جمتِمع: َكِرش حتى جلامعة "معنى مادة )ك ر ش(: 

(، 2042؛ ينظر: عيسى، 1/294)الفراهيدي،  "الناس

الكاف "واملعنى نفسه ذكره ابن فارس عند عرضه هذه املادة: 

)ابن  "ّمع ومجعوالراء والشني أصل صحيح يدل عىل جت

(، وقد رصح ابن فارس بذلك يف 1/470، 4994فارس، 

وهذا الذي قاله اخلليل فدليل لنا يف بعض ما ذكرناه "مقاييسه 

)ابن  "من مقاييس الكًلم واخلليل عندنا يف هذا املعنى إمام

 (. 82، ص2042؛ ينظر: أمحد، 4/110، 4994فارس، 

خلليل يف تقليب وأما ابن جني فاستقى نظريته من منهج ا 

(، وقد طّبق اخلليل نظرية 4/232، 4988مواده )نصار، 

(، وتعني طرق 4/19التباديل الرياضية )الفراهيدي، 

)أبو  "ترتيب مجيع عنارص أو جزء من عنارص أي جمموعة"

( وقد أكمل ابن جني 62، ص 4990صالح، عوض، 

ليل طريقته تلك بإجياد الرابط العام هلذه التباديل، فقّلب اخل

(، ثم 1/378مادة )ك ل م( عىل وجوهها الستة )الفراهيدي، 

أتى ابن جني ليوجد عًلقة بني هذه التقليبات، وقد تلقى 

العلامء فكرة تقليبات اخلليل بالقبول، وعدوها فتًحا، مع أنه مل 

يتطرق إىل فكرة اجلذر األصل لسبب صويت وهو التقليبات 

ابن دريد قبواًل حسنًا،  الصوتية، وتقبلوا فكرة تقليبات مجهرة

مع أنه مل يتطرق إىل فكرة األصل لسبب لغوي وهو الرتتيب 

اهلجائي، واختلفوا عند ابن جني، وغاية ما فعله إمتام نظرية 

 اخلليل! 

وهذه وقفة عىل بعض اجلذور وتقاليبها يف مقاييس اللغة؛  

وذلك لقياس إمكانية التقارب بني النظرتني، ومدى ذلك 

 التقارب: 

قال ابن فارس يف )ج م ل( وتقاليبه ستة،  اجلذر األول: 

ع وِعَظم ")ج م ل(:  اجليم وامليم والًلم أصًلن: أحدمها جتمُّ

اخلَْلق، واآلخر ُحْسٌن. فاألّول قولك: أمْجَْلُت اليّشَء، وهذه 

مُجْلة اليّشء وأمَجْلتُه حّصلته ... وجيوز أْن يكون اجلََمل من 

ل: َحْبل َغليظ، وهو من هذا أيضا. هذا؛ لِعَظم َخْلقه. وا جلُمَّ

ويقال أمْجََل القوُم كُثرت مجاهُلم. واجلاَُميّل: الّرُجل العظيم 

اخلَْلق، كأنه ُشبِّه باجلمل ... واجِلاَمالت ما مجع من احِلبال 

والُقُلوس. واألصل اآلخر: اجلاََمل، وهو ضدُّ القبح. ورجٌل 

ن اجلَِميل وهو َوَدك مجيل ومُجال. قال ابن قتيبة: أصله م

َمِن جيري يف وجهه حِم املُذاِب. يراد أنَّ ماَء السِّ )ابن  "الشَّ

الًلم واجليم " )ل ج م(:(. وقال يف 4/184، 4994فارس، 

)ابن  "وامليم كلمٌة، وهي اللِّجام. يقال: أجلَْمُت الَفَرس

(، وسكت عن غريها من املعاين؛ 1/231، 4994فارس، 

غري عريب، بل فاريس معرب  ألن هذا األصل عنده

الًلم " )ل م ج(:(. وقال يف 1/2027، 4981)اجلوهري، 

َء: وامليم واجليم. يقال: ما َذاق ملََاجا، أي َمْأَكًل.  وملَََج اليشَّ

قال:  )م ج ل( (. ويف1/209 ،4994)ابن فارس،  "َطِعَمه

َلْت يُده مَتَْجُل " امليم واجليم والًلم كلمٌة واحدة، وهي جَمِ

ا املَْجل،  وجَمََلْت مَتُجُل: تنّفطت. ويقولون: جاَءت اإلبُل كأهنَّ

َل َقْيحًا: امتأل  )ابن فارس،  "أي ممتلئة كامتًلء املَْجل، ومَتَجَّ

امليم والًلم واجليم ")م ل ج(: (. وقال يف 1/298، 4994

ضاع بأدنى فمه كلمة. : تناوَل الثَّدي لِلرَّ  "يقال: َمَلَج الصبيُّ

اجليم "فـ )ج ل م( أما (.1/317، 4994)ابن فارس، 

والًلم وامليم أصًلن: أحدمها الَقْطع، واآلخر مْجع اليشء. 

نَام قطعُته. واجلََلم معروٌف، وبه ُيقَطع أو  فاألّول جَلْمُت السَّ

. واآلخر قوهلم: أخذت اليش وَجلمُة ء بَجَلَمتِه أي كّله. جَيزُّ

)ابن  "الشاة مسلوَخُتها إذا ذهَبْت منها أكاِرُعها وُفُصوهلا

(. واملتأمل يمكن أن يرد معاين 4/167 ،4994فارس، 

التقاليب الستة كلها إىل معنى عام واحد وهو اجلمع؛ فاجلامل 

ما هو إال اجتامع اخللق واستواؤه وارتواء الوجه، ويف )ل م 

ا ملج أي ما طعم مأكًل، ومعنى اجلمع متحقق من مجع ج( : م

الطعام بالفم، و)م ج ل( بمعنى التنطف واالمتًلء، ومعنى 

اجلمع فيه واضح، فًل انتفاخ أو امتًلء دون جتمع يشء من 

قيح أو ماء أو نحوه، و)م ل ج( الصبي تناول الثدي للرضاع 

أصلني، هو مجُع فيه مع ثدي أمه، وأما )ج ل م( فقد جعل له 

أحدمها اجلمع واآلخر القطع، واملتأمل يف اآلخر يمكن أن 
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يرّده لألول؛ فاجلمع مرحلة سابقة للقطع؛ فإنك ستجمع بني 

 القاطع واملقطوع أواًل قبل التفريق بينهام.

إذ مل يرد جذرا )ل  -)ج د ل( وتقاليبه أربعة اجلذر الثاين: 

)ج فارس يف  قال ابن -ج د( و)ل د ج(؛ ألهنام غري مستعملني

اجليم والدال والًلم أصٌل واحٌد، وهو من باب ": د ل(

استحكام اليشء يف اسرتساٍل يكون فيه، وامتداِد اخلصومة 

وهو القياس الذي ذكرناه. ويقال للّزمام ومراجعِة الكًلم. 

. واجلَْدَول: هنر صغري، وهو ممتّد، وماُؤه أْقوى يف املَُمرِّ َجديل

نبطح السائح. ورجٌل جمدول، إذا كان اجتامع أجزائه من امل

. وغًلم جاِدٌل إذا اشتدّ َقِضيف اخِلْلقة من غري ُهَزال. 

واجلُُدول: األعضاء ...، واجلادل من أوالد اإلبل: فوق 

اشح رع املجدولة: املحكمة الَعَمل. ويقال َجَدَل الرَّ . والدِّ

ي بذاحلَبُّ يف ُسنُْبله: َقِوَي.  قر؛ سمِّ لك واألجَدل: الصَّ

لقّوته. ... ومن الباب اجلََدالة، هي األرض، وهي ُصْلبة. ... 

واملِْجدل الَقرْص، وهو قياُس الباب. واجلََدال: اخلًَلل، 

الواحدة َجدالة، وذلك أّنه ُصْلٌب غري نضيٍج، وهو يف أّول 

(. ويف 4/133، 4994)ابن فارس،  "أحواله إذا كان أخرَضَ 

دال أصٌل واحد وهو يدلُّ اجليم والًلم وال" قال:)ج ل د( 

عىل قّوٍة وصًلبة. فاجِلْلُد معروٌف، وهو أقوى وأصَلُب ممّا 

. حتته من اللحم. واجلََلد صًلبة اجِللد. واألجًلد: اجلسم؛ ..

واملِْجَلد: ِجلٌد يكون مع النّادبة ترِضب به وْجَهها عند 

ري املناحة ... واجلََلُد فيه قوالن: أحدمها أن ُيسلخ ِجلُد البع

وغرُيه فُيْلَبُسُه َغرَيه من الّدواّب ... والقول الثاين أن حُيَشى 

ه فرَتأَمه ... ويقال  ِجلد احِلوار ُثامًما أو غرَيه، وُتعَطَف عليه أمُّ

َد الّرُجُل جزوره إذا َنَزع عنها ِجلَدها. ال يقال َسَلَخ  َجلَّ

وط . َجزوره، ويقال فرس جملَّد إذا كان ال جيزع من رضب السَّ

ويقال ناقٌة ذات جملوٍد إذا كانت قوّيًة ... ويقال إّن اجلََلد من 

واجلََلد: األرض الغليظة الُبْعران الكبار ال ِصـغاَر فيها. 

)ابن  ". واجِلًلد من اإلبل تكون أقلَّ لَبنًا من اخلُورالصلبة

الدال الًلم " )د ل ج(:(. وجاء يف 4/174، 4994فارس، 

 وَذهاب. واجليم أصٌل يدلُّ عىل 
ٍ
ولعلَّ ذلك أكثر َسرٍي وجَميء

َلج: َسرْي اللَّيل ويقال َأْدَلَج القوُم، إذا . ما كان يف ِخْفَيٍة. فالدَّ

ويقال إنَّ أبا املُْدلِج الُقنْفذ، . قطعوا الليَل كلَّه سرًيا ..

ب. ويزُعمون أنَّ أكثَر حركتِه باللَّيل ْولج: الرسَّ . والدَّ

ْوَلج: كِناس الوح وهو قياُس الباب؛ ألهّنام ُيستخَفى . يّش والدَّ

لو من رأس  فيهام. ثم حُيَمل عىل الباب، فيقال للذي يأخذ الدَّ

الج، وذلك املكان املَْدَلج )ابن فارس،  "البئر إىل احلوض: الدَّ

الدال واجليم والًلم "فـ )د ج ل((. وأما يف 2/291، 4994

رْت  . قال أهُل اللغة: أصٌل واحد منقاٌس، يدلُّ عىل التغطية والسَّ

ّجال  ء، وُسّمي الكّذاُب دّجااًل ... الدَّ ْجل: متِويُه اليشَّ الدَّ

ه. يقال سيٌف ُمَدّجل، إذا كان قد ُطيِلَ بذهٍب. قال: فِقيل  املموِّ

ااًل  فقال: ال أعِرُفه ى َدجَّ . لـه: فيجوز أن يكون الّذهب يسمَّ

تاع للتجارة. ومن الباب الّدّجالة: اجلامعة العظيمة حتمل امل

ٌل. قال  ْلُت البعري، إذا طَليته بالَقطِران؛ والبعري مدجَّ ويقال َدجَّ

ا  يت ِدجلُة ألهنَّ لَته. وُسمِّ  غّطيته فقد دجَّ
ٍ
ابن دريد: كّل يشء

الة، إِذا َغطَّت تغطِّي األرض باجلمع الكثري.  ويقال ُرْفَقٌة َدجَّ

اب،  األرض بَزمْحَتها ... ويف كتاب اخلليل: الّدجال: الكذَّ

ل احلقَّ بالباطل ْذبه؛ ألنَّه يدجِّ
)ابن فارس،  "وإنَّام َدَجُله كِ

(. إن إعادة اجلمع بني معاين التقاليب 2/329، 4994

األربعة، يدلنا عىل معنى واحد، وهو القوة والصًلبة الذي 

جعله ابن فارس أصًًل جلذري )ج د ل( و)ج ل د(، 

ج ل( إليه، ونلمحه وباملًلحظة يمكن رّد أكثر معاين )د 

واضًحا يف معاين )د ل ج( الذي نسبه إىل سري وجميء وذهاب، 

واملتأمل يرى أن املعاين كلها تعود إىل القوة والصًلبة؛ فالسري 

ليًًل قوة، والكناس بيت الوحش قوة له، ومن حيمل الدلو من 

 البئر ال يستغني عن القوة، أما القنفذ فقوة جلده واضحة.

؛ قال ابن فارس يف )س ل م( وتقاليبه ستة :اجلذر الثالث 

السني والًلم وامليم معظم بابه من الّصّحة ": )س ل م(

، والشاذُّ عنه قليل. فالّسًلمة: أن  والعافية؛ ويكون فيه ما يشذُّ

يسلم اإلنسان من العاهة واألَذى...ومن الباب أيًضا 

ناع. اإلسًلم، وهو االنقياد؛ ألنَّه َيْسلم من اإلباء واالمت

َلم  ًلم: املساملة ... ومن باب اإلصحاب واالنقياد: السَّ والسِّ

لف، كأنَّه ماٌل أسلم ومل يمتنع من إعطائه.  ى السَّ الذي يسمَّ

يت ِسًلًما ألهّنا أبعُد يشء يف  وممكن أن تكون احلجارة سمِّ

ليم  هاِب؛ لشّدهتا وصًلبتها. فأّما السَّ األرض من الَفناء والذَّ

في تسميته قوالن: أحدمها أنَّه ُأسلم ملا به. وهو الّلديغ ف

لَّم معروف،  ًلمة... والسُّ والقول اآلخر أهّنم تفاءلوا بالسَّ

ًلمة.  وهو من السًلمة أيًضا؛ ألنَّ النازل عليه ُيْرَجى لـه السَّ

ًلمة: شجر، ومجعها َسًَلم. والذي شذَّ عن الباب  والسَّ

ْلم: الدلو التي هلا عروة واحدة. و َلم شجر، واحدته السَّ السَّ
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ْلم وهو  ًلماُن شجٌر. ومن الباب األول السِّ َسَلمة. والسَّ

لح : )س م ل((. وجاء يف 3/90، 4994)ابن فارس،  "الصُّ

السني وامليم والًلم أصٌل يدلُّ عىل ضعٍف وقّلة. من ذلك "

َمل: املاء القليل َيبقى يف  َمل، وهو الثَّْوب اخلََلق. ومنه السَّ السَّ

يتها. وأما اإلسامل، وهو  احلوض لت البئر: نقَّ ... وَسمَّ

ى ما  اإلصًلح بني النَّاس، فمن هذه الكلمة األخرية، كأنَّه َنقَّ

)م (. وورد 3/402، 4994)ابن فارس،  "بينهم من الَعداوةِ 

ٍد يف " ل س( امليم والًلم والسني أصٌل صحيح يدلُّ عىل جترُّ

ويقال للّرُجل الذي ال ُس. يشء، وأالّ َيْعَلَق به يشء، فهو أملَ 

: هو أمَلُس اجِللد ... وأرٌض أمالِيُس: ال نباَت  َيْلَصق به ذمٌّ

ديد، أي إنَّه يميض حتى ال  وق الشَّ هبا ... ومنه املَْلس: السَّ

(. وجاء يف 1/310، 4994)ابن فارس،  "يمكن أن ُيتعلََّق به

واجلمع امليم والسني والًلم. يقولون: املََسل، "أن )م س ل( 

ُمْسًَلٌن: خدٌّ يف األرض ينقاد ويستطيل. وأّما املسيل فامليم فيه 

زائدة، وهو من باب السني. وُمساالَ الّرُجل: جانبا حَلييه، 

الواحد ُمَسال، يكون هذا ِمن أِسيل فهو ُمَساٌل. فإن كان كذا 

)ل م (، ويف 1/324، 4994)ابن فارس،  "فمكاُنه غري هذا

امليم والسني أصٌل واحٌد يدلُّ عىل تطلُِّب الًلم و"ورد أن س( 

ْبَته بيدك.  يشء وَمسيِسه أيضًا. تقول: تلّمست اليّشَء، إذا تطلَّ

قال أبو بكر بن دريد: الّلمس أصُله باليد لُيعَرف َمسُّ اليّشء، 

ثم كُثَر ذلك حتَّى صار كلُّ طالب ُملتِمسا. وملََْست، إذا 

مس. قال اهلل ُسبحانه: ﴿َأْو َمِسْسَت. قالوا: وكلُّ َماسٍّ ال

(، قال قوٌم: ُأريد به اجلمـاع ... 13الََمْسُتُم النَِّساَء﴾ )النساء: 

لِبُة واحلاجة... ، 4994)ابن فارس،  "والّلاَمَسة: الطَّ

فالسني عنده مبدلة من الزاي  )ل س م(؛(. وأما 1/240

(. واملتأمل يف معاين )س ل م( 2/216، 4994)ابن فارس، 

بها سريدها إىل معنى السًلمة واالنقياد واملصاحبة، ففي وتقالي

)س ل م( رصح بمعنى السًلمة واالنقياد، ويف )س م ل( املاء 

القليل يبقى يف احلوض ويف ذلك مصاحبة، وتنقية البئر دليل 

عىل السًلمة واإلصًلح بني الناس يفيض إىل سًلمة قلوهبم 

به أسفر عن وتصاحبهم، والثوب اخللق طول بقائه عند صاح

ٍد "لينه، أما معاين جذر )م ل س( فـ أصٌل صحيح يدلُّ عىل جترُّ

وهذا هو معنى السًلمة  "يف يشء، وأالّ َيْعَلَق به يشء

والرباءة، وهو متحقق يف أكثر ما ذكر من معان. أما )م س ل( 

تلّمست "فرصح فيها بمعنى االنقياد، و)ل م س( عنده هو 

ْبَته بيد ك. قال أبو بكر بن دريد: الّلمس أصُله اليّشَء، إذا تطلَّ

وتلمس اليشء عىل هذا املعنى  "باليد لُيعَرف َمسُّ اليّشء

للتحقق من سًلمته وصًلحيته للطلب ومن ثم املصاحبة. 

وذكر ابن جني يف معنى تقاليب )س ل م( أهنا تدل عىل 

( وليس 2/439، 4990)ابن جني،  "اإلصحاب واملًلينة"

عن معاين ابن فارس فإن سًلمة اليشء  كًلم ابن جني ببعيد

 تفيض إىل مصاحبته. 

( وتقاليبه، وقد قال ابن فارس يف ت خ م) اجلذر الرابع: 

ع. ا": )ت خ م( لتاء واخلاء وامليم كلمة واحدة ال تتفرَّ

، 4994)ابن فارس،"التُّخوم: أعًلم األرض وحدودها

إال )خ ت م(، وقد قال يف  (، ومل يذكر من تقاليبها4/312

وذكر منه خْتم العمل،  "بلوغ آخر اليشء": )خ ت م(معنى 

وختم القارئ السورة، وعّد اخلتم بمعنى الطبع عىل اليشء، 

داخل يف املعنى العام؛ معلًًل ذلك بأن الطبع عىل اليشء ال 

خاتم األنبياء ألنه  يكون إال بعد بلوغ آخره، والنبّي 

، 4994وب آخره )ابن فارس،آخرهم، وختام املرش

(. وال خيفى أن املعنى العام هلام يدور حول بلوغ آخر 2/211

 اليشء. 
التي دارت حول  )ث م ل( وتقاليبه اجلذر اخلامس: 

 االختًلط يف أخٍذ يف بعض التقاليب، واألخذ يف بعضها

ة يشء "يف املقاييس )ل ث م( اآلخر، فـ أصيل يدل عىل مصاكَّ

ته وهنا ابن فارس جيعل املصاّكة واملضاّمة  "له ليشء أو مضامَّ

أصًًل ملعنى هذا اجلذر، فيتحقق يف األول معنى األخذ ويف 

اآلخر االختًلط يف أخذ، فمن معاين األخذ لثم البعري 

ه، ومن اآلخر اللِّثام الثوب الذي تغطى به  احلجارة بخفِّ

، 4994الشفة، وتقبيل الرجل زوجته )ابن فارس،

أتيته "ذكر أهنا كلمة واحدة وهي:  ل ث( )م(، ويف1/231

(، 1/317، 4994)ابن فارس، "َمَلَث الظًلم، أي اختًلطه

فأكثر معانيها تدور حول االختًلط يف أخذ،  )ث م ل(وأما 

فكل َثِميَلة بقية وهي ما يبقى يف الكرش من علف، والثُّْملة 

بقية املاء وسميت بذلك ألن األبل تأيت فترشب منها وذلك 

خذ، والثُّامل: السمُّ الـُمـنْقـَع، وهو اختًلط يرجو واضعه األ

أخذه، والَثِمل: السكران ألن بقية الرشاب أسكرته وخثَّرته، 

ويف هذا املعنى اختًلط وأخذ فاملسكر خالط عقل السكران 

)ث ل (، ويف 4/389، 4994حتى أخذ وعيه )ابن فارس،
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قع يف طرف جعل ابن فارس هلا أصًًل واحدًا هو، ترشم ي م(

اليشء، كثلمة اإلناء. وجعل اخللل ثلمة، والترشم يأخذ 

جعل األصل يدور حول  )م ث ل( ويسلب رونق املُتثلِّم. ويف

مناظرة اليشء لليشء وشبهه فيه، وجاء يف املادة: مّثَل بالقتيل: 

جّدعه أي سلبه كامل جسده وذلك أْخذ، والـِمثال الفراش؛ 

، وهذا اختًلط، وفًلن أمثل قومه: ألنه يامثل ما فوقه وما حتته

(، أي: 1/296، 4994أقرهبم للخري والصًلح )ابن فارس،

أكثرهم خمالطة له، فيأخذون منه طلبتهم، ويف املادة املَثًُلت 

وهي النازلة تنزل باإلنسان، فُتجعل مثاالً يـُـنزجر به ويرتدع 

)ل غريه، ويف هذا املعنى أخذ لراحة اإلنسان بعد خمالطة، وأما 

 فمهملة عنده وكذلك هي يف أكثر املعاجم.  م ث(

ودارت تقاليبه الستة حول  : )ج ب ل(اجلذر السادس 

التجمع يف ارتفاع يف اثنني من التقاليب، والتجمع يف اثنني، 

يف املقاييس تدور حول  )ج ب ل(واالرتفاع يف اآلخرين، فـ

التجمع يف ارتفاع، ومن ذلك: اجلبل، واجلامعة العظيمة، 

واجلَبَلة واجلَْبلة ناقة عظيمة السنام، واملرأة العظيمة اخللق 

(، ونلمح معنى 4/102، 4994َجَبَلة أيضا )ابن فارس،

فيقال للجيش: ذو جَلَب، )ل ج ب( التجمع واالرتفاع يف 

وللبحر ذو جَلَب: إذا سمع اضطراب أمواجه )ابن 

(، ففي كثرة اجليش وجتمع األمواج 1/236، 4994فارس،

دعو إىل رفع األصوات وتداخلها. وعىل معنى التجمع ما ي

واجلُْلبة الِقرْشة عىل اجلرح إذا برأ، وهي أيًضا  )ج ل ب(تدور 

جلدة توضع فوق القتب، والقرشة دم جتمع ثم يبس، ومعنى 

اجللدة قريب من أخيه، واجلُـِلب سحاب رقيق )ابن 

يقال للحّي إذا نزل  ج( )ل ب(، ويف 4/169، 4994فارس،

استقّر مكانه: حيٌّ َلبيج، واللُّْبجة: حديدة ذات شعب، و

(. 1/228، 4994ومعنى التجمع متحقق فيهام )ابن فارس،

فعند ابن فارس وضوح اليشء وإرشاقه،  )ب ل ج( وأما

وهذا ال شك فيه ارتفاع وهذا ظاهر يف انبًلج الصبح واحلق، 

، 4994وملن تباعدت حواجبه ومل تقرتن )ابن فارس،

ذكر أن أحد معانيها اليشء  )ب ج ل(ويف  (،4/296

العظيم، وذلك قوهلم للرجل العظيم: َبـَجال وَبِجيل، 

والُبْجل الُبْهتان العظيم. ويف هذين املعنيني ارتفاع، األول: يف 

املكانة، والثاين: يف املقدار، وأما املعنى الثاين فِعرق وّضحه 

جل )ابن منظو ، 4988ر،ابن منظور بأنه عرق غليظ يف الرِّ

( ووضعه ابن فارس يف باطن الذراع وهو ارتفاع 4/349

(، ويًلحظ أن التقاليب 4/499، 4994أيًضا )ابن فارس،

 الستة كلها مستعملة.

وتقاليبه األربعة درات حول )ج ر د(  اجلذر السابع: 

تدل عند ابن فارس عىل بدّو ظاهر  )ج ر د(البدّو والظهور؛ فـ

وجعل منها جترد الرجل من ثيابه، اليشء دون أن يسرته ساتر، 

د عنها، واألرض  و كذلك جريد النخل ألن خوصها ُجرِّ

اجلرداء التي ال يسرتها يشء من نبات ونحوه، والرجل 

اجلارود املشؤوم فكأنه جيُرد وحيّت، واجلراد سميت بذلك 

 )ج د ر((، وأما4/1، 4994ألهنا جترد األرض)ابن فارس،

فجعله أصلني: األول احلائط، وال خيفى بدوه وسرته ما 

خلفه، واآلخر: ظهور اليشء من نبات أو نحوه، وهو أيًضا 

(، 4/134، 4994أثر الكدم يف ظهر احلمري )ابن فارس،

َدج( وتعني: ما  )ردج(و ليس فيها إال كلمة واحدة، وهي)الرَّ

حقق فيه يلقيه الـُمهر من بطنه عند والدته، ومعنى الظهور مت

كلمة  )ر ج د((، وجعل يف 2/107، 4994)ابن فارس،

(، 2/196، 4994أيًضا، فاإلرجاد: اإلرعاد)ابن فارس،

ومادة )ر ع د( عنده معناها، احلركة واالضطراب)ابن 

(، والظهور واضح فيام كان فيه 2/144، 4994فارس،

 حركة واضطراب.

وتقاليبه اخلمسة دارت يف  )ح س ف( اجلذر الثامن: 

يشء يتقرش  )ح س ف(ملقاييس حول اإلزاحة والتحول، فـا

عن يشء ويسقط، ومنها، الـُحسافة وهو ما سقط من متر و 

( 2/16، 4994ثمر، ومنه تفتت اليشء من اليد )ابن فارس،

عنده فإراقة يشء، مثل املاء)ابن  )س ف ح(وأما

إهنا  )س ح ف(:(، وقال عن معنى 3/84، 4994فارس،

وكشفه، مثل كشط الشعر عن اجللد إزاحة يشء عن آخر 

حيفة املطرة جترف ما كان يف  حتى ال يبقى منه يشء، والسَّ

طريقها، والسحيفة أيضا طرائق اللحم امللتصقة باجللد، 

، 4994سميت بذلك ألهنا قد تكشط )ابن فارس،

تعني االتساع، ومن ذلك  )ف س ح((، وذكر أن 3/439

(، 1/103، 4994تفّسحت يف املجلس )ابن فارس،

 )ف ح س( والتفسح يكون بالتزحزح عن املكان، وجعل

، 4994لَلْحس اليشء عن اليد باللسان )ابن فارس،
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فليست عنده  )ح ف س((، ويف هذا إزاحة، وأما 1/178

 (.2/86، 4994بأصل )ابن فارس،

وتقاليبه األربعة املستعملة عند  )ن ك ع( اجلذر التاسع: 

مع  اغط والتقبض،ابن فارس قد دارت حول معنى التض

أصلني،  )ن ك ع(الداللة عىل احلمرة يف بعضها؛ فجعل لـ

األول: حبس ورّد، وجعل منه: نكعه حقه أي حبسه عنه، 

وتأيت بمعنى دفعه، كالدفع بالسيف ونحوه، أو رّده عن 

حاجته، واملرأة القصرية: َنكوع، كأهنا ُحبِست عن الطول، 

 تضاغط وتقبض، ورجل نكعة: حمبوس، واحلبس واملنع فيهام

واجلنس اآلخر: لون من األلوان وهو احلمرة وجعل منه: 

(؛ 1/178، 4994ابن فارس،)َشَفة َنكَِعة أي شديدة احلمرة 

 (، ومعنى4924)األلويس،وسبب ذلك كثرة دم باطنها 

تدور حول  )ع ك ن(التضاغط واضح هنا، وجعل ابن فارس 

عّكن اليشء التضاغط والتقبض، فمنها الطّي يف البطون، وت

إذا تراكم فوق بعضه، و النَّعم )األنعام(الَعَكنان، الكثري 

 )ع ن ك((، وجعل لـ1/402، 4994املجتمع )ابن فارس،

أصلني، األول: لون من األلوان وهو احلمرة، واآلخر: 

الـُمْعَتـنِك من اإلبل الذي يشتد عليه الرمل فيربك وحيبو، 

: أغلقته، ومنه الِعنْك وهو الباب، وعنكت الباب

والَعـِــُــنْك من الليل ظلمة الليل التي تسد باب الضوء، 

(. 1/461، 4994ويقال: َعنك اللبن، إذا خَتثر، )ابن فارس،

وتدل معاين املادة عىل التضاغط مع احلمرة، وأرجع معنى 

إىل التشنج والتجمع والتقبض، ومنه كنع  )ك ن ع( تقليب

بفًلن إذا قبض عليه  األصابع أي تقبضها، ومنه تكنع فًلن

بكفه، ويقال: َكنَعْت الُعقاب إذا ضمت جناحيها لتنقض، 

ومنه َكنع فًلن إذا الن، وعنده أن ذلك تقبض وجتمع )ابن 

 (.1/412، 4994فارس،

وورد عند ابن فارس يف تقليبني  )ك ث ر( اجلذر العارش: 

، ويدل معنامها العام عىل الكثرة )ك ر ث(و )ك ث ر(فقط 

فرصح بداللته عىل خًلف  )ك ث ر(د، وأما يف واالزديا

القلة، ومنه كثرة اليشء، والكوثر: الرجل املعطاء، والغبار 

 )ك ر ث((. ويف 1/460، 4994كوثر لكثرته )ابن فارس،

، 4994ذكر أن كرثه األمر أي: بلغ منه املشقة )ابن فارس،

 ( والكثرة بينة يف هذا املعنى. 1/471
أمكنا رد معاين جذور ابن فارس ففيام ذكرنا من أمثلة  

بتقليباهتا إىل معنى واحد عىل طريقة ابن جني، ورأينا من 

خًلل األمثلة السابقة كيف أن ابن فارس كاد أن يًلمس 

طريقة ابن جني دون أن يطبقها، ولو فَعل، لتحققت له وحدة 

األصول بداًل من تعددها، إذ بلغت جذوره املتعددة األصول 

 (.16، ص2003ربعامئة جذر )جبل، سبًعا وسبعني وأ

لقد كان األصل الذي تنبثق منه املعاين الفرعية واضًحا  

مذكوًرا لدى ابن فارس، وقد يكون أصًًل حسيًّا كقوله يف 

الباء والقاف والًلم أصل واحد، وهو من ")ب ق ل(: 

، 4994ابن فارس،) "النبات، وإليه ترجع فروع الباب كله

الواو والعني "ا كقوله يف )و ع س(: (، أو أصًًل جمردً 4/271

)ابن فارس،  "والسني: أصل يدل عىل سهولة يف يشء

(، وهذا هو أّس نظريته، حتى إنه سامها 6/426، 4994

األصول، وكان يصّدر كل جذر بذلك األصل، وأما عند ابن 

جني فتواجهنا يف االشتقاق األكرب مشكلة األصل، فالتقاليب 

أصل تتفرع منه حتى تعّد من الستة البد أن يكون هلا 

االشتقاق، ولكن هذا منتٍف، فهل يعول عىل كثرة االستعامل 

ليكون األكثر استعاماًل هو األصل لألقل  وهل يكون 

املستعمل أصًًل للمهمل  جيعل ابن جني كثرة االستعامل 

إذا تعارض قوة "مقّدًما عىل القياس يف )اخلصائص( قال: 

)ابن جني،  "م ما كثر استعاملهالقياس وكثرة االستعامل قد

(، ويبدو أن ابن فارس ليس ببعيد عنه، فقد 2/421، 4990

أشار إىل انعدام أصل الكلامت قليلة االستعامل )أمحد، 

(، وقد ذهب بعض املحدثني إىل أن الكثرة 418ص، 2042

(، فتكون الكلمة 1، ص4908معيار لألصالة )املغريب، 

واألقل استعاماًل هي الفرع األكثر استعاماًل هي األصل، 

(، وهذا يقودنا إىل يشء آخر وهو 41، ص2002)الرمايل، 

إعراض مبتكري طريقة التقليبات يف املعاجم بدًءا من اخلليل 

وكّل من اقتفى أثره، عن رّد هذه التقليبات إىل معنى عام، 

ويف نظري أهنم لو قاموا بذلك للزمهم ترتيب معامجهم ترتيًبا 

ولت املعاجم من لفظية إىل موضوعية، مما موضوعيا، وحت

يفقدهم ضبط اجلذور وحرصها يف مكان واحد حتى ال 

يفوت منها يشء، والدراسات اللغوية احلديثة متيل إىل قيام 

االشتقاق عىل جمرد العًلقة بني الكلامت، ال عىل وجود أصل 

إًذا يلتقي ابن فارس يف  (،217، ص4961وفرع )احلديثي، 

، 2003ة التي غلبت عىل أصوله احلسية )جبل، أصوله املجرد
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 ( مع فكرة ابن جني؛ ألن أصوله جمردة أيضا.14ص

وهناك لفتة جديرة بأن يدقق فيها، وهي قول ابن جني:  

فهل يقصد ال يكون يف املعاين  "ذلك ال يكون يف كل اللغة"

اجلزئية داخل كل تقليب، أم أن بعض التقاليب ال ينطبق 

سكوته عن بعض املعاين املعجمية التي مل  عليها املعنى  إن

تتسق مع نظريته يف بعض املعاين الداخلية للتقليبات ييش بأنه 

يقصد املعنى األول، وهنا يلتقي مع ابن فارس الذي خيرج 

أحياًنا بعض املعاين من املعنى العام للجذر إذا رأى عدم 

اهلمزة والطاء والراء أصل "اتساقها معه كام يف )أ ط ر( 

واحد، وهو عطف اليشء عىل اليشء أو إحاطته به ... وقد 

 "شّذت من الباب كلمة واحدة، وهو األطري، وهو الّذْنب

إن قبول خروج بعض املعاين  (،4/443، 4994ابن فارس،)

عن معنى اجلذر العام عند ابن فارس يستلزم قبول مثله عند 

أن صحة النظرية تتحقق بوجود شطر "ابن جني أيضا، وذلك 

)جبل،  "من املعنى العام، أو صورة منه يف داللة كل تقليب

 (.260، ص2042

لقد غرّي بعض الباحثني اسمي الفكرتني، فسميت فكرة  

، 2042ابن فارس الداللة املحورية واملعنى املحوري )جبل، 

( بسبب تعارض اسمها )املقاييس( مع األصل 488ص

األسامء الرصيف)القياس(، وسميت فكرة ابن جني بعدد من 

منها: االشتقاق التقليبي، واالشتقاق الكبري، والقلب املكاين، 

، ص 2000واالشتقاق الُكَبار، والقلب اللغوي )أمني، 

 ؛213، ص2007؛ محاد،88، ص2009؛ شاهني، 373

(، ومن سامها بذلك مّثل هلا بـ)جبذ وجذب( 4997خسارة، 

وهي ليست كذلك؛ ألن القلب حيتفظ باملعنى، وهو بني 

قليبني فقط، وأما االشتقاق األكرب فبني ستة تقاليب ولكل ت

تقليب معناه اخلاص. واحلق أنه جيب اإلبقاء عىل اسمي 

الفكرتني كام ساممها صاحبامها، وبخاصة إن ابن جني قد 

)ابن جني،  "لقب مستحسن"وصف اسم فكرته بأنه: 

(؛ وألن اسم الفكرة ملك فكري لصاحبه، 2/431، 4990

هناك من رفض فكرة ابن جني ويف الوقت نفسه والغريب أن 

ورأى  (487، ص4960)الصالح،  -وقد تقدم-غري اسمها 

أحد الباحثني أن تغيري اسم الفكرة الذي وضعها صاحبها 

بلبلة فكرية تسبب اخللط واالضطراب دون فائدة )نجا، 

2008 ،2/81 .) 

 ونخلص من كل ما سبق إىل ما يأيت:

ي، يف املضامر نفسه وهو جيري ابن فارس وابن جن -

دوران املعنى يف اجلذر الثًلثي فقط، غري أن ابن فارس رام 

ختصيص املعنى فأسس لعلم التأصيل يف العربية من خًلل 

(، أما ابن جني فوسع 4998معجمه املقاييس )احلمزاوي، 

 املعنى. 

كان األصل االشتقاقي عند ابن فارس مرة متحًدا ومرة  -

ومرة جمردا، وأما ابن جني فأصله جمرد متعددا، ومرة مادًيا 

 متحد. 

ال تتحقق الفكرتان بصورة كاملة يف اللغة )جبل،  -

( ولذلك أكمل ابن فارس فكرته فيام زاد عن 34، ص2003

ثًلثة بالنحت، ورّد بعض اجلذور إىل أصول عديدة، وهذا 

يؤثر عىل اطراد الفكرة، وأما ابن جني فرصح بعدم اطرادها 

 نه مل يودعها معجاًم. وأقفل الباب؛ أل

يلتقي ابن فارس مع ابن جني يف قيام فكرتيهام عىل  -

األصل الداليل، إذ يعّرف بعض الباحثني املقاييس باملعنى 

؛ 4998املشرتك لكل صيغ األصل الواحد )قدور، الشب،

(، غري أن ابن فارس جعل معاين الكلامت 2044خورشيد، 

وتشعبها وتفرعها أساًسا لفكرته، عىل حني بحث ابن جني 

رسة اللغوية )التقليبات( وتولد ألفاظها )املغريب، عن األ

4934 .)
 

لقد اجتمع ابن فارس وابن جني يف االبتكار الداليل،  -

فيعد ابن جني مكتشًفا فكرته إذ مل تعرف قبله هبذا الشكل، 

وأما ابن فارس فمطور للجانب اآلخر من الفكرة؛ لتداول 

ر مبتكر، ولو  استعمل ابن فارس العلامء فكرته سابًقا، واملطوِّ

طريقة ابن جني النتظمت أصوله ومل تتعدد، ولو استعمل ابن 

جني طريقة ابن فارس حلدد األصل بناء عىل كثرة االستعامل 

 كام يرى.

 -بتطبيقات العلامء، وبتطبيقاته اخلاصة -رّجح البحث -

صحة الفكرتني، وأن عدم اتساق املعنى قد يعود إىل البعد 

 الزمني.

رية ابن جني مل ينظر يف األّس الذي قامت من رّد نظ -

عليه فكرة النظرية، لقد نبعت فكرة االشتقاق األكرب من 

األصوات وليس املعاين، ولذلك مل يرصف ابن جني وقته يف 

البحث عن أصل اجلذور، وإنام هيمه تردد الصوت نفسه، 
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الذي يعطي معنى ثابًتا يدور معه يف التقاليب )الراجحي، 

(، وأما ابن 218، ص2009جماهد،  ؛461، ص4990

فارس فنبعت فكرته من املعنى، ولذلك راح يبحث عنه، 

بدليل أن تتمة نظرية ابن فارس داللية فقط) النحت( وأما ابن 

جني فمتصلة باألصوات، إذ قد أردف باب االشتقاق األكرب 

بثًلثة أبواب صوتية، وهي: االدغام األصغر، وتصاقب 

، وإمساس األلفاظ أشباه املعاين. األلفاظ لتصاقب املعاين

 (.480-2/414، 4990)ابن جني، 

يف  -كام مرّ  -اعتّد ابن فارس بمقاييسه ووظفها  - 

معجمه، وأما ابن جني فرصف النظر عن االشتقاق األكرب 

 "واعلم أنا ال ندعي أن هذا مستمر يف مجيع اللغة"بقوله: 

 (، مع إن إطالة النظر يف2/410، 4990)ابن جني، 

االشتقاق األكرب يؤدي إىل فوائد عديدة منها: التأكيد عىل 

 بعض موضوعات فقه اللغة،كاإلبدال اللغوي، والسًلسل

 الصوتية املمنوعة عربيا، والتعريب. 

وختاًما يويص البحث املجامع اللغوية بعدم إغًلق باب  

سعة ساقه اهلل إىل العربية، ملجرد اختًلف آراء العلامء فيه، بل 

منه يف تفتيق املعاين، واستيًلد األلفاظ بإزائها، مفيًدا من  يفيد

ه  هاتني الفكرتني يف دوران املادة حول معنى عام، وأن يوجَّ

البحث فيهام من جهة صحتهام يف اللغة واطرادمها، إىل جهة 

 توظيفهام.

 

 قائمة املصادر و املراجع

املثل السائر يف أدب (. 4384ابن األثري، ضياء الدين. )

. ت: أمحد احلويف، بدوي طبانة. الكاتب والشاعر

 القاهرة: دار هنضة مرص. 

نظرية األصول عند ابن (. 2042أمحد، عبد العباس. )

 (. أبو ظبي: معامل.4. )طفارس

 هارون السًلم عبد ت: .اللغة هتذيب منصور، أبو األزهري،

 املرصية. الدار العامة. املرصية املؤسسة وآخرين.

 .القرآن غريب يف املفردات (.4142) سني.احل األصفهاين،

 دار بريوت: دمشق، الداودي. صفوان ت: (.4)ط

  الشامية. الدار القلم،

 ت: .القرآن غريب يف املفردات حممد. بن احلسني األصفهاين،

 املعرفة. دار بريوت: كيًلين. حممد

 (2)ط .األسامء اشتقاق (،4991) امللك. عبد األصمعي،

 القاهرة: اهلادي، الدين صًلح واب،الت عبد رمضان ت:

 اخلانجي. مكتبة

 املجمع جملة .األلوان رسالة (.4924) حممد األلويس،

 .83-76 (.3) 4جملد ،العريب العلمي

 مكتبة القاهرة: (.2)ط االشتقاق. (،2000) اهلل. عبد أمني،

 اخلانجي.

 القاهرة: ،اللغوية األصوات (،4991) إبراهيم. أنيس،

  .األنجلو مكتبة

 القاهرة: (6)ط .اللغة أرسار من (،4978) إبراهيم. أنيس،

  األنجلو. مكتبة

 دار القاهرة: العربية. أرسار (،2003) تيمور. أمحد باشا،

  العربية. اآلفاق

 يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ (،2001) أمحد. الربيدي،

 الرشد. مكتبة الرياض: (.4)ط .القرآن وعلوم التفسري

 تناسب يف الدرر نظم (،4981) الدين. برهان البقاعي،

 اإلسًلمي. الكتاب دار القاهرة: .والسور اآليات

 مع املعاين خمترص (،2040) عمر. بن مسعود التفتازاين،

 البرشى. مكتبة كراتيش: (.4)ط .حسن حلمد احلاشية

 عامن. (.4)ط لغوية. دراسات (.2003) صبيح. التميمي،

 والتوزيع. للنرش جمدالوي دار

 الرمحن عبد ت: الكبري. التفسري الدين. تقي تيمية، ابن

 العلمية. الكتب دار بريوت: عمرية.

 عبد ت: .الفتاوى جمموع (.4991) الدين. تقي تيمية، ابن

 لطباعة فهد امللك جممع النبوية: املدينة قاسم. الرمحن

 املصحف.

 يف املحورية الداللة (،2003) حممد. الكريم عبد جبل،

  العريب. الفكر دار دمشق: (.4)ط اللغة. مقاييس معجم
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 دراسة الداللة علم يف (،4997) حممد. الكريم عبد جبل،

 دار اإلسكندرية: .للمفضليات األنباري رشح يف تطبيقية

  اجلامعية. املعرفة

 وتطبيقيا. نظرًيا االشتقاق علم (،2042) حسن. حممد جبل،

 اآلداب. مكتبة القاهرة: (.3)ط

 مرص: .الكشاف عىل احلاشية (،4966) الرشيف. اجلرجاين

 البايب. مصطفى مكتبة

 دراسة جني ابن عند االشتقاق (.2009) سريوان. اجلنايب،

 (.43) .4جملد ،الكوفة دراسات مركز جملة حتليلية.

223-236. 

 (،1)ط اخلصائص. (.4990) عثامن. الفتح أبو جني، ابن

  العامة. الثقافية شؤونال دار بغداد: النجار. حممد ت:

 (4)ط الكريم. القرآن تفسري (،4140) القيم. ابن اجلوزية،

 واإلسًلمية العربية والبحوث الدراسات مكتب ت:

 اهلًلل. ومكتبة دار بريوت: رمضان. إبراهيم بإرشاف

 ت: (.7)ط .السالكني مدارج (.2003) القيم. ابن اجلوزية،

 لعريب.ا الكتاب دار بريوت: البغدادي. حممد

 وصحاح اللغة تاج الصحاح (.4981) إسامعيل. اجلوهري،

 العلم دار بريوت: عطار. أمحد ت: (3)ط العربية.

 للمًليني.

 .سيبويه كتاب يف الرصف أبنية (،4961) خدجية. احلديثي،

 عىل بغداد جامعة ساعدت النهضة، مكتبة بغداد: (.4)ط

 نرشه.

 العربية. اللغة يف اللفظية الثروة (.2007) حممد. محاد،

 الدويل. النرش دار الرياض: (.4)ط

 جملة املعنى. وأسس فارس ابن (.4998) حممد. احلمزاوي،

 .431-423 (.82) العدد ،بالقاهرة العربية اللغة جممع

 ت: (4)ط .املحيط البحر تفسري (.4993) حممد. حّيان، أبو

 العلمية. الكتب دار بريوت: وآخرين. املوجود عبد عادل

 .االشتقاق علم من اخلفاق العلم (.2042) حممد. خان،

 الثقافية. الكتب مؤسسة بريوت: متام، أمحد ت: (4)ط

 وضع يف وأثره التقليبي االشتقاق (.4997) ممدوح. خسارة،

 72جملد .بدمشق العربية اللغة جممع جملة املصطلحات.

(1.) 699-708.  

 اخيلوالد اخلارجي التوزيع (.2044) اهلل. عبد خورشيد،

 هـ391فارس بن ألمحد اللغة مقاييس يف املعجمية للامدة

-476 (.31) 7جملد ،رأى من رسّ  جملة حتليلية. دراسة

492.  

 االشتقاق (.2041) برمايت. إدريس، فاطمة، خويا، بن

 اجلوزية قيم ابن احلنابلة: السادة مؤلفات يف وداللته

  .314-327 (.28) العدد ،احلقيقة جملة أنموذجا.

 والتطبيق النظرية العريب الداللة علم (.4981) فايز. الداية،

 دار دمشق: (4)ط .نقدية تأصيلية، تارخيية، دراسة

 الفكر.

 د. ت: (4)ط اللغة. مجهرة (.4987) بكر. أبو دريد، ابن

  للمًليني. العلم دار بريوت: بعلبكي. منري رمزي

 ت: (4)ط احلديث. غريب (.4977) قتيبة. ابن الدينوري،

 العاين. مطبعة بغداد: اجلبوري. اهلل عبد

 العربية، الكتب يف اللغة فقه (.4990) عبده. الراجحي،

 اجلامعية. املعرفة دار اإلسكندرية:

 .الغيب مفاتيح الكبري= التفسري (4120) الدين فخر الرازي،

 العريب. الرتاث إحياء دار بريوت: (.3)ط

 (4)ط اللغة. فقه يف يز،العز عبد وعًلم، اهلل عبد ربيع،

 التوقيفية. املكتبة احلسني:

 .واملشتقات االشتقاق (.2002) ممدوح. الرمايل،

 اجلامعية. املعرفة دار اإلسكندرية:

 منازل -4 اللغة، يف رسالتان (.4981) عيل. الرماين،

 السامرائي، إبراهيم ت: ،احلدود رسالة -2 احلروف

  الفكر. دار عامن:

 عىل زاده شيخ الدين حميي حاشية (.9499) شيخ، زاده،

 دار بريوت: شاهني. حممد ت: (4) .البيضاوي تفسري

 العلمية. الكتب
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بيدي،  .القامـوس جواهر من العـروس تاج .مرتىض حممد الزَّ

  الكويت. طبعة وآخرين. هارون السًلم عبد ت:

 أدب رسالة تفسري (،4993) القاسم. أبو الزجاجي،

 معهد القاهرة، سليم. الفتاح دعب ت: (.4)ط .الكتّاب

 العربية. املخطوطات

 أصول يف املحيط البحر (.4992) الدين بدر الزركيش،

 وزارة الكويت: العاين القادر عبد ت: (.2)ط .الفقه

  اإلسًلمية. والشؤون األوقاف

 الرحيم عبد أ. ت: .البًلغة أساس حممود. الزخمرشي،

 املعرفة. دار بريوت: حممود،

 غوامض حقائق عن الكشاف (.4107) حممود. الزخمرشي،

 العريب. الكتاب دار بريوت: (.3)ط .التنـزيل

 وزارة ،العربية اللغة فقه (.4987) يارس. صدگا الزيدي،

 املوصل. جامعة العايل: التعليم

 واللغوية النحوية الدراسات (.2046) فاضل. السامرائي،

 كثري. ابن دار بريوت: .الزخمرشي عند

 يف وجهوده األصفهاين الراغب (.2004) عمر. ،السارييس

 (.12) العدد ،باملدينة اإلسًلمية اجلامعة جملة اللغة.

222-239. 

 الدرويش، حممد ت: .االشتقاق رسالة بكر. أبو الرساج،

 احلدري. مصطفى

 ت: (.2)ط العلوم. مفتاح (.4987) يوسف. السكاكي،

 العلمية. الكتب دار بريوت: زرزور. نعيم

 يف االشتقاق أنواع (.4993-4992) صادق. ليامن،س أبو

 جملة .نقدية لغوية دراسة واملحدثني القدماء بني العربية

 .464-434 (.42-44) العدد حلم. بيت جامعة

 هارون. السًلم عبد ت: .سيبويه كتاب برش. أبو سيبويه،

  الكتب. عامل بريوت:

 (4)ط .األعظم واملحيط املحكم (.4918) عيل. سيده، ابن

 بجامعة املخطوطات معهد وآخرين. السقا مصطفى ت:

  العربية. الدول

 اإلسًلمي. الكتاب دار القاهرة: املخصص، عيل. سيده، ابن

 يف والنظائر األشباه (.4987) الدين. جًلل السيوطي،

 العربية. اللغة جممع دمشق: نبهان. اإلله عبد ت: .النحو

 اللغة علوم يف هراملز (.4987) الدين. جًلل السيوطي،

 املكتبة بريوت: وآخَرْين، املوىل جاد حممد ت: ،وأنواعها

  العرصية.

 (.3)ط .اللغة تنمية عوامل (،2009) توفيق. شاهني،

 وهبة. مكتبة القاهرة:

 إبراهيم ت: .اجليــم (.4971) عمرو. أبو الشيباين،

  األمريية. املطابع لشؤون العامة اهليئة األبياري.

 ت: (.4)ط .اللغة يف املحيط (.4991) امعيل.إس الصاحب،

 الكتب. عامل بريوت: ياسني. آل حممد

 (.40)ط .اللغة فقه يف دراسات (،4960) صبحي. الصالح،

 للمًليني. العلم دار بريوت:

 يف مقدمة (،4990) عدنان. عوض، حممد صالح، أبو

 األردين. الكتب مركز (.4)ط .اإلحصاء

 .الفاخر واللباب الزاخر العباب (.4978) احلسن الصغاين،

 العراقي. العلمي املجمع حسن. فري ت: (4)ط

غاين،  ،الفاخر واللباب الزاخر العباب (.4979) احلسن الصَّ

 للنرش. الرشيد دار العراق: ياسني، آل حممد ت:

 (.4)ط بالعور. الشعور (.4998) الدين. صًلح الصفدي،

 عامر. دار عاّمن: حسني. الرزاق عبد ت:

 مكتبة بريوت: (.4)ط .االشتقاق (.2001) فؤاد. رزي،ط

 نارشون. لبنان

 املعنى وأصل التقليب نظام (.2043) زياد. الصمد، عبد

 جملة الكريم. القرآن يف ب( ر لـ)ح تطبيقية دراسة

  .418-433 (.207) 4جملد ،ببغداد األستاذ

 (.4)ط .العربية املعاجم معجم (.4994) يرسي. اهلل، عبد

  اجليل. دار بريوت:
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 بألفاظ معجم قضت كلامت (.4123) حممد. العبودي،

 امللك دارة الرياض: .كادت أو الدراجة لغتنا من اختفت

 العزيز. عبد

 اللغوي والبحث العربية (.2001) رشيد. العبيدي،

 العلمي. املجمع بغداد: .املعارص

 التفسري لطف بني األكرب االشتقاق (.2042) عزيز. عدمان،

-7 (.14) العدد ،بالكويت الفكر جملة التأويل. وتعسف

12. 

 .الصحابة متييز يف اإلصابة (.4141) حجر. ابن العسقًلين،

 بريوت: معوض. وعيل املوجود عبد عادل ت: (.4)ط

 العلمية. الكتب دار

 العربية املعجامت يف االشتقاق (.2041) فتيحة. عياد، بن

 جملة ل(. م )ع و م( ل )ع ملادة تطبيقية داللية دراسة

  .261-214(.8) العدد أدرار. جامعة ،رفوف

 املادة لصور الداللية األصول (.2042) سعد. عيسى،

 معجم مع مقارنة دراسة العني معجم يف املعجمية

-24 (.41) العدد البرصة، دراسات جملة اللغة. مقاييس

31. 

 .العرب لغة لدرس مقدمة (.4997) اهلل. عبد العًلييل،

 اجلديد. دار :بريوت (.2)ط

 ،السعود مراقي عىل البنود نرش هـ(4233) عبداهلل. العلوي،

  الرتاث. إحياء صندوق اإلمارات: املغرب،

 القاهرة: (.1)ط .الداللة علم (.4998) خمتار. أمحد عمر،

 الكتب. عامل

 (4)ط .اللغة مقاييس معجم (.4994) أمحد. فارس، ابن

 اجليل. دار بريوت: هارون. السًلم عبد ت:

 زهري ت: (4)ط .اللغة جممل (.4981) أمحد فارس، ابن

 الرسالة. مؤسسة بريوت: سلطان.

 (.3)ط .العربية فقه يف (.4999) السعود أبو الفخراين،

 مهدي د. ت: ،العــني .أمحد بن اخلليل الفراهيدي،

  اهلًلل. مكتبة دار السامرائي، إبراهيم د. املخزومي،

 (3)ط .املحيط القاموس (.4993) الدين جمد الفريوزآبادي،

 الرسالة. مؤسسة بريوت: الرتاث. حتقيق مكتب ت:

 مكتبة بريوت: ،املنري املصباح (.4987) أمحد. الفيومي،

  لبنان.

 املادة يف بحوث العريب املعجم (.4987) رياض. قاسم،

 املعرفة. دار بريوت: (.4)ط .والتطبيق واملنهج

 مقاييس يف االشتقاق (.8499) سامح. الشب، أمحد، قّدور،

 العدد .حلب جامعة بحوث جملة فارس. البن اللغة

(36.) 40-23.  

 .العربية اللغة فقه إىل مدخل (.4993) حممد أمحد قّدور،

 العريب. الفكر دار بريوت: (.4)ط

 يف الدرر نظم يف الداليل البحث (.2001) عزيز. القرييش،

 رسالة ،هـ( 881 )ت للبقاعي والسور اآليات تناسب

 كلية بغداد، املستنرصية، اجلامعة منشورة(، )غري دكتوراه

  .484 الرتبية.

 لفظ وحتقيق القراءة لتجويد الرعاية (،4996) مكي القييس،

 عامر. دار عاّمن: فرحات، أمحد ت: (.3)ط التًلوة.

 عدنان د. ت: (2)ط .الكليات (.4992) البقاء أبو الكفوي،

 الكتاب دار هرة:القا املرصي. وحممد درويش،

  اإلسًلمي.

 .العربية وخصائص اللغة فقه (.4984) حممد. املبارك،

 الفكر. دار دمشق: (.7)ط

 .واألدب اللغة يف الكامل (.4997) يزيد. بن حممد املربد،

 الفكر دار القاهرة: إبراهيم. الفضل أبو حممد ت: (.3)ط

  العريب.

 اللغة فقه يبالعر اللسان علم (.2009) الكريم. عبد جماهد،

 والتوزيع. للنرش أسامة دار عاّمن: .العربية

  اهلمزة. حرف .الكبري املعجم بالقاهرة. العربية اللغة جممع

 جملة األلفاظ. وتنمية االشتقاق (.2002) إبراهيم. حممود،

  .73-37 (.20) العدد ،اخلرطوم جامعة آداب
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 العربية املعاجم يف التقاليب نظام (:2002) اهلل. عبد مسميل،

 )غري دكتوراه رسالة .املعجمية الصناعة يف دراسة

 اللغة كلية بمكة. القرى أم جامعة منشورة(.

 .196العربية.

 القرآن كلامت يف التحقيق (.4381) اهلل آية املصطفوي،

 العًلمة آثار نرش مركز طهران: (.4)ط .الكريم

  املصطفوي.

 .والتعريب االشتقاق (.4908) القادر. عبد املغريب،

 اهلًلل. مطبعة الفجالة:

 فارس. البن اللغة مقاييس (.4934) القادر. عبد املغريب،

-61 (.2) 44جملد ،بدمشق العريب العلمي املجمع جملة

74.  

 عيل ت: (4)ط .العرب لسان (.4988) حممد. منظور، ابن

 العريب. الرتاث إحياء دار بريوت: شريي.

 .الرصف علم يف لطرفا نزهة (.4299) أمحد. امليداين،

 اجلوائب. مطبعة قسطنطينية: (.4)ط

 دار القاهرة: .2ج العربية اللغة فقه (.2008) إبراهيم. نجا،

 احلديث.

 .وتطوره نشأته العريب املعجم (.4988) حسني. نصار،

 مرص. مكتبة الفجالة: (.1)ط

 (4)ط .العربية عامل جني ابن (.4990) حسام. النعيمي،

 الثقافة وزارة العامة، الثقافية نالشؤو دار بغداد:

 واإلعًلم.

 ورغائب القرآن غرائب (.4146) الدين نظام النيسابوري،

 الكتب دار بريوت: عمريات. زكريا ت: (4)ط .الفرقان

  العلمية.

 .وسامهتا خصائصها العربية (.2001) الغفار. عبد هًلل،

 . وهبة مكتبة القاهرة: (.1)ط

 كًلم غريب من املنتخب (.9410) النمل. كراع اهلنائي،

  القرى. أم جامعة العمري. حممد ت: (4)ط .العرب

 ت: (.2)ط .اللغة يف املنجد (.4988) النمل. كراع اهلنائي،

 الكتب. دار القاهرة: الباقي. عبد ضاحي عمر، أمحد

(. القاهرة: دار هنضة 3. )طفقه اللغة(. 2001وايف، عيل. )

  مرص.
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 لألصفهاين: دراسٌة يف األشكاِل والوظائِف املُْلِغز واملَُعّمى يف أخباِر املجالِس يف كتاب األغاين 

 مي عبد العزيز الوثالن

 أستاذ األدب القديم املساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(73/2/0117 هـ، وقبل للنرش يف01/3/0117  )قدم للنرش يف

  

 .جملس، لغز الكلامت املفتاحية:

ترصد هذه املقالة جانًبا مما حتفل به من جمالس األنس، ونعني به االحتفاء باأللغاز واملعمّيات، وقد  :البحث ملخص

ذكرت األخبار أن الغاية التي قامت عليها تلك املجالس هي احلاجة إىل التسلية وطلب املتعة، ومن هنا جاءت أفانني 

 األلغاز واملعّميات يف مجلة املتع الفكرية للمجلس.املتع املادية واحلسّية، وتعددت وسائل إنتاجها، واندرجت 

وتتناول هذه الورقة األلغاز واملعميات باعتبارها جنسا أدبيا، وترتكز عىل سؤال أسايس مفاده العالقة بني املجلس 

قول امللغز، بوصفه مكونا مقاميا وبني هذه األقوال امللغزة واملعاّمة، ومن ثم الكشف عن دور املقام املجليس يف إنتاج ال

 والوظائف التي تؤدهيا األلغاز واملعّميات يف أخبار املجالس. 

هـ( للوقوف عىل املعّمى وامللغز يف جمالس األنس، ومن ثم 353وقد اخرتنا كتاب )األغاين( )لألصفهاين، ت

واع من رواد  مقاربتها مقاربة تداولية. وخلصت الدراسة إىل أن تواتر األلغاز يف أخبار املجالس نتيجة اختيار

املجلس، فاأللغاز تنشأ يف مقام التخاطب ألسباب خمتلفة، من بينها ما يفرضه املجلس من تقاليد ورسوم باإلضافة إىل 

 إكراهات املقام ورهاناته املتنوعة.

وألن األلغاز تشري إىل املعنى دون أن ترصح به، فقد مثّلت أداة طيعة لتناول بعض املوضوعات املسكوت عنها، 

لتعبري عنها بطريقة مواربة، وقدرهتا عىل التأثري يف املخاطب، ونقله من التجهم والعبوس إىل الرسور واالنرشاح، وا

 .باإلضافة إىل ما تنطوي عليه األلغاز من دالالت اجتامعية وفكرية وحضارية
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Abstract. This research article discusses a prominent aspect of the affable social gatherings (majalis), which is the 

significant role of riddles and the expressions of hidden meaning. It has been conveyed that the purpose of these 

gatherings in majalis is the need for entertainment and seeking pleasure. Therefore, materialistic and sensualistic 
techniques were utilized, and riddles and expressions of hidden meaning were included in that atmosphere as a 

part of the intellectual pleasures of those majalis.  

This paper deals with riddles and expressions of hidden meaning as a literary genre. It demonstrates the 
relationship between majalis as a situational component and those expressions and riddles. Further, it reveals the 

role of majalis in producing riddles and expressions of hidden meaning besides illustrating their functions in 

majalis’ stories. 
I chose the book “Al-Aghani” by Abu Faraj Al-Isfahani (967) to study riddles and expressions of hidden meaning 

within the affable social gatherings in majalis, and to apply a pragmatic approach to tackle these aspects. The 

study concluded that the frequency of riddles in the anecdotes of majalis is a result of a wise choice, since riddles 
arise in such atmospheres of communications for various reasons, including what majalis impose such as traditions 

and protocols as well as some necessary positions.  

Since riddles indicate the meaning implicitly, they represented a useful tool for dealing with some taboos and 

expressing them in an equivocal manner, for its ability to influence the addressee, and transfer him/her from 

frowning to pleasure, in addition to the social, intellectual and civilizational connotations it involves. 
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تزخر املجالس باختالف أنواعها وموضوعاهتا باألقوال 

واأللغاز املقصودة لذاهتا، وكأن األلغاز واألحاجي جتّل  املعاّمة

من جتليات جملس األنس والسمر، ونعني باأللغاز تلك 

املواطن التي اختار قائلوها العدول بخطاهبم من الوضوح 

والظهور، والسعي لتحقيق وظيفتي الفهم واإلفهام إىل 

الغموض والتواري والتعمية، ولعّل انتشار األلغاز 

يات يف املجالس انتشاًرا الفًتا للنظر داٍع إىل التساؤل واملعمّ 

عن العالقة بني املجلس )بوصفه فضاء ثقافًيا واجتامعًيا( 

وهذا النوع من األقوال، وما الوظائف التي تؤدهيا األلغاز 

 واألحاجي يف أخبار املجالس؟ 

وقد اخرتنا بعض األخبار التي وردت يف كتاب 

( للوقوف عىل املعّمى وامللغز 932)األصفهاين،  "األغاين"

يف جمالس األنس ومقاربتها مقاربة تداولية، والباعث عىل 

مدونة للدراسة يتمثل يف تضمنه عدًدا كبرًيا  "األغاين"اختيار 

من أخبار جمالس اللهو واألنس، وهذا يمكننا من أن نرصد 

رصًدا دقيًقا أثر مقامات التخاطب يف إنتاج اللغز، وكيفية 

األلغاز يف املجالس، وذلك وفق ثالثة حماور: أوهلا  اشتغال

التعريف باأللغاز، وثانيها دور املقام املجليس يف إنتاج القول 

املعّمى أو امللغز، وثالثها متعلق بوظائف األلغاز واملعّميات يف 

 أخبار املجالس. 

 

 التعريف باأللغاز :

وردت عّدة مصطلحات يف الكتب األدبية والدراسات 

النقدية للداللة عىل معنى الغامض واملتواري، من أبرزها 

مصطلحا امللغز واملعّمى، وهلام وجوه أخرى منها: األحجية، 

واملالحن، واإللباس، واالشتباه، واملبهم، واملحال، واملضمر، 

 واملسكوت عنه، والكناية، والتورية، والرمز. هذه

املصطلحات بعضها متصل باحلقل اللغوي الداليل، وبعضها 

متعلق باجلانب البالغي، ومنها ما يعد بمثابة األساليب 

التعبريية التي تتوسل هبا األجناس األدبية مجيعها، ومنها ما 

( األجناس الوجيزة 7103يعد جنًسا أدبًيا. يصنف ابن عيل )

رسدية أخرى ختتلف األلغاز واألحاجي عن أجناس "فيقول: 

ببحثها األسلويب الذي يلحقها عرب صيغ عملية بالشعر، 

فاألبنية املتوازية واألسجاع واجلناس واللجوء إىل التشبيه أو 

 (.331. )ص "االستعارة طرائق قاّرة يف األلغاز واألحاجي

وملا كانت الدراسة تقوم عىل األخبار امللغزة واملعاّمة، فإننا 

صطلحي امللغز واملعّمى لغًة سنعرض بإجياز إىل بيان م

 ومفهوًما، ومتييزمها عن بعض املصطلحات املجاورة هلام.

ألغز الكالم وألغز فيه: عّمى  "جاء يف لسان العرب أن: 

. )لسان العرب، مادة "مراده وأضمره عىل خالف ما أظهره

عمي عليه األمر: "لغز( وذكر ابن منظور يف معنى التعمية: 

تعمي عىل اإلنسان شيئا فتلّبسه عليه التبس، والتعمية: أن 

تلبيًسا. ويف حديث اهلجرة: ألعّمنّي عىل من ورائي، من 

. ) لسان "التعمية واإلخفاء والتلبيس، حتى ال يتبعكام أحد

 العرب، مادة عمي(.

ما يستخرج معناه باحلدس "واللغز يف االصطالح: 

 واحلزر، وعلم األلغاز علم يتعرف منه داللة األلفاظ عىل

املراد داللة خفّية يف الغاية، لكن ال تنبو عنها األذهان 

، 0997. )خليفة،"السليمة، بل تستحسنها وتنرشح إليها

 (.019ج،ص0

كّل معنى يستخرج  "(  اللغز هو: 0937قال ابن األثري  )

باحلدس واحلزر، ال بداللة اللفظ عليه حقيقة وال جماًزا، 

ابن رشيق (. وقد وصف 85ج، ص3. )"ويفهم من عرضه

من أخفى اإلشارات "اللغز بقوله:   "العمدة"( يف 0987) 

وأبعدها اللغز، وهو أن يكون للكالم ظاهر عجب ال يمكن، 

( واللغز أيضا 313، ص0. )ج"وباطن ممكن غري عجب

استعارة أو جمموعة من االستعارات التي تم استعامهلا بشكل "

 (.95ص ،7118)جورج،  "غري شائع وتفسريها ليس بدهيًيا

وقد مّيزت دائرة املعارف اإلسالمية بني ثالثة مفاهيم يف  

( نذكرها لرصد احلدود بينها، ونقف Lughzتناوهلا ملاّدة لغز )

 عىل مالمح التداخل والتقارب، وهي عىل النحو التايل:

اللغز وُيصاغ يف العادة نظاًم، ويتميز بأنه يطرح عىل  -

 هيئة سؤال.

ز يف أن صياغته ختلو من املعّمى وخيتلف عن اللغ  -

السؤال، وإن كان املعنى العام قد استرت وتوارى، 

وذلك باستخدام عّدة طرائق منها: قلب احلروف، أو 

 التلميحات املتعلقة بالنطق.

 "األحجية وتعّرف بأهنا: لعبة ختمني بسيطة كأن ُيقال  -

 وهي قريبة جًدا من األلغاز.   "مّخن ما بيدي
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رف اإلسالمية إىل أن املعميات وقد خلصت دائرة املعا

واأللغاز واألحاجي ثالثة مصطلحات عربية تستخدم بطريقة 

جمازية غالًبا، ولكنها تشري )بصفة أساسية( إىل رضوب ثالثة 

من اللعب باأللفاظ، ولكنها رضوب متقاربة يف النوع إىل حّد 

 ,BOSWORTH, DONZEL, LEWIS, & PELLAT ما.

1986, P.807)) 

ومن هنا ختتلف املعمّيات عن األلغاز واألحاجي 

بافتقارها إىل صيغة االستفهام أو االستجواب، يف حني 

تتداخل األلغاز باألحاجي، وملنطلقات املتكلم ومقاصده يف 

إرادة التعمية من عدمها دور يف الفصل بني هذه 

املصطلحات، كام أن التمييز بينها أيًضا قائٌم عىل بيان األصل 

ع واألعم واألخص، فاملعّمى هو األصل الذي تولدت والفر

 (.03، ص3، ج0992منه األنواع األخرى. )البغدادي، 

والناظر يف مجلة احلدود التي أرشنا إليها، يالحظ أن مجيع 

املصطلحات تشرتك يف معنى املواربة والتخفية، فهي حتتاج إىل 

العقل احلصيف وكّد الذهن، وإنام وقع االختالف بينها 

سبيل القالب الشكيل الذي ُوِضعت فيه؛ فإن كان الكالم عىل ب

هيئة السؤال كان أقرب إىل اللغز، وإن خال منها كان أقرب 

 إىل املعّمى.

وقد دّلت نصوص املدونة عىل نزوع رّواد املجلس إىل  

الغامض وامللغز املتواري لدواٍع خمتلفة، ويف هذا االطراد ما 

اللغز، ويرّشع طرح السؤال يلمح إىل الصلة بني املجلس و

لعّل يف الكشف عن دور املجلس يف إنتاج عن العالقة بينهام، و

 هذه األلغازما جييب عن هذا التساؤل.

 

 دور املقام املجليس يف إنتاج األلغاز:

يعد املقام من العوامل األساسية التي يراهن عليها 

أسس اخلطاب األديب يف تشكله، ونعني باملقام: املكان الذي تت

فيه اإلكراهات املحّددة لرهان التبادل، تلك اإلكراهات اآلتية 

يف آن واحد من هوية األطراف، ومن املكانة التي حيتلوهنا يف 

التبادل )بصفة نفسية واجتامعية(، ومن الغائية التي تربط 

بينهم )بصفة املرامي( والقول الذي يمكن استحضاره، 

، 7118ا نغونو، والظروف التي يتحقق فيها )شارودو وم

( واملقام هبذا املعنى يضّم خمتلف عنارص العملية 571ص

التخاطبية التي تتضافر فيام بينها لتشكيل املجلس وبناء 

 خطابه. 

واأللغاز واألحاجي شكل من األشكال البسيطة أو 

، 0977الوجيزة التي أنتجها اخلطاب اليومّي. )ابن رمضان، 

بري بلغة مبارشة، فيلجأ ( حني يتعذر عىل املتكلم التع93ص

إىل لغة املجاز واملواربة، فهي وجه من وجوه التدبري وحسن 

التلخص، وقد ارتبطت األلغاز )نشأة وتداوال( هبذا الفضاء 

االجتامعي واملقام التواصيل املخصوص، وفيه من السامت 

واملكونات ما مّكن األلغاز من االنبثاق عن املجلس يف 

 ويف أخباره ورسائله. معارض متعددة يف قصائده

ويف عالقة األلغاز واملعّميات باملقام تتجىل الطبيعة 

احلوارية للمجلس بني طرفني متفاوتني اجتامعًيا، وما يرتتب 

عىل هذا التاميز من رضورة مراعاة سنن اللباقة والتأدب التي 

يفرضها هذا املقام، وما خيّلفه من أثر يف حتديد نوع اخلطاب، 

ما يمكن أن ينتج عن أحاديث املجلس إىل جانب ذلك 

املتناسلة من مزالق ومفاجآت، وما يطرأ يف احلوار من أسئلة 

غري متوقعة هي فخاخ َنَصَبها احلساد واملتآمرون واملنافسون 

ممن تعّج هبم املجالس، ومن هذا التفاعل جتاه ما يتلفظ به 

املتكلم، ومايصدر عن أعضاء املجلس من ردود واقرتاحات 

ها، توّلد خطاب خماتل، ينزع إىل مراوغة القيود وغري

 واإلكراهات.

فاأللغاز ال تستخدم لتخزين املعرفة فقط، بل كذلك 

جلذب اآلخرين إىل معركة لفظية أو ذهنية، إذ يمثل نطق اللغز 

حتدًيا للمستمعني كي يقابلوه بمثل أفضل للمقام أو يناقضه 

مقارعة اخلصوم  يف املعنى، واملفاخرة بالقدرات الشخصية أو

بسياط الكالم املؤملة عن األمور التي تظهر باستمرار يف 

( 88، ص0119املجاهبات بني الشخصيات )أونج،

فاإللباس والتعمية، اختيار واٍع مدبر استوجبته اللحظة 

 لالنعتاق من أرس املقام والتغلب عىل املأزق. 

ويتجىّل القول امللغز يف جمالس اللهو واألنس بوصفه 

رضًبا من احلوار الظريف الذي حيقق املتعة وخيلق املؤانسة، 

ويرى حازم القرطاجني أن تدليس الكالم والتالعب 

اهلزل ومايقصد به اإلضحاك أو "باملعاين يستحسنان يف 

التهكم ... وكذلك األقاويل التي يقصد هبا املشاجرة 

رة، ألن مواطن اهلزل والضجرة حتتمل من قّلة املباالة واملكاب
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 "بحقائق الكالم ما ال حتتمله مواطن اجلد واالعتدال

( ومما يؤكد وظيفة األلغاز 81، ص7118)القرطاجني، 

اهلزلية إندراجها يف املصنفات القديمة مع الفكاهات وامللح، 

ا ( جاء اللغز مضمنً 7103ففي العقد الفريد البن عبد ربه )

( كام ترد األقوال 038، ص8يف باب الفكاهات وامللح )ج

امللغزة يف املجالس اجلادة كاملجالس الفقهية والنحوية، وقد 

 تتطور بمقتىض هذه املقامات إىل نوع من املحاورة واملناظرة.

ويتفرع عن االنغامس يف أجواء املجلس االحتفالية ما 

بعبارات قد  هيذي به الشارب من كالم غري مفهوم، والتلفظ

تكون خالية من املعنى، فهي يف وجه من وجوهها شبيهة 

باملعميات، وتتجىل هذه الظاهرة يف جملس يزيد بن عبد امللك، 

الدخن بالنوى، والسمك يف بيطار "فهو كثرًيا مايردد عبارة 

( مبتهًجا بلذته 031، ص05، ج0997)األغاين، "جنان

 وهلوه. 

امية وفعاليتها يف إنتاج وهذا يكشف عن أثر الدواعي املق

 األلغاز وتنوعها، وهو ما سنفصله فيام ييل:

 

 سلطة صاحب املجلس:

تتأّتى األلغاز واملعّميات من قيد املقام وما يفرضه عىل 

اجللساء من تقاليد يف املخاطبة وغريها، فكثرًيا ما تسّوغ سلطة 

صاحب املجلس نزوع خماطبه إىل املواربة واإلهبام، عىل سبيل 

حتدث املسدود يف جملس املنترص "ثال يقول هذا اخلرب: امل

بحديث، فقال له املنترص: متى كان ذلك؟ قال: ليلة ال ناٍه وال 

زاجر، ُيعّرض له بليلة قتل فيها املتوكل، فأغىض املنترص 

( يف قول 312، ص71، ج0997)األصفهاين، "واحتمله

تل املتوكل، إشارة ضمنية ملق "ليلة ال ناٍه وال زاجر"املسدود: 

وتعريض مبطن بشناعة هذا الفعل، وألن املسدود يدرك 

خطورة التحدث يف هذه املوضوعات فقد أملح إملاح املتوجس 

 احلذر. 

كنت واقًفا عىل رأس األمني  "ونرى يف اخلرب الذي يقول: 

ويب حّر شديد، فخرجْت عريٌب فوقفت معي، وهي تنظر يف 

ها بقبلة، فقالت: كحاشية كتاب فام ملكُت نفيس أن أومأت إلي

الربد، فو اهلل ما أدري ما أرادت، فقلت: قالت لك طعنة. 

 قال: وكيف ذاك؟ قلت: أرادت قول الشاعر: 

 

 رمى رضع ناٍب فاستمّر بطعنةٍ 

 

 "كحاشية الربد اليامين املسّهم

 (.81، ص70، ج0997)األصفهاين، 

من  فهنا انتهك أحد اجللساء قواعد املجلس ومايفرضه

تأدب يف حرضة اخلليفة، عندما أشار إىل اجلارية بقبلة؛ ولذا 

فقد سلكت عريٌب يف إجابتها مسلًكا موارًبا، وعرّبت عن 

استيائها بطريقة ضمنية، عندما راهنت عىل عبارة تلمح إىل 

غرضها والترصح به، فـاستعارة )حاشية الربد( من نّص 

اجلملة من شعري للرد عىل إيامءة الرجل، واجتزاء هذه 

األبيات الشعرية، وتنزيلها يف سياق خمتلف طريقة ال ختلو من 

مكر، إذ إن داللة األلفاظ املعجمية التفيد كثرًيا يف الوصول 

إىل املعنى املراد، فهذه اجلملة ذات محولة إحيائية التدرك إال يف 

 سياقها األصيل.

إّن هذا اعتامٌد للخطاب امللغز والرمزي وسيلة إلثبات  

التفوق، فاجلارية حني تلجأ إىل الكالم الغامض الذي ينفتح 

عىل دالالت متعددة تربهُن عىل إمكاناهتا الذهنية، فاأللغاز 

واملعميات يف بعض املواطن وسيلة للنيل من اخلصوم، ويف 

أخرى أداة الستفزاز املتلقي وحتديه، ومسلك للمدراة 

اللتواء من ( أن املواربة وا7101والتعتيم، ويرى البهلول)

مقومات العملية التواصلية، مرجعا ذلك إىل عوامل عديدة 

أمهها اختالف مقامات التخاطب، وتفاوت مؤهالت 

املتخاطبني، وتنوع أجناس اخلطاب، فاملشاركون يف احلوار 

خمتلفون متفاوتون، وهم بني أصدقاء متعاونني وأعداء 

ن إىل مناورين ... وهم يف خمتلف تفاعالهتم القولية يلجؤو

حجب احلقائق وإخفاء املقاصد، ويعمدون إىل املواربة 

واملغالطة والتضليل، ونثر العوائق ورسم احلدود لتعطيل 

( فالقول امللتبس وامللغز متشّكل من نوع 078احلوار )ص

 العالقة بني املتخاطبني ألداء وظائف معينة.

التأدب واللباقة، وماينجم عنهام من مواراة  ولعّل مراعاة

عمية يتأكد يف خماطبة رواد املجلس للملوك، من ذلك قول وت

 "يا أمري املؤمنني، اإليناس قبل اإلبساس"العّتايب: 

( وفيه يتوسل العّتايب باملثل 07، ص3، ج0997)األصفهاين،

العريب املشهور، ويطّوع لغته مراعاة ملقام السلطان، فهذه 

كرم بالعطاء الكناية جتري إىل غاية، وهي محل املأمون عىل الت

واإلغداق عىل سائله، وتفصح يف الوقت نفسه عن تلّطف 

 العّتايب يف طلب النوال. 
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وتقود هذه األخبار إىل مالحظة ذكاء اجللساء ونباهتهم  

وفطنتهم يف التعامل مع تقاليد املجلس، والتغلب عىل 

إكراهات السياق برضب من األقوال امللغزة واملعامة اجلارية 

ن قيد املقام والتحيل عىل السلطة، وهذه احليلة إىل التحلل م

املتكلم "اللغوية تؤّمن املتلفظ هبا وتضمن له السالمة؛ ألن 

)أوريكيوين، "قادر باستمرار أن يّدعي بأنه مل يقصد قوله

 (.10،ص7118

ومما سبق ذكره، يتجىل لنا أحد الداوعي التي أنتجت 

بة يف املجلس، وما األلغاز واملعّميات، ونعني به تقاليد املخاط

تتضمنه من قيود وإكراهات، ومن ثّم توسل اجللساء هبذه 

األلغاز لتجاوز تلك القيود والضوابط، ومن بينها تناول 

 املوضوعات املحظورة كام يكشف املحور التايل.

 

 القول يف املحظور:

تستجيب األحاديث يف جمالس األنس إىل األعراف 

االجتامعية واألخالقيات السائدة، ويتأكد ذلك يف مالمسة 

املوضوعات املحظورة، إذ تنعدم األقوال املبارشة والرصحية 

لتحّل حملها الكنايات واالستعارات، ومن هنا تربز قدرة 

 األلغاز واملعميات عىل اخرتاق املحظور وانتهاك املمنوع،

فقال له يا أبا نواس: "فمن ذلك ماجاء يف األغاين هذا اخلرب: 

. "هاّل أضجعته، فقال: وقع الفعل عليه فانتصب

هذا يوم  "( وقوله:798، ص75، ج0997)األصفهاين،

( 351، ص71، ج0997)األصفهاين، "الغارات يف احلارات

ويف هذين اخلربين جلأ أبو نواس إىل اللغة اإلحيائية، 

املاجنة للكشف عن بعض املامرسات والتلميحات 

املستهجنة، فاحلديث عن اجلنس رضب من خرق املحظور، 

 وكشف املغيب للمسكوت عنه. 

وإذا كانت الكنايات قائمة عىل التلطف يف التعبري عن  

هذه املوضوعات، فإن بعضها اآلخر يقرتب من املبارشة 

بني  والترصيح، فلو نظرنا مثال يف حماجاة وردت يف األغاين

جارية ظريفة للربمكي وشاعر جّل شعره يف الغزل والتشبيب 

 باملذكر، وكان مشغوًفا بالغلامن والرشاب، يقول فيها:

ـنا ــــ ـا حس ــــ ـــــك ي  حاجيت

 

ـــعر ـــن الش ـــنس م  ء يف ج

ــــــه شــــــرب  ـيام طول  وفـــــ

 

ـــرب ـــىل الش ـــويف ع ـــد ي  وق

 إىل آخر األبيات 

فغضب موالها وتغرّي لونه، وقال: أتفحش عىل جاريتي 

باخلنا! فقالت: خّفض عليك، فام ذهب إىل ما وختاطبها 

، 71، ج 0997ظننت، إنام يعني القلم )األصفهاين،

 (.358ص

اعتمد الشاعر يف هذه املحاجاة لغة خادعة ومضللة، فإذا 

كانت االستعارات والرموز يف هذه األبيات هتتك املحظور، 

وتتمرد عىل الرقيب وتبوح بمعان جنسية، فإهنا يف الوقت 

ّكن من املالوصة بادعاء معنى آخر، وهو ماذهبت إليه نفسه مت

خفض عليك، فام "اجلارية كياسة وتأدًبا مع موالها. فقوهلا :

. يتضمن قراءة خمتلفة "ذهب إىل ماظننت، وإنام يعني القلم

ألحجية الشاعر املاجن، فاجلارية توجه اخلطاب بام تراه 

ه، وتكفل مناسًبا، وهي بذلك تدفع توهم سيدها وتبدد ظنون

 اخلروج من املوقف املتأزم. 

ونفهم من هذه املحاجاة أن األبيات يمكن أن حتيل عىل 

أكثر من معنى، فاجلارية رأت أن املقصود هو القلم، واختلف 

األمر مع موالها، ألنه احتمل أن يكون املراد معنى فاحًشا، 

فالقسم  الوارد يف آخر بيت من املحاجاة يزيد من احتاملية 

ما صنع هذا املعنى يف ذهن  ش، وباإلضافة إىل ذلك فإنالفح

الربمكي يعود إىل السياقني املقامي والثقايف، فاخللفية التي 

انطلق منها الربمكي يف تأويله، هي خلفية تتدخل فيها 

األفكار املسبقة أو النمطية، فاملألوف أن حديث اجلواري 

ديث متصف باجلرأة، باإلضافة إىل ماذكرناه من أن احل

املنطوي عىل فحش أو جمون غالًبا ما يصاغ مضمنًا أوملمًحا 

فرفع "إليه، يقول ميتز ) د.ت( عن أدب تلك احلقبة الزمنية: 

الفحش رأسه بعد أن كانت قد أمخدته الروح العربية 

وأخرجته من األدب العريّب؛ ألن الذي كان يسيطر عىل 

النزعة األدبية هم البدو الذين هم أكثر عفة 

طبيعة "(؛ لذا فتوجيه الداللة رهني 199،ص0)ج"تداالواع

مقام التفاعل والعالقة التي تربط املتكلمني املتفاعلني ... 

وثمة عوامل أخرى جتدر اإلشارة إليها عىل غرار طبيعة 

 ."ترقبات املحاور يف ما يتعلق بفحوى خطاب املتكلم

(؛ لذا تتعدد القراءات 333، ص7118)أوريكيوين، 

ت الختالف املتلقني يف القدرة الذهنية وفهم والتأويال

 املقاصد والنوايا واالعتبارات.
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ويقود احلديث عن االستعارة والرمز والكنايات بوصفها 

نوًعا من التالعب اللفظي، إىل اإلشارة إىل أنواع أخرى 

 مشاهبة، ونعني هبا اجلناس والتصحيف.  

 

 املجاورة واملشاكلة اللغوية:

من األلغاز واملعميات يف جمالس تناسلت جمموعة  

األنس، عن طريق املجاورة واملشاكلة اللغوية باستخدام 

اجلناس والتصحيف، وهذا النوع من أنواع املعميات يعتمد 

عىل ذكر مفاتيح معينة تنبئ عن احلروف التي تتكون منها 

الكلمة املرادة، أو تلمح هلا عن طريق قلب احلروف وتغيري 

 لك.ترتيبها وما إىل ذ

قدم أبو "وهو ما نجده يف اخلرب التايل، يقول األصفهاين: 

العرب يف أيام املستعني، وجلس للنّاس، فبعث إسحاق بن 

إبراهيم، فأخذه وحبسه، فصاح يف احلبس، يل نصيحة، 

فُأخرج، ودعا به إسحاق، فقال: هات نصيحتك، قال: عىل 

 -أصلحك اهلل-أن تؤمنني؟ قال: نعم، قال: الكشكية 

فيام -التطيب إال بالكشك. فضحك إسحاق وقال: هو 

جمنون، فقال: ال، هو امتخط حوت، قال أيش هو  -أرى

امتخط حوت؟ ففهم ما قاله وتبّسم ثم قال: أظن أين فيك 

، 0997)األصفهاين، "مأثوم. قال: ال، ولكنك يف ماء بصل

 (.701، ص73ج 

بيًها أفرزت املفارقة بني املقام واملقال قواًل ملتبًسا ش

بالنادرة، فسياق اخلطاب يقتيض تقديم نصيحة يف جملس 

املستعني، وممّا يشف عن خطورة هذه املواجهة بني اخلليفة 

وأيب العرب، طلبه  األمان قبل أن يكشف عن نصيحته  فإذا به 

يتالعب باأللفاظ فيقلب جمنون إىل امتخط حوت، وجييب 

اجلاد وقلبه إىل  عن مأثوم بامء بصل، مما أّدى إىل نسف املقام

 مقام هازل، مدلال بذلك عىل محق مفتعل.

كتب إبراهيم بن "ومثله هذا اخلرب يف التالعب بالكلامت 

 "ال يريح مثل األسنة "املهدي إىل أيب: أي يشء تصحيف: 

فكتب إليه:  "اليرث مجيل إال بثينة"فكتب إليه أيب: تصحيفه 

فى (. والخي132، ص5، ج0997)األصفهاين، "وي منك!

أن التصحيف يعتمد عىل طريقة رسم احلرف وشكله، ومن 

ثّم تكمن املراوغة يف فّك هذه الرموز وإعادة إنتاجها بداللة 

 خمتلفة.

ويمكن أن نلحق هبام رسالة كتبتها مجيلة املغنية اعتذاًرا 

دعت بدواة وقرطاس وكتبت "عن دعوة وجهت إليها إذ 

الرحيم( أردت، ولوال، إليهم سطًرا واحًدا: ) بسم اهلل الرمحن 

ولعيل. ووجهت الرقعة إليهم، فلام وصلت قرأوها، وعيوا 

بجواهبا، فأخذها إبراهيم بن املدبر، فكتب حتت أردت 

ووّجه  "أرجو "وحتت لعيل  "ماذا؟ "وحتت لوال  "ليت"

( عّولت 025،ص77، ج0997)األصفهاين،"بالرقعة إليها

فطنة املتلقني، وكأهنا  مجيلة يف فّك مغاليق رسالتها املوجزة عىل

ختترب هبا ذكاءهم وتتحسس من خالهلا مدى طرافتهم 

وبراعتهم، من هنا كان لرسالتها دور يف حّث ابن املدبر عىل 

أن ينتهج هنجا شبيها فكتب رًدا يشاكل رسالتها، فقد تبني له 

أردت ولوال "مغزى رسالتها باجلمع بني داللة الكلامت، فـ

إجابة الدعوة لوال عائق ما؛ لذا  تشف عن رغبة يف "ولعيل

وحاصلها تساؤل  "ليت وماذا وأرجو "جاء رّد ابن املدبر بـ

 عن عائق املجيء وإحلاح يف طلب الزيارة.

تبني لنا مما تقدم فاعلية املقام يف إنتاج األلغاز وتنوعها، 

وبرز قصد منشئ اللغز وغرضه من طرح هذه األقوال 

 ماييل هذه امللفوظات يف امللتبسة يف املجلس، وسنقارب يف

سياقها التواصيل كاشفني عن تأثر املتلفظ هبذه املقامات، وإذا 

كانت الغاية األساسية من األلغاز تتمثل يف االختبار واملساءلة 

واملباراة، فإن هلذه الغاية ما يرفدها من غايات ومقاصد 

 عرّبت عنها تلك األقوال، ونجملها يف ما ييل:

 

 التحايل :

متنح األلغاز واملعميات هامًشا من احلرية للمتكلم يف قول 

مايشاء دون أن يتحمل تبعات قوله، فالدالالت املضمرة 

واملقاصد غري املعلنة يف هذه األقوال تسمح باإلنكار 

والتنصل، وقد حرضت األلغاز واملعميات يف بعض املجالس 

ويصل كوهنا حيلة لغوية، يمرر من خالهلا املتكلم موضوعاته 

 هبا إىل مراميه. 

ومن احليل ما كشف عنه خرب أيب العرب يف جملس 

املستعني، فأبو العرب يتوخى كالًما ملتبًسا غامًضا ليوهم 

 -أصلحك اهلل-الكشكية  "بحمقه وغبائه، فكأنه ينيشء بـ

فعال لغويا من قبيل طلب العفو  "التطيب إال بالكشك

ة املواربة واخلروج من السجن، وقد ضمنت هذه الطريق
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 "أظن أين فيك مأثوم"تعاطف املستعني الذي يظهر يف قوله: 

( وقد لفت العّتايب 701، ص73، ج 0997)األصفهاين،

يا أمري املؤمنني اإليناس قبل "اخلليفَة املأمون بقوله: 

( إىل أمر قد 05، ص03، ج0997)األصفهاين، "اإلبساس

وّلد عن طول غفل عنه، وهو أن اإلقبال باملزاح واملداعبة مت

املعارشة واأللفة، ومن ثّم شّكل املثل فعاًل لغوًيا يسفر عن ما 

يكتنف العتايب من شك وارتياب، ويضمر يف اآلن نفسه طلب 

ما خيفف وحشته ويزيد من أنسه ويسهم يف جتسري املسافة بينه 

 وبني اخلليفة.

نالحظ من نصوص املدونة أن احليلة مستعملة يف 

هلازلة، جارية عىل لسان املهمش والضئيل املقامات اجلادة وا

اجتامعًيا، فهي من إفرازات املواجهة بني القوي والضعيف أو 

اخلاضع واملهيمن، وخلف تلك املواجهات تكمن داوفع 

 ومقاصد خفية أخرى من بينها اإلفحام وإظهار التفوق.

 

 اإلفحام وإظهار التفوق:

بني  أسهمت العالقة القائمة عىل التحدي واملنافسة

اجللساء يف لبس بعض أقواهلم بلبوس الغموض إلثبات 

الذات وإبراز التفوق، ونتبني يف خرب عريب السابق احتامءها 

 "حاشية الربد"بامللغز يف جملس اخلليفة، فقد صنعت من 

( شفرة لغوية، وأحجية مل 81، ص70، ج0997)األصفهاين،

يستطع الرجل حّلها، وعريب بذلك تنتقص من اآلخر 

ترص لنفسها بأحجية متيز بني من يمتلك احلذق والذكاء وتن

 واملعرفة ومن ال يمتلكها. 

ويمكن أن يندرج يف هذا اإلطار اإلفحامي خرب املسدود    

 "متى كان ذلك"مع املنترص، فقد وّلد سؤال املنترص 

( مقاًما ختاطبًيا مالئاًم 798، ص75، ج0997)األصفهاين،

 "يلة ال ناٍه والزاجرل"إلجابة المزة وُمعّرضة، فـ

( تيش بقتل املنترص 798، ص75، ج0997)األصفهاين،

لوالده املتوكل، والخيفى ما يف هذه اإلشارة من الّذم 

واالنتقاص وتتبع السقطات، ونالحظ من هذين اخلربين أن 

 اإلجابات املفحمة قد تسببت يف إهناء احلوار وإغالقه.

مية ونبذ املبتذل املتكلم يف كالمه إىل التعيعدل وحني  

حيقق سلطة عىل اآلخرين؛ ألنه عامل بمراد الكالم واآلخر 

ولعّل األلغاز واألحاجي أقدر عىل املباغتة ألهنا "جاهل به، 

متتحن املخاطب، وجتعله يف وضع العاجز املغلوب الذي 

يعرس عليه يف كثري من النامذج الظفر باحلّل وإدراك املقصود 

دينًا للمتكلم تابًعا له حتى يقع فّك من الكالم، بل إنه يظل م

( ومن 095، ص7103)ابن عيل،  "الشفرة وبلوغ اجلواب

ثم كانت هذه الغاية اإلفحامية منسجمة مع ماشاع يف 

 املجالس من خصومات ومنافسة.

 

 التندر :

مّكنت األلغاز واملعّميات من الزراية باآلخرين 

يا  "ألغاين: والسخرية منهم بطرائق ملتوية وخفية، جاء يف ا

أبا عطاء، إن إنساًنا طرح علينا أبياًتا فيها لغز، ولست أقدر 

عىل إجابته البتة ومنذ أمس إىل اآلن ما يستوي يل منها يشء 

 ففّرج عني. قال: هات، فقلت:

 فام اسم حديدة يف رأس رمح

 

 دوين الكعب ليست بالسنان

 فقال أبو عطاء:  

 هو الزز الذي إن بات ضـيًفا

 

 مل تزل لـك عولتـانلصدرك 

 قلت: فّرج اهلل عنك، تعني الزج وقلت: 

 فام صـفراء ُتـدعى أّم عـوف

 

 كــان رجيلتيهــا مــنجالن؟

 فقال:  

ــــــــا  أردت زرادة وأزن زّن

 

 "بأنك ما أردت سوى لساين

 (.337، ص02، ج 0997)األصفهاين، 

وتناسل األلغاز يف هذا اخلرب وتناميها له عالقة وثيقة 

وهي الكشف عن لكنة أيب عطاء بمقصدية السائل، 

والسخرية منه، وقد كانت اإلجابة عن البيت امللغز مولدة 

للعديد من األلغاز واألحاجي، والطريف يف هذا اخلرب أن 

اإلجابة عن هذه األلغاز الشعرّية جاءت يف بيت شعري 

 واصف وشارح لإلجابة.   

فقال: أردت زرادة "ويكشف امللفوظ احلواري األخري 

عن إدراك للمقصود  "زّنا .. بأنك ما أردت سوى لساينوأزن 

وفهم للغاية، فلم تكن األسئلة يف هذا اخلرب الختبار السندي 

يف معرفته وفكره، بل جاءت للعبث به، من ثّم كان تعقيب 

السائل يف كّل مرة موضًحا إجابة السندي، نازًعا عنها ما 

ة يف النيل منه حلقها من أثر اللحن أبلغ يف الداللة عىل الرغب

 وإضحاك اآلخرين عليه.

ولئن كانت هذه الغاية مألوفة يف جمالس اللهو خللق  

املؤانسة واالنبساط، فإهنا يف الوقت نفسه كاشفة عن النسق 
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 "السندي"لفظ  الثقايف والفكري ومعربة عنه، فكثرًيا ماحييل

عىل موضوعات للتندر ومن بينها نوادر اللحن، وظاهر هذه 

املحاكاة لعيوب النطق اهلزل واملزاح، لكنها حتمل يف طياهتا 

 االنتقاص من اآلخر وتربهن عىل تفوق العريب.

من هنا ندرك أن املعميات واأللغاز سياسة قولية، يعمد 

بمقام التواصل  إليها املتكلم قصًدا لغايات خمتلفة مرتبطة

ومقتضياته، وقد يبدو للناظر أن قصد التعمية وإرادة اخلفاء 

واملواربة مناهضان ملا تنشده تلك املجالس من طلب للتسلية 

والتخفف من األعباء اليومية، ولعّل هذا املطلب انعكس عىل 

اصطفاء اجللساء وطريقة لباسهم، فمنعت تلك املجالس 

صفوها وينغص لّذهتا، وتزيا دخول ثقيل النفس لئال يعّكر 

 اجللساء بغاللة رقيقة خفيفة دون احتشام.

وإذا كان األمر كذلك فلامذا تنرصف جمالس األنس يف 

خطاهبا إىل األلغاز والتعمية؟ وكيف يكون الغموض وكّد 

 الذهن متعة تضاف إىل مجلة متع املجلس؟  

 

 وظائف األقوال امللغزة واملعامة يف جمالس اللهو:

سنعرض يف هذا املوطن من الدراسة ألبرز الوظائف التي 

تضطلع هبا األلغاز واملعميات يف جمالس اللهو، ونذكرها فيام 

 ييل:

 

 (:Metalangage)ماوراء اخلطاب 

ارتبطت األلغاز واملعميات بام تنطوي عليه من معان 

خمبوءة ودالالت مضمرة، بتناول املوضوعات املسكوت عنها 

مش واملحظور، بطريقة ماكرة تعلن وختفي والكشف عن امله

 يف اآلن نفسه، وبلغة تستبطن املعنى وتومئ إليه.

ويرمي املتكلم من خالهلا إىل كرس حاجز املمنوع  

واالنعتاق من رقابة السلطة، ذلك أن بعض السياقات تتطلب 

القول املعّمى، وحتتم حجب الداللة املرادة واإلملاح هلا إملاًحا 

أن يستعمل  -أحياًنا-ًبا ورهبة. فقد يعجز املتكلم تلطًفا وتأد

لغة رصحية وعبارة مبارشة للتعبري عن بعض املوضوعات 

املحظورة، فيلجأ إىل اإلخفاء بالرمز والتكنية واالستعارة، 

ا كان نوعها )سياسية، أخالقية(  لإلفالت من السلطة أيًّ

 واستجابة للمواضعات االجتامعية، والقيم الثقافية التي

تشكل ضاغطا عىل املتكلم، ويبدو ذلك جلًيا فيام يتعلق 

باملوضوعات غري الالئقة؛ ولذا ينزع املتكلم يف تناوله ملوضوع 

اجلنس إىل حتايش الترصيح واالختباء خلف اإلشارة 

والتلميح متوسال بالكناية وماشاهبها، وهذا كله يكشف عن 

لتي تقوم عىل قدرة اللغة، ويربز جانًبا من خصائها وأساليبها ا

 التفكر والتدبر وإعامل النظر.

 

 اإلمتاع والرتفيه:

ركنًا متينًا  شكلت األلغاز واألحاجي واألقوال املعامة

وعنرًصا مهاًم من عنارص جمالس اللهو واألدب، ويربهن ذلك 

السعي يف اختيار الندماء املوصوفني برسعة البدهية وحّدة 

، 0999)كشاجم،  "العيش كّله يف اجلليس املمتع "الذكاء فـ

( مما يتناسب مع طبيعة هذه األلعاب اللغوية 95ص

قيق اللذة واإلمتاع يف والرياضات الذهنية التي يرجى منها حت

 تلك املجالس.

لذا ارتبطت األلغاز واملعميات بأدب الظرف والظرفاء،  

وإذا استظهرنا األشخاص املنخرطني يف صناعة هذا التعبري 

املوارب، وجدنا أن سامهتم الشخصية متتاز بالطرافة والغرابة 

والتهتك، فأبو نواس شاعر ماجن خليع يتغنى باخلمرة 

يان، وأبو العرب وأبو دالمة اشتهرا بالتحامق، ويتغزل بالصب

كام أسهمت لكنة أيب عطاء يف جعله حمط سخرية وتندر، 

 باإلضافة إىل طائفة من اجلواري الظريفات الشاعرات. 

كّل ذلك ييضء مقاصد استعامل هذه األساليب التي 

يغلب عليها املدارة والتلميح، ويوضح الدور الذي تقوم به 

عامة وامللغزة يف جمالس األنس، إذ كانت وسيلة هذه األقوال امل

للتندر والتسلية والتحرر من أعباء احلياة والتخفف من 

جديتها، والتحول عن الكدر والضيق والتجهم إىل االنبساط 

مقاساة الدنيا ال تتأتى إال باستجالب يشء من "واملرح فـ 

 ( 05، ص7117)الثعالبي،"الرسور

( للمتع البرشية أن 7101دراسة كورنريخ ) وقد كشفت

التحرر من حياة اجلّد والرصامة واالزدحام والعمل إىل 

متعة مرتبطة باستعادة التوازن، املحافظة "مايناقضها حيقق 

 (.75)ص "عىل االستقرار الداخيل
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 الوظيفة الثقافية:

كشفت األلغاز واملعميات عن جانب من جوانب احلياة 

صوص املدونة، فهذا األدب االجتامعية والثقافية يف عرص ن

الشفوي مزج بني مكونني ثقافيني، أوهلام: الرتف احلضاري 

والفكري الذي مّكن ملسارب املتعة واإلدهاش والطرافة أن 

تتسلل إىل احلياة العباسية بمختلف جوانبها املادية والعقلية، 

ومن مظاهر الرتف ما ملسناه يف األخبار من ميل إىل الظرف 

متاع باللذات والتفنن يف ابتكارها، وقد جتىل واهلزل واالست

ذلك فيام متيز به رواد املجالس والندماء من سامت من قبيل: 

األخف روًحا و األحرض نادرة، وغدا الظرف صناعة هلا 

 "املوشى"اشرتاطاهتا وقوانينها التي فرّسها الوشاء يف 

 ."أدب النديم"وكشاجم يف 

هتم التي اختذت وبرزت تلك الروح الظريفة يف مؤلفا

اجلمع بني اجلد واهلزل منهًجا تأليًفيا، وكان من نتاج هذا 

عىل لسان اجلواري الشاعرات،  "املحاجاة "العرص أن برز فن 

 وهي أحاٍج ضاربة يف اهلزل بام تنطوي عليه من معان جمونية.

ثم إن ما تتطلبه هذه املحاجاة و األلغاز من إعامل ذهني  

قايف الثاين الذي أنتجها، فهي سليلة حييل إىل املكون الث

االعتناء بالفكر واإلعالء من قيمة العقل، فلّذة التفكري 

والتدبر وإطالة النظر أسهمت يف ذيوع هذه األلعاب الفكرية، 

باإلضافة إىل املناظرات واملجالس العلمية واملحاورات 

واملفاخرات التي طالت خمتلف املوضوعات جليلها 

 وسخيفها.

 

 خامتة

يتضح مما قدمنا أن األلغاز واألحاجي واملعّميات تولّدت 

من املجالس واملسامرات واملفاكهات، منسجمة مع مراميها 

من طلب املتعة والتسلية بأفانينها املختلفة، وكشفت الدراسة 

أن للجهد املبذول يف حّل القول وامللغز وتأويله لّذة ومتعة 

ومنشأ هذه اللذة غري متحققة يف اخلطاب املتصف بالوضوح، 

إدراك املعنى بعد غموضه واستغالقه واستعصاء الفهم؛ ولذا 

فإن القول امللغز يفتح باًبا للّذة التي تتحصل من التمويه 

وتبني أن للتعمية مراتب ورضوًبا واإلغواء ومن ثّم الكشف، 

فمن األلغاز ما ال حيتاج إىل طول تفكري وإمعان نظر للوصول 

يدرك إال بعد كّد ذهني ومكابدة بسبب إىل املعنى وبعضها ال

إجيازها واختزاهلا الشديد، وهي خاصية مضطردة يف جّل 

 األقوال املعاّمة. 

ارتبطت األلغاز واملعمّيات باملقام، فهي تنشـأ يف مقام  

التخاطب ألسباب وداوٍع منها: التهيب واملراوغة، فاأللغاز 

كشف له واألقوال املعاّمة تضلل املتلقي وتراوغه، تن

وتنحجب يف اآلن نفسه، حتى تثري فضوله وجسارته 

لتفسريها، وبذلك متنح املتكلم هامًشا من احلرية، وللمتلقي 

نوًعا من التشويق، باإلضافة إىل اضطالع األلغاز واملعميات 

 بوظائف خمتلفة منها: اإلمتاع والرتفيه.
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Abstract. This paper looks at the linguistic efforts that was conducted by some Arabic linguists in the field of 

Arabic terminology, especially their efforts to formulate Arabic terms that are equivalent to the foreign ones used 

in their societies in the beginning of the modern era. Most of the terms used in the Arabic context at that time were 
foreign terms (not Arabic) such as those for modern inventions.  

In order to formulate new Arabic terms, those pioneer linguists used some classical Arabic tools, such as 

derivation, blending, and compounding as well as giving classical words new meanings. In addition, they put some 
specific constraints on the use of foreign terms in the Arabic context. 
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 مقّدمة: 

هذا البحث إىل إبراز اجلهود اللغوية التي قام هبا  هيدف

جمموعة من اللغويني الغيورين عىل اللغة العربية؛ كي تكون 

اللغة قادرة عىل استيعاب الكلامت اجلديدة ذات الطابع 

احلضاري ونحوها؛ ملسايرة ركب احلضارة، وإثراء اللغة 

أبرز  العربية باملصطلحات التي تفتقد إليها، كام يتناول ذكر

الطرق اللغوية التي استعملوها من أجل حتقيق هذا الغرض، 

 وهذا هو اهلدف الرئيس من إنجاز هذا البحث.

وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل، 

 مستعينًا بالرسد التارخيي أحياًنا. 

كام أن هذا البحث يطرح عدًدا من التساؤالت، يأيت يف 

ب للغة العربية من أجل وضع مقدمتها: ما املنهج األنس

املصطلحات ملسايرة الركب احلضاري دون التخيل عن اهلوية 

اللغوية؟ وكذلك: ما املنهج الذي ال نلجأ إليه إال عند 

الرضورة؟ وما مدى األخذ هبذا املنهج واألثر اإلجيايب له يف 

 إثراء الداللة اللغوية؟ 

ؤالته وسعًيا لتحقيق غاية هذا البحث واإلجابة عن تسا

املطروحة تقّرر أن يرتكز يف مسارين متوازيني، يتجه أوهلام 

نحو اإلنتاج الذايت لأللفاظ، عىل حني يتجه اآلخر إىل 

االقرتاض اخلارجي، وفتح قنوات التعريب؛ إيامًنا بدورها يف 

 إثراء الداللة وتطور اللغة.

ويسبق ذلك مدخل متهيدي عن الواقع اللغوي العريب 

 العربية احلديثة. قبل عرص النهضة

 

 التمهيد: أزمة الواقع اللغوي العريب قبل بداية العرص احلديث

عند النظر إىل الوطن العريب قبل عرص النهضة العربية      

احلديثة، جيد املتأمل أنه يقف عىل واقٍع لغوي مأزوم، تكمن 

إشكاليته يف أكثر من جمال، فقد كان االستعامر يقوم بدور 

واإلحالل، ويتمثل ذلك يف إقصاء اللغة العربية من اإلقصاء 

 -إنجليزي -التعليم، وإحالل لغة املستعمر )فرنيس

إيطايل ...إلخ( ففي العامل العريب وأفريقيا وجنوب الصحراء 

الكربى مل ُيسمح عملًيا بالتعليم باللغات املحلية )فليبسون، 

واقع ( وكان هلذه العملية أثرها البالغ عىل ال467، ص5007

اللغوي يف الوطن العريب، فحدث ما يشبه يشء من االنفصال 

بني املايض واحلارض؛ مما جعل اجليل اجلديد يعيش مرحلة 

التعدد اللغوي، وهذا ما جعل املرحلة السابقة للنهضة العربية 

متّثل أزمًة لغويًة وثقافيًة  -إضافة للوضع احلايل-احلديثة 

 كربى يف مسرية اللغة العربية.

حقا، لقد نتج عن االستعامر ما نستطيع تسميته باهليمنة      

تلك الظاهرة التي تسيطر عىل "اللغوية، ويعني هذا املصطلح 

عقول شعٍب معنّي جتاه لغة أجنبية مهيمنة عىل لغتهم 

األصلية، بحيث يعتقدون أنه جيب عليهم استخدام اللغة 

ليمي، ويف األجنبية يف تعامالهتم اليومية، ويف نظامهم التع

جوانب الفلسفة واآلداب، واملعامالت احلكومية والقضائية 

واإلدارية، إن اهليمنة اللغوية تتبع منهجية متكنها من السيطرة 

حتى عىل عقول النخبة، بحيث يظن املرء بأن لغته األصلية ال 

ترقى إىل مصاِف اللغة األجنبية املهيمنة، وبذلك يبدأ العزوف 

، 5007)فليبسون،  "حتقارهاعن اللغة األصلية وا

 (.  476ص

لقد كان هذا واقع اللغة العربية يف جانبها األول،      

وكذلك كانت هناك قضية أخرى كان هلا أثر كبري يف مفاقمة 

اإلشكالية السابقة، وهي أن العرص احلديث كان عرص 

املخرتعات واالبتكارات والثورة الصناعية الكربى بقيادة 

وهذه املخرتعات واملصطلحات كان ظهورها  األمم األجنبية،

وانتشارها بلغتها األجنبية، وأمام هذين العاملني كان من 

الطبيعي أن يعاين املصطلح العريب من إشكالية مرّكبة ومعاناة 

مضاعفة، ولكن هذا الواقع اإلشكايل كان من ناحية أخرى 

دافًعا لوجود حالة من املقارنة واالستنهاض هبدٍف هنضوي 

زز من قيمة األمن القومي، وينظر إىل اللغة عىل أهنا عنوان يع

اهلوية العربية واإلسالمية، فاحلفاظ عىل كينونتها ومحايتها 

واجٌب ديني ووطني له أبعاده االقتصادية والسياسية 

والثقافية، وهذا ما جعل الكثري من علامء اللغة العربية 

مة االسترياد يبارشون مهمة معاجلة إشكالية املصطلح، ومقاو

اللغوي، والبحث عن الوسائل املمكنة من أجل التصدي هلذا 

املّد اللغوي اجلارف؛ حفاًظا عىل اللغة كوهنا عنرصا أساسا 

ممثال للهوية الوطنية، وحمققة للوحدة العربية واإلسالمية، مع 

وعٍي كامل بأن النهضة والتنمية ال تتحقق للمجتمعات إال 

الوعي يرتجم ما آلت إليه معطيات بلغاهتا األصلية، وهذا 

واكتشافات التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية احلديثة، 

حينام أدركت أنه ال يمكن ألي جمتمع بناء هنضة وتنمية 
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أن الصني واليابان  -مثال-حضارية بلغة أجنبية؛ ولذلك نجد 

وكوريا وأملانيا...إلخ، مل ختضع لتسويغ رضورة اللغة العلمية 

، بل اجتهت كل املجتمعات املتطورة إىل بناء تنميتها املوحدة

بلغاهتا األصلية؛ حيث فرضت بعض هذه الدول القوانني 

الصارمة من أجل احلفاظ عىل لغاهتا؛ وعًيا منها بأمهية اللغة 

يف حتقيق التنمية، وتأطري االنسجام االجتامعي بني شعوب 

ة إال عن حيث إنه ال تتحقق التنمية البرشي"تلك املجتمعات 

طريق املعرفة، وال يمكن إقامة جمتمع املعرفة ما مل تضطلع 

الدولة بتعميم التعليم اجلّيد باللغة الوطنية يف مجيع أنحاء 

البالد، والعناية بالصحة والبنية التحتية، وضامن احلقوق 

املدنية والسياسية واالقتصادية جلميع املواطنني، إذا أرادت 

التنمية البرشية، فعليها أن تفعل ما  البلدان العربية أن حتقق

فعلته دول عديدة كانت يف منتصف القرن املايض أفقر من 

الدول العربية، ولكنها اتبعت سياسات تنموية صائبة جعلتها 

يف مصاِف الدول املتقدمة...إلخ. والسياسة اللغوية والسياسة 

الرتبوية مها يف مقدمة السياسات الالزمة لضامن تنمية برشية 

 (.99هـ، ص4197)القاسمي،  "عالية

لقد أصبحت اللغة يف تطور الفكر احلضاري املعارص      

العامل املركزي يف حتقيق التنمية الوطنية، وهذا يعني ظهور 

وعي خمتلف بأمهية اللغة ووظيفتها، ينقلها من كوهنا وسيلة 

إىل جعلها مكوًنا رئيًسا يف البنية  -فحسب-تواصلية 

اللغة هي األداة التي متكن الفرد "لسياسية، واالقتصادية وا

من النفاذ إىل مصادر املعلومات، وامتالك املعرفة، واستيعاهبا، 

واستثامرها يف إنتاج معارف جديدة؛ ومن هنا أصبحت اللغة 

 "والسياسة اللغوية يف قلب العملية التنموية أو ركيزة هلا

 (.47هـ، ص4197)القاسمي، 

العريب بالسياسة اللغوية وقد يكون الوعي      

واقتصاديات املعرفة أو التخطيط اللغوي متأخًرا يف ظهوره 

املفاهيمي أو االصطالحي، ولكنه كان ظاهًرا يف جماله 

اإلجرائي، كام تشهد بذلك مدونة هذا البحث القائمة عىل 

رصد جهود بعض العلامء العرب يف االشتغال عىل حقل 

هذا ما يسعى البحث إىل املصطلح وحتريره بلغة عربية، و

رصده، وبيان قيمته يف جمال البحث اللغوي اجلديد، وارتباطه 

 بعامل التنمية واالقتصاد املعريف.

 

 املسار األول: اإلنتاج الذايت

يقصد بذلك إنتاج ألفاظ عربية مقابلة لأللفاظ األجنبية،  

مرتكًزا يف ذلك عىل قوانني اللغة العربية وأنظمتها، 

والرتكيب املزجي، والنحت، وإحياء الرتاث كاالشتقاق، 

 اللغوي، واملجاز. 

ولقد استفاد اللغويون من كون اللغة العربية لغة 

؛ حيث إهنا تركز عليه، واالشتقاق يقوم عىل نزع (4)اشتقاقية

لفظة من أخرى لتدل عىل معنى جديد، عىل أن يكون هناك 

، 4362، تناسب بني املعنى اجلديد واملعنى األصيل )الشهايب

فقد استفاد العلامء من ميزة وجود األوزان يف اللغة  (.49ص

العربية التي ختصصت بدالالت معينة، حيث عثروا عىل 

أوزان مشهورة مل خيتلف النحويون عىل قياسيتها، مثل 

)َمْفَعل( للداللة عىل املكان، فاشتقوا عىل هذا الوزن كلمة 

(. 85، ص4370)ظاظا،  restaurant )َمْطَعم( مقابل كلمة

، وكلمة playgroundكام وضعوا كلمة )َمْلعب( مقابل 

 ،nightclub، ولفظ )َمْلَهى( مقابل theater)َمرْسح( مقابل 

وظهر نجاح هذا الوزن يف لفظ )مستشفى(؛ ألن العرب قدياًم 

. كانوا يستعملون سابًقا لفظة فارسية، وهي )بيامرستان(
 (5) 

لنحاة يف قياسه، مثل وزن ما اختلف ا ومن األوزان

الدال عىل صاحب احلرفة، فقد ذهب سيبويه  "َفّعال"

أما املربد  (.3)ص "أنه مقصور عىل السامع"هـ( إىل 4946)

(، ونظًرا حلاجة اللغة 464)ص "إنه قيايس"( فقال 5049)

( قياسية 4392العربية إىل هذا الوزن قّرر جممع اللغة العربية )

من نادى هبذا قبل قرار املجمع  وكان (.49هذا الوزن )ص

األمري مصطفى الشهايب، وهو الذي وضع كلمة )نّحال( ملن 

يريب النحل، وقد استلزم القرار السالف أن يقال أيًضا بقياسية 

)فِعالة( للداللة عىل احلرفة، وقد أقّر هذا املجمع أيًضا، وكان 

( قد وضع عىل هذا الوزن كلمة 4362مصطفى الشهايب )

، ووضع )سامكة( مقابل لفظة piculture( مقابل كلمة )نِحالة

piscicluture  ووضع )ِحراجة( مقابلsylviculture. 

 (.71 -79)ص

                                                           

ختتلف اللغات يف طريقة إنتاج املصطلحات اختالًفا يرجع إىل طبيعة  (4) 

اللغة نفسها، فهناك لغات عازلة، ولغات لصقية، ولغات مترصفة )وايف، 

 (.432م، ص4379

 تعني حرفًيا: دار املَْرََض.( 5) 
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وقد شجع هذا النجاح املفكرين عىل تبني القول بقياسية 

أوزان أخرى بعد أن طالت مطالبة املفكرين هبذا، فمثاًل 

السم اآللة يوجد يف كتب النحاة أن للغة العربية ثالثة أوزان 

ِمْفَعال(، غري أهنم قالوا إهنا غري قياسية،  -ِمْفَعلة -)ِمْفَعل

ولكن الكّتاب يف العرص احلديث جتاهلوا هذا، واستعملوا 

هذه األوزان لالشتقاق؛ وذلك حلاجة اللغة املاسة إىل هذا، 

السيام مع ظهور هذا العدد الكبري من اآلالت احلديثة، فوضع 

، gullotiineة )ِمْقَصلة( لتقابل كلمة إبراهيم اليازجي كلم

، ووضع شاكر شقري كلمة showerو)املنِْضَحة( لتقابل كلمة 

(. ووضع الشهايب 85، ص4370)املِنَْظرة( )ظاظا، 

( كلامت كثرية مثل )مبذر، وحمصد، ومملسة، وحمشة( 4376)

(. حدث هذا كله قبل أن يصدر املجمع قراره 44)ص

ثة، لكن املجمع أو ى يف قراره أن بقياسية هذه األوزان الثال

يستعمل الوزن )ِمفَعل( لآلالت اخلاصة بالقياس، والوزن 

)ِمفَعلة( لآلالت اخلاصة بالرسم والوزن )مفعال( لآلالت 

 اخلاصة بالكشف، ومل تطبق توصية املجمع.

وبسبب أمهية اآلالت يف العرص احلديث اقرتح العلامء 

الة(، وهو وزن  قياسية أوزان أخرى، من أمهها وزن )فعَّ

مألوف لدى العرب؛ والنتشاره يف اللهجات العامية، عىل أنه 

ادة( من آالت احلرب،  بَّابة والَعرَّ قد ورد عن العرب مثل )الدَّ

وقد نجح هذا الوزن يف اشتقاق أسامء آالت حديثة كثرية، 

الة، والطَّّيارة، والَغّواصة(. يارة، والغسَّ  مثل: )السَّ

ستاذ حممد هبجة األثري استخدام وزن وقد اقرتح األ

)فاِعل( أو )فاِعلة( للداللة عىل اسم اآللة، واستشهد عىل هذا 

بورود الكثري من أسامء اآللة يف اللغة العربية عىل هذا الوزن، 

مثل: )اجلامعة(؛ أي القيد، و)القالبة(؛ أي السكاكني، 

 و)الغاشية( و)الساقية( و)احلاملة(؛ أي الزنبيل.

هـ( فكان يرى أن وزن 4976صطفى جواد )وأما م

)فاِعل( يدل عىل اسم الفاعل من الثالثي، وعىل النسبة كـ 

)جامل(؛ أي صاحب مِجَال، فإذا أريد به اسم اآللة فإن عينه 

ُتفتح فيكون )فاَعل( مثل )خاَتم، وطاَبع، وقاَلب( 

)فاِعل( للداللة عىل  ومع هذا شاع استعامل وزن (.495)ص

مثل )رافِعة(، و)كابِحة(، كام استعمل اسم الفاعل اسم اآللة، 

من األفعال املزيدة للغرض نفسه، مثل )ِمنَْطاد( الذي اقرتحه 

، 4370)ظاظا،  zepplinأمحد فارس الشدياق لتقابل كلمة 

(.85ص
 

هـ( أيضا أوزاًنا أخرى 4976واقرتح مصطفى جواد )

السم اآللة، منها: )فاعول( كـ )ساطور(، و)ُفّعالة( 

اب( )ص ال( كـ )ُنشَّ امة(، و)ُفعَّ (.487كـ)ُدوَّ
 

وقد انتبه العلامء أيًضا إىل وزن )فِعال(، وهو وزن مل يرش 

إليه النحويون العرب إال قلياًل، ويذكر أنستاس الكرميل 

( أنه مجع ما وجده يف العربية من أسامء اآللة عىل وزن 4392)

هورة، لكنه )فِعال(، فصارت تساوي ما جاء عىل األوزان املش

(. 586ذكر أنه فقد الرسالة التي مجع فيها هذه األسامء )ص

إّن وزن "(: 4385ويقول املسترشق األملاين برجشرتاسري )

 ")فِعال( هو األصل يف أوزان اسم اآللة يف العربية

(، وقد أقّر جممع اللغة العربية استعامله؛ ملا تقدم من 400)ص

 أسباب.

وزن )ُفعال( للداللة عىل  ( بقياسية4392وقال املجمع )

املرض، وأجاز اشتقاقه من أسامء األعضاء كام كان العرب 

(، وقد نجح هذا 91يفعلون )كالوراك( من )الورك( )ص

، neurosisالوزن، وجاءت منه كلامت كثرية كـ)العصاب( 

. وقد اقرتح الدكتور مرشد خاطر psychosisو)الذهان( 

امء األمراض ختصيص صيغة )ُفعال( للداللة عىل أس

األعجمية الدالة عىل األمل، وهي األسامء املنتهية بالكاسعة 

lgia أما األسامء املنتهية بالكاسعة ،itis-  فُيعرّب عنها

)التهاب الكبد( )الشهايب،  hepatitisباإلضافة، فيقال يف 

(.86، ص4376
 

( بقياسية وزن )َفَعل( 4376ونادى مصطفى الشهايب )

، وأورد عىل هذا أمثلة كثرية للداللة عىل األمراض

د، واجلََرد، والَفَحج( )ص وكان  (.540كـ)املَشش، والرَبَ

جممع اللغة العربية قد ناقش هذا منذ مدة طويلة، ومل يبّت فيه 

 بيشء، ووعد بمناقشته مّرة أخرى، لكنه مل يفعل.

ومما اختلف فيه علامء اللغة الكلامت األجنبية املنتهية 

( ترمجة هذه 4318، وقد قّرر املجمع )ible أو  ableبالالحقة 

( بقولنا edibleالكلامت بصيغة )يفعل(، فمثاًل ترتجم كلمة )

)يؤكل(، أما االسم فيرتجم بصيغة املصدر الصناعي املأخوذ 

( ترتجم بقولنا: edibilityمن اسم املفعول، ومن هذا )

(. ومل يشع هذا؛ ألن هذا األسلوب غري 83)مأكولية( )ص
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فيها  ibleأو  able وال يصح إال يف احلاالت التي تكوندقيق 

؛ أي حمبوب، ولكن ال يصح amiableالحقة لفعل متعدٍّ مثل 

؛ durableهذا إذا أضيفت هذه الالحقة إىل فعل الزم، مثل 

؛ أي يمكن تغريه، وال تصح هذه القاعدة variableأي خالد، 

؛ أي reasonableإذا أضيفت هذه الالحقة إىل أسامء، مثل 

  (.286، ص4376منقول )الشهايب، 

وقد اقرتح بعض الباحثني استعامل وزن )ُمستفعل(، 

واستشهدوا عىل هذا بقول العرب زرع ُمْستحِصد، أي: قابل 

للحصد، وحائط ُمْسرتمِّ أي قابل للرم، وبناء عىل هذه 

ل(،  القاعدة خّطأ الباحث هنا قول الناس )طالب ُمَكمِّ

طالب ُمستكِمل(. أما )املكّمل( فهو وفضل عليها القول )

  (.490هـ، ص4974الذي نحج فعاًل )جواد، 

واقرتح باحث آخر استخدم وزن )َفعول( ليحل حمل 

، واستدل عىل ibleأو  ableبــــ الكلامت األجنبية املنتهية 

رأيه بوجود كلمة )رَشوب( يف اللغة العربية، وهي تعني املاء 

الضبط الكلمة األجنبية الصالح للرشب، وهذا يقابل ب

potable أن نشتق كلمة  -يف رأي الباحث-، وهكذا يمكن

؛ أي يمكن انقالبه، وكلمة reversible)َقلوب( لتقابل 

، وكلمة extensible)مدود( لتعني القابل للتمدد بمعنى 

)حقي،  tenable)صمود(؛ أي يمكن أن يصمد؛ أي 

 (.56هـ، ص4932

الرأي فعلينا أن نشرتط أال  ويف رأيي لو أردنا األخذ هبذا

يؤدي األخذ به إىل اللبس واخللط، فمثاًل لو أننا طبقنا هذه 

، وهذا يسبب edibleالقاعدة عىل )أكل( لقلنا )أكول(؛ أي 

 اللبس؛ ألن الناس تعودوا كلمة )أكول( بمعنى كثري األكل.

ومن األوزان التي تقدمها اللغة العربية يف هذا املجال 

( 4392ضطراب، فقد عّده جممع اللغة العربية ))َفَعالن( لال

قياسًيا؛ اتباًعا لرأي سيبويه واألخفش وابن مالك وغريهم، 

ولكن املجمع قّيد قراره بأن يكون املصدر مشتًقا من فعل 

الزم، وقال إن ما جاء منه من أفعال متعدية نحو: شنئته 

َقَفزان، شاذ، واألمثلة عليه من الالزم كثرية، منها )ال (4)شنآًنا

ان(. وهكذا صيغت  َ َوران، واجلََوالن، والطريَّ واخلََفقان، والدَّ

                                                           

ِرمنَُّكم"يف قوله تعاىل:  (4)  . قرأه بعض القراء السبعة "شنآُن قومٍ   والجَيْ

بسكون النون، وهذا شاذ أيًضا؛ ألنه ليس يف املصادر )َفْعالن( إال كلامت 

 (.235قليلة جًدا )الزخمرشي، د.ت، ص

، و)َنَبضان( مقابل oscillationكلمة )َنَوسان( مقابل 

pulsation  و)َمَوجان( مقابلondulation وغريها من ،

 (.595الكلامت )ص

ومن األوزان التي أْثرت اللغة العربية باملصطلحات: 

االسم أو الصفة مضاًفا إليه ياء املصدر الصناعي، وهو 

مشددة بعدها هاء التأنيث،كأنه مؤنث منسوب، وهو موجود 

عند العرب؛ ولذا سمع عنهم )الرجولية، واجلاهلية، 

ولصوصية، وربوبية، وعيدهية، وعنجهية(، كام جاء منه يف 

 القرآن الكريم: )ورهبانية(.

بل وقد أفاد املصدر الصناعي يف إجياد كلامت عربية تقا

مثل: )وجودية(  -ismالكلامت األجنبية املنتهية بالالحقة 

existemtialism )مثالية(و ،idealism،  )و)واقعيةrealism ،

. وهي تفيد حتى يف ترمجة املذاهب embiricismو)جتريبية( 

 ترتجم )سبنرسية(. spencerismاملنسوبة إىل أصحاهبا، فمثل 

املصطلحات وقد أغرى نجاح هذه األوزان يف توليد 

بعض الباحثني بالتوسع يف إحداث صيغ قياسية من هذا 

النوع، كالشيخ عبداهلل العالييل، فقد قال: إن وزن )َفُعوالء( 

يقصد به اخلاصية املتفردة أكمل ما تكون كـ )الليلة الربوقاء(، 

و)َفَعاالء( الذي يدل عىل االتصاف باليشء مع حماولة خالفه 

هو الذي يقرتف الرش، مع أنه حياول كــ )الرجل الرشاراء(، و

احتذاء طريق اخلري، و)َفَعالء( الذي يدل عىل التثنّي واالمتداد 

هنا وهناك، كــ)النهراء( بداًل من النهر، و)َتْفَعلوت( للداللة 

عىل الذي يتصف باليشء عند حدوث احلادث فقط، نحو 

لة )ترغموت( للذي ال يرغم إال عند اليأس، و)َفَعليًّا( للدال

عىل النفاذ إىل الصميم نحو )حزنًيا( حلالة احلزن التي متزق 

األحشاء التياًعا، و)ُفُعّل( للداللة عىل اإلطباق يف االنتشار، 

، 4378نحو )ُدُخّن( للدخان الذي يطبق اآلفاق )الصالح، 

  (.910ص

وللعالييل أوزان كثرية نحو هذا أراد أن تكون قياسية، 

بة عند الناطقني باللغة العربية؛ ولكن مل تلَق دعوته استجا

إلحساسهم بأن كثرًيا من هذه األوزان ال داعي له، وهذا 

التعجل عند العالييل يف تقرير قياسية األوزان يبدو أنه طبيعة 

له؛ إذ يالحظ أن هذا التعجل يالزمه يف وضع املصطلحات، 

فهو يضع ألفاًظا يصعب أن يتوقع اإلنسان أي نجاح هلا، مثل 

، brakesه كلمة )أخو إباض(؛ لكي حتل حمل كلمة اقرتاح
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يف التحليل النفيس،  collectorوكلمة )أّباث( مقابل كلمة 

 وهو الذي يعنى بجمع األشياء عناية مرضية.

( 4369عىل أن هذا ال يعني إنكار جهود العالييل )

اللغوية، وعىل رأسها معجمه )املرجع( الذي حيفل بكثري من 

 .(4)املصطلحات املفيدة

يف ترسعه أنستاس الكرميل  -إىل حدٍّ ما-ويشبه العالييل 

(، فقد اقرتح أن يكون وزن )َفْعلَعل( وزًنا قياسًيا 4398)

للداللة عىل الصفات التي يمتاز صاحبها بكثرة ما يتصف به 

منها، واستدل لقوله بام ورد من ذلك نحو )غطمطم(، 

 (.446و)غشمشم(، ونحوها )ص

ىل اتساع اللغة العربية وطواعيتها وفيام تقدم داللة ع

 لالشتقاق، وقد وّسع املحدثون آفاق اللغة العربية بطريقتني:

إحدامها: اإلكثار من آالت االشتقاق، وذلك كام فعل 

 بعض املتقدمني. 

واألخرى: توسيع جمال االشتقاق، وذلك بإجازة 

االشتقاق من أسامء األعيان بعد أن كان مقصوًرا عىل أسامء 

(؛ استناًدا 4392ين، وقد أجاز هذا جممع اللغة العربية )املعا

إىل كثرة ما ورد منه يف كالم العرب، فعىل سبيل املثال قالوا: 

)املذّهب، واملفضض، واملدّنر، واملدرهم( من الذهب والفضة 

والدينار والدرهم، وقد استفادت اللغة العربية من هذا 

مة، مثل: القرار، فقد جاءت بناء عىل ذلك كلامت مه

 (.96)املغنطة، والكهربة، واألكسدة( )ص

وبرغم نجاح االشتقاق يف توليد الكلامت فقد فكر 

اللغويون يف وسائل أخرى، كالرتكيب املزجّي، وأكثر ما 

تظهر أمهيته يف مصطلحات العلوم الطبيعية، وال سيام علم 

األحياء، وطريقة الرتكيب املزجي توجد يف كثري من اللغات، 

تعملة يف اللغة العربية بقلة، مثل )حرضموت، وهي مس

ومعديكرب( ونحوها، ولكن هذه الطريقة أنجح ما كانت يف 

؛ fahrsprechenاللغة األملانية، فهم يرتمجون التلفون بقوهلم: 

؛ أي fahrsenenالتكلم من بعيد، والتلفزيون بقوهلم:  أي:

(، بمعنى )األكسجني sauerstoffالرؤية من بعيد، ويقولون: 

وهي ترمجة السمه اليوناين األصل، ولكن سبب نجاح هذه 

الطريقة يف األملانية أهنا تعتمد عليها منذ البداية، ففي األملانية 

                                                           

، مادة: 4369. )العالييل، Nonmigranisمثل الطيور األوابد بمعنى ( 4) 

 أبد(.

؛ أي حذاء اليد، أما العربية Hand schuhكلمة قفاز معناها: 

 فتفّضل االشتقاق؛ لذا مل تثمر هذه الطريقة كثرًيا.

رته احلادية والثالثني وقد أجاز جممع اللغة العربية يف دو

م( الرتكيب املزجي للرضورة، وقد حاول 4362 -4361)

بعضهم استثامره يف مصطلحات علم األحياء، مثل: 

)بطنقدميات، ورأسقدميات(، ولكنهم مل يوفقوا )الشهايب، 

  (.502، ص4376

والنحت أكثر أمهية من الرتكيب املزجي، وأكثر إثارة 

اإلفادة من النحت؛ ألنه كان  للنقاش، وقد حاول علامء اللغة

 مستعماًل يف عصور الفصاحة.

العرب تنحت من كلمتني "(: 4369قال ابن فارس )

(. وقد 574)ص "كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار

ألف الظهري الفاريس كتاًبا مجع فيه األلفاظ املنحوتة وسامه 

)تنبيه البارعني عىل املنحوت من كالم العرب(، ومن أمثلة 

لفاظ املنحوتة )احلمدلة( من قوهلم: )احلمد هلل(، األ

)والبسملة( من قوهلم )بسم اهلل(، ولكن ذهب أكثر النحويني 

واللغويني إىل أنه غري قيايس، يف حني ذهب ابن فارس 

( إىل أن أكثر الرباعي واخلاميس يف كالم العرب 4369)

منحوت مثل )َصْهَصلق( فهي يف رأيه منحوتة من َصَهَل 

َق، و)ضبطر( يرى أهنا ضرب وضبط ونحوها وَصلَ 

 (.574)ص

ونظًرا حلاجة اللغة العربية إىل النحت يف توليد 

( 4329املصطلحات العلمية أقر جممع اللغة العربية )

وإن قيده بأن يكون يف لغة العلوم فقط، عىل أن   (5)النحت

استخدام احلروف األصول دون الزوائد،  -ما أمكن-يراعي 

حوت اساًم اشرتط أن يكون عىل وزن عريب، فإن كان املن

والوصف منه يكون بإضافة ياء النسب، وإن كان فعاًل كان 

عىل وزن )فعلل( أو )تفعلل( إال إذا اقتضت الرضورة غري 

(.  وقد جاء جتويز املجمع هلذه نتيجة ملطالبة 540ذلك )ص

كثري من املفكرين، فعىل سبيل املثال كتب مارون غصن 

النحت يف اللغة العربية وسيلة "اًل بعنوان: هـ( مقا4924)

  (.900، عّدد فيه مزايا النحت )ص"لتوسيع اللغة العربية

                                                           

بتوسع أكثر، ونرش قراره يف عاد جممع اللغة فتكلم عن هذه الظاهرة ( 5) 

 (.428، ص4329جملة املجمع )



 ... جهود بعض الّلغويني العرب يف وضع املصطلحات: حممد إبراهيم الثاقب

 

16 

ومن الكلامت التي جاءت بالنحت )احللمأة( )حلل 

، و)نزجنة(؛ أي )نزع اهليدروجني( to hydroliseباملاء( ترمجة 

 .dehyrodentionترمجة 

عىل أن أكثر ما شغل املفكرين هو نحت سوابق ولواحق 

عىل غرار اللغات األجنبية، فقد اقرتح ساطُع احلرصي أن 

تستعمل )قبل( مع كلمة أخرى بطريقة النحت؛ لتقابل 

، prehistory، مثل )قبتاريخ(؛ أي preالسابقة األجنبية 

 و)قبطوفان(؛ أي قبل الطوفان.

 ، أي:subconsious وعىل هذا الغرار نحت )حتشعوري(

. وهو (4)(12هـ، ص4932حتت الشعوري )احلرصي، 

 اقرتاح جيد، لكنه مل ُينفذ لألسف.

وأما إحياء الرتاث اللغوي فإنه ليس خافًيا عىل الكثريين 

أنه توجد يف اللغة العربية مصطلحات كثرية، وهذه حقيقة 

ثابتة بالنسبة إىل األشياء املعروفة منذ القدم، كأعضاء جسم 

اإلنسان، وكأسامء حيوانات العامل القديم، أما األشياء التي مل 

تعرف إال يف العرص احلديث، كاآلالت احلديثة، وحيوانات 

العامل اجلديد ونباتاته، ففي اللغة العربية مصطلحات 

ومفردات يقارب معناها معاين أسامء هذه األشياء يف اللغات 

 األجنبية، فتطلق عليها.

حليوان والطري، يوجد طائر يسمى ففي جمال أسامء ا

(، وهو من أمجل الطيور وأشهرها swanباإلنجليزية )

(، ويسمى بعض swan lakeالرتباطه بأشهر مقطوعة باليه )

الناس هذا الطائر )بجًعا(، ويسمى املقطوعة السالفة الذكر 

)بحرية البجع( وهذا خطأ؛ ألن البجع طائر آخر يسمى 

سمى هذا الطائر بالعامية )التم، (، ويpelicanباإلنجليزية )

والوز العراقي(، ويف هذه احلرية استطاع أنستاس الكرميل 

( أن يظفر باسم الطائر يف اللغة العربية، وهو )القيق( 4398)

؛ أي خالص البياض؛ ألن هذا الطائر شديد (5)مقلوب )يقق(

 (.447البياض، حتى إن املثل يرضب به يف هذا )ص

ن كلمة )بوسطه( األجنبية، حتى وكان العامة يستعملو

استطاع أمحد فارس الشدياق أن حييي كلمة )بريد( من قربها، 

                                                           

 وال خيفى أن هذا املقال منشور بعد وفاة ساطع احلرصي. (4) 

، ومن ثم  cycus، والالتينيةkykosومنه جاءت الكلمة اليونانية  (5) 

 باملعنى نفسه. cygnetالفرنسة 

وقد تعودنا اآلن كلمة )بريد( حتى إننا نعجب من كون هذه 

 الكلمة جمهولة يف وقت من األوقات.

وكان الناس يستعملون كلمة )باسبور( للداللة عىل 

وهي تعريب الوثيقة املؤذنة بتخويل صاحبها حق السفر، 

passport  بنطقها الفرنيس، ثم نرش خليل اليازجي كلمة

)جواز(، فأصبحت تستعمل حمل باسبور، السيام يف املجال 

الرسمّي، وإن ظلت كلمتا )باسبور، وبوسطه( معروفتني يف 

، 4370األوساط العامية يف بعض البلدان العربية )ظاظا، 

  (.85ص

اللغة )الُعَقاب(  ومن ذلك كلمة )اللامعة(، فهي يف كتب

عموًما، لكن توصل أمني املعلوف )د.ت( إىل أن املقصود هبا 

 Goldenنوع معني من العقبان يعرف يف اإلنجليزية باسم )

Eagle460( )ص.)
 

ومن الدليل عىل سعة اللغة العربية أن أمني املعلوف 

)د.ت( رغم اجتهاده الشديد يف مجع املصطلحات التي 

ية يف أسامء احليوان والطري، فقد فاتته حفلت هبا اللغة العرب

مل يعرف يف اللغة العربية  كلامت اهلل أعلم بعددها، فمنها أنه

 seaاساًم لنوع من أنواع العقبان يسمى يف اإلنجليزية باسم )

eagle (، مع أن اسمه يف اللغة العربية )عقاب عجزاء( إشارة

( إىل الريش األبيض عند عجزها، كام فاته اسم )القيق

(.464السالف ذكره )ص
 

(، accompanimentويف جمال املوسيقى نجد مصطلح )

وهي كلمة تعني متابعة الغناء باآللة والصوت، وهلا مقابالت 

يف اللغة األجنبية، وكان يعتقد أنه ال يوجد مقابل هلذه الكلمة 

( أن جيد 4393يف اللغة العربية حتى استطاع برش فارس )

أحدمها )املساوقة(، وهي متابعة  مصطلحني يعربان عن هذا،

املغني باآللة، واآلخر )املراسلة(، وهي متابعة املغني بالصوت 

(، وهكذا تبني أن اللغة العربية أكثر دقة من اللغات 447)ص

 األجنبية.

إن ما تقدم ليس إال نموذًجا ألبحاث اللغويني 

املعارصين، وهي دليل عىل غنى اللغة العربية، وأهنا منجم 

باملصطلحات اللغوية، وال ينقصه إال وجود العاملني غني 

 األكفاء.

ومما يؤسف له أن بعض اللغويني قد ترسعوا يف وضع 

بعض املصطلحات، رغم وجود ما يقابلها يف اللغة العربية، 
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، رغم countrymanفقد وضعت كلمة )مواطن( مقابل كلمة 

فالن؛ وجود كلمة )بلدي( يف اللغة العربية. يقال: فالن بلدي 

.(4) أي من بلده
 

وبوسع العربية أن تفيد يف جمال آخر مل تعرفة من قبل، 

وذلك باستعامل كلمة تدل عىل معنى قديم، ووضعه ملعنى 

 جديد لرضب من االتفاق املعنوي أو الصويت.

واالتفاق املعنوي أكثر أمهية من االتفاق الصويت الذي مل 

 يرتتب عليه إال ألفاظ قليلة.

أن نبات التبغ نبات وافد من العامل اجلديد،  فمن املعروف

وقد وجد بعضهم أن للعرب نباًتا اسمه خيتلف عن التبغ، 

، 4362فأطلقه عليه؛ نتيجة للتشابه يف االسم )الشهايب، 

  (.66ص

(، فقد أحيا 4346وممن تفوق يف هذا أنستاس الكرميل )

 skeletonكلمة )السقل( بمعنى النحيل، ووضعها مقابل 

(..12التي نرتمجها اآلن بقولنا: )هيكل عظمي( )ص
 

، وهي جتمع بني raceووضع كلمة )الرّس( مقابل كلمة 

التوافق اللفظي واملعنوي، وأتى بكلمة )الركن( حليوان من 

القوارض وأطلقها عىل )الراكون( الذي هو من اللواحم 

carnivores (.463)املعلوف، د.ت، ص
 

ة القديمة معاين جديدة وأما إكساب الكلامت العربي

للمشاهبة املعنوية أو ما يعرب عنه باملجاز، فهو أكثر فائدة 

 وأقدم.

وقد استعمل العرب هذه الطريقة عندما أخذوا كلمة 

)صفر(، وأطلقوها عىل الصفر احلسايب، والذي استعارت 

 اسمه معظم اللغات األوربية من العربية.

أيًضا احتاج كام أخذت )اجلرب( وأطلقته عىل العلم، و

األوروبيون ألخذ االسم العريب للداللة عىل هذا العلم )عبد 

  (.25، ص4373الباقي، 

 telegraphفمام جاء هبذه الطريقة )الربق( بمعنى 

  (.25، ص4376للتشابه يف الرسعة )ظاظا، 

واهلاتف، وهو الصوت الذي ال يعرف مصدره مقابل 

telephone. 
سري واحدة إثر واحدة و)القطار( بمعنى اإلبل التي ت

 .trainمقابل 

                                                           

 يوجد من هذا أثر يف عامية مرص. (4) 

و)البطريق( بمعنى الطائر السمني للطائر املسمى 

penguin. 
ومل يكتب جلميع الكلامت من هذا النوع النجاح، بل 

ماتت كلامت كثرية منها )املدرة( بمعنى احلامي، و)الشاري( 

 بمعنى مانعة الصواعق.

طلحات وأخرًيا فام تزال اللغة العربية غنية بألوف املص

التي حتتاج ملن يكشف عنها، ومن مناجم هذه املصطلحات 

 املصادر اآلتية:

)الزينة( أليب حاتم أمحد بن محدان الرازي: وقد اقترص فيه 

عىل األلفاظ اإلسالمية التي وردت يف القرآن الكريم والسنة، 

 وعىل ألسنة الفقهاء.

)مفاتيح العلوم( أليب عبد اهلل حممد بن موسى 

، والسيام ما جاء يف املقالة الثانية من هذا الكتاب اخلوارزمي

 التي تتعلق بالعلوم الدخيلة.

)مفردات األدوية واألغذية( البن البيطار: وهو من أكثر 

الكتب أمهية يف هذا املجال، ولكن تصعب اإلفادة منه؛ ألن 

طبعاته كثرية التصحيف، فيحتاج ملن يصححه، عىل رشط أن 

ليونانية؛ لكثرة ما ورد يف الكتاب من يكون املصحح عارًفا با

 أسامء يونانية.

)املعتمد( يف األدوية املفردة للملك املظفر يوسف بن عمر 

 بن عيل بن رسول، وهو ناقٌل أكثر منه باحٌث.

 )التعريفات( للرشيف اجلرجاين: وهو صغري.

 )تذكرة( داود األصبهاين.

 )كليات العلوم( أليب البقاء العكربي.

 حات الفنون( ملحمد صابر التهانوي.)كشاف اصطال

 وهذه نامذج فحسب، وهناك غري هذه املصادر كثري.

 

 املسار الثاين: االقرتاض اخلارجي:

ويقوم هذا املسار عىل إدخال األلفاظ األجنبية إىل      

اللغة العربية، وهو وسيلة قديمة إلثراء اللغة، وال ُيلجأ إليها 

يب للمعنى املراد، وقد كان إال عندما ال يتوافر مقابل عر

املعجميون القدماء يطلقون مصطلح )دخيل( أو )معّرب( 

عىل كل لفظ غري عريب، وكام نجحت اللغة العربية يف توليد 

األلفاظ، فهي قادرة عىل النجاح يف هذا املجال أيًضا؛ ألهنا 

 حتوي من اخلصائص ما يكفل هلا نجاح األمرين.
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ضية االقرتاض من اللغات وقد اختلفت نظرة العلامء يف ق

األجنبية يف عدها وسيلة إلغناء اللغة العربية باملصطلحات 

( إىل أن ذلك خري 4366احلديثة، فمثاًل ذهب رفائيل نخلة )

وسيلة إلغناء اللغة العربية، وأن األخذ به أفضل كثرًيا من 

األخذ باالشتقاق، واستدل عىل هذا بأن القدماء من العرب 

آالًفا من الكلامت الدخيلة، ومل يروا يف هذا  أدخلوا يف لغتهم

 (.586غضاضة أو خطًرا عىل اللغة )ص

واجلواب عىل حجته أن الكلامت الدخيلة يف اللغة العربية 

ليست بالكثرة التي يتخيلها رفائيل نخلة، وسبب احتجاجه 

اعتقاده أن كل كلمة تتفق فيها العربية مع لغة سامية 

حلبشية فهي دخيلة، وهذا خطأ، كالرسيانية، والعربية، وا

والصواب أهنا من أصل مشرتك. وكذلك كثري من الكلامت 

التي يقال إهنا دخيلة من الفارسية واليونانية هي يف الواقع من 

أصل سامي، لكن أخذهتا الفارسية واليونانية. وقد ألف أحد 

كتاًبا يف الكلامت السامية التي دخلت  (4380)باقر،  (4)العلامء

اليونانية، ومن هنا يتبني أن العرب مل يكونوا متساهلني إىل 

 الدرجة التي ختيلها رفائيل نخلة.

وقد أيد بعض الباحثني رأي رفائيل نخلة، واستدل له بأن 

الكلامت احلديثة كثرًيا ما تكون متحدة يف أكثر اللغات مثل 

)تلفون، وتلفزيون، وراديو(، فإذا عربت اللغة العربية مثل 

الكلامت صارت متقاربة مع تلك اللغات، وهذا يسهل هذه 

  (.35، ص4376فهمها عىل العرب )ظاظا، 

واجلواب إن نرش املعرفة باللغات األجنبية بني العرب 

مسألة يمكن حلها بتدريس تلك اللغات يف املرحلة الثانوية 

واجلامعية وغريها، والسيام أن تعريب هذا القدر من الكلامت 

ب املطلوب إال أن يكون املقصود ال يسبب التقار

املصطلحات العلمية شديدة التخصص، فهذه مسألة أخرى؛ 

 ألهنا ال تعني إال طائفة يسرية من املتخصصني.

وباملقابل يصعب القول إن اللغة العربية قادرة عىل إنتاج 

، وربام كان هذا ممكنًا، (5) مجيع املصطلحات التي حتتاج إليها

ىل التأخر عن مواكبة التطور العلمي ولكن األخذ به يؤدي إ

                                                           

 Die semitischen Frem Worter im تابه باألملانية:وك levy هو ليفي (4) 

Griechen. 

املصطلحات "هذا رأي الشيخ أمحد االسكندري كام يف كتاب  (5) 

 ."العلمية

الذي يأيت باملصطلحات كل يوم، وملا ُأسس جممع اللغة 

بالقاهرة كان من أوائل األمور التي بّت فيها قضية التعريب، 

( مبدأ االقرتاض من اللغات 4392فقد أجاز املجمع )

(. ويبدو أن بعض الباحثني تناسى 44األجنبية للرضورة )ص

خذ ينادي هبذا األمر وإدخال األلفاظ القيد األخري، فأ

األجنبية باللغة واستعامهلا يف املصطلحات العلمية، وإن وجد 

ما يقابلها يف اللغة العربية، معتمًدا يف هذا عىل وجوب الفصل 

بني اللغة العلمية واللغة األدبية، فاإلنسان إنسان يف لغة 

 Homoاألدب، وأما يف لغة العلم فهو هومر سابينس 

Spiens ،وعظمة الساق يقال هلا )الظنبوب( يف لغة األدب .

، 4322)حسني، tibia ولكن اسمها يف لغة العلم تبيا  

(.498ص
 

ومن الطبيعي أنه البد من التسليم بوجود فروق بني لغة 

العلم واألدب، ولكنها ال توجب علينا أن نوسع اخلالف 

ة عىل بالشكل الذي يريده هذا الباحث، واللغة العربية قادر

استيعاب اخلصائص املتعلقة باألسلوب األديب واملتعلقة 

 باألسلوب العلمي دون انتهاج هذا األسلوب.

واحلقيقة أن إدخال الكلامت األجنبية أمر تفرضه 

الرضورة، وهو رأي كبار علامء اللغة العربية يف العرص 

( قول 4308احلديث، ويقتبس عيسى إسكندر معلوف )

أما أن إدخال كلامت أعجمية إىل لغتنا و"إبراهيم اليازجي: 

يعد دلياًل عىل ارتقائها ففيه نظر، لكنه مما تلجئ إليه 

الرضورة... وإال فإن إدخال اللفظ األعجمي مع وجود لفظ 

عريب بمعناه، كاستعامل )األورطي( مثاًل يف مكان )األهبر(، 

و)األلبومني( مكان )األُح(، و)اجليالتني( مكان )اهلالم(، 

كاوتشوك( مكان )املطاط(، و)األسيد( مكان و)ال

 ")احلامض(... كل ذلك يعد دلياًل عىل انحطاط اللغة

(. فكأن اليازجي هبذا يرد عىل الباحث املذكور.223)ص
 

وقد تبنى الباحث اللغوي وعامل النبات مصطفى الشهايب 

( الرأي الذي قال به اليازجي، فهو ال يلجأ للتعريب 4362)

يف اللغة العربية، ومادام هناك سبيل إىل إنتاج  ما دام جيد اسام

  (.87ألفاظ من اللغة العربية )ص
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، وعّربوها بقوهلم theatreفمثاًل عرف العرب كلمة 

)تياترو(، ولكنهم استغنوا عنها بعد أن عرفوا كلمة )مرسح( 

.(4)(451، ص4317)حسني، 
 

، ثم (5)، وعّربوها بقوهلم )أفوكاتو(avcatoوعرفوا كلمة 

 العربية. (9)بذوها بعد أن وجدت كلمة )حمامي(ن

، pistil  ،staminويف املجال العلمي عرف العلامء كلمَتْي 

ومها جزءان من الزهرة، فعّربومها بقوهلم )بستيل( أو)ستام(، 

حتى أتى جورج بوست عامل النبات فوضع كلمتي )مدقة( 

  (.16، ص4362و)سداة(، فأخذ هبام العلامء )الشهايب، 

األمثلة السابقة يتضح ميل املفكرين إىل اجتناب  ومن

االقرتاض من اللغات األجنبية ما وجدوا إىل هذا سبياًل، 

 وهذا كاٍف يف الرد عىل الباحث املذكور.

ويرى باحث آخر أن استعامل اللفظ األجنبي حلٌّ أويلٌّ 

ُيلجأ إليه يف البداية ملجاراة ركب احلضارة، حتى إذا استقرت 

اد النظر فيام جرى إدخاله من مصطلحات؛ بحيث األمور ُيع

يستعمل بدل بعضها ألفاًظا عربية إما مستعارة من القدماء أو 

يضعها املحدثون، وتظل بعض املصطلحات عىل حالتها إذا مل 

 (.3هـ، ص4932يوجد هلا مقابل مناسب )السوييس، 

( فيقول: إنه يفضل 4308وأما يعقوب رصوف )  

 ما مل يؤدِّ استعامل اللفظ العريب إىل استخدام اللفظ العريب

إساءة الفهم، فهو يقول مثاًل إن استعامل كلمة )داء املفاصل( 

يوهم أن هذا الداء ال  rheumatismللداء املسمى باإلنجليزية 

يقع إال يف املفاصل، يف حني أنه يكون يف الظهر أيًضا؛ لذا فهو 

ب الكلمة يفّضل استخدام كلمة )روماتيزم( التي هي تعري

األجنبية املشار إليها عىل كلمة )داء املفاصل(، ويقول أيًضا 

أنه يفضل استعامل كلمة )كربي( عىل كلمة )جرس(، وكربي 

بالرتكية، وسبب هذا أن العامة يف الغالب ال  kupruتعريب 

تفهم كلمة )جرس(، يف حني تفهم كلمة )كربي(، وللسبب 

)بوسطة( عىل  نفسه؛ يفّضل يعقوب رصوف استعامل كلمة

 (.260كلمة )بريد( إىل غري ذلك من األمثلة )ص

                                                           

 املرسح أصلها يف الغالب مرزح. (4) 

 من اإليطالية. (5) 

الصواب أن تكتب هذه الكلمة )حماٍم(، ولكن جرى العرف عىل كتابتها  (9) 

 حمامي.

ومن الواضح أن يعقوب رصوف كان ينظر إىل ظروف 

عرصه حينام كان التعليم حمدوًدا، واللغة الرتكية منترشة؛ 

لكوهنا لغة الطبقة الراقية، وألن الدولة العثامنية حكمت مرص 

اسمًيا فرتة طويلة من الزمان، وظلت مرص بعدها مرتبطة 

برتكيا، كام أن يعقوب رصوف لبناين يف األصل، ولبنان كان 

حيكمها العثامنيون يف ذلك الوقت، أما اآلن فقد زال كل هذا 

وانترش التعليم، وأصبحت الكلامت مثل )جرس( و)بريد( من 

كلامت اللغة اليومية ألي فرد عريب، فإذا أضيف إىل ما سبق 

بعًدا  -بعدها الفكريفضاًل عن -أن اللغة العربية متثل 

سياسًيا؛ ألن اللغة العربية من أهم الروابط التي توّحد 

الشعب العريب، وجملة املقتطف جملة جتامل اإلنكليز وتطلب 

رضاهم كام يظهر من الصبغة العامة ملقاالهتا يف حياة يعقوب 

 ، رصوف مؤسسها ورئيس حتريرها لفرتة طويلة، وعىل كلٍّ

ضل يعقوب رصوف عامة، وإنام فإن هذا ال يعني إنكار ف

 النقد متوجه إىل رأيه هذا بالذات.

وأما أن كلمة )داء املفاصل( كلمة مومهة، فهذا ال يصلح 

سبًبا لردها، ففي اللغات األجنبية أمثلة كثرية من هذه 

الكلامت املومهة، ومع هذا مل يميتوا تلك الكلامت، فمثاًل كلمة 

catgut وح يف العمليات الطبية، للخيوط التي خُتاط هبا اجلر

كام تستعمل أيًضا أوتاًرا للكامن، ومن نظر إىل هذه الكلمة 

جزم أن هذه اخليوط من أمعاء القطط إذا مل يكن عنده خلفية 

تعني )املعي(،  gutوتعني )القط(،  catعن املوضوع؛ ألن 

لكن الصواب أن هذه اخليوط من أمعاء البقر أو اخلنزير يف 

تعني انطباًعا أن هذا الداء ال  hysteriaالغالب، وكلمة 

ُيصاب به إال النساء؛ ألن الكلمة تعني يف اليونانية )رحم(، 

ومع هذا ريض املتخصصون من األطباء هبذه الكلمة، ومثلها 

(، وهي تدل عىل نوع من الثعالب، وهذا silverfoxكلمة )

االسم يوحي أن هذا الثعلب أبيض، والواقع أن لونه أمحر، 

فقصور بعض الكلامت يف الداللة ال يردها إذا انترشت  إذن

 . (Burnam,1982, p82)وُقبلت

واخلالصة أنه ال مفّر من دخول األلفاظ األجنبية، ولكن 

تظل اللغة العربية قادرة عىل توفري املصطلحات، وقبوهلا 

للكلامت الدخيلة دليل عىل رقيها ال عىل قصورها، وهناك 

( pure language is apoar languageمقولة مشهورة هي )

اللغة النقية لغة فقرية. وهذا صحيح؛ ألن عدم وجود 
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الكلامت الدخيلة يف لغة ما يعني أهنا لغة منغلقة مل تتصل 

باحلضارات التي حوهلا، واحلقيقة أن جممع اللغة العربية 

( أحسن صنًعا عندما قيد استعامل الكلامت األجنبية 4391)

ولكن املشكلة تكمن يف أنه مل حيدد  (.49بقيد الرضورة )ص

الرضورة التي تسمح بذلك، ولعل األهم أنه جيب أن تظل 

املصطلحات العامة والتي تدخل يف حياتنا اليومية عربية ما 

أمكن، وأما املصطلحات الدقيقة التي ال تتجاور دائرة عمل 

الباحثني، والسيام ما كان منها علمًيا، فهذه ُيغتفر فيها 

اللفظ األجنبي مع استعامل األلفاظ العربية املناسبة استعامل 

إن وجدت، وإن مل يستلزم البحث منها تعطياًل للوقت؛ ألن 

الفكر جيب أن يتقدم، فإن مل تسايره اللغة سار الفكر، وظلت 

 .(4)اللغة متخلفة

ثم إن لالقرتاض اللغوي أحكاًما خمتلفة حسب أقسام 

روه يف األفعال، وممنوع الكالم، فهو مقبول يف األسامء، ومك

 يف احلروف.

وهذه األحكام ليست حرفية متاًما، ولكن ُيقصد منها أن 

االقرتاض يف األسامء أهون منه يف األفعال، وهو يف األفعال 

أهون منه يف احلروف. وسبب هذا أن االسم يتفرع منه 

ر وجُيمع،  مشتقات كام يتفرع من الفعل، فاالسم مثاًل يصغَّ

هذا اشتقاًقا، بخالف الفعل الذي يتفرع منه  ولكن ال ُيعد

اسم فاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان واسم هيئة 

إىل آخر ما يسمح به الرصف العريب من االشتقاق، وهذا 

يؤدي إىل توسيع نطاق املعّرب يف املعجم العريب، وأما 

احلروف فهي أكثر أجزاء الكالم عراقة يف اللغة، وال تكاد 

تعري حروًفا من لغات أخرى إال إذا كانت متأثرة اللغات تس

باللغة األخرى تأثًرا شديًدا، كام استعارت اإلنجليزية احلرف 

per  من الالتينية، وكام أخذت الفارسية والرتكية حرف

. وأما اللغة العربية فلم تتأثر بلغة من (5)العطف من العربية

ية بالنسبة إىل اللغات تأثًرا كبرًيا كالذي ُيشاهد يف اإلنجليز

 الالتينية، ونحوه.

                                                           

، The Sun risesمثال ختلف اللغة عن الفكر قولنا: طلعت الشمس أو  (4) 

فهذه عبارة متخلقة من الوقت الذي كان يظن فيه أن الشمس تدور حول 

 األرض.

 .veيكتب بالرتكية هكذا  (5) 

وإذا وجد لفظ أجنبي جرى استعامله قدياًم من العرب 

كان األخذ به أوىل من استعامل اللفظ األجنبي احلديث؛ ولذا 

ل استعامل )النشادر( عىل )األمونيا(، كام يفضل استعامل  ُيفضَّ

)التوتيا( عىل )الزنك(، وهذه القاعدة تظهر يف أسامء املدن، 

سن بنا أن نقول )أشبيلية( بدل )سيفيليا( و)شنتمرية( فيح

  بدل )سانتا ماريا(، و)جمريط( بدل )مدريد(.

ومن العقبات التي جيب تالفيها من أجل نجاح هذا األمر 

املكتب العريب  4364مسألة تنسيق ذلك، وقد تأسس عام 

لتنسيق التعريب، ولكن تظل املشكلة عميقة، وحتتاج إىل 

ها، وال سبيل إىل احلل إال بتظافر جانبي الوطن جهود أكرب حلل

العريب املرشق واملغرب، والتنسيق بني املفكرين العرب 

وعلامء اللغة؛ لكي تصبح اجلهود موحدة حلل املشكالت التي 

 يتعثر االقرتاض اللغوي هبا.

فمن املشكالت التي تواجه االقرتاض اللغوي اختالف 

ود إىل االحتالل، فالبالد ثقافة املفكرين العرب اختالًفا يع

التي وقعت حتت االحتالل الفرنيس تكون ثقافتها فرنسية، 

والبالد التي وقعت حتت االحتالل الربيطاين تكون ثقافتها 

 .(9) إنجليزية

( إىل هذه املشكلة منذ 4308وقد أشار يعقوب رصوف )

زمن قديم، وقال إن املثقفني بثقافة فرنسية يعّربون اسم أحد 

الكيميائية بقوهلم )أزوت(، وأما املتثقفون بثقافة  العنارص

إنجليزية فيعّربونه بقوهلم )نرتوجني( حسب اسم العنرص يف 

 هاتني اللغتني.

( مدير 4370كام اشتكى من هذا عبد العزيز بن عبد اهلل )

عام مكتب تنسيق التعريب، وقال: إن هذا االختالف بني 

من اللغتني يقومون  (1)اللغتني ال حيله إال أناس متضلعون

باستخالص القدر العلمي املشرتك بني اللغتني الذي يساعد 

  (.70عىل الوحدة يف التعريب ال عىل التفرقة )ص

واملشكلة أنه حتى يف الكلامت املشرتكة بني اللغتني 

اإلنجليزية والفرنسية، فإن النطق خيتلف يف اللغتني، وتبًعا 

لدورة الثانية والعرشين هلذا خيتلف االقرتاض، وعند انعقاد ا

                                                           

يالحظ أن الثقافة الفرنسية كانت قريبة يف مرص رغم وقوعها حتت  (9) 

ني، وحممد حسن الزيات، وبرش االحتالل الربيطاين؛ إذ هناك طه حس

 فارس، وزكي مبارك، وأمحد ضيف، وغريهم كلهم ثقافتهم فرنسية.

 متضلع تعدى بمن ال )يف( كام جاء يف معجامت اللغة مادة: )ضلع(. (1) 
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(، قّدم األمري 4326-4322ملجمع اللغة العربية يف القاهرة )

( اقرتاًحا يف هذا املوضوع، قال فيه 4362مصطفى الشهايب )

ينطقها  tulip, micron, fibrinإننا عند تعريب كلامت مثل 

املثقفون بثقافة فرنسية؛ فيربين، وِمكرون، وتوليب، بينام 

ن بثقافة أنجليزية؛ فيربين، وميكرون، وتيولب، ينطقها املثقفو

ويقول: إن املنطق السليم حيملنا عىل اختاذ النطق السهل، وهو 

النطق الفرنيس بدل من اختاذ نطقني لكل كلمة، وقد ناقش 

جممع اللغة العربية هذا االقرتاح، وأصدر قراًرا بأن يكتفي 

 (. 20باختاذ النطق السهل لكل كلمة )ص

هذا االقرتاح أنه نسبي؛ ألن مصطفى  ويالحظ عىل

الشهايب قال إّن النطق السهل هو النطق الفرنيس؛ ألنه جييد 

اللغة الفرنسية أكثر من اللغة اإلنجليزية؛ ولذا كان املجمع 

موّفًقا عندما أو ى باختاذ النطق السهل دون ربطه بلغة 

 معينة.

كام يالحظ عىل االقرتاح أنه اكتفى باإلشارة إىل 

، ومل ينّبه عىل االختالف يف vowelsتالف يف احلركات االخ

، وإن كان االختالف يف con sonantsاحلروف الصوامت 

 احلركات أكثر منه يف الصوامت.

ومن األمور التي تسبب اختالف صور هذا األمر، عدم 

االتفاق عىل منهج موحد يف تعريب الكلامت األجنبية عند 

 دخوهلا اللغة العربية.

جممع اللغة العربية حّل هذا بوضع منهج  وقد حاول

موّحٍد إلدخال األلفاظ األجنبية يف العربية، ومن الطبيعي أن 

يكون الرتكيز عىل احلروف التي ال يوجد هلا نظري يف اللغة 

العربية، وقد راعى جممع اللغة يف قراراته النطق اليوناين 

والالتيني للحروف األجنبية يف بادئ األمر )الشهايب، 

 (.447، ص4362

بالالتينية غينًا، إال ما  G فقرر املجمع أن يرسم احلرف

ُينطق يف اليونانية غينًا  Gعّربته العرب باجليم؛ ألن احلرف 

وكاًفا، ففّضل املجمع أن يرسم هذا احلرف غينًا؛ لكي يبتعد 

عن اإلقليمية يف رسم هذا احلرف؛ ألن النطق القاهري حلرف 

ويالحظ عىل املؤلفني املنتمني إىل دول اجليم العربية كاٍف، 

قاًفا،  G تنطق القاف العربية كاًفا، أهنم يرسمون احلرف

مثاًل، وهذا خطأ، والصحيح   Goldلتعريب  "قولد"فيقولون 

أن يكتب هذا احلرف غينًا اتباًعا لقرار املجمع، وقد كان 

بطرق خمتلفة؛ فأحياًنا يعّربونه جياًم  G العرب يعربون احلرف

، وأحياًنا يعّربونه كاًفا مثل paragaudaتعريب  "برجر"ثل م

 "زخرف"تعريب َكررن، وأحياًنا يعّربونه خاًء مثل  "كرزن"

، وأحياًنا يعربونه قاًفا مثل )دهقان(  zoographتعريب 

)تعريب( )دهكان(، وأحياًنا يعّربونه غاًء مثل غراماطيقا 

 .، وعليها هذا وقع االتفاق grammatikaتعريب 

ب هذا احلرف باًء p أما احلرف فقد أو ى املجمع بأن يعرَّ

وفيام عدا هذا  ،Hyppcratesإذا كان مشّدًدا نحو أبقراط 

ب فاًء، إال فيام عّربته العرب فاًء، أما احلرف فأو ى  V يعرَّ

 املجمع بكتابته واًوا.

وقد اشتكى املفكرون من عدم االلتزام بقرارات املجمع، 

سه مل يلتزم بام قرره، فعاد عىل قراراته حتى إن املجمع نف

بالتنقيح، وأخرًيا قّرر املجمع أن قراراته ال تطبق إذا اشتهر 

االسم بتعريب خيالف ما قرره املجمع نحو )باريس( ال 

 تعّرب فاريس؛ اتقاًء للخلط.

وعىل كل حال، فقد آتت هذه الطريقة )االقرتاض 

كثرية معّربة  اللغوي( ثامرها، وجتري عىل ألسنتنا كلامت

حديًثا، وال نحّس بنفوٍر منها، كـ)الطامطم، والبطاطا أو 

 البطاطس، واجلوافة، والغوريال(، ونحوها.

 -والسيام يف سوريا-وقد فكر عدد من املشتغلني باللغة 

يف تعريب اللواحق األجنبية، وطّبق هذه القاعدة أساتذة 

ية، الكيمياء يف جامعة دمشق، فعّربوا اللواحق األجنب

وأحلقوها بأسامء عربية، فأوجدوا ألوف املصطلحات العربية 

 هبذه الطريقة، مثل:

(، carbonyl(، فحميل )acetyl، خليل )acetoneخلون 

(، هضميد glucosides(، سكريات )formglنمليل )

(peptid هيوليد ،)proteeid)) . 

كام فكر حممد عزيز احلبايب عميد كلية اآلداب يف الرباط 

، فأوجد كلامت )فكرولوجيا( logyيب الالحقة ))يف تعر

Ideology  )و)أسطورولوجيا ،mythologyلكن ، ونحوها ،

  (.436، ص4362مل توفق فكرته )الشهايب، 

واخلالصة أن االقرتاض اللغوي من الغري وسيلة إلثراء  

اللغة ال سبيل إلنكارها، برشط أال تطغى هذه عىل اللسان 

 العريب، وأن توحد طريقة ذلك.

 اخلامتة: 
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 لقد خلص البحث إىل النتائج اآلتية:

أواًل: إن مبدأ االشتقاق هو الطريق األنسب من أجل 

يب للمصطلحات األجنبية؛ إنتاج وإجياد املقابل اللغوي العر

لكونه منسجاًم مع طبيعة اللغة العربية وقوانينها، لكن ُيعاب 

عليه البطء، فضاًل عن أنه حيتاج إىل اتفاق يف اآللية أو الطريقة 

 بني املرتمجني.

ثانًيا: إن املجاز، والنحت، والرتكيب املزجي، وإحياء 

اج الرتاث اللغوي مل تكن بمثل نجاعة االشتقاق يف إنت

 املقابالت العربية لأللفاظ األجنبية.

ثالًثا: يمثل االقرتاض اللغوي احلل األخري عندما تفشل 

الطرق السابقة يف إنتاج املقابالت اللغوية املناسبة، غري أنه 

مقصور عىل الرضورة، لكن من مميزاته الرسعة عىل عكس 

 الطرق السابقة.

ي رابًعا: إن هذه اجلهود يف وضع املصطلحات تعط

انطباًعا يقينًيا بقدرة اللغة عىل استقبال املصطلح األجنبي 

وتعريبه من خالل الوسائل املتعددة التي يمتلكها نظام اللغة 

 العربية.

خامًسا: متثَّل جهود اللغويني العرب يف وضع 

املصطلحات نموذًجا مثالًيا لغرية أبناء هذه اللغة، عىل الرغم 

ا الوطن العريب إّبان مرحلة من الظروف التارخيية التي مّر هب

 االستعامر ودهشة الغزو احلضاري.

سادًسا: استثامر هذه اجلهود اللغوية، كوهنا هدًفا سعى 

البحث إىل حتقيقه يف وضع املصطلحات، وجعلها منوااًل 

لالستمرارية املحافظة عىل اللغة العربية؛ كوهنا مكوًنا رئيًسا 

نمية البرشية يف جمال يف متثيل اهلوية العربية، وحتقيق الت

 التخطيط اللغوي واالقتصاد املعريف.

 

 قائمة املصادر واملراجع
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Abstract: The title is one of the main distinctive features of any narrative, and is predominantly a parallel 

discourse to the body of the text, as modern critical theories have attested, which also plays vital roles in terms of 

its aesthetics, connectivity and overall vision. Therefore, reading a title of a narrative critically leads to a broader 
understanding of the whole work and assists in comprehending the signifiers and the underlying intentions of any 

literary text. Subsequently, extensive research has targeted analyzing literary titles, and exploring their aesthetics 

and signifiers which eventually lead to the narrative and fundamentally converse with it. This research paper aims 
specifically to critically approach the title of “Praise of Hatred” by the Syrian novelist Khalid Khalifa, arguing, in 

the process, that the main and subtitles both play a vital role in the formation of the work itself through their 

artistic independence and discursive alignment with the narrative through which they reveal the text’s underlying 
dimensions and denotations. 
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 املدخل:

ة مميِّزة له، هبا  ة دالَّ إنَّ النصَّ األديبَّ خيضع للتداول عرب سمِّ

ة  ل إليه من خالهلا، مع أنَّ النصوص الشعريَّ ينفرد ويـُتوصَّ

القديمة مل حتَظ بميِّزة العنونة، إالَّ أنَّ وسمها كان حارًضا، 

بقوافيها، أو بالصفات املخلوعة عليها تعريًفا هبا بمطالعها، أو 

تكرياًم وتبجياًل، فثمة حضور ملفهوم العنونة، الوسم، 

والتعيني، ولكنه بقي حمدوًدا يف وظيفته )الوسميَّة( ال احلواريَّة 

ة الواسمة للقصائد  ديَّ ، ومن هنا ظهرت التعدُّ مع النصِّ

صد العيون، وهي وسوم تالية لعرص قائلها بمراحل زمنيَّة لق

التعيني، فهي ليست صنيًعا إبداعيًّا يتصلُّ بعامل النصِّ وينطلق 

منه ويزامنه، بل هي صنيع خيتصُّ بحاجة املتلقي إىل متييز 

.  النصِّ

وحني اختذ العنوان مكانته واساًم للنصِّ عن قصد  

 صنيًعا فنيًّا يقع عليه كلُّ ما يقع عىل 
واختيار، غدا حينئذ 

من اختيار واشتغال وجتاوز الصنيع الفنِّي للنصوص 

ة احلارضة وقت اإلبداع.  وانزياح؛ ألنَّه مبني عىل املقصديَّ

ا معلَّاًم بعنوانه، يلجه   يتسلم نصًّ
إنَّ القارئ حينئذ 

 ، ق االتصال بالنصِّ مستعماًل هذا املفتاح كي حيقِّ

 واالستكشاف ملضامينه، واملعاين الكامنة فيه.

 

 يف معنى العنوان:  –أ 

 إحالة املصدر)العنوان( إىل جذرين:يمكن 

ل  مه معاجم  –األوَّ ل الذي تقدِّ )ع. ن. ن(: واملعنى األوَّ

عنَّ اليشء "اللغة كشًفا عن اجلذر هو الظهور، ففي اللسان: 

، وَيِعنُّ َعنَنا، وُعنُونـًا: ظهر أمامك...، وقال اللحياين:  َيِعنُّ

من إحدى النونات عنـَّنُت الكتاَب تعنينًا إذا عنونته، أبدلوا 

ي عنوانـًا ألنـَّه يُعنُّ الكتاب من ناحيتيه، وأصله:  ياًء، وُسمِّ

)ابن منظور،  "ُعنَّاٌن، فلامَّ كثرت النونات قلبت إحداها واًوا

 د.ت.، ع،ن،ن(.

د وظيفة العنوان حتديًدا قاطًعا يف قوله:  وكلَّام "وحيدِّ

بن منظور، )ا "استدللت بيشء ُتظهره عىل غريه فهو عنواٌن له

دها ابن فارس  د.ت.، ع،ن،ن(، وفكرة الظهور والربوز يؤكِّ

(، ويربطه بعنوان الكتاب:  يف معرض تفسريه ملعنى )عنَّ

)ابن  "ومن الباب: عنوان الكتاب؛ ألنَّه أبرز ما فيه وأظهره"

فارس،،د.ت.ع،ن،ن(، فرتتبط فكرة العنوان بالظهور 

ل ل ، فالعنوان هو املحطُّ األوَّ  عني الرائي، وأذن السامع.احلِّسِّ

والعالقة بني املعنى اللغوي ثمَّ ما اصُطلح عليه لقصد 

عنوان األعامل املكتوبة عالقة ظاهرة، ولعلَّ يف داللة )العنان( 

وهي إحدى الدالالت التي تتولَّد من اجلذر  –قياد اخليل  –

نفسه ُتفهم أيًضا معنى القيادة، والتوجيه، ومن هنا تولَّدت 

ًها. احلاجة ا قائًدا وموجِّ  إىل قراءة العنوان بوصفه نصًّ

)ع، ن، ا( )بمعنى البدوِّ والظهور(: وترشحه  –الثاين 

َعنْونت "املعاجم متصاًل بعنونة الكتاب كام يف لسان العرب: 

اليشَء أْبَدْيته... قال ابن سيده: الِعنْواُن، والِعنْواُن ِسَمُة 

 )ابن منظور، د. ت، ع،ن،ا(. "الكتاِب 

فني فهو:  ا العنوان يف اصطالح املعرِّ االسم الذي "وأمَّ

، 4981)وهبة، واملهندس، "يدلُّ عادة عىل موضوع الكتاب

(، وينقل عبد احلق بلعابد تعريف ليو هوك بوصفه: 565ص

جمموعة العالمات اللسانيَّة من كلامت ومجل، وحتى "

؛ لتدلَّ عليه وتعيِّنه،  نصوص، قد تظهر عىل رأس النصِّ

، ولتجذب مجهوره املستهدفو )بلعابد،  "تشري ملحتواه الكِّلِّ

 (.67، ص5008

وال شكَّ يف أنَّ العنوان قد بدأ يف حتقيق أدوار هي أبعد 

من وظيفته الواسمة التعينيَّة ليصل إىل حتقيق وظيفة تبليغيَّة 

ن عنارص مرسلة، ودالالت كامنة يمكن استكشافها  تتضمَّ

ه بوصفه جزًءا من البنية عرب دراسة العالقة بني ال عنوان ونصِّ

، ورأى جينيت أنَّ إشكالية  الكربى التي يمثِّلها هذا النصُّ

، 4995)حليفي،  "مسألة تفرض نوًعا من التحليل"العنوان 

مها ليو هوك 81ص ر حليفي أنَّ اجلهود التي قدَّ هي "(، ويقرِّ

الدراسة األعمق، والتي تناولت العنوان من منظور مفتوح 

 (.81، ص4995)حليفي، "ره السيميائيَّاتتؤطِّ 

( إىل العناية بالعتبات،  ع يف )مفهم النصِّ وأدى التوسُّ

ناهتا )بلعابد،  ، 5008والعنوان بوصفه واحًدا من مكوِّ

(، و)العتبات( جمال حديث يف معاجلة النصوص وقف 41ص

عنده الناقد الفرنِّس جريار جنيت، ويقع العنوان فيام ُيعرف 

املحيط( الذي يضمُّ كل ما يتعلَّق بالنصِّ وُينرش معه  بـ)النصِّ 

من مصاحبات، وينطوي هذا الرضب عىل تقسيامت فرعيَّة 

هي: )النص املحيط النرشي(، )والنص املحيط التأليفي( 

ن العنوان، والعنوان الفرعي،  وهذا األخري هو الذي يتضمَّ
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ىل (، وُينظر إ19، ص5008والعناوين الداخليَّة )بلعابد، 

ا موازًيا، ويرى حلمداين أنَّ فكرة  )العنوان( بوصفه نصًّ

ل مرة  ال تبعد العنوان )النصِّ املوازي( التي طرحها جنيت أوَّ

ًدا  ، بمعنى أنَّه Hétéronomeخطاب تابع "عن كونه جمرَّ

، 5005)حلمداين،  "غالًبا يكون يف خدمة النصِّ األسايس

 (.40ص

ل فيه ة فصَّ ا دارسوه، ومنظِّرو وللعنوان وظائف عدَّ

ة، وتتمثَّل هذه الوظائف   –الدرس النقدي السيميائي بخاصَّ

يف: )الوظيفة التعيينيَّة، والوظيفة الوصفيَّة، والوظيفة  –إمجاالً 

-86، ص 5008اإلحيائيَّة، والوظيفة اإلغرائيَّة( )بلعابد، 

تكمن أمهيَّة العنوان يف كونه ينفتح عىل ثالث "(، و88

...، وينفتح عىل  جهات، لكلِّ  منها أمهيَّته: عىل النصِّ

ي...، وينفتح العنوان عىل نفسه كذلك )الدورسي،  "املتلقِّ

 (.9، ص5046

 

 املتن الروائي: –ب 

تقف رواية )مديح الكراهية( عند مفصل مهم يف تاريخ 

سوريا احلديث، فتنقل وقائع حصار حلب يف أوائل 

ة، عرب رصد حي اة أرسة البطلة، وتأثري هذا الثامنينيَّات امليالديَّ

الت التي عصفت بالبالد يف أفرادها، ويف  احلصار والتحوُّ

البطلة عىل وجه التحديد التي انتهى هبا األمر إىل السجن، 

الت؛  ة، وأسئلة وحتوُّ وألنَّ الرواية "فتنازعها رصاعات فكريَّ

عة،  ة املتنوِّ شكٌل أديب  مرن ينفتح عىل املامرسات التعبرييَّ

ى باإلضافات والتعديالت اجلامليَّة التي تفرزها وي تغذَّ

م باعتبارها خطاًبا ممكنًا ضمن  ا تتقدَّ التجارب الكونيَّة، فإَّنَّ

ة متعددة من شأَّنا املساعدة عىل فهم  خطابات فكريَّ

التحوالت املتسارعة التي تزيد من توتر العالقة بني الفرد 

 (.508، ص5045)اخلرضاوي، "واملجتمع

 

 منهج الدراسة وأهدافها: –ج 

ة، ويف العنوان  وهكذا فإنَّ البحث يف مسألة العنوان بعامَّ

ة يعدُّ مقاربة ذات جدوى  بوصفه عالمة عىل نصٍّ أديب بخاصَّ

س جوانب العمل األديب، ال سيَّام أنَّ النصَّ املعارص   –يف تلمُّ

يضمر يف عنوانه مقاصد، ودالالت ترفد  –مهام كان تصنيفه 

، ويظهر حني البحث أنَّ اشتغال األديب الدال لة العامة للنصِّ

د األبعاد؛ إذ ينطوي عىل  عىل عنوان العمل هو اشتغال متعدِّ

بعد معجمي، وداليل، وجمازي، وتظلُّ قراءة العنوان موئالً 

ة يكشف سرَتها الغوُص عرب آليات النقد احلديثة  جلامليَّات عدَّ

 املتاحة. 

ائيَّة واحدة من املقاربات املنتجة، وتعدُّ املقاربة السيمي

واملفصحة عن دالالت العنوان، واملعاين املضمرة فيه، 

ه.  ومستويات حواره مع نصِّ

ه  يف هذا البحث إىل قراءة  –بإذن اهلل تعاىل  –وسأجتَّ

العنوان يف رواية )مديح الكراهية( للروائي السوري خالد 

الته اجلام(4)خليفة ليَّة، ودالالته ؛ هبدف الوصول إىل تشكُّ

ة وفق املنهج السيميائي؛ فلم أجد  فيام بحثت فيه من  –املعنويَّ

دراسة تناولت عنوان هذه  –مصادر معلومات وأقنية بحث 

، غري أنَّ كثرًيا من الدراسات  الرواية يف بحث علميٍّ مستقلٍّ

قة والرسائل العلميَّة قد بسطت القول يف هذا املوضوع  املتعمِّ

ل عِّلَّ طريق البحث قراءة منها، تنظرًيا وتطب يًقا ممَّا سهَّ

  ( 5)وإفادة.

والسيميائيَّة منهج نقدي  حديث خيتصُّ بدراسة عالمات 

كلُّ يشء، أو حدث حييل "النصِّ املحيلة إىل داللته؛ فالعالمة 

(، وال 67، ص5040)إيكو،  "عىل يشء ما، أو حدث ما

                                                           
م، حصل عىل إجازة يف 4961ولد الروائي خالد خليفة يف سوريا عام  (4)

 احلقوق من جامعة حلب.

وصلت روايته )مديح الكراهية( إىل القائمة القصرية يف اجلائزة العاملية  

 م. 5008للرواية العربية عام 

ترمجت أعامله إىل عدة لغات. من أهمِّ أعامله الروائيَّة: )حارس اخلديعة(، 

)دفاتر القرباظ(، )مديح الكراهية(،)ال سكاكني يف مطابخ هذه 

.)  املدينة(،)املوت عمٌل شاق 

 انظر: 

،د.ت.، اجلائزة العاملية للرواية العربيَّة) -

https://www.arabicfiction.org/ar/khalid-khaifa ) 

 ،الغالف اخللفي( 5046)خليفة، –

 أثبتُّ هذه الدراسات يف قائمة املراجع. (5)

ومن الدراسات التي وقفت عند الرواية حتلياًل لفكرة )الكراهية(، 

 ومتثيالهتا دراسة:

(، تفكيك أنساق الكراهية: رواية )مديح 5045اخلرضاوي، إدريس )

لعربيَّة، كليَّة اآلداب ، جملة أبحاث يف الرواية االكراهية( خلالد خليفة

 . 546-507الدار البيضاء، ص-، بنسميكوالعلوم اإلنسانيَّة

الت الشخصيَّات يف الرواية التي يراها  ويف هذه الدراسة رصٌد لتحوُّ

 الكاتب أنموذًجا للجمع بني املتخيَّل واهلوية والتاريخ.
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عالمات النصِّ فهو  شكَّ يف أنَّ العنوان يعدُّ واحًدا من أهمِّ 

؛ لتؤدي جمموعة " ة تتموقع يف واجهة النصِّ عالمة لغويَّ

وظائف ختصُّ أنطولوجية النصِّ وحمتواه، وتداوليته يف إطار 

ا باملكتوب –سوسيو   (.77)حسني، د. ت.، ص "ثقايف خاصًّ

وترتكز الدراسة السيميائيَّة عىل أبعاد ثالثة هي: )البعد 

يل، البعد التداويل(، ومن هذه األبعاد الرتكيبي، البعد الدال

الثالثة يمكن فهم النصِّ من املنظور السيميائي، وال شكَّ يف 

نها  كون )العنوان( واحًدا من أهمِّ العالمات التي تتضمَّ

األعامل األدبيَّة، وأكثرها غنًى ووفرة يف حتقيق األبعاد الثالثة 

ن بداخله العالمة والرمز"تلك؛ فهو  ، وتكثيف مرجع يتضمَّ

ته كليًّا أو  املعنى، بحيث حياول املؤلِّف أن يثبت فيه قصده برمَّ

 (.45، ص5045)حليفي،  "جزئيًّا

وُيضاف إىل املنهج السيميائي يف قراءة النصِّ أيًضا منهج 

)التأويل(، فال شكَّ يف أنَّ )القراءة التأويليَّة( قادرة عىل 

حتديد "إىل  استنطاق الدالالت الكامنة، فهو منهٌج هيدف

املعاين اللُّغويَّة يف العمل األديب من خالل التحليل وإعادة 

 "صياغة املفردات والرتكيب ومن خالل التعليق عىل النصِّ 

 (.88، ص5005)الرويِّل،  والبازعي، 

للدخول إىل عامل الرواية االستدالل بأوىل  –إذن  –فيلزم 

عالماهتا: العنوان الرئيس، والعناوين الداخليَّة للفصول؛ 

فهي التي متتلك قيادة القارئ عرب تلك اإلملاحات التي حيصل 

القارئ عىل صورهتا الكاملة حني انتهاء العمل، وعليه فإنَّ 

نظر إليه اخلطوة األوىل لقراءة العنوان يف الرواية يقتيض ال

مستوى ُينظر فيه إىل العنوان باعتباره بنيَّة "ضمن مستويني: 

، والثاين مستوى تتخطَّى  مستقلَّة هلا اشتغاهلا الدالئِّل اخلاصِّ

فيه هذه اإلنتاجيَّة الداللية هلذه البنية حدودها متجهة إىل 

ة زة إنتاجيَّتها اخلاصَّ  "العمل، ومشتبكة مع دالئليَّته دافعة وحمفِّ

ار، )اجل ن هذه الدراسة 8، ص4998زَّ (، وعليه فستتضمَّ

قراءة تركيبيَّة مجاليَّة تقف عند العنوان الرئيس، والعناوين 

الداخليَّة، ثم االنتقال إىل نصِّ الرواية نفسه؛ من أجل 

احلصول عىل جتلٍّ متبادل بني العنوان، والنصِّ املنضوي حتته، 

ان، فهو بداللته فالنصُّ ُيفصح تدرجييًّا عن مغزى العنو

الت  املعجميَّة، وسامته النحوية، وجمازه وسواها من التشكُّ

 ، ق وظيفيًّا إالَّ عرب اتصاله املبارش بالنصِّ األسلوبيَّة ال يتحقَّ

فالنصُّ يكمل التجِّلِّ األويل، أو اجلزئي الذي يمنحه العنوان 

دون امتالك العنوان "لقارئه، لكنَّ هذا االتصال ال حيول 

ي  (.20، ص5041-5042)جاسم، "ته املستقلَّةنصِّ

 

الً   السامت الرتكيبيَّة واجلامليَّة: –أوَّ

 البنية النحويَّة: –أ 

 –امللمح الرئيس الذي يظهر لقارئ عناوين الرواية 

هو اعتامدها  –العنوان الرئيس، وعناوين الفصول الداخليَّة 

د، ال اإلفراد، وتأيت كلُّ العناوين يف هيئة مجلة،  عىل التعدُّ

 وحتديًدا يف هيئة اجلملة االسميَّة فقط: 

فالعنوان الرئيس للرواية )مديح الكراهية( يبتدئ باسم  -

ف بعده.  يقع خرًبا ملبتدأ حمذوف مضاًفا إىل معرَّ

ل )نساٌء يقودهنَّ أعمى-  ره وعنوان الفصل األوَّ ( يتصدَّ

 اسم هو خرب ملبتدأ حمذوف، وبعده مجلة فعليَّة واصفة. 

والفصل الثاين )فراشات حمنَّطة( خرب ملبتدأ حمذوف -

 موصوف بمشتقٍّ بعده.

والفصل الثالث )رائحة البهار( خرب ملبتدأ حمذوف -

ف بعده.  مضاف إىل اسم  معرَّ

ن والفصل الرابع )السامء متطر عساًل( وهو مجلة تتكوَّ - 

 من مبتدأ تتبعه مجلة فعليَّة تقع خرًبا له.

ة للجملة االسمية: الثبات؛ إذ يرى  ومن اخلصائص املهمَّ

أنَّ موضوع االسم عىل أن يثبت به املعنى لليشء "اجلرجاين: 

ده شيًئا بعد يشء ، 4995)اجلرجاين،  "من غري أن يقتيض جتدُّ

قه (، وهبذا تتخلص من التعلُّق بالزمن الذي حتقِّ 471ص

 األفعال: )املايض، احلارض، املستقبل(. 

الت، إالَّ أنَّ جميء  غم من أنَّ الرواية رواية حتوُّ وعىل الرُّ

ل ال  ة توحي بأنَّ التحوُّ تها األوىل )العناوين( عىل بنية قارَّ أدلَّ

ال فارًغا، وغري ذي  ينفي، وال يمحو ما كان قبله وإالَّ كان حتوُّ

ية، فالشخصيَّة  حيث هي وجود حقيقي غري روائي من  –أمهِّ

تنبني هويَّتها احلاليَّة من مجلة تراكامت قد تكون متناقضة،  –

تها احلارضة  ة أيًضا مع هويِّ عىل  –والبطلة  –بل ومتعاديَّ

ا ال تفرتض فناءه، بل  –الرغم من براءهتا من ماضيها  إالَّ أَّنَّ

ة، وغري القابلة للزوال،  وهذا ما هو حارٌض يف الذاكرة القارَّ

تؤكده البطلة يف حوارها مع الذات وهي يف السجن معرتفة 

َّنضت من "بقيمة هذه املرحلة عىل الرغم من سوادها: 

)خليفة،  "استلقائي الطويل مؤمنة أنَّ ما حدث كنت أحتاجه
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 لكنَّ اخلربة التي يستقيها 200، ص5006
(، إنَّ احلدث منته 

شهده يف تارخينا معارصوه منه باقية، وغري خاف  أنَّ ما ن

املعارص من أزمات يعود إىل نسياننا أخطاء املايض، وجتاوزها 

 دون استنفاد ما فيها من عربة.

ويأيت الفعالن اللذان يشتمل عليهام اثنان من عناوين 

ًقا حيوية هذا  (، )متطر( ليحقِّ الفصول الداخليَّة: )يقودهنَّ

ده، بالنظر إىل أنَّ صيغة املضارعة ر " الثبات وجتدُّ حترِّ

النصوص من كوَّنا كتابة عن ويف وقائع متَّت وانتهت إىل 

 "كوَّنا كتابة عن وقائع تتسم بصفة الديمومة واالستمرار

(، فاختيار الفعل يف صورته 490، ص5005)الصالح، 

املضارعة اختياٌر واع  يتصل باملرامي التي يقصدها العمل، 

، وهبا ي ل إىل داللته: ويستظهرها القارئ أثناء قراءة النصِّ توصَّ

دة.  تثبيًتا خلالصة التجربة اإلنسانيَّة، وحتقيًقا لفعاليتها املتجدِّ

( يف صورة اخلاالت مع البطلة وهن  فاملضارع )يقودهنَّ

يرسن خلف اخلادم )رضوان( يف الرواية صورة تستحرضها 

ة يف الرواية، ويبدو أنَّ هذا الدور الذي  البطلة أكثر من مرَّ

يرافقنا كلَّ مخيس "هو ما جيعل حلياته معنى: يؤديه رضوان 

إىل احلامم، حيمل الرصة الكبرية ويقف أمام الباب لننهي 

ازه  اغتسالنا فيصحبنا من الطريق نفسه الذي ال ختطئه عكَّ

د األفعال املضارعة 46، ص5006)خليفة،  "الغليظة (، تعدُّ

يف وصف دور )رضوان(: )يرافقنا، حيمل، يقف، يصحبنا، 

ه( قائم عىل حساسية لغويَّة هتدف إىل إبقائه حيًّا، ختطئ

ب مسارات أخرى يف حياته:  ة أن رضوان مل جيرِّ وبخاصَّ

 كالزوج، أو األب.

يفيد "وجميء اخلرب فعاًل مضارًعا يف )السامء متطر عساًل( 

ا ديًّ ق 4040، ص4998)الكفوي،  "استمراًرا جتدُّ (؛ ليحقِّ

ر املستقى من قراءة التجربة الصعبة كي ال  رضورة التذكُّ

مُتحى، فاملراد أن تنتهي التجربة وتبقى العالمات التي رسمتها 

يف الوعي مثل مصل مضاد للخطأ؛ كي ال ُيعاد خطُّ عالمات 

 مماثلة.

 

 بنية التناقض: –ب 

يتجىلَّ عنرص التناقض جتلًيا رصحًيا يف عنوان الرواية 

ل )نساء الرئيس )مديح الكراهية(، وعنوان الفصل األوَّ 

يقودهنَّ أعمى(، كام يتجىلَّ جتلًيا مضمًرا يف عنوان الفصل 

 الثالث )فراشات حمنَّطة(.

ق يف اجلمل والسياقات،  والتناقض سمة معنويَّة تتحقَّ

ووجودها يثري تنبُّه القارئ، ويقلق انسجام معتاد الرتاكيب، 

، ووظيفة  وما تواتر من مألوف السياقات؛ وهذا هدف مهم 

ة تسعى إليها العناوين عىل اختالفها، من خالل وقوع جوهريَّ 

وناقَضه يف اليشء "التخالف بني أجزائه، ويف املعاجم: 

 )ابن منظور، د.ت، ن.ق.ض(. "ُمناَقضًة ونِقاًضا: خاَلَفه

ق سمة  يف العنوان الرئيس )مديح الكراهية( تتحقَّ

التناقض يف ربط )املديح( وهو فعٌل خيتصُّ بإظهار الصفات 

ة، فهو لغًة: احل )ابن  "حسن الثناء"سنة، والنوازع اخلرييَّ

منظور، د.ت.م، د،ح(، بالكراهيَّة التي تأيت مصدًرا من )كِره( 

، و هت إليه اليشء تْكرهًيا: نقيض حبَّبته "وهو ضد احلبِّ كرَّ

 ، ك.ر.هـ(.4990)اجلوهري،  "إليه

ًها  والشكَّ يف أنَّ جميء الكراهية يف موضع املدح، متجِّ

ق مستوى من التناقض يف  إليها فعله عىل نحو خمصوص حيقِّ

املعنى، وهبذا يكتسب واحدة من اخلصائص التي جتعل 

ق يف  ة أنَّ التناقض صفة تتحقَّ العنوان فيَّاًضا باألسئلة، وبخاصَّ

هي مجلة متناقضة داخليًّا، "سياق واحد؛ ألنَّ اجلملة املتناقضة 

 (.458، ص5004)اخلويل،  "أي متناقضة مع نفسها

وال شكَّ يف أنَّ انبعاث معنيني متضادين يف نصٍّ حييل إىل 

ق  سته حتى حتقَّ ر قادته إليه التجربة الوجدانيَّة، وتلمَّ تصوُّ

تعبرًيا عن احلاالت النفسية واألحاسيس الغامضة "خطابيًّا 

)زايد،  "املبهمة التي تتعانق فيها املشاعر املتضادة وتتفاعل

 (.80، ص5005

ق التناقض بني ويف  العنوان )نساء يقودهنَّ أعمى( يتحقَّ

الفعل )القيادة(، وفاعله )أعمى(، والقيادة املعنيَّة هنا ليست 

ة املستمدة من حسن احلكم وسوس اجلموع،  القيادة املعنويَّ

ل  بل قيادة الطريق احلسيَّة، فاألعمى هنا خادم األرسة املوكِّ

م األسبوع ك بقيادة نسائها إىل احلامَّ ي، فهو دليل طريق ويتحرَّ

يف مكان، ويفرتض العقل اعتامد هذا الفعل عىل حاسة البرص، 

ق للعنوان  ، وحيقِّ فوقوعها من أعمى يناقض هذا املستقرَّ

جاذبيَّته بإقالق طمأنينة القارئ وبعث روح الفضول 

للكشف، والتتبُّع قراءة للنصِّ وتعليق املتن بعنوانه عىل نحو 

 ق جواب  لسؤال هذا القلق املفرتض.مفض  إىل استنطا
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ق )املفارقة( يف مسار القيادة  ويؤدي هذا التناقض إىل حتقُّ

 –التي تتطلَّب الرؤية يف حني تقع من أعمى، ثم حصوهلا 

، وهنا  –وهي وظيفة عليا  ألجري أدنى مرتبة ممن يتوىلَّ قيادهتنَّ

الف تقوم عىل استنكار االخت"تتجىلَّ وظيفة )املفارقة( التي 

)زايد،  "والتفاوت بني أوضاع كان من شأَّنا أن تتفق وتتامثل

 (.420، ص5005

ويمعن العنوان يف حتقيق هذه املفارقة بمجيء النساء 

ة القائد القارص؛ وهذا ُيضمر مقصًدا عىل  مجًعا، يف مقابل فرديَّ

، وفهم شبكة  ه إليه من خالل قراءة النصِّ القارئ أن يتوجَّ

ه.العالقات التي يقيم  ها العنوان مع نصِّ

ا التناقض اخلفيُّ فيظهر يف العنوان الفصِّل )فراشات  وأمَّ

حمنَّطة(، إذ تنطوي فكرة التحنيط عىل ثبات ومجود، وهذا 

ة  يل عن الفراشات: فهي متثيل للخفَّ ر األوَّ يناقض التصوَّ

 واحلركة واالنطالق.

 

 االنزياح:  –ج 

متتاز اللغة بقدرهتا عىل إتيان املعاين من وجهتني: إحدامها 

حقيقيَّة، واألخرى تتخذ صفة املجاز، واملجاز يطلق طاقات 

 اللغة من خالل إزاحة اللفظ عن سياقاته املعتادة. 

ق االنزياح نوًعا من اخرتاق مألوف الرتاكيب؛ حيث  وحيقِّ

ق دالئليَّة خاصَّ  ة مبتغاة تنتج اللغة صوًغا جديًدا حيقِّ

ومقصودة، وهذه الدالئليَّة هي التي متنح النصَّ األديبَّ طاقاته 

 التأويليَّة غري النافدة.

زاَح اليشُء َيزيُح "واالنزياح يف اللغة مصدر )َزَيح(، 

)ابن منظور، د.ت،  "َزحْيًا...وَزحَياًنا، واْنزاَح: ذهب وتباعد

 "َزاح اْنِزَياًحاانْ "ز.ي.ح(، ومن الفعل )اْنَزاح( يأيت املصدر 

 )معلوف، د.ت، ز.ا.ح(.

ف  و)االنزياح( اشتغال أسلويب، ووجه من وجوه الترصُّ

ق خصوصيَّة األسلوب فهو قد  يكرس القواعد "التي حتقِّ

اللغوية املوضوعة، أو خيرج عن النمط املألوف للغة، أو يبتكر 

صيًغا وأساليب جديدة... أو يستخدم لفًظا يف غري ما ُوضع 

  (.50، ص5001ليامن، )س "له

ق االنزياح يف العنوان الفصِّل )السامء متطر عساًل(  ويتحقَّ

ق يف الواقع،  إذ يسند إىل السامء فعل )اإلمطار(، وهذا متحقِّ

ل االنزياحي حيصل يف اختيار مفعول خارج عن  غري أنَّ التحوُّ

ق هبذا اإلسناد  مألوف طبيعتها )إمطار املاء(، وبذلك يتحقَّ

ق للقارئ تطلًُّعا نحو  جتاوز مفض   إىل داللة جديدة حتقِّ

 استكشاف امتداد هذه الداللة كام سنرى. 

وحيدث التناصُّ الداخِّل الدائر يف فكرة إمطار السامء بام 

يتطلَّع إليه املستمطر، والبطلة يف ال وعيها احللمي مترُّ بحالة 

ق املطلوب  إدراك وجودي يقتيض البحث عن الشفاء، فيتحقَّ

ق يف ا من  –حلالني: احللميَّة والطفوليَّة، ويف حالة احللم يتحقَّ

اإلسناد غري املألوف عرب )املنافرة(  –خالل ما هو غري مألوف 

تعطيل الوظيفة النحوية للكلامت؛ "عىل املستوى الداليل أي 

فعدم املالءمة بني املسند واملسند إليه يعدُّ خرًقا لوظيفة 

 (.45، ص5045)السويلم،  "اإلسناد

فًيا يف معطيات اجلملة، يؤثِّث  ل احلذف وجًها ترصُّ ويشكِّ

ة تستند إىل  النصَّ مجاليًّا، ويمنحه طاقة استدالليَّة معنويَّ

التأويل، ويظهر هذا احلذف يف عنوان الرواية الرئيس، وثالثة 

العناوين الداخليَّة األوىل من خالل حذف )املبتدأ/املسند 

جيعل أمر تأويل )املسند( تأويالً  ما"إليه(، وهذا الغياب هو 

ا وال متناهًيا ار،  "حرًّ  (.400، ص4988)اجلزَّ

 

 النزعة احلواسيَّة:  –د 

، واحلاسة  تستند ثالثة من فصول الرواية إىل بعد حوايسِّ

هي وسيلة اتصال بني اإلنسان وحميطه وبيئته، وهي التي 

له إلدراك هذا املحيط، واالرتباط العاطفي معه؛  ألنَّ تؤهِّ

االنفعاالت اخلارجيَّة تبلغنا عن طريق احلواس يف األلوان "

 (.95، ص4919)كرم،  "واألصوات والعطور

ويف الفصول الثالثة )نساء يقودهنَّ أعمى، السامء متطر 

ق،  : البرص، التذوُّ ة احلواسِّ عساًل، رائحة البهار( استثامر لقوَّ

ق قيمتها بام متنحه لصا ، واحلاسة حتقِّ حبها من عالئق الشمِّ

بمحيطه، ومواقف ُينتجها هذا االتصال سواء عن طريق 

ق  ة، لكنَّه حيقِّ هبذا -اإلجياب أو السلب، فالعمى سلٌب للحاسَّ

رات عميقة حني يتخذ وظيفته يف الرسد  -االستالب تصوُّ

عىل النحو الذي يظهر يف عنوان الفصل األول، فيجيء فيَّاًضا 

ق اإلحالة بالدالالت؛ ألنَّ معنى احلاسَّ  نًا ما حيقِّ ة يبقى متضمَّ

نه هذا الفقد، تصويًرا للواقع، وتأطرًيا  الدالليَّة عىل ما يتضمَّ

 ألحوال املجتمع. 
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ق اتصاالً حسيًّا ينطوي  ق حاستا الشمِّ والتذوُّ وبينام حتقِّ

ة حني ترد يف  عىل مرجعيَّات ثقافيَّة وأبعاد نفسيَّة، فاحلاسَّ

ر الذي يقصده سياق أديبٍّ ترتفع يف  وظيفتها إىل حتقيق التصوُّ

ة أو يف غياهبا  ة معنى يف حضور احلاسَّ  –العمل األديب، فثمَّ

ق اشتغاهلا النِّصِّ حني تراوح  –حني ُتستثمر إبداعيًّا  ، وحتقِّ

وجودها هذا يف وعي الشخصيَّات، ومتارس احلسيَّة سلطتها 

ات هذه املرجعيَّة، وتف سرياهتا، عىل املدركات وفق مستقرَّ

راهتا.  وتذكُّ

 

 حوار العنوان مع النص: –ثانًيا 

 

ل –أ  د والتحوُّ  العنوان الرئيس: فاعليَّة التمدُّ

بوصفه عالمًة  –ال شكَّ يف أنَّ عنوان الرواية الرئيس 

ة أوىل  سيحظى بعناية القارئ، واستقطاب جلِّ  –برصيَّ

تركيزه؛ فهذه اإلشارة املفتاحيَّة ستظلُّ مرافقة قرائيَّة دالَّة 

 ، منا يف قراءة النصِّ ومدلول إليها، َتْكِشف وُتْكَشف كلَّام تقدَّ

 فهي متثِّل إعالًما مستمرَّ التأثري يف القارئ.

 وإذا كان عنوان الرواية الرئيس يبدو متناقًضا وغري

ة الرتياد  مألوف، فاملتوقَّع أن حيمل النصُّ اإلشارات املفرسِّ

ذلك املتناقض وفهم وجه التناقض فيه؛ ألنَّ اللغة هي حاملة 

قراءة النصِّ األكرب وحماولة مفاوضته، "املعنى، وهذا يقتيض 

أو مناقشته، أو احلوار معه لالقرتاب من فكِّ شيفرته، والعودة 

ساءلته هو اآلخر، ومفاوضته يف ضوء ما إىل العنوان من ثمَّ مل

ل لنا من معرفة النصِّ   (.12، ص5004)قطوس،  "حتصَّ

د يف الرسد متدًدا  إن الكراهيَّة )لفًظا( و)سلوًكا( ستتمدَّ

ثنا  ظاهرًيا يوازي ظهورها عنوانـًا للعمل بكامله، وستحدِّ

البطلة يف مسريهتا )قبل الكراهية، وأثنائها، وبعدها( عن نشأة 

ًدا من مواقف بعينها ترى أنـَّها هذ تصنع كائن "ا الشعور متولِّ

 (.227، ص5006)خليفة،  "الكراهية

الً  وسنجد أنَّ شعور )الكراهية( يمتدُّ نسيجيًّا مشكِّ

سلسلة تنتهي إىل صورة كليَّة واضحة للكراهية املقصودة هبذا 

املديح، ويمكننا من خالل قراءة الرواية تتبع جتليَّات 

ها عىل مدى حياة البطلة؛ فالبطلة نموذج الكراه ية، ونموُّ

لت  ت قيمه، وشكَّ الت كربى مسَّ فردي ملجتمع خاض حتوُّ

 اجتاهاته وسلوكه.

ويمتاز العنوان )مديح الكراهية( بحضوره املكثَّف داخل 

ا داخليًّا ركيزته "املتن الروائي، وهذا احلضور  يؤرشِّ تناصًّ

، 5041-5042اسم، )ج "اإلحلاح عىل داللة )الوحدة(

رة دالليًّا يمكن أن تنتظم 415ص ق لنفسه بنية متطوِّ (؛ ليحقِّ

 يف مرحلتني:

ل والتمظهر: –أ   مرحلَّة التشكُّ

يف بنية التناقض التي حيملها عنوان الرواية الرئيس سؤال 

ن بشكل مفرتض؛ ألن كلَّ تناقض هو جتاوز بشكل  ما،  مضمَّ

غياب معقوليته، وفيام وكلُّ جتاوز يفرتض مساءلة تستهدف 

يتعلَّق بالعنوان )مديح الكراهية( فإنَّ ثمة مساءلة حول 

االنتهاء إىل هذا السلوك املفارق للعادة: )مديح الكراهية( ال 

ها.  ذمِّ

وُيستجىل جواب هذا التساؤل يف طيَّات النصِّ الروائي 

لة تواكب  كاماًل، ذلك أن الكراهية اختذت بنية نامية، ومتحوِّ

حياة البطلة التي خاضت جتارب عاصفة، فغدت مسري 

ن  –الكراهية   متخذة دورة حياة كاملة. –كأيِّ سلوك متمكِّ

س كون الكراهية كانت فعاًل مكتسًبا، متولًدا  ويمكننا تلمُّ

نه، ويمكن رصد أسباب  من تأثري مواقف أسهمت يف متكُّ

 اكتساب البطلة للكراهية يف عاملني:

 التغذية الفكريَّة.-

 رد الفعل جتاه سلوك اآلخر.-

ة: –  التغذية الفكريَّ

ل الكراهية جتاه اآلخر بشعور االختالف،  يبدأ تشكُّ

واقتضاء وجود اآلخر يف طرف مقابل يسمح بنموِّ فكرة 

 العداء التي جتري تغذيتها من قبل املنتفعني هبا.

سة من احلديث  ومع أنَّ البطلة يف البدء كانت متوجِّ

ن العداء، مع شعور بالغرابة معه، لكنَّ هذه الرصيح الفجِّ ع

د، من خالل األفكار  الغرابة تنسلخ من غرابتها بالكثرة والتعوُّ

ل حديًثا للبطلة عن التي كانت حُتقن هبا، و يتخلَّل الفصل األوَّ

الكراهيَّة، غري أنَّه حديث ال يشبه املديح يف يشء؛ بل كانت 

سها، وتدفعها إىل الكراهية هي إحدى الصفات التي تثري  توجُّ

عدم االرتياح، فتقول البطلة يف معرض حديثها عن خالتها: 

س من حمارضاهتا عن الكراهيَّة... سبع فتيات " بدأت أتوجَّ

يستمعن باحرتام إىل عليا، حتثُّنا عىل كراهية الطوائف 

 (.441، ص5006)خليفة،  "األخرى
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 ويف البدء سنكون أمام شخصيَّة ذات هويَّة مضطربة

االنتامء، فالبطلة تركت بيت والدهيا لتقيم يف منزل اجلدِّ الذي 

يف السنة األوىل إلقامتي يف املنزل الكبري "شعرت بغربتها فيه: 

)خليفة،  "أربكتني املساحات اهلائلة، جعلتني شبه ضائعة

(، وترتدَّد فكرة االرتباك والضياع كثرًيا عىل 44، ص5006

صاحلة للجذب واالستهداف لسان البطلة، ما جيعلها تربة 

 والستنبات الكراهية. 

ضة، ومعها )الكتب(  لقد كانت منطقة املحارضات املحرِّ

تزفر غاضبة "التي حتصل عليها من خاهلا وتثري قلق خالتها: 

، 5006)خليفة،  "من كتبي الصفراء التي يأتيني هبا بكر

ات انطالق الكراهية. 75ص  ( هي منصَّ

قتها الكراهية متثِّل بالنسبة إن اجلدارة الوظيفيَّة  التي حقَّ

ر يف الرواية صوٌر تفيض إىل  ا، فتتكرَّ ا شعوريًّ إىل البطلة مستقرًّ

تكوين أفضليَّة هلذا الشعور، وبالتايل استحقاًقا لالمتداح، 

أحسست بأَّنا تنقذين ومتنحني "فالكراهية منقذة ومانحة: 

ق ست (، وهي لي445، ص5006)خليفة،  "شعوًرا بالتفوُّ

د هدًفا، ومعنى للحياة:  ة بل مجعيَّة تسدِّ د حاجة فرديَّ جمرَّ

)خليفة،  "نحتاج إىل الكراهية كي نجعل حلياتنا معنى"

(، وبشكل  مفارق، وغري مألوف تبدو 446، ص5006

الً إىل احلبِّ  أحتاج إىل الكراهية كي "الكراهية سبًبا موصِّ

ك التامُّ (، والتملُّ 446، ص5006)خليفة،  "أصل إىل احلبِّ 

الذي تصبح البطلة ضحيَّته يسيطر عىل مدركاهتا، فتصبح 

الكراهية رشيًكا ناشًطا يلتبس بكلِّ ما حييط بالبطلة: 

)خليفة،  "كراهيتي التي أصبحت جزًءا من إحسايس بالعامل"

ن حدَّ الفيض عىل اآلخرين 458، ص5006 (، ويبلغ التمكُّ

ية يف عقول أخرى هبذا الشعور ونقله، وحتقيق معنى الكراه

هي عقول الفتيات التابعات اليافعات، عىل نحو ما حيدث 

واقرتاحات الكراهية التي "للمبادئ املتبنَّاة، امتالء ثم مترير: 

أغرسها يف عقوهلنَّ حني أحتدث عن أعدائنا أبناء الطوائف 

 (. 422، ص5006)خليفة،  "األخرى

د فراغات النف س، ورشوخ وهكذا يبدو أنَّ الكراهية تسدِّ

د كليًّا لتسيطر عىل كلِّ االنفعاالت واملشاعر،  ضعفها، ثم تتمدَّ

ة لفكرة الكراهية، وعمق سيطرهتا  وهذه التكرارات التوكيديَّ

ُتفرغ شيًئا فشيًئا مقتضيات التساؤل املفرتض نتيجة تناقض 

 داللة العنوان.

 رد الفعل جتاه سلوك اآلخر: –

ة ضدَّ اآلخر، فكانت جرت تعبئة البطلة بأفكار الكراهي

ة، وحني صارت البطلة وأرسهتا  بمنزلة حصانة ومصدر قوَّ

غة أكثر بالنسبة  حتت مرمى هذا اآلخر صارت الكراهية مسوَّ

جيب منع التعاطف، الكراهية هي سالحنا الكبري التي "إليها: 

، 5006)خليفة،  "جتعل األغلبية تدافع عن طائفتها

غري مرئي تواجه به البطلة (، وتبدو الكراهية سالًحا 465ص

ة غاشمة أقوى منها ال متكن مواجهتها:  اكتفيت بكراهيتي "قوَّ

 (.552، ص5006)خليفة،  "هلم دون أيِّ اعرتاض

وقبل دخول السجن تقابل البطلة حدًثا مفجًعا يودي 

بحياة شقيقها يف عملية الفراشة النائمة )املذبحة اجلامعيَّة 

ها، ما ينقل لسجناء السجن الصحراوي(، ومت وت عىل إثره أمِّ

رت يف "اإلحساس بالكراهية إىل مستوى أعىل:  الدموع حتجَّ

ت يفَّ حتى آخر مسام )خليفة،  "عيني، الكراهية استبدَّ

 (.565، ص5006

حدث امتداح الكراهية يف تلك املرحلة، فالبطلة حتتفي، 

ومتتدح الكراهية مسبغة عليها أسباًبا تتصل بجعل حياهتا 

 نحو  مصادم وغري مألوف، وهنا يمكن أن نحصل أفضل عىل

ٌن، وعنف  ح لتناقض العنوان؛ عنٌف ملقَّ عىل التفسري املوضِّ

د فيها البطلة  مضاٌد جيتمعان لتكوين روح ممسوخة تردِّ

 "أنا املحتفية بالكراهية"حاجتها إىل الكراهية، وحتتفي هبا: 

 (، وذلك يوصلها إىل مرحلة اليقني427، ص5006)خليفة، 

بجودة هذا االختيار، وبالتايل مرحلة االمتداح واخللوص إىل 

ا عامل اللذة والسالم:  أرى حلب من خلف غطاء الوجه "أَّنَّ

األسود فتبدو يل مكاًنا الئًقا للبحث عن الكراهية، أمتدحها 

 (.454، ص5006)خليفة،  "فتنتابني رعشة لذيذة

 مرحلة املساءلة والتخلُّص: –ب 

حلياة، فالكراهية تؤول باإلنسان إىل حمو الكراهية نقيض ا

اآلخر، وتسبِّب ملعتنقها حمًوا ممكنًا إلنسانيَّته؛ ولذا تظهر أوىل 

التامعات الكشف والتفكري الناقد لدى البطلة يف السجن، 

وهو التجربة القاسية املريرة التي جتاذبتها فيه مشاعر الكراهية 

تقبل االختالف، وما هو ضدها: احلب، والرغبة يف احلياة، و

هة نحو حياهتا كشًفا،  وهو ما تعلنه البطلة رصاحًة متجِّ

قررت ترتيب حيايت املاضية من جديد كام لو أنني  "ومساءلة: 



 ... العنوان يف رواية )مديح الكراهية( للروائي خالد: سهام بنت صالح العبودي

 

61 

)خليفة،  "أنزلق اآلن من رحم أمي ألحبو عىل بالط بارد

 (.579، ص5006

وأما جانب السالم والرغبة فيه فكان حيرض مناِزًعا 

تهام البطلة يف الكراهية، إذ وجدانيًّا لليقني وال قوة اللتني تومهَّ

تطرأ ملحات مشهديَّة تشتاق فيها البطلة إىل حلظات سالمها 

أثارت شوقي لصوريت القديمة حني كنت ال "مع الوجود: 

)خليفة،  "أمتدح الكراهية وأرسم أحالمي بخبث طفويل

( فثمة إرشاقات نورانيَّة تسمح للعقل 476، ص5006

طلة بدت شخصيَّة قابلة للتخلُّص، وكانت بالرجوع، فالب

ضة. تها املحرِّ  منطقة السجن هي منصَّ

ر مرحلة املساءلة هذه من مواقف واجهت فيها  وتتحدَّ

البطلة ما يمكنه أن جيِّلِّ غبش وعيها بذاهتا وباآلخر، فقد أتاح 

هلا ابتعادها عن حميطها اخلاص هبا رؤية وجه  آخر 

ة حني ت رى وحدة املصري مع طوائف لآلخر/العدو، وبخاصَّ

مل نتوقَّع وجودنا كأضداد وأعداء "أخرى يف السجن نفسه: 

أيديولوجيني يف مكان واحد، نضطر فيه القتسام اهلواء وقطع 

اخلبز اليابس واألمل... راقبت نفِّس وكراهيتي التي كنت 

( لقد كانت حالة االنتامء 591، ص5006)خليفة،  "أحبها

الوجود تدفع يف البطلة رغبة احلياة،  إىل )اإلنسانية( وتقدير

خطر يل للحظة أنني أحبُّ احلياة أكثر من لقب "وحمبَّة البقاء: 

( وهنا تبدأ 575، ص5006)خليفة،  "الشهيدة الرمز

اخلطرات األوىل املتسائلة عن جدوى الكراهية التي عمرت 

 قلبها حدَّ امتداحها.

ل مسار التفكري إىل مساءلة االمتداح، فهو السلوك  ويتحوَّ

د انعكاًسا  املختار وهو املثمر عن رغبة، فالكراهية قد تتولَّ

 ، طبعيًّا ما جيعل سلطة العنوان حارضة، ومسائِلة عىل نحو  ممتدٍّ

ف تباًعا، إذ  ة البدائيَّة( أو "ومتكشِّ يغدو العنوان )الذرَّ

ة دالليَّة قصوى، رسعان ما تقوم  نة بقوَّ )البيضة الكونيَّة( املخزَّ

ل النصُّ ب عة فيتشكَّ  "رسم االنفجار بفعل عوامل متنوِّ

(، وترشع البطلة يف تفكيك 16-15)حسني، د.ت.، ص

عقدة الكراهية، وُتسائل امتداحها وتقلِّب نظر وعيها اجلديد 

ل بعد رحلة كشف  فيه، هذا الوعي االنتباهي الذي تشكَّ

الكراهية التي دافعت عنها كحقيقة وحيدة "صعبة، وطويلة: 

ت متاًما، أعادتني إىل األسئلة حول حقيقة االنتامء تك رسَّ

ووجودي ككائن مادي يسبح يف فراغ من هالم، حيايت 

جمموعة استعارات من آخرين، ما أصعب أن تكون حياتك 

جمموعة استعارات غري حقيقيَّة، قضيت كلَّ هذا الزمن تؤمن 

، 5006)خليفة،  "بام يريده اآلخرون لك أن تؤمن به

ويظهر مفهوم االستعارات هنا بوصفه األفكار (، 597ص

التي تبنتها البطلة بتأثري اآلخرين، فتعلن براءهتا من هذه 

لت مرحلة من حياهتا عىل نحو غري  األفكار املستعارة التي شكَّ

.  سويٍّ

ر البطلة أنَّ تسليم عقلها أودى هبا إىل جهالة  وهنا تقرِّ

رة:  ا بالطوائف األخرى الذي اتفقنا عليه هو أنَّ جهلن"مدمِّ

(، 204، ص5006)خليفة،  "كان سبًبا ملا حدث من انفعال

، وغري  وينتج عن هذا إقرار بكون الكراهية وهم غري منتج 

قت كذبة "حقيقي، وغري مستحقٍّ لالمتداح:  كام صدَّ

 (.221، ص5006)خليفة،  "الكراهية وامتدحتها

م البطلة إقراًرا بالت غريُّ وبعد خروجها من السجن تقدِّ

، 5006)خليفة،  "مل أعد تلك الفتاة التي كنت"الكامل: 

 (.217ص

ت بأطوار بدًءا  إنَّ الكراهية بوصفها سلوًكا مكتسًبا قد مرَّ

د املؤدي إىل املديح، ثم حلول  من التأثُّر فاالعتناق، والتجسُّ

وقت املساءلة التي فرضها ظرف صعٌب مل تكن الكراهية فيه 

ت البطلة.منقذة، وال منجية كام   تومهَّ

ورفض الكراهية يف َّناية الرواية، وإغراقها باهلجاء مع 

ثبات معنى املديح يف العنونة يوصلنا إىل ما يمكن تسميته 

س حتت ظلِّ العنوان  بـ)العنوان الغائب(، وهو عنوان يتأسَّ

يمكن ")احلارض(، والعناوين الغائبة عناوين ذات فاعليَّة و

 "سئلة، وفكِّ شفرات الكلامتتعريتها من خالل جتذير األ

(، هذه التعرية توصلنا إىل هذا 12، ص5045)حليفي، 

العنوان الغائب املفرتض، فالبطلة تنتهي إىل )ال مديح 

الكراهية(، أو )هجاء الكراهية( وهذا العبور نحو الفعل 

املعاكس اقتىض املرور بتجربة صعبة وحالكة ومتسائلة شأن 

ل الكربى، وي دلياًل  –حينئذ   –بقى النصُّ جتارب التحوُّ

مجاليًّا، وشهادة دالليَّة ومعنوية عىل تلك التجربة 

ق العنوان حالة حوار حتويِّل نام   الفرديَّة/اجلمعيَّة، وبذلك حيقِّ

ف فيه دالئليَّته فقط بل تنمو مرشعة احلقَّ  ه، ال تتكشَّ مع نصِّ

ا ع ل، والتخلُّص روحيًّا، ولغويًّ رب اإلضامر يف التفكري، والتحوُّ
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ل البطلة عىل طول املتن  ملعنى النفي املتجِّلِّ صعوًدا مع حتوُّ

 الروائي.

ومع أنَّ الرواية تدور يف فلك حدث  واحد  له آثاره، 

ر الدعوة إىل  وخملَّفاته االجتامعيَّة والسياسيَّة إالَّ أنَّ جتذُّ

الكراهية، وامتدادها بل وامتداحها ما يزال حارًضا يف الواقع 

، وإذا كانت البطلة الع بسبب جتربة مريرة ووعي فرديٍّ  –ريبِّ

قد ختلَّصت من آثارها، واستبدلت بمدحيها هجاء فإنَّ  –

غم ممَّا  الواقع العريب ما يزال يصارع آثارها، وحيتفل هبا عىل الرُّ

ق وترشذم وطائفيَّة تقطِّع أوصال هذه األمة.  خلفته من متزُّ

 

 ة مع نصوصها:حوار العناوين الفرعيَّ  –ب 

 نساء يقودهنَّ أعمى: –4

د الذي  رأينا يف الكشف اللُّغوي املظهر الزمني املتجدِّ

رها مجلة العنوان،  قه الفعل )يقود( للحالة التي تصوِّ حيقِّ

نات اجلملة  وُيظهر الكشف الداليل أيًضا البنية املتناقضة ملكوِّ

 العمى(. –فيام يتصل باملعنيني: )القيادة 

ضة الدافعة وهذه  الدالالت تصبح بمنزلة النزعة املحرِّ

غاهتا،  إىل اقتحام النصِّ )الفصل( بغية الكشف عن مسوِّ

مها الرواية؛ فام  ة التي تقدِّ ومدى انخراطها يف الرؤية العامَّ

، ومن نيَّة  العنوان إالَّ قسم معنوي  مستولد من معنى عام 

ة عن القائد، وامل قود يف مجلة العنوان إيصاليَّة للبنى التصوريَّ

.  هاته وفق ما يفصح عنها النصُّ

ا لبعض شخصيَّات  ل مسًحا عامًّ م هذا الفصل األوَّ يقدِّ

الرواية، وقسم من هوية هذه الشخصيَّات يتصل بالقيم التي 

ل  ا تشكِّ تستند إليها حياة األرسة وحترص عىل إبقائها؛ ألَّنَّ

البطلة أنَّ عىل  صورهتا املثالية يف جمتمع حمافظ، إذ يرى جدُّ 

نساء البيت أن يظللن يف محاية رجل حني يغادرن أسوار 

البيت، ويغدو )رضوان( اخلادم األعمى حارًسا نموذجيًّا 

ي البرصي  هلؤالء النسوة، فالعمى حاجز حيول دون التعدِّ

 املحتمل عىل نساء البيت.

ين العنوان:  ة مكوِّ د الرسد اإلفصاح عن هويَّ يف البدء يتقصَّ

 –لنساء، واألعمى مغادرًة ملنطقة التنكري املبهمة: )نساء ا

 أعمى(.

ويف التعريف بشخصيَّة رضوان سريسم الرسد صفات 

ة واحدة:  دة هلويَّ الذكر الوحيد الغريب املسموح له "متعدِّ

ل يف أرجائها هو رضوان  بدخول أرض احلوش والتجوُّ

ة هويَّات متنوِّ 41، ص5006)خليفة،  "األعمى عة: (، ثمَّ

الذكورية، الغربة، العمى، ويبدو تصنيف الذكورة هنا 

مة إىل األنثى،  منسجاًم مع فكرة غياب هاجس النظرة املحرَّ

وتأيت صفة الغريب لإلشارة إىل أنَّ البيت يف حرز من دخول 

الرجال الغرباء محاية لنسائه، ويف النهاية يأيت اسم العلم 

لته هذا )رضوان( مقروًنا بعامه، فهي صفته املثا ليَّة التي خوَّ

غم من أنَّ رضوان كان خادًما  ل احلرَّ يف البيت، وعىل الرُّ التجوَّ

أعًمى إالَّ أن وجوده كان يثري قلًقا من نوع ما، بوصفه اخرتاًقا 

مل يستمع جدي الحتجاجات "حلرمة بيت تسكنه نساء: 

 "جديت التي اعتربت هذا األمر خارًقا حلرمة املنزل من غريب

(، ثمة كشوف معنويَّة ختطِّط شكل 45، ص5006ة، )خليف

التفكري الذي يسود املجتمع، هناك اإليغال يف احلامية، فاملتن 

يف حواره مع العنوان جيِّلِّ حقيقة التناقض، وُيفهم مقاصدها 

نا هنا بجانب ثقايفٍّ موروث يف  للقارئ؛ فوجود األعمى ُيبرصِّ

طيًّا هلذه بيئة حمافظة، فيغدو وجود األعمى حالًّ ت وسُّ

 اإلشكاالت القيميَّة.

تلك كانت إفصاحاٌت أوىل عن هويَّة األعمى )النكرة( يف 

ة معروفة  العنوان، ولنلحظ أنَّ اختيار التنكري مع وجود هويَّ

هلذا األعمى هي وسيلة خللق التصادميَّة عرب أمرين: 

ق العنوان التأسيس التساؤيل الصادم  العمى/املجهوليَّة؛ ليحقِّ

ق واحدة من  يف مفتتح لقاء النصِّ بقارئه، وبذلك تتحقَّ

فإنَّ عنوان املحكي ال يسعى إىل "السامت العنوانيَّة احلديثة؛ 

أن يصري حقيقة ثابتة، بل فتًحا للباب أمام سؤال... من نوع 

د ، تتلبَّسه احلرية والرتدُّ -51، ص5045)حليفي،  "خاصٍّ

دة كشًفا (، وسيقوم الرسد بكشف حقيقة هذه القيا55

ة )القيادة( الناقصة، وصورة األعمى  ًحا به؛ تعليالً هلويَّ مرصَّ

ا  مع سيِّداته تقع خمطوطة نصيًّا يف متن الفصل لتوقِّع تناصًّ

د حالة املشهد غري املألوفة:  مطابًقا عىل لسان البطلة وهي تؤكِّ

مشهد يبدو غريًبا ملن مل يشاهده من قبل نساء يقودهن أعمى "

 "طاه يرسن بانتظام غري مرئي ومتفق عليهوعىل وقع خ

(، ورود نصِّ العنوان يف املتن يف 54، ص5006)خليفة، 

سياق جتلِّله الغرابة يعود لتأكيد مفهوم التناقض املثري 

بالواقع،  حاد إحساس عن يعرب"للتساؤالت، فهذا التناقض 

 (.552، ص5045-5044)نوال،  "احلياة وبمفارقات
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ادة يف القيادة احلسيَّة املتصلة وال تنحرص فكرة القي

بالطريق، ففي هذا التناقض الظاهر كشف يقود إىل دالالت 

ه نظر القارئ إىل املرجعيَّات االجتامعيَّة والثقافيَّة  معنويَّة توجِّ

ف يف الرواية، ويصلنا  والدينيَّة التي يستند إليها كلُّ ترصُّ

س بأسلوب احلياة يف الوسط املحافظ، من خالل احلار

األعمى الذي يتقَّصَّ بعصاه طرًقا بعينها تدفع الرضر، 

والنظرات عن النساء اللوايت يقوم عىل خدمتهن 

س  ؛ لينتهي األمر عىل هذه الصورة: أن يتحسَّ ومصاحبتهنَّ

األعمى درًبا لسيداته املبرصات، فاخلطاب العنواين ينقل 

من واقع حقيقي معيش إىل واقع لغوي يفضح "الفكرة 

ي  مويعرِّ  (.82، ص5004)قطوس،  "ويغمز ويتهكَّ

وبعد خروج نساء البيت عن طوق احلامية يصبح وجود 

ا حمصوًرا يف إطار استذكاري،  هذا األعمى وجوًدا معنويًّ

د القديم  فاألعمى هو فكرة العود املطلق إىل املايض، إنه جتسَّ

احلامل وهو ما يتجىل بعد خروج البطلة من السجن وطلب 

. "خذنا إىل احلامم"قلت لرضوان: "امم: الذهاب إىل احل

الطلب فاجأ مريم فأعدت رصهتا برسعة، أرادت إعادة 

صورة قديمة كانت مريم شغوفة هبا... صححت الطريق 

لرضوان الذي بدا رجالً عجوًزا انتابه امللل من تكرار دور 

تناساه اجلميع، وفقد الطريق هبجته، مل يعد أصحاب املحالت 

ات كام مل يعد يشمخ برأسه فخوًرا بحراسة يعرتضونه بالتحي

، 5006)خليفة،  "نساء يفسح الناس هلنَّ الطريق احرتاًما

الت، ما 254ص م يف خضمِّ التحوُّ (، فصورة القائد تتهشَّ

يعصف باستقرار العائلة، ويعصف بأدوار كلِّ من حييط هبا 

عالمة عىل التحول واغرتاب الفعل يف الزمن، وستكون 

ة ال تعدو كوَّنا رغبة يف استعادة ماض  صورة القياد ة معنويَّ

 مجيل.

ة هو  وما جيعل موضوع )العمى( فيَّاًضا بالداللة املعنويَّ

موقف املساءلة الذي تسجله البطلة مع نفسها وهي تراجع 

طبيعة العالقة مع )رضوان( القائد األعمى، حيث املساس 

، وهو السطحي لشخصه دون حماولة اكتشاف هويته الداخليَّة

له هذا االقرتاب أن  املقيم واحلارس يف قرب مبتعد، إذ مل خيوَّ

يكون شيًئا أبعد من خادم وحارس؛ وهلذا يظهر ندم البطلة، 

كأين ال أعرفه، كلنا "وحماسبتها نفسها عىل تقصريها/عامها: 

مل نعرفه، مل نتحسس آالمه أو نلح عليه بالسؤال كي حيدثنا، 

مع كلَّ مهساتنا، احتفظ بأرسارنا ومل كان خادًما بالنسبة لنا، س

 (.514، ص5006)خليفة،  "يفضحها

هذه املكاشفة حتيل إىل وجود نوعني من العمى: عمى 

ل حاجًزا بني الناس،  حِّسِّ برصي، وآخر معنوي بصريي شكَّ

وهكذا تغدو فكرة العنوان: النساء والعمى وما بينهام من 

ة، أو ما عالقة القيادة من العنوانات ذات املرجعيَّ  ة غري املستقرَّ

ة "ُيعرف بـ)عنوان االستحالة( الذي  تبدو مرجعيَّته رمزيَّ

(، فامتداد القراءة 407، 5004)قطوس، "تشفُّ وال تبني

خيلِّص فكرة العمى من حمسوسيتها، لنكتشف أنَّ أغلب 

 شخصيَّات الرواية كان مصاًبا به دون إدراك.

الهتا كان وإدراك البطلة لقصور وعيها، مع إنجا ز حتوُّ

ل كشفيٍّ آخر، وهو أنَّ من يقوده األعمى  مسهاًم يف إنجاز حتوُّ

هو أعمى بالرضورة، وهذه الرؤية التي خلص إليها اخلال 

مل أعد صاحلًا للعيش مع "الرافض السكن مع العميان: 

د أنَّ الرواية 259، ص5006)خليفة،  "العميان (، ما يؤكِّ

ة كانت تعالج عامءين: حِّسِّ يتصل بشخصيَّة رضوان  بعامَّ

اخلادم بكلِّ جوانبها، ومعنوي يتصل بالشخصيَّات املبرصة 

م، ثم نحو  التي كانت عاجزة عن السري يف طريقها نحو احلامَّ

ة بآخرين، وكأنَّام كانت احلالة  حياهتا دون أن تكون مستدلِّ

)العامئيَّة( تدور حول النساء أكثر ممَّا كانت تدور حول 

 يف صدر مجلة العنوان. –مجًعا  –ما ُيفرسِّ وجودهن األعمى؛ 

يف  –وهذا الكشف الذي يأيت عىل لسان البطلة حني تقول 

استعادة تلك الصورة " –تناصٍّ داخِّل واضح مع العنوان 

(، 415، ص5006)خليفة،  "حني كنَّا نساء يقودنا أعمى

ونلحظ االلتفات يف استعامل الضمري: من ضمري الغائب إىل 

تكلِّم عىل لسان البطلة إدراًكا للحال، ووعًيا بالصورة عىل امل

حقيقتها املتناقضة التي ختلَّصت منها نساء البيت يف َّناية 

 األمر.

اإلملاحات األوليَّة عن فكريت: القيادة  –إذن  –تظهر 

والعمى يف الفصل األول، وتبقى حمدودة الرؤية يف إطار 

القراءة ُيفصح عن مفاهيم اخلادم وسيِّداته، غري أنَّ امتداد 

جديدة، وهذا ما خُيرج العنوان من دائرة قيادته هلذا الفصل 

من فصول الرواية: )نساء يقودهنَّ أعمى( إىل حتميَّة االنتشار 

الداليل عىل كلِّ فصوهلا، فالفصل ما هو إالَّ توسيٌع ملوجز 

 "نواة أوليَّة للبنية الدالليَّة األكرب"العنوان، وهو بمنزلة 
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(، هذه الدالليَّة الكربى هي مقصديَّة 85، ص4998)اجلزار، 

ة، فانكباب البطلة عىل مديح الكراهية هو رضب  الرواية العامَّ

ى،  من متظهرات هذا العمى: حالة يكون اإلنسان فيها ُمعمًّ

يًّا يف الوقت ذاته.  وُمعمِّ

واجلانب املضاء عنوانيًّا/املعتم يف واقع األحداث هو 

يف الرواية، ويصبح هذا اجلانب أشدَّ إثارة  جانب النساء

للفضول حني ترافقه إشارة العمى فيام خيتصُّ بالقائد، وهذا 

هو أجلُّ أدوار العنوان: طرق أبوب فضول القارئ، ودعوته 

الستكناه مضمون هذه اإلشارات املربكة التي يرسلها 

العنوان من خالل استنطاق مأهول فكرة )العمى( من املعاين، 

ق استقرارها يف فا ملنطقة القلقة املتسائلة يف العنوان يتحقَّ

، فالعنوان  لدى السيميائيني بمثابة سؤال "املتن/النصِّ

)حممد،  "إشكايل، بينام النصُّ هو بمثابة إجابة عن هذا السؤال

 (.9، ص5005

 

 فراشات حمنَّطة: – 5

يرتبط وجود )الفراشات املحنَّطة( يف الرواية بشخصيَّة 

)مروة( خالة البطلة، اخلالة املطلَّقة التي تعود إىل البيت 

منضوية حتت تقاليده الصارمة، وحتيل الفراشات يف الذهن 

 إىل فكرتني:

ة: تتمثَّل يف التنوع اللوين. -  مظهريَّ

ة. -  حركيَّة: تتمثَّل يف اخلفة، واالنطالق، واحلريَّ

وتقوم فكرة حتنيط الفراشات عىل االحتفاظ بالشكل 

اجلميل للفراشة بعد اصطيادها، وتثبيتها عىل لوح خشبي، 

ومحايتها بغطاء زجاجي، وهكذا خُيتزل وجودها يف لوحة 

ة للنظر لكنها خالية من احلياة، يف حتقيق لصورة )اجلامل  سارَّ

 األسري(.

ق هذه الفكرة يف الرواية ضمن  ويمكن أن ننظر إىل حتقُّ

 مسارين:

ل منهام  بشخصيَّة )مروة(، إذ تفرسِّ يتعلَّق املسار األوَّ

الرواية سبب اتصال مروة هبذه العمليَّة، فالتحنيط شأٌن ذايت 

حمض، اسرتسلت فيه مروة التي تصف البطلة عالقتها 

مجعت كلَّ هذه األلوان، وثبتتها عىل "بفراشاهتا منذ البدء: 

)خليفة،  "ألواح خشبيَّة ضمن صناديق يغطيها زجاج غال  

 (. 452، ص5006

صف عمليَّة التحريز واحلامية هذه حتيلنا إىل فكرة و

ة تستند إىل  ة االتصال، وهي قوَّ العناية، واالستبقاء، وقوَّ

حاجة )مروة( هلذا العامل املحنَّط الذي جلأت إليه بعد فراغ 

حياهتا إثر زواج أختها )صفاء(، بل غدا عاملًا منقًذا هلا بوجه  

راشات أنقذت مروة التي الف"ما يف حلظات انتظارها الطويل: 

 (.415، ص5006)خليفة،  "انتظرت صفاء ومل تأِت 

لكنَّ انتظام عمليَّة التحنيط، واتساعها يغور بمحتوى 

غم  هذه العمليَّة، وفلسفتها إىل عوامل باطنيَّة عميقة، فعىل الرُّ

من بدوِّ مفهومي القيد، والقسوة يف عمليَّة التحنيط القائمة 

ة بالنسبة إىل حرشة عىل سلب احلياة، وإع دام مفهوم احلريَّ

طيَّارة إالَّ أنَّ البعد املضمر هلذه العمليَّة يقوم عىل حماولة إبقاء 

ة بالنسبة إىل )مروة( التي:  ة، واخلفَّ أحبَّت أن "صورة احلريَّ

ة فراشة أغرمت هبا، وحنَّطتها بمساعدة رضوان  "تطري بخفَّ

طة  متاثيل (، فالفراشات املحنَّ 415، ص5006)خليفة، 

ة التي كانت يف ماضيها عندما كانت  د فكرة احلريَّ صغرية جتسِّ

 حيَّة.

نحن هنا إذن أمام حالة وجود معادل موضوعي للشعور، 

عن طريق حبس الفراشات يف وضع التحليق، حالة الغرام 

ق، وتقوم فكرة )املعادل  ق هلا ما ال يتحقَّ العميق ملا حُيقِّ

خارجي حتيل إليه الذات  املوضوعي( عىل وجود موضوع

اه إذ يعربِّ الكاتب عن آرائه تعبرًيا "ال  أفكارها، وتلبسها إيَّ

ماته الفنيَّة الداخليَّة التي  مبارًشا، بل خيلق عماًل أدبيًّا فيه مقوِّ

)هالل،  "تكفل فنيًّا تربير األحاسيس واألفكار، لإلقناع هبا

 (.207-206، ص4997

عاملها هذا، وحتى يف حاالت  وشيًئا فشيًئا تنعزل مروة يف

هجوم اجلنود لتفتيش املنزل ال تبدي مروة أيَّة سلوك انفعايل 

اجلالسة أمام فراشاهتا "جتاه املوقف، وهي كام تصفها البطلة: 

ل فكرة 468، ص5006)خليفة،  "صامتة (، وتتوغَّ

الفراشات يف وعي مروة لتتلبَّس حسيًّا مظهًرا موحًيا هبذا 

ل حني  دلت شعرها بمالقط عىل شكل فراشات ج"التوغَّ

نة (، ومروة مسلوبة اإلرادة 470، ص5006)خليفة،  "ملوَّ

التي تتصل بعامل الفراشات املحنَّط يف حلظة الوهن تلك ال 

 "تراقب السامء، تنتظرها أن متطر فراشات"متلك غري االنتظار 

ر املرتِقب 470، ص5006)خليفة،  ( نلحظ هنا التصوُّ

د  ملعجزة تأيت من خارج الذات، بالنظر إىل أنَّ الفراشات جمرَّ
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ًرا، فوهنها  ة فإنَّ مروة كانت تنتظر منقًذا حمرِّ متثيل لفكرة احلريَّ

وضعفها اخلاصِّ واستسالمها، عوامل جتعلها تنتظر خالصها 

 يف صورة خياليَّة مأمولة مبهجة )إمطار السامء بالفراشات(.

، إذ تقابل وتنتقل عالقة مروة مع فراشاهتا إىل  مستوى ثان 

ب هبا؛ فهو  الضابط )نذير(، وتنشأ عالقة حبٍّ غري مرحَّ

ُربطت "ينحدر من طائفة أخرى، ما دفع األرسة إىل تقييدها: 

، 5006)خليفة،  "مروة بالسالسل من قدمها إىل الرسير

( ليضعنا هذا القيد يف منعطف مفاِرق، حيث تصبح 471ص

، فكرة الفراشات املحنَّطة/احلبيس ة واقع مروة اخلاصَّ

وتتحول الفراشات موضوع تأمُّل إىل قسيم معاناة، ويبدو 

، فمروة  األمر كام لو أنَّه انتقال من حتنُّط معنوي إىل آخر حِّسِّ

ل إىل فراشاهتا، وحني تصلها إشاعة اغتيال الضابط  تتحوَّ

يظنُّ من "الذي أحبَّته تنرصف إىل حمبَّة قيدها اجلديد، حيث 

(، 476، ص5006)خليفة،  "ها أحبَّت قيودهايراها أنـَّ

حمتفية بقيودها، منتظرة "وتبدو يف صورة االستسالم املطلق: 

، 5006)خليفة،  "فراشاهتا أن ينهضن من سباهتنَّ وحيررَّنا

 (. 492ص

، فام حيدث  ة احلبِّ ويأيت ختلُّص مروة من إسارها بفعل قوَّ

أن توىلَّ اجلنود بعد ذلك هو زواج مروة املفاجئ من نذير بعد 

إيصال رسائلهام املتبادلة، نذير الذي يمثـِّل العدوَّ بالنسبة إىل 

له إىل شخص  األرسة، لكنَّ مروة بضعفها وإسار فراشاهتا حتوِّ

ق األفكار من  آخر، فيبدو وجود الفراشات حمطًّا لتحقُّ

جانبني: جانب مروة، وجانب من أحبَّته حني رآها يف حالة 

  احلزين. استسالمها اآلرس

إنَّ انتظام معطيات العامل اخلارجي يف سياق خيدم الفكرة 

يف إبداعي، فالعامل يعجُّ باألفكار كام يعجُّ  هو وجه ترصُّ

أنَّ اإلنسان بمساعدهتا "بمعطيات وعنارص طبيعيَّة، نجد 

، 5002)الضوي،  "يتصل بموضوعات العامل املتكاثرة

ا فكرتان كبريتان ( فتحقيق فكريت األرس/احلريَّة ومه22ص

تشتبكان مع الوعي، واملشاعر بمعطى من املوجودات 

ل،  الطبيعيَّة )الفراشات( ما جيعلها حالة فنيَّة تستدعي التأمُّ

وهنا يتجاوز العنوان حالة املبارشة إىل الرتميز، واستدعاء 

الوعي القارئ لالستكشاف، والربط والتحليل، فالعنوان 

ن بداخله ال" عالمة والرمز، وتكثيف املعنى هو مرجع يتضمَّ

ته )حليفي،  "بحيث حياول املؤلِّف أن يثبت فيه قصده برمَّ

 (81، ص4995

وهكذا فإنَّ ارتباط الفراشات بشخصيَّة )مروة( ال يقف 

عند حدود )اهلواية( التي ذهبت إليها بكلِّ مشاعرها، وقضت 

ا  وقتها يف مجع الفراشات وحتنيطها، بل يتخذ دوًرا رمزيًّ

ح عن كثري ممَّا كان حيدث يف املنزل الكبري وخارجه، يفص

ويقارب بشكل  ما فكرة السيطرة، ووجود قيد  ما حيارص نساء 

البيت عىل وجه من األوجه، ووجود اختالف يف التعاطي مع 

ًرا  هذا القيد، ويبدو مفاِرًقا حينئذ  أنَّ مشهد األرس يغدو حمرِّ

رة،  وأنَّ االنبعاث اإلنساين وخملًِّصا يف صورة مجاليَّة مطهِّ

يمكن أن حيدث من أكثر األشياء ضعًفا. وإذ ال يمكن 

ا قد غدت ميتة،  للفراشة أن تتخلَّص من قيدها اخلانق ألَّنَّ

فإنَّ قدرة اإلنسان عىل جتاوز إساره الفكري ممكنة، فتخلُّص 

ق لوجود طاقة دافعة للحياة هي احلب.  مروة وانعتاقها حتقَّ

د إليه/املبتدأ يف العنوان )فراشات ويساعد حذف املسن

حمنطة( يف ختلية هذا العنوان، ووضعه دون صبغة قيميَّة 

د موقفه: )إجياًبا/سلًبا( من  للفكر، فعىل القارئ حينئذ  أن حيدِّ

 مفهوم التحنيط، وما يتجاوز ذلك من أثره يف الشخصيَّات.

ا املسار الثاين للعالقة مع الفراشات املحنَّطة فهو  وأمَّ

لة للموضوع وهي  املسار الذي خيصُّ البطلة، فتبدو متأمِّ

خارج التجربة، فهذا املعطى )الفراشات( يمنح إحياءاته تبًعا 

 ملنطقة الوقوف ونوع التفكري.

اها  ة التي منحتها إيَّ ة بقوهتا اخلاصَّ كانت البطلة معتدَّ

ًدا هلا  ل الفراشات مصدًرا مهدِّ كادت "الكراهية؛ ولذا بدا تأمُّ

، 5006)خليفة،  "لفراشات أن تسلبني قويت برقَّتها وثباهتاا

 (.458ص

ا بالفراشات بعد زواج  وتتصل البطلة اتصاالً اضطراريًّ

اخلالة الطارئ متثَّل يف العناية هبذا اإلرث الرمزي الذي تركته: 

ام " أعدت تنظيفها وترتيبها، محلتها إىل غرفتي وتأملتها أليَّ

)خليفة،  "نتامء إىل الفراشاتطويلة باحثة عن معنى اال

(، حيدث هنا انتقال من عامل 507، ص5006

ِّل املستكِشف.   الرفض/اخلوف إىل عامل االتصال التأمُّ

ويتخذ موضوع الفراشات عند البطلة بعًدا فلسفيًّا يتصل 

بموضوعي املوت/احلياة، فيام يبدو أنَّه وصول إىل معناها 

ك ساكنًا م"اخلاص  لة الليل الذي جلست دون أن أحرِّ تأمِّ
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هبط بلسعة برد خفيفة ومنعشة جعلتني أدخل إىل غرفتي 

ل فراشات مروة هبدوء كأين أبحث عن حقيقة مشاعري  أتأمَّ

جتاهها حماولة توصيف االنقباض الذي يمسك بقلبي، حييلني 

، 5006)خليفة،  "كتلة ثقيلة تدبُّ ببطء عىل األرض الصلبة

ا الشخصيَّة عن نفسها (، هذه الصورة التي تبثُّه550ص

صورة مكاِشفة حلقيقتها الباطنة، االنقباض الذي ُيفقد 

ة، وتستكمل  الطمأنينة وُيشعر بثقل الوجود، وافتقاد اخلفَّ

ل الفراشات  ل: تأمُّ البطلة انكشافها الروحي عن طريق التامُّ

التي مل تفهم حقيقة شعورها جتاهها، لكنَّها يف حلظة الوعي 

كأين اكتشفت ما أبحث عنه حني "متجلِّية تلك ترى احلقيقة 

طة باألصفر  رأيت فراشتها ذات األجنحة الساموية املنقَّ

مصلوبة ثابتة برأسها النابق تستغيث إلنقاذها من صمغ 

دها ويمنعها من الطريان، اقرتبت من الفراشة كأين أرى  جيمِّ

طيف ابتسامة امرأة صابرة عىل شفتيها، أكملت التفكري بثقل 

اء وكثافتها، ثقلنا عىل األرض حني نخطو بخطوات األشي

لة (، يظهر االختالف يف 550، ص5006)خليفة،  "متمهِّ

النظرتني بني مروة والبطلة؛ فمروة تتقيَّد حبًّا يف الصورة، 

ورغبة يف االستسالم ضعًفا بحًثا عن منقذ، بينام يغدو األمر 

ص، يف بالنسبة إىل البطلة فكرة للتطلُّع والبحث عن اخلال

مسار مواز  لرحلة البحث عن احلقيقة، والفكاك من القيود: 

خطر يل أن أخرج الفراشة وأصِّل كي تعود روحها وتستعيد "

تها ق واضح 554، ص5006)خليفة،  "خفَّ ة حتقُّ (، فثمَّ

 لفكرة املعادل املوضوعي من منطقتني فكريتني.

فالفراشات إذن معادل لفكرة تعتمل يف ذهن البطلة، ثمَّ 

د يف الفراشة األسرية التي ال تستطيع ختليص نفسها من  تتجسَّ

سه البطلة يف روحها،  الصمغ، وترزح حتت ثقل  ما، ثقل تتحسَّ

وتتمنَّى انقضاءه، ولكنَّ البطلة تبدي مقاومة، ورفًضا 

لالستسالم إلغراء الفراشات الذي تراه سلًبا لقوهتا، وهي 

شبه عىل اإلطالق التي تعتقد أَّنا خمتارة لطريقها، وال ت

خاالهتا، ففي هذا الفصل تذهب البطلة إىل مناطق أبعد يف 

مديح كراهيتها، واإليامن هبا كام رأينا، وتبدو الكراهية هي 

هتا، كام تبدو هذه الفراشات انعكاًسا لضعف  ال  صخرة قوَّ

 حتبُّ أن تكون عليه.

ر مروة ثم أرس البطلة يف الفصل التايل  مع الفارق  –حترُّ

إالَّ أنَّ فكرة الفراشات ال تغادر البطلة،  –كبري بني السجنني ال

وتعاودها يف السجن يف حلظات مساءلة الذات، فالفراشات 

ة، فثمة  ق ملتتاليتي: السجن واحلريَّ ة، يف حتقُّ ة واحلريَّ رمز اخلفَّ

ة( التي نشدهتا مروة هي  رين، فإذا كانت )اخلفَّ إسارين وحترُّ

ت، وإسار أفكار املجتمع، فإنَّ البطلة التخلُّص من قيد البي

ة خمتلفة تتمثَّل يف اخلروج من إسار السجن، وقبله  نشدت خفَّ

أغمضت عينيَّ حاملة بطريان ال "من إسار أفكارها املستعارة 

، وأصعد إىل اجلبال  ينتهي، أرى فيه األَّنار والبالد من عل 

ة فراشة  (.210، ص5006)خليفة،  "بخفَّ

بطلة مع الفراشات تواصاًل عاطفيًّا يف مل يكن تواصل ال

البدء، لكنَّ وجود الفراشات يف دائرة الرؤية واملصري عقد 

عالقة بشكل ما، عالقة متذبذبة بني االتصال واالنفصال، 

التأثُّر والتخلُّص من األثر، لكن املعنى كان يف النهاية يتصل 

رواية خيرج بكلِّ ما أحاط بالبطلة؛ لذا فإنَّ عامل الفراشات يف ال

من كونه حدًثا يف سياق احلوادث املتكاثرة يف الرواية إىل 

ال )مركًزا أو بؤرة( اختزل  عالمة عنوانيَّة رصحية، مشكِّ

 (.40، ص5045بقدرته الدالليَّة واإلحيائيَّة النصَّ )خضري، 

وهكذا يظهر جدل املعطيات الطبيعيَّة احلارضة يف النصِّ 

التفَّ حوهلام هذا املعطى بمصري شخصيَّتني خمتلفتني 

ًنا مسارين فكريني، ومصريين خمتلفني.  )الفراشات( مكوِّ

وتأيت صيغة اجلمع هنا لتبنيِّ استظهار فكرة العنوان ال يف 

قها أنموذًجا  شخص  بعينه )متثِّله البطلة واخلاالت(، بل حتقُّ

متكاثًرا ُيرى يف كلِّ السياقات التي تفرض اخلضوع واالمتثال 

 قيادة املصري دون وعي. وتسليم

 

 رائحة البهار: – 2

نات الوجود، ووسيلة  احلواس هي نافذة وصول إىل مكوِّ

تكوين عالقة معها، والرائحة واحدة من سامت األشياء، 

د هويتها.  والذوات التي تعطيها صبغتها وحتدُّ

وقد رأينا كيف أنَّ القيمة احلواسيَّة العاليَّة كانت غالبة 

ًقا(، ويف هذا عىل عناوين الر ، وتذوُّ واية الداخليَّة )نظًرا، وشامًّ

الفصل يكون االتصال احلوايس بالرائحة متمثاًل يف )البهار(، 

ويتصل بانعطاف مهمٍّ يف حياة البطلة، حيث تصبح نزيلة 

السجن بعد القبض عليها يف َّناية الفصل الثاين من الرواية، 

ة، ومظاهره وما من  شكٍّ يف أنَّ عامل السجن له قواني نه اخلاصَّ

ة خارج األسوار، وتصبح الرائحة  التي ال تشبه عامل احلريَّ
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واحدة من ممثِّالت هذا االختالف الظاهرة، وتصبح )رائحة 

د غور إحياءاته ودالالته يف زمن  البهار( عنواًنا واساًم جيسِّ

( فقط، بل عىل  السجن ال عىل املستوى احلِّسِّ )الشمِّ

 مية عديدة.مستويات معنوية وقي

ويبدو البهار كام لو كان مرتكز حياة، وعىل البطلة أن 

س يف وعي القارئ  تعتاد احلياة دونه كي تنجو، حيث تتأسَّ

ة بني اإلنسان واألشياء، ال لألشياء ذاهتا بل  هذه العالئق القويَّ

حلقيقة ما خترب عنه، هذا اإلخبار الذي توايل الرواية تقديمه ال 

بل يف كلِّ فصوهلا، إذ يؤدي اليشء يف  يف هذا الفصل فقط،

فهو يشري إىل حقيقة واقعة يف "الرواية دوًرا مزدوج الوظيفة 

ة يف  العامل اخلارجي... وهو من جانب آخر حيمل داللة خاصَّ

، 5001)قاسم،  "النص إذ جيب أن يكون حاماًل ملعنى

 (.410ص

وقبل هذه الذروة التي تبلغها فكرة الرائحة يف هذا 

، وموضوعها )الرائحة(  الفصل ة الشمِّ فإنَّ اشتغال حاسَّ

يعكس أطًرا من العالئق مع روائح خمتلفة عىل طول الرواية: 

 عالئق اتصال، وانفصال، حمبة، وكراهية.

تغدو الرائحة أثًرا للمفقود، أو ملا يوشك أن ُيفقد، وهي 

بقيَّة من يشء يمكن للمرء االحتفاظ هبا يف داخله، حيدث هذا 

لبطلة فحسب بل لعدد من شخصيَّات الرواية، حيدث ليس ل

للجدِّ الذي يظهر يف رسد استعادي للحظات السابقة لوفاته 

وهو يطوف بالسوق؛ كي جيمع يف صدره روائح األمكنة 

انحدر إىل بوابة سوق املدينة املغطَّى، غاص يف "واألشياء: 

م رائحة الثياب، والنسيج، واخليش )خليفة،  "زحامه، تشمَّ

 (.49، ص5006

إنَّ العالئق التي تربط اجلدَّ بالدنيا تتمثـَّل فيام يمكن 

ه، وإذ يسع اجلدَّ االمتالء بالرائحة، رائحة الوجود الذي  شمُّ

يوشك عىل الزوال فإنَّ البطلة يف حالة من حالة االنفصال 

القرسي عن الوجود ال تستطيع ذلك، بل تكيِّف وعيها مع 

 بة للرغبة يف البقاء. فقد )رائحة البهار( استجا

اإلبقاء عىل املفقود عرب استحضار رائحته حيصل يف قسم 

من حياة خالة البطلة )مريم(، وهو قسم غامض يتصل بحبٍّ 

من طرف واحد تكنُّه )مريم( البن السمرقندي القادم من 

، وحني يغادر ابن السمرقندي تلحُّ )مريم(  باريس زائًرا اجلدَّ

عمى الذي يشتغل بصناعة العطور عىل )رضوان( اخلادم األ

 من أجل صنع رائحة تشبه رائحته.

هذا االستبقاء لألشياء ولألشخاص حياوهلا املريدون هلا 

عرب الرائحة، بل إنَّ رضوان نفسه يقيم عالقة طويلة مع 

الرائحة عرب جتربته الفاشلة يف صنع العطور، وهو األعمى 

ة عن الرؤية يف الذي يتخذ من حاسة الشمِّ وسيلة تعويضيَّ 

ف عىل الناس منذ طفولته.  التعرُّ

د الواضح لفكرة الرائحة عىل طول الرواية  نا التمدُّ ويدلُّ

ل مهاًدا هلذا  عىل عامل من شخصيَّات مولعة هبا، ما يشكِّ

ز عىل إيالء مسألة الرائحة أمهيَّة تظهر يف  الفصل الذي يركِّ

ة  حمسوسة، وزهيدة اختزال العالقة مع العامل اخلارجي يف مادَّ

الثمن، ومؤثرة كالبهار، وتظهر هنا القيمة العالية للعالمة 

غم من كون البعد التواصِّل للرائحة  ية، إذ عىل الرُّ الشمِّ

ق عرب وسيلة حيوية طبيعيَّة إالَّ أَّنا تستعمل كناية عن  يتحقَّ

ق مقاربة إيديولوجية وتارخيية )األمحر،  بعض املواقف، وحتقِّ

 (.71، ص5040

يف الفصل السابق لفصل  –قبل سجن البطلة بقليل و

نراها تطوف باملدينة، ويتحقق اتصاهلا  –)رائحة البهار( 

، واالتصال احلوايسِّ  باحلريَّة يف حلظاهتا األخرية عرب الشمِّ

م أنحاءه،  باملكان حني تدخل البطلة اجلامع األموي وتتشمَّ

سيكون فيه فيقع ههنا شبه متهيد مبارش للفصل التايل الذي 

السجن فسطاًطا بني عاملني: عامل فائض بالروائح، وعامل خانق 

ل نقوش "تغمره روائح العفن:  قضيت وقًتا طوياًل أتأمَّ

اده الفاخر م رائحة سجَّ )خليفة،  "اجلامع األموي، وأتشمَّ

 (.568، ص5006

إنَّ السجن ليس حبًسا للحريَّة وحسب، بل هو إعادة 

يها ال ره تأهيل للذات بشقَّ روح/اجلسد، هذا التأهيل تقرِّ

البطلة بوعي يدرك أنَّ اإلقامة يف السجن انفصال حمتَّم عن 

مات الوجود، وتفاصيل احلياة التي حتيط بالشخصيَّة،  مقوِّ

وختالطها خارجه، ولذا فإنَّ وعي الشخصيَّة يدرك هذا 

ل، وينشغل بتمكني الذات من فهم الواقع اجلديد،  التحوُّ

جيب اعتياد احلياة "كام يكشف هذا املونولوج: والتأقلم معه 

)خليفة،  "دون هبارات، قلت لنفِّس مصممة أن ال أموت

 (.572، ص5006
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وعدا عن القيمة العالية حلاسة الشمِّ يف التكوين الروحي 

والثقايف، فإنَّ اختيار رائحة الطعام املمثلة يف البهار بعينها 

الرائحة الطبيعيَّة "ترجع إىل كون رائحة الطعام قد تكون هي 

 (.55، ص5000)توسان،  "الوحيدة ذات االنطباع الطيب

د  وسنجد أيًضا أنَّ فقد البهار حيكم ال وعي البطلة فيتجسَّ

ة االتصال:  أسبح يف "حلميًّا يف تعميق لفكرة الفقد، وشدَّ

مرقة الفاصولياء النتنة، هتطل البهارات فوقي، ال أستطيع 

(، 578، ص5006)خليفة،  "االتقاطها أو شمَّ رائحته

ع حضوره منتقال من عامل الواقع إىل عامل األحالم يف  فيتوسَّ

عىل  –يف حالة الفقد هذه  –مشهد حلمي وكأنام تعتمد البطلة 

ا؛  ًرا ال حسًّ ذاكرهتا الروائحيَّة، واستعادة األشياء تصوُّ

الستحالة وجود هذا املحسوس، فيغدو مشهد احللم 

الصبغة؛ ألنَّ الكابوس قد يكون صورة مضطرًبا، ال واقعي 

أكثر اضطراًبا، ووحشيَّة من واقع الشخصيَّة لكنَّه صورة 

 "تعربِّ عنه، وتدلُّ عليه، بام فيها من جتسيد لبعض حمتواه"

 (.99، ص5005)خليل، 

رة يف العنوان، إذ إنَّ  ة املقرَّ وثمة أمٌر يتصلُّ بنوع احلاسَّ

، لكنَّ حتديد اجلزء املتصل للبهار بعدين: رائحي، وآخر ذوقي

ق يرتبط بنوع العالقة التي تقيمها  بـ)البهار( يف الشمِّ ال التذوُّ

البطلة مع الرائحة ارتباًطا خاًصا، وهي عالقة تصل إىل حدِّ 

تذكرت تأنيب مريم حني "اإلدمان يف حياهتا قبل السجن: 

رات ، 5006)خليفة،  "كنت أستنشق البهار كمدمنة خمدِّ

ذا املدى الذي تبلغه العالقة جيعل احتالل البهار (، ه572ص

ا الحتالله الذائقة الشميَّة عند  مكانة العنوان للفصل موازيًّ

 البطلة.

بوصفها ذاكرة للحياة  –وحضور رائحة البهار يف السجن 

ة  تتصادم مع فكرة مضادة هي روائح مكروهة  –العفيَّة واحلريَّ

ق الشعو د فرضها املكان، وهذا ما يعمِّ ر بالفقد، ويصعِّ

حضور هذا املفقود، فالسجن يعبِّئ فراغ الرائحة املفقودة 

ة فيام يشبه حالة النزع/اإلحالل؛ فهو  املكان "بروائحه اخلاصَّ

ة رائحته  (.599، ص5006)خليفة،  "الذي دمغنا مجيًعا بقوَّ

لقد كان السجن منطقة فاصلة عىل مستوى الوعي، 

وإدراك حقيقة الذات والوجود بالنسبة إىل البطلة يف مساءلتها 

الطويلة حلالة )الكراهية( خالل إقامتها؛ ولذلك ظلَّت آثار 

هذه الرائحة ماثلة وقويَّة يف حياة البطلة أثناء انفصاهلا اآلخر 

 لندن، إذ يتمثَّل يف )االختياري( السفر، حني تعزم اإلقامة يف

ة االندماج يف جمتمع جديد  الصورة احلسيَّة )البهار( معنى حريَّ

ة التي تبدو بالنسبة إليها مكتملة،  ال ينازعها هويتها اخلاصَّ

وهنا تصبح للرائحة داللة أخرى متصلة بالوعي الثقايف، 

وتكوين اهلوية اآلن يف حال النضج، واالتساع العقِّل الكايف 

ة السمة الحتواء  االختالف وفهمه، وتبقى معامل اهلوية اخلاصَّ

األوضح عىل هذا التسامي، ففي حديثها مع املمرضات يف 

املشفى الذي تعمل به تتحدث عن )الولع بالبهارات(: 

تبادلنا سرًيا خمتلفة حول احلياة واملوت والرقص والطبخ "

، 5006)خليفة،  "وحتدثت هلن عن ولعي بالبهارات

 (. 101ص

 تتقاطع هذه الرائحة مع أوجاع االغرتاب وعىل رأسها كام

كدت أعرتف لبكر بأنَّني أيًضا أشتاق ملناكدة "الشوق: 

رضوان، واستنشاق رائحة البهار حتى الثاملة يف قبو مؤونة 

 (.105، ص5006)خليفة،  "ذلك املنزل البعيد

/الرائحة يف فصول  وهذه التكرارات املتوالية لفكرة الشمِّ

تالية لفصل السجن وعنوانه )رائحة البهار( تسبغ سابقة و

د يشء  أمهيَّة عىل هذه العالمة )الرائحة(، وتنقلها من كوَّنا جمرَّ

، فالعالمة   عالميٍّ
ة عميقة ذات بعد  توجد كلَّام "إىل حالة رمزيَّ

، 5040)إيكو،  "استعمل اإلنسان شيًئا ما حملَّ يشء آخر

 (.9ص

رائحة البهار التي تقع عنواًنا ويتجىلَّ من خالل الرسد أنَّ 

ٌة ذات تأثري  للفصل هي فكرٌة متصلٌة بالذهن أكثر ممَّا هي مادَّ

ًقا( فالروائح عالمة ثقافيَّة حتيل إىل جمتمعاهتا  ، وتذوُّ حِّسِّ )شامًّ

ة التي يقيمها الفرد معها، فالبهار  كام حتيل إىل العالئق اخلاصَّ

يف َّناية رحلتها نادمة  عالمة عافية احلياة؛ ولذا بدت البطلة

ر، ويرتبط  عىل كثري ممَّا عملته، وممَّا فاهتا عمله، لكنه ندٌم متأخِّ

ره  ندمي "برائحة البهار أيًضا:  –وهو املعطى املعنوي  –تأخُّ

املتأخر ككل األشياء التي تأيت يف غري أواَّنا ومتنحنا طعاًم 

 (.295، ص5006)خليفة،  "غريًبا ال يشبه طعم البهار

ة شميَّة  إن د احلضوري للبهار بوصفه عالمَّ هذا التعدُّ

ة هذه اإلشارة،  جيعل االنطالق نحو املعنى أمًرا مأهوالً بقوَّ

قه النظر إىل العنوان بوصفه  ا "وهذا يفرسِّ ما يمكن ما حيقِّ نصًّ

موازًيا خيتزن الفكرة، ويبعث الداللة، ما جعل منه بؤرة ذات 

(، هذه البؤرة 4565، ص5041)الضمور،  "قيمة إبداعيَّة
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نة منذ بدء الرواية، ثم تبلغ  متتدُّ يف إشعاعها املعنوي متكوِّ

ق  ة كلَّ اإلشارات السابقة كي حتقِّ تها يف هذا الفصل ضامَّ قمَّ

ر دالالته التي امتدت حتى  فاعلية حضور العنوان، وتفجِّ

 َّناية الرواية.

 

 السامء متطر عساًل: – 1

وان للفصل الرابع من الرواية مرتع رأينا كيف أنَّ هذا العن

بحمولة من التجاوز اللغويِّ يتمثَّل يف انزياح الفعل )متطر( يف 

ة تقيم عالقة بني اإلمطار/العسل.   جمازيَّ

، ففي  ر اإلسالميِّ ويمنح العسل فكرة الشفاء يف التصوُّ

القرآن الكريم إشارة إىل نعمة النحل، وما ينتجه من مادَّة 

َْتلٌِف َأْلَواُنُه }تعاىل: شافية يف قوله  اٌب خمُّ خَيُْرُج ِمن ُبُطوَِّنَا رَشَ

ر مع كون هذا هو ، [69]النحل:{فِيِه ِشَفاء لِلنَّاسِ  ويتسق هذا التصوُّ

ًقا لشكل من أشكال  فصل الرواية األخري، فيبدو العنوان حمقِّ

التناصِّ املضمر مع النصِّ القرآين املتضمن فكرة الشفاء، ومع 

ذي يتصل ثقافيًّا ودينيًّا بفكرة اخلصب والغوث املطر ال

ل حني تنقيض جتربة  واالغتسال، فهناك إنباء باكتامل التحوُّ

يتها يف مشهد  السجن، وتصبح البطلة عىل موعد مع حرِّ

ا، ذا دالالت:  ره البطلة أسطوريًّ رأيت السامء متطر "تصوِّ

امل عساًل أغرق شوارع املدينة التي دخلتها، غريبة أمحل أس

ة عن نساء  امرأة تبحث عن مرسح لتقصَّ حكاية تراجيديَّ

خرجن من بواباهتا مقيَّدات، ومرميَّات فوق مقاعد سيَّارة 

، 5006)خليفة،  "باردة ذات يوم، وعدن كغريبات

 (.216ص

ا داخليًّا واضًحا بني العنوان )السامء متطر  ونلحظ تناصًّ

صل، مع االحتفاظ عساًل( وهذا املقطع الذي ُيفتتح به هذا الف

بالشكل الصيغي للجملة نفسها، مع اختالف املوقعيَّة 

ر التي  اإلعرابيَّة، غري أنَّ بقاء املضارع يعطي صورة التكرُّ

قت يف العنوان، فتمطر )العنوانيَّة( جاءت خرًبا يف هيئة  حتقَّ

مجلة فعليَّة تتخذ فعل املضارعة زمنًا لالستمرار واالستقبال "

، 4997)اهلاشمي،  "النهاية املفتوحةوالالَّناية أو 

(، وهذا االستقبال غري النهائي هو مسار حياة البطلة 550ص

ق الشفاء   .-كام سنرى-بعد حتقُّ

ا االغرتاب عن املكان يف احللم فيتولَّد من سريورة  وأمَّ

هلا يف السجن فيام كانت احلياة  احلياة، فالبطلة كانت تنجز حتوَّ

ل بدوره يبحثن عن "ا عىل نحو درامي حزين: يف اخلارج تتبدَّ

ذكريات مل يتبق منها ما يشري إىل أَّنن ولدن يف هذا املكان 

ل إىل خرائب تعجُّ  الذي كان مدينة ذات يوم قبل أن يتحوَّ

بأشباح فقدت مالحمها فاختلطت مع أموات مرتوكني 

(، 215، ص5006)خليفة،  "الستجرار ذكرياهتم العابرة

ل ما كان ذاكرة للبطلة ينبئ عن مثل هذه الصورة املوجع ة لتبدُّ

 فكرة أالَّ شفاء ممكنًا دون أمل.

واالستناد إىل التيمة احللميَّة هنا، ثم سيطرهتا حميطة 

بالفصل يف صورة عالمة عنوانيَّة مفتاحيَّة حييلنا إىل حماولة 

حالة احللم األديب فإنَّ املعاجلة ال بدَّ أن "تفسري احللم، ففي 

ة التي يقوم هبا  تستهدف الكشف عن األدوار اجلامليَّة والرمزيَّ

نصُّ احللم ومكوناته وعنارصه بالنسبة لسياق هذا العمل 

ب،  "وشكله البنائي ورسالته الدالليَّة ، 5044)حمسِّ

 (.40ص

واستنطاق الداللة احللميَّة للعسل يتطلَّب الوقوف عىل 

ة املرجعيَّة التي تؤسس هلذه الداللة وهي التفسريات ا لقارَّ

ة فهو  رات خرييَّ املتواترة، إذ يدلُّ العسل فيها عىل مجلة تصوُّ

سمو النفس، وإىل أنَّ األفراح واملرسات "يرمز يف الرؤيا إىل 

ستغمر الرائي... وزوال اهلموم... ورؤية العسل تدلُّ عىل 

(، وهذا االكتناز 250-249، ص5000)الدلفي،  "الشفاء

ة، والتصوُّ  ر الشفائي يسمح للقارئ بمقاربة الداليل باخلرييَّ

نصِّ الفصل منطلًقا من هذا املعنى، ومولًيا وجهة التفسري 

 نحو حتوالت الشخصيَّة بعد التجربة املمرضة العسرية.

والتأهيل هنا جهٌد فردي  سيستغرق وقًتا وجهًدا قبل أن 

ة أكثر  تها القديمة )الكارهة( إىل هويَّ تنفذ البطلة من هويِّ

 قبواًل لالختالف.تساحمًا و

وخالص البطلة الفرديِّ سيكون منوًطا باستجابتها 

إلدراكها اجلديد، ووعيها بعد املرحلة الصعبة، عليها إنتاج 

، ويتمظهر هذا الشفاء يف صورتني:  عسلها الشايف اخلاصِّ

رفض القيد املكاين باقتضاءاته التي يمكن أن  -األوىل

لوجيا؛ ولذلك تنبت تكون مقيَّدة يف صورة ذاكرة أو أيديو

لدى البطلة رغبة يف االنفصال عن املكان الذي شهد غرس 

الكراهية يف روحها؛ ولذا فإنـَّها تتخفَّف من أيِّ أسباب 

تعلِّقها باملكان، وهذه وسيلة استشفاء تسمح ببدء حياة 

جديدة يف أي بقعة دون ذاكرة موجعة؛ ولذلك نراها ترفض 
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ة خاهلا عمر الذ مه هلا بعد خروجها من )احلصان( هديَّ ي قدَّ

ال أريد ما يربطني إىل مكان "السجن، معلِّلة له ذلك بقوهلا: 

ثابت، هزَّ برأسه، عرف متاًما بأنَّ األمكنة قد فقدت بريقها 

، 5006)خليفة،  "بالنسبة يل، ولن هتدأ روحي يف مكان

 (.  218ص

يَّة وتبدو هنا نيَّة البطلة نحو ترميم ذاهتا بعيًدا عن األولو

املكانيَّة، عرب هذا التخفُّف املحسوس: رفض القيد املكاين، 

 ورفض أيِّ سبب مثبِّت )احلصان(.

رفض القيد العقِّل املتمثِّل يف مقوالت اآلخرين  -الثانية 

 –وأحكامهم، وهذا أمٌر آخر كان عىل البطلة أن تتخلَّص منه 

قت شعور  –يف طريق شفائها  ومتثَّل هنا يف الكتب التي عمَّ

الكراهية جتاه اآلخر، ومن هنا كانت عمليَّة اإلحراق التي 

رها البطلة مصرًيا لكتبها هي مسحة الشفاء، والتطهري  تقرَّ

محلت كتبي املصفوفة يف مكتبة صغرية معلَّقة "الذي حتتاجه: 

اقب يف اجلدار إىل ساحة الدار وأشعلت فيها النار، وقفت أر

ر ذاكريت القديمة ، 5006)خليفة،  "اللَّهب الذي يطهِّ

 (.219ص

بدا للبطلة حينئذ  أنَّ التخلُّص من أفكار الكراهية يتطلَّب 

التخلُّص من مصادرها، وحيدث األمر عرب وسيلة عنيفة 

للتخلُّص من الكتب وهي احلرق، يف صورة استعادية 

ة، أو  تلك القهرية التي متثل حلوادث احلرق التارخييَّة االختياريَّ

، وإيصال رسالة ما، وبالنسبة إىل  الرغبة يف التخلُّص التامِّ

البطلة هنا فإنَّ األمر جيري بوصفه رضًبا من ختليص الذات مما 

كنت "ليس أصياًل فيها، أو كام تسميه البطلة )استعارايت(: 

، 5006)خليفة،  "أحتاج أن يراين أحرق استعارايت

ق حينئذ  مثل إشهار حِّسِّ صارخ (، فيبدو احلر219ص

ل العقِّل.  للتحوُّ

ة زائفة،  رها البطلة هويَّ متثِّل هذه االستعارات التي تكرِّ

ة يف مفهومها تعني: ماهيَّة الشخص بخصائصه ومميزاته  واهلويَّ

التي ُيعرف هبا وهي اسم الكيان والوجود بناء عىل مقومات 

هذه  ومواصفات وخصائص معينة متكن من معرفة صاحب

ة )الفرجيات،  (، وعليه فإنَّ )االستعارة 19، ص5049اهلويَّ

ة( التي عانتها البطلة تعني انمساخ الوجود الشخِّصِّ  اهلوويَّ

لها  ، وال شكَّ يف أنَّ الصورة االنفتاحيَّة التي يشكِّ اخلاصِّ

العنوان بصيغة املضارعة املستقبليَّة ينبئ عن رغبة يف استمرار 

ة اخلاصة، ويف تنكري )عسل( إشارة إىل انفتاح  تأكيد هذه اهلويَّ

عة وممكنة.  غري حمدود عىل أشكال شفاء متنوِّ

إنَّ بلوغ الذات مرحلة الوعي بأمراضها، ثم استقصاء 

وسائل شفائها يتطلَّب مسافة زمنيَّة، وجتارب منِضجة، ويف 

الرواية كانت حياة البطلة مشتملة عىل االثنني، فهي قد بلغت 

هلا الشفائي، ما سن النضج ال ثالثني، حني حصلت عىل حتوُّ

ره البطلة قراًرا رصحًيا  جيعله صادًرا عن وعي، وهو ما تقرِّ

ا )مل تعد كام كانت(، يتبع ذلك  ومبارًشا حني رصحت بأَّنَّ

سأرحل عن هذه "تغريُّ مكاين  جذري  باالنتقال إىل لندن 

ن هذا (؛ لنستدلَّ أ280، ص5006)خليفة،  "املدينة الكئيبة

الفصل األخري هو فصل التحوالت يف شكلها الكامل، 

 فالشخصية ختلع جلدها روحيًّا ومكانيًّا.

ة االنزياحيَّة يف العنوان  وهكذا فإنَّ الصورة االستعاريَّ

ة إحيائيَّة متنح العنوان مزيًدا ممَّا يمكنه من أداء دوره،  تنضح بقوَّ

ه... إذ هو يمدنا بزاد ثمني لتفكيك النصِّ ودراست"فهو 

)مفتاح،  "املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه

ل بوصفه جتاوًزا 75، ص4990 ر مفهوم التحوُّ ( االنزياح جيذِّ

لواقع إىل آخر، ويمثِّل جتاوًزا يقرأ احلالة ويفي بمتطلباهتا عن 

قه املطر:  وعي وسابق جتربة عسرية كاشفة وناضجة بام حيقِّ

قه العسل: )الشفاء، )الغوث، التطهري، اال غتسال(، وما حيقِّ

 احلالوة(.

 

 حوار نصوص العناوين: –ثالًثا 

قه حتاور حوار العنوان  يبقى أخرًيا أن نشري إىل أنَّ ما حيقِّ

ر عامٍّ خلطِّ  الرئيس مع العناوين الداخلية يفيض إىل وضع تصوُّ

للعمل كاماًل، وتبعا لذلك فهم داللة  التشكيل العنواين

الت  التسلسل، والرتابط بينها وفًقا لسلسة الوقائع وحتوُّ

عالقة العنوان الرئيس بالعناوين الفرعيَّة "الشخصيَّة؛ ألنَّ 

يطرح تأويالت عدة تساعد عىل إغناء العنوان الرئيس الذي 

ل يمثِّل مركًزا أو بؤرة تتمركز حوهلا العناوين الفرعيَّة  لتتشكَّ

عىل ضوئها آلية دالليَّة تضفي عىل العنوان الرئيس جماال 

 (.75، ص5045)خضري،  "تأويليًّا واسًعا

وهذا التبادل الداليل بني العنوان الرئيس، والعناوين 

الفرعيَّة يف قيادة املتلقي نحو العمل يمكن أن ُيفهمنا اخلطَّة 
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ع خطَّة مسري الدالليَّة للعناوين وهي يف اتصاهلا املبارش م

 احلوادث.

د  ن )الكراهية( عماًل منتظاًم، ومتعدِّ لقد كان تكوُّ

االجتاهات، وأفضت سريورته إىل حتويل مصري حياة البطلة 

وانقالهبا، هذا التحول االنقاليب يمكن قراءته يف تالحق 

لت ذاهتا بؤًرا دالليَّة غنيَّة يف إطار حدودها  العناوين التي شكَّ

 الفصليَّة.

داللة العمى رامزة إىل انفراط مسألة القيادة، وفقد  كانت

ق التيه عىل نحو ما، فالعمى مل يكن  الذات مسارها، أي حتقُّ

رصًدا حلالة شخصيَّة هي )رضوان( بل جلملة من 

الشخصيَّات كانت تسلم قيادها طواعية دون تفكري، وفقُد 

املنطقي التفكري يعني موًتا معنويًّا/مجوًدا، وهذا املسري الطبعي 

ق صورة وانعكاًسا يف الفراشات املحنَّطة، وهي إن  يتحقَّ

ة بمروة إالَّ أنَّ انفعاالت البطلة  حني  –كانت متثِّل جتربة خاصَّ

لها  كانت تعكس شعورها بوجودها ضمن هذه الدائرة  –تأمُّ

اجلامدة املحنَّطة معدومة التفكري املنقادة الستعارات 

 اآلخرين.

ة انحراف وخطأ يؤول بالبطلة إىل مسار ال حتمد  وثمَّ

عقباه هو )السجن(، ومتثُّله العنواين هو )رائحة البهار(، 

فالسجن عامل انقطاع وحرمان، وفقد للعادات والرفاهيات؛ 

ن  ولذا جاء مدلواًل عليه وعىل هذه احلالة احلرمانيَّة بمكوِّ

شيئي يسري هو )البهار(، وهذا تعميٌق الضطراب الوجدان، 

القليل يسبِّب كلَّ هذا األمل، فكيف بفقد ما هو أكرب  فإذا كان

ة أنَّ حماسبة البطلة ذاهتا قادهتا إىل خطيئة  وأعظم؟! وبخاصَّ

ة يف  تها اخلاصَّ حرمان الذات من وعيها الشخِّص بنفسها، هبويَّ

خضم هذا املجموع الذي كانت تابعة له دون تفكري، ويكون 

دة تأهيل وشفاء، خروج البطلة خروًجا من جتربة نحو إعا

تان  ة العسل واملطر، قوَّ ولتخلُّص تام، ومن هنا جاءت رمزيَّ

ع  فاعلتان يف ضعف البطلة املنكرسة التي عادت إىل نفسها جُتمِّ

 حطامها.

يمكننا إذن أن نلحظ التسلسليَّة الدالليَّة للعناوين، وهي 

ًثا ل ليًّا مؤثِّ قراءة النصِّ ختطُّ موجًزا حكائيَّا داالَّ يمثل فرًشا أوَّ

مرايا "قراءة منجزة فاعلة، ما جيعل العناوين الفرعية بمنزلة 

ة من مرآة العنوان الرئيِّس ، 5045)حليفي،  "مكرسَّ

 (.25ص

وال تغيب هنا اإلشارة إىل أنَّ جميء الرواية مرسودة 

ة الرواية صيغيًّا جيعل  بضمري املتكلِّم، واضطالع البطلة بمهمَّ

الراوية/البطلة وبني داللة العناوين االرتباط بني شخصيَّة 

ر حدثي  حتميًّا، ما جيعل كلَّ عنوان خمتار ينطلق من تطوُّ

يتنامى متصاًل اتصااًل وثيًقا هبا، ومنطلًقا من منظور شخِّصٍّ 

يربط مفردات العناوين بتجربتها اخلاصة عىل نحو وثيق 

 ضمري املتكلِّم حييل عىل الذات...، فـ)األنا("وظاهر؛ ألنَّ 

انيَّة  (.459، ص4998)مرتاض،  "مرجعيَّته جوَّ

 

 

 اخلامتة

قاربت هذه الدراسة عامل العنوان يف رواية )مديح 

ة والرمزية والدالليَّة يف  الكراهية(، استناًدا إىل قيمته الرسديَّ

لت  العمل، وأدواره الكاشفة عن جممل مقاصده، وقد توصَّ

 إىل النتائج اآلتية:

قه العنوان يف أيِّ عمل أديب، ما من جدل يف قيمة  - ما حيقِّ

ومن هنا تكاثرت الدراسات الراصدة للعناوين: قراءة، 

 وفحًصا، واستنتاًجا، وربًطا بواقع نصوصها.

بنى الكاتب عناوينه عىل مستند مجايل وداليل فيَّاض،  -

فحظيت العناوين بخصائصها األسلوبية: حذًفا، وجتاوًزا، كام 

قت مقاصدها الدالل يَّة: تناقًضا، وإنشاًء حواسيًّا ذا حقَّ

 وظيفة.

ة  - ق العنوان الرئيس أدواره يف كونه عالمة مشعَّ حقَّ

وقائدة، ويف متثيله لدالالت النصِّ حيث قارب الواقعة 

ة ُمنطًِقا بدالالته املتناقضة مكامن تساؤالت القارئ،  الرسديَّ

وأوصله بحواره مع النصِّ إىل مقتضيات هذه الداللة 

 اها.ومغز

مل تعَلق عناوين الفصول باحلدود املكانيَّة لفضاء النصِّ  -

املحسوس )الصفحات(، بل وجدنا حضورها يسفر عن 

ًدا انتشار احلاالت، ومرورها عرب  نفسه يف فصول أخرى مؤكِّ

الزمن شأن واقع احلياة املتداخل، املرتتب وفق معطيات 

 الشخصية وأحواهلا.

ر فيها نلمح يف الرواية توفُّر ال - تناصيَّة الداخليَّة التي يتكرَّ

ف يسري، سواء أكانت هذه التناصيَّة  ه، أو بترصُّ العنوان بنصِّ

قة لعنوان الرواية الرئيس أو العناوين الفرعيَّة الداخليَّة،  متحقِّ
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ة حضور داللته،  د قوَّ ق هذا لعنوان ما يؤكِّ ا كان فإنَّ حتقُّ وأيًّ

، وسلسل ة حوادثه، ومبارشته وميالده من حمتوى النصِّ

 الوقائع عىل نحو  حيوي وفاعل.
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 حممد نظيف، أفريقيا الرشق، الدار البيضاء.

خالد خليفة، ة للرواية العربيَّة، )د.ت(، )اجلائزة العاملي

 من الرابط: 5050أكتوبر  45اسرتجع يف يوم 

https://www.arabicfiction.org/ar/khalid-khaifa) 

مجاليات (، 5041-5042جاسم، د. جاسم حممد، )

، 4، طالعنوان: مقاربة يف خطاب حممود درويش الشعري

ن.  دار جمدالوي للنرش والتوزيع، عامَّ

، تح: ، دالئل اإلعجاز(4995رجاين، عبد القاهر، )اجل

 ، دار املدين، جدة.2حممود شاكر، ط

العنوان وسيموطيقا االتصال (، 4998اجلزار، د. حممد، )

ة للكتاب، )د.م(.األديب  ، )د.ط(، اهليئة املرصية العامَّ

، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيَّة(، 4990اجلوهري، )

 دار العلم للماليني، بريوت. ، تح: أمحد عطَّار،1ط

يف نظريَّة العنوان )مغامرة تأويليَّة حسني، د. خالد، )د.ت(، 

 (، )د.ط(، دار التكوين، )د.م(يف شؤون العتبات النصيَّة

(، النص املوازي يف للرواية 4995حليفي، شعيب، )

-85. ص16، عجملة الكرمل)اسرتاتيجية العنوان(، 

405. 

وية العالمات: يف العتبات وبناء ه(، 5045حليفي، شعيب، )

 ، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة.4، طالتأويل

(، تفكيك أنساق الكراهية: 5045اخلرضاوي، إدريس،  )

جملة أبحاث يف رواية )مديح الكراهية( خلالد خليفة، 

، كليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، الرواية العربيَّة

 . 546-507بنسميك، الدار البيضاء، ص

سلطة اإلبداع األنثوي يف (، 5045خضري، د. حممود، )

اخلطاب النسوي: الشاعرة برشى البستاين أنموذًجا، 

ن.4ط  ، دار غيداء للنرش، عامَّ

، أميسا للنرش، 4، طمديح الكراهية(، 5006خليفة، خالد، )

 بريوت.

، )د.ط(، نوفل، املوت عمل شاق  (،  5046ليفة، خالد، )خ

 بريوت.

تيسري سبول: من الشعر إىل (، 5005خليل، د. إبراهيم، )

، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 4، طالرواية

 بريوت.

 علم الداللة: علم املعنى،(، 5004اخلويل، د. حممد، )

 األردن. –)د.ط(، دار الفالح، صويلح 

األحالم يف الدين والفلسفة (، 5000سن عِّل، )الدلفي، حم

، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 4، طوعلم النفس

 بريوت.

العنوان: تشكيله اجلاميل (، 5046الدورسي، د. دوش، )

، وحماوره الدالليَّة،  )دراسة يف شعر عبد العزيز العجالن(

 ، النادي األديب بالرياض، الرياض4ط

دليل (، 5005ن، والبازعي، أ.د. سعد، )الرويِّل، أ.د. ميجا

الناقد األديب: )إضاءة ألكثر من سبعني تيَّاًرا ومصطلًحا 

، املركز الثقايف العريب، الدار 2، طنقديًّا معارًصا(

 البيضاء.

عن بناء القصيدة العربية (، 5005زايد، د. عِّل عرشي، )

 ، مكتبة ابن سينا، القاهرة.1، طاحلديثة

األسلوبية: مدخل نظري (، 5001هلل، )سليامن، د. فتح ا

 ، )د.ط(، مكتبة اآلداب، القاهرة.ودراسة تطبيقية

فضاءات النصِّ )مقاربات (، 5045السويلم، أ.د. نوال، )

، نادي املنطقة 4(، طنقدية يف شعريَّة النصِّ األديب

 الرشقية األديب، الدمام.
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القصة القصرية يف سورية (، 5005الصالح، د. نضال، )

، )د.ط(، منشورات احتاد الكتاب التسعينيات( )قصُّ 

 العرب، دمشق.

(، وظائف العنوان يف شعر نادر 5041الضمور، عامد، )

، جملة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانيَّة(هدى، 

 .4571-4552(.ص5) 58مج

مفهوم املكان والزمان يف فلسفة (، 5002الضوي، د. حممد، )

، )د.ط(، يف ميتافيزيقا براديل(الظاهر واحلقيقة )دراسة 

 دار املعارف، اإلسكندرية.

، تح: عبد السالم مقاييس اللغة(، 4979ابن فارس، )

 هارون، دار الفكر.

، العوملة واهلوية يف الثقافة (، 5049الفرجيات، د. غالب، )

ن.4ط  ، اآلن نارشون وموزعون، عامَّ

مقارنة يف بناء الرواية )دراسة (، 5001قاسم، د. سيزا، )

، )د.ط(، إصدارات مهرجان ثالثية نجيب حمفوظ(

 القراءة للجميع، مكتبة األرسة.

العتبات يف شعر جاسم (، 5047القحطاين، نورة، )

 ، النادي األديب بالرياض، الرياض.4، طالصحيِّح

، مكتبة 4، طسيمياء العنوان(، 5004قطوس، أ.د. بسام، )

 كتانة، إربد.

الرمزية واألدب العريب (،  4919كرم، أنطوان، )

اف، بريوت.احلديث  )د.ط(، دار الكشَّ

الكليَّات )معجم يف املصطلحات (، 4998الكفوي، أيوب، )

، إعداد: د. عدنان درويش وحممد والفروق اللُّغويَّة(

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.5املرصي، ط

يب: بحث (، عتبات النصِّ األد5005حلمداين، د. محيد، )

ة عالمات يف النقدنظري،  ، النادي األديب بجدة، جملَّ

 .50-7.ص16.ج45مج

ب، حمي الدين، ) (، األحالم والرسد الروائي 5004حمسِّ

، جملة الراوي)رواية فسوق لعبده خال نموذًجا(، 

 .49-7.ص 51ع

سيموطيقا العنوان يف شعر (، 5005حممد، د. عبد النارص، )

.ط(، دار النهضة العربية، ، )بعبد الوهاب البيايت

 القاهرة.

يف نظريَّة الرواية )بحث (، 4998مرتاض، د. عبد امللك، )

، )د.ط(، املجلس الوطني للثقافة يف تقنيات الرسد(

 والفنون واآلداب، الكويت.

، املطبعة 49، طاملنجد يف اللغةمعلوف، لويس، )د.ت(، 

 الكاثوليكية، بريوت.

، اميَّة النص )تنظري وإنجاز(دين(، 4990مفتاح، د. حممد، )

 ، املركز الثقايف العريب، بريوت.5ط

، )د.ط(، دار صادر، لسان العربابن منظور، )د.ت(،  

 بريوت.

خطاب املفارقة يف (، 5045-5044نوال، بن صالح، )

رسالة جممع األمثال للميداين أنموذًجا،  –األمثال العربية 

جامعة  –دكتوراه خمطوطة، كلية اآلداب واللغات 

 بسكرة، اجلزائر.

ة يف قصيدة انتظار 4997اهلاشمي، علوي، ) (، اللغة الشعريَّ

ة النقد األديب )فصول(ملمدوح عدوان،  ، 46، مججملَّ

 .551-548.ص4ع

، النقد األديب (4997هالل، د. حممد غنيمي، )

 )د.ط( َّنضة مرص للطباعة، القاهرة.احلديث

عجم م(، 4981وهبة، جمدي، واملهندس، كامل، )

، مكتبة لبنان، 5، طاملصطلحات العربية يف اللغة واألدب

  بريوت.
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 أستاذ األدب العريب والنقد املشارك، قسم األدب، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى

 هـ(22/7/0442 هـ، وقبل للنرش يف01/4/0442  )قدم للنرش يف

  

 .تقسيم، الفصل، الرواية، الفضاء البرصي، كنفاين الكلامت املفتاحية:

يسعى البحث إىل حتليل أنامط تقسيم النص الروائي وفق وحدات وفصول، تتميز باالستقالل يف  :البحث ملخص

ذاهتا، وحتقق انسجام النص، وذلك من خالل الوقوف عىل طبيعة التقسيم ومفهومه وحدوده ووظائفه، والكيفية 

 التي حيقق هبا مجالياته، ويتفاعل من خالهلا مع املكونات الرسدية. 

حث أعامل غسان كنفاين الروائية أنموذجًا للدراسة التطبيقية، يف سبيل الوقوف عىل طبيعة كل قسم، وقد اختذ الب

وبنيته، وحجمه، وعالقته بأقسام الرواية األخرى، وأثره يف الرسد، وداللته، ومن خالل متثيل أحجام تلك األقسام 

 ية الرسدية لكل رواية. وفق رسم بياين، حاول البحث استنباط العالقة بينها، وربطها بالبن

حيث تعددت أنامط التقسيم، والبنية املؤثرة فيه، بني احلدث والزمن والشخصية والراوي، وفق ما يكشفه حتليل 

الرسم البياين ألحجام الفصول وعالقاهتا، وقد لوحظ أن االجتاه اهلابط للمنحنى متناسب مع النهاية املغلقة للرواية، 

الصاعد متناسبًا مع النهاية املفتوحة، فضالً عن ترسيخ الراوي الوعي بالواقع واالنعتاق من يف حني كان االجتاه 
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Abstract: This research seeks to analyze the archetypes of dividing the narrative text according to units and 

chapters, which are characterized by independence and achieve the harmonization of the text, by examining the 
nature of the division, its concept, limits and functions, and how it achieves its aesthetics and interacts with the 

narrative components. 

The research took Ghassan Kanafani's novels as an exemplar for this applied study, in order to determine the 
nature of each section, its structure, volume, relationship to other sections of the novel, its effect on narration, and 

its significance, through representing the size of these sections according to a graph, the research attempted to 

draw their relationships and link them to the narrative structure of each novel. 
The archetypes of division and the structure affecting it varied, between the event, time, character and narrator, 

according to what the graph analysis reveals about the size of the chapters and their relationships. It has been 
observed that the downward direction of the curve is suitable with the closed ending of the novel, while the 

upward direction was proportional to the open ending, in addition to the narrator's consolidation of awareness of 

reality and emancipation from the past.. 
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 مدخل: 

ينظر بعض الباحثني إىل عالقة املشافهة بالكتابة بوصفهام 

نمطني ثقافيني متقابلني، بني ثقافة األذن وثقافة العني، 

حمافظة )سمع وطاعة(، ترضخ  فاألوىل تسلطية وثوقية

لصوت املنبع، يف اجتاه أحادي؛ لذلك فهي ثقافة سلطة، 

وتاريخ ورسد ورواية يف ضوء طبيعة الصوت الزمنية، يف حني 

أن العني لدهيا قوة قلب ذايت عىل شبكيتها، وحركة يف 

اجتاهات خمتلفة؛ لذلك فهي ثقافة نقدية، تعتمد عىل اختالف 

وهي ثقافة مكانية ألن العني ال  الرؤية وتعدد التأويل،

تستطيع الرؤية إال حال الثبات وحتديد أبعاد املرئي، وإذا 

كانت األذن حتتاج إىل االقرتاب من مصدر الصوت، فإن 

العني يلزمها االنفصال كي تتمكن من رؤية موضوعها رؤية 

واضحة؛ لذلك اقرتنت العني بالبصرية والرأي واالنعكاس، 

ذن باحلفظ والنقل والذاكرة )بن عبد يف حني اقرتنت األ

 (.  8-7، ص2118العايل، 

لقد شهدت اآلداب اإلنسانية مراحل حتول حضارية 

أسهمت يف تغيري الوعي اإلبداعي، ورشوط تلقيه، إضافة إىل 

بنية النص ودالالته، لعل أمهها التحول من الشفاهية إىل 

ة الرؤية الكتابة، وهو حتول من ثقافة الصوت واألذن إىل ثقاف

فمن دون الكتابة ال يستطيع العقل الكتايب أن يفكر "والعني، 

مارس الكتابة بـل  عىل النحو الذي يفعله، ليس فقط عندما

حـتـى فـي حـالـة إنـشـائـه أفكاره يف شكل شفاهي، لقد 

أكثر من أي اخرتاع  غريت الكتابة شكل الوعي اإلنساين،

االهتامم بدراسة  (. فقد جتاوز029، ص0994)أونج،  "آخر

العالقة بني املشافهة والتدوين إطار عملية التواصل إىل 

 البحث يف طرائق التفكري يف الثقافة والشعرية العربية. 

وإذا كان األداء الشفهي يستعني بقرائن احلال وسياق 

التواصل )التنغيم وحركات اجلسد( إلضفاء دالالت أقوى 

توب، فالصوت حياة للمعنى، فإن ذلك ينعدم يف النص املك

لذلك "ووجود يف مقابل الكتابة التي تعد وجودًا ماديًا، 

نشأت الرغبة يف نقل سامت األداء الشفهي إىل املتلقي عرب 

الكتابة، وقد جتسدت تلك الرغبة يف صورة تشكيالت برصية 

 "تعرب يف واقعها عن اجلدل بني الشفهي واملكتوب

 (.   04، ص2118)الصفراين، 

قصيدة العمودية قد حافظت عىل هيئة تناظرية ومع أن ال

ثابتة، فإن الشعراء حاولوا استثامر أنامط الكتابة يف أشكال 

عىل نحو ما يالحظ يف  -أحياًنا-تتمثل املعنى، وطبيعة األداء 

-052، ص0990املوشح والقلب والتفصيل )املاكري، 

(. ولكن األمر أخذ بعًدا آخر مع قصيدة التفعيلة التي 058

دت يف أحضان ثقافة املطبعة، وكرست العمودية؛ لتتيح ول

للشاعر حرية اختيار عدد التفعيالت يف السطر الشعري، 

فأصبح التشكيل البرصي للقصيدة يتضمن داللة يف ذاته، 

احليز الذي يتم فيه التفاعل بني األنا "ذلك أن الصفحة متثل 

والعامل، فحركية النص الشعري عىل الورق تطوع إدراك 

لطبيعة حلركة الذات وجتسد احلركة الداخلية للذات ا

(. فتجربة قصيدة 052، ص2118)الصفراين،  "الشاعرة

التفعيلة قرائية برصية، تكتسب داللتها من فضاء الصفحة وما 

حيفل به من تقنيات الشكل الطباعي، والسطر الشعري، 

والسواد والبياض، واحلذف والتدرج والتقطيع، وعالمات 

 غريها.الرتقيم و

لقد اكتسبت النصوص ثباتًا ورسوخًا مع اكتشاف 

الطباعة، فأشكال احلروف النمطية، وتوزيع الكلامت املطرد 

عىل فضاء الورق أعطى للنص املكتوب وثوقية يف حد ذاته، 

حبست الطباعة الكلامت آليا ونفسيا عىل السواء يف "حيث 

مما  أكـثـروبذلك رسخت إحساًسا قوًيا باالكتامل  الفراغ،

اسـتـطـاعـت الـكـتـابـة أن تفعل، وقد أدى عامل الطباعة إىل 

التي أدت يف النهاية إىل القطيعة احلاسمة مع  ميالد الرواية،

. فالنص الروائي  (202، ص0994)أونج،  "البنية املتقطعة

 بنية لغوية ثابتة وممتدة. 

ب إذن، الرواية قد ارتبطت باملطبعة منذ نشأهتا يف اآلدا

مجيعها، وساعدت الصحافة عىل نرشها بني فئات القراء، يف 

جمتمع برجوازي يتبنى مفاهيم الذاتية والتعدد، وحيرص عىل 

نرش الوعي بني أفراده، وقد كانت الرواية العربية أكثر األنواع 

الرسدية جتاوًبا مع الوسائط اجلامهريية اجلديدة )املسموعة 

ية القارئ وجتربة التلقي واملكتوبة واملرئية(، وكانت فاعل

البرصي واحدة من خصائص املرحلة احلضارية التي ظهرت 

فيها الرواية، حيث أصبح معها النص طليًقا متحرًرا من 

يمكن مساءلته أو معارضته،  خطاب ال"سلطة مؤلفه، فهو 

عىل نحو ما حيدث يف اخلطاب الشفاهي؛ ذلك ألن اخلـطـاب 
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( . كام 029، ص0994 )أونج، "املكتوب منفصل عن مؤلفه

أنه يتيح للقارئ حرية التنقل داخل النص دون تقيد بمبدأ 

 التتابع املرتبط بالصوت واملتحدث وسياق التواصل.

لقد أسهم تبدل الوسيط من الشفهي إىل املكتوب يف تبدل 

آليات إنتاج النص الرسدي وتلقيه، فبمقابل البعد اجلامعي 

: املبدأ الفردي من خالل واالنفتاح والتحاكي، حققت الكتابة

املفهوم اجلديد للراوي والكاتب، ومبدأ االنغالق بتقييد املادة 

احلكائية يف صيغة حمددة، ومفهوم القارئ، ببعده املتفاعل 

واملشارك أحيانًا بداًل عن اجلمهور، كام فرضت الكتابة عىل 

الراوي والكاتب تنظيم املادة الرسدية وتنسيقها لضامن 

، 2101ملحافظة عىل نسقية مضبوطة )يقطني، متاسكها، وا

 (.44-22ص

 

 أوالً: اإلطار النظري

 فضاء النص الروائي: -0

ُتعد جهود ميشال بوتور يف العناية بقضايا الكتابة مسامهة 

مبكرة مهدت لالهتامم بتشكيل مادة الكتابة، من خالل 

الرتكيز عىل فضاء النص املكتوب، حيث عرف الكتاب بأنه 

اخلطاب يف أبعاد املدى الثالثة، وفًقا ملقياس  وضع جمرى"

(. 002، ص0970) "مزدوج: طول السطر، وعلو الصفحة

كام ركز اهتاممه عىل نصوص األدب، فتحدث عن عدد من 

مظاهر الفضاء النيص مثل الصفحة وتأطريها، وألواح 

الكتابة، ونمط اخلط واجتاه الكتابة، والرسومات واألشكال 

 (.020 -018، ص0970والفهارس )بوتور، 

إن طبيعة الرواية احلوارية خولتها الستيعاب تقنيات عدة 

ضمن بنيتها، سواء من فن الرسم أو النحت أو السينام أو 

الشعر أو املرسح، لكن األهم قدرهتا أيضًا عىل متثيل تلك 

الفنون ضمن فضائها البرصي، يف ظل هيمنة ثقافة الصورة، 

رسدي األكثر استيعابًا ومتثالً األنموذج ال"إذ تعد الرواية 

للحراك االصطالحي ]التشكيل البرصي[ يف األنموذج 

 (. 41، ص2108)غبان،  "الرسدي

إن اللغة مل تعد وسيلة التعبري الوحيدة يف الرواية، ومل يعد 

اإليقاع الزمني القائم عىل تتابع الكلامت، واألحداث الرسدية 

وائي يتم يف صورة حمور الداللة، بل أصبح إدراك النص الر

مكانية تزامنية، ويف ضوء ذلك االستيعاب الروائي للفنون 

البرصية، يذهب بعض الدارسني إىل اعتبار ذلك التداخل 

والتفاعل شكالً من أشكال التناص بني نصوص األدب 

 -245، ص2117وُنظم الثقافة األخرى )عبد املقصود، 

247.) 

الصورة يف عملية ويؤكد علامء نفس اإلبداع تالزم اللغة و

اإلنتاج واإلدراك بني نصفي املخ البرشي، فاأليرس خمتص 

باللغة، وهو حتلييل منطقي، بينام خيتص األيمن بالصور، وهو 

 اللغة مناطق بني التكامل وهذا"ذو طبيعة كلية جمازية عاطفية 

 بال صوراً  نجد أن النادر من ألنه مطلوب، الصورة ومناطق

 تكتسب -مثالً – فالصورة صور، بال كلامت وال كلامت،

ا عرب إعطائها اساًم ما، أو ربطها بكلمة ما، بينام الكلامت معناه

، 2112)عبد احلميد،  "يف الواقع قد تكون جمرد صور

010 .) 

لقد بدأ االهتامم بالتشكيل البرصي للنص الروائي لدى 

النقاد مع دراسة الفضاء، الذي توسعت داللته لتشمل 

–احليز الذي تشغله الكتابة ذاهتا "يقصد به الفضاء النيص، و

، ويشمل ذلك الورق مساحة عىل -طباعية أحرفاً  باعتبارها

طريقة تصميم الغالف، ووضع املطالع، وتنظيم الفصول، 

 "وتغريات الكتابة املطبعية وتشكيل العناوين، وغريها

(. كام يشمل احلذف املعرب عنه 55، ص2111)حلميداين، 

ت االنتهاء، والبياض بني الفصول، بالنقاط، ومؤرشا

، 2111والتقسيامت، والعناوين الداخلية )حلميداين، 

 (. 59-58ص

كل ما يتعلق بالشكل "ويندرج ضمن الفضاء النيص 

البرصي من طبوغرافيا اخلط، وأنواعه، وطرائق تشكيله، 

والدالالت التي يمكن أن يطرحها الشكل عىل مستوى 

م، واألسطر والبنية اخلطية، الصفحة، ودور احلرف والرتقي

)اجلويدي،  "وعالقة كل ذلك بمساحة وبياض الصفحات

( ذلك كله، بال شك، يتناسب مع جتربة 44، ص2102

التلقي اخلاصة بالرواية، بوصفها جتربة قراءة تضطلع فيها 

 العني بدور مهم.

 

 مفهوم تقسيم النص الروائي وحدوده -2

عنارصه املتسعة يف ظل طبيعة النص الروائي املمتد و

برزت احلاجة إىل جتزئته وتقسيمه إىل وحدات أصغر، وفق 
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أسس داللية أحياًنا وشكالنية أحياًنا أخرى، جتعل التعامل 

معه أكثر يرًسا، سواء عىل مستوى اإلبداع أو التلقي، فقد غدا 

ذلك التقسيم وما خيضع له من أسس وما ينتج عنه من 

ون بوصفها ميثاًقا أو عقًدا دالالت، ممارسة يراعيها الروائي

يقرتح "رسدًيا، يضفي عىل الرواية داللة أعمق، فمن خالله 

أن يتبعه، وإن مل  -مبدئًيا-املؤلف ترتيًبا للقراءة، وعىل القارئ 

يفعل، فهو مع ذلك مضطر ألخذه بعني االعتبار حني تأويل 

 (.092، ص2112)كيليطو،  "الكتاب

ائق خمتلفة لتمييز إن الرواية العربية قد اختذت طر

الوحدات الرسدية املكونة للنص الروائي، بني تسميتها 

فصوال أو أقسامًا أو أجزاء، ومتييزها باالسم أو الرتقيم أو 

إرساهلا دون تقييد، وقد شمل االهتامم بالعتبات جانًبا من 

بام -ذلك املكون النيص يف الرواية، كام شكلت لغة األعداد 

فالعدد "ًءا من اهتامم الباحثني، جز -فيها ترقيم الفصول

باعتباره عالمة داخل النسيج الروائي، يقيم عالقات متعددة 

 (. 95، ص2107)املربك،  "مع جممل عنرص الكتابة الروائية

مثل املقالة والتحقيق -لقد أثرت الوسائط اجلديدة  

يف بناء الرواية وتنظيمها،  -الصحفي واملسلسالت واألفالم

ة التي راعت مبدأ التجزئة والنرش يف وخصوًصا الصحاف

(. ومن خالل 49، ص2101حلقات متسلسلة )يقطني، 

استقراء حتوالت الواقع احلضاري يف ظل عالقته اجلدلية 

طريقة نرش الروايات وتوزيعها يف أي "بالرواية، ُيالحظ تأثري 

)لودج،  "زمن من األزمنة يف معامل وضع الفصول يف الرواية

 (.088، ص2112

د الحظ أحد الباحثني ميل الرواية التارخيية يف األدب لق

العريب للعنونة الداخلية؛ الرتباطها بالنرش الصحفي يف 

حلقات مسلسلة قبل صدورها يف رواية، وأما الرواية 

الرومانسية فقد راوحت بني العنونة والرتقيم، يف حني جتنبت 

لكن الرواية الواقعية العنونة مراعاة ملبدأ املوضوعية، و

روايات مرحلة التجريب التي أعقبت الستينيات متردت عىل 

تلك األعراف املتعلقة بتقسيم النص الروائي )القويفيل، 

(، ضمن نزعة التمرد والرفض 225-222، ص2112

لألعراف األدبية، سواء بإلغائه أو استحداث طرائق جديدة 

للتقسيم، مثل وجود متن وهامش، أو تغيري حجم اخلط، وهو 

يؤكد تأثر أعراف تقسيم النص الروائي بالواقع، فإذا كان ما 

التقسيم يعني، من الناحية الشكلية، التنظيم، فيمكن أن نرى "

 "فيه داللة رؤية إىل العامل بوصفه سريورة ذات نظام متكرر

 (.225، ص2112)القويفيل، 

لقد أولت لسانيات النص اهتاممها بتقسيم النص ودراسة 

اجلملة، من خالل عالقات املتواليات  مكوناته فوق مستوى

والفقرات واملقاطع، للوقوف عىل آلية تعالقها واتساقها 

أن االنسجام أعم من "لتشكيل النص وحتقيق انسجامه، ذلك 

االتساق، كام أنه يغدو أعمق منه بحيث يتطلب بناء االنسجام 

من املتلقي، رصف االهتامم جهة العالقات اخلفية التي تنظم 

(. ومع أن 6-5، ص2116)خطايب،  "تولدهالنص و

االتساق واالنسجام يرتبطان بالنص يف حد ذاته، إال أن 

لسانيات النص هتتم أيضًا بدراسة البنية التواصلية والسياق 

املرجعي، من خالل القصد والقبول واإلعالم والسياق 

(. وإذا كان املنطلق 02 -02، ص2121والتناص )محداوي، 

يات النص فإن املنطلق الرسدي سيكون اللغوي حمور لسان

حمور هذه الدراسة يف سبيل اختبار مبادئ تقسيم النص 

 الروائي وعالقات أجزائه ودالالت ذلك.

إن عملية تقطيع النص الروائي خطوة أوىل يف سبيل 

حتليله، ورصد شبكة العالقات فيه، لكن معايري التقطيع 

تي تنطلق منها والتقسيم ختتلف باختالف األسس والغايات ال

كل "املناهج املختلفة؛ لذلك فإن مفهومه اإلجرائي حييل إىل 

مقطع رسدي يكون قادًرا عىل أن يكون لوحده حكاية 

مستقلة، وأن تكون له غايته اخلاصة به، غري أنه يكون قادًرا 

أيضًا عىل االندماج داخل حكاية أكرب توسعًا مؤديًا وظيفة 

(. وهكذا 02، ص2112، )نقاًل عن: نويس "خاصة داخلها

فإن املقطع يمتاز باالستقاللية بني حدي بداية وهناية، وفق 

مربر داليل أو معيار رسدي، بحيث هييمن عليه عنرص ما 

)زمان أو مكان أو شخصية أو حدث(، أو يتغري نمط اخلطاب 

)وصف أو حوار أو رسد(، أو املنظور أو الصوت الرسدي أو 

ل يف عالقة جتاور مع املقاطع غري ذلك، كام أن املقطع يدخ

 األخرى، لتحقيق امتداد اخلطاب. 

ومن أوضح حمددات التقطيع االستناد إىل معايري 

ظاهراتية ذات بعد أيقوين، متثل اجلانب التيبوغرايف 

يتبناها السارد ")الطباعي( للنص الروائي، وهي معايري 

لتوزيع فضاء اخلطاب ولتنظيم املقاطع التي يتكون منها 
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طاب الروائي؛ لذلك فإن هذه العنارص تعد مرتبطة اخل

)نويس،  "بالسارد أساًسا وتؤدي وظيفة تنظيمية بالنسبة له

(. وعليه فإن تقسيم النص الروائي جزء 05، ص2112

أصيل يف املامرسة الرسدية، ينبغي مراعاته يف حتليل النص، 

مـجرد كلمة "وكشف داللته، ودوره يف بنية النص، بل إن 

)لودج،  "يلفت االنتباه إىل عمليات التكوين الروائي )فصل(

 (.085، ص2112

ويمكن حتديد مفهوم الفصل الروائي الناتج عن عملية 

ذلك اجلزء من اخلطاب الروائي )ليس "التقسيم بوصفه 

بالرضورة البنية احلكائية(، املتميز طباعيًا )ليس بالرضورة 

تل بؤرة بذاهتا يف سياقًيا( بانفصاله عن سابقه والحقه، واملح

 "بنية العمل الفنية/ الداللية، ذو البداية والنهاية املحددتني

(. فهذا املفهوم يؤكد فكرتني 472، ص0992)القويفيل، 

رئيستني، أوالمها: وجود حد مائز لكل قسم، بني بداية 

وهناية. وثانيهام: استقالل كل قسم عن غريه بخصائص 

سم يف ظل وحدة النص تكوينية. وعليه يمكن معاجلة كل ق

الروائي من جهة )عالقة جماورة(، ويف ظل مكوناته بني 

 اخلطاب واحلكاية من جهة أخرى )عالقة حمايثة(. 

 

 طبيعة تقسيم النص الروائي ووظائفه -2

انطالًقا من متايز األجناس األدبية فإن جتربة اإلبداع 

والكتابة فيها تتاميز كذلك، فإذا كانت القصيدة والقصة 

نتيجة حلظة إبداعية حمددة، وُتكتب يف جلسة  -مثال-لقصرية ا

واحدة، فإن الرواية خالف ذلك يف حاجتها إىل فرتة اختامر، 

الفكرة تبدأ صغرية ثم تتطور، ويبدأ الكاتب بعد "حيث إن 

فرتة طويلة نسبًيا يف اجللوس ملعاجلتها يف رواية، وهو يف كل 

)حنورة،  "يدعمهاهذه األثناء يعيش مع فكرته، ينميها و

(. وبام أن كتابة الرواية تتطلب فرتة زمنية 090، ص0979

ممتدة، عىل مستوى التخطيط وجتميع املعلومات وتوزيع 

األدوار والصياغة اللغوية، فإنه يطرأ عليها الكثري من 

التعديل، وتؤكد مسودات كتابة الروايات مدى التغيري الذي 

ني أنفسهم، التي قد تبلغ يطرأ عليها، من خالل جتارب الروائي

-272، ص0979ست مسودات لفصل واحد )حنورة، 

282.) 

وبناء عىل ما سبق فإن تقسيم النص الروائي يتيح مرونة 

كبرية خالل وضع املخطط املبدئي للرواية، وتوزيع مكونات 

الرسد؛ ليحدد مثاًل ظهور شخصية يف مرحلة معينة، أو النقلة 

املكانية يف قسم ما، أو تغيري صوت الراوي، حيث يؤكد 

م الحقًا ميالن كونديرا أنه خالل تأليفه إحدى رواياته، قا

لقد ختيلت بناء الرواية منذ وقت "بتجزئة أحد أقسامها، 

طويل من ستة أجزاء، ولكن القسم األول بدا بال شكل، 

 (.82، ص0999) "وأدركت أخرًيا أنه بالفعل قسامن

ن تقسيم النص الروائي من الداخل بطريقة  كام ُيـمكِّ

جزئية إلجراء التعديل الالزم دون تقويض العمل كلًيا، 

الروائي يقوم بعملية تقييم ونقد ذايت، أو ما يسمى عمليات ف

(، خالل كتابة 092-090، ص0995العائد )عبد احلميد، 

الرواية وبعدها، وتشمل تقييم الفكرة، والشكل التعبريي، 

والتقسيم يتيح له حرية التدخل لتنسيق العمل وتنقيحه، 

ار، أو بتعديل ترتيب األجزاء، أو اإلضافة إليها، أو االختص

 احلذف. 

ويسمي بعض الدارسني عملية التعديل التي تصل حد 

إضافة قسم جديد بعد الفراغ من كتابة الرواية )اإلقحام(، 

هبدف إعطاء بعًدا آخر للعمل، أو رابًطا بني أجزاء العمل 

املتعددة، أو إضفاء اللون املحيل، أو سد فراغ زمني، أو تأكيد 

 (. 490-488ص ،0992فكرة الرواية )القويفيل، 

فمع طول املدة الزمنية للكتابة وتطور جتربة الكاتب، فإنه 

كثريًا ما جيد نفسه بحاجة إىل إضافة قسم آخر لتفسري حدث 

ما، أو تقديم مزيد من التحليل لشخصية أو تغيري املنظور أو 

غري ذلك، حيث يذكر ميالن كونديرا أنه يطور املوضوعات 

فسه، كام أنه بعد أن أهنى كتابة داخل القصة ومعها يف الوقت ن

رواية )الطرفة( يف ستة أقسام أضاف هلا قساًم يتضمن أحداًثا 

-81، ص0999تقع بعد ثالث سنوات من وفاة البطل )

(. ويشري روائيون آخرون إىل أهنم عادة ما يعانون من مترد 80

الشخصيات، وذلك باختاذها مساًرا غري ذلك الذي كان 

ية، وهو مترد حيظى بتعاطف الروائيني غالبًا خمطًطا هلا يف البدا

 (.028، ص0979)حنورة، 

كام يتيح استقالل كل قسم من الرواية إدخال نظم رسدية 

أخرى، مثل الرسائل والتقارير واملذكرات وغريها، لغايات 

رسدية، منها إبراز أمهية تلك الوثائق عند إفرادها بقسم 



 هـ(0442م/2120جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(22) ، مجاآلدابجملة 

 

82 

القسم اآلخر عن  مسقل، واإلحياء بعدم معرفة الشخصية يف

تلك الوثائق، وإبطاء الرسد، وحتييد الراوي، وحث القارئ 

 (.480-481، ص0992عىل التحليل والربط )القويفيل، 

وإذا كانت كتابة الرواية تستغرق وقًتا وجمهوًدا كبرًيا، فإن  

االكتامل اجلزئي مع هناية كل قسم يمثل حمطة اسرتاحة، 

ا ملواصلة الكتابة، ولكن ويعطي إحساًسا باإلنجاز، وحافًز 

األهم من ذلك ما يضطلع به التقسيم من دور يف حتديد وجهة 

بوصلة اإلبداع، أو ما يسميها علامء النفس )عامل مواصلة 

االجتاه(، ويقصد به تكريس األفكار حول حمور يتسم 

باملرونة، وغاية يسري باجتاهها الرسد، وتلمس األسباب لربط 

اذ القرار أمام عدد من املتغريات األجزاء املتفرقة، واخت

(. وكأن بداية كل قسم من الرواية 090، ص0979)حنورة، 

إعادة ضبط وتوجيه، بالنظر إىل األمام واخللف لتحقيق 

التامسك، وهذه الوظيفة مرتبطة بعالقة أقسام الرواية مع 

فتوايل الفصول داخل العمل بشكل أو بآخر له قيمة "بعضها، 

 (.497، ص0992)القويفيل،  "هجتريدية يف حد ذات

وعىل مستوى عنارص احلكاية فإن االنتقال من فصل إىل 

آخر يكفل حرية التنقل بني األزمنة من خالل إجياده فراغات 

زمنية يوحي هبا ذلك االنتقال، واحلال كذلك بالنسبة 

، 2112للشخصية واملكان الذي يتغري بتغري الفصل )لودج، 

ا غالبًا ما تربط بطول كل (. وأما األحداث فإهن085ص

قسم، إذ توحي الفصول القصرية مثاًل برسعة األحداث، 

 بخالف الفصول الطويلة. 

كام ُيالحظ يف عالقة الفصول ببعضها استقاللية الفصول 

ذات البناء الدائري، التي تبدأ بحدث وتنتهي بنهايته، ليبدأ 

 الفصل التايل بحدث جديد، أما الفصول املسطحة فتكون يف

الروايات ذات النسق الزمني املتصاعد، حيث يمثل كل قسم 

امتداًدا منطقًيا لسابقه، ويكون التقسيم فيها نمطًيا. يف حني أن 

الفصول الرتاكمية، التي حيكمها خط تفكري املؤلف، إذ ال 

تبدأ وتنتهي استناًدا إىل البنية القصصية، وإنام حتكمها بنية 

طروحة، ويف الفصول العضوية تفكري املؤلف جتاه القضايا امل

التي تتمتع فيها الشخصيات بحرية أكرب تتعاضد رؤية املؤلف 

مع احلالة الفكرية والنفسية للشخصيات، لتحكم منطق 

(. حتى 516-512، ص0992ترابط الفصول )القويفيل، 

عىل مستوى اخلطاب فإن النظرة إىل تقسيم النص الروائي 

ذلك أن التقسيم كثرًيا ما يثري  كثرًيا ما ترتبط بشعرية الرواية،

االنتباه إىل نفسه، ليحقق مجاليته اخلاصة، سواء من خالل 

العنونة أم الداللة املتحققة يف طريقة ترتيب الفصول 

(. إضافة إىل دوره يف تغيري التبئري 481، ص0992)القويفيل، 

أو صوت الراوي، وهو ما يظهر بوضوح يف رواية وجهات 

 فيه شخصيات خمتلفة تقديم احلكاية نفسها. النظر الذي تتوىل 

ويتفاوت اهتامم الروائيني بتقسيم النص الروائي بحسب 

اجتاهاهتم الفنية، ونضج جتربتهم اإلبداعية، إذ يالحظ أنه 

كلام حاول الروائي أن يكون واقعًيا قّلت إمكانياته جلذب "

انتباه القارئ إىل هذا اجلانب من جوانب التنظيم النيص 

يته، وبالعكس ينحو الروائيون الواعون جيًدا باألساليب لروا

، 2112)لودج،  "األدبية املختلفة إىل استعراض معرفتهم هلا

 (. 085ص

وجيد القارئ يف الفصل الروائي حمطات اسرتاحة متكنه 

من ضبط إيقاع القراءة، يف ضوء الفرتة الزمنية املمتدة، وربط 

ونات الرسدية، أقسام العمل املختلفة، ومتابعة املك

واالستيعاب والتأويل، وتأكيد فكرة العمل الرئيسة، كام 

يمكن أن يكون بدء فصل جديد ذا أثر تعبريي أو بالغي، "

خاصة إذا كان يسبقه نص تقديمي يف شكل عنوان أو اقتباس 

( حيث 085، ص2112)لودج،  "أو ملخص للمحتويات

 يتم من خالله توجيه القارئ، وحتديد أفق التوقع.

 

 ثانيًا: اإلجراء التطبيقي

 تقسيم رواية )رجال يف الشمس(: -0

تقدم الرواية حكاية ثالثة فلسطينيني حياولون عبور 

احلدود بني العراق والكويت، بعد أن غادروا وطنهم بحثًا 

عن حياة أفضل، فيجمعهم القدر مع أحد املهربني، حيث 

مل حياول أن جيتاز هبم احلدود يف صهريج ماء، ولكن عا

 الزمن يكون ضدهم، فيموتون اختناقًا.

تنقسم الرواية اىل سبعة أقسام، تتاميز بالعنونة فقط، وقد 

تضمنت يف أقسامها الثالثة األوىل التمهيد للحدث الرئيس 

)العبور( بتقديم نامذج ثالثة، متثل فئات الشعب الفلسطيني 

مروان/  -أسعد/ الرجولة -)أبو قيس/ الشيخوخة 

 الشباب(. 
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ث تتوازى الفصول الثالثة األوىل برسد واقع تلك حي

الشخصيات الثالث يف البرصة، مع اسرتجاعات تيضء 

مايض كل واحدة منها وظروفه، وقد كان اجلامع بينها 

تفاوضها مع أحد املهربني )الرجل السمني(، لكن املالحظ أن 

التقاء )أبو قيس/ الشيخ( باملهرب يكون يف هناية الفصل 

ًبا مع جتربة املايض التي تثقله، وقد استسلم األول؛ تناس

وقف أمامه حاماًل عىل كتفيه كل الذل "لرشوط املهرب، 

 "وكل الرجاء اللذين يستطيع رجل عجوز أن حيملهام

(. يف حني كان لقاء أسعد/ املكتمل 49، ص2115)كنفاين، 

رجولة باملهرب يف أول سطر من الفصل الثاين، يف مشهد 

ثم انفجر )...( سأدفعها لك؟ ال "ملًحا، تفاويض، كان فيه 

(. أما 52، ص2115)كنفاين،  "بأس! لكن بعد أن أصل

مروان/ الشاب الذي يمثل أحدث األجيال فقد بدأ فصله 

الثالث برسد خروجه من مكتب املهرب، رافًضا االتفاق، 

هناك، داخل الدكان، تقطعت آخر خيوط األمل )كنفاين، "

 (.  70، ص2115

ن توازي تلك األقسام الثالثة األوىل، إال أن وبالرغم م

هنالك تدرًجا داللًيا بني مواقف الشخصيات الثالث يف 

التفاوض، إضافة إىل حركة زمنية بطيئة، ال تلغي الرسد 

املتوازي بني تلك الفصول، حتى عىل مستوى العالقة 

باملايض، ومساحة اسرتجاع ظروف كل منهم، فإنه طاغية عىل 

مع أيب قيس، ومتوازن مع أسعد، ثم مسترشف الفصل األول 

للمستقبل مع أصغرهم )مروان( الذي يكتب رسالة ألمه 

صباح ذلك اليوم، ويلتقي مع أيب اخليزران )املهرب اجلديد( 

الذي سيفتح أمامه خياًرا جديًدا، كام يالحظ أيًضا أن تلك 

الفصول الثالثة التي مهدت بتقديم الشخصيات جاءت 

 -02 -02ا يف عدد صفحاهتا، عىل التوايل: )متساوية تقريبً 

 (، وهذا ما يؤكد عالقة التوازي بينها.04

وأما الفصل الرابع املعنون )الصفقة( فإنه حمور ارتكاز 

وحتول بني فصول الرواية السبعة، سواء بموقعه أو حمتواه، إذ 

تتم فيه املفاوضات بني الثالثة وأيب اخليزران )املهرب 

نجح يف إقناعهم، وتغيري رأهيم حول طريقة اجلديد(، الذي ي

التهريب؛ ولذلك فقد خال ذلك الفصل من االسرتجاع، 

وكان االعتامد فيه عىل احلوار، كام أنه يمثل إيقاًعا زمنًيا بطيًئا 

 ال يبتعد كثرًيا عن الثالثة األوىل.

الشمس  -ويرتابط الفصالن اخلامس والسادس )الطريق

اعًدا حدثًيا هو األقوى بني والظل(، اللذان يمثالن تص

الفصول من خالل رحلة العبور، فاخلامس يرسد عبور نقطة 

احلدود العراقية داخل اخلزان، ثم خروجهم منه لالسرتاحة، 

والسادس يرسد دخوهلم للمرة الثانية يف اخلزان وعبور نقطة 

احلدود الكويتية، واختناقهم داخل اخلزان، ونظًرا لطغيان 

لفصلني فقد جاءا أكرب حجاًم بني بقية احلدث يف ذينك ا

(، وألن الفصل السادس قد رسد حادثة 05 -08الفصول )

االختناق املأساوية فقد جاء عنوانه األطول )الشمس 

والظالل(، جامًعا بني الثنائيتني اجلدليتني، )الشمس/ 

الواقع/ اهلالك( و )الظالل/ األمل/ النجاة(، ذلك أن 

الشمس، وهي الثنائية التي تتكرر  االختناق كان سببه حرارة

يف الرواية بني )الصمت/ االستسالم( و )الكالم/ الفعل(، 

فضال عن تعالق عنوان هذا الفصل مع عنوان الرواية )رجال 

يف الشمس(، لتضمنه احلادثة املحورية )االختناق/ الشمس(، 

التي حولت أولئك الثالثة من معارف داخل الرواية )اسم 

اإلضافة( إىل نكرات يف العنوان )رجال(، علم أو معرف ب

 وفق ذلك املصري املجهول.

ويستمر تطور احلدث يف الفصل السابع )القرب( ليرسد 

خامتة الرحلة، وختّلص أيب اخليزران من اجلثث يف الصحراء، 

يف صفحات ال يتجاوز عددها أربَع صفحات، وبذلك يكون 

لك األقرص بني الفصول؛ ليؤكد اإلجياز الرسدي لت

الرتاجيديا، ويرسخ فكرة الرواية الناقمة عىل استسالم 

الشخصيات لواقعها، من خالل تلك التساؤالت التي ما 

ملاذا مل "تزال حارضة بنصها يف وعي كل من قرأ الرواية، 

تدقوا جدران اخلزان؟ ملاذا مل تقرعوا جدران اخلزان؟ ملاذا؟ 

 (. 052، ص2115)كنفاين،  "ملاذا؟ ملاذا؟

... إلخ( يؤدي دوًرا 2، 2، 0ان التسلسل الرقمي )وإذا ك

مهاًم يف تنظيم حياة اإلنسان، وبالتايل تنظيم حمتوى النص 

الرسدي، فإن انعدامه يف الرواية متناسب مع رحلة الضياع، 

التي أخطأت فيه الشخصيات طريقها، يف التعامل مع واقعها، 

عادة يالحظ ذلك يف الفصول الثالثة األوىل، التي يمكن إ

 ترتيبها دون تأثري عىل الرواية.

ويمكن ربط عدد فصول الرواية السبعة بمعيار الزمن 

الالزم لعبور النقطة احلدودية، حيث حدده املهرب يف سبع 
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قلت لكم سبع دقائق، "دقائق، ونجح األمر يف املرة األوىل، 

، 2115)كنفاين،  "ورغم ذلك مل يستغرق األمر أكثر من ست

ل إىل السابعة يعني املوت، وهو ما حدث (. فالوصو022ص

يف الفصل السابع )القرب(، حتى عند حساب املدة التي كانت 

سبب اختناقهم يف املرة الثانية سنجد عدد دقائقها واحًدا 

إهنا احلادية عرشة "وعرشين، من مضاعفات العدد سبعة، 

 "والنصف، احسبوا سبع دقائق عىل األكثر وأفتح لكم الباب

(، لكنه مل يتمكن من إنجاز أوراق 022، ص2115 )كنفاين،

 العبور إال يف الثانية عرشة إال تسع دقائق. 

وحيظى العدد سبعة بدالالت كثرية يف خمتلف الثقافات 

ارتبط "القديمة، أكسبته قوة سحرية وقدسية خارقة، حيث 

بامليثولوجيا أكثر مما ارتبط بالتأمل العقيل والتجربة العلمية؛ 

هذا اإليقاع عن الفكر العلمي والفلسفي لذلك غاب 

(. وانطالقًا من 48، ص2107)نقاًل عن: املربك،  "احلديث

الرؤية الواقعية للرواية ذات املنزع العقالين املتنايف مع 

اخلوارق واألساطري، فإن سحرية ذلك العدد تالشت؛ لذلك 

 أصبح املوت مقرتًنا به يف الفصل السابع )القرب(.

عموًما ببناء تعاقبي يف تسلسل أحداثها  وتتسم الرواية

وعالقة فصوهلا، يتناسب ذلك مع النزعة الواقعية الواضحة 

فقد  "يف الرواية، التي حتاول مشاكلة الواقع يف تعاقبه الزمني، 

درج الروائيون الواقعيون عىل اتباع خط مستقيم يف التسلسل 

. (57، ص2114)قاسم،  "الزمني الرئييس يف بناء الرواية

وبام أن الشخصيات الثالث رضخت للواقع فقد رضخت 

الرواية لألعراف التقليدية يف تقسيمها، كام توىل الراوي 

العليم رسد احلكاية يف مجيع فصول الرواية، ترسيًخا ملبدأ 

 االستالب والعجز الذي اتسمت به الشخصيات. 

 
 احلدث: التقسيم وفق حمور 0شكل

انطالًقا من حمورية احلدث يف الرواية وربطه بأحجام 

نالحظ اتساق  -كام يمثله الرسم البياين-فصول الرواية 

الفصلني األول والثاين برضوخ الشخصيتني فيهام لرشوط 

التفاوض مع املهرب، يف مقابل تصاعد املنحنى يف الفصل 

)مروان( رشوط املهرب أثناء، ولكن  الثالث الذي رفض فيه

الفصل الرابع عكس هبوًطا يف الرسم البياين، وعودة إىل 

النقطة نفسها؛ ألنه مل يتضمن ُبعًدا حدثًيا، بل اقترص عىل عقد 

الصفقة مع املهرب اجلديد )أيب اخليزران(، الذي نجح يف 

إقناعهم، ثم عودهتم إىل الرضوخ، كام كان احلال يف الفصلني 

ول والثاين(، يف حني تتصاعد وترية احلدث يف الفصل )األ

اخلامس ليبلغ أعىل نقطة توتر؛ ألن جتربة االختباء يف اخلزان 

ُنفذت فيه ألول مرة. وأما الفصل السادس فقد بدأ يف اهلبوط 

بعد تكرار املحاولة واإلخفاق، ليكون الفصل السابع )القرب( 

 ساة.هبوًطا حاًدا يف املنحنى بعد وقوع املأ

ويمكن أيًضا قراءة الرسم البياين انطالًقا من عنرص 

املكان، حيث يظهره الرسم يف الفصول األربعة األوىل مطرًدا 
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ثابًتا تقريًبا؛ ألن فضاءها نفسه )البرصة(، ولكن يف الفصلني 

اخلامس والسادس يبلغ املنحنى أعىل مستواه؛ ألن فضاءمها 

وأما الفصل ضيق متوتر، ومرتفع متحرك )الصهريج(، 

السابع فيتناسب اهلبوط احلاد ملنحناه مع فضاء الصحراء 

 الواسع، الذي ُرميت فيه اجلثث.

وكذلك يمكن حتليل الرسم انطالًقا من دور الضد أو 

املعيق لرغبة الشخصيات الثالث يف كل فصل، فحني يمثل 

الرجل السمني ذلك الدور يف الفصول الثالثة األوىل متثياًل 

ضًحا نجد اطراًدا يف الرسم البياين، واحلال كذلك علنًيا ووا

حني يؤدي أبو اخليزران دور الضد باخلداع واحليلة، يف 

الفصل الرابع يستمر الرسم البياين كام هو، أما رجال احلدود 

الذين يمثلون سلطة الضد القانونية يف الفصلني اخلامس 

لفصل والسادس فيبلغ فيهام الرسم أعىل مستوياته، ثم يأيت ا

السابع )األخري( غاية يف اهلبوط، بعد انتفاء عالقة الضد 

 بموت الشخصيات. 

 

 تقسيم رواية )عائد إىل حيفا(: -2

تعرض الرواية حكاية زوجني يعودان إىل مدينتهام  

حيفا بعد عرشين عاًما؛ بحًثا عن ابنهام الذي ضيعاه عندما 

سة م، حيث ُسمح هلام بالدخول عقب النك0948ُهّجرا يف 

للزيارة فقط؛ ليجدا عائلة هيودية سكنت البيت وربت االبن 

وغريت اسمه، فأصبح جمنًدا يف اجليش اإلرسائييل، وحني 

يعجز األب عن استعادته باملنطق التقليدي )الدم والوراثة(، 

 تتغري قناعته بأن احلرب وحدها كفيلة باستعادة احلقوق.

نونة، وتتاميز تنقسم الرواية إىل فصول مخسة، ختلو من الع

(، حيث يوحي التعاقب 5، 4، 2، 2، 0بالرتقيم فقط )

الرقمي وغياب العنوان بوجود حس زمني تعاقبي، ولعل 

جتريدية الفصول تتناسب مع اقرتان الرمز )س( باسم 

الشخصية الرئيسة يف الرواية )سعيد. س(، بوصفها أنموذًجا 

الروائية عىل فلسطينًيا عاًما، فقد حرص غسان كنفاين بواقعيته 

إدانة اإلنسان الفلسطيني الذي مل يفعل شيًئا السرتداد وطنه، "

لقد مزج غسان كنفاين الزمن املايض باحلارض ليستخرج منهام 

 (.90، ص2116)زعرب،  "تباشري املستقبل

تعتمد الرواية يف بنيتها الرسدية عىل عنرص الزمن، يف 

اقع الذي تناوب مستمر بني اسرتجاع تفاصيل املايض والو

تعيشه الشخصية، فبينام يمتد زمن الرسد لعرشين عاًما ال 

يتجاوز الزمن احلارض يوًما واحًدا، منذ دخول حيفا حتى 

اخلروج منها، كام يبدو االهتامم بالزمن يف دقة حتديد الوقت 

واليوم والشهر مقرتًنا بالعام، واطراد ذلك يف الرواية، مثاًل: 

 (.0948عام نيسان،  20)صباح األربعاء 

ولعل ما يؤكد هيمنة عنرص الزمن ووطأة جتربة املايض 

تكرار عبارة )بعد عرشين سنة( اثنـتني وأربعني مرة، بوصفها 

الزمة رسدية، وكذلك تكرار األعداد املرتبطة بالزمن املايض، 

بوصفها مؤِرخة ألحداث شّكلت وعي الشخصية، حيث 

( 67ابل )( ثالث عرشة مرة، يف مق0948يتكرر تاريخ )

، 2107الذي يرد مرة واحدة فقط يف بداية الرواية )املربك، 

 (. 028ص

يبدأ الفصل األول بوصول سعيد وزوجته مشارف مدينة 

حيفا، ليميض الفصل األول وفق إيقاع زمني نفيس بطيء، 

يرصد حارض الشخصيتني يف النصف األول منه، ويسرتجع 

منه؛ لييضء تفاصيل املايض قبل عرشين سنة يف النصف الثاين 

اجتياح اليهود للمدينة ودفعهم الناس عنوة نحو الشاطئ، 

طوال "دون أن يتمكنا من العودة إىل البيت وأخذ الرضيع، 

عرشين سنة جتنبت احلديث عن ذلك، عرشين سنة، ثم ينبثق 

 (.244، ص2115)كنفاين،  "املايض كام يندفع الربكان

ه احلارض من ويستمر الفصل الثاين يف رصد ما يثري

ذكريات املايض يف إيقاع زمني بطيء جًدا، حيث يكرر ما 

رسده الفصل األول يف تناوب بني احلارض واملايض، يغلب 

وتذكر اآلن "عليه اسرتجاع جتربة املايض )التهجري والفقد(، 

بالضبط أنه هناك، وهناك فقط، سقطت عليه الذاكرة كام لو 

(؛ لذلك فقد 262، ص2115)كنفاين،  "أنه رضب بحجر

كانت بداية الفصل الثاين هي النقطة الزمنية التي بدأ به 

 الفصل األول تقريًبا. 

واحلال كذلك يف الفصل الثالث الذي يرسخ مبدأ 

االستعادة والتكرار، مع بطء إيقاع حركة الزمن احلارض 

واالعتامد عىل االسرتجاع، وهو ما يتأكد يف بداية ذلك 

 من حديث متقطع، يمكن إعادة اآلن، بعد ساعتني"الفصل، 

 (. 270، ص2115)كنفاين،  "ترتيب األمور من جديد

لقد كان موقع هذا الفصل )الثالث( املتوسط بني فصول 

الرواية اخلمسة مالئاًم لرسد رواية التهجري اليهودية من 
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أوروبا، يف مقابل الرواية الفلسطينية؛ إلحداث تأزم وحشد 

ألحقية يف االبن )خلدون/ نحو املواجهة الكربى، حول ا

دوف( الذي يرمز للوطن، حيث تطلب املرأة اليهودية من 

لندعه يقرر بنفسه، لندعه "سعيد أن يرتك له القرار ليختار، 

خيتار، لقد أصبح شاًبا راشًدا، وعلينا نحن االثنني أن نعرتف 

)كنفاين،  "بأنه وحده صاحب احلق يف أن خيتار. أتوافق؟

 (.  84، ص2115

 أن الفصول الثالثة األوىل كانت متهيًدا للمواجهة وبام

الكربى بني املايض واحلارض، من خالل غلبة االسرتجاع 

عليها وامتداده عرشين عاًما، فقد كانت أحجامها متقاربة 

(، بخالف الفصل الرابع الذي ال يمتد 06 -04 -06)

االسرتجاع فيه أكثر من أسبوع؛ ولذلك فقد كان حجمه 

ع صفحات(، حيث قدم حكاية موازية حلكاية صغرًيا )سب

 سعيد وزوجته من خالل أحد العائدين إىل )يافا(. 

ومتتاز الرواية ببناء زمني لولبي يراوح بني املايض 

واحلارض يف حركته األفقية، مع تقدم طفيف يف حركة الزمن 

العمودي املتجه نحو األمام، إذ يمثل كل فصل حركة رسد ما 

النقطة نفسها، حيث تـحتشد الفصول  تلبث أن تعود إىل

األربعة نحو مواجهة أكرب يف الفصل اخلامس، الذي يمثل 

فكرة الرواية من خالل املواجهة بني االبن )املايض/ 

خلدون(، واألب )احلارض/ سعيد(، بام يفيض إىل إحداث 

تغيري يف قناعات سعيد، وتصحيح مفهوم العالقة باملايض 

اعتربنا أن الوطن هو املايض  لقد اخطأنا حني"والوطن. 

، 2115)كنفاين، "فقط، أما خالد فالوطن عنده هو املستقبل

( فقد كان تبدل القناعات يف الفصل اخلامس متناسًبا 402ص

مع داللة العدد مخسة، فهو عدد عشتار األثري، ورمز 

(، الذي سينبثق 49، ص2107اخلصوبة )نقاًل عن: املربك، 

 منه الوعي اجلديد.

الًقا من فكرة الزمن التي عاجلتها الرواية، والبناء وانط 

اللولبي لفصوهلا املتعاقبة، يمكن مالحظة عالقة فصلها 

األول باخلامس ضمن البناء اللولبي نفسه، حيث يمثل 

اخلروج من املكان يف هناية الفصل اخلامس مقارنة بالدخول 

 يف بداية األول، اكتامل حلقة )دورة لولبية( امتدت عرشين

عاًما، وبدء أخرى بوعي جديد، فضاًل عن الدورة اللولبية من 

خالل تقابل حالتي )الكالم / الصمت( يف البداية 

، 2106و)الصمت/ الكالم( يف النهاية )العدواين،

(. وكذلك الدورة املكانية التي تتضمنها 022-020ص

 داللة العنوان )عائد إىل حيفا( باكتامل العودة إىل املكان نفسه.

االنعتاق من املايض )االسرتجاع( أول خطوة لفهم  إن

الواقع؛ ولذلك فقد خال الفصل )اخلامس( من االسرتجاع 

متاًما، وكان أطول فصول الرواية حجاًم )مخس وعرشون 

صفحة(، كام تضمن املقولة املحورية التي تلخص فكرة 

الرواية، وتتكرر يف هذا الفصل مرات عديدة )اإلنسان يف 

قضية(، وهي مقولة تتناسب مع احلركة اللولبية،  هناية األمر

حني يكون اكتامل بناء اإلنسان الفكري يف التزامه موقًفا حمدًدا 

وقضية يتمثل فيها وجوده، وبذلك فقد رسخ الفصل اخلامس 

هتشيم فكرة الزمن العبثي الذي عاش فيه الفلسطينيون "

 (.020، ص2106)العدواين،  "عرشين عاًما دون فعل

، فقد كان هلذا مخسةوبام أن عدد فصول الرواية كانت 

شخصيات متثل  مخسالرقم حضوًرا الفًتا يف الرواية، إذ نجد 

االبن(،  -املرأة اليهودية -فارس-صفية-فكرة الرواية )سعيد

أشهر. كذلك  مخسةكام أن عمر الطفل حني ُهّجر أبواه كان 

بية، وعدد مقاعد خش مخسةفقد كان تأثيث املكان مكوًنا من 

 . مخسريشات الطاؤوس التي تزين املزهرية 

فوصف العدد )مخسة( للريشات يتكرر يف تسعة مواضع، 

بطرق خمتلفة تعكس اختالًفا يف التبئري، وترصد وجهة نظر 

(، ولعل يف هذا 269، ص2107الشخصية للمكان )املربك، 

الرقم اكتامل دورة عددية يف اليد الواحدة، وترسيًخا ملبدأ 

فعل باليد ملواجهة الواقع، يف مقابل أوهام الذاكرة وتلفظ ال

 اللسان.
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يعكس الرسم البياين تشابه الفصول الثالثة األوىل يف 

اع داللتها، من خالل استغراقها يف املايض وغلبة االسرتج

وتأرجح وعي الشخصية، أما الفصل الرابع ففيه مقاربة 

للواقع من خالل جتربة معارصة لنموذج فلسطيني آخر قرر 

محل السالح؛ مما أكسب ذلك الفصل حالة من الرضا 

والطمأنينة، وبالتايل هبوط منحنى الرسم البياين، لكن التوتر 

األكرب حيدث يف الفصل اخلامس حيث املواجهة وتبدل 

فكار بتجاوز املايض )اهلزيمة( متاًما، واخلروج من الوضع األ

الراهن )املتأرجح( نحو املستقبل )املقاومة(، وهو ما يتأكد يف 

آخر أسطر الرواية حني يغادر سعيد وزوجته املكان، بأفكار 

وحال خمتلفة عن تلك التي سيطرت عليهم يف فصول الرواية 

إىل كل األشياء وقد  بدأ ينزل السلم، حمدًقا بدقة"األربعة، 

بدت له أقل أمهية مما كانت قبل ساعات وغري قادرة عىل إثارة 

 (.402، ص2115)كنفاين، "أيام يشء يف أعامقه

ويؤكد االجتاه الصاعد بقوة للمنحنى احلالة اإلجيابية  

التي تنتهي إليها الرواية، والتحول من حالة االرهتان للاميض 

ة بالفعل واسترشاف املستقبل، )االسرتجاع( نحو حالة املبادر

اآلن أنا أكثر من يعرف أن اإلنسان هو قضية، وليس حلاًم "

(، 401، ص2115)كنفاين،  "ودًما يتوارثه جيل وراء جيل

وهو االسترشاف الذي يتجىل من خالل االبن اآلخر )خالد/ 

املستقبل( الذي كان )سعيد( يمنعه من االنخراط يف املقاومة، 

باالبن )خلدون/ دوف/ املايض( املنغمس يف مقابل تعلقه 

فكرة )املايض املستقبل( مل تلح عىل ضمري عريب "فيه، ذلك أن 

، 0982)عياد، "بقدر ما أحلت عىل الضمري الفلسطيني

 (.25ص

 

 تقسيم رواية )أم سعد(: -2

تقدم الرواية حكاية امرأة فلسطينية بسيطة، تكدح يف  

وع إىل بيت الراوي خميامت الشتات، وحترض مرة يف األسب

للتنظيف، فرتوي له حكايات املخيم، عن واقع القضية، 

وابنها الذي التحق باملقاومة، والعمالء، وزوجها الذي تبدل 

حاله بعد أن رأى يف ابنيه مستقبل اخلالص، وقد عكست 

الرواية موقًفا أيديولوجًيا هو األوضح بني الروايات عينة 

 الدراسة. 

تسعة فصول، تتاميز بالرتقيم تنقسم الرواية إىل  

 -والعنونة مًعا، عىل التوايل: )أم سعد واحلرب التي انتهت

يف قلب  -املطر والرجال والوحل -خيمة عن خيمة تفرق

الرسالة التي وصلت  -الذين هربوا والذين تقدموا -الدرع

أم سعد حتصل عىل  -الناطور وليلتان فقط -عاًما 22بعد 

ملخيم(، ولعل أول مالحظة طول البنادق يف ا -حجاب جديد

ْن كل عنوان فكرة الفصل تضمنًا  عناوين الفصول، وَتَضمُّ

مبارًشا، ذلك أن الرواية ذات اجتاه واقعي اشرتاكي واضح، 
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من خالل نموذج املرأة املناضلة )أم سعد(، وهو ما يؤكده 

 اإلهداء واملدخل.

هذه الرواية بسيطة يف بنيتها الرسدية، إذ يقدم كل  

ل حكاية مغايرة، يمكن معه أن يستقل كلُّ فصٍل عن بقية فص

التي حتمل فصوهلا عناوين إىل جانب "الفصول، فالرواية 

الرتقيم املسلسل، يتجاذب كل فصل فيها االنفصال عن غريه 

( وبام أن )أم سعد( 220، ص2112)القويفيل،  "بالعنوان

 متثل الرابط بني تلك الفصول، فضاًل عن ورود اسمها يف

عنوان الرواية، فإنه يمكن اختاذ الشخصية مفتاًحا لتحليل 

الرواية، وانسجاًما مع واقعية الشخصية وبساطتها، فقد 

جاءت رواية )أم سعد( غاية يف السهولة؛ لتقدم يف كل قسم "

من أقسامها لوحة من يوميات املخيم، ودرًسا واضًحا وحمدًدا 

 (.020، ص2106)العدواين،  "للقارئ

ة بني الفصول قائمة عىل مبدأ الرتاكم؛ لذلك فالعالق 

يمكن اإلضافة هلا دون أن ختتل بنية الرواية، ومع أن الراوي 

املشارك يف هذه الرواية يتوىل رسد حكاية اإلطار، إال أن 

الشخصية املحورية تتوىل بمنظورها وصوهتا تقديم احلكايات 

فهي  يف مجيع الفصول، تأكيًدا ألمهيتها ودورها اإلجيايب،

)الرحم/ األرض( الذي ينبت الثورة، وكام تلد الفدائيني 

 فإهنا تلد احلكايات.

لقد أسهم الفصل األول واألخري يف تأطري احلكايات  

املستقلة لكل فصل، من خالل داللة عود الدالية الذي 

زرعته أم سعد يف الفصل األول، ليظهر يف آخر سطر من 

لة استبشار بالثورة، إذ إن الفصل التاسع نابًتا خمرًضا يف دال

زرع الدالية يف البداية وإثامرها يف النهاية هو الذي يعطي "

املعنى الكيل هلذه الرواية وحيوهلا من جمموعة لوحات إىل عمل 

 (.024، ص0980)عاشور،  "فني متكامل

إن عدد الفصول التسعة للرواية هو مدة اكتامل محل  

شعب(، وإذا كانت اجلنني يف الرحم )أم سعد/ األرض/ ال

عملية التخصيب متت يف الفصل األول، فإن امليالد قد حتقق 

يف فصل الرواية التاسع )االبن سعيد/ الدالية/ الثورة(، 

ُيالحظ ذلك أيًضا يف املدة التي استغرقها ميالد )البطل/ 

لقد غاب سنة/ "االبن/ سعد( بعد إصابته أثناء املقاومة، 

، 2115)كنفاين،  "اء أمسكال، تسعة شهور وأسبوعان، ج

 (.277ص

كام يتمثل اكتامل الدورة يف داللة التقابل بني مشهد  

دخول أم سعد يف الفصل األول، مقرتًنا بالصمت واألسى، 

وخروجها يف الفصل األخري مقرتًنا بالصوت واألمل، ففي 

مقابل )الصمت/ العجز( يف بداية الرواية تكون حالة 

نالحظ فيها ارتباط "ها، حيث )الكالم/ الثورة( يف هنايت

والدة الفعل النضايل بحركة الصوت مما يعد ميزة أسلوبية يف 

، 2112اخلطاب األديب الفلسطيني لدى كنفاين )فتح الباب، 

 (.22ص

كذلك فإن التحول بني الدخول واخلروج يالحظ يف  

 -دخول -عالقة كل فصل بالتايل، وفق مبدأ )خروج

تى العالقة بني بداية كل فصل خروج...إلخ(، وعليه تكون ح

وهنايته عىل ذلك النحو، وهو ما يتأكد يف النهاية املفتوحة 

للرواية بوصفها حالة خروج، وهي احلالة التي تناضل من 

أجلها أم سعد للخروج من السجن الكبري معنوًيا )النكسة( 

 ومادًيا )املخيم(. 
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 وفق حمور الشخصية: التقسيم 2شكل

من خالل حتليل املنحنى البياين، استناًدا إىل عنرص  

الشخصية، نالحظ تأرجح املنحنى علًوا وهبوًطا بحسب 

توتر الشخصية، حيث يمثل اهلبوط الالفت )التايل للفصل 

م، يف حني تكون 67األول( حالة التوتر التي أعقبت نكبة 

نحنى الصاعد مقرتنة بالفصلني الرابع والسادس، حركة امل

حني حيارص االبن مع رفاقه، ويتعرض لإلصابة يف الفصل 

الرابع، وحني يقع صديقه )ليث( أسرًيا يف الفصل السادس، 

وهكذا فنقاط التوتر العايل )األول والرابع والسادس( يكون 

 فيها االشتباك املبارش مع العدو.

اخلامس والسابع( فيبدو فيها وأما الفصول )الثالث و 

هبوط املنحنى هبوًطا متساوًيا، ويقل فيها التوتر؛ ذلك أهنا 

حتكي أحوال الكادحني ومعاناهتم يف املخيم، عىل نحو ما 

تعكسه الداللة املبارشة لعناوين تلك الفصول، وما يدل عليه 

تواتر واو العطف فيها من مكابدات احلياة اليومية، )املطر 

الناطور  -الذين هربوا والذين تقدموا -الوحلوالرجال و

 ولريتان فقط(.

وُيعد الفصل الثامن أكثر الفصول هبوًطا يف املنحنى  

واسرتخاء، كونه يتضمن بشائر التحول ونضج الوعي، عىل 

نحو ما تتضمنه داللة العنوان )أم سعد حتصل عىل حجاب 

(، وبذلك يأخذ املنحنى يف الفصل التاسع األخري جديد

البندق يف املخيم( اجتاًها صاعًدا، باجتاه متاس جديد مع )

 العدو، بعد أن رست روح املقاومة املسلحة يف املخيم.

ولكن املالحظ أن موقع إحداثيات الفصل التاسع  

(، الذي يتقاطع فيه املنحنى 6تأيت يف املستوى األفقي رقم )

ة ست مرات قبل ذلك، كونه مستوى مثاليًا يتناسب مع النهاي

املفتوحة للرواية، والرؤية املتفائلة، إذ ال يمكن أبًدا حتقق ذلك 

العدد من نقاط التقاطع يف أي وضع آخر، وعليه فإن هذه 

الرواية متثل الوضع النموذجي للمقامة، كام يظهر يف الرسم 

البياين املتأرجح واملقاوم، ولعل مشاركة الشخصية يف الرسد 

ا األمر لراٍو يقدم وجهة يف الفصول مجيعها، وعدم تسليمه

نظرها، يؤكد تلك الوضعية املثالية؛ كي ال خترس مرة أخرى 

 مثلام خرست حني أسلمت أمر القضية لغريها من قبل. 

 

 تقسيم رواية )ما تبقى لكم(: -4

تقدم الرواية حكاية األخوين )حامد ومريم(، اللذين  

بأمهام يف  استشهد والدمها، وهّجرا إىل غّزة، بينام استقر احلال

األردن، حيث يستغل زكريا )اخلائن( تلك احلال، فيخدع 

مريم وجيرب أخاها عىل قبول تزوجيها إياه بعد أن محلت منه، 

ليقرر حامد مغادرة غزة، والتسلل عرب إرسائيل للوصول إىل 

أمه، وخالل الرحلة جيد نفسه يف مواجهة جندي إرسائييل، 
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تواجه مريم العدو لكنه يتمكن منه، ويف اللحظة نفسها 

 الداخيل )زكريا(، فيقتل كل منهام ذلك العدو.

وقد اعتمدت الرواية عىل تقنية تيار الوعي، من خالل  

تداخل أصوات شخصيات عدة وتقاطعها يف الرواية )حامد 

ومريم وزكريا والساعة والصحراء(، كام يذكر يف املقدمة، 

خب والعنف( متأثًرا يف ذلك بتجارب عاملية، مثل رواية )الص

لفوكنر، وإدراًكا منه للصعوبات املصاحبة لذلك التداخل، يف 

ظل تداعي األفكار املصاحب لتيار الوعي، فقد اعتمد تغيري 

لذلك السبب "حجم اخلط )حمرب( لتمييز ذلك، حيث يقول: 

جلأت إىل اقرتاح مطروق لتعيني حلظات التقاطع والتامزج 

هيد، وذلك عن طريق واالنتقال، والتي حتدث عادة دون مت

 (.059، ص2115)كنفاين،  "تغيري حجم احلروف

كام يبدو من االقتباس السابق فإن كنفاين عمد إىل جتاوز 

الطريقة التقليدية يف تقسم الرواية إىل فصول، واختار بدال 

(، أن تقول الرواية ما اعتزمت قوله دفعة واحدةعن ذلك )

يم، ذلك أنه اختار فجاءت الرواية كتلة نصية واحدة دون تقس

معاجلة القضية الفلسطينية يف هذه الرواية من الداخل )وعي 

يركز فيه أساًسا "الشخصيات(، اعتامًدا عىل تيار الوعي الذي 

عىل مستويات ما قبل الكالم من الوعي هبدف الكشف عن 

 (.27، ص2111)مهفري،  "الكيان النفيس للشخصيات

نسانية يف سياق غري وبام أن تيار الوعي يقدم احلالة اإل

منتظم فكرًيا، وغري متسلسل رسدًيا، فقد جاء النص غري 

مقسٍم إىل وحدات داللية، هلا منطق وجودها، ذلك أن تيار 

الوعي، موقف من الزمن، هيتم برصد الزمن اآلين يف وعي 

الشخصية، متحرًرا من الزمن الطبيعي املتسلسل، من خالل 

احلدس والرموز، بعد أن اهلواجس والذكريات والتخيالت و

غاب اليقني املتمثل قدرة اإلنسان عىل مقارعة الزمن، 

واالنتظام وفقه، وقد كان كنفاين عىل وعي بذلك فعمد إىل 

كأهنا ترتيب مقصود لعامل غري مرتب يف "تقنيات الطباعة، و

 (.059، ص2115)كنفاين،  "احلقيقة

إذن، فعملية التداعي يف روايات تيار الوعي ختضع 

لعوامل ثالثة، هي الذاكرة واحلواس واخليال، يف سبيل 

تعويض الذات عن إحساسها بفقدان الزمن، وُيعد )املونتاج( 

من أبرز أساليب تيار الوعي، التي تستخدم لتوضيح تداخل 

األفكار وتداعيها، حيث اللقطات البطيئة، واملنظر املضاعف، 

املنظر واالختفاء التدرجيي، والقطع، والصور عن قرب، و

(. ومع أن 92-58، ص2111الشامل، واالرتداد )مهفري، 

الزمن احلارض بني بداية الرواية وهنايتها، ال يتجاوز ليلة 

واحدة، إال أن زمن الرسد املعتمد عىل االسرتجاع والتداعي 

 يمتد إىل أكثر من ستة عرش عاًما.

إن إعطاء الزمن )الساعة( دوًرا بطولًيا يف الرواية ناتج 

ونه معضلة تواجهه الشخصيتان الرئيستان )حامد عن ك

ومريم(، وتعانيه القضية الفلسطينية عموًما، ذلك أن الذات 

تيار الوعي كثرًيا ما تشعر بالضآلة أمام الزمن، وحتاول أن "يف 

)مربوك،  "تثبت ذاهتا عن طريق االستحضار والتداعي

(، وهو ما ُيالحظ يف الرواية من خالل 095، ص0998

جاة واملنولوج، ومشاعر الوحدة واالغرتاب والتشتت، املنا

واالستغراق يف رصد تفاصيل اللحظات الزمنية، وفضاء 

 الليل والصحراء، بمشاعرها الغامضة ومصريها املجهول. 

ويتوزع تقسيم النص بالتناوب بني اخلط العادي الذي 

الذي يشكل  املحرب%(، واخلط 67يمثل ثلثي النص تقريًبا )

-%(. حيث يرد رسد أحداث احلارض 24تقريبًا ) ثلث النص

يغلب عليه التداعي  املحربباخلط العادي، بينام اخلط  -غالًبا

واملناجاة واالسرتجاع والتأمل، كام تتناوب األصوات بتناوب 

 -مريم -حامد -املقاطع بني أربعة رواة، )راو خارجي

ايل وعًيا الصحراء(، يمثل كل منهم تبئرًيا وصوًتا خمتلًفا، وبالت

مغايًرا، خصوصًا بني حامد وزينب؛ لذلك فإن متابعة حركة 

الضامئر عند االنتقال بني نمط خط وآخر تؤدي دوًرا مهاًم يف 

ربط كل مقطع براٍو من األربعة، مع أهنا قد تتطابق أحياًنا 

 لغايات رسدية مقصودة.

ويتقاطع الرواة األربعة عموًما يف وعيهم املفرط بالزمن، 

يف املقاطع العادية أو املحربة، بوصفه زمنًا مزيًفا، وومًها سواء 

ترشنقت الشخصيات داخله فقيدها عن الفعل؛ لذلك جاءت 

بنية الرواية عىل مستوى الرسد والتقسيم النيص، مقاومة 

للزمن وخملخلة لبنيته التعاقبية املنتظمة، ويتجىل ذلك الزمن 

تي رسقها حامد )اخلطيئة( من خالل داللة ساعة احلائط، ال

بالزمن النفيس "وأحرضها إىل البيت، حيث يبدو االهتامم 

حينام أشار إليه بساعة حائط مصلوًبا عليها اإلنسان 

الفلسطيني، فكانت أحد أبطال هذه الرواية وشاهًدا عىل 

 (. 77، ص2116)زعرب،  "أحداث حقبة زمنية
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تبدو مأساة حامد وزينب يف رضوخهام ملنطق الزمن، 

حاولت مريم حتقيق حلمها الذايت بالزواج )الزمن/ حينام 

املستقبل(، بعد أن بلغت اخلامسة والثالثني بطريقة غري 

رشعية، ودون حتقق الرشوط املوضوعية، لتجد نفسها وحيدة 

أمام تلك الساعة، بعد مغادرة حامد هروًبا من عارها، 

وحدي أحيص تلك اخلطوات املعدنية الباردة تدق يف "

 "دق. تدق. تدق. داخل النعش اخلشبي املعلقاجلدار، ت

 (.071، ص2115)كنفاين، 

وكذلك حامد حني قيد نفسه ستة عرش عاًما يف وهم 

استعادة األم )زمن/ املايض(، لكنه ختّلص من ساعته )قيد 

الزمن( بعد أن أدرك عدم جدواها يف مواجهته مع الصحراء 

والتغلب  )املكان/ القضية(؛ ولذلك متكن من مواجهة العدو

تبدو الساعة جمرد قيد حديدي يفرز رعًبا وترقًبا "عليه، 

( وكأنه بذلك يرفض 091، ص2115)كنفاين،  "مشوًبا

واقعه املقيد بالزمن بحًثا عن عامل مفتوح، خاٍل من احلدود 

والقيود، رسخه داللًيا بالعدول عن تقسيم النص، رفًضا 

 .(228، ص2112لواقع العرف الروائي )القويفيل، 

ويعكس التكتل النيص للرواية جدل العالقة بني الزمن 

واملكان، حيث حيقق ذلك التكتل ثباًتا مكانًيا عىل مستوى 

الفضاء النيص، بتضاريسه املتنوعة بني املحرب والعادي، يف 

مقابل تكسري اإليقاع الزمني والتحرر من هيمنته، وهو األمر 

سطينية، من خالل الذي ترسخه الرواية يف معاجلة القضية الفل

املقابلة بني الرضوخ لقيد )الزمن/ الساعة( واملواجهة يف 

فضاء )املكان/ الصحراء(، بل كذلك التعاطف الذي تبديه 

الصحراء مع حامد، بوصفها صوًتا يف الرواية، وهي القناعة 

التي انتهى إليها حامد بعد أن متكن من أرس اجلندي 

سافة ليس غري، وربام القصة كام ترى، قصة م"اإلرسائييل، 

زمن أيًضا. حسنًا، ولكنني ال أكرتث كثرًيا بالزمن كام ترى، 

 (.219، ص2115)كنفاين،  "واملسافة لصاحلي

إن عملية التنقل بني الوحدات النصية املحربة والعادية 

ختضع ملبدأ التداعي بني وعي الرواة وأصواهتم، من خالل 

ة كل وحدة والتالية هلا، وجود قرينة لفظية أو داللية، بني هناي

من ذلك االنتقال املتزامن بني وعي زينب، ووعي الصحراء 

الدقات املعدنية املخنوقة يف اجلدار، "بخطوات حامد عليها، 

حمشوة باحلياة يقرعها بال تردد  دقات. دقات النعشأمامي. 

(، وكذلك مشهد 072، ص2115)كنفاين،  "فوق صدري

جيبه، ثم وهو يفتش اجلندي حامد واقًفا يضع يديه يف 

اإلرسائييل، بني وعي الصحراء لذلك املشهد ووعي حامد، 

قام فوقف وأخذ "حيث يعكس تبدل الضامئر ذلك االنتقال، 

ينظر حوله منقًبا يف الظلمة عن أثر ثم عاد، ومىض ينقب يف 

حتى إذا ما المست أصابعي حمفظته الرقيقة سحبتها جيوبه 

(، أو االنتقال بني وعي 202ص ،2115)كنفاين، "وفتشتها

حامد يف مواجهة اجلندي، ومريم يف موجهة الزوجة 

، واحد فقط عندها يصبح ذبحك عماًل له قيمة ما"األخرى. 

، 2115)كنفاين،  "جيب أن يظل موجوًدا: أنا أو هي

 (.219ص

وقد يكون التنقل بني الوحدات النصية انتقااًل بني زمنني، 

ها، بني رحلة التهجري من خالل وعي الشخصية نفس

فمضت ")املايض(، ورحلة حامد يف الصحراء )احلارض(، 

/ أضحت األضواء اآلن ورائي  خالتي وجاءت بأمي إىل بيتها

(، كام 091، ص2115)كنفاين،  "ملتصقة يف هناية األفق

يمكن أن يكون االنتقال من اخلارج إىل الداخل من خالل 

االنتقال من وعي  املناجاة والتساؤالت، مثلام يبدو يف

الصحراء بحالة حامد عليها، واستغراق حامد يف هواجسه، 

من كأنه أمام بوابة مرشعة، فتحت كفيها عىل حني فجأة، "

جحيم إىل جحيم آخر، فام الذي فعلته أهيا األمحق غري أنك 

 "قذفت نفسك باهلواء، ما الذي تريد ألمك أن تقوله؟

 (.096، ص2115)كنفاين، 

نتقال بني نمطي اخلط يكون يف آخر وكذلك فإن اال

الرواية متثياًل الحتاد الوعي واملصري بني حامد ومريم، حني 

يقتل كل منهام عدوه، من خالل مجل قصرية حمربة يف رسد 

زينب حلكايتها مع زكريا )الزوج اخلائن(، يف مقابل حامد 

وقبل أن يستدير "الذي قيد اجلندي، وأمسك بالسكني، 

فوق  وملعت أمامي بنصلها الطويل املتوقد، ارتطمت باحلائط

 (. 221، ص2115)كنفاين،  "الطاولة

وقد يكون التداخل بني نمطي اخلط كبرًيا، ضمن رسد   

احلارض، من خالل أسطر بسيطة يظهر فيها صوت رواة عدة 

بام يالئم تأزم احلالة الشعورية، عىل نحو ما يالحظ يف حوار 

مًعا يستوعبانه ليصدقا،  جلسا"حامد مع اجلندي األسري، 

فنعرته فرفع رأسه )...( وبصق،  وأخرًيا سألته أين كنت؟
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برأس السكني املثبت يف خارصته وسألته مرة أخرى: أين 

ولكنني أجلسته فصمت )...( وحاول أن ينهض،  كنت؟

وفجأة تذكرت ، فاستسلم )...( مرة أخرى )...( بعنف

 (.218-217، ص2115)كنفاين،  "شيئاً 

فاوت طول املقاطع، فبلغ أطوهلا سبع صفحات لقد ت

بخط عادي يف أول الرواية، من خالل صوت الراوي 

اخلارجي الذي يمهد للحكاية، وحيدد أدوار الشخصيات، ثم 

تنفرد مريم بأكثر مقاطع ذلك النمط، بروايتها مقاطع حارض 

فيبلغ ثالث  املحربة املقاطعالرسد يف معظمها، أما أطول 

(، وهي مواضع توتر شعوري 228 -225صفحات حلامد )

عاٍل، ترتبط باسرتجاع تفاصيل خطيئة مريم، ولكن كثرًيا ما 

تتفاوت املقاطع بني صفحة وجزء من الصفحة، ونصف سطر 

أحياًنا، بحيث بلغ عدد املقاطع يف الرواية حوايل ثامنني مقطًعا 

 بني العادي واملحرب.

 جمموع مقاطع كل راوٍ : 0جدول

 الراوي             

 اخلط

 املجموع/ صفحة الراوي اخلارجي الصحراء مريم حامد

 21.75 1.5 4.5 5.5 01.25 حمرب/ صفحة

 45.5 7.5 2 28.5 7.5 عادي/ صفحة

 

 
 : التقسيم وفق حمور الراوي4شكل

إن وجود نمطني من اخلط يتناسب مع وجود زمنني 

رسديني هييمنان عىل وعي الشخصيتني الرئيستني، حارض 

)خط عادي( حاولت مريم أن تعيشه، واقرتنت به خطيئتها، 

فروت معظم مقاطعه، يف مقابل تقلص حجم مقاطع املايض 

( خط املحرباملبارشة لدهيا، كام يبني الرسم البياين، وماٍض )

به حامد، من خالل االسرتجاع سواء املايض البعيد اقرتن 

)األم(، أو املايض القريب )األخت(، فكان األوفر حظًا بني 

بقية الرواة، يف مقابل تراجع حارض الرسد الذي وجد نفسه 

مرغاًم عىل خوض غامره، بوصفه ردة فعل عىل خطيئة مريم، 

اولة وقد كان تغليب اخلط العادي عىل املحرب يف الرواية حم

لرتسيخ الوعي بالواقع، وفهم القضية من داخلها، وجتاوز 

 املايض.

كام يكشف الرسم البياين أن املقاطع التي تتضمن صوت 

الصحراء )املكان( كانت تداعيات شعورية متعاطفة مع حامد 

يف رحلته الليلية، وبناء عىل ذلك جاء الغالب عليها مقاطع 

هيمن عىل تلك املقاطع، يف ، مثلام كان احلال مع حامد، املحمربة

حني أن الراوي اخلارجي يغلب عليه حارض الرسد )خط 

عادي(، وهو األقرب إىل وعي مريم التي هيمنت عىل ذلك 
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النمط، ويندر لديه النمط املحرب، ألن أوكل إىل الرواة تقديم 

وعيهم اخلاص، وعرض وجهات نظرهم، وحمتواهم 

 الشعوري. 

( عن نمط حمربقطع األخري )إن اختالف نمط اخلط يف امل

اخلط الذي ابتدأت به الرواية يعكس التحول يف الوعي بني 

البداية والنهاية، بموقعيهام وعالقتيهام املتقابلتني، حيث يأيت 

الرشوق يف النهاية مقاباًل للغروب يف البداية، والعودة مقابلة 

لالرحتال، واإلرادة مقابلة للعجز. إضافة إىل التقابل الذي 

عكسه النهاية املفتوحة للرواية، من خالل ثنائيتي املصري ت

، 2106)حامد/ اجلندي( و)مريم/ زكريا( )العدواين، 

(، فهي هناية مفتوحة بالرضورة، تتحول إىل 008-007ص

، 0980)عاشور،  بداية تنفلت من يأس املايض وعجزه

 (.82ص

وكذلك فإن عنوان الراوية )ما تبقى لكم( يتضمن تينك 

ميم  -يتني، من خالل التقابل بني طريف اخلطاب )املتكلمالثنائ

اجلمع(، بام يتناسب مع ثنائيتي اخلط املستخدم يف الرواية، 

 بوصفهام وعيني خمتلفني، انعكسا يف شخصيتي حامد ومريم.

 

 اخلامتة

يأيت االهتامم بتقسيم النص الروائي يف سياق التأثر  -0

فضاء النص،  بالوسائط اجلديدة، ويتقاطع مع دراسات

والتشكيل البرصي للرواية، كام يتأثر تقسيم النص الروائي 

باملرحلة احلضارية، واالجتاهات الفنية، ووعي الروائيني به، 

حيث يتيح التقسيم التقييم املستمر للعمل، والتدخل 

 للتعديل، وضبط حركة الرسد، وإعادة حتديد االجتاه.

املكونات  يتجاوب تقسيم النص الروائي مع طبيعة -2

الرسدية وتوزيعها يف النص، وخيضع للبنية املهيمنة يف كل 

رواية. ومن خالل عينة الدراسة كان َتأُثر التقسيم باحلدث 

والزمن والشخصية والراوي، فضاًل عن دور التقسيم يف 

ضبط عملية القراءة وحتفيز املتلقي للمشاركة يف إنتاج 

 الداللة. 

عن تقسيم النص، حيث  مفهوم الفصل الروائي ناتج -2

حيقق االستقاللية، ويدخل يف عالقة مع فصول الرواية 

 األخرى. 

يشري متثيل أحجام الفصول من خالل الرسم البياين  -4

إىل تناغم تلك األحجام يف عالقتها ببعض مع داللة الرواية، 

فضاًل عن الداللة اخلاصة حلجم كل فصل يف ذاته، كام 

آخر املنحنى مع النهاية املغلقة،  يتناسب االجتاه اهلابط يف

واالجتاه الصاعد مع النهاية املفتوحة، يف حني كان هليمنة راٍو 

 معني داللة ترسيخ وعي حمدد بالواقع.

اقترص التجريب يف تقسيم النص عىل رواية واحدة  -5

)ما تبقى لكم(، يف حني كانت النزعة التقليدية غالبة يف ثالث 

 اهها الواقعي.روايات، استناًدا إىل اجت

تنوع متييز أقسام الروايات عينة الدراسة بني العنونة  -6 

والرتقيم، أو الدمج بينهام، وانعدام التقسيم أحياًنا، ويمكن 

تأويل عدد أقسام كل رواية يف ضوء الداللة الكلية، وكذلك 

تأويل رقم كل فصل وعنوانه استناًدا إىل حمتواه وبنيته وعالقته 

 .بالفصول األخرى

 

 املصادر واملراجع

(، 0994أونج، والرتج، ترمجة: عز الدين، حسن البنا )

 ، الكويت، عامل املعرفة.الشفاهية والكتابية

ثقافة العني وثقافة (، 2118بن عبد العايل، عبد السالم )

 ، الدار البيضاء، توبقال للنرش.األذن

، بحوث (0970بوتور، ميشال، ترمجة: أنطونيوس، فريد )

 ، بريوت، منشورات عويدات.الرواية اجلديدةيف 

التشكيل املرئي يف النص الروائي (، 2102اجلويدي، مهدي )

 ، إربد: عامل الكتب احلديث.اجلديد

لسانيات املقطع واملتواليات (، 2121محداوي، مجيل )

 ، تطوان: دار الريف.النصية: املقطع الروائي أنموذًجا

النفسية لإلبداع الفني يف األسس (، 0979حنورة، مرصي )

 ، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب.الرواية

لسانيات النص: مدخل إىل انسجام (، 2116خطايب، حممد )

 ، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب.اخلطاب

غسان كنفاين: مجاليات الرسد يف (، 2116زعرب، صبحية )

 ، عامن، دار جمدالوي.اخلطاب الروائي

التشكيل البرصي يف الشعر (، 2118صفراين، حممد )ال

 ، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب.العريب احلديث
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الطريق إىل اخليمة األخرى: (، 0980عاشور، رضوى )

 ، بريوت، دار اآلداب.دراسة يف أعامل غسان كنفاين

، القاهرة، دار علم نفس اإلبداع(، 0995عبد احلميد، شاكر )

 غريب.

(، ندوة ثقافة الصورة، جملة 2112احلميد، شاكر )عبد 

 .025-96(، 62)بدون رقم جملد ، فصول

الصورة واملعادل البرصي يف (، 2117عبد املقصود، أمحد )

، الشارقة، دائرة الثقافة الرواية العربية املعارصة

 واإلعالم.

(، النهايات الرسدية يف روايات 0106العدواين، أحـمد )

، بدون لة أم القرى لعلوم اللغات وآداهباجمغسان كنفاين، 

 .048-99(، 07رقم جملد )

الشعرية والثقافة: مفهوم (، 2112عز الدين، حسن البنا )

، الدار الوعي الكتايب ومالحمه يف الشعر العريب القديم

 البيضاء، املركز الثقايف العريب.

(، الرواية العربية املعارصة وأزمة 0972عياد، شكري )

 .28-9(، 2)2، جملة عامل الفكرلعريب، الضمري ا

مجاليات التشكيل البرصي يف الرواية (، 2108غبان، مريم )

 ، بريوت، االنتشار العريب.العربية

اخلطاب الروائي عند غسان (، 2112فتح الباب، منار )

، القاهرة، اهليئة العامة لقصور كنفاين: دراسة أسلوبية

 الثقافة.

دراسة مقارنة يف ثالثية نجيب  بناء الرواية:قاسم، سيزا، 

 (، القاهرة، مكتبة األرسة.2114، )حمفوظ

جملة (، النقد والفصل الروائي، 0992القويفيل، حممد )

 .518-472(، 2)4، جامعة امللك سعود )اآلداب(

(، البياض الرسدي، األعراف 2112القويفيل، حممد )

، جملة جامعة امللك سعود )اآلداب(ودالالت العدول، 

05(2 ،)207-254. 

، بريوت، 0اآلثار الكاملة، مج(، 2115كنفاين، غسان )

 مؤسسة األبحاث العربية.

، فن الرواية(، 0999كونديرا، ميالن، ترمجة: شاهني، أمحد، )

 القاهرة، دار رشقيات.

كيليطو، عبد الفتاح، ترمجة: الرشقاوي، عبد الكبري، 

لدار ، ااملقامات: الرسد واألنساق الثقافية(، 2112)

 البيضاء، دار توبقال للنرش.

بنية النص الرسدي: من منظور (، 2111حلمداين، محيد )

 ، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب.النقد األديب

الفن (، 2112لودج، ديفيد، ترمجة: البطوطي، ماهر، )

 ، القاهرة، املرشوع القومي للرتمجة.لروائي

، الدار البيضاء، ابالشكل واخلط(، 0990املاكري، حممد، )

 املركز الثقايف العريب.

العدد يف الرواية العربية: التجليات (، 2107املربك، هتاين، )

 ، تونس، دار صامد.والوظائف والدالالت

بناء الزمن يف الرواية املعارصة: (، 0998مربوك، مراد، )

، القاهرة: اهليئة املرصية العامة رواية تيار الوعي نموذًجا

 للكتاب.

التحليل السيميائي للخطاب (، 2112نويس، عبد املجيد، )

 ، الدار البيضاء، املدارس للنرش والتوزيع.الروائي

تيار (، 2111مهفري، روبرت، ترمجة: الربيعي، حممود، )

 ، القاهرة: دار غريب.الوعي يف الرواية احلديثة

قضايا الرواية العربية اجلديدة: (، 2101يقطني، سعيد، )

 ، القاهرة، رؤية للنرش والتوزيع.دودالوجود واحل



 

 

 



 79 

 

 

 

 املستجدّ تأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنيّة جلائحة فريوس كورونا 

 جارح فارس العتيبي

أستاذ العالقات العامة املساعد، قسم اإلعالم، كلية 

 اآلداب، جامعة امللك سعود

 عمر بخاشعبد اهلل 

جامعة منوبة،  ،طالب الّدكتوراه بمعهد الّصحافة واألخبار

 تونس

 هـ(12/9/2111 هـ، وقبل للنرش يف12/6/2111  )قدم للنرش يف 

  

 .كورونا املستجد، الصحافة اخلليجية واليمنية، حتليل األطر الصحفية املفتاحية:الكلامت 

استهدفت الدراسة التعرف عىل كيفية تأطري الصحافة اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا،  :البحث ملخص

القطرية، االحتاد من خالل عينة ممثلة يف سبع صحف، هي: القبس الكويتية، أخبار اخلليج البحرينية، الرشق 

) مادة صحفية، تناولت 2111اإلمارتية، الوطن العامنية، الرياض السعودية، واأليام اليمنية. بلغت عّينة الّدراسة (

جائحة فريوس كورونا، متوزعة عىل الصحف عينة الدراسة، جرى سحبها بطريقة األسبوع الصناعي خالل شهري 

نظرية التأطري كمدخل نظري، وعىل منهجي املسح اإلعالمي  (. اعتمدت الدراسة عىل1212مارس وأبريل )

 واملنهج املقارن، وباالعتامد عىل أداة حتليل املضمون جلمع بيانات الدراسة.

%، 8141توصلت نتائج الدراسة إىل تصدر إطار التصدي والدفاع مجيع األطر املستخدمة يف التغطية الصحفية بنسبة 

%. كام بينت النتائج تركيز الصحف عينة 2241%، واملسئولية بنسبة 2941بنسبة يليه إطارا املصلحة اإلنسانية 

% يف تناول ومناقشة فريوس كورونا. 2146% ثم الدويل بنسبة 8746الدراسة عىل االهتامم بالشأن املحيل بنسبة 

% كأكثر 1142% ثم اآلثار املرتتبة بنسبة 1742وأبرزت الدراسة أوالا صدارة اإلجراءات احلكومية بنسبة 

املوضوعات اهتامماا يف الصحف.  كام اقرتنت اإلشارة إىل جهود الدولة بنجاح سياسات التصدي وإجراءات الوقاية 

% عىل أهنا منشأ الوباء. وفيام يتعلق باإلشارة لفريوس 1246% أما اإلشارة إىل الصني فقد وردت بنسبة 1141بنسبة 

 من املوضوعات بوصفه اختبارا للمجتمعات واحلكومات.% 1741كورونا فقد جاء مقرتنا فيام نسبته 
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Keywords: Corona COVID 19, Gulf and Yemeni press, analysis of press frameworks. 

Abstract. The study aimed at identifying how the Arabian Gulf and Yemeni press covered the Corona virus 
pandemic, through a sample represented in seven newspapers, namely: Al-Qabas Kuwaiti, Bahraini Gulf News, 

Al-Sharq Al-Qatari, UAE Alittihad, Al-Watan Omani, Riyadh Saudi Arabia, and Al-Ayyam Yemeni.The sample 

in this study involved 1848 press articles that addressed the Corona virus pandemic. 
The study sample was collected through the industrial week method during the months of March and April 2020. 

The study applied media framing theory as a theoretical framework. It also used media survey methodology and 

comparative approach, and relying on a content analysis as a tool to collect data. 
The results of the study showed that the response and defense frame came to the fore with all the used frames in 

journalistic coverage, at 54.8%, followed by the humanitarian interest frame, at 17.4%, and responsibility, at 
11.4%. The results also presented that the newspapers of the study sample focus on interest in local affairs by 

59.6%, then international affairs by 34.6% in dealing with and discussing Corona virus. The study highlighted first 

governmental efforts at 29.1%, and then the consequence of corona virus at 24.1% as the most interesting topics in 
newspapers. The reference to the state’s efforts was also associated with the success of the response policies and 

preventive measures at 82.8%, while the reference to China was mentioned by 83.6% as the origin of the 

epidemic. With regard to the reference to the corona virus, it came in reference with 49.4% of the subjects as a test 
for societies and governments. 
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 املقدمة:

يشكل تفيش فريوس كورونا املستجد واجتياحه بلدان 

ا عاملياا غري مسبوق يف التاريخ  العامل عىل نحو رسيع حتديا

احلديث. وقد اعترب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييش أّن فريوس كورونا وضع العامل يف مواجهة أصعب 

(، Lederer, 2020أزمة عاملية منذ هناية احلرب العاملية الثانية )

خطورة األوبئة ال تكمن فقط يف أهنا تدّمر حياة "ذلك أّن 

األفراد فحسب؛ وإّنام تدّمر اإلنجاز االقتصادي وتقّوض 

(. ويف هذا السياق تفيد Swain, 2005) "االستقرار العاملي

تقارير منظمة الصحة العاملية أّن اإلصابة بفريوس كورونا 

ألف حالة  172ة؛ بينها مليون حال 19حول العامل جتاوزت 

 World Healthم. )1212سبتمرب  1وفاة، حتى تاريخ 

Organization, 2020 وقد سجلت دول جملس التعاون .)

حالة إصابة مؤّكدة،  981,122اخلليجي واليمن جمتمعة 

املركز اإلحصائي حالة وفاة إىل التاريخ نفسه. ) 6971بينها 

 (.1212ة، لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربي

وبالنظر إىل طبيعة انتشاره العاملي، فقد استحوذ وباء 

فريوس كورونا املستجد عىل اهتامم وسائل اإلعالم املحلية 

والعاملية، وكانت تلك الوسائل يف مقّدمة أدوات التصدي 

واملجاهبة، ولعبت أدواراا اتصالية بالغة األمهية يف خمتلف 

الوسائل اإلعالمية قدرة مراحل األزمة العاملية، حيث متتلك 

تأثري يف معارف اجلمهور واجتاهاته ومواقفه العاّمة حيال 

القضايا العاّمة، وغالباا تتشكل اهتاممات اجلمهور واجتاهاته 

من القضية بفعل تغطية وسائل اإلعالم هلا. إذ يمكنها حتقيق 

ذلك من خالل: مستوى االهتامم بالقضية، واألطر التي يتم 

 &Vliegenthart. 2018, P983 ديم املشكلة. )من خالهلا تق

Alyt.) 

وسوف تستكشف هذه الّدراسة كيفية تقديم جائحة 

فريوس كورونا املستجد يف الصحافة اخلليجية واليمنية. وهي 

حماولة لفهم عملية التأطري اإلعالمي يف أوقات األزمات، من 

لقة خالل العمل عىل حتليل فلسفة بناء املضامني الصحفية املتع

بجائحة فريوس كورونا، كام تعرضها الصحافة املقروءة عينة 

الدراسة. ويساعد ذلك يف رسم صورة عن الطريقة التي تّم 

هبا بناء الواقع االجتامعي جلائحة فريوس كورونا املستجد يف 

 الصحافة اخلليجية واليمنية.

وتكتسب هذه الّدراسة أمهيتها بالنظر اىل موضوع 

: تركيز االهتامم يف دراسة األّولجوانب؛  الّدراسة من ثالثة

التأطري اإلعالمي للقضية، مما يمنح الدراسة سمة جتعلها أكثر 

متيزاا عن غريها من الدراسات التحليلية التي تتسم بالشمول. 

: تندرج هذه الدراسة ضمن منظور الدراسات العابرة الثاين

يق عىل (، من خالل التطبCross-cultural studiesللثقافات )

دول جملس التعاون اخلليجي واليمن، خصوصاا مع انضامم 

األخرية إىل عرش منظامت ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العريب منها الصحة واإلعالم. )تقرير األمانة العامة ملجلس 

(، ويساعد ذلك املنظور 1212التعاون لدول اخلليج العربية، 

سياقات ثقافية  يف رشح طبيعة البناء االجتامعي للواقع يف

خمتلفة، وعرب جمتمعات خمتلفة، ويف ظروف خمتلفة، ومدى 

يف ظروف بيئية متباينة  "التأطري اإلعالمي"تعقيد عملية 

: طبيعة الّتعقيدات املتصلة الثالثسياسّياا واقتصادّياا. 

بموضوع الّدراسة، وتقاطعها بني ما هو إنساين وسيايس، وما 

التضامن الدويل وقطبية هو حميل وعاملي، وبني دعوات 

الصيني. كل تلك التعقيدات تزيد أيضاا  -الرصاع األمريكي

 من أمهّية الدراسة. 

 
 اإلطار النظري:

تعّد وسائل اإلعالم مصدراا أساسياا للمعلومات 

الّصحية، ويكتسب املجتمع من خالهلا الوعي واملعرفة 

ا استثنائياا وهاّماا  يف إمداد بالقضايا الّصحية، كام تلعب دورا

اجلمهور باملعلومات اخلاّصة بالتعامل يف وقت األزمات 

وإرشاده وتوجيهه. وبالرغم من ذلك، فإن تغطية وسائل 

اإلعالم للقضايا يف الغالب تكون انتقائّية بشأن ما تقدمه، 

فهي ختتار قصصاا من أحداث العامل لرتوهيا للجمهور، وتربز 

 بعض جوانبها من زوايا معينة.

ا إل (، فإن هذا االختيار والربوز مها Entmanنتامن )ووفقا

سمتان رئيسيتان لعملية التأطري الذي تقوم به وسائل 

اختيار بعض جوانب "اإلعالم، يقول يف وصفه لإلطار بأّنه: 

الواقع املدرك وجعلها أكثر بروزاا يف نصٍّ متصل، بطريقة 

أخالقياا،  تقدم تعريفاا ملشكلة معينة، وتفسرياا ألسباهبا، وتقيياما 

 ,Robert  M, Entman) "واقرتاحاا للحل واملعاجلة األنسب

1993, P52 ويؤّدي تشكيل األطر اخلربية إىل التأثري يف .)

السياقات املعرفية للجمهور وهو ما قد يؤّثر يف فهم اجلمهور 
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لذلك احلدث وحكمه عليه، وهو التأطري ملحتوى إعالمي يف 

ري يف طبيعة اإلدراك أو الّرأي. سياق معنّي يرتّتب عليه التأث

(Robert M, Entman, 2004, P16.) 

تتمّثل أمهّية التأطري اإلعالمي يف أّنه يقود اجلمهور إىل 

تفسري القضايا بطرٍق معّينة ومؤّثرة، يمكن لوسائل اإلعالم 

من خالهلا تشكيل الرأي العام أو تغيري اجتاهات اجلمهور 

اجلمهور ألسباب قضية  ومواقفهم من قضية ما. فاستخالص

ما وسبل عالجها يرتبط إىل حٍد كبري بنوع اإلطار اإلعالمي، 

كام أّن اختالف وسائل اإلعالم يف حتديد األطر اإلعالمية 

يؤّدي إىل اختالف أحكام اجلمهور املرتبط بكل وسيلة، فيام 

يتعلق بتشكيل معارفهم واجتاهاهتم نحو القضايا املثارة. 

 (. 282، ص 2771)مكاوي والسيد، 

ويوّفر حتليل اإلطار اإلعالمي يف هذه الدراسة وسيلة 

مهّمة لترشيح اللغة والّرمزية املستخدمة يف تغطية الّصحافة 

 اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا.

 

 الّدراسات السابقة:

يعّد تفيش فريوس كورونا املستجد قضية صحّية عاّمة، 

وهتديده اخلطري حلياة الناس؛  نظراا لنطاق انتشاره العاملي،

لذلك أصبحت حمّط اهتامم وسائل اإلعالم يف العامل. وقد 

اهتم عدد من الدراسات العلمّية بتحليل األطر التي تنترش 

بشكل شائع يف األخبار، لكن مراجعة حتليل أطر تغطية 

األزمات الصحية، وحتديداا ما يتعّلق بعملية التأطري اإلعالمي 

كورونا املستجد كان حمدوداا للغاية؛ ففي جلائحة فريوس 

الدراسات العربية، تربز دراسة مركــز )القرار للدراسات 

التي تناولت أزمة جائحة فريوس كورونا  (1212اإلعالمية، 

يف الصحافة السعودية، من خالل حتليل مقاالت الـرأي فـي 

، 1212عّينـة مـن الصحـف السـعودية خالل شهر مارس 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجــود اهتامم واضــح 

ومتــوازن بأزمـة فيـروس كورونــا. كام أظهرت النتائج 

 تناول مقاالت الرأي لألزمة، من تفوق الُبعد االجتامعي يف

خالل األساليب املنطقية، وعرب رؤية ُترِبز اجلوانب اإلجيابية 

 بشكل أكرب. 

( إىل الّتعرف عىل األُطر 1212فيام سعت دراسة )أطبيقة، 

اخلربية للتناول اإلعالمي باملوقع اإللكرتوين لقناة روسيا 

تائج اليوم الفضائية جلائحة فريوس كورونا، وتوصلت ن

الدراسة اىل أّن تكتّم الصني عن ظهور فريوس كورونا هو 

أكثر أطر األسباب الواردة يف التغطية اإلعالمية. فيام جاء 

الركود االقتصادي هو أكثر ُأطر العواقب االقتصادية، كام أن 

حتميل احلكومات مسؤولية انتشار الفريوس هو أكثر ُأطر 

ت التباعد االجتامعي العواقب السياسية، وجاء تطبيق إجراءا

 أكثر ُأطر احللول الواردة ضمن التغطية.

( التعرف عىل أطر 1212بينام استهدفت دراسة )املعبي، 

معاجلة بعض مواقع الّصحف اإللكرتونية وبعض املواقع 

اإلخبارية لتداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد، 

 واستخدمت منهج املسح بشقه الّتحلييل، واعتمدت عىل أداة

حتليل املضمون لعينة من األخبار واملواد الصحفية التي تم 

نرشها عرب مواقع الصحف واملواقع اإلخبارية )موقع اليوم 

( 11الّسابع، موقع بوابة أخبار اليوم، وموقع القاهرة 

إىل  2/2/1212اختريت بطريقة عشوائية يف الفرتة من 

ماّدة صحفية،  722م، وبلغت عّينة الدراسة 2/6/1212

وقد توّصلت الّدراسة إىل تأكيد اهتامم عّينة الّدراسة بمعاجلة 

تداعيات فريوس كورونا يف مواقع الصحف واملواقع 

اإلخبارية عىل مجيع القطاعات. كام خلصت الدراسة أيضا اىل 

تصدر إطار التأييد ودعم القرارات عىل رأس قائمة األطر 

رونا، ويف الفرعية املستخدمة يف معاجلة تداعيات فريوس كو

% من عينة 1942الرتتيب التايل جاء اإلطار التحذيري بنسبة 

الدراسة، ويف الرتتيب الثالث جاء إطار املسؤولية بنسبة 

% وهو اإلطار الذي يؤّكد عىل مسؤولية األشخاص 1242

يف توفري احلامية والوقاية من اإلصابة باملرض، ومسؤوليته 

% جاء 1242وس، وبنسبة اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة الفري

 إطار احللول واملقرتحات يف الرتتيب الرابع.

( عن ُأطر تقديم جائحة 1212وأما دراسة )عثامن، 

كورونا يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية املرصية، فقد 

اعتمدت املقارنة املنهجية؛ هبدف الوقوف عىل أوجه الشبه 

اإلخبارية: واالختالف يف أطر التغطية الصحفية للمواقع 

)األهرام، والوفد، واملرصي اليوم( جلائحة كورونا. 

وتوّصلت الدراسة إىل أن مواقع الدراسة تناولت موضوعات 

جائحة كورونا باهتامم واضح، فقد أظهرت املعاجلة الكيفية 

استهداف موقع األهرام التّهدئة بشكل عام؛ حتى مع تناوله 
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يف إطار اإلجراءات  إحصائّيات اإلصابة والوفاة، حيث قّدمها

الوقائية، وحماولة اكتشاف أسباب املرض، أما موقعا )املرصّي 

اليوم( و)الوفد(، فقد تناوال املوضوعات من خالل معاناة 

املواطنني يف حياهتم اليومية، والرتكيز عىل التأثريات 

االقتصادية يف دول العامل، وأبرزا أنامط التكييف مع الوضع 

ادي التعرض لإلصابة. وأكدت النتائج أن احلايّل، وحماولة تف

مواقع الدراسة مل ترّكز عىل استخدام إطار واحد يف معاجلة 

األزمة، بل طرحت عدداا من األطر املتباينة، وأن األطر 

تناوبت يف الظهور خالل فرتة الدراسة وإن اختلفت يف تكرار 

ظهور اإلطار واستمراره طوال فرتة املعاجلة وفقاا الختالف 

 احل تطور األزمة ذاهتا.مر

وأما بخصوص الدراسات األجنبية؛ فقد درس ويك َو 

( تأطري جائحة Wicke, & Bolognesi, 2020)  بولوجنييس

فريوس كورونا عىل موقع التدوين املصغر تويرت، من خالل 

حتليل اخلطاب املتعّلق بتفيش فريوس كورونا املستجد استناداا 

( Twitterتم نرشها عىل ) ألف تغريدة 122إىل جمموعة من 

. وأظهرت النتائج أن 1212خالل شهري مارس وأبريل 

املصطلحات املتعّلقة باحلرب ُتستخدم بشكل شائع لتأطري 

اخلطاب عن األوبئة الفّتاكة يف اخلطاب العام ووسائل 

اإلعالم، ويف التغريدات التي كتبها غري اخلرباء يف االتصال 

احلرب استخدم للحديث عن اجلامهريي. وبّينت أّن إطار 

مواضيع حمّددة، مثل التعامل مع الفريوس. كام ُتظهر النتائج 

ا من بني األطر WARأن إطار احلرب ) ( هو األكثر استخداما

( Willson, 2020التصويرية. فيام بحث ريتشارد يف دراسته )

عملية التأطري يف أوقات األزمات تطبيقاا عىل االستجابة 

لعاملية النامجة عن انتشار فريوس كورونا لألزمة الّصحية ا

املستجد من خالل فحص ترصحيات ست منظامت وطنية من 

جمموعات اليمني املتطرف، ُنرشت عىل منصة التليجرام 

(Telegramملدة شهرين خالل فرباير )-  تشري 1212أبريل .

هذه النتائج إىل أّن املراحل املبكرة من أزمة كورنا املستجد قد 

الا من قبل جمموعات معّينة من اليمني املتطرف شهدت حتو

ليس نحو ممارسات تشجيع اخلالف العنيف، بل استخدام 

الدعاية للتأكيد عىل مسامهتهم يف دعم وحدة األرسة 

واملجتمعات واألّمة، يف مواجهة إخفاقات الّسلطات يف 

 التعامل مع الفريوس.

( عن تأطري Ong`Ong`A, 2020وأما دراسة موتوا )

ائل اإلعالم اإلخبارية اإللكرتونية لتفيش فريوس كورونا وس

كوفيد املستجد يف وسائل اإلعالم الدولية، فقد ركزت عىل 

فحص التغطية اإلعالمية للشهرين األولني لتفيش وباء 

كورونا املستجد يف أربع مؤسسات إخبارية دولية، هي: يب يب 

دف يس، ويس إن إن، واجلزيرة، وصحيفة بيبولز دييل؛ هب

تفكيك التأطري اإلعالمي للقضية خالل الفرتات احلرجة. 

تشري النتائج إىل أّن وسائل اإلعالم األربع غطت القّصة 

املتعلقة بفريوس كورونا املستجد إّما بأخبار مزيفة، أو 

نظريات مؤامرة، أو معلومات مضّللة. وجاءت موضوعات 

ات رهاب الصني واجلريمة واجلغرافيا السياسية والعالق

الدولية واملعلومات املضللة واألخبار املزيفة حمددات 

لوجهات النظر التي رأت وسائل اإلعالم اإلخبارية من 

خالهلا الوباء. كام كان استخدام نغامت التحذير منترشاا جداا، 

معّدل "و  "خميف"و "مرض مميت"مع استخدام كلامت مثل 

 مية. بشكل شائع من قبل املؤسسات اإلعال "وفيات مرتفع

 ,Poirier, 2020كام استهدفت دراسة بوارير وزمالئه )

P371 حتليل ُأطر تغطية جائحة فريوس كورونا يف كندا، من )

وسيلة إخبارية  21خالل حتليل الّصفحات األوىل من 

معروفة، من الوسائط الناطقة باللغة اإلنجليزية والناطقة 

م بالفرنسية. وأظهرت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعال

الكندّية غّطت األزمة عىل نطاق واسع، وكان إطار أزمة 

الّصحة هو األكثر استخداماا. كام وجدت النتائج اختالفاا 

ملحوظاا يف استخدام ُأطر األزمة الصحية، والتأثري 

االجتامعي، واجلائحة الصينية بني وسائل اإلعالم الناطقة 

ُيشري إىل أّنه  بالفرنسية، وتلك الناطقة باللغة اإلنجليزية، مما

عىل الّرغم من أننا نعيش يف عرص املعلومات العاملي، إال أّنه 

ال تزال هناك اختالفات داخل البلد يف تغطية قّصة إخبارية 

 واحدة.

 

 مشكلة الدراسة: 

تتحّدد إشكالية الّدراسة يف حماولة التعرف عىل كيفيّة 

ا تقديم الّصحافة اخلليجية واليمنية جائحة فريوس كورون

املستجد يف تغطيتها الّصحفية؟ أو بعبارة أخرى: ما األطر 
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التي استخدمتها الصحافة اخلليجية واليمنية يف التعريف 

 بجائحة فريوس كورونا وتغطية تطّوراهتا؟ 

 

 أهداف الدراسة: 

التعرف عىل طبيعة االهتامم بتغطية جائحة كورونا يف -2

 الّصحافة اخلليجية واليمنية.

اإلشارات املرجعّية لوصف جائحة التعرف عىل -1

 كورونا يف تغطية الّصحافة اخلليجية واليمنية.

التعرف عىل ُأطر تغطية جائحة كورونا يف الصحافة -2

 اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا املستجد.

التعرف عىل أوجه االتفاق واالختالف بني الصحف -1

اخلليجية واليمنية )عّينة الدراسة( من حيث تأطري جائحة 

فريوس كورونا املستجد وتوظيف اإلشارات املرجعية 

 لوصفها. 

 

 تساؤالت الّدراسة:

ما حيز االهـتامم بجائحـة فـريوس كورونـا يف تغطيـة (2

 الّصحافة اخلليجية واليمنية؟

الهتامم بجائحة كورونـا يف الّصـحافة ما موضوعات ا(1

 اخلليجية واليمنية؟

ما جمال االهتامم بجائحة فريوس كورونا يف الّصـحافة (2

 اخلليجية واليمنية؟

ما اإلشارات املستخدمة يف وصف جائحة كورونـا يف (1

 الصحافة اخلليجية واليمنية؟

مــا اإلشــارات املســتخدمة يف وصــف الّصــني منشــأ (8

  الصحافة اخلليجية واليمنية؟جائحة كورونا املستجد يف

مــا اإلشــارات املســتخدمة يف وصــف جهــود الّدولــة (6

 ملواجهة جائحة كورونا يف الصحافة اخلليجية واليمنية؟

ما ُأطر تغطية فـريوس كورونـا املسـتجد يف الصـحافة (9

 اخلليجية واليمنية؟

 

  منهجية الدراسة:

تنتمي هذه الّدراسة اىل الّدراسات الوصفّية، التي 

تستهدف وصف الّظاهرة اإلعالمية يف وضعها الّراهن، 

وجتاوز وصف املحتوى الّظاهر للامّدة اإلعالمية إىل الكشف 

عن معانيها الكامنة. واعتمدت الدراسة عىل منهجي املسح 

ة اإلعالمي واملنهج املقارن، ومها من أنسب املناهج العلمي

املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية، للخروج خلالصات 

علمّية يمكن تعميمها عن استخدامات الّصحافة اخلليجية 

واليمنية )عينة الدراسة( لألطر اإلعالمية، وكيفية توظيفها يف 

تغطية جائحة فريوس كورونا املستجد، وأوجه االتفاق 

 ضية. واالختالف فيام بينها من حيث التأطري اإلعالمي للق

 

  جمتمع الّدراسة وعينته:

يتمثل جمتمع الدراسة يف الّصحافة اخلليجية واليمنية، 

وتشكلت عينة الصحف من سبع صحف يومية متثل صحافة 

بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العريب باإلضافة اىل 

الّصحافة اليمنية. وقد اعتمدت معايري أقدمّية الّصحيفة يف 

ا، ودرجة اهتاممها بتغطية جائحة كّل بلد، وسعة انتشاره

فريوس كورونا املستجد كمعايري الختيار عينة صحف 

 الّدراسة التي جاءت عىل النّحو اآليت: 

القبس الكويتية، وهي صحيفة يومية سياسية يف دولة (2

الكويت، تصدر عن دار القبس للصحافة والطباعة والنرش، 

  .2791فرباير  11صدر العدد األول منها بتاريخ 

أخبار اخلليج البحرينية، وهي أقدم صحيفة يومية (1

سياسية مستقلة يف مملكة البحرين، تصدر عن دار اخلليج 

فرباير  2للنرش والطباعة، صدر العدد األول منها بتاريخ 

2796. 

الرّشق القطرية، وهي صحيفة يومية سياسية جامعة (2

يف دولة قطر، تصدر عن دار الرشق للطباعة والنرش 

 .2719سبتمرب  2، صدر العدد األول منها بتاريخ والتوزيع

االحتاد اإلماراتية، وهي صحيفة يومية سياسية جامعة (1

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تصدر عن رشكة أبو ظبي 

 12لإلعالم بإمارة أبو ظبي، صدر العدد األول منها بتاريخ 

 .2767أكتوبر 

صدر الّرياض السعودية، وهي أول صحيفة يومية ت(8

باللغة العربية يف عاصمة اململكة العربية السعودية، تصدر عن 

 2مؤسسة الياممة الصحفية، صدر العدد األول منها بتاريخ 

 .2768مايو 
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الوطن العامنية، وهـي أقـدم صـحيفة يوميـة سياسـية (6

جامعة مستقلة يف سلطنة عامن، تصدر عـن املؤسسـة العامنيـة 

للصحافة والطباعة والنرش والتوزيع، صدر العدد األول منها 

   2792يناير  11بتاريخ 

األّيام اليمنية، وهـي صـحيفة يوميـة سياسـية جامعـة (9

ن دار األيام للصـحافة مستقلة يف اجلمهورية اليمنية، تصدر ع

أغسطس  9والنرش والتوزيع، صدر العدد األول منها بتاريخ 

2781. 

فيام خيص عّينة األعداد، جرى سحب عّينة الّدراسة 

 -مارس 2باستخدام أسلوب األسبوع الّصناعي للفرتة من: )

م(، وهي الفرتة التي شهدت تفيش الوباء يف 1212أبريل  32

واليمن، وإن كانت األخرية مل دول منطقة اخلليج العريب 

م. 1212أبريل  22تسجل أوىل حاالت اإلصابة فيها إال يف 

أّما عّينة املحتوى اخلاضع للتحليل فتتمثل يف املحتوى 

الّصحفي املتعّلق بجائحة فريوس كورونا، وبالتايل تشّكل 

 ( ماّدة صحفية.2111قوام العينة التحليلية للصحف من )

 

 أدوات مجع البيانات:

اعتمدت الّدراسة عىل استامرة حتليل املحتوى أداة جلمع 

بيانات الّدراسة، وبام حيقق أغراض الّدراسة وأهدافها، 

وجييب عن تساؤالهتا. وقد اشتملت االستامرة عىل تساؤالت 

تتعّلق بمحتوى التغطية، وأخرى متعلقة بُأطر التغطية، 

 وإشاراهتا املرجعية. وقد اعتمدت وحدة التحليل عىل

املوضوع الصحفي املتعلق بجائحة فريوس كورونا املستجد 

برصف النظر عن نوعه وشكله، فيام متثلت وحدة العّد 

والقياس يف تكرار املاّدة الصحفية عينة التحليل. وقد 

 تضمنت االستامرة وحدات التحليل وفئاهتا اآلتية:

ــة، .2 ــراءات حكومي ــمل: إج ــتامم، ويش موضــوع االه

جـاح، توعيـة وإرشـاد، اآلثـار ضحايا وإصابات، قصـص ن

املرتّتبة، جهود علمّية وطّبية، مبادرات جمتمعّيـة، دعـم دويل، 

 أخرى.

 جمال االهتامم، ويشمل: حميل، خليجي، عريب، دويل..1

اإلشارة إىل كورونا املسـتجد، وتشـمل: أزمـة صـحّية .2

خطرية، هتديـد للسياسـة واالقتصـاد، اختبـار للمجتمعـات 

 أخرى.واحلكومات، مؤامرة، 

اإلشارة إىل الصني، وتشمل: منشأ الوبـاء، بحاجـة إىل .1

العون الدويل، تكافح نيابة عن العامل، حكومـة غـري صـادقة، 

 أخرى.

اإلشارة اىل جهـود الّدولـة عّينـة الّدراسـة، وتشـمل: .8

ــة  ــة،  ام ــراءات الوقاي ــدي وإج ــات الّتص ــاح سياس نج

اىل اإلجراءات الّرسمية، خروج الوضع عن السيطرة، بحاجة 

 العون الدويل، مساندة للدول الشقيقة والصديقة، أخرى.

أزمـة  إطـارتأطري أزمـة كورونـا املسـتجد، وتشـمل: .6

 إطارصحية خطرية منشؤها الصني، إطار العدوى واالنتشار، 

الغمـوض  إطاراالحتواء والسيطرة،  إطارالتصدي والدفاع، 

 إطــارالنتـائج االقتصــادية،  إطــارالرّصـاع،  إطــارواللـبس، 

 املصلحة اإلنسانية. إطاراملسؤولية، 

خضعت األداة الختبار الصدق الظاهري للتأكد من 

كفاءهتا وقدرهتا عىل مجع بيانات الدراسة املطلوبة، وجرى 

ذلك بعرضها عىل عدد من أساتذة اإلعالم يف اجلامعات 

(، ويف ضوء تقييامهتم 2الّسعودية )انظر ملحق رقم 

باحثان الّتعديالت الالزمة عىل ومالحظاهتم العلمّية أجرى ال

االستامرة يف نسختها النهائية. ويف خطوة الحقة أجرى 

الباحثان اختبار ثبات األداة للتأكد من استقرار األداة وثباهتا، 

% من عينة التحليل 22باستخدام طريقة إعادة حتليل ما نسبته 

وترميزها من قبل باحث ثالث وحساب نسبة االتفاق 

ترميزهم. وباستخدام معادلة هولستي،  واالختالف بني

% 16أظهرت البيانات اإلحصائية أن نسبة ثبات األداة هي 

 وهي نسبة جيدة تثبت استقرار األداة وثباهتا.

 

 نتائج الدراسة:

توصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج بعد اإلجابة 

عن تساؤالهتا بحسب املنهجية العلمية املّتبعة، وجاءت هذه 

 النتائج عىل النحو التايل:

 ( حّيز االهتامم:2

ر صـحيفة االحتـاد اإلماراتّيـة مـن  أظهرت النتائج تصـدر

حيــث حجــم املــواد املنشــورة عــن جائحــة كورونــا بنســبة 

%، من حجم العينة، تليها عىل الرتتيب القبس الكويتية 1147

%، 2641%، والــوطن العامنيــة بــام نســبته 2947بــام نســبته 

%، والرشــق القطريــة 2141يج البحرينيــة وأخبــار اخللــ

%، وجـاءت صـحيفة 2246%، والرياض السـعودية 2141



 ...تأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنّية جلائحة فريوس كورونا: عمر بخاشعبد اهلل  ، وجارح فارس العتيبي

 

221 

% مـن العّينـة. 849األيام اليمنية يف املرتبة األخرية بام نسـبته 

ويرجع انخفـاض حّيـز االهـتامم يف صـحيفة األّيـام مقارنـة 

بنظرياهتا اخلليجية اىل عدم التزامن يف تفيش فـريوس كورونـا 

ودول اخلليج العـريب، حيـث سـّجلت الـيمن أّول بني اليمن 

، 1212إبريـل  22حالة إصابة بفريوس كورونا املسـتجد يف 

أي بعــد شــهرين مــن تفيشــ الفــريوس يف الــدول اخلليجيــة 

ــورة يف  ــحفية املنش ــواد الّص ــع امل ــس توزي ــرى. ويعك األخ

الصحافة اخلليجية قـدرا مـن التناسـب املتـوازن يف االهـتامم 

جلائحة فيها، والتفـاوت امللحـوف فـيام بينهـا املواكب لتفيش ا

عىل صلة وثيقة بانتشـار الفـريوس يف كـلٍّ منهـا. إذ سـّجلت 

يناير، ويف البحرين يف  17اإلمارات أّول إصابة بالفريوس يف 

فرباير، وبعد ثالثة أّيام حلقتهـا الكويـت وسـلطنة عـامن،  12

 م.1212مارس  1فرباير ثم السعودية  17وبعدها قطر يف 

 

 (2جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة وفقاا للصحف 

 الرتتيب التكرارات والنسب املئوية اسم الصحيفة م

 % ك

 2 1147 112 االحتاد اإلماراتية 2

 1 2947 222 القبس الكويتية 1

 2 2641 222 الوطن العامنية 2

 1 2141 161 اخبار اخلليج البحرينية 1

 8 2141 117 الرشق القطرية 8

 6 2246 278 الرياض السعودية 6

 9 849 228 األّيام اليمنية 9

 %222 2111 املجموع

 ( موضوع االهتامم:1

استحوذت اإلجـراءات احلكومّيـة واآلثـار املرتّتبـة عـىل 

موضوعات تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد عىل نصف 

التغطية الصحفية للجائحة يف صـحف العينـة. وهـي نتيجـة 

طبيعية ملواكبة مرحلة املواجهة والتصدي. جاءت اإلجراءات 

%، تليـه 11%، واآلثار املرتتبـة بنسـبة 17احلكومية فيام نسبته 

% من املوضـوعات، 21االهتامم بالتوعية واإلرشاد فيام نسبته 

وضوعات املتعّلقة بـاجلهود وأّما أقل تلك االهتاممات فهي امل

 %.246العلمّية والطبّية بنسبة مواد بلغت 

وعىل مستوى الّصحف، أظهرت النتـائج أّن اإلجـراءات 

احلكومّية كانت أكثر املواضيع اهتامماا يف أربع صحف، حيـث 

% مـن تغطيـة صـحيفة األّيـام اليمنيـة 12شّكلت مـا نسـبته 

خبـار اخللـيج % مـن تغطيـة أ28جلائحة كورونا املسـتجد، و

% مـن 16% من تغطيـة االحتـاد اإلماراتيـة، و21البحرينية، و

تغطيـــة الريـــاض الســـعودية، ويرجـــع ذلـــك إىل حجـــم 

ــف  ــذهلا خمتل ــي تب ــود الت ــة واجله ــتعدادات احلكومي االس

املؤسسات الرسمية الحتواء األزمة وتداعياهتا، عـىل خمتلـف 

كــأهم  األصــعدة. وجــاءت اآلثــار املرتتبــة يف املرتبــة الثانيــة

مواضيع االهتامم يف نفس تلك الّصـحف.  وباملقابـل جـاءت 

% مـن 21اآلثار املرتّتبة أوالا يف صحيفة القبس الكويتية بنسبة 

% من تغطيـة صـحيفة الرّشـق 18تغطيتها للجائحة، وبنسبة 

القطرية، بينام جاءت اإلجراءات احلكومّيـة يف املرتبـة الّثانيـة 

ت صـحيفة الـوطن العامنّيـة كأهم مواضيع االهتامم.  وانفرد

بالرتكيز أكثر عىل عرض قصص النّجاح يف تعايف احلاالت من 

% بالتوازي مع االهـتامم 18فريوس كورونا املستجد بام نسبته 

 %. 12% واآلثار املرتتبة 11باإلجراءات احلكومّية 

ــة ملعظــم  ــة الّثالث ــة يف املرتب ــيام جــاء االهــتامم بالتوعي وف

الّرابعة ألخرى تأكيداا عىل أمهّية الـوعي الّصحف، ويف املرتبة 

يف جماهبة اجلائحة الّصحية، أظهـرت صـحيفة األّيـام اليمنيـة 

اهتامماا برصد اإلصـابات والّضـحايا يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة 

%، ويعكس ذلك طبيعـة مرحلـة تفيشـ الوبـاء يف الـيمن 22

ورصد احلاالت، بعكس بلدان اخلليج التي كانت وقتهـا قـد 

لت اىل مرحلة املواجهـة واالحتـواء، وإن كانـت أيضـا مل انتق

تغفل رصد اإلصـابات والّضـحايا يف كـّل الّصـحف، لكـن 

تركيز اهتامماهتا تغري باختالف املراحل، وبالتايل ُتظهر النتـائج 

عىل سبيل املثـال؛ اهـتامم االحتـاد اإلماراتيـة وأخبـار اخللـيج 
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سياق. وهـذا يعكـس البحرينية باملبادرات املجتمعية يف هذا ال

االنتقــال مــن االســتعداد ملواجهــة صــدمة تفيشــ الوبــاء إىل 

ترشــيك املجتمــع املحــيل واملبــادرات الطوعيــة يف عمليــات 

 (.1التوعية والّتعقيم والتنظيف. )انظر اجلدول رقم 

 (1جدول رقم )

 توزيع عّينة الدراسة وفقاا ملوضوعات التّغطية  

 الّصحيفة

 موضوع االهتامم

إجراءات  اإلمجايل

 حكومية

ضحايا 

 وإصابات

قصص 

 نجاح
 توعية

اآلثار 

 املرتتبة

جهود 

 علمية

مبادرات 

 جمتمعية

دعم 

 دويل

أخرى 

 تذكر

 222 2 1 19 2 226 88 12 11 17 ك القبس الكويتية

% 19 1 9 29 21 242 1 246 2 222 

أخبار اخلليج 

 البحرينية

 161 2 2 21 2 89 28 22 11 71 ك

% 28 7 8 22 11 241 28 241 241 222 

 117 6 21 21 7 81 12 1 16 88 ك الرّشق القطرية

% 11 22 1 27 18 1 6 6 2 222 

االحتاد 

 اإلماراتية

 112 1 19 11 22 19 17 27 18 226 ك

% 21 6 7 21 12 1 22 6 2 222 

 222 2 9 12 8 62 27 96 12 91 ك الوطن العامنية

% 11 9 18 22 12 1 9 1 2 222 

الّرياض 

 السعودية

 278 2 2 28 2 11 26 21 12 82 ك

% 16 21 7 21 18 2 1 1 2 222 

 األّيام اليمنية
 228 2 2 2 2 22 22 2 21 12 ك

% 12 22 2 7 17 2 2 2 2 222 

 اإلمجايل
 2111 22 81 261 22 116 169 296 287 821 ك

% 17 7 7 21 11 1 7 2 2 222 

  ( جمال االهتامم:2

أظهرت النتائج تفّوق املجـال املحـيل عـىل بقّيـة جمـاالت 

التغطية الّصحفية التي اهتمت هبا الّصحافة اخلليجية واليمنية 

ــبته  ــا نس ــّكل م ــة( إذ يش ــة الدراس ــوع 62)عّين ــن جمم % م

موضوعات التغطيـة الّصـحفية. فـيام جـاء االهـتامم بتغطيـة 

ثـّم املجـالني  %،28املجال الّدويل يف املرتبة الثانيـة بـام نسـبته 

%. وُتظهر هـذه النتيجـة 1%، واخلليجي بنسبة 2العريب بنسبة 

ميل الّصحف لالهتامم أكثـر بتغطيـة تطـّورات اجلائحـة عـىل 

املســتويني املحــيل والــّدويل، وذلــك لســببني: األّول األمهّيــة 

اإلعالمّية التي تكتسبها اجلائحة عىل املستوى الوطني، باعتبار 

ــا اإلعــالم يف صــدارة أد وات املواجهــة مــع جائحــة كورون

املستجد، أّما الثاين فهو الطبيعة العاملية للوباء الـذي يتخّطـى 

احلدود يف رسعة انتشار رهيبة، مما يضع العـامل معـاا يف صـف 

واحد للرتّصد واملتابعـة وتوحيـد جهـود املواجهـة. غـري أّن 

تراجع االهـتامم بتغطيـة املجـالني اخلليجـي والعـريب بنسـب 

يبقى أمراا مثرياا لالنتباه، رغم وحدة اجلغرافيا لصحف ضئيلة 

الّدراســة يف منطقــة شــبه اجلزيــرة العربيــة، واجــتامع الــدول 

اخلليجية واليمن صـحّياا وإعالمّيـاا يف إطـار جملـس التعـاون 

لـدول اخللـيج العـريب. وتظهـر النتـائج متـاثالا واضـحاا بـني 

عـىل املجـال الّصحف عّينة الدراسة من حيث تركيز االهتامم 

املحيل بأكثر من نصف املوضوعات ثم املجال الدويل. )انظـر 

 (.2اجلدول رقم 
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 ( 2جدول رقم )

 لّصحفيةتوزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملجال التغطية ا

 الصحيفة
 جمال االهتامم

 اإلمجايل
 دويل عريب خليجي حميل

 القبس الكويتية
 222 221 7 22 271 ك

% 81 2 2 26 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 161 77 1 1 219 ك

% 86 2 2 21 222 

 الرشق القطرية
 117 81 21 1 288 ك

% 61 1 8 18 222 

 االحتاد اإلماراتية
 112 267 27 6 117 ك

% 81 2 8 12 222 

 الوطن العامنية
 222 11 2 1 126 ك

% 92 2 2 19 222 

السعوديةالرياض   
 278 92 7 1 228 ك

% 81 1 8 29 222 

 األّيام اليمنية
 228 12 8 1 88 ك

% 81 1 8 27 222 

 اإلمجايل
 2111 612 68 11 2222 ك

% 62 1 2 28 222 

 ( اإلشارة إىل كورونا املستجد:1

% مـن حمتـوى التغطيـة 17أظهرت النتائج أن مـا نسـبته 

الصحفية يف الّصحف عّينة الّدراسة أشارت إىل كورونـا عـىل 

أّنه اختبار للمجتمعات واحلكومات، فيام أشـارت مـا نسـبته 

% إىل أّنه أزمة صحية خطـرية. وجـاء وصـفه بأنـه هتديـد 12

نسـبة %، وأخرياا بأنه مؤامرة ب746للسياسة واالقتصاد بنسبة 

(. وقد تكّرر 1%، كام هو موضح يف اجلدول رقم )2ال تتعدى 

ورود كلمة كورونا يف التغطية الّصحفية عينة الدراسة بشـكل 

ــة 71( وبوصــفها فريوســاا يف )822جمــرد ) ( تكــراراا، وأزّم

( 12( تكراراا، وجائحة )17( تكراراا، ووباء )29صحّية يف )

 تكراراا. 

تفاق صحف القبس الكويتيـة وتشري بيانات الدراسة إىل ا

والرّشق القطرية واألّيام اليمنية يف اإلشارة إىل كورونا بوصفه 

% مـن تغطيـة القـبس، ومـا 81أزمة صحّية خطرية بام نسـبته 

% من تغطية كال من الرشق واأليام بالتسـاوي، ثـّم 19نسبته 

جاءت اإلشارة إليه بأّنه اختبار للحكومـات واملجتمعـات يف 

%، وبأّنه هتديـد للسياسـة واالقتصـاد 9لرشق % وا22القبس 

%. أّما األّيام اليمنيـة فقـد جـاءت 1% والرشق 28يف القبس 

%، وبأنـه 6اإلشارة إليه بأّنه هتديد للسياسة واالقتصاد بنسـبة 

ــؤامرة بنســبة  ــارير 8م ــاول التق ــك يف إطــار تن ــأيت ذل %، وي

س اإلخبارية لالنعكاسات الوخيمة املرتتبة عىل تفيش الفـريو

عىل االقتصاد العاملي والعالقات الدولية، ويف اجلانب اآلخـر 

ــا  ــريوس كورون ــ ف ــة لتفيش ــيناريوهات املحتمل ــارة الس إث

وحماوالت تسيسها دولياا انطالقاا من فرضـّية املـؤامرة، وهـي 

النّقطة التي كانت حمل سجال دويل حمتدم بني قطبـي الرّصـاع 

 الصيني األمريكي.

ا مع سابقاهتا من وأما بقّية الّصحف فقد  بدت متامثلة أيضا

الّصحف يف التأكيد عىل التحدي الذي يفرضه انتشار فريوس 

كورونا عىل املجتمعات واحلكومـات معـاا، ولكـن يف املرتبـة 

% 61األوىل من اهتامم تغطيتها الّصحفية. إذ شّكل مـا نسـبته 

% أخبـار اخللـيج 12من تغطية صحيفة االحتـاد اإلمارتيـة، و

% الّرياض الّسعودية، 92% الوطن العامنية، و91، والبحرينية

ر هـذه اإلشـارة أولوّيـات االهـتامم الّصـحفي  ويعكس تصدر

ــة  ــزة احلكومّي ــدرات األجه ــم الّتحــدي لق ــعاراا حلج استش

وكفاءهتا يف االستجابة العاجلة واملواجهة الفاعلـة يف مـوازاة 

وعي املجتمـع وتكاتفـه مـع بعضـه؛ فهـام رهانـا النجـاح يف 
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واجهة. يتأّكد ذلك أيضا بورود اإلشارة إىل فريوس كورونا امل

% 22يف املرتبة الثانية بوصفه أزمة صحّية خطرية يف ما نسـبته 

% يف كلٍّ من االحتاد اإلماراتيـة 21من تغطية أخبار اخلليج، و 

 % يف الوطن الُعامنّية.28والّرياض الّسعودية، وما نسبته 

 

 (1جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغري اإلشارة إىل كورونا.

 الصحيفة

 اإلشارة اىل كورونا

أزمة صحية  اإلمجايل

 خطرية

هتديد للسياسة 

 واالقتصاد

اختبار للمجتمعات 

 واحلكومات
 مؤامرة

 القبس الكويتية
 22 2 1 1 9 ك

% 81 28 22 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 122 2 227 21 69 ك

% 22 16 12 2 222 

 الرشق القطرية
 129 2 28 1 212 ك

% 19 1 9 1 222 

 االحتاد اإلماراتية
 271 2 167 88 92 ك

% 21 21 61 2 222 

 الوطن العامنية
 81 2 12 6 1 ك

% 28 22 91 2 222 

 الرياض السعودية
 281 2 229 26 11 ك

% 21 22 92 2 222 

 األيام اليمنية
 228 8 1 9 72 ك

% 19 6 1 8 222 

 اإلمجايل
 2218 7 886 221 181 ك

% 12 22 17 2 222 

 ( اإلشارة إىل الصني:8

أظهرت نتائج الّدراسة ورود اإلشارة إىل الصني يف تغطية 

%، 1246صحف الّدراسة بوصفها منشأ الوباء بام نسبته 

وهي نتيجة طبيعية لرتّكز بؤرة انتشار الوباء بمنطقة ووهان 

الّصينية، التي تم اإلبالغ الّرسمي عن اكتشاف الوباء فيها يف 

ة بلدان العامل. كام ، قبل انتشاره وتفشيه يف بقيّ 1227ديسمرب 

جاءت اإلشارة إىل الّصني أيضاا يف صورة أهّنا ُتكافح الوباء 

%، تأكيداا عىل اجلهود العلمّية التي 742نيابةا عن العامل بنسبة 

تبذهلا الكتشاف الفريوس وتطوير اللقاحات املناسبة له. 

إىل أهنا بحاجة اىل  -يف املرتبة األخرية-وجاءت اإلشارة أيضاا 

% لكٍل 241ن الّدويل، وأهنا حكومة غري صادقة بام نسبته العو

منها. واألخرية تأيت يف سياق اهتام عدد من األطراف يف العامل 

الصني بأهنا أخفت حقائق مرتبطة بالوباء، ومل تبلغ العامل 

بخطورته يف الوقت املناسب حّتى تّتخذ دول العامل احتياطاهتا 

 (.8الالزمة. )انظر اجلدول رقم 

 

كام أظهرت بيانات الدراسة ورود اإلشارة إىل الّصني يف 

كّل الّصحف عّينة الّدراسة عىل أهنا منشأ الوباء، وتصدرت 

صحف: القبس الكويتية، والوطن العامنية، والّرياض 

%، والرّشق 222الّسعودية يف ورود هذه اإلشارة بام نسبته 

حف، إذ %. فيام تنّوعت يف بقّية الّص 72القطرّية بام نسبته 

وردت اإلشارة إىل الّصني يف صحيفتي أخبار اخلليج 

% عىل 69% َو 98البحرينية واألّيام اليمنية إىل أهنا منشأ الوباء 

% َو 29التوايل، وأّن الّصني تكافح نيابة عن العامل يف ما نسبته 

% عىل التوايل أيضاا، ووردت اإلشارة اىل أهنا حكومة غري 11

إخباري أوردته صحيفة األّيام اليمنّية صادقة يف سياق تقرير 

ترامب يعّلق املسامهة املالّية األمريكّية ملنظمة الّصحة "بعنوان 
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، وأّما صحيفة االحتاد اإلمارتية فقد وردت اإلشارة "العاملّية

%، 98اىل الّصني يف تغطيتها للوباء بأهّنا منشأ الوباء بنسبة 

%، وأهّنا تكافح نيابة 648وأهّنا بحاجة اىل العون الّدويل بنسبة 

 % أيضاا.648عن العامل بنسبة 

 

 (8جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغرّي اإلشارة إىل الصني

 الّصحيفة

 اإلشارة اىل الصني

 اإلمجايل

 منشأ الوباء
 بحاجة إىل

 العون الدويل

 تكافح نيابة

 عن العامل

 حكومة

صادقةغري   
 أخرى

 القبس الكويتية
 1 2 2 2 2 1 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 21 2 2 1 2 7 ك

% 98 2 29 2 1 222 

 الرشق القطرية
 22 2 2 2 2 7 ك

% 72 2 2 2 22 222 

 االحتاد اإلماراتية
 28 2 2 2 2 22 ك

% 19 648 648 2 2 222 

 الوطن العامنية
 1 2 2 2 2 1 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 الّرياض الّسعودية
 2 2 2 2 2 2 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 األّيام اليمنية
 7 2 2 1 2 6 ك

% 69 2 11 22 2 222 

 اإلمجايل
 88 1 2 8 2 16 ك

% 1246 241 742 241 246 222 

 ( اإلشارة إىل جهود الّدولة:6

تبنّي نتائج الّدراسة اقرتان اإلشارة إىل جهود الّدولة يف 

التغطية الّصحفية بنجاح سياساهتا يف الّتصدي جلائحة 

فريوس كورونا املستجد و امة تنفيذ اإلجراءات الّرسمية 

املتعّلقة بإجراءات التوقي وسياسات املواجهة والتصدي، 

ح  وذلك يف مجيع صحف الدراسة بال استثناء. لكن ُيال

وجود تفاوت فيام بينها، فقد تصّدرت أخبار اخلليج البحرينية 

بقّية الّصحف من حيث اإلشارة إىل نجاح الّسياسات 

% من تغطيتها، 79احلكومية يف الّسيطرة عىل الوباء بام نسبته 

%، والوطن العامنية بنسبة 71تلتها الّرياض الّسعودية بنسبة 

%، والقبس الكويتية 12 %، ثّم االحتاد اإلماراتية بنسبة72

%، وأخرياا األّيام 69%، والرّشق القطرية بنسبة 92بنسبة 

%. ويعكس ذلك تأكيد الّصحافة اخلليجية 88اليمنية بنسبة 

نجاح االستعدادات الطبية والوقائّية املبّكرة التي اختذهتا دول 

اخلليج العريب ملواجهة اجلائحة، وهو ما وضعها بني الّدول 

ياا يف مواجهة الفريوس، رغم ختطي اإلصابات األفضل عامل

فيها حاجز املليون حالة، وفقا لبيانات اجلهاز اإلحصائي 

لدول جملس التعاون اخلليجي )تقرير جملس التعاون، 

1212.) 

وباملقابل، وردت اإلشارة إىل خروج الوضع عن الّسيطرة 

%، ويف االحتاد اإلماراتية 2يف تغطية القبس الكويتية بنسبة 

% من تغطيتها، وال 7%، ويف األّيام اليمنية بنسبة 242بنسبة 

يقّلل ذلك من إشارهتا السابقة إىل نجاح سياسات التصدي 

وإجراءات التوقي، فطبيعة االنتشار الّّسيع للفريوس أفقدت 

كّل األنظمة الّصحية وأجهزة الرتصد الوبائي يف العامل قدرهتا 

وفيام أوردت األّيام اليمنية عىل الّسيطرة والّتحكم يف الوباء. 

اإلشارة إىل حاجة اليمن إىل العون الّدويل ملواجهة خماطر 

تفيش فريوس كورونا املستجد يف ظل ظروف احلرب التي 
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تشهدها منذ مخسة أعوام، أوردت الرّشق القطرية واالحتاد 

اإلماراتية اإلشارة إىل جهود الّدولة يف مساندة األشقاء 

يعكس البعد اإلنساين للّدولة يف واألصدقاء، وهو ما 

الّتضامن والتهاون مع األشقاء واألصدقاء، من خالل تسيري 

رحالت جوّية إلعادة العالقني يف بعض البلدان إىل أقطارهم، 

وإطالق قوافل اإلغاثة والعون اإلنساين إىل بعض البلدان 

 (.6األخرى. )انظر اجلدول رقم 

 

 (6جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغرّي اإلشارة إىل جهود الدولة

 الصحيفة

جهود الدولةاإلشارة إىل   

 اإلمجايل
 نجاح

 سياسات

 التصدي

  امة

 اإلجراءات

 الرسمية

 خروج

 الوضع

 عن السيطرة

 بحاجة

 إىل العون

 الدويل

 مساندة

 للدول الشقيقة

 والصديقة

 أخرى

 القبس الكويتية
 222 2 2 2 2 19 12 ك

% 92 11 2 2 2 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 218 2 2 2 2 1 212 ك

% 79 2 2 2 2 2 222 

 الرشق القطرية
 78 2 22 2 2 21 61 ك

% 69 27 2 2 22 2 222 

 االحتاد اإلماراتية
 118 2 1 2 2 16 219 ك

% 1242 2246 242 241 246 2 222 

 الوطن العامنية
 288 2 2 2 2 28 212 ك

% 72 22 2 2 2 2 222 

 الرياض السعودية
 71 2 2 2 2 9 16 ك

% 71 9 2 2 2 2 222 

 األّّيام اليمنية
 11 2 2 1 1 21 11 ك

% 88 19 7 7 2 2 222 

 اإلمجايل
 111 2 21 8 22 227 921 ك

% 1141 2147 242 246 142 241 222 

 ( اإلطار املستخدم:9

أظهرت النتائج تفّوق إطار الّتصدي والّدفاع عىل بقّية 

األُطر املستخدمة يف تغطية الّصحف عينة الّدراسة جلائحة 

%، يليه إطار املصلحة 8141فريوس كورونا املستجد بنسبة 

%، وجاء يف املرتبة 2941اإلنسانّية يف املرتبة الثانية بنسبة 

%، فيام جاءت بقّية األُطر 2241لية بنسبة الثالثة إطار املسؤو

(. 9املستخدمة بنسب حمدودة كام هو موضح يف اجلدول رقم )

ر هذه األُطر يف التغطية الّصحفية طبيعة املرحلة  ويعكس تصدر

من إدارة األزمة إعالمياا وهي مرحلة الّتصدي واملواجهة 

د للجائحة، حيث يتكّثف الرّتكيز اإلعالمي عىل إبراز اجله

احلكومي والّشعبي املشرتك يف تعزيز إجراءات الوقاية 

والتوعية، وااللتزام بقرارات احلظر ومنع التجوال 

والتجمعات، وتنفيذ محالت الّتعقيم، وغريها من التدابري 

التي تأيت يف إطار التصدي للوباء، وهو الّسبب يف ارتفاع 

 النّسبة إىل أكثر من نصف العيّنة. ويتساوى معه إطارا

املصلحة اإلنسانية واملسؤولية بام يعرّب عن  امة تنفيذ 

اإلجراءات وعدم التهاون مع املخالفني، وترافق تقديم العون 

والدعم اإلنساين للفئات االجتامعية األضعف خصوصاا يف 

وقت االلتزام باحلظر واحلجر املنزيل. وكذلك عمليات 

اجلدول رقم اإلجالء للعالقني وإعادهتم اىل أوطاهنم. )انظر 

9) 
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 (9جدول رقم )

 املستجدتوزيع عّينة الدراسة وفقاا ملتغري تأطري أزمة كورونا 

 الصحيفة

 تأطري أزمة كورونا

 اإلمجايل

إطار 

أزمة 

صحية 

منشأها 

 الصني

إطار 

العدوى 

 واالنتشار

إطار 

التصدي 

 والدفاع

إطار 

االحتواء 

 والسيطرة

إطار 

الغموض 

 واللبس

إطار 

 الرصاع

إطار النتائج 

 االقتصادية

إطار 

 املسئولية

إطار 

املصلحة 

 اإلنسانية

القبس 

 الكويتية

 222 16 69 2 2 2 2 282 16 2 ك

% 242 941 1842 2 2 2 242 12 16 222 

أخبار 

اخلليج 

 البحرينية

 161 98 16 2 2 2 22 226 22 2 ك

% 241 142 81 142 2 241 241 22 1146 222 

الرشق 

 القطرية

 117 11 8 7 11 9 2 212 21 1 ك

% 2 8 81 2 2 27 1 1 22 222 

االحتاد 

 اإلماراتية

 112 62 11 22 22 8 22 186 11 2 ك

% 241 6 62 2 2 1 2 22 21 222 

الوطن 

 العامنية

 222 11 27 2 2 8 1 216 12 2 ك

% 2 9 62 2 1 2 242 22 26 26 

الّرياض 

 السعودية

 278 12 22 2 1 2 8 228 12 2 ك

% 2 22 87 2 2 2 2 28 21 222 

األّيام 

 اليمنية

 228 8 1 1 11 22 1 19 9 1 ك

% 1 9 18 1 7 12 9 1 8 222 

 اإلمجايل
 2111 211 122 22 97 19 21 2222 212 9 ك

% 241 648 8141 142 248 142 249 2241 2941 222 

وُتشري النتائج إىل استخدام صحف الّدراسة إطار 

الّتصدي والّدفاع يف نصف موضوعاهتا، فيام تباينت قليالا يف 

استخدام بقّية األُطر، ففي حني متاثلت صحف القبس 

الكويتية وأخبار اخلليج البحرينية واالحتاد اإلماراتية والوطن 

خدام إطار املصلحة اإلنسانّية ثّم إطار الُعامنية يف است

املسؤولية عىل الرتتيب، استخدمت الرشق القطرية إطار 

% من املوضوعات، وهو 27الرصاع يف املرتبة الثانية بام نسبته 

ما يعكس حالة الّتحدي يف مواجهة االنتشار الّّسيع للوباء 

قديم ومعاجلة التحديات املرتتبة عليه اقتصادياا واجتامعياا، وت

املعاجلات والبدائل املناسبة للتغلب عىل تعّطل جوانب احلياة 

بسبب احلجر املنزيل، مثل إنشاء فصول الّتعليم االفرتايض، 

وإمتام اإلجراءات اخلدمّية للمواطنني عن ُبعد، وتوفري 

اخلدمات للمستفيدين وطلبها عن ُبعد. وقد استخدمت 

% يف املرتبة الثانية، 12 األّيام اليمنية أيضاا اإلطار ذاته بنسبة

وهو ما يعكس مواجهة حتديات جائحة فريوس كورونا يف 

ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها البلد؛ بسبب ظروف 

احلرب واحلظر اجلوي ونقص اإلمكانيات والتجهيزات 

 الطبية. 

 
 مناقشة النتائج: 

استهدفت هذه الّدراسة تقديم صورة لكيفية تأطري 

 1227واليمنية جلائحة فريوس كورونا الّصحافة اخلليجية 

)املوجة األوىل(، من خالل عّينة من الّصحف اليومية يف دول 

جملس التعاون اخلليجي واليمن. وتوصلت الدراسة إىل ترّكز 

اهتامم موضوعات التغطية الّصحفية يف الّصحف عّينة 

الّدراسة يف االهتامم أكثر باإلجراءات احلكومّية بنسبة 

اآلثار املرتتبة عىل اجلائحة ثانياا بام نسبته %، ثّم 1742

%، وهو انعكاس لظروف مرحلة املواجهة والتصدي 1142



 هـ(2111م/1212جامعة امللك سعود، الرياض ) (،1، ع )(22) ، مجاآلدابجملة 

 

222 

النتشار الفريوس، وجهود األجهزة احلكومية الحتواء 

تداعيات اجلائحة عىل املستويات الصحية واالقتصادية 

واملعيشية واالجتامعية. وتتامشى هذه النتيجة مع دراسة 

لتي وجدت انشغال مواقع الّصحافة ( ا1212)عثامن، 

اإللكرتونّية املرصية بتغطية انعكاسات اجلائحة االقتصادية 

واملعيشية وكذلك االهتامم باإلجراءات الوقائية وسبل تفادي 

 اإلصابة بالفريوس.

وباملقابل، ختتلف هذه النتيجة مع ما توّصلت إليه دراسة 

اإلعالم ( عن تأطري وسائل Ong`Ong`A, 2020موتوا )

( يف COVID 19اإلخبارّية اإللكرتونّية لتفيش فريوس )

وسائل اإلعالم الّدولية والتي جاءت فيها موضوعات ُرهاب 

الّصني، واجلريمة، واجلغرافيا السياسية، والعالقات الدولية، 

واملعلومات املضّللة، واألخبار املزيفة، كأكثر املواضيع التي 

رونا.  ويمكن تربير ذلك اهتّم هبا ووصفت هبا جائحة كو

بالنظر اىل طبيعة عينة الدراسة، فانشغال الصحافة اخلليجية 

واليمنية باإلجراءات احلكومية نابع من إعالء السياسات 

التحريرية للّصحف عّينة الّدراسة لقضايا الشأن املحيّل وما 

يستدعيه املوقف الطارئ الذي تفرضه اجلائحة من تعاضد 

ل األجهزة الّرسمية يف التوعية إعالمي إىل جانب عم

والتوجيه واإلرشاد، ونقل احلقائق ومساندة اجلهد احلكومي 

يف مواجهة اجلائحة الّصحية، بعكس عّينة دراسة )موتوا 

( التي تتمّثل يف وسائل اإلعالم الّدولية، 1212وانجونجا، 

وبالتايل ختتلف القيم اخلربّية املحّفزة لالهتامم بموضوعها 

 فضلية بني وسائل اإلعالم الّدولية واملحلية.ومنحه األ

وأّما جمال االهتامم فقد تصّدر االهتامم بالّشأن املحيل مجيع 

% ثم االهتامم باملجال الّدويل بنسبة 8746االهتاممات بنسبة 

%، وتظهر هذه النّتائج ضعف االهتامم باملجال 2146

دراسة  اخلليجي والعريب.  وتّتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به

( من تفّوق النّطاق املحيل يف اهتامم املواقع 1212)املعبي، 

اإلخبارية واإللكرتونّية عىل النّطاقني العريب والّدويل؛ لكن 

دراسة املعبي أظهرت النّطاق العريب ثانياا والّدويل ثالثاا بعكس 

ما تشري له نتائج هذه الّدراسة والتي تظهر املجال الّدويل 

جال العريب حيث أتى ثانياا بعد االهتامم باملجال متقدماا عىل امل

 املحيل.

وأّما ما يتعّلق باإلشارات املرجعّية وبالتحديد اإلشارة إىل 

كورونا؛ فقد أوضحت النتائج ورود اإلشارة إىل فريوس 

كورونا املستجد بوصفه اختباراا للحكومات واملجتمعات، إذ 

كشفت اجلائحة عن مدى جاهزّية احلكومات واستعدادها 

مدى ملواجهة حتّدي الفريوس عىل خمتلف األصعدة، وكذلك 

كفاءة أجهزهتا احلكومّية يف الّتعامل مع اجلائحة والّتكيف 

معها. ويف اجلانب اآلخر مدى وعي املجتمع والتزامه 

بإجراءات الوقاية، وتعليامت السالمة، ويف مقدمتها احلجر 

املنزيل. ووردت أيضاا بوصفها أزمة صحّية خطرية ذات طابع 

 عاملي، تضع اجلميع معاا عىل خط املواجهة. 

وفيام يتعّلق باإلشارة إىل الّصني، أظهرت الّدراسة أّن 

% من املواد أشارت إىل الّصني بأهّنا منشأ الوباء، وهذه 12

% من املوضوعات 7حقيقة ال خيتلف عليها أحد، وهناك 

أشارت إىل أّن الّصني ُتكافح عن العامل.  وهذه النّظرة 

 ,Ong`Ong`Aاإلجيابية ختتلف متاماا مع ما جاءت به دراسة )

(، والتي أوضحت ورود اإلشارة للّصني يف حمتوى 2020

وسائل اإلعالم الّدولية بشكل سلبي فقط. وأّن كورونا 

املستجد هو رهاب صيني، ووصفه بالفريوس الّصيني وذلك 

يأيت يف إطار تسييس الوباء وتفشيه يف العامل، وانعكاسه عىل 

تحدة األمريكية العالقات الّدولية خصوصاا بني الواليات امل

والّصني. وهو األمر الذي يغيب يف الصحافة اخلليجية 

واليمنية التي ترّكز عىل مواجهة حتديات اجلائحة واالنشغال 

بالشأن الداخيل من جهة، ولطبيعة العالقات العربية الّصينية 

عموماا من جهة أخرى، وإدراكها الواعي حلقيقة تسييس 

عن االنزالق فيه، وإْن أوردت الوباء مما جيعلها تنأى بنفسها 

ذلك ففي سياق عرض املالبسات والغموض الذي يكتنف 

 تفيش اجلائحة.  

وأّما آخر اإلشارات املرجعّية التي استهدفت الّدراسة 

فحصها هي اإلشارة إىل جهود الّدولة، حيث أشارت 

% من املواد إىل نجاح سياسات التصدي وإجراءات 1141

 الوقاية. 

علق باألُطر التي استخدمتها الّصحافة وأما فيام يت

اخلليجية واليمنية عّينة الّدراسة لتأطري أزمة كورونا املستجد، 

فقد أظهرت النتائج تفّوق إطار التّصدي والّدفاع لألزمة عىل 

بقّية األطر املستخدمة، وتصدره بنسبة جتاوزت نصف املواد، 
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املسؤولّية. ويليه عىل الّتوايل إطاَرْي املصلحة اإلنسانّية و

(، 621، ص 1212وتّتفق هذه النّتيجة مع دراسة )خمتار، 

التي وجدت بروزاا إلطار االستعدادات يف التغطية اإلخبارية 

مليون صحة، 222يف بداية كّل مرحلة من مراحل محلة 

وبروز إطار املسؤولية واألطر الرسمية وأطر الدعم والتوعية 

بوارير وزمالئه خالل احلملة نفسها. وكذلك مع دراسة 

(Poirier, 2020, P369 التي أشارت إىل أّن إطار األزمة )

، 1212الّصحية هو األكثر استخداماا. ومع دراسة )املعبي، 

( التي جاء فيها إطار التأييد ودعم القرارات أوالا، 2272ص

وتقّدم هذه  واإلطار التحذيري ثانياا، وإطار املسؤولية ثالثاا.

متاثل التأطري الّصحفي جلائحة كورونا النّتائج إشارة اىل 

يف الصحافة اخلليجية واليمنية إىل حدٍّ كبري، ويعود  املستجد

ذلك اىل اشرتاك اجلميع يف اهلّم الذي وّحد كّل شعوب العامل 

 .املستجديف خندق واحد ملواجهة جائحة فريوس كورونا 

 :مراجع الدراسة

 أوالا: املراجع العربية:

االتصال م(، 2771ن عامد َوليىل، )مكاوي َوالسيد، حس

، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية، ونظرياته املعا ة

 (.282)ص 

األطر اخلربية للتناول م(، 1212أطبيقة، عبداهلل، )

، جملة كلية COVID 19اإلعالمي جلائحة كورونا 

الفنون واإلعالم، جامعة مرصاته، السنة اخلامسة، 

. 211ص -282ص، 1212العدد التاسع، يونيو

 ليبيا.

ُأطـر معاجلـة مواقـع م(، 1212املعبي، جيهان سعد، )

الصحـف اإللكرتونية واملواقع اإلخبارية لتداعيـات 

. جملة 27جائحـة فيـروس كورونـا املستجد 

البحوث اإلعالمية. كلية اإلعالم، جامعة األزهر، 

 .  القاهرة، مرص.2126ص -2282. ص81العدد 

أطر تقديم جائحة كورونا م(، 1212عثامن، حممد، )

( ىف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية: 27-)كوفيد

، دراسة حتليلية عىل عينة من املواقع اإلخبارية املرصية

جملة بحوث العالقات العاّمة الرشق األوسط، جملد 

، عدد خاص اإلعالم وجائحة كورونا، 17، العدد 1

 . القاهرة، مرص.811ص -889، ص1اجلزء 

مليون  011أطر تقديم محلة م(، 1212ر، مها، )خمتا

، املجلة العربية لبحوث صحة يف املواقع اإلخبارية

مارس  -، يناير82اإلعالم واالتصال، العدد 

 . الرياض، السعودية.612ص -621، ص1212

املركز االحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية، منصة إحصـاءات فريوس كورونا 

( لـدول جملـس التعاون لـدول 27-)كـوفيــد

سبتمرب  1اخلليـج العربية، تاريخ التحديث يف 

 ، متاح عىل الرابط:1212

https://geogcc.gccstat.org/portal/apps/opsdashbo

ard/index.html#/486bcba10d4643e48c5d067e161e9

9d7   
 .1212سبتمرب  1تاريخ الوصول يف 

تعاون لدول اخلليج تقرير األمانة العامة ملجلس ال

انضامم اليمن إىل جملس التعاون لدول العربية، 

 ، متاح عىل الرابط:اخلليج العربية

https://www.gcc-sg.org/ar-

sa/CooperationAndAchievements/Achievements/Pa

ges/CooperationwiththeRepublicofYe.aspx  
 .1212يناير  1تاريخ الوصول يف 

أزمة كورونا ، 1212ت اإلعالمية، مركز القرار للدراسا

، يف مقاالت الرأي بالصحف السعودية دراسة حتليلية

 أبريل، متاح عىل الرابط: 26

https://alqarar.sa/1614  
 .1212سبتمرب  28تاريخ الوصول يف 

يف جملس  27تسجيل مليون إصابة بكوفيد تقرير حول 

 ، متاح عىل الرابط:1212نوفمرب  12، التعاون

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/

publications/covid19.pdf  
 .1212يناير  1تاريخ الوصول يف 

 

  أسامء األساتذة املحكمني وفقا للرتتيب األبجدي

 ألسامئهم:

األستاذ بقسم اإلعالم  –الدكتور/ حسن منصور  -

 بجامعة امللك سعود بالرياض.

املساعد بقسم اإلعالم األستاذ  –الدكتور/ صابر طر  -

 بجامعة امللك سعود بالرياض.

األستاذ املشارك بقسم  –الدكتور/ عادل املكينزي  -

 اإلعالم جامعة امللك سعود بالرياض.
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األستاذ بقسم اإلعالم  –الدكتور/ عبد امللك الشلهوب  -

 جامعة امللك سعود بالرياض.
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( يف اململكة العربية 0202واقع تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلبات التحول الرقمي يف ظل )رؤية 

 السعودية: دراسة حالة

 ريم عيل حممد الرابغي

لم املعلومات، عقسم املكتبات واملعلومات املشارك، أستاذ 

 كلية اآلداب، جامعة امللك عبد العزيز

 إرساء إسامعيل فلمبان

 ، جامعة امللك عبد العزيزيف إدارة املعلوماتباحثة 

 هـ(00/7/1440  يفهـ، وقبل للنرش4/4/1440  )قدم للنرش يف

 .اهلوية الرقمية، إدارة املعلومات الرقمية لألفراد الكلامت املفتاحية:

يشهد عصـر الثورة الصناعية الرابعة تقدًما ملحوًظا ومتسارًعا يف مجيع املجاالت العلمية، والتقنية،  :البحث ملخص

ضوع أحدثته تلك الثورة وهو موضوع اهلوية الرقمية واإلدارية، واملعرفية ... إلخ، وقد تعمقت الدراسة احلالية يف مو

باعتبارها أحدث الوسائل واحللول إلدارة املعلومات الرقمية لألفراد يف احلكومات الرقمية، من خالل تتبع مفهوم 

، إدارة املعلومات الرقمية لألفراد، وماهية اهلوية الرقمية: مفهومها، ومتطلباهتا، ومكوناهتا، ومربراهتا، وأمنها

واستعراض بعض التجارب الدولية لتطبيق اهلوية الرقمية لألفراد، والرتكيز عىل واقع التجربة السعودية، وذلك 

وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية باململكة العربية -بتتبع جهود ثالث وزارات 

، باالعتامد عىل املنهج 0202التحول الرقمي يف ظل رؤية يف تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلبات  -السعودية

 الوصفي مع اّتباع أسلوب دراسة احلالة.

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: أن تطبيق اهلوية الرقمية ساهم يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية وتوحيد 

واملعلومات، واحلد من تكرارها أو نقصها من خالل  اإلجراءات املتبعة لبناء القاعدة املعرفية منًعا الزدواجية البيانات

دة للمعلومات بني اجلهات احلكومية هبدف ضامن التكامل والتعاون فيام بينها.  توفري قواعد بيانات موحَّ

وعليه فقد أوصت الدراسة برضورة االستفادة من جتارب احلكومات الرقمية للدول الرائدة يف تطبيق اهلوية الرقمية 
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Abstract: The Fourth Industrial Revolution is witnessing an accelerated progress in all scientific, technical, 

administrative, and knowledge fields. The current study has explored a topic that came out as a result of that 
revolution, which is the digital identity, as it is considered the latest solution for managing digital information in 

digital governments. This was achieved through examining the concept of managing digital information for 

individuals, and what the digital identity constitutes, including: the digital identity concept, requirements, 
components, justifications, and security, and through reviewing some international experiences of applying digital 

identity for individuals, focusing on Saudi Arabia's experience in this field by tracking the efforts of three 

ministries in the Kingdom of Saudi Arabia, namely the Ministry of Interior, the Ministry of Communications and 
Information Technology, and the Ministry of Finance, in implementing the digital identity within the requirements 

of digital transformation in light of Vision 2030. This was through the use of the descriptive method and the case 

study approach. 
The study reached several results, including that applying digital identity requires unified databases to ensure 

integration and cooperation in order to avoid missing or duplicate information and data. 

The study presented a set of recommendations, mainly the need to benefit from the experience of developed 

countries in applying the digital identity of individuals, in addition to collecting biometric data and including 

"fingerprint" and "face recognition". 
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 أواًل: اإلطار املنهجي 

 مقدمة: 1/1

اهن للثورة الصناعية الرابعة أنامًطا يفرض الواقع الر

وأشكااًل مستحدثة للتعامل مع املعلومات الرقمية، بدايًة من 

تكوينها، ومروًرا بتنظيمها، وإدارهتا، ووصوالً إىل إتاحتها، 

وحتديثها، وتبادهلا، والتعامل معها ومع مصادرها، وضامن 

 أمنها وخصوصيتها.

تقدمة تطوًرا حيث شهدت احلكومات الرقمية للدول امل

ملحوًظا ومتسارًعا يف إدارة املعلومات الرقمية لألفراد مما 

ساهم يف تعاون اجلهات احلكومية فيام بينها، وهو ما ترتب 

عليه تقديم اخلدمات احلكومية الرقمية وتطوير أدائها وزيادة 

كفاءهتا يف التعامالت الرقمية، إذ إن موضوع الدراسة املتمثل 

ُيعد ناجًتا عن التطورات التقنية يف إدارة  يف اهلوية الرقمية

 املعلومات الرقمية لألفراد.

وُيعدُّ موضوع أمن وخصوصية معلومات األفراد يف 

العرص الرقمي مطلًبا أوليًّا وهاًما لكل دولة يف ظل املخاطر 

دة كرسقة املعلومات، وترّسهبا، والوصول غري املرشوع  املهدِّ

اء املعلومات، وانتحال هلا، واخرتاقها، وتعديل/ إلغ

الشخصية، واالحتيال، والتزوير. ولذلك بذلت قطاعات 

االتصاالت وتقنية املعلومات حول العامل جهودها إلجياد 

الوسائل واحللول املناسبة، ومن بني هذه احللول )اهلوية 

ن األفراد من إثبات هوياهتم، وإجراء  الرقمية( والتي متكِّ

بسالسة، وبكل خصوصية التعامالت احلكومية الذكية 

وأمان، حيث إن تنفيذ مرشوع اهلوية الرقمية ُيعد نقلة نوعية 

باعتبارها خطوة رئيسة يف التحول الرقمي لتقديم اخلدمات 

احلكومية الرقمية. وقد سعت الدول املختلفة، ومنها اململكة 

العربية السعودية، ألن تكون حكوماهتا الرقمية مواكبًة 

لتميز يف األداء احلكومي من خالل للركب، وذات سبق با

 تطوير احلكومة الرقمية بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية.

وتعمل هذه الدراسة عىل إبراز موضوع اهلوية الرقمية      

باعتباره موضوًعا حديًثا يف جمال إدارة املعلومات، وتوضيح 

دور اهلوية الرقمية يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية، إذ إن 

لدول املتقدمة، ومنها اململكة العربية السعودية، قد معظم ا

اعتمدت عىل اهلوية الرقمية إلدارة املعلومات الرقمية 

لألفراد، وزيادة كفاءة اخلدمات احلكومية يف التعامالت 

د ) ( عىل SSOالرقمية عرب تقديم خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

 املستوى الوطني.

 

 أمهية الدراسة: 1/0

 سة أمهيتها من املحورين التاليني:تستمد الدرا

 أمهية موضوعها يف أطروحات اإلنتاج الفكري وأدبياته

للعديد من االختصاصات واملجاالت العلمية عىل مستوى 

 العامل.

 ة وحداثة موضوعها وعدم وجود دراسات عربية ِجدَّ

 يف هذا املجال.

 

 مشكلة الدراسة: 1/0

ية إدارة متثلت مشكلة الدراسة يف التعرف عىل ماه

املعلومات الرقمية لألفراد، وماهية اهلوية الرقمية، 

ومتطلباهتا، ومكوناهتا، ومربراهتا، وأمنها، واستعراض 

التجارب الدولية لتطبيق اهلوية الرقمية لألفراد كتجربة دولة 

إستونيا الرائدة يف املجال عاملًيا، وجتربة دولة اإلمارات العربية 

ول ذات السبق عربًيا يف تطبيق مفهوم املتحدة التي ُتعد من الد

اهلوية الرقمية، ومن ثم التعرف عىل جتربة اململكة العربية 

وواقع تطبيقها للهوية الرقمية  -جمال الدراسة-السعودية 

لألفراد من خالل إلقاء الضوء عىل جهود اجلهات ذات 

العالقة املشرتكة يف املجال، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة 

ت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، وربطها االتصاال

 (.0202بالتحول الرقمي يف ظل )رؤية 

 

 أسئلة الدراسة: 1/4

 ما مفهوم إدارة املعلومات الرقمية لألفراد وأمهيتها

 وواقع تطبيقها يف اململكة العربية السعودية؟

 ،ما مفهوم اهلوية الرقمية؟ وما متطلباهتا، ومكوناهتا

 ، وسبل احلفاظ عىل أمنها؟ومربرات تطبيقها

 ما التجارب الدولية يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد

بشكل عام، وما واقع تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد يف اململكة 

 العربية السعودية عىل وجه التحديد؟
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 ما دور وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت وتقنية

ية الرقمية لألفراد يف املعلومات، ووزارة املالية، يف تطبيق اهلو

 اململكة العربية السعودية؟

 

 أهداف الدراسة: 1/1

 التعرف عىل مفهوم إدارة املعلومات الرقمية لألفراد

 وأمهيتها وواقع تطبيقها يف اململكة العربية السعودية.

 ،التعرف عىل مفهوم اهلوية الرقمية، ومتطلباهتا

  أمنها. ومكوناهتا، ومربرات تطبيقها، وسبل احلفاظ عىل

 إلقاء الضوء عىل التجارب الدولية يف تطبيق اهلوية

الرقمية لألفراد بشكل عام، وواقع تطبيق اهلوية الرقمية 

 لألفراد يف اململكة العربية السعودية عىل وجه التحديد.

 الوقوف عىل دور وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت

هلوية الرقمية يف وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، يف تطبيق ا

 اململكة العربية السعودية.

 

 مصطلحات الدراسة: 1/6

ستتطرق الدراسة لبعض املصطلحات التي تم تعريفها 

 إجرائًيا لتجنب اخللط بني املفاهيم واملصطلحات.

 Digital Informationإدارة املعلومات الرقمية )

Management:) 

 –ومات هي عبارة عن مزيج بني مصطلحني )إدارة املعل

(، ويتم ذلك بتحويل مجيع عمليات ووظائف الرقمية اإلدارة

إدارة املعلومات وانتقاهلا من الطريقة التقليدية اليدوية ذات 

الطبيعة الورقية إىل الشكل الرقمي، والذي يتمثل يف مجع، 

وختزين، وتنظيم، وإتاحة، وحتديث، وتبادل، وبث، 

باستخدام واسرتجاع، وإتالف املعلومات، أو حفظها، 

خمتلف التقنيات الرقمية برسعة وجودة أعىل، من أجل 

 استخدام أمثل للوقت واملال واجلهد.

 (:Digital-ID Cardبطاقة اهلوية الوطنية الرقمية )

هي عبارة عن اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية 

السعودية أو بطاقة األحوال املدنية، وهي بطاقة التعريف 

السعودي، التي تصدرها وزارة الداخلية  الرسمية للمواطن

السعودية عن طريق إدارة األحوال املدنية، وحتتوي عىل 

البيانات واملعلومات األساسية للفرد كـ)االسم، رقم السجل 

املدين، اجلنسية، تاريخ امليالد، مكان امليالد، تاريخ انتهاء 

صالحية البطاقة(، وتتضمن رشحية رقمية ذكية مدجمة حتتوي 

ىل بيانات ومعلومات الفرد، باإلضافة إىل البيانات ع

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع، صورة الوجه(  

 ملواكبة التطورات احلالية يف العرص الرقمي.

 :(Digital ID)اهلوية الرقمية 

هي النسخة الرقمية للهوية الوطنية املادية وهي عبارة عن 

د  ف رقمي موحَّ ف أبرش"معرِّ )اسم مستخدم ورقم  "معرِّ

رسي(، للدخول إىل األنظمة املعلوماتية جلميع اجلهات 

د  (SSO)، احلكومية من خالل خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

والتي تم إنشاؤها ملواكبة التطور احلايل للحكومة الرقمية 

 وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية.

 (:Digital Governmentاحلكومة الرقمية )

النسخة الرقمية ملفهوم احلكومة التقليدية، وتعني هي 

تسيري وإدارة األعامل احلكومية للدولة بشكل إلكرتوين 

 باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت.

 (:Interior Ministryوزارة الداخلية )

هي الوزارة التي ُتعنى بكل ما يرتبط باألمن الداخيل 

والسالمة، وحماربة للوطن واملواطنني، وحتقيق االستقرار 

مجيع أشكال اجلريمة والفساد، وخدمة املواطنني يف مجيع 

 يف اململكة العربية السعودية. 10إمارات املناطق الــ 

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

(Communications and Information Technology 

Ministry): 

الت هي الوزارة التي تعنى بكل ما يرتبط بوسائل االتصا

 وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية.

 (:Ministry of Financeوزارة املالية )

هي الوزارة التي تعنى بإعداد ميزانيات الدولة وحتديد 

مالمح السياسة االقتصادية واملالية يف اململكة العربية 

 السعودية.

د )  (:SSOالنفاذ الوطني املوحَّ

لكة العربية السعودية، هي بوابة رقمية رسمية للمم

ومبادرة وطنية من مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة 

الداخلية، إلدارة اهلويات الرقمية لألفراد، من مواطنني 

ومقيمني، إلنجاز معامالهتم، ومتكينهم من الوصول إىل 
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املعلومات، وتقديم اخلدمات العامة هلم بشكل إلكرتوين، 

ت وتقنية املعلومات من وذلك بمسامهة وزارة االتصاال

خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني 

وتطوير سري أعامل اجلهات احلكومية واخلاصة، وخدماهتا 

فات رقمية )اسم مستخدم  والدخول إليها باستخدام معرِّ

ق باعتبارها  قُّ ح  لألفراد. "هوية رقمية"ورقم رسي(كأداة حتح

 National Informationمركز املعلومات الوطني )

Center:) 

هو أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية باململكة 

العربية السعودية، ويقدم خدماته لبقية القطاعات التابعة 

لرئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية فيام يتعلق بتزويدها 

بالتقنيات والدعم الفني، وحتديث أعامل الربجمة، وحفظ 

عىل أسس علمية وباستخدام احلاسبات البيانات واملعلومات 

 اآللية.

 The smart) "بنان"جهاز التحقق الذكي 

verification device "Banan":) 

ز خصيًصا للتعرف عىل  هو جهاز حممول ومتنقل، ُجهِّ

األفراد عن طريق السامت احليوية )صورة الوجه، أو بصمة 

ابقة اإلصبع(، ويعمل نظام بنان عىل )التعرف عىل الوجه، مط

صورة الوجه، استعالم بصمة اإلصبع، مطابقة بصمة 

اإلصبع، التسجيل، املسح األمني، املرجع، االستعالم عن 

أفراد متوفني(، وبذلك يتم كشف حالة األفراد اجلنائية من 

ِقبل اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني 

 التابع لوزارة الداخلية.

 

 دها:جمال الدراسة وحدو 1/7

تغطي الدراسة عدة حماور، منها: إدارة املعلومات الرقمية 

لألفراد، واهلوية الرقمية، وماهيتها، وواقع تطبيقها يف اململكة 

 .0202العربية السعودية، والتحول الرقمي وفًقا لرؤية 

 وعليه يمكن توضيح حدود الدراسة كام ييل:

مات احلدود املوضوعية: ما يتعلق بموضوع إدارة املعلو

مع تتبع واقع جهود  -حتديًدا-الرقمية لألفراد، اهلوية الرقمية 

اجلهات ذات الصلة يف وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت 

 وتقنية املعلومات، ووزارة املالية.

احلدود املكانية: انحرصت احلدود املكانية يف اململكة 

 العربية السعودية.

-ه1441 عام احلدود الزمنية: ُأجريت هذه الدراسة يف

 م.0202

احلدود اللغوية: تم االعتامد عىل اللغتني العربية 

 واإلنجليزية.

 

 منهج الدراسة: 1/8

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي باستخدام أسلوب 

دراسة احلالة، ودراسة واقع جهود وزارة الداخلية، ووزارة 

االتصاالت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، يف إدارة 

علومات الرقمية لألفراد، وذلك بتطبيق وإصدار هويات امل

رقمية للمواطنني واملقيمني لتقديم خدمة النفاذ الوطني 

د ) ( يف التعامالت الرقمية، وتقديم اخلدمات SSOاملوحَّ

 اهلامة.

 

 الدراسات السابقة: 1/9

ُيعد موضوع اهلوية الرقمية من املوضوعات احلديثة يف 

إدارة املعلومات الرقمية، فمن خالل جمايل علم املعلومات و

مراجعة اإلنتاج الفكري، تبنيَّ أن هناك قلة يف الدراسات 

املنشورة، والتي تتناول املوضوع باللغة األجنبية مع انعدام 

تناول املوضوع باللغة العربية، وتم عرض الدراسات وفًقا 

 للرتتيب الزمني.

 PKI)بعنوان  (Alkhouri, 2012)عملت دراسة اخلوري 

in government digital identity management 

systems) هيكل املفتاح العمومي(" PKI"  يف أنظمة إدارة

 PKIاهلوية الرقمية احلكومية( عىل تسليط الضوء عىل دور )

هيكل املفتاح العمومي( وأنظمة إدارة اهلوية املتقدمة، فقد 

 هدفت الدراسة إىل تقديم حالة حكومة دولة اإلمارات

( الوطني لتعزيز األمن والثقة PKIالعربية املتحدة يف تطبيق )

العامة والتأكيد عىل محاية اهلوية الرقمية، وإنشاء ملفات 

تعريف رقمية ملزمة جلميع السكان يف اإلمارات، باإلضافة 

( عىل توفري PKIإىل بطاقات اهلوية الذكية، حيث تعمل تقنية )

، وتقديم مصادقة إمكانات متطورة للمعامالت الرقمية

متعددة العوامل للمستخدمني عرب اإلنرتنت عن طريق بوابة 

التحقق من اهلوية الوطنية، هبدف دعم تطور احلكومة الرقمية 
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يف اإلمارات. وكانت واحدة من أهم نتائج الدراسة، اعتبار 

هذا املرشوع من املشاريع اجلارية يف العامل والرضورية للفهم 

زايا املالية والعواصف السياسية الكامل للتكاليف وامل

 واالجتامعية. 

بورديلون وسوليفان -كام تناولت دراسة ستاال

Sullivan, 2015) & (Stalla-Bourdillon  بعنوان(Digital 

identity and French personality rights – A way 
forward in recognizing and protecting an 

individual's rights in his/her digital identity)  اهلوية(

الرقمية واحلقوق الشخصية الفرنسية: الطريق نحو االعرتاف 

(، وظائف اهلوية الرقمية اهلوية يف الفرد ومحاية حقوق

الرقمية أو اهلوية الرقمية كمفهوم قانوين ناشئ وسعت 

-الستكشاف ما إذا كانت احلقوق الشخصية املوجودة 

سبة من ناحية االعرتاف منا -بموجب القانون الفرنيس

باهلوية الرقمية ومحاية حقوق الفرد يف اهلوية الرقمية 

املخصصة له، يف الوقت الذي تنقل فيه احلكومات حول العامل 

اخلدمات واملعامالت عىل اإلنرتنت، ليتم دمج اهلوية الرقمية 

يف العمليات األساسية ،كاالقتصادية والتجارية واالجتامعية 

ا حيتم عىل الفرد امتالك اهلوية الرقمية الوطنية، والقانونية، مم

والتي ُتعّد الوسيلة األساسية للوصول إىل هذه اخلدمات يف 

العرص الرقمي. وكان من بني أهم نتائج الدراسة أن وجود 

اخلدمات احلكومية الرقمية وتطورها، مرتبط بأمهية اهلوية 

طتها التعرف الرقمية باعتبارها الوسيلة الرئيسة التي يتم بواس

 عىل األفراد. 

 ,Matthewوذكرت دراسة ماثيو وشاداري ورسحان )

Shadare, & Sarhan, 2016 بعنوان )(Digital Identity) 

)اهلوية الرقمية( أن اهلوية الرقمية نشأت نتيجة اخلدمات 

احلكومية والرشكات التجارية عىل اإلنرتنت، وذلك لتوفري 

التفاعل مع املواطنني عىل املعلومات واخلدمات األساسية و

نحو متزايد شخصًيا وقانونًيًا وجتارًيا عن طريق املعامالت 

الرقمية، والتي تتسم بجودة املعلومات واخلدمات 

للمواطنني، وهو ما ُيعد من أهداف احلكومات الرقمية. ومن 

بني أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، االجتاه إىل رقمنة 

بدافع احلاجة إىل خفض التكاليف وتوفري  اخلدمات احلكومية

 الوقت واجلهد. 

بعنوان  (Sullivan, 2016)وتناولت دراسة سوليفان 

(Digital citizenship and the right to digital identity 

under international law)  املواطنة الرقمية واحلق يف اهلوية(

يا بأمهية الرقمية بموجب القانون الدويل( اعرتاف أسرتال

اهلوية الرقمية، وما ُأثري من قضايا احلقوق والواجبات لكل 

من احلكومة واملواطنني، والتي يمكن إدراجها يف ميثاق 

املواطنة الرقمية واآلثار القانونية املحتملة، مع استكشاف 

للجوانب املتعلقة باهلوية الرقمية باعتبارها حًقا أساسًيا من 

انت أهم نتائج الدراسة، متيُّز حقوق اإلنسان الدولية. وك

اهلوية الرقمية بميزتني أساسيتني، إحدامها الطبيعة الدائمة 

ملعلومات اهلوية املطلوبة للمعامالت، واألخرى هي ارتباطها 

الفريد بسجالت الفرد مما يساعد يف القضايا القانونية لألفراد 

عندما ال يتعرف النظام بشكل صحيح عىل اهلوية، أو عندما 

ساء استخدام اهلوية من ِقبل شخص آخر بغض النظر عام إذا ي

 كان اخلطأ عفوًيا أو بقصد، وهو ما يزيد من األمان. 

بعنوان  (Sullivan, 2018)وتناولت دراسة سوليفان 

(Digital identity – From emergent legal concept to 

new reality)  إىل )اهلوية الرقمية من املفهوم القانوين الناشئ

واقع جديد(، ظهور اهلوية الرقمية وتبلُّور مفهومها إىل أن 

بات معروًفا، وصار يوضح تأثريها وأمهيتها بالنسبة لألفراد 

واحلكومات والقطاع اخلاص لتتناسب مع متطلبات العرص 

الرقمي، مروًرا بتجربة االعرتاف باهلوية الرقمية يف عام 

طورات املستقبلية بام يف (، واآلثار املرتتبة عليها يف الت0226)

ذلك اهلوية الرقمية الدولية. وكانت أهم نتائج الدراسة هي 

االبتكار التكنولوجي يف استخدام اهلوية الرقمية، والتي 

(، وظهور برامج blockchainتتضمن تقنية البلوك تشني )

اهلوية الرقمية الدولية مثل اإلستونية الرقمية يف دولة إستونيا، 

لطريق أمام اجلميع من خالل تطبيق اهلويات والتي فتحت ا

 الرقمية ملواطنيها. 

-E)بعنوان  (Goede, 2019)وقدمت دراسة جويد 

Estonia: The e-government cases of Estonia, 

Singapore, and Curacao)  إستونيا الرقمية: احلكومات(

الرقمية يف حاالت إستونيا وسنغافورة وكوراساو( مقارنة 

كومة الرقمية يف دولة إستونيا بحالة دولتي سنغافورة حلالة احل

وكوراساو، وكيف أصبحت إستونيا من رواد احلكومة 

الرقمية، وما إذا كانت الدول األخرى تستطيع القيام بذلك 

أيًضا. وتم إجراء تقييم ملعرفة ما إذا كان يمكن جلزيرة 

كوراساو تطبيق احلكومة الرقمية مثل إستونيا وسنغافورة. 
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وكان من بني أهم النتائج أنه لكل دولة جتربتها الفريدة يف 

تطبيقها ملفهوم احلكومة الرقمية، فبالرغم من اختالف 

ن الدول من التعلم من  التجارب إال أن هناك أوجه تشابه متكِّ

 جتارب بعضها البعض. 

 

 مناقشة الدراسات السابقة وحتليلها: 1/12

اقع تطبيق اهلوية تم إجراء الدراسة احلالية ملعرفة و

الرقمية لألفراد ضمن متطلبات التحول الرقمي يف ظل )رؤية 

( يف اململكة العربية السعودية، وذلك باعتبار اهلوية 0202

الرقمية من املوضوعات احلديثة يف جمال علم املعلومات 

وإدارة املعلومات الرقمية. وعىل أثر استعراض الدراسات 

نبي خالل السنوات العرش السابقة بشقيها العريب واألج

املاضية، تحبنيَّ أن الدراسات العربية مل تتناول موضوع اهلوية 

الرقمية بالرغم من تشاهبها يف تناول موضوع إدارة املعلومات 

الرقمية يف اجلهات احلكومية بشكل عام، مما جيعل هلا صلة 

غري مبارشة بالدراسة احلالية. وباملقابل تحبنيَّ أن الدراسات 

جنبية تناولت موضوع اهلوية الرقمية من عدة جوانب مع األ

ذكر التفاصيل الكافية املرتبطة بتطبيقاهتا، مما جيعل هلا صلة 

مبارشة بالدراسة احلالية، حيث إن اإلضافة املحتملة التي 

يمكن تأيت هبا الدراسة احلالية هي اخلروج بدراسة عربية 

تطبيقها يف اململكة تتناول موضوع اهلوية الرقمية مع ذكر واقع 

 العربية السعودية 

مما سيميزها عن الدراسات السابقة، فمن خالل مراجعة 

اإلنتاج الفكري املرتبط بموضوع اهلوية الرقمية، تبنيَّ قلة 

الدراسات والبحوث األجنبية املكتوبة عن هذا املوضوع إىل 

جانب انعدامها باللغة العربية حيث مل يسبق للباحثني مناقشته 

 تسليط الضوء عليه.و

وتؤكد الباحثتان عىل رضورة إجراء املزيد من الدراسات 

والبحوث املرتبطة بموضوع اهلوية الرقمية وتطبيقاهتا بسبب 

حداثته، وذلك إلثراء وتكثيف املحتوى واإلنتاج الفكري 

 العريب واألجنبي يف هذا املجال.

 

 

 

 

 ثانًيا: اإلطار النظري

 مية لألفرادإدارة املعلومات الرق 0/1

تعددت وجهات النظر املتعلقة بمفهوم إدارة املعلومات 

 املعلومات –الرقمية نظًرا جلمعها لعدة مصطلحات )اإلدارة 

(، وبذلك نستنتج أن إدارة املعلومات الرقمية متثل الرقمية –

مقوًما رئيًسا تبنى عليه احلكومة الرقمية يف الدول املتقدمة، مما 

 إدارة املعلومات الرقمية لألفراد. يقودنا ملعرفة أمهية

 

 أمهية إدارة املعلومات الرقمية لألفراد: 0/1/1

تنبع أمهية إدارة املعلومات الرقمية لألفراد من مواطنني 

 ومقيمني يف اململكة العربية السعودية من العوامل التالية:

 خدمة األفراد من مواطنني ومقيمني باململكة العربية

إجراء وإنجاز املعامالت احلكومية السعودية، وتسهيل 

اخلاصة هبم، وتقديم اخلدمات احلكومية هلم بمرونة ورسعة 

 أكرب وكفاءة أعىل وجودة أدق.

 خفض التكاليف وتقليل جمهود املوظفني، وعدم

اضطرار األفراد للتنقل بني اجلهات احلكومية شخصًيا إلنجاز 

ات؛ معامالهتم مما يسبب إهداًرا للوقت واجلهد والطاق

 ليتخطوا بذلك عوائق الزمان واملكان. 

 حتسني وتطوير سري أعامل اجلهات احلكومية لتواكب

 متطلبات العرص الرقمي.

"أحد الربامج األساسـية  وحدة التحول الرقمي ُتعد

)املنصة  "0202لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

دة، ال  .(0202وطنية املوحَّ

"( األوىل 1( إىل املراكز الـ )07الوصول من املركز الـ )

 –يف مؤرش احلكومات الرقمية حتقيًقا هلدف وطن طموح 

للمملكة العربية  0202ة وفًقًا لرؤية فاعل حكومته

، 0217، 0202)رؤية اململكة العربية السعودية  "السعودية

 (.60صفحة 

 

دارة املعلومات الرقمية لألفراد يف واقع تطبيق إ 0/1/0

 اململكة العربية السعودية:

كان لظهور الثورة الصناعية الرابعة دور يف إدخال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت يف أسلوب 

هلا من الطريقة  إدارة املعلومات يف اجلهات احلكومية، وحتوُّ

https://ndu.gov.sa/
https://ndu.gov.sa/
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الشكل الرقمي، التقليدية اليدوية ذات الطبيعة الورقية إىل 

وهو ما شمل كيفية مجع بيانات ومعلومات األفراد وحفظها 

وتنظيمها وربطها ببعضها البعض، وإجياد الصالت 

والعالقات فيام بينها، باعتبار املعلومات عنرًصا هاًما يف 

املجتمعات املتقدمة واملتطورة يف العرص الرقمي، مما حتَّم 

نها عىل أكمل وجه، حيث إدارة املعلومات رقمًيا لالستفادة م

سعت اململكة العربية السعودية إىل مواكبة التطورات احلديثة 

من أجل حتسني وتطوير أداء وفاعلية مجيع اخلدمات احلكومية 

من خالل تقديمها رقمًيا عىل مدار الساعة، ومتكني األفراد 

من الوصول إىل املعلومات واخلدمات دون اضطرارهم 

هات احلكومية، وتغيري األسلوب للرتدد شخصًيا عىل اجل

الروتيني ألداء اخلدمات، والذي يتصف بتعدد وتعّقد 

اإلجراءات، وتوفري الوقت للموظفني يف التواصل مع األفراد 

برسعة وسهولة وشفافية عالية، وبتكاليف وجهود أقل يف 

سبيل االرتقاء بمسرية التحول الرقمي يف إطار رؤية اململكة 

، ومن اجلدير بالذكر أن احلكومة 0202العربية السعودية 

الرقمية قائمة عىل إدارة املعلومات الرقمية لألفراد وتندرج 

 حتته.

كام توجهت اململكة العربية السعودية، بام يف ذلك 

اجلهات احلكومية واخلاصة، نحو تطبيق إدارة املعلومات 

الرقمية لألفراد لتحسني وتطوير أداء وفاعلية مجيع اخلدمات 

ط اإلجراءات وتوفري البيانات واملعلومات جلميع بتبسي

من أي مكان، بكل يرس  04/7األفراد آلًيا وعىل مدار 

وسهولة وشفافية، ورسعة يف اإلنجاز، ودقة يف العمل، 

 وتوفري للجهد والوقت واملال.

وهبدف االرتقاء بالتحول الرقمي يف إطار رؤية اململكة 

بني وزارة االتصاالت ، تم التعاون 0202العربية السعودية 

وتقنية املعلومات، ومركز املعلومات الوطني التابع لوزارة 

 ) الداخلية، إلنشاء برنامج التعامالت الرقمية احلكومية )يرسِّ

باعتباره التطبيق الكامل ملفهوم احلكومة الرقمية يف كل 

 اجلهات احلكومية.

ويكمن دور برنامج )يرًس( أواًل يف كونه حلقة وصل بني 

جلهات احلكومية التي تسعى للتحول إىل التعامالت الرقمية ا

احلكومية، وثانًيا يف تأسيس وتطوير وإدارة كل ما يتعّلق 

بالتعامالت الرقمية احلكومية يف اململكة العربية السعودية. 

 أ(. 0219)يرسَّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

 

 اهلوية الرقمية 0/0

بطاقة اهلوية ستعراض مصطلحات نستنتج من خالل ا

( وبطاقة اهلوية الرقمية Digital-ID Cardالوطنية الرقمية )

(eID)  ،أن بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية، واهلوية الرقمية

مصطلحان مرتبطان ببعضهام البعض وبينهام عالقة تكاملية 

بام أن اهلوية الرقمية هي النسخة الرقمية لبطاقة اهلوية الوطنية 

 ادية.امل

وبعد استعراض مفاهيم اهلوية الرقمية والتعرف عليها، 

 السؤال هو: ما متطلبات اهلوية الرقمية؟

 

 متطلبات اهلوية الرقمية: 0/0/1

حكومة رقمية 

أن هناك أربع  .Gemalto (2013حيث يذكر موقع )

 : مراحل لتحقيق األهداف اإلنامئية للحكومة الرقمية

 تعامالت الرقمية يف الدولة. أواًل هتيئة بيئة موثوقة لل 

  إصدار بطاقات هوية وطنية موثوقة )هوية رقمية

مادية( عىل أساس السجل املدين، لتوفر لألفراد الوصول لكل 

اخلدمات الرقمية للدولة، هبدف محاية هوية األفراد وحماربة 

 االحتيال واجلرائم الرقمية.

  إطالق اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية عرب

ف للدخول الرسيع اإلنرت نت، واستخدام اهلوية الرقمية كمعرِّ

 خلدمات التطبيقات واملواقع احلكومية بكل يرس وسهولة.

  توحيد وإطالق اخلدمات يف القطاعات االجتامعية

واالقتصادية والصحية والتعليمية لتشمل مجيع جماالت احلياة 

 اليومية.

تعرف عىل مجع البيانات البيوميرتية / احليوية لكل فرد لل

هوية األفراد من خالل السامت احليوية مثل بصامت األصابع، 

 وبصمتي الوجه والعني.

 تطوير بطاقة اهلوية الوطنية وصواًل إىل إصدار بطاقة

اهلوية الوطنية الرقمية )اهلوية الرقمية(، والتي حتتوي عىل 

البيانات واملعلومات األساسية للفرد، وتتضمن رشحية رقمية 

 ة. ذكية مدجم
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 د مرتبط باهلوية الرقمية مما ف رقمي موحَّ إتاحة معرِّ

 يتيح امتالك هوية رقمية لكل فرد.

 بيئة موثوقة للتعامالت الرقمية يف الدولة من خالل

إنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة للتحقق 

 والتثبت من هوية األفراد بدقة.

 

 مكونات اهلوية الرقمية: 0/0/0

وية الوطنية الرقمية: والتي حتتوي عىل البيانات بطاقة اهل

واملعلومات األساسية والصورة الشخصية للفرد، وتتضمن 

الرشحية الرقمية الذكية املدجمة، والتي حتوي البيانات 

واملعلومات السابقة باإلضافة إىل البيانات البيوميرتية / 

 احليوية كبصامت األصابع، وبصمتي الوجه والعني.

د يتيح للفرد الدخول الرسيع لتنفيذ معرف رق مي موحَّ

اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية كافة من خالل خدمة 

د )  (.SSOالنفاذ اإللكرتوين املوحَّ

 

 مربرات تطبيق اهلوية الرقمية: 0/0/0

 توحيد النفاذ للخدمات الرقمية للجهات احلكومية

د بداًل من استخدام معّرف وكلمة  ف رقمي موحَّ مرور بمعرِّ

 لكل جهة.

 ف رقمي للفرد بواسطة احلكومة الرقمية إتاحة معرِّ

 للدولة يرفع من مستوى األمن واملوثوقية يف العامل الرقمي.

 رفع املستوى األمني املرتبط بتقديم اخلدمات الرقمية

 للجهات احلكومية وجعل التعامالت الرقمية سلسة.

ة احلد من عمليات االحتيال وانتحال الشخصية ورسق

 هويات األفراد.

 القضاء عىل ظاهرة تكرار البيانات واملعلومات بجعلها

دة يتم الرجوع إليها، مما يساهم يف  يف قواعد بيانات موحَّ

تكامل وتبادل البيانات واملعلومات، وحتديثها املستمر من 

 ِقبل مجيع اجلهات احلكومية.

 حتقيق عدد من أهداف مبادرة إدارة اهلوية الرقمية كام

 (0210وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )رت ذك

 منها:

  مستوى عاٍل من اخلصوصية والرسية لبيانات ووثائق

األحوال املدنية للقضاء عىل تكرار وتكدس املستندات وتلفها 

 واحلد من صعوبة اسرتجاع املعلومات.

  اإلثبات الدقيق هلوية املواطن عند تعامله مع خمتلف

ائها عىل معلومات )السامت احليوية(، أجهزة الدولة الحتو

باإلضافة إىل )التوقيع اإللكرتوين، وبصمة اإلصبع، وحدقة 

 العني(.

  استفادة قطاعات الدولة من تبادل البيانات وحتديثها

من املصدر الرئيس، مما ينتج عنه سهولة ورسعة االستعالم 

عن بيانات املواطن املختلفة لتبسيط اإلجراءات ورفع 

 اء اخلدمات احلكومية.مستوى أد

 

 سبل احلفاظ عىل أمن اهلوية الرقمية: 0/0/4

شهدت السنوات األخرية تسابق احلكومات الرقمية 

ملواكبة التطورات املتالحقة واملتزايدة يف العرص الرقمي 

لتقديم اخلدمات الرقمية لألفراد عرب مواقع اإلنرتنت 

الذكية، مما والتطبيقات باستخدام أجهزة الكمبيوتر واهلواتف 

استدعى من احلكومات الرقمية املسارعة لتطبيق اهلوية 

الرقمية وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة 

للتحقق والتثبت من هوية األفراد، والتأكد من صحة 

املستخدمني الفعليني للهويات الرقمية؛ لضامن تعامالهتم 

ملقدمة من ووصوهلم واستفادهتم من اخلدمات الرقمية ا

اجلهات احلكومية، بطريقة موثوقة وفعالة عرب وسائل رقمية 

متطورة تضمن الرسية واألمان واخلصوصية، وذلك هبدف 

محاية األفراد وحماربة االحتيال ورسقة اهلوية واجلرائم الرقمية 

واإلرهاب. كام حتمي بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية هوية 

ء الرشحية الرقمية الذكية وحقوق الفرد الذي حيملها الحتوا

املدجمة للبيانات واملعلومات الظاهرة عىل البطاقة باإلضافة إىل 

السامت احليوية، حيث ال يوجد جمال للتزوير أو انتحال 

 الشخصية.

ف الرقمي أو  ويتلخص استخدام اهلوية الرقمية عرب املعرِّ

 رقم اهلوية الوطنية يف حتديد وإثبات هوية الفرد بمستوى عالٍ 

من الدقة، واحلصول عىل إذن بيوميرتي للمصادقة باستخدام 

م للوصول إىل  السامت احليوية وسامت اجلهاز املستخدح

اخلدمات، وتتم مصادقة املستخِدم مرة واحدة يف اجللسة 
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الواحدة، ثم منح حق الوصول خالل فرتة زمنية دون احلاجة 

 إىل اعتامد املصادقة مرة أخرى.

ية الرقمية عىل نظام املصادقة ويعتمد استخدام اهلو

الرقمية، ومن املهم التمييز بني التعرف الرقمي واملصادقة 

الرقمية، حيث إن التعرف الرقمي هو تسجيل الدخول إىل 

موقع أو تطبيق بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور من أي 

جهاز، لتتلخص فكرة التعرف الرقمي يف السؤال التايل: )من 

ل أنت؟(، دون احلاجة ل لتثبت والتحقق من الشخص مما يسهِّ

 االخرتاق واالنتحال.

أما املصادقة الرقمية فهي تسجيل الدخول إىل موقع أو 

ف رقمي وكلمة مرور وفحص البيانات  تطبيق بواسطة معرِّ

البيوميرتية / احليوية )بصمة اإلصبع أو بصمة الوجه(، 

وإرسال رمز التحقق وهو رمز رسي عىل رقم اجلوال، 

رف عىل بيانات اجلهاز من خالل نوعه ومكانه ورقم والتع

اآلي يب. وتتلخص فكرة املصادقة الرقمية يف السؤال التايل: 

 )هل هذا أنت؟( بدرجة عالية من اليقني، حيث ستصبح

األساسية  الوسيلة السنوات املقبلة الرقمية يف اهلوية

 إليها. والوصول اخلدمات عىل للحصول

 

 يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد:واقع جتارب الدول  0/0

تستعرض هذه الدراسة قائمة بأسامء الدول التي طبقت 

( دولة موزعة 19اهلوية الرقمية لألفراد حول العامل والبالغة )

 .اجلنوبية أمريكا – أوروبا –إفريقيا  –( قارات: آسيا 4عىل )

(SmartID, 2019). 

 

 قمية يف دول آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اجلنوبية( توضيح مدى تطبيق اهلوية الر1صورة رقم )

 
 ( قائمة حرص الدول التي طبقت اهلوية الرقمية1جدول رقم )

 قارة آسيا

 الكويت 0 اإلمارات العربية املتحدة 0 اململكة العربية السعودية 1

 قطر 6 سلطنة عامن 1 البحرين 4

 اليابان 9 تركيا 8 العراق 7

 رسيالنكا 10 تايالند 11 ماليزيا 12

 بنغالديش 11 باكستان 14 اهلند 10

 روسيا 18 ماكاو الربتغالية 17 هونج كونج 16

 إيران 19

 قارة إفريقيا

 جنوب إفريقيا 00 مرص 01 اجلزائر 02

 نيجرييا 01 موريشيوس 04 الكامريون 00

 ماالوي 06
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 قارة أوروبا

 بلجيكا 09 النمسا 08 ألبانيا 07

 قربص 00 كرواتيا 01 غاريابل 02

 فنلندا 01 إستونيا 04 مجهورية التشيك 00

 اليونان 08 جبل طارق 07 أملانيا 06

 التفيا 41 إيطاليا 42 أيرلندا 09

 لوكسمبورغ 44 ليتوانيا 40 ليختنشتاين 40

 النرويج 47 موناكو 46 مالطا 41

 رومانيا 12 الربتغال 49 هولندا 48

 إسبانيا 10 كياسلوفا 10 رصبيا 11

 أوكرانيا 11 السويد 14

 قارة أمريكا اجلنوبية

 تشييل 18 غواتيامال 17 الربازيل 16

 بريو 19

تم استعراض بعض من التجارب يف تطبيق اهلوية الرقمية 

عىل سبيل املثال ال احلرص ومنها جتربة دولة إستونيا الرائدة يف 

لعربية املتحدة، إذ ُتعد املجال عاملًيا ثم جتربة دولة اإلمارات ا

اإلمارات العربية املتحدة من الدول ذات السبق عربًيا يف 

 تطبيق مفهوم اهلوية الرقمية.

 

 جتربة دولة إستونيا: 0/0/1

استقلت دولة إستونيا عن االحتاد السوفيتي عام 

م(، وواجهت العديد من الصعوبات يف خدمة أعداد 1991)

ين عرب مساحات كبرية صغرية ومتفرقة من السكان املنترش

من الدولة، حيث كان من الصعب وجود فرع بنك ومكتب 

حكومي متكامل يف كل بلدة صغرية، ولذلك عملت احلكومة 

اإلستونية عىل تطوير احللول الرقمية، وهتيئة البنى التحتية 

الرقمية املتطورة، ورقمنة اخلدمات احلكومية العامة وتوفري 

 دها. اهلوية الرقمية جلميع أفرا

ومتلك إستونيا أحد أنظمة بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية 

ذات السبق، إذ حتوي البطاقة الوطنية رشحية رقمية ذكية 

يمكن استخدامها إلثبات هوية الفرد يف البيئة الرقمية، موفرًة 

بذلك وصواًل رقمًيا إىل مجيع اخلدمات احلكومية الرقمية 

 .(e-Estonia, 2019)اإلستونية 

توي بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية عىل رشحية رقمية وحت

ذكية ُتستخدم لتخزين البيانات الرقمية حول املستخدم، مثل 

االسم الكامل، واجلنس، ورقم اهلوية الوطنية للمستخدم، 

-ُيرفع عىل النظام. وتتضمن بطاقات اهلوية  IDباإلضافة إىل 

مفتوح  باستخدام تشفري املفتاح العام / املفتاح اخلاص

شهادتني رقميتني منفصلتني:  -بت 0248املصدر بتكوين 

واحدة لتأكيد هوية صاحب التسجيل، وأخرى للسامح للفرد 

 National digital)بتوقيع املستندات ذات التوقيع الرقمي 

identity programmes, 2018) . 

وأطلقت إستونيا برنامج بطاقة اهلوية الرقمية يف عام 

(، وتم وضع مبادئ توجيهية وطنية إلنشاء بطاقة 1999)

ف مادي ورقمي، وتتاح  هوية وطنية رقمية يتم إنشاؤها كمعرِّ

لألفراد من مواطنني ومقيمني. وأصدرت إستونيا أوىل 

من  (، واعتباًرا0220بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية يف عام )

% من السكان، أي ما يقارب 92( كان أكثر من 0211عام )

مليون( فرد، حيملون بطاقة هوية رقمية. وحتتوي  1.0من )

بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية اإلستونية عىل املعلومات التالية 

عىل مقدمة البطاقة: االسم، صورة، توقيع، رقم اهلوية 

نسية، رقم البطاقة، الشخصية، تاريخ امليالد، اجلنس، حالة اجل

وتاريخ انتهاء صالحية البطاقة، يف حني حيتوي اجلزء اخللفي 

من البطاقة عىل املعلومات التالية: مكان امليالد، وتاريخ 

إصدار البطاقة، ومعلومات ترصيح اإلقامة إن وجد. 

(CASTRO, 2011, p. 24) 
 

 نظام التعرف الرقمي اإلستوين: 

مل يف امتالكها أكثر أنظمة تتصدر دولة إستونيا دول العا

بطاقات اهلوية الوطنية ذات السبق، حيث يمكن للمواطنني 
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القيام باخلدمات الرقمية احلكومية يف دقائق، فمنذ عام 

مليون( بطاقة هوية  1.0( تم إصدار ما يقارب )0220)

وطنية صاحلة للتعرف الرقمي واملادي للمواطنني واملقيمني 

عاًما فام فوق(  11عامرهم )أي األفراد الذين تبلغ أ

(CASTRO, 2011, p. 6). 

 Segovia Doming)ويعتمد النظام عىل مبدأين رئيسني 

& Enríquez, 2018) : 

 السجل الوطني )يسمى قاعدة بيانات السكان(، والذي

ًفا رقمًيا لكل فرد من املواطنني واملقيمني.   يوفر معرِّ

ن إثبات بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية، والتي تضم

ن من التوقيع اإللكرتوين.   اهلوية القانونية، وأيًضا متكِّ

تكمن الوظيفة الرقمية لبطاقة اهلوية الوطنية يف رشحية 

(، والتي PIN1 – PIN2رقمية ورموز رسية مرفقة بالبطاقة )

تعمل باستخدام قارئ البطاقة الذكية وجهاز كمبيوتر متصل 

ن األفراد من  استخدام الوظيفتني باإلنرتنت، حيث ُيمكِّ

ف  الذكية،  الرقمية الرشحية –األساسيتني اللتني يوفرمها املعرِّ

ف:  وكلتامها رضوريتان لتطوير احلكومة الرقمية؛ وظيفة املعرِّ

إثبات اهلوية، واملصادقة الشخصية املتعلقة )بالرمز الرسي 

PIN 1 ووظيفة الرشحية الرقمية الذكية: إثبات هوية ،)

التحديد يف البيئة الرقمية بالتوقيع الرقمي الشخص عىل وجه 

 & Segovia Doming)( PIN 2املتعلق )بالرمز الرسي 

Enríquez, 2018). 

ومن أجل ضامن التواصل اآلمن بني قواعد البيانات 

العامة واملؤسسات التي تستخدم التقنيات وأنظمة اإلدارة 

نة (، وهي طبقة آمX-Roadاملختلفة، قامت إستونيا بتطوير )

لتبادل البيانات عىل اإلنرتنت، حيث يتم نقل البيانات املشفرة 

مبارشة من خالل اخلوادم اآلمنة من نظام معلومات إىل آخر 

( والذي تكون لديه X-Roadدون مرور البيانات عرب مركز )

املعلومات اإلحصائية حول نقل البيانات دون إمكانية 

 (Segovia Doming & Enríquez, 2018).عرضها 

ويف إطار برنامج اهلوية الرقمية يف دولة إستونيا، يتم 

 :(e-Estonia, 2019)االستفادة من نظام اهلوية بثالث طرق 

 بطاقة التعريف: حتتوي عىل املعلومات العامة مع

الصورة الشخصية للفرد، باإلضافة إىل رشحية رقمية ذكية 

حتوي امللفات املضمنة باستخدام تشفري املفتاح العام 

( بت يمكن استخدامها كـإثبات هلوية الفرد يف البيئة 0248)

 الرقمية.   

 ف اجلوال: يسمح لألفراد باستخدام اهلاتف معرِّ

املحمول كشكل من أشكال اهلوية الرقمية اآلمنة، التي يمكن 

استخدامها للوصول إىل اخلدمات الرقمية اآلمنة والتوقيع 

يف عدم احلاجة  الرقمي للمستندات، مع ميزة إضافية تتمثل

إىل قارئ البطاقة الذكية، حيث يعتمد النظام عىل بطاقة 

(SIM للهاتف املحمول إىل جانب تطبيق صغري يوفر )

 وظائف املصادقة والتوقيع.

( ف الذكي ( يعمل كحل لتحديد اهلوية Smart-IDاملعرِّ

الشخصية عرب تطبيق للهواتف الذكية دون احلاجة لبطاقة 

(SIM.) 

الستخدامات اهلوية الرقمية يف دولة  بعض األمثلة

 :(e-Estonia, 2019)إستونيا 

  ف سفر قانوين للمواطنني اإلستونيني املسافرين معرِّ

 داخل االحتاد األورويب.

  إثبات اهلوية عند تسجيل الدخول إىل احلسابات

 املرصفية.

 .للتوقيعات الرقمية 

 .بطاقة التأمني الصحي الوطنية 

 ية.الستخدام الوصفات الطب 

  لفحص السجالت الطبية، وتقديم مطالبات

 الرضائب، وما إىل ذلك.

 .للتصويت 

 

 جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة: 0/0/0

كان إطالق مرشوع اهلوية الرقمية يف دولة اإلمارات 

( خطوة مهمة جلهود التكامل 0217العربية املتحدة عام )

شامل لتوحيد  والرتابط بني اجلهات احلكومية، يف إطار وطني

العمل احلكومي كمنظومة واحدة رقمية ومتكاملة عىل 

 مستوى الدولة.

ن مرشوع اهلوية الرقمية )احلكومة الذكية( من  ويمكِّ

التعرف عىل هويات األفراد، والتحقق والتثبت منها عرب 

الفضاء الرقمي، وتوفري مستويات عالية من اخلصوصية 
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 التزوير والقرصنة واألمان يف املعامالت، إىل جانب منع

 . (0214)اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية، 

وهيدف املرشوع املشرتك بني اهليئة العامة لتنظيم قطاع 

االتصاالت وديب الذكية، إىل ضامن سهولة وسالسة دخول 

األفراد إىل اخلدمات احلكومية لدولة اإلمارات العربية 

، وذلك (SmartPassاملتحدة عرب خدمة الدخول الذكي )

هبدف منع أي ازدواجية يف تطبيق الدخول اإللكرتوين 

(SSO.وإجراء التعامالت رقمًيا ) 

ومن ضمن الفوائد التي تعود عىل صاحب اهلوية والتي 

 ( ما ييل:0217اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية )ذكرهتا 

 اختصار الوقت املستغرق يف التحقق والتثبت من الفرد

 تي تتطلب ذلك.يف مجيع األماكن ال

 إتاحة الوصول إىل اخلدمات احلكومية الرقمية بكل أمن

 وكفاءة.

 توفري مصدر موثوق للبيانات لتسهيل العمليات

التجارية، وتشجيع استخدامها من ِقبل اهليئات األخرى، 

سواء من الدوائر احلكومية أو مزودي اخلدمات الرقمية يف 

 القطاعني احلكومي واخلاص.

هليئة االحتادية للهوية واجلنسية يف التحقق ويتمثل دور ا"

من صحة البيانات املقدمة من حامل بطاقة اهلوية ومطابقتها 

)اهليئة االحتادية  "مع البيانات املخزنة يف السجل السكاين

 .(0217للهوية واجلنسية، 

 
واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق اهلوية  0/0/0

 الرقمية لألفراد:

( بشأن إقرار ضوابط 42ر قرار جملس الوزراء رقم )أصد

تطبيق التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات احلكومية، 

يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو "والذي نصَّ عىل أنه 

د يدخل يف مجيع األنظمة  اعتبارية رقم تعريفي موحَّ

املعلوماتية، ليفي هذا الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية 

تعلقة يف التعامالت الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية امل

احلكومية، ويتوىل الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية 

 "املعنية كل يف جماله، لتحديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتا

 (.0218)يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

كة العربية وعىل ذلك، قامت وزارة الداخلية باململ

السعودية بمبادرة وطنية إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية 

لألفراد عىل املستوى الوطني، بدًءا بإصدار اجليل الثالث من 

بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية، باإلضافة إىل مجع البيانات 

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع( للمواطنني واملقيمني 

سعودية، وإطالق مركز املعلومات يف اململكة العربية ال

د ) (، ومتكني األفراد SSOالوطني ملنصة النفاذ الوطني املوحَّ

من الدخول جلميع اجلهات احلكومية باستخدام اهلوية 

ف أبرش(، دون احلاجة إىل إعادة وتكرار تسجيل  الرقمية )معرِّ

الدخول جمدًدا يف اجللسة الواحدة، إذ يساهم هذا املتطلب يف 

رتيب اململكة العربية السعودية يف مؤرش األمم املتحدة تقدم ت

لتطور احلكومة الرقمية، إىل جانب حتقيق التحول الرقمي 

 (.0202والتعامالت الذكية لرؤية اململكة )

ومن بني اجلهات احلكومية التي كان هلا السبق يف تدشني 

د ) ( واالستفادة من نظام SSOخدمة النفاذ الوطني املوحَّ

 الرقمية:اهلوية 

 وزارة العمل والتنمية االجتامعية، والتي ربطت

معلومات وبيانات عمالئها بمركز املعلومات الوطني، 

اهلوية »لتكون بذلك أول جهة حكومية ترتبط بنظام 

 «.الرقمية

 تلتها وزارة العدل، والتي ربطت منظومة خدماهتا

د )  ( عرب بوابتهاSSOالرقمية بخدمة النفاذ الوطني املوحَّ

، وهي ثاين جهة حكومية تستفيد من اخلدمة والتحقق «ناجز»

للمواطنني واملقيمني، وذلك من أجل « اهلوية الرقمية»من 

 ترسيع التحول الرقمي.

 

 ثالًثا: اإلطار التطبيقي

دور وزارات الداخلية، واالتصاالت وتقنية املعلومات، 

 سعوديةواملالية، يف تطبيق اهلوية الرقمية باململكة العربية ال

سعت اململكة العربية السعودية للتميز يف األداء احلكومي 

من خالل تطوير احلكومة الرقمية بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية، 

وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة للتحقق 

والتثبت من هوية األفراد بدقة، والوصول للخدمات 

قمية عرب رقم اهلوية احلكومية الرقمية باستخدام اهلوية الر

د عىل املستوى الوطني بداًل  ف الرقمي املوحَّ الوطنية أو املعرِّ

ف وكلمة مرور لكل جهة، وذلك للحد من  من استخدام معرِّ
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عمليات والتزوير واالنتحال ورسقة هويات األفراد 

 والوصول غري املرشوع ملعلوماهتم واخرتاقها.

 

وية الرقمية لألفراد يف دور وزارة الداخلية يف تطبيق اهل 0/1

 اململكة العربية السعودية:

حيث سيتم استعراض دور وزارة الداخلية باململكة 

العربية السعودية وجهودها يف تطبيق اهلوية الرقمية يف عدة 

 خطوات:

قامت وزارة الداخلية بمبادرة وطنية  اخلطوة األوىل:

اجليل  إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية لألفراد بدًءا بإصدار

الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية ومجع البيانات 

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع( لألفراد يف اململكة 

 العربية السعودية.

اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية )بطاقة اهلوية 

 (0218)األحوال املدنية،  الوطنية الرقمية(

 تطبيقات اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية )بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية((: توضيح مميزات و0جدول رقم )

 مميزاهتا:

 

 دعم اللغتني العربية واإلنجليزية-1

 ( لتسهيل قراءة البطاقة آلًيا.MRZترميز البيانات عىل شكل ) -2

ل قBarcodeتركيز أحادي األبعاد ) -3 راءته ( يتضمن رقم السجل املدين مما يسهِّ

 وحيد من أخطاء اإلدخال.

دقة املعلومات حيث حتوي )رشحية ذكية ال تالمسية( متعددة التطبيقات،  -4

 تتضمن مجيع معلومات حامل البطاقة.

 تطبيقات الرشحية الذكية احلالية:

.سجل األرسة: يشمل كافة بيانات سجل األرسة 

.رخصة القيادة: تشمل كافة بيانات رخصة القيادة 

 السفر: تشمل معلومات جواز السفر، ويمكن االستفادة منها عرب البوابات جواز

 الرقمية عرب املنافذ احلدودية.

.التوقيع اإللكرتوين: يوثق هوية الشخص عند استخدامه ألي خدمة رقمية 

 البيانات احليوية: تشمل مجيع السامت احليوية للمواطن من الصورة والبصمة

 .العرشية وبصمتي الوجه والعني

.من املمكن إضافة تطبيقات أخرى كاملعلومات الصحية األساسية حلامل البطاقة 

: إتاحة هوية رقمية لكل فرد ضمن املبادرة اخلطوة الثانية

الوطنية لوزارة الداخلية إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية 

 لألفراد.

 

ف حساب أبرش(:  اهلوية الرقمية )معرِّ

ف رقمي م د، يتيح للفرد دخول وهو عبارة عن معرِّ وحَّ

األنظمة املعلوماتية لتنفيذ اخلدمات الرقمية يف مجيع اجلهات 

 . "نفاذ"احلكومية من خالل خدمة 

( بشأن إقرار 42وذلك اتباًعا لقرار جملس الوزراء رقم )

ضوابط تطبيق التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات 

ي صفة يكون لكل شخص ذ"احلكومية، والذي نصَّ عىل أنه

د يدخل يف مجيع األنظمة  طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحَّ

املعلوماتية، ليفي هذا الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية 

املتعلقة يف التعامالت الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية 

احلكومية، ويتوىل الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية 

 "حديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتااملعنية كٌل يف جماله، لت

 .(0218)يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

 

إطالق مركز املعلومات الوطني التابع  اخلطوة الثالثة:

لرئاسة أمن الدولة بوزارة الداخلية ملنصة النفاذ الوطني 

د ) ( وخدمة )نفاذ( التي تقدمها منصة اهلوية SSOاملوحَّ

وطنية حتت إدارة وزارة الداخلية لتخدم األفراد الرقمية ال

واجلهات احلكومية عىل حد سواء، وذلك من خالل نظام 

الذي يعمل عىل إصدار وإدارة هوية « اهلوية الرقمية الوطنية»

1 

2 

3 

4 
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دة عىل املستوى الوطني لتمكني األفراد من  رقمية موحَّ

 الدخول عىل مجيع اجلهات احلكومية باستخدام اهلوية الرقمية

ف أبرش(، دون احلاجة إىل إعادة وتكرار تسجيل  )معرِّ

الدخول جمدًدا يف اجللسة الواحدة بسبب أمهية هذا املتطلب إذ 

إنه يساهم يف تقدم ترتيب اململكة العربية السعودية يف مؤرش 

األمم املتحدة لتطور احلكومة الرقمية، إىل جانب حتقيق 

 .0202ململكة التحول الرقمي والتعامالت الذكية لرؤية ا

وحترص وزارة الداخلية عىل دقة بيانات ومعلومات 

ن مجيع بيانات  األفراد يف اململكة العربية السعودية، حيث خُتحزَّ

ومعلومات املواطنني واملقيمني يف قواعد البيانات املختلفة 

لدى املركز الوطني للمعلومات، والذي ُيعترب املرجع الرئيس 

اد لدى اجلهات احلكومية، ويلعب لالستعانة بمعلومات األفر

 دوًرا رائًدا يف الربط بينها.

وترتكز اخلدمة عىل نظام اهلوية الرقمية هبدف متكني 

األفراد من املواطنني واملقيمني من الوصول إىل اخلدمات 

الرقمية للجهات احلكومية هبوية رقمية واحدة عرب النفاذ 

د ) ر إعادة إدخال (، دون احلاجة إىل تكراSSOالوطني املوحَّ

كلمة الرس يف اجللسة الواحدة، وذلك هبدف رفع املستوى 

األمني وختفيف العبء عىل أنظمة الدخول الرقمية احلكومية 

 عىل املستوى الوطني.

د )0صورة رقم )  (SSO(: آلية الدخول عىل نظام النفاذ الوطني املوحَّ

 
 وسيتم فيام ييل استعراض ألحد جهود وزارة الداخلية يف

 تطبيق اهلوية الرقمية من خالل نظام )بنان(.

 

 نظام )بنان(: 

وهو أحد جهود وزارة الداخلية، ويتضمن تقنية من مركز 

املعلومات الوطني التابعة للوزارة، حيث ُيعد أحد تطبيقات 

اهلوية الرقمية يف اململكة العربية السعودية، والذي ُأنشئ 

ونة القطاعات هبدف خدمة اجلهات األمنية خصيًصا ملعا

احلكومية يف التعرف والتحقق والتثبت من هويات األفراد، 

وتسجيل سامهتم احليوية وختزين العمليات والبيانات يف 

قواعد بيانات مركز املعلومات الوطني يف سبيل دعم التحول 

الرقمي يف التعامالت احلكومية حتقيًقا ألهداف )رؤية 

0202.) 

 

 The smart verification) "بنان"جهاز التحقق الذكي 

device "Banan":) 

ز خصيًصا للتعرف عىل  هو جهاز حممول ومتنقل ُجهِّ

األفراد عن طريق السامت احليوية )صورة الوجه، أو بصمة 

اإلصبع(، ويعمل نظام بنان عىل )التعرف عىل الوجه، مطابقة 

صورة الوجه، استعالم بصمة اإلصبع، مطابقة بصمة 

سح األمني، املرجع، االستعالم عن اإلصبع، التسجيل، امل

أفراد متوفني(، وبذلك يتم كشف حالتهم اجلنائية من ِقبل 



 ...ات التحولواقع تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلب: فلمبانإسامعيل إرساء ، وريم عيل حممد الرابغي

 

102 

اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني التابع 

 لوزارة الداخلية.

 

)اجلوازات السعودية،  مكونات جهاز التحقق الذكي )بنان(

0218): 

د ألغراض كامريا: ذات دقة عالية بغرض تصوير الفر

 التحقق والتعريف هبويته الشخصية.

 تطبيق )بنان(: تطبيق خمصص للتحقق والتثبت من هوية

 الفرد والتأكد من حالته األمنية ومن قوائم املطلوبني.

 قارئ البصمة: لقراءة بصامت الفرد ألغراض أمنية

 وذلك حسب املعايري املعتمدة. 

 
 

 (0218اجلوازات السعودية، ) (: جهاز التحقق الذكي )بنان(0صورة رقم )

 
 :(0219)وزارة الصحة،  آلية عمل نظام )بنان(

ل البيانات السلكًيا إىل  عند استخدام اجلهاز، ُترسح

سريفرات مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية 

للبحث يف قواعد بيانات )األحوال املدنية واجلوازات( ويتم 

 إظهار النتائج:

نتيجة إجيابية: يعرض النظام معلومات فإذا كانت ال

هوية الفرد كاالسم، ورقم اهلوية، وصورة الوجه امللتقطة 

عرب اجلهاز، وصورة الوجه املوجودة يف قاعدة البيانات، 

وبصامته مع التحقق من سجله األمني إن كان يطابق قوائم 

املشبوهني واملطلوبني أمنًيا )األمر نفسه بالنسبة خلدمة مطابقة 

ة اإلصبع(، مع إمكانية طباعة تقرير التعرف عرب نظام بصم

(BW من أنظمة الويب من خالل األجهزة املكتبية بقسم )

 احلاسب اآليل. 

 أما إذا كانت النتيجة سلبية فيتيح النظام خيارين: األول

إعادة البحث، والثاين تسجيل البصامت، وعند اختيار 

البصامت العرشة التسجيل، يقوم النظام بفتح شاشة اللتقاط 

وحفظها مع معلومات الفرد األخرى يف قواعد بيانات مركز 

 املعلومات الوطني.
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وقد بدأت اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات 

 الوطني باالستفادة من تطبيق بنان يف عدة قطاعات:

 

 اجلوازات: 

حيث كانت املرحلة األولية لتطبيق )بنان( واستخدام 

الذكي يف اجلوازات عرب منافذ اململكة جهاز التحقق 

واملطارات للتعرف عىل هوية األفراد من خالل السامت 

(، وخدمة كبار السن وكبار اإلصبع بصمة –احليوية )الوجه 

ل  الشخصيات، ألن كون التطبيق مثبًَّتا عىل جهاز متنقل ُيسهِّ

تقديم اخلدمات، ومعرفة من يندرجون حتت قوائم املطلوبني 

 .(0218اجلوازات السعودية، ) أمنًيا

 

 األدلة اجلنائية: 

تستفيد األدلة اجلنائية من نظام )بنان(، حيث يتيح النظام 

لرجال األمن يف امليدان التحقق من هويات األفراد ومنتحيل 

الشخصيات من خالل التحقق من الوجه، وعمل مسح أمني 

قراءة  للمطلوبني أمنًيا، وحتديد هوية املتوفني املجهولني عرب

البصمة، وعرض ملف املتوىف ومعلوماته من قاعدة بيانات 

األحوال املدنية واجلوازات، خصوًصا يف موسم احلج، أو 

بالنسبة لضحايا األعامل اإلجرامية )مشاريع السعودية، 

0219.) 

 

املرور: 
 

بالتزامن مع قرار السامح بقيادة املرأة، اعتمدت إدارة 

للتحقق من هوية قائدي املرور استخدام جهاز )بنان( 

املركبات والركاب، والكشف عن املجرمني واملشبوهني 

واملطلوبني أمنًيا، والتعرف عىل املصابني والوفيات يف حوادث 

 (.0219)مشاريع السعودية،  املرور بشكل فوري

 

 األمن العام يف موسم احلج: 

يتعاون األمن العام مع مركز املعلومات الوطني برئاسة 

لة باستخدام أجهزة )بنان( إلمكانية التحقق من أمن الدو

صالحية تصاريح احلجاج باستخدام البصمة يف مواقع نقاط 

الفرز األمنية املختلفة بشكل فعال وفوري )مشاريع 

 .(0219السعودية، 

 وزارة الصحة: 

تعاونت وزارة الصحة مع مركز املعلومات الوطني 

بإدخال رقم هوية  برئاسة أمن الدولة، الستخدام نظام )بنان(

احلاج، أو التقاط بصمته، ويتم التحقق من بياناته مبارشًة 

للتعرف عىل هويات احلجاج فاقدي الوعي وجثث جمهويل 

( أجهزة 1اهلوية عن طريق البصمة، حيث جرى توفري )

بمستشفيات املشاعر املقدسة لتعزيز اإلمكانات والقدرات 

هـ 1442عام التقنية لوزارة الصحة خالل موسم احلج ل

 .(0219وزارة الصحة، )

 

دور وزاريت االتصاالت وتقنية املعلومات، واملالية يف  0/0

 تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد يف اململكة العربية السعودية

أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع 

م( برنامج التعامالت 0221هـ )1406وزارة املالية يف عام 

احلكومية )يّسـِر(، والذي يكمن دوره يف تأسيس  الرقمية

وتطوير وإدارة املبادرات املتعلقة بالتعامالت الرقمية للربط 

بني اجلهات احلكومية يف اململكة العربية السعودية بام يتامشى 

مع أهداف وحدة التحول الرقمي التابعة لوزارة االتصاالت 

تم  (، حيث0202وتقنية املعلومات، لتحقيق )رؤية 

استعراض دور وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 وجهودها يف تطبيق اهلوية الرقمية يف عدة نقاط:

 

ـر(:  أواًل: برنامج التعامالت الرقمية احلكومية )يسِّ

( بشأن إقرار ضوابط تطبيق 42قرار جملس الوزراء رقم )

التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات احلكومية والذي 

يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية ما ييل ) نصَّ عىل

 :(0218احلكومية، 

" يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم

د يدخل يف مجيع األنظمة املعلوماتية، ليفي هذا  تعريفي موحَّ

الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية املتعلقة يف التعامالت 

حلكومية، ويتوىل الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية ا

الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية كٌل يف جماله، 

 ."لتحديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتا

 تفادي االزدواجية والتكرار يف قواعد املعلومات

والبيانات، ويقوم الربنامج بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 
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تكون  األخرى من أجل تكامل املعلومات والبيانات، بحيث

هناك جهة واحده مسئولة عن حفظ املعلومات والبيانات 

ذات النوع الواحد بحسب االختصاص، بام يضمن عدم 

التكرار واالزدواجية، وتضارب املعلومات والبيانات وتعدد 

مصادرها، وبام ال خيل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة 

 .معلومات وبيانات

 

  قمي:ثانًيا: املركز الوطني للتصديق الر

يقدم منظومة متكاملة إلدارة البنية التحتية للمفاتيح 

( أو ما ُتعرف بـ Public Key Infrastructureالعامة )

(PKI وهي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة إلدارة املفاتيح ،)

الرقمية املستخدمة يف أمن املعلومات، وُتعترب البنية التحتية 

ساسية التي ُتبنى عليها مجيع للمفاتيح العامة اللبنة األمنية األ

اخلدمات الرقمية لتعامالت برامج احلكومة الرقمية بأمن 

وموثوقية وخصوصية )يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية 

 ب(. 0219احلكومية، 

املركز الوطني للتصديق ومن ضمن فوائدها ما ييل: ) 

 (:0219الرقمي، 

( التحقق من اهلويةAuthenticationمتكني :)  املتعاملني

 إلكرتونًيا من التحقق من هوية بعضهم البعض بشكل قاطع.

( ضامن رسية املعلوماتConfidentiality متكني :)

املتعاملني من تبادل املعلومات إلكرتونًيا فيام بينهم، بحيث ال 

يمكن لآلخرين معرفة طبيعة تلك املعلومات حتى وإن 

 متكنوا من احلصول عليها.

ضامن سالمة البي( اناتData Integrity إمكانية :)

اكتشاف أي تغيري قد يطرأ عىل حمتوى البيانات أثناء عملية 

إرساهلا أو حفظها، سواء كان ذلك التغيري تعدياًل أو إضافًة أو 

 حذًفا جلزء من املحتوى األصيل للبيانات. 

حيث يقدم املركز الوطني للتصديق الرقمي ثالث فئات 

املركز الوطني للتصديق ) لشهادات التصديق الرقمي

 : (0219الرقمي، 

 .شهادة إثبات اهلوية 

 .شهادة التوقيع اإللكرتوين 

 .شهادة تشفري البيانات 

والتي تصدر للربيد اإللكرتوين أو لالسم الرباعي للفرد، 

 أو لرقم بطاقة تعريفية وغريها.

 

 للمملكة العربية السعودية: 0202ارتباط الدراسة بـرؤية 

كومات الرقمية وتطبيقاهتا تطوراٍت متالحقة تشهد احل

سامهت بشكٍل حتمي يف ظهور تقنية )اهلوية الرقمية(، ملا هلا 

من دوٍر كبري يف بناء جمتمع املعلومات ومسامهتها بشكل إجيايب 

وفًعال لالرتقاء ملجتمع املعرفة، حيث إن تطبيق اهلوية الرقمية 

طلبات التحول يف اململكة العربية السعودية ُيعد ضمن مت

( والتي سعت إىل الوصول إىل 0202الرقمي وفًقا لـ)رؤية 

جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وقد بيَّنت 

الدراسة أن تطور احلكومة الرقمية وخدماهتا مرتبط بواقع 

تطبيق اهلوية الرقمية إلدارة معلومات األفراد يف اململكة 

من آثار إجيابية يف تطوير العربية السعودية، ملا يرتتب عليها 

اإلمكانات املعلوماتية، والتميز يف األداء احلكومي، واملسامهة 

يف رفع مؤرش احلكومة الرقمية السعودية ضمن مؤرشات 

احلكومات الرقمية يف العامل، والوعي بفوائدها وفوائد 

والتي تشتمل عىل كافة البيانات  0202تطبيقها يف ظل رؤية 

 باألفراد.واملعلومات اخلاصة 

 

 النتائج:

كشفت الدراسة أنه بالرغم من حداثة موضوع اهلوية .1

الرقمية يف جمال علم املعلومات وإدارة املعلومات الرقمية، 

فقد تبنيَّ من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري قلة الدراسات 

والبحوث األجنبية املكتوبة، إىل جانب انعدام الدراسات 

للباحثني يف جمال املعلومات والبحوث العربية حيث مل يسبق 

   مناقشة املوضوع وتسليط الضوء عليه.

ه احلكومات الرقمية لتطبيق اهلوية الرقمية إلدارة .0 توجُّ

( 4( دولة موزعة عىل )19املعلومات الرقمية لألفراد يف )

قارات حول العامل وهي: آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا 

 اجلنوبية.

ارب الرائدة عاملًيا يف كشفت الدراسة أن أوىل التج.0

تطبيق اهلوية الرقمية هي جتربة دولة إستونيا، وباملقابل ُتعد 

جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة هي األوىل عربًيا يف 

 .تطبيق مفهوم اهلوية الرقمية
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توصلت الدراسة إىل أن تطبيق اهلوية الرقمية ساهم .4

اءات املتبعة يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية وتوحيد اإلجر

لبناء القاعدة املعرفية والرصيد املعلومايت؛ منًعا الزدواجية 

البيانات واملعلومات، وللحد من تكرارها أو نقصها، وذلك 

دة للمعلومات بني  من خالل توفري قواعد بيانات موحَّ

اجلهات احلكومية هبدف تيسري سبل تكوين املعلومات، 

حتها، وحتديثها بشكل وختزينها، وتنظيمها، وتبادهلا، وإتا

 دوري يكفل التكامل والتعاون فيام بينهم. 

كشفت الدراسة مسامهة تطبيق اهلوية الرقمية يف رفع .1

املستوى األمني املرتبط عن طريق تقديم اخلدمات الرقمية 

للجهات احلكومية، واحلفاظ عىل أمن وخصوصية معلومات 

تزوير األفراد ومحايتها، واحلد من عمليات االحتيال وال

وانتحال الشخصية ورسقتها، وذلك نتيجة وجود البيانات 

 البيوميرتية / احليوية لكل فرد.

بيَّنت الدراسة أن تطبيق اهلوية الرقمية يف اململكة .6

العربية السعودية قد نتجت عنه سهولة ورسعة الوصول 

لبيانات ومعلومات األفراد لوجودها يف قواعد بيانات 

دة لدى املركز الو طني للمعلومات مما يساهم يف رفع موحَّ

 مستوى أداء احلكومة الرقمية.

أظهرت الدراسة سعي اململكة العربية السعودية .7

للتميز يف األداء احلكومي من خالل تطوير احلكومة الرقمية 

وتفعيل خدماهتا بشكل أوسع بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية، 

ة للتحقق وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادق

 والتثبت من هوية األفراد بكل دقة.

ه اململكة .8 أظهرت الدراسة دور وزارة الداخلية يف توجُّ

العربية السعودية إىل إتاحة إصدار بطاقة اهلوية الوطنية من 

عاًما، مما يتيح هلؤالء باملقابل امتالك  11اجليل الثالث ملحن يبلغ 

د لدخول األنظم ة هوية رقمية ومعرف رقمي موحَّ

املعلوماتية، والوصول إىل اخلدمات الرقمية للجهات 

د )  (.SSOاحلكومية من خالل خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

ن من إثبات هوية .9 تبنيَّ أن اهلوية الرقمية أداة رئيسة مُتكِّ

الفرد بشكل معياري، يضمن األمان واخلصوصية إلجراء 

تأسيس املعامالت باعتبارها خطوة أّولية تساهم يف تقديم و

 خدمات احلكومة الرقمية.

تناولت الدراسة نظام )بنان(، والذي ُأنشئ هبدف .12

خدمة اجلهات األمنية خصيًصًا ملعاونة القطاعات احلكومية 

يف التعرف والتحقق والتثبت من هويات األفراد، وتسجيل 

سامهتم احليوية، وختزين العمليات والبيانات يف قواعد بيانات 

ني يف سبيل دعم التحول الرقمي يف مركز املعلومات الوط

 (.0202التعامالت احلكومية حتقيًقا ألهداف )رؤية 

كشفت الدراسة أن وحدة التحول الرقمي تعد أحد .11

الربامج األساسـية لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

0202. 

أظهرت الدراسة دور كل من وزارة الداخلية .10

ووزارة املالية واجلهود ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

املبذولة من ِقبل هذه الوزارات يف تطبيق اهلوية الرقمية 

لألفراد يف اململكة العربية السعودية وفًقا ملتطلبات التحول 

 (.0202الرقمي متاشًيا مع )رؤية 

 

 التوصيات:

رضورة االستفادة من جتارب احلكومات الرقمية .1

اد ويف مجع البيانات الرائدة يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفر

البيوميرتية / احليوية وتضمني )حدقة العني( و)بصمة 

الوجه( هبدف محاية هوية األفراد وحماربة االحتيال واجلرائم 

 الرقمية.

إضافة تطبيقات أخرى يف الرشحية الذكية لبطاقة اهلوية .0

الوطنية الرقمية للفرد، كاملعلومات الصحية األساسية، 

 دة، ورخصة سري املركبات وغريها.ومعلومات رخصة القيا

إتاحة وصول رقمي كامل وآمن للفرد من خالل .0

 اهلوية الرقمية إىل مجيع اخلدمات احلكومية الرقمية.

رضورة االستفادة من استخدام نظام )بنان( يف .4

املحاكم، عن طريق خدمة مطابقة البصمة للتحقق والتثبت 

فني.  من هوية املرأة دون احلاجة ملعرِّ

االستفادة من تطبيق اهلوية الرقمية بأكرب قدر  رضورة.1

ممكن يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية خلدمة األفراد واجلهات 

 احلكومية عىل حد سواء.

رضورة إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املرتبطة .6

بموضوع اهلوية الرقمية وتطبيقاهتا إلثراء وتكثيف املحتوى 

 نبي يف املجال.واإلنتاج الفكري العريب واألج

 



 ...ات التحولواقع تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلب: فلمبانإسامعيل إرساء ، وريم عيل حممد الرابغي

 

104 

 

 املراجع العربية

مزايا اجليل الثالث لبطاقة (. 0218األحوال املدنية. )

 ، من: 0219. تاريخ االسرتداد مايو، اهلوية الوطنية

Twitter: 
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 دراسة مطبقة يف مدينة الرياضاحلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بني الواقع واملأمول: 

 مذكر اهليفعالية 

 قسم املكتبات واملعلومات، كلية اآلداب، جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحنأستاذ املكتبات واملعلومات املشارك، 

 عيل الشهريابتسام 

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية، عامدة خدمة املجتمع 

 األمرية نورة بنت عبد الرمحنوالتعليم املستمر، جامعة 

 إبراهيم بن عامرميعاد 

قسم العلوم التطبيقية، عامدة خدمة املجتمع والتعليم 

 املستمر، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 هـ(23/1/7112 هـ، وقبل للنرش يف22/6/7112  )قدم للنرش يف

 .احلوكمةاحلوكمة، اجلمعيات اخلريية، معايري  الكلامت املفتاحية:

أكدت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال اجلمعيات اخلريية رضورة االعتامد عىل مفهوم  :البحث ملخص

بتلك املنظامت، بالرتكيز عىل اإلدارة الرشيدة إلجياد مصداقية هلذه  جديد إلدارهتا، من خالل ممارسة معايري احلوكمة

املنظامت يف املجتمع. وقد حاولت مشكلة الدراسة الوقوف عىل واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية 

عة من بمدينة الرياض، وأثر ذلك عىل أدائها، ومستوى تقديمها للخدمات املنوطة هبا، وذلك من خالل جممو

األهداف التي تتمثل يف التعرف عىل واقع وأثر تطبيق معايري احلوكمة يف أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، 

وأهم التحديات التي قد تواجه تطبيقها، ولتحقيق تلك أهداف تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل، وبعد تطبيق 

( من العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، توصلت 761من )أداة الدراسة )االستبانة( عىل عينة مكونة 

 الدراسة ملجموعة من النتائج منها: 

، جاءت "واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض"أن استجابة العينة عىل عبارات حمور -

بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة  (، ويف مقدمتها عقد اجلمعية اجتامعات دورية3من  2171مرتفعة )

 ملناقشة أوضاع اجلمعية، يليها تواجد قنوات اتصال مستمرة بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها.

، "أثر تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض"أن استجابة العينة عىل عبارات املحور الثاين -

(، ويف مقدمتها جلب املوارد اآللية الالزمة، وااللتزام باملبادئ القانونية واألخالقية، 3من  2162جاءت مرتفعة )

 .يليها التحديد الواضح للفئات املستفيدة من أنشطة اجلمعيات اخلريية
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Abstract: Many studies in the field of charitable societies have confirmed the need to rely on a new concept of 

their management, through the practice of governance standards in those organizations, with a focus on rational 
management to create credibility for these organizations in society. The study tried to identify the reality of the 

application of governance standards in charities in Riyadh, the impact on performance, and the level of provision 

of the services entrusted to them, through a set of objectives including identifying the reality and impact of 
applying governance standards on the performance of charities in Riyadh. The most important challenges that may 

face its application, and in order to achieve the intended goals, the descriptive analytical approach was relied on in 

this study, and after implementing the study tool (the questionnaire) to a sample of (165) workers in charitable 
societies in Riyadh, the study reached a set of results, including: 

- The rate of responses to the terms of the axis “The Reality of Implementing Governance Standards in Charitable 

Societies in Riyadh” was as high as (2.14 out of 3), foremost of which is the association holding periodic meetings 
on an annual basis or when needed on an ongoing basis to discuss the conditions of the association, followed by 

the existence of continuous communication channels between the association and the beneficiaries of its programs 

- The rate of responses to the phrases of the second axis "The Impact of Applying Governance Standards in 
Charitable Societies in Riyadh" was also high (2.69 out of 3), foremost of which is bringing the necessary 

automated resources, and adhering to legal and ethical principles, followed by a clear identification of the groups 

benefiting from the activities of charities. 
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 مشكلة الدراسة:

تتسم اجلمعيات اخلريية بقدرهتا عىل فهم مشكالت 

املستفيدين منها واملتعاملني معها نظرًا التصاهلا املبارش هبم، 

ومتكنها من فعل ما تعجز عنه احلكومات، وال شك أن 

الفوائد املتعددة التي يمكن حتقيقها من خالل تطبيق احلوكمة 

ريقة يف اجلمعيات اخلريية سوف يعود بشكل إجيايب عىل ط

إدارة تلك اجلمعيات، وبالتايل عىل اخلدمات التي تقدمها 

إىل  (Salles, 2004)اجلمعيات اخلريية، ويف هذا الصدد يشري 

أن احلوكمة تشجع اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام األمثل 

ملواردها، كام تساعد احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق 

رقابة واإلرشاف عىل أداء التنمية املستدامة، وتسهل عملية ال

اجلمعيات اخلريية عرب حتديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل 

اللجان املتخصصة، وتطبيق الشفافية واإلفصاح، وكذلك 

إرساء قواعد مؤسسية وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات 

اخلريية، والتحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة 

 اجلمعية.

وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال    

اجلمعيات اخلريية رضورة االعتامد عىل مفهوم جديد 

إلدارهتا، من خالل ممارسة احلوكمة بتلك املنظامت، بالرتكيز 

عىل اإلدارة الرشيدة إلجياد مصداقية هلذه املنظامت يف 

 املجتمع.

 إىل أن(Margaret Frances, 2012) فقد أشارت دراسة 

املنظامت غري احلكومية كثريًا ما تعاين من عدم وضوح األدوار 

التنظيمية، األمر الذي يؤدي إىل ضعف عملية اختاذ القرار، 

 فضاًل عن ضعف قدرة تلك املنظامت عىل البقاء واالستمرار.

( إىل أن أهم 2002كام توصلت دراسة حسن )

عربية املشكالت التي تواجه اجلمعيات اخلريية يف اململكة ال

السعودية هي حاجة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات 

والعاملني باجلهاز اإلداري إىل برامج تدريبية متطورة، 

وحاجة اجلمعيات إىل مزيد من الشفافية واإلفصاح عن 

أسلوب إدارهتا، وافتقادها للقيادات اإلدارية، مع عدم قدرة 

ة اجلمعيات عىل اإلدارة الكفء للموارد البرشية املوجود

 باجلمعيات. 

( عىل التأكيد عىل أن 2006كام حرصت دراسة ثابت )

اجلمعيات اخلريية تعترب أحد عنارص املجتمع املدين إن مل تكن 

الدعامة األساسية، وبالتايل أمهية احلوكمة يف تلك اجلمعيات 

لتحسني أدائها، كام أكدت الدراسة عىل أن تطبيق معايري 

تنمية القدرات البرشية أساس احلوكمة كالشفافية واملساءلة و

 لبناء قدرات اجلمعيات اخلريية.

( عىل أمهية توضيح 2006وقد أكدت دراسة صالح )

مدى تأثري انعدام الشفافية عىل الفئات املستهدفة من خدمات 

منظامت العمل التطوعي، وإجياد حلول مناسبة النعدام 

واللوائح الشفافية يف عمل املنظامت التطوعية، وإجياد القوانني 

والترشيعات لتطبيقها، مع إجياد ميثاق ودستور ولوائح 

 جزاءات تتناسب مع حل مشاكل منظامت العمل التطوعي.

وبناء عىل ما سبق، ويف ظل ما بينته نتائج الدراسات 

السابقة، فإن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف عىل واقع 

لرياض، تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة ا

وأثر ذلك يف أداء اجلمعيات ومستوى تقديمها للخدمات 

 املنوطة هبا.

 

 أهداف الدراسة:

 وتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات -7

 اخلريية بمدينة الرياض.

التعرف عىل أثر تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء -2

 ت اخلريية بمدينة الرياض.اجلمعيا

التعرف عىل أهم التحديات التي تواجه تطبيق معايري -3

 احلوكمة باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

 

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:

ما واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية  -1

 بمدينة الرياض؟.

عىل أداء اجلمعيات  ما أثر تطبيق معايري احلوكمة -2

 اخلريية بمدينة الرياض؟.

ما أهم التحديات التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة  -3

 باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟.
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 أمهية الدراسة:

  تتجىل أمهية الدراسة يف كوهنا تتامشى مع التوجهات

احلالية واملستقبلية للنهوض بمستوى اجلمعيات اخلريية، يف 

 ك اجلمعيات ملعايري احلوكمة.ظل تطبيق تل

  تساعد هذه الدراسة املسؤولني يف اجلمعيات اخلريية يف

حتديد االحتياجات والدراسات العلمية الالزمة لتحقيق 

 أهداف املجتمعية.

  من املأمول أن تفيد الدراسة صانعي القرارات

باجلمعيات اخلريية يف تسليط الضوء عىل أمهية وجود نظام 

تمد عىل تطبيق مبادىء احلوكمة، والتي جامع ومتطور، يع

تؤدي إىل حتقيق أقىص استفادة من اخلدمات التي تقدمها 

 اجلمعيات اخلريية.

 

 منهج الدراسة:

  انطالقًا من طبيعة الدراسة، واألهداف التي تسعى إىل

حتقيقها، والبيانات املراد احلصول عليها، وبناًء عىل 

عنها، فقد التساؤالت التي سعت الدراسة لإلجابة 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، والذي يعرف 

املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضية موجودة  "بأنه 

حاليًا حيث يمكن احلصول منها عىل معلومات جتيب عن 

 (2072)العساف،  "أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها

 

 جمتمع الدراسة

األفراد الذين لدهيم  يرمز جمتمع الدراسة إىل جمموعة

سامت وخصائص متشاهبة، ختتلف عن غريهم من الفئات 

 ,Salant & Dillmanوهم يمثلون موضوع الدراسة )

(، ويتكون جمتمع الدراسة من العاملني باجلمعيات 1994

 اخلريية بمدينة الرياض، اململكة العربية السعودية.

 

 عينة الدراسة

( إىل Machin et al, 2018العينة االستطالعية: يشري )-

( 30أن حجم العينة االستطالعية ال جيب أن يتجاوز )

مفردة، وبناًء عليه، تم بتطبيق أداة الّدراسة عىل عينة 

( من العاملني باجلمعيات اخلريية 30استطالعية مكونة من )

بمدينة الرياض، وذلك هبدف التحقق من صدق وثبات أداة 

 الدراسة.

( 761تكونت عينة الدراسة الفعلية من )العينة الفعلية: -

 من العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

 

 حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية: اقترصت الدراسة احلالية عىل تناول  -

موضوع )واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية 

 بمدينة الرياض(.

 يميع احلدود البرشية: أجريت الدراسة احلالية عىل -

 العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

احلدود املكانية: عقدت الدراسة احلالية عىل اجلمعيات  -

 اخلريية بمدينة الرياض.

احلدود الزمانية: أجريت الدراسة احلالية يف الفصل  -

 ه.7112الدرايس األول للعام 

 

 مصطلحات الدراسة:

دارة القائمة ( احلوكمة بأهنا: اإل2071يعرف أبو النرص )

عىل النزاهة والشفافية واملساءلة واملحاسبّية ومكافحة الفساد 

وحتقيق العدالة دون متييز، وتطبيق القانون عىل اجلميع مع 

توفري رقابة فاعلة داخلية وخارجية، ويمكن تطبيقها يف أي 

منظمة حكومية أو أهلية وعىل أي مستوى دويل أو إقليمي أو 

 (.11حميل )ص

فت )ال ئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية لوزارة عرَّ

( اجلمعيات اخلريية بأهنا 72ـ، 7130الشؤون االجتامعية، 

يمعيات أهلية تطوعية هتدف إىل تقديم اخلدمات االجتامعية "

مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون هدفها 

احلصول عىل الربح املادي أو حتقيق أية أغراض ال تتفق 

 ."لذي ُوجدت من أجلهوالغرض ا

( فإن 7130وحسب تعريف وزارة الشؤون االجتامعية )

اجلمعيات اخلريية باململكة العربية السعودية هي عبارة عن 

مؤسسات هتدف إىل تقديم اخلدمات االجتامعية "

واملساعدات النقدية والعينية واخلدمات التعليمية أو الثقافية 

اإلنسانية دون أن يكون أو الصحية مما له عالقة باخلدمات 

 ."هدفها الربح املادي
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 الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع احلوكمـة 

يف اجلمعيات اخلريية حيـث هـدفت دراسـة حممـد وبركـات 

( إىل حتديد الدرجة اإليمالية التي حيددها املبحوثـون 2077)

ز الفشـن ملحاور حوكمة يمعية تنميـة املجتمـع املحـيل بمركـ

بمحافظة بني سـويف )كدراسـة حالـة( وهـي: املشـاركة يف 

العمــل التطــوعي، واملشــاركة يف صــنع القــرار، والشــفافية، 

واملساءلة، ومتثيل القاعدة الشعبية، والتعرف عيل العالقة بـني 

درجة حوكمة اجلمعية وبـني متغـرياهتم املسـتقلة املدروسـة، 

الكيل للتغري يف درجة  وحتديد نسبة مسامهتها يف تفسري التباين

احلوكمة كمتغري تابع، وكذلك التعرف عيل مرتقبات حوكمة 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــيل املدروس ــع املح ــة املجتم ــة تنمي يمعي

املبحوثني. وقد تـم تطبيـق الدراسـة عـىل عينـة مـن أعضـاء 

( عضوًا تم سحبهم من دفرت العضـوية 771اجلمعية قوامها )

البيانـات عـن طريـق بطريقة عشوائية منتظمة، وقـد يمعـت 

استخدام استامرة استبيان باملقابلة الشخصية، وقد أوضـحت 

%( من املبحـوثني قـد أقـروا بإسـهام 6881النتائج أن نحو )

حماور احلوكمة املدروسة، كام أمكـن ترتيـب حمـاور حوكمـة 

يمعية تنمية املجتمع املحيل املدروسة ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا 

أفراد عينة البحث، كام أوضـحت النتـائج  للنسبة املئوية لرأي

أن الدرجة اإليماليـة ملحـاور حوكمـة يمعيـة تنميـة املجتمـع 

املحــيل املدروســة كانــت ذات عالقــة طرديــة ومعنويــة عنــد 

( عىل األقل بستة متغريات هي: عدد 0101مستوى معنوي )

الدورات التدريبيـة يف جمـال عمـل اجلمعيـة، ودرجـة كفايـة 

ة للجمعيــة، ودرجــة كفايــة اإلمكانــات اإلمكانــات البرشــي

ــة  ــات املكاني ــة اإلمكان ــة كفاي ــة، ودرج ــة للجمعي التجهيزي

للجمعية، ودرجة كفاية اإلمكانات املاليـة للجمعيـة، وعـدد 

سنوات العمـل التطـوعي باجلمعيـة، وأخـريًا عـدد سـنوات 

 التعليم، يف حني أهنا مل تكن ذات عالقة بمتغري السن.

( إىل طـرح رؤيـة 2071اهيم )وهدفت دراسة نيفني إبـر

مستقبلية لدور عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر يف دعـم 

احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، وذلك من خـالل حتديـد دور 

عــامدة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمر يف دعــم كــل مــن 

ــة  ــوارد املالي ــة امل ــة وتنمي ــاءلة والديمقراطي ــفافية واملس الش

عيات اخلريية، وتم تطبيق الدراسـة عـىل والبرشية داخل اجلم

ــل،  ــيم املســتمر بجامعــة حائ عــامدة خدمــة املجتمــع والتعل

واجلمعيــات اخلرييــة بحائــل، واملتمثلــة يف اجلمعيــة اخلرييــة 

النسائية، ويمعية آفاق، ويمعية أجـا النسـائية، ومركـز األمـري 

سلطان لرعاية املعاقني. وتوصلت الدراسة إىل أن دور عـامدة 

املجتمـع والتعلـيم املسـتمر يف دعـم الشـفافية داخـل خدمة 

اجلمعيــات اخلرييــة يتمثــل يف: أن األنظمــة املاليــة باجلمعيــة 

واضحة ومعلنة للجميع، وتتوفر لدى اجلمعية رؤية مستقبلية 

ورســالة واضــحة عــن براجمهــا معلنــة مــن خــالل موقعهــا 

اإللكــرتوين، وتوجــد قنــوات اتصــال مســتمر بــني اجلمعيــة 

دين من براجمها. أما فـيام يتعلـق بـدور عـامدة خدمـة واملستفي

املجتمع والتعليم املستمر يف دعم املسـاءلة داخـل اجلمعيـات 

اخلريية فيتمثل يف: وجـود نظـام معلـن باجلمعيـة لتقيـيم أداء 

العاملني باجلمعية، ووجود قسم خاص لتلقي شكاوى أفـراد 

اجلمعيـة املجتمع، ويتم التعامل مع شكاوى أفراد املجتمع يف 

بنزاهة وحيادية وموضوعية. وفيام يتعلق بـدور عـامدة خدمـة 

ــل  ــة داخ ــم الديمقراطي ــتمر يف دع ــيم املس ــع والتعل املجتم

ــاملني يف إدارة  ــاركة الع ــل يف: مش ــة فيتمث ــات اخلريي اجلمعي

 اجلمعية، وصياغة أهدافها ووضع براجمها التنموية.

يف املنظامت  ( عن احلوكمة2008وهدفت دراسة األغا )

األهلية الفلسطينية يف قطاع غزة، إىل التعرف عىل واقع املنظامت 

األهلية بقطاع غزة، والتعرف عىل دور املنظامت األهلية 

بالقطاع يف تغطية احلاجات التنموية للمجتمع الفلسطيني، 

ومدى تطبيق املنظامت األهلية بالقطاع لقواعد احلوكمة يف 

ابيات وسلبيات التطبيق لقواعد أعامهلا، والتعرف عىل إجي

احلوكمة يف املنظامت األهلية، وقد تم تطبيق الدراسة عىل 

( من اجلمعيات اخلريية ممن يمثلون اهليئة 70العاملني من )

العليا وجملس اإلدارة والعاملني واملديرين بتلك اجلمعيات، 

وتوصلت الدراسة إىل أن االنتخابات املبارشة هي الطريقة 

تباعًا يف تشكيل جمالس اإلدارة يف املؤسسات األهلية، األكثر ا

وأن القرارات يف جمالس اإلدارة تعمل عىل حتقيق مصالح 

املوظفني يف املؤسسات األهلية، وهي تتم بالتشاور والتصويت 

وليست قرارات فردية، وأن غالبية املؤسسات هبا مدقق داخيل؛ 

ملراقبة تطبيق قواعد  حتقيقًا للنزاهة والشفافية، وهبا نظام داخيل

 السلوك املهني للموظفني.
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 التعقيب عىل الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة احلالة مع الدراسات السابقة يف حماولة 

الوقوف عىل واقع احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، وإن جاءت 

(، 2077حتت مسميات أخرى، مثل: دراسة حممد وبركات )

املجتمع املحيل )يمعية خريية(،  والتي أشارت إىل يمعية تنمية

(، والتي أشارت إىل املنظامت األهلية، 2008ودراسة األغا )

كام اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة حول هدف 

التعرف عىل واقع معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، مثل 

ة الشفافية والنزاهة واملساءلة وغريها، كام اتفقت الدراسة احلالي

( يف 2008( واألغا )2077مع دراسة كل من حممد وبركات )

اختيار جمتمع وعينة الدراسة من العاملني يف قطاع اجلمعيات 

( عىل 2071اخلريية، فيام وقع اختيار دراسة نيفني إبراهيم )

عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة حائل، كام 

السابقة يف نوع  اتفقت الدراسة احلالية مع يميع الدراسات

الدراسة وهي دراسة وصفية، كام اتفقت يف اختيار أداة الدراسة 

( قد 2077)االستبانة(، وإن كانت دراسة حممد وبركات )

 اختارت إىل جانب أداة االستبانة املقابلة الشخصية.

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

، وكذلك اختارت اختيار منهج الدراسة )املنهج الوصفي(

االستعانة هبا يف إعداد اإلطار النظري وأداة الدراسة 

 )االستبانة(.

تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تدرس 

معايري متعددة، يف حني أن الدراسات األخرى اقترصت عىل 

اثنني إىل أربعة معايري، كام أن الدراسة احلالية حتاول التعرف 

ات التي قد تواجه عملية تطبيق معايري احلوكمة يف عىل التحدي

 اجلمعيات اخلريية.

 

 اإلطار النظري للدراسة:

إىل  -عىل حٍد سواء-إن سعي الدول املتقدمة والنامية 

حتقيق أهداف تنموية وتقديم خدمات أفضل عىل يميع 

املستويات، كان حمركًا رئيسًا إىل التوجه نحو احلوكمة، والتي 

تطلبات األساسية يف تنظيم العمل داخل أصبحت أحد امل

املؤسسات واملنظامت. ومع تنامي حاجات املجتمعات 

البرشية وتغريها بشكل متسارع ومتزايد، ويف ضعف أو عدم 

مقدرة العديد من األرس والدول، خاصة النامية، عىل حتقيقها، 

كان سببًا رئيسًا يف البحث عن أدوات من شأهنا العمل عىل 

احلاجات لألفراد واألرس األكثر احتياجًا وعوزًا، توفري هذه 

ومن هنا جاءت فكرة اجلمعيات األهلية واخلريية، والتي 

عمدت عىل تنظيم العمل اخلريي والتطوعي ملساعدة تلك 

األرس. ومع تنامي الدور الذي تقوم به تلك اجلمعيات، 

أصبحت مسؤولة أمام املجتمعات بشكل كبري عن تلبية 

األمر الذي يعكس مدى حاجة هذه املؤسسات احتياجاهتم، 

إىل متويل كاٍف، وإدارة ذات كفاءة عالية، ورقابة جيدة، للحد 

من ظهور أي مشكالت أو مظاهر فساد أو تالعب داخل 

تلك املؤسسات، للمساعدة يف القيام بواجباهتا وأدوارها، 

ومن ثّم بدأ التوجه لألخذ بمبادئ احلوكمة الرشيدة بشكل 

عيار هام يف تطوير وحتسني أداء تلك املؤسسات، مع كبري، كم

 تصنيف وتقييم مدى التطوع والتربع لصالح تلك اجلمعيات.  

 

 . نشأة وظهور مصطلح احلوكمة:7

يرجع تاريخ ظهور احلوكمة بشكل عام إىل أوائل القرن 

التاسع عرش، وبتحديد دقيق عند بدء ظهور الرشكات 

ر احلوكمة بالعديد من املسامهة، وقد ارتبطت مراحل تطو

األزمات االقتصادية التي حدثت يف القرن العرشين، ومنها 

م، التي حدثت يف العديد 7211األزمة املالية اآلسيوية عام 

، 2071من الرشكات الكربى بالواليات املتحدة، )الصرييف، 

( وقد بدأ ظهور هذا املفهوم للمرة األوىل يف عام 76ص 

دويل عن الدول اإلفريقية جنوب م يف تقرير البنك ال7282

الصحراء، وتم فيه وصف األزمة يف املنظمة كأزمة حكم، 

وقد أكد التقرير عىل رضورة تفعيل النظام الديمقراطي املبني 

عىل التعددية احلزبية، واحلفاظ عىل احلقوق املدنية واحلريات 

وحقوق اإلنسان كمكونات أساسية للحوكمة، ورسعان ما 

ا املفهوم وذاع صيته يف حقبة التسعينات شاع استخدام هذ

بعدد من املفاهيم، كالعوملة والتحول الديمقراطي 

،  ص 2073واخلصخصة واملجتمع املدين. )جاداهلل، 

(، ثم جاءت نقطة التحول يف مفهوم احلوكمة 3028-3022

م، حيث طرح الربنامج اإلنامئي لألمم املتحدة 7221عام 

ولة، واالعرتاف بدور الفاعلني املفهوم، هبدف تغيري دور الد

املتعددين، والتوجيه الفعال نحو التعامل مع قضايا وحتديات 

التنمية البرشية، وعىل هذا النحو امتد املفهوم إىل املجتمع 
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املدين ويميع مؤسساته، ثم اتسع املفهوم يف إطار العوملة سواء 

مؤسسات التمويل العاملية أو الرشكات متعددة اجلنسيات، 

بح ذلك توجهًا واعرتافًا عامًا بجملة من املبادئ وأص

 (711، ص 2006والقواعد يف إطار العوملة. )أفندي، 

ُيعد مصطلح احلوكمة من املصطلحات اهلامة التي 

حظيت باهتامم بالغ من قبل العديد من العلوم اإلنسانية 

والسلوكية، وذلك نظرًا ألمهيتها وأدوارها املتنوعة يف العديد 

املعرفة، كعلم اإلدارة، واالقتصاد، واملحاسبة،  من فروع

وكذلك ألدواره املؤسسية سواء عىل مستوى املؤسسات 

الربحية أو غري الربحية، وقد شاع استخدام لفظ احلوكمة يف 

القرن الثالث امليالدي كمرادف ملصطلح احلكومة، ويطلق 

عىل مصطلح احلوكمة لفظ احلاكمية، أو احلكامنية، وهي 

شائعة يف الكتابات احلديثة حول التنمية  مصطلحات

والديمقراطية يف املؤسسات بام يضمن إخضاعها إىل جمموعة 

من القوانني والقرارات التي هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز، 

وضبط العالقات بني األطراف األساسية املؤثرة يف األداء، 

( إىل Governanceوبشكل عام يشري مصطلح احلوكمة )

 ية واملساءلة واالنفتاح.الشفاف

وقد شهد تعريف مصطلح احلوكمة تنوعًا واضحًا نتيجة 

اختالف جماالت استخدامه، األمر الذي يعكس عدم االتفاق 

عىل تعريف موحد للحوكمة يف العلوم واملعارف اإلنسانية، 

فام يقصد به يف علم االقتصاد ال ينطبق عىل علم اإلدارة وغريه 

ألخرى. فعىل مستوى علم اإلدارة من العلوم واملعارف ا

ذلك النظام الذي له القدرة عىل ضامن "ُتعّرف احلوكمة بأهنا: 

حقوق أصحاب املصالح بإجياد حالة من التوازن بني مصالح 

األطراف املستفيدة، بمامرسة الشفافية والوضوح واملساءلة 

واستخدام احلكمة والرشد يف وضع السياسات وصنع 

( أما يف علم 82، ص 2071ى، ، )ابن مصطف"القرار

األسلوب الذي عن "االقتصاد فجاء تعريف احلوكمة بأهنا: 

طريقه يستطيع املستثمرون الذين يوفرون التمويل للرشكات 

من خالل أسواق املال وحتقيق قدر من طمأنينة ويضمن 

، ص 2071، )ابن عمر، "حصوهلم عىل عائد الستثامراهتم

ئي لألمم املتحدة احلوكمة ( وقد عّرف الربنامج اإلنام26

ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية واإلدارية "بأهنا: 

، 2071. )ابن مصطفى، "شؤون املجمع عىل كافة مستوياته

 (87ص 

( OECDوقد عّرفت منظمة التعاون االقتصادي )

جمموعة من العالقات فيام بني القائمني عىل "احلوكمة بأهنا: 

ارة ومحلة األسهم وغريهم من إدارة الرشكة وجملس اإلد

 (717، ص 2072املسامهني. )غادر، 

 الفرق بني مصطلح احلوكمة واحلكومة:

جتب اإلشارة إىل اخللط الشائع ما بني مصطلحي احلكومة 

واحلوكمة، حيث إن هناك من يستخدم مصطلح احلوكمة 

كمرادف ملصطلح احلكومة والذي ينطوي عىل انعكاسات 

يعنيه كل من املصطلحني من أبعاد عىل سلبية مغلوطة نحو ما 

املستوى احلكومي واملجتمعي، وتفهم احلوكمة من منظور 

القطاع احلكومي نظامًا يتم بموجبه إخضاع نشاط املؤسسات 

واهليئات العامة واألجهزة احلكومية األخرى ملجموعة من 

القوانني والنظم والقرارات، التي هتدف إىل ضبط ومراقبة 

ية، بغرض محاية ممتلكاهتا من ناحية وحتقيق الوحدة احلكوم

اجلودة والتميز يف األداء من الناحية األخرى، إذن، احلكومة 

 ( 76، ص 2071جزء من اهتامم ونطاق احلوكمة. )الصرييف، 

أما تعريف احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، فيقصد هبا 

أسلوب اختاذ القرارات األساسية اخلاصة بتوزيع املوارد يف 

جتمع، وكذلك أسلوب تنفيذ هذه القرارات يف يميع امل

جماالت النشاط االجتامعي، وخصوصًا يف املجال السيايس 

واالقتصادي واملجتمع املدين واملحيل، وكذلك عىل الصعيد 

العاملي والسيايس واالقتصادي. ويؤكد هذا املفهوم عىل 

 أسلوب اختاذ القرار وتنفيذه، ويتوقف احلكم عىل ما إذا كان

هذا األسلوب رشيدًا أو غري رشيد، عىل مدى النجاح يف بلوغ 

األهداف املقصودة من وراء هذا القرار، فيكون احلكم رشيدًا 

عندما يتم بلوغ هذه األهداف والعكس بالعكس. )إبراهيم، 

 (260، ص 2071

 

 . مبادئ احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:2

داخل  حتتاج عملية تنفيذ وتطبيق مبادئ احلوكمة

املؤسسات واملنظامت إىل توافر جمموعة من املبادئ، التي 

تسهم يف حتقيق األهداف املنتظرة من تطبيق احلوكمة، وقد 

أشار االحتاد الدويل للمحاسبني واملعهد القانوين للاملية 

واملحاسبة إىل اإلطار الدويل للحوكمة الرشيدة يف القطاع 
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وى، الذي ينبغي أن العام، لعدد من املبادئ مرتفعة املست

تدعم ترتيبات اإلدارة يف منظامت اخلدمة املدنية واملتمثلة فيام 

 ييل:

تدعم احلوكمة الثقافة والروح التي تضمن السلوك -

اجليد، مع النزاهة وااللتزام القوي بالقيم األخالقية، واحرتام 

 سيادة القانون.

عىل حتديد األولويات والنتائج من حيث  تساعد احلوكمة-

الفوائد االقتصادية واالجتامعية املستدامة، وحتديد السياسات 

 والتدخالت الالزمة لتحسني حتقيق هذه األولويات والنتائج.

تطوير قدرة اإلدارة بام يف ذلك القدرة عىل قيادة الفريق -

 وإدارة املوظفني.

رقابة داخلية فاعلة،  العناية باملخاطر وإدارهتا وفق أنظمة-

 واملامرسات الفعالة إلدارة األداء.

ضامن االنفتاح وعمليات التشاور الفعالة، واملشاركة -

، 2071الشاملة مع اجلهات ذات العالقة. )ابن مصطفى، 

 (88ص 

إىل جانب املبادئ السابقة، فهناك عدد آخر من املبادئ 

  العامة للحوكمة، والتي تتمثل فيام ييل:

 يعمل املؤسسات واملنظامت، حلوكمة فعال طارإ توافر -

 دور يتوافق مع والكفاءة، وأن الشفافية مستوى رفع عىل

 اهليئات بني املسؤوليات تقسيم بوضوح وحيدد القوانني،

 بتطبيق واإللزام اإلرشاف والرقابة عن املختلفة املسؤولة

 القانون.

 من داخل املؤسسة أو املنظمة األطراف حقوق حفظ -

جملس اإلدارة،  واختيار امللكية نقل يف حقهم حيث

 واحلق املالية واملراجعة األرباح، من عائد عىل واحلصول

 اختاذ القرارات. يف اجتامعات الفعالة باملشاركة

 يف احلق حيث من األطراف بني التعامل يف املساواة -

 يف القانونية، والتصويت واملشاركة حقوقهم عن الدفاع

 .األساسية القرارات

 املرتبطة األطراف أو املصلحة أصحاب دور احرتام -

 القوى التنفيذية، اإلدارة باملؤسسة أو املنظمة )اإلدارة،

 حلقوقهم انتهاك أي عن املجتمع(، وتعويضهم العاملة،

 الرقابة يف الفعالة للمشاركة أمامهم املجال القانونية وإفساح

 املؤسسة أو املنظمة. عىل

لألطراف يف  القانونية والواجبات احلقوق حتديد -

 ألعضائه، ودور اختيارهم وكيفية املؤسسة أو املنظمة،

 وأصحاب التنفيذية اإلدارة عىل هبم املنوط اإلرشاف

-721، ص 2002املراجعة. )الشواورة،  وجلنة املصالح

726 ) 

وقد أرسى ميثاق احلوكمة للمؤسسات املجتمعية اخلريية 

من هذه املبادئ  م( عدداً 2077والتطوعية الصادر عام )

 للحوكمة، وهي:

قيادة املؤسسة من خالل وجود الرؤية واالسرتاتيجية -

 واخلطط التشغيلية وتقويمها.

السيطرة عىل أنشطة املؤسسة وحسن إدارهتا من خالل -

 وجود أنظمة الرقابة وإدارة املخاطر.

وجود الشفافية واملسؤولية من خالل حتديد املتأثرين -

معهم، واالستجابة ملطالبهم، والعمل باملؤسسة، والتواصل 

بفعالية من خالل تنظيم اجتامعات املجلس وتفويض 

 الصالحيات.

االلتزام باالستقامة من خالل اإلنصات واألمانة -

 واالستقاللية.

إدارة تعارض املصالح ومحاية سمعة املؤسسة. )العمر -

 (771، ص 2071واملعود، 

ام تتمثل يف إن أمهية احلوكمة يف مؤسسات القطاع الع

حتقيق عدد من األمور اهلامة، التي ينبغي أن تدعم ترتيبات 

 اإلدارة يف منظامت اخلدمة املدنية، وهذه األمور هي:

املساعدة يف حتديد أولويات املؤسسات ونتائجها من -

حيث الفوائد االقتصادية واالجتامعية املستدامة، وحتديد 

هذه  السياسات والتدخالت الالزمة لتحسني حتقيق

 األولويات والنتائج.

تطوير قدرة اإلدارة بام يف ذلك القدرة عىل قيادة الفريق -

 وإدارة املوظفني.

العناية باملخاطر، وإدارهتا وفق أنظمة رقابة داخلية فاعلة، -

 واملامرسات الفعالة إلدارة األداء.

ضامن االنفتاح وعمليات التشاور الفعالة، واملشاركة -

، 2071ت العالقة. )ابن مصطفى، الشاملة مع اجلهات ذا

 (88ص 

ويتضح من استعراض املبادئ العامة للحوكمة أهنا أداة 
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حتاول املؤسسة من خالل تطبيقها املحافظة عىل كيان املؤسسة 

من أوجه الفساد بأشكاله املايل واإلداري من أجل احلفاظ 

عىل سمعة املؤسسة والعاملني هبا، وذلك لنيل ثقة املستفيدين 

ؤسسة واحلفاظ عىل عمالئها، ومن ثم يمكن القول بأن من امل

املؤسسات اخلريية واألهلية بشكل عام، واجلمعيات اخلريية 

بشكل خاص حتتاج إىل توفر مبادئ احلوكمة من أجل تنظيم 

 العمل، والتي يمكن أن تكون عىل النحو التايل:

التزام اجلمعيات اخلريية بالشفافية واملحاسبة الدقيقة -

العمليات التي تتم من خالهلا، سواء بني العاملني هبا جلميع 

 أو مع اجلهات ذات الصلة ومع املستفيدين من خدماهتا.

حتمل املسؤولية كاملة عن يميع املعامالت ، سواء بني -

العاملني داخل اجلمعية أو األطراف ذات الصلة واملستفيدين 

 منها.

يلتزم وجود رؤية اسرتاتيجية واضحة وحمددة للجمعية، -

هبا العاملون باجلمعية وجملس إدارهتا، ويطلع عليها يميع 

 املتعاملني مع اجلمعية.

املحافظة عىل كيان اجلمعية اخلريية يف حال تعارض -

املصالح الشخصية للعاملني عليها مع اخلدمات املقدمة 

 للمستفيدين من اجلمعية.

و االلتزام بالقوانني واللوائح املوضوعة من قبل اجلمعية أ-

 الوزارة يف حال السعي لتطوير وحتديث اجلمعية.

التزام مبدأ املساواة يف التعامل مع يميع أطراف اجلمعية -

اخلريية، من أجل التزام بالواجبات واحلقوق عىل يميع 

 األطراف هبا.

 

 . معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:3

عىل الرغم من أمهية ودور املبادئ واملعايري اخلاصة 

وكمة يف حتسني وتنظيم إدارة املؤسسات واملنظامت؛ إال باحل

أهنا ليست إلزامية بشكل قانوين، وإنام هي لتنظيم وبيان 

السلوك اجليد يف إدارة املؤسسات واملنظامت وفقًا ملعايري 

وأساليب علمية، ما حيقق توازنًا بني مصالح األطراف 

 املختلفة هبا.

رار يف املؤسسات املساءلة: وتتمثل يف خضوع صانعي الق -

واملنظامت )تنفيذيني وإداريني وجمالس إدارات( ملساءلة 

املواطنني واألطراف األخرى ذات الصلة بتلك املؤسسات 

 واملنظامت.

الشفافية واإلفصاح: إتاحة تدفق املعلومات وسهولة  -

احلصول عليها جلميع األطراف يف املؤسسات واملنظامت 

شأن ذلك توفري الفرصة  واألجهزة املجتمعية الرسمية. ومن

للحكم عىل مدى فعالية تلك املؤسسات واملنظامت، وكذلك 

تعزيز قدرهتا التنافسية وقدرهتا عىل املشاركة، كام أن مساءلة 

تلك املؤسسات واملنظامت مرهون بقدر املعلومات املتاحة 

 حول القوانني واإلجراءات ونتائج األعامل.

اج خمرجات ذات جودة الكفاءة والفعالية: العمل عىل إنت -

عالية، بام يف ذلك اخلدمات املقدمة للمواطنني، وبأقل 

التكاليف، وضامن أن املخرجات تتفق مع ما خطط له من 

 صناع القرار، أي حتقيق أفضل استخدام للموارد.

سيادة القانون: فرض قوانني ولوائح شفافة، والعمل  -

قانونية يف عىل سيادته عىل حد سواء، بأعامل بنفس القاعدة ال

احلاالت املتامثلة ودون النظر للمركز االجتامعي أو الوظيفي، 

وهو ما يعرب عن املساواة أمام القانون. )ابن مصطفى، 

 (81، ص 2071

املشاركة: املقصود باملشاركة إتاحة جمالس احلوكمة  -

ملؤسسات املجتمع املدين باملشاركة يف رسم السياسيات، 

جماالت املؤسسة، وكذلك ووضع قواعد العمل يف خمتلف 

إتاحة الفرص جلميع العاملني يف املؤسسة ألن يكون هلم دور 

 يف عملية صنع القرار.

املساواة: ويقصد هبا مساواة األفراد داخل املؤسسات  -

يف احلقوق والواجبات، واملستمدة من املهام املنوطة هبم 

مسبقًا، سواء يف األنظمة والتعليامت أو عقود العمل، دون 

نظر إىل اجلنسية أو املعتقد وال حتى األفكار التي يؤمنون ال

 (71-76، ص 2078هبا. )اهلروط، 

احلفاظ عىل حقوق أصحاب املصالح: أي املحافظة عىل  -

مصالح الفئات األخرى ممن هلم عالقة باملؤسسة او املنظمة، 

مثل املوظفني والدولة واملجتمع املحيل وغريهم، وهلذه 

بنجاح املؤسسة واستمراريتها، إذ إن  الفئات يميعها مصلحة

 مصاحلهم تتعرض للرضر يف حالة فشل املؤسسة أو إفالسها.

مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة. يف إطار حوكمة  -

املؤسسات جيب عىل أعضاء جملس اإلدارة العناية الواجبة 

هبدف حتقيق أفضل مصلحة للمؤسسة واملسامهني وأصحاب 
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ة دورًا حموريًا يف املؤسسة، كون املصالح، ويلعب جملس اإلدار

األداء املايل واالقتصادي للمؤسسة يتوقف بدرجة كبرية عىل 

القرارات التي يتخذها هذا املجلس، وهذا يأيت انطالقًا من 

اخلصائص األساسية التي جيب توافرها فيه، والتي يؤكد 

عليها نظام حوكمة جيدة، سواء حجمه ومهامه وتركيبته أو 

 (611، ص 2076جملس اإلدارة. )فروم،  مكافآت أعضاء

ويتضح من يميع املعايري السابقة إىل جانب املبادئ العامة 

للحوكمة، والتي سبق اإلشارة إليها، أن يميعها تسعى إىل 

حتسني مستوى األداء داخل املؤسسات واملنظامت من أجل 

املحافظة عىل كيان املؤسسة وسمعتها، مع حتسني مستوى 

والقضاء عىل يميع أوجه الفساد اإلداري جودة اخلدمات 

واملايل. ومن ثم يمكن القول بأن االستعانة باحلوكمة داخل 

اجلمعيات اخلريية مسألة ال غنى عنها من أجل املحافظة عىل 

 مقدرات اجلمعية وعىل سمعتها.

املساءلة، والشفافية،  ومن ثّم أصبحت معايري احلوكمة

واالستجابة، والكفاءة، واملشاركة، واملساوة، وسيادة 

القانون، مع احلفاظ عىل حقوق أصحاب املصالح، وحتديد 

مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة، كلها معايري جيب أن تتوافر 

داخل اجلمعيات اخلريية ويعلمها يميع العاملني هبا 

يتها واملحافظة عىل كياهنا واملتعاملني معها؛ لضامن استمرار

 ودورها الرائد يف العمل اخلريي.

 

 . حمددات احلوكمة ومقوماهتا:1

عىل زيادة معدالت الثقة يف  تعمل حمددات احلوكمة

مؤسسات ومنظامت الدولة مما ينعكس عىل اقتصادها 

الوطني، وتفعيل وتعميق دورها يف تعبئة إمكاناهتا املادية، 

ورفع معدالت عوائد االستثامر من جهة أخرى، إضافة إىل 

محاية حقوق صغار املستثمرين وتشجيع القطاع اخلاص 

التنافسية، وقد أشارت ومؤسساته عىل النمو ورفع قدرته 

عديد من الكتابات والدراسات إىل أن املحددات األساسية 

حلوكمة املؤسسات واملنظامت تتمثل يف حمددات داخلية، 

 وخارجية، وذلك عىل النحو التايل:

املحددات الداخلية: تشري إىل القواعد واألسس التي -

حتدد كيفية اختاذ القرارات، وتوزيع السلطات داخل 

ات واملنظامت، والتي تؤدي توافرها من ناحية، املؤسس

وتطبيقها من ناحية أخرى، إىل تقليل التعارض بني مصالح 

العاملني هبا وجمالس إداراهتا باملؤسسات واملنظامت. )غادر، 

 (711، ص 2072

املحددات اخلارجية: وتشري إىل املناخ العام لالستثامر يف -

ملنظمة للنشاط الدولة، والذي يشمل القوانني العامة ا

االقتصادي، واملناخ العام لالستثامر يف الدولة، وكفاءة القطاع 

املايل واملؤثر عىل عمليات التمويل، باإلضافة إىل مستوى 

التنافس يف أسواق عنارص اإلنتاج والسلع واخلدمات الالزمة 

للمؤسسات واملنظامت ملامرسة نشاطاهتا املتنوعة، إىل جانب 

األجهزة الرقابية، ووجود يمعيات  وجود وكفاءة ومقدرة

، 2071مهنية ذات صلة باملنظامت واملؤسسات. )حجازي، 

 (762ص 

وإىل جانب رضورة توافر جمموعة من املحددات 

للحوكمة، فإن هناك جمموعة أخرى من املقومات الرئيسة 

لدعم تنفيذ وتطبيق قواعدها ومبادئها األساسية املحددة 

وذلك من أجل إحكام داخل املنظامت واملؤسسات، 

اإلرشاف والرقابة عىل السياسات واإلجراءات والقرارات 

التي يتم اختاذها من قبل إدارات تلك املؤسسات واملنظامت، 

 ومن بني هذه املقومات:

توفر القناعة الكاملة لدى اإلدارة بقبول قواعد ومبادئ -

 اإلرشاف والرقابة.

ة )اإلدارة توفر الثقة بني األطراف املعنية يف املؤسس-

 بالعاملني، والعاملني باإلدارة(.

وضوح الترشيعات والسياسات والقواعد واملبادئ -

 احلاكمة، األمر الذي يسهل تطبيق قواعد ومبادئ احلوكمة.

وضوح وإمكانية تطبيق آليات احلوكمة املراد تطبيقها -

 للوصول لنتائج دقيقة وسليمة وواضحة.

تسهل التواصل نظام اتصاالت متطور بتقنيات حديثة -

 بني مكونات املؤسسات.

اإلجراءات والسياسات الفاعلة املتضمنة التوجيه -

واإلرشاد وجتديد املواقف السلبية واإلجيابية. )ابن عمر، 

 ( 33، ص 2071
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 . أهداف وفوائد احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:1

يف  إن سعي املجتمعات إىل تطبيق وتنفيذ احلوكمة

املؤسسات واملنظامت عىل اختالفها هيدف إىل حتقيق جمموعة 

من الفوائد واألهداف، سواء عىل مستوى املؤسسات 

واملنظامت نفسها، أو عىل مستوى املجتمع ككل، ومن بني 

 هذه األهداف والفوائد ما ييل:

عدم اخللط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين -

 اإلدارة ومسؤوليات أعضائه.التنفيذيني، ومهام جملس 

اإلرشاف عىل املسؤولية االجتامعية للمؤسسة عن طريق -

 إجراءات مناسبة لنشاطاهتا من خالل خدمة البيئة واملجتمع. 

حماربة الفساد الداخيل يف املؤسسات واملنظامت، وعدم -

السامح بوجوده أو باستمراره، بل القضاء عليه وعدم السامح 

 بعودته مرة أخرى.

يق وضامن النزاهة األكيدة واالستقامة جلميع العاملني تطب-

يف املؤسسات واملنظامت، بدءًا من جملس اإلدارة واملدربني 

 التنفيذيني إىل أدنى عامل فيها.

تقليل األخطاء إىل أدنى قدر ممكن، بل استخدام النظام -

احلاميس الوقائي الذي يمنع حدوث هذه األخطاء، وتبعا 

تكاليف وأعباء هذا اخلطأ. )أمحد، لذلك جينب الرشكات 

 (781، ص 2076

تأكيد مسؤوليات اإلدارة، وتقييم أدائها، وتعزيز -

املحاسبية واملساءلة، وعدم اخللط بني املهام واملسؤوليات 

 اخلاصة بأعضاء املؤسسة.

توفري اإلرشادات للمؤسسات حول كيفية حتقيق التزام -

 أفضل باملعايري واملامرسات القياسية.

روح الفريق والعمل التعاوين، وتطوير مستوى  دعم-

 اإلفصاح بام خيدم أصحاب املصالح.

 احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة.-

االلتزام بأحكام القوانني والترشيعات النافذة. )النوشان، -

 (71، ص 7131

أما فيام يتعلق بأمهية تطبيق وممارسة احلوكمة يف اجلمعيات 

ي ترى الباحثات أهنا تنطبق عىل اجلمعيات األهلية، والت

 اخلريية واألهلية يف اململكة العربية السعودية، ما ييل:

تشجع احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام األمثل -

 ملواردها.

تساعد احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق التنمية -

 املستدامة.

أداء تسهل احلكومة عملية الرقابة واإلرشاف عىل -

اجلمعيات اخلريية عرب حتديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل 

 اللجان املتخصصة، وتطبيق الشفافية واإلفصاح.

إرساء قواعد مؤسسية، وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات -

 اخلريية.

التحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة املنظمة. -

 ( 362، ص 2071)إبراهيم، 

لية، بام فيها اجلمعيات اخلريية، وهتدف املؤسسات األه

إىل حتقيق جمموعة من الفوائد واألهداف من وراء تطبيق 

احلوكمة داخلها، وقد ذكرت منصة حوكمة اجلمعيات 

األهلية يف اململكة العربية السعودية، والذي يطلق عليها 

عددًا من الفوائد التي ستتحقق عند تطبيق مبادئ  "مكني"

 ريية، وهي:احلوكمة يف اجلمعيات اخل

املسامهة يف نجاح اجلمعية األهلية وحتقيق النمو واألثر -

 املستدام هلا.

إثبات فاعلية اجلمعية األهلية أمام اجلهات املنظمة -

 .واملرشفة

املسامهة يف محاية اجلمعية األهلية وأعضائها عند املساءلة -

 .القانونية

زيادة فاعلية إدارة اجلمعية األهلية وتشجيعها عىل -

 .ستخدام األمثل ملواردهااال

 .زيادة فرصة احلصول عىل املنح احلكومية وغري احلكومية-

ضامن حقوق كل من له صلة باجلمعية األهلية، واإلعانة -

 .عىل إرشاكهم يف اختاذ القرارات ذات العالقة

https://saudifoodbank.com)) 

وقد سامهت النجاحات التي حققتها احلوكمة يف كثري من 

واملؤسسات املتنوعة، وعىل يميع املستويات، يف املنظامت 

اإلرساع بتطبيق مبادئ ومعايري احلوكمة يف القطاعات غري 

الربحية، والتي تأيت من ضمنها اجلمعيات واهليئات اخلريية، 

ومع توجه اململكة إىل حتقيق أقىص  2030ويف ظل رؤية 

أشار استفادة من اإلمكانات املادية والبرشية يف اململكة، وقد 

األستاذ عبداهلل بن راشد اخلالدي إىل إمكانية االستفادة من 

عن طريق استخدام إمكانات  2030احلوكمة يف ظل رؤية 
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احلكومة اإللكرتونية يف العمل اخلريي، وذلك باستخدام 

رمضان  21املنصة الوطنية للتربعات، والتي تم إطالقها يف 

ريي ه وهتدف إىل حوكمة أحد أنشطة العمل اخل7117

املتمثل يف التربعات، وذلك من أجل ضامن وصوهلا 

ملستحقيها بكل يرس وسهولة، والذي تبعه بعد ذلك، إنشاء 

املركز الوطني للتنمية، غري الربحي، والقائم عىل تقديم 

اخلدمات املساندة للمرشوعات اخلدمية، ومن بينها 

مرشوعات اجلمعيات واهليئات اخلريية. )صحيفة سبق، 

https://api.sabq.org/2BnCV4) 

 

 . النظريات املفرسة للحوكمة يف املؤسسات اخلريية:6

إن التوصل إىل صيغ احلوكمة وتطبيقها يف املؤسسات 

الربحية وغري الربحية )املؤسسات اخلريية(، عىل اختالفها 

وتنّوعها، يعود إىل العديد من اجلهود العلمية واألبحاث 

مكانية تطبيق والدراسات التي توصلت إىل جودة وإ

احلوكمة، وتتمثل خالصة هذه اجلهود يف عدد من النظريات 

التي فرست احلوكمة، ووضعت هلا القواعد والصيغ للتطبيق. 

 وتوجد نظريتان رئيستان يف تفسري احلوكمة، ومها:

نظرية الوكالة. وهي النظرية التي ُينظر من خالهلا  .أ

التعاقدية  للمؤسسة باعتبارها جمموعة متداخلة من العالقات

بني عنارص اإلنتاج املختلفة، وأن هناك عالقة وكالة تنشأ 

عندما يتم التعاقد بني طرف معني أو أكثر )األصيل(، وبني 

طرف آخر هو الوكيل، ألداء بعض اخلدمات نيابة عنه، 

، ص 2071وتفوض له سلطات اختاذ القرار. )ابن عمر، 

10 ) 

األداء نظرية أصحاب املصالح. وهي عملية تقييم .ب

االجتامعي للمؤسسات من حيث تلبيته مطالب جمموعة 

أصحاب املصالح املتعددة، التي عىل املؤسسات أن تسعى 

لتلبيها. واألداء االجتامعي للمؤسسات هو قدرة املؤسسة 

عىل تلبية أو جتاوز توقعات أصحاب املصالح فيام يتعلق 

كامل بني بالقضايا االجتامعية، وينبغي وفقًا هلذه النظرية الت

أساليب الرقابة املفروضة عىل أنشطة املؤسسة. )الصرييف، 

 (71، ص 2071

 

 

 . أمهية احلوكمة يف املؤسسات اخلريية:1

تسعى املنظامت واملؤسسات عىل اختالف أنواعها إىل 

من أجل حتقيق أقىص استفادة من  تطبيق مبادئ احلوكمة

املوارد املتاحة للمنظامت واملؤسسات، وتدعيم التنافس بينها، 

وتعظيم قيمتها ودورها السوقي واملجتمعي، مما ينعكس عىل 

توسعها ونموها نتيجة زيادة معدالت الثقة املجتمعية مع تلك 

املؤسسات واملنظامت. وتتمثل أمهية احلوكمة يف املؤسسات 

 ة يف النقاط التالية:األهلي

ُتعد ممارسة احلوكمة الرشيدة عنرصًا مهاًم يف حتقيق -

 مصداقية هذه املؤسسات.

توفر جوًا من الثقة والتعاون بني العاملني يف تلك -

 املؤسسات واملستفيدين من خدماهتا.

االستجابة للتغيري بديناميكية حتقق االرتقاء بجودة -

 اخلدمات املقدمة من هذه املؤسسات.

حتقق التخطيط الفعال لتطوير تلك املؤسسات، وجلب -

 املوارد الالزمة وااللتزام باملبادئ القانونية واألخالقية.

تعمل عىل تعزيز صورة هذه املؤسسات أمام املجتمع -

 والرأي العام.

تساعد عىل حفظ التوازن، وإجياد الرقابة الالزمة -

سسات لعمليات ممارسة السلطة وصنع القرار داخل تلك املؤ

 (.3772-3777، ص 2073)جاداهلل، 

 

 . خصائص ومميزات حوكمة املؤسسات اخلريية.8

تتسم احلوكمة يف املؤسسات اخلريية بعدد من اخلصائص 

والسامت التي قد متيزها عن غريها من املؤسسات، سوء 

الرسمية أو غري الرسمية، الساعية إىل تطبيق برامج احلوكمة، 

ات والدراسات إىل جمموعة من وقد أشارت عديد من الكتاب

 هذه اخلصائص، ومن بينها:

املساءلة. أي إمكان تقييم وتقدير أعامل جملس اإلدارة -

واإلدارة التنفيذية، والعدالة التي تعني احرتام حقوق خمتلف 

 املجموعات أصحاب املصلحة يف املؤسسة.

املسؤولية االجتامعية. تشري إىل النظر إىل املؤسسة اخلريية -

 طن جيد وجديد.كموا

االستجابة. حيث حتاول تلك املؤسسات وعملياهتا -

خدمة يميع األطراف املنتمية لتلك املؤسسات. )ابن عمر، 
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 (30، ص 2071

الرؤية االسرتاتيجية. حيث يتمتع القادة والعامة برؤية -

بعيدة األجل حول احلوكمة اجليدة، والتنمية البرشية، وأيضًا 

 لتنمية.باإلحساس بام حتتاجه هذه ا

الكفاءة والفاعلية. حيث إن تلك املؤسسات وعملياهتا -

هلا نتائج تلبي االحتياجات املجتمعية، مع مراعاة االستخدام 

 (110، ص 2077األمثل للموارد. )عوض، 

 

. آليات وطرق ممارسة احلوكمة يف ضوء معايريها 2

 باملؤسسات اخلريية.

يف املؤسسات اخلريية عىل  تعتمد عملية ممارسة احلوكمة

عدد من اخلطوات أو اإلجراءات التي متثل واقع احلوكمة 

العملية يف امليدان )املؤسسات اخلريية(، ومن بني هذه 

اخلطوات واإلجراءات التي يتم ممارستها يف حوكمة 

املؤسسات اخلريية، املساءلة والشفافية واملشاركة، والتي يراها 

 حوكمة، وهي عىل النحو التايل:البعض مبادئ أو عنارص لل

 

 أ. آلية املساءلة. 

ويقصد باملساءلة هنا القدرة واالستعداد عىل إظهار مدى 

وضوح اإلجراءات والقرارات، وتوافقها مع األهداف املتفق 

عليها، وإجياد طرق وأساليب مؤسسية متكن من مساءلة 

الشخص املسؤول عن أعامله وترصفاته، مع إمكانية حماسبته 

ذا جتاوز السلطة أو أخل بعمله وفق القانون، بضامن وجود إ

(. هذا، 83، ص 2071قضاء مستقل وحمايد، )ابن مصطفى، 

وترتكز حوكمة املؤسسات الربحية وغري الربحية عىل أن 

يكون أعضاء جملس اإلدارة يف موضع املساءلة عن قراراهتم، 

لك وبأن خيضعوا أنفسهم للفحص واملراجعة الذاتية، ويتم ذ

من خالل وجود نظام متكامل من املحاسبة واملساءلة 

للمسؤولني عن إدارة املوارد يف املؤسسة، بام فيهم جملس 

، ص 2071اإلدارة واإلدارة التنفيذية. )العمر، واملعود، 

721) 

ويذكر أن املساءلة يف احلوكمة تقوم عىل عدة عنارص، منها 

لك املعايري، وإعالن املعايري القابلة للتطبيق، وتقييم مستند لت

النتائج بناء عىل البيانات الدقيقة، واختاذ القرارات، وإجراء 

تغذية راجعة فعالة، ووضوح قواعد النظام، وعواقب 

املخالفات، واملساواة يف تطبيقها دون حتيز. وللمساءلة عدة 

مستويات تبدأ باملساءلة التقليدية، والتي تتمثل يف امتثال 

للوائح املعمول هبا، ومساءلة الربنامج املؤسسة للقوانني وا

عن نتائج األنشطة احلكومية، باإلضافة إىل مساءلة العمليات 

واألنشطة التي يتم خالهلا حتويل املدخالت ملخرجات، 

وأخريًا املساءلة االجتامعية، وتتمثل يف اآلثار االجتامعية 

ة للربامج، ومدى التزام املنظامت بدورها االجتامعي إزاء البيئ

 (37-28، ص 2071التي تبارش نشاطها هبا. )الصرييف، 

 

 ب. آلية الشفافية )املحاسبة واإلفصاح(. 

وتتمثل الشفافية يف أن تكون اإلجراءات احلكومية 

والقرارات وعمليات صنع القرار مفتوحة بمستوى مناسب 

من التدقيق من قبل اآلخرين، ومن خالل أجزاء أخرى من 

ين، ويف بعض احلاالت خارج احلكومة واملجتمع املد

(. إن 81، ص 2071املؤسسات احلكومية. )ابن مصطفى، 

مبدأ الشفافية يف املؤسسات سواء الربحية أو غري الربحية 

يرتكز عىل اإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية 

للمتأثرين بأعامل املؤسسة يف الوقت املناسب، كام يشمل 

ع املتأثرين بأعامل املؤسسة ذلك، إفساح املجال أمام يمي

لالطالع عىل املعلومات الرضورية. وقد يكون هذا اإلفصاح 

طوعيًا أو إلزاميًا بناء عىل التزامات املؤسسة، والبيئة القانونية، 

اللتني تعمل يف ظلهام املؤسسة، ويف هذا اإلطار جيب عىل 

أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن يوضحوا بشكل 

لمتأثرين بأعامل املؤسسة سبب اختاذ أي قرار مادي، أو جيل ل

تغيري يف سياسات أو براجمها األساسية. )العمر، واملعود، 

 ( 726، ص 2071

ويشري إىل وجود عنرصين ملبدأ الشفافية، أوهلام العالنية، 

وهي واجب عىل اإلدارة البد من توفريها بالطرق املمكنة 

ؤمترات وغريها، بام يتيح عرب وسائل اإلعالم والندوات وامل

توفري العالنية للمواطن العادي واألجهزة الرقابية احلكومية 

واألهلية، وثانيهام القانونية، وتتمثل يف وجود النص القانوين 

الثابت والقوى، الذي يضمن توافر العالنية من جهة، 

والرقابة من جهة أخرى، وملبدأ الشفافية مستويان، األول 

لية، أي توفر البيانات ألعضاء املنظومة الشفافية الداخ

والعاملني فيها، وخارجية تتمثل يف توفري البيانات للجمهور، 
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وخاصة املستهدفني واملستفيدين من نشاط املنظمة عمومًا. 

 (21، ص 2071)الصرييف، 

ويذكر أن كالً من آلية املساءلة والشفافية تقوم بدور 

التفاعل باجتاه  حموري يف عملية التصحيح الذايت، ودفع

مستوى أفضل من اإلدارة الرشيدة، حيث تتيح الُبعد األول 

الذي يتمثل يف املساءلة واملحاسبة استنادًا المتالك أو توافر 

املعلومات التي تيرس ذلك، أما البعد الثاين فيتمثل يف القابلية 

للمساءلة، أيًا كان موقع املسؤول الوظيفي، بأن يسأل بصدر 

هلدف دائاًم هو االرتقاء بمستوى إدارة املنظمة. واسع مادام ا

 (362، ص 2071)إبراهيم، 

 

 ج. آلية املشاركة. 

يقصد بمبدأ املشاركة أن يكون أسلوب اإلدارة 

ديمقراطيًا يشجع عىل املبادرة، وليس سلطويًا ينرش التقاعس 

والالمباالة، وتكمن أمهية هذا املبدأ يف أنه يؤدي إىل رفع 

وزيادة اإلنتاجية، كام أن عدم املشاركة يؤدي كفاءة األداء 

لضعف الدور االسرتاتيجي لإلدارة العليا، وذلك النشغاهلا 

بتفاصيل وعدم توفر الوقت الكايف لالهتامم باالسرتاتيجية، 

، ص 2071مما ينعكس سلبًا عىل أداء املؤسسة. )ابن عمر، 

 (. ويشري إىل أن آلية املشاركة تؤدي وظيفتني بالنسبة22

 للمؤسسات اخلريية، ومها:

تقدم قياًم مضافة كرأس مال يساعد هذه املؤسسات عىل -

 تنفيذ أهدافها.

تؤسس بيئة مواتية ألدائها وفعاليتها تتكون من الدولة -

والقطاع اخلاص واجلامهري، ومن املفرتض أنه كلام كانت إدارة 

املؤسسة اخلريية أكثر حزمًا، كلام كانت املؤسسة هي قاعدة 

ة املشاركة، وبإمكاهنا توظيفها بحسب أجندهتا. عملي

 (363، ص 2071)إبراهيم، 

 

 . دور احلوكمة يف تعزيز القدرة التنافسية:70

يف تعزيز القدرة التنافسية بنشأهتا  قد يرتبط دور احلوكمة

وتطورها، والتي جاءت من أجل تصحيح املسار داخل 

العديد من املؤسسات، التي فشلت يف حتقيق األهداف 

املرجوة منها، مع انتشار الفساد بجميع أشكاله، املايل 

واإلداري، وتراجع معدالت األداء هبا، األمر الذي دعا 

لب عىل هذه اإلشكاليات، لرضورة البحث عن أدوات للتغ

ومن ثّم جاءت احلوكمة من أجل حتقيق ذلك اهلدف، ومن 

ثّم بات دورها هامًا يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة لتلك 

املؤسسات واملنظامت، كام سامهت وبشكل فاعل يف حتقيق 

امليزة التنافسية هلا، ويشري إىل أن هذا الدور يتحقق من خالل 

 اآليت:

الفساد بجميع أشكاله املايل واإلداري، وعدم حماربة -

 السامح بعودته مرة أخرى.

حتقيق درجة عالية من الشفافية واالستقاللية جلميع -

 األطراف يف املؤسسات واملنظامت.

تفادي األخطاء واالنحرافات املتعمدة، والعمل عىل -

 تقليلها باستخدام أنظمة رقابية متطورة.

فيام يتم إعداده من التقارير حتقيق قدر كاف من الشفافية -

 املالية واإلدارة يف الكشوفات.

االلتزام بالكفاءة والفاعلية ملراقبي تلك املؤسسات من -

حيث النواحي املالية، والتأكد من كوهنا عىل درجة عالية من 

االستقاللية والنزاهة واملوضعية، وعدم خضوعها ألي 

 (10-32، ص 2072ضغوط خارجية. )العازمي، 

ق احلوكمة يف العمل اخلريي باململكة العربية تطبي

 السعودية:

لقد سامهت النجاحات التي حققتها احلوكمة يف كثري من 

املنظامت واملؤسسات املتنوعة، وعىل يميع املستويات، يف 

اإلرساع بتطبيق مبادئ ومعايري احلوكمة يف القطاعات غري 

اخلريية، الربحية، والتي تأيت من ضمنها اجلمعيات واهليئات 

ومع توجه اململكة إىل حتقيق أقىص  2030ويف ظل رؤية 

استفادة من اإلمكانات املادية والبرشية يف اململكة، وقد أشار 

األستاذ عبداهلل بن راشد اخلالدي إىل إمكانية االستفادة من 

عن طريق استخدام إمكانات  2030احلوكمة يف ظل رؤية 

ي، وذلك باستخدام احلكومة اإللكرتونية يف العمل اخلري

رمضان  21املنصة الوطنية للتربعات، والتي تم إطالقها يف 

ه وهتدف إىل حوكمة أحد أنشطة العمل اخلريي 7117

املتمثل يف التربعات، وذلك من أجل ضامن وصوهلا 

ملستحقيها بكل يرس وسهولة، والذي تبعه بعد ذلك، إنشاء 

ىل تقديم املركز الوطني للتنمية غري الربحي، والقائم ع

اخلدمات املساندة للمرشوعات اخلدمية، ومن بينها 
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مرشوعات اجلمعيات واهليئات اخلريية.)صحيفة سبق، 

https://api.sabq.org/2BnCV4) 

وبشكل عام، يمكن القول بأن مثل هذه املرشوعات 

الفعلية يوضح كيفية االستفادة من احلوكمة يف اجلمعيات 

حية، حيث أشار نيفني اخلريية كأحد القطاعات غري الرب

( إىل جمموعة من فوائد ممارسة 362، ص 2071إبراهيم )

 احلوكمة باجلمعيات اخلريية، ومنها:

تشجيع احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام -

 األمثل ملواردها.

مساعدة احلكومة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق التنمية -

 املستدامة.

رشاف عىل أداء تسهل احلوكمة عملية الرقابة واإل-

 اجلمعيات اخلريية.

إرساء قواعد مؤسسية وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات -

 اخلريية.

 التحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة املنظمة.  -

 

 اإلطار امليداين

 العينة الفعلية

( مـن العـاملني 761تكونت عينة الدراسة الفعلية مـن )

واجلداول التالية توضـح باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، 

 خصائص أفراد العينة حسب البيانات الشخصية.

 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنس.7جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد اجلنس

 46.1 76 ذكر

 53.9 89 أنثى

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة إناث، بينام 1312يتضح من اجلدول السابق أن 

 % ذكور.1617

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي.2جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد املستوى التعليمي

 17.6 29 ثانوي

 23.0 38 دبلوم

 44.2 73 جامعي

 15.2 25 عليا دراسات

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة مستواهم 1112يتضح من اجلدول السابق أن 

% مستواهم 7116مستواهم التعليمي دبلوم، % 23التعليمي جامعي، 

 % دراسات عليا.7112ثانوي، و

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب العمر.3جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد العمر

 57.6 95 سنة 31إىل  20من 

 35.8 59 سنة 10إىل  36من 

 4.8 8 سنة 60إىل  17من 

 1.8 3 سنة 60أكثر من 

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة أعامرهم ما 1116يتضح من اجلدول السابق أن 

( سنة، 10إىل  36% أعامرهم ما بني )3118( سنة، 31إىل  20بني )

% أعامرهم أكثر من 718( سنة، و60إىل  17% أعامرهم ما بني )118

 ( سنة.60)

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنسية.1جدول رقم )

 املئويةالنسبة  العدد اجلنسية

 98.2 162 سعودي

 1.8 3 سعودي غري

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد 2812يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى 

 % من غري السعوديني.718العينة سعوديون، بينام 

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب مستوى اخلربة.1جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد مستوى اخلربة

 43.0 71 سنوات 1 من أقل

 35.8 59 سنوات 70إىل  6من 

 11.5 19 سنة 71إىل  77من 

 9.7 16 سنة 71 من أكثر

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة لدهيم سنوات 13يتضح من اجلدول السابق أن 

( 70إىل  6% لدهيم سنوات خربة من )3118( سنوات، 1خربة أقل من )

% 211( سنة، و71إىل  77خربة من )% لدهيم سنوات 7711سنوات، 

 ( سنة.71لدهيم سنوات خربة أكثر من )

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة احلالية داخل املركز.6جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد الوظيفة احلالية داخل املركز

 7.3 12 إدارة جملس رئيس

 7.3 12 اإلدارة جملس رئيس مساعد

 3.6 6 مركز مدير

 4.2 7 مركز مدير مساعد
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 النسبة املئوية العدد الوظيفة احلالية داخل املركز

 4.8 8 فرع مدير

 3.0 5 الفرع مدير مساعد

 6. 1 عام أمني

 1.8 3 العام األمني مساعد

 21.8 36 مرشف

 15.2 25 أخصائي

 30.3 50 أخرى

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة وظيفتهم 2718يتضح من اجلدول السابق أن 

رئيس "% 113، "أخصائي" %7112، "مرشف"احلالية داخل املركز 

مدير "% 316، "مساعد رئيس جملس إدارة"% 113، "جملس إدارة

مساعد "% 3، "مدير فرع"% 118، "مساعد مدير مركز"% 112، "مركز

، بينام "مساعد أمني عام"% 718، "أمني عام"% 016، "مدير فرع

 % من أفراد العينة لدهيم وظائف أخرى داخل املركز.3013

 

 أداة الدراسة

نظرًا لطبيعة الدراسة من حيـث أهـدافها ومنهجهـا، قـام 

فريق البحث بإعـداد اسـتبانة جلمـع املعلومـات والبيانـات، 

والتي ُتعد من أكثر أدوات البحث شيوعًا واستخدامًا يف جمال 

 العلوم اإلنسانية، وُقسمت االستبانة إىل:

البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الدراسة: اجلنس، .7

وى التعليمي، العمر، اجلنسية، مستوى اخلربة، الوظيفة املست

 احلالية داخل املركز.

جمموعة من العبارات التي تقيس واقع تطبيق احلوكمة .2

يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، وتتكون من ثالثة 

 حماور:

  املحور األول: واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات

 ( عبارة.76كون من )اخلريية بمدينة الرياض، ويت

  املحور الثاين: أثر تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات

 ( عبارة.20اخلريية بمدينة الرياض، ويتكون من )

  املحور الثالث: الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري

احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، ويتكون 

 ( عبارة.77من )

 

 تصحيح أداة الدراسة

تم استخدام مقياس ليكرت الثالثي للحصول عىل 

استجابات أفراد عينة الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: 

)موافق، حمايد، غري موافق(. ومن ثم التعبري عن هذا املقياس 

كميًا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقًا 

 موافق ( درجتان، غري2( درجات، حمايد )3للتايل: موافق )

( درجة واحدة. ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت 7)

الثالثي، تم حساب املدى بطرح احلد األعىل من احلد األدنى 

 3÷  2(، ثم تم تقسيمه عىل أكرب قيمة يف املقياس )2=  7 –3)

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 0161= 

الفئة، وهكذا أصبح (؛ لتحديد احلد األعىل هلذه 7املقياس )

 طول الفئات كام هو موضح يف اجلدول التايل: 

 

(: تقسيم فئات مقياس ليكرت الثالثي )حدود متوسطات 1جدول رقم )

 االستجابات(.

 حدود الفئة درجة املوافقة م

 إىل من

 7161 710 قليلة 7

 2133 7168 متوسطة 2

 310 2131 كبرية 3

ــم  ــىل حك ــول ع ــدى يف احلص ــول امل ــتخدام ط ــم اس وت

موضوعي عىل متوسطات استجابات مفردات عينة الدراسة، 

 بعد معاجلتها إحصائيًا. 

 

 صدق أداة الدراسة

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أهنا تقيس ما أعدت 

لقياسه، كام يقصد به شمول االستبانة لكل العنارص التي 

ناحية، ووضوح عباراهتا من ناحية تدخل يف التحليل من 

أخرى، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقد تم 

 التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مني(.7  الصدق الظاهري )صدق املحكِّ

للتعرف عىل مدى الصدق الظاهري لالستبانة، والتأكد 

من أهنا تقيس ما وضعت لقياسه، تم عرضها بصورهتا األولية 

من املحكمني املختصني، وقد ُطلب من األساتذة عىل عدد 

املحكمني تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرهتا عىل قياس 

ما أعدت لقياسه، واحلكم عىل مدى مالءمتها ألهداف 

الدراسة، وذلك من خالل حتديد وضوح العبارات، وانتامئها 

للمحور، وأمهيتها، وسالمتها لغويًا، وإبداء ما يرونه من 

 ، أو حذف، أو إضافة للعبارات.تعديل

وبعد أخذ اآلراء، واالطالع عىل امللحوظات، تم إجراء 
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التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمني، ومن ثم 

 إخراج االستبانة بصورهتا النهائية.

 صدق االتساق الداخيل لألداة.2

للتحقق من صدق االتساق الداخيل لالستبانة، تم 

 Pearson's Correlation)باط بريسون حساب معامل ارت

Coefficient) ؛ للتعرف عىل درجة ارتباط كل عبارة من

عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

العبارة، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بني 

كحد أعىل، ويميعها كانت  01202كحد أدنى إىل  01127

( فأقل؛ 0107عند مستوى الداللة )موجبة، ودالة إحصائيًا 

مما يشري إىل صدق االتساق الداخيل بني عبارات األداة، 

ومناسبتها لقياس ما ُأعدت لقياسه، واجلدول التايل يبني 

 ذلك:

 

 (30(: صدق االتساق الداخيل لعبارات أداة الدراسة. )ن=8جدول رقم )

 املحور الثالث الثاين املحور املحور األول

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .782** .000 1 .638** .000 1 .667** .000 
2 .811** .000 2 .783** .000 2 .650** .000 
3 .887** .000 3 .742** .000 3 .646** .000 
4 .866** .000 4 .770** .000 4 .825** .000 
5 .902** .000 5 .768** .000 5 .642** .000 
6 .876** .000 6 .870** .000 6 .491** .006 
7 .888** .000 7 .798** .000 7 .787** .000 
8 .849** .000 8 .869** .000 8 .804** .000 
9 .878** .000 9 .868** .000 9 .706** .000 

10 .809** .000 10 .869** .000 10 .745** .000 
11 .862** .000 11 .785** .000 11 .764** .000 
12 .860** .000 12 .855** .000  
13 .864** .000 13 .799** .000 
14 .824** .000 14 .869** .000 
15 .857** .000 15 .852** .000 
16 .805** .000 16 .695** .000 

 17 .848** .000 
18 .895** .000 
19 .835** .000 
20 .853** .000 

 فأقل 0107** دال عند مستوى الداللة 

 الصدق البنائي:.3

يعترب الصدق البنائي أحـد مقـاييس صـدق األداة الـذي 

األداة الوصـول إليهـا، يقيس مدى حتقق األهداف التي تريد 

ويبني مدى ارتباط كل حمـور مـن حمـاور الدراسـة بالدرجـة 

الكلية لالستبانة، ويوضح اجلدول التايل معامالت االرتبـاط 

 لكل حمور من حماور الدراسة مع الدرجة الكلية لالستبانة.

( معامالت ارتباط بريسون لكل حمور من حماور الدراسة، مع 2جدول )

 (30الستبانة. )ن=الدرجة الكلية ل

 املحور م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 
واقع تطبيق معايري احلوكمة  املحور األول:

 يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض
.560** .001 

2 
أثر تطبيق معايري احلوكمة يف  املحور الثاين:

 اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض
.770** .000 

3 

الصعوبات التي تواجه املحور الثالث: 

تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء اجلمعيات 

 اخلريية بمدينة الرياض

.426* .019 

 فأقل 0101* دال عند مستوى الداللة 

 فأقل 0107** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتبـاط كـل حمـور مـن حمـاور 2يتضح من اجلدول )

دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة الدراسة مع الدرجة الكلية لالستبانة، 

؛ مما يشري إىل حتقق الصدق البنـائي يف أداة 0101، ومستوى داللة 0107

 الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خالهلا قياس 

ثبات أداة الدراسة، وذلك للتأكد من مدى صالحية هذه 

الدراسة لقياس ما وضعت لقياسه، حيث تم يف هذه الدراسة 

 (Cronbach's Alpha استخدام كل من طريقة ألفاكرونباخ )

حلساب الثبات يف ( Split-Halfالتجزئة النصفية ) وطريقة
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نات التي تم يمعها من خالل أداة الدراسة )االستبانة( البيا

 ( التايل: 70وكانت النتائج كام هو موضح باجلدول رقم )

(: معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ 70جدول رقم )

 (30وطريقة التجزئة النصفية. )ن=

 املحور

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا كرونباخ

عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل االرتباط 

 قبل التعديل

معامل االرتباط 

 بعد التعديل

 0.868 0.767 0.974 16 األول

 0.889 0.808 0.972 20 الثاين

 0.791 0.662 0.896 11 الثالث

االستبانة 

 ككل
47 0.933 0.760 0.863 

 يتضح مـن اجلـدول السـابق أن قـيم معامـل الثبـات ألفـا كرونبـاخ

( 01807211( لعبارات املحور الثالـث، إىل )01826تراوحت ما بني )

لعبارات املحور األول، يف حني بلغت قيمة معامل الثبـات ألفـا كرونبـاخ 

(. هذا، وتراوحت قيم معامـل الثبـات 01233لعبارات االستبانة ككل )

( لعبـارات املحـور الثالـث، إىل 01127بطريقة التجزئة النصفية ما بـني )

( لعبارات املحور الثاين، وبلغت قيمـة معامـل الثبـات بطريقـة 01882)

(، وهذا يـدل عـىل أن 01863التجزئة النصفية لعبارات االستبانة ككل )

االستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيـدة، ويمكـن االعـتامد عليهـا يف التطبيـق 

انة امليداين للدراسة، كام ُيعد مؤرشًا مهاًم عىل أن العبـارات املكونـة لالسـتب

تعطي نتائج مستقرة وثابتة يف حال إعادة تطبيقها عىل أفراد عينـة الدراسـة 

 مرة أخرى؛ وبالتايل توجد طمأنينة جتاه حتليل بيانات االستبانة.

 

 حتليل النتائج واالجابة عن التساؤالت:

حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما واقع تطبيق  .7

 يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟ معايري احلوكمة

لإلجابــة عــن الســؤال األول؛ تــم حســاب التكــرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

املعياريــة، واألوزان النســبية، والرتتيــب الســتجابات أفــراد 

العينة، عىل كـل عبـارة مـن عبـارات املحـور األول فكانـت 

 النتائج كام ييل:

 (: حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال األول.77جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 

حترص اجلمعية عىل نرش القرارات 

بوسائل اإلعالم املتعلقة بطبيعة عملها 

 املتاحة.

 75 47 43 عدد

 3 متوسطة 73.0% 0.83 2.19
 45.5 28.5 26.1 نسبة

2 
كافة األمور املالية املتعلقة باجلمعية 

 واضحة ومعلنة جلميع العاملني.

 63 53 49 عدد
 13 متوسطة 69.3% 0.82 2.08

 38.2 32.1 29.7 نسبة

3 

مستقبلية ورسالة متتلك اجلمعية رؤية 

واضحة حول براجمها ومعلنة من خالل 

 موقعها اإللكرتوين.

 71 52 42 عدد

 4 متوسطة 72.7% 0.81 2.18
 43.0 31.5 25.5 نسبة

4 
توجد قنوات اتصال مستمرة بني 

 اجلمعية واملستفيدين من براجمها.

 77 45 43 عدد
 2 متوسطة 73.7% 0.83 2.21

 46.7 27.3 26.1 نسبة

5 

تعقد اجلمعية اجتامعات دورية بشكل 

سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة 

 ملناقشة أوضاع اجلمعية.

 79 50 36 عدد

 1 متوسطة 75.3% 0.80 2.26
 47.9 30.3 21.8 نسبة

6 

تعقد اجلمعية انتخابات جملس اإلدارة 

حسب اللوائح التنظيمية للجمعيات 

 العربية السعودية.اخلريية باململكة 

 67 60 38 عدد

 4 متوسطة 72.7% 0.78 2.18
 40.6 36.4 23.0 نسبة

7 

تقوم اجلمعية بإيداع نسخة من القرارات 

التي تصدرها يف خالل شهر من تاريخ 

إصدارها لدى الوزارات واجلهات 

 املعنية باجلمعيات اخلريية.

 66 57 42 عدد

 7 متوسطة 71.7% 0.80 2.15
 40.0 34.5 25.5 نسبة

8 

يقوم جملس إدارة اجلمعية بوضع واعتامد 

سياسات وإجراءات واضحة وشفافة 

 ويتم اإلعالن عنها.

 65 57 43 عدد

 9 متوسطة 71.0% 0.80 2.13
 39.4 34.5 26.1 نسبة
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 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

9 
هناك نظام معلن داخل اجلمعية لتقييم 

 أداء العاملني باجلمعية.

 67 55 43 عدد
 7 متوسطة 71.7% 0.81 2.15

 40.6 33.3 26.1 نسبة

10 
يوجد قسم خاص لتلقي الشكاوى من 

 العاملني باجلمعية.

 61 55 49 عدد
 14 متوسطة 69.0% 0.82 2.07

 37.0 33.3 29.7 نسبة

11 

يتم اختيار جملس اإلدارة بشكل دوري 

حسب اللوائح املنظمة لعمل اجلمعيات 

 باململكة.اخلريية 

 62 60 43 عدد

 10 متوسطة 70.7% 0.79 2.12
 37.6 36.4 26.1 نسبة

12 

يتم التعامل مع الشكاوى املقدمة 

للجمعية بنزاهة وحيادية وموضوعية 

 تامة.

 61 63 41 عدد

 10 متوسطة 70.7% 0.78 2.12
 37.0 38.2 24.8 نسبة

13 

يتم عرض نتائج مستوى الرضا 

عىل العاملني باجلمعية حتقيقًا الوظيفي 

 ملبدأ الشفافية.

 61 54 50 عدد

 14 متوسطة 69.0% 0.82 2.07
 37.0 32.7 30.3 نسبة

14 
خيضع كافة العاملني باجلمعية للمساءلة 

 عىل اختالف مستوياهتم الوظيفية.

 60 63 42 عدد
 12 متوسطة 70.3% 0.78 2.11

 36.4 38.2 25.5 نسبة

15 
يوجد وعي كبري لدى القائمني عىل إدارة 

 اجلمعية بأمهية مبدأ املساءلة.

 68 59 38 عدد
 4 متوسطة 72.7% 0.78 2.18

 41.2 35.8 23.0 نسبة

16 
املشاركة  يف تقييم خدمات وبرامج 

 اجلمعية.

 57 58 50 عدد
 16 متوسطة 68.0% 0.81 2.04

 34.5 35.2 30.3 نسبة

  متوسطة %71.3 0.71 2.14  الكلية للمحورالدرجة 

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

يف اجلمعيـات اخلرييـة  واقع تطبيق معايري احلوكمة"عبارات املحور األول 

(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثانيـة 3من  2171بلغت ) "بمدينة الرياض

(، ممـا يـدل عـىل درجـة 2133إىل  7168من فئات املقياس الثالثي )من 

موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة جتاه واقع تطبيـق معـايري احلوكمـة يف 

أعىل فقرتني وأدنى فقرتني اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. هذا وكانت 

 عىل النحو التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  تعقد اجلمعية اجتامعات دورية

 "بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة ملناقشة أوضاع اجلمعية

ة أفراد العينة عليها حسب الوزن جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافق

 %.1113النسبي 

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  توجد قنوات اتصال مستمرة

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث  "بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها

 %.1311موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 من قبل أفراد العينة مها: أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد

 ( والتي تنص عىل 76العبارة رقم )"  يشارك املواطنون يف تقييم

جاءت يف املرتبة األخرية من حيث موافقة  "خدمات وبرامج اجلمعية

 %.68أفراد عينة الدراسة عليها، حسب الوزن النسبي 

 ( والتي تنص عىل 70العبارة رقم )" يوجد قسم خاص لتلقي

 "(، والتي تنص عىل 73، والعبارة رقم )"العاملني باجلمعيةالشكاوى من 

يتم عرض نتائج مستوى الرضا الوظيفي عىل العاملني باجلمعية حتقيقًا 

جاءتا يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة  "ملبدأ الشفافية

 %.62الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 

 

 

 

حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ما أثر تطبيق معايري  .2

 احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين تــم حســاب التكــرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

 املعيارية، واألوزان النسـبية، والرتتيـب السـتجابات العينـة،

عىل كل عبارة من عبارات املحور الثـاين، كانـت النتـائج كـام 

 ييل:
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 (: حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين.72جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 

تطوير قدرات وإمكانات اجلمعية 

بموضوع احلوكمة بشكل يسهم يف 

تطبيق اجلمعية ملبدأي املساءلة 

 والشفافية.

 115 45 5 عدد

 14 كبرية 89.0% 0.53 2.67
 69.7 27.3 3.0 نسبة

2 
حتقيق مصداقية اجلمعيات اخلريية مع 

 أطراف املجتمع املدين.

 122 31 12 عدد
 14 كبرية 89.0% 0.61 2.67

 73.9 18.8 7.3 نسبة

3 

املطالبة بتعديل قانون اجلمعيات اخلريية 

بام يضمن تطبيقًا سهاًل للحوكمة إذا ما 

 تتطلب األمر ذلك.

 119 43 3 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.50 2.70
 72.1 26.1 1.8 نسبة

4 
حتقيق الثقة والتعاون بني العاملني 

 اخلريية واملستفيدين منها.باجلمعيات 

 126 29 10 عدد
 5 كبرية 90.0% 0.58 2.70

 76.4 17.6 6.1 نسبة

5 

االستجابة الرسيعة للتغريات املجتمعية 

عىل نحو أكثر فاعلية مما حيقق االرتقاء 

 بجودة اخلدمات.

 114 42 9 عدد

 20 كبرية 88.0% 0.59 2.64
 69.1 25.5 5.5 نسبة

 حتقيق التنمية املستدامة. 6
 125 29 11 عدد

 10 كبرية 89.7% 0.59 2.69
 75.8 17.6 6.7 نسبة

7 
حتقيق التخطيط الفعال لتطوير 

 اجلمعيات.

 113 48 4 عدد
 18 كبرية 88.7% 0.52 2.66

 68.5 29.1 2.4 نسبة

8 

تسهيل عملية الرقابة واإلرشاف عىل 

الرقابة الداخلية أداء اجلمعيات برشط 

 الفاعلة.

 125 27 13 عدد

 12 كبرية 89.3% 0.61 2.68
 75.8 16.4 7.9 نسبة

9 
جلب املوارد اآللية الالزمة وااللتزام 

 باملبادئ القانونية واألخالقية.

 126 35 4 عدد
 1 كبرية 91.3% 0.49 2.74

 76.4 21.2 2.4 نسبة

10 

داخل حماربة الفساد بكل أشكاله 

اجلمعية وعدم السامح بوجوده أو 

 استمراره.

 123 28 14 عدد

 18 كبرية 88.7% 0.63 2.66
 74.5 17.0 8.5 نسبة

11 

ضامن النزاهة واستقامة للعاملني 

باجلمعيات اخلريية بدء من جملس 

اإلدارة ومرورًا باملديرين ووصوالً 

 للعاملني.

 124 32 9 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.57 2.70
 75.2 19.4 5.5 نسبة

12 
التحديد الواضح للفئات املستفيدين من 

 أنشطة اجلمعيات اخلريية.

 129 27 9 عدد
 2 كبرية 91.0% 0.56 2.73

 78.2 16.4 5.5 نسبة

13 
حتسني عملية صنع القرار يف اجلمعيات 

 بزيادة إحساس باملديرين باملسؤولية.

 120 36 9 عدد
 14 كبرية 89.0% 0.58 2.67

 72.7 21.8 5.5 نسبة

14 
حتسني درجة الشفافية واإلفصاح ونرش 

 املعلومات والبيانات.

 127 28 10 عدد
 4 كبرية 90.3% 0.57 2.71

 77.0 17.0 6.1 نسبة

15 
تقليل األخطاء الواقعة داخل اجلمعيات 

 اخلريية إىل أدنى حد ممكن.

 123 37 5 عدد
 3 كبرية 90.7% 0.52 2.72

 74.5 22.4 3.0 نسبة

 14 كبرية %89.0 0.63 2.67 124 27 14 عددمحاية اجلمعية واأعضائها من املسؤولية  16
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 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

 75.2 16.4 8.5 نسبة القانونية.

17 
زيادة قدرة اجلمعيات اخلريية عىل حتفيز 

 العاملني وحتسني معدالت األداء.

 125 31 9 عدد
 5 كبرية 90.0% 0.57 2.70

 75.8 18.8 5.5 نسبة

18 
زيادة فرص حصول اجلمعية عىل املنح 

 سواء احلكومية أو غري احلكومية.

 124 31 10 عدد
 10 كبرية 89.7% 0.58 2.69

 75.2 18.8 6.1 نسبة

19 

تدعيم عنرص الشفافية يف كافة 

املعامالت والعمليات املؤسسية 

واملرجعات  واإلجراءات املحاسبية

 املالية.

 123 34 8 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.56 2.70
 74.5 20.6 4.8 نسبة

20 

حتقيق أقىص استفادة من نظم املحاسبة 

والرقابة الداخلية خاصة فيام يتصل 

 بعمليات الضبط الداخيل.

 124 30 11 عدد

 12 كبرية 89.3% 0.59 2.68
 75.2 18.2 6.7 نسبة

  كبرية %89.7 0.45 2.69  الكلية للمحورالدرجة 

 
       

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

يف اجلمعيـات اخلرييـة  أثر تطبيق معـايري احلوكمـة"عبارات املحور الثاين 

(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثـة 3من  2162بلغت ) "بمدينة الرياض

(، مما يدل عىل درجـة موافقـة 3إىل  2131من فئات املقياس الثالثي )من 

كبرية من قبل أفراد العينة جتاه أثـر تطبيـق معـايري احلوكمـة يف اجلمعيـات 

فقرتني وأدنى فقرتني عىل النحو اخلريية بمدينة الرياض. هذا وكانت أعىل 

 التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 2العبارة رقم )"  جلب املوارد الالزمة وااللتزام

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة  "باملبادئ القانونية واألخالقية

 %.2713النسبي أفراد العينة عليها حسب الوزن 

 ( والتي تنص عىل 72العبارة رقم )"  التحديد الواضح للفئات

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث  "املستفيدين من أنشطة اجلمعيات اخلريية

 %.27موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  االستجابة الرسيعة للتغريات

جاءت  "املجتمعية عىل نحو أكثر فاعلية مما حيقق االرتقاء بجودة اخلدمات

يف املرتبة األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن 

 %.88النسبي 

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )" عال لتطوير حتقيق التخطيط الف

حماربة الفساد بكل  "( والتي تنص عىل 70، والعبارة رقم )"اجلمعيات

جاءتا يف  "أشكاله داخل اجلمعية وعدم السامح بوجوده أو استمراره

املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب 

 %.8811الوزن النسبي 

 

حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما أهم التحديات  .3

التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة باجلمعيات اخلريية 

 بمدينة الرياض؟

لإلجابة عن السـؤال الثالـث؛ تـم حسـاب التكـرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

جابات أفــراد املعياريــة، واألوزان النســبية، والرتتيــب الســت

العينة، عىل كل عبارة مـن عبـارات املحـور الثالـث فكانـت 

 النتائج كام ييل:
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 (: حتليل النتائج املتعلقة السؤال الثالث.73جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 
غياب ميزانية خاصة لعقد الدورات التدريبية 

 لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات اخلريية.

 119 37 9 عدد
 1 كبرية 89.0% 0.58 2.67

 72.1 22.4 5.5 نسبة

2 
ضعف مسامهة القطاع اخلاص واألهيل املايل 

 لدعم ومساندة اجلمعيات اخلريية.

 109 42 14 عدد
 6 كبرية 86.0% 0.65 2.58

 66.1 25.5 8.5 نسبة

3 

إحجام العاملني باجلمعيات اخلريية عن املشاركة 

يف اختاذ القرارات اخلاصة بالنواحي املالية 

 للجمعيات.

 109 47 9 عدد

 4 كبرية 87.0% 0.59 2.61
 66.1 28.5 5.5 نسبة

4 
باجلمعيات اخلريية من ختوف القيادات اإلدارية 

 اتباع أنامط قيادية حديثة.

 102 49 14 عدد
 8 كبرية 84.3% 0.65 2.53

 61.8 29.7 8.5 نسبة

5 
نقص املوارد املالية الالزمة لقيام اجلمعيات 

 اخلريية بأنشطتها وأدوارها املجتمعية.

 117 34 14 عدد
 3 كبرية 87.3% 0.64 2.62

 70.9 20.6 8.5 نسبة

6 

قلة امليزانية املخصصة لتطبيق أنظمة اإلدارة 

اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية 

 للقضاء عىل املعامالت الورقية.

 117 38 10 عدد

 2 كبرية 88.3% 0.59 2.65
 70.9 23.0 6.1 نسبة

7 
انشغال القائمني عىل اجلمعيات اخلريية بتحقيق 

 أهداف ومصالح شخصية.

 100 43 22 عدد
 10 كبرية 82.3% 0.72 2.47

 60.6 26.1 13.3 نسبة

8 

غياب خطة مالية اسرتاتيجية مواحدة لضامن 

حتقيق أهداف تلك اجلمعيات بشكل يعكس 

 التنمية املستدامة باملجتمع ككل.

 112 38 15 عدد

 5 كبرية 86.3% 0.65 2.59
 67.9 23.0 9.1 نسبة

9 
الداخلية الدقيقة عىل املوارد املالية ضعف الرقابة 

 للجمعيات اخلريية.

 98 46 21 عدد
 10 كبرية 82.3% 0.71 2.47

 59.4 27.9 12.7 نسبة

10 
غياب ثقافة العمل كفريق واحد لضامن اجلودة 

 الشاملة باجلمعية.

 106 41 18 عدد
 8 كبرية 84.3% 0.69 2.53

 64.2 24.8 10.9 نسبة

11 

عدم مناقشة التقارير املتعلقة بالرقابة عىل األداء 

املايل ألقسام اجلمعيات اخلريية بشكل علمي 

 وعلني.

 102 53 10 عدد

 7 كبرية 85.3% 0.61 2.56
 61.8 32.1 6.1 نسبة

  كبرية %85.7 0.46 2.57  الدرجة الكلية للمحور

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

الصعوبات التي تواجـه تطبيـق معـايري احلوكمـة "عبارات املحور الثالث 

(، وهـو 3من  2111بلغت ) "عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض

(، 3إىل  2131متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )مـن 

ا يدل عىل درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة جتاه الصـعوبات التـي مم

تواجه تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الريـاض. 

 هذا، وكانت أعىل فقرتني وأدنى فقرتني عىل النحو التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

  غياب ميزانية خاصة لعقد  "( والتي تنص عىل 7رقم )العبارة

جاءت  "الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات اخلريية

يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة عليها حسب الوزن النسبي 

82.% 

 ( والتي تنص عىل 6العبارة رقم )"  قلة امليزانية املخصصة لتطبيق

دارة اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية للقضاء عىل أنظمة اإل

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة  "املعامالت الورقية

 %.8813الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  انشغال القائمني عىل اجلمعيات

( والتي 2، والعبارة رقم )"اخلريية بتحقيق أهداف ومصالح شخصية

ضعف الرقابة الداخلية الدقيقة عىل املوارد املالية للجمعيات  "تنص عىل 

جاءتا يف املرتبة األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "اخلريية

 %.8213عليها حسب الوزن النسبي 

 ختوف القيادات اإلدارية  "( والتي تنص عىل 1بارة رقم )الع

( 70، والعبارة رقم )"باجلمعيات اخلريية من اتباع أنامط قيادية حديثة
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غياب ثقافة العمل كفريق واحد لضامن اجلودة الشاملة  "والتي تنص عىل 

جاءتا يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة  "باجلمعية

 %.8113ة عليها حسب الوزن النسبي الدراس

 

 ملخص النتائج

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .7

واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية "حمور 

% مما 1713(، وبوزن نسبي 3من  2171) "بمدينة الرياض

يدل عىل درجة موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة جتاه واقع 

معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. تطبيق 

 هذا وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  تعقد اجلمعية اجتامعات دورية "العبارة التي تنص عىل

بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة ملناقشة أوضاع 

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة  "اجلمعية

 %.1113سب الوزن النسبي عليها ح

  توجد قنوات اتصال مستمرة "العبارة التي تنص عىل

جاءت يف املرتبة الثانية  "بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن 

 %.1311النسبي 

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .2

تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية  أثر"املحور الثاين 

% مما 8211(، وبوزن نسبي 3من  2162) "بمدينة الرياض

يدل عىل درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة جتاه أثر 

تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. 

 هذا، وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  جلب املوارد الالزمة وااللتزام "تنص عىل العبارة التي

جاءت يف املرتبة األوىل من  "باملبادئ القانونية واألخالقية

حيث موافقة أفراد العينة عليها حسب الوزن النسبي 

2713.% 

  التحديد الواضح للفئات "العبارة التي تنص عىل

جاءت يف املرتبة  "املستفيدين من أنشطة اجلمعيات اخلريية

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الثانية 

 %.27الوزن النسبي 

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .3

الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة "املحور الثالث 

(، 3من  2111) "عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض

ة كبرية من % مما يدل عىل درجة موافق8111وبوزن نسبي 

قبل أفراد العينة جتاه الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري 

احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. هذا 

 وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  غياب ميزانية خاصة لعقد "العبارة التي تنص عىل

الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات 

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة  "رييةاخل

 %.82عليها حسب الوزن النسبي 

  قلة امليزانية املخصصة لتطبيق "العبارة التي تنص عىل

أنظمة اإلدارة اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية 

جاءت يف املرتبة الثانية من  "للقضاء عىل املعامالت الورقية

فقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي حيث موا

8813.% 

 توصيات الدراسة:

بناء عىل نتائج الدراسة امليدانية يمكن الوقوف عىل 

 جمموعة من التوصيات، وهي:

تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية أصبح أمرًا -

 مهاًم ورضوريًا تتطلبه عملية التنمية االقتصادية. 

احلوكمة، وتوضيح أمهية تطبيقها بصورة بث ثقافة -

 سليمة لتخدم تطوير أداء اجلمعيات اخلريية

رضورة البدء يف تطبيق احلوكمة، وحتديث وتطوير  -

 األنظمة والقوانني لتواكب متطلباهتا.

التدريب املستمر جلميع العاملني يف اجلمعيات اخلريية -

لقدرات التي يف يميع املستويات اإلدارية، وتنمية املهارات وا

 تساعدهم يف تطبيق احلوكمة .

 

 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: املراجع العربية:

رؤية مستقبلية لدور عامدة خدمة (. 2071إبراهيم، نيفني. )

املجتمع والتعليم املستمر يف دعم احلوكمة باجلمعيات 

. جملة اخلدمة االجتامعية اجلمعية املرصية اخلريية

 .381-316(، 18) 3عيني، لألخصائيني االجتام

حوكمة املؤسسات ودورها يف (. 2071ابن عمر، حممد. )

. جملة الدراسات االقتصادية واملالية حتسني أداء املؤسسة

جامعة الشهيد محه خلرض الوادي كلية العلوم االقتصادية 
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 .11-21(، 7) 1والتجارية وعلوم التسيري،

حلوكمة مستوى تطبيق ا(. 2071ابن مصطفى، الصادق. )

. جملة الرشيدة يف مؤسسة الضامن االجتامعي مرصاتة

العلوم االقتصادية والسياسية اجلامعة األسمرية 

 .777-68(، 70اإلسالمية، )

احلوكمة الرشيدة.. فن إدارة (. 2071أبو النرص، مدحت. )

. القاهرة. املجموعة العربّية املؤسسات عالية اجلودة

 للتدريب والنرش.

األسس الفكرية والفلسفية ملدخل م(. 2076أمحد، سلوى. )

جملة الثقافة والتنمية يمعية الثقافة من  القيادة احلوكمة.

 .272-731(، 703) 76أجل التنمية، 

احلوكمة يف املنظامت األهلية (. 2008األغا، وفيق. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. الفلسطينية يف قطاع غزة

 جامعة األزهر، غزة.

املنظامت غري احلكومية مدخل (. 2006)افندي، عطية. 

. القاهرة: مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية تنموي

 جامعة القاهرة.

حوكمة اجلمعيات األهلية رضورة (. 2001ثابت، فؤاد. )

ورقة عمل مقدمة الحتاد  لتحديث اجلمعيات األهلية.

 يمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، القاهرة.

احلوكمة الرشيدة كمؤرش مارس(.  2073حممد. ) جاداهلل،

دراسة من منظور  لزيادة فاعلية املؤسسات األهلية:

طريقة تنظيم املجتمع. ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر 

اخلدمة  –( للخدمة االجتامعية 26العلمي الدويل )

كلية  –االجتامعية وتطوير العشوائيات، جامعة حلوان 

 اخلدمة االجتامعية، اجلزء الثامن، مرص.

رؤية مستقبلية لتطوير آليات (. 2071حجازي، هدى. )

. تنظيم املجتمع يف ممارسة احلوكمة باجلمعيات األهلية

جملة شؤون اجتامعية يمعية االجتامعيني يف الشارقة، 

31(731 ،)713-781. 

 (. تقييم دور جلمعيات اخلريية يف2002حسن، كوثر. )

 اململكة العربية السعودية: دراسة حالة. جامعة املجمعة.

القطاع غري الربحي الواقع (. 2020اخلالدي، عبداهلل )

. بحث مقدم إىل املؤمتر اإللكرتوين والتطلعات املستقبلية

. الرياض: معهد اإلدارة العامة. "القطاع غري الربحي"

، الرابط اإللكرتوين: 8/1/2020تاريخ االطالع: 

https://api.sabq.org/2BnCV4 
قواعد احلوكمة وتقييم دورها م(. 2002الشواورة، فيصل.)

يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الرشكات 

جملة جامعة دمشق للعلوم  املسامهة العامة األردنية،

 .711-772(، 2) 21االقتصادية والقانونية، 

.  مرصاحلكم الرشيد والتنمية يف(. 2006السيد، مصطفى. )

 القاهرة: مركز الدراسات وبحوث الدول النامية. 

الشفافية يف إدارة منظامت العمل (. 2006صالح، سمرية. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. التطوعي يف السودان

 جامعة اخلرطوم، السودان. 

درجة تطبيق مبادئ (. 2071الصرييف، عبدالنارص. )

اخلريية يف حماظفة  احلوكمة املساءلة والشفافية باجلمعيات

رسالة ماجستري غري منشورة. (. 2071-2073نابلس )

 جامعة القدس، فلسطني.

دور حوكمة الرشكات يف رفع م(. 2072العازمي، يمال. )

. رسالة ماجستري غري القدرة التنافسية للرشكات الكويتية

 منشورة. كلية األعامل، جامعة الرشق األوسط، األردن.

املدخل إىل البحث يف (. 2072)العساف، صالح حممد. 

 . الرياض: دار الزهراء.2. طالعلوم السلوكية

قواعد حوكمة (. 2071العمر، فؤاد؛ واملعود، باسمة. )

مرشوع بحثي  الوقف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًا.

ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسة األوقاف 

 بجامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

حوكمة اجلمعيات األهلية وضامن (. 2077عوض، اسامء. )

. جملة اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي

دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية كية 

-171(، 30) 2اخلدمة االجتامعية جامعة حلوان، 

172. 

حمددات احلوكمة ومعايريها. جملة م(. 2072غادر، حممد. )

 .712-717(، 3) امعة اجلنان،اجلنان ج

أثر تطبيق حوكمة املؤسسات عىل (. 2076فروم، حممد. )

تنافسيتها دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات العمومية 

بوالية سكيكدة اجلزائر. املجلة األردنية يف  االقتصادية

 .620-661(، 3) 72إدارة األعامل، 

ظامت حوكمة املن(. 2077حممد، أرشف؛ وبركات، مازن. )



 هـ(7112م/2027جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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غري احلكومية: دراسة حالة بجمعية تنمية املجتمع املحيل 

، جملة العلوم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف

(، 1(، العدد )2االجتامعية، جامعة املنظورة، املجلد )

813-812 . 

واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة هـ(. 7131النوشان، منرية. )

غري  . رسالة ماجسترياألمرية نورة بنت عبدالرمحن

منشورة. كلية العلوم االجتامعية، جامعة األمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية، الرياض.

االجتاهات نحو تطبيق احلوكمة (. 2078اهلروط، العنود. )

اإللكرتونية يف اجلامعة اخلاصة األردنية وأثرها يف متيز 

: دراسة ميدانية. رسالة ماجستري غري األداء اجلامعي

األعامل، جامعة الرشق األوسط، منشورة، كلية إدارة 

 األردن.

الئحة اجلمعيات ه(. 7130وزارة الشؤون االجتامعية. )

 . الرياض: مطابع الرشوق.واملؤسسات اخلريية
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If the proposed analysis works for (21), then I can 

tentatively argue that nunated common nouns in 

Arabic (indefinites) can semantically behave in a 

similar way to their counterparts in English. Another 

intriguing question is how do indefinites behave 

when they are syntactically c- commanded by 

universal quantifiers? Looking at (22) which shows 

Arabic indefinites occupying an object position. 

 

 
 

In the literature, two analyses were proposed for 

(22)’s counterpart in English. The first one suggests 

that there is a certain professor that every student 

respects (wide scope reading). The second proposal 

suggests that every student is mapped to a different 

professor. The two readings can be formulated by 

(23) and (24) respectively. 

 

(23) ∃ y[professor(y)] (∀ x[student(x)] (respect(x,y))) 

(24) ∀ x[student(x)] (∃ y[professor(y)] (respect(x,y))) 

 

It can be noticed that (23) shows a wide scope 

reading since the indefinite noun ostaað-a-n ‘a 

professor’ takes scope over its subject (covert LF 

movement) as can be represented by (25). 

 

 
 

By contrast, if the indefinite noun ‘a professor’ in 

(22) denotes a narrow scope reading, we expect it (the 

indefinite) to obey the syntactic linear order; i.e., the 

LF covert movement does not take place as 

represented by (26). 

 

  

 
 

The structure in (22) can be identical in both 

languages (Arabic and English). In other words, the 

proposal that indefinites can show a wide scope 

reading by moving covertly to a position higher than 

their subjects (LF movement) or they remain in situ 

showing a narrow scope reading is appropriate for 

both languages. The narrow scope reading, for 

Arabic, might be perceived more than the wide scope 

reading as the case for English. This behaviour of 

Arabic and English being identical supports the 

argument that nunated nouns can be classified as 

indefinite nouns. 

 

5.Conclusion 
I have argued that he presence of 

definite/indefinite determiner (ʔal; NUN) plays a 

significant role in the semantic reading of NPs. The 

semantic reading, kind-denoting or existential of an 

NP, can be distinguished by the type of the 

determiner that appears with the NP. Another 

fundamental factor that teases out kind-denoting 

reading from existential reading is the semantic of 

verb valency. I have shown how verb valency alters 

the reading of Arabic NPs from kind-denoting to 

existential reading and vice versa. I have proposed 

that indefinite nouns in Arabic tend to show both 

wide scope readings and narrow scope readings. 

Finally, it is assumed that Arabic indefinite nouns do 

not express quantificational reading. 
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4.2 Scope of Arabic indefinite NPs 

Indefinites have been an intriguing problem to the 

semantic theory. The problem of indefinites resides 

in the free scope they may show. In the free scope 

analysis, indefinites are traditionally dealt with as 

existential quantifiers. Fodor and Sag (1982) argue 

that indefinites are ambiguous. The idea is that, in 

addition to the standard quantificational reading, 

indefinites can exhibit a existential reading: the 

indefinite can function as ‘a’ ‘private’ pointing 

gesture within the mind of the speaker. In this 

reading the indefinites are expected to behave 

semantically like proper names. As far as indefinites 

are considered, a crucial proposal was put forth by 

Heim (1982) in which she proposes that NPs can be 

semantically subdivided into quantifying and 

quantifier-free NPs. She classifies indefinite NPs ‘a 

book’, definite NPs ’the book’ and the pronoun ’it’ as 

a non-quantifying (quantifier-free) NPs whereas 

‘every book’ and ‘no book’ as quantifying NPs. In the 

absence of the quantificational force, Heim argues 

that another semantic criterion must emerge. She 

introduces descriptiveness and  definiteness. The 

former distinguishes full NPs like ‘a book’ and ‘the 

cat’ from pronominal ones like ‘it’; the latter, 

definiteness, sets ’the book’ and ’it’ apart from ’a 

book’. She also argues that definiteness plays a role 

in her theory. Both, definites and indefinites, are 

similar in their lack of quantificational force (Heim, 

1982, p:175). My proposal is a reconciliation of 

Fodor and Sag (1982) and Heim (1982). Now, let’s 

turn to indefinite NPs in Arabic and try to see if both 

proposals can work for them. In this section, each 

example from Arabic is followed by its counterpart 

from English. As far as plurals are considered, it is 

worth mentioning that there is a difference between 

Arabic and English. Unlike English which has bare 

plurals, Arabic indefinite plurals are not bare. They 

are followed by nunation as the case with singular 

nouns; consider (17a&b) respectively. 

 

 
 

In the following example, I intend to see whether 

indefinites in Arabic are quantificational, existential or 

which I would call specific indefinites. They may 

show different readings. In other words, they 

semantically behave differently. 

 

 
Looking at (18), we find that ‘a tiger’ is followed 

by a locative prepositional phrase which modifies the 

noun ‘tiger’ by adding more information. Two 

questions emerge here. First, does the indefinite noun 

‘tiger’ have the same semantic value when it is not 

followed by such a modifying phrase? In other 

words, are (18) and (19) semantically identical? 

 

 
 

In my viewpoint, they are not the same; in (19), 

there is novel information that is introduced by the 

indefinite ‘tiger’, of course semantic novelty is a 

trait of indefinite nouns. I assume that there is no 

focus. By contrast, in (18), the indefinite ‘tiger’ and 

the modifying prepositional phrase ‘in the valley’ 

provide two different semantic environments. The 

first semantic environment is the presupposition 

‘tiger’; the second semantic environment is the 

prepositional phrase ‘in the valley’ which adds a 

kind of focus to the presupposed noun ‘a tiger’. This 

observation is noticed by Kolliakou (2004) in Greek. 

The second question, can the indefinite noun ‘a tiger’ 

move overtly (syntactic movement) or covertly (LF 

movement; quantifier raising: QR)? If it can move, 

then it can be claimed that indefinites in such a 

position are assumed to have a quantificational 

reading. (18) is repeated below as (20) but with QR. 

 

 
 

Raising the indefinite noun ‘a tiger’ results in the 

ungrammaticality of (20). Assumingly, the notion of 

raising the indefinites to a position higher than their 

subject positions implies that they have wide scope; 

however, in (20), it seems it is not the case. It must 

stay in situ; consequently, it has a narrow scope 

reading but with specific reading. It is neither fully 

existential nor quantificational. Does this analysis 

work for (20)’s counterpart in English; (21). 

 

(21) ? A tiger, I saw in the valley 
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3. can be clitics or affixes or phonologically 
unrealized. 

4. are usually inseparable from their 
complement. 

5. lack descriptive content when they stand 
alone. (Alexiadou et al., 2007, p:15) 

 

To sum up, following AlQahtani (2012, 2013) 

and Kremers (2003), I assume that nunation is an 

indefinite marker in Arabic. 

 

4.The account 
This section includes two subsections. Section 

(4.1) presents an account of kind-denoting and 

existential readings. Section (4.2) is designated to 

investigate the semantic scope of indefinites in 

Arabic. 

 

4.1 Kind-denoting reading vs. existential 

reading 

This subsection argues that the semantic 

interpretation of kind-denoting/existential readings 

relies on two different factors, namely the type of 

determination and the verb semantic valency. 

 

Type of determination 

The presence of definite/indefinite determiner 

(ʔal; NUN) significantly contributes to the semantic 

reading of NPs. That is to say, the semantic reading, 

kind-denoting or existential of an NP, can be 

demarcated by the type of the determiner which 

accompanies the NP. The examples listed in (1), 

repeated below as (13) illustrate the argument. 

 

 
 

Taking a close look at (13a), we notice that the 

reading of the NP ʔal-qiṭaṭ is interpreted as a kind-

denoting reading; this reading is attributed to the 

presence of the Arabic definite determiner ʔal. 

Interestingly, when the determiner ʔal is substituted by 

the indefinite determiner NUN as shown by (13b), the 

interpreted reading is existential. 

From a cross-linguistic point of view, there is a 

difference between Arabic and English. For 

example, kind-denoting reading in Arabic is achieved 

by adding the definite determiner to common nouns 

as illustrated above by (13a). By contrast, English 

does not require the presence of the definite 

determiner the in order to derive kind-denoting 

reading; instead, bare plurals, ‘cats’ so called by 

Carlson (1977, 2002), are used to express this type 

of reading; see (14) below. 

  (14)  John hates cats 

  (15) *John hates the cats 

Unlike Arabic, English may not use the definite 

determiner to give kind-denoting reading. The 

example in (15) is ungrammatical if it is intended to 

express kind-denoting reading. 

 

Verb semantic valency 

Verb valency is a fundamental linguistic notion. 

Syntactically speaking, it determines the distribution 

of syntactic objects in the external and/or internal 

argument positions (subject; object). At the semantic 

level, verb valency assigns thematic roles to NPs 

according to their syntactic positions; i.e., NPs 

occupying external argument positions are generally 

assigned agent role. By contrast, NPs occupying 

internal argument positions are often assigned theme 

role. However, I contend that verb valency can be 

extended to account for semantic interpretation of 

kind-denoting and existential readings; the examples 

listed in (2) which are conveniently repeated below 

as (16). 

 

 
 

Looking at the structures in (16), we notice that 

the two verbs jekrah ‘hate’ and juṭʕim ’feed’ are 

both transitive verbs; their syntactic and semantic 

valency requires two arguments (external argument: 

subject/agent; internal argument: object/theme). The 

two verbs syntactically have the same distribution 

and have identical subjects and objects (i.e., Ali; ʔal-). 

However, their objects, ‘ʔal-qiṭaṭ’, strikingly have 

different semantic readings. In (16a), ‘ʔal-qiṭaṭ’ 

perceived as a kind-denoting reading whereas ‘ʔal-

qiṭaṭ’ in (16b) is interpreted as an existential reading. 
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i.e., it has a syntactic and semantic role in building 

Arabic NPs. 

 

Research questions 

The puzzling questions which this study is trying 

to answer are: 

 How are kind-denoting and existential readings 
of common nouns are achieved? 

 Do nunated common nouns (indefinites) in 
Arabic show wide scope, narrow scope or 
quantificational reading? 
 

3.Arabic indefinites 
There are different contemporary linguistic 

views on nunation. I argue here against the view that 

contends that nunation is not a marker of indefinites. 

As far as the status of nunation is concerned, 

Almansour (2012) argues that the presence of 

nunation is due to phonological reasons and not 

syntactic ones. I believe that his claim is based on 

the notion that nunation is sometimes phonologically 

suppressed specifically when the nunated noun is in a 

sentence final position. I argue that this silence is due 

to nunation being always in a coda position; this 

position is the weakest position in the phonological 

structure of the word. Another claim is introduced by 

Lyons (1999) in which he argues that nunation can co-

occur with the definite article ʔal in the case of 

masculine sound plurals thus he concludes that 

nunation can be classified like a quasi-indefinite 

article due to its partial complementary distribution 

with the definite article ʔal as shown by (9a). 

 

 
 

I assume that Lyons builds his argument on the 

notion that the ending -n, NUN, is present in both 

forms (definite and indefinite). To remove the 

ambiguity of this ending -n, we should differentiate 

between the masculine sound plural morpheme and 

nunation an issue that Lyons’ argument is not aware 

of. If we add nunation to the indefinite form of a 

masculine sound plural, we end up with an 

ungrammatical word as shown by (10) below. 

 

 
 

It can be argued that nunation and the plural 

morpheme are suppressed into one -n. The 

accumulation of two morphemes after the Case 

marker is impossible in Arabic as stated by Arab 

traditional grammarians. The prevention of the 

accumulation of two -ns is not due to phonological 

environments. Similar environments where the 

accumulation is possible on condition that the 

preceding sound (-n) is part of the stem, for example: 

 

 
 

Looking at (11b), we find that the last part of the 

word ʕiyõn ‘eyes’ rhymes with the word muslimõn 

‘Muslims’. Nevertheless, the former ʕiyõn accepts 

nunation in the case of indefinite state but the latter, 

muslimõn, does not. This is a strong clue against the 

idea that argues that nunation is suppressed due to 

phonological reasons. A similar case is presented by 

Zwicky (1987). He investigated the possessive  

 

 
 

Zwicky argues that the possessive ‘s’ is 

suppressed in (12b) by the plural morpheme; by 

contrast, the possessive morpheme in (12a) is not. In 

the case of (12a) the final sound ‘s’ in bus is a part of 

the stem; thus, it does not affect the possessive ‘s’. 

However, in (12b) the two ‘ss’ are not part of the stem 

and they are inflectional morphemes. Zwicky 

contends that this phenomenon should be handled in 

syntax. Indeed, in the nunation case, I argue that 

nunation must be treated as a syntactic category 

(functional element) that has an important role in 

building indefinite DPs. Evidence provided in my 

argument casts doubts on the views that attribute the 

presence of nunation to phonological reasons. To 

support this argument, nunation shares most of the 

salient properties of functional categories suggested 

by Alexiadou et al. (2007). She proposes the 

following properties of functional categories, these 

categories: 

1. constitute closed classes. 
2. are generally phonologically and 

morphologically dependent and stressless. 
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find out whether nunated nouns (indefinites) have a 

wide scope reading, a narrow scope reading and/or 

quantificational reading. To explore this, an analysis, 

analogous to the analyses proposed for indefinites in 

English, will be adopted. 

The organization of this paper proceeds as 

follows: section (2) introduces the puzzle of the 

study; section (3) presents a brief discussion that 

argues that indefiniteness in Arabic is achieved by 

adding nunation to the common nouns; section (4) 

introduces the account of the study and section 

Concludes the papers. 

 

2.The puzzle 
The semantic interpretations of Arabic NPs have 

not received adequate investigations in terms of kind-

denoting/existential readings and semantic scope of 

indefinites. Cross-linguistically, the ambiguity of 

English indefinite NPs has been investigated by 

Fodor and Sag (1982), Winter (1997) and Reinhart 

(1997); different accounts have been proposed. 

Indefinites can show standard quantificational 

reading; i.e., indefinite NPs behave like any other 

quantificational NPs. They also have an existential 

reading: the indefinite can function as a ’special’ 

pointing gesture within the mind of the speaker’ 

(Fodor and Sag, 1982, p. 381). In such reading, the 

indefinites are expected to semantically act like 

proper names. When we look at the variety of 

examples that I will shortly introduce, a crucial 

question arises. Do the (in)definite nouns that show 

up in the object position semantically behave in the 

same way? In other words, do they exhibit different 

readings? In this study, I focus on the NPs that 

appear in object positions only. I will not discuss the 

NPs that appear in subject positions for two reasons 

(one syntactic; one semantic). For the syntactic 

reason, indefinite nouns cannot occupy preverbal 

subject positions unless they are licensed; see (6). For 

the semantic reason, it is widely acknowledged that 

indefinite nous that occupy subject positions are by 

default existential or at least unambiguous. 

 

 
 

The ungrammaticality of (6) is due to initiating 

the clause by an indefinite noun. This phenomenon 

is not only attested in Arabic, but also in Romance 

languages. However, if the noun is modified by a 

modifier, it renders a grammatical clause; the 

structure in (7) is a modified structure of (6). 

 

 
 

Having been modified by the adjective ‘black’, 

the noun ‘tiger’ became licensed in the subject 

position and a well-formed structure has been 

spelled out; for a full discussion, see AlQahtani 

(2016). The well-formedness might be due to the 

specific reading that the adjective ’black’ adds to the 

noun. It might be plausible to claim that the heavier 

the NP the more specific reading it has (Fodor and 

Sag, 1982). Let’s begin with the following examples; 

they appear to show different readings. In other words, 

they semantically behave differently.  

 

 
 

It can be noticed that the indefinites introduced in 

the previous examples behave differently. Some of 

them might have wide scope; others might have 

narrow scope. Some neither have wide nor narrow 

scope; they may not be referring expressions since 

they denote empty sets such as kind readings. In 

section (4), I present an analysis that helps in teasing 

out the different readings and reduces the ambiguity 

that indefinites may express. I exploit the analyses 

that have been used to investigate their counterpart 

examples in English in previous studies, and see if 

they can be applied to the indefinites in Arabic. 

Within the folds of the investigation, I show that 

nunation can semantically act like ‘a/an’ in English; 
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1.Introduction 
The semantic interpretation of common nouns 

has cross-linguistically been the focus of many 

studies (Alhailawani, 2019; Borik and Espinal, 

2015; Fehri, 2007; Chierchia, 1998; Krifka, 2003; 

Levin, 2015; Longobardi, 1994; McNally, 2016; 

Paul, 2016; Zhang, 2018, ... among others). 

Focusing on Arabic, common nouns employed in 

noun phrases express different semantic readings as 

shown by the examples in (1).  

 

 
 

Two different semantic readings follow from 

examples (1a&b) respectively: i) kind-denoting 

reading and ii) existential reading. It can be noticed 

that the type of the determiner results in different 

readings, more explanations to come in section (4). 

Verb semantic valency can alter the semantic 

reading of kind-denoting and existential 

constructions. In this study, I argue that verb valency 

is not limited to the selection of the external and/or 

internal arguments (i.e., agent; theme). It can be 

extended to include the semantic interpretation of 

these arguments. 

 

 
 

  

 
 

Looking at the clauses in (2), we notice that the 

two verbs jekrah ‘hate’ and juṭʕim’feed’ are both 

transitive verbs; they are obligatory two-argument 

valency.  Although the two
 
verbs syntactically have 

the same distribution and have identical subjects and 

objects (i.e., Ali; ʔal-qiṭaṭ), their objects have 

different semantic readings. 

In addition to the investigation of kind-denoting 

and existential readings, the study also aims to give 

an account of the semantics of indefinites in Standard 

Arabic (Arabic, henceforth). Before delving into the 

investigation of the semantic aspects of indefinite 

noun phrases (NP, henceforth), in this study, I will 

assume that indefinite NPs in Arabic are syntactically 

headed by nunation (NUN) which encliticizes to 

common nouns in order to give an indefinite 

interpretation as shown by (3).
1
By contrast, 

definiteness is achieved by adding the prefixal 

definite article ʔal to common nouns as represented 

in (4). 

 

 
 

In the literature, two main opinions were 

proposed as far as the status of nunation is 

considered. The first view (Almansour, 2012; Fehri, 

2007; Jalabneh, 2009) claims that the presence of 

nunation is attributed to phonological reasons; it has 

no syntactic or semantic interpretations. By contrast, 

the second view (Abu-Chacra, 2007; Acquaviva, 

2008; AlQahtani and Sabourin, 2015; AlQahtani, 

2016, 2020; Kremers, 2003) claims that nunation is a 

marker of indefinites. The current study adopts the 

latter view. In other words, it investigates the 

semantics of indefinites on the basis that nunation is 

an indefinite article, putting aside the claims that 

argue against its semantic and syntactic role. It is 

beyond the scope of this study to establish a fine-

grained investigation in respect to the status of 

nunation (a brief discussion is introduced in section-

3). However, there is a decisive fact that cannot be 

ignored. The idea is that the definite article ʔal and 

NUN are in complementary distributions; if one 

appears, the other cannot. The ungrammaticality of 

(5) is due to the co-occurrence of both articles. 

 

 
 

Building on this fact and on the second view as a 

theoretical framework, the current paper intends to 

                                                           
1
The Case is supplied depending on the argumental 

position (Subject: Nominative; object: Accusative 

and the complements of prepositions take Genitive 

Case).  
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 العربيةداللة الالم النوعية والعهدية والبعد الداليل ألسامء النكرة يف اللغة 

 صالح بن جاراهلل القحطاين

 أستاذ الرتاكيب اللغوية املساعد، قسم اللسانيات ودراسات الرتمجة، كلية اللغات والرتمجة، جامعة امللك سعود

 هـ(23/7/1442  هـ، وقبل للنرش يف3/5/1442 )قدم للنرش يف 

 

 والعهدية، اللغة العربية.االسم النكرة، التنوين، الداللة، الالم النوعية : املفتاحيةالكلامت 

هيدف البحث إىل دراسة حالتني لغويتني يف اللغة العربية من منظور النظرية اللسانية احلديثة. احلالة ملخص البحث: 

األوىل هي داللة الالم النوعية والعهدية وترى الدراسة أن االسم حيتاج إىل حمدد لكي يعطي داللة نوعية ويتمثل 

النوعية التي تسبق االسم. وباملقابل فإن االسم الدال عىل نكرة موجودة ال حيتاج إىل وجود  املحدد يف وجود الالم

ستخدم خاصية تكافؤ الفعل املتعدي إىل التمييز بني الداللة النوعية ت  تلك الالم ويكتفى بإضافة التنوين إليه. كذلك 

عية بينام هناك أفعال أخرى تدل عىل الداللة العهدية والعهدية )الوجودية(. فهناك من األفعال ما يدل عىل الداللة النو

رغم تطابق الفعلني يف خاصية التعدي. واحلالة الثانية التي هيدف هذا البحث إىل دراستها هي البعد الداليل ألسامء 

اللغة العربية النكرة يف اللغة العربية عند توظيفها يف مجٍل مكتملة األركان. وخلصت الدراسة إىل أن األسامء النكرة يف 

هلا بعد داليل حمصور وآخر شامل ويعتمد ذلك عىل تفسري القائل واملستمع.  وبخالف اللغات التي تدل أدوات 

النكرة فيها عىل قراءة كمية فإن ذلك ال ينطبق عىل اللغة العربية حيث أن التنوين ال يمكن أن يعطي قراءة كمية كونه 

 .يظهر مع املفرد واجلمع
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On the Kind-denoting/Existential Reading and the Scope of Indefinite NPs in 

Arabic  
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 (Received: 3/5/1442 H; Accepted for publication: 23/7/1442 H) 

 
Keywords: Arabic, indefinite nouns, kind-denoting, existential, reading, semantics. 
Abstract: The argument of this paper is two-fold. First, it argues that kind-denoting reading of common nouns in 

Standard Arabic requires an overt determiner specifically ʔal. By contrast, this determiner is not required to 

achieve existential reading; nunation may well suffice instead. Equally important, verb valency alternates semantic 
reading of common nouns between kind-denoting and existential reading. Second, it argues that indefinite nouns 

in Arabic tend to show both wide scope readings and narrow scope readings; it also assumes that standard 

quantificational reading cannot be achieved by indefinite noun phrases since nunation can be distributed with 
singular and plural indefinites. 
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