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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 األول من المجلد الواحد والثالثين في حقل اآلداب 
والعلوم اإلنسانية الذي جاء غنيÁا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون في إثراء مجاالت 
حقل  في  بحوث  تسعة  على  احتوى  فقد  واإلنجليزي،  العربي  قسميه  في  متنوًعا  العدد  هذا  فجاء  المعرفة، 

التخصص.

ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد خمسة بحوث، هي: 

١- أثر التنغيم في توجيه معنى (ما).

٢- (بل، لكن، ال) في النظرية العربية بين تنظير النحويين والواقع االستعمالي.

اة  «تحفة النظار في غرائب  ٣- حضور السرد الرحلي في قصيدة مشاهد من رحلة ابن بطوطة المسمَّ
األمصار وعجائب األسفار».  للشاعر فوزي عيسى.

٤- السيرة الذاتية صانعة للرواية: رواية  (اللجنة) لصنع اهللا إبراهيم (أنموذًجا).

٥- صورة الرجل في روايات قماشة العلّيان.

وفي حقل الدراسات االجتماعية تضمن العدد بحثين يعالجان قضايا اجتماعية تمس حياة الفرد مباشرة، 
هي: 

على  مطبقة  وصفية  دراسة  األمريكية:  الجامعات  في  السعوديات  للمبتعثات  االجتماعي  التكيف   -١
الطالبات المبتعثات في الجامعات األمريكية.

دراسة تقييمية لدور لجان التنمية االجتماعية األهلية بمدينة الرياض من وجهة نظر العاملين.  -٢

وفي حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد على بحثين هما:

العالقة بين بنية الخطاب في سورة النازعات ولغة اإلقناع.   -١

نعمة إسماعيل نواب: شعر صوفي معاصر.  -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 ُأقدِّم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين أثروا هذه 
األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة التحرير، كما أشكر 
أبنائي الموظفين والعاملين وجميع القائمين على أعمال المجلة، وأشكر إدارة 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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 اململكة العربية السعودية
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 .التنغيم، الوظائف النحوية، ما االستفهامية، ما املوصولة، ما النافية، ما التعجبية:  حيةاملفتا الكلامت

يرصد هذا البحث تعريًفا موجًزا ملفهوم التنغيم وأمهيته يف الدرس اللغوي، وأثره يف توجيه البحث: ملخص

لها وأملح إليها النحويون أثناء معاجلتهم  الوظيفة النحوية، وفهم املراد منها، وبعض اإلشارات التي سجَّ

لقضاياهم النحوية حول هذه السمة الصوتية املهمة، ثم يعرج عىل الوظائف النحوية للتنغيم، وأثره يف تغيري 

 .املعاين، ودرجاته يف الكالم
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The Impact of Intonation in the Meaning of 'ma' 
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Abstract: This study presents a brief introduction to the concept of intonation and its importance in 
linguistic lesson, its role of changing grammatical function and understanding it, in addition to some 
grammarians’ notes about this important phonological phenomenon. It also discusses the grammatical 
functions of intonation, its role in changing semantic meaning, and its status in speech.  

  



 5                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 
 

 التمهيد

يف تراث السابقني من علامء  - إنَّ مما يلفت النظر

أنَّ الباحث يدرك للوهلة  - ة األجالء األفذاذالعربي

األوىل االرتباط العجيب بني علومها، وأقرب دليل 

ا من كانوا قراء، وكثريً  وينيا من النحعىل ذلك أنَّ كثريً 

ا من اللغويني كانوا البالغيني كانوا نحاة، وكثريً 

ثني كانوا كل ما بالغيني، وكثريً  ا من املفرسين واملحد 

 سبق.

لك عىل سبيل املثال ال احلرص اإلمام ابن ومن ذ

هـ ( صاحب األلفية، الذي كان 672مالك املتوىف ) 

ا يف القراءات وعللها برغم شهرته باأللفية إمامً 

( 591ص  ،7ج هـ، 1406 ،)شذرات الذهب

هـ ( صاحب منظومة  950واإلمام الشاطبي املتوىف) 

االقراءات كان  )سري  برغم شهرته هبذه املنظومة نحويًّ

 (.262ص ، 21ج هـ، 1405 ،أعالم النبالء

واملتتبع ملصنفات النحويني القدامى يلحظ أنَّ هذه 

 املصنفات قد أفادت من دراسة علم األصوات إىل حد  

ضون  وينيا من هؤالء النحبعيد؛ ولذا نجد كثريً  يتعرَّ

للكالم عن ظواهر مثل: اإلمالة والوقف واإلدغام 

تخلص من التقاء الساكنني، إىل واإلبدال واملناسبة وال

الصوتية العامة التي تعد من مظاهر  لسامتآخر هذه ا

 الذوق اللغوي.

ملن اخلطأ أن هيمل "وإذا كان األمر كذلك فإنه 

النحويون احلقائق الصوتية يف إجراء بحوثهم، وحتليل 

مادهتم، فهذه املادة إنام تتألف من عنارص خمتلفة: 

ا يعني من الناحية صوتية ورصفية ونحوية، وهذ

ا بعلم األصوات ا وثيقً املنهجية رضورة ربط النحو ربطً 

الفواصل الصوتية يف الكالم وأثرها  ) "وعلم الرصف

 (.119ص 6ج،هـ، 1406 ،عىل املواقع النحوية

ومن ثمَّ ندرك بال كلفة وال مشقة أنَّ هناك عروًة 

وثقى بني النُّظم الصوتية والرصفية والنحوية، من 

رتباط بعضها ببعض يف التحليل الشمويل حيث ا

للوصول إىل نتائج صحيحة، دون تفريق بني مستوى 

 ،)اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم. وآخر

( فالتقاء البنية الصوتية مع البنية 159ص هـ، 1420

الرتكيبية )الرصفية والنحوية( يمثالن حلمة النسيج 

أساس اللغوي، والفصل بينهام أو التمييز عىل 

 غري علمي إذا كان كثري ٌ من األفضلية يعد عماًل 

النحوية ال يمكن تفسريها إال عىل أساس  السامت

هـ، 1400 ،)املنهج الصويت للبنية العربية صويت.

 (. 98ص

باألصوات أهنم  وينيومن مظاهر اهتامم النح

جعلوا احلرف أحد أقسام الكالم، وبنوا إعراب 

عينة تلحق أواخر األسامء واألفعال عىل أصوات م

ا من ألوان الكلامت سموها احلركات، وذكروا لونً 

احلركات هو اإلشامم، كام تكلموا عن حذف التنوين 

حني اإلضافة، وعن الالم الشمسية والالم القمرية، 

كام تكلموا عن احلروف متى تدغم، ومتى تفك، ومتى 
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حتذف للرتخيم، ومتى حتذف للجزم، ومتى حتذف 

د للندبة، أو لإلطالق أو لإلشباع، للنقص، ومتى تزا

أو لغري ذلك، وكذلك دراسة الوقف التي هي دليل 

عىل إيغال الدراسات النحوية يف الدراسات الصوتية، 

وكذلك دراسة العروض التي هي أصوات وموسيقى 

هـ، 1421 ،وأوزان.)اللغة بني املعيارية والوصفية

 (.160ص

ن تقدمه لنا علينا أن نعتني بام يمكن أ ولذلك فإنَّ 

الدراسات الصوتية من تقنني لألداء العريب الفصيح، وأن 

نختار يف دراستنا نامذج من القرآن الكريم، واحلديث 

النبوي الرشيف، وشعر الشعراء املطبوعني فن ِقيم عليها 

ا تعتمد عىل مباحث علم األصوات؛ إلظهار آثارها بحوثً 

ول هذا الداللية عىل الرتاكيب النحوية، وهو ما حيا

أن يظهر جانبًا أثر التنغيم يف توجيه معنى )ما( البحث: 

  من هذه الدراسات الصوتية، وأثرها عىل املعاين. 

هذا البحث كشف  الصوتية التي يودُّ  سمةوهذه ال

 من جوانب ا مهاًم التنغيم( متثل جانبً  سمةأبعادها )

ا من أسس الكالم، وتزداد ا خطريً اللغة، وأساًس 

مرتادها يعتمد بصورة كلية عىل اللغة  أمهيتها؛ ألنَّ 

املنطوقة بأصواهتا وكلامهتا ومجلها، برصف النظر عن 

 ،)األداء الصويت يف العربية صورة اللغة املكتوبة.

 .(314ص هـ، 1426

ا من جوانب األداء الصويت، الذي فهي متثل جانبً 

هو عامد علم اللسانيات احلديث؛ إذ إن دارسة 

امها وصفاهتا وما يعرض هلا من األصوات ومعرفة أقس

تأثري مها البداية األوىل ملعرفة أية لغة من لغات البرش 

وإتقاهنا، وهو األساس  الذي تنطلق منه أية دراسة 

 ،األسلوب واألداء يف القراءات القرآنية لغوية.)

ى هبا ( فطريقة النطق التي تؤدَّ 214ص هـ، 1428

ثر يف اللغة، وما يصاحبها من حركات جسمية تؤ

الداللة أو الوظيفة النحوية، ونحن هنا معنّيون بكل ما 

يؤثر يف الرتكيب؛ بحيث لو تغريت طريقة النطق وما 

يصاحبها من حركات جسمية لتغريت دالالت 

)األداء الصويت يف  .الرتاكيب، ووظائفها النحوية

 .(314صهـ، 1426 ،العربية

الوقوف عىل أثر  يوبغيتنا من هذا البحث ه

يم يف توجيه الوظيفة النحوية، وفهم املراد منها؛ التنغ

ا يف نفسه ا فإنه يقصد معنى واحدً من قال شيئً  ألنَّ "

ألنه قد عقل الصوت الذي  ؛يفهمه السامع مبارشة

ح هبا، غري أن هذا الكالم ملا  أصدره واحلركة التي لوَّ

ا بني الكتب، فال جرم أنَّ بعضه قد صار حمجوزً 

اليل؛ لذلك كانت توجيهات حيتمل أكثر من وجه د

ة تقديم عدة احتامالت للموقف... بمثاب وينيالنح

ولكنه تفسري للغة املكتوبة، وإسباغ مواقف مالئمة 

ا يف وقد بدا ذلك واضحً هـ، لكل حالة أو وج

نصوص الرتاث، وبخاصة يف القرآن الكريم والشعر 

هـ، 1422 ،)العالمة اإلعرابية يف اجلملة ."العريب

 (.292ص 
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بد للباحث يف املستوى املكتوب أن ينطلق من  الو

معطيات البنية األساسية أو العميقة للرتكيب من 

خالل متثل املعنى املراد، واستكشاف السياق اللغوي 

وغري اللغوي للوصول إىل الطريقة التي ن طق هبا 

ا لتعدد ا واسعً الرتكيب، وال شك أن ذلك يفتح بابً 

دور األداء الصويت يف ) الدالالت والوجوه النحوية.

ألنَّ االعتداد  (120صهـ، 1429 النحوي، التحليل

 -ا من عنارص الرتكيببوصفه عنرًص  -باألداء الصويت

ا من ا كبريً يضفي عىل عملية التحليل النحوي قدرً 

والوضوح. )دور األداء الصويت يف التحليل  املصداقية

 (.120ص هـ، 1429 ،النحوي

ا فحات اآلتية تعريفً وقد رصد هذا البحث يف الص

ا ملفهوم التنغيم وأمهيته يف الدرس اللغوي، موجزً 

 ويونوبعض اإلشارات التي سجلها وأملح إليها النح

 لسمةأثناء معاجلتهم لقضاياهم النحوية عن هذه ا

الصوتية املهمة، للداللة عىل وعيهم التام وإحساسهم 

لة للدراسات النحوي ة العميق بالعنارص الفنية امل كم 

الداللية، ثم عّرج عىل الوظائف النحوية للتنغيم، 

 يف تغيري املعاين، ودرجاته يف الكالم. أثرهو

 

 التنغيم يف الدرس اللغوي احلديث

 )مفهومه وأمهيته(

ف غري  واحد من علامء الصوتيات التنغيَم بأنَّ  ه عرَّ

تتابع النغامت املوسيقية، أو اإليقاعات يف حدث "

أو  ،(194ص هـ، 1393 ،غة)أسس علم الل ."معني

مجلة من العادات األدائية املناسبة للمواقف "هو 

املختلفة؛ من تعجب واستفهام وسخرية وتأكيد وغري 

. )علم "ذلك من املواقف االنفعالية املختلفة

 (. 209ص هـ، 1405 ،األصوات

عطي املتكلم العبارَة نغامت وجوهر التنغيم: أن ي  

ا عن معنى ة حيسها، وفكريًّ ا عن عاطفمعينة تنجم نفسيًّ 

ا عن تغري يف عدد اهلزات التي وعضويًّ هـ، يعتلج يف ذهن

أو ينقص  ،ي احلنجرة فيزيد االهتزازرَ ترسي يف وتَ 

 ،وفق الغرض الذي يتوجه إليه الكالم. )يف علم اللغة

 (.154ص هـ، 1418

ويرى بعض العلامء أنَّ التنغيم مل تكن له قواعد  

)املحيط يف أصوات العربية نحوها  .معلومة ٌ يف العربية

( وأنَّ القدماء مل يعاجلوا 252صهـ، 1391 ،ورصفها

ا من ضوابطه يف كتبهم، وإن وجدت فيها إشارات شيئً 

 .إىل بعض آثاره يف الكالم للداللة عىل املعاين املختلفة

 ،)املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

ثري من علامء كام هو األمر عند ك (106 صهـ، 1405

، )وظائف الصوت اللغوي .التجويد والقراءات

 (.   57ص هـ، 1418

دوا للتنغيم وأرى أنَّ  ألهنم وجدوا  ؛القدماء مل يقع 

تعتمد عىل القرائن  سمةصعوبة يف وضع ضوابط ل

اخلارجية املصاحبة لعملية األداء النطقي، التي تتطلب 

هـ، مالحظة دقيقة، كالعالمة التي تظهر عىل الوج
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وحركة األيدي، ومراعاة السلوك عامة، وهذه 

األحوال ختتلف باختالف الطبائع والثقافات، إىل 

)التحليل اللغوي جانب ارتباط ذلك باملوقف احلايل.

 (.47صهـ، 1422 ،يف ضوء علم الداللة

ا أنَّ فنون القول ومما يزيد األمر صعوبة وتعقيدً 

و يف حالة ختتلف باختالف احلالة النفسية للمتكلم فه

الفرح والرسور غريه يف حالة احلزن واألسى، وهو يف 

ومن منهام خيتلف عنه يف حالة الغضب واالنفعال،  كل  

قعدوا للتنغيم، ومل َثمَّ فليس يعيب القدماء أهنم مل ي  

ما دام هـ، يأتوا فيه بدراسة شاملة حتدد كنهه وطبيعت

 ىلإ - نظري يف –ا يف وعيهم، ولعل ذلك يرجع مستقرً 

مارسوه يف أدائهم الفعيل للكالم، وكانوا يأتون به  أهنم

ربةعىل وجهه الصحيح بالعادة والسليقة  وليس  الدُّ

م  كانوا  "بالتعليم املرسوم بالقواعد والقوانني، أو أهنَّ

يعتقدون أنه مما يدرك باحلس، وما يدرك باحلس ال 

هـ، 1418 ،)يف علم اللغة. " حيتاج إىل درس

  (.155ص

 

 نغيم يف الدرس النحويالت

يف - سبق أن ذكرنا أنَّ علامءنا القدامى مل يصنفوا

عدُّ   ا مستقاًل تصنيفً –صوتية مؤثرة  سمةالتنغيم الذي ي 

اللغة األخرى، وسبق أن أرشنا  جوانبكام فعلوا يف 

مصنفاهتم مل ختل   ا إىل أهنم وإن مل يصنفوا فيه فإنَّ أيًض 

 الفعال. ثرهأأو اإلملاح إىل عنه، من احلديث 

وقد أملح إىل التنغيم كثري من علامئنا القدامى، 

كعلامء التجويد وعلامء القراءات وعلامء علوم 

القرآن وعلامء النحو، وسوف يقترص البحث هنا عىل 

يف معاجلة هذه  وينيبعض النح عملاإلشارة إىل 

الدقيقة، وإثبات وعيهم هبا، ومن هؤالء  سمةال

 :وينيالنح

   سيبويه وينيإمام النح -1

لرتاكيب، لمل يغفل سيبويه اجلانب الصويت يف حتليله 

ا يف إدراك املخاطب للمعنى الذي ل عليه كثريً وعوَّ 

ا من أصغر وحدة صوتية يف اجلملة، يريده املتكلم، بدءً 

وانتهاًء بالتنغيم الذي يقع عىل اجلملة كلها؛ إذ كان 

يربط بني العنرص الصويت والداللة التي يمكن أن 

: تستعمل له سمسة هيا؛ ملناسبة بينهام فالنداء مثاًل د  يؤ

 ولكنه يرى أنَّ  ،أشياء: )يا وأيا وهيا وأي واأللف(

األربعة غري )األلف( قد يستعملوهنا إذا أرادوا أن 

واإلنسان  ،يمدوا أصواهتم لليشء املرتاخي عنهم

املعرض عنهم الذي يرون أنه ال يقبل عليهم إال 

هـ، 1408 ،)الكتابئم املستثقل. باالجتهاد، أو النا

 .(230ص  2ج

فهذه األغراض يناسبها مدُّ الصوت، وال يمكن 

ذلك باهلمزة، وقد يستعمل العرب هذه احلروف 

األربعة يف موضع األلف، وال يستعملون األلف يف 

هـ، 1408 ،الكتاب ) .هذه املواضع التي يمدون فيها

  (.229ص  2ج 
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وتقول: "لتنغيم قوله: ومما يدل عىل إدراك سيبويه ل

ِسرَي عليه ليل ٌ طويل، وِسري عليه هنار ٌ طويل، وإن مل 

الصفة  تذكر الصفة، وأردت هذا املعنى رفعت، إال أنَّ 

وإن شئَت نصبت عىل هـ، تبنّي هبا معنى الرفع وتوضح

هـ، 1408 ،)الكتاب. " نصب الليِل والنهاِر ورمضانَ 

 (.220ص  2ج

يل( أو )هنار( عندما تكون أداء كلمة )ل وال شكَّ أنَّ 

 ،)نائب فاعل( ظرًفا خيتلف عن أدائها عندما تكون

وتأمل قوله: )وإن مل تذكر الصفة وأردت هذا املعنى 

ا يربز معنى بد أن تنطق كلمة ليل ٌ نطقً  فال ،رفعت(

الطول، وهذا ما سيشري إليه ابن جن ي فيام بعد، فأداء 

بِعت باملوصوف خيتلف  عن أدائها إذا كلمة )ليل( إذا ت 

ا غياب مكون نحوي يتطلب تعويًض  " ألنَّ  ؛مل تتبع به

 4ج  ،م2001 ،)األنامط التنغيمية. " ا ينوب عنهتنغيميًّ 

ا ما حيذف مكون من مكونات فكثريً " (257ص 

ومن ذلك حذف هـ، اجلملة لينتصب التنغيم مقام

 (.9ص  ،م2003 ،)التنغيم عند ابن جني. "الصفة

سيبويه للتنغيم عند تفسريه  كام يظهر إدراك  

الختالف داللة الكلامت باختالف الرتاكيب التي 

ترد فيها، واملعنى الذي يريده املتكلم، وكل اختالف 

ا يف النغمة الصوتية املصاحبة لنطق هذه يستلزم تغيريً 

ا يف يقول الرجل: )أتاين رجل( يريد واحدً "الكلمة: 

أتاك أكثر  العدد ال اثنني فيقال: ما أتاك رجل؛ أي

من ذلك، ويقول أتاين رجل ٌ ال امرأة، فيقال: ما أتاك 

رجل؛ أي امرأة أتتك، ويقول: أتاين اليوم رجل؛ 

ته ونفاذ فتقول: ما أتاك رجل؛ أي هـ، أي: يف قوَّ

ص  1ج هـ، 1408 ،الكتاب )."أتاك الضعفاء

55.)   

كلمة )رجل( كلمة واحدة،  فعىل الرغم من أنَّ 

كتسب شحنة شعورية خمتلفة عن ولكنها يف كل مرة ت

غريها؛ فكلمة )رجل( حني تدل عىل املفرد ختتلف 

عنها حني تدل عىل اجلنس وختتلف أيًضا عندما تدل 

عىل صفة الرجولة والشجاعة، واختالف املعنى البد 

 .أن يتبعه اختالف ٌ يف طريقة األداء

... وقد تقول: )هو "ومن ذلك أيضا قوله: 

وعًدا: أي اعرفني و)أنا عبداهلل ،عبداهلل( ( فاخًرا أو م 

بام كنت تعرف، وبام بلغك عني، ثم يفرس احلال التي 

 جواًدا، كان عليها أو تبلغه عنه فيقول: أنا عبداهلل كرياًم 

، وتقول: )إين عبداهلل( ا بطاًل وهو عبداهلل شجاعً 

را نفسه لرهب ثم تفرس حال العبيد فتقول: )آِكال ـ، مصغ 

 (.80ص 2ج هـ، 1408 ،)الكتاب "كام تأكل العبيد(

أنا -فمن يتدبر هذه الرتاكيب: هو عبداهلل )للفخر( 

 إين عبداهلل )للتصغري(.-عبداهلل )للتهديد( 

فلن يمكنه تصور نطق هذه الرتاكيب هبذه املعاين 

دون تغريُّ يف النغمة الصوتية تنبئ عن املعاين التي 

 أرادها املتكلم من كل تركيب.

التنغيم، وإن مل  سمةهتامم سيبويه بومن َثمَّ ندرك ا

د هلا يف كتابه؛ وربام كان ذلك راجًعا العتامده عىل  َقع  ي 
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أن العنارص الصوتية أمر ٌ يدركه املتكلمون، وأهنم 

ليسوا يف حاجة إىل من يصححه هلم؛ ألهنا من األمور 

الطبيعية البدهية التي يدركها كل الناس، وهم ليسوا يف 

دروًسا يف كيفية إدراك نغمة  حاجة إىل من يلقنهم

املتكلم أو تنبيههم إىل رضورة تغيري نغمة الصوت 

يسلط الضوء  -اهلل رمحه –بتغري املواقف، وإنام كان 

عىل ما كان الواقع يف حاجة إليه؛ من مقاومة اللحن يف 

لسان العرب باملحافظة عىل سالمة النطق؛ صيانة لفهم 

 الكتاب العزيز والسنة املطهرة. 

 

  لتنغيم عند الفراءا -2

لقد استثمر الفراء التنغيم يف )معاين القرآن( واختذه 

ا لتفسري عدد من املسائل النحوية، ففي ا صوتيًّ منهجً 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  قوله تعاىل:

 ،[175]البقرة:   چوئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

هناك وجهان لقوله تعاىل: )فام أصربهم عىل النار(: 

ا( استفهامية، واملعنى: فام الذي أحدمها أن تكون )م

صرّبهم عىل النار؟ والوجه اآلخر: أن تكون تعجبية، 

، )معاين القرآنواملعنى: فام أجَرأهم عىل النار! 

فالوجهان جائزان يف  (103ص  ،3ج  هـ، 1374

اآلية، وال يمكن التفريق بينهام؛ أي بني االستفهام 

 والتعجب إال من خالل طريقة األداء.

ائ  ائەئ  ەئ  چ  يف إعراب قوله تعاىل:ويقول 

 [.5]القمر:  چوئ  وئ      ۇئ  

ا؛ تريد: ليست تغنى إن شئت جعلت )ما( جحدً  "

ك عنهم النذر، وإن شئت جعلتها يف موضع: )أي( كأنَّ 

 ،)معاين القرآن ."قلت: فأي يشء تغنى النذر

فقد جعل الفراء )ما( يف  (104ص ،3ج  هـ، 1374

ستفهام وشتان الفرق بني نغمة هذه اآلية للنفي أو اال

 االستفهام ونغمة النفي.

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  چ  ويف قوله تعاىل:    

 [. 8، 7]الرمحن:  چک  ک  ک  گ  گ  

إْن شئت جعلتها جمزومة "يقول يف: )َأالَّ َتْطَغْوا( 

بِنيَّة النهي، وإن شئت جعلتها منصوبة بأن، وال زائدة، 

؛ ألنَّ وأن تكون )تطغوا( يِف موضع   جزم أحبُّ إيلَّ

ص  ،3ج هـ، 1374، )معاين القرآن. "ا بعدها أمرً 

113). 

جعل الفراء )تطغوا( هنا منصوبة بـ )أن( أو 

فـ)ال( هنا إما أن تكون نافية  ،جمزومة بـ)ال( الناهية

 أثرحال النصب، أو ناهية حال اجلزم، وال خيفى 

 التنغيم يف التفريق بني النفي والنهى.

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل: قوله ويف

 [.  11، 10]الواقعة:   چۈ

إن شئت رفعت السابقني  "يقول الفراء: 

بالسابقني الثانية، وهم املهاجرون، وكل من سبق إىل 

ا نبي من األنبياء، وإن شئت جعلت الثانية تشديدً 

ص  3ج،هـ، 1374 ،)معاين القرآن. "لألوىل

122) . 
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ا ثانية توكيدً والفراء هنا جيعل )السابقون( ال

ا هلا، وهي حني تكون توكيدً  اا لألوىل أو خربً لفظيًّ 

 فإهنا تكون بنغمة مرتفعة يف هنايتها إشارة إىل أنَّ 

ا فإن النغمة أما عندما تكون خربً هـ، الكالم مل ينت

إشارة إىل هناية الكالم وعدم تطاول  ،تكون مستوية

ء املستمع إىل كالم آخر، وهذا يدل عىل إدراك الفرا

 للتنغيم وطريقة األداء.

 

  التنغيم عند ابن جني -3

يف كتابه )رس صناعة اإلعراب( خيتتم ابن جنى 

هذا العلم أعني علم األصوات "مقدمته بقوله: 

واحلروف له تعلق ومشاكلة للموسيقى ملا فيه من 

 ،)رس صناعة اإلعراب. " صنعة األصوات والنغم

 (.9ص  ،1ج ،م1985

م( فيه داللة واضحة عىل والتعبري بمصطلح )النغ"

، وأنَّ هذا التنغيم اًم الكالم املنطوق يصدر منغَّ  إدراك أنَّ 

 ،)فن الكالم. " جزء ال يتجزأ من خواص الكالم

 .(272ص  ،م2003

وقد أدرك ابن جنى تأثري التنغيم يف حتوير العبارة 

من معنى إىل معنى ومن أسلوب إىل أسلوب؛ كأن 

ترد اجلملة  إذاالستفهام،  ينقل العبارة من التعجب إىل

ا، وبعضهم عن العرب فيجعلها بعضهم تقريرً 

ريد به ا أ  وبعضهم استفهامً ، هفت أداتذِ ا ح  استفهامً 

 اإلنكار والتهكم.

والسبب يف ذلك عدم ورود حال املتكلم مع 

ولو ورد مع النص حال املتكلم النقطع  ،النص

ة اخلالف، ولعله يقصد بحال املتكلم التنغيم وطريق

 .(94ص هـ، 1370 ،)أصول النحواألداء. 

التنغيم يف حتديد الداللة  أثركام فطن ابن جنى إىل 

فيقول يف كتابه اخلصائص حتت عنوان: )باب يف نقض 

ها طارئ عليها(  من ذلك لفظ "األوضاع إذا ضامَّ

ه معنى التعجب استحال خربا،  االستفهام، إذا ضامَّ

ت خمرب وذلك قولك: مررت برجل أي رجل، فأن

، وكذلك بتناهي الرجل يف الفضل ولست مستفهاًم 

)ما( زائدة، وإنام كان  مررت برجل أيام رجل؛ ألنَّ 

أصل االستفهام اخلرب، والتعجب رضب من  ذلك ألنَّ 

طرأ عىل االستفهام إنام أعاده  ااخلرب، فكأن التعجب مل

 3،جهـ، 1418 ،)اخلصائص. "إىل أصله من اخلربية

 . ( 269ص 

ومن ذلك لفظ ": د ابن جنى قائاًل ويستطر

الواجب، إذا حلقته مهزة التقرير عاد نفًيا، وإذا حلقت 

چ  چ  لفظ النفي عاد إجياًبا؛ وذلك كقول اهلل سبحانه:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ     ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ

ڱ  چ  [ أي ما قلَت هلم، وقوله:116]املائدة:   چھ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

[ أي مل 59] يونس:  چھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  

 عز وجل: -يأذن لكم، وأما دخوهلا عىل النفي فكقوله 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ

[ أي: أَنا كذلك، وقول 172]األعراف:   چڍ  ڍ  

 جرير: 

  .................   ألستم خري من ركب املطايا 

 ألنَّ  ؛أي أنتم كذلك. وإنام كان اإلنكار كذلك

هـ، منكر اليشء إنام غرضه أن حييله إىل عكسه وضد

 "ًيا، والنفي إجياًبافلذلك استحال به اإلجياب نف

 .(192ص  3،جهـ، 1418 ،)اخلصائص

 سمةابن جنى قد فهم  وهذا النص يدل عىل أنَّ 

ا، وإن مل  جيدً يف حتديد داللة الكالم فهاًم  أثرهالتنغيم و

 ألنَّ  ؛يتضمن مفهومه لكن كالمهيستعمل لفظ التنغيم 

تضام االستفهام، والتعجب ال يتحقق إال بالتنغيم 

ا: )كيف  متعجبً قول أحدهم متسائاًل  نراه يف الذي

 (.؟يرسب مثل هذا الطالب

املتكلم هنا ال يريد اإلجابة عىل سؤاله من  إنَّ 

السامع، ولكنه ينكر ويتعجب لرسوب هذا الطالب 

املتفوق أو املجتهد، وهذا يوافق قول ابن جنى: مررت 

 برجل أي رجل؟ 

كن إننا نجد يف هذا الرتكيب أداة االستفهام )أي( ول 

 الذيهذا االستفهام يظهر بالتنغيم يف صورة التعجب 

أصل  : إنَّ ا، وقد ذكر ابن جنى ذلك قائاًل أصبح خربً 

االستفهام اخلرب، والتعجب رضب من اخلرب، فكأن 

التعجب ملا طرأ عىل االستفهام إنام أعاده إىل أصله من 

 .(209ص ،م1992 ،)الداللة الصوتيةاخلربية. 

ذف الصفة يقول ابن ويف معرض حديثه عن ح

ِذفت الصفة، ودلت احلال عليها، "جنى:  وقد ح 

وذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قوهلم: سرِي عليه 

ِذفت  ليل، وهم يريدون: ليل طويل، وكأنَّ  هذا إنام ح 

منه الصفة ملا دلَّ من احلال عىل موضعها، وذلك أنك 

حتس يف كالم القائل من التطويح والتطريح والتفخيم 

عظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك، والت

س هذا من نفسك إذا تأملته؛ وذلك أنك  وأنت حت 

تكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول: )كان واهلل 

رجاًل( فتزيد من قوة اللفظ بـ)اهلل( وتتمكن من متطيط 

  فاضاًل الالم، وإطالة الصوت هبا وعليها، أي: رجاًل 

 ،) اخلصائص      ."و ذلكــنح  أوا، أو كرياًم أو شجاعً 

 .(371ص  ،2ج  هـ،1418

قيد الدراسة )التنغيم(  اجلانبوهذا الكالم املوحي ب

يف حتديد داللة  أثرهقوة إدراك ابن جني للتنغيم، و ي ظهر

ا وعبارات توضح الكالم، ودليل ذلك أنه يستعمل ألفاظً 

ذلك مثل: التطويح والتطريح ومتطيط وإطالة الصوت، 

نب التفخيم والزيادة يف فرتة التصويت، والتلفظ، إىل جا

)الداللة وهي وسائل تنغيمية يتوسل هبا املتكلم 

ال "هذا النص  كام أنَّ  (209ص ،م1992 ،الصوتية

 أثريقترص عىل تأكيد وعي ابن جنى بموسيقى الكالم، و

نغامهتا وحلوهنا يف الفهم واإلفهام، وتنميط تراكيب 

ى ذلك كيبية والداللية، وإنام تعدَّ الكالم إىل أجناسها الرت

إىل ما هو أعمق وأشمل، وأشار يف جممله إىل مسألٍة ذات 
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بال يف الدرس الصويت، هي ما اصطلح عليه اآلن بـ)فن 

الكالم الصحيح بنغامت خمتلفات  أداء الكالم( ومعناه أنَّ 

منتظمٍة لظواهَر صوتية أخرى من نرب وتطريز وتفخيم 

طع إنام يكون وفقًا للمقصود، لبعض األصوات واملقا

هـ، 1405 ،)علم األصوات "وطبقًا ملقتىض احلال

 .(155ص

ستطيع الباحث من خالل قراءته )للخصائص يو

التنغيم يف التعبري عام  أثرأن يالحظ  ،واملحتسب(

مثل: اخلوف  ،بداخل النفس من انفعاالت وأحاسيس

واحلزن والفرح والدهشة والتعظيم والتحقري 

واالستهزاء وغري ذلك، ومن ذلك خترجيه  والسخرية

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  چ : لقراءة

عىل اخلرب، قال أبو الفتح:  ،[47]الواقعة:   چی  

هـ، 1420 ،)املحتسب. "خمرج هذا منهم عىل اهلزء"

؛ وهو أن تقول ب لذلك مثاًل ، ورض  (308ص  ،1ج 

سألتك مجعَت إذا نظرت إيّل متُّ َفَرًقا، وإذا  ملن هتزأ به:

ا؛ أي األمر بخالف ذلك، وإنام أقوله هازًئا. يل بحرً 

واشرتط  ،(308ص  ،1ج هـ، 1420 ،)املحتسب

لذلك شهود احلال ولعله يقصد بشهود احلال طريقة 

 النطق واألداء.

وال شك أنَّ تأصيل ابن جني، وكالمه هذا ينفى 

 وظيفةاللغويني العرب مل يفطنوا إىل  اهتام البعض بأنَّ 

 الداليل املهم يف الكالم. أثرهاالتنغيم كقيمة هلا 

 .(151ص  ،م2001 ،)دالالت الظاهرة الصوتية

  التنغيم عند ابن هشام -4

ا يف التحليل ابن هشام باألداء الصويت عنرًص  يعتدُّ 

النحوية، ومن ذلك ما أورده  السمةي سعف يف تفسري 

يف العنرص الثالث عرش من اجلهة األوىل التي يدخل 

ما حكاه "عرتاض عىل املعرب من جهتها، وذلك اال

( من َقي اًم ا يعرب لتلميذه: )بعضهم من أنه سمع شيخً 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  چ  قوله تعاىل:

ې   ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        وئ  ۇئ   

، 1]الكهف:    چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ذا كيف يكون ا( قال: قلت له: يا ه[ صفة لـ)عوًج 2

؟ وَتَرمَحْت  عىل من وقف من القراء عىل ألف َقي اًم العوج 

. " ا هلذا التوهمالتنوين من )عوجا( وقفة لطيفة دفعً 

 .(692ص ، 1ج ،م1985 ،)مغني اللبيب

ۓ    چ  ومن ذلك أيًضا قول بعضهم يف قوله تعاىل:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  

ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     

 چىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

[ إّن الوقف قبل )عليكم( وأّن )عليكم( 151]األنعام:

وهو حسن وبه ي تخلص من "إغراء قال ابن هشام 

ِوج للتأويل  ،)مغني اللبيب   ."إشكال ظاهر يف اآلية حم 

 .(714ص  ،1ج ،م1985

بناء اجلملة مل خيتلف  فاملالحظ يف األمثلة السابقة أنَّ 

وإنام خيتلف من  ،من حيث الشكل )البنية السطحية(

حيث الداللة إذا تغريت نغمة الصوت أثناء قراءة 
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هيا التنغيم يف تغيري اجلملة وهو القيمة الفنية التي يؤد  

متنح  ،معنى اجلملة السطحية؛ فينشأ به )بنية عميقة(

جديدة خمتلفة عن  بإنشاء معانٍ  ونامءً  ب ثراءً الرتكي

املعاين التي حتملها تراكيب الكالم من الوهلة األوىل، 

نشئ عالقات نحوية ليست فالتنغيم ال ي   ومن ثمَّ 

موجودة يف الكالم، ولكنه يربز عالقات نحوية قابعة 

حتت السطح املنطوق، ويظهر تأثريها يف التفسري 

 والداللة.

 

 وية للتنغيمالوظيفة النح

وظيفة نحوية هي حتديد اإلثبات والنفي "للتنغيم 

ستعمل فيها أداة االستفهام؛ فقد تقول ملن يف مجلة مل ت  

 ا ذلك أو مستفهاًم مقررً  )أنت حممد(يكلمك وال تراه: 

وختتلف طريقة رفع الصوت وخفضه يف اإلثبات عنه، 

عنها يف االستفهام، ولكن كل يشء فيام عدا التنغيم 

ى يف املثال عىل ما هو عليه؛ ترتيب الكلامت يف يبق

اجلملة، والبناء يف األوىل، واإلعراب يف الثانية، وحركة 

اإلعراب، وحركة البناء، والنرب الثانوي عىل اهلمزة، 

كل ذلك إذ يبقى يف احلالتني ال يصلح أساًسا للتفريق 

بني اإلثبات واالستفهام، ولكن التنغيم هو نقطة 

دة بينهام، وما دامت ناحية اخلالف اخلالف الوحي

الوحيدة هذه قادرة عىل أن توضح كال من املعنيني، 

 ،)مناهج البحث يف اللغة. "فللتنغيم إذا وظيفة نحوية

    (.164ص  ،م1990

يف  أثرهومن أهم الوظائف النحوية للتنغيم "

تلفة؛ من تقريرية، تصنيف اجلمل إىل أنامطها املخ

واستفهامية، وتعجبية؛ فاجلمل التقريرية هلا نمط 

خاص من التنغيم يف هناياهتا، يتمثل هذا النمط يف 

يف ـ، النغمة اهلابطة التي تدل عىل متام املنطوق واكتامهل

اجلملة االستفهامية وبخاصة التي تستوجب  حني أنَّ 

ام هو اإلجابة بـ)ال( أو)نعم( تنتهي بنغمة صاعدة، ك

احلال يف اجلمل االستفهامية التي ت ستخدم فيها عادة 

أدوات االستفهام العامة، وهي: اهلمزة وهل؛ تقول: 

أفهمت؟ فيكون اجلواب: )ال( أو )نعم(، حيث تنتهي 

الكالم مل   عىل أنَّ مجلة االستفهام بنغمة صاعدة؛ دلياًل 

يتم يف موقفه املعني، ومتامه اإلجابة )بصورتيها 

تني( التي تنتهي بنغمة هابطة؛ فالتنغيم هو املذكور

الفيصل يف هذا التصنيف املذكور، عىل الرغم من 

 ،)فن الكالم. "وجود األداة الرصفية التقليدية

 (.169ص  ،م2003

املنطوق  عامل أسايس يف بيان أنَّ "التنغيم  كام أنَّ 

مكتمل يف مبناه ومعناه أم غري مكتمل، ويظهر هذا 

الرشطية؛ كقولنا: إن تأِت، جتد ما  ا يف اجلملةجليًّ 

 عىل يرسك، فجملة الرشط تنتهي بنغمة صاعدة، دلياًل 

عدم متام الكالم، ومتامه حيصل بجواب الرشط الذي 

 عىل االكتامل يف املعنى واملبنى ينتهي بنغمة هابطة دلياًل 

ص هـ، 1430 ،)التنغيم ودوره يف حتديد املعنى. "مًعا

241). 
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 النحوي، الوظائف اآلتية:  وللتنغيم يف جانبه

 ـ متييز اجلملة اخلربية من اإلنشائية.1

 ـ متييز التعبريات والعبارات. 2

 ـ متييز االعرتاض من كلامت ومجل.3

يقوم بتحديد املراد من "ومن وظائف التنغيم أنه 

أساليب اإلنشاء، كاألمر يف مثل: قف مكانك، 

ثل: ما واالستفهام يف مثل: ماذا تريد؟ والتعجب يف م

أمجَل سيارتك! والنداء يف مثل: ال يا أخي! ويشارك يف 

)التحليل . "حتديد داللة تلك األساليب سياق  املوقف

 . (51ص  ،2002 ،اللغوي يف ضوء علم الداللة

بالغ األمهية يتمثل يف اإليضاح عن  أثروللتنغيم "

ا يف النحو العريب أبوابً  خواص األبواب النحوية، فإنَّ 

ى كالتحذير، واإلغراء والنداء والندبة ومسائل شتَّ 

واالستغاثة وغريها، ليس من السهل حتليلها أو 

ها بدقة دون النظر يف هيئتها  استيعاَب خواص 

ها من ظواهر تطريزية مميزة هلا، وال  الصوتية، وما يلفُّ

يمكن فهمها فهاًم سلياًم إال بربطها بمقاماهتا 

متكلم وخماطب   بنياالجتامعية التي تنتظم اتصااًل 

تربطهام عالقات خمصوصة تقتيض إلقاء الكلامت 

بتلوينات موسيقية ت فصح عن مضمون الرسالة، 

وتنبئ عن الظروف واملناسبات التي تلف املقام 

ا من وهو مقام يقتيض يف كل احلاالت ألوانً هـ، بأمجع

 ،)علم األصوات. "التنغيم يمتاز بخصوبته وتفرده

 .( 545ص هـ، 1405

 التنغيم يف تغيري املعاين:  وظيفة

 ملقارنة تغري املعنى بتغري التنغيم انظر املثال اآليت: "

 إنه شاب وسيم. (أ 

 إنه شاب وسيم؟   (ب 

 إنه شاب وسيم! (جـ 

يف العبارة )أ( يتصف التنغيم باهلبوط عىل  :أوًل 

آخر مقطع منبور، ويواصل اهلبوط إىل درجة قريبة من 

ت، وهبذه الصيغة يكون املعنى احلد األدنى ملدى الصو

 ا. ا أو إقرارً إخبارً 

أما يف العبارة )ب( فالتنغيم يتصف بالصعود  ا:ثانيً 

عىل آخر مقطع منبور وحتى النهاية للداللة عىل 

 االستفهام أو االستهجان. 

وأما العبارة )جـ( فالتنغيم يتصف باهلبوط ثم  ا:ثالثً 

الصوت  نَّ أي أ ،الصعود النهائي عىل املقطع األخري

ـ، هيبط يف بداية هذا املقطع ثم يصعد عىل املقطع ذاهت

وهذه الصيغة اهلابطة الصاعدة تدل عىل التحفظ، 

للكالم بقية، وأن املتكلم يستدرك  ويستشف منها أنَّ 

، عىل ما ذكر؛ كأنام يريد القول: )ولكنه سيئ اخللق(

)علم الداللة السامنتيكية  " عىل سبيل املثال

 .(132صهـ، 1422 ،يةوالربامجات

  درجات التنغيم

يمكن حرص درجات التنغيم الرئيس يف نغمتني  

اثنتني، وذلك إىل هنايتيهام فقط، أما إطارمها الداخيل 
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ا من التنويعات اجلزئية الكثرية، وهاتان فينتظم عددً 

 النغمتان مها:    

يت بذلك؛ ألهنا تتصف باهلبوط  النغمة اهلابطة: م  س 

ىل الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزئية يف هنايتها ع

 داخلية، ومن أمثلة النغمة اهلابطة:  

اجلمل التقريرية: ويقصد هبا تلك اجلمل  -1

 التامة ذات املعنى الكامل غري املعلَّق. 

اجلمل املستفَهم عنها باألدوات اخلاصة: أي  -2

 اجلمل التي حتتوي أداة استفهام خاصة.

لتي حتتوي عىل اجلمل الطلبية: وهي اجلمل ا -3

 مثل: اخرج.هـ، فعل أمر أو نحو

يت بذلك لصعودها يف  النغمة الصاعدة: م  س 

هنايتها، بالرغم من تنوع مكوناهتا اجلزئية الداخلية، 

 ومن أمثلتها:   

اجلمل االستفهامية التي تستوجب اإلجابة  -1

 بـ)ال( أو )نعم(.

اجلمل املعلَّقة: ويعني هبا الكالم غري التام  -2

ويظهر ذلك بوجه خاص يف اجلزء هـ، رتباطه بام بعدال

األول من اجلمل الرشطية مثل: إن تذاكر تنجح، 

علَّق، أي مل يتم،  فاجلزء األول من هذه اجلملة كالم م 

هـ، 2003 ،)فن الكالمويتوقف متامه عىل اجلواب. 

 .(266ص 

وقد عرضت يف الصفحات التالية بعض النامذج  

 ،بارز ٌ يف تغري املعاين النحوية أثر ٌ ا التي كان للتنغيم فيه

ا لتغري النغمة ما بني الصعود واهلبوط داخل تبعً 

 الرتكيب الواحد يف السياقات الكالمية املختلفة.

 التنغيم يف تبادل الوظائف النحوية لـ )ما(: أثر

)ما( تتعدد معانيها الوظيفية؛ ما  أنَّ  ويونيذكر النح

إلخ، ولكل نوع من بني النفي واالستفهام والتعجب 

معانيها أداء صويت مميز، ويظهر ذلك يف مواضع كثرية 

منها: قولنا: )ما أحسن حييى( فهذا املثال مع نغمة 

االستفهام الصاعدة اهلابطة تكون )ما( استفهامية، 

ومع إطالة مد )ما( والبطء يف نطقها مع التفخيم 

وتنغيم التعجب تكون )ما( تعجبية، ومع نطق )ما( 

عليها تكون  وزيادته مة الصاعدة مع رسعة النرببالنغ

)ما( نافية، وعىل ذلك فاملتكلم حني ينطق عبارة )ما 

هيا بأحد هذه األوجه عليه أن يؤد   أحسن حييى( فإنَّ 

نتفى التعدد عن الرتكيب ويصبح ي   الصوتية، ومن ثمَّ 

)دور ا لنوع واحد من أنواع )ما(. األداء الصويت حمددً 

ص هـ، 1429 ،يف التحليل النحوي األداء الصويت

ا لتنغيم ، ومن تعدد استعامالت )ما( تبعً (208

 الرتكيب:

أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف الستفهام  -1

 والنفي.

لنا يف سورة احلاقة صورة -عز وجل-ينقل اهلل 

الكافر الذي أخذ كتابه بشامله فكان من أهل النار 

الغنى واليسار  ا عىل ما آل إليه أمره بعدفصار متحرًس 
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 .[28]احلاقة:  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ    چ  والقوة فقال:

وقد وردت )ما( يف اآلية السابقة جامعة بني    

 االستفهام والنفي حسب تنغيم الكالم.

فكون )ما( استفهامية يف اآلية راجع إىل نطقها 

بالنغمة الصاعدة اهلابطة، كام يف قولك: )ما فعل 

افر أراد أن يسأل نفسه أو غريه: هذا الك فالن؟(، وكأنَّ 

 أْغنَى عن ي َما َكاَن يِلَ ِمن اليساِر والغنى؟ 
ٍ
أيُّ يشء

ا غرضه التوبيخ، وكأنه فاستفهم عن ذلك استفهامً 

َخ نفسه عىل ما آل إليه. )إرشاد العقل السليم إىل  وبَّ

 (.26ص  ،9ج  ،مزايا

وتكون )ما( حرف نفي غري عامل، و)أغنى( فعل "

ي( متعلق بأغنى، و)ماليه( فاعل دخلت ماض و)عنّ 

عليه هاء السكت، وحذف املفعول إلفادة العموم، 

)ماله( الذي كان يملكه يف الدنيا، وما كان  واملراد أنَّ 

فيه من اليسار والغنى مل يدفع عنه شيًئا من عذاب اهلل 

 ."حيث مل ينفعه ،يوم القيامة، وقد أخرب بذلك متأسًفا

(؛ 319ص ،3جهـ، 1412،فسري)البحر املحيط يف الت

وذلك راجع لنطق )ما( برسعة وزيادة مع زيادة النرب 

 عليها.

ل عليه يف تغري فاختالف طريقة األداء هي املعوَّ 

داللة )ما( ما بني االستفهام والنفي، وكال املعنيني 

 نمستفاد من اآلية إذ ربام يكون هذا الكافر استفهم ع

مما كان فيه من حطام  ،ما ينفعه يف هذا املوقف العسري

الدنيا الذي زال عنه بزواهلا، فلام مل يرجع إليه من ذلك 

يشء، وأيقن بالبوار واهلالك نفى أن يغني عنه من ماله 

 ا من العذاب.شيئً 

ک  ک  ک  ک  گ   چ  ا قول اهلل تعاىل:ومن ذلك أيًض  

اختالف  حيث إنَّ  ،[2]سورة املسد: آية  چگ  گ  

إىل نقل داللة )ما( من معنى إىل ي طريقة األداء يؤد  

: )ما( ويونآخر؛ إذ يذكر النح يف قوله: )ما أغنى(  أنَّ

ا، ا، وحيتمل أن يكون نفيً حيتمل أن يكون استفهامً 

وعىل التقدير األول يكون املعنى أي تأثري كان ملاله 

 من فإنه ال أحد أكثر مااًل ه، وكسبه يف دفع البالء عن

ا من سليامن وال أعظم ملكً عنه، قارون فهل دفع املوت 

وعىل التقدير الثاين يكون ذلك عنه، فهل دفع املوت 

املال والكسب ال ينفع يف ذلك. )مفاتيح  ا بأنَّ إخبارً 

 (. 351ص  ،32ج هـ، 1420 ،الغيب

فالتنغيم يف قراءة اآلية الكريمة بطريقتني خمتلفتني 

ة وغناء؛ إذ إهنا محلت  قد أثرى معناها، وأكسبها حيويَّ

الوسيلة التعبريية التي أمكن تنغيمها )ما(، التي بنطقها 

ا، بالنغمة الصاعدة اهلابطة يكون املعنى استفهامً 

وبنطقها برسعة وزيادة يف النرب عليها يكون الكالم 

ا، وإن أمكن أن خيرج االستفهام لغرض النفي نفيً 

ا، ولكن هناك فرق أسلويب دقيق بني النفي أيًض 

 تفاد من االستفهام.الرصيح، والنفي املس

ومن استعامل )ما( بني الستفهام والنفي قول 

 السموأل بن عادياء اليهودي، من بحر الطويل: 

نا نا أنَّا َقِليل ٌ َوجار   َوما رَضَّ

 

 َعِزيز ٌ َوجار  األَْكَثِريَن َذلِيل    
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فـ)ما( يف قول الشاعر: )وما رضنا( جيوز أن يكون 

 وجيوز أن يكون اساًم  حرف نفي، واملعنى مل يرضنا؛

 به عىل طريق التقرير، واملعنى: أي يشء مستفهاًم 

يرضنا، وجارنا يف عز، وجار من هلم العدد والكثرة يف 

ذل، ويف هذا الكالم تعريض بعشرية من جاذبه 

 ،     1ج هـ، 1424 ،الكالم. )رشح ديوان احلامسة

 (. 84ص 

نغمة االستفهام ختتلف عن نغمة  وال شك أنَّ 

في، والبد أن يسهم النطق يف التفريق بينهام؛ فإذا الن

نطقنا )ما( بنغمة صاعدة هابطة مع التنغيم املناسب 

ا، وإذا نطقناها بنغمة رسيعة مع زيادة كانت استفهامً 

ا، وال يفرق بني الداللتني إال النرب عليها كانت نفيً 

 بالتنغيم.

ومن استعامل )ما( بني الستفهام والنفي قول ابن 

 ليامين، من بحر الطويل: الس

َك إين  يْوَم َسلٍع َلاَلِئم ٌ  م       َلَعْمر  دُّ التََّلوُّ  لِنَْفيس َولِكْن ما َير 

يقول الشاعر: وبقائك إين يف هذا اليوم يوم سلع 

ع هلا،  ،)سلع اسم موضع( لعاتب ٌ عىل نفيس، ومقر 

ولكن ماذا يغني التعتب واألمر فائت، وقوله: )ما يرد( 

ا واملراد: أي يشء يأيت به أن يكون استفهامً جيوز 

التلوم؟ وحينئذ يكون )ما( مفعول )يرّد(، وجيوز أن 

يكون )ما( حرف نفي، واجلملة بعده فعلية، واملراد 

اإلقرار بأن التلّوم ال ينفع. )دور النحو يف التوجيه 

 ،    م2005 ،الداليل من خالل رشوح ديوان احلامسة

 النغمة عىل هناية اجلملة. (؛ وهنا تنخفض  304 ص 

نغمة )ما(  يفرق بني االستفهام والنفي أنَّ  والذي

يف االستفهام تكون صاعدة هابطة مع التنغيم املناسب 

ا نغمتها يف النفي فتكون رسيعة مع زيادة يف وأمَّ ـ، هل

 التنغيم يف تغري املعاين. أثرالنرب عليها، وهنا يبدو 

 

 الستفهام أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف -2

 والتعجب.

)ما( يدور معناها بني االستفهام والتعجب  كام أنَّ  

]سورة    چک  ک      گ    گ    گ  چ  كام يف قوله تعاىل:

   چگ    گ    گ  چ  ويف قوله: "[ يقول القرطبي: 17عبس: 

وجهان: أحدمها: التعجب من كفره مع إحسان اهلل 

إذا تعجبوا من وعادة العرب هـ، وأياديه عندهـ، إلي

     يشء قالوا: قاتله اهلل ما أحسنه! وأخزاه اهلل ما أظلمه! 

واآلخر: االستفهام؛ أي: أّي يشء أكفره؛ فدعاه إىل 

     چگ    گ    گ  چ الكفر؟ فهو استفهام توبيخ، وقوله: 

تنبيه عىل أنواع القبائح واملنكرات، وبيان من اهلل تعاىل 

عقاب ألجل أهنم أتوا أهنم استحقوا أعظم أنواع ال

 ،. )جامع البيان يف تأويل القرآن"بأعظم أنواع القبائح

 .( 222ص ، 24ج هـ، 1422

وهذا التباين بني املعنيني راجع إىل التنغيم يف طريقة 

األداء، إذ حتتمل )ما( يف اآلية صيغة االستفهام إذا 

نطقناها بالنغمة الصاعدة اهلابطة مع التنغيم املناسب 

م، كام أهنا حتتمل صيغة التعجب إذا نطقناها لالستفها

بالنغمة الصاعدة مع إطالة مد )ما( والبطء يف نطقها 
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مع التفخيم والتنغيم املناسب للتعجب، وفرق ٌ كبري 

 بني الصيغتني من جهة الداللة، مع متكنهام يف املعنى.

ى  ى   چ  ا قوله تعاىل:ومن ذلك أيًض  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

 هناك وجهان لقوله تعاىل: ،[175]البقرة:   چ ۆئ  ۈئ 

: أحدمها االستفهام،  چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 بالتنغيمواآلخر التعجب، وال يمكن التفريق بينهام إال 

فأما االستفهام فيؤدَّى بارتفاع النغمة  ،يف نطق الرتكيب

أي يشء صرّبهم عليها،  "ثم هبوطها، واملعنى: 

احلق واتبعوا الباطل، ودعاهم إليها، حتى تركوا 

واتبعوا الكفر، وعدلوا عن اإليامن، وهي ال يصرب 

وإذا كان كذلك فلم جيرؤون عىل هـ، عليها أحد برضائ

ي إليها والصرب عىل عذاهبا؟ وهذا عمٍل يؤد  

  هـ،1382 ،)بيان املعاين " تفهام غرضه التوبيخـاالس

 (. 118ص،  5ج 

مع إطالة مد  فيؤدَّى بالنغمة الصاعدةوأما التعجب 

)ما( والبطء يف نطقها مع التفخيم والتنغيم املناسب 

للتعجب، واملعنى: يشء عظيم أصربهم عىل النار؛ أو 

ما أعظم صربهم عىل النار؛ وأشد جرأهتم عليها 

بعملهم أعامل أهلها، وكأن اهلل أظهر التعجب من 

 عمل من وطن نفسه عليها، ملا عملوا صربهم عىل النار

أنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل رسوله حممد من وكتموا ما 

ة، واشرتائهم بكتامن ذلك َثمنًا قليال .)جامع البيان النبوَّ

 .( 361ص  1ج،هـ، 1422 ،يف تأويل القرآن

  

التنغيم يف تغري املعاين؛ بني  أثروهنا يبدو 

االستفهام، والتعجب، وال يمكن التفريق بينهام إال من 

 التي تثري املعنى وتعمقه. خالل هذه الوسيلة الصوتية

أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف النفي  -3

 واملوصولية.

كام كان للتنغيم أثر يف تغري املعنى ما بني االستفهام 

والنفي، واالستفهام والتعجب، فللتنغيم كذلك أثر يف 

تغري املعنى ما بني النفي واملوصولية، ومن ذلك قول 

ڱ  ڱ  ڱں  ں     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  اهلل تعاىل:

يقول  [42]سورة العنكبوت:  چڻ    ڻ  ڻ  

)ما( يف قوله: )ما يدعون من دونه من " ابن عطية:

ا له بال وال قدر وال يشء( نافية؛ أي لستم تدعون شيئً 

) املحرر الوجيز يف ا.ى شيئً خالق فيصلح أن يسمَّ 

 ،(318ص  ،4ج هـ، 1422 ،حترير الكتاب العزيز

ئدة لتأكيد املثل قبله يف تشبيه و)ِمن( عىل هذا زا

. )مشكل إعراب "عبادهتم األوثان ببيت العنكبوت

 (.  401 ، ص1جهـ، 1405 ،القرآن

)ما( موصولة، مفعول  أنَّ  وينيويرى بعض النح

 ،الفعل )يعلم(، والعائد حمذوفا. )اإلعراب والقراءات

ويف هذا جتهيل هلم إذ عبدوا األحجار (، 95ص ، 2ج 

هلا وال قدرة وتركوا عبادة القادر العامل، التي ال علم 

وتضليل لعقوهلم عىل ترك عبادة اخلالق الرازق وعبادة 

 ،3ج هـ، 1420 ،)البحر املحيط يف التفسري. غريه

 (.333ص
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ومن استعامل )ما( بني النفي واملوصولية  بسبب 

ه يف ــا عن متام قدرتربً ـــا قول اهلل تعاىل خمالتنغيم أيًض 

 والنخيل واألعناب من األرض امليتة: بـإخراج احل

 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

فـ)ما( يف قوله: )وما عملته أيدهيم(  [35]سورة يس: 

لو قيل: إن )ما( "يمكن أن تكون نافية، يقول الطربي: 

ا، فيكون معنى بمعنى اجلحد وال موضع هلا كان مذهبً 

وال صنع  الكالم: ليأكلوا من ثمره ومل تعمله أيدهيم،

 ،.)جامع البيان عن تأويل آي القرآن"هلم فيها

(، وقيل: أراد العيون 432ص  ،19ج هـ، 1422

واألهنار التي مل تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات 

 ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن والنيل ونحوها.)

 (.13ص  ،4ج هـ، 1420

ا ويمكن أن تكون موصولة يف موضع خفض عطفً 

 ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن عىل الثمر.

(، واملعنى: أنشأنا هذه 433ص ، 19ج هـ، 1422

اجلنات يف هذه األرض ليأكل العباد من ثمر اهلل الذي 

ا من الذي أخرجه من غري سعي من الناس، ويأكلوا أيًض 

 عملته أيدهيم مما غرسوا هم وزرعوا بعد التفجري. 

 (.273ص  ،26ج هـ، 1420 ،)مفاتيح الغيب

ا لتغري لقد تغري اإلعراب يف اآليات السابقة تبعً 

َه إعراهبا بناء عىل ذلك؛  ج  التنغيم حني النطق بـ)ما( وو 

فالوقف عىل الفعل )يعلم( وارتفاع الصوت بام بعدها 

هو الذي خيلص )ما( للنفي، وأما وصل الكالم بعضه 

ببعض مع انخفاض الصوت عند نطق )ما( هو الذي 

ا لتغري يتغري املعنى تبعً  ية، ومن ثمَّ خيلصها للموصول

النغمة ما بني الصعود واهلبوط داخل الرتكيب الواحد، 

 مع اختالف اإلعراب والداللة.

 

 ةـــمـاخلات

صوتية هلا عالقة قوية  سمة لم هذا البحث حتلياًل قدَّ 

 سمةباألدوات والوظائف والرتاكيب النحوية؛ وهي 

ل تعانق فروع )التنغيم(، كام حاول الكشف من خال

اللغة بعضها مع بعض، والوقوف عىل الطاقات 

التعبريية يف األساليب العربية الفصيحة وأعالها كالم 

ف يل من وقد تكشَّ هـ، اهلل تعاىل الذي عال كل ما سوا

خالل هذا البحث مجلة من النتائج يمكن بلورهتا يف 

 :اآلتيةالنقاط 

يف  اصوتية كان مستقرً  سمةالتنغيم بوصفه  أنَّ  -1

أو    وعي علامء العربية األول، وإن مل يأتوا فيه بدراسة 

 مصنف نظري شامل حيدد كنهه وطبيعته ودرجاته. 

تغيري النغمة أثناء الكالم أمر ٌ يتوقف عليه  أنَّ  -2

ا تغيري مدلول الكالم، وتغيري مضمون اخلطاب أحيانً 

يف اجلملة الواحدة، ومن َثمَّ تعدد األوجه اإلعرابية 

 الرتكيب الواحد األمر الذي يكسب اللغة لألداة يف

 مرونة ودقة.

ا يف اختالف ا واضحً ا دالليً للتنغيم أثرً  أنَّ  -3

معنى األداة النحوية دون أن تتعارض املعاين أو 

 تتناقض فيام بينها.

داللة األداة )ما( يف النحو العريب واسعة  أنَّ  -4



 21                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

ا ومتنوعة ما بني االستفهام والنفي واالستفهام جدً 

 عجب واالستفهام واملوصولية والرشطية... إلخ.والت

وبعد هذا العرض لبعض آراء النحويني واللغويني 

)التنغيم( وآثارها الداللية يف الوظائف النحوية  سمةيف 

فال يدعي صاحب هذا البحث أنه استقىص كل ما يف هذه 

املهمة من طاقات وإمكانات فنية هتدف إىل تنامي  السمة

الرتاكيب النحوية، وإنام كان هدفه معاين األدوات يف 

إظهار حقيقة مفادها أنَّ الرتاث العريب قد أدرك مسألة 

ا يف بعض جوانب ا واضحً التنغيم يف اللغة، وأن له أثرً 

النحو العريب؛ لذلك إن أصبت فيام ذهبت إليه فلله احلمد 

 والشكر، وإن أخطأت فحسبي أجر االجتهاد.

 

 املصادر واملراجع

 صادر واملراجع:امل : أوًل 

مطبعة اجلامعة  ،يف أصول النحو األفغاين، سعيد،

 م.  1951-هـ1370السورية 

املحيط يف أصوات العربية ونحوها  األنطاكي، حممد،

لبنان  )د.  -، دار الرشق العريب بريوت ورصفها

 م.1985 -هـ 1391ط( 

    :برش، كامل

طبعة القاهرة، ال -دار املعارف  ،علم األصوات          

 هـ.1405اخلامسة 

دار غريب، القاهرة، الطبعة األوىل  فن الكالم،           

 م.2003

، دار اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم          

 -ـ ه 1420غريب، القاهرة، الطبعة األوىل 

 م.1999

البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء 

فسري معامل التنزيل يف ت(، هـ510الشافعي )

حتقيق. عبد الرزاق املهدي، دار إحياء  القرآن،

وىل، األ الطبعة بريوت، –الرتاث العريب 

 .هـ1420

 :متام حسان

طبعة عامل الكتب،  اللغة بني املعيارية والوصفية،

 م. 2000 -هـ 1421القاهرة، الطبعة الرابعة، 

، مكتبة األنجلو مناهج البحث يف اللغة

 .م1990األوىلالقاهرة  الطبعة  -املرصية

 :هـ(392ابن جنى، أبو الفتح عثامن املوصيل )ت 

النجار، املكتبة  حتقيق. حممد عيل اخلصائص،

 .هـ1418 لبنان بريوت –العلمية 

، حتقيق. د. حسن هنداوي، رس صناعة اإلعراب

 م.1985دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل 

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات 

ون ؤاملجلس األعىل للش ،واإليضاح عنها

 م.1999 -هـ 1420اإلسالمية، القاهرة 

مكتبة  ،ة الداللة الصوتي ،حسام الدين، كريم زكي

 م.1992األنجلو املرصية، الطبعة األوىل، 

 

حويش، عبدالقادر بن مّلا السيد حممود، )ت: 

مطبعة الرتقي، دمشق،  بيان املعاين، هـ(1398

 م.1965 -هـ 1382الطبعة األوىل 
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أبو حيان، حممد بن يوسف بن عيل أثري الدين األندليس 

حتقيق. ، البحر املحيط يف التفسري ،هـ(745)ت: 

زهري جعيد، وصبحي حممد مجيل، طبعة دار 

هـ 1412القاهرة، الطبعة األوىل -الفكر للطباعة

 م.1992 -

سري أعالم  هـ(،748الذهبي شمس الدين )ت 

طبعة األوىل، حتقيق شعيب األرناؤوط، ال، ءالنبال

 م. 1985 -هـ  1405مؤسسة الرسالة، بريوت، 

الرازي، حممد بن احلسن بن احلسني التيمي 

، دار إحياء الرتاث مفاتيح الغيب، هـ(606)ت

 هـ.1420بريوت، الطبعة الثالثة  -العريب

األسلوب واألداء يف القراءات  ،سيب، خري الدين

لطيب، ، دار الكلم االقرآنية دراسة صوتية تباينية

 م.  2007 -هـ  1428دمشق، الطبعة األوىل، 

 ،هـ(180عمرو بن عثامن بن قنرب )ت، هسيبوي

، حتقيق. عبد السالم حممد هارون، لكتابا

القاهرة، الطبعة الثالثة،  -مكتبة اخلانجي

 م.1988 -هـ 1408

علم الداللة السامنتيكية والربامجاتية يف  شاهر، احلسن،

الفكر، سوريا، الطبعة  ، طبعة داراللغة العربية

 م.2001 -هـ 1422األوىل 

ملنهج الصويت للبنية العربية ا ،شاهني، عبد الصبور

، مؤسسة رؤية جديدة يف الرصف العريب

 م.   1980 -هـ  1400بريوت  -الرسالة

دور األداء الصويت يف  الصاوي، يرسي صبحي،

 الطبعة القاهرة، –دار غريب  التحليل النحوي،

 م.2008 -ـ ه1429 األوىل

جامع ، هـ(310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن غالب )

عبداهلل عبداملحسن  ، حتقيقالبيان عن تأويل آي القرآن

-الرتكي، طبعة دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع

ـ 1422مرص، الطبعة األوىل   م.2001 -ه

 دمشق، –، دار طالسيف علم اللغة ،طليامت، غازي

 م. 1997 -ـ ه1418 األوىل

ملدخل إىل علم اللغة ومناهج ا ،عبدالتواب، رمضان

 القاهرة، –مكتبة اخلانجي البحث اللغوي،

 م.1985 -هـ 1405 الثانية الطبعة

لعالمة اإلعرابية يف اجلملة ا، عبداللطيف، حممد محاسة

، دار غريب، القاهرة، بني القديم واحلديث

 م.2001 -هـ 1422الطبعة األوىل، 

حلق بن غالب بن متام األندليس ابن عطية، عبدا

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب ، هـ( 542)ت

حتقيق. عبد السالم عبدالشايف حممد، العزيز، 

بريوت، الطبعة األوىل  -طبعة دار الكتب العلمية

 هـ.1422

التحليل اللغوي يف ضوء علم  عكاشة، حممود،

دراسة يف الداللة الصوتية والرصفية  الداللة،

)د. ط( مكتبة املحمودية،  ،واملعجمية والنحوية

 م.2002 -هـ  1422، مطبعة املصطفى
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هـ 1089ابن العامد، أيب الفّلح عبداحلي بن حممد )ت 

شذرات الذهب يف أخبار من ، م(1678 -

حتقيق عبد القادر األرناؤوط وحممود  ذهب،

األرناؤوط، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة 

 م. 1986 -هـ  1406األوىل، 

لعامدي، حممد بن مصطفى أيب السعود، )ت: ا

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب ، هـ(982

بريوت، -دار إحياء الرتاث العريب الكريم،

 )د.ت(.

معاين  ،هـ(207الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد )ت 

حتقيق. أمحد يوسف نجايت، حممد عيل القرآن، 

ار النجار، عبدالفتاح إسامعيل شلبي، مطبعة د

القاهرة، الطبعة األوىل -الكتب املرصية

 م.1955 -  ـه1374

دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن  قاسم، خالد،

جامعة إربد األهلية، دار الكتاب  ،الكريم

 م.2001العاملي، الطبعة األوىل عام 

دور النحو يف التوجيه الداليل  كريري، جمّلا حممد أمحد،

 –كلية اآلداب  من خالل رشوح ديوان احلامسة،

 م.2005، الطبعة األوىل القاهرة

، حماولة من وظائف الصوت اللغوي كشك، أمحد،

 –دار غريب  ،لفهم رصيف ونحوي وداليل

 .م1997 - هـ1418 الثانية، الطبعة القاهرة،

 

تعريب ودراسة د. أمحد  ،أسس علم اللغة، ماريو، باي

 كلية –خمتار عمر منشورات جامعة طرابلس 

 م.1973 -هـ 1393)د. ط(  الرتبية

تعريب ودراسة  ،علم األصوات، ماملربج، برتيل

 –د.عبدالصبور شاهني ) د. ط( مكتبة الشباب

 .م1985 - هـ1405 القاهرة

املرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن األصفهاين، 

حتقيق:  رشح ديوان احلامسة،، ( هـ421)ت:

غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم 

 –ين، دار الكتب العلمية، بريوت شمس الد

 .م2003 - هـ1424 األوىل الطبعة لبنان،

مكي، مكي ابن أيب طالب محوش بن خمتار القييس 

 مشكل إعراب القرآن،، هـ(437القريواين )ت

حتقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

 .هـ1405 الثانية الطبعة بريوت، –

، هـ(761)ت:  ابن هشام، عبداهلل بن يوسف بن أمحد

، حتقيق. مازن مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 م.1985بريوت،  -املبارك، دار الفكر 

 

 :املجّلت والدوريات -ا ثانيً 

آفاق )جملة  "التنغيم عند ابن جني" البايبي، أمحد،

، )العدد احلادي واألربعون(، (الثقافة والرتاث

بريل أ -هـ 1424صفر )السنة احلادية عرشة، 

 .(م2003
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جملة  "األداء الصويت يف العربية "، رشاد، حممد سامل

، املجلد (الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية)

-هـ1426ربيع الثاين ) ،الثاين، )العدد الثاين(

 .(م2005يونيو 

، صحيفة "التنغيم ودوره يف حتديد املعنى "، صالح، حممد

دار العلوم، اإلصدار الرابع، السنة السادسة عرشة، 

مجادى )العدد الثاين والثالثون(، مجاعة دار العلوم، )

 .(م2009هـ يناير1430األوىل 

 

األنامط التنغيمية يف اللسان " ،القضامين، رضوان

  جملة "العريب، اخلطاب يف سوريا أنموذجا

، ، املجلد الرابع، )العدد األول((علوم اللغة)

 م(.2001)

م، الفواصل الصوتية يف الكال"النحاس، مصطفى، 

وأثرها عىل املواقع النحوية )دراسة للوقف 

، (املجلة العربية للعلوم اإلنسانية) ،"والسكت(

هـ 1406 ) ،جامعة الكويت، )املجلد السادس(

 .(م1986 -
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 ـ(ه8/7/1439يف  للنرش بلوق     ،هـ6/3/1439م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .الربط، العطف، اإلرضاب، االستدراك، النفي، الَبداء: املفتاحية الكلامت

 يناقش هذا البحث ثالثة حروف من حروف الربط هي: )بل، لكن، ال(، من حيث وظائفهاالبحث: ملخص

النحوية والداللية، وهي حروف وقع فيها اختالف بني العلامء؛ إذ ذهب أكثرهم إىل أن )بل( اإلرضابية حرف عطف 

لإلرضاب عام قبلها وإثبات احلكم ملا بعدها، سواء يف سياق اإلثبات أو النفي، وذهب بعض العلامء إىل أهنا 

، غري أن ما بعدها مثبت يف سياق اإلثبات ومن ا )لكن( الساكنة النون فقد ذهب لإلرضاب فعالا في يف سياق النفي. أمَّ

ا حرف عطف برشوط حددوها ونصوا عليها، وذهب بعض العلامء إىل أهنا خمففة من الثقيلة،  فيها أكثر العلامء إىل أهنَّ

ف   فت واسمها ضمري األمر أو الشأن والقصة حمذوف، شأهنا يف ذلك شأن )أْن( املخففة وغريها من احلروف التي خ 

ا )ال( فعىل الرغم من اتفاق النحويني يف أهنا من حروف العطف فإهنم اختلفوا يف بعض جزئياهتا،  وبقي عملها. أمَّ

، سائلني من اهلل العون  كالعطف هبا ماضياا عىل ماٍض. ولنا أن نبسط اآلن ـ عىل نحو أكثر جالءا ـ ما أرشنا إليه جممالا

ا، فاختلفوا فيها، وال هيدف هذا البحث إىل مناقشة  والسداد. حروف الربط، )بل، لكن، ال(، التي شغلت القدماء كثريا

سيام فيام يتصل يف وظائفها الداللية والنحوية، غري أن ما يستحق التأمل يف هذه الناحية الدراسية هو شيوع رأي 

ا من اآلراء املغمورة يف إطار  اجلمهور فيها عىل الرغم من وجود رأي آخر هو األرجح يف رأي الباِحثنَي. إن كثريا

النظرية اللغوية العربية تبدو ـ عند الفحص الدقيق والتأمل العميق ـ أكثَر جدوى وأكثر صحة مما هو شائع وسائد. 

وليست هذه احلروف ـ مما بات معروفاا )حسب املشهور( بحروف العطف ـ وحدها وقع فيها اخلالف، بل يمتد 

او ذاهتا، يف نواٍح كثرية فيها، غري أنَّ هذا البحث سيقف عىل ما صدرنا به بحثنا هذا، اخلالف إىل أم هذا الباب، إىل الو

ى عند أصحاب اللسانيات النصية بالوصل العكيس، ويعني )عىل عكس ما هو متوقع(.      أو ما ي سمَّ
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Abstract: This study discusses three connectives that come to mean (but) with slight and subtle 
difference (bal: to switch the meaning. Lakin/but, laa: this connective …) in terms of their semantic 
and syntactic functions. Most of the linguists disagreed regarding these connectives. Nevertheless, 
most of them stated that (bal/but)  is a connective that switches the meaning of the previous phrase or 
sentence to affirm the following phrase or sentence whether the context is negative or affirmative. 
Other linguists stated that it only comes to switch the meaning.  

When it comes to (lakin/but), most of the linguists stated that it is a conjunctive under conditions 
stipulated by them. Other linguists stated that it is the same as (lakinn- with double N) in the same 
way as (Anna). They also stated that its nominative clue is omitted or elliptic. Finally, we end up with 
the connective (laa/but), though the linguists agreed that it serves as a conjunction, they disagreed in 
some of its details, such as: the connection of two past verbs through it ,that is, to combine past verb 
with other past verb by using this connective.  
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 الربط بـ )بل، لكن، ال(

هذه احلروف تشرتك يف معنى جامع بينها هو أن ما 

بعدها خمالف ملا قبلها، قال الزخمرشي يف املفصل 

و)ال(، و)بل(، و)لكن( أخوات يف أن املعطوف هبا "

م، 1993 )الزخمرشي، "خمالف للمعطوف عليه

ثمة تفصيالت يف بعض هذه  (. غري أنَّ 405صـ

األدوات من حيث الداللة، وال سيام فيام يتصل بـ 

 ، يف السياق غري املثبت، كام سنوضح فيام بعد. "بل"

 

 أوالا ـ بل:

بل، أحد حروف العطف، ومجهور العلامء أهنا تفيد 

اإلرضاب عام قبلها وتثبت احلكم ملا بعدها يف كل 

وإذا وقع بعد بل مفرد فهي "يقول املرادي: احلاالت، 

حرف عطف، ومعناها اإلرضاب. ولكن حاهلا فيه 

خمتلف: فإن كانت بعد نفي، نحو: ما قام زيد بل 

عمرو، أو هني نحو: ال ترضب زيداا بل عمراا، فهي 

لتقرير حكم األول، وجعل ضده ملا بعدها. ففي املثال 

لعمرو. ويف األول قررت نفي القيام لزيد، وأثبتته 

املثال الثاين قررت النهي عن رضب زيد، وأثبتت األمر 

(. ويف 236م، صـ1992)املرادي،  "برضب عمرو

ومذهب اجلمهور أهنا ال تفيد نقل "حاشية الصبان 

)أبو  "حكم ما قبلها ملا بعدها إال بعد اإلجياب واألمر

، 2م.ج1997العرفان حممد بن عيل الصبان الشافعي، 

اجلمهور ال يرى  هوم كالم الصبان أنَّ (. ومف177ص، 

نقل معنى ما قبلها ملا بعدها يف حالة النفي وشبهه، فام 

ا كام هو يف  ا متاما بعدها يف مثل هذه السياقات مثبت أيضا

 حالة اإلثبات.

واملعطوف ببل مقرر "ويف رشح التسهيل البن مالك 

بعد تقرير هني أو نفي رصيح أو مؤول، أو بعد إجياب 

م، 1990)ابن مالك، حممد بدوي املختون،  "ملذكور

(. ويبسط ابن مالك هذه الفكرة، فيقول: 367، صـ3ج

ٱ  چ  معنى املقرر املمكن فيام يراد به من ثبوت، نحو:"

أو نفي  (16)سورة األعىل اآلية    چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

)سورة الفجر  چھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  چ   نحو:

كل حال. فإن كان قبلها  فام بعد بل مقرر عىل ،(17اآلية

 :هني أو نفي، فهي بني حكمني مقررين، كقوله تعاىل

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ

وكقولك: ال  ،(169)سورة آل عمران اآلية  چڻ

ا، وما قام زيد بل عمرو، فخالد قد ا بل برشا ترضب خالدا 

قرر النهي عن رضبه، وبرش قد قرر األمر برضبه. وزيد 

د قرر نفي القيام عنه، وعمرو قد قرر إثبات القيام له. ق

هذا هو الصحيح، ولذلك مل جيز فيام بعد بل من نحو: ما 

ال تعمل إال يف  "ما"  بل قاعد، إال الرفع، ألنَّ زيد قائاما 

منفي. ووافق املربد يف هذا احلكم، وأجاز مع ذلك أن 

الف تكون بل ناقلة حكم النهي والنفي ملا بعدها، وهو خ

 :(1)يف كالم العرب، كقول الشاعر عالواق

ى  لو اعَتَصْمَت بنا مل تعتصْم بِعدا

 اٍة غرِي أوكالِ ــــــبل أولياَء كف

                                                 
 مل نعثر عىل قائله.  (1)
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 :(1)ومنه قول اآلخر

 ْيُت إىل ُخوٍر وال ُكُشفــــوما انَتمَ 

ْوع أْوزاعــــداَة الـــــوال لئاٍم غ  رَّ

 حلقوا بل ضاربني َحبِيك البِيض إن

 ند املوت ُلّذاعِ ــــــني عُشمِّ العران

 :(2)وكقول اآلخر

 ال تلَق ضيفا وإْن أْمَلْقت ُمْعَتِذرا

 رٍة بل َغنِيَّ النَّفس َجْذالناــْبُعس

وحكم النفي املؤول حكم النفي الرصيح، نحو: 

ڄ  ڃ  ڃ  چ  زيد غري قائم بل قاعد، ومنه قوله تعاىل:

       ڃ             ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

-39)سورة األنبياء، اآليتان   چڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  چ  ومثله: ،(40

)سورة األنعام،  چہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  

 (.40اآلية

ا، فام بعدها إما مقرر بعد وإن كان ما قبل بل موجبا 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  لتوطئة كقوله تعاىل:مقرر عىل سبيل ا

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

وكقول عبداهلل بن  ،(44)سورة الفرقان، اآلية چٿ  

رب إنا كنا عىل عمل أهل النار "رواحة ريض اهلل عنه: 

 ."كاألنعام بل أضل سبيالا 

                                                 
البيتان نسبهام العيني يف املقاصد النحوية لرضار بن خطاب   (1)

 (.1643،صـ4من قصيدة قاهلا يوم أحد، )العيني، ج

 مل نعثر عىل قائل له.  (2)

ٺ  ٿ  چ  وإما مقرر بعد مردود كقوله تعاىل:

)سورة  چڤ   ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  چ  وكقوله تعاىل:  ،(26األنبياء، اآلية

)سورة املؤمنون،    چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ  

 (.70اآلية

وإما مقرر بعد مرجوع عنه لكونه غلطاا يف اللفظ 

ا يف نحو: أنت عبدي، بل سيدي. أو لكونه غلطا 

، والح برق يف اإلدراك نحو: سمعت رغاء بل صهيالا 

ء نار. أو بعروض نسيان نحو: له عيل  درمهان بل ضو

ا،  ا بل عمرا ثالثة. أو لتبدل رأي نحو: ادع يل زيدا

)ابن  "وائتني بفرس بل بعري، واشرت يل زيتاا بل سمناا

 (.369ـ  368، صـ3ج م،1990 مالك،

هذا هو كالم ابن مالك وهو الكالم املشهور الذي 

صنا عىل نجده يف أكثر مصنفات النحويني، وقد حر

نقله عىل طوله؛ لنناقشه فيه، ولنا أن نسجل عليه 

 املالحظات اآلتية:

ابن مالك بني )بل( التي تأيت يف  ال يفصلـ  أوالا 

، وتلك التي ترد يف وأشباههام سياق الغلط أو النسيان

القرآن الكريم بمعنى اإلرضاب اإلبطايل أو اإلرضاب 

 رآن الكريم،من الق يمثل بأمثلةرأينا  وقداالنتقايل؛ 

الذي هو كالم اهلل الذي ال ينسى وال خيطئ، أي إن 

)بل( يف القرآن الكريم ال تأيت بسبب من غلط أو 

نسيان ومن ثم سيختلف احلكم. إننا ليس يف صدد 

احلديث عن اإلرضاب اإلبطايل أو االنتقايل، بل يف 
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صدد احلديث عن اإلرضاب بـ )بل( عن كالم سابق 

ي بني  وال؛ بسبب الغلط والنسيان يمكن أن نسو 

اإلرضاب الذي يأيت بسبٍب من غلط أو نسيان، وبني 

اإلرضاب الذي يأيت يف سياق إبطال حكم سابق أو 

االنتقال إىل حديث آخر ضمن احلديث أو الفكرة 

 العامة له.

عىل أن األشموين، اشرتط لكوهنا حرف عطف 

وال بد لكوهنا لإلرضاب أن يعطف هبا املفردات، 

من إفراد معطوفها كام رأيت، فإن تالها مجلة عاطفة 

كانت حرف ابتداء ال عاطفة، عىل الصحيح، وتفيد 

ا عام قبلها: إما عىل جهة اإلبطال، نحو: چ  حينئذ إرضابا

   چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ، أي: بل هم عباد، ونحو: (26)سورة األنبياء، اآلية

   چۉ         ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ 

وإما عىل جهة االنتقال من ، (70)سورة املؤمنون، اآلية

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      چ  غرض إىل آخر، نحو:

   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹٹ  چ  ، (16 – 13)سورة األعىل، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ 

 62)سورة املؤمنون،   چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

وادعى الناظم يف رشح الكافية أهنا ال تكون  (.63 –

ونص  يف القرآن إال عىل هذا الوجه والصواب ما تقدم.

كالم ابن الناظم الذي يشري إليه األشموين هنا هو: 

من حروف العطف )بل(، ومعناها اإلرضاب، "

تلف، فإن كان املعطوف هبا مجلة فهي وحاهلا فيه خم

للتنبيه عىل انتهاء غرض واستئناف غريه، كام تقول: 

بدر الدين حممد ابن اإلمام ) "زيد شاعر بل هو فقيه

رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك،  مجال الدين،

(، وليس يعنينا )بل( االبتدائية، سواء كانت 383صـ

إنام يعنينا )بل( لإلرضاب اإلبطايل أو االنتقايل، و

العاطفة التي ترد يف سياق اإلرضاب بسبب الغلط أو 

 النسيان.

ابن مالك الباعث الذي جيعل  ال يذكرـ  ثانياا

 ال يلتفتاملتحدث يرضب عن الكالم السابق، أي إنه 

لسياق، وحيتكم إىل العالمة اإلعرابية وحدها. ل

ا.  وسنبسط هذه الفكرة الحقا

)بل( قد ترد بمعنى أنَّ لك ابن ما ال يذكرـ  ثالثاا

لكن  قد تتضمن معنىاالستدراك، أي إهنا 

االستدراكية. ويف هذه احلالة يصدق عليها ما يصدق 

عىل لكن االستدراكية من كون ما بعدها مثبتاا وغريه 

عىل نحو ما رأينا عند بعض النحويني  من األحكام.

ا كابن يعيش ا. وسنبسط هذه الفكرة الحقا  أيضا

نناقش ما بعد )بل( اإلرضابية فإنام نعني  إننا ونحن

هبا تلك التي ترد يف سياق الغلط أو النسيان؛ لذا 

ا، وحول ما  سنركز احلديث حول هذه النقطة حتديدا

ا؛ من أجل الوصول إىل حكم دقيق وغري  قبلها أيضا

 متناقض.

الكوفيني يمنعون  ومما له جدير بالذكر هنا أنَّ 

 حمال هشام قالفي وشبهه العطف بـ )بل( بعد غري الن"
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ا بل إياك. ومنعهم  َسَعة روايتهم  مع ذلكرضبت زيدا

 (.153صـ م،1985 )ابن هشام، "عىل قلته دليل

 

  الرأي اآلخر 

ت ستعمل  "بل" يرى أصحاب هذا الرأي أنَّ 

لإلرضاب عن األول وإثبات احلكم للثاين سواء كان 

ا أو سلباا، فمن اإلجياب: قام زيد بل عمر و، ومن إجيابا

املتكلم أراد اإلخبار  السلب: ما قام زيد بل عمرو، كأنَّ 

عن عمرو، وإثبات احلكم له فسبق لسانه إىل ذكر زيد، 

لإلرضاب عن األول وإثبات احلكم  "بل"فجاء بـ 

د ـ فيام نقله ابن يعيش عنه: إذا قلت:           للثاين. قال املرب 

ا، فالتقدير ا بل عمرا ا؛  بل ما :ما رأيت زيدا رأيت عمرا

ك أرضبت عن موجب إىل موجب، وكذلك ألنَّ 

، 8ج ،2015 ترضب عن منفيٍّ إىل منفيٍّ )ابن يعيش،

 (.190صـ

بل " املربد يرى أنَّ  ويف كتاب املقاصد النحوية أنَّ 

ناقلة حلكم النفي أو النهي ملا بعدها؛ فعىل مقتىض قوله 

ا يكون هنياا عن رض ا بل عمرا ب إذا قال: ال ترضب زيدا

كل واحد منهام، وإذا قال: ما له عيل  درهم بل درمهان، 

الدرهم منفي رصحياا وعطف عليه  ألنَّ  ؛ال يلزمه يشء

الدرمهان منقوالا النفي إليهام؛ فصار كأنه قال: ما له 

)العيني، بدر الدين  "عيلَّ درهم وما له عيل  درمهان

وهذا يف (. 1643ـ  1642، صـ4م، ج2010حممود، 

 خمالف لكالم العرب )العيني، الكرأي ابن م

(. وممن ذهب إىل هذا الرأي 1643، صـ4ج م،2010

، 236صـ م،1992 أبو احلسن عبد الوارث )املرادي،

(. ويف األشموين 152صـ م،1985 وابن هشام،

وأجاز املربد وعبدالوارث ذلك مع النفي والنهي، "

فتكون ناقلة ملعنامها إىل ما بعدها، وعىل ذلك فيصح 

ا ما" وخيتلف املعنى  "بل قاعد "، و"زيد قائاما بل قاعدا

، 2م، ج1998)األشموين، عيل بن حممد، 

ا كام يفهم "(390صـ . وإىل هذا يذهب ابن يعيش أيضا

ا "من كالمه اآليت، الذي سننقله عىل طوله:  ، "َبل"وأم 

فلإلرضاب عن األول وإثباِت احلكم للثاين، سواٌء كان 

ا أو َس  قام زيٌد "ْلباا، تقول يف اإلجياب: ذلك احلكم إجيابا

، "ما قام زيد بل عمروٌ "، وتقول يف النفي: "بل عمرو

كأنك أردت اإلخبار عن عمرو، فغلطَت، وسبق 

ا عن  "َبل"، فأتيت بـ "زيد"لسان ك إىل ذكر  با رْضِ م 

د  ْثبِتاا ذلك احلكم لعمرو. قال أبو العباس حمم  زيد، وم 

ا ما"بن يزيد املربد: إذا قلت:  ا بل عمرا ، "رأيت  زيدا

ا، ألنك أرضبت عن  فالتقدير: بل ما رأيت عمرا

ب عن منفي  إىل  موجب إىل موجب. وكذلك ت رْضِ

. وحتقيق  ذلك أن اإلرضاب تارةا يكون عن  منفي 

ث عنه، فتأتى بعد  ث عنه، نحَو:  "َبْل "امل حدَّ بمحد 

ا" ا بل عمرا ا بل "، و"رضبت  زيدا ما رضبت زيدا

ا باحلديث  "َبْل "رةا عن احلديث، فتأيت بعد ، وتا"عمرا

ا بل أكرمت ه"املقصود إليه، نحَو:  ، كأن ك "رضبت زيدا

ا"أردت أن تقول:  ، فسبق لسان ك إىل "أكرمت زيدا

. "أكرمته"، فأرضبَت عنه إىل املقصود، وهو "رضبت"
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ب عن اجلميع، وتأيت بعد  باملقصود  "َبل"وتارةا ت رْضِ

ث  : من احلديث، وامل حدَّ رضبت  "عنه، وذلك نحو 

ا ا بل أكرمت  خالدا ، كأنك أردت من األول أن "زيدا

ا"تقول:  ، فسبق لسانك إىل غريه، "أكرمت خالدا

هذا  ، وأتيَت بعدها باملقصود."َبل"بـ   فأرضبت عنه 

هو القياس. وقول  النحويني: إنك ت رِضب بعد النفي 

عىل ما  ، ال"لِكنْ "إىل اإلجياب، فإنام ذلك باحلمل عىل 

 "َبل"تقتضيه حقيقة  اللفظ، ومن قال من النحويني أن 

، واقترص عىل ذلك، "لِكنْ "ي ستدرك هبا بعد النفي كـ 

 م،2015 )ابن يعيش، "فاالستعامل يشهد بخالفه

 (.190، صـ8ج

وابن يعيش هنا يفصل عىل نحو دقيق يف حاالت 

اإلرضاب، فاإلرضاب قد يكون عن املتحدث عنه، 

ا  وقد يكون عن احلدث السابق، وقد يكون إرضابا

عن اجلميع، )احلديث واملحدث عنه(. كام أنه يرصح 

قد تكون  (بل) بعبارة واضحة ال لبس فيها أنَّ 

وتفيد ما تفيده من معنى  (لكن)حممولة عىل 

تنقل معنى  ال االستدراك، وذلك يعني أن )بل( قد

وهذا يعني أهنا تضمن معنى لكن أو  النفي ملا بعدها.

مل عىل لكن. ولسنا مع ابن هشام يف تعميمه أهنا حت

حرف استدراك وإرضاب، )مغني اللبيب عن كتب 

(. بل هي لإلرضاب يف 857م، 1985األعاريب، 

سياق اإلثبات، وتتضمن معنى االستدراك بعد 

 النفي والنهي.

قبل  إليه ويفهم من كالم ابن مالك الذي أرشنا

تنقل معنى النفي إىل  "لب" املربد ال يقول بأنَّ  قليل أنَّ 

، وإنام جييز ذلك. أما عبارة ابن يعيش  ما بعدها دائاما

املربد جييز  ففيها نوع من اجلزم مع عدم اإلشارة إىل أنَّ 

احلالتني. غري أننا قد نصدم حني نعود إىل كتاب 

املقتضب للمربد ذاته وال نجد هذا الذي نسبوه إليه، 

ا ليس فيه ما قالوه، فاملربد يقول عن هذه األداة كالما 

هذا باب حروف العطف "ه: ففي الباب الذي سامَّ 

َوِمنَْها َبْل َوَمْعنَاَها اإلرضاب َعن "يقول:  "بمعانيها

ا بل  ْثَبات للثَّايِن َنْحو َقْولك رضبت زيدا ل َواإْلِ األَوَّ

ا وجاَءين عبداهلل بل َأخوه َوَما جاَءين رجل بل  عمرا

وواضح من  ،(12، صـ1ج د. ت، )املربد، "امرَأة

ما  يفهم أنَّ  ،املثال األخري )وما جاءين رجل بل امرأة(

بعد بل مثبت حتى يف حالة النفي، وهذا خالف ما قيل 

عنه. ومل نعثر عىل خالف هذا عنده فيام اطلعنا عليه من 

كتبه األخرى. غري أن ذلك قد ال يكون دليالا كافياا عىل 

فر األقوال يف القول مع تضا ال سيام ،إنكار ما نقل عنه

تنقل النفي إىل ما بعدها، فقد يكون بعض  (بل) إنَّ 

طلبته نقل عنه يف كتاب آخر، ال نعلمه ومن علم حجة 

 عىل من ال يعلم.

وإذن فاحتاملية قوله واردة هذا من ناحية، ومن 

هذا القول موجود عند غريه كابن يعيش  ناحية ثانية أنَّ 

 . عىل نحو ما مر  معنا قبل قليل
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هذا الرأي هو الرأي األكثر دقة ولكن  ويبدو لنا أنَّ 

بل يف بعض السياقات عىل نحو ما سنفصل  ،ليس دائاما 

ا.  الحقا

 

نظر الفريقني، يمكن  ةوإليضاح املسألة من وجه

  وضع هذا املثال

ما جاء زيد بل عمرو، وفق رأي اجلمهور يكون 

، كأنه قال:... بل جاء عمرو،  جميء عمرو حاصالا

وفق الرأي اآلخر يكون جميء عمرو غري حاصل إذا و

عىل معناها األصيل من كوهنا لإلرضاب  "بل"أبقينا 

 ، بسبب الغلط أو النسيان، وقد يكون جميئه حاصالا

حممولة  ، يف هذه احلالة األخرية،وهذا يعني أن )بل(

وتفيد ما تفيده من االستدراك، وهذا هو  (لكن)عىل 

ا.الدقيق يف نظرنا، وسنناق  ش هذه الفكرة، الحقا

وثمة نوع من اإلرضاب، ي رضب فيه املتحدث عام 

ولكن ليس بسبب غلط أو نسيان عرض له؛  "بل"قبل 

ولكن ألنه أراد أن يرضب عن األول ويضع مكانه 

شيئاا آخر هو أليق من وجهة نظره عىل سبيل التحقري 

، يقول سيبويه بعد أن ذكر اإلرضاب بـ  والذم مثالا

، ومثَّل له بنحو: مررت الغلط أو النسيان بسبب "بل"

: (439، صـ1ج ،م1988 سيبويه،برجل بل محار، )

َو لك َأن ت رضَب عن مرورك بالرجل " ا أن َيْبد  وإم 

وََتعَل مكانه مروَرك باحلامر بعد ما كنَت أردَت غرْيَ 

ومن ذلك قولك  ال بل محار. ذلك. ومثل ذلك قولك:

عىل تفسري: مررت  برجٍل مررت  برجٍل َبْل محار، وهو 

ومن ذلك: ما مررت  برجٍل َبْل مِحاٍر، وما مررت  . مِحارٍ 

برجٍل ولكن محار، أبدلت اآلخر من ألول وجعلَته 

 (. 439، صـ1ج ،م1988 . )سيبويه،"مكاَنه

 سيبويه واضح ـ أشد ما يكون الوضوح ـ أنَّ  فكالم

املتحدث مر  برجل حقيقة، ولكنه يستحق من وجهة 

، عىل سبيل املبالغة يف "محارٍ "هذا الوصف نظره 

اإلهانة أو الذم. وليس هذا من اإلرضاب اإلبطايل أو 

هذين  االنتقايل كام سيأيت اإلشارة إىل ذلك؛ ألنَّ 

 يكونان يف اجلمل، أي ما بعدمها مجل أو تراكيب تامة.

ي املالقي هذا النوع من اإلرضاب )الَبداء( سم  وي  

ا. ويشري املالقي إىل وسيأيت هذا املفهوم عن ده الحقا

معنى )بل( يف كالم  اعلم أنَّ "هذين النوعني فيقول: 

ا يف  ا له، وأخذا العرب، اإلرضاب عن األول إما تركا

غريه ملعنى يظهر له، وإما ألنه َبداء... وإما لغلطه بذكر 

 د. ت، )املالقي، "لفظه وأنت تريد غريه وإما لنسيان

 (.153صـ

ة وتكون )بل( مضمنة معنى وقد يقدر بعدها مجل

ا يقول سيبويه:  وقد يكون   ")لكن(، وما بعدها مرفوعا

ل فيقال: ِمن أِمره ومن  ْذَكَر الرج  فيه الرف ع عىل أن ي 

أمره، فتقول  أنت: قد مررت به، فام مررت برجل بل 

 "بل هو محاٌر ولكْن هو محار أيمحار ولكن مِحاٌر، 

 (.439، صـ1جم، 1988 سيبويه،)

وإنام "ق املالقي بني الغلط والنسيان بالقول: ويفر

يقع الفرق بني املوضعني من جهة املعنى، وهو أن 
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النسيان وضع يشء عىل غريه من غري علم به وال 

خطور بالبال، والغلط وضع يشء عىل غريه بميض 

، د.ط، )املالقي "الوهم إليه، ثم يظهر املقصود

لسان (. أو بعبارة أخرى الغلط يتعلق بال153صـ

والنسيان باجلنان َوْفق تعبري بعض العلامء )األشموين، 

 (.4، صـ3م، ج1997

وضع يشء "وأما الَبداء الذي أرشنا إليه قبالا فهو: 

األوىل غري ذلك اليشء،  عىل معنى القصد، ثم يتبني أنَّ 

ؤتى بأحسن، ويف الذم يؤتى بأقبح، ففي املدح ي  

ابوس، أو كقولك: هند شمس بل دنيا، وهند ليل بل ك

(. عىل 154ـ  153صـ د.ت، )املالقي، "شبه ذلك

ا يف هذا النوع، أي  نحو ما مرَّ  عند سيبويه سابقا

 اإلرضاب من أجل املبالغة.

وليس خافياا أننا نستعمل يف اللغة املعارصة مثل  

ا يف سياقات خمتلفة، كأن نقول مثالا  هذه التعبريات كثريا

اء، أي امرأة يف سياق الذم: مررت بامرأة بل حرب

حرباء، إشارة إىل أهنا غري صادقة وأهنا تتلون كاحلرباء 

يف تعاملها. وكأن نقول ـ يف سياق الرتحم ـ بإزاء رجل 

ا، أي هدَّ  ه املرض وأهنك جسمه: لقيت رجالا بل شبحا

ا. ونقول يف سياق املدح: لقيت رجالا بل  رجالا شبحا

ا هبذه الصفة، وهكذا. وليس م ا. أي موصوفا ن أسدا

ليرضب  "بل"شك يف أن املتحدث بمثل هذا ال يذكر 

عام قبلها عىل سبيل الغلط أو النسيان، ولكن للمبالغة 

 يف الوصف بحسب السياق.

العاطفة عىل  "بل"واآلن نناقش فكرة اإلرضاب بـ 

نحو أعمق وسبب ترجيحنا لقول املربد )املحتمل( 

ي وعبد الوارث وابن يعيش يف أهنا قد تنقل معنى النف

وشبهه ملا بعدها، ويمكن بسط هذه الفكرة يف زاويتني 

 اثنتني، مها:

 

  "بل"الزاوية األوىل ـ ما قبل 

العاطفة تفيد اإلرضاب،  "بل"سبق اإلشارة إىل أن 

أي ـ كام يقول الريض ـ جعل احلكم األول موجباا كان 

أو غري موجب كاملسكوت عنه. ولتوضيح هذه الفكرة 

ما نجح عيلٌّ بل حسام،  يمكن وضع هذا الرتكيب:

احلكم بنجاح عيلٍّ كاملسكوت  أنَّ  "بل"فقد أفادت 

عنه، فعيل قد يكون نجح بالفعل وقد يكون مل ينجح، 

ا  ، متاما هذا أمر بحكم املسكوت عنه فهو غري مراد أصالا

كام هو األمر يف املوجب يف: أحب النحو بل البالغة، 

العكس، فاملتحدث يصح أنه حيب النحو فعالا ويصح 

هذا حكم كاملسكوت عنه؛ ألن املتحدث مل يقصد إليه 

 (.418، صـ4ج م،1975 )الريض،

إذا  "بل" أما ابن مالك فله رأي آخر، فهو يرى أنَّ 

وقع بعدها مفرد وكان ما قبلها موجباا فهي إلزالة 

حكم ما قبلها وإثبات عكسه ملا بعدها، أما إذا كان ما 

رير حكمه وبجعل قبلها نفي أو هني فهي تؤذن بتق

 د. ت، ضده ملا بعدها )ابن مالك، حممد بن عبداهلل،

 (.1234، صـ3ج
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ويفهم من كالم ابن مالك، كام يقول الريض، أنه يف 

ا،  "بل"سياق النفي والنهي يكون ما قبل  ا أيضا متحققا

كام كان كذلك يف: ما جاءين زيد لكن عمرو باالتفاق 

 (.418، صـ4ج ،1975 )الريض،

 

  "بل"الثانية ـ ما بعد  الزاوية

ما هيم هنا حالة النفي أو النهي ويف هذه احلالة يرى 

اآلتية بعد النفي  "بل"مجهور النحويني أن حكم ما بعد 

 (.418، صـ4ج م،1975 أو النهي مثبت )الريض،

: ما جاء عيل بل سعيد، يكون سعيد جاء، مثل ففي

يد، كأن البناء العميق للجملة: ما جاء عيل بل جاء سع

ويستدل هذا الفريق من العلامء عىل صحة قوله بامتناع 

 النصب يف مثل: ما زيد قائاما بل قاعد )الريض،

 (.418، صـ4ج م،1975

وجيتهد ابن مالك يف رشح الكافية الشافية )نقلنا 

يف االنتصار هلذا الرأي وحيشد  ،كالمه قبل قليل(

 "بل"جمموعة من األبيات، يستدل هبا عىل رفع ما بعد 

ما قبلها منصوب، ولكنه يستدرك يف  عىل الرغم من أنَّ 

 "بل"وجيوز مع ذلك أن تكون "هناية املطاف فيقول: 

د.  )ابن مالك، "ناقلة حكم النفي والنهي ملا بعدمها

 (.1234، صـ3ج ت،

 يرى بعض العلامء كاملربد وابن يعيش أنَّ  يف حني

اإلرضاب يكون من منفي  إىل منفي  كام كان من 

ب إىل موجب كام سبق اإلشارة إىل ذلك قبل موج

 قليل.

الغلط يف "ويوضح الريض فكرة املربد هذه بالقول: 

ا  االسم املعطوف عليه فقط فيبقى الفعل املنفي مسندا

إىل الثاين فكأنك قلت: بل ما جاءين عمرو، كام كان يف 

(. وسبق 418، صـ4ج م،1975 )الريض، "اإلثبات

حسب نقل ابن يعيش: إذا قلت اإلشارة إىل قول املربد ب

ا. ا، فالتقدير: بل ما رأيت عمرا ا بل عمرا  ما رأيت زيدا

ويرى الباحثان أن هذا الرأي هو األكثر دقة 

فاملتحدث حني نطقه باجلملة األوىل )قبل بل( نطقها 

عىل سبيل النسيان أو الغلط )يستوي يف ذلك النفي 

ا ذل ،والنهي أو اإلجياب( ك أي إنه مل يكن قاصدا

منفيًّا أو منهيًّا فهذا يدل  "بل"القول؛ وألنه ذكر ما قبل 

، ولكنه غلط أو نيس ابتداءا عىل أنه أراد النفي أو النهي 

يف إسناد احلكم املنفي أو املنهي لصاحبه احلقيقي، 

فأرضب عنه، ثم عاد وأسند ذلك احلكم ملن كان 

يقصده. وللتوضيح أكثر عندما يقول: ما نجح عيل بل 

، ولكنه خالد،  فهو يريد نفي النجاح عن خالد أصالا

أخطأ فنفاه عن عيل غلطاا أو نسياناا، كأنه أراد: ما نجح 

خالد، فنيس أو غلط فقال: ما نجح عيل بل خالد، أي: 

يريد نفي النجاح عن  ، إذن،فهو ؛بل ما نجح خالد

خالد، وإال ال معنى لإلرضاب هنا، ومثل هذا يقال يف 

األصل وهذا هو معنى حالة النهي. هذا هو 

اإلرضاب، ولكن قد جيوز أنه أراد اإلثبات بعد النفي 

حممولة عىل  "بل"أو النهي ويف هذه احلالة تكون 

ي وظيفتها الداللية، كام يقول ابن ، وتؤد  "لكن"
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وقول  النحويني: إنك ت رِضب بعد النفي إىل "يعيش: 

، ال عىل ما "لِكنْ "اإلجياب، فإنام ذلك باحلمل عىل 

، 8ج م،2015 )ابن يعيش، "تقتضيه حقيقة  اللفظ

 (. 191صـ

وقد أشار الصبان يف حاشيته يف صدد حديثه عن 

احلاصل أهنا مع النفي والنهي تفيد ")بل( إىل أنَّ 

أمرين: تأكيدي وهو تقرير ما قبلها وتأسييس وهو 

إثبات نقيضه ملا بعدها، ومع اخلرب املثبت واألمر أمرين 

كم عام قبلها بحيث صار كاملسكوت تأسيسني إزالة احل

م، 1997)حاشية الصبان،  "عنه وجعله ملا بعدها

وعبارة الصبان هذه تفيد أن ما بعد )بل(  .(3/166

يف سياق النفي مثبت كام يرى اجلمهور غري أنه ينقل 

بعد ذلك رأي املربد ويذكر إشكاله وجييب عنه، يقول: 

ا بعدها فعليه وأجاز املربد كون بل ناقلة النفي إىل م"

ا ا جيوز ما زيد قائاما بل قاعدا  بالنصب أي بل ما هو قاعدا

نقل النفي إىل ما بعد  ألنَّ  ؛أفاده اللقاين وفيه إشكال

العاطف صري ما قبله غري منفي فام وجه نصبه وجوابه 

 "أن النفي إنام انتقل بعد متام العمل فالنصب متجه

ا: (. وفيه أيضا 3/167م، 1997)حاشية الصبان، 

قاعد خرب مبتدأ  أي: عىل أنَّ  "وبل قاعد"قوله: "

 ؛"وخيتلف املعنى"حمذوف أي: بل هو قاعد. قوله: 

 "النصب يقتيض انتفاء القعود والرفع يقتيض ثبوته ألنَّ 

(. قول األشموين 3/167م، 1997)حاشية الصبان، 

هو حكاية لرأي  "وخيتلف املعنى"الذي ينقله الصبان 

د جييز احلالتني وخيتلف املعنى، املربد، أي إن املرب

مل يزد عىل أن  "وخيتلف املعنى"والصبان يف رشحه لـ 

أوضح )تغري املعنى(، فهو منفي يف حالة النصب 

 ومثبت يف حالة الرفع.

ولسنا ننازع يف جواز النصب، وال يف اختالف 

املعنى، ولكن نزاعنا أبعد من هذا، وهو أننا نرى ما رآه 

ل( تكون لإلرضاب من منفي إىل ابن يعيش من أن )ب

منفي، أي إن النفي ينتقل ملا بعدها، ولكن قد يكون ما 

بعدها )يف سياق النفي( مثبتاا، وهنا نقول إن )بل( 

خرجت عن حقيقتها وتضمنت معنى االستدراك كـ 

 )لكن(.

ا يكن األمر فإنَّ  الباحثني يريان أنه يمكن ختريج  وأيًّ

وغريه عىل هذا الشواهد التي ذكرها ابن مالك 

األساس أي عىل أساس تضمينها أو إرشاهبا معنى 

. ويريان كذلك أنه يمكن بالسياق بنوعيه (لكن)

)اللغوي وغري اللغوي( وبعنارصه املختلفة حتديد نوع 

ِرف أن املتحدث  "بل" بعد النفي أو النهي، فإذا ع 

عىل باهبا،  "بل"أرضب بسبب النسيان أو الغلط كانت 

اإلرضاب من منفي إىل منفي أو من  وحينئٍذ يكون

منهيٍّ عنه إىل منهيٍّ عنه، وقد جيوز أن تكون حممولة 

ا هنا، وتؤدي وظيفتها الداللية، ففي  "لكن"عىل  أيضا

هذا املثال: ما سافر عيل بل خالد. حيتمل أن املتكلم 

عىل  "بل"أراد أنه الذي سافر هو خالد وهنا جيب محل 

ا وما قبلها ليس بحكم فيكون ما بعدها مثبتا  "لكن"



 ...لكن، ال( يف النظرية العربية )بل، :  و خالد عبدالكريم بسندي  سامي حممد نعامن                                                       36

املسكوت عنه، وحيتمل أنه أراد نفي سفر خالد وغلط 

فقال: ما سافر عيل... ثم استدرك فقال: بل خالد أي: 

بل ما سافر خالد، ولكن املتكلم حذف الفعل وما 

النافية ألجل إرادة الرسعة واالختصار، وهو مبدأ من 

ىل مبادئ االقتصاد اللغوي معروف. وإذا دل السياق ع

أنه أراد ما قبل بل وأرضب عنه إلرادة املبالغة يف 

ا؛ فاللغة  "بل"الوصف كانت  حممولة عىل لكن أيضا

ليست صناعة حمضة ختضع لقواعد صارمة، ولكنها 

سياق ومعنى، كام يمكن أن تكون العالمة اإلعرابية 

قرينة أخرى تنضاف إىل السياق وتعاونه للوصول إىل 

 طاب.يف أي نص أو خ "بل"حقيقة 

من  كثري إن أهم ما يمكن أخذه عىل تناول

أهنم  )وبخاصة املتأخرون منهم( النحويني لعملهم

ا،  غدا النحو عندهم صناعة فقد أمهلوا السياق كثريا

جافة وحديثاا يف العامل واملعمول أو األثر اإلعرايب 

الذي يلحقه هذا العامل يف هذا املعمول فيستحق 

 صب أو اجلزم.الرفع أو يف ذاك فيستحق الن

ة وليس املقصود من ذلك أهنم أمهلوا السياق كلي

ني الكثري منهم بالسياق ومقاصد املتكلمني  فقد ع 

ا ما نجدهم يرددون عبارات  وبخاصة القدماء، فكثريا

توحي باالهتامم بالسياق من نحو فإن أردت كذا كان 

كذا، وإن كان املعنى كذا كان كذا ولنا أن نمثل هبذا 

تدليل عىل اهتاممهم بالسياق: قال سيبويه: املثال لل

ا مررت به، إن محلته عىل األب. زيد لقيت أباه وعمرا "

والدليل  عىل أن  الرفع  وإن محلته عىل األول رفعت.

والنصب جائز كالمها، أنَّك تقول: زيٌد لقيت  أباه 

وعمراا، إن أردت أنَّك لقيَت عمراا واألَب. وإن 

ومثل  رو ومل َتْلَقه  رفعَت.زعمَت أن ك لقيَت أبا عم

ذلك: زيٌد لقيته  وعمرٌو، إْن شئت رفعَت وإْن شئَت 

( ويقول 1/91)الكتاب "قلت: زيٌد لقيته  وعمراا 

ا منى، َواَل أفره َوَلو قلت: َما َأْنت بَِأْحَسن َوجها "املربد: 

ا َفإِن قصدت قصد اْلَوْجه بَِعْينِه قلت: َكاَن جيدا  -ا عبدا 

وه إِذا ميزت َهَذا أحسن وَ  ج  جه َرَأْيته إِنَّاَم تعنى اْلو 

(. فقول سيبويه إن 3/38)املربد د.ط،  "اا َوجها َوجها 

أردت، وقول املربد إن قصدت تؤكد اهتاممهم بالسياق 

وأغراض املتكلمني، وثمة يشء آخر هنا هو أهنم 

احتكموا إىل هذا السياق وغرض التكلم قبل العالمة 

وا املعنى قبل العالمة، فالعالمة اإلعرابية، أي إهنم راع

أثر تابع للمعنى وهي كالدليل عليه فقط، فمتى صح 

املعنى استقام اإلعراب. عىل أنَّ العالمة نفسها إحدى 

القرائن اللفظية املوصلة للمعنى، وتتضافر مع قرائن 

لفظية أخرى كالرتبة والصيغة والربط واألداة... 

م، صـ 2006ها، )حسان، اللغة العربية معناها ومبنا

205.) 

لقد كانت العالمة اإلعرابية أوفر القرائن حظًّا من "

وها  ،اهتامم النحاة فجعلوا اإلعراب نظرية كاملة سمَّ

 ،وتكلموا فيه عن احلركات ودالالهتا ،نظرية العامل

)متام، اللغة العربية  "واحلروف ونيابتها عن احلركات
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سياقية أو إضافة للقرائن ال (.205معناها ومبناها، 

بعض  أنقرينة السياق. إن ما نريد الوصول إليه هنا 

 لدى مقاربتهم لبعض املسائل ا السياقأمهلو النحويني

كانت بأشد احلاجة إىل السياق للوصول إىل حكم التي 

، كمسألة )بل( ومتى تكون عىل باهبا ومتى جيد ومطرد

 .تكون مضمنة معنى )لكن( االستدراكية

ال تكفي  –عىل أمهيتها  –ابية إنَّ العالمة اإلعر

وحدها للوصول إىل املعنى الذي يقصد إليه املتكلم 

عىل نحو دقيق والدليل عىل ذلك هو ورود العالمة 

(، يف أكثر من وظيفة نحوية  نفسها )النصب مثالا

ا،  واملعنى الداليل خيتلف، ففي مثل: هذا حمرم رشعا

ا للمعنى امل ا( أكثر من وجه تبعا راد أو جيوز يف )رشعا

فإذا فهمنا من املقام معنى السببية كان "مقاصد املتكلم 

هذا املعنى قرينة معنوية عىل أن هذا املنصوب مفعول 

وإذا فهمنا منه معنى الواسطة كانت الواسطة  ،ألجله

قرينة معنوية عىل أن املنصوب هنا إنام هو عىل نزع 

وإذا فهمنا من املقام معنى الظرفية فالنصب  ،اخلافض

وإذا فهمنا منه بيان النوع  ،ذلك عىل نزع اخلافضك

 "كان النصب عىل معنى النائب عن املفعول املطلق

 (.354)متام، اللغة العربية معناها ومبناها، 

ولنا أن نسوق هذا املثال من القرآن للتدليل عىل 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  ذلك أكثر، يقول جل وعز: 

 (.28)األحقاف    چحت      ی  ی  جئ  حئمئ   ىئ  يئ  جبحب  

أجاز ابن عطية أن تكون )قرباناا( مفعوالا به ثانياا للفعل 

اختذوا واملفعول األول حمذوف أي اختذوهم آهلة )ابن 

(. ومنع ذلك 5/103م، 2001عطية األندليس، 

 تكونحال وال يصح أن الزخمرشي ووجهها عىل أهنا 

 )الزخمرشي  منه لفساد املعنىا وآهلة بدالا  ثانيا مفعوالا 

( والتقدير عىل احلال: فهال نرصهم الذين 4/310

ا هبم آهلة )السمني احللبي  ( 9/677اختذوهم متقربا

عىل أنَّ الزخمرشي مل يفرس من أي ناحية يكون فساد 

وتفسري فساد املعنى كام يقول السمني احللبي  .املعنى

لو جعلناه مفعوالا ثانياا، وآهلة بدالا منه لزم أن "هو أننا 

ب به آهلة، والفرض أنه غري اآلهلة، يكون اليش ء املتقرَّ

تقرب به إليها فهو غريها، فكيف تكون  بل هو يشء ي 

(، ويشء 9/677لسمني احللبي )ا "اآلهلة بدالا منه؟!

اقتىض "آخر هو أننا لو جعلنا )قرباناا( مفعوالا ثانياا لـ 

مفهومه احلث عىل أن يتخذوا اهلل سبحانه قرباناا كام 

ا له أن  أنك إذا قلت أتتخذ فالناا معلاما دوين كنت آمرا

تقرب إليه بغريه وال  يتخذك معلاما له دونه واهلل تعاىل ي 

م، 1985)ابن هشام،  "ه سبحانهيتقرب به إىل غري

 (.696صـ

ونخلص من هذا كله إىل أن العالمة اإلعرابية غري 

كافية وحدها للوصول إىل املعنى الدقيق ألي كالم، إذ 

 ثمة قرائن أخرى تعيننا عليه، كالسياق كام هنا.

 

  دخول )ال( قبل )بل( 

 "بل"قبل  "ال"مما له صلة يف هذا السياق دخول 

و األمر، مثل: سافر سعيد، ال بل خالد. بعد اإلجياب أ
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يرجع إىل  "ال"واقرأ الصحيفة، ال بل الكتاب، فمعنى 

يف مثل هذا  "ال"هيا ، والوظيفة التي تؤد  "بل"ما قبل 

ا، وليس بحكم  ا ومؤكدا السياق جعل ما قبلها متحققا

، كأن "ال"املسكوت عنه كام كان يف حال عدم وجود 

لعميقة: ما سافر سعيد، بل اجلملة األوىل يف بنيتها ا

سافر خالد. والثانية: ال تقرأ الصحيفة بل اقرأ الكتاب 

 (.418، صـ4ج م،1975 )الريض،

بعد اإلجياب،  "بل"قبل  "ال"ومن شواهد زيادة 

 قول الشاعر:

 وجهك البدر ال بل الشمس لو مل

 س كسفة أو أفولــــيقض للشم

ا يف سياق  "بل"هذه عىل  "ال"وقد تدخل  أيضا

ا إىل ذلك النفي أو  "ال"النفي أو النهي، فرتجع  أيضا

النهي وتفيد حينئٍذ توكيد معنامها، وما بعد بل باق عىل 

، 4ج م،1975 اخلالف بني اجلمهور واملربد )الريض،

 (.418صـ

ومن أمثلتها بعد النفي: ما جاء عيل، ال بل زهري. 

ا. فعند  ا، ال بل يزيدا وبعد النهي: ال ترضب خالدا

ا، ال بل ال ترضب املرب د، املعنى: ال ترضب خالدا

ا. وجيوز عنده إثبات ما بعد  هنا بحسب ابن  "بل"يزيدا

مالك فإنه قال إنه وافق عىل ذلك )ابن مالك، رشح 

(. فإذا صح 1234، صـ3ج د. ت،     الكافية الشافية،

عىل لكن، أو هكذا  "بل"هذا عن املربد فهو من محل 

ا بني قوليه.ينبغي فهم رأي املربد، مج  عا

 ومن شواهدها يف هذا السياق، قول الشاعر:

ا  َوَما َهَجْرُتك اَل بل زاَدين شَغفا

 ٌر وُبْعٌد تَراخى اَل إىَِل أَجلــَهْج 

 مل نعثر عىل قائله، وهو من شواهد مغني اللبيب،) 

 ، ورشح األشموين أللفية ابن مالك،153صـ ،1985

 (.392، صـ2ج م،1997

 

  واالنتقايل اإلرضاب اإلبطايل

يف حالة اإلرضاب عن  "بل"كان ما سبق حول 

ا له أن املتحدث بدا  ط أو النسيان أو ألنَّ لاملفرد، إما للغ

يرضب عن السابق لغرض قصده، غري أن ثمة نوعني 

من اإلرضاب آخرين، مها اإلرضاب اإلبطايل، 

يف هذين  "بل"واإلرضاب االنتقايل، يكون ما بعد 

حينئٍذ حرف ابتداء.  "بل"، وتعد النوعني مجلة كاملة

 وفيام يأيت بسط هلام.

 

  أوالا ـ اإلرضاب اإلبطايل 

هو الذي يقتيض نفي احلكم السابق، يف الكالم "

، والقطع بأنه غري واقع، ومدعيه كاذب، "بل"قبل 

واالنرصاف عنه واجب إىل حكم آخر جييء بعدها. 

وية نحو: األجرام الساموية ثابتة، بل األجرام السام

أفاد  "النافية "ال"بمعنى " "بل"متحركة. فاحلرف 

اإلرضاب اإلبطايل الذي يقتيض نفي الثبات ونفي عدم 

هذا الثبات أمر غري  احلركة عن األجرام الساموية: ألنَّ 

حاصل، ومن يدعيه كاذب، فكأن املتكلم قال: 
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األجرام الساموية ثابتة. ال، فاألجرام الساموية "

؛ فأبطل احلكم األول ونفاه، "متحركة وليست ثابتة

ا  د. ت، )حسن، عباس، "وعرض بعده حكاما جديدا

 (.623، صـ3ج

غري صحيح، ولكن قد  "بل"فاحلكم الذي قبل 

التي  "بل"بـ      يوجد قائل له أو معتقد، ومن ثم جيء 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ  أبطلته، ومن ذلك قوله تعاىل:

 .(26)األنبياء  چٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 

  ا ـ اإلرضاب االنتقايلثانيا 

 "بْل "الذي يقتيض االنتقال من غرض قبل احلرف: 

إىل غرض جديد بعده، مع إبقاء احلكم السابق عىل 

ی  جئ  حئ  چ  حاله، وعدم إلغاء ما يقتضيه، كقوله تعاىل:

   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   

 (. 623، صـ3)حسن، عباس، ج ،(16-14 )األعىل

فيكون ما بعد املتقدمة مقصود  "بل"وقد تكرر هذا 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ  االنتفاء كقوله تعاىل:

فام بعد األوىل من  (5)األنبياء    چک         ژ  ژ  

ألنه مرجوع عنه،  ؛اإلخبار باألضعاث مقصود االنتفاء

وكذا ما بعد الثانية. وقد تكرر تنبيها عىل أولوية املتأخر 

واالعتامد عليه مع ثبوت معنى ما قبله  بالقصد إليه

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  چ  :كقوله تعاىل

ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

)ناظر  (،66-65)النمل   چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 (.3483، صـ7ج م،2007اجليش،

  ثانياا ـ لكن

رأي هذا هو احلرف العارش من حروف العطف يف 

الزخمرشي واجلمهور، وعىل الرغم من اتفاقهم عىل أهنا 

 حرف عطف، فإهنم اختلفوا فيها عىل ثالثة أقوال:

عاطفة إذا دخلت عليها الواو وهو مذهب  (أ 

 الفاريس. قيل: وأكثر النحويني.

عاطفة إذا دخلت عليها الواو، والواو مع ذلك  (ب

زائدة، وصححه ابن عصفور، وقال: وعليه 

أن حيمل كالم سيبويه، واألخفش؛ ألهنام ينبغي 

قاال: إهنا عاطفة. وملا مثال العطف هبا مثال مع 

 الواو.

العطف هبا، وجيوز أن تقرتن بالواو وأال تقرتن  (ج 

ـ  587صـ ،م1992 اجلنى الداين،)هبا.. 

588). 

 ثمة رأي يذهب إىل أهنا ال تفيد االستدراك؛ ألنَّ  

 وأنت إذا ا فاتك أوالا يئا حقيقة االستدراك أن تستدرك ش"

 قلت: ما قام زيد لكن عمرو مل يفتك أوال يشء؛ ألنَّ 

إخبارك بنفي القيام عن زيد صحيح ومل ينقص منه يشء 

وابن  "فيستدرك بالثاين، وإنام جئت بعد لكن بخرب آخر

ال أعلم "أيب الربيع الذي نقل هذا الكالم يقول: نفسه: 

)ناظر . "لكن االستدراكخالفاا بني املتقدمني يف أن معنى 

 .(3491، صـ7ج م،2007اجليش، 

ومعناه االستدراك، فوظيفتها النحوية يف نظرهم،  

إذن، أهنا تعطف ما بعدها عىل ما قبلها )يف اإلعراب( 
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املتحدث يستدرك هبا فيكون ما  ووظيفتها الداللية أنَّ 

لكن من غري إرضاب عن "بعدها عىل خالف ما قبلها 

 . "األول

 

  طون للعطف هبا ما يأيتويشرت

ا. (أ   أن يكون معطوفها مفردا

ا للكوفيني؛ فإهنم  (ب   أن تسبق بنفي أو هني، خالفا

هري، فزهري  جييزون، نحو: جاءين سعيد لكن ز 

 معطوف عىل سعيد عطف مفردات.

 أال  تقرتن بالواو. ( ج

ما " ومن األمثلة التي حتققت فيها الرشوط السالفة:

و: ال يقم زيد،     كن طالح. مررت برجل صالح، ل

 (.192، صـ8ج م،2015 )ابن يعيش، "لكن عمرو

يف سياق النفي أو النهي حمكوم  "لكن"وما بعد 

 (.1230، صـ3عليه بالثبوت )ابن مالك، ج

ويعلل ابن يعيش عدم صحة العطف هبا بعد 

ألنه جيب أن الثاين فيها عىل خالف " ؛اإلجياب بالقول

اب عن األول، فإذا قلت: معنى األول من غري إرض

جاءين زيد، فهو إجياب، فإذا وصلته فقلت: لكن 

ا، وفسد الكالم ا أيضا  )ابن يعيش، "عمرو، صار إجيابا

 "لكن"(. فإن كان ما قبل 192، صـ8ج م،2015

موجباا وجب نفي ما بعدها لفظاا أو معنى، نحو: جاءين 

حممد لكن أمحد مل يأِت، وتكلم حممد لكن سعيد سكت 

(. ولكن هذا 192، صـ8ج م،2015 يعيش، )ابن

النمط من األمثلة خيالف اشرتاط اجلمهور كون 

ا، وابن يعيش نفسه يقرر بعد قليل أن  معطوفها مفردا

وكذا فعل  ،حرف ابتداء إذا جاء بعدها مجلة "لكن"

ا.  غريه أيضا

ا عىل ما سبق يرى اجلمهور أن  هذه  "لكنْ "وعطفا

يف الستدراك، تكون حرف ابتداء يقوم بوظيفة ا

 :احلاالت اآلتية

إذا جاءت بعدها مجلة، نحو قول زهري بن أيب  (أ 

ْلمى  :(1)س 

 هال ُُتْشى بوادرُ  ورقاءَ  ابنَ  إنَّ 

 رب ُتنَتظرـــلكْن وقائُعه يف احل

)يرى ابن أيب الربيع أن وإذا جاءت بعدها الواو، ( ب 

يف حالة اقرتاهنا بـالواو عاطفة مجلة عىل  "لكن"

، 2ج م،2000 ،)األزهريالواو زائدة. مجلة، و

 .(133، صـ3ج م،1997 ،الصبان، 176صـ

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ  كقوله تعاىل:      

 "لكن"فـ   ،(40)األحزاب   چىئ      وئ  ۇئ  

حرف ابتداء إلفادة االستدراك والواو عاطفة مجلة 

 عىل مجلة أي: ولكن كان رسول اهلل؛ ألنَّ 

واو املفردين ال خيتلفان بالسلب متعاطفي ال

املعطوف عليه هنا منفي،  واإلجياب؛ ألنَّ 

واملعطوف موجب، بخالف اجلملتني املتعاطفتني 

ا وسلباا، نحو: ما قام  بالواو، فيجوز ختالفهام إجيابا

                                                 
البيت يف ديوانه، رشح وتعليق: عيل حسن فاعور، دار   (1)

 .53م، صـ1988، 1لعلمية، بريوت ـ لبنان، طالكتب ا
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 زيد وقام عمرو. وقد سبق اإلشارة إىل ذلك.

إذا كان ما قبلها موجباا، نحو: جاء رئيس التحرير  (ج 

، 2ج م،2000 )األزهري، ئن نائبه مل جيلك

    .(176ـ  175صـ

ا ملا قبلها بأن كان  "لكن"فإن كان ما بعد  ليس ضدًّ

ا، نحو: ما قام زيد لكن رشب عمرو، ففي جواز  خالفا

التذييل  ذلك خالف بينهم )األندليس، أبو حيان،

، 5ج ، د. ت،والتكميل يف رشح كتاب التسهيل

 (. 146صـ

النحويني أشاروا إىل  الذكر هنا أنَّ ومما هو جدير ب

هذه إال يف سياق ومناسبة،  "لكن"أنه ال يعطف بـ 

ت ستعمل إذا قدر املتكلم  "ويف ذلك يقول ابن يعيش: 

يف اخلرب الذي  "لِكنْ "أن املخاطب يعتقد دخوَل ما بعد 

ا له، وإما ملخاَلطِة موجب ذلك،  ا لكونه تَبعا قبلها، إم 

، فتخِرج الشك "لكن عمرو ما جاءين زيدٌ "فتقول: 

ا مل يأِت مع  من قبل املخاطب؛ إذ جاز َأن يعتقد أن عمرا

ْلَقٌة َت   "زيد"وبني  "عمرو"ذلك، فإذا مل يكن بني  ز ع  و 

االستدراك إنام  ؛ ألنَّ "لِكنْ "املشاركَة؛ مل جيز استعامل  

توهم أن ه داخل يف اخلرب، فيستدرك املتكلم   يقع فيام ي 

، 8ج م،2015 )ابن يعيش، "دَرك منهإخراَج املست

م، 2007. وناظر اجليش، حممد بن يوسف، 192صـ

 (.3492، صـ7ج

 "لكن" اجلمهور يذهب إىل أنَّ  وعىل الرغم من أنَّ 

ا يف أقواهلم، وال  ا شديدا حرف عطف، فإن ثمة اضطرابا

سيام فيام يتصل باقرتاهنا بالواو، ويف العاطف يف حالة 

الواو هي العاطفة،  هم أنَّ وجود الواو؛ إذ يرى بعض

هي العاطفة والواو  "لكن"بينام يرى ابن كيسان أن 

(، كام أرشت قبل 386م، صـ1985زائدة )ابن هشام،

قليل إىل يشء من ذلك عند أحد املتأخرين وهو ابن 

يعيش عندما كان يمثل للعطف هبا بجمل بعدها، ثم 

يقرر يف النهاية أنه إذا جاءت مجلة بعدها فتكون 

تدائية، كام أنه يمكن يف مجيع حاالهتا تقدير مجلة اب

بعدها، فمثالا يف: ما جاء عيل لكن سعيد، يمكننا القول 

. لكن جاء .اجلملة يف بنيتها العميقة:. بكل بساطة إنَّ 

سعيد؛ وربام أنه بسبب من ذلك ذهب بعض النحويني 

إىل أن العطف هبا هو من عطف اجلمل ولكن العاطف 

قلت: ما قام سعد ولكن سعيد، هو الواو فإذا 

فالتقدير: ولكن قام سعيد وكذلك يف النصب كام 

ب )أبو حيان َ  حكى ذلك ابن حيان يف ارتشاف الرضَّ

(. وهو رأٌي له 1976، صـ4ج ،م1998،األندليس

ي حٌظ من النظر فيام يرى الباحثان، إال أن ذلك سيؤد  

بنا إىل قياس هذا يف كل حروف العطف تقريباا، ففي: 

ا إن الواو عطفت  جاء عيل وسعيد، يمكن القول أيضا

أصل الكالم يف بنيته العميقة:...  مجلة عىل مجلة؛ ألنَّ 

 وجاء سعيد. 

هذه يصادفنا رأي  "لكن"ويف سياق البحث يف 

مغمور، ولكنه حسن يف رأي الباحثني، وفيام يأيت نضع 

 هذا الرأي ونناقشه.
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 "لكنْ " يذهب يونس فيام حكى عنه أبو عمر إىل أن

ليست من حروف العطف، ولكنها خمففة من الثقيلة 

إذا  "أن  "و ،"إنَّ " واسمها ضمري القصة مستدالا بأنَّ 

خففتا مل خترج عام كانت عليه قبل التخفيف، ومثل 

، ففي "لكن"، فكذلك األمر يف "لعل"و "كأن" "ذلك

مثل: ما مررت برجل صالٍح لكن طالٍح، يكون طالح 

ا بالباء، و التقدير: لكن األمر مررت بطالٍح. جمرورا

معناها خمففة مل خيتلف عن  ويقوي هذا الرأي أنَّ 

معناها مشددة فكلتامها لالستدراك فإذا وافق حال 

التخفيف حال التشديد يف اللفظ واملعنى، وجب أن 

تكون يف التخفيف مثلها يف التشديد )الفاريس، 

، 8ج ،م2015، وابن يعيش،177، صـ2، ج1993

نَظر كذلك فيه صـ .193صـ (. ونقل 146ـ  145وي 

أبا زيد السهييل ذكر عن شيخه ابن الرماك "املالقي أن 

 د.ت. )املالقي، "أنه حكى فيها اإلعامل مع التخفيف

(. واملالقي حيكم بأن هذا شاذ يف االستعامل، 277صـ

ولكنه قبل ذلك يقرر أن )لكن املخففة النون( إذا جاء 

خمففة من الثقيلة ولكنها غري  بعدها مجلة اسمية فإهنا

 (.277صـ د.ت. عاملة )املالقي،

والباحثان يريان الرأي القائل بأن )لكن املخففة( 

عاملة واسمها ضمري األمر أو الشأن والقصة حمذوف، 

 لألسباب اآلتية:

: هذا الرأي مطرد ومنسجم ويمكن تطبيقه األول

طف حرف ع "لكنْ "يف كل األمثلة التي يقال فيها إنَّ 

فيها من دون أي عناء، وال اصطدام بقاعدة فيها 

ا يمكن تقديره  "لكن"اتفاق، ويكون اسم  حمذوفا

بالشأن أو القصة أو األمر حسب السياق وما بعده 

خرب، سواء جاء بعدها مفرد أو مجلة؛ والسبب يف هذه 

التسوية بني احلالتني أنه يف حالة ورود املفرد بعد لكن 

طحية تكون ثمة بنية عميقة ممثلة عىل مستوى البنية الس

ا، وإنام يلجأ املتحدث إىل حذف  بجملة كاملة نحويًّ

ا عىل قدرة املتلقي   منها ألجل االختصار واعتامدا
ٍ
جزء

عىل الفهم بقرينة السياق اللغوي، أي جزء الكالم 

 ."لكن"الذي قبل 

ففي مثل هذا الرتكيب: ما جاء حممد لكن/ ولكن 

كن الشأن أو األمر جاء عيل، عيل، يكون التقدير: ول

فالشأن أو األمر اسم لكن ومجلة جاء عيل خربها. ويف: 

نجح عيل لكن/ ولكن زهري مل ينجح، يكون التقدير: 

لكن/ ولكن الشأن أو األمر زهري مل ينجح، فالشأن أو 

األمر: اسم لكن، واجلملة البسيطة: زهري مل ينجح، 

ا، جاز أن خرب هلا. وهكذا. فإن كان السياق إنشائيًّ 

ا إىل ما ورد من جواز  "لكن"يكون خرب  إنشاء، استنادا

ىئ  ی  چ  اإلخبار باإلنشاء يف كالم فصيح، كقوله تعاىل: 

وقد أجاز ذلك كثري من  (60)ص   چ ی    ی  ی  جئ

فإن كانت اجلملة طلبية، "النحويني، قال أبو حيان: 

ا البن األنباري، ومن وافقه ا، خالفا  جاز وقوعها خربا

)أبو  "من الكوفيني نحو: زيد ارضبه، وزيد ال ترضبه

(، وعىل 1115، صـ3ج م،1998حيان األندليس، 
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الرغم من كلمة أيب حيان املهمة هذه، فإنه مع هذا منع 

) أبو حيان  "لكن وبل وحتى"ذلك يف سياق 

(، وال يرى 1115، صـ3ج ،م1998األندليس،

قليل، الباحثان هذا إلمكان تقديرها كام وضحا قبل 

ل عليه هنا أنه  ال جيب يف خرب املبتدأ احتامله "وامل عو 

ا اصطالحيًّا، كام أن  للصدق والكذب، وإنام سمي خربا

، ومل يصدر الفعل منه يف بعض  الفاعل سمي به فاعالا

(، فمثل: 456، صـ1ج ، م1975)الريض،"املواضع

ال تصاحب الكسول لكن/ ولكن املجد، يكون 

 أن أو األمر صاحب املجد. التقدير:... ولكن الش

معناها، وهو االستدراك، باٍق كام هو بعد  : أنَّ الثاين

فت وبقي  ف  ا كام هو الشأن يف حروف خ  ختفيفها متاما

وغريمها فلامذا  "أن  "و  "إن  "معناها وعملها، مثل: 

 يف هذه القاعدة!؟ "لكن"نستثني 

ا بام ورد عن العلامء ثالثاا : يمكننا االستئناس أيضا

نفسهم الذين قالوا إهنا عاطفة من أهنا ليست يف باب أ

، ولكنها نقلت إليه، يقول املرادي: وهذا  العطف أصالا

ا أصليًّا، وإنام  القسم ـ أعني لكن املخففة ـ ليس حرفا

(. 587صـ ،م1992هو فرع لكن املشددة )املرادي،

 وورد نحٌو من هذا قبل قليل.

ه بعض هذا ما نراه يف هذه املسألة، فهي تشب

احلروف املخففة مثل: أن، كام أن معناها وهو 

االستدراك باق كام كان يف حال تشديدها، كام أهنا 

، بل نقلت إليه. وإنام  ليست يف باب العطف أصالا

احتجنا لكثرة التقديرات من باب التفسري وفهم 

الرتكيب الذي ينتظمها، ومن أجل اطراد وضعها يف 

ا، و ا ناسخا وفق هذا ال نحتاج للقول باهبا بوصفها حرفا

إهنا ليست من حروف العطف، بل جيء هبا فال حاجة 

 هلذا القول طاملا يمكننا وضعها يف باهبا.

 

  ثالثاا ـ ال

ي أكثر من وظيفة يف وقت العاطفة تؤد   "ال"

واحد، بعضها داللية، وبعضها نحوية، وبعضها 

اتساقية، فهي من حيث الداللة خترج الثاين مما دخل 

األول، مثل: نجح حسام ال سعيد )ابن فيه 

 "ال"(، فقد أخرجت 188، صـ8ج ،م2015يعيش،

يف هذه اجلملة احلكم الذي أسند للجملة األوىل، 

، فالفائدة من "سعيد"فالناجح هو حسام وليس 

فراد، نحو: إالعطف هبا هي القرص، سواء كان قرص 

حسام طبيب ال مهندس، إذا كان ثمة من يعتقد أنه 

 املهنتني، أو قرص قلب، نحو: حممد عامل ال جيمع بني

م، 1992جاهل، يف سياق من ظنه جاهالا )املرادي، 

 (1) (.1019، صـ2ج

وألهنا خترج الثاين مما دخل فيه األول مل جيز إدخال 

نفي آخر قبلها، فرتكيب مثل: ما جاء خالد ال سعيد 

األول مل يدخل يف يشء، لكن  غري صحيح دالليًّا؛ ألنَّ 

                                                 
-يف الغالب -األمثلة الواردة ضمن بعض أفكار القدماء   (1)

 من متثيل الباحثني.



 ...لكن، ال( يف النظرية العربية )بل، :  و خالد عبدالكريم بسندي  سامي حممد نعامن                                                       44

كيب: هذا خالد ال سعيد، تركيب سليم؛ ألننا الرت

، 8ج ،م2015حققنا األول وأبطلنا الثاين )ابن يعيش،

العاطفة،  "ال"(. هذه هي الوظيفة الداللية لـ 188صـ

ا بالنفي، أما وظيفتها النحوية فهي  ويعرب عنها نحويًّ

أهنا عاطفة نافية، فهي تعطف ما بعدها عىل ما قبلها يف 

عنى. وهي تعطف بعد اإلجياب، اإلعراب دون امل

نحو: صاحب  نحو: يقوم خالد ال سعيد، وبعد األمر

ا: الدعاء  الصادق ال الكاذب )يدخل يف األمر أيضا

والتحضيض نحو:  ،"غفر اهلل لزيد ال بكر"نحو: 

املرادي،  ينظر:). "هال ترضب زيدا ال عمرا"

(. 1019، صـ2م، ج2008 عبدالرمحن عيل سليامن،

يا زيد ال عمرو. نص "بعد النداء، نحو:  كام يعطف هبا

عىل  (الـ )عليه سيبويه. وزعم ابن سعدان أن العطف ب

منادى ليس من كالم العرب، وال يعطف هبا بعد نفي، 

ي شرتط أن و. (294، صم1992)املرادي،  "وال هني

ا،  يشرتط يف املفرد: أال يكون ويكون املعطوف هبا مفردا

مذكور، أو يكون  صاحلاا ألن يكون صفة ملوصوف

، فإن صلح ليشء من ذلك كانت  ا، أو حاالا  "ال"خربا

للنفي املحض وليست عاطفة، ووجب تكرارها؛ نحو 

(، حممد ال كاتب وال 68 ، )البقرة"ال َفاِرٌض َوال بِْكرٌ "

شاعر، جاء سعيد ال راضياا وال ساخطاا، كام يشرتط أال 

نفي تقرتن بعاطف، وإال كان العطف به. وهي إلفادة 

 )ما قبلها؛ نحو: جاء حممد ال بل عيل. ينظر هامش:

؛ لذا 213، صـ3م، ج2001النجار،  ( ولو تأويالا

أجازوا أن يعطف هبا اجلملة التي هلا حمل من اإلعراب؛ 

ألهنا بتأويل املفرد، نحو: زيد يقوم ال يقعد، أي: زيد 

 قائم ال قاعد.

ومن الرشوط أال يكون أحد املتعاطفني داخالا يف 

: أكلت تفاحة ال فاكهة، أو  داللة اآلخر، فال جيوز مثالا

ا.. فإن كان الرتكيب: لقيت رجالا  لقيت رجالا ال حممدا

 ال امرأة، جاز ذلك.

غري أن بعض املتأخرين استشكل منع مثل: جاءين 

رجل ال زيد؛ ألنه ال خيلو أن يكون زيد هو الرجل نفسه 

ا، و ال مانع من فيكون مثل عطف اليشء عىل نفسه تأكيدا

ذلك إذا أراد املتحدث اإلطناب، وإما أن يكون غريه 

 (ال)فيكون مثل عطف اليشء عىل غريه. أو أن تكون 

بمعنى غري وليست حرف عطف، جاء يف حاشية الصبان 

ا: جاءين رجل ال زيد إذا جعلت ال ولك أن تقول جوازا "

بمعنى غري صفة لرجل ال إذا كانت عاطفة كام هو فرض 

وقد علل الفاريض وغريه عدم جواز جاءين زيد الكالم، 

ال رجل وعكسه بأن الرجل يصدق بزيد فيلزم التناقض. 

ال يقال املراد بالرجل غري زيد بقرينة العطف املقتيض 

للمغايرة فال تناقض؛ ألنا نقول املغايرة التي يقتضيها 

العطف صادقة باملغايرة اجلزئية كاملغايرة التي بني العام 

 "ملطلق واملقيد فالتناقض غري منتفواخلاص وا

 (.164، صـ3، جم1997)الصبان، 

ا جلواز العطف هبا أال  يدخل عليها  وي شرتط أيضا

حرف عطف آخر؛ ألنه ـ كام سبق ـ حرف العطف ال 
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يدخل عىل مثله، فإن حدث ذلك فليست بعاطفة، 

، 3ج ابن هشام، د.ت،وسيأيت تفصيل ذلك )

 (. 618ـ، ص3ج ،م2000، األزهري، 349صـ

ويبدو أن الرأي القائل بتجويز عطف اليشء عىل 

نفسه رأي سليم؛ فهو يوسع اللغة واالستعامل، ثم إن 

له نظائر يف كالم العرب؛ إذ يشبه هذا إضافة اليشء إىل 

وقوله: "نفسه التي أجازها الكوفيون، قال الفراء: 

َوَلدار  اآْلِخَرِة أ ِضيفت الدار إىل اآلخرة وهي اآلخرة 

د تضيف العرب اليشء إىل نفسه إذا اختلف لفظه وق

)سورة الواقعة    چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : كقوله

َو اليقني. ومثله أتيتك بارحة األوىل،  (.95 واحلق ه 

ل وليلة األوىل ويوم اخلميس...  )الفراء، "وعام األوَّ

كام يمكن أن نعد )ال( يف مثل  (.56، صـ2ج د. ت،

ىل نحو ما قال الصبان الذي هذه احلالة بمعنى غري ع

 أرشنا إليه يف الفقرة السابقة.

إىل ذلك يمكن النظر إىل بعض هذه االستعامالت، 

مثل: أكلت فاكهة ال عنباا، عىل أنه من باب عطف 

 اخلاص عىل العام، لغرض يقصد إليه املتحدث. 

واألصل يف )ال( العاطفة أهنا لنفي احلكم عن 

ا االسمية، وال وال تعطف هب"مفرد قال الريض: 

ه ألنَّ  ؛املايض عىل املايض فال يقال: قام زيد ال قعد

مجلة، ولفظة )ال( موضوعة لعطف املفردات، وقد 

ا عىل مضارع، وهو قليل، نحو: تعطف مضارعا 

أقوم، ال أقعد، واملجوز: مضارعته لالسم، فكأنك 

، 4م، ج1975)الريض،  "قلت: أنا قائم ال قاعد

416.)  

النحويني أنه ال جيوز أن ي عطف هذا ويرى بعض 

ماٍض عىل ماٍض؛ لئال يلتبس اخلرب بالطلب،  "ال"بـ 

: قام زيد ال قعد، وأجاز ذلك بعض  فال جيوز مثالا

النحويني، برشط وجود قرينة تدل عىل أن الرتكيب 

، ويرى بعضهم أنه ما جاء عىل  إخبار وليس دعاءا

ال يقاس  "ال"صورة عطف املايض عىل املايض بـ 

ـ  294صـ م،1992اجلنى الداين،  عليه )املرادي،

(. غري أن القول بعدم اجلواز أو بعدم القياس 295

ي ـ يف نظر الباحثني ـ إىل مجود اللغة وحتنيطها يؤد  

وجعلها قوالب جامدة ال تفي بأغراض املتكلمني؛ 

جواز عطف املايض عىل املايض مع وجود  نرىلذا 

؛ فاللغة  السياق املناسب عىل أنه إخبار ال إنشاءا

ليست قوالب جامدة حتفظ، ولكنها استعامل 

والقواعد التي تواضع عليها علامء اللغة مل  وسياق.

يزعم أحد أهنا أحاطت بكل استعامالت اللغة، فهي 

مل تضم كل الشتات من أفرادها ومن الكالم 

 املستعمل، وكثري من الظواهر اللغوية الفصيحة

خالفت القاعدة، صحيح  حكم عليها بالشواذ؛ ألهنا

أن القاعدة مل يتوصل إليها إال بعد استقراء شديد 

لكالم العرب غري أن ثمة مسائل واستعامالت 

خرجت عنها وهي فصيحة. فالقاعدة ال تلغي 

 املستعمل ولكنها حتاول ضم أكثر أفرادها حتتها.
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 "ال"ومما هو جدير بالذكر هنا أنه ال جيوز تكرار 

 حروف العطف األخرى، فال العاطفة كام حيدث يف

: جاء خالد ال سعيد ال بكر، )مما  ب َتجيوز مثالا

 "ال"اإلشارة إليه يف هذا السياق أنه إذا وقع بعد 

العاطفة مجلة ال حمل هلا من اإلعراب مل تكن عاطفة؛ 

ولذلك جيب تكرارها، مثل: زيد قائم ال عمرو قائم 

البتداء اجلملة مستأنفة ولذلك جيوز ا وال برش؛ ألنَّ 

نظر:  ، 295صـ م،1992 اجلنى الداين،املرادي، هبا. ي 

إال إذا جاءت  ،(1020، صـ2ج م،2008 ،املراديو

لتأكيد النفي، ففي مثل:  "ال"الواو، وحينئذ تتمحض 

جاء خالد ال سعيد وال بكر تكون الواو حرف عطف، 

 التي بعدها حرف لتأكيد النفي )الريض، "ال"أما 

 (.416، صـ4ج م،1975

هذه،  "ال"ويالحظ أن واو العطف تدخل أحياناا عىل 

ٍة َواَل "حتى مع عدم تكرارها، كقوله تعاىل:  َفاَم َلُه ِمن ُقوَّ

الواو هي  وهنا يرى النحويون أنَّ  (10)الطارق  "َناِصٍ 

حرف العطف ال  حرف نفي وتأكيد؛ ألنَّ  "ال"العاطفة و

واضح يف  يدخل عىل مثله. والنفي ـ كام يقول ابن يعيش ـ

مثل هذه احلالة أما التأكيد فبيانه أنه يف مثل هذه اجلملة: 

كان الكالم حمتمالا  "ال"ما جاء زيد وعمرو من غري ذكر 

ا؛ إذ قد جيوز أهنام جاءا منفردين ال  لنفي جميئهام معا

تأكيد عدم جميئهام يف  "ال"مصطحبني، يف حني تفيد 

 م،2015 احلالني، منفردين أو مصطحبني )ابن يعيش،

 (.416صـ 4ج م،1975 الريض،و. 189، صـ8ج

هذه قد تعطف عىل غري  "ال"وال مراء يف أن 

أي: لتعدل  "أعطيت ك ال لتظلم"معطوف عليه نحو: 

(، فهي 1020، صـ2ج م،2008 )املرادي، .ال لتظلم

تشبه حتى يف عطفها عىل غري مذكور، كام تشبه اإلحالة 

ملشار إليه من قبل. بالضمري إىل غري مذكور عىل النحو ا

جيب أن يكون يف السياق ما  "ذكوراملغري "غري أن هذا 

يشري إليه وإال أصبح يف التعبري تعمية وغموض؛ وهو 

ما يعيق عملية التواصل اللغوي بني املتكلمني وعدم 

 فهم النص/ اخلطاب.

 

 ةـــاخلامت

مما سبق يتبني لنا اختالف النحويني يف هذه 

 فة، أبرزها:احلروف من زوايا خمتل

حقيقة ما بعد )بل( اإلرضابية يف حالتي اإلثبات  

والنفي. و)لكن( هل هي: حرف عطف أو خمففة من 

الثقيلة، و)ال( العاطفة اإلنشاء عىل اخلرب وعطف اليشء 

 :النتائج اآلتيةعىل نفسه هبا. وقد توصل البحث إىل 

العاطفة يرضب هبا من منفي إىل منفي،  "بل"أن  -

ا كام يرضب هبا من مثبت إىل مثبت، فام بعدها  متاما

حاصل يف حالة اإلثبات وغري حاصل يف حالة النفي، 

ا لرأي اجلمهور وما هو شائع(. غري أنه يتصور  )خالفا

أن يكون ما بعدها مثبت يف سياق النفي يف حال 

نت معنى )لكن( االستدراكية، ويعرف حقيقتها  م  ض 

 عن طريق السياق والقرائن األخرى.
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الساكنة النون، خمففة من الثقيلة،  "لكنْ "أن   -

وليست عاطفة، فهي شبيهة باحلروف املخففة التي 

 وغريها. "أن  "بقي عملها، كـ 

أنه يعطف بـ )ال( ماٍض عىل ماٍض، إذا أمن  -

 اللبس وكان يف السياق ما يساعد عىل املعنى املراد.

كام جيوز عطف اليشء عىل نفسه بـ )ال( لغرض  -

 ليه املتكلم.يقصد إ

ِعم هذا البحث من عامدة البحث شكر وتقدير : د 

العلمي، ومركز بحوث كلية اآلداب بجامعة امللك 

 سعود.

 

 املصادر واملراجع

رشح الترصيح عىل  اهلل،دزهري، خالد بن عباأل

التوضيح أو الترصيح بمضمون التوضيح يف 

، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بريوت النحو،

  .م2000

رشح الريض عىل الكافية حتقيق  ،الريض  سرتابايي،اإل

يوسف حسن عمر، جامعة  وتصحيح وتعليق:

 م.1975 د.ط، قار يونس، ليبيا،

، دار رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك شموين،األ

 م.1997، 1لبنان، ط - الكتب العلمية بريوت

الرمحن بن حممد بن أيب دنباري، أبو الكركات عباأل

ق عليه: ، ضبط نصه وعلَّ العربية أرسار سعيد،

أبو عاصم عامد بن حممد بن أمحد بن بسيوين، دار 

، 1الفكر العريب، ودار الكتاب اإلسالمي، ط

 م.2007

ارتشاف الرَضب من لسان  ندل،ي، أبو حيان،األ

حتقيق ورشح ودراسة: رجب عثامن  العرب،

حممد، مراجعة: رمضان عبدالتواب، مكتبة 

 م.1998، 1طاخلانجي، القاهرة، 

التذييل والتكميل يف رشح كتاب  ندل،ي، أبو حيان،األ

-حتقيق: حسن هنداوي، دار القلم  التسهيل،

(، وباقي األجزاء: دار كنوز 5إىل  1دمشق )من 

 .، د.ت1إشبيليا، ط

سوعة كشاف اصطالحات مو تهانوي، حممد بن عيل،ال

، حتقيق: عيل دحروج، مكتبة الفنون والعلوم

 .م1996 ،1ط بريوت، – لبنان نارشون

، ضبطه التعريفات، رجاين، عيل بن حممد الرشفاجل

وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، دار 

 .م1983 ،1ط لبنان،–الكتب العلمية بريوت 

، اهليئة اخلصائص جني، أبو الفتح عثامن بن جني،ابن 

 م.1952، 4املرصية العامة للكتاب، ط

املحتسب يف تبيني وجوه  جني، أبو الفتح عثامن،ابن 

وزارة األوقاف  شواذ القراءات واإليضاح عنها،

ط،  د. ـ املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،

 م.1999

، 15، دار املعارف، طالنحو الوايف حسن، عباس،

 د.ت.
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الدر املصون يف علوم الكتاب  حلبي، السمني،

حتقيق: أمحد حممد اخلراط، دار القلم، املكنون، 

 د.ت. ،طد.دمشق، 

، عامل الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها حسان، متام،

 م.2006

لسانيات النص: مدخل إىل انسجام  خطايب، حممد،

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ـ  اخلطاب،

 م.2012، 3املغرب، ط

، تاج العروس من جواهر القاموس زبيدي، مرتىض،ال

، طد.اية، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلد

 د.ت.

الكشاف عن ، زخمرشي، أبو القاسم حممود ابن عمروال

، دار الكتاب العريب، حقائق غوامض التنزيل

 هـ.1407، 3بريوت، ط

سنيكي، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا ال

، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة األنصاري،

–حتقيق: مازن املبارك، دار الفكر املعارص 

 ، د.ت.1ط .ريوتب

، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، الكتاب سيبويه،

 م. 1988، 3مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

حاشية الصبان  عرفان حممد بن عيل الصبان الشافعي،ال

، دار عىل رشح األشموين أللفية ابن مالك

، 1لبنان، ط-روتــة بيـــالكتب العلمي

 م.1997

املحرر الوجيز  غالب،عطية، أبو حممد عبداحلق بن ابن 

حتقيق: عبدالسالم عبد  ،يف تفسري الكتاب العزيز

، 1الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .م2001

الطراز ألرسار البالغة وعلوم  علوي، حييى بن محزة،ال

 بريوت، – حقائق اإلعجاز، املكتبة العنرصية

 ، د.ت.1ط

يف رشح املقاصد النحوية  عيني، بدر الدين حممود،ال

رشح الشواهد »بـ شواهد رشوح األلفية املشهور

حتقيق: عيل حممد فاخر، وأمحد حممد  ،«الكربى

وعبدالعزيز حممد فاخر، دار   توفيق السوداين، 

السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، 

 .م2010 ،1ط مرص، –القاهرة 

، حتقيق: بدر احلجة للقراء السبعة فاريس، أبو عيل،ال

ن قهوجي، وبشري جوجيايب، دار املأمون الدي

 .1993، 2للرتاث، دمشق / بريوت، ط

: حتقيق: أمحد يوسف النجايت معاين القرآن، فراءال

وحممد عيل النجار وعبدالفتاح إسامعيل الشلبي، 

 .1ط مرص، –دار املرصية للتأليف والرتمجة 

، حتقيق: مهدي العني فراهيدي، اخلليل بن أمحد،ال

براهيم السامرائي، دار ومكتبة املخزومي وإ

 ، د.ت.طد.اهلالل، 

حممد بن عبدالرمحن بن عمر، أبو املعايل، القزويني، 

، حتقيق: اإليضاح يف علوم البالغة ،جالل الدين
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، بريوت –دار اجليل ، حممد عبد املنعم خفاجي

 ، د.ت.3ط

الكليات معجم يف املصطلحات  كفوي، أبو البقاء،ال

قيق: عدنان درويش وحممد حت والفروق اللغوية،

 ، د.ت.طد.املرصي، مؤسسة الرسالة بريوت، 

رصف املباين يف رشح  القي، أمحد بن عبدالنور،امل

حتقيق: أمحد حممد اخلراط،  حروف املعاين،

، د.ط، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق

 د.ت.

 ،بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال الدينابن مالك، 

، حتقيق:  ألفية ابن مالكرشح ابن الناظم عىل

، دار الكتب العلمية ،حممد باسل عيون السود

 م.2000، 1ط

 ،رشح الكافية الشافية ،مالك، حممد بن عبداهللابن 

حتقيق: عبد املنعم أمحد هريدي، جامعة أم القرى 

مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية مكة 

 ، د.ت.1ط املكرمة،

، حتقيق: حممد عبداخلالق املقتضب املكرد، أبو العباس،

 عضيمة، عامل الكتب، بريوت، د.ط. د.ت.

، حتقيق: فخر اجلنى الداين يف حروف املعاين رادي،امل 

الدين قباوة وحممد نديم فاضل، دار الكتب 

 .م1992 ،1ط لبنان، –العلمية، بريوت 

ح ألفية ابن توضيح املقاصد واملسالك برش، راديامل

رشح وحتقيق: عبدالرمحن عيل سليامن،  مالك،

 م.2008، 1دار الفكر العريب، ط

ناظر اجليش، حممد بن يوسف بن أمحد، حمب الدين 

رشح التسهيل املسمى: متهيد ، احللبي ثم املرصي

حتقيق: عيل حممد  القواعد برشح تسهيل الفوائد،

فاخر وآخرون، دار السالم للطباعة والنرش 

، 1توزيع والرتمجة، القاهرة ـ مرص، طوال

 .م2007

ضياء السالك إىل أوضح  نجار، حممد عبدالعزيز،ال

 م.2001، 1مؤسسة الرسالة، ط ،املسالك

، حتقيق: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك هشام،ابن 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة 

 ، د.ت.طد.والنرش والتوزيع، 

، حتقيق: اللبيب عن كتب األعاريب مغني هشام،ابن 

مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل، دار الفكر، 

 م.1985، 6دمشق، ط

أثر عنارص االتساق يف متاسك  واوشة، حممود،اهل

 ،النص: دراسة نصية من خالل سورة يوسف

 .(م2008رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، )

، حتقيق: إبراهيم حممد رشح املفصل يعيش،ابن 

 .م2015، 2ط، ، دار سعد الدين، دمشقعبداهلل
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 حضور الرسد الرحيل يف قصيدة 

ة   "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار "مشاهد من رحلة ابن بطوطة املسَّما

 للشاعر فوزي عيسى

 

 أبو املعاطي خريي الرمادي  

 ،أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،جامعة امللك سعود

 اململكة العربية السعودية الرياض ، 

 

 ـ(ه2/2/1440يف  للنرش بلوق     ،هـ20/1/1439م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .القصيدة، الرسد، الفنون البرصية، الرحلة، املوضوعية:  املفتاحية الكلَّمت

استعانت القصيدة املعارصة بمعطيات العديد من الفنون األدبية وغري األدبية، لالنتقال البحث: ملخص

عر من حيز الغنائية إىل فضاءات املوضوعية، فال تكاد ختلو قصيدة من استعانة بطاقات الرسد القصيص بالش

والروائي والرحيل، وتعتمد قصائد عديدة عىل تقنيات الكتابة املرسحية، وتتوسل أخرى بآليات بلورة املعنى 

ع دائرة داللتها، وجعل يف الفنون البرصية. هذا االنفتاح عىل العوامل غري الشعرية غرير شكل ا لقصيدة، ووسر

 للشعر مفهوًما خيتلف عن مفهومه يف تراثنا العريب.  
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The Presence of the Travels Narrative in Scenes from the Journey of Ibn Battuta Travel 
Called "Masterpiece of the Nobles in the Strangeness of the Wonders and Wonders of 

Travel" of the Poet Fawzi Issa Amodel 
 

 Abu elmaaty Khiri Alramady 

Professor of Literature and Criticism, Department of Arabic Language and Literature, 
 Faculty of Arts, King Saud University 

 
(Received 20/1/1439; Accepted for publication 2/2/1440H) 

 
Keywords: Poem, narration, visual arts, journey, objectivity. 

Abstract: The contemporary poem has used many literary and non-literary works to move poetry 
from lyrical to thematic spaces. There is almost no poem from the use narratives. Many poems rely on 
the techniques of playwriting. Others beg for mechanisms to crystallize the meaning in the visual arts. 
This openness to non-poetic worlds changes the form of the poem and expanded the circle of its 
significance and makes a concept of poetry that differs from its concept in our Arab heritage.  
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 توطئة

العالقة بني الشعر العريب والرسد القصيص عالقة 

ضاربة بجذورها يف أعامق التاريخ، ففي أشعار 

اجلاهليني، السيام امرؤ القيس، وعنرتة، واملنخل 

اليشكري، اعتامد ظاهر عىل طاقات الرسد القصيص يف 

إبراز األفكار، وجتسيد املعاين، بلغت هذه العالقة مبلًغا 

رصْين األموي والعبايس، فاقرتبت من الرقي يف الع

القصيدة من القصة القصرية بمفهومها احلديث، 

وأصبح هلا بداية ووسط وهناية تنفرج عندها العقدة 

وتتكشف األحداث، ولعل شعر الفرزدق، وعمر بن 

أيب ربيعة، وأيب نواس، وأيب فراس احلمداين خري مثال 

عىل متثل الروح القصصية، واالعتامد عىل طاقات 

احلكي يف صناعة القصيدة يف هذين العرصين، ففي 

أشعارهم مزج واضح بني الشعري والقصيص، ودراية 

 باحلدود الفاصلة بينهام. 

وبعد العرص العبايس ظل التوسل بمعطيات القص 

سمة من سامت القصيدة العربية، حتى يف فرتات 

انطفاء وهج الشعر يف العرص العثامين، فقد كان بعض 

مدون عىل معطيات القص وآلياته يف نقل الشعراء يعت

رؤاهم وجتسيد أفكارهم، بغية الوصول إىل كافة 

رشائح املجتمع امليال بطبعه إىل احلكي، مثل: عبداهلل 

اإلدكاوي يف بعض مدائحه، ونور الدين العسييل يف 

قصائده الوصفية، والشرباوي يف بعض قصائده 

اءها حممود ويف مرحلة النهضة التي محل لو. (1)الغزلية

سامي البارودي، ومن بعده أمحد شوقي، وحافظ 

إبراهيم، استمر التوسل بآليات الرسد القصيص، 

فصاغ البارودي بعض قصائده يف قالب قصيص، وعىل 

، لكن (2)الدرب نفسه سار شوقي، وحافظ، والرصايف

 _طرائق صوغهم الرسدي ملواد حكاياهتم اخلام "

ل جوهري يف بنية بالرغم من ذوبان كثري منها بشك

ظلت بسيطة، بخاصة فيام يتعلق ببناء الزمن،  _الشعر 

 والشخصيات، وأنامط الرسد ومظاهره )ثائر،

 (.68 م: 2009

بلغت هذه اآلليات مبلًغا من الرقي يف قصائد     

الشعراء املنتمني ملدارس الديوان، وأبوللو، واملهجر، 

                                                 
رصي يف ظل احلكم العثامين. لـ حممد السيد انظر األدب امل( 1) 

كيالين، دار الفرجاين، القاهرة، طرابلس، لندن، )بدون( 

 . 222، 216، 215، 146ص 

( انظر بائية البارودي التي مطلعها: )سواي بتحنان األغاريد 2)

يطرب... وغريي باللذات يلهو ويعجب(.  ديوان حممود 

م والثقافة، سامي البارودي، مؤسسة هنداوي للتعلي

، وقصيدة حافظ إبراهيم )غادة 45م، ص 2013

اليابان(، ديوان حافظ إبراهيم، اهليئة املرصية العامة 

، 323،324، 322، 321م، ص 1987للكتاب، 

وقصائد شوقي التعليمية التي جاءت عىل لسان احليوان، 

وقصيديت الرصايف )هوالكو واملستعصم، وأبو دوالمة 

رصايف، رشح مصطفى السقا، دار واملستقبل(، ديوان ال

 .378، 372م، ص 1953(،4الفكر العريب، ط)
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دَّ  م أول شاعر نظَّ "وبخاصة خليل مطران، الذي ع 

)جملة الرسالة،  "شعًرا قصصيًا باملعنى املعروف

م(، يف العرص احلديث؛ ففي قصائده تتضافر 1949

عنارص احلكي، من رسد، وحوار، ووصف، وحبكة، 

مع عنارص الشعر املتوثب بموسيقاه وإيقاعاته، 

 ، منجزة نصوًصا جتمع بني الشعرير والقصيصر

ن  نصوًصا "نجحت هذه النصوص يف أن تكور

دية يف املجتمعات النصوصية يف العامل العريب تولي

 "بعامة، ويف لبنان ومرص واملهجر والعراق بخاصة

 (.39م: 2012)املوسى، 

وبعد ظهور شعر التفعيلة أصبح للرسد القصيص  

مكان بارز يف النظم الشعري املتحرر من قيود الوزن 

والقافية؛ فقد منح عدم التقيد بعدد التفعيالت الشاعر 

السرتسال، وساعدته حرية التعامل مع حرية ا

مكونات التفعيلة عىل إدارة احلوار، واستغالل طاقات 

الوصف، ورسم الشخصيات، فاقرتبت بعض 

القصائد من القصة القصرية بشكل ملحوظ، حتى إن 

البعض راقه أن يطلق عىل هذا الشكل اجلديد اسم 

 .القصة القصيدة

ح بعضهم مل يكتف الشعراء املعارصون بذلك، فرا 

يستعني بمعطيات الرسد الرحيل املتجذر يف الواقعي 

برسد أخبار ممكنة الوقوع، واملستحرض فضاءات زمانية 

ومكانية تنهل من العجائبي والغرائبي واألسطوري، 

 .منتقلني بالقصيدة نقلة نوعية أخرى

انتخبت الدراسة قصيدة )مشاهد من رحلة ابن 

ة حتفة النظار يف  غرائب األمصار بطوطة... املسامَّ

، (1)وعجائب األسفار(، للشاعر الدكتور فوزي عيسى

مدونة هلا، وهو انتخاب مقصود؛ فالقصيدة تستحرض 

نًصا رحلًيا، له طبيعته الرسدية اخلاصة، باإلضافة إىل 

ارتباط مضموهنا الوثيق بأحداث جمتمعية، برزت بعد 

 أحداث الربيع العريب.

ضموهنا انعكاس تنطلق هذه الدراسة من فرضية، م

الطبيعة البنائية للرحلة عىل بناء القصيدة، وحتاول 

اإلجابة عن بعض األسئلة، مثل: ما أثر التوسل 

بمعطيات الرسد الرحيل عىل القصيدة؟ هل وازن 

الشاعر بني الشعري والرسدي لتبقى للقصيدة 

خصوصيتها؟ ما الذي أضافته معطيات الرسد الرحيل 

 للقصيدة املعارصة؟ 

ن الدراسة التي ستعتمد عىل املنهج اإلنشائي تتكو

باإلضافة إىل بعض معطيات املنهج السيميائي، من 

متهيد يوضح املقصود بمصطلح )رسد(، ومفهوم 

الرسد الرحيل، وأربعة مباحث: األول العنوان عتبة 

                                                 
م بمركز حوش 1949أكاديمي وشاعر مرصي، ولد عام  (1)

عيسى يف حمافظة البحرية، حصل عىل درجة الدكتوراه 

م. عمل أستاًذا لألدب 1978بمرتبة الرشف األوىل عام 

اسة العريب بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، وتوىل رئ

قسم اللغة العربية فيها، صدر له مؤخًرا األعامل الشعرية 

 الكاملة عن دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع.
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رسدية رحلية، تقف فيه الدراسة عىل العالقة بني 

والعالقة  العنوان وحضور الرسد الرحيل داخل النص،

بني العنوان الرئيس والعناوين الفرعية، والثاين عنارص 

الرسد الرحيل، تقف الدراسة فيه عىل الوصف، 

والرسد الذي ستدرس حتته احلكاية، والراوي، 

والشخصيات، واحلوار، والثالث الرسد الرحيل وتعدد 

التيامت، والرابع الرسد الرحيل واإليقاع. وتنتهي 

 نتائج.بخامتة توضح أهم ال

سبقت هذه الدراسة بدراسات عديدة تناولت 

احلضور الرسدي يف الشعر، منها: )آليات الرسد يف 

الشعر العريب( لــ عبد النارص هالل، و)الرسد 

الشعري وشعرية ما بعد احلداثة(، لـ عبدالرمحن 

عبدالسالم حممود، و)البنية الرسدية يف النص 

ج من الشعري متداخل األجناس األدبية.. نامذ

الشعر اجلزائري(، لـ حممد عروس، و)البنية الرسدية 

يف اخلطاب الشعري.. قصيدة عذاب احلالج للبيايت 

أنموذًجا( لـ هدى الصحناوي، و)الفعل الرسدي يف 

اخلطاب الشعري.. قراءة يف مطولة لبيد(، لـ أمحد 

مداس، و)البنية الرسدية يف قصيدة اخليط املشدود يف 

ملالئكة(، لـ أزهار فنجان، شجرة الرسو لنازك ا

و)مرايا نرسيس: األنامط النوعية والتشكيالت 

البنائية لقصيدة الرسد احلديثة( لـ حاتم الصكر، 

لكنها مل تسبق بدراسة تبحث عن حضور الرسد 

 الرحيل يف القصيدة. 

  مفهوم الرسد-1

 الرسد لغة  1-1

الرسد يف املعاجم القديمة: احلديث يتابع بعضه   

يستعجل  "(، و235م: 2003)الفراهيدي،  "بعًضا 

فيه، ورسد القرآن تابع قراءته يف حذر منه، ورسد 

م: 1999)الرازي،  "احلديث والقراءة أي أجاد سياقها

، "جودة سياق احلديث " -أيًضا  -(. وهو 124

)ابن  "والرسد: اخلرز يف األديم، بعضها يف بعض 

 (. واملعنى نفسه ورد يف211م: 2003منظور، 

املعاجم احلديثة؛ فصاحب )حميط املحيط( يقول: رسد 

اًدا خرزه، واليشء يرسده رسًدا ثقبه،  األديم رسًدا ورسر

والدرع نسجها واحلديث والقراءة أجاد سياقها، 

د الرجل  والصوم تابعه، والقرآن قرأه برسعة، ورسر

رسًدا صار يرسد صومه.. والرسد اسم جامع للدروع 

 (.405م: 1987)البستاين،"قبواحللق؛ ألنَّه رسد فث

املالحظ عىل املعطيات املعجمية للفظة رسد     

انحصارها بشكل كبري يف تتابع احلديث مع التامسك 

والرتابط، وهي املعطيات نفسها املرتبطة يف املعاجم 

قصصت اليشء إذ تتبعت أثره  "بلفظة قص، يقال: 

چ  ھ   ے  ےچ  شيًئا بعد يشء، ومنه قوله تعاىل:

أي اتبعي أثره، والقصة اخلرب وهو  . 11صص: الق

القصص، وقص عيل خربه يقصه قًصا وقصًصا، 

أورده، والقصص اخلرب املقصوص، والقصص بكرس 

)ابن منظور،  "القاف، مجع القصة التي تكتب
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(، لذا ال نكاد نجد باحًثا خص أحد 75، 74م:2003

مطرد مستقل عن مفهوم  "املصطلحني بمفهوم

، إال يف بعض احلاالت النادرة التي ال املصطلح اآلخر

 "تطرد عند املستخدمني هلا، وال تشيع عند غريهم

 (.101م:2006)الكردي،

 

 :(1) الرسد اصطالًحا 2-1

املعنى االصطالحي للفظة رسد، ليس بعيًدا بشكل 

كبري عن املعنى املعجمي، فمعنى اللفظة اصطالًحا 

حمصور يف طريقة عرض األحداث، واألحداث 

تتابعة املتامسكة، والقصة والرواية. فيعده برنار امل

الطريقة التي يتم هبا نقل الواقع )احلقيقي أو  "فاليط:

(، ويعرفه 85م: 1999)فاليط،  "اخليايل( إىل الرواية

النسيج اللفظي املعربر عن حادثة  "عبداهلل إبراهيم بأنه

م(، 1993)جملة أفاق عربية، "متخيلة أو واقعية

عة نظرية األدب بأنه قرين الفابيوال وتعرفه موسو

)القصة( ومعناه اإلخبار عن األحداث، فهو جمرد 

حكاية تتناول درًسا أخالقًيا، وخترب عن وقائع قامت 

)موسوعة نظرية األدب،  "هبا شخصيات غري برشية

 (. 109، 108م: 1993

ال حدود له، يتسع ليشمل خمتلف "والرسد فعل 

أو غري أدبية، يبدعه  اخلطابات سواء أكانت أدبية

                                                 
( للرسد تعريفات عديدة انتخبت الدراسة، منها ما يفيد 1) 

 توجهها، واهلدف املنشود من ورائها.

د، وحيثام كان جر  م:1997 )يقطني، "اإلنسان أينام و 

(. وهو حارض يف األسطورة، ويف اخلرب، ويف 19

احلكاية، ويف القصة، ويف الرواية، ويف الرحلة، ويف 

 "أداة من أدوات التعبري اإلنساين"الشعر؛ فهو 

(، حتمل آراء اإلنسان وجتسد 11م: 2006)الكردي،

 وقضاياه.مشكالته 

لذا البد أن يتوافر يف املرسود حدث أو جمموعة 

أحداث، يقوم هبا أشخاص، وتقع يف زمان ومكان، 

وهلا سارد، وتوضع يف وعاء لغوي يناسب اجلنس أو 

النوع األديب، املتخذ إطاًرا حلمل جتربة السارد، 

متاهت مع  "وتوصيلها إىل املرسود له. وهي عنارص

.. وأصبحت واحدة من الشعر يف بذوره اجلينية.

مجالياته اجلديدة التي يتكئ عليها، مؤكدة وحدة 

( حتى 10: 2006)هالل، "األنواع وجتاذهبا وحتاورها

إننا نستطيع أن نقول: إن الرسد يف القصيدة املعارصة 

جمرى يرسي فيه الشعر، وإن شعريته تكمن يف "

 )حممود، "االسرتسال واالنسيابية والتدفق والتنامي

 (.19 م:2009

 

 الرسد الرحيل  3-1

الرسد الرحيل هو الرسد املرتبط برحلة فعلية أو     

خيالية، فعل السفر فيها الزم الوجود بالفعل أو 

مشهدي حينًا يصور أعامل "بالقوة. وهو رسد 

الشخصيات الفردية أو اجلامعية حركة بعد حركة، 
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 وحواراهتا قواًل إثر آخر.. ويميل إىل املجمل حينًا، وإىل

(، وهو رسد 340: 2010)القايض،  "اإلضامر أحياًنا

قريب الصلة من الرسود احلكائية، فتربز فيه النزعة 

القصصية املعنية برسد املغامرات، واحلوار، والوصف 

الطريف بروًزا ظاهًرا، جعل شوقي ضيف يعده خري 

رد عىل اهتام أدبنا العريب بالقصور يف فن القصة. 

عنها يف تركيزه عىل  (، وخيتلف6م:1987)ضيف،

الشمول، والتنوع، والوصف "الصورولوجية، و

الدقيق، والتصوير األمني، والنقل الصادق، واالبتعاد 

 (. 9)النساج، د.ت: "عن اهلوى.

وهو مصطلح قريب الصلة من مصطلحي     

اجلغرافيا األدبية، واجلغرافيا الوصفية، لكنه يتميز 

اختفت  "ذا عنهام بعنرصي األدبية والذاتية، فإ

صنف النص  -أو ندرت  -العنارص األدبية والذاتية 

عىل أنه جغرافيا وصفية، وإذا حاول الرحالة أن يوازن 

بني املوضوع والذات فإنَّ عمله يصنف عىل أنه أدب 

جغرايف، وأما إذا طغت العنارص األدبية والذاتية فإنَّ 

م: 1995)املوايف،  "عمله يصنف عىل أنه أدب رحلة

35.) 

 ويمكن إمجال خصائصه يف:

 هيمنة بنية السفر والرتحال. -أواًل 

الواقعية عندما يرتبط برحلة فعلية؛ فهو  -ثانًيا

 "يتتبع العادات والتقاليد والتأثريات اإلقليمية"

 (.57م،1984)علوش:

الذاتية؛ فذات الرحالة حترض يف رحلته  -ثالًثا

 حضوًرا بارًزا.

 ًدا أو مجًعا. حضور ضمري املتكلم، مفر -رابًعا

التطابق بني املؤلف والراوي والشخصية  -خامًسا

 الرئيسة. 

يف الغالب  _حكي استعادي؛ فالرحلة  -سادًسا

 تكتب بعد االنتهاء منها.  -األعم 

 التوسل باألسلوب القصيص أحياًنا. -سابًعا

االعتامد عىل الوصف اعتامًدا ظاهًرا، حتى  -ثامنًا

 إن البعض عده رسد برصي.

بطء زمنه الرسدي بفعل التوجه الوصفي،  -سًعاتا

وتكسري الراوي للرسد عرب إقحام اخلطاب النقدي "

التأميل وإدراج وقفات متفاوتة الطول واحلجم، تارة 

يسخر فيها الرحالة من موقف طرأ له، وتارة يقارن 

)جملة  "سلوًكا بسلوك أو تقليد، أو مظهًرا بمظهر

 (. 114، 113م: 2014احلوار،

 تعدد املضامني وتداخل اخلطابات. -اعارًش 

 

  العنوان عتبة رسدية رحلية-2

تؤد ي جمموعة عالمات ترتابط ترابًطا بنائًيا دوًرا    

أساسًيا يف تكوين هيكل العمل األديب، والعنوان 

عالمة من هذه العالمات، بل هو أمهها عىل اإلطالق، 

حور إذ هو امل "فال يمكن التعامل مع نص بال عنوان؛ 

إن  -الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، فهو 
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)مفتاح:  "بمثابة الرأس للجسد -صحت املشاهبة 

(، لذا اهتم املؤلفون بعنونة نصوصهم، 27م:1987

انطالًقا من أنَّ العنوان واجهة النص ونواة مركزة، 

واجلزء الدال الذي يسهم يف تفسريه، وفك شفرة 

 يمنع الولوج إىل كنهه.غموضه التي قد تكون عائًقا 

عنون الشاعر فوزي عيسى قصيدته املكونة من 

عرشة مقاطع بعنوان رئيس، هو )مشاهد من رحلة ابن 

بطوطة.. املسامة حتفة النظار يف غرائب األمصار 

وعجائب األسفار(، وعنون املقاطع بعناوين فرعية، 

هي عىل الرتتيب )الرقص فوق املومياء، الركض 

الغربان، العرس، خيال الظل،  للوراء، السريك،

 األرجوز، الكهفيون، الفتيا، شهادة(. 

املتأمل يف العنوان الرئيس يرى حرص الشاعر عىل 

ذكر عنوان الرحلة كاماًل، وعدم االكتفاء بالشائع 

املشهور )رحلة ابن بطوطة(. وهو عنوان جيمع بني 

أربعة مصطلحات شديدة االرتباط بالرسد، هي: 

وغرائب، وعجائب(، األول دخل  )مشاهد، ورحلة،

إىل عامل الرسد احلكائي من بوابة الفنون املرسحية، 

وأصبح تقنية أساسية من تقنيات البناء احلكائي 

احلديث، يعتمد عليه املبدعون للتحرر من قيود الكتابة 

الكالسيكية، والثاين مصطلح يدل عىل نوع أديب نثري 

) حامتي:  ،"تيتميز بتعدد املضامني وتداخل اخلطابا"

موقع إلكرتوين(، ويعتمد عىل الوصف، واحلكي 

املتحرر من قيود القص التقليدية امللزمة القاص 

بالتزامات تقنية ال يمكن التنازل عنها، وحيرض فيه 

الراوي املشارك ذو الرؤية املصاحبة حضوًرا طاغًيا، 

يشبه حضور الشاعر يف القصيدة، معلًقا عىل 

أو رابًطا بني احلكايات واملشاهد األحداث، أو واصًفا، 

التي تشكل جمتمعة مشهًدا كبرًيا ال يقدم فكرة 

مسلسلة، لكن صورة عامة ذات عنارص معربة، 

والثالث والرابع، من مصطلحات الكتابة الفنتاستيكية 

، وغري القابل  املحلقة يف عوامل الالمعقول املحرير

ن للتصديق، وهي كتابة نثرية شديدة االرتباط بفنو

احلكي، )القصة، والرواية(، وكتب املناقب، واحلكي 

الذايت الذي تعدُّ الرحلة أحد أنامطه، وباإلضافة إىل 

ذلك يستدعي العنوان نًصا روائًيا ال يقل شهرة عن 

النص الرحيل، هو رواية )رحلة ابن فطومة(، للروائي 

نجيب حمفوظ، وهو من النصوص الرسدية املهمومة 

احلقيقة، وحيفل بالعجائبي  باالرحتال بحًثا عن

 والغرائبي واألسطوري.

ويف ذلك تأكيد عىل احلضور الرسدي الكبري داخل 

النص، السيام الرسد الرحيل، وجتهيز املتلقي لتقبل ما 

ليس شعرًيا باملفهوم الشائع للشعر، كالوصف، 

والرشح، والتفصيل، والرسد، واحلوار، هذا من ناحية، 

ب عىل مرصاعيه أمام ومن ناحية أخرى فتح البا

العجائبي والغرائبي، والعجيب والغريب؛ فرحلة ابن 

بطوطة، مثل الرحالت كافة، حافلة بام فوق الطبيعي 

غري اخلاضع لقوانني العقل، وباملحري الصالح للقبول 
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والرفض يف آن واحد، واستحضار فضاء زمكاين 

خمتلف عن فضاء الشاعر؛ فالرحلة املكتوبة يف القرن 

ل فيها  الثامن اهلجري، )الرابع عرش امليالدي(، سجر

ابن بطوطة مشاهد من تونس، ومرص، والقرن 

اإلفريقي، وبالد الشام، والعراق، واحلجاز، واألهواز، 

واهلند، وسومطرة، والصني، ورشق أوربا، إبان سيطرة 

املغول والرتك واملامليك عىل مقاليد احلكم يف جل 

يمكن الفكاك من  البالد التي زارها. وهو فضاء ال

 أرسه عند تلقي القصيدة. 

دوًرا مهاًم يف حتديد  -هنا –يؤدي أفق التوقع 

املسار املناسب للولوج إىل عامل القصيدة؛ فالعنوان 

الطويل املختلف عن عناوين القصائد الشعرية، 

واملحيل إىل نصني نثريني شهريين، ذو البنية النحوية 

بتدأ حمذوف، الناقصة، الصالح أن يكون خرًبا مل

تقديره )هذه(، أو مبتدأ خربه حمذوف تقديره )عن 

مرص(، يدفع املتلقي إىل طرح العديد من األسئلة، 

إجابة العنوان عنها رضورة، قبل الدخول إىل عامل 

 النص، مثل:

هل سيكون املتن رصًدا شعرًيا للواقع كام يف  -

 رحلة ابن بطوطة؟

باحث عن هل سيربز يف املتن البطل احلائر ال -

 احلقيقة، كام يف رواية )رحلة ابن فطومة(؟

هل سيربز البعدان اإلثنوغرايف واإلثنوجلي كام يف  -

 كتب الرحالت؟

هل سيعيد لنا الشاعر صياغة بعض مشاهد  -

الرحلة بأسلوب شعري؟ )حرف اجلر من يف العنوان 

 يوحي بذلك(.

هل سيدخل املتلقي إىل عامل النص من مدخل  -

 ن اهلجري، قرن كتابة رحلة ابن بطوطة؟القرن الثام

بداية من املقطع األول جييب املتن عن السؤالني    

األول والثاين باإلجياب، وعن بقية األسئلة بالنفي، 

فالنص املقسم إىل عرشة مقاطع، يرصد أربع قضايا 

سلبية، رصًدا وصفيًا يف جممله، يبحث الراصد من 

التي رسمها  عن الصورة املثال -ضمنيًا –خالهلا 

، وعن 1ابن بطوطة ملرص يف القرن الثامن اهلجري

من خالل  -أسباب تغري احلال لألسوأ. وهو رصد 

تتجىل فيه صورة الباحث عن احلقيقة  -دقة ترتيبه 

من خالل اإلرصار عىل تقديم تفسري للحالة الفكرية 

                                                 
صورة مرص يف رحلة ابن بطوطة صورة مرشقة. يقول عن   ( 1)

هي الثغر املحروس،  "ة عىل سبيل املثال: اإلسكندري

والقطر املأنوس، العجيبة الشأن، األصيلة البنيان، هبا ما 

شئت من حتسني وحتصني، ومآثر دنيا ودين... الفريدة يف 

، ويقول عن 37ص  "جتيل سناها، واخلريدة يف حالها

    "ألهلها مكارم أخالق ومروءة  "قرية )تروجه( 

لدين األصبهاين أحد علامئها ، ويقول عن شمس ا46ص

ص  "إمام الدنيا يف املعقوالت "يف القرن الثامن اهلجري:

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب ". انظر 64

، حتقيق الشيخ حممد العريان، دار إحياء العلوم، "األسفار

 .م1987(، 1بريوت، ط)
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يف املجتمع املرصي، بالعقد الثاين من األلفية 

 ة.ــالثالث

الشاعر يف املشاهد من األول حتى التاسع، يرسم     

صورة كئيبة ملرص احلديثة، تربز فيها مالمح اجلهل، 

والفقر، والضياع، والفساد األخالقي، والتدين 

الزائف، والفتاوى التي ال أصل هلا، جاعاًل من رفض 

املوروث املرشق، والتصفيق للثقافات البالية واألنساق 

 هم حلالة التدين املسترشية. الثقافية الظالمية السبب األ

يقول يف املشهد األخري املعنون بـ)شهادة( ملخًصا 

 حال مرص: 

 مرص التي يف خاطري تغريت

 فنيلها جتهَّم...

 ومل يعد  

 خيتال ما بني الربى

 ومل يعد  

 مفّضًضا.. مذّهبا

 .. خبا-حزًنا –وصباحها 

 كبا -ذًًل  -وخيلها 

 نبا -جبنًا  -وسيفها 

)عيسى، بدون:  ل صار علقَّموشهدها املعسو

305.) 

إنَّ إجابة املتن الشعري عن السؤالني األولني    

باإلجياب تأكيد عىل احلضور الطاغي للرسد الرحيل 

وسيطرته عىل مفاصل النص. وهو حضور مغري 

لوظيفة الشعر يف القصيدة؛ فالنصان الواقعيان منعا 

ا القصيدة من التحليق يف عوامل اخليال، وفرضا عليه

الغوص يف صميم عامل أريض، كان من خصوصيات 

املتون احلكائية الرسدية، ال سيام الرحلية منها، وفرضا 

عليها لغة ذات أبعاٍد واقعية، ختتلف عن لغة الشعر 

املعتمدة عىل اخليايل، وامليالة إىل حتطيم الصيغ 

 التقليدية. 

 

  عنارص الرسد الرحيل يف القصيدة -3

  الوصف 3-1

)ابن  "األمارة الالزمة لليشء"لغة،  الوصف   

ا اصطالًحا فهو115فارس، بدون:  ذكر اليشء  "(، أمَّ

م: 1998)ابن جعفر،  "كام فيه من األحوال واهليئات

اجلوانب التي يرتكز  "(، وأجوده ما حييط بأهم 62

عليها اليشء املوصوف، فيحول صورته املادية املألوفة 

أديب متني، ويزينها إىل صورة أدبية ترتكز عىل نسيج 

(. 285م: 1998)مرتاض،  "أسلوب إنشائي رصني

فهو  "وهو رضورة من رضورات العمل الدرامي؛ 

مدرج دائاًم يف احلكاية، بل كل وصف يبعث حكاية 

. )ريكاردو، "بنفسه، حكاية واقعة ضمن الوصف

 (.41، 40بدون: 

احتل الوصف مكانة كبرية يف الرسد الرحيل، بام   

رسم ملالمح الشخصيات، وأبعاد األماكن، يقدمه من 

واألنشطة اإلنسانية، والظواهر الطبيعية، وأنامط احلياة 
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االجتامعية، واألهوال التي عايشها الرحالة، ولدوره 

املهم يف منح النصوص أبعاًدا تشويقية تبدد ملل 

 املتلقي، وتقرب النص من نفسه.

قاللية، االست -السيام القديمة  -يميزه يف الرحلة    

فال يتخلله رسد، وال يساهم يف حركة التطور الدرامي، 

يقدم إخباًرا أو "ووظيفته األساس التواصل، فيأيت لـ

 (. 92م:2015)الشقران، "إعالًما عن املوصوف

احلضور اجليل للرحلة يف عنوان القصيدة دفع    

ل  الشاعر إىل االعتامد عىل طاقات الوصف يف ج 

ن الرحالة، فال يكاد خيلو مشاهد قصيدته، شأنه شأ

مشهد من مقطع وصفي له دور فني ال يمكن 

االستغناء عنه يف بناء املشهد.  وهو يف معظمه من 

الوصف املشاهدي املعني بنقل الصورة بأبعادها 

احلركية، والسمعية، والبرصية، والنفسية، أكثر من 

نقلها يف صورة سكونية )إستاتيكية(، وال يعني هذا 

د األبعاد املادية؛ فهو موجود اختفاء الو صف امل حد 

لكن داخل بوتقة املشهد املتحرك بالفعل أو بالقوة، 

بب ـــولعل عمل الوصف يف بيئة شعرية هو س

 ذلك.

ففي املشهد األول املعنون بـ)الرقص فوق   

املومياء(، يصف الشاعر مشهًدا رمزًيا ملجموعة ترقص 

للون، فوق مومياء، مستغاًل طاقات الصوت، وا

واحلركة، لصناعة لوحة وصفية ذات دالالت تعبريية 

متعددة، تنتقل فيها املفردة من حيز رسم الفعل إىل حيز 

عرض الفعل، أو بمعنى آخر من حيز الفعل السكوين 

 إىل حيز الفعل املتحرك. 

 ومن عجيب ما رأيت ذلك املساء

 مجاعة حتلقوا وصاروا يرقصون..

 فوق مومياء..

 تارًة..كانوا هيللون 

             وتارًة يزجمرون..

 (.287)عيسى: 

يظهر جلًيا يف املقطع حرص الشاعر عىل     

ديناميكية الوصف، من خالل مؤثرات اللون )مساًء(، 

والصوت )هيللون، يزجمرون(، واحلركة )يرقصون(، 

وهي مؤثرات ذات ديمومة كامنة يف األفعال املضارعة 

 مرار والتجدد.املتتالية، الدالة عىل االست

ويف املشهد الثاين املعنون بـ)الركض للوراء(،   

يصف مشهد سري ألناس يسريون للوراء، عىل غري 

املألوف واملعروف. وهو مشهد باإلضافة إىل بروز 

ل بحموالت رمزية تكمل  عنارص احلركة فيه، حممر

رمزية الصورة الوصفية يف املشهد األول املصور الغربة 

 الفضاء الذي يصوره الشاعر. األيديولوجية يف

 ومن عجائب الزمان...

 ما رأيت يف شوارع املدينة الكئيبة...

 التي شابت من الضجيج

 والزحام...

 فالناس ًل تسري لألمام..
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 بل يرجعون القهقرى..

 ويركضون للوراء...

 (.289)عيسى:  ويف القفا العينان...

ويف املشهد الثالث املعنون بـ)السريك( يصف     

لشاعر للمتلقي ما يف السريك من )شقلباظ فوق رأسه ا

يسري/ والعب بالنقرزان/ وماهر يسري فوق سلك/ 

وجائع يروض السباع (، ويف املشهد الرابع املعنون 

بـ)الغربان(، يقدم صورة وصفية تلخص التدين يف 

النقاب، ويف املشهد اخلامس املعنون بـ)العرس( يقدم 

رس ترتدي فيه العرو س ثوب احلداد، ويف صورة لع 

املشهد السادس املعنون بـ) خيال الظل( يقدم صورة  

خليال الظل، ذلك الفن املرتبط باحلكي الشعبي املعرب 

عن روح اجلامعة، ويف املشهد السابع املعنون 

بـ)األرجوز( يقدم صورة لألرجوز الناقل صوًرا 

اجتامعية نقدية من صميم املجتمع، ويف املشهد الثامن 

)الكهفيني( يقدم صورة لقوم غالظ  ون بـاملعن

 يشهرون األسلحة، وهيدمون األرضحة.

جاء الوصف يف القصيدة مقرتًنا بالرسد، ال يمكن    

عزله والتعامل معه عىل أنه وحدة لغوية ذات سامت 

خاصة، بعيًدا عن جممل املشهد الوارد فيه، وإال فقد 

ختلو من املشهد داللته وأصبح جمرد نقل مبارش حلادثة، 

أهم مقومات الروح القصصية؛ ألنَّ األوصاف 

تضمنت عرًضا ألحداث أكملت لوحة املشهد. ففي 

بعض املشاهد جاء حمرًكا للرسد نحو النهاية، مانًحا 

املشاهد رمزية شفيفة، انتقلت هبا من التقريرية املبارشة 

إىل عوامل الدالالت العميقة، ويف بعضها جاء رمزًيا، 

هناية للمشاهد، صانًعا حالة وجاء يف أخرى 

دراماتيكية. وهو هبذا خيتلف عن الوصف يف الرسد 

 الرحيل، وظيفة، ويقرتب منه شكاًل.

  الوصف حمرًكا الرسد -

يرتبط الوصف املحرك الرسد أحياًنا باملكان كام يف   

املقطع الثاين املعنون بـ)الركض للوراء(، وأحياًنا 

املعنون  بالشخصيات كام يف املقطع اخلامس

 بـ)العرس(، واملقطع الثامن املعنون بـ) الكهفيني(.

 يقول الشاعر:

 ومن عجيب ما رأيت..

 ذلك العرس الشهري

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد

 وًل يبني وجهها من حلكة السواد

 والعريس كان حافًيا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامة

 ومل يكن يف وجهه وسامة

 كاءوقد عال النحيب والب

 من أقارب العروس 

 .(295)عيسى:

األسطر الشعرية من السطر الثالث حتى السطر    

السابع، متثل مقطًعا وصفًيا يربز البعد املادي للعروس 

املرتدية بداًل من ثوب الفرح األبيض، ثوب احلداد 
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األسود، والعريس احلايف، رث الثياب ذي الوجه 

املشهد اخلايل من الوسامة. وهو مقطع ال يكتمل 

بدونه؛ فهو السبب يف حضور صوت الشيخ العجوز، 

املربر سبب بكاء أقارب العروس بتعليقه املفرس الذي 

وصل باملشهد إىل هنايته، وجعل من العروس 

والعريس رمزين. واألمر ذاته نراه يف املشهد الثامن، 

 املعنون بـ )الكهفيني(، يقول الشاعر:

 ومن عجيب ما رأيته قوم غالظ 

 ون من الكهوفخيرج

 ومن بطون ما عفا واصفر من أسفار

 وًل تراهم إًل إذا حل اخلسوف

 أو غابت الشمس وواراها الكسوف

 فريفعون عالًيا ما اسود من راياهتم

 ويشهرون األسلحة

 وهيدمون األرضحة

طِمون كل متثال  وَيح

  زهت به أنامل اخللود 

 (.301)عيسى:

م ففي املقطع وصف لرجال غالظ، وجوده    

مرتبط بأوقات الظالم الفكري، وفكرهم مأخوذ من 

أسفار صفراء عفا عىل    ما فيها الزمان، راياهتم 

سوداء، وقوهتم كامنة فيام حيملون من سالح. وهو 

ال يقف عند البعد املادي  _كام هو ظاهر  _وصف 

للشخصيات فقط، بل يعرج إىل البعد األيديولوجي 

دات؛ فالعنوان من خالل االستغالل الدقيق للمفر

)الكهفيون(، وقول الشاعر: )خيرجون من الكهوف/ 

ومن بطون ما عفا واصفر من أسفار(، بجوار مفردات 

السواد )الكسوف ـ اخلسوف ـ أسود(، حييالن إىل فكر 

 القوم الغالظ.

وكام اهتم الشاعر يف وصفه بأبعاد الشخصيات،  

ت اهتم بأبعاد املكان، خصوًصا البعد النفيس الذي أدَّ 

دوًرا بارًزا يف  _القليلة جًدا يف القصيدة  _االستعارات 

حتديد أبعاده؛ فهو يصف املدينة املحتوية مشاهد رحلة 

ابن بطوطة، مرة باملدينة الكئيبة التي شابت من 

 الضجيج والزحام:

 ومن عجائب الزمان...

 ما رأيت يف شوارع املدينة الكئيبة...

 التي شابت من الضجيج

  والزحام...

 (.289)عيسى: 

 ومرة باملدينة العجوز، والسريك الكبري: 

 يف شوارع املدينة العجوز

 يفوق ما رأيت 

ا  -أيقنت   أهنا سريك كبري  -حقح

 (.292)عيسى: 

اعتمد الشاعر يف وصفه عىل أربع  مفردات حبىل    

بالدالالت، هي: )الكئيبة، شابت، العجوز، سريك(، 

دها، من ص هبا املدينة وجسر خالل التصوير  شخر
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االستعاري والتشبيهي الراسم صورة وصفية خمتلفة 

عن الشائع يف القصيدة، من حيث النوع والكم، صورة 

متجددة، متعددة األبعاد وخمتلفة املالمح، تتحكم فيها 

ثقافة املتلقني؛ فمن خالل إدراكهم للمفردات األربعة 

ال  _ورؤيتهم هلا تتكون اللوحات الوصفية املختلفة 

الختالف الوعي البرشي باملعنويات وإدراك  _الة حم

 املاديات.    

قد يكون اختالف األوصاف حماولة لفرض    

الشعري عىل الرسدي الطاغي، وقد يكون حماولة 

جلذب انتباه املتلقي عن طريق التنوع الوصفي اخلالق 

حالة تشبه احلالة الناجتة عن االلتفات يف بالغتنا 

أوصاف متهيدية  _كل األحوال  يف _العربية، لكنها 

)وردت يف املشهدين الثاين والثالث(، جتهز املتلقي 

لقبول العجيب والغريب الشائع يف املدينة، وتوفرر عىل 

الشاعر الكثري من االستطرادات التفسريية املجيبة عن 

 أسئلة القارئ املضمر، قبل القارئ احلقيقي. 

 هذا الوصف املجمل واملقتضب، اختلف يف  

املشهد العارش، فجاء أكثر تفصياًل، يلخص به الشاعر 

 حال املدينة:

 .."مرص التي يف خاطري"

 تغريت

 فنيلها جتهَّم

 ومل يعد

 خيتال ما بني الربى

 وروضها قد أجدبا..

 ومل يعد

 مفضفًضا.. مذهًبا

 خبا -حزًنا  -وصبحها 

 نبا -جبنًا  -وخيلها 

  وشهدها املعسول صار علقَّم

 (.306، 305)عيسى: 

اختلط وصف املكان يف هذا املشهد بوصف   

الزمان )الصبح(، وركز الشاعر عىل حمتويات املكان 

)اخليل، والشهد(، وأراه خلًطا مقصوًدا، يريد الشاعر 

من ورائه رسم صورة جامعة ينهي هبا مشاهده التي 

سيطر عليها احلزن، وظهر فيها الضيق من الواقع 

 املتدين. 

 

 د:الوصف هناية مشه -

جاء الوصف يف القصيدة هناية للمشهد الثالث    

املعنون بـ)السريك(، واملشهد اخلامس املعنون بـ 

رس(، واملشهد الثامن املعنون بـ )خيال الظل(.  )الع 

يف املشهد الثالث بدا الوصف يف هناية املشهد نابًعا   

من األحداث، وامتداًدا طبيعًيا هلا، فبعد احلديث عن 

يه، وَمن فيه: من العب بالنقرزان، السريك وما ف

والعبني بالقرود، وجائع يروض السباع، وزامر من 

نفخه تصفق احلشود، ومهرج، ومضحك، وهبلوان. 

 يقول الشاعر:
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 وعندما خرجت كان ما رأيت

 يف شوارع املدينة العجوز

 يفوق ما رأيت

  أهنا سريك كبري -حًقا  -أيقنت 

 (.292)عيسى: 

االستعارة )املدينة العجوز(،  جاء الوصف الكامن يف

والتشبيه البليغ )أهنا سريك كبري(، امتداًدا طبيعًيا حلركة 

األحداث داخل املشهد، وهناية منطقية مقنعة للمتلقي، 

يربط املشهد الثالث  _أيًضا  _ليس هذا فحسب؛ فهو 

باملشهد الثاين، من خالل توحيد الصفات؛ ففي بداية 

بالكئيبة التي شابت من  املشهد الثاين وصف املدينة

الضجيج، ويف هناية املشهد الثالث وصفها بالعجوز، 

والسريك، وبني شابت والعجوز، والضجيج والسريك 

 روابط برصية وسمعية وإدراكية.

أما يف املشهدين اخلامس والثامن فقد جاء    

الوصف فجائًيا ال عالقة له بامتداد األحداث قبله، 

لنهاية يف املقامات. يقول يشبه إىل حد كبري مشهد ا

الشاعر يف هناية املشهد اخلامس بعد مشهد العرس 

 الكئيب:

 وفجأة تكاثف الغَّمم

 وعمت الوحشة والظالم

 فانسللت خلسة بني الزحام

  وقد أصابني الدوار

 (. 296)عيسى:

احلضور العابر لفن املقامة جعل املشهد مشهًدا 

صورة البطل رسدًيا رصًفا؛ فال يمكن تلقيه بعيًدا عن 

هنا  -الصعلوك طالب النجاة باحليلة. وحضور املقامة 

ال يعني أبًدا ابتعاد الشاعر عن اخلط األساس الذي  -

ده لنفسه يف عنوان القصيدة؛ فالرحلة فن يتوسل  حدَّ

 بمعطيات العديد من الفنون، ومنها املقامات.

 ويقول يف هناية املشهد الثامن:

 وأظلم املكان

 وى الذئاب واألفاعيومل نعد نرى س

 واألعاصري

  وقيل إهنا النذير بالطوفان

 (.298)عيسى: 

وهو وصف أدَّى البياض الشعري الظاهر بني    

السطر األول والسطر الثاين دوًرا كبرًيا يف منحه أبعاًدا 

ختيلية زادت من مساحته املعنوية، رغم مساحته 

اللغوية املقتضبة للغاية، وسمحت للمتلقي بدور يف 

استكامل اللوحة الوصفية بالقصيدة، مثل دور متلقي 

 القصة والرواية.

الوصف يف القصيدة ليس بدياًل للديكور يف    

ينقل حالة ذات أبعاد  -يف جممله  -املرسح؛ فهو 

حركية وبرصية وسمعية ونفسية، جعلت املشاهد من 

بدايتها حتى هنايتها يف ديمومة حركية مبددة مللل 

ة يف تنامي املشاهد، يبتعد عن طبيعة املتلقي، ومسامه

الوصف يف الرسد الرحيل ويقرتب منه يف الوقت ذاته، 
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يبتعد عنه بدوره يف تنامي األحداث، ويقرتب منه 

بوظيفته اجلاملية  وهي وظيفة من نتائج االعتامد عىل 

مل  "معطيات الرسد الرحيل يف رحلة ابن بطوطة الذي 

واجلغرافية بحد  يقصد أن يؤرخ األحداث التارخيية

ذاهتا، بل هدف إىل إمتاع املتلقي بام رصده من أحوال 

 م:2008 )الشوابكة، "اجتامعية للمدن التي زارها.

308.) 

 

  الرسد 3- 3

حالة  الرسد عنرص مهم من عنارص الرحلة؛ فالرر

(، 7م:1996)املودن،  "يرسد ليصف، ويصف ليرسد"

شاهدات لينقل للذات املتلقية أحداًثا وأفعااًل وم

شاهدها يف أثناء رحلته، أو سمع هبا، يأخذ هذا الرسد 

طابًعا حكائًيا أحياًنا، فيبدو كلوحة قصصية مكتملة 

العنارص، قد ال ترقى إىل مستوى القَصص الفني، 

لكنها ال خترج من دائرة القص، بحدثها، وشخصياهتا، 

وحواراهتا، وراوهيا، وفضائها، يميزها يف الرحلة 

ي ألنا الراوي، والتأكيد عىل أهنا نتيجة احلضور الطاغ

لفعيل املشاهدة والسامع. ورحلة ابن بطوطة شأهنا شأن 

الرحالت كافة، حافلة باحلكايات التي استغلت وسيلة 

جلذب املتلقيني ملا هلا من تأثري يف النفس البرشية امليالة 

 للحكي بطبيعتها.

ية ظهر يف القصيدة تأثر الشاعر بالطبيعة احلكائ    

لرحلة ابن بطوطة، وانعكس ذلك عىل قصيدته، 

فجاءت حافلة بمقاطع ذات بنية حكائية تنقل للمتلقي 

السلبيات التي شاهدها ابن بطوطة/ الشاعر داخل 

 املجتمع املرصي.

 

  احلكاية يف القصيدة 3-3-1 

املشاهد املكونة القصيدة ذات بنية حكائية    

يات، وصفية؛ ففي كل منها حدث، ووصف، وشخص

ومكان، وزمان، وبداية وهناية، وراٍو عليم مشارك 

يتامهى مع شخصية الشاعر احلقيقية، لكنها شأهنا شأن 

كل احلكايات يف الرسد الرحيل، يسري زمنها سرًيا أفقًيا 

تضبط إيقاع األحداث  1حتى النهاية بال حبكة

وتأزمها؛ فالغرض منها املحافظة عىل انتباه املتلقي 

ناء عملية القراءة، وزيادة قوة تعلقه متأجًجا يف أث

بالنص؛ فالنفس البرشية ميالة بفطرهتا للحكي 

 واحلكايات.

استعاض الراوي/ الشاعر عن احلبكة بمحفزات 

رسدية نثرها داخل املشاهد، جترب املتلقي عىل تتبع 

مسارات احلكاية بشوق من البداية حتى النهاية، من 

                                                 
مرتبة  "احلبكة جمموعة أحداث هلا بداية ووسط وهناية ( 1)

 "تيًبا سببًيا، تنتهي إىل نتيجة طبيعية هلذه األحداثتر

(، يوضع هذا الرتتيب داخل 456م: 1971)هالل، 

فيأيت  "إطار ال يشعر فيه املتلقي باالضطراب أو القلق

الغداء بعد اإلفطار، والثالثاء بعد االثنني، واالنحالل 

 .(47م:2001)فورسرت، "بعد املوت
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د جعل استقالل خالل تقنيتي التعمية واإلفصاح. وق

كل مشهد بتيمة أو بجزء من تيمة، هذه املشاهد شبيهة 

باملتوالية القصصية املقسمة إىل مقاطع، لكل مقطع 

حدث خاص، وقضية يناقشها، جيمع بينها وحدة 

الشخصية الرئيسة، وتكرار بعض الالزمات املرتبطة 

بالرسد احلكائي، وثبات شخصية الراوي، واالنضواء 

 ان الرئيس.حتت راية العنو

يقول الشاعر يف املشهد اخلامس املعنون بـ 

 )العرس(:

 ومن عجيب ما رأيت..

 ذلك العرس الشهري

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد

 وًل يبني وجهها من حلكة السواد

 والعريس كان حافًيا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامة

 ومل يكن يف وجهه وسامة

 وقد عال النحيب والبكاء

 ب العروسمن أقار

 وقال يل الشيخ العجوز

 إهنا من حمتد كريم

 لكن حظها شحيح

 فقد تزوجت من قبله الكثري والكثري

 ما بني عسكر وبائعي أوهام

 حتى أتاها ذلك الدرويش...

 فاستباحها...

 وفجأة.. تكاثف الغَّمم

 وعمت الوحشة والظالم

 فانسللت خلسة بني الزحام

  وقد أصابني الدوار

 (.296)عيسى: 

تتجىل عنارص القص يف املشهد السابق يف احلدث   

رس، والشخصيات/ الرموز )العروس/  وهو الع 

العريس الدرويش/ الشيخ العجوز(، والراوي 

املشارك يف احلدث، والوصف، واحلوار، والنهاية. 

وهو مشهد غري حمبوك بآليات احلبكة التقليدية، لكن به 

ة حتى النهاية، حمفزات تدفع املتلقي إىل استكامل القراء

فاجلملة الشعرية )وقد عال النحيب والبكاء من أقارب 

العروس(، الفاصلة بني األسطر السبعة الوصفية 

واحلوار، مجلة تشويقية/ حمفز، تستدعي بحًثا عن 

سبب البكاء، الذي جتىل يف احلوار )وقال يل الشيخ 

العجوز/إهنا من حمتد كريم/ لكن حظها شحيح/ فقد 

ه الكثري والكثري/ ما بني عسكر تزوجت من قبل

 وبائعي أوهام/ حتى أتاها ذلك الدرويش.../

له حمفًزا أكرب؛  فاستباحها...(. وهو حوار تصنع مج 

التي انتهى هبا، -الدالة عىل حمذوف -فالنقاط األفقية 

تستدعي البحث عن املسكوت عنه، وتفتح الباب أمام 

 سؤال )ثم ماذا بعد؟(، وهو سؤال يفرض نفسه يف

املشاهد كلها، لكن الراوي ينسحب دون أن جييب، 
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وباالنسحاب ينتهي املشهد )وفجأة تكاثف الغامم/ 

وعمت الوحشة والظالم/ فانسللت خلسة بني 

 الزحام/ وقد أصابني الدوار(.

تتشابه املشاهد كافة يف بنيتها، فكلها حتتوي عىل 

املحفزات الرسدية بدياًل عن احلبكة، وللحوار 

ر كبري يف بنيتها، وحيرض فيها والوصف دو

الفنتاستيكي، احلارض بقوة يف رحلة ابن بطوطة، 

)مجاعة حتلقوا وصاروا  1متجلًيا يف الفعل العجيب

يرقصون... فوق مومياء/ وخلفهم تغذ املومياء 

سريها/ يركض املوتى وما هلم سيقان/ يركضون 

)فوق رأسه يسري  2للوراء(، ويف الفعل الغريب

ي رقصة اجلنون/ واعظ شيطان/ /ترقص األفاع

فارس يصارع احليتان/ قائد قطار ماله عينان(، ويف 

املسخ )ويف القفا عينان(. االختالف بينها يف النهايات 

فينتهي املشاهدان: األول، واخلامس بمفاجأة ظاهرة 

تشبه هنايات املقامات )وفجأة رأيتهم هيرولون(، 

الثاين، )وفجأة تكاثف الغامم(، وينتهي املشهدان 

                                                 
لغة يصعب تصديقها. انظر العجيب أحداث حافلة باملبا (1)

إبراهيم فتحي، معجم املصطلحات األدبية، املؤسسة 

 م.1986، )1(العربية للنارشين املتحدين، تونس، ط

الغريب األحداث فيه تفرس تفسرًيا مألوًفا ال خيرج عىل  (2)

نظام الطبيعة، انظر لؤي خليل، تلقي العجائبي يف النقد 

هيئة املوسوعة  العريب احلديث )املصطلح واملفهوم(،

 .م2005 العربية، سوريا،

والسادس بمفاجأة مضمرة )وأظلم املكان( / 

)خولطت يا غريب.. فاترك املكان!!(، وتنتهي 

املشاهد: الثالث، والسابع، والثامن، والتاسع بتعليق 

أهنا  _حًقا _يظهر فيه صوت الراوي عالًيا: )أيقنت 

سريك كبري(، / )فقلت عز يف البالد القوت/ وصار 

قلت: قد فهمت اآلن عند الناس كالياقوت(، / )ف

كيف ضاعت البالد/ وعم فيها اجلهل والفساد(، / 

)فقلت: حًقا كم هبا من مضحكات.. / تشبه البكاء(، 

 وينتهي املشهد الرابع بحديث الشيخ العجوز.

طبيعة الشعر احلر املتحرر من قيود الوزن     

والقافية، سمحت للحكاية أن تشغل مساحة كبرية 

داخل القصيدة، فأكثر الشعراء من االعتامد عىل طاقاهتا 

التعبريية، يف حماولة لصناعة نص شعري خمتلف شكاًل 

ومضموًنا عن النصوص الشعرية التقليدية، ونجحوا 

عرتاف به مقروًنا يف ذلك نجاًحا ظل وسيظل اال

بتحقيق التوازن بني الشعري والرسدي للمحافظة عىل 

هوية القصيدة، حتى ال تتحول إىل مسخ، ال هو 

 شعري وال هو رسدي.

حاول الشاعر يف القصيدة حتقيق هذا التوازن 

باحلرص عىل اإليقاع اخلالق موسيقى رنانة، والرمز، 

الواقعية واإلجياز، واملجاز، ووزن التفعيالت، والصور 

املتتالية واملتدفقة كدفقة شعورية مصدرها صميم 

الذات الشاعرة، ونجح يف ذلك، فجاء الشعري بجوار 

الرسدي يضيف إليه ويستفيد منه، يضيف إليه التعبري 
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املوحي املؤثر، ويستفيد من التوهج الداليل، وانحسار 

 الذايت.

  

   الراوي 2 -3- 3

رقية خيالية، الراوي يف فنون احلكي شخصية و   

من صنع الكاتب، مثل بقية شخصيات العمل 

الرسدي، لكنها ختتلف عن بقية الشخصيات بوظائف 

شخصية نوعية ذات تأثري عىل عنارص املبنى "جعلتها 

 م:2013 )شبيب، ،"احلكائي، وعىل مكونات الرسد

جمرد أوهام )غري( قادرة "(، بدوهنا تصبح القصة 112

(، فهو املكلف 133م: 1997)جينيت، "عىل الداللة 

وإنتاج األقوال، واملسؤول "برسد األحداث واملشاهد، 

عن التنظيم الداخيل للنص احلكائي، من حيث حتقيق 

التآلف والتناسق بني األحداث، وتقديم الشخصيات، 

والتعبري عن أفكارها ومشاعرها وحواراهتا الداخلية، 

وحواراهتا مع اآلخرين، وإدارة رصاعاهتا، ورسم 

 "دود املكان والزمان، وضبط حركة النص ومساراتهح

(. أما الراوي يف الشعر فهو 62م: 1996)الكردي،

يكون علياًم ومشارًكا، وهلذا حني يقوم "الشاعر نفسه 

بمهمته داخل الشعر يصبح راوًيا أصياًل، ومن حقه أن 

يلعب يف اللغة حتى يصل إىل املجازية أحياًنا، 

ته وقدرته عىل استغالل وحضوره يتجسد عرب انتهاكا

(، ويف الرحلة هو 46م: 2006)هالل، "هذه اللغة

)حامتي:  "الذات املركزية التي تقوم بفعل الرحلة "

موقع إلكرتوين(، فمن خالل الرحالة العليم املشارك 

يتشكل النص الذي ي صبغ بأحاسيسه، وميوله، 

وعواطفه، وهو راٍو يشبه كثرًيا الراوي يف الشعر، 

 ووظائفه.بوضعيته 

الراوي/ الشاعر يف مدونة الدراسة راٍو عليم، كيل 

املعرفة، مشارك يف األحداث، حضوره طاٍغ من خالل 

الالزمة احلكائية )ومن عجيب ما رأيت / ومن 

عجائب الزمان ما رأيت/ ومن غريب ما رأيت/ ومن 

عجيب ما رأيته/ ومن غريب ما سمعته(. وهي 

)رأى(، وفعل لزمات تؤكد من خالل فعل الرؤية 

السمع )سمع(، وتاء الفاعل أن الراوي وحده مصدر 

احلكي. وماضوية الفعلني )رأى، وسمع( تشري إىل أن 

احلكي استعادي، وأن زمنه خمالف لزمن الفعل، 

واحلكي االستعادي من اخلصائص األساسية للنص 

 الرحيل املنعكسة سامته عىل القصيدة.   

م )أنا( وجوًدا جعل هذا احلضور لضمري املتكل   

قوًيا داخل القصيدة، يشبه وجود الرحالة يف نصه 

الرحيل، لكنه احلضور غري املقيص لألصوات األخرى، 

فبجوار الراوي/الشاعر، ظهر صوت الشيخ العجوز 

يف جل املشاهد. يقول الراوي/الشاعر يف املشهد 

 الثامن:

 ومن عجيب ما رأيته قوم غالظ

 خيرجون من كهوف

 عفا واصفر من أسفارومن بطون ما 
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 وًل تراهم إًل إذا حل اخلسوف

 أو غابت الشمس وواراها الكسوف

 فريفعون عالًيا ما اسوّد من راياهتم

 ويشهرون األسلحة

 وَيطمون كل متثال

 زهت به أنامل اخللود 

 (.301)عيسى: 

األنا ظاهرة يف استهالل املشهد بوضوح، من   

فالضمري  خالل الفعل والفاعل واملفعول )رأيته(؛

املتصل بعد تاء الفاعل، يعلو فوق الوظيفة النحوية، 

ويتحول إىل )أيقون( يشري إىل أن احلدث ملتصق 

بالراوي/ الشاعر، كام التصق املفعول به بتاء 

ال يستأثر الراوي/  -ومع ذلك  -الفاعل. لكن 

الشاعر بتفاصيل احلكاية، ويرتك للشخصية املشاركة 

احة للحضور داخل )شخصية الشيخ العجوز( مس

النص، أحياًنا الستكامل احلدث، وأحياًنا للتعليق 

عليه. وال يتناىف هذا مع حضور الرحلة يف النص؛ 

نعدم يف الرحلة تعدًدا للرواة وإن كان املؤلف  "فال 

الراوي يظل دائاًم هو املتحكم يف القصة الضامن 

(، كام أنَّ مادة 341، 2010)القايض، "النسجامها

يس بالرضورة أن تكون كلها من مشاهدات الرحلة ل

الرحالة، ففي الرحالت مساحات كبرية منقولة عن 

اآلخرين، تسبق عادة بـ )سمعت من(، و)نقلت 

 عن(.

ففي املشهد الرابع يساهم حضور صوت الشيخ 

 العجوز يف استكامل احلدث. يقول الشاعر:

 وقال يل الشيخ العجوز..

 حواء إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا

 لكن قومًا يّدعون أهنم أتوا من السَّمء

 قد غريوا أخماخهن

 حتى رصن هكذا..

 يمشني يف زي الغرابيب..

  ويف طبائع النساء

 (.294)عيسى: 

بقول الشيخ العجوز اكتمل املشهد، وأصبح له   

ملمح حكائي، ليس هذا فحسب، فهو يفتح املجال 

ة من الرسدية املتحركة التي متنح النص حركي "أمام

 "خالل التعدد الصويت القائم عىل احلوار واحلكي

(. وهي رسدية ختاطب عقل 66م:2006)هالل، 

 املتلقي قبل وجدانه، وتقنعه بواقعية املحكي.

ويقف دوره عند التعليق عىل األحداث يف     

املشاهد: األول، والرابع، واخلامس، والسابع. )وقال 

يسى: يل شيخ عجوز/ إن التشفي ال جيوز(، )ع

(، )إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا حواء(، 288

(، )إهنا من حمتد كريم/ لكن حظها 294)عيسى: 

شحيح(، )إن الذي رأيته بفنه يقتات/ ليقتني 

(، )ال تنزعج/فهم بقايا من 300درهيامت(، )عيسى:

 (. 302عصور مظلمة(، )عيسى: 
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لكنه التعليق غري املقلل من قيمة وجوده داخل 

الشعري؛ فهي تعليقات تفسريية ال يمكن املحكي 

االستغناء عنها، هلا قيمتها يف استكامل الصورة احلكائية 

داخل املشاهد، بام يكمن فيها من إقناع للراوي 

 واملتلقي عىل السواء.

وحيرض بجوار صوت الشيخ العجوز، صوت 

الراوي الشعبي يف املقطع السادس، ومن خالله يتكون 

 يال الظل(.املشهد املعنون بـ)خ

 وردد الراوي يقول:

 فلتسمعوا.. ولتنظروا.. يا ساديت الكرام

 من احلكايات الغريبة التي..

 يشيب من أهواهلا الولدان..

 فواعظ شيطان

 وفارس يصارع احليتان

 وقائد القطار ماله عينان

 وعامل ألجل علمه هيان

  وشاعر يدان

 (.298، 297)عيسى: 

ة )فواعظ مجل املشهد جاءت تلغرافية قصري

وقائد القطار ما له  -وفارس يصارع احليتان  -شيطان

وشاعر يدان(،  -وعامل ألجل علمه هيان  -عينان

يا  -ولتنظروا  -يغلفها احلس الشعبي، )فلتسمعوا 

ساديت الكرام(، واإليقاع املوسيقي الرنان الناتج عن 

تكرار حرف النون، املناسب للذوق الشعبي امليال 

هي مجل تتفق مع الراسخ يف الذاكرة للنغم احلركي. و

اجلمعية عن احلكاية الشعبية وراوهيا، وفق الشاعر 

كثرًيا يف سبكها. وهي لغة خمتلفة جد االختالف عن 

لغة الشيخ العجوز يف املشهد السابق، من حيث طول 

اجلملة، املناسب لصوت احلكمة داخل القصيدة، 

 صوت احلكيم.   والبنية اإليقاعية اهلادئة املناسبة لتأمل 

كام حيرض صوت األراجوز يف املشهد السابع، ومن 

هد املعنون ــتكتمل أبعاد املش -أيًضا  -خالل صوته 

)األراجوز(؛ فصوته املوقرف تسلسل الزمن يوحي  بـ

بواقعية املشهد، و يضفي عليه بعًدا درامًيا، ما كان 

 ليتوافر لو حل صوت الراوي حمله.

 ينربي للرقص قائاًل:

 بن.. ربن.. ربن.. ريبر

  أنا اخلفيف اللولبي..

 (.299)عيسى: 

املالحظ يف املشهدين السادس والسابع أنَّ الشاعر 

مل يكتف بوصف احلالة، بل استحرض أهم عنارصها 

رج بالنص  وهو الراوي واألرجوز، وهو استحضار خي 

من حيز وجهة النظر الواحدة إىل حيز تعدد الرؤى، ما 

 .لة، ويسمح بتعدد التأويليوسع دائرة الدال

 

  الشخصيات   3-3 – 3

الشخصية يف مجيع ألوان الفن احلكائي أهم   

ال الذي ينجز  "مكونات املحكي؛ فهي  العنرص الفعر
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عال التي متتد وترتابط يف مسار احلكاية  )أمحد،  "الفر

(، وهي آلية توصيل الفكرة التي تدور 33م: 2005

ن والزمان والوصف حوهلا األحداث، قد يكون للمكا

دور يف بلورة فكرة العمل وتوصيلها للمتلقي، لكنه 

دور مرهون بوجود الشخصية املقنعة، لذا سلب 

)أرنولد بينيت(، بقية العنارص املشكلة للعمل 

القصيص تأثريها أمام الشخصية املحكمة بتقنية فنية 

 مقنعة.

والشخصية يف الرسد الرحيل نسخة طبق األصل    

، املنقول عن طريق (1)الواقع املوضوعيمن شخصيات 

الرحالة، تظهر يف املحكي بسيطة، ثابتة، ال تنمو وال 

قائمة بذاهتا غري  -غالًبا  -تتغري، وال تتصارع 

مرشوطة بوجود شخصيات أخرى، فهي ال حتقق "

(، 87م: 2005)أمحد، "وظائف، وإنام حتقق رؤية للعامل

مع اختالف يف  مثلها متاًما مثل الشخصية يف القصيدة،

السبب، ففي املحكي الرحيل ثباهتا مرده إىل حرص 

الرحالة عىل أن تكون الشخصية مقنعة للمتلقي، ويف 

القصيدة مرده إىل ضيق املساحة التي يتحرك فيها 

 الشاعر، التي ال تسمح بنمو الشخصيات وتطورها.

                                                 
هذا يف الغالب األعم، فال مانع من وجود شخصيات ( 1) 

ورقية باملفهوم الذي حدده روالن بارت، جتاور 

الشخصيات احلقيقية وتتفاعل معها عىل صفحات النص 

الرحيل؛ فهو نص إبداعي بشكل أو بآخر، واإلبداع من 

  طبيعته االنزياح.

يف القصيدة سبع شخصيات، ختتلف يف حجم    

لنص، لبعضها دور يف حتريك احلضور واألمهية داخل ا

الرسد الشعري باملشاركة يف أحداث املشاهد، 

 ولبعضها دور إحايل.    

 

  شخصية ابن بطوطة -

عنوان القصيدة )مشاهد من رحلة ابن بطوطة(،     

يؤكد حضور الراوي/ الشاعر، املسؤول عن رواية 

هذه املشاهد للمتلقي، ويقوي ذلك سيطرة احلضور 

استهالالت املشاهد، لكن املشهد  البارز لألنا يف

األخري املعنون بـ )شهادة(، الذي يبدأ بـ )وقال ابن 

بطوطة تعليًقا عىل ما رآه(، يرفض ذلك وينسب احلكي 

 كله البن بطوطة، ليتحول إىل قناع.

مل حيرض ابن بطوطة يف القصيدة حضوًرا مادًيا من    

 خالل أوصافه، وال حضوًرا فكرًيا من خالل رؤيته؛

فحضوره قناع خيتفي خلفه الشاعر وهو يعرض رؤيته 

عن جمتمع ما بعد الربيع العريب، جمتمع الفراغ 

اإليديولوجي، والفكر املنحرف، واالهنيار الثقايف، 

 والتدين االجتامعي.

مل حياول الشاعر رسم صورة لقناعه، عىل عادة     

الشعراء، واكتفى بمعطيات العنوان الطويل الذي 

صيدته؛ فله من الشهرة يف ذاكرة الوعي عنون به ق

اجلمعي العريب ما تؤهله إىل التعريف بصاحب الرحلة، 

 بنفس درجة التعريف بمحتواها. 



 73                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

لقد انعكس وعي الشاعر بخصائص النص     

الرسدي املستحرض عىل حضور الشخصية داخل 

املحكي الشعري، فجاء حضور ابن بطوطة يف القصيدة 

كة احلدث، شأنه شأن حضوًرا غري مؤثر يف حر

حضوره يف رحلته، التي مل يتعد دوره يف جل أجزائها 

دور الناقل، املوصل صورة عرب جهازه املعريف، لكن 

هذا احلضور غري الفاعل قلرص غنائية القصيدة، 

 وأدخلها يف زمرة النصوص الدرامية.

 

  الشيخ العجوز 

حرضت شخصية الشيخ العجوز يف ستة مشاهد، 

لعرشة املشكلة بنية القصيدة. وهو من املشاهد ا

شخصية بسيطة من حيث موقعها من األحداث، 

وإجيابية من حيث موقفها من القضايا املطروحة داخل 

ًرا يف املشهد األول )وقال يل  املشاهد الستة. ظهر منكر

شيخ عجوز(، وهو تنكري طبيعي يف بداية النص؛ فال 

 عالقة للرحالة/ الشاعر بالشيخ الذي دخل إىل

املحكي الشعري بال مقدمات، ثم معرًفا يف بقية 

املشاهد )الشيخ العجوز(، وهو تعريف طبيعي، بعد 

مصاحبته الرحالة/الشاعر، وتوطرد العالقة بينهام. 

والتنكري والتعريف خدعة رسدية يعتمد عليها السارد 

 لتأكيد مصداقيته، وتقوية حضوره داخل املحكي.

يف تنبيه الراوي إىل يف املشهد األول انحرص دوره 

 أن )التشفي ال جيوز(.

 ومن عجيب ما رأيت ذلك املساء  

 مجاعة حتلقوا وصاروا يرقصون..

 فوق مومياء..

 كانوا هيللون تارة..

 وتارة يزجمرون..

 سألت عَّم يفعلون..

 فقيل إهنم مغيبون..

 وقيل إهنم يف نشوة انتصار

 وقال يل شيخ عجوز

 إن التشفي ًل جيوز.. 

 (.288)عيسى: 

ل إىل  لكن دوره يف املشاهد اخلمسة األخرى حتور

دور تفسريي تبئريي؛ فتعليقاته تبدد جهل الراوي، أو 

جتيب عن تساؤله املضمر بإجابات، وتكمل فكرة 

املشهد، وأحياًنا تكون هنايته. وهي إجابات متنح 

 املشاهد بعًدا رمزًيا ينتقل هبا من السطحية إىل العمق.

املعنون بـ )العرس(، بعد  يف املشهد اخلامس

احلديث عن العروس التي ترتدي ثوب احلداد، 

 والعريس احلايف، رث الثياب يقول: 

 قال يل الشيخ العجوز..

 إهنا من حمتد كريم..

 لكن حظها شحيح

 فقد تزوجت من قبله الكثري والكثري

 ما بني عسكر وبائعي أوهام
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 حتى أتاها ذلك الدرويش..

  فاستباحها..

 (.296)عيسى: 

يقدم املقطع تفسرًيا يبدد حالة العجب املسيطرة عىل 

الراوي، بسبب العروس التي ترتدي ثوب احلداد، 

واحلزن والنواح املؤطرين مشهد الزفاف، وهو تعليق 

يكمل املشهد، وحيول املشهد من مشهد وصفي إىل 

مشهد رمزي يعرب عن حال مرص/ العروس التي مل 

العسكر، وبائعي  تسلم طوال تارخيها من سيطرة

 األوهام والدراويش.

ويقول يف املشهد التاسع الذي يتعجب فيه الراوي 

من الفتاوى الغريبة التي انترشت يف املجتمعات 

اإلسالمية، مثل فتوى مضاجعة الوداع املبددة قداسة 

 املوت، وغري املعرتفة بحرمة املوتى:

 فقال يل الشيخ العجوز:

 وزيف عامل التخليط كل ما ترى جي

 فال امتناع ًلمتناع

 أما سمعت عن فتوى جتيز

 إرضاع الكبري..؟!

 وعن رشاب ما تبوله اإلبل

 وعن نكاح ما دعوا ملك اليمني

 وغريها من عنعنات

 إن الظالميني جوزوا

 ماًل جيوز..

 فالعقول فارغة

 والعيون زائغة

  والبالد سادها البالء

 (.304)عيسى:

املبدد عجب  ال يكتفي املقطع بتقديم التفسري  

 االراوي، ففيه تبئري لظاهرة خطرية يف جمتمعاتن

اإلسالمية، عن طريق تعدد الفتاوى الغريبة، فام بني 

التربير، يف األسطر الثالثة األخرية )فالعقول فارغة/ 

والعيون زائغة/ والبالد سادها البالء(، واملقدمة التي 

يتعجب فيها الراوي من فتوى مضاجعة الوداع، 

ل للصورة املقيتة بذكر الفتاوى الشبيهة وتركيز استكام

 الضوء عليها.

  شخصية الراوي الشعبي -  

الراوي الشعبي شخصية عليمة، متسك بزمام      

احلكاية يف القصص الشعبي. استحرضت هذه 

الشخصية يف املشهد السادس املعنون بـ)خيال الظل(، 

ل مصداقية الشاعر أمام قارئه،  وهو استحضار يفعر

الذي كان سريفض تلقي املشهد احلكائي من وجهة 

 نظر وسيط، ويؤكد رسدية النص.

ى عندهم   ومن عجيب ما رأيت ما يسما

 خيال الظل

 نقدهتم درهيَّمت كي أراه..

 وردد الراوي يقول:

 فلتسمعوا.. ولتنظروا.. يا ساديت الكرام
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 من احلكايات الغريبة التي..

 يشيب من أهواهلا الولدان

 انفواعظ شيط

 وفارس يصارع احليتان

 وقائد القطار ماله عينان

 وعامل ألجل عينه هيان

 وشاعر يدان

 وها هنا ستنطح عنزان

 وتكثر اجلرذان

 ويركض املوتى وما هلم سيقان

 وأظلم املكان

 ومل نعد نرى سوى الذئاب واألفاعي

 واألعاصري

 وقيل إهنا النذير بالطوفان 

 (.298، 297)عيسى: 

ليس جمرد راٍو حلدث، فهو  -هنا  -الراوي الشعبي 

مه الراوي  جزء منه، وما كان املشهد ليكتمل فنًيا لو قدَّ

العليم من خالل منظوره اخلاص؛ فوجوده يستحرض 

موروًثا شعبًيا، يدخل حتت مظلة العنوان الطويل الذي 

 اعتمده الشاعر لقصيدته.

 

  شخصية األرجوز _

يف وردت شخصية األرجوز يف املشهد السابع   

سطرين شعريني، وهو استحضار قد يظنه البعض من 

الوهلة األوىل تزينًيا، يمكن االستغناء عنه دون 

 اإلحساس بخلل.

 يقول الراوي: 

 وينربي للرقص قائاًل:

 ربن.. ربن.. ربن.. ريب

  أنا اخلفيف اللولبي

 (.299)عيسى: 

لكن األمر غري ذلك، فقد حوله الراوي إىل 

عٍد رمزي، بتعليق الشيخ ذات  (1)شخصية نموذجية ب 

 العجوز املبدد عجب الراوي.

 فقال يل الشيخ العجوز 

 إنا الذي رأيته بفنه يقتات

 ليقتني درهيَّمت

 كي يوفر الدواء والكساء

  ومثله يف برنا الكثري والكثري

 (.300)عيسى: 

بجوار هذه الشخصيات شخصيتان ظهرتا داخل    

: شخصية املحكي الشعري من خالل التضمني، مها

الشاعر العبايس الكبري أيب الطيب املتنبي يف املشهد 

                                                 
لنموذجية هي الشخصية التي تتميز بجمعها الشخصية ا (1)

خلصائص طبقة بأكملها، بحيث جيسد الكاتب القيم 

الفكرية واالجتامعية، واملعاناة النفسية هلذه الطبقة يف هذه 

الشخصية، وهي ليست بالطبع انعكاًسا حرفًيا للواقع 

 بقدر ما تقدم نموذًجا فنًيا هلذا الواقع.  
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التاسع احلارضة من خالل قول الشاعر/ الراوي: 

)حًقا، كم هبا من مضحكات تشبه البكاء(، وشخصية 

الشاعر أمحد رامي من خالل قوله: )مرص التي يف 

خاطري تغريت(. األول حضوره يشري إىل أنَّ الفساد 

ضاربة يف أعامق التاريخ، والثاين يف مرص أزيل، جذوره 

 حضوره بكائي جيسد حارض مرص ومستقبلها.

إنَّ هذا العدد من الشخصيات داخل املحكي    

الشعري، جعل القصيدة شبيهة بالرحلة التي تتعدد 

نها من معاجلة  شخصياهتا بتعدد أماكنها وأزماهنا، ومكر

جمموعة تيامت، وعرض أكثر من وجهة نظر. وهو 

كان ليوجد لوال اعتامد الشاعر عىل معطيات  اتساع ما

 الرسد الرحيل وطاقاته. 

 

  احلوار 3-3-4

احلوار حمادثة بني شخصني أو أكثر، اعتمد عليه   

اردون والشعراء لالبتعاد بمنجزهم اإلبداعي عن  السَّ

 "الذاتية، ولبلورة األفكار، وتنامي األحداث، وحتفيز 

والتفاعل مع العمل  القارئ عىل االستمرار يف القراءة

(. وللحوار 154هـ: 1421)احلازمي،  "وااللتحام به

وظائف عديدة يف العمل األديب، مثل: الوظيفة 

اإلخبارية، والوظيفة التمثيلية، والوظيفة اإلقناعية، 

والوظيفة التنبيهية، وهي وظائف تتداخل أحياًنا فيام 

إقناًعا بينها، فنجد يف اإلخبارية تنبيًها، ويف التمثيلية 

معاين سياقية "ويف اإلقناعية إخباًرا، لكن مجيعها يولد 

. )نظيف، "تداولية حتكم العالقة بني أطراف اخلطاب

(، وهو يف جل الرحالت امتداد للرسد 7م: 2010

والوصف، ووسيلة متنح شخصيات الرحلة وجوًدا 

 متحرًرا من سطوة الرحالة.

ل احلوار يف مدونة الدراسة بني الرا وي/ ورد ج 

الشاعر والشيخ العجوز. وهو يف جممله حوار رصيح 

مشرتك، يبدأ بـ)قال( وينتهي بـ )قلت(، ويف بعض 

املواضع جاء مع جمهول مسبوًقا بالفعل املبني 

للمجهول )قيل(، ويف مواضع أخرى جاء حواًرا 

داخلًيا، مسبوًقا بالفعل )قلت(، متبوًعا بتعليق من 

ار إخباري إقناعي الشيخ العجوز. وهو يف جممله حو

أو تفسريي، يربر  ما جاء قبله من أفعال خارجة عىل 

 املألوف.

  احلوار الرصيح املشرتك 3-3-4-1

هو احلوار الذي حترض فيه الشخصيات حضوًرا  

ظاهًرا، كام يف املشهد السابع املعنون بـ)األرجوز(، 

فبعد صورة األرجوز املبهج النفوس بالنكات 

 / الشاعر:واحلركات يقول الراوي

 فقلت: سبحان الذي َيرك اجلَّمد

 ويقسم احلظوظ ما بني العباد

 فقال يل الشيخ العجوز

 إن الذي رأيته بفنه يقتات

 ليقتني درهيَّمت

 كي يوفر الدواء والكساء
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 ومثله يف برنا الكثري والكثري

 فقلت عز يف البالد القوت

  وصار عند الناس كالياقوت

 (.300)عيسى: 

د السابق حوار تفسريي يزيل به احلوار يف املشه

الشيخ العجوز عجب الراوي. وهو حوار تكمن فيه 

معاٍن سياقية، خمتفية يف البياض الشعري، قبل 

السطرين األخريين، أحجم الشيخ العجوز عن 

اإلفصاح عنها تارًكا للمتلقي استحضارها ليكون 

وقعها عىل نفسه أقوى، وللمحافظة عىل الروح 

ملختلفة عن الرسد يف حرصها الشعرية للقصيدة ا

 الشديد عىل الرمز الشفيف املخفي جوهر األفكار.

 

  احلوار غري الرصيح   3-3-4-2

هو حوار ال يظهر فيه أحد املتحاورين، لكن عدم   

ظهوره ال يعني عدم وجوده، فمن خالل الفعل )قال( 

حيرض رغم اختفاء )قوله(. يقول الراوي يف املشهد 

)الكهفيني(، بعد صورة مرتعة الثامن املعنون بـ

 بالسواد، واألسلحة، واهلدم:

 وقال يل الشيخ العجوز:

 ًل تنزعج،

 فهم بقايا من عصور مظلمة

 عاشوا دهورًا يف زوايا معتمة

 لكنهم ذاقوا ُعسيلة السلطان

 وكم غدا هلم يف برنا من شان

 فقلت: قد فهمت اآلن كيف ضاعت البالد

  وعم فيها اجلهل والفساد

 (.302: )عيسى

قبل السطر األول حوار خفي بني الراوي    

والشيخ العجوز، )يوحي حرف العطف الواو بذلك(، 

نتجت عنه األسطر اخلمسة التالية، وهي أسطر 

تفسريية، توضح للراوي حقيقة الكهفيني، وسبب 

ظهورهم، أعطتها هناية احلوار )قد فهمت اآلن كيف 

، ب عًدا ضاعت البالد/ وعم فيها اجلهل والفساد(

سياسًيا، وكشفت عن الب عد األيديولوجي للشيخ 

 العجوز. 

 

   حوار داخيل متبوع بحوار خارجي 3-3-4-3

يف املشهد الرابع املعنون بـ)الغربان(، فبعد صورة   

 النساء املتشحات بالسواد يقول الراوي:

 فقلت: سبحان الذي يسري األكوان

 فتلك من غرائب الزمان!

 عجوز..وقال يل الشيخ ال

 إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا حّواء

 لكن قوًما يدعون أهنم أتوا من السَّمء

 قد غريوا أخماخهن...

 حتى رصن هكذا..

 يمشني يف زي الغرابيب..
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  ...ويف طبائع النساء

 (.294، 293)عيسى: 

قبل السطرين األول والثاين، حوار خفي، حيتمل 

خارج  أن يكون بني الراوي وشخصية جمهولة من

حدود املشهد، وحيتمل أن يكون داخل نفس الراوي، 

استدعى احلوار بينها وبني الراوي حضور الشيخ 

العجوز بحديثه التفسريي املزيل اإلهبام، واملتم 

 املشهد.

تعدد أشكال احلوار يف القصيدة سمح بتعدد 

وجهات النظر واملواقف من األحداث؛ فلكل صوت 

ة يف الذات، كام أنه رؤية حتركها أيديولوجيا راسخ

جعل منه أداة فنية للخروج بالقصيدة من الذاتية إىل 

 املوضوعية، وتأسيس دعائم البنية الدرامية للحدث. 

احلوارات يف رحلة ابن بطوطة امتداد للمشاهد 

الوصفية، ووسيلة متنح الشخصيات حرية التعبري عن 

نفسها بعيًدا عن سيطرة الراوي. )انظر الشوابكة: 

(، وهي يف القصيدة عىل الصورة نفسها، 308 ،2008

فكلها تابعة للمشاهد الوصفية، ووسيلة تعرب من 

خالهلا الشخصيات عن أفكارها بعيًدا عن سلطة 

 الراوي.

 

   الرسد الرحيل وتنوع التيَّمت -4

اعتامد الشاعر عىل معطيات الرسد الرحيل، منح    

مة  إىل النص فرصة تعدد التيامت؛ فالقصيدة املقسَّ

عرشة مشاهد منفصلة، تناولت أربعة موضوعات، 

هي: الغربة األيديولوجية يف املشهد األول، والثقافة 

البالية يف املشهد الثاين، واختالل املوازين يف املشاهد: 

الثالث، واخلامس، والسادس، والسابع، والتدين 

 الزائف يف املشاهد: الرابع، والثامن، والتاسع. 

د التيمي النص فرصة االنفتاح وقد منح هذا التعد

عىل عدة أبعاد داللية، جعلت القصيدة صاحلة ألن 

تكون قصيدة سياسية؛ فمعطيات التأويل السيايس 

واضحة فيها، وأن تكون قصيدة اجتامعية، من خالل 

تبئريها حلاالت التدين التي استرشت يف املجتمع 

املرصي، وأن تكون قصيدة بكائية يبكي فيها الشاعر 

 ما وصل إليه وطنه. عىل

وهذا التعدد نتيجة طبيعية حلضور الرسد الرحيل يف 

القصيدة، فتعدد املوضوعات داخل النص الرحيل 

نتيجة حلركة الرحالة وانتقاله من مكان إىل مكان، 

وتعدد املوضوعات يف القصيدة موضوع الدراسة 

نتيجة طبيعية حلركة الراوي/ الشاعر وانتقاله من حيز 

 إىل آخر. 

 

  الرسد الرحيل واإليقاع -5

احلضور الطاغي لعنارص الرسد الرحيل يف     

القصيدة، بداية من العنوان، حتى تقسيمها إىل مشاهد 

حافلة بالوصف، والشخصيات، واحلوار، انعكس عىل 

إيقاعها، فلم يتعدَّ اإليقاع املرتبط بالقافية املتتابعة 
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ودي يف الناجتة عن تكرار مفردة بعينها عىل نحو عم

 هنايات األسطر الشعرية، كام يف قول الشاعر: 

 فنيلها جتهَّم...

 ومل يعد 

 خيتال ما بني الربى

 وروضها قد أجدبا..

 ومل يعد

 مفضضًا.. مذهبا

 .. خبا-حزنًا  -وصبحها 

 كبا -ذًلً  -وخيلها 

 نبا -جبنًا  -وسيفها 

  وشهدها املعسول صار علقَّم

 (. 306، 305)عيسى: 

املتنوعة داخل املشهد الشعري الواحد. والقافية    

 يقول الشاعر:

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد..

 وًل يبني وجهها من ُحلكة السواد

 والعريس كان حافيًا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامه

  ومل يكن يف وجهه وسامه

 (.291)عيسى: 

اعتامد الشاعر عىل اإليقاع الناتج عن القافية    

له عالقة وثيقة بحضور  -كل ظاهر بش -اخلارجية 

معطيات الرسد داخل القصيدة، وباملضامني التي 

تناولتها؛ فاإليقاع الداخيل ال يناسب الوصف 

واحلوار واحلضور القوي للشخصيات التي حتركها 

أيديولوجيات، كام ال تناسبها اللغة الغارقة يف 

اخليال، ذات األبعاد املتعددة، ولعل ذلك ما جعل 

 قصيدة جافة وبعيدة عن اخليال بأشكاله كافة. لغة ال

   

 ةــــــاخلامت

حرضت عنارص الرسد الرحيل يف القصيدة حضوًرا 

ظاهًرا، وانعكست عىل بنيتها التي يتجىل فيها هيمنة 

بنية الرتحال، واالعتامد عىل الضمري أنا، والتطابق بني 

الراوي والشخصية الرئيسة، والتوسل باألسلوب 

لبة الواقعي عىل اخليايل، وتعدد القصيص، وغ

املوضوعات، واحلكي االستعادي )األفعال املاضية يف 

بداية املقاطع توحي بذلك(، والذاتية التي يعدُّ ضمري 

املتكلم احلارض بقوة يف القصيدة انعكاًسا هلا. وهي 

 عنارص استخلصت منها الدراسة النتائج اآلتية:

ورحلة )ابن التوافق الظاهر بني القصيدة  -أوًًل 

بطوطة(، ورواية )ابن فطومة( تأكيد عىل احلضور 

الطاغي للرسد الرحيل وسيطرته عىل مفاصل النص. 

وهو حضور مغري لوظيفة الشعر يف القصيدة؛ فالنصان 

نرعا القصيدة من التحليق يف عوامل اخليال،  الواقعيان م 

وفرضا عليها الغوص يف صميم عامل أريض كان من 

احلكائية الرسدية، ال سيام الرحلية  خصوصيات املتون

 منها. 
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حضور الرسد الرحيل سمح بقبول تقسيم  -ثانًيا

القصيدة إىل مقاطع، وانفراد مقطع أو جمموعة مقاطع 

 بتناول موضوع واحد.  

حضور الرسد الرحيل يف القصيدة سمح  -ثالًثا

ب  بتعدد الشخصيات داخل املحكي الشعري، وقد قرَّ

من الرواية، وسمح هلا بعرض أكثر القصيدة مضمونًيا 

 من وجهة نظر. 

الوصف يف القصيدة ينقل حالة ذات أبعاد - رابًعا

حركية وبرصية وسمعية ونفسية، جعلت املشاهد من 

بدايتها حتى هنايتها يف ديمومة حركية مبددة مللل 

املتلقي، ومسامهة يف تنامي املشاهد. وهو هبذا يشبه 

 وخيتلف عنه وظيفة؛ الوصف يف الرسد الرحيل شكاًل 

فالوصف يف الرسد الرحيل يأيت منعزاًل عن الرسد 

 غالًبا. 

احلوار يف القصيدة صورة من احلوار يف  - خامًسا

رحلة ابن بطوطة، فقد جاء وسيلة تعرب هبا 

الشخصيات عام يف نفسها، باإلضافة إىل كونه أداة فنية 

خرجت هبا القصيدة من الذاتية إىل املوضوعية، 

 ت دعائم البنية الدرامية للحدث.وأسس

حضور الرسد الرحيل يف القصيدة أدَّى  -سادًسا 

إىل انحصار موسيقاها يف املوسيقى اخلارجية الناجتة 

عن القافية املتتابعة والقافية املتنوعة، وابتعد بلغتها عن 

 اللغة الغارقة يف اخليال.

 

وازن الشاعر بني الشعري والرحيل يف  _سابًعا

ونجح يف ذلك، فجاء الشعري بجوار  القصيدة

الرسدي يضيف إليه ويستفيد منه، يضيف إليه التعبري 

املوحي املؤثر، ويستفيد من التوهج الداليل، وانحسار 

 الذايت.

 

يتقدم الباحث بوافر الشكر لعَّمدة شكر وتقدير: 

البحث العلمي، ومركز بحوث كلية اآلداب بجامعة 

 البحث. امللك سعود، لتفضلهَّم بدعم هذا

 

 املصادر واملراجع

، اهليئة املرصية ديوان حافظ إبراهيم إبراهيم، حافظ، 

 م. 1987العامة للكتاب، 

البنية والداللة يف روايات إبراهيم نرص  أمحد، مرشد،

دار فارس للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،  اهلل،

 م. 2005، 1ط 

، مؤسسة ديوان البارودي البارودي، حممود سامي،

 م.2013وي للتعليم والثقافة، هندا

حتفة النظار يف  ابن بطوطة، أبو عبداهلل حممد الالوايت،

، حتقيق غرائب األمصار وعجائب األسفار

الشيخ حممد العريان، دار إحياء العلوم، بريوت، 

 .م1987(، 1ط)

، حتقيق كامل مصطفى، نقد الشعر ابن جعفر، قدامة،

 م.1998مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
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خلف عربة الشعر.. دراسات يف  ، زين الدين،ثائر

، منشورات احتاد الكتاب الشعر العريب املعارص

 م. 2009العرب، دمشق، 

، املجلس األعىل خطاب احلكاية جريار، جينت،

 م.1997للثقافة، القاهرة، 

البناء الفني يف الرواية  احلازمي، حسن حجاب،

 هــ.1421، نادي جازان األديب، السعودية

 تلقي العجائبي يف النقد العريب احلديث لؤي، خليل،

)املصطلح واملفهوم(، هيئة املوسوعة العربية، 

 م.2005سوريا،

، رشح مصطفى ديوان الرصايف الرصايف، معروف،

 .م1953(،4السقا، دار الفكر العريب، ط)

، ترمجة كامل القضايا اجلديدة للرواية ريكاردو، جان،

 افية، )بدون(.عويد العامري، دار الشؤون الثق

خطاب أدب الرحالت يف القرن الرابع  الشقران، هنلة،

اآلن نارشون وموزعون، األردن، ط  اهلجري،

 م. 2005(، 1)

أدب الرحالت األندلسية  الشوابكة، نوال عبدالرمحن،

، دار واملغربية حتى هناية القرن التاسع اهلجري

 م.2008(، 1املأمون للنرش والتوزيع، ط)

مرايا نرسيس: األنامط النوعية  الصكر، حاتم،

، والتشكيالت البنائية لقصيدة الرسد احلديثة

املؤسسة اجلامعية للدراسات ونرش والتوزيع، 

 م.199(،1ط)

، دار املعارف، مرص، الرحالت ضيف، شوقي،

  م.1987(، 4ط)

، دار املعرفة للطباعة األعامل الكاملة عيسى، فوزي،

 ، بدون.1والنرش والتوزيع، ط

، ترجم كامل عياد، اهليئة أركان القصة رت، أ.م،فورس

 م.2001املرصية العامة للكتاب، مرص، 

، ترمجة النص الروائي وتقنيات املنهج فاليط، برنار،

رشيد بنخدو، املرشوع القومي للرتمجة، 

 م.1999

.. الرسد يف الرواية املعارصة الكردي، عبد الرحيم،

داب، الرجل الذي فقد ظله نموذًجا، مكتبة اآل

 م.2006(، 1القاهرة، ط )

، دار الراوي والنص القصيص .................: 

 م. 1996، 2النرش للجامعات، مرص، ط

األدب املرصي يف ظل احلكم  كيالين، حممد السيد،

، دار الفرجاين، القاهرة، طرابلس، لندن، العثامين

 )بدون(. 

الرسد الشعري  حممود، عبدالرمحن عبدالسالم،

مركز احلضارة العربية،  ما بعد احلداثة،وشعرية 

 م.2009القاهرة، 

، املجلس الوطني يف نظرية الرواية، مرتاض، عبدامللك

 م.1998للثقافة والفنون، الكويت، 

، املركز الثقايف العريب، دينامية النص مفتاح، حممد،

 م.1987، 1الدار البيضاء، املغرب، ط
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الثقافة، الدار ، دار أدبية الرحلة املودن، عبدالرحيم،

 م.1996(، 1البيضاء، ط)

الرحلة يف األدب العريب حتى هناية  املوايف، نارص،

دار النرش للجامعات  القرن الرابع اهلجري،

(، 1املرصية، مكتبة الوفاء، القاهرة، ط)

 م.1995

قراءات نصية يف الشعر املعارص يف  املوسى، خليل،

تاب، ، منشورات اهليئة العامة السورية للكسورية

 م.2012وزارة الثقافة، دمشق، 

قدياًم  " مشوار كتب أدب الرحلة النساج، سيد حامد،

 مكتبة غريب، القاهرة )بدون(.وحديًثا(، 

خصائص التفاعل التواصيل: دراسة  نظيف، حممد،

، أفريقيا الرشق، تطبيقية يف اللسانيات التداولية

 م.2010(، 1املغرب، ط)

د يف الشعر العريب آليات الرس هالل، عبد النارص،

(، 1مركز احلضارة العربية، القاهرة ط)املعارص، 

 م.2006

، دار النقد األديب احلديث هالل، حممد غنيمي،

 م.1971النهضة، مرص، 

، مقدمة للرسد العريب، الكالم واخلرب يقطني، سعيد،

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 

  م.1997(،1ط)

 

 

 ية:املجالت العلم

التناظر الرسدي: بنية الرواية " إبراهيم، عبداهلل،

(، 4بغداد، جملة )آفاق عربية(، ع) ،"والفيلم

 م(.1993)

جملة )الرسالة(،  ،"خليل مطران" ،مجعة، رابح لطفي

 (.18/7/1949(،) 837عدد )

البنية الرسدية يف اخلطاب " الصحناوي، هدى،

الشعري.. قصيدة عذاب احلالج للبيايت 

(، 29، جملة )جامعة دمشق(، جملد)"انموذجً 

 م(.2103(، ) 2، 1عدد )

 "البنية الرسدية واخلطاب الرسدي" شبيب، سحر، 

جملة )دراسات يف اللغة العربية وآداهبا(، جامعة 

 م(.  2013(، صيف ) 14ترشين، عدد)

 ،"قضايا رسدية يف النص الرتاثي" الشاوي، هشام،

 م(.2014(، نوفمرب )40جملة )احلوار(، عدد )

البنية الرسدية يف النص الشعري " ،عروس، حممد

متداخل األجناس األدبية.. نامذج من الشعر 

جملة )إشكاالت(، معهد اآلداب  ،"اجلزائري

واللغات، املركز اجلامعي، تامنغست، اجلزائر، 

 م(.2016(، )10عدد)

البنية الرسدية يف قصيدة اخليط " ،فنجان، أزهار

جملة )أبحاث البرصة  ،"ةاملشدود لنازك املالئك

 م(.2012(، )37للعلوم اإلنسانية(، جملد)
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الفعل الرسدي يف اخلطاب الشعري.. " مداس، أمحد،

جملة )كلية اآلداب  ،"قراءة يف مطولة لبيد

 م(.2012واللغات(، بسكرة، اجلزائر، )

 

   املعاجم

حميط املحيط قاموس مطول للغة  بطرس، البستاين،

 .1987ن، بريوت، مكتبة لبناالعربية، 

، حتقيق عبداحلميد معجم العني اخلليل بن أمحد،

( 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)

 م.2003

، حتقيق عبد معجم مقايس اللغة ابن فارس، أمحد،

، 6السالم هارون، دار اجلبل بريوت، جملد

 م.1991

، دار لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين،

   م، املجلد الثالث.2003 صادر، بريوت،

، حتقيق يوسف خمتار الصحاح الدين، زين الرازي،
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 لصنع اهلل إبراهيم أنموذًجا "اللجنة"السرية الذاتية صانعة للرواية: رواية 

 فايز صالح قاسم عثامنة  

  ،أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك فيصل

 اململكة العربية السعودية   
 

 

 ـ(ه11/5/1440يف  للنرش بلوق     ،هـ27/11/1439م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .السرية الذاتية، الرسد، العالقات الشخصية، املنهج النفيس، مقاربة رسدية، زمن اخلطاب: املفتاحية الكلامت

، إشكالية -السريّية عىل وجه اخلصوص-تكاد هذه الدراسة أن تشكل يف الرواية العربية البحث: ملخص

وتبيان وجهة نظر حمددة ما بخصوص التخصص ومراوغة هذا اللون: وذلك مسوغ للبحث والتقيص 

 بعينها، متحورت يف رواية )اللجنة( بمعطياهتا وجتلياهتا املنبثقة من العنوان الدال.

اعتمدت الدراسة مصطلح: السرية الروائية حمدًدا هلا، وذلك رضورة ملحة؛ ملا اصطلح عليه بالتهجني       

ظ ف وأعاد توظيف كشوفات السرية الذاتية وال رواية، وهو بذلك يؤد ي وظائف، وحيل الرسدي، الذي و 

جانًبا من مشكالت النوع اجلديد، ويستخدم كثرًيا من التقنيات والوظائف من اجلانبني، مستغاًل صلة القربى 

ا تنبني عىل شبكة معقدة من العالقات الشخصية،    والنسب بني تلك األنواع. لوحظ يف رواية )اللجنة(، أَّنه

ث عنها الكاتب يف ت فسريه الظواهَر السياسية واالجتامعية املعقدة، وربام كانت الرواية تفسرًيا لعالقات حتده

كثرية بني خمتلف الظواهر؛ وحيسن حتليل تفسري خمتلف العالقات التي تربط بني عنارص الرواية فيام بينها، 

 والعالقات التي تربط بني الرواية كاملة، وجماالت أ خر ليست غريبة عنها.

تري املنهج النفيس؛ لتحليل شخصية السارد، عن طريق الشعور والالشعور؛ لتبيان اجلوانب الظاهرة اخ      

واخلفية مًعا وما نتج عنهام، وما انتاب الذات من قلق وكبت وقهر ودونية. ومن اجلدير بالذكر أنه عموم هذه 

ي املنتج بمقاربة رسدية، وحصل النواتج الشخصية الذاتية، هدف إليها الباحث لربطها ببنية النص الروائ

بتداخل تلك العنارص ببعضها، بناء هيكل الرواية بصورة منتظمة، وهو ما جعلها مغايرة يف طرحها عن 
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Autobiography creates the Novel: The “Lajnah Novel” by Sune’  
Allah Ibrahim as a model 

 
   Fayez Salah Qassem Athamneh 
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Keywords: Autobiography, Narration, interpersonal Relationships, Psychological Approach, 
Narrative Approximation, and Time of Discourse. 

Abstract: This study in the Arab novel, specifically the narrative arts, is problematic. This is 
considered a justification for researching, investigating and revealing specific point of view. This was 
reflected in (Al-Lajnah) Novel with its inputs and revelations emanating from the semantic title.  

As for the study and its importance, this study adopts the term: Autobiography, this is an urgent 
necessity, for what is called the narrative mixing, which employs the biography and the novel 
together, and thus performs functions and solve some of the problems of the new genre, taking 
advantage of the close link between these types. 

The novel is based on a complex network of interpersonal relationships, in which the author spoke 
about in his interpretation of complex political and social phenomena. It is possible that the novel was 
an explanation of several relationships between different phenomena. The analysis is built on the 
various relationships between the elements of the novel , As well as the relationships between the 
novel as a whole, and other areas inseparable from it. 

The psychological approach was chosen in the analysis of the personality of the narrator, through 
conscious and subconscious, in order to show the visible and hidden aspects together and what 
resulted from, as well as the self-anxiety, repression, oppression and inferiority. It is worth 
mentioning that the writer aims to reach the whole of these subjective personal products to link them 
with the structure of narrative text produced by a narrative approach. Through the overlap of those 
elements, the structure of the novel was structured in a completely different style.  
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 املقدمة

تنبني الرواية بشكلها العام عىل مقومات متعددة،  

متيزها عن غريها من األجناس األدبية األ َخر، وكذلك 

السرية الذاتية وما يتفرع عنها، هلا مقوماهتا وأبنيتها 

وهي لبُّ العمل الروائي  ،اخلاصة، منها: الذات

السريذايت وجوهره، التي تنبني عىل أساسها احلكاية 

 ا ويتداخل بوساطة هذا املعطى مع الرواية. بأكمله

ويمكن االنطالق من خيط الزمن؛ لولوج هذه 

الشبكة من العالقات: بني زمن اخلطاب، وزمن 

القصة، وزمن الكتابة، مع اإلشارة إىل عالقة كل هذا 

باألمكنة املختلفة، التي وقعت فيها أحداث الرواية، 

ومن َثمه عالقة  ؛وكذلك عالقة الرواية بالرتمجة الذاتية

األنا السارد باللجنة، وعالقة املثقف بالسلطة، وعالقة 

الرواية باإليديولوجيا، والعالقات بني الظواهر التي 

تبدو منعزلة، وعالقة السارد ببعض شخصيات 

الرواية، وعالقة الباطن بالظاهر والواقع بالرمز، وما 

ينتج عن ذلك من مفارقات وسخرية، وعالقة الرواية 

الواقع، وعالقة رواية اللجنة بالرواية البوليسية، ب

وعالقة النهاية باملوسيقى الكالسيكية، ودالالت 

 النهاية وعالقتها برمزية اللجنة.

لت بنية أساسية للنص،  جممل تلك املحاور، شكه

انطلق من خالهلا السارد يف تأسيسه هويَة النص 

ال  الروائي الذايت، الذي ما زال مراوًغا، لكن ذلك

يمنع التداخل والتاميز مًعا، من أجل: بناء النص، 

واحلكم عليه من قبل املتلقي. وقد ختم البحث بجملة 

 من النتائج، يستفاد منها يف دراسات الحقة.

 

   عالقة زمن القصة وزمن اخلطاب وزمن الكتابة

خمتلفة عن روايات كثرية، يظهر  (1)(اللجنة) :رواية

سلسل خطي مع بعض زمن اخلطاب فيها يف شكل ت

 ،فزمن اخلطاب هو زمن القصة ؛الومضات القليلة

وهذا  ؛(2)اتقريبً  نفسه وكذلك يقع زمن الكتابة يف احليز

املستويات الثالثة، هو: زمن الزمن املشرتك بني هذه 

سياسة االنفتاح والتطبيع مع إرسائيل عقب اتفاقية 

 م،1981كامب ديفيد، إذ تعود الطبعة األوىل إىل سنة 

ورواية اللجنة هي تطويل لقصة قصرية نرشها صنع 

عدد مايو  "الفكر املعارص"اهلل إبراهيم يف جملة: 

وبذلك ال يتجاوز زمن الكتابة سنة  (3)م.1979

يتمثل يف احلديث عن "م، فمن املعلوم أنه ذلك: 1980

                                                 
بل إنه  ، من النص الروائيا مهاًم العنوان يشكل عنًص  (1)

تتخلق يف أفقه عوامل من اإلمكانات  ،يتحول إىل نص مواز

ا للوصول إىل املحطة ئ متحفزً جتعل القار ؛واالحتامالت

 ينسجم  مالئاًم النهائية التي يمكن له عندها أن جيد تأوياًل 

 ،2011موسى الربابعة، )مع أفق النص... للمزيد انظر، 

 (.وما بعدها 175ص:

حممد )ا، انظر، للمزيد بخصوص األزمنة وتداخالهتا معً  (2)

وكذلك  (،239ـ  230ص:م، 2010القايض وآخرون، 

 (.234ص: ،2003 جريالد برنس،)انظر، 

 .(55، ص:2002نظر، )حممد الباردي، اللمزيد  ( 3)



 هلل إبراهيم أنموذًجالصنع ا "اللجنة"السرية الذاتية صانعة للرواية: رواية :  فايز صالح قاسم عثامنة                                             88

 شخصية حمورية رئيسة يف اخلطاب بشكل عام، إذ إنه 

وتوحي عىل شخصية معينة،  بنى كاملًة لتدله احلكاية ت  

وما ترمز إليه من بعد اجتامعي؛ يستدعي الراوي هبذا 

تنبثق يف رسد القصة  متنوعةاالستحضار شخصيات 

ا؛ القصة التي حتدد فرتة حدوثِها واخلطاب الروائي معً 

)نبيل حداد،  "...وزمنها وسني العمر والشخوص

 (.127، ص:1995

ىل احليز الزمني لوحظ يف زمن القراءة؛ أنه ينتمي إ

نفسه، إذ يتواصل الوضع نفسه، نظرًا الَّنيار املعسكر 

االشرتاكي يف بداية التسعينات؛ فقد بنيت الرواية يف 

ستة فصول غري مرقمة وال معنونة، تضمنت ستة مقاطع 

رسدية متعاقبة يف تسلسل خطي واضح، وبعض هذه 

املقاطع يفيض إىل بعض، دون تعّمد تكسري الزمن 

اد أو باالستباق؛ وإذا ما وجدنا أحياًنا بعض باالرتد

الومضات بالعودة إىل الوراء يف سياق األحداث، فإنه 

ذلك داخل يف تفسري بعض األحداث، ال يف نطاق 

تذكر الراوي أثناء اللجنة أنه بحث يف "تقنيات الرسد: 

هويتها وتذكر أنه سجن فيام قبل أثناء االختبار أو 

(، ومما 10، ص:2018راهيم، )صنع اهلل إب "االمتحان

يدعم هذا التسلسل الزمني اخلطي، انفتاح الرواية عىل 

ا تتنبأ بنهاية اللجنة نتيجة العمل  املستقبل، إذ إَّنه

ف السارد أنه لن يدرس زمن َّناية  الدؤوب، وي عر 

اللجنة، وهو واٍع بأن البديل عن اللجنة لن خيتلف يف 

ة، فاللجنة اجلديدة مرحلة أوىل عن طبيعة اللجنة السابق

مهام كان من حسن نوايا فال بده أن يتطرق إليها الفساد، 

وبذلك يتحتم تغيريها طال الزمن أو قص، وهو يعتمد 

يف هذا التنبؤ عىل منطق التاريخ وسنة احلياة؛ ولذلك 

انتشال "فإنه الغاية األساسية من كتابة السرية، هي: 

نص السرية نفسه  الذات مما يمكن أن يشينها، وملا كان

إنام يعامل عىل أنه فلك نجاة، فمن الطبيعي أن تستند 

الكتابة إىل الرغبة واهلوى، ومن الطبيعي أيًضا، يف هذه 

احلال، أن تصبح الكتابة عبارة عن حلظة يطلق فيها 

العنان للرموز والتشخيصات، التي تؤّثث املتخّيل 

لف اجلامعي وللتصورات واملفاهيم، التي تسنّى للمؤ

االطالع عليها، فرتكت بعًضا من آثارها منقوًشا يف 

إنه هذه املعطيات  (1)"ذاكرته ملتحًفا بالعتمة يف رساديبها

األولية؛ لتؤسس وتربهن عىل ما ذهب إليه الكاتب يف 

بت "بناء النص الروائي لديه:  وإنه هذه املبادئ العامة قره

 مستوى الروائيني الثالثة من حركة الرواية اجلديدة يف

بناء الشخصية؛ ولكننا الحظنا أنه صنع اهلل إبراهيم 

بميله أكثر من غريه إىل نموذج الشخصية املسطحة يبدو 

لنا أقرهبم إىل هذه احلركة يف حني يتباعد عنها رفيقاه يف 

جل الروايات التي كتباها، وذلك ببناء نموذج مغاير هو 

 "الشخصية ذات العمق النفيس والبعد االجتامعي

 (. 380، ص:2002)حممد الباردي، 

                                                 
م اليوسفي مجلة من األفكار القّيمة التي ختدم السرية قده  (1)

حممد لطفي )نظر، ا هبذا اخلصوص واملتخيل...، للمزيد

 (.54ص: ،2002اليوسفي، 
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ة فراغاٍت بني املقاطع،  هذا، ومن املعلوم أنه َثمه

فقبل املثول أمام اللجنة انتظر الراوي سنة كاملة، 

وانتظر بعد املقابلة أشهر قبل وصول الربقية، ثم أعطته 

اللجنة كتغيري للموضوع وفراغ ما بني عملية القتل 

حلة أوىل عادية إىل واملحاكمة. مراحل البحث من مر

مرحلة ثانية فيها عراقيل، وضعتها اللجنة لتمنعه من 

وكام "االقرتاب إىل احلقيقة، وذلك ما يتهضح يف قوله: 

سبق أن قلت، فقد قضيت العام املايض يف االستعداد 

)صنع اهلل إبراهيم،  "هلذا اليوم بشتى الوسائل...

ك (، ويمكن اختصار الرواية تبًعا لذل9، ص:2018

البحث عن احلقيقة، حقيقة  يف مقطعني رسديني:

العالقات بني العوارض؛ عواقب اكتشاف احلقيقة: 

احلصار، قتل الرقيب، االهتام باملشاركة يف مؤامرة، 

وبني هذين املقطعني يوجد مأزق يف َّناية الفصل 

الثالث، وقع فيه السارد حني تردد بني رغبته الشخصية 

لجنة يف أن تتخىل عنه يف مواصلة البحث، ورغبة ال

بيد أننا نالحظ أن صنع اهلل إبراهيم "وتستبدله بآخر: 

، يلتجئ إىل التتابع احلدثي "اللجنة"يف روايته الثالثة 

والتعليل السببي يف الربط بني األفعال، فالراوي الذي 

يقف بمحض إرادته أمام اللجنة يتعرض إىل حتقيق 

ًرا بإنجاز دراسة أعضائها وتبًعا هلذا التحقيق يتلقى أم

 .(1)"عن أملع شخصية عربية معارصة...

                                                 
اثة. نظر، )حممد الباردي، الرواية العربية واحلداللمزيد  (1)

  .(134، ص:2002

وهذا التأزم يف األحداث، هو الذي جيعل من 

النص رواية، وهو تأزم بني نوعني من القيم؛ وخيرج 

النص بفعل هذا التأزم من التحقيق الصحفي إىل 

جنس الرواية، إضافة إىل ما حققه هلا املكان وهو يف 

مكان اللجنة، هو: مكان -أواًل -اللجنة ثالثة أمكنة: 

)صنع اهلل إبراهيم،  "دهليز"يسوده الغموض، 

(، يفتقد إىل النور وإىل املعرفة، 130، ص:2018

يدخله بصيص من النور من نافذة كبرية تطل عىل فناء 

مهجور، ويتسم أعضاء اللجنة أيًضا بالغموض، 

فمنهم: من يضع عوينات سوداء حتجبهم وتسرتهم، 

َمن كان من أعضاء اللجنة، فهم وال تعرف أسامء 

نكرات. فاللجنة بأكملها متثل لغًزا، يسعى الكاتب إىل 

فك أرساره يف كامل الرواية )صنع اهلل إبراهيم، 

الشارع: يكون فيه السارد  -ثانًيا-(؛ 10، ص:2018

غريًبا؛ ألنهه ال يفهم إقبال الناس فيه عىل االستهالك 

وردة مع الرضاء بنهم شديد، استهالك البضائع املست

باالستغالل وبالتبعية، فالشارع أيًضا مغلق؛ ألنهه يفيض 

إىل أمكنة ال جيد فيها السارد ضالته، وال تساعده عىل 

التقدم يف بحثه عن الدكتور؛ ولذلك يلجأ إىل البيت 

 –ثالًثا-( 150، ص:2018)صنع اهلل إبراهيم، 

، البيت، هو: ملجأ يفر إليه السارد من سلطان اللجنة

ومن فساد الشارع، فينفرد فيه بذاته؛ ليحاسَبها، وجيد 

يف بيته كتبه وإسطواناته، فمبدئًيا هو مكان إجيايب، 

ولكنه رسعان ما يتحول منذ دخول اللجنة به، فيبقى 
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يف حالة إقامة جربية أو حالة رساح رشطي، دون 

واملكان يف )الّلجنة( يرتكب من "التصيح بذلك: 

َقع أو ثالث ة مواقع، هي: مقر اللجنة، وتنتصب ثالث ر 

فيه اللجنة يف شكل مجاعة منظمة؛ والشارع، يضطرب 

الناس فيام يضطربون فيه عادة من شؤون ومشاغل 

ومآرب؛ واملنزل وفيه يسكن الراوي أو البطل ليامرس 

)عبدالصمد زايد،  "اجلانب الذايت من شخصيته

1988  .) 

ه السارد وجد املكان يعادل ه فحيثام توجه ه؛ ألنه

يعيش يف زمن عدواين ال يعرتف للفرد بحرية 

االختيار، فأعضاء اللجنة زاروه يف بيته؛ ليدفعوه 

للتخيل عن موضوع البحث... )صنع اهلل إبراهيم، 

(، الذي يمكن أن يكشف عن 65، ص:2018

حقائق كثرية، تلك التي تريد اللجنة طمسها 

يف، وإبقاءها جمهولة، ويف ذلك تعمية وتظليل معر

ولكن السارد يّص عىل أن يبقى مفتوح العني؛ لريى 

ويتحدد معنى "ما خفي عنه وما أخفي عنه أيًضا: 

هذا اللون من االستهالالت بأنه ثمة فكرة أو حموٌر 

واحٌد يتكرر داخل الصفحات األوىل من العمل؛ 

فهو إما أن يكون حااًل معينة، أو مكاًنا، أو موقًفا، أو 

الستهالل إشارة مركزة وقوية زمنًا ما، ويضمن ا

هلذه البنية املحورية ثم تتكرر يف مقاطع خمتلفة من 

الرواية، لتغذي مفاصل الرواية ومتدها بتصورات 

كلية الحقة، وغالبًا ما حييط الغموض واإلهبام 

والتعمية املقصودة هذه البنية املحورية بوضعها 

 ،2009نص ياسني، ) "جزًءا من زيادة التأكيد عليها

(؛ ولذلك فإنه رؤيته من وما بعدها 154ص:

الداخل، هي: رؤية جلل بواطن شخصيته، خصوًصا 

عند مصارحة نفسه واإلقرار بأمور محيمية: 

كاحلديث عن شذوذه، وعن حرمانه اجلنيس، 

وكذلك عندما حياسب نفسه. ولكن هذه الرؤية من 

جريالد ، تتحول إىل رؤية من اخلارج )(1)الداخل

(، إذا ما تعلهق األمر بالغري 86ص: ،2010برنس، 

فهو ال يغوص يف أعامق نفسية الغري، بل يصّور ما 

يكتشفه من ظواهر بارزة وموجودة يف الصحف، 

ويربط العالقات بني خمتلف هذه الظواهر؛ مؤكًدا 

طيلة الرواية موضوعيته يف القيام ببحثه، وهذا ما 

وصل ترفضه اللجنة؛ ألنه املوضوعية من شأَّنا أن ت

إىل حقائق علمية عن النظام وتبعيته، وعن املجتمع 

ففي "واآلفات التي تنخره يف ظل سياسة االنفتاح: 

، ينسج الفعل الغريب أهًم الوظائف "اللجنة"رواية 

الرسدية الرئيسة، فاللجنة يف حد  ذاهتا، يف تركيبها 

وغرابة تصفات أعضائها وما يكتنفها من غموض، 

بالرشعية "ا أمام مدى صلتها جتعل القارئ مرتددً 

ويتأكد هذا املعنى لدينا عندما  "اليومية غري املتغرية

نتأمل يف عالقتها بالراوي، فهو يف حد  ذاته يتعامل 

                                                 
نظر ا، "التبئري الداخيل"للمزيد هبذا اخلصوص، مصطلح:  (1)

 (.86، ص:2010جريالد برنس، )
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معها باعتبارها قدًرا حمتوًما ال مرد له ولكنه جيابه 

 .(1)"بأوامر خترج عن إطار احلياة الواقعية...

وآلية توظيفها  احللم :وبتدقيق النظر يف تقنية         

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  ...لدى الراوي

، لوحظ حضور فاعل لألحالم النهارية (127ص:

والليلية والكوابيس، يف تداخلها بالواقع، وتقاطِعها 

تصوير ؛ من أجل كام وصفها ـ، امعه، وهترهبا منه أحيانً 

الرواة مقنًعا هذا، وكثرٌي من ا أفكاره الكامنة تصويرً 

 "S-Freuidسيجموند فرويد "أثرون بعامل النفس، يت

َطْرِقهم يف  "تفسري األحالم" :صاحب كتاب

مثل: احلياة الشخصية واالجتامعية للموضوعات، 

لكثري من الشخوص؛ واجلوانب الالشعورية اخلاصة 

بصاعات الشخص ومكبوتاته ورغباته، ويتَم ذلك 

تقنية فعن طريق تداعي احلامل احلرة الطليقة؛ 

 "الذاكرة"التي يعتمد فيها الراوي عىل  االسرتجاع

من : النِص الروائي بنيةَ  ا، ختدم لديهويمتح منها كثريً 

خالل املايض واحلارض، ويعمل عىل دمج هذه 

التقنيات بتقنية احللم، التي حتفزه وتدفعه باخلروج من 

واقع التوتر والقلق املتمثل بعذابات الذات وحمنتها؛ إىل 

مئن إليه ويرضاه لنفسه وللمجتمع الذي واقع آخر يط

ا؛ ينطبق هذا احلديث يف تنقله يراه بعيدً  ، لكنهيعيش فيه

وتردده يف أمور كثرية كانت تشكل إىل آخر،  من مكان 

                                                 
نظر )حممد ا، الوظائف الرسدية الغريبة ،للمزيد بخصوص (1)

 .وما بعدها( 194، ص:2002الباردي، 

له رصاعات مقيتة، مع الذات الساردة الواعية بمجمل 

احلقائق واألمور، لكنه ينطلق يف مشواره املفعم من 

له األمل، والتجدد، واحلياة، خالل احللم الذي يعني 

مقابل الواقع الذي يعني اليأس، واإلحباط، 

..؛ فكثرية تلك املشاهد واألحداث التي .واالنطواء

ض هلا السارد يف خمتلف مناحي الرواية، التي  تعره

مثهلت له حالة من الكبت والتمرد والرتدد يف أحايني 

أْخذِه كثرية، يف متوضعه وانطالقه نحو حتقيق اهلدف، و

مكانة يرضاها لذاته الفاعلة يف واقعه املعيش، والذي 

ويشري "بدا له متعارًضا ومتعاكًسا يف اجتاهات متعددة: 

هو أقىص  "صنع اهلل إبراهيم إىل أنه هاجسه الفني

تصوير للواقع من خمتلف اجلوانب وبالذات تلك 

)حممد  "اجلوانب التي ألفنا أنه نغمض عيوننا عنها

 (.302، ص:2002الباردي، 

 

   عالقة الرواية بالرتمجة الذاتية

بلغت مقر اللجنة يف ": تبدأ الرواية هبذه اجلملة

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  "الثامنة والنصف صباًحا

(، يف هذه اجلملة القصرية، ذكرت أغلب عنارص 1ص:

الرواية: الزمان، الثامنة. املكان، مقر اللجنة. أهم 

 سارد.األطراف: اللجنة، وال

وينتهي الفعل )بلغت( بضمري متصل؛ يدل عىل 

املفرد، فالرواية بأكملها تستمر عىل هذه الوترية، أي أنه 

السارد يتحدث عن نفسه، وعن عالقته بغريه، فتتسع 
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الدائرة شيًئا فشيًئا من مقر اللجنة إىل الشارع إىل البيت، 

ومن أعضاء اللجنة إىل أعضاء املجتمع إىل النظام 

م إىل القوى األجنبية الفاعلة املتسلطة عىل اقتصاد احلاك

البالد، وتتسع دائرة الوقت الثامنة والنصف صباًحا إىل 

دائرة الزمان: مص يف السبعينات، وتتسع دائرة املكان 

من مقر اللجنة إىل كامل البالد إىل رحابة العامل املحيط 

 هبا، ويتعمق ضمري املتكلم املفرد من أقوال السارد إىل

فالرواية هبذا املعنى، ليست، كام قد "أفعاله إىل أحواله: 

يتوهم البعض، سرية ذاتية، بل هي رسد يستخدم تقنية 

الراوي بضمري الــ: أنا، ليتمكن من ممارسة لعبة فنية 

بالتدخل  -بالتايل-ختوله احلضور وتسمح له 

يمنى العيد، ) "والتحليل بشكل يولد وهم األقناع

غوص يذكر يف أعامق شخصيته: (، في94ص: ،1999

يف ضوء األحداث التي وقعت يل -ومن الطبيعي "

أخرًيا وأدهت إىل تنشيط عقيل وانشغايل بالتعمق يف 

أنه اهتاممي باألمر انتقل  -الظواهر وحماولة تفسريها

)صنع اهلل  "من اجلانب اللغوي إىل لب الظاهرة نفسها

 (.139، ص:2018إبراهيم، 

مكن اجلزم أننا إزاء ترمجة ذاتية، ومع كل هذا، ال ي

؛ ألنه للرتمجة الذاتية (1)أو حتى رواية ترمجة ذاتية

رشوطها وضوابطها املقننة، بينام الرواية تشكل منفتًحا 

                                                 
، 2010، حسني املنارصة)للمزيد هبذا اخلصوص، انظر  (1)

 93روائية السرية الذاتية، ص:، 3ف .، ما بعدها(93ص:

 وما بعدها.

قاباًل ملختلف أنامط اخلطاب ومستويات الرسد؛ 

ولذلك ال يمكن البت يف عالقة الرواية بالرتمجة 

ينحو "اوي املتكلم: الذاتية، إال بعد حتليل شخصية الر

صنع اهلل إبراهيم يف جل الروايات التي كتبها منحى 

كاتب رواية السرية الذاتية، إذ كثرًيا ما يلوح لنا التشابه 

واضًحا بينه باعتباره مؤلًفا ومنتج خطاب وبني 

الشخصية الرئيسة التي حتوم حوهلا أحداث الرواية، 

ل يف كل هي البط "األنا الساردة"فلقد أرشنا إىل أن 

روايات صنع اهلل إبراهيم وهو ما يسهل رسم مالمح 

 "التشابه بني املؤلف والشخصية املحورية يف النص

(، وقد ذكرت 503، ص:2002)حممد الباردي، 

العطار يف معرض حديثها عن مثل هذا التقابل 

ولكن د. عبد املحسن طه بدر، وجد "والتضاد، قائلة: 

فسري تاريخ حياة مؤلفها يف الرتمجة الذاتية حتاول ت"أنه 

رحلة زمنية حمدودة، وحتتفظ بالرتتيب الزمني 

لألحداث كام وقعت لصاحبها، وال يقتص املؤلف 

فيها عىل رسد األحداث، ولكنه يقف فيها موقف 

الدارس املحلل، كام أنه الرابطة التي تربط بني أحداثها 

جمرد رابطة سطحية تتمثل يف وقوع األحداث بعينها يف 

زمن حمدد، وذلك بعكس الرواية؛ التي ال تكفي فيها 

الرابطة اخلارجية وحدها، ولكنها تفرتض وجود 

رابطة داخلية بني األحداث، وتتمثل يف إحساس 

مها ) "املؤلف الذي تتطور أحداث الرواية إلبرازه

 (.11ص: ،1997العطار، 
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يبدو األنا السارد يف الرواية؛ رجاًل مثقًفا، شغوًفا 

ة، يملك مكتبة غنية ومتنوعة، أفرد ركنًا فيها باملعرف

ألهم األعامل األدبية اجلادة؛ العربية واألجنبية، 

والقديمة واحلديثة، وهي مؤلفات ألعالم ثبتت 

قيمتهم عىل مر  الزمن، ذكر منهم: شكسبري، يوشكني، 

ورسفنتاس، وغارسيا ماركيز، ونجيب حمفوظ: 

اجلادة عىل مر  وأفردت ركنًا ألهم األعامل األدبية 

)صنع اهلل إبراهيم،  الزمن، ضم كثرًيا من األسامء...

(، فضاًل عن سري شخصيات عاملية، 101، ص:2018

كان هلا عمل أسايس يف تأسيس الفكر اإلنساين، مثل: 

وأيب ذر الغفاري،  -عليه الصالة والسالم–الرسول 

وابن رشد، واألفغاين؛ وهؤالء يمثلون اجلانب النرّي يف 

رتاث العريب اإلسالمي، فمن املعلوم أنه الرواة ال

تقنية استحضار الشخوص بطريقة فنية "يوظفون: 

متميزة، فقد لوحظ لدهيم حنكة يف تقنية الرسد 

باستخدام ضمري األنا وجتليات البوح فيه ومن خالله، 

وقدرة عىل ختليق الشخوص وتقمص شخصياهتم 

           .(1)"...وحتريكهم يف املناخات القصصية والروائية

واعتامًدا عىل ما سبق: فقد لوحظ شخصيات تنّم 

عن ميول يسارية مع غلبة النزعة االشرتاكية، مثل: 

ماركس، لينني، وروسيه، وباتريس، ومجال عبد 

النارص، وشخصيات أنار فكرها وعملها املعرفة 

                                                 
للمزيد هبذا اخلصوص؛ توظيف الشخوص وإدارة احلوار،  (1)

 (.152ص: ،1998 واالس مارتن،)انظر 

اإلنسانية، مثل: فرويد، ومادام كويل، وينضاف إىل كل 

قية متينة، تظهر يف تصنيفه ألعامل ذلك ثقافة موسي

)صنع اهلل  بيتهوفن، وموزار، وتشايكوفسكي...

(، زيادة عىل كل ذلك، 102، ص:2018إبراهيم، 

ظهرت يف الرواية مواكبته ألحداث العص والتطورات 

السياسية، فهو صاحب ثقافة متينة تقدمية يسارية، 

ية لكنه بسبب هذه الثقافة، كان يف نفسه طموح إىل تنم

مواهبه وإىل استغالهلا، وهذا اقتىض منه تغيرًيا تاًما 

حلياته، وهو ما جعله يمثل أمام اللجنة؛ وهذا هو 

سبب القطيعة؛ ألنه القيم واملبادئ التي نشأ عليها، 

قادته فيام مىض إىل السجن؛ ولذلك راجع موقفه من 

حياته،  فأحب أن يبدأ بداية جديدة يف سن األربعني، 

تطوًرا لشخصيته وتغيرًيا حلياته، وقد وعده ذلك 

)صنع اهلل إبراهيم،  أوصلته ثقافته إىل حمنة ومرض...

 (.36، ص:2018

-لكنه قبل أن يبدأ االمتحان، كان متمزًقا متذبذًبا 

وقد ارتكب خطأين عند الدخول،  -أزمة املثقف

فتوقع أنه سيفشل، فولهد ذلك يف نفسه شعوًرا 

 ذاته بقي يشري إىل قيمة يف مقابل باالرتياح؛ ألنه شيًئا يف

يشء آخر يف ذاته، وكان يدفعه أيًضا إىل الوصول وإىل 

التغرّي؛ ففيه بقية من كربياء مثقف، وبقية من تشبث 

قيم أصيلة، ناضل من أجلها فيام سبق، وكل ذلك 

يمنعه من االنبطاح يف مقابل ضغط الطموح، الذي 

: كان يدفعه إىل االنتهاز، فمن املعلوم  الشخصيات "أنه



 هلل إبراهيم أنموذًجالصنع ا "اللجنة"السرية الذاتية صانعة للرواية: رواية :  فايز صالح قاسم عثامنة                                             94

الرئيسة جتسد يف الروايات املدروسة نموذًجا للمثقف 

املغرتب بني أهله، العاجز عن االنسجام مع ما يسود 

الواقع من أفكار وقيم ونظم. وقد اختذ التناقض بني 

األبطال وجمتمعاهتم اجتاهني بارزين: التناقض الفكري 

القّيمي من جهة والتناقض السيايس من جهة أخرى. 

ولعل الفصل بني هذين االجتاهني فصل متعسف إىل 

حدٍّ كبري؛ إذ يصعب جتريد الصاع الفكرّي من 

السياسة وجتريد السياسة من األفكار، هذا عالوة عىل 

 .        (1)"تداخل االجتاهني يف جتربة البطل الواحد

ولذلك حاول يف بداية االمتحان التنازل عن بعض 

م جلنة حيتقرها، لكن تنازله مبادئه، ومن ذلك مثوله أما

بقي جمرد حماولة يف التوفيق بني شغفه باملعرفة؛ ورغبته 

يف التأقلم يف الوضع، وهنا تكمن مأساته. وهلذا بدأ يف 

سلسلة التنازالت: فقبل اإلهانة، ومتلق أشخاًصا 

حيتقرهم يف قرارة نفسه، ولكنه يف الوقت نفسه كان 

ا، وذلك ما كان ينوه بمبادئه وقيمه التي نشأ عليه

ْسهم  يف إضعاف إمكانية رضاء اللجنة عليه، بل إنه  ي 

ذلك دفعها إىل اإلمعان يف إهانته، فلم تسأله عن 

معارفه وثقافته، بل عن معرفته بالرقص؛ لقصد إهانته، 

فوقع املثقف يف فخها، فشارك يف لعبة التفاهة وقبل 

، 2018اإلهانة الشديدة. )صنع اهلل إبراهيم، 

                                                 
املثقف املغرتب "ا يتعلق بـ: أفرد حممد ميهوب يف كتابه، بابً  (1)

، 2016حممد ميهوب، )، للمزيد انظر، "اإلشكايل

 (.وما بعدها  255ص:

وبفعل قبول هذه اإلهانات،  ،(39، 37، 36ص:

يتحول املثقف إىل مثقف انتهازي يف سبيل منصب ال 

يصله، فيخرس كل يشء وال يصل إىل نتيجة، فينتابه 

ورأيت أين "شعور بالغ باإلحباط والعجز، فيقول: 

مرشف عىل اإلفالس والفشل ومل ت نفيس عىل أين 

ين انسقت من البداية وراء رساب من الطموح قاد

 (. 56، ص:2018)صنع اهلل إبراهيم،  "إليه...

األنا السارد رجل مثقف، حيمل قياًم تقدمية 

)معيارية(، شغوف باملعرفة، ورجل طموح يسعى إىل 

ا، وقد اقتىض منه  تنمية مواهبه واستثامرها استثامًرا ماديًّ

ذلك التنازل عن املثل والقيم التي آمن هبا يف البداية، 

بني شغفه باملعرفة وطموحه املادي: من أجل التوفيق 

وأطرح من مثله ما رآه ساذًجا وغري واقعي إال أنه ما "

احتفظ به من مثله جعله ممزًقا بني الضغوط جماهًدا يف 

إعادة تقويمها كل حني وتقويمها مع التغريات 

 (.85، ص:2018)صنع اهلل إبراهيم،  "املتالحقة...

جعلته يقبل اإلهانة  إنه رغبته يف التأقلم مع الواقع،

ويتورط يف قول أشياء تتناقض مع قيمه، فالتأقلم 

عملية معذبة، مثاًل: فكر يف مقابلة العانس لتساعده ثم 

تراجع؛ ألنهه بقي متشبًثا بام بقي له من قيم، جعله يرى 

يف تلك املقابلة هبوًطا إىل الدرك األسفل، وهذه مأساته 

نفسه، ويريد إرضاء ألنهه يريد إرضاء اللجنة وإرضاء 

شغفه باملعرفة ورغبته وطموحه املادي، وهذا 

مستحيل، وقد جعله يشعر باإلحباط والعذاب بسبب 
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وعيه بنقاط ضعفه، مما جعله يشعر بتفاهة شأنه، ويقوم 

عىل قبوله اإلهانة، كام دفعه هذا الوعي إىل تشتت ما 

بقي له من كرامة، خصوًصا يوم تيّقن أن مسعاه لدى 

قد فشل، وقد ظهر ذلك يف قتله الرقيب الذي  اللجنة

تسلط عليه يف عقر داره، ويمثل هذا نوًعا من 

االنتفاضة اليائسة عىل جالديه، الذين فرضوا عليه 

احلصار، وقد فعل ذلك عندما وعى بأنه فقد أعز يشء 

لديه، وهو: حريته، وظهر اسرتجاعه ملا بقي له من 

أن كان يتملقها كرامة وقت حماكمة اللجنة له، فبعد 

ويتكلم بلغتها، طلب اإلذن بأن يتكلم باللغة العربية: 

أرجو أن يتسع صدركم يل كي أبسط وجهة نظري، "

وإين واثق أنكم من السامحة والكرم، بحيث تسمحون 

يل أن أحتدث باللغة العربية كي أحسن التعبري عن 

 (.114، ص:2018)صنع اهلل إبراهيم،  "نفيس...

ته التي كان يفقدها حتت ضغوط، بدأ يسرتجع هوي

؛ تقريره مواجهة املحتوم  ومن أمثلة اسرتجاِعِه كرامَته 

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  يف إباء وشمم.

(، فبعد أن كان يذكر أنه وقوفه أمام اللجنة، 115ص:

هو: استعراض مواهبه، صارت غايته الربهنة عىل 

 (.117، ص:2018مواهبه. )صنع اهلل إبراهيم، 

د أثناء حماكمته، شغفه باملعرفة يف كثري من أكه 

االعتزاز، وبني أنه فرض عليه حصاًرا يف عقر داره، 

واستفزه بمسدس فاضطر للدفاع عن نفسه، وذكر 

للجنة أنه ال يبيع شيًئا بل يقرر احلقيقة، )صنع اهلل 

(، وبذلك واجه هتم 118، ص:2018إبراهيم، 

رفة واحلقيقة، لكن اللجنة بقيمتني مثاليتني، مها: املع

هذا يمثل جمرد موقف مبدئي، فبمجرد خروجه من 

مقر اللجنة، حاول جتسيم هذه القيم عىل أرض الواقع، 

: )الطاهري، "الكوكا كوال"فرفض استغالل بائع 

، الساخنة بثمن الباردة، إال أنه (1)(2014بديعة. 

رسعان ما وجد نفسه كاآلخرين، يقبل االستغالل، 

الساخنة إىل شفتيه دون وعي، )صنع فرفع الزجاجة 

(، وبذلك انخرط يف 133، ص:2018اهلل إبراهيم، 

لعبة االستغالل واالستهالك دون وعي، والوعي ليس 

ا؛ وإنام حيرض ويغيب، فقد شعر يف وقت من  شيًئا قارًّ

األوقات بعزلة تامة، ال أهل، وال أصدقاء، وال أبناء، 

أمامه إال املشاركة وال رفاق يشاركونه... وبذلك مل يبق 

 "اللجنة"أما يف "يف لعبة املجتمع، أو تدمري النفس: 

فإننا نالحظ هذا التسلسل احلدثي النامي، إذ تتعاقب 

جمموعة من األحداث تبدأ بعرض الراوي نفسه عىل 

اللجنة حلل إشكاليته، لكن هذه اإلشكالية تتأزم نتيجة 

اللجنة عالقته باللجنة إىل أن يعثر عىل احلل وهو حل 

(، 140، ص:2002)حممد الباردي،  "وأكل النفس

وبام أنه احلل األول كان عسرًيا عىل مثقف واع؛ ألنه 

يقتيض تأقلاًم يوميًّا وعذاًبا يوميًّا وتعليمة يومية باملثل، 

                                                 
وما  ، لداللة )الكوكا كوال(ا مفصاًل قدمت الباحثة عرًض  (1)

رمز إليه السارد يف الرواية...، للمزيد انظر، )الطاهري، 

  .وما بعدها 19( ص:2014بديعة، 
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فقد اختار احلل الثاين الذي هو تدمري النفس، وقد كان 

يت بني إنه متزق البطل السريذا"حتاًم واختياًرا مًعا: 

رفض أفكار جمتمعه وقيمه وبني االضطرار إىل التنازل 

عن االستقاللية الفردية، يعمق إحساسه بالغربة ويزيد 

من آالمه. لكنه جيعله من جهة أخرى يف تواصل مع 

 "شخصية املثقف العريب يف الرواية العربية عامة...

 (.وما بعدها 260ص: ،2016حممد ميهوب، )

دًبا راقًيا وقياًم يسارية السارد: مثقف، حيمل أَ 

ومعرفة باملوسيقى الراقية، وبأحداث العص، وحيمل 

قياًم تقدمية؛ سببت له حمنة )السجن(، وقد قرر أن يبدأ 

حياته بداية جديدة، ترتكز عىل حماولة التوفيق بني 

الشغف باملعرفة والطموح، وملا كان ذلك مستحياًل، 

بادئ متعددة، فقد بقي متذبذًبا ممزًقا، تنازل عن م

فتملق وقبل اإلهانة، وحاول أن يكون مثقف سلطة، 

لكنه فشل وأصيب باإلحباط، فبقي معزواًل مهمًشا، 

فلجأ إىل تدمري نفسه وإىل أكل نفسه، ومل يبَق سوى 

مضيت أنصت للموسيقى التي ترددت "بعض األمل: 

نغامهتا يف جنبات احلجرة، وبقيت يف مكاين، مطمئنًا 

انبلج الفجر. عندئذ، رفعت يدي املصابة منتشًيا، حتى 

، )صنع اهلل إبراهيم، "إىل فمي، وبدأت آكل نفيس

 (.154، ص:2018

 

   عالقة األنا السارد باللجنة

لقد لوحظ، أنه جاءها يسعى، ومثل أمامها 

بمحض إرادته، وقبل الوقوف أمامها بوضع املمتحن 

ي )حمنة وممتحنًا(، ثم يف وضع املتهم، فالعالقة الت

تربطه باللجنة هي عالقة رصاع موجودة، كانت يف 

البداية من جهة اللجنة فحسب؛ ألنهه جاءها مستسلاًم، 

وتكمن املفارقة يف أنه اللجنة هي التي تصارع السارد؛ 

ألنهه اتصل هبا وهو يف موقف ضعف، وليس له سوى 

 -فيام مىض-الشغف باملعرفة والطموح املادي، وكان 

قاوم ما ترمز إليه ويقاوم النظام الذي يصارع اللجنة، ي

متثله، لكنه بعد خروجه من السجن، ختىله عن كثري من 

قيمه وكربيائه واعتداده بنفسه، فجاءها مهزوًما يطلب 

ودها، ويتملقها متخلًيا عن قيمه، فهل هي احلاجة التي 

دفعته إىل التقرب من النظام )رمز اللجنة(، الذي كان 

باط الذي يصيب من يعي بأنه يقاومه، أم هو اإلح

بمفرده غري قادٍر عىل الفعل والتغيري؛ يواجه أعزل من 

السالح، معزواًل عن رفاق الدرب، ل وحظ مثل هذا 

، "براري احلمى"القبيل عند فاطمة بدر، يف رواية: 

فقد استشهدت بالكاتب يف عملية مقاربة لذات النص 

اهلل بلورة رؤية لقد حاول نص "يف روايتها، قائلة: 

يف روايته، شأنه يف ذلك شأن كثرٍي من  (1)"كافكا"

الكتهاب العرب، أمثال: صنع اهلل إبراهيم يف روايته 

اللجنة، إذ قام بتذويب أجزاء من روايته الفنية يف 

روايته وامتصاصها بوعي وقصدية، مشعًرا القارئ عرب 

نصٍّ  هيكلية الرواية واألجواء املسيطرة عليها أنه إزاء

                                                 
 م(. 1983انظر كذلك، )حممد بدوي،  (1)
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أ نتِج من تذويب النص اآلخر، مضيًفا عىل خطاب 

، فاطمة بدر) "اآلخر نغمته وتعبريه وأسلوبه اخلاصني

 م(.2002

حيرص السارد عىل إرضاء اللجنة، وأحبه أن 

يعرف هوية أعضائها وميوهلم، ولكنه مل يعرف عنهم 

شيًئا؛ ألنه ستاًرا من الرسية قد أسدل عىل أسامئهم 

من مثهل قبله مل يفده بيشء، ومنهم من  ومهنهم، وألنه 

أنكر معرفته هبا، ومنهم من تذرع له بالنسيان، ومنهم 

تعلقت عيناي "من أشفق عليه منها؛ ألنهه يعرف حمنته: 

بشفتي العجوز، وبدا يل وجهه الشاحب أبعد ما يكون 

يف بداية هذا اللقاء، أحبُّ "عن احلياة. خاطبني قائاًل: 

الذي يشاركني فيه زمالئي،  أن أسجل تقديري،

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  "الختيارك املجيء إلينا

 وما بعدها(. 11ص:

إنه اللجنة حماطة هبالة من الغرابة والرهبة، إذ ليس 

هلا قواعد عمل، وال وجود رسمي،     وال جترًبا من 

واللجنة مكونة من أعضاء كثر "أعىل للمثول أمامها: 

 .           ال وظائف حمددة هلم

ا املهام التي تقوم هبا فتكاد تكون املثال الفعيل ملا  وأمه

ه ميشال فوكو:  ، "فعل العنف النفيس األويل"سامه

(؛ 1985)بسام حجار،  "والذي يقتص عىل االعرتاف

ا تعرف كل يشء عن املرتشح السارد،  ورغم ذلك فإَّنه

ه؛ وهو أيًضا يعرف أنه لدهيا تقارير كاملة عن شخصيت

ألنه نفوذها يمكنها من احلصول عىل مجيع املعلومات 

التي تتعلق بكل من يقوده طموحه إليها، بينام املرتشح           

ال يعرف عنها شيًئا، وكل ما عرفه كان وقت مثوله 

ا، مل  أمامها، فقد عرف أنه عدد أعضائها كبري جدًّ

له أعضاء اللجنة يتطلع  يستطع حتديده، والحظ أنه ج 

بعوينات طبية، ومن بني أعضائها: امرأة عانس، 

وعجوز متهالكة ذات نظارات طبية سميكة، وثالثة 

من أعضائها عسكريون، وعضو قصري قبيح الوجه، 

خاطبه بلهجة عدائية، ظنه أنه سبب حقده عليه يعود 

إىل حسده له عىل شهادات األنا السارد العليا. )صنع 

 .(11-10، ص:2018اهلل إبراهيم، 

وحاول أن يعرف غاية اللجنة من اختباره، فتبني أنه 

استكناه مفاتيحي الشخصية "العلم ال هيمه بل: 

؛ أي معرفة توجهاته األيديولوجية، "وطاقايت الدفينة

أو التأكد منها، وحماولة غسل دماغه منها، أي: غايتها 

معرفة قدرة املثقف االنتهازي عىل التأقلم مع النظام 

)صنع اهلل  االنفتاح عىل الغرب... اجلديد؛ نظام

 (.18، ص:2018إبراهيم، 

وخالصة القول: تتميز عالقة السارد باللجنة بأربع 

 -ثانًيا–القطيعة عىل مستوى اللغة  -أواًل –خصائص 

–الصاع يف البداية من جانب واحد، ثم أصبح َّنائًيا 

عدم التكافؤ؛  -رابًعا–االحتقار: وهو متبادل  -ثالًثا

لقطيعة يف مستوى اللغة، وتكّلم اللجنة بلغة فتظهر ا

أجنبية ال يعني بالرضورة أَّنا جلنة أجنبية؛ بل هي 

تتكلم لغة غري لغة البالد؛ ألنه بينها قطيعة، وكان 
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السارد يتكلم لغة وطنية، يف حني اللغة تدين بالتبعية 

لقوى خارجية، ولذلك تتبنى لغتها أي اختياراته 

قتصادية، وهناك عالمات متنوعة ال سيام اال  السياسية،

وبام أنه الرواية ذات بنية حوارية ومتنوعة "عىل ذلك: 

األصوات، فإنه اللغة حتيا فقط يف االختالط احلواري 

بني أولئك الذين يستخدموَّنا. وأنه االختالط 

ن اجلو احلقيقي حلياة اللغة، وأنه  احلواري هو الذي ي كو 

ا احلياة بعينها،  حياة اللغة مفعمة بالعالقة احلوارية؛ ألَّنه

مهام تنوعت خطاباهتا وتعابريها، )حسني املنارصة، 

(، ويقف قبول السارد التكلم بلغة 6، ص:2012

اللجنة دلياًل عىل تأقلمه معها، وقبوله توجهاهتا، أو 

باألحرى: حماولة ذلك؛ ألنهه بقي متمزًقا بني طموحه 

 وقيمه.

العربية بعد يأسه من وقد طلب اإلذن يف التكلم ب 

اللجنة، وبعد أن قتل أحد أعضائها، أي أنه رشع يف 

خلع القناع الذي وضعه عند بداية مقابلته مع اللجنة، 

من أجل عودته إىل هويته وإىل مبادئه التي نشأ عليها، 

ومن أجل استعادة كرامته بعد أن الحظ أنه التنازالت 

ِده نفًعا، ْ عاد إىل شخصيته  العديدة التي قام هبا مل جت 

احلقيقية ولكن بعد فوات األوان، وهذه العملية متثل 

انتحار املثقف عند اللجنة، الذي يدفع دفًعا للغرية عىل 

كرامته، وتدل عىل هزيمته؛ ألنهه قام بقتل ذاك العضو 

يف موقف ضعف، أي دفاًعا عن النفس، فهو يشبه 

يؤد ي  العملية االنتحارية رغم قتل غريه؛ ألنه ذلك ال

إىل نتيجة إجيابية، ولكنه كان مضطًرا إىل القيام به، ومن 

َثمه فهو ال يمثل اختياًرا حقيقًيا؛ ألنه االستفزاز بلغ 

أوجه، هناك عالقة رصاعية بينه وبني اللجنة، قائمة 

 عىل تلقي اإلهانة والرد عليها.

والعالقة قائمة عىل االحتقار أيًضا، فاللجنة حتتقره 

تهاًم وتعريه، و السارد بينه وبني نفسه يعتقد أن ال أحد م 

يستطيع أن يصل إىل مستواه )صنع اهلل إبراهيم، 

(، وتتميز هذه العالقة بعدم التكافؤ؛ 37، ص:2018

ألنه اللجنة هي التي تضع الرشوط، والسارد ليس له 

االستجابة، يتضح ذلك يف اآلجال التي حتددها 

عله معه العضو القصري الستقباله، وللرد عليه، وفيام ف

إنه من يتصدى لألمور العامة "يف بيته، الذي يقول له: 

)صنع اهلل إبراهيم،  "يفقد حقه يف كل خصوصية...

 (.97، ص:2018

 

   عالقة املثقف بالسلطة

هي عالقة رصاع، ولكنه رصاع حمكوم عليه 

بالفشل؛ ألنه اللجنة تعرف توجهات السارد السابقة، 

عضائها ينظرون إليه نظرة ولذلك كان بعض أ

عدوانية: فهي حتتقره، وتسعى إىل إذالله بكل الطرق، 

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  املادية واملعنوية...

(؛ يمكن تعميم العالقة بني السارد 17-15ص:

واللجنة عىل كل عالقة بني املثقف احلر والسلطة؛ فهو 

حيتقر أعضاءها، ويعرف أنه أعضاءها وصلوا إىل 
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صبهم عن طريق التملق، فأراد أن يسلكه، لكنهم منا

م تورطوا من قبل يف أعامل معادية  وصلوا؛ ألَّنه

للسلطة، بينام هو مل يصل؛ ألنهه كان خارًجا من 

يف روايات صنع اهلل إبراهيم تربز السلطة "السجن: 

قوة تتحكم يف إرادة الشخصية املحورية ومصريها، 

من )العسكري( وهي متعددة األشكال فهي رجل األ

الذي يراقب حضور الراوي يف بيته بصفة رسمية يف 

 "املدنيني-العسكر"كل مساء وهي اللجنة بأعضائها 

الذين حياكمون الراوي وهي السلطة اإلدارية واألمنية 

 (. 486، ص:2002)حممد الباردي،  "يف موقع العمل

يف الرواية نقد للمثقفني املتذبذبني بني  

اهتم، فاالقرتاب من السلطة أيدولوجيتهم وطموح

والتمسح بأعتاهبا يف هذه الصورة من التمزق أمور ال 

جتدي، يرى يف النهاية أنه كان عليه أن يقف ضد 

اللجنة وليس أمامها وذلك لندمه وعودة وعيه، وكان 

عليه أن يواصل نضاله؛ ألنه السلطة ال تغفر له ماضيه 

، 2018حتى بعد التوبة... )صنع اهلل إبراهيم، 

(، ويبني أنه النظام الذي ينتقده هو نظام 152ص:

بولييس فاللجنة لدهيا وسائل خاصة تسمح هلا بمعرفة 

يف تتبع  لوحظت طبيعة  االغرتاب املكاينكل يشء عنه. 

فاجلزء األبرز واملهم الذي  رواية يف قراءة  تكشه

م ذلك عىل نحو من االعرتاف التهكمي ، قده اللجنة

لذي يعتص بواطنه، وتبدو الذات يف والبوح املؤمل ا

، عزلًة مصحوبة بانفرادها بذاهتاتلك اللحظة تعيش 

تبدو طبيعة الرسد يف هذا االجتاه خمتلفة عن السابق، إذ 

تظهر فيه سمة االنزعاج وكثرة األسئلة واإلجابات 

املوحية نحو االنزواء الذايت تتعمق لدى الراوي أكثر: 

لدى أولئك  -األعميف األغلب -يظهر االغرتاب "

الذين يتمتعون بقدر من الوعي، أي لدى املثقفني، 

وعادًة ما تعود أسبابه إىل عدم التطابق بني الواقع 

 املفروض واملثال املنشود، والواقع املقصود هنا هو

الواقع العام الذي يسهم بدوره يف صنع الواقع الذايت 

للشخصية، وينجم املأزق عن عجز املثقف عن 

  .م(1995)نبيل حداد،  "مع هذا الوضع...التكيف 

 

 رمزية اللجنة ودالالت هناية الرواية 

أهم ما تتميز به هذه اللجنة، هو: الغموض إىل 

روايات تكون فيها النهاية بمثابة حل "السارد والقراء: 

للغز ورد يف البداية ونحصها يف النصوص التالية: 

، 2002ي، )حممد البارد "اللجنة لصنع اهلل إبراهيم"

(، إذ ال نعرف شيًئا عن أعضائها رغم حماولة 145ص:

السارد ذلك، ولكنه مل يصل إىل يشء واضح، فمثل 

أمام اللجنة فرأى عىل أعضائها تلك النظارات السود، 

ا أقنعة فازداد حرية. وسمع أَّنا تتكلم بلغة غري  كأَّنه

اللغة العربية، وهذا ما ي وهم بأَّنا أجنبية، ولكنها 

: "اللمعان"العربية؛ بدليل معرفتها معاين كلمة تعرف 

جلأت إىل معاجم اللغة، فوجدت أنه للمعان يف لغة "

اللجنة معنى واحًدا يقتص عىل خاصية عكس الضوء، 
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أما العرب فقد أضفوا عىل الكلمة معاين متعددة... 

 (.36، ص:2018)صنع اهلل إبراهيم، 

، ويف اللجنة أعضاء عسكريون وآخرون مدنيون

وبوجود عنارص عسكرية، فإنه اللجنة ال يمكن أن 

الدهليز "تكون أجنبية، ومقر اللجنة يزيدها غموًضا: 

، ويزيدها غموًضا أيًضا أنه "The dark vestibuleاملظلم: 

أعضاءها يدخلون من أبواب جمهولة ال ت رى، 

واحلارس الذي التقاه الراوي غامض ال يتكلم كثرًيا، 

هي يف الوقت نفسه حمدودة وال  وسلطة هذه اللجنة

حمدودة؛ حمدودة: إذ إنه احلضور أمامها اختياري وال 

تفرض ذلك عىل أي شخص، كام أنه حارسها يؤكد 

أَّنا ليست حمكمة، كام أَّنا مل تتابع تنفيذ ما حكمت به 

يف نوع من  "طليًقا"عىل السارد، الذي خرج من مقرها 

امة اجلربية، الرساح الرشطي غري املصح به، واإلق

ويصح أعضاء اللجنة مراًرا أنه اللجنة ليس هلا وجود 

رسمي، ولكن يف الوقت نفسه سلطتها مطلقة، فقد 

منعت السارد من مواصلة بحثه يف موضوع الدكتور، 

كي ال يكتشف حقائق حترج بعض أعضائها وحترج 

 (.65، ص:2018النظام... )صنع اهلل إبراهيم، 

ا تفرض عضوها القصري عىل السارد يف بيته  كام أَّنه

لرياقبه، بل إنه هيدده بمسدس. وهي حتاكم املرتشح 

وتتهمه باملشاركة يف مؤامرة، وتطالبه بأسامء رشكائه، 

ما باح بأسامء رشكائه؛ وهي عادة  وتعده بالتخفيف إذا 

معروفة يف التحقيقات األمنية التي تعتمد أسلوب 

رد عن البوح الرتغيب والرتهيب، وعندما يمتنع السا

بمشاركته يف مؤامرة غري موجودة، هيدده أحد أعضائها 

العسكريني بالتعذيب؛ الستخالص احلقائق، وفك 

عقدة لسانه، وتعرف اللجنة أنه صورهتا عند الناس 

ليست صورة مرشقة، ولذلك تدفع عن نفسها هتمة 

املشاركة يف االنقالبات السياسية واحلروب الطائفية، 

نتحار الغامضة... )صنع اهلل وبعض حاالت اال

(؛ كام حاولت أن تدفع 116، ص:2018إبراهيم، 

خماطبة الناس بام  ؛"الديامغوجية"عن نفسها، هتمة: 

حيبون خماطبة زائفة، وحاول رئيس اللجنة دفع هذه 

التهمة، ولكنه يفعل يف كالمه خالف ذلك: 

االشرتاكية، الثورية، الديموقراطية، السالم... )صنع 

 (. 115، ص:2018براهيم، اهلل إ

د حياد اللجنة واستقالليتها، ونفى كل ارتباط  وأكه

هلا مبارش باألجهزة الرسمية وبالسلطة التنفيذية؛ 

لإلهيام، لكنه يف الوقت نفسه، يكشف بعض 

االستثناءات؛ وبذلك تنقلب حماكمة السارد ملحاكمة 

اللجنة للدفاع عنها، وتربئتها من هتمها، وكل هذا يزيد 

 للجنة غموًضا، فمن تكون هذه اللجنة..!؟ا

تنطبق عىل هذه اللجنة خصائص مؤسسات 

متنوعة، وال تنطبق عليها خصائص كل مؤسسة عىل 

حدة، يف اللجنة صفات النظام احلاكم، أو ميليشيا 

حزب يساند النظام احلاكم، وصفات املحاكم األمنية 

أو حمكمة خاصة )أمن الدولة(، وصفات جلنة انتداب 
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ل أو مدرسني أو عاملني باخلارج، وكل هذه عام

اخلصائص مركبة تركيًبا غريًبا؛ فهي تشري إىل جمموعة 

 مؤسسات...إلخ.

 

   العالقة بني البداية والنهاية

بدأت الرواية بلهجة االستسالم، فقد جاء     

املرتشح متنازاًل عن القيم التي نشأ عليها، وبلغ 

م، أوديا به إىل استسالمه درجة من التملق والتأقل

اإلهانة واالحتقار، فثار لكرامته، وحكم عليه بتدمري 

الذات، وبني االستسالم وتدمري الذات مراوحة بني 

وكم؛ ترك  التنازل والرفض، استسلم فأ هني، وثار فح 

اللجنة وحاول االندماج يف املجتمع، فرفضه املجتمع، 

حكايته مع بائع الكوكا كوال ومع العمالق ومع "

، فأحسه بأنهه منبوٌذ فاعتزل الناس، وهذا يف "بيبالط

احلقيقة أقسى العقاب، واحلكم الذي صدر ضده، 

وهو: أكل النفس هو أقىص عقوبة؛ فام معنى أكل 

إنه النهاية يف بعض الروايات ال ختلو "  (1)النفس..!؟

من غرابة، فأن تنتهي رواية اللجنة بأكل النفس فهو 

، 2002)حممد الباردي،  "أمر يربك انتظار القارئ

 (.147ص:

 

                                                 
 (،135، 17، 16ص: ،1983، )صنع اهلل إبراهيم، انظر (1)

 ،"وبدأت آكل نفيس"ختم الرواية هبذه اجلملة: كذلك و

 .154ص:

ا ومعنًى، فهو يف  أكل  النفس، هو تدمري الذات حسًّ

الظاهر قد أذعن إىل األمر الواقع وقبله، بعد أن عجز 

عن االندماج، ولكنه مل يفلح فانسحب من ذلك 

الواقع، والذي يدلنا عىل أكل النفس، هو: استشهاده 

صريه يشبه ويقول طرفة: إنه م "مايكوفسكي"بمصري: 

مأساته، وذكر بيتني للشاعر الرويس، )صنع اهلل 

، انخرط "مايكوفسكي"( 145، ص:2018إبراهيم، 

يف الثورة البولشيفية، ولكنه انتقد تريجز الربوليتارية، 

وبريوقراطية اإلدارة، وبطء إنجازات الثورة 

البولشيفية، وكل ذلك خّيب ظنه، وما زاد خيبته، 

 له، ومعارضة رجال معارضة الكتاب الرسميني

السياسة، وكل ذلك دفعه إىل االنتحار؛ وهلذا فإنه 

تدمري الذات الذي جلأ إليه الراوي؛ يتجاوز التدمري 

املعنوي إىل التدمري املادي، إَّنا مأساة التذبذب بني 

 التنازل والرفض، وهي مأساة املثقف العاجز. 

تتحقق قصدية الراوي أكثر يف استخدام التقنية 

 وية والتامهي خلف الشخصية املحورية، وهذا ينحالفن

باملتلقي إىل العمل اإلبداعي أن يتأمل أكثر وأن 

يستخدم التأويل يف مثل هذه النصوص اجلديدة يف 

األدب، وهذا ملمح آخر يدل به عىل احلس االغرتايب 

ا لتنوع جماالت االغرتاب فقد وجد الثقايف، ونظرً 

ومتفق عليه بني العلامء صعوبة وضع مفهوم جامع 

ويوضحه بصورة  الباحثني حيدد مصطلح االغرتاب

ويف حماولة لتتبع نظرة بعض العلامء إىل "دقيقة: 
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االغرتاب؛ نقل بسام فرنجية عن عامل االجتامع 

جمموعة من املفاهيم حتاول حتديد مصطلح  "سيمن"

كارل "و  ،"Hegelهيجل " :االغرتاب فذكر أنه عند

 أنه  :الالقدرة، بمعنى حالة "Karl Marxماركس 

ماكس فيرب " :اإلنسان يعجز عن حتقيق ذاته، وعند

Max Weber" عجز املواطن عن مواجهة الدولة  :يعني

التي حتاول السيطرة عليه، وتقرير مصريه، وعند 

تفكك القيم واملعايري االجتامعية  "Durkheimدوركايم "

التي فقدت السيطرة عىل السلوك اإلنساين وضبطه، 

حالة من العبث  "Karl Mannheimكارل ماَّنايم " :ندوع

)محاد أبو شاويش وعبدالرزاق  "...وافتقاد األشياء

  (.2006إبراهيم، 

كادت تكون النهاية اَّنزامية وفاشلة لو توقفت عند 

، ولكن النهاية مفتوحة عىل املستقبل،  ذلك احلد 

والزمن نفسه مفتوح عىل املستقبل؛ فقد بدأها بالندم 

ختاذله، وحدث يذكر اللجنة ثم حاول تصحيح  عىل

مساره، حني اعترب أنه من واجبه أن ال يقف أمام 

اللجنة، ولكن أن يقف ضدها وهي مرحلة عودة 

ألنه كل مسعى نبيل عىل هذه األرض جيب "الوعي: 

، 2018)صنع اهلل إبراهيم،  "أن يتجه للقضاء عليكم

ن من (، ثم ختم األمر بالتفاؤل، وبالتيق152ص:

، 2018الفوز يف املستقبل )صنع اهلل إبراهيم، 

(، هذا هو مصريه ومصري اللجنة، التي بقيت 154ص:

يتعمق الرواة برسدهم "عىل سلطتها، ولكن إىل حني: 

يف جلب الواقع املحسوس، وبثه عن طريق التخييل 

ا تقنية احللم: مستخدمً  "الالشعور"املعلن رصاحًة 

عاجله املحلل هو املحكي احللم الذي ي واحلال أنه "

ا من اللحظة الذي ينتجه احلامل يف حالة اليقظة، بدءً 

التي يسرتد فيها وعيه فام رأيناه وسمعناه وحتملناه 

ا، يف غضون وضع بل وما فكرنا فيه أحيانً  ،وتكبدناه

ا، ال ندركه إال فينا بالتذكر وقت اليقظة، أقل تيقظً 

ن، إنه من لآلخري َحْكي ه  نحكيه ألنفسنا، ويمكن 

 هذا الذي تسميه اللسانيات بامللفوظ لّفِظ، إنه قباًل تامل

(؛ فقد لوحظ 24ص: ،1997نويل جان، ) "الرسدي

ذلك يف مقطوعات متعددة، قدمها السارد ضمن رؤية 

رسدية بنائية واضحة، عرب فيها عن خلجات نفسه وما 

آلت إليه يف َّناية املطاف، يف ال وعيه وشعوره الباطني: 

ا فإنه دارس العمل األديب أو الفني ال مناص له وهلذ"

من التنقيب يف أخبار الكاتب أو الفنان وسريته وتارخيه 

إشارة يمكنها أن  أيةوعالقاته، وتطوره، بحًثا عن 

تلقي الضوء عىل املشكالت النفسية الكامنة يف ال 

وعيه... وحيدد فرويد جمموعة من اآلليات التي يلجأ 

التعبري عاّم لدى املبدع من رغبات إليها الالوعي يف 

وما  56ص: ،2010إبراهيم خليل، ) "مكبوتة...

 . (بعدها

البطل نفسه  أنه  واعتامًدا عىل ما سبق، فقد لوحظ

يف رواية: )اللجنة(:  السارد واملؤلف الراوي،

األسلوب الرسدي الذي اعتمد عليه صنع اهلل "
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 إبراهيم يف بناء روايته هو: )األسلوب الرسدي

(، حيث توجد يف Subjective Narrationالشخيص: 

الرواية شخصية واحدة تروي لنا ما جيري من أحداث 

فيها، وتنقل كالم هذا وذاك، وال يعني هذا أنه هذه 

الشخصية تصادر عىل بقية الشخصيات يف الرواية، أو 

تعمل عىل توجيه تصفاهتا وجهة خاصة، كال، فإنه 

م وتتصف وحتاور الشخصيات يف الرواية تتكل

الشخصية –اآلخرين بصورة طبيعية، إنام هي 

من ينقل كالمها وأفعاهلا، فهي هنا بمثابة  -الواحدة

 "الراوي الذي يقص عىل القراء ما جاء من أحداث

جاء الراوي  (؛ وقد2009)إبراهيم حممد عبدالرمحن، 

ذه التقنية إلدارة احلوار بتعدد الشخوص بشخص هب

تبدو ": واملؤلف والساردواحد، هو: البطل 

الشخصيات يف اللجنة هجينة تفتقد إىل الركائز 

األساسية التي جتعلها تنتمي إىل هذا الصنف أو ذلك، 

فالنص يركز عىل السارد الشخصية أكثر من تركيزه 

عىل أعضاء اللجنة. كام أنه وهو يقدمهم ال يلتفت 

سوى إىل هذه السامت اهلزيلة التي ال ختصص 

 أرشنا سابًقا، ال يكون هذا التغييب جمانًيا الشخصية كام

)بديعة،  "يف النص، بل يدخل ضمن لعبة إنتاج املعنى

 وهذا يظهر جدية العمل الرسدي(؛ 2004الطاهري. 

، كام هي السرية الذاتية وقرهبا من وحقيقته السرّيذايت

فالسرية الذاتية؛ تكون شخصية أحادية  تلك األنواع:

ويعد من أبرز "-التطابق–د ختتزل الثالثة يف واح

سامت السرية الذاتية التي تتمثل يف التطابق بني السارد 

الشيخ، خليل ) "...والشخصية الفاعلة واملؤلف

ن الذايت، وهي  ،(2005، 9ص: تتبلور رواية التكو 

وثيقة الصلة برواية السرية الذاتية، وإن كانت أكثر 

 . بام يدور يف أعامق الشخصيةانشغااًل 

ذلك جييل الفكرة املحورية التي أقدم عليها ولعل 

صنع اهلل إبراهيم يف رواية: )اللجنة(، ويعزز من وجهة 

م ولسون يف َّناية كتابه، مجلة من  نظره السابقة؛ قده

الرؤى واألفكار املفيدة عىل شكل خالصات؛ فيام 

إنه "يتعلق بموضوع الرواية بشكلها العام واخلاص: 

مرآة من املرايا يستطيع الروائي الرواية حماولة إلحداث 

من خالهلا رؤية وجهه، وهي أساًسا حماولة إلحداث 

الذات، وما )وصف الواقع( و)قول احلقيقة( إال 

ثانوية وأوراق اعتامد الروائي سلطته يف الطلب  أهداٌف 

من القارئ أن يعريه اهتاممه. أما هدفه احلقيقي، فهو: 

ن قد مكن أن يفهم نفسه ويدرك غرضه. وهبذا يكو

القارئ من فهم نفسه وإدراك غرضه اخلاص به. وال 

هدف الروائي ليس هو )احلقيقة(  أنه يعني هذا القول 

يف َّناية املطاف، بل إنه هذه احلقيقة ال يمكن حتقيقها يف 

النهاية إال بواسطة تعريف أكثر وضوًحا للصورة 

 .(1)"الذاتية...

 

                                                 
كولن ولسون، ) للمزيد بخصوص اخلالصات انظر، (1)

 (.وما بعدها 241، ص:2008
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 ةـــاخلامت

:  جتربته الروائيةيف صنع اهلل إبراهيمستحرض ا

املتخيل، والسرية، والتاريخ االجتامعي،  )اللجنة(

 ؛ كبنية أساسية اعتمدها للعمل ذاته،واأليديولوجي

لديه عقلية متفتحة  أنه  :يعني هو هبذا االستحضار،و

ت؛ ا من خالهلا صورة متجيد الذاوناضجة، مقدمً 

الواقع  يكون يفالبحث عن الذات لدى الراوي، ف

لديه هواجس ، "الضمري اجلمعي": املعطى ياالجتامع

بمعرتكه احليايت عىل الصعيد  اجسدهمأساوية كثرية؛ 

بثهها يف حماور متنوعة،  السيايس واالجتامعي والثقايف

فقد استطاَع أن  توقف الباحث عندها بشكل مفصل؛

ا عىل العص الذي متثل أمامه، بنظرٍة يكون شاهدً 

 واألفعال واألقوال متعمقٍة يف تغطية تلك األحوال

داخيل   عنها، بثها من خالل حسٍّ التي عاشها وعربه 

 ؛ عززت من بنية الرواية. عميق

لوحظ عجز السارد عن استيعاب الواقع املفروض 

 عليه؛ ألنه قيمه تتعارض وقيم املجتمع الذي متثله،

أحدثت له مجلة من االنكسارات  ذات تقبع يف داخله

مفتوحة دون إجابة عنها، ومن األسئلة، التي بقيت 

حيلم ويطمح  ؛-كام وصفها-بقصدية فنية من السارد 

لكن الواقع يصدمه ويصده عن  املنشود، إىل التغيري

 .حتقيق احللم وبلوغه

وخالصة القول: فإنه الرؤية املتعالية، التي حتيط 

بكل يشء وأقىص ما وصل إليه السارد، هو: تكهنه 

وكذلك فإنه األنا السارد بحتمية التغيري يف املستقبل، 

يصبح مركز التبئري يف الرواية قاطبة؛ ألنهه حارض يف 

مجيع فصوهلا، وكل األحداث مرتبطة به من قريب أو 

من بعيد، ولذلك كان احلوار قلياًل جًدا يف الرواية، 

ويف صورة وجوده، يقتص عىل مجل قصرية منقولة نقاًل 

يطغى عىل رسيًعا، وهذا ما جعل اخلطاب املرسود 

اخلطاب املنقول، وعىل حساب اخلطاب الذي 

 بواسطته مترسح األحداث، وتعرض حية أمام القارئ.

 

 عــــاملراج

النقد األديب احلديث من املحاكاة إىل  .خليل ،إبراهيم
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 صورة الرجل يف روايات قامشة العلّيان

 عصام حسني إسامعيل أبو شندي  

  األستاذ املشارك يف األدب والنقد، بقسم اللغة العربية، كلية الرتبية واآلداب، جامعة تبوك

 اململكة العربية السعودية ،  تبوك
 

 

 ـ(ه7/3/1440يف  للنرش بلوق     ،هـ1/9/1439م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .قامشة العلّيان، الرجل، صورة، شخصية: املفتاحية لكلامتا

ل ل هذه الدراسة مخًسا من روايات قامشة العلّيان لتظهر صورة الرجل يف هذه الروايات. البحث: ملخص ُت 

هناك عدة صور للرجل يف هذه الروايات. األوىل هي صورة الرجل الذي يشبه الشيطان ويتحكم يف 

لرواية. والثانية هي صورة الرجل الذي حيمل الضعف يف مظهره وتسيطر عليه الشخصيات األخرى يف ا

شخصيات قوية أخرى. الصورة الثالثة هي صورة الرجل املريض الذي يبدو دائاًم ضعيًفا بسبب مرضه، 

وأخرًيا، صورة الرجل اإلجيايب. ومع ذلك، فإنَّ مظهر هذه الصورة يواجه صعوبات مثل: املرض، الطالق أو 

   .  وت، مما جيعل ظهور الرجل اإلجيايب نادًرا يف روايات العلّيانامل
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Keywords: Qumāshah Al-Alyān – the man – image – Character. 

Abstract: This paper analyzes five novels, written by Qumāshah Al-ʻ Alyān, to show the man’s 
image in these novels. There are several images of the man in these novels. The first one is the man 
who appears as the devil and controls other characters in the novel. The second is a man who carries 
weakness in his appearance and is controlled by other strong characters. The third image is the image 
of the sick man who always appears weak because of his illness. Finally, the image of the positive 
man. However, the appearance of this image faces difficulties such as the disease, the divorce or the 
death which makes the appearance of the positive man is rare in Al-ʻ Alyān's novels.  
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 املقدمة

األديبة الروائية قامشة العلّيان مخس  أصدرت

عيون "روايات عرب مسريهتا اإلبداعية: 

بكاء "م، و2002"بيت من زجاج"م، و2005"قذرة

 م،2001"العنكبوت أنثى"و م،2001"حتت املطر

 عن لال  م، فضاًل 1998 "سامءعيون عىل ال"و

، "الزوجة العذراء"جمموعات قصصية قصرية: 

، ومن "خطأ يف حيايت"، و"دموع يف ليلة الزفاف"و

املظاهر اجلاملية الالفتة لالنتباه يف كتاباهتا القصصية، 

تركيزها الواضح عىل تصوير القضايا واملشكالت 

بوجه  والعيوب االجتامعية يف املجتمع السعودي

، حيث يمكن بوجه عامواملجتمعات اخلليجية  خاص،

ا للدور الذي يفرتض كتاباهتا هذه تعد ُتقيقً  القول إنَّ 

يهباألدب أن  يف التعاطي مع احلياة وقضايا األمة  يؤد 

لة يف بناء عواملجتمع واإلنسان، ليكون بذاك أداة فا

 املجتمعات واألمم القوية املتطلعة إىل املستقبل.

القارئ يلحظ من خالل قصصها،  فإنَّ  ومن لمَّ 

يف صور يغلب  "الرجل"الظهور الواضح لشخصية 

عليها الطابع السلبي، فالكاتبة )األنثى( العلّيان، تصنع 

ا، تدور أحدا  ا افرتاضيً يف كل رواية من رواياهتا عاملً 

التي  ،/ األنثى( الشخصية الرئيسةالقصة فيه حول )

امعية التي ُتيط االجت األوضاعتعاين يف كل رواية من 

هبا، كطالق الوالدين أو موت أحدمها أو إجبارها عىل 

لكن  ؛إلخ ...الزواج ممن ال ُتب، أو جترّب زوجة األب

الروايات ال تكاد ختلو البتة من الشخصية الذكورية 

السلبية التي تسهم بشكل فاعل يف التسبب يف معاناة 

أو من حوهلا من الشخصيات  الشخصية الرئيسة

هذه  وية وحتى الذكورية، بحيث يمكن القول إنَّ األنث

 ا يف الروايات اخلمس كلها.  نمطيً الصورة غدت شكاًل 

وهذه الشخصية الذكورية السلبية إما شخصية 

رشيرة متجربة خائنة، فهي بذلك تتسبب يف األذى ملن 

، أو شخصية منكرسة الشخصية الرئيسةحوهلا ال سيام 

هلا باإلمعان يف متقوقعة تتسبب يف إيذاء من حو

االنكسار، أو شخصية مريضة، وبالرغم من أنه 

هو أمر خارج عن إرادة اإلنسان،  "املرض" يفرتض أنَّ 

إال أنه ويف البناء الفني للرواية وداخل عاملها 

 من أشكال الصورة السلبية االفرتايض، يظل شكاًل 

التي غلبت عىل صورة الرجل يف روايات العلّيان، 

الذكورية التي يلمس القارئ فيها وحتى الشخصيات 

ا من اخلريية، فإنه جيد أن عالقتها مع الشخصيات قدرً 

ا إما باملوت أو األخرى يف الروايات، تنتهي غالبً 

الطالق أو الفشل يف العالقة. لذلك فقد قمت يف هذا 

يف روايات العلّيان  "صورة الرجل  "البحث بدراسة 

ا لتضخم نبً خاصة، من دون جمموعاهتا القصصية، جت

 البحث. آمال الوصول إىل نتيجة علمية مقبولة.

 متهيد

م الدارسون قس  تتعدد املعايري واألبعاد التي ي     

 ا يف األعامل القصصية، وذلك ألنَّ الشخصيات وفقهً 
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بتعدد  "الشخصيات يف األعامل القصصية، تتعدد 

األهواء واملذاهب واأليديولوجيات والثقافات 

واجس والطبائع البرشية التي ليس واحلضارات، واهل

، مرتاض)"لتنوعها وال الختالفها من حدود 

البعد "(، ومن هذه األبعاد 73م، ص 1998

م الشخصيات فيه إىل شخصيات قس  الذي ت   "احلكائي

ا عىل مدى فاعليتها رئيسة وشخصيات لانوية، اعتامدً 

يف بناء احلد  ودفعه إىل األمام، أو إىل شخصيات 

ا عىل مدى ا أيًض خرى مسطحة، اعتامدً مدورة وأ

التطور الذي يطرأ عىل الشخصية، أو لباهتا عىل هيئة 

واحدة عىل مدار صفحات القصة، ومنها كذلك 

الذي تقسم فيه الشخصيات  "البعد االجتامعي"

بحسب وضعها االجتامعي، إىل كبري وصغري أو غني 

إلخ، ومنها كذلك البعد  ...خادم وأفقري أو سيد  وأ

م فيه الشخصيات قسَّ خلارجي )الفيزيائي(، والذي ت  ا

بحسب شكلها اخلارجي كاجلنس إىل رجل وامرأة أو 

 عن البعد النفي اللون كاألبيض واألسود، فضاًل 

 . (1)(29 – 21م، ص 2015، برباريوالبعد الفكري )

وقد دأبت العلّيان يف رواياهتا اخلمس التي صدرت 

الرواية بجو  لرئيسة يفالشخصية اُتيط  هلا، عىل أنَّ 

                                                 
، بن عباسا يف مؤلفات مثل: )يف هذا اجلانب أيًض  نظري   (1)

م، ص 2005، وروفتود)  ،(15 –11م، ص 2015

(، 88، 87م، ص 1998، مرتاض)"(، 77 -75

 (.305 – 301م، ص 1992، ويليك)

مفعم باحلزن أو املعاناة أو القهر أو املرض، نتيجة 

ا هو سبب ظروف يكون اإلطار االجتامعي فيها غالبً 

 تؤد يومنطلقها، حيث  الشخصية الرئيسةتعاسة 

ا عادة دورً  بالشخصية الرئيسةالشخصيات املحيطة 

 يف توليد جو التعاسة هذا، سواء أكانت تلك فاعاًل 

 أنثوية. بحيث يمكن القول إنَّ  أمصيات ذكورية الشخ

العلّيان تكاد تكون متخصصة يف تناول قضايا املرأة، يف 

واخلليجي  بوجه خاصإطار املجتمع السعودي 

       ، بسبب اهتاممها املميز والواضح بوجه عاموالعريب 

بموضوع العالقات األرسية، واألدوار التي يامرسها  "

ة واملشكالت الناةمة عن تفككها من أفراد األرس كل  

ُتت تألري التطور االجتامعي وسلطوية الرجل وتبدل 

 (.83م، ص 1995، األرناؤوط)"القيم واملفاهيم 

ومن هنا جيد القارئ غلبة طباع السوء عىل 

شخصيات الرجال عىل امتداد الروايات اخلمس؛ 

شخصية املرأة قد تبدت يف  وهذا ال يعني بالطبع أنَّ 

يف صور مثالية البتة، إذ تزخر الروايات  رواياتالهذه 

بصور للمرأة القاسية واملستبدة واخلائنة وغريها، لكن 

 تلك هي –وهي امرأة بالطبع  -دائاًم  الشخصية الرئيسة

االجتامعية  األوضاع عليها قست التي املظلومة الفتاة

التي ال خيلو حميطها وهي أيًضا تلك املحيطة هبا، 

أم مظلومة أو صديقة وفية، أما الرجل االجتامعي من 

ا يف واحدة من الصور اآلتية: فهو فتتبدى صورته غالبً 

إما شخصية مفعمة بقدر كبري من الرش أو القسوة أو 
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اخليانة، أو شخصية منكرسة جانحة إىل املساملة بقدر 

كبري من السلبية، أو شخصية  تعاين من مرض يفتك 

اع اخلري، لكن هبا، أو شخصية تتمتع بقدر من طب

 الشخصية اخلرّية هذه، أنَّ  ا فيام خيص  املالحظ أيًض 

عالقتها بمن حوهلا من الشخصيات وال سيام 

يف الروايات، تنرصم إما باملوت أو  الشخصية الرئيسة

 الطالق أو الفشل.

إذن فاالنطباع العام الذي خيرج به املتلقي هلذه 

ة وسلبية صورة الرجل قد تبدت قامت الروايات، هو أنَّ 

بقدر كبري وواضح بموازاة صورة املرأة. وكام يقول 

 "عبدامللك مرتاض، فالشخصيات التي متلك القدرة 

عىل تقمص األدوار املختلفة التي حيملها إياها الروائي 

ا؛ بحيث، بواسطتها، يمكن جيعلها يف وضع ممتاز حقً 

تعرية أي نقص وإظهار أي عيب يعيشه أفراد املجتمع، 

رأ الناس تلك الشخصية يف رواية من وحني يق

الروايات العظيمة يقتنعون، أو خيادعون أنفسهم بأهنم 

مقتنعون، بأن تلك الشخصية متثلهم عىل نحو ما، وربام 

م، 1998، مرتاض)"رأوا أنفسهم فيها عىل هون ما 

 (.  80، 79ص 

ومن هنا فإننا سنلج إىل دراسة صورة الرجل يف 

من البعدين االجتامعي ا هذه الروايات، انطالقً 

ا عىل أن البعد الذكوري والفيزيائي اخلارجي، اعتامدً 

هو بعد اجتامعي وفيزيائي يف الوقت ذاته، مع مراعاة 

 األبعاد األخرى يف لنيات الدراسة بحسب احلاجة. 

وبذلك فإنه يمكننا أن ندرس صورة الرجل يف هذه 

 يت:الروايات اخلمس يف أربعة حماور، وفق الرتتيب اآل

 

  الشخصية الرشيرة -أوًل 

وهي التي يطلق عليها حسن بحراوي اصطالح 

، وهي "املتسلطة"أو  "املرهوبة اجلانب"الشخصية 

قوة معاكسة تضع احلواجز  "التي ُتمل يف جنباهتا 

والعراقيل أمام الشخصيات ومتارس عليها سلطتها 

(، وهي تتبدى يف 278م، ص 1990، بحراوي)"

ا يف صورتني: فإما أن اخلمس غالبً روايات العلّيان 

ا بالغ القسوة، ا قاسيً ا أو أن يظهر فظً يظهر الرجل خائنً 

يف حق الشخصيات األنثوية والذكورية التي ُتت 

التي ُتكي قصة  "عيون قذرة"سيطرته، ففي رواية 

التي عانت هي وأخوها  "سارة" الشخصية الرئيسة

الدهتام فيصل معاناة شديدة بسبب انفصال والدمها وو

من  يف فرتة مبكرة من عمرهيام، ومن لم ارتباط كل  

األب واألم بشخص آخر وتكوين أرسة أخرى 

مستقلة، ما أدى إىل تشتتهام بني لاللة بيوت، بيت األب 

حيث املعاناة من زوجة األب، وبيت األم حيث املعاناة 

من زوج األم ومن ال مباالة األم املستهرتة، وبيت 

لتهم وأساءت معاملتهم يف الوقت العمة التي تقب

 نفسه.

األمر الذي أدى بفيصل، بعد أن بلغا سن الرشد 

إىل اهلجرة إىل لندن، للدراسة والعمل، وأدى كذلك 
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إىل إصابة سارة بمرض نفي وموجات عصبية، ومن 

لم يقرر فيصل الذي أصيب بمرض السكري استضافة 

قد شقيقته ملدة يف لندن، حيث تفاجأ هناك بأخيها و

ختىل عن كثري من القيم والعادات الرشقية، وعاش 

ا من حياة االنحالل يف لندن، ال سيام مع ا كبريً قدرً 

صديقته كاتيا ابنة املرأة اللبنانية جورجيت وشقيقة 

روبري، فيسمح هلا فيصل بمرافقة روبري إىل األسواق 

وحضور احلفالت، ومن لم يقع املحذور بحمل سارة 

ا ما يؤدي إىل ُتمل سارة مقدارً ا، من روبري سفاًح 

ا من املعاناة بسبب هذا احلمل، إىل أن تتخلص إضافيً 

 من تبعاته بالتدريج.

حيث تعلق صفتا اخليانة والقسوة يف هذه الرواية، 

بالشخصيات الثانوية من الرجال فيها، وهذا عائد وال 

أدارت القصة برمتها حول  العلّيانريب إىل أن 

ا الراوية سارة وأخوها فيصل، شخصيتني رئيستني، مه

وما عدا ذلك من الشخصيات فإهنا تظل أقل أمهية من 

هاتني الشخصيتني برغم تفاوت هذه الشخصيات من 

 حيث األمهية والنامء خالل أحدا  الرواية. 

والشخصية الثانوية األبرز التي محلت صفة اخليانة 

هنا هي شخصية روبري، فبالرغم من أن هذا الشخص 

ا يف لندن، من حيث معارشة ا معتادً ا اجتامعيً مطً يعيش ن

النساء من دون زواج، إال أن صورة الرجل اخلائن 

تتبدى فيه وال شك، ذلك أنه الشخص الذي أفقدها 

أعز ما متلكه املرأة، حيث تصف سارة ما حد  بينها 

وبني روبري، يف ألر حضورها وشقيقها حفلة عيد ميالد 

هبا لرشب اخلمر، تصفه كاتيا، ومن لم تفرد روبري 

رشبت ورشبت، قادين للرقص مرة أخرى،  "قائلة: 

مرات ومرات ألفيق بعد زمن ال أدريه عىل روبري وهو 

يساعدين عىل ارتداء ليايب، ومن لم حجايب وقد فقدت 

، 5 العلّيان)"كل يشء.. الدين والرشف واملستقبل 

 .(163م، ص 2014

اع الرش يف وباإلضافة إىل شخصية روبري، تتبدى طب

عدد من الشخصيات الثانوية الذكورية األخرى، وهي: 

شخصية هاري مدير فيصل املبارش يف مطعم الفندق، 

الذي كان ييء معاملة فيصل وزمالئه من العاملني 

العرب خاصة أيام إساءة ملجرد أهنم عرب وحسب، 

وشخصية الشاب املرصي مصطفى، الذي كرهه فيصل 

ه من فيصل وحقده عىل ا بسبب غريتا شديدً كرهً 

اخلليجيني، وشخصية عيّل ابن عمة سارة الذي دخل 

م، 2014، 5 العليّانعليها غرفتها وهو يف حالة سكر)

(، وبالرغم من كون هذه 127، 52، 46، 44ص 

وجودها يشحن عامل هذه  الشخصيات لانوية، إال أنَّ 

الرواية بقدر من االنطباع اليء عن الشخصية الذكورية 

فالشخصية  " :وكام يقول عبد امللك مرتاض أيضافيها، 

تسخر إلنجاز احلد  الذي وكل الكاتب إليها إنجازه، 

وهي ختضع يف ذلك لرصامة الكاتب وتقنيات إجراءاته 

وتصوراته وأيديولوجيته: أي فلسفته يف احلياة 

 (.76، 75م، ص 1998، مرتاض)"
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التي ُتكي قصة  "بيت من زجاج"ويف رواية     

 األوضاعا التي قست عليها الفتاة املقهورة أيًض  "منى"

بعد وفاة والدهتا ومن لم شقيقتها الصغرى، لتظل وحيدة 

هي وشقيقها الصغري أمحد، جتابه قسوة الوالد وزوجته 

اخلائنة التي جلبت عشيقها إىل بيت زوجها، وحينام 

اكتشفت منى هذه اخليانة سارعت زوجة األب إىل اهتام 

فعلت هذه الفعلة، ويصدقها األب  منى بأهنا هي من

يزوجها لشيخ طاعن يف السن هو العم  القايس ومن لمَّ 

صالح، وهناك تتفتح هلا قصة الشاب املريض باإليدز 

وليد ابن أخت العم صالح، الذي قسى عليه خاله 

ا عن أعني وأودعه غرفة يف قرصه حتى يلقى حتفه بعيدً 

يبة، لتعود الناس، فتكشف منى أبعاد هذه القصة الغر

 ته.افائزة بقسط وافر من لروة العم صالح قبيل وف

ومها -يف هذه الرواية تتجىل صفتا القسوة واخليانة 

يف شخصية -من لوازم الشخصية الرشيرة وال ريب 

والد منى وهو من الشخصيات الرئيسة يف الرواية، 

حيث تتجىل صفة القسوة املمزوجة باخليانة فيه يف أكثر 

أبرزها موقفه عندما ترصف بوقاحة من موقف، من 

وفظاظة حينام كانت زوجته ووالدة منى تعاين من 

مرضها الذي توفيت بسببه فيام بعد، فجلب امرأة 

غريبة ليامرس معها الفاحشة يف البيت، إذ تصف منى 

 هذا املوقف بقوهلا: 

رصخت أمي يف جوف الليل البهيم رصخة  "

ي.. أرسعت إىل ا يف عروقأفزعتني وأوقفت الدم جامدً 

حجرهتا أتعثر بخويف.. شلني املشهد الذي رأيته، 

ق بأيب وأمي وتلك املرأة فبقيت جامدة ال أريم أحد  

 الغريبة.. كانت أمي ترصخ وتصيح قائلة:

 من حجريت.. فليس معنى صمتي أخرجها حااًل  -

عن خطاياك أن تبلغ هبا بيتي.. وحجريت بالذات.. هيا 

 اخرجوا..

  بسخريته املعهودة:ئاًل وأيب يرد قا 

إنك شيطانة كبرية.. أمل أناولك بنفي جرعة  -

م، ص 2013، 3 العلّيان) "كبرية من املخدر لتنامي 

63 ،64 .) 

وتتجىل قسوته كذلك بعد املوقف الذي اكتشفت 

منى فيه خيانة زوجته عواطف له مع عشيقها، حيث 

دبرت عواطف مكيدة قلبت فيها احلقيقة، حينام اهتمت 

 ا جلبته إىل البيت، تقول منى: منى بأهنا التقت شابً 

فقد عدت ذلك اليوم من املدرسة ألجد أيب أمامي  "

ا منتفخ األوداج.. متغري الوجه وانقلبت سحنته انقالبً 

قدامي، أ.. نظرت إليه بخوف وقد سقط قلبي بني عظياًم 

فقد قدرت أنه ربام يكون قد اكتشف خيانة زوجته له.. 

القوية عىل وجهي أيقظتني من كل لكن الصفعة 

 أحالمي.. وفوجئت بأيب هيدر يغضب:

يتها السافلة.. من هذا الشاب الذي أتكلمي  -

م، 2013، 3 العلّيان)"تستقبلينه يف البيت يف غيابنا ؟ 

 (.91ص 
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 "إذن فاألمر الذي ال ريب فيه أن العلّيان تناولت 

يث يف أعامهلا الروائية صورة األب بشتى جوانبه، ح

ظهر األب بقسوته وظلمه واستبداده، ظهر بقلب ال 

يرحم وعني ال تدمع فسلط سيفه عىل اجلميع بنسب 

 (.32م، ص 2009، الفقري)"متفاوتة 

، التي ُتكي قصة "بكاء حتت املطر"أما رواية 

الطبيبة النفسية التي تصادف شخصية الشاب خالد 

وهو أحد مرضاها النفسيني، فتقع ُتت تألري عاطفي 

ألنه يذكرها بحبيبها  ؛يتمثل يف انجذاهبا هلذا الشاب

وزوجها الراحل حسن، فتعيش حالة من التعاطف مع 

هذا املريض، الذي تتكشف مالمح قصته يف أنه يعيش 

حالة من الرهاب النفي ورلها منذ صغره، بعد أن 

حاول والده القايس أن يقتله بحرقه بالنار لم ذبحه 

د له حالة من الرغبة بالسكني، األمر الذي ولَّ 

الالشعورية يف االنتحار، حاول عىل إلرها قتل نفسه 

العلّيان يف هذه  أكثر من مرة. حيث يمكن القول إنَّ 

من الواقع باعتامدها عىل  "الرواية خاصة، اقرتبت 

التحليل النفي يف إدارة الرصاع، سواء عىل مستوى 

الذات أو اآلخر أو املجموع فجاءت الشخصيات 

ومة بمالمح نفسية متقنة منعكسة عىل خليفات مرس

م، 2003، الرشيف)"فكرية تدل عىل وعي بالذات 

 (.669ص 

ففي هذه الرواية تتجسد صفة القسوة يف والد 

خالد، الشخصية الرئيسة إىل حد ما يف الرواية، والتي 

ا من التطور يتمثل يف طالقه لزوجته، تشهد شيئً 

قاته األربع، حيث وانفصاله عنها وولدها خالد وشقي

تصف طليقته ألناء بوحها للطبيبة املعاجلة قسوته يف 

كعادة أهلنا يف هذه املنطقة،  "موقفني، تقول يف أوهلام: 

فقد تزوجت والد خالد وأنا ال أعرفه وال أعلم عنه 

ا وال حتى صورته.. وفوجئت به بعد الزواج.. فقد شيئً 

ني بسبب ا كعود احلطب.. كان يرضبا متزمتً كان قاسيً 

 (.28م، ص 2013، 2 العلّيان)"وبدون سبب.. 

وتقول يف لانيهام الذي تتجىل فيه قسوة الوالد إىل 

ا ذلك اليوم املشئوم باألب وفوجئنا ةميعً  "حد مرعب: 

وهو هيدر  "خالد  "ا، حيمل وهو يكاد جين غضبً 

 بريب بقسوة: سأقتله.. سأقتل هذا الولد.. قساًم 

 يقوم بسكب ألجده فعاًل سأقتله.. وأرسعت وراءه 

البنزين عىل رأس الصغري وحياول إشعال النار فيه، وملا 

ا كبرية كانت يف حاولت إنقاذه من بني يديه استل سكينً 

املطبخ وقتذاك.. وهددين بذبحه أمام عيني إذ مل أبتعد 

عنهام.. )...( وما إن انقضت حلظات عىل بكائي 

ا من ا وأرسع خارًج وعوييل حتى أسقط ابنه أرًض 

 .(46، 45م، ص 2013، 2 العلّيان)"البيت 

ولعل قسوة الرجل تتجىل يف أوضح صورها يف 

يف رواية  "أحالم" الشخصية الرئيسةشخصية والد 

التي تدور أحدالها حول هذه الفتاة  "أنثى العنكبوت"

نت معلمة يف إحدى ي  التي أهنت دراستها اجلامعية، وع  

صف والد أحالم القرى يف ضواحي الرياض، حيث يت
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يف الرواية بقسوة شديدة وظلم وجربوت وانعدام 

ى إىل حالة من التشتـت حلقت الرمحة، األمر الذي أدَّ 

وفيت بسبب أفراد األرسة؛ من موت األم التي ت   بأغلب

ا  هبا، إىل وفاة إحدى شقيقاهتم أيًض مرض نفي أملَّ 

 عنهم، باملرض نفسه، إىل تزويج الشباب والبنات رغاًم 

بمن ُتب وتزوجيها من  أحالم إىل إفشال زواج صواًل و

ي هبا إىل حالة من شبه لم برجل مسن، األمر الذي يؤد  

 ي هبا إىل قتل زوجها.اجلنون يف هناية القصة، تؤد  

حيث تتجىل القسوة يف املقام األول يف شخصية 

، وهو من الشخصيات الرئيسة والفاعلة يف أحالموالد 

ومن لم يف شخصيتني لانويتني  بناء أحدا  الرواية،

مها العم صالح الرجل املسن الذي تتزوجه أحالم رغام 

عنها جمربة من والدها، وكذلك يف شخصية زوج بدرية 

شقيقة أحالم السكري العربيد الذي كان ييء معاملة 

بدرية له. إذ تتجىل قسوة الوالد الصارخة يف مواقف 

تصاب أحالم من أبرزها، عندما حاول أحد اجلريان اغ

وهي طفلة، فهرعت لوالدها تروي له ما حصل، 

ا وأهتمها  من أن ينتقم لطفولتها اهنال عليها بربً وبداًل 

م، ص 2013، 1 العلّيان) بسوء األخالق والرتبية

14.) 

ج عىل أمهم يف أوج وكذلك يف موقفه حينام تزوَّ 

مرضها قبيل وفاهتا، وجلب زوجته اجلديدة لتعيش يف 

 تصف أحالم ذلك املوقف بقوهلا:غرفتها، إذ 

 قاطعتها أمي: "

 سأذهب إىل املستشفى ولن أعود إىل هنا أبدا... -

فتح أيب الباب هبدوء لم وقف حلظة يقيس املوقف  

 قبل أن يقول:

أعيدي احلقيبة إىل مكاهنا يا أم صالح... وكوين  -

هادئة وطيبة فلن خترجي من بيتك إال إىل القرب... 

ئ من روعها صفعها بعنف، د  ن أن هي   م)...( وبداًل 

وازداد رصاخها وهياجها... يف تلك الليلة أودعنا أمي 

 (.17، 16م، ص2013، 1 )العلّيان"املستشفى 

واملوقف املؤلر كذلك حني رفض مساعدة ابنه 

خالد يف عالج احلفيد ابن خالد املصاب بالرسطان، 

بني ا يشكو إليه ضياع الطفل من حني جاءه خالد منهارً 

ا، حيث تصف أحالم ردة فعل والدها ا فشيئً يديه شيئً 

 القاسية بقوهلا:

... وتعبي تربيتي آخر هذه اهلل شاء ما – {األب} "

 – {أحالم}يقول يل أعطني مريالي منذ اآلن... )...( 

... هزمت الدنيا والظروف... وهو أيب يا مهزوم إنه

بحاجة إليك بحاجة إىل حنانك وعطفك ووقوفك إىل 

 واره... إنه بأزمة يا أيب... إن ابنه يموت...ج

 رصخ بحدة:

فليموتا كالمها... ما شأين أنا... فلريلني بعد أن  -

، 1 العلّيان)"أموت وليس وأنا عىل قيد احلياة 

 .(82م، ص2013

وتتجىل قسوة الرجل يف هذه الرواية يف 

الشخصيتني الثانويتني، شخصيتي زوج بدرية والعم 



 صورة الرجل يف روايات قامشة العلّيان:  عصام حسني إسامعيل أبو شندي                                                                   116

ية أخت أحالم شخص سكري عربيد صالح؛ فزوج بدر

إىل  ،(13م، ص2013، 1 العلّيانكان ييء معاملتها )

أن وافاه األجل، أما زوج أحالم فهو ذلك الرجل 

املسن املقزز الذي أجربها والدها عىل الزواج منه بعد 

أن حرمها من الزواج ممن ُتب، ليقوم هذا الرجل 

عجزه عن ا عن غضبه وحنقه منها لاملسن برضهبا تعبريً 

ما  ،(176، 175، ص1 العلّيان) امعارشهتا جنسيً 

ي هبا يف النهاية إىل قتله يف حلظة انفعال لتتحول من يؤد  

 إنسانة سوية بناءة يف املجتمع إىل جمرمة قاتلة.

أما الرواية اخلامسة واألخرية، وهي أقدم روايات 

عيون "نتاجها الروائي، فهي رواية إالعلّيان وباكورة 

، والتي ُتكي قصة الفتاة هدى التي جيربها "سامءعىل ال

ا عىل الزواج من الرجل الثري عبداهلل والدها أيًض 

ا له عىل والدها، فتتزوجه ا لدين كان مرتتبً عيسى سدادً 

ومن لم تقع أحدا  احتالل الكويت عام ألف 

وتسعامئة وتسعني ميالدية إبان احتالل العراق 

كة العربية السعودية للكويت، فتلجأ األرسة إىل اململ

، ويطّلقها يف الرياض، وتنجب هدى مولودها مشلواًل 

زوجها لرتتبط بعد ذلك بابن عمها سامل، وتطّلق منه 

بعد خالفات، ومن لم يتجدد حبها القديم البن 

اجلريان عامد ويقرران االرتباط، لكن الزواج يفشل يف 

 آخر حلظة بسبب موت طفلها جابر ليلة الزفاف.

جها ىل صفة الرش يف والدها الذي زوَّ حيث تتج

ا له عليه، ا لدين كان مرتتبً لعبداهلل سامل مرغمة، سدادً 

إذ يتجىل ذلك املوقف عندما استمعت هدى خلسة 

عال صوت  "  حلديث دار بني والدهيا، يقول الراوي : 

 والدها وهو يقول:

وأنا ما ذنبي.. أبو خالد خطيب هدى دائن يل  -

.. وأنت تعرفني بأنني ال أستطيع بنصف مليون دوالر

السداد له اآلن )...( مل تتصور أهنا رخيصة عند والدها 

  "إىل هذا احلد.. إىل درجة أن يبيعها لرجل غني..

 (.23م، ص2011، 4 العلّيان)

ا يف صورة زوج هدى، وتتجىل هذه الصفة أيًض 

عندما علمت ليلة العرس أنه متزوج قبلها من امرأة 

ن يعلمها من قبل، ما تسبب هلا يف أخرى من دون أ

 (، فضاًل 24م، ص2011، 4 العلّيان) صدمة كبرية

عن صورته عندما مل يسأل عنها وعن طفله جابر منها 

م، 2011، 4 العلّيان )بعد أن ولدت الطفل مشلواًل 

  (.42ص

هذا النوع من  إذن فقد حلظنا من خالل ما سبق أنَّ 

د يكون حتمي ، يكاالعلّيانالشخصية الذكورية لدى 

الورود يف كل رواية من رواياهتا، وكام يقول رينيه 

قيل إن العمل  "ويليك وأوستن وارين، إنه ربام 

ا أو تصويرً  – "ا لتاريخ حالة عرًض  "القصيص يقدم 

 لنموذج أو لنمط شائع عام من األعراض )...( متثياًل 

 للشخصية بالنسبة سواء –القاص ال يقدم حالة  بيد أنَّ 

م، 1992، ويليك)"ا عاملً  يقدم وإنام –حد  أو لل

يف ظننا ال تقدم حالة وإنام تقدم  والعلّيان(، 293ص
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ا يتجىل من خالل حتمية ورود هذا النوع من عاملً 

الشخصيات، وهو الشخصية الذكورية القاسية اخلائنة 

هنا أمام  "التي تتسبب يف أذى من حوهلا، فنحن إذن 

هة الواقع وليس رصخة من املؤلفة: علينا مواج

اهلروب منه، تشخيص املشكلة ووضع احللول هلا 

م، 2003، الرشيف)"وليس جتاهلها وتناسيها 

 (.667ص

 

  الشخصية املنكرسة-اثانيً 

وهي التي يتمثل قبحها الذي ينّفر املتلقي منها، يف 

انكسارها واستكانتها، بحيث تكون معينة 

 للشخصيات الرشيرة، الذكورية واألنثوية، عىل

التمكن من بسط إرادهتا وإحلاق األذى هبا وبغريها من 

الشخصيات يف الروايات، فاالنكسار يمثل وال ريب 

 من أشكال السوء، التي تلبست صورة الرجل شكاًل 

 للبعد األول يف روايات العلّيان يف عمومها، ومكماًل 

الذي متثل يف الشخصية الرشيرة. فنحن ال نتحد  عن 

نتحد  عن ظاهرة، تكون  هنا بقدر ما "شخصية"

بمثابة دال من حيث أهنا تتخذ عدة  "الشخصية فيها 

أسامء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية 

كمدلول فهي جمموع ما يقال عنها بواسطة ةمل متفرقة 

يف النص أو بواسطة ترصحياهتا وأقواهلا وسلوكها، 

وهكذا فإن صورهتا ال تكتمل إال عندما يكون النص 

 (.51م، ص1991، حلمداين)"قد بلغ هنايته احلكائي 

 فإننا نجد أنَّ  "عيون قذرة"وبالعودة إىل رواية 

الشخصية املنكرسة املستكينة تتمثل يف شخصيتني: 

إحدامها رئيسة واألخرى لانوية، أما الشخصية الرئيسة 

 للشخصية الرئيسة األخ الشقيقفهي شخصية فيصل 

تصنف عىل أهنا هذه الشخصية  سارة، وبالرغم من أنَّ 

من الشخصيات املريضة، كام سنالحظ يف املحور 

الثالث من هذه الدراسة، إال أهنا شخصية فيها قدر من 

االنكسار ساعدت الشخصية الرشيرة روبري عىل إيقاع 

سارة، وذلك بانكساره وختليه عن القيم باألذى 

والعادات الرشقية اإلسالمية، وسامحه من لم لروبري 

حشة مع شقيقته سارة لفرط ما فيه من بمامرسة الفا

انكسار يف هذا اجلانب خاصة، حيث تصف سارة 

هو من عرفني  "استكانته يف هذا اجلانب بقوهلا: 

بروبري، هو من رتب لقاءاتنا بل وسعى إليها، هو الذي 

أجاز يل حرية ال أملكها، وأقحمني يف دروب مل 

، 5 العلّيان)"أسلكها، ومنحني صك الغفران.. 

 (.164م، ص2014

أما الشخصية الثانوية فهي شخصية والد سارة 

ا لزوجتيه األوىل والثانية، الذي كان بانكساره هذا معينً 

عىل اإليغال يف السوء وإحلاق األذى بمن حوهلام من 

 الشخصيات األخرى.

إذ تصف سارة موقف والدها عندما طلبت منه 

 أن يطلقها، بقوهلا: "أم سارة  "زوجته األوىل 
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انتحب أيب بحرقة وأمل دافنا وجهه بني كفيه )...(  "

صفعة قاسية ختمت هبا اكتشايف املهول وبدأت هبا دنيا 

(، 10م، ص2014، 5 العلّيان)"مضمخة باحلرسات 

ا آخر ختتلط فيه صفتا الرش مثلام تصف له موقفً 

ا من دون أي تناقض، وذلك يف واالنكسار يف آن معً 

جة والدها يف حفلة عيد الليلة التي أقامت فيها زو

ميالد لشقيقتها من أبيها، عندما تباكت زوجة األب 

وشكت من عدم مسارعة سارة إىل خدمتها ومشاركتها 

فرحتها بتلك املناسبة، حيث تعرب سارة عن ذلك 

عىل زر  {زوجة األب  }وكأنام ضغطت  " بقوهلا:

تشغيل لرجل آيل.. فتحرك برسعة لينتشلني من 

للمرة األوىل يف حيايت.. وهو يقول األرض، ويصفعني 

 ربام بال اقتناع:

 كوين مطيعة خلالتك يف املرة القادمة.. -

، 5 العلّيان)"لم يتأبط ذراع زوجته وخيرج.. 

 .(27م، ص2014

فته سارة بقوهلا: )وهو التعبري الذي وظَّ  ويف ظني أنَّ 

يقول ربام بال اقتناع (، جيسد إىل حد بعيد مدى انكسار 

مام زوجته الثانية، يف هذا املوقف الذي أحلق والدها أ

فيه األذى اجلسدي بابنته، مثلام أحلق هبا األذى النفي 

يف موقفه املستكني الباكي مع زوجته السابقة حلظة 

طلبها الطالق منه، األمر الذي ساعد هاتني 

الشخصية الشخصيتني عىل اإلمعان يف الرش وإيذاء 

  الرواية.وغريها من الشخصيات يف الرئيسة

وإذا كنت قد صنفت يف املحور األول من هذه 

منى يف  الشخصية الرئيسةالدراسة، شخصية والد 

، عىل أهنا شخصية رشيرة، "بيت من زجاج"رواية 

ا إذا قلت إهنا أيضا شخصية ُتمل فإنني ال أجد تناقًض 

ا من االنكسار، الذي هو رديف للرش ومعني له يف قدرً 

ر الذي أعنيه هنا ليس بمعنى الوقت نفسه، واالنكسا

الضعف، وإنام هو خور يف اإلرادة يفيض إىل مساعدة 

شخصية رشيرة أخرى عىل ممارسة بطشها يف حق 

  شخصية أخرى مظلومة يف الرواية.

الرغم من غلبة طبع الرش عىل والد منى يف عىل ف

يعني زوجته عواطف عىل إذالل  فإنَّههذه الرواية، 

ا أن تعمل عىل خدمتها يف البيت، ابنته حينام طلبت منه

 {زوجة األب } "حيث تصف منى هذا املوقف بقوهلا:

.. إنك ما زلت فتاة اخلادمة عىل تعتمدين وملاذا –

صغرية وإذا اعتدت عىل اخلادمة منذ اآلن، فلن 

 تنجحي يف حياتك الزوجية مستقبال..

 لم التفتت ُتاد  أيب:

 أليس كذلك يا عبداهلل؟ -

حمقة يف كالمك يا عواطف.. لقد بىل.. أنت  -

أفسدهتا أمها بالتدليل.. لن تنفع لبيت أو زواج إذا 

م، 2013، 3 العلّيان)"ظلت عىل حالتها هذه.. 

 (. 82ص

أما شخصية خال منى، وهي من الشخصيات 

االنكسار هو الطبع الذي  الثانوية يف القصة، فإنَّ 
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اتصفت به يف املشهد الوحيد الذي ظهرت فيه يف 

واية، وذلك عندما انفض العزاء بعد وفاة والدة الر

منى، فعرض عىل منى وإخوهتا الصغار االنتقال 

والعيش معه، وهو يف حال من االنكسار واخلوف من 

زوجته، أن تقبل منى العرض، تقول منى واصفة هذا 

ا.. ابتدأ األقارب ا فشيئً وبدأ بيتنا خيلو شيئً  "املوقف: 

ينسحبون الواحد تلو اآلخر.. كان آخرهم هو خايل 

الوحيد وزوجته يسكنان يف قرية بعيدة نائية.. قبل أن 

 خيرج مهس خايل يف أذين:

وا هل ترغبني يا منى أنت وإخوانك أن ُتلّ  -

ا عندي ولو لبعض الوقت، لم التفت يرمق ضيوفً 

 زوجته يف خوف قبل أن يتابع:

فني يا بنتي أن بيتنا مزدحم باألطفال ولكن تعر -

ا فجوة عميقة أعاننا اهلل عليهم )...( وخرج خايل حمدلً 

   .(60، 59م، ص2013، 3 )العلّيان"داخل نفي 

فإن حالة  "أنثى العنكبوت"أما يف رواية     

االنكسار هذه، ال تكاد ختلو منها شخصية من 

د الشخصيات الواقعة ُتت إمرة الرجل اجلبار وال

ا، وهذا عائد إىل طبيعة هذه ا وإنالً أحالم، ذكورً 

الشخصية التسلطية القوية الرشيرة، التي ال تقبل مما 

ُتت إمرهتا من الشخصيات إال أن تكون منكرسة هلا، 

حيث تتبدى هذه الصفة يف أوالده من الذكور، وهم 

من الشخصيات الثانوية يف الرواية، إذ مل يكن هلم إال 

دته حتى يف أدق شؤوهنم اخلاصة، أن خيضعوا إلرا

ومنهم عىل سبيل املثال ابنه البكر صالح، الذي أجربه 

وضع  "والده عىل الزواج من ابنة عمه التي ال حيبها: 

صالح يده عىل مكان الصفعة وهم أكثر من رمة بفتح 

فمه ليتكلم... ليناقش... ليرصخ أو يعرتض لكنه مل 

 . تزوج مرغاًم يستطع )...( تزوج بعني وعقل أبيه..

 (.22، 21م، ص2013، 1 العلّيان)"ا ا كارهً يائًس 

صفة  وعىل العكس من الرواية السابقة، فإنَّ 

يف  "عيون عىل السامء"االنكسار هذه تتجىل يف رواية 

واحدة من الشخصيات الرئيسة ال الثانوية، وهي 

شخصية والد هدى الذي تبدى انكساره يف أكثر من 

اره أمام رجل األعامل الثري موقف، من أبرزها انكس

عبداهلل عيسى، الذي قبل أن يزوجه ابنته الصغرية 

، هدى ليكون زواجها منه مقابل سداد دين له عليه

ا للشخصية الرشيرة عىل بحيث كان االنكسار هنا معينً 

إذ تسمع هدى حواًرا تقول فيه والدهتا إنفاذ إرادهتا، 

 لوالدها: 

 ذا كله ؟ولكن هدى.. ما ذنبها يف ه – "

 عال صوت والدها وهو يقول:

وأنا ما ذنبي.. أبو خالد خطيب هدى دائن يل  -

بنصف مليون دوالر.. وأنت تعرفني بأنني ال أستطيع 

السداد له اآلن )...( وعادت هدى إىل حجرهتا تبكي.. 

  .(23م، ص2011، 4 العليّان)"تبكي يف صمت 

حينام رأى  والد هدى يف موقفتظهر وكذلك 

لة الغرامية التي أرسلها ابن اجلريان عامد البنته الرسا
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من دون أن  ،(120م، ص2011، 4 العلّيانهدى )

تظهر منه ردة فعل الرجل الرشقي، الذي ينتظر منه أن 

يثور يف مثل هذه احلالة كام جرت العادة، سواء يف عامل 

الواقع أو يف العامل القصيص املتخيل، الذي ينتظر منه 

ا للعامل الواقعي، فأظهر بذلك انكسارً أن يكون حماكاة 

باه املتلقي، ويسهم يف دمغ صورة الرجل هنا تيلفت ان

بقدر من السلبية، التي تتوافق كام يبدو مع إرادة 

 يف إظهاره هبذه الصورة. العلّيان

إذن يمكن احلكم حتى هذه اللحظة من البحث، أن 

تبّدي الشخصية الذكورية يف هذين النوعني من البعد 

لسلبي، أسهم بشكل فاعل يف متكني العلّيان من ا

جتسيد القيم االجتامعية التي سعت لعرضها يف هذه 

ا للنقاش، فرواياهتا إذن يف النصوص وجعلها غرًض 

سفر غني بتجارب احلياة، ونداء إىل  "هذا اجلانب هي 

األجيال، يقدم له العظة واالعتبار والوعي اإلنساين 

 .(89م، ص1995، األرناؤوط)"

وظيف توهذا وال ريب وجه من الوجوه املرشقة ل

بأوجاع  "األدب يف عالقته باحلياة، عندما يشعر املتلقي 

جسمه يف أوجاع جسم إنسان مثله، هناك تتخذ 

ا من عواطف الشاعر، وتلبس عواطفه الصامء لسانً 

أفكاره رداء من نسيج أفكار الكاتب، فريى من نفسه 

ا عن النطق كان لسانه عييً ا عنه، وينطق بام ما كان خفيً 

 (.27، 26م، ص1991، نعيمة)"به 

 

  الشخصية املريضة-اثالثً 

ظاهرة بيولوجية، وقدر  "املرض" بالرغم من أنَّ 

رّباين ليس لإلنسان فيه إرادة يف معظم األحيان، 

وبالرغم من أن الشخصيات الذكورية ليست هي 

 الوحيدة التي تصاب باملرض يف روايات العلّيان، إذ

 عن األطفال، تشاركها فيها الشخصيات األنثوية فضاًل 

 "املرض"بالرغم من هذين اجلانبني إال أنه يمكن عّد 

 من الذي تصاب به الشخصيات الذكورية، شكاًل 

 أشكال الصورة السلبية للرجل يف الروايات، ومكماًل 

للبعدين السابقني: الشخصية الرشيرة والشخصية 

رواية من روايات العلّيان  املنكرسة، إذ ال تكاد ختلو

ا أن اخلمس من شخصية مريضة، وهنا يبدو جليً 

أرادت أن تكشف لنا هذا البعد يف  "العلّيان 

املجتمعات اخلليجية، حيث سلطت الضوء عىل 

جمموعة من األمراض التي متس تلك املجتمعات، 

فنجدها تتناول العديد من األمراض يف تلك الروايات 

 (.46م، ص2009، الفقري)"

يعصف املرض بشخصية  "عيون قذرة"ففي رواية 

فيصل عىل شكل نوبات أمل شديدة بفعل حىص يف 

ال أدري كم نمت حتى  "الكىل، يصفها فيصل بقوله: 

صحوت عىل آالم شديدة تعصف بكياين.. آالم مربحة 

يف جنبي األيرس وغثيان ال يوصف، حلظات، وبدأت 

ة األمل )...( كنت أتقيأ وأنا ال أقوى عىل احلراك من شد

أبكي بدموع حارقة من شدة األمل، وأتلوى عىل نفي 
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، 5 العلّيان)"غري قادر عىل الوقوف أو حتى النوم 

(، لكنها آالم عارضة تزول بعد 76م، ص2014

عملية جراحية جترى له، أما املرض العضال الذي 

يرافقه طوال حياته فهو مرض السكري الذي يصفه 

زت قليال لوصفها ]كاتيا[ يل اهتز "فيصل بقوله: 

باملريض، لكنني مل أفسد بقية اليوم، فقد تنزهنا وسعدنا 

لم عدنا وقد توطن يف قرارة نفي يشء ما.. أن املرض 

لصيق يب.. يالحقني أينام كنت، فيجب أن أعامله 

كشخص.. كرجل آخر.. كحارس.. إذا مل أعتن به 

أخذين ا فتك يب.. وملزيد من التأكيد وحتى ال يجيدً 

النسيان بدوامته أطلقت عىل مريض اسم رجل 

.. فعندما أشعر بعوارض الدوخة والتعب "متعب"

، 5 العلّيان)"ا ما أعرف أن متعب غاضب ويريد شيئً 

 .(83م، ص2014

الشخصية تكتشف  "بيت من زجاج"ويف رواية 

منى يف القرص الذي أسكنها فيه زوجها املسن  الرئيسة

هي بمثابة لغز تسعى إىل فك العم صالح، غرفة مغلقة 

، "وليد"يف هذه الغرفة فتى اسمه  رّسه، لتكتشف أنَّ 

هو ابن أخت العم صالح وأنه حمبوس بسبب إصابته 

ا من العدوى بمرض اإليدز، إذ حبسه خاله خوفً 

ا من الفضيحة، حيث يروي وليد ملنى الظرف وخوفً 

)...(  "الذي أصيب فيه هبذا املرض العضال بقوله: 

راد والدي أن يكافئني.. وكانت بداية النهاية، فقد لم أ

أهداين رحلة طويلة إىل عدد من العواصم العربية 

واألوربية.. تعرفت ألناءها عىل عدد كبري من الفتيات 

)...( حتى كانت املصيبة عندما أردت التربع لشقيقتي 

بدمي.. فقد أصاهبا نزيف شديد ألناء الوالدة احتاجت 

قدمت للتربع ويف اليوم التايل طلبني معه لنقل دم.. ت

الطبيب عىل وجه الرسعة.. مل يدر بخلدي أي يشء.. 

ومل أتوقع أي يشء.. املفاجأة رواها يل الطبيب هبدوء.. 

م، 2013، 3 العلّيان)"قال إنني مصاب باإليدز 

، وتتعاطف معه منى لكن وضعه الصحي (113ص

م، 2013، 3 العلّيان) ينهار فيه ومن لم يموت

 عن شخصية العم صالح زوج (، هذا فضاًل 137ص

 ؛منى، الرجل املسن الذي يدركه املرض يف النهاية

ليأخذه أوالده الكبار ويستعيدوه من زوجته الصغرية 

 .(135م، ص2013، 3 العلّيان) منى

تدور  "بكاء ُتت املطر"رواية  ا فإنَّ وكام ذ كر سابقً 

بحالة أحدالها يف جمملها حول الشاب خالد املصاب 

من الرهاب النفي، بسبب حماولة والده قتله وهو 

صغري، حيث يصف خالد للطبيبة النفسية التي 

وبدون  "تتعاطف معه بشدة، يصف هلا حالته بقوله: 

شعور أحاول أن أقتل نفي.. أفقت مرة وأنا أحاول 

طعن نفي بسكني حادة.. وأمي ُتاول انتزاعها مني 

ت نفي قد وهي تنتحب بحرقة.. وأخرى وجد

سكبت البنزين عىل رأيس، وأحاول إشعال عود 

لقاب، لوال أن تدخلت أختي الصغرى آخر حلظة 

لتنقذين.. والكل يتساءل ملاذا أحاول االنتحار.. ماذا 
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حيد  يف حيايت ألحاول التخلص منها هبذه 

الكثري يقولون يل أهلذه الدرجة هانت عليك  ،الطريقة..

(، وتواصل 19ص م،2013، 2 العلّيان)"نفسك 

سبب مرض خالد هو  الطبيبة ُترياهتا لتكتشف أنَّ 

حماولة والده قتله وهو صغري، وأن حماولة األب هذه 

ا عن مرض نفي يتلبس األب، إذ تصف ناجتة أيًض 

بعد أن أهنى األب كلامته..  "الطبيبة هذه احلالة بقوهلا: 

ا من العقدة التي أطرقت مفكرة.. لقد فهمت جزءً 

والده  اة خالد إىل جحيم ال يطاق.. فهمت أنَّ ُتيل حي

مصاب بام يشبه املرض النفي ويكره ابنه جراء ذلك، 

فهو معتاد عىل كونه الذكر الوحيد بني جمموعة من 

اإلنا  ويصعب تقبل وجود ذكر آخر حتى لو كان ابنه 

.. إنه مريض ويستحق الشفقة الذي انتظره طوياًل 

 .(40م، ص2013، 2 العلّيان)"

املرض يعلق  فإنَّ  "أنثى العنكبوت"يف رواية و

، وهو أحالم الشخصية الرئيسةبشخصية محد شقيق 

العقم املزمن الذي يزيد أعباءه النفسية واملادية التي 

يعاين منها يف األصل بسبب قسوة والدهم عليهم 

ا عن واضطراره حلمد وغريه من األبناء للترشد بعيدً 

م مرض أخيها محد رسة الدافئ، إذ تصف أحالجو األ

وكانت سهرة دامعة دامية ألارت لواعجي  "بقوهلا: 

، فقد حكى يل قصة وبثت احلزن واألمل يف نفي طوياًل 

حيث التقى بزميلته املمرضة يف املستشفى  ،حبه وعذابه

نفسه )...( فبدأت رحلتهام املرهقة املكلفة بعد شهر 

 واحد فقط من زواجهام بدون محل.. بدأت الرحلة يف

املستشفيات واملراكز الصحية املجاورة لم جتاوزهتا إىل 

املستشفيات اخلاصة الباهظة الثمن )...( وبمرور 

السنوات بدأت مدخراهتام تنفد وديوهنام تزداد واألمل 

ا يف نفوس متعطشة لطفل واحد فقط ا فشيئً يذوي شيئً 

، 128م، ص2013، 1 العلّيان)"يمأل عليهام حياهتام 

129). 

 فإنَّ  "عيون عىل السامء"قدم روايتها أما يف أ

الشخصية الذكورية املريضة، شخصية لانوية باهتة 

الشخصية احلضور وهي شخصية زوج فاطمة صديقة 

هدى، حيث يتمثل مرضه يف كونه مدمن  الرئيسة

خمدرات ومرشوبات روحية، إذ تصف فاطمة 

لصديقتها هدى هذا البعد الذي اكتشفته يف شخصية 

ورأيت "ة من زواجهام، تصفه بقوهلا: زوجها بعد مد

ا.. ا.. مدمنً ا سكريً زوجي كام مل أره من قبل.. إنسانً 

، 4 العلّيان)"هوايته معاكسة الفتيات يف الشوارع 

(، وبالرغم من كون هذه الشخصية 70م، ص2011

وجودها يرسخ القناعة لدى  نَّ فإلانوية يف عامل الرواية، 

ّيان اخلمس ال ختلو من املتلقي بأن أيا من روايات العل

شخصية الرجل املريض، األمر الذي يصب يف النهاية 

يف خانة صورة الرجل التي تغلب عليها األبعاد السلبية 

بنا حتى اآلن يف روايات العلّيان، فاألدب  كام مرَّ 

هو الذي يستطيع  " :احلقيقي، كام يقول شكري عياد

: أن يصور هذه احلياة بكل سموها وبكل انحطاطها
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بكل ةماهلا وبكل بشاعتها، ولكنه ليصور هذه النقائض 

الغريبة جيب أن يتجاوز السطح إىل األعامق، جيب أن 

، عّياد)"يطرح اخليال الزائف ويغوص وراء احلقيقة 

 (.254م، ص1967

 

  الشخصية اإلجيابية-ارابعً 

وهي التي يطلق عليها حسن بحراوي اصطالح 

التي تستألر  " ويعرفها بأهنا "الشخصية اجلاذبة"

باهتامم الشخصيات األخرى وتنال من تعاطفها وذلك 

بفضل ميزة أو صفة تتفرد هبا عن عموم الشخصيات 

(، وليس 269م، ص1990،بحراوي)"يف الرواية 

ا عن ذاك املعنى الذي يقصده بحراوي، فهي هنا بعيدً 

ا أو مقادير من الشخصية التي ُتمل يف جنباهتا قدرً 

ا حمببة إىل الشخصيات األخرى يف صفات اخلري جتعله

أبنية روايات العلّيان، وبالرغم من غلبة األبعاد السلبية 

السالفة الذكر عىل الشخصيات الذكورية يف روايات 

ذلك ال يعني انعدام وجود الشخصية  فإنَّ العلّيان، 

الذكورية اإلجيابية فيها باملطلق، لكن القارئ يلحظ أن 

صطدم وجودها يف هذه الشخصيات اإلجيابية ي

الروايات بحواجز، قد تكون املرض أو الطالق أو 

املوت أو حتى عىل األقل الظهور الباهت الذي ال يكاد 

انعدام البعد  يذكر، وكام يقول إحسان عباس، فإنَّ 

أن يغدو  "   ي إىلالذي يفصل الفنان والشعب يؤد  

أدبه ـ نتيجة لذلك ـ أحفل بالواقعية واإلجيابية )...( 

ا عىل أن يف مثل هذا الوضع يصبح الفنان قادرً و

يستلهم القوى املتطورة يف أمته، وأن ينتزع نامذجه 

ورموزه من أعامقها اخلرّية، وعندئذ تصبح النامذج 

م، 1980، عباس)"األدبية من صميم الشعب نفسه 

 (.264ص

جيد القارئ لال   "عيون قذرة"ففي رواية 

حمببة إىل نفوس  شخصيات ذكورية، تظهر وادعة لطيفة

الشخصية شخصيات الرواية من الداخل ال سيام إىل 

ها فيصل، هي شخصية كاظم قسارة وشقي الرئيسة

الشاب العراقي رفيق فيصل يف لندن، وشخصية 

فشفيت مما هبا من  ةالشيخ الذي قرأ القرآن عىل سار

ا يف معاناهتا، وشخصية الشاب سعود ابن مّس كان سببً 

ها وتزوجها، لكن الواضح أن عمة سارة الذي خطب

بعيد ومل تكن  ا إىل حد  ظهور هذه الشخصيات كان باهتً 

يف الرواية إال بقدر حمدود ليس  مؤلرةفاعلة أو  ااتوذ

 أكثر.

نجحت  يف  "إذ يقول فيصل عن شخصية كاظم: 

تغيري املوضوع وإعادة االبتسامة لكاظم الذي ألبت يل 

ق خملص )...( قال فعال بالتجربة أنه إنسان رائع وصدي

كاظم إنه يتمنى أن يأخذ هذه الوظيفة ليغادر وجه هاري 

النحس إىل األبد، لكنني أكثر حاجة منه هلا.. أكربته يف 

 العليّان) "نظري وتقديري له يزداد ويتعاظم يف داخيل 

(، أما الشيخ قارئ القرآن 60، 58م، ص2014، 5

 وهلا: فتصف سارة دوره اإلجيايب يف عامل الرواية بق
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 سألني الشيخ بصوت رزين: "

 أال زال رأسك يؤملك ؟ -

 استندت عىل ليىل وأنا أهنض:

 ..كال يا شيخ.. لكنني أشعر بأقدامي لقيلة جداً  -

 ابتسم الشيخ ابتسامة خفيفة وهو يقول:

خري.. خري إن شاء اهلل.. استخدمي الزيت واملاء  -

وواظبي عىل حضور الرقية.. واعلمي أن شفاءك 

 "اا منه يوميً قرآن، لذلك أنصحك أن تقرأي وردً بال

 (.268م، ص2014، 5 العلّيان)

وكذلك الشاب سعود الذي يبدو ظهوره يف عامل 

ا يف حب سارة خطيبته، حيث ا غارقً الرواية، شخًص 

جتولت مع ليىل وسعود يف  "تصف ذلك بقوهلا: 

الفيصلية، لكنني كنت خجلة ومنقبضة ومرتددة.. وما 

سعود من يدي حتى أبعد برسعة، وأنا  أن تقرتب يد

ا ذا قبضتي عىل صدري، ومل أستطع أن أبتاع شيئً  أشد

بال.. كلام اقرتبت من تنورة أو قميص أشعر بظل 

ورائي، وإذا هو سعود يتأمل ما اخرتته بابتسامة 

 إعجاب قائال هبمس:

 )...( ا حينام ترتدينه..سيكون رائعً  -

ا إيّل وهو يقول لم أرجع مقعده إىل الوراء متطلعً 

 بابتسامة:

أما آن للشمس أن تبزغ يف وجوهنا نحن  -

، 294م، ص2014، 5 العلّيان)"املحرومني ؟.. 

295.) 

شخصيات هؤالء الرجال الثاللة  فالواضح أنَّ 

 للشخصية الرئيسةشخصيات وادعة بناءة حمبة ال سيام 

ها فيصل، لكن األمر الذي ال مرية فيه أن قسارة وشقي

 يف عامل الرواية ظهور باهت إىل حد بعيد.ظهورها 

أما الشخصية الذكورية اإلجيابية الوحيدة يف رواية 

فهي شخصية الطبيب الذي عرضت  "بيت من زجاج"

منى شقيقتها الصغرى ريم عليه قبل  الشخصية الرئيسة

 وفاة الطفلة، حيث تصف منى ذلك املوقف بقوهلا: 

ال هلا وبعد أن انتهى الطبيب من فحص ريم ق "

 :باساًم 

 هل ُتبني أفالم الكارتون يا ريم؟ -

 أجابته الصغرية بتلقائية:    

 ال.. -

 إذن هل ُتبني العرائس واأللعاب؟ -

 ال..)...( -

ةميعنا نحب ماما.. وباإلضافة إىل حبنا هلا نحب  -

 أشياء أخرى كاأللعاب واحللوى وغريها..

 أجابته ريم بإرصار:

 )...( ى ماما..كال.. كال.. ال أحب سو -

ا ا وأخذا يتحدلان مهًس انتحى أيب بالطبيب جانبً    

وقد عكست عينا الطبيب شفقة عميقة وجهها إىل 

 (.69م، ص2013، 3 العلّيان)"ريم.. 

حيّرك حضور  "بكاء ُتت املطر"ويف رواية    

املريض خالد شجون نفس الطبيبة، ألن مرآه يذكرها 
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كان هذا  "ة ذلك: بالرجل الذي أحبته، إذ تقول واصف

هو اللقاء األول معه.. مع الصورة املجسمة حلبيبي 

الراحل.. صورة خلتها عادت من حلم ودم كام كانت 

قبل أعوام.. زوجي وحبيبي حسن.. اهليئة نفسها.. 

واملنظر نفسه، وله ذات الوجه األسمر املهيب 

والشارب األسود اخلفيف.. والشفتان ذاهتام 

بأرسه.. هو.. هو بشحمه وحلمه.. الغاضبتان من العامل 

م، 2013، 2 العلّيان)"هو هذا املريض.. خالد.. 

(، فظهور هذه الشخصية هنا هو غاية يف 13ص

الوداعة واإلجيابية، ألنه الرجل الذي تعشقه املرأة 

 دون ، لكن احلاجز الذي يقف حائاًل الشخصية الرئيسة

 استمرار هذه الشخصية يف لعب هذا الدور اجلميل يف

 عامل الرواية هو املوت، تقول الطبيبة: 

 هتفت جزعة: "

 عمي.. ماذا حد .. هل زوجي حسن مريض ؟ -

 رصخت دون وعي:هز رأسه دون أن يتكلم..    

 ما به. ارجتفت شفتاه وهو يقول برهبة: -

، 2 العلّيان)"ذلك املرض اللعني.. الرسطان..  -

 .(15م، ص2013

جز يف الوقوف وعىل املنوال نفسه، تستمر احلوا

ا دورً  تؤد يدون الشخصيات الذكورية اإلجيابية أن 

 يف الروايات، فشخصية سعد يف رواية  ومهاًم فاعاًل 

الشخصية هو الشاب الذي ُتبه  "أنثى العنكبوت"

.. ماذا "أحالم وتصف شعورها نحوه بقوهلا:  الرئيسة

حد ... وهل هذا من أردته من مهاتفته... أن 

ووهله كام تسقي الزهرة العطشى  يسقيني حبه وعشقه

ا باملاء )...( إنه مل يطلب عالقة غرامية بال هدف، أو هلوً 

ينذر بمأساة... بل أحبني وأرادين زوجة عىل سنة اهلل 

(، لكن 88، 87م، ص2013، 1 )العلّيان"ورسوله 

أخذت  "ا دون زواجها منه ا منيعً والدها يقف سد  

ت أيب وهو مكاين بينهم حلظات قبل أن أسمع صو

 البيت: نواحييعلو لم رصاخه الذي يرتدد يف 

 ابنتي ليست للزواج.. إهنا خمطوبة.. -

بل  ،انزلت عيّل كلامته كالصاعقة، فلم أحر جوابً 

مضينا نتبادل نظرات صامتة ذاهلة تغلب فيها الدهشة 

، 1 )العلّيان"والتعجب عىل أي إحساس آخر 

 .(139، 138م، ص2013

، إذ ُتوي "يون عىل السامءع"وكذلك يف رواية 

الرواية لال  شخصيات ذكورية إجيابية، لكن احلواجز 

ُتول دون أن تستمر هذه الشخصيات يف أداء األدوار 

هدى يتعاىل  الشخصية الرئيسةالبناءة، فيوسف شقيق 

عىل طيش الشباب، وينضم إىل صفوف املقاومة ضد 

 م.1991املحتل بعد غزو الكويت سنة 

 تكلمت األم: "

أخوك يوسف.. لقد غادرنا اليوم إىل الكويت..  -

يقول بأنه ال بد أن ينضم إىل رجال املقاومة الشعبية.. 

حاولت أن أقنعه بأن يبقى هنا ولكنه رفض.. إن أباك 

 ؛(45م، ص2011، 4 العلّيان) "يشجعه عىل هذا 
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بينام أم يوسف راكعة تصيل  "ا بعد مدة ليعود ساملً 

إىل البيت.. رصخ اجلميع  صالة الظهر.. دخل يوسف

ا بسالمة وصوله )...( أخربهم بكلامت رسيعة.. فرًح 

ا بعد خروج املعتدين كيف أن الكويت بقيت حطامً 

(، 59، 58م، ص2011، 4 العلّيان) "مهزومني 

ا يف عامل ا بناء وإجيابيً فشخصية يوسف هنا تؤدي دورً 

 الرواية، لكنها باهتة املعامل حمدودة الظهور.

امل ابن عم هدى يتبدى دوره اإلجيايب يف وكذلك س

مظهرين؛ أوهلام انضاممه إىل صفوف املقاومة الشعبية 

ا التي دافعت عن الكويت إبان غزوها وعودته ساملً 

(، ولانيهام كونه 56، 54ص 2011، 4 العلّيان) اأيًض 

الشاب الوسيم الذي أخرج هدى من آالمها بعد 

دى من هذا انفصاهلا عن زوجها األول، إذ تصفه ه

سامل.. إنه وسيم بوجهه األسمر  "اجلانب بقوهلا: 

القوي وشاربه اخلفيف وعينيه العسليتني.. إنه أةمل 

من زوجها بكثري.. وأصغر منه بكثري.. إنه يف اخلامسة 

، 4 العلّيان)"ا والعرشين من عمره.. إنه يناسبها عمرً 

(، ومن لم يتزوجها، لكن املشكالت 58م، ص2011

بعد عندما تأخذه الغرية من طفلها املعاق  تبدأ فيام

جابر، وهنا يتجسد احلاجز الذي حيول دون استمرار 

سامل يف لعب الدور اإلجيايب، إذ يصل به األمر يف النهاية 

إىل برب هدى ومن لم الزواج عليها، إىل أن يقع 

 .االطالق بينهام أخريً 

 تكلم ] والدها [ بصعوبة: "

 ك بالربيد اليوم..لقد أرسل لك ورقة طالق -

شلتها الصدمة.. فلم تدر ما تقول.. وهل توقعت    

 ويرفض ا مثاًل ا آخر.. أن يتمسك هبا زوًج شيئً 

طالقها.. من قلبها متنت ذلك.. ولكن كلامت والدها 

اغتالت كل أمل هلا يف عودته.. بل وقتلت كل يشء 

م، 2011، 4 العلّيان)"ةميل داخل نفسها احلائرة 

 (.111ص

لشخصية الذكورية الثالثة فهو الشاب عامد ابن أما ا

اجلريان، الذي أغرمت به هدى يف صغرها قبل زواجها 

ا.. ومل تره سوى مرة إنه ابن اجلريان مل يرها أبدً  "األول 

ا من أمه واحدة فقط، أعجبت به بشدة.. سمعت مرارً 

بأنه يبحث عن فتاة تناسبه يف الثقافة والتعليم، وكانت 

 ندما تقول أمه بعد صمت طويل:ا عترس كثريً 

إنه لن جيد سواك يا هدى، فأنت الفتاة الوحيدة  -

 التي تناسبه.

كانت تشعر بسعادة شديدة وهي تسمع هذا 

ا يف الفضاء وتكاد الكالم.. كانت تشعر بأهنا ُتلق بعيدً 

م، 2011، 4 العلّيان)"متس أحالمها البعيدة بيدها 

 .(15ص

الرجل الثري وتتزوج هدى زواجها األول من 

عبداهلل عيسى، ذاك الزواج الذي تفشل فيه ومن لم 

تتزوج للمرة الثانية من ابن عمها سعد وتفشل يف هذا 

ا، وتعود العالقة للتجدد مرة الزواج للمرة الثانية أيًض 

أخرى بينها وبني عامد بعد سنوات من البعد ويتقدم 
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خلطبتها، لكن احلاجز بينهام يعود ويتجدد مرة أخرى 

وفاة ابنها جابر يف ليلة زفافها من عامد، لتنهار بعدها ب

 وتطلب منه تطليقها 

 مهست هدى: "

ا.. فطلقني.. أرجوك يا عامد.. إذا كنت ُتبني حقً  -

من أجيل طلقني.. بحق حبنا الكبري بحق أحالمنا 

 احللوة.. طلقني.. طلقني..

 وأجهشت بالبكاء.. اهنارت يف حلظة واحدة..

)...(. 

 فرت من عينيه لم قال بأسى: مسح دمعة

م، 2011، 4 العلّيان)"هدى.. أنت.. طالق..  -

 (.153، 152ص

إذن فهي شخصيات فيها مقادير متفاوتة من 

اخلريية والتمظهر اإلجيايب يف الروايات، ال سيام يف 

عالقاهتا مع األبطال يف كل رواية، لكن احلواجز ُتول 

أدوارها ي هذه الشخصيات يف كل مرة دون أن تؤد  

ا أن يكون احلاجز هو الظهور عىل أتم وجه، فإمَّ 

الباهت يف عامل الرواية أو املوت أو الطالق أو املرض، 

تفقنا مع الروائية العلّيان يف هذا اجلانب أم مل اوسواء 

نتفق، فالذي حيسب هلا أهنا استطاعت بناء هذه 

احلواجز بحرفية واضحة يف أبنية الروايات، 

الشخصية يف مرسح األحدا   عن دور "والكشف

وتألريها يف منظومة الرسد وقيم الرواية اجلاملية، وهي 

مناط نجاح الروائي يف بناء تقنيات رسده ووسائله 

   الفنية عىل وجه العموم وبناء الشخصية عىل وجه 

 (. 14م، ص 2010، شعث)"اخلصوص 

 

 ةــمـاخلات

قراءة، إذن فالنتيجة التي خيرج هبا املتلقي بعد هذه ال

هي غلبة طباع السوء عىل شخصيات الرجال عىل 

امتداد الروايات اخلمس التي أبدعتها العلّيان، 

التي تتبدى يف  الشخصية الرشيرة،وتنوعها بني: 

ا يف صورة الرجل اخلائن لزوجته الروايات غالبً 

وأوالده خاصة، أو يف صورة الرجل الفظ القايس 

نثوية والذكورية البالغ القسوة، يف حق الشخصيات األ

، التي الشخصية املنكرسةالتي ُتت سيطرته. وبني 

يتمثل قبحها يف انكسارها واستكانتها، بحيث تكون 

معينة للشخصيات الرشيرة، الذكورية واألنثوية، عىل 

التمكن من بسط إرادهتا وإحلاق األذى هبا وبغريها من 

 الشخصيات يف الروايات. 

ة بأمراض كالسكري املصاب الشخصية املريضةوبني 

أو اإليدز أو الرهاب النفي أو اإلدمان، وبالرغم من 

ذاته هو ظاهرة عضوية بيولوجية،  املرض يف حد   أنَّ 

ا ال يكون لإلنسان دخل يف إصابته به، إال أنه وغالبً 

 من أشكال يمكن عّده من اجلانب الفني هنا شكاًل 

بمثابة  ه يأيتألنَّ  ؛الصورة السلبية للرجل يف الروايات

تكملة للبعدين السابقني: الشخصية الرشيرة 

والشخصية املنكرسة، وإمعان يف دمغ صورة الرجل 



 صورة الرجل يف روايات قامشة العلّيان:  عصام حسني إسامعيل أبو شندي                                                                   128

الشخصية بمزيد من السلبية يف الروايات. وبني 

الودودة املحببة يف أبنية الروايات، لكن ظهور  اإلجيابية

هذه الشخصيات اإلجيابية يصطدم يف الروايات 

لطالق أو املوت أو بحواجز، قد تكون املرض أو ا

 حتى عىل األقل الظهور الباهت الذي ال يكاد يذكر.

وبغض النظر عن اتفاقنا مع العلّيان أو اختالفنا 

معها، يف تصورها هذا لطبيعة دور الرجل يف املجتمع 

، فقد بوجه عامواخلليجي  بوجه خاصالسعودي 

 ،أسهمت بالدور املنوط باألديب فعله والقيام به

ا ينشد اخلري للمكون البرشي ومنظرً  ابوصفه مصلحً 

الذي ينتمي إليه، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل 

 اجلوانب الفضيلة والرذيلة من حياة املجتمع، وصواًل 

به إىل مدارك عليا، ولعلنا نستشهد يف هذا املوضع 

ي يف نظري فالكاتب يؤد   "بقول جورج دهيامل: 

إلنسان والعامل وظيفة اجتامعية عندما يعيننا عىل فهم ا

نقل املجهول إىل املعلوم  "فهام أصح، وعندما يأخذ يف 

ا ا وخمرتعً ا حقيقيً )...( أي عندما يكون مكتشفً  "

 (.243م، ص 2005، دهيامل)"ا ومنقبً 

 

 عـــاملراج

  املراجع العربية أولً: 

قراءتان يف جمموعتني "، األرناؤوط، عبداللطيف

عة لوحات مقاطع من حياة جممو -1قصصيتني: 

خطأ يف حيايت والعالقات  -2قصصية فنية 

، 3، السعودية، جملد (جملة قوافل) "األرسية

 .89 - 76م(، 1995، )(5)العدد 

بنية الشكل الروائي، الفضاء الزمن ، بحراوي، حسن

، العريب املركز الثقايف :، بريوت1ط ، الشخصية

 م. 1990

 عرش"بناء الشخصيات يف رواية  :برباري، منرية

 ،رسالة ماجستري)لربيعة جلطي،  "معشق

 . (م2015اجلزائر، جامعة حممد خيرض، بسكرة، 

املرأة اجلديدة يف قصص قامشة "، الرشيف، سمري أمحد

النادي  ،(عالمات يف النقد األديب)جملة ، "العليّان
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 - 1 م(،2010(، )2، العدد )5فلسطني، املجلد 

18. 

أصابع حزيران واألدب الثوري، ، عباس، إحسان

من الذي رسق النار، خطرات يف "ضمن كتاب 

ةمع وتقديم وداد القايض،  ،"النقد واألدب

 .م1980 ،ربيةاملؤسسة الع :بريوت

 "الترب"بنية الشخصية يف رواية  ،بن عباس، ليندة

اجلزائر،  ،رسالة ماجستري)إلبراهيم الكوين، 

 .(م2015جامعة حممد بوضياف، 
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بنية النص الرسدي من منظور النقد ، حلمداين، محيد 

املركز الثقايف العريب  :، بريوت1ط  ،األديب

 م. 1991، للطباعة والنرش والتوزيع
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منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية  :دمشق

 م. 2005، العربية السورية

، ترةمة نظرية األدب، ويليك، رينيه وأوستن وارين

، دار املريخ للنرش :عادل سالمة، الرياض
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 .التكيف، التكيف االجتامعي، االبتعاث، الطالبات املبتعثات، اجلامعات األمريكية: املفتاحية الكلامت

ت تصف هذه الدراسة مستوى التكيف االجتامعي للطالبات املبتعثات يف بعض اجلامعا  البحث: ملخص

األمريكية بوساطة جمموعة من املتغريات، وحتت هذه االعتبارات أ جريت هذه الدراسة ملعرفة العالقة بني 

هذه املتغريات ومستوى التكيف االجتامعي لدى عينة من الطالبات املبتعثات؛ وذلك بتصميم استبانة خاصة 

مستوى تكيفهن االجتامعي باختالف هلذا الغرض، وقد أشارت النتائج إىل اختالف الطالبات املبتعثات يف 

العمر، احلالة االجتامعية، درجة التحصيل الدرايس، مدة إقامة الطالبات يف الواليات املتحدة األمريكية، 

وإتقان الطالبة للغة اإلنجليزية، فالعالقة بني هذه املتغريات ومستوى التكيف االجتامعي لدى الطالبات 

إحصائية وإن تفاوتت يف قوة داللتها وارتباطها وتأثريها عىل املتغري التابع املبتعثات كانت عالقة ذات داللة 

لت الدراسة إىل جمموعة من النتائج التي قد متهد لدراسات  )مستوى التكيف االجتامعي(، وقد توصَّ

من  مستقبلية للتعرف عىل العوامل التي تساعد الطالبة املبتعثة، عىل حتقيق أكرب قدر من التكيف االجتامعي

   .وجهة نظر الطالبة نفسها، ومن وجهة نظر املسؤولني عن االبتعاث يف قطاع التعليم
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Abstract: This study describes the level of Social adjustment for female students in some 
universities, Scholarship America, through a set of variables. Moreover, under these considerations,
this study was conducted to find out the relationship between these variables and the level of Social 
adjustment scholarship students through of especially Questionnaire designed for this purpose. 

The results indicated a difference scholarship students at the level they adjust to different social age,
social status, the degree of academic achievement, students stay in the United States, mastering 
English language, the relationship between these variables and the level of Social adjustment to the 
scholarship students was statistically significant relationship varying in strength and significance and 
its effect responsible scholarship in education sector.  
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 متهيد

 وما احلياة التأقلم مع مستجدات يستطيع اإلنسان

 الفرد إنَّ  إذ وطبيعية، اجتامعية متغريات من تتضمنه

ختتلف فيها  أخرى بيئة إىل بيئة من ينتقل عندما

 االجتامعية، مما والعالقات لقيموا والتقاليد العادات

 التي االجتامعية والضغوط املشكالت من لعدد يعرضه

يف البيئة  عىل توازنه ليحافظ معها يتكيف الفرد جتعل

    .اجلديدة االجتامعية

ألمهية ذلك بدت احلاجة ملحة إىل فهم صحيح  ونظرا  

يكون  ولكنه اله قد يوجد التكيف نَّ إحيث لتكيف، ل

طبيعة التكيف وعوامله ختتلف من  نَّ إذا فوهل ،اواضح  

فرد آلخر، فهناك عوامل كثرية تؤثر يف عملية التكيف 

وهذا التكيف هو موضوع  ،االجتامعي لدى الفرد

التكيف يتناول هذا البحث  إنَّ حيث  ،البحث ومادته

للطالبات املبتعثات، وبدون شك فإنَّ االجتامعي 

الجتامعي للطالب الدراسة يف اخلارج تؤثر يف التكيف ا

أو الطالبة، بالرغم من أمهيته يف عملية صناعة أجيال 

املستقبل، لكونه من أفضل أنواع االستثامر، ألنَّ 

املؤسسات التعليمية تعمل عىل تغذية املجتمع بقادة 

مستقبله، إضافة إىل إمكانية قيادهتا للتغيري االجتامعي 

ال.  الفعَّ

رشيفني برنامج خادم احلرمني ال انطلقوقد 

، وذلك بواقع هـ1426 عاملالبتعاث اخلارجي يف 

ثالث مراحل مدة كل واحدة منها مخس سنوات، 

واستهدفت املرحلتان األوىل والثانية سد احلاجة إىل 

مزيد من املقاعد الدراسية والتخصصات العلمية يف 

وبمرور عرش سنوات عىل الربنامج شهد  ،اجلامعات

ا ا كبري  يف اململكة تطور   خالهلا قطاع التعليم اجلامعي

وزيادة عدد  ،لت يف نمو عدد اجلامعاتوقفزة نوعية متثَّ 

املقاعد الدراسية هبا، وتنويع التخصصات التي 

تقدمها، ومن هذا املنطلق أصبح من الرضوري تطوير 

آلية عمل الربنامج لزيادة فاعليته بام تقتضيه املرحلة 

عىل  امة، وبناء  احلالية خلدمة التنمية الشاملة واملستد

 عاميف  انطلقتالتي وذلك جاءت املرحلة الثالثة 

بنمط جديد يف أسلوب تنفيذ الربنامج يقوم  ه،1436

عىل الربط املبارش بني الوظيفة والبعثة يف التخصصات 

التي حيتاج هلا الوطن، بحيث يضمن اخلريج الفرصة 

بت ِعثالوظيفية التي   .من أجلها ا 

 : لة الثالثة هلذا الربنامجومن أهم أهداف املرح 

 ةمبارش بصورةحتديد الفرص الوظيفية الفعلية -1

 .يف قطاعات التنمية املختلفة.

حتديد املجاالت الدراسية والتخصصات -2

 النوعية وفقا  ألوليات التنمية يف اململكة.

إعداد الكفاءات املتخصصة بصورة متميزة -3

 .ةومنتج ةلافعَّ  بدرجة ملتاحةقادرة عىل شغل الفرص ا

التوزيع السليم للموارد البرشية، بام يضمن عدم -4

التكدس يف ختصصات غري مرتبطة باحتياجات سوق 

 العمل، وتوجيهها نحو التخصصات النادرة واملطلوبة.
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مواكبة التغريات الرسيعة يف متطلبات التنمية بام -5

يف  علهايسهم يف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وج

 املتقدمة.    مصاف الدول

تلبية االحتياجات الفعلية للمناطق اجلغرافية -6

 من القوى البرشية املؤهلة التي حتقق التنمية املتوازنة. 

تعزيز قيم اجلودة والتميز يف خمرجات برنامج -7

 .خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث اخلارجي

لربط بني قدرات املرشحني للربنامج وبني ا-8

 .املناسبة هلم املجاالت الوظيفية

توسيع قاعدة القبول والتخصصات واملراحل -9

خادم احلرمني الرشيفني عىل نحو  امجالدراسية يف برن

وزارة التعليم  (يضمن استثامره بأقىص قدر ممكن

 (.2018 العايل،

     

: مشكلة     الدراسة أوالا

 خمتلف يف تظهر التكيف ظاهرة عامة تعدُّ ظاهرة

املؤسسات  مجيع يف مالحظتها ويمكن احلياة، جماالت

 وبمستويات االجتامعي للنسق املكونة االجتامعية

 األوضاع، إذ باختالف تأثريها خيتلف حيث خمتلفة،

 خمتلفة بمستويات االجتامعي التكيف مالحظة يمكن

ا بوصفه  متثل التي العمليات االجتامعية من واحد 

 بأوجه التكيف ويظهر للعالقات، الدينامي املحرك

 مما األسباب واألشخاص، بحسب ختتلف عددةمت

 ليس وهو قائمة حقيقة االجتامعي التكيف أنَّ  يؤكد

ا  وجود ال إذ معني فحسب؛ جمتمع أو مجاعة عىل حكر 

 االجتامعي التكيف عملية من خيلو إنساين ملجتمع

 ذاتي ا )عبد الفتاح، التكيف البرشية تنتج احلياة فطبيعة

14:2014.) 

أنَّ عدم التكيف االجتامعي جيعل ومما ال شك فيه 

الفرد غري متزن يف انفعاالته، ويف تفكريه، وآراءه، 

ا اجتامعي ا غري  ومعتقداته، ومن هنا يف يسلك سلوك 

سوي ال يتفق ومبادئ ومعايري وأهداف املجتمع 

  (.11:2001 ،وقوانينه )عطية

ويف هذه الدراسة حاولت الباحثة إلقاء الضوء عىل 

االجتامعي للطالبات املبتعثات  مشكلة التكيف

فقد خطت بالدنا يف االبتعاث  للدراسة خارج اململكة،

 يف للدراسة خطوات واسعة، حيث يعدُّ االبتعاث

ا اخلارج  املجتمع، تقدم لدعم وأساسي ا مهام   رافد 

 وإجياد البرشية، للموارد املستدامة التنمية وحتقيق

 سوق حاجة لسد   املؤهلة املتميزة والكفاءات الكوادر

. العاملية األكاديمية واملعايري النظم وفق العمل

 علمي ا والطالبات الطالب تأهيل إىل فاالبتعاث هيدف

 تطوير أو العليا، العلمية الدرجات عىل للحصول

ا، أكاديمي ا، مهاراهتم  تقوية يف يسهم كام وفني ا وإداري 

 قنوات وخلق والبحثي، العلمي التعاون أوارص

 .العامل يف املرموقة العلمية املؤسسات مع ميعل اتصال

 السعودية العربية اململكة يف التعليمية احلركة وتواجه

 البرشية الكوادر إجياد جمال يف التحديات من الكثري



 135                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مب، جملة اآلدا

 واملعايري النظم وفق العمل سوق حاجة لسد   املؤهلة

 يعدُّ  اململكة يف العايل التعليم قطاع أنَّ  شك وال العاملية،

 بكل يسعى إذ التعليمية، احلركة تغذية يف أساسي ا االعب  

 احلرمني خادم حكومة له وفرهتا التي اإلمكانات

 ووضع املتقدمة، الدول يف نظرائه ملنافسة الرشيفني

 أحد عىل خيفى وال .املنافسة لتلك املنظمة القواعد

 يف العايل التعليم عىل طرأ الذي التغري مواكبة أمهية

 مترُّ  التي الكثرية والتحديات لعرشين،وا الواحد القرن

 جودة برفع املطالبة األصوات ازدياد مثل: البالد، هبا

 رفع عىل تعمل التي العاملية املعايري واعتامد التعليم،

 سوق يف املنافسة عىل وقدرهتم اخلرجيني مستوى

 الرضورية واحلاجة اخلرجيني، عدد وازدياد العمل،

 هذه وملواجهة .العليا الدراسات محلة من للخرجيني

ا التحديات،  التنمية عىل التعليم وزارة من وحرص 

 اهتمت اجلامعات، يف البرشية للموارد املستدامة

 واملعيدات، للمعيدين اخلارجي باالبتعاث الوزارة

ا يكون لكي  اجلامعات لدعم وأساسي ا مهام   رافد 

 عىل املرتتبة لآلثار النظر يمكن حيث السعودية،

واملجتمع )وزارة  الفرد عىل اجلامعات يف االبتعاث

 (.2018 التعليم العايل،

ويرتبط االبتعاث للدراسة يف اخلارج بالتكيف 

 أخرى، إىل بيئة من اإلنسان ينتقل االجتامعي فعندما

 عاش التي الثقافة بني رصاع إىل األمر بادئ يف يتعرض

 وحينئذ ثقافتها، وعنارص اجلديدة البيئة نظم وبني فيها

 الرصاع هذا عىل للتغلب جمهود بذل من للفرد بد ال

 أساليب عىل وتعود اإلنسان ألَّف مما ببعض، والتضحية

 ،(2002: 26 حسانني،التكيف ) له جيري حتى مغايرة

وال تقف أساليب التكيف عند حدود معروفة يف احلياة 

اإلنسانية، ذلك أنَّ أي تغيري يطرأ عىل حياة اإلنسان مهام  

ثر يقود إىل ممارسة التكيف، فاالنتقال من سكن قلَّ أو ك

إىل سكن يف البيئة االجتامعية نفسها، واالنتقال من عمل 

إىل عمل عىل سبيل املثال، كلها أمور تقود إىل ممارسة 

نوع من أنواع التكيف. وأكرب عمليات التكيف وأشدها 

حدة وتأثري عىل حياة اإلنسان هي االنتقال من بيئة 

عية إىل بيئة ثقافية واجتامعية أخرى ختتلف ثقافية واجتام

يف منطلقاهتا احلضارية ونظرهتا لإلنسان والكون 

واحلياة. والسبب يف ذلك يكمن يف أنَّ اختالف البيئات 

الثقافية يؤدي من ثمَّ الختالف العادات والتقاليد 

وقضايا العرف االجتامعي، وأسس بناء العالقات 

م سياسية واجتامعية االجتامعية وما يتبعها من نظ

واقتصادية. فالطالب عندما يغادر بالده ملتابعة الدراسة 

أو التدريب فإنه بذلك ينتقل من جمتمعه إىل جمتمع جديد 

ويتعرض ملختلف الضغوط االجتامعية التي حتتم عليه 

التكيف معها، حلفظ توازنه واحلياة بطريقة مقبولة يف 

فادة إنساني ا، الوسط االجتامعي اجلديد لتحقيق االست

بالتعرف عىل جمتمع خمتلف وحتقيق االستفادة علمي ا 

ومهني ا يف رحلته العلمية التي حفزته عىل الغربة 

 (.1990: 218، )القعيد
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 ثانياا: أمهية الدراسة

 العنارص اآلتية:تتمثل أمهية هذه الدراسة يف 

  يف حدود علم الباحثة -قلة عدد الدراسات - 

 املوضوع. التي أ جريت يف هذا

  التعرف عىل أبرز املشكالت والتحديات التي

 تؤد ي إىل عدم تكيف الطالبات املبتعثات.

  التوصل إىل نتائج قد تؤد ي إىل حتسني درجة

 تكيف الطالبات، مما ينعكس عىل نجاحهن.

  متهد لدراسات مستقبلية للتعرف عىل العوامل

من  التي تساعد الطالبة املبتعثة عىل حتقيق أكرب قدر

التكيف االجتامعي من وجهة نظر الطالبة نفسها، 

ومن وجهة نظر املسؤولني عن االبتعاث يف قطاع 

 التعليم.

 

    الدراسة ثالثاا: أهداف

التعرف عىل مدى التكيف  تسعى هذه الدراسة إىل

ويتفرع منه األهداف االجتامعي للطالبات املبتعثات، 

 اآلتية:

ى التكيف التعرف عىل العالقة بني مستو -1

 االجتامعي للطالبة ومتغري العمر.

التكيف  العالقة بني مستوى عىل التعرف -2

 االجتامعي للطالبة واحلالة االجتامعية.

 التكيف العالقة بني مستوى عىل التعرف -3

 االجتامعي للطالبة ودرجة التحصيل الدرايس.

 التكيف العالقة بني مستوى عىل التعرف -4

 املتحدة الواليات اإلقامة يف مدةاالجتامعي للطالبة و

 األمريكية.

 التكيف مستوىالعالقة بني  عىل التعرف -5

 اإلنجليزية. للغة االجتامعي للطالبة وإتقان

 

ا: أسئلة   الدراسة رابعا

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

اآليت: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 

 .طالبات املبتعثاتالتكيف االجتامعي لل

 

  ويتفرع منه األسئلة اآلتية 

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -1

 للطالبة ومتغري العمر؟ االجتامعي التكيف مستوى

مستوى  بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد-2

 االجتامعية؟ االجتامعي للطالبة واحلالة التكيف

 نيب إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -3

 التحصيل للطالبة ودرجة االجتامعي التكيف مستوى

 الدرايس؟

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط هل يوجد -4

يف  اإلقامة للطالبة ومدة االجتامعي التكيف مستوى

  الواليات املتحدة األمريكية؟

 بني إحصائية داللة ذو ارتباط يوجد هل-5

 ؟مستوى التكيف االجتامعي وإتقان اللغة اإلنجليزية
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ا: مفاهيم الدراسة   خامسا

 Social adjustment التكيف االجتامعي-1

 احلي الكائن مالءمة: يعني املعجم، يف والتكّيف،

: 142 الرازي،) فيها يعيش التي البيئة وبني بينه

1986.) 

ف  التكيف االجتامعي بأنَّه اجلهود  Barkerكام ي عر 

م النشطة التي يبذهلا األفراد عىل مدى فرتة حياهت

لتحقيق أفضل توافق مع بيئتهم، بحيث يساعدهم هذا 

التوافق عىل البقاء والنمو وأداء وظائفهم االجتامعية 

التي يبذهلا الفرد  بصورة طبيعية، كام يعرفه بأنَّه األنشطة

صعوبات ليستعيد قدرته  عىل التغلب أو حاجة لتلبية

: Barker، 7)عىل التوافق واالنسجام مع البيئة املحيطة 

 العملية بأنه: (1987: 24 ويعرفه )فهمي، (.2003

 أن إىل الشخص هبا هيدف التي املستمرة الديناميكية

ا أكثر عالقة ليحدث سلوكه، يغري  بيئته. وبني بينه توافق 

ا نيازي فيعرفه بأنه عملية تالئم الفرد عىل البيئة  أمَّ

التي يعيش فيها وقدرته عىل التأثري فيها، والتكيف 

ادلية بني الفرد والبيئة التي يعيش فيها بمعنى عملية تب

   (.2000: 15 أنَّ الفرد يؤثر ويتأثر بالبيئة )نيازي،

ا  النفسية، الصحة مظاهر من مظهر هو فالتكيف إذ 

 والبيئة الفرد بني مستمرة ديناميكية عملية وهو

 إىل الفرد فيها هيدف فيها، يعيش التي االجتامعية

 االجتامعية، بيئته من أو منه يغري أن أو سلوكه تعديل

 من ويمّكنه ذاته، بقيمة شعوره عىل ذلك فينعكس

 نفسه بني ليوافق اآلخرين مع جيدة عالقات إقامة

 .به املحيط العامل وبني

 

 Scholarshipsاالبتعاث  -2

 وتأيت بمعنى أرسله. ابتعَث ابتعثه: ابتِعاث مصدر

(، 2018اين، )معجم املعاين اجلامع )املع أيقظه ابتعثه أي

والبعثة الدراسية هي اجلامعة أو املنظمة أو اهليئة التي 

ا  ت بعث يف مهمة معينة وبالتأكيد فإنَّ هلذه البعثات أهداف 

 نصاري،ألاتسعى لتحقيقها وقد أرسلت من أجلها )

، ويقصد هبا يف هذه الدراسة عملية (1999: 31

لبات إىل اجلامعات يف الواليات املتحدة إرسال الطا

األمريكية، من أجل الدراسة والتحصيل العلمي 

الكتساب اخلربات العلمية والعملية يف ختصصات 

 خمتلفة. 

 

 Female studentsالطالبات املبتعثات -3

هن الطالبات الاليت شملهن برنامج خادم احلرمني 

الرشيفني لالبتعاث اخلارجي والتحقن بإحدى 

جلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية؛ لدراسة ا

ختصص معني يف مرحلة البكالوريوس، أو املاجستري، 

أو الدكتوراه، أو الزمالة من ِقبل وزارة التعليم العايل، 

وبالتحديد برنامج خادم احلرمني الرشيفني لالبتعاث 

 اخلارجي.
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 American Universitiesاجلامعات األمريكية  -4

 جمموعة معات مجع جامعة وهي اجلامعة:اجلا   

ى علمية، معاهد  اآلداب فيها تدرس كليات، ت سمَّ

(، واملقصود هبا يف 2018 والعلوم )املعاين، والفنون

هذا البحث هي اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف 

الواليات املتحدة األمريكية التي تدرس هبا املبتعثات 

 السعوديات.

 

ا: الدراسات السا   بقةسادسا

مشكالت "بعنوان  (1999 دراسة )القعيد، 

التكيف للطالب األجانب يف املؤسسات التعليمية 

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل أهم  "الغربية

املشكالت االجتامعية والنفسية والثقافية للطالب 

وكشف ، األجانب يف الواليات املتحدة األمريكية

التصال بعض اجلوانب السلبية واإلجيابية لظاهرة ا

الثقايف بني الطالب األجنبي والبلد الذي جاء إليه 

للدراسة، كذلك التعريف بمشكالت الطالب 

املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية حتى يتسنى 

للمهتمني معاجلة هذه املشكالت وتقديم أفضل 

احللول املناسبة. وقد كشفت الدراسة عن اجلوانب 

إىل اجلانب األكاديمي  اإلجيابية لالبتعاث، فباإلضافة

ا تثري خربات الطالب الثقافية وزيادة  واملهني فإَّنَّ

قاعدة اطالعه وتعريفه عىل ثقافات الشعوب األخرى، 

ا عىل استيعاب الفروق  مما خيلق من الطالب إنسان قادر 

احلضارية. كام كشفت الدراسة أنَّ االختالف بني 

يف زيادة أو الطالب األجنبي وبني جمتمع الدراسة له أثر 

نقص مشكالت التكيف. كام بينت الدراسة أنَّ طول 

الفرتة الزمنية التي يقضيها الطالب األجنبي يف بلد 

الدراسة، وكذلك األلفة ألسلوب احلياة اجلديدة 

والتعود عىل املامرسات االجتامعية وعدم استغراب 

املسلامت الثقافية إىل التخفيف التدرجيي من املشكالت 

االجتامعية التي يتعرض هلا الطالب منذ النفسية و

قدومه، كام قد يؤد ي إىل حتوالت يف االجتاهات وامليول 

 النفسية والفكرية تكون باجتاه ثقافة جمتمع الدراسة.    

التكيف "(، بعنوان 2001 دراسة )الصغري، 

وهدفت الدراسة إىل  "االجتامعي للطالب الوافدين

طالب الوافدين التعرف عىل مستوى التكيف لدى ال

يف جامعة امللك سعود، وحتديد وحتليل أهم املصاعب 

واملشكالت االجتامعية والشخصية والدراسية، كام 

ا إىل قياس مدى ارتباط التكيف  هدفت الدراسة أيض 

االجتامعي بمتغري العمر، احلالة االجتامعية، مدة 

اإلقامة يف اململكة، درجة اإلملام باللغة العربية، احلالة 

ملالية، درجة التحصيل الدرايس، عدد األصدقاء من ا

السعوديني، درجة املشاركة يف األنشطة الالصفية، 

درجة اإلملام بعادات وتقاليد ونظم املجتمع السعودي، 

درجة عالقة الطالب الوافد باإلداريني وأعضاء هيئة 

التدريس. وقد كشفت هذه الدراسة إىل أنَّ أهم 

وافدين درجة اإلملام باللغة املتغريات لدى الطالب ال
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العربية، كام كشفت الدراسة أنَّ درجة اإلملام بعادات 

وتقاليد ونظم املجتمع السعودي له تأثري إجيايب عىل 

مستوى تكيف الطالب، كام أوضحت الدراسة 

العالقة القوية بني احلالة املالية للطالب الوافدين 

ومستوى تكيفهم االجتامعي، حيث يرتفع تكيفهم 

بارتفاع حالتهم املادية. كام أبرزت الدراسة العالقة 

العكسية بني العمر ومستوى التكيف االجتامعي، 

حيث إنَّ مستوى التكيف االجتامعي يزداد كلام قلَّ 

عمر الطالب، كام كشفت الدراسة أنه كلام طالت 

الفرتة التي يقضيها الطالب الوافد يف اململكة وكلام كثر 

ديني ارتفع مستوى التكيف عدد األصدقاء السعو

 االجتامعي لدى الطالب. 

 ،(POYRAZLI، SENEL، et al، 2001) دراسة 

 لطالب االجتامعي التكيف قضايا الدراسة هذه بحثت

 ثقافة مع التكيف يعدُّ  إذ. املتحدة الواليات يف أتراك

ا مهمة؛ نفسية عملية جديدة  أداء عىل لتأثريها نظر 

 من طالب ا 79 من ةمكون العينة وكانت. الطالب

 الطالب أنَّ  إىل النتائج وأسفرت. الرتكية اجلامعات

 اإلنجليزية، اللغة يف أفضل مهارات لدهيم الذين

 املعدل لدهيم يرتفع سن ا األكرب الطالب وكذلك

 األصغر الطالب أنَّ  األخرى النتائج ومن. الرتاكمي

 والكتابة القراءة عىل أفضل قدرة لدهيم الذين سن ا

 التكيف من مرىض مستوى لدهيم اإلنجليزية، غةبالل

 وقت يف االنحدار حتليل كشف حيث. االجتامعي

 إىل أسهمت والسن اإلنجليزية اللغة إجادة أنَّ  واحد

 الطالب ويواجه التكيف، مستوى يف كبري حد  

 التكيف مشكالت املتحدة الواليات يف األجانب

 مع كيفالت مثل: املختلفة، الثقافات بني االجتامعي

 وصعوبات األكاديمية والصعوبات اجلديدة، األدوار

 واالفتقار الوطن، إىل احلنني املالية، واملشكالت لغوية،

 أي الذات، تأكيد وجود وعدم الدراسة، مهارات إىل

م  إطار يف وجودهم متطلبات مع التكيف إىل بحاجة أَّنَّ

 األدوار من واسعة جمموعة وتعلم جديدة، ثقافة

 قد التكيف عىل القدرة فعدم. التكيف عىل تساعدهم

 ،(إلخ واالكتئاب التوتر مثل) الطالب نفسية عىل تؤثر

 عقبات تشكل قد والتي ،(الصداع مثل) صحته وعىل

 أن ويعتقد. التعليمية األهداف حتقيق أمام خطرية

 جديدة، ثقافة مع التكيف يف األجانب الطالب أرسع

 اللغة التحدث جييدون والذين أكاديمي ا املتفوقون

 باللغة التحدث فصعوبة. بطالقة اإلنجليزية

 اجتامعي ا التكيف لعدم أسايس سبب اإلنجليزية

 يف االجتامعي والتفاعل للمشاركة أو وأكاديمي ا

 . األمريكي املجتمع

 التحصيل أنَّ  الدراسة هذه نتائج أوضحت كام

 بمساعدة مرتبط األجانب للطالب املرتفع الدرايس

 تقدمهم إىل يؤد ي مما األمريكيني، الطالب من أقراَّنم

 يقوموا مل الذين األجانب الطالب من أكثر اكاديمي ا

 . بذلك
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املشكالت "بعنوان (، 2010 دراسة )الداود،-

قبل التحاقهم  التي تواجه املرشحني لالبتعاث

 التي ، وهدفت إىل التعرف عىل أهم املشكالت"بالبعثة

بالبعثة  التحاقهم قبل لالبتعاث املرشحني تواجه

ملساعدة املسؤولني عن برنامج خادم احلرمني الرشيفني 

لالبتعاث اخلارجي يف التعرف عىل هذه املشكالت، 

لت  وذلك لدراستها وإجياد احللول املناسبة هلا. وتوصَّ

الدراسة إىل أنَّ أهم املشكالت هي صعوبة احلصول 

ث عىل تأشرية، وجود لبس يف إجراءات ما قبل االبتعا

وعدم وجود نظام واضح حيدد ما للمبتعث من 

حقوق، عدم معرفة متطلبات احلصول عىل قبول من 

اجلامعات والتأخر يف احلصول عىل القبول، غالء 

املعيشة يف بلد االبتعاث، اخلوف من عدم وجود وظيفة 

بعد العودة من البعثة. وفيام يتصل باملشكالت التي 

هيمنا يف هذا البحث تواجه املرشحة لالبتعاث وهذا ما 

إضافة للمشكالت السابقة مشكلة تأخري السفر بسبب 

 األوضاع األرسية.

العوامل التي " بعنوان(، 2014 دراسة )النعيم،-

تساعد الفتيات عىل تفضيل االبتعاث إىل الدول 

دراسة مطبقة عىل املبتعثات السعوديات يف  املتقدمة:

. "بريطانياواسرتاليا ومريكية ألالواليات املتحدة ا

العوامل التي تساعد  إىل وصفهذه الدراسة  وهدفت

الفتيات السعوديات عىل تفضيل االبتعاث إىل اخلارج. 

وحتدد الدراسة احلالية دول الواليات املتحدة وبريطانيا 

. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها واسرتاليا

هي عوامل الطرد األكاديمية يف بلد اإلرسال كانت أنَّ 

األقوى ومتثلت هذه العوامل يف سياسات القبول، 

حلية واختبارات ملحمدودية القبول يف اجلامعات ا

القبول إىل جانب التقديرات والدرجات التي ال تؤهل 

الطلبة للقبول يف تلك اجلامعات، كذلك اجلو العام 

فظ البريوقراطي والطرق التقليدية للتعليم، وعدم احملا

 أنَّ إىل الدراسة احلالية  وصلتتكام  .توفر التخصص

فرة يف بلدان االستقبال كالتعليم اعوامل اجلذب املتو

املميز اإلبداعي وتوفر النوعية اجليدة من التجهيزات، 

والوضع الوظيفي األفضل بعد التخرج إىل جانب 

خوض جتربة جديدة واكتساب لغة جديدة. وقد 

ل فرصة االبتعاث مث أضافت الدراسة احلالية نتيجة أنَّ 

للزوج أو األخ الذي مل تنطبق عليه رشوط االبتعاث 

قد يساعد عىل تغيري  االبتعاث وأنَّ  إلكامل تعليمه.

نظرة اآلخرين عن املرأة السعودية. كام أنه يمثل فرصة 

 .لتثبيت الفتاة قدرهتا عىل االعتامد عىل نفسها

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة مدى وعي 

بلهن ورغبتهن يف احلصول عىل الفتيات فيام يمس مستق

الرغبة يف "ا سبب تعليم مميز. وتؤكد هذه النتائج أيض  

الفتيات مللن  أنَّ مما يوضح  ،"االعتامد عىل النفس

سيطرة وحتكم اآلخرين يف مصريهن وكأَّنن آالت 

بدون عقل ال يستطعن التفكري وال التمييز بام ينفعهن، 

سيسهن التعامل معهن بدون احرتام ألحا جيريبل 
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ومشاعرهن ورغباهتن التي ال تتعارض مع الرشع 

 بيشء.

 االبتعاث أثر"، بعنوان (2015 دراسة )العنزي،-

وقد قامت الباحثة  "االجتامعية القيم بعض تغري يف

بإجراء مقارنة بني الطلبة السعوديني املبتعثني وطالب 

 عىل جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض، للتعرف

 للطلبة االجتامعية القيم تغيري عىل عاثاالبت تأثري مدى

 القيم بعض حتديد من خالل وذلك السعوديني،

 االستهالك،) االقتصادية القيم مثل: االجتامعية

 قبل اجلنسني بني الزوجة والعالقة اختيار ،(واالدخار

 الدراسة مشكلة تتمثل الوقت، حيث وقيمة الزواج،

 القيم بعض تغري يف يؤثر للخارج قد االبتعاث أنَّ  يف

لت الباحثة إىل عدد من  .السعوديني الطلبة لدى وتوصَّ

النتائج منها: عدم وجود فروق جوهرية بني الطالب 

املبتعثني وغري املبتعثني يف القيم االعتقادية، واالدخار، 

واالستهالك، والصدق، والصداقة، والنظرة للمرأة، 

واملالبس مما يدل عىل عدم تغري هذه القيم لدى 

طالب املبتعثني. كام كشفت الدراسة عن وجود ال

اختالفات جوهرية بني الطالب املبتعثني وغري املبتعثني 

يف القيم التعبدية، وقيم العمل، وتقبل اآلخر، 

ومساعدة اآلخرين، والتعاون واملشاركة، والعالقة بني 

اجلنسني قبل الزواج، واختيار الزوجة، والعالقة بني 

والعادات الغذائية، واحرتام األزواج، واالحرتام، 

الوقت، وقيم املرور لصالح الطالب املبتعثني، إذ كان 

ا  التغيري إجيابي ا يف هذه القيم. وكشفت الدراسة أيض 

عن وجود اختالفات جوهرية بني الطالب املبتعثني 

وغري املبتعثني يف القيم األخالقية، وقيم املعامالت، 

لصالح طالب  وحتمل املسؤولية، والقيم اجلاملية

جامعة امللك سعود، حيث كان التغيري سلبي ا لدى 

 الطالب املبتعثني.  

من العرض املوجز ألهم الدراسات السابقة التي  

أت يح للباحثة االطالع عليها، تبني أَّنا استفادت من 

يف  (2010) ودراسة الداود (1999) دراسة القعيد

املبتعثني  التعرف عىل أهم املشكالت التي تواجه الطلبة

يف الدول الغربية، كام استفادت الباحثة من دراسة 

مدى ارتباط التكيف  يف التعرف عىل (2001) الصغري

االجتامعي بمتغري العمر، احلالة االجتامعية، مدة 

اإلقامة يف اململكة، درجة اإلملام باللغة العربية، احلالة 

املالية، درجة التحصيل الدرايس، عدد األصدقاء من 

سعوديني، درجة املشاركة يف األنشطة الالصفية، ال

درجة اإلملام بعادات وتقاليد ونظم املجتمع السعودي، 

درجة عالقة الطالب الوافد باإلداريني وأعضاء هيئة 

، وهي تتشابه مع متغريات الدراسة احلالية، التدريس

كام استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف بناء 

ا دراسة  ، فقد أفادت POYRAZLI (2001)االستبانة. أمَّ

ىل إبحاجة الباحثة يف الكشف أنَّ الطالب األجانب 

التكيف مع متطلبات وجودهم يف إطار ثقافة جديدة، 

وتعلم جمموعة واسعة من األدوار تساعدهم عىل 
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التكيف. فعدم القدرة عىل التكيف قد تؤثر عىل نفسية 

الطالب وعىل صحته التي قد تشكل عقبات خطرية 

وقد اختلفت الدراسة  م حتقيق األهداف التعليمية.أما

يف أَّنا هتتم  (2014) احلالية عن دراسة النعيم

بموضوع التكيف، يف حني دراسة النعيم هتتم 

العوامل التي تساعد الفتيات السعوديات عىل تفضيل ب

كام استفادت الباحثة من دراسة  االبتعاث إىل اخلارج.

ن وجود اختالفات عيف أَّنا كشفت  (2015) العنزي

جوهرية بني الطالب املبتعثني وغري املبتعثني يف القيم 

األخالقية، وقيم املعامالت، وحتمل املسؤولية، والقيم 

اجلاملية لصالح طالب جامعة امللك سعود، حيث كان 

وبدون شك يف أنَّ ا لدى الطالب املبتعثني. التغيري سلبي  

طة تلك الدراسات ساعدت الباحثة يف تصميم خ

  الدراسة ويف إعداد االستبانة. 

 

ا: النظريات املفرسة للدراسة  سابعا

خيتلف تفسري التكيف باختالف املدارس النفسية 

ونظرة كل منها إىل اإلنسان واحلياة وطبيعة العالقات 

اإلنسانية. ويف القرن العرشين ظهرت ثالث نظريات 

رئيسة درست التكيف اإلنساين وذلك من خالل 

س نفسية وهي مدرسة التحليل النفيس، ثالث مدار

واملدرسة السلوكية، واملدرسة اإلنسانية وذلك عىل 

 اآليت:النحو 

 

 School of Psychoanalysisالنفيس مدرسة التحليل  -

الفرد يولد  أنَّ  – املدرسة هذه مؤسس –يرى فرويد 

احلياة عبارة عن سلسلة من  ا بغرائز ودوافع، وأنَّ مزود  

حباطات، إها إشباع للحاجات أو الرصاعات يعقب

الفرد يف رصاع بني دوافعه الشخصية التي  وعليه فإنَّ 

ال يقبلها املجتمع من جهة، واملطالب االجتامعية من 

التكيف إال إذا  حيصلجهة أخرى، وعليه فال 

استطاعت األنا التي تعمل وفق مبدأ الواقع عىل حتقيق 

نا األعىل بني متطلبات اهلو وحتذيرات األ ،التوازن

 واألناومقتضيات الواقع. أي حل الرصاع بني اهلو 

 األعىل.

  Behavioral school املدرسة السلوكية -

من ينظر االجتاه السلوكي ملفهوم التكيف 

رتباطات بني متغريات حسية واستجابات جسمية اال

وعقلية وانفعالية واجتامعية، واالجتاه السلوكي ينظر 

آلة ذاتية احلركة توجهها  إىل شخصية الفرد وكأَّنا

ضغوط بيئية وحوافز متغرية واستجابات تكيفية، 

ا يف النظرية ا أساسي  ويمثل مفهوم العادة مركز  

العادة مفهوم يعرب عن رابطة بني  أنَّ  بوصف ،السلوكية

مثري واستجابة، وبام أن العادات متعلمة ومكتسبة هلذا 

تكيفية يمكن استبدال العادات غري التكيفية بعادات 

 (.1997 )دسوقي،
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   Human School املدرسة اإلنسانية -

ا يف بناء الشخصية ا حموري  مفهوم الذات مفهوم   يعدُّ 

وكذا يف التكيف النفيس، ومفهوم الذات اإلجيايب يعرب 

عن صحته النفسية والتكيف النفيس، وأن تقبل الذات 

ت تقبل الذا ا بتقبل وقبول اآلخرين، ويعدُّ يرتبط موجب  

مفهوم  يف حني أنَّ  ،ا يف حتقيق التكيف أساسي  عامال  

الذات السلبي يعرب عن عدم التكيف لدى الفرد، كام 

تطابق مفهوم الذات الواقعية مع مفهوم الذات  أنَّ 

ي إىل التكيف والصحة النفسية، املثالية لدى الفرد يؤد  

وسوء التوافق   ي إىل القلق والتوتروعدم التطابق يؤد  

  .  (Spencer & Jeffrey. 1988, P.186) النفيس

يالحظ مما سبق أنَّ كل نظرية من النظريات السابقة 

ا لألساس الذي  ت التكيف من زاوية خاصة وفق  فرسَّ

اعتمدت عليه يف بناء فكرهتا، حيث ركزت كل نظرية 

عىل جانب من جوانب حياة اإلنسان، وبناء عىل اآلراء 

التكيف يعود إىل جمموعة  املختلفة هلذه النظريات فإنَّ 

 :النظريات هيمن العوامل مستخلصة من هذه 

عدم إشباع دوافعه وجلوئه لألساليب  -1

 الدفاعية.

مشاعر النقص والعجز واخلوف من   -2

 االنفصال عن املصادر التي يستمد منها األمان.

األفكار السلبية وغري الواقعية عن ذاته وعن  -3

لسيطرة عىل اآلخرين، والشعور بعدم القدرة عىل ا

 املواقف واألحداث.

الشعور باليأس، وانخفاض الشعور  -4

 بالكينونة.

وترى الباحثة أنَّ التفسريات التي أوردهتا كل 

نظرية من النظريات السابقة تساعد يف تقديم فهم 

جانب من جوانب التكيف. إال أنَّ االعتامد عىل 

إحداها ال يفرس األسباب التي تؤثر عىل التكيف لدى 

؛ ألنَّه ال يمكن فصل جوانب حياة اإلنسان عن الفرد

بعضها البعض، فتأثري النواحي البيولوجية ال تنفصل 

عن تأثري النواحي االجتامعية والنفسية، لذا من 

الرضوري عند حماولة فهم أسباب سوء التكيف األخذ 

يف االعتبار بكل وجهات النظر للوصول عىل فهم 

 كامل يساعد عىل حل املشكلة.  

ا سبق يتبني لنا أنَّ رحلة الطالبة للدراسة يف مم

اخلارج من أكثر العوامل املؤثرة يف الشخصية، حيث 

إنَّ األمر ال يقف عند اكتساب املعارف العلمية 

واخلربات فقط، بل يتعداه إىل التأثري النفيس 

واالجتامعي الناتج من الرصاع بني ثقافتني، ختف 

ىل التكيف معها حدته أو تزيد حسب قدرة الطالبة ع

 حسب ب عد الثقافة األمريكية وقرهبا.

وقد ذكر القعيد أنَّ الطلبة يمرون بأربع مراحل من 

التكيف عند ذهاهبم للدراسة يف اخلارج حسب 

 :التصنيف اآليت

: وتستغرق هذه املرحلة من مرحلة املتفرج -1

أسبوعني إىل شهر، وهي معروفة بأَّنا مرحلة 
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يش فيه الطالب، والتعرف استكشاف املحيط الذي يع

 عىل املظاهر السطحية جلوانب احلياة األمريكية.

: وتبدأ هذه املرحلة مرحلة التكيف مع احلياة-2

عند أغلب الطلبة عندما تبدأ الدراسة، وتستمر لعدة 

 "مليئة باملشكالت مثل -عادة–شهور، وهذه تكون 

مشكلة اللغة، ومشكلة التعرف عىل النظام التعليمي 

يكي، ونوعية االختبارات، واملتطلبات الدراسية، األمر

ومشكالت فهم وبناء العالقات مع الطلبة واألساتذة 

 األمريكيني.

: وتبدأ هذه املرحلة مشكلة التعود وقبول احلياة-3

عند أغلب الطلبة عند انقضاء األشهر الستة األوىل من 

احلياة يف أمريكا، ويعدُّ الطالب قد ألف احلياة 

د عليها، وأصبح لديه حصيلة مناسبة االجتامعي ة وتعوَّ

 من املعرفة االجتامعية واألكاديمية.

: وتتميز هذه مرحلة ما قبل الرجوع إىل الوطن-4

املرحلة عند أغلب الطلبة بتشكيل اجتاهات إجيابية عن 

احلياة األمريكية وبميول واضحة نحو االندماج فيها 

 (.1999: 271 )القعيد،

 

  ت املنهجيةثامناا: اإلجراءا

: تعدُّ هذه الدراسة دراسة وصفية نوع الدراسة -1 

Descriptive study  فقد اقتىض حتقيق أهداف الدراسة

واإلجابة عىل أسئلتها االستعانة باملناهج واألساليب 

املالئمة، وت عدُّ هذه الدراسة من الدراسات الوصفية 

ا،  ا دقيق  التي هتتم بدراسة الظاهرة ووصفها وصف 

ا كيفي ا وكمي ا، فالتعبري الكيفي وال تعبري عنها تعبري 

يصف الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع 

الظواهر املختلفة األخرى، واستخدمت الدراسة 

احلالية الدراسة الوصفية؛ لوجود تراث نظري 

 ودراسات سابقة تدعم موضوع البحث.

 Social: منهج املسح االجتامعي منهج الدراسة -2

Survey Methodology فمشكلة الدراسة وأهدافها ،

جعلت منهج املسح االجتامعي الشامل مناسب ا هلذه 

الدراسة، الذي هيتم بدراسة كافة أفراد جمتمع البحث، 

وذلك يف حدود الوقت واجلهد واإلمكانات املتوافرة 

 لدى الباحثة.

 من الدراسة جمتمع يتكون: جمتمع الدراسة -3

 بام اجلامعية املراحل خمتلف من السعوديات املبتعثات

 واملاجستري والبكالوريوس اللغة دراسة ذلك يف

عت  وقدوالدكتوراه،  ز  إلكرتونية عن طريق  استبانةو 

(، حيث SACMامللحقية الثقافية السعودية يف واشنطن )

 Monkey Surveyجرى وضع االستبانة عىل برنامج 

ثمَّ  التابع للملحقية، ومن Face Bookووضعها عىل 

إرسال رسائل إلكرتونية للطالبات للدخول للموقع 

 وتعبئة االستبانة.

بلغ املجموع الكيل للمبتعثات السعوديات يف 

طالبة مبتعثة، (21039) الواليات املتحدة األمريكية

 [vn]  التي الصحيحة االستبانات حجموبلغ 
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 (564) العينة رشوط عليها وتنطبقاسرتجاعها 

ل للباحثة إال هذا العدد عىل حيث مل يص استبانة،

الرغم من تكرار إرسال رسائل إلكرتونية للطالبات 

 من كبري عدد تدبعِ ست  ا  من ِقبل امللحقية، كام 

 عىل مبتعثة املفردة لكون أو، اكتامهلا لعدم االستبانات

 .اخلاص حساهبا

 

  مجع البيانات-4

جرى إعداد أداة مجع البيانات )االستبانة -

Questionnaire وهي الوسيلة األنسب جلمع البيانات ،)

مت  م  الالزمة لإلجابة عىل أسئلة الدراسة، وص 

ا ألهداف الدراسة وأسئلتها،  صحيفة االستبانة وفق 

وعىل أساس الرتاكمية التي جرى احلصول عليها من 

القراءات النظرية يف إطار موضوع البحث، التي 

دة احتوت عىل جمموعة من األسئلة املغلقة املزوَّ 

بإجاباهتا، وي طلب من املبحوثة اإلجابة حسب ما تراه 

مناسب ا هلا وينطبق عىل واقعها، واشتملت االستبانة 

عىل قسمني: اشتمل القسم األول عىل البيانات 

 األولية، واشتمل القسم الثاين عىل أسئلة الدراسة.

قامت الباحثة بتطوير جمموعة من العبارات -

من ثالثة الذي يتكون  لقياس التكيف االجتامعي

 :أبعاد

، 1) : ويتضمن العبارات رقماالجتامعي البعد-1

2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24.) 

، 25) : ويتضمن العبارات رقمالنفيس البعد-2

26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،40، 41 ،42.) 

: : ويتضمن العبارات رقماألكاديمي البعد-3

(44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51.) 

عت االستبانة إلكرتوني ا عىل الطالبات - ز  و 

املبتعثات عن طريق امللحقية الثقافية السعودية يف 

 Monkeyالواليات املتحدة األمريكية باستخدام برنامج 

Survey ِضع عىل التابع للملحقية  Face book، ومن ثم و 

ع عىل املبتعثات كافة. ز   وو 

جرى التحقق من صدق األداة عن طريق الصدق 

، وذلك بعرض االستبانة عىل Face Validityالظاهري 

جمموعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني 

واملتخصصات يف كلية اآلداب قسم الدراسات 

عة االجتامعية، وكلية الرتبية قسم علم النفس بجام

امللك سعود؛ للتأكد من دقة أسئلة االستبانة يف قياس 

املتغريات املراد قياسها، وأ جريت بعض التعديالت 

عليها، سواء  يف صياغة بعض املفردات، أو حذف 

 البعض اآلخر، وإضافة مفردات جديدة.

  :جماالت الدراسة-5

 خيتص بالطالبات السعوديات: املجال البرشي-

ة من اململكة العربية السعودية عىل بعثة رئيساملبتعثات 

برنامج خادم احلرمني الرشيفني غري املرافقات 

للدراسة يف ألزواجهن أو موجودات مع ذوهين، 
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   .(21039 طالبة)البالغ عددها  مريكيةألا امعاتاجل

خيتص بالسعوديات املبتعثات إىل : املجال املكاين- 

مللحقية الواليات املتحدة األمريكية واملسجالت يف ا

(، وقد حرصت الباحثة عىل SACMالثقافية السعودية )

احلصول عىل موافقة من وكالة االبتعاث يف وزارة 

التعليم العايل لتسهيل مهمة مجع البيانات من خالل 

امللحقية، حيث جرى التواصل مع امللحقية جلمع 

                                البيانات من خالل االستبانة اإللكرتونية.

يف العام تطبيق الدراسة  جرى: املجال الزمني-

 هـ(.1439-1438 اجلامعي

   

ا: نتائج الدراسة  تاسعا

 التي النتائج ييل سوف تستعرض الباحثة أهم فيام

التحليل اإلحصائي  نتيجة إليها التوصل جرى

 اجلداول بوساطة عرض وسيتم أوال  . للبيانات

 ،عينة البحثخصائص أفراد  أهم البسيطة التكرارية

 البحث، متغريات من متغري كل إيراد طريق عن وذلك

 هذه من متغري كل فئات حسب ثاتاملبحو وتصنيف

 النسب ذكر اجلزء هذا يف نتجاوز ولن املتغريات،

 توزيع نرى أن نستطيع خالهلا من املئوية، والتي

ا ثاني   سيجرياملتغريات. ثم  هذه فئات عىلات املبحوث

تأثريات الثنائية بني املتغريات عرض العالقات وال

 املستقلة ومستوى التكيف االجتامعي لدى الطالبات.

مت فئات العمر إىل   :ثالث فئات هيوقد ق س 

وأ عطيت  25 سن إىل 21 فئة األوىل: من سنال -

 . (1) يف اجلدول رقم

عطيت وأ   29إىل سن  26 الفئة الثانية: من سن -

 .(2) يف اجلدول رقم

عطيت وأ   43 إىل سن 30 من سنالثة: الفئة الث -

 .(3) يف اجلدول رقم

 

  الدراسةخصائص أفراد عينة  :أوالا  -

 العمر-1

 العمر حسب املبحوثات تصنيف(. 1) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات فئات العمر

1 168 29,7% 

2 228 40,4 % 

3 167 28 % 

 %99,8 564 املجموع

 

 اوفق   اتاملبحوث زيعتو (1رقم ) اجلدول يبني

 اجلدول الواردة يف البيانات إىل وبالنظر ألعامرهن،

 ترتاوح اتاملبحوث نصف من يقارب ما أنَّ  يالحظ

 اليتال اتاملبحوث سنة، ويمثل 29-26 بنين أعامره

 جمموع من % 29 عىل يربو ما سنة 26 عن نأعامره تقل

 30 عن نأعامره تزيد اليتال أولئك اأمَّ  ،اتاملبحوث

 %.28 فيمثلن سنة
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  احلالة االجتامعية -2

 .االجتامعية احلالة حسب املبحوثات تصنيف(. 2) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات احلالة االجتامعية

 % 40,4 228 غري متزوجة

 % 59,5 336 متزوجة

 % 99,8 564 املجموع

 % 2 1 القيم املفقودة

 

 حسب تاملبحوثا يبني اجلدول السابق توزيع

 عىل يربو املتزوجات   ما متثل حالتهن االجتامعية، إذ

ومثَّلت غري  املبحوثات، جمموع من% 59,5

 جمموع املبحوثات. من  %%4,40 نسبته ما املتزوجات

                   

  مدة اإلقامة يف الواليات املتحدة األمريكية-3  

يف مدة اإلقامة  حسب املبحوثات تصنيف (.3) رقم اجلدول

 .الواليات املتحدة األمريكية

 النسبة املئوية التكرارات مدة اإلقامة

1 72 12,7% 

2 72 12,7% 

3 180 31,9% 

4 144 25,5% 

5 36 6,4% 

6 24 4,2% 

10 12 2,1% 

17 12 2,1% 

 %97,7 552 املجموع

توزيع املبحوثات حسب  (3) رقم يوضح جدول

حيث متثل  ،مريكيةألمدة اإلقامة يف الواليات املتحدة ا

من  50%ما يربو عىل املدة من ثالث إىل أربع سنوات 

املدة من  تلاملبحوثات، ومثَّ مدة اإلقامة لباقي جمموع 

مدة اإلقامة من جمموع  %25 ما نسبتهسنة إىل سنتني 

 املبحوثات.لباقي 

 

 درجة التحصيل األكاديمي-4

ل درجة التحصي حسب املبحوثات تصنيف(. 4) اجلدول رقم

 .األكاديمي

 النسبة املئوية التكرارات درجة التحصيل

 %23,4 132 منخفض

 %31,9 180 متوسط

 %42,5 240 مرتفع

 %97,7 552 املجموع

 

توزيع املبحوثات حسب  (4) رقم دولاجليوضح 

املستوى املنخفض  مثَّل إذ ،درجة التحصيل األكاديمي

من جمموع درجة التحصيل  %23,4 يساويما 

 ما نسبتهاملستوى املتوسط ل ات، ومثَّ لمبحوثل

، لمبحوثاتدرجة التحصيل لمن جمموع  31,9%

من جمموع  %42,5 ما نسبتهملرتفع ل املستوى اومثَّ 

مما يدل عىل ارتفاع  درجة التحصيل للمبحوثات،

  مستوى التحصيل لدى أغلب مفردات العينة.
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  إتقان اللغة اإلنجليزية -5

 .درجة إتقان اللغة اإلنجليزية حسب بحوثاتامل تصنيف(. 5) اجلدول رقم

 النسبة املئوية التكرارات درجة التحصيل

 %53,1 300 منخفض

 %44,6 252 مرتفع

 %97,7 552 املجموع

 

توزيع املبحوثات حسب ( 5) رقميوضح جدول 

املستوى  مثَّل إذ ،نجليزيةإلدرجة اتقان اللغة ا

من جمموع درجة  %53,1 يساويما املنخفض 

ما  ملرتفعل املستوى المبحوثات، ومثَّ لتحصيل ال

من جمموع درجة التحصيل  %44,6 نسبته

تقان اللغة مما يدل عىل انخفاض مستوى إ للمبحوثات،

 لدى أغلب مفردات العينة. نجليزيةإلا
 

ثانياا: العالقات والتأثريات الثنائية بني أبعاد 

  التكيف االجتامعي واملتغريات الشخصية

  جتامعيالبعد اال-أ

   

 Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (.6) اجلدول رقم 

 للبعد االجتامعي وارتباطه بالعمر 

  
البعد  العمر

 االجتامعي   

 ارتباط بريسون العمر
Pearson Correlation 
 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 
1 

0.188 

 

 

البعد 

 االجتامعي

 

 
0.001 

 ارتباط بريسون
Pearson Correlation 
 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0.188. 

0.001 

1 

وجود ارتباط دال  (6) يتضح من جدول رقم

إحصائي ا بني البعد االجتامعي وعمر الطالبة املبتعثة 

باملوجب، فكلام زاد العمر زاد استقرارها اجتامعي ا 

 .( 0,001) بدرجة املعنوية عالية عند

 

 ومتغري احلالة االجتامعية                                   االجتامعي للمبتعثات  البعد العالقة بني( 7)اجلدول رقم 

 لعينتني مستقلتني )متزوجات وغري متزوجات(. "ت"باستخدام اختبار 

 البعد االجتامعي 
 

 قيمة ت

T 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

 مل يسبق هلا الزواج احلالة االجتامعية

 متزوجة

-2.1 

-2.2 

81,5  

85,3 

0,03 

0,02 

-8.3 

-8.3 

 

 

 "ت"أنَّ قيمة  (7) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، بالسالب وهذا يعني أنَّ فئة  2.1-) بلغت

املتزوجات ختتلف يف استقرارها اجتامعي ا عن فئة غري 

؛ ألنَّ (0,03) لغتاملتزوجات بدرجة معنوية ب
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املبتعثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(، ومن ثمَّ 

تكون أكثر استقرار من الناحية االجتامعية مقارنة 

 باملبتعثة بمفردها. 

 

 

 .للبعد االجتامعي وارتباطه بعدد سنوات الدراسة Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (8) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة عيالبعد االجتام  

 ارتباط بريسون البعد االجتامعي 

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,132 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,132 

_____________ 

0,001 
1 

  

وجود ارتباط دال  (8) جلدول رقميتبني من ا

إحصائي ا بني البعد االجتامعي وعدد سنوات الدراسة 

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة زاد 

 استقرارها اجتامعي ا بدرجة املعنوية عالية عند

(0,001.) 

 

 تباطها بدرجة التحصيل األكاديمي   للبعد االجتامعي وار Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(9) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي التكيف االجتامعي  

 ارتباط بريسون البعد االجتامعي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,115 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 نياملعنوية عند طرف

Sig. (2-taied) 

0,115 

____________ 

0,001 

1 

  

وجود ارتباط دال  (9) يتبني من اجلدول رقم

إحصائي ا بني البعد االجتامعي ودرجة التحصيل 

األكاديمي للطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

درجة حتصيلها األكاديمي كلام زاد استقرارها اجتامعي ا 

 (.0,001) دبدرجة املعنوية عالية عن
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   البعد النفيس-ب

 

 .للبعد النفيس وارتباطه بالعمر  Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(10) اجلدول رقم

 العمر البعد النفيس  

 ارتباط بريسون البعد النفيس

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

1 
0,136 

 

 العمر

  
 

 
0,01 

 ط بريسونارتبا

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,136 

0,01 
1 

  

وجود ارتباط دال  (10) يتبني من اجلدول رقم

وعمر الطالبة املبتعثة  إحصائي ا بني البعد النفيس

باملوجب، فكلام زاد العمر زاد استقرارها نفسي ا بدرجة 

 (.0,01) املعنوية عالية عند

 

لعينتني مستقلتني  "ت"ومتغري احلالة االجتامعية  باستخدام اختبار  للمبتعثات  البعد النفيسالعالقة بني(. 11) رقم  اجلدول

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 

 البعد النفيس 
 

 قيمة ت

T 

 املتوسط احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

احلالة 

 االجتامعية
 ق هلا الزواجمل يسب

 متزوجة

-7,2 

-9,6 

 

71,8 

70,8 

0,001 

0,001 

-9,1 

-9,1 

         

أنَّ قيمة  (11) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، بالسالب وهذا يعني أنَّ فئة (7,2-) بلغت "ت"

املتزوجات ختتلف يف استقرارها نفسي ا عن فئة غري 

؛ ألنَّ (0,001) املتزوجات بدرجة معنوية بلغت

ثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(، ومن ثمَّ املبتع

 تكون أكثر استقرار نفيس مقارنة باملبتعثة بمفردها. 
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  .للبعد النفيس وارتباطه بعدد سنوات الدراسة Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(12) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة البعد النفيس  

 سونارتباط بري البعد النفيس 

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,155 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,03 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0,155 

0,03 

1 

  

وجود ارتباط دال  (12) يتبني من اجلدول رقم

وات الدراسة إحصائي ا بني البعد النفيس وعدد سن

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة زاد 

 .(0,03) عنداستقرارها نفسي ا بدرجة معنوية 

 

 

 للبعد النفيس وارتباطه بدرجة التحصيل األكاديمي Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  (.13) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي البعد النفيس  

 ارتباط بريسون يسالبعد النف

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,268 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,001 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,268 

0,001 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (13) يتبني من اجلدول رقم

 البعد النفيس ودرجة التحصيل إحصائي ا بني

األكاديمي لطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

اهتا كلام انعكس عىل استقرارها نفسي ا بدرجة ـــدرج

 (.0,001) املعنوية عالية عند
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  البعد األكاديمي-ب

 

 .طه بالعمر للبعد األكاديمي وارتبا Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(14) اجلدول رقم

 العمر البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون البعد األكاديمي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,147 

 

 العمر

  
 

 
0,01 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,147 

0,01 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (14) يتبني من جدول رقم

إحصائي ا بني البعد األكاديمي وعمر الطالبة املبتعثة 

باملوجب، فكلام زاد العمر ارتفع مستواها األكاديمي؛ 

ا بدرج ا تصبح غالب ا أكثر نضج  ة املعنوية عالية ــألَّنَّ

 (.0,01) عند

 

 

لعينتني مستقلتني  "ت"باستخدام اختبار   ة االجتامعية  ومتغري احلالللمبتعثات   البعد األكاديميالعالقة بني (.15) اجلدول رقم

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 

البعد 

 األكاديمي 

 
 قيمة ت

T 

املتوسط 

 احلسايب

Mean 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

احلالة 

 االجتامعية

 مل يسبق هلا الزواج

 متزوجة

5,5- 

5,4- 

30,3  

 33.8 

0.001 

0.001 

3,4- 

3,4- 

         

قيمة  أنَّ  (15) من معطيات اجلدول رقم يتبني

فئة  ، بالسالب وهذا يعني أنَّ (5,5-) بلغت "ت"

املتزوجات ختتلف يف مستواها األكاديمي عن فئة غري 

 ؛ ألنَّ (0,001) املتزوجات بدرجة معنوية بلغت

 ومن ثمَّ  ،املبتعثة التي معها أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 ةنفسيوال من الناحية االجتامعية  اأكثر استقرار  تكون 
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مما ينعكس عىل مستواها  ،مقارنة باملبتعثة بمفردها

 األكاديمي. 

 

 

 .للبعد األكاديمي وارتباطه بعدد سنوات الدراسة  Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون   (.16) اجلدول رقم

 عدد سنوات الدراسة البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون األكاديمي  البعد

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,197 

 عدد سنوات الدراسة

 

 

 
0,000 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,197 

0,000 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (16) يتبني من اجلدول رقم

بني البعد األكاديمي وعدد سنوات الدراسة  إحصائي ا

للمبتعثة باملوجب، فكلام زادت سنوات الدراسة ارتفع 

ا قد تكون تكيفت مع أنظمة  مستواها األكاديمي؛ ألَّنَّ

 (.0,000) عنداجلامعة بدرجة املعنوية 

 

 

 .باطه بدرجة التحصيل األكاديميللبعد األكاديمي وارت Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  ( .17) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي البعد األكاديمي  

 ارتباط بريسون البعد األكاديمي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,283 

 

 

 درجة التحصيل األكاديمي

 

 
0,000 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,283 

0,000 

 

1 

 

  

وجود ارتباط دال  (17) يتبني من اجلدول رقم

إحصائي ا بني البعد األكاديمي ودرجة التحصيل 

األكاديمي للطالبة املبتعثة باملوجب، فكلام ارتفعت 

درجاهتا كلام ارتفع مستواها األكاديمي بدرجة املعنوية 

 (.0,000) عالية عند
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 مستوى بني الثنائية التأثرياتو ثالثاا: العالقات

الطالبات  االجتامعي واملتغريات األخرى لدى التكيف

 :املبتعثات

 املزدوجة واملعامالت اجلداول استخدام جرى

 من متغري كل بني العالقة لتحديد املناسبة اإلحصائية

 التابع، وهو التكيف واملتغري املتغريات املستقلة

 االجتامعي.

 

 

 . One Way Anova)حتليل التباين األحادي ) يوضح العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري العمر .(18) اجلدول رقم

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

Df 

 متوسط املربعات

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

 درجة املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

1,5165 2 5,2582 3,9 0,019 

 داخل املجموعات

Within Groups 

3634 561 8,647 - - 

 - - - 147 7,3167 املجموع

  

التباين بني املجموعات  (18) دول رقماجل يبني

لدى مستوى التكيف االجتامعي وداخل املجموعات 

، واهلدف من حتليل التباين هو وعالقته بمتغري العمر

داللة  وك اختالف جوهري ذمعرفة ما إذا كان هنا

لدى  الفئات العمرية الثالثإحصائية بني متوسطات 

هلذا أظهر اجلدول أعاله . ومستوى التكيف االجتامعي

 جمموع املربعات بني املجموعات يبلغ املتغري أنَّ 

 وجمموع املربعات داخل املجموعات يبلغ ،(1,5165)

املجموعات  املربعات داخل، ويعد جمموع (3634)

رب مفردات الدراسة يقلل من تأثري ك   إال أنَّ  ،اا نسبي  ري  كب

الفئات العمرية  ألنَّ  ؛(2) ذلك. وتبلغ درجة احلرية

( و)ك( 1-ودرجة احلرية= )ك قسمت إىل ثالث فئات،

 ت، أما درجات احلرية للمجموعالفئاتعني عدد 

ودرجة احلرية داخل  ،(563=1-564( )1-)ن فبلغت

 عدد مفردات الدراسة نَّ أل ؛(561) الفئات بلغت

 (.561=3-564( )3-ن) 564)ن( 

، (5,2582) الفئاتكام بلغ متوسط املربعات بني 

 الفئاتيف حني بلغ متوسط املربعات داخل 

ا مقارنة ، وقد يبدو هذا الرقم صغري  (8,647)

؛ ويرجع ذلك كام ذكرنا فئاتبمتوسط املربعات بني ال
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يف د أسهم هذا قا لكرب حجم مفردات الدراسة، وسابق  

، مما يدل عىل أن (3,9) املحسوبة (ف)أن تبلغ قيمة 

ا بني املجموعات بدرجة معنوية عالية هناك اختالف  

نستطيع التعرف عىل أي  ىوحت .(0,019) بلغت

ا،  استخدام قياس  جرىفقد املجموعات أكثر تكيف 

Tukey يف  ملعرفة أي املجموعات ختتلف فيام بينها

 .تامعي ملتغري العمرمستوى التكيف االج

 

 

 .( بني الفئات العمرية ملتغري التكيف االجتامعيTukeyيوضح حتليل التوكي ) (. 19) اجلدول رقم

 املتغريات

Dependent variables 

 الفئة

 العمرية

 الفئة 

 العمرية

 متوسط االختالفات

Mean Difference 

 درجة املعنوية

Sig 

 

 التكيف االجتامعي

 

1 2 -7,1 0.01 

 3 -4,5 0.01 

2 3 -6,1 0.78 

         

الطالبات  االختالفات بني (19) دول رقماجل يبني

 ويبني، التكيف االجتامعيفيام يتعلق بمتغري  املبتعثات

-21) الواقعة بني (1) رقم الفئة العمريةالفروق بني 

-26) الواقعة بني (2) رقم فئة العمريةوبني ال (25

-) نيالفئتسط االختالف بني متو أنَّ وقد تبني ، (29

مما يعني أن هناك  ،(2) الفئة رقملصالح  (7,1

بني  التكيف االجتامعياختالفات واضحة يف مستوى 

 بلغ إذ ،، واالختالف معنوي ذو داللة إحصائيةالفئتني

وهذا يعني أنَّ الطالبات يف الفئة العمرية  ،(0,01)

ا، وقد يرجع ذلك إىل أنَّ  (2) رقم الطالبة يف أكثر تكيف 

ا، وربام كانت متزوجة  هذه املرحلة العمرية أكثر نضج 

 فئة العمريةملقارنة بني الاأما ومعها أرسهتا يف اخلارج. 

 الواقعة بنيوهي  (3) رقمالعمرية ة فئوال (1)رقم 

يف الفئتني متوسط االختالف بني  نجد أنَّ ف (30-43)

، بدرجة (5,4) بلغ التكيف االجتامعيمستوى 

ا الثالثة الفئة العمرية ف ،(0,01) ةمعنوي أكثر نضج 

واستقاللية من الفئة العمرية األوىل، وقد انعكس هذا 

عىل مستوى التكيف االجتامعي هلا، وهذا ما وضحه 

 . (2رقم ) اجلدول

العمريتني  الفئتنيمقارنة متوسط االختالف بني أما 

 ،(1,6-) نجد أنه يبلغف (3) رقم فئةوال (2) رقم

التكيف يف مستوى  ال يوجد اختالف هني أنوهذا يع
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ال يوجد اختالف معنوي وتني، فئبني ال االجتامعي

ان يف سن النضج والزواج  هام.بين فكلٌّ من الفئتني يعدَّ

  .حتمل املسؤولياتو

 

 

لعينتني مستقلتني  "ت"باستخدام اختبار  ومتغري احلالة االجتامعيةالعالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات  (. 20) اجلدول رقم

 .)متزوجات وغري متزوجات(

 املتغريات

Variables 

 قيمة ت

T 

 درجة احلرية

df 

 درجة املعنوية

Sig 

 اختالف املتوسطات

Mean Difference 

 20,1- 0,000 562 9,8  التكيف

 

أن قيمة  (20) من معطيات اجلدول رقم يتبني

 فئة املتزوجات ، وهذا يعني أنَّ (9,8) بلغت "ت"

ختتلف يف تكيفها االجتامعي عن فئة غري املتزوجات 

املبتعثة التي معها  ؛ ألنَّ (000) بدرجة معنوية بلغت

ا تكون أكثر استقرار   ،أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 ا مقارنة باملبتعثة بمفردها. وتكيف  

 

حتليل التباين   الواليات املتحدة األمريكيةالعالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري مدة اإلقامة يف (.21) اجلدول رقم

 One Way Anova)األحادي )

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

df 

 متوسط املربعات

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

 درجة املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

7,42417 7 6,6059  2,10 0,000 

 املجموعات داخل

Within Groups 

4,320357 544 8,588 - - 

 - - - 551 1,362775 املجموع

 

التباين بني املجموعات  (21) دول رقماجل يبني

وداخل املجموعات ملستوى التكيف االجتامعي 

يف الواليات املتحدة  مدة اإلقامةوعالقته بمتغري 

إذا واهلدف من حتليل التباين هو معرفة ما  ،مريكيةاأل
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داللة إحصائية بني  وكان هناك اختالف جوهري ذ

ملستوى  مدة اإلقامة ملفردات الدراسةمتوسطات 

هلذا املتغري نجد أن جمموع و ،التكيف االجتامعي

 ،(7,42417) املربعات بني املجموعات يبلغ

 وجمموع املربعات داخل املجموعات يبلغ 

، ويعد جمموع املربعات داخل ( 4,320357)

ات كبريا  نسبيا  إال أن كرب عدد مفردات املجموع

 ؛(7) الدراسة يقلل من تأثري ذلك. وتبلغ درجة احلرية

فئات، كام بلغ  ثامنإىل قسمت ألن الفئات العمرية 

، يف حني (6,6059) متوسط املربعات بني الفئات

، وقد (8,588) بلغ متوسط املربعات داخل الفئات

سط املربعات بني يبدو هذا الرقم صغريا  مقارنة بمتو

لكرب حجم  -كام ذكرنا سابقا  -الفئات؛ ويرجع ذلك 

يف أن تبلغ قيمة ف هذا  قد أسهممفردات الدراسة، و

، مما يدل عىل أن هناك اختالفا  بني (2,10) املحسوبة

، (0,000) املجموعات بدرجة معنوية عالية بلغت

فكلام زادت مدة اإلقامة زاد مستوى التكيف 

 االجتامعي.

 

 مريكيةمدة اإلقامة يف الواليات املتحدة األللتكيف االجتامعي وارتباطه ب Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون  .(22) دول رقمج

 مدة اإلقامة التكيف االجتامعي  

 ارتباط بريسون التكيف االجتامعي

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

1 0,081 

 

 

 إلقامةمدة ا

 

 
0,05 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

0,081 

0,05 

 

1 

 

       

 

وجود ارتباط دال  (22) يتضح من جدول رقم

إحصائيا  بني مستوى التكيف االجتامعي ومدة اإلقامة 

باملوجب، فكلام زادت  مريكيةالواليات املتحدة األيف 

مة زاد مستوى التكيف االجتامعي بدرجة مدة اإلقا

 .(0,05) املعنوية عالية عند
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 العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات ومتغري درجة التحصيل األكاديمي .(23) جدول رقم

 One Way Anova)حتليل التباين األحادي )

 التكيف االجتامعي
 جمموع املربعات

Sum of squares 

 درجة احلرية

Df 

 املربعاتمتوسط 

Mean square 

قيمة ف 

 املحسوبة

F 

درجة 

 املعنوية

Sig 

 بني املجموعات

Between Groups 

7,3466 2 3,1733 2,6 0,072 

 داخل املجموعات

Within Groups 

4,359308 549 4,654 - - 

 - - - 551 1,362775 املجموع

 

التباين بني املجموعات  (23) اجلدول رقم يبني

ملستوى التكيف االجتامعي وداخل املجموعات 

وعالقته بمتغري درجة التحصيل األكاديمي، واهلدف 

ما إذا كان هناك اختالف  من حتليل التباين هو معرفة

داللة إحصائية بني متوسطات درجة  وجوهري ذ

التحصيل األكاديمي ملفردات الدراسة ملستوى 

جمموع املربعات بني  أنَّ قد تبني التكيف االجتامعي. و

املربعات  ، وجمموع( 7,3466) يبلغوعات املجم

جمموع  ، ويعدُّ (4,359308) داخل املجموعات يبلغ

كرب عدد  ا إال أنَّ ا نسبي  املربعات داخل املجموعات كبري  

مفردات الدراسة يقلل من تأثري ذلك. وتبلغ درجة 

 درجات التحصيل قسمت إىل ثالث ألنَّ  ؛(2) احلرية

 بني الفئات فئات، كام بلغ متوسط املربعات

، يف حني بلغ متوسط املربعات داخل (3,1733)

اكام ذكرنا -، ويرجع ذلك (4,654) الفئات  -سابق 

يف أن قد أسهم هذا حجم مفردات الدراسة، و لكرب

عىل أن  ، مما يدلُّ (2,6) املحسوبة (ف)تبلغ قيمة 

ا بني املجموعات بدرجة معنوية عالية هناك اختالف  

ارتفعت درجة التحصيل  فكلام (.0,072) بلغت

 زاد مستوى التكيف االجتامعي. األكاديمي
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 .للتكيف االجتامعي وارتباطه بالتحصيل األكاديمي Pearson Correlationيبني معامل ارتباط بريسون  . (24) اجلدول رقم

 درجة التحصيل األكاديمي التكيف االجتامعي  

 التكيف االجتامعي

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 
  

1 

 

 

  

0,058 

 

0,01 

 األكاديميدرجة التحصيل 

 ارتباط بريسون

Pearson Correlation 

 املعنوية عند طرفني

Sig. (2-taied) 

 

0,058 

 

0,01 

1 

 

         

 

يتبني من اجلدول السابق وجود ارتباط دال 

امعي ودرجة إحصائي ا بني مستوى التكيف االجت

التحصيل األكاديمي باملوجب، فكلام ارتفعت درجة 

حتصيل الطالبة األكاديمي زاد مستوى تكيفها 

 (.0,01) االجتامعي بدرجة املعنوية عالية عند

 

 

 ومتغري إتقان اللغة اإلنجليزية العالقة بني التكيف االجتامعي للمبتعثات يبني (. 25) اجلدول رقم

 ."ت"باستخدام اختبار                          

 املتغريات

Variables 

 قيمة ت

t 

 درجة احلرية

Df 

 Mean اختالف املتوسطات Sig درجة املعنوية

Difference 

 6,1 0,005 550 2,8 التكيف

 

أن قيمة  (25) يتبني من معطيات اجلدول رقم

، وهذا يعني أنَّ فئة الطالبات غري (2,8) بلغت  "ت"

جليزية ختتلف يف تكيفها االجتامعي املتقنات للغة اإلن

لصالح فئة الطالبات املتقنات اللغة اإلنجليزية بدرجة 

، وقد يرجع ذلك إىل أنَّ (0,005) معنوية عالية بلغت

املبتعثة التي أتقنت اللغة اإلنجليزية تستطيع التواصل 

بسهولة مع اآلخرين، ويساعدها ذلك عىل تكوين 

ا باستقاللية، مما يرفع عالقات اجتامعية، وإدارة أموره

 من مستوى تكيفها االجتامعي. 
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 اخلالصة والتوصيات

 العالقة بنيالتعرف عىل سعت الدراسة إىل  

وعدة متغريات التكيف االجتامعي للطالبات املبتعثات 

لت نتائج الدراسة إىل ما ييل  :وقد توصَّ

هناك عالقة طردية بني عمر املبتعثة ومستوى  -1 

عي، فكلام زاد عمر الطالبة املبتعثة كلام تكيفها االجتام

ارتفع مستوى تكيفها، وذلك بمقارنة الفئة العمرية 

وقد يرجع األوىل مع الفئات العمرية الثانية والثالثة، 

ا ذلك  يف هذه املرحلة  املبتعثة إىل أنَّ كام ذكرنا سابق 

وقد تكون متزوجة ومع أرسهتا  ،االعمرية أكثر نضج  

نعكس عىل درجة تكيفها، وهذه ، مما ايف اخلارج

النتيجة تتفق مع معطيات مدرسة التحليل النفيس التي 

هي أسلوب الفرد الذي تبنت فكرة أنَّ الشخصية 

فالشخصية املتكيفة يستخدمه من أجل حتقيق التوافق، 

من وجهة نظر هذه املدرسة هي التي يكون لدهيا تنظيم 

نفتحة موجه للحياة، وأن تكون مستقبلة لآلخرين وم

وعىل درجة عالية من النضج، وبدون شك أن عمر 

الطالبة له عالقة بدرجة نضجها، كام ختتلف هذه 

 ، إذ(2001)النتيجة عن إحدى نتائج دراسة الصغري 

مستوى التكيف االجتامعي  أنَّ أوضحت نتائج دراسته 

الطالب، ويف هذا إجابة عىل عمر  يزداد كلام قلَّ 

ارتباط ذو داللة  هل يوجد السؤال األول وهو:

إحصائية بني درجة التكيف االجتامعي وعمر 

 الطالبات؟

فئة املتزوجات ختتلف يف تكيفها االجتامعي  أنَّ  -2

 عن فئة غري املتزوجات بدرجة معنوية عالية بلغت

، وذلك قد يعود إىل أن املبتعثة التي تكون مع (0,01)

مقارنة  اا وتكيف  أكثر استقرار   ،أرسهتا )زوجها وأوالدها(

 السؤال الثاينمع املبتعثة بمفردها، ويف هذا إجابة عىل 

وهو: هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني درجة 

 التكيف االجتامعي واحلالة االجتامعية للطالبات؟ 

ا بني مستوى التكيف وجود ارتباط دال إحصائي  -3

االجتامعي ومدة اإلقامة يف الواليات املتحدة 

مستوى  ارتفع زادت مدة اإلقامة مريكية، فكلامألا

 التكيف االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت

، وهذه النتيجة تتفق مع معطيات املدرسة (0,000)

التكيف وسوء التكيف  السلوكية التي تبنت فكرة أنَّ 

سلوك متعلم أو مكتسب وذلك من خالل  يعدُّ 

اخلربات التي يتعرض هلا الفرد، كام تتفق هذه النتيجة 

، التي (2001) ع إحدى نتائج دراسة الصغريم

أوضحت أنه كلام طالت الفرتة التي يقضيها الطالب 

الوافد يف اململكة، وكلام كثر عدد األصدقاء السعوديني 

يرتفع مستوى التكيف االجتامعي لدى الطالب ويف 

للسؤال الثالث يف الدراسة وهو: هل يوجد هذا إجابة 

درجة التكيف االجتامعي  ارتباط ذو داللة إحصائية بني

   ومدة اإلقامة يف الواليات املتحدة االمريكية؟

ا بني درجة تكيف وجود ارتباط دال احصائي   -4 

الطالبة ودرجة حتصيلها األكاديمي، فكلام ارتفعت 
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مستوى  ارتفعكاديمي كلام ألدرجة حتصيل الطالبة ا

 تكيفها االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت

ه النتيجة تتفق مع معطيات املدرسة ، وهذ(0,05)

نسانية التي تبنت فكرة أن تقبل الذات عامال إلا

مفهوم الذات  ا يف حتقيق التكيف، يف حني أنَّ أساسي  

السلبي يعرب عن عدم التكيف لدى الفرد، كام أن تطابق 

مفهوم الذات الواقعية مع مفهوم الذات املثالية لدى 

النفسية، وعدم  ي إىل التكيف والصحةالفرد يؤد  

ي إىل القلق والتوتر وسوء التوافق النفيس، التطابق يؤد  

كاديمي املرتفعة ألوبدون شك فإن درجة التحصيل ا

تقبلها لذاهتا  ومن ثمَّ  ،للطالبة تزيد من ثقتها بنفسها

تكيفها. كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة  ومن ثمَّ 

(2001 )POYRAZLI، SENEL، et al تائجها التي أشارت ن

أرسع الطالب األجانب يف التكيف مع ثقافة  إىل أنَّ 

ا، ويف هذا إجابة للسؤال جديدة، املتفوقون أكاديمي  

هل يوجد ارتباط ذو داللة الرابع يف الدراسة وهو: 

إحصائية بني درجة التكيف االجتامعي ودرجة 

 التحصيل الدرايس للطالبات؟

ف درجة تكي وجود ارتباط دال إحصائي ا بني-5

فكلام زاد إتقان  ،اإلنجليزية وإتقاَّنا للغةالطالبة 

تكيفها درجة  الطالبة للغة اإلنجليزية ارتفعت

.(، وذلك 005االجتامعي بدرجة معنوية عالية بلغت )

ا قد يعود املبتعثة التي أتقنت اللغة  إىل أنَّ  كام ذكرنا سابق 

اإلنجليزية تستطيع التواصل بسهولة مع اآلخرين 

قات اجتامعية، وكذلك إدارة أمورها وتكوين عال

، باستقاللية مما يرفع من مستوى تكيفها االجتامعي

 POYRAZLI، SENEL، et al 2001))وهذا يتفق مع دراسة 

 األجانب الطالب التي أشارت نتائجها إىل أنَّ أرسع

 التحدث جييدون جديدة الذين ثقافة مع التكيف يف

 باللغة تحدثال فصعوبة. بطالقة اإلنجليزية اللغة

 اجتامعي ا التكيف لعدم أسايس سبب اإلنجليزية

 يف االجتامعي والتفاعل للمشاركة أو وأكاديمي ا

ويف هذا إجابة عىل السؤال اخلامس  األمريكي، املجتمع

هل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بني للبحث وهو: 

 تقان الطالبة للغة اإلنجليزية؟إدرجة التكيف و

 

 توصيات الدراسة

تويص الدراسة برضورة تنفيذ برامج توجيهية 

وإرشادية من قبل اجلهات املسؤولة عن االبتعاث، إذ 

ينبغي أن ت راعى فيها املرونة والتوجيه السليم الذي 

يلبي احتياجات املبتعثني واملبتعثات، ومهنة اخلدمة 

االجتامعية هي إحدى املهن املساندة التي يمكن أن 

ا أساسي ا  يف عملية تأهيل املبتعثني من خالل تؤد ي دور 

تصميم وتنفيذ الربامج اإلنامئية والوقائية والعالجية 

املساندة، التي تسهم يف حتقيق قدر من االستقرار 

والتكيف للمبتعثني واملبتعثات وأرسهم قبل وأثناء 

 فرتة االبتعاث.
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Abstract: Objectives of the study: evaluate the role of the committees of civil and social 
development, especially with regard to the provision of services to citizens, dealing with community 
problems, promote the participation of citizens in the committees of civil and social development 
activities, and the integration and coordination between their efforts and existing organizations efforts 
in the community, and to identify the obstacles facing the role of the committees of civil and social 
development. 

Action methodology of the study: the evaluation study using a comprehensive social survey of all 
employees committees of civil and social development of the Center for Social Development 
Dir'iyya, and the application of a questionnaire intended to collect data, it has reached the number of 
valid questionnaires for analysis (92) form. 

Results of the study: committees of civil social development offers a variety of services came in the 
forefront of social services and cultural services and the degree OK, while came training services, 
entertainment, and sports, environmental, and economic degree to some extent, and that its role in 
dealing with community problems was to somewhat from the perspective of workers, while its role in 
supporting the participation of citizens and their role in achieving coordination and integration 
obtained a degree of approval. 

Committees of civil social development face many obstacles when doing its part and that came in 
descending order as follows: the lack of material resources (such as the case of the building - Post-
interiors), lack of financial support for the work of the Centre or the Commission, the traditional 
practice of the work of the Centre or the Commission, overlapping some responsibilities The tasks of 
the center or the Committee with other ministries, the media side shortages, not taking the views and 
proposals of the neighborhood's population, lack of flexibility of administrative procedures by the 
supervising authority, the lack of experience among workers, attention, why not qualitatively, poor 
planning skills development programs by the workers.  
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  الدراسة مشكلةأوالً: 

 ؛التنمية رضورة من رضورات احلياة املعارصة عد  ت

نظرًا للتغريات والتطورات الديناميكية الرسيعة التي 

تعيشها املجتمعات يف شتى أوجه نظمها ومساراهتا 

 احلياتية.

ن بني املواطنني للتعاو االتنمية املحلية أسلوبً  وت عد  

يف املجتمع الواحد من أجل النهوض باجلوانب 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والصحية والبيئية، 

وتقوم عىل أساس مسامهة ومشاركة األهايل يف اجلهود 

التي تسعى إىل حتسني مستوى املعيشة، وعن طريقها 

يتحقق االنسجام بني املجتمع املحيل واملجتمع 

خالهلا تتحقق عملية ربط حركة التنمية  القومي، ومن

 يف املجتمع املحيل مع حركة التنمية يف املجتمع القومي.

فغاية تنمية املجتمع املحيل هي إحداث تغيري شامل 

ا )رفع وقد يكون هذا التغيري ماديً  ،يف حياة املجتمع

)تغيري معارف  اأو معنويً  ،املستوى االقتصادي(

أفراد املجتمع  ومهارات واجتاهات وسلوكيات

ى إىل سعي املجتمعات نحو األمر الذي أدَّ املحيل(، 

االهتامم والتفعيل ألدوار مؤسسات وبرامج التنمية 

املحلية، ومن بني تلك املجتمعات التي أولت اهتاممها 

بمؤسسات وبرامج التنمية هي اململكة العربية 

 السعودية. 

حيث أخذت اململكة العربية السعودية بأسلوب 

هـ (، ويف عام 1380مية املجتمع املحيل منذ عام )تن

نشأت وزارة العمل والشؤون أ ،هـ(1381)

االجتامعية آنذاك عددًا من املراكز يف املناطق احلرضية 

والريفية، وأصبح مركز التنمية االجتامعية بالدرعية 

إلعداد الكوادر التي تعمل  ؛مركزًا للتنمية والتدريب

وم مراكز التنمية االجتامعية تقو يف املراكز األخرى،

عىل أساس مشاركة األهايل يف تلمس احتياجاهتم 

يف تنفيذ خمتلف الربامج ، ومشاركتهم ماديًا ومعنوياً 

التنموية االجتامعية والثقافية والصحية والتدريبية 

 حاجات سهم يف سد  والرتفيهية والرياضية التي ت  

 .املجتمع املحيل وحل مشكالته والنهوض به

ام اجتهت اجلهود إىل تشجيع األهايل يف املناطق ك

التي ال تصل إليها خدمات املراكز القائمة إىل تشكيل 

جلان حملية للتنمية االجتامعية، تعمل عىل حتقيق 

األهداف التي تقوم هبا املراكز. )وزارة الشؤون 

(، التي اقترصت املشاركة 197: 2012االجتامعية، 

عىل مشاركة األهايل يف  األهلية يف مراحلها األوىل

عمليات التخطيط والتنفيذ للمرشوعات والربامج، 

وجرى ذلك عن طريق تشكيل جلان أهلية مؤقتة، ممن 

هلم رغبة يف املشاركة وبذل اجلهد التطوعي. وبمرور 

الوقت برز بعض املواطنني يف هذه املجتمعات املحلية 

جتمع وبدأوا بمشاركاهتم اإلجيابية يف عمليات تنمية امل

املحيل ونشطت اللجان األهلية الدائمة وانبثقت عنها 

جلان متخصصة يف قطاعات التنمية املختلفة االجتامعية 

والصحية والثقافية والزراعية...، وأصبح إسهام 
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اللجان واضحًا يف املشاركة يف اختيار وختطيط الربامج 

واملرشوعات األهلية، ومن ثمَّ تنفيذها ومتويلها 

 ومتابعتها.

ونظرًا حلاجة املجتمعات املحلية للخدمات التي 

مها مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية ورغبًة يف  تقد 

تعميم هذه اخلدمات وشمول أكرب قدر ممكن من 

املجتمعات املحلية هلذه اخلدمات، فقد أخذت اإلدارة 

العامة للتنمية االجتامعية بأسلوب جديد أال وهو جلان 

املحلية، التي تؤدي الوظائف نفسها التنمية االجتامعية 

ا  التي تؤد هيا مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية، إال أَّنَّ

تعمل يف مناطق ال تصلها خدمات هذه املراكز، ومن 

خصائص هذه اللجان سهولة التكوين والبساطة 

املتناهية يف التكاليف املالية وإسهامها اإلجيايب يف مقابلة 

امج متجددة ومتسمة بالبساطة احتياجات املجتمع، برب

قة أقىص فائدة ممكنة  ق  وسهولة التنفيذ والتكاليف حم 

لعدد من رشائح املجتمع املحيل بمنطقة خدماهتا، وقد 

أ ِخذ هبذا األسلوب والتوسع فيه يف عهد خادم احلرمني 

 والشؤون العمل وزارة)الرشيفني امللك فهد رمحه اهلل. 

 . (416: 2002 االجتامعية،

 توفري يف املساواة تقوم عملية تنمية املجتمع عىلو

 االقتصادية االجتامعية، والرفاهية الرعاية خدمات

ل اآلخر،  عىل الرتكيز من بداًل  أحدمها فكاًل منهام ي كم 

فالتنمية االجتامعية هي عملية خمططة هتدف إىل تعزيز 

رفاهية سكان املجتمع يف إطار عملية شاملة للتنمية 

االستثامر يف خدمات الرعاية  ة، كام ويعد  االقتصادي

التعليم والصحة وإعادة التوزيع  :االجتامعية مثل

رضوري لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تنمية 

املوارد البرشية. وعىل نحو مماثل، تعزيز التنمية 

وسيلة لتعزيز الرعاية االجتامعية من  االقتصادية هو

 (Butterfield& Chisanga: 2008) .خالل خلق فرص العمل

مشاركة املواطنني واجب وطني تفرضه  وتعد  هذا 

ومواجهة  ،حاجة املجتمعات لبناء مستقبل أفضل

مشكلة الفقر وحتقيق النمو االقتصادي واالجتامعي 

 والثقايف والصحي والبيئي.

طريقة تنظيم املجتمع يف اخلدمة االجتامعية أو  وتعد  

ت الكربى )املنظامت املامرسة العامة مع الوحدا

كاجتاه حديث يف اخلدمة االجتامعية هي  ،واملجتمعات(

كليهام  إنَّ ا بتنمية املجتمع املحيل، حيث األكثر ارتباطً 

هيتم بحاجات أفراد املجتمع املحيل وحل مشكالته، 

وكليهام هيتم بالتعامل املبارش مع أهايل املجتمع، 

ملحيل يف وكليهام يعتمد عىل مشاركة سكان املجتمع ا

 .خطوات العمل املهني

 روثامن جاك قام 1968 عام الصدد هذا ويف

 تنظيم طريقة ملامرسة أشكال ثالث من بناء بتطوير

 والتخطيط املحلية، التنمية)عليها  أطلق املجتمع

 &Gample)، (االجتامعي االجتامعي، والعمل

well,2008.) 
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 هليةاأل االجتامعية التنمية وجلان مراكز تعد   كام 

 جمال يف االجتامعية اخلدمة ممارسة أجهزة أحد هي

 .املحلية التنمية

وحيتاج األخصائي االجتامعي إىل استخدام التقييم 

يف  الفرعية الدقيق ملعرفة متى تنجح ومتى تفشل النظم

املجتمع، يف تلبية احتياجات أفراد املجتمع. حتليل هذه 

 ة يفاحتياجات ومصادر القو حتديد النظم يسهم يف

إدراك إذا  عىل تساعدنا أن املحيل، كام يمكن املجتمع

 جرى تصميمها التي الرسمية املؤسسية كانت اهلياكل

ال نحو عىل تعمل ال املجتمع خلدمة  أن يمكن. فعَّ

 الرسمية النظم بني املتبادلة العالقة تساعدنا يف فهم

 وحتديد املناطق املناسبة املجتمع، يف الرسمية وغري

 الفرعية األنظمة يف حتقيق تغيري أجل نم للتدخل

 . (Streeter, 2008 ) املجتمع

هذا وقد انعكس اهتامم الدولة بتنمية املجتمع 

 ،املحيل وخوض جتربة إنشاء مراكز التنمية االجتامعية

ما يتبعها من جلان التنمية االجتامعية األهلية عىل و

ا وم ،اهتامم الباحثني بدراسة هذه املؤسسات التنموية

عام ويف  بوجههلا وما عليها يف عملية التنمية املحلية 

 خاص. بوجهاملجتمع السعودي 

يهأمهية الدور الذي وانطالقًا من  جلان التنمية  تؤد 

 ،        االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع املحيل السعودي

دفع الباحثتني إىل هذا ما  ،ذاهتا وحلداثة التجربة يف حد  

للوقوف عىل دور جلان التنمية  احلالية راسةجراء الدإ

ويف حتقيق  ،االجتامعية األهلية يف التنمية املحلية

األهداف املنشودة من إنشائها، وأهم املعوقات التي 

 حتد من قيامها هبذا الدور.

ويف ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة 

 :اآليتيف التساؤل 

لتنمية االجتامعية تقوم به جلان ا ذيما مستوى الدور ال

 هلية؟ وما أهم معوقات ممارسة هذا الدور؟ألا

 

   ثانيًا: أمهية الدراسة

 : اآليت مهية الدراسة يفأتتحدد 

يه أنالدور الذي يمكن  إلقاء الضوء عىل -1  تؤد 

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع 

كة كأحد املؤسسات التنموية التي أولتها اململ ،املحيل

الذي  ،العربية السعودية مسؤولية تنمية املجتمع املحيل

قد يفيد املامرسني ومتخذي القرارات يف حتسني 

يف ضوء احتياجات ومتطلبات  ،وتطوير هذا الدور

 .املجتمع املحيل

اإلثراء املعريف للمكتبات العربية والسعودية  -2

سهامات جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية إعن 

 تمع املحيل وأهم املعوقات التي تواجهها.املج

 

  ثالثًا: أهداف الدراسة

 :هتدف الدراسة احلالية إىل

دور جلان التنمية  التعرف عىل واقع -1

)االجتامعية  االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات
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واالقتصادية والثقافية والتدريبية والرتفيهية والرياضية 

 للمواطنني. والبيئية(،

دور جلان التنمية   واقعالتعرف عىل  -2

االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت املجتمع 

  املحيل.

لجان يف تعزيز ال دور التعرف عىل واقع -3

مشاركة املواطنني يف أنشطة جلان التنمية االجتامعية 

 األهلية.

دور جلان التنمية  التعرف عىل واقع  -4

ني االجتامعية األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق ب

 وجهود املنظامت األخرى القائمة يف املجتمع. جهودها

حتديد املعوقات التي تواجه جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية يف القيام بدورها.

 

  رابعًا: تساؤالت الدراسة

 :اآلتيةجابة عن التساؤالت إلتسعى الدراسة إىل ا

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -1

 دمات للمواطنني ؟يف تقديم اخل

ويتفرع من هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت 

 الفرعية هي:

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات االجتامعية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات االقتصادية؟

 

هلية ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األ 

 يف تقديم اخلدمات الثقافية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات التدريبية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات الرتفيهية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات الرياضية؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية ما واقع  

 يف تقديم اخلدمات البيئية؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -2

 يف التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -3

 يف تعزيز مشاركة املواطنني؟

ة دور جلان التنمية االجتامعية األهلي واقعما  -4

 يف حتقيق التكامل والتنسيق؟

ما املعوقات التي تواجه جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية يف القيام بدورها؟

 

  خامسًا: مفاهيم الدراسة

  التقييم -1

ر التقييم يف املعجم الوسيط بمعنى كِ التقييم لغة: ذ  

ت ه  )مصطفى، وآخرون،  قيَّم   ّدر قيم  اليشء تْقيياًم: أي ق 

 .(768د.ت: 
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تقييم اصطالحًا: هو املرحلة األوىل من التقويم ال

هدفه معرفة املستوى احلايل للربنامج أو املرشوع أو 

كام هو  ،اليشء املراد تقييمه أي معرفة الوضع احلايل

 .(39: 2012دون أي تدخل منا. )املغلوث، 

ف الباحثتان التقييم يف هذه الدراسة بأنه: عر  كام ت  

متارسه جلان التنمية حتديد مستوى الدور الذي 

 هلية بمدينة الرياض.ألاالجتامعية ا

  الدور -2

أدار حول  كر يف معجم الوسيط بأنَّ الدور لغًة: ذ  

اليش: دار، وعن األمر: طلب منه أن يرتكه، وفالنًا عن 

األمر طلب منه أن يفعله، واليشء: جعله يدور وجعله 

ة  من اليشء امل دار مدورًا.  : الطَّب ق  ْور  ه فوق  والدَّ بعض 

بعِضه. واجلمع أدوار. )مصطفى، وآخرون، د.ت: 

302-303). 

نموذج للسلوك االجتامعي  الدور اصطالحًا:

السوي املرتبط بالوضع أو املركز االجتامعي للفرد. 

ويتطلب الدور القيام بأفعال وسلوكيات حمددة متفق 

 (.232: 2000،نيازي) عليها اجتامعيًا.

واجلهود التي تقوم هبا جلان املهام  الدور إجرائيًا:

التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات 

االجتامعية والبيئية والثقافية والتدريبية والرتفيهية 

والرياضية واالقتصادية، ويف دعم مشاركة املوطنني، 

وحتقيق التكامل والتنسيق بينها وبني املؤسسات 

 القائمة يف املجتمع لتحقيق التنمية.

  هليةأللتنمية االجتامعية اجلان ا -3

ف التنمية االجتامعية عىل أَّنا تنمية وحتسني  ت عرَّ

قدرة املواطنني عىل العمل معًا، بصورة مستمرة من 

 .(Midgley, 2014)أجل أنفسهم و حتقيق رفاهية املجتمع 

 حددت القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية أنَّ 

لس إدارهتا اللجان األهلية هي: التي يعمل أعضاء جم

 .(16: 2011تطوعًا. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

 ويمكن تعريف جلان التنمية االجتامعية االهلية بأَّنا:

مؤسسات اجتامعية أهلية قائمة عىل توفري متطلبات 

رشاك أبناء املجتمع إواحتياجات املجتمعات املحلية، مع 

لتغلب عليها، العمل مًعا ليف حتديد هذه االحتياجات و

 ققني بذلك الرفاهية والنمو والتقدم والتنمية.حم

 

  سادسًا: النظرية املفسـرة للدراسة

   (Role theory ) نظرية الدور

كل فرد يف املجتمع يشغل  تشري نظرية الدور إىل أنَّ 

وأن املكانة حتتم  ،مكانة اجتامعية معينة أو عدة مكانات

ل عىل الفرد أداء دور أو أدوار معينة، فالدور يمث

فاملكانة هلا عنارص خمتلفة  ،اجلانب الديناميكي للمكانة

ي دورًا أو أدوارًا معينة تتالءم حتتم عىل شاغلها أن يؤد  

مع طبيعة وعنارص هذه املكانة، التي متيزها عن 

 املكانات األخرى.

 ،فاملكانة هي الوضع االجتامعي الذي يشغله الفرد

فرد لتحقيق يه الالدور هو السلوك الذي يؤد   يف حني



 ... نمية االجتامعية األهليةدراسة تقييمية لدور جلان الت:  هدى حممود حسن حجازي و  هيفاء عبداهلل إبراهيم الدعيدع                            172

توقعات املجتمع منه كشاغل هلذا الوضع االجتامعي 

 أو املكانة االجتامعية.

فالدور هو عبارة عن جمموعة األفعال والواجبات 

 ااجتامعيً  امن يشغل وضعً يف التي يتوقعها املجتمع 

-60: 2009ويف وقت معني. )السنهوري،  امعينً 

61). 

 

  رية الدورأهم االفرتاضات واملفاهيم األساسية لنظ

 .(267-266: 2005)سليامن وآخرون، 

   منظومة األدوار وتشري إىل جمموعة من األدوار

 التي ترتبط بمركز اجتامعي معني.

  توقعات الدور ومتثل األفكار التي يتوقعها

األشخاص اآلخرين املشاركني للشخص حول ما 

جيب أن يكون السلوك أو الدور الذي يقوم به يف 

 يشغله. ضوء املركز الذي

  تكامل األدوار عندما تتفق وتنسجم األدوار مع

توقعات األشخاص اآلخرين املشاركني يف أداء 

الدور. وتصارعها عندما يتعارض أحد األدوار أو 

بعضها مع دور آخر أو أدوار أخرى داخل منظومة 

األدوار، أو عندما ال تتفق توقعات اآلخرين مع 

 الدور الذي يامرسه الشخص بالفعل.

 ضوح الدور عندما يكون الدور واضحًا وقوياً و، 

تعريفه بدقة فيتفهمه اآلخرون  جيري حيث

ويدركون أبعاده. وغموض الدور عند عدم 

الذي يسبب عدم  ،توصيفه بشكل واضح األمر

 ومن ثمَّ  ،فهم الفرد للمسؤوليات املتعلقة بالدور

 يصعب فهم احلقوق والواجبات املتعلقة بالدور. 

 

   ية يف هذه الدراسةتوظيف النظر

  ًاملجتمع عبارة عن بناء  ا لنظرية الدور فإنَّ وفق

اجتامعي ينبثق منه عدد كبري من املؤسسات 

والتنظيامت االجتامعية التي تتواجد به، التي من 

هلية، التي ينبثق ألبينها جلان التنمية االجتامعية ا

منها بطبيعة احلال عدد من األدوار االجتامعية التي 

 هبا ممثليها من عاملني وعامالت.يقوم 

  ،جيريهذه األدوار حمددة وواضحة وخاصة 

اكتساهبا وتعلمها من خالل عمليات اجتامعية، 

التي تأخذ منحى أدوار سلوكية يقوم هبا ممثيل 

اللجان بناًء عىل مؤهالهتم وخرباهتم وكفاءهتم 

التي ختوهلم بعد أداء دورها كام جيب  ،وشخصياهتم

 عديد من احلقوق املادية واملعنوية.احلصول عىل ال

 هلية بدورها ألقيام جلان التنمية االجتامعية ا

يتطلب منها القيام بمجموعة أو منظومة من 

التي تتفاعل مع بعضها البعض حتقيقًا  ،األدوار

 لتوازن واالستقرار واالستمرارية.  

  يرتبط بذلك حصول توقعات وتصورات وأفكار

ذ يتوقع أفراد املجتمع حول األدوار املتوقعة، إ

املحيل املستفيدين من اللجان ما يمكن أن تسهم به 
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مه هلم من خدمات ومنافع يف ظل دورها، وأن تقدَّ 

كام تتوقع اللجان ممثلًة بالعاملني فيها أن يقوم أفراد 

 ،املجتمع املحيل بأدوار ختدم وجودها واستمرارها

 حلية.حيث تأيت يف مقدمتها مشاركتهم يف التنمية امل

  عند اتفاق وانسجام أدوار جلان التنمية االجتامعية

يصبح هناك تكامل يف  ،هلية مع بعضها البعضألا

ومن ثم قيامها واستمراريتها، عىل عكس  ،األدوار

من ذلك حال حدوث رصاعات بني أدوار 

ي ذلك إىل حصول خلل حيث يؤد   ،القائمني عليها

انعكاس  ومن ثمَّ  ،يف األدوار املتوقعة من اللجان

 ذلك عىل املخرجات واملتمثلة يف اخلدمات.

  إذ تقيم هاتقييم جيرييف ظل تلك األدوار املؤداة ،

اللجان أداء ممثليها ألدوارهم ويقيم املمثلني 

أدوارهم جتاه أنفسهم وجتاه بعضهم البعض، كام 

يقيم املجتمع املحيل دوره إزاء اللجان ويقيم دور 

يضاعف النشاط اللجان جتاهه، األمر الذي 

حتقيق التنمية املحلية  ومن ثمَّ  ،والفاعلية يف األدوار

 للمجتمع. 

 

   سابعًا: الدراسات السابقة

بعنوان مراكز اخلدمة  ،(2003دراسة )اجلارس، 

والتنمية االجتامعية دراسة تندرج حتت الدراسات 

االستطالعية باستخدام املنهج التقويمي، وبتطبيق 

وائية من املستفيدين من خدمات استبانة عىل عينة عش

البالغ عددهم يف تلك الفرتة  ،وبرامج املراكز واللجان

 23مركزًا  للتنمية االجتامعية و 17مراكز للخدمة و 7

 -الرياض :من جلنة فرعية، يف كل   80جلنة رئيسة و

 – "عنيزة  "القصيم -املدينة املنورة  -مكة املكرمة 

 نجران –زان جا – "القطيف" الرشقية املنطقة

حيث سعت  ،(2500) العينة بلغت وقد ،"رشورة"

قياس مدى توافر اخلدمات ومدى  الدراسة إىل:

استفادة املجتمع املحيل منها، ومدى معرفتهم 

بوجودها، وتقييم برامج التوعية االجتامعية والربامج 

التعرف عىل  إضافة إىل ،الصحية واألرسية املقدمة

امعيني والفنيني هبذه املراكز فر الباحثني االجتامدى تو

واللجان، ومدى مناسبة أوقات العمل، والتعرف عىل 

الصعوبات التي تواجه املراكز من وجهة نظر املواطنني 

والعاملني، واقرتاح برامج جديدة أو تعديل للربامج 

 نابع من االحتياجات الفعلية للمواطنني واملوظفني،

ز اخلدمة والتنمية الئحة مراك وكان من أهم نتائجها أنَّ 

مل تعد تواكب  ،هـ1386االجتامعية الصادرة عام 

وجيب  ـالتغيري االجتامعي والثقايف واالقتصادي الراهن

والتنسيق بني الوزارات املعنية بالتنمية  ،عادة النظر هباإ

املطلوب من  االجتامعية ووزارة العمل دون احلد  

هلا أثر عىل م ليس قدَّ الربامج التي ت   وأنَّ  الفاعلية.

برامج رياض  يف حني ،%(44املستفيدين بنسبة )

نسبة  األطفال هلا أثر ملموس يف حياة الناس. كام أنَّ 

مستوى  كبرية من األهايل املستفيدين يرون أنَّ 

، %(54.7اخلدمات التي يقدمها املركز ضعيفة بنسبة )
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وهناك نقص واضح يف اإلمكانات واالعتامدات املالية، 

 :يف عدد العاملني املتخصصني مثلوكذلك نقص 

 أخصائي التنمية(، كام أنَّ -)األخصائيني االجتامعيني

إضافة إىل عدم  ،هناك نقص يف كفاءة بعض الفنيني

توافر فرص التدريب للعاملني باملراكز، وأن جتهيز 

 املراكز من حيث االحتياجات أقل بكثري من املتوقع. 

وان مراكز بعن ،(2004دراسة )السدحان واجلارس، 

تنمية املجتمعات املحلية يف اململكة العربية السعودية، 

دراسة ميدانية استطالعية، باستخدام املنهج التقويمي، 

عىل عينة عشوائية مكونة من فئتني:  ةوبتطبيق االستبان

فئة املستفيدين من خدمات مركز اخلدمة االجتامعية 

حيث  ،(368بالقطيف وبوادي فاطمة وكان عددهم )

عت الدراسة إىل: قياس مدى استفادة املجتمع املحيل س

من برامج مراكز اخلدمة ومراكز التنمية االجتامعية 

وكذلك اللجان املحلية، ومدى معرفتهم بوجودها 

وكانت أهم ، وبخدماهتا وتقييم تلك الربامج املقدمة

النتائج تأكيدها عىل أمهية اخلدمات الصحية الوقائية 

، وترى بذلك رضورة والعالجية للمواطنني

استمراريتها. كام كشفت الدراسة عن العديد من 

الربامج الناجحة التي تقدمها مراكز اخلدمة والتنمية 

االجتامعية أمهها: برامج رعاية األمهات والفتيات 

برامج رعاية الشباب، برامج رعاية املسنني، الدورات 

التدريبية، برامج رعاية املعاقني، محالت اإلرشاد 

لتوعية، برامج العمل االجتامعي، الصناعات وا

التقليدية والشعبية. وقد أثبتت الدراسة أمهية اخلدمات 

الزراعية والرعوية، وكذلك خدمات صحة البيئة لدى 

 املواطنني، مما يدعو إىل زيادة االهتامم هبا.

عن جهود مراكز التنمية  ،(2007دراسة )الراشد،

رة الشؤون االجتامعية واخلدمة االجتامعية التابعة لوزا

باململكة العربية السعودية يف تنمية املجتمع، دراسة 

باستخدام املنهج الوصفي التحلييل، وبتطبيق 

ن من مجيع العاملني استامرتني عىل جمتمع الدراسة املكوَّ 

بمراكز اخلدمة والتنمية االجتامعية باململكة وعددهم 

طبقية  مركزًا، وعينة عشوائية25يعملون يف  ،(307)

 مستفيدًا. ،(423من املستفيدين من املراكز عددهم )

وهدفت الدراسة إىل: التعرف عىل جهود مراكز التنمية 

واخلدمة االجتامعية يف تنمية املجتمع املحيل، كذلك 

التعرف عىل أهم املعوقات التي تواجه عملهم، 

ومعرفة مدى االختالفات بني وجهات النظر ألفراد 

ن جهود مراكز التنمية واخلدمة عينة الدراسة بشأ

االجتامعية يف تنمية املجتمع املحيل باختالف متغريات 

 الدراسة.

ملراكز التنمية واخلدمة  وكانت أهم النتائج هي: أنَّ 

يف تقديم اخلدمات للمجتمعات  ابارزً  ااالجتامعية دورً 

يف جماالت حتسني املستوى التعليمي والثقايف  ،املحلية

قتصادي وبرامج التدريب والتأهيل واالجتامعي واال

املستمر والتوعية العامة ألفراد املجتمع، كام أوضحت 

نتائج الدراسة وجود معوقات من وجهة نظر 
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املستفيدين حتط من دور مراكز التنمية واخلدمة 

ومنها: أعالها نسبًا قلة الدعم املادي  ،االجتامعية

واملعنوي، وضعف التغطية االعالمية، وتوظيف 

أدناها نسبًا كان عدم  يف حني اء،ف  اص غري أكْ أشخ

خصائية اجتامعية. أوجود قيود وحوافز، وعدم توافر 

ا جاءت أعالها نسبًا اقتصار اخلدمات فن ولعاملا أمَّ

عىل املنطقة، وقلة الدعم املادي ومساندة احلكومات 

الفنية،  ال سياموالرشكات، وقلة الكوادر املتخصصة 

اكز األخرى، وجاء يف أدناها وضعف التنسيق مع املر

فر افر مقرات للجان، وعدم توانسبًا عدم تو

مواصالت، وسفر األهايل يف اإلجازات الصيفية 

 وانقطاعهم عن املركز.

حاولت الوصول إىل ف ،(2011أما دراسة الرميح )

املؤرشات التكاملية إلنشاء مراكز التنمية االجتامعية 

وصفية حتليلية  باململكة العربية السعودية، دراسة

باستخدام منهج املسح االجتامعي بطريقة احلرص 

الشامل ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام )علم 

باجلامعات السعودية،  ،االجتامع واخلدمة االجتامعية(

ا للموظفني يف وزارة الشؤون االجتامعية وعشوائيً 

بإدارة التنمية بالوزارة، وإدارات التنمية االجتامعية يف 

اختيارها، وهدفت الدراسة  جرىناطق التي بعض امل

ما يتعلق  وخصوًصا ،إىل حتديد أهم املؤرشات البيئة

بالبنية األساسية، وكذلك حتديد املؤرشات 

الديموغرافية واالجتامعية واملجتمعية واالقتصادية، 

وكذلك حتديد موقف القيادة الشعبية ومدى مشاركتها 

أهم نتائجها:  وتدعيمها إلنشاء تلك املراكز. وكانت

موافقة إجيابية عالية نحو مؤرش اخلدمات األساسية 

هناك موافقة إجيابية  ملراكز التنمية االجتامعية. وأنَّ 

عالية نحو مؤرش السكان املحليني وإنجاح رسالة 

 املركز وأهدافه.

عن تقويم حتدثت  ،(2012ودراسة )العتيبي، 

ممارسة برامج العمل مع الشباب بلجان التنمية 

االجتامعية األهلية باألحياء، دراسة وصفية باستخدام 

منهج املسح االجتامعي الشامل جلميع املامرسني 

لربامج الشباب يف جلان التنمية االجتامعية األهلية 

، اممارًس  48والبالغ عددهم  ،باألحياء بمدينة الرياض

والبالغ  ،ومسح بالعينة للشباب املستفيدين من الربامج

ة، وذلك باستخدام أداة االستبان اشابً  94عددهم 

وهدفت الدراسة إىل: حتديد برامج العمل التي متارس 

مع الشباب بلجان التنمية االجتامعية األهلية، وحتديد 

أدوار الربامج يف تنمية شخصية الشباب والصعوبات 

التي تواجهها، والتوصل إىل مقرتحات لتفعيل ممارسة 

 جتامعية األهلية.برامج الشباب بلجان التنمية اال

% من العينة من 95.8 وكانت من أهم نتائجها: أنَّ 

% 95.7و ،املامرسني للربامج الرياضية )كرة القدم(

من الشباب األنشطة التي يامرسوَّنا ضمن الربامج 

التي تنفذها جلنة التنمية االجتامعية األهلية.  ،الرياضية

ثامنية  عينة الدراسة من املامرسني موافقون عىل كام أنَّ 
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مة يف تنمية شخصية من أدوار الربامج املقدَّ  اعرش دورً 

عينة الدراسة من الشباب موافقون  يف حني ،الشباب

تسهم  .أبرزها لكال العينتني اعىل أربعة عرش دورً 

الربامج يف تكوين عالقات اجتامعية بني الشباب يف 

جلان التنمية االجتامعية. وأوضحت النتائج جمموعة 

ات التي تواجه الربامج ترجع إىل الشباب من الصعوب

 والربامج نفسها واملامرسني واملؤسسة.

سهامات إعن  فكانت، (2013 أما دراسة )الثنيان،

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع 

 جلان إسهامات حماولة وصف إىل التي هدفت ،املحيل

 يف ،القصيم املوجودة بمنطقة األهلية االجتامعية التنمية

 اخلدمات خالل حتديد من املحيل املجتمع تنمية

 وحجم صور وحتديد ،اللجان هياتؤد   التي والربامج

 رصد وكذلك، اللجان هذه يهتؤد   فيام األهايل مشاركة

 خالل من أ نِجزت واملعنوية التي املادية التغريات

 التي املعوقات اللجان، وحتديد تلك وأنشطة برامج

 الوجه عىل ألهدافها هذه اللجان جازنإ دون حتول

 شملت عينة حيث ،التغلب كيفية وبيان املنشود

 وعينة اللجان إدارات جمالس رؤساء عىل مجيع الدراسة

 أربعة بواقع، جلنة كل   أعضاء جملس من عشوائية

 عاماًل  140 املبحوثني عدد وبلغ ،جلنة كل من أعضاء

 اللجان. بتلك

 اخلدمات أهم أنَّ  لت أهم نتائجها إىل:وتوصَّ 

 التنمية تقدمها جلان التي واألنشطة والربامج

 - االجتامعية تنازليًا: اخلدمات ترتيبها االجتامعية يمكن

 -الصحية  اخلدمات - والثقافية التعليمية اخلدمات

 معدل أنَّ  النتائج االقتصادية، وأوضحت اخلدمات

 صور وأهم  ،وتعاوَّنم متوسط   األهايل مشاركة

وأن أكثر  باملال، ثم باجلهد ثم كة هي بالرأياملشار

-15 ( من العمرية هي الفئة مشاركة العمرية الرشائح

 أنَّ  أشارت النتائج كام الذكور، من وأغلبهم  اعامً  ) 34

 تتمثل يف: اإلسهام أ نجزت التي املادية التغريات أهم

 وعالج هبا، األجهزة وتوفري املرافق بعض بناء يف

 فرص عمل وإجياد إلدمان،ا صور من البعض

 التغريات أهم يف حني أنَّ  املنتجة. األرس وتشجيع

 العالقات االجتامعية وتقوية دعم يف: تتمثل املعنوية

 األهايل قدرات حتسني التطوع، ثقافة نرش األهايل، بني

 نرش واالنتامء، الوالء تقوية قيم أبنائها، تنشئة عىل

 اللجان تواجه التي املعوقات أهم وأن الصحي، الوعي

 ندرة املتطوعني، إقبال قلة املادية، املوارد قلة هي

 اللجان، أعامل يف إبراز اإلعالم دور قصور احلوافز،

 من عليها التغلب يمكن البرشية، وأنه املوارد نقص

 األهايل، مشاركة حجم زيادة املايل، الدعم زيادة خالل

 يالوع نرش زيادة جاذبة، جديدة تنموية خطط ابتكار

 مهارات وتطوير االجتامعية، التنمية جلان بدور وأمهية

 العاملني.

عن املعوقات التي  ،(2014 ودراسة )عثامن،

تواجه جلان التنمية االجتامعية األهلية والتصور املقرتح 
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حيث سعت الدراسة إىل التعرف عىل  ،ملواجهتها

املعوقات التي تواجه جلان التنمية االجتامعية باملنطقة 

ية وأسباب وعوامل وجود هذه املعوقات مع الرشق

طرح تصور مقرتح يمكن من خالله مواجهة املعوقات 

وتفعيل دور جلان التنمية االجتامعية يف حتقيق أهدافها. 

وذلك باستخدام منهج املسح االجتامعي للقيادات 

 مفردة. 200وأعضاء جلان التنمية التي بلغ عددها 

ات تواجه جلان وكان من أهم نتائجها: وجود معوق

التنمية االجتامعية داخل اململكة أبرزها عدم فعالية 

األنشطة التي تقوم هبا اللجان، قصور اخلدمات التي 

تقدمها اللجان، ضعف املوارد املالية املخصصة، 

الروتني وتعقد  ضعف مشاركة سكان احلي،

اإلجراءات، حمدودية صالحيات جلان التنمية، عدم 

عنى بإبراز دور جلان التنمية، وجود جهات إعالمية ت  

حاجة اللجان إىل الكوادر البرشية املؤهلة، وكذلك 

حاجتها إىل تعاون أمانة املنطقة الرشقية ووزارة 

 الشؤون البلدية والقروية لتحقيق أهداف اللجان.

بعنوان دور جلان  (،2015دراسة )الضويان،

ني التنمية االجتامعية األهلية يف تفعيل مشاركة املواطن

يف تنمية املجتمع، حيث سعت الدراسة إىل وصف 

واقع الدور الذي تقوم به جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف تفعيل املشاركة املجتمعية، وحتديد ألهم 

املعوقات التي حتد من أداء الدور، والتعرف عىل 

التي حيتاج إليها  ،املتطلبات املهنية )معارف ومهارات(

تنمية االجتامعية األهلية يف تفعيل ن بلجان الوالعامل

مشاركة املواطنني. ومعرفة نوعية الربامج التي يستفيد 

منها املواطنون ومدى الرضا عنها. والتعرف عىل 

حجم وشكل مشاركة املواطنني يف أنشطة جلان التنمية 

االجتامعية األهلية وأهم املعوقات التي تواجه مشاركة 

املسح االجتامعي األهايل. وذلك باستخدام منهج 

الشامل للعاملني باللجان وبتطبيق املسح االجتامعي 

عن طريق العينة للمستفيدات من اللجان وبتطبيق 

وكان من أهم نتائجها:  االستبانة كأداة جلمع البيانات،

للجان التنمية االجتامعية األهلية دور يف تنمية  أنَّ 

 وذلك بإتاحة الفرصة ألهايل ،املشاركة املجتمعية

املجتمع للتعبري عن آرائهم، وتشجيع اجلهود التطوعية 

ا هناك موافقة بني أفراد العينة عىل  كان نوعها، وأنَّ  أيًّ

من دور جلان التنمية االجتامعية  املعوقات التي حتد  

األهلية يف تفعيل املشاركة املجتمعية، ومنها بالرتتيب 

قافة املعوقات اخلاصة بالتمويل، اخلاصة باملواطنني وث

املجتمع، واخلاصة باللجان وطريقة عملها، واملتعلقة 

النسبة  بالعاملني يف اللجان. كام أوضحت النتائج أنَّ 

عن  ةكبري بدرجةراضني  ،%(48.8األكرب من العينة )

 الربامج واخلدمات التي قدمتها اللجنة.

 

  تعقيب عىل الدراسات السابقة

تنوعت موضوعات الدراسات السابقة ما  -1

سهامات وجهود األجهزة التنموية يف تنمية إ بني:

هـ(، )السدحان 1423املجتمع كام يف دراسة )اجلارس،
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 )الثنيان، هـ(،1427 هـ(، )الراشد،1425واجلارس، 

هـ(، واملؤرشات التكاملية لألجهزة التنموية 1434

ومن ذلك دراسة )الرميح،  ،من أجل تنمية املجتمعات

املجتمعية يف حتقيق هـ(، مدى مسامهة املشاركة 1432

 ،هـ(1434 دراسة )الثنيان، :التنمية املحلية مثل

 هـ(.1436و)الضويان، 

هناك اتفاق بني الدراسة احلالية والدراسات  -2

 بوصفه ،السابقة حول أمهية عنرص املشاركة املجتمعية

 أحد مقومات التنمية كام جاء يف دراسة )الثنيان،

السعي هـ(، وكذلك 1436و)الضويان،  ،هـ(1434

املستمر يف تطوير عمل املراكز واللجان وتذليل 

هـ(، 1423 كام جاء يف دراسة )اجلارس، ،صعوباهتا

هـ(، 1427هـ(، )الراشد،1425)السدحان واجلارس،

هـ(، وأخرًيا حول املعوقات التي 1432) الرميح،

تواجه جلان التنمية االجتامعية كام جاء يف دراسة 

هـ(، 1427 )الراشد،وهـ(، 1423)اجلارس، 

هـ(، 1434 )عثامن، هـ(،1434 )الثنيان،و

 هـ(. 1436  )الضويان،و

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات  -3

ا تسعى إىل تقييم دور جلان التنمية السابقة يف أَّنَّ 

يف تقديم اخلدمات االجتامعية  ،االجتامعية األهلية

واالقتصادية والثقافية والرتفيهية والتدريبية والرياضية 

بعد ميض فرتة زمنية من  ،البيئية والزراعية والصحيةو

عملها يف جمال تنمية املجتمع املحيل، وعىل آخر دراسة 

املجتمعات يف تغري  إنَّ أجريت يف هذا اجلانب، إذ 

مستمر وبحاجة إىل معرفة مدى مواكبة احتياجاته مع 

للنهوض باجلانب  ،اخلدمات واجلهود التي تبذهلا

هم املعوقات التي تواجه عملها، التنموي للمجتمع وأ

 وكذلك دعم مشاركة املواطنني.

االستفادة من الدراسات السابقة يف  جرى -4

حتديد مشكلة الدراسة وصياغتها، وحتديد أهدافها 

 وتساؤالهتا، تصميم األداة، وتفسري ومناقشة نتائجها.

يهوألمهية الدور الذي  جلان التنمية االجتامعية  تؤد 

وحلداثة  ،ة املجتمع املحيل السعودياألهلية يف تنمي

جراء هذه إذاهتا دفع الباحثتني إىل  التجربة يف حد  

الدراسة للوقوف عىل دور جلان التنمية االجتامعية 

ويف حتقيق األهداف املنشودة  ،األهلية يف التنمية املحلية

من إنشائها، وأهم املعوقات التي حتد من قيامها هبذا 

 الدور.

 

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية : دور ثامنًا

  املجتمع املحيل

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف توفري  (أ

  اخلدمات لسكان املجتمع املحيل

تعد  تنمية املجتمع املحيل عملية تعليمية ملساعدة 

أفراد املجتمع يف الوصول إىل نتائج مادية مثل: )حتسني 

الرعاية الصحية....إلخ (، كام حتسني  –البنية التحتية 

ا عملية تطوير القدرة عىل العمل اجلامعي، الذي من  أَّنَّ

نتائجه تطوير املجتمع يف واحدة أو أكثر من هذه 
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اجلوانب: املادية والبيئية، والثقافية، واالجتامعية       

 :Phillips& pittman)والسياسية، واالقتصادية... إلخ 

2015).. 

عربية السعودية مسرية التنمية أولت اململكة ال

االجتامعية جل اهتاممها بتطبيق أسلوب تنمية 

لربط اجلهد احلكومي  ،املجتمعات املحلية اهلادف

باجلهد األهيل وشحذ مهم املواطنني للمسامهة يف تنمية 

ومساعدة جمتمعاهتم. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

2013 :2.) 

ملكة عام ولقد كانت بداية مرشوع التنمية بامل

هـ وذلك بافتتاح أول مركز للتنمية االجتامعية 1380

بالدرعية، وعىل أثرها اجتهت اجلهود إىل تشجيع 

األهايل يف املناطق التي ال تصل إليها خدمات املراكز 

القائمة إىل تشكيل جلان حملية للتنمية االجتامعية تعمل 

عىل حتقيق األهداف التي تقوم هبا املراكز، التي 

ت املشاركة األهلية يف مراحلها األوىل عىل اقترص

مشاركة األهايل يف عمليات التخطيط والتنفيذ 

ذلك عن طريق  وجرى ،للمرشوعات والربامج

ممن هلم رغبة يف املشاركة  ة،تشكيل جلان أهلية مؤقت

وبذل اجلهد التطوعي. وبمرور الوقت برز بعض 

املواطنني يف هذه املجتمعات املحلية وبدأوا 

 ،جيابية يف عمليات تنمية املجتمع املحيلإلركاهتم ابمشا

ونشطت اللجان األهلية الدائمة وانبثقت عنها جلان 

متخصصة يف قطاعات التنمية املختلفة االجتامعية 

إسهام  وأصبحوالصحية والثقافية والزراعية...، 

اللجان واضحًا يف املشاركة يف اختيار وختطيط الربامج 

تنفيذها ومتويلها  ومن ثمَّ  ،واملرشوعات األهلية

 ومتابعتها.

ونظرًا حلاجة املجتمعات املحلية للخدمات التي 

تقدمها مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية ورغبًة يف 

وشمول أكرب قدر ممكن من  ،تعميم هذه اخلدمات

املجتمعات املحلية هلذه اخلدمات فقد أخذت اإلدارة 

أال وهو  ،يدالعامة للتنمية االجتامعية بأسلوب جد

 ي الوظائفجلان التنمية االجتامعية األهلية التي تؤد  

هيا مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية، التي تؤد   نفسها،

ا تعمل يف مناطق ال تصلها خدمات هذه املراكز، إال أَّنَّ 

األخذ هبذا األسلوب والتوسع فيه يف عهد  جرىوقد 

        . -اهلل رمحه –خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد 

 ،(164: 2002)وزارة العمل والشؤون االجتامعية، 

وبفضل من اهلل بلغ عدد اللجان األهلية االجتامعية يف 

( جلنة تنمية اجتامعية 376هـ )1435-1434عام 

  .(2: 2013أهلية. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

وهتدف تلك املراكز واللجان إىل تنمية املجتمعات 

ة اجتامعية متكاملة وشاملة وفق األساليب املحلية تنمي

العلمية احلديثة، املستندة إىل احتياجات املواطن يف 

 تلك املجتمعات. 

وعىل أساس مشاركة األهايل يف تلمس 

احتياجاهتم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا يف تنفيذ خمتلف 
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الربامج التنموية االجتامعية، والثقافية، والتدريبية، 

الرياضية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والرتفيهية، و

احتياجات املجتمع املحيل وتنميته،  التي تسهم يف سد  

وحتقيق أمنه وسالمته )وزارة الشؤون االجتامعية، 

2011 :7.) 

اجلدير بالذكر أنَّ جلان التنمية االجتامعية األهلية 

تعمل لتحقيق ركائز التنمية املستدامة التي تتحدد يف 

 :(Baker,2006 ) وانب اآلتية تفاعل اجل

االجتامعية: املتعلقة باإلنسان وقيمه وأخالقياته  -

 وعالقاته ومؤسساته.

االقتصادية: وهتتم بإعادة توزيع املوارد،  -

 وتنوع وتنمية املوارد.

البيئية: وتتضمن التفاعل بني التنمية  -

 االقتصادية واالجتامعية وتأثريمها عىل البيئة ومواردها.

 

ن التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل دور جلا  (ب

مع مشكالت املجتمع املحيل ودعم مشاركة 

  املواطنني

انترش مفهوم املشاركة املجتمعية يف التنمية يف 

بقت يف أمريكا الالتينية منذ  مجيع مناطق العامل، فط 

أوائل الستينات من القرن املايض، ويف مجيع نواحي 

ية واحلرضية، وط بقت جنوب آسيا يف التنمية الريف

بدرجات متفاوتة يف أفريقيا لتوضح رضورة املدخل 

التشاركي يف التنمية، وتتطلب املشاركة رفع الوعي 

 & Plummer)لدى املواطنني بمفهوم العمل مًعا

Tayior:2004). 

اشرتاك املواطنني يف ختطيط برنامج  فضاًل عن أنَّ 

ة هذا ام يضمن اختيار ما يتالءم مع طبيعمعني إنَّ 

اشرتاك املواطنني يف بحث  املجتمع، إضافًة إىل أنَّ 

إنام يسهم يف التعاون  ،املجتمع وعالجها تمشكال

بينهم من أجل الصالح العام، ويف تنمية قدرة املجتمع 

وليات تدرجييًا، وعدم االعتامد ؤككل عىل حتمل املس

كليًا عىل املصادر اخلارجية أو عىل السلطات احلكومية 

الصغرية التي تعرتض للناس يف  تملشكاليف حل ا

 .(51: 2007حياهتم اليومية باملجتمع. )عبد الفتاح، 

ويمكن تعريف املشاركة وفقًا إىل ما أشار إليه 

من مفاهيم بأَّنا:  ،(88-86: 2011)عبداللطيف، 

إسهام أهايل املجتمع تطوعًا يف جهود التنمية سواء 

األمور التي  بالرأي، بالعمل، بالتمويل وغري ذلك من

 ي إىل تنمية املجتمع وحتقيق أهدافه.تؤد  

ف املشاركة من وجهة نظر املامرسني عرَّ كام ت  

امليدانيني بأَّنا: عبارة عن عملية تستهدف تبادل اآلراء 

بام  ،جميع املشاركني فيها من املنطقة أو املحافظةب

وحتقيق املصلحة العامة سواء  املشكالت،يسهم يف حل 

رد أو ملجتمع. كام أَّنا تسعى إىل إحساس كان ذلك لف

املوجودة هي  املرشوعات كل مواطن يف املنطقة أنَّ 

 ملكه لكي حيافظ عليها.
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املشاركة هي: تعاون وتظافر جهود املجتمع سواء 

أفراد أو مجاعات يف إطار منظم خلدمة املجتمع 

الستغالل لوالنهوض به واستغالل املوارد املتاحة 

 األمثل.

ف أيضًا بأَّنا: جمموعة اجلهود التي يبذهلا عرَّ وت  

أفراد املجتمع ملواجهة املشكالت التي يعانون منها، 

ولة سواء عىل ؤوذلك بالتعاون مع اجلهات املس

ي يف النهاية إىل وبام يؤد   ،مستوى التخطيط أو التنفيذ

 حتقيق االستقرار واألمن باملجتمع.

 

   مكونات املشاركة

)عبد  مها كام حيددمها ،ناسين أسااللمشاركة مكون

 (:2011اللطيف، 

 : املكون الوجداين ويتمثل يف  -1

  َّاملشاركة حتقق آماهلم  شعور أفراد املجتمع بأن

 وطموحاهتم.

  إحساس أفراد املجتمع بالبعد اإلنساين يف

ا ليست استغالل جلهودهم وأفكارهم املشاركة وأَّنَّ 

 وأمواهلم.

  َّيبذل من  كل جهد إدراك أفراد املجتمع بأن

جانبهم يقابله جهد يبذل من جانب املجتمع 

وأَّنم حيصلون عىل مكاسب  ،ومؤسساته وقيادته

 معادلة أو أكثر عام يبذلون من جهد.

 

 

  املكون املعريف )العقيل( ويتمثل يف: -2

  سعي أفراد املجتمع إىل البحث والتعرف عىل

األساليب التي يمكن من خالهلا مواجهة 

 مشكالهتم.

 د املجتمع أنفسهم وحث اآلخرين حترك أفرا

 للمشاركة معهم يف مواجهة املشكالت.

  تدعيم القيادات جلهود املجتمع وتوظيفها

 واستثامرها االستثامر األمثل حلل املشكالت.

  وضع اخلطط التنموية الكفيلة بمواجهة مشكالت

 املجتمع والعمل عىل تنفيذها.

وعىل هذا ال بد أن يدرك القائمون بالعمل 

أنه ال بد من  ،تامعي واملشتغلني يف جمال التنميةاالج

التكامل بني املكونات الوجدانية واملعرفية لتحقيق 

 .(102: 2011املشاركة الفعالة. )عبد اللطيف، 

 

  صور املشاركة

هناك أكثر من مظهر للمشاركة تتمثل يف: املشاركة 

باملال )املشاركة املادية(، بالرأي، باجلهد، بحث 

 بذل اجلهد واملشاركة باحلضور )حضور اآلخرين عىل

االجتامعات والندوات واللقاءات(، املشاركة يف 

دراسة املشكالت التي يعاين منها املجتمع، املشاركة يف 

وضع اخلطط ملواجهة املشكالت، املشاركة يف اختاذ 

القرارات املتصلة بحاجات املجتمع، املشاركة يف تنفيذ 

ا، املشاركة يف عمليات التوصل إليه جرىاحللول التي 
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التوصل إليه من حلول،  جرىالتقويم واملتابعة ملا 

املشاركة يف عمليات املطالبة والدفاع عن حقوق أفراد 

املجتمع، واملشاركة السلبية ) السكوت ( وعدم إثارة 

 .(99-97: 2011. )عبداللطيف،تاملشكال

 

  أنامط املشاركة الشعبية

هتمون أو جمرد قد يكون املشاركون نشطون أو م

متعاطفون، ويتوقع أن يبذل النشطون جهدًا أكثر من 

املهتمني وهؤالء يبذلون جهدًا بدورهم أكثر من 

 املتعاطفني.

: 2012وقد يكون املشاركون: )أبو املعاطي، 

106-107). 

 :وهم مجاعة املشاركون  مشاركون منفذون

 ومتخذو قرارات التنمية الرئيسة.

 :أغلبين يسامهون يف وهم الذ مشاركون نشطون 

 األنشطة التنموية يف املجتمع.

 :وهم الذين يشاركون يف  مشاركون غري منتظمني

عندما  ال سيام ،النشاطات التنموية من حني آلخر

هلم، أو يف حالة االجتامعات  مهاًم يكون النشاط 

 احلاسمة التي تقرر بعض عمليات التنمية املجتمعية.

 :بذالً نيشاركوهم أقل امل مشاركون معاونون 

للجهد، ولكنهم ينضمون إىل املشاركني يف بعض 

 ،األحيان، وجمرد انضاممهم يزيد من عدد املشاركني

وإن كانت مشاركتهم تتخذ جانبًا غري نشط كأن 

 يدفعوا بعض التربعات املالية فقط. 

  العوامل التي تساعد عىل نجاح املشاركة

ن هناك عدة عوامل تساعد عىل نجاح املشاركة م

جانب أفراد املجتمع ومؤسساته أمهها ما ييل: )عبد 

 .(76 -115: 2011اللطيف، 

البدء باحلاجات الفعلية واملحسوسة لسكان  -1

 املجتمع.

التأكيد عىل احرتام اإلنسان وآدميته وتقدير  -2

 اآلراء التي يعرب عنها وعدم إخفاء احلقائق.

توسيع قاعدة املشاركة الشعبية لدى سكان  -3

 تمع.املج

توفري املعلومات الصحيحة والدقيقة عن  -4

املشكالت التي يعاين منها املجتمع وأسلوب احلل 

 املناسب.

تكوين مجاعات عمل ذات جاذبية فعالة  -5

ألعضائها وتكون نواة ملشاركة واسعة من جانب 

 املجتمع.

بناء القدرات، أي إتاحة الفرصة أمام أفراد  -6

 ،نتقال من حالة املفعول هبماملجتمع لبناء قدراهتم واال

أي الذين حتركهم قوى خارجية إىل حالة الفاعلني 

 ،الذي يقودهم وعيهم باملشكالت التي يعانون منها

وهلذا ال بد من أن تعمل عىل تنمية قدراهتم عىل 

 التحرك الذايت ملواجهة املشكالت.

العمل عىل حتريك الناس إذا كانت قدراهتم  -7

 ،منهم يطنيأفراد املجتمع النشخاملة وذلك من خالل 
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أو تقديم املشورة من جانب القادة املهتمني بتحريك 

املجتمع للدفاع عن مشكالته ثم ترك املجتمع بعد 

حتى ال يتحول إىل جمتمع  ،ذلك لكي يعتمد عىل نفسه

 كسول ويعتمد عىل العون اخلارجي.

يامن بقدرات الناس اإلبداعية واالعرتاف إلا -8

ومعرفة وإدراك تارخيهم  ،قدرات بام لدهيم من

وأسلوب معيشتهم ونوعية مواردهم ومساعدهتم عىل 

 االستفادة من كل ذلك أثناء مواجهتهم ملشكالهتم.

استخدام أسلوب احلوار أو طرح املشكالت  -9

وإجياد احلل املناسب وتكوين وبناء وعي ناقد لدى 

بام يشكل جانبًا مهاًم يف أسلوب تناوهلم  ،الناس

كالت ورسم لسياسات ووضع الربامج للمش

 وتنفيذها فيام بعد. 

 

جدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف حتقيق ج( 

التنسيق والتكامل مع املؤسسات القائمة يف 

  املجتمع املحيل

الرتتيب املنظم جلهود اجلامعة،  قصد بالتنسيق:ي  

لكي توحد هذه اجلهود يف الترصف والتنفيذ لتحقيق 

ملحدد. وبذلك يعني التنسيق من وجهة نظر اهلدف ا

اإلدارة توحيد وتكامل جهود األفراد، وتتعلق 

 بالنواحي اآلتية: 

مقدار اجلهود التي تبذل من ناحية الكم  -1

 والنوع.

 توقيت هذه اجلهود. -2

 توجيه وحتديد االجتاه الذي تسلكه. -3

 (.201: 2011)الشميمري وآخرون، 

 

   خصائص التنسيق الفعال

أحد أهم عنارص الكفاية للمؤسسة التي التنسيق 

ينبغي عليها اللجوء إىل العوامل اآلتية، التي تساعد 

عىل حتقيق التنسيق وإجياد التكامل بني اجلهود التي 

(. 215: 2011يطلق عليها ) الشميمري وآخرون، 

ال وهي:   خصائص التنسيق الفعَّ

 تبسيط التنظيم. -1

إجياد االنسجام والتكامل بني اخلطط  -2

 لربامج والسياسات.وا

حتسني االتصاالت اإلنسانية اإلدارية  -3

 وتسهيل تبادل البيانات يف املنظمة. 

العمل عىل إجياد الوسائل املشجعة عىل  -4

 التنسيق االختياري. 

 وتتعدد أنواع التنسيق ومنها:

  .(200 - 199: 2009بن حبتور، ا( 

 الفروع بني يكون الذي هو: الداخيل التنسيق -

إجياد  لغرض ؛واحدة ملنظمة التابعة ختلفةامل واألقسام

 داخل األفراد نشاط بني واالنسجام التوافق من نوع

الفروع  يف األفراد نشاط وبني ،قسم أو فرع كل

  .املنظمة داخل املختلفة واألقسام
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 من نوع إجياد به يقصد :اخلارجي التنسيق -

 الواحدة املنظمة نشاط أوجه بني واالنسجام التوافق

 من غريها به تقوم الذي النشاط أوجه بنيو ككل،

 .مستوياهتا اختالف عىل املنظامت

 أعىل بني يربط الذي هو :الرأيس التنسيق -

 سلطة. وأسفل الواحدة املنظمة يف سلطة

 املستويات بني جيري الذيبينام األفقي هو  -

 .األخرى واملنظامت املنظمة الواحدة يف املتامثلة

 تضافر ستهدفي الذي هو: اجلامعي التنسيق -

 لدور فرد كل معرفة خالل من ويكون اجلامعة، جهود

 .املطلوبة املهام إلنجاز بينهام فيام لتتكامل اجلهود اآلخر

 التضارب إزالة يستهدف :املوضوعي التنسيق -

 األهداف ذات والربامج اخلطط تنفيذ عن الناشئ

 للتفسريات خلط أي وإزالة واملضامني املختلفة،

 الواحد.  باملوضوع اخلاصة

 االنسجام حتقيق يستهدف :اإلجرائي التنسيق -

 تكون بحيث هبا، املعمول اإلجرائية النظم كافة بني

 بال منها اهلدف حتقيق إىل أدعى اإلجراءات هذه

 .هلا مربر ال تعقيدات أو تمشكال

 املواد من االستفادة يتضمن :املادي التنسيق -

 اجلهات من جهة كل بحاجة يفي الذي بالقدر املتاحة،

 املشاركة. 

 

   مشكالت ضعف التنسيق بني املنظامت

إىل أنَّ (، 94: 2011تشري )املسريي وآخرون،

ضعف التنسيق يؤد ي إىل تدهور اإلمكانات وعدم 

التكامل يف أداء اخلدمات، وتنعكس آثار ذلك يف 

 حدوث املشكالت اآلتية: 

 عدم االتصال الفعال بني وحدات املنظمة.  -

 ع التنافيس بني وحدات املنظمة.زيادة الرصا  -

تشتت اجلهود التي تبذهلا املنظمة لالرتقاء   -

 باخلدمات اخلاصة هبا.

 االزدواج والتكرار يف أداء اخلدمات.  -

عدم التكامل يف اخلدمات املقدمة إلفراد   -

 املجتمع.

 

  جراءات املنهجيةإل: اتاسعاً 

  نوع الدراسة

ييمية التي ت عد الدراسة احلالية من الدراسات التق

هتتم بتقييم دور جلان التنمية االجتامعية األهلية من 

التي تركز عىل إعطاء قيمة  ،وجهة نظر العاملني هبا

وصفة لكل دور من أدوار جلان التنمية االجتامعية 

 األهلية حمور الدراسة.

 

  منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي 

يع العاملني بلجان التنمية بأسلوب احلرص الشامل جلم

 االجتامعية األهلية بمدينة الرياض.
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  أداة الدراسة

اعتمدت الباحثتان عىل االستبانة من تصميمهام 

لتقييم دور جلان التنمية االجتامعية األهلية، واشتملت 

 حماور هي:  ةعىل ست

 املحور األول: اشتمل عىل خصائص العينة.

تقدمها جلان التنمية املحور الثاين: اخلدمات التي 

االجتامعية األهلية وهي اخلدمات االجتامعية، 

والرتفيهية،  االقتصادية، والثقافية، والتدريبية،

وكل خدمة منهم اشتملت عىل  ،والرياضية، البيئية

 ( عبارة لكل اخلدمات. 35( عبارات بإمجايل )5)

 ،املحور الثالث: التعامل مع مشكالت املواطنني

 ( عبارات.10واشتمل عىل )

نشطة أاملحور الرابع: دعم مشاركة املواطنني يف 

 ( عبارات.10واشتمل عىل ) ،اللجان

املحور اخلامس: حتقيق التكامل بني خدمات 

( 10واشتمل عىل ) ،اللجان واملؤسسات األخرى

 عبارات.

املحور السادس: معوقات دور جلان التنمية 

 ( معوقات.10واشتمل عىل ) ،االجتامعية األهلية

 

  صدق وثبات األداة

 اعتمدت الباحثتان عىل إجراء الصدق الظاهري:

ِرضت أداة الدراسة عىل جمموعة من املحكمني  ع 

من أعضاء هيئة التدريس يف ختصص اخلدمة 

 (، وذلك10وعددهم ) االجتامعية وعلم االجتامع

د مدى مناسبة العبارات لقياس البع عنإلبداء آرائهم 

الذي حيتوهيا، ومدى وضوح العبارات، وأخذت 

الباحثتان بنسبة اتفاق بني املحكمني بنسبة بلغت 

حذف وتعديل وإضافة بعض جرى ويف ضوئها  ،80%

 العبارات.

 

 :اآليتاجلدول  إليهاالعتامد عىل حساب معامل ألفا كرونباخ كام أشار  جرى بانةوعن ثبات االست

 .فا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانةمعامل ثبات ال. (1جدول رقم )

 معامل الثبات للعاملني املحور

 0,842 اخلدمات االجتامعية

 0,866 اخلدمات االقتصادية

 0,803 اخلدمات الثقافية

 0,728 اخلدمات التدريبية
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 .  (1جدول رقم )تابع 

 معامل الثبات للعاملني املحور

 0,838 اخلدمات الرتفيهية والرتوجيية

 0,800 اخلدمات الرياضية

 0,942 اخلدمات البيئية

 0,936 مشكالت املجتمع املحيل

 0,905 املشاركة للمجتمع املحيل

 0,912 التكامل والتنسيق

 0,906 املعوقات والصعوبات

 0,971 الثبات الكيل

 

 معامل ألفا باستقراء اجلدول السابق تبني أنَّ 

مما يشري  ،بانة مرتفعكرونباخ لكل حمور من حماور االست

حيث بلغ  ،إىل ارتفاع الثبات الكيل لالستبانة

( ومتثل درجة عالية من الثبات املأخوذ هبا 0.971)

 علميا .

 

  األساليب اإلحصائية

معامل الثبات ألفا كرونباخ: الحتساب ثبات  -

 حماور أداة الدراسة.

التكرارات والنسب املئوية: لوصف  -

 خصائص جمتمع الدراسة.

وسط احلسايب: لقياس مدى حتقق عبارات أداة املت -

 الدراسة.

االنحراف املعياري: لقياس مدى التشتت يف  -

 إجابات املبحوثني.

 

  جمتمع الدراسة وخصائصه الديموغرافية

تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني والعامالت 

بلجان التنمية االجتامعية األهلية التابعة ملركز خدمات 

عية بمحافظة الدرعية بمدينة الرياض. التنمية االجتام

( موظفة، 42و) ا( موظفً 16والذين بلغ عددهم )

وبذلك أصبح  ،من أعضاء اللجان ا( عضوً 142و)

عت، ة( مفرد200العدد الكيل للعاملني هو ) ز   وو 

 ،( استامرة101وكان املسرتد منها ) ،االستبانة عليهم

أصبح  ( استامرات مل تستكمل. وبذلك7) تد  بعِ است  و
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( 94حصائي )إلعدد االستبانات الصاحلة للتحليل ا

عليها كمجتمع للدراسة التي متثل  ا عتِمدالتي  ،استبانة

 % من العدد الكيل.47نسبة 

 

  خصائص جمتمع الدراسة

 أشارت نتائج الدراسة أنَّ  :من حيث النوع -

 %(،52.1) جمتمع الدراسة من الذكور بنسبة أغلب

%( من إمجايل جمتمع 47.9بينام نسبة اإلناث )

 الدراسة. 

 أغلب أوضحت النتائج أنَّ  من حيث العمر: -

جمتمع الدراسة من العاملني كانت أعامرهم ترتاوح 

وذلك بنسبة  ،سنة 35من  أقل إىل 30من 

%(، وكانت نسبة العاملني الذين ترتاوح 26.6)

%(، 20.2سنة ) 40 من أقل إىل 35 أعامرهم من

 30 من أقل إىل 25رهم منيليها الذين ترتاوح أعام

%(، ثم تالها بنسب متساوية 19.1سنة بنسبة )

 ،45من  أقل إىل 40 الذين ترتاوح أعامرهم من

 إىل أقل من 45وكذلك الذين ترتاوح أعامرهم من 

عامر التي أل%(، بينام كانت ا12.8سنة بنسبة ) 50

مما يشري إىل أن كل  ،%(8.5سنة بنسبة ) 25تقل من 

لفئة العمرية املتوسطة ملرحلة الشباب العاملني من ا

التي تتسم باحليوية والنشاط واجلدية يف  ،والنضج

جيايب عىل جهودهم يف إالعمل التي قد يكون هلا تأثري 

 تقديم اخلدمات للمستفيدين.

أشارت النتائج  من حيث احلالة االجتامعية: -

 وذلك بنسبة نيجمتمع الدراسة من املتزوج أغلب أنَّ 

%(، 24.5ليها غري املتزوجني بنسبة )%(، ي72.3)

ويشري ذلك أن الفئة  ،%(3.2) خريًا املطلقني بنسبةأو

األعىل من املتزوجني التي تكون أدعى لالستقرار 

النفيس واالجتامعي، مما قد ينعكس أثره عىل احلياة 

االجتامعية العملية ويف مستوى تقديم اخلدمات 

 والربامج. 

أوضحت  من حيث املستوى التعليمي: -

أكثر من نصف جمتمع الدراسة من العاملني   النتائج أنَّ 

، %(57.4حاصلني عىل درجة البكالوريوس بنسبة )

وهذه النسبة مؤرش جيد عىل أن مقدمي اخلدمات عىل 

مستوى مناسب، مما ينعكس أثره عىل تقديم اخلدمات 

واالرتقاء والنمو بالعمل املهني يف مراكز وجلان التنمية 

ن عىل درجة الثانوية ويليها احلاصل  ة األهلية،االجتامعي

ن عىل مؤهل و%(، يليها احلاصل22.3العامة بنسبة )

ن عىل و%(، أما احلاصل10.6فوق اجلامعي بنسبة )

%(، يليهم 6.4درجة الدبلوم فكانت نسبتهم )

%(، 2.1ن عىل مؤهل متوسط بنسبة )واحلاصل

ية حيث والنسبة األقل كانت من احلاصلني عىل االبتدائ

 .%(1.1بلغت)

 النتائج أنَّ  بينت من حيث سنوات اخلربة: -

الغالبية العظمى من جمتمع الدراسة لدهيم سنوات 

قل أخربة يف جمال عمل جلان التنمية االجتامعية األهلية 
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%(، أما الذين 72.3وذلك بنسبة ) ،من مخس سنوات

سنوات فكانت  10 من أقل إىل 5 لدهيم خربة عمل من

%(، وأن العاملني الذين هلم سنوات خربة 16نسبتهم )

%(، 6.4سنة كانت نسبتهم ) 15قل من أ إىل 10من 

بلغت و فأكثر سنة 15 الذين لدهيم خربة من وأنَّ 

 %(.5.4نسبتهم )

 أظهرت النتائج أنَّ  من حيث طبيعة العمل: -

%( من جمتمع الدراسة من العاملني كانت 50نسبة )

ا الذين يعملون يف طبيعة عملهم باللجان رسمية، أمَّ 

%(، ثم جاء الذين 20.2دوام جزئي فكانت نسبتهم )

كانت طبيعة أعامهلم غري ذلك كالتطوع فكانت نسبتهم 

%(، ثم جاء الذين يعملون عىل بند فكانت نسبتهم 16)

ما الذين يعملون عىل قوة املرشوع أ%(، 9.6)

واملقصود هبا تلك العقود املؤقتة وبمرتبات ضئيلة 

ال تشملها التأمينات وال البدالت وال  ةومقطوع

 %(.4.3العالوات فكانت نسبتهم )

أوضحت النتائج  من حيث الدخل الشهري: -

%( من جمتمع الدراسة من العاملني 31.9نسبة ) أنَّ 

والذين يزيد  ريال، 3000دخلهم الشهري أقل من 

%(، 26.6ريال بنسبة ) 9000دخلهم الشهري عن 

 من أقل إىل 3000ري من والذين يرتاوح دخلهم الشه

%(، بينام كان الذين يرتاوح 21.3ريال بنسبة ) 6000

ريال  9000 من أقل إىل 6000دخلهم الشهري من 

ويف تفاوت النسب دليل  %(،20.2كانت نسبتهم )

ومؤرش عىل تفاوت الطبقات االجتامعية يف املجتمع،  

  والذي له أثره عىل العطاء يف تقديم اخلدمات.

 

 دراسةجماالت ال

 املجال البرشي:

متثل يف مجيع املوظفني واملوظفات بلجان التنمية 

  الرياض. االجتامعية األهلية يف مدينة

 املجال املكاين:

يتمثل يف جلان التنمية االجتامعية األهلية التابعة 

ملركز التنمية االجتامعية بمحافظة الدرعية بمدينة 

 الرياض باململكة العربية السعودية. 

 ال الزماين:املج

البيانات من امليدان طوال الفصل الدرايس  تعمج  

 .2016/  2015الثاين من العام اجلامعي 

 

 

   : نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتاعارشاً 

ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل األول: 

التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات 

 للمواطنني؟
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات االجتامعية للجان التنمية . (2)رقم دول اجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 األرسية االستشارات تقديم

 .املحيل املجتمع ألفراد
60 63,8 23 24,5 11 11,7 2,52 70,0 3 

2 
 للمسنني اجتامعية خدمات تقديم

 .املحيل املجتمع يف
49 52,1 25 26,6 20 21,3 2,31 80,0 4 

3 
 عىل املحيل املجتمع أفراد مساعدة

 .البطالة من التخلص
38 40,4 27 28,7 29 30,9 2,10 84,0 5 

4 
 من املحيل املجتمع أفراد محاية

 .األرسي للعنف التعرض
61 64,9 26 27,7 7 7,4 2,57 63,0 2 

5 

 والتواصل الرتابط أوارص تعميق

 املجتمع أفراد بني االجتامعي

 .املحيل

70 74,5 19 20,2 5 5,3 2,69 57,0 1 

 0.1اف املعياري=)موافق(          االنحر  2.44املتوسط احلسايب= 

 

موافقة من  وجود( 2) رقم يتضح من اجلدول

العاملني عىل اخلدمات االجتامعية التي تقدمها جلان 

(، وتظهر  2.44التنمية االجتامعية األهلية بمتوسط ) 

النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب 

متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، وعىل ذلك 

 أوارص الدراسة من العاملني بتعميقأكدت عينة 

املحيل  املجتمع أفراد بني االجتامعي والتواصل الرتابط

حيث جاءت بذلك يف  ،(2.69بمتوسط حسايب )

 أنَّ الرتتيب األول، كام جاءت موافقة العاملني عىل 

 جلان التنمية االجتامعية األهلية يقدمون خدمة محاية

 ،األرسي نفللع التعرض من املحيل املجتمع أفراد

املرتبة الثانية بمتوسط حسايب قدره  نالتحيث 
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 االستشارات (، ثم جاءت خدمة تقديم2.57)

املحيل يف املرتبة الثالثة بمتوسط  املجتمع ألفراد األرسية

 (، وفيام يتعلق بتقديم خدمات2.48حسايب قدره )

املحيل فقد أخذت هذه  املجتمع يف للمسنني اجتامعية

(، 2.31لرابعة بمتوسط حسايب قدره )اخلدمة املرتبة ا

أما ما يتعلق بقيام جلان التنمية االجتامعية األهلية 

 من التخلص املحيل عىل املجتمع بمساعدة أفراد

فقد جاءت هذه اخلدمة يف املرتبة اخلامسة  ،البطالة

 (. 2.1بمتوسط حسايب قدره )

 

 

احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات االقتصادية للجان التنمية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات . (3) رقم دولاجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 1 0,80 2,30 21,3 20 27,7 26 51,1 48 .املجتمع سكان من احلرف لذوي التسويق 1

 5 0,87 1,74 53,2 50 19,1 18 27,7 26 .املحتاجة لألرس مادية مساعدات تقديم 2

3 
 من املحتاجة األرسية احلاالت دراسة

 .املحيل املجتمع
30 31,9 21 22,3 43 45,7 1,86 0,87 2 

4 
 املحتاجة لألرس عينية مساعدات تقديم

 .املعيشية حوالاأل لتحسني
21 22,3 27 28,7 46 48,9 1,73 0,81 4 

5 
 أفراد ألحد الصغرية املرشوعات تبني

 املحيل املجتمع
28 29,8  24 25,5 42 44,7 1,85 0,85 3 

 0.03االنحراف املعياري=                 1.89املتوسط احلسايب= 

 

 موافقة إىل حد   وجود( 3نالحظ من اجلدول رقم )

العاملني عىل اخلدمات االقتصادية بمتوسط  ما من

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 1.89)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 
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وعىل ذلك كانت أهم هذه اخلدمات التي تقدمها جلان 

 احلرف لذوي التنمية االجتامعية األهلية هي التسويق

(، 2.3ايب قدره )املجتمع بمتوسط حس سكان من

 األرسية احلاالت وجاء يف الرتتيب الثاين خدمة دراسة

املحيل بمتوسط حسايب  املجتمع من املحتاجة

 ألحد الصغرية املرشوعات (، أما عبارة تبني1.86)

املحيل فقد جاءت يف الرتتيب الثالث  املجتمع أفراد

(، يليها يف الرتتيب الرابع 1.85وذلك بمتوسط )

 لتحسني املحتاجة لألرس عينية ساعداتم خدمة تقديم

(، وقد جاءت 1.73املعيشية بمتوسط ) األوضاع

املحتاجة يف  لألرس مادية مساعدات خدمة تقديم

  (.1.74الرتتيب اخلامس واألخري وبمتوسط )

 

افية للجان التنمية االجتامعية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الثق. (4دول رقم )اجل

 األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 تعلم بطرق املحيل املجتمع تثقيف

 .األولية اإلسعافات
52 3,55 25 26,6 17 18,1 2,37 0,78 3 

2 
 املجتمع أفراد تثري ثقافية مسابقات قامةإ

 .املحيل
43 7,45 29 30,9 22 23,4 2,22 0,81 5 

3 
 أفراد ختدم متنوعة تثقيفية حمارضات تقديم

 .املحيل املجتمع
74 7,78 17 18,1 3 3,2 2,76 0,50 1 

4 
 لدى الصحيحة اإلسالمية الثقافة تنمية

 .املحيل املجتمع أفراد
41 43,6 37 39,4 16 17,0 2,27 0,74 4 

5 
 خدمة الزواج قبل ما بتثقيف االهتامم

 .املحيل للمجتمع
67 73,3  16 17,0 11 11,7 2,60 0,69 2 

 0.1االنحراف املعياري=               2.44املتوسط احلسايب= 
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هناك موافقة من   أنَّ ( تبنيَّ 4دول رقم )اجلباستقراء 

ات الثقافية التي تقدمها جلان العاملني عىل اخلدم

املتوسط احلسايب هي  ألنَّ  ؛التنمية االجتامعية األهلية

والذي  ،(3 – 2.34وهي تقع يف املدى ) ،(2.44)

تقديم حمارضات تثقيفية "جاءت عبارة ويعني املوافقة. 

يف الرتتيب األول   "املحيل املجتمع ادأفر ختدم متنوعة

(، 2.76وسط ) من وجهة نظر العاملني وذلك بمت

 ما بالتثقيف االهتامم"وجاء يف الرتتيب الثاين خدمة 

بمتوسط  "املحيل للمجتمع خلدمة الزواج قبل

 املحيل املجتمع جاءت خدمة تثقيف يف حني(، 2.60)

اإلسعافات األولية يف الرتتيب الثالث  تعلم بطرق

(، تالها يف ذلك املرتبة الرابعة خدمة 2.37بمتوسط )

 املجتمع أفراد لدى الصحيحة فة اإلسالميةالثقا تنمية"

(، ويف املرتبة األخرية 2.27وبمتوسط ) "املحيل

 املجتمع تثري أفراد ثقافية مسابقات قامةإ"جاءت 

(.2.22وبمتوسط ) "املحيل

 

للجان التنمية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات التدريبية . (5)رقم دول اجل

 .االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 ألفراد الذات تطوير برامج تقديم

 .املحيل املجتمع
71 57,5 18 19,1 5 5,3 2,70 0,56 1 

2 
 جمال يف للمرأة تدريبية برامج تنفيذ

 .لألبناء الصاحلة التنشئة
64 68,1 22 23,4 8 8,5 2,60 0,64 2 

3 
 فن لتعليم نتاجيةإ مشاغل إقامة

 ...إلخ.والتطريز واحلياكة اخلياطة
33 35,1 36 38,3 25 26,6 2,09 0,79 4 

4 
جمال  يف عمل وورش دورات تقديم

 .الفنون
49 52,1 36 38,3 9 9,6 2,43 0,66 3 

5 
 املهارات لتعلم تدريبية برامج تقديم

 .البسيطة املنزلية للصيانة العملية
22 23,4 24 25,5 48 51,1 1,72 0,82 5 

 0.1االنحراف املعياري=               2.31املتوسط احلسايب= 
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موافقة من  وجود( 5يتبني من اجلدول رقم )

يبية التي تقدمها جلان العاملني عىل اخلدمات التدر

التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة 2.31بمتوسط )

ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف 

هم هذه اخلدمات التي أمعياري، وعىل ذلك  كانت 

 اتالذ تطوير برامج هي تقديم ،يقدمها املركز للعاملني

املحيل بمتوسط حسايب قدره )  املجتمع ألفراد

 جمال يف للمرأة تدريبية برامج (، أما خدمة تنفيذ2.70

لألبناء فقد جاءت يف الرتتيب الثاين  الصاحلة التنشئة

(، تالها يف الرتتيب الثالث عبارة 2.60بمتوسط )

جمال الفنون وذلك  يف عمل وورش دورات تقديم

 مشاغل ارة إقامة(، وجاءت عب2.43بمتوسط )

 والتطريز واحلياكة اخلياطة فن لتعليم نتاجيةإ

املحيل يف املرتبة الرابعة  املجتمع خلدمة ،والكروشيه

 تدريبية تقديم برامج"(، وعبارة 2.09بمتوسط )

 "البسيطة املنزلية للصيانة العملية املهارات لتعلم

( كانت يف الرتتيب اخلامس 1.72بمتوسط )

واألخري.

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الرتفيهية للجان التنمية . (6) رقم لدواجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 1 0,71 2,55 12,8 12 19,1 18 1,68 4 .الصيفية العطل أثناء الرتفيهية امللتقيات إقامة 1

 3 0,86 2,13 30,9 29 5,25 24 6,43 41 .املحيل املجتمع ألفراد ترفيهية متثيلية مسارح إقامة 2

 2 0,79 2,22 22,3 21 33,0 31 7,44 42 .اخلاصة الفئات لبعض ترفيهية برامج إقامة 3

 5 0,81 1,84 41,5 39 33,0 31 5,25 24 .املحيل املجتمع ألفراد ترفيهية معسكرات إقامة 4

5 
 للفرحة احلي ألهايل معايدة احتفاالت إقامة

 .بالعيدين
42 7,44 20 21,3 32 34,0 2,11 0,89 4 

 0.07االنحراف املعياري=               2.17املتوسط احلسايب= 
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هناك موافقة  أنَّ  يتبني( 6اجلدول السابق ) بقراءة

ما من العاملني عىل اخلدمات الرتفيهية،  إىل حد  

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة 2.17بمتوسط )

ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف 

معياري، وعىل ذلك  كانت أهم هذه اخلدمات التي 

ة األهلية من وجهة نظر تقدمها جلان التنمية االجتامعي

 العطل أثناء الرتفيهية امللتقيات إقامة "العاملني هي

(، وجاء يف 2.55بمتوسط حسايب قدره ) "الصيفية

 لبعض ترفيهية برامج الرتتيب الثاين خدمة إقامة

 (، أما إقامة2.22اخلاصة بمتوسط حسايب ) الفئات

 لتنااملحيل فقد  املجتمع ألفراد ترفيهية متثيلية مسارح

(، 2.13هذ اخلدمة الرتتيب الثالث وذلك بمتوسط )

 للفرحة احلي ألهايل معايدة احتفاالت أما خدمة إقامة

بالعيدين فقد جاءت الرتتيب الرابع بمتوسط 

 معسكرات (، وجاءت عبارة خدمة إقامة2.11)

خري ألاملحيل يف الرتتيب ا املجتمع ألفراد ترفيهية

 (.1.84بمتوسط )

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الرياضية للجان التنمية . (7) رقم دولاجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

 درجة املوافقة
يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 أفراد خيدم شامل ريايض نادي وجود

 .اللجنة أو للمركز تابع املحيل املجتمع
43 45,7 21 22,3 30 31,9 2,14 0,87 1 

2 
 املتنوعة الرياضية األندية مع خاصة رشاكات إقامة

 .املحيل املجتمع وبني بينهم الصلة لتوطيد
17 18,1 36 38,3 41 43,6 1,74 0,75 4 

3 
 الرياضية البطوالت قامةإ يف التعاون

 .واخلارجية الداخلية
19 20,2 31 33,0 44 46,8 1,73 0,78 5 

 2 0,86 2,05 34,0 32 26,6 25 39,4 37 لذلك خمصصة أماكن بإقامة امليش رياضة تشجيع 4

 3 0,85 1,91 40,4 38 27,7 26 31,9 30 الرياضة تعلم جمال يف تدريبية دورات إقامة 5

 0.05االنحراف املعياري=             1.91= املتوسط احلسايب
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( أنه توجد موافقة اىل 7يتبني بيانات اجلدول رقم )

حد ما من العاملني عىل اخلدمات الرياضية، بمتوسط 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 1.91)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 

اخلدمات التي تقدمها جلان هذه  أهموعىل ذلك كانت 

التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني هي 

 املحيل املجتمع أفراد خيدم شامل ريايض نادي وجود"

بمتوسط حسايب قدره  "اللجنة أو للمركز تابع

( الذي جاء يف الرتتيب األول، ثم جاء يف 2.14)

 ةبإقام امليش رياضة الرتتيب الثاين للعاملني تشجيع

(، 2.05لذلك بمتوسط حسايب ) خمصصة أماكن

 تعلم جمال يف تدريبية دورات إقامة"وجاءت خدمة 

ا (، أمَّ 1.91يف املرتبة الثالثة بمتوسط ) "الرياضة

 الرياضية األندية مع خاصة رشاكات خدمة إقامة

املحيل فقد  املجتمع وبني بينهم الصلة لتوطيد املتنوعة

(، وجاءت 1.74سط )جاءت يف الرتتيب الرابع بمتو

 الداخلية الرياضية البطوالت إقامة يف عبارة التعاون

 (.1.73خرية بمتوسط )ألواخلارجية يف املرتبة ا

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات البيئية للجان التنمية االجتامعية . (8دول رقم )اجل

 العاملني األهلية من وجهة نظر

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 طرق احلي أهايل تعليم عىل احلرص

 .العامة املمتلكات عىل املحافظة
2 44,7 28 29,8 24 25,5 2,19 0,82  2 

2 
 االجتامعية وليةؤاملس تنمية عىل احلرص

 .املحلية البيئة نحو
48 51,1 24 25,5 22 23,4 2,28 0,82 1 

3 
 ولنيؤللمس دراسات رفع يف املسامهة

 .البيئة بمنشئات اخللل إلزالة
30 31,9 28 29,8 36 38,3 1,94 0,84 5 

 3 0,86 2,00 36,2 34 27,7 26 36,2 34 .البيئة لنظافة مرشوعات إقامة 4

 4 0,84 1,94 38,3 36 29,8 28 31,9 30 .البيئي التلوث مكافحة يف املسامهة 5

 0.05االنحراف املعياري=            1.91املتوسط احلسايب= 
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ما  ( موافقة العاملني إىل حد  8يوضح اجلدول رقم )

(، وتظهر نتائج 1.91عىل اخلدمات البيئية بمتوسط )

وسط العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب مت

كانت أهم هذه  حسايب وأقل انحراف معياري،

 االجتامعية وليةؤاملس تنمية عىل احلرص"اخلدمات هي 

(، 2.28بمتوسط حسايب قدره )" املحلية البيئة نحو

 أهايل تعليم عىل احلرص"ويف الرتتيب الثاين خدمة 

بمتوسط  ،"العامة املمتلكات عىل املحافظة طرق احلي

البيئة  لنظافة مرشوعات (، أما إقامة2.19حسايب )

هذه اخلدمة الرتتيب الثالث وذلك بمتوسط  نالتفقد 

 "البيئي التلوث مكافحة يف املسامهة "(، يليها2.00)

ا خدمة (، وأخريً 1.94يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

 اخللل إلزالة ولنيؤللمس دراسات رفع يف املسامهة"

 (. 1.94بمتوسط ) "البيئة  بمنشئات

 

 . للمواطنني يبني مستوى دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات. (1ياين رقم )بالرسم ال
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ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل الثاين: 

 التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت 

 املجتمع املحيل؟
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لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف  ات احلسابية واالنحرافات املعياريةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط. (9دول رقم )اجل

 .التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 يف للمسامهة املتنوعة اإلعالم وسائل استخدام

 .املحيل املجتمع مشكالت حل
44 46,8 31 33,0 19 20,2 2,27 0,78 6 

2 
 املجتمع مشكالت حلل املحلية املوارد استثامر

 .املحيل
43 45,7 28 29,8 23 24,5 2,21 0,81 7 

 5 0,78 2,28 20,2 19 31,9 30 47,9 45 .حللها سعيًا املحيل املجتمع مشكالت حرص 3

4 
 املحيل املجتمع أفراد احتياجات عىل تعرفال

 .للمشكالت جتنباً 
49 52,1 31 33,0 14 14,9 2,37 0,73 3 

5 
 حل يف تسهم علمية وأبحاث دراسات جراءإ

 .املحيل املجتمع مشكالت
31 33,0 25 26,6 38 40,4 1,93 0,86 10 

6 
 أفراد هتم التي املشكالت حلل اولوية إعطاء

 .املحيل املجتمع
48 51,1 28 29,8 18 19,1 2,32 0,78 4 

7 
 يف تسهم التي باجلهات املحيل املجتمع ربط

 .منها يعاين التي املشكالت حل
56 59,6 19 20,2 19 20,2 2,39 0,81 2 

8 
 مؤسسات لدى املواطنني حقوق عن الدفاع

 .مشكالهتم حلل املجتمع
33 35,1 24 25,5 37 39,4 1,96 0,87 9 

9 
 التي القرارات يف التأثري من املجتمع متكني

 .املجتمعية مشكالهتم حل يف تسهم
32 34,0 35 46,2 27 28,7 2,05 0,79 8 

10 
 املجاالت خمتلف يف بمتخصصني االستعانة

 .املحيل املجتمع مشكالت حلل
56 6,59 26 7,27 12 12,8  2,47 0,71 1 

 0.04االنحراف املعياري=         2.32املتوسط احلسايب= 
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تأكيد باملوافقة  وجود( 9دول رقم )اجلبني من نتائج يت

من وجهة نظر العاملني عىل دور جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل بمتوسط 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 2.32)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 

 االستعانة"ت أول هذه األدوار هي حيث  كان

 املجتمع مشكالت حلل املجاالت خمتلف يف بمتخصصني

(، وجاء يف 2.47بمتوسط حسايب قدره ) "املحيل

 التي باجلهات املحيل املجتمع ربط"الرتتيب الثاين دور 

بمتوسط  "منها يعاين التي املشكالت حل يف تسهم

ا(، 2.39حسايب )  أفراد اجاتاحتي عىل التعرف "دور أمَّ

فقد جاء يف الرتتيب  "للمشكالت جتنباً  املحيل املجتمع

 ولويةأ إعطاء"(، أما دور 2.37الثالث وذلك بمتوسط )

جاءت ف "املحيل املجتمع أفراد هتم التي املشكالت حلل

 حلرص"(، يليه دور 2.32يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

يف الرتتيب  "حللها سعيًا املحيل املجتمع مشكالت

 استخدام"(، وجاء دور 2.28خلامس بمتوسط )ا

 مشكالت حل يف للمسامهة املتنوعة اإلعالم وسائل

يف الرتتيب السادس بمتوسط حسايب  "املحيل املجتمع

 مشكالت حلل املحلية املوارد استثامر"دور  (، أما2.27)

جاءت يف الرتتيب السابع بمتوسط ف "املحيل املجتمع

 يف التأثري من املحيل ملجتمعا متكني "(، يليها دور2.21)

يف  "املجتمعية مشكالهتم حل يف تسهم التي القرارات

جاء دور  يف حني(، 2.05الرتتيب الثامن بمتوسط )

 املجتمع مؤسسات لدى املواطنني حقوق عن الدفاع"

(، 1.96يف الرتتيب التاسع بمتوسط ) "مشكالهتم حلل

 تسهم علمية وأبحاث دراسات جراءإ"خريًا جاء دور أو

يف الرتتيب العارش  "املحيل املجتمع مشكالت حل يف

 (.1.93واألخري بمتوسط )

ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل الثالث: 

 التنمية االجتامعية األهلية يف تعزيز مشاركة املواطنني؟

 

رية لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيا. (10) رقم دولاجل

 دعم مشاركة املجتمع املحيل من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 األنشطة يف احلي سكان راءآ استطالع

 .هلم املقدمة مجوالربا
59 62,8 21 22,3 14 14,9 2,48 0,74 4 



 199                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

 .  (10) رقم دولاجلتابع 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

2 
 لبناء االجتامعي التواصل شبكات استخدام

 .املحيل املجتمع مع املشاركة جسور
67 71,3 20 21,3 7 7,3 2,64 0,62 1 

3 
 مشاركات يستقبل مفعل بريد صندوق تواجد

 .احلي ومؤسسات أفراد واقرتاحات
38 40,4 24 25,5 32 34,0 2,06 0,87 10 

 7 0,82 2,18 25,5 24 30,9 29 43,6 41 .املادية باملشاركة احلي ألهايل السامح 4

5 
 يف التطوعية باملشاركة احلي ألهايل السامح

 .هلم تقدم التي واألنشطة الربامج
65 69,1 19 20,2 10 10,6 2,59 0,68 2 

6 
 بعض عىل اإلرشافيف  هايلإرشاك األ

 .اللجنة تقدمها التي األعامل
40 42,6 24 25,5 30 31,9 2,11 0,86 9 

7 
 املحيل املجتمع سكان مع دورية لقاءات عقد

 .املجتمعي للحوار
51 54,3 21 22,3 22 23,4 2,31 0,83 6 

8 
 خطط سياسة رسم يف إرشاك األهايل

 .اللجنة تقدمها التي واملرشوعات الربامج
43 45,7 23 24,5 28 29,8 2,16 0,86 8 

 3 0,68 2,54 10,6 10 24,5 23 64,9 61 .احلي أهايل يقدمها التي باملقرتحات القبول 9

10 
 تشكيل يف املشاركة عىل احلي أهايل تشجيع

 .األهلية االجتامعية التنمية جلان
50 53,2 26 27,7 18 19,1 2,34 0,78 5 

 0.09االنحراف املعياري=         2.34املتوسط احلسايب= 

 

( تأكيد العاملني جمتمع 10)رقم  يوضح اجلدول 

الدراسة عىل دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  يف 

(، 2.34يل بمتوسط )تاحة املشاركة للمجتمع املحإ

أمهية املشاركة املجتمعية إلحداث  ي ظهروهذا ما 

التنمية املنشودة، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا 

 االجتامعي التواصل شبكات استخدام"تنازليًا كام ييل: 
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يف الرتتيب  "املحيل املجتمع مع املشاركة جسور لبناء

الرتتيب (، ويف 2.64األول بمتوسط حسايب قدره )

 يف التطوعية باملشاركة احلي ألهايل السامح"الثاين 

بمتوسط حسايب  "هلم تقدم التي واألنشطة الربامج

 أهايل يقدمها التي باملقرتحات (، أما القبول2.59)

(،  2.54احلي فقد جاء يف الرتتيب الثالث وبمتوسط )

 األنشطة يف احلي سكان راءآ استطالع"دور وأّما 

جاء يف الرتتيب الرابع بمتوسط ف "هلم دمةاملق والربامج

 أهايل تشجيع"(، تالها يف الرتتيب اخلامس 2.48)

 االجتامعية التنمية جلان تشكيل يف املشاركة عىل احلي

 دورية لقاءات (، أما عقد2.34بمتوسط ) "األهلية

املجتمعي فقد جاءت  للحوار املحيل املجتمع سكان مع

 السامح "(، ثم2.31الرتتيب السادس بمتوسط )يف 

يف الرتتيب السابع  "املادية باملشاركة احلي ألهايل

 احلي ألهايل السامح "(، بينام جاء دور2.18بمتوسط )

 واملرشوعات الربامج خطط سياسة رسم يف باملسامهة

جاءت الرتتيب الثامن بمتوسط  "اللجنة تقدمها التي

 باإلرشاف احلي ألهايل السامح"(، أما دور 2.16)

 نالتفقد  "اللجنة تقدمها التي األعامل بعض عىل

دور خريًا أ(، و2.11الرتتيب التاسع بمتوسط )

 مشاركات يستقبل مفعل بريد صندوق تواجد

احلي فقد جاء الرتتيب  ومؤسسات أفراد واقرتاحات

 (. 2.06العارش واألخري وبمتوسط )

ما مستوى دور جلان جابة عن التساؤل الرابع: إلا

 عية األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق؟التنمية االجتام

 

 

لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية. (11) رقم  جدول

 حتقيق التكامل بينها وبني املراكز واللجان األخرى 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

 

ا
ي
ف املعيار

حرا
الن

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 واللجان املراكز مع اخلربات تبادل

 .األخرى
63 67,0  26 27,7 5 5,3 2,62 0,59 1 

2 
 مستجدات عىل بالوقوف التعاون

 .الدولية التنموي العمل
45 47,9 28 29,8 21 22,3 2,26 0,80 9 
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 . (11) رقم  جدول تابع

 العبارة م

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

3 
 املراكز مع اخلاصة التقارير تبادل

 .األخرى االجتامعية واللجان
46 48,9  35 37,2 13 13,8 2,35 0,71 5 

4 
 التنموية اخلطط سمر عىل التعاون

 .األخرى واللجان املراكز مع
42 44,7 39 41,5 13 13,8 2,31 0,70 7 

5 

 حقق الذي التقدم رصد عىل التعاون

 املجتمعات خلدمة التنموية األهداف

 .املحلية

43 45,7 30 31,9 21 22,3 2,23 0,80 10 

6 
 حتسني برامج تطبيق عىل التعاون

 .التنموي العمل يف اجلودة
54 57,4 25 26,6 15 16,0 2,41 0,75 4 

7 
 األخرى واللجان املراكز بني التنسيق

 املقدمة. اخلدمات يف
50 53,2 36 38,3 8 8,5 2,31 0,72 2 

8 

 األخرى واللجان باملراكز االتصال

 الدورية امللتقيات إقامة طريق عن

 .بينهم

43 45,7 37 39,4 14 14,9 2,43 0,77 3 

9 

 األخرى اللجانو باملراكز االتصال

 املحولة احلاالت استفادة مدى لتتبع

 .لدهيم

56 59,6 22 23,49 16 17,0 2,43 0,77 6 

10 
 ومعلومات بيانات قواعد توجد

 .التنموي للعمل منسقة
45 47,9 31 33,0 18 19,1 2,29 0,77 8 

 0.07حراف املعياري          االن                             2.37املتوسط العام                         
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هناك موافقة من  ( أنَّ 11) رقم  يتبني من اجلدول

وجهة نظر العاملني عيل دور جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق بينهم وبني املراكز 

ظهر النتائج ت   إذ(، 2.37واللجان األخرى بمتوسط )

حسب أكرب متوسط  العبارات مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 أهمحسايب وأقل انحراف معياري، وعىل ذلك  كانت 

 واللجان املراكز مع اخلربات دوار هي تبادلألهذه ا

(، وجاء يف 2.62األخرى بمتوسط حسايب قدره )

 يف األخرى واللجان املراكز مع الرتتيب الثاين التنسيق

للمواطنني بمتوسط حسايب  تقدم التي اخلدمات

 عن األخرى واللجان باملراكز االتصال اأمَّ (، 2.31)

بينهم فقد جاء هذا  الدورية امللتقيات إقامة طريق

(، أما 2.43الدور يف الرتتيب الثالث بمتوسط )

 العمل يف اجلودة حتسني برامج تطبيق عىل لتعاونا

(، 2.41الرتتيب الرابع بمتوسط ) جاءالتنموي فقد 

 واللجان املراكز مع اخلاصة التقارير أما تبادل

األخرى فقد جاءت املرتبة اخلامسة  االجتامعية

 واللجان باملراكز التصالاا (، أمَّ 2.35بمتوسط )

لدهيم  املحولة احلاالت استفادة مدى لتتبع األخرى

(، أما 2.43فقد كانت الرتتيب السادس بمتوسط )

 واللجان املراكز مع التنموية اخلطط رسم عىل التعاون

الرتتيب السابع بمتوسط  األخرى فقد حصلت عىل

 بيانات بقواعد االرتباط أنَّ (، ونالحظ 2.31)

التنموي قد حصل عىل  للعمل منسقة ومعلومات

 لتعاوناأما  ،(2.29الرتتيب الثامن بمتوسط )

الدولية فقد  التنموي العمل مستجدات عىل بالوقوف

خريًا أ(، و2.26حصل عىل الرتتيب التاسع بمتوسط )

 األهداف حقق الذي التقدم رصد عىل لتعاونا

حصل عىل قد املحلية فكان  املجتمعات خلدمة التنموية

 (. 2.23املرتبة األخرية بمتوسط )

 

 .الجتامعية األهليةايبني متوسط دور جلان التنمية . (2بياين رقم )الرسم ال
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يبني الرسم البياين متوسط كل دور من األدوار 

التنمية االجتامعية حمور الدراسة التي تقوم هبا جلان 

حيث جاء دور  ،األهلية من وجهة نظر العاملني

نشطتها أاللجان يف حتقيق التكامل والتنسيق بني 

نشطة وخدمات املؤسسات األخرى أوبني  ،وخدماهتا

وكذلك قيام  ،2.37القائمة يف املجتمع بمتوسط 

اللجان بدورها يف دعم مشاركة املواطنني بمتوسط 

 ؛افق من وجهة نظر العاملني( وهي تعني مو2.34)

، بينام جاء دور جلان 3 – 2.34ألَّنا تقع يف املدى 

التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت 

( و دورها يف تقديم 2.32املجتمع بمتوسط )

االقتصادية، الثقافية، التدريبية،  اخلدمات االجتامعية،

وكاًل  (2.15الرتفيهية، الرياضية، البيئية بمتوسط )

 ؛ما من وجهة نظر العاملني القيام هبام إىل حد   جيري

 الذي يعني إىل حد   2.33 -1.67ا تقع يف املدى ألَّنَّ 

 ما.

ما املعوقات التي جابة عن التساؤل اخلامس: إلا

 تواجه دور جلان التنمية االجتامعية األهلية؟

 

حلسابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه عمل دور جلان التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ا. (12) رقم دولاجل

 .التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر للعاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 )حالة :مثل يةاملاد اإلمكانات نقص

 .الداخلية( التجهيزات -موقعه – املبنى
64 68,1 19 20,2 11 11,7 2,56 0,70 1 

2 
 سكان ومقرتحات بآراء األخذ عدم

 .احلي
40 42,6 30 30,1 24 25,5 2,17 0,81 6 

3 
 املركز ومهام ولياتؤمس بعض تداخل

 .األخرى الوزارات مع اللجنة أو
40 42,6 32 34,0 22 23,4 2,19 0,79 4 

4 
 جانب من اإلعالمي اجلانب نقص

 .اللجنة أو املركز
38 40,4 34 36,2 22 23,4 2,17 0,78 5 
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 .  (12) رقم دولاجلتابع 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 3 0,75 2,27 18,1 17 37,2 35 44,7 42 .اللجنة أو املركز لعمل يديةالتقل املامرسة 5

6 
 أو باملركز العاملني لدى اخلربة قلة

 .اللجنة
33 35,1 28 29,8 33 35,1 2,00 0,84 8 

7 
 لربامج التخطيطية املهارات ضعف

  .العاملني قبل من التنمية
31 33,0 24 25,5 39 41,5 1,91 0,86 10 

8 
 قبل من اإلدارية إلجراءاتا مرونة عدم

 .املرشفة اجلهة
38 40,4 33 35,1 23 24,5 2,16 0,79 7 

 2 0,74 2,45 14,9 14 25,5 24 59,6 56 .اللجنة أو املركز لعمل املايل الدعم قلة 9

 9 0,82 1,98 34,0 32 34,0 32 31,9 30 .الكيف وليس بالكم االهتامم 10

 0.05االنحراف املعياري=                     2.19املتوسط احلسايب= 

 

بعض من املعوقات  وجود( 12يتبني من اجلدول )

والصعوبات التي تواجه عمل جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف القيام بدورها من وجهة نظر العاملني، 

(، وتظهر النتائج 2.19ما وبمتوسط ) وذلك إىل حد  

 نقص"ييل: العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام 

 -موقعه – املبنى )حالة :مثل املادية اإلمكانات

يف الرتتيب األول بمتوسط  ،الداخلية( التجهيزات

 (، وجاء يف الرتتيب الثاين قلة2.56حسايب قدره )

اللجنة بمتوسط حسايب  أو املركز لعمل املايل الدعم

اللجنة  أو املركز لعمل التقليدية ا املامرسة(، أمَّ 2,45)

هذا املعوق عىل الرتتيب الثالث وذلك  فقد حصل

 ولياتؤمس بعض (، ومعوق تداخل2.27بمتوسط )

فقد  ،األخرى الوزارات مع اللجنة أو املركز ومهام

(، ويف 2.19جاء يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

 جانب من اإلعالمي اجلانب نقص"الرتتيب اخلامس 

 عدم عنا (، أمَّ 2.17وبمتوسط ) "اللجنة أو املركز
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احلي فقد جاءت  سكان ومقرتحات بآراء ألخذا

(، 2.17لعاملني بمتوسط )لدى االرتتيب السادس 

 اإلدارية اإلجراءات مرونة املعوق عدم أنَّ ونالحظ هنا 

جاء يف املرتبة السابعة بمتوسط فاملرشفة  اجلهة قبل من

 أو باملركز العاملني لدى اخلربة قلة "(، يليه2.16)

 ا(، أمَّ 2.00ثامن بمتوسط )يف الرتتيب ال "اللجنة

الكيف فقد جاء هذا املعوق يف  وليس بالكم الهتامما

 خريًا ضعفأ(، و1.98الرتتيب التاسع بمتوسط )

 يف العاملني قبل من التنمية لربامج التخطيطية املهارات

املرتبة األخرية قد نال هذا العائق اللجنة ف أو املركز

 ما. ( إىل حد  1.91لعاملني بمتوسط )ا لدى

 

  عرش: مناقشة نتائج الدراسة احلادي

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم  -1

 اخلدمات للمواطنني

جلان التنمية االجتامعية  وضحت نتائج الدراسة أنَّ أ

جاءت يف مقدمتها  ،األهلية تقدم خدمات متنوعة

اخلدمات االجتامعية واخلدمات الثقافية بدرجة موافق 

ويرتبط ذلك بالواقع الفعيل العاملني، من وجهة نظر 

بأنَّ أكثر ما تقوم به هذه اللجان هي ندوات 

جاءت اخلدمات  وحمارضات توعوية وتثقيفية، يف حني

التدريبية، والرتفيهية، والرياضية، والبيئية، 

ما من وجهة نظر  واالقتصادية بدرجة إىل حد  

)السدحان  العاملني. وهذا يتفق مع نتائج دراسة

 ،(1427ودراسة )الراشد، ، (1425جلارس،وا

 ،(1434ودراسة )الثنيان، ،(1433)العتيبي، ودراسة

التي كشفت عن العديد من الربامج واخلدمات النافعة 

بينام ختتلف النتائج  ،م من قبل املراكز واللجانقدَّ التي ت  

 التي أوضحت أنَّ  ،(1423مع دراسة )اجلارس،

جهة نظر مستوى اخلدمات ضعيفة وذلك من و

 املستفيدين.

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل  -2

 مع مشكالت املجتمع املحيل

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 

األهلية تقوم بدور يف التعامل مع مشكالت املجتمع 

 ما من وجهة نظر العاملني. املحيل بدرجة إىل حد  

تامعية األهلية يف تعزيز دور جلان التنمية االج -3

 مشاركة املواطنني

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 

األهلية تقوم بدور يف دعم مشاركة املواطنني بدرجة 

وتتفق هذه النتيجة مع  .موافق من وجهة نظر العاملني

، وي ظهر ذلك (1436 دراسة )الضويان،ما جاء ب

عية األهلية بتحقيق التزام جلان التنمية االجتام

دهتا وزارة العمل والتنمية  األهداف التي حدَّ

 االجتامعية

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف حتقيق  -4

 التكامل والتنسيق

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 
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    األهلية تقوم بدور يف حتقيق التكامل والتنسيق بينها 

وذلك بدرجة  ،ع األخرىوبني مؤسسات املجتم

وختتلف هذه النتيجة مع . موافق من وجهة العاملني

ظهرت ضعف أالتي  ،(1427دراسة )الراشد، 

التنسيق والتكامل كأحد املعوقات التي تواجه عمل 

وقد ترجع هذه النتيجة إىل ظهور  املراكز واللجان.

مفاهيم حديثة بدأت تأخذ هبا جلان التنمية االجتامعية 

لتحقيق التنسيق والتكامل بني املؤسسات األهلية 

األخرى، ومن هذه املفاهيم الرشكات املجتمعية لتنمية 

املجتمع املحيل، برامج املسؤولية املجتمعية للرشكات 

 والقطاع اخلاص.

املعوقات التي تواجه دور جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية

 جلان التنمية االجتامعية أنَّ أوضحت نتائج الدراسة 

    ،األهلية تواجه العديد من املعوقات عند القيام بدورها

ا كام ييل: نقص وجاءت هذه املعوقات مرتبة تنازليً 

 -موقعه –)حالة املبنى  :اإلمكانات املادية مثل

قلة الدعم املايل لعمل املركز أو  ،( الداخلية التجهيزات

املامرسة التقليدية لعمل املركز أو اللجنة،  اللجنة،

وليات ومهام املركز أو اللجنة مع ؤل بعض مستداخ

نقص اجلانب اإلعالمي من  الوزارات األخرى،

جانب املركز أو اللجنة، عدم األخذ بآراء ومقرتحات 

سكان احلي، عدم مرونة اإلجراءات اإلدارية من قبل 

اجلهة املرشفة، قلة اخلربة لدى العاملني باملركز أو 

كيف، ضعف املهارات اللجنة، االهتامم بالكم وليس ال

التخطيطية لربامج التنمية من قبل العاملني يف املركز أو 

اللجنة. وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات 

من عمل  التي أوضحت وجود عدة معوقات حتد  

(، 1423دراسة )اجلارس، :اللجان واملراكز مثل

 )الثنيان،(، 1433(، )العتيبي،1427 )الراشد،

 (.1436، )الضويان،هـ(1435ثامن،)ع هـ(، 1434

وتشري هذه النتيجة إىل حاجة اللجان إىل دعم مادي 

وإعالمي ملا تقدمه من خدمات ورفع كفاءة دور 

 العاملني هبا.

 

  : توصيات الدراسةالثاين عرش

لت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج التي توصَّ 

ية يمكن للقائمني عىل جلان التنمية االجتامعية األهل

 تويص الباحثتان بام ييل: ويف ضوئها االستفادة منها، 

جلان التنمية االجتامعية األهلية بمبدأ أن تأخذ  -

 ،شمولية وتكامل اخلدمات والربامج املقدمةتنوع و

حيث ال حيصل الرتكيز عىل نوع من اخلدمات دون 

 األخرى.

أن تستخدم جلان التنمية االجتامعية األهلية  -

عة لتعزيز ودعم مشاركة سكان وسائل وأدوات متنو

املجتمع املحيل عىل أوسع نطاق يف برامج وأنشطة 

 اللجان.
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أن تقوم مراكز التنمية االجتامعية ووزارة  -

العمل والتنمية االجتامعية برفع كفاءة أداء العاملني 

بلجان التنمية االجتامعية، وإكساهبم املهارات املهنية 

مشكالت سكان التي متكنهم من تقدير احتياجات و

 املجتمع املحيل والسعي إلشباعها والتعامل معها. 

ص للجان  - زيادة الدعم املايل واملادي املخصَّ

التنمية االجتامعية األهلية، وابتكار مصادر أخرى 

للدعم املادي حتى تتمكن من القيام بدورها يف تنمية 

 املجتمع املحيل وحتقق هلا االستدامة.

وعية املجتمع بأدوار اهتامم وسائل اإلعالم بت -

جلان التنمية االجتامعية األهلية وكسب التأييد 

 املجتمعي هلا.

أن تقوم وزارة العمل والتنمية االجتامعية  -

بإجراء التعديالت عىل الالئحة التنفيذية؛ لعمل مراكز 

التنمية االجتامعية واللجان التابعة هلا بام يعزز قيامها 

 بدورها يف تنمية املجتمع املحيل.

مراكز التنمية ألداء إجراء دراسات تقويمية   -

 بصورة ،االجتامعية واللجان االجتامعية األهلية

ة لدعم نقاط قوهتا وتاليف نقاط الضعف يف مستمر

 أدائها.

 

تتقدم الباحثة بوافر الشكر لعامدة شكر وتقدير: 

البحث العلمي، ومركز البحوث بجامعة امللك سعود، 

 لتفضلهام بدعم هذا البحث.

 

 عــــاملراج

 

  أوالً: الكتب العربية

، 1، طمبادئ اإلدارة العامة ،بن حبتور، عبدالعزيزا

 م.2009، دار املسرية، األردن

املامرسة العامة يف اخلدمة  ،سليامن، حسني وآخرون

، جمد املؤسسة 1، طاالجتامعية مع الفرد واألرسة

 م.2005، اجلامعية للدراسات والنرش، بريوت

خدمة الفرد اإلكلينيكية  ،بد املنعمالسنهوري، ع

، املكتب 1، طنظريات واجتاهات معارصة

 .2009، اجلامعي احلديث، مرص

مبادئ إدارة األعامل  الشميمري، أمحد وآخرون،

، مكتبة 7، طاألساسيات واالجتاهات احلديثة

 م.2011العبيكان، السعودية، 

 ممارسة اخلدمة االجتامعية التنموية ،عبدالفتاح، حممد

 يف املجتمعات املحلية )التقليدية واملستحدثة(،

 .2007، ، املكتب اجلامعي احلديث، مرص1ط

، دار الوفاء، 1، طالتنمية املحلية ،للطيف، رشاداعبد

 م.2011، اإلسكندرية

ممارسة اخلدمة االجتامعية مع  املسريي، نوال وآخرون،

، مكتبة الرشد، 1ط املجتمعات واملنظامت،

 .م2011السعودية، 

، 2، طاملعجم الوسيط ،براهيم وآخرونإمصطفى، 

 .د.ت ،2، 1اجلزء ،املكتبة اإلسالمية، دار الدعوة
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االجتاهات احلديثة يف التنمية  ،أبو املعاطي، ماهر

الشاملة معاجلة حملية ودولية وعاملية لقضايا 

، املكتب اجلامعي احلديث، 1ط التنمية،

 م.2012،مرص

واملرشوعات  تقويم الربامج ،املغلوث، فهد

مكتبة امللك فهد الوطنية،  ،2ط االجتامعية،

 م.2012، الرياض

ومفاهيم إنجليزية يف مصطلحات  عبداملجيد، نيازي،

، عبيكان، مكتبة ال1ط ،اخلدمة االجتامعية

 م.2000، السعودية

دليل مواقع اجلمعيات  ،وزارة الشؤون االجتامعية

ان واملؤسسات اخلريية واجلمعيات التعاونية وجل

، 1، طالتنمية االجتامعية األهلية يف اململكة

 م.2013، اململكة العربية السعودية

الكتاب اإلحصائي  ،وزارة الشؤون االجتامعية 

 اإلداري،السنوي إلدارة التخطيط والتطوير 

 م.2012، اململكة العربية السعودية ،1ط

وزارة العمل  ،وزارة العمل والشؤون االجتامعية

عية يف عهد خادم احلرمني والشؤون االجتام
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burns and heals. The trivialities of daily life are rendered 
irrelevant when life ends, when God “wipes it all,” 
eliminating physical life and its seemingly overwhelming 
challenges. This act also restores balance: the natural order 
is restored through humans being elevated to a spiritual 
plane, their existing difficulties eliminated.  

The last lines suggest that this is spiritual knowledge 
already possessed by humans, and through spiritual 
practice, it can be reawakened. The speaker enjoys voicing 
the God's names, “His Names spoken softly/invoked 
passionately/ sear our consciousness” (Nawwab 30, 2012). 
The name of God, even when spoken softly, resonates 
deeply in the human psyche, as a soft pronouncement is 
received “passionately” and is “searing.” For Nawwab, this 
is a reminder to individuals of their true nature and of life's 
purpose, realigning them away from the distractions of 
human existence. Similarly, “Can You Hear Them” echoes 
themes of creation and the need of all aspects of creation 
for their Creator. She begins by emphasizing the need to be 
mindful and make efforts to understand this need: “Can you 
listen with the inner ear/ to their pleading whispers/ their 
prayers/ praising the One and Only” (Nawwab 38, 2012). 
At this point, the speakers are not clear, but it is clear that 
the listening requires personal focus and effort. This 
designates that the speakers may not be loud or clear, as 
proposed by “whispers,” but the “inner ear” also suggests 
that these “whispers” may not be audible at all. That the 
whispers are “pleading” means that the speakers wish to be 
heard, but that perhaps they are not. It may also mean how 
worshippers of "the One and Only" deliberately and 
indefatigably exerts efforts in order to be heard. Once they 
are heard, they are close to God.  

In the next stanza, the reason that the speakers are not 
heard is made clear, as Nawwab writes, “Can you hear/ the 
leaves, roses, stones, woods/ mountains, rivers, clouds, and 
skies” (Nawwab 38, 2012). This is metaphorical and also 
mystical, as nobody can literally hear roses, and stones: 
they do not make sound. However, here using the mystic's 
perspective, Nawwab references their relationship to their 
Creator and the way that in their own manner, physical 
elements of existence seek out their Creator. As discussed, 
these elements are evidence of the existence of the spiritual 
realm, and they provide proof of God's existence. For the 
mystic, the complexities of the world and all it contains are 
a reflection of the spiritual world. A better understanding is 
to believe that God's presence is manifested in everything. 
Once a Sufi reaches the stage of “Knowing” God, things are 
perceived differently. In the Sufi Tradition, one 
transcendence to this state when a person reaches the stage 
of Waly, one is given the attributes of God: hearing, sight 
and power.  

 Nawwab clarifies this theme in the next and final 
stanza, writing: “His every living creature seeking His 
Love/ shedding tears of need/ till His Presence/ overflows 
the tributaries of every pulsing vein/ every living, pulsing 
cell/ every source of temporal existence/ with Elemental 
Serenity” (Nawwab 38, 2012). With the perspective of the 
mystic, she has imbued all creatures with the active desire 
for God's love, presenting this desire as an elemental need, 
one that causes distress until it is fulfilled. 

 

Interestingly, union with God is again presented as the 
union of after death, as Nawwab describes the 
“[overflowing] the tributaries of every pulsing vein.” In 
citing veins and cells, she is taking a scientific and modern 
perspective. From this perspective, one knows that if veins 
overflow, a creature will not continue to survive. As 
discussed, from a mystical perspective, death also 
represents rebirth and a union with the Creator; it is an 
occasion of joy and transcendence.  

This final stanza then presents an image of death, but it 
also only means the end of “temporal existence.” Thus, 
death is not the end of life, and it is in a celebratory spirit 
that the Creator's destruction of physical life is undertaken, 
as it permits the creatures who are physically destroyed to 
ascend and join their Creator on the spiritual plane, as they 
had aspired to do.  

This viewpoint situates temporal existence as a form of 
constant torment or suffering due to the degree of yearning 
and unfulfilled need it involves. The end of this life is then 
truly to be celebrated, as it involves the returning of entities 
to their natural and intended states. This is, of course, 
difficult for humans to understand in this level of existence, 
as discussed, but Nawwab presents death as a true rebirth, a 
means of transcending a limited, temporal existence. It is 
through the end of physical life that all living beings are 
transformed.  

Ultimately, Nawwab heavily draws on the tradition of 
Islamic mystic poetry to convey ideas central to Sufism into 
modern Islamic culture. The poet creates a worldview in 
which all of the physical existence is linked to the spiritual 
and is evidence of the existence of God. As such, all 
creatures and natural objects are limited in their physical 
form, but it is through the transition to the spiritual realm 
that they may transcend and know their true purpose and 
identities. It is this transitional point that provides a central 
focus in much of Nawwab's work. Additionally, the poet 
uses rich, vibrant language to transform description to the 
level of experience, imbuing typically static aspects of 
nature and existence with movement and dynamism. As a 
contemporary mystic poet, Nawwab not only exhorts her 
readers to faith, she uses her poetry as a persuasive device 
as well.  
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rainbow of serenity/ and inhale the aroma of blossoming 
acceptance/ as the canvas of your soul/ explodes in radiant 
colors/ beyond our unseeing eyes” (Nawwab 29, 2012). 
“Scorched” ground is a ground that is dry and barren, 
possibly as the result of an arid climate or of disaster such 
as fire. Conversely, the fact that the figure being hailed is 
“rising” from it suggests death and rebirth. Bathing can be 
seen as preparation for the afterlife and for communion 
with the Creator. Similarly, the rainbow is often used to 
signify a path to the afterlife; and Nawwab's use of nature 
themes repeats in the “aroma” of “blessings.”  

Throughout “Canvas of the Souls”, Nawwab reinscribes 
intangible items as concrete ones, with a rainbow becoming 
a bridge, acceptance becoming similar to flowers, and the 
soul becoming a canvas. This also echoes the way that 
though signs of God's existence are observed in the 
physical world and are sufficient evidence for believers, 
they are not concrete proof. Concrete proof is not 
necessary, but nonetheless, spiritual aspects are eternal and 
in the moment of death, as depicted by Nawwab, they 
become concrete.  

In “Canvas of the Souls,” death is presented as a 
moment of creation, in which the blank and unformed 
canvas is not only repurposed and designed, but “explodes” 
in “radiant colors.” This vivid and dynamic imagery depicts 
a sort of ultimate coming into being, far beyond what the 
physical world can yield. All of one's perceived identity and 
purpose is rendered irrelevant in the moment of death, as 
this is also the moment of communion with the Creator and 
of ultimate reconnection with the source of all. It is in this 
moment and this realm that true existence occurs.  

The last line, “beyond our unseeing eyes,” speaks to the 
loss and sorrow individuals feel in response to the death of 
a loved one. The transformation occurring within death is 
not evident from the perspective of the physical realm, 
which is limited. Though believers may have some 
understanding, Nawwab suggests, they cannot properly 
apprehend the nature of the rebirth that occurs in the 
moment of death. The contrast between the radiant, vivid 
canvas that explodes and the eyes that are not able to see it 
underscores the degree to which those situated in physical 
existence are limited by this existence. Death is beyond 
human understanding, but it represents a joyous moment of 
completion.  

Escape from the physical realm is also depicted in “The 
Plain of Radiance.”  Nawwab begins: 

“'The nightingale of knowledge ascends/ joined in flight 
across the first river, first ocean/ by flocks of doves of 
grace/ alighting on the reborn trees/ of lush certainty/ along 
the path of freedom” (Nawwab 30, 2012). Notably, birds 
are animals of flight, they are able to travel between realms, 
and they ideally represent qualities that are considered to 
exist across both realms, such as knowledge and peace. 
Water, also, is considered to represent the barrier between 
worlds, as well as the unconscious. Birds can ascend above 
this barrier and traverse it with ease. The trees are “reborn,” 
existing in the spiritual realm, and they represent “lush 
certainty” to the believer, who must attempt to maintain 
faith and signs of God in the physical world.  

 

 In this flight, the birds travel over a path, which is 
the path also undertaken by spiritual followers. It is the 
“Path of freedom from ego, from greed/ from gossip, from 
hatred/ from named and unnamed evils” (Nawwab 30, 
2012). These are all pitfalls of the material realm and 
human failings. However, when humans are their ideal and 
most spiritual selves, they no longer have these weak 
attributes. Interestingly, the “named and unnamed evils” 
suggest that though the faithful can name and be wary of 
certain, specific evils, evils exist which may or may not be 
identified or knowable. Evil is, Nawwab suggests, an 
inherent problem of the material world, but one that is not 
existent in the afterlife. Transcendence allows individuals 
to exceed human limitations and defeat all vices.  

It is this iteration of the individual that is the highest 
ideal of what humanity can be. Nawwab writes, “As the self 
perks up/ expounds, expands/ in fascinated thankfulness/ 
brimming thankfulness/ for the revealed, radiant plain of 
glory.” The self “perking up” suggests that this same self 
was beaten down or discouraged by the evils of human life 
in material existence. The self, or soul, gains form and size 
as it literally grows to be all that it can and should and 
contemplate the glory of God, “expounding” and 
"expanding.” “Fascinated thankfulness” suggests that the 
self is both entranced by the transformation and by the new 
realm and is glad to exist in its most ideal form, the soul is 
so thankful that it is “brimming” with gratitude. The 
“revealed” plain underscores that spirituality is, to some 
degree, hidden in daily life and must be sought out. 
Contrariwise, in the afterlife, this glory is plain (Nawwab 
30, 2012).  

In “The Plain of Radiance,” Nawwab underscores the 
idea of the spiritual realm as providing solace and soothing 
to the world-weary soul. This poem is in contrast to her 
works which seek to celebrate the spiritual within everyday 
life and to reassure readers of the existence of God. Here, 
the poet acknowledges the difficulties of worldly existence 
and the challenges that they present. Mystical poetry 
depends, to some extent, on physical existence and the 
difficulties of human experience, against which to base 
their musings on the spiritual.  

This theme also resonates in “The Circle,” though in a 
much subtler manner. Nawwab writes, “In vain we circle/ 
around the simple, the trivial/ forgetting in the maze/ that it 
is all a flicker in the candle of life” (Nawwab 30, 2012). 
She comments on the nature of humans to fixate on 
seemingly minor difficulties, which causes them to lose 
sight of larger scale issues, such as the meaning and 
purpose of existence. For devout Muslims, this purpose is 
reunion with the Creator. Nawwab uses the imagery of a 
“maze” because humans are often only able to see what is 
directly in front of them, growing confused or aiming to 
negotiate what appears to be a complex problem, not 
having the perspective to understand that it is a minor 
component of a larger puzzle.  

The next lines show how this problem is remedied: “As 
the flames surge/ and the One, as-Salam/ wipes it 
all/restoring the balance” (Nawwab 30, 2012). Flames are 
typically affiliated with death and destruction, and so 
Nawwab invokes an image of destruction, of the end of life 
but it has a larger association with the flames of love that 
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through to conquered reason/ carrying forth the message, 
the Amanah/ the trusted messenger bore forth/ the ultimate 
of ultimates/in words beyond the ken/ unsurpassed 
eloquence/ mighty wisdom/ in savored, solid passages for 
mankind/ to live by and  be lived” (Nawwab 20, 2012).The 
importance and significance of the words almost acquires a 
quality of hyperbole, as the message is “the ultimate of 
ultimates,” the words are “beyond the ken,” and their 
eloquence “unsurpassed.” Nawwab makes it clear that these 
are not ordinary words, which may be surpassed. These 
words are, again, scripture, as their purpose is “to live by 
and be lived.” Therefore, though it is the scriptural words 
that are identified as being the most important, traditional 
poetry and songs are also important and can also 
meaningfully convey spirituality. This is the highest 
purpose of words and life. However, it is history, and 
perhaps spirituality that gives birth to, that allows for the 
scriptures, songs, and poems to convey meaning.  

While many of the poems, such as the previous ones, 
are ecstatic in their mood, Nawwab takes a tone of caution 
against spiritual complacency in the poem “Let's Not 
Forget.” The poem begins “The cup overflows/ with the 
barakat of His Grace/ Let's not forget the next phase” 
(Nawwab 25, 2012). She invokes blessings in the first line, 
but instead of celebrating these blessings, the poet ends the 
stanza on a line of caution, noting that the distraction and 
fulfilment of abundant blessings can also result in a lack of 
desire to strive for more.  

This striving is necessary to improve the state of the 
material world. Due to the abundance in the physical world, 
it is easy for religious followers to feel fulfilled and to 
consequently ignore the needs of others. Nawwab warns 
that this is a danger that must be guarded against. The poet 
writes, “The passions of his worshippers fill up the world/ 
strife, hunger, poverty/abound” (Nawwab 25, 2012). 
Though the passions fill the world, they cannot displace the 
evils of the world. This theme is continued in the next 
stanza, which reads, “Yet his signs supersede all/ with his 
Mercy and Light/ let's not forget the next phase” (Nawwab 
25, 2012). Consequently, despite all of the negative 
occurrences in the world, positive signs of the Creator are 
more prominent. Nawwab repeats the last line of the first 
stanza in the last line of the third stanza, creating a refrain 
and drawing attention to the message. It is the “next phase” 
which is of the most importance, and which must be a 
rationale for everything that humans do.  

However, it is important not to forfeit happiness in 
spirituality to focus on the problems of the material world. 
Rather, some element of wanting is necessary to retain 
investment in the physical realm and to aspire for the 
spiritual. Nawwab writes, “Without hope, dreams, 
yearnings/ how can we strive for the/ Final and Sought  
After Meeting?” (Nawwab 25, 2012). Hope, dreams, and 
yearnings all have in common an element of desire, of 
something that is needed to fulfil them. Therefore, it is 
crucial that worshippers not be completely satisfied with 
the physical realm, as this may prevent them from focusing 
on the problems of the material realm and also may keep 
them from aspiring to the spiritual realm. While Nawwab 
exalts the aspects of creation that appear in the world, she 
also cautions against being completely satisfied with these 

aspects. Ideally, within Sufi tradition, one communes with 
God through apprehension of nature, but one also aspires to 
the spiritual realm. This theme is evident in “Let's Not 
Forget.” As the “Final and Sought After Meeting” ends the 
stanza and the poem, it provides emphasis to the reader, 
creating a direction for the poem that mimics the direction 
that the reader is expected to aspire to.  

 Nevertheless, Nawwab does not expect that the 
spiritual follower will wait with ultimate patience, as he or 
she is human. She addresses the theme of spiritual yearning 
and the desire for greater fulfilment in “His Signs.” She 
begins with “Unsung tunes crowd in/ competing for 
deliverance/ threads of need twine and pull up/ the hinge of 
open wants” (Nawwab 25, 2012). Here, the songs are not 
yet manifested: they are “unsung.” This could also be a 
reference to the fact that the songs are not yet known and 
celebrated, that they go without acknowledgement. That the 
songs are competing for deliverance shows that there are so 
many songs of worship or praise to be sung, yet there exist 
limited worshippers and time in which to sing them. 
Interestingly, need and want are presented as thread and a 
hinge. It is need that can temporarily bind and address 
want, which is non-essential. Still, this metaphor shows the 
intensity of want and the impact that it can have on loyal 
religious adherents who are eager for communion with 
God. 

This challenge is created, according to Nawwab, 
through adherents' awareness of God's presence through 
signs in the material world, paired with the expectation that 
they will wait with patience for communion with God. She 
writes, “yet when will deliverance ascend/ as the subtle 
signs of His Presence/ flow through layers of being” 
(Nawwab 25, 2012). This question, underlying the way that 
God can be perceived throughout the physical world, 
creates a tension. The adherent can observe that God is real, 
yet he or she does not know when deliverance will ascend, 
when the promised communion will occur.  

The more evident the presence of God, the more the 
desire for communion grows, as observed in the next lines: 
“and His Signs attest in clear concrete manifestations/ 
driving us with yearnings/ to enter the Hall of the Blessed/ 
to simply catch a glimmer/ and humbly pay honor and 
homage/ to His Essential Essence” (Nawwab 25, 
2012).This implies that the relationship with God as it 
exists in this realm is not the direct relationship that 
worshippers may wish. Instead, worshippers must be 
satisfied seeing signs of God, rather than of his presence, 
and they must worship in ways that are not directly 
received. Religious adherents may so wish to see the Divine 
that this takes the form of a “yearning,” to the point where 
they would be satisfied merely to “catch a glimmer” of 
God. The last line, pertaining to “His Essential Essence,” 
explains the nature of this yearning: for the faithful Muslim, 
God is as essential as food or air. Though the need for 
God's presence cannot be completely fulfilled in this realm, 
adherence to Islam is a promise of later heavenly reunion.  

The titular poem “Canvas of the Souls” addresses the 
theme of spiritual rebirth, exploring death as a means of 
exceeding the physical realm. The poetess writes, “Rising 
up from the scorched ground/ rise up, rise up/ bathe 
yourself/ in the raindrops of blessings/ step onto the 
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when they are done by rote or mimicry and without 
sincerity. It is the spirit and intention of worship that 
provides communion with God.  

Nawwab further develops this idea of sincerity and its 
place in worship in the next stanza, writing: “The Beloved's 
love/the Great One's mercy/the spiritual bond/are out of the 
equation/we lost the core” (Nawwab 18, 2012).  In this 
stanza, Nawwab implies that active engagement is crucial 
to maintaining a relationship with God. Love, mercy, and 
connectedness are all lost through routine attention to 
prayer and worship that does not truly engage spiritual life. 
Interestingly, the author writes of an “equation,” suggesting 
that the spiritual relationship is an equation of sorts, and 
that it must be reciprocal to continue. This is very different 
from views of an Almighty that suggests an unconditionally 
loving entity; a positive relationship with the creator must 
be actively maintained. The final line of “we lost the core” 
suggests that this is the central theme, or “core” of the 
poem: Nawwab is concerned with the mystic loss of 
spiritual communion with the Creator. 

The poetess next develops the role of Sufism in 
maintaining Islamic practice in a meaningful way. She 
writes, “Who savors the fruit/ and leaves the heart, core” 
(Nawwab 18, 2012). Savoring fruit is a sensual and 
physical experience, which is juxtaposed against the 
soulless prayers undertaken as a sense of obligation or 
propriety. As in “The Two Worlds Celebrate,” worship may 
be undertaken through physical, sensory, and ordinary 
experiences, provided that they are undertaken with a sense 
of wonder and authenticity. Nawwab shows that spirituality 
is not undertaken in proscribed ways and in limited 
contexts, but through meaningful and accurate engagement 
with the world, which is a matter of choice and intention, 
not routine and expectation. The second line of this brief 
stanza, “who leaves the heart, core” suggests that this is the 
same person “savor[ing] the fruit.” This imagery evokes 
eating the flesh of a fruit and leaving its core, with the 
seeds, behind. Within this imagery, the fruit is enjoyed, 
providing sustenance, and the seed provides life and 
continuance. “Leaving the core,” suggests leaving behind, 
as one does not typically consume a core when eating fruit; 
however, transcendently “leaving” it also suggests 
preserving something which is valuable so that it may 
continue. This suggests that ordinary enjoyment and 
pleasure within the world of creation is a more meaningful 
and may be new form of worship than that which is 
proscribed.  

This idea is furthered in the last stanza of the poem: 
"Reviving the essence/ we embrace peace/ and are devotees 
of Higher Love” (Nawwab 18, 2012). It is this stanza that 
most shows Nawwab's view of mysticism, that it can 
reclaim the spirituality lost in perfunctory religious 
performances. Though the core has been lost, it is revived 
through the connection to material enjoyment depicted in 
“savor[ing] the fruit.” It is the role of mystics to then 
reclaim lost spirituality through contemplation and 
enjoyment of the ordinary; additionally, through mystic 
poetry and song, mystics can encourage such awareness in 
other Muslims, helping them to remain spiritually aware. In 
this stanza, mysticism is juxtaposed against socially 
validated religious practices; the poet sets the two at odds 

and as being mutually exclusive. Ending with the reference 
to “Higher Love” echoes the earlier references to a 
relationship with the Divine, which must be actively 
maintained. It is therefore the role of mysticism to maintain 
this relationship through the appreciation of the everyday. 
While one might consider the eating of fruit to be mundane 
and the performance of religious rituals to be sacred, 
Nawwab inverts these characteristics to reassure the 
relationship between spirituality and orthodox religion.  

Nonetheless, Nawwab also positions orthodox religion 
and spirituality as being mutually important and beneficial. 
“The Revered Word” begins with, “We reside in the land of 
words and letters/ where letters burst forth with every drop 
of water/ poured forth with floods of rain” (Nawwab 20, 
2012). The reference to “residing” draws forth the idea of a 
home or a realm, where one lives. As in Nawwab's other 
poems, there is reference to a land, yet rather than being a 
land rich with fruit and lush nature, it is a land constructed 
of textual elements. These changes, in the next line, where 
letters are married to the image of water and made 
dynamic: “bursting forth.” The letters intensify as the water 
does, bringing text and nature together. In this image, 
Nawwab also presents the words as water, showing that 
they are as essential to life and correlated to nature as is 
water.  

The parallels between words and nature continue in the 
next stanza. Nawwab writes: “where letters were birthed 
with the birthing of humanity/ as every word became an 
island to live on/ every word became a wave racing along 
the coasts/a haven in the scorching heat/ a balm under 
shielding palm trees” (Nawwab 20, 2012). Letters are 
anthropomorphized as they are born as humans are, and at a 
parallel time. Interestingly, the words come into being and 
develop alongside humans and their history, yet they are 
separate. The words also become a part of the land and part 
of the water, as well as a sanctuary. This is the role of 
scripture in the world: to provide spiritual nourishment and 
sanctuary from the rigors of daily existence. Ideally, the 
words of sacred texts and the practices they espouse are 
paired with the mysticism found in contemplating creation. 

Nawwab then correlates the essential role of mystic 
song and poetry with its role in the Sufi tradition. “As 
uncharted history unfolded its pages/ in reams of forgotten 
ages/ and the world of words rose, amassed, coalesced/ 
through poems and celebrated songs/perfuming the very air/ 
with revered resonance” (Nawwab 20, 2012). History, here, 
is something that appears in pages, as opposed to something 
that is understood first-hand, through events. However, 
when history—something that now has agency—unfolds its 
pages, the world of words moves, upward. This interplay 
between text and dynamic imagery shows the text as 
something that is not static, but alive. The “reams” of paper 
are from “forgotten ages,” but they now come to life. It is 
through the rising of words, which occurs as the result of 
the sentience the words have gained, that poems and songs 
take flight. The poems and songs also bear scent, further 
typing them to the natural world. It is history, perhaps as 
represented through the text, that allows for the spreading 
of spirituality through the poems and songs.    

The significance of the words is amplified in the last 
stanza: “As the blade of the mighty, magnificent pen/ sliced 
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2007). It is also through symbols that one achieves unity 
and oneness with the Divine. Because symbols have both a 
physical component in the material world and the meaning 
ascribed to them, which does not have actual form in the 
physical world, the apprehension of symbols represents the 
juncture between realms. They are thus most ideal for 
representing the perception of the Divine in the material 
world, due to these dual components (Erzen 73, 2007). 

Moreover, Erzen notes, the principle of love and 
“understanding with the heart” are central to Islamic 
mystical poetry. It is through admiration and love of God 
and his creation that humans feel a sense of unity and 
understanding of creation. Within Islamic artistic tradition, 
it is through love that wisdom and understanding are 
attained. Additionally, the individual apprehending creation 
and all of creation are part of God, as well. Erzen writes 
that “three principles-of change, of uncertainty, of love-
point to a conceptual world as constructed of opposites that 
work in conjunction with each other: sacred and profane, 
humans and God, lover and beloved, male and female. 
Meaning is created in their conjunction, accessible through 
love, rendering us similar to what we try to understand” 
(Erzen 73, 2007). These three themes of the major 
principles are prominent throughout Islamic mystic poetry 
and are central to the work of Islamic mystic poets.  

It is within this tradition that the work of Nimah Ismail 
Nawwab fits. A female Muslim mystic poet, Nawwab is a 
Saudi national who writes in English. Her work has focused 
on the role of women within Islam and Muslim-dominant 
cultures, with a focus on the mystic tradition. It stands as a 
representation of “authenticity of traditions, values, and 
culture of Muslim women” (Alghadeer 17, 2013). Canvas 
of Souls draws on Sufi tradition in a modern time, 
representing the contemporary direction of Sufi poetry. It 
lures heavily on existing themes and imagery used in 
Islamic mystic poetry, calligraphy and art.  

For instance, the poem “The Two Worlds Celebrate” 
exemplifies Nawwab's focus on the natural world and the 
spiritual realm underlying it. The poem addresses the 
connection between the realms of the material and the 
spiritual, as well as the ways the presence of God appears 
throughout creation. The speaker describes various aspects 
of the physical realm that are a part of God's blessings: for 
example, she invokes “birds of peace” and “birds of prey,” 
as well as “roses, jasmine, lotuses” (Nawwab 17, 2012). The 
figures of the birds and the flowers present exotic imagery, 
almost like a paradise. She goes on to describe “grains of 
sand, rock, boulders/rivers and oceans.” These items are all 
proof of the existence of the Divine, as they “silently, 
stridently mark your presence” (Nawwab 17, 2012).  In the 
worldview presented, there is no meaningful distinction 
between the spiritual and the physical; rather, they inform 
each other. The very air and breath is infused with the 
Divine. As discussed, this duality between worlds is an 
important component of traditional Sufi poetic works, and 
it is echoed in the work of Nawwab.  

However, within the world presented in “The Two 
Worlds Celebrate”, there is some current nebulous between 
the physical and the spiritual worlds, even as “their quiet 
prayers in Your honor/rise through the very air we breathe.” 
Nawwab writes, “Yet the two worlds are divided/in a 

temporary holding period/Till the Final Joining/takes hold 
in full magnitude” (Nawwab 17, 2012). Therefore, the 
realms are both joined and infused with each other, but they 
are also separate, as it is in the afterlife that the worlds will 
become one. Until then, one can observe spiritual aspects in 
the physical world, and one can plan for, and aspire toward, 
the physical realm. For the mystic, contemplation of the 
physical world supports the existence of an afterlife and 
both worlds conjure up the amalgamation with God.  

The mystic imagery of a paradise proliferates through 
the last stanza, in which the humans are completely 
saturated with the love of God. For example, the last stanza 
reads, “With every heartbeat, soulbeat/We celebrate your 
Power and Love/Unity and Love, Love and Mercy embrace 
us/and we drink from the wine of your creations/in blissful 
blessed peace” (Nawwab 17, 2012). Physicality is invoked 
through the beating of a heart, which is paralleled with the 
beating of a soul, the poet draws a parallel between the 
heart and soul through aural and visual images. Celebration 
is then not something that is deliberately undertaken, but 
which is infused through the doings of everyday life 
activities, through ordinary contemplation. Likewise, 
“unity,” “love” and “mercy” are anthropomorphized, as 
they are capitalized as proper names, and depicted 
embracing “us,” presumably all of humanity. The act of 
drinking wine can be understood to be metaphorically 
different; as the drinking of wine here is pleasurable and 
can be intoxicating, and so is the beholding of creation and 
its reflection of divinity. The ideal espoused in the poem is 
revealed in its last sentence: “peace,” which is both 
“blissful” and “blessed.” Presumably, peace is the natural 
state of humans, as it comes along with contemplating 
creation. It is also an ideal state of mind and soul that 
ascend as the result of the contemplation of nature. Though 
the joining of the spiritual and physical realms into one has 
not yet occurred, peace can still be attained through the 
spiritual aspect found throughout nature and throughout the 
physical world.  

However, Nawwab can also be read to be somewhat 
critical of mainstream religious practices. For instance, in 
the poem “Lost and Found?” the poet decries insincere 
worship as that which is performed by rote and which is not 
imbued with a sense of authentic meaning. The poet writes, 
“We lost the core/worship diligently/with minute, particular 
movements/wrapping touted diction/extolling the mundane 
without spirit/we lost the core” (Nawwab 18, 2012). That 
“we lost the core” brackets the series of actions described 
suggests that the actions have resulted in this spiritual loss, 
and that the loss is of importance. A “core,” is an essential 
or foundational aspect, which religious practices as 
described throughout the stanza suggest that the “core” of 
religious worship that has been lost. The description in this 
stanza evokes precision and care, as the actors “worship 
diligently” with “minute, particular movements.” This 
suggests that they apply great care to their prayer and how 
it is performed; however, it is just that: a performance, as 
their “wrapping touted diction” results in “extolling the 
mundane without spirit.” Therefore, Nawwab writes of the 
sense of mysticism that is essential to spirituality. Though 
everyday life may be infused with spirituality and worship, 
as suggested in “The Two Worlds Celebrate,” so, too, may 
activities of worship be stripped of their spiritual aspect 
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Introduction:  

Islamic mystic poetry has for centuries expressed 
themes and understandings common to spiritual experience, 
particularly as it impacts daily life (Renard xi, 2004). This 
specific poetic tradition draws on religion, and it has also 
developed its own tradition as a poetic genre. Though the 
genre has long existed in Muslim-dominant countries, it 
perseveres into the modern age. One of the more prominent 
Islamic mystic poets is Nimah Ismail Nawwab, a 
contemporary Saudi female poet. Nawwab writes of the 
roles of women in society, but she also focuses on 
traditional Islamic themes of mysticism throughout her 
work.  

This article seeks to examine the history of Islamic 
mystic poetry to discuss Nawwab's work, particularly her 
acclaimed 2012 book of poetry, Canvas of Souls. In 
discussing the Islamic mystic tradition through the work of 
scholars such as Annemarie Schimmel and Khalil Semaan, 
among others, the positioning of Nawwab in this tradition 
will be clarified. Specifically, this article is interested in the 
application of common themes of Islamic mysticism in the 
work of Nawwab that exemplify the Sufi perspective on 
Islamic philosophy. Close reading of selected poems from 
Canvas of Souls will be undertaken to illustrate how, as a 
modern Islamic mystic poet, Nawwab positions her work 
both within Islamic ideals and within mysticism.  

It is necessary to consider the history of the Islamic 
mystical tradition to properly understand Nawwab's 
approach to it. Islamic mysticism has an extremely long 
tradition, which is also evident in its literature. This 
mysticism originates in Sufism, which also has an extensive 
poetic tradition dating centuries back. Semaan defines 
mysticism as efforts to join humans with the Absolute, but 
not in traditional, orthodox ways (518, 1979). Whereas 
prayer and other conventional means of communing with 
the Divine takes an indirect form, mysticism takes the 
direct form of communion with the Almighty, through 
apprehension of creation (Semaan 518, 1979). In 1975, 
Annemarie Schimmel, one of the leading experts in the 
field, described mysticism as that which “contains 
something mysterious, not to be reached by ordinary means 
or by intellectual effort” (Schimmel 3, 1975). Ordinary 
analysis is not appropriate for truly understanding 
mysticism. It is for this reason, according to Schimmel, that 
writing about, or analysing mysticism presents difficulties. 
Paradoxically, this may also be the reason that mysticism 
has been of great interest to scholars. Nonetheless, this 
mysterious aspect of spirituality is a common component in 
many religions, and it relies on that which is beyond the 
sensual and the rational to create profound spiritual 
experiences and emotionally move participants (Schimmel 
5, 1975). He also adds, it is love of the Divine which both 
elevates mysticism above asceticism and separates it 
(Schimmel 5, 1975). Whereas mainstream or orthodox 
religion can be understood as proscribed practice and codes 
of a religion, mysticism is personal and inexplicable 
(Knysh 7, 1999). Within the mysticism of Islamic Sufism, 
both respects for God and closeness to God are emphasized 
to adherents (Knysh 7, 1999). 

 

 It is this history that has informed Islamic mysticism 
throughout time, creating a tradition that has endured into 
modern culture. This is evident in the poetry of Islamic 
mysticism, which typically exemplifies themes of the 
spiritual in everyday life, and which expresses both 
reverence and a feeling of unity for the Absolute through 
the contemplation of everyday life and ordinary 
surroundings. However, Schimmel notes, a division existed 
between the scholars (typically of law) and the mystic 
poets, with the latter preferring immediate understanding, 
as opposed to knowledge gained by poring over books and 
ideas (Jamal 8, 2009). This creates some challenge in the 
study of texts rooted in Islamic mysticism. Despite this, 
abundant studies on the topic have proliferated.  

Another issue posed in the study of Islamic mysticism, 
in addition to the immediate and perceptual understanding 
preferred by those writing the poetry, is the cultural and 
historical specificity of the spirituality of mysticism 
(Nicholson 12, 2007). For example, De Certeau and 
Brammer point out that perceptions of mysticism and 
spirituality are always rooted in, and influenced by, culture 
and history (11, 1992). It is important to consider, 
according to these authors, that specifically, particular 
regions in the Islamic world will tend to regard concepts in 
unique ways, which may be understood differently 
elsewhere. This is one of the elements that makes the cross-
cultural or cross-historical study of literature challenging 
and sometimes problematic, but specifically in regard to 
concepts as complex as mysticism, which is not rooted in 
abstraction and explanation (De Certeau 11, 1992). The 
understanding of a concept will always be colored by a 
cultural understanding, which may be very different from a 
work's culture of origin. Mysticism does not easily lend 
itself to study, let alone cross-cultural study.  

We should also mention the dissent that exists between 
the tradition of Sufism and many Muslims, despite the 
lengthy history of Sufism within Muslim practice. For 
instance, Seyed-Gohrab writes that “Islamic mysticism 
offers a person the possibility of uniting with the divine 
without any mediation...the mystic goal is to attain Union 
with the Divine, after which the mystic, purified from all 
his human attributes and qualities, can dwell with the 
immaterial Beloved eternally” (438, 2011). However, the 
development of the individual into a perfect being, one that 
can reach the level of the Almighty, is a blasphemous 
concept to many orthodox Muslims. While Sufism has long 
existed within Islam, a tension persists between orthodox 
practices and mysticism, and this results in some Muslims 
rejecting an important element of what Sufis think of 
popular religious texts. Sufism has played a major role in 
Islamic art, particularly poetry. A vast tradition of mystic 
poetry exists, and within many Eastern cultures, it is 
through understanding and knowing tradition that one is 
able to attain originality (Seyed-Gohrab 438, 2011).  

In other words, it is expected that one will thoroughly 
engage with existing traditional texts or pieces and work in 
their style before aspiring to create anything unique. 
Furthermore, symbols acquire particular importance in Sufi; 
as Erzen describes, “it is through symbols that one is 
awakened; it is through symbols that one is transformed; 
and it is through symbols that one is expressive” (Erzen 71, 
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Abstract:  The work of female Saudi Arabian poet Nimah Ismail Nawwab exemplifies traditional 
themes of Islamic mystical poetry, though she is a contemporary author. Throughout her poetry, 
Nawwab draws on ideas prominent in Sufism to examine the spiritual in ordinary components of 
daily life. Nature and features of the physical world are - in the Islamic mystic tradition and in 
Nawwab's work- proof of the existence of God and natural coexistence. The poet, photographer, pairs 
lush nature imagery with Islamic belief to create work rooted in both the physical and the spiritual. 
This article examines how themes central to the Sufi tradition, such as transcendence and 
transformation, are featured in Nawwab's work. Through close reading of her poetry, it is seen that 
she both reaffirms the faith of readers and exhorts them to believing in God. Nawwab then uses her 
work as a spiritual persuasive device providing a contemporary example of the rich legacy of Islamic 
mystical poetry. 
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death (see also Yunis, 2014). Top-down reasoning 
(application of general rule to achieve conclusion) is 
expressed and achieved through logic and evidence. This is 
exemplified in macro-proposition four. The creation of 
Heaven, spread out of earth, and set firmly of the mountains 
are presented in this Surah to reach this conclusion: people 
will be resurrected after death.   
Emotion involves both (a) invitation for righteousness and 
(b) intimidation from arrogance and hell. This is portrayed 
in macro-propositions two, three, and five.  
These discursive strategies have contributed greatly to the 
overall organization of the Surah and its powerful 
persuasive language.  
 
5. Findings 
The analysis of the Surah reveals the following:                     
a. The Surah is arranged in a way that suggests both 

persuasion of the Day of Resurrection and warning of 
the denial of this truth. In other words, reasoning and 
emotion are used to change the disbelievers’ attitudes 
towards Resurrection and life after death. Top-down 
reasoning (presentation of general rule to achieve 
conclusion) is achieved through logic and evidence.                                

b. The main theme of the Surah, Day of Resurrection and 
life after death, is presented in different but closely 
related six macro-propositions.  

c. These macro-propositions are presented through four 
various modes: descriptive, narrative, logic, and 
dialectic. The variety of these modes results in very 
powerful language.    

d. Throughout the Surah, the sentences are of simple 
structure.   

e. Every macro-proposition has a distinct ayah ending. This 
functions as a cohesive tie.    

f. Cohesion is achieved by various linguistic means.       
g. The frequently particles used as cohesive ties, 

particularly within a macro -proposition, are  (fa).  � 

(wa) and �   
h. Phonological cohesion is presented through rhematic 

effect.   
    (fa amma- fa inna ) structure, and  ����−	
� i. Other 

cohesive and persuasive devices, such as ayah ending, 
question form are also used.        

j. Single rich lexical items are used to describe different 
events of the Day of Resurrection. 

k. Different linguistic means are used to achieve the 
persuasive language. This includes the thematic 
structure of the overall argument, the structure of the 
sentences, and the choices of the powerful words that 
express both reasoning and emotion.  

l. Persuasion in the Surah is expressed by logic, evidence, 
cause and effect, and imagery.  
  
6. Conclusion and further work 

Surat an-Nazi’at is structured in a way that meets its 
main aim: make the disbelievers believe in the Resurrection 
and life after death (persuasion) or bear the consequences of 
their denial of this fact (warning).  As the analysis of the 
Surah reveals, integrated linguistic means are used to 
achieve this goal. At the thematic level, the surah is 

presented through six subthemes which support the overall 
theme.  In addition to the thematic structure, choice of 
words also contribute to the strong persuasive language 
used to cause the disbelievers believe in Resurrection and 
life after death and warn them of the severe punishment if 
they reject this truth. As indicated above, single lexical 
items are used to describe separate events of the Day of 
Resurrection. Their rhymatic effect yields phonological 
cohesion as well. Another factor that results in strong 
persuasive language is the different four modes used in the 
Surah.  In addition to their cohesive role, these modes are 
presented to both convince the disbelievers that there will 
be life after death and warn them of their denial of this 
truth. In short, the arrangement of subthemes of the Surah 
in different patterns, the choice of words, and the ayah 
ending in each subtheme are all correlated to the persuasive 
language of the Surah.  
The thematic structure is analysed in terms of the 
contribution of the macro-propositions to the overall theme 
of  Surat an-Nazi’at and its persuasive language. Much 
remains to be done in this regard. The thematic structure of 
the Surah needs to be further investigated in terms of 
sentence length, adjunct and disjunct clauses. The parallel 
structures which are used as cohesive devices also need to 
be further analyzed troughout the surah.  
 
References      
 

Holy Qur’an  
Alhilali, M. and Khan, M. (1993) Interpretation of the 

Noble Qur’an in the English language ( 4th ed.). 
Riyadh: Dar-us-Salam Publishing.  

Ahmad, A. ( 2012) The relationship between the  Ayahs 
and their endings: a case study on Surahs of Amma,  
MA Dissertation. University of Gaza.    

As- Samara’I, F. S. (2015) The Eloquence of words in 
Qura’an (1st ed.). Beirut: Dar bi Katheer.  

Charteris-Black, J. (2005) Politicians and Rhetoric (1st 
ed.). New York: Palgrave Mackmillan.  

Crusius, T. W., C. and Channell, C., E. (2005) The Aims 
of Argument (5th  ed.). New York: McGraw.  

Daham, M. (2009)  ‘Surat an Nazi’at: A rhetorical study’.  
Journal of Education and Science 16  172.  

Daneš, F. (1998) Papers on Functional Sentence 
Perspective ( 1st  ed.). Prague: Academia.  

Fairclough, N. (2003) Analyzing Discourse: Textual analysis 
for social research ( 1st  ed.).  New York: Routledge.  

Fowler, R. (1985). Power. In T. A. van Dijk (ed.), 
Handbook of Discourse Analysis, Vol. 4. London: 
Academic Press, Inc. pp.61-82. 

Halliday, M. and Hasan, R. (2013) Cohesion in English. 
New York: Routledge.  

Jaddu’, A. ( 2013) Rhetoric and Inimitability of the Holy 
Qur’an (1st  ed,). Riyadh: Ar rushd publishing.  

Kamalski, M., H, J. ( 2007) Coherence Marking, 
Comprehension and Persuasion On the processing and 
representation of discourse,  Dissertation.   



Journal of Arts, Vol. 31, January (1), king Saud Univ., Riyadh (2019 /1440H.)  9

Macro-proposition Ayah-Final 
word 

 .5 �� ���� ��� �� 	� ����� ��� ����� � 	� ��� �� � 

 .6 �� � ���  � ��� ! �" ��� �# � $�� �  
 .7 �% �� ��� & '�  �(� ) '� �� # � �*�+ ,�- 

 .8 '� � �. / 0 �1 2 � �
 �  '� 3 �4� � 

  .9  �� � �1� �5���6 7 �1 � *�
 �       
 

 �� ����� ��	
 
  �� �� ��� 

 �� � ��� �� 

 �� �� ��
 �� 

 �� �� ��� ��
 

 
.1 8 9� �� �:� �3 4 ;� %� �< 1  
 .2   �*�+ = ���> �? �3 ����� ��� � ����6 �@ A6 B �C� ��  
 .3 �@ � �+ 	 �� " ���� D�+ �E 1 �*������   
 .4 	� D�+ ,�� < 1 �< �� ��� �� ��   
 .5 ,F6 B D�+ ,� �3 �1� �� �� ���� ��   
 .6 G �H� �C� B� � � �! "#��
   
 .7 I �$ J� �$ �% ��   
 .8 � 6 ��� �7 �K��& �� �'   
 .9  L M� �(��) ��   

 .10 �7 �JA6 B �  � N� � � �* �%�+
   
 .11 �� � �)H� N� J  ��O� �C $ )� � �,�"+
 ��   
 .12 PF� ��  �Q�R � ,�� * �� �	�+� ��� �-  

  
 
 

����� 

�� �� �� 

� �� ���� �� 

 � �! "#��
 

 �$ �% �� 

��& �� �' 
 �(��) �� 

 �* �%�+
 

 �,�"+
 �� 

 � ��� �- 
 .1 S 2 �5�� �T� � �� �- ) A3 U� �7�V � �� ����) �.   
 .2 � W J �X 9 Y� B� ��
 / �� ��   
 .3 Z � �)� � � W-�[ � \] �̂ � �� ��� �0 "1   
 .4 ,�� * 3 �R6 _ �B`� �� ��� �� �(   
 .5 � 1 S� � � W�� �� Z � �)� � ��� �% �� �2 ��  
 .6 N�a � �b� �� ��� �3 �4�5   
 .7 �J �� � �"�V � �7 �J ��� R�  �̀ � �7 

  � ����) �. 

� ��
 / �� �� 

� ��� �0 "1 

� ��� �� �( 

� ��� �% �� �2 �� 

� ��� �3 �4�5 

 

 .1 =  �Q �J ��� �G ��� �]�� �c S� . � *�
 �  
 .2 � � �	� 5 �d� �� �# $V � T �� ���& �3   

   
��& �3 

Macro-proposition Ayah-Final 
word 

 .3 P�� �7[ �M �b� �c / F� �6 � �� �'   
 .4 P � � ��� ���� ��   
 .5 [ ��� � Ke � �[ � A3�� ��  
 .6 0 �1 7[ �M �b� �	�
 � ���6��7
   
 .7 �P " f �g���� 8 h � �@ F6 B T� � � �� ) �P � � ��� �

 �/ ��8
   
 .8 0 �1 G�� �b� �	�
 � ���6��7
 

 �� �' 

����� 
 

 

 ���6��7
 

 �/ ��8
 

 

 ���6��7
 
 .1 � �G "� �5�� �P " , � �� � �5 � 	� ��� ��� �3 �� "2   
 .2 P �� i � 7[��� ��
 �� ���9   
 .3 ,F6 B D�+� ��� �:��) "2   
 .4 P � �B �$� �� i � 2 � �+� ��� ��� �-   
 .5 ��� �G�[ �j " �k�+ ���la �- � � m � h �� � � T �� � �7� �h� #

� ��� �0 "1  

� ��� �3 �� "2 

� ��
 �� ���9 

� ��� �:��) "2 

� ��� ��� �- 
 

 ��� �0 "1� 

 
Thus, the macro-propositions of the Surah are interrelated 
in a variety of persuasive ways. This interrelatedness grants 
the objectives of the Surah: an invitation to the 
righteousness and an intimidation.    
4.5 Other Discursive methods      
Other discursive methods are also used in the organization 
of this Surah to achieve persuasion. These include emphasis 
(macro-proposition one), foreground and background 

(macro-propositions four: ( ;4+
� �&. <�9 ����(  And 

after that He spread out the earth) and macro-proposition 

six:  =���:�)2 <.4 ,> To your Lord belongs the knowledge 

of the term therefore)  and  ellipsis  ( ?@A
� BC2/' D/EF 

Hearts (of people) on that Day will be trembling with fearG.   

Another feature of the overall organization of the Surah is 
that the six macro-propositions are structured in distinct 
stylistic patterns. The modes that form the overall 
argumentative structure of the Surah are as follows: 
 
a. Descriptive:  macro-propositions one, two, and five   
b. Narrative: macro-proposition three  
c. Logic (presentation of factual evidence): macro-
propositions four    
d. Dialectic: macro-proposition six    
 Reasoning and emotion are used to change the 
disbelievers’ attitudes towards Resurrection and life after 



Nasir Raddad Alharthi: The Correlation between the Organization of Surat an-Nazi’at … 8

4.2. Modality  
Modality refers to devices that are used to express different 
degrees of commitment to or belief in a proposition (Saeed, 
2009: 138). It is of two types: epistemic modality 
(speaker’s degrees of knowledge) and  denotic modality 
(speaker’s attitude to factors of obligation, responsibility, 
and permission).                                                                                                                                         

Modality plays a major and integral role in persuasive 
discourse.  Fowler (1985: 73) points out that modality is 
signified through adjectives, adverbs, verbs, and 
nominalization. The analysis reveals that adjectives, verbs 
and nouns are frequently used in the six macro-propositions 
of the Surah, as indicated by the table below.  

 
Table 7: Results of modality    

Number of nouns  Number of adjectives  Number of verbs  Number of ayahs  Macro-proposition 
5 5 0 5 One 
9 5 4 9 Two 
6 2 18 12 Three 
8 0 9 7 Four 
7 2 9 8 Five 
3 0 4 5 Six 

 
As the above table shows, verbs are densely used in macro-
proposition three. This story-like macro-proposition is 
presented to set an example for those disbelievers who 
reject the idea of Resurrection and life after death. The 
message, the severe punishment that Pharaoh received as a 
result of his rebellion against the Creator, is expressed 
through the action verbs.  Nouns are found in all six macro-
propositions. Macro-proposition two scores the highest 
number of nouns with nine occurrences. This is because the 
theme of this macro-proposition describes the scene of the 
Resurrection in full detailed information and imagery.    
Sentence length provides important information about a text 
(Westin, 2002: 80). Except for the first and final macro-
propositions, which comprise five ayahs each, there is a 
comparatively little discrepancy in the number of ayahs of 
the macro-propositions of the Surah. The Surah is featured 
by simpler sentence structure.  
     
4.3 Lexico-semantics    
This Surah, as any other Surah in the Qur’an, is 
characterized by precise lexical choice. Throughout the 
discourse of this Surah, accurate, descriptive, and rich 
lexical words are used. This contributes greatly to the surah 
persuasive langauge.  For example, the scene of the Day of 
Resurrection in macro-propositions two and five is 
described in brevity but with complete picture in the 

reader’s mind. For example, the words  ?@A
��
 (the day the 

blast will convulse) and  ?�(
��
 (there will follow it in 

subsequent one)  fully express the image and sound of 

occurrence of Day of Judgment. Similarly, the word   �H �I J� ". 
( brought in view) provides a clear picture of  Hell.     
According to Biber (1988) the past tense verbs are usually 
markers of narrative discourse. This is attested in macro-
proposition three. Ten past verbs are used in this 

proposition, as follows:  (  "K
 �(� ��   ‘called him’, ����� ‘has 

become rebellious’,  �4�6 �� "K
  ‘and showed him’,  �D B �# ��  �$ �% ��  

‘denied and disobeyed’,  �� �. �(�5  ‘turned back’,   � �L �0 ��  �(��) ��   

‘gathered and proclaimed’,  �M� �N �� ‘and said’,   and  "K �B ���6 �� "O
  

‘and Allah seized him with punishment’.    
 
4.4 Rhyme (the ayah-final word)      
Each macro-proposition of the Surah has its own rhyme 
which is achieved through the ayah-final word. For 
example, every ayah-final word of the macro-proposition 
one ends with ‘alif mamdudah’ (Lit. the elongated alif). The 
ayahs of every macro-proposition are punctuated by a  
rhyme distinct from the rhyme in the subsequent macro-
propositions, as indicated by the following table.                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
Table  8: Results of Rhyme                                                                                      

Macro-proposition Ayah-Final 
word 

. 1 �c� " �/����� �                             
 .2 �c�] �U����� �                             
 .3 �c� M�6� �5�� �                            
 .4 �c� ��6� �5�� �                             

. 5 �c� � F6 3���� �                              

       

 � �F �� �P    

 ����Q �� 

 � �0�R �3 

� �N�R �3 


 �� �2�5 

.1 �G g �.� ���� �n �. �� % T �� �  
. 2 �G ���� ���� � W �Ra�V % 

.3 o$�p � �� � 'I��- �&  'G g �.� � 

 .4 'G R �U� ) � 1 �B� q�6� 

  "? �@ �A
 ��
 
  "? ���(
 ��
  

 �? �@ �A
 �� 

 �? �& �S� �� 



Journal of Arts, Vol. 31, (1), pp1-11 , king Saud University, Riyadh (2019 /1440H.)   7

The first five verses (hereafter ayahs) in section one (theme 
one) describes how God’s angels violently take away the 
souls of the disbelievers but take smoothly the souls of the 
believers at the time of their death. The ayahs take the form 
of an oath to confirm the Day of Resurrection, the central 
theme of the surah. Predicate, the second part of the oath, is 
ellipted. Yet, the structure of this proposition remains 
coherent.        
This theme is further explained in the second section.  Here 
a description of a terrifying blasts that will make creation 
come to life again is presented. Thus, the focus of the two 
first sections is the certainty of Day of Judgment.                                                                                                            
 In the third section, the story of the prophet Moses and 

Pharaoh is presented to remind the   disbelievers about the 
severe punishment Pharaoh received for his rebellion 
against the Creator.   Despite this shift in discussion, the 
theme of this section is in close relation to the overall 
theme. Presentation of Pharaoh story is a warn to 
disbelievers that they will meet the same end of Pharaoh 
because of their denial of the resurrection after death. Real 
life examples of God’s creation, namely the creation of 
heaven, earth and mountains are presented in theme four. 
The fifth and sixth sections describe the scene of the Day of 
Judgment.  Thus, themes one, two, three, four, five and six 
are all derived from the hyper-them, the Resurrection and 
life after death, as indicated below.  

                   

                                                                                           

                                                                       Hyper-Theme 

                                                    The Resurrection and life after death   

 

 

Theme One               Theme Two             Theme Three                 Theme Four                 Themes Five and Six  

God’s angle              Description of         The story of Pharaoh      Real life examples           Scene of the Day  

Taking away            terrifying blasts       and the sever punish-    of God’s creation,            of Judgment    

The souls of            that will make          ment he received for     namely the creation         

believers and         creation come          his rebellion against        of heaven, earth and 

disbelievers           to life again               the Creator                        mountains        

                                                                                                                                                              

             Descriptive                               Narrative                         Logic                          Dialectic 

                                           

Figure 1: Modes of overall thematic structure 

                                                                   
In addition to coherence, cohesion plays a major role in the 
structure of the Surah. For example, each theme is 
characterized by a distinct ayah ending. This distinct 
morphological repetition functions as a ‘macro’ cohesive 
tie. The scene of the Day of Judgment is differently 
represented in macro-propositions two and five. The aim is 
to emphasize the terrifying occurrence of the Day of 
Judgment. This yields top and bottom thematic 
connectedness. Within each theme the ayahs are     linked 
by various cohesive particles. The most frequently used 
particles are (wa) and (fa) with14 occurrences for the 
former and 10 for the latter. Questions are also used as 
cohesive ties as in macro-propositions three and four.                                                                                                 

Another cohesive device is the use of  �26�− UV�   structure. 

This is attested in these ayahs in macro-proposition five: 

  �� �WX �� ��Y �� Z��
 ����Y ��	
  U�V ��  �[Y �0 ��\
  �] ��  ���6��7
   � 2�6 ��� �� �� ^ �2  (Then as 

for him who had rebelled and preferred the life of this 
world, verily, Hell will be his abode).  

 � 2�5 ��  �̂ �2  �_� ��  �̀ � �N �2  �a J. �4 �� �b ��  �c �@)�
  �̂ �%   �/ ��8
 U�V ��  �?) ��\
  �] �� 
 ���6��7
 (But as for him who feared to stand before his Lord 

and restrained his soul from evil desires, Lo! The Paradise 
will be his abode).    
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Table 4: Macro-proposition Four        

� ����) �. d �e ��
 �̀ �5 � �N �E �� Z� �S�5 �["���5�5                             Are you the harder to create or is the heaven that He   built  
 � �: �# �f �3 �g �� �4��
 /�� He raised its height and then put it in proper order                                                     

� ��� �0 "1 �h �� ���5 �� � �:�E�Y�� �i�Q �P�5 ��Its night He covered with darkness, and its forenoon He                              

 
brought out with light.  

� ��� �� �( �<�� �9 �� �&�. �; �4�+
 ��And after that He spread out the earth (or shaped it like ostrich egg).                  
 

� ��� �% �� �2 �� � �� �d� �2 � �:�) �2 �h �� ���5 And brought forth therefrom its water and    its pasture.                                    
� ��� �3 �4�5 �M��R � �\
 �� And the mountains He set firmly.                                                                                    

 �[ "# �2� �&��� �+ �� �[ "#� � �%��� �2  Making all this a benefit for you and your cattle.                                                   
                       
Table 5: Macro-proposition Five 

 � �! "#��
 "? 2�Q�
 �H �d� �A 
 �9�V �� But when the great disaster will come.                                                              
� �& �3 � �2 "U� ��� �j
 "� � �B�� �' �̀ �/ �'                                         The man will recall that Day what he had    striven for.  

 �� �' ^��7 "[Y �0 ��\
 �H �I J� ". �� And Hell will be brought in view for every  one who sees.                                    
� ���� ^ �2 � 2�6 �� Then as for him who had rebelled.                                                                                        

��Y �� Z��
 ����Y ��	
 �� �WX �� And preferred the life of this world.                                                                                 
 ���6��7
 �] �� �[Y �0 ��\
 U�V �� Verily, Hell will be his abode.                                                                                 

 �N �2 �_� �� �̂ �2 � 2�5 ���� �b �� �a J. �4 �̀ �  �/ ��8
 �̂ �% �c �@)�
     But as for him who feared  to stand before his Lord and  

restrained his soul from evil desires.  
 ���6��7
 �] �� �?) ��\
 U�V �� Lo! The Paradise will be his abode.                                                                             

                    
Table 6: Macro-proposition Six 

� ��� �3 �� "2 �U� '�5 �? �%� ��
 �̂ �% �<��/"��6 �� �' They ask you of the Hour; when it  will come?                                      
� ��
 �� ���9 ^ �2 �k��5 �[Y�� What have you to tell thereof?                                                                                    

� ��� �:��) "2 �<J. �4 �,�>To your Lord belongs the knowledge of the term  thereof.                                               
) "2 �k��5 �e��>� ��� ��� �- ^ �2 "4 �BYou are but a warner to him who fears it.                                                            

� ��� �0 "1 ���5 �?Y �� �% l�> 
/"m�R �E �' � �n �� �b �� �� �' �̀ �/ �' �[" b�6 ��The Day they shall see it, they shall feel as if they have        

 stayed (in this world) only for an evening or a morning.   
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Table 2: Macro-proposition Two                                                                               

 �̀ �/ �' ? �@ �A
 ��
 "o "A �� ��  

(Remember) the Day when the quake shall cause a violent jolt. 
 "? ���(
 ��
 � �: "&�R�� �� 

It will be followed by another jolt. 
 �? �@ �A
 �� pB�C �2 �/ �' �D/"E "F 

Hearts (of people) on that Day will be trembling with fear. 
 �S� �� � �� "4� �q�.�5 �? �&  

Their eyes struck with awe. 
 �� ����� ��	
 �r �U� "(� "( ����7 �)�s�5 �U/"�/ "N �' 

They (the disbelievers) say (now): Shall we be really returned to our previous state? 
 �� �� ��� � �2��t �% �) "� 
 �B�s�5 

What, when we shall have become crumbled bones? 
 �� � ��� �� �� � �� 
 �9�> �<�E�� 
/"�� �F 

They say: It would then be a worthless return. 
 �� �� ��
 �� �� �� �A �I �] �� �e��V �� 

Surely, it will need a single Shout. 

 �� �� ��� ����. [ "� 
 �9�V �� 

Then, behold, they will be back to life in open plain. 
 

 

Table 3: Macro-proposition Three  

  � �3/ "2 "u' �� �� �v� ���5 �w ��                                              Has the story of Moses reached you? 
   �/"� �x � �N"�7
 �(
 �/����. "a Z. �4 "K
 �(� �� �9�>   When his Lord called him in the holy valley of Tuwa. 

 �,�> �y �� �9
 � ���� "a ��> �U �/ �% ����                 Saying: Go to Pharaoh for he has become rebellious. 
 U�5 �,�> �<� w �� �w"N ������                      And say to him: Do you desire to purify yourself? 

 �M�> �< �' �� ���5 ��� �� ���� �� �<J. �4   And that I may guide you to your Lord so that you may fear Him. 
 � �! "#��
 �? �'z
 "K
 �4�6 ��                                                         Then Moses showed him great token. 

 �$ �% �� �D B �# ��                                                                            But he denied and disobeyed. 
� �& �� �' �� �. �(�5 ["W                                                                             Then he turned back in haste. 
 �(��) �� � �L �0 ��                                                         And gathered his people and proclaimed. 

 �* �%�+
 "[ "#Z. �4 ����5 �M� �N ��                                                          And said: I am your supreme lord. 
 �,�"+
 �� �� �� ��z
 �M� �#�� "O
 "K �B ���6 ��    So Allah seized him with punishment   in the Hereafter 

and the world. 
� ��� �- ^�J7 �� � �! �&�� �<�� �9 �r U�>           Verily, in it there is indeed a lesson for    him who fears  
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The above studies mainly investigate the Qur’an Surahs 
from stylistic point of view. They also show that how the 
structure of the surah is related to the overall surah 
meaning. While these studies have contributed largely to 
the understanding of the Qur’anic text, they differ from the 
present study. The majority of the studies that investigate 
the discoursal features of the Holy Qura’n are conducted in 
Arabic and for rhetorical purposes. Unlike other studies that 
investigate Surat an-Nazi’at, the present study analyzes 
thematization, lexico-semantics, and rhyme, and how these 
notions contribute greatly to the surah persuasive language.  
3. Persuasion       
Persuasion is considered as an attempt to change one’s 
attitudes, beliefs, or behavior.  O’Keefe’s  (1990) identifies 
features for persuasion. Two of which are presence of a 
goal and communication. Persuasion involves an influence 
and a transmission of a message (Perloff, 2003: 11). Perloff  
points out that persuasion involves change: ‘it does not 
focus on forming attitudes, but on inducing people to alter 
attitudes they already possess. This can involve shaping, 
molding, or reinforcing attitudes’ (Perloff, 2003:  19). A 
similar perspective on persuasion is provided by Charteris-
Black (2005) who points out that persuasion is ‘an 
interactive communicative process in which a message 
sender aims to influence the beliefs, attitudes, and behavior 
of the message receiver.’ (Charteris-Black, 2005: 9).   
Miller (1980) argues that communication exerts three 
persuasive effects: shaping, reinforcing and changing. Of 
these, changing is the most important impact (Millr,1980; 
quoted in Perloff, 2003: 19).   According to Perloff (2003), 
persuasion is a symbolic process; it takes time and involves 
a number of steps: ‘persuasion takes time, consists of a 
number of steps, and actively involves the recipient of the 
message’ (Perloff, ibid: pp 8 and 9). Persuasion should be 
distinguished from coercion.  The distinction between the 

two terms is a debatable issue. One of the definitions of the 
terms is that persuasion involves reason and verbal appeals 
but coercion uses force. For Crusius and Channell (2006), 
persuasion depends mainly on two factors: reasoning and 
emotion.  
In Surat an-Nazi’at, the warning and presentation of logical 
evidence to support the fact that there will be Resurrection 
and life after death aims to change the disbelievers mental 
state. The disbelievers are left with two choices; either to 
believe in Resurrection or receive severe punishment.  
 
4. Analysis and discussion of the discourse of the Surah 
 
4.1 Thematic Structure of the Surah  
Thematic structure plays a crucial role in the interpretation 
of the meaning of a text. Cohesion and coherence are the 
two text standards. According to Bell (1991) cohesion 
‘consists of the mutual connection of components of 
surface text within a sequence of clauses/sentences’, and 
coherence ‘consists of the configuration and sequencing of 
the concepts and relations of the textual world which 
underlie and are realized by the surface text’ (Bell, 1991: 
165).  
Text coherence is represented by Thematic Progression 
(Danes, 1974: 118). Danes identifies different types of 
thematic progression. Of these is Thematic Progression 
with Derived theme: all the themes of a text are derived 
from a hyper theme. This type is applied to the discourse of 
the Surah. An interpretation of the meanings of the ayahs 
are first translated into English. This is followed by a 
division of the discourse of the Surah into six ayah macro-
propositions. The theme of each macro-proposition is then 
discussed. Relational and lexical cohesion concludes the 
discussion of this section. 

  
 
     
 
Table 1: Macro-proposition One                                                                            

� �F �� �P �H� �% �I�)�
 �� 

By those (angels) who violently pull out (the souls of the wicked). 

 
��Q ���� �H��Q �S�)�
 �� 

And by those (angels) who gently take out (the souls of righteous). 
� �0�R �3 �H� �0�.� ��
 �� 

And by those who glide about swiftly (in the space). 
� �N�R �3 �H� �N�.� ��� �� 

And then press forward as in a race.r 

 �� �2�5 �H
 �� J. ��"�7� �� 

And then arrange to conduct the affairs (in accordance with Allah’s will). 
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1. Introduction  
1.1 Scope of the study 

The present study aims to investigate the relationship 
between the structure of Chapter (hereafter Surat or Surah) 
an-Nazi’at and its persuasive language. To do this, both 
macro-analysis and micro-analysis of the discourse of the 
Surah are studied.  The thematic structure, modality, lexico-
semantics, and rhyme of the Surah are analyzed.  The study 
attempts to answer these questions:  

a. To what extent does the overall structure of Surat an-
Nazi’at contribute to its persuasive language? 

b. What are the cohesive and coherent devices used for 
the organization of this Surah?  
 
2.1 Significance of the study 

Many studies have been conducted to analyze the 
Chapters (Surahs) of the Holy Qur’an from different 
perspectives. The large body of these studies is investigated 
in Arabic and are for translation  and rhetorical purposes.  
Unlike other studies, the present study attempts to fill the 
gap in analyzing the discourse of Surat an-Nazi’at in terms 
of these respects: thematization, modality, lexico-semantics 
and rhyme.  
 
3.1 Data used and analysis  

 Surat an-Nazi’at is selected to be the data of this study. 
The discourse of  Surat an-Nazi’at is analyzed at two levels: 
macro-analysis and micro-analysis. At the macro-analysis, 
the discourse is divided into six macro-propositions. The 
propositions are then analyzed in terms of their thematic 
structure. Modality plays a major role in persuasive 
argument. Thus, the discourse is also analyzed at the micro-
analysis level. At this level, modality, lexical semantics, 
and rhyme are analysed.  The notions – thematic structure 
of the Surah verses, modality, lexico-semantics and rhyme 
are qualitatively and quantitatively analyzed.                                                    

The approach used for the analysis of the data is a 
synthetic approach. For the analysis of the thematic 
structure of the Surah, Daneš’ model  (1998)  is used.   
Fowler’s  (1985)  approach is used for the analysis of 
modality. The approach also inevitably involves the 
researcher’s religious perspective on the Day of 
resurrection.  In other words, when the notion of Day of 
resurrection is discussed and analyzed the researcher’s 
point of view is involved. 
     
4.1 Organization of the study                                                 

This paper is divided into six sections. Section One, the 
Introduction, presents the aim and scope of the study, the 
significance of the study, the data used for the analysis, and 
the organization of the study. Section Two discusses the 
previous studies related to the present study. The notion of 
Persuasion is discussed in Section Three. Section Four 
concerns a detailed discussion of the thematic structure of 
the Surah and other cohesive devices used to achieve 
persuasion, Modality, Lexico-semantics, Rhyme and other 
discursive methods. In this section, section four, the six 
macro-propositions of the Surah are analyzed. It also 
discusses the role played by modality in the persuasive 
discourse. This concerns, among other things, the frequency 
of adjectives, adverbs, verbs, and nominalization of the 
Surah. The section also deals with how the lexical choice is 
reflected in the discourse of the Surah and its persuasive 

language. The rhyme of each macro-proposition of the 
Surah is also discussed in this section.  Other discursive 
methods used to achieve persuasion, such as emphasis, 
ellipsis and grounding conclude the discussion of this 
section. The final section, Section Six, deals with the 
findings of the analyses. 

      
 2. Review of related literature  

The majority of the studies that investigate Surta an-
Nazi’at are in Arabic and are concerned with the stylistic 
features of Qur’anic discourse. Of these is a study 
conducted by As- Samara’i (2015), who examines the 
rhetoric of the Qur’anic lexical items. As- Samara’i points 
out that each lexical item in the Holy Qur’an has its own 
specific function.  This is exemplified in various respects, 
such as ellipsis, passivization, singularity, duality and 
plurality. Same lexical item can take different forms to 

serve the purpose of its context. For instance, ‘ F s	� �X �q‘  

that appears  in one Qur’anic verse takes a different form 

‘	�X �qV s‘   in another context to achieve more powerful 

meaning (2015: 56). This also applies to the ellipsis of 
some sounds and letters in isolation in some Qur’anic 
verses.         

In an in-depth study, Yunis (2014) examines, among 
other things, the intertextual  relationships in Surat Al-
Ahzab. Each unit of the Surah, Yunis argues, is coherently 
structured and linked with other preceding and following 
units through the use of various intertextual devices, such 
as coordination, repetition, emphasis, and reasoning. He 
concludes that the lexical and contextual relations play a 
major role in coherently relating the propositions of the 
discourse of the Surah and precisely achieving the message 
intended.       

The structure of the Holy Qur’an is also discussed by 
Daham  (2009). Daham studies the rhetorical features of 
Surat an-Nazi’at.  He concludes that the Surah displays 
various rhetorical features, such as metaphor, simile, 
alliteration and repetition of some grammatical structures.  
Ellipsis is also found in the Surah.  The Surah also displays 
different ayah endings that yields to various meanings, 
according to Daham (ibid: 186).   

A similar study is conducted by  Hamzah ( 2007),  who 
investigates the aesthetic language of Surat an-Nazi’at. He 
analyses the Surah at form and content levels.  At the form 
level, the Surah is characterized by the use of metaphor, 
alliteration, prose-rhyme repetition and parallel structures. 
At the content level, the meaning of each ayah is explained 
with relation to its primary meaning and the intended 
meaning (ibid: 48-69).  

 In another Arabic study, Ahmad (2012) investigates, 
among other things, the relationship between the language 
of each sub-theme of the Surah and its meaning in Amma  
Part  (Part nuber thirty of Qur’an). He finds out that the 
language used to describe each theme of the Surah studied 
is presented briefly but accurately. In most of these Surahs, 
emphasis is used frequently, according to Ahmad (ibid: 
188). Some figures of speech, such as metaphor and simile 
are frequently used in these Surahs for emphatic purposes.  
He concludes that there is a relationship between the 
structure of the ayahs and that of their themes.   
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Abstract:  This study investigates the relationship between the structure of Chapter (Surat) of An 
Nazi’at and its persuasive language.  The Surah is analysed at two major levels, macro- analysis and 
micro-analysis. At the macro-analysis the thematic structure is analysed. At the micro-analysis, 
modality, lexico-semantics and rhyme are investigated.  An integrated approach is used for the 
analysis of the data. The study reveals that the macro-propositions of the surah are structured in 
distinct stylistic patterns. The themes of these macro-proposition are derived from the hyper-them, the 
Resurrection and life after death.   The study also shows that there is a relation between the structure 
of the surah and its persuasive language. This is achieved through various integrated linguistic means.  
Of these devices is the use of various stylistic patterns, namely the descriptive, narrative, logic, and 
dialectic patterns.  The use of single visionary rhyming words for the description of events, 
particularly the description of Day of Resurrection also create more persuasive language.  Other 
persuasive devices are also used. These include the ayah ending, the use of simple sentence structure, 
and ellipsis.   Throughout the surah, reasoning and emotion are used to achieve the main goal of the 
argument: change the disbelievers’ attitudes towards Resurrection and life after death. Use of 
reasoning is carried out through top-down approach (general rule is introduced followed by a 
conclusion).  Emotion, on the other hand, includes both a call for disbelievers to accept the truth 
presented to them or face very dreadful consequences. 
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IN THE NAME OF ALLAH, 

MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL
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