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 رسالة المحرر

 إنترنت األشياء أو إنترنت القيمة

Internet of things (IoT) 

والتي ستشمل أشخاصا عبر عالقات متصلة بين الناس وبعضهم، وبين   ،هو شبكة عمالقة من "األشياء" المتصلة   

 وبين األشياء واألشياء.                                                    ،الناس واألشياء

 2020القاعدة الجديدة للمستقبل ستكون: "أي شيء من الممكن توصيله، سيكون متصال باإلنترنت"؛ فبحلول عام    

وبعض الخبراء يقدر هذا العدد على أنه سيكون أعلى من ذلك  ،مليار جهاز متصل باإلنترنت  26هناك أكثر من  سيكون

 مليار. 100بكثير؛حيث إنه قد يصل إلى 

 لكن لماذا نريد توصيل الكثير من األجهزة المتصلة مع بعضها بعضا على كوكبنا؟ 

 اإلجابة في مثال بسيط 

 ،فسيارتك يمكنها أن تكون على اطالع بسجل مواعيدك ،وتريد أن تصل بأسرع وقت ،كنت في طريقك إلى اجتماع   

سيارتك يمكنها أن   ،فمثال إذا كانت حركة المرور مزدحمة ،وتختار لك قبل االجتماع الطريق المختصر لتصل الى اجتماعك

ن كل شيء متصل لخدمة الناس، كل آلة تعمل من أجلك بدون أن أي أ ،ترسل نصا إلى الطرف اآلخر تخبرهم بأنك ستتأخر

وتفهم متى؟ وأين؟ وإلى متى تقوم  ،بدون أن تتعب نفسك في تكرار أمور يمكن لآللة أن تعملها لك ،تضغط على أي زر

 باألعمال من أجلنا. 

 سيناريو في عالم إنترنت األشياء: 

فإليك هذا السيناريو  ،لك كيف ستكون حياتنا اليومية في هذا العالم ولكنها لم توصل ،إذا كانت األرقام السابقة مخيفة

 المصور من منتجات "إنترنت األشياء" الموجودة حالياً في األسواق!
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وهل قمت   ،تستيقظ صباحاً وتفرش أسنانك باستخدام فرشاة األسنان الذكية التي تخبرك كم من الوقت استخدمتها -1

 بطريقة سليمة أم ال!  بتغطية جميع أنحاء فمك ونظفته

ولكنك تقف للحظات أمام المرآة الذكية التي تطلعك على حال الطقس  ،تلبس مالبسك وتستعد للخروج من المنزل -2

وآخر األخبار ومعلومات عن حال الطريق، قد يمتد وقوفك لدقائق إذا قررت قراءة ملخص األخبار أو متابعة تغريدات من 

 تتابعهم على تويتر.

تقف عند مقهى لتشتري “قهوة التيه” وتطلب من البائع تعبئتها في كوبك “الذكي” الذي كلفك  ،طريق لعملكفي ال -3

 وذلك ليخبرك الكوب بأن ما سكبه البائع لك هو فعالً … التيه !!!  ،دوالر 200شراؤه 

معيشة من خالل تطبيق  قبل مغادرتك العمل عائداً للمنزل بعد يوم متعب وحار، تقوم بتشغيل المكيف في غرفة ال -4

 جهاز التكييف المرتبط باإلنترنت في منزلك.

تتوقف عند السوبر ماركت لشراء بعض االحتياجات، ولكنك لست متأكدا مما إذا كان   ،وأنت في الطريق للمنزل -5

  ،ك كم بيضة متبقيةهناك ما يكفي من البيض في ثالجة المنزل، فتفتح تطبيق “طبق البيض الذكي ”الذي يرتبط باإلنترنت ليخبر

 وفيما إذا كان بعضها سيفسد قريباً ! 

بعد عودتك للمنزل، يعطيك جهاز “األم الحنون”  ملخصا عن عائلتك، متى عاد أوالدك من المدرسة، من منهم قام  -6

 القيلولة !بل وتحضر لك كوبًا من القهوة أو الشاي لتناوله بعد  ،بتنظيف أسنانه، هل تناولت والدتك أدويتها في الموعد

بعد أن ترتاح قليالً، تقوم بارتداء التي شيرت الرياضي المزود بمجسات تعمل على تحليل أدائك الرياضي ولياقتك  -7

 وإرسالها إليك عبر التطبيق الخاص بالتي شيرت ! ،القلبية والتنفسية بشكل دقيق

ك الوعاء اإللكتروني المتصل باإلنترنت والذي في أثناء ذلك تقوم ربة المنزل بإعداد طعام العشاء، وتستخدم في ذل -8

 ويقوم بتحديد الكمية المالئمة لكل طبق ترغب بإعداده. ،يقترح عليها وصفات وأصناف من المأكوالت

وأنه يتعين عليك  ،يخبرك هاتفك بأن حاوية النفايات المتصلة باإلنترنت ممتلئة ،في أثناء عودتك للمنزل من النادي -9

 دخول للمنزل وقضاء األمسية مع عائلتك. إفراغها قبل ال

تجلس مع عائلتك على مائدة العشاء وتتناول طبقك المفضل باستخدام الشوكة الذكية المتصلة باإلنترنت، والتي  -10

 تتتبع نمط وطريقة أكلك وتساعدك على األكل بشكل أبطأ وبطريقة صحية. 

ق جميع األبواب الخارجية المزودة بأقفال إلكترونية مرتبطة  اآلن وأنت تستعد للنوم، تقوم من خالل هاتفك بإغال -11

 وتحديد في حال حاول أي شخص فتح الباب بغيابك. ،تسمح لك بتحديد أوقات القفل والفتح أوتوماتيكياً  ،باإلنترنت
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هذا ما  ،ليومالحظ أن السيناريو السابق ليس في المستقبل أو خياليا، جميع ما تم ذكره من منتجات تستطيع شراءها ا   

 سنوات من اآلن!    10يمكن إلنترنت األشياء فعله اليوم لتغيير نمط حياتنا، تخيل ما يمكن لهذا المفهوم أن يغير في حياتنا بعد 
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ABSTRACT 

The aim of the research is to identify the necessary language communication skills for non-Arabic 

speaking students and to explore the availability of these skills. The subject of teaching Arabic to non-

Arabic speakers and developing their skills (listening, speaking, reading, writing) And linguistic in the 

current era, especially with the increasing number of Arab students from other speakers. The problem of 

research was the weakness of the level of Arabic-speaking learners in Assiut University in the skills of 

linguistic communication. The research attempted to answer the following questions: What are the 

necessary linguistic communication skills for students who speak non-Arabic? What is the availability 

of language communication skills among students who speak non-Arabic? 

 The researchers used the descriptive approach in preparing the theoretical framework for the research 

and the semi-experimental method when conducting the research experiment and applying its tools. The 

researchers prepared a list of the necessary language skills for non-Arabic speakers, a note card for these 

skills, and applied the research to a group of non-Arabic speakers from the Russian delegation of Assiut 

University from the Dagestan and Petachorsk Russian Universities (19) Students are diverse in faculties: 

translation, international relations, and Orientalism. 

The research found a list of communication skills required for non-Arabic students. Using the 

observation card designed to measure these skills, the level of the students of the experimental group in 

the skills of language communication started with listening skills, which came first in the dimensions of 

the observation card, , Followed by the skills of speaking in the third place, and finally came the skills 

of writing in the last place; which calls for the need to pay attention to the development of the skills of 
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language communication among non-Arabic speakers. At the end of the research, the researchers 

presented a set of recommendations and proposals. 

Keywords: language communication, listening, speaking, reading, writing, non-Arabic speakers. 
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 ملخصال

تعرف مهارات التواصللللل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير اللاة العربيةل شالعنلللل  عي مده توالر ارا المهارات  إلى البحث يهدف

 أام الموضلوعاتشتيمية مهاراتها )اسلتما ل تحد,ل رراة,ل كتابة  لديهم مي  بايراا للياطبيي العربية اللاة تدريس لديهم؛ حيث إن موضلو 

شتمثلت منللعلة  خاصللة مت تيايد عدد طلبة العربية مي الياطبيي بايراا.  لشاللاوية لي العصللر الحالي التربوية المؤسللتللات بها التي تعيى

مهارات التواصلل اللاوالل شحاش  البحث اججابة عي التلؤاليي البحث لي ضلع  متلتوه دارسلي العربية الياطبيي بايراا بجامعة أسليوط لي 

ما مده توالر مهارات التواصلللل اللاوال لده الاالن ش ما مهارات التواصلللل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير اللاة العربية التالييي: 

 الياطبيي باير اللاة العربية 

ار اليظرال للبحث شالميها شللبا التجريبي عيد إجراة تجربة البحث شتابيأ أدشاتا. شرام شاسللتخدم الباحثان الميها الوصللني عيد إعداد اجط 

البلاحثلان بلاعلداد رلامملة بمهلارات التواصللللل اللاوال الالزملة للاالن اليلاطبيي باير اللالة العربيلةل شبالارلة مالحظلة لهلرا المهلاراتل شتابيأ 

لدارسليي مي الولد الرشسلي لجامعة أسليوط مي جامعتي غدااتلتان، شبيتاجورسل   البحث على مجموعة مي الياطبيي باير اللاة العربية مي ا

   طالبًا شطالبة، تتيو  كلياتهم ما بيي كليات: الترجمة، شالعالرات الدشلية، شاالستنراق.19الرشسيتييغ الريي بلغ عددام )

اللاة العربيةل شبتابيأ باارة المالحظة المعد, لبياس  شتوصلللل البحث إلى راممة بمهارات التواصلللل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير

ارا المهارات تبيي ضلللع  متلللتوه طالن المجموعة التجريبية لي مهارات التواصلللل اللاوال بداية بمهارات االسلللتما  حيث جاةت لي 

هلارات التحلد, لي المرتبلة الثلالثلة، شأخيراً المركي األش  بلاليتللللبلة ألبعلاد بالارلة المالحظلة، يليهلا مهلارات البراة, لي المرتبلة الثلا يلة، يليهلا م

جلاةت مهلارات العتلابلة لي المرتبلة األخير,؛ مملا يلدعو إلى ضللللرشر, االاتملام بتيميلة مهلارات التواصللللل اللاوال للده اليلاطبيي باير اللالة 

 العربية. شلي  هاية البحث رام الباحثان بتبديم مجموعة مي التوصيات شالمبترحات.

 الياطبيي باير اللاة العربية. ،العتابة ،البراة, ،التحد, ،االستما ،التواصل اللاوال العلمات المنتاحية:
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 مقدمــــة: 

يتميي اج تلان عي ببية المخلورات باسلتخداما مجموعة مي األصلوات ليتلتايت االتصلا  مت ايرا مي البنلر؛ شلرا لان اللاة صلياعة 

 اج تان، شيرتبط شجوداا بوجود الجماعة اللاوية التي تتتخدمها استماًعا، شتحدثًا، شرراة,ً، شكتابةً.إ تا ية خالصة، شتحبأ إ تا ية 

شرد ظهر المدخل االتصللالي لي تعليم اللاة العربية مي ميالأ اعتباد راسللى لده اللاوييي أن اج تللان يتعلم اللاة مي أجل التعامل مت 

لمتعلم على المهلارات اللاويلة األربت لي موار  حيلاتيلة، شاسللللتخلدام البواعلد اللاويلة مي أجلل أداة المجتمت؛ شللرلل  كلان التركيي على تلدريل  ا

  [1]شظام  اتصالية معيية لي موار  طبيعية لردية شجماعية اتصالية مباشر,.

 بايراا؛ للياطبيي العربية اللاة تدريس شاللاوية لي العصلر الحالي موضلو  التربوية المؤسلتلات بها التي تعيى الموضلوعات أام شمي    

شثبالية،  شارتصلللادية، شعلمية، دييية، ألسلللبان تعلمها؛ لي المختلنة الدش  أبياة العثير مي شرابة العربية، االاتمام بينلللر زياد, بتلللب 

 سلواة ما يتعلأ بتعلم المختلنة موضلوعاتا لي للمييد مي البحو, الماسلة ينلعر بالحاجة الموضلو    لي ارا شسلياسلية، شايراا، شمي يبحث

مي اليلاطبيي  العربيلة طلبلة علدد خلاصللللة مت تيايلد ايرالا، أش التلدريس طرامأ أش الميلااا أش الملدرس أش المتعلم أش المهلارات شتعليمهلا

  [2]بايراا.

 [3] : شترجت أامية تعليم اللاة العربية للياطبيي بايراا إلى ما يلي

 مواجهة التحديات المعاصر, للديي اجسالمي، ش نر المناايم الصحيحة عي اجسالم شالمتلميي.تؤدال العربية دشًرا مهًما لي  -

بت األصلي أ ها تتاعد أبياة البلدان اجسالمية الياطبيي بايراا على التناام المتباد  مت الياطبيي بالعربية؛ أل ها شعاة البرآن العريم، شالمي -

 للعلوم اجسالمية.

 المتمثلة لي أعما  الينط الجاذبة للعمالة شاالستثمارات مي جميت أ حاة العالم. األامية االرتصادية -

 األامية الدييية؛ حيث يدرسها المتلمون مي مختل  الجيتيات؛ مي أجل إرامة شعامر دييهم. -

 اللاة العربية لاة عالمية، شاي امي, الوصل التي تصل بيي النعون اجسالمية الميتنر, لي كل العالم. -

موار  أسلاسلية، يتورت أن يمرشا بها كثيًرا، شارا  -شتيبتلم الموار  التواصللية التي يمر بها الدارسلون األجا   إلى ثالثة متلتويات: أشلها    

ار  مو -الموار  ال بلد أن تمثلل المحلاشر التي تلدشر حولهلا درشس شبراما تعليم اللالة العربيلة لليلاطبيي بايرالا لي مرحللة المبتلدميي. شثلا يهلا

 [4]موار   ادر,، يتورت أن يمرشا بها  ادًرا، شرد تم حصر ارا الموار  تحت ارا المجاالت: -ثا وية، يتورت أن يمرشا بها أحيا ًا. شثالثها
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)البيا ات النلخصلية، شالتلعي، شالعمل، ششرت النراو، شالتلنر، شالعالرات مت انخريي، شالمياسلبات العامة شالخاصلة، شالصلحة شالمر ،  

، لتربية شالتعليم، شلي التللوق، شلي الماعم، شالخدمات، شالجو)الميا، ، شالمعالم الحرللارية، شالحيا, االرتصللادية، شالديي شالبيم الرشحيةشا

 .شاالتجااات التياسية، شالعالرات الدشلية، شالعالرات اليما ية شالمعا ية 

شرد أشصلللى بعل الباحثيي لي مجا  تعليم اللاة العربية للياطبيي بايراا برلللرشر, االاتمام بمهارات التواصلللل اللاوال بصلللنة عامة،      

ا–شركي بصلللور, اللتة على ثال, ميهال شاي: التحد,ل شالبراة,ل شالعتابة، شرام ذل  لمهار, االسلللتما   لها أاميتها؛ لهي المهار,  -أيرلللً

 [5] لم اللاة.األشلى لي تع

 مشكلـة البحــث:

 نبعت مشكلة البحث من خالل الشواهد التالية:

لده الدارسيي بصنة عامة، شلده الياطبيي باير  االطالع على نتائج الدراسات السابقة التي أكدت أهمية تنمية مهارات التواصل اللغوي -

اعلية بر اما مبترح لتيمية مهارات التواصل الننوال، شدراسة  شالتي ادلت إلى رياس ل [6]العربية بصنة خاصة، مثل: دراسة عاية 

شالتي ادلت إلى تحديد منعالت تعليم اللاة العربية للياطبيي بايراا شإيجاد حلولها، شميها منعالت التواصل،   [7]الناعورال شأبو عنمة 

عي لي تيمية مهارات االتصا  اللاوال لده تالمير الص   التي ادلت إلى رياس لاعلية بر اما رامم على التنعير الجم [8]شدراسة عبد التوان 

 الثا ي اجعدادال. 

التي أكدت ضرشر, تيمية المهارات الحياتية شمهارات التواصل اللاوال الالزمة للياطبيي بلاات أخره، شكرل   [9]شدراسة عبد التوان  

التي ادلت  [11]عربية لاير الياطبيي بها، شدراسة الميرشعي شالتي ادلت إلى التوصل إلى ألرل ميها لتعليم اللاة ال [10]دراسة كيو غ 

 [12]إلى رياس لاعلية العمليات الخمس لي تيمية مهارات التواصل العتابي لده طالن الص  التادس، شدراسة لخرش شالعازمي شالرشيدال 

ولوجي شالتي ادلت إلى تعرف لاعلية التواصل األكاديمي لالبة كلية التربية األساسية بدشلة العويت ليما بييهم شأساترتهم لي ظل التبدم التعي

 المعاصر.

ف لاعلية بر اما مبترح لتيمية مهارات التواصل اير اللنظي لده معلمي اللاة ا [13]شدراسة عبد الرشيد   لعربية التي ادلت إلى تعرُّ

التي ادلت  [14]بالمرحلة المتوساة شأثرا على تحصيل طالبهم لمعا ي المنردات اللاوية اير المألولة شاالحتناظ بها، شدراسة محي الديي 

ف لاعلية بر اما رامم على أدشات غ ة غ لي تيمية بعل مهارات االتصا  اجلعترش ي لده طالن كلية التربية اليوعية بجامعWeb 2,0إلى تعرُّ

شدراسة  ، شالتي ادلت إلى تيمية بعل مهارات التواصل كاالستما  لده متعلمي اللاة العربية للياطبيي بايراا،  [15]أسيوط، شدراسة عثمان  

ف أثر استخدام بر اما مبترح لي إستراتيجيات االتصا  اللنظية على اكتتان طالن الص  األش  الثا وال   [16]سليمان   شالتي ادلت إلى تعرُّ
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شالتي ادلت إلى تيمية مهارات النهم البرامي كاحده مهارات التواصل اللاوال لده متعلمي   [17]اال     مهم لتل  اجستراتيجيات، شدراسةشأدا

 اللاة العربية الياطبيي بلاات أخره.

 :للناطقين بغيرها العربية اللغة تدريس مجال في والمختصين الخبراء استشارة -

 بصور, بايراا للياطبيي العربية شتدريس اللاة عامة، بصور, العربية اللاة تدريس مجا  لي شالمختصيي الخبراة مي عدد استنار, تمت

 .تل  المهارات أامية إلى أشارشا شرد خاصة،

 نتائج الدراسة االستطالعية: -

تم إجراة استاال  رأال ُطبأ على عنر, مي أعراة ايئة التدريس )معلمي اللاة العربية الياطبيي بايراا بجامعة أسيوط ؛ شذل  للوروف       

على متتوه الدارسيي لي مهارات التواصل اللاوال، شرد تبيي مي خاللا ضع  الدارسيي لي التواصل باللاة العربية: استماًعا، شتحدثًا، 

 شكتابة. شرراة,، 

شمي ايا تمثلت منعلة البحث الحالي لي ضع  متتوه دارسي العربية الياطبيي بايراا بجامعة أسيوط لي مهارات التواصل اللاوال؛       

ل  وصلرا تأتي الحاجة إلى ضرشر, البحث لي مده توالر تل  المهارات لده الدارسيي الياطبيي باير اللاة العربية؛ لرل  جاة البحث الحالي للت

 مهارات التواصل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير اللاة العربية، شالبحث لي مده توالر تل  المهارات لديهم. إلى

 مصطلحات البحث:

 الناطقون بغير اللغة العربية: -

ييتمون سياسيًا إلى دش  عربية، يبصد بتعليم اللاة العربية للياطبيي بايراا: تعليم اللاة العربية للياطبيي بلاات اير عربية سواة أكا وا 

 [9] .أم اير عربية

شالياطأ باير اللاة العربية او: كل مي يتعلم اللاة العربية ممي ليتت العربية لاتهم األشلى، شبرل  يرم األجا   )اير العرن ، شيرم     

  [4] كرل  العرن الريي ال ييابون بها.

يتعلمون اللاة العربية بجامعة أسيوط  شلار  البحث الحالي يره الباحثان أن الياطبيي باير اللاة العربية إجراميًا ام: الدارسون الريي 

 ممي ليتت العربية لاتهم األم، شام المتتهدلون المراد البحث عي مده توالر مهارات التواصل اللاوال لديهم.
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 مهارات التواصل اللغوي: -

الستما  شالتحد, شالبراة, تعرف بأ ها:  بل شاستببا  الرسالة اللاوية مي المرسل إلى المتتببل، بترعة شسهولة شدرة لاوية، شاي: ا

 [18] شالعتابة.

شلار  البحث الحالي يره الباحثان أن مهارات التواصل اللاوال إجراميًا اي: مهارات اجرسا )التحد,، شالعتابة ، شاالستببا )االستما ،     

ط، شتباس مي خال  باارة المالحظة المعد, شالبراة,  المراد تعرف مده توالراا لده الياطبيي باير العربية مي الولد الرشسي بجامعة أسيو

 لرل . 

 البحـث: أهميـة

 األهمية النظرية:

، شعي الياطبيي باير اللاة  رد ينيد البحث الحالي لي تبديم إطار  ظرال عي مهارات التواصل بصنة عامة، شالتواصل اللاوال بصنة خاصة     

 العربية، شخصامصهم، شاحتياجاتهم، شمتتوياتهم.

 األهمية التطبيقية:

 ينيد البحث الحالي كالً مي: رد

 اطبيي باير اللاة العربية لي معرلة مده توالر مهارات التواصل اللاوال لديهم. يتاعد ارا البحث الدارسيي الي الدارسين: -

 طالبهم. تيشيد معلمي اللاة العربية للياطبيي بايراا بمعلومات عي مده توالر مهارات التواصل اللاوال لده المعلمين: -

اللاوال لي أثياة إعدادام للميااا  مهارات التواصل: شذل  بمتاعدتهم على ترميي واضعي محتوى المناهج للناطقين بغير اللغة العربية -

 الدراسية الخاصة بالياطبيي باير العربية.

: يبدم البحث الحالي راممة بمهارات التواصل اللاوال لديهم، شباارة مالحظة مهارات التواصل  مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها -

 اللاوال.

: مي المتورت أن ينتح ارا البحث أمام الباحثيي مجاالت جديد, للبيام ببحو, مماثلة لي مجا  تعليم اللاة العربية للياطبيي بايراا، الباحثين -

 شالبحث لي مده توالر مهارات أخره لده اؤالة الاالن.
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 البحث: هدفا

 : إلى الحالي البحث يهدف

ف مهارات التواصل اللاوال الالزمة  .1  للاالن الياطبيي باير اللاة العربية.تعرُّ

ف مده توالر مهارات التواصل اللاوال لده الاالن الياطبيي باير اللاة العربية. .2  تعرُّ

 البحث: سؤاال

 التالييي:  التؤاليي عي  اججابة الحالي البحث يحاش 

 ما مهارات التواصل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير اللاة العربية  .1

 لر مهارات التواصل اللاوال لده الاالن الياطبيي باير اللاة العربية ما مده توا .2

 البحث، ومبرراتها: حدود

 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:

الرشسي لجامعة أسيوط مي جامعتي غدااتتان، الياطبيي باير اللاة العربية شتم اختيار مجموعة البحث مي الدارسيي مي الولد   -

ف تاريى الحرار, اجسالمية، شذل  لي  شبيتاجورس  الرشسيتييغل شذل  لي زيار, سيوية تتتارق شهريي لدراسة اللاة العربية، شتعرُّ

بيي الجامعتيي شجامعة أسيوط، شالتي تهدف إلى توطيد أشاصر التعاشن شالتباد  العلمي شالثبالي بييهم، شرد تم إطار االتنارية المبرمة 

طالبًا شطالبة، تتيو  كلياتهم ما بيي كليات: الترجمة،   19)اختيار تل  المجموعة؛ شذل  للبرن مي معان عمل الباحث، شرد بلغ عددام 

 إلى جا   تجا س متتوياتهم إلى حد ما.شالعالرات الدشلية، شاالستنراق، 

 مهارات التواصل اللاوال )االستما ، شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة .  -

 منهجا البحث:

الميها الوصني شذل  عيد إعداد اجطار اليظرال للبحث شمراجعة أدبيات التربية، شالدراسات التاببة العربية شاألجيبية، شجوا   اجلاد,       

ث الحالي، شالميها شبا التجريبي شذل  عيد إجراة تجربة البحث شتابيأ أدشاتها لبيان مده توالر مهارات التواصل اللاوال لده  ميها لي البح

 الاالن الياطبيي باير اللاة العربية، شتم استخدام التصميم التجريبي ذال المجموعة الواحد,. 

 البحث: أداتا

 للاالن الياطبيي باير اللاة العربية.راممة مهارات التواصل اللاوال الالزمة  .1

 لديهم. مده توالر تل  المهاراتباارة مالحظة لمهارات التواصل اللاوال لده الاالن الياطبيي باير اللاة العربية؛ لتحديد  .2
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 البحث: إجراءات

للطالب الناطقين بغير اللغة العربية؟" تم  للبحث والذي ينص على: "ما مهارات التواصل اللغوي الالزمة لإلجابة عن السؤال األول  -أوالا 

 إعداد قائمة مهارات التواصل اللغوي الالزمة لدارسي العربية الناطقين بغيرها، وذلك من خالل:

 تحليل األدبيات شالدراسات التاببة المرتباة بموضو  البحث؛ للوصو  إلى راممة بهرا المهارات.  -

 ال الالزمة للدارسيي الياطبيي باير اللاة العربية.إعداد راممة أشلية بمهارات التواصل اللاو -

 عر  الباممة على الخبراة شالمتخصصيي)المحعميي ، شالتعديل شلبًا نرامهم. -

 التوصل للصور, اليهامية لهرا الباممة. -

الطالب الناطقين بغير اللغة للبحث والذي ينص على: "ما مدى توافر مهارات التواصل اللغوي لدى لإلجابة عن السؤال الثاني  -ثانياا 

 تم اتباع التالي: غالعربية؟

 تحديد مجموعة البحث مي دارسي اللاة العربية الياطبيي بايراا. -

 إعداد أدا, البياس )باارة مالحظة لمهارات التواصل اللاوال الالزمة للدارسيي الياطبيي باير اللاة العربية .  -

تواصل اللاوال الالزمة للدارسيي الياطبيي باير اللاة العربية ، عي طريأ العر  على  ضبط أدا, البياس )باارة مالحظة لمهارات ال -

 المحعميي، شإجراة التعديالت الالزمة.

التأكد مي الصدق شالثبات شحتان اليمي ألدا, البياس )باارة مالحظة لمهارات التواصل اللاوال الالزمة للدارسيي الياطبيي باير اللاة  -

 ابيبها على مجموعة استاالعية، شالتوصل للصور, اليهامية لها.العربية ، عي طريأ ت

 تابيأ أدا, البياس )باارة مالحظة لمهارات التواصل اللاوال الالزمة للدارسيي الياطبيي باير اللاة العربية  على مجموعة البحث.  -

 التواصل اللاوال لده الاالن الياطبيي باير اللاة العربية.معالجة البيا ات شاليتاما إحصاميًا، شتنتيراا؛ لتحديد مده توالر مهارات  -
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 اإلطار النظري للبحث:

 مهارات التواصل اللغوي:

 مقدمة: -

تؤدال اللاة شظام  متعدد,، ميها: تباد  المعرلة شالمنلللاعر شاألخبار، كما أ ها تخدم التواصلللل اليومي بيي ألراد المجتمت، شتبدأ ارا 

ريام النلخ  المتعلم)المرسلل  بتبليغ رسلالة إلى التلامت أش المتلبي )المرسلل إليا ، شتنتر  عملية التواصلل أن تعون اللاة  ارلة الوظينة عيد 

لأللعار شالمنللاعر بنللعل رابل لكدرال شالنهم مي كال الارليي، شارا يتم لي حالة تواجد لتللان منللترل بيي المرسللل شالمرسللل إليا، شعيد 

ف تاريى أش حرلارات المجتمعات األخره لال بد مي التواصلل ربل ذل ؛ للتعرف على لااتهم، لهي المنتاح للوصلو  إلى محاشلة البعل تعر

 [19] لهم النعون األخرهل شالتواصل معها شاالستناد, مي تجاربها.

انن إلى تعليمهلا مي خال  المهلارات شلم يعلد تعليم اللالة العربيلة لليلاطبيي بايرالا يبوم على تبتلللليم اللالة إلى لرش ، بلل يميلل االتجلاا 

؛ حيث ييالأ تعليم اللاة العربية مي شظينة اللاة األسلاسلية، شاي االتصلا  الرال يعون بيي طرليي)مرسلل، شمتلتببل ، شمعيى ذل  أن [20]

ي اجرسلا  شاالسلتببا ؛  عملية االتصلا  تتلتوج  إتبان مهارات )االسلتما  شالتحد, شالبراة, شالعتابة ، مت مراعا, شجود عيصلر منلترل بي

ذل  العيصللر او التنعير الرال يعدا البعل المهار, اللاوية الخامتللة، شذل  يعيي أن أال  نللاط لاوال ال يتعلأ بمهارات اللاة األسللاسللية، أش 

 [21] اايات تعلمها األربت او  ناط زامد رد يصرف المتعلم عي اللاة، أش يتب  لا كراايتها شالينور ميها.

االتصلا  أحد طريبيي: إما أن تيتبل الرسلالة شلنااة أال مي خال  االتصلا  المباشلر بيي لرد شآخر، شايا يعون المرسلل  شتأخر عملية

أدا, متعلًما، شإما أن تيتبل كتابة، شايا يعون المرسللل كاتبًا، شيمر االتصللا  بعمليات تبدأ برموز تيتبل مي مرسللل )مياورة، أش معتوبة  عبر 

ريا, مي ريواتها، شاي لي ا تبالها يلحأ بها ما يلحأ مي تنلويا أش تحري  يجعل كما  عملية االتصلا  أمًرا متعرًرا،  مي أدشات االتصلا ، أش

ز مثل: الرلوضلاة، شعملية االتصلا  عملية ثيامية يتباد  ليها المرسلل شالمتلتببل األدشار، شالمتلتببل يتلبى الرسلالة لي صلور, تيار مي الرمو

لي شحدات يعايها معيى محددًا، ثم يربط ارا كلا بما لديا مي خبر, سللاببة لي ارا المجا ، شارا العملية تتللمى بن   شاألصللوات التي يرتبها 

 الرموز.

 مفهوم التواصل، والتواصل اللغوي لدى الناطقين بغير اللغة العربية: -

إليال شلي اللاة اج جلييية كلمة اتصا      ، شالتي تعيي بلوو النية شاال تهاة -ص  -كلمة تواصل منتبة مي الجرر اللاوال )ش 

(Communicate( منتبة مي األصل الالتييي  Communicare شالتي تعيي جعل النية منهورا أش معرشلا، شكلمة ، 

(Communicate( منتبة مي  Communis .[22-23]  التي تعيي: شامت  
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المتعلميي مت مصادر التعلم شالمعلومات الواسعة المتعدد,، شتباد  األلعار شيعرف التواصل بأ ا: غالعملية التي يتم مي خاللها تناعل 

 [24] شالمعلومات بييهم، شالتنارل التعاش ي لي بياة التعلم شتوليد المعلومات شالمعا ي المالوبةغ.

داخل المور  التعليمي، أش خال  أية بيئة كما يعرف بأ ا: غالعملية التناعلية الديياميعية بيي المعلم شالمتعلميي، أش بيي المتعلميي أ نتهم 

هم تعليمية، لي شجود ريا, اتصا  يتم مي خاللها  بل التأثيرات شالخبرات بيي جميت األطراف المتناعلةل بما يؤدال إلى إعاد, تنعيل سلوكيات

 [25] لي االتجاا المراون ليا شتحبيأ األاداف المتالبةغ.

باير اللاة العربية: لهو األداة اللاوال الرال يتتخدم ليا متعلمو اللاة العربية الياطبون بايراا مهارات:  أما التواصل اللاوال لده لياطبيي     

االستما ، شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة؛ لتباد  األلعار شالمناعر، شرراة الحاجات، مي خال  سياق لاوال سليم يععس جوا   العناة, 

 االتصالية.

: األشعا  اللاوية التي تيتبل خاللها األلعار شالمعلومات شاالتجااات، شينمل عمليات اجرسا  شاالستببا ، شالتواصل اللاوال عبار, عي

 شاالتصا  مهار, شديد, التعبيد؛ حيث تترمي أكثر مي مجرد إتبان تراكي  لاوية؛ حيث ييباي أن يعون المياوق مالمًما لمتتويات عد, ميها:

 [1] حد, شالمتلبي، شالمور ، شالموضو ، شالتياق اللاوال.ادف المتحد,، شالعالرة بيي المت

 شاو العملية التي تترمي المناركة، أش التناام حو  لعر,، أش إحتاس، أش سلول، أش اتجاا، أش لعل ما، شيتم بها  بل المعلومات شالمعا ي 

-19]  أية مجموعة مي الياس ذات  ناط اجتماعي.شاأللعار مي شخ  إلى آخر بصور, تحبأ األاداف المينود, لمور  االتصا ، أش لي 

20] 

  شيعرف التواصل بأ ا عملية مناركة شتناام، تثير استجابات معيية عيد المتتبب ل، تيتا عي تولد خبر, جديد, لديا، لاالتصا  عملية تناعل      

 [27].بيي طرليي حو  رسالة معيية، أش منهوم، أش لعر,، أش رأال، أش مبدأ، أش مهار,، أش ريمة، أش اتجاا إلى أن تصير الرسالة منتركة بييهما

معيية تنبا الخبر,  شاو ما يتم عيدما يؤثر عبل ما )مرسل  مي خال  بيئة معيية على عبل آخر )متتببل ، شلي ارا العبل انخر تحد, خبر, 

 [28] التي كا ت لي العبل األش .

يم اللاة العربية للياطبيي بايراا؛ شيرجت شإذا كان للتواصل أامية كبير, لي تعليم اللاة العربية ألبيامها، لا ا يعتت  أامية خاصة لي تعل    

شالتعبير ذل  إلى كو ا الوسيلة الرميتة شالمباشر, للتواصل مت المعلم شالتناعل مت اليمالة، شاال دماج مت مجتمت اللاة الثا ية لبراة الحاجات  

 [29] عي المناعر، إضالة إلى أ ا أدا, مهمة لك جاز األكاديمي بهرا اللاة.
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لرام مي األامية البالاة التي يحظى بها التواصل اللاوال باللاة العربية باليتبة للاالن الياطبيي بايراا، إال أ ا ال يحظى بااتمام شعلى ا     

 كبير على المتتوه التينيرال لتدريس مهاراتا، شبصنة خاصة مهارتي االستما ، شالتحد,؛ شذل  اللتبار كثير مي براما تعليم اللاة العربية

يي بايراا إلى شسامل شإستراتيجيات حديثة لتيمية مهارتي )االستما ، شالتحد, ، شال تتاعد الاال  على تحبيأ األاداف التواصلية  للياطب

بية للاة العربية، حيث أاملت لي االستما ، شلي التحد,، شركيت تركيًيا أساسيًا على البراة, شالبواعد، لالاريبة المتتخدمة لي تعليم العر

 بايراا لي كثير مي البراما اي طريبة البواعد شالترجمة. للياطبيي

 مهارات التواصل اللغوي للناطقين بغير اللغة العربية: -

 المهارات األساسية للتواصل اللاوال أربت اي: االستما  شالتحد, شالبراة, شالعتابة، يجمعها رحم ثبالي شاحد، شبييها عالرات متبادلة.

، شإن لعل ميها منهوما الخاص، شمهاراتا الخاصة با، إال أن أيًّا ميها ال يمعيا البيام مينردًا بالدشر النعا  لي شارا المهارات كلٌّ متعامل

 [30] اكتتان المتعلم اللاة التي تجمت لي معيااا كل ما تؤديا ارا المهارات مي معاٍن، لاللاة شحد, متعاملة لي أدامها.

الالبة المهارات األساسية األربت، شلرش  اللاة، شعياصراا التي يرسمها ميها تعليم اللاة شيهدف تعلم اللاة العربية إلى اكتتان 

 [31] العربية؛ لتحبيأ ااية مهمة، شاي تعديل التلول اللاوال.

 مهارة االستماع: -

ير شيبصد بها استببا  األذن للربربات الصوتية شاال تباا لها شإعما  الراي ليها لنهم المعيى، شذل  يعيي تركيي النخ  المتتمت على ما يث     

 [32] ااتماما مي أحاديث شأصوات باللاة العربيةل شمحاشلة تنتيراا ليتاعدا ذل  على التناعل شاال دماج مت ما حولا.

 [33]يمعي تيمية االستما  مي خال  ات  با  الوسامل التالية: ستماع: تنمية مهارات اال -

 تعويد أُذن المتعل  ميي االستما  إلى اللاة العربية مي خال  كثر, االستما  إلى  صوص عربية، داخل الص  شخارجا.  -

ج لي سرعة رراة, اليصوص ا -  لمتتمت إليها.البدة باالستما  إلى  صوص ليتت سريعة لي إلبامها، ثم التَّدرُّ

 ينرل االستما  لي البداية إلى مباطت صوتية لبط، شليتت مباطت مرمية. -

 التَّدري  على لهم المتمو  ذاتيًا، مي خال  توجيا أسئلة حولا، شاججابة عيها. -

ال  على بعل اختبارات مهارات االستما  المتاحة لي بعل براما تعليم اللاة العربية، شاججابة عيها. -  االط  
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 مهارة التحدث: -

 مفهوم التحدث: -

يعرف التحد, بأ ا: لي  بل المعتبدات شالمنلاعر شاألحاسليس، شالخبرات شالمعلومات شالمعارف، شاأللعار شانراة... إلى مي شلخ  

 [34] شاالستجابة.إلى آخر،  باًل مي المرسل إلى المتتببل أال مي المتعلم إلى المتتمت يبت مورت الببو ، شالنهم، شالتناعل، 

 مهارات التحدث: -

 [30]مي أام مهارات التحد, التي ييباي تيميتها لده متعلمي اللاة مي الياطبيي بايراا حيي يراد تعليمهم التحد, ما يلي: 

 استخدام الجملة كاملة المعيى. -

 عدم التعرار. -

 عدم الحرف. -

 عدم اجضالة. -

 الربط اليحوال. -

 حتي الور  عيد اكتما  المعيى. -

 ثيل المعيى باجشار, باليد أش بالرأس.تم -

 رلت الصوت، أش خنرا عيد كلمة معيية، أش تعراراا ألاميتها. -

 اختيار الجملة البتياة ال المركبة. -

 اليظر إلى المتتمعيي. -

 مبوالت أخره.استخدام التنبيهات، أش األمثا ، أش الحعم، أش االرتباسات مي البرآن العريم، أش الحديث النري ، أش النعر، أش  -

 عدم استخدام شاش العا  كثيًرا. -

 سالمة العبار,. -

 تيو  العبار, بتيو  النعر,، أش اختالف المعيى. -

 االبتعاد عي الالزمات العالمية أش الحركية. -

 توظي  أدشات الربط المياسبة للجملة، أش العبار,. -
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 تايير مجره الحديث، شتيويت النعر,. -

 إلى أخره.اال تبا  بنعل سلس مي لعر,  -

 تصحيح الخاأ ذاتيًا. -

 إدار, االجتماعات. -

 تبديم الياس بعرهم بعًرا. -

 توظي  عبارات النعر شالمجاملة دشن تعل . -

 الربط بيي الماضي، شالحاضر، شالمتتببل. -

 اختيار العلمات المياسبة للمتتمعيي شلأ أعمارام اليميية، أش بيئاتهم، أش ثبالاتهم، أش معا تهم االجتماعية. -

 يار العلمات، شاألمثا  المعاصر, المياسبة لمبترى الحا .اخت -

 احترام البر اما اليميي للحديث. -

 عدم مباطعة انخريي. -

 احترام آراة انخريي حتى لو كا ت مخالنة. -

  بد النعر,، أش الرأال ال النخ . -

ــمن ق  ــل اللغويا، التي يراد وقد أفاد الباحثان من هذه المهارات عند إعداد قائمة المهارات الفرعية للتحدث )ضـ ائمة مهارات التواصـ

 معرفة مدى توافرها لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

 مهارة القراءة: -

بعل التربوييي لي الثالثيييات مي البرن الماضلللي على ارا المهار, لي  بايراا ارتصلللر شألامية  البراة, لي تعليم اللاات  للياطبيي

 لاؤالة بالبراة, الصلامتة، شتدري  الدارسليي على لهم المبرشة  الالبة، شاي الاريبةُ المعرشلةُ باسلم  طريبة  البراة, ،  شااتمالتدريس لهؤالة 

اللدارس عيلدملا يترل البللد العربي اللرال   شاللرال ال يخنى أنن لمهلار,  البراة,  للده اللدارس األجيبي أاميلةً خلاصللللةً، لهي المهلار,ُ التي تببى مت

 [2]. ليا اللاة يتعلم 

 [33] شيمعي تيمية البراة, مي خال  ات  با  الوسامل التالية:تنمية مهارات القراءة:  -
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 اختيار  صوص ررامية حبيبية، مثل: الصح ، شلوحات اجعال ات، ش.... إلى.  -

 التدري  على مهارات البراة, الوظينية، مثل: رراة, اجعال ات، شاجرشادات، ش....إلى.  -

ج لي رراة, اليصوص الاويلة. -  البدة ببراة,  صوص رصير,، ثم التَّدرُّ

ر, ، ثم رراة, اليصوص العادية.  -  ينرَّل لي البداية رراة,  صوص معها صور توضيحية، )مثل: البص  المصوَّ

 التَّدري  على لهم المبرشة ذاتيًا بتوجيا أسئلة حو  ما ررأ المتعل  م، شاججابة عيها. -

 عل اختبارات مهارات البراة, المتاحة لي بعل براما أش موارت تعليم اللاة العربية، شاججابة عيها.االطال  على ب -

استخدام إستراتيجيات متيوعة لتيمية مهارات لهم المبرشة، مثل: شضت خط تحت العلمات الصعبة، شضت عيوان لعل لبر, ررأاا المتعلم،  -

 استيتاج معا ي العلمات الصعبة، ش....إلى. 

ى بالبراة,.ررا -  ة شرت طويل لي البراة,؛ لالبراة, تيداد شتيمَّ

 االاتمام بالبراة, المعثَّنة داخل راعات التدريس، بأن يتأكد المعل  م بأ هم يبرةشن باريبة صحيحة. -

 االاتمام بالبراة, الموسَّعة خارج الص .  -

 . التَّيويت بيي الاريبة التركيبية، شالاريبة التحليلية لي تعلم البراة, -

ــل اللغويا، التي يراد    ــمن قائمة مهارات التواصـ وقد أفاد الباحثان من هذه المهارات عند إعداد قائمة المهارات الفرعية للقراءة )ضـ

 معرفة مدى توافرها لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

 مهارة الكتابة: -

 المعنى االصطالحي للكتابة: -

 للانإذا كلا لت اللالة تعتملد على ليون أربعلة: االسللللتملا ، شالتحلد,، شالبراة,، شالعتلابلة، شلعلل مي الرا النيون األربعلة أاميلة كبير,، 

مي أعظم ما أ تجا العبل البنرال؛ حيث سجل بها اج تان  نأتا شمتيرتا شحركتا شاايتا، شرد أكد العلماة أن التاريى   -بصنة خاصة -العتابة

 [35]ك تان بدأ مت اخترا  العتابة. الحبيبي ل

شمهار, العتابة عبار, عي عمل لاوال دريأ يراعي ليا العات  المبام شمبترلى الحا ، شطبيعة المور  شمالبتلاتا للجمهور، شيليم 

  [36] للعات  أن يتيار على ارا الني كوسيلة للتنعير شالتعبير، شاالتصا .
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 مهارات الكتابة:   -

 [34]شرد تم تصيي  مهارات العتابة إلى: مهارات تيظيمية، شمهارات أسلوبية شلاوية، شمهارات لعرية كالتالي: 

شاي مهارات خاصللة بتماسلل  الجمل شالنبرات ششجود أدشات الربط المياسللبة شأدشات العا  شأدشات النللرط،  المهارات التنظيمية: -أوالا 

شاللاوية: شاي مهارات خاصلة باختيار العلمات المياسلبة، شمراعا, البواعد شاجمالة، شمراعا, المبام.  المهارات األسللوبية -ثانيااشاير ذل . 

المهارات النعرية: شاي مهارات تتصللل بمده حداثة الموضللو  شألعارا، شمده تماسلل  عياصللر الموضللو ، شمراعا, التتلللتللل لي  -ثالثاا

 األلعار، شالترتي  الميابي لها.

ا –حثان وقد أفاد البا   من هذه المهارات عند إعداد قائمة المهارات الفرعية للكتابة )ضمن قائمة مهارات التواصل اللغويا، التي  -أيضا

 يراد معرفة مدى توافرها لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

عامة، شلده الياطبيي باير العربية بصللنة خاصللة، شرد أكدت  تاما عد, دراسللات أامية مهارات التواصللل اللاوال لده الدارسلليي بصللنة 

 مثل:

شالتي جاةت لبياس أثر التعليم النللنهي المباشللر على تيمية مهارات التواصللل لاالن عددام سللبعة  Scullen & Jourdain [37]دراسللة  

تحتليا كبيرا، شكان مرجت ذل  التحتلي إلى عنلر طالبًا يدرسلون النر تلية كلاة أجيبية، شتوصللت  تامجها إلى أن مهارات التواصلل تحتليت 

 اعتماد الوحدات اللاوية التي يتتعملها الدارس لي موار  حياتية.

التي ادلت إلى رياس لاعلية بر اما مبترح لتيمية مهارات التواصللل النللنوال، شكرل  دراسللة الناعورال، شأبو عنللمة  [6]شدراسللة عاية  

التي  [38]شدراسلة علي  للاة العربية للياطبيي بايراا شإيجاد حلولها شميها منلعالت التواصلل،  شالتي ادلت إلى تحديد منلعالت تعليم ا [7]

، تيلاشللت أاميلة اللالة العربيلة على الصللللعيلديي البومي شالعلالمي، شذلل  بتعليم مهلارتيي لاويتيي مهمتيي املا: مهلار, البراة, شمهلار, العتلابلة

 .باللاة العربية بوصنها لاة ثا ية، خاصة لمتعلمات المرحلة الجامعيةشعر  للمنعالت التي تعوق تحصيل اير الياطبات 

شادلت كرل  ضلرشر, تيمية المهارات الحياتية شمهارات التواصلل اللاوال الالزمة للياطبيي بلاات أخرهل  [9]شأكدت دراسلة عبد التوان   

لده الدارسلليي مي اير الياطبيي باللاة العربية لي ضللوة  إلى تصللميم بر اما لتيمية مهارات التعبير النللنوال الوظيني [39]دراسللة حتلليي 

 .احتياجاتهم اللاوية
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. شالتي ادلت إلى تيمية بعل مهارات التواصللللل كاالسللللتما  لده متعلمي اللاة العربية [16]، ش[40]، ش[15-11]شدراسللللات كل ٍ مي:   

اللاوال لي تيميلة مهلارات  مبترحلة رلامملة على ملدخلل التحليللالتي الدللت إلى تعرف أثر إسللللتراتيجيلة  [41]لليلاطبيي بايرالا. شدراسللللة تميم 

 التواصل الننهي لده متعلمي اللاة العربية الياطبيي بايراا لي المتتوه المبتدئ.

ف لاعلية إسلتراتيجية الدراما الحوارية لي تيمية مهارات التواصلل النلنوال لده متعلمي اللاة العربية  [29]شادلت دراسلة عاية    إلى تعرُّ

شالتي ادلت إلى تحديد مهارات التواصلل النلنوال المياسلبة لمتعلمي اللاة  [42]شكرل  دراسلة العربي، شرياشال، شسللاان   ير الياطبيي بها.ا

 العربية الياطبيي بايراا )لي المتتوه المتوسط .

التي ادلت إلى تيمية مهارات النهم البرامي كاحده مهارات التواصللللل اللاوال لده متعلمي اللاة العربية الياطبيي  [17] شدراسللللة اال     

 بلاات أخره.

التي ادلت إلى تعرف لاعلية بر اما رامم على المدخل المعرلي األكاديمي لتعلم اللاة لي تيمية مهارات التحد,  [43]شدراسلللة النللليى       

 ياطبيي باير العربية.شالعتابة لده ال

إلى تيمية مهارات االسللتما  شالتحد, لده دارسللي اللاة العربية الياطبيي بايراا لي المتللتوه المتوسللط   [44] شادلت دراسللة أبو العي   

 باستخدام بر اما مبترح متعدد الوسامط رامم على الموار  الحياتية.

 تعقيب:

تياش  الباحثان لي ارا المحور مهارات التواصل اللاوال لده الياطبيي باير اللاة العربية، شا تهى المحور بالتعبي ، شرد استنهد 

شرد ألاد الباحثان مي ارا المحور عيد إعداد راممة الباحثان بمجموعة مي الدراسات التاببة لي المجا  تم توظينها لي مواضعها خال  المحور،  

 التواصل اللاوال لدارسي العربية الياطبيي بايراا.مهارات 

 الناطقون بغير اللغة العربية: -

ال ش َّ أن اجربا  على تعلم العربية رد ازداد لي النتر, األخير, مي ر بل الياطبيي بايراا، شخصوًصا بعد أحدا, الحادال عنر مي 

ف ثبالتهم العربية اجسالمية، شكل   ما يخصهم.سبتمبر، شالتي دلعت العثير مي الارن لدراسة لاة العرن،   [45] شتعرُّ

 [46]أما عي أ وا  شأ ماط الاالن الراابيي لي تعلم العربية لهم: 

المتلمون مي اير العرن: شأكثرام مي رار, ألريبيا مي المتلميي، شجيون شرق آسيا)ماليييا، شأ دش يتيا، شالنلبيي  شدش   -

 شطامنة رليلة مي المتلميي حديثي العهد باجسالم مي أمريعا، شالدش  األشرشبية، شاليابان. المنرق)باكتتان، شألاا تتان 
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المتلمون مي اير العرن البادمون لار  دراستهم الجامعية لي الجامعات العربيةل خاصة الدارسيي مي الدش  اليامية شالنبير, الريي ال  -

لي الدش  العربية، لهم يببلون على العربية؛ أل ها لاة التعليم، شسد حاجة اؤالة  يجدشن لرص التعليم الجامعي لي بالدام كما يجدش ها

 الدارسيي او األصل لي إ ناة معااد لتعليم اللاة العربية.

اير العرن ممي يرابون لي االتصا  بالبالد العربية؛ لوجود بعل المصالح المنتركة مي سياسة شارتصاد شثبالة شعلوم، شتتمثل ارا  -

لي كثير مي الهيئات الدبلوماسية شأعراة التنارات، شالصحنييي الريي يعملون لي البالد العربية، أش ممي لهم عالرة بالنركات  الاببة

 شاألعما  التجارية. 

   416شيحتاج دارسلو اللاة العربية الياطبون بايراا لألارا  األكاديمية؛ شصلوالً إلى متلتوه العناة, اللاوية لي اللاة العربية إلى )

 [47]ساعة تبريبًا ما بيي ساعات دراسية شأ ناة لاوية تتوز  على المتتويات التالية: 

 المتتوه المبتدئ: .1

اتها شيعبر عيا بمرحلة تيمية المهارات األساسية للاة العربية )االستخدام األشلي للاة العربية  لده الدارسيي، شتمعييهم مي أن يألنوا أصو

%،  10%، شالعتابة  10%، شالبراة,  40% مي الورت المخص ، شالتحد, 40االستما  لي ارا المتتوه  تبةشتراكيبها، شينمل 

 منرد, تبريبًا. 1000إلى 750شيصل عدد المنردات اللاوية ليا مي 

 المتتوه المتوسط: .2

، شزياد, الثرش, اللاوية لده الاالن، شيعبر عيا بمرحلة تثبيت المهارات األساسية شتوسيت  اارها، شيعرف غباالستخدام الراتي للاةغ

إلى  1000%، شتتراشح المنردات مي 15%، شالعتابة  15%، شالبراة, 35%، شالتحد,  35شينمل االستما  لي ارا المتتوه 

 منرد, تبريبًا.1500

 المتتوه المتبدم: .3

%، 30الاالن، شينمل االستما  لي ارا المتتوه  شيعبر عيا بمرحلة اال االق لي االستخدام المتبي للاة، شزياد, الثرش, اللاوية لده

 منرد, تبريبًا. 2000إلى  1500%، شتتراشح المنردات مي  20%، شالعتابة  20%، شالبراة, 30شالتحد,

 تعقيب:

خصللللام  تيلاش  الرا المحور اليلاطبيي باير اللالة العربيلة، شا تهى المحور بلالتعبيل ، شرلد أللاد البلاحثلان مي الرا المحور تعرف 

 الدارسيي، شأ ماطهم، شمتتوياتهم، شمراعا, ارا األمور عيد إعداد راممة مهارات التواصل اللاوال الالزمة لهم.

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 27 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 إعداد أداتي البحث:

 أداة جمع البيانات: -أوالا 

 .للياطبيي باير اللاة العربيةراممة بمهارات التواصل اللاوال الالزمة   -

 أداة القياس: -ثانياا 

 باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال للياطبيي باير اللاة العربية.  -

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :أداة جمع البيانات -أوالا 

 إعداد قائمة مهارات التواصل اللغوي الالزمة لدارسي العربية الناطقين بغيرها: -

لدارسي العربية الياطبيي بايراا، شجعداد الباممة تم اتبا  الخاوات تال  البحث الحالي الوروف على مهارات التواصل اللاوال الالزمة  

 التالية: 

 الهدف مي إعداد الباممة.  -1

 مصادر إعداد الباممة.  -2

 إعداد الباممة لي صورتها األشلية. -3

 تحعيم الباممة. -4

 تعديل الباممة شلبا نراة المحعميي. -5

 صورتها اليهامية.راممة مهارات التواصل اللاوال لي  -6

 ويمكن توضيح ذلك كالتالي:

 الهدف من إعداد القائمة: -1

 ؛ حتى يتتيى تعرف مده توالراا لديهم.مهارات التواصل اللاوال الالزمة لدارسي العربية الياطبيي بايرااادف البحث إلى تحديد 

 مصادر إعداد القائمة: -2

 الالزمة لدارسي العربية الياطبيي بايراا، تم االستعا ة بعد, مصادر ميها:للوصو  إلى راممة مهارات التواصل اللاوال 

، شكرل  [8]، شدراسللة عبد التوان[6] تاما الدراسللات التللاببة شالمؤلنات التي تياشلت مهارات التواصللل اللاوال، شميها: دراسللة عاية -

 [38]شدراسلة عليايراا شإيجاد حلولها، شميها منلعالت التواصلل،  التي ادلت إلى تحديد منلعالت تعليم اللاة العربية للياطبيي ب [7]دراسلة
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, التي تياشلت أامية اللاة العربية على الصللعيديي البومي شالعالمي، شذل  بتعليم مهارتيي لاويتيي مهمتيي مي مهارات التواصللل، اما: مهار

شالتي أكدت ضلللرشر, تيمية المهارات الحياتية، شمهارات التواصلللل اللاوال الالزمة للياطبيي بلاات  [9]شدراسلللة  البراة, شمهار, العتابة، 

 أخره.

شالتي ادلت إلى تصللميم بر اما لتيمية مهارات التعبير النللنوال الوظيني لده الدارسلليي مي اير الياطبيي باللاة  [39]شدراسللة حتلليي   

 العربية لي ضوة احتياجاتهم اللاوية.

مي اللاة العربية ، شالتي ادلت إلى تيمية بعل مهارات التواصلللل كاالسلللتما  لده متعل[16]، ش[40]، ش [15-11]شدراسلللات كل ٍ مي:  

إلى تيمية مهارات النهم البرامي كاحده مهارات التواصللل اللاوال لده متعلمي اللاة العربية الياطبيي   [17]للياطبيي بايراا.شادلت دراسللة

يمية مهارات التي ادلت إلى تعرف لاعلية بر اما رامم على المدخل المعرلي األكاديمي لتعلم اللاة لي ت [43]شدراسللة النلليى   بلاات أخره.

ف شالتي الدللت إلى  [41]شدراسللللة تميم  التحلد, شالعتلابلة للده اليلاطبيي باير العربيلة.  إسللللتراتيجيلة مبترحلة رلامملة على ملدخلل التحليللتعرُّ

 اللاوال لتيمية مهارات التواصل الننهي لده متعلمي اللاة العربية الياطبيي بايراا لي المتتوه المبتدئ.

ف لاعلية إسلتراتيجية الدراما الحوارية لي تيمية مهارات التواصلل النلنوال لده متعلمي اللاة العربية إ [29]شادلت دراسلة عاية   لى تعرُّ

 اير الياطبيي بها.

لبد ادلت إلى تيمية مهارات االسلتما  شالتحد, لده دارسي اللاة العربية الياطبيي بايراا لي المتتوه المتوسط   [44]أما دراسلة أبو العي  

 باستخدام بر اما مبترح متعدد الوسامط رامم على الموار  الحياتية.

واصل اللاوال التي يحتاجها الدارسون  مبابلة بعل المختصيي لي مجا  الميااا شطرق تدريس اللاة العربية؛ جثراة الباممة بمهارات الت -

 مي شجهة  ظرام.

مبابلة بعل دارسللي اللاة العربية للياطبيي بايراا مي الولد الرشسللي مي جامعتي دااتللتان شبيتاجورسلل  الرشسلليتيي )مجموعة البحث  -

 االستاالعية ، شالريي بلغ عددام ثالثيي دارًسا؛ شذل  لكلاد, مي آرامهم لي مهارات التواصل اللاوال التي يحتاجون إليها.

، شام عنر, مي أعراة ايئة التدريس)معلمي اللاة العربية الياطبيي بايراا يي الياطبيي باير اللاة العربيةمبابلة بعل معلمي الدارس -

 شذل  لكلاد, مي آرامهم لي مهارات التواصل اللاوال الالزمة لاالبهم.بجامعة أسيوط ؛ 
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اللاوال لده دارسي العربية الياطبيي بايراا، شذل  عي  شرد رام الباحثان بدراسة استاالعية لتعرف الوارت النعلي لمهارات التواصل 

 طريأ:

 مالحظة الدارسيي لي موار  التواصل اللاوال المختلنة، عي طريأ باارة المالحظة المعد, لرل .  -

 ؛ للوروف على متتوه 10استاال  رأال معلمي اللاة العربية للياطبيي بايراا مي أعراة ايئة التدريس بجامعة أسيوط، شعددام ) -

 الدارسيي لي مهارات التواصل اللاوال، ذكرشا ليها عد, مهارات يراد تيميتها لده الدارسيي. 

 إعداد القائمة في صورتها األولية: -3

 تم التوصل إلى عدد مي المهارات الرميتة، شاألدامية.

 وقد تضمنت القائمة في صورتها األولية ما يلي:

 الباممة.مبدمة توضح للمحعميي الهدف مي إعداد  ▪

عَّميي إبداة الرأال ليا. ▪  المالون مي الُمحن

 كينية تدشيي االستجابة التي تتوالأ شرأال المحعم. ▪

 التعري  اججرامي لمهارات التواصل اللاوال لي ارا البحث. ▪

 المهارات المراد تحعيمها )الرميتة، شاألدامية . ▪

 يرش ا مياسبًا.مالحظات للمحعميي لي  هاية الباممة ليما يتعلأ باضالة ما  ▪

عَّميي رراة, راممة مهارات التواصل اللاوال، شإجراة التعديالت المياسبة شلبا لما يرش ا مياسبًا، شذل  مي حيث:  شرد طل  مي الُمحن

 اتتاق كل مهار, أدامية مت المهار, الرميتة الميبثبة ميها. ▪

 مده مياسبة المهارات لدارسي العربية الياطبيي بايراا. ▪

 اة اللاوية شالعلمية لعل مهار,.سالمة الصيا ▪

أربت مهارات رميتلة، اي: االسلتما ، شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة، شتيدرج تحت   -لي صلورتها األشلية –شترلميت راممة المهارات 

 كل ميها مهارات أداميةل كما او مبيي بالجدش  التالي:
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 العربية الناطقين بغيرها في صورتها األوليةمهارات التواصل اللغوي الالزمة لدارسي : ا1جدول )

 المهارات الرئيسة المحور م
المهارات 

 األدائية 

النسبة المئوية من العدد 

 الكلي

1 

ي
و
لغ

ال
ل 

ص
وا

لت
 ا
ت

را
ها

م
 

 %27.27 21 االستما 

 %18.18 14 التحد, 2

 %16.88 13 البراة, 3

 %37.66 29 العتابة 4

 %100 77 4 المجموع

 

 تحكيم القائمة: -4

عَّما مي المختصيي لي الميااا شطرق تدريس اللاة العربية، شعلم الينس التربوال،   31تمَّ عر  الباممة لي صورتها األشلية على   ُمحن

وضلللوح شاللاة العربية شآدابها؛ شذل  بهدف الوروف على المهارات الرميتلللة، شاألدامية لي صلللورتها اليهامية، شاألخر ب رامهم ليما يتعلأ ب

 العبارات علميا، شلاويا، شالتعديل، شالحرف، شاجضالة، شمياسبة المهارات لدارسي العربية الياطبيي بايراا.

 تعديل القائمة وفقا آلراء المحكمين: -5

عَّميي تم حتللللان األشزان اليتللللبية لعل مي المهارات الرميتللللة، شاألدامية شذل  بياة على  تللللبة اتناق   بعد عر  الباممة على الُمحن

عَّميي مي خال  استخدام معادلة   :اCooper)كوبرالُمحن

 

 100*  = تبللة االتناق           

    

 

 

 

 عدد الموالبيي

 عدد الموالبيي + عدد اير الموالبيي 
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   التالي يوضح األشزان اليتبية لعل مهار, مي المهارات لي الصور, األشلية: 2شالجدش  )

 

 األوزان النسبية لكل مهارة من مهارات التواصل اللغوي في الصورة األولية للقائمةا: 2(جدول

 

ي
ع

فر
ال
ر 

و
ح

لم
 ا
  

 المهــــــــــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

الوزن النســبي للمهارة 

 األدائية 

1- 
ع

ما
ست

ال
 ا
رة

ها
م

 

 %100 يميي األصوات العربية، شيرباها برموزاا المعتوبة. -1

 %96.7 يميي الصوت األش  شالصوت األخير مي العلمة المتموعة. -2

 %96.7 يصي  العلمات طببًا للصوت األش  أش األخير. -3

 يميي بيي العلمتيي المتنابهتيي لي عدد األصوات. -4
100% 

 يميي الصوت اليار  لي العلمات المتموعة. -5
100% 

 يميي بيي )ا   النمتية شالبمرية. -6
77.4% 

ف التنديد شالترعي  ليما استمت إليا. -7  يتعر 
93.5% 

ف حرشف المد. -8  يتعر 
77.4% 

 يميي بيي حرشف المد. -9
64.5% 

 الحركات البصير, شحرشف المد )الحركات الاويلة  ليما استمت إليا.يميي بيي  -10
100% 

 يميي بيي الحرشف المتنابهة  ابًا. -11
100% 

 يربط الصور, بالعلمة المتموعة. -12
93.5% 

 يوضح الهدف مما استمت إليا. -13
93.5% 

 ينتر كلمات ليما استمت إليا. -14
96.7% 

 شاأللعار النرعية لي العالم المياوق.التمييي بيي األلعار الرميتة  -15
93.5% 

 يعلل مده اتنارا مت المتحد, ليما استمت إليا. -16
96.7% 

 يبرز التحيي ليما استمت إليا، شيدلل على رأيا مي الي . -17
100% 
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ي
ع

فر
ال
ر 

و
ح

لم
 ا
  

 المهــــــــــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

الوزن النســبي للمهارة 

 األدائية 

 %93.5 يحدد مواطي البو, ليما استمت إليا. -18

 %93.5 يبرز جوا   الرع  ليما استمت إليا. -19

 %100 الحبيبة مي الرأال ليما استمت إليا.يميي  -20

 يراعي آدان اج صات. -21
96.7% 

2-
ث

حد
لت

 ا
رة

ها
م

 

 %93.5 يياأ أصوات اللاة العربية  ابًا صحيًحا. -1

 %100 يياأ األصوات المتجلاشر, شالمتنابهة. -2

 %100 يتتخدم الحركات البصير, شالحركات الاويلة لي تحدثا. -3

 %96.7 كلمة معيية، أش يعرراا ألاميتها.يرلت الصوت أش يخنرا عيد  -4

 %96.7 يحعي رصلة بتيالة. -5

 %93.5 يعبر عي  نتا تعبيًرا شاضحلًا شمنهوًما. -6

 %96.7 يعبر عي حاجاتا اليومية. -7

 %93.5 عدم التعرار أش الحرف أش اجضالة. -8

 %93.5 الربط اليحوال للعالم المياوق. -9

 %93.5 المعيى.يحتي الور  عيد اكتما   -10

 %93.5 تمثيل المعيى باجشار, باليد أش بالرأس. -11

 %77.4 رلت الصوت، أش خنرا عيد كلمة معيية، أش تعراراا ألاميتها. -12

 %100 يتناعل مت المتتمعيي باليظر. -13

 %96.7 يؤدال أ لوا  اليبلر شالتيايم المختلنلة باريبة مببولة. -14

3-
ءة

را
لق

 ا
رة

ها
م

 

 %96.7 يربط الصوت بالرمي المعتون.  -1

 %96.7 يميي بيي أسماة الحرشف شأصواتلها.  -2

ف معا ي العلمات مي خال  التيارات. -3  %96.7 يتعر 

 %93.5 يبرأ اجعال ات، شاجرشادات، شالاللتات...إلى.  -4
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ي
ع

فر
ال
ر 

و
ح

لم
 ا
  

 المهــــــــــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

الوزن النســبي للمهارة 

 األدائية 

 %100 يبرأ  صوصا رصير,، ثم يتدرج لي رراة, اليصوص الاويلة. -5

 %96.7 المبرشة ذاتيًا بتوجيا أسئلة حو  ما يبرأ، شاججابة عيها.ينهم  -6

 %64.5 يرت خًاا تحت العلمات الصعبة.  -7

 %93.5 يرت عيوا ًا لعل لبر, ررأاا المتعلم. -8

 %77.4 يتتيتا معا ي العلمات الصعبة مي التياق. -9

 %96.7 ينهم األلعار الرميتة للمبرشة.  -10

 %100 التاور.يبرأ ما بيي  -11

 %96.7 يتوصل الستيتاج ما بياة على شية مركور لي الي  صراحة أش ضميًا. -12

 %67.7 ييو  بيي الاريبة التركيبية شالاريبة التحليلية لي تعلم البراة,. -13

4- 
بة

تا
لك

 ا
رة

ها
م

 

 %93.5 يعت  التيويي بنعل صحيح.  -1

  -ن -ز  )ت -ر -ذ -يميي بيي الحرشف المتبلاربة لي الرسللللم عيلد كتلابتهلا، مثلل: )د  -2

 ,  شايراا.

100% 

 %96.7 يميي بيي التاة المنتوحة شالتاة المربوطة.  -3

 %96.7 يعت  العلمات التي بها الالم النمتية كتابة صحيحة.  -4

الالم...   -الباة -)العافيعت  العلمات المعرلة بللللل )ا   التي يتببها حرف جر مثل  -5

 كتابة صحيحة.

93.5% 

 %96.7 يعت  العلمات التي بها الحرشف التي تعت  شال تياأ كتابة صحيحة. -6

 %93.5 يعت  العلمات التي بها الحرشف التي تياأ  شال تعت  كتابة صحيحة. -7

 %100 يعت  الحرف الواحد لي مواضعا المختلنة مي العلمة بنعل صحيح. -8

 %96.7 يعت  المثيى رلعًا ش صبًا شجًرا.  -9

 %96.7 يعت  جمت المركر التالم رلعًا ش صبًا شجًرا. -10

 %93.5 يعت  األسماة الخمتة رلعًا ش صبًا شجًرا. -11

 %100 يتتخدم األلعا  المرارعة مت الناعل المياس . -12
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ي
ع

فر
ال
ر 

و
ح

لم
 ا
  

 المهــــــــــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

الوزن النســبي للمهارة 

 األدائية 

 %93.5 يصوو الجملة بنعل سليم. -13

 %100 يربط أركان الجملة. -14

 %100 بداية الجملة.يحدد  -15

 %100 يحدد  هاية الجملة. -16

 %96.7 يعبر عي النعر, المبصود,. -17

 %96.7 يحرف الحنو شالتعرار لي األلعار. -18

 %96.7 يحيط بالموضو  مي جوا با المختلنة. -19

 %93.5 يالأ الموضو  البًا مياسبًا. -20

 

 %93.5 يراعي التتلتل لي األلعار. -21

 %93.5 كتابة الحرشف بنعلها الصحيح.يراعي الدرة لي  -22

 %93.5 يراعي التياسأ بيي الحرشف مي حيث حجمها. -23

 -يعت  الحرف الواحد لي مواضعا المختلنة مي العلمة، مثل: الهاة لي:)ظهللللللر -24

 ميللا  . -اللرش 

67.7% 

 %64.5 ,  شايراا. -ن -ز  )ت -ر -ذ -يعت  الحرشف المتنابهة لي النعل، مثل: )د -25

 %100 يلتيم بالعتابة على التار. -26

 %100 يراعي تياس  المتالات بيي العلمات لي الجملة. -27

 
 %96.7 يراعي جما  الخط شالعتابة. -28

 
 %96.7 ررعة. –يعت  بيو  الخط المالون:  تى  -29
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 وقد قام الباحثان بتسجيل مالحظات الُمَحكَّمين وآرائهم كالتالي:

عَّمون على  ▪  المهارات الرميتة كما اي دشن تعديل.شالأ الُمحن

 بالنسبة للمهارات األدائية: ▪

عَّمون على عدد مي المهارات دشن تعديل، كما تم  وافق   بعل المهارات األدامية، كما لي الجدش  التالي:  تعديلالُمحن

 

 من قائمة مهارات التواصل اللغوي المهارات األدائية التي تم تعديلها: ا3جدول )

 

 المهارة بعد التعديل المهارة قبل التعديل
المهارة الرئيسة 

 التي تنتـمي إليها

 يميي األصوات العربية شيرباها برموزاا المعتوبة.

 يميي األصوات العربية.
 االستما 

 يربط األصوات العربية برموزاا المعتوبة.
 االستما 

يميي الصوت األش  شالصوت األخير مي العلمة 

 المتموعة.

يميي الصوت األش  شالصوت األخير مي العلمة 

 المتتمت إليها.

 االستما 

 االستما  يميي الصوت اليار  لي العلمات المتتمت إليها. يميي الصوت اليار  لي العلمات المتموعة.

 االستما  يربط الصور, بالعلمة المتتمت إليها. يربط الصور, بالعلمة المتموعة.

 االستما  يحدد الهدف مما استمت إليا. الهدف مما استمت إليا.يوضح 

التمييي بيي األلعار الرميتة شاأللعار النرعية لي العالم 

 المياوق.

يميي بيي األلعار الرميتة شاأللعار النرعية لي  

 العالم المياوق.

 االستما 

 يحدد مواطي البو, ليما استمت إليا.

 شالرع  ليما استمت إليا.يحدد مواطي البو,، 

 االستما 

 يبرز جوا   الرع  ليما استمت إليا. 
 االستما 

 يعبر عي  نتا بنعل صحيح. يعبر عي  نتا تعبيًرا شاضحلًا شمنهوًما.
 التحد,

 يربط حديثا بعدم التعرار، أش الحرف، أش اجضالة.  عدم التعرار، أش الحرف، أش اجضالة. 
 التحد,

 يربط العالم المياوق شلبًا لحالتا اجعرابية.  اليحوال للعالم المياوق.الربط 
 التحد,

يمثل المعيى باجشار, سواة باليد أش بالرأس  تمثيل المعيى باجشار, باليد أش بالرأس.

 )يتتخدم اللاة الموازية .
 التحد,

 يحدد عيوا ًا لعل لبر, ررأاا.  يرت عيوا ًا لعل لبر, ررأاا.
 البراة,

 العتابة يراعي ترابط أركان الجملة.  يربط أركان الجملة. 
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عَّميي، شارا المهارات تترح مي خال  90المهارات األدامية التي لم تصل  تبة االتناق عليها إلى  حذفكما تم  ▪ % مي الُمحن

 الجدش  التالي: 

 

 %90؛ لعدم وصولها إلى نسبة اتفاق قائمة مهارات التواصل اللغويالمهارات األدائية التي تم حذفها من : ا4جدول )

 المهارة الرئيسة التي تنتـمي إليها حذفهاالمهارات األدائية التي تم 

 يميي بيي )ا   النمتية شالبمرية.
 االستما 

ف حرشف المد.  االستما  يتعرَّ

 االستما  يميي بيي حرشف المد.

 رلت الصوت أش خنرا عيد كلمة معيية، أش تعراراا ألاميتها.
 التحد,

 البراة, يرت خًاا تحت العلمات الصعبة. 

 البراة, يتتيتا معا ي العلمات الصعبة مي التياق.

 البراة, ييو  بيي الاريبة التركيبية شالاريبة التحليلية لي تعلم البراة,. 

 -يعت  الحرف الواحد لي مواضعا المختلنة مي العلمة، مثل: الهاة لي:)ظهللر

 ميللا  . -اللرش 

 العتابة

 العتابة ,  شايراا. -ن -ز  )ت -ر -ذ -يعت  الحرشف المتنابهة لي النعل، مثل: )د

 

المهارات األدامية التالية؛ شذل  التناق معظم المحعميي على مياسبة ارا المهارات لدارسي اللاة العربية الياطبيي  إضافةكما تمت  ▪

 بايراا، كما يترح مي خال  الجدش  التالي: 

 

 الُمَحكَّمينوفقا آلراء مهارات التواصل اللغوي،  المهارات األدائية التي تمت إضافتها إلى قائمة: ا5جدول )

 المهارة الرئيسة التي تنتـمي إليها المهارات األدائية التي تمت إضافتها

 االستما  يتتمت با صات.

 االستما  ال يباطت المتحد,.

 االستما  ييظر إلى المتحد,.

 االستما  يحتي الورنة أش الجلتة لي أثياة االستما .
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 صورتها النهائية:قائمة مهارات التواصل اللغوي في  -6

مهار, أدامية، شذل  بعد تعديل مهارات الباممة شلبا نراة   72مهارات رميتلللة، ش 4أصلللبحت الباممة لي صلللورتها اليهامية تحتوال على  

عَّميي بالتعديل شالحرف شاجضالة، شالجدش  التالي يوضح شص  الباممة لي صورتها اليهامية.  الُمحن

 

 التواصل اللغوي الرئيسة، واألدائية في صورتها النهائيةمهارات : ا6)جدول

 

 المهارات األدائية  المهارات الرئيسة المحور م
 النسبة المئوية من العدد الكلي

1 

ي
و
لغ

ال
ل 

ص
وا

لت
 ا
ت

را
ها

م
 

 %30.5 22 االستما 

 %18.05 13 التحد, 2

 %13.88 10 البراة, 3

 %37.5 27 العتابة 4

 %100 72 4 المجموع

 

شمي المالحظ أن مهلارات العتلابلة أكثر مي مهلارات التحلد,؛ شذلل  ألن اؤالة اللدارسلللليي لي بيئتهم ال يتنلاعلون بلاللالة العربيلة   

عي طريأ التحلد,، شإ ملا يتللللتخلدمو هلا أكثر داخلل رلاعلات التعلم عي طريأ العتلابلة؛ للرلل  جلاةت مهلارات العتلابلة بلالتنصلللليلل أكثر مي 

 ايراا.

ا   ة القياس )بطاقة مالحظة مهارات التواصل اللغوي للناطقين بغير اللغة العربيةا:أدا -ثانيا

 الهدف من بطاقة مالحظة مهارات التواصل اللغوي: -1

ادلت باارة المالحظة إلى تبييم أداة الاالن لي مهارات التواصلللل اللاوال )االسلللتما ، شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة ؛ لبيان 

 لديهم.مده توالراا 

 صياغة بنود بطاقة مالحظة مهارات التواصل اللغوي: -2

تمت صلليااة مييان التبدير لي صللور, تدريا مي ثالثة متللتويات للتبييم تحدد متللتوه األداة للمهار, )متحببة بدرجة كبير,،   -

 متحببة بدرجة متوساة، متحببة بدرجة ميخنرة .

 التواصل اللاوال، شمراجعتها.تم إعداد منردات باارة مالحظة مهارات  -

ترلميت باارة مالحظة مهارات التواصلل اللاوال المهارات التي يمعي مالحظتها شرياسلها، أربعة مهارات رميتلة )االسلتما ،   -

 شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة ، لعل ميها مهارات لرعية كما يلي:
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 مهار,. 22االستما :   -أ

 مهار,. 13التحد,:  -ن

 مهارات. 10البراة,:  -ج

 مهار,. 27لعتابة: ا -د

 تم إعداد تعليمات باارة المالحظة؛ جرشاد المعلم إلى كينية استخدامها لي تبييم أداة الاالن. -

   درجة.216تم تحديد الدرجة العلية للباارة، شكا ت اليهاية العظمى) -

 تحكيم بطاقة مالحظة مهارات التواصل اللغوي: -3

عَّما مي المختصلليي لي الميااا شطرق 20لي صللورتها األشلية على )  التواصللل اللاوالباارة مالحظة مهارات تم عر     ُمحن

تدريس اللاة العربية، شعلم الينس التربوال، شاللاة العربية شآدابها؛ شذل  بهدف الوروف على المهارات الرميتلة، شاألدامية لي صلورتها 

التعديل، شالحرف، شاجضلالة، شمياسلبة المهارات لدارسلي العربية اليهامية، شاألخر ب رامهم ليما يتعلأ بوضلوح العبارات علميا، شلاويا، ش

عَّمون آراةام شتعديالتهم لي  شتم إجراة التعديالت التي أشللير  باارة مالحظة مهارات التواصللل اللاوالالياطبيي بايراا، شرد أبده الُمحن

 إليها، شرد كا ت لي صوو العبارات.

 :ويبطاقة مالحظة مهارات التواصل اللغصدق  -4

 صدق االتساق الداخلي: -

  طالبا شطالبة، شتم حتان معامل 30لالطمئيان على االتتاق الداخلي لباارة المالحظة تم تابيبها على عيية استاالعية ردراا )

وضح بالجداش  ارتباط بيرسون بيي كل لبر, مي لبرات الباارة شالدرجة العلية للبعد الرال تيتمي إليا شالدرجة العلية على الباارة كما او م

 التالية: 
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باارة  معامالت ارتباط بيرسون بيي درجات لبرات بعد مهار, االستما ، شالدرجة العلية للبعد، شالدرجة العلية على :  7)جدش 

 المالحظة

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

1 0.584** 0.430* 12 0.707** 0.607** 

2 0.462* 0.694** 13 0.573** 0.481** 

3 0.670** 0.687** 14 0.632** 0.687** 

4 0.405* 0.698** 15 0.482** 0.369* 

5 0.499** 0.616** 16 0.558** 0.436* 

6 0.658** 0.681** 17 0.471** 0.395* 

7 0.712** 0.713** 18 0.403* 0.405* 

8 0.554** 0.493** 19 0.519** 0.381* 

9 0.402* 0.542** 20 0.441* 0.596** 

10 0.434* 0.554** 21 0.617** 0.655** 

11 0.662** 0.411* 22 0.644** 0.400* 

 0.05* دالة عيد متتوال    0.01** دا  عيد متتوه 

 

 

 باارة المالحظةمعامالت ارتباط بيرسون بيي درجات لبرات بعد مهار, التحد,، شالدرجة العلية للبعد، شالدرجة العلية على :  8)جدش 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

23 0.634** 0.574** 30 0.546** 0.533** 

24 0.652** 0.619** 31 0.604** 0.514** 

25 0.492** 0.678** 32 0.642** 0.454* 

26 0.676** 0.392* 33 0.524** 0.558** 

27 0.449* 0.373* 34 0.515** 0.457* 

28 0.523** 0.672** 35 0.425* 0.664** 

29 0.419* 0.455*  

 0.05* دالة عيد متتوال    0.01** دا  عيد متتوه 
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 باارة المالحظةمعامالت ارتباط بيرسون بيي درجات لبرات بعد مهار, البراة,، شالدرجة العلية للبعد، شالدرجة العلية على :  9)جدش 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

36 0.459* 0.476** 41 0.627** 0.378* 

37 0.678** 0.499** 42 0.611** 0.515** 

38 0.479** 0.635** 43 0.520** 0.611** 

39 0.486** 0.451* 44 0.526** 0.523** 

40 0.628** 0.536** 45 0.583** 0.648** 

 0.05* دالة عيد متتوال    0.01** دا  عيد متتوه 

باارة  معامالت ارتباط بيرسون بيي درجات لبرات بعد مهار, العتابة، شالدرجة العلية للبعد، شالدرجة العلية على :  10) جدش 

 المالحظة

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

االرتباط  النبرات

 بالبعد

االرتباط 

بالدرجة  

 العلية 

46 0.582** 0.474** 60 0.666** 0.457* 

47 0.462* 0.506** 61 0.560** 0.709** 

48 0.691** 0.713** 62 0.558** 0.678** 

49 0.544** 0.542** 63 0.677** 0.391* 

50 0.362* 0.495** 64 0.663** 0.430* 

51 0.399* 0.405* 65 0.653** 0.416* 

52 0.430* 0.489** 66 0.670** 0.472** 

53 0.521** 0.548** 67 0.440* 0.591** 

54 0.633** 0.528** 68 0.580** 0.482** 

55 0.575** 0.467** 69 0.542** 0.524** 

56 0.690** 0.614** 70 0.599** 0.656** 

57 0.584** 0.553** 71 0.671** 0.609** 

58 0.548** 0.657** 72 0.529** 0.464** 

59 0.611** 0.663**  

 0.05* دالة عيد متتوال    0.01** دا  عيد متتوه 

مما يد  على االتتاق  0.05ش 0.01شيترح مي الجداش  التاببة أن جميت ريم معامالت االرتباط كا ت دالة عيد متتويي داللة       

 الداخلي لباارة المالحظة. 

 ثبات بطاقة المالحظة: -5

رام الباحثان بمالحظة لتبدير متتوه األداة المراد رياسا؛  ةمي المؤشرات الجيد, جثبات ثبات باارة المالحظة شجود أكثر مي مالحظ -أ

الولد الرشسي بجامعة أسيوط مي جامعتي دااتتان شبيتاجورس  الرشسيتيي، شالريي بلغ عددام ثالثيي شاي    -أداة المجموعة االستاالعية
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لي آن شاحد باريبة المالحظة المباشر,، شتم حتان معامل االرتباط بيي الباحثيي باستخدام معامل ارتباط  -م 2016لمبر دارًسا لي  و

 سعوت، شبحت  أبعاد باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال، كما يلي:

 للياطبيي باير اللاة العربية اللاوالمعامالت االرتباط بيي الباحثيي شلأ أبعاد باارة مالحظة مهارات التواصل :  11)جدش 

 معامل االرتباط بيي الباحثيي أبعاد باارة المالحظة

 0.86 مهار, االستما 

 0.90 مهار, التحد,

 0.91 مهار, البراة,

 0.89 مهار, العتابة

 0.89 األداة العلي 

 تبة اتناق عالية بيي الباحثيي، شارا يد  على ثبات باارة يترح مي الجدش  التابأ أن معامالت االرتباط عالية؛ مما يؤكد أن ايال 

 المالحظة، شأ ها معد, إعدادًا جيدًا.

على استخدام طريبة معامل ألنا كرش با،،  -لالطمئيان على ثبات باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال -كرل  اعتمد الباحثان -ن

اريبة معامل ألنا كرش با،؛ تم تابيأ باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال شلحتان ثبات باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال ب

طالبا شطالبة، شتم حتان معامل ثبات باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال باستخدام   30على المجموعة االستاالعية، شعدداا 

 معادلة ألنا كرش با، للباارة شأبعاداا كما او موضح بالجدش  التالي:

 للياطبيي باير اللاة العربية  معامالت الثبات باريبة ألنا كرش با، لباارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال:  12) جدش 

 أبعاد باارة المالحظة
عدد  

 النبرات

معامالت الثبات )ألنا 

 كرش با، 

 0.792 22 مهار, االستما 

 0.773 13 مهار, التحد,

 0.881 10 مهار, البراة,

 0.796 27 العتابةمهار, 

 0.841 72 الدرجة العلية على الباارة 

 

 شاي ريم مرتنعة مما يد  على ثبات باارة المالحظة. 0.881ش 0.773شيترح مي الجدش  التابأ أن ريم معامالت الثبات تراشحت بيي 
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 تجربة البحث: -ثانيا

جامعتي دااتلتان، شبيتاجورسل ، شذل  بعد اال تهاة مي إعداد تم تابيأ تجربة البحث على الولد الرشسلي لجامعة أسليوط مي   

  طالبًا شطالبة، شتمت التجربة 19أداتي البحث، شالحصلللو  على الموالبات اجدارية الالزمة لتابيأ تجربتا، بلغ عدد مجموعة البحث )

 كالتالي:

 اختيار مجموعة البحث. -1

 تابيأ باارة المالحظة على مجموعة البحث. -2

 اختيار مجموعة البحث: -1

  طالبًا شطالبة ام مجمو  الاالن مي جامعتي دااتلللتان شبيتاجورسللل  الرشسللليتيي، شالاالن  19بلغ عدد مجموعة البحث ) 

 تتراشح لررهم الجلامعيلة ملا بيي النررلة األشلى شالنررلة الخلامتللللة، شكلرلل  كليلاتهم متيوعلة: كليلة الترجملة، شكليلة العالرلات اللدشليلة، شكليلة

 تنراق، شمتتوياتهم متجا تة إلى حد ما.االس

 تطبيق بطاقة المالحظة على مجموعة البحث: -2

تم تابيأ باارة المالحظة على مجموعة البحث؛ بهدف الوروف على متلتوه ألراد المجموعة لي التواصلل اللاوال، شرد تم تابيبها       

مي ربل الباحثيي عي طريأ تحديد عد, موضلوعات للاال  يختار ميها موضلوعا لالسلتما  إليا، شآخر للتحد, ليا، شآخر للبراة,، شآخر 

 يل ليديو أداة الاالن لي المهارات األربت؛ حتى تتم المالحظة عد, مرات ليما بعد.للعتابة، شرد تم تتج

بعد ذل  تم التوصل إلى  تاما البحث مي خال  تنريغ البيا ات شمعالجتها إحصاميا، حيث رام الباحثان باجراة المعالجة اجحصامية   

 Statistical Package forمة اجحصامية للعلوم االجتماعية  )الحي SPSSعي طريأ الحاس  انلي باستخدام البر اما اجحصامي  

Social Sciences.  

 نتائج البحث، وتفسيرها، ودالالتها:

لإلجابة عن السؤال األول من سؤالي البحث والذي نصه: "ما مهارات التواصل اللغوي الالزمة للطالب الناطقين بغير اللغة  -أوال

 العربية؟":

رام الباحثان باجراة التعديالت التي أشار إليها المحعمون لي راممة مهارات التواصل اللاوال شذل  ليما يتعلأ بتعديل الصيااة 

اللاويةل شالتأكد مي الصحة العلمية شمياسبة كٍل ميها للاالن الياطبيي باير اللاة العربية، شاتتاق المهارات مت بعرها البعل شالحرف 

 مهار, أدامية. 72مهارات رميتة ش 4تحتوال على ثم أمعي للباحثيي التوصل إلى الصور, اليهامية للباممة حيث شاجضالة، شمي 
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لإلجابة عن السؤال الثاني من سؤالي البحث والذي نصه: "ما مدى توافر مهارات التواصل اللغوي لدى الطالب الناطقين بغير  -ثانياا 

 اللغة العربية؟":

، شمي ثم اختيلار مجموعلة البحلث، شتابيأ بالارلة لبـطاـقة مالحـظة مـهارات التواصــــل اللغوياليهلاميلة  تم التوصللللل إلى الصللللور,

 المالحظة، شمعالجة البيا ات إحصامياً مي خال  حتان ما يلي:

المتوسط الحتابي شاال حراف المعيارال لدرجات الاالن على باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال، كما او مبيي  -

 تالي: بالجدش  ال

لباارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال للياطبيي باير  المتوساات شاال حرالات المعيارية للمهارات شالدرجة العلية : 13)جدش  

 اللاة العربية

 

المتوسط  المهارات

 الحتابي

اال حراف 

 المعيارال

 9.47 35.68 مهار, االستما 

 3.01 15.21 مهار, التحد,

 3.97 12.89 مهار, البراة,

 4.01 29.21 مهار, العتابة

 18.00 93.00 الدرجة العلية لباارة المالحظة 

 

 شالنعل التالي يوضح المتوساات الحتابية لدرجات مجموعة البحث على باارة مالحظة مهارات التواصل اللاوال: 

 
 للياطبيي باير اللاة العربية مهارات التواصل اللاوالالمتوساات الحتابية لدرجات مجموعة البحث على باارة مالحظة :  1)شعل
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 ، لدرجات ألراد المجموعة على باارة المالحظة 18 ، شاال حراف المعيارال)93يوضللح الجدش  التللابأ المتوسللط الحتللابي )

 النرعية التي تعو ت ميها باارة المالحظة ليمعي بيا ها كالتالي: ، أما عي تنصيل األبعاد 19 ، )حيث ن= 216كعل، شالدرجة العلية )

 ا:الذي يقيس مهارة االستماعبالنسبة للبعد األول ) -1

  لي حيي أن 9.47  شريمة اال حراف المعيارال)35.68تم حتلللان ريمة المتوسلللط الحتلللابي لدرجات الاالن على ارا البعد شاي)

ضلع  متلتوه الاالن لي مهار, االسلتما ، شارا يبيي ضلع  متلتوه الاالن الياطبيي باير    درجة؛ مما يعيي 66الدرجة العلية للبعد)

اللاة العربية لي مهارات تمييي األصلوات العربية، شتصليينها، شتمييي الحركات البصلير, شالاويلة، شتمييي العلمات المتنلابهة، شاأللعار  

 شايراا مي المهارات الالزمة للياطبيي باير اللاة العربية. الرميتة شالنرعية، شمواطي البو, شالرع  ليما استمت إليا،

 بالنسبة للبعد الثاني)الذي يقيس مهارة التحدثا: -2

  لي حيي أن 3.01  شريمة اال حراف المعيارال)15.21تم حتلللان ريمة المتوسلللط الحتلللابي لدرجات الاالن على ارا البعد شاي)

تلتوه الاالن الياطبيي باير اللاة العربية لي مهارات  اأ أصلوات اللاة العربية،   درجة، شارا يبيي ضلع  م39الدرجة العلية للبعد)

شاسلتخدام الحركات البصلير, شالاويلة لي تحدثا، شالتعبير عي  نتلا، شعي حاجاتا اليومية، شحتلي الور ، شتمثيل المعيى عيد تحدثا، 

 شايراا مي المهارات الالزمة للياطبيي باير اللاة العربية.

 ة للبعد الثالث)الذي يقيس مهارة القراءةا:بالنسب -3

  لي حيي أن 3.97  شريمة اال حراف المعيارال)12.89تم حتلللان ريمة المتوسلللط الحتلللابي لدرجات التالمير على ارا البعد شاي)

 ي مي خال    درجة، شارا يبيي ضللللع  متللللتوه الاالن الياطبيي باير اللاة العربية لي مهارات تعرف المعا30الدرجة العلية للبعد)

التلللياق، شرراة, اجعال ات شاجرشلللادات شاليصلللوص، شلهم المبرشة، شلهم األلعار الرميتلللة لما يبرأ، شايراا مي المهارات الالزمة 

 للياطبيي باير اللاة العربية.

 بالنسبة للبعد الرابع)الذي يقيس مهارة الكتابةا: -4

  لي حيي أن 4.01  شريمة اال حراف المعيارال)29.21البعد شاي)  تم حتلللان ريمة المتوسلللط الحتلللابي لدرجات التالمير على ارا

  درجة، شارا يبيي ضللع  متللتوه الاالن الياطبيي باير اللاة العربية لي مهارات كتابة التيويي، شالتمييي بيي  81الدرجة العلية للبعد)

 لالزمة للياطبيي باير اللاة العربية.الحرشف، شكتابة العلمات، شصوو الجمل شاأللعار بنعل سليم، شايراا مي المهارات ا
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كما يترح مي خال  الجدش  التابأ تبدم البعد األش )مهار, االستما   حيث جاة لي المركي األش  باليتبة ألبعاد باارة  

اة لي المرتبة الثالثة، المالحظة، يليا البعد الثالث )مهار, البراة,  حيث جاة لي المرتبة الثا ية، يليا البعد الثا ي)مهار, االستما   حيث ج

ارة  شأخيراً جاة البعد الرابت)مهار, العتابة  الرال جاة لي المرتبة األخير, باليتبة ألبعاد باارة المالحظة، شباليتبة للدرجة العلية لبا

لى ضرشر,  ؛ مما يؤدال إ216 ، لي حيي أن الدرجة العلية )18 ، شاال حراف المعيارال)93المالحظة لبد جاة المتوسط الحتابي )

ات االاتمام بتيمية مهارات التواصل اللاوال لده الياطبيي باير اللاة العربية، شالبدة لي دراسات خاصة بهرا النأن كما او مبيي لي التوصي

 شالمبترحات.

 التوصيات والمقترحات:

 التوصيات: -أوالا 

 التالية:لي ضوة ما توصل إليا البحث الحالي مي  تاما يمعي تبديم التوصيات 

؛ لرل  يوصي البحث أن تترمي مهارات التواصل اللاوال الالزمة للاالن الياطبيي باير اللاة العربيةتوصل البحث الحالي إلى راممة   -

 مبررات اللاة العربية المبدمة لهم تل  المهارات.

لرل  توصي الدراسة باستخدامها لي رياس متتوه تم إعداد باارة مالحظة لمهارات التواصل اللاوال للياطبيي باير اللاة العربية؛  -

 الاالن ممي ام لي ارا المتتوه.

 عبد  دشات تدريبية ألعراة ايئة التدريس للياطبيي باير اللاة العربية؛ لتعرينهم بمهارات التواصل اللاوال الالزمة لهؤالة الدارسيي.  -

 بياة براما تتاعد لي تيمية مهارات التواصل اللاوال. -

بمعلم اللاة العربية بصنة عامة، شمعلم اللاة العربية للياطبيي بايراا بصنة خاصةل ال بد أن يعاد اليظر لي عملية إعداد  ليما يتعلأ -

 ً  ارا المعلم شتدريبا، بحيث يعون رادراً على أن يعلم العربية تعليماً يتتايت مي خاللا أن يحب  الاالن لي العربية، شييمى  نتا مهييا

 المحتوه الرال يُعل  بتدريتا. لي تخصصا، شياور 

 تخصي  لباةات لالستما ، شالتحد,، شالبراة,، شالعتابة لي الجدش  التدريتي لهؤالة الدارسيي.  -
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 المقترحات: -ثانياا 

 لي ضوة  تاما البحث الحالي يمعي ارتراح دراسة الموضوعات التالية: 

 الوظينية لده الياطبيي باير اللاة العربية. لاعلية بر اما مبترح لي تيمية مهارات العتابة  -

 لاعلية بر اما مبترح لي تيمية مهارات البراة, الوظينية لده الياطبيي باير اللاة العربية. -

 تأثير بر اما رامم على التواصل اللاوال لي عالج بعل المنعالت اللاوية لده الياطبيي باير اللاة العربية. -

 اللاوال لي تدريس اللاة العربية لي تيمية مهارات البراة, اجبداعية لده تالمير المرحلة الثا وية. تأثير بر اما رامم على التواصل -

 عالج ضع  التالمير لي مختل  مراحل التعليم لي مهارات التواصل اللاوال. -

 .مده تمعي المتعلميي لي مراحل التعليم المختلنة مي مهارات التواصل اللاوال، شبصنة خاصة مهار, العتابة -

المنعالت اللاوية شالينتية الياتجة عي شجود ضع  لي مهارات التواصل اللاوال لده الاالن الياطبيي باير العربية، شكينية  -

 عالجها.
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ABSTRACT 

     The research discusses an important issue in the Islamic history, especially the history of the Mongols 

and the ambiguity and contradiction surrounding it because of the battles, wars and conflicts, but they soon 

interacted with the peoples that underwent  to  them and merged with them, and therefore the study relied 

on the  analysis  approach   and the discussion as well as the description to reach its goals in a scientific 

and accurate way which is centered in the statement of the desired results, although it is a theoretical study. 

    At the forefront of the goals we seek to achieve is the great role played by a large number of Chinese in 

the building of the Mongol Empire and its administrative and military institutions, especially after the 

Mongol invasion of Chinese territory over the years (607-613 AH/1211-1216 A. D.), where a large number 

of     its population  have fallen   as prisoners   in their hands they wanted to benefit from them especially 

those with experience and knowledge and because of their need for them and their abilities and to be aware 

of China's own ancient civilization and the wisdom of its kings  and its people. 

    The originality and scientific value of this subject lies in the difficulty of studying the history of the 

Mongols in general and studying the most important personalities that have greatly influenced in their 

political, administrative and military history. 

      One of the most important conclusions reached by the most important Chinese personalities who 

played an important role in the history of the Mongols is Ye-Liu-Ju-Tsai (deceased in 640 AH/1242 A. 

D),   Since the first meeting between him and Genghis Khan 624 AH/1262 A. D., He has aroused    with 

his personality, eloquence and experience, and many experiences in the field of administration, politics, 

medicine , astronomy  and pharmacy as well as his military experience and soon became a counsellor and 
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minister and continued to serve Oktai Khan (626-639 AH/12281241 A. D.)  fixed  it on the position of the 

ministry and granted him  broad powers throughout the empire and the best management and systems of 

its collections and keen to find a balanced tax system like Chinese systems   ,For the common good and to 

relieve the population by taking into account their level of living and giving advice to Oktai Khan  and the 

need to change his policy with the people of the country he controlled and to use them to build their empire 

instead of killing them and did not do a great effort to persuade him to trust him  , With his experience and 

keenness on the selection of judges who meet the requirements of honesty, justice and fairness in support 

of the oppressed and the removal of harm from them. 

He also has the credit to persuade him to build his capital in an area with a long history, where the capitals 

of most of the ancient Turkish  countries were founded and named as Qarqawam, as well as the 

construction of several post stations linking the capital with other Mongol  khans  because of their military 

and political importance.  

Due to his honesty and dedication and his experience and expertise and the trust of Khan he was harmed 

and reported and soon he was thrown into prison, but he later pardoned him to realize his honesty and 

sincerity, but things did not go well, especially after death  his wife Turkkina Khatun  ( 639-644 AH-  

1241-1246 A. D.) and  temporarily reign  not hesitate for one moment to make him   out the  office, which 

affected him very much and he did not have the ability to resist long and he died in 640 AH/1242 A. D. 

Keywords: Oktai Khan, Qarqawam, Empire, Turkkina Khatun 
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 الملخص

يناقش البحث إشكالية مهمة في التاريخ اإلسالمي, والسيما تاريخ المغول وما أحيط به من غموض وتناقض؛ نظرا لما حفل به  

أنهم سرعان ما تفاعلوا مع الشعوب التي خضعت لهم واندمجوا معهم،ولهذا اعتمدت الدراسة  من معارك وحروب وصراعات،غير  

على منهج التحليل والمناقشة, فضال عن الوصف؛ للوصول إلى أهدافها بشكل علمي ودقيق, والذي يتمحور في بيان النتائج 

 المرجوة منها على الرغم من أنها دراسة نظرية.  

وفي مقدمة األهداف التي نسعى للوصول إليها تعرف الدور الكبير الذي مارسه عدد كبير من الصينيين في بناء أركان      

- 607اإلمبراطورية المغولية ومؤسساتها اإلدارية والعسكرية،والسيما بعد اجتياح المغول األراضي الصينية خالل السنوات)

من أهلها أسرى بأيديهم،فرغبوا في اإلفادة منهم, والسيما من أصحاب الخبرة م(، حيث وقع عدد كبير 1216-1211هـ/613

 والمعرفة؛ نظرا لحاجتهم لهم ولقدراتهم،وإلدراكهم ما تمتلكه الصين من حضارة عريقة،ولحكمة ملوكها وشعبها.

ة أهم الشخصيات التي أثرت  وتكمن أصالة هذا الموضوع وقيمته العلمية في صعوبة دراسة تاريخ المغول بشكل عام, ودراس     

 بشكل كبير في تاريخهم السياسي واإلداري والعسكري بشكل خاص.

 - جو -ليو -ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن من أهم الشخصيات الصينية التي أدت دوًرا مهًما في تاريخ المغول هو "يي    

م( أثار إعجابه بقوة شخصيته وفصاحته 1226هـ/  624ان)ت  م(؛ فمنذ أول لقاء جرى بينه وبين جنكيزخ1242هـ/640تساي")ت

وحنكته؛ لما يمتلكه من خبرات عدة في مجال اإلدارة, والسياسة, والطب, والفلك, والصيدلة، فضالً عن خبرته العسكرية، فسرعان  

الوزارة ومنحه  م( فأقره على منصب 1241-1228هـ/ 639 -626ما أصبح مستشاره ووزيره،واستمر في خدمة أوكتاي خان )

صالحيات واسعة في عموم اإلمبراطورية،فأحسن إدارتها ونظم دواوينها،وحرص على إيجاد نظام ضريبي متوازن على غرار  

األنظمة الصينية؛ من أجل الصالح العام؛ وليخفف عن كاهل السكان من خالل مراعاة مستواهم المعاشي،كما اهتم بإسداء النصائح 

ضرورة تغيير سياسته مع سكان البالد التي سيطر عليها؛واإلفادة منهم في بناء إمبراطوريتهم بدالً من ألوكتاي خان, وتوعيته ب

قتلهم،ولم يبذل جهداًكبيراً في إقناعه لثقته به وبخبرته, وحرص على اختيار قضاة تتوافر فيهم شروط األمانة والعدل واإلنصاف 

 لنصرة المظلومين وإبعاد األذى عنهم.

الفضل أيضاً في إقناعه ببناء عاصمة له في منطقة لها تاريخ عريق؛ حيث تأسست فيها عواصم معظم الدول التركية  وله       

القديمة،وأطلق عليها اسم "قراقورم"،فضالً عن بناء محطات عدة للبريد تربط العاصمة مع الخانات المغولية األخرى؛ نظراً 

ته وإخالصه, ولما يمتلكه من خبرة وحنكة, ولثقة الخان به تعرض لألذى  ألهميتها العسكرية والسياسية. ونظراً ألمان
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والوشاية،وسرعان ما زج به في السجن،غير أنه عفا عنه فيما بعد إلدراكه نزاهته وإخالصه،غير أن األمور لم تسر بشكل جيد, 

مؤقت, فلم تتردد لحظة واحدة في  م( الحكم بشكل 1246-1241هـ/644-639والسيما بعد وفاته وتولي زوجته تواركينا خاتون)

 م.1242هـ/640إقالته عن منصبه, مما أثر فيه كثيراً،ولم تكن له القدرة على المقاومة طويالً, فتوفى سنة 

 تساي، أوكتاي خان، تولوي خان، قراقورم، تواركينا خاتون، اإلمبراطورية. -جو -ليو -ييكلمات مفتاحية:*

ُ
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ُ

 : المقدمة

أهمية دراسة هذا الموضوع في بيان األسباب الرئيسة التي دفعت الخانات المغول الستقطاب العناصر الكفء تكمن  

للعمل, واإلفادة منهم في بناء مؤسسات إمبراطوريتهم, بغض النظر عن جنسهم أو قوميتهم أو معتقدهم الديني؛ فالهدف بالنسبة لهم  

هو المغزى والهدف الحقيقي من دراستنا هذه، فقد أفاد أوكتاي خان وخلفاؤه من   واحد, وهو االرتقاء بصرح إمبراطوريتهم, وهذا

العناصر الفذة، وممن لهم إسهاماٍت إدارية وسياسية مهمة، وكان الصينيون في مقدمتهم، لهذا استوزر عددا منهم، واتخذ من 

طورية المغول، فكانوا محط إعجابه وثقته أكثر من بعضهم مستشارين له، بينما تولى عدد آخر منهم إمارة البلدان التابعة إلمبرا

 المغول أنفسهم.

م( في مقدمتهم، وأصبح بمرور الوقت الذراع 1242هـ/640)ت  [ أ]تساي  -جو  -ليو  -ويُعدُّ الوزير والحكيم والمستشار "يي 

 يم".م(، ولتنوع مهاراته وتعددها أُطلق عليه لقب "الحك1241-1228هـ/ 639 -626األيمن ألوكتاي خان)

وتكمن صعوبة الموضوع في قلة المصادر التاريخية التي تناولت دوره, وال سيما العربية منها, وقد اعتمدنا في دراستنا  

هذه منهج التحليل والمناقشة، فأشرنا إلى أهم المناصب اإلدارية التي تقلدها في اإلمبراطورية المغولية، وإسهاماته في مجال  

 السياسة والحرب والعمران. 

تساي" مؤسسات اإلمبراطورية المغولية وفق النظام اإلداري الصيني, وال سيما النظام الضريبي,  -جو -ليو -أدار "يي 

 بما يحقق العدل واإلنصاف للجميع، مع اهتمامه بالقضاء من خالل اختيار قضاة تتوفر فيهم شروط عدة, أهمها النزاهة والعدالة. 

جباته تعرض لوشاياٍت عدة, دبرها عدد من الحاقدين عليه؛ محاولين التخلص منه ونظراً لحكمته وبراعته في أداء وا 

وزعزعة ثقة الحاكم المغولي به، ونجح عدد منهم في تحقيق أهدافهم؛ فعُزل عن منصبه، غير أن إنجازاته المتعددة بقيت محط 

 إعجاب المؤرخين والمهتمين بدراسة التاريخ المغولي.

 
يي- ليو- جو- تساي" تعود أصوله إلى قبيلة الخطا، في شمال الصين،ولهذا قيل عنه الخطائي الصيني، ولد في سنة 586 هـ/ 1190م،كان والده وزيرا   [أ]

ر أل ارتوونغ، و -الحاكمة في الصـين لياو ر األسـ  أمراءكان أميرا  من   أنهكين الحاكمة في الصـين  وذككر  ـس عمل في  أنه إلىالمؤرخين  أحد أـش

ــ/ 612 ةفي حــدود سنــ  كينحكم مدينة ب وتولى ، الخطا مةخد ــ/ 614 سنة ،وذككرم 1215ه   لعرغبته منذ مط أبدى ؛إذرجال  ذكيا   كانو ، م1215ه

  تهواـشتهر ب قافته العالية، ودراسـ  قافتها، بآداب الـصين، ونهل من   دبوتأ ، بالتقاليد والعلوم الـصينية ملما  فكان  ، ـشبابه في تحـصيل العلم والحكمة
ويعد ـصور  مكـصغر  عن الحكيم   ، عد  كتبا  االختـصاـصاو والفنون  ذهمعظم ه في وـصن   دبوالجغرافيا، واأل والفلك،  الحكمة، فدرس  ؛ الـشاملة

دال  حتى مح صفاته الجسدية أنه كان طويل القامة،  أهم ماأ ، " كونفوشيوسالصيني "  وكان ذا صوو جهوري.. زمــه، ذا لحيٍة مك  
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 م( العرش1241-1228هـ/ 639 -626في تولي أوكتاي خان ) تساي" -جو -ليو -دور "يي

 [1]م،وكان جديراً بإدارتها.1226هـ/  624تساي" اإلمبراطورية المغولية بعد وفاة جنكيز خان سنة    -جو  -ليو  -خدم "يي 

 [2] واتخذ خلفاؤه منه مشرفاً على إدارة أمور دولتهم.

 العرش؛ إلنهاء الفوضى التي حدثت في اإلمبراطورية المغولية.وأسهم بدور كبير في تولي أوكتاي خان  

وتمكن من إقناع أمراء البالط المغولي الختياره خانا لهم؛ تنفيذاً لرغبة جنكيز خان، ولمنع وقوع االنقسام بين أفراد   

 [3] إذ استخدم نفوذه ومكانته المهمة بين المغول لثقتهم به واحترامهم لرأيه. [3.]األسرة

على كره   -م( أدار شئون الدولة بعد وفاة جنكيز خان, ووافق1232هـ/  630)ت  [ ب]ار "بارتولد" إلى أن تولوي خانوأش 

وقال "بارتولد" بهذا  [4] .تساي" -جو -ليو -على عقد االجتماع النتخاب أوكتاي خان للعرش المغولي, وتحت ضغط "يي -منه

 [4. ]لصيني ال سند له في المصادر األخرى التي ال تذكر حتى مجرد اسمه"الصدد: "وهذا الدور الكبير الذي يُنسب للوزير ا

ولم يشر إلى السبب وراء رأيه هذا، وأرى أنه أراد ترك األمر للباحثين، وال نستبعد أن يكون لهذا الوزير دور مهم في   

 حل هذه المشكلة؛ للحفاظ على وحدة البيت المغولي وعدم انقسامه.

 تساي" حنكته ليتجنب وقوع أية كارثة، فبدأ بتشجع أوكتاي  -وج -ليو -استخدم "يي 

[  ج]ووقف إلى جانبه وخاطب جغتاي خان  [ 5. ]تولوي خان للجلوس على كرسي الحكم المغطى باللباد، فاستجاب له

نهض وألقى بنفسه  وبعد لحظة من التردد, [  6. ]م( طالباً منه إعالن والئه ألخيه, وتقديم الطاعة واالنحناء له1240هـ/638)ت

 [5] على األرض أمام أخيه، وتبعه في ذلك معظم الضباط واألمراء والنبالء.

 

 
تولوي خان:وهو االبن الرابع لجنكيزخان  وأصــــغر أبنائه األربعة،أمه بورته فوجين، كان أ يرا   لديه،أكطلق عليه لقب "يكه نويان" ،  و" ألغ  ] ب[

يكن له نظير في الـشجاعة والبطولة وـسداد الرأي   ،لمعليه جنكيزخان اـسم "نوكار"  طلق"، أ بيرالك مير" األ،أوالجيوش"  أمير"  ينويان "، أ
والمهماو    موركان يستشيره في معظم األ لهذا وقاو؛ والده في معظم األ إليه،الزم أحبهنو زوجاته أعظمكانو سيورقوقتيتي بيكي  التدبير، و

ــ/626-624  جنكيزخان لمد  عامين) بحكم اإلمبراطورية المغولية بعد وفا ،استمروالمصالح الرئيسة م(بصفته وصيا  على 1229-1227هـــ

توفى في حدود سنة   أوكتاي، الجديد  الخانهذا حتى انتخب  صبهفي من ،وبقيللعر  المغولي  وبمـساعد   ال ة من المـستـشارين طبقا  العرش 

م.1232هـ/ 630  
جغـتاي ـخان:وهو االبن الـ اني لجنكيزـخان،واـلدـته هي زوـجة جنكيزـخان الكبرى  وهي بورـته فوجين من قبيـلة قنقراو  ابـنة دي نوـيان مـلك  ] ج[

  القبيلة، تولى حكم ممالك الخطا وبالد ما وراء النهر بعد وفا  جنكيزخان  واشـتملو حدود مملكته على بالد األويغور، وسـمرقند ،وبخارى،
"قناس"، أو"   نةاتخذ من مدي ، وبناكو، وبذخشــان وغيرها أترار، وقر  شــهر، وكاشــغر، وياركند، وختن، وفرغانة، و ورفان، وت لماليغ، وا

بمرض عضال.. إصابتهم بعد 1240هـ/638توفى في سنة  اليغ، الم مدينةالمكان قرية اسمها قتلغ قرب  هذافي  ىقوناس"  عاصمة له،وبن  
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 تساي في إدارة اإلمبراطورية المغولية -جو -ليو -دور يي

فأصبح  [ 7به، فأثر فيهم كثيراً. ] تساي" بشجاعة وحنكة، وذكاء سياسي أثار إعجاب األمراء المغول -جو -ليو -تمتع "يي      

وأمسك بزمام األمور في الصين بحزم، مستعيناً بعدد من الُكتاب [ 5. ]وأدار اإلمبراطورية بمفرده  [ 5. ]وزيراً ألوكتاي خان 

 واستمع أوكتاي خان آلرائه ونصائحه وعمل بمشورته في [ 8. ]فرس وغيرهموالعمال من الصينيين وال

 [6]كثير من األحيان. 

تساي" مؤسسات اإلمبراطورية المغولية على غرار النظم الصينية, وال سيما نظام ترتيب الوظائف   -جو  -ليو  -أدار "يي 

 [ 9. ]ين الصين والفرس وغيرهم من الشعوب المتحضرة وعمل جاهداً من أجل تنظيم دواوين المغول وفق دواو [ 3] اإلدارية.

 [3] ووظف عدداً من الصينيين في معظم مؤسسات إمبراطوريتهم .

وعين ُجباة الضرائب لصالح الخزينة   [ 3. ]ونجح في تنظيم الشئون المالية في البالد، وضبط عمليات الدخل والخراج 

انية ثابتة؛ إذ ألزم الصينيين بدفع الضرائب نقداً ونوعاً، بما قدر من أثواب وجعل لإلمبراطورية المغولية ميز[ 8] .المركزية

الحرير وكميات من الحبوب عن كل أسرتين تُمنح لخزينة الدولة، وعن كل خمس أسر كمية من الحرير الخاص باألمراء، على  

 [8] % بما امتلكه من قطعان الخيل والماشية والغنم.10حين دفع المغولي 

قدار الضريبة على األرض من مكاٍن آلخر على وفق خصوبة التربة، فكان بين اثنين ونصف في المائة، اختلف م 

ً [  9.][ د]وخمسة في المائة للمو  [ 6. ]وبدت هذه الضرائب معتدلة في نظر المعاصرين لها    [  9. ] وفرضت ضريبة على الملح أيضا

 [3] ..وبذلك جعل لجباية الضرائب قاعدة ثابتة 

وأشار بارتولد إلى أن أوكتاي خان أسند مهمة جباية الضرائب في الصين إلى شخص مسلم يُدعى عبد الرحمن، غير   

 [ 3] تساي اعترض بشدة, وطلب بإلحاح شديد منه العدول عن قراره هذا. -جو -ليو -أن يي

السبب وراء ذلك هل لكونه مسلماً؟، أم لديه معلومات معينة عن هذا الشخص وربما لم يكن مؤهالً ولم يُشر بارتولد إلى   

لذلك؟، وأرى أن سبب اعتراضه ليس لكونه مسلماً، بل ألنه أراد أن يقوم بهذه المهمة رجل من أهل الصين كونه أكثر معرفة 

 بأهلها، وعلى دراية تامة بظروفهم.

 [3] ناعهم بتغيير سياستهم حيال سكان المدن التي سيطروا عليها واالمتناع عن قتلهم.ومن جهة أخرى تمكن من إق 

 
 المو: وحد  قياس تساوي 1200 قدم مربع. ] د[
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م ووصل إلى عاصمتهم كاي فونج, وفرض 1229هـ/627فعندما شن حمالته العسكرية على أقاليم الصين الشمالية سنة   

ها تمكن المغول من فرض سيطرتهم عليها، الحصار عليها لمدة طويلة، وعلى الرغم مما أبداه الصينيون من شجاعة في الدفاع عن

م، وفي إثر ذلك التمس منه عدم تدمير المدينة بل إلحاقها باألمالك المغولية، فاستجاب 1233هـ/ 631وقتل معظم سكانها سنة 

 [4] لطلبه.

ل إقناعه  وعندما انتهى أوكتاي خان من فرض سيطرته على معظم الواليات الصينية وقسمها على األمراء المغول، حاو 

بالعدول عن ذلك، غير أنه عجز عن تحقيق هدفه هذا، لهذا أشار عليه أن يرسل مع كل أمير واحداً على األقل من عمال الخراج،  

 [4] وأن ال يسمح لألمراء بجمع الضرائب من السكان مباشرةً، فأخذ بمشورته وأمر بتنفيذها.

قُضاة للبت في أمر العقوبات وتنفيذها, بدالً من أن يقوم بذلك عدد  وفي مجال القضاء تمكن من إقناع أوكتاي خان بتعيين   

 وهذا دليل على حرصه على إقامة العدل بين الجميع ودفع األذى والظلم عنهم وإنصافهم.  [ 5] من الضباط المغول القُساة.

 تساي في مجال البناء والعمران -جو -ليو -دور يي

في مجال البناء والعمران؛ محاوالً نقل المعالم الحضارية الصينية إلى منغوليا، تساي" دوراً مهماً  -جو -ليو -أدى "يي 

 وعمل بجد من أجل تثقيف المغول ودمجهم مع الشعوب المتحضرة.

م حاضرة له, وفي الموضع الذي اختاره جنكيز خان 1235هـ/ 633وبفضل نصائحه أنشأ أوكتاي خان في حدود سنة  

 [ ثم ُعرفت فيما بعد 6.][ ه]غول باسم مدينة البالط "أوردو باليق" سابقاً، وعرف عند الترك والم

إلى جانب األهمية التاريخية؛ فقد كان مقراً للدول التركية القديمة وعاصمةً لها،    ولهذا الموقع أهميةٌ كبيرة[  3]  .[ و] اسم "قراقورم"ب

الصلة بين الموطن األصلي ألسرة جنكيز خان وبين ممتلكاته فضالً عن أهميته في إدارة منغوليا الواقعة في وسطها، وفي توثيق 

 [3] وأراضيه التي ورثها عن أبيه.

ً  -واهتم أيضاً بتشييد عدة مدارس في المدن الصينية, وفي مقدمتها بكين  ، وبنج يانج؛ لتعليم الشباب من  -خان باليغ سابقا

 [6] المغول إلكسابهم الخبرة والكفاءة، وتدريس تعاليم كونفوشيوس.

 
 أوردو باليق: أي مدينة البالط، أو مدينة الجيش.  ] ه[
ود(؛  ألن" قرا" تعني  ] و[ مها باللغة التركية )الرمل األـس رقية، معنى اـس مدينة قراقورم، أو "قراقوم":وهي مدينة تقع في أقاصـي بالد الترك الـش

ئع  يكصـــــنع القـماش الـفاخر والصــــــنا اوفيـها ـغاـلب عســـــاكر الـخان الكبير للمغول، وفيهـ  الرـمل، " تعني  ومو" ق د، في لغتهم اللون األســـــو
مقرا  لحاضرته من الناحية االسمية.. ليكونمكانا  قريبا  منها  أوجنكيز خان منطقة قراقورم  ،اختارأهل صنائع فائقة ائقة،وأهلهاالف  
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وأقنعه بتعيين موظفين متعلمين في مناصب مهمة   [  6. ]ولم يهتم بالشباب فحسب, بل أسس مدارس لتعليم األطفال أيضاً   

وخاطبه قائالً: "إنه لكي يمكن صنع إناء، يجب أن يكون لديك خزاف، ويجب لمسك الدفاتر  [ 5]في الوظائف اإلدارية المالية. 

وهو بهذا أعطاه اإلذن بالتصرف وإجراء   [ 3. ]أجابه: "إذن ما الذي يمنعك من استعمالهم؟(ف [ 5. ]والسجالت رجال متعلمون"

 ما يلزم.

ولم يكتف بذلك بل نصحه باالهتمام وتطوير النظام البريدي؛ لسد حاجة اإلمبراطورية عسكرياً، فبنى محطات عدة  

لكل محطة ما تحتاج إليه من العربات، والخيول، والمؤونة   للبريد على امتداد الطرق المعروفة، وحرص هو ورفاقه على أن يتوافر

[  ح]، ومدينة قراقورم محطات عدة، وأعدوا لكل مرحلة[ ز]من الحبوب واألغنام، فأقاموا على طول المساحة الممتدة بين بالد الخطا

كل يوم من الواليات المختلفة   من الطريق فرقة مكونة من ألف جندي للمحافظة على أمنها، وأصدر أوامره بإرسال خمسمائة عربة

  [6] محملة باألطعمة واألشربة لتُوضع في المخازن ولتزويد هذه المحطات بالمؤونة.

 تساي" -جو -ليو -موقف األمراء المغول من "يي

ي تساي" برعاية أوكتاي خان وثقته؛ نظراً لدوره المتميز في إدارة الدولة، وإخالصه له وتفانيه ف  -جو  -ليو  -حظي "يي 

 خدمته.

وهذا األمر شجعه على إسداء النصح له باالمتناع عن شرب الخمر واالهتمام بصحته، غير أنه لم يستجب له، فبرهن  

ذا كانت الخمرة تُحدث : "إفقال له[ 7] له على أضرار الخمر على صحة اإلنسان عندما جلب له وعاء من حديد تصدأت بسببها.

تأثر أوكتاي خان عندما رأى ذلك فاعتدل في   [ 7. ]فاحكم بنفسك كيف يكون تأثيرها في أحشائك"مثل هذا التأثير في الحديد، 

 شربها.

ً حقد عدد من    ً وسياسيا أثارت هذه العالقة المتينة التي جمعت بينهما، وبسبب كفاءته وتفوقه ونجاحه إدارياً وعسكريا

أنه سرعان ما شعر بالخجل مما فعله به وندم على ذلك، فأمر بإطالق األمراء المغول فحاولوا الوشاية به، فاقنعوه بسجنه، غير 

فبعث إليه رسله لمعرفة سبب رفضه، فأجابهم قائالً:"أنت جعلتني وزيراً  [ 7. ]، غير أنه رفض الخروج من السجن [8] سراحه 

 
الخطا:وهي واحد  من القبائل التركية الو نية، وكلمة الخطا مـشتقة من كلمة "خطاي"، وهو االـسم الذي أطلقه المغول على الـصين، وأطلقوا  ] ز[

تكعدُّ القـسم   اليائو"، وبالد الخط -ـسيليو"، أو "  –"ـسي  اـسم اعليه أطلقواالـصينيون فقد  أما"ختا"،  أو ، عليهم اـسم " قراخطاي"، أو " قطاي" 
 أخرىتركســتان واســتوطنوا مدن  إلىالصــين  فلجأوا  يكين الحاكمة ف أســر طردتهم  أنتوران، نزحو قبائلهم منها بعد  ةملكال الث من م

ــا ــغر، وختن، وبالسـ ــبحوو غونم ل كاشـ ــيحية    البوذية، مركزا  لهم، اعتنق الخطا دياناو عد   منها  أصـ ــية، والمسـ والمانوية، والمجوسـ

كو".. -لو -تشيملوكهم المدعو"  آخرم، بموو 1213 /هـ610وغيرها، انتهو دولتهم سنة   
 مرحلة: بفتح الميم مسير  نهار بسير اإلبل المحملة  قدرها أربعة وعشرون ميال  أو  مانية فراسخ أو43352 مترا. ] ح[



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 61 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

لسهل عليك أن تجعل مني ألعوبة لك... وأنت وضعتني في السجن، إذن فإني مذنب... وأنت أطلقت سراحي، إذن فأنا برئ.. إنه 

فتأثر بكالمه كثيرا وأصدر من جديد أوامره  [ 7]  .في يديك!... ولكن كيف أستطيع بعد ذلك أن أدير شئون اإلمبراطورية؟!"

 [8] بإطالق سراحه, وقلده زمام األمور التي باشرها في السابق.

 م1242هـ/ 640وفاته سنة 

م( التي تولت زمام األمور بعد وفاة زوجها 1246-1241هـ/644-639)[ ط]خاتون"أقالت أرملة أوكتاي خان "تواركينا  

وعينت بدالً منه تاجرا فارسيا مسلما  [ 3. ]تساي" -حو -ليو -مؤقتاً عدداً من المستشارين البارزين لزوجها, وفي مقدمتهم "يي

 [5] . عاش في البالط المغولي يُدعى عبد الرحمن

وتأثر كثيراً  [ 10. ]وسرعان ما أدرك أنها دمرت كل ما حققه في عهد جنكيز خان وأوكتاي خان، فلم تبال بنصائحه 

هذه األمور زادت من حزنه وسارعت في وفاته سنة   كل  [  10]  بما عاناه عامة الناس بسبب اإلدارة الظالمة والسيئة لعبد الرحمن.

 [10] م، في مدينة قراقورم.1242هـ/640

ونظراً لكثرة حساده والحاقدين عليه فتش عدد من الضباط المغول بعد وفاته داره، واتهموه باطالً بجمع ثروات طائلة  

قط على أدوات موسيقية, ومخطوطات، وخرائط, جراء خدمته الطويلة، غير أنهم لم يجدوا هذه الثروة المزعومة, وعثروا ف

 [7] وجداول, وحجارة عليها كتابات منحوتة.

 

 

 

 

 

 

 
تواركينا خاتون:هي زوجة أوكتاي خان الكبرى،  تميزو بالحـصانة والحكمة والدهاء والكفاء ،  تولو إدار  اإلمبراطورية المغولية بعد وفا   ] ط[

  البالد،  أمور فضبطو جديد،  خان الختيار العام الرسمي االجتماع موعد يحين حتى( م1246 -1241 /هـــــ 644-639) المد  خالل زوجها

  توفيو أرادو،  ما لها فتم الحكم خان كيوك ابنها ليتولى جاهد    وســــعو قوانينها،  تحو وانضــــموا ورغبة   طوعا   أوامرها إلى الناس فانقاد

..م1249/هـ647سنة  
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 :الخاتمة

 في ضوء ما تقدم تجلَّى عدد من النتائج المهمة, ولعل من أبرزها: 

المغول أنفسهم؛ اهتم أوكتاي خان وخلفاؤه باألكفاء من المبدعين بغض النظر عن قومياتهم ودياناتهم وتفضيلهم على   -1

 إليمانه بضرورة بناء إمبراطورية ذات أسس ومعالم حضارية؛ فالحضارة نواة أية دولة. 

تساي" ثقة خانات المغول به محاوالً إقناعهم بتغيير سياستهم العسكرية, من سياسة توسعية  -جو -ليو -استغل "يي -2

اذ اآلالف من عامة الناس المنكوبين ممن تعرضت تعسفية إلى سياسة سلمية متوازنة، وبهذا أسهم بشكٍل كبير في إنق

 مدنهم للغزو المغولي.

تساي" مظاهر الحضارة الصينية, منها اإلدارية والعمرانية في معظم أركان اإلمبراطورية  -جو -ليو -أدخل "يي -3

طور، ومدن المغولية، فأبهر بذلك معظم خانات المغول به وبقدراته، فأصبحت لها ميزانية ثابتة، ونظام بريد مت

مزدهرة، وإدارة استوعبت عناصر عدة, من خالل استقطاب المثقفين والمتعلمين وتوليتهم لمناصب مهمة في 

 مؤسسات الدولة, ال سيما ممن درسوا وتعلموا في المدارس التي أسسها في معظم المدن الخاضعة لسلطتهم.

ظروف المعيشية للسكان، محققاً بذلك العدالة تساي" نظام ضريبي جديد, راعى من خالله ال -جو -ليو -اتبع "يي -4

 واإلنصاف بينهم, دون أن يثقل من كاهلهم.

نصاف المظلومين, إتساي" بتعيين قضاة مشهود لهم باألمانة واإلخالص؛ لفض المنازعات، و  -جو  -ليو  -اهتم "يي -5

 ورفع األذى عنهم, واسترداد حقوقهم المسلوبة.

تساي" من نجاح إداري وسياسي وعمراني, لم يلق االحترام والتقدير  -جو -ليو - على الرغم من كل ما حققه "يي -6

 بعد وفاة أوكتاي خان الذي قدره واحترمه كثيراً، فأصدرت تواركينا خاتون أمراً بأقالته من منصبه.
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ABSTRACT 

The administrative structure played a fundamental role in the political life throughout the 

Egyptian civilization. The King presided this administrative structure, followed by the vizier and 

then the rest of the staff. Title of Vizier has appeared in the era of the first dynasties. The Vizier 

was the supervisor of all state institutions, he was regarded as The Deputy of King and the contact 

point between the king and the rest of the staff and the supreme head of arryt. Some administrative 

amends emerged during the Middle Kingdom, which resulted in the development of the title of 

Vizier, granting hereof many powers and authorities. Due to the development of the duties of the 

Viziers, there was a need for an administrative structure for the Vizier. This was evident during 

the Middle Kingdom. Most notably, The Viziers led some military campaigns which weren't 

common thereafter. Furthermore, they held many administrative, military and priestly titles which 

were not held by any of the Viziers during the previous periods. 

 

Key words: King- Vizier- Scribe- Rule- Administration- Ancient Egypt- Title- Administrative 

structure- Military Campaign- Army- Nubia- Kush- Thebes. 
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 ملخصال

رأس اإلدارة الملك, ثم  لعب النظام اإلداري دوًرا أساسيًا في الحياة السياسية طوال الحضارة المصرية، وكان على 

الموظفين، وقد ظهرت وظيفة الوزير منذ عصر بداية األسرات، وكان الوزير مشرفًا على جميع مؤسسات الدولة،    قيةالوزير، ثم ب

 .arrytالموظفين، والرئيس األعلى للــ  ةيالملك, وحلقة الوصل بينه وبين بق ونائب

ة الوسطى, والتي نتج عنها تطوير في منصب الوزير ومنحه جاءت بعض التعديالت اإلدارية خالل عصر الدول و

صالحيات وسلطات واسعة، ونتيجة لتطور المهام الوظيفية للوزراء كان ال بد من وجود جهاز إداري للوزير, وظهر ذلك جليًا 

قيادتهم لبعض الحمالت   خالل عصر الدولة الوسطى، ومن األمور اإلدارية التي تشير إلى استحداث بعض المهام الوظيفية للوزراء

 العسكرية، باإلضافة إلى تقلدهم بعض األلقاب اإلدارية والعسكرية والكهنوتية، والتي لم يحملها الوزراء في الدولة القديمة.

  الكلمات المفتاحية:

 طيبة.  -كوش  -النوبة  -الجيش  -حملة عسكرية  –الجهاز اإلداري  -لقب  -مصر القديمة  -اإلدارة  -الحكم  -الكاتب  -الوزير  -الملك      
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 : مقدمة

[، كما كان الوزير نائب الملك, وحلقة 1]  لعب النظام اإلداري دوًرا أساسيًا في الحياة السياسية طوال الحضارة المصرية  

 [2]. الوصل بينه وبين بقية الموظفين

, والذى  TAyty  sAb TAty [، وقد اتخذ الوزير لقب4] [، وهو أعلى مناصب الدولة3]  "الوزير" كلمة فارسية األصل  

 TAyty, sAb [، واستمر لقب6في الدولة الوسطى والحديثة] TAty [، وكلمة5] يترجم للقب الوزير، وقد شاع في الدولة القديمة

منذ عصر األسرة الرابعة، وأول وزير معروف من العائلة المالكة يرجع  أTAty [، وظهر لقب الوزير7] أيًضا في الدولة الحديثة

في    sA-nsw   [، وكان هذا اللقب قاصًرا على األمراء من أبناء الملوك8]  ابن سنفرو  nfr-mAat  إلى عهد سنفرو وهو نفر ماعت

المؤرخين أن وظيفة الوزير كانت موجودة في عهد األسرات األولى، حيث وجد على صالية الملك ويرى بعض    األسرة الرابعة،

فوق شخص أصغر حجما من الملك، وظهر اللقب على بعض األواني الحجرية تحت الهرم المدرج ( Tt) كلمة  Nar-mrنعرمر

  الخامسة، تقلدته عائالت كبار رجال الدولة  [، ومنذ عصر األسرة9من عصر األسرة الثانية ]( Mn-kA) بسقارة مرتبطة باسم

 [11] .[، بوصفهم أكفأ الموظفين، وأكثرهم دراية وخبرة باألعمال اإلدارية10]

[؛ فهو كبير القضاة, وكبير مفتشي الخزانة, وأقوى  12]  كان الوزير هو الشخص الرئيس المكلف بإدارة القصر بالكامل

 وكان من سلطة الوزير ترقية القضاة، وتعيين حارس المحكمة، ،  ب arrytللـــــ    الرئيس األعلى[، كما كان الوزير  13موظفي الدولة]

 
لقاضي والوزير، وقد يترجم ( وا أو البوابة ,أو الغطاء ,وهى: المختص بالستارة )أو الحاجب ,ألقاب  ةقد يترجم هذا اللقب لثالث أ  

 -:وللمزيد انظر .والوزير، وقد يترجم للقب واحد الوزير ,: رئيس العدالةللقبين
Faulkner, R. O., "The Installation of the Vizier", in: JEA 41, (Dec., 1955), 18-29. ; Strudwick , N., The 

Administration of  Egypt, 304.; Faulkner, R., Concise Dictionary of Middle Egyptian, (Oxford 1991), 

209,293,303. ;  Jones, D., An Index of  Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrase of old Kingdom, .Vol. 

2, ( Oxford 2000), 1000, 1004. 
م في همعند مدخل القصر، أو مبنى إداري  منذ أواسط األسرة الخامسة، وهي مبنى أو حجرة   arrytربما ظهرت الـ     -:  arryt   ب  

تحت   جهاز إداري  arrytمقدمة القصر، سواء القصر الملكي أو قصر حكام األقاليم، أو المعابد باعتبارها هيئة قضائية، وكان للـــ   

، وقد اختلفت مهامها ما بين متابعة الموظفين الخاصة بالقصر الملكي  عة األعمالإشراف الوزير، فقد اكتسبت دوًرا إداريًا في متاب

في اإلدارات المحلية أو لتسليم الضرائب، أو تبليغ األوامر الملكية أو للتحقيق، أو لتأمين القصر، وتعتبر حلقة وصل بين اإلدارة 

ين فيها، وتلقي شكاوي المواطنين ضد فساد  من خالل معاقبة المذنب دارات المحلية، كما كان لها دور قضائيالمركزية واإل

،   arrytالـــ   ىالمشرف عل    arryt ،imy-r  arrytكاتب الــ   sS arrytالموظفين، ومن أهم األلقاب التي حملها موظفوها، 

arryt wHm Tpy n   المتحدث األول للــarryt  ،xtmty n Smsw n arryt  حامل ختم التابع للـــarryt. 
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[، وكان من اختصاصات الوزراء اإلشراف على البعثات 14] وكل هذه األمور تدل على قوة صاحب المنصب وقربه من الملك

 [15] .المناجم والمحاجرإلى المرسلة 

خالل عصر الدولة القديمة )عصر األسرة الخامسة( وزيران في آن واحد، فكان    TAyty sAb TAty  وتقلد منصب الوزارة

[، ويرى بعض الباحثين تواجد وزيرين معًا في آن واحد في منف؛ وذلك ألهميتها 16] يوجد وزير للجنوب, ووزير للعاصمة

[ ثم 19]  الملك جد كا رع أسسي، ثم إدفو[ في عهد 18[، باإلضافة إلى وزير الجنوب الذي كان مقره في أخميم]17المتعددة]

[، بينما تولى المنصب خالل عصر االنتقال األول وزيران في 23] [, ثم دير الجبراوي22] [ وقفط21] [ ومير20] أبيدوس

 [24] .العاصمة, وآخر في الجنوب يتولى اإلشراف ومراقبة األقاليم الجنوبية البعيدة عن العاصمة منف

[، أو 25]  تقلده شخص واحد خالل عصر الدولة الوسطى  TAyty sAb TAty  ب الوزارةافترض بعض الباحثين أن منص

[، بينما افترض آخرون أنه يوجد وزراء عاملون,  26] تقلده وزيران في آن واحد, فكان يوجد وزير للشمال ووزير للجنوب

القديمة, بوجود وزيرين معًا في آن  [ على غرار ما كان يوجد خالل عصر الدولة 27]لقب وزير بشكل تشريفي  ووزراء منحو

 [29]  .، ووزير للجنوب وآخر للشمال خالل عصر الدولة الحديثة[28] واحد في منف

جاءت بعض التعديالت اإلدارية خالل عهد الملك منتوحتب الثاني نب حبت رع، والتي نتج عنها تطوير في منصب 

لوثيق بين منصب الوزارة ومنصب المشرف على الخزانة؛ فقد  الوزير, ومنحه صالحيات وسلطات واسعة، من خالل االرتباط ا

في عهد الملك منتوحتب الثاني منصب المشرف على الخزانة قبل توليه الوزارة، باإلضافة إلى تولي   ت Bby تولى الوزير ببي

باإلضافة لمهام منصبه  اإلشراف على مهام الخزانة, فقد حمل لقب المشرف على الخزانة المزدوجة  8Agy ثالوزير داجي 

 .كوزير, ويعتبر ذلك شيئًا جديدًا، فلم يُسجل ألي وزير من قبل أنه كان متدخاًل بهذا الشكل المباشر في مسئوليات ومهام الخزانة

[30] 

 
ربما ألنه توفي   ؛ولم يُشاهد اسمه في مكان آخر TAty sAb TAtyوكان يحمل لقب  ,وجد اسمه ولقبة في معبد منتوحتب الثاني Bby :ببي  ت  

والمشرف على بيت    الملك،ا المحبوب من رئيسه، رفيق  في مرحلة مبكرة، وعثر على لوحة من بداية األسرة الحادية عشر، مكتوب عليها، أن 

 المال. 
 

وقد عاش الوزير داجي حتى العام الثامن من حكم  ، TT 130مقبرته بطيبة رقم : من وزراء عهد الملك منتوحتب الثاني،  8Agyداجي   ث  

حامل ختم ملك مصر   sDAwty-bityاألمير الوراثي،  iry- pat  حاكم اإلقليم    Haty -a، وحمل العديد  من األلقاب أهمها،  منتوحتب الثالث

، المشرف على بيتي  imy-rA pr.wy HDكاهن حورس، المشرف على الخزانة  Hm-nTr 1r  السمير األوحد،   smr waty، ىالسفل

 .  imy-rA Snwty، المشرف على الشونتين imy-rA pr.wy nbwالذهب 
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واعتمد التعيين في منصب الوزارة خالل األسرة الثانية عشرة على مدى الكفاءة اإلدارية للشخص، فكان التعيين في 

المنصب يخضع للملك نفسه، ولهذا فإن وزراء األسرة الثانية عشرة لم ينتموا إلى األسرة الحاكمة أو طبقة حكام األقاليم, كما كان 

 [31].سائدًا من قبل خالل الفترات السابقة

الدولة  نتيجة لتطور المهام الوظيفية للوزراء كان ال بد من وجود جهاز إداري للوزير, وظهر ذلك جليًا خالل عصر 

فوجد في قالع عديدة في الشالل  ، xA n TAty  الوسطى؛ فقد وجدت وظائف عديدة تدل على هيكل إداري متكامل لمكتب الوزير

)الجندل( الثاني عالمات مطبوعة على أختام تعود إلى نهاية األسرة الثانية عشرة أو بداية األسرة الثالثة عشرة، تشير إلى وجود 

 [32].الجنوبمكتب تابع للوزارة في 

ومن المالحظ خالل عصر الدولة الوسطى، أن المناصب كانت ثابتة مقارنة بالدولة القديمة؛ ففي الدولة القديمة كان  

المسئول الواحد يحمل أكثر من لقب مهم، بينما يتألف منصبه وصالحياته من مجموعة من األلقاب والمهام المتعددة التي تتجاوز 

خالل فترة زمنية  يميل إلى تقلد المسئول الواحد منصبًا واحدًا أما النظام اإلداري خالل الدولة الوسطى  نطاق هذه األلقاب،

والتي اختفت تماًما بعد حكم الملك ،  ipi  [35]وإيبى   MnTw-Htp مثل منتوحتب [34]؛ إال بعض االستثناءات[33]معينة

 [36].سنوسرت الثالث

حيث كان ؛  r xAswt imntt-imy   [37]  المشرف على الصحاري الغربيةلقب    Htp-MnTw ج  حمل الوزير منتوحتب

من مهامه الوظيفية اإلشراف على الصحاري الغربية، كما أنه كان دعامة لحصون الصحاري؛ كونه يحمل لقب دعامة حصون 

 
ا الوزارة توليه قبل وكان مقبرته باللشت  امللك سنوسرت األول،: أحد وزراء  Htp-MnTwمنتوحتب   ج  

ً
Imy- لقب حمل فقد ,الختم لىع مشرف

r xtmt حكم  من عشر الثامن للعام تعود والتي  النوبة، من حجرية قطعة ىعل نقش خالل من التاريخية السجالت له في ظهور  أقدم يعد، و  

 ولقب  iry-pat الوراثي األمير،  imy r niw املدينة على املشرف ولقب  TAty الوزير لقبوقد حمل العديد من األلقاب, أهمها، ، األول  سنوسرت

 الخزانة على املشرفو ،sDAwty- bity السفلي مصر ملك ختم حامل لقب ىإل باإلضافة ،smr  waty األوحد السمير ولقب ,HAty-a األمير

imy-rA pr.wy HD  امللكية األعمال كل على املشرف، و imy-rA kAt nbt nt nswt األسرار كاتم، و Hry sStA امللك  وثائق على املشرف، و  

 imy-rA الشونتين  على املشرف، و imy-rA pr.wy nbw  الذهب بيتي  على املشرف، و imy-r sAX a nswt n xf tHr  بالبالط الخاصة

Snwty  . 

. 
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فبالتالي أصبح عمودًا  حيث إنه كان مشرفًا على تلك الصحاري، ؛  iw sDmt dSrt[38]الصحراء )السند خادم الصحراء(

 لحصونها. ويعد ذلك أول ظهور لهذا اللقب في فترة الملك سنوسرت األول؛ حيث إنه لم يسجل من قبل.

بالرغم من أنه لم يرد في المصادر من قبل أن الوزراء كانوا قادة للحمالت، إال أنه وجد العديد من الوزراء من أمثال  

صوروا في العديد من المشاهد والنصوص يقودون الحمالت العسكرية بأنفسهم، وهنا إشارة    ، قد ح  it .f iqr-Iniالوزير أنتف إيقر  

يقود وزير حملة عسكرية  -ألول مرة -واضحة إلى أن قيادة الجيش كانت من المهام المنوطة بالوزراء في ذلك الوقت، وبهذا 

ومهام الوزير، ويتضح ذلك في مطلع الدولة الوسطي؛  تحوالا في وظيفة  -إلى حد ما –بنفسه بتفويض من الملك، وهذا قد يمثل 

ا مقربين إلى الملك تم إرسالهم في حمالت مهمة, حيث أراد الملك من هؤالء األفراد ذوي الثقة القيام بتلك المهام  حيث نشاهد أفرادا

طع الملك سوى االعتماد على  وربما ذلك ناتج عن أن أركان اإلدارة كانت ضعيفة في بداية الدولة الوسطي, فلم يست ألمانتهم؛

من المعروف سابقاا أن الذي يقود البعثات والحمالت الخارجية موظفون تحت إشراف الوزير, وليس الوزير الذي كان محل ثقته، و 

الوزير نفسه, كحكام األقاليم، أو قادة الجيش، أو موظفين غيرهم ذوي مكانة عليا في الدولة، ربما يرجع ذلك إلى وجود بعض 

ضطرابات في الجهاز اإلداري بالدولة، أدت إلى اعتماد الملك على أهل الثقة, وكان يتمثل ذلك في شخص الوزير إلرساله  اال

 [39].على رأس تلك الحمالت

 

 
 ,األول  أمنمحات امللك عهد أواخر من الوزارة منصب تولى حيث شهرة، األول  سنوسرت امللك وزراء أكثر يعد: iqrit .f -Iniيقر إنتف أ  ح  

، وقد بالشيخ عبد القرنة بطيبة 60تحمل رقم  ى وأخر  -شمال اللشت 400مقبرته تحمل رقم  ،األول  سنوسرت امللك عهد خالل املنصب في ستمراو 

 الوراثي  األمير، و imy-r xtmt   الختم  ىعل  املشرف، و   imy r niw  املدينة  على  املشرف  ولقب   TAty  الوزير  لقبحمل العديد من األلقاب, أهمها،  

iry-pat املحلى )الحام(  األمير ولقبHAty-a األوحد السمير ولقب smr  waty، ىالسفل مصر ملك ختم حامل لقب ىإل باإلضافة sDAwty- 

bity العظيم بالبيت األسرار كاتم، و  Hry-sStA m Hwt wrt   . 

. 
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، على أنه اشترك في حملة عسكرية على النوبة السفلى,  خ  في نقش وادي الهودي  it .f iqr-Iniظهر الوزير أنتف إيقر  

وقد أشار الوزير   ،[41]  في النوبة السفلى د لغزو المنطقة الشمالية لواوات  ،[40] يكن يقوم بها الوزير من قبلوهذه المهمة لم 

بحملة  Htp -MnTwالوزير منتوحتبوقام  ،RILN 73[42] ذإلى هذه الحملة في نقش له بالجرجاوي  it .f iqr-Iniأنتف إقر 

لة في نقوش مقبرة أمنمحات وقد جاء ذكر هذه الحم ،[43] رأقامها في بوهن أخرى إلى النوبة, وقد ذكرت على اللوحة التي 

 
 ،الجمشت  الذهب والكوارتز وحجر  وتوافر  ,شتهر بكثرة المناجماكم، وقد    52أسوان على بعد    شرقيقع جنوب    :وادي الهودي خ  

مواقع اآلثار عبد الحليم نور الدين،  (.أرجوانيةوهو حجر كريم يتكون من أنواع متنوعة من الكوارتيز ذات ألوان بنفسجية أو )

 .313(، 2009, مصر العليا، )القاهرة 2المصرية القديمة، ج

Fakhry, A., The Inscriptions of the Amethyst Quarries at Wadi-el-Hudi, 12.; Simpson, W.K., " 

Wadi-el-Hudi ", in: LÄ, VI, 1986, 1113.; Shaw, I. ; Jameson, R., "Amethyst Mining in the Eastern 

Desert: A Preliminary Survey at Wadi el-hudi", in: Vol. 79. (1993), 81. 

  217(، 2000، )القاهرة  3سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، ج ، راجع، إليهوللمزيد عن بعثات الملك سنوسرت األول 

 وما بعدها. 

 
 حلفا.  واديوبالقرب من  ,تقع على الشاطئ الشرقي جنوب بوهن  -واوات: د  

 Arkell, A. J., A history of The Sudan, (London 1955), 58. 

 
والتي في قمتها أنشئت  ,مل على شرفات عديدةتمقاطعة أبو هاندال، وكانت مهبط مهم للحمالت نحو الجنوب، ويش الجرجاوي: ذ  

 (. الجرجاويالقرية الحديثة )نجع 

43.. Étude  chronologique et historique de règne, (Bruxelles 1995),erObsomer, C., Sésostris I 

ر 
 .الرملي الجرانيت من، 2540تحت رقم  بإيطاليا فلورنسامحفوظة اآلن في متحف  

Breasted, J.H.,"TheWadi Halfa stela of Senwosret I", Pl. 1-2.; Obsomer, C., " Les lignes 8 à 

24 de la stèle de Mentouhotep (Florence 2540) érigée á Bouhen en l'an I8 de SèsostrisIer ", in: GM 

I30 (1992), 61-63, Pl. 3-4. 

 .عبارة عن منجم للنحاس تقع بوهن على الشاطئ الشرقي  شمال النوبة، تجاه مدينة وادى حلفا، وهي  -:بوهن

Gerald E. K., " Old Kingdom Egyptian Activity in Nubia: Some Reconsiderations", in: JEA, Vol. 

52 (1966), 23-33. ; Säve - Söderbergh, T., Temples and Tombs of Ancient of Nubia, (Unesco 

1987), 207. 
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حاكم الفنتين وحاكم بالد   rnpwt-sA  سونقش بمقبرة سار نبوت األول، [45]( بمقابر بنى حسن2رقم ) [44] ز )Imny)أميني

ا هزيمة كوش ا على لوحة منتوحتب [46]الجنوب، والذي يوضح أيضا  MnTw-Htp (RILN74) ، وقد ذكرت الحملة أيضا

، ش، باإلضافة إلى ظهور الوزير أمنمحات, وقد كان وزيراا في عهد الملك منتوحتب الرابع في نقش وادي الحمامات[47]بالجرجاوي 

، وكان يرافق الحملة مجموعة من الجنود، وخالل عصر األسرة [48]والذي جاء يبحث عن تابوت حجري للملك منتوحتب الرابع

، ويشير ذلك إلى تغير في نقش حجرى في وادى الحمامات كقائد لحملة إلى وادي الحمامات   Iymeruالثالثة عشر ظهر الوزير  

مرة يقود وزير حملة عسكرية أنه ألول ، ومن هنا إشارة واضحة إلى [49] في المهام الوظيفية للوزراء خالل عهد الدولة الوسطي

 . Ini-6i-f iqr بنفسه بتفويض من الملك, وهو الوزير أنتف إيقر

إلى منطقة قفط على رأس بعثة تجارية أو تعدينية ذكرت في مقبرة أميني سابقة  ص wsrt-4nسافر كذلك الوزير سنوسرت 

إلحضار كنوز قفط مع األمير الوراثي الحاكم رئيس المدينة  أبحرت  ، جاء فيها "[50] الذكر في مقابر حكام إقليم الوعل ببنى حسن

 
بجبانة بني  2رقم  تهحاكم إقليم الوعل، اإلقليم السادس عشر من أقاليم مصر العليا، خالل عهد سنوسرت األول، مقبر :أمينى ز  

-sDAwtyألمير الوراثي،  ا iry- pat  , أهمها،من األلقاب العديد قليم، وقد حملوهي من أجمل المقابر الموجودة في اإل ،حسن
bity  ،حامل ختم ملك مصر السفليsmr waty  ،السمير األوحد  iry-Nxn  ،المنتمي إلى نخنsm   ،كاهن سم imy-r mSa 

wr n MAHD المشرف العظيم للجيش بإقليم الوعلو. 

اإلقليم السادس عشر منذ أقدم العصور حتى نهاية الدولة الوسطي، رسالة ماجستير غير   على،  ىصدقة موس  :وللمزيد انظر

وما بعدها؛ عبدالغفار شديد، مقابر بني حسن في مصر الوسطى، )القاهرة   332(، 1989منشورة، )كلية اآلداب جامعة المنيا 

2016 ،)52-63. 
 .36مقبرته بقبة الهوا تحت رقم  س  
كم، ويعتبر  150، ويبلغ طوله في الصحراء الشرقية، ويبدأ من قفط وينتهي على ساحل البحر األحمر يقع -:الحماماتوادي   ش  

. محمد صبري محسوب، 76(، 2000من أقدم طرق التجارة في العالم. محمد فريد فتحي، في جغرافية مصر، )اإلسكندرية 

 .218(، 1990لقاهرة ، )ا2جغرافية الصحاري المصرية، الجوانب الطبيعية، ج

Lucas, A., and Rowe, A., "The Ancient Egyptian Bekhen-Stone", in: ASAE 38, (1938), 127-129.; 

Gundlach, R., "Wadi Hammamat", in: LÄ, VI, 1986, col. 1099-113. 
 wsrt-snللوزير سنوسرت      TAity sAb TAtyذكر لقب الوزارة    -أحد وزراء امللك سنوسرت األول، مقبرته باللشت    -:wsrt-4nسنوسرت    ص  

 الثالث بالعام تؤرخ والتي  عشر، السادس اإلقليم الوعل إقليم حاكم Imn-m-HAt  كأول ظهور له بعهد امللك سنوسرت األول بمقبرة أمنمحات

  TAty  الوزير  لقبوقد حمل العديد من األلقاب, أهمها،  ،  الثاني  أمنمحات  امللك  عهد  حتى   وزارته  فترة  امتدت  وقد  األول،  سنوسرت  حكم  من  واألربعين 

 باإلضافة  ،smr  waty األوحد السمير ولقب HAty-a)الحاكم( األمير ولقب iry-pat الوراثي األمير، و   imy r niw املدينة على املشرف ولقب
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الوزير سنوسرت, فليحيا وليصح وليسعد، وقد أبحرت مع ستمائة مجند من كل أقوياء إقليم الوعل, ورجعت في سالم وجيشي 

 [51]. معافى"

وقد ظهر هذا   ،imy-r Hwnw nfrw [52] لقب المشرف على المجندين MnTw-Htpالوزير منتوحتب  ومن هنا فقد حمل

ا ، كما حمل  r mSa-imy  [53]   ض المشرف على الجيش )القوات(لقب  اللقب منذ بداية عصر الدولة الوسطي، وحمل أيضا

 .imy-r mSa  [54]المشرف على الجيش )القوات(، لقب 4n-wsrt الوزير سنوسرت 

في مهمة في أثناء العام العشرين  Ini-it .f iqrأنتف إيقر الوزير وكان المسئول عن المراكب من قبل  Ri dis ُارسل 

، يؤكد سلطة الوزير في ذلك الوقت بإصدار  [55]للذهاب لواوات, وقد كان ذلك معاصراا لـحملة العـام الثامن عشر ضد كــوش

ا تفو  ا قد يمثل نوعاا ما تحوالا في وظيفة ومهام أوامر مباشرة للموظفين في الحمالت، مما يؤكد أيضا يضه من قبل الملك، وهذا أيضا

 الوزير.

، وخاصة عند الحكام األقوياء  [56] كما كان لحكام األقاليم جيوش خاصة بهم للدفاع عن أقاليمهم، وقد اعتمد عليها الملوك 

 imy-rملك سنوسرت األول قد حمل لقب من عهد ال [57]أمثال حكام بني حسن، فنجد أمنمحات حاكم اإلقليم السادس عشر

 

 على  ، واملشرفimy-rA kAt nbt nt nswt امللكية األعمال كل على املشرف، و  ،sDAwty- bity السفلي مصر ملك ختم حامل لقب ىإل

. وللمزيد  Xry- HAbt Hry-tp  املرتلين  الكهنة وكبير ، imy-rA pr-nsw   امللكي القصر على املشرفو ، imy-r mSa(   القوات) الجيش

 راجع:

Newberry, P., Beni Hasan, vol. I, pl. 8.; PM., IV, 141.; Valloggia, M.,"Les viziers des XIe et XIIe 

Dynasties", in: BIFAO 74 (1974), 130.; Gayet, A. J., Musée du Louvre. Stéles de la XIIe dynastie, 

(Paris 1889), PL.III.; Arnold, D., Middle Kingdom Tomb Architecture at Lisht, 77 ff. 
منذ عصر األسرة األولى، وازداد خالل عصر الدولة القديمة للمزيد  r mSa-imy وات(ظهر لقب المشرف على الجيش)الق ض  

 راجع:  

Faulkner, R. O., "Egyptian Military Organization", in JEA , Vol. 39. (1953), 33.; Jones, D., 

An Index of  Ancient Egyptian Titles,142. 
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mSa wr n MAHD     ا عاديين للجيش كانوا تحت إمارته، يحمل كل منهم القائد العظيم للجيش بإقليم الوعل، وهو ما يعني أن قوادا

وهذه داللة واضحة على ازدياد نفوذ حكام األقاليم في تلك الفترة وخاصة حكام بني حسن، ومع ذلك لم يكن ، imy-r mSa لقب

لملوك عصر الدولة الوسطي األقوياء حاجة في تفكيك تلك الجيوش على الرغم من قدرتهم على عمل ذلك، ولكنهم فضلوا اإلبقاء 

ك كما فعل الملك سنوسرت الثالث في االعتماد عليهم، وقام بتشكيل فرقة  ، وذل[58]عليها؛ الستخدامها كلما دعت الحاجة إليها 

، ولكن عندما ظهر خطر وتهديد حكام األقاليم ألمن البالد، قام الملك  Smswخاصة من الضباط أطلق عليها اتباع الحاكم 

ألقابهم. كما أحدث في مهام من  imy-r mSa سنوسرت الثالث باتخاذ بعض اإلجراءات التي حجمت خطرهم, ومنها إلغاء لقب 

الوزير تغييرا, فأصبح الوزير يشرف مباشرة على البالد من خالل ثالث وزرات, وزارة للشمال, وأخرى للجنوب, وثالثة لرأس  

ا لم تحدث تغييراا كلياا لنفوذ حكام األقاليم، فقد وجدت العديد من األلقاب العليا لهؤالء الم وظفين الجنوب، ولكن تلك التغيرات أيضا

 [59].من خالل التماثيل المكتشفة بمقصورة حقا إيب في الفنتين، ومن األختام كما في حكام البرشا وقاو الكبير

حمل الوزير وعلى الجانب الكهنوتي لعب الوزراء دوراا مهماا في الحياة الدينية خالل عصر الملك سنوسرت األول، فقد 

, ولم يحمل أي وزير سابق هذا اللقب، وهذه داللة واضحة على  Hm-nTr 1r [60] لقب كاهن حور  MnTw-Htpمنتوحتب 

 في حياته الوظيفية وخاصة الكهنوتية. MnTw-Htpاألهمية التي نالها الوزير منتوحتب 

بداية تصوير الملك ألول مرة فيما ومن السمات الفنية التي ظهرت ألول مرة في مقابر وزراء الملك سنوسرت األول، 

وسنت في طيبة والتي تحمل     Ini-it .f iqr    هو معروف حتى اآلن في مقابر أحد الوزراء، وكان ذلك بمقبرة الوزير أنتف إيقر

يقترب من عرش الملك سنوسرت األول، ولم يتبق   Ini-it .f iqr أنتف إيقر ، حيث ُصور على الجدار الشمالي TT60رقم 

حالياا من المنظر سوى جزء من الخرطوش الملكي؛ وجزء صغير من ريشة على جانب التاج األبيض الذى يرتديه الملك، وربما 

 (. 1، شكل )[61]كان الملك يحتفل بعيد الحب سد
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-MnTwخالل عصر األسرة الثانية عشرة، فقد ظهرت تماثيل عديدة للوزير منتوحتبوهناك تجديد في المالمح الفنية   

Htp   وهو أول نموذج لتمثال كاتب تكون على كتفه أدوات الكتابة، هذا التجديد ظهر فقط في عصر  [62]على هيئة كاتب ،

 (. 3-2)شكل  األسرة الثانية عشرة كأول تأريخ للتماثيل التي تحمل أدوات كتابية على أكتافهم،

 الخاتمة ونتائج البحث:

يميل إلى تقلد المسئول الواحد منصب واحد خالل فترة زمنية معينة؛ إال خالل الدولة الوسطى أصبح النظام اإلداري  -

، والتي اختفت تماماا بعد حكم الملك سنوسرت الثالث، على ipi  وإيبى    MnTw-Htpبعض االستثناءات, مثل منتوحتب  

 غرار ما كان يحدث قبل ذلك. 

ا    imy-r xAswt imntt  لقب المشرف على الصحاري الغربية  MnTw-Htpحمل الوزير منتوحتب   - ، كما أنه كان عمودا

؛ حيث إنه كان  iw sDmt dSrtلحصون الصحاري؛ كونه يحمل لقب دعامة حصون الصحراء )السند خادم الصحراء(  

ا لحصونها. ويعد ذلك أول ظهور لهذا اللقب في فترة الملك سنوسرت  مشرفاا على تلك الصحاري، فبالتالي أصبح عمودا

 ل من قبل.األول؛ حيث إنه لم يسج

القائد العظيم للجيش بإقليم الوعل، وهو ما يعنى أنه كان تحت إمارته    imy-r mSa wr n MAHDحمل أميني لقب  -

، كما يؤكد وجود قوات داخل اإلقليم خاصة بحاكم اإلقليم  imy-r mSaقواد عاديون للجيش, يحمل كل منهم لقب

 يستخدمها عند الحاجة في وقت الحرب والسلم. 
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، الحمالت العسكرية بأنفسهم، Ini-it .f iqrقاد العديد من الوزراء في عهد الملك سنوسرت, من أمثال الوزير أنتف إيقر   -

وهنا إشارة واضحة إلى أن قيادة الجيش كانت من المهام المنوطة بالوزراء، وبهذا يكون ألول مرة يقود وزير حملة 

 عسكرية بنفسه بتفويض من الملك.

، MnTw-Htpألقاباا عسكرية, مثل الوزير منتوحتب  -ألول مرة -راء من عهد الملك سنوسرت األولحمل بعض الوز  -

 . sn-wsrtوالوزير سنوسرت  

 , ولم يحمل أي وزير سابق هذا اللقب. Hm-nTr 1rلقب كاهن حور  MnTw-Htpحمل الوزير منتوحتب  -

 Ini-it .fحتى اآلن بمقبرة الوزير أنتف إيقر  ظهر تصوير الملك ألول مرة في مقابر كبار الدولة, فيما هو معروف -

iqr .في طيبة 

هناك تجديد في المالمح الفنية مثل تصوير أدوات الكتابة على الكتف خالل عصر األسرة الثانية عشرة، وذلك في   -

 في هيئة الكاتب.  MnTw-Htp تماثيل بعض الوزراء مثل بعض تماثيل الوزير منتوحتب
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 األشكال: قائمة 

 

 [63] . في طيبة  Ini-it .f iqrتصوير الملك سنوسرت األول بمقبرة الوزير أنتف إيقر  :(1شكل )
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 [64]. على هيئة الكاتب  MnTw-Htpتمثال للوزير منتوحتب  :(2شكل )

 

 [65].على هيئة الكاتب  MnTw-Htpالوزير منتوحتب :(3شكل)
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ABSTRACT 

According to reports of the United Nations and Amnesty International, illegal immigration became 

accounts for 10% -15% of the global migration with number of 155 million people, it is still 

continuing to escalate,especially with the intensification of human and natural disasters at third 

world countries and Latin America,the source of illegal immigration,especially after the outbreak 

of constructive chaos in the Arab world in 2011.Ethiopian immigration through Yemen – the 

subject of the study – has been a disgrace to the international community and its international 

organizations for failing to address the flow of African migration from the source, failure to protect 

migrants from the risks they face while sailing across the seas or crimes committed against them 

in Yemen representing in Murder, psychological and physical torture, rape of women and children, 

death from hunger and thirst in human traffickers' prisons and official prisons or exploitation by 

human traffickers.This was explained in two sections, the first contained the definition of 

migration, its causes and its analyzesandin the second, we dealt with the legal protection of 

migrants. 

Keywords: Crime , Smuggling, Human, Trafficking, Immigrants, Ethiopian.   
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 ملخصال

% من ال جاو العالمية, بعدد 15-%10حسببت تقار ا امما المدحدو نممةمة الع و الدنلية ربباره ال جاو ايا الةبباعية تةبب   

العالا الثالث, نمم ا دنل  اشبدداد ال وار  البةبا ة ناليبيعية  ي( مليون شبص,, نمسبدماو  ي تعباعد صعبوربا بعد 155بلغ )

أنواع ال جااه  عن اياها من تصدلف ال نعلى الااا من أن هذه ال ئة من الم اجا ن م,2011العالا العابي, السببببيما  ي عام  

عدم سببن تةببا عاه تلببمن ل ا  حقوق ا؛ نذلك  ينالمعاناو؛ إال أن المجدمع الدنلي نممةماته الدنلية تجاه   من حيث امسبببا 

ش لت نرمة عار على  –موضوع الدراسة   –الحما ة نحياو البقاء أسوو بغياها من  ئاه الالجئين. نال جاو اإلثيوبية عبا اليمن

  اجا ن منام ا قية من المعبدر، نعن حما ة الم معالجة أسببا  ال جاو جبين المجدمع الدنلي نممةماته الدنلية؛ لعجزها عن

الةبببواطل اليممية عجزه  نلغزارو الدد ق المسبببدما لل جاو ام ا قية إلى المصاطا الدي  دعاضبببون ل ا  ي البلدان المسبببدقبلة.

ذلك  ي  إم انيات ا. نمهمية موضببوع الدراسببة  قد تا شببا  الح ومة اليممية عن تو يا الحما ة لل جاو اإلثيوبية الدي تجانزه

نالمبحث الثاني: ظاهاو الم اجا ن  جا مة الد ا ت البةبببباي ناالتجار بالبةببببا  ي المواثيق الدنلية،:  المبحث امنل مبحثين:

 اإلثيوبيين عبا اليمن, ندنر اليمن  ي مواج د ا.

 جا مة، الد ا ت،البةاي، االتجار بالبةا، الم اجانن، اإلثيوبيون.الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة

دمار حلباراه قد مة بسببت ال وار  اليبيعية, مث  ما حد  للحلباراه اليممية القد مة، كد دم سبد مار  الدار صي، كان تا     

سبيما مماطق شباق يسبيا نشبمال اا  أ ا قيا، ناياها من  سبببا رييسبا لموجاه من هجااه اليمميين إلى جميع أنحاء العالا, نال

ل جاو ام ا قية إلى أما  ا  ي القان السبابع عةبا, نالدي انيوه على الصداع نالقسبا نأكثاها ماسباو،كانت ا ال جااه العالمية،

، ننربببوالم لموجاه  ية من قب  تجار البةبببا امنرنبيين ي رحاله اسبببدغاللية جماعية لم اجا ن أ ا قيين  ي تلك الحقبة الزمم

نأما  ا ندنل الم ط العابي، نمن امسبا  الدي د عت  ال جاو  ي الدار خ المعارا القادمة من أ ا قيا نيسيا قاردو دنل أنرنبا

الةببا  لل جاو الجماعية ايا الممةمة الحان  امهلية نالدنلية، نازد اد أعداد الةببا  العاط  عن العم   ي دنل العالا الثالث, 

ن, الغبالبيبة العةمى مم ا من ( مليو258, حيبث بلغ عبدد الم باجا ن ) وارق بين البدنل الغميبة نال قياوإضببببا بة إلى ز بادو حبدو ال

 م.2011الدنل العابية نام ا قية، نارت عت امعداد بعد اشدعال الحان  امهلية  ي المميقة العابية عام 

كما أن الدقدم الذي حد   ي نسباي  المق  سباعد على سب ولة السب ا, نأرببف السب ا مداحا للجميع، ن يما  دعلق بالجانت المدعلق    

ال جاو "اإلثيوبية"عبا اليمن,  إن هماك عوام  صارببة جعلت اليمن من الدنل الجاذبة لل جاو العاباو ايا   بموضببوع الدراسببة

ناالتجار بالبةببا، كعام  الجغاا يا باعدبار اليمن دنلة مجانرو لدنلة الةبباعية, نتسببببت  ي اندةببار جاايا الد ا ت البةبباي 

العابية السبببعود ة، باإلضبببا ة إلى تادي امنضببباع امممية  هي الممل ة المعبببدر لل جاو من القان ام ا قي نبلد المسبببدقب  ن

م، نل ذه امسببا   قد عجزه اليمن عن إ قا  2011نالسبياسبية نالمعيةبية الماتجة عن الحا  امهلية الداياو  ي اليمن ممذ عام 

 لبام عن تو يا الحما ة للم اجا ن من تد ق ال جاو ايا الةباعية من القان ام ا قي إلى السبواح  اليممية من ج ة، نعجزه أ

ج بة أصا،، نتاتيببا لمبا سبببببق سببببمحبانل  ي دراسببببدمبا هبذه معا بة حجا تبد ق ال جاو المصدليبة من القان ام ا قي, نببالدحبد بد 

موضببوع دراسببدما المدمث   ي "هجاو اإلثيوبيين" موضببحين  ي ا الدنا ع نامسبببا . نسببو  نحانل من صالل هذا الدراسببة أن 

قبدرو اليمن على تو يا الحمبا بة البدنليبة  للببببوء على أسببببببا  نتحليب  ال جاو ام ا قيبة إلى اليمن, نكبذلبك معا بة مبد،نلقي ا

مدواضببعة من المااجع الحد ثة الصارببة بالدراسببة؛ بما تو ا لد ما من مااجع االسببدغالل ناالتجار ب ا للم اجا ن اإلثيوبيين من 

 ..اتما على أن نلجا إلى االسبدعانة بمعبادر المواقع اإلل داننية  نالعبحف نالمجالهبسببت الحا  امهلية  ي اليمن, نالدي أجب

م عليما  نل ي نسبدييع أن نلا باسبام مةب لة الم اجا ن اإلثيوبيين, نما  دعاضبون له من مصاطا  ي أثماء المزن  نبعده نا، لزاما

 -هذا الموضوع, ونستعرضه كاآلتي: أن ندمانل

ال وار  اليبيعية نالبةببا ة  ي إثيوبيا أده إلى تد ق مال ين الم اجا ن اإلثيوبيين ايا الةبباعيين إلى اليمن، إن أهمية البحث:

الدي هي بدنرها ممعت اسببدقبال ال جاو اإلثيوبية من الدصول إلى   نكان اليمن دايما مقعببدام نمعباا ل ذه ال جاو إلى السببعود ة,
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ع ل د  بةبببا ة للح ومة اليممية نالممةماه الدنلية لحما د ا، نبدنن ح  نمعالجة أراضبببي ا،  عببباره الحدند اليممية نقاط تجم

دنل المعبدر ناالسبدقبال نالمانر, إضبا ةم إلى دنل أصا، حقيقية لقلبية تد ق الم اجا ن إلى اليمن من الممبع تدحم  مسبئوليده 

 من الدنل المانحة؛ نتة  الماساو  ي ت اقا مسدما.

 لدراسة إلى تحقيق امهدا  اآلتية:تسعى ا أهداف الدراسة:

 تعا  م  وم جا مة الد ا ت البةاي ناالتجار بالبةا نأسباب ا ننساي  م ا حد ا. -1

 بيان أضاار الد ا ت نانع اساته السلبية على أنضاع اليمن االقدعاد ة نامممية نالمعيةية. -2

 .ناالتجار بالبةاالد ا ت إ لا  شااكة اليمن الدنلية لم ا حة -3

بذلت الح ومة اليممية ج ودا كبياو لممع تمامي هذه الجا مة،  ي إطار لممع الد ا ت نجا مة االتجار بالبةببا  مشكككلة الدراسككة:

سيما اللاممة لحقوق اإلنسان من االند اكاه، إال أن ارت اع أعداد القادمين إلى اليمن من  نعوص نأح ام االت اقياه الدنلية, نال

ن ام ا قي, نالدحد اه الدنلية, نامزماه الداصلية, نإم انياه اليمن المالية الةببحيحة, نأصياء المعالجة أعاقت تلك الج ود, القا

نأضبحت مةب لة ال جاو ايا الةباعية مةب لة من المةب اله الدي  واج  ا اليمن  ي ظ  تغا   دنلي عن نضبع اليمن نمعاناو  

 الم اجا ن اإلثيوبيين.

ناتجة عن االند اكاه اإلنسبانية من الح ام ضبد الد ا ت البةباي ناالتجار بالبةبا قد ت ون جاايا  حث )الفرضكيات::تسكاالالت الب

أن أن امما مدعلق  شبعوب ا؛ نعن العبااعاه المسبلحة, أن أن ا دلي  على ال قا نالبيالة نالدصلف العلمي نالثقا ي ناالقدعبادي،

الدنلة, نعلى نجه الصعببوص متسببسبباه القلبباء ناممن، أن أن ا ناتجة عن بمسببالة اإلرببال  الجذري نالجدي لمتسببسبباه 

م.  الةان  االقدعاد ة نالمعيةية، أن ناتجة عن امدداد نتاثيا الجا مة الدنلية العاباو للحدند, أن ال   معا

 محددات البحث:

م. موضوعيا:  الد ا ت البةاي ناالتجار بالبةا، ال جاو اإلثيوبية نموذجا

 المنهجية المستخدمة وخطة البحث: 

 - ي هذه الدراسببة سببو  ندبع المم و الوربب ي الدحليلي؛ نذلك بحسببت ما تقدلببيه طبيعة الدراسببة, نندمانل ذلك  ي مبحثين:

 يه حما ة الم اجا ن نمد، قدرو عا ف ال جاو نأسبببباب ا نتحليالت ا, ن ي المبحث الثاني ندرم  ه-المبحث امنل ندمانل  يه:

 .وليات اة اليممية القيام بمسئومالح 
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 المبحث األول

 جريمة التهريب البشري واالتجار بالبشر في المواثيق الدولية

على الااا من اصدال  حق طبالبي اللجوء عن حق الحمبا بة للم باجا ن ايا الةبببباعيين البذي ال  زال محب  جبدل، إال أن مبا 

 عدباان معبببيلحين مدالزمين   م  ك  مم ما اآلصا؛ كون ما  ةببب الن ممةومة حقوقية ناحدو لملدمو اللجوء نطالت الحما ة؛ 

 نبالدالي من ايا المقبول ان عال ما.  

تعدا  بحق ملدمو اللجوء أن الحما ة سببواء كان  نت بعض الدنل تعدا  بالالجئين كالجئين  قط، إال أن بعض الدنل النإن كا

بلدان ا، من الالجئين أن الم اجا ن ايا الةبباعيين, نتقوم بداحيل ا  يما بعد إلى دنل أصا، تممح ا حق الحما ة أن تعيدها إلى  

اليين نالم اجا ن اليمميين ناإلثيوبيين  ي الممل ة العابية السببعود ة؛ باعدبارها مدسببللين الجئين العببومكما هو الحال بالمسبببة ل

 .[1] ن ق تةا عات ا الوطمية الدي ال تعدا  نالتلدزم بالمواثيق الدنلية الصارة بحقوق الالجئين نالم اجا ن

تعا ف ال جاو  نأسببباب ا, ن ي الميلت الثاني نلمز ٍد من اإل لببا  نسببدعاك ذلك  ي ثالثة ميالت: الميلت امنل نةببا   يه  

تحليالم حول اتجباهباه ال جاو  ندياق من صاللبه إلى ال اق بين الم باجا نالحبااله المةبببباب بة لبه، نالميلبت الثبالبث نوضببببف  يبه

 المصدلية نمسار تد ق ا.

 المطلب األول: تعريف الهجرة وأسبابها:    

 أوال: تعريف الهجرة:  

المتقدة،  ال جاو  امشبصاص من م ان آلصا بقعبد اإلقامة الدايمة أن ربورت ا العامة تعا  بان ا مغادرو الةبص, أنال جاو  ي 

هجاو ايا   ي داصب  الوطن تسببببمى ال جاو البداصليبة نإلى صبارجبه  يلق علي با ال جاو البدنليبة, نقبد ت ون هجاو نةباميبة أن

 مةانعة.

او إنسبببانية قد مة قدم اإلنسبببان؛ حيث كانت الةان  الحياتية نالمماصية ت اك نتعدبا هجاو البةبببا من مميقة إلى أصا، ظاه

على اإلنسببببان االندقال المسببببدما من م ان آلصا.  المجاعة، نال قا, نالزالزل نال يلبببباناه، ناندةببببار اممااك، نالحان  

 .دنل نمماطق أصا،نبامص, الحان  امهلية كل ا عوام   اضت على اإلنسان ال جاو من الموطن الاييو إلى 

نالدي تسبمى بال جاو   -ايا أن ال جاو من أج  العم  نتحسبين ظان  المعيةبة نمسبدو، الدص ؛ أن ال جاو من أج  االسبدثمار

  ي ظباهاو حبد ثبة،كمبا قبد ت ون ال جاو من أجب  طلبت العلا، نلبذلبك  بإن الدمةيا القبانوني ل بذا الموع من ال جاو  -االقدعبببباد بة 
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م تمةيم م؛ حيث أشباره د باجة دسبدور ممةمة العم  الدنلية الدي تاسبسبت عام  عدبا أ لبا م حد ثا إلى حما ة معبالف العمال  1919ا

 المسدصدمين  ي بلدان ايا بلدان ا.

م  - ي علا السب ان )الد موااا يا( بان ا االندقال  نتعا  ال جاو م كان أم جماعيا من موقع إلى يصا، بحثام عن نضبع أ لب   - اد ا

م، أما  ي علا االجدماع  ددل على تبدل الحالة االجدماعية, كدغييا الحا ة أن اليبقة  ،اجدماعيا   م،أن سبببياسبببيا م، أن د ميا أن اقدعببباد ا

 ايا االجدماعية ناياها، نهذه ما تعا  بال جاو المةامية. ن دا دصول أي بلد ن ق قوانين ال جاو الوطمية أن ال جاو السبا ة أن

حيث أربحت بعض الدنل كامرجمدين ن مزن ال نالم سيك؛ تة   قبلة لم اجا ن قادمين من دنل  ،)المةامية( موضوع دراسدما

مجانرو باتجاه أما  ا، ن ي أ ا قيا حيث الحدند المورنثة عن االسبببدعمار ال تةببب   بالمسببببة للقباي  المجانرو حواجز عازلة, 

ة القبارببببدو أنرنببا نةاام ا ال جاو ايا الممةمب نصبارببببة  ي بعض البدنل مثب  سبببباحب  العباي نأ ا قيبا, ن عببببعبت تحبد بد حج

م مدبا مة من الم اجا ن,  مم ا:[2]ليبيعد ا  ،نل ون نضع الم اجا الساي  ةم  أرما ا

 .امشصاص الذ ن  دصلون بيا قة ايا قانونية دنل االسدقبال نال  قومون بدسو ة نضع ا القانوني-1

 بيا قة قانونية, ن م ثون هماك بعد انقلاء مدو اإلقامة القانونية.امشصاص الذ ن  دصلون دنل االسدقبال  -2

 امشصاص الذ ن  ةدغلون بيا قة ايا قانونية صالل إقامة مسمو  ب ا. -3

% من عدد 15 -10نتدلببار  الدقد ااه بةببان ال جاو ايا الممةمة,  ممةمة العم  الدنلية تقدر حجا ال جاو السببا ة ما بين 

 [3] .مليون شص, 180ا, البالغ حست الدقد ااه امصياو لألما المدحدو حوالي الم اجا ن  ي العال

مليون شبص,, نتقدر   1.5نحسبت ممةمة ال جاو الدنلية,  إن حجا ال جاو ايا القانونية  ي دنل االتحاد امنرنبي  عب  لمحو 

السبببمواه العةبببا امصياو  ي أناي  القان الحادي امما المدحدو أعداد الم اجا ن ايا الةببباعيين إلى دنل العالا المدقدم صالل 

ازد اد ال جاو ايا  - ي تقا ا أربببدرته متصاام -مليون شبببص,؛ هذا نتوقعت الممةمة الدنلية لل جاو  155نالعةبببا ن بمحو 

 با أكبده أن الممةمبة جااء امزمبة االقدعبببباد بة الدي  ةبببب بدهبا العبالا اآلن, نال  م ن تقبد ا حجا هبذه الز بادو نةاام ليبيعد با، ل م

 [4] .% من الم اجا ن  ي العالا ايا نةاميين15حوالي 

 ن عدقبد العبد بد من المااقبين لل جاو البدنليبة أن أعبداد الم باجا ن ايا المةباميين  ي دنل ممةمبة الدعبانن االقدعببببادي نالدمميبة

(OECD) ةببا سببمواه امصياو, نهذا قب   عبب  إلى العةببا ن مليون عام ، نمعةا هتالء العمال دصلوا إلى تلك الدنل  ي الع

م, مةبيا ن إلى أن العمال ايا الموثقين أن الذ ن ال  عملون  ي إطار ممةا 2011اندالع الحان  امهلية  ي المميقة العابية عام

عادو ما  عملون  ي ظان  عم  أكثا سبوءام من اياها من العمال, نهماك عدد كبيا من أربحا  امعمال   لبلون تةبغي  هذا 

 [5]. من العمال من أج  الدابف من المما سة ايا العادلة الموع
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ن ى أسببوأ الةان   إن العمال الم اجا ن ايا المةاميين  عملون بةبب   أشبببه بالعم  العبود، نها نادرام ما  لجتنن للقلبباء؛ 

 .إلدار ة الدي تتثا علي اصةية الدعاك للياد أن اإلبعاد، حيث إن ا  ي العد د من الدنل ال  مل ون حق اليعن  ي القااراه ا

ن ةيا تقا ا عن المجلو القومي لحقوق اإلنسان  ي معا إلى ز ادو عدد ضحا ا ال جاو ايا الممةمة من البلدان العابية صالل 

م مسدماا لل وادر البةا ة لدنل المميقة300السمواه العةا امصياو  بمسبة   [6]. %، مما  مث  اسدمزا ا

االت اقياه الدنلية العبببادرو عن ممةمة العم  الدنلية, نالدي تجع  من أهدا  ا حما ة حقوق العمال الم اجا ن, نهماك جملة من 

 :مم ا

م بةبان ال جاو للعم ، نتعدبا من أها االت اقياه الدي عالجت موضبوع ال جاو، حيث  1949( لسبمة  97االت اقية الدنلية رقا ) -1

( دنلبة, من بيم با دنلبة عابيبة ناحبدو  قط هي 43لغ عبدد البدنل الدي ربببببادقبت علي با )م, نب1952دصلبت حيز الدم يبذ  ي مبا و 

 الجزايا.

م بةبببان العمال الم اجا ن )أح ام ت ميلية(, نالدي دصلت حيز الدم يذ  ي د سبببمبا  1975( لسبببمة 143االت اقية الدنلية رقا ) -2

ة على ال جاو ايا المةببببانعبة نالج ود البدنليبة الميلوببة نلا تعببببدق أي من البدنل العابيبة علي با، نتاكز هبذه االت باقيب  1978

 [7]. لمقانمة هذا الموع من ال جاو، كما تاكز أ لا على تحقيق المساناو  ي ال اص نالمعاملة بين العمال المواطمين ناياها

, نهي 1960الدم يذ  ي  ونيو م، بةان الدمييز  ي االسدصدام نالم مة الدي دصلت حيز 1958( لسمة  111االت اقية الدنلية رقا ) -3

 [8]. من االت اقياه العامة الدي تدعو إلى ت ا ت ال اص نالمساناو  ي المعاملة  ي االسدصدام نالم مة، نالقلاء على أي تمييز

 أسباب ودوافع الهجرة: -ثانيا:

 ال جاو نوعان: ال جاو المةانعة, نال جاو ايا المةانعة. أنواع ال جاو: -أ

المةببببانعة، هي الدي تعببببيبغ بالعبببببغة القانونية نبالةببببانط ناإلجااءاه المديلبة للعم  أن ال جاو لد، الدنل ال جاو  .1

المسببببدقبلة، نقد ت ون متقدة أن دايمة؛حيث إن ال جاو الدايمة أن الم ايية تعمي صاني الم اجا إلى صاري نطمه بقعببببد اإلقامة 

ابه جمسية الدنلة المسدقبلة أنالملي ة، أما ال جاو المتقدة  الم اجا  ي ا  سعى الدايمة  ي دنلة المقعد، نهو ما داتت عليه اكدس

 [9]. إلى تحسين مسدواه المعيةي نتحقيق حاجده من المال أن اكدسا  العلا؛ بمية العودو إلى نطمه بعد  داو زممية معيمة

المقيا  ي ا إلى بلد المقعد إلى ال جاو, مسدصدمام طاق الدصول ال جاو ايا المةانعة، نهي صاني الم اجا من بلده أن البلد   .2

م لقوانين الدنلة المسبدقبلة ندنن  من المما ذ البا ة نالجو ةايا المةبانعة عبا طاق الد ا ت، أن اسبدعمال نثايق مزنرو، مصال ا

 [10]. دو اإلقامة  ي اموا قد ا، أن الورول القانوني إلى دنلة ما بياق شاعية ثا ر ض مغادرت ا بعد اند اء م

  اجع إلى أسبا  بةا ة.  عود إلى أسبا  طبيعية, نمم ا ما لل جاو سببان أساسيان مم ا ما األسباب:-ب
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م مباتمدو عن ال وار  اليبيعيبة نالةان  الحيباتيبة نالممباصيبة مثب  المجباعبة، نال قا, نالزالزل  امسببببببا  اليبيعيبة: .1 ابالببا

 اممااك نامنبئة.,نال يلاناه, ناندةار 

من معبادر ال جاو  ناللجوء، كحال اليمن نسبور ا نالعااق نليبيا بعد   اامسببا  البةبا ة: تعد الحان  امهلية معبدرا رييسبيم  .2

نليبيا, أن االحدالل الجزيي كاحدالل إسببباايي  لجزء من امراضبببي الدنلة كما هو الحال  ي العبببومال  م، أن ان يار 2011عام  

الجوالن, أن احدالل كلي مثال ذلك  لسبيين، أن ازن أجمبي كغزن الوال اه المدحدو امما  ية نحل اي ا للعااق عام السبور ة  ي  

 .[11]م2003

م  ي ام ام القبادمة بين امزمة المالية العالمية نقلببببية ال جاو      نمن المالحظ أنه  وجد ارتبباط نثيق سببببو  تة ا يثاره تبباعا

ايا نةامية؛  امزمة سببو  تد ع بالمال ين من الةبببا  إلى قوايا العاطلين, ليزداد العدد العالمي  ية أنالدنلية سببواء كانت نةام

ل ا صارببببة  ي الدنل المامية, نال شببببك أن هتالء سببببو   بحثون عن أي مصاي ل ا، نمن ثا تاتي ال جاو كاحد الحلول أمام 

 [12] . د عونه حدى, نلو كل  ا امما حيات االيايسين الذ ن  بحثون عن  ارة عم   ي أي م ان نباي ثمن 

كما توجد عدو عوام  أسباسبية تسبمى بعوام  الياد نالجذ  تقف نراء ظاهاو ال جاو الدنلية بةب   كبيا، نتةبم  عوام  الياد 

 [13]. العاملةالبيالة, نالدةغي  الممقوص, نال قا  ي البلدان الماسلة، نكذلك الممو الس اني نما  اا قه من نمو القوو 

أما عوام  الجذ  صارببة  ي بلدان الةببمال الغمي,  دةببم  ز ادو اليلت على العم   ي بعض المجااله الم مية،  اسببواق العم  

تسببببدورد م باجا ن  ي ظب  عبدم قبدرو العاك  ي با على تلبيبة اليلبت على نوعيبة معيمبة من العمبال، نعوامب  أصا، كعوامب  

، كذلك ارت اع مياد  ي معدل امعمار مما  تدي سبببيما  ي أنرنبا الغابية ناليابانالةبببمال الالةبببيصوصة الدي تعاني مم ا دنل  

، نمن عوام  الجبذ  أ لببببا نق, ام دي العباملة،  بعض البلدان ادو أعداد الصبارجين من سببببوق العمب الن مبا  قوو العمب  نز ب 

بالمقارنة  بالموارد المالية، كدنلة قيا   نق, العاك نديجة رببببغا حجا السبببب ان تلببببيا السببببدقبال عمالة أجمبية لدعو ض

ناإلمباراه العابيبة المدحبدو, نكبذلبك عزن  مواطمي هبذه البلبدان عن االشببببدغبال بم ن معيمبة, نهي م ن إمبا أن تةبببب ب  علي ا 

همباك  صيورو أن  عدبانن با محيبةم من م باند ا االجدمباعيبة  يدا اسببببدقببال عمبال  قبلون العمب   ي با، كحبال دنل الصليو العابي، ن

عوام  كعام  القا  الجغاا ي الذي  سبببب   ال جاو مث : هجاو الم سببببي يين إلى أما  ا ناإلندننيسببببيين إلى ماليز ا، مما حدا 

.  م إربدار قاار ببماء جدار   عب  بين الوال اه المدحدو امما  ية نالم سبيك22/1/2019بالاييو امما  ي رننالد تاامت  ي  

[14] 
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بت الاييو لل جاو من الدنل المامية إلى أنرنبا سبببواء بةببب   نةامي أن ايا نةامي   من  ي سبببوء  السببب   :ن م ن القول إن    

 قد أده إلى ظ ور أشبب ال نأنماط لل جاو ايا  الةان  االقدعبباد ة نامزماه السببياسببة  ي تلك الدنل، ن ي القان اإل ا قي؛

امنضباع الداصلية نالحان  المةبدعلة قب  نبعد ان عبال دنلة االتحاد ة؛ لعدم اسبدقاار  سبيما من جم ور ة إثيوبيا الةباعية نال

م، نما تاتت عليه من دصول البالد 1990م، نسبقوط نةام الجماال االشبدااكي هيالسبي ما ا عام  1990إر دا ا عن إثيوبيا عام 

. اإلثيوبية عبا اليمن ي ربااعاه داصلية نصارجية، أسب اه عن تدهور االقدعباد نتدني المعيةبة ، ك  ذلك قد زاد من ال جاو 

[15] 

بةبببان ال جاو, الممعقد  ي الاباط  ي الممل ة المغابية  ي أكدوبا عام  5+5باإلضبببا ة إلى ما نرد  ي المتتما الوزاري الثاني 

 , بان امسبا  االقدعاد ة تقف بة   عام صلف ال جاو , ن م ن  ي هذا اإلطار اإلشارو إلى عدو حقايق، أهم ا:2003

م من عمارببببا الدص يف من حدو البيالة نم ا حة ظاهاو ال قا  -1 تمث  ال جاو إلى الدنل المدقدمة من أج  العم  عمعبببباام م ما

 نالدممية.

 .تبمبثبب  الب بجباو ظبباهباو رببببحبيببة نمعببببببدرام لبالنبدبعببا  االقبدعببببببادي ناالجبدبمبباعبي نالبثبقببا بي لبمبصبدبلبف امطباا  -2

دممو ة لل جاو ؛ حيث تسببب ا  ي صدمة الدممية االقدعببباد ة ناالجدماعية لما تعد قلبببية الدحو اله بامموال أحد أها امبعاد ال-3

 تمثله من مورد م ا للمقد امجمبي.

 [16]. أهمية البعد الثقا ي لل جاو نإس ام ا  ي تعز ز الد اها ناالحداام المدبادل بين الةعو  -4

 المطلب الثاني: الفرق بين المهاجر والحاالت المشابهة:

 ةببببداك الم باجا نالحبااله المةبببباب بة له, مثب  الالجل, نالمباز   ي بعض من أسبببببا  اللجوء الدي ال  عدا  القانون الدنلي  

الدقليدي بلبحا اها من مال ين الم اجا ن الذ ن أجبانا على مغادرو بلدان ا امربلية أن بلدان جمسبيات ا, ليو من ظلا االضبي اد 

 [17]. يعة القاسية نالمجاعة نال وار , نها  بحثون عن ملجا  م م ا من الحق  ي الحياوالسياسي نالحان  ب  من ظلا اليب

م للمعببببوص الواردو  ي االت اقياه الصارببببة ا نالالجل، نبين الم اجا نالماز ل ن ثمة  انق قانونية ن مية بين الم اج  ، نن قا

نليبة من إقليا ممةببببئبه أن جمسببببيدبه إلى إقليا اللجوء، نليو م،  عبد الالجل هو من عبا الحبدند البد1951ببالالجئين كبات باقيبة عبام 

باللببانرو أن ت ون طا قة الصاني مةببانعة أن ايا مةببانعة،  إن عبارو )الالجل( قد تسبببغ على الةببص, مدى ما تو اه 

ا  ا الالتيمية  م، نات اقية دنل أم1969م ناالت اقية ام ا قية لعام 1951شببانط اللجوء بمقدلببى امسببو الواردو  ي ات اقية عام

 [18]. م الصارة بةئون الالجئين  ي موضوع تعا ف الالجل1986لعام 
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ن ي مث  هذه الحااله قد  عببف امجانت الدبلوماسبيون نالمسبئولون نالمعارضبون, ناليال , نالعمال الم اجانن المدواجدنن 

ياب ا، كدغييا المةام السبياسبي للبالد سبواء عبا  ي الصاري الجئين  ي نقت الحق لحعبول مدغيااه أسباسبية  ي البالد  ي أثماء ا

 ,ت  ي تونو, نمعببا, نليبيا, ناليمنتسببمى بالابيع العابي الدي حدث االنقالباه العسبب ا ة أن لقيام ثوراه شببعبية كثوراه ما

ا  ا للعااق عام م، أن ان يار الدنلة لعبااعاه داصلية، أن االحدالل االسبدعماري، أن الغزن امجمبي كغزن أم2011نسبور ا عام 

 [19] م، نتُعبف هذه ال ئاه  ي ح ا الالجئين المحليين، أن ما  يلق عليه الجل بح ا الموقع.2004

  ل مما الحةما  ي اآلننة امصياو قيام الدنل امنرنبية بمااجعة قوانين اللجوء  ي اتجاه الدةببد د  ي اإلجااءاه الصارببة بال جاو

الدبد ق الغز ا من الالجئين  , ناكد بت بممف الالجئين حق الحمبا بة المتقدبة، نذلبك معمسببببيبةدلنالدلببببييق  ي أبوا  ممف اللجوء ل

الماز  هو من  م.بيمما2011تسببمى بثورو الابيع العابي من عام   العا  نام ا قيين؛ نبالدحد د بعد الدغييااه الدي ربباحبت ما

م بين مماطق العبببااع للقو , بقى داص  اإلقليا اه المدحاربة، ن عبببعت عليه ال اار مم ا؛ لعدم نجود سبببلية نإما أن   ون عالقا

ح وميبة قبادرو على تبامين المبازحين، أن  دف ممااه يممبة لمقل ا أن إلاباثد ا أن إقمباع دنل الجوار بباسببببدقببال ا, كبالدجاببة قا ببة 

اه الح ومة اليممية نتمةيا  الع د  ي اليمن ,نما حد  للمازحين اليمميين  ي محا ةة ربببعدو  ي أثماء العبببااع المسبببلف بين قو

م, الذ ن ممعوا بقوو سبال  الحدند السبعودي من حق 2009 -2004الةببا  المتمن الدابع للحاكة الحوثية المسبلحة صالل امعوام

الدمام اللجوء  ي الممل ة العابية السببعود ة الدي لا تعببادق على أالبية االت اقياه الدنلية نالعالمية الصارببة بحقوق اإلنسببان, 

نمم ا المدعلقة بحقوق ملدمسبي اللجوء، على صال  اليمن الدي ربادقت على معةا الوثايق الدنلية الصاربة بحقوق اإلنسبان بما  

 [20]. م18/1/1980, حيث رادقت علي ما اليمن  ي 1966م, نالباتوكول الملحق ب ا لعام 1951 ي ا ات اقية عام 

جباه المبازحين اليمميين المباتجبة عن الحان  امهليبة الدي شبببب بدهبا اليمن على نمثبال لحبالبة المبازحين نالعبالقين داصليبا حبال مو

مااح  مددالية بين الجماعاه المسبلحة اإلسبالمية؛ حيث إنه  ي محا ةة أبين اليممية ن ي أثماء ت جا العبااع المسبلف بين قواه 

م نز  مئاه اآلال  من المدنيين إلى 2011/ 27/4 ي  -إحد،  عبباي  تمةيا القاعدو -الجيش اليممي نمسببلحي أنعببار الةببا عة

محا ةدي عدن نلحو, ن ي محا ةة حجة نعماان  ا اآلال  أ لبببا من د ارها إلى المحا ةاه المجانرو كعبببمعاء نالحد دو؛ 

نديجة للمزاعاه المسببببلحة الدي حدثت بين تمةيا الةبببببا  المتمن )الحوثيين( نبين تيار السببببل يين نحل اي ا من القباي  نحز  

مبين حاكة أنعبار   نحل اي ا نبين الاييو 2014باإلضبا ة إلى حا  عام   م،2011مع اليممي لإلربال   ي ممدعبف عام  الدج

م إلى  2015عبد ربه ممعببور هادي نحل ايه من القو، اليممية نقواه الدحالف العابي بقيادو الممل ة العابية السببعود ة من عام  

 [21]. تار خ كدابة هذه الدراسة
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نليو باللبانرو أن  عبا الماز  الحدند الدنلية حدى  حةى باهدمام المجدمع الدنلي من الحما ة، ن دا تامين مديلباته اإلنسبانية،  

ذلك شبببملت الدعا  اه  لالجئين ن سببب ا نربما ت ون أسبببوأ؛ ل محمة الماز  من داص  إقليم ا كمةببباد ن من د ارها بدرجة حالة ا

 [22].  سمى بالم اجا ن الجئين أ لا ام ااد المازحين  ي داص  حدند بلدان ا، أن ماالقانونية الدنلية الحد ثة ل

أما الم اجا ايا الةباعي,  إذا كان م  وما ال جاو ايا المةبانعة نعملية اللجوء  ةبداكان  ي أن ك  مم ما  عمي االندقال من 

, باسبببدثماء  ئة اإلقامة الدايمة  يه؛ بغاك انونيةجد د عبا مسبببالك نطاق ايا قالموطن امربببلي أن موطن اإلقامة إلى نطن 

 [23]. الدبلوماسيين نالبعثاه الدبلوماسية ناليال  نالعاملين  ي الصاري حال نجو  تقد ا اللجوء

؛   ا  الم اجا ل من نوا ٍ عدو،  من حيث امسببببا إال أن هماك أنجه اصدال  بيم ما؛ من حيث إنه  صدلف الم اجا عن الالج

بلده امربلي أن موطن جمسبيده بسببت ظلا ناضبي اد سبياسبي أن الحان , ب  من ظلا اليبيعة القاسبية نالمجاعة نال وار  من 

م للعم  بغية تحسبين نضبعه المعيةبي كحال الم اجا ن اإلثيوبيين؛  غادرنن  بحثام عن ملجا  م مه من الحق  ي الحياو؛ نذلك طلبا

م  ي بعض امحيان بسببت االضبي اد السبياسبي،بالدها ليو بسببت المعباعت االقدعباد ة   بيمما الالجل  غادر  حسبت، ب  أ لبا

م لألمن، من االضي اد نالمصاطا الم ددو لحا ده نحياته.  البالد طلبا

  ا الالجل من بلبده لعبدم رابدبه  ي حمبا بة دنلدبه أن أن با ت ون عباجزو عن تو يا الحمبا بة الممباسببببببة لبه، كمبا أشبببباره إلى ذلبك 

 [24]. واردو  ي االت اقياه الصارة بالالجئين  ي موضوع تعا ف الالجلالمعوص ال

 سببببد يد الالجل من الحما ة الدنلية نالحلول الدايمة, مث  إعادو الدوطين  ي بلد يصا  قب  ممحه الحما ة الدايمة نمن ثا الدوطين؛ 

ده امرببببلي أن بلبد الجمسببببيبة، ن قبام مح بام المعباهداه ناالندماي  ي مجدمع بلبد اللجوء، أن تو يا الحمبا ة الالزمة إلعادته إلى بلب 

نالوثايق الدنلية الصارببة بمةبباك  الالجئين  ي بدا ة إنةبباي ا لا تةببا م حقوق للم اجا من تلك الحقوق الماد ة، إال أنه بعد أن 

لالجل؛ ليةبم  الالجئين أضبحت مسسبي الم اجا ن لألسببا  المةبار إلي ا نالدي ال تق  قسبوو عن مسسبي الالجئين، اتسبع تعا ف ا

االقدعباد ين الذ ن كان سببت نزنح ا  عود لسبياسبة أنةمة اقدعباد ة؛ أن بسببت ال وار  اليبيعية أن البيئية، أن رابة  ي تحسبين  

م ما   ون نضببع ا أكثا نرببعوبة من الالجئين المةببمولين رببااحة  الوضببع المعيةببي كحال الم اجا ن اإلثيوبيين الذ ن االبا

 [25]. م، نبانتوكول ا الملحق الصارة بةئون الالجئين1951 بات اقية عام

زالبت هبذه اليباي بة من الم باجا ن تعباني من تجباهب  الممةومبة القبانونيبة البدنليبة  ي الجبانبت المدعلق بحقوق الالجئين، البذي ال  نال

 [26]. البقاء  ي الحياو عدا  ل ا القانون الدنلي بع ة اللجوء بة   ناضف نرا ف للحعول على ملجا  م م ا من حق 
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 المطلب الثالث:تحليل اتجاهات الهجرة المختلطة ومسار تدفقها:

م،كان هماك ز ادو كبياو  ي العدد اإلجمالي للوارببببلين 2011صالل ال داو من أبا   نحدى  ونيومن عام أوال:تدفق المهاجرين:

م, نماد ذلبك إلى 2010مقبارنبة ببالابع امنل من عبام الجُبدد من ال جاو ايا الةبببباعيبة ام ا قيبة إلى السبببباحب  اليممي، نذلبك

االضبيااباه امممية الماتجة عن الحا  امهلية  ي اليمن، امما الذي أد، إلى تزا د  ي تد ق أعداد الم اجا ن نازدهار تجارو 

 ةة لحو الميلة على البحا العابي، من سب ان المماطق السباحلية  ي محا [%30]البةبا، ننةباط ععبابة الد ا ت, حيث أرببف 

بجم ور ة جيبوتي الميلة على ملببيق  و المصدلية القادمة من محية أنبخ مد مون أعمال الد ا ت البةبباي من الوا د ن لل جا

 [27] .با  الممد   ي البحا امحما

قد حدثت ز ادو  ي عدد الوارلين إلى سواح  البحا لماضية، اتلف أنه ا نمن صالل ررد االتجاهاه على مد، السمواه الثال 

امحما صعبوربا ال جاو  اإلثيوبية من محية مد مة أنبخ الجيبوتية كمسبار رييو لل جاو، نماد ذلك لقعبا المسبا ة بين ضب دي 

الاحلة عبا الملبيق سبو، سباعة ناحدو, تسبدغاق  ؛ حيث الجيبوتي عبا مياه ملبيق با  الممد البحا امحما من اليمن إلى  

نكبذلبك قا  محيبة أنبخ من حبدند إثيوبيبا, بيممبا الاحلبة عبا البحا العابي الميب  على محبا ةبة لحو, نعبدن، نأبين، نشبببببوو  

،نحلبببباموه تيول الاحلبة  يبه م بام  ي عاك البحا الواسببببع، بباإلضببببا بة إلى قلبة امجور نمصباطا اإلبحبار من محيبة 

يبوتيبة  ي البحا امحما؛صال با على اإلبحبار من محيبة بعببببارببببو العببببومباليبة عبا البحا العابي المعان  مبد مبة)أنبخ( الج

بوسببببعبه، نباهيبك عن مصباطا اإلبحبار  يبه من موجباه البحا ال بايجبة ,نابالبيبة المدبد قين من هبذه المحيبة ها من الالجئين 

 [28] .العوماليين

 بيين ممببن نرببلوا صببالل هببذا الابببع عبببا مسببار البحببا امحمببا.لببذلك لببوحظ انص بباك عببدد الم بباجا ن مببن ايببا اإلثيببو

نإن أحببد الد سببيااه المحدملببة ل ببذا االنص بباك   مببن  ببي ت لببي  الُم ببابين  ببي جيبببوتي القيببام بمقبب  اإلثيببوبيين بببدالم مببن 

تعبب  إلببى العببوماليين؛ نذلببك أن الغالبيببة مببن اإلثيببوبيين  عدزمببون موارببلة رحلببد ا إلببى صبباري البببالد مقاببب  مبببالغ قببد 

ببال سببعودي, كبباجور نقبب  الةببص, إلببى شببواطل اليمن،نمثل ببا إلببى حببدند الممل ببة العابيببة السببعود ة،  ثالثببة يال  ر ب

بيممببا العببومالي  ببد ع صمسببين دنالرام إلببى شببواطل الببيمن للحبباق بمعسبب ااه الالجئببين  ببي الببيمن ليسببد يد مببن ات اقيببة عببام 

 [29] .م1951
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 تد ق ال جاو ام ا قية من محية أنبخ.مسار  :(1ش   )

()الصا يببة( تبببين مسبباراه تببد ق ال جبباو ام ا قيببة عبببا مد مببة أنبببخ الجيبوتيببة إلببى ملببيق بببا  الممببد  1الةبب   رقببا)

 [30] .إلى الةواطل اليممية عبا البحا امحما

م،  [25]م أكثا من 2013ن أبا ب  من العبام كمبا بلغبت أعبداد اإلثيوبيين الوا بد ن إلى اليمن ممبذ امنل من  مبا ا نحدى امنل م أل با

( الجئام، ربا  بذلك الممدن  4373 ي حين تقلعبت أعداد الالجئين العبوماليين القادمين إلى اليمن صالل هذه ال داو إلى نحو )

قان ام ا قي لليمن السامي للم وضية الصارة بةئون الالجئين بالعارمة اليممية رمعاءنلد الةيخ أحمد,بان أعداد الوا د ن من ال

(، الغالبية مم ا م اجانن إثيوبيون ايا مسبببجلين  ي سبببجاله الممةمة 107,532م بما  ز د على )2012ارت ع ممذ بدا ة العام  

؛ نالست الدنلية لةئون الالجئين، بيمما حقيقة أرقام تد ق الالجئين ام ا قيين إلى اليمن ت وق المليونين من  أناصا القان الماضي

، إنمبا تجعب  مم با مميقبة  الم باجا ن اإلثيوبيين الوا بد ن عبا اليمن ال تاابت إال نسببببببة قليلبة مم ا  ي طلبت اللجوء  ي اليمنببان 

م من  عبور إلى دنل الصليو نبامص, السببببعود ة؛ نذلك ب د  البحث عن  اص عم  أ لبببب ، باسببببدثماء عدد قلي   اتون هابا

 [31] . طاي ة امنرنموا المسلمةالعااعاه المسلحة  ي إثيوبيا نبالذاه من 

باإلضببا ة إلى حي  نم ا الم ابين المحليين الذ ن  قومون بمق  نإص اء الوارببلين الجدد على طول سببواح  اليمن, باالت اق مع 

الالجئين؛ إما لمقل ا الم ابين الدنليين من القان اإل ا قي عن مااقبة لجان االسببدقبال من الممةماه الدنلية اإلنسببانية لمسبباعدو 
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لحجزها  ي مااكز اعدقال صاربة ب ا, نمن ثا تحو ل ا من مد ابين إلى سبلعة تجار ة  ي عملية االتجار  إلى حدند السبعود ة أن

 بالبةا.

إلى  نتاكيدام لذلك أشبباره تقار ا الم وضببية السببامية لألما المدحدو لةببئون الالجئين  ي اليمن إلى أن أعداد الالجئين اإلثيوبيين

%, مقاب  انص اك تد ق الالجئين العبببوماليين القادمين إليه، مقارنة باعدادها السبببمواه الماضبببية, 75اليمن ارت عت بمسببببة 

نأضبا  "إسبماعي  نلد شبيخ أحمد" قايالم:" ت من مةب لة الم اجا ن  ي عدم نربول المعلوماه بةب   أن بسصا إلى المام  ي بلد 

وا  عدقبدنن أن ال جاو إلى السببببعود بة مم مبة, نأن با سببببدغيا حيبات ا، نالحقيقبة هي أن الحبدند الم جا", نببالدبالي  بإن ا مبا زال

م، نباتت المصيماه الدي تسبدقبل ا  ي اليمن الم دةة بالم اجا ن تةب   نضبعا   السبعود ة أرببحت اآلن محاطة بجدار نمغلقة تماما

 [32] .ماسان ا

ضببية السببامية لةببئون الالجئين  ي اليمن "إسببماعي  نلد الةببيخ أحمد" عقد نلح  هذه المةبب لة ؛ اقدا  الممدن  السببامي للم و

متتما إقليمي بين الدنل المعمية, بما  ي ذلك اليمن نأثيوبيا نالسببعود ة، إضببا ةم إلى دنل أصا،: "نذلك لوضببع معالجاه حقيقة 

ليمن، نأضببببا  قبايال ببان ال بد  من ذلبك للحبد من تبد ق ال جاو ايا المةببببانعبة من القان ام ا قي إلى بلبد العبور المدمثب  ببا

تسبجي  الواربلين الجدد ببسباطة هو توضبيف أن المةب لة ت وق ج ود الح ومة اليممية نتدجانز اإلم انياه نالقدراه المالية لليمن 

 [34-33]موضبحا نسببة المسبجلين  ي سبجاله الممةماه الدنلية العاملة  ي اليمن, نكذلك نسببة ال جاو ل   بلد من بلد المعبدر

م  ي الجدنل   (.1رقا )موضحا

 (: نسبة ال جاو ل   بلد من بلد المعدر 1جدنل )

 مسجلين ايا مسجلين % نسبة الدسجي  

 6,001 5,874 %97,8 روماليون

 16,851 4,520 %26,8 ايا روماليين

 22,852 10,394 %45,5 اإلجمالي
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 [35] الم اجا ن للمحا ةاه الساحلية اليمميةنسبة الوارلين من  :(2) ش  

سببق  ي محور سبابق اإلشبارو إلى أن أعداد القادمين لليمن من القان ام ا قي  ي السبمواه الثال  ثانياً:تحليل الهجرة المختلطة:

ة  ي سبجاله م، اسبدمادا إلى امعداد الموثق2012(  ي عام 107,532م إلى )2010(  ي عام  382, 53امصياو  تلباع ت من )

الم وضبية ، بيمما الحقيقة أن امكثا من هذه امعداد الموثقة  ي سبجاله الممةمة ال  قعبدنن نقاط نمااكز االسبدقبال للم وضبية 

%( إلى 64رابة  ي مواربببلة ال جاو إلى السبببعود ة ندنل أنرنبا، ن ةببب   امثيوبيون االبية القادمين، بمسببببة مات عة من)

(  بين عدد القوار  الدي نربلت سبواح  محا ةاه تعز، نلحو ،نأبين، 4نالاسبا البياني رقا).[36]  ة%(عن امعوام السبابق78)

م كان على مدم ا 366م،  قد نربب   إلى السببواح  اليممية )2012نشبببوو، نحلبباموه, صالل هذا الابع امنل من العام  ( قاربا

 [37. ]الم اجانن من الوارلين الُجدُد
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 [38] بين نسبة عدد القوار  الوارلة إلى اليمن بحست المحا ةاه :(3)ش   

  

م؛ من حيث تدهور  نصالل امش ا الثالثة الماضية كان الوضع المماصي  ي ك  من البحا امحما نالبحا العابي ُمدقل ِّب ام نرعبا

 .[39] تسبت  ي انقال  العد د من الزنارق. الوضع المماصي, نسوء امحوال  ي ك  من سواح  البحا العابي نالبحا امحما،

م إلى شبببواطل البحا العابي 2010 – 2009(  وضبببف الواربببلين الُجدد من ال جاو المصدلية لألعوام  3نالاسبببا البياني رقا)

 .نامحما. مبيما عدد الوارلين  ي ك  ش ا
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 .[40]م إلى شواطل البحا العابي نامحما2010 –  2009الُجدد من ال جاو المصدلية لألعوام  ونالوارل: (4ش   )

 

 

 

                           

 

 

الواصلون الُجدد من اإلثيوبيين إلى ساحل البحر العربي 

 م2010-2009لألعوام 
الواصلون الُجدد من الصوماليين إلى ساحل البحر العربي 

 م2010-2009لألعوام 

الواصلون اجلُدد من اجلنسية اإلثيوبية إىل ساحل 
 م2010-2009األمحر لألعوام البحر 

الواصلون اجلُدد من الصوماليني إىل ساحل البحر األمحر لألعوام 
 م2009-2010
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 المبحث الثاني

 ظاهرة المهاجرين اإلثيوبيين عبر اليمن ودور اليمن في مواجهتها

اليممية البحا ة نالبا ة, نحدندها المجانرو لدنل الجوار العابي نام ا قي المعبدر نالمسبدقب  لل جاو إن اتسباع نقا  الحدند  

ام ا قية ايا الةباعية، سب لت للم ابين عملياه الد ا ت عبا اليمن إلى دنل المقعبد نهي الممل ة العابية السبعود ة نأنرنبا؛ 

ية كمما البحا امحما نصليو عدن, نال تدجانز مسببا ة ضبب دي البحا امحما  الحدند البحا ة اليممية تي  على الممااه المالح

م, نببالدحبد بد ملببببيق ببا  الممبد  الاابط بين سبببباحب  اليمن  50إلى  40بين اليمن ندنل القان ام ا قي مبابين ) ( ميالم بحا با

ا مابع طول المسببببا بة على الحبدند ( كيلو مد1800نهو أها محيباه عبور الم باجا ن نالالجئين ام بارقبة, كمبا أن) نجيبوتي,

اليممية السبعود ة كبلد المقعبد للم اجا ن شب   هو اآلصا عام  جذ  لل جاو ام ا قية ايا المةبانعة, ناهيك عن ان ااد اليمن 

م الصباص بالالجئين، امما 1967م نبانتوكول با الملحق لعبام 1951من بين دنل الجز او العابيبة بالمعببببادقة على ات باقيبة عام 

الذي ضببمن لالجئين حق الدمام اللجوء، كذلك تادي امنضبباع امممية  ي اليمن جع  مم ا دنلة مسببدقبلة نجاذبة لل جاو ايا 

 [41]. المةانعة ناالتجار بالبةا، نالسيما اإلثيوبيون نالعوماليون

الد ا ت البةباي نأثاه على ازدهار ن مقسبا هذا المبحث إلى ثالثة ميالت، نسبدعاك  ي  الميلت امنل نقيدين: امنلى نهي 

تجارو البةا، ن ي المقية الثانية أنجه االت اق ناالصدال  بين الد ا ت البةاي ناالتجار بالبةا. ن ي الميلت الثاني ندياق إلى 

ي حما ة ج ود الح ومة  ي مواج ة ال جاو نم ا حة االتجار بالبةبببا, ن ي الميلت الثالث سبببمدمانل الةبببااكة اليممية الدنلية  

 الم اجا ن اإلثيوبيين.

 المطلب األول: التهريب البشري وأثره على االتجار بالبشر:

 ازدهار جريمة االتجار بالبشر: -أوال:

تعا ف جا مة االتجار بالبةببببا:هي جا مة ل ا صل ية تار صية قد مة قدم المجدمعاه البةببببا ة, نمورسببببت   ي ك  مااح   -1

م الدبار خ, إال أن با لا تمب   االهدمبام ال با ي من قبب  علمباء القبانون نال قبه البدنليين, نكبذا الممةمباه البدنليبة لدعا   با تعا  با  ق يبا

م؛ بسببت تاصا الوعي اإلنسباني لحقبة زممية من اسبدةبعار صيورت ا، ل م ا كغياها من الجاايا الدنلية الممةمة نالعبادمة  نقانونيا

ارها مع  الدقدم الد مولوجي ناإلعالمي, ننمو الذهمية اإلنسبانية لالهدمام بحقوق  للبةبا ة  ي اند اك حقوق اإلنسبان، ظ اه أصي

نما ندو عم ا من   اإلنسبان نحما ده من االند اكاه  ي أثماء المزاعاه المسبلحة الدنلية نايا الدنلية, نكذلك عوام  ت اثا السب ان

زدهار تجارو البةببببا، ل   ذلك تحدا على المجدمع الدنلي , الممدو الاييو الندةببببار جاايا الد ا ت البةبببباي ناال قا نالبيالة

بعدما  باتت تةبب   صيورو على حقوق اإلنسببان لذلك اقدلببت حاجة المجدمع الدنلي  ي ،[42]االهدمام بجا مة االتجار بالبةببا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 105 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

م، 1926جاء  ي ات اقية  ،   ان أنل تعا ف علمي ل ا هو مادنلي لدعا ف نم ا حة هذه الجا مةالعم  على الديور الدةبا عي ال

الاق أن حالة أن نضببببع أي شببببص, بحيث  تمارم على السببببلياه الماجمة عن حق ادو امنلى من االت اقية بان ا "عا د ا الم

الصاص بإنةبباء  بانتوكول  ممع  نقمع نمعاقبة    25/11/2000المل ية كل ا أن بعلبب ا ".باإلضببا ة إلى قاار امما المدحدو  ي 

( نالدي نعببببت على أن. "اإلتجبار 3, حيبث  قعببببد ب بذه الجا مبة مبا جباء  ي تعا ف ال قاو )أ( المبادو )االتجبار ببامشببببصباص

بامشببصاص هو تجميد أشببصاص أن نقل ا أن تمقيل ا أن إ واي ا أن اسببدقبال ا بواسببية الد د د بالقوو أن باسببدعمال ا أن ايا ذلك من 

اسبدغالل السبلية أن اسبدغالل حالة اسبدلبعا  أن بإعياء أن تلقي مبالغ مالية أشب ال القسبا أن االصديا  أن االحديال أن الصداع أن 

أن مزا ا لمي  موا قة شبص, له سبيياو على شبص, يصا لغاك االسبدغالل، ن ةبم  االسبدغالل كحد أدني اسبدغالل دعارو الغيا 

سباه الةببي ة  بالاق، أن االسبدعباد أن أن سبايا أشب ال االسبدغالل الجمسبي أن السبصاو أن الصدمة  قسباا، أن االسبداقاق أن الممار

 [43]. نزع امعلاء"

ال ت ون موا قة ضبحية االتجار بامشبصاص على االسبدغالل المقعبود المبي ن  ي ال قاو ال اعية )أ( من هذه المادو مح  اعدبار  ي 

 الحااله الدي   ون قد اسدُصدم  ي ا أي من الوساي  المبي مة  ي ال قاو ال اعية )أ(.

دبا تجميد ط   أن نقله أن تمقيله أن إ واؤه أن اسبدقباله لغاك االسبدغالل "اتجارام  بامشبصاص حدى إذا لا  ميو على اسبدعمال  ع -

. أي من الوسباي  المبيمة  ي ال قاو ال اعية )أ( من هذه المادو )د(  قعبد بدعبيا "ط  " أي شبص, دنن الثاممة عةباو من العما

[44] 

أ اد رييو المتسببسببة الوطمية لم ا حة االتجار بالبةببا  ي اليمن "علي نارببا الجعلي"عن  ار بالبشككر:أسككباب ازدهار االتج -2

تجارو البةبا ندنا ع ا قايالم: "إن جاايا االتجار بالبةبا أرببحت "مةب لة" داص  المجدمع اليممي, نليسبت ظاهاو محدندو، نالدي 

م, نالزناي السبياحي, نتجارو  تدموع مةاهاها  ي اليمن بين ت ا ت امط ال إلى دنل   الجوار نتحد دام السبعود ة ناسبدغالل ا جمسبيا

بيع امعلاء البةا ة ، ناصديا  ال دياه بالقوو من قب  ععاباه ممةمة تمةط باالتجار بامعلاء البةا ة , إلى جانت الدعارو  

 [45] .المسئولين ال اسد ن من العقا نالبغاء ناند اك بااءو الي ولة، بعد أن يمن الم ل ون  بم ا حة الجا مة من 

نمن أسبببا  اندةببار ظاهاو االتجار بالبةببا  ي اليمن، اسببدغالل تجار البةببا ال قا نالبيالة نامنضبباع االقدعبباد ة المداد ة، 

نالحان  نالعببااعاه السببياسببية, ناالن اله امممي, نايا  الدةببا عاه الاادعة, نهي أنضبباع تتدي إلى نةببوء ععبباباه 

؛ مما حدا إلى ميالبة الح ومة اليممية إرببدار قانون م ا حة االتجار بالبةببا, نإنةبباء    عمل ا داص  البلدبالبةببا, نتسبب  االتجار

نياباه نمحاكا مدصعبعبة لقلبا ا جاايا االتجار بالبةبا, تجام نتعاقت المداجا ن بالبةبا باقعبى العقوباه كما جاء  ي ال قاو 

بموجت   15/11/2000كول الصاص بممع نقمع نمعاقبة االتجار بامشببصاص العببادر  ي ( من أح ام البانتو9من المادو ) (2)
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)تسبعى الدنل امطاا  إلى   ؛ حيث نعبت المادو على:15/12/1998( بدار خ 111/ 53قاار الجمعية العامة لألما المدحدو رقا)

  نالقدعاد ة لممع نم ا حة االتجار بامشصاص( القيام بددابيا كالبحو  نالمعلوماه نالحماله اإلعالمية نالمبادراه االجدماعية

ز تدابيا تةببا عية أن تدابيا أصا، مث  الددابيا  -( من المادو ن سبب ا5عززه ن, ال قاو ) جاء  ي ا )تعدمد الدنل امطاا  أن تعز 

لت الذي  ح ز جميع أشب ال الدعليمية أن االجدماعية أن الثقا ية بوسباي , مم ا الدعانن الثمايي نالمدعدد امطاا  من أج  ربد الي

اسببدغالل امشببصاص, نبصارببة المسبباء نامط ال الدي ت لببي إلى االتجار(, نت ع  امج زو امممية  نأسبباليت الاقابة نالحما ة 

 [46]. لمواج ة هذه الجاايا

نتوضبف الدراسباه أن من أها امسببا  الدي أسب مت  ي نجود ظاهاو االتجار بالبةبا  ي اليمن ايا  الوازع الد مي, نضبعف    

المعبوص الدةبا عية المجامة لالتجار بالبةبا, نال سباد المسبدةباي  ي أج زو الدنلة, نتد ق الالجئين ب ثا ة من القان ام ا قي، 

م لدقا ا نزارو باإلضببببا ة إلى قعببببور امداء  ي ام ج زو امممية، نضببببعف الدوعية اإلعالمية بمصاطا االتجار بالبةببببا، ن قا

ال ئة الثانية للعام الثاني على الدوالي  ي االتجار بالبةبببا؛ لعدم  –الصارجية اممياكية الذي ربببمف اليمن ضبببمن قايمة المااقبة 

لذلك عدا اليمن بلدام معببدرام، نإلى حد أق  ب ثيا بلد عبور اتصاذها أ ة صيواه لمعالجة االسببدغالل الجمسببي ماااك تجار ة، 

 [47]. نمقعد  ي ن و الوقت للمساء نامط ال الذ ن  دا ت ا ب ا للعم  نالبغاء القسا ين على نجه الدحد د

م على هذه المقية، قال "إسبماعي  نلد الةبيخ أحمد"، ممسبق الةبئون اإلنسبانية  ي اليمن: "ال شك أن من حق أ ة دنلة إاالق  نتعليقا

( شبصعبا محاربا ن  ي المميقة الحدند ة". نأضبا  قايالم: 25,000حدندها  ي نجه العملياه السبا ة، ل ن أرببف لد ما اليوم )

( ممن كانوا  ي هذا المصيا أن ذاك  صلبعون لسبيياو  700إلى   500"ك  ماو ت ون هماك عملية عسب ا ة، ن دةبف أن ما بين )

البةببا ن سببيئون معاملد ا؛ نبالدالي  إن العدد  ي ازد اد، ناليمن ال تسببدييع اليوم اسببديعا  المز د من أنلئك الذ ن  داجانن  ي  

(  ي عبام 382, 53الم باجا ن ؛ حيبث ارت ع أعبداد القبادمين إلى اليمن من القان ام ا قي  ي السببببمواه الثال  امصياو من )

قة  ي سبجاله الم وضبية، بيمما هماك أعداد كثياو من الم اجا ن ال م، من امعداد الموث2012(  ي عام 107,532م إلى )2010

شبب   حيث [ 48] قعببدنن نقاط نمااكز االسببدقبال الدابعة للم وضببية رابة  ي موارببلة ال جاو إلى السببعود ة ندنل أنرنبا 

وقا مماسبببا لدجارو البةببا، لذلك  اإلثيوبيون االبية القادمين إلى اليمن، امما الذي جع  من هذا الحجا المدزا د من الم اجا ن سبب 

م لدجارو البةبا, تمارسب ا ععباباه الد ا ت البةباي  م نربحا أضبحت مماطق الحدند اليممية السبعود ة من  أكثا امسبواق رناجا

 ناالتجار بالبةبا الدنلية , ن ي مقدمد ا اإلثيوبيون نالعبوماليون نالجيبوتيون ناليمميون نالسبعود ون، نأرببف هتالء الم ابون

؛ نديجة ل ذه الدجارو الاابحة ايا المةانعة،  من الذ ن كانوا  دسولون أن  ةدغلون  حمالين  ي أسواق القاه من أكثا المام ثااءم

( مليون م اجا  ي العالا، تعبببباعد مصيف ل ذه الجاايا نالدي 258حيبث بلغت قيمةاالتجار بالبةببببا مايدي مليار دنالر مقاب  )
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هلية نتمامي  عباي  اإلرها , ن ي مقدمد ا "داعش" نالقاعدو  ي مميقة الةباق امنسبط نشبمال ارتبيت باشبدعال الحان  ام

 [49]م.2011أ ا قيا عام 

 :  ثانياً:أوجه االختالف واالتفاق بين الهجرة غير المشروعة واالتجار بالبشر

ا ة بين الجامين الدنليين  ي الجدنل أنجه االصدال  بين الد ا ت البةباي ناالتجار بالبةبا، ننسبدعاك أها االصدال اه الجوه

 :[50] اآلتي

 

 االتجار بالبةا ت ا ت الم اجا ن

االتجبار ببالبةببببا   ي جا مبة ضببببد  من حيبث تعببببميف جا مبة-1 الد ا ت جا مة ضد الدنلة، نهي ت دد أمم ا الوطمي نالقومي.-1

 الةص, نهي ت دد أممه نسالمده.

من حيث اإلذن باإلقامة للببببحا ا االتجار  جت أن  ممحوا الحق  -2 إعادت ا إلى بلدان ا.امشصاص ضحا ا الد ا ت  جت  -2

  ي اإلقامة المتقدة نالدايمة.

الد ا بت عمليبة  دا  ي باعبور الحبدند دنن المانر بباإلجااءاه  -3

 قع إال على المسببببدو،  القبانونيبة نالاسببببميبة الميلوببة،   و إذا ال

 الدنلي.

االتجار بالبةببا من امشببصاص قد تدا  ي داص  حدند بلد جا مة  -3

اللببببحية كما تات ت  ي صاري بلده، ن دا تاتيت مسبببب ن باعدباره  

 سيما البغاء. تجارو دايمة نال

امشبببصاص الم ابين  للدصول  ايا القانوني   ضبببانرو موا قة -4

للدنل المسدقبلة،  نبالدالي   عام  اللحية معاملة  المجام الذي قام 

 بالد ا ت.

 عدبد ببالاضبببببا أن الموا قبة  أن الموا قبة  ال امن حيبث الاضببببب  -4

ضحية  نليو لد ه مجال الصديار   هب باالتجار؛ من الةص, المداجا

 الل.ما عليه إال الصلوع لالسدغ

 .االتجار أما إجباري نليو طوعيًّا -6 الد ا ت أما طوعي ناصدياري. -6

  جت أن  عام  كلحية. الةص, المداجا به -7 الةص, الم ا   عام   كمجام ن جت معاقبده. -7
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 ثالثا:أوجه التشابه بين كل من جريمة االتجار بالبشر والتهريب البشري:

مم ما عم  ايا مةبانع   عاقت عليه القانون, نتات ب ما ععباباه  آلتدةبابه جا مدا الد ا ت البةباي ناالتجار بالبةبا  ي أن ك

دنلية ممةمة، نضبحيد ما ناحد، هو اإلنسبان البةباي , نلغا ة ناحدو تسبعى إلي ا الممةمة اإلجاامية نهي ال سبت ايا المةبانع 

ا مدبان عمبدمبا تدوالبد الجاايا, نذلبك  يحبالبة أن  دحول ببالصبداع ناإلكااه من م باجا ايا ، كمبا تدةببببباببه الجالجا مدينمن ر ع 

 [51]. شاعي إلى ضحية االتجار بالبةا

م على ما سببق نصل, إلى أن ك من جا مة االتجار بالبةبا نجا مة الد ا ت البةباي، هما جا مدان مصدل دان سبواء  ي  آلنتاتيبا

 [52]. المعمويالاكن المادي أن الاكن 

من الجا مدين تميو ان على أ عال إجاامية مدداصلة  يما بيم ما، لةبمول ما على عماربا مةبداكة نمداابية ل ذ ن  آللذلك  إن ك

م، كما  ي حااله االتجار بالبةببا؛ حيث  بدأ ضببحية االتجار بالبةببا رحلده بموا قده نمحض إرادته على ت ا به من  الجامين معا

م، نمن ثا  عبد  ي  عبداد دنلبة إلى أصا،، ل  ن المد ا   قع  ي  خ جاايا أصا، من الصبداع أن اإلكااه ؛ بغيبة اسببببدغاللبه الحقبا

أي أن جا مة من هذه الجاايا تولد أصا،, نلداكيد ذلك كةببف تقا ا جد د رببادر عن ممةمة ال جاو  ضببحا ا االتجار بالبةببا،

( أل ام 230 ا الالجئون ام ارقة إلى اليمن، جاء  ي تقا اها أن) ( عن اند اكاه جسبببيمة  دعاك ل(RMMSالمصدلية اإلقليمية 

من الم اجا ن تعاضبببوا مصيار على مد، سبببمواه، من عملية االصديا  الدي أرببببحت  شبببايعة  بةببب   مدزا د  ي اليمن, 

 [53] .نالغالبية من أ ااد الجمسية اإلثيوبية

 ة غير الشرعية ومكافحة االتجار بالبشر:المطلب الثاني:جهود الحكومة اليمنية في مواجهة الهجر

تدعبدد ج ود البدنل  من أجب  القيبام بمسببببئوليد با  ي م با حبة الجا مبة, نالسببببيمبا عمبدمبا ت ون من الجاايا البدنليبة العباباو للحبدند 

م لحجا نصيا الجا مة، نإم انياه الدنلة، نمد، الدزام ا بإن اذ  القوانين، نمسببببدو،  كجا مة الد ا ت البةبببباي ناالتجار، ن قا

 احداام ا لحقوق اإلنسان.

ربببادقت الح ومة اليممية على العد د من المواثيق ناالت اقياه الدنلية, نمم ا المعببب و ة القانونية الصاربببة بال جاو نم ا حة  

ة مات بي ا, نالعم  االتجار بالبةا نالمدعلقة بحما ة حقوق اإلنسان, ن ي مقدم ا محاربة جا مة الد ا ت ناالتجار بالبةا نمعاقب

 [54]. على حما ة نمساعدو ضحا ا هذه الجاايا

 ي مجال محاربة ظاهاو الد ا ت البةببباي ناالتجار بالبةبببا، سبببو  نةبببا   ي هذا الميلت اتجاهين:االتجاه امنل، نهو ن

مةومبة القبانونيبة الوطميبة  المواج بة الدةببببا عيبة, موضببببحين القبانون الوطمي نمواءمدبه للقبانون البدنلي، ناالتجباه الثباني, نهو الم

 -الما ذو ندنرها  ي م ا حة الد ا ت البةاي ناالتجار بالبةا، نعلى المحو اآلتي:
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 أوال: المواجهة التشريعية:

ب د  تقو ة  اعلية الممةومة القانونية الوطمية نمزانجد ا بالدةبببا عاه الدنلية ، عملت الح ومة اليممية  على تيو ا نمااجعة 

م لبمود القاار امممي رقا ) ( لسببببمبة 1373الدةببببا عباه الوطميبة بمبا تدواءم مع المواثيق البدنليبة لمواج بة الجا مبة البدنليبة، طبقبا

م , نمم ا البمد الصاص بإلزام الدنل امعلباء بلبانرو مااجعة القوانين الوطمية بما  دواءم مع الجانت المدعلق  بم ا حة 2001

 الجاايا الدنلية.

ا أسبا على الااا من أن ظاهاو الاق نالعبود ة مداربلة  ي اليمن نال زالت سبار ة الم عول تمارسب انين اليمنية النافذة: القو -1

نالبذ ن  يلق علي ا عبيبدام أن مملوكين، مثل ا مثب    ون؛ بحيبث  ور  ن بباع امشببببصباص المملوك مميبة  ي رببببورت با الدقليبد بة

معببادر حقوقية نإعالمية أنه  سببداق  ي اليمن أعداد من امط ال نالمسبباء نالاجال  ي  الممدل اه العيمية نالممقولة، حيث ت يد

م، تداكز هذه الةاهاو  ي 500-300حدند ) (  تدعببا  مع ا امسببا المال ة كغياها من الممدل اه بح ا الوراثة بيعا ناسببدم اعا

 [55]. ، نالمحاق من محا ةة حجةمد ا ة الزهاو  ي محا ةة الحد دو الساحلية، ن ي مماطق كعيدنة، نصياان

نراا قدم هذه الجا مة  ي اليمن، إال أن المةباع اليممي لا  ول أي اهدمام تةبا عي لدجا ا هذه الةاهاو   ي المعبوص القانونية 

الما ذو رببااحة،نإن نجده بعض المعببوص القانونية اليممية الدي تجام  ي عموميد ا مث  هذه الجاايا نل ن بةبب   ركيك, كما  

م, 1995م، نالمعبدل عبام 1994( لسببببمبة 12(من قبانون الجاايا نالعقوبباه رقا )248قا )جباء  ي عقوببة الاق بم, المبادو ر

م، نالدي تم, بةبب   صجول) عاقت بالسببجن عةببا سببمواه ك  من  ةببداي، أن  بيع، أن  عيي  1995( لسببمة  16بالقانون رقا )

ن ي عقوبة ممارسبة ال جور اسبدغالله( ك د ة ،أن  داجا بامشبصاص، نعلى ك  من  حلبا إلى البالد أن  عبدر مم ا إنسبانا بمية 

( عقوباه ) عاقت بالحبو  278نالدعارو , نهذا  دا ممارسببده قسبباام على الم اجا ن  ي معدقاله الم ابين، حيث بيمت المادو )

  [24]مدو ال تز د على ثال  سبببمواه أنبالغاامة ك  من  مارم ال جور نالدعارو(  ن ي قانون م ا حة االصديا  نالدقيع رقا  

( نعببت على أن:) عاقت باإلعدام ك  من تزعا ععببابة لالصديا  نالدقيع أن ن ت الممدل اه العامة أن 1م مادو )1998لسببمة 

أنه جاايا االصديا  نالدقيع على   ( من قانون م ا حة2الصاربببة بالقوو ، ن عاقت الةبببا ك بم و العقوبة(. كما نعبببت المادو )

او سبمة نال تز د عن صمو عةباو سبمة، ك  من صيف شبصعبا,  إذا نقع الصيف على ) عاقت بالحبو مدو ال تق  عن اثمدي عةب 

أنثى أن حد   د ون  العقوبة مدو عةبا ن سبمة, نإذا رباحت الصيف أن تاله إ ذاء أن اعدداء كانت العقوبة مدو ال تز د عن صمو  

 ةبيا إلى هد  االصديا  لألشبصاص بمية نعةبا ن سبمة, نذلك دنن اإلصالل بالد ة أن امر ( نمع أن ن, المادو لا  وضبف ما 

 االتجار بالبةا،إنما  عاقت الجاني بجام االصديا  كجا مة مد املة  ي حد ذات ا.
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المةببار ع القانونية المدعلقة بالد ا ت البةبباي ناالتجار بالبةببا,  قد نا ق مجلو الوزراء بقااره رقا  المشككاريع القانونية:-3

م،على مةببانع قانون م ا حة االتجار بالبةببا المعد من نزارو العدل، إال أن مةببانع  2/7/2013م، بدار خ 2013(لعام 152)

 القانون ظ  حبيو أدراي مجلو الموا  من ذلك الدار خ  نحدى اآلن.

 ثانياً:اإلجراءات التنفيذية لمكافحة االتجار بالبشر:

من اندةبببار جا مة االتجار بالبةبببا  ي أنسببباط لمواج ة ال جاو ايا الةببباعية الوا دو من القان ام ا قي، نما رببباحت ذلك 

ام ارقة صالل السبمواه امصياو ،أربدره الح ومة اليممية العد د من القااراه المدعلقة بقلبا ا الد ا ت ناالتجار بالبةبا على 

  -المحو اآلتي:

العليبا لةببببئون الالجئين تدولى  ، بموجببه تا إنةبببباء اللجمبة الوطميبة م2000( لعبام 64زراء القاار رقا )أرببببدر مجلو الو -1

مواج بة تبد ق ال جاو ايا الةبببباعيبة نموجباه اللجوء من القان ام ا قي إلى سببببواحب  اليمن، نالعمب  على تقبد ا العون من 

االسبببدقبال ناإل واء نالغذاء نالسببب ن ل ا، نحما د ا، بالدمسبببيق مع الممةماه الدنلية نالوطمية نقواه ص ا السبببواح  نالح ا 

 .[56]المحلي

م، بدةببب ي   ا ق عم  بةبببان تحد د أنلو اه ال جاو ن ق 2011لعام  (1، أربببدر مجلو الوزراء القاار رقا)2011بدار خ-2

م م ام  ا ق العم   يما  صدم  تامين الحدند نضببببط عملية الدصول نالصاني من نإلى البالد،  سبببياسبببة الدنلة العامة؛ موضبببحا

 جاو ايا الةاعية.نم ا حة الجا مة العاباو بما  ي ا ممع ال 

م، بدةب ي   ا ق عم  للعم  على تقد ا المقداحاه الميلوبة, نالذي 1/1/2011( بدار خ 2كما ربدر قاار مجلو الوزراء رقا )

ممةبببانه مااجعة نتيو ا الممةومة القانونية الوطمية المدعلقة بال جاو الةببباعية نايا الةببباعية ؛ من حيث اإلقامة نتاشبببياو  

نإلى البالد، نكذلك م ا حة الد ا ت نجا مة االتجار بالبةبببا، نبما  دواءم مع االت اقياه الدنلية السبببيما   الدصول نالصاني من

 [57]. اللاممة لحقوق اإلنسان من االند اكاه

، اتج ت من اإلجااءاه ايا المباشبباو إلى مية  ي اتباع اإلجااءاه الوقاييةنديجة ل ةبب  امج زو امماإلجراءات األمنية:   -ثالثا:

اإلجااءاه اللببيية المباشباو لمواج ة الةاهاو بعد حدنث ا  ي عملياه اللببط, نالدحقيق  ي قلبا ا الد ا ت ناالتجار بالبةبا، 

حااله مصالف ن يما  دعلق بالمد ابين بإحالد ا إلى معببببلحة ال جاو نالجوازاه إلعادت ا إلى بلدان ا، نهذا اإلجااء  ي أكثا ال

م إذا كانت إعادت ا إلى بلدان ا تةببب   صياام على 1951لمبدأ عدم الاد ن قام مح ام ات اقية عام م المدعلقة بالالجئين، صعبببوربببا

، نمن تلك [57]حيات ا، نحا ات ا, نمعدقدات ا، أن  يما  ص, ضببط من قام باسبدغالل الم اجا ن بقعبد ت ا ب ا أن االتجار ب ا 

 اإلجااءاه:
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م تا ضببببط م ا   ممي  ي مميقة حاك من قب  سبببال  الحدند اليممي, نبعبببحبده ثماني  دياه  2013/ 3/ 16ي تار خ  -1

إثيوبياه  ي طا ق ا إلى السبببعود ة, نتا اإل ااي عن الم ا  دنن محاكمة، نتسبببليا الم اجااه إلى ممةمة ال جاو الدنلية  ي 

جز ن  ي معدقاله الم ابين  ي ر ف مبد مبة حاك صالل امشبببب ا ( من الم باجا ن المحد2000حاك ، نتا تحا ا حوالي)

امصياو , نذلك  ي أعقا  الحماله امممية الدي شببم ا الجيش على أنكار الد ا ت لدحا ا المحدجز ن من امسببا, ل ن عملياه 

م إلى مد مة حاك, حيث تةبيا الدقار ا إلى أن  ( 3000%( من )40نحو )الداحي  من السبعود ة د عت الم اجا ن ام ارقة أ لبا

 تا تاحيل ا.

م بيم ا )250م تم ن أ ااد من اللواء الثباني من حام الحبدند من إنقباذ )2013/  4/  5ن ي -2 ( اماأو من قبلببببة 55( أ ا قيبا

م كامالم, أس ا عن قدلى نجاحى من الجانبين.  ععاباه الد ا ت, بعد مياردو اسدماه  وما

مين بدجارو البةبببا من امط ال نالمسببباء نامشبببصاص من  مميين نم اجا ن من القان كما تا ضببببط بعض الم ابين نالمد  -3

 [58]. ام ا قي نإحالد ا للقلاء

م  ي ت ا ت م اجا ن  71م، ضببببيت امج زو امممية )2013صالل ال داو من شببب ا  ما ا حدى أبا   من عام  -4 م مد ما ( إ ا قيا

( سبيارو اسبدصدمت  ي ت ا ت الم اجا ن  ي البحا نالبا، أحي  البعض مم ا  106(، قار  ، ن)50أ ارقة, باإلضبا ة إلى حجز )

 مع المد مين للقلاء, نالبعض اآلصا أ لت من اإلجااءاه القانونية بسبت  ساد امج زو المصدعة.

نالصوصة ( حملة  ي مماطق السباح   ي با  الممد  نالمصاء 78) م ، ن ذه الوحداه العسب ا ة أكثا من2013ن ي ميلع عام-5

نمميقة حاك الحدند ة مداهمة أحوا  الم ابين الم اجا ن ام ارقة, أسببب اه الحماله عن إنقاذ المئاه من المدسبببللين, من 

( من المد مين بباحدجباز نتعبذ بت الم باجا ن  نابدزازها  مباد با  44) بيم ا العبد بد من امط بال نالمسبببباء, كمبا تا ضبببببط أكثا من

م ألقت امج زو  2013/  3/  13لجمسبببية اإلثيوبية كمداجمين لد، الم ابين نجالد ن, ن ي ( من ا15نجمسبببيا, نمن ضبببمم ا )

امممية القبض على مجموعة من الم ابين لأل ارقة الم اجا ن  ي مد ا ة حاك  ي محا ةة حجة؛ كانوا بعببببدد ال ان  إلى 

حالة سببيئة نديجةم للدعذ ت الجسببدي ناالادعببا   السببعود ة, نمع ا تسببع  دياه من الجمسببياه اإلثيوبية نالعببومالية، نُكن   ي

الجمسي الذي طال ن مكثا من صمسة أش ا, إال أن تدص  الما ذ ن من شيوخ القباي  نالمسئولين أ لى إلى اإل ااي عن الم ابين 

 [59]. بمبالغ طايلة بلغت صمسين ألف ر بال سعودي بعد أن تمت إداند ا

,  بإن الح ومبة اليمميبة لا تقا ببالج ود 2013الصبارجيبة امما  يبة عن حبااله  االتجبار ببالبةببببا  ي عبام نبحسببببت تقا ا نزارو 

الماجوو من أج  الدحقيق أن معاقبة موظ ي الح ومة المدواطئين  ي ارت ا  جاايا االتجار بامشبببصاص، على الااا من نرند 

نمسبئولي اممن تجاهلوا عن عمد جاايا االتجار بالبةبا تجاي  ي  مزاعا تاتقي إلى ماتبة القبول, تقول بان مسبئولين محليين،

 [60]. المماطق الصاضعة لمسئوليات ا
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نمع نجود المعوص القانونية ل ذه المواد للقوانين اليممية الما ذو إال أن البعض مم ا ظلت ت دقا إلى المعوص العا حة  

ك اإلنسان مصيه اإلنسان نالمداجاو   يه , بااا تحا م ا  ي , نمم ا اسدمالنالواضحة لدجا ا أي ش   من أش ال العبود ة

م كان قد نا ق  2009أقالت نزارو العدل  ي  باا ا عام  الةا عة اإلسالمية المعدر الاييو للقوانين اليممية ؛ نالدلي  م قاضيا

 على عقد بيع عبد  ي السادسة نالعةا ن من عماه دنن محاكمده م د يا بعزل القاضي من عمله. ] 61[

 المطلب الثالث: الشراكة اليمنية الدولية في حماية المهاجرين ومدى فاعليتها:

ندمانل  ي هذا الميلت نقيدين: المقية امنلى:الةبااكة اليممية الدنلية لمواج ة جا مدي الد ا ت البةباي ناالتجار بالبةا، ن ي  

 يوبيون نعلى المحو اآلتي:المقية الثانية نةا  المصاطا الدي  دعاك ل ا الم اجانن اإلث

 الشراكة في مواجهة جريمتي التهريب البشري واالتجار بالبشر: -أوال:

تا إنةبباء ممدد، جامع للممةماه الوطمية نالدنلية , نمم ا ممةمة ال جاو الدنلية، نالم وضببية السببامية لألما  2008. ي عام  1

ناللجمة الوطمية العليا لم ا حة االتجار بالبةببببا؛ للعم  ك ا ق عم  ناحد  عمى  المدحدو، نالمجلو الدنماكي لالجئين  ي اليمن،  

بحما ة ال جاو المصدلية, نذلك   ي تو يا االحدياجاه المدعلقة بالحما ة نالمسببباعداه اإلنسبببانية للوا د ن الجدد من الم اجا ن 

نالبحا العابي، نمثاال لذلك تعانن امج زو امممية مع   اإلثيوبيين الواربلين إلى السبواح  اليممية عبا البحا امحما نصليو عدن

شبببباكباء الممدبد،  ي نضببببع الدبدابيا ناإلجااءاه لددبع الم ابين نتجبار البةببببا؛ نذلبك للحيلولبة من نقوع ضببببحبا با جبدد من 

 [62]. الم اجا ن, نجمع المعلوماه عن حااله الم اجا ن, ننضع المعالجاه لحما د ا

الم وضبية السبامية لألما المدحدو لةبئون الالجئين باليمن, نبالدعانن مع الح ومة اليممية بإحعباء نتحلي  الواربلين الجدد . تقوم 2

الذ ن  دا اسبدقبال ا  ي مااكز االسبدقبال ناإل واء الدابعة ل ا على طول السبواح  اليممية، نالذ ن بلغ عددها  ي سبجاله الممةمة 

  ا قي  دواجدنن  ي امراضي اليممية.حوالي مليون الجل نم اجا أ

.تعم  ممةمة اليونيسببيف الدابعة لألما المدحدو مع ممةمة )إنداسببوم( اإل يالية بالدمسببيق مع الح ومة اليممية على تو يا دعا 3

م ممن  سدعد50متقت لماكز حما ة الي    ي حاك، حيث الدقت شب ة امنباء اإلنسانية )إ ا ن( ببببببببب ) نن للعودو ( ط الم إثيوبيا

إلى بالدها جوا, بعد أن تعاضوا لةدى أنواع الاق نالعبود ة نالحط من ال اامة اإلنسانية دنن مااعاو لحقوق الي   الممعوص 

 [63]. علي ا  ي المواثيق الدنلية لحقوق الي  

 ببي حبباك .ن ببي سببياق مدعبب  لمسبباعدو أ ببااد ال جبباو ؛ قامببت الممةمببة الدنليببة لل جبباو  ببي الببيمن نعبببا ماكزهببا 4

شبببمال البببيمن علبببى الحبببدند السبببعود ة اليمميبببة بدسببب ي   العبببودو اليوعيبببة للم ببباجا ن اإلثيبببوبيين , تبببا ذلبببك   بببي عبببام 

( يصببا ن  ببي مااكببز الممةمببة ؛ نذلببك  الدزامببا بمببا نعببت عليببه 26000( إثيوبيببا نتسببجي  )25234م،مببن إعببادو )2010
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نمعاقببببة االتجببار بامشبببصاص. نعلبببى امطببباا  إعبببادو ( مبببن البانتوكببول الصببباص بممبببع نقمبببع 8أح ببام المبببادو رقبببا )

 [64]. ضحا ا االتجار بامشصاص إلى أنطان ا

-19نلل ببد  ذاتببه اسدلببا ت الببيمن المببتتما اإلقليمببي حببول حما ببة الالجئببين نال جبباو  ببي صلببيو عببدن  ببي رببمعاء مببن 

 م.20/5/2008

ل بببوادر الج ببباه الاسبببمية ذاه العالقبببة  م،  بببي البببداص  نالصببباري2011-2010.كمبببا تبببا عقبببد دنراه تدر بيبببة عبببامي 5

نالممةمبباه امهليببة نالدنليببة  ببي  مجببال إعببداد بيانبباه ال جبباو نتمةببيا نحما ببة ال جبباو ايببا الةبباعية, باإلضببا ة إلببى 

 االسد ادو من سياساه  نتةا عاه ال جاو من صبااه دنل ك  من: معا، نال و ت، ناإلماراه العابية المدحدو.

ين رسببميين نكببوادر مببن ممةمبباه المجدمببع المببدني  ببي الببور  الدببي عقببده  ببي كبب  مببن الممل ببة . شبباركت الببيمن بممثلبب 6

 م.2011امردنية ال اشمية ندنلة الممسا ) يما(, نالمدعلقة بم ا حة االتجار بالبةا عام 

 [65]. م2013.عقد المتتما اإلقليمي للجوء نال جاو من القان اإل ا قي إلى اليمن   ي رمعاء عام 7

اً:المخكككاار التكككي يتعكككره لهكككا المهكككاجروق وةكككورها, ومكككدى اكككدرة الكككيمن والمنظمكككات الدوليكككة علكككى حمايكككة ثاني

تةببيا اللقبباءاه الدببي أجا ببت مببع الم بباجا ن  ببي حبباك إلببى أن ال ثيببا مببم ا  ببانن أن ببا سببيواج ون المهككاجرين:  

محببيط مجببدمع ا، نهببذا  عمببي أن رببعوبة مببن الماحيببة االجدماعيببة  ببي تبا ببا عببدم نجبباح ا  ببي الببيمن، نصارج ببا  ببي  

اآلال  سيوارببلون عبببور الحببدند إلببى الببيمن دنن تقببد ا كبباٍ  للمصبباطا نالعببعوباه الدببي تميببوي علي ببا هببذه العمليببة ؛ 

 نمن تلك المصاطا ما نسدعاضه  يما  لي:

م, أن مخاار أعماق البحار:.1 م، أن جوعا م؛ نذلك بسبت  دعاك الم اجانن لمصاطا الموه  ي أعماق البحار إما ااقا عيةا

توقف القوار  ل دااه طو لة  ي عاك البحا نديجة ل يجانه ؛ ن ي أثماء الدوقف  دعاك الم اجانن من المسوو نامط ال 

[66]. لالادعا  الجمسي  

 ي    ن لالم عما تقدم ،  إن تغيا الوضع المماصي, نسوء امحوال  ي البحا قد  دسبت  ي انقال  العد د من القوار  المد ال ة

الدي تتدي إلى إاااق جماعي  ي عاك البحا  ي أالت الحااله,  ي  موه جميع من ك  من البحا العابي نالبحا امحما, 

[67] .القار  ىكان عل  

م  16/3/2017نلا   ن الم اجانن ببعيد ن عن مصاطا الحا    ي اليمن ؛ حيث إنه  ي  هاجا طياان امباتةي السعودي قاربا

 حم  العةااه من الالجئين العوماليين  ي عاك البحا قبالة الساح  اليممي لمحا ةة الحد دو  ي البحا امحما, نأس ا 

[68].  ا من اليمن إلى السودان(روماليا كانوا  ي طا ق42ال جوم عن مقد )  
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م مخاار الشكواا:: .2  قوم الم ا  بإجبار الاكا  على المزنل تحت ت د د السبال   ي أماكن عميقة نبعيدو عن الةباطل ، ناالبا

ثا  حيث إنه   ي أالت امحيان كما نالقي جثما  ون اللببحا ا من امط ال نالمسبباء نكبار السببن الذ ن االبا ال جيدنن السببباحة ، 

 ي أثماء مالحةده  أن صياام   دابعه من قواه ص ا جماعية تقذ  ا اممواي إلى الةواطل؛ ن قدم الم ا  على ارت ا  هذا الجام  

 [69]. نكانت الجثث تقبا  ي مقابا جماعية السواح ,

اليمن من قب  الم ابين اليمميين،  كما  جبا الاكا  بقوو السبال  على العبعود إلى الماكباه عمد نربول ا إلى با الةبواطل  ي 

( دنالر؛ 300( دنالر إلى )100ناقديبادها إلى مواقع االحدجباز  ي العببببحبار، الدبابعبة للم ابين إلجببارها على د ع ال بد ة من )

ب د  تامين اإل ااي عم ا نممع تعاضبببب ا لمز د من الدعذ ت، نت ا ب ا إلى امراضببببي السببببعود ة. نمن  عجز عن الد ع  دا  

 [70] .له من مد ا  إلى عملية أصا،، نهي االتجار بالبةا، ليدا بيع ا لدجار بةٍا يصا نتحو 

م  ي مد ا ة رأم العارو نالملباربة  ي محا ةة لحو 350تسبببت ععباباه االتجار بالبةبا نالد ا ت  ي قد  ) (م اجاام إثيوبيا

. ن الدنلي  إن هذه الجاايا تاتقي إلى جاايا اإلبادو الجماعية م, ناسدمادا إلى قواعد القانو 2012الساحلية على البحا العابي عام  

[71] 

: كةببف تقا ا جد د رببادر عن ممةمة ال جاو المصدلية اإلقليمية .االنتهاكات داخل السككجوق الرسككمية ومعتقالت المهربين3

(RMMS) م من 230الممةمبة أن)عن اند باكباه جسببببيمبة  دعاك ل با الالجئون ام بارقبة  ي اليمن؛ حيبث تلببببمن تقا ا (أل با

م ما ت ون قاتلة  ي كثيٍا من امحيان، نذكا الدقا ا أن عملية االصديا  أرببحت شبايعة بةب    الم اجا ن تعاضبوا مصيار االبا

( الماضبببية من العامين 18مدزا د  ي اليمن، ناالبية اللبببحا ا من أ ااد ال جاو اإلثيوبية الذ ن نربببلوا  ي امشببب ا البببببببب )

 [72] م.2012ن2011

كما أشببار الدقا ا إلى أشبب ال نرببور من الدعذ ت الذي  دعاك له الم اجانن ام ارقة من قب  الصاط ين, نتةببم  الدالعت مع 

العيون، نقلع امسبمان، ندق المسباميا  ي اليد ن نالقدمين، ناللبا  المبا ؛ مما تسببت  ي كسبور مدعددو، نناز  البالسبديك  

سبجايا إلى الجلد. كما  دعاك الم اجانن للسباقاه نالدعذ ت الم سبي نالجسبدي نالقد  المدمث  الممعب ا، أن االسبدئعبال من ال

م  دعاضبون لقلع  امظا ا، ناالادعبا  الجمسبي القايا على   ي الدعليق على مةبانق مات عة, أن على يبار مح ورو للمياه، نأحيانا

( عامام نرببب  عن طا ق 15بي إثيوبي  بلغ من العما )الجمو لإلنا  نربببغار السبببن من الذكور, نجاء  ي  الدقا ا عن رببب 

م على عقت، نضببابوني لمدو 2012القوار  على السببواح  اليممية  ي  باا ا عام  م،قوله: " قيدنا سبباقي بحب  نعلقوني رأسببا

 [73]. ثالثة أ ام". نأضا : "أجباه على مةاهدو اماأو نط   إثيوبي   دعاضان لالادعا "

م، من قومية  25لدي حلت بالم اجا ن اإلثيوبيين, تاني إحد، الم اجااه اإلثيوبياه  ناسببم ا  اطمة، ن ي المعاناو ن سبب ا ا عاما

امنرنموا اإلثيوبية من مد مة هاار بإثيوبيا رببببورام من االند اكاه اإلنسببببانية  ي  سببببجن البا قة  ي مد مة عدن قايله: "كمت  
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بسببت قيام جمود  مميين باعدقال  اطمة نزنج ا، مع بلبع عةبااه  ."ي ةسباموه إن بقيُت  ي السبجن، كمُت سباموه, ما زلت صا

يصا ن من الاجال نالمسبببباء اإلثيوبيين. عمدما نرببببلوا إلى البا قة  ي عدن، ن عببببلوا  اطمة عن زنج ا. رأه الحاام نها 

حجاب ن، ن دةبوا أجسبادهن  لبابون الاجال، ن امانن ا بصلع مالبسب ا، ن  دةبون جيوب ا. نإجبار المسباء على صلع عباءات ن ن

( اماأو أصا،، ملبي ة قايلة إن الحاام كانوا  لبابون ن كلما رباصن. كن 100نشبعاهن. نأصذنهن إلى اا ة تلبا حوالي )

 ُةبباهدن الحاام نها  سببيئون معاملة الاجال من صالل ثقو   ي جدار حجزها الُمغلق. لا  قدم ل ن الحاام ال ثيا من اليعام, 

م   [74]. ( اماأو"12رغياام من امرز لب )قدموا  قط طبقا

نقالت كان الحاام ك  ليلة  اصذنن اماأو أن اثمدين مع ا. أجباه أالت المساء  ي ن ا ة الميا  نلا تسلا  اطمة من االادعا  

شباهده اثمين من ، حيث إن أحد الحاام أجباها بعد أسببوعين من احدجازها على الذها  معه. أصذها إلى اا ة ُمجانرو، حيث 

الحاام اآلصا ن  غدعبببان اثمدين من رببد قات ا. أماها الحارم بصلع مالبسبب ا، ل م ا ر لببت نقالت له أن ا مدزنجة. قال ل ا 

الحارم إن ا  م ن أن تصدار: أن تمام معه أن أن تةبمق ن سب ا. كان هماك حب   ي الغا ة. شباعت  ي العبالو ،  لباب ا الحارم 

على ظ اها نأجباها على الذها  مع الحاام. قالت إن أ ة اماأو ر لببت الموم مع الحاام، اندقموا مم ا  بيد ه نبععببا كبياو 

( عبامبا، ناثمدين)  15( عبامبا، ناثمدين )12ناحبدو مم ن تبلغ ) –(  ديباه 5عبا حامبان با من اليعبام لمبدو  ومين. قبالبت إن با تعا  )

 [75]. لالادعا  ُكن ُمحدجزاه  ي الُممةاو مع ا نتعاضن –( عاما 17

ننق  باحثو الممةمة عن رج  إثيوبي اصديف قوله: إن صاط ي ا "أضبباموا المار  ي قارنرو المياه البالسببدي ية ننضببعوها على 

 دي.., بعد ذلك أصذه زنجدي نأنا ال أعا  أ ن هي اآلن"ملبي ا الاج  اإلثيوبي قايال نعليه مةباعا الحزن باإلضبا ة إلى قيام 

حد الم اجا ن أمام اآلصا ن بغية إرهاب ا بدسبليا ال د ة أن تاك ا  ي معدقاله قسبا ة تدبع الم ابين  ي امحاا  الم ابين بقد  أ

الممدةبباو  ي عمق رببحااء المد ا اه دنن دناء أن اذاء أن شبباا  بغية إجبارها على االتعببال بذن  ا إلرسببال  د ة مالية, 

( ألف م اجا إثيوبي  ي الغالت  عيةبون  ي حالة 12إلى أن حوالي )(IOM) جاو نتةبيا الدقار ا الواردو من الممةمة الدنلية لل

 ايسبة، ن مامون  ي العااء  ي شبوارع مد مة حاك على حدند السبعود ة، نلعدم قدرو سبلياه البلدان المعدرو  نالمسدقبلة على 

تجار البةبببا نإنقاذ الم اجا ن من الموه شببببه  تحم  المسبببئولية  ي إن اذ القوانين الوطمية نالدنلية لحما ة الم اجا ن نمعاقبة

 .ال  , السيما ال ئة اللعي ة من امط ال

مما  ز د من معاناو الم اجا ن اإلثيوبيين إرباارها على الدوجه للحدند السبعود ة سبياام على امقدام .مخاار العودة وعوائقها:4

الحدند ة، نبعيدام عن أحالم ا  ي حياو جد دو, ممن ال  زال لد  ا امم  لعبور  ربببو  الجمو  ، بعيدام عن مد مة حاك اليممية 

 الحدند، نمد مة حاك هي م داق الياق ل ذه امحالم، نبوابة محدملة لحياو جد دو  ي الممل ة العابية السعود ة.
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م بعد يصا صعببورببا بعد أن أعلمت الممل ة العاب م عن صيط 2013ية السببعود ة عام إال أن الورببول إلي ا  دزا د رببعوبة  وما

 [76]. السدئما  بماء جدار ال ع  العمعاي بين الحدند اليممية السعود ة

م تُعدُ من المسببدو، 2013/  ونيو/  22نالممل ة العابية السببعود ة نبحسببت تقا ا نزارو الصارجية امما  ية العببادر بدار خ 

اللدزام بقبانون حمبا بة ضببببحبا با اإلبحبار. الدقا ا امما  ي البذي  عببببف الثبالبث, نهو امسببببوأ من أربع درجباه لدقييا البدنل ببا

السبعود ة نالجزايا نال و ت نالسبودان نسبور ا ناليمن نإ اان ... سبد ون مميقة الةباق امنسبط أسبوأ مميقة جغاا ية تةب د هذه 

 [77. ]الةاهاو

العودو  ي مد مة حاك ,باإلضبببا ة إلى تعليق الممةمة الدنلية نمما زاد من معاناو الم اجا ن هو ز ادو  ي اليلت على صدماه 

م؛ بسبت عجز الدمو   المقدم من صدماه اإلااثة اإلنسانية، نزاد 2012لل جاو رحاله العودو على نياق ناسع  ي سبدمبا عام  

( م باجا  ي ماكز  3000) من تلبك المعبانباو مبا تا تص يلببببه من إمبداداه بانبامو امابذ بة العبالمي من الوجبباه السبببباصمبة لقااببة

 [78]  .%90الممةمة بة   متقت  ي ش ا  ما ا بمحو 

نأ اد جميع امط ال من الم اجا ن اإلثيوبيين بان ا  ديلعون إلى العودو اليوعية إلى إثيوبيا، نقد تا اسببببدئما  عملية الدسببببجي  

( م اجاام 633)2013 جاو  ي حاك  ي ن ا ة ما و عام امنلية لاحاله العودو إلى إثيوبيا  ي الماكز الدابع للممةمة الدنلية لل

م, السيما امط ال امكثا احدياجا للحما ة م، نقد أعييت أنلو ة المقاعد لل ئاه امكثا ضع ا  [79]. إلى بالدها طوعا

م 2010وبا نأ اد الدكدور  ل  ممعور علي، نهو طبيت  عم  مع الممةمة الدنلية لل جاو  ي الماكز الذي تا إنةاؤه  ي أكد

اك أن "امعداد  ي تزا د, نالعد د من الحااله الدي نااها معابة بامااك معد ة نباإلس ال، كما أن مماعد ا  ي مد مة ح

ضعي ة جدام بسبت سوء الدغذ ة"، باإلضا ة إلى االكدئا  نالقلق نديجة االند اكاه الالإنسانية الدي مورست ضدها بما  ي ذلك 

، امما الذي تسبت  ي موه العد د مم ا, نهماك صمسون جثة مح وظة  ي مة ى مد مة حاك، جاايا االادعا  الجمسي

نل   ذلك ش لت مميقة حاك اليممية الحدند ة مع السعود ة مميقة تجمع قساي للم اجا ن  ي العااء نمعدقاله الم ابين؛ 

ط مقوماه الحياو ؛  ي ظ  عجز تام من الح ومة  امما الذي  مذر ب ارثة بيئية نإنسانية من الد دم البةاي الصالي من أبس

اليممية  ي  الحما ة ناإل واء نتاحيل ا إلى بلدان ا ، نتغا   المجدمع الدنلي ناإلقليمي  ي تحم  ناجباته تجاه هذه القلية 

دماعية نالثقا ية لعام (  ي الع د الدنلي للحقوق االقدعاد ة ناالح11اإلنسانية  ي تو يا الغذاء نالدناء ن قا لم, المادو رقا)

م، نالذي قلى بداحي  اآلال  من ام ارقة 2013/  4م, نالسيما بعد إردار السعود ة قانون العمالة امجمبية  ي ش ا 1966

م, نقد بلغ إجمالي عددها حدى 200 –150إلى امراضي اليممية، تسدقب  اليمن ما بين ) م، صمسماية 2016( إثيوبي ماح   وميا

(.81ألف )  
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لسبببت عدم معاقبة المجامين على ارت ا  جام ا من تجار البةببا نعدم محاسبببة المسببئولين المحليين على تواطئ ا أ لببا، ن

اسببدماه ععبباباه االتجار بالبةببا تمارم هذه الجاايا أمام ماأ، نمسببمع من سببلياه المميقة المةبباركين  ي ارت ا  هذه 

  حمولبة قبار  ل ب  مسببببئولي امج زو اممميبة نالعسبببب ا بة نالمحليبة  ي الجاايا, مقبابب  مببالغ مباليبة   بد ع با كب  م ا  عن كب 

المميقة، ن ي بعض الحااله تقوم عماربببا من السبببلياه امممية نالعسببب ا ة بحماله لدحا ا المعدقلين الم اجا ن من حجز 

 الم ابين.

 نبدال من تحا اها تعيد بيع ا إما للم ا  ذاته أن لداجا يصا من تجار البةا. 

ح, ك  ماسبببق تمانله من مواضببع االند اكاه الدي طالت الم اجا ن,  قد أظ اه تلك الجاايا بجالء  ي حق الم اجا ن نب   

اإلثيوبيين عجز الح وميبة اليمميبة نالمجدمع البدنلي عن تو يا الحمبا بة ناإل واء للم باجا ن اإلثيوبيين عبا اليمن, نكبذلبك تبامين  

 عودت ا اليوعية إلى أنطان ا.

 ة والتوةيةالخاتم

؛ لصلو الم دباه اليممية مم ا؛ وبة لدلبية احدياجاه هذا الموضببوع بعبب ة شبباملةعلى الااا من ندرو المااجع نالدراسبباه الميل

نحدى اآلن، نما تاتت علي ا من يثار على ك  البمية الدحدية للبالد, بما ي ذلك  2011بسبببببت الحا  الياحمة  ي اليمن من عام  

م دباه الجامعاه نالمااكز البحثية, نمما زاد امما سبببوءا هو انقياع الماتباه  ي اليمن عن موظ ي الدنلة من عام محدو اه 

نالماتت هو المورند الوحيد لي كاسبداذ جامعي للمعيةبة نالسب ا للصاري لالسبدزادو بالمااجع المدصعبعبة بموضبوع   م، 2016

 مدايو نالمقداحاه اآلتية:اسة حدى تورلما إلى الالدراسة, نمع ذلك بذلما ج ودا ملمية ل ذه الدر

 أوال: النتائج:

ناليبيعيبة  ي إثيوبيبا المباتجبة عن الحان  نال قا نالج با  نالبيبالبة تعبد أها معببببادر ال جاو  أن ال وار  البةببببا بة.لوحظ 1

 اإلثيوبية ايا الةاعية المدد قة إلى اليمن.

المجانرو لحدند الدنل المعببببدرو نالمسببببدقبلة لل جاو عبا اليمن مما ذ تد ق  .شبببب لت مماطق الحدند البحا ة نالبا ة اليممية2

 ال جاو, نمميقة تجمع قساي لمال ين الم اجا ن  ي العااء نالمعدقاله.

.تغا   المجدمع الدنلي ناإلقليمي  ي تحم  ناجباته تجاه هذه القلبببية اإلنسبببانية, صاربببة بعد قيام الممل ة العابية السبببعود ة 3

 من كان قد دص  إلى أراضي ا.بداحي  
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. جاايا االتجار بالبةبا أرببحت مةب لة  ي اليمن, نليسبت ظاهاو محدندو  ي أنسباط ال جاو ام ا قية نديجة للعبااع المسبلف، 4

م,   نالدي أده إلى نةبوء ععباباه الد ا ت الدنلية للد ا ت البةباي نازدهار تجارو االتجار بالبةبا للم اجا ن ناسبدغالل ا جمسبيا

 مارسة البغاء نالدعارو  ي معدقاله الم ابين.نم

.عجزه الح ومبة اليمميبة عن أن تدحمب  مسببببئوليبات با تجباه الم باجا ن اإلثيوبيين بباعدببار أن أعبباء المةبببب لبة ت وق اإلم بانيباه 5

 واء نالداحي  نالقدراه اليممية, باإلضببببا ة إلى تغا   المجدمع الدنلي عن تو يا أبسببببط المقوماه اإلنسببببانية من الحما ة ناإل

 اليوعي إلى بلدان ا.

 :ثانيا: المقترحات

.نقدا  لحب  قلببببيبة تبد ق الم باجا ن إلى اليمن البدعوو لعقبد متتما إقليمي بين البدنل المعميبة، اليمن, نإثيوبيبا, نالسببببعود بة، 1

حقيقية للحد من هذه المةب لة نإر دا ا, نجيبوتي, نالعبومال, إضبا ة إلى دنل أصا، من الدنل المانحة، نذلك لوضبع معالجاه 

 من الممبع؛ حيث إن ماساو ال جاو ايا الةاعية  ي تزا د مسدما.

.على الح ومة اليممية إربدار قانون م ا حة االتجار بالبةبا, نإنةباء نياباه نمحاكا مدصعبعبة لقلبا ا جاايا االتجار بالبةبا  2

 نالد ا ت البةاي.

م لب .على اليمن العمب  مع الح وماه 3 المبانحبة نالوكااله الدنليبة لجعب  مااكز احدجباز الم باجا ن تدوا ق مع المعبا يا الدنليبة ن قبا

 "قواعد امما المدحدو المموذجية الدنيا لمعاملة السجماء" )"قواعد ماند ال"(.

نسببانية المحا دو امصا، .نقف احدجاز امط ال نأسبباها بسبببت اند اك قوانين ال جاو، نالعم  مع امما المدحدو نالوكااله اإل4

لدحد د امط ال المحدجز ن نتسب ي  اإل ااي اآلمن عم ا؛ نعزل ا عن البالغين الذ ن ال تابي ا ب ا أ ة عالقة ، نالحعبول على 

 .اليعام نالاعا ة اليبية المماسبين، نتم يم ا من الدوار  مع عايالت ا

سببببيما  يما  دعلق بالمعاملة اإلنسببببانية نممع   واعد المموذجية الدنيا، نال.الداكد من أن موظ ي مااكز االحدجاز  عملون ن قا للق5

 .اسدصدام القوو ضد المحدجز ن

. جت على الح ومة اليممية ضببببمان أن الم اجا ن المعدقلين الذ ن قد  واج ون الداحي  لد  ا  ارببببة لدقد ا طلباه لجوء أن 6

 اليعن  ي تاحيل ا القساي.
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الالجئين نالوكااله اإلنسببانية المحا دو امصا، بالورببول إلى جميع مااكز احدجاز الم اجا ن دنن قيود؛ .السببما  لم وضببية 7

، نمحاكمة من ثبدت مسبئوليده، مع ضبمان تعو ض ضبحا ا دحقيق  ي ادعاءاه إسباءو المعاملةلمااقبة الدعذ ت ناالادعبا , نال

 سوء المعاملة.
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المم و الةام  للحما ة مجال حما ة الممةمة الدنلية لل جاو إردار ماكز دراساه ال جاو  .سلمى ضيف   [35] 

 . 177،ص2014نالالجئين،رمعاء،

 .19، ص280الم وضية السامية لألما المدحدو لةئون الالجئين ماجع سابق، م، م دت2013تقا ا اليمن السموي للعام  [36]

 م.2014الممةمة الدنلية لل جاو، رمعاء،  .تعا ف االتجار نالد ا ت نال اق بيم ا .سمياو العياد [37]

راسببباه ال جاو  نرقة عم  مقدمة  من الممةمة الدنلية لل جاو،إربببدار ماكز د .اللجوء ناالتجار بالبةبببا  .أم  امبيض [38]

 .17، ص 2014نالالجئين، رمعاء، 

 . 12م،ص2013م، المجلو الدنماكي لالجئين  اع اليمن, رمعاء، 2013الدقا ا السموي لة ا د سمبا لعام  [39]

  .م2012تقا ا المجلو الدنماكي لالجئين حول ال جاو المصدلية من القان ام ا قي إلى اليمن  ي عام  .صلاو علمي [40]

 .4م، ص2012المجلو الدنماكي لالجئين، رمعاء، 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_%20%20%20%5b26%5d%20ethiopian_migrant%20s
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_%20%20%20%5b26%5d%20ethiopian_migrant%20s
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(، دار العلا للمال ين، بيانه، 2اللجوء  ي القانون الدنلي نالةبا عة اإلسبالمية، حقوق اإلنسبان، ي) .الملبملبي صد جة [41]

 .67م، ص1989

 م، العااق.29/8/2012جا دو الزمان،  .االتجار بالبةا عبود ة القان .كام عبد الازاق المة داني [42]

 .147،ص2014تقا ا: جمبال الجلعي، اللجوء ناالتجبار ببالبةببببا، ماكز دراسببببباه ال جاو نالالجئين، رببببمعباء  [43]

Diese  ÄhnlicheSeiten-Cache Im[44].https://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/tiparabic.doc

                                                                                   Seite übersetz n 

 أثماء عملي مد ا أمن الساح   ي با  ملدقى البحا ن، امحما نالعابي نمعا ش للدد ق البةاي من الم اجا ن ، بان [45]

 % مم ا  حبذنن عدم االرتباط بالممةماه اإلنسانية  ي اليمن.80امعداد ت وق المليونين؛ من 

 . 6(، ماجع سابق، ص473)على طا ق الد ا ت، رحي ة الةارع، العدد  .محمد مسعد دماي [46]

 .3, ص2015(، رمعاء 3019تحذ ااه من تمامي االتجار بالبةا  ي اليمن، رحية أصبار اليوم، العدد ) [47]

 .147،ص2014ماكز دراساه ال جاو نالالجئين،رمعاء  .اللجوء ناالتجار بالبةا .جمال الجلعي [48]

لى االتجار بالبةا،إردار ماكز دراساه ال جاو نالالجئين، رمعاء، ال جاو المصدلية نأثاها ع .العقيد محمد العباري [49]

                                                                                                                                         .81،ص2014

                           

                       http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_ethiopian_migrants[50]

                                                             

،نات اقية حةا االتجار 1926م نات اقية جميف عام  1948من تلك المعاهداه الدنلية، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام   [51]

م، الصارببة بةببتنن الالجئين ، نات اقية امما 1951قية عام  م، ، نات ا21/3/1950بامشببصاص ناسببدغالل دعارو الغيا بدار خ 

م، البانتوكول الصباص بممع نقمع نمعباقببة االتجبار ببامشببببصباص 2000المدحبدو لم با حبة الجا مبة الممةمبة ايا الوطميبة لعبام

تجار بالبةا ب   الياق م، لممع الد ا ت نجا مة اال2000الم م  الت اقية امما المدحدو لم ا حة الجا مة الممةمة ايا الوطمية  

 المةانعة.

م ن ي الواقع اليممي .علي ناربا امعوي [52] دار جامعة ربمعاء لليباعة نالمةبا، ربمعاء،   .  ا ظاهاو االتجار بالبةبا نةا ا

 .20م، ص2014

 .49،50صم،2014ماكز دراساه ال جاو نالالجئين، .ال جاو المصدلية نأثاها على االتجار بالبةا .علي ناجي العوي [53]

https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ar&u=https://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/tiparabic.doc&prev=search
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ar&u=https://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/tiparabic.doc&prev=search
https://www.google.de/search?biw=1518&bih=714&q=related:https://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/tiparabic.doc+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwj725bK6JTTAhVCvBQKHRAiAisQHwhfMAg
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q8iCSYyTU9AJ:https://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/tiparabic.doc+&cd=9&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_ethiopian_migrants
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 ب با ظبباهباو االتبجببار بببالببةببببا نبةبا ببا ن بي البواقبع البيبمبمبي، دار جببامبعببة رببببمبعبباء لبلبيبببباعببة  .عبلبي امعبوي [54]

 18،ص.2014نالمةا،رمعاء،

 ب با ظبباهباو االتبجببار بببالببةببببا نبةبا ببا ن بي البواقبع البيبمبمبي، دار جببامبعببة رببببمبعبباء لبلبيبببباعببة  .عبلبي امعبوي [55] 

 .33،ص2014نالمةا،رمعاء،

 [56]  ee U A Department of States.the2013Traffckingin Persons Report. op cit 

.p.395.                                                                                 

          .4(، ماجع سابق، ص470القبض على إثيوبياه مع م ا   ممي  ي حاك، رحي ة الةارع، العدد ) [57]

[58] USADE partment of States.The 2013 Traffieking in Persons Report.op.cit.p.396 

 .5, ص2015(، رمعاء 3019اليوم، العدد )تحذ ااه من تمامي االتجار بالبةا  ي اليمن، رحية أصبار  [59] 

بعض ال دياه أ عحن عن عملياه الدعذ ت ناالادعا  الذي تعاضن ل ا  ي الحدند السعود ة اليممية من قب  تجار  [60]

البةا، نهن بادنوسو نسارو العوماليدان، نميمي نسمية اإلثيوبيدان، ن دحية, ننور ة, لمز د من االطالع راجع رحي ة 

 .5( ماجع سابق، ص487العدد ) الةارع،

(، ماجع 487( اماأو من قبلببة ععبباباه الد ا ت  ي حاك، رببحي ة الةببارع، العدد )55( أ ا قيا بيم ا )250إنقاذ ) [61]

 .1،6سابق، ص

 م.2000( من البانتوكول الصاص بممع نقمع تجار البةاالم م  الت اقية ايا الوطمية لعام 8انةا نعت المادو رقا ) [62]

 .255( ماجع سابق، ص2اجع  وزي محمد عبد المجيد، قانون اللجوء السوداني، بحث ممةور  ي المجلد )ر 

 م2013من مصاجاه المتتما اإلقليمي للجوء نال جاو من القان ام ا قي إلي اليمن ردر إعالن رمعاء، [63]

 /http//Somal alecelod.comم. لمز د من االطالع راجع: 2012شب ة العومال اليوم لإلعالناه،  [64]

(رببمعاء، 1623[ العببومال تد ا الدحالف بال جوم على سبب يمة لالجئين العببوماليين بالدحقيق, رببحي ة اليمن اليوم العدد)65] 

 .11،ص2017

 .44.ص280م دت الم وضية السامية لألما المدحدو لةئون الالجئين ماجع سابق، .م2013تقا ا اليمن السموي للعام  [66]

ماكز دراسببباه ال جاو ،ظاهاو االتجار بالبةبببا ندنر الح ومة اليممية  ي م ا حة هذه الةاهاو   .العقيد محمد العبببباري [67]

 .105،ص2014نالالجئين، رمعاء،

 .3م، ص2013(, رمعاء، 584، رحي ة الةارع، العدد)بيينمقابا جماعية لالثيو .عبد ربه اانا المحولي  [68]
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 .47الماجع السابق،ص [69]

 .1, ص2015(، رمعاء 3019تحذ ااه من تمامي االتجار بالبةا  ي اليمن، رحية أصبار اليوم، العدد ) [70]

 [71]https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/31701.  اليمن: تعذ ت ناادعا  م اجا ن أ ارقة 

(، 468امج زو امممية  ي حاك تلقي القبض على أباز المد مين باادعا  نتعذ ت ام ارقة، رحي ة امنلى، العدد ) [72]

 .6، ص2014رمعاء،

بحبث ممةببببور  ي متتما الي ولبة الوطمي الثبالبث،  .العبام نات باقيبة الي ب حقوق الي ب   ي القبانون البدنلي  .أحمبد الحميبدي [73]

 م.2007جامعة تعز، 

 م،. راجع الموقع2003[ الجدار العمعاي السعودي بين اليمن نالسعود ة ، لعام 74]

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_ethiopian                                                                                              

(، 414مجلة المسدقب  العدد) .الصليجي، دراسة  ي المسبباه ناالنع اساه نالحااله -معللة اممن اليممي  .ز د [ محمد أبو75] 

 .77م، ص2014ماكز دراساه الوحدو العابية، لبمان،

 .2018(،رمعاء،1912أشاار العالا، رحي ة، الميثاق، ) .عبد الجبار سعد [76] 

 1(، ماجع سابق،ص3019تحذ ااه من تمامي االتجار بالبةا  ي اليمن، رحية أصبار اليوم، العدد )

 https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017اليمن: تعذ ت ناادعا  م اجا ن أ ارقة  [77]

 م.1966للحقوق االقدعاد ة ناالحدماعية نالثقا ية لعام  ( ي الع د الدنلي11ةا ن, المادو)ان [78]

 .44.ص280السامية لألما المدحدو لةئون الالجئين ماجع سابق،م، م دت الم وضية 2013تقا ا اليمن السموي للعام [ 80]

ماكز دراساه ال جاو  .ظاهاو االتجار بالبةا ندنر الح ومة اليممية  ي م ا حة هذه الةاهاو .العقيد محمد العباري [79]

 105،ص2014نالالجئين، رمعاء،

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130719_yemen_ethiopian
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017
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ABSTRACT 

The current era has witnessed rapid developments in the information revolution. The use of the 

Internet has helped introduce new ways into the education system. The computer is the 

culmination of modern technology, attracting students' interest in being an assistant or an 

automatic teacher. The curriculum is one of the challenges posed by information technology, 

where the new reality imposes the need to change curricula in terms of content and methods، and 

diversity in the presentation of the curriculum between visual and reading, and not limited to 

paper curricula. Using modern technology، the curriculum plays an important role in the rapid 

response of students to understanding subjects. On the other hand, IT has imposed the need to 

train teachers on computer technology and educational programs and how to introduce 

knowledge and integration into the curriculum that is taught, so it is necessary to teach this in the 

faculties of education. In the area of preserving the culture of society, the role of education is to 

meet this challenge by focusing on national identity through the preparation of special programs 

to instill traditions and authentic social values in the lessons of national education. This paper 

reached some conclusions, including: Lack of awareness of the importance of the introduction of 

technology in the field of education led to a shortage of specialized cadres in the field of 

computer education. Curriculum is one of the most important challenges created by technology, 

and the new reality dictates the need to change curricula to ensure a quick response to the 

curriculum. By virtue of their close association with the culture of society, educational 

institutions have become a major outlet for the cultural penetration of society that has led to 
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cultural and moral invasion. Thus، this has become a serious challenge to education and is 

required to adapt its circumstances and prepare for this challenge. The study recommended the 

adoption of an information literacy strategy for students and teachers alike at different levels of 

basic, secondary and university to facilitate dealing with these techniques. The curriculum should 

be reviewed through specialized central scientific committees. In the way they are presented 

between audiovisual as well as printed. It is necessary to refine the training, education and 

communication skills of the teacher by preparing him professionally in the faculties of education 

to become an expert, and gradually transforms the teacher from knowledge teacher to facilitator 

of knowledge.The educational institution must define and formulate its objectives in accordance 

with the culture of society. 

 

key words: Challenge, technology, education, curriculum, national identity                  
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 ملخصال

على توفير أساليب  شبكة المعلومات الدوليةوقد ساعد استخدام ، شهد عصرنا الراهن تطورات سريعة في ثورة المعلومات   

جديدة في منظومة التعليم. ويعتبر الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة؛ فاستخدام الحاسوب يجذب اهتمام  الطلبة الستخدامه 

كمساعٍد أو معلٍم آلي . أما المنهج الدراسي فهو أحد التحديات التي أنتجتها تقنية المعلومات؛ حيث فرض الواقع الجديد ضرورة  

 ،واألساليب، والتنوع في طريقة عرض المنهج ما بين المرئي والمقروء ،من حيث المحتوى ،مل على تغيير المناهج الدراسيةالع

وعدم اقتصار المنهج على الشكل المطبوع؛ فالمنهج الدراسي باستخدام التقنيات الحديثة له دور مهم في سرعة استجابة التالميذ 

فإن تقنية المعلومات فرضت ضرورة تدريب المعلمين على تقنيه الحاسوب والبرمجيات  ،آخرفي تفهم مواد المقرر. وفي جانب 

 وكيفية إدخال المعرفة ودمجها في المنهج الذي يتم تدريسه؛ لذا من الضروري تدريس ذلك في كليات التربية.  ،التربوية

بإعداد برامج  من خالل تأكيد الهوية الوطنية؛  ، التحدي وفي مجال الحفاظ على ثقافة المجتمع يأتي دور التعليم في مجابهة هذا    

 خاصة لغرس التقاليد والقيم االجتماعية األصيلة في دروس التربية الوطنية.

ومنها: إن قلة الوعي بأهمية إدخال التكنولوجيا في مجال التربية والتعليم أدى   ،االستنتاجاتبعض توصلت هذه الورقة إلى    

واحدا من التحديات التي أنتجتها  كما أن المنهج الدراسي يعد ،يميربوية المتخصصة في مجال الحاسوب التعلإلى قلة الكوادر الت

التكنولوجيا؛ حيث فرض الواقع الجديد ضرورة العمل على تغيير المناهج الدراسية بما يضمن االستجابة السريعة لفهم المقرر 

 الدراسي. 

تدريب المعلمين على تقنيه الحاسوب والبرمجيات التربوية، وإن المؤسسات التعليمية إن تكنولوجيا التعليم فرضت ضرورة     

بحكم ارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع أضحت منفذا رئيسا ومسلكاً سهالً لمحاوالت االختراق الثقافي في المجتمع الذي جاء به  

ت الخطيرة للتعليم، فأصبح مطالباً بتكييف أوضاعه وإعداد  الغزو الثقافي واألخالقي، ومن هنا فقد أصبح هذا األمر أحد التحديا

 العدة من أجل مواجهة هذا التحدي.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني إستراتيجية محو األمية المعلوماتية للتالميذ والطالب والمعلمين على السواء في مختلف     

رة التفكير بإعادة النظر في المناهج الدراسية من خالل لجان  المراحل الدراسية؛ لتسهيل التعامل مع هذه التقنيات، مع ضرو

ينبغي أن يتسم المنهج الدراسي الجديد بالتنويع في طريقة عرضه ما بين المرئي والمسموع  علمية مركزية متخصصة، كما

 إضافة للمطبوع. 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 130 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

نيا في كليات التربية ليصبح خبيرا، ومن الضروري صقل مهارات التدريب والتعليم واالتصال لدى المعلم عبر إعداده مه   

 وتدريجياً يتحول المعلم من ملقن للمعرفة إلى ميسر للمعرفة. 

ً لثقافة المجتمع وما يؤمن به من قيم وقواعد  ،ومبادئ ،ومثل ،كما يجب على المؤسسة التعليمية أن تحدد وتصيغ أهدافها وفقا

 ذي جاءت به الفضائيات والشبكة العنكبوتية.أخالقية؛ لمجابهة الغزو الثقافي والفكري واألخالقي ال

 

 الكلمات المفتاحية : التحدي، التكنولوجيا، التعليم، المنهج الدراسي، الهوية الوطنية.
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. مدخل البحث:  أوًلا

 : المقدمة

ة  فووي شهد عصرنا الراهن تطورات سريعة ومكثفة ومتنوعة في ثووورتي      التكنولوجيووا والمعلومووات، ورافووق ذلووك قفووزة نوعيوو 

قطاع التعليم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثووة، وتسووارع التغييوور فووي النظريووات والوسووائل واألسوواليب التعليميووة والتربويووة، 

فووة عوودا العووالم الثالووث؛ الووذي مووا وأصبح هناك تنافس  في استخدام التقنيات في المؤسسات التعليمية ببلدان العالم األول والثاني كا

زالت أغلب دوله تتعثر في هذا المجال. فقد أدى هذا التغير الواسع والسريع إلى تبني الدول المتقدمة منظومات تربويووة وتعليميووة 

 [1] .بعد أن ارتبط استخدام المعلومات بوجود الحياة البشرية بشكل عام ،جديدة تستجيب لمعطيات العصر

 ، من أهم مشاكل العملية التعليمية التقليدية في بعض الدول تتمثل في ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات ولعل واحدة    

والذي أدى إلى العمل بنظام الفترتين أو الثالث فترات في اليوم الدراسي الواحد؛ بغية تحقيق المعالجة اآلنية لهذا التحدي الذي  

وتقنية المعلومات الجديدة  ،أسهم في جعل العديد من المؤسسات التعليمية تأخذ بنظر االعتبار االعتماد على وسائل التعليم الحديثة

. فلهذه التقنيات دور أساسي في تعزيز عناصر المبادرة واإلبداع، واالرتقاء بالمستوى التعليمي في شتى لتحقيق أهدافها

 المجاالت؛ حيث إن هذه التقنيات تعطي فرصاً أكبر للطالب لفهم المواد بسبب تنويعها في شكل تقديم الدروس والمواد. 

سير أساليب جديدة في التعليم والتعلم؛ من خووالل توظيووف تقنيووة اإلنترنووت وقد ساعد استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية على تي   

وبمووا يجعوول تقوود مهم فووي الووتعلم مبنيووا علووى سوورعتهم فووي الفهووم واالسووتيعاب  ،مع تخطي قيود الزمان والمكووان ،في تعليم األفراد

 تعلمين والمتدربين.بحيث تستجيب هذه التقنية للفروق الفردية والثقافية واالجتماعية بين الم ،والتطبيق

فقد أفرزت تقنية المعلومات تحديات عرضية خطيوورة أخوورى تتفوواوت فووي درجووة األهميووة  ،ومن ناحية أخرى وبالسياق ذاته     

والخطورة، ولكنها تشكل محصلة لما ينبغي أن تواجهه العملية التعليمية ومناهجهووا وأسوواليبها. ويووأتي فووي مقدمووة هووذه التحووديات 

ى الحفاظ على هوية األمة الثقافية، وقدرته على النهوض العلمي، وعلى الحفوواظ علووى منظومووة القوويم فووي عصوور قدرة التعليم عل

 وهي التحديات التي ستتناولها ورقتنا هذه بإيجاز. ،الفضائيات، مع تأهيل المعلمين للتعامل مع التكنولوجيا

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 132 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

 وتساؤًلته: البحثمشكلة 

التي أفرزتها ثورتا المعلومات والتكنولوجيا، فكال الثووورتين جاءتووا بالعديوود موون العناصوور  تتفاقم في عصرنا الراهن التحديات    

اإليجابية على مستوى العلوم والمعارف ووسائل وأساليب التعلوويم، إال أنهووا حملووت معهووا العولمووة الثقافيووة التووي اسووتهدفت البنيووة 

ذي التقاليد العربية واإلسالمية. ولما كووان الطلبووة يشووكلون  العربي عنااألخالقية والتربوية والثقافية واالجتماعية السائدة في مجتم

طالئع الشباب الذين يقودون حركة المستقبل؛ فال بد من غوورس كوول مووا ينبغووي فووي عقووولهم ونفوسووهم موون معطيووات قووادرة علووى 

ولووو نظرنووا إلووى المسووتويات العلميووة  والقيم التربويووة. ،والعلوم ،والثقافة ،االستجابة للتحديات كافة، ولعل أهمها يكمن في التعليم

لوجدنا الفارق الهائوول الووذي  ،والتعليمية التي وصل إليها العالم المتقدم، وقمنا بالمقارنة بينها وبين ما نحن عليه في الدول العربية

يرة؛ فالنظم التعليمية، ووسائل التعليم، يستوجب بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لالرتقاء على طريق غلق أو تقليل هذه الهوة الكب

والمناهج الدراسية، وتأهيل المعلمين، وغيرها من األمور األساسية ما زالت تدور في فلك الرتابة والتلكؤ دون المبادرة واإلبداع 

مسئولية األساسووية لهووذا ولما كانت ال والتفاعل مع معطيات العصر ووسائله المتقدمة التي أنتجتها ثورتا المعلومات والتكنولوجيا.

االرتقاء تقع على المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية للدول بالدرجة األولى، فإن ما يوودعو لخيبووة األموول أن نجوود العديوود موون 

الدول العربية ما زالت ال تعطي هذا األمر االهتمام المطلوب، إما بسووبب عوودم إدراكهووا مخوواطر هووذه التحووديات، أو بسووبب عوودم 

وأمانووة  ،والمتابعووة ،والثقافووة ،والتجربووة ،والخبوورة ،المناصب التربوية والتعليمية العليا من قبل أشووخاي يتحلووون بووالفكرإشغال 

 المسئولية.

 وهنا تبرز مشكلة هذه الدراسة في التساؤالت التالية:

 ما التحديات الحالية لوسائل التقنية الحديثة التي تواجه التعليم؟ •

 تي تواجه المنهج الدراسي وتأهيل المعلمين؟ما التحديات التقنية ال •

 ما مدى استجابة التعليم للحفاظ على ثقافة األمة ومنظومة القيم التربوية؟ •

 أهمية البحث وأهدافه:

تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تتصدى إلحدى أهم القضايا المعاصرة؛ فالعلوم والمعارف التي يتسلح بها الطلبة فووي مختلووف    

إن اعتموودت علووى الوسووائل واألسوواليب التكنولوجيووة  ،المراحل الدراسية هي التي تجعل المجتمووع يتنووامى فووي التطووور واالرتقوواء

لبة يشكلون الطبقة األهم من المراهقين والشباب الذين تستهدفهم العولمة الثقافيووة بمووا تحملووه موون كما أن التالميذ والط ،المعاصرة

فووإن الوصووول إلووى المسووتوى الريووادي فووي  ،قيم بعيدة عن قيم المجتمع العربي اإلسالمي وتقاليده ومثله العليا. ومن ناحية أخوورى
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لوودعم العمليووة التعليميووة والتربويووة، يسووهم فووي تسووريع وتعظوويم الموووارد  إمكانية تأهيل المعلمين الستيعاب التكنولوجيا وتوظيفهووا

ولووذا فووإن هووذه الدراسووة تضووع أمووام  التعليمية كافة على طريق استيعاب التالميذ للمقررات الدراسية بالسوورعة والدقووة المطلوبووة.

الضروري األخذ بها؛ لمواجهووة التحووديات التووي تعتووري المسئولين التربويين الحقائق واالستنتاجات والتوصيات التي نجد أن من 

 العملية التعليمية والتربوية كافة.

 منهجية البحث:

اعتمدت الدراسة المنهج الوصووفي التحليلووي فووي بيووان المعلومووات المتاحووة والحقووائق ذات الصوولة بموضوووع الدراسووة وتفسوويرها 

 ات تخدم أهداف الدراسة.والخروج بتوصي ،وتحليلها، ومن ثم الوصول إلى االستنتاجات

 مصطلحات البحث:

 التحديات:

تأتي التحديات في دراستنا هووذه بمعنووى المتغيوورات والمسووتجدات التووي فرضووتها ثورتووا التكنولوجيووا والمعلومووات علووى الواقووع    

ينبي المسماة "نظرية التي ينبغي أن يستجيب لها على وفق النظرية التي طرحها المفكر البريطاني آرنولد تو ،التعليمي والتربوي

. فووال تطوووير وال تحووديث فووي العمليووة التعليميووة دون االسووتجابة لمعطيووات وتحووديات التكنولوجيووا التووي [2] التحدي واالستجابة"

فرضت نفسها بإيجابياتها وسلبياتها على جميع منوواحي المجتمووع االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة بشووكل عووام، وعلووى العمليووة 

 لتربوية بشكل خاي.التعليمية وا

 التكنولوجيا:

( بمعنى Technoهما: )تكنو  ،هنالك من يطلق على مصطلح "تكنولوجيا" تقنية المعلومات، وهي كلمة يونانية تشمل شقين   

 ( بمعنى علم، ولذلك فإن معنى تكنولوجيا يكون علم الحرفة أو الصنعة.  Logyو)لوجي  ،حرفه أو صنعة

ن هو أعلى قيمة للصنعة أو الحرفة، وهو واإلتقا ،لعلها ذات صلة بلغتنا العربية؛ مأخوذة من كلمة )إتقان(أما كلمة )التقنية(، ف   

وكما جاء في اآلية  [3] جاء في معجم لسان العرب بأن كلمة أتقنه تعني )أحكمه(، أي بمعنى أنجزه بمنتهى الدقة. ، كمااإلحكام

 من سورة النمل )ُصْنَع هللاِ الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء(. وكذلك قول سيدنا الرسول األكرم محمد )صلى هللا عليه وسلم( في الحديث  88

َ تَعَ الشريف: "إ   [4].الى يُِحب  إِذَا َعِمَل أََحدُُكْم َعَمالً أَْن يُتِْقنَهُ"ن َّللاَّ
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 ثانياا. التعليم وتحدي وسائل التقنية الحديثة:

عندما يُذكر مصطلح محو األمية يذهب تفكير معظم الناس إلى القراءة والكتابة، بينما تؤكد معطيات الواقع المعاصر بووأن هووذا    

المعلوموواتي ومعرفووة الحاسوووب اآللووي والمعرفووة الرقميووة  ليرتقووي إلووى مووا يسوومى بووالوعي ،مفهومالمصطلح يتجاوز اليوم ذلك ال

 [5]  وغيرها.

حول أهمية تقنية المعلومات، ودورها في مختلف مجاالت الحياة، األمر الذي يدعو إلى ضرورة محو األميووة وليس ثمة جدال    

 المعلوماتية؛ لتسهيل التعامل مع هذه التقنيات، وشبكاتها، واالستفادة منها.  

ية في ذهن المتعلم؛ كي يتمكن وتحويلها إلى صورة جل ،وعموما فإن التقنيات الحديثة تساعد كثيرا في تقريب الفكرة المجردة   

فقد برز االهتمام الواضح بالوسائل التعليمية التقنية الحديثة الستخدامها في التدريس بدال   ،من إدراك تفاصيلها ومعطياتها، وعليه

هذا التطور في   بعد أن كانت الوسيلة الوحيدة المتوفرة تتمثل باستخدام الطباشير والسبورة السوداء، فأسهم ،من الوسائل التقليدية

 [6] تغيير الجمود والملل اللذين كانا يسودان البيئة التعليمية التقليدية.

 Black)فقد تحولت السبورة االعتيادية التي كانت معتمدة في التعليم التقليدي    ،وتتعدد وسائل التعليم التي تعمل بالتقنية الحديثة   

Board)   بإلى تقنية التعليم( السبورة الذكية أو السبورة التفاعليةSmart Board)،  ،والتي هي نوع من أنواع أجهزة العرض

سوٍب كبيرة ذات دقة عالية الوضوح، وتعمل من خالل توصيلها بجهاز الحاسوب وجهاز عرض البيانات، فتصبح شاشة حا

وتقوم بنقلها إلى أجهزة حواسيب الطالب. وكذلك فإن وسائل التواصل  ،وهي تحفظ المعلومات والبيانات والرسومات كافة

تعتبر من التقنيات التي يمكن اعتمادها في تعميق العالقة بين الطالب ومعلميهم من ناحية، وبين  Social Mediaاالجتماعي 

 م البعض كذلك، ويمكن من خاللها تحفيز فكر الطلبة وإثارة اهتمامهم. بعضه

من الوسائل التقنية المهمة في مجال التعليم؛ حيث يوفر العديد من مقاطع الفيديو المفيدة للطالب،  YouTubeويعد اليوتيوب     

لمهم. وكذلك يمكن تحقيق الفوائد الجمة  ويمكن للمعلمين أيضاً تسجيل بعض المحاضرات والدروس ونشرها على هذا التطبيق ا

من اآليباد في مجال التعليم؛ لخفة وزنه، وإمكانية اتصاله باإلنترنت لتحميل الكتب والنشرات والدوريات والمعلومات المطلوبة، 

مية. وهكذا الحال  ولقدرته االستيعابية لحفظ المواد، كما يعتبر بديال  للكتب ودفاتر المالحظات في العديد من المجاالت التعلي

 للعديد من وسائل التقنية التي يمكن استخدامها في مجال التعليم كالبريد اإللكتروني وغيرها.

الحاسوب يعتبر إحدى أهم الوسائل التي يمكن توظيفها لخدمووة العمليووة التعليميووة والتعلميووة؛ فهووو يمثوول فإن  ،وفي كل األحوال   

 [7] في تحقيق العديد من األهداف التربوية والتعليمية المنشودة.األداة التكنولوجية ذات األثر الكبير 
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وهو يمثل قمة ما أنتجته التقنية الحديثة في عصرنا الراهن؛ لما يتمتع به من مميزات ال تتوفر في غيره من الوسووائل التعليميووة    

 [8]بصيغها وأشكالها ونماذجها كافة.التقليدية، فأضحى يمثل ثورة حقيقية للتغيير الجذري في مجال التربية التقليدية 

والرفووع موون  ،سهم في المؤسسات التربوية التي اعتمدته في تطوير التعليموأ ،وقد اتسع استخدام الحاسوب في العملية التعليمية   

بكات ، ومن خووالل الخدمووة العلميووة التووي يقوودمها عبوور شوو [9]مستواه من خالل مساعدة الطالب والمدرسين على التزود بالمعرفة

 [10]  وغيرها. ،والطرائق الرياضية والفيزيائية والكيمائية ،اإلنترنت، إضافة لكونه أداة لتطوير األساليب

عة وعديدة، كما أنه     فاستخدام الحاسوب يجذب اهتمام الطلبة الستخدامه كمساعٍد أو معلٍم آلي؛ لما يتضمنه من برامج متنو 

يساعد في تواصل الطالب مع المعلمين ومع بعضهم البعض، واالشتراك في األنشطة والبحوث وتبادل المعلومات من خالل 

فهو يراعي الفروق  كوكذل [11] منطقية. ن التعلم، ويعرض المعلومات بصورة اإلنترنت. وكذلك فإن الحاسوب يختزل زم

حيث يسمح لكل متعلم بأن يتعلم وفقا لميوله وإمكاناته وسرعة تقبله، كما أنه يجعل المتعلم متفاعال مع  ؛الفردية بين المتعلمين

 [12]التعلم. علومات فحسب، بل مشاركا نشطا في الموقف التعليمي بشكل إيجابي؛ فالمتعلم في هذا األسلوب ليس مستقبال للم

كما أنه يندر أن يحدث خطأ في الحاسوب إذا ما أحسن إدخال البرنامج التعليمي بشكل جيد. وكذلك فهو ال يسمح للتلميذ    

 باالنتقال من وحدة دراسية إلى أخرى قبل التأكد من إتقانه الوحدة الدراسية التي سبقتها.

م؛ حيووث قووام كوول موون راس 1959استخدام الحاسوب في العملية التعليمية لم يكن حووديثا، بوول يعووود إلووى العووام وبالرغم من أن    

( باقتراح تطبيقووه فووي المهووام التعليميووة موون خووالل برمجووة عوودد موون المووواد Rass، Anderson، & Brindوأندرسون وبريند)

 اإلجرائي الفاعل في الكثير من المؤسسات التعليمية في وطننا العربي.إال أنه ما يزال بعيدا عن التطبيق  [13] التعليمية

يتمثل في قلة الكوووادر التربويووة المتخصصووة فووي مجووال  ،ولعل التحدي الذي تواجهه العملية التعليمية في عموم البلدان النامية   

، إضافة إلى صعوبة وارتفاع كلفة إعداد برامجووه الحاسوب التعليمي، وقلة الوعي الكافي بأهمية إدخاله في مجال التربية والتعليم

 [14]  التعليمية.

كاسووتخدام أجهووزة  ،ويتصووور الكثيوور موون رجووال التربيووة والتعلوويم أن تكنولوجيووا التعلوويم تعنووي اسووتخدام اآلالت فووي التوودريس   

ك؛ فلوويس المهووم مجوورد اسووتخدام وغيرها. والحقيقة إن تكنولوجيا التعليم أشمل وأعم من ذل ،وأجهزة العرض والسينما ،الحاسوب

واسووتخدامها  ،اآلالت، ولكن األهم من ذلك هو األخذ باألسلوب المنهجي أو النظام الذي يكمن وراء عموول هووذه اآلالت واألجهووزة

   [15]  لتحقيق أهداف محددة بكفاءة عالية.
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 ثالثا. تحديات المنهج الدراسي

تجتها تقنية المعلومات؛ حيووث فوورض الواقووع الجديوود ضوورورة العموول علووى تغييوور يعتبر المنهج الدراسي أحد التحديات التي ان    

المناهج الدراسية من حيث المحتوى واألساليب. ويمكن مواجهة هذا التحدي بالتنويع في طريقة عوورض الموونهج مووا بووين المرئووي 

وذلووك باسووتخدام تكنولوجيووا  ،خوورىوعدم اقتصار المنهج على الشكل المطبوع، بل ينبغووي توووفيره بأشووكال ووسووائل أ ،والمقروء

 المعلومات واالتصال الكتساب المهارات بسرعة ويسر.

لقد تطورت التكنولوجيا وسهلت الطريق أمام الباحثين في الوصول إلى مووا يحتاجونووه موون معلومووات بسوورعة ودقووة وشوومولية    

ممووا جعوول التفكيوور بإعووادة النظوور فووي المنوواهج  ،يووةوقد فرضت وسائل التقنية الحديثة تحديا كبيرا للمنظومووة التعليم[16]  وافية.

الدراسية ضرورة ملحة من خالل لجان علمية مركزية متخصصة، واالطالع على طبيعة مصادر المعلومات التي تنشر سوونوياً، 

لووى اعتبووار وإدماج ما يتم نشره داخل المناهج الدراسية والتي يتم التدريس بها، وكذلك تصميم المناهج المعتمدة على التقنيووات؛ ع

أن ما ينشر سنوياً يمثل طبيعة شريحة وثقافة المجتمع وطبيعة مصادر المعلومات التي تشغل بال المجتمع، مما يقربنا من الواقووع 

 العملي داخل العملية التعليمية والمناهج الدراسية. 

إلووى عمليووة الووتعلم، وأن ننتقوول موون عمليووة  فإن الواقع الجديد يفرض علينا االنتقال من عمليووة التعلوويم السووائدة ،وفي جانب آخر   

، وهذا يعني أنه ينبغي التخلي عن أسلوب تعليمي يعتمد على كم معرفي معين، كووان [17]الحفظ والتلقين إلى الخبرات والقدرات 

باإلمكان استيعابه في مرحلة ماضية، حيووث محدوديووة المعووارف العلميووة التووي كانووت مطروحووة، علووى العكووس موون  المعلومووات 

 والعلوم المتاحة اليوم، والتي تزداد باستمرار، بل تتضاعف ضمن فترات زمنية قصيرة قد تصل إلى اليوم الواحد. 

ومما ال شك فيه أن التضخم في كمية المعلومات المنشورة فووي اإلنترنووت سوووف يسووتمر فووي االزديوواد، وربمووا يووؤثر فووي تعلووم    

الطالب زاد إحباطه؛ ألنه يحاول فهم ما يقرأه، وللتعامل مع هووذا الكووم الهائوول ومن المعروف إنه كلما ازدادت معلومات  ،الطالب

 [18]  من المعلومات ال بد أن يكون لدى الطالب مهارة عالية لمواجهة هذا التحدي.

وإن مواجهة هذا التحدي يتأتى أيضا باعتموواد البحووث كجووزء أساسووي فووي كوول مووادة، فووالمنهج ال يمكنووه تغطيووة كميووة المعلومووات 

المتزايدة، وال الوقت يسمح بذلك، كما أن تحديث المنهج على فترات زمنية معينة ليواكب المستجدات هي إحدى طرائق مواجهة 

 التحدي.
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بحيووث يتوويح  ،هذا التحدي كذلك من خالل تصميم مقررات ومناهج تسوواعد فووي القوودرة علووى البحووث واالبتكووار الووذاتيويواجه    

ة فرصا غنية للبحث والتحري عن المعلومات المستهدفة عن طريق التواصل مووع شووبكة المعلومووات النظام التعليمي الجديد للطلب

 العالمية؛ حيث يقوم الطالب بجمع المعلومات ونقدها، ومسايره االنفجار المعرفي السائد في هذا العصر. 

تمرة تواكووب التقنيووات المعاصوورة، حيووث وبالتالي فال بد من تغيير محتويات المقررات الدراسية على فترات قصيرة بصفة مس   

يحصل الطالب على معلومات متجددة ومتغيووره موون شووبكات المعلومووات وقواعوود البيانووات. ويلعووب الموونهج الدراسووي باسووتخدام 

التقنيات الحديثة دورا مهما في سرعة استجابة التالميذ في تفهم مواد المقرر، ويتأتى ذلك من خالل تصميم التعليم علووى أقووراي 

وشرائح مصورة ملونة مع تعليق صوتي، ويمكن إضافة بعض المؤثرات الصوووتية  ،تشمل أشكاال توضيحية متنوعة ،ضغوطةم

( يتم من خالله open learning resourceإلضفاء التشويق المطلوب. وبذلك تكون هذه التقنية عبارة عن مصدر تعلم مفتوح )

 عرض المعارف والمواد العلمية للمقرر الدراسي.

وتساعد هذه المؤثرات المعلم في عرض مادة الدرس بشكل متسلسل ومنطقي، وال تسوومح بووالخروج عوون المقوورر، كمووا تووؤمن    

الجاذبية في العرض، مما يوفر جوا مشوقا ومتابعة فاعلة من قبل التالميذ، كما تمكن المعلم من استغالل كامل الوقت المخصص 

 للحصة الدراسية في الشرح والمناقشة.

والووتعلم الووذاتي  ،بل يتزامن مع المحاضوورات والمناقشووات ،ولكن ينبغي أن ال يقتصر ذلك على هذا النمط من طرائق التدريس   

 وغيرها. ،والرحالت العلمية ،وأجهزة العرض الكهربائية ،والصور ،والمجسمات ،واستخدام الشفافات ،والصفي

وتبقى عملية التفاعل بين الوسيلة واألسلوب هي القادرة على إيصال الرسالة التعليمية والتعلمية إلى ذهن التلميذ بشكل واضووح    

وسهل؛ فعند استخدام الصور مثال كواحدة من الوسووائل التعليميووة، بمووا تحتويووه موون معلومووات بحيووث تصووبح فووي شووكلها النهووائي 

اعتماد األسلوب األنجع لها من خالل األخذ بووبعض االعتبووارات، منهووا تحديوود الهوودف موون  محتوى معرفي ومادة مرجعية، يجب

استخدامها الذي ينبغي أن يكون واضحا ومناسبا لمستوى تفكير التلميذ ونضجه. كما من المفضل عرض عوودد قليوول موون الصووور 

س. وموون المفيوود إجووراء مقارنووة بووين صووورتين مع الربط بينها وبين موضوعات معينووة، أو أسووئلة تتعلووق بمووادة الوودر ،والبيانات

 مختلفتين أو بين عناصر الصورة نفسها، فالمقارنة تساعد التلميذ على التوصل إلى التفسيرات واستخالي النتائج السليمة.

ل وعوورض الموونهج الدراسووي بشووك ،ومن هنا يمكن تصور األهمية النسبية لدور الوسائل التعليمية فووي توسوويع خبوورات المووتعلم   

 [19]. مالئم؛ لما تزخر به هذه الوسائل من أساليب مثيرة ومشوقة وجذابة، تحقق الدقة العلمية في العرض
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يحوووي عناصوور تشووويق  ،وقد سبق لي أن صممت قرصا مرنا لوحدتين دراسيتين من مووادة العلوووم للصووف السووادس االبتوودائي   

ة لتطبيق مدى استيعاب التالميذ للوحدتين، وكانت النتيجة مذهلووة متنوعة خالل إعدادي لرسالة الماجستير، وأجريت تجربة عملي

 وسريعة.

( شووريحة توضوويحية لمكونووات الجهوواز  33وقد عالج برنووامج الوحوودة الدراسووية األولووى الجهوواز الوودوري ل نسووان متضوومنا )    

بعضووها  ،ل إيضوواح جذابووةملونووة ووسووائ اً ، متضوومنا صووورنشطة المحووددة فووي المقوورر الدراسوويالدوري وجميع المعلومات واأل

متحرك يتخللها موسيقى خفيفة ألناشيد دينية وصوت واضح لشخص يشرح محتوياتها. أما الوحدة الدراسية الثانية فكانووت تعووالج 

( شريحة توضيحية، وسياقات الوحدة الدراسية األولووى نفسووها. كمووا تضوومن البرنووامج التعليمووي توودريبا  19الجهاز العصبي ب ) 

ميذ على موضوع الوحدتين الدراسيتين، حيث يتم إعطاء التلميذ مجموعة من المواقف واألسئلة ويطلب منه حلهووا. واختبارا للتال

فإذا كانت اإلجابة صحيحة تظهر له على الشاشة عبارة )بارك هللا فيك(، أمووا إذا كانووت اإلجابووة خطووأ فتظهوور لووه عبووارة )راجووع 

 معلوماتك(.

 نولوجيارابعا. تأهيل المعلمين وتحدي التك

 ،إن تقنية المعلومات وتكنولوجيا التعليم تحقق إسهاما فاعال في حل مشكلة نقص أعضاء هيئة التوودريس؛ فووالتلفزيون التعليمووي   

 والمسجالت الصوتية، والحاسوب، وربط المعاهد المتجاورة بإنشاء بنوك المعلومات التربوية، كلها عناصر داعمة لهذا التوجه.

[20] 

ن تقنية المعلومات فرضت من جانب آخر ضرورة تدريب المعلمين على تقنيووه الحاسوووب والبرمجيووات التربويووة، ومع ذلك فإ   

وكيفية إدخال المعرفة، ودمجها في المنهج الذي يتم تدريسه، وهذا من شووأنه أن يحفووز العمليووة التعليميووة. فووالمعلم بحاجووة لصووقل 

ده مهنيووا فووي كليووات التربيووة واألقسووام التربويووة التخصصووية فووي مجوواالت مهارات التدريب والتعليم واالتصووال لديووه عبوور إعوودا

 تكنولوجيا التعليم وربطها بمستحدثات التكنولوجيا.  

يصبح المعلم خبيرا في أثناء استخدامه لبرمجيات األقراي المدمجة مع تالميذه، وتدريجياً يتحول المعلم من ملقوون  ،وعند ذاك   

قوم بتهيئه الجو المالئم لنمو التالميذ نفسيا وفكريا، واستثارة الميل والرغبة لديهم في التعلوويم؛ حتووى للمعرفة إلى ميسر للمعرفة، ي

 يتمكنوا من مواكبة المتغيرات الثقافية والمعلوماتية، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المجتمع والحياة بشكل عام.

وتنظوويم نشوواطات أخوورى خارجووه  ،واإلرشوواد ،مثل اإلشراف ،وباإلضافة إلى دوره التعليمي، يقوم المعلم أيضا بأدوار أخرى    

عن نطاق المنهج المدرسي. ولكن ال بد أن ينصب في النهاية لخدمة التالميووذ وتوسوويع مووداركهم العقليووة والفكريووة داخوول المقوورر 
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وكذلك يجب أن يكون المعلم على اطالع دائم بالجديد من المعلومات، وأن يشارك زمووالءه المعلمووين بمووا لديووه  ،الذي يتم تدريسه

 من معلومات لتعميم الفائدة. 

وأخيراً أن ينشر الوعي بين تالميذه بأهمية العلم، وينمووي فوويهم الرغبووة للبحووث عوون المزيوود. وبووذلك يتحووول المعلووم موون واجبووه   

بعدما يكون قادرا على  ،إلى أن يكون مخطط مناهج، مصمم تعليم، مرشدا، موجها، وخبيرا في نظم المعلومات التعليمي التقليدي

 إدارة العملية التعليمية الفعالة والمتفاعلة مع بيئة تقنيات المعلومات واالتصاالت.

    ً لمعلومات وتطبيقها فووي المجووال التربوووي ومووع يتواكب مع تقنية ا ،إن تغيير برامج إعداد وتأهيل المعلمين يتطلب إعداداً سليما

حاجات المجتمع التعليمية، وبالتالي ال بد من إجراء تعديالت جوهريووة توودخل فووي بوورامج إعووداد وتأهيوول المعلمووين تتسووم بثوابووت 

 محددة. 

المعلمووين التعليميووة   ومن هذه الثوابت أن تكون برامج إعداد المعلمين قبل أو في أثناء الخدمة مبنية على مسووح شووامل لحاجووات   

والمهنية، وأن تستجيب للتساؤالت والمشاكل التي يواجهونها، أو التي سوف يواجهونها في البيئووة التعليميووة المتغيوورة. كمووا يجووب 

أن تتضمن هذه البرامج أهدافاً جديدة تتعلق بدور المعلم كمصمم تعلوويم، وموجووه، ومرشوود، وباحووث، وخبيوور معلومووات، وصووانع 

 تركز برامج إعداد المعلمين في مناهجها على مووادة التخصووص، وطرائووق تدريسووها فقووط، بوول أيضوواً علووى أنشووطة قرار. وأن ال

والتنبؤ، والتكيووف النوواجح مووع ظووروف  ،واإلبداع ،والتفكير ،وحل المشكالت ،والتقويم ،مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات التحليل

امج إعداد المعلمين فرصاً أكبر للمعلم للتدريب على إجراء البحوث والتجارب تعطى بر وكذلك يجب أنالبيئة التعليمية المختلفة. 

 الفردية في صفه وعلى تالميذه؛ وذلك لتجريب الطرائق التي تتناسب مع واقعه، ومع تالميذه.  

علومووات. وهووذا يتطلووب كما ينبغي أن تتضمن برامج إعداد المعلمين تدريباً مكثفاً على استخدام األنواع المختلفة من تقنيووات الم   

 ً وتنظيمهووا، واختيووار األسوولوب األمثوول السووتخدامها فووي  على كيفية الحصول على المعلومووات تدريب المعلم تدريباً فعاالً وإيجابيا

اطالع المعلمين عن طريق الندوات والمؤتمرات على أحوودث البحوووث المتعلقووة بعمليتووي  بيئات تعليمية مختلفة. وأخيرا ال بد من

 [21]  والتعلم باستخدام الوسائط المتعددة.التعليم 

فإن واحدا من أهم متطلبات ضوومان تحقيووق سووبل مواجهووة هووذا التحوودي موون قبوول  ،ومن ناحية أخرى، ولكي تكتمل هذه العملية   

سووتخدامها المعلم تتمثل في توفر الرغبة الحقيقية لديه بهذا الوونمط موون التعاموول مووع التكنولوجيووا، وأن يكووون قووادرا بالفعوول علووى ا

وذلك عن طريق إشراك التالميووذ فووي إثووراء المحتوووى  ،وتطبيقها في مجال التعليم، بالوقت ذاته الذي يتمكن من خلق بيئة تفاعلية

 اإللكتروني.
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ويقوم المعلم بتفعيل دور التلميذ وتوجيهه في كيفية جمع المعلومات وتدقيقها وتمحيصها واالستنتاج منها، والعووودة إلووى معلمووه    

 ندما يحتاج إليه في إطار تعميق التعاون في مجال االستشارة والخبرة.ع

 خامسا. التعليم وتحدي الحفاظ على ثقافة األمة والقيم التربوية

صووغيرة،  تشهد الساحة اإلعالمية تطورا علميا وتكنولوجيا كبيرا في شتى وسووائل االتصووال بمووا جعوول العووالم قريووة الكترونيووة   

(، وقد ساعد وجود هذه الوسائل الحديثة على اإلنترنت) خاصة بعد انتشار تكنولوجيا األقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية

قنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت بكل ما تحمله من أفكار وقيم وصور، والتي يسووهل اسووتقبالها موون قبوول بث ثقافات مختلفة عبر ال

 جميع الشعوب في عالمنا الفسيح.

مووع مووا تحملووه موون قوويم أخالقيووة متنوعووة إيجابيووة وسوولبية،  ،لقد دخلت الفضائيات والشبكة العنكبوتية إلى بيوتنا بدون اسووتئذان   

لب بمختلف المراحل الدراسية في ظل هذا الواقع اإلعالمي الجديد معرضا لمختلف الرسائل اإلعالمية التي فأصبح التلميذ والطا

بعيدة كوول  ،تتفق في بعضها مع قيمه وأخالقياته وثقافته، ولكنها في الجانب األكبر منها تقدم مضامين ومعلومات وصورا مشوهة

 د العربية واإلسالمية.البعد عن منظومة القيم والمثل والمبادئ والتقالي

ما تروجه هذه الوسائل من مضامين إباحية يمكن أن تسهم في تدمير منظومة القيم التربوية واألخالقيووة عنوود  ،وفضال عن ذلك   

 والعالم اإلسالمي. الشباب والمراهقين واألطفال في الوطن العربي

يكون من الضروري أن  ،والذي أفرزته لنا تكنولوجيا االتصال الحديثة وفي إطار هذا الواقع الثقافي الجديد بإيجابياته وسلبياته   

خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تعنى بالتربية قبل التعليم وكما هووو  ،تفكر المؤسسات التعليمية في مجابهة هذا التحدي الخطير

الجديوودة موون الشووباب والمووراهقين واألطفووال موون اسمها، وعليها تقع مسئولية انتقاء وتبني األسلوب المناسب الذي يحمي األجيال 

 .التأثيرات السلبية للرسائل الضخمة المنقولة عبر الفضائيات واإلنترنت

ولتووتمكن المؤسسووات  ،ومن هنا أصبح من الضروري االهتمام بتعديل البرامج الدراسية؛ لتغطية أساليب المعالجة لهذا التحدي   

ي فة من تقبل وقبول جيل جديد محمي من هذه السلبيات. فالمنهج المدرسي يعتبر ركناً أساسياً فوو التعليمية والتربوية بمستوياتها كا

اه ارتباطه بثقافة المجتمع، وهو يمثل األداة الفعالة لدى المؤسسووة التعليميووة لتحقيووق أهوودافها تجوو  إضافة إلى ،بنية النظام المدرسي

بما تتضمنه من عناصر عالمية يشارك  ،يع حظاً من الثقافة اإلنسانية الشاملةالتكيف ليتلقى الجم الفرد والمجتمع، وهو بحاجة إلى

 مع الحفاظ على الخصوصيات الفريدة للثقافة المحلية. ،فيها الجميع
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فإن الواقع يشير إلى قصور المناهج أمام محاوالت االختراق الثقووافي، وهووذا القصووور تعكسووه دعوووى بعووض  ،ولألسف الشديد   

 يمية إلى حتمية تطوير هذه المناهج بما يتفق وطموحات وتحوالت العصر.القيادات التعل

كما أضحى من الضرورة بمكان تفعيل قدرة العملية التعليمية للحفاظ على ثقافة األمووة، فمووع بووروز التوجووه نحووو األخووذ بثقافووة    

يووة، والووذي أنووتج الهيمنووة الثقافيووة عالميووة مشووتركة فرضووها الغووزو الفكووري والثقووافي عوون طريووق الفضووائيات والشووبكة العنكبوت

واالقتصووادية الغربيووة، فووي مقابوول تهمووي  الثقافووات المحليووة وتجريوودها موون خصوصوويتها، وبخاصووة فووي ظوول القبووول الحتمووي 

والمفروض والمرفوض للعولمة، وما ينطوي عليه الرفض من مخاطر، فووإن هووذا الواقووع فوورض تحووديات علووى كوول المؤسسووات 

ليتها في الحفاظ على الثقافة العربية والهوية الوطنية في مواجهة هذا الغزو الثقافي للقوى المهيمنة ضوود االجتماعية لتتحمل مسئو

 ثقافتنا التي ترتكز على القيم العربية واإلسالمية. 

ت فووإن المؤسسووات التعليميووة بحكووم ارتباطهووا الوثيووق بثقافووة المجتمووع أضووحت منفووذا رئيسووا ومسوولكاً سووهالً لمحوواوال ،وبالطبع   

االختراق الثقافي في المجتمع، ومن هنا فقوود أصووبح هووذا األموور واحوودا موون التحووديات الخطيوورة للتعلوويم، فأصووبح مطالبوواً بتكييووف 

تخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية والدفاعية كافة من أجل مواجهة هذا التحدي، فتوجب على المؤسسووة التعليميووة اأوضاعه و

بوودالً موون حالووة غيوواب الفلسووفة  ،لثقافة المجتمع، وما يؤمن به من قيم ومثل ومبادئ وقواعوود أخالقيووةتحديد وصياغة أهدافها وفقاً 

 ً  حد كبير عن أهدافه التربوية المركزية. ، والتي جعلت التعليم بعيداً إلىالتربوية الواضحة التي يمر بها التعليم حاليا

وترتبط مواجهة هذا التحدي أيضا وبشكل كبير بالمعلم وشخصيته وعالقتووه مووع الطووالب أكثوور موون ارتباطووه بالمووادة العلميووة؛    

فالمعلم هو العنصر األساسي في خريطة العمل التربوي والثقافي، ويمثل حجوور الزاويووة فووي العمليووة التعليميووة والتربويووة، وكوول 

لى جواره، فهو المحرك األساسي لمواجهة تحووديات االختووراق القيمووي واألخالقووي والتربوووي عناصر العملية التعليمية تتضاءل إ

والثقافي التي جاءت بها العولمة الثقافية عن طريق منابعها الفضائية والعنكبوتية. ولكن ولألسف الشديد فقد تسبب إهمووال المعلووم 

 ي تغييب دوره الجوهري لمواجهة هذا التحدي. سواء من حيث وضعه المعاشي المتعب، أو عدم تأهيله بما ينبغي ف

إن التوجه اإلستراتيجي للحفاظ على هوية األمة الثقافية ينبغي أن يدعم بكل القدرات، كما أن الدعوة لحماية خصوصية الثقافة    

تعليمية القسم األكبر موون بل يعني التطوير والتنمية ومراجعة عناصر الثقافة من وقت آلخر، وتتحمل العملية ال ،ال تعني االنغالق

هذه المسئولية. فيجب عليها أن تكون صحيحة ومعافاة من كل العلل واألزمووات، وهووذا التوجووه يجووب أن يسووتهدف تأكيوود ارتبوواط 

وتنمية الوعي لدى التلميذ بقضايا المجتمع ومشكالته مع التركيووز علووى تنميووة قدرتووه علووى النقوود الموضوووعي  ،التالميذ بالمجتمع

 والبناء.
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خفاقات التي تم رصدها في هذا المجال، ولعل المقررات الدراسية لمادة التربية الوطنية والدراسات االجتماعية وعديدة هي اإل   

خفاقات؛ فقد تصفحت الباحثة مقررات التربية الوطنية لصفوف المرحلة االبتدائية في كل بعض البلدان العربية تؤكد هذه اإلفي 

، ووجدت أن بعض موضوعاتها بعيدة كل البعد 2019و 2018مهورية مصر العربية للعام الدراسي من الجمهورية اليمنية وج

. بل أنها ال تنسجم أساسا مع الفئة العمرية للمرحلة الثقافية وتعميق االنتماء الوطنيعن متطلبات مجابهة تحديات العولمة 

تتضمن بعض الوحدات الدراسية للصف الخامس االبتدائي فمثال نجد في اليمن  ،( سنة13و  11الدراسية التي تتراوح بين )

. فما عالقة  مواضيع التقسيم اإلداري للجمهورية اليمنية، وهيئات الحكم )السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية(

 ر اليمني!.بهذا األمر؟ وفي الصف السادس األساسي، يتطرق المقرر إلى موضوع الدستو ( سنة11الطالب بعمر)

أما في جمهورية مصر العربية فإن مواضيع التربية الوطنية قد تم دمجها ضمن مقررات الدراسات االجتماعية، فلم تجد     

بل اكتفت بمواضيع الجغرافية   ،الباحثة في الصف الرابع االبتدائي أي موضوعات لالنتماء الوطني أو مجابهة العولمة الثقافية

ت الصف الخامس االبتدائي، فقد تضمنت مواضيع )شخصيات من العصر البطلمي، ومن العصر والسكان، أما في مقررا

 .الروماني، والحقبة القبطية( فقط

ولعل أبرز األسباب في هذا الخلل تعود إلى أنه يوكل تصميم وانتقاء المقررات الدراسية لمجموعة من األساتذة  البعيدين عن    

، وعدم إشراك الكوادر القريبة المتخصصة بالجوانب النفسية واالجتماعية لرفع مستوى االنتماء  البيئة الدراسية للتعليم العام

 الوطني من خالل هذه المناهج.

فإن منظومة القيم والتقاليد داخل المجتمعات تعتبر من أهم القضايا التي تشغل الفكر اإلنساني منذ القدم؛ نظراً ألهميووة  ،وأخيرا   

القيم في حياة اإلنسان. وحيث فرضت القرصنة الثقافيووة عبوور آلياتهووا الفضووائية وجودهووا علووى المسووتقبلين دون الدور الذي تلعبه 

رقيب أو حسيب، فهذا األمر أضحى يلقي بواحد من أكبر التحديات أمووام المؤسسووات التربويووة والتعليميووة فووي النهوووض بوودورها 

بوول تشووترك معهووا إضووافة  ،يم بأن هذا لم يعد دور التربية المدرسية وحوودهاالحيوي في ترسيخ القيم والتقاليد وتطويرها، مع التسل

 للتربية البيتية العديد من المنظومات الثقافية واإلعالمية األخرى.

 سادسا. التعليم وتحدي النهوض العلمي

إن المجتمع العلمي هو األمل المنشود والهوودف األساسووي الووذي نحقووق بووه المسووتقبل الزاهوور، ويتميووز العصوور الووراهن بتنووامي    

ويتوقووف النجوواح فيووه علووى موودى األخووذ بالطريقووة العلميووة فووي التفكيوور والتسووليم  ،عناصر الثورة العلمية والتكنولوجية بالمجتمع

 وم. بالتغيير واتساع مجاالت تطبيق العل
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فمهمة التعليم أن يؤصل هذا الفهم في المتعلمين، وبخاصة إذا علمنا أن تطور المجتمعات  ،كما أن مصير اإلنسان يرتبط بالعلم   

 يرجع باألساس إلى مدى علميتها وبقدر ما تأخذ به من أسباب العلم والتكنولوجيا.

ونهووا هووي مراجووع أساسووية، أنوية كافة متيقنين بأن الكتب التي يقرفي السابق كان الطالب في المراحل الدراسية األساسية والثا   

وأن المعلومات الموجودة فيها دقيقة ومتقنة، وأن المؤلف شخص متخصص ومتمكن. ولكن فووي هووذه األيووام ال يحوودث ذلووك بهووذه 

خص قوود ال يكووون الكيفية؛ حيث يمكن ألي شخص أن يسووتقي موون اإلنترنووت مووا يشوواء، بوول يمكنووه أن ينشوور مووا يريوود. وهووذا الشوو 

 .[22] متخصصا أو متدربا أو مكتسبا لخبرة أو ذا تجربة. ولذا فإن كثيرا مما ينشر في اإلنترنت قد ال يكون دقيقا.

فإن األمر يتطلب تأمين قاعدة معرفية للعملية، وتشكيل فريووق  ،وفي مجال النهوض العلمي المطلوب لتطوير العملية التعليمية    

 [23] للتطوير العلمي والتعليمي؛ بغية الحصول على منتج عالي الجودة يتميز بالفاعلية والكفاءة.

صووور، ولقد تمثلت التحديات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال في اتهام بعض أصحاب العقووول الجاموودة للعقوول العلمووي بالق   

وانحراف المسيرة العلمية في بعض مجاالتها وأماكنها عن مسارها الصحيح؛ فتزايد االهتمام بالحصول على النتائج التكنولوجية 

أوقعنا في أسر أصحاب النظريات المتعووددة التووي قوود تفتقوور إلووى  ،المجردة دون التدقيق والتمحيص والتفتي  عن أصولها العلمية

ة، مما يتطلب المزيوود موون الووتمعن والتحقيووق والتوودقيق والتمحوويص لعوودم السووماح لتقنيووة المعلومووات موون المرجعية العلمية السديد

بووأن ال  ،اختراقنا علميا وحرف المسيرة العلمية المطلوبة. وال بد من التأكد والتأكيد على المؤسسة التعليميووة وبخاصووة الجامعووات

متطلبات البحث العلمي والتربوي أال يتعوورض لتناقضووات عديوودة فووي هووذا تغفل القيام بدورها لمواجهة هذا التحدي؛ حيث إن من 

 المجال دون وضع الحلول الناجعة.

 اًلستنتاجات:

 توصلت هذه الورقة إلى االستنتاجات التالية:

ع وصووعوبة وارتفووا لتعليم في أغلب البلدان الناميووة،إن قلة الوعي الكافي بأهمية إدخال التكنولوجيا في مجال التربية وا .1

 كلفة إعداد برامجه التعليمية أدى إلى قلة الكوادر التربوية المتخصصة في مجال الحاسوب التعليمي. 

مما جعل التفكيوور بإعووادة النظوور فووي المنوواهج الدراسووية  ،فرضت وسائل التقنية الحديثة تحديا كبيرا للمنظومة التعليمية .2

الطالع على طبيعة مصادر المعلومات التي تنشوور وذلك من خالل لجان علمية مركزية متخصصة، وا ،ضرورة ملحة

 سنوياً، وإدماج ما يتم نشره داخل المناهج الدراسية، وكذلك تصميم المناهج المعتمدة على التقنيات.
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إن المعلومات المتاحة اليوم تزداد باستمرار، بل تتضاعف ضمن فترات زمنية قصيرة قد تصل إلى اليوم الواحد. ومما  .3

التضخم في كمية المعلومات المنشورة في اإلنترنت سوف يسووتمر فووي االزديوواد، وربمووا يووؤثر فووي تعلووم ال شك فيه أن 

الطالب. فمن المعروف أنه كلما ازدادت معلومات الطالب زاد إحباطه؛ ألنه يحاول فهم ما يقرأه. وللتعامل مع هذا الكم 

واجهة هذا التحوودي موون خووالل تبنووي منظومووة التوودقيق الهائل من المعلومات ال بد أن يكون لدى الطالب مهارة عالية لم

 والتمحيص.

يعتبر المنهج الدراسي واحدا من التحديات التي أنتجتها تقنية المعلومات؛ حيووث فوورض الواقووع الجديوود ضوورورة العموول  .4

دراسووي وبما يضمن االستجابة السووريعة لووتفهم المقوورر ال ،واألساليب ،من حيث المحتوى ،على تغيير المناهج الدراسية

 بما تيسره تقنية المعلومات من عناصر جذب وتشويق في عرض المادة العلمية.

االعتماد على تكنولوجيا التعليم يحقق معالجة جادة لمشووكلة ازدحووام الفصووول وقاعووات المحاضوورات، والووذي أدى فووي  .5

والووذي يفضووي إلووى التلكووؤ أحيان ومواقع عديدة اعتماد نظام الفتوورتين أو الووثالث فتوورات فووي اليوووم الدراسووي الواحوود، 

 والتأخير واالرتباك في إيصال المادة العلمية بمتطلباتها الكاملة وبالوقت المالئم إلى الطلبة.

كووالتلفزيون  ،إن تقنية المعلومات وتكنولوجيا التعليم تحقق إسهاما فاعال في حوول مشووكلة نقووص أعضوواء هيئووة التوودريس .6

ر ضوورورة توودريب ع ذلك فإن تقنية المعلومات فرضت من جانووب آخوو والحاسوب. وم ،والمسجالت الصوتية ،التعليمي

وكيفية إدخال المعرفة ودمجها في المنهج الذي يووتم تدريسووه، وهووذا  ،الحاسب والبرمجيات التربوية المعلمين على تقنية

 من شأنه أن يحفز العملية التعليمية.

ضحت منفذا رئيسا ومسوولكاً سووهالً لمحوواوالت االختووراق إن المؤسسات التعليمية بحكم ارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع أ .7

الثقافي في المجتمع الذي جاء به الغزو الثقافي واألخالقي الفضائي والعنكبوتي، ومن هنا فقد أصبح هووذا األموور واحوودا 

 من التحديات الخطيرة للتعليم، فاصبح مطالباً بتكييف أوضاعه وإعداد العدة من أجل مواجهة هذا التحدي.

ألي شخص أن يستقي من اإلنترنت ما يشاء، بل يمكنه أن ينشر ما يريد. وهذا الشووخص قوود ال يكووون متخصصووا  يمكن .8

وهووذا يشووكل أحوود  ،أو متدربا أو مكتسبا لخبرة أو ذا تجربة؛ ولذا فإن كثير ممووا ينشوور فووي اإلنترنووت قوود ال يكووون دقيقووا

 التحديات التي فرضتها تقنية المعلومات على منظومة التعليم.

لقد دخلت الفضائيات والشبكة العنكبوتية إلى بيوتنا بدون استئذان مع ما تحمله من قيم أخالقية متنوعة إيجابية وسوولبية،  .9

فأصبح التلميذ والطالب بمختلف المراحل الدراسية في ظوول هووذا الواقووع اإلعالمووي الجديوود معرضووا لمختلووف الرسووائل 

ولكنهووا بالوقووت ذاتووه تقوودم مضووامين ومعلومووات وصووورا  ،ياته وثقافتهاإلعالمية التي تتفق في بعضها مع قيمه وأخالق
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مما يشكل تحووديا تربويووا جديوودا  ،مشوهة بعيدة كل البعد عن منظومة القيم والمثل والمبادئ والتقاليد العربية واإلسالمية

 على المؤسسة التعليمية.

 

 التوصيات:

 توصلت الورقة إلى التوصيات التالية:

تيجية محو األميووة المعلوماتيووة للتالميووذ والطووالب والمعلمووين علووى السووواء فووي مختلووف المراحوول ضرورة تبني إسترا .1

الدراسية األساسية والثانوية والجامعيووة؛ لتسووهيل التعاموول مووع هووذه التقنيووات، وشووبكاتها، واالسووتفادة منهووا فووي مجابهووة 

 وية.التحديات التي فرضتها تقنية المعلومات على العملية التعليمية والترب

ضرورة التفكير بإعادة النظر في المناهج الدراسية من خالل لجان علمية مركزية متخصصة، واالطالع علووى طبيعووة  .2

مصادر المعلومات التي تنشر سنوياً، وإدماج ما يتم نشره وما يفيد داخوول المنوواهج الدراسووية، وكووذلك تصووميم المنوواهج 

 المعتمدة على التقنيات الجديدة.

لمنهج الدراسي الجديد بالتنويع في طريقة عرضه ما بين المرئي والمقروء وعدم اقتصار المنهج علووى ينبغي أن يتسم ا .3

 الشكل المطبوع، بل ينبغي توفيره بأشكال ووسائل أخرى. 

ال بد من تفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم في حل مشكلة ازدحام الفصول وقاعات المحاضوورات، وإلغوواء العموول بنظووام  .4

 الفترتين أو الثالث فترات في اليوم الدراسي الواحد.

تدعو الضرورة المعاصرة إلى صقل مهارات التدريب والتعليم واالتصووال لوودى المعلووم عبوور إعووداده مهنيووا فووي كليووات  .5

ي التربية واألقسام التربوية التخصصية في مجاالت تكنولوجيا التعليم وربطها بمستحدثات التكنولوجيا؛ ليصبح خبيرا ف

استخدام برمجيات األقراي المدمجة مع تالميذه، وتدريجياً يتحووول المعلووم عوون دوره الحووالي موون ملقوون للمعرفووة إلووى 

ميسر للمعرفة، يقوم بتهيئة الجو المالئم لنمو الطالب النفسي والعقلي، واستثارة الميل والرغبة لديووه فووي التعلوويم؛ حتووى 

 وماتية المعاصرة.يستطيع أن يواكب المتغيرات الثقافية والمعل

يتوجب على المؤسسة التعليمية تحديد وصياغة أهدافها وفقاً لثقافة المجتمع وما يؤمن به من قيم ومثل ومبادئ وقواعوود  .6

حد  ىبدالً من حالة غياب الفلسفة التربوية الواضحة التي يمر بها التعليم التقليدي، والتي جعلت التعليم بعيداً إل ،أخالقية

 كبير عن أهدافه المركزية؛ بسبب الغزو الثقافي والفكري واألخالقي الذي جاءت به الفضائيات والشبكة العنكبوتية.

 عليمية لتطوير تكنولوجيا التعليم ومواجهة تحدياته.ال بد من عمل العديد من الورش التربوية والت .7
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 الخاتمة 

إن التطورات الكبيرة والسووريعة والمتواصوولة التووي شووهدها العووالم المعاصوور فووي تقنيووة المعلومووات، فضووال عوون التغيوور فووي  ى  

ز الوونظم التربويووة التقليديووة عوون األساليب والوسائل والنظريات التربوية الحديثة التي يتعلم بها التلميذ والطالب، إضافة إلووى عجوو 

االستجابة بفاعلية وكفاءة لحاجات هذا المجتمع الذي تميووز بووالتغير المسووتمر، خلووق نوعووا موون التحوودي أمووام المنظومووة التعليميووة 

ما برمتها، مما حفز ذلك كله العديد من الدول على إعادة النظر في نظمها التربوية ووضع الخطط الالزمة إلصالحها وتجديدها ب

يتالءم وخصائص مجتمعات المعرفة والمعلوماتية المدمجة بالتقنية. وهذا يعني إحداث تغيير جذري في البنية الفكريووة للمؤسسووة 

التعليمية، ومناهج التعليم، وفي الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، وتأهيل المعلمين، وطرائق التدريس والتعاموول مووع المتعلمووين 

 المحلي. والمجتمع
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ABSTRACT 

The present study aimed at، identifying the assessment level of psychological and educational 

performance of children with autism disorder in Kingdom Saudi Arabia، and revealing the extent 

of psychological and educational assessment according to dimensions of the psychological and 

educational assessment measurement that prepared for this purpose. The study population is 

represented in children with autism disorder in Saudi Arabia at age category (6-12) years. Sample 

of the study consisted deliberately of children from autism centers in Riyadh which are (Prince 

Faisal's Mother Centre، Alwaleed Center، Prince Nasser Center، and Riyadh Center). The study 

sample included (74) of autistic children. The study adopted analytical descriptive method basing 

on a field study. The researcher used the following tools to collect data: A primary data 

questionnaire designed by the researcher. A measurement of psychological and educational 

performance assessment for children with autism (Slobber and colleagues) standardized by 

Ibrahim Zriqat. The data was processed and analyzed according to the statistical package for social 

sciences (SPSS) using the following statistical methods: Percentage. (T) Test.  (T) Test of One 

Sample. Analysis of variance the study concluded the most important following findings: The level 

of psychological and educational assessment of autistic children is characterized by little highness. 

There are statistically significant differences in psychological and educational assessment at 

dimensions (cognitive، social، emotional، and receptive language) in favor of (6-9) years age 

category.There are statistically significant differences significance in psychological and 

educational assessment of children with autism due to gender.There is interaction in performance 
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measurement of psychological and educational assessment with age، autism degree and teacher's 

experience years. 

 

 KEYWORDS: Educational Assessment، Children، Autism Disorder، Education، Psychology 
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 مخلصال

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف مستوى األداء النفسي والتربوي ألطفال طيف التوحد بالمملكة العربية السعودية؛ فتكشف  

الدراسة عن مستوى األداء النفسي والتربوي ألبعاد مقياس األداء المعد لذلك. ويتمثل مجتمع الدراسة في أطفال التوحد المقيدين 

( سنة، تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة 12-6عاصمة السعودية الرياض في الفترة العمرية من)بالمراكز الخاصة للتربية بال

( طفال توحديا بكل من: مركز والدة األمير فيصل، ومركز الوليد، ومركز األمير ناصر، ومركز الرياض. واستخدمت 74من )

استخدمت الباحثة األدوات التالية لجمع المعلومات: استمارة و ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على الدراسة الميدانية

تقنين إبراهيم  ،ومقياس تقييم األداء النفسي والتربوي ألطفال التوحد )إلسكوبلر وزمالئه ، البيانات األولية )إعداد الباحثة(

تخدام الطرائق اإلحصائية اآلتية:  الزريقات(. تم تحليل قاعدة البيانات حسب برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية باس

 تحليل التباين األحادي.      ،النسب المئوية، اختبار) ت(، اختبار) ت( للعينة الواحدة

توجد  ،مستوى التقييم النفسي والتربوي بين أطفال طيف التوحد يتسم باالنخفاضوخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

واللغة االستقبالية لصالح   ،فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي في البعد المعرفي، واالجتماعي واالنفعالي

( سنوات لكال النوعين، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد 9-6األطفال من سن)

 وسنوات خبرة المعلم.  ،ودرجة التوحد ،عل بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي على العمريوجد تفا ،تبعا للنوع

  

 .  أطفال  طيف التوحد ،تقييم األداء النفسي والتربوي الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:  -1

يعد التوحد جزًءا من الحاالت اإلنسانية، إال أن ظهور هذا النوع من الحاالت يعد حديثا نوع ما؛ إذ يُعتبر  الطبيب النفسي     

م(. وكان 1943أول من قام بإطالق اسم التوحد ووصف حالته المرضية، وكان ذلك عام ) leokannerاألمريكي "ليوكانر" 

زء من اإلعاقات المتنوعة التي يعاني منها األفراد؛ فقد عده البعض نوًعا من االنحراف أو يُنظر في السابق إلى التوحد على أنه ج

واعتقد البعض أنه يجب أن   ،التخلف العقلي، كما اعتقد اآلخرون أنه يجب أن يندرج تحت قائمة اضطرابات الحركة والصحة 

. وبدأ اهتمام الدوائر النفسية والطبية  "autism"التوحديكون من االضطرابات االنفعالية والسلوكية. وأخيرا أطلق عليه مصطلح  

كما بدأ االهتمام بالتوحد في المملكة العربية السعودية وفقا لما ذكرته الحصان   ،ثم التربوية بدراسته وإجراء البحوث حوله

ث خطت المملكة العربية  م(؛ حي2002م( للبنين، وللبنات منذ عام )1998[ على المستوى الرسمي منذ عام )1( ]17-12م:2011)

  ، والدمام، ثم تزايدت األعداد لتصل إلى خمسة مراكز ،السعودية خطاها األولى من خالل ثالثة برامج في كل من الرياض، وجدة

منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة. وهكذا يتضح أهمية إلقاء  ،( فصال للبنين والبنات298( برنامجا يتضمن )88و)

من خالل التقييم النفسي والتربوي الذي يسهم في تخفيف ذلك االضطراب   ،الضوء على اضطراب التوحد وإفراده بالبحث العلمي

 الذي لم يوجد له تشخيص محدد. ،المحير

   مشكلة الدراسة:

  ، ويشرف على تعليمهم معلمون مختصون في التربية الخاصة   ،الرعاية والتأهيل في مراكز خاصة بهم  يتلقى األطفال التوحديين   

-47م:2010الزريقات  (  وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنَّ هؤالء يعانون صعوبات في المجاالت النمائية النفسية والتربوية

ومشكالت ومستويات أداء مختلفة أيضاً؛ لذلك جاءت الدراسة الحالية؛  إال أنَّ الدراسات المختلفة أشارت إلى صعوبات  [2] (48

فالتقييم يوفر لنا معلومات  ،لمحاولة تحديد طبيعة ومحتوى هذه الصعوبات لدى األطفال التوحديين في المملكة العربية السعودية

ن خالله تعرف مظاهر القوة والجوانب التي ويمكننا م ،ويساعدنا في تحديد المجاالت المتأثرة ،عن القدرات الوظيفية النمائية

فضالً عن أنه يزيد من فهم المعلم لإلستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة أو يعرفونها، وهذه المعرفة تساعد  ،تحتاج إلى تدريب

ن التقييم النفسي على وضع البرامج العالجية، وتحديد الطرائق التي تشبع الحاجات الخاصة ألطفال التوحد، وباإلضافة إلى ذلك فإ 

والتربوي يساعد المعلمين على مراقبة البرنامج التعليمي وتحديد تقدم األطفال، ومن هنا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد 

 السعودية.  صعوبات األداء النفسي والتربوي لدى األطفال التوحديين في المملكة العربية

همة التي تواجه المجتمعات؛ إذ ال يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود نسبه ال وتعد رعاية أطفال التوحد من المشكالت الم     

وتمثل نسبه ال يمكن تجاهلها. ويعد  ،وهي إعاقة ليست نادرة ،يستهان بها من أفراده. وإعاقة التوحد تعد من االضطرابات النمائية
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أخصائيين مدربين لديهم خبرات، وخلفيات كبيرة عن  والتي تحتاج إلى ،تواجه هذه الفئةالتشخيص فيها من أهم الصعوبات التي 

اإلعاقة، مع االسترشاد بآراء المعلمين والوالدين، ولعل من أبرز مشكالت الدراسة التباين الواضح في نتائج الدراسات السابقة، 

شكالت سلوكية، أو انفعالية، أو اجتماعية، والتي أكدت تنوع المشكالت واالضطرابات التي تتعلق بالطفل التوحدي، سواء كانت م

ولم تجد الباحثة دراسة بالمملكة العربية السعودية تخص تقييم األداء النفسي والتربوي ألطفال التوحد بالمملكة؛ لذا جاءت مشكلة 

عودية؟ وتفرع منه عدد  الدراسة الحالية في شكل سؤال: ما مستوى التقييم النفسي والتربوي ألطفال التوحد بالمملكة العربية الس

 هي:   ،من األسئلة

 . هل تتسم األبعاد السبعة لمقياس التقييم النفسي والتربوي باالنخفاض بين أطفال طيف التوحد؟1

 هل توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية على أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي وسط أطفال التوحد تبعا للنوع ؟ .2

 إحصائية على أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي تبعا للعمر بين الذكور واإلناث؟ هل توجد فروق ذات داللة .3

هل ثمة تأثير لسنوات خبرة المعلم على مستوى أو درجة التقييم النفسي والتربوي لألطفال ذوي اضطراب طيف   .4

 التوحد؟ 

 ونوع التوحد وسنوات خبرة المعلم؟ هل يوجد تفاعل بين كل من أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي على العمر  .5

 أهمية الدراسة:  

 هما: النظري والعملي:  ،تكتسب الدراسة أهميتها من جانبين  -

يالحظ أن الدراسة تهتم برعاية وتأهيل أطفال التوحد بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة مدى التقييم فمن الجانب النظري:      

التوحد بمراكز الرياض. كما تنبع أهمية الدراسة من الندرة الواضحة في البحوث والدراسات النفسية النفسي والتربوي ألطفال 

أما من الناحية العملية: فإن هذه الدراسة تتناول  والتي محورها التقييم النفسي والتربوي لمرضى التوحد. ،في المجتمعات العربية

ومعرفة العالقة   ،ول في تقييم المراكز القائمة بتأهيل أطفال طيف التوحدالكشف عن مدى الجهد المبذموضوعا مهما يتمثل في 

 االرتباطية بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي. 

 أهداف الدراسة:    

الهدف األساسي من هذه الدراسة هو: دراسة التقييم النفسي والتربوي بناء على األبعاد السبعة وهي: البعد المعرفي، البعد  .1

 تماعي واالنفعالي، اللغة االستقبالية، اللغة التعبيرية، الحركات الكبيرة، الحركات الدقيقة، واألنشطة واالهتمامات.االج

 تعرف الفروق في أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي تبعا للنوع. .2
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 تعرف العالقة االرتباطية بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي السبعة تبعا للنوع. .3

 والتحسن في أداء األطفال على أبعاد المقياس السبعة. ،تعرف مدى التفاعل بين سنوات خبرة المعلم .4

وتوعيتهم بأن أطفال التوحد لهم قدرات وسمات قد تكون مثل قدرات  ،محاولة نشر الوعي الثقافي وسط أسر أطفال التوحد .5

 فقط تحتاج للرعاية والعناية. ،األسوياء

مما يساعد على تهيئة المناخ المناسب للتوحديين  ،لمراكز التوحد عبر نتائج هذه الدراسة صياغة توصيات ومقترحات .6

 وتفعيل جميع المناشط التربوية لتطوير قدراتهم.

 صياغة توصيات ومقترحات تسهم في مجال رعاية وتأهيل أطفال التوحد. .7

 

 فروض الدراسة: 

 التوحد يتسم باالنخفاض.مستوى األداء النفسي والتربوي وسط أطفال  .1

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للعمر. .2

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للنوع. .3

سنوات  7التوحد تبعا لسنوات خبرة المعلم لصالح )توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال  .4

 فأكثر(.

 وسنوات خبرة المعلم. ،ودرجة التوحد ،يوجد تفاعل بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي على العمر  .5

 

 

 محددات الدراسة: 

ناصر، مركز والدة األمير على مراكز التوحد بالرياض )مركز الرياض للتوحد، مركز األمير  -مكانيًا –اقتصرت الدراسة   

وزمانيا تم تطبيق   ،سنة(  12-6أما من حيث العينة فاقتصرت على أطفال التوحد بنين وبنات في العمر من)  ،مركز الوليد(  ،فيصل

 (.ـه1438-1437الدراسة والدراسة االستطالعية في النصف األول من العام الدراسي )
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 مصطلحات الدراسة: 

 التوحد:أطفال طيف  

وعجز في إقامة التفاعالت االجتماعية والسلوكيات واألنشطة واالهتمامات   ، هم أطفال يعانون من قصور نوعي في التواصل     

 على أن يشخصوا دون سن الثالثة من العمر. ،المفيدة

 التقييم النفسي والتربوي:   

واتخاذ القرار)  ،وإصدار الحكم ،المشكلة وتعريفهاهو عملية منظمة لجمع البيانات والمعلومات؛ ألغراض تحديد 

(salvia &ysseldyke2004[3] 

 التعريف اإلجرائي: التقييم النفسي والتربوي:

ترى الباحثة أنه: الدرجات التي يحصل عليها المفحوص على مقياس األداء النفسي والتربوي المستخدم في الدراسة بما تعكسه      

 مضامين الدرجات.

 اب طيف التوحد: اضطر   

[ بأنه: "اضطراب يظهر منذ الوالدة، وتتضح 4م(]2010( المذكور في الزريقات )1943" عام )leokannerعرفه ليوكانر "      

ومن أعراض هذا االضطراب عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين بأي شكل من األشكال )تواصل   ،أعراضه بعد عمر الثانية

ق اإلشارات أو التلميحات أو التعبيرات ...( وكذلك ضعف القدرة على التواصل اللغوي والكالم، أو تواصل عن طري ،كالمي

مع ترديد بعض الكلمات، والقيام بسلوك نمطي متكرر، ومقاومة أي تغيير في البيئة من حولهم،   ،وخاصة في مراحل العمر األولى

ك أو قهقه دون سبب، ولكنهم يتمتعون بذاكرة عادية، ونمو جسمي وضعف القدرة على التخيل أو الربط بين األفكار، وأحيانا ضح

 عادي". 

 مراكز التوحد بالرياض:   

[  بأنها المراكز التي تقدم خدمات تربوية متخصصة؛ للتغلب على مشكالت 5( ]28-27م:2011عرفتها الحصان  )    

وتنمية مهارات االعتماد على النفس لدى األطفال ذوي اضطراب طيف  ،ومشكالت التواصل والتخاطب ،اضطراب السلوك

 ترط إيجاد تعاون أسري.ويعتمد البرنامج بها على أنشطة مدرسية نهارية تش ،التوحد
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

 التطور التاريخي والوضع الراهن للتوحد:  

كان ينظر إلى األعراض التوحدية في البداية على أنها شكل مبكر للفصام، ويعود اإلسهام الحقيقي الذي ميز التوحد كحالة  

م(؛ حيث يعد أول من حدد الخصائص الرئيسة  1943" وذلك في عام)leokannrليوكانر"منفردة إلى الطبيب النفسي األمريكي 

 [6] م(.2010 ،الضطراب التوحد)الزريقات 

كان التركيز في الفترات المبكرة للعمل على التوحد في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي على األعراض التي  

اشتملت على    ،هناك ثالثة مجاالت من السلوك لدى الغالبية العظمى من األطفال التوحديينتحدد التوحد. وتوصلت البحوث إلى أن  

وسلوكيات استحواذية أو طقوسية مرتبطة باللعب التكراري  ،وتأخر واضطراب لغوي ،الفشل في تطوير عالقات اجتماعية

 والنمطي.

هما: أولهما: الممارسة اإلكلنيكية والبحوث،   ،اك معلمان رئيسانوفي السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي كان هن      

وذلك في أدوات التقييم مثل المقابلة التشخيصية للتوحد. وثانيهما: تعرف أنواع  ،التي ساعدت على تطوير مناهج التقييم المنظمة

وقد لقيت االضطرابات   ،النمائية العامةومستويات الصعوبة في التوحد، فظهر االهتمام بتمييز التوحد عن غيره من االضطرابات  

 اللغوية أهمية في هذه الفترة .

وشهدت الفترة   ،في أواخر الثمانينيات إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي ظهرت دراسات تؤكد دور العوامل الجينية 

ة لألطفال الذين يعانون من حرمان شديد جدا. تطورا للنتائج الجينية، كما أظهرت اهتماما بالتشابهات بين التوحد واألنماط السلوكي

وتابعهم إلى عمر العشرين سنة، مع التركيز على أعراض التفاعل   ،( حالة توحد96م( قام كانر بدراسة )1953وفي عام )

قدرة وكانوا أكثر  ،%( من هؤالء األطفال قد تحسنوا مع تقدم العمر10االجتماعي والتواصل مع اآلخرين، وتبين له أن نسبة )

" leoneisenberg[ كما فعل ليون آيزنبرج "7] (.108-107م: 2014 ،على االختالط والتواصل مع اآلخرين )الزراد فيصل

م( والحظ أن نسبة كبيرة من أطفال التوحد يشتركون في صفة االعتماد على غيرهم، وأن القليل منهم حققوا قدرا من  1956)

مجال الطفولة أن بعض الحاالت من فئة التوحديين تتصف بترديد الكلمات، وخاصة االستقاللية. وقد الحظ بعض الباحثين في 

وعدم  ،ترديد نهاية الكلمات أو الجمل، مع الخلط بين الضمائر وقلبها أحيانا مثال)أنا أي أنت( مع سلوك نمطي، وذاكرة صماء

 القدرة على اللعب بطريقة خيالية.
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 : مدى انتشار اضطراب التوحد )األوتيزم(  

تشير آخر اإلحصائيات التي أعدها االتحاد القومي لدراسات وبحوث التوحد بالواليات المتحدة األمريكية إلى أن نسبة انتشار       

هذا االضطراب قد ارتفعت بدرجة كبيرة؛ حيث أصبحت نسبته خمسة عشر ضعفا عما كانت عليه في السنوات الماضية. وأعلن  

أن نسبة  center of disease control (cdcي في الواليات المتحدة األمريكية نقال عن )مركز بوتاما للتدخل الطبي الحيو

وتؤكد البحوث التي أجريت في الفترة التي  ،حالة في كل ألف وخمسمائة حالة والدة 1500:1اضطراب التوحد أصبحت حوالي 

ادت بما يقرب من عشرة أضعاف خالل تلك م( أن نسبة اإلصابة باضطراب التوحد ز2004( وحتى عام )1994تمتد من عام )

م من منظمة الصحة العالمية 2004[ وتفيد التقارير التي صدرت عام 8] (.53054م:2011،السنوات العشر )إبراهيم عالء

W.H.O)وأنه يظهر  ،وبنسبة أعلى من تزايد نسبة أي اضطراب آخر  ،( أن نسبة اإلصابة باضطراب التوحد في زيادة مستمرة

 المستويات االجتماعية واالقتصادية والجنسيات المختلفة.في جميع 

إشارة   the autism society of Americaم( عن الجمعية األمريكية للتوحد1999وفي اإلحصائيات التي صدرت عام )      

ه بين اإلناث بأربعة وأن انتشاره بين الذكور يزيد على انتشار  ،إلى أن اضطراب التوحد يحدث لفرد واحد بين كل خمسة آالف فرد

، ولم تؤكد نتائج الدراسات تأثير العوامل االقتصادية أو االجتماعية  4:3أضعاف، وتقدر النسبة في الزيادة بين البنين والبنات من 

 [9] .(57م:2011 ،على انتشار هذا االضطراب )إبراهيم عالء

منها رفع مستوى الكفاءات   ، لين في المجال ألسباب عدةوترى الباحثة أن نسبة انتشار التوحد تتباين بين الدراسات والعام

 ورفع مستوى الوعي لدى فئة كبيرة من المجتمع. ،وتحسن دقة القياس والتشخيص ،البشرية

 مدى انتشار اضطراب التوحد في المملكة العربية السعودية:

أوضحت رئيسة جمعية التوحد بالمملكة العربية السعودية "األميرة سميرة بنت عبدهللا الفيصل" أن عدد المصابين بالتوحد في      

وفقا لإلحصائية التي أعدتها جامعة الملك سعود بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز و ( ألف طفل مصاب،250السعودية حوالي)

شخص طفل مصاب بالتوحد. وأن المصابين بالتوحد   100والتي تتماشى مع اإلحصائية العالمية أنه في كل   الطبية للعلوم والتقنية،

عاما،   15إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين فوق سن  ،( مصاب8400والتأهيل خارج المملكة ) الذين يتلقون العالج

والذي عدت إصابته دافعا لقيامها بإنشاء  نائها الذي يتلقى التأهيل بالكويت،والذين لم يتم تدريبهم وال تأهيلهم، وأن من بينهم أحد أب

  ، جمعية التوحد حتى يتوفر لهذه الفئة من أبناء المملكة جهة رسمية تهتم بهم وتساعدهم، وتشخص حالتهم المرضية )الحصان

2011.) [10]  
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 مفهوم اضطراب التوحد:   

وظهرت   ،األلغاز المحيرة؛ نظراً لتباين خصائصه؛ ولذلك فقد استقطب اهتمام الكثير من العلماءيعتبر اضطراب التوحد من  

إلى أن  (Hallahan &Kauffiman، 2006)[ 11تفسيرات عديدة له في محاولة لفهمه، ويشير كل من كاالهان وكوفمان.]

وعجز معرفي واضطرابات في التواصل   ،يتصف بظهور قصور نوعي في العالقات االجتماعية ،التوحد اضطراب نمائي عام

على أن تظهر هذه الخصائص وتشخص قبل سن الثالثة   ،وتكون إثارة ذاتية غير اعتيادية ذات سلوكيات نمطية وطقوسية ،واللغة

ائية تؤثر بدرجة ملحوظة على التواصل اللفظي وغير من العمر. أما التعريف الفيدرالي األمريكي للتوحد فيعرف بأنه إعاقة نم

ً على األداء التربوي، وتشتمل خصائصه على إعاقات في   ،والتفاعل االجتماعي قبل سن الثالثة من العمر ،اللفظي ويؤثر سلبا

واستجابة   ،تين اليوميومقاومة التغير في البيئة أو مقاومة التغير في الرو  ،وانشغال في أنشطة تكرارية وحركات نمطية  ،التواصل

[ ويُظهر األطفال التوحديون تبايناً واسعاً في سلوكياتهم ومهاراتهم وقدراتهم الوظيفية وحاجاتهم 12]    .غير مألوفة للخبرات الحسية

فإن األطفال التوحديين يتصفون بجملة من الخصائص على   ،[ وعلى نحو عام13والتي تتغير مع نموهم وتطورهم. ] ،التعلّمية

 نحو التالي: ال

قصور نوعي في العالقات االجتماعية؛ حيث يعاني األطفال التوحديون من صعوبات في إدراك الحاالت االنفعالية لآلخرين،  .1

وقصور   ،[ كما يتصفون بقلة االهتمام باألنشطة االجتماعية14]  .وكذلك يواجهون مشكالت شديدة في التعّبير عن االنفعاالت

اعية والمحافظة عليها. ومن الدالئل األخرى التي يظهرها األطفال التوحديون هي فشلهم في القيام في تكوين العالقات االجتم

وهذا   ،  Joint Attentionوالعجز في االنتباه المشترك ، مثل القيام بإشارة مع السالمة ،باإليماءات والتلميحات االجتماعية

اآلخر، ويسمح االنتباه المشترك لألطفال في إقامة تفاعالت  المفهوم يشير إلى النظر إلى الشيء الذي ينظر إليه الشخص

 [15] م(.2007والزريقات،  ،اجتماعية مع اآلخرين)اإلمام

عجز في التواصل واللغة؛ إذ إن نصف أطفال التوحد تقريبا يصنفون على أنهم بكم أي أنهم ال يتكلمون، إال أنهم أحيانا ينطقون  .2

وهو تكرار لألصوات التي   ،Echolaliaبعض األصوات البسيطة، كما يظهر األطفال التوحديون سلوك المصاداة في الكالم  

أي تكرر  ةأو قد تكون المصاداة متأخر ،اة فوريه أي يكرر الطفل ما يسمعه مباشرةوقد تكون المصاد ،يسمعونها من حولهم

وقد يتراوح ما بين ساعات إلى أيام، كما يظهر األطفال التوحديون فهماً حرفياً للكالم  ،األصوات بعد مضي وقت من الزمن

 القدرة على معالجة المعلومات.[ ويتأثر اضطراب التواصل في التوحد في 16] أو المعلومات اللفظية المسموعة.

القدرات الوظيفية الذكائية؛ فأطفال التوحد يظهرون مدى من القدرات العقلية، ومع ذلك فقد يظهرون قدرات عقلية متدنية  .3

ومن جهة أخرى هناك  ،% من أطفال التوحد لديهم إعاقات عقلية80 -%70جداً، وقد أشارت الدراسات إلى أن حوالي من 

. كما يظهر بعض األطفال ظاهرة االنتقائية الزائدة Savantكما هو الحال في توحد السافانت  ،موهوبون أطفال توحديون
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Over Selectivity؛ حيث يركز الطفل على جزء من الشيء أو الشخص بدالً من التركيز على الكل(Heward، 

2006)[.17 ] 

 االستجابة غير االعتيادية للمثيرات الحسية.   .4

 لتماثل؛ فالعديد من األطفال التوحديين يظهرون سلوكاً قهرياً في المحافظة على التماثل.اإلصرار على ا .5

 األنماط السلوكية الطقوسية وغير االعتيادية، حيث ينشغل األطفال التوحديون بممارسة سلوكيات روتينية وتكرارية.   .6

 كلة ومثيرة للقلق لمن حولهم.  وهذا ما يزعج أسر أطفال التوحد؛ حيث يبدون سلوكيات مش ،السلوك المشكل .7

 اللعب الرمزي؛ حيث يظهر األطفال التوحديون مشكالت شديدة في أداء مهارات اللعب الرمزي وتقليد األطفال اآلخرين.    .8

 أسباب اضطراب التوحد:   

وترى الباحثة أنه من خالل  ال تزال الدراسات والبحوث العلمية تحاول تفسير اضطراب التوحد لمعرفة العوامل المسببة له،  

أو  ،يمكن تقديم عرض للعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب التوحد )األوتيزم( ،الدراسات المتواترة حول هذا االضطراب

 تكون أحد األسباب:

 (:Genetic and herediary causes)األسباب الوراثية والجينية 

[ أن الدراسات بينت وجود عوامل ذات جذور وراثية أو 19م(]2014الزراد )و   [18م(]2011كل من ابراهيم عالء  )ذكر    

%(؛ وهذا  100جينية تعد ذات تأثير مباشر في اإلصابة بهذا االضطراب؛ حيث تزداد النسبة بين التوائم المتطابقة لتصل لمعدل )

يتميز تاريخها بوجود مثل هذه الحاالت،  بسبب التطابق الوراثي في الجينات، ووجد الباحثون أن حاالت التوحد تكثر لدى أسر

من غيرهم لإلصابة بهذا االضطراب".  ةويقول الخبراء "إن الدراسات العلمية أكدت أن أبناء المصابين بالتوحد هم أكثر عرض

رجية في ذلك.  والدراسات البريطانية حول التوائم ما زالت تؤكد أهمية العامل الوراثي إلى جانب العوامل البيئية الداخلية والخا

وغياب بعض المناطق في الدماغ، باإلضافة إلى التشوهات في البنية  ،يضاف إلى ذلك وجود قصور في نمو منطقة جذع الدماغ

م( بدأت دراسات جادة حول نسيج المخ ألطفال التوحد، وحول الجينات المساهمة في التوحد، وهذه 2001الدماغية، ومنذ عام)

باإلضافة إلى عوامل   ،ايات االضطراب قد تكون نتجت عن قصور أو عجز في جين واحد أو أكثرالدراسات أشارت إلى أن بد

البيئة التي تتفاعل مع طفل ذي حساسية جينية. كما أشارت هذه الدراسات إلى أن هناك اثنين من الكرومزمات لهما عالقة بالتخلف  

( 16( و)7(، كما أن منطقتي الكرومزومات رقم )17رقم )( والكرومزوم 2العقلي وباضطراب التوحد، وهما الكرومزوم رقم)

لهما دور في تحديد ما إذا كان الطفل سيصاب بالتوحد أم ال. وحاليا يقوم االتحاد الدولي لدعم الدراسات الجينية للتوحد بدراسة 

ن بالتوحد، ووجدت ( زوجا من األخوة واألقرباء للمصابي150( ألكثر من)DNAالحمض الريبي النووي منقوص األكسجين )

 ( تهيئان الضطراب التوحد. 17( ورقم )2مؤخرا منطقتان في الكروموزوم رقم )
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 :الدراسات السابقة المحلية االجنبية

 وهي منظمة وفقاً لتسلسلها الزمني: ،يعرض هذا الجزء من البحث الدراسات ذات الصلة بمشكلة الدراسة

النمو اللغوي لدى األطفال التوحديين الذين يتصفون بغياب اللغة المنطوقة، وقد  [: التي هدفت إلى تعرف 20] دراسة كريدون

( سنوات،  9-4تراوحت أعمارهم ما بين ) ،مشاركين في برنامج تعليم التواصل ( طفالً توحدياً 21اشتملت عينة الدراسة على )

وفي   ،وفشال في أداء مهارة لعب الدور ،دركةوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أطفال الدراسة يظهرون أنماطا صوتية غير م

 وسلوك عدواني بسيط. ،استعمال األشياء على نحو غير مناسب وغير وظيفي

[: هدفت الدراسة إلى تقييم أنماط التفاعل االنفعالي بين األطفال التوحديين وآبائهم، وقد اشتملت الدراسة على  21] دراسة بانك

 (Bankسنة(، وقد استخدم نظام ترميز تفاعل بانك  6،4سنة و  3،7هم ما بين )تراوحت أعمار ،سبعة أطفال توحديين

Interaction Coding System)،    وقد أشارت النتائج إلى أن األنماط التواصلية االنفعالية ألطفال التوحد مع آبائهم كان محدودا

 جداً ومدته قصيرة. 

وقد  ،Developmental Profileتوحدياً باستخدام الملف النمائي طفال  29[: وهدفت إلى تقييم 22]  دراسة هاريس وفاجلي

والمهارات الحركية والمهارات  ،أشارت النتائج إلى أن األطفال التوحديين يواجهون صعوبات شديدة في مجاالت رعاية الذات

 والكالم. ،والعمل المدرسي ،االجتماعية

الحركي وتطور النشاط لدى عينتين من األطفال: األولى مكونة من التي استهدفت مقارنة التطور الحسي  [:23] دراسة لوشا

والثانية اشتملت على ثمانية أطفال ُشخصوا بالتوحد الحقا، وقد حللت مظاهر النمو الحركي الحسي استنادا   ،ثمانية أطفال طبيعيين

شهرا، وقد  42-4إلى نظرية بياجيه والمستويات النمائية للكفاءات السلوكية الحركية، وقد تراوحت أعمار عينة الدراسة ما بين 

  ، ون فروقا واضحة في اكتساب المعالم النمائية في مجال النمو الحركي الحسيأشارت النتائج إلى أن أطفال المجموعتين يظهر

واللعب الرمزي؛ حيث أظهر األطفال التوحديون تأخرا في اكتسابها مقارنة باألطفال  ،واللعب االجتماعي المشترك ،واألنشطة

 العاديين الذين أظهروا نمواً طبيعياً لها.

تعرف العالقة بين نمو اللغة المبكر واللعب الرمزي والمهارات الحسية الحركية والنمو   لىإ دراسة  [: هدفت ال 24] دراسة أوجورا

سنوات في األوضاع المنزلية والرعاية الصحية   4-2أعمارهم ما بين   ،االجتماعي لدى طفلين توحديين من الذكور اليابانيين

قد قام كل من الطفلين بنجاح بالقيام بالمهام الحسية الحركية والعيادية، وكان أحدهما مكتسبا للكالم بينما اآلخر لم يكتسبه، و

المحددة. وقد استنتج أن هذه المهارات لم ترتبط بتطور اللغة المبكر، بينما كان هناك ارتباط بين تطور اللغة المبكر واللعب 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 162 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

ي، وكذلك أشارت النتائج إلى أن كال الرمزي لدى طفل واحد، كما لم ترتبط المصاداه الكالمية الفورية والمتأخرة باللعب الرمز

 والتفاعالت االجتماعية. ،واللعب الرمزي ،الطفلين يعاني من عيوب في الوظائف الرمزية المشتملة على تطور اللغة

[: وهدفت إلى تعرف خصائص األطفال التوحديين من خالل مراجعة األدب  ذي الصلة بمرض التوحد، وقد 25] دراسة ميلر

 ،Autism Study Committee of Iowaوتعريف لجنة إيوا لدراسة التوحد  ،للتوحد Kannerتعريف كانراستخدم الباحث 

ونظام الترميز السلوكي البيئي  ،Autism Diagnostic Observation Scheduleوجدول المالحظــة التشخيصية للتوحد 

Ecobehavioral Coding System وقد أشار ميلر ."Miller  إلى أن األطفال التوحديين يتصفون بإعاقات في التواصل "

وأنه   ، أن األطفال التوحديين يظهرون خصائص متنوعة Millerوالنمو المعرفي والنمو االجتماعي، وقد أكدت مراجعة ميلر 

 التوحدي. وضرورة استمرارية الخدمات خالل مراحل حياة الطفل ،يجب تقديم التدخالت العالجية في وقت مبكر ما أمكن

على النحو  ،[: هدفت الدراسة إلى مقارنة تطور اللعب الرمزي لدى خمس مجموعات من األطفال26] دراسة فين وزمالئه

( طفالً يعانون من التأخر 241والمجموعة الثانية اشتملت على ) ،( طفالً طبيعياً 41اآلتي: المجموعة األولى اشتملت على )

ً ذا قدرات ذكائية طبيعية، أما المجموعة الرابعة فقد اشتملت على )71)اللغوي، والمجموعة الثالثة ضمت  (  97( طفالً توحديا

( طفالً يعاني من عيوب عقلية. وقد قيمت هذه المجموعات 86طفال يعانون من إعاقة عقلية، بينما اشتملت المجموعة األخيرة على )

ج الدراسة إلى أن تطور اللعب يعتمد على القدرات المعرفية والفهم وقد أشارت نتائ  ،( دقيقة25من خالل جلسة لعب منظمة مدتها )

 وأن أطفال التوحد يتصفون بمشكالت شديدة في اللعب الرمزي.  ،االجتماعي

[: هدفت الدراسة إلى تقييم النمو المعرفي لدى عينة من أطفال التوحد، وقد استخدم الباحثان اللعب 27]  دراسة سيجمان وسينا

 التخيلي كأداة تقييم معرفية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فشل األطفال التوحديين في تحقيق تطور نمائي في اللعب.التظاهري أو  

[: قام ستون وزمالؤه بدراسة هدفت إلى مقارنة أشكال التواصل االجتماعي بين األطفال التوحديين 28] دراسة ستون وزمالئه

لمجانسة بين المجموعتين، وأظهرت النتائج أن األطفال التوحديين لديهم ضعف واألطفال المصابين بإعاقات نمائية، وتمت ا

من حيث التواصل البصري واالنتباه واإلشارة إلى ما هو مرغوب مقارنة باألطفال ذوي   ،واضح فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي

  اإلعاقة النمائية. وأظهرت النتائج تفوق األطفال التوحديين في مسك اليد لطلب ما يريدون.

طفالً توحدياً، وقد  (15المهارات اللغوية البراجمانية لدى عينة مكونة من)  هدفت الدراسة إلى معرفة[: 29] دراسة بوتينج

وقد أشارت النتائج إلى أن األطفال  ،Children’s Communication Checklistاستخدمت الباحثة قائمة تواصل األطفال

 التوحديين المستهدفين في الدراسة يتصفون بإعاقات لغوية شديدة.

[: هدفت الدراســة إلى تقييم  30]( Tietjens، McCray، and Co-chair، 2005) تايتجنز وماك كاري وكوتشةةةير دراسةةةة

ــة في والـية مونـتاـنا "كونتري لويس" في الوالـيات   ـــطة المـقدـمة للطالب التوـحديين في ـمدارس التربـية الـخاصــ البرامج واألنشــ
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ــة لبرامج التوحــد) ــرات الجودة النوعي ــاس مؤشــ ــة، حيــث تم تطبيق مقي  Autism Program Qualityالمتحــدة األمريكي

Indicators، APQIي بناه كريزمان وديوراند وكوفمان وإيفيريت( الذCrimmins، Durand، Kafman and Everett 

دـمة للطالب التوـحديين في تـلك المنطـقة2001) ـــطة المـق وتم تطبيق   ،(؛ وذـلك لقـياس وتقييم وتحلـيل الـخدـمات والبرامج واألنشــ

دراســـة تفاصـــيل العملية التعليمية من نتائج  (. حيث أوردت ال2005شـــباط  – 2004المقياس خالل الفترة ما بين شـــهر )أيلول 

ــتقبلية للطالب التوحديين. وتكونت العينة من ) ــطة المس ــين األنش ــائح تؤدي إلى تحس ( طالباً من الطالب التوحديين في 78ونص

ــلوب تحلـيل التـباين األـحادي لتحلـيل بـياـنات برـنامج التقييم، وأظه رت نـتائج  البرامج في مـقاطـعة "كنتري لويس"، وتم اختـيار أســ

فمن نقاط القوة فيها مثالً، مالحظة اآلباء عموماً للمعيار  ،الدراســـة نقاط القوة والضـــعف في البرامج المقدمة للطالب التوحديين

ــة مع أطفالهم باحترام ــية، وتعامل معلمي البرامج الخاصـ وتوقع نتائج جيدة منهم بعكس العامة. ومن نقاط   ،النبيل للهيئة التدريسـ

ه البرامج عدم الـشمولية للبرامج المقدمة، وتدني مـستوى الدعم التقني والتدريبي، وعملية المراقبة والتقييم الذاتي، الـضعف في هذ

 وتصنيف الطالب إلى مستويات متدرجة وبخاصة في البرامج العامة.

 الدراسات العربية:

عينة من األطفال التوحديين واألطفال المعوقين  [: دراسة نمائية مقارنة ألبعاد السلوك التكيفي لدى31م(]2001)دراسة آل مطر

هدفت الدراسة إلى تعرف المتغيرات التي تطرأ على أبعاد السلوك التكيفي بازدياد العمر  ،عقليا في المملكة العربية السعودية

( طفال ذا إعاقة  87و)( طفال توحديا 151الزمني ألفراد العينة، وتمت المقارنة بين المتغيرات؛ حيث تكونت عينة الدراسة من )

عقلية إعاقة بسيطة. واستخدم في الدراسة مقياس فيالند للسلوك التكيفي. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  

في مستوى أداء األطفال التوحديين في بعد التواصل ومهارات الحياة اليومية، واللغة والتعبير، ومجال األنشطة المنزلية، وذلك  

 اد أعمارهم الزمنية. بازدي

[: "استخدام القصة االجتماعية كمدخل للتغلب على القصور في مفاهيم نظرية العقل لدى 32م(]2009)دراسة سيد الحارجي

وأوضحت النتائج أن االختالل    ،الدراسة تفسر القصور في مهارات التفاعل االجتماعي في إطار نظرية العقل  ،األطفال التوحديين"

وأن القصة االجتماعية تساعد على تنمية  ،اعي في التوحد يؤثر على الظهور المبكر للسلوكيات االجتماعيةالوظيفي االجتم

 ولكن لذوي التوحد المتوسط. ،المهارات االجتماعية ليس فقط لذوي التوحد البسيط

[: "فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال التوحديين في  33م(]2007) دراسة فتحي غزال

هدفت الدراسة الى اختبار فعالية برنامج تدريبي لتطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من أطفال التوحد في   ،مدينة عمان"

( أطفال ذكور يعانون من 10تألفت كل منهما من ) ،ن )تجريبية وضابطة(مدينة عمان، وقد تألفت عينة الدراسة من مجموعتي

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1( سنة. وخلصت الدراسة إلى اآلتي: 9-6التوحد، تراوحت أعمارهم بين)
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قياس البعدي لصالح المجموعة  ( في المهارات االجتماعية بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على ال0.05)

( في المهارات االجتماعية بين أفراد المجموعة التجريبية 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -2التجريبية.  

 والمجموعة الضابطة على قياس المتابعة لصالح المجموعة التجريبية.

[: هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى األطفال 34م( ]2008) دراسة لمياء بيومي

 وقياس مدى فاعلية هذا البرنامج التدريبي. ،التوحديين

ظراً لندرة  ويتضح من العرض السابق للدراسات أنَّ األطفال التوحديين يعانون من مشكالت في المجاالت النمائية المختلفة، ون    

الدراسات العربية في هذا المجال؛ فقد اهتمت الدراسة الحالية بتقييم أداء أطفال التوحد الملتحقين بالمراكز بمدينة الرياض؛ وذلك  

 من أجل القياس والتشخيص.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  -2

 منهج الدراسة:

والطريقة التي تم بها اختيار العينة، وكــذلك عــرض األدوات التــي  ،دراسةيتناول هذا الفصل وصفاً تفصيلياً لمجتمع وعينة ال      

 والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة البيانات. ،والمنهج الذي استخدم بها ،استخدمت في الدراسة وإجراءاتها

 مجتمع الدراسة:

يشير مفهوم مجتمع الدراسة إلى "المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحــث إلــى أن يعمــم عليهــا النتــائج ذات العالقــة      

[. ويتمثــل مجتمــع الدراســة الحاليــة فــي أطفــال التوحــد بالعاصــمة 35( ]185م:2000 ،بالمشكلة المدروسة")عالم صــالح الــدين

 خالل النقاط التالية: ويمكن وصفه من ،السعودية "الرياض"

 من حيث البعد الجغرافي: يتمثل مجتمع الدراسة في األطفال المصابين بالتوحد المقيدين رسميا بالمراكز الخاصة برعايتهم. -1

 ( سنة.12-6من حيث النوع: اشتمل مجتمع الدراسة على أطفال التوحد من الجنسين ذكور وإناث في الفترة العمرية من ) -2

 سةةة:عينة الدرا

 ،يشير معنى عينة الدراسة إلى "تلك العينة التي تتوزع فيها خصائص المجتمع األصلي بــنفس النســب الــواردة فــي المجتمــع"     

( طفــال توحــديا، وفيمــا 74حيث بلغت عينة الدراسة ) ،واختيرت العينة بالطريقة العشوائية القصدية من المجتمع األصلي للدراسة

 فراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير العمر يلي جداول بيانية تصف أ
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 ( : يوضح توزيع أفةةةةةةةةةةةراد عةةينة الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة تبعاً للعمر 1جةةةةةةةةةدول )

 

 النسبة المئوية  العةةةةةةةةةةةةةدد الفئات العمرية 

 21.6% 16 ( سنين فأقل5)

 67.6% 50 ( سنوات 9 -6)

 10.8% 8 ( سنة 12-  10)

 % 100 74 المجمــــــوع

 

  -6يالحظ من الجدول أعاله، أن غالبية األطفال المصابين باضطراب التوحد أعمارهم في الفئة العمرية من) 

 %.67.6( سنوات بنسبة مئوية 9

 

  

 الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة تبعاً للنوع( : يوضح توزيع أفةةةةةةةةةةةراد عةةينة 2جةةةةةةةةةدول )

 

 النسبة المئوية  العةةةةةةةةةةةةةدد النوع

 62.2% 46 ذكر

 37.8% 28 أنثي 

 % 100 74 المجمــــــوع

 

 . % 62.2بنسبة مئوية   ،يالحظ من الجدول أعاله، أن غالبية األطفال المصابين باضطراب التوحد ذكور

 

  

 

 أفـــــــــــراد عــينة الــــدراســــــــــــــة تبعاً لسنوات خبرة المعلم( : يوضح توزيع 3جدول )

 النسبة المئوية  العةةةةةةةةةةةةةدد سنوات خبرة المعلم 

 66.2% 49 ( سنين فأقل3)

0.00%

50.00%

100.00%

سنة فما فوق 10سنة( 9-6)سنة فأقل 5

21.60%

67.60%

10.80%

62.20%

37.80%

ذكر

أنثي
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 24.3% 18 ( سنوات 6 -4)

 9.5% 7 ( سنوات فما فوق 7)

 % 100 74 المجمــــــوع

 

 . % 66.2بنسبة مئوية   ،( سنوات فأقل3غالبية المعلمين بمراكز التوحد خبرتهم)يالحظ من الجدول أعاله، أن 

 

 منهجية الدراسة:

والذي يقوم  ،القائم على الدراسة الميدانيةCross-Sectional استندت هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي المقطعي التحليلي   

 بدراسة العالقات الموجودة بين الظواهر المختلفة.

 أدوات الدراسة:

 ،هي الطريقة والوسيلة التي بواسطتها تجمع المعلومات الالزمة لمعالجة مشكلة الدراسة والتحقق من صحة الفروض األداة

 هي:  ،واستخدمت الباحثة عددا من األدوات لجمع المعلومات والبيانات الالزمة الختبار صحة الفروض

 / استمارة البيانات األولية من تصميم الباحثة. 1

 / مقياس التقييم النفسي والتربوي ألطفال التوحد إلسكوبلر وزمالئه تقنين إبراهيم الزريقات.2

 : The Validityالصدق 

حري عنها فرها والتاويعد خطوة مهمة وأساسية ال بد من تو ،يمثل الصدق إحدى الخصائص الضرورية واألساسية لالختبار   

  ، قبل تطبيق األداة أو استخدامها. واالختبار الصادق هو ذلك االختبار القادر على قياس الظاهرة قيد البحث والدراسة )الزوبـــعـــــي 

 [ 36(.]41-39م:1981

وقد تحققت الباحثة من صدق األداة ظاهرياً عن طريق عرض أداة البحث على لجنة من الخبراء المختصين في مجال علم     

  النفس. 

 

 

 

0.00%

50.00%

100.00%

سنة فما فوق 7سنة( 6-4)سنة فأقل 3

66.20%

24.30%
9.50%
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 :The Reliabilityالثبات  

[ ويقصــد بالثبات أن يعطي  37(.]34-33م:1999 ،يعد ثبات االختبار شــرطاً أســاســياً من شــروط أداة الدراســة )الروســان     

 (.654-653م :1977،إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسـهم في الظروف نفسـها )الغريب ،المقياس النتائج نفسـها أو قريبا منها

[38] 

( 20العية حجمها )ولمعرفة معامالت الثبات تم إجراء التجزئة النصــفية باســتخدام معامل ارتباط بيرســون على عينة اســتط    

 طفال؛ إليجاد  

معامل االرتباط بين الدرجات الفردية والزوجية لعبارات المقياس، ومعامل الثبات بتطبيقه على معادلة سـبيرمان بروان، وأيضـاً 

 ثبات.ثم قياس الصدق الذاتي اإلحصائي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ال 0.80بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ بلغ معامل الثبات 

 

 (: يوضح معامل االرتباط والثبات والصدق اإلحصائي للدرجة الكلية للمقياس 4جـــــــــدول )

الصدق  الثبات االرتباط  المقياس

 اإلحصائي 

 0.91 0.84 0.73 قائمة المهارات االجتماعية للطفل التوحدي 

 يمكن تطبيقها على عينة البحث. ،هذه المعامالت تبين للباحث أنها عالية، وعليه           

 

 (: يوضح االتساق الداخلى ألبعاد قائمة المشكالت الحسية بإيجاد معامالت االرتباط 5جـــــــــدول )

االجتماعي   المعرفي  األبعاد

 االنفعالي

اللغة 

 االستقبالية 

اللغة 

 التعبيرية 

الحركات 

 الكبيرة

الحركات 

 الدقيقة 

األنشطة  

 واالهتمامات 

 الكل 

 0.573 0.634 0.563 0.570 0.620 0.661 0.562 __  المعرفي 

االجتماعي  

 االنفعالي

0.562  __ 0.561 0.520 0.611 0.662 0.560 0.621 

اللغة 

 االستقبالية 

0.661 0.561  __ 0.610 0.580 0.692 0.563 0.632 

اللغة 

 التعبيرية 

0.692 0.645 0.672  __ 0.530 0.634 0.610 0.576 

الحركات 

 الكبيرة

0.634 0.561 0.563 0.512  __ 0.560 0.630 0.582 

الحركات 

 الدقيقة 

0.563 0.662 0.692 0.634 0.560  __ 0.590 0.620 

األنشطة  

 واالهتمامات 

0.634 0.560 0.563 0.610 0.630 0.590  __ 0.570 

 __  0.570 0.620 0.540 0.585 0.632 0.621 0.573 الكل

 (.0.01جميع معامالت االرتباط بالجدول أعاله دالة إحصائياً عند مستوى  داللة )
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 إجراءات الدراسة:

 كما تم تحديد نسبة العينة بالطريقة ذاتها. ،/ تم اختيار مجتمع الدراسة بالطريقة المسحية1

ــتبيانات2 ــع االسـ ــم تـــم تجميـ ــة ) ،/ مـــن ثـ ــوم االجتماعيـ ــائية للعلـ ــة اإلحصـ ــا وفـــق برنـــامج الحزمـ ــع تحليلهـ ( SPSSمـ

 اإلحصائي.

 / ثم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.3

 والمقترحات التي تتناسب مع نتائج الدراسة./ وضع التوصيات 4

 

 المعالجة اإلحصائية:

برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    تم إخضاع بيانات عينة الدراسة إلى معالجة إحصائية بواسطة الحاسوب، عن طريق

(SPSS)Statistical Package for Socials Sciences الية: ، باستخدام األساليب اإلحصائية الت 

 

 

 

 

 100× العدد اجلزئي   / النسبة املئوية =  1
 العدد الكلي             

 T.Test/ اختبار )ت( 2
 2م  –  1م 

1ع 1ن)                                          ت  =      
2ع2+ ن 2

2                        )1                 +1 
 2ن                1ن                              2 -2+ ن 1ن                                                         

 
 = الوسط الحسابي للمجموعة األولى. 1حيث:  م  

 = الوسط الحسابي للمجموعة الثانية. 2م           

 =  االنحراف المعياري للمجموعة األولى.              1ع           

 = االنحراف المعياري للمجموعة الثانية. 2ع           

 = حجم العينة للمجموعة األولى.                             1ن           
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 الثانية.     = حجم العينة للمجموعة2ن           

 .One – Sample T.test/ اختبار )ت( للعينة الواحدة 3    

 .Analysis  of Variance/  تحليل التباين 4

 One – Way ANOVA./ اختبار تحليل التباين األحادى 5

 .LSD/ متوسط أقل الفروق 6

 

 النتائج والمناقشة: -3

ــتخدام        ــة باس ــروض الدراس ــوء ف ــي ض ــيرها ف ــتها وتفس ــم مناقش ــن ث ــة، وم ــائج الدراس ــرض نت ــزء ع ــذا الج ــمن ه يتض

 اختبار )ت(، واختبار تحليل التباين األحادى، باإلضافة إلى النسبة المئوية.

 ينص الفرض األول على أن:الفةةةةةرض األول: 

 ".لتوحد يتسم باالنخفاضمستوى التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال طيف ا" 

 كما بالجدول التالي: ،للتحقق من هذا الفرض تم استخدام النسبة المئوية

 

 
 ( : يوضح توزيع مستوى التقييم النفسي والتربوي ألطفال التوحد 6جةةةةةةةةةدول )

                          

 منخفض  مرتفع   مستوى التقييم )األبعاد(

   (45.9%) %( 1%54 )        المعرفي

   (50%)   (50%) االجتماعي االنفعالي 

3، 47%)   (52.7%) اللغة االستقبالية    (  

   (60.8%)   (39.2%) اللغة التعبيرية 

   (3، 47%)   (52.7%) الحركات الكبيرة

   (50%)   (50%) الحركات الدقيقة

  (56.8%)   (43.2%) األنشطة واالهتمامات 

  (48.6%)  (51.4%) المقياس ككل  
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% كأعلى نسبة مئوية   54.1( أن نسبة المستوى المرتفع للتقييم للبعد "المعرفي"  6يتضح من الجدول رقم )

%؛ حيث كانت أدنى نسبة  39.2وهي تعتبر نسبة ضعيفة، وأن أدنى نسبة مئوية كانت لبعد "اللغة التعبيرية" 

 ة لبعد اللغة التعبيرية. %، وأعلى نسبة مئوي45.9مئوية للمستوى المنخفض للتقييم لبعد المعرفي 

 
 

 
 

 مناقشة وتفسير الفرض األول:

لم تجد الباحثة دراسة سعودية واحدة تتفق أو تختلف مع الدراسة الحالية في تقييم األداء النفسي والتربوي ألطفال التوحد في       

المملكة العربية السعودية. ولكن اتفقت نتيجة الدراسة مع الدراسة التي أجراها كل من د. إبراهيم عبدهللا الزريقات، ود. محمد 

 ( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى األداء في المجمل كان ضعيفا على أبعاد االستبانة.2007ردن)صالح اإلمام باأل

ً باستخدام الملف النمائي29( التي هدفت إلى تقييم )1987واتفقت مع نتائج دراسة هاريس وفاجلي )       وقد  ،( طفال توحديا

ديدة في مجاالت رعاية الذات والمهارات الحركية والمهارات أشارت النتائج إلى أن األطفال التوحديين يواجهون صعوبات ش

( التي أكدت نتائجها ضعف أطفال التوحد في القدرة على  1990االجتماعية والعمل المدرسي والكالم. كما اتفقت مع دراسة ميلر )

 التواصل والنمو المعرفي واالجتماعي. 

 الفةةةةةرض الثاني: ينص على أنه:

 ".لة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للعمرتوجد فروق ذات دال" 

 للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادى الختبار الفروق في المتوسطات ذات الداللة اإلحصائية.  
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 (: يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية7جدول )
 في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للعمر 

قيمة 

 احتمالية

قيمة 

 )ف(

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 

مجموع  

 المربعات 

 مصدر التباين 
 األبعاد

0.195 

 

1.67

5 

 

2 141.560 283.120 
بين 

 المجموعات 

 المعرفي

 
71 84.496 

 

5999.218 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 6282.338 73

0.024 

 

3.94

4 

 

2 170.284 340.568 
بين 

 المجموعات 

 االجتماعي االنفعالي

71 43.173 

 

3065.270 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 3405.838 73

0.041 

 

3.33

6 

 

2 206.988 413.975 
بين 

 المجموعات 

االستقباليةاللغة   

71 62.048 

 

4405.430 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 4819.405 73

0.484 

 

0.73

3 

 

2 198.544 397.088 
بين 

 المجموعات 

 اللغة التعبيرية

 
71 271.019 

 

19242.318 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 19639.405 73

0.044 

 

3.26

0 

 

2 83.371 166.742 
بين 

 المجموعات 

 الحركات الكبيرة

 
71 25.575 

 

1815.813 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 1982.554 73

0.292 

 

1.25

1 

 

2 48.205 96.411 
بين 

 المجموعات 

 الحركات الدقيقة

71 38.537 

 

2736.130 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 2832.541 73

0.290 

 

1.26

1 

 

2 39.864 79.728 
بين 

 المجموعات 

 األنشطة واالهتمامات 

71 31.609 

 

2244.218 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 2323.946 73

0.099 
2.38

9 

2 4876.325 9752.651 
بين 

 المجموعات 

 71 المقياس ككل

2041.004 

144911.29

5 

داخل  

 المجموعات 

73 
154663.94

6 
 المجمـــوع
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(، 0.195( بقيمة احتمالية )1.675( أن قيمة )ف( للبعد المعرفي تساوى )7في الجدول رقم )كما أظهرت نتائج الدراسة     

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في البعد   ،وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه

 المعرفي تبعاً للعمر.

  ، (، وهي قيمة دالة إحصائياً، وعليه0.024( بقيمة احتمالية )3.944وأن قيمة )ف( للبعد االجتماعي االنفعالي تساوى )

 .فسي والتربوي لدى أطفال التوحد في البعد االجتماعي االنفعالي تبعاً للعمرتوجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم الن

(، وهي قيمة دالة  0.041( بقيمة احتمالية )3.366كما أظهرت نتائج الدراسة أن قيمة )ف( لبعد اللغة االستقبالية تساوى )      

 ربوي لدى أطفال التوحد في اللغة االستقبالية تبعاً للعمر.توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والت  ،إحصائياً، وعليه

( بقيمة احتمالية 0.733( أن قيمة )ف( لبعد اللغة التعبيرية تساوى )7كذلك أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول رقم )      

النفسي والتربوي لدى أطفال  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم ،(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه0.484)

 .التوحد في اللغة التعبيرية تبعاً للعمر

( بقيمة احتمالية 3.260( أن قيمة )ف( لبعد الحركات الكبيرة تساوى )7كذلك أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول رقم )     

يم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في  توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقي ،(، وهي قيمة دالة إحصائياً، وعليه0.044)

 الحركات الكبيرة تبعاً للعمر.

بقيمة احتمالية  1.292)( أن قيمة )ف( لبعد الحركات الدقيقة تساوي )7كما أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول رقم)      

ً (، وهي قيمة غير دالة 0.292) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال  ،، وعليهإحصائيا

 التوحد في الحركات الدقيقة تبعا للعمر.

( بقيمة 1.251( أن قيمة )ف( لبعد األنشطة واالهتمامات تساوى )7كذلك أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول رقم )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى   ،وعليه (، وهي قيمة غير دالة إحصائياً،0.290احتمالية )

 أطفال التوحد في األنشطة واالهتمامات تبعاً للعمر.

 تبعاً للبعد االجتماعي االنفعالى   LSD(: يوضح متوسط أقل الفروق8جدول )

 

 المتغير   متوسط الفروق  الداللة اإلحصائية االستنتاج  

توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 ( سنوات. 9-6)لصالح 

0.010 4.98500- 

4.98500 * 

 ( سنوات فأقل5)

 ( سنوات 9- 6)

 

 )*( هذه العالمة تشير إلى أن المتوسطات ذات الداللة اإلحصائية لصالح المتغير المشار إليه.  

 ( هذه العالمة تشري إىل أن املتوسطات ذات الداللة اإلحصائية ليست لصاحل املتغري املشار إليه.-)  
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،  LSDم اختبار متوسط الفروق لمعرفة أقل الفروق للبعد االجتماعي االنفعالى تبعا لعمر الطفل، تم استخدا   

 ( سنوات.9- 6ووجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح ) 

 

 تبعاً لبعد اللغة االستقبالية   LSD(: يوضح متوسط أقل الفروق9جدول )

 

الداللة  االستنتاج  

 اإلحصائية 

 المتغير   متوسط الفروق 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 ( سنوات. 9-6)لصالح 

0.03 5.79500- 

5.79500* 

 ( سنوات فأقل5)

 ( سنوات 9- 6)

    

، ووجدت LSDلمعرفة أقل الفروق لبعد اللغة االستقبالية تبعاً لعمر الطفل، تم استخدام اختبار متوسط الفروق 

 ( سنوات.9-6فروق ذات داللة إحصائية لصالح ) 

 

 تبعاً لبعد الحركات الكبيرة LSD(: يوضح متوسط أقل الفروق10جدول )

 

الداللة  االستنتاج  

 اإلحصائية 

 ر  المتغي متوسط الفروق 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 ( سنوات. 9-6)لصالح 

0.013 3.68750- 

3.68750* 

 ( سنوات فأقل5)

 ( سنوات 6-9)   

  

، وجدت فروق ذات  LSDلمعرفة أقل الفروق لبعد الحركات الكبيرة تبعا لعمر الطفل، تم استخدام اختبار متوسط الفروق   

 ( سنوات.9-6داللة إحصائية لصالح )

 

 الفةةةةةرض الثالث: وينص على أنه:

 تبعا للنوع".توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد " 

ــار )ت(        ــتخدام اختبـ ــم اسـ ــرض تـ ــذا الفـ ــن هـ ــق مـ ــة T.testللتحقـ ــطات ذات الداللـ ــين المتوسـ ــروق بـ ــار الفـ ؛ الختبـ

 اإلحصائية. 
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 (: يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية 11جدول )
 في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للنوع 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

حجم 

 العينة

 المتغير    النوع

 المعرفي ذكر 46 34.65 9.34 1.502 72 0.137

 أنثى 28 36.96 8.95

االجتماعي  ذكر 46 27.15 7.45 2.068 72 0.044

 أنثى 28 30.46 5.15 االنفعالي

اللغة  ذكر 46 30.13 8.52 2.028 72 0.045

 أنثى 28 34.07 6.88 االستقبالية

 اللغة التعبيرية ذكر 46 32.02 14.90 1.773 72 0.080

 أنثى 28 34.89 18.08

0.540  

72 

الحركات  ذكر 46 30.37 5.45 0.616

 أنثى 28 31.14 4.89 الكبيرة

الحركات  ذكر 46 35.35 6.09 0.770 72 0.444

 أنثى 28 36.50 6.49 الدقيقة

 

0.1930 

 

72 

األنشطة   ذكر 46 26.30 5.96 4440.

 أنثى 28 28.07 4.98 واالهتمامات 

 

0.045 

 

72 

 المقياس ككل ذكر 46 215.98 46.30 2.052

 أنثى 28 237.11 43.22

 

(؛ حيث 30.46(، والوسط الحسابي لإلناث )34.65( أن الوسط الحسابي للذكور )11أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )    

ال  ،(، وعليه0.05، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، مقارنة بالقيمة المعنوية)0.137)(، بداللة إحصائية )1.502بلغت قيمة )ت( )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال  التوحد في البعد المعرفي تبعا للنوع.

(؛ 36.96(، والوسط الحسابي لإلناث )27.15( أن الوسط الحسابي للذكور )11كما أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )    

توجد فروق ذات داللة إحصائية  ، ، وهي قيمة دالة إحصائياً،  وعليه0.044)ية )(، بداللة إحصائ2.068حيث بلغت قيمة )ت( )

في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في البعد االجتماعي االنفعالي تبعا للنوع لصالح اإلناث. كما أظهرت أن الوسط 

، وهي 0.045)(، بداللة إحصائية )2.28ة )ت( )(؛ حيث بلغت قيم34.07(، والوسط الحسابي لإلناث )30.13الحسابي للذكور )

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد اللغة االستقبالية   ،قيمة دالة إحصائياً، وعليه

 تبعا للنوع لصالح اإلناث.

(؛  34.89(، والوسط الحسابي لإلناث )32.02( أن الوسط الحسابي للذكور)11كذلك أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )   

توجد فروق ذات داللة إحصائية في    ،، وهي قيمة دالة إحصائياً، وعليه0.080)(، بداللة إحصائية )1.773حيث بلغت قيمة )ت( )

التوحد في بعد اللغة التعبيرية تبعا للنوع لصالح اإلناث. وأظهرت النتائج أن الوسط الحسابي   التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال
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، وهي قيمة 0.540)(، بداللة إحصائية )0.616(، حيث بلغت قيمة )ت( )31.14(، والوسط الحسابي لإلناث )30.37للذكور)

تقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد الحركات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال ،غير دالة إحصائياً، وعليه

 الكبيرة تبعا للنوع.

(، 36.50(، والوسط الحسابي لإلناث )35.35( أن الوسط الحسابي للذكور )11كما أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )    

ً ، وهي قيمة غير دالة إحص0.44)(، بداللة إحصائية )0.770حيث بلغت قيمة )ت( ) ال  توجد فروق ذات داللة  ،وعليه ،ائيا

 إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد الحركات الدقيقة تبعا للنوع.

  

 : وينص على أنه:الفرض الرابع 

 ".المعلمتوجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا لسنوات خبرة "

ــة  ــطات ذات الدالل ــي المتوس ــروق ف ــار الف ــادى؛ الختب ــاين األح ــل التب ــار تحلي ــتخدام  اختب ــم اس ــرض ت ــذا الف ــن ه ــق م للتحق

 اإلحصائية. 

 (: يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية12جدول )

 في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا لسنوات خبرة المعلم 

درجة  قيمة )ف( القيمة االحتمالية 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 

مجموع  

 المربعات 

 مصدر التباين 
 األبعاد

0.803 

 

.221 

 

2 19.396 38.791 
بين 

 المجموعات 

 المعرفي

 
71 87.937 

 

6243.546 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 6282.338 73

0.945 

 

.056 

 

2 2.689 5.379 
بين 

 المجموعات 

االجتماعي 

 االنفعالي

71 47.894 

 

3400.459 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 3405.838 73

0.278 

 

1.302 

 

2 85.264 170.529 
بين 

 المجموعات 

اللغة  

 االستقبالية

71 65.477 

 

4648.876 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 4819.405 73

0.255 

 

1.395 

 

2 371.169 742.339 
بين 

 المجموعات 

اللغة  

 التعبيرية

 71 
266.156 

18897.067 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 19639.405 73

0.326 

 

1.139 

 
2 30.825 61.650 

بين 

 المجموعات 
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درجة  قيمة )ف( القيمة االحتمالية 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 

مجموع  

 المربعات 

 مصدر التباين 
 األبعاد

71 27.055 

 

1920.904 
داخل  

 المجموعات 
الحركات 

 الكبيرة
 المجمـــوع 1982.554 73

0.188 

 

1.711 

 

2 65.130 130.259 
بين 

 المجموعات 

الحركات 

 الدقيقة 

71 38.060 

 

2702.281 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 2832.541 73

.708 

 

.347 

 

2 11.235 22.471 
بين 

 المجموعات 

األنشطة 

 واالهتمامات

71 32.415 

 

2301.475 
داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 2323.946 73

0.004 4.182 

2 4725.446 3450.893 
بين 

 المجموعات 

 المقياس ككل
71 

1129.761 
151213.053 

داخل  

 المجموعات 

 المجمـــوع 154663.946 73

 

(، وهي 0.803(  بقيمة احتمالية )221.( أن قيمة )ف( للبعد المعرفي تساوى ) 12أظهرت نتائج الدراسة في الجدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في البعد   ،قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه

 المعرفي تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

(  بقيمة احتمالية 056.( أن قيمة )ف( للبعد االجتماعي االنفعالي تساوى ) 12ظهرت نتائج الدراسة في الجدول )وأ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال   ،(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه0.945)

 التوحد في البعد االجتماعي االنفعالي تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

(، وهي قيمة غير 0.278( بقيمة احتمالية )1.302كما أظهرت نتائج الدراسة أن قيمة )ف( لبعد اللغة االستقبالية تساوى )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد اللغة االستقبالية  ،وعليه دالة إحصائياً، 

 تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

(  بقيمة احتمالية 1.395( أن قيمة )ف( لبعد اللغة التعبيرية تساوى ) 12كذلك أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )      

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال   ،وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه(، 0.255)

 التوحد في  بعد اللغة التعبيرية تبعاً لسنوات خبرة المعلم.
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(، 0.326يمة احتمالية )(  بق1.339( أن قيمة )ف( لبعد الحركات الكبيرة تساوى )12وأظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )      

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد  ،وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه

 الحركات الكبيرة تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

(  بقيمة احتمالية 1.711اوى )( أن قيمة )ف( لبعد الحركات الدقيقة تس12وأظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال   ،(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه0.188)

 التوحد في بعد الحركات الدقيقة تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

(  بقيمة احتمالية 347.شطة واالهتمامات تساوى ) ( أن قيمة )ف( لبعد األن12كما أظهرت نتائج الدراسة في الجدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد   ،(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً، وعليه708.)

 في بعد األنشطة واالهتمامات تبعاً لسنوات خبرة المعلم.

 
 تبعاً للمقياس ككل LSD(: يوضح متوسط أقل الفروق13جدول )

 المتغير  متوسط الفروق الداللة اإلحصائية االستنتاج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح  

 ( سنوات فأكثر. 7)

0.012 15.20522- 

15.20522* 

 ( سنوات فأقل 3)

 ( سنوات فأكثر 7)

 
، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية   LSDلمعرفة أقل الفروق تبعاً لسنوات خبرة المعلم، تم استخدام اختبار متوسط الفروق    

 ( سنوات فأكثر.7لصالح )

 

 الفةةةةةرض الخامس: وينص على:

 ".يوجد تفاعل بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي على العمر ودرجة التوحد وسنوات خبرة المعلم"

ــل التبــاين األحــادى؛ الختبــار الفــروق فــي المتوســطات ذات الداللــة  ــق مــن هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار تحلي للتحق

 اإلحصائية.
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 (: يوضح الداللة اإلحصائية لتأثير كل من العمر14جدول )

 ودرجة التوحد وسنوات خبرة المعلم في التقييم النفسي والتربوي ألطفال التوحد 

 

درجة   قيمة )ف( القيمة االحتمالية 

 الحرية 

 المتغير النموذج  مجموع  المربعات  متوسط المربعات 

التقييم النفسي  االنحدار 16866.577 5622.192 3 2.856 0.043

 البواقي  137797.369 1968.534 70 والتربوي

 المجمـــوع 154663.946 73

 

 (: يوضح  الداللة اإلحصائية لمعامالت العمر ودرجة التوحد وسنوات خبرة المعلم 15جدول )

 

 المتغيرات المستقلة (Bقيمة بيتا) قيمة )ت( الداللة اإلحصائية

 التقييم النفسي والتربوي 212.513 10.072 0.000

 العمر  22.151 2.294 0.025

 درجة التوحد  10.931- 2.020 0.047

 سنوات خبرة المعلم  6.510- 0.815 0.418

   
، وهي قيمة دالة  0.025)(، بداللة إحصائية )2.294( أن قيمة )ت( لمتغير العمر)15أظهرت نتائج الدراسة في الجدول )     

 ً إن عمر الطفل له تأثير دال إحصائيا على التقييم النفسي والتربوي للطفل التوحدى. كما أظهرت النتائج أن قيمة   ،وعليه  ،إحصائيا

ً 0.047)(، بداللة إحصائية )2.020)ت( لمتغير درجة التوحد) إن درجة التوحد لها تأثير دال   ، وعليه ،، وهي قيمة دالة إحصائيا

( أن قيمة )ت( لمتغير سنوات 15لطفل التوحدى. كذلك أظهرت نتائج الدراسة في الجدول )إحصائيا على التقييم النفسي والتربوي ل

ً 0.418)(، بداللة إحصائية )0.815خبرة المعلم) إن سنوات خبرة المعلم ليس لها تأثير  ،وعليه ،، وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 دال إحصائيا على التقييم النفسي والتربوي للطفل التوحدي. 

 مة والتوصيات:الخات -4

 الخاتمة:

وملخصا للنتائج والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في مجال   ،في هذا الفصل ستقدم الباحثة ملخصا عاما للبحث     

 البحث العلمي.

واهتم العالم العربي   ، تزايدت الرؤى اإليجابية لألطفال ذوي الحاجات الخاصة عبر العصور في جميع أنحاء العالم

وتطورت وظيفة التربية لتتمخض في مجال التربية الخاصة؛ فأصبحت معاهد أطفال التوحد    ،واإلسالمي بالنظر في تربية المعاق

 ووجدت التربية نفسها مطالبة بأن تستغل جانبا من فلسفتها ليخدم هؤالء األطفال. ،موجودة على أوسع نطاق

 هي: ،ظرية والميدانية خلصت الدراسة إلى نتائج إجماليةوبعد أن تم عرض الدراسة الن

 مستوى التقييم النفسي والتربوي وسط أطفال التوحد يتسم باالرتفاع بمدى قليل جدا. .1
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واللغة االستقبالية  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي في البعد المعرفي، واالجتماعي االنفعالي .2

 ( سنوات.9-6لصالح من )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا للنوع. .3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في البعد المعرفي االنفعالي وبعد اللغة  .4

 التعبيرية لصالح اإلناث.

 ي التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد في بعد اللغة االستقبالية لصالح الذكور.توجد فروق ذات داللة إحصائية ف  .5

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفال التوحد تبعا لدرجة التوحد لصالح التوحد البسيط. .6

( سنوات 7ل التوحد تبعا لسنوات خبرة المعلم لصالح )توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقييم النفسي والتربوي لدى أطفا .7

 فأكثر.

 وسنوات خبرة المعلم. ،ودرجة التوحد ،يوجد تفاعل بين أبعاد مقياس التقييم النفسي والتربوي على العمر .8

 ال يوجد تفاعل بين سنوات خبرة المعلم والتقييم النفسي والتربوي للطفل التوحدي.  .9

:التوصيات  

الدراسة عن نتائج مهمة تشير إلى ارتفاع مستوى األداء النفسي والتربوي بمدى بسيط ودرجة أقل من المتوسط كشفت 

واللغة االستقبالية. كما كشفت الدراسة عن   ،ومحور النمو االجتماعي االنفعالي ،عموما، مع االنخفاض في محور اللغة التعبيرية

ووجود فروق أيضا لصالح التوحد   ،واللغة التعبيرية لصالح اإلناث ،المعرفيوجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد النمو 

البسيط. وترى الباحثة أنه بما أن المتغيرات متعلمة ومكتسبة فإنه من الضروري أن يتعرف اآلباء واألمهات أفضل الطرائق  

ترى الباحثة أنه من   ،ا متزنا. وبناء عليهواألساليب التربوية والنفسية التي تساعد على تنشئة أبنائهم؛ حتى ينمو نموا سليم

 الضروري:  

وإمكانية التدخل   ،وذلك بإدخال برامج تعليمية خاصة بذوي التوحد البسيط ،العمل على تنمية قدرات األطفال التوحديين .1

 فتوحي بعدم قدرتهم العقلية. ،المبكر؛ حتى ال تظهر نتيجة تقييمهم باالنخفاض

وخاصة في مجال النطق والتخاطب؛ إلزالة معوقات اللغة  ،االهتمام والمحافظة على تأهيل معلمي التربية الخاصة .2

 ومعوقات التواصل االجتماعي لدى األطفال التوحديين. ،التعبيرية

والوقاية من االضطرابات  النفسية وأسباب   ،ضطراب النمو والسلوك التي تحدثها اإلعاقة واألعراض المرافقة لهاتجنب ا .3

 عدم التكيف النفسي؛ للوصول إلى تحقيق تربية نفسية متكاملة.
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إال أن الحاجة ماسة للمزيد منها في المناطق الطرفية من  ،على الرغم من التوسع في معاهد ومراكز التوحد في المملكة .4

 العاصمة الرياض؛ نتيجة للكثافة السكانية في المملكة.

إجراء مسح اجتماعي وإحصائي عن أعداد التوحديين بفئاتهم المختلفة في سن مرحلة الحضانة؛ الكتشاف أية ظاهرة  .5

 في صدورها المبكر.

 ة على المستوى التعليمي والعالجي. ومن هذه الموجهات:وضع موجهات ذات صيغة علمية تطبيقي .6

على العاملين في مجال الخدمة النفسية واالجتماعية التركيز على تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية بصورة دورية  .أ

 وذوي الحاجات الخاصة بصفة عامة.  ،تسهم في تحسين البيئة النفسية لألطفال ذوي التوحد خاصة ،منتظمة

والنظر في  ،باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،خطة لزيادة قدرة الطفل التوحدي على التعليم والتحصيل الدراسي بناء  .ب

 معالجة البرامج التعليمية.

 مقترحات دراسية: 

 إجراء مثل هذه الدراسة بعينة أخرى من أطفال التوحد بمدن المملكة العربية السعودية. .1

 العقلية للتوحدي واالتجاه نحو المدرسة أو المهنة والتوافق.دراسة العالقة بين القدرات  .2

 دراسة حول أي الطرائق أكثر نجاحا في تعديل سلوك الطفل التوحدي. .3

 دراسة مقارنة في المتغيرات الفيزيقية والنفسية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. .4

 والتكنولوجيا الحديثة التي تساعد على نمو الطفل المعوق وبناء شخصية.دراسة أهمية األنشطة التعليمية والوسائل  .5
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ABSTRACT 

      The intellectual invasion is one of the most important challenges faced by Muslim women. It 

carries on its ambitions، objectives، methods and means، which have invaded intellectually and 

intellectually in all fields of education، legitimacy، decadence and values. And the substitution of 

perverse principles and laws، positivism، pornography and mixing through the media، insulting and 

distorting، ridicule and mockery، and the curricula of education distorting and altering and blurring 

the facts، distorting the Islamic history and a manifestation of sedition، stirring ignorance of the 

ignorance، West as the model to be followed. Therefore، it was necessary for contemporary Muslim 

women to identify ways of intellectual invasion، maintain the cohesion of the family and the unity 

of society and highlight the virtues of religion، and cultivate in the hearts of the generation trust in 

his Islamic faith، and his righteous scientists and grow up and language and history . 

The methodology for this study followed the descriptive analytical approach to recognize the 

importance of faith in the life of a Muslim، and to clarify the role of faith in the treatment of diseases 

that the nation lives. The aim is to identify ways to preserve the Islamic identity of Muslim women 

under the intellectual invasion . 

This does not necessarily mean closing down on ourselves and rejecting all that is external because 

it is external because Islam is a religion of the age، and stand up to the challenges of intellectual 

invasion and its most important manifestations 

The results: immunization of Muslim women and enlightenment of the dangers surrounding the 

nation and expose destructive movements 

Type of Study: Adopted in my studies of theoretical study. 
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Conclusion of the results - The responsibility of the Islamic media is to strengthen the Islamic faith 

and strengthen the ethics established by this doctrine to be a fortress for the Muslim attacks of 

intellectual invasion . 

-  Provide guidance programs for women working on the rooting of Islamic culture، and help them 

to upgrade the methods used in the education of young people 

 

Keywords: (belief، thought، immunization، invasion، women) 
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 ملخصال

  ، ويحمل في مطامعه ووسائله غزوا فكريا وعقديا في المجاالت كافة ،يعدُّ الغزو الفكري من التحديات التي تواجهها المسلمة      

التعليمية، والشرعية، والعقدية، والقيمية، وركز كثيراً على المرأة؛ ليتخذها وسيلة لهدم كيان األسرة والمجتمع بما فيه من القيم 

واالختالط عبر وسائل اإلعالم طعنا وتشويها وسخرية   ،ل المبادئ المنحرفة والقوانين الوضعية واإلباحيةوإحال ،واألخالق

واستهزاء، ومناهج التعليم تحريفا وتغييرا وطمسا للحقائق، وتشويها للتاريخ اإلسالمي وإبرازا للفتن، وإثارة للنعرات الجاهلية، 

غربية بأنها األنموذج الذي يجب االقتداء به؛ لذلك كان الزما على المرأة المسلمة وإبراز الحضارة ال ،وإحداثا للتبعية للغرب

المعاصرة أن تستبين طرائق الغزو الفكري، وتحافظ على تماسك األسرة ووحدة المجتمع، وتبرز محاسن الدين، وتزرع في قلوب 

 وتاريخها. وأن تكبر وتجل لغتها  ،الجيل الثقة بعقيدته اإلسالمية، وعلمائه األبرار

 اتبعت في دراستي للموضوع المنهج التحليلي الوصفي.  منهج الدراسة:

 الوقوف على أهمية العقيدة في حياة المسلم. -:األهداف 

 إظهار دور العقيدة في عالج األمراض التي تعيشها األمة.  - 

 ظل الغزو الفكري. يهدف إلى تعرف السبل الكفيلة بالحفاظ على الهوية اإلسالمية للمرأة المسلمة في -

وما بقي من الموروثات الحضارية وتطويرها والعمل على الرقي بها، وهذا ال  ،أهمية العقيدة وترسيخها األصالة في الموضوع:

ورفض كل ما هو خارجي ألنه خارجي؛ ألن اإلسالم ديٌن يساير العصر، ويقف في وجه   ، يعني بالضرورة االنغالق على أنفسنا

 كري وأهم تجلياته.تحديات الغزو الف

 تحصين المرأة المسلمة، وتنويرها بألخطار المحيطة بها وأمتها، وفضح الحركات الهدامة.  النتائج المفترضة:

 اعتمدت في دراستي الدراسة النظرية المكتبية. نوع الدراسة: 

ق التي أرستها هذه العقيدة حتى تكون  وتدعيم األخال ،ولية اإلعالم اإلسالمي هي تدعيم العقيدة اإلسالميةإن مسئخالصة النتائج: 

تعمل على تأصيل الثقافة اإلسالمية، وتساعدها في االرتقاء    ،تقديم برامج إرشادية للمرأة  -الفكريحصنا للمسلمة من هجمات الغزو  

  بمستوى األساليب المستخدمة في تربية النشء.

 

 المرأة: العقيدة، الفكر، تحصين، الغزو، الكلمات المفتاحية   
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 : المقدمة. 1

شهدت الساحة اإلسالمية في هذا العصر صراعات وحروبا فكرية وعقدية، تمثلت في الغزو الفكري، والذي يحمل       

التعليمية، والشرعية، والعقائدية، والقيمية،    ،كافة  وأساليبه ووسائله غزوا فكريا وعقديا في المجاالت في مطامعه وأهدافه

دم كيان األسرة، حسدا على أمة اإلسالم التي عاشت هذه السنين كريمة عفيفة،  وركز كثيرا على المرأة؛ ليتخذها وسيلة له

وأنجبت القادة والعلماء المحافظين في شتى المجاالت والميادين، فحتى يكسر شوكة المجتمع اإلسالمي ركز على هدم 

جل، وإلى غيرها من شعارات كاذبة  ابتداًء بالمناورة بتحرير المرأة ومساواتها بالر ،القيم واألخالق لدى المرأة المسلمة

المسلمة وتدمير عقيدتها وقيمها. وإحالل المبادئ المنحرفة والقوانين الوضعية   مضللة، من شأنها طمس هوية المرأة 

واالستيالء على ثروات البالد والحيلولة القوية دون امتالك القوة، واصطناع معارك وهمية   ،واإلباحية واالختالط محلها

وعبر    ،عبر وسائل اإلعالم طعناً وتشويهاً وسخرية واستهزاء  ،مع، من شأنها أن تشتت تفكيره وتستنزف طاقاتهبين المجت

مناهج التعليم تحريفا وتغييرا وطمسا للحقائق، وتشويها للتاريخ اإلسالمي وإبرازا للفتن، وإثارة للنعرات الجاهلية، وإحداثا 

واصمين   ،وإبراز الحضارة الغربية بأنها االنموذج الذي يجب االقتداء به والترهيب من سطوته ،للتبعية للغرب وإكباره

الدين بالتخلف والرجعية والجمود؛ لذلك كان الزما على المرأة المسلمة المعاصرة أن تستبين طرق هؤالء األعداء، 

بعقيدته اإلسالمية  وتبرز محاسن الدين، وتزرع في قلوب الجيل الثقة  ، وتحافظ على تماسك األسرة ووحدة المجتمع

فكانت كل هذه األمور من دواعي وأسباب البحث والدراسة، ولهذا فقد جاء  ،وعلمائه األبرار، وأن تكبر لغتها وتاريخها

بحثي الموسوم )كيفية تحصين عقيدة المرأة المسلمة ضد الغزو الفكري(؛ عسى أن يكون لبنة إصالح، وخطوة تصحيح  

ظة على دينها وعقيدتها، وتحصينها ضد ما يحاك لها وضدها، من قبل طرق وأساليب لألخت المسلمة، ودعوتها للمحاف

الغزو الفكري، امتهانا  لكرامتها، وضياعا لعقيدتها وقيمها النبيلة. فمن الواجب الوقوف والتصدي لجميع مخططات  

 بوسائل وطرق عدة.وتحديات الغزو الفكري. وكان الطريق السليم واألمثل هو تحصين عقيدة المرأة المسلمة 

نوع الدراسة: اعتمدت في دراستي الدراسة النظرية المكتبية، منهج الدراسة: اتبعت في دراستي للموضوع المنهج    

 التحليلي الوصفي. 
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 األهداف: -2

 الوقوف على أهمية العقيدة في حياة المسلم . -

 إظهار دور العقيدة في عالج األمراض التي تعيشها األمة. -

 تعرف السبل الكفيلة بالحفاظ على الهوية اإلسالمية للمرأة المسلمة في ظل الغزو الفكري. - 

ترسيخ العقيدة، وما بقي من الموروثات الحضارية وتطويرها، والعمل على الرقي بها، وهذا ال يعني بالضرورة  -

ساير العصر، ويقف بوجه تحديات  االنغالق على أنفسنا ورفض كل ما هو خارجي ألنه خارجي؛ ألن اإلسالم دين ي

 الغزو الفكري وأهم تجلياته.

 النتائج المفترضة: تحصين المرأة المسلمة وتنويرها بألخطار المحيطة بها وأمتها وفضح الحركات الهدامة.    -3

  وقد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة. أما خطتي في كتابة البحث فتضمنت -4   

      مفهوم الغزو الفكري وأهدافه ووسائله. -بحث األول:الم  

 : مفهوم العقيدة وأهميتها في حياة المرأة المسلمة. -المبحث الثاني:      

        طرق تحصين عقيدة المرأة المسلمة ضد الغزو الفكري.    -المبحث الثالث:  

 وأخيرا وليس آخرا تطرقت في الخاتمة إلى أهم النتائج المستنبطة من البحث والدراسة، ثم أهم التوصيات.

 مفهوم الغزو الفكري وأهدافه ووسائله -5

 تعريف الغزو الفكري في اللغة واالصطالح: 5-1

 والفكر. ،هما: الغزو ،صطلح الغزو الفكري مصطلًحا مركبًا من كلمتينيعد م

  تعريف الغزو في اللغة:  5-1-2

وعرفت  ،ومغزى الكالم مقصده ،الغزوة ما غزي وطلب ،أراده وطلبه، وغزوت فالنا أغزوه غزوا غزا الشيء غْزًوا    

وغزا األمر واغتزاه  ،ما يغزى من هذا الكالم، أي ما يراد. والغزو القصد، وقد غزاه وغازه غزوا وغوزا إذا قصده

بك؟، والغزو السير إلى قتال العدو وما مغزاك أي ما مطل ،ويقال ما تغزو ،كالهما قصده ...وغزوي كذا أي قصدي

 [1]. غزاهم غزوا و غزوانًا ،وانتهابه

ِ َغَزواتُه  ،والَمغاِزي َمواِضُع الغَْزِو واِحدُها َمْغزاةٌ    وَجْمُع الغاِزي غُزاةٌ كقاٍض   ،الِغْزَوةُ بالَكْسِر الطلبَةُ   ،وَمغاِزي َرُسوِل ّللاه

اٌء كفاِسٍق وفُسَّاٍق.  ،وقُضاةٍ   يتبين من هذا أن معنى الغزو في اللغة: قصد الشيء وإرادته وطلبه.  [ 2]وغُزَّ
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 تعريف الفكر في اللغة:3 -5-1

ورجل  ،تردد القلب في الشيء؛ يقال: تفكَّر إذا ردد قلبه معتبرا[3]   والفكرة والفكر واحد ،اسم التفكر فكر في أمره وتفكر 

إن الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء؛ يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا ورجل فكير كثير الفكر ] .[4فكير كثير الفكر  

 ،والتفكر اسم التفكير ،ر الفكروفكير كثي ،الفكر إعمال النظر أو إعمال الخاطر في الشيء، ورجل فكير مثال فسيق[ 5] .

  [6]والتفكر التأمل واالسم الفكر والفكرة .

وفكر في الشيء أي أعمل الفكر   [7]الفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، ولي في األمر فكر أي نظر وروية

   [8]فيه ليتوصل إلى حله أو إدراكه.

 غة: قصد الشيء، وإرادته، وطلبه مع تردد القلب وإعمال النظر بروية.ومن هذا يتبين لنا أن معنى الغزو الفكري ل

 تعريف الغزو الفكري في االصطالح:  4 – 5-1

إن نظرة معمقة في تراثنا الفكري واإلسالمي تهدينا إلى تقرير القول بأن هذا التراث خال من التعرض لذكر أي تعريف 

بذكر أدنى تعريف لهذا المصطلح  –حسب علمي المتواضع  –واضح ومحدد لهذا المصطلح، والمدونات القديمة لم تُعَن 

جعلنا نفرغ إلى تقرير القول بأن هذا المصطلح لم يحَظ بتعريف من لدن بهذا اللفظ، إال بعد القرن الرابع الهجري، مما ي

 ، العلماء القدامى، وما يجده المرء فعند بعض العلماء المعاصرين، مما يعني أن هذا المصطلح يحتاج إلى مزيد من الدراسة

 وسآتي على تعريفه اصطالحا، علما بأن هناك تعريفات عديدة لهذا المصطلح، منها:  

"يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من األمم لالستيالء على أخرى، أو التأثير فيها حتى تتجه وجهة معينة،   هو -1

دون نظر فاحص وتأمل دقيق لما يترتب على ذلك التبني من ضياع لحاضر   ،وهو أن تتبنى أمة من األمم معتقدات وأفكاًرا

 [9]لمستقبلها، فضالً عما فيه من صرفها عن منهجها". األمة اإلسالمية في أي قطر من أقطارها وتبديد 

أو هو " إغارة األعداء على أمة من األمم بأسلحة معينة وأساليب مختلفة؛ لتدمير قواها الداخلية وعزائمها وكل ما    -2

 [10].تملك" 

بنائها وأجيالها، فتشوه بذلك تتخذ أمة من األمم مناهج التربية والتعليم لدولة من هذه الدول الكبيرة، فتطبقها على أ -3

فكرهم وتمسخ عقولهم، وتخرج بهم إلى الحياة، وقد أجادوا بتطبيق هذه المناهج عليهم شيئاً واحداً هو تبعيتهم ألصحاب  

تلك المناهج الغازية أوالً، ثم يلبس األمرعليهم بعد ذلك فيحسبون أنهم بذلك على الصواب، ثم يجادلون عما حسبوه صواباً،  

 [11] .إليه ويدعون

وسائر وسائل التأثير النفسي   ،والتوجيهية إذن فهو يُطلق على المخططات واألعمال الفكرية والتثقيفية والتدريبية والتربوية

والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء اإلسالم   الفردي واالجتماعي، التي تقوم بها المنظمات والخلقي والتوجيه السلوكي
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وحدتهم وتقطيع روابطهم  وتجزئتهم وتمزيق ،جزئيَّا ويل المسلمين عن دينهم تحويالً كليًّا أوبغية تح والمسلمين؛

 االجتماعية.  

 

 أهداف الغزو الفكري:  5-1-5

 - أهمها: ،للغزو الفكري الذي يجتاح الشعوب اإلسالمية أهداف 

 ،التي تتمثل في عدد محدود من الدولتلك القوى  ،أن تظل الشعوب اإلسالمية خاضعة لنفوذ القوى المعادية لها -1

فليس أقتل للشعوب من أن تحبس بالحرية واالستقالل، وليس أضيع لمستقبل أمة من أن تعجز عن أن تخطط 

 [12] .لمستقبلها ومصيرها، والتمتع بأبسط الحقوق في العيش بسالم وأمان

 الم نظاماً وسلوكا وأخالقا. إقالع العقيدة اإلسالمية من قلوب المسلمين وصرفهم عن التمسك باإلس -2

إضعاف مثل اإلسالم وقيمه العليا من جانب، وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها من جانب آخر، وإظهار أية  -3

 دعوة للتمسك باإلسالم بمظهر الرجعية والتأخر. 

 [13] والغاية منه تشويه العقول، وتضييع األخالق. ،يهدف إلى تغيير مناهج التربية والتعليم -4

عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم  ،ضعاف روح اإلخاء اإلسالمي بين المسلمين في مختلف أقطارهاإ -5

   [14]قبل اإلسالم، وإثارة الخالفات والنعرات الطائفية بين شعوبهم. 

 ويحل ،أن يحول العدو بين األمة وبين تاريخها وماضيها وسير وحياة الصالحين من أسالفها وترك التأسي بهم  -6

 [15]محل ذلك تاريخ تلك الدول الكبيرة الغازية وسير أعالمها وقادتها واالقتداء بهم. 

وجعلها أسيرة التبعية الكاملة، والتقليد   ،يهدف إلى تغريب شخصية المرأة المسلمة المستقلة وإلغائها وخصائصها -7

 [16]األعمى للحضارة الغربية. 

 

 الفكري أهم وسائل وأساليب الغزو  5-1-6

 ومن أهمها:  ،تتعدد وسائل الغزو الفكري وأساليبه التي اعتمدها في تحقيق أهدافه وأطماعه
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 التربية والتعليم:5-1-6-1

 

التعليم أصل الشعوب وأساسها، وبه تنهض األمم وتقوم، ويقاس تقدم األمة وتطورها على تقدم علومها وتطورها، فبسببه       

ترتفع األمة إلى القمم، وبسببه أيضا تنحدر إلى القيعان، ويمكن أن يكون وسيلة من وسائل التقدم، أو وسيلة من وسائل التأخر، 

ة التربية والتعليم؛ فاتخذوا منه وسيلة الستعباد األمم، ومسخهم من دينهم وعقيدتهم وأخالقهم، وقد أدرك أعداء اإلسالم أهمي

وتطبيعهم بالطابع الغربي، فبدأوا بالمرأة أوال؛ لعلمهم أنها أساس كل فضيلة إذا ما هذبت باإلسالم، كما أنها أساس كل رذيلة إذا 

فهي أسهل وسيلة لنقل األفكار واألخالق    ، رة، والمجتمع اإلسالمي، وعليهما مسخت منه؛ ألنها أقصر طريق يؤدي إلى حصن األس 

الفاسدة؛ ألن فسادها يترتب عليه فساد النشء واألسرة والمجتمع، فقد اتخذ الغزو الفكري والمخدوعون به التعليم مطية لهم؛ بحيث  

ا بوضع المناهج التي تخدم مصالحهم، وركهزوا فقد اهتمو [17] يلجؤون عن طريقه إلى بث أفكارهم في إفساد المرأة المسلمة.

عليها؛ ألنهم يعلمون خطورة المناهج؛ لذا نجد أن مناهج التعليم في معظم العالم اإلسالمي تُربي الجيل على الكفر واإلباحية  

كتاب، والمرجع واللغة، من الغرب، والوقوع في االرتهان للمنهج، وال  واإللحاد، حيث تم استيراد التعليم المدني المخطط، والمناهج

ولم يقف األمر عند هذا الحد، وإنما امتدَّ حتى طال التعليم العام، وتوهينه لصالح إقامة مؤسسات تعليم خاصة تنتسب للغرب ثقافياً  

   [18]  .وحضارياً 

وقد حرص األعداء على فتح الكثير من مدارس البنات وفق المناهج الغربية؛ لتجريدهن من جذورهن اإلسالمية، وقد نجحوا     

فقالت: إن المدارس أقوى قوة   ،في ذلك، وقد صرحت المبشرة )أناميلغان( عن هدف المدارس ومهمتها في بالد العرب والمسلمين

 المسيحي، وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم.  لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم 

فالغزو الفكري يحاول أن يكرس في أذهان الناشئة أن العلم ال عالقة له بالدين، وأن الدين وحدة أخرى مستقلة ال عالقة له       

متعلقة بالمرأة وحقوقها، مثل اإلدعاء بظلم الدين اإلسالمي بالعلم، وكذلك محاولته في بث بعض األفكار عن األحكام الشرعية ال

للمرأة، ومحاباته للرجل على حسابها، وذلك بحرمانها المساواة في الحقوق كاإلرث، وما إلى ذلك وغيرها من المغالطات الفكرية  

ويحاول أن ال تكون المناهج    [19] التي ترمي إلى تحقيق أهدافه التدميرية تجاه األسرة، والتي تشكل المرأة عمودها األساس.

ظلم اإلسالم، وقساوته عليها،   يحاول إظهارالتعليمية تعنى بالمرأة المسلمة وبدورها في المجتمع، كحقوقها في اإلسالم، بل دائما 

ى المساواة واالستهانة بها، وأنها معدومة الحقوق، ومسلوبة اإلرادة. ومراحل التعليم كمراحل الرجال، وهي خطوة في الدعوة إل

 -عزَّ وجلَّ  -مع أن الواجب أن تكون للنساء مناهج خاصة بهن تناسب وضعهن والدور المطلوب منهن في المستقبل، ألن الباري 
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خلق الذكر واألنثى، وفطر كالً منهما على شاكلة تغاير اآلخر، وحدهد لكل منهما رسالة يؤديهها في الحياة، والمغايرة ليست بمعنى  

  [20]ا بمعنى التكامل الذي يتم بضم أحدهما إلى اآلخر، فتكوين الرجل والمرأة يتفق في أشياء، ويختلف في أخرى. وإنم ،التضاد

 اإلعالم ووسائله: 5-1-6-2

وعلى بقية شرائح المجتمع عامة اإلعالم بأشكاله المتعددة   ،ومن الوسائل المهمة ذات التأثير المباشر في المرأة خاصة      

والمتنوعة؛ فقد لعب وال يزال يلعب دوًرا كبيراً في عرض قضايا المرأة المسلمة، بما يتفق وسياسات الغزو الفكري المستخدمة  

عامل في احتضان كل ما قدمه الغزو الفكري من محاور لمحاربة المرأة المسلمة، وإضعاف عقيدتها    تجاه شعوب العالم؛ فهو أكبر

مثل: )الصحافة ـ اإلذاعة ـ التلفزيونـ السينما ـ الفيديو واإلنترنت( وغيرها من الوسائل؛ إذ إن لإلعالم  ، عن طريق كل وسائله

على رسوله   -تعالى  -خاصة إذا كانت هذه العقول غير محصنة بما أنزله هللا    ،األثر األكبر في تكييف العقول، وتوجيه الرأي العام

ومن أولويات الغزو الفكري هو توجيه حمالت إعالمية تحمل في طياتها التحريف  -صلوات هللا عليه وسالمه -المصطفى 

ر الغرب كل ما جاء به اإلسالم من  والتضليل والتشويه، واإلساءة تجاه اإلسالم والمسلمين عامة والمرأة المسلمة خاصة، فيصو

أحكام وقوانين تجاه المرأة هضم لحقوقها وتسويف وإجحاف، الهدف من ذلك التأثير على المرأة المسلمة ذات العقيدة الضعيفة 

المنبهرة بالغرب وحضارته، ولم يقتصر على ذلك؛ بل عمد إلى نشر الرذيلة، واالنحالل، والتفكك الخلقي عن طريق المواقع 

لالأخالقية وعرض المواد الترفيهية، والعنف والجريمة، والرعب والجنس، وكلها مفردات تتأسس في إدراك الشباب والشابات،  ا

بحيث تتحول من مجرد صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق المحاكاة والتقليد، وعمليات التطبيع   ،وفي سلوكهم ومعارفهم

  .[21]االجتماعي

 والتقليد األعمى:لتبعية ا 5-1-6-3

والحقيقة أن التقليد األعمى يظهر جليًّا في بعض أفراد األمة اإلسالمية    ،إن مسألة التقليد األعمى موجودة في كلهِ زمان ومكان      

كما حصل للمسلمين في عصر التتار؛ حيث ضعف المسلمون في إيمانهم، ووهنت قوتهم، فهزموا  ،في عصور ضعفها ووهنها

فبرز نجم التقليد األعمى للغازي. وما أشبه اليوم بالبارحة؛ فقد ضعفت األمة في إيمانها وفقدت أساس قوتها حتى   أمام عدوهم،

ظهر عليها أعداؤها، ومن هنا ظهر التقليد للغرب؛ نظرا لالنبهار بقوتهم وما عندهم من تقدم مادي، فتنظر المرأة المسلمة ضعيفة  

وبين النافع   ،وتعجب به فيحصل التقليد األعمى في كل شيء دون أن تميز بين الطيب والخبيث اإليمان إلى هذا التقدم فتنبهر به،

 أو الضار.

فمن األمور التي يعمل الغزو الفكري بها تقليد المرأة المسلمة الغرب والغربيات في الحرية والمساواة بينها وبين الرجل؛ فهي      

دئ العلمانية المخالفة لمنهج هللا تعالى، وبحرية االختالط بمحافل الرجال، ورفع الحجاب، تطالب بحرية المبدأ الفاسد والتأثر بالمبا
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فقد تنكرت لآلداب الدينية واألحكام الشرعية، فهي ال تقيم وزنا للتعاليم الدينية التي تنهى المرأة عن الخروج كاشفة لمالبسها  

، أو متحلية باألصباغ في وجهها خارج بيتها لتفتن الرجال، فقد جاء الفاضحة، أو متزينة بالجواهر والحلي البراقة، أو متعطرة

وقوله : [22]قوله : )) أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ((.  صلى هللا عليه وسلمعن النبي محمد 

خت ال يدخلن الجنة وال يجدون ريحها  ))صنفان من أهل النار: أحدهما نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة الب

ولم تطعه في أحكامه؛ فقد أمرها بغض البصر، وحفظ الفرج وإخفاء الزينة وعدم    -تعالى- فهي بفعلها هذا عصت أمر هللا    [23]((.

َصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل  َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْ " ، فقد جاء في محكم آياته قوله : -تعالى -إبدائها إال ما أحل هللا 

إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو   يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ 

ْربَِة أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو    أَْبنَائِِهنَّ  َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغْيِر أُوِلي اإْلِ

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا  َجاِل أَِو الطهِ ِ ِمَن الرهِ  َجِميعًا  َعلَى َعْوَراِت النهَِساِء َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى ّللاَّ

 [24] ." أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن 

 مفهوم العقيدة وأهميتها في حياة المرأة المسلمة6-1

 األول : تعريف العقيدة في اللغة واالصطالح:المطلب 

 إن أمر العقيدة أمٌر جده عظيم، فعليها قامت السموات واألرض، وهي أصل الدين وأسهه، وبها أرسل األنبياء والرسل 

َوَما  ) : -عزَّ من قائل -يقول  ،إلى أقوامهم، وهي سر نجاة العبد سواء أكان ذكراً أم أنثى في الدنيا ويوم يقوم األشهاد

ْنَس إِالَّ ِليَْعبُدُون     (.َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 ويجدر بنا قبل بيان أركان العقيدة وأهميتها في حياة المرأة المسلمة، الوقوف على معنى العقيدة في اللغة واالصطالح. 

 تعريف العقيدة في اللغة: 6-2

ة، ومنه اإلحكام و  بط والشَّد بقوَّ ، وما عقد عليه اإلنسان قلبَه جازًما فهو  ِمن العَْقد، وهو الرَّ اإلبرام، والعَْقد نقيض الَحله

 [26]ومن خالل هذا البيان اللغوي يستبين لنا أن لفظ العقيدة بمشتقاته المختلفة يدور حول اإلحكام والتوثيق.    [25]َعقيدَة.  

 

 تعريف العقيدة في االصطالح: 6-3

ألوهيَّته وربوبيَّته، وأسمائه وصفاته، واإليمان بمالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم "اإليمان الجازم باهلل، وما يجب له في 

ه، وبكِله ما جاءْت به النُّصوص الصَّحيحة ِمن أصول الِدهين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع  اآلخر، والقَدَر خيره وشِره
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الح، والتَّسليم هلل تعالى في الُحكم واألمر وال بالطَّاعة    -صلى هللا عليه وآله وسلم    -قَدَر والشَّرع، ولرسوله  عليه السَّلف الصَّ

هباع  [27]".  والتَّحكيم واالتِ

 أركان العقيدة اإلسالمية: 6-4 

للعقيدة اإلسالمية أركان إذا التزمت بها المرأة المسلمة كانت لها عونا وسالحا في مواجهة معظم تحديات الغزو الفكري 

المتعددة ؛ إذ من المعلوم أن أي أمر إذا قام على أساس متين ثبت واستقر، ولن يتأثر بأي تيار بألوانه المختلفة، وأطره 

يواجهه، وهذا حال المرأة المسلمة إذا عني بها، وببنائها السليم المتمثل بالعقيدة الصحيحة، وأركانها. وهذا ما سنتناوله في 

عقيدة المسلم والمسلمة على حدهٍ سواء إال أن مجال بحثنا عقيدة  معرجين على أهم األركان التي تدور عليها  ،هذا المطلب

 - وتتمثل باألمور اآلتية: ،المرأة المسلمة على وجه الخصوص

 :  -تعالى-اإليمان باهلل   6-4-1

وهو مشتق من األمن، وهو ضد الخوف، وآمن به    ،ويعرف اإليمان في اللغة: هو مصدر من آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن

 . فاإليمان عند اإلطالق: معناه التصديق والثقة. [28]ا: صدقه ووثق به واطمأن إليه إيمان

 [29] .وأما في االصطالح: فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألركان

القلب به، واطمئنان  -تعالى -كما أخبر  -سبحانه -وبوجوده  -تعالى -والمراد به التصديق القاطع واالعتقاد الجازم باهلل 

وسكون النفس إليه بحيث ال يبقى في القلب أدنى شك أو مرض أو ظلمة، وال في العقل أقل شبهة، أو ريبة في وجود هللا  

 [30] .ووجوب اإليمان به وبأركان اإليمان األخرى 

دة اإلسالمية، والقرآن في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو األصل األصيل للعقي  -تعالى  -إن اإليمان بوحدانية هللا      

وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبيره،  -تعالى -الكريم كله يدعو إلى اإليمان والتوحيد؛ فآيات القرآن العظيم إما إخبار عن هللا 

)المتجلي  -تعالى -وأول واجبات العبد هو معرفة هللا  [31]وهما من لوازم ربوبيته وقيوميته على خلقه. ،وإما أمر ونهي

ته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي ال يدركها إال من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد ال لهم في ذا

مستمر الوجود  ،أزلي ال بداية له ،شريك له، فرد ال مثيل له، صمد ال ضد له، منفرد ال ند له، وأنه واحد قديم ال أول له

 [32] له(. قيوم ال انقطاع ،أبدي ال نهاية له ،وال آخر له

 اإليمان بالمالئكة: 6-4-2

وعالم المالئكة عالم غيبي ال يعرفه اإلنسان بإدراكه البشري   ،إن اإليمان بالمالئكة يعدُّ ركنا من أركان العقيدة اإلسالمية    

ولقد جاء الحديث عن   ،عبر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة -تعالى -العادي، وإنما يُعرف بإعالم هللا 

. كما جاء  [33]من نحو ثالث وثالثين سورة  ،ناسبات مختلفة، في نحو خمس وسبعين آيةالمالئكة في القرآن الكريم بم
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تدل على وجود المالئكة، واإليمان بها. والمالئكة أجسام لطيفة   [34]فيما يقارب مئة وخمسة وثمانين حديثا نبويا شريفا 

عليهم  -ورسله  -تعالى  -ون، سفرة بين هللا ومسكنها السموات، وهم عباد هللا مكرم ،أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة

 -بررة طاهرون ذاتا وصفة وأفعاالً، مطيعون هلل  خلق من خلق هللا  -تعالى -، كرام خْلقا وُخلقا، كرام على هللا -السالم

نقياد  ومنحهم اال  ،وهم عالم غيبي ليس لهم من خصائص الربوبية واأللوهية  شيء، خلقهم هللا من نور  ،عبادون له  -تعالى

ا يقول   -، وال أوالدا، وال شركاء معه، وال أندادا له -تعالى -ألمره والقوة على تنفيذه، فهم ليسوا بناٍت هلل  تعالى هللا عمه

ا عظيما ،الجاهلون، والجاحدون  [35] .والملحدون علوًّ

 اإليمان بالكتب السماوية: 6-4-3

بها رسله.   -تعالى -ل العقيدة اإلسالمية السمحاء التي أوحى هللا يعده محور اإليمان بالكتب السماوية أصال من أصو     

وحري بنا معرفة أن أصول العقيدة اإلسالمية متماسكة ال ينفك بعضها عن بعض، وإن اإليمان بأصل منها يستدعي  

ماوية تشمل الصحف والكتب الس  [36]اإليمان بسائرها، وأن الكفر بواحدة منها يستلزم نقض العقيدة اإلسالمية من أساسها.  

 -عليهم السالم  -على أي رسول من رسله -تعالى -واأللواح، وجميع أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي، التي ينزلها هللا 

نة، فيها صفة اإلعجاز للناس،  نة أو غير مدوَّ ليبلغها إلى الناس، وبأية لغة من اللغات نزلت، صغيرة كانت أو كبيرة، مدوَّ

وتعدُّ المرجع لكل أمة من األمم، مهما   ،إذاً فالكتب السماوية هي الكتب الربانية المنزلة على الرسل أو ليس فيها ذلك.

تعاقبت العصور واألزمان، وإليها يرجعون في تحديد عقائد دينهم، وأسسه، ومبادئه، وغاياته، وكذلك يرجعون إليها في 

ات التي يأمرهم بها، والمحرمات التي ينهاهم عنها، والفضائل . وبيان الواجب-سبحانه وتعالى  -تعرف أحكام شريعة الخالق

 - تبارك وتعالى -والكماالت التي يحثههم عليها ويندبهم إليها، فكتاب هللا تعالى هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون فيه وهللا 

اه   إن اإليمان بالكتب السماوية ال يكفي فيه اإليمان المجمل، بل ال يصح [37] هو الحاكم. إيمان المسلم حتى يؤمن بما سمه

 والزبور، وصحف إبراهيم ونحو ذلك. ،واإلنجيل ،والتوراة ،من الكتب كالقرآن -تعالى -هللا 

 اإليمان باألنبياء والرسل:6-4-4

  -  أصال من أصول العقيدة اإلسالمية الغراء؛ إذ جرت سنة هللا -عليهم السالم  -يعده ركن اإليمان باألنبياء والرسل     

  - إلى أقوامهم يهدونهم طريق الدين الصحيح، الذي يقوم على توحيد هلل  -عليهم السالم -أن يبعث الرسل واألنبياء -تعالى

وطاعته، وتنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه، ويرشدونهم إلى ما فيه صالح دنياهم وأخراهم، ورقيهم المدني، وتكاملهم    -تعالى

 الفكري. 

لتبليغ وحيه إلى الناس، وهم في حقيقتهم  -جله عالهُ  -صفوة هللا من خلقه اختارهم -عليهم السالم -لفاألنبياء والرس     

قُْل إِنََّما أَنَا  " عزَّ من قائل:  -ويمرضون، ويموتون، قال  ،بشر تعرض لهم عوارض البشر؛ يأكلون ويشربون، وينامون
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  [38].  ”إِلَهٌ َواِحدٌ فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َربهِِه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َربهِِه أََحدًا بََشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم  

وخصهم رب العزة بالوحي، وأمدهم بقوى خاصة لتلقيه، وإمكان تحمله، وهم أكمل العالم َخلقا وُخلقا ، فيهم قوة التأثير 

في الناس ، واجتذاب لهم ، صفاتهم هذه تحببهم للخلق ، نالوا العصمة من الباري فحفظهم عن المعاصي والنقائص،  

ل من مكانة عظيمة ومرموقة عند رب العزة، فقد شاء رب العالمين أن يمجده واألمور الُمنفهِرة. ولما كان األنبياء والرس

 . [39]أنبياءه ورسله، ويكرمهم ويرفع من قدرهم وشأنهم؛ جاعالً اإليمان به مقترنا باإليمان باألنبياء والرسل

 ركن اإليمان باليوم اآلخر:  6-4-5

، وجزءا ال يتجزأ من أجزاء العقيدة، بل المحور المهم الذي يأتي بعد  يعدُّ اإليمان باليوم اآلخر ركنا من أركان اإليمان    

يحقق المعرفة بالمصدر األول الذي صدر عنه هذا الكون الفسيح،   -تعالى -؛ ألن اإليمان باهلل -تعالى -اإليمان باهلل 

ليه هذا الوجود. وأيضاً لما له من  واإليمان باليوم اآلخر يحقق المعرفة بالمصير الذي تنتهي إليه الحياة الدنيا، وينتهي إ

أهمية كبرى في تهيئة النفوس، وإعدادها للبذل في سبيل الحق والخير والصالح الذي تعلم أنه مناط العوض والجزاء في 

ه  هذا اليوم. وسمي اليوم اآلخر باليوم اآلخر؛ ألنه اليوم الذي ال يوم بعده. فالمراد منه فناء هذه العوالم كلها، وانتهاء هذ

الحياة بكاملها وإقبال الحياة اآلخرة وابتداؤها. إذا فهو عبارة عن انقالب هائل يتم في الكون، ويكون انتهاء هذه الحياة بكل 

ما فيها من حقائق، من بعث الخالئق وحشرهم، وحسابهم ومجازاتهم. ومما ال شك فيه أن االهتمام الشديد بذكر اليوم 

واضع عديدة، ومناسبات كثيرة وورود ذكره في القرآن الكريم بأسماء كثيرة، كل ذلك اآلخر في كتاب هللا وتقريره في م

يوحي بأهمية هذا الفصل في تقويم حياة اإلنسان، وتوجيهه لتعمير الدنيا بالعلم النافع، والعمل الصالح. ولذلك ركز النبي  

االستعداد للقاء هللا ، فأثمر لهم هذا العلم، واليقين   على ربط أصحابه الكرام بعقيدة اليوم اآلخر، وعلمهم بقوله وفعله كيفية

، والصدق معه، والحذر من الدنيا، والزهد فيها، والصبر على -تعالى -منها: اإلخالص هلل  ،بالنبأ العظيم ثمرات عدة

 [40]  شدائدها، والتزود باألعمال الصالحة، واالستعداد للجهاد في سبيل هللا.

 

 ضاء والقدر:ركن اإليمان بالق 6-4-6

 ،للقضاء والقدر األهمية الكبرى في حياة المسلم والمسلمة على حد سواء؛ فهو أحد أركان العقيدة السمحاء وأصولها    

فإن اإليمان بالقدر خيره وشره من أعظم أنواع البر؛ ألن به يالحظ العبد التدبير الواحد الذي يجمع العالم، وما اعتقده على 

: ))ال يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر -صلى هللا عليه وآله وسلم -البر؛ حيث قال الصادق المصدوق وجهه يصير من أنواع 

     [41] خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه(.
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فالقضاء والقدر أصل من أصول اإليمان، وأساس عقيدة القدر قائمة على اإليمان باهلل وصفاته الكاملة، وأن الخير     

، وقدره خيره وشره، حلوه ومره؛ -تعالى -والشر بقضاء هللا وقدره، فالواجب على كل مسلم ومسلمة اإليمان بقضاء هللا 

ا  ) :-عزَّ من قائل-كما قال -42] تعالى -فعا إال بإذن هللا وليعلم العبد أنه ال يملك لنفسه ضرا وال ن قُْل اَل أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضرًّ

)ُ -سبحانه وتعالى -يعني ال يملك اإلنسان لنفسه دفع ضر، أو جلب نفع إال بمشيئة هللا [43]  َواَل نَْفعًا إِالَّ َما َشاَء ّللاَّ

يمات القدر ليثبت بها عقيدته في القدر واإليمان به كل من عند هللا كلمات عظ البن عباس  وقال رسول هللا [44].

الحي القيوم: )يا غالم احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم 

معوا على أن يضروك بشيء لم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجت

يعني إنما يصيب العبد في دنياه أو ينفعه فكله    [45]  يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف(.

مقدر عليه، وال يصيب العبد إال ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعاً؛ ألن  

ه، فإن فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة، وحفظ حدود ،هللا وحده هو الضار النافع المعطي المانع

وبهذه الكلمات يمكن للمسلم بل وللمرأة المسلمة منهاجا للحياة    [46]المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع، ودفع المضار  

فإن هللا تبارك وتعالى جعل اإليمان    ،تسير عليه، وبه تنعم بحياة كلها رضا وقبول، وانقياد واستسالم لربها المعبود، وعليه

قاء هذه األمة الخاتمة، وأساس وجودها حين حبب إلى قلوبها اإليمان وزين فيها، وكره إليها الفسوق بالقضاء والقدر سر ب

حتى صارت عقيدة المسلمين ذلك الدرع الواقي والحامي لألمة اإلسالمية والمرأة المسلمة بالتحديد من كل  ،والعصيان

 سوء. 

 أهمية العقيدة في حياة المرأة المسلمة:  6-5

  ، في األرض؛ ليعمرها ويقيم الحياة اإلنسانية على أرجائها  -سبحانه وتعالى  -نسان في عقيدة اإلسالم هو خليفة هللا  إن اإل    

فاإلنسان ذكر أو أنثى هو   [47]  "   َوهَُو الَِّذي َجعَلَكُْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاتٍ " قال عز من قائل:  

 - تعالى -رض، يستمد سيادته من ربهِه الذي منحه هذه السيادة، وهو مؤهل لهذه السيادة بالعقل الذي منحه هللا سيد هذه األ

 إياه، والكون بجميع أجرامه وقواه وقوانينه هو مصنوع لخدمة هذا اإلنسان مهيأ لمنفعته.      

قة التي يستخدم بها هذا الكون لمنفعته، واستطاعت  فما على اإلنسان إال أن يعمل عقله ويشحذ تفكيره للتوصل إلى الطري     

 ،العقيدة اإلسالمية أن تجعل الطبيعة خادما مطيعا، بدالً من أن تجعلها إلها يعبد، فأنقذت اإلنسان من الخرافة والذعر

لخالد الذي ينشده والحياة في نظر العقيدة اإلسالمية طريق إلى الحياة األبدية والبقاء السرمدي ا  ،والرهبة من قوى الطبيعة

اإلنسان؛ لذا فقد حملت العقيدة اإلسالمية اإلنسان على العمل الصالح، واالنتفاع من هذا الكون على الوجه المشروع، 

فللعقيدة اإلسالمية أهمية بالغة في حياة المرأة المسلمة؛ فهي    [48]واالرتقاء إلى قمة السعادة، والسير في طريق اإليجابية.
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لى اإليمان الصحيح، واالعتقاد الجازم فهي ضرورة من ضرورات حياتها، وحاجة من حاجات نفسها،  دائما في حاجة إ

، وعن عبادته بحال من األحوال، ومن هنا لم تخُل أمة وجدت على وجه -جله وعال -فال غنى لها من اإليمان بربها 

لإلنسان المسلم وبنائها على الحق الذي ال  األرض من عقيدة ودين، لقد كان من هدي اإلسالم عنايته بالجوانب الفكرية

والقدرة على تحقيقها في  ،شك فيه وتميز هذه األفكار والمعتقدات والمبادئ التي دعا إليها اإلسالم بالوضوح والواقعية

وضرورة  ،كذلك اعتنت الشريعة اإلسالمية ببيان عقيدة التوحيد ،وكذلك انسجامها مع الطبيعة البشرية ،أرض الواقع

يانة االعتقاد من كل ألوان الزيغ والضالل؛ ولذلك تحدث القران بكل صراحة ووضوح عن مسائل االعتقاد وجلها لكل ص

فجعله  ،وتحريرا لعقل المسلم ،مسلم ومسلمة؛ حتى يكون علي بينة من أمره؛ ألن في ذلك صالح حاله في الدنيا واآلخرة

إن صيانة االعتقاد من أهم  [49]. لى وسيط يفك له غموض ما أبهميطلع على الحق بكل شفافية وبيان ال يحتاج معها إ

قضايا األمن الفكري،  بل هي األس األصيل لألمن كله بجميع أنواعه من فتن وضالالت الغزو الفكري. إن قضية العقيدة 

الروح التي تسري هي القضية الكبرى، وهي القاعدة األساسية لهذا الدين؛ فالعقيدة هي المدخل لإلسالم، وهي محوره و

 فيه.  

 

 طرق تحصين عقيدة المرأة المسلمة ضد الغزو الفكري 7-1

خرجنا  ،وما جاء في بيان السنة المطهرة التي وردت حول هذا الموضوع ،من التتبع واالستقراء ألدلة الكتاب العزيز    

إذا روعيت عبر تصميم مناهجنا التربوية،   –الى  تع  -بهذه المعالجات الفكرية والعقدية العملية التي هي كفيلة بذلك بإذن هللا  

 وكما يأتي:  ،وعمل  المعلمين، والدعاة، والمربين ،وبرامجنا اإلعالمية

 االلتزام باألخالق الفاضلة في تقوية عقيدة المرأة المسلمة وبنائها: 7-2

لذلك ورد اإليضاح والتفصيل لها في   إن أهمية األخالق في المجتمع المسلم تعود إلى عظم أثرها في المجتمع المسلم،     

أمر مهم جدا ال يستغني عنه المسلم أو المسلمة،  -صلى هللا عليه وآله وسلم -كثير من آيات الكتاب المبين، وحديث النبي 

ؤمنين  فإن األخالق الفاضلة والتعامل بها بين أفراد الم  ،فهي تشبه أموًرا؛ كما أن العقيدة الصحيحة باعثة على الخلق الكريم

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو  إلى ذلك بقوله: -تعالى -سبب لتالحمهم وترابطهم على أساس العقيدة فيه، وقد أشار هللا  "فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن ّللاَّ

وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي اأْلَْمِر   َ كُْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ ِ إِنَّ ّللاَّ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّللاَّ

لِ  ونظام األخالق في اإلسالم  ،وبهذا يتبين األثر الوثيق بين المعتقد واألخالق في المجتمع المسلم [50]يَن" يُِحبُّ اْلُمتََوكهِ

 [51]يشمل أموًرا حثه الشارع على فعلها والتحلي بها، وقربهم من هللا، لما لها من األثر في صالح المجتمع واألفراد.

األمور، والوفاء بالعهد   ل في الحكم والعالقات، واألمانة في جميعفي الحديث والمعاملة، والعد ومن هذه اآلداب الصدق



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 201 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

والرفق، والتعاون على البر والتقوى، والتواده والتراحم والتعاطف، والصبر والكرم،  ،والعقود، والحياء، والحلم، واألناة

صمام ألمن المجتمع وسعادته  إن بناء المرأة المسلمة على قاعدة اإلسالم العظيمة في األخالق والسلوك هو  .والشجاعة

فإنَّ الجهل بآداب اإلسالم وعدم االلتزام بها أول ما يؤدي إليه إهدار حقوق اآلخرين وإيذائهم؛ وزرع العداوة  ،واستقراره

خاصة نحن في زمان عمت فيه أخالق الغزو الفكري من خالل وسائله المتطورة، وطرحه الجريء،  ،والبغضاء بينهم

فالتربية الخلقية هي التي تسلح  ،ناء المرأة المسلمة على أخالق اإلسالم الرفيعة بصورة جادة وقويةفال بد من إعادة ب

وتحفظها من الطيش واالنحرافات   ،المرأة المسلمة باإلرادة والصبر والشجاعة على مواجهة مشكالت الحياة بعزيمة وثبات

 [52] الخلقية واالجتماعية.

وقد امتدح   ، وض واالستقرار في المجتمعات، لذلك أرسى اإلسالم قواعدها وتمم مكارمهاواألخالق الحسنة من عوامل النه

  [53] ." َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيمٍ " : -تعالى -هللا نبيه فقال 

 ولقد عد علماء التربية المسلمون األخالق الفاضلة أساسا لنجاح المسلم والتعلم على السواء، فكل تربية ال تؤسس على     

   [54] الخلق الكامل تعد تربية فاشلة.

ورأوا أن النقص الخلقي قد يكون أفدح من النقص العلمي، وأن الهدف  ،وحتى المربين الغربيين اهتموا بالبناء األخالقي

   [55] من التعليم هو بناء األخالق.

 االهتمام بالبناء العقدي للمرأة المسلمة: 7-3

مما ال شك فيه أن المرأة المسلمة تحتاج إلى طاقة إيمانية تدفعها وتغذيها، والقرآن وضع منهاجا يقوم على اإليمان       

الذي ال يتحقق حتى يصبح سلوكا واقعيا في الحياة، يربي العقل وذلك من خالل اطالعه على أسرار الكون والتفكر في 

  [56] . العقائد المنحرفةمما يكسبها مناعة ضد األفكار و ،مخلوقاته

وهي مفترق الطرق، بل هي قطب الرحى الذي تدور   ،فالعقيدة هي جوهر الخالف بين أمة اإلسالم وغيرها من األمم     

ِ اإِلْسالَمُ " كما قال سبحانه    ،حوله سائر األفعال واألقوال والتصرفات يَن ِعندَ ّللاه َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك " ، وقال:  [57]." إِنَّ الدهِ

سُولٍ    [58] " إِال نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاْعبُدُونِ  ِمن رَّ

والعقيدة اإلسالمية عقيدة متميزة عن غيرها، وما من شك أن اإليمان هو مصدر الهداية العقائدية والفكرية والسلوكية       

َن الظُّلَُماِت " :  -تعالى  -وقد أشار إلى هذا المضمون قوله    ،للمرأة المسلمة في حياتها العملية ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ يُْخِرُجُهم مهِ ّللاه

لَُماِت أُْولَئِكَ  َن النُّوِر إِلَى الظُّ  ." أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيَها َخاِلدُونَ  إِلَى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُرواْ أَْوِليَآُؤهُُم الطَّاغُوُت يُْخِرُجونَُهم مهِ

[59]  
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ِ إِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِربهِِهْم َوِزدْنَاهُْم " وأكد أنه سبب هدايتهم:    ،وقد امتدح القرآن في الشباب إيمانهم نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك نَبَأَهُم بِاْلَحقه

 [60].  " هُدًى

بأن يجعلها واسعة   ،عتقادفلإليمان دوٌر كبيٌر في توسيع مدارك المرأة المسلمة؛ ذلك أنه يربي عقلها على صحة اال     

مدركةً األشياء بحقائقها الجلية، وهذا ما ال يتوافر في الديانات األخرى، المنافية    ،النظر، محبةً لالطالع على أسرار الكون

لعقيدة التوحيد والتي تجعل من اإلنسان قاصرا عن إدراك الحقائق وتعقلها. كما أنها تكسبها مناعة ضد األفكار والعقائد 

وفي ضوء ما سبق ينبغي   [61]وتصور كامل بجوانب الحياة كلها. ،وفكر سليم ، حرفة بما تمدها من عقيدة صحيحةالمن

وبيان وجوه    ، وذلك عن طريق الجمع بين األدلة العقلية والنقلية  ،التركيز على غرس هذه األصول في نفس المرأة المسلمة

 اإلعجاز العلمي والتشريعي في الكتاب والسنة. 

 تأكيد على قيمة االقتداء والتأسي:  ال 7-4

والفرق بينهما جوهري؛ إذ يقتدي اإلنسان بغيره عن وعي، أما يقلده شعوريا، أو ال  ،يأتي االقتداء كقيمة مضادة للتقليد   

نا بالنظرة  شعوريا بدافع التعلم أو التهكم أو لمجرد المحاكاة. ولقد رفض اإلسالم التبعية الفكرية والتقليد األعمى عندما أمر

وينهانا في الوقت نفسه عن التقليد الذي هو تعطيل للعقل عن أداء دوره   ،واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون

 [62]في الوجود. 

بِعُوا  َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّ " لذا عاب القرآن على الذين يعطلون عقولهم، ويقلدون غيرهم بعد أن استبان لهم الحق؛ حيث قال:     

َّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُْم الَ يَْعِقلُوَن َشْيئاً  ُ قَالُواْ بَْل نَت وفيه خروج عن النهج   [63]. "  َوالَ يَْهتَدُونَ َما أَنَزَل ّللاه

فعقيدتنا اإلسالمية   ،نفس وتعطل للعقلالسليم في إعمال العقل واالستدالل على القضايا، فنتيجة التبعية لآلخرين هو أن لل

ومنادية بفكرة المساواة مع   ،ترفض أن تكون المرأة المسلمة تابعة ومقلدة للمرأة الغربية في فكرها وعقيدتها وأخالقيتها

ا عن  الرجل في جميع الحقوق؛ ألن في ذلك هدم العقيدة بعينها، وإن تقليد المرأة المسلمة في مثل هذه األشياء يعني تنازله

. فالغزو الفكري عندما يريد أن يغير اإلسالم ثم القضاء عليه، ال بد أن [64]عقيدتها وذوبانها في عقيدة أعداء اإلسالم 

يكون هدفه األول هو المرأة؛ ألنها األساس في بناء وتكوين األسرة والمجتمع. فالواجب على المرأة المسلمة عدم التقليد، 

     [65]ري الموجه نحوها.واالتباع ألساليب الغزو الفك

وعدم التشبه بهم في بعض العادات التي ما أنزل هللا  ،وكذلك جاء التوجيه النبوي محذرا المسلمين من تقليد غيرهم      

: )ليس منا من تشبه بغيرنا، ال تتشبهوا باليهود وال بالنصارى، فإن تسليم  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -بها من سلطان، فقال  

ينبغي توعية المرأة المسلمة بأخطار التقليد  ،وبناًء عليه [66]اإلشارة باألصابع والنصارى اإلشارة بالكف(.  اليهود

وترسيخ مفهوم االتباع   ،األعمى وبيان عيوبه، وآثاره السلبية، وفي المقابل التأكيد على االقتداء بالنماذج السلوكية السوية
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ُ ُقْل إِن كُ " :  -تعالى  -المحمود كما قال   َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبكُُم ّللاه قدوة، واتباع   ، وأن يتخذوا من الرسول  [67]  ”نتُْم تُِحبُّوَن ّللاه

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ " ما جاء في كتاب هللا وسنته حيث قال تعالى:   ومن هنا فالمسلمة مطالبة بأن    [68].”لَقَدْ َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل ّللاَّ

وأن تعرض عن رفيقات السوء من   ،تحسن اختيار الخليالت والبيئات التي ال تزيدها إال إيمانا وصالحا وتقوى وتبصرة

وعن مجالس الفحش والمعصية التي تظلم فيها النفس ويصدأ القلب. فالواجب على المرأة المسلمة أن ال   ،شياطين اإلنس

فزينة الحياة ال ترتفع إلى   ،ن صحبة الخير إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة والملذاتيتحول اهتمامها ع

 [69] يريدون وجهه طاعة واستسالم وعبودية حقة. ،ذلك األفق الغالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشي

 مراقبة وسائل اإلعالم: 7-5

عن طريق إفساد عقيدة المرأة  ،وتعمل على تقويض أركانه وهدم بنيانه ،لم معادية لإلسالمإن وسائل اإلعالم في العا    

َوالَيََزالُوَن يُقَاتِلُونَكُْم َحتََّى يَُردُّوكُْم َعن  " المسلمة وأخالقها، وقد أشار القرآن إلى هذا السلوك من قبل؛ حيث يقول تعالى: 

حتى   ، اإلسالم يستخدمون كل التقنيات الحديثة المتاحة لتحقيق أغراضهم الخبيثة فأعداء [70] . ”ِدينِكُْم إِِن اْستََطاعُواْ 

 حتى سرقوا عقولهم وأفكارهم.  ،ويلهونهم عن عبادتهم وواجباتهم ،استطاعوا أن يغزوا المسلمين في عقر دارهم

لمحاربة المرأة المسلمة،  ومما ال شك فيه أن اإلعالم أكبر عامل في احتضان كل ما قدمه الغزو الفكري من محاور    

وإضعاف عقيدتها من خالل كل وسائله مثل )الصحافة ـ اإلذاعة ـ التلفزيون ـ السينما ـ الفيديو واإلنترنت( وغيرها من  

ال سيما إذا كانت  ،الوسائل المختلفة؛ إذ إن لإلعالم األثر األكبر في صناعة اآلراء، وتكييف العقول، وتوجيه الرأي العام

  [71]. -صلوات هللا عليه وسالمه   -على رسوله المصطفى  -تعالى - ول فارغة لم تمأل، ولم تحصن بما أنزله هللا هذه العق

وذلك عن طريق الدور الذي  ،إن على اإلعالم بكل مستوياته مسئولية كبيرة في تحصين عقيدة المرأة ضد الغزو الفكري

إن اإلعالم اإلسالمي هو )ذلك الجهد القولي والعملي الذي وهو الدور اإلسالمي؛ حيث  ،تمارسه الوسائل اإلعالمية

 [72] بمختلف الوسائل واألساليب اإلعالمية المختلفة(. ،وشرح مبادئه ونظمه وتوضيح مزاياه ،يستهدف تبيان اإلسالم

هويتها، لهذا ومن هنا ندرك أن اإلعالم هو ركيزة أساسية من ركائز أية عقيدة، أو فكر ويحفظ لكل منهما عقيدتها و    

ونظام حياة   ،وفكرا ،عقيدة ،فإن دور اإلعالم في األمن العقلي يكمن في إيجاد أمثل الطرق لوصف اإلسالم الصحيح

شامل.. اإلسالم الصحيح الخالص من الشوائب الجاهلية والوثنية والسلبية في فترات تقصير بعض علماء المسلمين عن  

حتى يحس الكل بذاته ويدافع عن  ،مستنير في نطاق الفرد والمجتمع والدولة أداء رسالتهم. وكذلك إيجاد وعي إسالمي

 [73]وجوده .

وتدعيم األخالق التي أرستها هذه العقيدة؛ حتى تكون   ،إن مسؤولية اإلعالم اإلسالمي هي تدعيم العقيدة اإلسالمية    

  ، األخرى المسهمة في تحصين كل ما يخصهاحصنا للمسلمة من هجمات الغزو الفكري، ثم إن على المؤسسات االجتماعية  
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والتي في مجملها يمكن أن تحقق جانب من ذلك التحصين، وعلى دور النشر   ،كاألندية االجتماعية ذات األهداف المختلفة

وكذلك إلزام المؤسسات الحكومية بالرقابة والمصادرة لكل ما   ،والطباعة إيجاد الكتاب اإلسالمي في كل جوانب الحياة 

أن فيه خطر على أمن المرأة المسلمة، كما أن على المجتمع المسلم استخدام جميع المنابر الفكرية؛ للدفاع عن اإلسالم يثبت  

 ونشر الدعوة اإلسالمية والتصدي للهجمات الفكرية المعادية.  ،وعن مبادئه وغاياته

 

 الخاتمة1 -8

الحمد هلل الذي هدانا سواء السبيل، وجعل لنا التوفيق خير رفيق، آن لنا في نهاية المطاف أن نتوقف عند الخاتمة لمعرفة  

 أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي .  

 يُعهد الغزو الفكري أكثر خطورةً وأعمق تأثيرا من الغزو العسكري. -1

عدة حضارية وفكرية صلبة خاصة بنا، ثم العمل على تحصين المرأة إن أهم وسيلة لمحاربة الغزو الفكري وبناء قا -2

 المسلمة بجميع الطرق الممكنة والمتاحة من التعليم واإلعالم إلى المخيمات والحركات. 

 دور اإلعالم اإلسالمي  ومسؤوليته في تدعيم العقيدة اإلسالمية واألخالق.  -3

التي تتخذ من المصلحة   ،ا وأمتها، وفضح الحركات الهدامةتحصين المرأة المسلمة وتنويرها بألخطار المحيطة به -4

 الوطنية ودعوى التطور وسيلة للتغلغل في المجتمع. 

 أهمية دور التربية والتعليم بكل مؤسساتها ودوائرها. -5

 التوصيات: 8-2

 تقديم برامج إرشادية للمرأة تعمل على تأصيل الثقافة اإلسالمية.  -1

 تطوير اإلعالم اإلسالمي الهادف بكل أنواعه المقروء والمسموع والمرئي.  -2

 وضع خطط علمية مدروسة من قبل التربية والتعليم. -3

وأهمية وعي المرأة المسلمة بدورها االستخالفي في عصر تحديات    ، إعداد قياديات نسوية من أجل نشر الثقافة اإلسالمية -4

 الغزو الفكري بجميع أساليبه وطرقه. 

 المحافظة على ما بقي من الموروثات الحضارية.  -5

بإقامة الملتقيات والندوات بصورة دورية، وتبادل األفكار سعياً نحو بناء قاعدة  ،تشجيع المراكز البحثية والجامعات -6

 ثقافية صلبة. 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 205 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

 : قائمة المصادر والمراجع

، 15/123الطبعة األولى،  .دار صادر بيروتلسان العرب،  .هـ711ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ت   [1]

والفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، معجم القاموس المحيط، رتبه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبقة 

 .369/ 4م ،  2005 -هـ  1426األولى، 

 . 39/161مكتبة التجارة، بيروت،  .تاج العروس من جواهر القاموس .الزبيدي محمد مرتضى [2]

  .5/358الفراهيدي أحمد بن خليل، العين، [3] 

 .446/ 4دار الكتب العلمية، بيروت، .مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون .ابن فارس أبي الحسين بن فارس [4]

  . 4/446المصدر نفسه،  [5]

 .111/ 2القاموس المحيط،  .، والفيروز آبادي5/65لسان العرب، .بن منظورا [6]

 . 2/182، المكتبة العلمية، بيروت   .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .الفيومي أحمد بن محمد بن علي [7]

، وإبراهيم مصطفى أحمد 439القاموس العربي الشامل،  .إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار [8]

 .2/698تركيا، -وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، إسطنبول

 .9-8الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم،  .علي محمود [9]

 .68 ،هـ  1408 ،المنصورة ،دار الوفاء .الحضارة اإلسالمية مقارنة بالحضارة الغربية .توفيق يوسف الواعي [10]

 .9الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم، .الدكتور علي عبد الحليم محمود [11]

 . 8ينظر:المصدر نفسه،  [12]

                                                                                                                                                          .                                                                                                                            10ري والتيارات المعادية لإلسالم،الغزو الفك .علي عبد الحليم محمود [13]

 .18شبهات التغريب في الغزو الفكر اإلسالمي،   .أنور الجندي [14]

 .                                                                                  3المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري،  .إبراهيم النعمة[15]

 . 194م،  1989هـ ،  1409ينظر : د . محمد عمارة، الغزو وهم أم حقيقة، بيروت،  [16]

المسلمة ومسؤولياتها في الواقع المعاصر، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف،  الصغير أ . د . فالح بن محمد، المرأة [17]

 . 98هـ،  1428الرياض، الطبعة الثانية، 

 . 40العولمة فرص وتحديات ،  .ينظر : عمر عبيد حسنة [18]

 .11د. نهى قاطرجي، دور المرأة في تنشئة األجيال، كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية، بيروت،  [19]
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لطبعة  دار ابن الحزم، الرياض، بيروت، ا .األمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية .الزعبالوي محمد السيد محمد [20] 

 . 96م،1998االولى، 

م، وسليم علي  1997، الكويت، 171مجلة البيان، العدد  .صورة المسلمين في السينما العالمية .عبد الرحمن حمادي [21]

 م .  1988، بيروت ، 203جواد، نحن واآلخر، مجلة الراية، العدد 

 اإلسناد ولم يخرجاه.  ، وقال عنه الحاكم صحيح2/430الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  [22]

هـ  1420، هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى 261القشيري اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، ت   [23]

 . 947، ص 2128م، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت، رقم الحديث  2000-

 . 31ية سورة النور: اآل [24]

 .893معجم القاموس المحيط،  .والفيروز آبادي 297/  3لسان العرب،  .ابن منظور [25]

 .45م ،1981العقيدة في اإلسالم منهج حياة،  .الطويل السيد رزق [26]

 . 67مباحث في عقيدة أهل السُّنة والجماعة، الكويت،  .ناصر العقل [27]

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل   ،538، والزمخشري األمام محمود بن عمر، ت 21/  13ابن منظور، لسان العرب،  [28]

، الفيروز آبادي، 1041م،  2002 –هـ  1424وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 

 .113فتح المجيد في بيان تحفة المريد عن جوهرة التوحيد،   ، والباجوري الشيخ إبراهيم محمد،62القاموس المحيط، 

دار  .شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تحقيق أحمد علي .هـ 792ت  ،ابن أبي العز صدر الدين علي بن محمد الحنفي [29]

 .258م،  2005هـ ـ  1425الحديث، القاهرة، 

ضائل األربعون المختارة في العقيدة والعبادة واألخالق والسلوك الف .، وعلي الشربجي13الغاوجي، أركان اإليمان،  [30]

 .14م،  2005 –هـ  1426دار المصطفى، دمشق، الطبعة األولى،  .اإلنساني

ى [31]  ، 264م، 2005 –هـ  1425دار السالم القاهرة، الطبعة الحادية عشر،  .المستخلص في تزكية األنفس .سعيد حوه

 –هـ  140ج الدعوة النبوية في المرحلة المكية، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، الطبعة األولى، والحربي علي ابن جابر، منه

 .229م،  1986

 . 21م ، 2002 –هـ 1423مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة،  .أصول الدعوة .عبد الكريم زيدان [32] 

 . 51 -50الغزالي أبي حامد، قواعد العقائد،  [33] 

 . 772 – 771م، 2001 -هـ 1422دار الحديث، القاهرة،  .المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم .الباقي محمد فؤاد عبد [34]
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، ومصطفى  368/  6م،  1990 -هـ  1411دار الفكر، بيروت،  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .ابن حجر العسقالني [35]

، وعبد الكريم المدرس، نور 10د . ت . ط .،  ،لقرآن للطبع والنشر، القاهرةعاشور، عالم المالئكة وأسراره وخباياه، مكتبة ا

 . 32د . ت . ط ،  ،اإلسالم ، أشرف على طبعه محمد المال أحمد الكزني، الدار العربية للطباعة

ع الزوائد مجم .هـ 807،  والهيثمي، علي بن أبي بكر، ت 441/  6هـ، مسند أحمد،  241الشيباني، أحمد بن حنبل، ت  [36]

ورواه  ،، قال الهيثمي: رواه البزار وقال إسناده حسن58/  1م، 1986 –هـ  1407دار الكتاب العربي، بيروت،  .ومنيع الفوائد

 أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

محمود، دار اإلبانة في أصول الديانة، تحقيق د. فوقية حسين   .هـ 324األشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ت [37] 

 .1/71هـ ،1397األنصار، القاهرة، الطبعة األولى، 

 .  49سورة يونس: جزء من اآلية [38]

مطبعة دار الكتب العربية الكبرى،  .لباب التأويل في معاني التنزيل .البغدادي اإلمام عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم [39]

 . 318/  2، مصر، أعادت طبعه باألوفست، مكتبة المثنى ـ بغداد

 ، وقال عنه: هذا حسن صحيح .  409، ص 2516الترمذي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة، سنن الترمذي، رقم الحديث  40] 

هـ، مجمع الزوائد ومنيع  807، والهيثمي علي بن أبي بكر، ت 441/  6هـ، مسند أحمد،   241الشيباني أحمد بن حنبل ت  [41]

 رواه البزار وقال إسناده حسن ورواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. ، قال الهيثمي:58/  1الفوائد، 

 .1/76هـ، اإلبانة في أصول الديانة، 324األشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ت  [42] 

 .  49سورة يونس: جزء من اآلية  [43]

 . 318/  2لباب التأويل في معاني التنزيل،  .البغدادي [44] 

د بن عيسى ابن سورة، سنن الترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار إحياء التراث العربي رقم الترمذي عيسى محم [45]

 وقال عنه: هذا حسن صحيح. ،409، ص 2516الحديث 

دار المعرفة،  .194 – 193هـ،  750ت  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي .جامع العلوم والحكم [46]

 هـ . 1408بيروت، الطبعة األولى، 

 . 165سورة األنعام: جزء من اآلية  [47] 

فسداتها، دار ابن كثير، دمشق  العقيدة اإلسالمية، أركانها ـ حقائقها ـ م  .الخن مصطفى سعيد والدكتور محيي الدين ديب [48]

 .600م، 2005هـ ـ 1226بيروت، الطبعة الخامسة، 

 2/  1، 44العدد -الوصايا العشر كما جاءت في سورة األنعام، مجلة البحوث اإلسالمية .الصالح محمد بن أحمد  [49] 
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 . ١٥٩سورة آل عمران: اآلية [50]

 .78عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، ،د [51]

ركي رابح، دراسات في التربية اإلسالمية والشخصية الوطنية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ت [52]

 .73م ،1982

 .4سورة القلم: اآلية  [53]

 .137دار الفكر العربي، القاهرة، ،اإلبراشي، التربية اإلسالمية وفالسفتها [54]

 .57م،1986سية ، دار الهدى، الرياض،مقداد يالجن ، جوانب التربية األسا [55]

أبو دف واألغا ،التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني ودور التربية في مواجهته، مجلة الجامعة اإلسالمية،   [56]

 .108 -58المجلد التاسع، العدد الثاني، 

 . 19سورة آل عمران: اآلية [57]

 . 25سورة األنبياء: اآلية  [58]

 257البقرة: اآلية  سورة [59]

 . 13سورة الكهف: اآلية  [60]

 .2/15،كتاب األمة، قطر  .مشاكل الشباب والحلول المقترحة والحل اإلسالمي .عباس محجوب [61]

االستعمار، دراسة وتحليل  –االستشراق –أجنحة المكر الثالثة وخوافيها التبشير .ابن حبنكة الميداني عبد الرحمن حسن [62]

 .298م، 2000-هـ 1420وتوجيه، دار العلم، دمشق، الطبعة الثامنة، فريدة  ومنقحة، 

 .159/ 4سنن الترمذي  [63]

 . 31سورة آل عمران: اآلية [64] 

 .   21: اآلية سورة األحزاب[65]

 .159/  4الترمذي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة، ، [66]

 . 31سورة آل عمران: اآلية [67]

 . 21سورة األحزاب: اآلية [68]

 .4/2268هـ،  1408سيد قطب، في ظالل القران، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية الخامسة عشر،  [69]

 . 217سورة البقرة: اآلية  [70]



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 209 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

 ،م  2006، الكويت، 256مر، مقالة بعنوان إعالم العولمة وتأثيره على المستهلك، مجلة المستقبل العربي، العدد أحمد ع[71]

76. 

الدعيج فهد عبد العزيز، األمن واإلعالم في الدولة اإلسالمية ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض  [72]

 .214هـ ، 1406،

أبحاث ووقائع اللقاء الثالث للندوة في  .اإلعالم اإلسالمي والعالقات اإلنسانية .للشباب اإلسالميالندوة العالمية  [73]

 .638الرياض، الطبعة الثالثة،  ،هـ23/10/1390
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ABSTRACT 

    This research about isolation; its classes and sections used by hadeeth scholars. I compiled what 

had been dispersed in their inherited books; terms linguistically and customarily، thus its relations 

to "irregular" hadeeths. Then، I bring up the explanation about its sections from the viewpoint of 

its generality and relativity alongside with classifications and imagery. I also make an addition to 

its relativity - a section -. I comprehend in this research on the causes and factors of isolation ، in 

which the old scholars narrated and did not. Upon this research، I relied on a sum of references 

and sources to the extent of Fifty books 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  01/09/2018 

Received in revised form  02/12/2018 

Accepted 01/03/2019 

Available online 15/07/2019 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 212 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

 

 ملخصال

هذا البحث عن التفرد وأقسامه وأنواعه عند المحدثين، جمعت فيه ما تفرق في كتبهم، بينت فيها َحدَّ التفرِد في اللغة واالصطالح،  

وصوره، فأضفت إلى النسبي منها  وتناولت عالقته بالشاذ من الحديث، وبينت أقسامه من حيث التفرد المطلق والنسبي بأنواعه 

نوعا آخر، وتناولت أسباب التفرد التي جمعها من سبقني، وأضفت اليها أسبابا لم يتطرق إليها من قبل، معتمدا في ذلك على 

 مصادر ومراجع عديدة جاوزت الخمسين. 
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 مقدمة :

 المصطفى األمين وآله وصحبه أجمعين وبعد: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على صفوته من خلقه 

واعتنوا بهذه  ،أولوا مسألة التفرد أيما اهتمام ،ومذ بدأوا مسيرتهم العلمية ،وعلماء علله ،إن نقاد علم مصطلح الحديث

وهذا مالحظٌ في كتبهم    ،؛ ذاك أن التفرد يُعَدُّ من أهم الوسائل لكشف األوهام واألخطاء التي قد يقع فيها اِلرواة عناية بالغة  ،الحيثية

 التي وصلتنا. 

 تعريف التفرد في اللغةً:

والفذُّ:   ،وتأتي لفظة الفرِد بمعنى: الفَذُّ   ،والفَريدُ   ،ومن ذلك أنَّ الشَّذَْر يسمى الفَْردُ   ،وردت لفظة التفرد في اللغة بعدة معان  

وتَخاسى الّرجاَلِن:  ،َوِهي الْمخاسي، ُجِمَع على غير قِيَاس   ،بمعنى: الَخَسا[ وتأتي 1]،وتأتي أيضاً بمعنى الوتر ،أوُل ِسهاِم اْلَمْيِسرِ 

وج والفرد؛] ولذلك قال ابن فارس حين أتى عليها:   ،[ لكن الناظر إلى تعدد معانيها يجدها قريبة من بعضها البعض2تالَعبا بالزَّ

اُء َوالدَّاُل أَْصٌل َصِحيٌح يَدُلُّ   فالفرد مصدر يدل على الوحدة وعدم النظير أو القرين.[ 3]،َعلَى ُوْحدَة   )فََردَ( اْلفَاُء َوالرَّ

وقال ابن منظور: اْلفَْردُ  [4]،قال الخليل: الفَْردُ ما كاَن وحدَه، يقال: فََردَ يَفُردُ، وانفََرد انِفراداً. وأفَردْتُه: َجعَْلتُه واحداً 

[ وقال سبحانه: }َوَزَكِريَّا إِذْ نَادَى َربَّهُ َرّبِ اَل 6]}َونَِرثُهُ َما يَقُوُل َويَأْتِينَا فَْرداً{ قال تعالى: [5]،الَِّذي اَل نَِظيَر لَهُ، َواْلَجْمُع أَفراد

 ،ُمنفِرد  [ كلُّه بمعنى  8[ وقال الجوهري: الَفْردُ: الِوتُْر، والجمع أْفرادٌ وفُرادى على غير قياس،]7]،تَذَْرنِي فَْردًا َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن{

ة .....{] َل َمرَّ  [9ومنه قوله تعالى: }َولَقَدْ ِجئْتُُمونَا فَُرادَى َكَما َخلَْقنَاكُْم أَوَّ

 تعريف التفرد في االصطالح:

األمر الذي انعكس على صعوبة الوقوف على َحد  له في كتبهم؛ لكن الراجح أن   ،اختلفت ألفاظ علماء الحديث في تسميته

حه ابن حجر  ،والمقصود منها هو معنى التفرد الذي نحن بصدده مرادهم بتلك األلفاظ  ، في النزهة -رحمه هللا  -وهو الذي رجَّ

وبعضهم يقول: اْلغَِريُب ِمَن   ،أنهم يطلقون عليه الغريب  ،ومن تلك التسميات  [10]،فقال: الغَريَب والفَْردَ مترادفان لغةً واصطالحاً 

ْنَساِن فِي اْلبَلَِد تَكُوُن َحِقيقَةً بَِحيْ  ُث اَل يَْعِرفُهُ فِيَها أََحدٌ بِاْلكُلِّيَِّة، َوتَكُوُن إَِضافِيَّةً  اْلَحِديِث َعلَى ِوَزاِن اْلغَِريِب ِمَن النَّاِس، فََكَما أَنَّ غُْربَةَ اإْلِ

 [11]َكذَا اْلَحِديُث.وَن اْلبَْعِض، ثُمَّ قَدْ يَتَفَاَوُت َمْعِرفَةُ اأْلَقَّلِ ِمْنُهْم تَاَرةً َواأْلَْكثَِر أُْخَرى، َوقَدْ يَْستَِويَاِن، وَ بِأَْن يَْعِرفَهُ اْلبَْعُض دُ 
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ا أَْن تَكُوَن فِي أَْصِل السَّنَِد، أَْو اَل   [12]،والثاني: الفرد النسبي ،فاألول: الفرد المطلق ،وقال ابن حجر: ثُمَّ اْلغََرابَةُ: إِمَّ

كما بينه الحافظ العراقي  ،وذلك حينما يتكلم عن انفرادات الزهري وقتادة وأشباههما ،ونجد هذا واضحا عند ابن منده رحمه هللا

 في الفيته فقال: 

اِوي اْنفََردْ *** فَْهَو اْلغَِرْيُب َواْبُن مَ   [ 13]ْندَةَ فََحدْ َوَما بِِه ُمْطلَقاً الرَّ

قال السخاوي في شرحه على األلفية: وروينا عن أبي عبدهللا بن منده قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة  

 [ 14] وأشباههما من األئمة ممن يجمع حديثهم.

عن فالن إالّ من  أو ال نعلمه يروى  ،وكذلك الحال في قولهم: تفرد به فالن، أو هذا حديث ال يعرف إالّ من هذا الوجه

 فهذه كلها ألفاظٌ تصب في المعنى نفسه.  ،حديث فالن

وإنما يذكرونه في  ،وليس ذلك في كتبهم ،قد عبََّر المحدثون القدامى عن التفرد بألفاظ ومعان  من غير أن يضعوا له حداو

باإلضافة إلى تناول بعض جوانبه في بعض أبحاث مصطلح   ،أو عن الرجال والمشيخات ،معرض كالمهم عن علل الحديث

 ملخصها: ،وقد ذكر بعض الباحثين ثالثة أسباب لذلك ،الحديث وعلومه

فلم يحتاجوا أن يبينوا تلك المصطلحات وال مرادهم  ،وضوح هذه المفاهيم في أذهان تلك الطبقة من العلماء والمحدثين -1

ال  ،ومن المعارف والثقافة الشائعة بين طلبة العلم ،ات ذلك العصر ومسلماتهمن تلك االطالقات؛ ألنها كانت من بديهي 

 سيما أنهم كانوا في أوج عصر الرواية والدراية.

وما يتفرع عنها من التعريف بالجنس  ،والتعاريف الجامعة المانعة ،في ذلك العصر لم تكن مسألة الحدود المنطقية -2

طارئة عليها ومتولدة من علم  ،ي هي باألصل وافدة على العلوم الشرعيةوالت ،وغير ذلك قد ظهرت ،والرسم والوصف

 [15]قال األمير الصنعاني: وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن فال حاجة إلى التطويل فيه. ،المنطق

ى شكل اطالقات فتبدأ عل ،وشروط معينة ،أن المصطلحات في كل العلوم حتى تنضج وتستقر ال بُدَّ لها أن تمر بمراحل -3

ثم مع مرور الزمن يرتقي هذا االصطالح حتى يستقر عند المتأخرين واضحا دقيقا ال   ،وأوصاف تجري من السابقين

 [16]  وال غموض. ،لبس فيه

سيأتي  –وكذلك كان الحال مع من أتى من بعدهم، فإنهم لم يتفقوا على حدّ  واضح  بحيث يكون جامعا مانعا لمصطلح التفرد 

بل كٌُل أدلى   ،؛ ولذلك بقي تعريف التفرد في مصطلح الحديث غير مستقر  على معنى جامع مانع له–ذلك عند التفرد النسبي  بعض  
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لشدة إمكانية تحوله إلى المنكر أو الشاذ؛ ومن أحسن من لخص َحدَّهُ هو الحافظ العراقي في  ،وربما خلطوه مع غيره ،فيه بدلوه

 فقال:  ،ْشِعٌر بأن للفرد المطلق والشاذَ حكما واحدابالرغم من أن كالمه مُ  ،ألفيته

 اْلفَْردُ قِْســـَماِن فَفَـْردٌ ُمْطلــَقَا *** َوُحْكُمهُ ِعْندَ الشُّذُوِذ َســـــــبَقَا

 َواْلفَْردُ بِالنِّْســــــبَِة َما قَـيّـَدْتَهُ *** بِثِقَـــة  أَْو بَلَـــــد  ذََكْرتَـــــــــهُ 

 فاَُلن  نَْحُو قَْوِل اْلقَائِْل *** لَْم يَْرِوِه َعْن بَْكر  االَّ َوائِـــــلْ  أَْو َعنْ 

 لَــــْم يَــْرِوِه ثِقَــةٌ إِالَّ َضـْمَرْه *** َلْم يَْرِو َهذَا َغْيُر أَْهِل البصرة

ِلــ ًزا فَاْجعَْلهُ ِمْن أَوَّ  ــــــَهافَإِْن يُِريـدُوا َواِحدًا ِمْن أَْهِلـَها *** تََجوُّ

ــْه   َولَْيـــَس فِي أَْفَراِدِه النِّْســــبِيَّْه *** َضْعٌف لََها ِمْن َهِذِه اْلَحْيثِيَـّ

ا أَْطلَقَــــــــهْ   [17] لَـــِكْن إِذَا قَـــيَّدَ ذَاَك بِالثِّقَــــْه *** فَُحْكُمهُ يَْقُرُب ِممَّ

 وأما عمر بن محمد البيقوني فقد قال:

 [18] ا قَيّـَدْتَـهُ بِثِقــــــِة *** أَْو َجْمع  أْو قَْصر  َعلَى روايةِ والفَــــردُ مَ 

وما يتعلق به كالشذوذ والتفرد الذي أشار إليه العراقي رحمه هللا حين قال:   ،وسنأتي على معرفة قسمي التفرد المطلق والنسبي

 َوُحْكُمهُ ِعْندَ الشُّذُوِذ َســـــــبَقَا.

 والشذوذ:التفرد 

[ فكل من انفرد عن الجمهور فهو 19]،الشاذ في اللغة هو: اْلُمْنفَرد أَو اْلَخاِرج َعن اْلَجَماَعة َوَما َخالف اْلقَاِعدَة أَو اْلقيَاس

ألن أصله من األفعال   ،[ ومن لطائف هذا الفعل أن فيه شذوذاً في المعنى وفي المبنى20]،والفعل منه َشذّ يِشذُّ شُذوذا ،الشاذ

والمضعف الذي على وزن فَعََل   ،فأدغمت عينه في المه فصار َشذَّ   ،فأصله َشذَذَ على وزن فَعَلَ   ، المضعفة التي تماثلت عينه والمه

مثل:   ،فإن كان الزما جاء مضارعه على وزن يَْفِعلُ  ،أو متعديا فال يتم المعنى إال بالمفعول ،إما أن يكون الزما فال يحتاج مفعوالً 

نُ  ،لُ َزلَّ يَزِّ  ُن.. إلخ ،َرنَّ يَِرّ مثل: َمدَّهُ   ،وإن كان متعديا فإن القياس في المضارع أن تكون عينه مضمومة على وزن يَْفعُلُ  ،حنَّ يَِحّ

هُ  ،يَُمدُّهُ  هُ يَُضرُّ ومنه الفعُل  ،شذوذفهذا هو القياس؛ لكن أحيانًا قد يأتي الفعل فيُسَمُع منه القياس ويسمع منه ال ،َشدَّهُ يَشُدُّهُ.. إلخ ،َضرَّ
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،   ،فيقال: َشذَّ  ،على غير القياس ،وقد سُِمَع فيه يَشُذُّ شُذوذًا ،ومضارعه على القياس يجب أن يكون يَِشذُّ  ،َشذَّ فهو الزم ّمِ يَشُذُّ، بِالضَّ

 اه ومبناه. [ فتحقق بذلك معنى اللفظ في معن21على الشُّذوِذ والنُّدَْرة، وَشذَّ يَِشذُّ، بِاْلَكْسِر على القياِس،]

 قال الحافظ العراقي: ،والشاذ في اصطالح المحدثين له ثالثة تعريفات

 َوذُو الشُّذُوِذ : َما يَُخاِلُف الثِّقَــْه *** فِيِه الَمالَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَــــــهْ 

وشرَط أن يخالف المأل من   ،فشرَط أن يكون المنفردُ ثقة ،وهذا هو التعريف األول: أن يخالف الثقة المأل من الثقات

وهو الراجح من بين التعاريف؛ إال أن في اشتراطه أن يخالف المأل نظر: ألنه حتى    ،[ وهذا تعريف الشافعي رحمه هللا22]،الثقات

 ثم قال الحافظ العراقي: ،وإن خالف واحداً أوثق منه فهو الشاذ

اوي فَقَطْ والَحاِكُم الِخالََف فِيِه م  ا اْشتََرْط *** َوِلْلَخِليلْي ُمْفَردُ الرَّ

 وهنا أتى على التعريف الثاني والثالث.

وإنما جعل كل تفرد يحصل من    ،وأما الثاني فقوله: والَحاِكُم الِخالََف فِيِه ما اْشتََرْط؛ ألن الحاكم لم يجعل للمخالفة اعتبارا

ولم يتابع عليه فمثل هذا التفرد بحسب   ،ثقة من الثقات بحديث لم يخالفه فيه أحد من الثقاتيعني لو انفرد    ،الثقة يُحكم عليه بالشذوذ

 تعريف الحاكم يُحكم عليه بالشذوذ. 

وسواًء  ،أن أبا يعلى الخليلي جعل الشذوذ في كّلِ راو  ينفرد برواية سواًء كان ثقة أم لم يكنفهو  وأما التعريف الثالث

ن المذهبان اللذان ذهب إليهما الحاكم وأبو يعلى الخليلي ضعيفان؛ ألنهما قد توسعا فيه توسعًا غير  [ وهذا23]،خالف أم لم يخالف

؛ ولهذا ردهما ابن الصالح  قال العراقي:  ،ُمْرض 

ِقَــــــــِة *** كالنَّْهي َعْن بَْيعِ الَوالَ َوالِهبَةِ 
 َوَردَّ َما قَاالَ بِفَـــــْرِد الثّ

والشذوذ ال يجتمع مع الصحة؛ ألنه من أقسام   ،أنه لو لم يرده لََصاَر عندنا أحاديٌث صحيحة شاذة ،قولهما وسبب ردِّ ابِن الصالح

 قال العراقي: ،الضعيف

 َوأَْهُل َهذَا الشَّأِْن قَسَُّموا السُّنَْن *** إلى َصِحْيح  َوَضِعيْف  َوَحَسنْ 

ُل اْلُمتَِّصـــــُل   اإلْسنَــــاِد *** بِنَْقِل َعدْل  َضـــابِِط اْلفُــــــَؤادِ فَاألَوَّ

 [24َعْن ِمثِْلِه ِمْن َغْيِر َما شُــــذُْوِذ *** َوِعلَّـــــة  قَاِدَحــة  فَتُــــــــْوِذي]
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 ولمعرفة الضابط في تعريف الشاذ نالحظ ما يلي: 

 فحديثه هذا شاذٌ. إذا كان الراوي ثقة وخالف في حديثه الذي تفرد به الثقات  -1

  ، فإن كان حافظا متقنا فهو الصحيح  ،إذا كان الراوي ثقة ولم يخالف في حديثه الذي تفرد به الثقات ننظر إلى حفظه وإتقانه -2

 وإن كان سيء الحفظ فيرد إلى الشاذ أيضاً ويكون من أقسام الضعيف.  ،فهو الحسن ،وإن خفَّ حفظه

 وإلى هذا أشار العراقي بقوله:

 فِْيَما لَْم يَُخاِلْف أنَّ َمْن *** يَْقُرُب ِمْن َضْبط  فَفَْردُهُ َحَسنْ  واْختَارَ 

ا َشـذَّ فَاْطَرْحـهُ َوُردْ] ْح أَْو بَعُدْ *** َعْنهُ فَِممَّ ْبَط فًَصّحِ  [25أْو بَلََغ الضَّ

 وليس هو الشذوذ. ،ذوذفالتفرد شرط الزم في الش ،ومن هنا نستطيع أن نقول: إنَّ التفرد والشذوذ بينهما عموم وخصوص

 الفرد المطلق:

اِوي اْلَواِحدُ َعْن كُّلِ أََحد  ِمَن الثِّقَاِت َوَغْيِرِهمْ  [ وحول هذا المعنى دندنة أكثر المحدثين في الفرد 26]،هو: أَْن يَْنفَِردَ الرَّ

[ وقال 28]،تفرد به واحد عن جميع الرواة[ قال ابن الملقن: والفرد: وهو ما  27]،وهو الذي اختاره أبو شهبة في الوسيط  ،المطلق

َواةِ  دَ بِِه َواِحدٌ، َعْن َجِميعِ الرُّ [ وقد قال الشَّافِِعيُّ في معرض 29]،السيوطي في التدريب: اْلفَْردُ قِْسَماِن: أََحدُهَُما فَْردٌ ُمْطلٌَق، تَفَرَّ

يروي َغيره إِنََّما الشاذ أَن يروي الثِّقَة َحِديثا يَُخالف َما روى حديثه عن الشاذ: لَْيَس الشاذ من الَحِديث أَن يروي الثِّقَة َما ال 

: َوالَِّذي َعلَْيِه ُحفَّاظُ اْلَحِديِث أَنَّ الشَّاذَّ َما لَْيَس لَهُ إِالَّ 30]،النَّاس فََما   إِْسنَادٌ َواِحدٌ يَِشذُّ بِِه ثِقَةٌ أَْو َغْيُرهُ، [ قَاَل اْلَحافِظُ أَبُو يَْعلَى اْلَخِليِليُّ

دِ  ،اَل يُْقبَُل، َوَما َكاَن َعْن ثِقَة  تُُوقَِّف فِيِه َواَل يُْحتَجُّ بِهِ  ،َكاَن ِمْنهُ َعْن َغْيِر ثِقَة  فََمتُْروكٌ  [ وهذا قوٌل عسر 31]،فََجعََل الشَّاذُّ ُمْطلََق التَّفَرُّ

فقال: الفرد المطلق ينقسم إلى نوعين: أحدهما: تفرد  ،نأما الحافظ ابن حجر العسقالني فقد قسم الفرد المطلق إلى قسمي ،ال يستقيم

ثم قسم األول إلى نوعين: أحدهما: يفيد كون المنفرد   ،والثاني: تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم ،شخص من الرواة بالحديث

 [32]  ثقة، والثاني ال يفيد.

:  ةفقد جعل للمطلق أربع ،وأما جمال الدين القاسمي  أحوال 

 ومنكرا.  ،فهذا ضعيٌف، ويسمى شاذًّا ،حاٌل يكوُن مخالفًا لروايِة َمْن هَو أحفظُ منهُ  :األول

 فيكوُن صحيًحا.   ،متقنًا ،ضابًطا ،ويكوُن هذا الراوي حافًظا ،حاٌل ال يكوُن مخالفًا :الثاني
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 حاٌل يكوُن قاصًرا عن هذا؛ ولكنهُ قريٌب ِمْن درجتِه فيكوُن حديثهُ حسنًا.  :الثالث

 حاٌل يكوُن بعيدًا عن حالِه فيكوُن شاذًّا منكًرا مردوداً. :ابعالر

َل أنَّ الفردَ المذكوَر قسمان: مقبوٌل، ومردودٌ  والمقبوُل ضرباِن: فردٌ ال يُخالُف، وراويِه كامُل األهليِة، وفردٌ هَو قريٌب منهُ،   ،فَتََحصَّ

 [33 في راويِه ِمَن الحفِظ واإلتقاِن ما يجبُر تفردهُ.] والمردودُ أيضاً ضرباِن: فردٌ ُمخاِلٌف لألحفِظ، وفردٌ ليسَ 

ِ  ،ومن أمثلة الفرد المطلق صلى هللا عليه   -ما أخرجه البخاري ومسلم َعْن عبدهللا ْبِن ِدينَار  َعِن اْبِن عَُمَر أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

[ ومن ذلك أيضا ما  34]،اُس كُلُُّهْم ِعيَاٌل َعلَى عبدهللا ْبِن ِدينَار  في َهذَا اْلَحِديثِ قَاَل ُمْسِلٌم النَّ  ،نََهى َعْن بَْيعِ اْلَوالَِء َوَعْن ِهبَتِهِ  -وسلم

، َعْن أَبِي َصاِلح ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ َرسُوَل هللاِ  قَاَل: السَّفَُر قِْطعَةٌ  -َصلى هللا َعلَيِه َوَسلمَ  -أخرجه مالك َعْن سَُمّي ، َمْولَى أَبِي بَْكر 

ْل إِلَى أَْهِلهِ َن اْلعَذَاِب، يَْمنَُع أََحدَكُْم نَْوَمهُ َوَطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ، فَإِذَا قََضى أََحدُكُْم نَْهَمتَهُ ِمْن َوْجِهِه، فَلْ مِ  [ قال السخاوي: فإنه لم 35]،يُعَّجِ

، َعْن أَبِي َصاِلح ، َعْن أَبِ  [ وهناك 36] ،فيما ذكر غير واحد من األئمة ،ي هَُرْيَرةَ يصح إال من جهة مالك عن سَُمّي  َمْولَى أَبِي بَْكر 

أعرضنا عنها خشية   ،ومنها ما يتعلق بالسند ،منها ما يتعلق ببعض المتن ،أمثلة أخرى يذكرها أئمة هذا الشأن في الفرد المطلق

 اإلطالة.

 الفرد النسبي:

والفرد النسبي  ،عُِرَف واشتهر من طرق أخرىسمي نسبيًّا لكون التفرد منه حصل بالنسبة إلى شخص معين لحديث 

ِه وتعريفه في كتب المحدثين وهذا   ،وإنما يعرضون له أمثلة ويذكرون أحواله في معرض حديثهم عنه  ، كأصله لم يلَق االهتمام بَِحدِّ

على الشرح  حيث ينصب كالمهم ،شأنهم في كثير من المفاهيم واالصطالحات المستخدمة لديهم في الكثير من علوم الحديث

ودققوا فيها وبينوها؛ لكن   ،ورسموا الحدود ،فضبطوا التعاريف ،إلى أن جاء المتأخرون ،والتمثيل أكثر من ضبط الحدِّ والتعريف

 ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين أساسيين:  ،بقي التفرد وأقسامه من غير تعريف  ُمْجَمع  عليه

 وزيادة الثقة. ،والمدرج ،والغريب ،والمنكر ،منها الشاذ ،لحديث في المصطلحشدة تداخله مع الكثير من أنواع ا :األول

: إِْن َوافَقَهُ َغْيُرهُ فَُهَو اْلُمتَابِعُ  َوإِْن ُوِجدَ  ،والمتابعة مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي ،قال الحافظ ابن حجر: َواْلفَْردُ النِّْسبِيُّ

أي: من الجوامع والمسانيد واألجزاء ِلذَِلَك الحديث الذي  ،َوتَتَبُُّع الطُُّرقِ  ،َمتٌْن يروى من حديث صحابي آخر يُْشبُِههُ فَُهَو الشَّاِهدُ 

 [37] فَُهَو ااِلْعتِبَاُر. ،يظن أنه فرد
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فهناك  ،الذي يحتاج الى استقراء لتلك المصطلحاتاألمر  ،اختالف المحدثين في استخدام المصطلحات بحسب مناهجهم :الثاني

ومنهم من يعده شاذاً ومنهم من يُفَِّصُل في ذلك... إلخ تلك   ،ومنهم من يطلقه على النسبي منه  ،من يطلق الغريب على الفرد المطلق

 األمور.

وتجمع    ،ببعض التعاريف التي تَلُِّم الشتات  وبوجود هذين السببين يصعب وضع حد  جامع  مانع  للتفرد بقسميه إال القليل ممن أدلى لنا

قال: ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سائر الرواة عن  ،فمن المتقدمين أبو حفص الميانشي ،وتقرب البعيد ،المتفرق

َف الفرد  -وأَمدَّ في عمره ،حفظه هللا -ومن أئمة هذا الشأن من المعاصرين الشيخ الدكتور نور الدين عتر [ 38]ذلك الشيخ؛ َعرَّ

 [39]  هو ما يقع فيه التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة أيًّا كانت تلك الجهة. النسبي فقال:

وبينَّ كيفية حصوله فقال: يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثا دون   ،وعرف الدكتور حمزة المليباري التفرد بعمومه

 [40]  أن يشاركه اآلخرون.

وقد ذكرنا أن سبب إضافته للنسبية؛ أن الراوي ال ينفرد   ،وهذان القسمان هما أُسُّ التفردِ  ،النسبي قسيم المطلق والفرد

  ،في حديث له طرٌق أخرى معروفة عند المحدثين ،وإنما يكون التفرد فيه بالنسبة إلى هذا الراوي بعينه ،بالحديث انفراداً مطلقا

 قال ابن حجر رحمه هللا:   ،على حالة معينة أو صفة مخصوصةفينفرد هذا الراوي برواية الحديث 

، وإن كان الحديث في نفسه مشهوًرا، ويِقلُّ إطالُق الفرِديّ ِد فيِه َحَصَل بالنسبِة إِلى شخص  ُمعَيَّن  َي بذلك لكوِن التفرُّ ِة سُّمِ

الحِ غايَروا بينَُهما من حيُث كثرةُ االستِعماِل وقِلَّتُه، فالفردُ عليِه، ألنَّ الغَريَب والفَْردَ مترادفان لغةً واصطالحا، إال أن أهَل االصطِ 

االسِم عليِهما، وأما ِمن   أَْكثَُر ما يُْطلقونه على الفَْرِد الُمْطلَِق، والغَريُب أَكثُر ما يُْطلقونه َعلى الفَْرِد النِّْسبّيِ، وهذا ِمن حيُث إِطالقُ 

د بِِه فاُلٌن، أو أغرب به فالن.حيُث استعمالُهم الفعل المشتق فال يُفَ  قون، فَيقولوَن في الُمْطلَِق والنِّْسبّيِ تفرَّ  [41]  ّرِ

وقال المال علي القاري في تعليقاته وشرحه على النخبة موضحا كالم الحافظ ومبينا له: َوَحاِصله: أَنه إِنََّما سُّمي نسبيا  

خص معيّن من َطِريق َواِحد، َوإِن َكاَن َمْشُهورا فِي نَفسه لَكونه مروياً من طرق أُْخَرى، أِلَن التفرد إِنََّما حصل فِيِه بِالنِّْسبَِة إِلَى ش

 [42] ففرديتُه بِالنِّْسبَِة إِلَى الطَِّريق األولى، ومشهوريته بِاْعتِبَار الطَِّريق اأْلُْخَرى.

؛ لكن كونه يأتي من طريق ال يعرفه أهل الشأن  فالحديث في أصله ليس فرداً بل له طرق معروفة ،ولهذا سمي بالفرد النسبي     

  ، وأضافوه للنسبي بالنسبة للراوي الذي انفرد بالحديث من طريق غير معروف عند المحدثين  ،من قبل راو  معين أطلقوا عليه التفرد

وإن كان الحديث  ،بعد مالحظة الطرق والروايات األخرى للحديث كأن ينفرد برواية هذا الحديث عن شيخ لم يروه عنه غيره

معروفًا ومرويًّا من غير طريق هذا الشيخ، أو يكون رواة الحديث ورجال أسانيده كلهم من بلد  واحد بأن يكونوا كوفيين، أو 
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بصريين، أو مدنيين، أو مكيين وال يخرج الحديث على تعدد طرقه من أهل هذا البلد فيكون الحديث فردا بالنسبة ألهل البالد 

 [43] ن في نفسه متعدد الطرق والروايات.األخرى وإن كا

وليس معنى هذا أن االعتبار   ،وتعرُف األفرادُ بجمع الطرق وضم النظير إلى نظيره والشبه إلى شبهه، وحينئذ  تعرف األفراد     

د قد يُوهم أَن ااِلْعتِبَار قسيم أو الشاهد قسيم للفرد كما بين ذلك ابن الصالح رحمه هللا؛ إذ قال: معرفَة ااِلْعتِبَار والمتابعات والشواه

 [44]  لََها، َولَْيَس َكذَِلك بل هَُو َهْيئَة التََّوصُّل إِلَْيِهَما.

وهذا ما يسميه علماء المصطلح باالعتبار وصورته: أَن يَأْتِي إِلَى َحِديث بعض الرَواة فيعتبره بروايات َغيره من الرَواة، بسبر       

ن َرَواهُ طرق الَحِديث ليعرف َهل َشار كهُ فِيِه َغيره فََرَواهُ َعن َشْيخه أَو اَل؟ فَإِن لم يكن فَيْنظر َهل تَابع أحدٌ شيخ َشْيخه فََرَواهُ َعمَّ

ْسنَاد َوذَِلَك اْلُمتَابَعَة، فَإِن لم يكن فَيْنظر َهل أَتَى بَِمْعنَاهُ َحِديث آخر َوهَُو ا ن لم يكن فَاْلَحِديث فَرد  لشَّاِهد، فَإِ َعنهُ؟ َوَهَكذَا إِلَى آخر اإْلِ

ِل إِلَْيِهَما.  [45] فَلَْيَس ااِلْعتِبَار قسيما للمتابع َوالشَّاِهد؛ بَْل هَُو َهْيئَةُ التََّوصُّ

 صور أنواع التفرد النسبي:

ولم أقف على من زاد على تلك الصور األربعة؛ إال   ،ونقلها عنه من أتى بعده ،ذكر ابن حجر أربع صور  للتفرد النسبي

 وسيأتي الحديث عنه.   ،وأطلق عليه: تفرد الثقات ،ما كان في كتاب "التفرد" فإن مؤلفه ذكر نوعاً خامساً ألنواع التفرد النسبي

ال  ،التي سنأتي على ذكرها أن التفرد النسبي مجاله أوسع من أن يُحصَر بتلك الصور واألنواع -وهللا تعالى أعلم -والذي يبدو 

ولعلَّ عملنا في جمع انفرادات الموطأ عن   ،وإنما ذكروه لمقابلة نوع  آخر ،سيما أن بعضها نادر َويَِعزُّ وجودها كما صرحوا بذلك

ن الرواة [ يُعَدُّ أحدُ أنواع التفرد النسبي من حيث استقراء روايات أحد األئمة ومن ثم مقابلتها مع مجموعة م46]،الكتب الستة

 وغير ذلك من الكتب المعتبرة في الحديث.   ،كأصحاب الكتب الستة أو التسعة أو بالنسبة للمسانيد،المعتبرين عند المحدثين 

 : دُ َشْخص  َعْن َشْخص   النوع األول: تَفَرُّ

ولم يشارك هذا  ،وصورته: أن ينفرد راو  برواية حديث  عن شيخ  لم يعرف عنه رواية هذا الحديث الذي يرويه عنه

 ومثال ذلك: ،الراوي أحدٌ من تالميذ الشيخ مع أن الحديث معروف ومروي من طرق أخرى غير طريق هذا الشيخ

ُ َعْنهُ  -ما رواه البخاري من حديث َعْبدُ اْلَواِحِد ْبُن أَْيَمَن، َعْن أَبِيِه، قَاَل: أَتَْيُت َجابًِرا  اْلَخْندَِق نَْحِفُر، ، فَقَاَل: إِنَّا يَْوَم -َرِضَي َّللاَّ

: فَقَالُوا: َهِذِه كُدْيَةٌ عََرَضْت فِي اْلَخْندَِق، فَقَاَل: أَنَا نَازِ  ، َولَبِثْنَا  فَعََرَضْت كُدْيَةٌ َشِديدَةٌ، فََجاُؤوا النَّبِيَّ ٌل، ثُمَّ قَاَم َوبَْطنُهُ َمْعُصوٌب بَِحَجر 

، الَ نَذُوُق ذََواقًا، فَأََخذَ  اْلِمْعَوَل، فََضَرَب، فَعَادَ َكثِيبًا أَْهيََل، أَْو أَْهيََم، فَقُْلُت: يَا َرسُوَل هللاِ، ائْذَْن    -صلى هللا عليه وسلم  - النَّبِيُّ  ثاَلَثَةَ أَيَّام 
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ْبٌر، فَِعْندَِك َشْيٌء؟ قَالَْت: ِعْنِدي َشِعيٌر َشْيئًا َما َكاَن فِي ذَِلَك صَ  -صلى هللا عليه وسلم -ِلي ِإلَى اْلبَْيِت، فَقُْلُت اِلْمَرأَتِي: َرأَْيُت بِالنَّبِّيِ 

: َواْلعَِجيُن قَِد اْنَكَسَر، َواْلبُْرَمةُ بَْيَن األَثَافِّيِ قَدْ  َوَعنَاٌق، فَذَبََحِت اْلعَنَاَق، َوَطَحنَِت الشَِّعيَر، َحتَّى َجعَْلنَا اللَّْحَم فِي اْلبُْرَمِة، ثُمَّ ِجئُْت النَّبِيَّ

هُ، قَاَل: َكثِيٌر َطيٌِّب، قَاَل: قُْل تَْنَضَج، فَقُْلُت: طُعَيٌِّم ِلي، فَقُْم أَْنَت يَا َرسُوَل هللاِ، َوَرُجٌل، أَْو َرُجالَِن، قَاَل: َكْم هَُو؟ فَذََكْرُت لَ  َكادَْت أَنْ 

ا دََخَل َعلَى اْمَرأَتِِه، قَاَل: َوْيَحِك،  لََها: الَ تَْنِزعِ اْلبُْرَمةَ، َوالَ اْلُخْبَز ِمَن التَّنُّوِر، َحتَّى آتَِي، فَقَاَل:   قُوُموا، فَقَاَم اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر، فَلَمَّ

َضاَغطُوا، بِاْلُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر، َوَمْن َمعَُهْم، قَالَْت: َهْل َسأَلََك؟ ُقْلُت: نَعَْم، فَقَاَل: ادُْخلُوا، َوالَ تَ  -صلى هللا عليه وسلم-َجاَء النَّبِيُّ 

ُر اْلبُْرَمةَ َوالتَّنُّوَر إِذَا أََخذَ ِمْنهُ، َويُقَ  ُب إِلَى أَْصَحابِِه، ثُمَّ يَْنِزعُ، فَلَْم يََزْل يَْكِسُر اْلُخْبَز فََجعََل يَْكِسُر اْلُخْبَز، َويَْجعَُل َعلَْيِه اللَّْحَم، َويَُخّمِ ّرِ

 [47]  ، قَاَل: كُِلي َهذَا، َوأَْهِدي، فَإِنَّ النَّاَس أََصابَتُْهْم َمَجاَعةٌ.َويَْغِرُف، َحتَّى َشبِعُوا، َوبَِقَي بَِقيَّةٌ 

وأمثلة ذلك في كتاب   ،فهذا الحديث تفرد به َعْبدُ اْلَواِحِد ْبُن أَْيَمَن، َعْن أَبِيِه، وقد روي من غير حديث جابر رضي هللا عنه

وليس كما قال؛ لتصريحه في كثير  ،فيه من الغرائب من هذا القبيل الترمذي كثيرة جدا، بل ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما

 [48] منه بالتفرد المطلق.

 ويريدون هذا النوع بعينه؛ فيقال:   ،وكثيرا ما يستعمل المحدثون التفرد ،وهذا النوع كثير الوقوع واالستخدام بين المحدثين

ويكون الحديث قد روي من طرق أخرى؛ لكن المحدث يقصد تفرد هذا  ،أو لم يروه عن فالن إال فالن ،تفرد به فالن عن فالن

ولذلك قال ابن حجر: وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده  ،أو بهذا السند ،الراوي عن شيخه بهذا السياق

 [49]  ليها.وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه ع ،بالسياق ال بأصل الحديث

دُ أَْهِل بَلَد  َعْن َشْخص    النوع الثاني: تَفَرُّ

وكذا حديث  ،وقد جمعت طرقه في جزء -رضي هللا عنه  -ومثاله ما تفرد به أهل مرو، عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه 

 يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني في "اللقطة". تفرد به أهل المدينة عنه. 

ن ال يُروى هذا الحديث في بلد  معين  إال من طريق َمْن عليه مدار اإلسناد وال يشاركهم بقية البلدان في رواية هذا وصورته أ     

َعِن اْبِن والذي يرويه أبو داود  ،الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر اْلقَُضاةُ الثاََلثَةومن ذلك حديث  ،الحديث من طريق ذلك الشيخ

ا الَِّذي فِي اْلَجنَِّة فََرُجٌل  -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -، َعِن النَّبِّيِ بَُرْيدَةَ، َعْن أَبِيهِ  قَاَل: اْلقَُضاةُ ثاََلثَةٌ: َواِحدٌ فِي اْلَجنَِّة، َواثْنَاِن فِي النَّاِر، فَأَمَّ

 [50]  فِي النَّاِر، َوَرُجٌل قََضى ِللنَّاِس َعلَى َجْهل  فَُهَو فِي النَّاِر.َعَرَف اْلَحقَّ فَقََضى بِِه، َوَرُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ فََجاَر فِي اْلُحْكِم، فَُهوَ 

 [51]  وقد جمعت طرقه في جزء. -رضي هللا عنه  -قال ابن حجر: تفرد به أهل مرو، عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه 
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ُ َعْنهُ، قَاَل: َجاَء َرُجٌل إِلَى َرسُوِل وكذلك ما رواه البخاري عن يزيد مولى َعْن يَِزيدَ َمْولَى  ، َرِضَي َّللاَّ اْلُمْنبَِعِث، َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلد 

ْفَها َسنَةً  -صلى هللا عليه وسلم -هللاِ   ، َشأْنََك بَِهاَوإِالَّ فَ  ،فَإِْن َجاَء َصاِحبَُها  ،فََسأَلَهُ َعِن اللُّقََطِة فَقَاَل: اْعِرْف ِعفَاَصَها َوِوَكاَءَها ثُمَّ َعّرِ

ئِْب قَاَل: فََضالَّةُ اإِلبِِل؟ قَاَل: َمالََك َولَ  َمعََها ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤَها تَِردُ اْلَماَء َوتَأْكُُل  ،َهاقَاَل: فََضالَّةُ اْلغَنَِم؟ قَاَل: ِهَي لََك، أَْو ألَِخيَك، أَْو ِللذِّ

 [52]  الشََّجَر َحتَّى يَْلقَاَها َربَُّها.

وقد رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد    ،يث مداره على يزيد مولى المنبعث وتفرد أهل المدينة بروايته عنهفهذا الحد

 األنصاري وهما من أئمة أهل المدينة وحفاظها. 

دُ َشْخص  َعْن أَْهِل بَلَد    النوع الثالث: تَفَرُّ

أهل بلد  بحديث ثم ينفرد بالرواية عن أهل ذلك البلد راو  ويتصور بأن ينفرد  ،وهذا النوع بعكس الذي قبله ومقابل له

 فال يعرف الحديث عن أهل هذا البلد إال من طريق هذا الراوي. ،واحد

ولذلك قال الحافظ عن    ،وإنما ذكرت ألنها تقابل الحالة السابقة في التقسيم النظري  ،وهذه صورة بعيدة الوقوع وصعبة التمثيل      

د النسبي بعد أن ذكره: وهو عكس الذي قبله، فهو قليل جدا وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا هذا النوع من الفر

 [ ولم يذكر له أمثلة.53] ،به

دُ أَْهِل بَلَد  َعْن بَلَد    النوع الرابع: تَفَرُّ

هم كالبصرة بطرق  ثم يرويه أهل بلد آخر عن  ،وصورته أن يروى الحديث بطرق عدة في أهل بلد واحد كالكوفة مثال

 [54] وهذه صورة نظرية بعيدة الوقوع ال يخلو التمثيل لها من تكلف. ،وال يرويه غيرهم عن أهل الكوفة ،متعددة أيضا

 [ إذ قال: 55]،ما رواه أبو داود في سننه ،وقد ضرب الحافظ ابن حجر كمثل  لهذا النوع

، َعْن َجاَحدَّثَنَا ُموَسى ْبُن  ، َعْن َعَطاء  بَْيِر ْبِن ُخَرْيق  دُ ْبُن َسلََمةَ، َعِن الزُّ ، َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ْحَمِن اأْلَْنَطاِكيُّ بِر  قَاَل: َخَرْجنَا فِي َسفَر  َعْبِدالرَّ

هُ فِي َرأِْسِه، ثُمَّ اْحتَلََم فََسأََل أَْصَحابَهُ فَقَا ِم؟ فَقَالُوا: َما نَِجدُ لََك ُرْخَصةً  فَأََصاَب َرُجاًل ِمنَّا َحَجٌر فََشجَّ َل: َهْل تَِجدُوَن ِلي ُرْخَصةً فِي التَّيَمُّ

ا قَِدْمنَا َعلَى النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُخْ  ُ أاََل َسأَلُوا إِذْ لَْم بَِر بِذَِلَك فَقَاَل: قَتَلُوهُ قَتَلَُهُم َوأَْنَت تَْقِدُر َعلَى اْلَماِء فَاْغتََسَل فََماَت، فَلَمَّ َّللاَّ

َم َويَْعِصَر  علَى ُجْرِحِه ِخْرقَةً، ثُمَّ يَْمَسَح َعلَْيَها   -أَْو يَْعِصَب َشكَّ ُموَسى  -يَْعلَُموا فَإِنََّما ِشفَاُء اْلِعّيِ السَُّؤاُل، إِنََّما َكاَن يَْكِفيِه أَْن يَتَيَمَّ

 [56]  َويَْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه.
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َعلََّق عليه جزًءا من كالم ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني  ،لنوع الذي ذكره الحافظ ابن حجر ومثل له بالحديث المذكوروهذا ا

 في السنن قال: هذه سُنَّةٌ تفرد بها أهل مكة، وحملها عنهم أهل الجزيرة. 

  ،تفرد به أهل مكة على ما لم يروه إال واحدٌ من أهلها  ثم أتى بقول ابن الصالح فقال: وقول ابن الصالح: إال أن يطلق قائل قوله:   

وعقب عليه بقوله: وهذا اإلطالق هو األكثر، فجميع األمثلة التي مثل بها الحاكم من هذا القبيل، كحديث خالد الحذاء، عن سعيد بن  

الكوفيين وإنما تفرد به خالد  عمرو، عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال: تفرد به البصريون عن

  - وحديث الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض، وعن منصور، عن إبراهيم عن علقمة، عن ابن مسعود  ،الحذاء وهو واحد

 قال: يقول تبارك وتعالى: يا دنيا اخدمي من خدمني.  -صلى هللا عليه وسلم -عن النبي   -رضي هللا عنه

وكذلك غالب ما أطلقه   ،مكيين، وإنما انفرد به الحسين ولم يروه غيره، وهو معدود في مناكيرهقال: تفرد به الخراسانيون عن ال

وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده  ،وهللا أعلم ،أبو داود في كتاب التفرد، وكذا ابنه أبو بكر بن أبي داود

 [57]  به عليها.بالسياق ال بأصل الحديث. وفي مسند البزار من ذلك جملة ن

ا السيوطي   فقال:  ،وأن المراد من هذا النوع تفرد راو  واحد   ،فقد أتى بذلك صريحا -رحمه هللا -أمَّ

 ِ دُ َواِحد  ِمْنُهْم َحِديُث النََّسائِّي ، َواْلُمَرادُ: تَفَرُّ ، َعْن أَْهِل بَلَد  دَ بِِه أَْهُل بَلَد  التَّْمِر قَاَل اْلَحاِكُم: هَُو ِمْن أَْفَراِد : كُلُوا اْلبَلََح بِ َوِمثَاُل َما تَفَرَّ

. ، َعْن ِهَشام  دَ بِِه أَبُو َزِكير   [58]  اْلبَْصِريِّيَن، َعِن اْلَمدَنِيِّيَن، تَفَرَّ

دُ َواِحد  ِمْنُهمْ  لكن:  فحينئذ  يكون ُمشكالً من وجهين:  ،إن كان األمر كما قالوا: أي أن المقصود من تفرد أهل بلد عن أهل بلد هو تَفَرُّ

 وهذا يعده أهل اللغة معيبًزا. ،أن ترجمة النوع ال تطابق مقتضى الواقع :األول

وال شك أن هذا الشخص في  ،والذي هو تفرد شخص عن أهل بلد ،إن كان كذلك فال يعدو هذا عن تكرار للنوع الثالث :الثاني

 النوع الثالث ليس من البلد نفسه الذي انفرد عنه برواية ذلك الحديث.

والذي أراه: أنهم أتوا بهذه األمثلة التي ظاهرها تفرد شخص واحد عن أهل بلد  معين؛ لصعوبة الوقوف على مثال  يطابق       

معتمدين على سعة   ،فأتوا بأمثلة قريبة من ذلك ،ال يمكن الوقوف عليها في الواقع ،لها صورة افتراضيةولع ،صورة النوع الرابع

ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى:}الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ  ،حيث يُطلُق العموم من القوِم أو البلِد ويُراد به الواحدُ  ،اللغة في ذلك

ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل{النَّاَس قَدْ َجَمعُو  [ وقد نزلت في نعيم بن مسعود وهو َرُجل  واحد.59]،ا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزادَهُْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ

 وهللا تعالى أعلم.   ،وكذلك وقوفهم على نصوص تذكر أولئك الذين تفردوا ببلدانهم
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الرابع من التفرد النسبي داخل في النوع األول من قسمي التفرد وهو الفرد المطلق أو قريب وقد جاء في كتاب التفرد: أن النوع 

 [ 60إال أنه في حقيقته تفرد لراو  معين من أهل هذا البلد.] ،فهو وإن أُطلق عليه تجوزاً أنه تفرد أهل بلد ،منه

  ،وأعلق عليه ،وسأذكر النوع الذي زاده على األربعة ،ثمَّ قال: ويمكن أن يلحق بهذه األنواع التي ذكرها ابن حجر أنواعٌ أخرى

 قال:

 النوع الخامس: تفرد الثقات

وإن كان قد روي من طريق من هو دون    ،وذلك بأن تُقَيَّدَ الفردية بالثقة أو الثقات فيقال: ما رواه فالن من الثقات إال فالن

 ثاله: وم ،فهذا من أنواع الفرد النسبي التي ذكرها المحدثون ،الثقات

ِ ْبِن عبد هللا أَنَّ عَُمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  َسأََل أَبَا َواقِد  اللَّْيثِّىِ َما َكاَن يَْقَرأُ ما أخرجه مسلم من رواية َضْمَرةَ ْبِن َسِعيد  اْلَماِزنِّيِ َعْن عُبَْيِد َّللاَّ

 ِ اَل َكاَن يَْقَرأُ فِيِهَما بِـ )ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد( َو )اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ  في األَْضَحى َواْلِفْطِر فَقَ  -صلى هللا عليه وسلم -بِِه َرسُوُل َّللاَّ

 [61اْلقََمُر(]

فإنه لم يروه من الثقات   ،وكونه نسبيًّا أي: بالنسبة إلى الثقات ، فهذا الحديث وقع فيه تفرد نسبي وهو تفرد ضمرة عن عبيد هللا    

قال العراقي: وهذا الحديث لم يروه أحد   ،مطلقًا ألن ابن أبي لهيعة تابع فيه ضمرة؛ لكن ابن لهيعة ضعيف  وليس تفردًا  ،إال ضمرة

وإنما قيدت هذا الحديث بقولي: أحدٌ من الثقات؛ ألن الدارقطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد  ،من الثقات إال ضمرة

 وابن لهيعة ضعفه الجمهور. ،-لى هللا عليه وسلمص -عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي 

قد جعله من   -رحمه هللا -وفي إضافته هذه نظر؛ ألن السخاوي  ،وَعدَّهُ نوًعا خامًسا ،هذا هو المثال الذي ذكره صاحب الكتاب

ِل قَْوُل اْلقَائِِل فِي َحِديِث قَِراَءةِ النَّبِّيِ  ،أمثلة النوع األول ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فقال: َوِمْن أَْمثِلَِة النَّْوعِ اأْلَوَّ فِي اأْلَْضَحى َواْلِفْطِر  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن عبدهللا َعْن أَبِي َواقِد   ،بِـ }ق{ َو }اْقتََربَْت{  [62] اللَّْيثِّيِ. اْنفََردَ بِِه َعْن عُبَْيِد َّللاَّ

وبعون هللا نضيف نوًعا من أنواع التفرد النسبي لم يسبق الكالم عنه   ،وبذلك يكون قد ذكر نوًعا علمنا أنه مذكوٌر ضمن نوع  آخر

 أن نكون في ذلك على صواب. -تعالى  -ونسأله  ،على حد علمنا

 النوع السادس: تفرد راو  بالنسبة لمجموعة معينة من الرواة
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 ،أو التسعة ،ثم نقارن أحاديثه مع ما رواه أصحاب الكتب الستة ،رته بأن نختار أحد كتب األئمة ونأتي على ما رواه فيهاوصو    

ورغم ما يتطلبه مثل هذا العمل من الجهد الكبير إال أننا بالتالي سنقف على  ،أو مقارنته مع كتب الصحاح ،من حيث السند والمتن

 [63حيث يكون تفرد الراوي معتبرا بالنسبة لمجموعة من الرواة.] ،واسع في التفرد النسبيوهو مجال  ،ما انفرد به عنهم

 أسباب التفرد:

لقد اهتم المحدثون بمعرفة أسباب التفرد عند وقوفهم على إحدى الروايات التي انفرد بها راو  معين؛ لكن لم أجد في كتبهم  

ا يلخص فيها تلك  وإنما نتلمُس ذلك ونستخرجه من   ،األسباب التي تبين دواعي التفرد عند الرواةمن أفرد لتلك األسباب بابًا خاصًّ

ونناقش   ،[ سنذكرها باختصار64]،فقد ذكر مؤلفه سبعة أسباب  للتفرد  ،ثنايا كالمهم في تلك االنفرادات إال ما كان في كتاب التفرد

 بعضها ونزيد عليها إن شاء هللا. 

 عنهم أوالً: خصوصية الصحابة رضي هللا 

عن دائرة التفرد، وجعل تفردهم بما يروونه حالة خاصة بهم ال تتعدى لغيرهم وهذا  -رضي هللا عنهم -وقد أخرجهم 

 -رضي هللا عنهم  -والصحابة    ،صحيح؛ إلجماع األمة على قبول مروياتهم؛ وألن قبول الرواية وردها مبنيٌّ على العدالة والضبط

لعدم وجود إسناد فيما يروونه؛ إنما تلقوا ذلك من حضرة الرسالة  ،أكثر طبقات الرواة ضبًطاوكذلك هم  ،عدول كلهم باتفاق األمة

وأن سبب انفراد بعض الصحابة    ،وعاشوا الوقائع وعاينوها  ،وارتبطوا باألحداث ارتباًطا مباشًرا  ،-صلى هللا عليه وسلم  -المحمدية

محاًطا بجميعهم    -صلى هللا عليه وسلم-فإنه لم يكن    ،-صلى هللا عليه وسلم-في الرواية هو طبيعة معايشتهم للنبي    -رضي هللا عنهم  -

 وهذا واضح. ،في كل وقت

رضي هللا  -كان يخص بعض أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم -وقد فاته أن يذكر ضمن أسباب تفرد الصحابي أن النبي 

 ،، والذي يرويه مسلم في صحيحه-رضي هللا عنه -ِن َجبَل  وأقرب شاهد  على ذلك حديث ُمعَاِذ ْب ،عنهم بحديث ال يذكره لعامتهم

 ِ ِ َعلَى اْلِعبَاِد َوَما  -صلى هللا عليه وسلم -قال: كُْنُت ِردَْف َرسُوِل َّللاَّ َعلَى ِحَمار  يُقَاُل لَهُ عُفَْيٌر قَاَل: فَقَاَل يَا ُمعَاذُ تَدِْري َما َحقُّ َّللاَّ

ِ؟  ُ َوَرسُولُهُ أَْعلَمُ َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى َّللاَّ َ َوالَ يُْشِركُوا بِِه َشْيئًا، َوَحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى ،قَاَل: قُْلُت َّللاَّ ِ َعلَى اْلِعبَاِد أَْن يَْعبُدُوا َّللاَّ  قَاَل: فَإِنَّ َحقَّ َّللاَّ

  ِ َب َمْن الَ يُْشِرُك بِِه َشْيئًا  -َعزَّ َوَجلَّ -َّللاَّ ْرهُْم فَيَتَِّكلُوا.]قَاَل: قُلْ   ،أَْن الَ يُعَذِّ ُر النَّاَس قَاَل: الَ تُبَّشِ ِ أَفاَلَ أُبَّشِ [ وفي رواية: 65ُت يَا َرسُوَل َّللاَّ

 [66]  فَأَْخبََر بَِها ُمعَاذٌ ِعْندَ َمْوتِِه تَأَثًُّما.

والذي أراه أن لهذه النقطة ارتباطات أخرى   ،-رضي هللا عنهم  -وهناك أمثلة أخرى تصلح للتمثيل لهذا السبب في انفراد الصحابة  

 في سبب التفرد سنذكرها بعد االنتهاء من النقاط السبعة. 
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 ثانياً: عدم شهرة المروي عنه 

فال  ،أو أحدهم بالرواية عنه ،فينفرد بعض الرواة ،بمعنى أن يكون الراوي مغموًرا غير مشهور بالرواية بين المحدثين

وقد صنف اإلمام مسلم  ،ويسمى مثل هذا التفرد بالوحدان ، ال من جهة هذا الذي انفرد بالرواية عنهتعرف أحاديث ذلك المغمور إ

 وإليه أشار العراقي بقوله: ،بن الحجاج كتابًا في ذلك

 [ 67َوُمْسِلٌم َصنََّف فِي الُوْحدَاِن *** َمْن َعْنهُ َراو  َواِحدٌ الَ ثاِن]

يكن مشهوًرا بطلب العلم، وليس له إال حديثًا واحدًا، ولم يروه عنه إال راو  فقط، كان ذلك وخالصة هذه النقطة أنَّ الراوي إذا لم 

 سببًا لعدم معرفة العلماء له؛ ألن قلة رواية المحدث تجعله مغموًرا ال يعرف. 

َكاةُ إِالَّ ِمَن اللَّبَِّة، ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما َعْن أَبِي اْلعَُشَراِء، َعْن أَبِيه، أَنَّهُ  ِ أََما تَكُوُن الذِّ قَاَل: يَا َرسُوَل َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْو َطعَْنَت فِي فَِخِذَها أَلَْجَزأَ َعْنكَ  يَِة قَاَل أَبُو دَاُودَ: َوَهذَا اَل يَْصُلُح إِالَّ فِي    ،أَِو اْلَحْلِق؟ قَاَل: فَقَاَل َرسُوُل َّللاَّ اْلُمتََردِّ

ِش.  [ 68] َواْلُمتََوّحِ

، فَقَاَل بَْعُضُهْم: اْسُمهُ أَُساَمةُ ْبُن  وقال الترمذي: َواَل نَْعِرُف أِلَبِي العَُشَراِء َعْن أَبِيِه َغْيَر َهذَا الَحِديِث َواْختَلَفُوا فِي اْسِم أَبِي العَُشَراءِ 

، َويُقَاُل: اْسُمهُ يََساُر ْبُن بَرْ  ِه.]قِْهِطم  ، َويُقَاُل: اْسُمهُ عَُطاِردٌ نُِسَب إِلَى َجدِّ ، َويُقَاُل: اْبُن بَْلز   [69ز 

ادُ ْبُن َسلََمةَ بِالرِّ  دَ َحمَّ ِحيحِ، َواَل قال ابن حجر: َوأَبُو اْلعَُشَراِء ُمْختَلٌَف فِي اْسِمِه َوفِي اْسِم أَبِيِه، َوقَدْ تَفَرَّ يُْعَرُف َوايَِة َعْنهُ َعلَى الصَّ

 [70]  َحالُهُ.

 ثالثاً: الوهم والخطأ

  ، حيث يتفرد الراوي بروايات غير معروفة عند المحدثين ،وأكثر ما يتعلق بهذا السبب مذكور في كتب العلل والرجال

وأما  ،وهذا كثير في تفردات الضعفاء ،ومرد ذلك هو الخطأ والوهم الذي يقع به الراوي ،ومنها ما فيه مخالفة لما رواه الثقات

، َعْن ُحْجر  أَبِي العَْنبَِس، َعْن   ،الثقات فربما وقع ذلك عندهم أيضا؛ ولكن بنسبة ضئيلة جدًّا ومن ذلك تفرد شعبة َعْن َسلََمةَ ْبِن كَُهْيل 

، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيهِ - َعْلقََمةَ ْبِن َوائِل  الِّيَن{، فَقَاَل: آِمينَ َوَسلََّم قََرأَ: }َغْيِر ال -َصلَّى َّللاَّ َوَخفََض بَِها   ،َمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

دًا يَقُوُل: َحِديُث سُْفيَاَن أََصحُّ ِمْن َحِديِث شُْعبَةَ فِي َهذَا، َوأَْخَطأَ شُعْ  بَةُ فِي َمَواِضَع ِمْن َهذَا الَحِديِث، َصْوتَهُ. قال الترمذي: َسِمْعت ُمَحمَّ

، َولَْيَس فِيِه َعْن َعْلقََمةَ،  ْجر  أَبِي العَْنبَِس، َوإِنََّما هَُو ُحْجُر ْبُن َعْنبَس  َويُْكنَى أَبَا السََّكِن، َوَزادَ فِيِه، َعْن َعْلقََمةَ ْبِن وَ فَقَاَل: َعْن حُ  ائِل 

، َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجر  َوقَاَل: َوَخفََض بَِها َصْوتَ   [71هُ، َوإِنََّما هَُو: َوَمدَّ بَِها َصْوتَهُ.] َوإِنََّما هَُو ُحْجُر ْبُن َعْنبَس 
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َوايَات كلَها أَن النَّبِي  ،وكذلك قال اإلمام مسلم: أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته صلى هللا -وقد تََواتََرْت الّرِ

ي شيبَة َوُزَهْير بن َحْرب واسحاق بن ابراهيم فَقَالُوا:  ثم أتى بالرواية الصحيحة فقال: َحدثنَا أَبُو بكر بن أب  ،َوسلم جهر بآمين -َعلَْيهِ 

الّين قَاَل   -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم-ثَنَا َوِكيع ثَنَا سُْفيَان َعن َسلَمة بن كهيل َعن حجر بن َعْنبَس َعن َوائِل قَاَل َسِمعت النَّبِي  قََرأَ َواَل الضَّ

 [ 72]  آمين يمد بَها َصوته.

مت رواي َم سفيان   ،ومتى ما اختلفا ،ة سفيان على شعبة؟ ألن المشهور عند المحدثين أن سفيان أحفظ وأضبط من شعبةولماذا قُدِّ قُدِّ

وأقوال  ،والنظر في مواطن الخالف بينهما ،وهذا توصلوا إليه باستقراء وتتبع الحفاظ لمروياتهما ،الثوري على شعبة بن الحجاج

 ومذكورة عند الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي. ،األئمة في ذلك كثيرة

 رابعاً: الرواية بالمعنى 

؛ بل اشترطوا لذلك شروًطا أهمها أن يكون عالًما   ،جمهور المحدثين أجاز رواية الحديث بالمعنى؛ لكن ليس لكل أحد 

حتى ال يحيل الحالل حراما، أو  ،صيرا بما يحيل المعنى وما ال يحيلهوب ، وسعة معاني ألفاظها ،بلغات العرب ومدرًكا لثرائها

قال ابن الملقن في القاعدة الثامنة من قواعد يكثر الحاجة إليها: إِذَا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم  ،يضع الدليل في غير مكانه

ه الرواية بالمعنى بال خالف، بل عليه أداء اللفظ الذي يكن خبيًرا باأللفاظ ومقاصدها عالًما بما تختلف به داللتها، لم يجز ل

[ وفي شرح علل الترمذي تفصيل لهذا الموضوع، وعرض ألقوال العلماء فيه وأن الرواية بالمعنى، إن لم يلتزم راويها 73] ،سمعه

بن رجب لروايات بالمعنى وقد مثل ا  ،بشرطها الذي يضمن عدم اإلحالة، فإن هذه الرواية تكون سببا في دخول العلة على الحديث

أحال الرواة معناها، الضطراب في المقدرة اللغوية، وعدم معرفتهم بلغة العرب، أو عدم إدراك المراد من الحديث وسببه الذي 

 [ 74]  قيل فيه.

واة برواية فينفرد راو  من الر ،وما يخص التفرد من هذه النقطة إنما يحصل عندما يكون الحديث مشهوًرا. ومعروفًا عند الحفاظ

األمر الذي قد يوقع  ،فيروي الحديث بمعنًى وفهم  خاطئين ،ذلك الحديث يخالف فيه األصل المشهور نتيجة تصرفه بألفاظ الحديث

  ،وربما استنبطوا منها أحكاًما وفوائد ،فيصححونها ،لظنهم أن هذه الرواية حديث مستقل ،بعض العلماء في اللبس

قال: َويُذَْكُر، َعِن اْلعَدَّاِء ْبِن َخاِلد  قَاَل َكتََب ِلي  ،البخاري في ترجمة باب إِذَا بَيََّن اْلبَيِّعَاِن َولَْم يَْكتَُما َونََصَحاومثال ذلك: ما ذكره 

دٌ َرسُوُل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم -النَّبِيُّ  ِن َخاِلد  بَْيَع اْلُمْسِلِم اْلُمْسِلَم الَ دَاَء، ِمَن اْلعَدَّاِء بْ  -صلى هللا عليه وسلم-َهذَا َما اْشتََرى ُمَحمَّ

 [75]  َوالَ ِخْبثَةَ، َوالَ َغائِلَةَ.
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وابن ماجه عن ابن بشار، عن عباد   ،قال ابن الملقن في شرح هذا الحديث: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري رواه الترمذي

صلى هللا عليه   -قَاَل لي العداء بن خالد: أال أريك كتابًا كتبه لي النبي  عن عبد المجيد بن وهب قَاَل: -صاحب الكرابيسي -بن ليث

؟ قلت: بلى. فأخرج لي كتابًا: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول هللا اشترى منه عبدًا أو أمة ال داء -وسلم 

 نعرفه إال من حديث عباد بن ليث، وقال الدارقطني: لم ثم قَاَل: حديث حسن غريب ال ،وال غائلة وال خبثة بيع المسلم للمسلم" 

قلت: ال، فقد أخرجه أبو عمر من حديث عثمان الشحام عن أبي رجاء العطاردي قَاَل لي: قَاَل لي العداء: أال أقرئك  ، يروه غيره

م، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن  ؟ فإذا فيه مكتوب: "بسم هللا الرحمن الرحي-صلى هللا عليه وسلم  -كتابًا كتبه لي رسول هللا 

المسلم ال  -أو بيع المسلم -بياعة المسلم  - شك عثمان-، اشترى منه عبدًا أو أمة -صلى هللا عليه وسلم  -هوذة من محمد رسول هللا 

دٌ" ألن العهدة إنما تكتب للمشتري ال ،داء وال غائلة وال خبثة"  وكذلك رواه  ، للبائعوهذا أشبه من لفظ البخاري: "اْشتَرى ُمَحمَّ

 [76]  جماعة كرواية الترمذي، وهو الصحيح.

ِري َوأَن قال الحافظ ابن حجر: َوقد تتبعت طرق َهذَا الَحِديث من اْلكتب الَّتِي عزوتها إِلَْيَها فاتفقت كلَها على أَن العداء هَُو الُمْشتَ 

لهَُو البَائِع َوهَُو بِِخاَل  -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم-النَّبِي  [ وقال في فتح الباري: اتَّفَقُوا َعلَى أَنَّ اْلبَائَِع 77]،ف َما علقه الُمَصنّف فَْليتَأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -النَّبِيُّ   َوايَِة بِاْلَمْعنَى َواْلُمْشتَِرَي اْلعَدَّاُء َعْكَس َما هُنَا فَِقيَل أنَّ الَِّذي َوقََع هُنَا َمْقلُوٌب َوقِيَل هَُو َصَواٌب َوهُ   -َصلَّى َّللاَّ َو ِمَن الّرِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -أِلَنَّ اْشتََرى َوبَاعَ بَِمْعنًى َواِحد  َولَِزَم ِمْن ذَِلَك تَْقِديُم اْسِم َرسُوِل َّللاَّ  [ 78] َعلَى اْسم العداء. -َصلَّى َّللاَّ

 خامساً: الكذب والوضع وسرقة الحديث

يث وتركيب األسانيد لها وسرقتها لن تجد له متابعًا وال عاضدًا في كذبه هذا؛ بل من المعلوم أن الكاذب بوضع األحاد

وإنما يكون التفرد دليالً وقرينة تبين   ،بل الكذب والسرقة ،والمؤثر في هذا ليس التفرد ،ينفرد بها ُموِهًما صحتها وأن لها أصالً 

سين بن عبيد هللا فقال: سرقة الحديث أهون من وضعه  وقد بين الحافظ الذهبي صورة السرقة في ترجمة الح ،كذب الراوي

دث ينفردُ بحديث، فيجيء الّسارق ويدَِّعي أنه سمعه أيًضا من شيخ ذاك المحدِّث، وليس  واختالقه. وسرقةُ الحديث أن يكون مّحِ

م لقوله: إنَّ َكِذبًا عليَّ ليس ذاك بسرقة األجزاء والكُتُب، فإنَّها أنحُس بكثير من سرقة الرواية، وهي دون وضع الحديث في اإلث

 [79]  َكَكِذب  على غيري.

ْن َشاَرَكهُ فِي َطبَقَتِِه، قَاَل:   ، فَيُِضيفُهُ ِلَراو  َغْيِرِه ِممَّ َولَْيَس َكذَِلَك َمْن يَْسِرُق اأْلَْجَزاَء وأضاف السخاوي: أَْو يَكُوُن اْلَحِديُث عُِرَف بَِراو 

َواةِ.َواْلكُتَُب;   [80] فَإِنََّها أَْنَحُس بَِكثِير  ِمْن َسِرقَِة الرُّ
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 سادساً: التدليس

 [ 81] وإن كان التدليس في حقيقته ليس تفردا. ،التدليس بأنواعه الكثيرة

 سابعاً: اإلدراج

لف في ويخا ،وصورته أن يدرج الراوي للحديث شيئًا في متنه أو سنده فيجعله من الحديث بينما هو ليس من الحديث

في التََّشهُِّد َعْن أبي  ،-رضي هللا عنه -ومثال ذلك حديث ابن مسعود  ،ذلك بقية الرواة الذين رووا الحديث دون تفرد هذا الراوي

، َعِن القاِسِم بِن ُمَخْيِمَرةَ  ،َخْيثََمةَ ُزَهْيِر بِن معاويةَ  : أنَّ َرسُْوَل هللاِ َعْن َعْلقََمةَ، َعْن عبدهللا بِن مسع ،َعِن الحَسِن بِن اْلُحّرِ صلى -ود 

داً َعلََّمهُ التََّشهُّدَ في الصالةِ فقاَل: قُل: التَِّحيَّاُت هللِ... فَذََكَر التََّشهُّدَ، وفي آِخِرِه: أْشَهدُ أْن الَ إِلَهَ   -هللا عليه وسلم  إالَّ هللاُ، وأْشَهدُ أنَّ ُمَحمَّ

 [82] فإذا قُْلَت هذا فَقَدْ قََضْيَت َصالَتََك، إْن ِشئَْت أْن تقُوَم فَقُْم، وإْن ِشئَْت أْن تَْقعُدَ فاْقعُدْ. ،َرسُوُل هللاِ 

وبين أنه   ،ففصله ، وخالفه غيره ،-صلى هللا عليه وسلم-وليس من كالم النبي  ،-رضي هللا عنه-وهذا في الحقيقة كالم ابن مسعود 

 .  - عنهرضي هللا-من كالم ابن مسعود 

ونذكر بعدها أسبابًا   ،أوردتها باختصار وتصرف مني ،وهذه هي األسباب السبعة التي ذكرها األستاذ عبد الجواد في كتابه التفرد

 فنقول: ،-رضي هللا عنهم وأرضاهم-ومن ذلك ما ذكرناه عند السبب األول في خصوصية الصحابة  ،أخرى لم يتطرق إليها

 يث وغرائب لبعض تالميذهمثامناً: تخصيص الشيوخ أحاد

بأحاديث دون غيرهم سنة سار عليها   -رضي هللا عنهم -لبعض أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم -إن تخصيص النبي 

  -صلى هللا عليه وسلم -وكذلك كان فعله  ،-رضي هللا عنه وأرضاه -وقد ذكرنا حديث معاذ  ،بعض أئمة هذا الشأن من المحدثين

  - صلوات ربي وسالمه عليه وآله  -إذ خصه دون بقية الصحابة ببعض األسرار    ،-رضي هللا عنه  -بن اليمان  مع أبي عبدهللا حذيفة  

وقد روى زيد ْبن أسلم،   ،أبا عبيدة بأمين األمة  -صلى هللا عليه وسلم-وَكنَّى    ،-صلى هللا عليه وسلم  -حتى لُقَِّب بحافِظ سّرِ الرسول  

، فقال عن أبيه، أن عمر ْبن الخطاب قال ألص حابه: تمنوا، فتمنوا ملء البيت الذي كانوا فيه ماال وجواهر ينفقونها في سبيل َّللاَّ

-َعزَّ َوَجلَّ -عمر رضي هللا عنه: لكني أتمنى رجاال مثل أَبِي عبيدة، ومعاذ ْبن جبل، وحذيفة ْبن اليمان، فأستعملهم في طاعة َّللاَّ 

رضي هللا  -ويتمنى عمر  ،يخصهم بأمور  دون غيرهم -صلى هللا عليه وسلم -[ وهذا يدل على مزية  عندهم جعلت الرسول 83]،

لما يراه من مزية فيهم دون   ،وكذلك الحال عند بعض الشيوخ بأن يخصَّ بعض تالميذه بأحاديث دون البقية ،الكثير منهم -عنه

فقد روى عبدهللا   ، في بداياته لطلب العلم تدل على أن لكل شيخ  أحاديث ينفرد بها عن غيره - رحمه هللا -وقصة الترمذي  ،البقية

د بن ِعيَسى اْلَحافِظ يَقُول كنت فِي َطِريق َمكَّة َوكنت قد كتبت جزءين   ،بن دَاُود اْلمروِزي بسنده عنه قال: َسِمعت أَبَا ِعيَسى ُمَحمَّ
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وحملت معي فِي محملي   ،فَذََهبت إِلَْيِه َوأَنا أَظن أَن الجزءين معي  ،فَقَالُوا: فاَلن  ،فََسأَلت َعنهُ   ،فَمر بِنَا ذَِلك الشَّْيخ  ،ث شيخمن أََحاِدي

ا َظفرت بِهِ  ،جزءين كنت َظنَْنت أَنَُّهَما الجزءان اللَّذَان لَهُ  فتحيرت   ،ذا هما بَيَاضفَإِ  ،َوَسأَلته أجابني إِلَى ذَِلك أخذت الجزءين ، فَلَمَّ

ة ،فَقَاَل: أما تَْستَحي مني؟ قلت: اَل  ،َفَرأى اْلبيَاض فِي يَدي ،ثمَّ ينظر إِلَى ،فَجعل الشَّْيخ يْقَرأ َعلّي من حفظه   ، وقصصت َعلَْيِه اْلِقصَّ

فَقلت َحدثنِي   ،َوقَاَل: استظهرت قبل أَن تجيئني  ،نيفَلم يصدق  ،فَقََرأت َجِميع َما قََرأَ َعلّي على اْلَواَلء  ،فَقَاَل: إقرأ  ،َوقلت: احفظه كُله

 ،فََما أَْخَطأت فِي حرف ،فَقََرأت َعلَْيِه من أَوله ِإلَى آِخره َكَما قََرأَ  ،ثمَّ قَاَل َهات ،فَقََرأَ َعلّي أَْربَِعيَن َحِديثا من غرائب َحِديثه ،بِغَْيِرهِ 

 [ 84] فَقَاَل لي َما َرأَْيت مثلك.

وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان أن صاعد بن الحسن    ،والشاهد في القصة قوله: فَقََرأَ َعلّي أَْربَِعيَن َحِديثا من غرائب َحِديثه     

أبو العالء األديب األندلسي قال: واّلني عبد العزيز بن يوسف خزانة كتبه فأصبت فيها خطوط العلماء وأصولهم التي استأثروا 

 [ 85] إذ ال بد لكل عالم من أثيرة ومجموعة لخاصته غير ما يذيعها للطلبة عنده. ،بها ألنفسهم دون الناس

وذكر الخطيب البغدادي جملة من األخبار التي تدل على تخصيص الشيخ لبعض تالمذته دون اآلخرين لما يرى فيهم من مزية       

، َوقد َعاتَبَهُ رَ  ،زائدة عليهم ُجٌل فِي قِلَِّة َما ومن ذلك ما رواه بسنده عن أَبِي َسِعيد  عُثَْماَن ْبِن َسِعيد  الدَّاِرِمّيِ، قَاَل: َسِمْعُت النُّفَْيِليَّ

، َوَحدَّثَْت َهذَا اْلغَِريَب بِثاََلثِينَ  ُث النَّاَس َعلَى قَدِْر َما يَْحتَِملُوَن، َرأَْيُت َهذَا َمْوِضعًا   ،َحدَّثَهُ فَقَاَل: َحدَّثْتَنِي بِأَْربَعَة  : إِنََّما أَُحدِّ فَقَاَل النُّفَْيِليُّ

.َمْوِضعًا أِلَْكثََر ِمْن أَْربَعَِة أََحاِديَث أَْو نَْحِوِه، قَاَل أَبُو إِْسَحاَق: أََرادَ بِاْلغَِريِب عُثَْماَن ْبَن َسعِ  ِلَما َحدَّثْتُهُ، َولَْم أَْر فِيكَ   [86] يد 

، فقد ذكر أب ،-رحمه هللا -وأما اإلمام مالك  ي، يَقُوُل: َسِمْعُت َماِلَك ْبَن أَنَس  يَقُوُل: إِنَّ ِعْنِدي و نعيم عن ابن وهب قال: َسِمْعُت َعّمِ

ُث بَِها َحتَّى أَُموَت.  [87] أَلََحاِديَث َما َحدَّثُْت بَِها قَطُّ، َواَل سُِمعَْت ِمنَِّي، َواَل أَُحدِّ

 تاسعاً: كثرة شيوخ الراوي

و يبادرهم أو يخصونه ببعض األحاديث، أ ،فيقف على ما يفوت على غيره ،وهذا أيضا من أسباب التفرد عند بعض األئمة       

ا لديهم من أحاديث ومن الغرائب مما لم يسمعه من شيوخه فيأخذها عنهم في  -رحمه هللا -وقد نقل اإلمام النووي  ،بالسؤال عمَّ

قول اإلمام أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقى في كتابه الرسالة المصنفة    -رحمه هللا  -معرض حديثه عن اإلمام مالك  

ل السنة المشرفة: أخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم ثالثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى في بيان سب

 [ 88]  دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها وخلصت الثقة به.

غرائب حديث اإلمام مالك بن  ولهذا نجد عنده الكثير من الغرائب بحيث خصها محمد بن المظفر البزاز بمصنف  مستقل أسماه: 

 وهو مطبوعٌ ومحقق.   ،-رضي هللا عنه -أنس 
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  -وهذه النقطة تتجلى في وقوف اإلمام مالك على الكثير مما فات غيره من مرويات نافع  عاشًرا: حدة الطبع عند بعض المحدثين 

، َعْن أَبِْيِه قال: كُنَّا نَْختَِلُف إِلَى وقد ذكر الذهبي عن إِْسَماعِ  ،-رضي هللا عنهما -مولى عبدهللا بن عمر  -رحمه هللا ْيُل بُن أَبِي أَُوْيس 

 [90]  [، فَقُْلُت: َما أَْصنَُع بَِهذَا العَْبِد؟ فَتََرْكتُهُ، َولَِزَمهُ َغْيِري، فَاْنتَفََع بِِه.89نَافِع ، َوَكاَن َسيَِّئ الُخلُِق]

جرجاني َعْن أَبُي دَاُودَ َعْن شُْعبَة، قَال: قَال ِلي األَْعَمش: يَا شُْعبَة  وشعبة بذلك الوصف فقد ذكر ال ،وكذلك وصفوا األعمش     

فأخذ منهم الذي   ،وتحمل ذلك  ،[ فكان هذا الخلق فيهم منفًرا لطلبة العلم؛ إال من صبر عليهم91]،أَْنَت سيء الخلق وأنا سيء اْلُخلُقِ 

وما رواه العجلي في ترجمة   ،لمن يستحق التحمل عنهم في الروايةوربما كانت تلك الحدة في طبعهم امتحانًا  ،فات على غيرهم

ثُهْم فَأبى، د   األعمش ُمشعٌر بذلك حيث قَاَل: أتى اأْلَْعَمش نَاحيَة َهذَا السَواد، فَأَتَاهُ قوم ِمْنُهم، فََسأَلُوهُ أن يَُحدِّ فَقَاَل لَهُ رجل: يَا أَبَا ُمَحمَّ

 [ وهذه كلمة قاسية. 92] اَل: َويلك َومن يعلق الدّّر على اْلَخنَاِزير.لَو حدثت َهُؤاَلِء اْلَمَساِكين قَ 

 أحد عشر: رغبة الشيخ صاحب اإلسناد في دوام الرحلة إليه

ومن ذلك رغبته في استمرار الرحلة إليه من  ،وحاجة  في نفسه ،فال يُحِدُّث بها لغرض   ،فيتحفظ على بعض األحاديث

َحابَِة اأْلَْكَرِميَن    ،غير انقطاع َرِضَي -وقد ذكر الخطيب البغدادي طرفًا من أخبارهم في باب ِذْكُر َمْن َرَحَل فِي َحِديث  َواِحد  ِمَن الصَّ

ُ َعْنُهْم أَْجَمِعينَ   [93]  .-َّللاَّ

 الخاتمة:

وعلى آله وصحبه الذين اصطفاهم   ،الة والسالم على من كان ألنبياء هللا ورسله مسك الختامالحمد هلل في البدء والختام والص

 وبعد:  ،لصحبته من بين األنام

 أهمها:  ،وقد خلص هذا المبحث إلى جملة من النتائج ،وثمرة البحث نتائجه ،فقديما قالوا: لكّلِ عمل  ثمرة

فهي ربما   ،ومنها الحديث الشريف وعلومه ،يصحُّ اطرادها في كل العلومأن مقولة: إن هذا العلم قد نضج واحترق ال  •

  ، وعلومه تستمد ذلك منه ،فلم يزل هذا الدين يتصف بالحياة والتجدد ،تصح في علوم األلة دون بقية العلوم الشرعية

 هرها المكنونة. فضال عن أن تلك المقولة سلبية بتثبيطها لعزائم من يريد البحث والغوص بحثًا عن آللئها وجوا

 أن مجال التفرد النسبي أوسع من أن يحصر في أربع صور بعضها افتراضٌي.  •

 يكاد يتعذر وضع تعريف  جامع  مانع  للتفرد؛ لسعة تداخله مع غيره من علوم الحديث. •

 أن مسألة التفرد تحتاج مزيدًا من البحث والدراسة حول مسائلها وفروعها.   •
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 : قائمة المصادر والمراجع

تحقيق: دكتور   .أول معجم عربي مرتب بحسب األبنية ،ديوان األدب .هـ(350إبراهيم إسحاق إبراهيم الفارابي)ت:  [1]

 1م (  2003 -هـ  1424 ،)ط: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ،دكتور أحمد مختار عمر ،إبراهيم أنيس

 213/  3؛  5/  3؛  403 /

 ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي ،المحكم والمحيط األعظم . هـ(458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  [2]

 247/  5م (  2000 -هـ  1421 ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،1ط: ) 

 500/  4م ( 1979 -هـ 1399 ،)ط: دار الفكر ،تحقيق: عبد السالم محمد هارون ،معجم مقاييس اللغة .ابن فارس  [3]

 24/  8 ،معجم العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي  [4]

لسان  ،هـ(711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:   [5]

 331/  3هـ (  1414 ،بيروت –دار صادر  ،3)ط:  ،العرب

 80مريم:  [ 6]

 89األنبياء:  [7]

تحقيق: أحمد عبد    .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  .  هـ(393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:     [8]

 518/  2م (  1987 - هـ 1407 ،بيروت –دار العلم للماليين  ،4) ط:  ،الغفور عطار

 94األنعام:   [9]

نزهة النظر في   . هـ( 852شهاب الدين، ابن َحَجر )ت: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل،  [ 10]

هـ ( / 1422 ،مطبعة سفير بالرياض ،1) ط:  ،تحقيق: عبدهللا بن ضيف هللا الرحيلي ،توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر

66 

كر في مصطلحات شرح نخبة الف  .  هـ(1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )ت:    [ 11]

 238لبنان / بيروت ( /  -) دار األرقم  ،تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم ،أهل األثر

 –دار الحديث  ،5)ط:  ،عماد السيد -تحقيق: عصام الصبابطي  .نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر .ابن حجر [ 12]

 722/  4م (  1997 -هـ  1418 ،القاهرة

ألفية العراقي المسماة التبصرة   . هـ ( 806زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي ) ت:   [13]

هـ  1428 ،الرياض –مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع  ،2) ط:  ،تحقيق: العربي الدائز الغرياطي ،والتذكرة في علوم الحديث
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 / )160 

فتح   . هـ(902شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت:  [14]

د. محمد بن عبدهللا بن فهيد آل  ،تحقيق: د. عبد الكريم بن عبدهللا بن عبد الرحمن الخضير .المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي

 383/  3م (  2003 -هـ  1424 ،الرياض –المملكة السعودية  ،دار المنهاج للنشر والتوزيع ،1)ط:  ،فهيد

المعروف كأسالفه   .محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين  [15]

 ،1)ط:  ،بو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضةتحقيق: أ ،توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ،هـ(  1182باألمير )ت: 

 158/  1م(  1997هـ/ 1417 ،لبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،دمشق -سوريا  ،دار النوادر ،1)ط:  ،ومنهج المحدثين في قبوله ورده .التفرد في رواية الحديث .عبد الجواد حمام [ 16]

 86 - 83/  ،م( 2088 -هـ  1429

 110/  ،ألفية العراقي ،الحافظ العراقي  [17]

)ط: مركز الخدمات واألبحاث   ،تحقيق: كمال يوسف الحوت ،منظومة البيقوني  .عمر بن محمد بن فتوح البيقوني  [18]

 1/  ،م( 1987 -هـ  1407 ،بيروت ،الثقافية

 ،المعجم الوسيط .العربية بالقاهرة مجمع اللغة .محمد النجار ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى   [19]

 476/  1)دار الدعوة( 

 ،تحقيق: السيد الشرقاوي  ،تصحيح التصحيف وتحرير التحريف  .  هـ(764صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:    [ 20]

 336/  1م (  1987 -هـ  1407 ،القاهرة –مكتبة الخانجي  ،1)ط: 

بيدي )ت: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  [21] تاج العروس من   . هـ(1205الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 423/   9م (  1971 -هـ  1391 ،مطبعة حكومة الكويت ،1)ط:  ،تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ،جواهر القاموس

شرح ألفية العراقي في   .هـ(    893عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، زين الدين المعروف بابن العيني الحنفي )ت:    [ 22]

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث   ،1)ط:    ،تحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان  .علوم الحديث

 120/  1 ،م( 2011 -هـ  1432 ،والترجمة، اليمن

 المصدر نفسه. [ 23]

 .93/  ،ألفية العراقي ،الحافظ العراقي  [24]

 .108/  ،ألفية العراقي ،الحافظ العراقي [ 25]

 219/  1 ،فتح المغيث ،السخاوي [26]
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هـ 1403  ،)ط: عالم المعرفة  ،الوسيط في علوم ومصطلح الحديث  .  هـ(1403محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )ت:    [27]

 369م ( / 1983 -

 ،التذكرة في علوم الحديث  .  هـ(  804الشافعي المصري )ت:  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد    [28]

ان  ،1)ط:  ،تقديم: علي حسن عبد الحميد ار، عمَّ  10/  2م (  1988 -هـ  1408 ،دار عمَّ

تحقيق: أبي    ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  .  هـ(  911عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت:  [  29]

 291/  1هـ (  1415 ،الرياض –المملكة السعودية  ،مكتبة الكوثر ،2)ط:  ،يابيقتيبة نظر محمد الفار

 ،النكت على مقدمة ابن الصالح  .هـ(    794أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي الشافعي )ت:     [30]

 133/  2 ،م( 1998 -هـ  1419 ،الرياض -أضواء السلف  ،1)ط:  ،تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بال فريج

عمادة البحث العلمي  ،1)ط:  ،تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي .على كتاب ابن الصالح ،النكت ،ابن حجر [ 31]

/  1 ،تدريب الراوي ،؛ السيوطي652/  2م ( 1984 -هـ 1404 ،بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

267 

 704/  2 ،النكت ،ابن حجر [32]

قواعد التحديث من فنون مصطلح  .  هـ(1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )ت:   [33]

 -هـ  1425 ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،1) ط:  ،قدم له: الشيخ عبد القادر األرنؤوط ،تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ،الحديث

 196م ( /  2004

)دار الجيل  ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم .أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري [ 34]

؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا  ،3861دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت(: رقم الحديث:  ،وتبير

تحقيق: محمد زهير بن   ،هـ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه 256)ت: 

 2535رقم الحديث:  ،هـ( 1422 ،جاةدار طوق الن ،1)ط:  ،ناصر الناصر

تحقيق: الدكتور   .ت: هـ( الموطأ رواية يحيى الليثي  179أبو عبد هللا مالك بن أَنَس بن َماِلك بن أبي عامر األصبحي )  [ 35]

 2805رقم الحديث:  ،بيروت( -)دار الغرب اإلسالمي  ،بشار معروف

 381/  3 ،فتح المغيث ،السخاوي [36]

 722/  4 ،نخبة الفكر ،ابن حجر  [37]

 ،دار ابن حزم ،2)ط:  ،الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح األحاديث وتعليلها ،حمزة عبدهللا المليباري [38]

 71م ( / 2001 -هـ 1422
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م ( /  1981-هـ  1401 ،سورية –دار الفكر، دمشق  ،3)ط:  ،منهج النقد في علوم الحديث ،الدكتور نور الدين عتر [39]

400 

ما ال يسع المحدث  . هـ( 581عَُمر ْبن َعْبد المجيد ْبن عَُمر ْبن ُحَسْين، أَبُو َحْفص اْلقَُرِشّي، العَْبدَرّي، الميانِِشّي )ت:  [ 40]

 29األردن ( /  – الزرقاء –) الوكالة العربية للتوزيع والنشر  ،تحقيق: علي حسن عبد الحميد ،جهله

 . 66نزهة النظر /  ،ابن حجر [41]

 .238/  ،شرح نخبة الفكر .علي المال القاري [42]

 .234 ،التفرد ،عبد الجواد حمام  [43]

 .282/  1 ،تدريب الراوي ،السيوطي [44]

 المصدر نفسه.  [45]

 اإلسالمية بجامعة الموصل. إشارة إلى رسالة الماجستير التي تقدمت بها إلى كلية العلوم  [46]

 .138/  5 ،4101رقم الحديث:  ،الجامع الصحيح ،البخاري [47]

 .706/  2 ،النكت على كتاب ابن الصالح ،ابن حجر[ 48]

 . 708/  2 ،المصدر نفسه [49]

ِجْستاني )ت:   [50]  ،أبي داودهـ( سنن  275أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

 .3573رقم الحديث:  ،بيروت( –)المكتبة العصرية، صيدا  ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد

 . 706/  2 ،النكت على كتاب ابن الصالح .ابن حجر [51]

 .149/  3 ،2372رقم الحديث:  ،الجامع الصحيح ،البخاري [52]

 . 707/  2 ،النكت على كتاب ابن الصالح ،ابن حجر[ 53]

 .238/  ،التفرد ،عبد الجواد [54]

 المصدر نفسه. [55]

 .93/  1 ،336رقم الحديث:  ،سنن أبي داود ،أبو داود [ 56]

 ،هـ(  385أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت:   [57]

مؤسسة الرسالة،   ،1)ط:    ،تحقيق: شعيب األرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم  ،سنن الدارقطني

النكت على  ،؛ الزركشي 708/  2 ،النكت على كتاب ابن الصالح ،؛ ابن حجر 349/  1 ،م( 2004 - هـ  1424 ،لبنان - بيروت 

 .201/  2 ،مقدمة ابن الصالح
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 . 293/  1 ،تدريب الراوي ،السيوطي [ 58]

 .173آل عمران:  [ 59]

 .239/   ،التفرد ،عبد الجواد [ 60]

 .21/  3 ،2096رقم الحديث:  ،صحيح مسلم ،مسلم  [61]

 . 270/  1 ،فتح المغيث ،السخاوي  [62]

مصر، ورسالة  -وقد قدمت في هذا القسم عدة دراسات، منها انفرادات ابن ماجه، كلية التربية جامعة عين شمس  [63]

تاب الطهارة إلى كتاب  بعنوان: ما حكم عليه الترمذي بالغرابة في جامعه وأنفرد بإخراجه من بين أصحاب الكتب الستة )من ك

 األشربة(. 

 .124/  ،التفرد ،عبد الجواد [64]

 .43/  1 ،153رقم الحديث:  ،صحيح مسلم ،مسلم [65]

 .45/  1 ،157رقم الحديث:  [ 66]

 .170/  ،ألفية العراقي ،الحافظ العراقي [67]

 103/ . 3 ،2825رقم الحديث:  ،سنن أبي داود ،ابو داود  [68]

تحقيق:   ،سنن الترمذي ،هـ(  279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت:   [69]

 -هـ  1395 ،مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،2)ط:  ،إبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف

 .75/  4 ،1481رقم الحديث:  ،م( 1975

) ط:   ،تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب  ،الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص  ،ابن حجر  [70]

 .242/  4م ( 1995 -هـ 1416 ،مصر –مؤسسة قرطبة  ،1

 .27/  2 ،248رقم الحديث:  ،سنن الترمذي ،الترمذي  [71]

  ، السعودية –المربع  -مكتبة الكوثر  ،3) ط:  ،تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي ،التمييز ،مسلم بن الحجاج [ 72]

 .180هـ( / 1410

دار النوادر،   ،1) ط:    ،تحقيق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث  ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح  ،ابن الملقن  [ 73]

 .101/  1م (  2008 -هـ  1429 ،سوريا –دمشق 

 .116/  1 ،شرح علل الترمذي ،ابن رجب [ 74]

 .76/  3 ،صحيح البخاري ،البخاري  [75]
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 . 140/  14 ،التوضيح ،ابن الملقن  [76]

المكتب اإلسالمي    ،1) ط:    ،تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي  ،تغليق التعليق على صحيح البخاري  ،ابن حجر [77]

 .220/  3هـ ( 1405 ،األردن –عمان  ،بيروت  -دار عمار  ،

  -)دار المعرفة  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر  [78]

 .310/  4 ،هـ( 1379بيروت، 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير    ،هـ(  748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )ت:     [79]

 .140/  17 ،م( 2003 ،دار الغرب اإلسالمي ، 1)ط:  ،تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف ،َواألعالم

 . 125/  2 ،فتح المغيث ،السخاوي  [80]

 .140/  ،التفرد ،عبد الجواد [ 81]

مقدمة ابن الصالح = معرفة   ،هـ(  643ت: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن الصالح )  [82]

 .195/    ،م(  2002هـ /    1423  ،دار الكتب العلمية  ،1)ط:    ،ماهر ياسين الفحل  -تحقيق: عبد اللطيف الهميم    ،أنواع علوم الحديث

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير    [83]

دار الكتب  ،1)ط:  ،عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: علي محمد معوض  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،هـ(  630)ت: 

 .706/  1 ،م( 1994 -هـ  1415 ،العلمية

التقييد  ،هـ(629حمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )ت: م  [84]

 .99م ( /  1988 -هـ  1408 ،دار الكتب العلمية ،1) ط:  ،تحقيق: كمال يوسف الحوت ،لمعرفة رواة السنن والمسانيد

 . 272/  4 ،لسان الميزان ،ابن حجر [85]

الجامع ألخالق الراوي وآداب  ،هـ( 463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت:  [ 86]

 .308الرياض(/  -)مكتبة المعارف  ،تحقيق: د. محمود الطحان ،السامع

 . 321/  6 ،حلية األولياء ،أبو نعيم األصبهاني  [87]

االمام مالك   ،؛ محمد بن يحيى مبروك79/  2لبنان(    -كتب العلمية، بيروت  )دار ال  ،تهذيب األسماء واللغات  ،النووي  [ 88]

هـ   1430 ،دار ابن حزم للطباعة ،مركز االمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث  ،1)ط:  ،وعمله بالحديث من خالل كتابه الموطأ

 41م(  2010 -

 فاقتضى التنبيه.  ،المرادُ من سوء الخلق ِحدَةَ الطبعِ ال غير  [89]

 .98/  5 ،سير أعالم النبالء ،الذهبي [ 90]
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 .147/  1 ،الكامل في ضعفاء الرجال ،الجرجاني  [91]

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث  . هـ(261أبو الحسن أحمد بن عبدهللا بن صالح العجلى الكوفى )ت:   [92]

  – المدينة المنورة  -مكتبة الدار  ،1) ط:  ،تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 .432/  1م ( 1985 -هـ 1405 ،السعودية

هـ 1395  ،بيروت  –دار الكتب العلمية    ،1) ط:    ،تحقيق: نور الدين عتر  ،الرحلة في طلب الحديث  .الخطيب البغدادي  [ 93]

 / )109 
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ABSTRACT 

Arabic and Islamic Civilizations nowadays live under what's called (cultural shock), due to 

what their status have fallen into from political, economic, and social aspects. Moreover, due to 

dominant western cultures, Oedipus dilemma has formed and got so enlarged that it broke the 

ego image of Islamic cultures.  

The shift movement that Arabic nations faced from feeling of pride that's enriched by their 

religious and cultural values to the feeling of fallen behind caused a wide fracture between 

cultures that led to what's called Cultural Shock and disturbance in the Islamic mind.  

 These new upcoming western cultural ideas have radically torn down the Islamic ego 

image that saw itself superior over other cultures, and it went to revise itself as the Quran says:   

You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right 

and forbid what is wrong and believe in Allah. If only the People of the Scripture had believed, it 

would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly 

disobedient (AL - IMRAN110)  

Moreover, Islamic culture opened upon itself two major hurtful existential questions: 

 1- Why are we inefficient in this new modern age? 

2- does our Islamic law offer solid foundations for a civilization capable of keeping up 

with modern age?  

Two questions reminded a stressful point of conflict in the Arabic and Islamic mind. in 
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front of an equal between an, economically, culturally, and military superior West side and the 

eastern side. which created a disturbance over the capability to move upwards and to search for 

solid foundation for a hopeful rise. 

These questions made the calling to rise as a civilization a fundamental religious demand 

that needs intensive efforts to regain glory, and to rebuild a modern, Islamic civilization taking 

its values from the Quran and Sunnah, and capable of keeping up with this new age's challenges. 

 

Keyword: Peaceful coexistence, Civilization Dialogue, The intellectual setting, Civil 

Security, Civilizational relations.  
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 ملخصال

تعيش المجتمعات العربية واإلسالمية بما يسمى "الصدمة الحضارية" بسبب ما آلت إليه أوضاعها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا    

أو ما ستؤول إليه في المستقبل، ألن عقدة الغرب الزاحف حضاريا صارت متضخمة وكسرت صورة األنا الحضارية العظيمة  

لشعوب العربية من اإلحساس بالكبرياء المدعوم دينيًا وحضاريا إلى اإلحساس بالتأخر  المرسومة في مرآة التاريخ؛ لتنقل ا

 الحضاري بعد هيمنة الثقافة الغربية؛ لتظهر الفوارق الثقافية  شاسعة وعميقة, فتحدث في الوعي العربي صدمة وإرباكا.

ى باقي الحضارات, والتي بدأت تراجع في نفسها قوله هذا االنقالب الحضاري والثقافي العنيف فككَّ صورة األنا المتفوقة عل    

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا ِ ﴾ سورة آل عمران آية )تعالى:﴿ كُنتُْم َخْيَر أُمَّ ( لينفتح  110َّللَّ

  حضاري المؤلم, وهما:المجال واسعا على سؤالين بحجم جرح التراجع ال

 : لماذا أنا غير فاِعٍل في الحضارة المعاصرة والقادمة من الغرب؟ 1س         

 :هل في شريعتنا اإلسالمية مقوماٌت لنهوض حضاري يواكب العصر الحديث؟ 2س        

رٍب مسلح علميًا وحضاريًا وثقافيًا، سؤاالن ظلت اإلجابة عنهما محيرة في العقل العربي والمسلم, أمام مواجهة غير متكافئة بين غ

مما أوجد حالة من االضطراب حول القدرة على النهوض الحضاري من جديد والبحث عن   .وبين أمة تعيش عقدة التفوق الواهم

 مقومات وأسس لهذا النهوض؟ وما المنهج الواجب اتباعه للسير في الطريق الصحيح؟ 

اري مطلبا دينيًّا وحضاريًّا من الواجب البحث فيه من أجل استعادة المجد القديم، تلك األسئلة جعلت من مقومات النهوض الحض

وبناء حضارة إسالمية حديثة تواكب متطلبات العصر بثورته المعلوماتية والصناعية, بمعايير إنسانية وأخالقية مستمدة من القرآن 

؛ أسوة بالسلف الصالح الذين نقلوا القيم الحضارية إلى الواقع الكريم والمنهج النبوي في بناء الحضارة وتطبيق أمثل لهذا المنهج

 التطبيقي العملي. 

 الكلمات المفتاحية. الحضارة، التعايش السلمي، الحوار الحضاري، اإلعداد الفكري، األمن الحضاري، العالقات الحضارية.  
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 مقدمة:

حضارية" في تفسير هويتها الحضارية، بسبب ما آلت إليه تعيش المجتمعات العربية واإلسالمية المعاصرة "صدمة 

أوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والقلق مما ستؤول إليه في المستقبل، وتضخمت فيها عقدة الغرب المهيمن  

ياء المدعوم دينيًّا  والمتفوق، وكسرت صورة "األنا الحضارية" العظيمة المرسومة في مرآة تاريخها، ونقلتها من اإلحساس بالكبر 

وحضاريًّا إلى اإلحساس بالعجز إزاء هيمنة الثقافة الغربية، والذي بدأ منذ أن دق الغرب أبوابها مطلع القرن التاسع عشر واستعمر  

 معظم أقطارها، وتعمق هذا اإلحساس عبر العقود التالية، وأظهر الفوارق الثقافية الشاسعة بينها وبينه، وأحدث في وعيها أزمة

  وإرباًكا كبيرين.

هذا االنقالب الثقافي العنيف فكّك صورة "األنا الحضارية" المتفوقة على باقي الحضارات في أذهان الكثيرين، ودفعهم  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اإلى مراجعة لواقعهم في ضوء قوله تعالى:   ﴾﴿كُنتُْم َخْيَر أُمَّ  ْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

(، وفتح المجال واسعًا لسؤالين بحجم جرح التراجع الحضاري المؤلم, هما: أين األنا الحضارية  110سورة آل عمران آية )

اإلسالمية من الحضارة الغربية المعاصرة؟ وهل العودة إلى الشريعة اإلسالمية هي السبيل لنهوض حضاري يواكب الصعود 

 ي الغربي وينافسه؟  الحضار

سؤاالن ظلت اإلجابة عنهما محيرة في العقل العربي والمسلم منذ بداية الصدمة الحضارية األولى, حين دوت مدافع  

المستعمرين في أرض الدول العربية واإلسالمية، ومنذ أن أدرك العرب والمسلمون أنهم أمام مواجهة غير متكافئة بين غرٍب  

وثقافيًّا، وبين أمة ضعيفة تعيش عقدة التفوق الواهم. وقد أحدث ذلك اإلدراك حالة من االضطراب، وأثار  مسلح علميًّا وحضاريًّا

األسئلة عن القدرة على النهوض الحضاري من جديد، وأسس هذا النهوض ومقوماته، والمنهج الواجب اتباعه للسير في الطريق 

 واألسس؟ الصحيح، وهل تملك الشريعَة اإلسالمية تلك المقومات  

وقد جعلت هذه األسئلة البحث عن مقومات النهوض الحضاري مطلبا دينيًّا وحضاريًّا من أجل استعادة المجد القديم، وبناء  

حضارة إسالمية حديثة تواكب متطلبات العصر بثورته المعلوماتية والصناعية، وبمعايير ومنهج مستمدين من القرآن الكريم 

وبتطبيق أمثل لهذا المنهج وتلك المعايير، أسوة بالسلف الصالح الذين فعلوا ذلك ونقلوا القيم الحضارية العظيمة  والسنة النبوية، 

 من نصوص القرآن والسنة إلى التطبيق في الواقع العملي.

 المبحث األول: البناء الحضاري في القرآن الكريم. .1

األولى، بل إن اإلسالم بكل شرائعه وأحكامه االعتقاديه  جعل اإلسالم البناء الحضاري مسؤولية المسلمين ومهمتهم 
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والسلوكية جاء لتمكين اإلنسان من البناء الحضاري الصحيح, وَجْعِلِه طريقًا موصالً إلى الدار اآلخرة، من خالل الجزاء على 

 [1]. حسن العمل والعقوبة على من سخر الدنيا للعبث واللهو

ْفع لذلك فقد تميزت الحضارة اإلسالمية   عن باقي الحضارات بما قدَّمته للبشرية جمعاَء من قِيَم ومبادئ وأخالق، بقصد الرَّ

وحي والمادي دون أن يطغى جانب على اآلخر  [2]. من شأنها، وتمكينها من التقدُّم في الجانبين الرُّ

الجماعية للمجتمع، وتوازن بين  وقد قدَّم القرآن الكريم منظومة متكاملة للبناء الحضاري تراعي االحتياجات الفردية و  

الروح والجسد في سن الشرائع واألحكام، وتشبع الفكر وتصحح االعتقاد حول الكون واإلنسان، وترشد إلى الطريق الصحيح لهذا 

البناء من خالل ثوابت تحمل مقومات النهوض الحضاري، أهمها ثالثة مقومات يمكن تسميتها بالبناء الحضاري أو الهرم 

 . هذه المقومات هي اللبنة األساسية في البناء الحضاري. الزمن  –المكان  -اإلنسان وهي:  الحضاري,

 اإلنسان)األساس األول للحضارة(. .1.1

اإلنسان قاعدة البناء الحضاري واألساس األول واألهم في الهرم الحضاري، يسخر المكان الذي يعيش عليه، ويستثمر 

وغ هدفه، فالحضارة تقوم على الجهد الذي يبذله اإلنسان، وعلى اإلمكانيات التي يستغلها  الزمن الذي يعيش فيه، لتنفيذ مهمته وبل

من حوله من خالل إعماله عقله في العمل والبناء االجتماعي والعمراني. وال يتحقق ذلك إال عن طريق معرفة اإلنسان بذاته  

ة في فكره وعمله، ويتجلى ذلك في القرآن الكريم في وهويته ومنشئه ووظيفته في الحياة ومصيره؛ حتى يكون على هدى وبصير

 البناء الفكري واالعتقادي لإلنسان من خالل الثوابت التالية:   

 المنشأ والوظيفة والمصير.   .1.1.1

اإلنسان في المنهج القرآني خليفة هلل في األرض، ُخلق لغاية وهدف من أجل عمارة األرض وتحقيق االستخالف فيها.  

االستخالُف أهدافَه زود القرآن الكريم اإلنسان بالمعرفة الرئيسة عن أصله، كيف خلق؟ ولم خلق؟ وما مصيره؟   ولكي يحقق 

فْليَْنظُِر :) فاإلنسان الذي ال يعلم من هو وكيف خلق يتيه في دوامة المجهول، وال يحسن رسم مالمح هويته الشخصية، قال تعالى

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق، ُخِلَق ِمنْ  ْلِب َوالتََّرائِِب، ِإنَّهُ َعَلى َرْجِعِه َلقَاِدٌر، يَْوَم تُْبلَى السََّرائِرُ اإْلِ ، فََما لَهُ ِمْن  َماٍء َدافٍِق،  يَْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ

ٍة َوََل نَاِصرٍ  مهمة االستخالف    (. هذه الحقيقة تنظم له فكره وتمنحه القوة والقدرة على تنفيذ10إلى    5سورة الطارق اآليات )من    (قُوَّ

عن طريق ما يتمتع به من صفات ومزايا في مراحل حياته، حتى يصل إلى المصير المقدر له، موت يتبعه بعث وحساب وجزاء، 

فالحياة الدنيا ليست نهاية الشوط، بل هي طريق إلى األبدية وعليه أن يحسن العمل فيها فإنه ُمراقٌب في عمله ومسؤول عنه. كما  

ُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن "   :لنية ويتقن العمل؛ حتى يفوز وينال رضوان هللا قال تعالىعليه أن يخلص ا َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ
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سورة  ن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن ِإَلَّ َما َسعَٰى﴾﴿َوأَ (، 105سورة التوبة آية ) " َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيَُنب ِئُكُم بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ 

 (.39النجم آية )

 .التشريف والتكليف  .1.1.2

لكي يكتمل البناء الفكري لإلنسان حرص القرآن الكريم على تبصيره برفعة مكانته بين سائر المخلوقات منذ خلق اإلنسان  

 قُْلنَا ِلْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِْبِليَس أَبَٰى َواْستَْكبََر  ﴿ َوإِذْ  األول، حيث أسجد هللا المالئكة آلدم عليه السالم  قال تعالى:

 (.34سورة البقرة آية )َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن﴾ 

ومن منطلق التشريف لإلنسان، أوكل هللا سبحانه وتعالى له مهمة تتناسب مع شرف المكانة التي حظي بها عنده وبين  

فكانت أولى مهامه التي جمعت بين التشريف والتكليف هي خالفة هللا في أرضه ليحكم بدينه وينفذ شرائعه, قال تعالى:  مخلوقاته،

َماَء وَ ﴿ َوإِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً قَاُلوا أَتَْجعَُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها وَ  ُس يَْسِفُك الد ِ نَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َوُنقَد ِ

 (.30سورة البقرة آية ) لََك  قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما ََل تَْعلَُموَن ﴾

وخالفة هللا في األرض مهمة عظيمة  تتناسب مع إمكانياته العقلية والجسدية وتوجهه إلى عمارة األرض وبناء الحضارة؛ 

َن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم فِيَها ﴾ يقول تعالى:  (. واإلعمار يقتضي بالضرورة العلم والعمل، 61[ سورة  هود اآلية )3] ﴿هَُو أَنَشأَكُم م ِ

تنشأ الحضارة البشرية، وتختلف باختالف صانعيها وعقائدهم وأعمالهم، فمن سار على المنهج الرباني جاءت حضارته  فبهما 

صحيحة متوازنة، ومن ضلَّ الطريق، واتبع الهوى تحولت حضارته إلى عمران فارغ من الهدف ومخالف للتكليف الذي حظي 

ابقة لهدايتها وتصحيح انحرافها، يجمعهم هدف واحد هو الدعوة الى وحدانية  به اإلنسان، لذلك توالى إرسال الرسل الى األمم الس

 [4]. هللا وبيان الغاية والهدف من إعمار األرض

 الدين والعلم.   .1.1.3

اقتضت الحكمة اإللهية االختالف بين البشر بعد أن كانوا أمة واحدة، فتفرقوا في األرض واختلفت ألسنتهم وأصبحوا 

هم مجتمع وعمران تنتج حضارة وثقافة مختلفتين باختالف المكان والزمان، ولكون الغواية والضالل وعدًا شعوبًا وأمًما, لكل من 

من الشيطان العدو األول لإلنسان، انحرفت حضارات عديدة عن الهدف األسمى لمهمتها وزاغت عن عبودية هللا, لتتجرد من  

بوحدانية هللا، وهي الحضارة المذمومة التي انتهى أغلبها بالعذاب الروح الحقيقة للحضارة وتصبح حضارة مادية ال إيمان بها 

المدمر، وقد أخبرنا عنها القرآن الكريم باإلجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى، وعن أنبياء هللا الذين ظهروا فيهم، ورسله الذين 
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الحضاري عندما أصروا على تكذيبهم ورفضوا أرسلهم إليهم، وما جرى لهم مع أقوامهم، وكيف انتهى الحال بأقوامهم إلى الدمار  

وبذلك يقرر القرآن الكريم قاعدة أساسية للبناء الحضاري تتلخص  [5]. العودة إلى المنهج الرباني في عبادة هللا وعمارة األرض

 بما يأتي: 

اإللهي والدمار، فما  إن البناَء الحضاري القائم على المادة وحدها دون هدف إيماني وتوحيد رباني بناٌء معرٌض للعقاب 

نفع قوم بنيانهم وال إبداعهم في العمران والتطور في العلم والطب وزخرف الحياة دون عبادة هلل وتوحيده، وال يُقبل عمل دون  

 إيمان، وال حضارة دون منهج رباني قويم. 

الحضاري في اإلسالم مشروط ولكي يكون العطاء مفيدًا والعمل نافعًا ال بد من قوانين تنظمه ومناهج تحكمه، فالبناء 

بضوابط شرعية تراعي االحتياجات الزمنية والمكانية كافة، منها الثابت الذي ال يتغير، ومنها ما يخضع للقياس واالجتهاد،  

وتراعي ما تقتضيه متطلبات البناء اإلنساني والحضاري، وهو ما تميزت به الحضارة اإلسالمية عن باقي الحضارات، سواء 

 [6]. المعاصرة السابقة أو

 الحقوق والحريات. .1.1.4

اإلنسان عماد الحضارات، هو الذي يصنعها ويشيد أركانها ومعالمها، فال حضارة من دون اإلنسان؛ إذ تبقى كيانا عمرانيا   

ال قيمة له من دون الحرية، فالحرية هي التي تفجر فيه طاقات العمل واإلنتاج واإلبداع،    -صانع الحضارات    -واإلنسان  . دون روح

 [7]. ال يستطيع مقيد اليدين أن يضع لبنة فوق أخرى وال أن يكتب حرفا أو ينقش زخرفاوتحفزه إلى البذل والعطاء. ف

يعمل ويبني وهو حرٌّ بفكره وعبوديته   .فاإلنسان بالحرية يتذوق إنسانيته، ويشعر بكينونته، ويدرك أن له دوًرا في الحياة

 لذاته أو لبشِر مثله يتبعه بالعبودية دون هللا.  وتقرير شؤون حياته، وإذا ما فقد هذه الحرية صار عبدًا إما لذاته وم

وعندما نتتبع أخبار الحضارات السابقة التي كبلت حرية الفكر والعمل، واشتد الظلم على أهلها نجد أن هللا سبحانه وتعالى 

ة، كالطوفان والزالزل بعث األنبياء لنصرة المستضعفين فيها وتحذير الظالمين من عقوبة ظلمهم، ثم تدميرهم بعقوبات كونية شديد

وخسف األرض والغرق وغيرها، ولنا في أخبار قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ... وغيرهم ممن حفل القرآن الكريم بأخبارهم  

 [8] . عبٌر وعظاٌت في زوال حضارات عظيمة أهلكها الظلم وغياب الحريات

فال حرية تنتهك فيها الحقوق، وال حقٌّ يُْحَجُر   فالحرية وضمان الحقوق ميزان من موازين استواء الحضارة اإلنسانية،

على الفرد أو المجتمع، وقد تحققت هذه القاعدة في ما قدمته الحضارة اإلسالمية من شرائع وأحكام ضمنت الحريات وحفظت  

ضمن للفرد غنيًا  الحقوق دون إفراط في حق الفرد أو تفريط في حقوق المجتمع والدولة اإلسالمية، لتقوم حضارة إنسانية عادلة ت
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أو فقيًرا حاكًما أو محكوًما حريته الدينية والفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ضمن حدود وقوانين نص عليها القرآن 

يالكريم والسنة الشريفة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر آية حرية العقيدة والدين في قوله تعالى:   ِن قَد تَّبَيََّن ﴿ََل إِْكَراهَ فِي الد ِ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَٰى ََل انفِ  ِ فََمن يَْكفُْر بِالطَّاغُوِت َويُْؤِمن بِاَّللَّ ْشُد ِمَن اْلغَي  ُ َسِميٌع َعِليم﴾الرُّ سورة البقرة آية  َصاَم لََها َوَّللاَّ

(256.) 

فقد  -سواء في الجانب السياسي أو االقتصادي أو غيرهما -ريأما الحريات والحقوق التي قررها اإلسالم للبناء الحضا

ذكرها القرآن الكريم من خالل قيم ومبادئ عرضها في آيات كثيرة, مثل: الشورى، والعدل، والحفاظ على كرامة اإلنسان من  

لقيم والمبادئ بما يتوافق  [، وترك للناس حرية تنظيم تلك ا9] حيث هو إنسان، و حرمة المال الخاص والعام احترام إرادة األمة

مع منجزات العقل البشري في كل عصر ومصر،  حتى ال يشق على الناس ويوقعهم في العنت والحرج إن هو ألزمهم بصورة  

واحدة ثابتة ال تتغير.  فالمهم أن تظل القيم والمبادئ العامة مصونة من الجور  واالعتداء بأية صورة من الصور، وللناس بعد  

 ما شاءت من أساليب وتفصيالت.   ذلك أن تبدع

عند تطبيق المقومات اإلنسانية السابق ذكرها يمكن لإلنسان في أي زمن وفي أي بلد أن يبني حضارته على اعتقاد صحيح  

وفكر سوي، وينفذ مسؤولياته الحضارية تبعا للتشريف اإللهي الذي حظي به، ويكون لديه منهج رباني يضمن له حقوقه ويظلله 

ُ الَِّذيَن   بمظلة العدل والحرية، وتكون حضارته حضارة إيمان وإعمار وازدهار، ال حضارة كفر وتعٍد ودمار. قال تعالى: ﴿وَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيُ  نَ آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّ نَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضٰى لَُهْم  َمك ِ

 ُ ِلَك فَأ ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِركُوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰ لَنَُّهم م ِ ئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن﴾ َولَيُبَد ِ  (.  55سورة النور آية )ولَٰ

 المكان )الميدان التطبيقي(.  .1.2

بنة الثانية في البناء الحضاري وجود بيئة صالحة لقيام الحضارة, تتوفر فيها الموارد الطبيعية والبشرية تمكن اإلنسان  الل

من تشييد حضارة وفقا إلمكانيات تلك األرض ومواردها، ولما يتمتع به من فكر وعلم ومهارات يستطيع بها البناء والتشييد، وال 

العمران، بل الوجوه الحضارية كافة, من ثقافة وعلم ومهارات ومهن تختلف باختالف الشعوب    يقصد هنا بالبناء الحضاري مجرد

واألماكن. ولكي تكون هذه اللبنة قوية في الهرم الحضاري ال بد من توافر مقومات تدعمها وتقويها، وقد ذكرها القرآن الكريم في 

 بعض آياته، وحظيت بها الحضارة اإلسالمية وهي:  

 جودات الكونية لْلنسان. تسخير المو .1.2.1

ِلَك َِليَاٍت ل ِقَْوٍم يَتَفَكَّرُ قال تعالى:
ْنهُ إِنَّ فِي ذَٰ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا م ِ َر لَكُم مَّ سورة الجاثية آية  ون ﴾ ﴿ َوَسخَّ
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ات التي (. اقتضت المشيئة اإللهية خلق السماوات واألرض بهدف تسخيرهما لإلنسان الخليفة ليقوم بالعمارة مستخدما اإلمكان13)

أودعها الخالق في األرض وما فيها من أرزاق على سطحها وفي جوفها، ومتبصرا في السماء وما يفتح هللا عليه من العلوم 

والمعارف عنها، كعلوم الفلك وعلوم الطيران وعلوم الفضاء وعلوم المناخ ... وغيرها مما هو موجود أو سيوجد عبر الزمن 

ر وسائل معيشته، واالرتقاء بالبناء الحضاري، وللتفكر والتدبر في آالء هللا في كونه، وفي عظمة  القادم، فيستخدم ذلك كله لتطوي

 خلقه، وتعزيز اإليمان في النفوس. 

﴿واْبتَغِ فإلى جانب الدعوة إلى اإليمان والحرص على العبادة، نجد الدعوة إلى األخذ باألسباب المادية للحياة, كما في   قوله تعالى:  

ُ إِلَْيَك َوََل تَبْ فِيَما  ْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ ُ الدَّاَر اِْلِخَرةَ َوََل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّ َ ََل يُِحبُّ آتَاَك َّللاَّ غِ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض إِنَّ َّللاَّ

 (.77سورة القصص آية ) اْلُمْفِسِديَن﴾

 التعددية واَلختَلف. .1.2.2

البشرية سنة كونية وآية من آيات هللا في خلقه، تتبدى مظاهرها األولى في اختالف ألوانهم ولغاتهم وطبائعهم االختالف في الطبيعة  

وأنماط معيشتهم، وتمتد لتصل إلى اختالف طرق تفكيرهم ومستوى عالقاتهم باآلخرين، والتي قد تتفاقم حتى تصل إلى درجة 

 (.   36سورة البقرة أية ) ُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَكُْم فِي اأْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَٰى ِحيٍن﴾﴿َوقُلنا اهبِطوا بَعْ وصفها هللا سبحانه بقوله: 

وهذه حقيقة ثابتة، وال مثالية مطلقة في العالقات بين البشر، لكون الخالف أساًسا في الفصل بين الحق والباطل وبين  

ى الخصومة والقتال يمنع قيام الحضارات ويهدم التقدم فال تزدهر الحضارات إال الصواب والخطأ، ولكن االختالف الذي يؤدي إل

 [10] . على أرض آمنة ينعم سكانها باألمان

وقد أكد القرآن الكريم أن الناس أمة واحدة بينهم فروق واختالفات ترفع بعضهم فوق بعض من أجل اكتمال المنظومة  

ةً َواِحَدةً [  قال تعالى: 11]. تلبية لمتطلبات البناء الحضاريةالكونية, وسد االحتياجات اإلنسانية كافة، و ﴿َوَما َكاَن النَّاُس ِإَلَّ أُمَّ

ب َِك لَُقِضَي بَْينَُهْم فِيَما ِفيِه يَْختَِلفُون﴾  (.19سورة يونس آية ) فَاْختََلفُوا َولَْوََل َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمن رَّ

واألديان ضرورة دينية وحضارية؛ من أجل تنظيم العالقات وحل  ومراعاة الختالف الحضارات كان تعدد الرسل

الخالفات التي تظهر في المجتمعات البشرية، وتقريًرا بأن لكل حضارة خاصية تميزها عن غيرها من الحضارات. وقد حرص 

 اإلسالم على توفير الحياة اآلمنة والتقليل من الخالف ال االختالف بين الناس.  

 التعايش السلمي.  .1.2.3

ن االختالف السابق ذكره في التكوين البشري والثقافي أوجد ضرورة التعارف بين الناس يتفقون تارة ويختلفون أخرى إ
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في ميادين الحياة المختلفة؛ من أجل بناء حضاري يكمل أفراده بعضهم بعضا, فمن الضروري وجود أفراد وجماعات متعارفين  

 , فال تقوم حضارة على أفراد وال على جماعات متناحرة فيما بينها.  ومتعايشين فيما بينهم من أجل البناء الحضاري

ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا  والقرآن يدعو إلى التعارف بين الناس من خالل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاكُم م ِ

َ َعِليٌم َخبِير ﴾َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ ِإنَّ  ِ أَتْقَاكُْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  (.13سورة الحجرات آية ) أَْكَرَمكُْم ِعنَد َّللاَّ

أطلقت اآلية القرآنية الدعوة عامة إلى التعارف بين الناس جميعًا على مّرِ الزمان وباختالف المكان؛ حتى يستطيعوا  

 يختلفون فيما بينهم إال بميزان التقوى الذي شرعه هللا بين عباده، ويطلق  التعايش فيما بينهم، فالمعرفة طريق للتعايش مع الناس، ال

مصطلح )التعايش  اإليجابي( على العالقات الجيدة بين المجتمعات أو الشعوب فيما بينها مع وجود االختالف في الدين واللغة 

لكل فرد حقه في الحياة اآلمنة والعادلة ما لم يصدر   والثقافة، وقد أرسى اإلسالم المساواة والعدل والسالم بين الناس عامة, وضمن

يِن َولَْم منه أي عدوان على المسلمين؛ ألنه شرط السالم لدين اإلسالم يقول تعالى ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الد ِ : ﴿َل يَْنَهاكُُم َّللاَّ

وهُْم َوتُْقِسطُوا ن ِديَاِركُْم أَن تَبَرُّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾. يُْخِرُجوكُم م ِ  (. 8سورة الممتحنة آية) ِإلَْيِهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

 

 العدل والقانون.          .1.2.4

أساس البناء الحضاري أن يسود العدل بين األفراد؛ ليتمكن اإلنسان من العمل في سكينة تحت مظلة األمن, آمنا في بيته  

ا اختلف معهم في اللون والجنس وحتى الفكر والعقيدة, فال نهوض لحضارة  ومجتمعه ال يُعتدى عليه وال يعتدي على غيره, مهم

 انتهكت فيها الحقوق, وعم فيها الظلم والفساد بل هو معول هدم ألية حضارة إذا ما وجد فيها.  

خرين  والحضارة اإلسالمية أرست قاعدة العدل بين الناس, حتى في حالة عدم االنسجام والمحبة، ومنعت االعتداء على اآل

ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَكُْم َوََل تَْعتَُدوا  إال في حال الدفاع عن النفس ورد االعتداء, قال تعالى: َ ََل ُيِحبُّ  .﴿ َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

 (.190سورة البقرة آية) اْلُمْعتَِديَن﴾

وبين المسلمين تحت مظلة حكم الدولة اإلسالمية، مما استنهض  وقد تنبه المسلمون إلى قضية العالقة بين أهل الكتاب 

العلماء والفقهاء لوضع ضوابط وأسٍس شرعية للتعامل مع أهل الكتاب, وبيان ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات؛ من أجل  

السالم بين األفراد, وإن الحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية, ومن يعيش تحت حكمها وفي أراضيها وتأكيدًا على أهمية األمن و

 [12]. اختلفت عقيدتهم وتعددت أديانهم ومذاهبهم

وقد شهد التاريخ اإلسالمي ضمان حقوق غير المسلمين في ظل الحكم اإلسالمي المأخوذ من أصول الدين في معاملة الذميين 
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لخالفة اإلسالمية على مر القرون, خالف ما من أهل الكتاب، ولم يرد وجود ظلم أو تعٍد على أرواح أو ممتلكات أهل الكتاب في ظل ا

خاصة بعد نهضة الغرب المسيحي واستعماره  [13] .عانى منه المسلمون تحت حكم النصارى من قتل وانتهاك للحقوق والممتلكات

الكراهية في قلوب أبناء الدول للدول العربية واإلسالمية، متنكًرا لجميل الحضارة اإلسالمية وعدل خلفائها، األمر الذي أشعل نار 

اب المستعَمرةَ، وأشعل الخالف الديني بين أبناء الدولة الواحدة وزرع الشقاق بينهم، وسعََّر الفتن الطائفية والحروب األهلية، وفتح الب

نهض  المفكرون للكتابات التحريضية عن حقوق أهل الكتاب, وصلت إلى حد الدعوات إلى المطالبة بالحكم الذاتي واالستقالل. ف

والمصلحون الغيورون وكتبوا مذكرين بما تضمنه اإلسالم من أحكام عادلة عن تلك الحقوق وعن عدل اإلسالم وسماحته مع غير 

 [14] .المسلمين, والتي تؤكد القاعدة الثابتة في الحضارة اإلسالمية, وهي أن أهل الكتاب لهم ما لنا، وعليهم ما علينا

 والمستقبل(.  الزمن )الماضي والحاضر .1.3

الزمن هو اللبنة الثالثة في البناء الحضاري حتى تكتمل مقومات النهوض ألية حضارة بشرية، فالوقت الذي يستغرقه البناء 

بمثابة المهد الذي تحتاجه األمم لتصل الى مرحلة النضوج واالزدهار، ويعتمد الوقت على عدة مقومات ال بد من توافرها؛ ليكون 

 لحضاري ورد ذكرها في المنهج القرآني للنهوض الحضاري, وهي: صالًحا للنهوض ا

 الميراث الحضاري. .1.3.1

اقتضت السنة اإللهية أن يرث الناس بعضهم بعًضا, فال ملكية دائمة لبشر على هذه األرض سواء مادية أو فكرية, فالناس 

في الحضارات، فهي دورة إنسانية للتفاعل  يتفاعلون مع بعضهم بعًضا أحياء، ثم يرث بعضهم بعًضا بعد الممات، وكذلك الحال

البشري بين أبناء األمم، تنتقل بصور متعددة من أمة الى أخرى. فالحضارات كالبشر لها أعمار تبدأ بسيطة كما الطفولة، ثم تشتد 

هللا األرض ومن   لتغدو مثل ريعان الشباب قوية مزدهرة، ثم تضعف وتشيخ حتى ترثها حضارة أخرى، لتبدأ دورة جديدة الى أن يرث

 [15]. عليها

ذلك الميراث الحضاري له من األهمية ما يجعل كل حضارة تستفيد من غيرها في بناء نفسها, وتضع دعائم لمستقبلها حتى 

تكون أكثر قوة وأشد تماسًكا، تأخذ من السابق عبرة وعظة وتكمل من حيث انتهت سابقتها. هذه السنة الكونية اعتمد عليها القرآن 

﴿َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس سير األمم السابقة لتطبيق قانون الميراث الحضاري, قال تعالى:  الكريم حين طالب السير والنظر في

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّخذَ ِمنكُْم شَُهَداء﴾  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسنٌَن َفِسيُروا فِي اأْلَْرِض ﴿وفي قوله:  (40سورة آل عمران اآلية )َوِليَْعلََم َّللاَّ

بِينَ   (.137سورة آل عمران آية ) ﴾ فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذ ِ

المتمثِّل في القصص القُرآنيَّة البديعة؛ ذلك ُيطالب القرآن بالمعرفة الثقافيَّة التاريخيَّة، والتي أَْوالها ِقْسًطا كبيًرا من العرض  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya137.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya137.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya137.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya137.html
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ع اإلنسان آفاقه، ويطَّلع على أحوال األمم، وتاريخ الرجال، وتقلُّبات األيَّام بها وبهم، ويستبصُر بالسُّنن الربانيَّة  الجارية في حتى يُوّسِ

فيحذر الوقوع بما وقعت به ويكمل بناءه الحضاري   الكون وأحداثه ووقائعه، وحتى يعلم عوامل قِيام األمم، وأسباب سُقوطها وإهالكها،

 [16]. على هدي وبصيرة

 التدافع الحضاري.  .1.3.2

تبعًا للسنة الكونية في الميراث الحضاري بين الحضارات يأتي ثاني قانون كوني في النهوض الحضاري ليكون قانون  

ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت اأْلَْرُض   ﴿بين الحضارات الذي تشير إليه اآلية الكريمة في قوله تعالى: [17]التدافع َولَْوََل َدْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن﴾ ِكنَّ َّللاَّ
ناس بعضهم ببعض  (. هذه اآلية من الجالل والدقة بمكان، تقرر أن دفع ال251سورة البقرة آية )  َولَٰ

ج واضطراب، وهي مسألة حتمية، وقضيَّة   يحملهم على التنافس وحّبِ التطور، وشأن الناس أن يتم بينهم صراع ومدافعة، وتموُّ

 [18]. ال بد منها ألن الحق مضاد للباطل، والهدى يخالف الضالل

مفهوم التدافع الحضاري واسع يشمل كل المعاني المطروحة، الفكرية والسياسية والفلسفية، فهو إما تدافع محدود "خفيف"،     

وبالتالي فهو يعني الحوار والتعايش. وإما أن يتسم بالشدة والمناورات فيصبح صراًعا تدافعيًا، بمعنى "الصدام"، كتعدي أمة على 

غيرها لتذيبها وتدمر آثارها، والشواهد التاريخية دلت على قوة هذا الصدام والرغبة الجامحة في  أخرى, وحضارة تهيمن على 

 [19]. هيمنة الحضارات بعضها على بعض في مختلف بقاع العالم

 لذا يمكن تقسيم التدافع إلى قسمين اثنين: تدافع تصارعي، وتدافع تعاوني. 

يبتغي تحقيق المنفعة والمصلحة الخاصة لطرف دون الطرف اآلخر، ويحرص التصارعي هو ذلكم التدافع الذي  التدافع 

على نحر وصرع اآلخر والقضاء عليه وإزالته من ساحة الصراع؛ حتى ينفرد وحيدًا بالعرش الحضاري ويتربع به، فيصول  

 ويجول بدون رقيب وال حسيب. 

دول عن مواقفه المتعصبة والعدوانية على غيره  المتمايز  التدافع التعاوني فهو ذلكم التدافع الذي يروم دفع اآلخر للع أما

عنه، وإشراكه في تحقيق المصلحة والمنفعة العامة للنوع اإلنساني على اختالف عقائدهم ومذاهبهم، فتربح جميع األطراف 

راك هذه الجماعة في مشروع  المتدافعة، ويسهم الجميع في صنع مستقبل الجميع، ألن الرابطة اإلنسانية الوحيدة حقًا  تتمثل في اشت

عام، وتعاونها على تحقيق هذا المشروع بوصفه مشروًعا مشترًكا لإلنسانية كلها كوحدة كلية، وهكذا يسهم كل شعب من خالل  

 [20] . ثقافته األصلية في أنسنة اإلنسان، ونموه وتقدمه الحقيقي في اإلنسانية

اآلخر وتحريكه من موقع العداوة والنزاع إلى موقع التعاون والتفاعل مع مختلف حقيقة التدافع في الرؤية اإلسالمية، هي دفع        
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األنماط الحضارية والسعي لالستفادة منها، على اعتبار أن المحصلة الحضارية من كل هذه الحضارات إنما هي إرث مشترك 

ة واالستفادة من نتاج الحضارات األخرى بغية  بين اإلنسانية جميعًا، والنهل واالغتراف منها أمر مطلوب وواجب، ألن أمر اإلفاد

 [21]. التقدم والرقي، يجعل اإلنسان يستفيد من كل الُمسخرات الكونية، واإلبداعات البشرية في ظل هذه الُمسخرات

الواقع الحضاري وجود كّل مظاهر التدافع والتفاعل الحضاري، فهناك الحوار، وهناك الصدام، وهناك الصراع، ويؤكد 

 وهناك الحرب الحضارية، وكلها موجودة, كما أن وجود أحد المظاهر ال يلغي وجود اآلخر. 

 التعارف والحوار.   .1.3.3

تدافع بين األمم؛ فال يمكن لحضارة أن ترث غيرها ما التعارف بين الجماعات والشعوب سنة كونية ومطلب حضاري يتبع ال

لم يكن بينهما تعارف يتبعه تفاعل وتبادل للمنافع، وال يمكن لحضارة أن تقبع منعزلة عن التفاعل البشري، بل ال بد أن تتبادل المنافع 

الذي يحكم هذا المطلب في النهوض  مع اآلخرين، سواء المعرفية أو التجارية أو السياسية، لتكون حضارة مؤثرة. ولكن القانون

الحضاري يحكمه التعارف السلمي، وسوف تنتقض دعائمه إذا تحول الى عدوان وتعٍد على الغير فالنهوض الحضاري يقوم على 

 السلم والتعايش وال يقوم على الحرب والقتال. 

هو المنهج القرآني في البناء الحضاري  ووسيلة التعارف بين الحضارات تكمن بالحوار معها ال بالصدام واالعتداء، وهذا

ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَاِئَل ِلتَعَاَرفُوا ۚ ِإنَّ    الذي يدل عليه قوله تعالى: ِ أَتْقَاكُْم ۚ ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم م ِ أَْكَرَمكُْم ِعنَد َّللاَّ

َ َعِليٌم َخبِي  (.13سورة الحجرات آية )  ٌر﴾إِنَّ َّللاَّ

لقد أطلقت اآلية القرآنية الدعوة عامة إلى التعارف بين الناس جميعًا على مر الزمان وباختالف المكان، حتى يستطيعوا  

  التعايش فيما بينهم، فالمعرفة طريق للتعايش مع الناس، ال يتمايزون فيما بينهم إال بميزان التقوى الذي شرعه هللا بين عباده، 

ويطلق مصطلح )التعايش اإليجابي( على العالقات الجيدة بين المجتمعات أو الشعوب فيما بينها مع وجود االختالف في الدين 

واللغة والثقافة. وقد استجاب المسلمون لهذه الدعوة وأقاموا عليها بنيان الحضارة اإلسالمية، فكانت حضارة تعايش فيها المسلمون  

 م ما للمسلمين من حقوق ورعاية وعليهم ما قررته الشريعة من واجبات اتجاه المخالف لها. مع غيرهم بأمن وسالم، له

 العَلقات الحضارية. .1.3.4

إن التطبيق العملي األمثل للمقومات الثالثة السابقة للنهوض الحضاري يكمن في تنظيم العالقات بين أفراد المجتمع، وبين  

الحاكم والمحكوم، وبين المجتمعات التابعة لحضارة ما، وبين هذه الحضارة والحضارات األخرى المعاصرة لها، وذلك  بسن   

ة التي تحدد الحقوق والواجبات لكل فرد ومجتمع، وتختلف تفصيالت هذه التشريعات ومدى  الدساتير والقوانين واألحكام العادل
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عدالتها باختالف عقيدة الحضارة وديانتها، فالعقيدة هي التي تضبط السلوك وتحدد طبيعة العالقات االجتماعية والحضارية من  

كان هذا اآلخر من أبناء عقيدته وحضارته أو من أبناء   خالل ما تزرعه في أبنائها من مفهومات وأسس للعالقة مع اآلخر، سواء 

العقائد والحضارات األخرى، إيجابًا وسلبًا، مساواة أو طبقية واستعالء، تعاونًا أو تجنبًا، فترسم بذلك بعض أهم مالمح الهوية  

قائدها وشرائعها، وقد أشار المتميزة ألية أمة وحضارة، وتصبح المحرك الفعال في أي بناء حضاري. وتختلف األمم باختالف ع

 (.  48سورة المائدة آية ) ﴿ ِلكُل ٍ َجعَْلنَا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا﴾القرآن الكريم إلى اختالف األمم باختالف شرائعها في قوله تعالى: 

رارها، فإذا ونظراً لما للعقيدة من أهمية في البناء الحضاري لألمم وفي قيمها، فإن صحة قيمها شرط من شروط استم

صلحت وكانت موافقة للمنهج الرباني ارتقت وطال زمنها، أما إذا أصابها االنحراف العقدي واألخالقي فسيصبح انحرافها السبب 

الرئيسي في انحدارها ثم إنزال العقوبة على أقوامها وتدميرها، وقد أرست هذه القاعدة آيات قرآنية عديدة عند الحديث عن األمم  

ابقة، وعن دعوة األنبياء أقوامهم الى عبادة هللا وتجنب االنحراف األخالقي والسلوكي كقوم نوح وعاد وثمود ولوط  واألقوام الس

 [22]. وغيرهم

كما أنه من الضروريات األساسية والمطالب الحضارية تنظيم العالقة داخل الحضارة بين الحاكم والمحكوم، وعالقة  

قوانين التي تضمن العدل والحرية لألفراد والمجتمعات، وقد تجلت هذه العالقات في الحضارة بجيرانها، وتشريع األحكام وال

. القوانين التي حكمت فيها الحضارة اإلسالمية حين أقرت األمان وحسن المعاملة للذميين، والحسنى في المعاهدة لدول الجوار

، ثم على أرض يقوم عليها، ثم على زمن ينمو  [ ونلخص القول في البناء الهرمي للحضارة أنه يعتمد على اإلنسان أوالً 23]

ويزدهر فيه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العناصر وإلى المقومات الرئيسة التي تنهض بها، عبر آياته وتشريعاته، وطبقتها  

الروح والجسد، لينعم الحضارة اإلسالمية في فترة ازدهارها من خالل النظم والتشريعات التي سنتها، ووازنت فيها بين متطلبات  

 فيها الغني والفقير، وليجد العدل في ظاللها المسلم وغير المسلم.  

 

 المبحث الثاني: سبل تفعيل مقومات النهوض الحضاري وتطبيقها. .2

من المسلم به أن مقومات النهوض الحضاري )اإلنسان والمكان والزمن( موجودة لدى المجتمعات واألمم كافة، غير أن 

ر متحقق لديها جميعا في وقت واحد، ولو حدث ذلك لرأينا حضارة عالمية مستدامة تعم األرض على امتداد الزمن، تطبيقها غي

والسبب في ذلك أن تفعيل هذه العوامل وتطبيقها يقتضي بذل جهود كبيرة في جوانب عدة لتفعيل هذه المقومات وتطبيقها، أهمها  

 ما يأتي: 
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 اإلعداد الفكري.  .2.1

والثقافة دورهما المهم جدًّا في بناء اإلنسان الجديد الذي يستوعب قيم التعارف، ويفهم قانون التدافع، وينفتح على للتربية 

اآلخرين بوعيه وقيمه؛ سعيًا إلى إغناء التجربة الحضارية اإلنسانية، وتقديم نموذجه الحضاري اإلسالمي إلى اآلخرين في أحسن 

عَدُ المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية المسئول األول عن النهوض بهذه المهام صوره وبأحسن الطرق واألساليب. وتُ 

الحضارية الكبيرة بدًءا بالمدارس والمعاهد والجامعات، عبر مناهجها ومضمونات موادها الدراسية، ووصوالً إلى المؤسسات 

الم وغيرها من المواد اإلعالمية المشوقة، فتفتح اآلفاق  اإلعالمية الرسمية والخاصة، بما تقدمه من برامج وندوات ومسلسالت وأف

الصحيحة للجماهير الذين يتابعونها ويتأثرون بما تقدمه لهم، وترشدهم نحو مكامن القوة والخير والعطاء والبناء في ذواتهم وفي 

ثقافة الحوار وحل المشكالت   محيطهم الخارجي، وتعينهم على التفاعل والتواصل مع اآلخرين وحسن التعايش معهم، وعلى تعزيز

 .بالتي هي أحسن، وهذا واجب ديني واجتماعي ووطني يتكافل الفرد فيه مع مجتمعه من أجل البناء الحضاري القويم

 قبول التعددية الحضارية.  .2.2

ة واحدة، إن اإلسالم دينًا وحاضرة  يدعو إلى التفاعل بين الحضارات ويرفض )المركزية الحضارية( التي تريد العالم حضار

مسيطرة مهيمنة ومتحكمة في األنماط والكيانات الحضارية األخرى، فاإلسالم يريد العالم )منتدى حضارات( متعدد األطراف، 

لتتفاعل وتتساند، وتتبادل الثقافات والعلوم واألفكار في كل ما هو مشترك إنساني عام، وبما يخدم المصلحة العامة لكل الحضارات، 

سالمي ليس ظهور استبداد أو اضطهاد ديني يمارسه على األديان األخرى أو تمييز عنصري يتعاطاه على إن ظهور الدين اإل

الشعوب واألعراق، إن اإلسالم يؤمن بالتعددية الحضارية ويمارسها، إنه ينكر هذا القسر عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية  

ِكن ل ِيَْبلَُوكُْم فِ ﴿ِلكُ سنة من سنن هللا تعالى في الكون قال تعالى: ةً َواِحَدةً َولَٰ ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ ي ل ٍ َجعَْلنَا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ

ِ َمْرِجعُكُْم َجِميعًا فَيَُنب ِئُكُم بَِما كُنتُْم فِيِه تَْختَِلفُ   (. 48سورة المائدة آية ) .وَن﴾َما آتَاكُْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى َّللاَّ

إن اإلسالم بطبيعته يساعد على نهوض الحضارات األخرى، بحيث يتحول العالم إلى منتدًى حضاري يحقق التعددية 

الحضارية، ال المركزية التسلطية. ولكن لإلسالم شروط خاصة في نظريته اتجاه التعددية، فالتعددية الحضارية نظمت بنظرية  

ن األمم، أما التعددية الدينية فال بد لها من ضوابط تنظمها من حيث اإليمان المطلق بوحدانية هللا وعدم قبول  التدافع الحضاري بي

أي تعددية شركية أو إلحادية، لكون ذلك مخالفا لعقيدة التوحيد التي بنى اإلسالم عليها أركانه وشرائعه، وال يعني ما سبق أن  

قي األديان والحضارات, فالقاعدة الشرعية هي لكل دينه ما دام يؤمن باهلل، تطبيقًا لقوله  اإلسالم يأمر باالنعزال الحضاري عن با

 (. 6سورة الكافرون آية ) ﴾﴿لَكُْم ِدينُكُْم َوِلَي ِدينِ  تعالى:
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 تقديم الشريعة اإلسَلمية منهًجا حضاريًا للتطبيق َل مجرد قوانين وأحكام نظرية.  .2.3

ا مدونًا لمنهج حضاري بديل عن المناهج الشرقية من الموضوعية أن نقرَّ بأننا نحن   المسلمون المعاصرون نفتقد نصًّ

والغربية المعاصرة، مع أن أصوله موجودة في مصادرنا التشريعية وعلى رأسها القرآن الكريم، وتطبيقاته موجودة في حضارتنا 

ج على عاتق المفكرين والفالسفة المسلمين في زمننا،  تقع مسؤولية استنباط هذا المنهو السالفة بما كان يناسب عصرها وأقاليمها،

فمعظم هؤالء إما متمسكون بحرفية ماٍض مشرق حفظته كتب التاريخ ينادون بتطبيقه دون مراعاة لمستجدات الزمان والمكان 

لى مساوقتها، وال شك التي كانت حضارتنا السالفة تهتم بها، أو مسايرون للنماذج الغربية يجتهدون في استنباط األدلة الشرعية ع

أن صالحية الشريعة اإلسالمية  للتطبيق مسلمة ال جدال فيها، لكنها تقتضي تجديد الدراسات الفقهية وتنقيحها لدراسة مستجدات 

الزمان والمكان بوعي ودون التخلي عن أي من أساسيات الشريعة، وقد أضحى التجديد ضرورة من ضروريات النمو الحضاري، 

ات الحضارة المعاصرة. وليس المقصود بالتجديد تجاهل أي من الحدود الشرعية واألحكام القطعية، إنما المقصود  وليس من كمالي

التدرج في طرح القضايا الحضارية, فإذا ما طبقت األسس الحضارية أصبح من التلقائي والطبيعي تطبيق الشريعة اإلسالمية  

 [24] . كمنهج وقانون

الم منهاًجا حًضاريا بسبب الصورة الشوهاء التي رسمها المغرضون له في وسائل اإلعالم وتشتد الحاجة إلى تقديم اإلس

الغربية, وتأثر بها الرأي العام الغربي، وأصبح الكثيرون يرون العالم العربي واإلسالمي ذاتًا مهزومة ومنتجة لمعظم المشاكل  

خاصة  بعد أحداث الحادي عشر  [25] .ما مصدر القلق المطلقواألزمات سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية. ويعدونه

من سبتمبر، وبروز الظاهرة االنتحارية التي أنتجتها بعض التنظيمات المتطرفة, وخدعت بها المنتمين إليها ووعدتهم بجنات الخلد 

وية  والنعيم األخروي، وصارت قادرة على التفجير والتدمير في كل مكان، فتحولت تبعًا لذلك الهوية العربية واإلسالمية إلى ه

ملونة بالدم والسواد والخراب، لتتحقق بذلك تنبؤات صامويل هنتنجتون في ”عصر حروب المسلمين“ كما يسميه، ولتلصق في 

لكي يبيح القتل والتدمير انتقاًما من التخلف  اإلسالم تهمة العدوانية والقتل، فهل حدث فعالً ضمور وذبول في العقل المسلم

م أن المشكلة تكمن في ”اختطاف اإلسالم“ من قبل جماعات متطرفة إرهابية؟ وهل نبرئ الساسة  الحضاري الذي تعيش فيه أمته؟ أ

الغربيين من إنتاج هذه الجماعات أو بعضها أو دعمها خفية إلدانة اإلسالم والمسلمين وتعزيز "فوبيا اإلسالم" في الرأي العام 

 ي الفكر المسلم المعاصر وعدم قدرته على مواكبة الحضارة الحديثة؟  الغربي، أم أن المشكلة في سيادة الجمود والتخلف والتطرف ف

هذه األسئلة تحتاج إلى إجابات موضوعية ومنطقية، تقوم على بحوث ودراسات عميقة وتستند إلى حجج وبراهين قوية،  

ٍة جديدةٍ ثابتٍة في أصولها  وتحسن مخاطبة العقل الغربي خاصة والتأثير فيه. كما أن األمة اإلسالمية بحاجة إلى نهضٍة حضاري 

ومتغيرةٍ في فروعها ومتجددةٍ في أوراقها، مواكبٍة لكل جديٍد في واقع األمة اإلسالمية. بعيدةٍ كل البعد عن الغطرسة وعقدة التفوق  
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العتدال في الزائفة، وعن النظرة االنهزامية المعاصرة، بل نهضٍة تعدُّ لمستقبل حضاري إسالمي قائم على الوسطية في الفكر، وا

المنهج، وقابلية التطبيق من حيث مراعاة التطور والتغير الذي يشهده الكون أجمع، واألمة اإلسالمية جزء كبير ومهم من هذا 

فإذا تحققت هذه األمور ظهر النموذج الحضاري اإلسالمي الذي نقدمه للعالم، على أنه النموذج الحضاري األمثل  [26].الكون

 لى حياة مطمئنة سعيدة.   واألقدر على قيادته إ

 المبحث الثالث: آليات ومقترحات لنهوض حضاري إسَلمي.  .3

 اإلعداد الحضاري لشخصية الفرد المسلم.   .3.1

يعاني الفرد المسلم المعاصر في معظم الدول العربية واإلسالمية من اإلقصاء الحضاري، وضعف االستعداد للبناء الحضاري؛     

الناحية الحضارية، ومختٌل من الناحية الثقافية، وجامدٌ من الناحية العقلية االجتهادية، وتابٌع من   ألن مجتمعه مجتمٌع متخلٌف من

الناحية التقنية والتكنولوجية والعلمية والصناعية، ومستهلٌك من الناحية االقتصادية. وهذا النوع من المعاناة يقودنا إلى البحث عن 

 مسلم لكونه حجر األساس للمجتمع، ثم الدولة، وبعدها األمة، وذلك عن طريق: مقومات النهوض الحضاري بدًءا بالفرد ال

 إصَلح اَلعتقاد. .3.1.1

حيث إن كثيًرا من الناس قد سيطر عليهم اليأس وخيبة واألمل، واالعتقاد أن ما وقع ال مجال لدفعه، فهو من إرادة هللا وقدره،  

.  البدع قد دخلت إلى عقائد المسلمين فأفسدتها وأثرت في نتائج أعمالهموعلينا قبوله. كما أن كثيًرا من الخرافات والتحريفات و

[27] 

 

 إصَلح التفكير. .3.1.2

وذلك بـإشاعة ثقافة االجتهاد وتعليم ملكة الفقه والفهم، فمن فَِقهَ مرادَ الشارعِ سبحانه ومقاصده من هذه الشريعة َسُهل عليه فهُم       

ولن يتم إصالح التفكير دون حرية واستقالل، فيكون    [28] .ما يلزم لإلصالح، وأصبحت له القدرة على الوصول إلى حقيقة الفتوى

في االستنباط وذلك حسب أصول االستنباط، وقبل ذلك كله ال بد من مسح الغبار المتراكم عبر السنين على العقول الدليل رائده 

المتحجرة والمعطلة للتفكير، ومن هنا فالحاجة إلى ثقافة »التجديد« في الفكر اإلسالمي المعاصر قائمة لنصحح النظرة ونستطيع  

 [29]. دات العلماء ونصوص الشارعالتمييز بين الشريعة والفقه، وبين اجتها

 .تنمية القدرة على الفعل الحضاري .3.1.3

واالستعداد لبناء الحضارة المنبثقة من المرجعية اإلسالمية، وذلك بتنمية وعيه، فالفرد المسلم الواعي هو القادر على تلبية     
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مستلزمات االستخالف في األرض عن طريق التسلح باإليمان والعقيدة الصافية الفاعلة، والفهم العميق لألصول اإلسالمية، وفهم  

ع والمستجدات، ومجابهة مشكالت العصر والتغلب عليها، وحسن التفاعل مع الحضارات األخرى، النصوص على ضوء الوقائ

وانتقاء ما ينفع األمة منها، ضمن األطر والضوابط اإلسالمية. إن توجيه الدراسات الحضارية نحو إعادة »برمجة«، أو »إصالح«,  

ملقى على عاتقه، هو أول األولويات لتحقيق التنمية الشاملة؛ حيث  أو »تشكيل«، أو »تأهيل« العقل المسلم ليمارس دوره وواجبه ال

 [30] .إن التنمية الفكرية واإلعداد الحضاري تعدّ أساًسا له

 تنمية ثقافة الحوار لدى الفرد المسلم. .3.1.4

حوار، الحوار نتاج ثقافي ونفسي واجتماعي وحضاري وعلمي. وهنا ينبغي تركيز الكالم عن: ثقافة الحوار، ونفسية ال    

وحضارية الحوار، وعلمية الحوار، ومنهجية الحوار. وبهذا التحديد نتجاوز المعنى الدارج للحوار بوصفه مجرد كالم أو لقاء أو 

 تبادل لألفكار بأي شكل كان إلى الحديث عن الحوار في جوانبه الثقافية والسيكولوجية والمعرفية والمنهجية. 

ومتأثًرا بالواقع والظروف التي يمر بها المجتمع، وبنوعية الثقافة السائدة، ودرجة التحضر أو والحوار عادة ما يكون تابعًا 

التخلف، ونفسية الناس ودوافعهم للحوار، ومن هنا كان لزاًما  أن ال تعزل مسألة الحوار عن الواقع االجتماعي والحضاري والثقافي. 

وين الديني لإلنسان، والتكوين النفسي، والتكوين الثقافي، والتكوين االجتماعي، فمشكالت الحوار عادة ما ترجع في أساسها إلى: التك

والتكوين العقلي والذهني والمنهجي، والتكوين الحضاري العام. وبالتالي فإن أي حديث عن الحوار كعمليةً منهجيةً مركبةً يقتضي منا 

تمع، والقيام بإجراء أي تعديل الزم باتجاه بناء الشخصية المتحاورة والثقافة النظر في النفسية والثقافة والعقلية والذهنية السائدة في المج 

المتحاورة والعقلية المتحاورة قبل أن نرغم الناس على الحوار، ونكرر الكالم، ونضيع الجهد والوقت واإلمكانات في نقاشات وجداالت 

ة الحوار ينبغي أن تُطرح أوال على بساط البحث الخاص بعلوم وحوارات تفتقر إلى أهم أسس الحوار المثمر والمنتج. ومن هنا فمسأل

اإلنسان واالجتماع والعمران اإلنساني. لكي نستكشف العوامل الدفينة في النفسية العربية اإلسالمية، وفي الثقافة العربية اإلسالمية، 

نقوم بتحليلها؛ لكي نتعرف مواطن الضعف في البناء وفي العقلية والذهنية العربية اإلسالمية، فهذه العوامل الخطيرة التي ينبغي أن 

النفسي والثقافي واالجتماعي والعقلي والحضاري الذي يعيق تخريج اإلنسان والمجتمع المتحاور بنفسية منفتحة، وذهنية وقادة وعقلية 

 [31] .منهجية

 اإلعداد الحضاري للمجتمع المسلم.  .3.2

المية المعاصرة تعيش "صدمة حضارية" في مواجهة الحضارة الغربية؛  [ أن المجتمعات العربية واإلس32] سبق أن بيَّنا

بسبب ما آلت إليه أوضاعها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقلقها من ما ستؤول إليه في المستقبل، وأن صورة "األنا الذاتية" 
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جمت عن هذا اإلحساس عند المسلمين، انكسرت وتحولت من الكبرياء إلى اإلحساس بالضعف والعجز، وأن آثاًرا سلبية عديدة ن

 وخاصة التطرف والعنف واالستسالم للثقافة الغربية ومحاولة استنباط األدلة الشرعية لمساوقتها. 

لذلك فاألمة اإلسالمية بحاجة إلى نهضة حضارية جديدة ثابتة في أصولها ومتغيرة في فروعها ومتجددة في أوراقها, 

اإلسالمية. بعيدة كل البعد عن التمسك بالغطرسة وعقدة التفوق الزائفة، وعن النظرة االنهزامية  مواكبة لكل جديد في واقع األمة 

المعاصرة، بل حضارة تعد لمستقبل حضاري إسالمي قائم على الوسطية في الفكر واالعتدال في المنهج، والقابلية للتطبيق من  

 اإلسالمية جزء كبير ومهم من هذا الكون.   حيث مراعاة التطور والتغير الذي يشهده الكون أجمع، واألمة

وال شك أن السعي إلى هذه النهضة يقتضي اإلعداد الحضاري للمجتمع المسلم ليكون قابالً وقادًرا على التغييرات الالزمة، 

ا، والتخلي وذلك ببث مجموعة من المفهومات األساسية في أفراده ومؤسساته التربوية واإلعالمية, منها: إعادة النظر في واقعن

عن الكبرياء الزائف، وعدم االحتباس في قوقعة التاريخ، بل اتخاذه حافزا للبناء والتطوير، واستعادة الثقة في "األنا الذاتية" 

 وهويتها الحضارية المواكبة لمستجدات العصر الحديث وللحضارات الغربية والشرقية الحديثة، إن لم تكن المنافسة لها. 

لتخلص األمة اإلسالمية من تخلفها، واستعادة كيانها الحضاري العظيم، يكمن في العالج الجماعي "إن العالج الشافي 

 [33] . لألمة العربية واإلسالمية بمجموعها، وليس مجرد وصايا فردية يُخاَطب بها آحاد الناس متفرقين ومتناثرين

 

 

 

 تقديم نموذج إسَلمي حضاري.  .3.3

من الضروريات الملحة في زمننا إعداد نموذج حضاري إسالمي يوازن بين متطلبات الروح والجسد، ويقوم على دعائم  

أخالقية وقوانين عادلة، وهذا األمر يفرض على القائمين عليه الفهم الصحيح لروح اإلسالم ومنهجه الحضاري، ومراعاة التطور 

ربية ليكون منافًسا لها ال بديالً عنها، فاإلسالم ليس دين إقصاء، بل دين يتفاعل مع  المادي واالجتماعي الذي تقدمه الحضارة الغ

 الحضارات األخرى. ولكي يكون النموذج الحضاري اإلسالمي صالًحا للتطبيق ال بد أن يراعي ما يأتي:  

 التوظيف اإليجابي للتاريخ.  .3.3.1
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الدروس والعبر، ولكن ال بد من توظيفه توظيفًا إيجابيًا  التاريخ خزانة ضخمة لذاكرة األمم، ومدرسة عظيمة تستقي منها  

في عملية البناء الحضاري، وذلك باالستفادة من الدروس والعبر المستقاة منه، وإال أصبح مصدًرا للقلق واالضطراب وسوء  

خباره سببًا دائًما للعداوة العالقات بين الشعوب والطوائف، ومن أخطر استخداماته أن يوظف توظيفًا سلبيًا، كأن تُـتََخذ بعُض أ

والثأر واالنتقام بسبب أحداث سيئة وقعت قبل قرون غابرة، خالفًا للقاعدة القرآنية التي وردت في قوله تعالى في تلك األحداث  

ا َكَسْبتُْم َوََل تُْسأَلُوَن عَ وأمثالها, قال تعالى:  ةٌ قَْد َخلَْت  لََها َما َكَسبَْت َولَكُم مَّ ا َكانُوا يَْعَملُوَن﴾ ﴿تِْلَك أُمَّ  (. 134سورة البقرة اآلية ) مَّ

إن العودة إلى الذاكرة التاريخية للعالقات السلبية واستحضار نقاط االختالف بين األديان والطوائف والشعوب عقبة  

ن الجوانب سياسية ودينية في الوصول التفاقات حضارية وإقامة جسور للعالقات الدولية. لذا ينبغي الحرص على البحث ع

اإليجابية في العالقات بين الشعوب، والبعد التام عن ربط الحاضر بالماضي في جوانبه السلبية، والنظر إلى العالقات الدولية 

المعاصرة بناء على الممارسات الفعلية للشعوب والدول، وتفحص كيفية تطبيق الدين في معامالته السمحة، وليس العكس. كما  

 [ 34] . لقضايا الحضارية المعاصرة، واالعتناء بالحقائق وليس بالمقوالتيتوجب التركيز على ا

 التكافؤ والندية.  .3.3.2

إن االعتزاز بالنفس والنظرة التفاؤلية للمستقبل الحضاري اإلسالمي قاعدة أساسية للنهوض الحضاري. فالشعور باالنهزام    

 [35] . والضعف الحضاري معول هدم ال بناء، كذلك االحتباس في متاهات التفاخر بالماضي المنصرم يجعل النموذج عقيًما

قيم راقية, أهمها: العدل واإلنصاف وحفظ الحقوق، والتعايش مع اآلخر، وحسن    إن البناء الحضاري في اإلسالم يقوم على

التعامل معه بالتكافؤ والندية، فمنطلقاتنا اإلسالمية المعرفية عالية وتستطيع نقل حضارتنا إلى الغرب ونقل المفيد من حضارتهم  

 اآلخر الحضاري. إلينا، وأهم محور يجب البدء به هو تعزيز الشعور بالتكافؤ والندية ومع

 تأصيل القيم. .3.3.3

عند الجلوس على مائدة الحوار مع الحضارات المعاصرة ال بد من تأصيل القيم اإلسالمية في العالقات الدولية، فاإلسالم غني  

ل على سبي -بمفردات ومفاهيم هذه العالقات، ويقدم شعوًرا بالهوية المشتركة لمجموعة إنسانية تتخطى الدول والقوميات. منها 

الدعوة إلى العلم والعمل، وحسن المعاملة، وحقوق اإلنسان، والحفاظ على البيئة .. وغيرها الكثير من القيم  -المثال ال الحصر

 [36]. الحضارية اإلسالمية والتي نُسبت للغرب وهي إسالمية أصيلة, أهملها المسلمون في عصر الجهل الذي سادهم

 

 الخاتمة. 
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سأل هللا أن يُسهم في إرساء قواعد نهوض حضاري إسالمي جديد وفق منهج قرآني يحمل في ختام هذا البحث الذي أ .1

 السالم، ويحقق العدل واألمان عن طريق التطبيق العملي لهذا المنهج الذي سلط البحث الضوء عليه من خالل اآلتي:  

قدم القرآن الكريم منظومة متكاملة للبناء الحضاري تراعي االحتياجات الفردية والجماعية للمجتمع، وتوازن بين الروح  .2

والجسد في سن الشرائع واألحكام، وتشبع الفكر وتصحح االعتقاد حول الكون واإلنسان، مما يؤكد أن القرآن الكريم 

ع حتى قيام الساعة, وال نهوض حضاري متكامل دون الرجوع إلى دستور حياة ومنهج إصالح سواء للفرد أو المجتم

 كتاب هللا وإقامة حدوده وتطبيق منهجه.  

إن األمة اإلسالمية بحاجة إلى نهضٍة حضاريٍة جديدةٍ ثابتٍة في أصولها ومتغيرةٍ في فروعها ومتجددةٍ في أوراقها، بعيدةٍ   .3

هزامية المعاصرة، تقوم على الوسطية في الفكر، واالعتدال في كل البعد عن عقدة التفوق الزائفة، وعن النظرة االن

المنهج، وقابلية التطبيق تواكب التطور والتغير الذي يشهده الكون، فاألمة اإلسالمية تمتلك المقومات كافة لنهوض  

صراع الفكري حضاري سواء اقتصادية أو جغرافيه أو سكانية, لكنها تفتقد المنهج الصحيح, وتعاني من آفة التمزق وال

 والمذهبي الذي يحول بينها وبين النهوض الحضاري. 

االختالف سنة كونية بين البشر منذ هبوط آدم عليه السالم الى األرض يختلفون في لونهم ولغتهم وتتعد ثقافاتهم  .4

وم أساسي لنهوض  وحضاراتهم، تبعا لدينهم وبيئتهم مما يجعل قبول هذه السنة قاعدة في التعايش والتفاعل بين البشر ومق

حضاري إنساني عادل، ومطلب ديني حضاري لنهوض جديد لألمة اإلسالمية عند قبولها لهذه السنة وتطبيقها لمبدأ 

التعايش السلمي بينها وبين الحضارات المعاصرة وبين أبناء األمة العربية واإلسالمية المختلفين بالمذهب الفكري 

 والطائفي.

د المسلم, ومن ثم المجتمع واألمة اإلسالمية بفئاتها كافة بدًءا من الطفل المسلم وصوالً  ضرورة اإلعداد الحضاري للفر .5

إلى القائد السياسي والفكري والعالم الشرعي والعلمي كال بدوره في أسرته ومجتمعه، عن طريق اإلصالح الديني 

ري وفق منهج وسطي في الفكر والسلوك والفكري وتنمية ثقافة الحوار وقبول االختالف ومعالجة الوهن الثقافي والحضا

 وال يتحقق ذلك إال بتطبيق المقومات الحضارية التي تم ذكرها في هذا البحث.   

 توصيات.  

إن الواقع المؤلم لألمة والحاجة إلى بناء حضاري إسالمي يدفعنا إلى البحث عن سبل النهضة التي تعيد حضارتنا اإلسالمية  

ى المفكرين والباحثين طرح أفكارهم وتوصياتهم التي تسهم في التخطيط الصحيح لذلك الزاهرة، ويجعل من الواجب عل

 البناء، ومن هذا المنطلق أعرض التوصيات اآلتية, والتي أرى ضرورة خروجها إلى ميدان الواقع والتطبيق: 
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جماعي لدى فئات المجتمع  خلق الرغبة الكافية في السعي لبناء الحضارة اإلسالمية لدى الفرد والمجتمع بروح العمل ال .1

 كافة أو غالبيتها العظمى. 

السعي إلى القضاء على الفرقة والتجزؤ العربي واإلسالمي، فنحن أمة إسالمية واحدة ال فرق فيها بين عربي وال أعجمي   .2

 إال بتقوى هللا عز وجل. والنهضة الحضارية عمل جماعي يقتضي انصهار الجماعة في وحدة مترابطة.  

عالج األزمة النفسية والفكرية تجاه النظرة إلى األنا المسلمة، والتي تعاني من عقدة النقص واالنهزام العمل على  .3

الحضاري الذي زرعه الغرب في فكر األمة ليفوز هو بالسباق الحضاري, ويثبت أقدام االستعمار في عقول وبالد 

 المسلمين عبر قرون من الزمن. 

سالمية وتعزيز الكرامة اإلنسانية والقدرة على صناعة الحضارة بمجاالتها كافة. والسعي بناء الثقة في "األنا الذاتية" اإل .4

لاللتفاف حول المصلحين والمفكرين والعلماء المسلمين ودعمهم بكل الطرق وشتى الوسائل، واليقين التام بأن المنجزات 

 تمع. الحضارية هي دائما نتيجة جهود جماعية متناسقة ومشتركة بين أفراد المج

تعزيز المنظومة األخالقية للمجتمع المسلم، فبدون أخالق قويمة سائدة ال تبنى حضارة سوية، وال يتحقق العمل الجماعي   .5

وال تنتفع األمة بعلمها وال بعملها. األخالق هي األساس في بناء الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع وفئاته, وعليها تبني  

 مها.  األمة سياستها واقتصادها وعلو

استثمار الطاقات التربوية بكل نطاقاتها في تربية المجتمع وتبصيره بالحقيقة القرآنية في بناء المنظومة الحضارية؛    .6

حتى يتمكن الفرد المسلم من التمييز بين الحقيقة والوهم في واقعه ومستقبله. وحتى ال يقع فريسة سهلة ألي تيار فكري 

 ينه وأساء تطبيقه. فالجهل آفة األمة اإلسالمية التي بسببها فقدت مجدًا وحضارة. ضل عن طريق الصواب وأخطأ في فهم د

االستعانة بالحقائق التاريخية والقوانين الحضارية في إعادة بناء المنظومة الحضارية اإلسالمية بتوازن فكري وعلمي  .7

نن الحضارية. فاألمة اإلسالمية تتمتع بتجربة  بعيد عن التقليد األعمى أو الركون إلى األنا المنفردة في فهم الظواهر والس

تاريخية سابقة وبموارد طبيعية هائلة وبملكات فكرية وطاقات شبابية, تستطيع أن تعيد بناء نفسها وتستعيد مكانتها  

 الحضارية في وسط الزخم الحضاري الحديث.
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ABSTRACT 

     The following study aims to know the relationship between blood type and quality of life at 

the intermediate school in Mascara., Algeria. And know the effect of each of blood type and 

interaction between bilateral and triple in the quality of life. 

The researcher has used a measure of the quality of life, with random sample represented in 674 

male and female students, of the intermediate school. 

The researcher has obtained the following results: 

1-There is no relation between blood type and the quality of life of the students. 

2. There are no significant differences in terms of blood type and sex in the quality of life and 

interaction among bilateral and triple. 
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 ملخصال

عالقة فصائل الدم بمدى إدراك جودة الحياة عند تالميذ المرحلة المتوسطة بوالية معسكر، تهدف الدراسة التالية إلى معرفة 

 الجزائر.

 وكذلك معرفة الفروق من حيث الجنس, وفصائل الدم, والتفاعل الثنائي في جودة الحياة. 

 لمرحلة المتوسطة.تلميذا وتلميذة، من ا 674وقد طبقت الباحثة مقياس جودة الحياة على عينة عشوائية، تمثلت في

 الباحثة على النتائج التالية:  وقد تحصلت

 .ال توجد عالقة بين فصائل الدم ومدى إدراك جودة الحياة عند التالميذ -1

 .ال توجد فروق من حيث فصائل الدم والجنس والتفاعل الثنائي بينهما في جودة الحياة -2

 

 .الوراثة ،علم النفس البيولوجي ،الشخصية ،فصائل الدم ،جودة الحياة الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة

يدرس علم النفس في معظم فروعه النشاط البشري بالنظر إليه نظرة كلية شاملة، وقد يحلل السلوك في أحيان قليلة إلى بعض        

وتربوية وأسرية  المكونات البسيطة كالمنعكسات، ولكن االنتباه يركز عادة على الشخصية ككل بوصفها وحدة بيولوجية واجتماعية  

ب لبيئتها الخارجية بوسائل مختلفة، فأي نشاط يقوم به اإلنسان سواء كان عقليا، أو اجتماعيا،  ونفسية متماسكة ومتكاملة, تستجي 

أو نفسيا، أو حركيا يصحبه في الوقت نفسه تغيرات جسمية فيزيولوجية, من مثل التوترات العضلية، ونشاط الحواس، ومفرزات 

ء الحيوية المختلفة، وقد دلت التجارب والبحوث على أن التفكير غددية، وتغيرات في التنفس والدورة الدموية واألنسجة واألعضا

غالبا ما يقترن بحركات باطنية بيولوجية، وأن هذه الحركات الباطنية تؤثر، وتحدد السلوك اإلنساني، والحالة الوجدانية والعاطفية  

    [1] التي تصدر عنه في مواقف مختلفة.

الشخصية اإلنسانية كانت وال تزال لغًزا يحير الكثير من العلماء، ويبقى التساؤل حول اكتساب الطبائع والسمات والسلوك      

محل جدل، فهناك من يرجعها إلى جانب البيئة عن طريق الموروث المكتسب، وهناك من يرجعها إلى الوراثة في األصل. وامتدادا 

 [2] لنفسية، زاد اهتمام علماء النفس بدراسة األسس البيولوجية للشخصية.للتراكم المعرفي لتاريخ العلوم ا

يؤيد التاريخ تقسيم الطبيعة اإلنسانية والشخصية، إلى أربع مجموعات رئيسة، فمنذ القرن الخامس قبل الميالد قام هيبوكراتس       

جسم )األخالط(, وقام بوصف تجمعات من الصفات  )أبقراط( أبو الطب بالربط بين ما أسماه أمزجة الجسم األربعة، وسوائل ال

 شبيهة بما يوجد اليوم ببحوث الدماغ والكيمياء الحيوية. 

في حين كان اإلغريق ينظرون إلى كل شيء في الطبيعة على أنه مشتمل على الخصائص األصلية الموجودة في العناصر      

" في الخصائص المميزة للنار، التراب، بين النسب المتضادةالدي " األربعة لكل قوى الحياة، ميز أرسطو في القرن الرابع المي

 [3] الهواء، الماء والتي تكون مرتبطة بالطبيعة والشخصية اإلنسانية كذلك.

ظهر االهتمام جليا في منتصف القرن التاسع عشر، حيث كان زاخرا باالكتشاف البيولوجي، فخالل عقد واحد أمكن لثالثة          

أصل إسهامات عظيمة أن تشكل كال من مجال علم الحياة، وعلم النفس حتى أيامنا هذه، يتمثل في كل من داروين في كتابه " 

 العبقرية بالوراثة"." وجالتون بكتابه " 1865تهجين النبات تجارب على ومندل بكتابه "  1859األنواع" 

وقد اكتشف جالتون عالقة قوية بين القرب البيولوجي بين شخصين, واحتمال أن يكون كلٌّ منهما نابغا، وذلك عن طريق           

اص ذوي اإلنجازات الفائقة التي استخدام محكات التقدير واإلنجازات واألعمال البارعة، والدراسة المدققة لسير عائالت األشخ

 [4]. توضح أن العبقرية أو النبوغ تميل إلى أن ترى في بعض العائالت
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ترجع نشأة األسس العلمية لدراسة األثر النسبي للوراثة والبيئة في تحديد مستويات الذكاء مثال إلى أبحاث جالتون  بذلك     

(Galton )1868 (. حيث قدم جالتون دليال علميا لتأثير الوراثة أكثر من  1994الماضي)فؤاد،، التي نشرها في أواخر القرن

 [5]البيئة, وقد ذكر ألبورت أن "وجهة نظر جالتون سيقدر لها أن تسود علم الشخصية في القرن العشرين".

نبساطية، التي كانوا وجد العلماء أن هناك تأثيرا واضحا في كل عنصر من عناصر الشخصية في مجال االنطوائية واال لقد     

يعتقدون أنها الصفات األقل عرضة للتأثر بالوراثة، وأنها صفات موجهة بالتربية والتنشئة أكثر من أي شيء آخر، إال أن الدراسات 

 أظهرت عبر االختبارات النفسية ودراسة التوائم والتبني، أنها كلها تؤيد أن قدرة اإلنسان على االنسجام مع اآلخرين فيها عنصر 

 [6]  وراثي؛ أي أن لها أصال بالجينات اإلنسانية.

مثل أيزنك كوستا ماكري، وجيروم كقام بينوا أهمية الجانب البيولوجي لإلنسان في وظيفة نقل السمات أو  خرون علماء آ       

فصائل الدم بوصفها   باألحرى الصفات اإلنسانية. كما أكدت ذلك الدراسة التي أجريت في اليابان، بهدف استكشاف العالقة بين

مؤشرات جينية وبين سمات الشخصية، والذي شكل موضوع اهتمام على مستوى الثقافة العامة في اليابان. وقد اتسعت دائرة هذا 

  (التحليل في اليابان فشملت األطباء النفسيين االجتماعيين والقائمين على الدعاية واإلعالم، في نفس الوقت ناقش )ساتو وينتاب(

Sato&Wintab :)  ،التطور التاريخي ألنماط الدم في اليابان مع الدراسات النفسية واالجتماعية التي تستخدم المقاييس النفسية

 ونتائج تأثير أنواع فصائل الدم في حياة اليابانيين اليومية.

-I النظري الجانب: 

 مفاهيم الدراسة:  -1

ساد في العشرينيات من القرن العشرين اهتماٌم وتأكيدٌ أهمية العوامل الوراثية, وأصبحت هذه اآلراء خالل الثالثينيات        

واألربعينيات من القرن الماضي غير شعبية وذلك جزئيا؛ الرتباطها بأحداث ألمانيا النازية، ومسألة تشويه الحقائق بخصوص  

 نقاء الدم.

ودة إلى االهتمام باإلسهامات التطورية والوراثية في األداء النفسي واإلنساني، وللحق فإن التأكيد على العوامل حديثا حدثت ع     

 Robert( وهو روبرت بلومن )  behavioral Geniticsالوراثية أصبح عظيما جدا، إلى حد ِّ أن كبار علماء الوراثة السلوكية )

Plomin ميال شديدا إلى تأكيد الطبع أو الوراثة, بالرغم من معارضة العلوم السلوكية باالعتراف ( يرى أن بندول الساعة قد مال

 بآثار الوراثة خالل السبعينيات. 
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فقد بدأ نفوذ الوراثة يزداد ميوله في الثمانينات, ومن صالح مجال الشخصية أن تتحرك بعيدا عن العقلية البيئية مفرطة البساطة.       

تفصيل أحد هذه العوامل الوراثية والممثلة في فصائل الدم، بوصفها مؤشرات جينية النتقال السمات   في هذا الفصل سنحاول

فمفهوم الدم لم يعد يقتصر على كونه السائل الحيوي المسؤول عن نقل الدم وتبادل العمليات الحيوية بل يتعدى ذلك؛ اإلنسانية، 

ز الجينية فقطرة دم صغيرة حتى ال تكاد أن تراها تحتضن الرموز ( أن الدم عبارة عن حاضن الرمو2004حيث يرى دادامو)

 الجينية الكاملة لكائن بشري.

ال يتغير هو نفسه فينا إلى ما ال نهاية من خالل دمنا، وإن الدم يستوعب ذاكرة جينية واسعة    DNAإن تصميم الحمض النووي      

من أسالفنا على شكل رموز جينية ما زلنا نحاول حل ألغازها. أحد النطاق، هي عبارة عن أجزاء من برمجة خاصة انتقلت إلينا 

تلك الرموز يكمن في فئة دمنا، ولعله أهم الرموز التي يمكننا حلها في محاولة لكشف أسرار الدم والدور الحيوي الذي يلعبه في 

     [7] حياتنا.

العالقة بين الفيسيولوجيا يتمثل في النظرية اإلغريقية القديمة    ( أن النموذج القديم للفكرة األساسية عن1989يذكر الزاروس )       

ألبقراط, وهكذا يختلف األفراد بعضهم عن بعض في الصفات اإلنسانية, ويتغايرون بالنسبة إلى كل صفة من هذه الصفات، إال 

الشخصية، فاألفراد في أية مجموعة    أن هذا التغاير يوجد في حدود معينة داخل االتجاه أو المحور الواحد الذي يمثل سمة أو صفة

يختلفون ولكن في حدود، يمكننا أن نتنبأ بهذا االختالف؛ حيث إننا نالحظ في أغلب األفراد يميلون إلى التقارب في سماتهم 

   [8]. اإلنسانية

  .  أكثر انفعاال من ذوي الفصيلة  B( وجود عالقة بين فصائل الدم والشخصية؛ حيث بين أن ذوي الفصيلة  1964كما بين كاتل )     

[9] 

كما قدم الباحث رشاد علي عبد العزيز موسى في ضوء هذه االفتراضات تفسيرا علميا بين فيه العالقة بين فصائل الدم      

 قام بقياس نسبة الذكاء لدى الطالب وفقا لفصائل الدم لديهم: مات الشخصية التي قام بدراستها،والشخصية، حيث من بين الس

 أذكياء.  Aطالبا ذوي الفصيلة  181% من 6.22

 أذكياء. B طالبا ذوي فصيلة الدم  123% من 7.42

 .أذكياء ABطالبا ذوي فصيلة الدم  62%من 10.337

 أذكياء.O طالبا ذوي فصيلة الدم  185% من 9.98 
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، Oيتمتعون بذكاء أعلى من فصائل الدم األخرى, ثم يليهم ذوو الفصيلة  ABوعليه استنتج الباحث أن الطالب ذوي الفصيلة      

، أكثر بناًء Aوهذا طبعا أثر دراسة العالقة بين الشخصية وفصائل الدم، كما توصل هذا الباحث إلى أن األفراد ذوي الفصيلة 

   [10]. أكثر إنجازا من المجموعات األخرى Oمعرفيا من المجموعات األخرى, واألفراد ذوي الفصيلة 

( عوامل وراثية مرضية، من  8إلى  4بين محمد الربيعي في كتابه "الوراثة واإلنسان" أن كل إنسان يحمل من )كما          

وراثي من كل عشرين طفال أرسلوا إلى المستشفيات في بريطانيا كان واحد يعاني مرض  3000مجموع األمراض البالغ عددها 

% من المتخلفين عقليا يرجع إلى أسباب وراثية، ومن  3% وأن 3-2من مرض وراثي. كما تبلغ نسبة المواليد المشوهين من 

وغيرها تحدث   وانفصام الشخصية  لعقلي،األمراض الوراثية ارتفاع ضغط الدم، واألمراض القلبية والسرطان، والسكر والتخلف ا

نتيجة استعداد وراثي، وتأثيرات البيئة الخارجية، واالستعداد الوراثي يتجلى في انتاج الجسم إلنزيمات تساعد على اإلصابة بهذا 

   [11] المرض أو ذاك عند توفر الظروف الخارجية." 

 الدم: -1

للحياة، وأن فقدان الكثير من الدم يؤدي إلى مفارقة الحياة، ومع تطور العلوم في منذ القدم عرف الدم بأهميته، وأنه ضروري     

القرن التاسع عشر, وبعد تطوير المجهر الضوئي, وزيادة استعماله اتضح أن دماء الناس ال تختلف من ناحية المظهر؛ فكلها تتألف  

طويل أنه باإلمكان نقل الدم من شخص إلى شخص دون أن  من أنواع الخاليا نفسها، ومن البالزما نفسها، لذلك اعتقد لوقت غير

 يسبب ذلك أي ضرر, غير أن المحاوالت التي أجريت باءت أغلبها بالفشل ومات الذين أجريت لهم عمليات نقل الدم.

بروتينات يسمى  وبعد البحوث الطويلة والعميقة استنتج العلماء والباحثون أنه يوجد على سطح كريات الدم الحمراء نوع من ال     

بمولد الضد، وينتج مولد الضد عن جين، وهو السبب في الوفيات السابقة نتيجة عدم معرفة السبب جراء عملية نقل الدم، وكذلك 

(، نركز ABOتصنيفا لفصائل الدم أشهرها على االطالق، التصنيف المعروف عالميا) 26ساعد المختصين على ابتكار 

عمال العالم النمساوي )الندشتاير( الذي قام بإجراء دراسة واسعة استمرت سنوات عديدة نجح  بالخصوص في هذا القبيل على أ

من خاللها مقارنة دماء الناس مع بعضها ومعرفة التشابه واالختالف بينها، وقسم الناس على أربع مجاميع حسب النظام العالمي 

(ABOلذا يرث اإلنسان نوعا من هذا الجين من والديه عبر آل ،) .ية احتماالت معروفة في علم الوراثة حسب قوانين مندل 

 تعريف الدم:: 1-1 

الدم هو السائل األحمر الذي يجري في العروق الدموية من شرايين، وأوردة، وشعيرات دموية، وينقل المكونات الغذائية إلى       

   [12] سجة الثابتة التي تلتزم مكانا واحدا.خاليا الجسم كلها، وهو نسيج ككل األنسجة، غير أنه نسيج متحرك، خالف األن
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 :مصنع الدم:1-2

ماليين خلية/ ثانية، وهذا النخاع موجود في الضلوع، وعظم  8المصنع األساسي للدم هو نخاع العظم الذي ينتج أكثر من     

الصدر األوسط، وعظمة القفص، والجمجمة، وعظام الحوض، والفقرات, ونهايات العظام الطويلة، وفي األطراف الطويلة. وال 

لخالق العظيم زود الجسم بجهاز دقيق لضبط هذه العملية اإلنتاجية، وكلما احتاج الجسم إلى تتكون هذه المكونات اعتباطا، بل إن ا

مزيد منها، كما في حاالت النزيف والصدمات، أرسل ذلك الجهاز إشارة إلى نخاع العظام طالبا منه المدد، وإن كان هناك فائض  

ع العظم عبارة عن هرمون األريثروبوتين الذي ينشط النخاع كانت اإلشارة: يكفي ذلك. واإلشارة التي يرسلها الجسم إلى نخا

 لتكوين المزيد من الدم.

 :مفهوم صنف الدم:1-3

إن مفهوم  كلمة صنف الدم تعني شكل التفاعل الخاص بين كريات الدم الحمراء ومضاد المصل لنوع معين من الدم، ويرمز له  

(ABO  ( ويتألف من أربعة أنواع أساسية, هي ،)A ، B، AB ، O ) 

 (: ABO)فصائل الدم حسب نظام 

 .Aفصيلة الدم  -1

 .Bفصيلة الدم 2- 

 .ABفصيلة الدم  -3

 .Oفصيلة الدم  -4

، بواسطة بعض البروتينات على سطح  [ O ;A ;B ,AB( ]1986كما ورد عند )محمد الربيعي، تتحدد فصائل الدم األربع      

والجين   A ;B ;Oكريات الدم الحمراء، التي بدورها تتحدد بواسطة المعلومات الوراثية المرسلة من قبل ثالثة أشكال جينية, هي:  

A    مسؤول عن تكوين المادةA    التي يعتبر وجودها تحديدا للفصيلةA  أما الجين ،B     عن تكوين المادةBاجها إلى ، التي يؤدي إنت

فتتكون نتيجة     AB، أما الفصيلةOمؤديا بذلك إلى الفصيلة   O إنتاج المادة غير الفعالة    O. ويحدد الجين الثالث  Bتكوين الفصيلة  

 فهما متساويان في إنتاج بروتيناتهما.  Bو Aوجود الجينين معا 

، وتتحدد هذه الفصائل بواسطة  A ;B ;AB ;Oكما عرفها علي: "بأن فصائل الدم لدى اإلنسان تتضمن أربع فصائل, هي:  

   [13] البروتينات التي تسمى المواد المضادة، أو بواسطة األجسام المضادة والتي لها عالقة مباشرة بنقل الدم.

(: بأنها مجموعات الدم المختلفة بين األفراد بسبب اختالف شيفرات جيناتهم للبروتينات، وأهم 2009كما عرفها )العطاس،     

 (، إضافة إلى عدة بروتينات أخرى.A ;B ;Oروتينات الدم هي سلسلة )ب
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تسمى فصيلة دم معينة لكريات الدم الحمراء لفرد ما التي تستجيب لتالزن )االلتصاق( لالختبار المباشر لبيث فانيست، وهي         

 على أربعة أنواع:

( A()Bهي الكريات الدموية التي تخلو من مولدات الضد, وقادرة على تكوين الراصتين واألجسام المضادة ) :-Oفصيلة الدم 

( الذي يقوم بإنتاج مادة غير فعالة، فهي ال تولد مادة مولدة بينما تكون المادة المضادة لها  Oفي المصل, وتتكون نتيجة الجين )

(A( )B.) 

( في المصل)المصورة(. B( وقادرة على تكوين الراصة )Aالتي تحتوي على مولد الضد) هي الكريات الدموية :Aفصيلة الدم 

( بينما تكون المادة المضادة A) ( فالمادة المولدة لها هي المادة A( بتكوين المادة )Aحيث في هذه الفصيلة يقوم فيها الجين )

(Anticorps( هي المادة )B.) 

( في المصل )المصورة(. حيث A( وقادرة على تكوين الراصة )B)الدموية التي تحتوي مولد الضدهي الكريات B: فصيلة الدم

(، بينما تكون المادة المضادة B( فالمادة المولدة لها هي )B( الذي يقوم بتكوين المادة )Bتحدد هذه الفصيلة بوجود الجين )

(Anticorps( هي المادة )A.) 

( في AB( وليست قادرة على تكوين الراصة )B( و)Aوية التي تحتوي على مولدي الضد)( هي الكريات الدمABفصيلة الدم)

( معا, وهما جينان يتساويان في إنتاج بروتيناتهما بمعنى أنهما متساويان  B( و) Aالمصل، وتتكون هذه الفصيلة نتيجة وجود الجين )

 [14]. ( وال توجد مادة مضادة لهاB( و)Aا هي)ومتكافئان, وال يتغلب أحدهما على اآلخر فتتكون المادة المولدة له

، وبذلك تتحدد Bوالجين    Aهذه البروتينات تتحدد بواسطة المعلومات الوراثية التي تحملها ثالثة أشكال من الجينات، وهي الجين  

 فصائل الدم األخرى.

المحددات الوراثية التي يتميز بها كل فرد عن اآلخر في كما أن فصيلة الدم الحاملة للريزوس الموجب، أو السالب تعدُّ واحدة من 

 (.1994مكونات دمه وعامله الريزوسي )عبد القوي،

الحقيقة إن فصائل الدم في األطفال تحدد فقط من خالل الوراثة من أبويهم, حيث في الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل الواليات          

يتم االعتماد على الفحص المعتاد لفصائل الدم بل على فحص الحامض النووي؛ ألنه   المتحدة األمريكية وبعض دول أوروبا لم

يكون أكثر دقة في تحديد األبوة والوراثة، ولكنه غير شائع االستعمال ألنه مكلف جدا، فلذلك عند تحديد الشخص ضمن أصناف  

 ABO)ورث جينيا، حيث وجد أن أصناف الدم  % ت100( تكون الطريقة سهلة وغير مكلفة. كما أن أصناف الدم هي    ABO)الدم  

% والوراثة تضمن  50( تحدد قابلية الدم للتعرض لألمراض من خالل الوراثة كما أكدها العالم روبرت بلومن بأن البيئة تضمن 

 % األخرى. 50
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 فصائل الدم والشخصية: -3

اإلغريقين القدامى، كما طور أرسطو وهيببوقراط  اهتم الناس بدراسة الشخصية آلالف السنين، ظهر االهتمام مع الصينيين وكذا 

 [15] السمات األساسية لها.كما ذكر آنفا أنظمة مختلفة لشرح وتفسير الشخصية اإلنسانية وتعيين 

أنواع فصائل الدم البشرية، لم يكن   1909صل النمساوي كارل الندشتاينر فى عام األعندما حدد عالم األحياء األمريكي من     

بالتأكيد يتخيل أن اليابانيين سيقومون بعدها بقرن من الزمان بأخذ قرارات تتعلق بالزواج أو االنفصال، أو بتوظيف أشخاص أو 

، حيث انتشرت في اليابان ظاهرة الربط .O، وA  ،B  ،AB فصلهم من العمل، أو حتى بالصداقات، وفقا لتصنيف فصيلة دمهم

 ,A,Bفلقد أثبت علماء اليابان نظريا أن لكل فصيلة دموية من فصائل الدم األربعة ). دمه بين المالمح الشخصية للفرد وفصيلة

AB, O  جاتا"  -إكي-( كخاصية تحكم هذه العملية أطلق عليها "كيتو165( صفاتها المميزة، ووضعوا قاعدة )إيمان عباس، ص

 [16] خصية.الش( أي تحليل الدم لتعرف B.T.P.Aوالتي أصبحت تطبق في أمريكا باسم) 

لم يعد مفهوم الدم يقتصر على كونه السائل الحيوي المسؤول عن نقل الدم وتبادل العمليات الحيوية بل يتعدى ذلك؛ حيث        

( أن الدم عبارة عن حاضن الرموز الجينية, فقطرة دم صغيرة حتى ال تكاد أن تراها تحتضن الرموز الجينية  2004يرى دادامو)

 ي.الكاملة لكائن بشر

ال يتغير هو نفسه فينا إلى ما ال نهاية من خالل دمنا، وإن الدم يستوعب ذاكرة جينية واسعة    DNAإن تصميم الحمض النووي      

النطاق، هي عبارة عن أجزاء من برمجة خاصة انتقلت إلينا من أسالفنا على شكل رموز جينية ما زلنا نحاول حل ألغازها. أحد 

منا ولعله أهم الرموز التي يمكننا حلها في محاولة لكشف أسرار الدم والدور الحيوي الذي يلعبه في تلك الرموز يكمن في فئة د

   [17]  حياتنا.

 وطبقا للدراسات التي أجريت، هذه بعض النتائج التي تم التوصل إليها:

الشخصية التي تنتمي إلى هذه الفصيلة سواء إن  ،47صيلة الدم من هذا النوع لدى األفراد تساوي % : نسبة ف O فصيلة الدم -1

أكانت ذكرا أم أنثى، هي شخصية منفتحة ومنبسطة ونشيطة وعنيدة وقوية، سريعة الغضب وكريمة ومنافسة وعاطفية وواثقة من  

خصية واقعية  نفسها، محبة للقيادة والزعامة، كما تتصف بالغيرة، فصاحبها عادة ما يتجنب الرذيلة ونادرا ما يشعر بالحقد، وهي ش

ومنظمة وقادرة على التركيز بسهولة. أما عيوب هذه الشخصية فهي سريعة الغضب واالستثارة وعنيدة, وهي أحيانا متعجرفة  

 (. (Mckusik ;2005تحتقر اآلخرين.
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من الدم  %، إن الشخصية التي تنتمي إلى هذه الفصيلة40: نسبة هذا النوع من فصائل الدم لدى البشر تساوي A فصيلة الدم -2

تحب التنسيق وتميل للسالم، وتتعامل بشكل الئق مع اآلخرين، كما تتمتع بالذكاء والصبر والحماسة واإلحساس والود. وأصحاب 

هذه الفصيلة يتميزون بطغيان العقل والتفكير على العاطفة، وهم أيضا أناس مستقرون عاطفيا وأسريا، وقادرون على مواجهة  

غامرات، وقادرون على التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية والغذائية الطارئة, ولديهم القدرة الفائقة  اإلغراءات الخارجية والم

 على كبت أعراض التوتر العصبي, والقدرة على التكيف مع األعمال الجماعية.  

ة يتمتعون بصفات شخصية  %، واألفراد من هذه الفصيل9نسبة هذا النوع من فصائل الدم لدى البشر تساوي  : Bفصيلة الدم  -3

منها االستقاللية، االستقامة، اإلبداع، المرونة والقدرة على التأقلم مع أي وضع، كما يتميزون بسرعة البديهة والهدوء والجاذبية  

  والقدرة على التنبؤ، أما عيوب هذه الفصيلة فهي: الفوضوية, الميل إلى االنطواء واالنزواء, والتمرد, وعدم االمتثال.

%، أصحاب هذه الفصيلة يتميزون بشخصية قوية متماسكة،  4نسبة هذا النوع من فصائل الدم لدى البشر تساوي  :   ABيلة الدم  فص

محبة للحق والعدل، وهم في الغالب أناس حساسون جدا، ويتمتعون بسرعة البديهة والعقالنية, وهم يتميزون أيضا بالكرم والهدوء 

عن نقاط ضعفهم فهم سريعو الغضب، يصعب التنبؤ بحركاتهم وردود أفعالهم، مترددون، ولديهم واالجتماعية والدبلوماسية، أما 

     ][18  رغبة لألعمال الفوضوية، متحفظون بشكل كبير، غير حاذقين ويجدون صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار.

 جودة الحياة: -1

اإليجابي، الذي يشمل الصحة العامة والتوافق، والتفاؤل بالمستقبل والسعادة والرضا لقد كان مفهوم الجودة من مفاهيم علم النفس 

(  إلى رأي مارتن سليجمان حين قال: إن الفرد يصبح أكثر تفاؤال، عندما يحاور 2008عن الحياة، كما أشارت سامية األنصاري)

عم، وبالرغم من أن الغالبية تتفق على أن جودة الحياة هدف نفسه، ويتحدى أفكاره السلبية، ويحللها، ويقارنها بما يتمتع  به من ن 

     ][19  أساسي ومطلب في حياة األفراد، إال أن كال منهم يختلف حول مضمونها ومكوناتها.

يمكن تجميع تعاريف جودة الحياة في اتجاهين تناوال    Madis Kajandis:اختلفت وجهات النظر في تحديد المفهوم، حسب  

 محاوالت لتعريف جودة الحياة: 

قام فيها الباحثون بجمع معلومات من المختصين، أو عينات من المجتمع الكتشاف ما يمكن أن يعنيه   أ: الدراسات اإلمبريقية:

 هذا المفهوم.

ودة الحياة؛ مستوحى من التعليقات المنبثقة عن علم النفس حدد الباحثون تعريف موضوعي لج ب: الدراسات االفتراضية:

 والفلسفة.
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بالرغم من ذلك جودة الحياة مفهوم غير متبلور، في حين يتضمن مفهوم "الجودة" فيه درجة التميز في سمة أو خاصية من  

     ]   [20  .الخصائص

الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، وإدراك ( بأنها:" تتمثل في درجة رقي ومستوى 2005عرفها األشول)

هؤالء األفراد لمدى إشباع الخدمات التي تقدم لهم لحاجاتهم المختلفة، وال يمكن أن يدرك الفرد جودة الخدمات التي تقدم له بمعزل 

حياة ترتبط بالبيئة المادية والبيئة النفسية  عن األفراد الذين يتفاعل معهم)أصدقاء، وزمالء، أشقاء, وأقارب(. أي أن جودة ال

  ][21  االجتماعية التي يعيش فيها الفرد".

 -II :الجانب المنهجي 

( يرى" أن المحاوالت العلمية في هذا المجال للربط بين فصيلة الدم Ayzenk ;1990وعلى الرغم مما سبق فإن أيزنك )        

فصيلة الدم والسلوك  ضج العلمي؛ لعدم وجود تفسير العالقة السببية بين نوعوسمات الشخصية لم يصل بعد إلى مستوى الن

الذي قامت عليه بعدم وجود عالقة    عن طريق االفتراضوالشخصية، ولكن تحاول الدراسة الحالية اإلسهام في هذا االتجاه العلمي 

بين فصائل الدم، وإدراك جودة الحياة عند عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة، بوصف جودة الحياة حالة وليست سمة، عكس  

اط  في الشخصية اإلنسانية والتي لديها عالقات أكبر بأبعاد الشخصية، كاالنبس   السمات الصغرىالتفاؤل والتشاؤم اللذان يعدان من  

عالقة فصائل الدم بإدراك  : ممثلة في دراسة  فصيلة الدم تحليل جديد للشخصية اإلنسانيةواالنطوائية. ومن هنا كان عنوان البحث:  

 جودة الحياة عند تالميذ المرحلة المتوسطة نموذجا بالجزائر.

 وتمثلت تساؤالت الدراسة فيما يلي:

 دة الحياة عند التالميذ؟هل توجد عالقة بين فصيلة الدم ومدى إدراك جو -1

 هل هناك فروق بين التالميذ من حيث فصائل الدم و الجنس من حيث جودة الحياة؟ -4

 فرضيات الدراسة:

 عن طريق التساؤالت السابقة  طرحت الباحثة الفرضيات التالية: 

ال توجد عالقة لفصائل الدم ومدى إدراك جودة الحياة عند التالميذ. )فصائل الدم بوصفها متغيًرا مستقال،  جودة الحياة   -1

 بوصفها متغيرا تابعا( 

 فصائل الدم والجنس والتفاعل الثنائي بينهما. لال يوجد تأثير  -2
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 (.Groupageاستنادا إلى نتائج فحص الدم )وقد استخدمت الباحثة مقياس جودة الحياة، المصمم من طرفها، 

تتجلى في توضيح أهمية العوامل البيولوجية, ممثلة في فصائل الدم في نقل السمات اإلنسانية، باإلضافة إلى إن اهمية الدراسة 

 إثبات أن جودة الحياة ليست من السمات اإلنسانية، وال يمكن للمحددات البيولوجية التأثير فيها. 

 ابقة: دراسات س 3-

 2012دراسة إيمان عباس علي الخفاف: -1-3

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة فصائل الدم بالسلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال, وقد تكون مجتمع البحث من     

بيق  ( روضة، بتط71معلمة يتوزعن في )  867(، البالغ عددهن  2012-2011معلمات رياض األطفال الحكومية للفصل الدراسي )

 مقياس السلوك اإليثاري المصمم من طرف الباحثة. 

  [22] وقد حصلت الباحثة على النتائج التالية: عدم وجود عالقة بين فصائل الدم والسلوك اإليثاري عند معلمات رياض األطفال.

 2007:دراسة زياد بركات  -2-3

 فصائل الدم وعالقتها ببعض سمات الشخصية االنفعالية لدى عينة من الطالب الجامعيين" 

هدفت الدراسة إلى تعرف مدى تأثير فصائل الدم في السمات الشخصية )االكتئاب النفسي، قلق الموت واالنبساط واالنطواء        

طالبا وطالبة ممن يدرسون في جامعة   240امعيين بلغ عددهم واالتزان واالنفعال والتفاؤل والتشاؤم( لدى عينة من الطالب الج

(، وقد أظهرت A ;B ;AB ;O القدس المفتوحة، موزعين بطريقة مقصودة إلى أربع مجموعات متساوية طبقا لفصيلة الدم لديهم )

 النتائج ما يلي:

النفسي واالنطواء واالنفعال والتشاؤم,  على سمة االكتئاب Bوجود فروق دالة إحصائيا بين درجات الطالب لذوي فصيلة الدم  

على سمة االتزان، بينما أظهرت عدم وجود فروق جوهرية في درجات الطالب على  ABوفي اتجاه الطالب من ذوي الفصيلة 

 [23]  .سمة القلق بحيث تعزى لفصائل الدم

 (  2011) دراسة ابتسام محمد أحمد العلمي --33

درست فصائل الدم وبعض االضطرابات النفسية لدى عينة من الطالب والطالبات ذوي صعوبات التعلم والعاديين من طالب  

 وطالبات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة.
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لتعلم هدفت الدراسة إلى إيجاد عالقة بين فصائل الدم وصعوبات التعلم وبعض االضطرابات النفسية لدى ذوي صعوبات ا    

 والعاديين من طالب وطالبات المرحلة االبتدائية عن طريق:

 تعرف فصيلة الدم التي بها أعلى نسبة من ذوي صعوبات التعلم. -1

 تعرف فصيلة الدم التي بها أعلى نسبة من االضطراب ات النفسية.  -2

 ت التعلم.محاولة استخدام النتائج بوصفها مؤشًرا جينيًّا )بيولوجي(، لتعرف ذوي صعوبا -3

 محاولة استخدام النتائج بوصفها مؤشًرا بيولوجيًّا لتعرف االضطرابات النفسية )االكتئاب، القلق، العدوان(. -4

 .تعرف الفروق بين ذوي صعوبات التعلم من حيث الجنس)ذكور، إناث( -5

 [24]  طالبا وطالبة. 817وشملت العينة  

 :2004دراسة عبد الخالق ومايسة النيال  -4

 فصائل الدم وأبعاد الشخصية لدى عينات مصرية:     

(، طبق عليهم مقياسات للعصابية,  382أجريت الدراسة على عينة من طالب الجامعة المصريين من الذكور واإلناث )ن=      

 باإلضافة إلى مقياس االجتماعية والوسواس القهري, وذلك بهدف الكشف عن العالقة بين فصائل الدم وأبعاد الشخصية. 

، حصلوا على متوسط درجات مرتفع على بعد العصابية  Oن من ذوي فصيلة الدم  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن المفحوصي    

على متوسط درجات أعلى من نظرائهم  A، وقد حصل الطالب من ذوي فصيلة الدم Aمقارنة بالمفحوصين من ذوي فصيلة الدم 

 [25] اطا واتزانا.أكثر انبس ،A، وخلصت الدراسة إلى أن عينة الدراسة من ذوي فصيلة الدم ABمن ذوي الفصيلة 

-III المنهجي الجانب:       

 حدود الدراسة:  -1

 التطبيق على متوسطات مختلفة من مدينة معسكر بالجزائر. تم:الحدود المكانية: 1-1

 . 2016إلى غاية أبريل  2015تم التطبيق من ديسمبر:الحدود الزمانية: 1-2

 تلميذا وتلميذة.    647: اشتملت الدراسة على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة، مكونة من :عينة الدراسة1-3
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   أداة الدراسة: :1-4

 فقرة, ويشمل مجالين:  60استخدمت الباحثة مقياس جودة الحياة، )من إعداد الباحثة(، والمكون من

 المجال الموضوعي.  -

 المجال الذاتي. -

 للمقياس: الخصائص السيكومترية-2

 الصدق في ثالثة أنواع: صدق المحتوى، الصدق المرتبط بمحك, وصدق البناء أو المفهوم APAحددت الجمعية األمريكية   

[26] 

  Content Validity: صدق المحتوى:2-1

طلوب قياسها، أو يشتمل هذا النوع على فحص مبدئي لمحتويات االختبار؛ لمعرفة ما إذا كانت فقرات االختبار متصلة بالصفة الم

 [27]  أن هناك من هذه الفقرات ما يمكن حذفه على أنه بعيد الصلة بالسمة المراد قياسها.

 Criterion related Validity: الدخل الشهري بوصفه محكًّا لقياس الصدق المرتبط بمحك:2-2

المؤشر يعدُّ أحد المؤشرات الموضوعية التي يختلف يعد الدخل الشهري أحد المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة، ولكن هذا 

لذلك قامت الباحثة بحساب داللة   ، عليها الباحثون في القياس النفسي، فقد يكون تأثير الدخل المرتفع عكسيا على جودة الحياة

ن في جودة الحياة، الفرق باستخدام تحليل التباين األحادي, وتطبيق معادلة شيفيه بين المرتفعين والمتوسطين و المنخفضي

 أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين المرتفعين والمنخفضين لصالح المرتفعين. 

: صدق االتساق الداخلي, وقامت الباحثة بالتأكد من هذا الصدق من خالل مصفوفة االرتباط بين األبعاد  : صدق المفهوم2-3

 والمقياس الكلي, وأظهرت النتائج التالية: 
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 : مصفوفة االرتباط بين األبعاد والمقياس الكلي(1)جدول 

 الداللة      قيمة االرتباط    األبعاد 

 0.01عند  .0.76 جودة المحيط الصحي 

 0.01عند  0.74 جودة الحياة األسرية  

 0.01عند  0.71 جودة الحياة المدرسية

 0.01عند  0.73 جودة الحياة االجتماعية  

   0.01عند  0.72 جودة الحياة النفسية  

 0.01عند  0.83 االرتياح النفسي

 

: صدق االتساق الداخلي, وقامت الباحثة بالتأكد من هذا الصدق من خالل مصفوفة االرتباط بين األبعاد  :صدق المفهوم2-4

 والمقياس الكلي, وأظهرت النتائج التالية: 

 األبعاد والمقياس الكليمصفوفة االرتباط بين  :(2)جدول 

 الداللة      قيمة االرتباط    األبعاد 

 0.01عند  .0.76 جودة المحيط الصحي 

 0.01عند  0.74 جودة الحياة األسرية  

 0.01عند  0.71 جودة الحياة المدرسية

 0.01عند  0.73 جودة الحياة االجتماعية  

   0.01عند  0.72 جودة الحياة النفسية  

 0.01عند  0.83 االرتياح النفسي
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 :الصدق التمييزي: 2-5

 قامت الباحثة بقياس الفرق بين المرتفعين والمنخفضين في جودة الحياة, وخرجت بالنتائج التالية: 

 

 نتائج المقارنة الطرفية بين المرتفعين والمنخفضين في جودة الحياة.  :(3)جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي 

 المعياري

 الداللة اإلحصائية  درجة الحرية ت

 0.000 318 37.28 0.50 1.48 جودة الحياة

 تظهر النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين المرتفعين والمنخفضين في جودة الحياة. 

 ثبات المقياس: -4

 . 0.92, ووجدته[28] اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على تطبيق معامل  ألفا كرونباخ دوق

 

-VI :النتائج ومناقشتها 

 المرحلة المتوسطة.  عند تالميذمدى إدراك جودة الحياة نتائج الفرضية األولى: ال توجد عالقة بين فصائل الدم و 1-

 كريمر: يوضح نتائج معامل (4)جدول 

 الداللة اإلحصائية  قيمة معامل كريمر

0.33 0.056 

 0.01*عند مستوى الداللة 

غير دال إحصائيا, وهذا يدل على عدم وجود عالقة بين فصائل   0.01عند مستوى داللة  كريمر  من خالل الجدول نجد أن معامل   

أكبر من  )الداللة المحسوبة( (، p=0.056الدم وإدراك جودة الحياة عند تالميذ المرحلة المتوسطة. حيث كان مستوى الداللة 
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فصائل الدم وإدراك جودة الحياة عند تالميذ  ، وعليه: نقول  بأنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين α  =0.01 مستوى الداللة 

 المرحلة المتوسطة.

 ال يوجد تأثير للجنس وفصائل الدم والتفاعل الثنائي بينهما في التفاؤل والتشاؤم.نتائج الفرضية الثانية:   2-

 

 الدم والتفاعل الثنائي بينهما في إدراك جودة الحياة عند تالميذ المرحلة المتوسطة. جنس وفصائل ال: تأثير (5)جدول 

 درجة الحرية مجموع المربعات 

متوسط 

 المربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 0.61 0.59 93.444 3 280.332 فصائل الدم

 0.20 1.64 255.852 1 255.852 الجنس

 0.55 0.70 109.699 3 329.096 التفاعل الثنائي بينهما

 

وهي أكبر من  P  =0.61من خالل الجدول نجد أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بين فصائل الدم في جودة الحياة فبمقارنة 

 ، نجد أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا لفصائل الدم في إدراك جودة الحياة عند التلميذ.α  =0.05مستوى 

 α  =0.05وهي أكبر من مستوى  P   =0.20ومن خالل الجدول أيضا نجد أنه ليس هناك فرق دال إحصائيا للجنس بمقارنة    

  P =0.55فرقا داال إحصائيا على التفاعل بينهما حيث كانت في حين ال نجد ، نجد أنه ال يوجد  فرق  للجنس على جودة الحياة .

وهذا ما يجعلنا نرفض فرضية البحث ونقبل الفرض الصفري الذي يقول بأنه ال يوجد فرق   α  =0.05وهي أكبر من مستوى  

 دال إحصائيا في التفاعل بين فصائل الدم والجنس على جودة الحياة.
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 مناقشة النتائج:3- 

تعدُّ جودة الحياة من المفاهيم التي لم يستقر لها تعريف حتى اآلن، هل ينظر إليها على أنها حالة، أو سمة من السمات الشخصية,      

الدراسات التي تناولت بالرغم من انعدام  ليتم تفسير لم يوجد بعض األشخاص الذين يتمتعون بجودة حياة أعلى من اآلخرين،

إال أنه من خالل النتائج المحصل عليها يجد الباحثان بأن جودة الحياة ليست من المفاهيم المتعلقة  جي،المفهوم من المنظور البيولو

أي انها ليست سمة، ولكن حالة تعتري الشخص نتيجة تقييمه الذاتي في ظل شروط موضوعية معينة، ويمكن  ،  بالشخصية اإلنسانية

اؤل والتشاؤم اللذان يلعبان دوًرا كبيًرا في تحديد مستوى جودة الحياة، تفسير ذلك في ضوء تأثير بعض السمات الشخصية، كالتف

( في دراسة عالقة فصائل الدم بالتفاؤل والتشاؤم، حيث وجدت عالقة دالة إحصائيا  2017وهو وما يتوافق ونتائج )بحرة، غياث:

شروط الموضوعية يجعلها مفهوما مستقال عن  بين التفاؤل والتشاؤم في عالقتهما بفصائل الدم، كما أن ارتباط جودة الحياة بال

الشخصية اإلنسانية والمؤثرات البيولوجية، ويظهر التأثير واضحا للحكم الشخصي، أي التقييم الذاتي للفرد للشروط الموضوعية  

 التي يحيا فيها. 

االستقاللية، والمشاركة  مجال من جودة الحياة أن يصطدم بآثار على نحو مختلف، على سبيل المثال: االحتفاظ ب يمكن لكل

 االجتماعية، فالمشاركة قد تعزز أحاسيس ومشاعر االرتياح النفسي. 

كما أنه يتعلق إلى حد ٍّ ما يعني جزئيا باالحتفاظ بالصحة، والموارد المالية، ويمكن أن تتأثر أيضا بالنقل المحلي، والمرافق، ونوع 

 السكن، والموارد المجتمعية، والعالقات االجتماعية. 

إن جودة الحياة المقدمة تعتمد على المسار الشخصي، درجة الوعي فيما يتعلق بظروف الحياة اليومية، تصوره لنفسه، لتوقعاته  

ومستوى طموحه؛ نظًرا لعدم وجود إطار مرجعي موضوعي، فإنه سيكون من الصعب اعتماد معنى نقدي خاصة بحضور 

 [29] أهتم كثيرا."  تصريحات مثل من يقول مثال:" أنا سعيد، ألنني ال

وبالنسبة لذلك فجودة الحياة تعني:" األمور، أو األشياء المختلفة   يمكن لمختلف األشخاص تقدير مجاالت الحياة المختلفة,       

لمختلف األشخاص"، وقد تتداخل في الكثير من األحيان مجموعة واسعة المجاالت، وعلى أساسه طورت نماذج مختلفة لجودة  

 [30]  الحياة.

تستخدم على نحو واسع في تقييم الحياة العقلية، satisfaction-based models مجاالت الحاجات والنماذج المسندة للرضا -

نماذج الرضا عن الحياة، االرتياح النفسي االجتماعي، والشبكة االجتماعية المهنية، وعلم الشيخوخة االجتماعي، والنماذج النفسية  

 .تركز على النمو الشخصي، التحكم في الحياة، الكفاءات المعرفية والتكيفية، فيما يتعلق بهذا األخيرالتي 
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أن تصور جودة الحياة من  ويرى باحثون تبعا لألدوار الممكنة بوصفها مؤثرات، أساسية كانت، أو وسيطية لتصور جودة الحياة. 

، الفعالية الذاتية    self masteryلة، والمتعلقة بالذات )مثل: المهارة الذاتية،  المرجح بأن يكون نتيجة العديد من المتغيرات المتداخ

self-efficacy ،التقدير العقلي والذاتي ,morale and self esteem  التصورات عن التحكم في الحياة(، وتتأثر هذه ،

ماعية، المعتقدات، والمعايير االجتماعية  التصورات على األرجح بالميكانيزمات المعرفية )مثل: توقعات الحياة، القيم االجت

      . المقارنة(

: وهو نموذج متعدد األبعاد يؤكد العالقات المتبادلة بين الشخص، Model  The biopsychosocialالنموذج النفسي الحيوي     -

النشاطات )الصحي/ المادي، االجتماعي، والنشاطات، وحاجاته أو ما يريد إنجازه واإليفاء به والمحيط الذي تنجز فيه هذه 

 السلوكي(

(Simeonsson et al.; 2003; world Health Organization[WHO], 2001) 

؛  2002)أوتا،  ويعتقد أن هذه األبعاد تؤثر على صحة الناس ومشاركتهم في األنشطة اليومية, وبالتالي تأثيرها على جودة الحياة     

 (. 2001منظمة الصحة العالمية، 

( نموذج ثالثي العناصر لجودة الحياة يعكس التفاعل بين ظروف المحياة 1995) Felce & Perryطرح فيلسي وبيري  -

الرضا عن الحياة، والقيم الشخصية، وعليه, فإن كل هذه التصورات حول مفهوم جودة الحياة، تدل على أنه حالة وليس سمة من  

 جية. السمات الشخصية, والتي تتأثر بالجانب البيولو

 االقتراحات والتوصيات:4- 

ضمن اتجاهات الوراثة الي ضمن األبحاث ذات التوجه الحديث في علم النفس, والتي تدعو إلى تفسير المواضيع النفسية  البحث الح

 :حالي فيال السلوكية، ويسهم البحث

 توسيع حدود البحث في هذا المجال. -1

 ، ويفتح باب دراستها وتعريفها من نواح مختلفة. محاولة بلورة مفهوم جودة الحياة, بحيث تستبعد تأثيرات العوامل البيولوجية -2

من دور كبير في تفسير وحل لغز   أيضا أهمية الجوانب البيولوجية في دراسة الشخصية اإلنسانية؛ لما لها بحثوضح الي -3

 الشخصية اإلنسانية بعيدا عن السلوكية. 

 مختلفة. توسيع أبواب البحث؛ ليشمل عينات أوسع من شرائح عمرية  -4
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 إثراء البحث النفسي والتربوي والمكتبة العربية بهذا الجديد من البحوث.  -5

أما من الناحية العملية فتقدم الباحثة مقياس جودة حياة التالميذ في المرحلة المتوسطة بوصفها أداة لقياس مستوى التقييم الذاتي  -6

 األسرية. لمختلف جوانب حياة التلميذ: المدرسية، االجتماعية، النفسية, و

 

 خاتمة:

لي يقدم نتائج بخصوص تفسير مفهوم جودة الحياة، الذي يعدُّ من المفاهيم التي لم تتبلور بعد، وترى الباحثة البحث الحا     

حالة أكثر من كونها  من خالل ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث أن: جودة الحياة ليست من المفاهيم النفسية المتوارثة، فهي

 الشخصية اإلنسانية. سمة من سمات
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ABSTRACT 

The research aims to reveal the efforts of Moroccan scholars to explain the biography of the Prophet 

through a book "MAGHANI ALWAFA BI MĀANI ALIKTIFA" by Mohamed bin Abdulsalam Bennani 

El Fassi model. The importance of research in the care of Moroccan scholars of the Prophet's biography, 

a synthesis and reading, novel and explanation, and the problem of research is that despite the 

explanations of Moroccan scientists on the book "alaiktifa bima tadamanaho min maghazi rasuli allahi 

wathalathati alkholafa" by the Andalusian narrator  Abou Arrabii Sulayman Al-kalĀʿĪ, the book " 

MAGHANI ALWAFA " is the longest explanation, and despite the importance of this explanation, which 

is indispensable for every researcher in the biography of the Prophet; it did not receive the attention of 

the scholars. The research followed: the integrated approach through which it tried to benefit from the 

various scientific approaches that serve the subject description, comparison, documentation, analysis, 

explanation, critique and deduction. The research has been divided into: introduction, two chapters and 

a conclusion. The introduction dealt with the importance of the science of biography and the reasons for 

choosing the subject. The first chapter includes the efforts of the Moroccans to take care of the book of 

"ALIKTIFA" . Where I focused on the importance of the book, and the Moroccans care about it, and 

their explanations of it. The second topic is devoted to the definition of the book of " Maghani Al-Wafa" 

through the definition of the author and the book, and his method of explaining, arranging, transcribing 

texts, graduating of Hadiths, criticism of narrations, and the definition of persons. He then mentioned his 

approved resources. And scientific value, but the conclusion has the most important results        
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 مخلصال

يهدف البحث إلى الكشف عن جهود علماء المغرب في شرح السيرة النبوية من خالل كتاب "مغاني الوفا بمعاني االكتفا" لمحمد بن عبد  

الفاسي نموذجا، وتتجلى أهمية البحث في عناية العلماء المغاربة بالسيرة النبوية، تأليفا وإقراء ورواية وشرحا، وتكمن مشكلة  السالم بناني  

البحث في أنه رغم شروح العلماء المغاربة على كتاب "االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء" لمحدث األندلس 

ليمان الكالعي، فإن كتاب "مغاني الوفا" يعد أطول شرح له، ورغم أهمية هذا الشرح الذي ال غنى عنه لكل باحث  ومسندها أبي الربيع س

في السيرة النبوية؛ فإنه لم يحَظ بالعناية من قبل الدارسين. واتبعت في البحث: المنهج التكاملي الذي حاولت عن طريقه االستفادة من  

الموضوع وصفا ومقارنة وتوثيقا وتحليال وشرحا ونقدا واستنباطا. وقد قسمت البحث إلى: مقدمة,  مختلف المناهج العلمية التي تخدم

ومبحثين, وخاتمة. فتناولت المقدمة أهمية علم السيرة وأسباب اختيار الموضوع، أما المبحث األول فتضمن جهود المغاربة في العناية 

وعناية المغاربة به، وشروحهم عليه. وخصصت المبحث الثاني للتعريف بكتاب   أهمية الكتاب، بكتاب االكتفاء. حيث ركزت على بيان

التعريف بالمَؤلف والمؤل ِّف، ومنهجه في الشرح، والترتيب، ونقل النصوص، وتخريج األحاديث ونقد   مغاني الوفا, وذلك عن طريق 

 الخاتمة فكانت ألهم النتائج.  الروايات، والتعريف باألعالم. ثم ذكر موارده المعتمدة. وقيمته العلمية، أما

 ـ مغاني الوفا.  الكلمات المفتاحية: شرح المغاربة ـ السيرة النبوية
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 المقدمة :

، وتاريخ حياته -عليه الصـالة والسـالم -يعدُّ علم السـيرة النبوية من أشـرف العلوم، وكيف ال يكون كذلك وموضـوعه ذات خير الخلق     

 التطبيق الفعلي النموذجي لتعاليم رب العباد. -عليه الصالة والسالم -في سكناته وحركاته، فسيرته 

بيرة بالســيرة النبوية، حتى كانوا يتعبدون بتعليمها وتعلمها، فقد روي عن زين العابدين عناية ك  -رضــي هللا عنهم-ولهذا أظهر الصــحابة  

ِّ   -رضــي هللا عنهما-علي بن الحســين  َي النَّبِّي  َن اْلقُْر"نِّ "  -أنه قال: " كُنَّا نُعَلَُّم َمغَازِّ وَرةَ مِّ َرايَاهُ َكَما نُعَلَُّم الســُّ [. وســار على منوالهم 1]َوســَ

 عوهم، فدونوا األمهات وصنفوا المصنفات.التابعون وتاب

، أكبوا بكل نهم على -عليه الـصالة والـسالم-ولم يتواَن المغاربة لحظة، ولم يدخروا جهدا في خدمة الـسيرة النبوية، فلفرط حبهم لنبيهم      

ها لألجيال المتعاقبة؛ فقد تناول بحثي هذا الـسيرة النبوية بالتأليف واققراء والرواية والـشرح، وألهمية ـشرح الـسيرة النبوية وتقريب معاني

جهود المغاربة في ذلك عبر شروحهم  على كتاب "االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء" لمحدث األندلس ومسندها 

ــ 634(أبي الربيع ـسليمان الكالعي، المتوفى ـسنة   [ الوفا بمعاني االكتفا" لمحمد 2"مغاني]، مركزا على أطول ـشرح له، وهو  كتاب  هـــ

، وهو شرح مفصل مبسط للسيرة النبوية، مستنبطا لقيمها وأحكامها ومقاصدها، ورغم أهمية )هـــ  1163ت (بن عبد السالم بناني الفاسي 

ــرح ــين، لذلك ا هذا الشـ ــيرة النبوية؛ فإنه لم يحَظ بالعناية من قبل الدارسـ ــف عن هذا الذي ال غنى عنه لكل باحث في السـ رتأيت أن أكشـ

 التراث التليد عن طريق المنهج التالي:

 المبحث األول: جهود المغاربة في العناية بكتاب االكتفاء للكالعي. ويتضمن:

 المطلب األول:  أهمية كتاب االكتفاء في السيرة النبوية.

 المطلب الثاني: عناية المغاربة بكتاب االكتفاء.

 بة على االكتفاء.المطلب الثالث: شروح المغار 

 هـ[، وذلك من خالل: 1163المبحث الثاني: التعريف بكتاب مغاني الوفا بمعاني االكتفا لمحمد بن عبد السالم بناني الفاسي ]ت

 المطلب األول: التعربف بالمؤل ِّف.

 المطلب الثاني: التعريف بكتاب "مغاني الوفا بمعاني االكتفا.

 كتاب االكتفاء. المطلب الثالث: منهج المؤلف في شرح

 المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 
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 خاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 المبحث األول: جهود المغاربة في العناية بكتاب االكتفاء للكالعي

 المطلب األول: أهمية كتاب االكتفاء في السيرة النبوية.

وأديبا بليغا، وناظما ناثرا. وخطيبا فصــيحا، وخطاطا بديعا، لذا جاءت تصــانيفه متنوعة، كان أبو الربيع ســليمان الكالعي حافظا متقنا،  

ــير، واألدب؛ لكن يبقى مؤلـفه  ــوه ـقدـمه في المـعارف وبراعـته فيـما تواله من العلوم، ـفألَّف في الـحدـيث، والمـغازي والســ ـتدلُّ على رســ

 ومغازي الثالثة الخلفاء" من أهم تصانيفه.  عليه وسلم )صلى هللااالكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا الموسوم بـ" 

 ولعل أهم ما يميز الكتاب عن غيره من كتب السيرة الميزات اآلتية: 

ــ تجريد األحاديث من طول األسـانيد، والتأليف بين األقوال؛ ليؤلف منها حديثا متسـقا وعناصـر مرتبة، فال يفصـل بين األحاديث إال  ــــ

قال مبينا ذلك:" ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلله من مشـــبع األنســـاب التي ليس احتيال كل الناا إليها لعارض خالف أو لضـــرورة. 

يس اللغات المعوق اعتراـضها اتـصال األحاديث، حتى ال يبقى إال األخبار المجردة، وخالـصة المغازي التي هي بالـضروري الحثيث، ونف

 [3]. في هذا المجموع المقصودة المعتمدة" 

 [4]. ـ اقكثار من إيراد الشواهد الشعرية؛ ألن الشعر كما قال: " أعذب جريا على األلسن وأهذب رأيا في اقفادة بالمستحسن" 

 [5]. الشمول الموضوعي، والموضعي، حيث يحيط بكل خيوط الحادثة، بل ويربطها بحوادث أخرى إذا كان الموضوع يقتضي ذلكـ 

ــ سرد أهم المصادر المعتمدة: كسيرة محمد بن إسحاق، ومغازي موسى بن عقبة، وأنساب قري  للزبير بن أبي بكر القاضي، والتاريخ 

ــحاق، مبينا حجته في ذلك بقوله: "رأيته كثيرا ما الكبير البن أبي خيثـمة، وكـتاب ال مبـعث للواقدي. ولم يعتـمد مـغازيه، مكتفيا على ابن إســ

. يجري مع ابن إـسحاق، فاـستغنيت عنه به لفـضل فـصاحة ابن إـسحاق في اقيراد، وحـسن بيانه الذي ال يفقد معه اـستحـسان الحديث المعاد" 

[6] 

ــ نقد ما ينقل من هذه المصادر وتمحيصها . ومن ذلك قوله في معرض حديثه عن ترقب عتبة بن ربيعة للنبوة:" ووقع في هذا الحديث ـــ

ــأل أن يجتمع األمران،  ــا أنه محول، وال يصـ ــفيان أيضـ ــفيان: أن عتبة بن ربيعة ذو مال، ووقع بعد ذلك من قول أبي سـ من قول أبي سـ

 وأحدهما غلط من الناقل، وهللا أعلم.

 [7]. فقيرا وكان يقال: لم يسد من قري  مملق إال عتبة وأبو طالب، فإنهما سادا بغير مال"  والمشهور من حال عتبة أنه كان
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ـــــ قـسم كتابه إلى فـصلين: ـسيرة الرـسول األمين ومغازيه، والفتوحات اقـسالمية في ظل حكم الخلفاء الراـشدين الثالث؛ أبي بكر وعمر  

 [8]. وعثمان

 ـ قيمة الكتاب العلمية: 

 العلماء على كل مصنفات سليمان الكالعي, وخاصة كتاب "االكتفاء"، ومن هؤالء:أثنى 

ــ تلميذه ابن األبار، قال فيه: "وله تواليف مفيدة شهيرة في فنون شتى، منها كتاب االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا  )صلى هللا ــ

 [9]. والثالثة الخلفاء"  عليه وسلم 

ــ محمد بن شـاكر صـالح الدين )صـلى هللا عليه ، حيث قال: "وله تصـانيف مفيدة في عدة فنون، ألف االكتفاء في مغازي رسـول هللا  ــــ

 [10]. والخلفاء الثالثة في أربع مجلدات"  وسلم 

ـــــ ابن عبد الملك األنـصاري المراكـشي، قال:"وله مـصنفات في الحديث والـسير واآلداب تدل على رـسوه قدمه في المعارف وبراعته 

 [11]. منها جودة وانتقاء، وإجادة إنشاء"  فيما تواله

ــ شارحه محمد بن عبد السالم البناني الفاسي ]ت ــ  1163ـ ، حيث قال فيه:"ومن أجل ما ألف في ذلك تحقيقا، ولقربه إلى نيل الصواب هـ

بمثاله، وال نســج ناســج على حســن طريقا، كتاب االكتفاء المجعول في مغازي المصــطفى والثالثة الخلفاء، الذي لم يؤت في علم الســير 

 [12]. منواله ... مع اشتماله على تنبيهات عز مطلبها، وتتمات في السيرة النبوية بز مشربها... " 

 المطلب الثاني:  عناية المغاربة بكتاب االكتفاء

تهار، وذاع منذ عصـ  نظرا لقيمة كتاب االكتفاء العلمية تلقاه علماء اقـسالم عامة وعلماء المغرب خاصـة بالقبول تهر أيما اـش ر مؤلفه، فاـش

. ـصيته بين األنام، وحرص على تحـصيله القاـصي والداني، فعكف الناا على قراءته وإقرائه، وروايته ودرايته، وعنوا به ـشرحا وتعليقا 

[13] 

 ـ رواية المغاربة لكتاب االكتفاء

 رواته:حرص المغاربة على نشر كتاب االكتفاء وروايته، فكان من أشهر 

 هـ[. 693ـ  609ـ أبو القاسم أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز األنصاري ]

 . هـ 1238ـ  1206فترة حكمه ما بين )وممن رواه من طريق ابن الغماز سلطان المغرب المولى سليمان العلوي 

 . هـ 1109هـ ـ  1040)ـ أبو العباا أحمد بن العربي بن الحال الفاسي 
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 . هـ 1012)حمد بن قاسم القصار الغرناطي األصل الفاسي النشأة والدار ـ أبو عبد هللا م

 شارح االكتفاء. وغير هؤالء كثير.  هـ  1163)ـ محمد بن عبد السالم بناني الفاسي 

 ـ شروح المغاربة على كتاب االكتفاء:

ــر النبوي،   ــيرة النبوية في الغالب على النقل والرواية، وجردوها من كل ما لحقها بعد العصـ ــارقة المتقدمون في نقل السـ ــر المشـ اقتصـ

ــابقة في  ــيرة وبأيديهم المصــنفات الس بخالف المغاربة؛ فقد تجاوزت عنايتهم إلى الفقه والدراية، وذلك راجع إلى كونهم كانوا يكتبون الس

 ويتبين ذلك جليا من خالل شروحهم على كتاب االكتفاء للكالعي.  [14]. ث والتاريخ واألنسابالسيرة والحدي

 فمن أهم من تصدى له بالشرح نذكر:

 [15]. ، له حاشية على "االكتفاء" للكالعيهـ  1088ت )ـ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدالئي 

 [16]. ، له حاشية على "االكتفاء"  هـ1146ت  )ني، األندلسي، الفاسي ـ أبو العباا أحمد بن عبد الوهاب الوزير، الغسا

 [17]. ، له حاشية كذلك على "االكتفاء"  هـ 1189ت  )ـ أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد هللا الجزولي الحضيكي 

ألف كتاب "تحفة الظرفاء في جميع ما  هــــ  1170)ــــ أبو عبد هللا محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد الفحصي اليحمدي، توفي بعد سنة  

 [18]. للكالعي من الرسائل النبوية والصحابة والخلفاء" 

امقة والذكر الجميل لدى كثير من حذاق ا   روح التي نالت الدرجة الفائقة والمكانة الـس وم بــــــ"مغاني الوفا  ومن الـش لعلماء، الكتاب الموـس

 .  هـ 1163ت  )بمعاني االكتفا" لشيخ فاا ومسندها في وقته أبي عبد هللا محمد بن عبد السالم البناني الفاسي 

 (هـ 1163ت)المبحث الثاني: كتاب مغاني الوفا بمعاني االكتفا لمحمد بن عبد السالم بناني الفاسي 

 التعريف بالمؤل ِّف المطلب األول: 

أ والوفاة  [19] هو المحدث الفقيه اللغوي، أبو عبد هللا َمحمد ]فتحا[ بن عبد الـسالم بن حمدون البناني النفزي الفاـسي المولد والدار والمنـش

  [20]. والمدفن، ثم المالكي المذهب، المغربي

ــ    1083ولد في ربيع األول، سـنة   والعلم والخيارة والمروءة، تنحدر من الفرقة البنانية،   من أسـرة عريقة اشـتهرت بالفقه م1672هــــ

 تنسب إلى قرية بنان، النفزية، نسبة إلى نفزة، وهما قريتان بإفريقية. 
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؛ حيث في زمنه ازدهرت العمارة هــــ  234وردت الفرقة البنانية النفزية لفاا أيام المولى يحيى بن محمد بن إدريس، الذي بويع عام ]

 [21]. ها الناا من األندلس وإفريقية وكل أنحاء المغرببفاا، فتقاطر علي

م. وهو ابن ثمانين سنة، ودفن بحي الديوان 1750أكتوبر  17هــ الموافق 1163توفي ضحوة يوم األربعاء، سادا عشر ذي القعدة عام 

 [22]. بدرب القطان: بفاا

 ـ نشأته العلمية:

 بالعلم والعلماء واألدباء، أخذوا العلم أوال عن "خر، ورووه كابرا عن كابر.نشأ محمد بن عبد السالم البناني في أسرة تزهو 

الم البناني   فار،  هــــــ  1136ت)فأبوه عبد الـس خة من البخاري بخط يده في ثمانية أـس ؛ كان رحمه هللا عالما أديبا زاهدا ورعا، كتب نـس

ــلم المصــطفى   وله منظومة جيدة في التوقيت، وله أشــعار كثيرة وقصــائد غزيرة في مدح ، كما له قصــائد في مدح )صــلى هللا عليه وس

 [23] . هـ 213ت  )المولى إدريس 

 [.24؛ كان من حملة القر"ن، أستاذا، يداوم على قراءة القر"ن ] هـ 1092ت )وجده لألب سيدي الحال حمدون 

ــيدي محمد بن أحمد ميارة  ــيخ العالمة الفقيه أبو عبد هللا س ، صــاحب التيليف العديدة، أهمها: " اقتقان  هـــــــ  1072ت )وجده لألم الش

 [25]. واقحكام في شرح تحفة الحكام"، و"الدر الثمين في شرح منظومة ابن عاشر" 

 كل هذا ساعد محمد بن عبد السالم البناني على تنشئة علمية أولية مناسبة، وبعد مرحلته التعليمية األولى، تأتي مرحلة أخرى، يشتد فيها

 على سوقه، يغشى فيها مجالس العلم المختلفة، من فقه وأصول وحديث وتفسير ولغة وشعر وغيرها.عوده، ويستوي 

 ـ العلوم التي درسها محمد بن عبد السالم البناني:

ــائدة في مغرب "خر   ــوعية تعكس طبيعة التدريس التي كانت س المتأمل في كتابه "مغاني الوفا"  يظهر له أن صــاحبه امتلك ثقافة موس

ــة أمهات الكتب في كل فن، يتلقاها الطالب بحثا  القرن ــر؛ حيث كان التدريس يعتمد على دراســ ــر وبداية القرن الثاني عشــ الحادي عشــ

 ومدارسة وتحليال ومناقشة مع شيوخه.

ــتفاد المصــنف من ذلك على أيدي شــيوه فطاحل، من خريجي الزاوية الدالئية وغيرهم، باقضــافة إلى ما أوتيه من فطنة و ذكاء لقد اس

ــير،  ــيوخه. وأهمها : علم التفس ــها مع ش ــتيعاب تلك األمهات، فمن خالل كتابه تتجلى أهم العلوم التي درس متوقدين، مكنه كل ذلك من اس

 والحديث، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه، واألصول، واللغة وعلومها، والبالغة، والمنطق، والتصوف، والعروض. 
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 (26)بكتاب "مغاني الوفا بمعاني االكتفا"المطلب الثاني: التعريف 

 ـ الباعث على تأليف الكتاب:

 ذكر الشيخ محمد بن عبد السالم البناني في مقدمة كتابه دواعي تأليف كتابه, وهي:

 ونيل السعادة األبدية.  )صلى هللا عليه وسلم ـ إن علم السيرة النبوية من أجل العلوم وأفضلها، فهو سبيل لمحبة النبي 

ــ اعتبار كتاب "االكتفاء في مغازي المصــطفى والثالثة الخلفاء" من أجل ما ألف في الســيرة النبوية، كما اشــتهر في اآلفاق أكثر من  ــــ

 غيره.

 كتفاء" يوفي بالغرض.ـ عدم وجود شرح "لال

قال في مقدمته:" هذا ومن أجل ما ألف في ذلك تحقيقا، ولقربه إلى نيل الصـواب طريقا، كتاب االكتفاء المجعول في مغازي المصـطفى 

تهر في اآلفاق، وأصـبأل من أجل ما  ير بمثاله، وال نـسج ناـسج على حـسن منواله ... واـش صـنف والثالثة الخلفاء، الذي لم يؤت في علم الـس

  في علم الســير... ومع ما لهذا الكتاب العديم النظير، المحتوي على ما اســتأثر به من مزيد التهذيب والتنقيأل، وإيضــاح التقدير والتحرير،

ومن مفاخر يعجز القلم عن تســـطيرها، ومزايا تعيى األلســـن عن تقريرها، ما اتفق له وجود شـــرح يكون كاشـــفا لمشـــكالته، موضـــحا 

 [27]. لمقفالته"  لمعضالته، فاتحا

ـــــ ذكر أن ـشيخه محمد بن عبد القادر الفاـسي هو الذي أـشار عليه في تأليف هذا الكتاب، وقال له: قم بهذا الوظيف فإنه قضـاء دين عن 

 [28]. المسلمين

تفهام فرائده، ورأيته تعالم فوائده، وصـوادق اآلراء الزاهرة مائلة إلى اـس أعز ما يرغب فيه   قال: "ورأيت النفوا الطاهرة راغبة في اـس

 [29]. ويعرل عليه ... فبعد طلب أجالء إخواني، ورغب أجالء خالني، استخرت هللا في شرح له" 

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في شرح كتاب االكتفاء

 يتجلى منهج المؤلف في شرح الكتاب من خالل النقاط اآلتية:

 ـ منهجه في ترتيب الكتاب ونقل النصوص:

الخاص التفصــيلي، فالمنهج العام وهو الترتيب العام  هج المؤلف في ترتيب الكتاب إلى قســمين: المنهج العام, والمنهجيمكن أن نقســم من

 لمحتوى الكتاب، وفي هذا سار المؤلف على ترتيب الكالعي، فهو كحاشية شارحة للكتاب كله ومعلقة عليه.
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أما المنهج الخاص فيقوم على نقل المؤلف الكلمات أو الجمل كما هي من األصــل ثم يشــرحها ويعلق عليها بتوضــيحها، أو بتوثيقها، أو 

 االستدراك عليها، أو نقدها، أو تفصيل مجملها، أو تقييد مطلقها، أو تخصيص عامها، أو التنبيه إلى ما شانها من لبس أو شابها من وهم. 

 أن ينقل جملة كاملة ثم يشرحها كلمة كلمة، ومن األمثلة على ذلك: فهو هنا إما

ل بالكســر، اســم لمكان الســجود، وبالفتأل اســم للمصــدر، وقيل: كل ما هو فَعََل يَْفعُُل، كدخل  قوله:"]من المســجد الحرام[، المســجد: َمْفعِّ

ق، فجعلوا يدخل، فالمفعل منه بالفتأل اسما أو مصدرا كدخل َمدَْخال. ومن األسماء ما   ب ومشرِّ د و مطلِّع ومغرِّ ألزموها كسر العين، كمسجِّ

الكـسر لالـسم،  وربما فتأل. والحرام: في األصـل بمعنى المنع، ومنه البيت الحرام، وفالن حرام، تـسمية بالمصـدر، فالبلد الحرام والمـسجد  

 [30]. الحرام لما أنهما ال يحل انتهاكهما، ويمنع فيهما ما يجوز في غيرهما" 

 نقل كلمة واحدة فيشرحها ويعلق عليها، ثم ينتقل ألخرى. مثال ذلك:أو ي 

قوله:"]تـضع[، تجعل ]حافرها[، أي: ظلفها، وأطلق عليه حافر مجازا كالمـشفر، والحافر أحد حوافر الدابة، ـسمي بذلك لحفره األرض، 

ــمي ظلفه  ــدة وكئه عليها، والبراق وإن كان له ظلف كالبقر لكنه لقربه من البغل ســ حافرا، وإن كان الحافر ال يطلق لغير الخيل ]في لشــ

 [31]. منتهى[، أي: محل انتهاء" 

أحيانا يضــيف المؤلف تنبيهات وفوائد وخالصــات في ثنايا شــرحه، ســواء من عنده، أو مما التقطه من أفواه شــيوخه أو كتب العلماء، 

 وغالبا ما يصدرها بقوله: فائدة، تنبيه، تنبيهان ، تنبيهات. ومثاله:

ــلم قوله: "تنبيه: قوله  ــلى هللا عليه وسـ ــالم في )صـ ــالة والسـ ــتدل به على جواز االجتهاد منه عليه الصـ أُْي" إلخ، مما اسـ :" بَْل هَُو الرَّ

 [32]. الحرب" 

 [33]. وقوله: "فائدة: قد كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة" 

االـسم إلى أحـسن منه كثيرا، وربما غير الحـسن إلى القبيأل لمناـسبة، ومنه تغيير اـسم أبي  )ـصلى هللا عليه وـسلم قد غير  :  فائدةوقوله: " 

 [34] .الحكم عمرو بن هشام المخزومي إلى أبي جهل..." 

 ـ منهجه في شرح األلفاظ الغريبة:

 يتلخص منهج المؤلف في شرح األلفاظ الغريبة فيما يأتي:

 بذكر ضبط الكلمة ملفوظا.ـ يبدأ 

 ـ بعد ضبط الكلمة يذكر معنى الكلمة الغريبة. ومثال ذلك:



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 299 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

ي هوي ا بضـم الهاء  ُل، من َهَوى يَْهوِّي، من باب َرَمى يَْرمِّ قُطُ َوتَْنزِّ وفتحها، زاد ابن لفظ: ]تَْهوِّي[، يقول فيه: "بفتأل أوله وكـسر ثالثه: تَسـْ

ْن أَْعلَى إلَى أَْسفََل" القوطية: وَهَواء    [35]. بِّاْلَمد ِّ َسقََط مِّ

 [36]. لفظ ]اْرفَضَّت[، بهمزة الوصل، وفتأل الفاء، وتشديد الضاد المعجمة ، أي: تقطعت" 

 ـ غالبا ما ينقل معنى الكلمة عن المعاجم العربية "كالعين" و"الجمهرة" و"القاموا". ومثال على ذلك:

 [37]. أي: تعاديك وتخالف أمرك. في "الصحاح": "المحادة: المخالفة، ومنع ما يجب، وكذلك التحاد" قال في شرحه للفظ ]تَُحاد ك[، " 

 ـ ال يكتفي بالحقائق اللغوية في شرح األلفاظ، بل يردفها بالحقائق الشرعية ومثاله:

 [38]. ها راجعة إلى الزيادة" والربا: في اللغة الزيادة، ثم استعمل شرعا في بياعات ممنوعة، أكثرقال في شرح لفظ "الربا": " 

ــ كما ينقل أحيانا في ـشرحه لأللفاظ الغريبة عن كتب ـشروح الـسير وال ـسيما "الروض األنف" للـسهيلي ، و"اقمالء المختـصر" ألبي  ـــ

 ذر الخشني، و" عيون األثر" البن سيد الناا، و"نور النبراا" لسبط ابن العجمي. ومثاله:

بالحاء المهملة، وكسر القاف، ثم موحدة، أي: اشتد أمر الناا، يقال ـــ كما للسهيلي ـــ "َحقَِّب اأْلَْمُر: إذَا  شرحه للفظ ]َحقَِّب[، حيث قال:" 

فَُل، َورَ  َزاُم اأْلَسـْ يُر فاـشتد َعلَْيهِّ اْلَحقَُب، وهو اْلحِّ اقَْت فِّيهِّ اْلَمـسالك، وهو مـستعار من َحقَِّب اْلبَعِّ تَد  َوضـَ لَُك اغَ َحت ى يَلََغ ثِّيلَهُ فَضَـ اشـْ اَق َعلَْيهِّ َمسـْ

" . وقال أبو ذر: "َحقَِّب البعير: اجتمع بوله فلم يقدر على إخراجه"   [39]. اْلبَْولِّ

 [40]. وفي شرحه للفظ ]اللواء[ قال: " قال في "النور": األلوية: المطارد دون األعالم" 

البن حجر، و"إرشاد الساري" للقسطالني وغيرهما. ـ وينقل أحيانا في شرحه لأللفاظ الغريبة عن كتب شروح الحديث، "كفتأل الباري" 

 ومثال ذلك:

 [41]. في شرح لفظة ]تهلك[، قال: " وفي "الفتأل" بفتأل التاء وكسر الالم على أنه الزم"  

وغيره، ـــ يشرح األلفاظ الغريبة، فيذكر الكلمة وجمعها، وتصريفاتها ، ويحشد لها ـــ أحيانا ـــ شواهد من الشعر والنثر من قر"ن وحديث 

 ومثاله:

 ، قال" والهم أصله اللهم، فحذفت منه أل لكثرة دوره على حد قول الشاعر: الهم )في شرح لفظة  

مِّ         ــْ هـــ ــَ َن جـــ ــْ َر بـــ ــِّ ــامـــ مَّ، إِّنَّ عـــ ــُ  الهـــ

 

  " مِّ ــاب  دُســــــــْ يــ ــِّ ي ثــ ــِّ ا  فــ ــ  جــ ــَ  [.42]أَْوذََم حــ

 

 

 .[44]"  [43]﴾خس خس خس خس خسَُّواْجتََرُحوا: ارتكبوا واكتسبوا، ومنه قوله تعالى: وفي شرح لفظة ] اجترحوا[، قال"  
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وفي شـرح لفظة "اْلُمْعنِّق"، قال: "وهو بضـم الميم، وسـكون العين المهملة، ثم نون مكسـورة، ثم قاف، أي: المتقدم أو المسـرع، وإنما   

نُوَن أَْطَوُل أَْعنَاق ا" لقب بذلك ألنه أسرع إلى الشهادة، ومنه حديث: "   [45]. اْلُمَؤذ ِّ

ــ ينبه على نكت من اقعراب: وهذا من أهم المزايا التي تطبع كتابه، وهذا يدل على ـصنيعه في اللغة والنحو، فقد أكثر من ذكر نكات  ـــ

 العربية، والنحو، والصرف واالشتقاق وغيره. ومثال ذلك:

 [46]. نَّ اأْلَلُِّف ، مثل اْحَمارَّ َواْسَوادَّ" في شرح لفظة ]اطمأنوا[، قال: " وأصل اْطَمأَ 

لزم وفي ـشرح عبارة ] ال ها هللا[، قال: " وفي هاء المد والقـصر، وهي بدل من واو القـسم، ولذا ال يجمع بينهما. فال يقال: ال ها وهللا، وي

 [47]. جر االسم بعدها كما يلزم بعد الواو" 

 ـ يرجأل بين معاني األلفاظ.

 [48]. لفظة]الهدة[ قال: "بفتأل الهمزة...وقد تخفف والصواب بالهمزة" ومثاله 

 ـ منهجه في تخريج األحاديث ونقد الروايات:

يتبع المؤلف في تخريجه للحديث المنهج العام للمحدثين في التخريج، فهو يعزو الحديث أوال إلى الصــحيحين، ثم بقية الكتب الســتة، ثم 

 ديثية. وقد يحيل على هذه الكتب في أول شرحه أو في "خره.يعزو إلى المسانيد واألجزاء الح

 ـ يذكر أحيانا مواضع ورود الحديث في الكتاب الواحد، ومثاله:

هِّ أََحدٌ َوثََمانُونَ  قوله: " وفي البخاري في "خر الكالم على غزوة بدر: " َب لَهُ بَِّسْهمِّ ْن ُضرِّ مَّ ْن قَُرْي   مِّ ا مِّ دَ بَدْر  يُع َمْن َشهِّ  [49]. "  فََجمِّ

ي لِّلنَّبِّيِّ  إذَا لَبَِّس أَلَْمتَهُ أَْن يََضعََها َحت ى يُقَاتَِّل"، قال: "وذكره البخاري ف ي "صحيحه" في باب المشاورة وفي تعليقه على حديث: "َما يَْنبَغِّ

 [50]. بغير إسناد" 

دـيث  ذا الـح ال: "وـه ة: "يغفر هللا لكم وهو أرحم الراحمين" ـق ه لقول ـحذيـف ة إبليس وفي تخريـج ـــف اري في غزوة أـحد في صــ رواه البـخ

 فهنا حدد الكتاب والباب. [51]. وجنوده" 

 ـ يهتم المصنف بذكر سند الحديث إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، ومثال على ذلك:

ا ـحدـيث: "  هِّ، مـَ دِّ هِّ أَبِّي هَُرْيَرةَ بِّيـَ دِّ دَا لَكُْم فو اـلذي نَْفُس أَبِّي هَُرْيَرةَ بِّيـَ ا بـَ دْ  اْفتَتُِّحوا مـَ ةِّ إِّالَّ َوقـَ امـَ ا إِّلَى يَْومِّ اْلقِّيـَ ة  َواَل تَْفتَتُِّحونَهـَ ينـَ دِّ ْن مـَ اْفتَتَْحتُْم مِّ

د ا   َمفَاتِّيَحَها قَْبَل ذَلَِّك". )صلى هللا عليه وسلم أَْعَطى هللاُ ُمَحمَّ



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 1, NO 2, July 2019 

 

 
 301 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

قال معلقا عليه: " وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن إســحاق، عن الكلبي، عن أبي صــالأل، عن ســلمان رضــي هللا عنه، وأخرل البيهقي  

 [52]. وأبو نعيم من طريق عروة، ومن طريق موسى بن عقبة نحوه عن ابن شهاب" 

 ـ كثيرا ما يحكم على األسانيد، وذلك عبر طريقين:

 م نقاد الحديث.ـ إما عن طريق نقله لكال 1

 ـ وإما عن طريق حكمه هو. 2

 ومثال األول: 

ــلمين". قال  ــربت عنـقه، وإال جعلـته في مـغانم المســ ــلم بن بجرة: "فكـنت أنظر في فرل الغالم، فإن رأيـته أنـبت ضــ قوله في حديث أســ

يدور على إســحاق بن أبي فروة،    لكن قال ابن عبد البر، في حديث أســلم بن بجرة األنصــاري المذكور: إســناده ضــعيف، ألنه" المؤلف: 

 وهو متروك".

 [53]. وفي حديث تكثير التمر، قال:" وذكره العراقي وزاد: وإسناده جيد" 

 ومثال الثاني: 

وَل هللاِّ  حديث ابن إسـحاق عن صـالأل بن إبراهيم:" َوَكاَن أُبَيُّ ْبُن َخلَف   ْندِّي  )صـلى هللا عليه وسـلم يَْلقَى َرسـُ دُ إنَّ عِّ بَِّمكَّةَ فَيَقُوُل: يَا ُمَحمَّ

 [55]. [. وهللا أعلم" 54اْلعَْوذَ". قال المؤلف: "لكن حديثه هذا معضل ومرسل]

ــ عن أبي هريرة قال: قال  ــ لكن بسند ضعيف ـ وقال في عبارة ] باب البيت المعمور[ قال: "وروى ابن المنذر والعقيلي وابن أبي حاتم ـ

ابِّعَةِّ نََهرا يُقَاُل لَهُ اْلَحيََواُن"   عليه وسلم )صلى هللارسول هللا   [56]. : "إن فِّي السََّماءِّ الرَّ

" قال المؤلف: "و ر  ُ أَْرَواَحُهْم فِّي أَْجَوافِّ  َطْير  ُخضـْ يَب إْخَوانُكُْم بِّأُُحدِّ َجعََل ه  ا أُصـِّ الحديث خرجه مسـلم من طريق وفي حديث:" إن هُ لَم 

 [58]. .  لكن وقع فيه عبد هللا كذا غير منسوب" 57مرة، عن مسروق قال: سألنا عبد هللا، فذكر الحديث إلخعبد هللا بن 

 بما يزيل اقشكال، ومثاله: دبر هذا االختالفـ يذكر المصنف اختالف الروايات، ثم ي

ِّ  حديث "  وُل هَّ َحابِّهِّ  )صـــلى هللا عليه وســـلم فَبَعََث َرســـُ ْن أَصـــْ يَن َرُجال  مِّ دَةَ، اْلُمْعنَِّق لِّيَُموَت فِّي أَْربَعِّ اعِّ و، أََخا بَنِّي ســـَ َر ْبَن َعْمر  اْلُمْنذِّ

وقيل ثالثين رجال"، ثم قال: "ويجمع بين  ،[60]. [، قال المؤلف: "في الـصحيحين أنهم ـسبعون رجال من األنـصار، يقال لهم القراء59"]

 [61]. الثالثين كانوا رؤساء، وبقية العدة كانوا أتباعا"  الروايات بأن األربعين أو
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قال المؤلف: "وهذا ال ينافي  62فما كلمته، ثم قرب البعير فقال: اركبي. واستأخر عني" وفي حديث اقفك قول عائشة رضي هللا عنها:"  

 [63]. ما في البخاري عنها: "وهللا ما كلمني كلمة، وال سمعت منه كلمة، غير استرجاعه" 

نة القدوم  ــــــ  وفي غزوة الخندق، بعد أن نقل الروايات المختلفة في تأريخها قال: " ومحصـل هذا الخالف أن من ابتدأ التاريخ بمحرم ـس

ــنة كلها وابتدأ التاريخ بشــهر المحرم الذي بعد الهجرة بعشــرة  الذي كان في ربيع األول؛ فالخندق عنده في الخامســة، ومن ألغى بقية الس

 [64]. نده في الرابعة. وهللا أعلم" أشهر؛ فالخندق ع

 ـ غالبا ما يدفع اقشكال عن القارئ، ويدفع ما يوهم التعارض، موظفا عبارات: فإن قيل…أجيب، فالجواب، قلنا، يقال…

ــمين،  أجيب:كيف هذا وُحكم هللا فيمن مات على اقيمان من أمته بأنه من أهل الجنة…   فإن قيل:مثل قوله: "  بأن هللا قدر قدره على قس

 [65]. فقدر قدْر نفوذه بكل حال، وقدر قدْر عدم نفوذه لرفعه" 

ــفر يوم وليلة مع غير زول أو ذي محرم …  فإن قيل:وقوله: "  فريضــة حج، … كما نعم، في غير هجرة و قلت:أليس يحرم للمرأة س

 [66]. في المدونة وغيرها" 

 يحرص المؤلف على الترجيح بين النسخ.ـ 

ــه وأبطأه. وفي بع   ومثاله: ــم األناة، مثل قناة، من أناه يؤنيه إيناء، أي: أخره وحبسـ ــتأنى به، أي: انتظر به، واالسـ قوله: "يقال: اسـ

 [67]. األولى هي التي يظهر أنها الصواب"  النسخ: حتى تستأنسوا بهم: من استأنس، بمعنى األنس، والنسخة

 ـ يشير إلى صحة نسخة الكتاب الذي عنده.

 [68]. قوله في ثابت بن ثعلبة بن الجذع: " وفي نسخة صحيحة من "العيون" بضم الجيم وفتأل الذال"  ومثاله:

النســخ التي بأيدينا من هذا الكتاب، ومثله في وقوله في مســعر: "بكســر الميم، وســكون الســين المهملة، ثم عين مفتوحة فراء، هكذا في 

 [69]. نسختين عتيقتين عليهما أثر الصحة من السيرة الهشامية" 

 ـ يتعرض المؤلف أحيانا لبعض قضايا المصطلح:

دون  طرق تحـمل الـحديث المـناولة واقجازة، حـيث قال:" والمـناولة المقرونة باقجازة معروفة عـند أهل الـحديث، معمول بـها ومن ذلك:

 [70]. غير المقرونة باقجازة" 
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 ـ منهجه في التعريف باألعالم:

 يمكن أن نلخص منهج المؤلف في التعريف باألعالم في اآلتي:

، فيذكر اسمه وكنيته ولقبه ونسبه، وضبط ما اشتبه من األسماء، ثم يذكر شيئا من مناقبه أحيانا، ثم يذكر سنة ـــــ يمير الراوي عن  يره

 ما يميزه عن غيره باختصار.وفاته، وكل 

 ، ومن األمثلة على ذلك:ـ يذكر أحيانا من أخرج للراوي في كتب الحديث

 [71]. قوله: "ومحمود بن عمرو وثقه ابن حبان، وأخرل له أبو داود والنسائي" 

 [72]. وقوله في عمر مولى غُفرة: " مات سنة خمس وأربعين ومائة، أخرل له أبو داود والنسائي" 

 ينقل أقوال النقاد في الراوي، ومن األمثلة على ذلك:ـ 

يل. وقال ابن معين: لم يسـمع من صـحابي،  ما نقله في عمر مولى غفرة، حيث قال: " قال أحمد: ليس به بأا، ولكن أكثر أحاديثه مراـس

 [73]. وضعفه النسائي وغيره" 

ي: من أثبت أـصحاب الزهري  قال مالك في كل ـشيء. وقال البخاري: وما نقله في اقمام مالك:" قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل قلت ألب

 [74]. أصأل األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ، وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم" 

 .ـ ينبه إلى أوهام العلماء في الرجال، ويصححها

ى الخزرل، وقال: "ووهم ابن ـشهاب في نـسبه، فقال: إنه من عند حديثه عن الـصحابي رافع بن المعلى من بني جـشم، نـسبه إل ومثال ذلك 

 [75]. األوا. وهو ظاهر سياق المصنف فيه وفي اللذين قبله. والصواب ما ذكرناه" 

 ـ إذا اختلف في نسب الراوي، يرجح المؤلف بحسب ما يراه.

ول ابن مندة وأبي نعيم: من كلدة بن علقمة، قال قوله في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة:" وهذا هو الصواب في نسبه. وق ومثاله:

 [76]. في "النور": غلط، والصواب العكس" 

اء، قال: "وقيل: الطفيل  بن  نان: " وزعم أبو عمر أنه الطفيل بن النعمان بن مالك بن خنـس اء بن ـس وقوله في الطفيل بن النعمان بن خنـس

 [77]. والصواب: أنهما اثنان" النعمان بن خنساء" ، فوحده مع الماضي، 

 ومن األمثلة على ذلك: ـ يمتاز المصنف بالدقة والتحري عند التعريف بعلم من األعالم، فإذا لم يقف على أحدهم صرح بذلك.
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 ِّ يَب َزْوُجَها َوأَ  )صلى هللا عليه وسلم في حديث:" َوَمرَّ َرسُوُل هَّ ، َوقَدْ أُصِّ ينَار  ْن بَنِّي دِّ )صلى هللا ُخوَها َوأَبُوَها َمَع َرسُولِّ هللاِّ بِّاْمَرأَةِّ مِّ

ِّ  عليه وسلم  ا نُعُوا لََها، قَالَْت: فََما فَعََل َرسُوُل هَّ ، فَلَمَّ ا يَا أُمَّ فاَُلن  " )صلى هللا عليه وسلم بِّأُُحد  . قال المؤلف: " كنيتها،  78  قَالُوا: َخْير 

 [79] . وال أعرفها باسمها" 

، قال المؤلف: [80] فقال: بأبي أنت وأمي يا رســـول هللا، امرأته وولده"  )صـــلى هللا عليه وســـلم رســـول هللا    وفي حديث:" فأتى ثابت

 [81]. "امرأته ال أعرفها، وأما ولده فهو عبد الرحمن، وقد يكون له أوالد غيره" 

 ، ومن أمثلته:ـ وأحيانا يفتح المجال للقارئ للبحث في علم لم يقف عليه

لََم" في حديث:" قَدْ  ْن أَســْ ْمَرأَة  مِّ ْعدَ ْبَن ُمعَاذ  فِّي َخْيَمة  الِّ ، قال المؤلف:" وانظر قوله أنصــارية من أســلم، فإني ال أعلم في [82]َجعََل ســَ

 [83]. قبائل األوا والخزرل بني أسلم" 

ه، فانظره، فإني لم أقف على وفي الـصحابي: "أبو وابـصة العبـسي" قال المؤلف: "لم يذكره في "اقـصابة" في جملة الـصحابة مع اـستيفائ

 [84]. من ذكره وال عرف به" 

 ـ موارده في الشرح: 

ــل إلى أهله، فنبه على الكتب التي نقل عنها، بل وذكر في مقدمة كتابه ــب الفضـ ا لكتب  [85]  امتاز المؤلف باألمانة العلمية، فنسـ رموز 

 نقل عنها، ومن هذه الرموز:

 ـ بر : لالستيعاب البن عبد البر. 

 ـ سن: قنسان العيون لبرهان الدين الحلبي.

 ـ ش: لسبل الهدى والرشاد، ويسمى السيرة الشامية لمحمد الشامي.

 ـ ض: للروض األنف للسهيلي.

 البن سيد الناا اليعمري. ـ عن: لعيون األثر

 ـ هب: للمواهب اللدنية للقسطالني.

 الترميز لهذه الكتب دون غيرها؛ لكثرة نقله منها في هذا الكتاب، فال يجاوز حديثا إال ويقتبس من هذه الكتب. والحق أن المؤلف اعتمد
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ــيرة، و"    ــل بالسـ ــافة إلى هذه الكتب كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" البن الجوزي، فيما يتصـ وقد اعتمد المؤلف كثيرا باقضـ

د البر، و"اقصـــــابـ  ــتيـعاب" البن عـب اموا" االســ ـــحاح" للجوهري، و"الـق ة، و"الصــ اـب ـــح الصــ التعريف ـب ا يتعلق ـب ة" البن حجر، فيـم

للفيروز"بادي، و"المصــباح" للفيومي، فيما يتصــل باللغة، و"المحرر الوجيز" البن عطية، و"التســهيل لعلوم التنزيل" البن جزي، فيما 

ـسطالني، فيما يتـصل بـشرح االحاديث النبوية، و"المدونة" لمالك يتـصل بتفـسير اآليات، و"فتأل الباري" البن حجر، "وإرـشاد الـساري" للق

 بن أنس، و"متن الرسالة" البن أبي زيد القيرواني، و"بداية المجتهد" البن رشد، فيما يتصل بالفقه.  

ــير إلى ذلك بر    ــ" أو برمز وعموما فقد اعتمد المؤلف على كتب كثيرة، ينقل منها بأمانة، يكتب في "خر النقل: انتهى. أو يشـ مز "هــــــ

 "اهـ".

 ـ قيمة الكتاب العلمية:

 بعد التحقيق والتدقيق في الكتاب يظهر أن له قيمة علمية كبيرة، للمميزات الكامنة فيه، ومن أهم هذه المميزات: 

 ـ أنه من أهم كتب السيرة النبوية التي ألفت في المغرب األقصى خاصة وفي الغرب اقسالمي عامة.

ــ أنه شرح  ومن أجل ما ألف في ذلك تحقيقا، "  لكتاب هو من أهم كتب السيرة النبوية، ال محيد ألي باحث عنه، وفي ذلك يقول المؤلف:ـ

وأقربه إلى نيل الصــواب طريقا كتاب االكتفاء المجعول في مغازي المصــطفى والثالثة الخلفاء، الذي لم يؤَت في علم الســير بمثاله، وال 

كتاب سـارت في اآلفاق فضـائله وسـادت بشـمائله فواضـله، ونطقت ألسـنة التأييد بنجأل قصـده، وهيأت  ...نسـج ناسـج على حسـن منواله

لمحصــله الســعادة األخروية مقاما ال ينبغي ألحد من بعده، وبهر وفاق واشــتهر في اآلفاق، وأصــبأل من أجل ما صــنف في علم الســير، 

قدره، وكثرت فوائده، وعزت للطالبين عوائده، فكم ممن قد اقتفى "ثاره، فلم   وأوضأل ما بينت به مغازي خير البشر، كتاب جل نفعه وعال

ــه  يعلقوا غباره، وكم من عالم نحرير تصــدى لمضــاهاته في التهذيب والتحرير فلم يرتق من ســلم فضــله أول الدرل، ولم يكن ذاك عش

ــاب غ وســـببه، مع اشـــتماله على تنبيهات عز مطلبها فدرل، وأهل المشـــارق والمغارب معولون على االشـــتغال به ومتشـــبثون بذيله السـ

 [86]. وتتميمات في علم السيرة النبوية  بز مشربها" 

 ـ أنه شرح في غاية اقفادة والسالسة، غني بالفوائد والنكث البالغية والنحوية والفقهية والحديثية والكالمية.

 وع، وما هو مخطوط، وما هو في عداد المفقود.  ـ اعتمد مؤلفه في تصنيفه على أكثر من مائتي مصدر، منها ما هو مطب

نقل ـ يتحلى المؤلف باألمانة في النقل، فإذا نقل باللفظ غالبا ما يصرح بذلك، وإذا نقل بالمعنى أو اختصر نبه على ذلك، وإذا انتهى من ال

 أشعر بقوله انتهى أو بما يدل على ذلك.

ــ يدقق في تخريج األحاديث، فيتدرل في عزو الحديث بحسـب أهمية المصـدر، فيبدأ بصـحيأل البخاري، ثم صـحيأل مسـلم، ثم السـنن  ــــ

 األربعة، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم األجزاء.
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ــ ينبه على ما قد يفوت صـاحب األصـل الكالعي ذكره، مثل قوله: "لما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه النبي صـلى هللا عليه وسـلم أهل  ــــ

وكان ينبغي للمصـــنف التعرض لذلك اســـتتماما  ة، وأقاموا ببالدهم وأرضـــهم في أيديهم"، ثم قال:" وادي القرى صـــالحوه على الجزي

 [87]. للفائدة" 

ــنف لرؤية النبي  وقد يبين عذره في ذلك. مثل قوله: "  ــلم لم يتعرض المصــ ــلى هللا عليه وســ ليلة المعرال لربه عز وجل لما في  )صــ

 [88] .المسألة من الخالف الشائع، وقد ذهب إلى وقوع الرؤية أكثر الصحابة وأكثر المحدثين والمتكلمين..." 

لم يرتب المصنف حصون خيبر فتحا تبعا لسيرة ابن هشام، ورتبها ا تبعا  ـ يقارن بين اختيارات مصنف األصل وغيره، مثال قوله: " 

 [89] .لـ ش..." 

ـ يشيد أحيانا باختيارات مصنف األصل الكالعي في كثير من الفصول، مثل قوله:" ولقد أحسن المؤلف رضي هللا عنه ما شاء، حيث لم 

 [90]. ومن اقسالم"  )صلى هللا عليه وسلم ينقل في كتابه شيئا من أشعار الكفرة التي نالوا فيها من رسول هللا 

ــ يتميز شرحه لكتاب "االكتفاء"  بالموسوعية والشمولية، فال يغادر صغيرة وال كبيرة من  الفوائد والفرائد إال أظهرها، وال نكتة بديعة  ــ

 من لطائف المعاني إال أحضرها. 

 ـ ينقل عدة نصوص شعرية من عدة دواوين.

 ـ أطلعنا على العديد من المراجع والمصادر الثقافية في فنون شتى.

 قامت عليه شهرة البناني، فتلقاه العلماء بالقبول واقعجاب.إن الكتاب له قيمة جليلة 

 الخاتمـــــة

 المتأمل في كتاب "مغاني الوفا" للبناني يهتدي إلى نتائج؛ أهمها:  

 ـ اهتمام المغاربة بشرح السيرة النبوية أكثر من غيرهم  لتأخرهم في تدوينها واطالعهم على مصادرها المتأخرة حين التدوين. 

 للكتاب نسخ خطية عديدة كفيلة بإخرال الكتاب على الوجه الذي أراده المؤلف.ـ تتوفر 

ـ تعليقات المؤلف وتحقيقاته في اللغة وعلومها والحديث وعلومه والتفسير والعقيدة تدل على إمامته وجاللة قدره في هذه العلوم، 

 وموسوعيته الشاملة. 

 ث، التي أفاد منها، منها ما حقق ومنها ما لم ينف  عنه الغبار بعد.ـ أبان المؤلف في كتابه هذا عن كثير من كتب الترا

ـ غزارة المصادر والموارد التي اعتمدها المؤلف في شرح السيرة النبوية تبين سعة اطالعه واستيعابه؛ إذ تنوعت مصادره بين التفسير  

 والحديث والسيرة والفقه واألصول والعقيدة والتراجم واللغة والشعر. 
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ية هذا الكتاب في شرح فصول السيرة النبوية شرحا وافيا، واستنباط مختلف األحكام والفوائد، فبالرغم من صبغة الكتاب  ـ أهم

المتخصصة في السير والمغازي، فهو قاموا لغوي حافل بشرح الغريب، وهو مجموع أدبي زاول بين النثر والشعر، كما تضمن فوائد 

 المية. حول مسائل دقيقة  فقهية وأصولية وك

ـ إن غرض المؤلف من شرح السيرة النبوية أن يوضأل لألجيال أن قراءة السيرة النبوية ليست للتمتع بتتابع األحداث والقصص؛ وإنما 

 اعتبارها معينا ال ينضب من المقاصد والقيم لتحقيق الرقي الحضاري في شتى مجاالته. 
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 :قائمة المصادر والمراجع

ــامع، تحقيق د. محمود الطـحان،   [1] الـحدـيث موقوف، أخرـجه الخطـيب البـغدادي في الـجامع ألخالق الراوي و"داب الســ

ه و ه وعموـم دـيث على وجـه ب الـح اب القول في كـت اض.ـب ارف، الرـي ة المـع ة إلى ذـلك مكتـب اـج . وابن 1591ح  195 2ذكر الـح

عســاكر في مختصــر تاريخ دمشــق، لجمال الدين ابن منظور، تحقيق: روحية النحاا، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، 

 .186 2م.  1984 -هـ  1402: 1دار الفكر، دمشق، ط

 بالغين المعجمة كما هو مكتوب في كل نسخ المخطوط.   [2]

سليمان، االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء، تحقيق محمد كمال الدين عز  الكالعي أبو الربيع  [3]

 .6 1ل  1هـ. م1417: 1الدين علي، عالم الكتب، بيروت، ط

 .32 1ل 1نفسه م  [4]

 مقدمة محقق االكتفاء ]م[، ]ن[.  [5]

 .7 1ل 1االكتفاء م  [6]

 .193 1ل  1االكتفاء م   [7]

طرقه لشــيء من خالفة علي رضــي هللا عنه بقوله : "ولم يقع فى خالفة رابعهم فى تقلدها علل في خاتمة كتابه عدم ت  [8]

المحتوم بأيام محتوم أمدها، أبى الحسن على بن أبى طالب، رضى هللا عنه وعنهم، من أمثال هذه الفتوح ما نثبته معها، ونجرى 

ـ  ــتقـباله بخالفـته، رـضــ ــلكـنا مهيعـها، الســ ى هللا عـنه، من مـكابدة الفتن الـمارجة، ومـحاربة الفئة فى إيراده على الطريـقة التى ســ

 .439 2ل  2الباغية، والفرقة الخارجة، ما أشتهر عند أهل اقسالم، وأغنى العلم به عن اقعالم" االكتفاءم

الفكر، لبنان، ابن األبار محمد بن عبد هللا القضـاعي البلنـسي، التكملة لكتاب الصـلة، تحقيق عبد الـسالم الهراا، دار   [9]

 .100 4م.1995هـ ـ  1415ط: 

:   2،3،4م ، ل1973:  1: ل1محمد بن شــاكر صــالح الدين، فوات الوفيات، تحقيق إحســان عباا، دار صــادر، بيروت، ط [10]

 .80 2م. 1974

د بن أبو عبد هللا محمد بن محمد األنـصاري األوـسي المراكـشي، كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموـصول والـصلة، تحقيق محم [11]

 .85 4م.1965شريفة وإحسان عباا، دار الثقافة، بيروت ، ط: 
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 .1 1مغاني الوفا  [12]

م.  1992هــ ــ  1412محمد يسف، المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفوها، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط:  [13]

1 138 

 .10 1نفسه  [14]

،  8 2الدكتور محمد حمزة الكتاني، الموسـوعة الكتانية لتاريخ فاا.ذكره الكتاني محمد بن جعفر في سـلوة األنفاا، تحقيق   [15]

ــ  1424: 1و محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ــ ــ ، و  313  1م. 2003هــ

، و محمد  306 1. 1960:  2يروت، طعـبد هللا كنون، النبوغ المغربي في األدب العربي، لعـبد هللا كنون، دار الكـتاب اللبـناني، ب

 .140 1يسف، المصنفات المغربية في السيرة النبوية

اا  [16] ــلوة األنـف ة 298 2ذكره في ســ ــجرة النور الزكـي دين بن محمود، األعالم، دار العلم 336 1، وشــ ، والزركلي خير اـل

عارفين أسـماء المؤلفين و"ثار المصـنفين، ، وإسـماعيل بن محمد الباباني البغدادي، هدية ال  165 1م.   2002. 15للماليين، ط  

 .171 1دار إحياء التراث العربي، بيروت 

م.  1982: 2ذكره الكتاني محمد  عبد الحي، في فهرا الفهارا، تحقيق إحســان عباا، دار الغرب اقســالمي، بيروت، ط [17]

، و ،  193م. ص1984هـــــ ـــــ 1404:  2، ومحمد المختار السوسي، سوا العالمة، مؤسسة بنشرة، الدار البيضاء، ط261 1

 .143 1المصنفات المغربية في السيرة النبوية، محمد يسف 

 1413:  2ذكره السماللي العباا بن إبراهيم في اقعالم بمن حل مراك  وأغمات من األعالم، المطبعة الملكية، الرباط، ط  [18]

 .143 1يرة النبوية، محمد يسف ، والمصنفات المغربية في الس67 7، واألعالم ، الزركلي  62 6م. 1993هـ ـ 

انيين اـلذين بـفاا وبالد  [19] ة البـن ـــب ا نســ ان إليـه ة بـن اني: " وقرـي د الكبير الكـت ال عـب إثـبات األلف والالم هو الراجأل؛ ـق اني" ـب "البـن

اني، زهر اآلا في بيوـتات أـهل ــم الكـت د الكبير بن ـهاشــ   المغرب، يعني ـبإثـبات األلف والالم فقط. وأـما ـحذفـها فال". ينظر: عـب

 . 150 1فاا، تحقيق علي بن المنتصر الكتاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

ـضمن مجموع، ورقة  6جك    79محمد بن عبد الـسالم البناني، الفهرـسة الـصغرى ، مخطوط  بالمكتبة الوطنية بالرباط رقم  [20]

]ضمن موسوعة أعالم المغرب[، تحقيق محمد ، القادري محمد بن الطيب، القادري محمد بن الطيب، نشر المثاني 142ـ  128

ــ  1417: 1حجي وأحمد توفيق، دار الغرب اقـسالمي ط ــ ـــ ، الفاـسي أمحمد بن أحمد الفهري،  2165،   2164 6م. 1996هـــ

ــقلي، دار األمان، الرباط، ط:  ــني، ، تحقيق خالد بن أحمد صـ ــالم القادري الحسـ م.  2008المورد الهني بأخبار اقمام عبد السـ
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، الحضيكي محمد بن أحمد ، طبقات الحضيكي، تحقيق أحمد بو مزكو ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  92 ـــــ  90ص

ــ 1427: 1ط ــ ــ ، البناني محمد بن الحسن ، برنامج محمد بن الحسن البناني، مخطوط بالخزانة الحسنية،  359 2م.  2006هــ

ــالم ، تحفة الفضــالء   1091بالقصــر الملكي بالرباط، المملكة المغربية رقم  الورقة األولى، البناني محمد بن محمد بن عبد الس

 13900.1األعالم بالتعريف بالـشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد الـسالم، مخطوط بالخزانة الحـسنية بالقـصر الملكي، الرباط رقم 

: 1دار الكتب العلمية بيروت، ط ، التاودي بن ســــودة، الفهرســــة الصــــغرى والكبرى، تحقيق عبد المجيد خيالي،297، ورقة

ــ  1423 ــ  ، ابن عجيبة أحمد بن محمد المهدي، مخطوط بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط 110ــ  103م. ص 2002ه

ــ 153 1، سـلوة األنفاا، الكتاني   218،  217. ورقة  417رقم  ، زهر    353 1، شـجرة النور الزكية، محمد مخلوف  154ــــ

ليفي بروفينصــال، مؤرخو الشــرفاء، تعريب عبد القادر الخالدي، دار المغرب للتأليف   ، 151ـ 150  1اآلا، الكتاني 

ــ  1397والترجمة والنشر، الرباط، ط:  ــ ـ ، األعالم، الزركلي   225،  224 1، فهرا الفهارا، الكتاني  222م.ص 1977هـ

ــر، الحـياة 290 1، النبوغ المغربي، كنون   205 6 األدبـية في المغرب على عـهد اـلدوـلة العلوـية، دار   ، اـلدكتور محـمد األخضــ

ــ  253م. ص1977: 1الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط  ، الترغي عبد هللا المرابط، فهارا علماء المغرب منذ النشأة  256ـــ

 .668م. ص 1999هـ ـ  1420: 1إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة، منشورات كلية اآلداب تطوان، ط

 .151 1،  زهر اآلا، الكتاني  13ـ  12ضالء األعالم، البناني تحفة الف [21]

، زهر اآلا، الكتاني  1163 6، نشر المثاني، القادري ]ضمن موسوعة أعالم المغرب[  92المورد الهني، الفاسي الفهري  [22]

 .222، مؤرخو الشرفاء، بروفنصال  154 1، سلوة األنفاا، الكتاني  151ـ  149

 .12ـ 11، البناني تحفة الفضالء األعالم [23]

 .12ـ 11نفسه  [24]

 .12ـ 11نفسه  [25]

[، ونســخة بمقر 275ورقة، توجد نســخة منه بخزانة القرويين تحت رقم ] 1071يقع الكتاب في ســتة أجزاء مخطوطة في  [26]

[، ونســخ أخرى بالخزانة 328[ و]325[ و]322[ و]320[ و]319المندوبية الجهوية للشــؤون اقســالمية بيســفي تحت أرقام ]

 [، وغيرها.4959ة بالقصر الملكي بالرباط،  أهمها النسخة رقم ]الحسني

 .1 1مغاني الوفا، البناني  [27]

 .225 1، فهرا الفهارا، الكتاني  38تحفة الفضالء األعالم، البناني   [28]
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 .1 1مغاني الوفا، البناني  [29]

 .72وجه الورقة  2مغاني الوفا، البناني ل [30]

 .74وجه الورقة  2نفسه، ل [31]

 .172قة ظهر الور 3نفسه، ل [32]

 .60وجه الورقة  4نفسه، ل  [33]

 .157، وجه الورقة  2نفسه، ل [34]

 ، ظهر الورقة األولى.3نفسه، ل [35]

 ، ظهر الورقة األولى.3نفسه ، ل [36]

 .172، ظهر الورقة 2نفسه، ل [37]

 .84وجه الورقة  2نفسه، ل  [38]

 .1، وجه الورقة3نفسه ل [39]

 .1، وجه الورقة3نفسه ل [40]

 .1، وجه الورقة3نفسه ل [41]

 .172الورقة ، ظهر 3نفسه، ل [42]

 .21الجاثية، جزء من اآلية  [43]

 .31، وجه الورقة 3مغاني الوفا، ل [44]

 .76، وجه الورقة 3نفسه، ل [45]

 .172، ظهر الورقة 3نفسه، ل [46]

 .14، وجه الورقة 3نفسه، ل [47]

 .110، ظهر الورقة 4نفسه، ل [48]
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ــه ، ل [49] ــماعيل، الجامع الصــحيأل، تحقيق: د. 19، وجه الورقة  3نفس . والحديث رواه البخاري، ينظر: البخاري محمد بن إس

ــهود المالئكة بدرا 1987 -هـــــــ 1407، 3بيروت، ط –مصــطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة   م. كتاب المغازي، باب ش

 . 3803ح  1476 4

الى "َوأَْمُرهُْم 40، ظهر الورـقة 3مـغاني الوـفا، ل [50] ا في كـتاب االعتصــــام، ـباب قول هللا تـع . والـحدـيث أخرـجه البـخاري معلـق

وَرى بَْينَُهْم"  عَُها َحتَّى يَْحكَُم هللاُ ". والحديث علقه البخاري بصــيغة الجزم،  2681 6شــُ ي لِّنَبِّي   يَْلبَُس أَلَْمتَهُ فَيَضــَ بلفظ: " اَل يَْنبَغِّ

تجيز أن يجزم بذلك إال وقد صـأل عنده، بل منها ما وحكم المعلق بصـيغة الجزم في  ن ، ألنه ال يـس البخاري هو الصـحة أو الحـس

هو على شـرطه، وإنما علقه ألنه أخذه مذاكرة أو إجازة. ينظر: ابن حجر العسـقالني أحمد بن علي ، فتأل الباري شـرح صـحيأل 

ــ.1379البخاري، دار المعرفة، بيروت،   كتاب ابن الصالح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير  ،  وابن حجر، النكت على17  1هـــ

. فالحديث صـحيأل روي موصـوال من حديث  326 1م.1984هــــــ 1404، 1المدخلي، الجامعة اقسـالمية، المدينة المنورة، ط

جابر، من رواية حماد بن سـلمة عن أبي الزبير عن جابر عند أحمد، ينظر: أحمد بن حنبل، مسـند اقمام أحمد، تحقيق : شـعيب 

، والنسائي، ينظر: النسائي أبو عبد الرحمن 14787ح 99 23م.1999هـــ ـــ 1420: 2األرنؤوط و"خرون، مؤسسة الرسالة، ط

ــ  1421: 1أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  115 7م. 2001 -هـ

هــ[، تحقيق: حسين سليم أسد 255 بن عبد الرحمن ، سنن الدارمي، ]ت ، والدارمي، ينظر: الدارمي أبو محمد عبد هللا7600ح

 . 2205ح  1378 2م. 2000 -هـ  1412:  1الداراني، دار المغني، المملكة العربية السعودية، ط

 1197 3. والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده  52وجه الورقة   3مغاني الوفا، البناني ل [51]

 بلفظ " فقال حذيفة غفر هللا لكم". 3116ح 

اني ل [52] ا، البـن اني الوـف ة 3مـغ د بن 88، ظهر الورـق ل النبوة، ينظر: البيهقي أبو بكر أحـم ث أخرجـه البيهقي في دالـئ . والحـدـي

ــ  1408:  1الحسين، دالئل النبوة، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط م.باب  1988 -هــ

 . ولم أقف عليه عند أبي نعيم.418 3ما ظهر في حفر الخندق من دالئل النبوة و"ثار الصدق 

، ينظر: العراقي أبو الفضـل زين الدين عبد الرحيم بن الحسـين، المغني عن حمل 88، ظهر الورقة 3مغاني الوفا، البناني ل [53]

 .871م.ص 2005 -هـ  1426: 1األسفار في األسفار، دار ابن حزم، بيروت، ط

الحديث المعضــل هو الذي ســقط من ســنده راويان فأكثر. والمرســل هو حديث التابعي عن النبي صــلى هللا عليه وســلم، وقد  [54]

يطلق المرســل على المنقطع. ينظر: ابن الصــالح عثمان بن عبد الرحمن، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: نور الدين عتر، 
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. وهذا الحديث مرسل ومعضل؛ ألن بين صالأل بن إبراهيم والنبي صلى 59،   51م. ص1986 -هـــ 1406سوريا،   -دار الفكر

 هللا عليه وسلم أكثر من راو.

 .88، ظهر الورقة 3مغاني الوفا، البناني، ل [55]

. والحديث رواه العقيلي في الضــــعفاء، ينظر: العقيلي أبو جعفر محمد بن عمرو، الضــــعفاء 88، ظهر الورقة 3نفســــه، ل [56]

ــ 1404: 1تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، طالكبير، ، ، وابن أبي حاتم في 59 2م. 1984 -هـــ

التفســير، ينظر: الرازي ابن أبي حاتم عبد الرحمن ، تفســير القر"ن العظيم، تحقيق: أســعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصــطفى 

، ولم أقف عليه عند المنذري. ضعَّف إسناده الحافظ 18673ح  3314 10.  هـــــ  1419:  3الباز ، المملكة العربية السعودية، ط

يوطي جالل  ند ضـعيف" وذكره. ينظر: الـس يوطي حيث قال: " وأخرل ابن المنذر والعقيلي وابن أبي حاتم وابن مردويه بـس الـس

ــأل  . وقال في إنســـان العيون: "لهذا627 7الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، دار الفكر ، بيروت.   الحديث طرق كثيرة ولم يصـ

منها ـشيء". ينظر:  الحلبي برهان الدين علي بن إبراهيم، إنـسان العيون في ـسيرة األمين المأمون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .220 1هـ. 1427: 2ط

ند الصـحيأل المختصـر بنقل العدل عن العدل إلى رـسول هللا صـلى هللا عليه [57] ابوي، المـس لم بن الحجال النيـس لم، تحقيق:   مـس وـس

 .121ح  156 6محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 .60ظهر الورقة  3مغاني الوفا، ل  [58]

ــ[، تحقيق: حمدي بن عبد 360أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ينظر: المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني ]ت  [59] هـ

، وقال الهيثمي: "ورجاله ثقات إلى ابن 841ح   356 20م. 1994 -هــــ  1415: 1اهرة، طالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، الق

 1412 -هـــــ[، دار الفكر، بيروت    807إسحاق". ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ]ت

 .186 6هـ. 

ومســـلم في كتاب اقمارة، باب ثبوت الجنة  3064ح   73 4أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والســـير،  باب العون بالمدد  [60]

 . 677ح 1511 3للشهيد 

 .163وجه الورقة  3مغاني الوفا ، ل [61]
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من رواية ابن إسـحاق. ينظر: ابن هشـام عبد الملك بن هشـام بن أيوب الحميري، السـيرة  298 2رواه ابن هشـام في السـيرة  [62]

قا وإبراهيم األبياري وع لبي، مطبعة مصـطفى البابي الحلبي بمصـر، طالنبوية، تحقيق: مصـطفى الـس هـ 1375: 2بد الحفيظ الـش

 م.1955 -

ــورة النور 264، ظهر الورقة 3مغاني الوفا، ل [63] ــير سـ ــير، باب تفسـ ح 1774 4، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسـ

4473. 

 .165، وجه الورقة 3مغاني الوفا، ل [64]

 .146، ظهر الورقة 2نفسه ل [65]

 .421 1الورقة ، وجه 3نفسه ل [66]

 .253، وجه الورقة 2نفسه ل [67]

 .43، ظهر الورقة 3نفسه ل [68]

 .159، وجه الورقة 3نفسه ل [69]

 .64، وجه الورقة 3نفسه ل [70]

 .251، ظهر الورقة 3نفسه ل [71]

 .304، وجه الورقة 3نفسه ل [72]

 .54، ظهر الورقة 3نفسه ل [73]

 .101وجه الورقة  3نفسه، ل  [74]

 .167وجه الورقة  4نفسه، ل  [75]

 .87قة ظهر الور 4نفسه، ل  [76]

 .113وجه الورقة  2نفسه، ل  [77]

، والطبري، ينظر: الطبري محمد بن جرير، تاريخ 302   3، والبيهقي في دالئل النبوة  99   2رواه ابن هشـــام في الســـيرة  [78]

، بسند ابن إسحاق إلى سعد بن أبي وقاص، وسنده حسن، ألن 533  2هـــــ. 1387: 2الرسل والملوك، دار التراث، بيروت، ط

 رح فيه بالتحديث.ابن إسحاق ص
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 .76وجه الورقة  3مغاني الوفا، ل  [79]

ــط، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن  [80] ــليمان بن أحمد، المعجم األوس ــط، ينظر: الطبراني س الحديث رواه الطبراني في األوس

: 205 6. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8226ح  145 8محمد , عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، دار الحرمين، القاهرة.

 "وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف".

 .101وجه الورقة  4مغاني الوفا، ل  [81]

ــام  [82] ــيرة ابن هش ــجد للمرضــى  239 2كذا في س ــاجد، باب الخيمة في المس ، وأخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في أبواب المس

ــير، باب جواز قتال من نق  العهد، وجواز 451ح   177 1وغيرهم  ــلم في كتاب االجهاد والس إنزال أهل الحصــن على  ومس

 .65ح  1389 3حكم حاكم عدل أهل للحكم 

 .99وجه الورقة  4مغاني الوفا، ل  [83]

 .96وجه الورقة  2نفسه، ل [84]

 .2وجه الورقة 1نفسه ل  [85]

 .3، وجه الورقة  1ظهر الورقة 1مغاني الوفا، ل [86]

 .94وجه الورقة  4نفسه، ل [87]

 .152وجه الورقة   3مغاني الوفا، ل [88]

 .194الورقة ظهر  2نفسه، ل [89]

 .66، وجه الورقة 2نفسه، ل [90]
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ABSTRACT 

Indeed, the reciter of the Holy Quran will realize that the expression of the noble Prophet is precise, devoid of 

blunders and derived from the glorious Quran. However, syntactic researches on the prophetic traditions have been 

neglected, even till recent times. This is owed to some factors which include the narration of the traditions with 

their wording, meaning and recounting. Thus, this work seeks to explore parenthesis in the traditions narrated 

verbatim. Although parenthesis is inadmissible in parsing, it remains one of the classifications of sentences in 

Arabic texts.  Observably, the syntactical and rhetorical study of the prophet’s traditions is minimal, when 

compared to the attention of the syntacticians to the study of the Quranic expressions and Arab speech in poetry 

and prose. This is due to the difference of opinions of the syntacticians over the narration of the traditions. Based 

on that, this research aims to generally examine the likelihood of the stand of the classical and modern syntacticians 

on the study of expressions of the prophetic traditions syntactically, and specifically explore the parenthetical 

terms used by the classical and modern syntacticians. Also, it aims to analyze the styles of the parenthetical clauses 

and their rhetorical purposes in the traditions narrated by Ummu Salmah in Ibn Hanbal’s Musnad. This study is 

theoretical and qualitative in nature. As such, it employs descriptive analytical method to describe: how the 

syntacticians deal with the expressions of prophetic traditions, establish their stand on the study of the expressions 

based on the syntactical rules, and analyze the styles and structures of the parenthetical clauses contained in the 

traditions narrated by Ummu Salmah in Ibn Hanbal’s corpus. This is done to get the purposes of their usages in 

the texts. One of the primary outputs of this study is that the parenthetical clauses used in the traditions are 

characterized by some syntactical and rhetorical terms. And there are syntactical structures used in the textual 

contexts for rhetorical purposes . 

Keywords: Hadith Clauses, Parsing, Inadmissible clauses in parsing, Narration with expression . 
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 ملخصال

ًها عن الخطأ، ومستمدًا من القرآن الكريم، غير أن األحاديث النبوية  ملسو هيلع هللا ىلص إن القارئ لكتاب هللا العزيز يتجلى له أن لفظ الرسول الكريم  لفًظا حكيًما منزَّ

، تبنّى البحث  الشريفة قد أُقصيت من الدراسات النحوية حتى وقت متأخر لعدة أسباب منها: رواية األحاديث باللفظ، والمعنى، والحكاية. من هذا المنطلق

باعتبارها واحدة من أنواع الجمل العربية   ،ملسو هيلع هللا ىلصوضع من اإلعراب في األحاديث النبوية المروية بلفظ الرسول الكريمدراسة الجملة االعتراضية خالية الم 

في األحاديث النبوية مقارنةً باهتمام   البالغيةالواردة في السياق النصي، والكشف عن أغراضها البالغية، إذ قلَّت دراسة الجمل من الجوانب النحوية و

حث  الجمل القرآنية، وكالم العرب شعًرا ونثًرا نتيجة اختالف آراء النحاة في رواية األحاديث النبوية الشريفة. وبناًء على ذلك؛ يهدف الب النحاة بدراسة  

إلى ترجيح القول في موقف النحاة القدامى والمحدثين من دراسة جملة الحديث النبوي الشريف ضمن المنظومة النحوية عموًما، والكشف عن 

حات الجملة االعتراضية لدى النحاة قديًما وحديثًا خصوًصا، كما تهدف إلى الكشف عن أنماط الجملة االعتراضية، وأغراضها البالغية في  اصطال 

نهج أحمد بن حنبل. وإن هذا البحث بحث نظري مكتبي، يعتمد الم  إلمامعن السيدة أم سلمة في مسند ا  ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث النبوية المروية بلفظ الرسول الكريم  

لحديث  الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصٍف لتناول النحاة لجملة الحديث النبوي الشريف بشكل خاص، ثم ترجيح القول في موقفهم من دراسة جمل ا

سيدة أم سلمة؛  الجملة االعتراضية الواردة في األحاديث النبوية في مسند ال  يبالنبوي الشريف ضمن منظومة القواعد النحوية، ثم وصٍف ألنماط وتراك

ي الشريف  وصوال إلى بيان أغراضها البالغية من ورودها في السياق النصي. ومن النتائج األوليَّة للبحث أنَّ الجملة اإلعتراضية في الحديث النبو

ية منها: التنزيه، والتوكيد حظت بالعديد من االصطالحات النحوية والبالغية، ولها تراكيبها النحوية، وأنها ترد في السياقات النصية ألغراض بالغ

 وعدم الشك. 

 المفتاحية: الجملة الحديثية، اإلعراب، جمل ال محل لها من اإلعراب، الرواية باللفظ.   الكلمات
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 : المقدمة

  ُعِرفَت االعتراضات كثيرا في كالم العرب شعرا ونثرا، ووردت كثيرا في كالمهم في صورة مفردات وجمل، وقد ذكر النحاة أن الكالم الوارد  

 اعتراضا إنما يُذَكر ليعطي فائدة معنوية، غير أن الجمل االعتراضية ال تحمل أي محلية إعرابية، بينما تشغل حيزا من السياق النصي. 

فصَّل  ار بعض النحاة للجملة االعتراضية الواردة في كالم العرب شعًرا ونثًرا، كما تناولها بعض المفسرين في السياق القرآني تناوال طيبا، وأش وقد

من   الوافربعضهم القول في تراكيبها، ومضانها، وأحوالها، وأغراضها، غير أن الجملة االعتراضية في الحديث النبوي الشريف لم تنل ذاك الحظ 

   العناية في إطارها النحوي؛ فأقصيت جملة الحديث النبوي الشريف في عمومها من الدراسات النحوية لعدة أسباب اختلف فيها النحاة آنذاك. 

وية التي من جانب آخر، فإن من النحاة من أشار إلى بالغة لغة الحديث النبوي الشريف، وبيّن أن األحاديث النبوية الشريفة غنية بالقواعد النح ومن

 .  وي(، الذي بيّن أهميتها في الدرس النحوي من حيث التقعيد النحـه255شأنها إثراء منظومة التقعيد النحوي؛ ومن أولئك النحاة الجاحظ )

 هذا المنطلق تبنت هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ما تعارف عليه العرب في كالمهم  من

عن السيدة أم سلمة في مسند اإلمام أحمد بن حنبل   ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث النبوية الشريفة المرويَّة بلفظ الرسول الكريم  ، وتطبيقه على-الجمل االعتراضية –

 دراسة في صورة دراسة تركيبية تحليلية.

 

 : مشكلة الدراسة: أوال

[، إال أن الخالف الذي قام 2] لنبوية الشريفةهـ( في كتابه )البيان والتبيين( إلى بالغة وجزالة ورصانة لغة األحاديث ا255لقد أشار الجاحظ )     

وكالم العرب   ية،بين النحاة قديًما في قضية االحتجاج بالحديث النبوي، أدَّى إلى إقصائها من الدراسات النحوية، متوسعين في دراسة الجملة القرآن 

الم العرب شعرا ونثرا، تقعيدا، واحتجاجا، وأوسعوا الجملة شعًرا ونثًرا؛ فكثرت مؤلفات ومصنفات إعراب القرآن الكريم، واهتم النحاة بدراسة ك

شريف مقارنة  الحديثية دراسة في إطارها التشريعي، دون أن تنل العناية النحوية الكافية آنذاك، وأدَّى ذلك إلى قلة مصنفات إعراب الحديث النبوي ال

التي تمثلت في إقصاء الجملة الحديثية في عمومها من الدراسات النحوية   بمصنفات إعراب القرآن الكريم. ومن هذا المنطلق برزت مشكلة الدراسة،

الحديثية  رغم رصانتها، وفصاحتها، وبالغتها بسبب اختالف آراء النحاة في رواية األحاديث النبوية الشريفة؛ فولدت فكرة التوجه إلى دراسة الجملة 

ة االعتراضية خالية الموضع من اإلعراب في إطار األحاديث النبوية الشريفة، وبيان لالستفادة من مخزونها اللغوي، واالقتصار على دراسة الجمل

 تراكيبها النحوية، وأغراضها البالغية من ورودها في السياق النصي. 
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 : أسئلة الدراسة: ثانيا

يتمحور موضوع هذه الورقة حول الجملة االعتراضة خالية الموضع من اإلعراب، الواردة في مسند السيدة أم سلمة رضي هللا عنها في مسند     

 اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا لتجيب عن األسئلة اآلتية: 

 كيف كان موقف النحاة من قضية االستشهاد بالحديث النبوي قديًما وحديثًا؟ ( 1

 ما المصطلحات التي استخدمها النحاة قديما وحديثا للداللة على الجملة االعتراضية التي ال محل لها من اإلعراب؟  ( 2

 المروية بلفظه عن السيدة أم سلمة؟  ملسو هيلع هللا ىلصما أنماط الجملة االعتراضية الواردة في أحاديث الرسول الكريم  ( 3

 المروية بلفظه الشريف عن السيدة أم سلمة؟  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث الرسول الكريم ما األغراض البالغية للجملة االعتراضية الواردة في أ  ( 4

 : أهداف الدراسة: ثالثا

 الدراسة الحالية تعتمد على مجموعة من األهداف يمكن صياغتها وتفصيلها على النحو اآلتي:  إن

 راسات النحوية.  ترجيح الرأي في موقف النحاة من قضية االستشهاد بالجملة الحديثية قديًما وحديثًا في الد ( 1

 الكشف عن المسميَّات المصطلحيَّة للجملة االعتراضية في المصطلح النحوي لدى النحاة قديما وحديثا.  ( 2

تحليل أنماط الجملة االعتراضية التي ليس لها محل من اإلعراب الواردة في األحاديث المروية بلفظ الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم   ( 3

 عن أم سلمة . 

 عن أم سلمة .  ملسو هيلع هللا ىلصيان األغراض البالغية للجملة االعتراضية الواردة في األحاديث المروية بلفظ الرسول الكريم ب  ( 4

 : أهمية الدراسة: رابعا

رضي هللا  -التي روتها عنه السيدة أم سلمة  ملسو هيلع هللا ىلصأهمية الدراسة في تركيزها بشكل مباشر على دراسة األحاديث النبوية الشريفة للرسول الكريم  تكمن

 ، في مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ويمكن بيانها على النحو اآلتي: -عنها

ترجيح القول في دراسة الجملة الحديثية دراسة نحوية، وتفنيد بعض آراء النحاة في قضية االحتجاج بالجملة الحديثية؛ مما سيساعد في  ( 1

 تقريب وجهات النظر في دراسة الجملة الحديثية دراسة نحوية داللية. 

 توجية القول في مصطلحات الجملة االعتراضية للنحاة قديما وحديثا؛ الختالف آراء النحاة في االصطالح عليها.  ( 2

 االستفادة من تراكيب الجملة االعتراضية الحديثية في االستشهاد النحوي. ( 3
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 : الدراسات السابقة: خامسا

 في اآلتي: البحث على مجموعة من الدراسات السابقة، يمكن بيانها استند

 . 2م. داللة الجملة االعتراضية في القرآن الكريم. )رسالة دكتوراه(. جامعة سطيف2014أحمد مرغم.  .1

كلية   -م(. "المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين". الجامعة الوطنية الماليزية2009باسل فيصل سعد الزعبي )وآخرون(. ) .2

 .  41ربية والحضارة اإلسالمية _ ماليزيا_ مجلة علوم انسانية. مقالة علمية. العدد قسم الدراسات الع  -الدراسات اإلسالمية

م(. االعتراض في القرآن الكريم )مواقعه ودالالته في التفسير(. )رسالة ماجستير(.  2008) ـه1429عبد اآلله بن عبده أحمد مباركي.  .3

 جامعة أم القرى.  

محل لها من اإلعراب ووضائفها اإلبالغية: "الجملة االعتراضية والجملة التفسيرية وجملة الصلة"  م. الجمل التي ال 2007اليزيد بلعمش.  .4

 دراسة تطبيقية في سورة البقرة. )رسالة ماجستير(. جامعة الحاج لخضر. 

إلسالمية. أكاديمية  ه. "االستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغويين". مجلة آفاق الحضارة ا1431د.محمد صالح شريف عسكري.  .5

 . 113-97العلوم اإلسالمية والدراسات الثقافية. السنة الثالثة عشرة. العدد الثاني. 

م. المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري. جامعةالرياض: عمادة شؤون  1980القوزي، عوض حمد.  .6

 المكتبات.

 م. المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها. )رسالة ماجستير(. كلية دار العلوم بالقاهرة.1977إبراهيم. السيد أبو العزم.  .7

 : حدود الدراسة: سادسا

 حدود الدراسة الموضوعية في االقتصار على دراسة الجملة االعتراضية دراسة نحوية، وتطبيقها على  تمثلت

في مسند السيدة أم سلمة ضمن مسند اإلمام أحمد  ملسو هيلع هللا ىلصشريف المروي بلفظ الرسول الكريم النبوية الشريفة الواردة في نص الحديث النبوي ال  األحاديث

 بن حنبل.

 إعراب الحديث النبوي في إطار الدراسات النحوية، وتطورها:  نشأة

ة النحاة بكالم العرب شعرا  النشأة اإلعرابية األولى للحديث النبوي عند النحاة قديما لم تكن واضحة مقارنة بنشأة إعراب القرآن الكريم، وعناي  إن

يفة، وأعرب  ونثرا، ولعل منهجية سيبويه في االستشهاد باألحاديث النبوية مدعاة للبحث والتعمق فيها؛ ذلك ألنه ذكر بعضا من األحاديث النبوية الشر
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ه في إعراب األحاديث النبوية رغم  ثم تبع نهجه بعض النحاة من بعده دون أن يخصصوا مصنفا بعين ،ملسو هيلع هللا ىلصعن الشاهد فيها دون أن ينسبها للرسول 

 احتجاجهم باألحاديث النبوية الشريفة، وخاصة بعد وضعهم مؤلفات كثيره في إعراب القرآن الكريم.

ة في  وتتجلى بدايات إعراب األحاديث النبوية الشريفة في منهجية غير واضحة لدى أوائل النحاة والمفسرين، تناول فيها بعضهم األحاديث النبوي      

بقول   حتجاجبينما ذهب بعض من النحاة إلى اال ،ملسو هيلع هللا ىلصكتبهم؛ لبيان معنى لغوي، أو لالحتجاج على قاعدة نحوية، دون إسنادها إلى لفظ الرسول الكريم 

مع  ملسو هيلع هللا ىلصم الرسول الكريم، مع إسناد قوله الشريف إلى استعماالت العرب في كالمهم، بينما ذهب آخرون إلى االحتجاج واالستشهاد بقول الرسول الكري 

 . ( أ)  االحتراز من الضعيف منه، بينما ذهب آخرون إلى االحتجاج بالحديث النبوي مطلقا

إن إعراب الحديث النبوي تأخر كثيرا عن إعراب القرآن الكريم؛ ففي الوقت الذي وضع أول مصنف في إعراب الحديث النبوي الشريف    

ادس الهجري، كان القرآن الكريم قد نال حظا وافرا في  إعرابه، ووضعت مصنفات كثيرة هـ(؛ لتعليم تالميذه في القرن الس616على يد العكبري )

 . جانبفي ذلك ال

ري  كان لتالمذة الحديث الذين تتلمذوا على يد العكبري الدور الكبير في وضع أول كتاب في إعراب الحديث النبوي على يد الشيخ الضرير العكب  لقد

ضعه: "... فإن جماعة من طلبة الحديث التمسوا مني أن أملي مختصرا في إعراب ما يشكل من األلفاظ  هـ(، وقد ذكر صاحبه في سبب و616)

 [، فكان كتاب العكبري كتابا تعليميا في المقام األول. 4]  في األحاديث، وأن بعض  الرواة قد يخطئ فيها"  اقعةالو

هـ( كتابه )شواهد 672ولقد استمرت جهود بعض العلماء بعد العكبري في إعراب األحاديث النبوية من خالل الشاهد النحوي، ووضع ابن مالك ) 

شأ  التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح( الذي تناول فيه قضية االستشهاد بالحديث النبوي الشريف وأهميته في القاعدة النحوية، ثم أن 

[، ثم  3]  األندلسية التي دعت إلى صحة االحتجاج بالحديث النبوي الشريف، واالستفادة من األساليب التركيبية في توجيه التقعيد النحوي مدرسةال

(، دمحتوالت الجهود بعد ذلك في إعراب الحديث إلى أن وضع السيوطي مصنفا ثالثا في إعراب الحديث الموسوم بـ )عقود الزبرجد فى مسند اإلمام أ 

 [ 4] .هـ(، باعتبارهما أول من صنَّف في إعراب الحديث النبوي الشريف672هـ(، وابن مالك )616الذي أشار فيه إلى أهمية مؤلف العكبري)

ة من وتطورت النشأة اإلعرابية في إعراب الحديث حديثا، فقد اهتم المحدثون بإعراب الحديث النبوي الشريف، وتوسعوا فيه بالدراسة لالستفاد     

 تشهادوبرزت جهودهم من خالل ظهور مؤلفات، ورسائل علمية حديثة تناولت قضية االحتجاج واالس ،ملسو هيلع هللا ىلصالثروة اللغوية الكامنة في قول خير األنام 

 باألحاديث النبوية الشريفة، مؤكدين أهميتها؛ ونذكر منها ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:  

 بوي في النحو العربي. الطبعة الثانية. الرياض: أضواء السلف. م. الحديث الن 1997د.محمود فجال.   .1

 م. بناء الجملة الحديثية في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين. عمان: دار النشر.1990عودة خليل أبو عودة.  .2

 
  أصحاب هذه الفرق تم توضيحها في )موقف النحاة قديما من دراسة الجملة الحديثية(.(  أ)
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 ماجستير.م. االستشهاد بالحديث النبوي عند ابن عقيل: دراسة وصفية تحليلية. رسالة 2014محمد حسن العطار.  .3

 : دراسة نحوية. )رسالة دكتوراه(.جامعة أم القرى. ملسو هيلع هللا ىلصهـ. بناء الجملة في رسائل النبي  1423صالح بن محمد بن حمد الفّراج.  .4

م. اإلعراب والبناء في الحديث الشريف: دراسة وصفية في إطار )رياض الصالحين(. )رسالة  2006رحاب جاسم عيسى العطيوي.  .5

 صل.  دكتوراه(. جامعة المو 

هـ. االستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغويين. مجلة آفاق الحضارة اإلسالمية. أكاديمية 1431د.محمد صالح شريف عسكري.  .6

 . 113-97العلوم اإلسالمية والدراسات الثقافية. السنة الثالثة عشرة. العدد الثاني 

سبق عرضه، يتضح جليا أن الحديث النبوي الشريف قد أعرب في وقت متأخر مقارنة بإعراب القرآن الكريم، واهتمام النحاة بمأثور كالم  ومما

 العرب شعر ونثرا. 

 النحاة قديما من دراسة الجملة الحديثية نحويَّا:   موقف 

اعتمدوا عليها في تقعيد النحو العربي، وكان من أهمها: القرآن الكريم، وكالم كان للنحاة أصحاب السَّبق األول في الدراسات النحوية مصادًرا     

والشعر العربي  ،هـ( ممن اهتم بقضية االحتجاج تقعيدا للنحو في كتابه؛ فاستشهد باآليات القرآنية الكريمة180العرب شعرا ونثرا، وقد كان سيبويه )

د في وضع المؤلفات والكتب التي اهتمت بالشاهد القرآني قديًما وحديثًا سواء تقعيدا أو استشهادا، تقعيدا ثارة، واحتجاجا ثارة أخرى، ثم توالت الجهو

القرآن الكريم، وبيان معانيه وإعجازه   عرابواهتم النحاة كذلك بالجملة القرآنية اهتماما ملحوظا؛ فقد َكثَُرْت المؤلفات والدراسات التي تناولت جانب إ

ومن جانب   على امتداد عصور التَّأليف النحوي والتقعيد؛ وذلك لما لهذا الجانب من أهمية في الكشف عن المعاني الباطنة لتراكيب الجملة القرآنية،

جمل وأبتيتها التي استشهد بها كثير من ال بآخر؛ كان الحال مع شرح وبيان نصوص الشعر على اختالف عصوره من خالل الوقوف على تراكي 

 النحاة في هذا المجال. 

مان وأما االحتجاج بكالم العرب شعرا ونثرا فقد قيده النحاة بقيود مكانية، وأخرى زمنية، ُسميَّت بفترة االحتجاج، معتمدين على عنصري الز     

قد زاد   ضهمرة الممتدة من العصر الجاهلي حتى سنة مائة وخمسين للهجرة، وبعوالمكان في االحتجاج بكالم العرب؛ فأما الزمان، فقد قيَّدوه بالفت 

للحن والخطأ،  على ذلك، وأما المكان؛ فقد تحروا فيه األخذ عن قبائل عربية بعينها لم تختلط بالعجم؛ ظنًا منهم أن تلك القبائل لم يدخل إلى لغتها ا

جعًا يُعتمد عليه؛ لما امتازت به من فصاحة األلفاظ، إضافة إلى بعض لهجات القبائل العربية  فجعلوا لهجة قريش مصدًرا أساسيًّا في التقعيد، ومر

 [ 5]. األخري كلهجة قبيلة قيس، وأسد، وهذيل، وكنانة، وبعض الطائيين

ة، قائال: "لم يسمع الناس كالما هـ( إلى أهميتها، وقوتها، ورصانتها، وثروتها اللغوي 255وأما جملة الحديث النبوي الشريف، فقد أشار الجاحظ )     

معنًى، وال أبين في  قط أعمَّ نفعًا، وال أقصد لفًظا، وال أعدل وزنًا، وال أجمل مذهبًا، وال أكرم مطلبًا، وال أحسن موقعًا، وال أسهل مخرًجا، وال أفصح 
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لنحاة حتى وقت متأخر ألسباب منها: رواية الحديث  [، غير أنه تم إقصاء األحاديث النبوية من قبل بعض ا1]  وسلّم كثيًرا" ملسو هيلع هللا ىلصفحوى من كالمه 

 إلى فرق ثالثة.  ضيةالشريف بالمعنى، وضعف بعض أسانيد الحديث النبوي الشريف، وانتشار اللحن على ألسنة الرواة، وانقسموا في هذه الق

وية إلى ثالثة أفرقة تبين موقفهم في االحتجاج؛ فانقسموا إلى لقد تناول النحاة المحدثين أمر انقسام النحاة قديما في قضية االحتجاج باألحاديث النب      

االحتجاج   في[، غير أن هذه الدراسة وضعت تقسيما آخر، يتناول منهجية النحاة قديًما 6] ق، ومجوزين باإلطالق، ومتوسطينمانعين باإلطال

 واالستشهاد بالحديث، وموقفهم في ذلك على النحو التالي: 

[: وتمثل 8[، و)قوله(]7شيرين إلى نص الحديث بلفظ )قال(] تقعيدا واستشهادا، م ملسو هيلع هللا ىلصحتجَّ ببعٍض من أحاديث الرسول الكريم األول: فريق ا  الفريق

: ماويسبقانه بقوله ملسو هيلع هللا ىلص( في )الكتاب(، والسيرافي في )شرح كتاب سيبويه(، إذ كانا يذكران نص حديث الرسول الكريم ـ ه180هذا الفريق في سيبويه )

 عند استشهادهما بلفظ الحديث النبوي الشريف.  )قال(، و)قوله(؛

هـ( في  180الثاني: فريق احتّج باألحاديث النبوية الشريفة في التقعيد على أنها من كالم العرب، وأبرز أصحاب هذا الفريق سيبويه )  الفريق

هـ( في )شرح كتاب سيبويه(؛ إذ 386سيرافي ) هـ( في )األصول في النحو(، وال316هـ(، في )المقتضب( وابن السراج ) 285)الكتاب(، والمبرد )

ا  يسبقونهاما استشهدوا به من أحاديث نبوية شريفة إلى كالم العرب، واحتجوا بها، وكانوا  وانسب  بعبارات تدل على أن نص الحديث الشريف هو ممَّ

[، و"ألن  7[، و"ومن العرب من..."]7]  "ومنهم من يقول"م عبارات منها: يستخدمه العرب في كالمهم؛ ومن ذلك ما ذكره سيبويه حين استخد

ه( سيبويه في قائال عن استشهاده بنص من 316[، وتبع ابن السراج )9]  ( عبارة "كذلك لو قلت"ـه285برد )[، واستخدم الم7]  عندهم" لاألص

هـ(  في )شرح أبيات سيبويه(  386السيرافي )  [، كما سار على المذهب نفسه 10.7[، و"مثل ذلك"]10.7الحديث النبوي الشريف: "أما قولهم"]

 [ 8].  "وتقول"  ةمتأثرا به، فاستخدم جمل

ين م، ولكنهم نسبوها إلى أقوال العرب في االحتجاج مستخد ملسو هيلع هللا ىلصلقد احتجَّ أصحاب هذا الفريق بنصوص هي نصوص من قول الرسول الكريم  

 . العبارات المذكورة

ض األحاديث الحتمال اللحن فيها، أو لضعف روايتها: وأبرز أصحابه القاضي بدرالدين ابن جماعة  الثالث: فريق احترز في االحتجاج ببع الفريق

قائال:   جم،هـ( في )االقتراح(، أن القاضي بدر الدين قد انتقد ابن مالك في استشهاده باألحاديث التي وقع فيها لحن األعا 911فيما نقله عنه السيوطي )

لدين ابن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك: "قلت له: يا سيدي هذا الحديث رواية األعاجم، ووقع فيه من  "وقد قال لنا قاضي القضاة بدر ا

 [ 5]  .روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول، فلم يجب بشيء"

التي ال يقع فيها اللحن؛ فاستشهد  ملسو هيلع هللا ىلصهـ(، الذي لم ير مانعًا في االحتجاج بأحاديث الرسول الكريم  911وقد سار على هذا المذهب السيوطي )     

على اللفظ   هفيستدل منه بما ثبت أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص ، قائال في كتابه: "وأما كالمه  ملسو هيلع هللا ىلصببعض األحاديث النبوية التي كانت توافق القاعدة النحوية بلفظ الرسول 

في    وذلك نادرا جدا، إنما يوجد في األحاديث القصار، على قلة أيضا ...من ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردةالمروي،

 [ 5]. الحديث"
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األعاجم: إذ برز رأي هذا الفريق عند بعض الرابع: فريق منع االحتجاج بالحديث النبوي باإلطالق؛ لروايته بالمعنى ودخول اللحن على لسان  الفريق

باآليات القرآنية  دالنحاة الذين لم يستشهدوا في كتبهم باألحاديث النبوية في التقعيد النحوي، ولكنهم آثروا النقل واالحتجاج بكالم العرب، واالستشها

 هـ(. 654) ( ج) الضائع، وأبو حيان النحويهـ( الملقَّب بابن 614) ( ب)   هذا الفريق: أبو الحسن النحوي الكريمة، وأبرز أصحاب

هـ( في )االقتراح( رأي ابن الضائع في سبب منعه االحتجاج بالحديث النبوي الشريف، قائالً: "تجويز الرواية بالمعنى هو 911نقل السيوطي ) لقد

[، 5ى القرآن وصريح النقل عن العرب"]ذلك عل السبب عندي في ترك األئمة، كسيبويه وغيره، االستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في

ى نيَّة ذكر وقد أنكر أبو الحسن الضائع على ابن خروف كثرة االستشهاد باألحاديث النبوية على نيَّة االستنباط، بينما أقرَّ احتجاجه باألحاديث عل

 [ 5]. الحديث نفسه

االستشهاد بالحديث النبوي الشريف قائال: "وإنما أمعنت الكالم في هذه المسألة لئال هـ( في منع 654)  لى الرأي نفسه أبو حيان النحويوسار ع     

  يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر، وال يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم

 [ 5].  لم يستدل النحاة بالحديث" وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي ألجله

نبوي  هـ( في رأيه هذا على تأويل جهود األوائل في االحتجاج؛ فلما وجد أنهم لم يصرحوا باالستشهاد بالحديث ال654لقد استند أبو حيان )     

علة كون  نالغة بعد جهود األوائل، قائال: "بيَّ ، ابتعد هو كذلك عنها؛ بحجة أنه لن يكون أي استنباط جديد في قواعد ال( د)  وأبعدوه عن دائرة االحتجاج

أحمد، ويونس ابن حبيب، علماء العربية الذين أسسوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا األحكام علي ما ورد في الحديث كأبي عمرو بن العالء، والخليل ابن 

هللا، وجاء هذا  موالكسائي، والفراء، وهشام، واألحمر، وثعلب، وغيرهم رحمه[، 9] ( و) [، واالخفش، والجرمي، والمازني، والمبرد7] ( ه) وسيبيويه

هذه متأخرا في أواخر القرن سبعمائة، فزعم أنه يستدرك علي المتقدمين ما أغفلوه وينبه الناس علي ما أهملوه وهلل در القائل: لن يأِت آخر  ( ز)  الرجل

 [12] . أالمه بأفضل ما أتي به أولها"

كتب التراث اللغوي، لم نجد نصًّا صريحا لسيبويه، والفراهيدي، والفراء، والمبرد وغيرهم من العلماء الذين ذكرهم ابن حيان في  إلى وبالرجوع

ن احتجَّ بكالم رسول هللا ح به أصحاب هذا الفريق، بل وجدنا أن سيبويه، والمبرد ممَّ في   ملسو هيلع هللا ىلص  نصه على عدم احتجاجهم بالحديث على النحو الذي صرَّ

 نصوصهم وإن لم يذكرا ذلك صراحة. متن 

 
الضائع(، أخذ العربية عن أبي زكريا بن ذي النون، وأبي علي ابن هو: علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي، المعروف بـ )أبو الحسن ابن  ( ب)

 . الشلوبين، ومن مؤلفاته أن له جمع حسن بين شرحي السيرافي وابن خروف "كتاب سيبويه"، وله بعض االنتحاالت في العلوم
اسع المعرفة بالعربية والقراءة والتفسير وغير  هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي االندلسي أثير الدين أبو حيان النحوي، كان و (  ج)

ب(، ذلك، وله عدة مؤلفات منها: في النحو:  )شرح التسهيل(، وفي التفسير: )البحر المحيط(، ومن مؤلفاته أيضا: )إرتشاف الضرب من لسان العر

 و)التحرير ألحكام سيبويه(. 
 انظر البحث نفسه، الفريق الثاني. (  د)

  أحاديث، ووضعناه في الفريقين األول والثانياستشهد بستة  (ـ ه)
 . استشهد بحديث نبوي ونسبه إلى كالم العرب، ووضعناه في الفريق الثاني. انظر البحث نفسه ( و)

 يعني ابن مالك في كتابه )شواهد التوضيح والتصحيح(. (  ز)
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هـ(  458هـ( في )المحتسب(، و)ابن سيده( ) 392الخامس: فريق احتجَّ باألحاديث النبوية الشريفة استشهادا: وكان من أبرزهم: )ابن جني( ) الفريق

اب الحديث النبوي(، وابن مالك هـ( في )إعر616هـ( في )تنقيح اللباب في شرح غوامض الكتاب(، والعكبري )609في )المحكم(، وابن خروف )

هـ( في )مغني اللبيب(، غير أن أبن الضائع أنكر كثرة االستشهاد باألحاديث النبوية على ابن 761هـ( في )التصحيح والتوضيح(، وابن هشام )627)

 [ 5].  خروف على وجه االستنباط، كما أُنِكر على ابن مالك استشهاده باألحاديث التى رواها األعاجم

اح األحاديث قد استش      دوا باألحاديث النبوية في مصنفاتهم لبيان مسائل لغوية، همن الجدير بالذكر أن بعض علماء اللغة، والمفسرين، وشرَّ

هـ(، وابن 1270هـ(، واأللوسي ) 671هـ(، والقرطبي ) 548هـ(، والنيسابوري )542هـ(، وابن عطية )276وأخرى بيانية، ومن أولئك: ابن قتيبة )

هـ(، وغيرهم، وهذا إن دلَّ إنما يدل على أن الحديث النبوي الشريف كان له حضوره في قاعدة االستشهاد اللغوية منذ القدم، مما يدفع 1393) عاشور

 إلى االجتهاد لالستفادة من مخزونها اللغوي في التقعيد النحوي. 

بالحديث النبوي هو: تحري األحاديث النبوية الشريفة، وتتبع المروي  ومما سبق، فإن الرأي الذي ترتضيه الدراسة في االحتجاج واالستشهاد     

رصانتها  لالستفادة منها في التقعيد واالحتجاج النحوي، واالستفادة من مخزون اللغة الرصينة لألحاديث النبوية، التي أكدَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصمنها بلفظه الشريف 

 .  (5-2: 53القرآن. سورة النجم) ُق َعِن اْلَهَوى إِْن هَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى َعلََّمهُ َشِديدُ اْلقَُوى﴾المولى عزَّ وجل في كتابه الحكيم عندما قال: ﴿َوَما َيْنطِ 

 جهود النحاة حديثا من دراسة الجملة الحديثية نحويا:   

دراستها  الباحثون المحدثون على دراسة األحاديث النبوية في إطارها النحوي، بعد انتباههم إلى الثروة اللغوية الموجودة فيها، وأشاروا إلى قلة عكف

من الباحثين، منهم  يرفي إطار اللغة مقارنة بكثرة دراستها في إطارها التشريعي، وأشار إلى قلة تناول لغة الحديث بالدراسة النحوية قديما وحديثا كث 

راسات  الدكتور عودة خليل عودة في دراسته الموسومة بعنوان: )بناء الجملة الحديثية في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين(، قائال: "أما الد

في مجال الحديث الشريف    لغةالتي دارت حول الحديث النبوي الشريف فإنها لم تشمل تقريبا إال الجانب األساسي وهو جانب التشريع، أما جانب ال

 [ 13]. فإن الدراسات فيه نادرة جدا"

 في قول الدكتور عودة خليل عودة ما يدل على أن لغة الحديث النبوي الشريف لم تنل الحظ الوافر من الدراسة   إن

إلى البحث فيها، إلى أن وضعوا بعض المؤلفات المختصة   ينأيضا دعوة لاللتفات لهذه الثروة اللغوية الكامنة فيها، مما دفع الباحث  هوفي  النحوية،

 . ( ح) بدراسة لغة الحديث النبوية، واالحتجاج بها، واالستفادة من مخزونها

في مسند  ،ملسو هيلع هللا ىلصى هللا عليه وسلم المروية عن السيدة أم سلمة بلفظ الرسول الكريم التطبيقي للجملة االعتراضية، في أحاديث الرسول الكريم صل الجانب

 اإلمام أحمد بن حنبل

 
نشأة إعراب الحديث النبوي في إطار الدراسات النحوية، أشير إلى بعض المؤلفات الحديثة التي تناولت لغة الحديث النبوي الشريف في )نشأة (  ح)

 وتطورها( في البحث نفسه. 
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 االعتراض عند أهل البالغة:   مصطلح

في كتب البالغة والبيان مصطلحات لالعتراض، تختلف عن مصطلحات أهل النحو؛ فاالعتراض عند البيانيين هو: "أن يؤتى في أثناء كالم أو  ورد

[، وهو أيضا: "كالم أدخل  14ال بين الكالم والكالمين لنكتة"]كالمين متصلين معنى بشيء يتم الغرض األصلي بدونه وال يفوت بفواته فيكون فاص

 [ 15] . لفظ مفرد أو مركب لو سقط لبقي األول على حاله" يهف

[؛ فقد ورد في  16] إلى ما تعارف عليه العرب في كالمهم، يالحظ أن االعتراض لم يكن حشوا أو عبثا لفظيا، بل هو من سنن كالمهم ورجوعا

هـ(، إذ جعله  296[، وزاد على ذلك ابن المعتز )17]  كلم"و "حسن ودال على فصاحة المت شعرهم ونثرهم؛ حتى عدَّ فنا من فنون البالغة والبيان، وه

[،  18] الكالم، قائال: "ومن محاسن الكالم أيضا والشعر، اعتراض كالم في كالم لم يتمم معناه، ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد" حاسنمن م

، وفي هذا يقول الصغاني: "ومن أنواع الفصاحة االلتفات،  وبلغت أهمية االعتراض عندهم مبلغا كبيرا، إذ جعله بعضهم نوعا من أنواع الفصاحة

 [ 19]. ويسمه قوم االعتراض"

تنوعت أساليب االعتراضات الكالمية كما تعددت مصطلحاته البالغية، فذهب فريق من البالغيين إلى استخدام مصصطلح )االعتراض( منهم:   وقد

م(، ومنهم من مال  1119هـ(، وابن معصوم المدني )794هـ(، والرزكشي )745ندلسي )هـ(، وابن حيان األ395هـ(، وابن فارس ) 296ابن المعتز )

 مصطلح )االستدراك(.  تخدامإلى اس

هـ( الذي ذكر ثالثة مصطلحات لالعتراض، 462[، وابن رشيق القيرواني )20]  م مصطلح )االلتفات(، منهم قدامةوذهب فريق آخر إلى استخدا 

 [ 21]. (، قائال: "باب االلتفات وهو االعتراض عند قوم، وسماه آخرون االستدراك"وكان من بينها مصطلح )االلتفات 

هـ( الذي وضع بابا وسمه  637وذهب فريق ثالث إلى استخدام مصطلح )الحشو( وترجيح استخدام مصطلح )االعتراض( عليه، منهم: ابن األثير ) 

هـ(، قائال في مفهومه عن استخدام مصطلح  395منهم أبو هالل العسكري )[، 15] بباب )االعتراض(، وأشار إلى أن بعضهم يسميه )الحشو(

[، 22هذا الجنس اعتراض كالم في كالم"] على ثالثة أضرب: اثنان منهما مذمومان، وواحد محمود ... ويسمي أهل الصنعة  حشواالعتراض: "فال

 ثم عقد بابا منفصال في االعتراض في )الصناعتين(.

هـ( ممن استخدموا مصطلح )الحشو( للكلمة الواقعة اعتراضا، وهي عنده على قسمين: إما أن تكون مؤثرة، وإما أن 466) ابن سنان الخفاجي وكان

... فأما   تكون عديمة التأثير، فيستوي دخولها مع خروجها، والقسم المؤثر عنده يأتي إما لزيادة الكالم حسنا، وإما ينقص في الكالم ويفسد المعنى

 [ 23].  يحقق فائدة مختارة المحمود فهو ما

هـ( فقد استخدم مصطلح الحشو دون ترجيحٍ لمصطلح )االعتراض(، قائال: "ومنه الحشو، ويسمى االعتراض، وهو أن تدرج 626وأما السكاكي ) 

هـ( إلى استخدام  827هـ( مسار أبو هالل؛ إذ ذهب ابن حجة الحموي )827[، ثم سار ابن حجة الحموي ) 24] في الكالم ما يتم المعنى بدونه"
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ح استخدام مصطلح )االعتراض مصطلحي )اال ظاهر، وهو أن االعتراض يفيد زيادة في   ( ط) عتراض( قائال: "والفرق بينهما( و)الحشو(، ثم رجَّ

ق ابن معصوم )25إنما يأتي إلقامة الوزن ال غير"]غرض المتكلم والناظم، والحشو  االعتراض  م( بين )االعتراض( و)الحشو( بأن1119[، وفرَّ

 [ 26] يصير حشوا. غيةعند خلوه من نكتة بال

 

 

 من تصميم  الباحثين الشكل - : المصطلحات التي استخدمها أهل اللغة والبيان لمصطلح االعتراض( 1)  شكل

  

 من األحاديث النبوية الشريفة:  نمادج

اْلقُلُوَب لَتَتَقَلَُّب؟ قَاَل: "نَعَْم، أنه كان يقول: "اللُهمَّ ُمقَلَِّب اْلقُلُوِب، ثَّبِْت قَْلبِي َعلَى ِدينَِك". قَالَْت: قُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِ، أََو إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن َرُسوَل هللاِ  -أ

اَل يُِزيَغ  ْيِن ِمْن أََصابِعِ هللاِ، فَإِْن َشاَء هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أَقَاَمهُ، َوإِْن َشاَء أََزاَغهُ، فََنْسأَُل هللاَ َربَّنَا أَنْ َبْيَن أُْصبُعَ  ْلَبهُ َما ِمْن َخْلِق هللاِ ِمْن َبنِي آدََم ِمْن َبَشٍر إاِلَّ أَنَّ قَ 

 اْلَوهَّاُب".  هُوَ قُلُوَبنَا بَْعدَ إِذْ َهدَانَا، َوَنْسأَلُهُ أَْن يََهَب لَنَا ِمْن لَدُْنهُ َرْحَمةً، إِنَّهُ 

 
 أي بين االعتراض والحشو.  ( ط)
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، أَْو  قال: "َمْن أَْنفََق َعلَى اْبَنتَْيِن، أَْو أُْختَْيِن، أَْو ذََواتَْي قََراَبٍة، َيْحتَِسُب النَّفَقَةَ َعلَْيِهَما، َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصعن َرُسوِل هللاِ  -ب يُْغِنَيُهَما هللاُ ِمْن فَْضِلِه َعزَّ َوَجلَّ

 يَْكِفيَُهَما، َكاَنتَا لَهُ ِسْتًرا ِمَن النَّاِر".

 أنماط الجملة االعتراضية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة:  بعض

 البحث الكشف عن أنماط الجملة االعتراضية في بابها التركيبي، الواردة في األحاديث النبوية الشريفة؛ تدليال للكشف عن جانبها اللغوي، يتناول

 ودالالتها المعنوية، وفيما يلي دراسة ألنماطها التركيبية:

 ط الجملة االسمية المصدرة بـ)لعل(:  نم  ( 1

ِتِه ِمْن بَْعٍض"؛ فالجملة االسمية المصدرة بـ)لعل(  ملسو هيلع هللا ىلصورد هذا النمط في قول الرسول الكريم    : "َولَعَلَّ بَْعَضُكْم أَْن يَُكوَن أَْلَحَن ِبُحجَّ

(، زائدالواردة في الحديث النبوي الشريف وردت في نمط الجملة االسمية البسيطة الطلبية، ولع  ، وهي  الالم األولى ةل: كلمة شك، األصل فيها )علَّ

 حرف مشبه بالفعل، يعمل عمل إن، تفيد الترجي في األمر المحبوب.    

 نمط الجملة الفعلية الصغرى، ذات الفعل الماضي البسيطة التركيب، المثبتة.  ( 2

(،  : "فَإِ ملسو هيلع هللا ىلص ورد هذا النمط للجملة االعتراضية في قول الرسول الكريم     ْن َشاَء هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أَقَاَمهُ"، فجملة )َعزَّ َوَجلَّ

( وهو الفاعل: أعرف المعارف، ووقعت الجملة معترضة بين الفاعل والمفعول به   وردت  جملة فعلية بسيطة غير مركبة مصدرة بفعل ماض )عزَّ

  وخالصة القول أن من األنماط التي وردت فيها الجملة االعتراضية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة المقيدة بالدراسة ما جاء في في  

ترجي  نمطين، هما: نمط الجملة االسمية المصدرة بـ)لعل(، وهو نمط الجملة االسمية، غير أنه اقترن بقرينة الطلب للترجي، استُِدلَّ بها على صورة 

 األمر المحبوب، ونمط ثان دال على إفادة الثبوث، وهو نمط الجملة الفعلية، الذي أفاد معنى التبوث. 

 ية للجملة االعتراضية في األحاديث النبوية: البالغية، والمعاني الدالل الفوائد

[، وذهب  27ن االعتراض إنما يأتي لالستنئاف]للنحاة اهتمامهم البيِّن في الكشف عن األغراض لما يرد معترضا في الكالم، فالفراء ذكر أ كان

أي سابقيه أن الجملة االعتراضية تقع لدفع الشك هـ( إلى ر316[، وأضاف ابن السراج ) 9] هـ( إلى القول بأن االعتراض يأتي للتأكيد285المبرد )

[، قائال: "وجملة هذا الذي يجيء معترضا، إنما يكون توكيدا للشيء أو لدفعه؛ ألنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن 10] عن شيء ما، أو لتأكيده

عنى يتعلق بها أو  فوائدها البالغية أيضا أنها ترد "لتقرير م  [، ومن29] [، كما يحقق ذكرها في الكالم تقويته وتسديده وتحسينه10] ؤكده"الشيء وي 

 [ 30] . [، كما ترد لدفع اإلبهام14] [، وترد أيضا للتقرير، والتنزيه، التشديد25] [، كما تفيد الدعاء زيادةً في أغراض المتكلمين29]  بأحد أجزائها"

هـ( في )البحر المحيط(، 745هـ( في )الكشاف(، وأبو حيان )538مخشري )حظت الجملة االعتراضية باهتمام من المفسرين، أمثال: الز وكذلك،

ه( في )روح المعاني(، وابن  1270هـ( في )فتح القدير(، واأللوسي )1250هـ( في )البرهان في علوم القرآن(، والشوكاني )794والزركشي )
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الوقوف على معاني الجملة المعترضة في القرآن الكريم، قائال: "... هـ( في )التحرير والتنوير(؛ إذ بيّن ابن عاشور رأيه في أهمية 1393عاشور )

 [ 31]. ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة ألسباب اقتضت نزولها أو بدون ذلك فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد، أو تقويم معوج"

يها الطوبجي في دراسة طبقها على الجملة االعتراضية في القرآن الكريم األغراض البالغية والمعاني الداللية للجملة االعتراضية التي أشار إل ومن

توكل والثقة، موسومة بـ )الجملة االعتراضية في القرآن الكريم(: الداللة على الوعيد، والتحدي والتعجيز، ونفي ما جاء مؤكدا، والتعجب والتهكم، وال

[، وغيرها من األغراض البالغية التي بينها أهل البالغة والبيان في  32] سياق اإلجمال والتفسيرهتمام في والتعظيم والتخصيص لمزيد العناية واال

 مصنفاتهم.

الكريم على  وأما األغراض البالغية للجملة االعتراضية في األحاديث النبوية الشريفة فلم يبينها أهل اللغة والبيان مقارنة باهتمامهم بجمل القرآن 

يتم الكشف عن بعض األغراض البالغية للجملة االعتراضية في األحاديث النبوية الشريفة المروية بلفظ الرسول الكريم برواية  تنوعها، وفيما يلي س

 السيدة أم سلمة: 

 البالغية للجملة االعتراضية في األحاديث النبوية الشريفة:  األغراض

 التمني للبيان والتحقيق:    (أ

ِتِه ِمْن بَْعٍض"؛ إذ أن طائفة من المسلمين كانوا ورد هذا العرض البالغي في قول ا   لرسول الكريم: "َولَعَلَّ بَْعَضُكْم أَْن يَُكوَن أَْلَحَن ِبُحجَّ

لذلك ورد  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ميقصدون الرسول الكريم  رافعين خصومتهم إليه، غير أنهم يختلفون عن بعضهم في بيان الجحة في رفع الخصومة للرسول الكري 

ِتِه ِمْن كريم في كالمه اعتراضا يفيد البيان والتحقيق، وذلك في قوله صلى هللا عليه وسلم: "َولَعَلَّ بَْعَضُكْم أَْن يَُكوَن أَْلَحَن ِبحُ على لسان الرسول ال جَّ

م المفاضلة الوادرة بَْعٍض"؛ إذ بُنِي االعترض للبيان والتحقيق بأن المتخاصمين ليسوا على درجة واحدة من فصاحة اللسان والبيان، وهذا المعنى يفه

في الحديث النبوي في قوله: ")ألحن(" التي وردت في صيغة أفعل تفضيل من لحن كفرح"، وفي هذا إشارة إلى الطبيعة البشرية في ميل بعض  

 [ 33]. المتخاصمين إلى تزيين كالمه حتى يظنه الرسول الكريم صادقا في دعواه

ِتِه ِمْن بَْعٍض" تعبر عن بالغة الرسول الكريم في الكشف والبيان والتحقيق؛ فقد وردت الجملة   الحديثية "َولَعَلَّ بَْعَضُكْم أَنْ  والجملة يَُكوَن أَْلَحَن ِبُحجَّ

نهم، وأقدرهم على وأبي   وأفصحهم،االعتراضية في صورة اإلنشاء الطلبي، وهو تمني الرسول الكريم أن يكون بين المتخاصمين من هو ألسن كالما، 

[، فيقضي له رسول هللا في خصومته،؛ فوردت الجملة اعتراضية ليبين الرسول الكريم للمتخاصمين أن منهم من قد يكون أفصح 34]الحجة والبيان

 لسانا وأبين حجة بين جمع المتخامصين.

مين يختلفون عن بعضهم في أمر من الجملة الحديثية أن أمر رد الحق إلى أهله بين المتخاصمين ليس باألمر الهين اليسير؛ ذلك ألن المتخاص ويستفاد

 في هذا الشأن، مما يتطلب االجتهاد في رد الحق ألهله.  ملسو هيلع هللا ىلصرفع الخصومة، واإلشارة بينة في كالم الرسول 
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 التنزيه:  (ب 

ظاهرها أنها تدل على   : " فَإِْن َشاَء هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أَقَاَمهُ"، جملة اعتراضية فعلية مصدرة بفعل ماض، تبدو فيملسو هيلع هللا ىلصفي قول الرسول الكريم  جاء

 ول المضي؛ فالفعل )عز وجل( فعل ماض مثبت، والجملة االعتراضية المصدرة به وردت مثبة، وقد وردت جملة االعتراض بهذه الصيغة في ق 

ماال يليق الرسول الكريم تنزيها للمولى تبارك وتعالى، وفي هذا المعنى ما يقود إلى ضرورة تجديد اإليمان بالمولى تبارك وتعالى، وتنزيهه عن كل 

 به؛ فهو الخالق الغنى عن خلقه على الدوام.  

االعتراض جملة خبرية فعلية، تفيد التنزيه والتعظيم للمولى الوجه البالغي للجملة االعتراضية فقد تمثل في األسلوب الخبري؛ إذ وردت جملة  وأما

 تبارك وتعالى، وفي هذا ما يدعو إلى التعلق بالمولى تبارك وتعالى، وتجديد اإليمان به كل حين. 

 التوكيد ودفع الشك  ( ج

: َمْن أَْنفََق َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصواإلبهام، وذلك في قوله   األغراض البالغية التي وردت لها الجملة االعتراضية في األحاديث النبوية الشريفة، دفع الشك من

فَْضِلِه"، فجملة "َيْحتَِسُب النَّفَقَةَ َعلَْيِهَما" وردت جملة اعتراضية، أفادت   نْ اْبَنتَْيِن، أَْو أُْختَْيِن، أَْو ذََواتَْي قََراَبٍة، َيْحتَِسُب النَّفَقَةَ َعلَْيِهَما، َحتَّى يُْغِنيَُهَما هللاُ مِ 

احتساب األجر لمن ينفق على البنات واألخوات وكل ذوات القربى، ودفع شك إخراجهن من دائرة اإلنفاق، وذلك يفهم بإعادة لفظ النفقة؛   توكيد

 فيؤجر المنفق على عمله الطيب هذا.  

تَِسُب النَّفَقَةَ َعلَْيِهَما" دل على  إن األسلوب الخبري في الجملة االعتراضية المصدرة بالفعل المضارع الواردة في قول الرسول الكريم: "َيحْ  

ما يرشد  ضيةاالستمرار والتجدد؛ أي: استمرار األجر للمنفق مقابل حرصه على أداء واجب النفقة على البنت أو األخت،  وفي هذه الجملة االعترا

عز وجل للمنفق، ويكون يغنيه من فضله، ويكون ويوجه المسلمين إلى عظم منزلة هذا الواجب عند المولى عز وجل، إذ يكون سببا في حفظ المولى 

 إنفاقه سترا له من النار.

 والتوصيات  النتائج

 النتائج: أوال

 . ملسو هيلع هللا ىلصإن بعض النحاة احتجَّ بنص الحديث النبوي الشريف تقعيدا دون إسناد لفظ القول للرسول  ( 1

ة الشريفة لم يكن واضحا، على عكس ما كانوا عليه في  إن موقف بعض أوائل النحاة في االستشهاد أو االحتجاج باألحاديث النبوي   ( 2

 استشهاداتهم بكالم العرب واآليات القرآنية.

إن تأخر نشأة إعراب الحديث النبوي الشريف كان لها أسبابها المتعددة، وارتبطت جميعها بمواقف النحاة من رواية األحاديث النبوية   ( 3

 امى على دراسة األحاديث النبوية الشريفة في قالب نحوي. الشريفة، غير أن تلك المواقف شجعت بعض القد
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 إن النشأة األولى في إعراب الحديث النبوي الشريف كانت نشأة تعليمية لم تتسم بمنهجية واضحة.  ( 4

ي االحتجاج، غير أن إلى انقسام النحاة قديما في قضية االحتجاج باألحاديث النبوية إلى ثالثة أفرقة تبين موقفهم ف ونأشار النحاة المحدث  ( 5

  سةهذه الدراسة توصلت إلى وضع  تقسيم آخر تناول منهجية النحاة قديًما في االحتجاج واالستشهاد بالحديث، وموقفهم في ذلك، فوضعتهم في خم

 أفرقة. 

ا بكالم رسول هللا   ( 6 ن احتجَّ  .  ملسو هيلع هللا ىلصتقعيدا دون أن ينسبا ما احتجا به للفظ الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصإن سيبويه والمبرد ممَّ

 انقسم أهل البالغة والبيان في في االصطالح على الكالم الواقع اعتراضا إلى ثالثة أفرقة.  ( 7

تعدد مصطلحات االعتراض عند أهل البالغة والبيان، واصطلحوا عليه بمصطلحات عدة، وكان مصطلح )االعتراض( أولها، ثم وضعوا   ( 8

 حات أخرى، منها: )الحشو(، و)االلتفات(، و)االستدراك( ثم عادوا إلى استخدام مصطلح )االعتراض( حتى وقتنا اآلن.مصطل

عن السيدة أم سلمة في مسند   ملسو هيلع هللا ىلصوردت الجملة االعتراضية على نحو قليل في األحاديث النبوية الشريفة المروية بلفظ الرسول الكريم  ( 9

 اإلمام أحمد بن حنبل.

نماط الجملة االعتراضية الواردة في األحاديث النبوية الشريفة ورودها في نمط الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي، وورودها في نمط  من أ ( 10

 الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع. 

راض التي دلت عليها في  إن للجملة االعتراضية أغراضها البالغية التي تؤديها من خالل ورودها في السياقات النصية، ومن تلك األغ  ( 11

  بويةاديث الن األحاديث النبوية الشريفة الداللة على التمني للبيان والتحقيق، والتنويه، والتوكيد ودفع الشك، وهذا يدفع إلى التوسع في دراسة األح

 الستنباط األغراض البالغية والمعاني الداللية الواردة في جملها. 

 : التوصيات

 تتمثل فيما يلي:أهم توصيات الباحثين  أبر

ة، واالستفادة فبضرورة حث الجامعات والمراكز البحثية على تحفيز الباحثين وطالب الدراسات العليا على دراسة األحاديث النبوية الشري  ( 1

 من ثروتها اللغوية.

 ا اللغوية. دراسة الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في أسانيد األحاديث النبوية الشريف؛ لالستفادى من ثروته ( 2

 قائمة المراجع والمصادر  

 14. ص .2ه. البيان والتبيين. بيروت: دار ومكتبة الهالل. ج.1423[ الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. 1]
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ABSTRACT 

The study aimed to investigate the role of universities in enhancing a student culture of teamwork. A 34-

item questionnaire was divided into four areas (vision and mission, spreading the culture of achievement, 

common university culture, university environment) and distributed to (80) university faculty members 

(41 arts and humanities; 39 scientific) at AL Jubail College. Data analysis was conducted quantitatively 

including descriptive statistics, A t-test to illustrate the differences between the means and a one-way 

ANOVA showing variance, Kruskal-Walls were also conducted. The results of the study showed no 

statistical differences; AL Jubail College played a big role in enhancing the culture of teamwork within 

the fields of study including the variables of specialization and years of experience. The study 

recommended enhancing the student culture of teamwork by linking the reward with excellence in 

performance and achievement and encouraging joint achievement between students and their teachers in 

various fields. 

Keywords: culture of achievement, higher education, Saudi higher education, IAU, teamwork, teaching 

& learning. 
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 ملخصال

طالبها هدفت الدراسة إلى تقصي دور كلية التربية بالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى  

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد: الرؤية المستقبلية والرسالة،  34من وجهة نظر أعضائها باستخدام المنهج الوصفي، واستبانة مكونة من )

( عضوا 80نشر ثقافة اإلنجاز، الثقافة المشتركة داخل الجامعة، بيئة الجامعة، تم التأكد من صدق األداة وثباتها. وزعت االستبانة على )

في كلية التربية بالجبيل من مختلف التخصصات. تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد  

( لمعرفة داللة الفروق بين Independent-Samples T testالعينة على كل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار"ت" للعينات المستقلة )

( لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين، وهي Kruskal-Wallsواختبار "كروسكال ويلز" ) مجموعتين مستقلتين.

دراسة فريدة من نوعها في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )كلية التربية بالجبيل( بحسب علم الباحثة، والتي يؤمل أن تساعد نتائجها 

 يحقق درجة عالية من التعزيز لثقافة اإلنجاز الجماعي لدى الطلبة. وكانت أهم نتائج الدراسة كاآلتي:   القيادات الجامعية ودوائر الجامعة بما

(، حيث حصل 2.65حصلت جميع مجاالت ثقافة اإلنجاز الجماعي على درجات موافقة كبيرة، بمتوسط حسابي إجمالي قيمته ) -

(، ثم 2.71(، تاله مجال بيئة الجامعة بمتوسط حسابي قيمته )2.84وقيمته )مجال الرؤية المستقبلية والرسالة على أعلى متوسط حسابي 

 (.2.53مجالي نشر ثقافة اإلنجاز والثقافة المشتركة داخل الجامعة بمتوسط حسابي قيمته )

إلنجاز ( في دور كلية التربية بالجبيل لتعزيز ثقافة ا0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل من ) -

 الجماعي بمجاالتها األربعة لدى طلبتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيري التخصص والخبرة العملية.  

وقد أوصت الدراسة بضرورة إرساء ثقافة اإلنجاز الجماعي من خالل سن القوانين والتشريعات التي تيسر للطلبة المتميزين تسويق 

ر بها وعرضها في ندوات وورش عمل دورية، باإلضافة إلى إشراك  الطالب في وضع رؤية الجامعة مشاريعهم المشتركة واالستثما

ورسالتها. كما أوصت الدراسة بربط المكافأة بتميز األداء واإلنجاز ودعت إلى إلزام الكليات بإعداد برامج للزيارات العلمية فيما بين 

 أعضائها لتبادل المعرفة والخبرات.

 احية: )التعليم، التعليم الجامعي، التعليم العالي السعودي، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، ثقافة اإلنجاز، العمل الجماعي( الكلمات المفت
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 : المقدمة

لكل  يشهد العالم تغيرات هائلة ومتسارعة في جميع مناحي الحياة العلمية منها والمعرفية والتقنية والثقافية، وأصبح اإلنجاز جزءا هاما

 مؤسسة تريد أن تلحق وتواكب هذه التغيرات وما ينتج عنها من تحديات تواجه وجودها وتطورها.  

وألن قوة األمم تقاس بحجم المعرفة التي يمتلكها أفرادها، والتي تترجم من خالل جودة التعليم الجامعي فيها ومدى ارتباطه بالمتغيرات 

لزاما على التعليم الجامعي تبني ثقافة اإلنجاز الجماعي منهجا وأسلوبا في مختلف العمليات التعليمية [؛ فإنه أصبح 1] في العالم من حوله

والتعلمية لتحقيق األهداف المرجوة؛ كونها عامال مهما في بناء إنسان قادر على تخطي كل ما يواجهه من تحديات أثناء إنجازه للمهام 

"، وتهدف هذه دور الجامعات السعودية في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طلبتهاعنوان "[ من هنا كان هذا البحث ب2] الموكلة إليه

في   -كلية التربية بالجبيل-الدراسة من خالل المنهج الوصفي إلى البحث عن واقع الدور الذي تمارسه جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

التعليمية والتعلمية، والتي من شأنها تطوير األداء فيها من خالل االرتقاء بخصائص   تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طلبتها في عملياتها

 [  3]. كل من مدخالتها ومخرجاتها؛ ما يفضي إلى تميز انجازاتها وإنتاجها على الصعيدين الداخلي والخارجي

بخاصة عمادة تطوير التعليم الجامعي في استخدام  تتضح أهمية هذه الدراسة في مساعدة القيادات الجامعية وعمادات الجامعة ومراكزها، و

يؤمل أن تساعد الباحثين لدراسة اإلنجاز الجماعي في كما نتائجها بما يحقق درجة عالية من تعزيز وترسيخ لثقافة اإلنجاز الجماعي،

الرتقاء به، وذلك من خالل أنها [ محددا مهما في تحسين أداء المؤسسة وا4] مختلف مؤسسات التعليم العالي؛ فقد عدها الدجني وشاهين

تساعد المؤسسة في تحقيق أهدافها، وتسهم في تسهيل مهمة اإلدارة، وتعتبر عنصرا رئيسا في إحداث التغيير لمواكبة التطورات واإلفادة 

وسلوكهم وعالقاتهم. منها، كما أن المؤسسة تحتاج ثقافة اإلنجاز لترسيخ وجودها واستقرارها، ولترسيخ قيم المؤسسة في أذهان عمالها 

وقد ندرت الدراسات في هذا المجال وبخاصة في التعليم الجامعي في المجتمع السعودي بحسب علم الباحثة. وستجيب الدراسة عن السؤالين 

 الرئيسيين:

إلنجاز الجماعي لدى  في تعزيز ثقافة ا -كلية التربية بالجبيل-ما واقع الدور الذي تمارسه جامعة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل-1

 طلبتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

كلية التربية  -( في دور جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  (α = 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-2

تعزى لمتغيري التخصص )إنساني، علمي(،  لتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طلبتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس -بالجبيل 

 سنوات(؟10سنوات، أكثر من 10-5سنوات،  5والخبرة العلمية )أقل من 
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 حدود الدراسة

في تعزيز ثقافة اإلنجاز لدى  -كلية التربية بالجبيل –دور جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلاقتصرت هذه الدراسة على استقصاء  -1

 أعضاء هيئة التدريس فيها.طالبها من وجهة نظر 

 .هجري وطبيعة األداة المستخدمة1439 -1438يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها أي العام الدراسي  -2

 التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية 

 ثقافة اإلنجاز اصطالحا:

د من المظاهر السلوكية في المؤسسة التربوية، مثل السعي الجاد لبذل  تعرف ثقافة اإلنجاز التربوي بأنها:"تكوين فرضي يشير إلى عد 

الجهد والتحصيل ومواجهة الصعاب، والسعي نحو التفوق والمثابرة للوصول إلى األهداف المرجوة من المؤسسة بناء على التخطيط 

 [5]. الدقيق، وإتقان األعمال والمهام في ضوء معايير الجودة في األداء التربوي"

 نجاز الجماعي اصطالحا:اإل

"ويعرف اإلنجاز الجماعي بأنه: "مجموعة صغيرة من األفراد تجمعهم وحدة الهدف يسعون إلى إنجازه عن طريق تحقيق التكامل والترابط 

 [6بين األنشطة، وعن طريق توظيف الطاقات والخبرات المتنوعة لدىهم."]

 اإلنجاز الجماعي إجرائيا: 

فكار العلمية التي تسعى الجامعة إلى نشرها بين طالبها بهدف االرتقاء بهم وترسيخ اإلنجاز الجماعي كثقافة "مجموعة من األنشطة واأل

 [7]. ممارسة لديهم"

 أهمية ثقافة اإلنجاز للنمؤسسات التعليمية

تساهم  كما لإلبداع محفز ومناخ غنية تعليميةبيئة  يعمل على إيجاد التعليمية المؤسسة في التنظيمية للثقافة نمطا رئيسا اإلنجاز ثقافة تعد

بناء عالقات إنسانية إيجابية، ويعد اإلنجاز دافعا قويا لتوجيه الفرد نحو هدف بعينه متحديا كل ما يواجهه من صعوبات  في بدرجة كبيرة

والتفوق عليهم؛ والشك أن االنجاز  ومتخذا من قدرته على تناول األفكار وتنظيمها بموضوعية واستقاللية وسيلة له في منافسة اآلخرين

 [ 8]. الفردي البد وأن ينعكس على جماعته وتميزها ما يحقق للفرد توافقا اجتماعيا وراحة نفسية
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وقد كشفت العديد من الدراسات أنه يمكن تحسين دافعية اإلنجاز لألعضاء من خالل برامج مصممة على التعلم التعاوني والذي أظهر 

وتحسنا واضحا في توجهاتهم نحو اإلنجاز وأصبحوا أكثر قدرة على   ،إيجابيا في رفع مستوى الدافعية األكاديمية للطلبةأيضا تأثيرا 

يرتبطون بمجتمعاتهم ارتباطا عضويا؛ فإنهم يصنعون المجد لمجتمعاتهم،  زين[، وألن األفراد المنج9] االستبصار بأنفسهم وباآلخرين

 [  10]. ثمار أفراده المنجزين، ويعتبر تحقيق اإلنجاز مصدر مستمر لإلبداع واالبتكاركما أن المجتمع المتفوق يجني 

 العناصر الرئيسية التي تساهم في بناء وتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في الجامعات

 [11الرؤية المستقبلية والرسالة]-1

سم الخطة التطويرية للمؤسسة بما يتناسب والتغيرات وهي قدرة القيادات في المؤسسة التعليمية على فحص واقع المؤسسة وفهمه ور

يها المستقبلية المتوقعة وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والجودة، فالمؤسسة التي تمتلك رؤية واضحة المعالم توفر القوة والدعم لجميع موظف

( في  2016ا. وهذا ما أكدته دراسة دهيمي)لترجمة هذه الرؤية في الواقع مع توفير أفضل السبل لتحقيق أهداف هذه الرؤية ورسالته

المجتمع الجزائري على مجموعة من الثانويات بوالية المسيلة بهدف التعرف على دور العمل الجماعي في تحسين المردود الدراسي، 

موحدة ألطراف ووجد من وجهة نظر المعلمين بأن ضعف إنتاجية العمل في المؤسسة التعليمية يرجع في األساس إلى غياب الرؤية ال

العملية التربوية، وعليه فالعمل الجماعي كأسلوب وكأداة تحليلية ال يمكن أن يكون إال إذا توحدت الرؤية وخلصت النوايا لدى أطراف  

 [ 12]. العملية التعليمية

 نشر ثقافة اإلنجاز -2

 التعليمية يعتمد على عدة مبادىء من أهمها: إن تركيز الجهد المطلوب لنشر ثقافة اإلنجاز وجعلها من المكونات الذاتية للمؤسسة

 التخطيط الدقيق والسليم الذي يضمن نجاح األعمال ويحقق النتائج.  -

 رفع معدالت الذكاء لفرق العمل من خالل استنباط طرق عملية فعالة إلنجاز األعمال.  -

وأساليب األداء واالتجاهات لألفراد بهدف تدريب األفراد على اإلنجاز من خالل إحداث تغييرات في معلومات وخبرات  -

 [13] االستثمار األمثل إلمكاناتهم وقدراتهم.

 القدوة الحسنة/ واالنفتاح على تجارب اآلخرين واالستفادة منها.  -

 العمل بروح الفريق ومتابعة اإلنجازات لكل فريق، وقياس أداء األفراد والجماعات.  -

 العملي/ وتحفيز األداء المتميز.ربط التعليم النظري بالتطبيق  -
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ويشترك جميع من ينتسب للمؤسسة التعليمية في مسؤولية تنفيذ نشر ثقافة اإلنجاز السيما القيادات فيها من خالل تطوير بيئة تربوية 

ري المدارس ( في غزة للتعرف على دور مدي2016تتضمن ترتيبات إدارية وفنية جديدة، وهذا ما اشارت إليه دراسة الدجني وشاهين)

الخاصة في تعزيز ثقافة اإلنجاز لدى معلميهم، وبينت النتائج أن ممارسة مديري المدارس الخاصة بمحافظات غزة لدورهم في تعزيز 

ثقافة اإلنجاز من خالل مجال نشر ثقافة اإلنجاز، جاءت في المرتبة األولى بدرجة موافقة كبيرة، في حين حصل مجال تدريب 

جاز على المرتبة األخيرة بدرجة موافقة كبيرة أيضا. وأوصت الدراسة بضرورة إرساء قواعد العمل الجماعي في  المعلمين على اإلن

المؤسسات التربوية، ووضع آليات محددة وممنهجة تضمن مشاركة أوسع للمعلمين في صياغة رؤية ورسالة المدرسة، وضرورة 

 [14] نشر األعمال المتميزة على موقع المدرسة اإللكتروني.

 الثقافة المشتركة داخل الجامعة -3

إن بناء الثقافة المشتركة داخل المؤسسة التعليمية يرتكز على أهم السلوكيات والممارسات التي تسعى لتطوير النظام المؤسسي، وعلى  

المؤسسة التعليمية؛ ما يسهم  القيم والمعتقدات التي تجعل من الطالب محورا للعملية التعليمية، وعادة ما يشترك ويلتزم بها جميع أعضاء

 [ 15] في دعم المشاريع والتجديدات التربوية داخل المؤسسة، وتعد ثقافة المؤسسة التعليمية عامل مؤثر في رفع مستوى تحصيل الطلبة.

دارات ( إلى ضرورة التعاون بين اإل2015وفي ذات السياق، دعت بعض الدراسات التي أجريت على التعليم العام كدراسة شقورة )

المدرسية ومديريات التربية والتعليم في رسم السياسات التعليمية وصياغة القرارات التي تخدم الميدان التربوي، وأهمية تفعيل تبادل  

( بدعم القيم المرتبطة باإلنجاز مثل:  2013[، كما أوصت دراسة شاهين )16]  الزيارات لتبادل الخبرات واالطالع على التجارب الرائدة

 [17] ، واالعتماد على الذات، وتحمل المسؤولية والتعاون، واإليجابية في المشاركة، واالبتكار والتجديد والمثابرة.اإلتقان

 البيئة الجامعية -4

تؤكد الدراسات على أهمية التعرف على المناخ التنظيمي السائد في المؤسسة من أجل تبني السياسات التي من شأنها تعزيز النواحي 

[؛ وبالتالي فإنه على القيادات العمل على 18عالجة النواحي السلبية وبما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف المؤسسة واألفراد] اإليجابية وم

التوفيق بين إرضاء المطالب البشرية اإلنسانية للعاملين فيها وبين تحقيق أهداف المؤسسة وذلك من خالل رفع الروح المعنوية لموظفيها 

 [19]. راتهم وحاجاتهم ودوافعهم وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة في جو من التفاهم والتعاونوالتفهم العميق لقد

فتوفير بيئات آمنة ومستقرة للمعلمين، من شأنها أن تجعلهم يحفزوا الطلبة على العمل بجدية أكبر، وإنجاز أعمالهم، فالمعلم يستطيع أن 

( التي أكدت على أهمية 2010[ وهذا بالفعل ما خلصت إليه دراسة جبران)20].  واإلنجازيتكيف مع طلبته ويوفر لهم البيئة المحفزة للعمل  
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ات دور القيادة التربوية في بناء البيئة اإليجابية لثقافة اإلنجاز من خالل عناصر القيادة المتمثلة في بناء الرؤية المستقبلية والتوجه

 [ 21]. التأثير في اآلخرين، التحفيز والتشجيع، وتدريب األفراد العامليناالستراتيجية، بناء العالقات اإلنسانية، 

وعطفا على ذلك؛ فإنه  يتوجب على مؤسسات التعليم العالي وفي مقدمتها الجامعات أن تجعل من ثقافة اإلنجاز وسيلة لها في االرتقاء 

ي إلى استمرارية تميز إنتاجها وإنجازاتها على الصعيدين بخصائص كل من مدخالتها ومخرجاتها وتطوير األداء فيهما، األمر الذي يفض

 [22]. الداخلي والخارجي للمؤسسة

(، بهدف اختبار اإلنجاز األكاديمي 2015( دراسته المذكورة في شقورة )Thomas, 2013ففي مجال التعليم الجامعي أجرى ثوماس)

تاجهم من خالل التعاون والعمل المشترك القائم على الفريق أثر على  لخمسة أخوة موهوبين في الواليات المتحدة األمريكية، وكيف أن إن

( دراستهما عن دور جامعة مصراطة في تعزيز ثقافة 2018[ وأجرت خنفر والتائب )23]. حياتهم الجامعية فخلق ثقافة اإلنجاز لديهم

الل ربط المكافأة بتميز األداء واإلنجاز، وتشجيع اإلنجاز الجماعي لدى طلبتها وقد أوصت الدراسة بتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي من خ

(، فقد توصلت إلى فاعلية أسلوب التعلم 2015[، أما دراسة المعيلي)24] اإلنجاز المشترك بين الطالب ومدرسيهم في مختلف المجاالت

كة والتفاعل اإليجابي وتدعيم التعاوني في طريقة العمل مع الجماعات والذي أسهم في تحسن مستوى األداء وتحمل المسؤولية والمشار

التواصل بين األعضاء واالهتمام بحل المشكالت والتفكير المنطقي باستخدام األساليب المحفزة واستثارة الجماعة للتعلم الذاتي وتبادل  

     [25] اآلراء مما هيأ المناخ الجيد لتحقيق إحداث التغير اإليجابي نحو زيادة دافعية اإلنجاز.

ض السابق أن الدراسات التي تناولت مفهوم اإلنجاز وعالقته بعدد من المتغيرات في مؤسسات التعليم العالي وبخاصة  يتبين من العر

الجامعات كانت قليلة وبخاصة تلك التي في المجتمع السعودي؛ فجاءت هذه الدراسة تركز البحث في دور مؤسسات التعليم العالي، وتحديدا 

يصل في نشر ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من خالل أبعاد عدة، وهذا ما يميزها عن باقي الدراسات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن ف

 السابقة.

 إجراءات الدراسة: 

 منهج الدراسة: 

 اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي نظراً لمالءمتـه ألغراض الدراسة الحالية.  
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 مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراســة من جميع أعضــاء هيئة التدريس بكلية التربية بالجبيل من مختلف التخصــصــات الذين هم على رأس عملهم خالل 

 .( عضوا107، وبلغ عددهم ) 1439/ 1438الفصل الدراسي الثاني خريف 

 عينة الدراسة:

 % من المجتمع األصلي.75( عضوا بنسبة 80بلغت العينة العشوائية )

 مواصفات عينة الدراسة: 

 ويبين الجدول التالي وصفا لعينة الدراسة:

                      

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير التخصص :(1جدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص

 48.8 39 علمي

 51.3 41 إنساني

 100.0 80 المجموع

                           

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير الخبرة :(2جدول )

 النسبة المئوية العدد الخبرة

 12.5 10 سنوات 5أقل من 

 55.0 44 سنوات 10-5من 

 32.5 26 سنوات 10أكثر من 

 100.0 80 المجموع

 

 أداة الدراسة 

 استخدمت االستبانة المذكورة في دراسة )خنفر والتائب(، وتم التحقق من صدق االتساق الداخلي والثبات لألداة.
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 صدق االتساق الداخلي:

ل الذي  للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجا

 تنتمي اليه، وكذلك بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتائج كما يلي:

 معامالت ارتباط فقرات كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة :(3جدول )

 الفقرة المجال 
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 الرؤية المستقبلية والرسالة 

1 0.540** 4 0.506** 

2 0.503** 5 0.503** 

3 0.834**   

 نشر ثقافة اإلنجاز

6 00.512** 10 00.315** 

7 00.630** 11 00.273* 

8 00.782** 12 00.462** 

9 00.600** 13 00.644** 

الثقافة المشتركة داخل  

 الجامعة

14 0.709** 18 0.621** 

15 0.781** 19 0.767** 

16 0.736** 20 0.671** 

17 0.697** 21 0.697** 

 بيئة الجامعة

22 0.702** 29 0.687** 

23 0.698** 30 0.693** 

24 0.607** 31 0.592** 

25 0.543** 32 0.554** 

26 0.816** 33 0.586** 

27 0.679** 34 0.609** 

28 0.712**   

 (0.01** دالة عند )             

 (.0.01معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال المنتمية إليه كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى )( أن جميع 3يتضح من الجدول )

 قيم معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة :(4جدول )

 معامل االرتباط المجال

 الرؤية المستقبلية والرسالة 
0.466** 

 نشر ثقافة اإلنجاز
0.802** 

 الثقافة المشتركة داخل الجامعة 
0.916** 

 بيئة الجامعة
0.929** 

 (0.01** دالة عند )                              

( أن جميع معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية لالســتبانة كانت موجبة ودالة احصــائيا عند مســتوى  4يتضــح من الجدول )

 جميع فقرات االستبانة كانت صادقة وتقيس الهدف الذي وضعت من أجله.(، وهذا يدل على أن 0.01)
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 ثبات االستبانة:

 للتحقق من ثبات االستبانة تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة واالستبانة ككل، وكانت النتائج كما يلي:

 قيم معامالت الثبات لمجاالت االستبانة واالستبانة ككل :(5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ المجال

 0.702 الرؤية المستقبلية والرسالة

 0.765 نشر ثقافة اإلنجاز

 0.859 الثقافة المشتركة داخل الجامعة

 0.884 بيئة الجامعة

 0.924 االستبانة ككل

ــتبانة ( قيم معامالت ألفا 5يبين الجدول ) ــتبانة ككل، وجميعها كانت مرتفعة، مما يطمئن إلى أن االس ــتبانة واالس كرونباخ لمجاالت االس

 تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

 

 إجراءات الدراسة وبعض الصعوبات التي واجهتها

 نفذت الدراسة من خالل اإلجراءات اآلتية: 

ــتبانة  .1 ــتبانة عبر موقع جوجل وإنزال بعد اســـتكمال اجراءات التحقق من صـــدق االسـ وثباتها، تمت عملية إنشـــاء نموذج لالسـ

 االستبانة على الموقع.

( عـضوا من مختلف  107تم إرـسال االـستبانة إلى إميالت جميع أعـضاء هيئة التدريس في كلية التربية في الجبيل البالغ عددهم ) .2

 التخصصات.

ــاء،   .3 ــعيفة عبر اإلميالت من األعض ــتجابات الض ــبب االس ــتبانات باليد )بس ــترجاع 107تم إعادة توزيع االس ــتبانة وتم اس ( اس

تبانات مباـشرة  بعد تعبئتها من قبل األعضـاء والتي بلغت ) بة 80االـس تبانة بنـس % من المجتمع األصـلي ، وتمت معاينة  75( اـس

 استكمال تعبئة جميع االستبانات في حينه، واعتبرت هذه االستبانات هي عينة الدراسة.

 ( استبانة إلى الحاسب، ومن ثم إخضاعها للمعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج. 80ل البيانات التي تحتويها ) تم ادخا .4

  أساليب المعالجة اإلحصائية
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ــتخدام برنامج الحزم اإلحصــائية للعلوم االجتماعية ) ــة تم اس ( لتحليل البيانات والحصــول على النتائج كما SPSSلتحقيق أهداف الدراس

 يلي:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة. ▪

 ( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) ▪

 االستبانة.( للتحقق من ثبات Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) ▪

 بين مجموعتين مستقلتين. ( لمعرفة داللة الفروقIndependent-Samples T testاختبار "ت" للعينات المستقلة ) ▪

 ( لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين.Kruskal-Wallsاختبار "كروسكال ويلز" ) ▪

 .متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة الموافقة للداللة على( 6) رقم جدولال حيث تم استخدام التدريج التالي

 (: متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة الموافقة 6جدول )

 درجة الموافقة  المتوسط الحسابي

 كبيرة فأكثر 2.34

 متوسطة 2.34الى أقل من  1.67من 

 قليلة  1.67أقل من 

 

 يمكن استعراض نتائج الدراسة حسب أسئلتها على النحو التالي:نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج المتعلقة بالسؤؤؤال الول: ما واقع الدور ال ت تمارسؤؤي كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصؤؤل في تعزيز  

 هيئة التدريس؟ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء 

ــابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة على الفقرات  ــطات الحس ــاب المتوس ــؤال تم حس ولإلجابة عن هذا الس

ماعي المتعلقة بواقع الدور الذي تمارسه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تعزيز مجاالت ثقافة االنجاز الج

 لدى طالبها، وكانت النتائج كما يلي: 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي  :(7جدول )

 تمارسه كلية التربية يالجبيل في تعزيز مجاالت ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها

 الجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجــــــة 

 الموافقة

ي  رـت ـت اـل

 ب

 1 كبيرة 0.225 2.84 الرؤية المستقبلية والرسالة

 2 كبيرة 0.358 2.71 بيئة الجامعة

 3 كبيرة 0.341 2.53 نشر ثقافة اإلنجاز

 4 كبيرة 0.460 2.53 الثقافة المشتركة داخل الجامعة

  كبيرة 0.306 2.65 الجماعي ككلتعزيز ثقافة االنجاز 

ــابي قيمته )7يبين الجدول ) ــط حس ( ودرجة موافقة كبيرة، وهذا يدل 2.65( حصــول إجمالي مجاالت ثقافة اإلنجاز الجماعي على متوس

ه كلية التربية بالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصـل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماع ي لدى طلبتها  على وجود دور كبير تمارـس

ــر ذلك باألهمية التي توليها إدارة الجامعة لتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من  ــاء هيئة التدريس، ويفســ من وجهة نظر أعضــ

خالل القوانين والتعليمات الصـادرة للكليات من مثل إلزام الكليات جميعها بوضـع رؤيتها ورسـالتها التي تسـعى لترسـيخها وتعميمها على 

ــواء، والذي يعزز مكانة الجامعة محليا  ك ــائها وطالبها على حد سـ ــاء والطلبة، واهتمام الجامعة بالتعريف بمنجزات أعضـ ل من األعضـ

ليمية وإقليميا، إـضافة إلى التزام الجامعة بمعايير الجودة واالعتماد العالمية التي تركز على المـشاركة الجماعية في كل مناحي العملية التع

( بحصـول المجاالت كلها  2016( ، والدجني وشـاهين)2015اخل البيئة الجامعية. تتفق هذه النتيجة مع دراسـة كل من شـقورة)التعلمية د

 على درجة موافقة كبيرة في كل من الدراستين.

الة على أعلى متوـسط حـسابي وقيمته ) ى متوـسط (، تاله مجال بيئة الجامعة حيث حصـل عل2,84وحصـل مجال الرؤية المـستقبلية والرـس

ابي قيمته ) ابي قيمته  2,71حـس ط حـس تركة داخل الجامعة حيث حصـال على متوـس ر ثقافة اإلنجاز الجماعي والثقافة المـش (، تاله مجاال نـش

( حيث حصــل مجال الرؤية المســتقبلية  2016(، والدجني وشــاهين )2015(. تتفق أيضــا هذه النتيجة مع دراســة كل من شــقورة)2,53)

( حيث حصــلت جميع المجاالت على توفر جزئي 2018موافقة كبيرة ، في حين تختلف مع دراســة خنفر والتائب )والرســالة على درجة  

 وحصل مجال الرؤية المستقبلية والرسالة على أقل درجة موافقة. 

 وفيما يلي تفصيل النتائج

 مجال الرؤية المستقبلية والرسالة
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واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي تم حســاب المتوســطات الحســابية 

ــتقبلية   ــل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال الرؤية المســ ــه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصــ تمارســ

 يلي:والرسالة لدى طالبها، وكانت النتائج كما 

 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي  :(8جدول )

 تمارسه كلية التربية يالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال الرؤية المستقبلية والرسالة لدى طالبها

 الفقرة الرقم
 طالمتوس

 الحسابي

 االنحراف

 المعيارت

درجؤؤؤؤؤؤؤة 

 الموافقة

الؤتؤرتؤي

 ب

5 
توجه الجامعة جميع الكليات لوضــع رؤية خاصــة بها مســتقاة من 

 رؤية الجامعة . 
 1 كبيرة 0.191 2.96

 2 كبيرة 0.332 2.94 توجد رؤية واضحة للجامعة منشورة على الموقع اإللكتروني.  4

 3 كبيرة 0.302 2.90 إستراتيجية متكاملة للجامعة.تشكل الجامعة لجان مختصة لوضع  1

2 
ــاء هيئة التدريس والموظفين فيها في وضــع  ــرك الجامعة أعض تش

 رؤيتها ورسالتها.
 4 كبيرة 0.302 2.90

 5 كبيرة 0.656 2.49 تشرك الجامعة الطالب في وضع رؤيتها ورسالتها. 3

  كبيرة 0.225 2.84 المتوسط العام 

( وجميعها بدرجات موافقة كبيرة، وبلغ  2,96 – 2,49( أن قيم المتوســطات الحســابية لفقرات هذا المجال تراوحت بين )8الجدول )يبين 

( ودرجة موافقة كبيرة. وهذا يدل على وجود دور كبير تمارسـه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام  2,84اجمالي متوسـطها الحسـابي )

تعزيز ثقافة االنجاز الجماعي في مجال الرؤية المسـتقبلية والرسـالة لدى طالبها من وجهة نظر أعضـاء هيئة   عبد الرحمن بن فيصـل في

 التدريس.

( )توجه الجامعة جميع الكليات لوـضع رؤية خاـصة بها مـستقاة من رؤية الجامعة( على أعلى متوـسط حـسابي وقيمته  5إذ حـصلت الفقرة )

لجامعة جميع الكليات بوضـع رؤية ورسـالة الكلية وتعميمها، إضـافة إلى نشـرها على الموقع الخا  (، ويفسـر ذلك بإلزام إدارة ا2.96)

التزاما منها بتلك  ومن الطبيعي أن تتجه جميع الكليات إلى وضع رؤى خاصة بها مستقاة من الرؤية العامة للجامعة التي تتبعها، بكل كلية

(،  2.49امعة الطالب في وضـع رؤيتها ورسـالتها( على أقل متوسـط حسـابي وقيمته )( )تشـرك الج3التعليمات. في حين حصـلت الفقرة )

ــبيل للطالب، والعامل األكثر تأثيرا ــتاذ هو الس   ويفســر ذلك باهتمام الكليات بأعضــاء هيئة التدريس أكثر من الطلبة إعتقادا منهم بأن األس

ة كل من  ة األولى أن ضـعف اإلنتاجية في 2018فر والتائب )(، وخن2016دهيمي)فيه، تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراـس ( إذ بينت الدراـس
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ــتين أن األولى في التعليم الـعام في  العـمل يعود إلى غـياب الرؤـية الموـحدة ألطراف العملـية التربوـية، مع مالحـظة أن الـفارق بين اـلدراســ

 حين أن الدراسة الحالية ودراسة خنفر والتائب في التعليم العالي.

 

 

 ر ثقافة اإلنجازمجال نش

تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي 

تمارسـه كلية التربية بالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصـل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال نشـر ثقافة اإلنجاز لدى 

 (.9في الجدول رقم )وكانت النتائج كما طالبها، 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي  :(9جدول )

 هاتمارسه كلية التربية يالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال نشر ثقافة اإلنجاز لدى طالب

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعيارت

درجؤؤؤؤؤؤؤة 

 الموافقة

الؤتؤرتؤي

 ب

11 
توفر الجامعة ألعضـائها الفر  السـتخدام التكنولوجية الحديثة في 

 التعليم.
 1 كبيرة 0.284 2.91

12 
ا   ــتـخدام التكنولوجـي ـتدعم الـجامـعة قـيام طلبتـها ـبأعـمال جـماعـية ـباســ

 الحديثة.
 2 كبيرة 0.434 2.84

 3 كبيرة 0.453 2.81 خا  للتواصل مع الطلبة. ا  الكتروني اً تخصص الجامعة موقع 10

6 
ــاريع الجماعية  ــويق للمشــ تشــــجع قوانين وتعليمات الجامعة التســ

 للطلبة.
 4 كبيرة 0.613 2.56

7 
تعمل الجامعة على نشــــر اإلنجازات المشــــتركة ألعضــــاء  هيئة 

 بالنشر.التدريس  على موقع إلكتروني خا  
 5 كبيرة 0.653 2.56

8 
تحر  الجامعة على نشـر اإلنجازات المشـتركة للطلبة على موقع 

 إلكتروني خا  بذلك.
 6 كبيرة 0.766 2.29

 7 كبيرة 0.765 2.15 تصدر الجامعة مجلة دورية تعرف بإنجازات فرق العمل فيها. 9

13 
أعضــائها لتبادل تعد الكليات برنامجا متكامال للزيارات العلمية بين 

 الخبرات والمهارات.
 8 كبيرة 0.817 2.13

  كبيرة 0.341 2.53 المتوسط العام 
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( وجميعها بدرجات موافقة كبيرة، وبلغ  2,91 – 2,13( أن قيم المتوســطات الحســابية لفقرات هذا المجال تراوحت بين )9يبين الجدول )

كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير تمارسـه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام  ( ودرجة موافقة 2,53إجمالي متوسـطها الحسـابي )

 عبد الرحمن بن فيصل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال نشر ثقافة اإلنجاز لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

التكنولوجيا الحديثة في التعليم( على أعلى متوسط حسابي وقيمته ( )توفر الجامعة ألعضائها الفر  الستخدام 11حيث حصلت الفقرة )

(، ويفسر ذلك بالفر  الكبيرة والمتنوعة التي توفرها الجامعة لألساتذة الستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم حرصا منها على  2,91)

( )تعد الكليات برنامجا متكامال 13. في حين حصلت الفقرة )رفع كفاءة أعضائها وطالبها ما ينعكس بالتأكيد على كفاءة الجامعة الخارجية

(. وذلك ألنه ليست كل الكليات قد 2,13للزيارات العلمية بين أعضائها لتبادل الخبرات والمهارات( على أقل متوسط حسابي وقيمته )

ذه األساليب كأحد وسائل التطوير ألساتذتها اعتمدت ذلك كثقافة سائدة بين أساتذتها، على الرغم من بدء الجامعة في الدعوة إلى مثل ه

والتي وتقديم التغذية الراجعة لهم عن أدائهم، إضافة إلى كثرة األعباء التدريسية المناطة باألعضاء، والتكليفات اإلدارية التي يكلفون بها 

، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من تؤثر سلبا على جانب تنمية األعضاء من خالل تبادل الخبرات والتجارب فيما بين بعضهم البعض

( والتي أظهرت حصول تدريب المعلمين على المرتبة األخيرة على إعتبار أن  2016( والدجني وشاهين )2018دراسة خنفر والتائب )

 تبادل الزيارات بين الزمالء توفر مجاال جيدا للتدريب على الخبرات والتجارب المتميزة للزمالء فيما بينهم. 

 الثقافة المشتركة داخل الجامعةمجال 

تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي 

الثقافة المشـتركة داخل تمارسـه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصـل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال 

 الجامعة لدى طالبها، وكانت النتائج كما يلي:
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور  :(10جدول )

 الجماعي في مجال الثقافة المشتركة داخل الجامعة  لدى طالبهاالذي تمارسه كلية التربية يالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز 

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعيارت

درجة 

 الموافقة

الترتي

 ب

17 
توفر الجامعة قنوات اتصال إلكترونية لتبادل المعارف والمعلومات 

 الالزمة لألعضاء في القسم الواحد.
 1 كبيرة 0.569 2.68

 2 كبيرة 0.603 2.63 الجامعة أصحاب االنجازات العلمية المشتركة.تكرم  21

16 
تحر  الجامعة على تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها على 

 جميع أعضائها دون تمييز. 
 3 كبيرة 0.632 2.58

18 
توفر الجامعة قنوات اتصال إلكترونية لتبادل المعارف والمعلومات 

 الكليات واإلدارات المختلفة.الالزمة بين 
 4 كبيرة 0.633 2.56

 5 كبيرة 0.636 2.53 توحيد سياسات وفلسفة الجامعة في جميع الكليات. 14

19 
تسهل الجامعة مهمة القائمين بالمشروعات المشتركة إلنجاز 

 أعمالهم .
 6 كبيرة 0.694 2.50

15 
لإلنجاز العلمي دون تهيئ الجامعة للعاملين بها ظروفاً مناسبة  

 تمييز.
 7 كبيرة 0.706 2.41

20 
تعقد الجامعة ندوات وورش عمل يعرض الطلبة خاللها انجازاتهم 

 المشتركة.
 8 كبيرة 0.698 2.36

  كبيرة 0.460 2.53 المتوسط العام 

 

ــابـية لـهذا المـجال تراوـحت بين )10يبين الـجدول ) ـــطات الحســ وجميعـها ـبدرـجات موافـقة كبيرة، وبلغ  ( 2,68 – 2,36( أن قيم المتوســ

( ودرجة موافقة كبيرة. وهذا يدل على وجود دور كبير تمارسـه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام  2,53إجمالي متوسـطها الحسـابي )

وجهة نظر أعضــاء  عبد الرحمن بن فيصــل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال الثقافة المشــتركة داخل الجامعة لدى طالبها من

 هيئة التدريس.

( )توفر الجامعة قنوات اتـصال إلكترونية لتبادل المعارف والمعلومات الالزمة لألعـضاء في القـسم الواحد( على 17حيث حـصلت الفقرة )

لدوائر المختلفة (، وهذا يفسر من خالل توفير الجامعة لشبكة اتصال متطورة بين الكليات واألقسام وا2,68أعلى متوـسط حسابي وقيمته )

بكة االتصـال االلكتروني بين الكليات واإلدارات المختلفة؛ إيمانا منها بأهمية االتواصـل بين   فيها، وتخصـيص حصـة مالية جيدة لتطوير ـش

كفاءة أعضــاء القســم الواحد في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وفي رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي؛ ما يحســن ويطور من ال

ــة ثوـماس ) ــترك الـقائم على الفريق أثر على نـجاح الحـياة  2013الـخارجـية ـله، وتتفق ـهذه النتيـجة مع دراســ ( التي أـكدت أن العـمل المشــ

  الجامعية لألخوة الخمسـة الموهوبين بخلق اإلنجاز لديهم وتمثله في ثقافتهم الجامعية التي تميزت بالنجاح. وتختلف مع نتائج دراسـة خنفر

ــلت الفقرة )2018ئب )والتا ــبي. في حين حصـ ــلت على أدنى وزن نسـ ( )تعقد الجامعة ندوات وورش عمل يعرض الطلبة 20( إذ حصـ

(. يفـسر ذلك بعدم علم األعـضاء عن حقيقة ما توفره وتقدمه الجامعة 2,36خاللها انجازاتهم المـشتركة( على أقل متوـسط حـسابي وقيمته )

 لطالبها من ورش وخدمات مماثلة. 
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 مجال بيئة الجامعة

تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور الذي 

ــل في تعزيز ثـقاـفة اإلنـجاز الجـماعي في مـجال بيـئة الـجامـعة ــه كلـية التربـية ـيالجبـيل في ـجامـعة اإلـمام عـبد الرحمن بن فيصــ ـلدى  تـمارســ

 طالبها، وكانت النتائج كما يلي:

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بواقع الدور  :(11جدول )

 الذي تمارسه كلية التربية يالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال بيئة الجامعة لدى طالبها

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعيارت

درجؤؤؤؤؤؤؤة 

 الموافقة

الؤتؤرتؤي

 ب

33 
ة لتحقيق المهـام  ذة والطلـب ــاـت ــجع الجـامعـة التعـاون بين األســـ تشــ

 واألهداف.
 1 كبيرة 0.424 2.85

 2 كبيرة 0.434 2.84 يشرك الطلبة في األنشطة الجامعية ضمن فرق عمل متخصصة. 25

 3 كبيرة 0.480 2.81 قدرات العاملين بها بما يخدم تحقيق أهداف الجامعة.توجه الجامعة  29

30 
ــوالً إلى  ــتثـمار مواردـها وصــ ــتغالل واســ تعـمل الـجامـعة على اســ

 المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.
 4 كبيرة 0.461 2.80

31 
تعقد الجامعة دورات ألعضـاء هيئة التدريس في مهارات التواصـل 

 االجتماعي بشكل دوري.
 5 كبيرة 0.461 2.80

 6 كبيرة 0.527 2.78 تعمل الجامعة على إنجاز األعمال وفق قوانين الجودة العالمية.  28

24 
ين  ؤولية لتحـس احة من تحمل المـس توفر القيادات العليا لموظفيها مـس

 العمل.
 7 كبيرة 0.490 2.75

 8 كبيرة 0.578 2.71 المشتركة مع المجتمع المحلي.يشجع الطلبة على تنفيذ المشاريع  27

26 
ة  ــرـي ب البشــ ة على التوفيق بين إرضـــــاء المطـاـل امـع تحر  الـج

 للعاملين والطلبة وبين تحقيق أهداف الجامعة.
 9 كبيرة 0.582 2.70

22 
يسـود الجامعة االحترام والتقدير للشـخصـية اإلنسـانية بغض النظر 

 عن مكانتها.
 10 كبيرة 0.632 2.68

32 
تعقد الجامعة دورات للطلبة في مهارات التواصل االجتماعي بشكل 

 دوري.
 11 كبيرة 0.597 2.65

34 
ــراك الطلبة في  ــية على إشـ ــاء الهيئة التدريسـ تحفز الجامعة أعضـ

 البحوث اإلجرائية والدراسات العلمية .
 12 كبيرة 0.646 2.61

 13 كبيرة 0.770 2.30 للعمل.تربط الحوافز باإلنجاز الجيد  23

  كبيرة 0.358 2.71 المتوسط العام 
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ــابـية لـهذا المـجال تراوـحت بين )11يبين الـجدول ) ـــطات الحســ ( وجميعـها ـبدرـجات موافـقة كبيرة، وبلغ  2.85 – 2.30( أن قيم المتوســ

كبير تمارسـه كلية التربية يالجبيل في جامعة اإلمام  ( ودرجة موافقة كبيرة. وهذا يدل على وجود دور 2.71إجمالي متوسـطها الحسـابي )

 عبد الرحمن بن فيصل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في مجال بيئة الجامعة لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

ــاتذة والطلبة لتحقيق المهام واألهداف( على أ33حيث حصــلت الفقرة ) ــابي وقيمته  ( )تشــجع الجامعة التعاون بين األس على متوســط حس

(، ويفســر ذلك بوجود تعليمات صــريحة للكليات بإلزام أســاتذتها بإشــراك الطالب في عدد من المهام وتســجل لهم في تقييماتهم  2.85)

(.وذلك  2.30( )تربط الحوافز باإلنجاز الجماعي الجيد للعمل( على أقل متوســط حســابي وقيمته )23الســنوية، في حين حصــلت الفقرة )

ــو، كـما  أل ن التعليـمات في ـهذا المـجال ترجع لالئـحة معتـمدة من وزارة التعليم في المملـكة وموجـهة للجميع بغض النظر عن إنـجاز العضــ

 (.2018تختلف النظرة لإلنجاز من كلية إلى كلية ومن قسم إلى آخر، تختلف هذه النتيجة مع نتائج خنفر والتائب )

 

في دور كلية التربية بالجبيل في تعزيز   0.05ل توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى ألفا   : هالنتائج المتعلقة بالسؤؤؤال الثاني

  ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير التخصص؟

ــتقلة لمعرفة داللة الفروق  ــتخدام اختبار "ت" للعينات المســ ــؤال تم اســ في دور كلية التربية بالجبيل لتعزيز ثقافة ولإلجابة عن هذا الســ

 اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير التخصص، وكانت النتائج كما يلي:

 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في دور كلية التربية بالجبيل :(12جدول )

 لتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير التخصص 

 العدد التخصص المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعيارت
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

مستوت 

 الداللة

 الرؤية المستقبلية والرسالة 
 0.457- 0.252 2.83 39 علمي

  

78 

  

0.649 

 0.199 2.85 41 انساني  

 نشر ثقافة اإلنجاز 
 0.797- 0.328 2.50 39 علمي

  

78 

  

0.428 

 0.355 2.56 41 انساني  

الثقافة المشتركة داخل  

 الجامعة 

 0.045 0.417 2.53 39 علمي

  

78 

  

0.965 

 0.502 2.53 41 انساني  

 بيئة الجامعة 
 0.492 0.347 2.73 39 علمي

  

78 

  

0.624 

 0.371 2.69 41 انساني  

تعزيز ثقافة االنجاز 

 الجماعي ككل

 0.022- 0.295 2.64 39 علمي

  

78 

  

0.982 

 0.320 2.65 41 انساني  
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( في جميع المجاالت، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )12يتضح من الجدول )

ــتوى دالـلة أـقل من  ــائـية عـند مســ في دور كلـية التربـية ـبالجبـيل في تعزيز ثـقاـفة اإلنـجاز الجـماعي بمـجاالتـها  األربـعة ـلدى  (0.05)إحصــ

ابه دور كلية التربية بالجبيل   طالبها من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس تعزى لمتغير التخصـص )إنـساني، علمي( ، وهذا يدل على تـش

ــاتهم. ويفســـر ذلك  في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي بمجاالتها لدى طالبها من وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريس مهما كانت تخصـــصـ

ي في جميع الكلـيات بنفس اـلدرـجة وتوحـيد القوانين اـلداعـمة ـلذـلك على الجميع بغض النظر ـباهتـمام الـجامـعة بتعزيز ثـقاـفة اإلنـجاز الجـماع

عن التخصـص؛ فتلزم الجميع بسـياسـة وفلسـفة جامعية موحدة؛ ؛وبالتالي توفر ولجميع التخصـصـات بيئة تعليمية واحدة، ومحيطا تعليميا  

ــة وفـقاً لـهذا المتغير. وتتفق ـهذه ذي إمـكاـنات متـقارـبة في المعطـيات والمكوـنات واألدوات ـما جـعل ا لفروق تختفي بين أفراد عيـنة اـلدراســ

 (.2018النتيجة مع نتائج دراسة خنفر والتائب )

في دور كلية التربية بالجبيل في تعزيز  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ألفا   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

  الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة العملية؟ثقافة اإلنجاز 

( لمعرفة داللة الفروق في دور كلية التربية بالجبيل Kruskal-Wallsولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "كروسكال ويلز" )

 اء هيئة التدريس تبعا لمتغير الخبرة العملية، وكانت النتائج كما يلي:في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعض
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 نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق في دور كلية التربية بالجبيل :(13جدول )

 لتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الخبرة العملية 

 العدد الخبرة العملية المجال
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 ويلز

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الرؤية المستقبلية 

 والرسالة 

 سنوات 5أقل من 
10 35.15 0.739 2 0.691 

 سنوات 10-5من 
44 41.28       

 سنوات 10أكثر من 
26 41.23       

 نشر ثقافة اإلنجاز 

 0.384 2 1.913 45.15 10 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10-5من 
44 37.28       

 سنوات 10أكثر من 
26 44.15       

الثقافة المشتركة داخل  

 الجامعة 

 سنوات 5أقل من 
10 45.35 0.990 2 0.610 

       38.34 44 سنوات 10-5من 

 سنوات 10أكثر من 
26 42.29       

 بيئة الجامعة 

 سنوات 5أقل من 
10 45.75 1.357 2 0.507 

 سنوات 10-5من 
44 37.93       

       42.83 26 سنوات 10أكثر من 

تعزيز ثقافة االنجاز 

 الجماعي ككل

 سنوات 5أقل من 
10 44.80 1.365 2 0.505 

 سنوات 10-5من 
44 37.78       

 سنوات 10أكثر من 
26 43.44       

 

( في جميع المجاالت، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )13يتضح من الجدول )

في دور كلية التربية بالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي بمجاالتها األربعة لدى طالبها   (0.05)إحصائية عند مستوى داللة أقل من  

، وهذا يدل سنوات(10سنوات، أكثر من 10-5سنوات،  5)أقل من  أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة العمليةمن وجهة نظر 

 على تشابه دور كلية التربية بالجبيل في تعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي بمجاالتها األربعة لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ويفسر ذلك باهتمام الجامعة بتعزيز ثقافة اإلنجاز الجماعي في جميع الكليات بنفس الدرجة وتوحيد القوانين  العملية.مهما كانت خبراتهم 

الداعمة لذلك على الجميع بغض النظر عن الخبرة، إضافة إلى وعي أساتذة الجامعة على اختالف سنوات خبراتهم بتوجهات الجامعة 

ملية التعليمية والتعلمية ككل وفيما يخص تطوير أعضائها والفر  التأهيلية التي توفرها لهم مما أدى وقوانينها وتعليماتها فيما يخص الع
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل ، ثقافة اإلنجاز لدى طالبها ألبعاد األداةإلى تقارب وجهات نظر األساتذة عينة الدراسة في تعزيز 

(، مع فارق أن الدراستين تناولت آراء مدراء المدارس أما الدراسة الحالية فتناولت 2013ين )(، ودراسة شاه2016من الدجني وشاهين )

 آراء أساتذة جامعيين.

 

ع ختاما: تتوجه الباحثة بالشكر الجزيل إلى عمادة وإدارة كلية التربية بالجبيل ومنسقة التطوير والجودة األستاذة ندى المسفر، وإلى جمي

 أبدوه من تعاون كامل خالص في إنجاح هذه الدراسة.     أعضائها الكرام على ما

 

 وبناء على نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة باآلتي: توصيات الدراسة:

اريعهم   - ويق مـش ر للطلبة المتميزين من تـس ريعات التي تيـس ن القوانين والتـش اء ثقافة اإلنجاز الجماعي من خالل ـس ضـرورة إرـس

ا في ندوات وورش عمل دورية، باإلضــافة إلى إشــراك الطالب في وضــع رؤية الجامعة المشــتركة واالســتثمار بها وعرضــه

 ورسالتها.  

إلزام الكليات بإعداد برامج للزيارات العلمية فيما بين أعضائها لتبادل المعرفة والخبرات كأحد أهم أساليب التطوير المهني  -

 لألساتذة الجامعيين. 

 عي بشكل دوري لمنسوبي الجامعة وطالبها.عقد دورات في مهارات التواصل االجتما -

 ربط المكافأة بتميز األداء واإلنجاز الجماعي.    -

 

  دراسات مقترحة:

 دعت الدراسة إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال من مثل إجراء دراسة عن:  

حصيل الدراسي لطالبهم في الجامعات العالقة االرتباطية بين ممارسة أعضاء هيئة التدريس لثقافة اإلنجاز الجماعي والت -

 السعودية.

 استراتيجية مقترحة لتطوير البرامج األكاديمية في الجامعات السعودية بما يعزز ثقافة اإلنجاز الجماعي لدى الطالب. -
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 (1الملحق )

)دور الجامعات السعودية في تعزيز ثقافة اإلنجاز الدكتور الفاضل.............................تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف على

 الجماعي لدى طالبها( 

أرجو التكرم بقراءة فقرات هذه االستبانة بتمعن، ووضع إشارة )√( في المكان المناسب إزاء كل بند من بنود االستبانة بما يتناسب    

ى نتائج الدراسة.                                             ورأيك الشخصي بموضوعية. هذا ويكون للمعلومات التي تقدمها أثر فعال عل

 شاكرين ح سن تعاونكم.                                        

 يرجى تعبئة ما يلي بوضع إشارة )√( في الخانة التي تنطبق عليك.

 :          علمي                            أنساني        التخصص

 سنوات                    10أكثر من              10 – 5سنوات                    من  5ة العلمية: أقل من الخبر

 
 الفقرات

متوفر  متوفر

 جزئي

 غير متوفر

    تشكل الجامعة لجان مختصة لوضع إستراتيجية متكاملة للجامعة 1

 

وضع رؤيتها تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس والموظفين فيها في  2

 ورسالتها

   

    تشرك الجامعة الطالب في وضع رؤيتها ورسالتها. 3

     توجد رؤية واضحة للجامعة منشورة على الموقع اإللكتروني. 4

توجه الجامعة جميع الكليات لوضع رؤية خاصة بها مستقاة من رؤية  5

  .الجامعة 

   

    تشجع قوانين وتعليمات الجامعة التسويق للمشاريع الجماعية للطلبة. 6

تعمل الجامعة على نشر اإلنجازات المشتركة ألعضاء  هيئة التدريس   7

 على موقع إلكتروني خا  بالنشر. 

   

تحر  الجامعة على نشر اإلنجازات المشتركة للطلبة على موقع  8

 إلكتروني خا  بذلك. 

   

    تصدر الجامعة مجلة دورية تعرف بإنجازات فرق العمل فيها. 9

    الجامعة موقع الكتروني خا  للتواصل مع الطلبة. تخصص  10

توفر الجامعة ألعضائها الفر  الستخدام التكنولوجية الحديثة في  11

 التعليم.

   

    تدعم الجامعة قيام طلبتها بأعمال جماعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 12

أعضائها لتبادل تعد الكليات برنامجا متكامال للزيارات العلمية بين  13

 الخبرات والمهارات.

   

    توحيد سياسات وفلسفة الجامعة في جميع الكليات. 14
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    تهيئ الجامعة للعاملين بها ظروفاً مناسبة   لإلنجاز العلمي دون تمييز. 15

تحر  الجامعة على تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها على جميع  16

 أعضائها دون تمييز. 

   

توفر الجامعة قنوات اتصال إلكترونية لتبادل المعارف والمعلومات  17

 الالزمة لألعضاء في القسم الواحد.

   

والمعلومات توفر الجامعة قنوات اتصال إلكترونية لتبادل المعارف  18

 الالزمة بين الكليات واإلدارات المختلفة.

   

    تسهل الجامعة مهمة القائمين بالمشروعات المشتركة إلنجاز أعمالهم . 19

تعقد الجامعة ندوات وورش عمل يعرض الطلبة خاللها انجازاتهم  20

 المشتركة 

   

    تكرم الجامعة أصحاب االنجازات العلمية المشتركة. 21

يسود الجامعة االحترام والتقدير للشخصية اإلنسانية بغض النظر عن   22

 مكانتها.

   

    تربط الحوافز باإلنجاز الجيد للعمل. 23

القيادات العليا لموظفيها مساحة من تحمل المسؤولية لتحسين توفر  24

 العمل.

   

    يشرك الطلبة في األنشطة الجامعية ضمن فرق عمل متخصصة.  25

تحر  الجامعة على التوفيق بين إرضاء المطالب البشرية للعاملين  26

 والطلبة وبين تحقيق أهداف الجامعة.

   

    المشاريع المشتركة مع المجتمع المحلي.يشجع الطلبة على تنفيذ  27

    تعمل الجامعة على إنجاز األعمال وفق قوانين الجودة العالمية.   28

    توجه الجامعة قدرات العاملين بها بما يخدم تحقيق أهداف الجامعة. 29

تعمل الجامعة على استغالل واستثمار مواردها وصوالً إلى المساهمة  30

 التنمية المستدامة.الفاعلة في 

   

تعقد الجامعة دورات ألعضاء هيئة التدريس في مهارات التواصل  31

 االجتماعي بشكل دوري.

   

تعقد الجامعة دورات للطلبة في مهارات التواصل االجتماعي.بشكل  32

 دوري.

   

    .تشجع الجامعة التعاون بين األساتذة والطلبة لتحقيق المهام واألهداف 33

تحفز الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية على إشراك الطلبة في البحوث  34

 اإلجرائية والدراسات العلمية . 
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