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تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال لعدم وضوحها من املصدر
©  ٢٠١٨ (١٤٣٩هـ) جامعة امللك سعود

مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح بإعادة نرش أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء 
كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش.
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دورية علمية حمكمة، تصدر ثالث مرات يف السنة يف (يناير - مايو- سبتمرب) عن كلية اآلداب، بجامعة امللك 

واملراجعات،  البحوث،  وتشمل:  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نرشها،  يسبق  مل  التي  العلمية  املواد  تنرش  سعود. 

وتقارير املؤمترات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية، يف حقول: اإلعالم، والتاريخ، واجلغرافيا، 

والدراسات االجتامعية، واللغتني العربية واإلنجليزية وآداهبام، وعلوم املكتبات واملعلومات.

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان «جملة كلية اآلداب» يف العام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، واستمرت سنوية إىل أن 

حتولت إىل نصف سنوية منذ املجلد احلادي عرش عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ويف عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م صدرت 

العام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م صارت جملة اآلداب، وأصبحت  بعنوان: «جملة جامعة امللك سعود: اآلداب». ويف 

تصدر ثالث مرات يف السنة.

واإلنسانية،  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  يف  العلمي  النرش  جمال  يف  ومميزة  رائدة  تكون  أن  املجلة  تسعى 
وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النرش العربية والعاملية، وضمن قواعد املعلومات العاملية.

اإلسهام العلمي من خالل نرش البحوث والدراسات املحكمة يف اآلداب والعلوم االجتامعية 
واإلنسانية، وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

١- أن تكون املجلة مرجعاً علمياً للباحثني يف اآلداب والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

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

٣- تطوير املعرفة األدبية واالجتامعية واإلنسانية واإلسهام يف تقدم املجتمع.

الــرؤيـــــة

الــرســالة

األهــــداف

هـ



 للمـراســلـــــة
«مجلة اآلداب» ص. ب . ۲٤٥٦ – الرياض ۱۱٤٥۱

كلية اآلداب- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية

هاتف    ٤٦۷٥٤۰۸ -۰۱۱    فاكس ٤٦۷٥٤۰۲-۰۱۱

arts-mag@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

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

االشتراك والتبادل

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود، ص. ب. ٦٨٩٥٣، الرياض ١١٥٣٧، 

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة: ١٥ رياًال سعوديًا، أو ما يعادله بالعملة األجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

و



قـواعـد الـنـشـر

وتشمل  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  حقل  في  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  لم  التي  البحوث  المجلة  تنشر 

بالتحديد: اإلعالم، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات االجتماعية، واللغتين العربية واإلنجليزية وآدابهما، وعلوم المكتبات 

والمعلومات.

و ُتَصنَّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى األنواع اآلتية:

    بـحـث:    ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة.

    مداخلة:    وهي مقالة علمية موجزة يشارك بها كاتبها في الموضوعات الخاصة التي تعلن المجلة عنها في 

حينها وتنشرها ضمن «ملف العدد».

   مراجعة نقدية:    وهي القراءة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له والتعليق عليه.

   تـقـريــر:   وهي تقارير المؤتمرات والندوات العلمية وما يشبهها من أحداث علمية.

   ملخص رسالة جامعية:    وتستقبل المجلة ملخصات الماجستير والدكتوراه في حقول اختصاصها وتنشر 
منها ما يمتاز بقيمة الفتة في منهجيته ونتائجه.

                      

تعليمات للباحثين:

١-   ال يتجاوز عدد صفحات البحث متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع ( ١٠,٠٠٠ كلمة ). 

٢-   أما المراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال تجاوز (١٥ صفحة ).

٣-   يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل 

منهما (٢٠٠ كلمة).

الجامعة،  الكلية،  «القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  (االسم،  الباحث  بيانات  تكتب    -٤

بصفحات  تتبع  ثم  البحث  أول  في  مستقلة  في صفحة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المراسلة»)  وعنوان 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.

٥-  ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف 

عن هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدًال من ذلك كلمة «الباحث» أو «الباحثين».

٦-  يضع الباحث كلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها (٦) كلمات. 

ز



 The World List of Scientific Periodicals ٧-  ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في

وتستخدم  االختصارات المقننة دوليًا، مثل: سم، مم، م، كم، سم٢، مل، مجم، كجم، ق، ٪ ...الخ.

٨-  يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ (name, date) داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 

المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائيًا بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل 

منها وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائيًا. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو اآلتي:

أ)  يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باسم المؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، 

فيكتب االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط 

األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

١٤٢٥هـ.

ب)  يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة 

المراجع فيبدأ بذكر االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها 

بالخط األسود. فعنوان البحث كامًال بين شولتين « ». فاسم الدورية مختصرًا ببنط مائل، فرقم المجلد، 

ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال: فقيها، أنيس بن حمزة. «نمذجة تقطير خليط ذي نسبة تطاير عالية». مجلة جامعة الملك 

سعود (العلوم الهندسية)، مجلد١٥، العدد (١)، (٢٠٠٣م)، ١٣-٢٧.

ج) إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): فترتب في قائمة المراجع بذكر االسم األخير للباحث (اسم 

العائلة)، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة (رسالة ماجستير/دكتوراه)، 

فمكانها: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة). 

مثال: الكناني، ظافر مشبب: الذات في النقد العربي القديم، رسالة دكتوراه، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ١٤٣٠هـ.

د) تستخدم الحواشي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. 

وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 

استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبالطريقة نفسها المستخدمة في المتن، وتوضع الحواشي 

أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن  (المتن).

ح



٩- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية وكذلك خضوعها إلجراءات 

النشر وضوابطه المشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل بهذه الشروط، يترتب عليه إرجاع البحث 

لصاحبه دون النظر فيه من هيئة التحرير.

١٠- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

١١- يرسل للباحث نسخة إلكترونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور .

                      

   يرسل الباحث بحثه إلى موقع المجلة، وذلك بالضغط على «طلب نشر بحث» من القائمة، ثم تعبئة النماذج 

بالبريد  وال  المجلة  إيميل  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  المجلة  تقبل  وال  المطلوبة،  اإلجراءات  واتباع 

الورقي.

   ُيعد إرسال الباحث بحثه إلى موقع المجلة اإللكتروني تعهدًا من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، 

وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

   لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

   تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

   يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون 

رأيه حاسمًا.

   البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

   عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.

   يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ط





كلمة رئيس التحرير
تسعد هيئة تحرير مجلة اآلداب أن تقدم لقرائها  العدد الثاني من المجلد الثالثين في حقل اآلداب 
والعلوم اإلنسانية الذي جاء غنيÁا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون في إثراء 
على عشرة  احتوى  فقد  واإلنجليزي،  العربي  قسميه  في  متنوًعا  العدد  هذا  فجاء  المعرفة،  مجاالت 

بحوث في حقل التخصص. ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد أربعة بحوث، هي: 

١- األدب اإللكتروني في «تويتر» تغريدات نجم الحصيني ُأنموذًجا.

٢-  الترتيب األبجدي بين اللغة العربية واللغات األوربية.

٣-  قراءة في معالم الفكر األدبي اإلسالمي ونقده.

٤- المنزع السردي في مختصر فاكهة ابن السبيل. 

وفي حقل الدراسات االجتماعية تضمن العدد ثالثة بحوث تعالج قضايا اجتماعية تمس حياة الفرد 
مباشرة، هي:

ش الجنسي. دور بعض الُمماَرسات السلوكية الَعْفِوية في حدوث التََّحرُّ  -١

معتقدات طلبة الخدمة االجتماعية حول رعاية كبار السن في المجتمع األردني: دراسة ميدانية.  -٢

واقع التواصل االجتماعي والنفسي للفتاة السعودية: دراسة وصفية تحليلية في ضوء مجموعة   -٣
من المتغيرات الديموغرافية.

وفي حقل اإلعالم تضمن العدد بحًثا واحًدا بعنوان : توظيف الوسائط المتعددة في التعليم: مقاربة اتصالية.

وفي حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد على بحثين هما: 

استجابة معلمي اللغة اإلنجليزية الذين على رأس العمل لتحديات تغير معتقداتهم التعليمية من   -١
وجهة نظر طالبهم: دراسة حالة.

مع اقتراب المنية: دراسة لنمو وتطور الوعي الروحي عند الشاعر والت ويتمان.  -٢

وجاءت هذه األبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين 
حرصوا على أن تكون فيها اإلضافة العلمية المنشودة.

وال يسعني هنا إال أن أقدم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين 
أثروا هذه األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة 
إدارة  وأشكر  المجلة،  أعمال  القائمين على  والعاملين وجميع  الموظفين  أبنائي  أشكر  كما  التحرير، 

الجامعة على دعمها المستمر للمجالت العلمية، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.

                                                                                      ريئس هيئة تحرير مجلة اآلداب

                                                                            أ. د. تركي بن فهد آل سعود
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   "تويرت"األدب اإللكرتوين يف 

 تغريدات نجم احلصيني ُأنموذًجا

 وضحى بنت مسفر بن حممد القحطاين 

 أستاذ األدب والنَّقد احلديث املساعد، يف قسم اللغة العربية، بجامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 اململكة العربية السعودية

 

 ـ(ه3/4/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ26/12/1438)قدم  للنرش يف  
 

األدب اإللكرتوين، أدب تويرت، األدب الرقمي، شعر نجم احلصيني، شعر املدائح النبوية :  املفتاحية الكلامت

 .يف تويرت، شعراء سعوديون يف تويرت

جتاوز أثر التقنية األجهزة والصناعات، واستطاع إنسان العرص اجلديد أن يوظف التقنية البحث: ملخص

نقل عاطفته، وشاعرنا الشاعر السعودي نجم احلصيني أحد الشباب املحلقني يف عامل لتحمل فكره، وت

التغريد عرب برنامج )تويرت( وحسابه يف تويرت حافل بالتغريدات الشعرية، وباملعلومات الفيزيائية، حيث 

يف الصالة  ختصص شاعرنا الدقيق، ولكن الذي يميز شاعرنا الزمة يلتزم هبا يف كل مجعة وهي تغريدة شعرية

يتفنن يف صياغتها، ويتفاعل اجلمهور معه بالتدوير وإعادة التغريد ، لذا كانت هذه الدراسة   عىل النبي 

النقدية حماولة يف تتبع شعراء الفضاء ورصد الظواهر الناشئة عن استخدام برامج التواصل وسيًطا ناقاًل 

 .لنبي  وإبراز مجالية احلرف العريب حينام يرشف بالصالة عىل ا

 وقد قّسمُت البحث إىل مقدمة ومبحثني:

 ."تويرت"املبحث األول األدب اإللكرتوين والشاعر نجم احلصيني يف برنامج التغريد 

 للشاعر نجم احلصيني . املبحث الثاين: مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ النبي 

  .بت للمصادر واملراجعثم أعقبته بخامتة، وملحق حتلييل للتغريدات موضع الدراسة، ثم ث
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Keywords: Electronic literature, Twitter literature, digital literature Najm alhusiani poems, Prophetic 

Applause Poems in Twitter by Najm Alhusaini, Saudi poets in twitter. 

Abstract: Technologys' effect exceeded devices and industries, and the modern man can 

employtechnology to bear his thoughts and convey his passion, and our Saudi poet Najm Al-Husainy, 

is one of the young men in the world of "twitter" with a twitter account that is filled with poetic 

tweets and information about physics which he is majoring at. But what distinguishes our poet is that 

he is committed to tweet a poetic tweet every Friday about prayers upon the prophet Mohammad 

peace be upon him, in which he is creative in framing and the followers react with by retweeting and 

reusing. Thus, this critical study is an attempt to trace digital space poets, monitor the phenomena 

arising from the use of social media as a transporter, and to display the aesthetic aspect of the Arabic 

character when graced by the prayers upon the prophet Mohammad peace be upon him. 

The study was divided in to an introduction and two sections: 

First section: electronic literature and the poet  Najm Al-Husainy on twitter (@najm76) 

Second section: Aesthetics of the poetic tweeting in the love of Prophet Mohammad peace be upon 

him by the poet Najm Al-Husainy. 

Followed by a conclusionand an analytical appendix for the tweets under study, then sources and 

references used for the study.  
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 املقدمة

يف صورة ظاهرة تعكس قدرة اإلنسان عىل نقل جتربته 

ليثبت  ؛األدبية إىل اآلخرين ظهر)األدب اإللكرتوين(

ا، يقدم لإلنسانية ا جديدً التقنية أصبحت وسيطً  أنَّ 

خدمات جليلة تتجاوز الصناعات املادية، ينشئ عربه 

األديب أدبه، ويرسله كي تطري به موجات األثري 

مج التقنية، ويصبح بني يدي املتلقي يف وشفرات الربا

ب،  طرفة عني ويسيطر املتلقي فيه عىل النَّص فيعقِّ

متر هبا العملية األدبية يف  وقد خيتلس! ظواهر وينرش،

يقف، ويمثل دور  نسق متسارع مٍل يعد للناقد فيه أن  

 يكتب فعىل الناقد أن   فإن كان عىل األديب أن   املتفرج،

 وره يف احلكم والتقويم.يامرس د يرصد، وأن  

ويف العرص احلديث أصبحت الثقافة اإللكرتونية 

يف  ا من النَّقد احلضاري والثقايف، بكل مابأدهبا جزءً 

ومن  ومن األصوات، هذه الثقافة من: الصور،

رسات والقيم )الشيخ،  املعلومات، واالجتاهات واملامَّ

يكون يل بصمة  وقد حرصت أن  (، 84م. ص2016

إبراز دور وسائل و ،هذا الفضاء اإللكرتويننقدية يف 

ودعمها ألدباء موهوبني حلقوا يف  التواصل احلديثة،

النَّقد يتبع األدب  نَّ إ إذفضاءات الشبكة العنكبوتية، 

كام تتبع الرواحل القطر، فام من بٍد من التحليق 

 خلفهم. وتلمس مواقع احلرف منهم. 

 "نجم احلصيني"وقد اخرتت الشاعر السعودي 

 ألسباب عديدة: 

وإبراز جوانب  ،االحتفاء بشاعر سعودي -1

التميز يف أدبه من الواجبات الوطنية، ومن حق 

واالحتفاء بخاصة يف جمال  ،املواهب الشابة الدراسة

الدراسات النَّقدية ذات الطابع اإللكرتوين أو التقني، 

فهم أبناء العرص الذي أصبحت التقنية فيه مطيتهم 

 .إليصال فكرهم

الشاعر أطلق شعره عرب الفضاء اإللكرتوين  نَّ إ -2

، ثم أصدره يف ديوان ورقي بعد ذلك، فقد مارس أواًل 

األدب عرب الوسيط اإللكرتوين، والفضاء التلفزيوين: 

 .ًماًدا، ومقدِّ معِّ 

من خالل قراءيت لديوان الشاعر، ومن خالل -3

( بخط احلصينيمتابعتي حلسابه بتويرت يكاد يلتزم )

ري لعيل أقول عنه إسالمي إنساين، يعرّب فيه عن شع

معاٍن إنسانية يطرب هلا اإلنسان بشكل عام. ومعاٍن 

إسالمية تطرق قلب كل مسلم. وأخص بذلك 

 . "التغريدات النبوية" املوضوع الذي انتخبته

يلتزم الشاعر بنرش تغريدة يف الصالة عىل -5

يدات كل مجعة، ممَّا جيعل دراسة هذه التغر النبي 

ا يف شعر احلب دراسة مستقلة تقدم للقارئ أنموذًج 

النبوي عرَب شاعر سعودي، فيتضح املنهج اإلسالمي 

لقضية معلومة تتنازع الشاعر عند الكتابة الشعرية يف 

املقام النبوي، وهي اإلفراط أو املبالغة املذمومة، أو 

اإلعراض والتفريط يف التعبري عن هذا احلب 

 الصادق.
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والذي  ،يف دراستي املنهج التكاميل ُت وقد التزم

مجعت فيه بني مناهج عدة تقتضيها الدراسة وهي: 

فالدراسة ، )الثقايف، واإلسالمي، واجلاميل، والتحلييل(

لألدب اإللكرتوين تستلزم التعامل مع النَّقد الثقايف، 

 نسق أحتف  عىل هذا املنهج الذي يفرتض الوألينَّ 

خيدم الدراسة من قراءة  فقد اكتفيت منه بام ؛املضمر

ألرقام التدوير والتفضيل، وحماولة توظيفها يف انتخاب 

وجعلها حمط الدراسة،  ،التغريدات األكثر شعبية

ورصد للظواهر التي يفرضها األدب اإللكرتوين عىل 

 والبحث فيه عامَّ  ،املستوى الثقايف دون يّل عنق النَّص

 كان هناك ما يدل عليه.   إن  خيفى إالَّ 

كان قد ف ،احلديث عن املقام النبوي الرشيف ألنَّ و

من مستلزمات ذاك اعتامد املنهج اإلسالمي، وحيث 

اجلامل جزء من ميزات النَّص األديب ال ُيتغافل عنه  أنَّ 

اعتمدت املنهج اجلاميل يف حتليل التغريدات األكثر 

انتشارا يف تغريدات احلب واملديح النبوي. وقسمت 

 بحثي هذا إىل:

 مة، ومبحثني: مقد

املبحث األول األدب اإللكرتوين والشاعر نجم 

 :"تويرت"احلصيني يف برنامج التغريد

وفيه حرصت عىل العرض النظري الذي تقتضيه 

 الدراسة، وقسمته إىل مطلبني:

 

املطلب األول: األدب اإللكرتوين وإشكالية 

 املصطلح.

املطلب الثاين: جولة يف حساب الشاعر نجم 

 (.@najm76تويرت)احلصيني يف 

مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ  املبحث الثاين:

 للشاعر نجم احلصيني: النبي

 املطلب األول: مجاليات اللغة

 املطلب الثاين: مجاليات التصوير

 املطلب الثالث مجاليات املوسيقى الشعرية

وأثبت التغريدة حمط الدراسة مصورة ألسباب 

 عديدة:

البيت الشعري فقط، صورة التغريدة ال توثق  -1

)الرتويت( والتفضيل، وهذا له  بل توثق إعادة التغريد

وهو ضابط  ،دوره يف االنتخاب بحسب األكثر تفاعاًل 

اختيار التغريدات حمط الدراسة، دراسة ماجتاوز 

 فيه املئة. (الرتويت)

الصورة جزء من العملية الثقافية يف العرص  أنَّ  -2

خلوها من احلديث، وهي من صور التوثيق حني 

فهي خترج وقد أدرج فيها تاريخ  التعديل والتحريف،

واالقتصار عىل الرابط اإللكرتوين فقط قد  النرش .

ي حلذفه أو اختفائه عند حدوث خلل يف املوقع أو يؤدِّ 

 نحو ذلك.
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التغريدات موضع الدراسة يف جدول،  وقد أثبت  

حرصت فيه عىل كتابتها بالطريقة الصحيحة، وأثبت 

وأحلقت يف آخر البحث صور  ابط التغريدات.فيه رو

التحليل للتغريدات كي يظهر للقارئ التفاعل 

أتوجه  وال يفوتني أن    اجلامهريي احلقيقي لكل تغريدة.

بالشكر اجلزيل لسعادة الدكتور نجم احلصيني لتعاونه 

وتزويدي بأرقام حتليالت  ،مع هذه الدراسة

 ،ت ذلك بخامتةثم أعقب  التغريدات املنتخبة للدراسة.

أكون قدمت  وثبت للمصادر واملراجع، وأرجو اهلل أن  

أكون  إضافة للمكتبة األدبية، وللمكتبة الوطنية، وأن  

ا من أدركت الطائر األزرق يف فضائه، وأظهرت شيئً 

  لألدب والفكر. ا حاماًل ميزاته وقد أصبح وسيطً 

 

  املبحث األول

يف برنامج األدب اإللكرتوين والشاعر نجم احلصيني 

  "تويرت"التغريد 

عرف اإلنسان الشعر منذ عصوره األوىل، وكان 

ينشده، وينقل منه مشافهة فقط، وحينام ظهرت عصور 

التدوين والكتابة اختفت رواية املشافهة، وأصبحت 

حيث يطلع الكاتب عىل ما كتب  ا،العملية أكثر ضبطً 

يراجعه وينقحه. ويبقى اجلانب التفاعيل للجمهور 

تطري الركبان بالقصيدة ثم تعود له  عنه إىل أن   اخفيً 

 باألخبار.

ا عهدنا احلارض عهد )اإلنسان اجلديد( فقد أمَّ     

تِِه، فعهد اإلنسان اجلديد هو عهد  تغري األمر بُِرمَّ

التطور التقني واالنفتاح املعريف، وثورة الصناعات 

املادية، وتنامي وسائل التواصل بشتى صورها 

رب الشبكة العنكبوتية، والوسائل التقنية وأساليبها ع

ممَّا جيعل حماولة م.(، 2010-2009، زنينة) املتطورة

وما يتبعها من الدراسة  -استكشاف احلالة األدبية

 .رضورة برضورة التقنية يف حياتنا -النَّقدية

 

 املطلب األول

  األدب اإللكرتوين وإشكالية املصطلح 

احلامل للنص  نشأ عن تطور الوسيط اإللكرتوين

األديب مصطلحات نقدية جديدة، وهناك فروق دقيقة 

بينها رغم الفوىض الواضحة من كثرهتا، ممَّا جعل من 

الرضوري حتديد وضبط املصطلحات قبل البدء، 

وهذه املصطلحات هي: األدب اإللكرتوين، األدب 

الرقمي، األدب التفاعيل، وغريها كثري كاألدب 

 غري أينَّ  ؛ب الربيد اإللكرتوين، وأد smsاهلاتفي، وأدب 

سأقترص عىل التعريف بأبرز ما اشتهر به، ونبدأ بأوهلا 

 األدب اإللكرتوين: وهو:

 -كام أرشنا -د عنه  هذا االنفتاح التقني تولّ     

األدب اإللكرتوين، وهو أدب ينشأ بادئ ذي بدء عرب 

املدونات اإللكرتونية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، 
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هو اإلسناد األعىل ألدبه مبارشة دون راٍو فالشاعر 

ينقل عنه، أو وسيط من كتاب تتوىل دار النرش طباعته 

ونرشه، بل هو املؤلف، وهو الطابع، وهو عرب صفحته 

النارش، وقد يتطور األمر فيتفاعل معه مجهوره 

 إنَّ الكتابة، حيث  -هـوليس ينقل عن-ويشاركه 

بحيث يتسنى األدب اإللكرتوين يمتاز بالتفاعلية 

ويعدل ويشارك  ،ا عىل النَّصيعلق فورً  لقارئ أن  

فيحصل الكاتب عىل تغذية راجعة  ؛اآلخرين آراَءهم

 ويعدل بناء عىل آراء القراء املوالني ،يف حينه

 (.105م. ص2011بوطز،)

التسمية  بأنَّ  (،زهور كرام د.)وقد اعتمدُت رأي     

إلكرتوين  السليمة ملثل هذا النوع من األدب هو أدب

ه بإمكاننا حتويل والسبب يف ذلك أنَّ  ا؛ا رقميً وليس أدبً 

هذه النَّصوص إىل نصوص ورقية وتتم طباعتها بعد 

 اكتامل نضجها يف عامل الشبكة العنكبوتية.

 األدب الرقمي:

يستخدم كثري من الباحثني األدب الرقمي كرديف 

أقرب لألدب اإللكرتوين، وهذا استخدام غري دقيق؛ ف

يح لألدب الرقمي ما ذكرته د.زهور كرام يف  توض

يشهد األدب "تقول:  إذ (،األدب الرقمي)كتاهبا 

ا من التجيل  جديدً وخمتلف أشكال التعبري شكاًل 

الرمزي، باعتامد تقنيات التكنولوجيا احلديثة، 

والوسائط اإللكرتونية، وإذا كانت كل حقبة تارخيية 

ورهم للوجود يعرب أفرادها عن عالقتهم بالعامل وتص

من خالل عدد من األشكال الرمزية التي تكون ذات 

عالقة بآليات التفكري، واملناهج، والتواصل املتاحة، 

يف  حيصلاألدب الرقمي أو املرتابط التفاعيل الذي  فإنّ 

ه عالقة وظيفية مع التكنولوجيا احلديثة، الشك أنَّ 

ن ه يعرب عيقرتح رؤى جديدة يف إدراك العامل. كام أنَّ 

 "حالة انتقالية ملعنى الوجود، ومنطق التفكري

 (.22م. ص2009كرام.)

 ،ويعتمد األدب الرقمي عىل الوسائط املتعددة 

بنظام "التي هي وثيقة ُتبنى "والتي تشملها امليديا 

. هبذا املعنى يكون النَّص ميديا، "سيميائي خاص

وكذلك الصوت والصورة. وامللف الذي يتألف من 

خالصة مرموزة بقواعد حمددة هو أيًضا معطيات رقمية 

ا ه موجه إىل الربنامج ال إىل القارئ، ولكننَّ ا مع أنَّ ميديً 

لتمييزه عن امليديات املوجهة "بيانات"سنسميه 

للقراءة. يف األدب الرقمي، تشغل امليديات متناغمة 

داخل الوسيط نفسه. وللتمييز بني املفهومني بوضوح، 

م. 2011بوطز ) "مجًعا للوسيط نا لن نعترب امليديافإنَّ 

فالوسائط ذات سمة تتكئ عىل الصورة (، 103ص

 املشاهدة والسامع وليس فقط املقروء. :أي ،والصوت

والتفاعلية هي عملية تنشأ بعد  األدب التفاعيل:

صدور األدب، وحتيله من جمرد أدب منقول يف وسيط 

تقني إىل أدب يثري املتلقي ويتفاعل معه يف اللحظة 

 .هانفس
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فالتعريف الذي خيتزل التفاعلية يف جمَرد بعدها "

يعالج املظاهر السيميائية الناجتة عن  التقني ال يمكنه أن  

عدًدا  التفاعل املادي بني القارئ والربنامج، ذلك أنَّ 

كبرًيا من األعامل يرتكز أساًسا عىل هذا املستوى من 

التفاعل الذي هو قبل كل يشء مواجهة بني قصدين: 

د املؤلف الذي ينشطه الربنامج ونتائجه وكالة عن قص

هذا املؤلف، وقصد القارئ املتجيل يف تدخله ... 

التفاعلية هبذا التعريف هي خاصية للعمل األديب 

م. 2011،بوطز ) "وليست للربنامج وحده

 (.104ص

يكون هناك ما  وحتى تكتمل املنفعة البد أن     

الكاتب أو املرسل  أنَّ  :ى بالتوافق الرباجمي، أييسمَّ 

واملستقبل أو القارئ لدهيام الربنامج نفسه الذي يفتح 

 املقروء.

األدب الرقمي  أنَّ  إليه التنبيهوالذي البد من    

ا، وتأيت ا خاًص مصطلحً  لذا يعد   ؛يعتمد عىل الوسائطية

ه أمهية األدب الرقمي أو األدب اإللكرتوين يف أنَّ 

)ينظر: املعرفة  يعكس النشاط اإلنساين يف مواكبة

 .(83م. ص2008يقطني، 

ه أعطى مساحة واسعة نَّ إنقول  ونستطيع أن      

للتعبري وسّلم للكاتب والقارئ زمام نفسه فأطلق 

روحه باتساع العامل الفضائي، فلم يعد الكاتب خيشى 

اب كام كان تَّ فرض عليه الكُ الرقيب، ومل يعد القارئ يُ 

يشاء  ن  ينتقي مَ  ذلك عرب الصحف الورقية، بل له أن  

وأصبح القارئ  ،وجتاوز األمر ذلك ،من الُكّتاب

ا يتسبب يف ا للكاتب فيام يكتب، وهذا أحيانً ا آنيً رشيكً 

حينام تكون ردة فعل  ى باملؤلف املزدوج،إنشاء ما يسمَّ 

)ينظر: الغذامي،  القارئ خالف املتوقع من النَّص

وقد يطرح النَّص األديب يف  .(75-74م. ص2008

لوقت نفسه عىل أكرب عدد من القراء، فتتفاوت ردود ا

ا فتخالف ما كان يقصده فعلهم جتاه النَّص أحيانً 

 ،ى بالنسق املضمر، وقد تتفق معهيسمَّ  املؤلف وهذا ما

وتنسجم مع ظاهر النَّص وتصبح امليزة الثقافية يف 

 الرصد ملوقف املتلقني وأنواعهم.

ا يستلزم نسقً  األدب اإللكرتوين وال يعني ذلك أنَّ 

فقد أشار  ا، لكونه ينتمي حلزمة النَّقد الثقايف،مضمرً 

حفناوي بعيل إىل حزمة النَّقد الثقايف وجماالت الدراسة 

وذكر من ذلك ثقافة العلوم التكنولوجيا واملجتمع، 

وثقافة الصورة والثقافة اجلامهريية من خطاب ما بعد 

ممهد  ه ميدان  لكنَّ ( 11م. ص2007االستعامر )بعيل، 

لنشوء النَّقد الثقايف بأنساقه الظاهرة واملضمرة، حيث 

يتيح الرصد لردة الفعل اجلامهريية برسعة ظاهرة 

 وبأرقام وبرامج راصدة.

 فنحن أمام أدب مدعوم بثقافة التقنية، والشك أنَّ  

مساحات التقنية الواسعة تعطي الكاتب تغذية راجعة 

 وإمكانات جتعل الكتابة ختضع هلا.
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 طلب الثاينامل

جولة يف حساب الشاعر نجم احلصيني يف تويرت  

(najm76@)  

دائرة األدب اإللكرتوين واسعة فكثري من الربامج 

وتتحول بعد ذلك  ،تبدأ عرب الوسيط اإللكرتوين

، والربيد smsللورق، كـ: فيس بوك، رسائل 

 "تويرت"أدرس ي آثرت أن  اإللكرتوين ..الخ، ولكنِّ 

رها حمدودية يف عدد أحرفه، ومن ه من أكثنَّ إحيث 

ه يتيح التفاعلية بشكل أرسعها يف االنتشار. وألنَّ 

نا أمام ا، فذلك يعني أنَّ حرفً  140رسيع، ويقترص عىل 

قالب حمدود فكيف سيبدع صاحبه؟ لذا سنبدأ بجولة 

يف تويرت، نفتش فيها عن  الشاعرنقدية يف حساب 

 حسابه:إجابات لتساؤالتنا، ونتعرف عليه من خالل 

 أوًًل:شاعر تويرت)نجم احلصيني(: -

نجم بن مسفر احلصيني عام  د. الشاعرولد    

هـ، وهو أستاذ الفيزياء بجامعة اجلوف، يشغل 1396

حالًيا منصب وكيل جامعة اجلوف للدراسات العليا 

لعدد من الربامج  م  ومقدِّ  د  والبحث العلمي، معِّ 

 ،لقصة كاملة(الفضائية منها: برنامج )تقنية القرن ا

وبرنامج )ربيع القوايف( وهو برنامج شعري أديب، 

كاتب وشاعر يف جملة  وهووبرنامج )قصة نجاح(. 

الثقافية التي تصدرها امللحقية الثقافية السعودية 

باململكة املتحدة وإيرلندا الشاملية، وله من 

وكذلك  ،)بني أدب الفيزياء وفيزياء األدب(املؤلفات

.. قصائد وتغريدات وجرائم م صدر له ديوان )نج

سرية الشاعر مدعمة ببحوثه الثرية يف  :ينظر) ،أخرى(

ا ختصص الفيزياء، وتم استبعادها من السرية جتنبً 

لالستطراد واإلطالة وتفصيلها عىل رابط مدونة 

 (./http://drnajm.com/bio: الشاعر 

ا الذي كان مبتعثً - وقد أثبت الشاعر نجم احلصيني

الشاعر قد يغرتب بجسده  أنَّ  -بريطانياللدراسة يف 

ه ال يغرتب هبويته وفكره. واستخدامه هلذه لكنَّ 

الوسائل واسعة االنتشار من أقوى أساليب الدعم 

للغة العربية، وهذا الذي أشار إليه علامء االتصال 

ومن بني أبرز التأثريات االجتامعية لوسائل التواصل "

نها اللغة العربية االجتامعي أيًضا، تأثر اللغات، وم

حالة التحول العاملية نحو اخليار  بطبيعة احلال، إذ إنَّ 

الرقمي تسهم بالضـرورة يف تشكيل مستقبل اللغات، 

 "اللغة هي أداة التواصل عىل هذه الوسائل باعتبار أنَّ 

 .(38م. ص2013)السويدي، 

ومن خالل قراءيت لديوان الشاعر، ومن خالل 

بخط  احلصينيكاد يلتزم متابعتي حلسابه بتويرت ي

شعري لعيل أقول عنه إسالمي إنساين، يعرّب فيه عن 

معاٍن إنسانية يطرب هلا اإلنسان بشكل عام. ومعان 

يف و -كام سيأيت- إسالمية تطرق قلب كل مسلم

حساب تويرت مساحة واسعة للخروج بكل حرية عن 

ه يتعمد رسم الشاعر يبدو أنَّ  سيطرة السلطة، ولكنَّ 

فهو يعلم  ؛عته مهام اتسع فضاء التغريدخطه بقنا
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وجهته. وهذا ممَّا جعل الدراسة األدبية مركزة يف 

 جتد يف حسابه سوى األدب والفيزياء. حسابه، فال

 :"تويرت"ثانًيا: برنامج التواصل اًلجتامعي  -

يمثل تويرت وهو أحد برامج التواصل االجتامعي      

اخلمس سنوات  ا بخاصة خاللا قويً ا مجاهرييً برناجمً 

التدوين متناهي " ه:األخرية وُيعرف تويرت بأنَّ 

، (23م. ص2013)السويدي، " Microblogginالِصَغر

وتظهر لغة األرقام نسبة استخدام برامج التواصل 

%، 40تويرت كان األكثر نمًوا بنسبة  وأنَّ   ،االجتامعية

م. 2013)السويدي، % 33يليه موقع فيسبوك بنسبة 

 .(30ص

ل القائم هنا ملَ تفضل اجلامهري تويرت حمدود والسؤا

)وذلك يف وقت كتابة هذه  ا*حرفً  140املساحة بـ 

الدراسة قبل صدور التحديث اجلديد للربنامج والذي 

عىل الفيس بوك ذي  حرًفا(، 280جعل األحرف 

تسارع العرص وتسابق الزمن  املساحة املمتدة؟ هل ألنَّ 

التعبري موجزة يف هذه الوسائل جيعل الرغبة يف 

 ما يكتبه سيقرأ؟ يبدو أنَّ  وحمدودة ليضمن القارئ أنَّ 

اإلجابة نعم. فسياسة تويرت تبنى عىل الرتكيز كام يذكر 

أو  "التويتميل"ذلك الغذامي، فالذين جربوا 

القبول والرواج كمن  افيه واالتغريدات الطويلة، مل جيد

)ينظر: الغذامي،  عىل التغريد املستقل. ونيعتمد

 .(38م. ص2016

فليس مقام التغريد بمقام السجاالت الفكرية، 

ميزته احلقيقة يف عبارة موجزة واملناظرات املعرفية 

ا التغريد ليس حوارً " تستثري القارئ كي يتفاعل معها

)الغذامي،  " يف اخلطاب الفكريا وال جدااًل وال نقاًش 

لتويرت خاصية إعادة تدوير  إنَّ  إذ (.38م. ص2016

كي يشاهدوها كام كتبها صاحبها، وله ملتابعيه ة التغريد

 ؛يعلم صاحب التغريدة األوىل خاصية النسخ دون أن  

صح  وهذه اخلاصية قد تفتح باب االختالس الثقايف إن  

خدمة  فالغذامي يأخذ عىل مجاهري تويرت أنَّ  .التعبري

إظهار معرف املغرد للمتابع كي يتبادل معه احلديث 

معرف صاحب التغريدة مع  الثقايف جعلته يدمج

ها ضمن حساب شخص آخر التغريدة نفسها لكنَّ 

ه بظهور معرف صاحب التغريدة يقتبسها ويظن أنَّ 

تويرت يدرب  األصيل قد برئت ذمته ، ويرى الغذامي أنَّ 

هبذه الطريقة عىل اخليانة، واإلخالل باألمانة  العلمية 

 .(35م. ص2016)ينظر: الغذامي،  بشكل يومي

الغذامي أخضع تويرت  إنَّ أقول  ستطيع أن  وأ    

لفلسفته بشأن األنساق الثقافية، فجعل هلذه اخلاصية 

مجاهري تويرت متارس  ا يشري إىل أنَّ ا مضمرً نسقً 

 االقتباس. املقصود هو اإلشارة إىل رغم أنَّ  االختالس

عىل نمط خيتص به وهو خاصية  "تويرت"ويرتكز    

ا فقط، أمَّ  احرفً  140بط بـ ه منضنَّ إ إذ ،)قول عىل قول(

اخلاصية الثانية وهي رد اخلطاب وتبادل اآلراء 

كالعصفور الذي يغرد فتبادله سائر العصافري التغريد، 
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وهي ثقافة الصورة: املبارشة،  ،وله خاصية ثالثة

والدقة، والرسعة والتلوين. فالبد من تلوين خطابك 

م. 2016)ينظر: الغذامي، وتنوع أطروحاتك 

 .(41-37ص

يقوم خطاب التغريد يف تويرت  ومن اإلبداع أن     

عىل النظام البصيل، فال يوجد يف طبقات البصلة قشور 

ولب فكل طبقة هلا أمهيتها، وكل تغريدة متثل قيمة 

 .(42م. ص2016)ينظر: الغذامي،  .مستقلة

نظام خاصية رد اخلطاب وهو  وإذا أخذنا بأنَّ    

ا من دة فهذا يمثل جانبً ا عىل التغريالذي يضيف تعليقً 

 بقوهلا: الربيكياألدب التفاعيل، الذي تعرفه فاطمة 

ه )يمكن تعريفه عىل نحو أكثر علميًة وانضباًطا بأنَّ )

األدب الذي يوّظف معطيات التكنولوجيا احلديثة يف 

تقديم جنس أديب جديد، جيمع بني األدبية 

رب  عيتأتى ملتلقيه إالَّ  واإللكرتونية، وال يمكن أن  

من خالل الشاشة الزرقاء.  :الوسيط اإللكرتوين، أي  

 إذا أعطى املتلقي وال يكون هذا األدب تفاعلًيا إالَّ 

مساحة تعادل، أو تزيد عن، مساحة املبدع األصيل 

 .(50م. ص2009)الربيكي،  ((للنص

و تقصد بذلك )الوسيط اإللكرتوين( أو امليديا، إال 

أدب تويرت أو أدب  يدخل معه ا أتاحت فرصة ألن  أنَّ 

وسيط  كان  يف تويرت ال يوجد أي   حتى وإن   ،التغريد

ا ما عداه من إلكرتوين سوى برنامج تويرت، أمَّ 

ه الوسائط: الصوتيات، أو الصورة، فقد يتأتى ولكنَّ 

وال يكمل القارئ يف تويرت النَّص؛ ولكن  ،اليس رشطً 

 ،وهذا خيلق الشعور بالرضا عن الذات ،يعارضه له أن  

بل بالعكس  ،افلم يعد الوصول للجمهور صعبً 

يتصف عصـر التواصل االجتامعي التقني الذي "

، وقدرة "الشعور بالذاتية"يعيشه العامل حالًيا بانتشار 

الفرد عىل التأثري يف عامل مفتوح، من خالل وسائل 

 ."تعبري منخفضة التكاليف وواسعة االنتشار

 .(38م. ص2013)السويدي، 

تابات اإلبداعية يف تويرت، هي دراسة فدراسة الك

ألدب خارج عن إرادة مستقلة. ووسيلة إعالمية 

وسائل اإلعالم التقليدية متارس  فقد كانتخمتلفة 

ا، فهي تفرض رأهيا ولو كان زورً  فلها أن   ؛اهليمنة

ليست بيد الشعب وزمامها بيد الساسة أرباب املال أو 

عن خداع  أغلب وسائل اإلعالم ال تتوقف" املناصب

اجلامهري حلظة واحدة، سواء كانت تلك الوسائل منصة 

)فهمي،  "يتحكم هبا: السياسيون، أم رجال األعامل

 .(38. صـه1436

ا يستحق الدراسة وردة الفعل اجلامهريية متثل نسقً    

ها يف تويرت ليست دالالت فاألرقام هلا داللتها ولكنَّ 

ها تتضح يف لَّ ولع قطعية كام هو معتاد يف لغة األرقام.

فاملقام يضيق   قراءة بعض تغريدات د.نجم احلصيني

ر، ولعل باملثال يتضح املقال. ثُ عن اإلحاطة بمغردين كُ 

يتبني  الشاعرفإذا ألقينا بعباءة النَّقد وظالهلا عىل شعر 

التغريدة الشعرية قد تعجب القارئ  نَّ إ إذذلك كله. 
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فقد عرفت وهذا ليس بجديد عىل أدبنا العريب القديم 

ى بالبيت اليتيم وهو من اسمه واحد أو سمَّ العرب ما يُ 

، (182م. ص1991-هـ1411)يعقوب، مفرد 

ى بالنتف الشعرية، ويطلق عىل سمّ وعرفت العرب ما يُ 

م. 1991-هـ1411)يعقوب، البيتني أو الثالثة 

 .(445ص

وميزة النتف الشعرية سهولة تداوهلا لقرصها، 

 .عتمد يف التغريدوهذا هو النهج الشعري امل

كثرهتا والتزام الشاعر ببيت أو بيتني عند  ولكنَّ 

التغريد هو اجلديد هنا. وبخاصة عند الشاعر )نجم 

الذي غلب عليه إفراد بيتني أو ثالثة يف  ،احلصيني(

لفلسفة تويرت التي  توظيف جيد  تغريدة مفردة. وهذا 

 تطلب الرتكيز، ووحدة الفكرة.   

ا وهي من  مجاهرييً القت قبواًل ولعيل أبدأ بتغريدة 

-هـ1434)احلصيني،  يف الديوان ةالتغريدات املثبت

 وهي قوله: (،14.ص2013

 

 
   

وبحسب ما ثبت يف صورة التغريدة فقد حصلت  

 54متابعيهم. وومن متابعي الشاعر  اتدويرً  89عىل 

ها حصلت عىل تدوير أعىل ، ولكنَّ اأو إعجابً  تفضياًل 

اعر أو عرب حسابه، وذلك حينام وليس عن طريق الش

 بعد سنة فحصلت حينها عىل: أحد املتابعنيغرد هبا 

مل  هذا املتابع غري أنَّ ، تفضياًل  475تدوير و 1600

النتف الشعرية ممَّا  ينسبها لشاعرها األصيل؛ ربام ألنَّ 

هذا  تجاوز عنه، وال أعده من باب الرسقة، فلم يبلغ يُ 

 .ه القائلة حتى ُيظن به أنَّ االحرتافية الشعري ،املتابع
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يتبني ومن هنا   والشاعر له موقف جتاه هذه النسبة، 

للقارئ كيف أتاح تويرت الرد عىل اخلطاب فلم يعد 

الشاعر يف عرص األدب اإللكرتوين، ويف عرص البحث 

سهل النهبة، أصبح حف   السهل عرب حمركات البحث

احلاجة لتحويل األدب  تبدو وهنا، وارًدااحلقوق 

لكرتوين من عامل الفضاء إىل عامل الورق مهمة يف هذا اإل

 اجلانب.

 

 ؛ فقديف تعامله مع املوقفاحلصيني جميًدا فقد كان 

ه ال يستطيع إيقاف سيل النسخ واالقتباس يف أدرك أنَّ 

، ا بأبياته ليس سهاًل حف  اسمه مقرونً  تويرت، وأنَّ 

 ينكر أحد نسبتها إليه، فطلب أبسط حقوقه وهو أالَّ 

وح بالتغريدة مطبوعة يف ديوانه وهذا من أقوى ول

 عرب حف  احلقوق األدبية ليس سهاًل  املؤرشات عىل أنَّ 

طريق آخر سوى الطبع واالحتفاظ بحقوق النرش أيِّ 

.  

 
خل وأشار تدّ  -كام هو ظاهر-ولكن أحد املتابعني 

بق إليها. )كرائحة األرض بعد املطر( قد ُس  إىل أنَّ 

 اإلفادة وهذا نص املحادثة : فطلب منه الشاعر
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م للمتابع بوجود التناص، ولكن سلّ قد الشاعر و

ه السؤال أهو معلوم من قبل للشاعر هذا النَّص؟ أم أنَّ 

بقصد  همن املخزون الذي يستبطنه الشاعر وال يظهر

يستدعيه املقام. فيظنه وقع احلافر عىل بل التناص؟ 

ه وعدّ  ،األثري بالنسخ ه ابنالتناص سامَّ وهذا  ؟احلافر

املطابق من باب الرسقات وجعل له رضبني ثانيهام هو 

 يف أخذ ه ال يكون إالَّ النسخ فإنَّ "هذا الشطر:  ملا يف

ا، أو يف أخذ املعنى وأكثر اللف ؛ املعنى واللف  مجيعً 

 .(3/230)ابن األثري.  "ه مأخوذ من نسخ الكتابألنَّ 

الكريم هو سياق وممَّا جيعلني أميل لقول املتابع 

التغريدة القصري احليز الذي جيعلها حمدودة ال تتسع 

لتوظيف نص داخل نص، فقد اقترصت عىل بيت 

عن دعوى -ي يف ظنِّ -شعري حمدود، فال مناص هنا 

 النسخ كام قال ابن األثري. 

واإلشارة الثانية التي نقرأها خلف هذه التغريدة، 

الثقافية املتفاوتة فاحلصيلة  اجلمهور يقف باملرصاد، أنَّ 

يستفيد منها  ن  للجمهور، تعود بتغذية راجعة أول مَ 

 الشاعر نفسه، وراصدو مسار النَّقد األديب أمثالنا.

والبد من اإلشارة إىل نسق مضمر آخر خلف 

 ، وقد يكون غريه كذلك، أنَّ احلصينيتغريدات 

اجلمهور ال يامرس الدعم باملقدار الذي يظهر 

، ظهر رقاًم و إعادة التغريد يُ قارئ، فالتدوير ألل
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، وهذه اخلاصية تظهر اظهر أرقامً والتحليل للتغريدة يُ 

من قرأها من متابعني ومتابعي املتابعني،  بعد تدوير

تفاعل معها بالنسخ أو التقاطها كصورة، وهذا  ن  ومَ 

ا. وسأرضب هلذه ماال يثبته التدوير وال يكون ظاهرً 

ا النبوية األعىل أرقامً   بتغريدات املدائحاخلاصية مثااًل 

 اآليت:يف ظاهر التدوير وقد حرصهتا يف اجلدول 

 

الوزن 

 الشعري
 التغريدة إعادة التغريد التفضيل رابط التغريدة

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/294794

560246784592 

47 123 

 من غري أمحَد يستحق  مداِئحي؟     ُقل للحروِف إذا سكبَت عبرَيها

 !!.. وثاَر الشوُق بنَي جوانِحي   صىل عليَك اهللُ ما سارت بنا أرض  

 (.13م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/396230

117456097280 

34 105 

 يف مدِح غريَك، خاشع  هلواَكا          يا أهيا القريش  حريف زاهــد  

 شوًقا وما طافت  بنـا ذكراَكــا        صىلَّ عليك اهللُ ماحنَّ اجلوى

 (.9م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/408902

112958234625 

42 111 

 والّشوُق حني هتللت ما أعظمه      كل  احلروِف إذا ذكرتك مفعمة 

 ! أو مّر ذكرك يف الفؤاد وأهلمه         صىّل عليك اهللُ ما انزاح الّدجى 

 (.10م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/441895

497910214656 

37 102 

 وأضاَء نوُر الشوِق من ِمشكايت          ملَّا ذكرتَك أرشقت  كلاميت

 أجرى عىل شفِة اهلوى أبيايت           يا من حب هُ صىل عليك اهللُ

 (.49م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/446969

631220461568 

111 220 

 طوبى حلرٍف يف جنابك ِقيال          الــــــــلَك أحريف رتلُتها ترتي

عُر حني نصوغهُ   ! ويظل  مهام قيَل عنك قليال       صىّل عليَك الشِّ

 (.48م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
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الوزن 

 الشعري
 التغريدة إعادة التغريد التفضيل رابط التغريدة

من البحر 

 الطويل

https://twitter.com/N
/457119ajm76/status

966954016768 

32 180 

 وحب ك يف أعامق قلبَي خيَّام         هو احلرُف يف ذكراك أمسى متيَّام 

 وما أنشَد األبياَت شاٍد ورنَّام      عليك صالة اهللُ ما الَح بارق  

 (.47م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/464717

223068585984 

42 122 

 يا من إىل درِب اجِلنان هداَنا       ا وهوانا ننــــــلك حب نا وحني

 .. وُقنا وُمناناــــيوَم القيامِة ش         صىل عليَك اهللُ يا من حوضه 

 (.47م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/484851

540205637632 

71 222 

 خجىل إذا ذكرتَك يا خرَي الورى    ماذا تقوُل لك احلروُف وجل ها 

 .. ليَك وباملدامِع عرّباا إــــيومً       صىل عليَك اهللُ ما حنَّ اجلوى 

 (.45م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/566190

041701945344 

42 125 

 باقي بك ــفإذا بلنَي فإّن ح     ظمأى احلروُف وطيف أمحد ساقي 

 سالت بأشواِق املحّب مآقي       ك اهللُ ما ــــــياسيدي صىل علي

 (.42م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 املتقارب

https://twitter.com/N
ajm76/status/454364

135556661248 

24 169 

 نام  إماَم األ

 ذكرتَك فاهتزَّ حريَف شوًقا

 عليَك الصالُة  

 ..عليَك السالم  

 )مل تصدر هذه التغريدة يف ديوان الشاعر املحمديات(.

 

 

https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
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ا ولنأخذ عىل سبيل املثال التغريدة األعىل تدويرً 

  يف اجلدول السابق وهي قوله : وتداواًل 

ها   ماذا تقوُل لك احلروُف وجلُّ

 الورى  خجىل إذا ذكرتَك يا خيَ 

صىل عليَك اهللُ ما حنَّ اجلوى يوًما إليَك .. 

ا  وباملدامِع عّبر

ولكن  222فبحسب لغة التدوير كان التفاعل 

 رقاًم  5933الذين قرؤوها فبحسب حتليل التغريدة 

نتائج حتليل التغريدات )ا للموجود، ا مضاعفً يعد ضعفً 

(،  م17/1/2016هـ املوافق 5/4/1437بتاريخ 

من ذوي احلسابات يعني إتاحة الفرصة  فوجود متابع

النتشار التغريدة أكثر، وهذا جيعلني ألقي اللوَم عىل 

ذوي احلسابات الكبرية يف تفريطهم لتدوير التغريدات 

ذات اللغة الرفيعة، وتعزيز املواهب الشابة، من حقنا 

وبخاصة املضمخني  األدبائن نطالب بالتسويق أن  

  .بالقيم العليا الفنية

 

 
 

فالنَّقد الثقايف يفرتض به وهو الذي يعنى بردة 

يسوسها للحفاظ عىل ثقافتها  الفعل اجلامهريية أن  

 .وكيانا

 

  املبحث الثاين

شاعر لل النبي مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ 

  نجم احلصيني

ممَّا يستحق اإلشادة به يف تغريدات نجم احلصيني 

ويوقت لظهوره احلس اإلسالمي العظيم الذي خيبئه 

 .كل يوم مجعة يف شكل تغريدة يف الصالة عىل النبي

وتكاد تكون هذه الزمة لنجم احلصيني، جتعل 

 ا ملتابعيه.حضوره يف تويرت كل مجعة باديً 

هي  لكن هل كانت فكرة التغريدة الشعرية يف النبي

الفلك الذي يدور فيه ويريد من ورائه استقطاب 

ب العظيم ؟ فظاهر النَّص هو اجلامهري، ويذكرهم هبذا احل

له، وباطنه هو  الشاعروإظهار حب  النبي الصالة عىل 

وانتهاج نجه،  ا الدعوة حلبه دعوة مجاهريية، نعم إنَّ 

فاملحبة تسوق املحب لدرب حبيبه، فال يوجد يشء يف 

النبي خضم تويرت املزدحم بتطاحن الفكر كالعودة لدرب 

 يف القلوب، الذي إذا عاد  والتذكري باحلب الذي خيتبئ
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للظهور ستعود األمة للوئام وااللتفاف حول حب 

وهذه  عظيم. يوحد الصف وينرش املحبة بني أتباعه 

سياسة ذكية يف التأثري عىل اجلامهري يقول ابن خلدون: 

الصبغة الدينية توحد الوجهة، وهي التي جتعل  أنَّ "

يكون األمر  األتباع يسعون للتوحد واملساواة، وبغريها ال

 (.188)ابن خلدون. ص "سهاًل 

 يامرس التنويم املغناطيي نجاًم  ويبدو أنَّ 

جلامهريه، أو بتعبري آخر يقودهم للحب الذي تنصهر 

القائد املحرك يامرس عملية تنويم "معه خالفاهتم 

مغناطيي عىل اجلامهري، متاًما كام يامرسه الطبيب عىل 

 .(32م. ص2013)لوبون،  "املريض

حسابه هادئ ال يتالطم فيه  قول ذلك ألنَّ وأ

املتابعني كام يبدو  موج اخلصام. والعجيب أنَّ 

يعكسون صاحب احلساب ال يكثرون اجلدل أو 

 . احلصينيخيرجون خارج ما يغرده املغرد 

 

والتي  ،وسنتناول هذه التغريدات بالدراسة اجلاملية

تعنى باللغة، واملوسيقى الشعرية، ومجال التصوير، 

مجالية التغريدة الشعرية التي تتمثل يف التكثيف الذي و

 يصبه الشاعر يف البيتني كام سيأيت يف أوىل هذه املطالب:

 املطلب األول: مجاليات اللغة:

يتصاعد مجال اللغة بكلمة جتعل من نفسها لبنة يف 

أهو يف وقع تلك  بناء لغوي فتحار من أين يأيت اجلامل؟

  جتانسها مع بقية الكلامت؟الكلمة أم يف موقعها؟ أم يف

والشاعر هو الذي حيسن هذا اجلامل ويفوق غريه 

األمر  أنَّ  ،يف نحته، حتى ختال حني قراءتك أول وهلة

وحينام تغامر  ،جد كلمة غريبة عنكتو سهل هني فال

ه سهل ممتنع كام قال د. عز الدين بالتجربة تعلم أنَّ 

ذات  تكون فاملفروض يف لغة الشعر أن  "إسامعيل: 

نا طاقة تعبريية، مصفاة، ومكثفة، ومن هنا يبدو أنَّ 

  تكون هي لغة الناس، وأن  يف لغة الشعر أالَّ  نتطلب

تكون لغتهم يف آٍن واحد، ويف هذا تناقض ظاهر، 

كذلك، وهذا  -دائاًم -لغة الشعر هي  ولكن احلقيقة أنَّ 

  …التناقض الظاهر هو رس الشعر فيها 

نحل هذا  من إمعان النظر أن  نا نستطيع بيشء عىل أنَّ 

التناقض الظاهري حني نعود إىل فكرة نبض العرص، 

فلغة الشعر ختاطب الناس بام حتمل من هذا النبض، 

وإن اختلفت من حيث هي لغة عن لغة الناس 

 (.179م. ص1988)إسامعيل،  ."اليومية
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وهو أمر عىل  "قل"وأول ما يطالعنا فعل األمر 

فقد بدأ هبا مجلة  ،ض آخرحقيقته مل خيرج لغر

استفهامية يوجه سؤاله فيها للحروف يف حال سكبها 

للعبري. وهل حروف الشاعر منفصلة عن ذاته؟ بالطبع 

ا خياطبه، ويفصل الشاعر جيرد من ذاته شخًص  ال لكنَّ 

احلروف عنه ويصورها وقد أسند هلا فعل السكب يف 

 صورة اجلارية التي تسكب العطر وملن؟ لسيد اخللق

من غري أمحَد لذا أورد استفهامه عىل سبيل التعظيم )

 كيف يكون املديح النبوي؟ وما يستحق  مداِئحي؟(و

ه الصالة هو العبري الذي ستسكبه احلروف؟ إنَ 

فاهلل يف  ،وهذا أعظم املديح وأزكاه ،والسالم عىل النبي

 يقول اهلل تعاىل: ،سامه أثنى عىل نبيه وصىل عليه وسلم

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 ن  فمَ   .(سورة األحزاب)   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

فقد  ؛ه سيأيت بخري من ذلكعى يف مقام النبوة أنَّ ادّ 

 جانبه الصواب.

فبدال  فاعليهاواألفعال يف هذه التغريدة تتبادل مع 

يسري الشاعر فوق األرض، األرض تسري به،  من أن  

ر الشوق، الشوق هو  من أن  وبداًل  من يثور! ولعل  يثوِّ

هذا مقصود بانزياح الفعل عن دوره كي جيعل الكون 

ه جاء بفاعلها بدليل أنَّ  يتفاعل معه يف حبه للنبي 

بضمري اجلمع )نا( فال يمثل نجم يف هذا احلب نفسه 

 فقط.

 

 
 

ونداؤه هنا  ،داءوأول ما يطالعنا يف هذه التغريدة النِّ 

رسول  ر يعلم أنَّ فالشاع ،ن ينتظر اإلجابةليس نداء مَ 

برش  جتري عليه سنن اهلل من املوت واحلياة، غري  اهلل 

فهنا مقصده الداللة عىل ، ه نداء خرج لغري معناهأنَّ 

)أمهية املنادى واستحواذه عىل بؤرة تفكري الشاعر، 

-هـ1433، )يوسف وآخرون، وتعلق نفسه به(

 (.112م. ص2012

ولكن  ،ونداؤه بالقريش ال يفرضه نظم الوزن فقط

كل إنسان يفتخر  ألنَّ  ؛الشاعر يشيد به بالنسبة لقبيلته

فقد رشفت قريش  باالنتساب لقبيلته عدا حممد 
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وخلد اهلل ذكر قريش يف كتابه بسورة  بانتامئه إليها،

 م رهط حممد كان ذلك لوال أنَّ  محلت اسمها، وما

 .وقبيلته

واحلرف زاهد  وقصد باحلرف حرف القصيد 

 سبيل املجاز فقد عرب باجلزء عن الكل، واستخدمه عىل

يريد به املعنى  بمعناه اللغوي، وال اشع هو االنقياداخلو

ترصف لغري اهلل  التعبدي االصطالحي، فهو عبادة ال

الشاعر يلتزم بالنهج  سبحانه، ويرصفنا عن ذلك أنَّ 

ويرتجم ذلك صالة يف خامتة  السوي يف حبه للنبي 

ريدة فهذه هي الرتمجة القصيدة، ويقفل هبا التغ

واجلوى هو باطن الصدر، ويستدل  احلقيقية حلبه 

به عىل شدة الوجد والشوق، فكل عبارة حفلت هبا 

التغريدة جاءت مشبعة باحلب )اهلوى، اجلوى، 

 وحينام نتذكر أنَّ  ،خاشع، حّن، شوقا، ذكراك(

ا ندرك احليز اللغوي حرفً  140 مساحة التغريدة

 ذي أثاره هذان البيتان.الدال عىل املحبة ال

ا وقريب من ذلك تغريدته التي بدأها أيًض 

 بأسلوٍب طلبي آخر، وهو االستفهام.

 

 

 
 

فقد بدأها باستفهام خرج عن معناه وهو طلب 

اجلواب، وضمن معنى أعمق وهو االعتذار عن 

، واالعرتاف  تقصري حروفه يف حق رسول اهلل 

العبارة بنصها تكرر هنا تباملقام النبوي السامي، و

يؤكد  الشاعر وكأنَّ  ،)صىل عليك اهلل ما حّن اجلوى(

ه ما يف جواه من احلنني كثري، حتى أنَ  بتكرارها أنَ 

تكون صالة اهلل دائمة متكررة بمقدار  يدعو بأن  

 !الشاعراستمرار هذا احلنني وكثرته يف قلب 
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ولغة هذه التفعيلة خربية اسمية، وما امليزة التي 

 ها اجلمل اخلربية االسمية املتوالية:تفيد

(، )وحبك يف أعامق )هو احلرف يف ذكراك أمسى متياًم 

إذا كان  ،قلبي خيام(، )عليك صالة اهلل ما الح بارق(

اخلرب حيتمل الصدق والكذب، فاملقام هنا ال يقبل 

ا يف حرفً  140ّل لذا جعل ُج  ؛املفاصلة، فهو ثابت مستمر

حلروف، وخيم يف أعامق الذي تغلغل يف ا وصف حبه 

واجلمل االسمية تفيد االستمرار والثبوت؛ لذا  القلب،

جاء بالصالة  ؛حينام ترجم هذا احلب لدعوات وصلوات

بالصيغة االسمية )عليك صالة اهلل ما  النبي هنا عىل 

أو ترنم  ،لتكون ثابتة كحال حوادث الكون ؛الح بارق(

 البرش دائمة مستمرة بعمر احلياة.

 

 ب الثايناملطل

 مجاليات التصوير 

 عنهام، يستغنىيقوم الشعر عىل ركيزتني اثنتني ال 

 ا، ومها: املوسيقى والتصوير.ى بغريمها شعرً وال يسمَّ 

ه ال يعني  أنَّ كان يف معناه التجسيم إالَّ  وإن   ،والتصوير

: حينام التصوير احلقيقي ا خلوه من العاطفة، بل إنَّ أبدً 

بتجربة الشاعر جتسد فكرة أو ترتبط الصورة الشعرية "

عاطفة وذات صلة قوية باملشاعر التي تسيطر عىل 

 ا منها، تتآزر مع بقية األجزاءالقصيدة وتصبح جزءً 

 (.84م. ص2011-هـ1432)مكي، ."األخرى

حتى   يف نفس الشاعر حيار فيه،الشعور يظل مبهاًم و

)ينظر: يقتنصه يف صورة شعرية جتيل هذا الشعور 

 .(136م. ص1988إسامعيل، 

تغريدات احلصيني يف  من الالفت لالنتباه أنَّ و

ال ختلو من التشبيه، أو االستعارة، والغالب  النبي

املشبه واحد، وهو: )احلرف أو الكلامت(  األعم أنَّ 

 :ففي التغريدة األوىل

 ُقل للحروِف إذا سكبَت عبَيها

 من غي أمحَد يستحقُّ مدائِحي؟             

 اهللُ ما سارت بنا أرض  صىل عليَك 

 وُق بنَي جوانِحيــــــوثاَر الش                
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بدا لنا احلرف هبيئة اجلارية التي تسكب العطر، أو 

 الزهر الذي تعبأ بالعبري حتى فاض منه،

وهذا عرب به الشاعر بقوله )سكبت( فقد انرصف 

الذهن مبارشة إىل هيئة الساقي، وأقول الساقي 

هلم املمدوحني من ذوي اجلاه  ملعتاد أن  ا ألنَّ  ؛بالذات

جواٍر وسقاة، وأّي جاه أعظم من جاه حممد صىل اهلل 

) يستحق مدائحي( يف  لذا قال:عليه وسلم يف العاملني، 

 . النبي شأن 

ومن التغريدات التي يظهر فيها حس التصوير 

 بعاطفة عالية قوله :

 

 
 

نحن  ،و)طيف أمحد ساقي( ،)فاحلروف ظمأى(

 شبه احلرف باإلنسان الذي يظمأ، نامحي مام استعارةأ

 ،وهذا تشبيه بليغ ،وأشار ألحد لوازمه، فدل عليه

هذه  أنَّ  :بالساقي)فإذا بلني( أي   النبي شبه طيف و

احلروف تصبح كالثوب اخللق الذي يبىل، وهنا 

ىل استعارة حذف فيها املشبه به الثوب، ودلل عليه بالبِ 

ى باالنزياح عن وهو ما يسمَّ  الذي هو أحد أوصافه،

واالكتفاء بأحد أوصافه )سالت بأشواق  ،املوصوف

وهنا جماز سببي، حيث جعل الذي  ،آقي(ماملحب 

الذي يسيل الدموع، وعرب  يسيل املآقي واحلقيقة أنَّ 

 باملكان عنها فالعالقة هنا املكانية.

 

وكم يعجب القارئ من قدرة الشاعر البارعة يف 

ا هات التي تشكل يف ذاهتا صورً جعل هذه التشبي

 جزئية، عنارص بنائية ترتكب منها الصورة الكلية،

نا أمام مشهد أتقن الشاعر تصويره يف هيئة حروف وكأنَّ 

فاملساحة  النبي ظمأى ترتوي حني رؤية طيف 

املحدودة التي يتيحها برنامج تويرت، جتعل من 

ليس باألمر اهلني فـ  عديدةاإلسهاب أو بناء صور 

ا، كم ستشكل من كلمة؟ وكم مجلة حرفً 140

تصويرية ستنشئها؟ وحينام بدأت يف القراءة والتحليل 

ني لن لتغريدات نجم الشعرية، أتيت بانطباع مسبق أنَّ 

ام هي استعارات موجزة، فام ترى ا، وإنَّ أجد صورً 

 ا؟! حرفً  140سينسج الشاعر يف 
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لغة قدرته عىل التصوير دونام مبا أثبت الشاعرلكنَّ 

ختل باملقام النبوي، أو توقع يف الغلو فيه، فيكفي ذكراه 

احلروف وترتوي. وااللتفات  أو طيفه كي تستثار

اخلطاب يف قوله :)ظمأى  واالنتقال من الغيبة إىل

احلروف وطيف أمحد ساقي ..... ثم قال: فإذا بلني 

 .حبك باقي( فإنَّ 

ه حيدث عن كان يتكلم عن رسول اهلل أمحد وكأنَّ ف

ه له احلديث )فإن حبك باقي( دليل عىل ائب، ثم وّج غ

، فال يملك الشاعر الشاعرحضور هذا احلب يف قلب 

يستمر يف حديثه عنه حديث الغائب وهو حارض يف  أن  

 وجدانه.

وحينام تبىل حروف الشاعر فال يعني ذلك فناء هذا 

احلب. وهنا سؤال هل يبقى احلب بعد البىل؟ نعم. إذا 

ا، فسيجده مدخرً  عن قربى هلل وتعبد،ا حبًّا ناشئً كان 

 ا.تبقى له عند اهلل ذخرً  كهذه احلروف التي نرجو أن  

 

 
 

تأخذ دور املشبه وتستعري من  وهنا )احلروف(

اإلنسان صفات عاطفية وعقلية فهي: )تقول، وختجل، 

استعارات خمتلفة لصفات عدة جتعل هذه ، وتتذكر(

إىل صورة اإلنسان  االستعارة ترقى من التشبيه البسيط

 .النبي املطرق خجال حني تذكر 

ا عىل الصورة التي الدين إسامعيل معلقً  يقول عز

ا ا وجدانيً تستمد تشبيهها من الواقع كي تعكس جانبً 

كانت منتزعة من  وإن   ،الصورة دائام غري واقعية"

الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي يف  الواقع؛ ألنَّ 

لوجدان أكثر من انتامئها إىل عامل جوهرها إىل عامل ا

 .(127م. ص1988)إسامعيل،  "الواقع

وتتكرر االستعارة يف أكثر من تغريدة للشاعر وجل 

استعاراته تشخيصية تسعى إىل جتسيد احلروف يف هيئة 

)هتيم. وختجل، وتسكب،  اإلنسان، وجيعلها:

وهذا من الذكاء، فالنَّقد احلديث جيعل  ،وتتذكر(

ويشري إىل أثر االستعارات يف  ،ميز للصورةالبالغة والت

االستعارة قد تبلغ  ه يعرتف بأنَّ دعمها وبنائها، ولكنَّ 

إىل جانب  ،ا من اخلصب واالمتالء والعمقمبلغً 
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فتشكل صورة  ؛األصالة واالبتداع واالبتكار

 .(143م. ص1988 )إسامعيل، 

 

 املطلب الثالث

  مجاليات املوسيقى الشعرية 

الكالم حُيمل عىل قوالب الشعر رضب من 

ا، نسميه شعرً  موسيقية، ولوال الشعور ملا صح لنا أن  

. فارتباط  نظاًم فالشعر املجرد من العاطفة ليس إالَّ 

الشعر باملوسيقى والعاطفة ارتباط جذري، ُبني عليه 

 الشعر وبه ُيعرف.

ه سيعرض عاطفته ويناغم أنَّ  الشاعروالتميز لدى 

بيت أو بيتني، وهنا ُيظهر هبا عىل أوتار الشعر يف 

الشاعر براعته، فالبيت والبيتان إذا روعي فيهام اإليقاع 

كان هذا أدعى لقبوهلام،  املطرب والصورة اخلالقة

 ه ممَّا يسهل حفظه، وممَّا يؤكد هذا أن:ألنَّ  ؛وانتشارمها

أهم عنرص شعري تطلب الصورة مساندته "

م يف البنية اإليقاع. فاجلانب الصويت يف الشعر عامل مه

 العامة، ويمكن لفت النظر إليه بوسائل عديدة:

كالوزن، والقافية، وأنامط احلروف الصوتية، 

واملوسيقى الشعرية  واجلناس، والرتدد، وغري ذلك.

... ذات صالت معنوية، وروابط داللية، ترفد الصور 

فتعمل داخلها وخارجها يف الفراغ الذي يفصل بعضها 

 .(105م. ص1985-هـ1405)الرباعي،  "عن بعض

والبيت الشعري يدور بني إيقاع داخيل تصنعه 

احلروف يف تآزرها، ورسمها للتفاعيل التي ينهض هبا 

 البيت الشعري، وبني بناء رصيف له داللته الصوتية.

ا يلح  واملطالع لتغريدات نجم األكثر انتشارً 

 ذلك، وإذا جئنا ألوىل هذه التغريدات املنتخبة وهي:
 

 
 

اخلارجي من بحر الكامل،  بيتان بحسب إيقاعهامال

ينظم عىل بحر متدفق تتواىل يف  وهل تعمد الشاعر أن  

تفاعيله الصحيحة احلركات، كي يناسب عاطفته 

كنت   وإن  كامل يليق بمقام أكمل اخللق! وإينِّ  املتدفقة،

يتعمد اختيار بحره حينام  أميل إىل كون الشاعر ال

عاطفة تنتقي املوجة الشعرية التي ال ي أظن  ينظم. ولكنِّ 
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تركبها، والشاعر حينام يكتب حتت سيطرة عاطفته ال 

 يملك اخلرية فيختار.

وأول ما يطالعنا يف البيتني السجع الذي بدا يف 

( وليس يف البيت ترصيع ه  و )ما أعظممفعمة( قوله: )

املتفق عليه، فمفعمة جزء من ناية العرويض باملعنى 

والتي جاءت  ،)تك مفعمة( طر األول:التفعيلة يف الش

بوزن مَتفاعلن يف حني جاءت ما أعظمه مضمرة بوزن 

 ألنَّ  ؛تفعيلة الرضب جاءت مضمرة وكأنَّ  مت فاعلن.

 يستعجل املرء العظمة تستوجب الوقوف أمامها، وأالَّ 

 عند ذكراه العبور.

عديد من الاشرتاك الكلمتني يف  غري أنَّ و

كرر أكثر من تيم ، التي تاحلروف وهي: العني، وامل

تم به الصدر خيوحرف الوصل اهلاء الذي  مرة،

والعجز أضفى عىل املعنى الذي ُبني عىل روي امليم 

، فامليم حرف من احلروف الشفوية ال ينشأ مجااًل 

 حني انطباق الشفتني، ثم ينفرج لتخرج اهلاء إالَّ 

ام و من أقىص احللق، بالفعل ال يستطيع الشاعر كأنَّ

خيرج  فالبد له مهام أطبق عليه أن   ؛يكتم حبه أن  

 وهذا اجلامل تركز ا من أقىص وجدانه،احلب شعرً 

يف القافية التي ختم هبا الشاعر تغريدته، فأضفى 

 ، بقوله: )أو مّر ذكرك يف الفؤاد وأهلمه(عليه مجااًل 

تفعيلة الرضب التي بنيت  ويلح  القارئ أنَّ 

رة فلم يلتزم عليها القافية )وأهلمه( ليست مضم

 هنا باإلضامر وجيعله جاٍر جمرى العلة.

جتعل اإلهلام يتدفق؟   ذكرى الرسول  وهل ألنَّ 

  يتوقف.، بل جيب أالَّ وذاك الذي يناسب مقامه 

وجميئها  اإلضامر لتفعيلة متفاعلن، ونلح  أنَّ 

صحيحة له داللته ومجاليته التي ترتجم الشعور العظيم 

محد كشك أرنا هذا بقول . ويذك جتاه رسول اهلل

الزحاف ليس معظمه معيًبا، وأن "ا عىل ذلك: معلقً 

مدار الصواب راجع إىل تساويه مع الصورة الكاملة 

احلكم هبذا الصواب أمره ملك  غري املزحوفة، وأنَّ 

حني يقبلون بعض الزحافات دون  الطبع السليم. يذو

إحساس منهم باضطراب اإليقاع. ومن هنا كانت 

حاف مرتوكة للشاعر، يستعمل منها ما طاب قدرة الز

 ."ما وافق اإليقاع املوسيقى :أي ،ذوقه، وعذب سوقه

 .(19م. ص2010)كشك، 

وهذه التغريدة يتناوب فيها صوت الكاف والتاء، 

الكاف فيها من الشدة  وكالمها صوت مهموس غري أنَّ 

ويف  يشري هلذه الذكرى الشديدة اهلامسة، واالنفتاح ما

توايل الكاف مخس مرات يف  هالوقت نفس

وتوايل التاء . مشكايت، عليك(  قوله:)ذكرتك، كلاميت،

ست مرات يف هذين البيتني: )ذكرتك، كلاميت، 

واجتامع التاء والكاف  ،مشكايت، أرشقت، شفة، أبيايت(

يف أكثر من كلمة وتكرارها، جعل للهمس سيطرة عىل 

 جو التغريدة، وهذا ممَّا يتناسب مع جو الذكرى
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اهلامس، ويأيت بعدمها حرف الراء الذي تكرر يف 

، ذكرتك، أرشقت، أجرى، نور() الكلامت التالية:

حرف املد األلف جعل اجلو  ومن الالفت لالنتباه أنَّ 

ام هذه الذكرى  مع معنى الشاعر، وكأنَّ العام متناغاًم 

ممتدة ال تنقطع، عميقة بعمق األلف التي خترج من 

وحينام جاءت  املنبثقة من قلبه.اجلوف، كعاطفته 

ا فامتداد القافية مردوفة بحرف األلف جاء املعنى مركزً 

األلف، وقد عقبه مهس التاء، وحرف الوصل الياء 

بانكسار  ،اا ممتدً ا هامًس بعدها، جعل هذا احلب عميقً 

فالقافية هلا   اخلَِجل، وذاك ما ينبغي ملقام النبي

 اعر، وبخاصة أنا ـدورها الفاعل يف نقل أحاسيس الش
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تعترب القافية من مظاهر "  آخر ما يطرق سمع املتلقي

البناء اإليقاعي يف الشعر تبعا لعالقتها العضوية بلحمة 

اللغة الشعرية، حيث ختتزل أبلغ سمة للشعر وهي 

التوازن الصويت. هلذا تفنن الشعراء يف تشكيل القافية 

ظل قيود االلتزام التي انتقلت من النظام الواحد يف 

التقليدية إىل أنظمة متعددة يف إطار ما يبيحه الشعر 

املعارص من حرية إبداعية كفيلة بأن تقاوم تلك القيود 

 (.68م. ص2001)الغريف،  "امللزمة

وهنا تظهر سيطرة حرف النون حيث تكرر اثنتي 

حب نا، وحنيننا، وهوانا، من، من، عرشة مرة يف قوله: )

والنون حرف خيرج من ا، هدانا، منانا(.اجِلنان، شوُقن

اخليشوم ختتلط به الغنة، ممَّا جيعله من أكثر األصوات 

املكتومة، والشاعر هنا يذكر  ةباألنامواءمة للحب لشبهه 

مقام الورود عىل احلوض الرشيف يوم  عظياًم  امقامً 

يذاد عنه من يذاد ويقرب له من يقرب!  االقيامة، مقامً 

النون بأنينها وشجنها اخلوف من  ولعل هذا رس سيطرة

د الذود عن حوضه صلوات ريب عليه وسالمه، ويؤكِّ 

ا( ولعل هذا احلب ذلك قوله وختام بيتيه بقوله: )منانً 

 يدخر للشاعر وينفعه يف ذاك اليوم العصيب.

وهذه التغريدة كسابقاهتا من البحر الكامل املنساب 

 املتدفق.

ة احلرف ومن التغريدات التي ظهر فيها سيطر

 قوله:

 

 
 

والتغريدة من البحر الكامل، ومتتاز عنها بظهور 

الالم فيها وحضورها اجليل، والالم هنا تكررت إحدى 

)لك، رتلتها، ترتيال،  عرشة مرة مفردة، ومضعف

ممَّا يبعث يف النفس  ،صىّل، عليك، ويظّل، قيل، قليال(

وملَ الالم بالذات؟ الالم حرف جهوري تساؤال: 

جيهر بحبه  النفس عنده، وكأن الشاعر قرر أن   يتوقف
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ا  وتقديرً وهو حب حتبس األنفاس إجالاًل  للنبي 

ا بصاحبه، ولعله تذكر مقام النبوة فاختار وإعجابً 

ه رغم جهوريته متوسط بني الشدة ألنَّ  ؛الالم

متوسطون ال  وهكذا نحن يف حبنا للنبي  والرخاوة،

  نغلو وال نجفو.

غاريده التي ارتفعت نسبة وظل احلصيني يف ت

والتفضيل هلا، يسبح يف البحر الكامل، ولو  التدوير

نجمعها لننظم منها قصيدة متكاملة فستكون  شئنا أن  

نظام املقطوعات: وهو نظام "عىل نظام املقطوعات 

احلفاظ  جيريتتغري فيه القافية من مقطع آلخر، حيث 

 يف كل مقطع عىل قافية ختتلف عن قوايف املقاطع

م. 2001)الغريف،  "األخرى ضمن نفس القصيدة

 (.70ص

 

 

 
 

 

احلصيني كان يكتب  ألفت إىل أنَّ  وأردت أن  

ا ليست بتفاعيل هبيئة األسطر، والغالب أنَّ  تغريداته

ام مها أبيات عمودية رسمت هبيئة الشعر احلر، وإنَّ 

 .(1)الشعر احلر

وهذا ليس عىل إطالقه فهناك تغريدة من بحر  

 قارب وهي:املت

 

                                                 

واملتقارب من البحور الصافية التي تدور عىل 

وبرتها، ممَّا جيعل  تفعيلة فعولن يف مجيع أوجه قبضها،

احلروف تتقارب، واحلركات تسري بإيقاع خارجي 

خاص قريب إىل النفس، ولعل من املناسب هنا 

استخدام بحر املتقارب بإيقاعه الرسيع املتناغم. لكي 

 بة حرفه له عند ذكره للنبياستجا يظهر مدى رسعة

فاحلرف أسري للشوق الذي يطلقه ذكر النبي صلوات 

التغريدة من شعر إنَّ ريب عليه، وهنا نستطيع القول 
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التفعيلة بنيت عىل عرش تفعيالت متوالية متفاوتة يف 

أو  أو فعول املقبوضة، فعولن التامة، ها بني:بنائها، لكنَّ 

ا من ا أو تامً ارب جمزوءً وال يكون املتق فعول  املقصورة.

عرش تفعيالت، فالتام منه بثامين تفعيالت، واملجزوء 

 بست يف البيت الواحد.

لنا براعة الشاعر يف نظم مشاعره  تتبنيوممَّا سبق 

البيت أو  مرتاقصة عىل إيقاع الشعر وقوافيه، وأنَّ 

البيتني ال حيوالن دون إظهار براعة الشاعر؛ قدر ما 

وهذه أبرز ميزات أدب  ،اهام ظاهرً جيعالن الرتكيز في

 التغريد اإللكرتوين.

 

 ةــــاخلامت

تتسابق القيم اإلنسانية بام تتضمنه من مجال وإبداع 

ع التقنية كي مع القيم املادية، ولكن اإلنسان املبدع طوَّ 

الشعراء يف العرص احلديث  يعدتوصل صوته، فلم 

الركبان فوسائل التواصل  بشعرهمبحاجة كي تطري 

 ما بني تنترش االجتامعي، والتقنية اجلديدة كفيلة بأن  

 طرفة عني وانتباهتها.

رصدت هذه الدراسة بعض الظواهر التي نشأت 

)تويرت( فهناك النقل دونام نسبة،  عن استخدام برنامج

وهناك املتلقون الواعون ذوو الثقافة األدبية، وهناك 

ب األرقام اخلفية التي تكشف ما خفي حتى عن الكات

 .و ذلكمن تفاعل ونح

 

 غريلنتف الشعرية، وا شعر التغريد وقد أحيا

سهولة التناقل، والزهد يف البيت والبيتني لقرصمها 

ثبات إو ،نتهب، لذا بقيت الطباعةيجعلتهام نبة ملن 

حقوق امللكية من أهم ما جيب عىل الشاعر املبادرة به 

 يف هذا العرص املتسارع كي حيف  حقه.

دراسة حيث التطبيق عىل برنامج ويف موضع ال

ا عىل الكاتب، فجاء حرفً 140)تويرت( فرض املربجمون 

ا ، وحلق حرفً 140وفرض فنه عىل  احلصيني  الشاعر

وصافحت  هبا العصفور األزرق )شعار برنامج تويرت(

عنارص الشعر الرئيسة من:  فقد كانت سمع الدنيا.

صورة ولغة وموسيقى حارضة، حوهتا أحرف تويرت 

 ىل قلتها، وطارت هبا.ع

ألدب البد أنَّ تعنى أكثر باالساحة النَّقدية و

 ،يحقق النَّقد قصده، ويرصد كل جديدلاإللكرتوين، 

األدب فوجييل اجلامل، وينبه عىل مواطن الضعف،  

اإللكرتوين أحلق بالدراسات الثقافية ألجل حداثته 

أو ا موت النَّقد، أبدً ال يعني  ذلك غري أنَّ  وانتشاره،

من  والنَّقد غياب الناقد عن املشهد الثقايف، فاألدب

 مصادر الثقافة.

يف  ُت ق  فِّ أكون وُ  وأرجو يف ختام هذه الدراسة أن  

، وتوجيه الكتابات األدبيةجتلية هذا الطراز اجلديد من 

والسعودية  بعامة، األنظار إليه، ورفد املكتبة العربية

ملبارك، بدراسة ألحد أبناء هذا الوطن ا ،بخاصة

والرشف بدراسة تغريدات شعرية صبت يف معني 
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  ألرجو اهلل أن  واحد )املقام النبوي الرشيف( وإينِّ 

ما   اهلل للكاتب والقارئ من حوضه الرشيف يصبَّ 

 ا. يكون لنا رواء ال نظمأ بعده أبدً 
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 األوربية واللغات العربية اللغة بني األبجدي الرتتيب

 الغنيامن عبداهلل بن حسان

 ،سعود امللك جامعة اآلداب، كلية ، وآداهبا العربية اللغة قسم يف املشارك اللغويات أستاذ

 الرياض اململكة العربية السعودية 
 

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ7/1/1439)قدم  للنرش يف  

 

 

 .األبجدية، اللغة العربية، اللغات األوربية:  املفتاحية الكلامت

يت هبذا أخًذا  البحث: ملخص . وُسمِّ ات الصوت، وهلا ترتيٌب معَّين األبجديُة هي رموٌز ذات أشكال سهلة ُُتثِّل َنََبَ

لقرن اخلامس عرش قبل امليالد وتاريخ األبجدية قديم يعود إىل ما قبل ا ."أبجد"من بداية كثري من األبجديات بحروف 

ُل من اخرتعها هم األُوجاِريتِيُّون الذين كانوا يعيشون يف بالد الشام بالقرب من مدينة الالذقية. وُتَعدُّ  تقريًبا، وأون

األبجدية العربية آخر األبجديات السامينة ظهوًرا. ومل تظهر األبجدية إَّلن بعد وصول الكتابة مرحلًة متقدمًة من 

ر؛ ألنن األبجدية وسيلٌة لتعليم الكتابة.الت واملالحظ أنن بَّي ترتيب األبجدية يف اللغة العربية واللغات األوربية  طوُّ

يف اللغات  K,L,M,N""يف العربية  و:  "َكَلُمن"يف اللغات األوربية، و:  "A,B,C,D"يف العربية و:  "أبجد"تشاهبا، مثل: 

ة العربية من اللغات السامية وموطنها اجلزيرة العربية، واللغات األوربية من اللغات األوربية، عىل الرغم من أنن اللغ

وأثبتت الدراسة أنن هناك اتفاًقا شبَه تامٍّ بَّي  اهلندوربينة، وموطنها قارة أوروبا، فبينهام ُبعٌد يف األصل واملوطن.

رتيب األبجدية، وهذا يدلُّ عىل وحدة األصل التي واألبجديات الغربية يف ت -ومنها العربية  -األبجديات السامينة 

وهم  -ُأخذت منه هذه األبجديات، وهي األبجدية الفينيقينة التي ُأِخَذْت من األبجدية األُوجاِريتِينة، فالفينيقيُّون 

رب سكان السواحل الرشقية حلوض البحر األبيض املتوسط، وكانوا أصحاب جتارة عظيمة امتدت من الشام إىل املغ

ا بطريق مبارش أو غري مبارش. وكانت  -وأجزاء من أوروبا  روا األبجدية ونرشوها فأخذهتا عنهم أغلب األمم، أمن طون

وقد ُأدخلت بعض األمم عىل األبجدية الفينيقينة شيًئا من التطوير  األبجدية اليونانية أصٌل ألغلب األبجديات الغربية.

ا بتغيري الرتتيب، ا عىل هيئة  خلدمة لغتهم، أمن أو اجتاه الكتابة، أو زيادة حروف عليها، أو َوْضع رموٍز للحركات فيها، أمن

ا عىل هيئة رموز ُتضاف للحروف كالعربية، أو تغيري يف الشكل،  حروف كاليونانية والالتينية واإلنجليزية، وأمن

تيب األلفبائي من أجل أْن يكون تعليم كاإلعجام الذي اخرُتع يف األبجدية العربية، والذي قادهم إىل اخرتاع الرت

احلروف سهاًل ومفيًدا، وقد دعاهم الرتتيب األلفبائي إىل إمهال استعامل الرتتيب األبجدي؛ ألننه مل ُيْبَن عىل أصول 

  .منطقية، فهو ترتيٌب مل ُيراِع تعاقب احلروف املتشاهبات َرْساًم أو املتقاربات ُنْطًقا

 (هـ2018/1439) ك سعود، الرياضجامعة املل ،72-39، ص ص 2ع، 30مجملة اآلداب، 
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Abstract:  The Alphabets, (ABJAD, Alphabet of Arabic language), are samples which have easy forms, that 

represent the sound tones. They have a particular order, and they are named by this name because the beginning of 

many alphabets was these letters: '' , ABJAD".

Alphabets date almost back to fifteen century BC, and the first people who invent the Alphabets are Ugarities. 

They were living in the Levant near Latakia city. The last alphabet of the Semitic languages appeared was Arabic 

Alphabet, and this alphabet appeared only after the development of writing stages because the alphabet is a tool of 

writing learning. 

The similarity between the order of Arabic alphabet and European languages are noticeable, for example: 

'' In Arabic language ( ) ''ABJAD", in European languages ''A,B,C,D''. 

'' In Arabic ( ) ''KLMN", in European languages ''K,L,M,N''. 

Although Arabic is one of Semitic Languages and its origin is  Arabian Peninsula, and European languages are 

one of the Indo- European Languages and its origin is in the west and north of Europe Continental, these 

languages are not close in their origin and place. 

The current study approves that Semitic Arabic and western alphabetic are almost totally similar, one of them 

European languages in the order of alphabet. This indicates the unity of the origin that all these alphabets were 

taken from (the Phoenician alphabet, and it is the origin of Ugaritic alphabet). The Phoenicians, who lived in the 

Eastern Shores of the Mediterranean Sea and known as business owners from the Levant till the West and some 

parts of Europe, developed the alphabet and spread it, and many nations took it from them either directly or 

indirectly. The Greek alphabet was the origin of the most western alphabets. 

Some nations had introduced to the Phoenician alphabet a sort of development to employ their language either by 

changing the order, writing directions and increasing the number of the letters, or by putting samples for the 

orthography by letters like Greek, Latin and English or by samples added to the Arabic letters or totally by 

changing the form (for example, Arabic puts the points on the similar letters to distinguish them). This had to 

invent the new alphabetic order to make the letters easy learning and useful. on the other hand, this new order led 

to neglect the old one because it was not established on logical essentials (i.e. , it is not taken into consideration the 

succession of the letters which have similar form or articulation).  
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 املقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من َّل نبي 

وبعد: فإنن  ،بعده، نبينا وحبيبنا حممد وعىل آله وصحبه

احلرَف املكتوَب له صورٌة ُتدرك بالعَّي، وهو ُيَؤدنى 

باليد، واحلرَف امللفوَظ له صورٌة ُتدرك باألذن، وهو 

ُيَؤدنى بالصوت، ولكلِّ صوٍت خمرُجُه املعروف 

 .صفتهو

ة هي ثقافُتها وحياهُتا، ولكي حتافظ  ولغة كل ُأمن

ُة عىل حياهتا َّل ُبدن هلا من العناية بلغتها واَّلهتامم  األُمن

بطريقة تعليمها ونقلها إىل األجيال الالحقة، والوسيلُة 

 ومن هذا املنطلق اهتمن هلذا هو كتابة حروف اللغة، 

ت العناية يَ قِ فلَ  ،لغتهم ة بحروِف من كل أُ يف علامء اللغة 

   .البالغة منهم

ــــــــ وهو ترتيب حروف اللغة  نن من املعلوم أو

ى ب له دور كبري يف تعليمها ــــــــ األبجدية ما ُيسمن

ُوضعت يف األساس األبجدية  نن أل لألجيال؛ونقلها 

  .ا ليكون مؤثرً يكون سهاًل  للتعليم الذي جيب أنْ 

األبجدي يف اللغة وقد َّلحظُت أنن بَّي الرتتيب 

العربية واللغات األوربية تشاهًبا عىل الرغم من بعد 

موطن هذه اللغات واختالف أصلها، وذلك مثل: 

اللغات األوربية، يف  "A,B,C,D"يف العربية و:  "أبجد"

يف اللغات  K,L,M,N""يف العربية و:  "َكَلُمن"و: 

 ؛األوربية، وهذا ما دعاين إىل دراسة هذا املوضوع

ف عىل أسباب التشابه يف أبجدية اللغة العربية ألق

واللغات األوربية، وعىل منهج ترتيب األبجدية فيها؛ 

 .لنعرف األبعاد العلمية والرتبوية هلذا الرتتيب

وقد استدعت طبيعة هذا البحث دراسة األبجدية 

وتارخيها منذ نشأهتا مروًرا بانتشارها ودخوهلا اللغات 

وانتهاًء بتطورها واملناداة  األوربية وكذلك العربية،

 بتغيريها.

وَّل خيفى علينا أنن تاريخ األبجدية قديم يعود 

تقريًبا إىل ما قبل القرن اخلامس عرش قبل امليالد؛ لذا 

سيواجه الباحث فيه صعوبات يف حتديد تاريٍخ دقيق 

رها؛ بسبب ُبْعِد  َّلكتشاف األبجدية وانتقاهلا وتطوُّ

ِة مراجعها.  زمنها وقلن

لقد جتاوزت وهلل احلمد الصعوبات التي مرت يب و

وأنجزت بفضٍل من اهلل هذا البحث، وختاًما َّل يسعني 

م بعد شكر اهلل بجزيل الشكر لكل من  إَّل أنن أتقدن

أعانني عىل كتابة هذا البحث، وأخص بالشكر 

الدكتور صالح الدغيِّم والدكتورة سلمى هوساوي 

ِصََّي يف التاريخ والدكتور سليامن الذييب املتخصِّ 

 القديم. 

وهأنذا أقدم هذا البحث للقارئ الكريم راجًيا أْن 

جيد فيه الفائدة، ويكون َلبِنًَة نافعة يف املكتبة العربية، 

 واحلمد هلل أوًَّل وآخًرا.

ُتَعدُّ اللغُة العربيُة من اللغات السامينة، والتي كان 

فقه ، وايفموطنها جزيرة العرب واملناطق القريبة منها )

، 47م: 2009 ، والصالح 10و  7و  6 م:2004 اللغة
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 36 :م1973، وحجازي 135م: 2003وحجازي 

ا اللغات األوربية فهي من اللغات اهلندية 133 و (، أمن

فبينهام ُبعٌد يف  (،42م: 2009 األوربية )الصالح 

املوطن واألصل، لكن إذا نظرنا إىل ترتيب األبجدية يف 

 .وربية نجد بينهام تشاهًباالعربية واللغات األ

ات الصوت إىل أدنى  األبجدية هي حتليل َنََبَ

باهتا، وُتثيل هذه املركبات برموز ذات أشكال  مركن

ى  ، ُتَسمن ر شيًئا بعينه، ذات ترتيب معَّين سهلة َّل ُتصوِّ

م: 2007طايع حروف اهلجاء )ببحروف األبجدية أو 

، وحجازي 19هـ: 1423، والسعيد واملنيف 91

 (.1/51هـ: 1429، وعمر 171م: 1977

بداية كثري من األبجديات مأخوذة من ها يتسموت

وعمر ، 1/1: جممع اللغة العربية) أبجد :بحروف

    (.1/51هـ: 1429

وترتبط األبجدية بالكتابة وتارخيها؛ ألنن األبجدية 

وسيلٌة لتعليم الكتابة، فهي مل تظهر إَّلن بعد وصول 

ر،الكتابة مرحلًة متقدم ت  ًة من التطوُّ ة الكتابفقد َمرن

 وما بعدها، 36م: 2004بمراحل )فريدريش 

        4م: 2007وطايع وما بعدها،  31هـ: 1428الذييب و

بارنز و، 124عباس د.ت: وما بعدها، و 35و

تصويرّي، ال ورالطن (، ابتدأت بمرحلة 25: م1987

وهي مرحلة ُيعَبن فيها بالصورة عن كلمة مفردة، 

 عن لتعبريِ او ،هلا صورةٍ  مِ ْس رَ ب مثاًل شاٍة  عن تعبريلكا

، 13هـ: 1423ه )السعيد واملنيف ل صورةٍ  مِ ْس رَ َرُجل ب

هـ: 1348ولفنسون ، 124و  123عباس د.ت: و

والسومرينة األويل يف  ةاهلريوغليفين الكتابة  :مثل(، 35

افِ  عباس د.ت: ، و31هـ: 1428الذييب َدْيِن )بالد الرن

، 11و  1/10: م1993، وستيبتشفيتش 123

هـ: 1432، وحنون 26هـ: 1420سليامن و

َّل و ،ةً دَ ومعقن  صعبةً  ةكتابهذه الوكانت  (،1/265

وانتهت  ،من كبار رجال الدولةخبة نُ إَّلن قراءهتا جُييد 

 واحدٍ  رمزٍ  تخصيصمرحلة الرمز الصويت، وذلك بب

وقام هبا األُوجاِريتِيُّون )حجازي  ،الواحد للصوت

، 34هـ: 1425الذييب و، 163و  162م: 2003

وهم  ،(50م: 2009 ، والصالح 27 م:1987بارنز و

قوٌم عاشوا يف منطقة شامل بالد الشام بمدينة 

(Ugaritالساحلية ))ُأوجاِريت( 
(1)

، يف منطقة رأس 

َشَمَرا
(2)

الواقعة عىل ساحل البحر األبيض املتوسط  

                                                 
ُكتبت هذه املدينة يف بعض املراجع: أوغاريت. ومعنى  (1)

القلعة،  :يف اللغة األوْجِريتينة: جدار املدينة. أو "أوجريت"

، 15: ـه1425الذييب أو: احلقل الـُمَحاط بجدار. )

 (.  15: م1980فرحية 

َيت هبذا اَّلسم؛ ألّّنا يف َتلٍّ َينُْبُت فيه  (2) َمر بكثرة، ُسـمِّ الشن

اِزيَ وهو  وهو َنَباٌت ُعْشبيٌّ يبلغ ارتفاعه من مرت إىل  ُج،انِ الرن

مرتين، كثري األغصان بأوراٍق خيطيِّة َتَتَدىلن إىل األسفل، 

ْرَقة، ساُقُه مَبوَمٌة زرقاء أو محراء داكنة،  لوُّنا يميل إىل الزُّ

 =                            له أزهاٌر صفراء اللون، وله فوائد طبينة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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كم شامل مدينة  15(، عىل ُبْعد 11)أمحد د.ت: 

الالِذِقينة؛ إذ ُوِجَد يف مدينة ُأوجاِريت نقوٌش كثريٌة 

 ةيتين رِ وجاألُ ام. مكتوبة باللغة 1929اكُتِشَفْت عام 

، 161م: 2003ازي ، وحج26 م:1987بارنز )

وقد (. 113هـ: 1428الذييب و، 95م: 2007وطايع 

ت اكتُِشفَ جاء اسم هذه املدينة الساحلية يف مراسالت 

العراق ومرص من القرنَّي الثامن عرش والرابع عرش يف 

 عكاشةو ،161م: 2003)حجازي  قبل امليالد

 (.12أمحد د.ت: ، 250م: 2006

َفْت، وهي اللغة ولغُتُهم آخُر لغٍة سامينٍة اكتُِش 

السامينة الوحيدة التي اكُتِشَفْت يف القرن العرشين 

 15هـ: 1425الذييب و ،161م: 2003)حجازي 

وتعود أبجديتهم إىل القرن اخلامس عرش قبل  (،34و

امليالد، واستمرت إىل سقوط مملكة أوجاريت يف القرن 

، 50م: 2009 )الصالح  الثاين عرش قبل امليالد

 30هـ: 1425الذييب و، 118هـ: 1428الذييب و

َبَع النظام 15أمحد د.ت: و ،39و ُل من اتن (، وهم أون

األبجدي يف تدوين اللغة، وترجع كلمة األبجدية إىل 

                                             
بيدي ، و"شمر" 538 :هـ1407 الفريوزابادي)=      الزن

    (.197 :م1983روحية ، و"شمر" 12/239د.ت: 

ويمكن أن يكون هذا اَّلسم آراميًّا معناه: احلراسة            

بمعنى:  "َشَمرَ "واملراقبة، مأخوٌذ من اجلذر اآلرامي 

فرحية كان مكاًنا للمراقبة. )َحَرَس وَراَقَب. أي: أن التنلن 

 (.   18: م1980

)فريدريش  ترتيبهم احلروَف التي كتبوا هبا لغتهم

  .(163م: 2003وحجازي  ،148م: 2004

َل َس قد و  ة؛نظام الكتاببأبجديتهم ن ويُّ يتِ رِ اجواألهن

 عن كل صوت من أصوات اللغة بحرٍف  واَبن عَ إْذ 

بعدد الوحدات لدهيم ولذا كانت احلروف  ؛واحد

. وتقرتب أصوات اللغة الصوتية املوجودة يف لغتهم

األوجاِريتينة من أصوات اللغة العربية )حجازي 

 ،(32و  28 م:1980فرحية ، و163و  162م: 2003

اللغات التي احتفظت  وُتَعدُّ اللغة األوجاِريتينة أقرب

(. 164م: 2003بسامت اللغة السامينة األمِّ )حجازي 

وقد دفعت سهولة األبجدية األوجاريتية باخلط 

املسامري الواسع اَّلنتشار إىل أنن يتناقص استخدامه 

 (.23م: 2009)رشيد 

ن األبجدية األوجاِريتينة من ثالثَّي رمًزا  وتتكون

(، 39هـ: 1425 الذييبو ،148م: 2004)فريدريش 

أّنم واتنَسَمْت بتدوين الصوامت دون الصوائت، إَّل 

ثالثة رموز خمتلفة بحسب حركتها، جعلوا للهمزة 

َّي رمزين أحدمها يف آخر األبجدية.  ،وجعلوا للسِّ

وقراءته مشكلة، فهو َيِرُد يف مقابل الثاء، والذال، 

والزاي، والسَّي، وأحياًنا الظاء. وطريقة ُنْطق 

تيَِّّي له غري معروفة؛ ألنن حروف أبجديتهم األوجاري

وحُيتمل أن يكون هذا  .(28م: 1980فرحية صوامت )

الرمز لصوٍت آخر من أصوات احلروف الفرعينة التي 

 (. 4/432هـ: 1402 سيبويهذكرها سيبويه )
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وكانت كتابتهم تبدأ من اليسار لليمَّي مثل: 

ة البابلية. ويف تعليل ه ذا ثالثة أقوال الثمودية واملسامريِّ

احلاج خليفة ، و3/23: د.ت القلقشنديهي )

 (:  1/31 م:1941

ارة الكواكب السبعة السين  رْيِ َس أّّنم أرادوا جماراَة  _

   .كلَ الفَ  سارعندهم ي برغوامل ،من املغرب إىل املرشق

اجلالس أن يستقبل  عةبيط ّنم يعتقدون أنن أ _

املرشق يكون ه إىل فإذا توجن  ،املرشق يف كل حاَّلته

فإن كان كذلك فاليسار يعطى  ،الشامل عىل يساره

فسبيل الكاتب أن يبتدئ من الشامل إىل  ،اليمَّي

  .اجلنوب

 .القلب إىل الكبدَسرْي دم من  استمدادٌ  هنإ :وقيل _

وكانت حروُف كتابتِِهم ُتشبه املسامري، فهي كتابٌة 

 ،147م: 2004)فريدريش أبجديٌة مسامرية 

، 118هـ: 1428الذييب و، 171م: 1977حجازي و

 (.39هـ: 1425الذييب و

م: 2004)فريدريش  وترتيب أبجديتهم كام ييل

هـ: 1428الذييب و، 40هـ: 1425الذييب و، 148

 ،أ، ب، ج، خ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي(: 120و  119

ف، ص، ق، ر، ث،  ل، م، ذ، ن، ظ، س، ع،ش،  ،ك

  .ُأ، س ،غ، ت، إِ 

لننْقش الذي ُعثر عليه يف مدينة وهذا الرتتيب ِوفق ا

م، وفيه ثالثة أسطر حتوي  1949ُأوجاِريت سنة 

، 119هـ: 1428الذييب األبجدية األوجاريتِينة كاملة )

(40هـ: 1425الذييب و
(1)

 . وهذه صورة النقش: 

 

 
 

 يّسِّ تجميع حروفه يف كلامت تُ ويتمينز هذا الرتتيب ب

معنى  :أي ،منها للكلامت املؤلفة يسولا، اإلحاطة هب

، واحلسن، 3/251د.ت:  الرافعي،) واضح

 – 1404، 11العدد  ،العلواين، 154هـ: 1424

 (.235هـ: 1405

واستعمل األوجاريتيُّون يف بداية َوْضِعِهم رموَز 

تبدأ بحرٍف بعينها  كلامٍت حروِف أبجديتهم ُصَوَر 

ن مموافٍق للحرف األبجدي، َفَرْمُز حرف الباء َأَخُذوُه 

َوَرْمُز حرف الواو َأَخُذوُه من ُصوَرة َوَتٍد،  ،وَرة بيتُص 

َوَرْمُز  ،َوَرْمُز حرف الكاف َأَخُذوُه من صورة َكفٍّ 

ارصة.... بحرف العَّي َأَخُذوُه من ُصوَرة العَّي ال

روا فوضعوا لكل  م الزمن تطون وهكذا. ثم مع تقدُّ

ا َّل ُيشابُِه ُصَوَر الكلامت )  عيل،حرٍف رمًزا خاصًّ

    .(15/151هـ: 1422

                                                 
ذكر حممود حجازي أنن ترتيب األبجدية األوجاريتِينة    (1)

 2003يتوافق ُتاًما مع ترتيب األبجدية العربية )حجازي 

ل عىل 163م:  (. وما ذكره َّل يتوافق مع ما هو ُمَسجن

 الننْقش املذكور.
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 (: 120هـ: 1428وللحروف األوجاريتية األشكال اآلتية )الذييب، 

 

 
 

م  للهمزة ثالثة رموز خمتلفة جعلوا ونالحظ أّنن

بحسب حركاهتا، فهي احلرف الوحيد الذي كتبوا معه 

الصوائت، وقد يكون هذا بسبب أنن اهلمزة أكثر 

ه األبجدية التي احلروف إلباًسا يف القراءة، أو أنن هذ

وصلت إلينا كانت يف مرحلة متأخرة من اخرتاع 

 أبجديتهم. 

األبجدية وترتيبها عن  ونالفينيقيُّ ثم أخذ 

سكان السواحل الرشقية هم  ونالفينيقيُّ األوْجِريتِيَِّّي. و

وكانوا أصحاب جتارة  ،حلوض البحر األبيض املتوسط

من عظيمة، امتدت من الشام إىل املغرب وإىل أجزاء 

أوروبا، كاليونان، وقَبص، وإيطاليا، وإسبانيا، وجنوب 

م: 2003وحجازي ، 2/278م: 2009باقر، فرنسا )

، الذييب، و279، د.ت: عصفور، و166 – 164

، 121هـ: 1428، الذييبووما بعدها،  51هـ: 1425

ودامت سيطرهتم التجارية عىل  (،37، د.ت: أمحدو

يالد بل املقي عرش البحر األبيض املتوسط من القرن احلاد

حتى سقوط مدينة قرطاج الواقعة يف تونس حاليًا بيد 

 ،166 – 164م: 2003حجازي م ) 146الرومان سنة 

 – 121هـ: 1428، الذييب، و279، د.ت: عصفورو

   (.37، د.ت: أمحد، و127

تيسري وقد رأى الفينيقيون يف سبيل سعيهم إىل 

روا نظام الكتابة وُيع جتارهتم لوا حروفها أّن ُيطوِّ دِّ
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بوا أبجديتهم، فكتبوا  لتالئم لغتهم وعرصها وُيرتِّ

احلروف بأشكال هندسية خمتلفة، ُتشبه إىل حدٍّ ما اخلط 

م: 2004، ووايف، 171م: 1977حجازي، الِعَْبّي )

وهذا ما دلنْت عليه النقوش التي ُعثِر عليها يف  ،(272

 م:2004الشام ومرص وبعض دول أوروبا )فريدريش 

 (.165و  164 م:2003وحجازي ، 123

األبيض للتجارة حول البحر  ونتيجة أسفارهم

واحتكاكهم باألمم احتكاًكا مبارًشا أو غري  املتوسط،

، فكانت أسلوهبم يف الكتابةأبجديتهم و اونرشمبارش 

 كتابتهم تنتقل مع السفن التجارية أينام َأْبَحَرْت َوَرَسْت 

، 22د. ت:  اب،عبد الوه، و121هـ: 1428، الذييب)

، ووايف، فقه اللغة، 15/153هـ: 1422 عيل،و

 (،272 م:2004علم اللغة،  ،ووايف، 31 م:2004

فت تلك األمم عىل نظامهم األبجدي وتعلنموا  ،فتعرن

اخلط منهم، ساعدهم يف هذا ازدهار جتارهتم نتيجَة 

الذي كان  ،املرصيِّ  يِّ دِ الََبْ  ِق رَ وَ أطامر  صِ ْخ رُ 

ونان اليرونه لبالد دِّ َص يتاجرون به ويُ  الفينيقيون

عبد ، و122و  121هـ: 1428، الذييب)(، اإلغريق)

م: 1993ستيبتشفيتش، ، و22د. ت:  الوهاب،

ففشا بَّي هذه األمم  (51هـ: 1425، الذييب، و1/29

أنن الذين وضعوا النظام األبجدي هم الفينيقيون 

( وُيَعدُّ اليونانيون َأْشَهَر 253م: 2006)عكاشة، 

 منهم بجدياألمم التي تعلنمت النظام األ

، ووايف، علم اللغة، 1/29م: 1993)ستيبتشفيتش، 

 (. 273 م:2004

 

 
 

اثنَّي وعرشين تتألف األبجدية الفينيقية من و

، واقترصت عىل احلروف الصوامت دون احرفً 

 من اليمَّي إىل اليسار تهاباكتوامتازت ب الصوائت،

هـ: 1423، والسعيد واملنيف، 92م: 2007)طايع، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
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(. 4هـ: 1424، والغامدي، 27م: 1987، وبارنز، 23

، د. ت: القلقشندي) ويف تعليل هذا قوَّلن مها

3/23:) 

ك من املرشق إىل لَ الفَ  رْيِ َس أّنم أرادوا جماراة  _

 .كلَ فَ عندهم يمَّي ال واملرشُق  .املغرب

 .د إىل القلببِ الكَ َسرْي دم من  استمدادٌ  هنن وقيل: إ _

ج، د، هـ، و، ز،  ،اآليت: أ، برتتيب وهي عىل ال

ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، 

وحلروفهم  .(167 و 163 م:2003حجازي ت )

، 327م: 2004)فريدريش األشكال اآلتية: 

هـ: 1428، الذييبو، 62هـ: 1348وولفنسون، 

وبخاصة كان الفينيقيون مهتمَّي بالتجارة و (:128

نواحي التجارية يف كل  مقد انترشت حمطاهت، فالبحرية

ى صلتهم التجارية مع  ،حوض البحر املتوسط مما قون

و  4/9هـ: 1403)كرد عيل،  )اإلغريق(اليونانيَّي 

هـ: 1408، عصفورو، 279، د.ت: عصفورو، 233

ونانيَّي اَّلستفادة من هذا بدوره هينأ لليو ،(162

فكرة التدوين نقل اليونانيون ثقافًيا، فقد الفينيقيَّي 

 أخذوا األبجديةف عن الفينيقيَّي، الصويت باحلروف

فريدريش ، و396م: 2001 عنهم )هريودوت،

 ،وستيبتشفيتش، 42د. ت:  روسو،، و155م: 2004

بل قوذلك يف القرن التاسع  (،29و  1/28م: 1993

، 156م: 2004)فريدريش  تقريًبا يالدامل

، وحجازي، 1/58م: 1993وستيبتشفيتش، 

أدلة ب ويمكننا إثبات هذا اَّلنتقال .(182م: 1977

 ما ييل:منها 

ُمتنِفٌق  الرتتيب األبجدي يف كلتا اللغتَّي نن أ - 1

، 22د. ت:  ،، وجاكسون156م: 2004فريدريش )

م: 2009 ، وباقر،163م: 2003وحجازي، 

2/290.) 

فريدريش تسمية احلروف َيتنِفُق يف اللغتَّي ) أنن  - 2

 ، وباقر،15/150هـ: 1422 عيل،، و156م: 2004

   (.2/290م: 2009

رة  - 3 أنن شكل الرموز األبجدية يف اليونانية املبكِّ

واجتاه  ،يتطابق ُتاًما مع األبجدية الفينيقية األوىل

ىل من اليمَّي إة يف األبجديتَّي أيًضا واحد، فيبدأ بالكتا

، وجاكسون، د. ت: 156م: 2004فريدريش ) اليسار

د. ت:  روسو،، و163م: 2003، وحجازي، 22

43.) 

احلروف الفينيقية كالواو والصاد  ا منعددً  نن أ - 4

َّل  احلروف اليونانية والقاف التي اختفت اآلن من مجلة

قيمتها إْذ إنن  يف النظام العددي اليوناين؛ لةتزال مستعم

يف  ل تعادل قيمتها العدديةمن جُ ـساب الالعددية يف ح

 (. 114و  113م: 2005)برجرين،  األرقام الفينيقية

ؤيد القول بأنن التقاليد واألساطري اليونانية تأنن  - 5

 ،ةالفينيقي يةدجباألمستمد من  يةاليونان يةدجبأصل األ

فاسمه من أصل  ،«وسمُ دْ قُ »ام يف أسطورة ك كوذل

الرشق، أي: املكان الذي َتْقُدُم منه هـ: ساميٍّ قديم معنا
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الشمُس، وتقول هذه األسطورة: إنن قدموس وهو 

واملقصود هبا الغرب، وهو املكان  -ُيودِّع أختَُه أوروبا 

أهداها قلاًم. واألسطورة  –الذي َتْغُرُب منه الشمُس 

ترمز هبذا إىل الغرب ممثنال باليونان الذين أخذوا 

وما  29م: 2013مة، سالأبجديتهم عن الرشق )

و، بعدها، وب   وما بعدها(. 69م: 1992يكاسُّ

 هريودوتاملؤرخ اليوناين  جدنذلك ك    

Herodotosب بأيب التاريخ ، الـُمَلقن
(1)

نصن عىل أنن  

م اليونان  أخذوا أبجديتهم من الفينيقيَّي، وذكر أّنن

)هريودوت،  الفينيقيةاألبجدية بأبجديتهم ا وْ عَ دَ 

 (.  396 م:2001

الكتابة من الفينيقيَّي  يونم اليونانوعندما تعلن 

أنن  َّلن إ ،احتفظوا برتتيب احلروف كام عرفه الفينيقيون

 جمموعةَ يف األبجدية الفينيقية وجدوا  يَّياليونان

هي غري مستعملة و  عن أصوات احللق،عَبِّ تُ  حروٍف 

 بأنْ بجدية، ا عىل األا منهجيً جتديدً  واأدخلف لدهيم،

                                                 
خي اليونا (1) ُل مؤرِّ ن وأعَظُمهم، عاش يف هريودوت هو أون

ة  أواسط القرن اخلامس قبل امليالد. نشأ يف أرسة مورِسَ

حمبنة للعلم. سافر إىل أغلب البلدان املعروفة يف زمانه. قام 

بعمل تارخيي متكامل ومنظنم، فقد كتب قصة العالقات 

اإلغريقية اآلسيوية، وتواريخ بعض البلدان، 

تاريخ "لغات باسم واإلمَباطورية الفارسية، وُطبع بعدة 

ق.م تقريًبا. )هريودوت،  425. تويف سنة "هريودوت

 (.49م: 1987، وبارنز، 20املقدمة،  :م 2001

لق؛ وذلك حروف احللعلة بدل اروف وضعوا ح

 دُّ عَ ويُ  .ةمالكلسياق للدَّللة عىل احلركات القصرية يف 

 هذا التجديد مرحلة مهمة من تاريخ اخلط بصفة عامة

م: 2004وفريدريش  ،167م: 2003)حجازي، 

ايع، ، وط27م: 1987وما بعدها، وبارنز،  155

  .(2/290م: 2009 ، وباقر،103م: 2007

ية ُتكتب يف البداية من اليمَّي إىل وكانت اليونان

الثعبان، أو خط اليسار، ثم كتبوا عىل هيئة نظام خط 

)حراثة  Bustrophedonاملحراث، املعروف باليونانية باسم 

بالتناوب من سطر إىل سطر، من اليمَّي إىل  :الثور(، أي

وذلك ألنن  اليسار ومن اليسار إىل اليمَّي.... إلخ،

أيّس الكتابات قراءًة. ثم ختىلن الكتابة بخط املحراث 

ألننه عسري الكتابة باليد  ؛اليونانيون عن هذا النظام

د املخطوطات، وأصبحوا يكتبون من  وبخاصة مع تعدُّ

 روسو،، و93م: 2004فريدريش اليسار إىل اليمَّي )

 لكتابة اليونانيةا تعديل جعلوهذا ال (.43د. ت: 

 .ختتلف عن الكتابة الفينيقية

وتعديل اجتاه  تدوين احلركات، لتعديالن:وهذان ا

ة ذيف كل اخلطوط املأخو َّيِ تَ أساسين  َّيِ تَ مَ ـِس  ظالن  الكتابة

وأمهها اخلط الكرييل الذي انترش مع  ،عن اخلط اليوناين

واخلط  ،انتشار املسيحية األرثوذكسية يف رشق أوربا

الذي انترش مع الكاثوليكية يف  التيني(ال) الروماين

ُيضاف هلذا  (.167م: 2003)حجازي،  غرب أوربا

، لفينيقيةاة ي األبجدا حرفَّي عىلادوزأنن اليونانيَّي 
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 احرفً  24حروف اللغة اليونانية فأصبح جمموع 

 هي:و (،43د. ت:  روسو،)

 

Αα (Alpha) ** Ββ (Vita) ** Γγ (Gamma) **Δδ (delta) 
** Εε (Epsilon) **Ζζ (zeta) **Ηη (Eeeta) **Θθ (Τηεετα) 
**Ιι (Yoota) **Κκ (Kappa) **Λλ (Lamda) **Μμ (Mee) 
**Νν (Nee) **Ξξ (Ksi) **Οο (Omikron) **Ππ (Pee) **Ρρ 
(Roo) **Σσ (sighma) **Ττ (Taaf) **Υυ (Eipsilon) **Φφ 
(Fee) **Χχ (Khee) **Ψψ (Psi) **Ωω (Omega)  

 

ة ــونالحظ أنن احلرفَّي األولَّي من هذه األبجدي

(Β "Vita" Α "Alpha" , قد اشُتقن منهام اسٌم جديٌد )

 (.   158م: 2004فريدريش ) ألفا بيتاهو ولألبجدية، 

يَّي نفوذ سيايس كبري يف أوروبا وكان لليونان

والرشق، بلغ َأْوَجُه يف القرن اخلامس، واستمر حتى 

قبل امليالد حينام استوىل الرومان عىل بالد  146سنة 

نصحي، د. ت: ، و2 م:2004قادوس، اليونان )

ُأ السيادة ليونانوهذا جعل اللغة ا (،1/35 ية تتَبون

م كتبوا هبا اآلثار األدبية  واَّلزدهار، ساعدها يف هذا أّنن

واخلطب السياسية والقضائية والدراسات الفلسفية، 

فصارت ذات مستوى حضاريٍّ راٍق، وكانت تربطهم 

غتهم ممنا جعل ل مع جرياّنم عالقات جتارية وعسكرية؛

ومن  .بَّي شعوٍب كثريٍة يف العامل القديمهي لغة التعامل 

 ؛هؤَّلء اإليطاليون التي كانت بالدهم قريبة من اليونان

مما هينَأ هلم التواصل التجاري والثقايف مع اليونانيَّي، 

وما  166 م:2004فريدريش ) فأخذوا األبجدية عنهم

، وحجازي، 400 م:1950 فندريس،بعدها، و

  (.182م: 1977

يف بداياهتم  -ولغتهم الالتينية  – الرومانوكان 

يقيمون يف مدينة روما يف إيطاليا؛ ممنا جعلهم يأخذون 

، 169 م:2004فريدريش ) أبجديتهم عن اإليطاليَّي

واستفادوا كذلك من  (،400 م:1950 فندريس،و

(؛ 66 و 1/65 م:1993ستيبتشفيتش، اليونانيَّي )

إذ نجد  ياسية جيدة معهم؛ة ثقافية وسعالقَّلرتباطهم ب

أنن اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية يف رشق الدولة 

، وحييى، 182م: 1977الرومانية )حجازي، 

 (. 33و  32م: 1991

وقد أدخل الرومان عىل األبجدية اليونانية 

ومينزوا  ،تعديالت، فوضعوا الشكل النهائي للحرف

(، 27 م:1987بارنز، بَّي احلروف الكبرية والصغرية )

فريدريش ) فورعن اليونانيَّي يف تسمية احل واختلفوا

م التزموا ب (،170 م:2004 وخالفوهم  همرتتيبكام أّنن

 23حروف اللغة الالتينية فعدد ف، وراحليف عدد 

 (:11م: 1960هي )خفاجة،  حرًفا

A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,X,Y,Z. 

وقد َمرن اجتاه الكتابة يف األبجدية الالتينية باملراحل 

التي َمرن هبا يف األبجدية اليونانية، فكان اجتاهها يف 

ية من اليمَّي إىل اليسار، ثم ُكتبت بخط املحراث، البدا

ا تبدأ يف سطٍر من اليمَّي إىل اليسار ثم يف السطر  أي: أّنن

الذي يليه من اليسار إىل اليمَّي... وهكذا، ثم تغرين 

اجتاهها فأصبح من اليسار إىل اليمَّي. وهذا يدلُّ عىل 

لية أنن األبجدية الالتينية ُأِخَذت من األبجدية اإليطا

ر )  . (170 م:2004فريدريش واليونانية يف زمن ُمَبكِّ
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 اإلمَباطوريةُ يف القرن الثاين قبل امليالد وسادت 

واستمرت سيادهتا حتى  أوروبا،معظَم الرومانية 

، 116 م:2005برجرين، ) م. 476سقوطها عام 

، العريني، و206و  205م: 1977 وحجازي،

، 17م: 2008وشهيد، ، 131و  21 م:1982

األبجدية (؛ ولذا هيمنت 24 م:2017وهوساوي، 

تعديالت التي أدخلها الرومان بفضل الالالتينية 

التي هي لغُتها الالتينية وهيمنت كذلك اللغة عليها، 

، 67م: 1998، عمرالرسمية عىل اللغات األوربية )

 ،182 م:2004وفريدريش، ، 27م: 1987بارنز، 

ر انتشا ساعد يف هذا ،(2/703م: 2009 باقر،و

ين هبا كانوا  يف الغربيةاملسيحية  أوربا؛ ألنن املبرشِّ

سة )  فندريس،يعلِّمون أتباعهم قراءة النصوص املقدن

 116و  115 م:2005وبرجرين، ، 400م: 1950

أنن لغة  فيهكام ساعد  (،73م: 1998، عمرو، 155و

والغربية  يف أوروبا الوسطىالسائدة العلم والدراسة 

، عمر) اللغة الالتينيةكانت بع عرش حتى القرن السا

 (،173م: 2004، علم اللغة ، ووايف،67م: 1998

، فرجيل :استعملها أساتذة األدب الروماين مثلوقد 

يتًا قت منزلة وِص حقن م فوأمثاهل وهوراس، وأوفيد

 (. 1/68م: 1993كبريين )ستيبتشفيتش، 

واللغة اإلنجليزية لغة أوربية يعود أصلها إىل اللغة 

ـِجْرِمانِينِة، والتي تعود إىل اللغات اهلندية األوربية الْ 

 42م: 2009 الصالح،، و172م: 1998، عمر)

، وكانت اللغُة اْلـِجْرِمانِينُة َتْسَتْخِدم يف الكتابة (43و

ونِينة األحرَف الرُّ
(1)

اللغة الالتينية يف ر انتش. ونتيجًة َّل

ينية عن طريق أوربا تأثرت اللغة اإلنجليزية باللغة الالت

ََّي  عام الذين أغاروا تأثرهم بلغة الفرنسيَّي النورمانِديِّ

عىل بالد اإلنجليز، واحتلوا معظم مناطق م. 1066

وفرضوا لغتهم  (،34هـ: 1434احلشاش، ) إنجلرتا

الفرنسية عىل اإلنجليز، فكانت الفرنسية هي لغة 

الدولة والقضاء والتعليم )عمر، عبد املجيد الطيب، 

(، فأخذت اإلنجليزية أبجديتها من 55: هـ1431

اللغة الالتينية كغريها من اللغات األوربية
 

 فندريس،)

 231م: 2004، علم اللغة ووايف،، 400م: 1950

  (.254و  239و  234و

إنن اإلنجليزية َأَخَذت أبجديتها من "وَلـْم َنُقْل: 

ونِينة ونِينة؛ ألنن "األبجدية الرُّ ف عن ختتل األبجدية الرُّ

ُل مقطٍع فوراإلنجليزية يف الرتتيب ويف تسمية احل ، فأون

ونِينةيف األبجدية  (، وهو خمتلف futharkهو: فوثارك ) الرُّ

ُتاًما عن أول مقطع يف األبجدية اإلنجليزية، ومثله بقية 

                                                 
كانت  األبجدية احلروفهي جمموعة من ونِينة األحرف الرُّ   (1)

، وقد توقنف يةاللغات اجلرمانم يف كتابة خمتلف ستخدَ تُ 

ونِينة يف القرن الثالث عرش امليالدي، استخدام الكتابة الرُّ 

مع استمراره إىل القرن السادس عرش يف كتابة النقوش 

التذكارية عىل املقابر، واستمراره إىل القرن الثامن عرش يف 

، 284 :م1950، فندريس) كتابة التقويم السنوي.

 (.176و  174م: 2004وفريدريش: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  (.176م: 2004)فريدريش:  املقاطع

م وقد التزم اإلنجليز برتتيب األبجدية الالتينية، إَّلن أّنن 

جامعة الكويت، )  J, U, Wزادوا عليها ثالثة أحرف هي:

اللغة اَّلنجليزية فحروف  وما بعدها(، 20 م:1978

 وهي:  ،احرفً  26

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 

تفق اإلنجليزية كاللغات الالتينية مع اليونانية يف تو

م: 2011 فرحات،الكتابة من اليسار إىل اليمَّي )

(، كام تتفق مع كثري من اللغات األوربية 11و10

يف عدد  واإليطالية واألسبانية واألملانيةكالفرنسية 

ا ختتلف عنها   اا يسريً اختالفً احلروف وترتيبها، إَّلن أّنن

 (. 173م: 2004يف تسمية احلروف )فريدريش: 

ونلحظ أنن ترتيب األبجدية اإلنجليزية مل خيتلف 

بجدية الالتينية، وما ذاك إَّلن ألنن حروف عن ترتيب األ

اإلنجليزية ليس بينها تشابٌه يف الرسم وَّل يف الصوت؛ 

ولذا فهي َّل ُتْلبِس عىل متعلِّميها، فلم حتتج إىل إعادة 

نظر يف الرتتيب؛ فمحافظتها عىل الرتتيب األصيل الذي 

ُأخذت منه أوىل؛ لكي تتوافق مع أخواهتا اللغات 

 األوربية.

ا لغات رشق هذ ا ما يتعلق باللغات األوربية، أمن

ًة  البحر املتوسط فنجد أنن احلاجة للكتابة أصبحت ماسن

لدى اآلراميَّي
(1)

؛ ألنن لغتهم منذ القرن السابع قبل 

                                                 
ُسوا هلم ممالك متعددة يف العراق اآلراميُّون  (1) هم قوٌم أسن

= التي اكُتشفت يف -وترجع أقدم نقوشهم  الشام،وبالد 

ا كانت مستخدمة يف  ؛امليالد صارت لغة دولية ألّنن

منطقة واسعة من العامل القديم يف التعامل التجاري 

م: 2003أبنائها وغري أبنائها )حجازي،  والسيايس بَّي

، 126م: 2004وفريدريش: ، 179و  178

فقه اللغة،  وايف،، و22هـ: 1397وبروكلامن، 

 (. 47 و 46 م:2004

وعندما رأى اآلراميون سهولة األبجدية الفينيقية 

عوا  لألخذ هبا، فأخذوها يف القرن التاسع قبل تشجن

 فندريس،و، 126م: 2004فريدريش: امليالد تقريبًا )

وَأْبَقُوا اجتاه الكتابة فيها من اليمَّي إىل  (،400م: 1950

وقد  .(103 و 102م: 2007طايع، اليسار كالفينيقية )

ر  اآلراميون األبجدية فأضافوا هلا صائَتَّْيِ فقط، بأْن طون

استخدموا الواو والياء الساكنتَّي رمَزْيِن للضمة 

، د. برش، و69 هـ:1402 احلمد،والكّسة الطويلتَّي )

روا شكل احلرف يف كتابتهم؛ مما أدنى (، كام 38ت:  طون

 فندريس،إىل سهولة الكتابة بخطهم ورسعة تعلُّمه )

وهذا جعله يف القرن السادس قبل  (،400م: 1950

امليالد ُيصبح خطًّا عامليًا كلغتهم، انترش استخدامه يف 

يف، السعيد واملنالبالد الواقعة ما بَّي اهلند ومرص )

                                             
إىل احلقبة الواقعة بَّي القرنَّي العارش  -هذه املاملك  =

وما بعدها،  2/301: م 2009 باقر،الثامن قبل امليالد. )و

 2003وما بعدها، وحجازي،  14: ـه 1432 الرتكي،و

 عبُّودي، ، و126م:  2004وفريدريش: ، 178م: 

 (.16: ـه1411
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 اآلرمية ما ييل من األشكال: ولألبجدية  (.71، د. ت: أمحد، و51هـ: 1423

 

 

 
 

 ولألبجدية النبطية األشكال اآلتية: 

 

 

 
 

وقد أخذ الننبَطُ 
(1)

يف أواخر القرن الثاين قبل امليالد  

                                                 
ُسوا هلم مملكة يف  ةعربي قبائلالننبَُط  (1)  العربية اجلزيرةشامل أسن

ويف سيناء، وامتد ملكهم مدة ثالثة  الشامبادية وجنوب 

م(، وكانت عاصمة  106 _ق.م  169قرون، ما بَّي )

ع ملكهم إىل مدائن صالح  ُمْلكهم البرتاء يف األردن، وتوسن

وكان هلم  ة،وين بدحياة  واوعاش فاختذوها هلم عاصمة ثانية.

 5/5: ـه 1422)عيل، . يف النشاط التجاري مكانة كبرية

=                ،107و  73و  23م:  1987، وعباس، 72 –

عن اآلراميَّي أبجديتهم؛ ألنن لغة األنباط كانت عربية 

حملية، وكانت لغة التعامل يف فرتة ازدهار ُمْلك األنباط 

عامَل هي اآلرامية، َفَفَرَض عليهم نشاُطُهم التجاري الت

ْهل عليهم أْن يكتبوا باخلط  ،باآلرامية فكان من السن

عندهم  أشكال احلروفاآلرامي، كام تدلُّ عليه 

                                             
م:  2003، وحجازي، 23م:  1994واجلبوري،  =

وما بعدها، وراشد،  31: ـه 1424، واحلسن، 186

 (.1147م:  1985

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1


 53                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30ماب، جملة اآلد

، 149هـ: 1415 ، وراشد،186م: 2003 )حجازي،

 (. 25م: 1994 واجلبوري،

ومل ُيِضف األنباط يف البداية لألبجدية اآلرامية شيئًا، 

وظلن  ،حرًفافبَِقَي عدد حروف األبجدية اثنَّي وعرشين 

اجتاه كتابتهم يبدأ من اليمَّي إىل اليسار. ومع مرور الوقت 

ُروا كتابتهم فأخذت طابعها املمينز يف النصف األخري  ،طون

من القرن األول امليالدي، فاتنسمت بَِوْصل حروفها 

ِ أشكال احلروف، والتفريق بَّي وَفْصِل كلامهتا،  وتغريُّ

تولند وآخرها؛ ممنا شكل بعض احلروف يف أول الكلمة 

السعيد ، 25م: 1994 منه اخلط النبطي )اجلبوري،

و  35هـ: 1424، واحلسن، 57هـ: 1423واملنيف، 

ر اخلط (74 . وفيام ييل عدد من النقوش ُتظهر تطوُّ

 الننبَطِّي:

 

 
 

 
 م( 250نقش أم اجلامل األول )ُكتب سنة 

 

 
 م( 328ب سنة نقش النامرة، وهو شاهد قرب امرئ القيس )ُكت
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ان، )ُكتب سنة   م( 568نقش َحرَّ

 

بَّي الننبَط والعرب صلة جتارية قوية كانت هناك و

ُيؤيِّد هذا الروايات التارخيينة عن يف اجلزيرة العربية، 

ى ُسوَق  يف املدينة وٍق وجود ُس والعرب،  املنورة ُتَسمن

هـ: 1422، وعيل، 1/78م: 1968 ،ابن سعد) طبَ نن ال

ممنا َجَعَل العرب  (؛109م: 2007طايع، و ،13/313

ن الننَبِط ميف أواخر القرن الثاين للميالد يأخذون 

تَُهم ) وما بعدها،  47هـ: 1402 احلمد،أبجدين

 وما بعدها، واحلسن، 22 م:1994واجلبوري، 

 (.191 م:2004 ، ووايف، فقه اللغة،26هـ: 1424

 ،بجدينتَّيويدلُّ عىل هذا اتفاُق ترتيب احلروف يف األ

واتفاُق اجتاه الكتابة فيهام، فهام تبدآن من اليمَّي 

 لليسار، ووجوُد خصائص مشرتكة بَّي اخلطنَّي

واجلبوري، وما بعدها،  70هـ: 1402 احلمد،)

الواو والياء الساكنتَّي كاستخداِمِهم  (،34 م:1994

: الضمة، والكّسة الطويلتَّي  احلمد،) رمزين للصاِئتََّْيِ

( واستخدامهم 38د. ت:  برش،و ،69هـ: 1402

 األلف رمًزا للفتحة الطويلة يف آخر الكلامت فقط

وكُخُلوِّ احلروف املتشاهبة من  (،71هـ: 1402 احلمد،)

ط النبط الشديد خل ُب رْ قُ اإلعجام. كذلك يدلُّ عليه ال

، 5/14هـ: 1422عيل، ي )ة الوحبَ تَ من خط كَ 

لة (، َفَرْسُم احلروف املنفصلة واملتص15/169 و

واجليم،  ،إذ َرْسُم َحْرِف: الباء ؛متشابٌه يف القلمَّي

متنفٌق بَّي  "َّل"واحلاء، والطاء، والالم، والنون، و 

 ، واحلسن،34و  31 م:1994اخلطَّي )اجلبوري، 

وهذا شكل فيه مقارنة بَّي اخلطنَّي  (.37هـ: 1424

 النبطي والعريب:

 

دت الدراسات العلمية احلديثة املهتمة  وقد أكن

مقارنة أشكال احلروف يف األبجديات السامية أنن ب

طايع، ) العرب ورثوا طريقتهم يف الكتابة من األنباط

و  45هـ: 1402 احلمد،، و108و  105م: 2007

 واحلسن،، وما بعدها 22 م:1994اجلبوري، ، و49

هـ: 1422وعيل، وما بعدها،  26هـ: 1424

عدم صحة (، كام أثبتت هذه الدراسات 15/174

وايات العربية الثالثة يف أصل األبجدية واحلروف الر

 الصويل،، و4/239هـ: 1404 بن عبد ربه،االعربية )
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 ابن، و15هـ: 1412 األصفهاين،، و28هـ: 1431

هـ: 1408 بن خلدون،ا، و13هـ: 1417 ،النديم

 السيوطي،، و3/10د. ت:  القلقشندي،و ، 1/525

بيدي، و2/341د.ت:   وعيل،، 27هـ: 1411، الزن

 وهي: وما بعدها(، 15/152هـ: 1422

 

 
 (.199م: 2003وُتَعدُّ األبجدية العربية آخر األبجديات الساميَّة ظهوًرا )حجازي، 

 

 أنن أصل اخلط توقيفي من اهلل أنزله عىل آدم  _

هـ: 1404 ربه، بن عبداأو عىل غريه من األنبياء )

د.  بن فارس،ا، و28هـ: 1431 الصويل،، و4/239

وما بعدها،  3/9د. ت:  القلقشندي،و ،10ت: 

وهذا مردود بأنن هذه  (.2/341د.ت:  السيوطي،و

رواية ظنِّينة ليس هلا َسنٌَد، ومل تعتمد عىل دليل علمي 

 واحلسن،، 2/341د.ت:  السيوطي،يؤيدها )

، 29هـ: 1402 احلمد،، و19و  18هـ: 1424

 (.64هـ: 1427والباتيل، 

من األنبار إىل احلرية يف العراق،  أنن اخلط العريب َوَردَ  _

ابن أيب داود، ومن احلرية جاء إىل احلجاز، ثم انترش فيه )

، 30هـ: 1431 الصويل،و، 46هـ: 1423

هـ: 1407 ، والداين،19هـ: 1412 األصفهاين،و

وهذه أيًضا رواية  (.3/11د. ت:  القلقشندي،و، 25
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 ظنِّينة فيها اضطراب، وَّل تقوم عىل حقيقة علمية

 20هـ: 1424 واحلسن، ،29هـ: 1402 احلمد،) ثابتة

  وما بعدها(. 15/157هـ: 1422وعيل، ، 23و 

أنن اخلط العريب مأخوذ من خط املسند اليمني _
(1)

 

د.  القلقشندي،و،  3/215 م:1996 الَبَطْليويس،)

ة كانت منترشة يف  ؛(3/13ت:  ين ألنن األبجدية احِلْمرَيِ

ا تتألف من تسعة وعرشين حرًفا وألّنن  ،اجلزيرة العربية

كالعربية، وكلها صوامت كاألبجديات السامينة 

، 212و  204و  15/202هـ: 1422عيل، األخرى )

 . (190م. 2003وحجازي، 

وهذه الرواية َّل تستند إىل دليل علمي يؤيدها؛ ألنن 

ع منه نقوش الكتابة بالقلم املسند وما تفرن
(2)

التي ُعثَِر  

من واجلزيرة العربية وبالد الشام ُتعارض عليها يف الي

ر وجود مالمح تطوُّ ىل عهذه الرواية، فهي َّل تدلُّ 

أو من اخلطوط املسند مبارشة للخط العريب من خط 

، فال يوجد تشابه بينها وبَّي اخلط العريب املتفرعة عنه

  .يف الشكل إَّلن يف حرف الراء فقط

أيًضا حروف خط املسند ُتكتب منفصلة غري 

                                                 
َي اخلط اليمني   (1) يف العربية  "مزند"باملسند ألنن كلمة  ُسمِّ

 (. 15/209: ـه1422عيل، اجلنوبية معناها: الكتابة. )

عت من اخلط املسند     (2) اخلط  هي:اخلطوط التي تفرن

وموطنهام الرئيس منطقة الُعال يف  اين،يَ حْ واللن  ،يُّ ودِ مُ الثن 

عليه  الذي ُعثِرَ  يُّ وِ فَ الصن اخلط واململكة العربية السعودية، 

 (. 15/211: ـه 1422عيل، )يف رشق الشام ويف باديته. 

متصلة بخالف اخلط العريب. إضافة إىل أنن اجتاه خط 

املسند سار عىل طريقة خط املحراث أو الثعبان؛ ألننه 

ُيكتب منفصاًل، وهيئتُُه َّل تتغرين بتغريُّ موقعه من 

ا  (،216و  15/210هـ: 1422عيل، الكلمة ) أمن

اخلط العريب فقد سار عىل الكتابة من اليمَّي إىل اليسار 

م: 2007وطايع، ، 22و  20 م:1994 جلبوري،)ا

 (.26هـ: 1424 واحلسن،وما بعدها،  105

وما  15/202هـ: 1422عيل، ) وذكر جواد عيل

معروًفا قبل اإلسالم يف كل بعدها( أنن قلم املسند كان 

علميًّا هذا  ْت ثبتَ ويف خارجها، وأ جزيرة العرب

 النقوُش التي ُعثَِر عليها يف مناطق متعددة ومتفرقة من

جزيرة العرب وخارجها، فهو يرى أنن اخلط املسند هو 

القلم هو وربام كان املستعمل قدياًم يف الكتابة العربية، 

قبل ظهور أقالم أخرى  :أي ،العام للعرب قبل املسيح

لت الكتابة  ،لدت بعد امليالدوُ  ثم َقْبَل اإلسالم حتون

 العربية إىل اخلط النبطي. وذكر أننه ليس هناك دليٌل 

ل. د زمَن هذا التحوُّ  حاليًّا حُيدِّ

وحينام أخذ العرُب أبجديتهم من األبجدية النبطية 

َوَجدوا أنن األبجدية النبطية َّل تفي بكل أصوات اللغة 

العربية، فزادوا عىل األبجدية النبطية ستة أحرف 

، أبجديتهم يف كلمتَّي مها: َثَخذا يف آخر ترتيب هوضعو

وا وها الرن ا مزيدة عىل َضَظغ. وسمن ِدف؛ ممنا يدل عىل أّنن

هـ: 1404 بن عبد ربه،ااألصل النبطي السامي )

احلسن، ، و15هـ: 1412 األصفهاين،، و4/239
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وهبذا (. 15/152هـ: 1422 عيل،و، 73هـ: 424

نعرف أنن عدد حروف األبجدية العربية ثامٍن وعرشون 

 . حرًفا

 وقد َكتََب العرُب أبجديتهم عندما أخذوها من

رت عىل أيدهيم  األنباط باحلروف النبطية، ثم تطون

األبجدية النبطية، وذلك بتغيري أشكال احلروف حتى 

بدأت احلروف مع بداية القرن الرابع امليالدي َتْفِقد 

سامهتا النبطية وتكتيس بالشكل العريب للحرف، ثم ما 

َلبَِث أن اندثر اخلط النبطي بسبب سقوط دولة األنباط، 

تراث ثقايف حيفظ أبجدية النبط، وتَولند منه  وعدم وجود

بَْغُة العربية للحرف،  اخلط العريب بعد أْن اكتملت الصِّ

م: 2007طايع، ) وذلك يف القرن السادس امليالدي

 احلمد،، و73و  36هـ: 1424، واحلسن، 107

 احلروف ِت رن مَ قد و(. 56وما بعدها، و  47هـ: 1402

تصل إىل شكلها املعروف  العربية برحلة طويلة قبل أنْ 

فقه  وايف،وما بعدها، و 163هـ: 1424)احلسن،  اآلن

  (.191 م:2004 اللغة،

سواًء يف املرشق أو أغلب األمم هنا نرى أنن ن وم

ا بطريق أبجديتهم، إالفينيقيَّي عن ا وأخذاملغرب  من

تفاق شبه التام اَّلمبارش أو غري مبارش، يدلُّ عىل هذا 

مية ومنها العربية واألبجديات بَّي األبجديات السا

، الغربية يف أسامء حروف األبجدية ويف ترتيبها

فللفينيقيَِّّي الفضل الكبري يف نرش األبجدية، وهبذا 

نعرف أنن التوافق بَّي األبجدية العربية واألبجديات 

عت منه هذه  األوربية سبُبُه احتاد األصل الذي تفرن

   األبجدينات.

ع منها واملالحظ أنن األبج دية اليونانية وما تفرن

ا األبجديات  اشتملت عىل الصوامت والصوائت، أمن

السامية األوىل فهي مقترصة عىل الصوامت عىل الرغم 

أوضح يف من أنن األصوات الصائتة قصريها وطويلها 

هـ: 1420 عبدالتواب،) السمع من األصوات الصامتة

دُّ هذا . وُيعَ وما بعدها( 69هـ: 1402 احلمد،، و398

أ دبت السامية َّلقصور فيها. ويرجع هذا إىل أنن اللغة 

كام ذكرُت  -الساميَِّّي  نن ؛ ألساكن أو بحرٍف  بحركةٍ 

استعملوا يف بداية َوْضِعِهْم رموَز حروِف  - سابًقا

تهم ُصَوَر  تبدأ بحرٍف موافٍق بعينها  كلامٍت أبجدين

ن ُصوَرة مللحرف األبجدي، َفَرْمُز حرف الباء َأَخُذوُه 

َوَرْمُز  ،ماءَأَخُذوُه من ُصوَرة  امليمَوَرْمُز حرف  ،بيت

ى  ،سمكةن ُصوَرة مَأَخُذوُه  النونحرف  التي ُتَسمن

عبد ، و97د. ت:  برش،.... وهكذا )نونعندهم 

هـ: 1422 عيل،، و101هـ: 1417 التواب،

وَّل خيفى علينا أنن الكلامت يف اللغة  ،(15/151

 . ساكن أو بحرٍف  بحركةٍ فيها اَّلبتداء  السامينة َّل جيوز

وقد عاجلت األبجدية اآلرامية ثم النبطية جانًبا من 

، هذا القصور، فقد  أضاف اآلراميون لألبجدية صاِئتََّْيِ

فاستخدموا الواو والياء الساكنتَّي رمزين للضمة 

د.  برش،، و69هـ: 1402 احلمد،) والكّسة الطويلتَّي

أخذوا أبجديتهم منهم فقد  وبام أنن األنباط (.38ت: 
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 احلمد،تبعوهم يف هذا، كام ُتشري إليه نقوشهم )

وأضاف األنباط صائًتا آخر إىل  (.70هـ: 1402

أبجديتهم، إذ استخدموا رمز األلف للدَّللة عىل 

الفتحة الطويلة
(1)

هـ: 1402 احلمد،يف آخر الكلامت ) 

71 .) 

والعرب قد أخذوا عن األنباط كل هذا، وزادوا 

هم باستخدام رمز األلف للدَّللة عىل الفتحة علي

الطويلة يف وسط الكلمة، ولكن يف البداية مل يكن هذا 

بصفة دائمة، وهذا ما دلت عليه نقوش جبل َسْلٍع يف 

املدينة املنورة وغريها، وهذا ما ُيَفّسِّ لنا إثبات األلف 

الدالة عىل الفتحة الطويلة يف وسط الكلمة حينًا، 

آخر يف الرسم العثامين، مثل: كللة، وحذفها حينًا 

وكَِتَب، وَمَسِجد، يف: كاللة، وكَِتاَب، وَمَساِجد 

هـ: 1420 عبدالتواب،، و71هـ: 1402 احلمد،)

(. وبعد اَّلستعامل الواسع للكتابة يف صدر 399

                                                 
ا حروٌف  (1) تعامل اللغويون القدماء مع حروف املد عىل أّنن

؛ ولذلك  صامتة يف نحو: صام، ويُطوف، ويبيعوأمثاهلا

وضعوا قبل كل حرٍف حركًة جُتانسه، فوضعوا قبل األلف 

قيقة أّن فتحة، وقبل الواو ضمة، وقبل الياء كّسة. واحل

األلف والواو والياء يف مثل هذه املواضع عالمات للفتحة 

الطويلة والضمة الطويلة والكّسة الطويلة، فهي رموز 

، 397: ـه 1420 عبدالتواب،صائتة حلركات طويلة. )

 229م:  2003، وحجازي، 153م:  1997 السعران،و

 (.97و   90د. ت:  برش،، و230و 

اإلسالم َعمن استعامل رمز األلف عالمة للفتحة 

 (. 76هـ: 1424الطويلة )احلسن، 

واختلط العرب  ،قعة اإلسالمحينام اتسعت رو

ظهرت  سالمة لغتهم سُّ مَ ـوبدأت العجمة تَ  ،بالعجم

حاجة األبجدية العربية لتمثيل احلركات القصرية، 

ه(، وذلك  69َوَضَع بداياهتا أبو األسود الدؤيل )ف

ام احلرف  بإعجامه املصحف، بأن وضع فيه نقطًة أمن

ونقطة  ونقطة حتت احلرف رمًزا للكّسة، ،رمًزا للضمة

ر النقطة إذا كان احلرف  عىل احلرف رمًزا للفتحة، وُتَكرن

ًنا. وُتكتب النقطة بِصبٍْغ خُيالف لون مداد احلروف  منون

، 29د. ت: اللغوي، ، و6هـ: 1407 الداين،)

هـ: 1417 ،النديم ابن، و35هـ: 1405 السريايف،و

61.) 

( أنن ـه 170وملا رأى اخلليل بن أمحد الفراهيدي )

رموز احلركات التي وضعها       أبو األسود الدؤيل 

تِّم عليهم الكتابَة بقلمَّي  ا حُتَ َتُشقُّ عىل الُكتناب؛ ألّنن

وِمَداَدْيِن خمتلَفَّْيِ وضع رموًزا أخرى للحركات ورمًزا 

ة وللسكون ورمًزا للهمزة ُيمينز به بينها وبَّي  للشدن

نحن اليوم األلف، وهي الرموز التي نستخدمها 

 (.7هـ: 1407 الداين،)

واألصل يف الكتابة أْن يكون لكل صوت رمٌز 

واحٌد؛ كي َتنُْقَل الرموُز املكتوبُة اللغَة املنطوقَة دون 

وبالنظر إىل  .(1/354هـ: 1402 ابن عصفور،َلْبٍس )

رموز األبجدية العربية نجد أنن هذا مل يتحقق فيها، 
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كتايب واحد، فنجد أكثر من صوت يشرتك يف رمز 

 الداين،) كالباء وأخواهتا، واجليم وأخواهتا وغريمها

(، ويعود 25م: 1994اجلبوري، ، و37هـ: 1407

سبب هذا إىل أنن األبجدية العربية ورثته من األبجدية 

هـ: 1424احلسن، ، و73هـ: 1402 احلمد،النبطية )

84 .) 

الكتابة انتشار نظًرا َّلهتامم اإلسالم بالعلم، وو

 لتطوير األبجدية العربية،ن العرب وللغوياسعى 

احلروف، ه( إعجام  89َفَوَضَع َنرْصُ بن عاصٍم الليثي )

 أي: النَُّقط؛ وذلك للتفريق بَّي احلروف املتامثلة

هـ: 1407 الصفدي،، و27هـ: 1412 األصفهاين،)

(. وقادته فكرُة 15/152هـ: 1422 عيل،و، 14

تنبها بحسب فر ،اإلعجاِم إىل إعادة ترتيب احلروف

، 1/1د. ت: جممع اللغة العربية بالقاهرة، ) أشكاهلا

م: 2013، وعبيدات، 105م: 2003 ،وحجازي

ر غري  املتامثلة (، َفَواىل بَّي احلروف174  ؛املتامثلةوأخن

ل تعلُّمها، وفق ترتيٍب ذي آلينة دقيقة سيأيت  لُيسهِّ

جائي أو بالرتتيب اهلترتيبُُه  َف رِ عُ احلديث عنها. و

لفبائياأل
(1)

.  

                                                 
ي بالرتتيب اهلجائ( 1) مفردًة دون أن قرأ تُ  حروفه ألنن ي؛ ُسمِّ

َمع مع ما بعدها كي  كلمة كام يف الرتتيب ا نهف ملن ؤَ تُ جُتْ

أُتُه فانقطْعُت عن قرْأُت احلرف: جن معنى هتو .يبجداأل

=      ، األزهري، و3/266 :هـ 1402سيبويه، قراءته. )

ر األبجدية العربية استحداُث و من مظاهر تطوُّ

عرف يُ  وهو ما ،حلروفا وفق خمارجترتيٍب آخر 

اخلليُل بن وَوَضَعُه  أو املْخَرجي، بالرتتيب الصويت

ه(، َفَرتنب احلروَف بحسب  170أمحد الفراهيدي )

خمارج أصواهتا، مبتدًئا بأبعدها خمرًجا يف احللق، ثم 

وهو  انتهى إىل أدناها خمرجاإىل أن األقرب األقرب ف

 (. 177م: 2013)عبيدات،  الشفتان

ومن هنا نعرف أنن حلروف العربية ثالثَة أنواع من 

 هي:  (،169م: 2013)عبيدات،  الرتتيب

هـ،  _أ، ب، ج، د  وهو كام ييل: :الرتتيب األبجدي

 _س، ع، ف، ص  _ك، ل، م، ن  _ح، ط، ي  _و، ز 

 غ. ،ض، ظ _ث، خ، ذ  _ق، ر، ش، ت 

، يطِّ ُح ، زون هَ ، دجَ بْ أَ وجُتمع يف الكلامت اآلتية: 

 .غظَ َض  ،ذخَ ثَ ، تَش رْ قَ ، صفَ عْ َس  ،نمُ لَ كَ 

ونلحظ أننه ترتيب موافٌق لرتتيب األبجدية النبطية 

والفينيقية ُتاًما، وَّل خيتلف عنه إَّلن بزيادة احلروف 

َواِدف ة بالرن  عبد ربه، بنا) الستة األخرية املسامن

، 15هـ: 1412 األصفهاين،، و4/239هـ: 1404

                                             
 1/180د. ت: ابن منظور، ، و"هجأ" 6/347د. ت:  =

 (."هجأ"

ي بالرتتيب األلفبائي َأْخًذا من احلرفَّي األول وُس       مِّ

 ،1/51 :هـ 1429والثاين من هذا الرتتيب. )عمر، 

: ـه 1404 ،العلواينو، 177م:  2013وعبيدات، 

234 .) 
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هـ: 1422 عيل،و، 73هـ: 424احلسن، و

إمكانية جتميع الرتتيب إَّلن  ذاة هلمزين  َّل. و(15/152

ذه احلروف؛ لَِتْسُهَل هب  اإلحاطةَ ّسِّ يَ حروفه يف كلامت تُ 

 لكلامت أي معنى واضحذه اهل يسولمعرفتها. 

، 154هـ: 424حلسن، ا، و3/251د ت:  الرافعي،)

(. أيًضا مل نجد هذا 235هـ: 1404 ،العلواينو

الرتتيب ُبنَِي عىل منهج واضح أو أصول منطقية، فهو 

 أو املتقاربات تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم مل ُيراِع 

؛ ولذا مل َنَر أحًدا من العلامء سار يف تأليف كتابه انطقً 

 معاجم اللغة عىل الرتتيب األبجدي، سواٌء من ألنف يف

أو الرتاجم أو غريها، عىل الرغم من أنن الرتتيب 

 أقدم ترتيب للحروف عرفته العربيةاألبجدي 

، 176 م:2003 وعمر، ،173م: 2013)عبيدات، 

(، فقد قال عنه الزجاجي 235هـ: 1404 ،العلواينو

اُم الُكتناب )ـه 337) هـ: 1408الزجاجي، (: إننه أمن

(: ـه 444ام أبو عمرو الداين )وقال عنه األمن  .(273

املحكم يف نقط )الداين،  يجِّ هَ صل ُحُروف التن إننه أ

  (.29هـ: 1407، املصاحف

يسري  هصدرقبل اإلسالم ويف م الكتابة يكان تعلو

د.ت:  القلقشندي،) "هوز، أبجد"عىل طريقة 

3/24.)  

ى  :الصويت الرتتيب املْخَرِجي، وهو الرتتيب وُيَسمن

ض،  ي، ،غ، خ، ق، ك، ج، ش ،ح هـ، ع،ا،  أ، كام ييل:

ذ، ث، ف، ب،  ،ص، ز، س، ظ ط، د، ت، ل، ر، ن،

م، و
(1)

وهذا الرتتيب مبني عىل صوِت احلرِف، فهو  . 

يبدأ باحلرف الذي خيرج من أبعد خمارج احلروف، وهو 

أقىص احللق، وينتهي باحلرف الذي خيرج من أقرب 

لرتتيب مستعمل وهذا ا .خمرٍج للحرف، وهو الشفتان

يف ترتيب بعض معاجم اللغة العربية، كمعجم العَّي 

البارع يف وهـ(،  170للخليل بن أمحد الفراهيدي )

وهتذيب اللغة  ،هـ( 356)اللغة أليب عيل القايل 

املحكم واملحيط األعظم َّلبن هـ(، و 370لألزهري )

 .هـ( 458) هْ يدَ ِس 

ى  :الرتتيب اهلجائي  ائيالرتتيب األلفبوُيَسمن

هـ: 1404 ،العلواين، و177م: 2013)عبيدات، 

(، ج، ح، خ) ،(ثت،  ،ب(، )أ) :كام ييلو ه(، و234

 ،ع) ،(ط، ظ) ،(ص، ض) ،(س، ش) ،(ر، ز) ،(د، ذ)

  (.يَّل، هـ، و، )، (ك، ل، م، ن) ،(ف، ق)، (غ

عَ  (ـه 89 – 75بَّي عامي ) وهذا الرتتيب اْخرُتِ
(2)

 ،

                                                 
للحروف  1/45هذا ترتيب ابن جني يف رس الصناعة  (1)

بحسب خمارجها. ولسيبويه ترتيب ذكره يف الكتاب 

ترتيب ابن جني. وللخليل بن  خيتلف قلياًل عن 4/431

ترتيب آخر خيتلف= =عن  1/48أمحد يف كتابه العَّي 

 .1/14ترتيب سيبويه. وينظر مقدمة اللسان 

ْدُت اخرتاَع الرتتيب اهلجائي يف هذه املدة؛ ألنن ( 2) حدن

اج بن  الروايات تذكر أنن اإلعجام ُعِمَل بأمٍر من احلجن

اج يوسف حينام كان أمرًيا عىل العراق ، وقد توىلن احلجن

=        ه، وتذكر الروايات أنن الذي  75إمارة العراق سنة 
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هـ(  89صم الليثي )عىل يد العامل اللغوي نرص بن عا

هـ: 1407 الصفدي،، و27هـ: 1412 األصفهاين،)

، وحجازي، 15/152هـ: 1422 عيل،و، 14

. وهو الرتتيب املألوف الـُمتنبع إىل يومنا (106م: 2003

 شاهبة يفتاحلروف املمَجِْع عىل  ترتيب مبنيٌّ احلارض؛ ألًنه 

قائٌم عىل منهٍج علميٍّ فهو ترتيب منطقيٌّ  ،الشكل

 أو تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم ألننه يراعي  ؛قدقي

 عيل،) تسهيل تعلُّمها عىل الطالبل ؛اقً طْ املتقاربات نُ 

 (؛175م: 2013، وعبيدات، 15/152هـ: 1422

هذا هو الغرض من َوْضِعه، إذ مبنى هذا الرتتيب  ألنن 

إذ  ؛ كتابةإَّلن حروفه فظ حُت ال ف ،الرسم والكتابةعىل 

ن وإ ،حروفه يف كلامت من َض الب الطيستطيع  َّل

ا إىل جنب يسري جنبً  هحفظ بعضهم حفظها فإنن ستطاع ا

ومل ُيغفل هذا الرتتيُب الرتتيَب  ،ام كتابتهمع تعلُّ 

، واحلسن، 21م: 1944، األهوايناألبجدي )

 (.154هـ: 1424

وتقوم فكرة هذا الرتتيب عىل الضوابط اآلتية: 

وما  27هـ: 1407 ،املحكم يف نقط املصاحف)الداين، 

وما بعدها،  175م: 2013بعدها، وعبيدات، 

 : وما بعدها( 156هـ: 1424واحلسن، 

يبتدئ الرتتيب األلفبائي للحروف العربية بحرف 

                                             
ه.  89َصنََع اإلعجام هو نرص بن عاصم، وقد تويف عام = 

: م 2003 الذهبي،، و2/29 :م 1994 بن خلكان،ا)

 (.6/2749: هـ 1414 احلموي،، و2/1071

األلف )أ(، وابُتدئ باأللف؛ ألنن األلف صورة 

للهمزة، واهلمزُة يكثر دوراّنا يف الكالم، وتقع يف 

فة بـ)أل(،  كاألسامء ،ابتداء كثري من الكلامت املعرن

واألفعال املضارعة املبدوءة هبمزة املتكلم وغريها من 

ل األحرف التي خترج من أقىص  ا أون الكلامت، وألّنن

ل أحرف األبجدية.  اللسان، وأون

ثم تيل األلَف الباُء ثم التاُء ثم الثاُء؛ وذلك 

لتشاهبها، َفُهنن أكثر احلروف تشاهًبا؛ إذ ُهنن ثالث عىل 

ة واحدة، ُيضاف إليها النون والياء إذا وقعتا يف صور

ومعلوم أنن ما كثر عدده،  ،أول الكلمة أو وسطها

 واتفقت صورته فاملعتاد تقديمه.

مها يف الرتتيب  وتقدمت الباء عىل أخواهتا لتقدُّ

ا ُتنقط نقطة واحدة، وَولَِيتها التاُء؛  األبجدي، وألّنن

ا ُتنقط نقطتَّي، ووليتها ال ا ُتنقط ثالث ُنَقٍط، ألّنن ثاُء ألّنن

 فُرتَِّبت هذه احلروف عىل ترتيب عدد النَُّقط فيها.

ثم تيل الثاَء اجليُم ثم احلاُء ثم اخلاُء؛ وذلك لكثرهتا، 

مت اجليُم عىل  فُهنن ثالثة حروف متشاهبات. وتقدن

مت  احلاء لتقدمها عليها يف الرتتيب األبجدي، وتقدن

مها عليها يف املخرج من احللق؛ إْذ احلاُء عىل اخلاء لتقد

ا اخلاء فتخرج من أدناه  هي خترج من وسط احللق، أمن

من جهة الفم
 

بن ، وا4/433هـ: 1402سيبويه، ) 

ان، 1/47هـ: 1405 جني، هـ: 1404، وابن الطنحن

79). 
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ثم تيل اخلاَء الداُل ثم الذاُل؛ ألّننام حرفان 

 الرتتيب األبجدي. متشاهبان، وألنن الدال تيل اجليم يف

مت الداُل عىل الذال لتقدمها عليها يف الرتتيب  وتقدن

ا غري منقوطة.  األبجدي، وألّنن

ام حرفان  ثم تيل الذاَل الراُء ثم الزاُي؛ ألّنن

متشاهبان، وتقدمت الراُء عىل الزاي وإْن كانت متأخرة 

عنها يف الرتتيب األبجدي لتتوافق مع احلاء واخلاء 

ذال من جهة النقط؛ وألنن احلرف غري والدال وال

املنقوط هو األصل لغري املنقوط؛ ألنن النقط ِجيء به 

للتفريق بَّي املتشاهبَّي من احلروف، فكان املنقوط 

م األصل عىل فرعه.   فرًعا، وغري املنقوط أصاًل، فُقدِّ

ثم تيل الزاَي السَُّي بجامع الصفري بينهام، وُوضعت 

صورتيهام، وتقدمت السَُّي عىل  الشَُّي معها لَِتَشاُبهِ 

م يف  الشَّي؛ ألنن السَّي غري منقوطة، وغري املنقوط مقدن

 .احلروف الثنائية

ثم تيل الشََّي الصاُد ملشاركتها السََّي يف الصفري 

واهلمس، وُوضعت الضاد معها لِتََشاُبِه صورتيهام، 

وتقدمت الصاُد عىل الضاد؛ ألنن الصاد غري منقوطة، 

م يف احلروف الثنائية، كالدال والراء وغري املنق وط مقدن

 والسَّي.

ثم تيل الضاَد الطاُء والظاُء ملشاركتهام الصاد 

والضاد يف صفة اإلطباق واَّلستعالء، وَّلتفاق 

ا غري  مت الطاُء عىل الظاء؛ ألّنن صورهتام، وتقدن

 ؛منقوطة؛ جرًيا عىل تقديم غري املنقوط عىل املنقوط

 عليها يف الرتتيب األبجدي. وألنن الطاء متقدمة

ثم تيل الظاَء العَُّي ثم الغَُّي َّلتفاق صورهتام؛ 

ام آخر ما بقي من احلروف الثنائية املتفقة الصورة،  وألّنن

مت العَُّي عىل الغَّي جرًيا عىل تقديم غري املنقوط  وتقدن

عىل املنقوط، ولتقدمها عىل الغَّي يف احلروف 

يف املخرج عىل الغَّي، األبجدية، وألنن العَّي متقدمة 

فالعَّي خترج من وسط احللق، والغَّي خترج من أدناه 

بن ، وا4/433هـ: 1402سيبويه، من جهة الفم )

التحديد يف اإلتقان  الداين،، و1/47هـ: 1405 جني،

ان،  ،104هـ: 1407 والتجويد، وابن الطنحن

 .(79هـ: 1404

 حينام ثم َتيِل الغََّي الفاُء ثم القاُف َّلتفاق صورتيهام

روف ا احلتفأشبه ،تكونان يف أول الكلمة أو وسطها

بعدها ألّنا املتفقة الصورة، وَولِيَت الفاُء العََّي؛ الثنائية 

مت الفاُء عىل القاف  .يجداألب بيلرتتيف ا وتقدن

لتقدمها يف الرتتيب األبجدي، وألنن الفاء هلا نقطة 

 واحدة والقاف هلا نقطتان.

ثم الالُم ثم امليُم ثم النوُن؛  ثم تيل القاَف الكاُف 

ألّنا حروف غري متفقة يف الصورة، وكانت عىل هذا 

 الرتتيب لتتوافق مع الرتتيب األبجدي )َكَلُمن(.

ثم تيل النوَن اهلاُء ثم الواُو ثم الياُء؛ ألنن هذه 

مت اهلاُء هذه  احلروف غري متفقة الصورة، وتقدن

 ،يجدباأل بيلرتتيف التقدمها عليها األحرَف 

ا تيل اهلاء يف الرتتيب  مت الواُو عىل الياء؛ ألّنن وتقدن
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روا الياء  ا متقدمة عىل الياء فيه، وأخن األبجدي، وألّنن

عن بقية األحرف لبيان كيفية كتابتها؛ ألنن صورهتا إذا 

طت مت أو توسن فت ختتلف عن صورهتا إذا تقدن  .تطرن

م )َّل( قبل َوَوَضُعوا يف الرتتيب األلفبائي القدي

. الالم قد تقدمت ألنن  األلف اللينة؛م ومرادهالياء، 

 وننطقفيَوَوَضُعوها للتفريق بَّي األلف واهلمزة، 

 لساكن.اَّلبتداء با يةنامكعدم إل باأللف وهي ساكنة؛

أللف الساكنة دون غريها إىل النطق بابالالم لوا توصن و

م  طق بألف الوصل إىل الن والتوصن من احلروف؛ ألّنن

والبيت، فكان يف هذا الرجل، نحو: الالم الساكنة يف ب

، و 409و  1/43هـ: 1405 بن جني،معاوضٌة )ا

ابن هشام، ، و179هـ: 1413 املرادي،و، 2/651

(484 م:1979
(1)

 . 

                                                 
تبت يف أنن )َّل( كُ  32ذكر الداين يف كتابه املحكم ص  (1)

َّلختالف صورة الالم املتصلة هبا َألٌِف الرتتيب اهلجائي 

عن بقية صور الالم إذا انفردت أو اتصل هبا غري 

أنن سبب كتابة )َّل( هو  36. كام ذكر يف ص األلف

 انفرادمها برسم خاص. 

  2/651، و 409و  1/43وابن جني يف رس الصناعة      

بيان صورة  دْ رِ مل يُ  ُيعارض هذا الرأي بأنن واضع اخلطِّ 

ولو أراد  ،ب بعضها مع بعضهذه احلروف إذا تركن سم ر

 تبتركن ْرَسُم سائر احلروف إذا ا كيف تُ نا أيًض بَّين لل ذلك

، هاالطاء مع اجليم والسَّي مع الدال وغريمع بعضها، ك

=      كام  ،ساكنة هايصح به نطق امكتابة األلف بام مراده وإنن 

وقد جاءت )َّل( إىل القلم العريب من القلم النبطي؛ 

، 83هـ: 1424احلسن، َّلعتامد القلم العريب عليه )

  (.25م: 1994واجلبوري، 

ومن هذا الرتتيب نجد أننه اتُّبَِع يف ترتيبه الطريقة 

املنطقية يف الرتتيب، وهي طريقة تربوية ُينادي هبا علامء 

فقد روعي  (،77هـ: 1434عطية، الرتبية امْلُحَدثون )

 فيه النواحي اآلتية:

املخرج الصويت للحرف، كام يف حرف اهلمزة  (أ  

 ع
ِ
م احلاء م العَِّي عىل وكام يف تقدُّ ىل اخلاء، وكام يف تقدُّ

الغَّي. أو روِعي فيه صفة احلرف كام يف مواَّلة السَّي 

للزاي، وكام يف مواَّلة الصاد للسَّي والشَّي، وكام يف 

 مواَّلة الطاء والظاء للصاد والضاد.

تشابه شكل احلرف يف صورة الكتابة، كام يف  ( ب

ج، ح، خ وغريها.  :احلروف: ب، ت، ث، واحلروف

ونالحظ أنن فيه عناية كبرية بالرتتيب القائم عىل 

مت احلروف التي هلا ثالث  ،التشابه الشكيل فقد ُقدِّ

صور متشاهبة عىل احلروف التي هلا صورتان 

رت احلروف التي ليس هلا صورة  متشاهبتان، وُأخِّ

تشبهها، وما ذاك إَّلن ألمهية التشابه الشكيل يف التعليم؛ 

لتعلُّم؛ إذ يتعلنم املبتدئ املتشابه مع ملا فيه من تسهيٍل ل

 بعضه حتى يستطيع إدراكه، ويسهل عليه التفريق بينه. 

 

                                             
. وينظر يف هذا احلروف غريها صح النطق بسائر= 

 .43ص  كامل برشلدراسات يف علم اللغة 
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مراعاة الرتتيب األصيل للحرف، وهو الرتتيب  (ج 

ومواَّلة اجليم  ،األبجدي، كام يف مواَّلة الباء لأللف

للباء إىل غري ذلك. ويف هذا تقويُة صلِة املتعلِِّم بأصل 

 .ث آبائه وأجدادهبرتالغته وربطه 

أيًضا ُروِعَي يف ترتيب حروفِِه الطريقُة املنطقينُة التي 

ج إىل األصعب، فنجد أننه ُبِدئ  تبتدئ باألسهل ثم َتَتَدرن

بالباء التي ليس هلا إَّل نقطة واحدة، ثم ُثنِّي بالتاء التي 

هلا نقطتان، ثم ُثلِّث بالثاء التي هلا ثالث نقاط. كذلك 

ء التي هلا نقطة واحدة قبل القاف التي هلا ابُتِدئ بالفا

نقطتان. أيًضا نجد أنم ُبِدئ باحلروف غري املنقوطة 

رت احلروف  كالدال والراء والسَّي ونحوها وُأخِّ

املنقوطة، كالذال والزاي والشَّي ونحوها، وهذه 

ل التعلُّم.  طريقة تربوية رائعة ُتسهِّ

كذلك نجد فيه احلرص عىل التسهيل وعدم 

يد، فنرى فيه احلرص عىل مجع األحرف املتشاهبة التعق

يف الشكل، مثل: )ب، ت، ث(، و )ج، ح، خ( و )د، 

ذ( ونحوها، ومل جيمعوا األحرف املتفقة يف عدم النقط، 

حرًصا عىل التسهيل،  ؛مثل: )د، ر، س، ص، ط، ع(

 وفراًرا من التعقيد.

قَة يف الت عليم أيًضا نجد أننه ُروِعي يف هذا الرتتيب الدِّ

واحلرَص فيه، كام يظهر لنا من تأخري حرف الياء؛ نظًرا 

فت، وهذا يدلُّ عىل  َّلختالف صورة الياء إذا تطرن

اإلخالص للعلم وُحبِّه، وهذا بدوره سيوصل إىل 

 .النجاح والتوفيق من اهلل، وقد حصل ألسالفنا هذا

مل َيْغَفُلوا عن العرب أخرًيا َّل يفوتني أنن أذكر أنن و

ْكيل يف تطوير اخلط، فقد اجلان اخلط  نن روا فَ طون ب الشن

املية نظًرا جل ليصبح من أهم الفنون اإلسالمية؛ ؛العريب

عرفته اإلنسانية، وهلم  طٍّ أمجل َخ دُّ عَ الذي يُ  اخلط العريب

بيدي، و3/3د. ت:  القلقشندي،يف فضله آثار ) ، الزن

(. 14م: 2008شهيد، وما بعدها، و 31هـ: 1411

نتها كتبهم،  وأسامءُ  مشاهري اخلطناطَّي التي دون

ولوحاهتم التي كتبوها خري شاهد عىل هذا 

بيديوما بعدها، و 3/15د. ت:  القلقشندي،) ، الزن

 ،14د. ت:  املزيني،وما بعدها، و 69هـ: 1411

وما  9هـ: 1420اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض، و

  بعدها(.

بجدية انترشت وبعد هذا اَّلستعراض نجد أنن األ

وما ذاك إَّلن ألنن  ،عند أغلب األمم ويف أرجاء األرض

األبجدية وسيلة لتطوير الكتابة وتسهيل تعليمها، فلها 

دور مهم يف نرش الكتابة وبثِّ العلم، وَّل خيفى ما 

َّل يقل  ،للكتابة من دور مهم يف تطور احلضارة البرشية

م: 1987بارنز، أمهية عن أعظم إنجازات اإلنسان )

(. ورأينا أنن 15/144هـ: 1422 عيل،، و28

عة عن أصل  األبجديات يف الرشق والغرب متفرِّ

 واحد. 

 ويف ختام هذا البحث نستخلص أهم نتائجه، وهي:

 ألبجدية،ا أول من ابتكر َّييِّ يتِ رِ َج واألأنن  - 1

عىل  اًم ائا قا صوتيً لغة تدوينً ال تنوِّ دُ وبابتكارهم 
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، وهي نظام للصوت الواحد استخدام احلرف الواحد

َسْهٌل للكتابة. وترجع كلمة األبجدية إىل ترتيبهم 

 َّييِّ يتِ رِ َج ووابتكار األ احلروَف التي كتبوا هبا لغتهم.

تصبح  ُتيض يف ركب احلضارة وأنْ  ن اإلنسانية أنْ مكن 

)حجازي،،  ا لعدد كبري من البرشا متاًح املعرفة شيئً 

 (. 162م: 2003

روا األبجدية ونرشوها فأخذهتا الفينيق أنن  - 2 يَّي طون

ا بطريٍق  مبارش أو غري مبارش، يدلُّ  عنهم أغلب األمم أمن

تفاق شبه التام بَّي األبجديات السامية ومنها اَّلعىل هذا 

العربية واألبجديات الغربية ومنها اإلنجليزية يف أسامء 

كان له دور كبري يف وهذا  حروف األبجدية ويف ترتيبها،

ل املعرفة اإلنسانية إىل ، ممن نظام الكتابة ليهتس ا أتاح حتوُّ

 ظاهرة ذات بعد اجتامعي عريض.  

أكثر األبجديات مل تتقيد تقيًُّدا تاًما برتتيب  أنن  - 3

وه خلدمة رُ طون إننام واألبجدية الفينيقية أو اجتاهها، 

م، وكان لليونانيَّي دور كبري يف تطوير األبجدية، هغتل

 هم أصٌل ألغلب األبجديات الغربية.وكانت أبجديت

ِر يف  - 4 األبجدية زيادة أنن من أشكال التطوُّ

حروف عليها، كام حدث يف أغلب األبجديات، 

ا عىل هيئة لحركات َوْضُع رمٍز لوكذلك  فيها أمن

ا عىل هيئةروح رموز  ف كاليونانية واإلنجليزية، وأمن

 كالعربية. لحروفضاف لتُ 

لعربية متولِّدة من األبجدية أنن األبجدية ا - 5

النبطية السامينة؛ ولذلك أخذت كثرًيا من خصائص 

الكتابة النبطية. وُتَعدُّ األبجدية العربية آخر 

 األبجديات السامية ظهوًرا.

أنن األبجدية ُوضعت يف األساس للتعليم  - 6

الذي ينبغي أْن يكون سهاًل ليكون مفيًدا، وهذا ما دعا 

ع اإلعجام الذي قادهم إىل اخرتاع العرب إىل اخرتا

الرتتيب األلفبائي، ودعا غريهم كالالتينيَّي إىل عدم 

 اخرتاع ترتيب آخر. 

الرتتيب األبجدي عند أنن إمهال استعامل  - 7

العرب بعد اخرتاع الرتتيب األلفبائي وبعد استعامهلم 

احلساب باألعداد يدلُّ عىل أنن الرتتيب األبجدي مل ُيْبَن 

احلروف  تعاقَب صول منطقينة، فهو مل ُيراِع عىل أ

عىل أنن . ويدلُّ ا أو املتقاربات نطقً املتشاهبات رساًم 

قائم عىل منهج علمي األلفبائي ترتيب منطقي الرتتيب 

 أو تعاقب احلروف املتشاهبات رساًم دقيق؛ ألننه يراعي 

عىل أنن احلساب باألعداد يدلُّ . كام اطقً املتقاربات نُ 

رسيع، وبإمكانه حساب األرقام الطويلة سهل و

ل.  بسهولة بعكس حساب الـُجمن

 

 وتقدير:شكر 

الباحث بوافر الشكر لعامدة البحث العلمي، يتقدم 

امللك سعود، جامعة  –ومركز البحوث بكلية اآلداب 

 لتفضلهام بدعم هذا البحث.
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 ملصادر واملراجعا

، جامعة الكتابات واللغات القديمة، عيل صقر أمحد،

 د. ت. البعث، سوريا،

، هتذيب اللغة، منصور حممد بن أمحدو أب األزهري،

م خفاجي عنمد عبداملحتقيق حماجلزء السادس، 

مد حمعيل ة راجعوحممود فرج العقدة، م

، الدار املرصية للتأليف القاهرة ،البجاوي

 والرتمجة.

التنبيه عىل حدوث ، محزة بن احلسن األصفهاين،

ه ت، حتقيق حممد أسعد طلس، راجعالتصحيف

أسامء احلميص وعبد املعَّي امللوحي، بريوت، دار 

 هـ. 1412، صادر، الطبعة الثانية

، جملة الرسالة، ةاحلروف األبجدي ،أمحد فؤاد، األهواين

 م. 13/11/1944، بتاريخ 593العدد 

األحاديث واآلثار الواردة يف ، الباتيل، أمحد بن عبداهلل

رواية ودراية،  :فضل اللغة العربية وذمِّ اللحن

الرياض، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، 

 .ـه 1427 ،الطبعة األوىل

ترمجة الدكتور ، تاريخ الكتابة التارخيية، بارنز، هاري إملر

حممد عبدالرمحن برج، ومراجعة الدكتور سعيد 

عبدالفتاح عاشور، القاهرة، اهليئة املرصية العامة 

 م. 1987للكتاب، 

 ،بريوت ،مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ،طه باقر،

 .م 2009 ،اقرن دار الوَ 

، ترمجة أيمن منصور، قصة الكتابة، برجرين، أوالف

عيد، مكتبة اإلسنكدرية، مراجعة لؤي حممود س

 م. 2005

، ترمجة الدكتور فقه اللغات السامية، بروكلامن، كارل

 .ـه 1397رمضان عبدالتواب، جامعة الرياض، 

 

دار غريب ، القاهرة دراسات يف علم اللغة،، كامل برش،

 د. ت. للطباعة والنرش والتوزيع،

يد وأب الَبَطْليويس، ، حممد عبداهلل بن حممد بن السِّ

حتقيق مصطفى  ،قتضاب يف رشح أدب الكتاباَّل

 السقا والدكتور حامد عبد املجيد، القاهرة،

 .م 1996مطبعة دار الكتب املرصية، 

و، أوفيد رسوم مسخ الكائنات ، بيكاسُّ

م له الدكتور ثروت "ميتامورفوزس" ، ترمجه وقدن

عكاشة، راجعه الدكتور جمدي وهبة، القاهرة، 

الطبعة الثالثة،  ،كتاباهليئة املرصية العامة لل

 م.    1992

: دراسة يف التاريخ مملكة قيدار، هند بنت حممد الرتكي،

السيايس واحلضاري خالل األلف األول قبل 

الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية،  امليالد،

 . ـه 1432

منشور عىل  دونالد، تاريخ الكتابة، كتاٌب  جاكسون،

 الشبكة العنكبوتية دون معلومات.
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املعجم اإلنجليزي بَّي املايض ، عة الكويتجام

: دراسة يف منهج معجم اللغة واحلارض

 م. 1978اإلنجليزية، الكويت، الطبعة األوىل، 

اخلط والكتابة يف احلضارة ، اجلبوري، حيي وهيب

، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة العربية

 م. 1994األوىل، 

، إلعرابرس صناعة ا، الفتح عثامنو أب بن جني،ا

حتقيق الدكتور حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، 

 هـ. 1405الطبعة األوىل، 

احلاج خليفة، مصطفى بن عبداهلل كاتب جلبي 

كشف الظنون عن أسامي الكتب ، القسطنطيني

 م.1941، بغداد، مكتبة املثنى، والفنون

 حجازي، حممود فهمي، 

ة ، القاهرة، دار الثقافأسس علم اللغة العربية    

 م. 2003للطباعة والنرش، 

علم اللغة العربية: مدخل تارخيي مقارن يف ضوء     

وكالة  ،الكويت ،الرتاث واللغات السامية

 م.  1973، املطبوعات

، القاهرة، دار قباء للطباعة مدخل إىل علم اللغة   

 م. 1977والنرش والتوزيع، 

الكتابة العربية من النقوش ، احلسن، صالح بن إبراهيم

دار الفيصل  ،، الرياضإىل الكتاب املخطوط

 .ـه 1424الثقافية، 

 

، اللغة اإلنجليزية لغة العامل، احلشاش، سعد هادي

 .ـه 1434    ،الرياض، جامعة امللك سعود

وري احلمد، رسم املصحف: دراسة لغوية ، غانم قدُّ

الوطنية لالحتفال بمطلع القرن اللجنة  ، بغداد،تارخيية

  .ـه 1402ي، الطبعة األوىل، اخلامس عرش اهلجر

 األديبإرشاد األريب إىل معرفة ، ياقوت بن عبداهلل احلموي،

حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار  = معجم األدباء،

ـ. 1414الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،   ه

دراسات يف علم اآلثار واللغات ، حنون، نائل

، هيئة املوسوعة العربية، دمشق، الطبعة القديمة

 . ـه 1432األوىل، 

مقدمة ، عبداللطيف أمحد، وعيل ،خفاجة، حممد صقر

، مرص، دار النهضة العربية، يف اللغة الالتينية

 م.  1960الطبعة األوىل، 

عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون  بن خلدون،ا

ديوان املبتدأ واخلَب يف تاريخ  ،احلرضمي اإلشبييل

ي الشأن ذوالعرب والَببر ومن عارصهم من 

حتقيق خليل شحادة،  ،= تاريخ ابن خلدوناألكَب 

 هـ. 1408الثانية،  دار الفكر، الطبعة بريوت،

شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن  بن خلكان،ا

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أيب بكر اإلربيل

ُطبعت حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر، 

اجلزء  قة آخرها طباعةً أجزاؤه يف سنوات متفر

 م. 1994سنة السابع 



 الرتتيب األبجدي بَّي اللغة العربية واللغات األوربية:  حسان بن عبداهلل الغنيامن                                                               68

التحديد يف اإلتقان  ،عمرو عثامن بن سعيد وأب الداين،

، حتقيق الدكتور غانم قدوري احلمد، والتجويد

بغداد، نرش مكتبة دار األنبار، ساعدت جامعة 

  هـ. 1407 بغداد عىل طبعه، الطبعة األوىل،

الدكتورة  حتقيق، املحكم يف نقط املصاحفـ ـــــــــ

الطبعة الثانية، دار الفكر، ، دمشق، عزة حسن

 .ـه 1407

ابن أيب داود، عبداهلل بن سليامن بن األشعث األزدي 

، حتقيق حممد بن كتاب املصاحف، السجستاين

، عبده، الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة األوىل

 هـ. 1423

، شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،

، حتقيق تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم

دار الغرب بريوت، الدكتور بشار عّواد معروف، 

 .م 2003اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

: سليامن بن عبدالرمحن، األوجاريتيُّون والفينيقيُّون الذييب،

، اجلمعية التارخيية السعودية الرياض،مدخل تارخيي، 

 . ـه 1425اإلصدار السابع عرش، 

الكتابة يف الرشق األدنى القديم من الرمز إىل ـــ     

 ،بريوت ،الدار العربية للموسوعات، األبجدية

 .ـه 1428لبنان، 

، الكويت، جملة الكتابات القديمة، راشد، سيد فرج

عامل الفكر، املجلد اخلامس عرش، العدد الرابع، 

 م.  1985

، القاهرة، عريبالكتابة من أقالم الساميني إىل اخلط ال

 . ـه 1415، الطبعة األوىل، مكتبة اخلانجي

تاريخ آداب ، مصطفى صادق بن عبدالرزاق الرافعي،

 د. ت.  ، دار الكتاب العريب،العرب

، دمشق، دار قواعد اللغة السومرية، رشيد، فوزي

 م.2009اسة والنرش، الطبعة األوىل، صفحات للدر

، تعريب حماولة يف أصل اللغات، جان جاك روسو،

ون الثقافية العامة، ؤحممد حمجوب، دار الش

 د. ت. بغداد، والدار التونسية للنرش،

التداوي باألعشاب بطريقة علمية تشمل ، أمني روحية،

، بريوت، دار القلم، الطب احلديث والقديم

 م.  1983الطبعة السابعة، 

بيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيني تاج ، الزَّ

، حتقيق جمموعة من جواهر القاموسالعروس من 

 د. ت. املحققَّي، دار اهلداية،

حممد طلحة ني بإخراجه ، عُ حكمة اإلرشاق إىل كتاب اآلفاق

ـ. 1411 ،الطبعة األوىل ، القاهرة، مطبعة املدين،بالل  ه

اجلمل يف  ،عبدالرمحن بن إسحاقالقاسم  والزجاجي، أب

 وت،، حتقيق الدكتور عيل توفيق احلمد، بريالنحو

 هـ. 1408الطبعة الرابعة،  مؤسسة الرسالة،

، ترمجة الدكتور تاريخ الِكتَاب، ستيبتشفيتش، الكسندر

حممد األرناؤوط، إصدار املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب بالكويت، الكويت، طباعة عامل 

 م. 1993املعرفة، 
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، عبداهلل حممد بن سعد بن منيع البرصي وأب ،ابن سعد

، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار الكَبى الطبقات

 م. 1968صادر، الطبعة األوىل، 

 ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ،حممود السعران،

دار الفكر العريب، الطبعة الثانية،  القاهرة،

1997. 

، السعيد، سعيد فايز إبراهيم، واملنيف، عبداهلل بن حممد

الكتاب عىل هامش ، صدر هذا حضارة الكتابة

مكتبة الرياض، دوة اإلسالم وحوار احلضارات، ن

 . ـه 1423 امللك عبدالعزيز العامة،

، القاهرة، األساطري اليونانية والرومانية، سالمة، أمني

 م. 2013

طبع ونرش دار الكتب  الكتابة املسامرية،، سليامن، عامر

 . هـ1420وجامعة املوصل،  ،املوصل ،للطباعة والنرش

، حتقيق الكتاب، ن بن قنربسيبويه، عمرو بن عثام

عبدالسالم حممد هارون، القاهرة، مطبعة املدين، 

 هـ. 1402الطبعة الثانية، 

أخبار النحويَّي ، سعيد احلسن بن عبداهلل وأب السريايف،

 ،البرصيَّي ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض

دار  حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنا، القاهرة،

 هـ. 1405 وىل،النرص للطباعة، الطبعة األ

ملزهر ا ،عبدالرمحن بن أيب بكرالسيوطي، جالل الدين 

حتقيق حممد أمحد جاد  ،يف علوم اللغة وأنواعها

فضل لمد أبو احمعيل حممد البجاوي واملوىل بك و

، دار إحياء الكتب العربية، ، القاهرةميإبراه

  د. ت. ،عيسى البايب احللبي ورشكاه

دمة يف دراسة مق روما والعرب:، عرفانشهيد، 

ترمجة قاسم حممد  ،العالقات بَّي بيزنطة والعرب

 بعة األوىل،طال ،دار كيوان ،سوريا ،سويدان

 .م 2008

رحلة اخلط العريب من املسند إىل ، شوحان، أمحد

 م.  2001، دمشق، احتاد الكتاب العرب، احلديث

، نرش دراسات يف فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح،

 .م 2009 بريوت، لبنان،َّي، دار العلم للمالي

، تصحيح صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،

قه، التصحيف وحترير التحريف وعلق عليه  حقن

الدكتور رمضان  ةراجع، والسيد الرشقاوي

مكتبة اخلانجي، الطبعة  ،القاهرة، التواب عبد

 هـ. 1407 ،األوىل

، ُعنَِي أدب الكتاب، بكر حممد بن حييى وأب الصويل،

يحه وتعليق حواشيه حممد هبحة األثري، بتصح

املطبعة السلفية بمرص واملكتبة العربية ببغداد، 

 .ـه 1431

، احلروف األوىل: دراسة يف تاريخ الكتابة، طايع، خلف

 م. 2007 ،منتدى سور األزبكية

َبايّت اإلشبييلّ  ان، أبو األَْصَبغ السُّ خمارج ، ابن الطَّحَّ

ر حممد يعقوب ، حتقيق الدكتواحلروف وصفاهتا

 .ـه 1404تركستاين، الطبعة األوىل، 
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ن، األردن، تاريخ دولة األنباط، عباس، إحسان ، عامن

الطبعة األوىل،  ،دار الرشوق للنرش والتوزيع

 م.  1987

داد، ــبغ ،الكتابة يف العراق القديم ،عباس، إيامن عمر

 د. ت. 

 ، القاهرة،فصول يف فقه العربية، رمضان عبدالتواب،

 . ـه 1420الطبعة السادسة، تبة اخلانجي، مك

القاهرة،  ،املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 

 هـ.1417 ، الطبعة الثالثة،مكتبة اخلانجي

، العقد الفريد، أمحد بن حممد األندليس بن عبد ربه،ا

الطبعة األوىل،  ،بريوت، دار الكتب العلمية

 هـ. 1404

، دار لعصور القديمةالعرب يف ا، لطفي عبدالوهاب،

 ، د. ت.املعرفة اجلامعية، الطبعة الثانية

عبُّودي، هنري س، معجم احلضارات السامية، 

الطبعة  ،طرابلس، لبنان، نرش جروس برس

 .  ـه 1411الثانية، 

أصوات العربية من ، عبيدات، حممود مبارك عبداهلل

، جملة الرتتيب األبجدي إىل الرتتيب الصويت

جلد التاسع والعرشون، جامعة دمشق، امل

 م. 2013العددان الثالث والرابع، 

 1081 – 323 ، الدولة البيزنطيةلسيد الباز، االعريني

 للطباعة والنرش، دار النهضة العربية، بريوت، م

 .م 1982

، رشح مجل الزجاجي ،عيل بن مؤمن ابن عصفور،

 حتقيق الدكتور صاحب أبو جناح، املوصل،

 هـ. 1402

معامل تاريخ الرشق ، بو املحاسنحممد أ عصفور،

، ةــــ، بريوت، دار النهضة العربياألدنى القديم

 د. ت.

دار ، بريوت، معامل حضارات الرشق األدنى القديم

 هـ. 1408، النهضة العربية للطباعة والنرش

، املناهج احلديثة وطرائق التدريس، عطية، حمسن عيل

ن، األردن، دار املناهج للنرش والتوزيع  ،عامن

 . ـه 1434لطبعة األوىل، ا

: مدخل نظري يف اللغة علم اللغة ،حممود، عكاشة

الطبعة  دار النرش للجامعات،القاهرة،  العربية،

  م. 2006األوىل، 

بحث ، املعاجم العربية ،حممد جابر فياض ،العلواين

جملة دورية ، منشور يف جملة البحوث اإلسالمية

لعامة تصدر عن الرئاسة افصلية ُرْبُع سنوية، 

إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

من  العدد احلادي عرش، يف السعودية،واإلرشاد 

 .ـه 1405ه إىل صفر  1404ذي القعدة 

، تاريخ العرب قبل اإلسالم املفصل يف ،جواد عيل،

 .ـه 1422 الطبعة الرابعة،، نرش دار الساقي

، عامل الكتب، أسس علم اللغة ،أمحد خمتار، عمر

 م. 1998عة الثامنة، الطب
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، عامل الكتب، البحث اللغوي عند العربــــــــــ 

 م. 2003 الطبعة الثامنة،

نرش عامل ، معجم اللغة العربية املعارصة ــــــــــ

ساعده فريق و هـ، 1429، الطبعة األوىل، الكتب

 معه. لٍ مَ عَ 

منزلة اللغة العربية بَّي ، عمر، عبداملجيد الطيب

، رسالة دكتوراه : دراسة تقابليةاللغات املعارصة

نوقشت يف قسم الدراسات النحوية واللغوية يف 

كلية اللغة العربية يف جامعة أم درمان اإلسالمية 

 .ـه 1431يف السودان عام 

األلفبائية الصوتية الدولية ، الغامدي، منصور بن حممد

مركز علوم وتقنية ، الرياض، واحلرف الروماين

عبدالعزيز للعلوم  األصوات، مدينة امللك

 .ـه1424والتقنية، 

يف فقه  الصاحبي ،بن فارس بن زكرياأمحد  بن فارس،ا

ا، اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمه

مطبعة عيسى البايب القاهرة، حتقيق أمحد صقر، 

   .د. ت احللبي،

، حتقيق كتاب العَّي خلليل بن أمحد،االفراهيدي، 

إبراهيم و مهدي املخزومي :ينالدكتور

السامرائي، بريوت، مؤسسة األعلمي 

 هـ. 1408للمطبوعات، الطبعة األوىل، 

موسوعة الشامل يف تعليم اللغة ، فرحات، حممد

 م. 2011 ، األردن، دار أسامة،اإلنجليزية

مالحم وأساطري من أوغاريت )رأس ، أنيس فرحية،

َمرا(  م. 1980، بريوت، دار النهار للنرش، الشن

، ترمجة سليامن أمحد تاريخ الكتابة، وهانسفريدريش، ي

الضاهر، دمشق، اهليئة العامة السورية للكتاب، 

 م. 2004وزارة الثقافة، الطبعة األوىل، 

، تعريب عبد احلميد اللغة، جوزيف فندريس،

مكتبة القاهرة، الدواخيل وحممد القصاص، 

  م. 1950األنجلو املرصية، 
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مدخل إىل علم اآلثار ، عزت زكي حامدقادوس، 

 ،للطباعة ياحلرضطباعة  ،اليونانية والرومانية

  .م 2004 ،اإلسكندرية

صبح األعشى يف ، أمحد بن عيل بن أمحد القلقشندي،

 ، د. ت.يةـدار الكتب العلم ،ريوت، باإلنشاءصناعة 
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 د. ت. الفكر العريب،

، إبراهيم املعجم الوسيط، قاهرةجممع اللغة العربية بال

مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد 

 د. ت. دار الدعوة،القاهرة، النجار، 



 الرتتيب األبجدي بَّي اللغة العربية واللغات األوربية:  حسان بن عبداهلل الغنيامن                                                               72

اجلنى  ،سن بن قاسم بن عبداهللاحلبدر الدين  املرادي،
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قباوة وحممد نديم فاضل، بريوت، دار الكتب 

 هـ. 1413لطبعة األوىل، العلمية، ا
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التنظيامت العسكرية يف الوَّلية ، هوساوي، سلمى
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 م.  2017السديري الثقايف،  

، ترمجة عبداإلله املالح تاريخ هريودوت، هريودوت
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 قراءة يف معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده

  أمري فاضل سعد العبديل

 األستاذ املشارك يف األدب والنقد، بقسم اللغة العربية، كلية الرتبية  

 جامعة احلديدة، اليمن

 
 

 ـ(ه6/12/1437يف  للنرش وقبل   ،هـ5/5/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .، فكر أديب...أدب، نقد، إسالمي:  املفتاحية الكلامت

 "الفردية"هذا البحث حيدد مرجعيات الفكر األديب اإلسالمي ونقده، ويناقش فكريت:  البحث: ملخص

، ثم يربز مآالهتام يف موضوعات األدب اإلسالمي ومفاهيمه، كالَوْحَدة الفنية، وااللتزام يف "التوازن"و

 واملنتج ،"واملثال والواقع" ،"املتغري الثابت"ة األدب، ثم يناقش مظاهر التوازن، كالتََّدافع الفني، وثنائي

 .  وغريمها.. اجلاميل واالنتقاء الفني، كالقصور أدبية مفاهيم -كذلك– ويناقش له، واملستكشف للمعنى

د البحث اتساق مواقف النفس يف األدب اإلسالمي، واتزاهنا مع منظومة احلياة الكونية، إْذ إنَّ أيَّ  ولقد أكَّ

  قحق  هذا االتساق هي تزييف للحقيقة األدبية، ومناقةة لنظام احلياة.فكرة أدبية ال

د البحث  أنَّ ربط األدب بالظروف واألحوال هي التي قحدد ما جيب أن ْيكون عليه؛ وِمْن َثمَّ  -كذلك-وأكَّ

ر األديب فكال يف األدبية احلقيقة وتصبح واألحوال، الظروف وف  –كالفتيا الرشعية  -تتغري الفتيا األدبية

  . اإلسالمي ذات حركة متنامية، وغري ثابتة جمسدة واقع احلياة املنفعل بشتى أنواع احلياة
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Abstract: This research is about Islamic literary thought and its criticism, in which there is an 

identification of its reference and then a discussion of two ideas: " Absolute Individualism," and 

"Balance"; highlighting their distinct literary references such as Unity and Commitment. In addition, 

there is a discussion of artistic photos of balance such as: artistic contention, the dualism of  "Stable 

and  Variable", "Reality and Model", the author and his reciever (reader or hearer) followed by a 

discussion of  other concepts like artistic weakness  and   aesthetic selection. 

The research emphasized the consistency of the attitudes of psyche in Islamic literature and their  

harmony with the cosmic Life system. Any literary idea that does not achieve this concept is 

considered a falsification of literary truth  and a contrary to the system of life. In addition, research 

results confirmed that linking literature to the circumstances and conditions determine what literature 

should be. As a result of that,  literary legislation changes like religious legislation according to the 

circumstances and conditions of life. Therefore, literary truth becomes a growing and unstable 

movement embodying the responsive reality of life in its various types  .  
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َخلاملمَــ  ــدم

 أ(  ـ األهداف :

يستهدف هذا البحث تأسيس مرجعيٍَّة للفكر 

تقديم قراءة تأصيلية األديب اإلسالمي ونقده، و

بعيًدا ، ةَح رَتَ قْ يف ضوء مرجعياته اإلسالمية املم ألفكاره 

َهة بحموالت التاريخ املعرفية، عن  االستنتاجات املمَوجَّ

ينتجم البحث أفكاًرا  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛أو بوجهات نظر اآلخر

ة املوقف احلةاري  ِويَّ أدبيًة جديدة ومفيدة، تمَعربر عن هم

اإلسالمي املتميزة عن اآلخر، ويبني بعض معامله؛ 

ِعيد البحثم التكرار ألفكار قديمة أو حديثة  وهبذا ال يم

 -كذلك-إال إَذا كانت هلا صلة بموضوعاته، ومفيدة 

 يف تأكيد أفكاره وتعميقها.

 

 ملعطيات :ب(ـ ا

املعجم الشامل اديات احلياة )يتسع فهم احلةارة مل

(، 302-301ص م.2000، ملصطلحات الفلسفة

احلةارة: ف؛ ويتعدد آلفاق أسمى وأعىل تجاوزهايو

 يف املستعملة الصنائعم وإحكا الرتف، يف تفنُّن  "

)مقدمة ابن خلدون، د.ت، "هومذاهب وجوهه

 اإلنسان يعني اجتامعي نظام" :وآخر يراها (،172ص:

)تاريخ احلةارة، "الثقايف إنتاجه من الزيادة عىل

 اإلنسان حماوالت"وثالث يراها:  ،(3م. ص:1965

 والتنظيم. والتفكري، واالخرتاع، االستكشاف،يف 

 مستوى إىل للوصول الطبيعة؛ استغالل عىل والعمل

 األمم جهود حصيلة وهي أفةل، حياة

م. 1996، ةاإلسالمي العربية احلةارة)"كلرها

 . (1)(2ص:

منظومة شاملة  -يف تصوري-احلةارة "و

ومتكاملة من التصورات الفكرية املوجهة ألنامط 

واملستفيد من معطيات احلياة املادية، السلوك الواقعي، 

اإلنسان قيمة وجودية َتْستَْعِِل َعَرَض الدنيا َوَأْوَضاَر و

نت ؛ وِمْن َثمَّ كاهلا األشياء املادة وتمْسرَتَْخص

مقامها يف ربز صدق دعواها، ويل امعيارً  "اإلنسانية"

 .مستواها فيهحيدد مدارج السمّو و

 هو -د )هدسن(كام أكّ -والنشاط األديب والفني  

، د.ت، األدب وفنونه)"تعبري  عن احلياة وسيلته اللغة"

املرايا ) "صورة خمتارة أو منظمة للحياة"(، أو 17ص

                                                 
م. بمعنى 1704ألول مرة سنة "يأيت استخدام احلةارة  ( 1)

التمدن، أْي التخل  بأخالق أهل املدن، واللبس مثلهم، 

تهم.. واحلةارة إذْن، والسلوك كدأهبم، والتحدث بلغ

هي: حركة التمدن للمجتمع ككل، وإذا كان ذلك معنى 

احلةارة  فإنَّ مصطلح املدنية صار ينرصف إىل  اجلانب 

املادي من احلةارة.. والبداوة نقيض احلةارة.. 

ونخلص من ذلك إىل إنَّ املدنية هي اجلانب العمراين  يف 

ليمكن أْن احلةارة، بينام احلةارة أشمل من ذلك، حتى 

تتسَع إىل معنى العاملية، ومصطلح العوملة أو الكوكبة.. 

وهي أْن تصبح احلةارة لكل األمم واملجتمعات واحدة، 

وإْن تعددت ثقافاهتا.. ولعملية التحرض عموما 

مشكالت نفسية واجتامعية وفكرية وعقائدية.]احلفني، 

، 3، ط: املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةد.عبد املنعم

 [.302- 301م، ص 2000بة مدبويل، القاهرة، مكت
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احلياة يف مجلتها وهذه (، 34م. ص1992، املتجاورة

عن تصورات اإلنسان وانفعاالته واستجابته، "تعرب 

)معامل  "وعن صورة الوجود واحلياة يف نفس إنسانية

الشاعر  (؛ وهلذا كان137م. ص1983يف الطري ، 

عىل صلة باحلقائ  النفسية والكونية التي تلهمه يف "

-363)النقد األديب احلديث، د.ت، ص"جتربته

اإلنسان من احلياة وآثارها  مواقف ؛ وكان(364

النفسية واملعنوية التي تلهمه وتؤثر فيه رضورة شعرية 

 وفنية جيب األخذ هبا.

عند كثري من -بأشيائها املختلفة الطبيعة كام أنَّ  

هي معيارم اجلامل، واألصل الذي جيب  -األدباء والنقاد

إىل  وهلذا نّبه النقاد ؛تةاهيه سائر األعامل الفنية أنْ 

النظرية الفنية التي تفصل بني العمل الفني  خطأ

ولذاهتا  ،األعامل الفنية يف ذاهتا "فتقّوم"والطبيعة 

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون  بمعزل عن الطبيعة

نخلص من هذا  مَّ ثَ  نْ ومِ  (،37م. ص:1980اجلميلة، 

..إن املرء إَذا قحدث يف النقد " :األولأمرين، كله إىل 

سب حساب املوقف احلةاري الذي حي األديب فعليه أنْ 

)مناهج النقد األديب، "يعمل ذلك النقد يف ظله..

نوع األدب ونغمته "إْذ إنَّ ، (584م. ص:1967

متصالن بنوع احلةارة التي يمثل صاحب األدب 

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة،  "جزًءا منها

 : إنَّ واآلخر، (593،594، 591م. ص:1980

 يصنع شيئًا إنْ  ال يمكنه أنْ وةارة، اإلنسان صانع احل

 "يفكر يف نفسه وحاجاته ومعنى وجوده يف هذا العامل مل

)املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني، عامل 

األدب هو التعبري  ؛ ألنَّ (147م. ص:1993املعرفة، 

)املذاهب األدبية  األلص  بحقيقتنا، وبأعامل وجودنا

م. 1993لغربيني، عامل املعرفة، والنقدية عند العرب وا

 .(146ص:

حارضتنا الثقافية " د أنَّ يؤكر املعارص واقعنا  إنَّ 

األنساق  قرصت يف أداء دورها التجديدي .. وكأنَّ 

ولد معزولة عن حميطها، أو هي يف أحسن األدبية تم 

)احلارضة  "األحوال غري متفاعلة مع هذا املحيط

، جملة هتامة، "اقفة(األدبية والتجديد )نقد أنامط املث

هذه احلوارض  ؛ والسبب أنَّ (72 -71م. ص:2001

ذهبت يف آفاق التطور "التي نادت بالتغيري والتطوير 

، وتتبعه تستجِل أف  التغري األديب والثقايف يف الغرب

 أسلوبًيا تارة، أو فتعاملت مع النَّصوص األدبية تعاماًل 

بنيوًيا هيكلًيا تارة أخرى، ووجدت قةايا 

لسميولوجيا، ونظريات القراءة، والتأويل، والتناص ا

مرتًعا خصًبا، وسبياًل واسًعا هلا يف احلياة الثقافية 

العربية، وكان املنطل  لكل ذلك هو حماولة التجديد 

)احلارضة "عن طري  فحص ما لدهيم ومعاينته..

، جملة هتامة، "األدبية والتجديد )نقد أنامط املثاقفة(

لن نستطيع "ويف هذه احلالة  (72 -71م. ص:2001

نجاري التفكري األوريب، أو نةيف إليه إضافات  أنْ 

إَذا اكتفينا بنقل هذا  -ركام يقول مندو- حقيقية
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الفكرة التي تبنى عىل فكرة أخرى  التفكري؛ وذلك ألنَّ 

ام التفكري تنحل متعثرة يف فتات املنط ، وإنَّ  ال تلبث أنْ 

ة ونبنيه عىل اخلصب هو الذي نستمده من احليا

 (.48)يف امليزان اجلديد، د.ت، ص:"الواقع..

إنَّ كل هذه املعطيات تؤكد أنَّ الفكر األديب هو  

جتسيد ملوقفه احلةاري الذي يؤمن به أفراده 

يستلزم  مَّ ثَ  نْ ومِ ويتفاعلون معه ويعايشون واقعه؛ 

علينا يف الفكر األديب اإلسالمي أن يكون جتسيًدا 

 هبمحيطاإلسالمية، ويصبح اتصاله  ملعطياته احلةارية

قحديد موضوعاته وشكيل تيف  رضورة الزمة  ثقايف ال

أْن يأخذ  -كذلك–وجيب  معامله النظرية والعملية،

من  امستفيدً  ريادته من ريادة اإلسالم. ومتيزه من متيزه

بذلك  ااآلخر يف ضوء ما هو ممكن ومتاح، وحمققً 

 احمددً  نقدنا احلديثلنَّظر يف ل : فتح آفاٍق األول أمرين،

نقاط التواصل واالختالف بني الفكرة العربية 

استكشاف : واآلخرر، َخ مع األفكار األم اإلسالمية 

معامل الفكر األديب اإلسالمي املتميزة، وقحديد صوره 

ومداه البعيد الذي يتس  مع الوجود وقوانينه الفاعلة 

لشامل يأخذين هذا النظر ا مَّ ثَ  نْ ومِ فيه ويتناغم معها؛ 

 والعمي  ملناقشة موضوعني اثنني، ومها: 

 

 : "الرؤية "ـ   األول

أنَّ هناك نظاًما واحًدا َينْتَظِم فرضية بالبحث  أخذي

احلياة والكون كله، وأنَّ أحوال اإلنسان كلها ومآالهتا 

فإنَّ النشاط األديب  مَّ ثَ  نْ ومِ ال تنفك عن هذا القانون؛ 

ات الفوق حملية يعرب عن هذه املعطي -بالرضورة-

؛ وعندها ال أستطيع استكشاف معامل الفكر "كونية"

د مظاهره إالَّ بالنظر يف  األديب اإلسالمي ونقده، وأحدر

 هذه املنظومة الوجودية الكربى.

كام -إنَّ تشكل سامت احلرف بدقة وقوة ال يتََحقَّ   

إال بمكون الكلمة الكِل ونظامها املميز،  -هو معلوم

للكلمة سامهتا اخلاصة، وال تعرب عن  كام ال يتشكل

معناها إالَّ بمنظومة البناء الكِل للجملة، كام تتشكل 

سامت اجلملة ومدلوالهتا بمنظومة البناء الكِل للنص، 

تستمد " -كام تقول ريتا عوض-والقصيدة الواحدة 

معناها من النظام الشعري العام. كام تستمد اجلملة 

الكتابة الشعرية )"لغويالواحدة معناها من النظام ال

، "مكانية القصيدتني القديمة واحلديثة والرتاث:

 -(، وهذا النظام الشعري199م. ص:1996فصول، 

يتس  بمنظومة احلياة  -يف الفكر األديب اإلسالمي

الكونية، ومعطياته احلةارية تعرب عن نفسها وتكتسب 

، "الَكويِن  -الَفوق حَمَِلر "صفاهتا من هذا النظام 

 ل به وتتناغم.وتتص

 

 ـ الفكرة:   خرواآل 

إنَّ الفكرتني املعربتني عن حقائ  الوجود، 

واملؤسستني ألبرز معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده 

هلل )سبحانه(، ونزوع  الفردية املطلقةاثنتان، األوىل: 
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–وإليه، ونزوع  وحده لهيف حاالته كلها اإلنسان 

 "التوازن" ، واألخرى: فكرةاملوجوداتكل -كذلك

وهو جاٍر بأبعاده املادية واملعنوية، الوجود ينتظم  الذي

 -كذلك –وهو ، وعىل املوجوداتعىل اإلنسان 

كان هذا القانون من  مَّ ثَ  نْ ومِ لبقائها؛  رضورة الزمة

 التعبريية.وإمكاناته اإلسالمي الفكر األديب مرجعيات 

لقد ناقش البحث هاتني الفكرتني ومآالهتام و

، املرجعياتيف : ، األولواألدبية يف مبحثني الفكرية

 لفكر األديبلبعض معامل ا التأسيسيف خر: واآل

 ونقده. اإلسالمي 

 

 املرجعيـات: األول املبحث

 -بصورة مقتةبةٍ يف هذه الفقرة و- يناقش البحث

التي تؤسس للفكر األديب اإلسالمي، رجعيات امل

 وتشكل الظرف احلةاري والثقايف الذي يأخذ منه

الفكر األديب ال يمكن أن ينتج أفكاره؛ وِمْن َثمَّ 

 :ثالث مرجعيات موضوعاته بعيًدا عناإلسالمي 

  

 ــ  أصول التصور اإلسالمي: األوىل

اإلسالمي، وهي األصول املعرفية للتصور  

، القرآن الكريم. والسنة النبوية املرشفةيف املتمثلة و

املامرس هبا وآثار اجليل األول املتلقي هلذه األصول و

، ومسلكها تهمَّ ة أم ويَّ هم  حياته الواقعية، واملجسد هبا

تفعل فعلها يف العقيدة  -ال شك-وهي  ،الرشيد

 يف كل حركة من حركاتاألدبية ونقدها، وحارضة 

 .(40م. ص:2006..)يف األدب اإلسالمي،  املسلم

تتسع لكل األزمنة، "للحياة رشيعة  القرآنإنَّ 

ثم هي قحدد هذا االختالف فرتده وقحتمل اختالفها .. 

إىل القانون اإلنساين األعىل، الذي يرسي فيه اليقني 

تراه جيمع  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛العام ليحفظ اإلنسانية عىل أهلها

عىل ما - يف نفسه الثبات الزمني، فال يتغري وال يتبدل

ثم جيمع إىل ذلك لكل جيل قوة  -يمتد الزمن ويتغري

ثة الصحيحة، وقوة التكوين يف للتأويل يف معانيه احلاد

آدابه الصاحلة القوية، كأنَّه ليس من زمن مىض.. 

 (،12م. ص:2003، إعجاز القرآن والبالغة النبوية)"

الذي ال يبلغ شأوه املثال يف بيانه وحقائقه كان هبذا و

، وال جياري مداه أسلوب أحد؛  كان له   مَّ ثَ  نْ ومِ بيان 

واملسلكية، ويف اإلنتاج ية الثقافأثره القوي يف حياتنا 

كانت معطيات النَّص  وهبذا ؛بصوره املختلفةاألديب 

للتأسيس ملعامل الفكر األديب  -الزمة رضورة –القرآين

اإلسالمي، وللنظر يف قوة مجال أساليبه واستكشاف 

، ونقادهم ذلكالبالغيون العرب بياهنا، ولقد أدرك 

وأفكاره، ع حقائقه بُّ تَ فنشطوا يف دراسته وقحليله وتَ 

فكتب اهلل هلم الفتح يف كثري من مسائل البالغة 

 .والبيان

طرق نظمه، ووجوه نس  حروفه، و القرآن يف إنَّ  

وحقائقه ، تركيبه، وتناسب مجله، وظالل صوره

وبيانه الذي يأخذ القلوب، جيسد الكون ودقائقه، 
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الحمدود بنسقه البديع وفةاءاته املبهرة وموجوداته ال

 الكتاب املسطورأو يربطنا  انَ لم ِص يَ  مَّ ثَ  نْ ومِ  العظيمة؛

–بكتاب آخر مشاهد منثور، وهو هذا الكون املعجز 

فهو كتاب مفتوح لكل ذي بصرية، يقول  -اأيًة 

وما أشبه القرآن الكريم يف تركيب إعجازه، "الرافعي: 

وإعجاز تركيبه بصورة كالمية من نظام هذا الكون 

تعاوروه من كل الذي اكتنفه العلامء من كل جهة، و

ناحية، واخلقوا جوانبه بحًثا وتفتيًشا، ثم هو بعد ال 

 "يزال عندهم عىل ذلك خلًقا جديًدا، ومراًما بعيًدا

م. 2003، إعجاز القرآن والبالغة النبوية)

ليجسد بمعانيه يتسع هذا القرآن كام  (،113ص:

إَذا أنزله  لإلنسان؛وحقائقه، العامل احلارض والغائب 

لتكون كل نفس سامية نسخة حية " -حانهسب-املوىل 

من معانيه، وليكون هو النفس املعنوية الكربى، فهو 

إعجاز )"العامل اإلنساين هكتاب ولكنه مع ذلك جمموع

–، وهو (13م. ص:2003، القرآن والبالغة النبوية

الصورة الروحّية لإلنسان، إَذا كان اإلنسان "  -كذلك

إعجاز )"عامل كلهيف تركيبته هو الصورة الروحية لل

  .(125م. ص:2003، القرآن والبالغة النبوية

 

 ــ  الرضورات اإلنسانية: و الثانية

ظروف التي ذو صلة بالإنَّ الفكر األديب اإلسالمي 

، احلاصل يف اإلنسان وعاملها النفيس اخلاص هباأنتجته 

تتصل ؛ ومن ثم يعرب عن أشواقه وأتراحه وأفراحهفهو 

رضورات احلياة اإلنسانية وغاياهتا املرجعيات العامة ب

العامة، وتعرب عن حاجيات اإلنسان األصيلة التي 

تسعى لتحقيقها كل الديانات الساموية، وحركات 

اإلصالح اإلنسانية، ويتف  املسلم مع غريه يف كثري 

السوية، وحاجيات النفس  الفطرة"منها، منها: 

 الرضوراتالواقعية، و الرضورات، و"اجلبلة"

التاريخ وخرباته املستفادة منه،  ومواقفامعية، االجت

 ومعطيات النَّص الفكرية واملنهجية واألسلوبية.

 يف مسلكها الفكري واخللقي: فـ فالفطرة سوية

َدانِِه َأوم )) َلُد َعََل الِفطمرة، َفَأَبَواُه ُُيَوِّ ُلوٍد ُيوم كلُّ َموم

َسانِِه .نيُ  انِِه، َأوم ُيَمجِّ َ صحيح املخترص اجلامع ال(( ).ِّصِّ

، والفطرة هي (465م. ص:1987، 1جللبخاري، 

ڭ  ڭ  ڭ       چ اإلسالم؛ استناًدا لداللة نّص: 

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  

نصية أخرى ثابتة يف  داللة، ول)الروم(  چەئ  

 احلديث، وهي ذكر ثالث ديانات متوالياٍت، وهي

 اليهودية، والنَّرصانية، واملجوسية، ويف هذا بيان أنَّ 

ةاهي هذه الديانات الثالث املذكرة، وهو ت "الفطرة"

الذي والسوي املشار إليه يف اآلية السابقة، الدين احلّ  

املذكورة، ويفوقهام صدًقا، الثالثة الديانات  يتجاوز

اإلنسانية مع الفطرة التي ال وتتس  حقائ  الفطرة 

الدين يل هلا يف مجيع اخلل ، وهي ال تنفك عن تبد

ڃ  چ الذي رشعه اهلل للوجود، وهو دين اإلسالم: 

ى  چ    (،19)آل عمران:چ  ڃ  چ   چ  چ



 أمري فاضل سعد العبديل:  قراءة يف معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده                                                                  80

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  

 .  )آل عمران (  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

، ممثلة بحاجيات النفس"اجلبلة اإلنسانية "و

جبلَّة فطر  -مثاًل –بقاء ، فحب الهاودوافعا، وميوهل

عليها الناس مجيًعا، عىل اختالف ثقافاهتم وعقائدهم. 

 ؛تفصيل حقائقها ودقائقهايف ، وهبااإلسالم وقد اهتم 

التأسيس للفكر األديب وجب األخذ هبا يف  مَّ ثَ  نْ ومِ 

كون األدب رؤية منبثقة عن  ونقده؛اإلسالمي 

 ةَ مَّ ثَ  إنَّ "خصوصياهتا الذاتية، و، والنفسحاجيات 

 "نغفله هامًشا خارج نطاق اإلرادة الواعية ال ينبغي أنْ 

 .(71 - 70م. ص:2003، يف األدب اإلسالمي)

مع ممثلة بتفاعلنا و الرضورات االجتامعية 

عىل اختالف مشارهبم تواصلنا معهم ، ويناآلخر

إْذ إنَّه رضورة لتحقي  حاجيات الناس  وثقافاهتم.

عىل اختالف ومصاحلهم؛ بتواصلهم ببعةهم. 

املشار  "التعارف"كان  مَّ ثَ  نْ ومِ أجناسهم وعقائدهم؛ 

)احلجرات:  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :إليه يف

ما نلحظه ، مع "جعلناكم شعوًبا وقبائل" :، قرين(13

التي تفيد  "والاعَ فَ تَ =وافارَ عَ تَ "لصيغة من قوة أداء داليل 

 أطراٍف بل من  ،من طرٍف واحدٍ ليس للفعل  املامرسة

 ة.متعدد

وباألخص يف ، خر رضورةآلالتواصل مع ا إنَّ 

يف الذوبان دون آليات البحث، ومناهج الدراسة، 

ال ينبغي ألهل " هلذاواآلخر وتبني أفكاره بال وعي؛ 

يقتبسوا من  أنْ  -كام يقول الرافعي-األقطار العربية 

عنارص املدنية الغربية اقتباس التقليد، بل اقتباس 

، إْذ (167م. ص:2003، 3ج وحي القلم.)"التحقي 

املنجزات اجلاملية يف األدب هي ملك للبرشية "إنَّ 

 -70م. ص:2003، يف األدب اإلسالمي)"مجعاء...

 يف ال يؤخذ إالَّ الذي  األخذ الفكري (، بخالف71

مساحة ضيقة، وعىل سبيل املةاهاة والتفاعل اإلجيايب 

 مع اآلخر. 

جيب  ممثلة بمعطيات واقعيةوالرضورات الواقعية 

لآلخر من مؤكدين هنا وجوب النظر منها،  اإلفادة

وهبذا يكون اآلخر،  لواقعنا بوساطة ننظر واقعنا، ال أنْ 

مرجعية ه اتواقعنا بمعطياته ومتطلباته وطموح

مؤسسة، وبقوة وصدق، ملوضوعات الفكر األديب 

 اإلسالمي ونقده.

ومواقفه مفيدة لفكرنا األديب؛ ومحوالت التاريخ 

جيب التواصل مع معطيات التاريخ واإلفادة  مَّ ثَ  نْ ومِ 

فنحجمه  املايضب للحارضمنها، منبًها إىل أالَّ ننظر 

احلارض فنقزمه بللاميض ال ننظر يف مقابله ، وونجمده

، بل واقعنا املعارص له متطلبات متتد عمًقا يف وهنمشه

هبام تسترشف ثم آماد التاريخ، وتستفيد من احلارض، 

 احلياة، وارتباطاهتاتعبري  عن  األدبو املستقبل،

وهلذا  ؛متتد آلماد الزمن وأبعاد املكان بالوجود واآلخر

جالل املوروث، وعب  ونقده القديم أدبنا كان يف لو 

للحديث عظمة  التاريخ، وأصالة الفكرة، فإنَّ 
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 ..االبتكار، وروعة التصوير، وعم  التجربة

نقد يف منهج الآفاًقا جديدة "ولقد فتح )إليوت(  

وذلك بنظرته إىل الرتاث األديب والفن ، "األديب

عند إبداع ه أنَّ ويرى حي، ونظام متكامل ك القومي

عمل فني جديد حيدث بشكل متزامن لكافة األعامل 

الفنية التي سبقته، فاألعامل الفنية القائمة تشكل نظاًما 

مثالًيا فيام بينهام يتغري بدخول العمل الفني اجلديد 

 يبدله احلارض كام أنَّ  املايض جيب أنْ  فإنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛إليها

، بنية القصيدة اجلاهلية) احلارض يوجهه املايض

 (.8م. ص:1992

 

 معطى النَّص اللغوي:   -و الثالثة

دالة عليه نوافذ  يف النَّص اللغوياأللفاظ إنَّ 

لة إليه، النَّص "املتنوعة، و وإىل النظر يف عالقاته وموصر

نص " ياته املختلفة واملتعددة، حياكيبمعط "اللغوي

 كان مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛بمعطياته املتعددة واملتنوعة "الوجود

 "مساحة ضوئية مكثفة" النَّص األديب أو الشعري

تبِّصنا بدالالت وجودية، وعالئقها الفاعلة، وبأنامط 

تعريفية هبوية  "أيقونات" وألفاظ النَّصفنية ومجالية، 

واألديب  .وأشواقه وانفعاالته. ههذا النَّص وهوية كاتب

قف اصاحب موو، ألشياء النَّصقارئ جيد  العظيم

مميزة وقادرة عىل ربط معطيات هذا النَّص بوقائع احلياة 

 اخلارجية، وبعاملها املتعدد واملتنوع واملتكاثر.

لغوي، وهذا  نصهو  –باختصار –األدبإنَّ 

اين ، واملنتج هلذه األفكار واملعفكرةالنَّص اللغوي 

، فاإلنسان هو الفاعل اإلنسانواملعرب عنها باللغة هو 

واملتفاعل مع معطيات النَّص اللغوية واملعنوية تأليًفا 

وتلقًيا أو استقبااًل، واإلنسان املنتج هلذه املعاين 

واألفكار يف النَّص األديب: هو اإلنسان نفسه الصانع 

 يفكر يف مل ال يمكنه أن يصنع شيئًا إنْ و"حلةارته، 

)املذاهب  "نفسه وحاجاته ومعنى وجوده يف هذا العامل

األدبية والنقدية عند العرب والغربيني، عامل املعرفة، 

وِمْن َثمَّ فإنَّ املعطيات احلةارية  ؛(147م. ص:1993

التي يؤمن به اإلنسان املسلم، ويتفاعل معها ويعايش 

ل معامل فكره األديب الذي  واقعها؛ هي نفسها ما تشكر

 ال يمكن أنْ التي له هذه املرجعيات الثالث  سؤست

ها؛ موضوعاته بعيًدا عناألديب اإلسالمي ينتج 

فالتصور اإلسالمي يؤسس لألفكار واملعاين التي 

يؤمن هبا املسلم. ويعربر عن موقفه من احلياة 

وموجوداهتا وعالقته هبا، والرضورات اإلنسانية ال 

ره بأمهيتها، خترج عن جمال اهتاممات اإلسالم وإقرا

وتفصيله لطبيعتها؛ َوِمْن َثمَّ يتصل األدب اإلسالمي 

مع غريه من البرش يف التعبري عن هذه املعاين، كام أنَّ 

اإلسالم ال خيتلف مع ما أقرته األمم والشعوب من 

املحامد املفيدة للحياة وصالحها؛ وهلذا أقّر الرسول 

 هبا. ممارسات حياتية كانت قبل اإلسالم وأمر باألخذ

 ،يف معطى األديب اإلسالمي نصان والنَّص األديب

األول: نص ساموي هو القرآن الكريم، واآلخر: هو 

سائر نصوص األدب التي انتجها اإلنسان، والنَّص 
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القرآين هو نص أديب معجز يف حقائقه ودقائقه 

وأساليب بيانه وبالغته؛ وهبذا يتجاوز قدرات أداء 

انه، وال يستطيع خملوق اإلنسان وإمكانات أساليب بي

جماراته يف أساليب أدائه وقوة بيانه؛ وهبذا يكتسب 

النَّص الثاين: رشعيته من النَّص األول، وجيعله 

مرجعيًة يف األداء اللغوي، وأساليب البيان، وقبل هذا 

معامله وسامته  -كذلك  –يف املعاين واألفكار، ويؤسس 

لغوي يف الفكر عىل أساسه؛ َوِمْن َثمَّ فإنَّ النَّص ال

األديب العريب له أمهيته وذلك العتبارات ثالث، 

: إنَّ مفخرة العرب وكتاهبم األول هو القرآن األوىل

الكريم. وهو نص أديبٌّ لغوي بلسان عريب مبني؛ َوِمْن 

َثمَّ كان أبرز أصول أدهبم يف املعاين واألفكار، ويف 

 أساليب البيان كذلك.

ان القرآين التي ال تدرك، إنَّ أساليب البي والثانية:

ومةامينه التي تتسع للحياة كلها ما علمنا منها وما مل 

نعلم؛ وجهت الباحثني يف النقد العريب وبالغته إىل 

نصوص القرآن الكريم بحًثا ودراسة وقحلياًل؛ وِمْن َثمَّ 

أثر القرآن يف آليات بحثهم فكانت الدراسات النَّصية 

النقدي، وهي هتتم هي جوهر مهام بحثهم األديب و

بجامليات النَّصوص وتتبع أساليبها املختلفة، وهدفها 

استكشاف املعاين واألفكار، والبحث عن أساليب 

 البالغة وقوة بياهنا.

إنَّ النَّص هو الذي حيدد املمكن وغري  والثالثة:

املمكن من األفكار ووجهات النظر يف حال قحليله 

د أفكاًرا أدبية غري واستكشاف مجاليات أدائه؛ إْذ قد نج

قابلة للتحقي  يف حال التطبي  يف نصوص األدب 

واالستفادة منها، كام هو حاصل يف كثري من أفكار 

 األدب املعارصة..

إنَّ هذه املعطيات كلها تؤكد أنَّ إمكانات النَّص 

مرجعية للتأصيل يف  اللغوي ومآالته الفكرية واجلاملية

وأن النَّص  ،بحث فيهالفكر األديب اإلسالمي ونقده وال

القرآين وأداءه اللغوي املعجز، وأساليبه البيانية الرائعة 

ل هلذه املامرسات النَّصية، كام أنَّ هناك إشارات  يمؤصر

نصية توجه للنظر فيه، والتأمل يف معطياته، كام يف قوله 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :)تعاىل(

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  :ولهوق النساء، چڈ  

گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ  مد(، وقال:)حم چڳ  ڳ  

 .)هود( چڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   

 

  ـسيف التَّأِسيــ املبحث الثاين :

إنَّ الفكرتني املعربتني عن حقائ  الوجود وأشيائه، 

واملؤسستني ألبرز معامل الفكر األديب اإلسالمي ونقده 

يف هلل، ونزوع اإلنسان  ية املطلقةالفرداثنتان، األوىل: 

، واألخرى: )سبحانه( حاالته كلها هلل وحده وإليه

بأبعاده احلسية الوجود الذي ينتظم  "التوازن"فكرة 

 واملعنوية، إْذ يقوم البحث ببياهنام عىل النحو اآليت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : الفردية املطلقة : الفكرة األوىل

 ) اإلخالص(: چٻ  
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–فاهلل جوهر التصور اإلسالمي،  التوحيد إنَّ 

متفرد بالقدرة املطلقة يف التدبري واخلل  دون  -سبحانه

هناك طريًقا للحقيقة  ال يتصور مسلم أنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛غريه

 ؛اهللطريًقا واحًدا .. وهي املطلقة والسعادة األزلية إال 

–، وتنزع معه وحده وإليه َلهم ينزع يف حاالته كلها ف

 .وجوداتاملكل  -كذلك

قد أخرج اخلطيب البغدادي عن سعيد بن جبري لو

  ُح لُ صم ال يَ ": قوله
ِن  هُ لُ وَّ أَ ال وَ إِ  اب  تَ كِ محم ِم اهللِ الرَّ )بِسم

ِحيمم ( وَ  اجلامع ألخالق الراوي )" ار  عم ِش  انَ كَ  نم إِ الرَّ

وإن كان ، (264م، ص:1983 ،2، جوآداب السامع

 نةُ ت الس  َض مَ ": ، وفيهحديث الزهري هذا ال يتف  مع

اجلامع )"مِ يم حِ الرَّ  نِ محم اهلل الرَّ  مِ سم بِ " رِ عم  الشِّ ب يِف تَ كم ال يُ أَ 

م، 1983 ،2، جألخالق الراوي وآداب السامع

كام يقول اخلطيب -األولوالسبب إنَّ ، (264ص:

حممول عىل األشعار املستحبة؛ الشتامهلا  -البغدادي

عىل مكارم األخالق، ومدح اإلسالم والعلوم ونحو 

ا الثاين لكذ فمحمول عىل أشعار السخف ، أمَّ

اجلامع ألخالق الراوي وآداب )"والفجور ونحومها

كانت  إنْ (، ولكن و264م. ص:1983 ،2، جالسامع

رضورة استفتاح عىل  اهذه املنقوالت يف ظاهرها تأكيدً 

يف مسلك حياته كل فرد عليه  ، واعتامدعمل باهلل أير 

بارش ملنطوق ومع هذا النظر امل، وطري  نجاحه

هلذا املنقول، يمكن إعادة  الظَّاهرالنَّصني، والفهم 

 األديب هذا البحثموضوع  منبقراءة تقرتب هتام قراء

أخذ برمزية هذا االستهالل ن، حينام هوتفيد مقاصد

ةمون، املنطوق إىل حقيقة ظاهر املتجاوز ناملبارك، و

 مزلغوًيا ير معاداًل  "بسم اهلل الرمحن الرحيم"واعتبار 

، يبنى عليها الفكر األديب اإلسالميالتي  للحقيقة

؛ نص معامله منها واحلقيقة األزلية التي يستمد أيُّ 

ما ينتج عن اإلنسان من أدب ومن فن فهو يف "ألن َّ

واهلدف دائاًم هو قحقي  فكرة ، النهاية هلل، وهو عائد إليه

التوحيد، وهي الفكرة الكلية واحلقيقة األزلية املطلقة، 

كل ما يرمز إليه الفن اإلسالمي التجريدي من و

أشكال هندسية يسلم بعةها إىل زمام اآلخر من 

، د  الدوائر واملربعات آالًفا مؤلفة ال تنتهي عند َح 

فتسلم النفس إىل الالمدى والالحمدود، وهو عامل اهلل 

 نْ ومِ ؛ (1)"الذي نشعر به، ولكننا ال نحده وال نالمسه..

، ونزوع أحوال احلياة "ية املطلقةالفرد"فإنَّ  مَّ ثَ 

تؤسس ملعامل وأفكار عدة يف الفكر ومآالهتا هلل وحده 

  منها: األديب اإلسالمي،

ّية "من  ـ   األول علمامل  إىل الَكونِيَّة : "امَلَحلر

، تتسم بالعم  واألصالة األدب جتربة شعورية إنَّ 

، وتعبري عن قيم حية، تنبث  عن تصور معني والشمول

 النقد األديب،)ياة، وارتباطاته بالوجود وباآلخرة للح

انطالق  وهو (66م. ص:2003، (أصوله ومناهجه

                                                 
االجتاه )هذه الفكرة للدكتور عبداهلل الغذامي، ينظر:   (1)

حمارضات النادي األديب الثقايف، ، اجلاميل يف النقد العريب(

 .125ـ124م، ص :  1985هـ ـ  1406، 2بجدة، مج
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من عامل الرضورة وشوق جمنح لعامل الكامل، وثورة عىل 

الكشف عن أرسار احلياة، وبيان "آلية احلياة، ووظيفته 

الفلسفة التي تقوم عليها، واحلكمة التي وجدت من 

ى يف نَ عْ ـامل عَ َض  إَذا وَ م أدًبا: إالَّ أجلها، فال يكون الكال

احلياة التي ليس هلا معنى، أو كان متصاًل برس هذه 

من  ا، أو يومئ إليهااحلياة فيكشف عنه

، فهو إَذْن (203م. ص:2003 وحي القلم.)"قريب..

مع هذه القيم.  نفوسقيمة وجودية حيدد عالئ  ال

والشاعر ، وتفاعلها معها، وقراءهتا ملعطياهتا وحقائقها

الذي يصلنا بالكون الكبري، واحلياة الطليقة من قيود "

الزمان، واملكان بينام هو يعالج املواقف الصغرية، 

واللحظات اجلزئية، واحلاالت املنفردة، هو الشاعر 

الكبري .. والشاعر الذي يصلنا بالكون واحلياة حلظات 

 متفرقات، يتصل فيها باآلباد اخلالدة، واحلياة األزلية،

أو باحلياة اإلنسانية خاصة والطبيعة البرشية، هو 

الشاعر املمتاز .. والشاعر الذي يصدق يف التعبري عن 

نفسه، ولكن يف حميط ضي  وعىل مدى قريب، وال 

تنفذ وراءه إىل إحساس باحلياة شامل، وال إىل نظرة 

)مناهج النقد األديب، "كونية كبرية، هو شاعر حمدود ..

 . (66م. ص:2003

التعبري اجلميل عن الكون "هو  األدبَذن فإ

تصور اإلسالم هلذا بواحلياة، واإلنسان 

( 66م. ص:2003)مناهج النقد األديب، "الوجود

لعالئق املوجودات وحياهتا يف الفقه الفني " وهو

يستلزم األديب، الذي  "الكون وجلامل احلقيقة فيه

النشاط الفني "كون يستكشف ذلك  أنْ األديب  والناقد

تعبري عن تصورات اإلنسان وانفعاالته  :هو ،لهك

واستجاباته، وعن صورة الوجود واحلياة يف نفس 

ها يف النفس ئبل ينش، إنسانية .. وهذه كلها حيكمها

تصورها اإلسالمي بشموله لكل جوانب ، املسلمة

الكون والنفس واحلياة، وعالقتها ببارئ الكون 

هذا وبتصورها خاصة حلقيقة  ،والنفس واحلياة

ومركزه يف الكون، وغاية وجوده، ووظيفته،  ،اإلنسان

 وقيم حياته..

إنَّ جمال موضوعات الفكر األديب اإلسالمي 

 موجودات اهلل كلها، وهذا يلزم األديب املسلم األخذ

واألقوى تعبرًيا عن حقيقة هبذه الرؤية األوسع مدى، 

يف واألخذ هبذا النظر البعيد، والشامل حيتم علينا  ،احلياة

أنَّ نربط  (مدح الرسول )يف  -مثاًل –مقاربة قصيدة 

 ر يفهِ ظْ مَ تَ املم باألنا الكونية، وقانوهنا اإلنسانية  "األنا"

واملتناغم معه أيًةا،  وسلوكه القويم.( شخص النبي )

بني األدب اإلسالمي، أنَّ نفرق  -كذلك–وحيتم علينا 

 نْ ومِ  ؛األخري للذاتفالنرْسَبة يف واألديب اإلسالمي، 

 انتفت إسالم األديب وإالَّ يف هذه احلالة  م زَ لْ ستَ يم  مَّ ثَ 

 وأاألوىل فالنسبة إىل املوضوع احلالة ا يف صفته، أمَّ 

اجيات اإلنسان حلو ،تسع للفطريالتي تالفكرة 

املسلمون التي يشرتك فيها ، وغريها..ودوافعه الغريزية 

األدب آفاق  ويف هذا ما يؤكد سعةمع غريهم. 
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ال  وِمْن َثمَّ  ؛الزمانية واملكانية اوامتداداهتسالمي اإل

صحيًحا؛ لثالثة ربط األدب اإلسالمي بقائله يكون 

، األول: املعترب يف اإلسالم الفكرة ال الذات، أسباب

ال إىل  ،وهذا يلزمنا بإضافة األدب اإلسالمي للفكرة

هذه النسبة غري واقعية الختالف  نَّ إالقائل، والثاين: 

ت يف فهمها لإلسالم. وحةور هذه القيم وغياهبا الذوا

قيم إسالمية  هناكعندها بني احلني واآلخر، واألخري: 

أفكاًرا إسالميًة يف سنجد وهلذا  ؛فطر عليها الناس

فرتة غري مسلمني، أو لشعراء شعراء نصوص شعرية ل

)ديوان زمنية غري إسالمية، كقول زهري ابن أيب سلمى 

 : (110م. ص:1988زهري ابن أيب سلمى، 

س َقبمَله َم اليَوِم َواألمم َلُم ِعلم  َوَأعم

ِم َما يِف َغٍد َعمِ َولكنَّ       نِي َعنم ِعلم

أورد  ( الصواب حينامحممد قطبوهبذا مل جيانب )

رحلة إىل "ألدباء غري مسلمني، كنص أدبية  َج ذِ نام

: ةمرسحي ، ونص(طاغور)للشاعر اهلندي  "السوق

للكاتب األيرلندي )ج  "الراكبون إىل البحر"

التصور وقد أّكد )قطب( عىل التقاء  .م.سينج(،

يف بعض أفكار  -ولو جزئًيا- معهام اإلسالمي

  (.66م. ص:2006 )منهج الفن اإلسالمي، ..نصهام

 

ِرار يف املتََغايِر:  الثاين علمامل  ـ  التكم

 ،وشعًرا ،رساًم فنون اإلبداع العريب عموًما: ) تعتمد

أشكال  -مثاًل –تكرار بمبدأ التكرار،  عىل (وموسيقى

معينة تتخللها قحويرات وتغيريات مفاجئة تعارض 

، ، عامل املعرفةالتالمس احلةاري)هذه اخللفية املنظمة 

 يفالَوْحَدة ، ويتمظهر يف هذا املبدأ (13م. ص:2009

املمَغاَيَرة "يف مقابل  "َنِجدم التْكَراَر يف املتََغاِير"؛ و الكثرة

ريف املم  : هو تكرار نزوع كل فالتكرار يف املتغاير، "َتَكرر

ي  لفردية مطلقة، وتعبريه عن مقاصد وجودية  َغرْيِ

: هو أنَّ كل مكرور واملغايرة يف املتكررأصوهلا واحدة، 

تِه، واملختلفة عن اآلخر؛ وِمْن  حيمل سامتِه املمَميرَزة هلمِويَّ

يف نص آخر، َثمَّ فإنَّ كل نص ال يمكن َأْن يعيد نفسه 

وإْن وجدنا تكراًرا يف الشكل واملظهر، ولكنَّنا سنجد 

 معه االختالف يف املةمر واجلوهر.

املتغري  أنَّ  -كذلك–معناه  "التكرار يف املتغاير"و

واملختلف متكرر حصوهلا يف احلياة، وخالف هذا هو 

تكرار إعادة اليشء لنفسه، وهذا غري ممكن احلصول يف 

هذه الصيغة معربة عن احلياة  فإنَّ  مَّ واقع احلياة؛ ومن ثَ 

 إنَّ "وحاصلة فيها، وهي حاصلة يف سلوك الناس: 

يف أحوال النفس  -كذلك-، وحاصلة "سعيكم لشتى

 اإلنسانية وأشواقها وميوهلا..

وأصول هذا املتعدد واملتنوع واملختلف واحدة، 

فاخلال  واحد، وأصول اخلل  واحدة كام يشري قوله 

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ   ڀ چ   )تعاىل(:

ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   

فنلحظ يف  - (النور)   چڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

هلذه األصول الواحدة يتشكل املتعدد  اآلية أنَّ 
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هلذه املعطيات مآالهتا يف  فإنَّ  ،مَّ واملختلف؛ ومن ثَ 

 سالمي، من أبرزها:الفكر األديب اإل

الفكر األديب اإلسالمي يؤصل لفكرة  إنَّ  –أوال  

التنوع والتعدد واالختالف يف األفكار األدبية 

وأساليب أدائها، فهو ال يؤمن بإطار واحد ثابت وحمدد 

يف العمل األديب، ويف هذا أصل للتنويع والتوالد 

تيان اإلبداع واالبتكار ثم اإل َثمَّ والتفريع؛ ومن 

 ديد خالًفا ملا هو مؤطر وحمدد وثابت..  باجل

هذا التنوع والتعدد يؤصل ألشكال من  إنَّ  -ثاني ا

 يرتكز أبرزها يف نوعني،مجاليات األداء اللغوي، 

يف التكرار لوحدات لغوية متساوية ومتوازية،  األول:

ويكون حمصول مجاليات النَّص الشعري يف قوة اجلرس 

تظم لوحداته، الذي الصويت وإيقاعه الظاهر واملن

تسترشف اإلَذْن سامعه وتتوقع تكرار حصوله يف كل 

النَّص الشعري مؤطر بوحدات حمددة  بيت؛ وهبذا فإنّ 

مكانات إيكون  َثمَّ وثابتة عىل امتداد النَّص؛ ومن 

النَّص اجلاملية حمددة بصفة صوتية واحدة مكررة، وهي 

 د.غري قابلة لالتساع والتنويع أو التفريع والتجدي

ثم  ،هو مجاليات التعدد واالختالف واآلخر: 

التفريع للوحدات الصوتية وتنويعها، ونحو هذا 

حاصل يف النَّص الشعري احلديث، إْذ يأخذ النَّص 

، وهي يف "التفعيلة"الشعري بَوْحَدة صوتية واحدة 

متواليات البنية َوْحَدة صوتية معادة ومكررة يف 

تية املكررة يف أسطر الغالب، لكن هذه الَوْحَدة الصو

ومتتد يف مستويات متنوعة وخمتلفة من  ،النَّص تتعدد

النَّص الشعري ليس  أفَ   فإنَّ  َثمَّ عدد التفعيالت؛ ومن 

وال منتهي عند إطار ثابت ال يتجاوزه، يظل  ،متوقف

يعيد نظاًما ثابًتا ومتوازًيا ومتساوًيا، بل أف  هذا النَّص 

بت من الوحدات ثا غري متوقف ومنتهي عند كم  

 الصوتية تعيد نفسها يف كل سطر ..

والنَّص الشعري املؤطر بوحدات لغوية حمددة 

وثابتة عىل امتداد النَّص حيمل يف مةمونه املتعدد 

واملتنوع يف املعاين واألفكار، إْذ ال يعني املحدد والثابت 

هذا حاصل يف معاين  أنَّ  ،يف وحدات األداء اللغوي

ه ودقائقه، إْذ تبقى معطيات هذه هذا النَّص وحقائق

 النَّصوص ومةامينها تتسع لكل جديد.

التعدد واالختالف يف مستويات األداء  كام أنَّ 

اللغوي لتعدد تفعيالت كل سطر واختالفها ال يعني 

مةمون هذا النَّص ال جتمعه فكرة  بالرضورة أنَّ 

هذا النَّص مع  واحدة أو مقاصد واحدة، كام أنَّ 

ها هلا أصول تعددت يف أدائها لكنَّ  وإنْ نصوص األدب 

 واحدة يف املقاصد ومعاين احلياة..

إنَّ معيار الشعرية ال حيدده معيار النَّص، وال  -ثالث ا

كيفيات حمددة لألداء اللغوي أو  -كذلك–حيدده 

ده أمران، األول: بمقاصده  َدر أساليب معينة، إنَّام حيم

د الكربى للحياة ومعانيه أو أفكاره التي تتصل باملقاص

والكون وتتس  معها، واآلخر: اإلفادة لألداء اللغوي 

 وتأثريه يف املتلقني. 
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ا إنَّ لكل نص لغوي مجالياته التي متيزه، كام  -رابع 

هو حاصل يف موجودات احلياة، إْذ نجد لكل موجود 

ال نقول  مَّ ثَ  نْ ومِ هويته ومجاليته التي متيزه عن اآلخر؛ 

شعري عن آخر، بقدر ما نبحث يف بأفةلية أداء لغوي 

يز يف  إمكانات النَّص يف التعبري عن اجلميل واملتمر

 احلياة. 

 

ور  َوَتوِحيمد التَّصور: الثالث علمامل  : َتَكاثر الصُّ

الفكري  التعدد يف مسلك احلياةلقرآن ا يؤكد

يَُكمم َلَشتَّىوالواقعي وتنوعه، فيقول:  )الليل :  إِنَّ َسعم

يف الفكر ن هذا التعدد والتنوع واالختالف إْن كاو(، 4

ا التعدد والتنوع  ،كثروأنامط التفكري أكرب وأ أمَّ

واالختالف يف املوجودات، ويف سامهتا وصفاهتا فهذا 

ال خيفى أمره، إْذ إنَّ هذا سمة الوجود واملوجودات 

فيه، ولكن مع هذا التعدد يف املخلوقات وتنوعها 

يد حةور يف املوجودات تتجسد الَوْحَدة، إْذ للتوح

تتجسد يف وهذه السمة  املتعددة والكثرية واملتنوعة،

صور من األداء الفني يف  -كذلك–الفن واألدب 

الفن اإلسالمي بكل مظاهره التجريدية ف ،والزخريف

والتشخيصية هو يف جوهره إسقاط داخل النظام املرئي 

التالمس )جلوانب معينة من أبعاد وحدانية اخلال  

 -مثاًل -، و(13م. ص:2009، ، عامل املعرفةارياحلة

التشابك الذي يعتمد عىل وحدات هندسية داخل "

دائرة، ينمو َوْفَ  مبدأ الشكل النجمي املتعدد 

الرؤوس: املثمن واملسبع ... إلخ، وهذا يعني تكرار 

الشكل الذي يف داخل الدائرة يف الوحدات الزخرفية 

فة تتوالد خر، وتنجم عن تلك تصاميم خمتلاألم 

متناظرة، وقد تتداخل يف بعةها، وتشكل شبكة من 

اخلطوط املستمرة التي تنطل  عىل نحو متزامن من 

 يرى مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ مركز دائري واحد أو من مراكز كثرية

ة ما يمثل فكرة التوحيد ليس ثمَّ "ه :نَّ إ "بريكهاردت"

وتنوع الوجود أكثر من هذا التفاين يف الوصول إىل 

التعبري عن وحدانية  جيريإْذ عن طري  التناغم  التعبري؛

يعني الَوْحَدة يف الكثرة،  "اهلارموين"اخلال ، والتناغم 

وهو يف املوسيقى املعادل املكافئ للمنظور يف الفن، 

فالنشأة تتكون من عنرص واحد: خط واحد، رسعان 

ما يلتف عىل نفسه يف حركة ال متناهية ليعود ثانية إىل 

، ، عامل املعرفةالتالمس احلةاري)"نقطة البداية

العالقة احلقيقية يربز حينها أنَّ و (،14م. ص:2009

تكمن يف البحث عن جوهر  الفنما بني اللغة القرآنية و

ا تكمن يف فكرة احلقيقة املطلقة التي ال شكل هلا، بل إهنَّ 

، عامل التالمس احلةاري)التوحيد ومةامينها املركبة 

 .(13م. ص:2009، املعرفة

لرابع ــ  من رضورة َوْحَدة النَّص إىل ا علمامل

ده،  َوحُّ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  :قوله تعاىلتَّ

َدة النساء() چڎ  ڈ  ڈ   يف الفكر  -الَوحم

تبدأ من النَّص اللغوي ثم  -األديب اإلسالمي ونقده

-تتصل باملنظومة الوجودية الكربى، وتتس  
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 -حينها–هتا ونزوعها، وتربز يف مآال -بالرضورة هبا

َدة املوضوعيةصور للَوْحَدة وتتعدد، منها  : وهي الَوحم

وِد بمقاصد النَّص، وموضوع  َوْحَدة َمَقاِصِد الِوجم

النَّصوص اللغوية بالنَّصوص الكونية، وحينها تتصل 

الفكرة وتتحدد، وهبذا نتجاوز البحث عن الَوْحَدة 

متاسك عنارصه، إىل  املوضوعية يف النَّص اللغوي، ويف

البحث يف عالقة أفكار النَّص باملوضوعات اخلارجية، 

واتساقه معها ووحدته مع مقاصدها، وهذا اإلجراء 

يف البحث والتحليل يمتد من النَّص إىل موجودات 

احلياة، ثم من موجودات احلياة إىل النَّص، أْي من 

داخل النَّص وإليه، وحينها تصبح الفكرة املوجهة 

وعات احلياة الواقعية واألدبية، أو الطبيعية ملوض

والفنية واحدة يف الغاية والوجهة، وجوهرها قحقي  

 مراد اهلل )سبحانه(.

َدة الفنية: متثل البعد األديب وأدائه اللغوي  والَوحم

ومتظهر مجال احلقيقة املتميز املقابل للبعد الواقعي، 

اهنا ، وبيالواقعية يف صورة من صور احلقيقة األدبية

األديب املبني واملؤثر، وحقيقتها قوة األداء اللغوي 

بجامل أداء الكلمة، للفكرة يف النَّص ومتاسكه؛ ليتحق  

وقوة بياهنا املفيد واملناسب يف النَّصوص األدبية صدق 

 .التعبري عن مجال احلقيقة يف هذا الكون الفسيح

إنَّ الفكر األديب اإلسالمي يرى رضورة متيز النَّص  

ديب يف أدائه املوضوعي واألسلويب؛ حتى حيق  قيم األ

التسامي والبناء املثمر يف احلياة، وعندها كان له متيزه يف 

مراقي األداء والتكوين، و يف مراتب البيان والتبيني 

كذلك، وهنا قد ال نجد تعارض الفكر األديب 

َدة اإلسالمي، والفكر احلديث يف النظر إىل أمهية  الَوحم

يف العمل األديب، وإىل رضورة  "لعةويةا" الفنية

لفكرة  -كام هو معلوم يف النقد احلديث-جتسيد النَّص 

واحدة تتس  مع عاطفة الشاعر املعربة عن موقف 

َوْحَدة  مَّ ثَ  نْ ومِ شعري واحد للشاعر، وبدقة وصدق؛ 

النقد األديب املوضوع واملشاعر التي يثريها املوضوع..)

يبقى بينهام الفارق  (، ولكن373، د.ت، ص:احلديث

الكبري يف التوجيه هلذه الَوْحَدة والنظر إليها، إْذ إنَّ 

األدب احلديث، ونقده يؤطر نقاشه هلا، وقحليله 

حليثياهتا داخل النَّص، ويرجعها إىل معطياته الداخلية، 

بينام يربطها الفكر األديب اإلسالمي بمرجعية خارج 

زلية يف الوجود النَّص، فريى هبا جتسيًدا للحقيقة األ

والفردية املطلقة هلل )سبحانه(، ثم نزوع أشياء الوجود 

 يف أحواهلا ومآالهتا إليه وحده. 

َدة املوضوعيةوخالصة القول إنَّ  توجه  الَوحم

للبحث فيام لو كان هناك اضطراب لفكرة النَّص، أو 

خلل يف اتساقها مع فكرة احلياة وموضوعها الرئيس، 

َدة الفنية وجه للبحث فيام لو كان هناك خلل يف ت والَوحم

البناء اللغوي وصدق تعبريه عن عنارص النَّص، أو أنَّ 

هناك عيوًبا يف مراتب التكوين اللغوي للنص، 

مراتب ومجاليات أساليبه، وعواًرا مشينًا يف التعبري عن 

البيان وقوة التبيني، وهذا كله يفرضه دور النَّص األديب 
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ومن تفاعل هذين . مهامه فيهايف احلياة اإلنسانية، و

)أْي: البعد املوضوعي، والبعد الفني(  البعدين

ومتاسكهام يف النَّص كله، يمكن احلديث عن صورة 

ثالثة من الَوْحَدة يف النَّص األديب، حيددها البحث 

َدة العضوية"بـ   .(1)"الَوحم

د أشواق الذات املنتجة  والتوحد الشعري هو توحُّ

ها مع املوجودات، توحًدا للنص األديب ومشاعر

وجدانًيا ومعنوًيا ال جسدًيا ومادًيا، وهبذا يصبح 

د واالتصال الشعري للشاعر دور  استكشايف،  للتََّوحُّ

أي: استكشاف الشاعر جوهر األشياء، واستشعاره 

ا مجيعها تعرب عن  اإلجيايب جتاهها وتفاعله معها، وكأهنَّ

ُن صفٍة شعوريٍة واحدةٍ  رَتِ َدة الَقِصيَدِة ِحيمنََها َتقم ، وَوحم

َشاِف  تِكم ِسِه يِف َهَذا االسم اِعِر َنفم َدة امَلَشاِعِر للشَّ بَِوحم

ث الَعِميمِق يف  ِن واحلياة، َواَلَبحم َياِء الَكوم ِ أِلَشم الَكبرِيم

، وكذلك بَوْحَدة مشاعر العامل والناس يف ما َجوَهِرَها

                                                 
( البحث جيعل فروقًا بني الوحدة الفنية، والوحدة 1)

الوحدة العةوية، وهذه الفروق بحكم املوضوعية، و

طبيعة الوحدة التي يناقشها البحث وحيدد أبعادها يف 

املوضوعي،  "النص، وأيًةا فروق الداللة اللغوية بني:

فإنَّ البحث يتجاوز  وِمْن َثمَّ ؛ "والفني، والعةوي

التداخل ملسمياهتا الذي نجده يف قحديد األدب احلديث 

باتساق أبعاد  "لعةويةالوحدة ا"ونقده هلا، فيخص 

النص الفكرية وتكاملها، ومجاليات األداء اللغوي وقوة 

بيانه، عىل أساس أنَّ اكتامل أعةاء النص ال حيصل إالَّ 

هبذا االتساق والتالزم والرتابط بني جسد النص وهو 

 األلفاظ، وروحه وهو املعاين واألفكار.    

مشرتك معه، وال هلم من مشاعر عميقة ووجدان 

يتناقض ذلك مع إيامن الرومانطيقيني باحلرية، 

ودعوهتم إليها ما دامت احلرية تنتهي يف خامتة املطاف 

 جابر قال كام – يلفتنا"إىل اكتشاف َوْحَدة اإلنسانية، و

إىل العنارص الثابتة يف العامل من حيث  -عصفور

انتظامها وجتانسها الذي ال يتحول ... وجيعلنا نبرص 

حقيقة هذا العامل. وندرك دورنا الثابت فيه من حيث 

احلفاظ عىل مبنى قيمة الذي ال ينبغي أن يشوه أو 

يتبدل، إنه يمثل لنا طبائعنا التي ال تكاد تتغري، والتي 

املرايا ) "تنصاع إىل معايري أدركها العقل رغم سلبيته

 (.38م. ص:1983، املتجاورة

دإن  ألصول التكوينية الشعري يشري إىل ا التََّوحُّ

املةمرة والعميقة للذات املبدعة للنص األديب وأشياء 

الوجود كذلك، ويعرب عن أشواقها املنفعلة بجالل اهلل 

ومجاله يف بديع خلقه، ويف هذا تأكيد عىل أن التوحد 

واملعنوي، وال يمكن قحققه يف  "املةمر"الشعري جماله 

ملتميزة عن املباين واهليئات، إْذ لكل موجود كينونته ا

اآلخر، وكذلك لكل نص أديب ما يميزه عن اآلخر؛ 

يصبح التنوع والتعدد رضورة تكوينية مميزة  مَّ ثَ  نْ ومِ 

هو جوهر  "املةمر"ملاهية صور األشياء، كام يتأكد أنَّ 

احلقيقة ومادهتا، ومعيار الصدق يف أحوال النفس 

ومآالهتا، ويف أشكال احلياة الواقعية كلها، ويف مدارج 

التكوين اللغوي ومراتب التبيني كذلك، والثابت يف 

ْم  إِنَّ اهللَ ال َينْظمرم إىَِل "اإلسالم م َأْجَساِدكم َوِركم وال إىل صم
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م. 2006 صحيح مسلم.)"َينمُظُر إىَِل ُقُلوبُِكم َولكِنْ 

فإنَّ نحو هذا يؤصل لطبيعة العالقة  مَّ ثَ  نْ ومِ (؛ 1193

ةمون، أو املعاين بني الظاهر والباطن، أو الشكل وامل

واملباين، يف أشكال احلياة الواقعية، ويف املامرسات 

 األدبية املختلفة.

ەئ  چ  مبدأ االلتزام/  االستسالمـ  علم اخلامس امل

 إنَّ  (،83)آل عمران:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  

، "الكون موجودات"يف استسالم املوجودات هلل ثابتة 

عن هذه  "اللغويةالنَّصوص "ال تشذ و يف مقابل هذا 

، ومن للموجودات يف الوجوداحلقيقة األزلية 

يتناغم  أنَّ االستسالم يولد مبدأ االلتزام ومعناه 

 مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛اإلنسان مع املوجودات يف النزوع والوجهة

- يشذ النَّص اللغوي  االلتزام األديب معناه أالَّ يصبح 

ت، عن القاعدة الكلية التي ختةع له املوجودا -أيًةا

مؤكًدا وظيفته يف ، ويتناغم معها يف النزوع والوجهة

، إْذ يشكل النَّص األديب الوجود احلياة وفاعليته فيها

ويتناغم معها،  بلغته اخلاصة، ويتسع لعالقاته وأشيائه

الوجوديني  "التزام" وهبذا يتجاوز املدى املحدود لفهم

وليات اإلنسان واختياراته ؤالذي يدور حول مس

 ه الذاتية، ثم أثرها عليه إجياًبا وسلًبا. وممارسات

اإلنسان ال يوجد  الوجوديني يرى إنَّ  "التزام" إنَّ 

ولية ؤه مع املسوليات، ألنَّ ؤإال بقدر ما حيمل من مس

توجد احلرية، ومع احلرية يامرس االختيار، وكل إنسان 

تتحدد  يوجد، وأنْ   التزاماته التي اختار هبا أنْ ليس إالَّ 

 ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةه..)هبا ماهيت

 يف نظر-للامهيات ، و(89 -88م. ص:2000)

؛ حةور مسب  عىل األنظمة والقوانني - )سارتر(

وهلذا كان للذات قيمة فاعلة يف اختيار ما حيدد 

يفرق بني االلتزام  مَّ ثَ  نْ ومِ  مصريها ومسلك حياهتا؛

يأخذ هبا فرض قوانني ملزمة لإلنسان  واإللزام. إْذ إنَّ 

ا  حرية االختيار ثم  هوفااللتزام هو إلزام ال التزام. أمَّ

االلتزام بام ختتاره لنفسك، وهذا املبدأ يأخذنا إىل آخر 

الذي ال يرى اإلسالم يف  "االختيار"وهو مبدأ 

اإلنسان مؤهالت مطلقة حلسن االختيار، إْذ قد جيانبه 

 الصواب يف اختياره.

ژ  ژ  چ  :  "لتوازنا قانون ": الثانية الفكرة

يؤمن الفكر األديب  (7: الرمحن) چڑ  ڑ      ک  

احلياة، وجيسد الوجود وم ظِ تَ نْ بقانون واحد يَ اإلسالمي 

كام هو -الرشعي  الفقهفإَذا كانت قوانني ، هاحقيقته من

 للكوناملجتمعية، فإنَّ ياة احلرضورة تنتظم  -معلوم

، وحينها شيائهتنتظمه، وتنظم عالئ  أ -أيًةا–قوانينًا 

ية َوْفَ  مراد اهلل الكونملجتمعية بتتس  سنن احلياة ا

 )سبحانه(.

هناك قوانني قحكم الطبيعة، واإلنسان جزء فإَذْن 

كل ، حتى يقال إن َّا، وله اتصال قوي ومبارش هبهامن

القوانني األساسية التي قحكم الطبيعة هي نفسها التي 

. وكل ما نسميه وهي نفسها ماثلة فيه . ،قحكم اإلنسان

، هو انعكاس ملا يف الطبيعة يف العقل البرشي منطًقا
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االجتاه ")فاملنط  العقِل أبنية تعكس قوانني الطبيعة 

 النادي األديب الثقايف جملة ،"اجلاميل يف النقد العريب

(، كام إنَّ يف اهتامم 112-111م. ص:1985بجدة، 

أجزاء  عند وقوفهاالبالغة العربية بجزئيات األشياء، و

ويف املحتوى  ،صغرية للغاية ال خطر هلا وال أمهية

، وللتقسيامت الكثرية التي انتهت إليها، البعيد هلا

املحاولة املستميتة  ويفوالتفريعات التي تفرعت عنها، 

ام كانت من يف فحص كل جزئية يف املقول الشعري، إنَّ 

 ،أجل قحقي  القوانني الدائمة التي قحكم الطبيعة

االجتاه اجلاميل يف النقد ") املثل العمل الفنيفتحكم ب

م. 1985بجدة،  النادي األديب الثقايف جملة ،"العريب

الفكرة اجلوهرية ؛ وهنا يأيت احلديث عن (114ص:

الثانية التي تشكل معامل الفكر األديب اإلسالمي، وقحدد 

الذي ينتظم  "االتزان"أبعاده ومعامله، وهي فكرة 

 ختلفة.الكون وموجوداته امل

كل يشء بقدر  أصل الكون، وأنَّ "امليزان  نَّ إ 

إنَّ و ،(164م. ص:2003، إعجاز القرآن)"ونسبة

الكون، و التوازن من القوانني التي قحكم الطبيعة

اَمءَ  :واإلنسان جزء من هذا الكون  َوَوَضعَ  َرَفَعَها َوالسَّ

ومن مظاهر هذا التوازن ، (1)(7)الرمحن:  امْلِيَزانَ 

الليل الزفري، وب تزنيالذي الشهي  كت الوجود ..ثنائيا

                                                 
 اهلل  خل :أنَّ    ( ومن النصوص املؤكدة هلذه الفكرة، ما ورد1)

ۈئ  چ  )احلجر(، وقوله )تعاىل(:  چڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  چ 

ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  

 )يس(.    چىئ  يئ   

احلركة.. ويف بالسكون ، والرشباخلري يتزن بالنهار، و

اإلسالم تعادل رضورات الدنيا واآلخرة، والعقل 

املعجم ) ولغة اإليامن والقلب، ولغة العقل واملنط 

(؛ 202م. ص:2000، الشامل ملصطلحات الفلسفة

ورضورة البقاء يف ، لوجودا ةكان التوازن سم مَّ ثَ  نْ ومِ 

هلل عاملنا، ومعلم اجلامل، ودالئل القدرة املطلقة 

 مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ ، وقةائه النافذ، وتدبريه احلكيم)سبحانه(

-حارض النَّصوص الكونية،  يفالتوازن فإنَّ هذا 

، وهو املكون الرئيس النَّصوص اللغويةيف  -بالرضورة

معطيات األديب اإلسالمي ونقده، سواء يف للفكر 

ودٍ  أيُّ ف، النظر، أو آالت اإلبداع والبناء لنصوصه  َمْوجم

منظومة ذاته ومع ى إىل قحقي  التوازن يف عَ ْس َكْوِن يَ  الْ يِف 

مع هذا املقصد  األدب يتس واحلياة الكونية الكربى، 

ليحق  التوازن الفني ملواقف النفس،  ويتصل به الكبري

وكل ، الكبرية وأشواق الروح يف هذه املنظومة الكونية

، وال تتصل هبذه املقاصد املبدأال قحق  هذا أدبية فكرة 

هي  -يف الفهم األديب اإلسالمي -الوجودية الكربى

 ة للنظاموتشويه هلا، وخمالف األدبيةللحقيقة  تزييف

 يف احلياة. هِ دِ ِص اقَ مَ وَ  الكوين

اإلسالمية هلا من العم  واالمتداد  الفكرة إنَّ 

كون كله، والعنرص اجلاميل هو والشمول ما يسع ال

األداء اللغوي املميز، وأساليبه البيانية املؤثرة، وهذا 

العنرص وذات األديب املنفعلة بموقفها األديب مها 

عامالن رئيسان يف قحديد أبرز السامت للحقيقة 
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 الذي من أبرزها:األدبية، 

ما يقوم به األديب هو إجياد واقع من إن  -أوال  

 : التأثري فيه باستخدام عاملني األولالكلامت، حماواًل 

يف توازن وتكامل مها يعمالن مجايل، و خر، واآلفكري

يقل تأثريمها إَذا طغى أحدمها عىل اآلخر، وربام إْذ  .تام

لنص اتفاعل هذين العاملني يف  ال نبتعد إَذا قلنا إنَّ 

 .حقيقة األدباألديب يشكل ما نسميه 

أو موضوع موافقة هي  احلقيقة األدبية نَّ إ -ثانًيا

كام يقول ما يتمثله األديب يف تصوراته؛ فكرة 

مطابقة ما هو يف الواقع ")هيدجر( عن احلقيقة: 

)مفهوم احلقيقة عند هيدجر،  "لتصورنا عنه..

نطل  لفظ ": (هيجل)يقول و (،12م. ص:2006

احلقيقة عىل مطابقة موضوع ما لتمثلنا، وإَذا ما حدث 

ة جاءت احلقيقة زائفة أو اختالل يف هذه املطابق

؛ (32م. ص:1981)فينومينولوجيا الفكر، .."ناقصة

ومن َثمَّ فإنَّ هذا يستلزم من األديب املسلم أن ال تنفك 

معاين نصه األديب، وأفكاره عن أصول فكره األديب 

 ومصادرها الثالثة التي حددها البحث ..

  يف داخلال توجد إالَّ  احلقيقة األدبية إنَّ  -ثالًثا

األول: العمل األديب، وهي تقف عىل ركنني رئيسني، 

التأثري يف حيصل هبام مًعا ومجايل،  فكري، واآلخر: 

 املتلقني للخطاب األديب.

 عنمنتج غري مستقل  إنَّ احلقيقة األدبية -رابًعا

سامت هذه الذات وحاجياهتا ، فهو حيمل منتجهذات 

 األدبية،التعبري عن مواقفها ستخدم يف وأشواقها التي ت

؛ زجتنح للمجاالتي  اصةاخل تهالغ وعاملها اخلاص

وخمالفة األداء اللغوي املتعارف واملألوف يف واقع 

 احلياة. 

عابرة للّزمن، وال تتكرر  إنَّ احلقيقة األدبية -خامًسا

مثل غريها من احلقائ  التي تنتج عن التجارب 

اخلاص جتسد موقفها أدبية إْذ كل حقيقة ؛ العلمية

ميز، وتعرب عن انفعال صاحبها هبذا املوقف الذي وامل

يمثل صورة مميزة وخمتلف عن موقف آخر له سامته وله 

  مواقفه التي تشكله..

ا التي تتجسد يف العمل  األدبيةاحلقيقة  -سدس 

هي فالفني أو األديب ختتلف عن احلقيقة العلمية، 

 ..مفتوحة عىل القراءات املتعددة، والدالالت املختلفة

يف احلياة الذي يستلزم أنَّ جتسده  مبدأ االتزان إنَّ 

املواقف األدبية يف الفكر األديب اإلسالمي، وما يتصل 

به من أفكار عامه يتمظهر يف صور عدة، سيناقش 

 البحث ست صور منها:

 

 :التدافع ) الفني -الصورة األوىل

متحق  ابتداًء يف أحوال الناس وحياهتم. التدافع 

يقّوم العيش، ويبنى إْذ به  ة،رضورة وجوديوهو 

إْذ إنَّ التدافع هو آلة قحقي  العدل، وتتزن األحوال، 

االتزان، وبه يعاد النظام الصحيح ويتم ترجيح كفة 

هبذا و، اإلجياب عىل السلب، والصحيح عىل اخلطأ
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ملتأمل يف نحو قوله حق  احلياة األفةل واألحسن، واتت

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ  :)تعاىل(

ٹ  چ  :، وقوله(251)البقرة:  چ  ۇ  ۇ

  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

سيجد تأصياًل هلذه احلقائ ، ومقاصدها  -(40)احلج:

التي يستهدف اإلسالم قحقيقها يف احلياة الواقعية، 

َور للتدافع األديب، ممثلة يف  مغالبة وسنجدـ مقابلها صم

 سيادة مدرسة مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛عةهالباالجتاهات األدبية 

أدبية عىل حساب أخرى يف كيفيات األداء، 

ولكنها بعد حني النقد، الت ومرجعيات الفكر، وآ

 ا، تستدعيهختتفي وتسود مدرسة أدبية أخرى

ويفرضها املوقف احلةاري ؛ فكريةرضورات احلياة ال

الذي له حةور وفاعلية، وهذه الصورة تؤسس ملعامل 

 أدبية ونقدية عدة:

املوقف  فني يؤكد أنَّ التدافع ال إنَّ  -أوالها 

 ونقده.ؤثر يف معطيات األدب احلةاري ي

ربطه  إنَّ الفكر األديب اإلسالمي ال يمكن -ثانيها

حوال األ، بل حمددة وثابتةبمعطيات مدرسة أدبية 

واملقام هلا الدور الرئيس يف قحديد معامل األدب وطبيعته 

لظرٍف زماين ومكاين حمدد، وقحدد عالقته باجتاهات 

 املعروفة. األدب

ال يمنع أْن يتصل الفكر األديب اإلسالمي  -و ثالثها

ونقده بروابط اتصال جزئية وحمددة مع بعض هذه 

 الفكرالذي يتجاوز  املدارس، ويف هذا تأكيد متيزه

أروع، كام  وأبعادٍ أوسع  احلديث ونقده آلمادٍ  األديب

 حمددونقده باجتاه اإلسالمي تبدو فكرة ربط األدب 

ساذجة، وهي تؤول إىل جتميد األدب ومتهافتة 

 وتقييده.

 

 :"الثابت  املتغري"ثنائية  -الصورة الثانية

رضورة حياتية التزان  "الثابت املتغري"ثنائية  إنَّ 

 له، فاملاء مثاًل  األحوال، وقانون  ينتظم احلياة واإلنسان،

، وتتغري معها أحواله بني "H2O"طبيعته التكوينية الثابتة 

لغازية، واجلامدة، وهذا التغري رضوري السائلة، وا

ويف  به، احلياة األرض، واستمرار نواحيفره يف التو

وهبام حياته، وباتزاهنام  "الروح واجلسد"ثنائية اإلنسان 

 هاجلسد بعد، والثابت هالروح بعدصالح أحواله، و

ۀ   چ عمر اإلنسان من امليالد إىل املعاد:امتداد يف ، املتغري

ھ  ھ   ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  

 -أيًةا–، وبعدها )املؤمنون(  چۆ  ۆ  ۈ  

  :)تعاىل(قوله  يشري إليهاهلذا التغري، مراحل أخرى 

 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄچ

واللفظ يف األداء اللغوي للغات يتغري شكله ، (1))مريم(

، ولكن املعنى يبقى وجرس حروفه من لغة ألخرى

 "الرجل" فالشكل اللغوي للفظ: ،مع تغريهثابتًا 

 :اإلنجليزيةخيتلف عن يف العربية وجرسه الصويت 

                                                 
 ( يف سورة مريم.33آية ) -أيةاً -وينظر (  1)
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"Man" .. ويف ، ولكن املَْعنِّي واملَْعنَى كذلك ثابَِتنْي

للترشيع  أنَّ نجد من احلياة الواقعية مقابل هذا التأصيل 

األول متغري  إْذ قحكمه متغريات  أيًةا، ينبعد اإلسالمي

وهي القواعد والبعد اآلخر ثابت، ومتطلباهتا،  ياةاحل

وهذان واألصول الثابتة يف التصور واملقاصد،  ،الكلية

 -الثابتة"بعدي احلقيقة الوجودية البعدان جمسدان 

قد نجد فتوى يف زمن تدفع بفتوى  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ "املتغرية

 إنَّ ف مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ أخرى يف ظرف زمني ومكاين آخر خمتلف

د أنَّ ، وعدة فكار تؤسس ملعامل أدبية ونقديةهذه األ تمؤكر

جيسد هذا املبدأ  وآالت إبداعه الفكر األديب اإلسالمي

يف األداء  حوال الزمان واملكان وظروفهامألمراعاة 

 -يف املقابل-كان للفتيا الرشعية فتيا  مَّ ثَ  نْ ومِ األديب؛ 

حيوية الفكر  :، األولمهمنيأدبية، ندرك فيها أمرين 

الذي جيسد فيه الكتاب اللغوي  ألديب اإلسالميا

املسطور الكوين املنثور، ويصور واقعه املنفعل باحلياة 

تصبح احلقيقة األدبية عبارة  :وأشيائها املختلفة، واآلخر

عن حركة متنامية غري ثابتة جمسدة واقع احلياة املنفعل 

 بشتى أنواع احلياة.

 

 : معطيات الواقعالنزوع نحو املثال ب -الثالثةالصورة 

بني املثالية الفكر األديب اإلسالمي يوازن 

ينزع نحو املثال بمعطيات الواقع، والواقعية، فهو 

يف  امَلْعنِّي و، منه ويأخذ اجلميل ويؤسس ملا هو أمجل

 هحارض، ب"اإلنسان"موضوعات القرآن الكريم كلها 

 ،هوروح جسده، وهوشاهد ه، وغائبمستقبلهو

عن أوضار املادة، وأوهاق  بهالتسامي  همقاصدو

، وأنامط ، وخطاباتهيف كل مواقفه ينفكالواقع، وهو ال 

لألعىل ويف يف توجيه الذات والنزوع هبا أسلوبه وبيانه 

 اتزان تام بمعطياته الواقعية.

ورس من أرساره، وهي ، الروح قبس  من  الرمحن إنَّ 

كان  مَّ ثَ  نْ ومِ يف اإلنسان؛  األعىل واألسمى احلقيقة

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  التكريم بعد النفخ:جود س

التعقيب  ، وكأنَّ )احلجر( چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

اللفظي يف النظم. ومتعلقاته الداللية للسجود بعد 

 النفخ، جتسيد للحقائ  الفكرية والواقعية، وتأكيد أنَّ 

كان أولويات  ؛ وهلذاالغيبي مقدم عىل احلارض املادي

معطيات ب ها الساميالنظر إىل أشواق الروح وعامل

، وبلغة أخرى: الواقع واملثال يستهدف أحدمها واقعية

اآلخر، يف مواقف احلياة ويف معطيات الفكر األديب 

اإلسالمي، ال عىل أساس املغالبة جلانب عىل حساب 

كان  مَّ ثَ  نْ ومِ ام عىل أساس االتزان الفاعل؛ آخر، وإنَّ 

منها رساره، وما عل  أذ إىل افقه الكون أو النف"

بالسلوك البرشي وغري البرشي هو لب الشاعرية 

النقد العريب احلديث ومدارس النقد ) "ومسار التفوق

 (.98 -97، د.ت، ص:الغربية

الواقع حقيقة ال يرى  األديب اإلسالمي لفكراإنَّ 

من الواقع يأخذ ، بل مطلقة يف ذاهتا جيب التسليم هلا

اتصل  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ من جديد هبدف إنتاجه وصياغته
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َ  الواقع باملثال،  مر مجل؛ ألالتأسيس لفيه ب اجلميل وعم

التي هتدف إىل  مهامه الوجودية الكربىتناسًبا مع 

ا عىل رْصً مل يكن الواقع َح ِمْن َثمَّ و اإلجيايب؛التغيري 

الواقع األريض امللموس كام تصوره الواقعية 

، ما فوقه األوروبية، بل يتسع هلذا الواقع، ويتجاوزه إىل

 إالَّ  عليها التعرف يتم ال –َوْفَ  هذه الرؤية–واحلقيقة 

مدخل إىل النقد األديب ) ذين الواقعني املتداخلنيهب

 . (209م. ص1998، احلديث

متيز الواقعية اإلسالمية يكمن يف منطلقات  إنَّ 

الواقعية الغربية هتدف  نَّ إ، إْذ ىالكرب هالفكر ومقاصد

إىل ، وال تتوق عإىل ربط اإلنسان بسلبيات الواق

أسري ويبقى اإلنسان فيها ، الفوقيات املعتربة والسامية

هذا العامل حدود الفكر املادي املحدود الذي ال يتجاوز 

نجدها يف الواقعية الغربية قد وهذه ، ومعطياته املادية

ها تعود إليه مرة عىل الواقع لكنَّ بعض حاالهتا ثائرة 

ملها املادي أخرى، وتظل تمَطّوح بسالكيها يف عا

حتى تسقط  هااملحدود، فال تنفك عن إشكاالت واقع

اإلسالمية الفكرة األدبية ا أمَّ  ،خريف إشكاالت أم 

فتنطل  من الواقع وتتجاوزه إىل عامل الغيب، وبلغة 

اإلسالمي واقعان، الواقع املنظور، : يتزن للفكر أخرى

هذه األفكار تؤسس ومن َثمَّ فإنَّ  ؛والواقع املستور

 عدة: امل أدبية ونقديةملع

عن املادة  إنَّ األدب اإلسالمي ال يعرب -أوالها

يعرب عن الداللة الروحانية ، بل بأوصافها الظاهرة فقط

عامل الفنية اإلسالمية عند تذوق األو، كذلكلألشياء 

الروحاين  ، بل جيب النظر إىلال ينظر إىل الشكِل فقط

ني إىل تذوق نظرة املسلموهبذا فإنَّ ؛ "والشكِل مًعا

فحسب بل ترتبط  ،اجلامل مل تستند إىل اإلدراك احليس

اللذة بام هو مجيل بادراك ذهني يكشف عن مجال 

فلسفة )"املةمون، ومدى عذريته وأصالة تركيبة

 (.25م. ص:1980، اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة

إنَّ األخذ باملادي الظاهر واملعنوي، أو  -وثانيها

العمل األديب اإلسالمي ونقده، بالشكل واملةمون يف 

ا جيده أشكال وصور للجامل أكثر اكتاماًل ممَّ سيفيد يف إبداع 

التعبري الفني عن اجلامل يتسم  ألنَّ  ؛يف العامل املحيط به

 ،بتساميه عن الطبيعة الواقعية، فليس الفن تقليًدا أو حماكاة

 .بل هو حماولة للكشف عن املةمون الباطن للحقيقة

من مفهوم األديب قرتب العمل اكلام إنَّه   -وثالثها

عىل املحاكاة احلرفية كان أقرب إىل  ىوتسام، الروحاين

 أنَّ هنا يأيت التأكيد عىل و، مفهوم اجلاملية اإلسالمية

املسلمني مل يكونوا عاجزين عن املحاكاة الطبيعية يف 

فكرة التجريد عندهم مل تولد عن  وأنَّ  أدائهم الفني،

تفسريات يف  ااألشياء مثلام نجد هذقصور يف فهم 

ذا بدأ امل"املسترشقني األوروبيني، وتساؤهلم عن: 

، فهم حيرصون "العريب عند املسلمني؟ صالرق

م منعوا من حماكاة الطبيعة ومن لذلك أهنَّ  ؛تفسريهم

فكرة التجريد عندهم نشأت  والصحيح إنَّ ، التصوير

، حلةاريالتالمس ا) عن رفةهم للامدة املجردة لذاهتا
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 (. 21م. ص: 2009عامل املعرفة، 

تحق  وإنَّ فكرة النزوع إىل املثال بمعطيات الواقع ت

بمبدأين، يأخذ هبام الفكر األديب اإلسالمي، ويمثالن 

األخذ باجلميل  املبدأ األول:معلامن من معامله، 

  مبدأ االنتقاء اجلاميل. واآلخر:والتأسيس لألمجل، 

 

 لألمجل: املبدأ األول ـ التأسيس

صحيح مسلم. )"إِنَّ اهللَ مَجِيمل  ُُيِبُّ اجَلاَمَل "الثابت 

الوجود قائم عىل اجلامل  إنَّ و، (93د.ت، ص: ،1ج

ال خري وال  أنَّ "د الغزايل املستمد من مجال اهلل، وقد أكّ 

 وهو حسنة من حسنات مجال وال حمبوب يف العامل إالَّ 

وده، سواء اهلل، وأثر من آثار كرمه وغرفة من بحر ج

ومجال اهلل ، هذا اجلامل بالعقول أو باحلواس كَ رِ دْ أم 

ال يف اإلمكان وال يف  ال يتصور له ثانٍ  (تعاىل)

، د.ت، 2، جإحياء علوم الدين)".الوجود.

كان األساس املوضوعي للفن  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛  (280ص:

الذي يعد نقًشا ، وهو اجلامل اإلهلي املشاهد يف الطبيعة

ام ينقل عن مجال خملوقاته، والفن الكامل إنَّ  يبدعه اهلل يف

فهو يدفع اإلنسان إىل التسامي  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ اهلل

، فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة)أخالقًيا..

خيل  للنفس دنيا املعاين "، و(63م. ص:1980

املالئمة لتلك النزعة الثابتة فيها إىل املجهول، وإىل جماز 

رسار يف األمور املكشوفة، بام يلقي األ احلقيقة، وأنَّ 

يتخيل فيها، ويرد القليل من احلياة كثرًيا وافًيا بام 

م. 2003،  3ج وحي القلم.)"يةاعف من معانيه

عىل كل فكرة "وهبذا يزيد عمل األديب (؛ 203ص:

صورة هلا، ويزيد عىل كل صورة فكرة فيها، فهو يبدع 

ويبدع املعاين لألشكال اجلامدة فيوجد احلياة فيها، 

األشكال للمعاين املجردة فيوجدها هي يف احلياة، 

فكأنَّه خل  ليتلقى احلقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم 

، 3ج وحي القلم.)"فيها الشعور بجامهلا الفني..

 (.205م. ص:2003

يراعي  ينبغي أنْ " :-كام يقول قطب-الفن إنَّ 

واجلامل  التناس  والتكامل والرتابط يف هذه احلياة..

 كرب املستمد من ناموس الكون، وهو الذي ينبغي أنْ األ

ا متارسه الفنون اإلنسانية الرفيعة التي تتجاوب جتاوبً 

، منهج الفن اإلسالمي) "ا مع حقيقة الوجودصحيحً 

كام يذهب إىل هذا -(، وهو 28-27م. ص:2006

يسهم مع  أنْ "غايته القصوى،  ال يلبث يف -"هيجل"

لةوء عىل ال  وإلقاء الدين واحلياة يف تفسري املط

جوانبه، وكذلك يف إيةاح كل ما يتعل  بحقائ  الروح 

وباألفكار اإلنسانية األشد عمًقا، ويف جمال الفن تتجىل 

، املطل  اجلاميل عن طري  الوسيط احليس :أْي  ،احلقيقة

وقد يظهر بطريقة مبارشة كام هو احلال يف أعامل 

و يف الصور أ، أو أحلان املوسيقى، أو العامرة، النحت

)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون  "اخليالية الشعرية

(، وهنا يلتقي الفن 49م. ص:1980اجلميلة، 

والعقيدة يف أعامق النفس، كام يلتقيان يف أعامق 
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 (؛5م. ص2006، منهج الفن اإلسالمي) "الوجود

فاألدب كجزئية ينطل  ليحق  قةية يف " مَّ ثَ  نْ ومِ 

اولة الوصول إىل احلقيقة الوجود اإلنساين كله...هو حم

حقيقة اهلل سبحانه -احلقيقة الكلية ، والكونية األزلية

، احلقيقة التي حياول اإلنسان الوصول إليها -وتعاىل

حقيقة نؤمن هبا لكن ال نستطيع الوصول إليها 

اإلسالم.  هيتم هباوهنا تأيت الكلمة التي  ،بحواسنا

أو مصيبة، علمنا أن نحدد أهدافنا من وراء كل كارثة و

  چڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ   نقول: حني أمرنا أنْ 

وهذا هو ، ، فنحن هلل؛ ونحن إليه راجعون)البقرة(

مدار الكائنات ومدار اإلنسان؛ وما ينتج عن اإلنسان 

، ومن فن فهو يف النهاية هلل، وهو عائد إليه ،من أدب

عيل، )إسام "واهلدف دائاًم هو قحقي  فكرة التوحيد

 "السمو بةمري األمة"، و(125-124م. ص:1985

 .(210م. ص:2003 وحي القلم.)

فكرة  عىل"لفكر األديب اإلسالمي يقوم ا فإَذن

اجلامل صفة إهلية يف  وألنَّ ؛ "اجلامل"جوهرية هي 

: ظاهر العامل بمعدين متوازننياإلسالم. فهو ذو 

نه الدنيوي املتمثل بالطبيعة وأشكاهلا املتنوعة، وباط

)التالمس  "القيمة اإلهلية التي تتجىل يف اخلال 

ولقد  (،10م. ص:2009احلةاري، عامل املعرفة، 

َ  أراد الفنان العريب املسلم منذ البداية أنْ " عن  يعربر

وجدانه وحسه جتاه اخلال ، ال عن طري  حماكاة 

األشكال الطبيعية املحيطة به، بل عن طري  إجياد قيم 

اإلبداع وصفوته، فاختذ من  روح هباسامية جيسد 

اجلامل لغة صاغ مفرداهتا عرب تلك الرؤية اجلديدة التي 

 "تبلورت لديه، وراح يبرص هبا العامل من حوله

؛ (9م. ص:2009)التالمس احلةاري، عامل املعرفة، 

كان الفن األديب مادة للوصول إىل مدارج  مَّ ثَ  نْ ومِ 

وهو  السمو، وقراءة ما وراء املشاهد بصدق وعم ،

رشط جوهري للحياة اإلنسانية،  كام يقول )تولستوي(

نشاط إنساين يستخدمه األفراد يف نقل مشاعرهم هو و

من  مهمالفن عامل  وهلذا فإنَّ  ؛من الواحد إىل اآلخر

عوامل توحيد البرش ومساعدهتم يف قحقي  املثل العليا 

م. 1980)فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة، 

 .(63ص:

 

 مبدأ االنتقاء اجلاميل:  -اآلخر

–إنَّ األخذ باجلميل والتأسيس لألمجل منه يأخذنا 

مبدأ االنتقاء جًدا وهو:  آخر مهممبدأ إىل  -بالرضورة

إىل حياة أكثر إجيابية  آلة األخذ الذي يمثل اجلاميل

يسعى لتحقيقها األدب ونقده، وهذا االنتقاء ال 

 الشكل، بل يتجاوزه إىل املةمونيتوقف عند 

يبتعد عن السطوح، ويفتح ف، وموضوعاته املتنوعة

 الباب إىل ما وراءها من آفاق واسعة وعميقة.

 

َمر : الصورة الرابعة ــ    بني مجال املَظمَهِر َوامُلضم

جهده يف البحث عن  النقد البنيويلقد استنفد 
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أدبية األدب يف النَّص األديب، وعن عالقاته التي تشكل 

اهتم بالشكل اللغوي،  مَّ ثَ  نْ ومِ قوانينه وقحددها؛ 

بخالف الفكر األديب  وتوقف عند عالقاته الظاهرة،

اإلسالمي وعقيدته النقدية فقد متيًزا بجامليات ليست 

غائيًة، بل وعائيًة، بمعنى أنَّ الظاهرة األدبية ليست 

وراءها من  الستدعاء مافقط، بل ة للتأويل والنظر دما

ربى، تتصل حقائ  وجودية، وعالئ  حياتية ك

مع املوجودات اإلنسان باإلنسان مع خالقه، و

 إىلاإلنسان للنظر يوجه القرآن  مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ األخرى

كيفيات وجود الظاهرة، ومجالياهتا املشاهدة 

واملحسوسة، وإىل العالقات التي تشكل مظهرها، 

ہ  ہ  چ  :)تعاىل(، كقوله البديعا املتناس  وونظامه

ڭ  ڭ  ڭ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

   چڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  

)الغاشية( ويف مقابله يوجه القرآن اهتامم القارئ للنظر 

يف جوهر الظواهر ويف أرسارها البعيدة، كام يف قوله 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :)تعاىل(

ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ں  ڻ     ڻ   ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں 

)آل  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 عمران(. 

عىل التمكن  تدل -يف اآلية الثانية- "يف"إنَّ 

واالستقرار ومالئمة التفكري واستيعابه كل ما يف 

، القرآن الكريم وتفاعل املعاين)"موات واألرضالسَّ 

إىل النظر  "يف"(، وكذلك تشري 21م، ص:2،2002ج

النَّظر فيد معنى تائبة لظواهر الوجود، ويف األرسار الغ

 "ونرُ كَّ فَ يتَ "ـبـناسب التَّْعِقيب وهلذا  ؛العقِل امَلْحض

التي تؤكد أنَّ النظر قد جتاوز  "اببَ لم  األَ ويِل أُ "و

يات إنَّ "املعنويات، بخالف صيغتنا املقرتحة: إىل  احلسَّ

ضِ  َمَواِت َواألَرم َق السَّ ة ، إْذ يف هذه الصيغة إشار"َخلم

 للنظر إىل احلدث ذاته ال يف حمتواه وأرساره البعيدة.

اثنني  أمرين -اآلية األوىليف -"إىل"وأفادت  

من العني إىل واجتاهه  "النظر"إنَّ فعل األول: 

واآلخر: وهذا إجراء ظاهر ومبارش،  ،املوجودات

وهو  أعم  وهو النظر العقِل،و يتسع هذا ملدلوٍل أبعد

ق  اآل مَّ ثَ  نْ ومِ ؛ مراد الّسياق  ألوىلا، نيية غايتقحم

التي  "إىل" ناسبت مَّ ثَ  نْ ومِ  ؛مجالية فكرية، واألخرى

تشري إىل هاتني الغايتني، ومل تعقب اآلية بدعوة للتفكر 

كام يف اآلية الثانية، أو للتأمل بشكل رصيح ومبارش 

يف الّصورة اجلاملية املتناسقة  يفوتركت ظالل هذا 

 املعربة عنها؛ وهلذا فإنَّ لغوية يف مكوناهتا الالوجود، و

الظاهرة الوجودية  مجالالفكر األديب اإلسالمي يرى 

املدرك باحلواس عنواًنا مفيًدا لسرب دقائقها املةمرة 

وحقائقها البعيدة فيها، يف إشارة إىل تكامل الكل مع 

اجلزء املكون له، وإىل تكامل بعدي الظاهرة األدبية 

ر والبعد املةمر، سواء يف وتعادهلام، أي: البعد الظاه

النَّصوص املنثورة، أو يف النَّصوص املَْسطموَرِة، وخري 

، وعالقة عنارصه النََّس  اللغوي القرآينمثال هلذا 

 حلقيقة الوجودية الكربىاللغوية، واملعربة بعم  عن ا
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يتقاطع اجلامل وهبذا  ؛عليها، يف إعجاز بلغ مداهة ودال

لوجودي، ويؤكد كل منهام اللغوي البديع مع اجلاميل ا

 :، كام يشري إىل هذا قولهعىل فاعلية اآلخر وحةوره

 ،)حممد(  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  چ  وقوله:

 )احلج(.  چەئی   

يف قحليلهم للنص بعيًدا عن ولقد بالغ البنيويون 

يف جتربة تبدأ  -عندهم– فالنَّص سياقه اخلارجي،

النظام إْذ إنَّه يف  -عندهم–فيه، واملعترب ص وتنتهي النَّ 

ا يف الفكر األديب اإلسالمي أمَّ نظرهم قبل املاهيات، 

املنظمة قوانينه فاملاهيات قبل النظام. واهلل أجرى 

وهلا دور ملوجوداته، كوهنا حارضة فعاًل ووجوًدا، 

وفاعلة فيها، وكان  الكربى كونيةاملنظومة ال يف وظيفي

ژ  ژ  ڑ  چ   امء قبل وضع امليزان:رفع الس

الشكل األديب كان  مَّ ثَ  نْ ومِ )الرمحن(   چڑ  ک 

ثم  جتربة تبدأ من النَّصيف  الفكر األديب اإلسالمي 

تأخذ امتداداهتا الكونية التي ال قحرص يف إطار نيص 

 .ضيٍ  

 

 استكشافه:بني إنتاج املعنى و  -الصورة اخلامسة

املنتج للمعنى ي بني الفكر األديب اإلسالميوازن 

ال فيه  املتلقيف، "املتلقي"واملستكشف له  "املؤلف"

، وهو اإلجيابية بل ينتج به تصوره وأشواقه ،ينتج معنى

ْكِمل فيه  الداللة اللغوية إْذ إنَّ : هال مؤسس لللمعنى مم

ما يفيد األخذ واالستقبال من  "تلقى، ويتلقى"للفظة 

ڇ  ڇ    ڇ      ڇ    چچ  :)تعاىل(كام يف قوله ، اآلخر

، وهذا األصل الداليل يفيد (6)النمل: چڍ  ڍ   ڌ  

ثم منتج له،  ما  ملعطىأنه ال يمكن أن يكون مستقباًل 

من الرضوري أن فإَذْن فهذا خيالف الواقع واملنط ، 

مهام الحقه للمعنى، هذه ويكون هلذا املتلقي دور 

قي يف ، بخالف نظرية التلاملهام استكاملية ال تأسيسية

األدب احلديث التي تعطي للمتلقي صالحيات مطلقة 

يف إنتاج املعنى بعيًدا عن مؤلف النَّص وقصديته، وهذا 

النظر املبالغ فيه يظل بعيًدا عن املامرسات األدبية 

الواقعية والعملية، إْذ إنَّ استدعاء آثار املؤلف يف 

 النَّص، وَقْصِدّيته فيه، رضورة مالزمة ألير نص أديب،

ما حيدده املوروث  -كذلك–كام تتجاوز هذه القراءة 

األديب العريب يف طروحاته عن املتلقي، إْذ يربز دوره فيه 

مراعاة مقتىض احلال أو "ا، ومةبوًطا بـاستهالكيً 

 الذي جعله البالغيون حمور حديثهم عن "املقام

 البيان العريب، ومراتب تأثريه يف املخاطب.مستويات 

  

 بني سحر البيان وقصور اإلنسان: -ةالصورة السادس

بكيفيات  هآالت تعبريال حيرص القرآن الكريم 

يبلغ  ال الذي أو يقيد مستوياته األسلوبية ،حمددة

بل مداها ، وال يدرك قوة بياهنا، أحدأسلوب  اشأوه

وكل ، ألنواع من األساليب املتعددة واملتنوعةمفتوح 

األداء ت كيفياكون عليه ت ينبغي أنْ يؤسس ملا هذا 

 ونقده. ملوضوعات األدب اإلسالمي
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، قحق  أمرينهو  األديبألداء ل الرئيسةإنَّ الغاية 

التأثري يف ، واآلخر: اإلبالغقوة واجلاملية اللذة : األول

بوسائط األداء ، ويف أفقه القرائي)املتلقي( املخاطب 

احم ِس لالَبَيان  إن من"، ويف حديث اللغوي اجلميل  "ر 

–ترمجة ، (1976د.ت، ص: ،5ج ،يصحيح البخار)

ملا ينبغي أْن يكون عليه األداء ملوضوعات  -أيًةا

يصبح مدى له؛ إْذ لغاية الرئيسة األدب اإلسالمي، ول

التأثري عىل املتلقي معيار رئيس يف احلكم عىل صدق 

عن األحكام هبذا  مبتعديناألسلوب من عدمه، 

نة، وعن تعبريية معي ةلغ وما أجتاه أسلوب  نفعاليةاال

كام تشري إىل هذا  -كذلك–االستنتاجات الَقبْلِيَّة 

اجلاحظ )عمرو بن بحر اجلاحظ، ت: مقولة وتؤكده 

والبيان اسم جامع لكل يشء كشف لك "هـ(: 255

قناع املعنى، وهتك احلجاب دون الةمري، حتى يفيض 

السامع إىل حقيقته، وهيجم عىل حمصوله كائنًا ما كان 

مدار األمر والغاية التي إليها جيري  ذلك البيان؛ ألنَّ 

فبأي يشء  الفهم واإلفهام.القائل والسامع، إنام هو 

بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى، فذلك هو 

 -42م. ص:1981، 1)البيان والتبيني، ج "البيان..

43). 

ومع األداء اللغوي املفتوح للتعبري القرآين 

ملزيد  وأساليبه، نجد توجيهه ألرباب البيان، وحثهم

من التجويد، واملامرسة البيانية الفاعلة، إْذ كان يف 

قحدهيم لبلوغ مستويات أدائه، دون تقييدهم بنمط 

ٱ   ٻ   چ   :أسلويب أو لغوي حمدد، قال )سبحانه(

 ،(13)هود:  چٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   چ  ويقول:

ۈئ  ېئ                ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ڀ  ڀ  چ  :يقولو ،)البقرة( چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   

–: حث الذوات األوىل داللتان، -)الطور(  چٹ  

إمكاناهتم كل لإلبداع األديب، واستدعاء  -ضمنًيا

 "مبدأ القصور الذايت"تأكد  :واألخرى، لتحقي  ذلك

جزه عن التحدي واإلتيان بأسلوب يف اإلنسان بع

نفي  مَّ ثَ  نْ ومِ  يةاهي أساليب القرآن أو يقرتب منها؛

لإلنسان، أو توفر إمكانات قحقي  قحقي  الكامل األديب 

 غري متاح لقدراتوبيانه ذلك، وإنَّ األداء للقرآن 

 املحدودة. وإمكاناهتم اخلل 

ا   و أسلوب أحد، أيبلُغ َمَداُه ال إن أمة متلك كتاب 

يصل إىل مقاماته السامقة بيان خملوق، وتوجيهاته 

اإلبداع يف ه؛ يلزمها برتشيدواملهتمة لإلبداع، ملحفزة ا

التنامي والتطوير ثم النظر والفكر، وآالت التعبري، 

 .. املستمر دون سائر األمم

 

  ـــــةاخلامت

يؤكد البحث يف مطارحاته العلمية ملوضوعاته 

ديب اإلسالمي ومداه البعيد، األدبية أصالة الِفْكر األ

فهو يوازي احلقيقة الوجودية الكربى يف أهدافه 
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َهَو التَّْعبرِي " األدب اإلسالميفإنَّ  مَّ ثَ  نْ ومِ وغاياته؛ 

ِقيَقَها يف َعامل  َمة َعْن مَجَاِل احلَِقيَقِة، وقَحْ
ّوِة مَجَال الَكلِ بِقم

ِمرِي َحتَّى َتتَِّس  حقائ  الفكر وأشواق الر وح َمَع الةَّ

وِد َوَتَتنَاَغم َمَعهم يف األَْحَوال واملآالت  جم نَِظام الوم

وع املمْطَلِ  للَحّ  )سبحانه(،  استكشاف ومهامه َوالنرزم

احلقيقة الغائبة بموضوعات األدب، ثم تعمري أسسها 

 بالتعبري األديب املفيد واملؤثر..

 -كذلك–تؤكد واملوضوعات التي ناقشها البحث  

لفكر األديب اإلسالمي ونقده، وإمكاناته التميز يف ا

ل لعنارص األدب الثالثة ، النَّص، و: )املؤلفالتي تؤصر

، وتنظر إىل مهام كل عنرص يف اتزاٍن تام. واملتلقي(

وتكامٍل مفيٍد دون تطرف عنرص أديب عىل حساب 

الفني ملواقف النفس األدبية  التوازنطرٍف آخر، إْذ إنَّ 

فكر األديب اإلسالمي، وكل وأشواقها مبدأ أصيل لل

فكرة ال قحق  هذا هي تزييف للحقيقة وتشويه هلا، 

وهبذا األساس يتشكل األدب وموضوعاته، وتربز 

معامل التميز والريادة فيه؛ كام يتأكد يف البحث أن عم  

موضوعات األدب اإلسالمي وشموهلا كعم  احلقيقة 

 ومداها البعيد يف الوجود، وهي يف تناغم معها ومع

 قوانينها الفاعلة فيه.

 

  واملراجع املصادر

،)د.ط( ، األدب وفنونه: إمساعيل، د. عز الدين إمساعيل 
  .القاهرة: دار الفكر العريب، )د.ت(. البخاري

اجلامع    هـ(256)ت إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري
، ت: د.مصطفى ديب البغا، الصحيح املختصر للبخاري

  .م1987-هـ 1407بن كثري ، ت: دار ا، بريو 3ط

اجلامع ألخالق الراوي هـ(: 463)ت:  البغدادي، اخلطيب
، ت: حممود الطحان، الرايض: مكتبة وآداب السامع

 م.1983 -هـ 1403املعارف، 

البيان هـ(: 255) اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ
 م.1981هـ ـ 1401بريوت: املكتبة العربية،  والتبيني،

إحياء هـ(: 505)ت: حممد بن حممدد الغزايل، حامأبو 
 .)د.ت(،عرفةملدار ا: بريوت ،علوم الدين

،  املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةحفين، د.عبد املنعم: 
 م .2000القاهرة: مكتبة مدبويل ، ،  3ط

مقدمة ابن هـ(: 811)ت: خلدون، عبدالرمحن بن حممد
، ، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات1ج ،خلدون

 .)د.ط.ت(

، مفهوم احلقيقة عند مارتن هيدجر: خلفاوي، حياة خلفاوي
رسالة مطبوعة، ج.منتوري، كلية العلوم اإلنسانية، اجلزائر، 

 م.2006 -2005
 عن وموجز اإلسالمية العربية احلضارة  :شوقي.د خليل،

 الفكر دار:  بريوت، 2، ط1مج ،السابقة احلضارات
 .1996 ،املعاصر

، 1ط، القرآن الكرمي وتفاعل املعاين: حممدداود، د. حممد 
 م.2002القاهر: دار غريب ، 

، ترمجة.د.  مناهج النقد األديب: ديتشس ديتشس، ديفيد
 م.1967م، )د.ط(، بريوت: دار صادر، حممد يوسف جن
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، تر: د. زكي جنيب حممود، قصة احلضارة: ديورانت، ول
معة ، القاهرة: اإلدارة الثقافية يف جا3، ط1، ج14مج

 .م1965الدول العربية، 
لبنان: طبعة  وحي القلم،: رافعي، مصطفى صادق الرافعي

 م.2003هـ ـ 1424املكتبة العصرية ، 

 ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية: رافعي، مصطفى صادق
 م.2003هـ ـ 1424لبنان: طبعة املكتبة العصرية، 

، ميلةفلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجل: أبو راين، د.حممد على
 م.1980، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية ،2ط

، شرح وتعليق ديوان زهريسلمى، زهري بن أيب سلمى: 
، بريوت: دار الكتب 1األستاذ: علي حسن فاعور، ط

 م.1988العلمية،  
 مدخل إىل النقد األديب احلديث،: شراد، د.شلتاغ عبود

 م.   1998هـ ـ  1419األردن: جمدالوي،  -، عمان1ط
 يف األدب اإلسالمي: شنطي، د. حممد صاحل الشنطي
، حائل ـ السعودية: دار 3)قضاايه وفنونه ومناذج منه(، ط

 م.2006هـ ـ  1427األندلس للنشر والتوزيع ، 

النقد العريب احلديث ومدارس النقد  :عجيمي، د.حممد انصر
سوسة: نشر كلية اآلداب،  -، تونس 1ط، الغربية

 )د.ت(. 

، القاهرة: دار 1ط املرااي املتجاورة،: بر عصفورعصفور، د.جا
 م. 1992سعاد الصباح، 

، بريوت: 1ط ،بنية القصيدة اجلاهلية: عوض د.ريتاعوض، 
 م.1992دار اآلداب، 

، 8ط ،النقد األديب )أصوله ومناهجه: قطب، سيد قطب
 م.2003القاهرة: دار الشروق ، 

دار ، بريوت: 10، طمعامل يف الطريق: قطب، سيد قطب
 م.1983هـ ـ  1403الشروق، 
، القاهرة: دار 2، طمنهج الفن اإلسالمي: قطب، حممد
 م.2006ـ 1415الشروق، 

 ، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريمسلم
، الرايض: دار طيبة، 1، طصحيح مسلمهـ(: 261)ت

 م.1427-2006
 ، القاهرة ،2، طيف امليزان اجلديد: مندور، د. حممد مندور

 )د. ت (.
،)د.ط(،  النقد األديب احلديث: هالل، د.حممد غنيمي هالل

 الفجالة ـ القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر ،)د. ت(.

مصطفى صفوان، الشركة  ، ت:فينومينولوجيا الفكر هيجل: 
 .م1981، اجلزائر، )د.ط(، الوطنية للنشر والتوزيع

 ــاتالدوري
ملعرفة، عامل ا،  "التالمس احلضاري": د.إيناس حسين،
  م(.2009( ، )366)ع

مكانية  الكتابة الشعرية والرتاث:"، عوضعوض، د.ريتا 
، (2ع)، 15، فصول، جملد "القصيدتني القدمية واحلديثة

 (.م1996)

املذاهب األدبية والنقدية عند العرب ، "عياد، د.شكري حممد
 هـ 1414(، الكويت، )177، عامل املعرفة، )عوالغربيني

 م(.1993 -

احلاضرة األدبية والتجديد )نقد أمناط : "، د.حممد رضامبارك
جامعة احلديدة ـ احلديدة، اليمن،  ،"، جملة هتامةاملثاقفة(

 م(.2001( ، )3)ع 
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 املنزع الرسدي يف خمترص فاكهة ابن السبيل

 جوخة حممد احلارثي

 أستاذ األدب القديم املساعد، بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية،

 جامعة السلطان قابوس 

  
 

 (ـه26/7/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ29/9/1437)قدم  للنرش يف  
 

 ."فاكهة ابن السبيل"اية، الوصف، كتاب الرسد، احلك:  املفتاحية الكلامت

عاش راشد بن عمرية بن هاشم، الطبيب، الرستاقي الُعاميّن، يف أواخر القرن السادس عرش  البحث: ملخص

، وبفضل انتامئه إىل أرسة نبغ فيها أطباء ُكثر، وضع ابن عمرية مؤلفات  وأوائل القرن السابع عرش امليالديْين

.       وهذا الكتاب ذو املنزع العلمي ينظر إىل التصانيف الكربى "كهة ابن السبيلخمترص فا"طبية عدة، منها 

ال، غري أنَّ منزعه العلمي مل ينِف عنه الصبغة األدبية  ار وابن الكحَّ يف الطب ككتب أبقراط والرازي وابن اجلزَّ

السبيل؛ املسافر يف طريق احلياة. ابتداء من عنوانه الذي حييل إىل الوعد بالفاكهة، فاكهة الدواء والشفاء البن 

ن ابن عمرية كتابه حكايات يسوقها عىل سبيل االستشهاد ولُيقنع القارئ بنجاعة عالج ما، وعىل  كام ُيضمِّ

خمترص فاكهة ابن "سبيل التمثيل لكيفية العالج. والورقة البحثية تطمح إىل دراسة املنزع الرسدّي يف 

  .لرسدية وغاياهتا، ُموليًة عناية خاصة بالوصف، كاشفًة عن آليات كتابته ا"السبيل

 

__________________ 
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Keywords: Narration, tale, description, “Fakihat Ibn Al-sabil”. 

Abstract: Rashid ibn Umairah ibn Hashim, the Omani physician from al- Rustaq, was born towards 

the end of the sixteenth century and lived until the beginning of the seventeenth century. Coming 

from a family well-known in the field of medicine, Ibn Umairah wrote several medical books. One of 

them is “mukhtasar fakihat ibn al-sabil”: which translates to: “Fruits for a Traveler”, which refers to 

the great classical medical volumes such as, works by Hippocrates, Al- razi, Ibn Al- jazzar, and Ibn 

Al-kahhal. Despite the obvious scientific orientation of Ibn Umairah’s book, his language  does not 

deviate from the literary scope, which is evident in the title “Fruits for a Traveler”. This is a 

promising title for readers to gain the “fruits”, fruits of remedy for travelers in life journey. Moreover, 

this book contains narratives that function as evidences of the physician’s language proficiency, 

which he uses as tools of persuasion for his patients. This paper aims to study the narration scope in 

“mukhtasar fakihat ibn al-sabil”. It will focus on revealing its narration methods and descriptive 

medical-lesson stories .  
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 املقدمة

ِن السادس عرش وأوائل القرن السابع عرش يف القر

امليالدينْين عاش الطبيُب راشد بن عمرية بن ثاين بن 

بن بابن هاشم  ستاقي الُعامين، الذي ُلقِّ خلف الِعيني الرُّ

وذاعت شهرته حتى ُُضب املثل بمهارته الطبّية، 

تاريخ مولده غري معروف، ينتمي ابن عمرية إىل أرسة 

بنه وغريهم من عائلته كانوا طبّية فوالده وجده وا

أطباء. له أحد عرش كتاًبا ومنظومة يف الطب بْي مطبوع 

وخمطوط، يقال: إنه عاش حتى جاوز املائة، تاريخ 

وفاته غري معروف غري أنه كان عىل قيد احلياة عام 

. ويبدو أّن (1)حسب ما ورد يف إحدى خمطوطاته 1610

ة، وإيامنه بطبِّه  شهرته تعود إىل قدراته العالجية الفذَّ

وعلمه، وجتربته أدويته عىل نفسه، ورغبته يف نرش 

العلم، فضاًل عن مراعاته احلالة املادية ملرضاه 

 (.108، 2012)الفاريس، 

فاكهة ابن "كتب ابن عمرية كتابه املسّمى بـ

أن جيمعن منه  –كام حكى  –، ثم دعته نفُسه "السبيل

عالِج  خمترًصا صغرًيا حلال األسفار، وجعله يف

                                                 
ملزيد من التفاصيل انظر ترمجة املحقق ملؤلف خمترص فاكهة  (1)

ة بن هاشم العيني الرستاقي راشد بن عمريابن السبيل: 

، دراسة وحتقيق عبداهلل خمترص فاكهة ابن السبيلالعامين، 

، مسقط: وزارة الرتاث 1بن عيل بن سعيد السعدي، ط

. وانظر سيف بن محود 37-14ص، 2016والثقافة، 

، إحتاف األعيان يف تاريخ بعض علامء عامنالبطايش، 

 .196 -161، ص2، ج1994مسقط: وزارة الرتاث، 

بة )ابن عمرية،  األمراِض باألدوية الصحيحِة املجرَّ

، (2)"خمترص فاكهة ابن السبيل"(، وعنونُه 81، 2016

وقد نرشته وزارة الرتاث والثقافة بسلطنة عامن، عام 

، بتحقيق عبداهلل بن عيل بن سعيد السعدي، 2016

مُه  575ويقع الكتاب مع الفهارس يف  صفحة، وقسَّ

 .(3)ة أبواباملؤلف إىل عرش

ًبا، قاده ظمؤه املعريف إىل  كان ابن عمرية طبيًبا جمرِّ

االرحتال إىل البحرين وبغداد والقطيف واهلند 

(، وكان له مراسالت مع 71، 2016)الراشدي، 

(، 1500، 2013أطباء فارس )املوسوعة العامنية، 

هذا إىل التصانيف الكربى يف  (4)وقد نظر كتاُبه العلميُّ 

                                                 
خمترص راشد بن عمرية بن هاشم العيني الرستاقي العامين،  (2)

، دراسة وحتقيق عبداهلل بن عيل بن سعيد فاكهة ابن السبيل

 .2016، مسقط: وزارة الرتاث والثقافة، 1السعدي، ط

الباب األول يف ذكر خلق ابن آدم وعجائب تركيبه، والثاين  (3)

ول، والرابع يف يف تدبري الشباب، والثالث يف تدبري الكه

تدبري املشايخ، واخلامس يف تدبري الفصول عىل حسب 

الطبائع، والسادس يف حفظ الصحة من األكل والرشب 

واجلامع والنوم واليقظة، والسابع يف تدبري املسافر، والثامن 

يف حفظ صحة اجلوارح، والتاسع يف العوارض النفسانية، 

تركيب  والعارش يف عالج مجيع األمراض والكرس، ويف

 األدوية.

ينصُّ عيل اهلنائي عىل أّن مجيع مؤلفات ابن عمرية بال  ( 4)

استثناء، نثًرا أو شعًرا، تدخل ضمن الكتابات العلمية 

البحتة وحتتاج إىل املختصْي لدراستها وفهمها. عيل بن 

 بن= طالب اهلنائي، التطبيقات الطبية يف مؤلفات راشد 
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ازي )ت  (5)أبقراطالطب ككتب  هـ(، وابن 311والرَّ

ار )ت  ال )ت 369اجلزَّ هـ(، 430هـ(، وابن الكحَّ

، (6)هـ(493هـ(، وابن ِجزلة )ت 815والصنيربي )ت 

وقد عارص ابن عمرية الطبيب العريب الشهري داوود 

، 2012هــ(، )اهلنائي، 1008-922األنطاكي )

خربِة  عىل "خمترص فاكهة ابن السبيل"، كام اعتمد (33

مؤلفِه الطويلة يف ممارسة الطب وحتضري األدوية 

وجتريبها، إذ تكثر يف كتابتِه اإلشاراُت إىل جتاربه 

ومما عاجلُت به، " الشخصيِة يف العالج؛ من مثل قوله:

ولقد شاهدُت كثرًيا، وهذا مما عاجلُت به ومل أجد له 

ِة . وقد أفاد ابُن عمرية من البيئ(7)"أثًرا يف كتب الطب...

كان من "العامنية ونباتاهتا إلعداد األدوية وحتضريها، و

دعاِة العالج بطب األعشاب والغذاء، وال يلجأ إىل 

                                             
الطب يف عامن يف القرنني  من أعالمعمرية الرستاقي، =     

، 2، مسقط: املنتدى األديب، طالتاسع والعارش اهلجريني

 .52، ص2012

عيون  ينظر عن كتب أبقراط يف الطب ابن أيب أصيبعة، (5)

، باعتناء سميح الزين، بريوت: األنباء يف طبقات األطباء

 .51، ص1، ج1987، 4دار الثقافة، ط

لكتاب إشارات عدة ، ويف نص ا42مقدمة املحقق، ص  (6)

 .276من املؤلف إىل مصادره، انظر عىل سبيل املثال ص

عىل سبيل املثال يقول بعد أن وصف دواء الفهاق:  (7)

، ويقول يف عالج احلبوب 275، ص"صحيح جمرب"

ومما جربه راشد بن عمرية زئبق يوضع عىل "املتقرحة: 

، ويف قطع دم اجلراح يقول: 372ص"راحة اليد...

 .392ص"أيضا يعالج هبذا...واملؤلف "

)الوائلية،  "الفصِد والكّي واجلراحة إال يف الرضورة

 "خمترص فاكهة ابن السبيل"(. غري أنَّ منزعن 2، 2015

ذي العلمي مل ينِف عنه الصبغةن األدبيةن ابتداء بعنوانه ال

حييل عىل الوعِد بالفاكهة، فاكهِة الدواء والّشفاء البن 

ح  السبيل، املسافِر يف طريق احلياة، كام سأوضِّ

بالتفصيل، ومروًرا باألبيات الشعرية املتناثرة فيه، 

وانتهاًء باحلكايات التي يوردها ابن عمرية يف تضاعيِف 

 كتابه للتمثيل واالستشهاد.

 عن املنزع األديب ويف هذه الدراسة سأحتدث أواًل 

غنت احلكاية  من يف مؤلفات ابن عمرية، وسأناقش كيف دن

حياة الطبيب ابن عمرية وموته، ثم أحلل عنوان كتابه 

حة كيف "خمترص فاكهة ابن السبيل"الطبّي  ، موضِّ

حيقق هذا العنوان اإلغراء واإلحياء والتعيْي، وبعد 

التي  ذلك أحدد منزلة الرسد يف هذا الكتاب، واألدوار

اضطلع هبا، حمللة حكايتْي وردتا فيه مع إيالءي عناية 

 خاصة إىل الوصف فيهام.

 

  املنزُع األديّب يف مؤلفات ابن عمرية

مل يكن ابن عمرية بعيًدا عن املنزع األديب، وتقديم 

املعارف العلمية يف قوالب رسدية أو نظمية كام جرى 

يذهب  العرف يف عرصه، وقبله وبعده، وليس األمر كام

االشتغال بالعلوم الطبية، "حسْي العربي من أن 

والعلمية عموًما ليس باألمر اهلْي يف بيئة علمية، هتتم 

أكثر ما هتتم بعلوم الدين والفقه والعقيدة واللغة...وربام 
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هلذا السبب جاءت بنية املؤلف عىل هيئة قصيدة ثم 

رشحها أخًذا بالنمط الشائع لدى علامء الفقه والعقيدة 

(، فهذا الرأي يفرتض أّن 18، 2012)العربي،   "واللغة

املؤلف كان مضطًرا للخضوع لسيطرة علوم اللغة والفقه 

يف عرصه، واألخذ بمنهج علامئها يف التأليف، بينام واقع 

احلال ُيرينا أن النَّظم كان شائًعا يف شتى املعارف والعلوم، 

بن عمرية عند الُعامنيْي كام هو عند العرب عامة. ونجد ال

مخسة أعامل، بْي قصائد وأراجيز، تدور كلها يف فلك 

العلوم الطبية، متَّخذة اإليقاع وسيلة للتبليغ، وقد 

ها:  أحصاها حمقق الكتاب وعدَّ

القصيدة الدالية وهي يف الترشيح جلسد  -

اإلنسان من الرأس إىل القدم، نظمها املؤلف عىل قافية 

 الدال مع رشح هلا.

: قصيدة يف ذكر األعضاء القصيدة الرائية -

الرئيسة يف بدن اإلنسان، نظمها املؤلف عىل قافية الراء 

وذكر فيها بعض أعضاء اإلنسان كالقلب والعقل 

 والدماغ مع رشح مفصل هلا.

القصيدة امليمية: يف العْي وترشحيها  -

 واألمراض التي تصيبها.

حمالت املتطببْي ومنهج السالكْي: أرجوزة  -

التي جيب عىل الطبيب معرفتها، عن الرشوط الطبية 

ومعرفة الطبائع بالذوق والنبض والبول، والعروق 

وعددها وطرق فصدها، ومواضع احلجامة ومنافعها، 

 وحتضري أدوية العْي واستعامهلا.

منظومة مرشوحة يف سن اإلنسان من الطفولة  -

إىل اهلرم: قّسم املؤلف فيها مراحل اإلنسان من 

الشيخوخة إىل اهلرم حسب الطفولة إىل الشباب إىل 

 فصول السنة األربعة.

معرفة جيدة "والنظم يقتيض من املؤلف 

بالعروض، وثروة لغوية تعينه عىل استجالب القوايف 

ورصفها، مع ننفنس لغوي يتيح له االستمرار يف عملية 

النظم، باإلضافة إىل علوم أخرى مساعدة من نحو 

 (.75، 2006)خالص،  "ورصف وبالغة

فاكهة ابن "شهد ابن عمرية بالشعراء يف وقد است

األمر بالتداوي وبيان أّن يف كل "، ففي باب "السبيل

 :(8)يستشهد بالشاعر محيد بن ثور اهلاليل "دالة دواء

اًء أنن  سُبكن دن حن ٍة    ون ابنني بنعدن ِصحَّ ى بنرِصي قند رن أرن

تنسلنامن  ، 1، ج1984)الطويل(. )ابن عمرية،  (9)تنصحَّ ون

49.) 

خمترص "ام استخدم ابن عمرية النظم داخل كتابه ك

دون أن  -الذي نحن بصدده  - "فاكهة ابن السبيل

، كام فعل يف "قال الشاعر"ينسبه لنفسه، بل يقول: 

 النهي عن نكاح العجوز إذ استشهد بأبيات أوهلا:

                                                 
محيد بن ثور اهلاليل، شاعر خمرضم، شهد حنينًا مع ( (8

املرشكْي، وأسلم ووفد عىل النبي ومات يف خالفة عثامن، 

بريوت: دار  األعالم،انظر يف ترمجته: خري الدين الزركيل، 

 .283، ص2، ج2002العلم للماليْي، 

 ."صحة"ولكن الصحيح هو  "صحته"وفيه  ( 9)
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 ًدا َعُجوَزاـــــال َتنْكَِحنَّ أبَ 

   11َجروَزا 10وَز َخبَّةــــإنَّ الَعج     

 )الرجز(

م هلا بقوله:   "وقال الشاعر يف جمامعة العجوز"وقدَّ

(، ويف باب إطالق البطن 175، 2016)ابن عمرية، 

واإلسهال، يذكر أبياًتا يف صفة املسرتسل من البطن 

 ينسبها إىل سامل بن يعقوب، أوهلا:

حا  وُخذن  افن والسَّ بن واحللتيتن والغن خذ اجلُشن

اطن  خرًبا والبنانن والفن رطن  صن )الطويل(. )ابن  12والقن

 (.289، 2016عمرية، 

وال عجب أن نجد هذه الصبغة األدبية العامة يف 

كتاب طبّي، فمن جهة كان الطبيب يف تلك األزمنة 

موسوعًيا، إذ يتكون تكوينه الثقايف فقهًيا وأدبًيا 

، 13وفلسفًيا، وُيلمُّ غالًبا بعلوم الفلك وعلم احلروف

                                                 
ب، وهو اخلداع اخلبيث.  (10) بَّة: املؤنث من خن لسان خن

 ، )خبب(.العرب

ز: شدة األكل،  ( 11)  ، )جرز(.لسان العرباجلنرن

اجلشب: قشور الرمان، احللتيت: صمغ، الغاف: شجرة  (12)

برية معمرة، السح: التمر، الضخرب: االذخر، الفاط: جوز 

القيء، القرط: شجرة ضخمة ذات أوراق صغرية، 

-501املفردات والنباتات(، ابن عمرية، ص)فهرس 

546. 

يمكن عىل سبيل املثال االستشهاد بالفقيه الطبيب  ( (13

األديب عامل الفلك العالمة العامين عمر بن مسعود بن 

=     ساعد املنذري، من علامء القرن الثامن عرش امليالدي.

ئيس يف الطب، ولذلك نجد باإلضافة إىل ختصصه الر

إشارات كثرية يف كتاب ابن عمرية تدل عىل تفقهه يف 

الدين، وجلوئه إىل املأثور من األحاديث النبوية يف 

العالج، كام نجد تكرار وصيته لإلنسان بتقوى اهلل 

والتزام احلالل، ومن الناحية األدبية كتب ابن عمرية 

عض كتابه بأسلوب سلس، لغته واضحة، تنزع يف ب

ا سنفّصل احلديث فيه.   املواضع نزوعا رسديًّ

وليس ببدع عىل كتاب طبّي أن نجد فيه منزًعا 

ا، كام نجد يف كتاب  ، "خمترص فاكهة ابن السبيل"رسديًّ

فاحلكاية ليست ببعيدة عن جمال الطب؛ لقد 

                                             
تبرصة "أثر عنه رسائل طبية وفقهية وتارخيية مثل كتابه  =

          ، باإلضافة إىل كتابه الواقع يف"تربين يف تاريخ العربيْياملع

كشف األرسار املخفية يف علم األجرام "جملدات عدة 

وهو كتاٌب يف علم الفلك  "الساموية والرقوم احلرفية

واألرسار وخواّص احلروف؛ ألفه بطلب من اإلمام 

 -1123سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف اليعريب )

م(، ورغبة يف تقييد علٍم قّلتن 1719 -1711هـ/ 1131

 ستة يف وجعله –تعبريه  حدّ  عىل –عناية أهل زمانه به 

ضمنه مباحث فلكية يف تقرير أصول علم النجوم  أجزاء،

واحلاجة إليه، وخصائص أبراجه. ويف الكواكب السبعة 

يَّارة وما يعرتهيا من عالمات ودالالت. وقد طبعته  السَّ

، وأعادت 1983لثقافة دون حتقيق عام وزارة الرتاث وا

، يف ثالثة جملدات. 2003طباعته دار نرش األعلمي عام 

هجري املوافق لسنة  1160تويف العالمة املنذري سنة 

، املجلد السابع، املوسوعة العامنيةميالدي.  1747

 .2572-2571ص
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استخدمت احلكايات منذ أقدم األزمنة للتطهري 

الطبيب ، Bruno Bettelheimوالعالج، وبرونو بتلهايم، 

واملحلل النفيس، يبْي كيف استخدمت احلكايات 

للتعبري عن سريورة الفرد الداخلية بحيث تصبح "

واضحة ومفهومة بعد أن تقدمها شخصيات القصة 

وأحداثها. هذا هو السبب الذي ألجله يف الطب 

م األشخاص املشوهون نفسًيا  اهلندي التقليدي ُيرغن

تي تصور يف مشاهد عىل تأمل احلكاية الشعبية ال

مشكلة املريض اخلاصة، ويعتقد أنه عرب تأمله هذه 

القصة يعي طبيعة الطريق املسدود الذي انخرطت فيه 

حياته، وإمكانية إجياد حل هلا تقرتحه هذه القصة أيًضا 

آلمال اإلنسان ويأسه...الفضائل العالجية يف احلكاية 

عرب  الشعبية تأيت من أنَّ املريض جيد حلوله اخلاصة

تأمل ما تقدم القصة له حول ذاته ونزاعاته الداخلية يف 

 (.45، 1985. )بتلهايم، "فرتة معينة من حياته

 

  احلكاية تدمغ حياة الطبيب وموته

حضوُر احلكاية فيام خيصُّ الطبيب ابن عمرية ال 

يقترص عىل كتبه، وإنام يتعداه إىل حياته هو نفسه، وقد 

ب بابن هاشم نسبة إىل  غدت مرضب املثل، فقد ُلقِّ

جده األكرب، وُُضب املثل بمهارته الطبية، فصار 

ف من دوائه:  ما "الرجل العامين يقول ألخيه إذا سخَّ

 (.9، 1984)ابن عمرية،  "أنت ابن هاشم!

 

بل امتدت احلكاية إىل موته، إذ تقّدم كتب الرتاجم 

أما عمره فقد جاوز "حكاية موته باعتبارها أمثولة: 

مات مبطوًنا يف بلده وقربه غري مشهور. وقيل يف املائة و

سبب وفاته أنه اإلسهال املسرتسل فتناول األدوية 

القابضة فلم تؤثر فيه، فعلم أنه انتهى أجله وهو سبب 

وفاته، فأحرض الشيخ تالمذته وأهله وأخربهم أنه 

قارب املنية، وقال هلم قربوا منكم إناء كبرًيا مملوًءا من 

دة، املاء الصايف و اطرحوا عليه مثقااًل من األدوية املجمِّ

ففعلوا ذلك فجمد املاء يف حينه، فأخربهم أن بطني مل 

ينقطع اسرتساله ومل جتمد رطوبته وأكلت الدواء مراًرا 

 "عديدة فاعلموا أنَّ األجل انتهى وال دواء للموت

(. ال نعرف من هو الراوي هلذه 150، 2006)خالص، 

طنرة حياة الطبيب وموته،  احلكاية، ونالحظ ميلها ألسن

األمثولة تقّدم مشهًدا متكاماًل،  –غري أّن هذه احلكاية 

أشبه ما يكون بمشهد مرسحي؛ إذ حياة الطبيب جتسيٌد 

، ولكن الفناء ُكتب عىل "جاوز املائة"لصالح طبِّه، فقد 

، وموته مرتبط بسبيل حياته "مات مبطوًنا"البرش، فـ

اإلسهال " بالتشخيص: الذي ارتضاه، إذ مرَّ أواًل 

، "فتناول األدوية القابضة"، ومن ثمَّ العالج "املسرتسل

، وأخرًيا جتيل الوعي بدنو "فلم تؤثر فيه"ثم النتيجة 

األجل وحتمية املوت. واحلكاية هنا تبني مشهًدا الفتًا 

النظر لسلوك الطبيب جتاه وعيه، فإذا كان يف حياته 

، الذين أنفق عمره يف حماًطا بجمهور املرىض واملتعلمْي

تطبيبهم من جهة وتعليم بعضهم الطب من جهة 
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أخرى، فإّن موته امتداد هلذه الفكرة، ولنزعة التعليم 

فأحرض الشيخ "أيًضا؛  "اجلمهور"لديه، إذ نجد 

، ال ليوصيهم، كام كانت العادة، وإنام "تالمذته وأهله

ليقدم هلم الدرس األخري بالتجربة احلية، وليكتمل 

هد احلياة يف سبيل الطب، بمشهد عجز الطب إزاء مش

املوت، واجلمهور حيرض اإلناء ويصب فيه األدوية 

املجمدة فيجمد املاء، يف حْي ال جيمد بطن ابن عمرية، 

، إذ "اعلموا أّن األجل انتهى"فيقدم الطبيب خالصته: 

مل يؤثر فيه ما أثَّر يف املاء، واحلوار يف هذه احلكاية ال 

بلسان الطبيب املعلم، أما اجلمهور فصامت،  يتحقق إال

 متلٍق ألمثولته.

 

  العنوان: خمترص فاكهة ابن السبيل

خمترص فاكهة "يعنون الطبيُب راشد بن عمرية كتابه 

، فالعنواُن الثاين فرٌع من العنوان األول، "ابن السبيل

كام هو الكتاُب املخترص فرٌع من أصله، وهو عنواٌن 

ديب منه إىل احلقِل العلمّي الطبّي، أقرب إىل احلقل األ

، والتعيْي. ، واإلحياءن  فهو عنوان حيقق اإلغراءن

إغراء بالفاكهة،  "فاكهة ابن سبيل"يف  اإلغراء:

والفاكهة تفكٌه وتلذذ، فهي متعٌة من متع البدِن الذي 

وقف الطبيُب حياته عىل إصالحِه وتطبيبه، لكنها 

، ودواٌء ُمعالج ليست متعًة وحسب، بل هي غذاٌء مقوٍ 

أيًضا. الفاكهة يف عنوان الكتاب إغراٌء بموضوعه، 

فاملوضوع يِعُد بالفاكهِة، ألوان منها وأشكال، وهي 

ليست اختياًرا اعتباطًيا، بل كلمة حمملٌة بالدالالت، إذ 

وردت يف القرآن الكريم إحدى عرشة مرة، ففي سورة 

ويف (، 57)يس:  "هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون"يس:

متكئْي فيها يدعون فيها بفاكهة كثرية "السورة نفسها: 

يدعون "(، ويف سورة الدخان: 51)يس:  "ورشاب

(، ويف سورة 55)الدخان:  "فيها بكل فاكهة آمنْي

(، ويف 20)الواقعة:   "وفاكهة مما يتخريون"الواقعة: 

(. وقد 32)الواقعة:  (14)"وفاكهة كثرية"السورة نفسها: 

ا كثرية مرتْي، وُوِعد هبا  ُوِصفت الفاكهة يف القرآن بأَّنَّ

، "مما يتخريون"املؤمنون مقرونًة باختيارهم مرة 

وأمددناهم بفاكهة وحلم مما "وباشتهائهم مرة أخرى 

 (.22)الطور: "يشتهون

ومجيع هذه السياقات القرآنية تربط بْي الفاكهِة 

ووعِد النعيم، فالفاكهُة جزاء املتقْي، حتمل وعًدا 

ا باللذة األبدية واملتعة الدائمة، وال يغيب عن أخرويً 

 ، األذهان أّن املؤمنْي يف تلك الداِر ال يعرفون املرضن

وال يدركهم اهلرُم، وال تعتورهم األسقاُم، فال فناءن 

وال شقاء، ولكن للحياِة الدنيا شأن آخر، وحْي 

ينزل الطبيُب ابن عمرية الفاكهةن من وعدها 

الدنيوي، فهو ال ينزع األخروي إىل حضوِرها 

التقديسن عام وعدن به املقدُس، وإنام ينقل جمالن 

التقديس إىل ما وهبه اهلل من علم، وما منحه من 

                                                 
، 52، و11، والرمحن: 31وانظر اآليات يف عبس:   (14)

 .22، والطور: 68و
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معرفة؛ فيعُد بالفاكهِة قراءه يف احلياة الدنيا، إن هم 

قرأوا كتابه وأفادوا منه عىل الوجِه الذي ُوضع له، 

صحُة فإن فعلوا ذلك فإنَّ فاكهةن الدنيا، وهي ال

 وانتفاُء السقم، بانتظارهم.

يف العنوان، فالقارُئ  "الدال"عن طريق  اإلحياء:

يتوقع كتاًبا يشبه الفاكهةن يف ُبعدهيا االثنْي: الغذاء 

واملتعة، عىل أّن الفاكهةن دواٌء أيًضا، فقد وردت عىل 

 . (15)هذه الصفة غري مرة يف كتاب ابن ُعمرية

صغرى خمتزلة تشري  بنية نصية"العنوان هو  التعيني:

، 2015)املخلف،  "إىل بنية نصية كربى مجالية خمتزلة

(، ولكن انفرادن العنوان بسياقه اخلاص جيعله 159

حمكوًما بقوانْي اإلجياِز واإلحياء والدقة والرمز. إنه 

مكوٌن من ثالث كلامت فقط، كلامٍت منتقاٍة بدقة؛ 

فه، حيمل العنواُن قيمًة ترشح وجهةن نظر املؤلِف يف  مؤلن

إذ يراه فاكهًة غذاًء وزاًدا، البِن السبيل، فمن هو ابُن 

 "ابن السبيل"السبيل؟ يف القرآن الكريم يرد ذكر 

ليس الربَّ أن تولوا "بوصفه من مستحقي الزكاة: 

وجوهكم ِقبنلن املرشِق واملغرِب ولكن الربَّ من آمنن 

وآتى  باهلل واليوم اآلخِر واملالئكِة والكتاِب والنبيْين 

املالن عىل ُحبِّه ذوي القربى واليتامى واملساكْين وابنن 

السبيِل والسائلْين ويف الرقاِب وأقامن الصالةن وآتى 

 (.177)البقرة:  "الزكاةن 

                                                 
حلفظ صحة الصوت،  -مثاًل  –وصف الزبيب والتْي  (15)

 .161ص

لند "ورد يف تفسرِي الطربي  تناز ِمنن بن ن افِر الَِّذي جين املنُسن فن

لند ِري ،إىِلن بن بِيل: الطَّ السَّ اِرِب  ق،ون ِقيلن لِلضَّ فِيِه اِبنن  ون

اهُ  بِيل لُِلُزوِمِه إِيَّ اِعر:  ،السَّ امن قنالن الشَّ  كن

ْتنِي َولِيًداــَأَنا اِْبن احلَْ   ْرب َربَّ

  َواْكَتَهَلْت لَِداِت  إََِل َأْن ِشْبُت    

 )الوافر(

ب" رن ل النعن عن لِكن تنفن ذن كن ف  ،ون رن  ُيعن
ِ
ء ن ِزم لِلَّشَّ ي الالَّ مِّ ُتسن

ِو ا بِننحن ل التَّأنِويلبِابننِه. ون لِكن قنالن أنهن ننا يِف ذن  "لَِّذي ُقلن

(، إذن ابن السبيل هو املسافُر العابُر 1994)الطربي، 

الذي يكون أحوجن ما يكون إىل التزوِد بالغذاء املعِْي له 

عىل سفره، فكيفن إن كان هذا الغذاُء فاكهًة؟ ولكن من 

يًا يف هو العابُر الذي سيحتاج كتاًبا طبيًا، ودلياًل علم

خمترص "األمراِض والصيدلة؟ من هو ابن السبيل يف 

؟ ما الذي ُيعيِّنه هذا العنوان؟ هل "فاكهة ابن السبيل

يمكن أن يوحي ابُن السبيل هنا باإلنسان عموًما؟ عىل 

كن يف الدنيا كأنك غريٌب "اعتباِر احلديِث النبوي القائل: 

 (، فإن كان376، 2001)البخاري،  "أو عابُر سبيل؟

عابُر السبيل هو اإلنسان، فهذا الكتاب هو فاكهته، غذاؤه 

ودواؤه، دليُله يف صحته وسقمه، ال غنى له عنه يف طريِق 

سفرِه يف هذه احلياة، التي يقطعها غريبًا، عابرن سبيل، كام 

وردن يف األثر، ومن الالفِت للنظر أن تعليق ابن ُعمر الذي 

ه إليه احلديث يشري إىل الصحِة  وخذ من "والسقم: ُوجِّ

)البخاري،  "صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك

2001 ،376.) 
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إّن ابنن عمرية يف عنوانه يفتُح أفقن التوقع لدى 

القارئ عىل الوعِد السحري املقدس، عىل فاكهِة 

الشفاء، املرهونِة بقدرة اهلل، إذ منحها البِن آدم يف احلياِة 

دٌة البن كام وعده هبا يف اجلنة، وهي فاكهٌة مرصو

السبيل؛ اإلنسان، العابِر يف هذه احلياة الدنيا، املحكوِم 

 باألسقام واألوجاع. 

 "املسافر"وللمؤلف كتٌب أخرى حيرض فيها لفظ 

مما يدل عىل ترسِخ مفهوم العبوِر لإلنسان يف ذهن 

، عىل أن هذا (16)"زاد املسافر"املؤلف، إذ له خمطوط 

ابن عمرية، بل نجد مل يسبق له  "زاد املسافر"العنوان 

يذكر عدة كتب اختذته  "كشف الظنون"صاحب 

عنواًنا، منها ما يشرتك مع كتاب ابن عمرية يف توجهه 

البن اجلّزار الطبيب  "زاد املسافر"الطبّي، وهو كتاب 

، 2016هـ(، )خليفة، 400األندليس )تويف بعد 

زاد املسافر "(. ومنها ما هو يف الفقه مثل كتاب 472

هـ(، 268لعامل بن عالء احلنفي )تويف  "يف الفروع

(،  ومنها ما هو يف التاريخ مثل 472، 2016)خليفة، 

أليب  "زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر"كتاب 

املتوىف سنة )البحر صفوان بن إدريس الكاتب 

 (.472، 2016هـ(، )خليفة، 598

                                                 
خمطوطة حتتوي عىل فصول عدة أوهلا فصل يف جرب  ( 16)

اللحي يف األسفل، وفصل يف كرس الرتقوة ناحية املنكب، 

وفصل يف أبدال األدوية. وهي موجودة بوزارة الرتاث. 

 .37مقدمة املحقق، ص

وهناك لفظٌة أخرى مرتبطة بالطريق الذي يقطعه  

مقاصد "سفره تظهر يف مؤلَّف ابن عمرية  اإلنساُن يف

، فهناك سبيل، طريٌق حيتاج (17)"الدليل وبرهان السبيل

إىل برهاٍن ودليل، وهو معنى قريب من عنوان كتابه 

. فابن (18)"حمالت املتطببْي ومنهج السالكْي"اآلخر 

ه مرًة بوصف  عمرية يف كل كتبِه هذه، يقدم زادا، خصًّ

مه مرًة ب وصف الزاد، لسالكي طرِق هذه الفاكهة، وعمَّ

 السبيل املسافرين، الذين حيتاجون إىل 
ِ
احلياة، ألبناء

الدليِل يف درِب سلوكهم الشاق يف رحلٍة تنتهي حتاًم 

ها يستلزم صحةن البدن ونفين  بالفناء، ولكن قطعن

 السقِم، وهو ما تعُد عناويُن ابِن عمرية به.

 

  "يلخمترص فاكهة ابن السب"منزلُة الرسدِ يف 

استخدم الطبيُب راشد بن عمرية يف كتابه    

احلكاية، فاحلكاية يف عرص الكاتب والعصور السابقة 

عليه كانت هي إحدى الوسائل األكثر نجاعة للدعاية 

واإلعالم ونقل املعارف واخلربات والعظات، أفال 

تكون للحكاية يف كتابه الطبي القدرة األكرب واألسهل 

وقف املريض وبالدواء والعالج عىل تذكري املرء بامل

املناسبْي هلذا املوقف، فباستدعاء احلكاية ُتستعاد خربة 

موقف مريض معْي وُسبُل عالجه؟ بل إن توظيف 

                                                 
طبية يف عالج خمطوطة ذكر فيها املؤلف جتاربه ال (17)

 .36األمراض. مقدمة املحقق، ص

 .36أرجوزة موجودة بوزارة الرتاث، مقدمة املحقق، ص (18)
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احلكاية فرصة النتشار الكتاب نفسه وتعميم الفائدة يف 

أوساٍط جديدة؛ فقارئ الكتاب قد حيكي احلكاية ملن مل 

يستطيع استخالص يقرأ الكتاب أو ال يعرف القراءة ف

التجربة والفائدة حتى أثناء اللهو واملسامرات، ثم ينقل 

 احلكاية شفاهًة إىل آخرين يف مناسبات أخريات.

وبتقيص سياقات إيراده للحكاية نرى أنه يوظفها يف 

 غرضْي:

لالستشهاد واإلقناع، فهو يرشح أواًل   -

أعراضن املرض ثم يقدم الوصفةن الطبية ثانًيا ثم قد 

طريقةن العالج بحكايٍة لتأكيد نجاعتِها، فاملثال  يشفعُ 

القصيُص اهلدُف منه إقناُع املتلقي بفاعليِة الدواء 

املقرتح، بدليِل حتقق هذه الفاعليِة يف جتاربن سابقٍة، 

 ُتساق بشكلها القصيص لإلقناع والتأثري.

للتمثيل عىل طريقة العالج وخطواهتا، وبيان  -

كيفية الترصف يف حال فقد الدواء املطلوب، وإبراز 

املهارات الشخصية، وإهبار املتلقي بقدرة الطبيب عىل 

 شفاء حاالت حرجة.

 

  الرسد لإلقناع بنجاعة العالج

يف باب تدبري املسافر، فصل وصايا للمسافر، 

معه من طْي بلده، ثم  يويص املؤلُف املسافرن أن حيملن 

وروي عن "يورد حكايًة يف سياِق تأييد ما ذهبن إليه: 

رجٍل من بني متيم أنه قال: هربُت من عيل بن أيب 

طالب إىل مرص، وعليها عمرو بن العاص عاماًل 

ملعاوية، فأقمُت شهًرا فأمات قلبي، وضعفت قويت. 

فلقيت رجاًل من القبط ُوصف يل، وكان جمرًبا، 

ليه. فقال: ألستن من أهل هذا البلد؟ فشكوُت إ

فقلت: ال. قال: أفغسلتن رأسكن من نيِل مرص، 

 النيل؟ قلت: نعم. قال: أهيات، 
ِ
ورشبتن من ماء

هلكتن إن مل تدرك نفسك، ابعث إىل بلدك فلُتأتن 

مها يف مصالك،  بجرابْي من تراِب بلدك. فاجعل أحدن

واآلخر حتت فراشك. فانظر كيف ما يكون. قال: 

بعثُت واهلل، فأوتيُت هبام، فجعلتهام حيث أمرين، ف

 (19)"نفيس وقويت التي كنُت أعرف -واهلل –فرجعت إيل 

 (. 184، 2016)ابن عمرية، 

لتلمس  بالزمن وحماولةً  احتفاءً " الرسدُ إذا كان 

(، فإن 8، 2009)بنكراد،  "آثاره عىل الذات واألشياء

زمنان: زمُن هذه احلكاية رسٌد احتفائي بامتياز، فهناك 

الوطن، وزمُن الغربة، ويعمل زمُن الغربة عمله عىل 

ض من  ض طمأنينةن زمِن الوطن، وهو تقوُّ الذات، فيقوِّ

 االستقرار إىل القلق، ومن الصحة إىل السقم. 

الكلامت  يف احلكاية الكلامِت التي ِصيغت هبا ولكن

من احلكايِة بل كيفية بناء عامل ليست أساسن الرسد، 

                                                 
، أما "خمترص فاكهة ابن السبيل"هكذا وردت احلكاية يف  (19)

وينبغي ملن سافر "فيقول:  "فاكهة ابن السبيل"يف كتاب 

أن حيمل معه من طْي بلده، فيحصل له بذلك شيئان: 

يشمه فيسرتوح إليه...والثاين إذا محل من طْي أحدمها أنه 

بلده فلقي ماًء رديًئا ألقاه فيه، وتركه حتى يصفو، ثم 

 .48، ص1، جفاكهة ابن السبيل، "يرشبه
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، ففي سياِق اهتامِم ابن عمرية بنفسية املريض هوتأثيث

وليس جسده فقط، نجده يويص املسافرن أن حيملن معه 

من طْي بلده! وإذ يلمُح الغرابةن يف وصيته لدى املتلقي 

املفرتض، يسوق حكايًة تؤيد وصيته. يف احلكاية راٍو 

يقصُّ عن نفسه بضمري املتكلم، وهو الرجل من بني 

حمدد يؤطر الرسدن وهو زمُن عيل بن متيم، وفيها زمن 

أيب طالب وعمرو بن العاص، غري أنَّ هناك زمنًا آخر 

، فهو "فأقمُت شهًرا"بداخلها هو الزمُن الـُمحتفى به: 

الزمن الذي يتلمس الرسُد أثره عىل الذات: زمُن 

الغربة، تقدم احلكايُة إذن ما يمكن أن نسميه بالزمن 

مني، العهِد الذي متت فيه التارخيي، إطاِر احلكاية الز

األحداث، كام تقدم الزمنن الداخيل، زمنًا متحرًكا 

داخل احلكاية يؤدِّي إىل دفِع احلدث وخلِق العقدة، 

 وهي املرض بسبِب الغربة.

ثم ُيدخل الرسُد احلكائي شخصيًة جديدًة هي 

شخصيُة املستشار الناصح، وقد ُوصفن بصفتْي: 

ب. فهل اختري قبط يًا؛ ألنًّه من غالِب الناس قبطي وجمرِّ

وألصقهم بأرضه )إذ دخل اإلسالم للتو إىل مرص(؟ أم 

لتحميِل مسيحيته املفرتضة دالالِت احلكمة املرشقية 

القديمة؟ األرجح أّن األمرن كذلك إذ تعضده الصفُة 

الثانيُة التي ُوِصفن هبا وهي صفة التجريب التي حتمل 

. وهنا يتحول الرسُد دالالت اخلربة واملوثوقية املرجعية

، ويستمر "فشكوت إليه فقال..."الوصفي إىل احلوار، 

احلوار عىل شكِل األسئلة من جانب الشخصية 

املجربة وأجوبة من جانب املريض بغربته، راوي 

النص وسارِده، حتى يصل احلواُر إىل النصيحة: 

ابعث إىل بالدك فلُتأتن بجرابْي من تراِب بلدك. "

، "مصالك واآلخر حتت فراشك فاجعل أحدمها يف

حدد املجرب مكانْي لرتاب الوطن: املصىل وحتت 

الفراش: وقت اليقظة الروحية ووقت النوم البدين، 

كأّنه جيمع يف عالجه، كام مجع الراوي يف قصته وابُن 

عمرية يف كتابه، بْي اجلسد والروح. فإذا اعتلَّ جسُد 

، "ويتفأمات قلبي وضعفت ق"السارد باعتالِل روحه 

ه برتاب الوطن يوضع يف مكاٍن خيصَّ الروحن  فإن عالجن

ومكاٍن يرتاح فيه اجلسُد: املصىل والفراش، وخيتم 

الراوي قصته ببياِن امتثاله لألمر، فتحقق الشفاء له، 

وعودة زمن احلكايِة إىل الزمن األول: زمِن القوة 

ُت واهللِ إيل نفيس وقويت التي كنت "والعافية  فرجعن

وهكذا حتققت املعرفة بعد النكران، وحصل  ،"أعرف

اليقُْي بعد الشك، والشفاُء بعد املرض، فانتهت 

 احلكايُة وتوقف الرسد.

 

الرسد للتمثيل عىل وقائع وكيفية العالج، وإبراز 

  مهارات الطبيب

اجلراحات "يورد الطبيب ابن عمرية يف فصل 

حكاية عن امرأة  "الواقعة يف مراق البطن والصفاق

ل نطحها ثور فبقر بطنها، فأجرى هلا الطبيب حام

جراحة وصف تفاصيلها عىل هذا الشكل الرسدي: 
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من أعجب ما رأيت: امرأة  994ولقد رأيت يف سنة "

ِقه ون ، فُشقَّ بطنها شًقا واسًعا بقرب (20)أصاهبا ثور برن

ب ؛ حتى أَّنا كانت (21)الرسة، فخرج مجيع األمعاء والثنرن

ت األمعاء والثرب منحدرة مستلقية عىل ظهرها، وكان

إىل األرض، وكان عيل محل ثقيل، وكان من لطف 

اخلالق سبحانه وتعاىل أن عاجلتها بالعالج املذكور 

أواًل، غري أين مل أجد الرشاب األسود، فأخذت مكانه 

مدقوق، فجعلتهام  (22)دهن ورد، وأضفت له مومياي

 عىل نار لينة، وكمدت هبام مجيعن ما خرج، وأمرت رجاًل 

أن يرفعها برجلها منكسة لينحدر الرأس والظهر، 

وأدخلت ما خرج قلياًل قلياًل، وخطته اخلياطةن 

وصرب  (23)املذكورةن أواًل ، وذررت عليه مرداسنج

مدقوقْي ناعاًم، ثم تركتها مستلقية عىل  (24)هندي

                                                 
ق: القرن من كل ذي قرن، واجلمع: أرواق،  (20) ون تاج الرَّ

 .371\25: العروس

ب: شحم رقيق يغَّش الكرش واألمعاء،  (21) تاج الثَّرن

 .83\2:العروس

انظر مومياي: مادة مركبة سوداء تستخدم عقاًرا طبًيا،  (22)

  .543فهرس الكتاب للمفردات والنباتات، ص

مرداسنج هو املنرتنك، يعمل من الرصاص ومن ما يعمل  (23)

انظر فهرس الكتاب للمفردات والنباتات، من الفضة. 

 .541ص

لة الصرب اهلندي من نوع اجلنبة، ورقه كورق السوسن، ثقي (24)

الرائحة مرة املذاق، انظر فهرس الكتاب للمفردات 

 . 525ص  والنباتات،

ظهرها، فلام مىض هلا سبعة أيام خرج محلها ميًتا، 

)ابن عمرية،  "القوعاشت زماًنا طوياًل بلطف اخل

2016 ،389-390.) 

من أعجب ما "يبدأ ابن عمرية حكايته بعبارة 

، واستثارة أفق التعجيب لدى القارئ حيفزه "رأيت

عىل اإلصغاء للحكاية، وتوقع العجيب فيها، 

تشري إىل املعاينة واملبارشة، ومع أَّنا حكاية  "رأيُت "و

يًضا يف تأيت يف سياق متثيل لعملية العالج وحكايته، وأ

ُضب املثل بام جيب عىل الطبيب فعله إن فقد الدواء 

املطلوب، فإَّنا ال ختلو من مقومات احلكاية الرسدية، 

إن وجود احلبكة يف نص ابن عمرية أدَّت إىل هذا البناء 

النيص الذي هو الرسد، فهناك حبكة اإلصابة البالغة 

 )التأزم(، ثم خطوات العالج )العقدة(، انتهاء بالشفاء

 )االنفراج(.

إنَّ البداية من أهم مواطن الوصف يف احلكاية، 

وغالًبا ما ينهض الوصف فيها بوظيفتي تأطري "

األحداث من جهة املكان والزمان والتعريف بأهم 

(، ويف حكاية ابن 61، 2010)العاممي،  "القائمْي هبا

عمرية إطاران: زماين ومكاين، حيدد السارد اإلطار 

، ويبدو "994قد رأيت يف سنة ول"الزماين بقوله 

اإلطار املكاين حمدًدا بالبيئة الريفية املألوفة، إذ ثور نطح 

امرأة حامل. وبعد ذلك يبدأ ابن عمرية احلكاية 

مستخدًما األفعال املاضية متواترة، رابًطا بينها بحرف 

العطف فاء، يف مجل قصرية متالحقة، كأننا أمام مشهد 
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طح امرأة بقرنه، فيشقُّ رسيع احلركة، لثور هائج ين

بطنها، وخيرج منه األمعاء، مشهد متالحق األفعال، 

ر تصويًرا دقيًقا يفيض إىل:  حتى أَّنا كانت "ُمصوَّ

مستلقية عىل ظهرها، وكانت األمعاء والثرب منحدرة 

، وهنا ينتهي تالحق األفعال، وتتحول "إىل األرض

فالوصف غالًبا ما يتميز "اجلمل إىل مجل اسمية، 

سلوبًيا بغلبة األسامء واجلمل االسمية وأدوات تنظيم أ

(، فاملرأة 59، 2010)العاممي،  "الفضاء اللغوية

 مستلقية واألمعاء خارجة.

ا وصفً "يقدم ابن عمرية هنا ما يمكن تسميته 

ري القارئ، وهو يُ ، وهذا الوصف هدفه أن "اواقعيً 

بإقامة ديكور، وبتحديد "ينجح يف ذلك، فاألمر يتعلق 

طار الفعل أو العمل القصيص وتقديم املظهر املادي إ

ا، ا قارً لألبطال. وتكون أمهية هذه املعطيات املدققة عاملً 

ا فيضمن، من ثابت األركان، يمكن اإلحالة إليه الحقً 

)العاممي،  "خالل مشاكلته العامل صحة األحداث

ثم يتدخل العامل الذايت يف الرسد، إذ  ،(20، 2010

وكان عيل محل "د حمياًل إىل نفسه نسمع صوت السار

، وهكذا يتحول مركز االهتامم يف الرسد من "ثقيل

 "كامريا"موضوع الرؤية إىل الذات الرائية، وتنتقل 

الرسد من مشهد املرأة التي ُنطنحت فخرجت أمعاؤها، 

إىل مشهد الطبيب الذي ناء بثقل املهمة، غري أنه مل 

جاح إىل لطف يستسلم، بل نجح يف مهمته ناسًبا الن

اخلالق، إذ أنجده هذا اللطف الساموي يف حلظته 

احلرجة، حلظة هتديد املوت ملريضته، وهنا تعود اجلمل 

الفعلية للنص الرسدي، ُمفتتحة بأفعال مسندة إىل 

عاجلتها.. مل أجد.. "ضمري املتكلم؛ الطبيب املعلم: 

فأخذت مكانه.. فأضفت له.. فجعلتهام.. وكمدت 

 . وأدخلت.. وخطته.. وذررت..هبام.. وأمرت.

وهو املؤلف الطبيب  –. هنا استخدم الراوي "تركتها

 –والشخصية الرئيسة يف الرسد مع شخصية املريضة 

أفعااًل ماضية لوصف عمله، مسندة إىل مجل أو 

ى هذا النمط من  مركبات إسنادية، ويمكن أن يسمَّ

والوصف عن "الوصف بالوصف املرسد أو املمرسح، 

فعل يتمتع بخصائص بالغية وتركيبية نحوية طريق ال

ويقيص ملفوظات الكينونة والصفات التي تعترب من 

أدوات الوصف املخصوصة وحيل حملها ملفوظات 

(. ويف هذا املشهد 80، 2010)العاممي،  "الفعل

الوصفي لطريقة العالج، دسَّ السارد غرًضا مهاًم 

األسود  غري أين مل أجد الرشاب"إليراد القصة برمتها: 

، إذ أن الطبيب قد نصَّ قبل "فأخذت مكانه دهن ورد

إن وقعت اجلراحة بَّشء من "أن يبدأ قصته عىل أنه 

األمعاء الدقاق، فينبغي أن حيقن برشاب أسود قابض 

(، ثم ساق احلكاية 388، 2016)ابن عمرية،  "فاتر

التي وجد فيها نفسه خالًيا من هذا الرشاب ولكن 

دهن الورد واملومياي املدقوق، رسعان ما استبدله ب

الذي أّدى النتيجة املرجوة منه، فيستكمل البناء 

وأمرت رجاًل أن يرفعها "احلكائي هبذا املشهد: 



 117                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مب، جملة اآلدا

، حيث يصبح املشهد املوصوف مرئًيا للقارئ، "منكسة

وبالتايل يتجىل له عمل الطبيب ومراحل عالجه، ففي 

ط فيها هذا الرسد تتابع زمني لألفعال، مع حبكة ترتاب

وأدخلت ما خرج قلياًل قلياًل، "األفعال ترابًطا سببًيا: 

وخطته اخلياطة املذكورة...وذررت عليه..ثم تركتها 

. وبعد مشهد استلقاء املرأة حيدد "مستلقية عىل ظهرها

، وهنا "خرج محلها ميًتا"السارد سبعة أيام فاصلة حتى 

خروج  بداية انفراج التأزم يف احلبكة، مع التشويق، ألنَّ 

احلمل ميتا خسارة مومِهة بفشل التجربة، ولكن 

القارئ يتبْي بعدها إىل أن هذه اخلسارة كانت الثمن 

الذي ال بد من دفعه للنتيجة السعيدة: نجاة املرأة، 

فالتأزم يف احلبكة يصل إىل قمة انفراجه باحلياة الطويلة 

، "وعاشت زماًنا طوياًل بلطف اخلالق"للمريضة: 

ت براعة الطبيب، واكتملت عنارص وهكذا حتقق

 املشهد الرسدي، فتوقف دفق احلكاية، وانتهت. 

يتبْي لنا بعد هذه الدراسة للمنزع الرسدي يف 

، لراشد بن "خمترص فاكهة ابن السبيل"الكتاب الطبّي 

عمرية، الطبيب الُعاميّن، أنَّ الرسد حاٌُض يف حياة 

عىل الطبيب وموته، إذ ُأضِفين الطابع األسطوري 

ب به املثل، كام ُأضِفي عىل قصة  حياته طبيًبا حتى ُُضِ

موته، لتتحول حكايًة تتناقلها األلسن، حتكي شواهدن 

براعته، وتقّدم ُخالصة حكمته. وعنوان كتاب ابن 

ٌل بالدالالت،  "خمترص فاكهة ابن السبيل"عمرية  حممَّ

خارٌج من حقله الطبّي إىل احلقل األديب، بحيث حيّقق 

ء واإلحياء والتعيْي، واعًدا قارئه بفاكهة الشفاء اإلغرا

وانتفاء السقم، واصًفا اإلنسان بابن السبيل، املسافر يف 

طريق احلياة، املحتاج إىل ما يعينه يف سفره عىل بلوغ 

األمل بالصحة والعافية. ويف متن الكتاب نجد 

احلكاية، واحلكاية ليست ببعيدة عن علم من العلوم 

إذ يتوسل هبا املؤلف إقناعا بطرقه يف البحتة كالطب، 

املداواة، وتبيينًا لسبل الّشفاء، وإبراًزا للمهارات 

الشخصيّة، ومتثياًل لكيفية العالج وخطواته. ونخلص 

خمترص "من التحليل للحكايات املرسودة يف كتاب 

، أّن هذه احلكايات جاءت مكتملًة "فاكهة ابن السبيل

ر زمانية ومكانية، مستجيبًة يف بنائها النيص، مؤطرًة بُأط

آلليات الوصف والكتابة الرسدية، مكتوبًة رسًدا 

ممرسًحا تطغى عليه األفعال ومركباهتا اإلسنادية، 

مسوقًة يف سياقات االستشهاد واإلقناع والتمثيل 

 وإبراز املهارات الشخصية.
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ش اجلنيس  دور بعض املُامَرسات السلوكية الَعْفِوية يف حدوث التََّحرُّ

 مشبب سعيد بن ظويفر القحطاين 

 قسم علم االجتامع واخلدمة االجتامعية، أستاذ علم اجتامع االنحراف واجلريمة املشارك،

 بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، كلية العلوم االجتامعية 

 
 

 

 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ9/1/1437رش يف  )قدم  للن
 

خصائص ديموغرافية، سلوكيات عفوية، دوافع سلوكية، ممارسات سلوكية، حترش، :  املفتاحية الكلامت

ش اجلنيس  .أنواع التََّحرُّ

كلية العلوم سعت الدراسة احلالية إىل اكتشاف وجهة نظر طالب قسم االجتامع واخلدمة االجتامعية ب البحث: ملخص

ش  االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف )دور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية يف حدوث التََّحرُّ

َعْت عىل َعيِّنة بلغت ) زِّ عت البيانات بواسطة استبانة وم ( من الطالب املنتظمني بالقسم، وذلك بطريقة 406اجلنيس(، وُجم

أظهرت نتائج البيانات الَوْصفية للخصائص األولية  تظِمة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، منها: العينة العشوائية املن

رية ما بني  مم َوْفًقا ملمْخَرجات  -سنة، كام أظهرت النتائج الوصفية 22إىل  21ألفراد عينة الدراسة ارتفاَع نسبة الفئة العم

أنَّه األفراد  -يارية، حسب رأي أفراد عينة الدراسة يف عبارات املحاور الثالثةاملتوسطات احلسابية العامة، واالنحرافات املع

ش اجلنيس، مع وجود بعض  يامرسون بعض السلوكيات الَعْفِوية ودون قصد؛ ممَّا يؤدي هبم إىل حدوث بعض أنواع التََّحرُّ

ش اجلنيس، كام أظهرت النتائج أيًضا وجود بعض الدوافع السلوكية املامَرسة أيًضا لدهيم، والتي تؤدِّي إىل حدوث التََّحرُّ 

وقد توّصلت الدراسة من خالل اختبار مصفوفة  األنواع  املتعددة للتحرش اجلنيس َوْفًقا ملمْعَطيات املتوسطات احلسابية. 

ش اجلنيس 593االرتباط إىل أنَّ أقوى هذه املتغريات ارتباًطا قد بلغ.  وأنواعه، يليها أيميًة ما وتبني أنَّه كان بني دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس وبعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية،  ثم ما كان  بني املامرسات السلوكية الَعْفِوية، وأنواع  كان  بني دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباي ش اجلنيس؛ ممَّا يؤكد لنا أنَّ متغري دوافع التََّحرُّ ( وفًقا ملمْعَطيات R-Squareن )التََّحرُّ

ش اجلنيس طبًقا لنتائج  Betaنتائج قيم بيتا  التي تؤكد أنَّ هذا املتغري كان هو الوحيد األكثر عالقة؛ تؤدِّي فعاًل إىل أنواع التََّحرُّ

نحو بعض املامرسات حتليل االنحدار املتعدد، ثم إنَّ نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة العالقة بني إجابات املبحوثني 

ش اجلنيس، أظهرت وجود عالقة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى.  000السلوكية، والدوافع املؤدية حلدوث التََّحرُّ

ش اجلنيس وأنواعه، وبني بعض املامَرسات السلوكية الَعْفِوية  وأنواعه   .بني دوافع التََّحرُّ
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Abstract: The present research sought to find out the students' attitudes for certain spontaneous 

behaviors and its relationship with the patterns of sexual harassment. The data collected by a 

questionnaire for a sample of (406) students by systematic sample with random way. The study found 

that there are a number of results as follow: 

The descriptive statistics demonstrated a high proportion for age group between 21 to 22 years old, 

and also the study revealed that the descriptive statistics of the means reported there often certain 

spontaneous behaviors for the adolescents, additionally, revealed that there are various reasons 

leading to the harassment, as well as different types of sexual harassment. 

Moreover, the study revealed that the results of Pearson Correlation demonstrated that the strongist 

variables was.652** between the causes of sexual harassment and spontaneous behaviors practiced by 

adolescents toward domestic patterns of sexual harassment.   

As for the results of Multiple Regression Analysis, it can be seen that the proportion of R-Square for 

the main variables showed that the causes of sexual harassment has contributed by highly proportion 

according to the Beta results at a level of 0.000.  

Finaly, to identify the relationships between spontaneous behaviors and sexual harassment, it can be 

seen that the test analysis of One Way ANOVA results showed a statistically significant differences 

between the responses of respondents about some of the behaviors and their relationship to the 

spontaneous patterns of sexual harassment at a level of 0.000 .  
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  الدراسة مقدمة

ش اجلنيس، وتتزايد يوًما بعد يوم  تتفاَقم قضية التََّحرُّ

بني األفراد، حتى أضحْت مشكلًة حقيقيًة ََيَْشى 

ها كثري  ح هبا؛ ألنَّ هذه املسألة يكَتنِفم ِحيَّة أْن يمََصِّ الضَّ

من احلساسية والرسية والعيب ضمن منظور اجتامعي 

لحق هبذا السلوك من ثفايف واسع النطاق، ناهيك عاّم ي

ْمعة الفرد الضحية داخَل الوسط  أرضار يف سم

 االجتامعي. 

ومع تنامي هذه القضية وتطورها عرب التاريخ 

اإلنساين، َحظِيت يف العَص احلديث باهتامم حميل 

وعاملي كبريين، يف األوساط اإلعالمية واألكاديمية 

واملجتمعية عىل كافة مستوياهتا؛ حتى أصبحت جزًءا 

خطاب احلياة اليومية يف معظم املجتمعات، إنَّ  من

ش اجلنيس سلوك إجرامي يعاِقب  -بالتحديد -التََّحرُّ

عليه الدين والقانون والعرف املجتمعي، بوصفه من 

أخطر املشكالت االجتامعية لكال طريَفْ عملية 

ش، القائم هبا، والواقعة عليه، وبطبيعة احلال  التََّحرُّ

ْظمى فإنَّ النساء واألطف ال واملراِهقني هم الغالبية العم

 ممن يقع عليهم هذا األذى. 

هذه القضية ختتلف طرق ارتكاهبا وأسباهبا 

ودوافعها، وَيتلف تفسريها من باحث آلخر، إال أنَّ 

الباحث قد ركز يف هذه الدرسة عىل مشكلة غامضة 

حتتاج إىل النقاش، بوصفها إحدى العوامل الغامضة؛ 

وعدم االهتامم هبا، أو جتاهلها من ِقَبل نظًرا خلطورهتا، 

املتخصصني وأرباب األرس، إنَّ تفسريات مالِحظِي 

ني بالسلوك  السلوك الَعفوي من ِقَبل الباحثني واملْهتَمِّ

ش اجلنيس، قد يوجد  اإلجرامي، وارتباط ذلك بالتََّحرُّ

له راِدع ملصلحة املجتمع، وهناك من يرى أنَّ هذا 

ة التَصف السلوكي َيتَّ  يبة الزائدة، والِفْطِريَّ سم بالطِّ

السليمة، والتواضع، والبساطة، واملرونة، يف حني يرى 

الصنف اآلخر أنَّ هذا التَصف ساَذج ميلء بالغباء 

ونقص الوعي. إنَّ التَصفات السلوكية الَعْفِوية  

ا مبنيٌة عىل تربية ساِميَة،  ها الصدقم والرباءةم؛ ألَّنَّ أساسم

ا التَصفات ؛ لكوَّنا مبنية  أمَّ ها اخلداعم الساَذجة فأساسم

عىل َتنِْشئة غرِي سليمة، ونريد أْن نؤكد هنا أنَّ الفرد 

الَعفوي البد أنَّه حيتاج إىل مزيد من النُّْضج االجتامعي، 

ا تكرِسم الروتني، واإلنسانم  والَعْفِوية  مطلوبة؛ ألَّنَّ

طاَلٌب بأْن يعرف كيف يطلِقم عفويته يف الوقت  مم

، وأمام االشخاص اآلخرين؛  حتى وا ملكان املمناِسَبنْيِ

يكون تَصفه يف املسار الصحيح والسليم بعيًدا عن 

املمْغِرضني، إنَّ متطلبات احلياة املجتمعية تفِرضم عىل 

الفرد رفَع مستوى حساسيته، وعدَم الغفلة ملا قد يدور 

ا أو ْستََغلَّ شخصيته الَعْفِوية  ماديًّ  حوَله؛ حتى ال تم

نم مطلوٌب يف  ا، ال سيام ممن حوله، والتوازم معنويًّ

فَهَم  التَصفات والسلوكيات اإلنسانية؛ حتى ال يم

ون لألفراد  دم عكسم املقصود، ممَّا يراه اآلخرون املرتصِّ

يف املواقف  "الِفْطِريَّة"ذوي التَصفات الَعْفِوية  

 االجتامعية ضمَن سري احلياة اليومية.
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  الدراسةمشكلة 

ت الدراسة عىل جانب مهم من التَصفات ركز

السلوكية التي تصدر بطريقة عفوية من بعض األفراد، 

ا  ْفَهم من ِقَبل األطراف األخرى بأَّنَّ والتي قد تم

دة؛ ممَّا قد يؤدِّي إىل أْن  َتَعمَّ تَصفات مقصودة ومم

يكونوا َضَحايا للتحرش، بسبب سوء فهم اآلخرين 

نْحطَّة وغري سويَّة؛ مما  سلوكياهِتم، وحتميلها تفسريات   مم

وِقع األرضاَر هبم.   يم

ش اجلنيس باألفراد الَعْفويني  إنَّ تزايد أنواع التََّحرُّ

الت مرتفعة يف  يزداد َحْجاًم وَنْوًعا وأسلوًبا، وبمعدَّ

ِشريم إليها 
ُجيع نواحي العامل، وفًقا لتقديرات بحوث سأم

صعوبة يف إطار وأدبيات البحث احلايل، وبالرغم من 

التحديد الدقيق، واإلفصاح عن حجم املشكلة يف 

املجتمعات املحافِظة؛ نظًرا حلساسية املوضوع لدى 

الضحية وأفراد عائلتها وحميطه االجتامعي، فإنَّ تركيز 

الباحث ينَصبُّ عىل ممارسة بعض السلوكيات الَعْفِوية 

ْسن نية-التي قد تؤدِّي ش -وبحم إىل ممارسة أنواع التََّحرُّ

 جلنيس ضدهم.  ا

هتا،  إنَّ املتأمل يف هذه املسألة جيدها ختتلف يف ِحدَّ

وَسعة انتشارها، وصور ممارستها من جمتمع إىل آخر، 

فعىل سبيل املثال إذا نظرنا إىل املجتمعات الغربية، وفًقا 

% من النساء 30لتقارير منظمة العمل، نجد أنَّ 

ْضَن للتحرش يف النمسا، ويف  التشيك العامالت َتَعرَّ

%، وهولندا 21%، ويف فرنسا 15%، والدينامرك 35

% )انظر ضو، 41%، والنرويج 27%، وأسبانيا 58

 (. 2م.م: 2010، وحممد، 18م: 2004

ش نالت اهتامًما دولًيا كبرًيا؛ حيث  إنَّ مشكلة التََّحرُّ

م.( أنَّ هذه القضية ظاهرة عاملية؛ 2009يرى رشاد )

م. جمموعة 1986 عام حيث أصدرت األمم املتحدة يف

من املباديء والقوانني حلامية األطفال، ويف عام 

م. 1996م. صدرت حقوق الطفل، ويف عام 1989

صدر قانون جتارة استغالل األطفال عامليًّا، ويف السويد 

م. صدر قانون يف املادة التاسعة واألربعني منه 2001

يف يضع َّناية االعتداء اجلنيس عىل األطفال عامليًّا، و

العام نفسه صدر قانون جتارة استغالل األطفال جنسيًّا 

(،  كام أنَّ دراسات حملية 3م: 2012يف اليابان )الطيار، 

ش والشذوذ واإليذاء اجلنيس،  سعودية تناولت التََّحرُّ

م. الزهراين وآخرون، 2005من أمثال )آل سعود، 

م. 2009م. الشعيبي، 2006. الشهري، ـه1421

دت هذه الدراسات ُجيعها م.(2010والشهري  ، أكَّ

ش منها: الشذوذ، واإليذاء،  عىل ُجلة قضايا عن التََّحرُّ

وخطورة هذه األنامط السلوكية، ورضورة جتريم 

ش اجلنيس، ووضع القوانني الصارمة والراِدعة  التََّحرُّ

عَتِدين، كام أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية  للمم

هـ 1424 –.هـ1421السعودية يف تقريرها السنوي 

ش من اللَِّواط، وحماولة اللِّواط ارتفع  أنَّ قضايا التََّحرُّ

 1869هـ. ليصل إىل 1421بني سبعامئة قضية يف عام 

(.  فضاًل 3ه.: 1433هـ )الطيار، 1424قضية يف عام 
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عن الفرتة احلالية، وما قد حيدث فيها من أنواع 

ش املختلفة، وما قد يصاحبها من حتديات يف  التََّحرُّ

وسائل التواصل االجتامعي، وأيًضا ما تفرزه احلياة 

 االجتامعية اليومية، ودخول املرأة سوَق العمل.

إنَّ ممارسة مثل هذا السلوك قد َتنتمج عنه آثاٌر سلبية 

متعددة، كالتغريات الفسيولوجية، والصحية، 

ة آراء Hayes, 2007: 113والنفسية، واالجتامعية، ) (، وَثمَّ

ش تتمثل يف تغري احلالة النفسية خمتلفة إلفرا زات التََّحرُّ

واملِزاجية لدى الضحية، كالشعور باألمل، واحلزن، 

(، وطبًقا ملا سبق Rlig, 2008والقلق، وامليل للعزلة )

ما "يمكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت:  

دور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية  يف حدوث 

ش اجلنيس  ؟. "التََّحرُّ

 

  أمهية الدراسة

بعض َدْور اكتشاف  التطبيقية، يفتربز أيمية البحث 

 ،ل األفرادبَ س من قِ السلوكيات الَعْفِوية التي متارَ 

 يف حدوث بعض أنواع ،ودون قصد ،وبحسن نية

ش اجلنيس أيًضا  م هذا البحثم يقدِّ  يمكن أنْ و ،التََّحرُّ

 ،رَس املؤرشات التي قد تفيد أرباب األم  بعَض 

لتمييز  ؛بصورة أكثر واقعيةو والنساء، ،املراهقنيو

وجمال التَصفات، إضافة إىل فهم املشكلة  ،السلوك

ر ذْ احلِ  وأخذ، هلاوإجياد العالج املناسب  ،وأبعادها

 .مثل هذا السلوك يف املستقبل ،ممارسة يفيطة واحلِ 

ا األيمية العلمية فتنحَص يف معرفة  طبيعة ممارسة  أمَّ

لوك الَعْفوي ودوافعه، وعالقتها بعض أشكال الس

ا، يف  َعدُّ الوقوف عليه رضوريًّ ش اجلنيس الذي يم بالتََّحرُّ

ضوء اكتشاف بعض املتغريات املؤدية إىل ممارسة أنواع 

ش اجلنيس، كام تكمن أيمية الدراسة أيًضا يف  التََّحرُّ

استفادة بعض العاملني يف التعليم، والقضاء، وحقوق 

وبعض القطاعات ذات العالقة اإلنسان، واألمن، 

باألمرْسة، واملراهقني، والِعاَملة املنزلية من نتائج هذه 

ش، وتطبيع سلوك الفرد؛  الدراسة؛ للحدِّ من التََّحرُّ

ن تَصفه، ويرفع مستوى  َسِّ ليكون ناضًجا اجتامعًيا حيم

ْسَتَغلَّ شخصيته  حساسيته بام قد يدور حوله؛ حتى ال تم

ا  ا. الَعْفِوية  ماديًّ  أو معنويًّ

 

  الدراسةأهداف 

 :األهداف اآلتيةإىل حتقيق  سعت الدراسة

بعض املامرسات  حماولة اكتشاف َدْورِ  .1

ْسن  السلوكية الَعْفِوية التي يامرسها بعض األفراد بحم

حدوث إىل هبم  نية مع األطراف األخرى، وقد تؤدِّي

ش ممارسة   ضدهم. التََّحرُّ

التي الدوافع السلوكية  اكتشاف بعض .2

ِشنَي التي قد تؤدِّي حدوث إىل  يامرسها بعض املمَتَحرِّ

ش أنواع   املختلفة.التََّحرُّ

ش اجلنيس وفًقا  .3 اكتشاف بعض أنواع التََّحرُّ

لبعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع املؤدية 

 إىل حدوثه. 



ش اجلنيسدور بعض املمام:  مشبب سعيد بن ظويفر القحطاين                                                  126  َرسات السلوكية الَعْفِوية يف حدوث التََّحرُّ

  الدراسة تساؤالت

ما َدْور بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية يف  .1

شدوث ح  اجلنيس؟ التََّحرُّ

حدوث إىل  ما الدوافع السلوكية املؤدية .2

ش اجلنسى  ؟التََّحرُّ

ش اجلنيس وفًقا لَدْور بعض  أنواعما  .3 التََّحرُّ

 املامَرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع املؤدية إليه ؟

 

  مفاهيم الدراسة

ش اجلنيس  .1  :"Sexual Harassment"التََّحرُّ

لباحث األدبياِت السابقَة وجد بناًء عىل مراجعة ا

 اجلنيس للتحرش دحمدَّ  تعريف وضع الصعب منأنَّه 

K حترًشا دُّ عَ يم قد  ما؛ ألنَّ "ثقايف"بوصفه مفهوًما نسبيًّا 

هذا من  آخر جمتمع يف كذلك يكون ال قد ،ما يف جمتمع

ه  الدويل املجتمع جيمع مل ومن ناحية أخرى ناحية، بَأرْسِ

 وحمدد للتحرش، إالَّ أنَّه واحد تعريفوضع  عىل

 قوانني إعداد جمتمع عىل أيَّ  عدتساقد  معايري ْت عَ ِض وم 

 األوريب االحتادتناسبه، وفًقا لوجهة نظر إعالن 

(European Union, 2012) وهناك بعض االجتهادات ،

ش اجلنيس؛ إذ عرفه  واملحاوالت لتعريف التََّحرُّ

، وَحَرَش َحَرَشهم حرًشا: َخ "املعجم الوجيز بأنَّه:  َدَشهم

ع، وَحَرَش  الدابَة: َحكَّ ظهَرها بعًصا أو نحوها لتمرْسِ

َش به:  رَّ شم به، وحَتَ الصيَد: َهيََّجه ليصيده، وَيتََحرَّ

مه. )املع ض له ليهجم م: 2000جم الوجيز، ـــتعرَّ

144.) 

َف بأنَّه  رِّ أيُّ قول أو "ومن الناحية االصطالحية عم

اَه شخص آخَر قد يتأذَّى فعل حيمل دالالت  جنسيًة جت

، وال يرغب فيه ، )الطيار، "منه ذلك الشخصم

َف بأنَّه 7م: 2012 رِّ ثرِيم الشهوَة "(، يف حني عم  ّ مكل ما يم

ة َنَظر  إىل الَعْورات من ِقَبل  من مَلْس أو َمْسح أو ِحدَّ

)الثويني،  "اجلنسني، أو حتى الكالم الوصفي املمِخلِّ 

: أنَّه است (، كام9م: 2000 نم ثارٌة بدوِن رغبة، ويتضمَّ

اللمَس، أو الكالَم، أو املحاَدثاِت اهلاتفيَة، أو 

ث عادًة من فرد يف موقع  املجاَمالِت غرَي الربئية، وحيدم

تشفيات، أو خالفه ـــالقوة يف أماكن كاملدارس، واملس

(( Baugh, 1997: 899،  ف بأنَّه رِّ مات اجلنسية غري املقدِّ وعم

مات أو غري ذلك من دْ ِخ  طلبو ،رغوب فيهاامل

 الطابع اجلنيس يلوك اللفظي أو اجلسدى ذــــالس

(65-66:Kiely, 2000) ف أيًضا بأنَّه رِّ جمموعة متنوعة (، وعم

 ،رغوب فيهااملسلوكيات غري التعليقات والمن 

مل السلوكيات اللفظية وغري اللفظية للجنس توتش

مس غري كات أو الليامءات أو النِّ وكذلك اإل، رَخ اآل

 (. ( Nicole, 2008: 378. "املرغوب فيه

ا بأنَّه السلوك فيعرف إجرائيًّ  الدراسة ها يف هذأمَّ 

التي غري املرغوب فيه، ويتمثل يف جمموعة من األفعال 

وصواًل إىل  ،تبدأ باالنتهاكات البسيطة إىل املضايقات

 ش جتاهَ ر من املتحرِّ النشاطات املخالفة التى تصدم 

 الدراسة هضمن هذا املفهوم لقياسه يف هذاألفراد، ويت

ش اجلنيس أنواعلكي تقيس  ؛( عبارة15عدد )  ،التََّحرُّ
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وهذه العبارات هي: )تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا 

سيئة، النداءات اللفظية لغرض اإلغواء، املمالَحقة 

والتََّتبُّع لغرض جنيس، الدعوات لتناول وجبة لغرض 

بتقديم اخلدمات لآلخرين،  غري أخالقي، االهتامم

االستدراج  لغرض غري أخالقي، االقرتاب وحماولة 

، التهديد  من خالل عمليات االبتزاز، اآلخرينملس 

إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس، االغتصاب لكل 

ل عىل اآلخرين ألهداف أجزء اجلسم أو بعضه، التحايم 

غري أخالقية، استغالل السلطة لظروف اآلخرين، 

هاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين، احلركات انت

ة  عن اجلنس، واستخدام وسائل  والتَصفات املمَعربِّ

 ألغراض جنسية(. االجتامعي التواصل

الَعْفِوية  مفهوم بعض املامَرسات السلوكية .2

"Spontaneous Behaviors" 

ف يف دليل الرتبويني لرعاية السلوك وتقويمه عرَّ يم 

ر من سلوك نشاط يصدم ال بأنَّ "( 11: هـ1428)

 ،سواء كان أفعااًل يمكن مالحظتها وقياسها ،اإلنسان

تتم  أو نشاطات   ،كالنشاطات الفسيولوجية واحلركية

 ،لوالتخيُّ  ،روالتذكُّ  ،كالتفكري ،عىل نحو غري ملحوظ

 ا فيام َيصُّ أمَّ  ،(16: م2014)العنزي،  "وغري ذلك

 عىل حدِّ ف ،تعريف بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية

 ،له تعريف يف األدبيات السابقة دْ علم الباحث مل يوَج 

السلوك  :بأنَّه الدراسة ها يف هذنعرفه إجرائيًّ  ويمكن أنْ 

ر عن وي لكل األفعال والنشاطات التي تصدم فْ العَ 

 د  ْص بدون قَ  ،ظاهرة أم غريَ  سواًء أكانت ظاهرةً  ،الفرد

ْسَبق أو ختطيط هلذا السلوك أو التَصف عىل نحو غري  مم

ونقصد به  ،وحيدث بصورة غري إرادية ،ملحوظ

ل وحي ،السلوك غري املقصود :اإجرائيًّ   ،ن نيةْس بحم صم

ْسَبق، ويتضمن عدد  وفطرة سليمة دون أيِّ  ختطيط مم

باس لكي تقيسه هي: )ارتداء بعض اللِّ  ؛( عبارة16)

ل بَ ف لقيم وعادات املجتمع، كثرة املَِزاح من قِ املخالِ 

اد مع اآلخرين، استخدام األفراد األفر أغلب

ألسلوب الناعم يف احلديث مع اآلخرين، التقليد ا

قة رافَ ، مم ةاحلديث ةوضالغريب من ِقَبل البعض بحجة املم 

ل ا دون وعي، تواصم نًّ منهم ِس   األكربنيبعض املراهق

 مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكية، نياملراهق

رة، شطة اخلطِ  نحو بعض األننيمغامرات بعض املراهق

ألفراد املمنَْحطِّني باودون وعي  ،ن نيةْس االختالط بحم 

 بممتلكات اآلخرين نياملراهق عجابإا، سلوكيًّ 

سلوب تَصفاهتم، الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين أو

طة يف سلوكيات رِ فْ ي، الثقة املم عادِ دون متييز السلوك املم 

د الكيل من العاَملة املنزلية من سائق وخادمة، االعتام

ألفراد عىل السائق واخلادمة، التسامح نحو ال بَ قِ 

لسائق واخلادمة، يستأمن افات السلوكية ألخطاء املخالَ 

من سائق وخادمة، االهتامم  األرسة العاَملة املنزليةَ  أفرادم 

ِشنَي بتقديم ِخ بَ من قِ  مات لآلخرين، وإغفال دْ ل املمتََحرِّ

 . لسائق واخلادمة(األرسة التَصفات السلوكية أمام ا

ش اجلنيس   .3  " motvation  Sexual"دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس يف هذَص قْ يم   الدراسة هد بدوافع التََّحرُّ
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لكي تتضمن قياس عدد  ؛( عبارة12ا يف عدد )إجرائيًّ 

)ضعف املسؤولية االجتامعية  :وهي ،من املتغريات

ِشنَي، غياب التنشئة االجت امعية جتاه األفراد املمتََحرِّ

ِشنَي، ضعف الوعي املجتمعي  السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

ة  ش اجلنيس، االستعدادات الِفْطِريَّ ألساليب التََّحرُّ

لدى األفراد ملامرسة اجلنس، مشاهدة األفالم املمنوعة 

يف َخْلَوة عن املراقبة لدى املراهقني دائرة وسائل 

 قتوالتواصل االجتامعي يف املجتمع، زيادة كمية 

 يف املجتمع، قلة الرقابة األمنية نياملراهق الفراغ لدى

ِشنَي يف املجتمع، التَصفات  لسلوكيات املمَتَحرِّ

السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط، وجود 

اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد، التربج 

م وثقافة املجتمع لدى النساء، واستخدام يَ قِ املخالف لِ 

 عاف النفوس(. ل ِض بَ ب االبتزاز من قِ أسالي

 

  الدراسة ة ملشكلة اجلوانب النظرية املفِّس 

ُجلة من الرباهني التي قد تفرس بعض سيعرض البحثم 

ش  بأنواعوعالقتها  ،املامرسات السلوكية الَعْفِوية التََّحرُّ

، العضوية تتمْعَزى لبعض املشكالقد اجلنيس التي 

ع والوازِ ، ألضبط االجتامعيضعف وسائل ا أو، أوالنفسية

 نتاَج سات املجتمعية املؤسَّ بعض وظائف  ضعف أو، الديني

أثناء يف واستغالل الفرص  ،التفاعل يف احلياة اليومية

وتعلم بعض السلوكيات املخالفة لبعض القيم ، االختالط

 ع. ا لغياب الرادِ نظرً  ؛واملعايري

يل ، عىل سب"Biological theory"اجلانب البيولوجي 

 Lombroso's theory of ""قوم عىل فكرة )ملربوزو( املثال ي

the born Criminal (1835–1909 من خالهلا تناول الذي 

حيمل الذي لمنحرف أو املجرم لالناحية الفيزيولوجية 

 ،"نفسه"بعض اخلصائص العضوية جتاه ذاته 

 حساس باألملضعف اإلك ،"العنف"اآلخرين و

، عنف املزاج، وخلجلعدم الشعور با، والقسوةو

 ، إنَّ ممارسة(Akers & Sellers, 2013وحب الرش )

عدم الشعور والسلوكيات الَعْفِوية غري املقصودة، 

ش نحو من ِقَبل املتحرش باخلجل  اجلنيس التََّحرُّ

؛ قد يكون نتيجة خلل نفيس أو عضوي أو باآلخرين

د دَ غم لفرازات اإوجود  خلل اجتامعي، فعىل سبيل املثال

سيكولوجية ي إىل عوامل يؤدِّ قد  ؛اجلهاز العصبي يف

 ،يف اجلانب الغرائزي ث شذوذٌ حيدم  ومن ثمَّ ، "نفسية"

والغريزة ، ي إىل اجلريمةالذي يؤدِّ مثاًل، وكغريزة القتل 

يؤدي إىل  ممَّا ؛ي إىل الفساد اخللقيتؤدِّ قد اجلنسية التي 

 & Walsh,2002فساد اخللق والدين والفطرة الغرائزية )

Rowe, 2002) َّوحسن  ،العاطفة الغرائزية؛ لذلك فإن

قد يقودهم هذا  ،النية لدى معظم األفراد يف املجتمع

 ؛خالقيةأ غريعامل أالنوع من التَصف السلوكي إىل 

وبالرجوع  ،ا لعدم فهم اآلخرين ملقاصدهم النقيةنظرً 

عن التحليل  هاجلانب النفيس لدى فرويد يف نظريتإىل 

 دُّ عَ يم الذي و ،"Psychological Analysis Theory"النفيس 

 Freud's Theory"أطلق عليها  التيذه النظرية هلؤسس امل
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of Psychological Analysis (1856–1939" أنَّ  معتقًدا 

العدوان غريزة فطرية ال شعورية تعربعن رغبة كل 

يصبح  ثمفرد، ثم يتحول تفكريه إىل عامل خارجي، 

تأثري الطاقة ل وفًقا اآلخرين عىل اوعنفً  اذلك عدوانً 

ش  , Edens et al) مثاًل  النفسية التي تقود إىل التََّحرُّ

لنا يوضح  نْ أراد أاجلانب ، هذا (133 – 129 :م.2006

، وقد ضطربات اجلهاز النفيس عىل السلوك البرشيا

د السلوك جمموعة من الغرائز  أنَّ  "فرويد" أكَّ

ة لدى األ والقيم  ئاملباد :"اهلو"اد فروالنزاعات الِفْطِريَّ

عىل نا األالتوفيق بني األ: "عىلنا األاأل"، واالجتامعية

خر آمن جانب والنزاعات الِفْطِريَّة من جانب 

رصاعات  نَّ إ ،(119 -118: 2008)الوريكات، 

بني الرغبات عن شواهد  التوفيقالذات هي حماولة 

ة للقيم االجتامعيية لوبني أوامر الذات املثا ،الذات

ش اجلنيسف ،(Merrell  et al, 2006) السائدة هبذا  -التََّحرُّ

شاذة لقيم الغرائز من ال جمموعة الَّ إما هو  -املضمون

شهوات الفرد  لكونه إذا تطلبت ؛ونظمه هودين عاملجتم

يكتمها بالصرب  نْ أ وجب عليهشباًعا إاجلنسية 

يعرب عنها  ا أنْ مَّ إوالتعفف واخلوف من نقد املجتمع، و

شباع إو ،اللذات خلفالزواج دون االنسياق ب

 ،عطاء احرتام للقيم والقيود االجتامعيةوإ ،الشهوات

ثم يأيت التصور اآلخر للجانب االجتامعي نحو تفسري 

املوضوع، وما يتضمنه من جوانب متعددة لتفسري 

القضية حمل النقاش، بوصف املجتمع الوعاَء املنشَط 

نحرف ال يظهر إالَّ يف للعوامل الدافعة؛ حيث إنَّ امل

وسطه االجتامعي وما حييط به من أوضاع، فاجلانب 

 "Social Control Theory"النظري للضبط االجتامعي 

م عن  ش اجلنيس ينجم عىل سبيل املثال يرى أنَّ التََّحرُّ

ضعف، وتفكك الروابط بني الفرد واملجتمع )املجايل، 

دى (، والشك أنَّ هذا اجلانب ينطلق ل15م: 2009

من عدة مسلَّامت، ، ( (Hirschi, 1969هريويش 

، وهي االستجابة لرأي ”Attachment“كااللتصاق 

اآلخرين وتوقعاهتم، فكلامَّ زادت عالقة الفرد باملهمني 

واالنغامس  له َقلَّت ممارسة السلوك املخالِف للقيم،

“Involvement” وهو االنشغال بالنشاطات العقلية؛ ممَّا ،

 ات السلوكية، واالنشغال بام هو نافع،يقلل االنحرف

، ويعني التزام الفرد بتحقيق ”Commitment“وااللتزام 

ويعني امتثال الفرد  ،”Belief“األهداف، وأخرًيا: املعَتَقد 

 & Hirschi)لقواعد اجلامعة والقوانيني الدينية والعرفية ) 

Gottfredson, 2005 ويفرس الباحث أنَّ العالقة بني ،

ش اجلنيس يف ضوء النظرية ممارسة ا لسلوك، والتََّحرُّ

ينبمع من أنَّ الفرد كلامَّ زادت عالقته باملحيطني ذوي 

األيمية، وبِِدراية فاحصة، وِخرْبة اجتامعية بام يدور 

ِشنَي  ؛ قلت نسبة السلوك الطائش من املمتََحرِّ حولهم

وَن يف مشاغل  شم جتاَهه، أيًضا عندما ينغِمسم املمَتَحرِّ

طات اليومية، ومراقبة وسائل الضبط االجتامعي النشا

ش؛ بسبب  هلم، يقلل من فرص ممارساهتم التََّحرُّ

انشغاهلم يف أمور تعود عليهم بالفائدة، فاملتحرش 
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عندما يرتكب سلوًكا منحرًفا يف حتقيق أهداف غري 

مقبولة اجتامعيًّا؛ فإنَّ ذلك قد يظِهر لنا عدم التزامه 

 وك امَلْرِعيَّة يف املجتمع. بالقوانني وقواعد السل

 Crime "كام أنَّ اجلانب النظري لفرصة اجلريمة

Opportunity Theory "1تتلخص يف رأي عدد من العلامء 

الذين يرون أنَّ حدوث السلوك املخالف للقيم يتطلب 

 ,Felsonتوافر بعض الفرص واألوضاع الداعمة )

ش اجلنيس يتطلب توا2006 فر أحوال (، كام أنَّ التََّحرُّ

مساعدة، كاهلدف، والزمان، واملكان، والشخص 

املدفوع، وغياب الرادع، واحلامية للمتحرشني، وعدم 

؛  2003البداينة، )وجود الرقابة والضبط االجتامعي  

، هذا اجلانب النظري يتمثل يف (م.2009واملجايل 

جمموعة من االفرتاضات التي تنطلق من فكرة أنَّ 

اف واجلريمة، ويتمثل يف كلٍّ من الفرصة تصنَع االنحر

تِيب، ونمط احلياة، واالختيار العقالين،  النشاط الرَّ

وعىل سبيل املثال سنركز فقط عىل جانب النشاط 

الذي ظهر يف  The Routine Activity Approachالرتيب 

بداية السبعينات والثامنينات؛ بسبب عدم وجود تفسري 

عىل تفسري سلوك لالنحراف واجلريمة، نظًرا لقدرهتا 

 ,Franklin, et al)امَلْجنِي عليه، والربط بني البئية واجلريمة 

2012 and Pratt, et al, 2012) ، وقد اعتمدت النظرية عىل

البمْعد املكاين، مركزًة يف مبادئها عىل التحليل الشامل 

                                                 
1.  ( (Hindelang, Gottfredson, and Garofalo 1978; 

Cohen and Felson 1979; Cohen, Felson, and Land 

1980 ). 

للمجموعات السكانية، واألنشطة املجتمعية، 

ألنشطة وبالتحديد التفاعل االجتامعي حول ا

االجتامعية اليومية، بالرتكيز عىل عنارص مهمة هي: 

أواًل: املجرم ذو الرغبة والدافعية، وثانًيا: اهلدف 

املناسب، وثالثا: غياب الرادع أو الرقابة )املجايل، 

تِيب 17-15م: 2009 (، ويمكن النظر إىل النشاط الرَّ

ش يف  عىل أنَّه يعود ملكان حدوث ممارسات التََّحرُّ

زل والسوق واملدرسة والشارع، وما قد ينبمع عنه من املن

إيمال الرقابة، وتفكك األرَس، وغياب املسؤولية 

املجتمعية ألفراد األرسة واجلريان واألقارب، وغياب 

الرقابة الواجبة؛ لتجنب إيقاع الرضر، وحتفيز السلوك 

 املخالف للضحية. 

 Functionalism "اجلانب النظري الوظيفي 

Theory" عود الفضل هلذا الرتاث النظري ألهم ي

الذي ينطلق من فكرة  2املؤسسني من علامء االجتامع 

اها أنَّ املجتمع َنَسٌق يتكون من جمموعة من  ؤدَّ مم

األنساق األخرى تتداخل وتتفاعل يف حتديد أنامط 

ْرف،  السلوك، كنسق الدين، واألرسة، والقانون، والعم

تباط وظيفي مهم والرتبية، وهذه األنساق بينها ار

، ولتحقيق (هـ.1433م. والفارح،2006 اليوسف،)

تكامل البناء االجتامعي بني وظائف األنساق قد يؤدِّي 

إىل ظهور رصاعات داخل البناء االجتامعي، فاألرسةم 

                                                 
2. ( August Comte, 1798-1857; Herbert  

Spencer,1820-1903; Emile Durkheim ,1858-1917; 

Talcott Parsons ,1902-1979; and Robert Merton , 

1949-1969). 



 131                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

َعدُّ  َعدُّ نسًقا وظيفيًّا مهاًم للنََّسق الكيل يف املجتمع، أو تم تم

ًقا له، فكل فرد من أ َعوِّ فراد األرسة يؤدِّي دوًرا أيًضا مم

 ,.Michael et alمعينًا منه ضمن قواعد ومعايري املجتمع )

ِلُّ أيُّ من أفراد األرسة بدوره،  فإنَّ (2004 ، فعندما َيم

ز بعض املشكالت  البناء االجتامعي يصيبه خلٌل، وتربم

االجتامعية، ويظهر العنف وما سواه من السلوك 

-Andersen & Taylor, 2003:323)الطائش وانحراف األبناء 

( أّن البناء الوظيفي 1902)  Parsons. يرى بارسونز(324

ا، وإنام انعكاس للنسق  ليس سلوًكا عشوائيًّا أو فوضويًّ

 Michael etالثقايف يف املجتمع وفق التصور الوظيفي ) 

al., 2004) ؛ لذلك عندما َيتَلُّ أيٌّ من أدوار األفراد يف

ا تظهر وظائف أخرى؛ لتقوم عدد من الوظائف؛ فإَّنَّ 

بالدور املفقود، فعىل سبيل املثال: كثرة َمشاِغل الوالد 

عن القيام بدوره تظهر وظيفة السائق، وكذلك الوالدة 

ِلُّ بوظيفتها تظهر وظيفة اخلادمة، وعندما  عندما ختم

ختَتلُّ وظيفة الوالدين يف محاية ورقابة األوالد، تظهر 

بعض األنساق األخرى التي وظيفة الدولة، وهكذا يف 

 ترتبط بالنسق العائيل. 

 Differential"اجلانب النظري لالختالط التفاضيل 

Association Theory"  َرْت هذه النظرية من ِقبَل عامل طموِّ

 Edwin Hardinاالجتامع األمريكي إدورد سذرالند 

Sutherland (1883 –1950،)  وترى أنَّ كل فرد يتطبع

، (م.Scarpitti et al., 2009)  املحيط بهبالطابع الثقايف

وتعتمد عىل نوعية السلوكيات التي َيتلط هبا الفرد 

كام  -حسب النمط الثقايف؛ فسوء التنظيم االجتامعي

َز الرتكاب االنحراف  -"سذرالند"يرى  يعد املحفِّ

والسلوك اإلجرامي بسبب اخللل يف النظام، بالرغم 

نحرايف ليس موروًثا، من أنَّ السلوك اإلجرامي أو اال

ولكنَّه جيري تعلمه من اآلخرين نظًرا لالختالط 

واالتصال املبارش، ويزداد كلامَّ قويت الروابط 

االجتامعية عىل أساس القيم السائدة )عزمي، 

ش حيصل نتيجة ملامرسة بعض 2010 م.(، فالتََّحرُّ

السلوكيات الَعْفِوية بحسن نية نتيجة االختالط، 

ْكَتَسب بن اء عىل مؤرشات وممارسات السلوكيات ويم

غري املحسوبة، وبدعم االختالط، وحسن النية يف 

 املختَلط معهم. 

ْدع احلديثة   Modern"جانب غياب نظرية الرَّ

Deterrence Theory"  تنطلق هذه النظرية من أنَّ الفرد

بطبيعته يموَلدم وهو حيمل سلوًكا غري اجتامعي، بام يف 

وترى النظرية أنَّ اإلنسان يمواِزن ذلك إيذاء اآلخرين، 

بني الفائدة التي حيصل عليها يف مقابل الرضيبة أو 

التكلفة التي سوف يدفعها؛ فقد يتَصف اإلنسان بناء 

ش يزداد عندما ال يكون  عىل نتيجة املمواَزنة، وأن التََّحرُّ

م.: 2006هنالك عقوبة عىل مرتكِبه )اجلربين، 

ش (، ويفرس الباحث هذا اجل107 انب بأنَّ التََّحرُّ

يكون بني األفراد سلوًكا مماَرًسا يف اخلمْفَية؛ بسبب 

غياب الرادع القانوين والديني واخللقي والرتبوي؛ مما 

 يصعِّب عالَجه بشكل جدي.
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، Theory Anomieالالمعيارية "جانب نظرية األنومي 

ى بانعدام املعايري عند إميل دور   Émileكايموما يسمَّ

Durkheim (1893 وملخص فكرته أنَّ الَصاع بني ،

الرغبة يف إشباع االحتياجات األساسية للفرد، وبني 

 Tepperman)الوسائل املتاحة إلشباع تلك االحتياجات 

& Curtis, 2006).إنَّ تفكك البناء املعياري، وضعف م ،

ض الفرد إىل الفوىض، واخلروج عىل  قوة الضبط يعرِّ

 ,Hirschi & Gottfredson)مع ) املعايري املقبولة يف املجت

عىل أنَّ اإلنسان ال يستطيع أْن  "دور كايم"، وركز 2005

يتواَفَق مع نفسه ومع اآلخرين إالَّ اذا تواَفَقت حاجاتمه 

، وأنَّ املجتمع عندما (Gianfranco, 2000)مع وسائله 

يفتقر إىل جمموعة من القيم واملعايري التي توضح للناس 

بعضهم البعض، بمعنى آخر:  كيف يتَصفون جتاهَ 

عملية اَّنيار قواعد املجتمع، أو اَّنيار املعايري 

وقد أتى بعد دور  ،(Akers & Sellers, 2013)األخالقية 

الذي يرى أنَّ   Parsons (1902- 1979)كايم بارسونز

التوازن واالستقرار يما أساس املجتمع، 

 وظهوراحلركات املتطرفة هو نتيجة عدم االستقرار يف

حدد باسونز وقد  م.(Bernard et al., 2009)املجتمع 

رشوًطا لظهور السلوك املنحرف، كوجود عوامل تدَفع 

، وظهور ُجاعات "تغيري النظام القديم"إىل االغرتاب 

ذات ثقافة فرعية منحرفة، واعتامد اجلامعات الفرعية 

عىل أيدولوجية دينية معينة الكتساب الرشعية، 

الت االجتامعية واالقتصادية التي وأخرًيا: ظهور املشك

، كام أنَّ ربورت ((Siegel, 2007َفِشَلت النُّظمم يف حلها 

أشار إىل أنَّ الَصاع  Robert Merton ((1949-1969 مريتون

بني املعايري االجتامعية لتحقيق األهداف يقف عىل 

التدرج الِقيَِمي يف املجتمع، إضافًة إىل عدم كفاية 

املسموح هبا لبلوغ األهداف،  الوسائل املتوافرة

وسائل وأهداف غري أنَّ وجود  "مريتون"وأوضح 

ج رم ََيْ  ةمن ثمَّ ي إىل ظهور حالة األنومي، قة يؤدِّ متوافِ 

املعايري والقواعد األخالقية السائدة يف  ىلالفرد ع

ش  نَّ إ .(Tepperman & Curtis, 2006املجتمع ) التََّحرُّ

يف النظام  ل  خللَ  اجلنيس سلوك منحرف نتيجةً 

ووسائل املراقبة الرسمية وغري الرسمية  ،االجتامعي

ْ  ممَّا ؛عىل مستوى األرسة واحلي والشارع  ث عدمَ دِ حيم

ن بني أهداف املجتمع ومعايريه وأهداف توازم 

فاملعايري االجتامعية تعمل عىل جعل الفرد  ،املتحرش

وال تتيح له بعض  ،حيقق أهداف املجتمع كاملةً 

ناسبة والعادلة لتحقيق تلك األهداف التي الوسائل امل

ا يضطره لتوفري وسائل غري ممَّ  ؛يسعى لتحقيقها

ش الذي  :ومنها عىل سبيل املثال ،مرشوعة التََّحرُّ

 ي لالنحراف وهتك عرض اآلخرين.يؤدِّ 

  

  الدراسات السابقة

عىل حدِّ علم الباحث عن بعض املامرسات 

مل تتطرق له السلوكية والدوافع املؤدية للتحرش 

بحوث سابقة، إالَّ أنَّ الباحث سوف يعرض بعض 
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البحوث التي تقرتب من اهلدف الرئيس للبحث 

م.( قد 2012احلايل؛ حيث نجد دراسة الطيار )

ش اجلنيس بني الطالب يف املرحلة  تناولت التََّحرُّ

ش هي  الثانوية، وتوصلت إىل أنَّ أهم عوامل التََّحرُّ

 ِسنًّا، واستغالل جهل بعض ممصاَحبة الطالب األكرب

الطالب من ِقبَل األكرب ِسنًّا، وضعف الرقابة 

ر املعلم عن  ْسحة املدرسية، وتأخُّ واإلرشاف يف أثناء الفم

احِلصص، ووجود طالب يظهر عىل سلوكياهتم 

االنحراف، وكذلك َصْمت املدرسة عن عوامل 

ش بني الطالب، ثم أتى الشهري ) م.( يف 2010التََّحرُّ

سة هدفت إىل التعرف عىل االنحراف اجلنيس بعد درا

البلوغ، وعالقته بالتعرض لالعتداء يف أثناء الطفولة، 

ن يف الفئة  وتوصلت إىل نتائَج منها: أّن االنحراف يكمم

سنة، وقد َمثَّل التعرضم  30سنة إىل  16العمرية من 

لإلثارة اجلنسية املنحرفة يف الطفولة أَحَد عوامل 

يس بعد البلوغ، وَمثََّل االعتداء الكامل االنحراف اجلن

للتحرش اجلنيس اللفظي أو باللمس أَحَد عوامل 

االنحراف األخرى، كام أنَّ أكثر العوامل املؤدية 

لالنحراف اجلنيس هي الفضائيات اإلباحية، ومواقع 

َفَقاءم السوء، أما الشعيبي  التواصل االجتامعي، ورم

التعرف عىل  م.( يف دراسته التي سعت إىل2009)

ش اجلنيس وعقوبته، فقد توصل إىل أنَّ  جتريم التََّحرُّ

الرشيعة اإلسالمية سبقت القانون الوضعي يف حتريم 

ش  ش والعقاب عليه، وأوضح أنَّ جريمة التََّحرُّ التََّحرُّ

اجلنيس قد تدخل ضمن اجلرائم ذات األرقام 

َ أنَّ هناك فراًغا قانونيًّ  ا وتنظيميًّا يف املجهولة، كام أنَّه َبنيَّ

ش، لكن دراسة حسن ) م.(، 2008جمال جتريم التََّحرُّ

ش اجلنيس يف املجتمع املَصي،  عن ظاهرة التََّحرُّ

ْمرية األكثر عرضًة لإليذاء هي من  وجدت أنَّ الفئة العم

سنة، وأنَّ املظَهَر العام للنساء هو  25سنة إىل  19

ش، والن ساء الاليت السبب األسايس يف دوافع التََّحرُّ

عاننَِي من آثار نفسية  ْضَن للتحرش اجلنيس  يم تعرَّ

م.( يف 2007واجتامعية، يف حني عبادة وأبو دوح )

ش باملحارم، واألبعاد  بحثهم عن طبيعة أفعال التََّحرُّ

ش  االجتامعية املرتبطة هبا أكدا عىل تزايد أفعال التََّحرُّ

.( يف م2006اجلنيس ضد النساء، إالَّ أنَّ الشهري )

دراسته عن األطفال املتعرضني لإليذاء يف مدينة 

الرياض قد توّصل إىل أّن هناك أطفااًل يتعرضون ألكثر 

من نوع من اإليذاء، كاإليمال، إيذاء النفس، ثم 

اإليذاء البدين، ثم املتعرضني لإليذاء، وأّكد عىل أنَّ 

األطفال الذين يتعرضون لإليذاء يعانون من 

 أنَّ األطفال يتعرضون لإليذاء مشكالت نفسية، كام

َوْفَق املستوى التعليمي املنخِفض لألرسة وعدد 

م.(، عىل 2005أفرادها، كام أّكدت دراسة آل سعود )

أنَّ أكثر األنواع إيذاًء هو البدين، ثم اإليمال، ثم اإليذاء 

اجلنيس، ووجدت أنَّ اإليذاء يقع أكثر من ِقَبل 

در اإليذاء يف األرس الوالَِدْيِن، كذلك تموَجد مصا

كة وذات الدخل املنخفض، وأنَّ سبب اإليذاء  املمفكَّ
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يعود لوجود مشكالت أرسية بني والَدِي الطفل، بينام 

م.( يف دراسة له حول ظاهرة إيذاء 2004العنقري )

ل إىل أنَّ اإليذاء  األطفال يف املجتمع السعودي توصَّ

ه لألطفال هو دون سن السادسة، وأن  سبب املمَوجَّ

اإليذاء يأيت من والِِدهيِم واملحيطني هبم، وخصوًصا 

للذين يسكنون يف األحياء الشعبية، وقد َمثََّل اإليذاء 

البدين واللفظي املرتبَة األوىل التي من بينها اإليذاء 

 اللفظي واجلنيس. 

 

 

ش واآلثار املرتبطة به   أنواع التََّحرُّ

ش اجلنيس الظاهر يرى عدد من  كام-من أنواع التََّحرُّ

م. 2005الباحثني يف املجتمعات العربية: )آل سعود، 

م. قطب، 2007م. عبادة، وأبو دوح 2006اجلربين، 

م. 2009م. عواودة، 2009م. املجايل، 2008

م. وحكيمة، 2012م.  الطيار، 2010الشهري، 

م.(، هو اللمس للجسد، املعاكسات الكالمية أو 2013

ة أو اإليامءات، والنظرات التليفونية، اإلشارات املرتفع

الفاحصة، املمالَحقة والتََّتبُّع، يف حني نجد َمْن يمَصنِّف 

ش الكالمي،  ش اجلنيس إىل نوعني، أوهلام: التََّحرُّ التََّحرُّ

عابة، وحركات وأصوات  ويشتمل عىل التعليقات، والدُّ

واقرتاحات جنسية، يمسات بطريقة خاِدشة للحياء، 

ش غري والتعليقات حوَل اللِّ  باس، وثانيهام: التََّحرُّ

الكالمي، ويتضمن عرَض الصور اإلباحية عرب وسائل 

التواصل االجتامعي بأشكاهلا كافة، وختطي احلدود 

كاالقرتاب، التعابري واإليامءات بالوجه واحلركات 

اجلنسية بواسطة اجلسم أو اليد ) الدراسات والبحوث 

ء م.(، وقد شخص كل من علام2014الترشيعية، 

االجتامع والنفس واجلريمة أنَّ املتحرش ال َيرج عن 

ش  إحدى الشخصيات عند ارتكاب فعل، كالتََّحرُّ

السلطوي الذي يمتلك السلطة هبدف الضغط عىل 

الضحية؛ لالمتثال ألوامره، كالرئيس واملرؤوسني، 

ورية عىل  كم واملتحرش الذي يستخدم بعض القيم الذُّ

حرش ألهداف جنسية، اجلنس األضعف، وأخرًيا، املت

ويسعى إلشباع حاجاته )انظر: الدراسات والبحوث 

م.(، ويرى عدد من الباحثني  2014الترشيعية، 

م. 2007م.  السيد، 2003عسكر، م. 2003)البداينة، 

م. 2008م. عبيد، 2008م. قطب، 2008حايش، 

م. 2010م. الشاعر، 2010م. حممد، 2008خفاجي، 

ش اجلنيس: م.(، أّن من دو2013وحكيمة،  افع التََّحرُّ

 ، الفقر، والبطالة، وعدم وجود مصادر دخل كاف 

وعدم وجود التدخل املبكر من ِقَبل األرس لبعض 

احلاالت، أيًضا ثقافة املجتمع املحيط بالضحية، وغياب 

السياسات الرتبوية والتثقيفية هذا من جهة، ومن جهة 

ًة أخرى ضعف التنسيق بني املؤسسات املجتمعية، إضاف

إىل ضعف برامج احلامية االجتامعية، وضعف الرتبية 

األخالقية والدينية خصوًصا يف عَص الَعْومَلة، وعدم 

د األمني يف األماكن التي تظهر فيها َبواِدرم  التواجم

ش الظاهر واملسترت ) ا اآلثار (م.2008رشا، التََّحرُّ ، أمَّ
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ن يف حياة الضحي ة االجتامعية املصاِحبة للتحرش فتْكمم

الشخصية والنفسية واالجتامعية والصحية والقانونية؛ 

ْرَضًة للنقد املجتمعي، فضاًل عن  ممَّا جيعل الضحية عم

ضعف األداء التعليمي والوظيفي، وفقدان الثقة 

بالنفس واألشخاص املحيطني بالضحية واألماكن 

ش، كالشعور بالعار والذل،  املامثلة ملكان حدوث التََّحرُّ

واهللع واألرق والكوابيس، وصعوبة ونوبات اخلوف 

الرتكيز، ومشكالت صحية، والشعور بالعار واخليانة، 

، أضف إىل ذلك عدم (م.2010حممد، )وانعدام القوة 

وجود اإلحصاءات الرقمية التي توضح مدى انتشار 

ش عىل  الظاهرة، وعدم وجود االهتامم بظاهرة التََّحرُّ

الضحايا بعدم  املستوى الرسمي وغري الرسمي، واعتقاد

فتح املوضوع، كذلك ضعف العقوبات القانونية التي 

مركز الدراسات والبحوث الترشيعية، )حتمي الضحية 

ش اجلنيس يعود 2014 م.(، إنَّ معوقات احلد من التََّحرُّ

فعاًل إىل حساسية املوضوع، واخلوف من تلويث 

السمعة من جهة، ومن جهة أخرى: صعوبة إثبات 

ش عىل  الفرد، خصوًصا األطفال والنساء، وعدم التََّحرُّ

فتح املوضوع من ِقَبل الضحايا؛ ممَّا يزيد الظاهرة، 

ِشنَي ومتادهيم، وقلة الوعي  ويدعم نتشار املمتََحرِّ

بالظاهرة وأخطارها من ِقَبل أفراد األرسة واملجتمع عىل 

املستويات الضبطية الرسمية وغري الرسمية )السيد، 

 .(.    م2008م. وقطب، 2007

 

  اوإجراءاهت الدراسةمنهجية 

فقد ، ا لطبيعة البيانات املراد احلصول عليهانظرً 

منهج املسح االجتامعي بطريقة العينة  استخِدمَ 

مناسًبا لتحقيق  امنهجً العشوائية املنتظمة؛ لكوَّنا 

واقع أهداف الدراسة؛ للوصول إىل نتائج أمربيقية عن 

الطالب سة عىل الدرا اقتَصت حدودم وقد  املشكلة،

الذكور فقط، بقسم االجتامع واخلدمة االجتامعية بكلية 

العلوم االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

 25هـ إىل 1437/ 2/ 1لفرتة الزمنية من اإلسالمية، ل

إجراء  وقَت البحث  جمتمعم  ومتثََّل  ،هـ1437/ 5/

طالب قسم االجتامع ُجيع يف ة امليداني الدراسة

سجالت وفًقا ملا أمتيح من ال االجتامعية،واخلدمة 

املتوافرة لقوائم الطالب يف القسم بكلية العلوم 

االجتامعية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

( 2103بالرياض، وقد بلغ إُجايل جمتمع البحث )

ولكي تكون  طالب  منتظاًم من اجلنس الذكوري فقط،

ىل العينة العشوائية فقد اعتمدت الدراسة ع العينة مماثلة

يف القوائم  ، حسبStratified Random Samplingاملنتظمة 

ا للقوائم وفقً  ،فرتة توزيع أداة ُجع البيانات

وقد  ،"املعاينة املنتظمة"فرة بطريقة ااملتووالسجالت 

ومثَّلت ما يقاِرب  ،(406بلغ إُجايل العينة املطلوبة )

لعينة بالتنسيق مع األداة عىل أفراد ا تقَ بِّ وطم  %،5نسبة 

العاملني يف القسم من أعضاء هيئة التدرئيس واملعيدين 

واملحارضين، باالعتامد عىل متغريات مستقلة اسمية 
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 ،مثل: )العمر ،بية، كمية وكيفية، كالبيانات األوليةتْ ورم 

نت من إىل متغريات أساسية تكوّ  إضافة ،التخصص(

ملحور عة عىل ثالثة حماور هي: اوزَّ ( عبارة مم 43)

التي  األول: بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية

ش اجلنيس  حلدوثاملؤدية ويامرسها األفراد  التََّحرُّ

( 16هذا املحور من ) نَ وَّ كَ وتَ  ،"كمتغري مستقل"

املحور الثاين: بعض الدوافع السلوكية التي  ،عبارة

ش اجلنيس  بأنواعوعالقتها  ،امرسها األفرادي التََّحرُّ

املحور و ،( عبارة12من ) نَ وَّ كَ وتَ  ،"مستقلكمتغري "

ش اجلنيس  أنواعالثالث:   ،"كمتغري تابع"التََّحرُّ

ق وقد استخدم الشكل املغلَ  عبارة،( 15من ) نَ وَّ كَ وتَ 

 َ لة لكل مَ حتَ ها اإلجابات املم ئد عىل ضودَّ لألداة الذي حتم

قرة بواسطة مقياس )ليكرت( للتدرج اخلاميس فِ 

ا، ا، غالبً ا، أحيانً ا، نادرً أبدً "ينة إلجابات أفراد الع

ها عرضم  جرىفقد  ؛فيام يتعلق بصدق األداةو ،"دائاًم 

مني من أعضاء هيئة التدريس بقسم كّ حَ عىل عدد من املم 

االجتامع واخلدمة االجتامعية باجلامعة ملعرفة آرائهم 

 ،حةبعض التعديالت املقرتَ  يْت رِ ْج أم التي عىل ضوئها 

ا ميدانيًّ  طبقتلداخيل لألداة فقد ا صدق االتساق اأمَّ 

ا ( طالبً 35عىل عينة غري عينة الدراسة األساسية لعدد )

حساب  جرىاجلغرافيا وعلم النفس، و ِي من قسمَ 

عاِمل ارتباط بريسون ملعرفة صدق االتساق الداخيل  مم

بني درجة كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية 

تية تعطي اآل ،(3و 2و 1املمنَْتِمَية إليه واجلداول ) 

( 1يت رقم )اجلدول اآلمن  يتبنيكام  ،وافيةً  تفاصيَل 

عاِمالت ارتباط بريسون لعبارات  يبنيالذي  مم

ش اجلنيس  :السلوكيات الَعْفِوية وعالقتها بالتََّحرُّ
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 872.** .األفراد مع اآلخرين أغلبل بَ كثرة املَِزاح من قِ  2

 862.** .اآلخريناستخدام األفراد لألسلوب الناعم يف احلديث مع  3

 868.** ة.احلديث ةوضالتقليد الغريب من ِقَبل البعض بحجة املم  4

 854.**  .ا ودون وعينًّ  األكرب منهم ِس نيمرافقة بعض املراهق 5

 856.** . مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكيةنيتواصل املراهق 6



 137                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 (.1تابع جدول رقم )

 ُمعاِمل االرتباط  العبار ة  رقم 

 854.**  . نحو بعض األنشطة اخلطرةنيغامرات بعض املراهقم 7

 858.** .األفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ بااالختالط بحسن نية ودون وعي  8

 862.** .سلوب تَصفاهتمأ بممتلكات اآلخرين ونيعجاب املراهقإ 9

 866.** .يعادِ الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك املم  10

 873.** .طة يف سلوكيات الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمةرِ فْ الثقة املم  11

 861.** .ألفراد عىل السائق واخلادمةال بَ االعتامد الكيل من قِ  12

 862.** .التسامح نحو ااملخالفات السلوكية ألخطاء للسائق واخلادمة  13

 856.**  .وخادمة يستأمن أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية من سائق 14

ِشنَي بتقديم ِخ بَ االهتامم من قِ  15  867.**  .مات لآلخريندْ ل املمَتَحرِّ

 866.** .إغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام السائق واخلادمة 16

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

قيم  أنَّ ( 1) ول رقمااجلد بيانات كذلك يظهر من

عاِمالت االرتباط لكل عب ما ارة من العبارات مع مم

وَجَبة ودالةً جاءت  تقيسها ا عند مستوى إحصائيًّ  مم

ا ثبات أمَّ  الداخيل، ا يدل عىل قبول اتساقهاممَّ ؛ (0.01)

عاِمل ثباتِه باستخدامفقد  املقياس  جرى حساب مم

لالتساق  ،((Cronbach's Alpha "معادلة ألفا كرونباخ"

( 4)الداخيل ونتائجه موضحة يف اجلدول رقم 

عاِمالت ان يوضح  (3و 2رقم )واجلدوالن التاليان  مم

ش اجلنيس ارتباط بريسون لعبارات  دوافع التََّحرُّ

 وأنواعه:
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ش اجلنيس(. 2اجلدول رقم ) ش بالدرجة الكلية بأنواعوعالقتها  ،ُمعاِمالت ارتباط عبارات دوافع التََّحرُّ  التََّحرُّ

 ."أي النمط املُنَْتِمَية إليه" 

 ُمعاِمل االرتباط  العبار ة  قم ر

ِشنيَ  1  805.** .ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ

ِشنيَ ئغياب التنش 2  803.** .ة االجتامعية السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

ش اجلنيس 3  811.** .ضعف الوعي املجتمعي ألساليب التََّحرُّ

ة لدى األ 4  828.**   .فراد ملامرسة اجلنساالستعدادات الِفْطِريَّ

 815.** مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة  5

 821.** .لدى املراهقني دائرة وسائل التواصل االجتامعي يف املجتمع 6

 819.** . يف املجتمعنيزيادة كمية قت الفراغ لدى املراهق 7

ِش  8  815.** .نَي يف املجتمعقلة الرقابة األمنية لسلوكيات املمَتَحرِّ

 834.**   .التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط 9

 828.**  .وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد 10

 837.**  .التربج املخالف لقيم وثقافة املجتمع لدى النساء 11

 844.** .اف النفوسعَ ل ِض بَ استخدام أساليب االبتزاز من قِ  12

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

ش اجلنيس بالدرجة الكلية  أنواعُمعاِمالت ارتباط عبارات (. 3اجلدول رقم )  ."أي النمط املُنَْتِمَية إليه"التََّحرُّ

 ُمعاِمل االرتباط   العبار ة رقم 

 797.** .تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا سيئة  1

 783.** .ية لغرض اإلغواءالنداءات اللفظ 2

 782.**  .املمالَحقة والتََّتبُّع لغرض جنيس 3
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 (.3تابع اجلدول رقم )

 ُمعاِمل االرتباط   العبار ة رقم 

 797.** .الدعوات لتناول وجبة لغرض غري أخالقي 4

 793.** .االهتامم بتقديم اخلدمات لآلخرين 5

 789.**  .االستدراج لغرض غري أخالقي 6

 804.** .آلخرينااالقرتاب وحماولة ملس  7

 803.**  .التهديد من خالل عمليات االبتزاز 8

 794.**  .إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس 9

 790.**  .االغتصاب لكل أجزء اجلسم أو بعضه 10

 776.** .التحايل عىل اآلخرين ألهداف غري أخالقية 11

 780.**  .استغالل السلطة لظروف اآلخرين 12

 779.** .انتهاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين 13

ة عن اجلنس 14  794.** .احلركات والتَصفات املمَعربِّ

 801.** .استخدام وسائل التواصل ألغراض جنسية 15

 0.01** دال عند مستوى الداللة 

 

قيم  ( أنَّ 3و 2رقم ) نيولااجلد بيانات يتبني من

عاِمالت االرتباط لكل عبا ما رة من العبارات مع مم

وَجَبة ودالةً جاءت  تقيسها ا عند مستوى إحصائيًّ  مم

(؛ 3، 2وفًقا ملمْخَرجات اجلدولني السابقني ) ،(0.01)

 . الداخيل ا يدل عىل قبول اتساقهاممَّ 

جرى حساب فقد املقياس بوجه عام، ا ثبات أمَّ 

عاِمل ثباتِه باستخدام  "معادلة ألفا كرونباخ" مم

Cronbach's Alpha)  ) لالتساق الداخيل، وكانت نتائجه

 (:4كام يظهر من اجلدول رقم )
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 لالتساق الداخيل(  (Cronbach's Alpha "معادلة ألفا كرونباخ" حساب ُمعاِمل ثباتِه باستخدام (.4اجلدول رقم )

 العبارات 
 عدد 

 العبارات

 ُمعاِمل ثبات

 Cronbach's Alpha 

 **871. 16 ْفِوية  العَ ية السلوكاملامرسات بعض 

ش اجلنيس دوافع  **835. 12 التََّحرُّ

ش اجلنيس أنواع  **802. 15 التََّحرُّ

 **922. 43 الثبات العام

 
 

عاِمل الثبات  ( فإنَّ 4ا لبيانات اجلدول رقم )طبقً  مم

، الَعْفِوية املامرسات السلوكيةالعام ملقاييس بعض 

ش اجلنيس، وأنواعه حيث  ا؛مرتفعً ن كا ودوافع التََّحرُّ

املقياس يتمتع بدرجة عالية  يدل عىل أنَّ  ممَّا( 922بلغ )

عليه يف التطبيق امليداين جلمع  اعتمد حيث ؛من الثبات

وِعَي يف استخدام  ،البيانات اجلوانب  األداةوقد رم

قد فا أسلوب حتليل البيانات اإلحصائي أمَّ  ،األخالقية

برنامج  استخدم أساليب إحصايئة مناسبة عن طريق

م اإلحصائية للعلوم االجتامعية بواسطة برنامج زْ احلَ 

(SPSS عاِمل ارتباط بريسون للتحقق  ؛"Pearson’s"( كمم

ش  بأنواع املتغرياتمن طبيعة االرتباط بني  التََّحرُّ

معادلة ألفا "م دِ خْ كذلك استم  ،اجلنيس بالدرجة الكلية

أداة للتأكد من ثبات   ،( Cronbach's Alpha) "كرونباخ

 تمدِ خْ ويف مرحلة حتليل البيانات استم   البحث،

املتوسطات واالنحرافات املعيارية والرتتيب 

(Descriptive Statics)،  (،3إىل  1املحاور من )لعبارات 

عاِمالت ارتباط بريسون ) جرىكام   Pearsonاستخدام مم

Correlation)،  لغرض فحص االرتباط بني املتغريات

 ة  دَ والتابع ملعرفة أثر كل متغري عىل حِ  ،املستقلة الرئيسة

مستوى بعض  عنيف تفسري التباين أيًضا ستفادة لال

ملعرفة قوة تأثريها النسبي عىل  املامرسات السلوكية؛

عاِمل بيتا  أنواع ش اجلنيس اعتامًدا عىل مم ، Bet التََّحرُّ

تأكد من سالمة االفرتاضات جرى الوبعد ذلك 

نات إلجراء حتليل االنحدار املطلوب توافرها يف البيا

Multiple Regression كافرتاض التوزيع الطبيعي، 

وافرتاض استقاللية املتغريات املستوفية للرشوط بدقة 

ا استخدم حتليل التباين عن بعضها البعض، وأخريً 

بني إجابات  العالقةملعرفة  One Way ANOVAحادي األم 

ش  أنواعطبًقا الختالف متغريات  ،أفراد العينة التََّحرُّ

 اجلنيس. 
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  نتائج الدراسة                                          

: النتائج الوصفية للبيانات األولية أل   الدراسة:فراد عينة أوالا

 

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بياناهتم األولية . (5) رقم جدول

 )%( النسب التكرارات )ك( قيم املتغريات املتغريات

مر
لع
اا

 

 سنة21سنة إىل أقل من  19من 
98 

24.1% 

 سنة 23سنة إىل أقل من  21من 
174 

42.9% 

 سنة 25أقل من  إىل سنة 23من 
106 

26.1% 

 سنة فأكثر 25من 
28 

6.9% 

 املجموع
406 

100.0% 

ص
ص
خ
الت

 

 

 علم اجتامع
108 

26.6% 

 خدمة اجتامعية 
298 

73.4% 

 املجموع
406 

%100.0 

 

رقم لجدول من توزيع أفراد العينة طبًقا ل يتبني لنا

إىل  21) التي تقع ما بنيالعمرية  الفئة ارتفاع نسبة( 4)

د لنا أنَّ هذه الفئة العمرية سنة( 23أقل من  ؛ ممَّا يؤكِّ

أكثر متيًزا ملالحظة السلوك الَعْفوي الذي يامَرس من 

ش وفًقا املراهقني والنساء، وعالقة ذلك بأنواع التََّحرُّ 

لقدرهتم العلمية املكتسبة عن طريق التخصص 

العلمي، من جانب آخر لموِحَظ من اجلدول عند توزيع 

َتَغريِّ التخصص العلمي ارتفاعم نسبة الطالب يف مسار  مم

 اخلدمة االجتامعية مقاَرنًة بطالب علم االجتامع.

 

  ثانياا: النتائج الوصفية ملحاور الدراسة

 : املامرسات السلوكية الَعْفِوية املحور األول: بعض

 ات،املتوسطنتائج  يبني( 6) جدول رقم

لعبارات بعض  والرتتيب ة،املعياري اتواالنحراف

 .املامرسات السلوكية الَعْفِوية  
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 ةلعبارات بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوي والرتتيب ة،املعياري اتواالنحراف ات،املتوسطنتائج  يبني (.6جدول رقم )

 عبارات املحور األول

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. 
Deviation  

 الرتتيب

Order no 

  .ارتداء بعض اللباس املخالف لقيم وعادات املجتمع
406 3.2463 1.42930 16 

 .كثرة املَِزاح من قبل أغلب األفراد مع اآلخرين
406 2.6502 1.09357 13 

 .اد ألسلوب الناعم يف احلديث مع اآلخريناستخدام األفر
406 2.6847 1.24489 14 

 .التقليد الغريب من ِقَبل البعض بحجة املموضة احلديثة
406 2.2906 1.31064 1 

  .ا ودون وعيمرافقة بعض املراهقني األكرب منهم سنً 
406 2.4384 1.19253 5 

 . مع اآلخرين بواسطة األجهزة الذكيةنيتواصل املراهق
406 2.3153 1.23693 2 

  .غامرات بعض املراهقني نحو بعض األنشطة اخلطرةمم 
406 2.5222 1.22656 7 

 .األفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ بااالختالط بحسن نية ودون وعي 
406 2.6256 1.22030 12 

 .سلوب تَصفاهتمأ بممتلكات اآلخرين ونيعجاب املراهقإ
406 2.3596 1.10386 3 

 .يعادِ َعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك املم الثقة ال
406 2.5320 1.23036 8 

 .رطة يف سلوكيات الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمةفْ الثقة املم 
406 2.5862 1.11387 11 

 .ل ألفراد عىل السائق واخلادمةبَ االعتامد الكيل من قِ 
406 2.4236 1.19167 4 

 .لسائق واخلادمةاالسلوكية ألخطاء  التسامح نحو املخالفات
406 2.8030 1.12901 15 

  .يستأمن أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية من سائق وخادمة
406 2.5567 1.22141 10 

ِشنَي بتقديم خدمات لآلخرينبَ االهتامم من قِ    .ل املمَتَحرِّ
406 2.4581 1.28504 6 

 .ئق واخلادمةإغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام السا
406 2.5419 1.19339 9 

 68472.   2.5647املتوسط احلسايب العام واالنحراف املعياري    
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 التي( 6رقم ) السابق عىل معطيات اجلدول بناءً 

واالنحرافات  ،لمتوسطات احلسابيةه طبًقا لنتائجم  تبني

عبارات  نحو أفراد عينة البحثرأي حسب املعيارية 

 ه أحياًنا يامِرس األفراد بعضبأنَّ املحور األول 

ودون قصد؛ ممَّا يؤدِّي إىل  ،السلوكيات الَعْفِوية

ش اجلنيس، وذلك طبًقا  حدوث بعض أنواع التََّحرُّ

، 2.5647 الذي بلغ  العاماحلسايب املتوسط لنتائج 

، وبالنظر إىل عبارات 68472. كاننحراف معياري اوب

يتها عىل املحور التي جاءت كل عبارة منها حسب أيم

التقليد الغريب من ِقَبل البعض بحجة الرتتيب اآليت: )

ل  املراهقني مع اآلخرين  املموضة احلديثة، َتواصم

 نيعجاب  املراهقإبواسطة األجهزة الذكية، 

سلوب تَصفاهتم، االعتامد أبممتلكات اآلخرين و

قة رافَ ل ألفراد عىل السائق واخلادمة، مم بَ الكيل من قِ 

ا ودون وعي، االهتامم نًّ األكرب منهم ِس بعض املراهقني 

ِشنَي بتقديم ِخ بَ من قِ  مات لآلخرين، دْ ل املمَتَحرِّ

غامرات بعض املراهقني نحو بعض األنشطة اخلطرة، مم 

الثقة الَعْفِوية يف نوايا اآلخرين دون متييز السلوك 

ي، إغفال األرسة التَصفات السلوكية أمام عادِ املم 

أفراد األرسة الِعاَملة املنزلية  السائق واخلادمة، يستأمن

طة يف سلوكيات الِعاَملة رِ فْ من سائق وخادمة، الثقة املم 

 ،ن نيةْس املنزلية من سائق وخادمة، االختالط  بحم 

ا، كثرة املَِزاح من ألفراد املمنَْحطِّني سلوكيًّ باودون وعي 

ل أغلب األفراد مع اآلخرين، استخدام األفراد بَ قِ 

 احلديث مع اآلخرين، التسامح ألسلوب الناعم يفا

لسائق واخلادمة، األخطاء  فات السلوكيةنحو املخالَ 

ا ارتداء بعض  اللباس املخالف لقيم وعادات وأخريً 

 (. املجتمع

 

ش اجلنيس دوافعاملحور الثاين:   :التََّحرُّ
 

ش اجلنيسعبارات والرتتيب ل ة،املعياري اتواالنحراف ة،احلسابي اتنتائج املتوسط يبني (7) جدول رقم  .دوافع التََّحرُّ

 عبارات املحور الثالث

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

ِشنيَ   .ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ
406 2.2906 1.18811 2 

ِشنيَ غياب التنشئة االجتامعية السليمة لألفراد املم   .َتَحرِّ
406 2.3202 1.19709 3 

ش اجلنيس  .ضعف الوعي املجتمعي ألساليب التََّحرُّ
406 2.5123 1.20230 9 

ة لدى األفراد ملامرسة اجلنس    .االستعدادات الِفْطِريَّ
406 2.4483 1.22163 7 
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 .  (7) جدول رقم -تابع 

 عبارات املحور الثالث

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

النحراف ا

 املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

 .مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة
406 2.2611 1.31311 1 

لدى املراهقني دائرة وسائل التواصل االجتامعي يف 

 .املجتمع

406 2.3695 1.27520 4 

 . يف املجتمعنيزيادة كمية قت الفراغ لدى املراهق
406 2.5369 1.17688 10 

ِشنَي يف املجتمع  .قلة الرقابة األمنية لسلوكيات املمَتَحرِّ
406 2.4581 1.10754 8 

   .التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون قصد أثناء االختالط
406 2.6059 1.17688 12 

  .وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام األفراد
406 2.5468 1.12942 11 

  .لقيم وثقافة املجتمع لدى النساء التربج املخالف
406 2.3990 1.11262 5 

 .اف النفوسعَ ل ِض بَ استخدام أساليب االبتزاز من قِ 
406 2.4286 1.16686 6 

 74686.  2.4314املتوسط احلسايب العام واالنحراف املعياري 

 

 تبني( التي 7جات اجلدول السابق رقم )رَ خْ ا ملم وفقً 

ت احلسابية، واالنحرافات ا للمتوسطاه طبقً نتائجم 

املعيارية حسب رأي أفراد عينة البحث نحو عبارات 

املحور الثاين بأنَّه يكون هناك دوافع للتحرش اجلنيس 

ش املختلفة حسب نتائج تؤدِّ  ي إىل بعض أنواع التََّحرُّ

وبانحراف ، 2.4314املتوسط احلسايب العام الذي بلغ 

ت املحور التي ، وبالنظر إىل عبارا74686معياري كان 

حسب أيميتها عىل الرتتيب منها جاءت كل عبارة 

: )مشاهدة األفالم املمنوعة يف َخْلَوة عن املراقبة، اآليت

ِشنَي،  ضعف املسؤولية االجتامعية جتاه األفراد املمَتَحرِّ

ِشنَي،  غياب التنشئة االجتامعية السليمة لألفراد املمَتَحرِّ

واصل االجتامعي يف لدى املراهقني دائرة وسائل الت

املجتمع، التربج املخالف لقيم وثقافة املجتمع لدى 

اف عَ ل ِض بَ النساء، استخدام أساليب االبتزاز من قِ 

ة لدى األفراد ملامرسة  النفوس، االستعدادات الِفْطِريَّ

ِشنَي يف  اجلنس، قلة الرقابة األمنية لسلوكيات املمَتَحرِّ

ش املجتمع، ضعف الوعي املجتمعي ألسال يب التََّحرُّ

 يف نياجلنيس، زيادة كمية قت الفراغ لدى املراهق



 145                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

املجتمع، وجود اإلغراءات املادية واملعنوية أمام 

ا التَصفات السلوكية الَعْفِوية دون خريً أاألفراد، و

 .قصد أثناء االختالط (

 

 

ش اجلنيس أنواع: الثالثملحور ا  :التََّحرُّ

ش اجلنيسوالرتتيب لعبارات  ة،املعياري اتواالنحراف ة،احلسابي اتطيوضح نتائج املتوس. ( 8) جدول رقم  أشكال التََّحرُّ

 عبارات املحور الثالث

Items  

 العينة

N 

 املتوسط

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation  

 الرتتيب

Order no 

 2 1.14696 2.4581 406 .تعبريات الوجه التي حتِمل نوايا سيئة 

 5 1.14320 2.5222 406 .ة لغرض اإلغواءالنداءات اللفظي

 11 1.11840 2.6305 406  .املمالَحقة والتََّتبُّع لغرض جنيس

 13 1.15569 2.6453 406 .الدعوات لتناول وجبة لغرض غري أخالقي

 3 1.16846 2.4631 406 .االهتامم بتقديم اخلدمات لآلخرين

 4 1.09036 2.5025 406  .االستدراج لغرض غري أخالقي

 8 1.13333 2.5567 406 .آلخرينااالقرتاب وحماولة ملس 

 6 1.14696 2.5419 406  .التهديد من خالل عمليات االبتزاز

 14 1.09730 2.6847 406  .إجبار اآلخرين نحو ممارسة اجلنس

 15 1.11078 2.7094 406  .االغتصاب لكل أجزء اجلسم أو بعضه

 12 1.16056 2.6404 406 . أخالقيةالتحايل عىل اآلخرين ألهداف غري

 9 1.11964 2.5665 406  .استغالل السلطة لظروف اآلخرين

 7 1.19733 2.5468 406  .انتهاز فرص اإليذاء اجلنيس لآلخرين

ة عن اجلنس  10 1.18338 2.6034 406 .احلركات والتَصفات املمَعربِّ

 1 1.17893 2.3103 406 .استخدام وسائل التواصل ألغراض جنسية

 69090.       22.5588املتوسط احلسايب العام واالنحراف املعياري 

 .ا(بدا أ. 5ا، . نادرا 4ا، حيانا أ. 3ا، . غالبا 2، . دائاما 1عبارات املوافقة ملقياس لكرت اخلاميس )  
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ا ( طبقً 8عىل نتائج اجلدول السابق رقم ) بناءً 

حسب واالنحرافات املعيارية  ،للمتوسطات احلسابية

 ،رأي أفراد عينة البحث عن عبارات املحور الثالث

املتعدده للتحرش  األنواعبأنَّه يوجد هناك بعض 

املتوسط احلسايب العام  دت لنا نتائجم اجلنيس حسبام أكَّ 

نحراف معياري اوب 22.5588 للمحور الثالث الذي بلغ

، وبالرجوع إىل عبارات املحور التي جاءت 69090.كان

: اآليتحسب أيميتها عىل الرتتيب  منهاكل عبارة 

)استخدام وسائل التواصل ألغراض جنسية، تعبريات 

، االهتامم  بتقديم اخلدمات الوجه التي حتِمل نوايا سيئةً 

لآلخرين، االستدراج  لغرض غري أخالقي، النداءات 

اللفظية  لغرض اإلغواء، التهديد من خالل عمليات 

نيس لآلخرين، االبتزاز، انتهاز فرص اإليذاء اجل

آلخرين، استغالل السلطة ااالقرتاب وحماولة ملس 

ة عن  ألوضاع اآلخرين، احلركات والتَصفات املمَعربِّ

ل عىل اجلنس، املمالَحقة والتَّتَبُّع لغرض جنيس، التحايم 

اآلخرين ألهداف غري أخالقية، الدعوات لتناول 

وجبة لغرض غري أخالقي، إجبار اآلخرين نحو 

ا االغتصاب لكل أجزء اجلسم خريً أس، وممارسة اجلن

 أو بعضه(. 

 

عالقة بعض املامَرسات السلوكية والدوافع : ثالثاا

ش اجلنيس:    بأنواع التََّحرُّ

 مصفوفةِ  ستخراَج ا احلاليةم  الدراسةم  ِت بَ لَّ طَ تَ 

 الثالثة ( بني املتغرياتPearson Correlation) رتباطِ اال

 اآليت:املوضحة باجلدول 

 

 ."الثالثة"( بني املتغريات Pearson Correlationيبني مصفوفَة االرتباط ) . (9م )جدول رق

(3) 

ش  أنواع التََّحرُّ

 اجلنيس

(2) 

ش دوافع  التََّحرُّ

 اجلنيس

(1) 

املامرسات بعض 

 الَعْفِوية  ةالسلوكي

 املتغريات

  1 
 الَعْفِوية   ةالسلوكياملامرسات بعض    (1)   

 1 .567** 
ش اجلنيس افع دو   (2)     التََّحرُّ

1 .593** .524** 
ش اجلنيس أنواع   (3)      التََّحرُّ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                       0.01دال إحصائياا عند مستوى **                

 

رتباط  ستخراج مصفوفة االال نظًرا حلاجة البحث

(Pearson Correlation)،  حة باجلدول بني املتغريات املوضَّ

سة يلغرض فحص االرتباط بني املتغريات الرئ السابق 

ش  ودوافعالَعْفِوية،  املامرسات السلوكيةبعض ) التََّحرُّ
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ش اجلنيس( وأنواعاجلنيس،  لنا من  وتبني ،التََّحرُّ

 ْ وجود عالقات ارتباطية ( 9رقم )جات اجلدول رَ خمم

 ؛قوية ذات داللة إحصائية بني كل من هذه املتغريات

بني ، وتبني أنَّه كان **593.حيث بلغ أقوى االرتباطات

ش اجلنيس دوافع قد  كان يليها أيمية وأنواعه، ،التََّحرُّ

ش اجلنيس  بني دوافع  **567بلغ  وبعض التََّحرُّ

 جاءت نتيجةم ثم  املامرسات السلوكية الَعْفِوية،

بني املامرسات السلوكية الَعْفِوية   **524االرتباط .

ش اجلنيس، و للحصول عىل نتائج أكثر وأنواع التََّحرُّ

سلوب حتليل أاستخدام  َتَطلََّب البحثعلمية 

 بعد أن ،(Multiple Regressionاالنحدار املتعدد )

ت الرشوط بدقة ألساليب حتليل االنحدار يَ فِ وْ استم 

من اجلدول  يتبنيكام  ،(Multiple Regression) املتعدد

 :اآليتوالشكل 

 

 .للمتغريات الرئيسة ةاملعياري اتواالنحراف اتيوضح املتوسط . (10جدول رقم )

 املتغريات

Variables 

 املتوسط

Mean 

 االنحراف املعياري

Std. Deviation 

 العينة

N 

 الَعْفِوية   ةالسلوكياملامرسات بعض    (1)   
2.5588 .69090 406 

ش اجلنيس دوافع    (2)     التََّحرُّ
2.5647 .68472 406 

ش اجلنيس أنواع   (3)      التََّحرُّ
2.4314 .74686 406 

 

بني ي( الذي 10نالحظ من معطيات اجلدول رقم )

توسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية جلميع لنا امل

الَعْفِوية التي السلوكيات "املتمثلة يف  البحثمتغريات 

ش اجلنيس،  ودوافعيامرسها املراهقون،   وأنواعالتََّحرُّ

ش اجلنيس ا تقل انحرافاهتا املعيارية عن أَّنَّ  ،"التََّحرُّ

توزيع أفراد عينة  ا يدل عىل أنَّ ممَّ  ؛املتوسطات احلسابية

ا، ولتحديد نسبة الدراسة احلالية كان توزيًعا طبيعيًّ 

ملتغريات يف تفسري نسبة مسايمة كل متغري من هذه ا

تضح من نتائج حتليل االنحدار املتعدد االتباين، فقد 

(Multiple Regression يف اجلدول )اآليت : 
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 . (Multiple Regressionيوضح حتليل االنحدار املتعدد ) . (11جدول رقم )

 اإلحصائيةالداللة 

Sig. 

 قيمة ت

(T-test) 

 قيمة بيتا

(Beta) 

 املتغــــــريات

Variables 

.000 5.921 .277 
   .بعض املامرسات السلوكية الَعْفِوية   (1)   

.000 9.345 .436 
ش اجلنيس   (2)     .دوافع  التََّحرُّ

 000ومستوى الداللة.  404( .R-Squareنسبة التباين املفّس ة ) 

 136.530(  Fقيمة ) 

 000aدالة إحصائيا:.

      

نسبة التباين  ( أنَّ 11تشري نتائج اجلدول رقم )

وهو  ،(404.)  ( هلذه املتغريات قد بلغR-Squareاملفرسة )

عند  136.530(  Fحيث بلغت قيمة )  ؛داللة إحصائية وذ

د لنامما  ؛000aمستوى. ش  دوافعمتغري  أنَّ  يؤكِّ التََّحرُّ

اجلنيس قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين وفًقا 

هذا  د أنَّ تؤكِّ  Betaيم بيتا ق نَّ إحيث  ؛ملعطيات اجلدول

 ؛إحصائية داللة اذواملتغري كان هو الوحيد األكثر أثًرا 

( وهي دالة إحصائية عند 436.) Betaحيث بلغت قيمته 

ذات داللة  عالقة، وملعرفة هل هناك 000مستوى.

ش اجلنيس  حدوث فعلية تؤدِّي إىلإحصائية  التََّحرُّ

طبًقا الختالف   ةلتغري تابع وبعض املتغريات املستقمك

م حتليل التباين استخدا وقد جرى ،هذه املتغريات

 العالقةلتوضيح داللة  One Way ANOVAاألحادي 

 ةالسلوكياملامرسات طبًقا للمتغريات: متغري بعض 

ش اجلنيس دوافعمتغري و ،الَعْفِوية و جاءت  ،التََّحرُّ

 :اآليتيف اجلدول كام النتائج 
 

ا  العالقةملعرفة  One Way ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي  يبني . (12جدول رقم ) ختالف البني إجابات أفراد العينة طبقا

ش اجلنيس أنواعمتغريات   . التََّحرُّ

 

 املتغريات

 مصدر 

 التباين 

 جمموع 

 املربعات 

 درجة 

 احلرية 

 متوسط

 املربعات 

 قيمة ف

F-Value  

مستوى 

 الداللة 

Sig.- level 

بعض املامرسات السلوكية    (1)   

 الَعْفِوية  

 2.009 44 88.416 بني املجموعات

 

7.149 

 

.000 

 281. 361 101.465 داخل املجموعات

  405 189.881 املجموع
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 .(12جدول رقم )تابع 

 

 املتغريات

 مصدر 

 التباين 

 جمموع 

 املربعات 

 درجة 

 احلرية 

 متوسط

 املربعات 

 قيمة ف

F-Value  

مستوى 

 الداللة 

Sig.- level 

ش اجلنيس   (2)      دوافع  التََّحرُّ

 2.919 44 128.415 بني املجموعات

 

10.806 

 

.000 

 270. 361 97.496 داخل املجموعات

  405 225.911 املجموع

 

من  تبني( فقد 12يات اجلدول رقم )طَ عْ بناء عىل مم 

عرفة العالقة بني نتائج اختبار حتليل التباين األحادي مل

دور إجابات املبحوثني نحو اجتاهات أفراد العينة حول 

 بأنواعوعالقتها  ،الَعْفِوية املامرسات السلوكيةبعض 

ش اجلنيس وتبني من نتائج اجلدول السابق ، التََّحرُّ

وجود عالقة ذات داللة إحصائية هلذه املتغريات 

ش اودوافع  ،الَعْفِوية املامرسات السلوكيةبعض " لتََّحرُّ

عند   F-Value  10.806حيث بلغت قيمة ف  ،"اجلنيس

د وجود عالقة ذات داللة ؛ مما يؤكِّ 000مستوى.

ش اجلنيس  دوافعإحصائية بني  كذلك  وأنواعه،التََّحرُّ

؛ مما 000عند مستوى. F-Value  7.149بلغت قيمة ف  

د وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض يؤكِّ 

ش اجلنيس.  وأنواع  ،لوكية الَعْفِويةسات الساملامرَ   التََّحرُّ

 

  والتوصيات الدراسةمناقشة نتائج 

بعض دور كتشاف ا احلايل هو البحث هدف

ْسن نية، و السلوكيات الَعْفِوية  عالقتها التي متاَرس بحم

ش اجلنيس بأنواع اإلحصاء نتائج  ؛ حيث أظهرتالتََّحرُّ

النحرافات ، والمتوسطات احلسابيةطبًقا لالوصفي 

يف  -يامِرسون املعيارية وفًقا للمحاور الثالثة أنَّ األفراد

دون قصد؛ ممَّا السلوكيات الَعْفِوية بعض  -الغالب

ش اجلنيس بكل أنواعه  يؤدِّي هبم نحو َمزالِق التََّحرُّ

ش اجلنيس قد ، املختلفة كام تبني أنَّ دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس،  ِجَدت أسهمت يف إحداث التََّحرُّ ومن َثمَّ وم

أنواع خمتلفة للتحرش اجلنيس املامَرس وفًقا لبعض 

املمامَرسات السلوكية الَعْفِوية والدوافع، وهذه النتيجة 

تنسِجم مع نتائج عدد من الدراسات لباحثيني حمليني 

؛ الزهراين وآخرون، 2005أمثال )آل سعود، 

م.؛ 2009م.؛ الشعيبي، 2006ه. ؛ الشهري، 1421

م.(، الذين أّكدوا عىل خطورة أنامط 2010، والشهري

ش اجلنيس، ورضورة جتريمه، ووضع القوانني  التََّحرُّ

ش من  الرادعة للمعتدين، ونظًرا ملا ينتج عن التََّحرُّ

اآلثار السلبية، كالتغريات الفسيولوجية، والنفسية، 

واالجتامعية، كالعار الشديد يف أغلب املجتمعات 
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(Hayes, 2007: 113إ ،) ضافة لذلك حدوث تغريات

ِمزاجية لدى الضحية من َجّراء الشعور باألمل، واملَْيل 

َعدُّ مشكلة غامضة Rlig, 2008للعزلة ) (، وهذه القضية تم

ح هبا نظًرا حلساسيتها  َيشى الضحية أنَّ يمََصِّ

االجتامعية، وما قد يلحق بسببها من رضر يف سمعة 

َعدُّ هذه املامرَ  سة سلوًكا إجراميًّا الضحية، ومن ثمَّ تم

، بوصفه من  يعاِقب عليه الدينم والقانونم والعرفم

م.(، أشار 2012أخطر املشكالت االجتامعية، الطيار)

عن صدور قرار قانوين  عاملي يف اليابان يف عام 

اَرسة 2001 م. ملنع استغالل األطفال جنسيًّا، إنَّ ممم

ام السلوكيات الَعْفِوية، وبدون قصد لدى األفراد، ك

حتاًم ستؤدِّي ملامرسة  "املحور األول"توضحه عبارات 

ش اجلنيس املختلفة حسب أيمية  بعض أنواع التََّحرُّ

الرتتيب لكل عبارة من عبارات املحور، وِمْثلم هذه 

ثرِيم الغرائز من  التَصفات السلوكية غري املقصودة قد تم

ِشنَي؛ ملحاولة اللمس واالقرتاب )الثوي ني، ِقَبل املمَتَحرِّ

 الكالميةاملقدمات (، وقد يكون استخدام 9م.: 2000

السلوك اللفظي أو  عن طريق رغوب فيهاامل غري

(، أو احتامل استخدام Kiely, 2000:66-65)اجلسدى 

الضحية  ملس يف حماولة الستدراجأو  أو نَِكات  يامءات إ

(Nicole, 2008: 378 عىل كل حال ،) السلوك العفوي

ن نية وفطرة سليمة دون أي ختطيط ْس بحم  مماَرسته جتري

ْسَبق  كل األفعال والنشاطات التي تصدر عنل ،مم

ِشنَي الذين  األفراد، ْفَهم بسوء نية من طرف املمَتَحرِّ ويم

ْعَزى ملشكاليعانون من عدة مشكالت قد   تتم

ضعف استغالل ل أو، نفسية أو، غرائزية أو، عضوية

 الوازعضعف  ووغياب الرادع، أوسائل الضبط 

املؤسسات بعض ضعف وظائف  أو، الديني

، أثناء االختالطيف ص رَ واستغالل الفم  ،املجتمعية

 Biological"البيولوجي  وعىل سبيل املثال االجتاه

theory" الفيزيولوجية  يرى أنَّ املتحرش من الناحية

 ،عضويةالحيمل بعض اخلصائص شخص منحرف 

اج املزجتاه الغري، وعنيف  حساس باألملضعف اإلك

(Akers & Sellers, 2013)د يف اجلهاز دَ غم لفرازات ا، إنَّ إ

ث حيدم  ومن ثمَّ ، سيكولوجيةي إىل عوامل ؤدِّ تالعصبي 

ي إىل الفساد ؤدِّ ي الذيشذوذ يف اجلانب الغرائزي 

اجلانب وقد أّكد  ،(Walsh,2002 & Rowe, 2002) الِفْطري

رغبة  ال شعورية تعربعن فِْطريةغريزة ال عىل أنَّ النفيس 

َ و ،فردال  ثم عنف ضدل تفكريه إىل عامل خارجي، وِّ حتم

( لذلك م.Edens et al , 2006)تأثري الطاقة ل وفًقااآلخرين 

ش جمموعة فإنَّ   التي ال تمْعطِيشاذة الغرائز من الالتََّحرُّ

ف عليها يف ا للقيم والقيود االجتامعية املتعارَ احرتامً 

 ,Hirschiشار هريويش وقد أ ،النظم االجتامعية والدينية

يف عدد من املمَسلَّامت أنَّ االستجابة لرأي   (1969)

َعدُّ  اآلخرين وتوقعاهتم، وااللتزام بتحقيق األهداف يم

امتثااًل لدى الفرد لقواعد اجلامعة والقوانيني الدينية 

ْرفية ) ، نظرية الفرصة (Hirschi & Gottfredson 2005والعم

لوك املخالف للقيم كان للجريمة  ترى أنَّ حدوث الس
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(، م.Felson, 2006بسبب وجود األوضاع الداعمة )

وبالتأكيد مماَرسة السلوك العفوي يربِهن عىل صحة 

الرأي القائل بأنَّ الفرصة وانتهاز السلوك يصنع 

االنحراف يف البيئة املحيطة يف أثناء التفاعل االجتامعي 

م يف يف األنشطة االجتامعية اليومية، وهذا قد ينسج

جزء من املحتَوى مع ما توّصلت إليه دراسة الشهري 

ية 2010) م.( التي تشري إىل أنَّ أكثر العوامل املؤدِّ

َفقاءم  للتحرش هي وسائل التواصل االجتامعي، ورم

السوء، واملمِحيط االجتامعي، يف حني يرى العنقري 

ش اجلنيس هو عدم 2004) م.( أنَّ أحد أسباب التََّحرُّ

 ِقَبل معظم األفراد.   االنضباط من

كام أنَّ مصفوفة االرتباط بني املتغريات الثالثة قد 

ها أنَّ أقوى هذه املتغريات ارتباًطا كان  أظهرت نتائجم

ش اجلنيس، وبني بعض املامَرسات  بني دوافع التََّحرُّ

السلوكية الَعْفِوية، وهذا ما يؤكده نقاش كل من 

ن أنَّ ، ع(هـ.1433م. والفارح،2006 اليوسف،)

املجتمع َنَسق يتكون من جمموعة من األنساق تتداخل 

وتتفاعل يف حتديد أنامط السلوك كنسق الدين واألرسة 

والقانون والعرف، وعىل اعتبار أنَّ كل فرد من أفراد 

األرسة يؤدِّي دوًرا معينًا ضمن قواعد ومعايري املجتمع 

ا َيل أيُّ من . إالَّ أنَّه عندم (Michael et al., 2004)كام يراه

أفراد األرسة بدوره، فإنَّ البناء االجتامعي يصيبه َخَلل 

زم مشكالت اجتامعية   ,Andersen & Taylor)ثم َترْبم

، وهذا قد ينسجم مع وجهة نظر (2003:323-324

م.( يف أنَّ البناء الوظيفي ليس 1902)  Parsonsبارسونز

ا، وإنَّام  انعكاٌس سلوًكا عشوائيًّا           أو فوضويًّ

للنسق الثقايف يف املجتمع وفق التصور الوظيفي 

(Michael et al., 2004 ويفرس الباحث ذلك بأنَّه عندما ،

عىل  -َيتل أيُّ دور من أدوار أفراد األرسة، كاملراهقني

أوالنساء يف عدد من الوظائف تظهر  -سبيل املثال

وظائف أخرى؛ لتقوم بالدور املفقود، فمثاًل عندما 

وظيفة األرسة يف محاية ورقابة األبناء تظهر وظيفة  ختتلُّ 

الدولة، وهكذا يف بعض األنساق، وقد برزت كثرٌي من 

املشكالت داخَل األرسة نتيجَة وجود الِعاَملة املنزلية؛ 

ش اجلنيس  ناًخا غرَي مناسب لدوافع التََّحرُّ ممَّا يفرز مم

أضف  التي تقود إىل التَصفات الَعْفِوية غري املحسوبة،

إىل ذلك ضعف الرقابة األمنية، وزيادة البطالة، 

وظهور االبتزاز، وخَتَيلِّ املجتمع عن املسؤولية، وكل 

هذه العوامل حتاًم ستؤدِّي إىل أنواع خمتلفة ومتعدده 

ش اجلنيس.   ملامرسة التََّحرُّ

حتليل االنحدار من جهة أخرى أظهرت نتائجم 

 لمتغرياتل ،(R-Square)نسبة التباين املفرسة  املتعدد أنَّ 

ش اجلنيس كانت لصالح دوافع سةيالرئ  الذي التََّحرُّ

م يَ قِ ملمْخَرجات  طبًقاأسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين 

الوحيد األكثر هو هذا املتغري  أنَّ  ، التي أثبتتBetaبيتا 

ش اجلنيس، هذه النتيجة  عالقة معنوية بأنواع التََّحرُّ

 Differential"الختالط التفاضيل تتفق مع مبادئ نظرية ا

Association Theory" عند إدورد سذرالندEdwin Hardin 
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Sutherland   الذي يرى أنَّ كل فرد يتطبَّع بالطاَبع الثقايف

مؤكًدا  .(م.Scarpitti et al., 2009انظر  ) املحيط به

سذرالند أنَّ ذلك يمكن أْن يعود إىل سوء التنظيم 

املحفز الرتكاب االنحراف؛ االجتامعي الذي يعد 

م.(، 2010بسبب اخللل يف النظام االجتامعي )عزمي، 

ش باألفراد جيري نتيجًة ملامرسة بعض  التََّحرُّ

السلوكيات الَعْفِوية بحسن نية، مع زيادة االختالط، 

وكسب سلوكيات غري مرغوب فيها، بدعم من ِقَبل 

ْسن النية يف املخت ر، وحم  َلط هبم.االختالط غري املمرَبَّ

حتليل التباين ومن ناحية أخرى أظهرت نتائج 

ملعرفة العالقة بني إجابات أفراد العينة نحو األحادي 

اجتاهاهتم لبعض السلوكيات الَعْفِوية، وعالقتها بأنواع 

ش اجلنيس وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  التََّحرُّ

ش دوافع ش اجلنيس وأنواع اجلنيس التََّحرُّ ، يليها التََّحرُّ

وأنواعه، وهذه سات السلوكية الَعْفِوية بعض املامرَ 

، 7، 6النتيجة تدعم النتائج الوصفية يف اجلداول رقم ) 

(، لكل هذه املتغريات، كام أنَّ هذه النتيجة تتفق مع 8

، أْي: ما "الالمعيارية"مرتَكزات نظرية األنومي 

ى بانعدام املعايري عند إميل دور   Émile كايميمسمَّ

Durkheim (1893) ،عند تفسريه تفكَك البناء املعياري ،

ض الفرد إىل الفوىض،  وضعَف قوة الضبط الذي يعرِّ

 & Hirschi)واخلروج عىل املعايري يف املجتمع  

Gottfredson, 2005  وممَّا ال شك فيه أنَّ املجتمع  عندما

يفتقر إىل املعايري التي توضح للناس كيف يتَصفون 

 & Akers)بعض تنهارم القواعد االخالقية جتاه بعضهم ال

Sellers, 2013 Bernard et al., 2009).وهذا ما ينطبق عىل م ،

ش اجلنيس من ِقَبل الالمعياريني،  سلوكيات التََّحرُّ

واستغالل األفراد الَعْفِويني يف مماَرسة اجلنس 

ز املعايري الدينية واخللقية،   بِخَداعهم، أو حتى جتاوم

كام يرى  -ىل سبيل املثالع -فاالغرتاب

هو تغيري (:  ,.Siegel, 2007& Bernard et alم.2009)

النظام القديم، وظهور اجلامعات ذات الثقافة الفرعية، 

واعتامد هذه اجلامعة الفرعية عىل أيدولوجية معينة، 

ومن ثم تظهر مشكالت اجتامعية يفشل التنظيم يف 

، Robert Merton ((1949-1969حلها؛ حيث يرى 

قة وسائل وأهداف غري متوافِ أنَّ وجود  "مريتون"

ْ  ومن ثمَّ يؤدي إىل ظهور حالة األنومي،  ج الفرد رِ َيم

 ,Tepperman & Curtisعن املعايري والقواعد األخالقية )

ش اجلنيس سلوك منحرف نتيجةً ف ،م.(2006  التََّحرُّ

بة الرسمية وغري الرسمية خللل يف النظام ووسائل املراقَ 

ممَّا يضطر  ؛توى األرسة واحلي والشارععىل مس

عىل  -ومنها ،توفري وسائل غري مرشوعةإىل  املتحرش

ش الذي يؤدِّ  -سبيل املثال وهتك  ،ي لالنحرافالتََّحرُّ

أعراض، أضف إىل ذلك غياب الرادع القانوين، كام 

 "Modern Deterrence Theory"ترى نظرية الردع احلديثة 

عىل نتيجة املوازنة، وأن أنَّ اإلنسان يتَصف بناء 

ش يزداد عندما ال يكون هناك عقوبة رادعة  التََّحرُّ

ش 2006)اجلربين،  م عن التََّحرُّ م.(، ومن ثمَّ ينجم
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ضعٌف يف الضبط االجتامعي، وتتفكك الروابط بني 

(، والشك أنَّه كلامَّ 15م.: 2009األفراد )املجايل، 

ته للسلوك زادت عالقة الفرد باملمِهمني له قلت ممارس

، إنَّ نتائج (Hirschi & Gottfredson, 2005)املخالف للقيم

ش، وعالقته  البحث الراهن وفًقا ملتغري دوافع التََّحرُّ

ش اجلنيس تتفق مع ِوجهات نظر كثري من  بأنواع التََّحرُّ

م. 2003الباحثني يف املحيط العريب، أمثال: )البداينة، 

م. 2008م. حايش، 2007م. السيد، 2003عسكر، 

م. 2008م. خفاجي، 2008م. عبيد، 2008قطب، 

م. 2010م. الشاعر، 2010، 2008رشا، حممد، 

ش 2013وحكيمة،  م.(، الذين أرجعوا عوامل التََّحرُّ

حِّ  اجلنيس لعدة أسباب تعود إىل الفقر، والبطالة، وشم

املصادر، وعدم التدخل املبكر حلل املشكلة، واملجتمع 

السياسات التثقيفية، املحيط بالضحية، وغياب 

وضعف التنسيق بني املؤسسات املجتمعية، إضافة إىل 

ا املعوقات للحدِّ  ضعف برامج احلامية االجتامعية، أمَّ

ش فقد تعود حلساسية املوضوع، واخلوف  من التََّحرُّ

ش عىل  من تلويث السمعة، وصعوبة إثبات التََّحرُّ

م. 2007الفرد خاصة األطفال والنساء )السيد، 

للتحرش اجلنيس  نَّ أم.(، وال شك 2008قطب، و

كاآلثار  ،ا عىل الضحيةتؤثر سلبً  وخيمةً  نتائَج 

ا يؤثر عىل ممَّ  ، واالجتامعية؛والبيولوجية ،العضوية

نفسية  أمراض عنهايتولد قد التي و الضحية،شخصية 

املصاب بفعل  نَّ إ ،ؤدي إىل االنتحار واملوتتقد 

ش اجلنيس ينظر إليه  ونِيَّة عىل الرغم من نظرة التََّحرُّ دم

 حتت ضغط التهديد املادي واملعنوي. أنَّ األمر

 

  توصيات البحث

للنتائج التي يف ضوء ا  يف هذه الدراسة، إليها  تموصِّ

خرجت ببعض التوصيات، واملقرتحات التي يمكن 

 أْن تسهم يف احلد من الظاهرة كام ييل:

ة لمياملزيد من الدراسات والبحوث العِ  ءإجرا .1

مناطق اململكة العربية  وبقيةمنطقة الرياض يف 

فيام يتعلق بمامرسة املراهقني والنساء بعض  ،السعودية

ش  السلوكيات الَعْفِوية، وعالقتها بأنواع التََّحرُّ

عىل  هارم اقتصاجلنيس؛ ألنَّه يؤخذ عىل الدراسة احلالية ا

عينة ليست من ضحايا التحرش اجلنيس، وذلك بسبب 

 . ضوع، وعدم اإلفصاح عن العينةحساسية املو

ش اجلنيس  .2 معرفة املزيد عن أنواع التََّحرُّ

ِشنَي؛ بغرض التقليل منه، واحلَدِّ  املامَرس من ِقَبل املمتََحرِّ

من انتشاره بني فئات املجتمع، خصوًصا األطفال 

 واملراهقني والنساء.

من خالل وسائل اإلعالم  توعية األرس .3

ارتداء بعض بأخطار  ةواملراكز الرسمية املتخصص

املراهقني املالبَس املخالِفَة للقيم االجتامعية، وحضور 

املناسبات االجتامعية دون متييز، واستخدام األسلوب 

الناعم يف احلديث مع اآلخرين، وجتنب كثرة املَِزاح، 

ْسن نية مع اآلخرين، وعدم الثقة  واالختالط بحم
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ْطِريَّة، واستثامر الَعْفِوية الزائدة، وجتنب املغامرات الفِ 

 وقت الفراغ. 

إرشاد النساء من ِقَبل أرباب األرس نحو  .4

خطورة سلوكيات بعض الِعاَملة املنزلية، سائًقا كان أو 

خادمًة، وعدم التسامح نحو السلوك اخلاطئ عند 

ارتكابه، والتوازن يف التعامل مع الِعاَملة ومتابعتهم، 

ومالحظة مكوثهم وعدم الثقة واألمانة املمْفِرطة فيهم، 

مع األطفال، مع عدم إغفال بعض التَصفات 

 السلوكية أمام الِعاَملة، ومالحظة سلوكهم. 
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 :معتقدات طلبة اخلدمة االجتامعية حول رعاية كبار السن يف املجتمع األردين

  دراسة ميدانية

 محزة خليل اخلدام 

أستاذ علم االجتامع واخلدمة االجتامعية املشارك، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية عجلون اجلامعية، 

 قسم العلوم االجتامعية، األردن
 

 

 (ـه15/1/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ4/12/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .رعاية كبار السن، املسنون، طلبة اخلدمة االجتامعية، املجتمع األردين:  املفتاحية الكلامت

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل معتقدات طلبة اخلدمة االجتامعية يف جامعة البلقاء البحث: ملخص

( طالًبا وطالبة يف 150األردين، تكّونت عينة الدراسة من )التطبيقية حول رعاية كبار السن يف املجتمع 

ختصص اخلدمة االجتامعية، اتبعت الدراسة منهجية بحثية جتمع بني البحث الكمي والبحث النوعي من 

خالل استخدام عدة وسائل جلمع البيانات وهي: تصميم استبانة خاصة بالدراسة، مراجعة األدبيات 

( طالًبا وطالبة يف ختصص اخلدمة االجتامعية، إضافة إىل زيارة 15رية مكونة من )السابقة، مقابلة جمموعة بؤ

بعض مؤسسات الرعاية االجتامعية يف جمال رعاية كبار السن، وقد توّصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: 

ار السن من قبل أّن مفهوم رعاية كبار السن يف دور الرعاية ارتبط باحلرمان األرسي، وأّن عدم االهتامم بكب

أفراد األرسة كانت من أهم األسباب التي أّدت إىل حتويلهم إىل دور الرعاية، كام أشارت النتائج إىل أّن أفراد 

جمتمع الدراسة يرون أّن رعاية كبار السن يف املجتمع األردين ما زالت دون املستوى املطلوب، كام أظهرت 

ية يف اجلامعة بحاجة لتطوير و تفعيل بحيث تكون قادرة عىل تزويد النتائج أيًضا أّن مساقات اخلدمة االجتامع

طلبة اخلدمة االجتامعية باملعلومات الرضورية عن رعاية كبار السن يف املجتمع األردين، وبام يتامها 

ومتطلبات العرص الراهن، وقد أوصت الدراسة برضورة االرتقاء بمهنة اخلدمة االجتامعية يف اجلامعات التي 

التخصص، ال سيام جامعة البلقاء التطبيقية من خالل تطوير اخلطط الدراسية واملنهاج، وتعني  تدرس

  . مدرسني حيملون شاهدة يف التخصص
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Abstract: This study aimed to identify the perceptions of Social Work students at the University of 

Balqa Applied on care for the elderly in the Jordanian society The study sample consisted of 150 

students of Social Work students The researcher in this study combines quantitative research and 

qualitative research through the use of several methods of data collection methodology which: Design 

of special questionnaire study a review of previous literature interview focus group consisting of 15 

students from Social Work students in addition to visiting some of the social care institutions in the 

field of care for the elderly. 

The study found several conclusions including: that the concept of caring for the elderly has been 

associated with family deprivation and lack of attention to the elderly by family members was one of 

the main reasons that led to the converter elderly to Elderly care institutions and the results indicated 

that the members of the study population believe that the care of older Age in the Jordanian society is 

still below the required level The results also showed that the courses of Social Work at the 

University need to develop and activate so as to be able to provide social work students with the 

necessary information for the care of the elderly in the Jordanian society Based on the study results 

came out with several recommendations about the care of the elderly in the community  .  
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  متهيــد

تواجه املجتمعات املتقدمة والنامية عىل حدٍّ سواء 

، األمر يف االحتياجات واملشكالت االجتامعية تزايًدا

ل مع هذه االحتياجات التعامالذي يستدعي 

بأسلوب علمي وخمطط، وُتعدُّ مهنة واملشكالت 

(، من املهن اإلنسانية Social Workاخلدمة االجتامعية )

التي يقع عىل عاتقها دوًرا كبرًيا يف مواجهة التحديات 

فلسفة ة التي تواجه املجتمعات، إذ تقوم االجتامعي

ضعيفة، مهنة اخلدمة االجتامعية عىل منارصة الفئات ال

 الفردمساعدة واملهمشة، واألقل حًظا، وهتدف إىل 

ومواجهة ما يعرتضه من ، للتغلب عىل مشكالته

، ومن ثمَّ العمل عىل متكني وإشباع احتياجاته ،حتديات

 الفرد وتعزيز قدراته.

لقد بات واضًحا أنَّ رعاية كبار السن من أهم 

جماالت اخلدمة االجتامعية، حيث يوجد العديد من 

عوامل واملتغريات الذاتية والبيئية التي تدفع ال

املجتمعات املتقدمة والنامية عىل زيادة االهتامم برشحية 

كبار السن، فالعامل يشهد بني احلني واآلخر تطورات 

طبية يف جمال عالج األمراض، وتطور وسائل الوقاية 

منها، وهذا بطبيعة احلال عمل عىل زيادة العمر املتوقع 

؛ وهلذا جاوز العمر )الثامنني عاًما( يف عند الوالدة

بعض الدول ومنها دول العامل النامي، إْذ يوجد أكثر 

من نصف كبار السن بالعامل تقريًبا يعيشون يف الدول 

ملا يمثله م.(، ونظًرا Willaims & Domingo  ،1993النامية )

وكنتيجة  كبار السن من نسبة متزايدة من سكان العامل

وأساليب الرعاية  يف علوم الطب،اهلائل للتطور 

 وتقدم العلوم اإلنسانية كالطب النفيس، ،الصحية

واخلدمة االجتامعية واالكتشافات العلمية حول 

وحاجاهتم وبداية  ،ومشكالهتم أمراض الشيخوخة،

ظهور ختصصات مستقلة يف الطب وعلم النفس 

قضايا وحاجات املسنني حظيت  واخلدمة االجتامعية

 أصبحت رعاية املسنني نَّ ؛ أْي أعامليباالهتامم ال

رضورة تفرضها طبيعة العرص احلديث الذي يتميز 

وما  ،للتقدم الصحي بارتفاع متوسط األعامر نتيجة

 يتضمنه ذلك من إجراءات وقائية وعالجية.

لقد شهد املجتمع األردين حتّوالت اقتصادية، 

واجتامعية، وطبية يف العقود الثالث األخرية رافقها 

والت يف النظام االجتامعي، وخصوًصا ارتفاع حت

معدالت العمر املتوقع للسكان نتيجة التحسن يف 

األوضاع الصحية والطبية وانسحاب األرسة تدرجييًا 

من نمط األرسة املمتدة إىل نمط األرسة النواة، وقد 

أسهمت كل هذه التغريات يف تسليط الضوء عىل قضية 

خصوًصا أنَّ هناك املسنني ومشكالهتم ورعايتهم، و

تقديرات إحصائية تشري إىل أنَّ نسبة املسنني يف املجتمع 

م. )عكروش، 2025%( لعام 7األردين ستصل إىل )

 م.(.1999

وبناء عىل ما سبق تعمل الدراسة احلالية عىل تسليط 

الضوء عىل رعاية كبار السن املقيمني يف دور الرعاية، 
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الجتامعية يف من خالل معرفة معتقدات طلبة اخلدمة ا

جامعة البلقاء التطبيقية حول رعاية كبار السن، ذلك 

أنَّ اخلدمة االجتامعية مل تكن يف مجيع األحوال 

والعصور بعيدة عن هذه الرشحية االجتامعية، فقد 

دخلت اخلدمة االجتامعية جمال رعاية كبار السن، 

وأصبح األخصائي االجتامعي ضمن فريق العمل 

ومن ثمَّ فإنَّ آراء السن،  بمؤسسات رعاية كبار

رعاية كبار ومعتقداهتم حول  االجتامعيني خصائينياأل

تؤثر يف إعدادهم مهنًيا ويف أساليب التعامل مع  السن

 رشحية املسنني.

 

  مشكــلة الدراســة

بكبار السن من القضايا التي  متعدُّ قضية االهتام

أخذْت قسًطا كبرًيا من اهتامم العلامء يف شتى 

صصات النفسية، واالجتامعية، والطبية وذلك ملا التخ

جيب أْن تناله هذه الرشحية االجتامعية من عناية ورعاية 

يف فرتة هم أحوج ما يكونون إليها بعدما بذلوا قصارى 

جهدهم يف خدمة املجتمع، ومن بني املهن اإلنسانية 

التي أولت رشحية املسنني االهتامم والرعاية مهنة 

 اخلدمةتعليم  دعا جملسية، حيث اخلدمة االجتامع

رضورة تضمني مناهج االجتامعية األمريكي إىل 

 االجتامعية مساقات تتعلق بخدمة األفراد اخلدمة

بينهم  والتهميش ومن للخطر نيواجلامعات املعرض

 .((CSWE، 1994كبار السن

عىل الرغم من األمهية الكبرية التي توليها أقسام 

معات األردنية )التي ُتّدرس اخلدمة االجتامعية يف اجلا

اخلدمة االجتامعية (، يف إعداد طلبة اخلدمة االجتامعية 

نظرًيا وعملًيا، يساعدهم يف اكتساب اخلربات  اإعدادً 

الالزمة ملامرسة املهنة بوجه عام، أو يف جمال معني من 

جماالهتا فإنَّ الباحث الحظ عدم وجود اهتامم كاٍف يف 

بل طلبة اخلدمة االجتامعية، جمال رعاية املسنني من ق

رعاية كبار مفهوم  دراسةى الباحث رضورة أارتلذا 

، بوصفه جمال االجتامعية اخلدمةلدى طلبة  السن

هذه رئيس من جماالت اخلدمة االجتامعية، وعليه تأيت 

االجتامعية يف  اخلدمةطلبة  معتقداتملعرفة الدراسة 

ئة الطلبة هم إضافة إىل ذلك فإنَّ فجمال رعاية املسنني، 

الفئة املتوقع أْن تتخذ القرارات املهمة يف املجتمع 

مستقباًل، ومنها ما له عالقة برشحية كبار السن، ويف 

 رسم السياسات االجتامعية التي تتعلق هبذه الرشحية.

 

  أمهية الدراســة

 يف النقاط اآلتية: تكمن أمهية الدراسة احلالية

 :األمهية النظرية

 نظريالدراسة من أدب بام توفره هذه  .1

معتقدات الدراسة ) موضوع عنودراسات سابقة 

ومن  ،(حول رعاية كبار السن طلبة اخلدمة االجتامعية

هبذا املجال  واملهتمنيمتهد الطريق أمام الباحثني  ثمَّ 

عىل  باملسنني،إلجراء املزيد من الدراسات املرتبطة 

 خاص. بوجهعام واألردنية  بوجهالبيئة العربية 
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ن اولة تكوين قاعدة للمعلومات تكوّ حم .2

لطلبة اخلدمة األساس يف تشكيل القاعدة املعرفية 

االجتامعية حول جماالت اخلدمة االجتامعية، ومنها 

األمر الذي جمال رعاية كبار السن يف املجتمع األردين 

سيسهم يف ختطيط الربامج اهلادفة إىل زيادة الوعي 

، ومنها جمال رعاية جماالت اخلدمة االجتامعيةبأمهية 

إمكانية االستفادة من هذه البيانات  ومن ثمَّ  املسنني،

املجّمعة يف البحوث النظرية والتطبيقية ذات الصلة 

 .جماالت اخلدمة االجتامعيةبموضوع 

كذلك بحداثة الدراسة  النظرية تكمن األمهية .3

فر دراسة امل تتو -الباحث علم  -ويف حدود  ،احلالية

معتقدات طلبة اخلدمة االجتامعية ن تناولت الكشف ع

 .حول رعاية كبار السن يف املجتمع األردين

 األمهية العملية:

تكمن أمهية الدراسة يف أنَّ التزايد املستمر يف  .1

أعداد كبار السن ال يمكن إغفاله، بل يستحق الدراسة 

واملتابعة واالهتامم وتقديم أوجه الرعاية له، ففي 

عىل التعداد العام الذي أجرته  املجتمع األردين وبناءً 

م.(، 2015دائرة اإلحصاءات العامة يف األردن لعام )

فقد بلغ عدد املسنني يف األردن ممن تزيد أعامرهم عن 

( ألف مواطن تقريًبا، األمر الذي 350( سنة )65)

 يؤرش عىل دراسة هذا املوضوع.   

حاجة البيئة األردنية هلذا النوع من الدراسة  .2

طلبة اخلدمة أمهية عينة الدراسة ) والنابع من

إىل أمهية الكشف عن اخلصائص ، إضافة (االجتامعية

ا يضيف رصيد ممَّ  ،والقدرات غري املعرفية هلذه العينة

 معلومات علمية عنها.

 

  أهداف الدراسة

 معتقدات عىلالتعرف للدراسة ؛ اهلدف الرئيس 

يف جمال رعاية كبار السن االجتامعية حول  اخلدمةطلبة 

، إْذ ُيعد هذا املجال أحد املجاالت املجتمع األردين

للخدمة االجتامعية، ويتفرع عن هذا اهلدف  ةالرئيس

 العام األهداف الفرعية اآلتية:

مفهوم رعاية كبار السن لدى طلبة التعرف إىل  .1

 اخلدمة االجتامعية يف اجلامعات األردنية.

طلبة اخلدمة االجتامعية  معتقدات التعرف إىل .2

ل اجلهود احلكومية املبذولة لرعاية كبار السن يف حو

 املجتمع األردين.

التعرف إىل مستوى وعي طلبة اخلدمة  .3

االجتامعية باجلهود احلكومية املبذولة لرعاية كبار 

 السن املقيمني يف دور الرعاية.

التعرف إىل نظرة طلبة اخلدمة االجتامعية لدور  .4

 نني. اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية املس

 

  تساؤالت الدراسة

مفهوم رعاية كبار السن من وجهة نظر  مـا .1

 طلبة اخلدمة االجتامعية؟

طلبة اخلدمة االجتامعية عن  معتقدات مـا .2



 دراسة ميدانية :معتقدات طلبة اخلدمة االجتامعية حول رعاية كبار السن يف املجتمع األردين:  محزة خليل اخلدام                                164

 األسباب الدافعة إىل حتويل املسنني إىل دور الرعاية؟

كيـف يرى طلبة اخلدمة االجتامعية اجلهود  .3

تمع احلكومية املبذولة لرعاية كبار السن يف املج

 األردين؟

كـيف ينظر طلبة اخلدمة االجتامعية لدور  .4

 اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية املسنني؟

 

  حدود الدراسة وحمدداهتا

تطبيق هذه الدراسة يف  جرى :حدود زمانية .1

 .م2016/  2015الفصل الدرايس الثاين للعام 

يف تطبيق هذه الدراسة  جرى :حدود مكانية .2

ة، نظًرا لكوهنا تقوم بتدريس جامعة البلقاء التطبيقي

اخلدمة االجتامعية ملرحلة البكالوريوس يف كليتي 

 عجلون واألمرية رمحة اجلامعيتني .

بعينة متثلت هذه الدراسة  :حدود برشية .3

طلبة اخلدمة االجتامعية يف جامعة البلقاء  قصدية من

 التطبيقية يف كليتي عجلون واألمرية رمحة اجلامعيتني.

 

  سةمفاهيم الدرا

هي أفكار حمددة حيملها أفراد املعتقدات:  .1

املجتمع تتعلق بمسائل معينة يعدها األفراد صحيحة 

كام تعرف املعتقدات  (.Machionis ، 1999، 69أو خاطئة )

ا:   ،االفرتاضات والقناعات التي يؤمن هبا الفردبأهنَّ

ا جاءت صحيحة من الفرد أو جمموعة والتي يعتقد أهنَّ 

األحداث أو القضايا  تضمن املفاهيم أووت ،من األفراد

 (، Merriam-Webester،2004) أو األشخاص أو املهنة

املعتقدات الشائعة حول  وترى الدراسة احلالية بأنَّ 

هي االفرتاضات  رعاية كبار السن يف املجتمع األردين

هذه حول  طلبة اخلدمة االجتامعيةوالقناعات لدى 

فر لدهيم من اتووالتي جاءت نتيجة ما ي الرعاية،

حصلوا عليها خالل دراستهم اجلامعية، معلومات 

وزياراهتم امليدانية ملؤسسات رعاية كبار السن يف 

 املجتمع األردين.

تعددت اآلراء وتباينت حول : مفهوم املسن .2

مفهوم املسن، وذلك الرتباط كرب السن أو الشيخوخة 

بعوامل وصور متعددة، منها: شيخوخة عمرية أو 

شيخوخة اجتامعية، شيخوخة نفسية، شيخوخة زمنية، 

 بيولوجية أو عضوية وفيام ييل بعض التعريفات:

هي جمموعة من التغريات الطبيعة الشيخوخة:  .أ

املعتادة التي تطرأ عىل الفرد البالغ كلامَّ تّقدم به العمر 

الزمني، ويقصد بالتغريات الطبيعية واملعتادة التي ال 

ن أو نفسًيا أو تنجم عن خلل طارئ عضوًيا كا

 م.(.2010اجتامعًيا ) الرواشدة، 

هي مرحلة من حياة الشيخوخة )الكرب(:  .ب

اإلنسان هلا مظاهرها، والتي ختتلف عن باق املراحل، 

وتقسم مرحلة الشيخوخة إىل مرحلة مبكرة ومتتد من 

( سنة، ومرحلة متأخرة متتد من 70( إىل )60سن )

عات اعتربت ( إىل هناية العمر، وبعض املجتم75سن )

( سنة هو بداية مرحلة 65( سنة إىل )60العمر من )
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الشيخوخة، ووضعت قوانينها بناًء عىل ذلك، فأصبح 

كل من بلغ هذا العمر يتقاعد أو يرتك العمل ) الّزراد، 

م.(. ويف األردن جرى اعتامد سن الشيخوخة بـ 2003

( سنة فام فوق، وفًقا ملا حّدده نظام اخلدمة املدنية 60)

بحيث حُيال تلقائًيا كل  155م.( املادة / 1989سنة )ل

( سنة، وكل موظف بلغ 40موظف أمىض باخلدمة )

 م.(.1998الستني من عمره ) عطااهلل، 

 institution forمفهوم مؤسسات رعاية املسنني ) .3

the elderly:)  هي مؤسسات اجتامعية متخصصة يف

 رعاية كبار السن من اجلنسني )ذكور و إناث( وقد

تكون حكومية، أو أهلية، أو شبه حكومية، ورشوط 

القبول هبا اختيارية ويسري نظامها، وفق نظام الباب 

 م.(. 1986املفتوح              )عبداملجيد، 

 (:home care for the elderlyدور رعاية املسنني ) .4

هي مؤسسة اجتامعية لرعاية كبار السن والرتفيه عنهم، 

يم اخلدمات االجتامعية وشغل أوقات فراغهم وتقد

والنفسية والصحية الالزمة هلم، والعمل عىل توفري 

كافة أوجه الرعاية للمسنني إلشعارهم بالراحة 

الشيخوخة ) فهمي،  ةوالطمأنينة واألمان يف مرحل

 م.(. 1984

 

  اإلطـار النظري والدراسات السابقة

من تعدد وجهات النظر حول مفهوم  عىل الرغم

 ه أنَّ اخلدمةه من املتفق علينَّ فإ عيةاالجتام اخلدمة

أطر تعمل يف ة إنسانية متخصصة، مهن االجتامعية

متعددة، وهتتم بجميع فئات املجتمع، ومُتارس يف 

أنَّ البيئة التي متارس هبا اخلدمة وال شك جماالت كثرية، 

االجتامعية هي بيئة معقدة ومتشابكة، ومن ثمَّ فإنَّ مهنة 

من حيث املامرسة ما بني  تلفختاخلدمة االجتامعية 

الدول تبًعا للعوامل الثقافية، واالجتامعية، والسياسية 

واخلدمة االجتامعية كمهنة يامرسها أخصائيون 

اجتامعيون يلتزمون بفلسفتها، ومبادئها، وأخالقها 

وجيري إعداد هؤالء األخصائيون إعداًدا أكاديمًيا 

 القي لالحتادق األخللميثا اواستنادً وعمليًا مناسبًا، 

صائيني خاألفإنَّ  االجتامعيني لألخصائيني الدويل

 اخلدمةلتقديم  أنفسهم ناالجتامعيني املهنيني يكرسو

 وإشباع ،وتعزيز قدراته اإلنسان،رفاهية  أجلمن 

 العدالةوحتقيق  احلياة،احتياجاته وحتسني نوعية 

 طاقاته وطاقات االجتامعية، وذلك من خالل استثامر

(، مع األخذ بعني االعتبار أنَّ IFSW ، 2012املجتمع )

األخصائي االجتامعي بالرغم من مهنيته يف عمله فإنَّه 

بالدرجة األوىل إنسان له فكره وأيديولوجيته ومفاهيمه 

ومعتقداته، التي قد تؤثر بشكل أو بآخر عىل ممارسته 

لعمله، أي: أنَّه مواطن يف جمتمع أكرب من جمتمع عمله 

(Keiser ،1999 َّويف هذا السياق تشري الدالئل إىل أن .).م

طلبة اخلدمة االجتامعية يف الغالب يركزون يف تدريبهم 

امليداين عىل املستوى الفردي واألرسي أكثر من املستوى 

 م.(.Weiss ،  2006األكرب )
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لقد اهتم العديد من علامء اخلدمة االجتامعية، 

جوها وعلم االجتامع بدراسة مشكلة املسنني، وأدر

الكرب(، واخلدمة  عضمن ما يسّمى بـ )علم االجتام

االجتامعية يف جمال رعاية املسنني، وقدموا حتليالت 

نظرية لتفسري مرحلة الشيخوخة من أمهها: نظرية 

االنسحاب أو االنفصال، نظرية التفاعل أو البديل، 

ونظرية االستمرارية، والنظرية التبادلية ) زايتلني، 

 م.(.1989

ملتتبع العلمي، واملتخصص بدراسة كبار السن إنَّ ا

جيد أنَّ هناك تعدًدا يف املقوالت النظرية التي حاولت 

أْن تقدم تفسرًيا علمًيا ملرحلة الشيخوخة، وما يتعرض 

له كبري السن من تغريات بيولوجية، ونفسية، 

واجتامعية، ويف هذا السياق ركزت النظريات 

جية لكبار السن وما التغريات البيولوالبيولوجية عىل 

يتعرض له من أمراض تسبب له الشيخوخة بداًل من 

م.(، يف حني kaha ، 1980االستمرار يف النمو والتقدم )

ركزت النظريات النفسية عىل التطورات يف شخصية 

كبري السن ومشكالت تكيفه مع املحيط، باملقابل 

ركزت النظريات االجتامعية عىل التغريات يف البناء 

عي والقيمي ملكانة كبري السن وعالقاته مع االجتام

م.(. إضافة إىل ما سبق تركز 2001املجتمع ) البداينه، 

( عىل أنَّ النُّمو يمر وْفَق Eriksonنظرية اريكسون )

مراحل عمرية خمتلفة، ومن ثمَّ فإنَّ الشيخوخة ُتعد 

مرحلة من مراحل النمو التي تتشكل وفًقا للثقافة 

، وَوْفَق حمددات بيولوجية، ونفسية، االجتامعية السائدة

واجتامعية، وقد قّسم )اريكسون( مراحل نمو االنسان 

إىل ثامين مراحل، تبدأ باإلحساس بالثقة بالنفس ضد 

عدم الثقة، وتنتهي بالتكامل ضد اليأس، وتشتمل كل 

مرحلة عىل رصاع بني متغريين يف حياة االنسان، 

ا أزمة أو وينتهي هذا الرصاع إىل واحدة من نتي جتني إمَّ

هنري وكمنج ويركز كل من م.( Erikson ،1963فضيلة )

(Cumming and Henry يف نظرية االنسحاب عىل عملية ،)

انسحاب املسنون من املجتمع، وحتدث هذه العملية 

بصورة متبادلة بني املسن واملجتمع، وهذا يعني أنَّ 

املسنني ينسحبون من العالقات والتفاعالت 

ية تدرجيًيا، وهم بذلك يتخلون عن املكاسب االجتامع

االجتامعية التي حققها، يف حني ينظر املجتمع عامة له 

نظرة فيها إعفاء من املسؤولية بفعل التقدم يف العمر ) 

م.(. وتركز نظرية النشاط عىل أمهية 1999أبو حطب، 

األنشطة البديلة يف حالة فقدان املسن لوظيفته، وعمله 

مرحلة التقاعد، وهتدف هذه بسبب وصوله إىل 

األنشطة البديلة إىل استعادة التوافق النفيس 

واالجتامعي للمسن، وإعادة توافقه واندماجه مع 

عالوة  م.(،friedman ، &  Havignurst ، 1954املجتمع )

(، عىل أمهية Crisis theory) عىل ذلك تؤكد نظرية األزمة 

ق ذلك عىل الدور املهني للفرد داخل املجتمع، وبتطبي

كبار السن نجد أنَّ املسن الذي يامرس عماًل يشعر 

بأمهيته؛ ألنَّ العمل يمكنه من االعتامد عىل نفسه يف 
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عالقاته مع اآلخرين، ومن ثمَّ يمكنه من التوافق 

النفيس واالجتامعي، وعليه وصول املسن ملرحلة 

التقاعد من العمل سيشكل ذلك أزمة بالنسبة له 

ومن بني النظريات التي قدمت  م.(،1991)خليفة، 

حتلياًل علمًيا ملرحلة الشيخوخة نظرية االجتاهات، 

وتبني هذه النظرية أنَّ هناك عالقة نظرية بني 

االجتاهات والسلوك، بمعنى أنَّ معرفة اجتاه 

ومعتقدات الفرد نحو كبار السن له عالقة بالسلوك 

 الفعيل جتاههم.

ن خالل وم بالدراسات السابقة،وفيام يتعلق 

مراجعة الباحث للدراسات السابقة ذات الصلة 

بالدراسة احلالية واالطالع عىل األدب الرتبوي يف هذا 

املجال تبني أنَّ االهتامم بمرحلة الشيخوخة قديم، 

ويؤرخ البعض إىل أنَّ هذا االهتامم يعود إىل القرن 

األول قبل امليالد، مستندين يف ذلك عىل      ما أشار 

طون من أنَّ اإلنسان املتكيف يف احلياة سوف إليه أفال

 )العواملة، يواجه مشكالت الشيخوخة بشكل معقول

يف  (،Galenم.( وجاء من بعده العامل )جالن، 2008

حوايل القرن األول امليالدي ولفت االنتباه إىل أمهية 

ا عملية  التمرينات الرياضية ووصف الشيخوخة بأهنَّ

 م.(.2002مرضية تراكمية )الصالح، 

إنَّ املتتبع للدراسات امليدانية التي ُأجريت عىل 

فئات املسنني جيدها دراسات قليلة حتى الثامنينات من 

 القرن العرشين، ولكن بعد أنَّ جرى ختصيص عام

م.(، عاًما دولًيا للمسنني نشطت األبحاث 1999)

والدراسات يف جمال املسنني ورعايتهم، حيث رافق 

ديمغرايف تغري ملموس  لظاهرة التغري االجتامعي وال

األرسة النواة عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي 

م.( ونجم عن هذا التغري 1996والعاطفي )املعاين، 

الوظيفي ظواهر اجتامعية تستحق البحث والدراسة 

والتحليل، وكان من بني هذه الظواهر االجتامعية 

ظاهرة ضعف العالقات االجتامعية بني جيل األجداد 

األجيال األخرى يف املجتمع، األمر الذي ترتب عليه و

تغري دور األرسة يف رعايتها لكبار السن )رطروط، 

 م.(،Tuckman and Lorg،1953م.(. وتعدُّ دراسة)2001

من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع االجتاهات 

واملعتقدات نحو املسنني من ناحية التصورات السائدة 

العمرية، وأوضحت نتائج  نحو أفراد هذه الفئة

الدراسة أنَّ هناك الكثري من التصورات والقوالب 

النمطية اخلاطئة نحو املسنني والتقدم يف العمر بوجه 

 ، Kogan and Shelionعام . وقام كوجان وشيلنتون )

م.(، بإجراء دراسة هدفت إىل املقارنة بني 1962

معتقدات الشباب واملسنني نحو التقدم يف العمر، 

توّصلت الدراسة إىل أنَّ تقديم املساعدة للمسنني من و

أكثر حاجات املسنني من وجهة نظر الشباب، وأنَّ 

اخلوف من املوت من أهم خماوف املسنني واحلاجة إىل 

 احلب مصدر مهم لسعادة املسنني.
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ومن ألصق الدراسات السابقة بالدراسة احلالية 

( بعنوان م.2016دراسة هيفاء الكندري )

اجتاهات واملعتقدات الشاععة حول مهنة اخلدمة الا"

هدفت الدراسة إىل التعرف  " االجتامعية يف الكويت

 ،عىل االجتاهات نحو مهنة اخلدمة االجتامعية

 واملعتقدات الشائعة حول األخصائي االجتامعي يف

( 2191) جريت الدراسة عىلأُ دولة الكويت، حيث 

 ،ني النفسينيواألخصائي ،من األخصائيني االجتامعيني

واملعلامت، واملهنيني الشباب الكويتيني، وقد  واملعلمني

لت الدراسة إىل وجود  اجتاهات إجيابية نحو مهنة توصَّ

  أنَّ اخلدمة االجتامعية لدى الكويتيني. وتبنّي 

املعلمني/املعلامت لدهيم اجتاهات إجيابية نحو مهنة 

ة االجتامعية تفوق املجموعات األخرى. وعند املقارن

املهنيني لدهيم معتقدات  بني املجموعات تبني أنَّ 

ه ال يستخدم خاطئة حول األخصائي االجتامعي بأنَّ 

 ة.العالج اجلامعي وجيري االختبارات النفسي

م.( 2013أجرت كل من العضايلة واحلديدي )

اجتاهات طلبة اخلدمة االجتامعية يف جامعة دراسة حول ا

إذ كاديمي، البلقاء التطبيقية نحو ختصصهم األ

توصلت الدراسة إىل وجود اجتاهات إجيابية لدى طلبة 

اخلدمة االجتامعية نحو ختصصهم األكاديمي بوجه 

عام، ونحو دراسة مساقات اخلدمة االجتامعية، 

واملدرسني يف ختصص اخلدمة االجتامعية، ونحو 

 ختصص اخلدمة االجتامعية وأمهيته يف املجتمع.

 Brid et al)  وأّكدت دراسة برايـد وآخرون

التعليمي يؤثر يف اجتاهات  ىاملستو أنَّ م.(، عىل 2012،

األخصائيني االجتامعيني نحو مدى فعالية مهنة اخلدمة 

وذلك مقارنة باملهنيني اآلخرين  ،االجتامعية يف املجتمع

 تبني أنَّ  إذ)األخصائيني واالستشاريني النفسيني(. 

ملاجستري وما األخصائيني االجتامعيني من محلة شهادة ا

لدهيم اجتاهات إجيابية نحو فعالية اخلدمة  ،فوق

  .االجتامعية مقارنة بحملة شهادة البكالوريس

 Geoff) اوبّينت دراسة أخرى ُأجريت يف نيوزلند

Pearman Partners in Change، 2011،) .أنَّ هناك عزًفا  م

اخلدمة االجتامعية نتيجة من الشباب للعمل بمهنة 

وحتتاج إىل كثري من  جًدامتعبة  املهنة أنَّ العتقادهم ب

وال توجد مزايا مالية مقابل حجم  ،اجلهد والوقت

حتسني اجتاهات جيِر ه إذا مل العمل. وهذا يعني أنَّ 

واعتبارها مهنة  ،األفراد نحو مهنة اخلدمة االجتامعية

العزوف عن دراسة التخصص لدى  جاذبة فإنَّ 

ملهنة لدى وترك أو تغيري العمل با ،الشباب

 تاألخصائيني االجتامعيني ستكونان من أكثر املشكال

 .يف املجتمع سنواجههاالتي 

م.( دراسة حول 2008أجرت العواملة )كام 

موقف طلبة اجلامعة األردنية نحو رعاية املسنني 

وخلصت  املقيمني يف دور رعاية املسنني يف األردن،

جتاه  الدراسة إىل أنَّ موقف طلبة اجلامعة األردنية

الرعاية التي حيصل عليها املسنني يف دور الرعاية 



 169                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 "دراسة بعنوان  (م.2003درويش )إجيابية. وأجرى 

املسنني ومشكالهتم دراسة مسحية لنزالء دور رعاية 

هدفت  "املسنني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الدراسة إىل التعرف إىل األسباب التي تؤدِّي إىل حتويل 

دور الرعاية، وعىل املشكالت التي يعانون املسن إىل 

منها من وجهة نظرهم. وكان عجز املسنني وعزلتهم 

عن اآلخرين من أقوى األسباب التي أّدت إىل 

حتويلهم لدور رعاية املسنني حسب ما أظهرت نتائج 

الدراسة، كام أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أهم املشكالت 

النفسية التي يعاين منها املسن هي املشكالت 

واالجتامعية، وشعوره باحلزن والكآبة الناجم عن 

تفكريهم املستمر بأرسهم. وأجرى الصالح 

دور األرسة يف معاجلة مشاكل م.( دراسة حول 2002)

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل دور  املسنني يف األردن؛

األرسة يف رعاية كبار السن من خالل قياس العالقات 

ارجية مع كبار السن، إضافة إىل األرسية الداخلية واخل

معرفة رأي كبار السن يف الرعاية املؤسسية كبديل 

لت الدراسة إىل أنَّ أغلب  لرعاية األرسة، وقد توصَّ

أفراد العينة يفضلون الذهاب إىل مؤسسات الرعاية 

أرسهم وعىل  عىلالبديلة حتى ال يكونون عبئًا ثقياًل 

 املجتمع.

غريها من الدراسات عن  ومتتاز الدراسة احلالية

ا تدرس ظاهرة كبار السن يف  السابقة من حيث أهنَّ

مؤسسات الرعاية من وجهة نظر طلبة اخلدمة 

االجتامعية يف جامعة البلقاء التطبيقية، للوقوف عىل 

معتقداهتم حول هذا املوضوع، ومن ثمَّ فإنَّ الدراسة 

احلالية تبتعد عن دراسة املشكالت التي يعاين منها 

ني، حيث جرى دراسة هذا املوضوع من قبل املسن

عالقة املوضوع معظم الدراسات السابقة. وحول 

جتدر اإلشارة إىل أنَّ  املبحوث باخلدمة االجتامعية

 إشباعحتاول متخصصة  اخلدمة االجتامعية هي مهنة

احتياجات الناس من خالل مؤسسات املجتمع 

والنظم  ،ستركز عىل التفاعل بني النا مَّ ومن ثَ  ،املتنوعة

االجتامعية التي تؤثر عىل قدراهتم يف حتقيق آماهلم 

وتطلعاهتم وتعزيز قيمهم، وختفيف معاناهتم 

ومساعدهتم عىل حل املشكالت التي تعرتضهم 

ويف ضوء  ،باستخدام أساليب فنية لتحقيق وظائفها

للخدمة  ذلك يمكن حتديد عنارص املامرسة املهنية

 االجتامعية بام ييل:

نة متارس يف مؤسسات اجتامعية مهأهّنا  

اجتامعيون،  متخصصة ومتنوعة يامرسها أخصائيون

إعداًدا نظرًيا ومهنًيا ملدة أربع سنوات  جرى إعدادهم

 .يف جماالت متعددة أدنىكحد 

وطرقها  أساليبها أنَّ اخلدمة االجتامعية هلا 

تنظيم  -العمل مع اجلامعات  -خدمة الفرد  -الفنية 

واإلدارة البحث االجتامعي  املجتمع باستخدام

 .والتخطيط
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من العلوم  مستقاةتستعني بقاعدة معرفية  

املهني  أدائهااملختلفة كام تسرتشد يف  اإلنسانية

التي حتكم وتوجه  األخالقيةبمجموعة من القيم 

 .عمليات املامرسة املهنية

تسعى لتحقيق أهداف وقائية وعالجية  

النابع من  التصديق املجتمعي إطاروتنموية يف 

 .املجتمع وثقافته إيديولوجية

 اخلدمة االجتامعية من وجهة نظر البعض ُتعدُّ  

تسعى إىل إحداث تغري مقصود لدى علمية  حقيقة

 رشائح املجتمع املختلفة.

 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة

تنتمي هذه الدراسة إىل نمط  منهج الدراسة:

سة الدراسات الوصفية التي تستهدف حتليل ودرا

وذلك  ،احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة مشكلة البحث

، هبدف احلصول عىل معلومات كافية ودقيقة عنها

ام متتد مجع البيانات وإنَّ  وهذه الدراسة ال تقف عند حدِّ 

وتسجيلها  ،إىل تصنيف هذه البيانات واحلقائق

الستخالص نتائج  ؛وتفسريها وحتليلها حتلياًل شاماًل 

 يف توصيف مشكلة الدراسة احلاليةومدلوالت تفيد 

 والبناء عليها.

املنهج الوصفي التحلييل الذي يعرب استخدم الباحث  

ال  " والذي، ع الدراسة تعبرًيا كميًا وكيفيًاورة موضـعن الظاه

 ،ام يتعدى ذلك إىل حتليلهاوإنَّ  ،وصف الظاهرة يتوقف عند حدِّ 

 ،فسريهاوكشف العالقات بني أبعادها املختلفة من أجل ت

والوصول إىل استنتاجات عامة تسهم يف حتسني الواقع 

. ومن اجلدير بالذكر أنَّ (م.1996 ،)عطيفه " وتطويره

من أساسيني  مدخلنيالباحث استخدم  يف هذه الدراسة 

 مداخل املنهج الوصفي مها:

 ؛Documentary Approachمدخل الدراسات الوثائقية  .أ

 راسة.اإلطار النظري ملوضوع الدلتوضيح 

 Sample Surveyمدخل املسح االجتامعي بالعينة  .ب

Approachمعتقدات الطلبة حول رعاية كبار السن الستقصاء  ؛

 يف دور رعاية املسنني يف املجتمع األردين، وذلك من خالل

عىل عينة عشوائية متثل املجتمع األصيل  استبانةتطبيق 

الدراسة استخدام املنهجني يف  جرىوقد  للدراسة.

ومعرفة  لرعاية كبار السن، أفضللتحقيق فهم  ها؛نفس

وزيادة مصداقية  أعمقواملعتقدات بشكل  اآلراء

 م.Creswell، Bryman  (2006- 2009.)الدراسة 

 اخلدمةل طلبة شكّ جمتمع الدراسة وعينتها:  

 الدراسة،جمتمع  جامعة البلقاء التطبيقيةيف   االجتامعية

صدية بناء عىل ة قكعينعينة الدراسة  اختيار جرىو

ضمن  املعطيات اآلتية: طلبة اخلدمة االجتامعية

لضامن الرابعة، ومستوى السنة الثالثة؛  ةمستوى السن

 عدًدا كافًيا من املتطلباتأهنى قد  الطالب يكون أنْ 

جماالت اخلدمة  ):ومن بينها مساقاتاألكاديمية، 

اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية األرسة،  االجتامعية،

 العينةنت وقد تكوّ  دمة االجتامعية مع كبار السن(،اخل

البيانات من  وقد مجعت ،طالًبا وطالبة (150)من 
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مت مِّ التي ُص  ،(املعتقدات)لقياس االستبانة خالل 

( طالب وطالبة  15)اختيار  جرى كام. الغاية  هلذه

للمشاركة وبشكل طوعي يف املقابالت اجلامعية 

الدراسة يف حماور  م)كمجموعه بؤرية(، ملناقشته

خالل  ومعرفة معتقداهتم عن رعاية كبار السن من

املقابلة اجلامعية املتعمقة، حيث هتدف املقابلة اجلامعية 

إىل فهم كيف يفرس طلبة اخلدمة االجتامعية رعاية كبار 

د السن يف املجتمع، ذلك أنَّ مثل هذه التفسريات تزوِّ 

الباحث بنظرة أكثر شمولية حول موضوع الدراسة، 

كام ُتعد املقابالت اجلامعية كأداة جلمع البيانات من 

 األدوات املناسبة للدراسات التوضيحية والتفسريية.

 نظًرا الستخدامأدوات الدراسة وإجراءاهتا:  

فقد استخدم  ،مًعا (الكمي والكيفياألسلوبني )

ألسلوبني، حيث جرى االتي تناسب  األدوات الباحث

استخدام االستبانة)املقياس( لعينة الدراسة واملقابلة 

اجلامعية املتعمقة مع املجموعة البؤرية،  وُأجريت 

 :اآليتالنحو الدراسة عىل 

قام الباحث بإعداد تصميم االستبانة:  (أ

أداة الدراسة وهي )االستبانة(، للتعرف عىل  تصميمو

يف جامعة البلقاء معتقدات طلبة اخلدمة االجتامعية 

التطبيقية، حول رعاية كبار السن املقيمني يف دور 

بطريقة تؤهلها  االستبانةوجرى صياغة أسئلة الرعاية، 

ألن تشكل بمجملها املؤرشات واملقاييس التي تتطلبها 

الالزمة لتنسجم  جراء التعديالتوجرى إالدراسة، 

، االستبانة مع طبيعة الدراسة وخصوصية املبحوثني

ن َثمَّ جرى تصميم دليل املقابلة اجلامعية، بحيث وم

تضمن  املحاور الرئيسة التي جرت مناقشتها مع 

االستبانة، صدق اختبار املجموعة البؤرية، ومن أجل 

 تَض رِ عُ و ،استخدم الباحث صدق املحكمنيفقد 

عىل  وبلغت نسبة االتفاق ،حمكمني (8)عىل االستبانة 

 %(.90فقراهتا )

املرحلة يف ؛ حث عىل مرحلتنيالب جرى تنفيذ (ب

 االستبانةمجع البيانات من خالل األوىل جرى 

َعت ا  وجرى اسرتجاعها كلها، استبانة( 150) وَوزِّ أمَّ

 وحصل املجموعة البؤرية وقد اختريت املرحلة الثانية

 ة،ونصف يف كل مر ساعة ةاالجتامع هبم ملرتني ملد

هت هلم جمموعة من األسئلة   لت حمورشكّ وُوجِّ

مجع البيانات وعرضها وحتليلها  جرى وأخرًيا املناقشة،

 .ومناقشتها

 

  نتاعج الدراسة ومناقشتها

 خصاعص عينة الدراسة:

من طلبة اخلدمة  (150) شارك يف الدراسة

( طالبة أْي: أنَّ ما نسبته 96االجتامعية منهم )

(، وهي النسبة القريبة من عدد الطالبات يف 64.0%)

امعية، إذ يزيد عدد الطالبات عن ختصص اخلدمة االجت

ترتاوح عدد الذكور يف ختصص اخلدمة االجتامعية التي 

( سنة، وعن مكان اإلقامة 23 – 19أعامرهم ما بني )

يتوزع الطلبة عىل حمافظات )عجلون، إربد، جرش، 
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البلقاء، عامن (، مجيعهم درسوا مساقات اخلدمة 

ق وأْن ( منهم سب%64االجتامعية اإلجبارية، وأنَّ )

تعاملوا مع كبار السن سواء يف عائالهتم، أو يف 

ومجيعهم  يصنفون جمتمعهم أو يف دور الرعاية، 

( منهم %5أنفسهم ضمن الطبقة املتوسطة، وأنَّ )

يعملون يف مهن خمتلفة، ليتمكنوا من اإلنفاق عىل 

 أنفسهم خالل فرتة الدراسة.

: مفهوم رعاية كبار السن:  سؤال  جرى لقدأوالا

وكذلك لرعاية كبار السن، عن مفهومهم  ةطلبال

 املجموعة البؤرية، ةمع طلب نفسه املوضوع ةمناقش

 :اآلتية النتائج (1رقم )ويبني اجلدول 

 

 .. مفهوم رعاية كبار السن من وجهة نظر طلبة اخلدمة االجتامعية(1)اجلدول رقم 

 جتامعية (املفهوم )مفهوم رعاية كبار السن من وجهة نظر طلبة اخلدمة اال

 يمكن اختيار أكثر من مفهوم 
 العـدد

 النسبة    

 املئوية )%( 

 98 147 رعاية املسنني هي البديل املناسب عن احلرمان األرسي، وعدم االهتامم العائيل بكبار السن.

 94 142 هتتم دور رعاية املسنني بتقديم الرعاية الصحية والنفسية واالجتامعية للمسنني.

 65 98 رعاية املسنني وسائل نقل مناسبة عند حاجة املسن لذلك.ُتوفر دور 

 62 94 تسعى دور رعاية املسنني إىل توظيف أخصائيني اجتامعيني حلل مشكالت املسنني.

 58 88 ُتوفر دور رعاية املسنني فرص ممارسة األنشطة الرياضية والثقافية للمسنني.

 58 88 رعاية املسنني.العناية بالنظافة الشخصية للمسنني يف دور 

 42 64 دور رعاية املسنني أقدر من األرسة عىل تنظيم وقت املسنني واستغالله جيًدا.

 40 61 إقامة املسن يف دور رعاية املسنني خيفف من مشكالت وضغوط األرسة.

 34 51 ُتعدُّ دور رعاية املسنني أكثر مهارة من األرسة يف تقديم اخلدمة للمسنني.

 21 32 سبق ذكره يمثل مفهوم رعاية كبار السن.مجيع ما 
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( تقريبًا من %98( إىل أنَّ )1يشري اجلدول رقم )

لرعاية كبار  عينة الدراسة، قد عرّبوا عن مفهومهم 

األرسي للمسنني، ومن ثمَّ جلوئهم  باحلرمان السن

( إىل أنَّ رعاية %94أشار)، يف حني إىل دور الرعاية

الرعاية الصحية والنفسية كبار السن تعني تقديم 

تأمني وسيلة نقل وحظي واالجتامعية للمسنني، 

بالرتتيب مناسبة للمسن يف حال احتاج إليها 

اجتامعيون حلل  ن(،  وتعنيَّ أخصائيو%65)الثالث

(. من %62مشكالت املسنني يف املرتبة الرابعة)

الواضح بأنَّ أغلب أفراد جمتمع الدراسة أشاروا إىل 

بار السن هي البديل املناسب احلرمان أنَّ رعاية ك

م  حيثاألرسي الذي يعيشه املسن داخل أرسته،  إهنَّ

ه بدون وجود عاطفة أرسية جتاه كبار السن  يرون أنَّ

داخل األرسة يصبح من املستحيل إمكانية العيش 

بكرامة داخل األرسة التي ختلو من العواطف جتاه 

ئيل، ممَّا كبار السن، وسيادة احلرمان األرسي والعا

يدفع هبم إىل دور رعاية املسنني. وقد أّيد هذا الرأي 

م أشاروا  أفراد املجموعة البؤرية، عىل الرغم من أهنَّ

إىل أمهية اخلدمات الصحية والنفسية واالجتامعية 

التي تقدمها دور رعاية املسنني، بوصفها من 

م ربطوا ذلك برضورة  مقومات نجاحها إالَّ أهنَّ

ية عىل اعتبار أّن وجود العاطفة العاطفة األرس

األرسية جتاه املسن جتعل األرسة هي من يقوم برعاية 

 كبار السن.

معتقدات الطلبة بناء  تفسريوبوجه عام يمكن 

عىل خلفياهتم االجتامعية والثقافية وجتارهبم 

فرعاية كبار السن من وجهة نظرهم  الشخصية،

 وما تتأثر بتجارهبم الشخصية، ومعايشتهم للمسنني

ُيقال عنهم سواء داخل األرسة أو يف دور رعاية 

املسنني، وجُتدر اإلشارة إىل أنَّ املناقشات اجلامعية 

للطلبة املستهدفني بالدراسة كمجموعة بؤرية 

أسفرت عن معتقدات متفاوتة لدى رعاية كبار 

السن، فهم يعتقدون أنَّ كبار السن غري متجانسني 

ة، وآخرون منهم ما حيتاج إىل خدمات صحي

حيتاجون إىل خدمات نفسية نتيجة القهر واحلرمان 

األرسي، وفئة ثالثة حتتاج إىل رعاية اجتامعية بوصف 

أنَّ هذه الفئة ال ُمعيل هلا، وتعاين من حرمان 

 اجتامعي وتسعى إلشباع احتياجاهتا.

 طلبة اخلدمة االجتامعية حول معتقداتثانياا: 

ني إىل دور الرعاية األسباب الدافعة إىل حتويل املسن

األسباب الدافعة إىل حتويل عن  ةالطلب ُسئِل لقد

 (2رقم)ويبني اجلدول املسنني إىل دور الرعاية 

 النتائج:
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 األسباب التي أدَّت إىل حتويل املسنني إىل دور الرعاية من وجهة نظر طلبة اخلدمة االجتامعية .(2)اجلدول رقم 

 الرقم
ل املسنني إىل دور األسباب الدافعة إىل حتوي

 الرعاية من وجهة نظر الطلبة

موافق بدرجة 

 كبرية
 موافق بدرجة متوسطة

 موافق بدرجة

 قليلة 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

 13.3 20 16 24 70.7 106 عدم االهتامم بكبار السن من قبل أفراد األرسة. 1

 32 48 33.3 50 34.7 52 يعجز كبار السن عن خدمة نفسه بنفسه. 2

 2 3 43.3 65 54.7 82 مرض املسن ومالزمته للفراش. 3

غياب األبناء عن املسن وانشغاهلم بأعامهلم  4

 اخلاصة.
 خ6.7 10 29.3 44 64 96

شعور املسن بأنَّه أصبح عالة عىل األبناء وأنَّه غري  5

 حمبب بوجوده داخل األرسة.
101 67.3 42 28 7 4.7 

 6.7 10 23.3 35 70 105 يشعر هبا كبار السن.الوحدة والفراغ التي  6

 

إىل أنَّ عدم االهتامم بكبار ( 2) يشري اجلدول رقم

السن من قبل أفراد األرسة كانت من أهم األسباب 

التي أّدت إىل حتويل املسن إىل دور الرعاية، حيث 

( وأنَّ الوحدة والفراغ التي %70.7بلغت النسبة )

املرتبة الثانية من بني يشعر هبا كبار السن جاءت ب

األسباب التي أّدت إىل حتويل املسن إىل دور الرعاية 

%(. من الواضح بأنَّ أغلب 70وبنسبة مئوية بلغت )

أفراد جمتمع الدراسة أشاروا إىل أنَّ احلرمان العاطفي، 

وعدم إعطاء كبار السن الدعم النفيس واالجتامعي 

ي تدفع الذي حيتاجون إليه هي من أهم األسباب الت

د عىل  بكبار السن لإلقامة يف دور رعاية املسنني. وقد أكَّ

هذا التوجه أفراد املجموعة البؤرية، وعىل الرغم من 

م أشاروا إىل أنَّ كبار السن يف املجتمع األردين  أهنَّ

حيظون برعاية أرسية مقبولة نوًعا ما فإنَّ تلك الرعاية 

آخذة بالرتاجع يف ظل تراجع القيم األرسية 

واالجتامعية بام يتناسب ونمط احلياة املعارصة. 

معتقدات طلبة اخلدمة  تفسريوعموًما يمكن 

االجتامعية يف األسباب املؤدية إىل حتويل كبار السن إىل 

دور الرعاية بناًء عىل خلفياهتم االجتامعية والثقافية 

إنَّ رعاية كبار السن من وجهة  إذ وجتارهبم الشخصية،

رهبم الشخصية ومعايشتهم نظرهم تتأثر بتجا

 للمسنني.
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 طلبة اخلدمة االجتامعية حول معتقداتثالثاا: 

اجلهود احلكومية املبذولة لرشحية كبار السن املقيمني يف 

طلبة اخلدمة االجتامعية عن مستوى  ُسِئلدور الرعاية، 

وعيهم باجلهود احلكومية املبذولة لرعاية كبار السن يف 

 ( النتائج:3جلدول رقم )املجتمع األردين، ويبني ا

 

 

 .اجلهود احلكومية املبذولة لرعاية كبار السن يف املجتمع األردين من وجهة نظر  طلبة اخلدمة االجتامعية .( 3)اجلدول رقم 

 الرقم
األسباب الدافعة إىل حتويل املسنني إىل دور 

 الرعاية من وجهة نظر الطلبة

 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

رشحية عدم توافر قاعدة بيانات وطنية ختص  1

وحالتهم االجتامعية  أعدادهمتبني املسنني، 

 وغري ذلك. ومصدر دخلهم وتصنيفاهتم

120 80 27 18 3 2 

عدم قيام احلكومة بتوفري رعاية طبية خاصة  2

 برشحية املسنني )طب الشيخوخة(.
106 70.7 24 16 20 13.3 

عدم وجود سياسات صحية شاملة بام يف ذلك  3

 الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية املرىض.
96 64 44 29.3 10 6.7 

عدم توافر مراكز صحية متخصصة ُيرشف عليها  4

أطباء متخصصون للتعامل مع رشحية كبار السن 

 يف املجتمع.

91 60.7 50 33.3 9 6 

تصادية عدم االهتامم باالستقاللية املادية واالق 5

للمسن، مما يعرضه إىل االستغالل املادي من قبل 

أقاربه ومن ثمَّ حرماهنم من الوصول إىل 

 ممتلكاهتم املالية والتمتع هبا.  

91 60.7 50 33.3 9 6 

عدم كفاية راتب املعونة الوطنية املقدم من قبل  6

 وزارة التنمية االجتامعية لرشحية املسنني.
82 54.7 65 43.3 3 2 
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   .(3)اجلدول رقم بع تا

 الرقم
األسباب الدافعة إىل حتويل املسنني إىل دور 

 الرعاية من وجهة نظر الطلبة

 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

عدم قيام وزارة التنمية االجتامعية بتقديم منح  7

أو جتديد إعفاءات رسوم عامالت املنازل لكبار 

 .السن

82 54.7 65 43.3 3 2 

عدم اهتامم احلكومة بتحسن البنية التحتية  8

اخلاصة بدور رعاية املسنني مثل: مناسبة مساحة 

الغرف املخصصة للمسن مع عددهم، وعدم 

تناسب املرافق الصحية مع عدد الغرف وافتقار 

 دور الرعاية للعناية الصحية املناسبة وغري ذلك.

72 48 72 48 6 4 

ملتابعة احلكومية فيام خيص وجود سجالت قلة ا 9

لرشحية كبار السن املنتفعني يف دور الرعاية، 

 حيث توجد حاالت لكبار سن جمهويل النسب.

52 34.7 50 33.3 48 32 

عدم وجود ترشيعات وطنية تكفل احلامية  10

والرعاية لرشحية املسنني وحتسني أوضاعهم 

 والعمل عىل إدماجهم الكامل يف املجتمع.

45 30 45 30 60 40 

 

%( من 98( إىل أنَّ حوايل )3يشري اجلدول رقم )

املبحوثني يرون أنَّ رعاية كبار السن يف املجتمع 

األردين، ما زالت دون املستوى املطلوب، ويتبن ذلك 

من خالل موافقتهم بدرجة كبرية وموافقتهم إىل حدٍّ ما 

ر قاعدة عدم تواف "عىل الفقرة األوىل والتي تنصُّ عىل 

 أعدادهمتبني رشحية املسنني بيانات وطنية ختص 

وغري  وحالتهم االجتامعية ومصدر دخلهم وتصنيفاهتم

ذلك أنَّه بالرغم  وتبدو هذه االستجابة منطقية "ذلك 

من كل اجلهود املبذولة لرعاية كبار السن يف املجتمع 

األردين فإّنه ال توجد قاعدة بيانات وطنية تسمح 

كل ما يتعلق بكبار السن يف املجتمع  بالتعرف عىل

األردين، ممَّا يشكل عقبة وحتّد رئيس أمام واضعي 

وقد السياسات املتعلقة برشحية كبار السن يف األردن. 

احلكومة مل تعمل لغرض إجراء %( إىل أنَّ 86.7أشار )
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الدراسة عىل توفري رعاية طبية متخصصة وخاصة 

ا األمر ينطبق برشحية املسنني )طب الشيخوخة(. وهذ

عىل مجيع الفقرات املتعلقة باجلهود احلكومية املبذولة 

برعاية كبار السن. ما عدا الفقرة األخرية، إذ أشار 

عدم  "الطلبة إىل عدم موافقتهم عليها والتي تنص عىل 

وجود ترشيعات وطنية تكفل احلامية والرعاية لرشحية 

املسنني وحتسني أوضاعهم والعمل عىل إدماجهم 

%( 60إذ حصلت عىل نسبة  )  "لكامل يف املجتمع ا

من عدم املوافقة؛ ومن ثمَّ يرى طلبة اخلدمة االجتامعية 

هناك ترشيعات وطنية حتمي رشحية كبار السن بيد  أنَّ 

ا غري  أنَّ اخللل يكمن يف تطبيق تلك الترشيعات أو أهنَّ

 ُمفعلة بدرجة  كبرية.

تامعية من الواضح أنَّ أغلب طلبة اخلدمة االج

املشاركني يف الدراسة غري راضني عن األساليب 

واجلهود احلكومية املبذولة يف جمال رعاية كبار السن يف 

املجتمع األردين، خصوًصا ما تقوم به وزارة التنمية 

االجتامعية يف هذا املجال، كام أشاروا يف الوقت ذاته إىل 

عدم مناسبة مشكالت تتعلق بدور رعاية املسنني مثل: 

عظم دور إيواء املسنني حلاجات املسنني من حيث م

وعدم  ،مساحة الغرف املخصصة للنزالء وعددهم

تناسب عدد املرافق الصحية )دورات املياه( مع عدد 

والطاقة االستيعابية للمستفيدين من خدمة  ،الغرف

غلب دور املسنني للرعاية الصحية أهذه الدور وافتقار 

 ،واالجتامعيني ،املتخصصة وللمختصني النفسيني

 ،الرتفيه والصاالت الرياضية وأماكنوخمتص التغذية 

، وقد أشار عدد من  ة وغري ذلكواملكتبات للمطالع

طلبة اخلدمة االجتامعية املشاركني يف الدراسة 

كمجموعة بؤرية أنَّ معظم دور رعاية املسنني تعاين من 

مشكالت عديدة تنعكس سلًبا عىل نفسية املسن، 

لسياق يؤكد طلبة اخلدمة االجتامعية وضمن هذا ا

املشاركني يف الدراسة كمجموعة بؤرية عىل رضورة أْن 

تكون مسؤولية رعاية كبار السن مسؤولية وطنية عىل 

مجيع املستويات ) حكومة، قطاع خاص، منظامت 

جمتمع مدين، األرسة (، مع اإلقرار عىل أنَّ احلكومة هي 

كبار السن املقيمني  املسؤولة بالدرجة األوىل عن رعاية

يف دور الرعاية من خالل توفري سياسة واضحة املعامل 

 يف هذا املجال والعمل عىل تنفيذها.

ا:  دور  طلبة اخلدمة االجتامعية حول معتقداترابعا

 جرى لقداخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية املسنني 

طلبة اخلدمة االجتامعية عن مستوى إدراكهم سؤال 

الجتامعية يف جمال رعاية املسنني يف لدور اخلدمة ا

 ( النتائج:4املجتمع األردين، ويبني اجلدول )
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 آراء طلبة اخلدمة االجتامعية حول اخلدمة االجتامعية ورعاية كبار السن يف املجتمع األردين .(4)اجلدول رقم 

 الرقم
األسباب الدافعة إىل حتويل املسنني إىل دور 

 بةالرعاية من وجهة نظر الطل

 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

حتتوي مساقات اخلدمة االجتامعية يف اجلامعة عىل  7

مواد كافية عن رعاية كبار السن، مما يساعد الطلبة 

عىل فهم الرعاية الالزمة للمسن والتعامل معهم 

 مستقباًل.

52 34.7 50 33.3 48 32 

االجتامعية لطلبتها االهتامم الكاف تويل اخلدمة  8

للتدريب امليداين يف مؤسسات الرعاية اخلاصة 

 بكبار السن.

45 30 45 30 60 40 

جيب أْن يتضمن دور اخلدمة االجتامعية التعامل مع  1

 االجتامعية املتعلقة برعاية كبار السن. تالسياسا
101 67.3 42 28 7 4.7 

الطلبة عىل إقامة يساعد ختصص اخلدمة االجتامعية  6

 عالقات اجتامعية طيبة مع رشحية املسنني. 
72 48 72 48 6 4 

أعتقد أْن ختصص اخلدمة االجتامعية من  4

التخصصات املهمة يف املجتمع األردين؛ ألنَّه يقدم 

الدعم النفيس واالجتامعي لرشائح اجتامعية 

 ومنها رشحية املسنني. بحاجة إىل الدعم واملساندة

83 55.3 65 43.3 2 1.3 

أعتقد أنَّه من الرضوري وجود أخصائيني  2

اجتامعيني للعمل يف مجيع مؤسسات الدولة 

 وخاصة يف مؤسسات الرعاية االجتامعية.

91 60.7 50 33.3 9 6 

العمل يف مهنة اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية  3

 املسنني يبعث يف النفس السعادة والرسور.
88 58.7 50 33.3 12 8 

اإلجابات التي قّدمتها من خالل االستبانة  تُظهر  5

 وجهة نظري الشخصية وجتربتي وثقافتي املجتمعية.
82 54.7 65 43.3 3 2 
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%( من 34.7( إىل أنَّ )4يشري اجلدول رقم )

املبحوثني يرون أنَّ مساقات اخلدمة االجتامعية يف 

اجلامعة كافية لتزويدهم بمعلومات عن رعاية كبار 

يف املجتمع األردين، يف حني أشارا ما نسبته  السن

م موافقون إىل حدٍّ ما فيام يتعلق 33.3) %( إىل أهنَّ

مساقات اخلدمة االجتامعية يف اجلامعة عىل باحتواء 

مواد كافية عن رعاية كبار السن، باملقابل أشار ما نسبته 

%( من طلبة اخلدمة االجتامعية املشاركني يف 32)

مساقات اخلدمة االجتامعية غري كافية  الدراسة إىل أنَّ 

لتزويدهم باملعلومات الالزمة لرعاية كبار السن، 

ويظهر من النسب املئوية أنَّ هناك تقارب بني 

استجابات املشاركني، وهذا يؤرش عىل أنَّ مساقات 

اخلدمة االجتامعية جيب أْن حتّدث بني احلني واآلخر، 

وحول وجهة  وبام ينسجم ومتطلبات احلياة العرصية،

نظرهم عن الدور الذي جيب أْن تقوم به مهنة اخلدمة 

االجتامعية يف جمال رعاية املسنني، فقد أشار ما نسبته 

جيب أْن %( من طلبة اخلدمة االجتامعية أنَّه 67.3)

 تيتضمن دور اخلدمة االجتامعية التعامل مع السياسا

االجتامعية املتعلقة برعاية كبار السن، وبخصوص 

فيات االجتامعية والثقافية التي انطلق منها الطلبة اخلل

%( من 98) املشاركني يف إجاباهتم، فقد أشار ما نسبته 

الطلبة املشاركني أنَّ معتقداهتم نابعة من ثقافتهم 

املجتمعية وجتربتهم الشخصية، أّما املجموعة البؤرية 

فقد كانت إجاباهتم منسجمة مع اإلجابات السابقة، 

ني االعتبار إىل أنَّ النقاش مع املجموعة مع األخذ بع

البؤرية أظهر مجلة من القضايا أبرزها: أنَّ ختصص 

اخلدمة االجتامعية يزداد أمهية يوًما بعد يوم وأنَّه 

كتخصص يسهم يف تقدم البرشية، وأنَّ نجاح الفرد 

ليكون أخصائي اجتامعي ماهر يعتمد عىل عدة أمور، 

من معلومات توسع مثل: مدرس املساق وما يملكه 

من مدارك الطلبة، ونوعية املادة التعليمية وحداثتها، 

والرتكيز ما أمكن عىل نجاح الطالب يف التدريب 

امليداين واستفادته من املؤسسة التي يتدرب هبا، وأْن 

َل املعرفة النظرية إىل جانب عميل تطبيقي.  حُتوَّ

ىل إنَّ طلبة اخلدمة االجتامعية، إضافة إ يمكن القول

حرص اجلامعة عىل جعلهم مهنيني، من خالل 

م يف النهاية أعضاء يف  إعدادهم أكاديمًيا وعملًيا، إالَّ أهنَّ

املجتمع الذي يعيشون فيه وهذا بطبيعة احلال يؤثر يف 

معتقداهتم وآرائهم ويف تشكل ثقافتهم املجتمعية، من 

هنا يأيت دور اجلامعة عىل إعداد طلبة اخلدمة 

كونوا مؤهلني ملامرسة اخلدمة االجتامعية االجتامعية لي

يف خمتلف املجاالت وخصوًصاجمال رعاية كبار السن 

 موضوع الدراسة احلالية.

 

  مالحظات ختامية

أبرز أهداف مهنة اخلدمة االجتامعية هو من إنَّ 

تقديم العون واملساعدة لآلخرين سواء كانوا )أفراد، 

 املهمشة أم مجاعات، أم مؤسسات (، خصوًصا الفئات
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(Altman and Goldberg,  Wilson etal  2008 ويف .).م

املجتمع األردين يمكن القول أنَّ مؤسسات الرعاية 

االجتامعية العاملة يف جمال أو أكثر من جماالت اخلدمة 

: الطفولة، املرأة، املسنني، ال تقوم هبذا مثلاالجتامعية، 

 الدور لعدة أسباب أبرزها:

 التي تقوم هباالربامج والنشطات أنَّ العديد من أ( 

أساس دراسة  عىل ةغري قائم االجتامعية املؤسسات

االحتياجات بصورة علمية أو أسلوب علمي، وهنا ال ُبد 

النشاطات والربامج من اإلشارة يف هذا املجال إىل أنَّ 

ال تتصف  نتائج تقدير االحتياجات إىل املستندةغري 

 (.م.Hardcastle , et al  2004) ةواالستامدبالفاعلية 

اخلدمة  يف جمال ةاملؤسسات العامل أغلب أنَّ ب ( 

مع جهات  ةرشاك أوليس لدهيا تشبيك االجتامعية 

جمال رعاية املسنني،  املؤسسات العاملة يف :مثلأخرى، 

لزيادة  ةوموضوعي ةمهني عىل أْن جيري التشبيك بصورة

 اءوإثر، ورفع كفاءهتا، ع بتلك املؤسساتثقة املجتم

 .(Finn and Atkinson, 2009)   خرباهتا

العديد من برامج يف كثري من األحيان ال ُيقيَّم ج ( 

 ضامن فعاليتها، أجلمن  ؛ونشاطات تلك املؤسسات

عملية تقيم الربامج  أمهيةوذلك عىل الرغم من 

 مدى حتقيقل: مث ،كثرية أموروالنشاطات يف 

 وقات،الضعف والقوة واملع أوجهومعرفة األهداف، 

لذلك هي  النهائية؛ ة واملحصلةوبناء اخلطط املستقبلي

ة جيابيإو ةمهني بصورةاملستفيدين إىل  م اخلدماتقدِّ تُ 

(Kusek and Rist، 2004;Leitch et al., 2009;Romero and 

Noble,2008 .) 

توّصلت الدراسة احلالية إىل أنَّ دور اخلدمة 

بار السن االجتامعية بوجه عام أو يف جمال رعاية ك

)موضوع الدراسة( ما زال دون املستوى املطلوب، 

إىل أسباب عديدة منها: أنَّ ويعزو الباحث ذلك 

التدريس يف اجلامعة جيري بصورة غري مهنية إىل حدٍّ 

كبري ذلك أنَّ أغلب املدرسني ال حيملون شهادة يف 

أيَّ  وبعضهم مل يدرس ختصص اخلدمة االجتامعية،

االجتامعية، كام أنَّ الغالبية  مواد يف ختصص اخلدمة

 خالل التدريب امليداينالعظمى منهم مل يتلقوا 

 إعدادهم األكاديمي.

إنَّ من أبرز ما توصلت إليه الدراسة احلالية أنَّ دور 

اخلدمة االجتامعية بوجه عام، ويف جمال رعاية املسنني 

بوجه خاص، مل يرتِق بعد إىل مرحلة املهنية ممَّا يؤثر 

ىل نظرة طلبة اخلدمة االجتامعية للمهنة سلًبا ع

مستقباًل، ويتبني ذلك من خالل إجابة ما نسبته 

%( من الطلبة املشاركني يف الدراسة أفادوا أنَّ 32)

غري كافية لتزويدهم مساقات اخلدمة االجتامعية 

باملعلومات الالزمة لرعاية كبار السن. إضافة إىل ما 

ات املقدمة من تقدم أظهرت الدراسة أنَّ اإلجراء

احلكومة ممثلة بوزارة التنمية االجتامعية ما زالت أيًضا 

دون املستوى املطلوب، ممَّا يؤثر عىل مهنة اخلدمة 

د الباحث عىل  االجتامعية مستقباًل. وبناء عىل ذلك يؤكِّ
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أمهية الدور املهني لألخصائيني االجتامعيني واالبتعاد 

خلدمة عن اإلطار التقليدي الذي ينمط طلبة ا

االجتامعية إذا ما استمر التدريس يف اجلامعة عىل هذه 

الشاكلة، كام يؤكد الباحث عىل أمهية األخذ 

بالسياسات واإلسرتاتيجيات الوطنية لكل جمال من 

جماالت اخلدمة االجتامعية، بوصفها مكوًنا أساسًيا من 

 مكونات املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية.

 

  التوصيات

تقاء بمهنة اخلدمة االجتامعية يف اجلامعات االرأ ( 

التي تدرس التخصص ال سيام جامعة البلقاء التطبيقية 

من خالل تطوير اخلطط الدراسية واملنهاج، وتعيني 

 مدرسني حيملون شاهدة يف التخصص.

دراسة املعوقات التي تواجه طلبة اخلدمة  ( ب

م االجتامعية يف مادة التدريب امليداين والعمل عىل تقدي

حلول مناسبة لتلك املعوقات، وخصوًصا تلك التي 

 تتعلق بمؤسسات الرعاية االجتامعية.

إجراء مزيد من الدراسات حول واقع مهنة ج ( 

 اخلدمة االجتامعية يف األردن.
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 ضوء يف حتليلية وصفية دراسة :السعودية للفتاة والنفيس االجتامعي التواصل واقع

 الديموغرافية املتغريات من جمموعة

 

  اهلبدان حممد بنت آمال

 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة االجتامعية، اخلدمة بقسم  مساعد أستاذ
 

 

 

 ـ(ه26/7/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ7/3/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .بالنفس الثقة التسامح، االجتامعي، التواصل السعودية، الفتاة واقع،:  املفتاحية الكلامت

 إىل إضافة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل واقع عىل التعرف إىل الدراسة هتدف البحث: ملخص

 ترتاوح اللوايت السعوديات اتالفتي من الدراسة جمتمع ويتكون. لدهيا بالنفس الثقة واقع عىل التعرف

 العدد بلغ وقد.  السعودية العربية اململكة يف عرشة الثالث اإلدارية املناطق يف سنة( 29-15) بني أعامرهن

 أن   إىل الدراسة خلصت .بالعينة االجتامعي املسح منهجية استخدام وجرى مفردة،( 2947) للعينة الكيل

الة اجتامعي لتواص بمهارات تتميز السعودية الفتاة  الفتاة حرص  الدراسة نتائج أكدت كام اآلخرين، مع فع 

 عال   مستوى لدهيا السعودية الفتاة أن   كام .التسامح بقيمة ومتيزها اإلنسانية املعامالت يف العناد عن البعد عىل

 حتقيق عىل قدامواإل واملبادرة باإلجيابية وشعورها لذاهتا احرتامها بواسطة ذلك ويظهر بالنفس؛ الثقة من

 الذايت الصعيدين عىل النجاح هلا حيقق بام عملًيا اآلخرين عىل والتفوق للتطور الدائم وسعيها أهدافها،

 عن ومتيزها أعامل من به تكلف ما إنجاز عىل بقدرهتا ثقتها بواسطة وذلك. سواء حد   عىل واملجتمعي

 احلياتية مواقفها عىل والسيطرة الضغوط، حتت تميزامل اإلنجاز عىل قدرهتا أيًضا النتائج وأظهرت اآلخرين،

 وصربها حياهتا، يف تواجهها التي للضغوط وحتملها أمامها، بسهولة استسالمها وعدم الصعبة باملهام والقيام

 ومتيزها ومهاراهتا ذاهتا لتطوير السعودية الفتاة سعي النتائج أوضحت كام. األزمات حدوث حال يف

 ناجحة فتاة منها جتعل التي لألعامل املتقن األداء عىل والقدرة القرار اختاذ عةورس واإلرصار بالعزيمة

ال االجتامعي تواصلها يف ذلك ويظهر واإلنسانية، بالتحرض تتميز السعودية الفتاة فإن   وأخرًيا .وسعيدة  الفع 

 وإنساين اجتامعي أفق سعة لدهيا أن   كام بالنفس، العالية والثقة وناضجة متزنة، اجتامعية سلوكيات وفق

 والتعامل والتحديات األمور تقدير يف نضوجها عىل تؤكد التي واإلنسانية االجتامعية اخلصائص من والعديد

  . الشخصية املصلحة ال العامة املصلحة منظور ضمن معها

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ،228-185، ص ص 2ع، 30مجملة اآلداب، 
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 Amaal  Mohammed  Ibrahim AlHabdan 

Assistant Professor social work, Princess Nourah bint Abdulrahman University 
 

(Received 7/3/1438H; Accepted for publication 26/7/1438H) 

 

Keywords: Reality, Saudi girl, social communication, tolerance, self-confidence. 

Abstract: The study aims to identify the status of social interconnecting  among Saudi girl, and the 

status of her self-confidence. The study population consisted of Saudi girls aged (15-29 years), at the 

thirteen administrative regions in the Kingdom of Saudi Arabia. The total number of samples was 

(2947), social sample survey methodology was used. 

The study found that the Saudi girl is characterized by social skills, effective communication with 

others, the study also confirmed that the girls has no stubbornness in human interactions, and 

distinguish the value of tolerance. 

The Saudi girl has a high level of self-confidence, which is shown by her self-esteem and sense of 

positivity and initiative and courage to achieve their goals, and permanent quest for the development 

of superiority over others practically in order to achieve self and community successful, Through her 

confidence in the ability to accomplish what job is assigned to her and the uniqueness from others, the 

results also showed her ability to achieve under pressure, and to seize control over her life and 

accomplish difficult tasks and not to give up easily, and to manage all crisis she may face. The results 

showed also the Saudi girl's quest to develop themselves and their skills. Also they showed an 

excellence at solving problems and determination and speed of decision-making and the ability to 

perfect business performance, that make her successful and happy girl. 

Finally Saudi girl characterized by urbanization and humanity. It appears in the effective social active 

interactivity according to a balanced and mature and high self-esteem, balanced & matured social 

behaviors, she also has a wide social and human vision, and many of the social and human 

characteristics that emphasize the maturity in judgment and facing challenges and to deal with them 

within the public interest perspective, not personal interest .  
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 مقدمة 

التواصل  عملية أن   يرى واحلياة الكون يف الن اظر إن  

 اهلل خلقها التي الكائنات أبسط وبني الفطرةب تكون

 أكرمه الذي اإلنسان عىل باألوىل األمر وينطبق تعاىل،

 سائر عىل وفضله والت فكري العقل بنعمة تعاىل اهلل

 بأخيه تربطه اجتامعي كائن واإلنسان.  خملوقاته

 إنسانية وعالقات متشابكة إنسانية روابط اإلنسان

البعض  بعضهم مع اسالن   تواصل متعددة، وعملية

 احلياة مركب يسري أن   يمكن التي ال احلياة سن ة هي

 بدوهنا.

 عىل يقوى ال بطبعه اجتامعي ككائن واإلنسان

 من جمموعة إىل وحيتاج، اآلخرين عن بمعزل العيش

نه التي احلياتية املهارات  مع والتفاعل التواصل من متكِّ

 فة وحتملاملختل احلياة مواقف مع اآلخرين والتعامل

 املهم ومن . اليومية التحديات ومواجهة الضغوط

 هذه اكتساب خصوًصا عموًما، واملرأة املجتمع ألفراد

 بمتطلباهتم الوفاء متكنهم من التي احلياتية املهارات

 صاحلني مواطنني منهم الذاتية، وجتعل واحتياجاهتم

 وتنمية تطوير يف وإجيابية بفعالية يسهمون منتجني

 عمل   كل   احلياتية هذه املهارات وتشمل  .ايلالغ وطننا

ات   أشياء مع فيه ويتفاعل اإلنسان به يقوم  ومعد 

 السلوكيات جمموعة ومؤسسات، وهي وأشخاص

 لألفراد؛ الالزمة واالجتامعية الشخصية واملهارات

 ومع أنفسهم مع واقتدار بثقة إجيابي ة عالقات   لتكوين

السلوكيات وتتضمن هذه . يف املجتمع اآلخرين

 القرارات واملهارات عىل سبيل املثال ال احلرص: اختاذ

ل عىل والقدرة والصحيحة املناسبة  املسؤولي ة حتم 

 حدوث لتفادي والغري؛ النفس يف فهم الذايت والت وجيه

 االبتكاري والت فاعل التفكري عىل القدرة األزمات،

 مع التكي ف الفرد عىل مجيعها تساعد حيث االجتامعي،

 . ملجتمعا

 لإلنسان السليمة اإلنسانية العالقات وتتطلب

ال اجتامعي وتواصل عالية حياتية مهارات  وتعامل فع 

 األعراف تظهر اآلخرين، وبواسطتها مع إجيايب

لفظية.  وغري لفظية صور بعدة االجتامعية والعالقات

ا مهمة؛ االجتامعي الت واصل ومهارات  عىل مؤش   ألهن 

ينا احلركة  الن اس ترى فحينام احلياة، يف ميكيةوالد 

 يعني: أن   فهذا اجتامعي ا البعض بعضهم مع يتواصلون

 والديناميكي ة، واحلركة باحلياة يعج   املجتمع هذا

، بال صحيح والعكس  الذي املجتمع يت سم حيث شك 

 باخلمول اجتامعيًّا بعضهم مع أفراده يتواصل ال

كون لبي ة. ومعروٌف أن   والس   العالقات جوهر والس 

 احرتام من يزيد الذي التسامح السليمة اإلنسانية

 حيث، بنفسه الفرد ثقة معدل من ويرفع الذات وتقدير

 وجزء عالية، قيمة والعفو التسامح قيمة أن   املعلوم من

ا ،احلياة دورة من مهم  الفرد لدى كبرية آفاًقا تفتح ألهن 

 إىل امهواحرت بنفسه وثقته بذاته شعوره من وتقوي

 مم ا حوله؛ هم َمن   مع الفرد عالقات حيسن أن ه جانب
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 تدوم عالقات وتكوين صداقات تطوير عىل يساعده

 .األبد إىل

 أنواع من االجتامعي هي التواصل ومهارات

غبة للفرد حتقق التي الن اس بني اإلنساين الت واصل  الر 

ة  مصادر أهم وهي من الن اس، مع االجتامع يف الفطري 

ن مهارات له.  سعادةال االجتامعي  التواصل لذلك متكِّ

الة املرأة  مم ا اآلخرين، مع التفاعل والتواصل من الفع 

 والسعادة، بالراحة بالنفس ويشعرها الثقة يمنحها

لشخصيتها. كام تسهم يف  الفقري العمود هي والتي

 يف سواء واأللفة واملحبة التفاهم من حالة خلق

 ودائرة الزوجية أو عالقتها ةاألرس داخل عالقاهتا

 مع التعامل املجتمع، مم ا يساعدها عىل وحتى العمل

 هلا ويكفل بوعي، واالجتامعية الشخصية مشكالهتا

من املهم أن  متتلك املرأة  سعيدة؛ لذلك اجتامعية حياة

ال؛ بحيث حيقق هلا االجتامعي الت واصل مهارات  الفع 

، أهداًفا َرك لن   وغايات  االجتامعي  التفاعل ونبد ُتد 

 االجتامعي الت واصل كام يؤثر ذلك عىل حتقيق. اإلجيايب

ال، والذي بدوره يسبب اللحمة  ألن ه للمجتمع؛ الفع 

ي إنساين سلوك هيا اإلنسان، شخصي ة ينم   ويثرهيا، ويقو 

ي فإن ه اإلنسان أخيه مع جيتمع حني فاإلنسان  من يقو 

ي شخصي ته،  إىل واحلديث لت كلما مهارات لديه وينم 

ا كام الن اس،  واملعارف املعلومات لتبادل فرصة أهن 

اجلميع وتنمية املجتمع  عىل بالن فع يعود بام املختلفة

 والوطن.

 :النظري اإلطار و السابقة الدراسات

حظي موضوع املرأة يف السنوات األخرية يف 

اململكة العربية السعودية باهتامم ملحوظ من قبل 

وذلك من أجل منحها دوًرا  ؛أجهزهتا املختلفةالدولة ب

ا لإلسهام يف مجيع شؤون املجتمع ولزيادة ملموًس 

إسهامها يف التنمية بمفهومها العام )اجلربوع 

 (.5: 1431واملحسني، 

 وبخطوات قدًما، امليض يف احلكومة عزم ويبدو

ا اعتبار عىل السعودية املرأة تنمية عملية يف حثيثة  أهن 

 عملية دفع يف مسامهتها وأن   املجتمع، نصف متثل

 نصوص من كثرًيا أن   خصوًصا أساسية، التنمية

 ظلم أي   لتوقف جاءت اإلسالمية الرشيعة ومفاهيم

 لتكون املستحقة؛ مكانتها ومتنحها املرأة، ضد موجه

 هذه إىل املرأة تصل ولكي. اآلخر النصف هي بحق

 وهلا املجتمع إصالح يف دور هلا ويكون املكانة

 أحكام تفعيل خالل من إال   ذلك يتأتى ال وضعيتها،

. واستنباطه فهمه ُأِسَئ  ما تفسري وإعادة وقيمه الدين

 (.3-2: هـ1432 أمحد،)

ومن املالحظ االهتامم باملرأة السعودية يف اخلطط 

ااًل يف القوى  بوصفهاالتنموية اخلمسية،  عنرًصا فع 

يتها اقتصادًيا وتعليميًا مم ا أدى إىل تنم ،البرشية العاملة

باملرأة  م  تُ وحتى اخلامسة اه   ،فمن اخلطة التنموية األوىل

كان يف بداية  وإن   ،السعودية من ناحية التعليم والعمل

 -1415ويف اخلطة التنموية السادسة ) .ختطيطه
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إدراج بند خاص يف زيادة إسهام  جرىهـ(، 1420

 يعة اإلسالمية،املرأة يف القوى العاملة متفًقا مع الرش

 هـ( نص  1425 -1420ويف اخلطة التنموية السابعة )

سرتاتيجي التاسع عىل التوسع يف جماالت إلاألساس ا

ق الرشيعة اإلسالمية )السهيل، ف  عمل املرأة وَ 

 (.81هـ: 1432

ا اخلطة التاسعة فقد حددت  سرتاتيجية التنمية إأم 

ف عدد كبري من األهدا عن طريقللمرأة السعودية 

هـ: 1432 العامة والسياسات من أمهها: )السدحان،

11-12.) 

تعزيز مكانة املرأة وتأثريها يف األرسة  .1

 واملجتمع.

متكني املرأة السعودية للمشاركة يف حتقيق  .2

 أهداف التنمية.

 العمل عىل تقوية الرتابط األرسي. .3

تعزيز املشاركة األهلية ودعمها يف عمليات  .4

 ة.التنمية والرعاية االجتامعي

تطوير إسهام املرأة يف النشاط االقتصادي  .5

 لتمكينها من املشاركة. ؛وتأمني اخلدمات املساندة

تشجيع الربامج االجتامعية واإلرشادية  .6

وتشجيعها للمشاركة يف برامج  ،لتوعية املرأة السعودية

 التنمية والرعاية االجتامعية.

التوسع يف دعم النشاط األهيل يف جمال  .7

 الطفولة.خدمات األمومة و

دعم برامج األرس املنتجة للسيدات والفتيات  .8

 من خالل الربامج التدريبية واإلنتاجية والتسويقية.

 تشجيع إنشاء اجلمعيات اخلريية النسائية. .9

والتنويع يف إجياد  ،تشجيع العمل التطوعي .10

 فرص املشاركة للمواطنات. 

قيام اجلهات الرسمية واجلمعيات األهلية  .11

زيادة التقبل االجتامعي ملشاركة بحمالت إعالمية ل

 املرأة يف النشاط االقتصادي.

 ،اا وماليً ا وإداريً دعم اجلمعيات اخلريية فنيً  .12

 وتشجيع مجعيات ومؤسسات خريية جديدة.

تشجيع النساء عىل العمل يف النشاط  .13

 ن  وتوفري التسهيالت حلصوهلِ  ،االقتصادي واالجتامعي

 عىل القروض.

 عَ ِض وُ  ،ة التنمية العاشةعىل ذلك يف خط وتأكيًدا

عىل متكني املرأة وزيادة  خاص نص   للمرأة هدٌف 

إسهامها يف جماالت التنمية املختلفة؛ وذلك من خالل 

زيادة إسهام مؤسسات املجتمع املدين يف جهود تطوير 

مشاركتها يف التنمية، وتشجيع إنشاء اجلمعيات 

يف اللجان التعاونية النسائية، إضافة إىل زيادة مشاركتها 

واهليئات واملجالس املتخصصة املحلية والدولية.  

ويسعى اهلدف الثالث عرشة إىل تطوير اخلدمات 

والتسهيالت الالزمة لتمكني املرأة من أداء  ،املساندة

دورها االقتصادي واالجتامعي، وتوسيع مشاركتها يف 

النشاط االقتصادي وزيادة فرص العمل أمامها يف 
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ة المتصاص العرض الكبري من اليد املجاالت املختلف

، إضافة إىل ن  العاملة النسائية، وتوفري العيش الكريم هلُ 

توسيع اخليارات املتاحة واملالئمة لإلناث يف 

التخصصات العلمية والتقنية واملهنية.  وفيام يتعلق بـ 

يف التطوير اإلداري، فسياسات خطة التنمية « املرأة»

نظمة املالئمة لتنمية العاشة تشدد عىل تطوير األ

ملكات وقدرات الفتاة السعودية، واالهتامم 

عنى بشؤون باالتفاقيات واملؤمترات الدولية التي تُ 

املرأة ومراجعة كافة األنظمة واللوائح املتعلقة باألم 

من الرعاية  العاملة وتطويرها إىل جانب حتقيق مزيد  

لتحسني صحة املرأة والعمل عىل توفري  ؛هةاملوج  

 بالتزاماهتااخلدمات التي تسهم يف قيام املرأة 

  ومسؤولياهتا العملية.

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140625/Con201
40) (625708424.htm 

سياسة اململكة العربية السعودية التي اتبعتها يف  إن  

يغت بحكمة وحسن تدبري وفًقا لتعاليم التعليم قد ِص 

اهتامم الدولة بتعليم  نصب  اإلسالم وتوجيهاته، وا

عىل فتح املدارس  ووافقت   ،املرأة عىل تلك األسس

هتا الدولة يف جعل تعليم املرأة ق الضوابط التي أقر  ف  وَ 

غري خمتلط وتوجيه املناهج الدراســية وجهة إسالمية 

ليكون يف متناول مجيع أبناء  ا؛وجعل التعليم جمانيً 

بل تطور  ،ند هذا احلد  اململكة. ومل يقف تعليم املرأة ع

ليأخذ طريق التعليم العايل متمثاًل يف التعليم اجلامعي، 

ـلت املرأة عىل أعىل الشهادات. )العمري، وحتص  

2007 :15-16.) 

نظرته  مميًزا يف يكون أن  السعودي املجتمع ويكاد

 الرشيعة قواعد بتطبيق ملتزم جمتمع فهو للمرأة،

 وعدم، محايتها يثمن ح املرأة قضايا يف اإلسالمية

 يف حقوقها من هنااحرم عدم مع بالرجال اختالطها

 عن جمتمعها تطوير يف ومسامهتها، التعليم والعمل

 ،ايً تطوع أو اكان رسميً  سواءً  يهتؤدِّ  الذي العمل طريق

 بحركة ةكبري بدرجة يتأثر التنموي املرأة دورن  وأل

 اربمقد فعاليته درجة كام تتحدد االجتامعي، التغري

الذي  االجتامعي البناء إطار يف شخصيتها وضوح

 لدور تدرجيية تغرياتت  طرأ لذا فقد ؛معه تتعامل

 املجتمعية تلك التغريات مع تالءمت بحيث املرأة،

 (.61-60هـ: 1431)املالكي،  .ساندهاتو

 التطوعية بجهودها السعودية املرأة أسهمت وقد

 التنمية النسائية بمراكز اللجان خالل من الواضحة

 ومل ،املحلية املجتمعات تنمية يف االجتامعية واخلدمة

 اخلاصة هبا، األنشطةو  الربامج تنفيذ يف هادور يقترص

 .والتقويم واإلشاف التخطيط يف بارز دور هلا اموإن  

 من العديد تنفيذ اللجان هذه جهود حصيلة وكانت  

 رعاية خلدمة جماالت املتنوعة واألنشطة الربامج

)الدغيلبي،  .املحلية املجتمعات يف والطفولة مةاألمو

 (.64هـ: 1427

كام بلغت قوة العمل النسائية يف اململكة يف القطاع 

يف قطاع   % يعملنَ  83.4% ومن هؤالء  85احلكومي 

يليه العامالت يف القطاعات الصحي بنسبة  ،التعليم
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% ) خطة التنمية الثامنة يف اململكة، وزارة التخطيط، 5

 (. 374:ص2005

التطورات الدولية يف مسألة حقوق  وال شك أن  

، احتلت مساحة كبرية من االهتامم؛ هااملرأة وأبعاد

فشهدت اململكة تطورات واضحة يف مشاركة املرأة يف 

مؤسسات املجتمع املدين، حيث تشارك يف مؤسسات 

احلوار الوطني وحقوق اإلنسان ويف الغرف التجارية 

الس اجلمعيات العلمية، الصناعية، وعضوية جم

إىل  إضافةوكمستشارة يف جملس الشورى السعودي، 

)بن  .مشاركتها يف اجلمعيات اخلريية واإلنسانية

 (.84هـ: 1428عدوان، 

كام يشهد التعليم العايل للمرأة يف اململكة العربية  

ي غري مسبوق عىل املستويني الكمِّ  االسعودية تطورً 

الربامج التطويرية أو والكيفي، سواء فيام يتعلق ب

ى سرتاتيجية. وقد أد  إلاملبادرات النوعية أو اخلطط ا

ذلك إىل هتيئة فرص تعليمية واسعة لإلناث يف 

اجلامعات السعودية، وحتقيق املساواة، وتكافؤ الفرص 

بني الذكور واإلناث، وزيادة نسبة مشاركة املرأة يف 

رأة برامج االبتعاث اخلارجي، وكذلك نسبة مشاركة امل

يف ميدان العمل، ووصوهلا إىل منصب نائب وزير.  كام 

 ن  هلُ  ،ظهرت نامذج متفوقة من العاملات السعوديات

ى دور علمية وتقنية متميزة، كل ذلك قو   إسهامات

وقد  ،املرأة السعودية يف املشاركة يف التنمية املجتمعية

ظهرت هذه اإلنجازات بوضوح يف اإلحصائيات 

 .م 2009حيث أظهر تقرير عام   ،يةوالتقارير الدول

يف  املحوظً  احتقيق السعوديات تقدمً  ملنظمة اليونسكو

تفوق نسب خترج السعوديات  نسب  ذ  إجمال العلوم، 

النساء الغربيات يف احلصول عىل الدرجات العلمية. 

ع التقرير الدويل ملؤش الفجوة بني اجلنسني ِض كام وُ 

،  عاملًيا 25ركزالسعودية يف املم. جاءت 2009لعام 

من حيث النسبة بني اجلنسني يف التسجيل يف التعليم 

اجلامعي متقدمة بذلك عىل عدد من الدول املتقدمة، 

وزارة التعليم العايل، وكالة ) مثل: أمريكا، وأملانيا.

الوزارة للتخطيط واملعلومات اإلدارة العامة للتخطيط 

 .( 9/1:م 0102هـ /  1341واإلحصاء،

 ،التحديد وجه عىل السعودية املرأة ألوضاع واملتتبع

ا يعلم  امرأة أخرى أيِّ  من أكثر بحصانة دينية تتمتع أهن 

؛ وحقوقها واجباهتا تعي جتعلها العامل يف دولة أي يف

 دولتها والتقدير من باالحرتام تتمتع هي ولذلك

 اإلسالم (. وقد كفل2هـ: 1433وجمتمعها )املقبل، 

 سواء، حد   عىل والرجل رأةللم االقتصادية احلقوق

 واملنقولة. الثابتة يف أمواهلا الترصف حقها يف ذلك ومن

 يف األسايس للحكم ظامالن   نص فقد  لذلك اوامتدادً 

هـ، 27/8/1412السعودية يف تاريخ  العربية اململكة

 – اململكة يف األنظمة ن  (، بأ90وبالرقم امللكي )أ/

 حق املرأة تكفل - واملرأة الرجل من كاًل  ختاطب والتي

ا التملك، يف فيها  تتساوى مستقلة مالية بذمة تتمتع وأهن 

 يف احلق هلا يكفل ظامالنِّ  وأن   الرجل، مع ذلك يف
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 متعددة جماالت يف االستثامرية النشاطات ممارسة

 (.11هـ: 1433)املقبل، 

يف  واضًحا للشعبكومة واحلدعم القيادة  وكان

لتامرس  ؛ئل الالزمة للمرأةاألدوات والوسا توفري كلِّ 

 تبوأت إذ ،وحتصل عىل صالحيات أكرب أدواًرا أوسع

و منصب نائب  ةمنصب مديرة جامع ةاملرأة وألول مر

 100سعودية ضمن قائمة أقوى  21لت تح، اوزير

التي صدرت عن  م.2015سيدة عربية للعام احلايل 

 :منها ،ة  قطاعاتومتيزت يف عد   (أرابيان بيزنس)جملة 

 لقانون،ا الطاقة، والتمويل، ألعامل، قطاع املصارفا

وهندسة الفضاء.  قطاع التقنية ،ةالصح العلوم،

reports/382803-http://arabic.arabianbusiness.com/special/ 

شاركة بفعالية يف ا للمرأة املكام فتحت القيادة آفاقً 

يكون  ،مسرية التنمية وبناء الوطن وصناعة غد مرشق

 بعد أن   ،للمرأة فيه حضور بعقلها وفكرها وعطاءاهتا

يف املجاالت التي  نجحت يف حتقيق حضور الفت  

كلمة الرس يف نجاح  :املرأة هي وحاليًاتحت هلا. فُ 

 إذ  م.2030وتنفيذ رؤية  اململكة للتحول الوطني 

 ة،ومباش ةواضح بصورة كل أركان الرؤية توجد يف

من خالل اجتاه  الدولة إىل رفع متويالت املرشوعات 

ا من ا كبريً املرأة جزءً تعد  %، و50الصغرية بنسبة 

وهي املحرك واملنفذ األكرب هلا،  ،املرشوعات الصغرية

اململكة تعمل عىل رفع حجم مشاركة املرأة يف  كام أن  

حجم مشاركة املرأة  إن   إذمي، القطاع اخلاص واحلكو

%، والرؤية تعمل عىل رفع 22 بلغ يف الوقت احلايل

%، إىل جانب دعم األنشطة 30هذه املشاركة إىل 

 املرأة.والرجل  املجتمعية التي يعمل عليها

( بالكشف عن هـ1408واهتمت دراسة السامل )

سامت وأنامط شخصية املرأة السعودية ومعرفة 

اإلجيابية والسلبية يف شخصيتها، الصفات واخلصائص 

وأثر متغريي التعليم والعمل والتفاعل بينهام يف 

امرأة  يف  240شخصيتها. شملت عينة البحث عىل 

ربات بيوت وعامالت من مستويات ومدينة الرياض 

أكثر السامت  لت الدراسة إىل أن  تعليمية خمتلفة. وتوص  

ية هي: اإلجيابية  شيوًعا يف شخصية املرأة السعود

 -حتمل املسؤولية  -االهتامم األرسي  -)الوطنية 

ا السامت املتوسطة املثابرة –االلتزام الديني  (. أم 

 -التعاطف االجتامعي  -الشيوع فهي: )القناعة 

الثقة بالنفس(.  -الطموح  -االتزان االنفعايل 

املسايرة  -والسامت األقل شيوًعا هي: )االنضباط 

ا السامت السلبية ملوضوعيةا –الكرم  -العرصية  (. أم 

الشائعة يف شخصية املرأة السعودية حسب الدراسة 

 -االتكالية  -الغرور  -األنانية  -فكانت: )املظهرية 

ملتغري العمل   عدم املباالة(. وأكدت نتائج الدراسة أن  

حتمل  -يف بعض السامت مثل: )االهتامم األرسي  أثرٌ 

يؤثر متغري التعليم يف  حنييف  ،(املثابرة –املسؤولية 

كام  ،(االجتامعية –القناعة  -سامت: )التعاطف 

لتفاعل التعليم والعمل أثًرا يف  وجدت الدراسة أن  

http://arabic.arabianbusiness.com/special-reports/382803/
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 -الوطنية  -وهي: )االلتزام الديني  ،بعض السامت

 (.املثابرة –لية ؤوحتمل املس

 دور تقييم ( إىلم.1413وهدفت دراسة احلسيني )

 يف السعودية للمسامهة داد املرأةتأهيل وإع يف التعليم

إىل  تأد   والكشف عن األسباب التي العمل، سوق

 خالل من التنمية يف املرأة السعودية مسامهة ضعف

جدة. وقد  بمدينة اجلهات احلكومية من عدد من عينة

مشاركة  ضعف أن   مفادها نتيجة إىل الدراسة لتتوص  

 من دعد إىل العمل يرجع سوق يف السعودية املرأة

 املتاحة العمل حمدودية جماالت أمهها: من العوامل،

  املرأة عليها تقبل التي التخصصات للمرأة، وحمدودية

 للعمل، خروج املرأة الرجل تقبل وعدم هلا، أو املتاحة

 والنظرة وكفاءهتا بالعمل، بقدرهتا قناعته وعدم

 يف املرأة مشاركة دون التي حتول والقيود ،االجتامعية

مؤسسات  بني تنسيق وجود وعدم ن املجاالت،م كثري

 كام العاملة النسائية. من السوق وحاجة العايل التعليم

 جمال يف األسلوب املتبع أن   إىل الدراسة أشارت

 العمل فرص تدبري أساس يقوم عىل والذي،العاملة

 واملستويات ،التخصصات خمتلف اخلرجيات يف إلعداد

 يعد يتفق مل يزانيةامل يف املتاحة الوظائف ضوء عىل

ملستقبل اآلالف من  املصريية ومسؤوليات املواجهة

اخلرجيات، كام مل يعد يصلح كأساس لسياسة التعليم 

 عىل التعليم أهداف قرص ضمنًيا يعني فهو وخمططاته،

 .فقط احلكومي للقطاع العاملة جمرد تدبري احتياجات

 هادف إحداث تغيري الدراسة توصيات أهم من وكان

 ؛التدريب ونظمه ووسائل املرأة تعليم سياسة يف

 وتوعية املجاالت من كثري العمل يف مفهوم لتصحيح

 كام للمجتمع، الالزمة التخصصات الطالبات بأمهية

 التعليم الفني يف التوسع أمهية عىل الدراسة دتأك  

 . lriyadh.com/1509903http://www.a للمرأة والتقني

ا دراسة الرميزان ) الفرص "هـ( بعنوان: 1419أم 

فقد   ؛"الوظيفية املتاحة للخرجيات اجلامعيات باململكة

التعرف عىل  :هدفت إىل جمموعة من األهداف أمهها

الفرص الوظيفية املتاحة خلرجيات اجلامعات يف اململكة 

موزًعا حسب التخصصات وحسب جماالت العمل 

تاحة للمرأة السعودية، باستخدام املنهج الوصفي، امل

( موظفة يف املدارس 2615فقد بلغ أفراد العينة )

لت الدراسة  إىل جمموعة من النتائج األهلية. وقد توص  

جمال التوظيف يف القطاع التعليمي ال  من أمهها: أن  

يواكب أعداد اخلرجيات التي تزداد عىل مرور 

التعليمية املشغولة بغري الوظائف  السنوات. وأن  

السعوديات تفوق بكثري العرض عىل اخلرجيات سواء 

هناك نسبة موافقة  وحظ أن  يف الواقع أو املستقبل. كام لُ 

عامة من قبل املوظفات يف القطاع التعليم اخلاص عىل 

تساوي املردود املادي مع  :مثل ،بعض اإلجراءات

 القطاع احلكومي.

ت احلسيكي ومن ناحية أخرى، فقد أجر

كام  ،هـ( دراسة حول صورة املرأة السعودية1419)

http://www.alriyadh.com/1509903
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الصحافة املحلية هبدف الوصول إىل مالمح   ُتظهرها

الصورة العامة للمرأة السعودية. واختارت الباحثة 

اجلزيرة وعكاظ  :ثالث صحف حملية يومية هي

املادة الصحفية  أغلب واليوم. وتوصلت الباحثة إىل أن  

تزوجة بالدرجة األوىل، ُثم  غري املتزوجة، هتتم باملرأة امل

ومل يكن هناك اهتامم ملحوظ باملطلقة واألرملة. كام 

تبني من نتائج الدراسة اهتامم الصحافة باملرأة العاملة 

تبعتها  ،وجاءت ربة البيت بنسبة أقل ،تليها الطالبة

املادة الصحفية التي هتتم باملرأة ذات األنشطة 

ملساحة التي تفردها الصحيفة التطوعية. من حيث ا

املرأة كطالبة  أن   تبني  للموضوعات املتعلقة باملرأة، كام 

حتتل مساحة كبرية نسبًيا مقارنة باملرأة العاملة وربة 

ا من حيث املستوى التعليمي فنجد أن    البيت. أم 

الصحافة املحلية تركز عىل املرأة اجلامعية والدراسات 

هتتم الصحافة حيث  ،لعمريةالعليا. من حيث الفئة ا

سنة ( تليها  60إىل أقل من  30باملرأة الناضجة )من 

مع اهتامم حمدود  ،سنة( 30إىل  18املرأة الشابة )من 

الصحافة املحلية توجه  باملرأة املسنة. ولوحظ أن  

ُثم  احلرضية التي  ،خطاهبا للمرأة السعودية بشكل عام

 حني يقل االهتامم تقيم يف العاصمة واملدن الكربى. يف

باملرأة القروية والبدوية. وهتتم الصحافة بموضوعات 

ا قضية  ،األرسة وعمل املرأة وقضية غالء املهور، أم 

. كذلك ةواضح بصورةاملساواة مع الرجل فال توجد 

تؤكد الصحافة عىل األدوار التقليدية واحلديثة للمرأة 

ا من حيث أكثر األطراف  )زوجة، أم، امرأه عاملة(. أم 

الزوج  ارتباًطا باملرأة، فقد تبني من نتائج الدراسة أن  

كان يف املقدمة يليه األفراد يف حميط العمل. وفيام يتعلق 

بأهم احتياجات املرأة التي تناولتها الصحافة املحلية 

كانت حاجة املرأة إىل التقدير واملعاملة الكريمة مُتثل 

الصحافة هتتم بإبراز  أعىل نسبة. كام بينت الدراسة أن  

والتي من أمهها صفة حتمل  ،الصفات اإلجيابية للمرأة

التدين والكفاءة، وكان من أقل والتعليم، واملسؤولية، 

ا  الصفات التي تطرقت إليها الصحافة هي الذكاء، أم 

صفة التبذير  تأكثرها تكراًرا كان الصفات السلبية فإن  

 وضحالة التفكري.

إىل  فقد سعت هـ(1424ن )دراسة السليام أما 

التعرف عىل الصورة النمطية للمرأة السعودية لدى أفراد 

وهم طالب وطالبات جامعة امللك  ،عينة الدراسة

وأعضاء وعضوات هيئة التدريس. وقد تألفت  ،سعود

وطالبة وعضوهيئة  اطالبً  1146عينة الدراسة من 

اختيار العينة  جرىتدريس يف جامعة امللك سعود. وقد 

طريقة العينة العشوائية الطبقية. واعتمدت الدراسة عىل ب

كأداة جلمع البيانات، واستخدمت الباحثة  ةاالستبان

املنهج الوصفي املقارن. وكشفت الدراسة عن وجود 

 ،صورة نمطية للمرأة السعودية لدى أفراد عينة الدراسة

وهذه الصورة النمطية حمايدة عند الذكور واإلناث، كام 

ذات دالالت إحصائية بني الشباب  توجد فروق

 والراشدين يف الصورة النمطية للمرأة السعودية.
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هـ( إىل الكشف 1425وهدفت دراسة أبو خالد )

عن عدد من القضايا املحددة املتعلقة بالواقع 

والتي كثرًيا ما  ،االجتامعي للمرأة يف األرسة واملجتمع

ها تكون جمااًل للهدم االجتامعي بسبب االحتكام في

ال إىل األحكام الرشعية كام جاءت  ،للعادات والتقاليد

يف الدين احلنيف؛ ومن ُثم  احلد من األرضار 

االجتامعية التي تلحق بسمعة املجتمع واألرضار التي 

تلحق باألفراد واملجتمع ككل جراء اخللط العمد أو 

وبني أحكام الرشع فيام  ،اخلطأ بني العادات والتقاليد

قوقها وواجباهتا داخل األرسة خيص املرأة ح

واملجتمع، وختليص منظومة احلقوق والواجبات 

اخلاصة باملرأة من سطوة املقبول االجتامعي والشائع 

باالحتكام فيها إىل ما  ،الشعبي الشفهي منه واملكتوب

جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة. 

والتوصل إىل تصورات عملية تسهم يف تأسيس 

مة احلقوق والواجبات للمرأة واألرسة عىل أسس منظو

لتمكني. واتبعت او     وتكون قابلة للتداول  ،شعية

من منهج التحليل اإلحصائي  هذه الدراسة كاًل 

االجتامعي الذي يقوم أواًل بالتحليل اإلحصائي 

ُثم  يقوم يف خطوة الحقة بالتحليل  ،للبيانات احلقلية

إلحصائي والربط بني تلك االجتامعي لنتائج التحليل ا

وبني موضوع البحث كام اعتمدت  ،النتائج الرقمية

الدراسة منهج آخر وهو منهج التحليل االجتامعي 

 املقارن. ونظًرا لطبيعة البحث فقد رأت الباحثة أن  

تتعدد عينته؛ فهناك عينة حمدودة بعدد من السيدات 

عدد  من نَ امرأة( من اللوايت ينحدر   20) ن  يبلغ عددهُ 

من مناطق اململكة من املتوسطات والكبريات يف السن 

من سكان مدينة  ،)مخس وثالثني سنة وما فوق(

الرياض حاليًا مع احلرص عىل تنوع املناطق التي 

منها. العينة الثانية يف هذا البحث هي عينة  نَ ينحدر  

ومبحوثة من فئات  عشوائية تتكون من مائتي مبحوث  

ية وتعليمية متعددة من عمرية، ومستويات معيش

مواطنني يقطنون مدينة الرياض. ومن بني ما خلصت 

إليه الدراسة وجود خلط يف مسائل بعينها مم ا يتعلق 

بحقوق وواجبات املرأة يف األرسة واملجتمع دون 

من امللفت لنظر التحليل  مسائل أخرى. عىل أن  

االجتامعي يف املوقف املقارن من مسألة مشاركة املرأة 

ه مل تكن هناك نسبة كبرية من الفوارق يف احلياة العامة أن  

يف تأييد املشاركة رغم فوراق مسببات تعطيلها عند 

الرجال والنساء. وهذا أيًضا ال خيلو من داللة اجتامعية 

كل طرف من أطراف العينة يبحث من موقعه  وكأن  

االجتامعي اخلاص عن املرجعية التي تعطي موقفه 

 . مرشوعية أكرب

هـ( بدراسة استطالعية 1428وقامت الشمراين )

للسامت الشخصية للشابة السعودية؛ حيث جلأت إىل 

طالبة يف جامعة امللك  384عىل  ةتطبيق استامرة استبان

سعود بالرياض لدراسة تقدير الشابات اجلامعيات 

ألمهية السامت الشخصية. وقسمت السامت الشخصية 
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علق بالشابة نفسها إىل جمموعتني: سامت ذاتية تت

وسامت اجتامعية تفاعلية مع غريها من أفراد املجتمع. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة فيام يتعلق بالسامت الذاتية 

سمة النظافة احتلت املرتبة األوىل تلتها سمة  أن  

ا السامت األقل أمهية فكانت  الصدق ُثم  التدين. أم 

رة يف إعداد التمسك بالعادات والتقاليد، ُثم  املها

ا يف  ،الطعام وأخرًيا مم ارسة األنشطة الرياضية. أم 

السامت الشخصية االجتامعية، فقد كانت السامت 

املرتبطة بالعالقات األرسية )بر الوالدين، اإلخالص 

أكثر السامت أمهية من وجهة  ،لألرسة، صلة الرحم(

ا أقل السامت أمهية ، نظر الشابات اجلامعيات. أم 

حضور املناسبات ولتعامل مع اإلنرتنت، كانت اف

ا واالجتامعية،  عن متابعة األحداث الرياضية. أم 

جتاهات الشابات اجلامعيات نحو توافر السامت ا

الشخصية لدى الشابة السعودية فقد أثبتت الدراسة 

االهتامم باملظهر، ُثم  النظافة، ُثم  التدين هي السامت  أن  

ا أ قل السامت توافًرا فهي: إتقان لغة األكثر توافًرا. أم 

أجنبية، التمتع بالوعي البيئي، مم ارسة األنشطة 

ا السامت  الرياضية؛ هذا فيام يتعلق بالسامت الذاتية، أم 

االجتامعية األكثر توافًرا فهي بر الوالدين، اإلخالص 

لألرسة، احلرص عىل حضور املناسبات االجتامعية. 

األمر باملعروف، االلتزام  والسامت األقل توافًرا فهي

 متابعة األحداث الرياضية. ،باملواعيد

 

هـ( يف دراستها 1429بينام هدفت الروييل )

االستطالعية إىل اكتشاف مستوى الوعي لدى املرأة 

السعودية بحقوقها والعوامل املؤثرة بذلك الوعي. 

واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي وعىل عينة 

طالبة باستخدام  582بلغت  عشوائية من الطالبات

االستبانة كأداة جلمع البيانات. وقد أشارت الدراسة 

وعي الشابة السعودية  من أبرزها: أن   مهمةإىل نتائج 

يشكل مستوى متدين فقد  ةعام بصورةبحقوقها 

% فقط من الوعي احلقوقي. 40حققت الطالبات 

عزى لكل من وظهرت فروقات ذات داللة إحصائية تُ 

: العمر، احلالة الزواجية، اآلتيةات االجتامعية املتغري

املكانة االجتامعية ، االنفتاح االجتامعي ، طبيعة التنشئة 

االجتامعية ، عدد األخوة الذكور، عدد األخوات 

اإلناث. كام ظهرت فروقات ذات داللة إحصائية 

: الدخل اآلتيةعزى لكل من املتغريات االقتصادية تُ 

األب، عمل األم، نوع سكن الشهري لألرسة ، عمل 

أكثر  األرسة، السفر خلارج اململكة. وأثبتت النتائج أن  

: نوع كاآليتالعوامل تأثًرا بدرجة الوعي احلقوقي 

الكلية، املكانة االجتامعية، الدخل الشهري، تعليم 

األب، تعليم األم، التنشئة االجتامعية، عمل األم، 

اإلنرتنت،  اخللفية الثقافية، عدد سنوات استخدام

 معدل استخدام اإلنرتنت.

عىل هـ( 1432يف حني ركزت دراسة القبالن )

اهتاممها يف التعرف عىل مدى قناعة املرأة السعودية 
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بأمهية دورها التنموي املحيل والدويل، والتعرف عىل 

ا تستطيع من  األساليب والطرائق التي ترى املرأة أهن 

تمع معريف، وتقيص وبناء جم ،خالهلا املشاركة بالتنمية

عىل املشاركة  ن  مدى قناعة جمتمع الدراسة بقدراهتِ 

تقيص األهداف إضافة إىل باخلطط التنموية للمملكة، 

املرأة تسعى لتحقيقها من  التي يرى جمتمع الدراسة أن  

واملجاالت التي يمكن  ،خالل مشاركتها بالعمل

تعمل هبا للمشاركة بالتنمية الوطنية،  للمرأة أن  

والتعرف عىل الصعوبات واملعوقات التي يرى جمتمع 

ا حتد من مشاركتهن يف التنمية الوطنية  ،الدراسة أهن 

واقرتاح حلول لتلك الصعوبات. واعتمدت الدراسة 

عىل املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهدافها املنشودة، 

عت عىل زِّ تصميم استبانة وُ جرى وجلمع البيانات 

جامعة األمرية نورة بنت طالبات كلية اآلداب ب

ومراحلها للتعرف من  ،عبدالرمحن بجميع ختصصاهتا

خالهلن عىل اجتاهاهتن وتوقعاهتن نحو دور املرأة 

السعودية يف التنمية يف عرص املعرفة. وأظهرت النتائج 

قناعة بأمهية دور املرأة  املشاركات لدهين   أغلب أن  

املشاركات هناك تفاؤل كبري من قبل  بالتنمية، وأن  

مستقبل مشاركة املرأة املستقبلية يف  عنبالدراسة 

هناك تفاوت  التنمية. كام أشارت نتائج الدراسة إىل أن  

ه يف اجتاهات املشاركات حول املجاالت التي يرين أن  

ولكن يؤيد الغالبية  ،ممكن للمرأة السعودية العمل هبا

عمل يفتح جمال العمل للمرأة يف مجيع جماالت ال أن  

دون حتديد. كام كشفت الدراسة عن وجود انتامء 

%( 97.3وطني من قبل جمتمع الدراسة لوجود نسبة )

أهداف عمل املرأة ومشاركتها يف التنمية  أشارت إىل أن  

الوطنية اهلدف منها تعزيز قدرة اململكة عىل املنافسة 

أكثر املعوقات التي حتد  العاملية، كام أظهرت النتائج أن  

شاركة املرأة يف التنمية الوطنية العادات والتقاليد، من م

وصعوبة التوفيق بني العمل ومسؤوليات البيت 

 دت أغلب املشاركات بالدراسة أن  واألوالد. كام أك  

أفضل احللول لتعزيز دور املرأة للمشاركة بالتنمية هو 

 فتح فرص العمل للمرأة يف مجيع املجاالت.

عدة أوجه علمية  ركزت الدراسات السابقة عىل

الكشف ذات عالقة مباشة بشخصية الفتاة ومنها: 

عن سامت وأنامط شخصية املرأة السعودية ومعرفة 

. الصفات واخلصائص اإلجيابية والسلبية يف شخصيتها

السعودية  تأهيل وإعداد املرأة يف التعليم دور تقييمو

الفرص الوظيفية املتاحة . والعمل سوق يف للمسامهة

مالمح   والتعرف عىل .ت اجلامعيات باململكةللخرجيا

التعرف عىل والصورة العامة للمرأة السعودية. 

الكشف عن عدد و .الصورة النمطية للمرأة السعودية

من القضايا املحددة املتعلقة بالواقع االجتامعي للمرأة 

تقدير الشابات اجلامعيات و .يف األرسة واملجتمع

اف مستوى الوعي اكتش. وألمهية السامت الشخصية

لدى املرأة السعودية بحقوقها والعوامل املؤثرة بذلك 

التعرف عىل مدى قناعة املرأة السعودية و الوعي.
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. يف حني تركز بأمهية دورها التنموي املحيل والدويل

الدراسة احلالية عىل جوانب مل تتطرق هلا معظم 

 الدراسات السابقة التي ُعرِضت سابًقا وهو واقع

ضمن  السعودية للفتاة والنفيس االجتامعيالتواصل 

سنة عىل مستوى املناطق  29إىل  15الفئة العمرية من 

اإلدارية الثالث عرشة باململكة، وعلية جرى 

االستفادة من الدراسات السابقة من خالل استعراض 

أدواهتا وأبرز نتائجها لإلحاطة، والعلم بام جرى من 

الفعلية يف بناء دراسات سابقة ذات عالقة، للمسامهة 

أداة الدراسة احلالية وحتديد أهدافها ومنهجيتها 

 املناسبة.

 

  مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة يف سعيها لإلجابة عن 

: ما واقع التواصل االجتامعي اآليتالتساؤل الرئيس 

والثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية من وجهة نظرها 

 الشخصية؟

 

  أمهية الدراسة

مهية الدراسة من موضوعها الذي يركز  عىل تنبثق أ

عدد من خصائص الفتاة السعودية واملتمثلة بالتواصل 

االجتامعي، والثقة بالنفس، عالوة عىل متثيل الدراسة 

للمناطق اإلدارية الثالث عرشة عىل مستوى اململكة 

الفتيات الاليت ترتاوح  يفوشموهلا لعينة عشوائية ممثلة 

 والبالغ عددهن( سنة، 29) ( إىل15أعامرهن من )

 ( فتاة عىل مستوى اململكة.2947)

 

  أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة إىل ما ييل:

التعرف عىل واقع التواصل االجتامعي لدى  .1

 الفتاة السعودية.

التعرف عىل واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة  .2

 السعودية.

 الدراسة: تساؤالت

 :ت اآلتيةحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤال

واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة  ما .1

 ؟السعودية

 ؟واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة السعوديةما  .2

 

  - منهج الدراسة - نوع الدراسة - مفاهيم الدراسة

  جمتمع الدراسة

من الفتيات السعوديات  يتكون جمتمع الدراسة

( سنة، يف 29-15اللوايت ترتاوح أعامرهن بني )

دارية الثالث عرشة يف اململكة العربية املناطق اإل

   السعودية.

 

  عينة الدراسة

العينة العشوائية اعتمد مجع بيانات الدراسة عىل 

بلغ العدد الكيل (، إذ Simple random Sample ) البسيطة
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( مفردة من الفتيات 2947)البسيطة  العشوائيةللعينة 

( 29-15بني ) ن  السعوديات اللوايت ترتاوح أعامرهُ 

سنة يف املناطق اإلدارية الثالث عرشة يف اململكة 

   العربية السعودية.

 

  أداة الدراسة

جرى تصميم استبانة لإلجابة عىل تساؤالت 

نة من حمورين مها: حمور التواصل  الدراسة واملكو 

( عبارة، وحمور الثقة 13االجتامعي، واملكون من )

   ( عبارات.10بالنفس واملكون من )

 الصدق والثبات:اختبار 

اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة من  جرى

ني  خالل عرضها بشكلها األويل عىل مخسة حمكم 

وذلك  نفسه؛ كاديميني واملختصني يف املجالاأل من

لالسرتشاد بآرائهم ومالحظاهتم. وقد ُطلب منهم 

ومدى  ،إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات

مدى مناسبة العبارات عت ألجله وِض مالئمتها ملا وُ 

للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت 

واالقرتاحات التي يمكن من خالهلا تطوير أداة 

الدراسة. وبناًء عىل املالحظات والتعديالت 

االلتزام  جرىواالقرتاحات التي أبداها املحكمون 

 ؛حمكمون فأكثر ةبالتعديالت التي اتفق عليها ثالث

التي النهائية  ايف صورهت ةاالستبان تحتى أصبح

 ( عبارة.23توي عىل )حت

 معامل ألفا كرونباخ حسب حماور أداة الدراسة:

 .حمور التواصل االجتامعي:1

حساب جتانس عبارات حمور التواصل  جرى

االجتامعي لدى الفتاة السعودية، البالغ عدد عباراته 

 بلغت عينة عىل كرونباخ ألفا ( عبارة، بحساب13)

. نفسها الدراسة عينة شوط عليهن تنطبق فتاة( 76)

ر التواصل ملحو ألفا كرونباخ معامل حيث بلغت قيمة

 دل عىل أن  تاملعامل  ه( وهذ0.537االجتامعي بلغ )

عبارات املحور تتمتع بدرجة جتانس جيدة، توحي 

 بالثقة يف النتائج املنبثقة عنه.

 :الثقة بالنفس. حمور 2

 الثقة بالنفس حساب جتانس عبارات حمور جرى

( عبارة، 10لدى الفتاة السعودية، البالغ عدد عباراته )

 فتاة( 76) بلغت عينة عىل كرونباخ ألفا بحساب

إذ بلغت . نفسها الدراسة عينة شوط عليهن تنطبق

بلغ  الثقة بالنفس ملحور ألفا كرونباخ معامل قيمة

عبارات املحور  دل عىل أن  تاملعامل  ه(، وهذ0.647)

درجة جتانس جيدة، توحي بالثقة يف النتائج تتمتع ب

 املنبثقة عنه.

 

  نتائج الدراسة

 توزيع العينة حسب املنطقة اإلدارية: .1
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 .اإلدارية املنطقة حسب العينة توزيع . (1جدول رقم )

 
 

( توزيع أفراد عينة 1تظهر بيانات جدول  رقم )

شكلت  إذالدراسة حسب متغري املنطقة اإلدارية؛ 

% من إمجايل العينة، ُثم  18.5ياض ما نسبته منطقة الر

%، ُثم  18.4جاءت منطقة مكة املكرمة بنسبة متثيل 

%، ُثم  منطقة عسري بنسبة 12.4املنطقة الرشقية بنسبة 

%، ُثم  منطقة حائل 6.2%، فمنطقة تبوك بنسبة 6.8

%، ُثم  منطقة 5.6%، فمنطقة نجران بنسبة 6.0

%، فمنطقة املدينة املنورة 5.2احلدود الشاملية بنسبة 

%، 4.5%، ُثم  منطقة القصيم بنسبة 4.8بنسبة 

%، ُثم  منطقة اجلوف بنسبة 4.3فمنطقة جازان 

 %.3.5%، فمنطقة الباحة بنسبة 3.9

 توزيع العينة حسب الفئة العمرية: .2

 

 

 

 .العمرية الفئة حسب العينة توزيع .(2جدول رقم )

 
 

وزيع أفراد العينة ( ت2تظهر بيانات جدول رقم )

  15من "شكلت الفئة العمرية  إذحسب متغري العمر، 

%( من إمجايل العينة، 41.8ما نسبته ) "عاًما 19إىل  

ما  "عاًما 24إىل    20من "وشكلت الفئة العمرية 

ا الفئة العمرية 35.9نسبته )  29إىل  25من "%(، أم 

%( من إمجايل 22.4لت ما نسبته )،، فقد شك  "عاًما

 العينة.

 توزيع العينة حسب املستوى التعليمي: .3

 

 .التعليمي املستوى حسب العينة توزيع .(3جدول رقم )

 

 

( توزيع أفراد العينة 3ظهر بيانات جدول رقم )تُ 

شكل محلة شهادة  إذحسب متغري املستوى التعليمي، 

%(، وشكل محلة 57.0ما نسبته ) "ثانوي فام دون"

%(، يف 40.5ما نسبته ) "البكالوريوس فأعىل"شهادة 

%( من إمجايل أفراد العينة عىل 2.5حني مل يستجب )

 متغري املستوى التعليمي.
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 توزيع العينة حسب احلالة االجتامعية: .4

 

 .االجتامعية احلالة حسب العينة توزيع .(4جدول رقم )

 

 

(  توزيع أفراد 4ظهر بيانات جدول وشكل رقم )تُ 

امعية، حيث شكلت العينة حسب متغري احلالة االجت

%( من إمجايل العينة، 68.4ما نسبته ) "عزباء"فئة 

ا فئة 16.2ما نسبته ) "متزوجة"وشكلت فئة  %(، أم 

ا تضم )مطلقة، منفصلة،  "غري ذلك" التي يفرتض أهن 

أرملة، مملكة، مهجورة(، فقد شكلت ما نسبته 

%( من إمجايل 2.6%(، يف حني مل يستجب )12.9)

  متغري احلالة االجتامعية.أفراد العينة عىل

 تساؤالت عن باإلجابة املرتبطة عرض النتائج

 الدراسة:

: التواصل االجتامعي لدى الفتاة السعودية  أوالا

 لكامل أفراد العينة:

للتعرف عىل واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة 

السعودية من وجهة نظرها الشخصية، لكامل أفراد 

ملكة اإلدارية الثالث العينة عىل مستوى مناطق امل

( عبارة متثل 13، استجابت عينة الدراسة عىل )ةعرش

واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة السعودية. 

 .العينة أفراد لكامل السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(5جدول رقم )
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نسبة الفتيات اللوايت  ( أن  5ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

أتعامل "السلوك املتمثل يف عبارة من  "كثرًيا" ن  يصدر عنهُ 

%، وبمتوسط 69.5بلغت  "مع الناس حسب ظروفهم

وباملرتبة  0.89، وبانحراف معياري 2.42حسايب 

أقبل اعتذار من أساء "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 68.2باملرتبة الثانية بنسبة  "يل

. وجاء السلوك املتمثل 0.90، وبانحراف معياري 2.39

باملرتبة الثالثة  "أتفهم ظروف زميلتي حينام تنفعل"بعبارة 

، وبانحراف 2.36%، وبمتوسط حسايب 66.6بنسبة 

أحب ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.92معياري 

%، وبمتوسط 63.1باملرتبة الرابعة بنسبة  "خمالطة األقارب

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.29حسايب 

نسبة  ( أن  5ظهر نتائج اجلدول رقم )املقابل تُ  ويف

السلوك من  "قلياًل " ن  الفتيات اللوايت يصدر عنهُ 

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "املتمثل يف عبارة 

، 1.74%، وبمتوسط حسايب 56.3بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.89وبانحراف معياري 

اآلخرين خالل تعاميل أعاند "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 50.8باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.82، وبانحراف معياري 1.73حسايب 

أعرب عن مشاعري أمام أفراد  "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 47.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "أرسيت

. وحل 0.94، وبانحراف معياري 1.94حسايب 

أكون عالقات مع الناس "ة السلوك املتمثل بعبار

%، وبمتوسط 43.9باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.09حسايب 

 .(19 ــ15) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(6جدول رقم )
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التواصل االجتامعي لدى لفتاة السعودية حسب 

 متغري الفئة العمرية:

االجتامعي لدى الفتاة السعودية التواصل  .1

 (:19ــ 15للفئة العمرية )

نسبة الفتيات ضمن  ( أن  6ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 "كثرًيا"( اللوايت يصدر عنهن 19ــ 15الفئة العمرية )

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 2.46%، وبمتوسط حسايب 71.2بلغت  "ظروفهم

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك  0.87وبانحراف معياري 

باملرتبة الثانية  "أقبل اعتذار من أساء يل"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 69.0بنسبة 

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.90معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "ظروف زميلتي حينام تنفعل

بانحراف معياري ، و2.39%، وبمتوسط حسايب 68.2

أحب خمالطة ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.91

%، وبمتوسط 65.6باملرتبة الرابعة بنسبة  "األقارب

 . 0.93، وبانحراف معياري 2.33حسايب 

 .(24-20) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(7جدول رقم )

 
 

نسبة  ( أن  6)ظهر نتائج اجلدول رقم ويف املقابل تُ 

( اللوايت يصدر 19ــ 15الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أنفعل عندما "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل " ن  عنهُ 

%، 52.9بلغت  "راء اآلخرينآخيتلف رأيي عن 
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 0.92، وبانحراف معياري 1.82وبمتوسط حسايب 

أعاند "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "خالل تعاميل معهماآلخرين 

، وبانحراف معياري 1.76%، وبمتوسط حسايب 51.7

أعرب عن مشاعري ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.86

%، 49.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "أمام أفراد  أرسيت

. 0.92، وبانحراف معياري 1.87وبمتوسط حسايب 

عالقات مع الناس أكون "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 45.6باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 .0.99، وبانحراف معياري 2.06

2. (20-24:) 

نسبة الفتيات  ( أن  7ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 ن  (  اللوايت يصدر عنهُ 24-20ضمن الفئة العمرية )

أتعامل مع الناس "السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط حسايب 69.5بلغت  "همحسب ظروف

وباملرتبة األوىل.  0.89، وبانحراف معياري 2.42

 "أقبل اعتذار من أساء يل"وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 68.0باملرتبة الثانية بنسبة 

سلوك . وجاء ال0.90، وبانحراف معياري 2.39

 "أتفهم ظروف زميلتي حينام تنفعل"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 65.5باملرتبة الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك 0.93، وبانحراف معياري 2.33

باملرتبة الرابعة  "أحب خمالطة األقارب"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.27%، وبمتوسط حسايب 61.7بنسبة 

ظهر نتائج اجلدول رقم تُ ويف املقابل  . 0.95معياري 

( 24-20نسبة الفتيات ضمن الفئة العمرية ) ( أن  7)

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "

، وبانحراف 1.68%، وبمتوسط حسايب 58.3

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.86معياري 

باملرتبة  "أعاند اآلخرين خالل تعاميل معهم"ارة بعب

، 1.73%، وبمتوسط حسايب 50.2الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.82وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.96%، وبمتوسط حسايب 46.8الثالثة بنسبة 

تمثل . وحل السلوك امل0.94وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أكون عالقات مع الناس بسهولة"بعبارة 

، 2.09%، وبمتوسط حسايب 43.9الرابعة بنسبة 

 . 0.95وبانحراف معياري 

 (:29ــ 25) .3
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 .(29 ــ25) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(8جدول رقم )

 
 

ات ضمن نسبة الفتي ( أن  8ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 "كثرًيا"( اللوايت يصدر عنهن 29-25الفئة العمرية )

 "أقبل اعتذار من أساء يل"السلوك املتمثل يف عبارة 

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 66.8بلغت 

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة الثانية  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"بعبارة 

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 66.3بنسبة 

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.91معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "ظروف زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف معياري 2.34%، وبمتوسط حسايب 65.7

أتنازل عن وجهة ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.92

ا غري صائبةأنظري عندما  ملرتبة الرابعة بنسبة با "عرف أهن 

، وبانحراف معياري 2.35%، وبمتوسط حسايب 65.1

 ( أن  8ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ  . 0.91

( اللوايت 29-25نسبة الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أنفعل "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

، %59.5بلغت  "راء اآلخرينآعندما خيتلف رأيي عن 

 0.88، وبانحراف معياري 1.68وبمتوسط حسايب 

أعاند "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "اآلخرين خالل تعاميل معهم



 ... حتليلية وصفية دراسة: السعودية للفتاة والنفيس االجتامعي التواصل واقع:  اهلبدان حممد بنت آمال                                 206

، وبانحراف معياري 1.69%، وبمتوسط حسايب 49.8

أعرب عن مشاعري ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.77

%، 45.4ملرتبة الثالثة بنسبة با "أمام أفراد  أرسيت

. 0.97، وبانحراف معياري 2.03وبمتوسط حسايب 

أكون عالقات مع الناس "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 40.8باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.16حسايب 

التواصل االجتامعي لدى لفتاة السعودية حسب 

 تعليمي:متغري املستوى ال

 ثانوي فام دون: .1

 

 .من املستوى التعليمي ثانوي فام دون السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(9جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات من  ( أن  9ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

فام دون اللوايت يصدر عنهن  ،محلة الشهادة الثانوية

الناس  أتعامل مع"السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط حسايب 68.9بلغت  "حسب ظروفهم

وباملرتبة األوىل.  0.89، وبانحراف معياري 2.42

أقبل اعتذار من أساء "وحل السلوك املتمثل بعبارة  

%، وبمتوسط حسايب 66.6باملرتبة الثانية بنسبة  "يل

. وجاء السلوك 0.92، وبانحراف معياري 2.36
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 "لتي حينام تنفعلأتفهم ظروف زمي"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 65.5باملرتبة الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك 0.92، وبانحراف معياري 2.34

باملرتبة الرابعة  "أحب خمالطة األقارب"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.31%، وبمتوسط حسايب 63.9بنسبة 

ظهر نتائج اجلدول رقم ويف املقابل تُ  . 0.93معياري 

ة الفتيات من محلة الشهادة الثانوية فام دون نسب ( أن  9)

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "

، وبانحراف 1.80%، وبمتوسط حسايب 56.3

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة  "يل معهمأعاند اآلخرين خالل تعام"بعبارة 

، 1.75%، وبمتوسط حسايب 50.7الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.84وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.93%، وبمتوسط حسايب 47.0الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك املتمثل 0.93وبانحراف معياري 

باملرتبة  "الناس بسهولة أكون عالقات مع"بعبارة 

، 2.11%، وبمتوسط حسايب 43.0الرابعة بنسبة 

 . 0.98وبانحراف معياري 

 جامعي فأعىل: .2

 

 .من املستوى التعليمي جامعي فأعىل السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(10جدول رقم )
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نسبة الفتيات من  ( أن  10ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

جلامعية فأعىل اللوايت يصدر عنهن محلة الشهادة ا

أقبل اعتذار من "السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

، 2.44%، وبمتوسط حسايب 70.6بلغت  "أساء يل

وباملرتبة األوىل. وحل  0.88وبانحراف معياري 

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل بعبارة  

%، وبمتوسط 70.6باملرتبة الثانية بنسبة  "ظروفهم

. وجاء 0.88، وبانحراف معياري 26.7سايب ح

أتفهم ظروف زميلتي حينام "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.9باملرتبة الثالثة بنسبة  "تنفعل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

أتنازل عن وجهة نظري عندما "السلوك املتمثل بعبارة 

ا غري صائبة %، 64.5بنسبة  باملرتبة الرابعة "اعرف أهن 

، وبانحراف معياري 2.32وبمتوسط حسايب 

 ( أن  10ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم ) . 0.93

نسبة الفتيات من محلة الشهادة اجلامعية فأعىل اللوايت 

أنفعل "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآعندما خيتلف رأيي عن 

، وبانحراف 1.64حسايب  %، وبمتوسط60.8

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.85معياري 

باملرتبة  "أعاند اآلخرين خالل تعاميل معهم"بعبارة 

، 1.70%، وبمتوسط حسايب 51.6الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.80وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.95%، وبمتوسط حسايب 48.5ثالثة بنسبة ال

. وحل السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أكون عالقات مع الناس بسهولة"بعبارة 

، 2.07%، وبمتوسط حسايب 45.1الرابعة بنسبة 

 .0.98وبانحراف معياري 

 .)عزباء( الة االجتامعيةلفتاة السعودية حسب متغري احلاالتواصل االجتامعي لدى  .(11جدول رقم )
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لفتاة السعودية حسب االتواصل االجتامعي لدى 

 متغري احلالة االجتامعية:

 عزباء: .1

نسبة الفتيات  ( أن  11ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

السلوك املتمثل  "كثرًيا"العازبات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"يف عبارة 

، وبانحراف 2.44حسايب %، وبمتوسط 70.5

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.88معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أقبل اعتذار من أساء يل"بعبارة  

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 68.6

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.90معياري 

 باملرتبة الثالثة بنسبة "ظروف زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف 2.36%، وبمتوسط حسايب 66.8

 . 0.92معياري 

 

 

 .)متزوجة( لفتاة السعودية حسب متغري احلالة االجتامعيةاالتواصل االجتامعي لدى  .(12جدول رقم )
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أحب خمالطة "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 63.3باملرتبة الرابعة بنسبة  "األقارب

. ويف 0.94عياري ، وبانحراف م2.29حسايب 

نسبة الفتيات  ( أن  11املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

السلوك املتمثل  "قلياًل "زبات اللوايت يصدر عنهن االع

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "يف عبارة 

، 1.76%، وبمتوسط حسايب 55.3بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.90وبانحراف معياري 

أعاند اآلخرين خالل تعاميل "مثل بعبارة السلوك املت

%، وبمتوسط 51.1باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.83، وبانحراف معياري 1.73حسايب 

أعرب عن مشاعري أمام أفراد  "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 38.1باملرتبة الثالثة بنسبة  "أرسيت

. وحل 0.93، وبانحراف معياري 1.89حسايب 

أكون عالقات مع الناس "سلوك املتمثل بعبارة ال

%، وبمتوسط 44.7باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.08حسايب 

 متزوجة:

نسبة الفتيات  ( أن  12ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

السلوك  "كثرًيا"املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

ري عندما أتنازل عن وجهة نظ"املتمثل يف عبارة 

ا غري صائبة %، وبمتوسط 68.9بلغت  "اعرف أهن 

وباملرتبة 0.90، وبانحراف معياري 2.41حسايب 

أتفهم ظروف "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة  

%، 68.3باملرتبة الثانية بنسبة  "زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف معياري 2.38وبمتوسط حسايب 

أقبل اعتذار من "ارة . وجاء السلوك املتمثل بعب0.92

%، وبمتوسط 67.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "أساء يل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.0باملرتبة الرابعة بنسبة  "ظروفهم

ويف  . 0.91، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

نسبة الفتيات  ( أن  12ول رقم )املقابل تظهر نتائج اجلد

السلوك  "قلياًل "املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "املتمثل يف عبارة 

، 1.63%، وبمتوسط حسايب 60.9بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.85وبانحراف معياري 

أعاند اآلخرين خالل تعاميل "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 51.3باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.85، وبانحراف معياري 1.67حسايب 

أميل إىل تكوين صداقات "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 42.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "دائمة

. وحل 0.98، وبانحراف معياري 2.11حسايب 

راد  أعرب عن مشاعري أمام أف"السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 41.8باملرتبة الرابعة بنسبة  "أرسيت

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.09حسايب 

 ،واملطلقات ،غري ذلك، والتي تضم األرامل .2

 كة: ل  ومُم  ،واملهجورات
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 ،، والتي تضم األرامل)غري ذلك لفتاة السعودية حسب متغري احلالة االجتامعيةاالتواصل االجتامعي لدى  .(13جدول رقم )

 .(كةل  وُم  ،واملهجورات ،واملطلقات

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  13ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

ضمن فئة غري ذلك، والتي تضم املطلقات واألرامل 

السلوك  "كثرًيا"واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أقبل اعتذار من أساء يل"املتمثل يف عبارة 

اف ، وبانحر2.39%، وبمتوسط حسايب 67.8

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"بعبارة 

، 2.39%، وبمتوسط حسايب 67.5الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.90وبانحراف معياري 

أضع نفيس مكان اآلخرين ألفهمهم بشكل "بعبارة 

%، وبمتوسط 64.1باملرتبة الثالثة بنسبة  "أفضل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.33حسايب 

أتفهم ظروف زميلتي حينام "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 63.3باملرتبة الرابعة بنسبة  "تنفعل

 . 0.93، وبانحراف معياري 2.31حسايب 

نسبة  ( أن  13ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

 ،تضم املطلقاتالفتيات ضمن فئة غري ذلك، والتي 

 "قلياًل "واملهجورات اللوايت يصدر عنهن  ،واألرامل
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أنفعل عندما خيتلف رأيي "السلوك املتمثل يف عبارة 

%، وبمتوسط 56.5بلغت  "راء اآلخرينآعن 

وباملرتبة  0.90، وبانحراف معياري 1.74حسايب 

أعاند اآلخرين "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، 50.9باملرتبة الثانية بنسبة  "خالل تعاميل معهم

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أعرب عن ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.86

باملرتبة الثالثة بنسبة  "مشاعري أمام أفراد  أرسيت

، وبانحراف 2.00%، وبمتوسط حسايب 45.6

أكون ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.96معياري 

باملرتبة الرابعة بنسبة  "سهولةعالقات مع الناس ب

، وبانحراف 2.07%، وبمتوسط حسايب 44.3

 .0.89معياري 

 ثانياا: حمور  الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية:

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية لكامل أفراد 

 العينة:

للتعرف عىل واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة 

أفراد  السعودية من وجهة نظرها الشخصية لكامل

العينة عىل مستوى مناطق اململكة اإلدارية الثالث 

( عبارة متثل 10عرشة، استجابت عينة الدراسة عىل )

 واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية. 

 

 .العينة أفراد لكامل السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(14جدول رقم )
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يات نسبة الفت ( أن  14ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به من أعامل"

، وبانحراف 2.46%، وبمتوسط حسايب 71.9

وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل  0.88معياري 

 "أحتمل الضغوط التي أواجهها يف حيايت"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 69.6باملرتبة الثانية بنسبة 

. وجاء الشعور 0.89، وبانحراف معياري 2.42

أثق يف متيزي فيام أقوم به من أعامل "املتمثل بعبارة 

%، 63.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "مقارنة باآلخرين

، وبانحراف معياري 2.30وبمتوسط حسايب 

أثق يف ". يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.94

عىل املرتبة الرابعة  "م باملهام الصعبةقدريت عىل القيا

، وبانحراف 2.26%، وبمتوسط حسايب 62.0بنسبة 

 . 0.95معياري 

نسبة  ( أن  14ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ 

السلوك املتمثل  "قلياًل "الفتيات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"يف عبارة 

، وبانحراف 1.64حسايب  %، وبمتوسط55.2

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.79معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أتردد يف اختاذ القرار"بعبارة 

، وبانحراف 1.88%، وبمتوسط حسايب 53.2

 . 0.96معياري 

 

 .(19-15) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(15جدول رقم )
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أوكل اختاذ القرار ملن "السلوك املتمثل بعبارة  وجاء

%، 51.9باملرتبة الثالثة بنسبة  "ل عنيؤوهو مس

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.87

عىل  "الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت

سط حسايب %، وبمتو44.0املرتبة الرابعة بنسبة 

 .0.96، وبانحراف معياري 2.05

 

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 الفئة العمرية:

لدى الفتاة السعودية للفئة  الثقة بالنفس .1

 (:19-15العمرية )

نسبة الفتيات  ( أن  15ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 19-15ضمن الفئة العمرية )

أثق بقدريت عىل "ر املتمثل يف عبارة الشعو "كثرًيا"

%، 70.1بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.90، وبانحراف معياري 2.42وبمتوسط حسايب 

أحتمل "وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.29%، وبمتوسط حسايب 63.1

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.94عياري م

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.27%، وبمتوسط حسايب 62.1الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.95وبانحراف معياري 

أثق يف قدريت عىل القيام باملهام "املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 60.0ة بنسبة عىل املرتبة الرابع "الصعبة

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.22حسايب 

نسبة  ( أن  15ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

(  اللوايت يصدر 19-15الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أستسلم "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "عنهن 

%، 53.2بلغت  "بسهولة يف املواقف الصعبة

 0.78، وبانحراف معياري 1.66وبمتوسط حسايب 

أتردد يف "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 51.7باملرتبة الثانية بنسبة  "اختاذ القرار

. وجاء 0.96، وبانحراف معياري 1.90حسايب 

أوكل اختاذ القرار ملن هو "السلوك املتمثل بعبارة 

، %50.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "ول عنيؤمس

، وبانحراف معياري 1.81وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.89

عىل  "الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت

%، وبمتوسط حسايب 46.8املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.97، وبانحراف معياري 2.00

2. (20-24:) 
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 .(24-20) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(16جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  16ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 24-20ضمن الفئة العمرية )

أحتمل الضغوط "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط 72.3بلغت  "التي أواجهها يف حيايت

تبة وباملر 0.86، وبانحراف معياري 2.48حسايب 

أثق بقدريت عىل "األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

، وبانحراف 2.46%، وبمتوسط حسايب 72.1

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.88معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.31%، وبمتوسط حسايب 64.3الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.94وبانحراف معياري 

عىل  "أصرب يف حالة حدوث األزمات"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 62.9املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.30

نسبة  ( أن  16ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

اللوايت   ،(24-20مرية )الفتيات ضمن الفئة الع

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

بلغت  "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"

، وبانحراف 1.62%، وبمتوسط حسايب 57.2

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.79معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أتردد يف اختاذ القرار"بعبارة 

، وبانحراف 1.89سط حسايب %، وبمتو52.8

أوكل ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.96معياري 
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باملرتبة الثالثة بنسبة  "ول عنيؤاختاذ القرار ملن هو مس

، وبانحراف 1.77%، وبمتوسط حسايب 50.9

. يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.86معياري 

 "أتابع الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت"

%، وبمتوسط حسايب 42.8عىل املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.06

3. (25-29 :) 

 

 .(29-25) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(17جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  17ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 29-25ضمن الفئة العمرية )

أحتمل الضغوط "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط 77.4بلغت  "التي أواجهها يف حيايت

وباملرتبة  0.80، وبانحراف معياري 2.57حسايب 

أثق بقدريت عىل "األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

، وبانحراف 2.52%، وبمتوسط حسايب 75.1

أصرب ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.84معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "يف حالة حدوث األزمات

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 67.1

. يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.92معياري 

عىل املرتبة  "أثق يف قدريت عىل القيام باملهام الصعبة"

، 2.33%، وبمتوسط حسايب 65.4الرابعة بنسبة 
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. ويف املقابل تظهر نتائج 0.93وبانحراف معياري 

نسبة الفتيات ضمن الفئة  ( أن  17اجلدول رقم )

 "قلياًل "(  اللوايت يصدر عنهن 29-25العمرية )

بلغت  "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل يف عبارة 

، وبانحراف 1.83%، وبمتوسط حسايب 56.6

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.96معياري 

 "ول عنيؤأوكل اختاذ القرار ملن هو مس"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 56.4باملرتبة الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك 0.86، وبانحراف معياري 1.69

 "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"املتمثل بعبارة 

ايب %، وبمتوسط حس55.8باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.78، وبانحراف معياري 1.63

أتابع الربامج اإلعالمية التي "السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.14%، وبمتوسط حسايب 40.7

 .0.97معياري 

 

 

 .التعليمي )ثانوي فام دون( ستوىامل متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(18جدول رقم )

 
 

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 املستوى التعليمي:

 ثانوي فام دون:

نسبة الفتيات من  ( أن  18ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 
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محلة الشهادة الثانوية فام دون اللوايت يصدر عنهن 

 أثق بقدريت عىل"الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، 69.3بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.90، وبانحراف معياري 2.41وبمتوسط حسايب 

أحتمل "وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.38%، وبمتوسط حسايب 67.1

أثق يف "عبارة . وجاء الشعور املتمثل ب0.91معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.25%، وبمتوسط حسايب 60.8الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.95وبانحراف معياري 

عىل  "أصرب يف حالة حدوث األزمات"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 59.9املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96ياري ، وبانحراف مع2.21

نسبة  ( أن  18ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ 

الفتيات من محلة الشهادة الثانوية فام دون اللوايت 

أتردد "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

%، وبمتوسط حسايب 53.5بلغت  "يف اختاذ القرار

 وباملرتبة األوىل.  0.96، وبانحراف معياري 1.86

 

 .التعليمي )جامعي فأعىل( املستوى متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(19رقم ) جدول
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أستسلم بسهولة يف "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، 53.3باملرتبة الثانية بنسبة  "املواقف الصعبة

، وبانحراف معياري 1.66وبمتوسط حسايب 

ختاذ أوكل ا". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.79

باملرتبة الثالثة بنسبة  "القرار ملن هو مسؤول عني

، وبانحراف 1.81%، وبمتوسط حسايب 50.4

. يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.89معياري 

 "أتابع الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت"

%، وبمتوسط حسايب 44.4عىل املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.97 ، وبانحراف معياري2.05

 جامعي فأعىل: .1

نسبة الفتيات من  ( أن  19ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

محلة الشهادة اجلامعية فأعىل اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، 75.4بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.85، وبانحراف معياري 2.52وبمتوسط حسايب 

أحتمل "ألوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة وباملرتبة ا

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.49%، وبمتوسط حسايب 73.4

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.85معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.37وسط حسايب %، وبمت67.4الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.91وبانحراف معياري 

أثق يف قدريت عىل القيام باملهام "املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 65.4عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "الصعبة

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.32حسايب 

( أن نسبة 19ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

دة اجلامعية فأعىل اللوايت يصدر الفتيات من محلة الشها

أستسلم "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "عنهن 

%، 58.3بلغت  "بسهولة يف املواقف الصعبة

 0.78، وبانحراف معياري 1.60وبمتوسط حسايب 

أوكل "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

سبة باملرتبة الثانية بن "ول عنيؤاختاذ القرار ملن هو مس

، وبانحراف 1.70%، وبمتوسط حسايب 54.7

أتردد ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.84معياري 

%، 53.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "يف اختاذ القرار

، وبانحراف معياري 1.88وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.97

عىل  "رايتالربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مها

%، وبمتوسط حسايب 43.5املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.06

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 احلالة االجتامعية:

 عزباء: .1
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 .االجتامعية )عزباء( احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(20جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  20جلدول رقم )ظهر نتائج اتُ 

الشعور املتمثل  "كثرًيا"العازبات اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به من "يف عبارة 

، 2.42%، وبمتوسط حسايب 70.4بلغت  "أعامل

وباملرتبة األوىل. وحل  0.90وبانحراف معياري 

هها أحتمل الضغوط التي أواج"الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.8باملرتبة الثانية بنسبة  "يف حيايت

. وجاء 0.90، وبانحراف معياري 2.39حسايب 

أثق يف متيزي فيام أقوم به من "الشعور املتمثل بعبارة 

%، 62.2باملرتبة الثالثة بنسبة  "أعامل مقارنة باآلخرين

، وبانحراف معياري 2.28وبمتوسط حسايب 

أثق يف "املتمثل بعبارة . يف حني حصل الشعور 0.94

عىل املرتبة الرابعة  "قدريت عىل القيام باملهام الصعبة

، وبانحراف 2.24%، وبمتوسط حسايب 60.8بنسبة 

 . 0.96معياري 

( أن نسبة 20ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

 "قلياًل "الفتيات العازبات اللوايت يصدر عنهن 

سهولة يف املواقف أستسلم ب"السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.65%، وبمتوسط حسايب 54.6بلغت  "الصعبة

وباملرتبة األوىل. وحل  0.78وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل بعبارة 

، 1.86%، وبمتوسط حسايب 54.3الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

 "ول عنيؤالقرار ملن هو مس أوكل اختاذ"بعبارة 
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%، وبمتوسط حسايب 51.0باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.87، وبانحراف معياري 1.79

أتابع الربامج اإلعالمية التي "السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.04%، وبمتوسط حسايب 44.5

 . 0.96معياري 

 متزوجة: .2

 

 .االجتامعية )متزوجة( احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(21جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  21ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

الشعور  "كثرًيا"املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

أحتمل الضغوط التي أواجهها يف "املتمثل يف عبارة 

، 2.62%، وبمتوسط حسايب 80.3بلغت  "حيايت

وباملرتبة األوىل. وحل  0.77وبانحراف معياري 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف "الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 79.2باملرتبة الثانية بنسبة  "به من أعامل

. وجاء 0.80، وبانحراف معياري 2.60حسايب 

أصرب يف حالة حدوث "الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 70.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "تاألزما

. يف حني 0.89، وبانحراف معياري 2.43حسايب 

أثق يف متيزي فيام أقوم "حصل الشعور املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "به من أعامل مقارنة باآلخرين

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 68.9
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 . 0.90معياري 

نسبة  ( أن  29ائج اجلدول رقم )ويف املقابل تظهر نت

 "قلياًل "الفتيات املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

أستسلم بسهولة يف املواقف "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.58%، وبمتوسط حسايب 58.0بلغت  "الصعبة

وباملرتبة األوىل. وحل  0.76وبانحراف معياري 

ملرتبة با "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل بعبارة 

، 1.83%، وبمتوسط حسايب 56.3الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

 "ول عنيؤأوكل اختاذ القرار ملن هو مس"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 56.3باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.86، وبانحراف معياري 1.70

عالمية التي أتابع الربامج اإل"السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.12%، وبمتوسط حسايب 42.2

 . 0.97معياري 

 ،واملطلقات ،غري ذلك، والتي تضم األرامل .3

 كة: ل  ومُم  ،واملهجورات

 

 االجتامعية  احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(22جدول رقم )

 وملكة( واملهجورات واملطلقات األرامل تضم والتي ذلك، )غري
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نسبة الفتيات  ( أن  22ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

والتي تضم األرامل واملطلقات  ،ضمن فئة غري ذلك

الشعور  "كثرًيا"واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به "املتمثل يف عبارة 

%، وبمتوسط حسايب 71.5غت بل "من أعامل

وباملرتبة األوىل.  0.88، وبانحراف معياري 2.45

أحتمل الضغوط التي "وحل الشعور املتمثل بعبارة 

%، 67.8باملرتبة الثانية بنسبة  "أواجهها يف حيايت

، وبانحراف معياري 2.39وبمتوسط حسايب 

أثق يف متيزي ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.91

باملرتبة الثالثة  "ه من أعامل مقارنة باآلخرينفيام أقوم ب

، وبانحراف 2.32%، وبمتوسط حسايب 64.9بنسبة 

. يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.94معياري 

عىل املرتبة  "أثق يف قدريت عىل القيام باملهام الصعبة"

، 2.28%، وبمتوسط حسايب 62.8الرابعة بنسبة 

 . 0.95وبانحراف معياري 

نسبة  ( أن  22ظهر نتائج اجلدول رقم )قابل تُ ويف امل

والتي تضم األرامل  ،الفتيات ضمن فئة غري ذلك

 "قلياًل "واملطلقات واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

أستسلم بسهولة يف املواقف "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.66%، وبمتوسط حسايب 56.2بلغت  "الصعبة

األوىل. وحل وباملرتبة  0.82وبانحراف معياري 

أوكل اختاذ القرار ملن هو "السلوك املتمثل بعبارة 

%، 52.2باملرتبة الثانية بنسبة  "ل عنيؤومس

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أتردد يف اختاذ ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.88

%، وبمتوسط 45.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "القرار

. يف حني 0.96اري ، وبانحراف معي2.01حسايب 

أتابع الربامج اإلعالمية "حصل السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "التي تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.05%، وبمتوسط حسايب 42.7

 .0.95معياري 

 :مناقشة نتائج الدراسة

الفتاة السعودية  تتميز   أوضحت نتائج الدراسة أن  

الة مع اآلخرين، وهذا اجتامعي فع  بمهارات تواصل 

ال يتطلب درجة عالية من  النوع من التواصل الفع 

املهارات والقدرات التي تتضمن اإلدراك الواعي 

بتوصيل األفكار إىل األطراف األخرى بأساليب 

موضوعية تساعد عىل مواجهة املواقف والتفاعل معها 

اجتامعية  بإجيابية.  وهذا له أكرب األثر يف بناء عالقات

فاعلة تسهم  يف رقي مستوى العالقات اإلنسانية يف 

املجتمع، وكلام سادت العالقات اإلنسانية الراقية 

 ،لفاضلة كالعطفااملبنية عىل التخلق بأخالق اإلسالم 

كلام ظهرت أفضل  ،واالحرتام املتبادل ،والرتاحم

وتتفق قت أسمى الغايات يف املجتمع.النتائج وحتق  

سة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج دراسة نتائج الدرا

 (.1428(، ودراسة الشمراين )1408السامل )
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الة  وال شك أن   مهارات التواصل االجتامعي الفع 

هلا دور أسايس يف إنجاح العالقات اإلنسانية يف خمتلف 

ا مزيج بني املهارات اإلنسانيةإحيث  ،جماالت احلياة  ،هن 

وبني القدرات العقلية  ،الذكاء االجتامعي :مثل

قدره عالية عىل  السعوديةاملختلفة. وقد أظهرت الفتاة 

االندماج والتأثري الكبري ضمن حميطها املجتمعي 

واإلنساين، وذلك من النتائج  التي أشارت اىل تكوينها 

ورغبتها بمخالطة  ة،العالقات مع اآلخرين  بسهول

اقات وامليل إىل تكوين صد ،األقارب والتواصل معهم

دائمة. وهذا ينبع من قدرهتا عىل التعامل مع اآلخرين 

حسب ظروفهم يف هذه الدائرة االجتامعية، وذلك من 

وتقديرها وفهمها  ،خالل سعيها إىل معرفة ظروفهم

والتعامل مع   ،ووضعها يف احلسبان ،هلذه الظروف

و يؤكد  ،اآلخر بناء عىل ذلك. ومم ا يرتقي هبذه املهارة

ا أيًضا تضع نفسها مكان عىل هذه الق يمة اإلنسانية أهن 

 ،ن  املوقف بعينهِ  ةمم ا جيعلها قادرة عىل رؤي ،اآلخرين

، ن  ا حني انفعاهلِ بشكل أفضل خصوًص  ن  وتفهم موقفهِ 

بالقدرة عىل التعبري عن  السعوديةمتع الفتاة تكام ت

مم ا يقوي األوارص  ؛هنا لآلخرينامشاعر امتن

نتائج الدراسة احلالية مع بعض ما  وتتفقاالجتامعية. 

 (. 1408جاء يف نتائج دراسة السامل )

بقيمة  السعودية ةمتيز الفتادت نتائج الدراسة كام أك   

نسانية هلا إلخالقية واألوامللكة ا ،الصفة هذهالتسامح 

وجتعله جمتمًعا  ،د املجتمعوحِّ آثار ملموسة، حيث تُ 

يفتح ف ،وية يف النفوستعاونًيا متامسًكا، كام هلا آثار معن

التسامح اآلفاق حلياة جديدة مبنية عىل احلب والسعادة 

ل املحبة واملودة واحرتام اآلخر. ومبدأ التسامح يؤصِّ 

وهذا يؤكد عىل  ،والتواصل الدائم بني أفراد املجتمع

فق اإلنساين للفتاة السعودية التي هتدف لذلك ألسعة ا

وقبوهلا لتوسط  ،هلان أساء من خالل تقبلها االعتذار مم  

اآلخرين من أجل الصلح حال االعرتاف هبا من 

والبعد عن العناد يف املعامالت  ،األخرى األطراف

.  ويف حال وجود اخلالفات والتحديات اإلنسانية

إدراكها العايل ألمهية إهناء اخلالفات  االجتامعية فإن  

جيعلها  تتنازل عن وجهة نظرها عندما  ؛والنزاعات

ا غري صائبةتعرف أ وال  ،وحترتم آراء اآلخرين ،هن 

تنفعل عندما تكون خمتلفة عن رأهيا، مم ا يؤكد عىل ميلها 

وصداقات دائمة من  ،إىل تكوين عالقات اجتامعية

وتتفق نتائج  وهي التسامح. ،خالل أعظم ِقَيم التعايش

الدراسة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج دراسة 

 (.1428الشمراين )

يام خيص حمور الثقة بالنفس،، فقد أظهرت نتائج وف 

من الثقة  الفتاة السعودية لدهيا مستوى عال   الدراسة إىل أن  

 ،من خالل احرتامها لذاهتا ذلك يظهرو ،بالنفس

وشعورها باإلجيابية واملبادرة واإلقدام عىل حتقيق أهدافها، 

علميًا وسعيها الدائم للتطور والتفوق عىل اآلخرين 

ا بام حيقق هلا  النجاح عىل الصعيدين  الذايت عمليً و

واملجتمعي عىل حد  سواء.  ويتضح ذلك من النتائج التي 
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ا صاحبة قرار من خالل تعبريها  ةوفتاة منتج ،تؤكد أهن 

الواضح عن ثقتها بقدرهتا عىل إنجاز ما تكلف به من 

 أيًضاومتيز أعامهلا عن اآلخرين، وأظهرت النتائج   ،أعامل

ا عىل اإلنجاز املتميز حتت الضغوط، والسيطرة عىل قدرهت

 ااستسالمهوعدم  ،والقيام باملهام الصعبة ،مواقفها احلياتية

بسهولة أمامها، وحتملها للضغوط التي تواجهها يف حياهتا 

وصربها يف حال حدوث األزمات. كام أوضحت النتائج 

ومتيزها  ،سعي الفتاة السعودية لتطوير ذاهتا ومهاراهتا

والقدرة عىل  ،ورسعة اختاذ القرار واإلرصار،العزيمة ب

 وسعيدة. ناجحةاألداء املتقن لألعامل التي  جتعل منها فتاة 

وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج 

 (.1432دراسة القبالن )

الفتاة السعودية تتميز بالتحرض فإن   وأخرًيا

 االجتامعيصلها حيث يظهر ذلك يف  توا ،واإلنسانية

ال وَ  وناضجة والثقة  ،سلوكيات اجتامعية متزنة َق ف  الفع 

و  اجتامعيلدهيا سعة أفق  العالية بالنفس، كام أن  

والعديد من اخلصائص االجتامعية واإلنسانية  ،إنساين

 ،التي تؤكد عىل نضوجها يف تقدير األمور والتحديات

 والتعامل معها ضمن منظور املصلحة العامة ال

 املصلحة الشخصية. 

 

  التوصيات

عىل  السعوديةحتصل الفتاة  ن  أتويص الباحثة  .1

جرعة مكثفة من الربامج املختصة بالتدريب عىل 

والتدريب عىل القدرة التوكيدية  االجتامعية،املهارات 

وحرية يف التعبري عن املشاعر  ةأكثر تلقائيمم ا جيعلها 

قدر ممكن من  اإلجيابية والسلبية مًعا، ولتحقق أكرب

 اجتامعيةوالنجاح عندما تدخل يف عالقات  الفاعلية

 العينة% من 40من أن   انطالًقامع اآلخرين.   وذلك 

 اال   ن  هِ رعن مشاع نَ ال يعربمن الفتيات السعوديات 

أو تأكيد  ،املشاعر التعبري عنحرية  ن  إ إذ،  قلياًل 

 (،ASSERTIVENESS)سمى بالتوكيدية وما يُ  ،الذات

هي من اجلوانب الشخصية التي هلا عالقة بالنجاح أو 

وتؤثر يف مهارات  االجتامعية،العالقات  يفالفشل 

الة مع اآلخرين.  وترتبط هذه التواصل االجتامعية الفع 

 التوصية بشكل مباش مع وزارة التعليم.

تويص الباحثة بأمهية تصميم برامج تدريبية  .2

ق املهارات للفتاة السعودية تساعدها عىل تطبي

 ،مهارات االستامع :مثل ،االجتامعية املخفضة للغضب

خرين، آلوفهم مشاعر اآلخرين والتعامل مع غضب ا

والتعامل مع ضغوطات املجموعة، والتعامل مع 

ومساعدة  ،االهتام، واالستجابة للفشل والتفاوض

خرين وتقديم شكوى. وهذا بناء عىل نتائج آلا

 % من الفتيات ينفعلنَ  30 ن  أالدراسة اىل أشارت اىل 

مع آراء اآلخرين، هذه الربامج  عندما خيتلف رأهين  

 ،سرتاتيجياتإ جتعل الفتيات السعوديات يمتلكنَ 

ووسائل إدارة الغضب، وفنون وأدوات احلوار 

والتحكم  ،والنقاش البناء، ومهارات السيطرة
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بالغضب مم ا جيعلهن حيققن االستفادة القصوى من 

السيطرة عىل الغضب من  ألن   ،تواجههن املواقف التي

وترتبط هذه  .الراقية اإلنسانية االحرتافيةاملهارات 

التوصية بشكل مباش مع مؤسسات املجتمع املدين 

واملؤسسات اخلريية، والقطاع اخلاص من خالل باب 

 خدمة املجتمع املحيل.

 السعوديةللفتاة  ةتصميم برامج تدريبي .3

القرار من  اختاذيف  للتغلب عىل مشكلة الرتدد

املشكلة بنسبة  هذهوذلك لظهور  ،التوصيات املهمة

% من 29.1 %  لدهيم، كام أشارت الدراسة أن  41.0

.  اختاذ القرار ملن هو مسؤول عنهن   الفتيات يوكلنَ 

الربامج عىل حماور  هذهحتتوي  لذلك من املهم أن  

تتضمن كيفية رسم األهداف املراد حتقيقها بوضوح 

تعطي لنفسها مهلة   ديد األولويات، وأمهية أن  وحت

وتعمل قائمة لإلجيابيات    القرار الختاذمناسبة  ةزمني

كيف  تعلم ن  أ أيًضاوالسلبيات هلذا القرار.  ومن املهم 

 املعرفة، اكتسابتواجه املخاوف يف داخلها من خالل 

احلارض، واستشارة شخص قريب له خربة  يفوالرتكيز 

كيفية اتباع املنهج  إضافة إىلار الصحيح. القر اختاذيف 

القرار بحيث ال تعيد نفسها وهي ما  اختاذالعلمي يف 

نسميها اخلربة، وال حتاكي جتارب اآلخرين عىل 

ام تقوم بدراسة تلك التجارب ومعرفة ما وإن   ،عالهتا

 فضاًل إىل معرفتها بوضع  يناسبها وما ال يناسبها منها. 

وجد اخلطط البديلة لكل وتُ  ،اخطط مستقبلي ة حلياهت

مم ا جيعلها قادرة عىل التحكم  ،قرار ترغب يف اختاذه

لدهيا  سعوديةينتج لنا فتاة فبقرارهتا ومسار حياهتا. 

كمهارة أساسية من  ،قراراهتا بنفسها يف اختاذمهارة 

املهارات احلياتية، مستخدمة املنهج العلمي الذي 

ة عىل يساعد عىل تشخيص املشكالت والقدر

وحتليلها والوقوف عىل مسبباهتا. وهذا له       ،توصيفها

القرارات املناسبة  واختاذأكرب األثر عىل حتديد وتعيني 

ستخدام طريقة العصف اللمشكالت التي تواجهها، و

واإلبداعي الذي يسهم  ،الذهني والتفكري االبتكاري

 يف اختاذ القرارات احلكيمة. والفاعليةيف رفع الكفاءة 

ترتبط هذه التوصية بشكل مباش مع وزارة العمل و

 والتنمية االجتامعية.

 

  عــــاملراج

حقوق هـ(: 1425) أبو خالد، فوزية بنت عبد اهلل

وواجباهتا يف األرسة واملجتمع بني العادات  ،املرأة

، )يف(: مؤمتر وبني األحكام الرشعية ،والتقاليد

املنعقد  "حقوق وواجبات املرأة السعودية"

-12باملدينة املنورة، مركز احلوار الوطني، الفرتة 

 .م14/6/2004

 إسهاماتهـ(: 1432) فرحات كرم حلميأمحد، 

املرأة السعودية يف التنمية الثقافية والعلمية يف عهد 

خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

، )يف(: مؤمتر تعليم املرأة العزيز آل سعود

مام حممد بن سعود إلجامعة االسعودية، 

http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/د%20كرم%20حلمي.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
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 من 9 إىل 7 ، الرياض، الفرتة مناإلسالمية

 15 إىل 13 املوافق .هـ1432 لعام صفر شهر

 .م2011/يناير شهر من

املرأة هـ(: 1428) بن عدوان، نورة بنت عبداهللا

: إنجازات وحتديات، )يف(: ميةالسعودية والتن

السادس  جملة الشورى، السنة السابعة، العدد

 .85 – 84ص  .هـ1428  صفر - والثامنون

املركز هـ(: 1431) اجلربوع ، أيوب واملحيسن، خالد

، القانوين للمرأة يف اململكة العربية السعودية 

 مطبعة مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض.

 صورةهـ(: 1419) عباس احلسيكي، رشيفة بنت

، الصحافة املحلية املرأة السعودية كام تعكسها

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الدراسات 

 االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود.

تقييم مسامهات هـ(: 1413) احلسيني، عائشة أمحد

، مركز النرش املرأة السعودية يف سوق العمل

 العزيز، جدة. عبد امللك العلمي، جامعة

هـ(: 1427) الدغيلبي، مضاوي بنت مويس عبيسان

دراسة تقويمية للربامج التدريبية واملهنية املقدمة 

: دراسة ميدانية مطبقة عىل لتأهيل املرأة الفقرية

مجعية النهضة النسائية اخلريية بمدينة الرياض، 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم االجتامع 

لية العلوم االجتامعية، جامعة واخلدمة االجتامعية، ك

 مام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.إلا

الفرص الوظيفية هـ(: 1419) الرميزان، جواهر صالح

املتاحة للخرجيات اجلامعيات باململكة الواقع 

، رسالة ماجستري غري منشورة، والبدائل املقرتحة

 قسم اإلدارة الرتبوية، جامعة امللك سعود.

العوامل املؤثرة بوعي هـ(: 1429) الروييل، نورة

، رسالة ماجستري غري  الشابة السعودية بحقوقها

 منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض.

بعض سامت شخصية املرأة (: ه1408) السامل، مي

، التعليم والعمل السعودية يف ضوء متغريي

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، 

 ك سعود.كلية اآلداب، جامعة املل

 تفعيل نحوهـ(: 1432) نارص بن اهلل عبد السدحان،

 تنمية اخلريية يف اجلمعيات النسائية جلهود أكرب

امللتقى  إىل ، ورقة عمل مقدمةالسعودية املرأة

الذي نظمه مركز آسية لالستشارات الرتبوية 

والتعليمية بعنوان: )املرأة السعودية والتنمية 

-7رتة الوطنية...إنجاز وطموح(، الف

 م.13/3/2011-12هـ املوافق 8/4/1432

الصورة النمطية للمرأة هـ(: 1424) السليامن، هند

اجلنس والعمر لدى  السعودية وعالقتها بمتغريي

عينة من طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس 

، رسالة ماجستري غري سعود بجامعة امللك

منشورة، قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة 

 عود.امللك س

http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
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العوامل هـ(: 1432) السهيل، البندري سعود حممد

املؤدية إىل تردد املرأة السعودية عىل مؤسسات 

: دراسة لعينة من حقوق اإلنسان باململكة

املرتددات عىل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الدراسات 

 االجتامعية، جامعة امللك سعود.

السامت الشخصية للشابة (: 1428) احلةالشمراين، ص

، رسالة ماجستري السعودية: دراسة استطالعية

غري منشورة، قسم الدراسات االجتامعية، كلية 

 اآلداب، جامعة امللك سعود.

تعليم (: م2007) العمري، سعاد بنت أمحد بن حممد

املرأة يف السعودية بني تشجيع الدولة ورفض 

يف املؤمتر العاملي  ، ورقة عمل للمشاركةاملجتمع

بامليزيا عن قضايا املرأة املسلمة يف املجتمعات 

 م.2007هـ/1428املعارصة آفاق وحقائق 

دور املرأة السعودية هـ(: 1432) القبالن، قبالن نجاح

بالتنمية وبناء جمتمع املعرفة: دراسة للمعوقات 

، )يف(: مؤمتر تعليم املرأة السعودية، واحللول

، بن سعود اإلسالمية مام حممدإلجامعة ا

 لعام صفر شهر من 9 إىل 7 الرياض، الفرتة من

 شهر من 15 إىل 13 املوافق هـ1432

 .م2011/يناير

 مدىهـ(: 1431) اهلل غرم بن حممد بنت املالكي، سمر

 القرى أم بجامعة العليا طالبات الدراسات إدراك

 املجتمع يف للمرأة العمل التطوعي ملجاالت

ميدانية، رسالة ماجستري غري  دراسة :السعودي

منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة 

 الكرمة.

 املرأة حقوقهـ(: 1433) سليامن املقبل، عواطف

 : ورقةواخلاص القطاع احلكومي يف االقتصادية

والقانونية  الرشعية احلامية ندوة إىل مقدمة عمل

ثراء املعرفة إاالقتصادية، مركز  املرأة حلقوق

 تشارات الرتبوية والتعليمية، الرياض.لالس

reports/382803-http://arabic.arabianbusiness.com/special 
http://www.alriyadh.com/1509903 

وكالة الوزارة للتخطيط  ليم العايل،وزارة التع

اإلدارة العامة للتخطيط  ،واملعلومات

  .( 9/1م: 0102هـ /  1341،واإلحصاء

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/دور%20المرأة%20السعودية%20بالتنمية%20في%20عصر%20المعرفة%20المعوقات%20والحلول.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/دور%20المرأة%20السعودية%20بالتنمية%20في%20عصر%20المعرفة%20المعوقات%20والحلول.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/دور%20المرأة%20السعودية%20بالتنمية%20في%20عصر%20المعرفة%20المعوقات%20والحلول.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/دور%20المرأة%20السعودية%20بالتنمية%20في%20عصر%20المعرفة%20المعوقات%20والحلول.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/دور%20المرأة%20السعودية%20بالتنمية%20في%20عصر%20المعرفة%20المعوقات%20والحلول.pdf
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://arabic.arabianbusiness.com/special-reports/382803
http://arabic.arabianbusiness.com/special-reports/382803
http://www.alriyadh.com/1509903
http://www.alriyadh.com/1509903
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 اتصالية مقاربة: التعليم يف املتعددة الوسائط توظيف

  بلقاسم بن احلبيب

 ، سعود امللك جامعة، اآلداب كلية اإلعالم، بقسم املساعد األستاذ

 الرياض، اململكة العربية السعودية

  
 

 (ـه24/3/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ12/3/1437)قدم  للنرش يف  
 

 واالتصال، لإلعالم احلديثة التقنيات الرتابطية، والتعلم، للتعليم االتصالية النظرية:  املفتاحية الكلامت

 .االستقاللية التعاون، التشاركية، التفاعلية، العقدة، الشبكة، التعليمية، العملية

 تعزيزها خالل من وذلك األخرية السنوات يف التفاعلية املتعددة الوسائط أمهية تزايدتالبحث: ملخص

 أفضل عن بالبحث الرتبويني من بعديد حدا الذي األمر التعليمية، العملية أطراف مجيع بني واصلالت ألمهية

 . التعليمية املخرجات تطوير سبيل يف التكنولوجية الوسائل هلذه أفضل استخدام لتوفري الطرق؛

 أهم حالًيا تعد   "صالواالت للمعلومات احلديثة التقنيات" أن   إىل البيداغوجيا يف اخلرباء من العديد ويذهب

 لبلورة رحبة آفاًقا أمامنا وتفتح األمام، إىل كبرية خطوات بتعليمنا الدفع عىل تعمل أن يمكن التي الوسائل

 . العريب بالوطن التعليم جودة من الرفع عىل قادرة جديدة تعليمية إسرتاتيجيات

 املجال يف املتعددة التفاعلية للوسائط تصاليةاال املقاربة دراسة إىل يسعى البحث هذا فإن   املنطلق، هذا من

 يف واإلعالم لالتصال احلديثة التكنولوجيات توظيف يف النظرية هذه فلسفة عىل الرتكيز مع الرتبوي،

 . منه املرجوة األهداف وحتقيق التعليم جودة من للرفع وذلك التعليمي، التصميم

 يف االتصالية املقاربة عليها انبنت التي األسس هي ما: مها اثنني حمورين سؤالني الدراسة هذه يف ونطرح

 وإىل  التعليم؟ يف احلديثة التكنولوجيات استخدام جمال يف اهلائلة التطورات ظل يف التعليمية، للعملية فهمها

 باتواملقار األنظمة يف العالقة البيداغوجية املشكالت لبعض حاًل  مثًّلت املقاربة هذه أن   اعتبار يمكن حد   أي

 جمال يف اجلديدة اإللكرتونية والفضاءات املتعددة الوسائط باستخدام عالقتها يف خصوًصا الكالسيكية،

  .    التعليم؟

 

__________________ 
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Abstract:  The importance of multimedia has increasedin recent yearsthrough the promotion of 

communication between all parties of the educational processwhich prompted many educators to 

search for the best ways to provide better use of these technologies in order to develop educational 

outcomes 

Number of experts in pedagogy thinks that "new technologies of information and communication" 

arecurrentlythe most important way that can push our education great strides forwardand open 

new horizons to build new educational strategies able to improve the quality of education in the Arab 

World 

From this point of viewthis study seeks to examine the communicational approach of interactive 

multimedia in the educational fieldwith a focus on the philosophy of this approach in the 

recruitment of new technologies of communication and information in instructional designin order 

to develop the quality of education and achieve the desired goals of it 

Two questions are posed in this study: What are the foundations underlying the communicational 

approach in its understanding of the educational process in the context of the massive developments 

in the use of modern technologies in education? To what extent can considered that the 

communicational approach represents a solution to some of the outstanding problems in the education 

classical approaches especially in relation to the use of multimedia and new electronic spaces in the 

field of education?  
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  املقدمة  

 يفيعيش عاملنا اليوم ثورة تكنولوجية غري مسبوقة 

ختطت التقنيات اجلديدة لإلعالم  فقد ،تاريخ الشعوب

واخرتقت ثقافات  ،واملكان نصال حدود الزماواالت

 . بصورة ملفتةالشعوب وتطورت فيها املعارف 

التكنولوجية واملعلوماتية  ةهذه الثوروصاحب 

 ،مقاربة العملية التعليمية ومفرداهتا وأدواهتا يفا تغريً 

ظل هذه الثورة  يفالتعليم  صمن خصائوأصبح 

 راحل والوصول ،والثراء ،والتنوع ،االستمرارية

 عام بوجهخاص واملعرفة  بوجهللمعلومة  ،واآلمن

 .م.(2011)أمحد، 

 ال سيام ،وقد تزايدت أمهية تكنولوجيات االتصال

وذلك من  ،األخرية السنوات يف الوسائط املتعددة

خالل تعزيزها أمهية التواصل بني مجيع أطراف العملية 

الرتبويني  من عديدالالتعليمية، األمر الذي حدا ب

بحث عن أفضل الطرق لتوفري استخدام أفضل هلذه بال

الوسائل التكنولوجية يف سبيل تطوير املخرجات 

 التعليمية. 

  اخلرباء يف البيداغوجيا إىل أن  من عديد الويذهب 

ا حاليً  تعد   "التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال"

تعمل عىل الدفع بتعليمنا  أهم الوسائل التي يمكن أن  

رحبة لبلورة  ارية إىل األمام، وتفتح أمامنا آفاقً خطوات كب

سرتاتيجيات تعليمية جديدة قادرة عىل الرفع من جودة إ

 . م.(1999) يوسف،  التعليم بالوطن العريب

هناك إمجاع عىل رضورة مواكبة  ولئن كان

متثل  فإن   ،التطورات التكنولوجية يف جمال التعليم

ملنظومة التعليمية ا أجل تطوير ومقاربتها منالظاهرة 

وإحداث التغريات املطلوبة يف  ،لتحقيق التعلم املنشود

يبقى حمل جدل كبري بني املهتمني  ،سلوك املتعلمني

 وتتعلق االختالفات. والتعليميبالشأن الرتبوي 

بالتفسريات النظرية املختلفة حلدوث التعلم 

األسئلة املتعددة حول خصائص  واإلجابات عن

ية تعلمهم، والرشوط التي تيرس هذا املتعلمني، وكيف

، واألساليب واإلجراءات املناسبة وأحوالهالتعلم 

 حلدوث التعلم، وكيفية تقويمهم. 

لالتصال  ةالتقنيات اجلديد من عديدال انتشارومع 

ى بالتعليم اإللكرتوين عرب ما يسم   ومع نمو، واإلعالم

من تطور يف التطبيقات  وما واكبهاإلنرتنت 

ت طبيعة وأسس التعليم تغرًيا ت، تغري  والربجميا

 ،وهو ما جعل نظريات التعلم التقليدية    جذرًيا. 

يف موقف  ةوحتى البنائي ،السلوكية واملعرفية :مثل

صعب إزاء تفسري عمليات تعلم غري تقليدية تعتمد 

تتسم بقدرهتا الفائقة يف  ،باألساس عىل وسائط متعددة

 والصوت ترسيخ املعرفة عرب النص والصورة

 .م.(2011 )الغامدي،

يف  م.(،2004، جورج سيمنز)ر يف هذا اإلطار طو  

 "النظرية االتصالية"بـ ى سم  السنوات األخرية، ما ي  

 / l’approche communicationnelle de l’enseignementللتعليم 
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connectives  تؤكد عىل أمهية دور التكنولوجيا وهي نظرية

ويف إتاحة الفرصة  ،راتيف اكتساب املعارف واملها

للمتعلم للتواصل والتفاعل والتشارك يف إنتاج املعرفة 

 وبناء جمتمع أفضل.

 

  تساؤالت الدراسة

ما  مها:نطرح يف هذه الدراسة سؤالني حمورين اثنني 

عليها املقاربة االتصالية يف  بنيتهي األسس التي 

فهمها للعملية التعليمية يف ظل التطورات اهلائلة يف 

  التعليم؟ال استخدام التكنولوجيات احلديثة يف جم

 هذه املقاربة مثلت حاًل  يمكن اعتبار أن   حد   وإىل أي  

البيداغوجية العالقة يف األنظمة  تلبعض املشكال

يف عالقتها باستخدام  ال سيام واملقاربات الكالسيكية،

اجلديدة يف  والفضاءات اإللكرتونيةالوسائط املتعددة 

       يم؟التعلجمال 

 

  أهداف الدراسة

رسم املالمح حماولة إىل  بحثالا دف هذهي

األساسية للمقاربة االتصالية يف التعليم من خالل 

يف  ،التعرض ألهم املبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية

ترتكز عىل تكنولوجيات  ،إطار منظومة تعليمية جديدة

االتصال واإلعالم كرافد وكوسيلة للرفع من جودة 

 التعليم. 

 

 

فلسفة هذه كام هيدف البحث إىل التعرف عىل 

النظرية يف توظيف التكنولوجيات احلديثة لالتصال 

من  وذلك للرفع ،التصميم التعليمي واإلعالم يف

 .ااملرجوة منه وحتقيق األهداف يةالتعليمالعملية جودة 

 

   منهجية البحث

وهو  ،نه  الوصفينعتمد يف دراستنا هذه عىل امل

بتتب ِعه للظاهرة املدروسة  عن باقي املناه خيتلف  ه من

باالستناد إىل معلومات تتعلق بالظ اهرة. ويدرس 

الظاهرة كام هي يف الواقع، ووصفها املنه  الوصفي 

عنها والتعبري عنها كميًّا  وصًفا دقيًقا، ومجع املعلومات

وكيفًيا، متهيًدا لفهم الظواهر وتشخيصها، وحتليليها، 

العالقات بني عنارصها أو بينها وبني ظواهر  وحتديد

م هبا    .أخرى، وصواًل إىل إمكانية التحك 

عىل  اإلطار االطالعهذا  ويعتزم الباحث يف

. البحثتعلقت بموضوع  والدراسات التيالبحوث 

الوصفي كتفي باجلانب تلن الدراسة  ولإلشارة فإن  

ما اول حتليل وتفسري حتبل  ،التقريري لرصد الظاهرة

للوصول إىل  هايف حماولة منة دراسالكتب عن موضوع 

هذه النظرية احلديثة يف عالقتها  استنتاجات بشأن

 ،بالتطورات احلاصلة يف جمال التعليم من جهة

 وتكنولوجيات االتصال من جهة أخرى. 

نا نقدم يف مرحلة أوىل من هذه فإن   وتبًعا لذلك

ثم نتطرق  لعام،االدراسة املقاربة االتصالية يف إطارها 



 233                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 البيداغوجية للوسائطيف مرحلة ثانية إىل الرهانات 

 وذلك من ،التفاعلية املتعددة من وجهة نظر اتصالية

التعليمي  ملضامني التصميمخالل استعراض موجز 

االتصالية، ثم ا من املقاربة انطالقً  املتعددة طللوسائ

نحاول يف اجلزء األخري من الدراسة استخالص 

ي ينبني عليها توظيف الوسائط املتعددة يف األسس الت

 خدمة العملية التعليمية بكل مكوناهتا.

 

 املبحث األول

 مدخل إىل النظرية االتصالية للتعلم 

  l’approche communicationnelleالنظرية االتصالية 

املعرفة موجودة يف  هي نظرية تعلم تقوم عىل فرضية أن  

 أن   :أي   ة،جمرد ورةبصوليس يف داخل الفرد  ،العامل

الوصول إليها من  جيرينظم  املعرفة موجودة داخل

خالل أفراد يشاركون يف أنشطة ما. وقد أطلق عىل هذه 

، بسبب "نظرية التعلم يف العرص الرقمي"النظرية اسم 

الطريقة التي استخدمت لرشح تأثري التكنولوجيا يف 

لة )املج حياة الناس وكيفية تواصلهم وطريقة تعلمهم

الدولية لتكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد، 

 . م.(2005

احلديثة التي  تآخر النظريامن النظرية  وتعد  هذه

وتسعى  ،ارتبطت نشأهتا بالتطور التكنولوجي املعارص

ال. ع  لوضع التعلم عرب الشبكات يف إطار اجتامعي ف

ز هذه النظرية عىل كيفية البحث والعثور عىل  وترك 

وتعد  ذاهتا.  أكثر من معرفة املعلومة يف حد  املعلومة 

التعلم هو عملية إنشاء املعرفة، وليس هذه النظرية أن  

 استهالًكا هلا.فقط 

 ونشأهتا:االتصالية  ةمفهوم النظريأ ( 

 "جورج سيمنز  "مع بداية األلفية الثالثة قام 

Siemens  باقرتاح النظرية  "مانيتوبا  "من جامعة

 "بناء عيل خربته وبحوثه العلمية، وجد االتصالية، ف

السلوكية  :مثل ،ةالتعلم املتوافرنظريات  أن   "منزيس

واملعرفية والبنائية ليس بمقدورها التعامل مع معطيات 

نتيجة لتأثري  ،للتعلم واملتعلمني الطبيعة املتغرية

 الراهن يالعرص الرقمالتطورات التقنية اهلائلة يف 

 (.4م.، ص 2011)الغامدي، 

 هما يشهد (، أن  م.Siemens، 2004 ويرى )سيمنز

 ومستمر للمعرفةالعرص احلايل من نمو رسيع جًدا 

التعليمية عىل تعديل  تأ جرب املؤسسااإلنسانية قد 

توجهات أساليبها الرتبوية. وقد ترتب عىل ذلك ظهور 

  :يف التعلم منها ةجديد

تعامل املتعلمني مع جمموعة متنوعة من  .1

التي ربام ال تكون مرتبطة فيام بينها  ةاملعرفي املجاالت

  طوال مدة تعلمهم.

ا مكونً  بوصفه ،غري الرسمي مإىل التعلالنظر  .2

 .ا من مكونات التعلم اإلنساينبارزً 

عملية مستمرة مدى  بوصفه ،التعلم النظر إىل .3

  .احلياة
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 تمن عملياإمكانية دعم وتنمية العديد  .4

اسطة التكنولوجيا املعاجلة املعرفية للمعلومات بو

  .املتقدمة

يف  "سيمنز“اجلديدة وجه املعطيات  هضوء هذويف 

التعلم  تانتقادات لنظريا ةاملاضية عدالسنوات 

إذ اعتربها  ،وهي السلوكية واملعرفية والبنائية ،السائدة

التعلم الذي حيدث يف عرصنا الرقمي  ةتعكس طبيعال 

ئات التعليمية عىل تفسري التعلم يف البي الراهن، وتقترص

تأخذ بعني االعتبار ما  دون أن   ،ةالرسمية واملنظم

 . حيدث يف البيئات غري الرسمية واألقل تنظياًم 

يف ظل انتشار خدمات اجليل الثاين  هويرى سيمنز أن  

ويف ظل تطور الوسائط املتعددة  ظهرت  ،من الويب

 ،البنية ةالتعلم املعقدالعديد من شبكات وجمتمعات 

عجز نظريات التعلم التقليدية عن تفسري طبيعة والتي ت

 .يف إطارها ثالذي حيدالتعلم 

كام يعيب سيمنز عىل نظريات التعلم السلوكية 

املعرفة هي  أن   ضكوهنا تفرتواملعرفية والبنائية يف 

يمكن  ،بمثابة يشء موضوعي ) أو حالة إنسانية(

من خالل  ةأو مكتسب ةفطري إليها بصورةالوصول 

التعلم حيدث داخل  وأن   ،أو االستدالل العقيل اخلربة

هذه  الفرد فقط. من هذا املنطلق يرى سيمنز أن  

 ثالذي حيدالنظريات الكالسيكية ال تشري إىل التعلم 

ختزينه  جيريالتعلم الذي حيدث و :أي املتعلم،خارج 

واالتصاالت.  تتكنولوجيا املعلوماومعاجلته بواسطة 

ا تقدم العديد من يها سيمنز أهن  هذه التكنولوجيا يرى ف

كان املعلمون واألساتذة  ياملعرفية التالعمليات 

عمليتي: ختزين واسرتجاع  :وهنا يف املايض )مثليؤد  

وهو ما ال  ،انية(ـــــاإلنس ةمن الذاكراملعلومات 

م.، 2011)الغامدي،  تراعيه نظريات التعلم التقليدية

 (.6ص 

سيمنز نظرية  هذه االنتقادات، قدم ويف ضوء

التعلم االتصالية بام يتوافق مع احتياجات القرن 

احلادي والعرشين، والتي تأخذ يف االعتبار 

واستخدام  التعلم،االجتاهات احلديثة يف 

اجلمع بني العنارص ذات  يف والشبكات،التكنولوجيا 

واهلياكل  التعلم،الصلة يف كثري من نظريات 

نظرية قوية للتعلم يف والتكنولوجيا لبناء  االجتامعية،

وقد القت هذه النظرية ترحيبًا كبرًيا العرص الرقمي. 

كنظرية  الباحثني الرتبوينيمن جانب العديد من 

قادرة عىل تفسري التعلم يف عرص االنفجار الكبري يف 

 . واإلعالم احلديثةوسائل االتصال 

 L’approcheمبادئ النظرية االتصالية -2

communicationnelle / 
 فيامنظريات التعلم ختتلف فيام بينها  ن املعلوم أن  م

 فالسلوكية مثاًل يتعلق بمقاربة العملية التعليمية. 

تتعامل مع السلوك الظاهري للمتعلم والذي خيضع 

للمالحظة والقياس دون النظر إىل العمليات العقلية 

هيتم أصحاب  يف حنيوراء حدوث هذا السلوك، 

ات العقلية التي حتدث داخل النظرية املعرفية بالعملي
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عقل املتعلم وينت  عنها سلوكه. وتقوم النظرية البنائية 

)أبو خطوة، بنى بواسطة املتعلم املعرفة ت   عىل أن  

ونتعرض يف هذه الفقرة إىل املبادئ العامة م.(، 2010

التي تنبني عليها النظرية االتصالية يف مقاربتها 

 الكتساب املعارف واملهارات. 

النظرية االتصالية  ن  أعامة يمكن القول ب بصفة

من التفاعل  اخلربات انطالًقاتشجع عىل بناء 

حيصل  يمكن أن  فالتعلم  االجتامعي عرب الشبكات.

 :لبرشية، مث وأدوات غريخارج املتعلم يف أجهزة 

احلاسوب أو قواعد البيانات أو املجتمع االفرتايض 

عملية  عىل عكس االفرتاض بأن   الويب، وذلكعرب 

التعل م ويعتمد  املتعلم.التعلم حتدث بالكامل داخل 

 رووجهات النظكذلك عىل تنوع اآلراء  واملعرفة

كام تذهب  .املختلفة التي تعمل عىل تكوين كل متكامل

اكتساب املزيد من املعرفة أكثر  هذه النظرية إىل أن  

ا، فتعلم كيفية العثور عىل مما هو معروف حاليً  ،أمهية

 أكثر أمهية من معرفة املعلومات.علومات امل

عملية وصل العقد املتخصصة أو  والتعلم هو

عملية التعلم تتضمن  ومن ثم  فإن   ،مصادر املعلومات

 واختاذ قرارات،معارف  نعملية فكرية هتدف إىل تكوي

ا من مجلة من املعطيات اجلديدة التي قد تتغري انطالقً 

 بمرور الزمن. 

القدرة عىل معرفة املزيد يف  فإن  من هذا املنطلق 

ا. ا هو معلوم حاليً مم   ،النظرية االتصالية هو أكثر أمهية

من التفاعل مع اآلخرين  وصنع القرار انطالًقا

ذاته عملية تعلم،  هو يف حد   واملعطيات املتوافرة

معنى املعلومات الواردة  التعلم، ومعرفةفاختيار مادة 

الواقع  بوصف هذاوواقع متحول. بواسطة  حتصل

 يمكن أن   وصحيح اليومهو مقبول  فإن  ما ،املتحول

 بسبب التغريات يف مناخ املعلومات ،اغدً  يصبح خطأً 

  التي تؤثر يف اختاذ القرار. 

يف منظور املقاربة  عىل التعلم وتعد  القدرة

القدرة عىل  تعد   التعلم كام ىمن حمتواالتصالية، أهم 

بني املجال  connections رتباطاتفهم االتصاالت أو اال

للتعلم واألفكار واملفاهيم املختلفة بمثابة مهارة حمورية 

 عىل node املتعلم الفرد يشارك كنقطة التقاء ألن   نظرا؛

 .شبكة حتدث من خالهلا عملية التعلم ككل

والناجع وتعزيزها التعلم املستمر  ولتدعيم عملية

ر ما يمكن من أكث إىل ربطيسعى املتعلم  أن   جيب

 واملحافظة عليها؛الصالت مع احلرص عىل رعايتها 

ودقيقة وحمَينة، حتى يتمكن من اكتساب معارف آنية 

ألنشطة التعلم  ؛بمثابة اهلدف الرئيس ذلك يعد   ألن  

 االتصالية.

عملية  د رائد املدرسة االتصالية سيمنز أن  كام يؤك  

لتقنيات ، منها اووسائل خمتلفةبطرق  جتريالتعلم 

احلواسيب  واالتصال، مثل:ثة لإلعالم ياحلد

ومواقع تعتمد الوسائط املتعددة  والربجميات، التي

والربيد اإللكرتوين والبحث عىل شبكة  اإلنرتنت
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 blogsالربيد اإللكرتوين وقراءة  اإلنرتنت، وقوائم

الشبكات االجتامعية االفرتاضية.  والدردشة يف

امعة ليست املصدر الوحيد فاملقررات أو املدرسة أو اجل

 للتعلم. 

وتتشابه النظرية االتصالية مع النظرية البنائية يف 

التأكيد عىل التعلم االجتامعي، وإتاحة الفرصة 

للمتعلمني للتواصل والتفاعل فيام بينهم أثناء التعلم، 

د هذه النظرية يف املقابل عىل دور التكنولوجيا يف وتؤك  

 .م(2010)أبو خطوة،  تاكتساب املعارف واملهارا

  

 واملتعلم ودور األستاذطبيعة التعلم   

  االتصاليةضوء النظرية  يف 

نا نعيش يذهب منارصو النظرية االتصالية إىل أن  

واملعرفة ا يف زمن يقوم باألساس عىل املعلومات حاليً 

 ةحمتاج للمعرفالفرد  وأن   ،مجيع شؤون احلياة يف

ترص ذلك عىل جمرد مرحلة باستمرار طيلة حياته وال يق

 مهميضطلع أيًضا بدور  دأن  الفركام  ،التعليم الرسمي

وهذه  .جمرد متلقي سلبي هلا وال يعد   ،يف إنتاج املعرفة

  املجاالت.املعرفة الزمة لألداء العميل الناجح يف كل 

ا ملراحل خالفً  –يف العرص احلايل  ةوتتسم املعرف

 جًدا ومتداخلةضخم ا ذات كم بأهن   –زمنية سابقة 

ه لكي يكتسب الفرد املعرفة يف بمعنى أن   ،التخصصات

يف عدة جماالت  فاإلملام باملعارص ما يلزمه ختص  

أخرى. ويرتتب عىل ذلك عدم قدرة املتعلم الفرد عىل 

التي حيتاجها وتكوين معنى هلا  مجيع املعارف معاجلة

 .م.(2011)الغامدي،  بمفرده

بحسب  الرتبوية،عملية ال فإن   وتبًعا لذلك

لتكوين قدرة  طالدراسة والتخطي، تستلزم االتصالني

وحتمل  ،برشية متعلمة وواعية وقادرة عىل التكيف

تقديم خالل  وذلك من ،مالتنمية والتقدأعباء 

 ،عىل املرونة ورسعة االستجابة للتطورات تتدريبا

التفكري املنهجي يف التعامل مع هذه  والرتكيز عىل

 ،ةللمعارف املتجددواالكتساب الذايت ، التغريات

والتوظيف الرسيع هلا يف مواجهة املستجدات 

 .الطارئةواملشكالت 

فالوترية املتسارعة للتغري الذي حيدث يف العامل 

يؤثر  واملعلومايت، والذيبسبب االنفجار التكنولوجي 

تعطي األولوية  من مقارباتنا التعليمية أن   بفينا يتطل

د يف أساليب استخدام املعلوماتية إلعداد األفرا

رس نجاح  هلا، ألن  وطرائق البحث عن مصادر متجددة 

أن   بوصف ،املنظومة التعليمية يكمن يف إنتاج املعرفة

. واملستقبل من هذا هامتداًدا ألمتينت  املعرفة ينت   َمن  

املنطلق سيكون ملن يملك القدرة عىل التعامل مع 

ويلحق  ويواكبها ،ةالتكنولوجيا واملعلوماتي

م. 2003)اخلطيب،  بمستجداهتا املتالحقة والرسيعة

 .  (108ص 

من هذا املنطلق تركز النظرية االتصالية عىل 

ا نظرً  ،ينخرط املتعلم يف شبكات التعلم رضورة أن  
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التي عدم قدرته بمفرده عىل معاجلة مجيع املعارف ل

وعدم قدرته عىل تكوين املعنى لكل هذه  احيتاجه

االجتامعية، الشبكات  تؤد يعارف. يف هذا اإلطار امل

الوسائط املتعددة  :التكنولوجية مثل وكذلك الوسائل

 واحلواسيب، واإلنرتنت، والشبكات االجتامعية

وحتيينها ا يف معاجلة املعلومات ا كبريً االفرتاضية دورً 

 للمعرفة.  وتكوين املعنى

يط والشبكة يف إطار النظرية االتصالية مفهوم بس

بني هذه  واتصاالت nodes ء عدة نقاط التقا يتألف من

ا نقا النقاط.  :مثل ،االلتقاء فهي قد تكون أفراد طأم 

 ةمعرفية معيناملتعلمني اآلخرين أو خرباء يف جماالت 

 :مثل ،أو معلمني. وهناك نقاط التقاء أخرى غري برشية

أو قواعد  ،  ةكالكتب الدراسيمصادر معلومات معينة 

أو مدونات ألفراد  ،أو مواقع عىل الويب ،اناتالبي

حمركات  :تفاعلية مثل تمواقع خدماأو  ،آخرين

 .أو برنام  للدردشة ،الويكي

 االلتقاء باالستقاللية فمن املمكن أن   وتتسم نقاط

عىل شبكة معينة غري موصولة ، تتواجد نقطة التقاء ما

 تترصف كل نقطة ويمكن أن   بباقي النقاط. – بقوة –

جيري ومتى ، التقاء بطريقتها اخلاصة مستقلة عن الباقي

تكوين شبكة ما، يمكن للمعلومات التدفق بني نقاط 

االتصال بني نقاط  يوكلام  قوااللتقاء املختلفة، 

)الغامدي، االلتقاء، زادت رسعة تدفق املعلومات 

 م(. 2011

املتعلم إىل  وحديثة حيتاجنة حمي   والكتساب معارف

جمرب عىل  اجلديد، وهوية يف البحث عن االستمرار

املعرفة يف العرص الراهن  نظًرا ألن   ا،وليس خمريً ، ذلك

 ةمن املعرفيصلح اليوم  وباستمرار، وماتتطور برسعة 

هذا  لذلك يمثلربام ال يصلح بعد فرتة وجيزة جًدا. 

 ا يف عملية التعلم. ا حيويً األمر جزءً 

 ر ينبغي أن  املتعلم معرفته باستمرا نيولكي حي

ا عىل الشبكات املتنوعة حتى منفتحً  ميكون املتعل

عىل  وأن  حيافظيسهل عملية التدفق احلر للمعلومات. 

 وأن  يعمل ،املعلومات املختلفة وثيقة بمصادرروابط 

 عىل تقوية روابطه هبذه الشبكات.

أو األستاذ يف ضوء النظرية االتصالية  ويقوم املعلم

وذلك التعلم  واملؤطر لعملية واملنشط،بدور املوجه 

خالل مساعدة املتعلمني عىل تعزيز شبكات  من

التواصل بينهم من  وتسهيل عملية ،تعلمهم الشخصية

ا األستاذ دورً  يؤد ي. كام وإنتاج املعرفةجل فهم أ

التي تشجع املتعلم  ،ا يف تصميم بيئات التعلميً حمور

 توح.إطار تعاوين مف وفهمها يفعىل اكتساب املعرفة 

 " مفهوم(، م.Couros ،2010 كوروس)ويقرتح 

كتوصيف مالئم Open teaching " التدريس املفتوح

ضوء النظرية  لطبيعة األدوار املناطة باملعلم يف

ه تيسري خربات التعلم التي تتسم االتصالية. ويعرفه بأن  

 والطابع االجتامعي. ويرى أن   نباالنفتاح والتعاو

حر  د عىل تكوين جمتمع معريفالتدريس املفتوح يساع
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يدعم قدرة املتعلمني عىل  أن   ،ومنفتح من شأنه

خالل البناء  التواصل وإنتاج وتركيب املعرفة من

 .م.(2011. )الغامدي، املشرتك لشبكات تعلم

 

 الثايناملبحث 

 املقاربة التواصلية وتطبيق استخدام الوسائط 

 التفاعلية املتعددة  

عام إىل الوصول  بوجه ستهدف نظريات التعلمت  

التي حتقق تعلاًم أفضل للفرد  ،إىل املبادئ واألساليب

يف مواقف خمتلفة، كام هتدف إىل مساعدة املختصني 

والباحثني يف امليدان الرتبوي عىل إجياد أفضل 

ال. والنظريلتحقيق تعلم  األوضاع؛ هي عبارة  ةفع 

ي عن جمموعة من البناءات واالفرتاضات املرتابطة الت

وهتدف  ،العالقات القائمة بني عدٍد من املتغريات تبني

وتزودنا بإطار  ،إىل تفسري ظاهرة معينة والتنبؤ هبا

نظري يمكننا من فهم طبيعة التعلم وأنامطه السلوكية 

املتنوعة، ورشوطه، وكيفية حدوثه وتفسري أسبابه 

 .م.(2011)املزروع، 

النظرية االتصالية خالل السنوات  وقد جاءت

وارتبط  ،ا يف متثل العملية التعليميةألخرية لتلبي نقًص ا

 ، وهي تسعىبالتطور التكنولوجي املعارص ظهورها

أو  )الواقعيةلتوظيف الشبكات االجتامعية 

وحتقيق يف خدمة العملية الرتبوية  االفرتاضية(،

 . أهدافها

النظرية االتصالية مع املقاربات  اتفقتولئن 

 فإن   ،يف العملية التعليمية األخرى يف أمهية التصميم

متها هذه املقاربة هي يف تصورها اإلضافة التي قد  

 إلجراءات التصميم للوسائط املتعددة. 

 املتعددة:إجراءات التصميم التعليمي للوسائط   أ ( 

بعني التصميم يف املقاربة االتصالية إجراءات تأخذ 

يف الفضاءات املتعددة االعتبار استخدام الوسائط 

ا يتيح فرصة أكرب مم   ،الفرتاضية عرب الشبكة العنكبوتيةا

األفراد الذين يسامهون يف  والتفاعل بني ،للتواصل

 العملية التعليمية. 

حتليلنا خلصوصية تطبيقات  من هذا املنطلق فإن  

استخدام الوسائط املتعددة َوف َق هذه النظرية يندرج يف 

داخل ما سع يشمل استخدامات هذه الوسائط وإطار أ

لكرتوين بأشكاله املتعددة إليطلق عليه بالتعليم ا

 . وغري الرسميةالرسمية منها 

مبادئ  أن  إىل م.( 2009 ،جورج سيمنز)و يشري

ا للنظرية االتصالية تتحدد َوف َق حتليل ال طبقً التصميم الفع  

 ،وحتديد مهارات االتصال لدهيم ،خصائص املتعلمني

ع املعلومات واختاذ وكذا استخدامهم للشبكات ومج

وكذلك حتليل املحتوى وتنظيمه وتوفري أدوات  ،القرارات

للمتعلمني للوصول إىل املعرفة بأنفسهم من خالل البحث 

كام تأخذ املقاربة  م.(،2012) الفار،  يف قواعد املعلومات

االتصالية بجملة من اإلجراءات األخرى التي نتعرض هلا 

 . ةاآلتي بأكثر تفصيل يف الفقرات
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 حتليل خصائص املتعلمني: .1

زت املدرسة السلوكية يف حتليلها خلصائص رك  

من  الذي يعد  املتعلمني عىل النمو اجلسمي للمتعلم، 

أهم العوامل التي تؤثر يف طريقة فهم اإلنسان للعامل 

املعلومة يزداد  ن  يرى املعرفيون أَ  يف حنيمن حوله.  

إذا كانت  ،اعهااحتامل اكتساهبا واالحتفاظ هبا واسرتج

مبنية بواسطة املتعلم، ومرتكزة عىل اخلربات السابقة 

املعرفة القبلية رشط  له. يف حني يؤكد البنائيون عىل أن  

 .م.(2011)أبو خطوة، أسايس لبناء التعلم ذي املعنى 

لة أاملدرسة االتصالية لرتكز عىل مس وقد جاءت

خالل  حتديد أساليب التعلم املفضلة لدى املتعلمني من

وكذا  لدهيم،حماولة استكشاف مهارات االتصال 

مهاراهتم يف استخدام الشبكات، وقدراهتم يف مجع 

 ومن ثم  تضع واجتاهاهتم. واختاذ القرارات ،املعلومات

هذه النظرية مهارة التواصل كركيزة أساسية يف 

ونظًرا  وإن  املتعلم ،خاصة وإنتاج املعارفاكتساب 

 واالتصال مضطرال اإلعالم الكبري يف جم للتطور

وهو ما يرتتب  ،للتعامل مع كم كبري من املعلومات

للمعلومات تكون مهارات التقويم الرسيع  عليه أن  

 جزء ال يتجزأ من عملية التعلم.  ةبمثاب

 وتنظيمه: حتليل املحتوى  .2

إذا كانت املدارس الكالسيكية تويل أمهية كربى 

 فإن   ،لتعليميةملسألة تصميم املحتوى يف العملية ا

املحتوى حيدده  املقاربة االتصالية تذهب يف اجتاه أن  

املتوافرة يف شبكات وبيئات املتعلم من خالل املصادر 

من  التعلم التي يشارك هبا. وينظر املصمم التعليمي

ه إىل حمتوى املقرر الدرايس عىل أن  وجهة نظر اتصالية، 

نقاط االلتقاء  نمن بني العديد م node جمرد نقطة التقاء

التي سوف يتعامل معها املتعلم أثناء أنشطة  ،األخرى

. )سيمنس يقوم هبا يالشبكية التالتعلم 

Siemens،2004.م.) 

التفاعلية املتعددة بحسب هذه  وتوفر الوسائط

للوصول إىل املعرفة  ،أدوات متميزة للمتعلمنيالنظرية 

بأنفسهم من خالل بحثهم املستمر عن معلومات 

شبكة  ومتعددة عىلقواعد خمتلفة  دة ودقيقة يفدحم

صحيحة "ا يمكنهم من اختاذ قرارات مم   ،اإلنرتنت

 التوصل إليه من معلومات. جرىمن بني ما  "ودقيقة

 التعليمية:حتديد األهداف  .3

 ،أمهية كبرية عىل عكس النظرية السلوكية التي توىل

لتحديد األهداف التعليمية قبل البدء يف التعلم 

تعلمه، وحتديد خصائص  بالسلوك املطلوف ووص

النظرية االتصالية ال  األداء اجليد هلذا السلوك، فإن  

تعطي لألهداف التعليمية املحددة يف التصميم 

ا. فعملية التعلم َوف َق هذه املقاربة ا حموريً التعليمي دورً 

حرصها يف جمموعة من  جيرَي  أن   وأعقد منأشمل 

ا من طرف األستاذ ة مسبقً األهداف السلوكية املحدد

ينصب عىل  أو املعلم. فرتكيز املصمم التعليمي جيب أن  

ساعدة الطالب عىل التعلم وهتيئته الكتساب اخلربات م
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ليكونوا  ،الطالب كذلك وأن  يساعد ةالرتبوية املناسب

 ونشطني ومبتكرين وصانعيمعتمدين عىل أنفسهم 

مستقبيل  يكونوا أن   مناقشات ومتعلمني ذاتيني بداًل 

 معلومات.  

 بدرجة زجيري الرتكي ،ويف ضوء النظرية االتصالية

أكرب عىل أمهية تعليم الطالب سبل البحث عن 

من أجل  وتركيبها وحتليلها وتنقيحها ،املعلومات

 من أن   فبداًل  .فهناية املطااحلصول عىل املعرفة يف 

يقترص تركيز املصمم التعليمي عىل بلوغ أهداف 

الرتكيز عىل تنمية قدرة الطلبة عىل التمييز سلوكية جيب 

 .يف جمال التخصص املهمةوغري  املهمةاملعلومات  بني

 مهارات إدارة املعرفة الشخصية تنمية تعد  كام 

 ،من بني املهارات العامة االجتامعي ومهارات التشبيك

 .التصميم التعليمي االتصايل التي يركز عليها

  التقويم:صياغة أساليب  .4

 جيري أن   وأشمل من التعليمية أعقدالعملية  تعد  

د حرصها يف األهداف أو املحتوى الذي  د  ا من مسبقً ح 

 تذهب املقاربة االتصالية إىل أن   ؛ لذاطرف املصمم

ا ا بسيطً  جزءً يمثل إال   ال يمكن أن   محمتوى التعلإتقان 

 ا جيب تقييمه لدى املتعلم.مم  

يركز عىل  جيب أن  التقويم  من هذا املنطلق فإن  

اختبار قدرة الطالب يف الوصول للمعرفة الصحيحة 

فرة يف ايف ضوء املعلومات املتو ،والقرارات الصائبة

 فرتة زمنية حمددة. 

إدارة ومهارات فمهارات االتصال عرب الشبكة 

والقدرة عىل  ،االجتامعي الشخصية والتشبيك ةاملعرف

وِ إدراك الروابط بني املعلومات التي  لت  إليها من  ص 

والتواصل مع مجيع عنارص  ،طرف املتعلم والتفاعل

من أبعاد التقييم األساسية التي  املوقف التعليمي تعد  

َق املقاربة االتصالية.  جيب أن    هيتم هبا األستاذ َوف 

التعليمي االتصايل  مإطار التصميوالتقويم يف 

 ،الفكر االتصايل ت ظهريتخذ أساليب خمتلفة  يمكن أن  

 م.( 2011) الغامدي،     :مثل

ويمكن   :نوالوسائط التي ينتجها املتعلم -

هذه الوسائط لتقييم تعلم املتعلمني بداًل من  ماستخدا

 تكتابة املقاال :مثل ،بعض األساليب التقليدية

 وت نرش  PowerPointوالعروض الشفهية املعززة بربنام 

بحيث يمكن للمعلم  ،بعىل الويهذه الوسائط 

 ومستخدمي الويب بصورة عامة ،طالب اآلخرينوال

 .والتعليق عليها هايلحتم

 Personalالشخصية ملفات األعامل واملدونات  -

Blog/Digital Portfolio:    وتعطي مثل هذه األساليب

، بحيث عىل حدةفرصة للتقييم الشخيص لكل متعلم 

 ،وتأمالته ،وخرباته ،طبيعة نشاط الطالب تبني

  .خصيةووجهات نظره الش

 Collaborative التعاونية (1)الويكي اتعومرش -

                                                 
 املواقع اإللكرتونية( هو نوع من wiki: باإلنجليزيةويكي ) (1)

=             التي تسمح للزوار أن حيرروا موضوعات املوقع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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Wiki: بصورة فيها يعمل الطالب اتعووهي مرش 

االشرتاك يف  بواسطة ،عىل إنجازها ةيتعاونية وتشارك

موضوعات يتناول بعض  "ويكي  "بناء حمتوى 

  م.التعل

 بيئة التعلم:  .5

الفضاء الذي هيدف إىل دعم التعليم  التعلم هيبيئة 

ا يف العملية ا حموريً التعلم دورً  وحتتل بيئة. والتعلم

لدى أنصار املقاربة االتصالية الذين  ،التعليمية

 فقط عىلدور املصمم التعليمي ال يقترص  يعتقدون أن  

يتعدى ذلك إىل  واألهداف، بلتصميم املحتويات 

كفضاء جيب أن  ،نظر إليهادراسة بيئة التعلم التي ي  

املتعلمني عىل التعليم  عت شج  معينة؛ تتوافر به خصائص 

املستمر والتواصل واالنخراط يف شبكات التعلم 

 هبا.  ةواملشاركة الفاعل

الوسائط التفاعلية  االتصالية أن   وتعد  املقاربة

تقوم بتوفري جمموعة من األدوات  املتعددة يمكن أن  

التقييم واالتصاالت  :مثل ،املناسبة للعملية التعليمية

وإدارة  ،حتوى وتسليم عمل الطالبوحتميل امل

                                             
مجاعًيا. وما يميز مواقع الويكي بصورة عامة هو:  =

سهولة إنشاء موضوعات جديدة أو حتديث موضوعات 

قديمة، وتعديلها دون احلاجة إىل وجود رقابة توافق عىل 

يلها عادًة، وبعض مواقع إنشاء الصفحات أو تعد

ال تتطلب حتى تسجيل الدخول يف املوقع  "الويكي"

 إلنشاء أو تعديل موضوعات فيها.

 والقيام باالستبانات...   ،املجموعات الطالبية

البيئات االفرتاضية قد  و يرى االتصاليون أن  

التي  ،من اخلانات الضيقةخروج التعليم  يف أسهمت

وهو ما يدعم فكرة  20ا فيها طوال القرن كان حمارًص 

عىل مكان التعلم مل يعد يقترص عىل مبنى معني، أو  أن  

 واحد أو حلظة واحدة.

التعلم َوف َق هذه املقاربة إىل مجلة من  وختضع بيئات

التعلم تكون غنية بأدوات  أن   :اخلصائص من بينها

للحوار  أمام املتعلمنيتوفر العديد من الفرص  يالت

غري رسمية وغري خمططة مسبًقا.  وأن  تكون ،واالتصال

بيعة عمليات املسبق لط دعدم التحديوهو ما يعني 

 التعلم واملناقشات التي حتدث يف إطار هذه العملية.

تكون بيئة التعلم مرنة بالقدر  كام جيب كذلك أن  

َقا الحتياجاهتم،  الذي يسمح للمتعلمني بتعديلها َوف 

وذلك  .ال مركزية متصلة يبعضها البعض وأن  تكون

والذي  السائد حالًياعىل العكس من نمط بيئات التعلم 

ويعاين فيه  ،باملركزية وإدارته من قبل املعلم يتسم

 عن بعضهم البعض.   لمن االنعزااملتعلمون 

  االتصالية:حسب النظرية  التعليم إسرتاتيجية .6

دراساته يف السنوات  يف م.(2004، سيمنز) بني  

 ،الطرق التقليدية املعتمدة يف التدريس األخرية أن  

علم ملحتويات ما تقترص عىل تلقني امل والتي غالًبا

ترفع من  هي طرق ال يمكن أن   ،تدريسية للطلبة

املرجوة من  وحتقق األهدافمستوى أداء الطالب 
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يف هذا اإلطار إىل  ودعا سيمنزالعملية التعليمية. 

استخدام مداخل خمتلفة يف التعلم، وتوظيف املهارات 

د عىل الشخصية للمتعلمني يف نشاطات التعلم. كام أك  

ألنشطة والتدريبات املشاركة والتفاعل تتضمن ا أن  

االجتامعي بني الطلبة واملعلمني باستخدام الشبكات. 

التفاعل بني املعلم واملتعلمني، سواء داخل  أن   وبني  

يف إرشاك  مهاًم غرفة الصف أو خارجها، يشكل عاماًل 

املتعلمني وحتفيزهم للتعلم، بل جيعلهم يفكرون يف 

 .قيمهم وخططهم املستقبلية

كام دعمت النظرية التواصلية طريقة العمل 

فاملتعلم ال يتعلم فقط من  والتعلم النشط.التعاوين 

 والكتابة عام  خالل التحدث  وإن ام من ،خالل اإلنصات

م يف تعل   وبتطبيق ماالسابقة، بل  وربطه بخرباتهيتعلمه 

التعلم  إىل أن   االتصالني ويذهب أكثرحياته اليومية. 

املشاركة يف إنتاج املعرفة تقوي لدى املتعلم من خالل 

 .  واالستقاللية والثقة بالنفساالعتامد عىل الذات 

د املقاربة االتصالية عىل ؤك  يف ذات السياق ت  

م التعليمي أكرب عدد ممكن من يوفر املصم   رضورة أن  

االنخراط  املتعلم عىلالتي تساعد  ،بدائل أنشطة التعلم

    املشاركة فيها واالستفادة منها.يف شبكات التعلم و

ا يف ا رياديً الوسائط املتعددة يف هذا اإلطار دورً  وتؤد ي

كاملشاركة يف تطوير حمتوى الويكي  ،توفري هذه البدائل

و التدوين واملناقشات يف  ،و املشاركة يف الكتابة

 الفضاءات االفرتاضية..

 ددة:املتع طيف عالقتها بالوسائ املقاربة االتصالية  (ب

 للتوظيف ؟أي أسس 

األوىل  التعليم بالدرجةتعتمد املقاربة االتصالية يف 

وقد عىل طبيعة التفاعل بني أطراف العملية التعليمية. 

دت  بوصفه ،غري الرسميالتعلم  النظرية عىلهذه  أك 

ا من مكونات التعلم اإلنساين الذي هو ا بارزً مكونً 

  .عملية مستمرة مدى احلياة

التكنولوجيات احلديثة لالتصال  وقد أد ت

تطور هذه يف  كبرًيا االسنوات األخرية دورً  واإلعالم يف

عىل  والتي ترتكز ،البيئات التعليمية غري الرسمية

   والتعلم.أسس جديدة للتعليم 

التعليم  املتعددة يفاستخدام الوسائط  وعليه فإن  

َق اعتقادنا جيب  أن  املقاربة االتصالية،  ويف إطار ،َوف 

 جل أن  أمن  مهمةيأخذ بعني االعتبار أربعة أسس 

 االستخدام يف خدمة العملية التعليمية. يكون هذا

  التفاعلية:وسائط تشجع عىل  .1

بني املعلم  والتفاعل وتبادل املعلوماتفاالتصال 

سواء داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها،  واملتعلم،

فيزهم وحتيف إرشاك املتعلمني  مهاًم يشكل عاماًل 

وخططهم بل جيعلهم يفكرون يف قيمهم  للتعلم،

فتشكيل الفرق الطالبية يف الدروس . املستقبلية

خيلق الفرص هلم إلبداء الرأي  وتكليفهم بمرشوعات

 ويدرهبم عىلاملعرفة للحلول،  واالستامع وتقييم نوع

مالتفكري النقدي  أفراد مشاركون يف  ويشعرهم بأهن 
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استخدام الوسائط  ليه فإن  وعالعملية التعليمية. 

ع عىل التفاعلية يشج   املتعددة يف التعليم جيب أن  

 ،ا للعملية التعليميةاخلالقة التي جتعل الطالب حمورً 

كام  ،بناء خمتلف مراحل العملية الرتبوية وي سهم يف

تعزز لديه مهارات االتصال من خالل تدعيم التفاعل 

 الطلبة. وزمالئه منمع أساتذته 

وهو خبري يف  م.(2011، زباري ويل)يؤكد كام 

خاصية االتصال  أن   ،تقنيات االتصال املرئي التفاعيل

تصال الصويت مت إلتاحة إمكانية االم  اجلديدة قد ص  

مما يسمح بعملية  ؛اجتاهني بني عدة مواقع واملرئي يف

االتصال و التفاعل يف زمن حقيقي بني الطالب 

 .خمتلفة واقعأو بني الطالب يف م ،واملدرس

 التعاوين:وسائط تشجع عىل العمل  .2

 

ه جمموعة من الطرائق ف التعليم التعاوين بأن  عر  ي  

املستخدمة يف التعليم والتي تساعد الطالب ضمن 

لتحقيق  ؛جمموعات صغرية عىل التفاعل فيام بينهم

       اهدف حمدد أو الوصول إىل نتائ  تعلم حمددة مسبقً 

 .م.(2014) قاسم، 

أساليب توسيع  م.(Hooper، 1992هوبر)د وصف وق

سرتاتيجيات التعلم التعاوين لبيئات التعلم املعتمدة إ

التعلم التعاوين هو  شدد عىل أن   إذعىل احلاسوب، 

أسلوب واحد فقط من أساليب التعلم يف جمموعات 

صغرية، وهو تعلم يتميز بدرجة عالية من اجلودة 

 )االهنامكوالتعاون  املجموعة(،بني أعضاء  )املساواة

. ولكي تستثمر املجموعة(يف نشاط التعلم بني أعضاء 

سرتاتيجيات التعلم التعاوين يف تصميامت إمميزات 

 ،Hooper)هوبر  اآلتية:األفكار  الوسائط املتعددة فإن  

  :تبدو مهمة(  38 – 21م. ص 1992

  يعني أن يسهم واملسؤولية: االعتامد املتبادل

 ،جمموعة تعاونية يف إنجاز املجموعةأداء كل عضو يف 

فرد ال يمكنه الوصول منفرًدا إىل هدف  أي  وأن  

تصل إىل هدفها  املجموعة، واملجموعة ال يمكن أن  

 ويف هذا الفريق.فرد يف  عند االستغناء عن جمهود أي  

شجع تمواد الوسائط املتعددة جيب أن  اإلطار فإن  

 املجموعة. لية الفردية املرتبطة بعملواملسؤ

  تدريب املتعلمني  يمكن التشاركي:التدريب

سرتاتيجيات إلبفاعلية عىل استخدام ا

 م.(،McDonald، Larson، 1985)التفاعـــــــليــة 

بنى التدريب عىل حمتوى حمدد، كام ينبغي ي   وينبغي أن  

عطى تدريبًا مستقاًل عن أي حمتـــــــــــوى. ي   أن  

 ةملتعددة إىل وحدة نسقيوقد حتتاج مواد الوسائط ا

مستقلة لتنمية مهارات تعاونية عاملية الطابع. كذلك، 

ينبغي تشجيع املتعلمني بصفة دورية خالل تعلم 

لتطبيق املهارات من أجل  ؛حمتوى الوسائط املتعددة

)أنجلني،  تشجيع التعاون املعتمد عىل حمتوى معني

   .م.(2004

  إن   واستمراريته:تطوير العمل اجلامعي 

 حلقات النقاش التي تيل نشاط املجموعة ينبغي أن  
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سرتاتيجيات إلتتيح الفرصة ألعضائها بالتعقيب عىل ا

الة التي استخدموها. ويمكن الة وغري الفع  الفع  

تشجع املتعلمني عىل  لتصميامت الوسائط املتعددة أن  

املشاركة يف هذا النوع من النشاط بعد االنتهاء من 

ي يكون هذا النشاط التعقيبي التعليم، ولكن لك

 ةروتيني بصورةناجًحا، ينبغي عىل املتعلمني توجيهه 

 وتشجيع العمل اجلامعي.

  التفاعل اإلجيايب بني املتعلمني واملسؤولية

يشعر كل  واملسؤولية تعني أن  ، الشخصية لكل متعلم

 فرد باملسؤولية جتاه األفراد اآلخرين ضمن املجموعة. 

التعلم  ألخصائيني إىل أن  ا من عديدالو يذهب 

التعاوين حيقق للمتعلم جمموعة من الفوائد االجتامعية 

 ،كالوصول إىل مستوى أعىل من اإلنجاز ،والعلمية

وتعلم  ،وبناء صداقات متنوعة ،وتقليص زمن التعلم

 ،وتنمية قدرات اإلبداع ،والتعايش معه ،احرتام اآلخر

 وتقبل النقد...

ظيف الوسائط املتعددة جيب تو من هذا املنطلق فإن  

يسهم يف بناء شخصية املتعلم االجتامعية التي  أن  

وهلا قائد هو رئيس  ،جمموعة تعمل يف تستطيع أن  

وعرض الرأي  عىل احلوارتساعد  وأن   ،املجموعة

استخدام عىل  الطلبةوتشجع  ،رالرأي اآلخواحرتام 

 إلكرتوين،بريد  )هواتف،أساليب التواصل بينها  كافة

وإدارهتا وضع أسئلة ملناقشتها  وحتثهم عىل ..(،ردشة.د

 ...مهمة وتقديم مفاهيم

 املتعلم:وسائط تشجع عىل استقاللية  .3

ا تعني كام أهن   ،االستقاللية تعني املبادرة واإلبداع إن  

 يف القيام بعمل ما، كان  كان املتعلم مستقاًل وكلام   .املسؤولية

ير إرادة الفرد وإطالق حتر لذا فإن   جودته. عن مسؤواًل 

قدراته عىل التعبري واملبادرة والفعل تنطلق من تربيته عىل 

تشكل االستقاللية  أن   احلس باالستقاللية. يفرتض إذن  

ينبغي عىل املؤسسات  إذا للتعليم والرتبية، ا حموريً هدفً 

ا للمتعلم ليتمرن متنح فرًص  التعليمية يف مرحلها الثالث  أن  

 ،ايت ألموره سواء عىل مستوى إدراكه لذاتهعىل التدبري الذ

أو عىل  ،وملحيطه املادي واالجتامعي والسيكولوجي

مستوى األسلوب الذي خيتاره لنفسه يف التواصل 

 . م.(2010) الشعايل،  والتفاوض والتكيف مع هذا املحيط

م.( 2010الشعايل،  )خمتار ويذهب األستاذ

يستقيم  مكن أن  ه ال يأن   ،مستشار يف التوجيه الرتبوي

 واملسؤولية،احلس باالستقاللية دون احلس باحلرية 

حيث متكن احلرية من الوعي بالنمطية واألحكام 

من  والتي حتد   الوسط،القائمة والسائدة التي يروج هلا 

 والثقايف،اإلدراك الواقعي للذات واملحيط االجتامعي 

 فإن   ومن ثم   والتجديد،من قدراته عىل املبادرة  وحتد  

احلرية سرتفع من إبداعية الفرد لتجاوز إكراه وسطه 

احلس  كام أن   طموحاته.والقيود التي حتد من 

باملسؤولية سيمكنه من اكتشاف ما هو مطلوب منه من 

مما يدعم تفتح شخصيته  ،جهد واستثامر ملوارده

 وإمكاناته.وإنامئها وإطالق طاقاته 
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 ،ثر بالذاتباالستقاللية إىل ثقة أك ويقود احلس

واستعداد أكثر  ،والرفع من فعالية قدرات الفرد

وقابلية لفهم العامل الذي يعيش فيه  خماوفه،ملواجهة 

ودون  ،بالرضورة املواقف والقيم السائدة يدون تبن

ال  ومن ثم   املحيط،التقييد املفرط باملعايري التي يفرضها 

ضا  يف حاجة زائدة إىل إقرار واستحسان وريكون دائاًم 

فرة يف ايستعمل موارده الذاتية وتلك املتو إذ   اآلخرين.

يف بناء معارفه وقيمه ومواقفه، كام  ةجيد بصورةاملحيط 

ه مؤهل أكثر لالنخراط بحيوية يف حتسني وتطوير أن  

ونتيجة ذلك سيحقق  عليها.وجد الوضعيات التي ي  

ا ا جيدً ا أكثر عىل املستوى الدرايس ويبدي تكيفً نجاًح 

 . ملستوى الشخيصعىل ا

التعلم الذايت هو األسلوب  أن  ويرى أخصائيون 

ناحلديث الذي  املتعلم من حتقيق قدر كبري من  ي مك 

يعًلم نفسه بنفسه  من أن   ديسمح للفر إذ   ،االستقاللية

َقا لقدراته ، وبام يتوافق مع يف التعلمولرسعته  ،َوف 

ايت يقوم أسلوب التعلم الذ أن   :ميوله واهتامماته، أي  

املتعلم، فهو الذي خيتار املادة الدراسية التي  سعىل أسا

البداية ونقطة  ةحيدد نقطيريد دراستها، وهو الذي 

النهاية، وهو الذي حيدد رسعة التعلم يف ضوء رسعته 

ه وىف ضوء إمكاناته وقدراته، كام أن   ميف التعلاخلاصة 

 ،همن خاللتقويمه  جيريحيدد أسلوب التقويم الذي 

) السناين،  عورقي املجتمسهم يف تطور وكل ذلك ي  

 م.(.2005

وحيظى موضوع التعلم الذايت واألساليب اجلديدة التي 

 ماحلارض باهتامتشجع عىل استقاللية املتعلم يف وقتنا 

متزايد من جانب األكاديميني واملهتمني بالتجديد 

واستخدام التكنولوجيات احلديثة  ،البيداغوجي

يف حتسني أساليب التعليم والتعلم  ،تصاللإلعالم واال

وزيادة فاعليتها. ولقد أوضحت بعض الدراسات 

ه عندما أن   التي عنيت باستقصاء رشوط التعلم اجليد،

َقا لقدراته فإن    مما يقده يستجيب إىل يتعلم كل فرد َوف 

جيابية املشاركة النشطة اإل إليه عىل نحو أفضل، كام أن  

متثل عنرًصا فعااًل  ،مواقف التعلممن جانب الفرد يف 

عىل جيابية إيقبل الفرد بدافعية و وتسهم يف أن   ،للتعلم

أنواع معينة من أداء وسلوك التعلم وحتقيق النمو  متعل

 من األدلة ما يبني أن   الذايت، وفضاًل عن ذلك هناك

األفراد الذين يتعلمون من خالل برام  التعلم الذايت 

ومحاًسا للتعلم، وأكثر استقاللية  اهتامًما ريكونون أكث

يف أسلوهبم  ةأكثر كفاءم وحرية يف التفكري، كام أهن  

العام للتعلم من األفراد الذين يتعلمون من خالل 

 .التقليدي يالتعلم اجلمعبرام  

 أن   ،املختصني يف املجال الرتبوي من عديدالويرى 

تسهم يف تطوير أساليب  الوسائط املتعددة يمكن أن  

املربم  عرب مساعدة املتعلم عىل التعويل  لتعلم الذايتا

 يف اكتساب قدر من املعارف واملهارات ،عىل نفسه

تتناسب مع قدراته ووقته  يوالقيم التواالجتاهات 

 واحتياجاته. 
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وسائل مثالية لتدعيم  الوسائط املتعددة تعد   كام أن  

الرسعة ا تراعي الفروق الفردية وهن  إ التعلم الذايت، إذ  

الذاتية للمتعلم. كام توفر الوسائط املتعددة يف إطار ما 

ا للمشاركة النشطة من عرف بالتعليم اإللكرتوين فرًص ي  

أنشطة الربنام ، كام توفر له قدًرا  جانب املتعلم يف

،  دراسته للربنامكبرًيا من احلرية يف كيفية السري يف 

 له يف فهو الذي حيدد متى ينتقل من جزء إىل جزء تايل

دراسة جزء  ةإىل إعادحاجته  ىحيدد مدالربنام ، كام 

 نعدم إتقاحمدد من الربنام  يف حالة عدم فهمه له، أو 

 .م.(2005)السناين،  تعلمه باملستوى املطلوب

  التشاركي:وسائط تشجع عىل العمل  .4

التعلم التشاركي هو أسلوب من أساليب التعلم 

علية يف العملية بفا التي تقوم عىل مشاركة املتعلم

هو الذي يقوم عىل تشارك كل  ،آخر ىبمعن التعليمية.

الرتبوية وحتقيق  من املعلم والطالب بأداء العملية

عىل املعلم  ةوحيد بصورةه ال يعتمد أن   :ي  أ خمرجاهتا.

كمصدر أول وأخري للمعلومة، وال يعتمد عىل فئة 

والنشاط داخل  قليلة من الطالب يكون هلا الفاعلية

احللقة دون غريهم، بل يعتمد عىل تفعيل مجيع الطلبة 

ن آوهناك مبدميع قدراهتم العقلية والدراسية. بج

 رئيسان يقوم عليهام التعلم التشاركي مها:

 ال يوجد شخص يعلم كل يشء عن أي يشء. -

 كل منا لديه ما يعطيه وما يقدمه. -

هذا النوع  استخدام أن   الدراسات بعض أظهرت وقد 

عىل حتقيق  ًيشجعهمو للطالب، حيقق متعة تعلمال من

و يقوم هذا النوع من التعلم  األداء. مستوى عال من

عىل عدد من أنشطة البحث واالستكشاف 

توجيه املتعلمني نحو  وعىل املعلمني والتجريب،

النتائ  الفردية والتوصل إىل  مناقشة وحتليل

) عبدالباسط،  هذا النشاط بخصوص  موحدة نتيجة

 .م.(2011

يقترص التعلم التشاركي فقط  وال 

يشمل  هوالعمل اجلامعي والتجارب ولكن   التعاون عىل

جهد  أو ،مرشوع معني اءإلهن   مجاعي اا جهدً أيًض 

 .ألنشطة وإنجازات مجاعية تقارير لكتابة تعاوين

االلكرتوين عرب استخدامه للوسائط  ويعد  التعليم

التشاركي الذي  تعليمأنامط الاملتعددة التفاعلية أفضل 

 عىل ةيتعلم فيه الطالب من خالل جمموعات تشاركي

ين بذلك عاميل الزمان الشبكة العنكبوتية متحد  

 . واملكان

 

   خامتة الدراسة

سحبت املقاربة االتصالية البساط من حتت أقدام 

النظريات الثالث الكربى للتعليم والتعلم برتكيزها 

نجاعة، وأكثر مالءمة  عىل مفاهيم ومبادئ جديد أكثر

للتطورات التكنولوجية التي تشهدها املجتمعات 

 السلوكية واالدراكية والبنائية املعارصة. فحينام ركزت

التعلم يأيت من  عىل فكرة أن   ،العقود املاضية عىل مر  
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ذات الفرد ومن داخله عرب االستيعاب واحلفظ والفهم 

يتعلم، عندما حيدثه يف سلوكه  والتغيري الذي يمكن أن  

جاءت النظرية الرتابطية يف بداية القرن الواحد 

التطور الكبري يف وسائل ع موالعرشين لتؤكد أن ه 

يف ظل ذلك  فاعاًل مل يعد هذا املفهوم للتعلم  ،االتصال

 ،التدفق الكبري للمعلومات من مصادر متنوعة

عملية التعلم  مساءلة إلعادةناك رضورة ه توأصبح

 نعيشه.حول الرقمي الذي الت هذا يف ظل

ي  م  وقد ظهرت املقاربة االتصالية يف إطار ما س 

تفهم كيف أن   لتحاول  Connectivismالرتابطيةبنظرية 

املعلومات، وقد يف ظل عرص  التعلم اليوميمكن حتقيق 

م. 2004عام   George Siemens النظرية الدكتورأسس 

ها ة الرتبوية الكثري من اخلرباء والباحثني النظري وعد 

) رسحان،  التي تناسب جيل اليوم وأدواته ،الرابعة

 م.(.2017

يعتمد  التعلم أن  النظرية الرتابطية  واعتربت

األوىل عىل طبيعة التفاعل بني أطراف العملية  بالدرجة

دتالتعليمية.  غري التعلم  النظرية عىلهذه  وقد أك 

ا من مكونات التعلم ا بارزً مكونً  بوصفه ،الرسمي

  .إلنساين الذي هو عملية مستمرة مدى احلياةا

 للتعلم،مفهوم جديد وجاءت النظرية الرتابطية ب

 دور املعلم من الدور املتحكم املالك للمعرفة فقد تغري  

دوار أخرى ربام تكون أكثر صعوبة. فاملعلم هو أإىل 

ه يمثل اخلبري أحد عنارص تلك الشبكة التعليمية لكن  

ملتعلمني للمصادر والفرص والقائد الذي يرشد ا

 . التعليمية

تصميم املقررات الدراسية مل يعد هيتم  كام أن   

بل أصبح يركز عىل  ،ابالكيفية كام كان احلال سابقً 

 عالمات إرشادية للمتعلمني واملعلمني، والرتكيز ريوفت

عىل خلق البيئة التعليمية املناسبة ثم ترك األمر للمتعلم 

عنارص التي حيتاجها مع للبحث واحلصول عىل ال

ركزت النظرية كام  احلفاظ عىل شبكة تعليمية نشطة. 

توفري مساحة عمل للمتعلمني  الرتابطية عىل مسألة

خرين والتعبري عن الذات آلن من التواصل مع اك  مت  

 .وتدعيم احلوار

التكنولوجيات احلديثة  وتعد  هذه النظرية أن  

تطور هذه يف كبرًيا  ادورً واإلعالم، قد أد ت لالتصال 

عىل أسس  والتي ترتكزالبيئات التعليمية غري الرسمية 

   والتعلم.جديدة للتعليم 

التعليم  املتعددة يفاستخدام الوسائط  وعليه فإن  

جيب أن  خيضع إىل مجلة من االعتبارات، التي أتينا 

يكون  جل أن  أمن عليها خالل حتليلنا يف هذه الدراسة، 

 يف خدمة العملية التعليمية.االستخدام  هذا

د أن  املقاربة  ويف خالصة القول يمكن أن  نؤك 

ا للتعلم ا خمتلفً تقدم مفهومً  أن   االتصالية قد استطاعت

وتدفق املعلومات يعتمد عىل  ،يف ظل التحول الرقمي

خرين آلقدرة املتعلم بنفسه عىل التواصل الدائم مع ا

مؤسسات  أغلب يف وهذا ما حيدث فعاًل ، ليتعلم
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األعامل التي يعتمد فيها املوظف عىل نفسه يف حتصيل 

املعرفة من مصادر متنوعة لكي يعمل، وهذا ما ينبغي 

 أردنا تعلياًم  إن   ،ا يف املدارس واجلامعاتيًض أحيدث  أن  

 .احقيقيً 

 

 :شكر وتقدير 

يشكر الباحث مركز بحوث كلية اآلداب، جامعة  

 امللك سعود عىل دعم هذا البحث.

 

 املراجــع 

 املراجع العربية: أوالً: 

تصميم  مبادىء .أبو خطوة، السيد عبداملوىل السيد

 املقررات اإللكرتونية املشتقة من نظريات التعلم

دور "دراسة مقدمة إىل مؤمتر  وتطبيقاهتا التعليمية.

 "التعلم اإللكرتوين يف تعزيز جمتمعات املعرفة

جامعة - املنعقد بمركز زين للتعلم اإللكرتوين

 م.2010/ 4/ 8-6البحرين يف الفرتة من 

دور التعليم   أمحد، سلوى السعيد عبدالكريم.

 ياإللكرتوين يف حتسني جودة املحتوى الرقم

للربام  األكاديمية: دراسة تقويمية لتطبيق برنام  

 علم املكتبات "يف برنام  قسم " Moodleاملودل

عية بكلية اآلداب والعلوم االجتام "واملعلومات

عامن: جامعة السلطان  .بجامعة السلطان قابوس

 م.2011قابوس،  

العملية الرتبوية يف ظل العوملة . محدأاخلطيب، حممد 

. عامن: دار فضاءات وعرص االنفجار املعلومايت

 ،للنرش والتوزيع والطباعة.  الطبعة األوىل

 م.  2003

تكنولوجيا التعليم يف تطوير . الدشتي، عبدالعزيز

. الطبعة األوىل. الكويت: مكتبة فق التعليميةاملرا

  م. 1988الفالح،  

وسائل االتصال .  الطوبجي، حسني محدي

الطبعة الثامنة. الكويت:  والتكنولوجيا يف التعليم.

 صفحة. 222م. 2012دار القلم، 

مبادئ التصميم . الغامدي، حنان عيل أمحد آل كباس

نظرية التعليمي للتعليم اإللكرتوين يف ضوء ال

بحث مقدم يف املؤمتر الثاين للتعليم االتصالية. 

عد، الرياض، اململكة اإللكرتوين والتعليم عن ب  

 م. 2011فرباير ، 23-21العربية السعودية 

. عداملجلة الدولية لتكنولوجيا التعليم والتعلم عن ب  

املجلة  . الرتابطية: نظرية التعلم للعرص الرقمي

عد، ليم والتعلم عن ب  الدولية لتكنولوجيا التع

 م.2005، يناير 1رقم  2املجلد. 

نظريات التعلم وتطبيقاهتا . املزروع، أيمن بن إبراهيم

عرض فيديو، قسم  .باستخدام الوسائط املتعددة

املناه  وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 : اآليت، الفيديو متاح عىل الرابط 1432سعود، 

http://knol.google.com/k/aimanalmazrou 
 .2016يناير  17تاريخ زيارة املوقع: 

http://knol.google.com/k/aimanalmazrou/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3ucw7412170o4/10
http://knol.google.com/k/aimanalmazrou/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3ucw7412170o4/10
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تربويات تكنولوجيا  - الفار، إبراهيم عبدالوكيل.

. طنطا: الدلتا لتكنولوجيا القرن احلادي والعرشين

 صفحة.  741م. 2012بات، احلاس

التعلم الذايت، صياغة نظرية . السناين، آمنة بنت عبداهلل

، وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة وجتربة ميدانية

 م. 2005عامن، 

ترمجة الدبايس،  (،Gary J. Anglinأنجلني، جاري )

. تكنولوجيا صالح بن مبارك والصالح، بدر

الرياض:  التعليم: املايض واحلارض واملستقبل.

 صفحة. 610م. 2004جامعة امللك سعود، 

أصول   (. Robert M. Gagnéجانيه، روبرت )

                 حممد املشيقح. ترمجة تكنولوجيا التعليم

وفهد الفهد.  ،بدر الصالحو  ،عبد الرمحن الشاعرو

: جامعة امللك سعود، النرش العلمي الرياض

 .2000واملطابع، 

نظرية الرتابطية، تواصل حتى تتعلم . رسحان، عامد

 3اإللكرتوين،  "تعلم". بحث نرش يف موقع وتعمل

 م.. 2017مايو 

 : اآليتالبحث متوفر عىل الرابط 

https://taelum.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A
-%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D
8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9/ 

 م.2017أكتوبر  19تاريخ زيارة املوقع 

موقع  الرتبية عىل استقاللية املتعلم.. شعايل، املختار

م.، دراسة متاحة عىل 2010بر املغرس: أكتو

 :اآليتالرابط 

http://www.maghress.com/alittihad/117125 
  .2016فرباير 17تاريخ زيارة املوقع: 

تكنولوجيا التعلم . عبدالباسط، حسني حممد أمحد

اتيجية إسرت  :Blended Learning متعدد املداخل

جديدة الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم 

، املؤمتر الدويل األول الستخدام ما قبل اجلامعي

تكنولوجيا واالتصاالت لتطوير التعليم قبل 

مدينة مبارك  2007أبريل ، 24 - 22اجلامعي 

 للتعليم.

التعلم التشاركي هناية  .عبدالباسط، حسني حممد أمحد

. مدونة األستاذ التعاوين حتمية ملصطلح التعلم

الدكتور حسني عبدالباسط اإللكرتونية، نوفمرب 

  Axel Meierhoefer م.، مقال مرتجم عن 2011

:  اآليت مقال متوفر الرابط

eierhoefer.wordpress.com/2011http://axelm.م

teaching-in-learning-collaborative-/05/10/utilizing/ 

تعريف التعلم التعاوين وفوائده ومراحله . قاسم، أجمد

. األردن: ونموذج تطبيقي للتعلم التعاوين

فر بموقع آفاق علمية وتربوية، ا. بحث متوم2014

 : اآليتعىل الرابط 

http://al3loom.com/?p=12283 
 م.2017أكتوبر  19تاريخ زيارة املوقع: 

فاعلية برنام  قائم  ".مصطفى، أمحد عبداحلميد أمحد

عىل التعلم اإللكرتوين يف تنمية بعض الكفايات 

التدريسية لدى طالب شعبة الدراسات االجتامعية 

ري، كلية الرتبية بقنا . رسالة املاجست"بكلية الرتبية 

http://education.uky.edu/EDC/content/faculty-gary-anglin
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagn%C3%A9
http://faculty.ksu.edu.sa/mshm/Pages/default.aspx
http://professors.nauss.edu.sa/dr-aishaer/
http://faculty.ksu.edu.sa/6544/default.aspx
https://taelum.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
https://taelum.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
https://taelum.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
https://taelum.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
http://www.maghress.com/alittihad/117125
http://www.maghress.com/alittihad/117125
http://axelmeierhoefer.wordpress.com/2011/05/10/utilizing-collaborative-learning-in-teaching/
http://axelmeierhoefer.wordpress.com/2011/05/10/utilizing-collaborative-learning-in-teaching/
http://al3loom.com/?p=12283
http://al3loom.com/?p=12283
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 م. 18/10/2010جامعة جنوب الوادي بتاريخ 

دور االتصال املرئي يف   (.Barry Willisويلز، باري )

عن موقع مقال مرتجم  .ب عدعملية التعليم عن 

أكتوبر  19تاريخ زيارة املوقع  -املدرسة العربية. 

 م.2017

http://www.schoolarabia.net/distance_learning/distance_lea
1.htm-rning10/distance_learning 

من الوسائل التعليمية إىل .  يوسف، ماهر إسامعيل
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Spitzer says of the poem’s final title, which is also its 
opening line, “With its rocking rhythm, the line suggests 
the cradle of the infinite sea from which later, at the end of 
the poem, death will emerge. At this stage, however, death 
is already a part of the situation” (Spitzer, 1983: 220). 
According to Alfred H. Marks, “Out of the Cradle 
Endlessly Rocking” deals with what Whitman felt to be the 
three pinnacles of human life: birth, love and death. Man 
progresses from one height to the next only by descent into 
a valley of loss and despair (Marks, 1987: 98). Death is not 
the last cycle in which a human being participates. 
Whitman’s fusion of death with life is found also in most of 
his later poems, as in “When Lilacs Last in the Dooryard 
Bloom’d”, the thing which indicates a turning point in 
Whitman’s spiritual growth in a stage when youth is gone, 
and love has gone, and what is left for the future is death. 

In “Cradle” Whitman is once again the narrator. The 
poem is told through the eyes of a man who identifies 
himself as “I, chanter of pains and joys, uniter of here and 
hereafter” (Whitman, 1982: 388).  

The character is a grown man who remembers himself 
as a boy on the beach watching a pair of gulls building a 
nest. One day:  

May’be kill’d, unknown to her mate, 
One forenoon the she-bird crouch’d not on the nest,  
Nor returned that afternoon, nor the next, 
Nor ever appear’d again.   (Whitman, 1982: Cradle 45) 
He imagines the gull left behind, hearing its voice 

calling, “O rising stars: / Perhaps the one I want so much 
will rise, will rise with some of them” (Whitman, 1982: 
Cradle 93-94).  The gull’s cry goes unanswered, however, 
and the boy, watching by the shore, hears a word echoed in 
the waves that will “never again leave me to be the peaceful 
child I was before” (Whitman, 1982: Cradle 154). The word 
he hears is “the low and delicious word death, / And again 
death, death, death” (Whitman, 1982: Cradle 168-69). 

For Whitman, this is not a mournful moment. The poem 
ends with the birth of the poet: 

My own songs awaked from that hour,  
And with them the key, the word up from the waves,  
The word of the sweetest song of all songs,  
That strong and delicious word which, creeping to my 

feet.  
(Or like some old crone rocking the cradle, watched in 

sweet garments, bending aside)  
The sea whisper’d me   (Whitman, 1982: Cradle 178-

83). 
Whitman attributes to the memory of the mourning gull 

and the rhythm of the waves his urge to become a poet. 
Whicher writes, “The song releases…the song of love in his 
own heart, which he now realizes have long been ready and 
waiting for his moment; he awakens and ecstatically 
dedicates himself to this service” (Whicher, 1983: 287). In 
the boy’s (Whitman’s) awakening to this meaning of life, 
maintains Whicher, Whitman has “fused all his own 
awakenings together with the result that his poem moves in 
one night over a distance which he had taken forty years of 
life to cover” (Whicher, 1983: 287). 

The narrator is again less a literally autobiographical 
figure than he seems to be at first. As Whicher observes, 
“The bird’s story is Whitman’s story, distanced and 
disguised, but it is also man’s” (Whicher, 1983: (288). 
Anne Gilchrist writes about reading the poem, “There is 

such a weight of emotion, such a tension of the heart, that 
mine refuses to beat under it—stands quite still—and I am 
obliged to lay the book down for a while” (Gilchrist, 1983:  
83).  

Nevertheless, the bird’s story with the emotional 
atmosphere of the poem is indeed a part of Whitman’s 
“tragic awakening of 1859, that to live is to love and to love 
is to lose” (Whicher, 1983:  288). 

In the face of death and loss, Whitman sees triumph and 
the continuation of an immortal cycle, “the cradle endlessly 
rocking”. He does not have a morbid preoccupation with 
what will inevitable come. Instead, Whitman energetically 
embraces everything that every life offers, including death. 
Spitzer writes, “Whitman…will remain for us not the poet 
of death (although the idea of death may have perturbed 
him more than once), but the unique poet of American 
optimism and love of life, who has been able, naturally and 
naively, to unite what in other contemporary tends to fall 
apart, the life of man and that of nature” Spitzer, 1983: 
(225-26).  

Randall Jarrell calls his study of Whitman, “He Had His 
Nerve”.  He suggests that this is an appropriate epitaph for 
one of America’s greatest poetic voices. He concludes, 
almost in astonishment: 

Whitman is epic, just as Moby Dick is, and it surprises 
us to be able to use truthfully his word we have misused so 
many times. Whitman is grand, and elevated, and 
comprehensive, and real with an astonishing reality and 
many other things…And the range of these qualities is the 
most extraordinary thing of all (Jarrell 1983:  242). 

Walt Whitman brought to American poetry a unique 
and vibrant voice. Though the simple language and the 
impassioned style, the embraced and celebrated life of his 
fellow human beings. His embrace included every aspect of 
life, from the crudest to the most sublime. For him, death 
was as natural as any other part of the cycle. Death was an 
essential part of “Song of Myself” and the lullaby of “Out 
of the Cradle Endlessly Rocking”. As he grew older and 
saw the approach of his own death, he hurried to put the 
finishing touches of the most important volume of his 
whole life’s work, Leaves of Grass, whereby he turned his 
songs to a universal harmony. In effect, the “death-bed 
edition” stands as an enduring celebration of life itself.  
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 The facts are useful and real… and they are not my 
dwelling… 

I enter them in an area of the dwelling (Whitman, 440-
42. 1855). 

In the revised edition, he still appreciates (their) work, 
but he distances himself from it more explicitly:  

Gentleman, to you the first honors always! 
Your facts are useful, and yet they are not my 

dwellings. 
But I enter by them to an area of my dwelling 

(Whitman, 440-42.1855).                                                                                              
He goes on to rewrite, “I am less the reminder of 

property or qualities, and more the reminder of life, And go 
on the square for my own sake and other sakes” (Whitman, 
493-94. 1855-60) to read “Less the reminders of properties 
told my words, / And mothe reminders they of life untold, 
and of freedom and extrication” (Whitman, 23, 493-94. 
1891-92). He sees his work as going beyond facts and 
science. Whitman is much more concerned with “life 
untold,” and the “freedom and extrication” he speaks of 
include the freedom from the material reality that death 
offers to the individual being. 

 One of the most frequently quoted passages in 
these sections is his description of himself. Originally, he 
wrote of “Walt Whitman, an American, one of the roughs, a 
kosmos, / Disorderly fleshly and sensual” (Whitman, 497-
98. 1855-60), continuing without revision. Thirty-six years 
later, he made some subtle but important alterations: 

Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son, 
Turbulent, fleshly, sensual, eating, drinking and 

breeding 
No sentimentalist, no stander above men and women or 

apart from them.   
No more modest than immodest. (Whitman, 24, 497-95. 

1891-92)  
Spitzer writes, “Walt Whitman felt impelled to include 

in his poetry his own self (with all his faults) as the 
representative of American democracy undertaking this 
worldly voyage of exploration” (Spitzer, 1983: 219). 
Interestingly, however, this only seems to be an accurate 
self-portrait. This is Whitman as he wants the world to see 
him, particularly “breeding”, which continues his public lie 
about his homosexuality. Even at the end of his life as he 
embraces death, he still cares about his public image.  

Although Whitman’s use of first-person narrative gives 
his writing a striking immediacy, he does not intend to be 
literally autobiographical. Through all his revisions, the 
narrator of “Song of Myself” stays 37 years old. Even in his 
last incarnation, his final edition, revised as death draws 
near, this alter ego remains “in perfect health begin, / 
Hoping to cease not till death” (Whitman, 11, 9-10. 1981-
91).  The real Whitman, however, continued to age and 
eventually to realize that he would not live to see the next 
century. Whitman celebrated life through his poetry. 
However, he was not trying to put his own specific 
experiences into “Song of Myself”. He had a more 
important purpose in mind. He tried to make his writings 
speak for the universal truths of all human experience. As 
he wrote in his preface to the first edition and continued to 
believe throughout his life, “Past and Present and Future are 
not disjoined but joined. The greatest poet forms the 
consistence of what is to be from what has been and is” 
(Bradley, 1973: 712). 

James observes that Whitman’s use of the first-person 
singular allows him to speak “Vicariously for all men, so 
that a passionate and mystic…emotion suffuses his words, 
and ends by persuading the reader that men and women, life 
and death, and all things are divinely good” (Bradley, 1973: 
189). The “Walt Whitman” of the poem stands in for all 
human beings. As Spitzer explains: “He felt himself to be a 
microcosm reflecting the macrocosm” (Spitzer, 1983: 219), 
or as he himself writes, “Whoever degrades another 
degrades me, / And whatever is done or said returns at last 
to me” (Whitman, 24, 50-34. 1891-92). 

The remaining revisions to these sections are minor, yet 
they do affect the tone as it becomes soft and smooth; the 
meaning also is changed to be more acceptable and to 
reflect a new gentle and tender mode. Whitman removed 
the redundant “And whatever I do or say I also return” 
(Whitman, 503. 1855). He added “prisoners” and took out 
“prostitutes” and “deformed persons” from his list 
(Whitman, 24, 509-14. 1891-92), eliminated “That I eat and 
drink is spectacle enough for the great authors and schools” 
(Whitman, 544. 1855-60), and rewrote the passage “Your 
noisiest talk by looking toward you” (Whitman, 578. 1855) 
to read “Your sleekest and best by simply looking toward 
you” (Whitman, 25, 578. 1891-92).  Throughout “Song of 
Myself” Whitman treats death as part of the whole 
experience of life. He does not glorify it or romanticize it. 
He also does not address it specifically, but instead implies 
throughout that death is part of the little dramas he sketches 
of Patriarchs and Presidents and runaway slaves and bride 
and singers and children receiving their first baptism. He 
says, “Copulation is not more rank to me than death is” 
(Whitman, 24, 521. 191-92).  The universal stories he tells 
make clear his vision of death as part of the whole fabric of 
experience. 

Whitman believed that “the strongest and sweetest 
songs have yet to be sung” (Whitman, 1982: 672). He 
despaired of ever being able to write these songs himself, 
especially as he saw his death approaching. But in “Song of 
Myself” he reached for the individual reader’s heart: 
“Mortal I have ever touch’d, it shall be you” (Whitman, 24, 
543. 1891-92).  With his words, he sought to embrace the 
common elements in all human experience. For Whitman, 
this included the end of each individual life and the 
necessity of going on in the face of death, 

Whitman deals more specifically with death in “Out of 
the Cradle Endlessly Rocking”. He uses the sea as an image 
of death in both poems, what Stephen E. Whicher calls “the 
deep ocean of life and death that rolls through all things” 
(Whicher, 1969: 290). In “Song of Myself”, the poet speaks 
of the “sea of the brine of life and of unshovell’d yet 
always-ready graves” (Whitman, 22, 456.1891-92). He 
describes his early years near the sea reading books “in the 
full presence of Nature, under the sun, with the far-
spreading landscape and vistas, or the sea rolling in” 
Whitman, 1982: 655). 

Through his contemplation of the sea, Whitman 
sometimes talks of death directly. In “Out of the Cradle 
Endlessly Rocking,” originally titled “A Child’s 
Reminiscence” and then “A Word Out of the Sea”, he uses 
his seaside memories to consider death more directly. 
Jerome Loving calls this poem “the ultimate vocation of the 
poet: to celebrate and lament at once the fusion of Love and 
Death” (Loving, 1983:  13).  
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make them more “poetic”; “keyed” becomes “key’d”, for 
instance. He put some phrases into parentheses, such as 
“(there are millions of shuns left)” (Whitman, 2, 34. 1891-
92), which clarified his meaning. He trimmed out some 
repetitious phrases. Some of his versions subtly simplified 
his language: “I think I will do nothing for a long time but 
listen” (Whitman, 1. 1855-60) becomes “Now I will do 
nothing but listen” (Whitman, 24, 1. 1892-92); “It wrenches 
such ardors from me that I did not know I possesse’d them” 
(Whitman, 26, 605. 1892-92).  

However, some of his revisions are more significant. 
They reflect a man learning from living a rich, full life and 
contemplating its inevitable end. Cowley designates 
sections 20-25 “the poet in person” (265). Studying the 
revisions between the first and the last version of these 
sections offers a glimpse into Whitman’s growth as an artist 
and a man. 

First, he trims his descriptions of the way too many 
cynics look at the world, taking out their belief “That life is 
a suck and a sell, and nothing remains at the end but 
threadbare crape and tears” (Whitman, 394-95. 1855-56). 
He does not share this belief anymore, so he cannot bring 
himself to keep it in the poem. Whitman knows that the end 
of life promises much more than “crape and tears,” and he 
removes the line because it offends his embracing 
optimism.  

He makes the question, “Shall I pray? Shall I venerate 
and be ceremonious?  (Whitman, 398. 1855-56) more 
defiant: “Why should I pray? Why should I venerate and be 
ceremonious?” (Whitman, 20, 398. 1891-92). He directly 
questions organized religion and ritual. Stovall writes of 
Whitman’s religious beliefs in “Walt Whitman and the 
American Tradition”:  “He shared the evangelical faith in 
the power of the individual to establish an effective 
relationship with God without the intermediation of the 
institutional church, and he shared the missionary spirit of 
Evangelicalism” (Stovall, 1983: 247). 

Some critics suggest that Whitman’s beliefs could best 
be described as pagan: advocating a primitive, free-
wheeling abandonment. However, William James argues 
that he was not the pagan he was often branded. Instead he 
believes that he was much more dangerous: “He is more 
than your mere animal man who has not tasted of the tree of 
good and evil. He is aware enough of sin for a swagger to 
be present in his indifference towards it, a conscious pride 
in his freedom” (James, 1983: 189). Cowley offers a third 
opinion about Whitman’s religious beliefs: 

Whitman cannot be called a Christian heretic, for the 
simple reason that he was not a Christian at any stage of his 
career, early or late… He approached the Christian notion 
of a personal God, whom he invoked as the Elder Brother… 
[but] in “Song of Myself” as originally written, God is 
neither a person nor, in the strict sense, even a being; God 
is an abstract principle of energy that is manifested in every 
living creature (Cowley, 1983: 261).  

As Whitman revised his poem, he did appear to move a 
little away from his abstract idea in on way. He capitalized 
the name “God” throughout, rather than just in some 
sections. However, he also capitalized concepts such as 
“Death” (Whitman, 32, 824. 1891-92), “Time” (Whitman, 
23, 980. 1891-92), and “Reality” (Whitman, 23, 483. 1891-
92) where he wishes to emphasize the words, so “God” 
remains somewhat abstract.  Whitman certainly does not 

portray him as any sort of kindly father figure.  
Next, Whitman removed two lines: “Thruster holding 

me tight and that I hold tight! / We hurt each other as the 
bridegroom and bride hurt each other” (Whitman, 447. 
1855-60). This may signify a kind of moral growth or 
consciousness, or he may have felt that these lines were not 
effective as an ending couplet for section 21. He may also 
have decided to take them out because they spelled out his 
homosexuality too plainly. Whitman fought to keep much 
of the sexual imagery in his poetry that made nineteenth-
century critics uncomfortable. Nevertheless, he deliberately 
avoided admitting his sexual orientation in public; he even 
invented stories of illegitimate children he was supposed to 
have fathered. Whitman felt that being homosexual in his 
society was dangerous and uncomfortable. He did not deal 
with the subject head-on even as he confronted other issues 
in his advancing years.   

Continuing to revise, he edited out two descriptions of 
himself, an expansive one, “I am the poet of commonsense 
and of the demonstrable and of immortality” (Whitman, 
463. 1855), and a specific one, “Washes and razors for 
foofoos… for me freckles and a bristling beard” (Whitman, 
463. 1855); the ellipses in all quotes are Whitman’s and 
appear primarily in the first edition). He streamlined the 
language in his discussion of celestial laws and the natural 
balance of nature, removing “I step up to say what we do is 
right and what we affirm is right…and some is only the ore 
of right, / Witnesses of us” (Whitman, 470. 1855-60). 
These (edits) help the poet speak more clearly in the poem, 
as he learns from his experience and looks toward his own 
death. 

In the earlier version, his contemplation of time read, 
“one time is as good as another time…here or henceforward 
it is all the same to me” (Whitman, 480. 1855).  As he 
draws closer to the end of his life, he finds his view of time 
becoming more expansive and all-embracing: 

Here or henceforward it is all the same to me, I accept 
time absolutely. 

It alone is without flaw, it alone rounds and completes 
all, That mystic baffling wonder alone completes all. 
(Whitman, 23, 480-82. 1891-92). 

His own time is running out. Instead of being depressed 
by this, Whitman embraces the idea. As Stovall puts it, 
“The body, which must abide by the laws that govern the 
progress of this world, lags behind. Thus death is for the 
soul a joyful release…frequently compared by Whitman 
to…a long-awaited voyage to some wonderful unknown 
land” (“Main Drifts” Stovall, 1987:15). Spitzer sees this 
preoccupation with “that mystic baffling wonders” as a 
distinct hallmark of the poet: “He shares with Dante the 
conviction that the Here and the Hereafter collaborates 
toward his poetry, and as with Dante this attitude is not one 
of boastfulness” (Spitzer, 1983: 219). 

Whitman also accepts the real world more specifically 
in his revisions. The first edition speaks of “A world of 
reality” (Whitman, 483. 1855), but by the final version he 
affirms, “I accept reality and dare not question it” 
(Whitman, 23, 483. 1892-92). 

He salutes the scientists, map makers, and others who 
chart and manipulate the material world. In the first version, 
he writes: 

Gentlemen I receive you, and attach and clasp hands 
with you. 
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Introduction:  

Death, with all its obscurity, religious and spiritual 
consciousness, has a great mystic appeal to almost every 
poet. Walt Whitman and Emily Dickinson, the two great 
nineteenth century American poets, wrote a lot about death, 
especially Emily Dickinson. Yet each had a totally different 
conception of death. While Whitman saw death as a vital 
force that was a part of the cycle of life, death was a subject 
for her doubts. Unlike Whitman, who tended to have a 
more confirmative and Christian-like attitude towards death 
and immortality as he grew older, Emily’s doubts of 
immortality seem to have been increasing, especially with 
the successive deaths of her relatives or friends. Actually, 
Emily Dickinson spent all her life struggling to understand 
the nature of death and immortality; her desperate tone 
when speaking about death contrasts with Whitman’s 
assertive belief in immortality and his hope in the future 
generations as if he still would be alive among them. 

As Whitman, the poet, aged, he began to think about his 
own mortality. He began to revise his poems to reflect this 
thinking. For him, death was not a melancholy, romantic 
figure. He did not often address it as a separate issue; 
instead, he included death in all his writings about life. 
Death is more a part of the canvas of this self-portrait than a 
separate issue or personified meaning. The long poem, 
“Song of Myself”, formed the centerpiece for the first 
edition of the volume Leaves of Grass. Published in 1855, 
which established Whitman’s reputation immediately, and 
sparked considerable controversy, in part because Whitman 
seemed to reveal so much of himself in it. Sections 20-25 
bring the reader closest to the poet himself; the changes 
Whitman made in these sections between the first version 
and the “death-bed edition” give insight into the poet’s 
changing perspective as his own death approached. The 
second poem to be dealt with in this paper to trace these 
changes is “Out of the Cradle Endlessly Rocking” which 
appeared in the 1860 edition. It continues to be regarded as 
one of Whitman’s greatest poems. Both works show the 
poet’s striking skill with language.   

Leo Spitzer describes Walt Whitman as “a nameless 
American boy, a solitary listener and singer on a little-
known Long Island shore who, having met with nature and 
with his own heart, becomes the American National Poet” 
(Spitzer, 1983: 227). He was born in 1819 in West Hills on 
New York’s Long Island. He published the first edition of 
Leaves of Grass at his own expense in 1855. Ralph Waldo 
Emerson’s enthusiastic letter on reading this collection of 
poems helped to establish Whitman as one of the most 
important modern American poets. Randall Jarrell calls him 
“the rashest, the most inexplicable and unlikely—the most 
impossible, one wants to say—of poets” (Jarrell, 1983: 
242). “Song of Myself,” the central poem of this first 
edition, offers a glimpse of this rash, inexplicable, unlikely, 
impossible mind. 

Whitman continued to expand and revise new versions 
of Leaves of Grass throughout his life. He added “Out of 
the Cradle Endlessly Rocking” to the 1860 edition. He 
published the final edition in 1891-92, shortly before his 
death. A comparison of the earliest version of “Song” ad 
the latest, as well as an understanding of “Cradle”, offers 
insights into the poet’s developing maturity as a man and as 
an artist. For this purpose, the edition of The Library of 

America, Walt Whitman: Complete Poetry and Collected 
Prose, published in 1982 will be used in this study. It 
includes the entirety of the 1891-92 deathbed edition. 

As Jarrell observes, “to show Whitman for what he is 
one does not need to praise or explain or argue, one needs 
simply to quote” (Jarrell, 1983:232). Whitman included his 
changing understanding of life and death clearly in his 
poetry.  

Because Whitman did not die suddenly, his awareness 
of his own impending mortality affected his revisions, 
especially those made for what has become known as the 
“death-bed edition” of Leaves of Grass. In his eulogy for 
the poet, Robert G. Ingersoll wrote, “He was not afraid to 
live, not afraid to die. For many years he and death were 
near neighbors. He was always willing and ready to meet 
and greet his thing called death, and for many months he sat 
in the deepening twilight waiting for the night, waiting for 
the light” (Ingersoll, 1983: 161). The aging Whitman with 
his growing conventional belief in immortality of the soul 
and heavenly death is certainly different from the young 
Whitman rejoicing in nature with his comrade.  

As he waited, he continued to revise his work and to 
consider his own mortality. These changes or successive 
revisions of Leaves of Grass initiated many controversial 
attitudes towards their improving effect. C. K. Williams 
(2010), in his book, On Whitman, refutes the assumption 
that the final edition should be authoritative, although “it 
was, after all, Whitman's last word, and in the vast majority 
of cases author’s accumulated revisions are improvements 
and accepted as definitive. But for Whitman, this just isn't 
so” (Williams xxxi). He contends, 

In my view, and in that of the poets I know, many of 
the changes Whitman made in later editions diluted and 
diffused his first brilliant inspiration. By the time of the 
deathbed edition, he had tinkered so much with some of the 
poems that though they're still recognizable, reading them 
beside the earlier versions can be disheartening, even 
shocking (Williams xiv). 

.  Floyd Stovall(1987)  in his analysis of the Main drifts 
in Whitman’s Poetry, notes that Whitman before “he had 
written as one who mourns the death of a friend, but now he 
records the thoughts and feelings that arise from the 
anticipation of his own death” (“Main Drifts” Stovall, 
1987: 13). 

Malcolm Cowley has called “Songs of Myself” 
“Whitman’s greatest work, perhaps his one completely 
realized work, and one of the great poems of modern times” 
(Cowley, 1983: 258). When he published the first edition of 
Leaves of Grass, the poems were untitled. A major theme 
of these poems, according to Stephen E. Whicher, is the 
poet’s victory over death, and the denial of the finality of 
death (Whicher, 1969: 287). Whitman’s first, most 
significant revision of his substantial long poem was to give 
it a title and organize it into numbered sections. In the first 
version it began. “I celebrate myself” (Whicher, 1969: 
1855-60). He rewrote this to read, “I celebrate myself, and 
sing myself” (Whitman, 1, 1. 1891-92). The song was 
always personal and Whitman’s revisions made many of 
the personal moments clear.  

The poet made considerable adjustments from edition 
to edition in the way that “Song of Myself” was laid out on 
the page. He removed almost all of the ellipses which had 
filled the first version. He changed the spelling of words to 
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in revealing a number of key findings and that what we 
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Discussion and Conclusion 
In answer to our first research subquestion, clearly the 

teachers do between them show awareness of quite a range 
of possible factors underlying their students' beliefs. The 
categories we established are of types familiar in research 
on attitudes and individual differences, covering student’s 
cognition and affect, motivation, attitudes, proficiency, 
strategies etc. (Ehrman, 2003).  Socio-cultural factors were 
not mentioned, though perhaps this was due to the study 
being located in a very homogeneous one culture context.  
Teachers did not, however, for the most part evidence 
ability to deconstruct and explain their own beliefs: another 
time we would direct the interview to force more attention 
to this aspect. Certainly most of the teachers’ beliefs are 
ones which would be endorsed by the vocabulary teaching 
literature as reasonable, so could readily be justified 
(Thornbury, 2002; Nation, 2008). With respect to the 
students’ beliefs, it is noticeable, however, that some of the 
individual teachers showed deeper and more thoughtful 
awareness than others, referring to a wider range of 
explanations than others who tended to refer only to a 
limited range of the more negative types of explanation 
such as low proficiency, ease and laziness.  

With respect to whether the teachers seem to treat 
learner belief challenges as coming essentially from below, 
or more from equals in a cooperative vocabulary 
teaching/learning enterprise, it seems clear that all the 
teachers take the former view, so do not appear welcoming 
to any stronger form of autonomy. There was indeed only 
one recognition of autonomy in the weaker sense discussed 
earlier. MI1 Learners should be made aware of how many 
words they need to learn and where they can find lists of 
them.  T-, S+. 'They want me to guide them and give them 
the sources all the time. But I sometimes need them to 
search themselves and choose what they think more 
suitable for them and their styles of learning. So the only 
thing that is seriously needed is my guidance.' Here the 
teacher responds to what the students want by explaining 
how he tries to instil into the students some personal 
autonomy and attention to their own learning styles.  

However, even within the traditional teacher-centred 
stance which the teachers adopted, there did appear to be 
a further distinction between teachers like MS14 who 
showed signs of regarding the students as at least 
reasonable and teachable and those like FS12 who were 
somewhat dismissive of the students as incorrigibly lazy 
and so forth. This is not unrelated to a distinction among 
teacher attitudes to students found in the literature e.g. in 
Rosenfeld and Rosenfeld (2007, 245): 'Effective teacher 
beliefs about students are an integral part of effective 
teaching. Teachers with interventionist beliefs about 
students (‘I can intervene to help a learner with 
difficulties’) show more effective practice than teachers 
with pathognomonic beliefs (‘I blame the learner for his 
difficulties’).' Since, on many of the beliefs we covered, 
the teachers probably have the more appropriate belief 
than the students, the consequence we might often hope 
for is that the teachers would maintain their belief rather 
than change it, but, using heightened awareness of the 
student beliefs, make efforts to convince the students of 
its correctness or adapt their detailed practices. Many 
belief differences where the students were said not to 
understand the importance of something lend themselves 

to this. This seems unlikely to happen if teachers adopt 
the pathognomonic position, however. 

Concerning whether the teachers show signs of 
willingness to exploit information from their students for 
their own professional development as teachers, as the 
previous paragraphs show, this again seems unlikely. We 
cannot, however, rule out the possibility that some of the 
teachers (e.g. MS14) may, after the interviews, and as a 
consequence of them, in fact have been prompted to reflect 
and refine or alter their beliefs, or at least their practices. 
Certainly there were some instances where teacher 
experimentation with different practices could have been a 
beneficial outcome. Many of the belief clashes explained as 
a matter of ease, for example, can be resolved by how the 
teacher in practice executes his belief through classroom 
presentation. For instance, MI10 Common phrases and 
sequences of words (e.g. How are you? and put up with) 
should be taught, not just isolated words. T+, S-/Sn. 'They 
may think that word by word is easier for them.' This could 
be the starting point for action research by a teacher to try 
out what means of handling multiword units works best for 
his class. Very likely however these teachers have not been 
trained in action research or the reflective type of 
continuing professional development which underlies it 
(Wallace, 1991), nor indeed the kinds of activities which 
can be used to stimulate it, such as self recording of classes, 
having a colleague observe, keeping a journal, as well as of 
course eliciting and exploiting feedback from students. 

The main implication of all this for the context 
investigated, and maybe other similar ones around the 
world, is that further training of the teachers may be 
needed, but not of the traditional 'applied science' type in 
Wallace's (1991) terms. Rather, teachers need educating, 
e.g. through workshops in the style of Borg and Al-Busaidi 
(2012), in how to be more open to receiving challenges to 
their beliefs, whether from students or other sources: how 
to gather and welcome such input, reflect on it, and exploit 
it to improve teaching. Specifically, we might suggest that 
even where student beliefs are in fact rejected by the 
teacher, for maybe very good reasons, there are some 
positive things a teacher can do, such as: 
• show recognition of the existence of a conflict between 

teacher and student belief, 
• not decry the student’s belief as of no value / treat 

students and their views as worthless, 
• explain why the teacher does not want to change his/her 

beliefs,  
• attempt to convince students of the ultimate benefit of 

following the teacher's belief and not their own, 
• experiment with practices that implement the teacher 

belief in ways that deal with some of the factors leading 
to the student belief mismatch. 

Finally, we must admit that this was a small scale, 
exploratory qualitative study of eight teachers only. 
Furthermore, it was limited in that there was no follow-
up to see if any of the teachers in fact changed in any 
way. Clearly, more needs to be done in this and other 
contexts to more fully uncover the dynamics of these 
kinds of direct belief challenges and where they may 
lead, amid the plethora of other kinds of input available 
to the in-service teacher which has professional 
development potential. Nevertheless, we feel that our 
approach to illuminating such situations was successful 
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Student liking or disliking was often given as a reason 
for student difference of belief beyond being linked with 
learner style (above). Usually a person has a deeper reason 
for liking or hating something, and often the teachers 
conjoined a mention of liking with some other possible 
factor. E.g. '.... she doesn’t like technology....They don’t 
have abilities to deal with or they are afraid of it.' 

Student is motivated/lazy 
Motivation, in the sense of effort expended on learning, 

was almost always referred to with the words lazy or not 
bothered.  In addition, attribution of laziness was always 
conjoined with mentions either of ease/difficulty or 
liking/hating or both. E.g. FS12 The teacher is not supposed 
to just adhere to vocabulary which is in the textbook.T+, S-. 
'They are lazy and they don’t make an effort. They like to 
adhere to the book because they found it easier for them.' 

Against 12 comments on those lines there were only 
two remarks which could be interpreted as attributing 
positive effort to students. E.g. MI10 Teacher should have, 
as his/her main vocabulary objective, to get learners to 
learn the vocabulary which is in the textbook. T+, S-/Sn. 
'The student can be excellent and special so he does not 
want to be limited to the textbook. He may want something 
better than the textbook.' 

Student has an emotional response (other than liking or 
laziness) which guides their belief 

Further emotive reasons given for student beliefs 
included shyness when repeating words, psychological 
pressure of weekly tests, and fear of difficulty of words 
beyond the textbook. 

Student response not valid 
Finally, some teacher comments indicated that they 

regarded the student response, and hence any implied 
student’s belief, was not worth considering or attempting to 
understand. The student was dismissed as stupid, not 
understanding the point, 'not qualified enough to fill the 
questionnaire. .... they lack awareness and experience', or 
just not concentrating and answering randomly. 

 
Teacher’s stance 

With respect to teacher stance towards student input, 
two points emerged very clearly. First, almost without 
exception the explanations offered were of the students' 
beliefs not the teachers'. That is, almost all explanations 
offered evidence either that the teachers have no awareness 
of the bases of their own beliefs, or, more likely, that they 
in effect tacitly assume that the teacher's belief requires no 
explanation and the difference between teacher and 
student’s belief is entirely a matter of a departure of the 
student’s belief from the teacher's (unquestionably correct) 
belief. Focus of the explanations is therefore on that 
departure as we saw throughout the previous section. One 
rare instance of a teacher focusing on justifying their own 
belief is FI2 The aim of the teaching should be for learners 
to understand and use vocabulary accurately: being able to 
handle the words speedily (i.e. fluency) is not so important. 
T+, Sn/S-. 'As for me, I disagree <with the students>. 
Because in their current level, it will be more appropriate to 
understand the meaning of vocabulary and how it could be 
used accurately. After that, they will use it more fluently in 
advanced levels.'  

  

Second, a good proportion of the explanations of the 
students’ beliefs were negative in tone, representing the 
students’ beliefs as driven by ignorance or emotion rather 
than competent reason. Furthermore, even where a neutral 
explanation was offered, it was not uncommon for the 
teachers to combine it in multiple explanations with other 
more negative ones, thus giving it some negative tone by 
association. For instance, this example offers three 
explanations, the first of which is neutral, and could on its 
own form the basis for consideration of a rational change in 
practice, if not of belief, on the part of the teacher. The 
second and third,on the other hand, are progressively more 
negative, and suggest that, after all, the teacher is unlikely 
to reflect further on her belief, let alone change it or work 
on getting the students to change theirs. FS3 Show 
pronunciation of a new word by transcription using the 
International Phonetic Alphabet. T+, S-. 'Because they 
don’t need more information. They don’t have a desire for 
it. They are lazy.' 

Taken together, these facts give little support to a view 
that these teachers are either going to reflect further on their 
beliefs, and maybe revise them, or their practices, as part of 
their continuing professional development, or indeed 
welcome or elicit continuing learner input to their English 
teaching, conceptualized as a collaborative teaching effort 
with autonomous learners. 

However, there are some differences between the 
teachers. For instance, it is instructive to compare MS14 
and FS12 on the same issue: In order to be ready for the 
Preliminary year, leading to a BA taught through the 
medium of English in KSA, learners should be taught more 
than 5000 words by the end of secondary school. For both 
teachers this was T+, S-, but the teacher explanations are 
quite different.  MS14 says: 'They may find it so much and 
it is not necessary to have such a big number of vocabulary. 
In other words, they may think that less than 5000 is 
sufficient and could enable them join any college 
preparation year.' However, FS12 says: 'Yes I said that 
because the students’ abilities are too narrow. They are 
lazy. They don’t have a desire.' Both attribute the 
discrepancy to the students, but they present quite different 
attitudes to students. MS14 sees students as thinking 
entities making a rational decision. FS12, however, presents 
the students simply as deficient both in terms of ability and 
motivational effort. This type of difference shows up across 
many of the responses of each teacher.  

Furthermore, one gets the feeling that MS14, while not 
changing his own belief, might accept the idea that the 
situation could be improved if the teacher at least adjusted 
his practices. E.g. MS14 Learners should be given short 
tests of vocabulary every week in class. T+, Sn. 'Because 
they hate exams... if we evaluate them through involving 
them in interesting activities or tasks, I think they will be 
satisfied.' This is the only instance in the entire data where 
there was a hint of a teacher considering a change either of 
belief or practice consequent upon the student belief they 
had heard about. FS12, on the same issue, is again 
characteristically dismissive, conveying the impression that 
she sees the students as a lost cause, which the teacher can 
do little about. 'They didn’t like more information, more 
tests or even quizzes. They are lazy students.' 
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In the interests of obtaining genuine responses in a 
situation as free as possible of stress, embarrassment, 
cultural strangeness, and confrontation we interviewed the 
teachers separately rather than in focus groups with 
students. Neither did we baldly ask teachers if they might 
change their beliefs or not, or why, since this could be quite 
demanding to explain on the spot for teachers probably 
unused to thinking about such challenges. Rather, as a 
starting point we judged easier, we encouraged teachers to 
talk about why they thought the discrepancies we presented 
to them might occur, and looked in our qualitative analysis 
for explanations by the teachers of why such discrepancies 
might exist, demonstrating their awareness of reasons for 
their own and their students' positions, any indication of 
likelihood of belief change or some other way of handling 
the conflict, and the stance they adopted towards belief 
challenges from students. The interviewer voiced no 
opinions of his/her own and did not adjudicate between 
teacher and student as to who was 'right'.  

 
Results 

In fact, all the 38 vocabulary teaching issues we had 
asked about elicited at least one clash between a teacher 
and a student belief. Areas where there was almost 
unanimous agreement, however, concerned whether 
vocabulary could usefully be taught incidentally through 
reading and writing rather than separately, whether more 
needed to be taught about a word than just spelling, 
pronunciation and meaning, and whether learners should be 
trained in memory strategies. 

 
Teacher explanations for the most prominent conflicts 

In citing what the teachers said below we adopt a space-
saving convention of first specifying the code for the 
teacher whose words are being cited followed by the belief 
at issue; next teacher prior endorsement or not of a belief is 
given as T+ or T-, or Tn for a neutral response; similarly, 
endorsement or not by students is reported as S+ or S- or 
Sn. The teacher's (translated) words follow in quotes. A 
fuller account of the results is available in a longer version 
of this paper available from the researcher. 

Student has a learning benefit related reason for their 
belief 

This type of reason for holding a belief in how 
something should be taught is perhaps the most legitimate 
one of all. However, there were only a few instances: e.g. 
MI1 Learners should be made to repeat new words a lot in 
class (either aloud or silently). T-, S+. 'Because they think 
that using repetition will fix the vocabulary in their minds, 
so they would not forget it.' FI2, by contrast, suggests a 
plausible 'lack of benefit' reason for her students not 
endorsing the same belief: T+, S-. 'Because they think that 
they are like a machine when they repeat the words. Or they 
may repeat them unconsciously so they gain no benefit 
from it.' 

Student does not see the importance/usefulness/need of 
something 

Far more commonly, student difference in belief was 
represented as student lack of knowledge/awareness about 
what is really important (with the assumption that the 
teacher's differing view is the correct one). 

E.g. MI10 Learners should be shown useful websites 
for learning and practicing vocabulary themselves. T+, S-. 
'The students may consider anything outside the curriculum 
useless.' FI2 Words should recur not only in the lesson 
where they are introduced, but from time to time in later 
lessons over weeks and months. T+, Sn. 'They may feel that 
it is just wasting time. They are unaware of the importance 
of this recurrence.' 

Student has or does not have access to other sources of 
information 

Another type of explanation that emerged concerned 
availability of other sources of information than the teacher.  

Most mentioned was the dictionary and other people 
who could be asked. MS14 Learners should be trained in 
various ways of guessing the meaning of unknown words 
when they meet them in reading or listening. T+, S-.  
'Because they have no motives for doing so as they can 
look up the new word from the dictionary or ask their 
teachers or colleagues about it.' Availability of private 
instruction was also mentioned. FI14 'I think that some 
students have special teachers, thus they like to be free. 
With a special teacher, the circumstances are 
different.Maybe they need another source to learn from.'  

Finally, one teacher mentioned watching films: FI14 
The teacher should pronounce a new word as a model for 
students. T+, S-. 'Maybe she has another model, for 
example movies. May be she thinks I make some mistakes.' 

Student has their own individual learning style, habit or 
strategy 

Another type of reason was based in recognition that 
learners might have individual learning styles or strategies 
which conflicted with the teaching method which the 
teacher believed in: MI10 Learners should be made to 
repeat new words a lot in class (either aloud or silently) T+, 
S-. 'Some students keep the new word by heart by writing it 
once or twice while others prefer to repeat it orally to keep 
it by heart.' 

Student level of English proficiency or possession of 
other prerequisite ability/knowledge/awareness 

There were many references to the low ability of the 
students being a reason for their beliefs.  

E.g. FI14 Words should be explained in context like 
collocation and sentences. T+, S-. 'Because students don’t 
understand separate English words, so how she can 
understand sentences?' 

Student finds something easier versus 
difficult/confusing 

Although often this was given as a reason linked to 
laziness (see later section), it was also quite often presented 
without that connection as a rational choice. MI10 
Vocabulary is not something that needs separate attention, 
but can be taught where necessary incidentally in 
connection with other activities (e.g. reading, writing). T+, 
S-. 'The students think that separately receiving a word and 
its meaning is easier for them.' 

Student likes/does not like, prefers or hates something 
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above 2) came student’s involvement in setting objectives 
and in assessment.  

However, such studies are done in general and 
hypothetical terms. They ask teachers about how feasible or 
desirable they think it would be in principle to involve 
students in decisions about a general issue, such as, say, the 
English teaching methods used. This is a far cry from 
asking a specific teacher about how they themselves 
respond to a specific suggestion made by their actual 
students about how a particular aspect of vocabulary 
teaching like presenting word meaning should be done, 
where the student belief is clearly in conflict with the 
teacher belief. Would teachers be so welcoming in the latter 
case? 

Furthermore, there is a scale of strength of how student 
beliefs might impact on teacher beliefs and so on what 
occurs in class. The strong version of student classroom 
autonomy (e.g. Degener, 2001) involves students in effect 
collaborating with the teacher in the actual decision making 
about what topics, activities, materials etc. are used, so does 
entail teacher beliefs being explicitly challenged by student 
beliefs. A weaker version is where the teacher takes into 
account the students' beliefs, but still makes all the 
decisions about how to accommodate them. Even weaker is 
where the students' beliefs are not even elicited, but the 
teacher unilaterally decides what best promotes learner 
classroom autonomy and acts accordingly: e.g. the teacher 
involves students in writing classroom materials 
(Moiseenko, 2015), or in selecting what reading texts to 
read and discuss in a literature circle (Hsu, 2004). In Borg 
(2012), it is noticeable that when participants were asked to 
give examples of where they encouraged autonomy in their 
own classes, the examples mentioned seemed to involve 
only some weaker version where the teacher encourages 
group work or computer work so as to enhance learnerself-
reflection and self-learning, in or out of class, but does not 
face a full-on challenge to his/her beliefs about teaching. 

Clearly it is in the stronger versions of classroom 
learner autonomy that direct challenges to the beliefs of the 
teacher about how teaching should be done from the beliefs 
of the learners may become apparent. Yet, there is a dearth 
of studies of how teachers handle such challenges in terms 
of heightened awareness and potential belief change. Will 
they exhibit 'autonomy-support' in the sense of 'being able 
to take the other person’s perspective and work from there' 
(Deci and Flaste, 1995, 42), or be controlling?  

It is for all these reasons that we feel it is timely to 
explore the responses of in-service teachers to explicitly 
conflicting learner beliefs in an individual way and in a 
particular context. The specific focus on vocabulary 
teaching was chosen for its relevance in the context of this 
study, where lack of success of learners to exit the state 
school system with a sufficient knowledge of English for 
onward study, or practical real world use, including 
especially vocabulary, is a continuing problem shared by 
other EFL contexts such as Taiwan and Thailand (Alenezi, 
2016).   

 
Research Questions 
a. How do teachers respond when their beliefs about how 

vocabulary should be taught apparently are challenged 
by those of their students? 

 

b. Do teachers show awareness of their own and their 
students' beliefs, through being able to offer reasonable 
explanations for them? 

c. Do teachers seem to treat such challenges as coming 
essentially from below or more from autonomous equals 
in a cooperative vocabulary teaching/learning 
enterprise? 

d. Do teachers show signs of willingness to exploit 
information from their students for their own 
professional development (belief change) as teachers? 
 

Method 
Eight school teachers of EFL in KSA were selected, 

representing both genders. They taught at either  
intermediate (grades 7-9) or secondary (grades 10-12) level, 
and had a range of years of teaching experience. From the 
classes of each teacher, four representative students were 
randomly selected by the teacher. All participants came 
from the male and female sections of different regular state 
schools in Riyadh. All were Saudis and products of the 
Saudi state educational system, with a common  Saudi 
cultural background. Although chosen on a convenience 
basis, the teachers and learners in these schools may be 
regarded as typical of school teachers and learners across 
KSA. Teachers are referred to later in code by gender, level 
and years of experience: e.g. FS12 means a female 
secondary level teacher with 12 years of experience. 

The teacher interviews were conducted in Arabic and 
took place in school offices. They were recorded and took 
between 20 and 70 minutes depending on how forthcoming 
the teacher was. The researcher interviewed the male 
teachers and a trained female assistant with PhD in TESOL 
interviewed the females.  

The teachers had previously responded to a 
questionnaire in Arabic, eliciting their beliefs on 38 issues 
concerning vocabulary teaching, and the learners had 
responded to an exactly parallel questionnaire.  Beliefs 
were here operationalized as ‘statements [the teachers] 
make ... about their ideas, thoughts, and knowledge that are 
expressed as evaluations of “what should be done”, “should 
be the case”, and “is preferable”’ (Basturkmen et al., 2004, 
244). The items chosen were based on lists obtained from 
qualitative studies of beliefs about vocabulary teaching 
(Gao and Ma, 2011; Alghamdi, 2013), and from the themes 
prominent in standard accounts of vocabulary teaching 
(Gairns and Redman, 1986; Thornbury, 2002; Nation, 
2008). They covered six themes: overall factors in 
vocabulary teaching, selection of vocabulary items and 
information about them to teach, presentation of meaning 
and sound of new items, forms of vocabulary practice, 
training learners in learner vocabulary strategies, 
vocabulary testing and exams. The researcher went over 
teacher and student’s questionnaire responses identifying 
prominent mismatches. In the interviews, the teachers were 
asked to elaborate particularly where there appeared to be a 
clash between how the teacher had responded and what 
their students had independently responded (four for each 
teacher) concerning the same issues. A typical interview 
prompt was then of the type: 

You said that learners should be given short tests of 
vocabulary every week in class. But your students didn’t 
agree. What do you think? 
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Introduction:  

Teacher beliefs, awareness, and belief change 
Teacher beliefs are often found to affect practices (e.g. 

Phipps and Borg, 2007; Macalister, 2012), though often 
some lack of effect or mismatch is found (e.g. Birello,2012; 
Simon, 2012). Along with studying such effects, a growing 
area is consequently the study of changes in teacher beliefs, 
since if beliefs affect practices and one wants practices to 
improve, then teacher beliefs may need to change first 
(Holec, 1987). Thus, much of pre-service teacher training 
and in-service professional development could be 
interpreted as an exercise in promoting beneficial belief 
change (Macalister, 2016). 

Cabaroglu and Roberts (2000) characterise belief 
change as starting with a participant's 'realization', or 
greater awareness of their belief and its consistency or lack 
of it with some other source of information, which may lead 
to any of ten further processes, such as reinforcement or 
change of that belief, many of which have been evidenced 
in other studies. What remains perhaps less understood, 
however, is that initial awareness/realization at the moment 
when a challenge to an existing belief is recognised 
(playing a role similar to that of 'noticing' in SLA), which 
may lead on to the change or maintenance of that belief. 
Hence, it is that area that this study focuses on. 

 
Belief challenges and teacher professional development: 

pre-service and in-service 
Along with the issue of belief change comes naturally 

the issue of what initiates this process. Most often research 
on change (or maintenance) of teacher belief has been 
conducted in the context of pre-service training (e.g. Kagan, 
1992; Macalister, 2012; Çapan, 2014; Dinçer and Yesilyurt, 
2013).This is perhaps the situation where one might most 
expect to find teacher awareness being raised and beliefs 
changing, and there have been numerous studies of this, 
finding variously less effect of such training. (Kagan, 1992; 
Çapan, 2014) or more (Simon, 2012; Farrell, 2001; Wai-
Yan Wan, 2016).  

Rather less attention has been paid to awareness and 
change in beliefs of in-service teachers and the factors 
affecting them, which is our focus of attention. This is 
despite considerable interest in teacher continuing 
professional development as a lifelong process, and the fact 
that there are many more factors that such teachers are 
exposed to, or may seek out, which might impact their 
beliefs (as listed in Case, 2012; Hustler et al., 2003). 
Among these are explicit sources of possible belief 
challenge not often found in the pre-service situation, and 
of interest because not associated with the same prestige as 
that of input from academic articles or trainers found in that 
situation, such as comments from parents at 'parent-teacher 
evenings', and direct comments from students themselves 
(e.g. in student satisfaction surveys: Murphey et al., 2009). 
Whether the impact of such sources is greater or less than 
that of those usually considered in the pre-service situation 
seems uncertain. 

An associated issue that arises in the in-service situation 
rather more than the pre-service one is that of whether, 
following a belief challenge, awareness raising and 
reflection, a change of teacher belief is always desirable. By 
and large, belief studies tend either to document change or 

lack of it in a non-judgmental way, or to tacitly make the 
assumption that teacher belief change is always desirable. 
In the context of pre-service trainee studies the latter is 
often the case, since teachers often arrive with erroneous 
beliefs based on their own experiences as learners (Borg, 
2003). In the realm of in-service teachers, however, things 
may be less clear.  Teachers with a lot of experience, 
exposure to explicit training, and a history of reflection on 
their experience may actually entertain more appropriate 
beliefs than, say, an in-service trainer unfamiliar with the 
local context, or the student in his/her class. In this case the 
appropriate response to a belief challenge could be not to 
change but instead self-justify, and persuade. 

Despite the professional development advice to TEFL 
teachers of sources like Case (2012), saying "Get feedback 
from students", research on the impact on in-service 
teachers of belief challenge coming from their students 
seems to be sparse. Life et al. (2009), for example, gathered 
extensive data on the ELT-related beliefs of 373 students in 
Korea and Japan, but did not confront any practising 
teachers with those beliefs. There have also been studies of 
in-service teacher and student beliefs side by side and 
compared, but without considering how the one might be 
received by the other (e.g. Dandy and Bendersky, 2014). 
There have also been studies of student beliefs being 
changed by teachers, through the learners experiencing a 
different way the teacher teaches a course (e.g. Kojour and 
Heirati, 2015). However, we have failed to find studies of 
teacher beliefs being explicitly challenged by their students, 
and what the response was. If teachers can change the 
beliefs of students, can students also prompt teacher 
heightened awareness of their beliefs and even perhaps 
change them?  

 
Learner classroom autonomy 

The way in which teachers handle belief challenges 
from learners is also worth attention due to its centrality to 
the issue of learner classroom autonomy. Holec’s (1981, 3) 
still influential definition of learner autonomy is ‘the ability 
to take charge of one’s learning … to have, and to hold, the 
responsibility for all the decisions concerning all aspects of 
this learning’, which in principle includes everything which 
in EFL classroom teaching is normally determined by the 
teacher or by educational entities above the teacher, such as 
school or university heads of department or the Ministry of 
Education which may set objectives and impose syllabi, 
textbooks and examinations. Hence, it is clearly central to 
this agenda that learner beliefs about teaching are regarded 
as having value and are given due  attention. 

A study of the idea that learners should be involved in 
decisions about how teaching is conducted close to our 
Saudi Arabian (KSA) context is that of Borg and Al-
Busaidi (2012) in the language centre at Sultan Qaboos 
University in Oman. 61 multinational teachers from this 
centre who teach English to undergraduate students were 
surveyed and, for example, registered reasonably strong 
endorsement (around 3 on a 1-4 scale) of the feasibility and 
desirability of learner involvement in decision making 
about topics to be discussed, and kinds of tasks and 
activities used in the English classes. Student’s involvement 
in classroom management, teaching methods, and materials 
used in class was rated a little lower around the middle of 
the feasibility and desirability scales. Lowest (slightly 
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Abstract:  This study explores a topic that lies at the intersection of research on in-service teacher beliefs about 
vocabulary teaching, teacher continuing professional development, and learner classroom autonomy. Eight school 
teachers were invited to talk in interview about instances where their previously elicited beliefs about 38 aspects of 
vocabulary teaching  did not appear to match those of their students. Such situations enable teachers to evidence 
and enhance awareness of their own and their students' beliefs, through providing explanations for them. 
Furthermore, such explicit challenges to teacher beliefs may lead either to maintenance or change of the teacher's 
beliefs, and can be seen both as a resource for continuing professional development of the teacher and as occasions 
where some degree of learner classroom autonomy may or may not be entertained. The reasons behind 
mismatches showed various degrees of awareness of relevant factors. Yet, all teachers, almost without exception, 
talked in a way that showed little sign that they might either modify their own beliefs or practices or use the 
information about their students' beliefs for their professional development or indeed welcome further the learner 
perspective on their classrooms. Indeed, some projected a quite negative view of their students.  Teacher training 
in reflective professional development is recommended and suggestions are made for how teachers should handle 
such conflict. 
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