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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤3 هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

ر المجلة رورة عن وجهة ن تعبر بال راء أصحابها و ار الواردة في هذ المجلة تعبر عن  ف ا
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قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنرش املجلة األبحاث والدراسات األكاديمية يف العلوم 
اإلنســانية واإلداريــة باللغتني العربيــة واإلنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة األعــامل، املحاســبة ، القانون، علم 
االجتامع، اخلدمة االجتامعيــة، اإلعالم، اللغة العربية، 
اللغة اإلنجليزية، الدراســات اإلســالمية، االقتصاد 

املنزيل، العلوم الرتبوية(. 
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل املجلــة 
لغويًا من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وختصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نرش البحث باملجلة باسم رئيس 
هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يسبق له النرش أو إرساله 
إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من املاجستري أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حســب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النرش أو رفضه،  وال ُترد أصول املواد 

إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى إال 

بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مستالت جمانية 

من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعــى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئييس 
للعريب باخلــط العريض، وللمتن اإلنجليزي يســتخدم 
اخلــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــيس لإلنجليزي باخلط العريــض، وكذلك اهلامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــريب 
واهلامش االنجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقدم األعــامل املطلــوب نرشها عــىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب املراجع يف هناية البحث ترتيًبا هجائيا حسب االسم   -5
األخري، وتكتب كافة املراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسم العائلة للمؤلف، االسم األول.)سنة النرش(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غري األوىل، مكان النرش،  دار 

النرش.
مثل: القايض،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االســم األول. )سنة النرش(.  عنوان   
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثــل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـــ (." التعليم األهيل   
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- يتم ترمجة/رومنــة املراجع العربية الواردة يف البحث بعد 

هناية املراجع العربية مبارشة.
8- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد السادس والعرشون 
اجلزء الثاين من املجلة لعام1٤٤3هـ/2٠22م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد عرشة بحوث، 

يف ختصصات خمتلفة و متنوعة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

األعالم املختلف يف نبوهتم يف القرآن الكريم -دراسة حتليلية ترجيحية

د. حممد بن فرحان بن شليويح اهلواملة الدورسي
األستاذ املساعد يف قسم القرآن وعلومه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

   ملخص البحث  
نبوهتم يف  بعنوان: األعالم املختلف يف  الذي  البحث  هذا 
القرآن الكريم متت فيه دراسة كل َمن رصح القرآن الكريم 
باسمه، أو لقبه، أو كنيته، واختلف العلامء يف نبوته يف مجيع 

القرآن الكريم دراسة حتليلية مقارنة.
وهؤالء األعالم ستة رجال، وامرأتان؛ فالرجال هم: ُتبَّع، 
ولقامن؛  وُعَزير،  وطالوت،  الكفل،  وذو  القرنني،  وذو 

واملرأتان مها: مريم، وأم موسى - عليه السالم -. 
وهذا البحث يعالج قضيتني مهمتني يف هذه األعالم: 

أوالمها: تعيني اسم َمن مل ُيسمَّ منهم.
وثانيهام: بيان الراجح يف نبوة هؤالء األعالم من عدمها.

ويف هذا البحث اهتامم بذكر آراء املفرسين املتقدمني منهم، 
واملتأخرين، والرتجيح بينها، وبيان سبب الرتجيح.

الكلامت املفتاحية: 
القرآن، النبوة، اخلالف، األعالم.  

Abstract
This research is entitled: People The schol-
ars differed in their prophethood in the Holy 
Qur’an, and it includes everyone mentioned 
in the Qur’an by his name, title or nickname, 
and the scholars differed in his prophethood 
in the Noble Qur’an an analytical compar-
ative study, and these people are six men 
and two women. The men are: Tubba', Dhu 
al-Qarnayn, Dhu al-Kifl, Taloot, Uzayr, and 
Luqman. The two women are: Maryam and 
Umm Musa, peace be upon him.
This research addresses two important is-
sues for these people:
First: Appointing the names of those whose 
names were not mentioned.
The second: the most correct view of the 
prophethood of these persons or not.
In this research there is an interest in mention-
ing the opinions of the earlier and later com-
mentators, and the weighting between them, 
and stating the reason for the weighting.

ا9عالم المختلف في نبوتهم في القرآن الكريم -دراسة تحليلية ترجيحية

ــار، والصــالة     احلمــد هلل الــذي خيلــق مــا يشــاء وخيت
ــار،  ــه األطه ــىل آل ــار، وع ــا املخت ــىل نبين ــالم ع والس
ــن اتبعوهــم  ــار، والذي ــه األخي وريض اهلل عــن صحابت

ــد: ــا بع ــار؛ أم ــل والنه ــب اللي ــا تعاق ــان م بإحس
ــز  ــلم أن اهلل - ع ــد كل مس ــه عن ــك في ــا ال ش ــإن مم ف
ــد  ــا حمم ــل نبين ــاًل قب ــاء ورس ــث أنبي ــد بع ــل - ق وج
ــاىل  ــبحانه وتع ــال - س ــلم -؛ ق ــه وس ــىل اهلل علي - ص
-:{ َوُرُســاًل َقــْد َقَصْصنَاُهــْم َعَلْيــَك ِمــْن َقْبــُل َوُرُســاًل 

مَلْ َنْقُصْصُهــْم َعَلْيَك}]النســاء: 16٤[.
وقــد حصــل االتفــاق عــىل نبــوة أنــاس، وعــىل عــدم 
نبــوة آخريــن، وخــالف يف آخريــن، وســأتناول منهــم 
ــن  ــم م ــرآن الكري ــم يف الق ــف يف نبوهت ــالم املختل األع

الرجــال والنســاء، وأســأل اهلل تعــاىل القبــول والســداد، 
إنــه نعــم املــوىل ونعــم النصــري.

أواًل: مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث يف شــيئني: أحدمهــا: اختــالف 
املفرسيــن يف نبــوة هــؤالء األعــالم الذيــن ورد ذكرهــم 
يف القــرآن الكريــم، وثانيهــام: اخلــالف يف تعيــني اســم 

َمــن ذكــر منهــم بلقــب، أو كنيــة.
ــد؛  ــع واح ــة يف موض ــع ودراس ــض بجم ــذا مل حي وه
ــاواًل  ــث حم ــذا البح ــه يف ه ــام ب ــعى القي ــا أس ــو م وه
ــالم  ــا األع ــو م ــس؛ وه ــؤال الرئي ــن الس ــة ع اإلجاب
املختلــف يف نبوهتــم؟ ومــا يتبعــه مــن األســئلة الفرعيــة 

ــة: اآلتي
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وألقاهبــم،  األعــالم،  هــؤالء  أســامء  مــا   /1 س 
وكناهــم؟

س 2/ ما القول الراجح يف نبوة هؤالء األعالم؟
س 3/ ما سبب الرتجيح؟

ثانًيا: أمهية البحث:
ــه حصــل خــالف بــني العلــامء يف نبــوة أعــالم . 1  أن

وردت يف كتــاب اهلل تعــاىل؛ فكانــت احلاجــة ماســة 
إىل دراســة أقواهلــم وفحصهــا.

أن هــذا املوضــوع فيــام أعلــم مل َيْكُتــب فيــه أحــد . 2
ــاج إىل  ــد حيت ــوع جدي ــو موض ــتقاًل؛ فه ــا مس بحًث
تتبــع، واســتقراء، ومجــع مــا تفــرق منــه يف مــكان 

واحــد.
ثالًثا: أهداف البحث:

ــكان . 1 ــالم يف م ــك األع ــن تل ــرق م ــا تف ــع م مج
واحــد.

تعيــني اســم َمــن ذكــر بلقــب، أو كنيــة مــن تلــك . 2
األعــالم.

بيــان القــول الراجــح لنبــوة َمــن اختلــف يف نبوتــه . 3
مــن األعــالم يف القــرآن الكريــم، أو عدمهــا، 

ــح. ــبب الرتجي ــر س وذك
رابًعا: حدود البحث:

ح القــرآن الكريــم  يتنــاول البحــث دراســة كل َمــن رصَّ
العلــامء  أو كنيتــه) 1(، واختلــف  لقبــه،  أو  باســمه، 
يف نبوتــه يف مجيــع القــرآن الكريــم دراســة حتليليــة 
مقارنــة؛ فاخلــر، وامــرأة فرعــون، وإخــوة يوســف، 
ــرآن  ــون يف بحثــي هــذا؛ ألن الق ونحوهــم ال يدخل
ــر  ــم يذك ــالم؛ فل ــامئهم األع ــم بأس ــم مل يذكره الكري
ــون، وال  ــرأة فرع ــم ام ــم، وال اس ــمه العَل ــر باس اخل

ــم. ــم، وال كناه ــف، وال ألقاهب ــوة يوس ــامء إخ أس

)1 ( الَعَلم ال خيلو من أن يكون اساًم كـلقامن، أو لقًبا كـُتبَّع، أو كنية كأم موسى- عليه السالم -.

خامًسا: الدراسات السابقة:
ــرد  ــن أف ــىل َم ــف ع ــتقراء مل أق ــث واالس ــد البح بع
ســوى  بالكتابــة  نبوهتــم  يف  املختلــف  األعــالم 
دراســتني، وقــد تناولتــا ااملوضــوع تنــاوالً خمتلًفــا عــن 

تنــاويل للموضــوع؛ ومهــا:
ــنة . 1 ــاب والس ــوء الكت ــم يف ض ــف يف نبوهت املختل

العزيــز رشــيد األيــوب، وهــو بحــث  لعبــد 
منشــور يف املجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن، 
ــن  ــد الثام ــرص، يف املجل ــق يف م ــوة بالزقازي والدع

ــام 2٠16 م. ــاين، ع ــزء الث ــن، اجل والعرشي
   وقــد ســاق اخلــالف يف أســامء األعــالم دون ترجيــح 
ــدى  ــن ل ــتيت الذه ــرية، وتش ــع يف احل ــا يوق ــا، مم بينه
القــارئ، ومل يعتــِن بنســبة األقــوال لقائليهــا، وتوثيقهــا 
ــالم  ــر أع ــه ذك ــد فات ــة، وق ــا األصيل ــن مصادره م

ــع. ــوت، وُتبَّ ــم كطال ــف يف نبوهت اخُتل
ــنة . 2 ــاب والس ــوء الكت ــم يف ض ــف يف نبوهت املختل

ــث  ــودة، بح ــيل اجل ــد اهلل ع ــة لعب ــة عقدي دراس
منشــور يف جملــة جامعــة النــارص باليمــن، يف العدد 

ــام 2٠2٠ م. ــد األول، ع ــرش، املجل ــس ع اخلام
 والباحــث مل ُيبــنيِّ أســامء األعــالم املختلــف يف نبوهتــم 
الذيــن اختلــف العلــامء يف تعيــني أســامئهم كــذي 
ــث  ــذر للباح ــد ُيعت ــع، وق ــل، وُتبَّ ــني، وذي الِكْف القرن
يف عــدم ذكــره لذلــك أن البحــث دراســة عقديــة كــام 

ــه. ــح يف عنوان ــو واض ه
ومــع اختــالف بحثــي عــن هذيــن البحثــني يف التنــاول 

للموضــوع، أذكــر الفــرق بينــه وبينهــام فيــام يــيل:
الزيــادة عــىل مــا ذكــره هــذان البحثــان مــن أعــالم . 1

ورد ذكرهــا يف القــرآن الكريــم.
تعيــني أســامء األعــالم املختلــف يف نبوهتــم الذيــن . 2

ــل  ــع التدلي ــامئهم م ــني أس ــامء يف تعي ــف العل اختل
لذلــك، أو التعليــل.

االهتــامم بذكــر عــدد اآليــات التــي رصحــت . 3
ــالم. ــك األع ــر تل بذك
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ــرآن . ٤ ــواردة يف الق ــالم ال ــاص باألع ــي خ أن بحث
أو  باللقــب،  أو  الرصيــح،  باالســم  الكريــم 

بالكنيــة.
سادًسا: منهج البحث:

منهجي يف البحث عىل النحو اآليت:
ــارن . 1 ــيل، املق ــتقرائي، التحلي ــج االس ــلوك املنه س

ــم  ــرآن الكري ــواردة يف الق ــالم ال ــتي لألع يف دراس
كتــب  إىل  ثــم  الكريــم،  القــرآن  إىل  بالرجــوع 

ــع. ــادر واملراج ــن املص ــا م ــري، وغريه التفاس
ــم يف . 2 ــف يف نبوهت ــال خمتل ــث إىل رج ــيم البح تقس

القــرآن الكريــم، ونســاء خمتلــف يف نبوهتــن يف 
القــرآن الكريــم، ورتبــت األعــالم داخــل كل 

ــًا. ــًا هجائي ــم ترتيب قس
دراســة األعــالم، وطريقتــي يف ذلــك عــىل مــا ييل: . 3

أذكــر الَعَلــم، ثــم أذكــر وروده يف القــرآن الكريــم 
-عــدا مريــم لكثــرة اآليــات عنهــا-، ثــم اســمه، 
ثــم أذكــر اخلــالف يف نبوتــه بــني العلــامء، وأجعــل 
القــول الراجــح هــو القــول األخــري ذاكــًرا ســبب 

الرتجيــح.
عزو اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.. ٤
إىل . 5 بعزوهــا  واآلثــار؛  األحاديــث،  ختريــج 

ــث  ــة األحادي ــان درج ــة، وبي ــا األصيل مصادره
ــل  ــن أه ــني م ــىل كالم املحقق ــد اهلل ع ــدًا بع معتم

احلديــث.
إىل . 6 عزوهــا  مــع  قائليهــا  إىل  األقــوال  نســبة 

موضعهــا مــن كتبهــم - إن وجــدت -، أو الكتــب 
ــا. ــد عدمه ــم عن ــل أقواهل ــربة يف نق املعت

سابًعا: خطة البحث:
تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، ومتهيــد، وفصلني، 

ــام ييل: ــة؛ ك وخامت
وأمهيتــه،  البحــث،  مشــكلة  وفيهــا  املقدمــة:   -
ــج  ــابقة، ومنه ــات الس ــدوده، والدراس ــه، وح وأهداف

البحــث، وخطتــه.
- التمهيد: حول األنبياء والرسل.

ــف يف  ــال املختل ــن الرج ــالم م ــل األول: األع - الفص
نبوهتــم يف القــرآن الكريــم، وفيــه ســتة مباحــث:

املبحث األول: ُتبَّع.
املبحث الثاين: ذو القرنني.

املبحث الثالث: ذو الكفل.
املبحث الرابع: طالوت.
املبحث اخلامس: ُعَزير.

املبحث السادس: لقامن.
ــف يف  ــاء املختل ــن النس ــالم م ــاين: األع ــل الث -الفص

ــان: ــه مبحث ــم، وفي ــرآن الكري ــن يف الق نبوهت
املبحث األول: أم موسى - عليه السالم -.

املبحث الثاين: مريم.
ــن  ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م ــا أه ــر فيه ــة: أذك - اخلامت

ــات. ــث، وتوصي ــذا البح ــج يف ه نتائ
متهيد حول األنبياء والرسل:

النبــي هــو: الــذي ينبئــه اهلل، وهــو ينبــئ بــام أنبــأ اهلل به؛ 
فــإن ُأرســل مــع ذلــك إىل َمــن خالــف أْمــر اهلل ليبلغــه 
رســالة مــن اهلل إليــه؛ فهــو رســول، وأمــا إذا كان إنــام 
يعمــل بالرشيعــة قبلــه، ومل ُيرســل هــو إىل أحــد يبلغــه 
ــن  ــول. )اب ــس برس ــي، ولي ــو نب ــالة؛ فه ــن اهلل رس ع
ــي،  ــول نب ــكل رس ــة، 1٤2٠ هـــ: 2/ 71٤(. ف تيمي

وليــس كل نبــي رســواًل.
ــالم -،  ــه الس ــو آدم - علي ــس ه ــن اإلن ــي م وأول نب
وآخــر األنبيــاء هــو نبينــا حممــد - صــىل اهلل عليه وســلم 
- )الــرازي، 1٤٠1 هـــ: 22/ 9(؛ قــال اهلل - ســبحانه 
ــْم  ــْن ِرَجالُِك ــٍد ِم ــا َأَح ــٌد َأَب ــا َكاَن حُمَمَّ ــاىل -:{ َم وتع
َوَلِكــْن َرُســوَل اهللَِّ َوَخاَتــَم النَّبِيِّــنَي }]األحــزاب: ٤٠[.
ــه  ــىل اهلل علي ــه - ص ــم نبوت ــىل خت ــرتض ع ــن يع وَم
ــر  ــالم - يف آخ ــه الس ــى - علي ــزول عيس ــلم - بن وس
ــل  ــا قب ــى كان نبًي ــل؛ ألن عيس ــه باط ــان فاعرتاض الزم
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ــلم -. ــه وس ــىل اهلل علي ــد - ص ــا حمم نبين
وقــد دل القــرآن الكريــم عــىل أن اهلل - ســبحانه وتعــاىل 
ــرَشَ  ــال تعاىل:{َياَمْع ــاًل؛ ق ــن رس ــث إىل اجل ــد بع - ق
ــوَن  َيْأتُِكــْم ُرُســٌل ِمنُْكــْم َيُقصُّ َأمَلْ  ْنــِس  ــنِّ َواإْلِ اجْلِ
ــوا  ــَذا َقاُل ــْم َه ــاَء َيْوِمُك ــْم لَِق ــايِت َوُينِْذُروَنُك ــْم آَي َعَلْيُك

ــام: 13٠[. ــنَا }]األنع ــىَل َأْنُفِس ــِهْدَنا َع َش
ــه ســئل عــن اجلــن؛ هــل كان  وَوَرَد عــن الضحــاك أن
ــه  ــىل اهلل علي ــي - ص ــث النب ــل أن ُيْبع ــّي قب ــم نب فيه
ــرَشَ  ــول اهلل:{ َياَمْع ــمع إىل ق ــال: أمل تس ــلم -؟ فق وس
ــوَن َعَلْيُكْم  ْنــِس َأمَلْ َيْأتُِكــْم ُرُســٌل ِمنُْكــْم َيُقصُّ ــنِّ َواإْلِ اجْلِ
آَيــايِت} أخرجــه )الطــربي، 1٤22 هـــ: 9/ 56٠(.
ــس  ــم { لإلن ــاه: َأنَّ ِمنُك ــل: معن ــي: )وقي ــال مك وق
وهــذا  غــري،  ال  اإلنــس  مــن  والرســل  خاصــة، 
ــن:  } ]الرمح ــاُنُ ــُؤ َوامْلَْرَج ْؤُل ــاَم اللُّ ــُرُج ِمنُْه ــه:{ خَيْ كقول
ــذب(.  ــح دون الع ــن املل ــرج م ــام خي ــؤ إّن 22[، واللؤل

.)2187  /3 هـــ:   1٤29 )القيــيس، 
ولكــن ال ُيَســلَّم أنَّ اللؤلــؤ واملرجــان ال خيرجــان مــن 
العــذب؛ بــل خيرجــان مــن البحريــن: امللــح والعــذب؛ 
قــال اهلل - عــز وجــل -: {َوَمــا َيْســَتِوي اْلَبْحــَراِن َهــَذا 
اُبــُه َوَهــَذا ِمْلــٌح ُأَجــاٌج َوِمــْن  َعــْذٌب ُفــَراٌت َســاِئٌغ رَشَ
ــا َوَتْســَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُســوهَنَا}  ُكلٍّ َتْأُكُلــوَن حَلـْـاًم َطِريًّ

]فاطر: 12[.
ــن  ــان م ــان خارج ــؤ واملرج ــزم: )اللؤل ــن ح ــال اب ق
ــد  ــان، ولق ــال يبغي ــربزخ ف ــام ال ــن بينه ــن اللذي البحري
جــاءت اجلــن رســل منهــم بيقــني؛ ألهنــم بنــص 
ــن  ــار(. )اب ــة والن ــودون باجلن ــدون موع ــرآن متعب الق

ــزم، 1٤2٤ هـــ: 6/ 196(. ح
ــه؛  ــس لعبادت ــن واإلن ــق اجل ــل - خل ــز وج ــاهلل - ع ف
ــى  ــاًل حت ــل آدم مه ــوا قب ــة أن يرتك ــن احلكم ــس م فلي
يســفكوا الدمــاء، ويفســدوا يف األرض دون أن يبعــث 
ــك إال أن يكــون منهــم؛  ــى ذل فيهــم رســواًل؛ وال يتأتَّ
ــال  ــن؛ ق ــد اجل ــق بع ــالم - ُخل ــه الس ألن آدم - علي
ْنَســاَن ِمــْن َصْلَصــاٍل ِمــْن  ــا اإْلِ اهلل تعــاىل: {َوَلَقــْد َخَلْقنَ

ــإٍ َمْســنُوٍن )26( َواجْلَــانَّ َخَلْقنَــاُه ِمــْن َقْبــُل ِمــْن َنــاِر  مَحَ
ــر: 26 – 27[. ــُموِم } ]احلج السَّ

الفصــل األول: األعــالم مــن الرجــال املختلــف يف 
نبوهتــم يف القــرآن الكريــم:

وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: ُتبَّع:

ورد لفظ ُتبَّع يف القرآن الكريم يف موضعني مها:
ِذيــَن  ــٍع َوالَّ 1 - قــول اهلل تعــاىل: {َأُهــْم َخــرْيٌ َأْم َقــْوُم ُتبَّ

ِمــْن َقْبِلِهــْم َأْهَلْكنَاُهــْم} ]الدخــان: 37[.
ــٍع}  ــْوُم ُتبَّ ــِة َوَق ــاُب اأْلَْيَك ــاىل: {َوَأْصَح ــه تع 2 - قول

]ق:1٤[.
ــرَي؛ كــام يقــال: كــرسى ملــن  ــع لقــب ملــن َمَلــَك مِحْ وُتبَّ
ــروم، وفرعــون  ــَك ال ــن َمَل ــرص مل ــرس، وقي ــَك الف َمَل
ملــن َمَلــَك مــرص كافــًرا، والنجــايش ملــن َمَلَك احلبشــة، 
وغــري ذلــك مــن أعــالم األجنــاس. )ابــن كثــري، 

1٤2٠ هـــ: 7/ 256(.
قــال أبــو ُعبيــدة: )ملــوك اليمــن كان كل واحــد منهــم 
ــل؛  ــك الظ ــه، وكذل ــع صاحب ــه يتب ــا؛ ألن ــّمى ُتبًَّع يس
ألنــه يتبــع الشــمس( )أبــو عبيــدة، د، ت: 2/ 2٠9(؛ 

فهــو كاخلليفــة خيلــف غــريه.
ــِرب،  ــو َك ــم: أب ــوارد يف القــرآن الكري ــع ال ــراد بُتبَّ وامل
أســعد بــن َكْلِكْيَكــِرب احِلْمــرَيي. )ابــن األثــري، د، ت: 

ص 2٤٠، وابــن كثــري، 1٤2٠ هـــ: 7/ 258(.
ــىل اهلل  ــول اهلل - ص ــى رس ــه: )هن ــن ُمنَبِّ ــب ب ــال َوْه ق
عليــه وســلم - النــاس عــن ســب أســعد؛ وهــو ُتبَّــع(. 
ــال  ــاكر، 1٤15 هـــ: 11/ 6، وق ــن عس ــه )اب أخرج
األلبــاين، 1٤22 هـــ: 5/ 5٤9: )مرســل جيــد((، 
وعــن جماهــد يف قــول اهلل - عــز وجــل -: {َأُهــْم َخــرْيٌ 
ــربي،  ــه )الط ــرَيي(. أخرج ــال: )احِلْم ــٍع} ق ــْوُم ُتبَّ َأْم َق

1٤22 هـــ: 21/ ٤9(.
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اخلالف يف نبوة ُتبَّع:
اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:

1 - أنــه نبــي؛ ورد عــن ابــن عبــاس - ريض اهلل عنــه - 
أنــه قــال: )كان ُتبَّــع نبًيــا( )الزخمــرشي، 1٤27 هـ: ٤/ 
212، وابــن عطيــة، 1٤22 هـــ: 5/ 75، والقرطبــي، 
1٤27 هـــ: 19/ 128(، وقــال نشــوان احِلْمــرَيي: 
)ويقــال: إِنــه كان نبيًّــا مرســاًل إىِل نفســه مَلّــا متكــن مــن 
مْلــك األرض؛ والدليــل عــىل ذلــك أن اهلل تعــاىل َذَكــَره 
َب  ــذَّ ــٍع ُكلٌّ َك ــْوُم ُتبَّ ــال: {َوَق ــاء فق ــر األنبي ــد ذك عن
ُســَل َفَحــقَّ َوِعيــِد} ]ق: 1٤[، ومل ُيْعَلــم أنــه ُأرســل  الرُّ
ــريي، 1٤2٠  ــع(. )احلم ــري ُتبَّ ــول غ ــع رس ــوم تبَّ إىِل ق

هـ: 2/ 716(.
األكثريــن  قــول  وهــو  برســول؛  ليــس  أنــه   -  2
 - عائشــة  قالــت  177(؛   /26 ت:  د،  )اآللــويس، 
ــا(. أخرجــه  ــع رجــاًل صاحلً ريض اهلل عنهــا -: )كان ُتبَّ
)الصنعــاين، 1٤19 هـــ: 3/ 186، والطــربي، 1٤22 
ــاين، 1٤22 هـــ: 5/  ــه األلب هـــ: 21/ 5٠، وصحح

.)5٤9
وهذا هو الذي يرتجح ملا ييل:

ــٍع ُكلٌّ  ــْوُم ُتبَّ ــاىل: {َوَق ــول اهلل تع ــتدالل بق أ- أن االس
ــِد} ]ق: 1٤[ ليــس رصحًيــا  ُســَل َفَحــقَّ َوِعي َب الرُّ ــذَّ َك
يف نبوتــه؛ ألّن معنــى تكذيــب قومــه الرســل تكذيبهــم 
ــد،  ــىل التوحي ــني ع ــل املجمع ــن الرس ــم م ــن قبله بم
والبعــث وإىل ذلــك كان يدعوهــم ُتبَّــع )أبــو الســعود، 
د، ت: 8/ 128، والربوســوي، 1928 م: 9/ 11٠، 
ــح  ــل صال ــو رج ــويس، د، ت: 26/ 177(؛ فه واآلل
ــه  ــت علي ــذي أمجع ــد ال ــه إىل التوحي ــو قوم كان يدع
ــع  ــذب جلمي ــد مك ــذب بالتوحي ــل؛ فاملك ــوة الرس دع

ــل. الرس
ب- أن النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - ورد عنــه أنــه 
قــال: {ال َتُســبُّوا ُتبًَّعــا؛ فإنــه قــد كان أســلم}. أخرجــه 
ــم  ــل، 1٤21 هـــ: 37/ 519، رق ــن حنب ــام )اب اإلم
2288٠، وقــال حمققــوه: )حســن لغــريه((؛ فهــذا 

ــلم،  ــم أس ــلاًم، ث ــن مس ــه مل يك ــىل أن ــدل ع ــث ي احلدي
وهــذا يعــارض مــا نشــأ عليــه األنبيــاء مــن التوحيــد؛ 
قــال القــايض ِعَيــاض: )والصــواب أهنــم معصومــون 
ــاهلل،  ــل ب ــن اجله ــوة م ــل النب ــالم - قب ــم الس - عليه
وصفاتــه، والشــك يف يشء مــن ذلــك؛ وقــد تعاضــدت 
ــذه  ــن ه ــم ع ــاء بتنزهيه ــن األنبي ــار ع ــار، واآلث األخب
التوحيــد  عــىل  ونشــأهِتم  ُولــدوا،  منــذ  النقيصــة 
واإليــامن؛ بــل عــىل إرشاق أنــوار املعــارف، وَنَفحــات 
ألطــاف الســعادة ... ومل َينُقــل أحــد مــن أهــل األخبــار 
ــر وإرشاك  ــِرَف بكف ــن ُع ــَي مم ــَئ واْصُطِف ــًدا ُنبِّ أن أح
قبــل ذلــك(. )اليحصبــي، 1٤3٤ هـــ: ص 623 - 

.)62٤
ــىل  ــع: )كان ع ــن ُتبَّ ــال ع ــه ق ــن ُمنَبِّ ــب ب ج- أن َوْه
ــه  ــلم -(. أخرج ــه وس ــىل اهلل علي ــم - ص ــن إبراهي دي
ــاين،  ــال األلب ــاكر، 1٤15 هـــ: 11/ 6، وق ــن عس )اب
ــدل  ــذا ي ــد((؛ فه ــل جي 1٤22 هـــ: 5/ 5٤9: )مرس
ــم  ــل إبراهي ــن قب ــا مل يك ــىل أّن ُتبًَّع ــة ع ــة واضح دالل
- عليــه الســالم -، واهلل - عــز وجــل - يقــول يف 
ــِه  تِ يَّ ــا يِف ُذرِّ ــه الســالم -: {َوَجَعْلنَ ــم - علي حــق إبراهي
ــأّن  ــول ب ــوت:27[، والق ــاَب} ]العنكب َة َواْلِكَت ــوَّ النُُّب
ــرَي ينــايف هــذا االختصــاص  ــا مــن مِحْ َبْعــَد إبراهيــم نبيًّ
الــذي اختــص اهلل بــه إبراهيــم - عليــه الســالم -، قــال 
القرطبــي: )فلــم يبعــِث اهلل نبًيــا بعــد إبراهيــم إال مــن 
ــرَي  ــي، 1٤27 هـــ: 16/ 356(، ومِحْ ــه( )القرطب ُصلب

ــه. ــن صلب ــوا م ليس
املبحث الثاين: ذو القرنني:

ورد لفــظ ذي القرنــني يف القــرآن الكريــم يف ثالثــة 
ــي: ــع ه مواض

 { ــنْيِ ــْن ِذي اْلَقْرَن ــَأُلوَنَك َع ــاىل: {َوَيْس ــول اهلل تع 1 - ق
ــف: 83[. ]الكه

ــْمِس  ــِرَب الشَّ ــَغ َمْغ ــى إَِذا َبَل ــاىل: {َحتَّ ــه تع 2 - قول
ــا  ــا َقْوًم ــَد ِعنَْدَه ــٍة َوَوَج ــنْيٍ مَحَِئ ــُرُب يِف َع ــا َتْغ َوَجَدَه
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ــا َأْن َتتَِّخــَذ فِيِهــْم  َب َوإِمَّ ــا َأْن ُتَعــذِّ ُقْلنـَـا َيــاَذا اْلَقْرَنــنْيِ إِمَّ
ُحْســنًا} ]الكهــف: 86[.

ــوَج  ــنْيِ إِنَّ َيْأُج ــاَذا اْلَقْرَن ــوا َي ــاىل: {َقاُل ــه تع 3 - قول
َنْجَعــُل  َفَهــْل  اأْلَْرِض  يِف  ُمْفِســُدوَن  َوَمْأُجــوَج 
ا}  َعــَل َبْينَنَــا َوَبْينَُهــْم َســدًّ َلــَك َخْرًجــا َعــىَل َأْن َتْ

]الكهــف:9٤[.
قــال ابــن عطيــة: )واختلــف النــاس يف وجــه تســميته 
بــذي القرنــني، فأحســن األقــوال أنــه كان ذا ضفريتــني 
ــر  ــام ... والضفائ ــّمي هب ــاه؛ فُس ــا قرن ــعٍر؛ مه ــن َش م
قــرون الــرأس( )ابــن عطيــة، 1٤22 هـــ: 3/ 538(، 
ــني  ــا ُذؤابت ــر أن يكون ــور: )فاألظه ــن عاش ــال اب وق
ــىل  ــرن ع ــالق الق ــني، وإط ــرأس متدليت ــعر ال ــن ش م
)ابــن  العربيــة(.  يف  شــائع  ــعر  الشَّ مــن  الضفــرية 

.)19 198٤م:16/  عاشــور، 
وممــا يــدل عــىل إطــالق القــرن عــىل الضفــرية قــول أم 
عطيــة - ريض اهلل عنهــا - يف صفــة غســل بنــت النبــي 
ــة  ــا شــعرها ثالث ــه وســلم -: )فضفرن - صــىل اهلل علي
ــاري، 1٤1٤ هـــ: 1/ ٤25،  ــه )البخ ــرون(. أخرج ق

ــم 12٠٤(. رق
فــإن قيــل: إن إرســال الشــعر وتضفــريه مــن العــادات 
القديمــة للرجــال فــال يصلــح أن يكــون عالمــة مميــزة 
لــه فاجلــواب: ال يشــرتط يف اللقــب أن يكــون عالمــة 
ــب أحــد مــن العاملــني؛  مميــزة ال يشــرتك مــع امللقَّ
ــه  فالنــاس قــد يلقبــون شــخًصا بالطويــل لطــول قامت
ــه يف  ــه أو مثل ــول من ــو أط ــن ه ــد م ــد يوج ــه ق ــع أن م
ــك  ــذا املل ــون ه ــور: )فيك ــن عاش ــال اب ــول؛ ق الط
ي  ــمِّ ــني فس ــره ضفريت ــه وضف ــعر رأس ــال ش ــد أط ق
ــن  ــن(. )اب ــاق ذا اليدي ي ِخْرب ــمِّ ــام س ــني؛ ك ذا القرن

عاشــور، 198٤ م: 16/ 19(.
وكــام اختلــف النــاس يف وجــه تســميته بــذي القرنــني 

اختلفــوا يف اســمه عــىل أقــوال منهــا مــا يــيل:
1 - أنــه عبــد اهلل بــن الضحــاك بــن معــد؛ ورد عــن ابن 
عبــاس - ريض اهلل عنــه -. أخرجــه )الفاكهــي، 1٤1٤ 

هـــ: 1/ 39٤، وابن عســاكر، 1٤15 هـــ: 17/ 331، 
ــناده  ــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ ٤7: )وإس ــن حج ــال اب وق

ضعيــف جــًدا لضعــف عبــد العزيــز وشــيخه((.
ــربي، 1٤22 هـــ:  ــه )الط ــَكنَْدر؛ أخرج ــه اإلْس 2 - أن
15/ 39٠، وأبــو الشــيخ، 1٤٠8 هـــ: ٤/ 1٤73( 
ــد احلكــم،  ــن عب ــه، وأخرجــه )اب ــن ُمنَبِّ عــن َوْهــب ب
1٤25 هـــ: ص 58( عــن قتــادة، ويف ســنده ســعيد بن 
بشــري قــال عنــه )ابــن حجــر، 1٤11 هـــ: ص 23٤(: 

ــف(. )ضعي
ــكالم  ــول أيب ال ــو ق ــي؛ وه ــورش األمخين ــه ُك 3 - أن

ــكالم آزاد، 1392 هـــ: ص 126(. ــو ال آزاد. )أب
ي؛ وهــو قول  ْمــرَيِ عــب بــن ذي مراثــد احْلِ ٤ - أنــه الصَّ
ابــن عبــاس - ريض اهلل عنــه -، أخرجــه )ابــن هشــام، 

13٤7 هـــ: 119(، وهــو الــذي يرتجــح ملــا ييل:
أ- أن هــذا القــول قــول ابــن عبــاس - ريض اهلل 
ــا  ــذي دع ــرآن، ال ــاِن الق ــة، وترمج ــرِب األم ــه - ح عن
ــه: )اللهــم  ــه وســلم - بقول ــه النبــي - صــىل اهلل علي ل
ــاري، 1٤1٤ هـــ:  ــه )البخ ــن(. أخرج ــه يف الدي فقه

66/1،رقــم1٤3(.
ــن جــزي، 1٤٠3 هـــ: 1/ 9(: أن مــن  وقــد ذكــر )اب
ــن أن  ــوال املفرسي ــني أق ــا ب ــُح هب ــي ُيَرجَّ ــوه الت الوج
ــة؛  ــن الصحاب ــه م ــدى ب ــن ُيقت ــوَل َم ــوُل ق ــون الق يك
كاخللفــاء األربعــة، وابــن عبــاس - ريض اهلل عنــه 
ــه؛  ــا ل ــلم - دع ــه وس ــىل اهلل علي ــي - ص -؛ ألن النب

ــده. ــى بع ــن أت ــىل َم ــدم ع ــه مق فكالم
ــن  ــال اب ــار؛ ق ــامء األخب ــد عل ــق عن ــه التحقي ب-أن
هشــام: )وســئل كعــب عــن ذي القرنــني فقــال: 
ــه  ــالفنا أن ــا، وأس ــوم أحبارن ــن عل ــا م ــح عندن الصحي
ــن  ــد(. )اب ــن ذي مراث ــب ب ــه الصع ــرَي، وأن ــن مِحْ م

هـــ: ص 12٠(. هشــام، 13٤7 
وقــال املقريــزي: )اعلــم أن التحقيــق عنــد علــامء 
األخبــار، أّن ذا القرنــني الــذي ذكــره اهلل يف كتابــه 
العزيــز ... عــريّب، قــد كثــر ذكــره يف أشــعار العــرب، 
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ــزي،  ــد(. )املقري ــن ذي مراث ــب ب ــمه: الصع وأّن اس
.)285  /1 هـــ:   1٤18

ــذا  ــىل ه ــدل ع ــا ي ــرب م ــعار الع ــاء يف أش ــه ج ج- أن
القــول؛ قــال احلافــظ ابــن حجــر: )والــذي يقــوي أن 
ذا القرنــني مــن العــرب كثــرة مــا ذكــروه يف أشــعارهم؛ 

قــال أعشــى بنــي ثعلبــة:
ْعُب ُذو اْلَقْرَننْيِ َأْمَسى َثاِوًيا      َوالصَّ

نِْو يِف َجَدٍث ُهنَاَك ُمِقيُم                                        بِاحْلِ
ــو - بكــرس املهملــة وســكون النــون - يف ناحيــة  واحِلنْ
املــرشق(. )ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ ٤8(، وينظر 
للبيت الشــعري: )ابن هشــام، 13٤7 هـــ: ص 128(.
ثــم ذكــر ابــن حجــر شــواهد أخــر، وقــال: )وُيؤَخــذ 
اســمه  الراجــح يف  أن  الشــواهد  هــذه  أكثــر  مــن 

عــب(. )ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ ٤9(. الصَّ
ــني  ــىل أن ذا القرن ــة ع ــم دالل ــرآن الكري د- أن يف الق
ــل  ــن أه ــس م ــه لي ــك أن ــرة؛ وذل ــرب اجلزي ــن ع م
املــرشق؛ ألنــه لــو كان كذلــك، لقيــل يف القــرآن 
إىل  َرَجــع  إنــه  املغــرب:  إىل  ســفره  بعــد  الكريــم 
املــرشق، كالراجــع إىل وطنــه، وال مــن أهــل املغــرب، 
ــمريي،  ــام )الكش ــا بينه ــل م ــن أه ــه م ــذا أن ــت هب فثب
جزيــرة  هــو  بينهــام  ومــا   ،)355  /٤ هـــ:   1٤26
جلزيــرة  بالنســبة  واملغــرب  املــرشق  ألن  العــرب؛ 
اجلزيــرة. أهــل  خياطــب  القــرآن  ألن  العــرب؛ 
فــإن قيــل: إّن مْلــك الّتبابعــة إّنــام كان بجزيــرة العــرب 
وقرارهــم وكرســّيهم بصنعــاء اليمــن، وقــد ورد عــن 
ــا  ــا ومغرهب ــَك األرض مرشَقه ــال: )َمَل ــه ق ــد أن جماه
ــليامن  ــان: س ــران؛ فاملؤمن ــان، وكاف ــر: مؤمن ــة نف أربع
 ، ُبْخُتنــرصَّ والكافــران:  القرنــني؛  وذو  داود،  بــن 
ــه  ــم(. أخرج ــا غريه ــان؛ مل يملكه ــن كنع ــروذ ب ونم

)الطــربي، 1٤22 هـــ: ٤/ 571 - 572(.
ــة مل  ــؤالء األربع ــر؛ ألن ه ــه نظ ــذا في ــواب: أن ه فاجل
ــالم - مل  ــه الس ــليامن - علي ــا؛ فس ــا كله ــوا الدني يملك
ــال اهلل  ــد؛ ق ــربه اهلده ــى أخ ــبأ حت ــة س ــرف مملك يع

ــَد  ــا يِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُه ــاَل َم ــرْيَ َفَق ــَد الطَّ ــاىل: {َوَتَفقَّ تع
ــِديًدا َأْو  ــا َش ــُه َعَذاًب َبنَّ ــنَي )2٠( أَلَُعذِّ ــَن اْلَغاِئبِ َأْم َكاَن ِم
أَلَْذَبَحنَّــُه َأْو َلَيْأتَِينِّــي بُِســْلَطاٍن ُمبـِـنٍي )21( َفَمَكــَث َغــرْيَ 
ــْط بِــِه َوِجْئُتــَك ِمــْن َســَبإٍ  َبِعيــٍد َفَقــاَل َأَحْطــُت بِــاَم مَلْ حُتِ
ــْت  ــْم َوُأوتَِي ــَرَأًة مَتِْلُكُه ــإٍ َيِقــنٍي )22( إيِنِّ َوَجــْدُت اْم بِنََب
ٍء َوهَلـَـا َعــْرٌش َعظِيــٌم } ]النمــل:2٠- 23[. ِمــْن ُكلِّ يَشْ
، ونمــروذ مل يملــكا مــرص، وال اليمــن؛  وُبْخُتنــرصَّ
 1٤38 )الغــامري،  كلهــا؟!  للدنيــا  ملكهــام  فأيــن 

.)189 هـــ:2/ 
وكــون ذي القرنــني لــه رحلــة إىل الــرشق، ورحلــة إىل 
الغــرب ال يــدل ذلــك عــىل أنــه َمَلــك الدنيــا بأمجعهــا.
هـــ - إمــكان الــرد عــىل األقــوال األخــرى؛ فــام ُروي 
عــن عبــاس - ريض اهلل عنــه - بــأن ذا القرنــني هــو عبد 
اهلل بــن الضحــاك بــن معــد َحَكــَم )ابــن حجــر، 1٤3٤ 
هـــ: 1٠/ ٤7( عــىل إســناده بأنــه ضعيــف جــًدا، وأمــا 
بأنــه اإلســكندر فباطــل؛ ألن ذا القرنــني رجــل صالــح 
ــكندر  ــود لإلس ــرت نق ــد ظه ــكندر؛ فق ــالف اإلس بخ
ــض، د، ت: ص 32(.  ــوس. )املبي ــم زي ــا الصن عليه
ــكندر  ــإن اإلس ــة: )ف ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش وق
ــدوين،  ــس املق ــن فيلب ــو اب ــطو ه ــه أرس ــذي وزر ل ال
الــذي يــؤرخ لــه تاريــخ الــروم املعــروف عنــد اليهــود 
ــدس، مل  ــب إىل أرض الق ــام ذه ــو إن ــارى، وه والنص
يصــل إىل الســد عنــد مــن يعــرف أخبــاره، وكان مرشًكا 
يعبــد األصنــام، وكذلــك أرســطو وقومــه كانــوا 
ــًدا  مرشكــني يعبــدون األصنــام، وذو القرنــني كان موحِّ
ــة، 1٤25 هـــ: 9/ 175(. ــن تيمي ــاهلل(. )اب ــا ب مؤمنً
ــًدا أيًضــا عــىل حســب مــا عثــر  وُكــورش مل يكــن موحِّ
عــىل إســطوانة مــن الطــني املطبــوخ، وممــا جــاء فيهــا: 
ــه  ــردوك" اإلل ــرح "م ــامل ... ف ــك الع ــورش مِل ــا ك )أن
ــرسور  ــه ب ــت علي ــي أثني ــث إنن ــاميل، وحي ــري بأع الكب
ــة،  ــة اإلهلي ــق العناي ــن طري ــرين ع ــرين، غم ــغ، غم بال
أنــا كــورش الــذي أعبــده ...(. )يوســف، 1٤15 هـــ: 

ص 236 - 237(.
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ــالق ذي  ــكالم آزاد يف إط ــو ال ــه أب ــتند علي ــا اس    ومم
ــن  ــال م ــْفر داني ــاء يف ِس ــا ج ــورش م ــىل ك ــني ع القرن
ــكالم آزاد، 1392 هـــ:  ــو ال ــه )أب ــا يف منام ــا رآه رؤي
ص 87(؛ وممــا جــاء يف تلــك الرؤيــا: )فرفعــُت عينــي 
ورأيــُت، وإذا بكبــش واقــف عنــد النهــر، ولــه قرنــان، 
والقرنــان عاليــان، والواحــد أعــىل مــن اآلخــر، 
ــا،  ــُت الكبــش ينطــح غرًب ــع أخــرًيا. رأي واألعــىل طالِ
ــه، وال  ام ــوان ُقدَّ ــف حي ــم يق ــا؛ فل ــاماًل، وجنوًب وش
منِقــذ مــن يــده، وفعــل كمرضاتــه وعُظــم(. )الكتــاب 
املقــدس، ســفر دانيــال، اإلصحــاح 8، الفقــرة 3 - ٤(.

   ولكن هذا االستدالل ال يصح ملا ييل:
ــا  ــال: )أم ــْفر داني ا يف ِس ً ــرسَّ ــاء مف ــش ج 1 - أّن الكب
ــادي  ــوك م ــو مل ــني فه ــه ذا القرن ــذي رأيَت ــش ال الكب
وفــارس( )الكتــاب املقــدس، ســفر دانيــال، اإلصحاح 
8، الفقــرة 2٠(؛ فالكبــش ملــوك مــادي وفــارس، 
وليــس مِلــًكا واحــًدا اســمه كــورش، والقرنــان مــادي 

ــارس. وف
2 - أن ذا القرنــني لــه رحلــة نحــو الــرشق، ومل تذكــر 
ــا أن  ــذه الرؤي ــي ه ــا؛ فف ــذه الرؤي ــة يف ه ــذه الرحل ه
ــرد  ــم ي ــا؛ فل ــاماًل، وجنوًب ــا، وش ــح غرًب ــش ينط الكب
فيهــا جهــة الــرشق، والدليــل عــىل رحلــة ذي القرنــني 
ــَع  ــَغ َمْطِل ــى إَِذا َبَل ــاىل: {َحتَّ ــول اهلل تع نحــو الــرشق ق
ــْمِس َوَجَدَهــا َتْطُلــُع َعــىَل َقــْوٍم مَلْ َنْجَعــْل هَلـُـْم ِمــْن  الشَّ

ــف: 9٠[. ا} ]الكه ــرْتً ــا ِس ُدوهِنَ
ــن  ــم م ــود، وغرضه ــم اليه ــائلون ه ــل: الس ــإن قي ف
الســؤال هــو االمتحــان، وذلــك إنــام حيســن فيــام خفــي 
أمــره، والصعــب بــن ذي مراثــد مشــهور عنــد العــرب 

فاجلــواب مــن وجــوه:
باإلتيــان  تكــون  نبــي  أي  صــدق  داللــة  أن   -  1
بمعجــزة، وليــس االختبــار بوجــود شــخص يف تــوراة 
ــم  ــأيت باس ــي أن ي ــري النب ــتطيع غ ــد يس ــود؛ فق اليه
ــي  ــتطيع األُمِّ ــد يس ــل ق ــريته، ب ــخص، وس ــك الش ذل
ــق  ــن طري ــو ع ــار، ول ــك االختب ــن ذل ــب ع أن جيي

االســتعانة بغــريه.
2 - ال نســلِّم أن الســائلني هــم اليهــود؛ فقــد ورد عــن 
ــه قــال: )مــا رأيــُت  ــه - أن ابــن عبــاس - ريض اهلل عن
ــا كانــوا خــرًيا مــن أصحــاب رســول اهلل - صــىل  قوًم
اهلل عليــه وســلم -، مــا ســألوه إال عــن ثــالث عــرشة 
ــر  ــرآن ...(، وذك ــن يف الق ــَض، كله ــى ُقبِ ــألة حت مس
} ]الكهــف:  منهــن {َوَيْســَأُلوَنَك َعــْن ِذي اْلَقْرَنــنْيِ
83[. أخرجــه )الثعلبــي، 1٤36 هـــ: 6/ 18 - 2٠(؛ 
ــىل  ــة، وع ــم الصحاب ــائلون ه ــة الس ــذه الرواي ــىل ه فع
ــربة يف  ــا الع ــم م ــول، ث ــو ق ــا فه ــدم صحته ــرض ع ف

ــلمني؟ ــائلون مس ــن الس ــني إذا مل يك ــة ذي القرن قص
3 - أن كفــار مكــة يعلمــون أن حممــًدا - صــىل اهلل عليه 
ـُـْم  وســلم - رســول مــن اهلل حًقــا؛ قــال اهلل تعــاىل: {َفإهِنَّ
ــُدوَن} ــاِت اهللَِّ جَيَْح ــنَي بِآَي ــنَّ الظَّاملِِ ــَك َوَلِك ُبوَن اَل ُيَكذِّ
]األنعــام: 33[؛ فــال حيتاجــون إىل اختبــار مــن اليهــود 

للداللــة عــىل صدقــه - صــىل اهلل عليــه وســلم -.
اخلالف يف نبوة ذي القرنني:

اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:
ــرو - ريض  ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــي؛ ورد ع ــه نب 1 - أن
اهلل عنــه -، أخرجــه )ابــن أيب شــيبة، 1٤36 هـــ: 17/ 
535، وابن عســاكر، 1٤15 هـــ: 17/ 337(. وحكاه 
)ابــن اجلــوزي، 1٤٠٤ هـــ: 3/ 18٤( عــن الّضّحــاك 
ي أنــه قــال: قالــت  ــدِّ بــن مزاحــم، وقــد َوَرد عــن السُّ
اليهــود للنبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم -: يــا حممــد! 
إنــام تذكــر إبراهيــم وموســى وعيســى والنبيــني، أّنــك 
ســِمعَت ذكَرهــم منّــا؛ فأخربنــا عــن نبــي مل يذكــره اهلل 

يف التــوراة إال يف مــكان واحــد.
ــا  ــال: " م ــني. ق ــوا: ذو القرن ــو؟ " قال ــن ه ــال: "وَم ق
ــوا يف  ــد َغَلب ــني وق ــوا فرح ــه يشء"؛ فخرج ــي عن بَلَغن
أنفســهم، فلــم يبلغــوا بــاب البيــت حتــى نــزل جربيــل 
ــْل  ــنْيِ ُق ــْن ِذي اْلَقْرَن ــَأُلوَنَك َع ــات: {َوَيْس ــؤالء اآلي هب
ــر  ــف: 83[. ذك ــًرا} ]الكه ــُه ِذْك ــْم ِمنْ ــَأْتُلو َعَلْيُك َس
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)الســيوطي، 1٤2٤ هـــ: 9/ 629( أن ابــن أيب حاتــم 
أخرجــه)1( ) (، ولكنــه أثــر غــري ثابــت، وممــا يــدل عــىل 
عــدم ثبوتــه أنــه معضــل. )اهلــاليل، وآل نــرص، 1٤25 

هـ: 2/ ٤76(.
ــا َأْن  ــنْيِ إِمَّ ــاَذا اْلَقْرَن ــا َي ــر: {ُقْلنَ ــُتدل بظاه ــد اس وق
ــا َأْن َتتَِّخــَذ فِيِهــْم ُحْســنًا} ]الكهــف: 86[  َب َوإِمَّ ُتَعــذِّ

ــني. ــوة ذي القرن ــىل نب ع
ــن  ــامء الذي ــم العل ــا } ه ــل يف {ُقْلنَ ــأن القائ ــب ب وأجي
معــه، قالــوه عــن اجتهــاد ومشــاورة لــه بذلــك، 
ــطة  ــول بواس ــاًزا، أو كان الق ــه جم ــاىل إلي ــبه اهلل تع ونس

نبــي. )اآللــويس، د، ت: 16/ 3٤(.
أقــول: القائــل يف {ُقْلنـَـا } هــم الذيــن مــع ذي القرنــني، 
وُأْســنَِد القــول إىل ضمــري اجلاللــة عــىل طريقــة املجــاز؛ 
بـِـْع ُقْرآَنــُه} ]القيامــة:  كقــول اهلل تعــاىل: {َفــإَِذا َقَرْأَنــاُه َفاتَّ
18[؛ قــال ابــن عاشــور: )وقولــه: {َفــإَِذا َقَرْأَنــاُه} أي: 
ــري  ــراءة إىل ضم ــنَِدت الق ــا، فُأْس ــل عن ــرأه جربي إذا ق
اجلاللــة عــىل طريقــة املجــاز العقــيل(. )ابــن عاشــور، 

198٤ م: 29/ 3٤9(.
وأمــا القــول بأنــه كان القــول بواســطة نبــي ففيــه نظــر؛ 
ــه  ــى - علي ــد عيس ــني كان بع ــيأيت أن ذا القرن ــه س ألن
ــا  ــى إال نبين ــد عيس ــي بع ــاك نب ــس هن ــالم -، ولي الس

ــه وســلم -. حممــد - صــىل اهلل علي
ــن  ــا؛ َوَرَد ع ــن نبًي ــا، ومل يك ــًدا صاحلً ــه كان عب 2 - أن
ــه  ــب - ريض اهلل عن ــن أيب طال ــيل ب ــني ع ــري املؤمن أم
ــد احلكــم، 1٤25 هـــ: ص 6٠،  ــن عب -، أخرجــه )اب
ــناَده  ــح إس ــديس، 1٤2٠ هـــ: 2/ 175، وصحَّ واملق
ــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش، وقــال  املحقــق عب
ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ ٤6: )وســنده صحيــح 
ــاء((،  ــظ الضي ــارة للحاف ــث املخت ــمعناه يف األحادي س
 /5 هـــ:   1٤17 )البغــوي،  األكثريــن  قــول  وهــو 
198(، واختــاره )ابــن كثــري، د، ت: 2/ 537(، وهــو 

)1( هذا األثر من القسم املفقود من تفسري ابن أيب حاتم؛ وقد قام املحقق بنقله إىل تفسري ابن أيب 
حاتم من الدر املنثور؛ لذا اكتفيُت بالتوثيق من الدر املنثور.

)2( حُيمل البعث عىل غري رسالة النبوة؛ ألن أمري املؤمنني علًيا - ريض اهلل عنه - ال يرى ذا 
القرنني نبًيا.

ــيل: ــا ي ــح مل ــذي يرتج ال
أ- أنــه قــول أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب - ريض 
ــزي، 1٤٠3 هـــ: 1/  ــن ج ــر )اب ــد ذك ــه -؛ وق اهلل عن
ــوال  ــني أق ــا ب ــُح هب ــي ُيَرجَّ ــوه الت ــن الوج 9(: أن م
املفرسيــن أن يكــون القــوُل قــوَل َمــن ُيقتــدى بــه مــن 
الصحابــة؛ كاخللفــاء األربعــة؛ وكالم عــيل - ريض اهلل 

عنــه - مقــدم عــىل َمــن أتــى بعــده.
ــب  ــو الصع ــني ه ــح أن ذا القرن ــبق الرتجي ــه س ب- أن
ي، واهلل - عــز وجــل - يقــول  ــرَيِ ــد احِلْم بــن ذي مراث
يف حــق إبراهيــم - عليــه الســالم -: {َوَجَعْلنَــا يِف 
َة َواْلِكَتــاَب} ]العنكبــوت:27[؛ فلــم  تِــِه النُُّبــوَّ يَّ ُذرِّ
ــالم - إال  ــه الس ــم - علي ــد إبراهي ــا بع ــِث اهلل نبًي يبع
مــن ذريتــه )القرطبــي، 1٤27 هـــ: 16/ 356(، ومِحْرَي 
ليســوا مــن ذريتــه، وذو القرنــني بعــد إبراهيــم - عليــه 

ــيل: ــا ي ــل م ــالم - بدلي الس
1 - أنــه َوَرَد عــن عــيل بــن أيب طالــب - ريض اهلل عنــه 
- أنــه ُســئل عــن ذي القرنــني فقــال: )رجل بعثــه)2( اهلل 
إىل قــوم كفــرة أهــل الكتــاب، كان أوائلهــم عــىل حــق 
ــىل  ــوا ع ــم فأحدث ــوا يف دينه ــم، وابتدع ــوا برهب فأرشك
أنفســهم، فهــم اليــوم جيتهــدون يف الباطــل، وحيســبون 
أهنــم عــىل حــق، وجيتهــدون يف الضاللــة ...(. أخرجــه 
ــح  ــديس، 1٤2٠ هـــ: )2/ 122 - 126، وصحَّ )املق
إســناَده املحقــق عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش(.
ووجــه االستشــهاد مــن هــذا األثــر أن أهــل الكتــاب 
ــل  ــالم -؛ ب ــه الس ــم - علي ــد إبراهي ــوا يف عه مل يكون

ــده. ــوا بع كان
2 - أن اإلخباريــني متفقــون تقريًبــا عــىل أن مــدة حكم 
ــام  ــام 3٠٠ م إىل ع ــن ع ــد م ــن ذي مراث ــب ب الصع
ــد  ــو بع ــف، 1٤15 هـــ: ص 198(؛ فه 32٠ م )يوس
إبراهيــم - عليــه الســالم - قطًعــا، بــل بعــد عيســى - 
ــى إال  ــد عيس ــي بع ــاك نب ــس هن ــالم -، ولي ــه الس علي
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نبينــا حممــد - صــىل اهلل عليــه وســلم -؛ فعــن أيب هريرة 
قــال: ســمعت رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم - 
ــا أوىل النــاس بابــن مريــم، واألنبيــاء أوالد  يقــول: »أن
َعــاّلت، ليــس بينــي وبينــه نبــي«. أخرجــه )البخــاري، 

1٤1٤ هـــ: 3/ 127٠، رقــم 3258(.
املبحث الثالث: ذو الكفل:

ورد لفــظ ذي الكفــل يف القــرآن الكريــم يف موضعــني 
مهــا:

1 - قــول اهلل تعــاىل: {َوإِْســاَمِعيَل َوإِْدِريــَس َوَذا اْلِكْفــِل 
ابِِريــَن} ]األنبيــاء: 85[. ــَن الصَّ ُكلٌّ ِم

2 - قولــه تعــاىل: {َواْذُكــْر إِْســاَمِعيَل َواْلَيَســَع َوَذا 
]ص:٤8[. اأْلَْخَيــاِر}  ِمــَن  َوُكلٌّ  اْلِكْفــِل 

واختلف املفرسون يف املراد به عىل مخسة أقوال:
1 - أنــه زكريــا - عليــه الســالم -؛ حــكاه )الزخمرشي، 
1٤27 هـــ: 3/ 98، وابــن جزي 1٤٠3 هـــ: 3/ 31، 

وأبــو حيان، 1٤13 هـــ: 6/ 31٠(.
ــه الســالم -؛ ُحكــي عــن ابــن  ــه إليــاس - علي 2 - أن
عبــاس - ريض اهلل عنــه -. )ابــن اهلائــم، 2٠٠3 م: ص 

.)233
ــكاه  ــالم -؛ ح ــه الس ــون - علي ــن ن ــع ب ــه يوش 3 - أن
ــعود، د،  ــو الس ــرشي، 1٤27 هـــ: 3/ 98، وأب )الزخم

.)82  /6 ت: 
ــرْش بــن أيــوب؛ ورد عــن وهــب بــن منبــه.  ٤ - أنــه بِ
أخرجــه )احلاكم، 1٤22 هـــ: 2/ 636، رقم ٤118(.
5 - أنــه ِحْزِقْيــل - عليــه الســالم -؛ وهــو قــول )ابــن 
ســليامن، 1٤23 هـــ: 1/ 2٠2(، وقــال القاســمي: 
هــو  الكفــل  ذا  أن  إىل  املحققــني  بعــض  )وذهــب 
حزقيــل - عليــه الســالم -(. )القاســمي، 1٤2٤ هـــ: 

ــيل: ــا ي ــح مل ــذي يرتج ــو ال 7/ 21٤(. وه
أ- إمــكان الــرد عــىل األقــوال األخــرى؛ فالقــول بأنــه 
ــريب،  ــظ ع ا لف ــرْشً ــر؛ ألن بِ ــه نظ ــوب في ــن أي ــرْش ب بِ
وأيــوب - عليــه الســالم - ليــس عربًيــا؛ فكيــف 
يكــون اســم ابنــه عربًيــا؟! إذ مل يقــل أحــد مــن 

ــن  ــة، أو م ــرب القحطاني ــن الع ــوب م ــامء: إن أي العل
العــرب العدنانيــة؛ وأيــوب اســم أعجمــي؛ وممــا يــدل 
عــىل ذلــك منعــه مــن الــرصف، وقــد ذكــر الواحــدي: 
إمجــاع النحويــني عــىل أنــه ُمنــع مــن الــرصف للُعْجمــة 
واملعرفــة. )الواحــدي، 1٤3٠ هـــ: 2/ 37٠ - 371(.
   وأمــا بقيــة األقــوال فيلــزم منهــا التكــرار؛ فزكريــا - 
عليــه الســالم - جــاء ذكــره بعــد ذلــك )النيســابوري، 
ــاىل:  ــول اهلل تع ــاء يف ق ــد ج 1٤16 هـــ: 5/ ٤5(؛ فق
ــَت  ــْرًدا َوَأْن ــَذْريِن َف ــُه َربِّ اَل َت ــاَدى َربَّ ــا إِْذ َن {َوَزَكِريَّ

ــاء: 89[. ــنَي} ]األنبي ــرْيُ اْلَواِرثِ َخ
وأمــا إليــاس فهــو: إدريــس - عليــه الســالم -، وهــو 
ــول  ــالم - يف ق ــه الس ــل - علي ــل ذي الكف ــور قب مذك
ــَن  ــِل ُكلٌّ ِم ــَس َوَذا اْلِكْف ــاَمِعيَل َوإِْدِري ــاىل: {َوإِْس اهلل تع
ابِِريــَن} ]األنبيــاء: 85[؛ قــال ابــن مســعود - ريض  الصَّ
ــو:  ــل ه ــاس، وإرسائي ــو: إلي ــس ه ــه -: )إدري اهلل عن
يعقــوب(. أخرجــه )الطــربي، 1٤22 هـــ: 9/ 383، 
وقــال ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ 29: )أمــا قــول 
ابــن مســعود فوَصلــه عبــد بــن مُحيــد، وابــن أيب حاتــم 
ــس،  ــو: إدري ــاس ه ــال: إلي ــه؛ ق ــن عن ــناد حس بإس

ــل((. ــو: إرسائي ــوب ه ويعق
ــال  ــد ق ــالم - فق ــه الس ــون - علي ــن ن ــع ب ــا يوش وأم
ــال  ــع ق ــة، 1٤22 هـــ: 2/ 317(: )واليس ــن عطي )اب
ــع  ــون(، واليس ــن ن ــع ب ــو يوش ــلم: وه ــن أس ــد ب زي
ــه  ــل - علي ــل ذي الكف ــور قب ــالم - مذك ــه الس - علي
إِْســاَمِعيَل  {َواْذُكــْر  تعــاىل:  اهلل  قــول  الســالم - يف 
ــاِر} ]ص:٤8[،  ــَن اأْلَْخَي ــِل َوُكلٌّ ِم ــَع َوَذا اْلِكْف َواْلَيَس
وَذَكــر )ابــن ســليامن، 1٤23 هـــ: 1/ 183( أن اليســع 

ــِعيا. ــمه أْش اس
ب- أن قــرب حزقيــل معــروف بقــرب ذي الكفــل، ويقــع 
ــعة  ــالد الشاس ــن الب ــود م ــده اليه ــراق، ويقص يف الع
قــال  ٤٠3(؛   /1 هـــ:   1397 )احلمــوي،  للزيــارة 
يوســف غنيمــة: )عــىل ُبْعــد عرشيــن ميــاًل مــن جنــويب 
ــال  ــن حزقي ــا مدف ــل، وفيه ــة الكف ــاهد قري ــة تش احللَّ
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ــره يف  ــل، وورد ذك ــرب الكف ــد الع ــمه عن ــي، واس النب
ــة، 13٤2 هـــ: ص 196(. ــان(. )غنيم الفرق

ــد  ــروف عن ــو املع ــالم - ه ــه الس ــل - علي ــذو الكف ف
ــاء يف  ــد ج ــوِزّي؛ فق ــن ُب ــال ب ــاب بِحْزِقَي ــل الكت أه
ــاح 1،  ــال، اإلصح ــفر حزقي ــدس، يف س ــاب املق الكت
ــن  ــال الكاه ــرب إىل حزقي ــار كالم ال ــرة 3: )ص الفق

ــوزي(. ــن ب اب
اخلالف يف نبوة ذي الكفل:

اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:
ــه  ــا؛ أخرج ــن نبًي ــا، ومل يك ــًدا صاحلً ــه كان عب 1 - أن
)الصنعــاين، 1٤19 هـــ: 2/ 391، والطــربي، 1٤22 
هـــ: 16/ 372( عــن أيب موســى األشــعري، وأخرجه 

)الطــربي، 1٤22 هـــ: 16/ 371( عــن جماهــد.
2 - أنــه نبــي؛ ذكــره عــن احلســن البــرصي )الواحدي، 
1٤3٠ هـــ: 15/ 153، واملــاوردي، د، ت: 3/ ٤6٤، 
واختــاره  هـــ: 5/ 379(،  اجلــوزي، 1٤٠٤  وابــن 
)الــرازي، 1٤٠1 هـــ: 22/ 211، وابــن كثري، 1٤2٠ 

هـــ: 5/ 363(، وهــو الــذي يرتجــح ملــا يــيل:
أ- أن الظاهــر مــن الســياق أن ذا الكفــل مــا ُقــِرن مــع 
ــري، 1٤2٠ هـــ: 5/  ــن كث ــي. )اب ــو نب ــاء إال وه األنبي

.)363
ب- أن ذا الكفــل جــاء ذكــره يف ســورة ملقبــة بســورة 
ــن ذكــره اهلل تعــاىل فيهــا فهــو نبــي.  ــاء؛ فــكل َم األنبي

)الــرازي، 1٤٠1 هـــ: 22/ 211(.
ج- أنــه ســبق الرتجيــح أن اســمه حزقيــال، وحزقيــال 

نبــي عنــد أهــل الكتــاب.
املبحث الرابع: طالوت:

ــني  ــم يف موضع ــرآن الكري ــوت يف الق ــظ طال ورد لف
ــا: مه

ــْد  ــْم إِنَّ اهللََّ َق ــْم َنبِيُُّه ــاَل هَلُ ــاىل: {َوَق ــول اهلل تع 1 - ق
ــرة:2٤7[. ــًكا} ]البق ــوَت َمِل ــْم َطاُل ــَث َلُك َبَع

ــاَل  ــوِد َق ــوُت بِاجْلُنُ ــامَّ َفَصــَل َطاُل 2 - قولــه تعــاىل: {َفَل

ــرة: 2٤9[. ــٍر} ]البق ــْم بِنََه إِنَّ اهللََّ ُمْبَتِليُك
ــة  ــن ذري ــو م ــاُول، وه ــة ش ــمه بالعرباني ــوت اس وطال
بنيامــني بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم. 

هـــ: 6/ ٤97(. )الثعلبــي، 1٤36 
اخلالف يف نبوة طالوت:

اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:
1 - أنــه نبــي؛ قــال )الزخمــرشي، 1٤27 هـــ: 1/ 
226(: )ُيــروى عــن بعضهــم(، وقــال )الزجــاج، 
1٤٠8 هـــ: 1/ 33٠(: {إِنَّ اهللََّ ُمْبَتِليُكــْم بِنََهــٍر} معنــاه: 
ــه  ــوز أن يقول ــذا ال جي ــر، وه ــم بنه ــم وممتحنك خمتربك
ــِب  ــامِلُ اْلَغْي ــال: {َع ــل - ق ــز وج ــي؛ ألن اهللَّ - ع إال نب
َفــاَل ُيْظِهــُر َعــىَل َغْيبـِـِه َأَحــًدا )26( إاِلَّ َمــِن اْرَتــَى ِمــْن 

ــن: 26 - 27[(. ــوٍل} ]اجل َرُس
ــه  ــن منب ــب ب ــن وه ــا؛ أورده ع ــن نبًي ــه مل يك 2 - أن
)الصنعاين، 1٤19 هـ: 1/ 365، والطربي، 1٤22 هـ: 
٤/ 5٠٠(، وهــو قــول األكثــر ذكــر ذلــك )ابــن عرفة، 
ــيل: ــا ي ــح مل ــذي يرتج ــو ال 2٠٠8م: 1/ 3٠2(، وه
أ- أنــه قــول األكثريــن؛ وقــد قــال )ابن جــزي، 1٤٠3 
هـــ: 1/ 9(: )إن كثرة القائلني بالقول يقتيض ترجيحه(.
ــه:  ــا بقول ــوت نبًي ــون طال ــىل ك ــتدالل ع ب- أن االس
ــه قــال ذلــك بإخبــار  {إِنَّ اهللََّ ُمْبَتِليُكــْم} فيــه نظــر؛ إلن
ــا كان  ــه: أنبًي ــن منب ــب ب ــئل وه ــد س ــاه؛ فق ــيٍّ إي نب
طالــوت ُيوحــى إليــه؟ فقــال: »ال، مل يأتــه وحــي، 
لــه:  يقــال  إليــه؛  ُيوحــى  نبــي  معــه  كان  ولكــن 
ــَك طالــوت«.  إِْشــَمِويل، يوحــى إليــه، وهــو الــذي َملَّ
أخرجــه )الصنعــاين، 1٤19 هـــ: 1/ 365، والطربي، 
1٤22 هـــ: ٤/ ٤98 - 5٠٠(؛ وهــذا النبــي جــاء 
ذكــره يف قــول اهلل تعــاىل: {َوَقــاَل هَلـُـْم َنبِيُُّهــْم إِنَّ اهللََّ َقــْد 

ــرة:2٤7[. ــًكا} ]البق ــوَت َمِل ــْم َطاُل ــَث َلُك َبَع
املبحث اخلامس: ُعَزير:

ورد ذكــر عزيــر يف القــرآن الكريــم رصحًيــا يف قــول اهلل 
تعــاىل: {َوَقاَلــِت اْلَيُهــوُد ُعَزْيــٌر اْبــُن اهللَِّ} ]التوبــة:3٠[.
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ــن  ــال: اب ــروة، ويق ــن ج ــر ب ــاكر: )عزي ــن عس ــال اب ق
شــوريق ... ويقــال: عزيــر بــن رسوخــا(. )ابــن 

.)317  /٤٠ هـــ:   1٤15 عســاكر، 
والــذي يرتجــح أنــه ابــن رسايــا؛ ألن عزيــًرا هــو 
املعــروف عنــد أهــل الكتــاب باســم ِعــزرا بــن رسايــا 
ــي،  ــالم -. )العليم ــه الس ــارون - علي ــة ه ــن ذري م
1٤32 هـــ: 3/ 177، واملراغي، 1365 هـ: 1٠/ 97، 

وابــن عاشــور، 198٤ م: 1٠/ 167(.
اخلالف يف نبوة عزير:

اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:
ــري، د، ت: 2/  ــن كث ــكاه )اب ــي؛ ح ــري نب ــه غ 1 - أن
389( عــن عطــاء بــن أيب ربــاح، واحلســن البــرصي.
ــن أيب  ــيل ب ــني ع ــري املؤمن ــن أم ــي؛ وَرد ع ــه نب 2 - أن
طالــب - ريض اهلل عنــه -؛ فقــد أخــرج )ابــن أيب 
حاتــم، 1٤17 هـــ: 2/ 5٠2، عــن عــيل بــن أيب طالب 
ــن  ــي اهلل م ــر نب ــرج عزي ــال: )خ ــه - ق - ريض اهلل عن
مدينتــه ...(، وأخرجــه احلاكــم، 1٤22 هـــ: 2/ 31٠ 
وقــال: )هــذا حديــث صحيــح عــىل رشط الشــيخني، 
ــري، د، ت: 2/ 389(:  ــن كث ــال )اب ــاه((، وق ومل خيرج
ــل«،  ــي إرسائي ــاء بن ــي مــن أنبي ــًرا نب »املشــهور أن عزي

ــا يــيل: وهــو الــذي يرتجــح مل
أ- أنــه قــول أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب - ريض 
ــزي، 1٤٠3 هـــ: 1/  ــن ج ــر )اب ــد ذك ــه -؛ وق اهلل عن
ــوال  ــني أق ــا ب ــُح هب ــي ُيَرجَّ ــوه الت ــن الوج 9(: أن م
املفرسيــن أن يكــون القــوُل قــوَل َمــن ُيقتــدى بــه مــن 
الصحابــة؛ كاخللفــاء األربعــة؛ وكالم عــيل - ريض اهلل 

عنــه - مقــدم عــىل َمــن أتــى بعــده.
ب- أنه القول املشهور.
املبحث السادس: لقامن:

   ورد لفظ لقامن يف القرآن الكريم يف موضعني مها:
ــَة َأِن  ْكَم ــاَمَن احْلِ ــا ُلْق ــْد آَتْينَ ــاىل: {َوَلَق ــول اهلل تع 1 - ق

ــامن: 12[. ــُكْر هللَِِّ} ]لق اْش

ــُه  ــَو َيِعُظ ــِه َوُه ــاَمُن اِلْبنِ ــاَل ُلْق ــه تعــاىل: {َوإِْذ َق 2 - قول
ــامن: 13[. ــاهللَِّ} ]لق ْك بِ ــرْشِ ــيَّ اَل ُت َياُبنَ

ــم كان  ــامن احلكي ــيب أن لق ــن املس ــعيد ب ــن س ووَرد ع
أسوَد نوبًيا. أخرجه )الطربي، 1٤22 هـ: 18/ 5٤7(.

اخلالف يف نبوة لقامن:
اختلف العلامء يف نبوته عىل قولني:

)املــاوردي،  الشــعبي  ذكــره عــن  نبــي؛  أنــه   -  1
هـــ:   1٤15( )الواحــدي،  و   ،)331  /٤ ت:  د، 
)الطــربي،  عكرمــة  عــن  وأخرجــه   ،)٤٤2  /3
هـــ:   1٤36 )الثعلبــي،  و   ،)5٤9  /18 هـــ:   1٤22
)الســمرقندي،  لســدي  عــن  وذكــره   ،)198  /21
هـــ   1٤3٠ )الواحــدي،  و   ،)2٠  /3 هـــ:   1٤13
 /11 هـــ:   1٤2٤ )الســيوطي،  وذكــر   ،)99  /18
ليــث. عــن  أخرجــه  حاتــم  أيب  ابــن  أن   )629
2 - أنــه مل يكــن نبيًّــا؛ وهــو قــول أكثــر العلــامء 
ذكــر ذلــك )الواحــدي، 1٤15 هـــ: 3/ ٤٤2(، و 
ــي،  ــال )الثعلب ــمعاين، 1٤18 هـــ: ٤/ 229(؛ ق )الس
1٤36 هـــ: 21/ 197(: )واتفــق العلــامء أنــه كان 
حكيــاًم ومل يكــن نبيًّــا إال عكرمــة؛ فإنــه قــال: كان 
ــة مل  ــن عكرم ــول(، ولك ــذا الق ــرد هب ــا، تف ــامن نبيًّ لق
ــم  ــريه، وذكرهُت ــن غ ــد ورد ع ــول؛ فق ــذا الق ــرد هب يتف

آنًفــا يف القــول األول.
والقول بعدم نبوته هو الذي يرتجح ملا ييل:

أ- أنه قول األكثرين.
ــه  ب- أن ابــن كثــري قــال: )كونــه عبــًدا قــد َمسَّ
ــا؛ ألن الرســل كانــت تبعــث يف  ــه نبيًّ قُّ ينــايف كون ــرِّ ال
أحســاب قومهــا(. )ابن كثــري، 1٤2٠ هـــ: 6/ 33٤(.
ج- أن لقــامن احلكيــم - رمحــه اهلل - نــويب، وليــس 
ــز  ــالم -، واهلل - ع ــه الس ــم - علي ــة إبراهي ــن ذري م
ــِه  تِ يَّ ــا يِف ُذرِّ ــم: {َوَجَعْلنَ ــق إبراهي ــول يف ح ــل - يق وج
ــم يبعــِث اهلل  ــوت:27[؛ فل ــاَب} ]العنكب َة َواْلِكَت ــوَّ النُُّب
ــه،  ــه الســالم - إال مــن ذريت ــم - علي ــا بعــد إبراهي نبًي
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ــه  ــم - علي ــد إبراهي ــه اهلل - بع ــم - رمح ــامن احلكي ولق
الســالم -؛ ألنــه يف زمــن داود - عليــه الســالم -؛ 

ــال: ــه - ق ــس - ريض اهلل عن ــن أن فع
ــدرع فجعــل  ــرُسد ال ــد داود وهــو َي )إن لقــامن كان عن
يفتلــه هكــذا بيــده، فجعــل لقــامن يتعجــب ويريــد أن 
ــا  ــرغ منه ــام ف ــأله، فل ــه أن يس ــه حكمت ــأله ويمنع يس
صبهــا عــىل نفســه فقــال: نعــم درع احلــرب هــذه، فقال 
لقــامن: الصمــت مــن احلكمــة، وقليــل فاعلــه، كنــت 
ــه  ــي(. أخرج ــى كفيتن ــكت حت ــألك فس أردت أن أس
)احلاكــم، 1٤22 هـــ: 2/ ٤58، رقــم 3582(، وقال: 
ــح  ــاه(، وصحَّ ــلم ومل خيرج ــىل رشط مس ــح ع )صحي

إســناَده )ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ 2٠5(.
وقــال )ابــن حجــر، 1٤3٤ هـــ: 1٠/ 2٠6(: )وهــذا 

ــالم -(. ــه الس ــارَصَ داود - علي ــه ع ــح يف أن رصي
الفصــل الثــاين: األعــالم مــن النســاء املختلــف يف 

نبوهتــن يف القــرآن الكريــم:
وفيه مبحثان:

املبحث األول: أم موسى عليه السالم:
جــاء لفــظ )أم موســى( يف القــرآن الكريــم يف موضعني 

: مها
َأْن  ُموَســى  ُأمِّ  إىَِل  {َوَأْوَحْينَــا  تعــاىل:  اهلل  قــول   -  1

.]7 ]القصــص:  َأْرِضِعيــِه} 
ــا} ــى َفاِرًغ ــَؤاُد ُأمِّ ُموَس ــَح ُف ــاىل: {َوَأْصَب ــه تع 2 - قول

.]1٠ ]القصص: 
ــم أم  ــي،1٤36 هـــ: 2٠/ 379(: )واس ــال )الثعلب ق
ــن  ــت الوي ب ــذ بن ــالم - ُيوَخاَب ــه الس ــى - علي موس

ــوب(. يعق
اخلالف يف نبوة أم موسى عليه السالم:

اختلف الناس يف نبوهتا عىل قولني:
ــال:  ــد ق ــزم؛ فق ــن ح ــول اب ــو ق ــة؛ وه ــا نبي 1 - أهن
ــد  ــالم، ق ــالة والس ــام الص ــى عليه ــا أم موس )ووجدن
أوحــى اهلل إليهــا بإلقــاء ولدهــا يف الَيــّم، وأعلمهــا أنــه 

ــوة ال  ــذه نب ــاًل؛ فه ــا مرس ــه نبًي ــا، وجيعل ــريده إليه س
ــزم، د، ت: 5/ 13(. ــن ح ــا(. )اب ــك فيه ش

ــا  ــاء إليه ــذا اإلحي ــر؛ ألن ه ــه نظ ــل في ــذا التعلي     وه
ــرة، د، ت 3/  ــو زه ــرشع )أب ــن ال ــيء م ــن ب مل يك
ــوة؛  ــه النب ــزم من ــا اليل ــة هل ــاب املالئك 1213(، وخط
ــث  ــاء؛ حلدي ــوا بأنبي ــا ليس ــة قوًم ــت املالئك ــد كلم فق
الثالثــة: األقــرع، واألعمــى، واألبــرص الذيــن بعــث 
ــاري،  ــم )البخ ــرج حديثه ــد أخ ــًكا، وق ــم مَل اهلل إليه
1٤1٤ هـــ: 3/ 1276، رقــم 3277(؛ فكذلــك أم 

ــى. موس
ــن  ــور )اب ــن اجلمه ــره ع ــة؛ ذك ــن نبي ــا مل تك 2 - أهن
عطيــة، 1٤22 هـــ: 1/ ٤3٤(، وقــال شــيخ اإلســالم 
ــس يف  ــل لي ــة، ب ــن نبي ــى مل تك ــة: )وأم موس ــن تيمي اب
النســاء نبيــة؛ كــام تقولــه: عامة النصــارى واملســلمني(. 
)ابــن تيميــة، 1٤19 هـــ: 2/ 3٤9(. وهــو الــذي 

ــيل: ــا ي ــح مل يرتج
أ- قــول اهلل تعــاىل: {َوَمــا َأْرَســْلنَا ِمــْن َقْبِلــَك إاِلَّ ِرَجااًل 
ــف: 1٠9[  ــَرٓى} ]يوس ــِل اْلُق ــْن َأْه ــْم ِم ــي إَِلْيِه ُنوِح
ــاوي،  ــرأة. )البيض ــتنبئ ام ــاىل مل َيس ــه تع ــىل أن ــدل ع ي

د، ت: 2/ 16(.
ِع  وقــد رد ابــن حــزم هــذا االســتدالل؛ فقــال: )ومل يــدَّ
أحــد أن اهلل تعــاىل أرســل امــرأة، وإنــام الــكالم يف 
ــزم، د، ت: 5/ 12(. ــن ح ــالة(. )اب ــوة دون الرس النب
ــوَل،  ــمل الرس ــال يش ــر؛ ألن اإلرس ــن يف رده نظ ولك
والنبــي بدليــل قــول اهلل تعــاىل: {َوَما َأْرَســْلنَا ِمــْن َقْبِلَك 
ــْيَطاُن يِف  ــى الشَّ ــى َأْلَق ــيٍّ إاِلَّ إَِذا مَتَنَّ ــوٍل َواَل َنبِ ــْن َرُس ِم
ــُم اهللَُّ  ــمَّ حُيِْك ــْيَطاُن ُث ــي الشَّ ــا ُيْلِق ــُخ اهللَُّ َم ــِه َفَينَْس ُأْمنِيَّتِ
آَياتـِـِه} ]احلــج: 52[؛ قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: 
ــول َواَل  ُس ــن رَّ ــَك ِم ــن َقبِل ــلنَا ِم ــآ َأرَس ــه: {َوَم )فقول
ى رســوالً  } دليــٌل عــىل أن النبــي مرســل، وال يســمَّ َنبـِـيٍّ
عنــد اإلطــالق(. )ابــن تيميــة، 1٤2٠ هـــ: 2/ 718(.
ــول  ــال رس ــال: ق ــعري ق ــى األش ــن أيب موس ب- ع
ــال  ــن الرج ــل م ــلم -: »كم ــه وس ــىل اهلل علي اهلل - ص
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كثــري، ومل يكُمــل مــن النســاء إال آســية امــرأة فرعــون، 
عــىل  عائشــة  فضــل  وإن  عمــران؛  بنــت  ومريــم 
النســاء كفضــل الثَِّريــد عــىل ســائر الطعــام«. أخرجــه 
ــم 323٠(. ــاري، 1٤1٤ هـــ: 3/ 1252، رق )البخ

    قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: )وهــذا يــدل عــىل 
أن أم موســى ليســت ممــن كمــل مــن النســاء؛ فكيــف 
تكــون نبيــة؟!(. )ابــن تيميــة، 1٤19 هـــ: 2/ 35٠(.

املبحث الثاين: مريم:
 ورد لفــظ مريــم يف القــرآن الكريــم يف أربــع وثالثــني 
ــُة  ــِت امْلَاَلِئَك ــاىل: {َوإِْذ َقاَل ــول اهلل تع ــا ق ــا، منه موضًع
ــَرِك َواْصَطَفــاِك َعــىَل  َياَمْرَيــُم إِنَّ اهللََّ اْصَطَفــاِك َوَطهَّ

ــران: ٤2[. ــنَي﴾ } ]آل عم ــاِء اْلَعامَلِ نَِس
ــاىل:  ــول اهلل تع ــل ق ــران بدلي ــة عم ــي ابن ــم ه ومري
تِــي َأْحَصنَــْت َفْرَجَهــا}  {َوَمْرَيــَم اْبنَــَت ِعْمــَراَن الَّ
ــه  ــى - علي ــي اهلل عيس ــي أم نب ــم: 12[، وه ]التحري
ــِت امْلَاَلِئَكــُة  الســالم - بدليــل قــول اهلل تعــاىل: {إِْذ َقاَل
ِك بَِكِلَمــٍة ِمنْــُه اْســُمُه امْلَِســيُح  ُ َياَمْرَيــُم إِنَّ اهللََّ ُيَبــرشِّ

ِعيَســى اْبــُن َمْرَيــَم} ]آل عمــران: ٤5[.
اخلالف يف نبوة مريم:

اختلــف النــاس يف نبــوة مريــم - ريض اهلل عنهــا - عــىل 
: لني قو

ــزم، د، ت: 5/  ــن ح ــول )اب ــو ق ــة؛ وه ــا نبي 1 - أهن
13(، واختــاره )القرطبــي، 1٤27 هـــ: 5/ 127(، 
ــك  ــطة املَل ــا بواس ــى إليه ــاىل أوح ــال: )ألن اهلل تع وق
كــام أوحــى إىل ســائر النبيــني(. )القرطبــي، 1٤27 هـ: 

.)127  /5
ــوة؛  ــه النب ــزم من ــة اليل ــاب املالئك ــبق أن خط ــد س وق

ــاء. ــوا بأنبي ــا ليس ــة قوًم ــت املالئك ــد كلم فق
ــآِء  ــىَلٰ نَِس ــِك َع ــم: {َواصَطَفٰي ــة ملري ــول املالئك ــا ق وأم
ــار،  ــاء اختي ــو اصطف ــران: ٤2[ فه ــنَي} ]آل عم َلِم الَعٰ
ال اصطفــاء نبــوة؛ ألنــه لــو كان اصطفــاء نبــوة لقالــوا 
ــىل  ــى ع ــون مصطف ــي ال يك ــني؛ ألن النب ــىل العامل ع

ــامري، 1٤38 هـــ: 2/ 15٠(. ــني. )الغ ــض العامل بع
ــر  ــور، ذك ــول اجلمه ــو ق ــة؛ وه ــن نبي ــا مل تك 2 - أهن
ــن  ــة، 1٤22 هـــ: 1/ ٤3٤(، و )اب ــن عطي ــك )اب ذل
كثــري، د، ت: 2/ ٤25(، وهــو الــذي يرتجــح ملــا يــيل:
أ- أن اهلل - عــز وجــل - وَصــف مريــم يف أرشف 
ــَم  ــُن َمْرَي ــيُح اْب ــا امْلَِس ــة؛ فقــال: {َم مقاماهتــا بالصديقي
ــُه  َوُأمُّ ُســُل  الرُّ َقْبِلــِه  ِمــْن  َخَلــْت  َقــْد  َرُســوٌل  إاِلَّ 
ــة لذكــر ذلــك  ــدة: 75[؛ فلــو كانــت نبي يَقٌة}]املائ ِصدِّ
يف مقــام الترشيــف )ابن كثــري، 1٤2٠ هـــ: ٤/ ٤23(؛ 
ــالة؛  ــو الرس ــه وه ــام ل ــىل مق ــا بأع ــف ابنَه ــام وَص ك
وإنــام َذَكــر الدرجــة العليــا التــي وصلــت إليهــا؛ وهــي 

ــوة. ــة النب ــل إىل درج ــم تص ــة؛ فل ــة الصديقي درج
ــن حــزم أن جييــب عــن هــذا االســتدالل؛  وحــاول اب
يَقٌة}  ــُه ِصدِّ فقــال: )وليــس قولــه - عــز وجــل -:  {َوُأمُّ
بامنــع مــن أن تكــون نبيــة؛ فقــد قــال تعــاىل: {ُيوُســُف 
يــُق} ]يوســف: ٤6[، وهــو مــع ذلــك نبــي  دِّ ــا الصِّ َ َأهيُّ

رســول(. )ابــن حــزم، د، ت: 5/ 13(.
ــُف  ــل: {ُيوُس ــر؛ ألن القائ ــذا نظ ــه ه ــن يف جواب ولك
ــكاه -  ــام ح ــاىل، وإن ــو اهلل تع ــس ه ــُق} لي ي دِّ ــا الصِّ َ َأهيُّ
ســبحانه وتعــاىل - عــن الســاقي بخــالف قولــه - عــز 
ــاىل،  ــو اهلل تع ــل ه ــٌة} فالقائ يَق ــُه ِصدِّ ــل -: {َوُأمُّ وج
ونحــن النحتــج بقــول الســاقي، وإنــام نحتــج بــام قالــه 

ــه. اهلل تعــاىل خمــرًبا ب
ــَك إاِلَّ  ــْن َقْبِل ــْلنَا ِم ــا َأْرَس ــاىل: {َوَم ــول اهلل تع ب- ق
ــف:  ــَرى} ]يوس ــِل اْلُق ــْن َأْه ــْم ِم ــي إَِلْيِه ــااًل ُنوِح ِرَج
1٠9[، وقــد ســبق االســتدالل هبــذه اآليــة الكريمــة، 
واعــرتاض ابــن حــزم عليــه، واإلجابــة عــن اعرتاضــه.

اخلامتة
ــاء،  ــىل االنته ــد هلل ع ــداء، واحلم ــىل االبت ــد هلل ع احلم
ــه  ــىل آل ــاء، وع ــري األنبي ــىل خ ــالم ع ــالة والس والص
ــث:  ــذا البح ــتي هل ــَد معايش ــُد: فبع ــا بع ــاء؛ أم األتقي
الكريــم  القــرآن  نبوهتــم يف  املختلــف يف  األعــالم 
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ــيل: ــا ي ــج م ــن النتائ ــه م ــجل يف خامتت أس
أن األعــالم املختلــف يف نبوهتــم يف القــرآن الكريم . 1

ســتة رجــال؛ وهــم: ُتبَّــع، وذو القرنــني، وذو 
ــان؛  ــر، ولقــامن؛ وامرأت الكفــل، وطالــوت، وُعَزي

ــالم -. ــه الس ــى - علي ــم، وأم موس ــا: مري ومه
ــو . 2 ــم: أب ــرآن الكري ــوارد يف الق ــع ال ــراد بُتبَّ أن امل

ــرَيي، وكان  ــِرب احِلْم ــن َكْلِكْيَك ــعد ب ــِرب، أس َك
ــا. ــن نبًي ــا، ومل يك ــاًل صاحلً رج

عــب بــن ذي مراثــد . 3 الصَّ القرنــني هــو:  أن ذا 
نبًيــا. يكــن  ومل  صاحلًــا،  رجــاًل  وكان  ي،  ْمــرَيِ احْلِ

أن اإلخباريــني متفقــون تقريًبــا عــىل أن مــدة . ٤
ــد مــن عــام 3٠٠ م  ــن ذي مراث حكــم الصعــب ب

إىل عــام 32٠ م.
نبــي، وهــو . 5 الكفــل - عليــه الســالم -  أن ذا 

املعــروف عنــد أهــل الكتــاب بِحْزِقَيــال بــن 
ُبــوِزّي.

بالعربانيــة . 6 نبًيــا، واســمه  يكــن  مل  أن طالــوت 
شــاُول، وهــو مــن ذريــة بنيامــني بــن يعقــوب بــن 

ــم. ــن إبراهي ــحاق ب إس
أن ُعَزيــًرا - عليــه الســالم - نبــي، وهــو املعــروف . 7

عنــد أهــل الكتــاب باســم ِعــزرا بــن رسايــا، مــن 
ذريــة هــارون.

ــن . 8 ــو م ــا، وه ــن نبًي ــاًم، ومل يك ــامن كان حكي أن لق
ــة. ــل النوب أه

أنه ليس يف النساء نبية.. 9
ــة يف  ــأرى الكتاب ــرت يل ف ــي ظه ــات الت ــا التوصي وأم

ــة: ــات اآلتي املوضوع
ــاء . 1 ــرآن، أو األنبي ــم الق ــار إليه ــن أش ــاء الذي األنبي

ــم. ــرآن الكري ــامئهم يف الق ــح بأس ــن مل ُيفَص الذي
املختلــف يف نبوهتــم الذيــن أشــار القــرآن الكريــم . 2

إىل ذكرهــم.
ــرآن . 3 ــم يف الق ــوارد ذكره ــم ال ــف يف إيامهن املختل

ــم. الكري

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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7.ابــن تيميــة، أمحــد. )1٤2٠هـــ(.  كتــاب النبــوات، 
حتقيــق عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، ط1، 

الريــاض، أضــواء الســلف.
ــاوى  ــوع فت ــد. )1٤25هـــ(.  جمم ــة، أمح ــن تيمي 8.اب
شــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة، مجــع وترتيــب عبــد 
ــه حممــد،  ــن قاســم بمســاعدة ابن ــن حممــد ب الرمحــن ب

ــد. ــك فه ــع املل ــة، جمم ــة النبوي املدين



16

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

األعالم املختلف يف نبوهتم يف القرآن الكريم -دراسة حتليلية ترجيحية

9.ابــن جــزي، حممــد. )1٤٠3هـــ(. التســهيل لعلــوم 
ــريب. ــاب الع ــان، دار الكت ــل، ط٤، لبن التنزي

تقريــب  )1٤11هـــ(.  أمحــد.  حجــر،  1٠.ابــن 
ــق، دار  ــة، ط3، دمش ــد عوام ــق حمم ــب، حتقي التهذي

القلــم.
ــاري  ــح الب ــد. )1٤3٤هـــ(. فت ــر، أمح ــن حج 11.اب
حتقيقــه  عــىل  أرشف  البخــاري،  صحيــح  بــرشح 
ــد، ط1،  ــادل مرش ــؤوط وع ــعيب األرن ــه ش وراجع

دمشــق، دار الرســالة العامليــة.
ــار،  ــىل باآلث ــيل. )1٤2٤هـــ(. املح ــزم، ع ــن ح 12.اب
حتقيــق عبــد الغفــار ســليامن البنــداري، ط3، بــريوت، 

ــة. ــب العلمي دار الكت
13.ابــن حــزم، عــيل. )د، ت(. الفصــل يف امللــل 
ــة،  ــن خليف ــد الرمح ــه عب ــل، صحح ــواء والنح واأله
ط1، مــرص، مكتبــة ومطبعــة حممــد عــيل صبيــح 

وأوالده.
ــام  ــند اإلم ــد. )1٤21هـــ(. مس ــل، أمح ــن حنب 1٤.اب
أمحــد بــن حنبــل ، حتقيــق شــعيب األرنــؤوط وآخرين، 

ط1، بــريوت، مؤسســة الرســالة.
الطبقــات  )1٤21هـــ(.  حممــد.  ســعد،  15.ابــن 
الكبــري، حتقيــق عــيل حممــد عمــر، ط1، القاهــرة، 

اخلانجــي. مكتبــة 
16.ابــن ســليامن، مقاتــل. )1٤23هـــ(، تفســري مقاتل 
بــن ســليامن، دراســة وحتقيــق عبــد اهلل حممــود شــحاتة، 

ط1، بــريوت، مؤسســة التاريــخ العــريب.
17.ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر. )198٤م(. التحرير 

والتنويــر، تونــس، الــدار التونســية للنرش.
ــن. )1٤25هـــ(.  ــد الرمح ــم، عب ــد احلك ــن عب 18.اب
ــر،  ــد عم ــيل حمم ــق ع ــرب، حتقي ــرص واملغ ــوح م فت

ــة. ــة الديني ــة الثقاف ــارش مكتب الن

19.ابــن عرفــة، حممــد. )2٠٠8م(. تفســري ابــن عرفة، 
حتقيــق جــالل األســيوطي، ط1، بــريوت، دار الكتــب 

. لعلمية ا
ــة  ــخ مدين ــيل. )1٤15هـــ(. تاري ــاكر، ع ــن عس 2٠.اب
دمشــق، دراســة وحتقيــق حمــب الديــن أيب ســعيد عمــر 

ــن غرامــة العمــروي، ط1، بــريوت، دار الفكــر. ب
ــرر  ــق. )1٤22هـــ(. املح ــد احل ــة، عب ــن عطي 21.اب
ــد،  ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس ــق عب ــز، حتقي الوجي

ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
22.ابــن كثــري، إســامعيل. )1٤2٠هـــ(. تفســري القرآن 
ــالمة، ط2،  ــد الس ــن حمم ــامي ب ــق س ــم، حتقي العظي

ــة.  ــاض، دار طيب الري
23.ابــن كثــري، إســامعيل. )د، ت(. البدايــة والنهايــة، 
ــاون  ــي بالتع ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق عب حتقي
مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية 

هبجــر، ط1، القاهــرة، هجــر. 
2٤.ابــن هشــام، عبــد امللــك. )13٤7هـــ(. التيجــان 
يف ملــوك محــري، ط1، صنعــاء، مركــز الدراســات 

ــة.  ــاث اليمني واألبح
25.أبــو الســعود، حممــد. )د، ت(. إرشــاد العقــل 
الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم، بــريوت، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب.
كتــاب  )1٤٠8هـــ(.  اهلل.  عبــد  الشــيخ،  26.أبــو 
إدريــس  حممــد  بــن  اهلل  رضــاء  حتقيــق  العظمــة، 

العاصمــة. دار  الريــاض،  ط1،  املباركفــوري، 
27.أبــو الــكالم آزاد، أمحــد. )1392هـ(. ويســألونك 

عــن ذي القرنــني، القاهــرة، دار الشــعب.
28.أبــو حيــان، حممــد. )1٤13هـــ(. البحــر املحيــط، 
ــن، ط1،  ــود وآَخِري ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــق ع حتقي

ــة. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ب
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29.أبــو زهــرة، حممــد. )د، ت(. زهــرة التفاســري، دار 
الفكــر العــريب.   

القــرآن،  )د، ت(. جمــاز  عبيــدة، معمــر.  3٠.أبــو 
ــزكني،  ــؤاد س ــد ف ــه حمم ــق علي ــه وعل ــه بأصول عارض

ــي. ــة اخلانج ــرة، مكتب القاه
31.األلبــاين، حممــد. )1٤22هـــ(. سلســلة األحاديث 
ط1،  وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  ويشء  الصحيحــة 

ــارف. ــة املع ــاض، مكتب الري
يف  املعــاين  روح  ت(.  )د،  حممــود.  32.اآللــويس، 
ــاين، بــريوت، دار  ــم والســبع املث تفســري القــرآن العظي

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال إحي
صحيــح  )1٤1٤هـــ(.  حممــد.  33.البخــاري، 
البخــاري، ضبطــه ورقَّمــه مصطفــى ديــب البغــا، ط5، 

ــة. ــري واليامم ــن كث ــع دار اب ــرش وتوزي ن
3٤.الربوســوي، إســامعيل حقــي. )1928م(. روح 
وأمحــد  خــريي،  حافــظ حممــد  البيــان، تصحيــح 

رفعــت، إســتانبول، املطبعــة العثامنيــة.
35.البغــوي، احلســني. )1٤17هـــ(. معــامل التنزيــل، 
ــة  ــة ضمريي ــامن مجع ــر وعث ــد اهلل النم ــد عب ــه حمم حقق
ــة. ــاض، دار طيب ــرش، ط٤، الري ــلم احل ــليامن مس وس
36.البيضــاوي، عبــد اهلل. )د، ت(. أنــوار التنزيــل 
وأرسار التأويــل، إعــداد وتقديــم حممــد عبــد الرمحــن 
ــاء الــرتاث العــريب. املرعشــيل، ط1، بــريوت، دار إحي
ــان  ــف والبي ــد. )1٤36هـــ(. الكش ــي، أمح 37.الثعلب
عــن تفســري القــرآن، حتقيــق مجــع مــن الباحثــني، ط1، 

ــري. ــدة، دار التفس ج
38.احلمــوي، ياقــوت. )1397هـــ(. معجــم البلدان، 

بــريوت، دار صــادر.
39.احلمــريي، نشــوان. )1٤2٠هـــ(. شــمس العلــوم 
ــن  ــق حســني ب ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم، حتقي

عبــد اهلل العمــري ومطهــر بــن عــيل اإلريــاين ويوســف 
حممــد عبــد اهلل، ط1، بــريوت، دار الفكــر املعــارص.

طبقــات  )1٤٠3هــــ(.  حممــد.  ٤٠.الــداودي، 
املفرسيــن، راجــع النســخة وضبــط أعالمهــا جلنــة مــن 
ــب  ــريوت، دار الكت ــارش، ط1، ب ــإرشاف الن ــامء ب العل

ــة. العلمي
ــب،  ــح الغي ــر. )1٤٠1هـــ(. مفاتي ــرازي، عم ٤1.ال

ط1، بــريوت، دار الفكــر.
ــرآن  ــاين الق ــم. )1٤٠8هـــ(. مع ــاج، إبراهي ٤2.الزج
ــلبي، ط1،  ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق عب ــه، حتقي وإعراب

ــب. ــامل الكت ــريوت، ع ب
٤3.الزخمــرشي، حممــود. )1٤27هـــ(. الكشــاف عــن 
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه 
التأويــل، ضبــط وتوثيــق الــداين بــن منــري آل زهــوي، 

ط1، بــريوت، دار الكتــاب العــريب.
تفســري  )1٤13هـــ(.  نــرص.  ٤٤.الســمرقندي، 
ــادل  ــوض، وع ــد مع ــيل حمم ــق ع ــمرقندي، حتقي الس
ــويت،  ــد الن ــد املجي ــا عب ــود، وزكري ــد املوج ــد عب أمح

العلميــة. الكتــب  دار  بــريوت،  ط1، 
٤5.الســمعاين، منصــور. )1٤18هـــ(. تفســري القرآن، 
املجلــد األول والثــاين مــن حتقيــق يــارس بــن إبراهيــم، 
ومــن املجلــد الثالــث إىل املجلــد الســادس مــن حتقيــق 
غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، ط1، الريــاض، دار 

الوطــن.
الــدر  ٤6.الســيوطي، عبــد الرمحــن. )1٤2٤هـــ(. 
ــد  ــن عب ــد اهلل ب ــق عب ــور، حتقي ــري املأث ــور يف التفس املنث
ــر، ط1،  ــز هج ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الرتك املحس

ــر. ــرة، هج القاه
ــري  ــرزاق. )1٤19هـــ(. تفس ــد ال ــاين، عب ٤7.الصنع
عبــد الــرزاق، حتقيــق حممــود حممــد عبــده، ط1، 
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بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
٤8.الطــربي، حممــد. )1٤22هـــ(. جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن، حتقيــق عبــد اهلل بــن عبــد املحســن 
ــرة،  ــر، ط1، القاه ــز هج ــع مرك ــاون م ــي بالتع الرتك

هجــر. 
فتــح  )1٤32هـــ(.  الرمحــن.  عبــد  ٤9.العليمــي، 
الرمحــن يف تفســري القــرآن، اعتنــى بتحقيقــه نــور 

النــوادر. دار  ط2،  طالــب،  الديــن 
5٠.الغــامري، عبــد اهلل. )1٤38هـــ(. موســوعة عبــد 
ــامري، إرشاف حممــود  ــق الُغ ــن الصدي ــن حممــد ب اهلل ب

ــن حممــد ممــدوح، ط2، مــرص، دار الســالم. ســعيد ب
51.غنيمــة، يوســف. )13٤2هـــ(. نزهــة املشــتاق يف 
ــخ هيــود العــراق، ط1، بغــداد، مطبعــة الفــرات. تاري
ــة يف  ــار مك ــد. )1٤1٤هـــ(. أخب ــي، حمم 52. الفاكه
ــد  ــن عب ــد امللــك ب ــق عب ــه، حتقي ــم الدهــر وحديث قدي

ــر. ــريوت، دار خ ــش، ط2، ب ــن دهي اهلل ب
الديــن. )1٤2٤هـــ(.  53.القاســمي، حممــد مجــال 
حماســن التأويــل، حتقيــق حممــد باســل عيــون الســود، 

ــة. ــب العلمي ــريوت، دار الكت ط2، ب
5٤.القرطبــي، حممــد. )1٤27هـــ(. اجلامــع ألحــكام 
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صالة النافلة يف املساجد من غري مجاعة
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   ملخص البحث  
موضوع البحث: 

التي  باملواضع  املتعلقة  الفقهية  األحكام  البحث  يتناول 
تكون صالة النافلة فيها يف املسجد أفضل من البيت. 

أهداف البحث: 
هيدف البحث إىل توضيح مفهوم صالة النافلة يف املسجد، 
البيت  دون  املسجد  يف  تستحب  التي  النوافل  حرص  وإىل 
ومن غري مجاعة، كام هيدف إىل تقديم دراسة فقهية مقارنة 

باألدلة والرتجيح حول هذه املسائل. 
منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحلييل. 
أهم النتائج: 

اشتمل البحث عىل عدد من النتائج، منها: عناية الرشيعة 
النوافل  أداء  مرشوعية  ومنها:  عليها،  واملحافظة  بالصالة 
يف املساجد مطلًقا، ولذا وقع اتفاق الفقهاء رمحهم اهلل عىل 
يف  منها:  مواضع  يف  البيت  دون  املسجد  يف  أدائها  أفضلية 
جوف الكعبة، وخلف املقام، والروضة الرشيفة، ومسجد 
صالة  وقبل  املسجد،  وحتية  السفر،  من  والقادم  قباء، 

اجلمعة. 
أهم التوصيات: 

منها: جيب عىل  التوصيات،  من  البحث عىل عدد  اشتمل 
بعض  عنها  يغفل  قد  التي  باملوضوعات  العناية  الباحثني 
فاجلمع  الفقه؛  كتب  يف  منثورة  كانت  ولو  حتى  الناس 
بمكان،  األمهية  من  أمر  طالبيها  عىل  والتيسري  والتحرير 
ُيظن  قد  فيام  الرشعي  احلكم  ُيظهروا  أن  عليهم  ينبغي  كام 

وضوحه ومعرفته. 
الكلامت املفتاحية: 

نافلة، املسجد، البيت

Abstract
Title:  
The research sheds light on the Jurisprudence 
rulings related to the priority of supererogatory 
prayers in the mosque over the house.

Objectives: 
The research clarifies the concept of super-
erogatory prayers in the mosque, and to limit 
the supererogatory prayers that are desirable in 
the mosque over the house and a congregation. 
Research also highlights a jurisprudential study 
compared to the evidences and weighted opin-
ions upon these issues.
Research method: the descriptive analytical 
method.

The major results: 
The research included some results, including: 
Sharia’s concern for prayer and persistence to 
perform it, the legality of performing super-
erogatory prayers in mosques at all. Therefore, 
the jurists, may Allah have mercy upon them, 
agreed on the priority of performing the prayers 
in the mosque in places such as: around the Kaa-
ba, behind the shrine, the honorable Raudah, 
Quba Mosque, the one coming from travelling, 
prayer of greeting of the mosque, and before the 
Friday prayer.

The important results: 
Researchers should pay attention of topics that 
some people may overlook, even if those top-
ics are scattered in books of jurisprudence. The 
collecting, editing and facilitating those topics 
for the students is a great importance, as the 
researchers should show the legal ruling that it 
may be clear and identified.

Kay words: 
supererogatory, mosque, house

صالة النافلة في المساجد من غير جماعة
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 
ــه  ــىل آل ــد وع ــا حمم ــلني، نبين ــاء واملرس أرشف األنبي

وصحبــه أمجعــني وبعــد: 
ــعرية  ــرة ش ــالمية الظاه ــعائر اإلس ــم الش ــن أه ــإن م ف
النصــوص  تكاثــرت  ولــذا  املســاجد،  يف  الصــالة 
الرشعيــة يف احلــث عليهــا، واملبــادرة إليهــا، وليــس هذا 
مقتــرًصا عــىل صــالة الفريضــة فحســب؛ بــل ولصــالة 
النافلــة نصيــب مــن ذلــك؛ إال أن ثمــة صلــوات نافلــة 
كان األَْوىل أداءهــا يف املســجد دون البيــت، جــاء يف 
ــري: "إال مــا اســتثنى مــن النوافــل؛ كســنة  الــرساج املن
اجلمعــة القبليــة، وركعتــي اإلحــرام، والطــواف.. 
وصــالة منشــى الســفر، والقــادم منــه" )العزيــزي، د. 
ــوري، 1٤٠٤هـــ: ٤21/2(.  ت: 161/1( )املباركف
فرأيــت مجــع هــذه النوافــل ومــن َثــم دراســتها دراســة 
فقهيــة مقارنــة يف موضــوع ســميته: " صــالة النافلــة يف 
املســاجد مــن غــري مجاعــة"؛ قصدت منــه اإلفــادة حول 
مســائل املوضــوع؛ رغبــة يف اخلــري، وطلًبــا للمعــروف. 

حدود البحث: 
يعتنــي البحــث بدراســة املواضــع التــي تكــون صــالة 
النافلــة مــن غــري مجاعــة يف املســجد أفضــل مــن أدائهــا 

يف البيــت عنــد التســاوي؛ وعليــه فيخــرج أمــران: 
األمــر األول: لــو كان أداء النافلــة يف املســجد أفضــل؛ 
لعــارض مــن ســكون حــال وهــدوء بــال فــال يدخــل 
يف ذلــك، جــاء يف رد املحتــار: " وحيــث كان هــذا 
أفضــل يراعــى مــا مل يلــزم منــه خــوف شــغل عنهــا لــو 
ــل  ــه ويقل ــغل بال ــا يش ــه م ــه، أو كان يف بيت ــب لبيت ذه
ــار  ــجد؛ ألن اعتب ــذ يف املس ــا حينئ ــوعه، فيصليه خش

ــاج، د. ت: 1٠6/1(.  ــن احل ــح" )اب ــوع أرج اخلش
األمــر الثــاين: النافلــة التــي ُتــرشع هلــا اجلامعــة؛ 
فــاألوىل أداؤهــا يف املســجد، جــاء يف عمــدة القــاري: 
ــل،  ــن النََّوافِ ة م ــدَّ ــث ع ــوم احلدي ــن عم ــتثنى م " واس

ففعلهــا يِف غــري اْلَبْيــت أكمــل، َوِهــي: َمــا تــرشع 
فِيَهــا اجْلَاَمَعــة: كالعيديــن، َوااِلْستِْســَقاء، والكســوف" 

 .)267/5 ت:  د.  )العينــي، 
وجــاء يف فتــح املنعــم: " وجييــب اجلمهــور: بأنــه 
ــل  ــة، أي: أفض ــه اجلامع ــرشع في ــا ال ي ــىل م ــول ع حمم
ــون  ــا تك ــة م ــا اجلامع ــرشع فيه ــي ال ت ــرء الت ــالة امل ص
يف بيتــه، أو املــراد مــن املكتوبــة مــا يــرشع فيــه اجلامعــة، 
فاملعنــى: أفضــل صــالة املــرء يف بيتــه إال مــا رشع 
ــه اجلامعــة" )الشــني، 1٤23هـــ: 5٤1/3(، وقــال  في
ــة مل  ــراد نافل ــىل أن امل ــوا ع ــاري: "واتفق ــر اجل يف الكوث
ــل  ــك أن حتص ــة يف ذل ــة، واحلكم ــا اجلامع ــرشع فيه ت
بركــة الصــالة يف البيــت، ويفــر عنــه الشــيطان، وألنــه 
أبعــد عــن الّريــاء" )الكــوراين، 1٤29هـــ: 2/36٤(. 

أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 
تتبني أمهية املوضوع فيام ييل: 

أن ثمــة تســاؤالت عديــدة حــول حكــم أداء . 1
النافلــة يف املســجد دون البيــت ونحــو ذلــك. 

تعلــق هــذا املوضــوع بالصــالة التــي هــي عمــود . 2
الديــن، وآكــد أركانــه بعــد الشــهادتني. 

ــن . 3 ــه - َم ــت علي ــا اطلع ــب م ــد - حس أين مل أج
كتــب يف هــذا البحــث هبــذه الصــورة، وتوّســع يف 

ــتها.  دراس
أهداف املوضوع: 

توضيح مفهوم صالة النافلة يف املسجد. . 1
ــجد دون . 2 ــتحب يف املس ــي تس ــل الت ــرص النواف ح

ــة.  ــري مجاع ــن غ ــت وم البي
تقديــم دراســة فقهيــة مقارنــة باألدلــة والرتجيــح . 3

حــول هــذه املســائل. 
الدراسات السابقة: 

بعــد البحــث والتتبــع، مل أجــد - فيــام اّطلعــت عليــه - 
دراســة ســابقة تناولــت مجــع هــذه املســائل التــي قمت 
ببحثهــا ودراســتها، يف رســالة علميــة أو بحــث فقهــي. 
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خطة بحث املوضوع: 
ومتهيــد،  مقدمــة،  مــن  املوضــوع  بحــث  يتكــون 

وفهــرس:  وخامتــة،  ومبحثــني، 
املقدمة: وتتضمن: 

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداَف ــَة املوض أمهي
ــث.  ــة البح وخط

املســاجد،  يف  النافلــة  صــالة  مفهــوم  التمهيــد: 
مطلبــان:  وفيــه  املســجد،  ومرشوعيــة صالهتــا يف 
ــاجد،  ــة يف املس ــالة النافل ــوم ص ــب األول: مفه املطل

ــائل:  ــالث مس ــه ث وفي
املسألة األوىل: تعريف الصالة لغة واصطالًحا. 

املسألة الثانية: تعريف النافلة لغة واصطالًحا. 
املسألة الثالثة: تعريف املساجد لغة واصطالًحا. 

املطلب الثاين: مرشوعية صالة النافلة يف املساجد. 
ــة يف مســاجد خمصوصــة  املبحــث األول: صــالة النافل

مــن غــري مجاعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: 
املطلــب األول: صــالة النافلــة يف املســجد احلــرام، 

ــألتان:  ــه مس وفي
املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 

املسألة الثانية: صالة النافلة خلف مقام إبراهيم. 
املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 

املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 
املبحــث الثــاين: صــالة النافلــة يف ســائر املســاجد مــن 

غــري مجاعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: 
املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 

املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 
املطلب الثالث: صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 

اخلامتة: وتشمل أهم النتائج. 
الفهارس: وهو: 

فهرس املصادر واملراجع. . 1
فهرس املوضوعات. . 2

ــذا  ــل ه ــاىل أن جيع ــأل اهلل تع ــإين أس ــك ف ــد ذل وبع
العمــل خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع فيــه، وأن 

ــن  ــه م ــا في ــر م ــنات، وأن يغف ــزان احلس ــه يف مي جيعل
ــا حممــد  خلــل أو نقــص أو زلــل، وصــىل اهلل عــىل نبين

ــني.  ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل وع
التمهيــد: مفهــوم صــالة النافلــة، ومرشوعيــة صالهتــا 

يف املســجد
وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف صالة النافلة: 
وفيه ثالث مسائل: 

املسألة األوىل: تعريف الصالة لغًة واصطالًحا:
وفيها فرعان: 

الفــرع األول: تعريــف الصــالة لغــة: قــال ابــن فــارس 
املعتــل  واحلــرف  والــالم  "الصــاد  اهلل-:  -رمحــه 
ــى،  ــن احلم ــبهها م ــا أش ــار وم ــا الن ــالن: أحدمه أص
واآلخــر جنــس مــن العبــادة.. وأمــا الثــاين: فالصــالة 
َعَلْيِهــْم}  {وَصــلِّ  تعــاىل:  لقولــه  الدعــاء؛  وهــي 
ــث  ــم"، ويف احلدي ــة: 1٠3( أي: ادع هل ــورة التوب )س
قــول النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: )إذا دعــي أحدكــم 
ــًرا  ــل، وإن كان مفط ــاًم فليص ــإن كان صائ ــب ف فليج
ليــدع  أي:   ،)1٠5٤/2 ت:  د،  )مســلم،  فليطعــم( 
ــي، 1399هـــ: 3/3٠٠(.  ــام )القزوين ــاب الطع ألرب
ــوال  ــا: " أق ــالة اصطالًح ــف الص ــاين: تعري ــرع الث الف
وأفعــال مفتتحــة بالتكبــري خمتتمــة بالتســليم مــع النيــة 
ــامم ، د. ت: 191/1(  ــن اهل ــة" )اب ــط خمصوص برشائ
)الرشبينــي،   ،)377/1 1٤12هـــ،  )الرعينــي، 

 .)221/1 د.ت:  )البهــويت،   )12٠/1 1٤15هـــ: 
املسألة الثانية: تعريف النافلة لغة واصطالًحا: 

وفيها فرعان: 
الفــرع األول: تعريــف النافلــة لغــة: قــال ابــن فــارس 
-رمحــه اهلل-: " النــون والفــاء والــالم أصــل صحيــح 
يــدل عــىل عطــاء وإعطــاء، ومنــه النافلــة: عطيــة الطوع 
مــن حيــث ال تــب، ومنــه نافلــة الصــالة" )القزويني، 
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1399هـــ: ٤55/5(، وهــي مفــرد، ومجعهــا: أنفــال، 
ونِفــال )ابن منظــور، 1٤1٤هـــ: 671/11(. 

ــددت  ــا: تع ــة اصطالًح ــف النافل ــاين: تعري ــرع الث الف
يف  النافلــة  ملعنــى  اهلل  رمحهــم  العلــامء  كلــامت 
ــادة  ــي: " العب ــل ه ــا قي ــن م ــن أحس ــالح، وم االصط
)الرشبينــي،  واجــب"  وال  بفــرض  ليســت  التــي 
1٤15هـــ: 219/1( )ابــن مفلح، 1٤18هـــ: 3/2(؛ 
ووجــه ُحســن هــذا التعريــف يكمــن يف أمريــن: 

ــى  ــي للمعن ــى االصطالح ــة املعن ــر األول: مقارب األم
ــوي.  اللغ

ــو  ــا ه ــىل م ــدة ع ــادة الزائ ــول العب ــاين: دخ ــر الث األم
ــات  ــتحبة والتطوع ــدة واملس ــنن املؤك ــم الس الزم؛ فتع

ــة.  ــري املؤقت غ
املسألة الثالثة: تعريف املساجد لغة واصطالًحا:

وفيها فرعان: 
الفــرع األول: تعريــف املســاجد لغــة: قــال ابــن فــارس 
ــد  ــل واح ــدال أص ــم وال ــني واجلي -رمحــه اهلل-: " الس
ــجد، إذا  ــال: س ــن وذل، يق ــىل تطام ــدل ع ــرد، ي مط
تطامــن" )القزوينــي، 1399هـــ: 133/3(، ومفردها: 
مســجد، وهــو كل موضــع متعبــد فيــه )الزجــاج، 

1٤٠8هـــ: 196/1(. 
ــا: "البقعــة  ــاين: تعريــف املســاجد اصطالًح الفــرع الث
دائمــة،  بصفــة  املفروضــة  للصلــوات  املخصصــة 
واملوقوفــة لذلــك" )الدويــش، 1٤2٤هـــ: 169/5(. 

املطلب الثاين: مرشوعية صالة النافلة يف املساجد. 
اتفــق الفقهــاء )املــاوردي، 1٤19هـــ: 3٠٠/2( عــىل 
ــري  ــن غ ــت م ــت إذا كان ــة يف البي ــة أداء النافل أفضلي

ــة.  مجاع
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

الدليــل األول: قولــه صــىل اهلل عليــه وســلم: )أفضــل 
)البخــاري،  املكتوبــة(  إال  بيتــه  يف  املــرء  صــالة 

 .)2658/6 1٤22هـــ: 
وجــه االســتدالل: أن احلديــث نــصٌّ يف فضيلــة صــالة 
النافلــة يف البيــت دون املســجد، وأن هــذا هــو األصــل. 
الدليــل الثــاين: فعلــه صــىل اهلل عليــه وســلم، كــام جــاء 
ذلــك يف حديث ابــن عمــر ريض اهلل عنهام: "أن رســول 
ــي الفجــر  ــه وســلم كان يصــيل ركعت اهلل صــىل اهلل علي
ــاري، 1٤22هـــ:  ــه" )البخ ــاء يف بيت ــرب والعش واملغ

ــلم، د. ت: 729(.  937( )مس
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــتدالل: أن النب ــه االس وج
كان ُيــداوم عــىل أداء نافلــة الفجــر واملغــرب والعشــاء 
يف بيتــه؛ ليــدل عــىل األفضليــة، قــال النــووي: "وإنــام 
ــد  ــى وأبع ــه أخف ــت؛ لكون ــة يف البي ــىل النافل ــث ع ح
مــن الريــاء، وأصــون مــن املحبطــات، وليتــربك البيــت 
ــه  ــر من ــة، وينف ــة واملالئك ــه الرمح ــزل في ــك، وتن بذل

الشــيطان" )النــووي، 1392هـــ: 68/6(. 
كــام اتفقــوا املــاوردي، )1٤19هـــ( عىل مرشوعيــة أداء 
النافلــة يف املســجد )3٠٠/2(، قــال ابــن عبــد الــرب: " 
والــذي عليــه العلــامء أنــه ال بــأس بالتطــوع يف املســجد 

ملن شــاء.. " )ابــن عبدالــرب، 1٤21هـــ: 326/2(. 
ــرة ريض اهلل  ــو هري ــام رواه أب ــك ب ــىل ذل ــتدلوا ع اس
عنــه أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: )إذا صــىل 
أحدكــم اجلمعــة فليصــل بعدهــا أربعــا( )مســلم، 
ــه اهلل  ــة رمح ــن خزيم ــة اب د. ت: 6٠٠/2(، ويف رواي
ــىل  ــم ص ــه: " ث ــه وفي ــر ريض اهلل عن ــث جاب ــن حدي م
ــة، د.  ــن خزيم ــجد" )اب ــة يف املس ــد اجلمع ــني بع ركعت
ت: 9٠2/2(، وقــال ابــن حجــر نقــاًل عــن احلاكــم: 
صحيــح اإلســناد )ابــن حجــر، 1379هـــ: 537/5(. 
ــىل  ــدل ع ــه ي ــث بروايتي ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
جــواز صــالة النافلــة بعــد اجلمعــة، وخصــت الروايــة 
ــام  ــال اإلم ــجد، ق ــه يف املس ــا وأن ــكان أدائه ــة م الثاني
ــه  ــة يف بيت ــالة النافل ــتحباب ص ــاب: اس ــلم: " ب مس
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وجوازهــا يف املســجد وســواء يف هــذا الراتبــة وغريهــا 
" )مســلم، د. ت: 538/1(. 

وجــاء يف رشح ريــاض الصاحلــني: " ودّل هــذا عــىل أن 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كان يصــيل أحياًنــا النافلــة 

يف املســجد" )ابــن عثيمــني، د. ت: 513/5(. 
ــإن  ــارحني: ف ــض الش ــال بع ــاري: "ق ــر اجل ويف الكوث
ــت  ــس البي ــواف لي ــة الط ــجد وركع ــة املس ــت: حتي قل
منهــا أفضــل مــن املســجد، قلــت: العــام قــد خيصــص، 
ــه البعــض" )الكــوراين،  ومــا مــن عــام إال وخــص من

 .)1٤5/11 1٤29هـ: 
ــة  ــاجد خمصوص ــة يف مس ــالة النافل ــث األول: ص املبح

مــن غــري مجاعــة،
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلــب األول: صــالة النافلــة يف املســجد احلــرام، 
ــألتان:  ــه مس وفي

املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 
املسألة الثانية: صالة النافلة خلف مقام إبراهيم. 
املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 

املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 
املطلب األول: صالة النافلة يف املسجد احلرام

وفيه مسألتان: 
املسألة األوىل: صالة النافلة يف جوف الكعبة. 

ــوف  ــة يف ج ــالة النافل ــم ص ــامء يف حك ــف العل اختل
ــني:  ــىل قول ــة ع الكعب

ــة،  ــل الكعب ــة داخ ــالة النافل ــواز ص ــول األول: ج الق
ــن  ــة )اب ــن احلنفي ــاء م ــور الفقه ــب مجه ــذا مذه وه
املالكيــة  وأكثــر   ،)29٠/1 1٤12هـــ:  عابديــن، 
الشــافعية  وقــول   ،)229/1 ت:  د.  )الدســوقي، 
ــويت، د.  ــة )البه ــووي، د. ت: 19٤/1(، واحلنابل )الن

 .)27٤/1 ت: 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــىل  ــلم ص ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــل األول: فعل الدلي
حيــث صــىل فيهــا، قــال بــالل ريض اهلل عنهـــ: " صــىّل 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم يف الكعبــة " )البخــاري، 

ــلم، د. ت: 966/2(.  1٤22هـــ: 588/2( )مس
ــة  ــىل صح ــة ع ــة الدال ــوم األدل ــاين: عم ــل الث الدلي
صــالة الفريضــة )ابن عبدالــرب، 1٤21هـــ: 326/2(. 
القــول الثــاين: عــدم جــواز صــالة النافلــة يف الكعبــة، 
ت:  د.  )الدســوقي،  املالكيــة  بعــض  قــول  وهــذا 

 .)229 /1
اســتدلوا عــىل ذلــك: بــام ُروي عــن ابــن عبــاس ريض 
ــن  ــا" )اب ــة فيه ــالة النافل ــح ص ــه ال تص ــه: " أن اهلل عن

عبدالــرب، 1٤21هـــ: 326/2(. 
الراجــح: بعــد عــرض القولــني وأدلــة كل منهــام يظهــر 
أن الراجــح هــو أن يقــال باســتحباب صــالة النافلــة يف 

جــوف الكعبــة؛ ملــا يــيل: 
ــلم،  ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــن فعل ــت م ــا ثب أواًل: م
واألصــل فيــام فعلــه النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم هــو 
حمــل االقتــداء إال مــا ثبــت بــه االختصــاص أو نحــوه. 
ــه  ــىل وج ــة ع ــب بقع ــة أطي ــوف الكعب ــا: أن ج ثانًي
األرض؛ فيكــون لــه معنًــى دون غــريه )الشــافعي، 

 .)81/٤ د.ت:  حــزم،  )ابــن   )99/1 1٤1٠هـــ: 
املسألة الثانية: صالة النافلة خلف املقام. 

ال ختلو صالة النافلة خلف املقام من حالني: 
احلال األوىل: صالة ركعتي الطواف خلف املقام. 

احلال الثانية: الصالة مطلًقا خلف املقام. 
أمــا احلــال األوىل وهــي صــالة ركعتــي الطــواف 
خلــف املقــام فقــد أمجــع العلــامء عــىل اســتحباب أدائها 
خلــف املقــام، قــال ابــن عبــد الــرب: "ثبتــت اآلثــار عــن 
ــت  ــاف بالبي ــا ط ــه مل ــلم أن ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
صــىل عنــد املقــام ركعتــني، وأمجعــوا عــىل قــول ذلــك" 
)الكاســاين،   )2٠٤/٤ 1٤21هـــ:  عبدالــرب،  )ابــن 
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1387هـــ:  عبدالــرب،  )ابــن   ،)2٤8/2 1٤٠6هـــ: 
316/15(، )الشــافعي، 1٤1٠هـــ: 21٠/2(، )ابــن 

ــة، 1388هـــ، 3/19٠(.  قدام
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــال:  ــام ق ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــن اب ــل األول: ع الدلي
ــت  ــاف بالبي ــلم فط ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــدم النب "ق
ــرج إىل  ــم خ ــني، ث ــام ركعت ــف املق ــىّل خل ــبًعا وص س
َلُكــْم ِف  {َلَقــْد َكاَن  الصفــا وقــد قــال اهلل تعــاىل: 
ــزاب: 21(  ــورة األح ــنٌَة} )س ــَوٌة َحَس ــوِل اهللَِّ ُأْس َرُس
ــلم، د. ت:  ــاري، 1٤22هـــ: 15٤/1( )مس " )البخ

 .)9٠6 /2
الدليــل الثــاين: عــن جابــر ريض اهلل عنــه قــال: " حتــى 
ــا،  ــل ثالًث ــن فرم ــتلم الرك ــه اس ــت مع ــا البي إذا أتين
ومشــى أربًعــا، ثــم نفــذ إىل مقــام إبراهيــم عليــه 
 { ــَم ُمَصــىلًّ ــاِم إِْبَراِهي َق ــن مَّ ــُذوْا ِم ِ الســالم فقــرأ: {َوْاختَّ
)ســورة البقــرة: 125( فجعــل املقــام بينــه وبــني 
البيــت.. " )البخــاري، 1٤22هـــ: 588/2( )مســلم، 

 .)866/2 ت:  د. 
وجــه االســتدالل مــن احلديثــني: أن احلديثــني داّل عــىل 
حــرص النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم وتعمــده الصــالة 
ــكان  ــذا امل ــة ه ــك إال ألفضلي ــا ذل ــام، وم ــف املق خل

دون مــا ســواه. 
ــف  ــا خل ــالة مطلًق ــي الص ــة وه ــال الثاني ــا احل وأم
ــالة  ــتحباب ص ــىل اس ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــام فق املق
ــيل، 1356هـــ:  ــام )املوص ــف املق ــا خل ــة مطلًق النافل
159/1( )الدســوقي، . د.ت: 32/2(، )الســنيكي، 
د.ت: 222/1(، )ابــن قدامــة، 1388هـــ: 3/٤٠٤(.  

استدلوا عىل ذلك بام ييل: 
الدليــل األول: قولــه تعــاىل: {واختــذوا مــن مقــام 

إبراهيــم مصــىل}.. 
وجــه االســتدالل مــن اآليــة: أن اهلل تعــاىل أرشــد عباده 

ــمل  ــذا يش ــام، وه ــف املق ــوا خل ــلمني إىل أن يصل املس
ركعتــي الطــواف وســائر الصلــوات، جــاء يف أحــكام 
القــرآن: "وقولــه تعــاىل: {واختــذوا مــن مقــام إبراهيــم 
مصــىل}.، يــدل عــىل: ركعتــي الطــواف وغريمهــا مــن 
الصلــوات" )اهلــرايس، 1٤٠5هـــ: 17/1(، ويف روح 
ــن  ــادر م ــتحباب؛ إذ املتب ــا لالس ــر فيه ــاين: "واألم املع
املصــىل موضــع الصــالة مطلًقــا،.. وقراءتــه عليــه 
الصــالة والســالم اآليــة حــني أداء الركعتــني ال يقتــيض 

ختصيصــه هبــام" )األلــويس، 1٤15هـــ: 378/1(. 
الدليــل الثــاين: بوقائــع مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم 
تــدل عــىل اســتحباهبم الصــالة خلــف املقــام وحترهيــم 
لذلــك، ومــن ذلــك: مــا رواه الفاكهــي بســنده فقــال: 
ــام،  ــف املق ــيل خل ــل يص ــإذا رج ــجد ف ــت املس " أتي
طيــب الريــح حســن الثيــاب وهــو يقــرتئ ورجــل إىل 
جنبــه يفتــح عليــه، فقلــت: َمــن هــذا؟ فقالــوا: عثــامن 
ريض اهلل عنــه" )ابــن عبــد الــرزاق، د. ت: 1٤2/1(. 

املطلب الثاين: صالة النافلة يف الروضة الرشيفة. 
ــًة  ــنِي نافل ــتحب أداء ركعت ــه ُيس ــىل أن ــاء ع ــق الفقه اتف
يف الروضــة املرشفــة ملــن دخــل املســجد النبــوي )ابــن 
عابديــن، 1٤12هـــ: 257/2(، )الدســوقي، د.ت: 
)ابــن   ،)126/2 1٤25هـــ:  )النــووي،   ،)31٤/1

ــة، 1388هـــ، 557/3(.  قدام
اســتدلوا عــى ذلــك: مــا رواه الشــيخان عــن أيب هريرة 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــه: أن رس ريض اهلل عن
ــاض  ــن ري ــة م ــربي روض ــي ومن ــني بيت ــا ب ــال: )م ق
ــة( )البخــاري: 1٤22هـــ: 399/1( )مســلم، د.  اجلن

 .)1٠1٠/2 ت: 
ــة  ــىل أن للروض ــث دّل ع ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
الرشيفــة مكانــًة خاصــة، وميــزة دون غريهــا؛ ممــا يــدل 
ــا  ــة خصوًص ــالة النافل ــا والص ــادة عموًم ــىل أن العب ع
ــر  ــاء يف الكوث ــيم، ج ــواب جس ــم، وث ــل عظي ــا فض هل
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اجلــاري: " وفيــه: ترغيــب يف العبــادة فيــه؛ ألنــه 
ــه  ــاءل ل ــه تف ــذي يدخل ــة، فال ــة حقيق ــن اجلن ــة م قطع
ــوراين، 1٤29هـــ: 173/11(،  ــة" )الك ــول اجلن بدخ
ــل  ــىل فض ــدل ع ــذا ي ــه اهلل: " وه ــاز رمح ــن ب ــال اب وق
الروضــة؛ فيــرشع أن يصــيل ويذكــر اهلل" )الروقــي، د. 

 .)36٠/1 ت: 
ــة  ــر أن الكعب ــح: " والظاه ــاة املفاتي ــاء يف مرق ــام ج ك
والروضــة الرشيفــة تســتثنيان للغربــاء لعــدم حصوهلــام 
يف مواضــع أخــر؛ فتغتنــم الصــالة فيهــام قياًســا عــىل ما 
قالــه أئمتنــا: إن الطــواف للغربــاء أفضــل مــن الصــالة 
1٤٠٤هـــ:  )املباركفــوري،  أعلــم"  واهلل  النافلــة، 

 .)965/3
املطلب الثالث: صالة النافلة يف مسجد قباء. 

اتفــق الفقهــاء عــىل أنــه ُيســتحب زيــارة مســجد قبــاء، 
وأداء ركعتــني فيــه نافلــة كل ســبت )ابــن اهلــامم، د.ت: 
 ،)16٤6/٤ 1٤2٤هـــ:  العــريب،  )ابــن   ،)183/3
د.ت:  )اجلمــل،   ،)297/1 1332هـــ:  )الباجــي، 

د.ت،518/2(.  البهــويت،   ،)٤86/2
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــث  ــلم؛ حي ــه وس ــىل اهلل علي ــه ص ــل األوىل: فعل الدلي
جــاء أنــه صــىل اهلل عليــه وســلم كان يأتيــه يف كل 
ســبت راكًبــا وماشــًيا فيصــيل فيــه ركعتــني )البخــاري، 

1٤22هـــ: 399/1( )مســلم، د. ت: 1٠16/2(. 
الدليــل الثــاين: مــا ورد عنــه صــىل اهلل عليــه وســلم أنــه 
ــي  ــذا املســجد - يعن ــأيت ه ــى ي ــال: )مــن خــرج حت ق
مســجد قبــاء - فيصــيل فيــه كان كعــدل عمــرة( )اإلمام 
 " أمحــد، 1٤21هـــ: 358/25(، قــال األرنــؤوط: 

صحيــح بشــواهده وهــذا إســناد حســن". 
وجــه االســتدالل مــن احلديثــني: أن احلديثــني داّل عــىل 
ســنية واســتحباب أداء ركعتــني نافلــة يف مســجد قبــاء، 
ــف  ــم والتخفي ــاء: بالض ــري: " ُقب ــرساج املن ــاء يف ال ج

ــدل  ــدة يع ــالة الواح ــة.. الص ــن املدين ــب م ــو قري وه
ثواهبــا ثــواب عمــرة، فتســتحب زيارتــه والصــالة فيــه 

" )العزيــزي، د. ت: 281/3(. 
ويف فتــح املنعــم: " وأمــا مســجد قبــاء، وهــو أول 
مســجد بنــاه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم عقــب 
ــس  ــجد أس ــو مس ــة، وه ــه إىل املدين ــه ويف طريق هجرت
ــون أن  ــال حيب ــه رج ــوم، وفي ــن أول ي ــوى م ــىل التق ع
يتطهــروا واهلل حيــب املطهريــن، فلــه فضــل كبــري، 
وللصــالة فيــه فضيلــة يمكــن أن تكــون رابــع فضيلــة 
بعــد املســاجد الثالثــة، وقــد كان رســول اهلل صــىل اهلل 
ــن كل  ــبت م ــجد كل س ــذا املس ــزور ه ــلم ي ــه وس علي
أســبوع مــدة وجــوده باملدينــة صــىل اهلل عليــه وســلم، 
ــه وســلم حــرص  ــاة الرســول صــىل اهلل علي وبعــد وف
الصحابــة عــىل االقتــداء بــه، فــكان ابــن عمــر -ريض 
اهلل عنهــام- يــأيت مســجد قبــاء كل ســبت فيصــيل فيــه" 

)الشــني، 1٤23هـــ: ٤66/5(. 
املبحــث الثــاين: صــالة النافلــة يف ســائر املســاجد مــن 

غــري مجاعــة
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 
املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 

املطلب الثالث: صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 
املطلب األول: صالة النافلة حتية للمسجد. 

ــة يف  ــني نافل ــن أداء ركعت ــه ُيس ــىل أن ــاء ع ــق الفقه اتف
ــن  ــه )اب ــوس في ــه واجلل ــول إلي ــد الدخ ــجد عن املس
)النــووي،   )٤57-٤56/1 1٤12ه،  عابديــن، 
1388هـــ:  قدامــة،  )ابــن   ،)332/1 1٤12هـــ: 
فأوجبــوا  الظاهريــة  ذلــك  يف  وخالــف   ،)٤55/1
هاتــني الركعتــني )ابــن حجــر، 1379هـــ، 537/1(. 

استدلوا عىل ذلك بام ييل: 
ــه: أن  ــادة ريض اهلل عن ــو قت ــا رواه أب ــل األوىل: م الدلي
ــل  ــال: )إذا دخ ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس
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ــني  ــع ركعت ــى يرك ــس حت ــال جيل ــجد ف ــم املس أحدك
ت:  د.  )مســلم،   )17٠/1 1٤22هـــ:  )البخــاري، 

 .)٤95 /1
الدليــل الثــاين: مــا رواه جابــر ريض اهلل عنــه أنــه 
قــال: "جــاء ســليك الغطفــاين، ورســول اهلل صــىل اهلل 
عليــه وســلم خيطــب، فقــال: )يــا ســليك، قــم فاركــع 
ــلم، د. ت: 596/2( ".  ــام( )مس ــوز فيه ــني وت ركعت
ــىل اهلل  ــي ص ــني: أن النب ــن احلديث ــتدالل م ــه االس وج
عليــه وســلم أمــر الداخــل للمســجد أن يصــيل ركعتني 
ــدب، ويف  ــر الن ــوال األم ــل أح ــوس، وأق ــل اجلل قب
ــه"  ــجد لداخل ــة املس ــدب حتي ــه: ن ــري: " في ــرساج املن ال
)العزيــزي، د. ت: 1٤٤/1(، ويف فتــح املنعــم: " بــاب 
ــة  ــرشع اهللَّ حتي ــني.. ف ــجد بركعت ــة املس ــتحباب حتي اس
ــة  ــني بني ــل ركعت ــر.. فليص ــني فأكث ــاجد ركعت للمس
حتيــة املســجد هــذه هــي الســنة، وقــد وضحهــا رســول 
اهللَّ صــىل اهلل عليــه وســلم لألمــة قــوالً وتبليًغــا، 
وراعــى تطبيــق األمــة هلــا، وتابــع قيامهــم هبــا؛ فــكان 
إذا رأى مــن تــرك هــذه الســنة نبهــه إليهــا، ودعــاه أن 

يؤدهيــا" )الشــني، 1٤23هـــ: ٤83/3(. 
املطلب الثاين: صالة النافلة للقادم من السفر. 

اتفــق الفقهــاء عــىل اســتحباب أداء القــادم مــن الســفر 
ركعتــني نافلــة يف املســجد )ابــن عابديــن، 1٤12هـــ: 
28/2(، )الرعينــي، 1٤12هـــ: 381/1(، )النــووي، 

د.ت: 53/٤(، )ابــن مفلــح، 1٤18هـــ: 162/8(. 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــه  ــك ريض اهلل عن ــن مال ــب ب ــن كع ــل األول: ع الدلي
ــن  ــدم م ــلم: " كان إذا ق ــه وس ــيل اهلل علي ــي ص أن النب
ــس"  ــم جل ــني ث ــه ركعت ــع في ــجد فرك ــدأ باملس ــفر ب س
)البخاري، 1٤22هـ: 17٠/1( )مسلم، د.ت، ٤/2(. 
الدليــل الثــاين: عــن جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنــه 
يف حديثــه الطويــل يف قصــة بيــع مجلــه يف الســفر قــال: 

" وقدمــت بالغــداة فجئــُت املســجد فوجدتــه - يعنــي: 
ــجد:  ــاب املس ــىل ب ــلم - ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
فقــال: )اآلن قدمــَت( ؟ قلــُت: نعــم يــا رســول 
ــني(  ــل ركعت ــل فص ــك، وادخ ــدع مجل ــال: )ف اهلل، ق
1٤22هـــ:  )البخــاري،  رجعــت"  ثــم  فدخلــت 
739/2( )مســلم، د. ت: ٤95/1(، وف روايــة قــال: 
ــرًيا يف  ــلم بع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــت م " بع
ــل  ــجد فص ــت املس ــال: )ائ ــة ق ــا املدين ــام أتين ــفر فل س

ــاري، 1٤22هـــ: ٤93/6(.  ــني( " )البخ ركعت
ــي  ــث كان النب ــني: حي ــن احلديث ــتدالل م ــه االس وج
ــن  ــدم م ــني إذا ق ــيل ركعت ــلم يص ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــا  ــل إيقاعه ــك، وأن حم ــنية ذل ــىل س ــا دل ع ــفر؛ مم الس
هــو املســجد؛ ليكــون أول منــزل ينزلــه، قــال األلبــاين 
رمحــه اهلل تعــاىل: " وظاهــر األمــر يفيــد وجــوب صــالة 
القــدوم مــن الســفر يف املســجد، لكنــي ال أعلــم أحــًدا 
ــه  ــال ب ــن ق ــد م ــإن وج ــه؛ ف ــب إلي ــامء ذه ــن العل م

ــاين، د. ت: 728(.  ــم" )األلب ــه، واهلل أعل ــا إلي رصن
ــده  ــهوًرا يقص ــادم مش ــإن كان الق ــووي: " ف ــال الن ق
النــاس اســتحب أن يقعــد يف املســجد أو يف مــكان 
بــارز؛ ليكــون أســهل عليــه وعــىل قاصديــه، وإن كان 
غــري مشــهور وال ُيقصــد ذهــب إىل بيتــه بعــد صالتــه 
الركعتــني يف املســجد" )النــووي، د. ت: ٤/399(. 
ــن عمــر  ــى اب ــه: " نف ــم ريض اهلل عن ــو حات ــال أب ق
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــام ع ــة ريض اهلل عنه وعائش
وســلم صــالة الضحــى إال أن يقــدم مــن ســفر أو 
مغيبــه أراد بــه يف املســجد بحــرة النــاس دون البيــت، 
وذلــك أن مــن خلــق املصطفــى صــىل اهلل عليــه وســلم 
كان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ باملســجد فركــع فيــه 

ــان، 1٤1٤هـــ: 269/6(.  ــن حب ــني" )اب ركعت
الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن بعــض الصحابــة ريض 

اهلل عنهــم، ومــن ذلــك: 
ــدم  ــه كان إذا ق ــامن ريض اهلل عن ــاء " أن عث ــا ج أواًل: م
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مــن ســفر صــىل ركعتــني" )ابــن أيب شــيبة، 1٤٠9هـــ: 
 .)٤25/1

ثانًيــا: عــن نافــع قــال: "كان عبــد اهلل بــن عمــر إذا قــدم 
مــن ســفر بــدأ باملســجد ثــم أتــى القــرب فســلم عليــه" 

)ابن ســعد، 1٤٠8هـــ: ٤/156(. 
املطلب الثالث: أداء صالة نافلة اجلمعة. 

ال ختلــو أداء صــالة النافلــة لصــالة اجلمعــة مــن 
حالــني: 

احلال األوىل: أداء صالة النافلة قبل صالة اجلمعة. 
احلال الثانية: أداء صالة النافلة بعد صالة اجلمعة. 

أمــا احلــال األوىل وهــي أداء النافلــة قبــل صــالة 
اجلمعــة فقــد اتفــق الفقهــاء عــىل أن األفضــل أداؤهــا 

يف املســجد )املوصــيل، 1356هـــ: 1/7٠(. 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ــا ورد ع ــل األول: م الدلي
وســلم يف فضــل الصــالة قبــل صــالة اجلمعــة يف 

ــك:  ــن ذل ــجد وم املس
النبــي  اهلل عنــه، عــن  أيب هريــرة ريض  أواًل: عــن 
ــى  ــم أت ــل ث ــن اغتس ــال: )م ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــى يفــرغ  ــم أنصــت حت ــه ث ــدر ل ــا ق اجلمعــة فصــىل م
ــني  ــه وب ــا بين ــه م ــم يصــيل معــه غفــر ل ــه ث مــن خطبت
اجلمعــة األخــرى وفضــل ثالثــة أيــام( )مســلم، د. ت: 

 .)587 /2
ثانًيــا: عــن ســلامن الفــاريس ريض اهلل عنــه، قــال: 
قــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: )ال يغتســل رجــل 
يــوم اجلمعــة ويتطهــر مــا اســتطاع مــن طهــر ويدهــن 
ــال  ــرج ف ــم خي ــه ث ــب بيت ــن طي ــس م ــه أو يم ــن دهن م
يفــرق بــني اثنــني ثــم يصــيل مــا كتــب لــه ثــم ينصــت 
ــة  ــني اجلمع ــه وب ــا بين ــه م ــر ل ــام إال غف ــم اإلم إذا تكل

ــاري: 1٤22هـــ: 2/29٤(.  ــرى( )البخ األخ
وجــه االســتدالل مــن احلديثــني: أن احلديثــني داّل عــىل 

فضــل صــالة النافلــة قبــل صــالة اجلمعــة يف املســجد 
وترتــب الثــواب عــىل ذلــك، جــاء يف إرشــاد الســاري: 
" وإنــام رشع ذلــك؛ لكونــه أبعــد مــن الريــاء، ولتنــزل 
ــوم  ــل ي ــه نف ــتثنى من ــن اس ــة، لك ــه واملالئك ــة في الرمح
ــع؛  ــه يف اجلام ــل كون ــا؛ فاألفض ــل صالهت ــة قب اجلمع
لفضــل البكــور" )القســطالين، 1323هـــ: ٤33/1(. 
الدليــل الثــاين: مــا ُأثــر عــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم 
أهنــم كانــوا إذا أتــوا املســجد يــوم اجلمعــة يصلــون من 
ــرش  ــيل ع ــن يص ــم م ــرس؛ فمنه ــا تي ــون م ــني يدخل ح
ــة،  ــرشة ركع ــي ع ــيل ثنت ــن يص ــم م ــات، ومنه ركع
ومنهــم مــن يصــيل ثــامن ركعــات، ومنهــم مــن يصــيل 

أقــل مــن ذلــك )ابــن املنــذر، 1٤٠5هـــ: ٤/97(. 
ــد  ــة بع ــالة النافل ــي أداء ص ــة وه ــال الثاني ــا احل وأم
ــل يف  ــاء يف األفض ــف الفقه ــد اختل ــة فق ــالة اجلمع ص
ــض  ــري إىل بع ــني، وأش ــىل قول ــت ع ــجد أو يف البي املس
ــجد  ــىّل يف املس ــإْن ص ــق ف ــب إىل التفري ــاء ذه الفقه
ــا  ــا، وإْن صــىّل يف بيتــه صــىّل ركعتــني؛ مجًع صــىّل أربًع
بــني األحاديــث. )العراقــي، د.ت: 38/3(، واختــاره 
شــيخ اإلســالم، وابــن القيــم )ابــن القيــم، 1٤15هـــ: 

٤11/1(، )األمــري الصنعــاين، د.ت: ٤٠9/1(. 
ــذا  ــت، وه ــا يف البي ــل فعله ــول األول: أن األفض الق
ــيل،  ــة )املوص ــن احلنفي ــم م ــل العل ــور أه ــول مجه ق
1356هـــ: 7٠/1(، واملالكيــة )الرعينــي، 1٤12هـــ: 
 ،)٤72/2 ت:  د.  )النــووي،  والشــافعية   ،)67/2

)البهــويت، د. ت: ٤23/1(.  واحلنابلــة 
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

الدليــل األول: حديــث ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام: " أن 
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كان يصــيل بعــد اجلمعــة 
ركعتــني يف بيتــه" )البخــاري، 1٤22هـ: 73( )مســلم، 

د. ت: 792(. 
وجــه االســتدالل: أن احلديــث نــصٌّ عــىل أن الســنة يف 
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أداء الســنة بعــد صــالة اجلمعــة يف البيــت؛ لفعلــه صــىل 
اهلل عليــه وســلم . 

ــي  ــت: " أن النب ــن ثاب ــد ب ــث زي ــاين: حدي ــل الث الدلي
ــاس يف  ــا الن ــوا أهي ــال: )صل ــلم ق ــه وس ــىل اهلل علي ص
بيوتكــم؛ فــإن أفضــل صالة املــرء يف بيتــه( " )البخاري، 
 .)8٠1 ت:  د.  )مســلم،   ،)1٤7/1 1٤22هـــ: 
وجــه االســتدالل: أن احلديــث عــام يف أفضليــة صــالة 
النافلــة يف البيــت وهــذا عــام يف ســنة اجلمعــة البعديــة 

وغريهــا، واألصــل بقــاء العمــوم عــىل عمومــه. 
ــو  ــجد، وه ــا يف املس ــل فعله ــاين: أن األفض ــول الث الق
روايــة عنــد احلنابلــة )املــرداوي ، د. ت: ٤5/2( )ابــن 

ــم، 1397هـ: ٤68/2(.  قاس
استدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ــام: "  ــر ريض اهلل عنه ــن عم ــث اب ــل األول: حدي الدلي
ــة  ــىل اجلمع ــلم إذا ص ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص كان النب
1٤3٠هـــ:   ، داود  )أبــو  ركعتــني"  فصــىل  تقــدم 
"إســناده صحيــح".  األرنــؤوط:  3٤2/2( وقــال 

ــنة  ــىل أن الس ــصٌّ ع ــث ن ــتدالل: أن احلدي ــه االس وج
يف أداء صــالة النافلــة بعــد صــالة اجلمعــة يف املســجد؛ 

لفعلــه صــىل اهلل عليــه وســلم. 
نوقــش: بــأن هــذا احلديــث ُمعــارض لألحاديــث 
الصحيحــة التــي تقتــيض أفضليــة أداء الســنة البعدية يف 
ــع،  البيــت دون املســجد، كــام أنــه قــد حُيمــل عىل التوسُّ
وأن ذلــك كلــه جائــز، وللمــرء يف ذلــك اخليــار، جــاء 
يف نيــل األوطــار: " وأمــا صــالة ابــن عمــر يف مســجد 
ــد التأخــر يف مســجد مكــة  مكــة فقيــل: لعلــه كان يري
ــه  ــه إىل منزل ــه بمضي ــره أن يفوت ــت فيك ــواف بالبي للط
لصــالة ســنة اجلمعــة، أو أنــه يشــق عليــه الذهــاب إىل 
منزلــه ثــم الرجــوع إىل املســجد للطــواف، أو أنــه كان 
يــرى النوافــل تضاعــف بمســجد مكــة دون بقيــة مكة، 
ــوكاين، 1٤13هـــ:  ــه" )الش ــق ب ــر متعل ــه أم أو كان ل

 .)335/3
ــن  ــه اهلل م ــة رمح ــن خزيم ــا رواه اب ــاين: م ــل الث الدلي
حديــث جابــر ريض اهلل عنــه وفيــه: " ثــم صــىل ركعتني 

ــجد".  ــة يف املس ــد اجلمع بع
ــني،  ــة ع ــون قضي ــف أن تك ــذا املوق ــل ه ــش: لع نوق
ولــذا قــال جابــر ريض اهلل عنــه: " ومل يــر يصــيل 
ــجد، كان  ــني يف املس ــة ركعت ــوم اجلمع ــة ي ــد اجلمع بع

ــوم".  ــك الي ــل ذل ــه قب ــرصف إىل بيت ين
الرتجيــح: بعــد عــرض القولــني وأبــرز األدلــة يظهــر 
ــا  ــوة م ــول األول؛ لق ــو الق ــم ه ــح واهلل أعل أن الراج

ــة.  ــن املناقش ــالمته م ــه، وس ــتدلوا ب اس
اخلامتة

احلمــد هلل، والصــالة والســالم عــىل رســول اهلل، وعــىل 
آلــه وصحبــه إىل يــوم الديــن، وســلم تســلياًم كثــرًيا أمــا 

 : بعد
ــي  ــج الت ــم النتائ ــر أه ــوع أذك ــذا املوض ــام ه ويف خت

ــك:  ــن ذل ــا فم ــت إليه توصل
أن الصــالة هــي أقــوال وأفعــال مفتتحــة بالتكبــري • 

خمتتمــة بالتســليم مــع النيــة برشائــط خمصوصــة. 
ــت •  ــي ليس ــادة الت ــا: العب ــة أهن ــح يف النافل الراج

بفــرض وال واجــب. 
املســاجد هــي: البقعــة املخصصــة للصلــوات • 

املفروضــة بصفــة دائمــة، واملوقوفــة لذلــك. 
ــت إذا •  ــة يف البي ــة أداء النافل ــىل أفضلي ــاق ع االتف

ــة.  ــري مجاع ــن غ ــت م كان
مرشوعية أداء النافلة يف املسجد اتفاًقا. • 
اســتحباب صــالة النافلــة يف جــوف الكعبــة عــىل • 

الراجــح. 
ركعتــي •  أداء  اســتحباب  عــىل  العلــامء  امجــاع 

ــل  ــن النواف ــا م ــىل غريه ــم ع ــواف واتفاقه الط
خلــف املقــام. 
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االســتحباب عــىل أداء ركعتــنِي نافلــًة يف الروضــة • 
املرشفــة ملــن دخــل املســجد النبــوي. 

ــجد •  ــارة مس ــتحباب زي ــىل اس ــاء ع ــاق الفقه اتف
ــة.  ــه نافل ــني في ــاء، وأداء ركعت قب

ســنية أداء ركعتــني؛ حتيــة للمســجد للداخــل • 
واجلالــس فيــه. 

ــة يف •  ــني نافل ــافر ركعت ــاء أداء املس ــتحب الفقه اس
ــدوم.  ــالة الق ــة ص ــده بني ــدم بل ــجد إذا ق املس

االتفــاق عــىل ســنية أداء النافلــة قبــل صــالة • 
املســجد.  يف  اجلمعــة 

الراجــح مــن قــويَل أهــل العلــم عــىل أن األفضــل • 
أداء الســنة بعــد صــالة اجلمعــة يف البيــت. 

واهلل أعلــم، وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل 
آلــه وصحبــه أمجعــني.

فهرس املصادر واملراجع
1.ابــن القيــم، حممــد، )1٤15هـــ(، زاد املعــاد يف هدي 
خــري العبــاد، ط27، بــريوت - الكويــت، مكتبــة املنــار 

اإلسالمية. 
2.ابــن اهلــامم، كــامل الديــن حممــد، د، ت، فتــح 

الفكــر.  دار  ط،  د.  القديــر، 
ــن  ــح اب ــد، )1٤1٤هـــ(، صحي ــان، حمم ــن حب 3.اب
ــة  ــريوت، مؤسس ــان، ط2، ب ــن بلب ــب اب ــان برتتي حب

ــالة.  الرس
٤.ابــن حجــر، أمحــد، د، ت، الفتــح البــاري رشح 

صحيــح البخــاري، د. ط، بــريوت، دار املعرفــة. 
ــار، د. ط،  ــىل باآلث ــد، د. ت، املح ــزم، حمم ــن ح 5.اب

ــر.  ــريوت، دار الفك ب
6.ابــن عابديــن، حممــد، )1٤12هـــ(، رد املحتــار عــىل 

الــدر املختــار، ط2، بــريوت، دار الفكــر. 
7.ابــن عبدالــرب، يوســف، )1387هـــ(، التمهيــد ملا يف 

املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، د. ط، املغــرب، وزارة 
عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســالمية. 

8.ابــن عبدالــرب، يوســف، )1٤21هـــ(، االســتذكار، 
ــة.  ــب العلمي ــريوت، دار الكت ط1، ب

9.ابــن قاســم، عبــد الرمحــن بــن حممــد، )1397هـــ(، 
حاشــية الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع، ط1، د. ن. 
1٠.ابــن قدامــة، موفــق الديــن، )1388هـــ(، املغنــي، 

د. ط، القاهــرة، مكتبــة القاهــرة. 
11.ابــن مفلح، إبراهيــم، )1٤18هـــ(، املبدع يف رشح 

املقنــع، ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة. 
12.األلبــاين، نــارص الديــن، د. ت، الثمر املســتطاب يف 

فقــه الســنة والكتــاب، ط1، غــراس للنــرش والتوزيع. 
الديــن، )1٤15هـــ(، روح  13.األلــويس، شــهاب 
ــاين،  ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس املع

ط1، بــريوت، دار الكتــب العلميــة. 
ــامعيل، د. ت،  ــن إس ــد ب ــاين، حمم ــري الصنع 1٤.األم

ــث.  ــالم، د. ط، دار احلدي ــبل الس س
15.الباجــي، ســليامن بن خلــف، )1332هـــ(، املنتقى 

رشح املوطــأ، ط1، مــرص، مطبعة الســعادة. 
ــند  ــع املس ــد، )1٤22هـــ(، اجلام ــاري، حمم 16.البخ
ــىل اهلل  ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت الصحي
عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ط1، 

ــاة.  ــوق النج دار ط
ــع رشح  ــروض املرب ــور، د. ت، ال ــويت، منص 17.البه
ــالة.  ــة الرس ــد - مؤسس ــتقنع، د. ط، دار املؤي زاد املس
ــن  ــاع ع ــاف القن ــور، د. ت، كش ــويت، منص 18.البه

ــة.  ــب العلمي ــاع، د. ط، دار الكت ــن اإلقن مت
19.اجلمــل، ســليامن بــن عمــر، د. ت، فتوحــات 
ــروف  ــالب املع ــج الط ــح رشح منه ــاب بتوضي الوه
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بحاشــية اجلمــل، د. ط، دار الفكــر. 
2٠.الدســوقي، حممــد، د. ت، حاشــية الدســوقي عــىل 

الــرشح الكبــري، د. ط، دار الفكــر. 
ــة  ــاوى اللجن ــد، )1٤2٤هـــ(، فت ــش، أمح 21.الدوي
ــاء، ط1، الريــاض،  ــة واإلفت الدائمــة للبحــوث العلمي

ــد.  دار املؤي
22.الرعينــي، شــمس الديــن، )1٤12هـــ(، مواهــب 

ــر.  ــل، ط3، دار الفك ــرص خلي ــل يف رشح خمت اجللي
ــان  ــن، )1٤1٤هـــ(، لس ــال الدي ــي، مج 23.الرويفع

العــرب، ط3، بــريوت، دار صــادر. 
ــرآن  ــاين الق ــم، )1٤٠8هـــ(، مع ــاج، إبراهي 2٤.الزج

ــب.  ــامل الكت ــريوت، ع ــه، ط1، ب وإعراب
ــنن أيب  ــو داود، )1٤3٠هـــ(، س ــتاين، أب 25.السجس

داود، ط1، دار الرســالة العامليــة. 
26.الســلفي، ســليامن، )1٤15هـــ(، املعجــم الكبــري، 

ط2، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة. 
27.الســنيكي، زكريــا، د. ت، أســنى املطالــب يف رشح 

روض الطالــب، د. ط، دار الكتــاب اإلســالمي. 
ــاة  ــة الوع ــن، د. ت، بغي ــالل الدي ــيوطي، ج 28.الس
ــة  ــان، املكتب ــاة، د. ط، لبن ــني والنح ــات اللغوي يف طبق

ــة.  العرصي
ط،  د.  األم،  )1٤1٠هـــ(،  حممــد،  29.الشــافعي، 

املعرفــة.  دار  بــريوت، 
ــي  ــن، )1٤15هـــ(، مغن ــمس الدي ــي، ش 3٠.الرشبين
ــاج، ط1، دار  ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف املحت

ــة.  ــب العلمي الكت
ــار،  ــل األوط ــد، )1٤13هـــ(، ني ــوكاين، حمم 31.الش

ــث.  ــرص، دار احلدي ط1، م
32.الشــيباين، أمحــد بــن حنبــل، )1٤21هـــ(، مســند 

ــالة.  ــة الرس ــل، ط1، مؤسس ــن حنب ــد ب ــام أمح اإلم
ــرآن،  ــكام الق ــيل، )1٤٠5هـــ(، أح ــربي، ع 33.الط

ط2، بــريوت، دار الكتــاب العلميــة. 
دار  ط،  د.  املدخــل،  ت،  د.  حممــد،  3٤.العبــدري، 

الــرتاث. 
35.العبــيس، عبــد اهلل، )1٤٠9هـــ(، الكتــاب املصنف 
يف األحاديــث واآلثــار، ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد. 
36.العراقــي، زيــن الديــن، د. ت، طــرح التثريــب يف 
رشح التقريــب، د. ط، دار إحيــاء الــرتاث العــريب- 

ــريب.  ــر الع ــريب- ودار الفك ــخ الع ــة التاري ومؤسس
رشح  املنــري  الــرساج  ت،  د.  عــيل،  37.العزيــزي، 
ــر، د. ط، د.  ــري النذي ــث البش ــري يف حدي ــع الصغ اجلام

ن. 
38.العظيــم آبــادي، حممــد، )1٤15هـ(، عــون املعبود 
القيــم:  ابــن  رشح ســنن أيب داود، ومعــه حاشــية 
ــكالته،  ــه ومش ــاح علل ــنن أيب داود وإيض ــب س هتذي

ــة.  ــب العلمي ــريوت، دار الكت ط2، ب
39.العيينــي، حممــود، د. ت، عمــدة القــاري رشح 
صحيــح البخــاري، د. ط، بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث 

ــريب.  الع
ــرآن،  ــكام الق ــد، )1٤2٤هـــ(، أح ــايض، حمم ٤٠.الق

ــة.  ــب العلمي ــان، دار الكت ط3، لبن
٤1.القرآن الكريم. 

٤2.القزوينــي، أمحــد، )1399هـــ(، مقاييــس اللغة، د. 
ط، دار الفكــر. 

٤3.القســطالين، أمحــد، )1323هـــ(، إرشــاد الســاري 
املطبعــة  مــرص،  ط7،  البخــاري،  صحيــح  لــرشح 

ــة.  ــربى األمريي الك
ــع  ــن، )1٤٠6هـــ(، بدائ ــالء الدي ــاين، ع ٤٤.الكاس
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الكتــب  دار  ط،  د.  الرشائــع،  ترتيــب  يف  الصنائــع 
العلميــة. 

ــاري  ــر اجل ــد، )1٤29هـــ(، الكوث ــوراين، أمح ٤5.الك
ــريوت، دار  ــاري، د. ط، ب ــث البخ ــاض أحادي إىل ري

ــريب.  ــرتاث الع ــاء ال إحي
٤6.الشــني، موســى، )1٤23هـــ(، فتــح املنعــم رشح 

ــرشوق.  ــلم، ط1، دار ال ــح مس صحي
ــري  ــاوي الكب ــيل، )1٤19هـــ(، احل ــاوردي، ع ٤7.امل
ــرص  ــو رشح خمت ــافعي وه ــام الش ــب اإلم ــه مذه يف فق

ــة.  ــب العلمي ــان، دار الكت ــزين، ط1، لبن امل
مرعــاة  اهلل، )1٤٠٤هـــ(،  عبيــد  ٤8.املباركفــوري، 
املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح، ط3، إدارة البحــوث 

ــاء.  ــوة واإلفت ــة والدع العلمي
٤9.املــرداوي، عــالء الديــن، د. ت، اإلنصــاف يف 
دار إحيــاء  الراجــح مــن اخلــالف، د. ط،  معرفــة 

الــرتاث العــريب. 
5٠.املوصــيل، عبــد اهلل، )1356هـــ(، االختيــار لتعليل 

املختــار، القاهــرة، مطبعــة احللبــي. 
51.النــووي، حييــى بــن رشف، )1392هـــ(، املنهــاج 
رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، ط2، بــريوت، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب. 
52.النــووي، حييــى بــن رشف، )1٤12هـــ(، روضــة 
الطالبــني وعمــدة املفتــني، ط3، بــريوت - دمشــق 

ــالمي.  ــب اإلس ــامن، املكت -ع
53.النــووي، حييــى بــن رشف، )1٤25هـــ(، منهــاج 
ــوض  ــق: ع ــه، حتقي ــني يف الفق ــدة املفت ــني وعم الطالب

ــر.  ــة األوىل، دار الفك ــوض، الطبع ــد ع ــم أمح قاس
5٤.النــووي، حييــى بــن رشف، د. ت، املجمــوع رشح 
ــي((، د. ط،  ــبكي واملطيع ــة الس ــع تكمل ــذب ))م امله

دار الفكــر. 

ــط يف  ــد، )1٤٠5هـــ(، األوس ــابوري، حمم 55.النيس
ــاض، دار  ــالف، د. ط، الري ــاع واالخت ــنن واإلمج الس

ــة.  طيب
56.النيســابوري، مســلم، د. ت، املســند الصحيــح 
ــول اهلل  ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــرص بنق املخت
صــىل اهلل عليــه وســلم، د. ط، دار إحيــاء الــرتاث 

ــريب.  الع
الطبقــات  )1٤٠8هـــ(،  حممــد،  57.اهلاشــمي، 
ــن  ــة وم ــل املدين ــي أه ــم لتابع ــم املتم ــربى، القس الك
بعدهــم، ط2، املدينــة املنــورة، مكتبــة العلــوم واحلكم.
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مقصد حفظ املال وأثره يف نظام التنفيذ السعودي

د. مشهور بن حاتم بن حامد احلارثي
أستاذ أصول الفقه املشارك بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- قسم الرشيعة

   ملخص البحث  
  هذا البحث يتناول مقصًدا رضورًيا من مقاصد الرشيعة 
اإلسالمية وهو: مقصد حفظ املال، ويبنيِّ أثره يف أحد أهم 
نظام  وهو:  السعودية  العربية  اململكة  يف  العدلية  األنظمة 

التنفيذ السعودي.
وقد قسمت البحث بعد مقدمته إىل أربعة مباحث وخامتة، 
عموًما  الرشيعة  مقاصد  معنى  األول  املبحث  يف  وذكرت 
وأبرز تقسيامهتا، ويف املبحث الثاين أوضحت معنى مقصد 
الثالث  املبحث  له، ويف  الرشيعة  املال وإثبات قصد  حفظ 
املبحث  ويف  السعودي،  التنفيذ  نظام  عن  نبذة  أوردت 
التنفيذ  نظام  مواد  يف  املال  حفظ  مقصد  أثر  بيَّنت  الرابع 

السعودي ولوائحه التنفيذية.
مقاصد  أمهية  هلا:  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  وكان 
الرشيعة وأثرها يف الواقع العلمي والعميل، وعناية اإلسالم 
باملال باملحافظة عليه ودفع الرر عنه، وأثر علم مقاصد 
الرشيعة يف قراءة املواد النظامية والقانونية، والنتيجة األهم 
ملقصود  موافقا  جاء  قد  السعودي  التنفيذ  نظام  أن  بيان 
الشارع يف حفظ املال ومنع وقوع الرر عىل أموال الناس 
وحفظ حقوق الدائنني من التعدي عليها أو التفريط فيها 
وصيانة املمتلكات من التلف والضياع واالحتياط ألموال 

القارصين واألوقاف.
للكتابة  الباحثني  توجيه  البحث:  توصيات  أهم  وكان من 
الناس  واقع  يف  أثرها  وبيان  املقاصدية  املوضوعات  يف 
وحياهتم، وتسليط الضوء عىل األبحاث التطبيقية يف علم 
مقاصد الرشيعة، واالهتامم باألنظمة العدلية وبيان ابتنائها 

عىل األصول الرشعية واملقاصد املرعية.
الكلامت املفتاحية: 

مقصد، مال، حفظ، نظام، تنفيذ

Abstract
This research discusses a necessary objective of 
Islamic Sharia, which is: the objective of pre-
serving money, and shows its impact on one of 
the most important judicial systems in the King-
dom of Saudi Arabia, which is: the Saudi imple-
mentation system
After its introduction, the research was divided 
into four sections and a conclusion. The first top-
ic is about the meaning of the purposes of Sharia 
in general and its most prominent divisions. The 
second topic clarified the meaning of the pur-
pose of saving money and proving the intention 
of Sharia for it. The third topic provided an over-
view of the Saudi implementation system. The 
fourth topic showed the impact of the purpose 
of saving money on the Saudi implementation 
system and its implementing regulations.
Among the most important results which were 
reached: the importance of the purposes of Sha-
ria and its impact on the scientific and practical 
reality, and Islam’s care for money to preserve 
it and ward off harm from it, and the impact of 
the knowledge of the purposes of Sharia in un-
derstanding statutory and legal materials. And 
the most important result is a statement that 
the Saudi implementation system has come in 
accordance with the purpose of the Sharia in 
preserving Money, preventing harm to people’s 
money, preserving the rights of creditors from 
trespassing or neglecting them, safeguarding 
property from damage and loss, and imposing 
precauti§ons for minors’ funds and endowments.
One of the most important recommendations of 
the research: directing researchers to write about 
Purpose (Makassed Al Shariah) topics and to 
show their impact on the reality of people and 
their lives, shedding light on applied research 
in the science of the purposes of Sharia Purpose 
(Makassed Al Shariah), paying attention to ju-
dicial systems and explaining their reliance on 
Sharia principles and observed purposes.
Kay words: 
aim, money, preservation, system, implementa-
tion

مقصد حفظ المال وأثره في نظام التنفيذ السعودي
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املقدمة:
عــىل  والســالم  والصــالة  العاملــني  رب  هلل  احلمــد 
رســوله األمــني وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني، وبعــد..
ــة  ــم مزي ــن العظي ــذا الدي ــا ه ــم مزاي ــن أعظ ــإن م ف
الشــمول والكــامل، فهــو حيافــظ عــىل اإلنســان روًحــا 
ــه تبــارك وتعــاىل ومع  وجســًدا، وينظِّــم عالقتــه مــع ربِّ
اخللــق، ويبنــي األمــة فــرًدا ومجاعــة،  ويصلــح احليــاة 
َمــت  الدنيويــة واألخرويــة، وكــام قــال اهلل تعــاىل: ﴿ ُحرِّ
ــرِي  ــلَّ لَِغ ــآ ُأِه ــِر َوَم ــُم اخِلنِزي ُم َوحَل ــدَّ ــُة َوال ــُم امَليَت َعَليُك
ــآ  ــُة َوالنَّطِيَحــُة َوَم َي دِّ ــوَذُة َوامُلرَتَ ــُة َوامَلوُق ــِه َوامُلنَخنَِق اهللَِّ بِ
ــِب  ــىَل النُُّص ــَح َع ــا ُذبِ ــم َوَم يُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِلَّ َم َأَكَل السَّ
لُِكــم فِســٌق الَيــوَم َيِئــَس  ِ َذٰ َوَأن َتسَتقِســُموْا بِــأَلزمَلٰ
ــون  ــوُهم َواخَش ــاَل خَتَش ــم َف ــن ِدينُِك ــُروْا ِم ــَن َكَف ِذي الَّ
الَيــوَم َأكَملــُت َلُكــم ِدينَُكــم َوَأمتَمــُت َعَليُكــم نِعَمتِــي 
َم ِدينــا َفَمــِن اضُطــرَّ يِف خَمَمَصــٍة  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلســَلٰ
ِحيــم﴾ ]امَلائـِــَدة  ثــم َفــإِنَّ اهللََّ َغُفــور رَّ ِ َغــرَي ُمَتَجانـِـف إلِّ
ــى هبــا هــذا  ــي اعتن ــة3[ ومــن ضمــن األمــور الت اآلي
الديــن ترشيعــا وحتصيــال وحفًظــا وصيانــة: أمــر 
املــال، فهــو رضورة مــن رضورات احليــاة، وبــه قــوام 

ــع. ــرد واملجتم الف
ــا  ــا يبــنيِّ لن ــا مقاصديًّ ــاول موضوًع وهــذا البحــث يتن
جانًبــا مــن جوانــب هــذا الشــمول يف الديــن ومظهــًرا 
مــن مظاهــر كاملــه ومتامــه، وهــو )مقصــد حفــظ 
ــة  ــة العدلي ــد األنظم ــره يف أح ــان أث ــع بي ــال(، م امل
املعمــول هبــا يف اململكــة العربيــة الســعودية وهــو 
)نظــام التنفيــذ الســعودي( وأســميته: "مقصــد حفــظ 
املــال وأثــره يف نظــام التنفيــذ الســعودي" رغبــت مــن 
ــا وأثرهــا  خاللــه بيــان أمهيــة مقاصــد الرشيعــة عموًم
يف الواقــع العلمــي والعمــيل، وإظهــار عنايــة الرشيعــة 
باملــال باملحافظــة عليــه ودفــع الــرر عنــه، مــع 
ــواد  ــراءة امل ــة يف ق ــد الرشيع ــم مقاص ــر عل ــح أث توضي

ــة. ــة والقانوني النظامي

وجعلته عىل أربعة مباحث: 
املبحــث األول: تعريــف مقاصــد الرشيعــة وأبــرز 

تقســيامهتا
واملبحث الثاين: مقصد حفظ املال، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف مقصد حفظ املال
املطلب الثاين: إثبات قصد الرشيعة حلفظ املال

واملبحث الثالث: نبذة عن نظام التنفيذ السعودي
ــام  ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــر مقص ــع: أث ــث الراب واملبح

ــان: ــه مطلب ــعودي، وفي ــذ الس التنفي
املطلــب األول: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــىل منــع 

وقــوع الــرر عــىل املــال.
ــىل  ــص ع ــي تن ــة الت ــواد النظامي ــاين: امل ــب الث املطل

العقوبــات حفًظــا للحقــوق املاليــة.
ثم اخلامتة والتوصيات

ــه،  ــه وقارئ ــه كاتب ــارك وتعــاىل أن ينفــع ب ســائاًل اهلل تب
ــك  ــه ويلُّ ذل ــم، إن ــه الكري ــا لوجه ــه خالًص وأن جيعل

ــه. ــادر علي والق
املبحث األول: 

تعريف مقاصد الرشيعة وأبرز تقسيامهتا 
ــد  ــف مقاص ــون بتعري ــول املتقدم ــامء األص ــَن عل مل ُيع
ــه  ــن كان ل ــم مم ــن منه زي ــد املربِّ ــى عن ــة حت الرشيع
إســهام يف علــم املقاصــد كأيب املعــايل اجلوينــي والغزايل 
ــان  ــوا ببي ــام ُعنُ ــاىل-، وإن ــم اهلل تع ــاطبي -رمحه والش
ــص  ــا والتنصي ته ــر أدلَّ ــا وِذْك ــامها ورْسد أنواعه أقس
ــح  ــىل أن مصطل ــدلُّ ع ــذا ي ــا، وه ــض أفراده ــىل بع ع
املقاصــد كان واضحــًا جليــًا عندهــم لكنهــم مل يذكــروا 
ًا جامًعــا مانًعــا كغــريه مــن احلــدود األصوليــة. لــه حــدَّ
والباحثــني  العلــامء  مــن  عــدد  انــربى  ولذلــك 
املعارصيــن إىل تعريــف مقاصــد الرشيعــة وبياهنــا، 
ــك  ــرز تل ــأذكر أب ــا، وس ــا ومدلوالهت ــد معامله وحتدي
عليــه  يــدل  ومــا  ُشــْهرة،  وأكثرهــا  التعريفــات 
جمموعهــا، ثــم أذكــر التعريــف املختــار ورشحــه:



٤2

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

مقصد حفظ املال وأثره يف نظام التنفيذ السعودي

جــاء يف مقاصــد الرشيعــة: "مقاصــد الترشيــع . 1
العامــة هــي: املعــاين واحِلَكــم امللحوظــة للشــارع 
ــث ال  ــا بحي ــع أو ُمْعَظِمه ــوال الترشي ــع أح يف مجي
ــن  ــاص م ــوع خ ــون يف ن ــا بالك ــص مالحظته ختت
ــور، 1٤25 هـــ ،  ــن عاش ــة" ) اب ــكام الرشيع أح
ــه:  ــة بقول ــد اخلاص ف املقاص ــرَّ ــم ع 121/2 (، ث
ــد  ــق مقاص ــارع لتحقي ــودة للش ــات املقص "الكيفي
النــاس النافعــة، أو حلفــظ مصاحلهــم العامــة 
ــعيهم يف  ــود س ــي ال يع ــة ك ــم اخلاص يف ترصفاهت
ــن  ــم م ــس هل ــا أسِّ ــال م ــة بإبط ــم اخلاص مصاحله
ــة أو  ــن غفل ــاالً ع ــة إبط ــم العام ــل مصاحله حتصي
ــور،  ــن عاش ــهوة" ) اب ــل ش ــوًى وباط ــتنزال ه اس

1٤25 هـــ ، ٤٠2/3(.
ويف مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية ومكارمهــا: . 2

"املــراد بمقاصــد الرشيعــة: الغايــة واألرسار التــي 
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا") 

الفــايس، 1٤1٤ هـــ،  7(.
اإلســالمية: . 3 للرشيعــة  العامــة  املقاصــد  ويف 

ــم  ــاد يف دنياه ــود إىل العب ــي تع ــح الت ــي املصال "ه
وأخراهــم، ســواء أكان حتصيلهــا عــن طريــق 
ــار" )  ــع املض ــق دف ــن طري ــع، أو ع ــب املناف جل

.)79 ، العــامل، 1٤15هـــ 
"هــي . ٤ الشــاطبي:  عنــد  املقاصــد  نظريــة  ويف 

الغايــات التــي وضعــت الرشيعــة ألجــل حتقيقهــا، 
ــوين، 1٤16 هـــ، 19(. ــاد" )الريس ــة العب ملصلح

ويف مقاصــد الرشيعــة: "هــي املعــاين واحِلَكــم . 5
الترشيــع  يف  الشــارع  راعاهــا  التــي  ونحوهــا 
ــح  ــق مصال ــل حتقي ــن أج ــًا، م ــًا وخصوص عموم

ــويب، 1٤18 هـــ، 38(. ــاد" )الي العب
ــل يف التعريفــات الســابقة يتضــح أهنــا  وعنــد التأم

ــة: ــور اآلتي ــىل األم ــة ع ــة يف الدالل متقارب
أن مقاصــد الرشيعــة معــاين وَضعهــا الشــارع . 1

ترشيعــه  عنــد  وراعاهــا  والَحَظهــا  احلكيــم، 

لألحــكام.
أن هــذه املعــاين تشــمل املعــاين العامــة واخلاصــة، . 2

والدنيويــة واألخرويــة.
ــق . 3 ــو حتقي ــاين ه ــذه املع ــع ه ــن وض ــدف م أن اهل

ــرة. ــا واآلخ ــاد يف الدني ــح العب مصال
وعليه فيمكن أن يقال يف تعريف مقاصد الرشيعة: 

ــن  ــه م ــارع يف ترشيع ــا الش ــي راعاه ــاين الت ــي املع "ه
ــاد". ــح العب ــق مصال ــل حتقي أج

ــه":  ــارع يف ترشيع ــا الش ــي راعاه ــاين الت ــه: "املع فقول
املــراد باملعــاين: األوصــاف الظاهــرة املنضبطــة املناســبة 
لترشيــع احلكــم، وهــو لفــظ عــام يشــمل املعــاين 

ــة. ــة واخلاص العام
العبــاد":  مصالــح  حتقيــق  أجــل  "مــن  وقولــه: 
املــراد باملصالــح: املنافــع، وتشــمل منافــع العبــاد 
الدنيويــة واألخرويــة. انظــر )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ،  

.)165 /16
ــون  ــمها األصولي ــد قسَّ ــد فق ــيامت املقاص ــا تقس وأم
أبــرز  وســأذكر  عــة،  متنوِّ باعتبــارات  اهلل  رمحهــم 
ــراد  ــاالً، وإي ــام إمج ــىل تبيينه ــرصًا ع ــا مقت ــيمني هل تقس

ــام: ــض أمثلته بع

التقســيم األول: تقســيم املقاصــد باعتبــار املصالــح 
ــد: ــة مقاص ــا إىل مخس ــاءت بحفظه ــي ج الت

مقصد حفظ الدين.. 1
مقصد حفظ النفس.. 2
مقصد حفظ العقل.. 3
مقصد حفظ النسل.. ٤
مقصد حفظ املال، وهو موضوع البحث.. 5

ــائر  ــل س ــة ب ــت األم ــد اتفق ــات : »ق ــاء يف املوافق ج
امللــل عــىل أن الرشيعــة وضعــت للمحافظــة عــىل 
والنفــس،  الديــن،  وهــي:  اخلمــس  الروريــات 
والنســل، واملــال، والعقــل، وعلمهــا عنــد األمــة 
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ــني، وال  ــل مع ــك بدلي ــا ذل ــت لن ــروري، ومل يثب كال
ــل  ــه، ب ــا إلي ــاز برجوعه ــني يمت ــل مع ــا أص ــهد لن ش
ُعلمــت مالءمتهــا للرشيعــة بمجمــوع أدلــة ال تنحــرص 
يف بــاب واحــد.. «. )الشــاطبي، 1٤17هـــ، 38/1 (. 
ــذه  ــد يف ه ــرْص املقاص ــري : »وَح ــر والتحب ويف التقري
ــع  ــل والرشائ ــادات املل ــع وع ــر إىل الواق ــت بالنظ ثاب
باالســتقراء«.) ابن أمــري حاج، 1٤٠3هـــ  ،3/1٤٤(.
ولــكلِّ مقصــد مــن هــذه املقاصــد أدلتــه اخلاصــة بــه، 
ــه  ــدة يف قول ــة واح ــا يف آي ــع منه ــري إىل أرب ــد أش وق
ــَك  ــُت ُيَباِيعنَ ــآَءَك امُلؤِمنَٰ ــيُّ إَِذا َج ــا النَّبِ َ َٓأهيُّ ــاىل: ﴿ َيٰ تع
ــنَي  ــا َواَل َيرِسقــَن َواَل َيزنِ ــاهللَِّ َشيـٔ ٓ َأن الَّ ُيرِشكــَن بِ َعــىَلٰ
ــنَي  ــُه َب ينَ ــن َيفرَتِ ــنَي بُِبهَتٰ ــنَّ َواَل َيأتِ َدُه ــَن َأوَلٰ َواَل َيقُتل
َأيِدهيـِـنَّ َوَأرُجِلِهــنَّ َواَل َيعِصينـَـَك يِف َمعــُروف َفَباِيعُهــنَّ 
ــة  ــم﴾ ]امُلمَتحنَ ِحي ــور رَّ ــنَّ اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُف ــَتغِفر هَلُ َواس

ــة 12[ اآلي
فحفــظ الديــن مشــار إليــه يف قولــه تعــاىل: {َأن الَّ 

ــا}]12[ ــاهللَِّ َشيـٔ ــَن بِ ُيرِشك
وحفظ املال يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َيرِسقَن﴾[12] 
وحفظ النسل يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َيزننَِي﴾]12[

 { َدُهــنَّ وحفــظ النفــس يف قولــه تعــاىل: {َواَل َيقُتلــَن َأوَلٰ
]12[ )املــرداوي ، 1٤21هـــ ، 3382/7(، و)ابــن 

عاشــور، 1٤25هـــ ،235(.
وبقيــت اإلشــارة إىل دليــل حفــظ العقــل، وذلــك 
ــُر  ــاَم اخْلَْم ــوا إِنَّ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: ﴿ َي ــه تع يف قول
ــْن َعَمــِل  َواأْلَْزاَلُم ِرْجــٌس مِّ َواأْلَنَصــاُب  َوامْلَْيــرِسُ 
]امَلائـِــَدة  ُتْفِلُحــوَن﴾  َلَعلَُّكــْم  َفاْجَتنُِبــوُه  ــْيَطاِن  الشَّ
اآليــة 9٠[ فقــد حــرم اهلل تعــاىل اخلمــر املفســد لعقــل 

اإلنســان.
التقســيم الثــاين: تقســيم املقاصــد باعتبــار ُرَتبِهــا، وهلــا 

ثالثــة أقســام:
ــن . 1 ــدَّ م ــي الب ــح الت ــي املصال ــات: وه الرضوري

ــإذا  ــاس، ف ــال الن ــتقيم ح ــا ليس ــا وحتصيله جلبه

ُفقــدت أدَّى ذلــك إىل اختــالل نظامهــم وحياهتــم 
1٤18هـــ،  )اجلوينــي،  واألخرويــة.  الدنيويــة 
 ،  )17/2 1٤17هـــ،   ، )الشــاطبي   ،)6٠2/2

ــور، 1٤25هـــ ،232(،. ــن عاش )اب
ومن أمثلتها:

اإليامن باهلل، وإقامة اجلهاد، ومقاومة البدع.• 
تنمية املال، وعدم إتالفه، وإقامة حد الرسقة.• 
حتريــم االعتــداء عــىل النفــس، وإقامــة حــد • 

القصــاص.
حتريم املسكرات واملخدرات.• 
احلــث عــىل النــكاح وحتريــم الزنــا. )اليــويب، • 

)81 1٤21هـــ،  )اخلادمــي،    .)2٠٤ هـــ،   1٤18
ــاس . 2 ــون الن ــي يك ــح الت ــي املصال ــات: وه احلاجي

ــدت أدَّى  ــإذا ُفق ــا، ف ــة إىل حتصيله ــة ورغب بحاج
ة عــىل الناس ال  ذلــك إىل نــوع َحــَرج وضيــق وشــدَّ
تبلــغ هبــم مبلــغ الــرورة. )اجلوينــي، 1٤18هـ، 
 ،)  21/2 1٤17هـــ،   ، الشــاطبي   (  ،)6٠2/2

)ابــن عاشــور، 1٤25هـــ ،2٤1(.
 ومن أمثلتها:

فة يف السفر واملرض.•  الرخص املخفِّ
إباحة الصيد والتمتُّع بالطيِّبات.• 
جواز اإلجارة والسلم واملضاربة.• 
ــة والقســامة. )اليــويب، 1٤18 •  ــة العاقل ــع دي ترشي

هـــ ، 3٠9(.  )اخلادمــي ، 1٤21هـــ ، 87(
تتعلــق . 3 التــي  املصالــح  وهــي  التحســينيات: 

ــا  ــادات مم ــالت والع ــادات واملعام ــن العب بمحاس
ــي،  ــة. )اجلوين ــع إىل رضورة وال إىل حاج ال يرج
 ، 1٤13هـــ   ، )الغــزايل   ،)6٠2/2 1٤18هـــ، 
٤18/1(، ) الشــاطبي ، 1٤17هـ، 22/2 (،)ابن 

ــور، 1٤25هـــ ،2٤3(. عاش
 ومن أمثلتها:

إزالة النجاسة، وسرت العورة.• 
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التحيل بآداب األكل والرشب وقضاء احلاجة.• 
تنب اإلرساف والتبذير.• 
املنع من بيع النجاسات.• 
ــويب، 1٤18 •  ــها. )الي ــا نفس ــرأة إنكاحه ــلب امل س

هـــ، 319(.  )اخلادمــي ، 1٤21هـــ ، 9٠(.
املبحث الثاين: مقصد حفظ املال، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف مقصد حفظ املال
ــد(  ــة ألفــاظ: )مقص ن مــن ثالث ــح يتكــوَّ ــذا املصطل ه
و)حفــظ( و)مــال(، وســأبنيِّ التعريــف اللغــوي لــكل 
واحــد منهــا وهــو ال خيتلــف عــن معنــاه االصطالحي، 

ثــم أبــنيِّ املعنــى اإلمجــايل ملقصــد حفــظ املــال:
فــأواًل: لفــظ )َمْقَصــد(، وهــو مصــدر للفعــل )َقَصد(، 

ة معــاٍن، منهــا: ولــه يف اللغــة عــدَّ
ــذا . 1 ــه، وه ــيء وطلُب ــه لل ــامد واألمُّ والتوجُّ االعت

هــو املعنــى األصــيل لــه، يقــال: قصــده وقصــد لــه 
ــح  ــاء يف صحي ــا ج ــه م ــه، ومن ــه إذا أمَّ ــد إلي وقص
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــوَل اهللَِّ ص ــلم: »إِنَّ َرُس مس
ِكــنَي  ــا ِمــْن امْلُْســِلِمنَي إىَِل َقــْوٍم ِمــْن امْلُرْشِ َبَعــَث َبْعًث
ِكــنَي إَِذا  ُــْم اْلَتَقــْوا َفــَكاَن َرُجــٌل ِمــْن امْلُرْشِ َوإهِنَّ
َشــاَء َأْن َيْقِصــَد إىَِل َرُجــٍل ِمــْن امْلُْســِلِمنَي َقَصــَد َلــُه 
ــه  ــُه..« )مســلم ، 1٤27هـــ ، 56(، أي: توجَّ َفَقَتَل

ــه. ــه فقتل ــه وطلب ل
اســتقامة الطريــق: ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿ َوَعــىَل اهللَِّ . 2

ــْم  ــاَء هَلََداُك ــْو َش ــٌر  َوَل ــا َجاِئ ــبِيِل َوِمنَْه ــُد السَّ َقْص
َأمْجَِعنَي﴾]النحــل: 9[ أي: عــىل اهلل عــز وجــل 
ــج  ــه باحلج ــاء إلي ــتقيم والدع ــق املس ــني الطري تبي
والرباهــني الواضحــة. )الفريوزآبــادى،  1٤16 
ــُد  ــربي: »والقص ــري الط هـــ، 271/٤(، ويف تفس
ــه«  ــاج في ــذي ال اعوج ــتقيُم ال ــِق: املس ــن الطري م

ــربي ، 1٤2٠ هـــ ، 1/17٠(.  )الط
ــط بــني الطرفــني: ومنــه قولــه . 3 العــْدل والتوسُّ

َواْغُضــْض  َمْشــِيَك  يِف  َواْقِصــْد   ﴿ تعــاىل: 

َلَصــْوُت  اأْلَْصــَواِت  َأنَكــَر  إِنَّ  َصْوتِــَك   ِمــن 
ــتوية  ــية مس ــِش مش ــامن: 19[  أي: ام احْلَِمرِي﴾]لق
ــر بــن ســمرة  بــني اخليــالء واإلرساع، وقــول جاب
ريض اهلل عنــه: »ُكنـْـُت ُأَصــيلِّ َمــَع َرُســوِل اهللَِّ صىل 
اهلل عليــه وســلم َفَكاَنــْت َصاَلُتــُه َقْصــًدا َوُخْطَبُتــُه 
َقْصــًدا« أي: وســطًا بــني الطويلــة والقصــرية. 
)أبــو احلســني، 1399هـــ ،  95/5(،  )اجلوهــري 
ــور، 1٤1٤  ــن منظ ، 1٤٠7 هـــ ، 52٤/2(، )اب
 ، 1٤26هـــ  )الفريوزآبــادى،   ،)113/12  ، هـــ 

.)35/9  ، 1385هـــ   ، بيــدي  )الزَّ ص31٠(، 
ــه  ــيان، ول ــض النس ــو نقي ــظ( وه ــظ )ِحْف ــًا: لف وثاني

ــا: ــان منه ــدة مع ع
َّ ِحْفظــًا . 1 الرعايــة، يقــال: َحِفــَظ املــاَل والــرسِّ

َوَجَعْلنَــا  تعــاىل:﴿  قولــه  ومنــه  َرعــاه،  أي: 
آَياهِتَــا  َعــْن  َوُهــْم  ُْفوًظــا   حمَّ َســْقًفا  ــاَمَء  السَّ
اهلل  حفظهــا  أي:  ُمْعِرُضوَن﴾]األنبيــاء:32[، 
بإذنــه. إال  األرض  عــىل  الوقــوع  مــن  ورعاهــا 

الــي حفًظــا أي: . 2 يقــال: حفظــت  احلراســة، 
حرســته.

أي: . 3 ظتــه  وحتفَّ الكتــاب  حفظــت  االســتظهار: 
اســتظهرته شــيئا بعد يشء. ) اجلوهــري، 1٤٠7هـ 
،52٤/2(، )ابــن منظور، 1٤1٤هـ ، 113/12(.
وثالثــا: لفــظ )املــال( وهــو معــروف كــام يقــول أهــل 
اللغــة واملــراد بــه: مــا ملكتــه مــن مجيــع األشــياء ســواء 
ل  ــوَّ ــال: مت ــوال، ويق ــه أم ــة، ومجع ــا أو منفع أكان عين
الرجــل أي: اختــذ مــااًل، ورجــل مــاٌل أي: كثــري املــال، 
ــر، وذكــر بعضهــم أنــه يؤنــث فيقــال:  وهــو لفــظ مذكَّ

ــان: هــي املــال، وأنشــد حلسَّ
املاُل ُتْزِري بأقوام َذوي َحَسٍب    

املــاُل الســيِِّد  َغــرْي  ُد  ُتَســوِّ وقــد   
واملعنــى املــراد بمقصــد حفــظ املــال يف الرشيعــة 
اإلســالمية هــو: طلــب الشــارع رعايــة املــال ونــامءه، 
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مقصد حفظ املال وأثره يف نظام التنفيذ السعودي

ــرِّ  ــع األذى وال ــه ودف ــه وصيانت ــعي يف حتصيل والس
ــة.    ــة واألخروي ــاد الديني ــق مصالــح العب ــام حيقِّ ــه، ب عن
)اجلوهــري،    ،)95/5  ،1399 احلســني،  )أبــو 
 ، 1٤1٤هـــ  منظــور،  )ابــن   ،)52٤/2 1٤٠7هـــ  
)31٠ هـــ،   1٤26  ، و)الفريوزآبــادى   ،)113/12

املطلب الثاين: إثبات قصد الرشيعة حلفظ املال
ــال"  ــظ امل ــاىل "حف ــم اهلل تع ــون رمحه ــل األصولي جع
ــاة  ــتقيم حي ــي ال تس ــة الت ــد الروري ــس املقاص خام
النــاس إال بــه، وقــد مُجــع بينــه وبــني "حفــظ النفــس" 
ــَن  ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل:﴿ َي ــول اهلل تع ــدة يف ق ــة واح يف آي
إاِلَّ َأن  بِاْلَباطِــِل  َبْينَُكــم  َأْمَواَلُكــم  َتْأُكُلــوا  اَل  آَمنُــوا 
نُكــْم  َواَل َتْقُتُلــوا َأنُفَســُكْم   ــاَرًة َعــن َتــَراٍض مِّ َتُكــوَن ِتَ
ــاء  ــام ج ــاء: 29[. وك ــاًم﴾] النس ــْم َرِحي إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِك
ــاء  ــيلة لبن ــال إال وس ــع امل ــا وض ــروق: "..وم يف الف

ــرايف  1٤28هـــ ،   6/ ٤85( ــس" )الق النف
فباملــال حيافــظ اإلنســان عــىل معيشــته الدنيويــة، ومــن 
ــه اهلل  ــد جعل ــة، وق ــه الرشعي ــؤدي واجبات ــه ي خالل

ــاىل: ــال تع ــام ق ــاس، ك ــاة الن ــا حلي ــاىل قياًم تع
ــي َجَعــَل اهللَُّ َلُكــْم  تِ ــَفَهاَء َأْمَواَلُكــُم الَّ ــوا السُّ ﴿ َواَل ُتْؤُت
ــْواًل  ــوا هَلُــْم َق ــا َواْرُزُقوُهــْم فِيَهــا َواْكُســوُهْم َوُقوُل ِقَياًم
ــري:  ــن كث ــري اب ــاء يف تفس ــاء: 5[ ، ج ــا﴾] النس ْعُروًف مَّ
ــارات  ــن التج ــهم م ــا معايش ــوم هب ــا" أي: تق )"قيام

ــري ،  1٤19 هـــ ، 2/ 187(. ــن كث ــا(. )اب وغريه
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــة م ــة الرشعي ــاءت األدل ــد ج وق
ظاهــرة يف احلــث عــىل حفــظ املــال ورعايتــه، والســعي 
يف حتصيلــه ونامئــه، ودفــع األذى والــرِّ عنــه، وذلــك 

مــن جانبــني: )الشــاطبي ، 1٤17هـــ(
ــب  ــىل التكس ــث ع ــود، باحل ــب الوج ــن جان األول: م
ــال  ــام ق ــال: ك ــل امل ــة لتحصي ــرق املرشوع ــح الط وفت
ــاَلِة ِمــن  ِذيــَن آَمنُــوا إَِذا ُنــوِدَي لِلصَّ ــا الَّ َ تعــاىل:﴿ َيــا َأهيُّ
لُِكــْم  َيــْوِم اجْلُُمَعــِة َفاْســَعْوا إىَِلٰ ِذْكــِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْيــَع ۚ َذٰ
ُكــْم إِن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن﴾] اجلمعــة: 9[، أي  َخــرْيٌ لَّ

ــا. ــارة ونحوه ــل اهلل بالتج ــن فض ــوا م اطلب
ــِذي َجَعــَل َلُكــُم اأْلَْرَض َذُلــواًل  وقــال تعــاىل:﴿ ُهــَو الَّ
ْزِقــِه  َوإَِلْيــِه النُُّشــوُر﴾ َفاْمُشــوا يِف َمنَاِكبَِهــا َوُكُلــوا ِمــن رِّ
] امللــك: 15[  ، ويف تفســري  ابــن كثــري: "أي: فســافروا 
ــا  ــرددوا يف أقاليمه ــا، وت ــن أقطاره ــئتم م ــث ش حي
ــن  ــارات..". )اب ــب والتج ــواع املكاس ــا يف أن وأرجائه

كثــري ،  1٤19 هـــ ،  8/ 199(
ــوَن إاِلَّ  ــا اَل َيُقوُم َب ــوَن الرِّ ــَن َيْأُكُل ِذي ــاىل: ﴿ الَّ ــال تع وق
لِــَك  ــسِّ  َذٰ ــَن امْلَ ــْيَطاُن ِم ــِذي َيَتَخبَُّطــُه الشَّ ــاَم َيُقــوُم الَّ َك
ــَع  ــلَّ اهللَُّ اْلَبْي ــا  َوَأَح َب ــُل الرِّ ــُع ِمْث ــاَم اْلَبْي ــوا إِنَّ ــْم َقاُل ُ بَِأهنَّ
ــٰى  ــِه َفانَتَه بِّ ــن رَّ ــٌة مِّ ــاَءُه َمْوِعَظ ــن َج ــا  َفَم َب َم الرِّ ــرَّ َوَح
ــَك  ِئ ــاَد َفُأوَلٰ ــْن َع ــُرُه إىَِل اهللَِّ  َوَم ــَلَف َوَأْم ــا َس ــُه َم َفَل
َأْصَحــاُب النَّــاِر  ُهــْم فِيَهــا َخالـِـُدوَن﴾] البقــرة: 275[
ــاَل:  ــُب؟ َق ــِب َأْطَي ــوَل اهللِ، َأيُّ اْلَكْس ــا َرُس ــَل: َي وِقي
وٍر" )أمحــد،  ُجــِل بَِيــِدِه َوُكلُّ َبْيــٍع َمــرْبُ " َعَمــُل الرَّ
1٤21هـــ ،   28/ 5٠2 ، األلبــاين صحيــح الرتغيــب  

)169٠-1689
ــح  ــال الصال ــم امل ــلم: "نع ــه وس ــىل اهلل علي ــال ص وق
ــد، 1٤21هـــ، 29/ 299،  ــح". )أمح ــل الصال للرج

ــرام ٤5٤( ــة امل ــاين غاي األلب
بتحريــم  العــدم،  جانــب  مــن  الثــاين:  واجلانــب 
االعتــداء عــىل األمــوال، وحتريــم إضاعتهــا وتبذيرهــا، 
ــوا  ــوا اَل َتْأُكُل ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل:﴿ َي ــال تع ــام ق ك
ــن  ــاَرًة َع ــوَن ِتَ ــِل إاِلَّ َأن َتُك ــم بِاْلَباطِ ــم َبْينَُك َأْمَواَلُك
َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َأنُفَســُكْم   َتْقُتُلــوا  َواَل   ۚ نُكــْم  مِّ َتــَراٍض 
إِنَّ  تعــاىل:﴿  النســاء: 29[ وقــال  َرِحيــاًم﴾]  بُِكــْم 
ــوَن يِف  ــاَم َيْأُكُل ــاًم إِنَّ ــٰى ُظْل ــَواَل اْلَيَتاَم ــوَن َأْم ــَن َيْأُكُل ِذي الَّ
ــْم َنــاًرا ۚ َوَســَيْصَلْوَن َســِعرًيا﴾] النســاء: 1٠[ ،﴿  ُبُطوهِنِ
ــاَم َجــَزاًء بِــاَم َكَســَبا  ــاِرَقُة َفاْقَطُعــوا َأْيِدهَيُ ــاِرُق َوالسَّ َوالسَّ
ــدة: 38[،  ــٌم﴾] املائ ــٌز َحِكي ــَن اهللَِّ  َواهللَُّ َعِزي ــَكااًل مِّ َن
ــاىل  ــان اهلل تع ــه اهلل: "ص ــاض رمح ــايض عي ــال الق ق
األمــوال بإجيــاب القطــع عــىل الســارق....... فعظــم 
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ــر  ــغ يف الزج ــون أبل ــا؛ ليك ــتدت عقوبته ــا واش أمره
ــارق  ــع الس ــىل قط ــلمون ع ــع املس ــد أمج ــا، وق عنه
ــووي ،  ــه" )الن ــروع من ــوا يف ف ــة، وإن اختلف يف اجلمل

.)181/11 ، هـــ   1392
ــال"  ــة امل ــن إضاع ــلم: "ع ــه وس ــىل اهلل علي ــى ص وهن
)البخــاري، 1٤22هـــ ،  2/ 112(. وقــال: "إن اهلل 
كــره لكــم ثالثــا :قيــل وقــال، وإضاعــة املــال، وكثــرة 

ــلم ، 1٤27هـــ، 13٤1/3(. ــؤال" )مس الس
ــن  ــال ع ــظ امل ــرشع حف ــود ال ــروق: "ومقص ويف الف

الضيــاع". )القــرايف، 1٤28هـــ،  227/6(. 
ــل  ــاىل جع ــه ألن اهلل تع ــع من ــاري: "ومن ــح الب ويف فت
ــت  ــا تفوي ــاد، ويف تبذيره ــح العب ــا ملصال ــال قياًم امل
ــق  ــا يف ح ــا وإم ــق مضيعه ــا يف ح ــح إم ــك املصال تل

ــر ، 1379 هـــ ، ٤22/1٠( ــن حج ــريه" )اب غ
ــة  ــنيِّ أمهي ــي تب ــرية الت ــة الكث ــن األدل ــك م ــري ذل إىل غ
قصــد  وإثبــات  اإلســالم،  يف  باألمــوال  العنايــة 
الرشيعــة يف حفظهــا ورعايتهــا وصيانتهــا وتســخريها 

ــاىل. ــارك وتع ــريض اهلل تب ــام ي في
ر أن حفــظ  جــاء يف غمــز عيــون البصائــر: "ومــن املقــرَّ
املــال مــن الكليــات اخلمــس املجمــع عليهــا يف ســائر 

األديــان".  )ابــن نجيم، 1٤٠5هـــ ، 169/2(.
ــه اهلل  ــم مــن هــدي اإلســالم أن املــال الــذي وهب وُعِل

لعبــاده هــو مالــه ســبحانه كــام قــال تعــاىل:
ِذيــَن اَل جَيِــُدوَن نَِكاًحــا َحتَّــٰى ُيْغنَِيُهــُم  ﴿ َوْلَيْســَتْعِفِف الَّ
ــاَب مِمَّــا َمَلَكــْت  ــوَن اْلِكَت ــَن َيْبَتُغ ِذي ــِه  َوالَّ اهللَُّ ِمــن َفْضِل
ــم  ا  َوآُتوُه ــرْيً ــْم َخ ــْم فِيِه ــْم إِْن َعِلْمُت ــْم َفَكاتُِبوُه َأْياَمُنُك
ــِذي آَتاُكــْم  َواَل ُتْكِرُهــوا َفَتَياتُِكــْم َعــىَل  ــاِل اهللَِّ الَّ ــن مَّ مِّ
ــا   ْنَي ــاِة الدُّ ــَرَض احْلََي ــوا َع َتْبَتُغ ــا لِّ نً ــاِء إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ اْلبَِغ
ــوٌر  ــنَّ َغُف ــِد إِْكَراِهِه ــن َبْع ــإِنَّ اهللََّ ِم ــنَّ َف ــن ُيْكِرههُّ َوَم
ِحيــٌم﴾] النــور: 33[، وإنــام النــاس مســتخلفني فيــه  رَّ
ــوا  ــولِِه َوَأنِفُق ــاهللَِّ َوَرُس ــوا بِ ــبحانه: ﴿ آِمنُ ــال س ــام ق ك
ــْم  ــوا ِمنُك ــَن آَمنُ ِذي ــِه  َفالَّ ــَتْخَلِفنَي فِي ْس ــم مُّ ــا َجَعَلُك مِمَّ

ــد: 7[. ــرٌي﴾] احلدي ــٌر َكبِ ــْم َأْج ــوا هَلُ َوَأنَفُق

وليــس املقصــود باملــال هــو كنــزه أو التفاخــر بــه، فقــد 
توعــد اهلل تعــاىل مــن يكنــزه ويمنــع حــق اهلل تعــاىل فيــه 
ــَن  ــرًيا مِّ ــوا إِنَّ َكثِ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل:﴿  َي ــال تع فق
ــِل  ــاِس بِاْلَباطِ ــَواَل النَّ ــوَن َأْم ــاِن َلَيْأُكُل ْهَب ــاِر َوالرُّ اأْلَْحَب
ــَب  َه ــُزوَن الذَّ ــَن َيْكنِ ِذي ــبِيِل اهللَِّ  َوالَّ ــن َس وَن َع ــدُّ َوَيُص
ــَذاٍب  ــم بَِع ُه ْ ــبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ ــا يِف َس ــَة َواَل ُينِفُقوهَنَ َواْلِفضَّ
ــال أن  ــن امل ــود م ــام املقص ــة: 3٤[، وإن ــٍم﴾] التوب َألِي
ــق مصالــح رشعيــة تعــود باخلــري عــىل الفــرد  حيقِّ
ــه  واملجتمــع واألمــة املســلمة، كــام قــال صــىل اهلل علي
ــال  ــا امل ــا أنزلن ــال: إن ــل ق ــز وج ــلم: "إن اهلل ع وس
إلقــام الصــالة وإيتــاء الــزكاة.." )أمحــد ، 1٤21هـــ ، 
237/36، األلبــاين صحيــح اجلامــع 1781(، فاملــال 
ــه  ــة رشع ــاىل وإقام ــادة اهلل تع ــيلة لعب ــالم وس يف اإلس
ــر، ووســيلة كذلــك لإلصــالح والــرب والتكافــل  املطهَّ
ِذيــَن يِف  بــني املســلمني كــام قــال اهلل تعــاىل:﴿ َوالَّ
ــاِئِل َوامْلَْحــُروِم  ــْم َحــقٌّ َمْعُلــوٌم ﴿2٤﴾ لِلسَّ َأْمَواهِلِ
حفــظ  أن  خيفــى  وال   ]25-2٤ املعــارج:   [﴾25﴿
ــرى  ــة األخ ــد الرشيع ــظ مقاص ــر يف حف ــه أث ــال ل امل
ــام  ــوس، وتق ــا النف ــال حتي ــاة، فبامل ــا يف احلي وفاعليَّته
الشــعائر، ويظهــر الديــن، وتصــان األعــراض، وتنمــو 
العقــول وترقــى األمــم واملجتمعــات، ولــذا كان للــامل 
هــذه األمهيــة العظمــى يف حيــاة األفــراد واألمــم 

ــا. ــات عموًم واملجتمع
املبحث الثالث: نبذة عن نظام التنفيذ السعودي

يعتــرب نظــام التنفيــذ مــن األنظمــة العدليــة اجلديــدة يف 
ــة  ــدرت املوافق ــث ص ــعودية حي ــة الس ــة العربي اململك
وتاريــخ  )م/53(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  عليــه 
ــن  ــًذا م ــح ناف ــرشه وأصب ــم ن 1٤33/8/13هـــ، وت
ــد  ــخ 1٤3٤/٤/18هـــ، وق ــه بتاري ــل ب ــث العم حي
كانــت بعــض إجــراءات التنفيــذ قبــل صــدور النظــام 
ــة  ــات الرشعي ــام املرافع ــورة يف نظ ــه مذك ــاص ب اخل

ــام 1٤21هـــ. ــادر يف ع ــابق الص الس
ــة  ــة نوعي ــداث نقل ــذ يف إح ــام التنفي ــاهم نظ ــد س وق
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للقضــاء يف هــذه البــالد املباركــة، وأدى إىل رسعــة 
ــل  ــا، وحتصي ــة وتطبيقه ــندات التنفيذي ــامل الس يف إع
وغريهــم،  دائنــني  مــن  التنفيــذ  طالبــي  حقــوق 
ــم  ــاس، وردعه ــوال الن ــني بأم ــدي املتالعب ــفِّ أي وك

بالعقوبــات املالئمــة.
ًنــا مــن مخســة أبــواب، َشــِمل  وجــاء نظــام التنفيــذ مكوَّ

ثامنيــة وتســعني مــادة نظاميــة، وبياهنــا فيــام يــيل:
الباب األول، وفيه:

ــه  ــذ، وفي ــايض التنفي ــات ق ــل األول: اختصاص الفص
ــواد. )6( م

الفصل الثاين: السند التنفيذ، وفيه )8( مواد.
الفصــل الثالــث: اإلفصــاح عــن األمــوال، وفيــه )٤( 

مــواد.
ــه )3(  ــذ، وفي ــل التنفي ــوال حم ــع: األم ــل الراب الفص

ــواد. م
الباب الثاين: احلجز التحفظي، وفيه )11( مادة.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
الفصل األول: احلجز التنفيذي، وفيه )15( مادة.
الفصل الثاين: بيع املال املحجوز، وفيه )8( مواد.

ــه )3(  ــذ، وفي ــة التنفي ــع حصيل الفصــل الثالــث: توزي
مــواد.

الفصــل الرابــع: حجــز مــا للمديــن عــىل الغــري، وفيــه 
)8( مــواد.

الباب الرابع، وفيه: 
الفصل األول: التنفيذ املبارش، وفيه )5( مواد.

الفصــل الثــاين: التنفيــذ يف األحــوال الشــخصية، وفيــه 
)٤( مــواد.

الباب اخلامس: 
الفصل األول: اإلعسار، وفيه )6( مواد.

الفصل الثاين: احلبس التنفيذي، وفيه )٤( مواد.
الفصل الثالث: العقوبات، وفيه )6( مواد.

أحكام عامة، وفيها )6( مواد.
وبصــدور نظــام التنفيــذ الســعودي عــام 1٤3٤ه وبــدء 

العمــل بــه أصبــح أداة فاعلــة يف محــل املدينــني املامنعني 
ــاس  ــوق الن ــن حق ــا م ــم وختليصه ــة ذممه ــىل تربئ ع
عليهــم،  الواجبــة  االلتزامــات  وأداء  ومطالباهتــم، 
ــكام  ــع أح ــق م ــام يتواف ــم ب ــني منه ــة املامطل ومعاقب
ــاء  ــل األغني ــت َمْط م ــي جرَّ ــالمية الت ــة اإلس الرشيع

ــر. ــة والزج ــم بالعقوب وتوعدهت
ــام  ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــر مقص ــع: أث ــث الراب املبح

التنفيــذ الســعودي، وفيــه متهيــد ومطلبــان:
التمهيد: 

ــم  ــم اهلل يف كتبه ــون رمحه ــره األصولي ــا يذك ــب م غال
عنــد حديثهــم عــن مقصــد حفــظ املــال هــو: حفظــه 
الضــامن  وإجيــاب  والقصــاص  احلــدود  بترشيــع 
ــه  ــق علي ــا ُيطَل ــو م ــك، وه ــو ذل ــن ونح ــىل املعتدي ع
)حفــظ املــال مــن جانــب العــدم(، وإليــك مجلــة مــن 

نصوصهــم:
ــاب  الغصَّ زجــر  "وإجيــاب  املســتصفى:  يف  جــاء 
ــي  ــي ه ــوال الت ــظ األم ــل حف ــه حيص ــرساق؛ إذ ب وال
ــزايل ،  ــا" )الغ ون إليه ــرُّ ــم مضط ــق وه ــاش اخلل مع

.)17٤/1  ، 1٤13هـــ 
وجــاء يف اإلحــكام: "وأمــا حفــظ األمــوال التــي هبــا 
ــاب والــرساق"  معــاش اخللــق فبــرشع الزواجــر للغصَّ

)اآلمــدي ، 1٤28 هـــ ، 3 / 3٠1(.
وجــاء يف اإلهبــاج: "وأمــا حفــظ املــال فبالضــامن عــىل 
ــه ،  ــبكي وابن ــة" )الس ــالس والرسق ــب واالخت الغاص

1٤16هـــ ، 3 / 55(.
وجــاء يف البحــر املحيــط: "حفــظ املــال بأمريــن: 
أحدمهــا: إجيــاب الضــامن عــىل املعتــدي فيــه فــإن املــال 
قــوام العيــش وثانيهــام: بالقطــع بالرسقــة" )الزركــي ، 

1٤1٤هـــ ، ٤ / 188(.
ــور  ــن عاش ــه اب ــه اهلل وتبع ــاطبي رمح ــرى الش ــام ي بين
رمحــه اهلل ومــن بعــده أن الــرشع حافــظ عــىل مقاصــد 
ــن  ــال( م ــظ امل ــد حف ــا مقص ــا )ومنه ــة عموًم الرشيع
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ــني:  جانب
وتثبيــت  أركانــه  بإقامــة  الوجــود  جانــب  األول: 

قواعــده. 
ــه  ــدرأ عن ــا ي ــع م ــدم بمن ــب الع ــن جان ــاين: م والث

االختــالل الواقــع أو املتوقــع فيــه.
يقــول الشــاطبي رمحــه اهلل مبيِّنًــا ذلــك يف مقصــد 
حفــظ املــال: "وحفــظ املــال راجــع إىل مراعــاة دخولــه 
يف األمــالك، وكتنميتــه أن ال يفنــى، ومكملــه دفــع 
العــوارض، وتــاليف األصــل بالزجــر واحلــد والضامن، 
وهــو يف القــرآن والســنة..".  )الشــاطبي ، 1٤17هـــ، 

.)3٤8/٤
ــه  ــد أن ــعودي نج ــذ الس ــام التنفي ــر يف نظ ــد النظ وعن
-بحســب موضوعــه والغايــة منــه- قــد اعتنــى بحفــظ 
املــال مــن جهــة العــدم، وذلــك بمنــع وقــوع الــرر 
ــىل كل  ــة ع ــات التعزيري ــرض العقوب ــال، وف ــىل امل ع

ــا. ــوق ألصحاهب ــل يف أداء احلق ــع أو يامط ــن يمتن م
ــر والتطبيــق يف  ــان األث وألجــل مــا ســبق فســيكون بي
هــذا املبحــث مقتــرًصا عــىل حفــظ املــال مــن جانــب 
ــواردة يف  ــة ال ــواد النظامي ــع امل ــك بجم ــدم، وذل الع
وبيــان وجــه  الســعودي وحتليلهــا  التنفيــذ  نظــام 

ــث.  ــوع البح ــىل موض ــا ع ــاهد منه الش

املطلــب األول: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــى منــع 
وقــوع الــرضر عــى املــال

ــن  ــدد م ــه ع ــد ورد في ــه ق ــذ فإن ــام التنفي ــتقراء نظ باس
اإلجــراءات والقــرارات التــي يتخذهــا قــايض التنفيــذ 
ــوع  ــع وق ــك بمن ــال، وذل ــظ امل ــد حف ــاًل بمقص عم
الــرر عــىل أمــوال النــاس، وحفــظ حقــوق الدائنــني 
ــىل  ــي ع ــا، وه ــط فيه ــا أو التفري ــدي عليه ــن التع م

ــو اآليت: النح
اختاذ اإلجراءات التحفظية عموًما. 1
األمر باحلجز التحفظي عىل األموال. 2

األمر باإلفصاح واحلجز التنفيذي. 3
حفظ األموال املحجوزة من التلف. ٤
حراسة املال املحجوز وعدم التعدي عليه. 5
االحتياط ألموال القارصين واألوقاف. 6

وإليــك بياهنــا وذكــر املواضــع التــي وردت يف النظــام 
بحســب موادهــا:

أواًل: اختاذ اإلجراءات التحفظية عموًما:
ــت املــادة الســابعة: أن عــىل قــايض التنفيــذ إذا  فقــد نصَّ
وقــع تعــدٍّ أو مقاومــة أو حماولــة لتعطيــل التنفيــذ اختــاذ 
مجيــع اإلجــراءات التحفظيــة عــىل أمــوال املديــن حفًظا 
حلقــوق الدائــن، ولقــايض التنفيــذ األمــر عــىل اجلهات 

املختصــة بتقديــم املعونــة املطلوبــة.
ــن  ــا م ــاذ كل م ــة: اخت ــراءات التحفظي ــراد باإلج وامل
ــل  ــىل حم ــظ ع ــني، كالتحفُّ ــوق الدائن ــظ حق ــأنه حف ش
ــذ  ــن التنفي ــع م ــام يمن ــه ب ــرصف في ــع الت ــذ ومن التنفي
ــراءات  ــذه اإلج ــاع ه ــم إيق ــه ال يت ــاًم بأن ــتقباًل، عل مس
ــر  ــق ظاه ــذ إال حل ــايض التنفي ــل ق ــن قب ــة م التحفظي
ــة  ــادة الثامن ــه امل ــص علي ــام تن ــاّل األداء ك ــود ح الوج

ــذ. ــام التنفي ــن نظ ــرشون م والع
ثانًيا: األمر باحلجز التحفظي عى األموال:

ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق
ــا: ــام، منه النظ

مــا جــاء يف املــادة الرابعــة والعرشيــن أن للدائن أن • 
ــوالت  ــىل منق ــي ع ــز التحفظ ــاع احلج ــب إيق يطل
مدينــه إذا مل يكــن للمديــن حمــل إقامــة ثابــت 
ــة  ــباب مقبول ــن ألس ــي الدائ ــة، أو خ يف اململك

ــا. ــن أو هتريبه ــوال املدي ــاء أم اختف
ومــا جــاء يف املــادة اخلامســة والعرشيــن أن ملؤجــر • 

ــىل  ــي ع ــز التحفظ ــاع احلج ــب إيق ــار أن يطل العق
التــي يف العــني املؤجــرة  الثــامر  املنقــوالت أو 

ــتحقة. ــور املس ــًا لألج ضامن
ــن •  ــن أن م ــة والعرشي ــادة السادس ــاء يف امل ــا ج وم
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يدعــي ملــك املنقــول فلــه أن يطلــب إيقــاع 
احلجــز التحفظــي عنــد مــن حيــوزه، متــى كانــت 

ــاءه. ــد اّدع ــة تؤي ــل واضح ــاك دالئ هن
ومــا جــاء يف املــادة الســابعة والعرشيــن أن للدائــن • 

ــده  ــن بي ــو مل يك ــالِّ األداء – ول ــتقر ح ــن مس بدي
ــز  ــاع احلج ــب إيق ــذ – أن يطل ــل للتنفي ــم قاب حك
التحفظــي عــىل مــا يكــون ملدينــه لــدى اآلخريــن 
مــن الديــون، ولــو كانــت مؤجلــة، أو معلقــة عــىل 
رشط، ومــا يكــون لــه مــن أمــوال أو أعيــان منقولة 
يف يــد الغــري، وعــىل املحجــوز لديــه خــالل عــرشة 
ــام يف  ــرار ب ــز اإلق ــه باحلج ــخ تبليغ ــن تاري ــام م أي
ذمتــه مــن الديــون، واألعيــان، واألمــوال، وعليــه 
اإليــداع يف حســاب املحكمــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ تبليغــه بحكــم صحــة احلجــز بــام أقــر 

بــه، أو مــا يفــي منــه باحلــق.
ــم يف  ــة املنظِّ ــىل عناي ــدل ع ــابقة ت ــع الس ــع املواض ومجي
ــه وحفــظ  ــال ورعايت ــذ بمقصــد حفــظ امل نظــام التنفي

ــا.  ــني وصيانته ــوق الدائن حق
ثالًثــا: األمــر باإلفصــاح واحلجــز التنفيــذي عــى 

األمــوال:
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
ــايض •  ــرشة أن لق ــة ع ــادة السادس ــاء يف امل ــا ج م

ــذ- أن  ــر التنفي ــن بأم ــالغ املدي ــد إب ــذ - بع التنفي
ــا  ــدار م ــن بمق ــوال املدي ــر باإلفصــاح عــن أم يأم
ــا،  ــام بحجزه ــه القي ــذي، ول ــند التنفي ــي بالس يف
وإذا ظهــر لقــايض التنفيــذ أن املديــن مماطــل مــن 
ــال،  ــن احل ــن قرائ ــامين، أو م ــجله االئت ــع س واق
ــه  ــن أموال ــاح ع ــر باإلفص ــه األم ــوز ل ــه جي فإن

ــذ. ــر التنفي ــه بأم ــل إبالغ ــا قب وحجزه
ــا •  ــرشة والئحته ــابعة ع ــادة الس ــاء يف امل ــا ج وم

أن عــىل مجيــع اجلهــات املختصــة، أو املرشفــة 

عــىل تســجيل األمــوال كــوزارة التجــارة والبنــك 
املــال، وعــىل مديــن  املركــزي وهيئــة ســوق 
ــم  ــه وغريه ــن، وموظفي ــب املدي ــن، وحماس املدي
ــن  ــوال املدي ــه بأم ــىل علم ــة ع ــت القرين ــن دلَّ مم
ــر  ــىل أم ــاء ع ــن بن ــول املدي ــن أص ــاَح ع اإلفص
ــرشة  ــاوز ع ــدة ال تتج ــالل م ــذ خ ــايض التنفي ق
ــد  ــات، وُتع ــك اجله ــالغ تل ــخ إب ــن تاري ــام م أي
أمــوال املديــن املوجــودة يف ذمــة اجلهــة حتــت 

ــز. ــر احلج ــتالمها ألم ــذ اس ــز من احلج
وجــاء يف املــادة العرشيــن أن مجيــع أمــوال املديــن • 

ضامنــة لديونــه، ويرتتــب عــىل احلجــز عــىل أموال 
ــرصف يف  ــن ت ــه م ــوم ب ــا يق ــاذ م ــدم نف ــن ع املدي

أموالــه املحجــوزة.
ــر  ــن األم ــابقة م ــراءات الس ــع اإلج ــظ أن مجي فيلح
ــة  ــدة معين ــالل م ــن خ ــوال املدي ــن أم ــاح ع باإلفص
فــات املتعلِّقــة هبــا دليــل  وحجزهــا وعــدم نفــاذ الترصُّ
ــذ،  ــام التنفي ــال يف نظ ــظ امل ــد حف ــامل مقص ــىل إع ع

ــه. ــدي علي ــن التع ــال م ــة امل وصيان
رابًعا: حفظ األموال املحجوزة من التلف:

ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق
ــا: ــام، منه النظ

ــف •  ــني تكلي ــابعة والثالث ــادة الس ــاء يف امل ــا ج م
ــرات،  ــود، واملجوه ــداع النق ــذ بإي ــور التنفي مأم
واملعــادن الثمينــة، والتحف، واألشــياء النفيســة يف 
ــال. ــب احل ــا بحس ــة، أو يف خزينته ــاب املحكم حس

ــور •  ــني أن ملأم ــة والثالث ــادة الثامن ــاء يف امل ــا ج وم
بمبــارشة  املكلــف  الشــخص  وهــو  التنفيــذ 
ــز  ــال- حتري ــى احل ــذ -إذا اقت ــراءات التنفي إج
ــم  ــال وخات ــع األقف ــه وض ــوز، وعلي ــال املحج امل

املحكمــة، وإثبــات ذلــك يف املحــر.
ــه •  ــن أن ــني م ــعة والثالث ــادة التاس ــاء يف امل ــا ج وم

إذا كانــت الثــامر والــزروع هــي حمــل التنفيــذ 
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فإهنــا حتجــز قبــل بــدوِّ صالحهــا، ويضــع مأمــور 
التنفيــذ لوحــة عــىل مدخــل األرض الزراعيــة 
ــدوِّ  ــد ب ــاع عن ــز، وتب ــر احلج ــا حم ــق عليه يلص

ــا. صالحه
ــادة •  ــة امل ــن الئح ــارشة م ــرة الع ــاء يف الفق ــا ج وم

ــوزة  ــوالت املحج ــت املنق ــه إذا كان ــني أن اخلمس
عرضــة للتلــف، أو كانــت قيمتهــا ال تتحمــل 
قيمتهــا  كانــت  أو  وبيعهــا،  خزهنــا  نفقــات 
التقديريــة ال تزيــد عــىل مخســني ألــف ريــال؛ 
ــبتها،  ــرة مناس ــرر الدائ ــي تق ــة الت ــاع بالطريق فتب
دون التقيــد باإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

ــول. ــع املنق بي
ــداع  ــن إي ــابقة م ــراءات الس ــع اإلج ــظ أن مجي ويلح
ــاب  ــة يف حس ــياء النفيس ــرات واألش ــود واملجوه النق
املحكمــة أو خزينتهــا وحتريــز املــال املحجــوز ووضــع 
إذا كانــت  الثــامر والــزروع  األقفــال عليــه وبيــع 
ــل  ــارشة  دلي ــا مب ــدو صالحه ــد ب ــذ عن ــل التنفي حم
ــة  ــال، وصيان ــظ امل ــد حف ــام ملقص ــاة النظ ــىل مراع ع

ــاع. ــف والضي ــن التل ــكات م املمتل
خامًســا: حراســة املــال املحجــوز وعــدم التعــدي 

ــه: علي
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
ــايض •  ــني أن لق ــة واألربع ــادة الثاني ــاء يف امل ــا ج م

ــال  ــة امل ــه بحراس ــوز علي ــف املحج ــذ تكلي التنفي
ــامن، أو  ــم ض ــرشط تقدي ــده ب ــت ي ــوز حت املحج
كفيــل مــيلء باالمتنــاع عــن التعــرض للــامل 
ــض  ــإن رف ــن، ف ــرُّ الدائ ــد ي ــام ق ــوز ب املحج
تقديــم  تعــذر  أو  احلراســة،  عليــه  املحجــوز 
الضــامن، أو الكفيــل، أمــر قــايض التنفيــذ بتعيــني 

ــه. ــص ل ــارس مرخَّ ح
ــه يســلم •  ومــا جــاء يف املــادة الثالثــة واألربعــني أن

ــك  ــىل ذل ــه ع ــارس بتوقيع ــوز للح ــال املحج امل
ــوز للحــارس  بموجــب حمــر احلجــز، وال جي
االنتفــاع باملــال املحجــوز، أو إعارتــه، أو تعريضــه 
للتلــف، ولقــايض التنفيــذ أن يــأذن للحــارس 
ــك،  ــة ذل ــت املصلح ــوز إذا اقتض ــإدارة املحج ب
ــل، وإذا  ــع األص ــوزة م ــه حمج ــظ غلت ــه حف وعلي
جــاز  املحجــوز،  للــامل  مالــًكا  احلــارس  كان 

ــه. ــاع ب ــه باالنتف ــأذن ل ــذ أن ي ــايض التنفي لق
فيظهــر مــن متكــني قــايض التنفيــذ صالحيــة • 

ــف  ــواء بتكلي ــوز س ــال املحج ــة امل ــر بحراس األم
املحجــوز عليــه مــع تقديــم ضــامن أو بتعيــني 
مــن  احلــارس  لــه، ومنــع  ــص  حــارس مرخَّ
ــف =  ــه للتل ــوز أو تعريض ــال املحج ــاع بامل االنتف
ــه.  ــال وصيانت ــظ امل ــد حف ــام بمقص ــة النظ عناي

سادًسا: االحتياط ألموال القارصين واألوقاف
ــصَّ عــىل هــذا اإلجــراء يف عــدة مواضــع مــن  ــد ُن وق

ــا: ــام، منه النظ
مــا جــاء يف الفقــرة األوىل مــن الئحــة املــادة • 

الرابعــة واألربعــني أنــه إذا اتفــق ذوو الشــأن عــىل 
ــا  ــاق، م ــازة االتف ــرة إج ــارس؛ فللدائ ــرة احل أج
ــًا؛  ــارص، أو وقف ــال ق ــه م ــوز علي ــن املحج مل يك

ــرة. ــبة األج ــن مناس ــرة م ــق الدائ فتتحق
ــادة •  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثامن ــاء يف الفق ــا ج وم

ــة  ــن بالقيم ــن والدائ ــه إذا ريض املدي ــني أن اخلمس
ــة  ــغ القيم ــو مل تبل ــزاد ول ــا امل ــف عليه ــي وق الت
إجــراءات  وتســتكمل  املــزاد  فُينهــى  املقــدرة 
ــارصًا - يف  ــن ق ــن املدي ــا مل يك ــك م ــذ، وذل التنفي
غــري حــاالت الواليــة اجلربيــة -، أو وقفــًا، أو مــا 
ــزاد. ــراءات امل ــتكامل إج ــزم اس ــام؛ فيل يف حكمه

ــادة •  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثاني ــاء يف الفق ــا ج وم
ــل  ــن قب ــر املدي ــه إذا أح ــني أن ــة واخلمس الثاني
ــوزة  ــني املحج ــرتيًا للع ــزاد مش ــو امل ــالن رس إع
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بمبلــغ ال يقــل عــن الديــن املحجــوز مــن أجلــه، 
أجــازت الدائــرة هــذا البيــع، وأثبتتــه بقــرار، 
ــاوي  ــا يس ــه م ــق علي ــن املتف ــن الثم ــتلمت م واس
الديــن املحجــوز ألجلــه، مضافــًا إليــه مجيــع 
مرصوفــات احلجــز والتنفيــذ، ويرتتَّــب عــىل 
ذلــك رفــع احلجــز عــن األعيــان املحجــوزة، 
وذلــك مــا مل يكــن املديــن قــارصًا، أو وقفــًا، أو مــا 
يف حكمهــام؛ فيلــزم اســتكامل إجــراءات املــزاد.

ــادة •  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الثالث ــاء يف الفق ــا ج وم
ــل  ــن قب ــر املدي ــه إذا أح ــني أن ــة واخلمس الثاني
ــوزة  ــني املحج ــرتيًا للع ــزاد مش ــو امل ــالن رس إع
ــه،  ــن أجل ــوز م ــن املحج ــن الدي ــل م ــغ أق بمبل
ــًا  ــدُّ طرف ــن ُيَع ــزون، وم ــون احلاج ــق الدائن وواف
يف اإلجــراءات عــىل البيــع، أجــازت الدائــرة 
الثمــن  ويــوزع  بقــرار،  وأثبتتــه  البيــع،  هــذا 
وفًقــا ألحــكام توزيــع حصيلــة التنفيــذ، ويســتمر 
احلجــز والتنفيــذ عــىل باقــي أمــوال املديــن حلــني 
اســتيفاء كامــل الديــن، وذلــك مــا مل يكــن املديــن، 
ــة  ــاالت الوالي ــري ح ــارصًا - يف غ ــن، ق أو الدائ
ــزم  ــام؛ فيل ــا يف حكمه ــا، أو م ــة -، أو وقًف اجلربي

ــزاد. ــراءات امل ــتكامل إج اس
ــادة •  ــة امل ــن الئح ــة م ــرة الرابع ــاء يف الفق ــا ج وم

ــع  ــذ بي ــن التنفي ــزم م ــه إذا ل ــني أن ــة واخلمس الثاني
ــة  ــة اجلربي عقــار قــارص - يف غــري حــاالت الوالي
-، أو وقــف، أو مــا يف حكمهــام؛ فيكــون بحكــم 
ــم  ــتئناف، ث ــب االس ــذ واج ــرة التنفي ــدره دائ تص

ــزاد. ــراءات امل ــتكمل إج ــزاد، وتس ــاع بامل يب
ومــا جــاء يف الفقــرة األوىل مــن الئحــة املــادة • 

ضمــن  مــن  كان  إذا  أنــه  واخلمســني  الثامنــة 
الواليــة  حــاالت  غــري  يف   - قــارص  الدائنــني 
اجلربيــة -، أو وقــف، ومــن يف حكمهــام، فيجــب 
أال يقــل نصيــب كل منهــم يف االتفــاق عــن قــدر 

ــة. ــد املحاص ــه عن حصت

فــكل اإلجــراءات الســابقة املتعلِّقــة بأمــوال القارصيــن 
ــرة  ــبة أج ــن مناس ــرة م ــق الدائ ــن حتقُّ ــاف م واألوق
احلــارس، ووجــوب اســتكامل مجيــع إجــراءات املــزاد، 
وتــويل الدائــرة للبيــع –يف غــري حــاالت الواليــة 
ــام  ــة النظ ــىل عناي ــل ع ــارص- دلي ــىل الق ــة ع اجلربي
ــوال  ــاط ألم ــه، واالحتي ــال ورعايت ــظ امل ــد حف بمقص

القارصيــن واألوقــاف.
املطلــب الثــاين: املــواد النظاميــة التــي تنــص عــى 

العقوبــات حفًظــا للحقــوق املاليــة
ــي  ــة الت ــذ عــدد مــن املــواد النظامي ورد يف نظــام التنفي
تنــص عــىل مجلــة مــن العقوبــات التعزيريــة ملــن يمتنــع 
ط ويتســاهل يف  أو يامطــل يف أداء احلقــوق املاليــة أو يفــرِّ

إجراءاهتــا، وهــي بعــد االســتقراء عــىل النحــو اآليت:
ــة باملنــع مــن الســفر وإيقــاف التعامــالت . 1 .العقوب

املاليــة.
التغريم املايل.. 2
اإليقاف واحلبس.. 3

وإليــك بياهنــا وذكــر املواضــع التــي وردت يف النظــام 
بحســب موادهــا:

أواًل: العقوبــة باملنــع الســفر مــن الســفر وإيقــاف 
املاليــة: التعامــالت 

ــذ  ــه إذا مل ينفِّ ــادة السادســة واألربعــني أن 1.جــاء يف امل
املديــن، أو مل يفصــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء 
ــر  ــه بأم ــخ إبالغ ــن تاري ــام م ــة أي ــالل مخس ــن خ بالدي
ــف إذا  ــدى الصح ــرشه بإح ــخ ن ــن تاري ــذ، أو م التنفي
ــذ  ــايض التنفي ــر ق ــاًل، وأم ــد مماط ــه؛ ُع ــذر إبالغ تع

ــا: ــور منه ــاالً بأم ح
منع املدين من السفر.. 1
ــة . 2 ــه بصف ــل من ــوك التوكي ــدار صك ــاف إص إيق

مبــارشة، أو غــري مبــارشة يف األمــوال ومــا يــؤول 
ــا. إليه

ــبق  ــا س ــة إىل م ــذ - إضاف ــذ أن يتخ ــايض التنفي ولق



52

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

مقصد حفظ املال وأثره يف نظام التنفيذ السعودي

ــة: ــراءات اآلتي ــن اإلج ــا م ــال - أيًّ ــب احل بحس
منــع اجلهــات احلكوميــة مــن التعامــل مــع املدين، • 

وحجــز مســتحقاته املاليــة لدهيــا، وأن عليهــا 
ــك. ــذ بذل ــايض التنفي ــعار ق إش

ــأي •  ــه ب ــل مع ــن التعام ــة م ــآت املالي ــع املنش من
ــة. صف

حبس املدين، وفقًا ألحكام هذا النظام.• 
ثانًيا: العقوبة بالتغريم املايل:

ف . 1 ــرصَّ ــه إذا ت ــتني أن ــابعة والس ــادة الس ــاء يف امل ج
ــر  ــالف أم ــوز بخ ــال املحج ــه يف امل ــوز لدي املحج
ــذ -  ــايض التنفي ــىل ق ــب ع ــذ، وج ــايض التنفي ق
ــال  ــىل م ــذ ع ــز - التنفي ــب احلاج ــىل طل ــاًء ع بن

ــال. ــدار امل ــه بمق ــوز لدي املحج
ــذر . 2 ــه إذا تع ــتني أن ــعة والس ــادة التاس ــاء يف امل وج

ــى  ــة، أو اقت ــوة املختص ــتخدام الق ــذ باس التنفي
ــك،  ــم بذل ــه ومل يق ــه بنفس ــن ب ــام املدي ــذ قي التنفي
ــة  ــة مالي ــاًم بغرام ــدر حك ــذ أن يص ــايض التنفي فلق
ــودع يف  ــا ت ــال يومًي ــرشة آالف ري ــىل ع ــد ع ال تزي
حســاب املحكمــة عــن كل يــوم يتأخــر فيــه املنفــذ 
ــق يف  ــذ احل ــايض التنفي ــذ، ولق ــن التنفي ــده ع ض
ــزء منهــا إذا بــادر املنفــذ  ــاء الغرامــة، أو ج إلغ

ــذ. ــده بالتنفي ض
ثالًثا: العقوبة باحلبس واإليقاف: 

ــتخدام . 1 ــذر اس ــه إذا تع ــبعني أن ــادة الس ــاء يف امل ج
ــت  ــذ، أو إذا فرض ــراء التنفي ــة إلج ــوة املختص الق
ــالل  ــذ خ ــده ومل ينف ــذ ض ــىل املنف ــة ع ــة مالي غرام
ــه أن  ــاز ل ــذ، ج ــايض التنفي ــا ق ــي حيدده ــدة الت امل
ــاره عــىل  يصــدر أمــًرا بحبــس املنفــذ ضــده إلجب

ــذ. التنفي
ــى . 2 ــه إذا ادع ــبعني أن ــة والس ــادة الثامن ــاء يف امل وج

ــن  ــذ قرائ ــايض التنفي ــر لق ــار وظه ــن اإلعس املدي
عــىل إخفائــه ألموالــه، فعــىل قــايض التنفيــذ 

- بموجــب حكــم يصــدره - اســتظهار حالــه 
ــع  ــنوات م ــس س ــاوز مخ ــس مــدة ال تتج باحلب
مراعــاة كثــري املــال وقليلــه، وخيضــع احلكــم 

لتدقيــق حمكمــة االســتئناف.
ــن . 3 ــى املدي ــه إذا ادع ــني أن ــادة الثامن ــاء يف امل وج

اإلعســار، وظهــر لقــايض التنفيــذ أن دعــوى 
اإلعســار احتياليــة، أو كان عجــز املديــن عــن 
الوفــاء نتيجــة تعــد أو تفريــط منــه، أثبــت القــايض 
ــذ،  ــراءات التنفي ــتكمل إج ــة، واس ــك الواقع تل
وأمــر بإيقــاف املتهــم وإحالــة ملــف االهتــام 
خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام إىل هيئــة 

التحقيــق واالدعــاء العــام لرفــع الدعــوى...
وجــاء يف املــادة الثالثــة والثامنــني أنــه عــىل قــايض . ٤

ــذ- أن  ــام التنفي ــكام نظ ــىل أح ــاًء ع ــذ - بن التنفي
يصــدر حكــاًم بحبــس املديــن إذا ثبــت لــه امتناعــه 
عــن التنفيــذ، ويســتمر احلبــس حتــى يتــم التنفيــذ.

وجــاء يف املــادة الثامنــة والثامنــني أنــه يعاقــب . 5
ــنوات كل  ــبع س ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــجن م بالس
ــم  ــن اجلرائ ــا م ــب أيًّ ــه ارتك ــاعد ل ــن أو مس مدي

ــة: اآلتي
أ- االمتنــاع عــن تنفيــذ احلكــم النهائــي الصادر يف أ. 

حقــه، أو ثبــت قيامــه بإخفــاء أموالــه، أو هتريبهــا، 
أو امتنــع عــن اإلفصــاح عــام لديــه مــن أمــوال.

ــوى ب.  ــام دع ــأن أق ــذ ب ــل التنفي ــد تعطي ب- تعم
ــذ. ــل التنفي ــا تعطي ــد منه قص

ــو ج.  ــدى ه ــدد، أو تع ــأن ه ــذ، ب ــة التنفي ج- مقاوم
ــف، أو  ــىل موظ ــريه - ع ــاطة غ ــه - أو بوس بنفس
مرخــص لــه يقــوم بالتنفيــذ، أو قــام بأي مــن ذلك 
ضــد املنفــذ لــه، وأي فعــل آخــر غــري مــرشوع قام 

بــه بقصــد مقاومــة التنفيــذ.
أو د.  املحكمــة،  أمــام  إقراراتــه  يف  الكــذب  د- 

ــري  ــات غ ــم بيان ــراءات، أو تقدي ــذب يف اإلج الك
صحيحــة.
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ــب . 6 ــه يعاق ــون أن ــعة والثامن ــادة التاس ــاء يف امل وج
ــدة  ــجن م ــه بالس ــن يف حكم ــام وم ــف الع املوظ
ــذ أو  ــع التنفي ــنوات إذا من ــبع س ــىل س ــد ع ال تزي
أعاقــه، ويعــد ذلــك جريمــة مــن اجلرائــم املخلــة 

ــة. باألمان
ــجن . 7 ــب بالس ــه يعاق ــعني أن ــادة التس ــاء يف امل وج

ــد عــىل مخــس عــرشة ســنة كل مديــن  مــدة ال تزي
ــايل،  ــل احتي ــه بعم ــه قيام ــبب مديونيت ــت أن س ثب
أو قيامــه بتبديــد أموالــه إذا كانــت األمــوال كثــرية 
ولــو ثبــت إعســاره يف احلالتــني، وتعــد هــذه 
ــف. ــة للتوقي ــرية املوجب ــم الكب ــن اجلرائ ــال م األفع

ــب . 8 ــه يعاق ــعني أن ــة والتس ــادة احلادي ــاء يف امل وج
ــنوات كلٌّ  ــالث س ــىل ث ــد ع ــدة ال تزي ــجن م بالس

مــن:
الشــخص املطلــع عــىل بيانــات أصــول املديــن، إذا • 

رسب تلــك البيانــات، ويعاقــب بالعقوبــة نفســها 
كل شــخص اطلــع عــىل تلــك البيانــات دون أمــر 

قضائــي.
احلــارس أو اخلــازن القضائــي وتابعيهــام، إذا أخــل • 

ــه  ــه أو هترب ــه أو تعدي ــه؛ بإمهال ــم بواجبات أي منه
مــن تســليم األمــوال، أو تســلمها.

ــارك يف •  ــام، أو املش ــع وتابعيه ــل البي ــوم أو وكي املق
املــزاد؛ إذا تعمــد أي منهــم التأثــري عــىل الســعر، أو 

التضليــل يف عدالــة األســعار.
ــة  ــر عناي ــابقة تظه ــة الس ــواد النظامي ــكل امل ــر ل وبالنظ
املنظِّــم بمقصــد حفــظ املــال مــن جهــة العــدم، وذلــك 
ــن  ــة م ــات التعزيري ــن العقوب ــب م ــا ناس ــراده م بإي
ــم،  ــة، وتغري ــالت املالي ــاف للتعام ــفر، وإيق ــع للس من
وحبــس وإيقــاف، ممــا يســهم يف حفــظ أمــوال الدائنــني 

ودفــع الــرر عنهــا.
اخلامتة:

يف ختــام هــذا البحــث أمحــد اهلل تبــارك وتعــاىل أن 

يــرسَّ يل إمتامــه، وأورد هنــا أهــم النتائــج والتوصيــات 
ــه: ــة ب املتعلِّق

أهم نتائج البحث:
أمهيــة مقاصــد الرشيعــة وأثرهــا يف الواقــع العلمي . 1

والعميل.
ــع . 2 ــه ودف ــة علي ــال باملحافظ ــالم بامل ــة اإلس عناي

الررعنــه.
ــراءة . 3 ــة يف ق ــد الرشيع ــم مقاص ــر عل ــوح أث وض

املــواد النظاميــة والقانونيــة. 
أن نظــام التنفيــذ الســعودي قــد جــاء موافقــا . ٤

ــوع  ــع وق ــال ومن ــظ امل ــارع يف حف ــود الش ملقص
الــرر عــىل أمــوال النــاس وحفــظ حقــوق 
ــا  ــط فيه ــا أو التفري ــدي عليه ــن التع ــني م الدائن
والضيــاع  التلــف  مــن  املمتلــكات  وصيانــة 
واألوقــاف. القارصيــن  ألمــوال  واالحتيــاط 

وأهم التوصيات: 
املوضوعــات . 1 يف  للكتابــة  الباحثــني  توجيــه 

النــاس  واقــع  يف  أثرهــا  وبيــان  املقاصديــة، 
. هتــم حيا و

تســليط الضــوء عــىل األبحــاث التطبيقيــة يف علــم . 2
مقاصــد الرشيعــة. 

ــىل . 3 ــا ع ــان ابتنائه ــة وبي ــة العدلي ــامم باألنظم االهت
ــة. ــد املرعي ــة واملقاص ــول الرشعي األص

أهم املصادر واملراجع 
القرآن الكريم.

ــن ، 1٤٠3هـــ  ،  ــمس الدي ــاج، ش ــري ح ــن أم 1.اب
التقريــر والتحبــري، ط 2، لبنــان،  دار الكتــب العلميــة.
ــوع  ــن  ،1٤16هـــ ، جمم ــي الدي ــة ، تق ــن تيمي 2.اب
الفتــاوى ، املدينــة النبويــة ، جممــع امللــك فهــد لطباعــة 

ــف . ــف الرشي املصح
3.ابــن عاشــور ، حممــد ، 1٤25 هـــ ، مقاصــد الرشيعة 
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والشــؤون  األوقــاف  وزارة   ، قطــر   ، اإلســالمية  
ــالمية. اإلس

٤.ابــن منظــور،  حممــد ، 1٤1٤ هـــ ، لســان العــرب   ، 
ط 3 ، بــريوت  ، دار صــادر.  

5.ابــن هشــام، عبــد اهلل 1٤37هـــ ، شــذور الذهــب، 
ــالم. ــرص ، دار الس ط 3، م

6.أبــو احلســني، أمحــد،  1399هـــ ،  مقاييــس اللغــة، ، 
ســوريا ، دار الفكــر.

7.البخــاري ، حممــد ، 1٤22هـــ ، صحيــح البخــاري، 
لبنــان ، دار طــوق النجــاة.

8.اجلوهــري ، إســامعيل، 1٤٠7 هـــ ، الصحــاح تــاج 
ــني . ــم للمالي ــريوت  ، دار العل ــة ، ط ٤ ، ب اللغ

9.اجلوينــي ، عبــد امللــك ، 1٤18هـــ، الربهــان، لبنــان 
، دار الكتــب العلميــة .

1٠.اخلادمــي ، نــور الديــن 1٤21هـــ ، علــم املقاصــد 
الرشعيــة، الســعودية العبيــكان. 

11.الريســوين ، أمحــد /  1٤16 هـــ ، نظريــة املقاصــد 
عنــد الشــاطبي ، ط٤ ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ، 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي.
ــروس  ،  ــاج الع ــد ، 1385هـــ ، ت ــدي ، حمّم بي 12.الزَّ

ــة. ــرص ، دار اهلداي م
املوافقــات،  1٤17هـــ،   ، إبراهيــم   ، 13.الشــاطبي 

الريــاض ، دار ابــن عفــان.
ــان  ــية الصب ــد،  1٤17 هـــ ، حاش ــان ، حمم 1٤.الصب
ــة  ــب العلمي ــان ، دار الكت ــموين ، لبن ــىل رشح األش ع

ــريوت. ب
ــربي،  ــري الط ــد ، 1٤2٠ هـــ ،  تفس ــربي، حمم 15.الط

ــالة. ــة الرس ــان ، مؤسس لبن
ــة  ــد العام ــف ،  1٤15هـــ ، املقاص ــامل ، يوس 16.الع

العامليــة  الــدار   ، الريــاض   ، اإلســالمية  للرشيعــة 
اإلســالمي. للكتــاب 

17.الغــزايل ، حممــد،  1٤13هـــ ، املســتصفى ،  لبنان ، 
دار الكتــب العلميــة.

18.الفــايس ، عــالل ، 1٤1٤ هـــ ، مقاصــد الرشيعــة 
اإلســالمية ومكارمهــا، ط 5 ، لبنــان ، دار الغــرب 

ــالمي.  اإلس
القامــوس  1٤26هـــ،   ، حممــد  19.الفريوزآبــادى، 

املحيــط، لبنــان ، مؤسســة الرســالة
2٠.القشــريي، مســلم ، 1٤27هـــ ، صحيــح مســلم، 

ــريب .  ــرتاث الع ــاء ال ــريوت  ، دار إحي ب
ــري  ــن ، 1٤21هـــ ، التحب ــالء الدي ــرداوي ، ع 21.امل
رشح التحريــر ، الســعودية / الريــاض ، مكتبة الرشــد .
22.اليــويب، حممــد ،  1٤18 هـــ،   مقاصــد الرشيعــة ، 

ــرة. ــعودية،  دار اهلج الس
ترمجة املصادر واملراجع باللغة االنجليزية:

1. Ibn Amir Hajj, Shams al-Din, 1403 AH, 
Report and Inking (Al taqrir wa Al tahbir), 
2nd Edition, Lebanon, Dar al-Kutub al-Il-
miyya

2. Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din, 1416 A.H., 
Majmu' AI-Fatawa, Al-Madina Al-Na-
bawiah , King Fahd Complex for the Print-
ing of the Noble Qur’an

3. Ibn Ashour, Muhammad, 1425 A.H., 
The Purposes of Islamic Law (Makassed 
Al Shariah), Qatar, Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs

4. Ibn Manzur, Muhammad, 1414 A.H., 
Lisan Al Arab (Arab tounge), 3rd Edition, 
Beirut, Dar Sader

5. Ibn Hisham, Abdullah 1437 AH, Shadur 
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al-Dhahab, 3rd Edition, Egypt, Dar al-Sa-
laam

6. Abu Al-Hussein, Ahmed, 1399 AH, 
Language Standards, Syria, Dar Al-Fikr

7. Al-Bukhari, Muhammad, 1422 AH, 
Sahih Al-Bukhari, Lebanon, Dar Touq 
Al-Najat

8. Al-Jawhari, Ismail, 1407 AH, Al-Sahah 
Taj Al-Lughah, 4th edition, Beirut, Dar Al-
Ilm for Millions

9. Al-Juwayni, Abdul Malik, 1418 A.H., 
Al-Burhan, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Il-
mia

10. Al-Khadimi, Noor Al-Din 1421 
A.H., The Science of Shariah Purposes 
(Makassed Al Shariah), Al-Obaikan, Saudi 
Arabia

11. Al-Raissouni, Ahmad / 1416 A.H., 
Al-Shatiby’s Theory of Purposes, 4th Edi-
tion, United States of America, Interna-
tional Institute of Islamic Thought

12. Al-Zubaidi, Muhammad, 1385 AH, Taj 
Al-Arous, Egypt, Dar Al-Hedaya

13. Al-Shatibi, Ibrahim, 1417 A.H., 
Al-Muwafaqat, Riyadh, Dar Ibn Affan

14. Al-Sabban, Muhammad, 1417 A.H., 
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د. حممد بن سعد القحطاين
أستاذ البالغة والنقد املساعد يف كلية الرتبية باملجمعة- جامعة املجمعة

 m.alqahtani@mu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

   ملخص البحث  
عن  النقد  بنقد  ُتعنى  التي  النقدية  الدراسة  هذه  تكشف 
الشعرية  الشواهد  من  إفادهتم  يف  القدماء  النقاد  منهجية 
صناعة  يف  الـَمريع  وض  )الرَّ كتاب  ومنها  مدوناهتم؛  يف 
يف  البحث  ميدان  هو  الذي  املراكي  البناء  البن  البديع( 
النقدية  املدونة  هذه  متثل  إذ  الشعري؛  الشاهد  استدعاء 
من  البناء  ابن  أفاد  فقد  القديم،  النقدي  للمرشوع  امتدادًا 
بطريقة  أفكاره  تقديم  يف  عنهم  واختلف  السابقني،  النقاد 

مغايرة.
يف التمهيد كان احلديث عن مفهوم الشاهد ووظيفته وقيمة 
تناولت  األول  املبحث  النقدية، ويف  املريع  الروض  كتاب 
آلية استدعاء الشاهد الشعري يف هذه املدونة؛ وهي: البيئة 
والعرض واالنتخاب، ويف املبحث الثاين حتدثت عن آلية 
نقد الشاهد الشعري يف الروض املريع؛ وهي ال تكاد خترج 
بتقويم  قمت  الثالث  املبحث  ويف  والرشح،  التقويم  عن 
منهجية  جانبني:  يف  تدور  وهي  الشعري؛  االستدعاء  آلية 

االختيار ومنهجية النقد، وختمت البحث بأهم النتائج.
الكلامت املفتاحية: 

املريع/  الروض  الشعري/  الشعري/ االستدعاء  الشاهد 
القرن  يف  البالغة  املغرب/  يف  النقد  املراكي/  البناء  ابن 

الثامن.

Abstract
This critical study, relates to criticizing criti-
cism, reveals the methodology of classic crit-
ics in extracting fruits of the poetic intentions 
in their blogs, among which the book (Al-Rawd 
Al-Mari' in Sin'at Al-Badi') written by Ibn 
Al-Banaa Al-Marakishy, which represents field 
of research in recalling the poetic intention. This 
critical blog embodies an extension of the clas-
sic critical project. Hence, Ibn Al-Banaa bene-
fited from his former critics and introduced his 
thoughts in a different way.
Over preamble, intention's concept, its function, 
and critical value of Al-Rawd Al-Mari, over-
whelmed. Over the first subsection, I dealt with 
mechanism of recalling the poetic intention in 
this blog, embodied in, the environment, presen-
tation and election. Over the second subsection, 
I talked about mechanism of criticizing Al-Rawd 
Al-Mari's poetic intention. It almost takes place 
among correction and explanation. Over the 
third subsection, I corrected the mechanism of 
poetic recalling, which revolves in two aspects: 
Methodology of selection and methodology of 
criticism. Finally, I concluded the research with 
the most important results.

key words: 
the poetic intention/ poetry recalling/ Al-Rawd 
Al-Mari'/ Ibn Al-Banaa Al-Marakishy/ criticism 
in Morocco/ rhetoric in the 8th century. 

استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم 
اء الـَمـراُكشي أنموذجًا) (كتاب الرَّوض الـَمـريع في صناعة البديع البن الَبنَّ

ــد  ــة عن ــد والبالغ ــات النق ــر يف مؤلف ــتوقف الناظ يس
ــك  ــري، تل ــث اهلج ــرن الثال ــذ الق ــاًم من ــرب قدي الع
الشــواهد الشــعرية الكثــرية يف خمتلــف القضايــا، وهــذه 
ــي  ــدي املتلق ــني ي ــرح ب ــا أن تط ــن حقه ــة م امللحوظ
عــددًا مــن التســاؤالت النقديــة؛ لعــل مــن أمههــا: مــا 

املنهــج النقــدي الــذي ســار عليــه نقــاد تلــك املرحلــة 
يف اســتدعاء الشــاهد الشــعري؟ ومــا القيمــة الوظيفيــة 
ــا؟  ــك القضاي ــعري يف تل ــاهد الش ــا الش ــي يقدمه الت
ــني  ــعري ح ــاهد الش ــع الش ــاد م ــل النق ــف تعام وكي
االســتدعاء يف ســياقات القــول املتعــددة؟ ومــا اجلديــد 
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الــذي أضافــه النقــاد املتأخــرون عنــد االستشــهاد 
بالشــعر، وغريهــا مــن األســئلة التــي هلــا ارتبــاط بآليــة 
اســتدعاء الشــاهد الشــعري يف قضايــا النقــد والبالغــة 

ــد القدمــاء. عن
ــاد  ــد النق ــعري عن ــاهد الش ــتدعاء الش ــة اس إن دراس
النقــاد  تلقــي  القدمــاء، والوقــوف عــىل منهجيــة 
ــد  ــا النق ــا يف قضاي ــم منه ــعرية وإفادهت ــواهد الش للش
ــا  ــق منه ــي انطل ــس الت ــا األس ــف لن ــة يكش والبالغ
ــزًا  ــه منج ــعري بكون ــاهد الش ــتثامر الش ــل يف اس األوائ
ــتقف  ــددة، وس ــه املتع ــد يف خطابات ــه الناق ــئ علي يتك
ــرن  ــر يف الق ــدي متأخ ــوذج نق ــىل أنم ــة ع ــا الدراس بن
ــع يف  ــروض املري ــاب: )ال ــو كت ــري؛ وه ــن اهلج الثام
صناعــة البديــع( البــن الَبـــنَّاء الـــَمراُكي؛ لنســتطلع 
ــه  ــاء يف روض ــن البن ــا اب ــي ارتضاه ــة الت ــك املنهجي تل
ــه  ــعرية يف كتاب ــواهد الش ــتدعائه للش ــني اس ــع، ح املري
ــم؛ إذ  ــدي القدي ــرشوع النق ــدادًا للم ــد امت ــذي يع ال
ــم.  ــر هب ــابقني، وتأث ــاد الس ــن النق ــاء م ــن البن ــاد اب أف
ــي  ــة الت ــة احلديث ــات النقدي ــرز الدراس ــن أب ــل م ولع
ــاب  ــم؛ كت ــد القدي ــعري يف النق ــاهد الش ــت الش درس
ــن  ــريب م ــي الع ــرتاث البالغ ــواهد يف ال ــة الش )مدون
اجلاحــظ إىل اجلرجــاين( ملــراد بــن عيــاد، وكتــاب 
)الشــاهد الشــعري يف النقــد والبالغــة( للدكتــور 
ــعري  ــاهد الش ــاب )الش ــي، وكت ــرزاق صاحل ــد ال عب
عنــد النقــاد العــرب حتــى هنايــة القــرن اخلامــس 
ــواهد  ــن لش ــهاب، ومل يك ــد ش ــد أمح ــرة( ملحم للهج
كتــاب الــروض املريــع الشــعرية نصيــب يف هــذه 
الدراســات النقديــة الســابقة. وقــد وقفــت عــىل 
ــروض  ــاب ال ــة كت ــا بدراس ــني عنيت ــتني حديثت دراس
املريــع؛ ومهــا: )املصطلــح البالغــي يف كتــاب الــروض 
ــلطان،  ــدي س ــارة جم ــع( لس ــة البدي ــع يف صناع املري
و)قضايــا النقــد األديب عنــد ابــن البنــاء العــددي( 
ــج  ــد عال ــاهر. وق ــز س ــد العزي ــوالي عب ــور م للدكت
ــا  ــة؛ منه ــا خمتلف ــني قضاي ــن الكتاب ــان يف هذي الباحث

ــا  ــا م ــوم، ومنه ــه العم ــىل وج ــاهد ع ــق بالش ــا يتعل م
ــوص،  ــه اخلص ــىل وج ــعري ع ــاهد الش ــق بالش يتعل
وعــىل الرغــم مــن القيمــة العلميــة فيهــام، إال أن هنــاك 
جوانــب متعــددة تتعلــق بموضــوع البحــث مل تــدرس، 
وحتتــاج إىل معاجلتهــا نقديــًا، وهــو مــا أغــرى الباحــث 
ــن  ــد اب ــعري عن ــاهد الش ــتدعاء الش ــة اس ــة آلي بدراس
ــدًا.     ــاًل وتقعي ــع تأصي ــه املري ــي يف روض ــاء املراك البن
      وقــد اســتخدمت املنهــج الوصفــي والتحليــيل 
يف دراســة النقــد ونقــده يف هــذه املدونــة البالغيــة 
ــام  ــع(، ك ــة البدي ــع يف صناع ــروض املري ــارة )ال املخت
ــض  ــع بع ــي يف تتب ــج اإلحصائ ــىل املنه ــدت ع اعتم
ــوع  ــت موض ــة. وعاجل ــة النقدي ــذه الدراس ــائل ه مس
البحــث يف مقدمــة، ومتهيــد، وثالثــة مباحــث، وخامتة. 
الشــاهد، ووظيفتــه،  تناولــت مفهــوم  التمهيــد  يف 
مــع بيــان قيمــة كتــاب الــروض املريــع النقديــة. 
ــاهد  ــتدعاء الش ــة اس ــت آلي ــث األول درس ويف املبح
ــة، والعــرض،  ــة؛ وهــي: البيئ الشــعري يف هــذه املدون
ــة  ــن آلي ــت ع ــاين حتدث ــث الث ــاب. ويف املبح واالنتخ
ــي ال  ــع؛ وه ــروض املري ــعري يف ال ــاهد الش ــد الش نق
ــث  ــا املبح ــرشح. أم ــم، وال ــن التقوي ــرج ع ــكاد خت ت
ــعري يف  ــتدعاء الش ــة االس ــاًم آللي ــاء تقوي ــث فج الثال
الــروض، وآليــة نقــد الشــاهد؛ وهــي يف اجلملــة تــدور 
يف جانبــني؛ مهــا: منهجيــة االختيــار، ومنهجيــة النقــد، 
ــا  ــرج هب ــي خ ــج الت ــم النتائ ــة بأه ــت الدراس وختم

ــث. البح
التمهيد :

1.مفهوم الشاهد الشعري:
ذكــر ابــن فــارس )-395ه( أن شــهد يف اللغــة "أصــل 
يــدّل عــىل حضــور وعلــم وإعــالم" )فــارس، 1399ه: 
مــادة: ش ه د(. ويف االصطــالح يعــرف التهانــوي 
)-1191ه( الشــاهد عنــد أهــل العربيــة بأنــه "اجلزئــي 
ــات القاعــدة؛ لكــون ذلــك  ــه يف إثب الــذي يستشــهد ب
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ــوق  ــرب املوث ــن كالم الع ــل، أو م ــن التنزي ــي م اجلزئ
بعربيتهــم، وهــو أخــص مــن املثــال" )التهانــوي، 
1996م: 1٠٠2/1(. وعــىل هــذا فالشــاهد يــورد 
إلثبــات صحــة القاعــدة، عــىل اختــالف نــوع الشــاهد 
ــا يف  ــذي يعنين ــعري ال ــاهد الش ــه الش ــياق؛ ومن يف الس
هــذه الدراســة؛ إذ "ُيستشــهد بــه يف إثبــات صحــة 
ــن  ــه م ــب؛ لكون ــة، أو تركي ــتعامل كلم ــدة، أو اس قاع

ــهري، 1٤31ه: 61(. ــرب" )الش ــعر الع ش
2.وظيفة الشاهد الشعري:

ــّول  ــي ُيع ــف الت ــن الوظائ ــدد م ــعري ع ــاهد الش للش
ــول  ــياقات الق ــه يف س ــون إلي ــد الرك ــريًا عن ــا كث عليه
ــه  ــار علي ــا س ــو م ــام، وه ــه املق ــام يتطلب ــة حيث املختلف
النقــاد القدمــاء؛ ولعــل مــن أهــم هــذه الوظائــف التــي 

ــأيت: ــا ي ــع هبــا الشــاهد الشــعري م يضطل
• الوظيفة التقريرية:

أدرك علامؤنــا األوائــل قيمــة الشــاهد الشــعري يف 
خمتلــف جمــاالت اللغــة واألدب والنقــد وغريهــا مــن 
ــعري؛  ــاهد الش ــتدعاء الش ــب اس ــي تتطل ــوم الت العل
وذلــك لتقريــر القاعــدة املوجهــة للمتلقــي وتأكيدهــا؛ 
وقــد نّبــه اجلاحــظ )-255ه( إىل أمهيــة هــذه الوظيفــة 
الشــاهد  عــىل  الِعلــم  "ومــدار  بقولــه:  التقريريــة 
واملثــل" )اجلاحــظ، 1٤1٠ه: 271/1(، ولــذا ُتعــّد 
ــات  ــاًل يف إثب ــعري أص ــاهد الش ــة للش ــذه الوظيف ه

ــني. ــة للمتلق ــد العلمي القواع
• الوظيفة التوضيحية:

ــه  ــعري بوصف ــاهد الش ــة يف الش ــذه الوظيف ــق ه تتحق
متقاطعــًا مــع مفهــوم املثــال الــذي "هــو اجلزئــي 
ــم  ــا إىل فه ــدة، وإيصاهل ــاح القاع ــر إليض ــذي ُيذك ال
ــويس، 1٤٠2ه:  ــيل" )األل ــال َجع ــو بمث ــتفيد، ول املس
6٠(، وكل شــاهد يصلــح ألن يكــون مثــاالً مــن 
ــوم  ــويس، 1٤٠2ه: 61(؛ ألن مفه ــس )األل ــري عك غ
ُيذكــر  الــذي  املثــال  مفهــوم  يســتوعب  الشــاهد 

للتوضيــح واإلفهــام.
• الوظيفة احلجاجية: 

ــارضة  ــعري ح ــاهد الش ــاج يف الش ــة احلج ــدو وظيف تب
يف أذهــان النقــاد القدمــاء؛ ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن 
ــرب؛ إذ  ــد الع ــعر عن ــف الش ــة )-276ه( يف وص قتيب
ــور  ــا، والسُّ ــتودع أيامه ــا، ومس ــوان أخباره ــو "دي ه
ــىل  ــوز ع ــدق املحج ــا، واخلن ــىل مآثره ــروب ع امل
ــة  ــار، واحلج ــوم النِّف ــدل ي ــاهد الع ــا، والش مفاخره
1٤٠6ه:  قتيبــة،  )ابــن  اخلصــام"  عنــد  القاطعــة 
ــة  ــة حجاجي ــعري ذو وظيف ــاهد الش 2٠٠/2(. فالش
ــاج  ــة احلج ــه بوظيف ــرب ل ــّرت الع ــث أق ــاًل؛ حي أص
منــذ بدايــات التدويــن لعلــوم اللغــة والرشيعــة، 
دت احلقبــة املمتــدة إىل )-151ه(،  وذلــك عندمــا ُحــدِّ
لوظيفــة  تأكيــدًا  االحتجــاج؛  بعــرص  "وســموها 
الشــاهد بوصفــه حجــة لغويــة، ودليــاًل يف يــد العلــامء؛ 
لتقعيــد القواعــد وضبطهــا" )بــوزوادة، 1٤36ه: 11(. 

• الوظيفة اجلاملية: 
ــّورًا  ــظ تط ــعري نلح ــاهد الش ــة للش ــذه الوظيف يف ه
ــاهد  ــة الش ــد وظيف ــه؛ إذ مل تع ــاهد نفس ــًا يف الش ملفت
ــام  ــا؛ إن ــل هل ــدة أو التمثي ــات القاع ــىل إثب ــرصة ع مقت
ــاهد  ــص الش ــن خصائ ــث ع ــك إىل البح ــاوزت ذل ت
ومزايــاه الفنيــة التــي يربزهــا البالغيــون والنقــاد؛ مــن 
تفــاوت يف األســاليب والرتاكيــب وغريهــا )الرشــدي، 
ــل  ــه حيم ــهد ب ــت يستش 2٠1٤م: 33، 3٤(. وكل بي
معنــى جديــدًا، لــه محولتــه الثقافيــة والعاطفيــة والفنيــة 
ــوزوادة، 1٤36ه:  ــص )ب ــياق الن ــر يف س ــي تنصه الت
12(،  ولذلــك فالشــاهد الشــعري يف الــرتاث البالغــي 
ــم  ــل احلك ــف، وحم ــة والتصني ــوع الدراس ــو موض ه
ُيتنــاول يف ســياق  واملعياريــة، وهــو هبــذا املعنــى 

ــاد، 2٠٠1م: 16/1(. ــة )عي ــث اجلاملي املباح
٣.التعريف بابن البناء املراكيش: 

هــو أمحــد بــن حممــد بــن عثــامن األزدي الشــهري بابــن 
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البنــاء املراكــي، ولــد يف مراكــش عــام أربعــة ومخســني 
ــبعامئة.  ــن وس ــدى وعرشي ــنة إح ــويف س ــتامئة، وت وس
دت ثقافتــه، لــه مؤلفــات  تنوعــت معارفــه وتعــدَّ
كثــرية؛ منهــا: الكليــات يف املنطــق، وعمــل الفرائــض، 
وعيــوب الشــعر، وكتــاب اجلــرب واملقابلــة )املكنــايس، 

.)152-1٤8 1973م: 
4.قيمة الروض املريع النقدية:

ــن  يعــد كتــاب الــروض املريــع يف صناعــة البديــع الب
البنــاء املراكــي )-721ه( أحــد أهــم الكتــب النقديــة 
ــرن  ــم يف الق ــد القدي ــا النق ــي هب ــي حظ ــة الت والبالغي
ــع  ــه املري ــاء روض ــن البن ــى اب ــري؛ إذ بن ــن اهلج الثام
ــواب  ــا أب ــة. أم ــواب وخامت ــة أب ــة وثالث ــىل مقدم ع
كتابــه، فقــد ذكــر يف البــاب األول مقدمــات يف البالغــة 
والبديــع، ويف البــاب الثــاين حتــدث عــن أقســام اللفــظ 
ــود،  ــرض املقص ــو الغ ــى نح ــة املعن ــة مواجه ــن جه م
ــة  ــن جه ــظ م ــام اللف ــث أقس ــاب الثال ــني يف الب ــام ب ك
ــع  ــة وتس ــاب يف مائ ــع الكت ــى، ويق ــىل املعن ــه ع داللت

ــط.   ــم املتوس ــن احلج ــات م صفح
ــاء  ــن البن ــر اب ــع يذك ــروض املري ــاب ال ــة كت ويف مقدم
ــه:  ــز؛ بقول ــاب املوج ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــه م غرض
"فغــريض أن ُأقــّرب يف هــذا الكتــاب مــن أصــول 
ــوه  ــة ووج ــاليبها البالغي ــن أس ــع، وم ــة البدي صناع
، يصغــر  ، وتأليفــًا غــري ممــلٍّ التفريــع؛ تقريبــًا غــري خمــلٍّ
ــع يف  ــروض املري يته بال ــمَّ ــه، وس ــر علم ــه، ويكث ِجْرُم
صناعــة البديــع" )املراكــي، 1985م: 68، 69(. كــام 
ــوى  ــي؛ لتق ــع املتلق ــف نف ــن التألي ــدف م ــني أن اهل يب
ــي،  ــنة )املراك ــاب والس ــه للكت ــزداد فهم ــه، وي ذائقت
ــة  ــى يف خامت ــذا املعن ــىل ه ــد ع 1985م: 69(، ويؤك
ــاه يف هــذا الكتــاب  كتابــه بقولــه: "وهبــذا الــذي ذكرن
ــدر  ــو ق ــة، وه ــة والفصاح ــل يف البالغ ــرف التفاض ُيع
كاٍف يف فهــم ذلــك يف كتــاب اهلل وســنّة نبيــه ويف 

املخاطبــات كلِّهــا" )املراكــي، 1985م: 17٤(.

     ويظهــر أثــر النزعــة املنطقيــة والفلســفية يف الــروض 
املريــع، فابــن البنــاء املراكــي ينتمــي إىل املدرســة 
ــاج،  ــي يف املنه ــازم القرطاجن ــة؛ كح ــفية املغربي الفلس
والســجلاميس يف املنــزع البديــع، وابــن خلــدون يف 
ــق(:  مــة املحقِّ املقدمــة )الســجلاميس، 1٤٠1ه )مقدِّ
ــه؛  ــروض نفس ــة يف ال ــذه النزع ــرت ه ــد أثم 68(. وق
ــريه  ــن غ ــف ع ــًا خيتل ــه طرح ــاء في ــن البن ــّدم اب إذ ق
مــن البالغيــني القدمــاء؛ وذلــك بعــرض قضايــاه 
ــق  ــي أحل ــة الت ــات املنطقي ــمى بالكلي ــام يس ــة ب البالغي

ــا.  ــة هل ــة املوضح ــات التفريعي ــا اجلزئي هب
ــن  ــا اب ــتند عليه ــي اس ــة الت ــات املنطقي ــرة الكلي إن فك
ــروض  ــه ال ــي يف كتاب ــه البالغ ــط هيكل ــاء يف ضب البن
بوجــه عــام، أفادهــا مــن املفاهيــم املنطقيــة والفلســفية؛ 
ــة األوىل  ــت اللبن ــه، فكان ــًا علي ــا واضح إذ كان أثره
ــدرج  ــع مــن خالهلــا تصــوره البالغــي، وتن ــي صن الت
ــل  ــي متث ــة الت ــوالت املنطقي ــات املق ــذه الكلي ــت ه حت
ــص  ــن خصائ ــه م ــا حتوي ــا، وم ــاس العلي ــك األجن تل

ــلطان، 2٠18م: 21(.                 ــا )س ــة هب متعلق
يف  يقــّدم  أن  املراكــي  البنــاء  ابــن  اســتطاع  لقــد 
ــق الكتــاب رضــوان  الــروض املريــع -كــام يقــول حمّق
بنشــقرون- "صــورة رائعــة للبالغــة والبديــع يف عــرص 
ــدرس  ــىل ال ــة ع ــة اجلاف ــج العلمي ــه املناه ــت في طغ
ــىل  ــر ع ــد والنظ ــب التقعي ــه جان ــب في ــي، وغل البالغ
ــذا  ــو هل ــع ه ــذوق، دون أن خيض ــق وال ــب التطبي جان
ــزع  اجلفــاف العلمــي، برغــم أن منزعــه العــام هــو من
ــايض  ــن ري ــو تكوي ــاس ه ــه يف األس ــي، وتكوين علم
وفلســفي" )املراكــي، 1985م: ٤7، ٤8(. وال شــك 
ــّدم  ــاء؛ إذ ق ــن البن ــر يف روض اب ــريف أث ــوع املع أن التن
ــة يف قالــب موجــز وشــامل وطريــف،  البالغــة العربي

ــة. ــذه الصناع ــول ه ــوي أص حي
املبحث األول: آلية استدعاء الشاهد الشعري:

مــن  اآلخــر  الوجــه  البالغيــة  الشــواهد  متثــل 
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كان  حيــث  العــرب؛  مارســها  التــي  االختيــارات 
ــارات الشــعرية؛  ــًا يف كتــب املخت الوجــه األول متحقق
إذ إن اختيــار الشــواهد يف جمــايل البالغــة والنقــد يعــد 
مــن رضوب القــراءة التــي يتحقــق فيهــا اإلثبــات 
واإلقصــاء؛ وهــذا يعنــي أن االختيــار عنــد البالغيــني 
ــص، وال يف  ــمولية الن ــدود ش ــى يف ح ــاد ال يبق والنق
احلفــاظ عــىل مكوناتــه األصليــة، إنــام يتمظهــر أساســًا 
ــاد، 2٠٠1م: 13/2(.  ــة )عي ــك والتجزئ ــىل التفكي ع
وهــذا متحقــق يف معظــم شــواهد البالغيــني والنقــاد؛ 
الشــعرية  الشــواهد  لتلــك  االســتدعاء  مــدار  ألن 
ــك؛  ــن التفكي ــوع م ــذا الن ــل ه ــب مث ــا يتطل وغريه
بــني  ظاهــر  تــالؤم  يف  اخلطــاب  ســياق  ليســتقيم 

ــه.     ــهد ب ــه واملستش ــهد ل املستش
ــاء  ــاد القدم ــني والنق ــار البالغي ــة اختي ــن عملي ومل تك
للشــواهد أمــرًا يســريًا؛ بــل كان االختيار عندهــم دقيقًا 
يــوازي عمليــة اخللــق واإلبــداع األديب؛ إذ إن االختيــار 
ــع  ــح، م ــز والتنقي ــة يف التميي ــة إىل أدوات صارم بحاج
ــاد،  ــة )عي ــوص األدبي ــر إىل النص ــتدامة النظ ــول اس ط

  .)1٤/2 2٠٠1م: 
     وكتــاب الــروض املريــع واحــد مــن سلســلة طويلــة 
مــن مؤلفــات البالغــة والنقــد القديــم، وال شــك بــأن 
ابــن البنــاء املراكــي قــد أوىل عنايــة يف اختيار شــواهده 
الشــعرية بــام يتفــق وخطــاب قولــه الــذي يســتدعي فيه 
الشــاهد الشــعري، وآليــة االســتدعاء هــذه تقتــيض منــا 
ــالزم  ــي ت ــري الت ــن املعاي ــدد م ــق ع ــدى حتق ــة م معرف
ــاهد  ــة الش ــث: بيئ ــن حي ــك م ــتدعاء؛ وذل ــذا االس ه
ــني  ــة ب ــة املالءم ــه، ومجالي ــة تقديم ــعري، وطريق الش

ــه. الشــاهد واملستشــهد ل
• بيئة الشاهد:

الشــعرية  املراكــي  البنــاء  ابــن  تنوعــت شــواهد 
يف روضــه املريــع، لتشــمل الشــواهد عــددًا مــن 
واإلســالميني،  واملخرمــني،  اجلاهليــني،  شــعراء 

والعباســيني؛ إذ يبلــغ عــدد شــواهده الشــعرية واحــدًا 
وســتني شــاهدًا، أمــا عــدد أبيــات شــواهده مــع أشــطر 
ــت  ــد بلغ ــاء فق ــن البن ــتدعاها اب ــي اس ــات الت األبي
أربعــة وســبعني بيتــًا. وهــي تقــّل عــن شــواهده 
ــن  ــبعة وعرشي ــة وس ــا مائ ــغ عدده ــي بل ــة الت القرآني
ــوي،  ــث النب ــن احلدي ــاهد م ــى بش ــام اكتف ــاهدًا، ك ش
ــي، 1985م  ــورة )املراك ــوال املأث ــن األق ــبعة م وس
ــف  ــك خيال ــو بذل ــق(: ٤٤، ٤5(. وه ــة املحِق م )مقدِّ
هنــج املدونــات البالغيــة القديمــة التــي ُتغلِّب شــواهد 
ــي  ــرى، "وأن تغّط ــامذج األخ ــائر الن ــىل س ــعر ع الش
حتــى عــىل اخلطــاب القــرآين نفســه، بــل صــار ذلــك 
ــي"  ــر البالغ ــارة يف الفك ــارزة الق ــات الب ــن العالم م

     .)281/1 2٠٠1م:  )عيــاد، 
ومــع هــذا فإننــا نلحــظ يف شــواهده الشــعرية يف كتابــه 
-عــىل إجيــازه وقــرصه- تنوعــًا يــدل عــىل ثقافــة ابــن 
البنــاء املراكــي وســعة اطالعــه، ومتكنــه مــن معرفــة 
ــه  ــىل اعتنائ ــدل ع ــام ي ــة، ك ــوره املختلف األدب يف عص
1985م  املراكــي،   ( الشــعر  مــن  اجليــد  بانتقــاء 

ــق(: ٤5(.  ــة املحِق م )مقدِّ
لشــعرائه،  التنــوع  هــذا  يف  النظــر  أمعنــا  مــا  وإذا 
وجدنــا احتفــاءه بالشــعراء اجلاهليــني، واإلســالميني، 
الشــعري  اســتدعائه  يف  حــارضًا  والعباســيني، 
ــواهد  ــتدعاء لش ــىل اس ــر ع ــكاد نعث ــعارهم، وال ن ألش
ــاؤالً  ــري تس ــا يث ــو م ــرصه، وه ــعراء ع ــن ش ــعرية م ش
ــاؤل  ــذا التس ــك. إن ه ــبب ذل ــن س ــي ع ــد املتلق عن
ليبــدو منطقيــًا إذا مــا علمنــا أن عــددًا من علــامء األدب 
والنقــد والبالغــة قديــاًم، اســتدعوا يف مصنفاهتــم 
ــىل  ــار ع ــري اقتص ــن غ ــن، م ــعراء معارصي ــعارًا لش أش
الشــعراء املتقدمــني، ولذلــك فــإن ابــن البنــاء املراكــي 
يف روضــه املريــع خيالــف منهــج النقــاد الذيــن ســبقوه. 
هــالل  وأبــو  )-255ه(،  اجلاحــظ  استشــهد  فقــد 
اخلفاجــي  ســنان  وابــن  )-395ه(،  العســكري 
)-٤71ه(  اجلرجــاين  القاهــر  وعبــد  )-٤66ه(، 
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وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

ــة  ــم البالغي ــم يف مدوناهت ــن هل ــعراء معارصي ــعر ش بش
     .)71/1 2٠٠1م:  )عيــاد،  والنقديــة 

ــدًا إىل  ــون عائ ــام يك ــاؤل رب ــذا التس ــن ه ــة ع واإلجاب
االحتــذاء بشــواهد البالغيــني القدمــاء، مــع اســتدعاء 
شــواهد شــعرية أخــرى ملوضوعاتــه مــن عصــور 
االحتجــاج ومــا بعدهــا، وهــو مــا جعــل التبعيــة 

ــة.  ــان املغارب ــارضة يف أذه ــدو ح ــارقة تب للمش
وُعنــي ابــن البنــاء يف روضــه بتنوع شــواهده الشــعرية؛ 
ــواهد  ــتدعائه لش ــي يف اس ــوع البيئ ــذا التن ــر ه إذ يظه
مــن الشــعر اجلاهــيل، واإلســالمي، والعبــايس، بنســب 
متفاوتــة؛ فمــن اجلاهــيل اســتدعى أربعــة عــرش شــاهدًا 
ــس،  ــرؤ القي ــموأل، وام ــم: الس ــعراء؛ وه ــعة ش لتس
وزهــري، والنابغــة الذبيــاين، وقريــط بــن أنيــف، وربيــع 
ــادي،  ــدي العب ــي، وع ــة التيم ــن زياب ــزاري، واب الف
ــعر  ــهاد بش ــن االستش ــر م ــد أكث ــوه األودي. وق واألف
امــرئ القيــس؛ إذ بلغــت ســتة شــواهد شــعرية، تكــّرر 
واحــد منهــا )املراكــي، 1985م: 97، 98، 1٠5، 

 .)117  ،112  ،11٠
ــعراء  ــعة ش ــن تس ــاهدًا م ــرش ش ــي ع ــتدعى اثن واس
ــن  ــر، واب ــدي، وجري ــة اجلع ــم: النابغ ــالميني؛ وه إس
أمحــر الباهــيل، وقيــس بــن ذريــح، والعجــري الســلويل، 
ــو  ــذيل، وأب ــر اهل ــو صخ ــزة، وأب ــريِّ ع ــاء، وكث واخلنس
األســود الــدؤيل، وأكثــر من اســتدعاء شــعر كثــريِّ عزة؛ 
ــي، 1985م: 132، 138(.  ــة )املراك ــت أربع إذ بلغ
كــام اســتدعى أيضــًا شــواهد كثــرية لشــعراء عباســيني، 
عــرش  لثامنيــة  شــاهدًا،  وعرشيــن  ســبعة  بلغــت 
ــد اهلل بــن طاهــر،  شــاعرًا؛ وهــم: عــيل الكــويف، وعبي
الدمشــقي،  والــوأواء  والبحــرتي،  املعتــز،  وابــن 
ــاس  ــار، والعب ــي، وبش ــي، واملتنب ــم الزاه ــو القاس وأب
ــري،  ــالء املع ــو الع ــدادي، وأب ــف، والبغ ــن األحن ب
وامليــكايل،  والبســتي،  وشــمكري،  بــن  وقابــوس 
واخلراســاين، وأبــو متــام، وأبــو فــراس احلمــداين، 
ــام  ــعر أيب مت ــتدعاء ش ــن اس ــر م ــي. وأكث ــن الروم واب

يف ثالثــة مواضــع )املراكــي، 1985م: 166، 167(، 
ــم:  ــني؛ وه ــم يف موضع ــبعة منه ــعر س ــهد بش واستش
ابــن املعتــز، والــوأواء الدمشــقي، واملتنبــي، والعبــاس 
بــن األحنــف، وأبــو العــالء املعــري، والبســتي، وابــن 
 ،115  -1٠٤  ،96 1985م:  )املراكــي،  الرومــي 
 ،168 -165 ،152 -127 ،138 -112 ،116 -1٠5
ــام  ــد، ك ــع واح ــة يف موض 166- 168، 169(، والبقي
ــت  ــني، بلغ ــعراء جمهول ــعرية لش ــواهد ش ــتدعى ش اس
ثامنيــة شــواهد )املراكــي، 1985م: 98، 119، 133، 

    .)167  ،165  ،16٤  ،157
ــي  ــاء املراك ــن البن ــه اب ــذي أحدث ــوع ال ــذا التن إن ه
ــًا  ــة زمان ــات خمتلف ــن بيئ ــعرية م ــتدعاءاته الش يف اس
ومكانــًا أســهم يف إجيــاد احتفــاء بالــروض عنــد املتلقي 
الــذي كان حــارضًا يف ذهنــه أثنــاء التأليــف، وهــو مــا 
نــّص عليــه يف مقدمــة كتابــه )املراكــي، 1985م: 
68، 69(، كــام يطلعنــا عــىل منهجيتــه يف اســتدعاء 
فــه؛  الشــاهد الشــعري الــذي أواله اهتاممــًا يف مؤلَّ
ــات شــواهده عــىل مــر العصــور،  ــة بيئ وذلــك بتعددي
ــه البالغــي والنقــدي  ــرى ســياق خطاب ــّوع أث وهــو تن
ــة  ــه اإلحصائي ــا وّضحت ــًا مم ــح آنف ــا اتض ــو م ــىل نح ع

ــابقة.  الس
• عرض الشاهد:

ختتلــف آليــة عــرض شــواهد الشــعر يف الــروض 
املريــع؛ مــن حيــث نســبة الشــاهد الشــعري إىل قائلــه، 
وآليــة اســتدعاء الشــاهد الشــعري يف ســياق اخلطابــات 
ــن  ــت م ــتدعاء لبي ــذا االس ــواء أكان ه ــة؛ س املختلف
ــوع  ــذا التن ــد ه ــه، ويع ــزء من ــر، أو ج ــعر، أو أكث الش
ــة يف  ــمة عام ــي س ــعري للمتلق ــاهد الش ــم الش يف تقدي

ــروض.         ــاب ال كت
ــدًا  ــع واح ــه املري ــاء يف روض ــن البن ــتدعى اب ــد اس لق
ــة،  ــة املتنوع ــياقاته البالغي ــعريًا لس ــاهدًا ش ــتني ش وس
ــواهد  ــبة الش ــدم نس ــو ع ــر ه ــت للنظ ــري أن الالف غ
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وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

ــر  ــي بذك ــتدعاءاته؛ إذ يكتف ــب اس ــا يف أغل ألصحاهب
عــدد مــن مفاتيــح النســبة لتلــك الشــواهد التــي 
ــه:  ــا قول ــواهده؛ ومنه ــوع ش ــددة يف جمم ــاءت متع ج
ــه، وكــام قــال،  قــال الناظــم، وكقــول الناظــم، وكقول
ــي،  ــر )املراك ــول اآلخ ــاعر، وكق ــال الش ــل، وق ومث
1985م: 95، 96، 1٠3، 132، 1٤5(. ومــع هــذا 
اســتدعاءاته  النســبة يف معظــم  مفاتيــح  التنــوع يف 
الشــعرية إال أنــه -يف ظنــي- ال قيمــة هلــذا التعــدد؛ إذ 
هــو مــن التنويــع األســلويب الــذي مل يقصــد مــن ورائــه 

ــه.                ــاعر نفس ــًا يف الش ــاًم نقدي حك
وهــذا األمــر يؤكــد لنــا عــدم اهتــامم ابــن البنــاء 
املراكــي بنســبة الشــواهد الشــعرية ألصحاهبــا؛ إذ إن 
األهــم -فيــام يبــدو- يف نظــره مــدى حتّقــق املواءمــة بني 
املستشــَهد بــه واملستشــَهد لــه يف ســياق خطــاب القول، 
ــه حــني اعتمــد  ــد هــذا مــا ذكــره يف مقدمــة كتاب ويؤي
فــه الــذي نــص عــىل أن يكــون  منهجيــة االختصــار ملؤلَّ
التأليــف "َتقريبــًا غــري خُمــّل، وتأليفــًا غــري مُمــّل، يصغــر 
ِجْرُمــه، وَيكثــر علمــه" )املراكــي، 1985م: 69(. 
ــه يف  ــه إىل قائل ــَهد ب ــاهد املستش ــبة الش ــت نس ــام أثب ك
ثالثــة مواضــع؛ إذ نســبه مــرة واحــدة لــكل مــن امــرئ 
1985م:  )املراكــي،  متــام  وأيب   ، وكثــريِّ القيــس، 
ــه  ــام علي ــة ب ــل مقارن ــذا قلي 11٠، 138، 166(، وه
ــبتها إىل  ــال نس ــن إغف ــعرية؛ م ــواهد الش ــم الش معظ
ــم  ــة ه ــعراء الثالث ــؤالء الش ــأن ه ــاًم ب ــا، عل أصحاهب
ــع  ــن موض ــر م ــعارهم يف أكث ــتدعى أش ــن اس ــر م أكث
)ســبق احلديــث عــن هــذه املواضــع بالتفصيــل يف هــذا 
ــة  ــن مكان ــي م ــد املراك ــم عن ــا هل ــام مل ــث(؛ رب البح

ــة.   ــعرية خاص ش
لقــد تنــوع عــرض الشــواهد الشــعرية يف اســتدعاءات 
ابــن البنــاء املراكــي لروضــه املريــع؛ فمنهــا األبيــات، 
ــن  ــدًا م ــاهدًا واح ــتدعى ش ــطر؛ إذ اس ــت، والش والبي
ــتدعى  ــي، 1985م: 98(، واس ــات )املراك ــة أبي ثالث
ــي، 1985م:  ــني )املراك ــن بيت ــاهدًا م ــرش ش ــد ع أح

 ،138  ،129  ،128  ،127  ،11٠  ،1٠5  ،96  ،95
165، 168(، وأكثــر مــن اســتدعاء البيــت املفــرد 
)املراكــي،  شــاهدًا  وثالثــني  ســتة  بلــغ  الــذي 
ــزءًا  ــطر وج ــتدعى الش ــام اس 1985م: 96- 169(، ك
منــه يف ثالثــة عــرش موضعــًا )املراكــي، 1985م: 
 ،16٤ ،159 ،133 ،119 ،117  ،116 ،112 ،97
167(، ليبلــغ عــدد شــواهده -عــىل اختــالف طريقــة 
ــدد  ــوع ع ــاهدًا، وجمم ــتني ش ــدًا وس ــا- واح عرضه

ــًا.   ــبعني بيت ــة وس ــواهده أربع ــات ش أبي
ــق  ــكاد يتف ــواهده، ي ــه لش ــوع يف عرض ــذا التن ــو هب وه
اختياراهتــم  حــرصوا  الذيــن  البالغيــني  ومعظــم 
الشــعرية يف األبيــات املفــردة، وأنصــاف األبيــات؛ 
وذلــك ألهنــم وضعــوا ضابطــني اثنــني يف اختياراهتــم 
الرتكيبــي،  االســتقالل  مهــا:  األشــعار؛  مــن 
 .)9٠ 2٠1٤م:  )الرشــدي،  املعنــوي  واالســتقالل 
وقــد كان ابــن البنــاء ينظــر يف اختيــاره للبيــت يف 
ــه رضورة  ــع "قصــد االستشــهاد عــىل أن ــروض املري ال
منهجيــة تتســاوق مــع طريقــة حتليلــه للقضايــا البالغية 
والنقديــة؛ ليســتخلص النتائــج بطريقــة االســتنتاج بدل 
االســتقراء، فــإن البيــت الواحــد، أو نصفــه قــد يشــكل 
يف تصــور ابــن البنــاء بنيــة دالليــة تامــة يمكــن النظــر 
ــاهر، 2٠16م: 3٠5(.      ــا" )س ــدة زواي ــن ع ــا م إليه

ــه  ــر الزم حتقيق ــعري أم ــاهد الش ــى الش ــام معن إن مت
حــني اســتدعائه يف ســياق اخلطــاب، وهــذا التــامم 
ــاًل  ــه، مكتم ــاًم بنفس ــه قائ ــاه؛ بوصف ــامل معن ــي اكت يعن
ــى؛ وهــو  ــه، وال يكــون ذلــك إال يف ّحــده األدن يف ذات

ــر.  ــت، أو أكث ــطر، أو بي ــطر، أو ش ــزء ش ج
ــه  ــن تقديم ــة )-155ه( ع ــاد الراوي ــئل مح ــد س      وق
للنابغــة الذبيــاين عــىل غــريه؟ فقــال: "باكتفائــك 
بالبيــت الواحــد مــن شــعره، ال، بــل بنصــف بيــت، ال، 

ــه: ــل قول ــت، مث ــع بي ــل برب ب
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حلفُت فلم أترْك لنفسك ريبًة
وليـس وراَء اهلل للمــرء مــذهُب          

)أّي  وقولــه:  صاحبــه،  عــن  ُيغنيــك  نصــف  كلُّ 
ُب(، ُربــع بيــت ُيغنيــك عــن غــريه"  الرجـــال املـهـــذَّ

 .)8/6 1٤18ه:  )األصفهــاين، 
ــق  ــر يتعل ــام آخ ــن مت ــاهد م ــى الش ــامم معن ــد لت وال ب
جوهــره  يف  االســتدعاء  ألن  نفســه؛  يف  بجامليتــه 
انتخــاب ملــا يقتضيــه مقــام الســياق مــن جممــوع 

الكثــرية.  الشــواهد 
• انتخاب الشاهد:

إن مــا هيمنــا يف دراســتنا آللية اختيار الشــاهد الشــعري 
يف الــروض املريــع هــو مــدى حتقــق الوظيفــة اجلامليــة 
يف املستشــَهد بــه، بعــد حتقيقــه للوظيفــة التقريريــة 
أو التوضيحيــة، وهــو يف احلقيقــة جوهــر وظائــف 
ــن  ــاهد م ــار الش ــك ألن اختي ــعري؛ وذل ــاهد الش الش
بــني شــواهد كثــرية يعنــي انتخــاب األفضــل، وتقديــم 
األجــود مــن الشــواهد الشــعرية للمتلقــي؛ دعــاًم 
لســياق القــول، فالشــاهد حينــام يكشــف عــن مجاليــة 
ــد  ــي مزي ــي للمتلق ــه يعط ــه، فإن ــا يف نفس ــة حيمله فني
تأكيــد وإقنــاع يف ســياق اخلطــاب البالغــي والنقــدي.
وعندمــا نمعــن النظــر يف مجلــة االســتدعاءات الشــعرية 
ــا نســتحر  للشــواهد يف كتــاب الــروض املريــع، فإنن
مقولــة اجلاحــظ )-255ه( التــي أوردهــا عــن بعضهــم 
ــة  ــل قطع ــعر الرج ــول: "ش ــار؛ إذ يق ــة االختي يف أمهي
مــن كالمــه، وظنـّـه قطعــة مــن علمــه، واختيــاره قطعــة 
مــن عقلــه" اجلاحــظ، 1٤1٠ه: 77/1(. وهــذه إشــارة 
إىل األمهيــة البالغــة يف نوعيــة االختيــار؛ بوصفهــا نتاجًا 

انتقائيــًا حيســب لصاحبــه. 
وألن البالغــة العربيــة قائمــة يف األصــل عــىل الناحيــة 
اجلامليــة فيــام ترتكــز إليــه مــن شــواهد الشــعر وغريهــا 
مــن الشــواهد األخــرى، فــإن اســتظهار مجالية الشــاهد 
يف ســياق اخلطــاب البالغــي يظهــر يف مــدى انتخــاب 

يتعلــق  وهــو  ومتييزهــا،  الشــواهد  مــن  األجــود 
ــا  ــو م ــاهد، وه ــة الش ــا: مجالي ــني؛ مه ــن مجالي بمعياري
يتحقــق يف الشــاهد نفســه؛ مــن حســن اختيــاره مقارنــة 
ــتواء  ــن اس ــه م ــا في ــرى؛ مل ــواهد األخ ــن الش ــريه م بغ
فنيتــه اجلامليــة. ومجاليــة االستشــهاد، وهــو مــا يتحقــق 
بمــدى إثــراء الســياق القــويل، وإجيــاد العالئــق املتينــة 
ــورة  ــدو الص ــه؛ لتب ــَهد ب ــه واملستش ــَهد ل ــني املستش ب

ــاء. ــة البن مكتمل
ويشــري مــراد بــن عيــاد إىل نوعني مــن الشــواهد املكثفة 
يف الســياق البالغــي، ومهــا يف اتاهــني متضاديــن؛ 
ــون  ــياق؛ إذ تك ــام الس ــتدعيه مق ــا يس ــام: م األول منه
ــًا  ــت موضع ــا احتل ــة؛ بكوهن ــة وظيفي ــواهد قيم للش
جديــدًا يف الســياق، أو أثــارت جانبــًا آخــر مــن الظاهرة 
املدروســة، فهــذه إضافــة حتســب للشــواهد املرتاكمــة 
يف اخلطــاب الواحــد؛ كالشــواهد املســاقة لظاهــرة 
اإلجيــاز مثــاًل، ومــا يالئمهــا مــن عــرض أمثلــة أخــرى 
ــرة؛  ــذه الظاه ــل هب ــا يتص ــاب، وم ــا؛ كاإلطن تقابله
كاحلــذف، والقــرص، واإلضــامر، فالكثافــة هنــا يف 
ــع  ــن مجي ــة م ــرة البالغي ــتقصاء الظاه ــواهد الس الش
الوجــوه، وهــذا حســن حيســب لصاحبــه. والثــاين: مــا 
ال يكــون لــه قيمــة وظيفيــة تذكــر؛ وذلــك حــني تكون 
ــس  ــل الرئي ــي احلام ــة ه ــواهد املدروس ــع الش مطال
للظاهــرة البالغيــة، ومــا يليهــا مــن نــامذج وشــواهد يف 
ــام تكــون يف الغالــب تنويعــات  موضــع االستشــهاد إن
ــامذج  ــة ن عــىل أصــل واحــد، وتصبــح الشــواهد التالي
ــاد، 2٠٠1م: ٤17/1(.          ــري )عي ــس ال غ ــم وتكري دع
لكننــا يف الــروض املريــع نقــف عــىل أســاس االنتخاب 
املراكــي يف اســتدعاء  البنــاء  ابــن  الــذي قصــده 
شــواهده الشــعرية مــن مثيالهتــا أثنــاء مطالعاتــه 
ــى  ــي بن ــة الت ــة القديم ــة والنقدي ــات البالغي للمدون
ــذه  ــن ه ــه م ــاب يف معظم ــو انتخ ــه، فه ــا كتاب عليه

ــا.  ــب وغريه الكت
لقــد اعتمــد ابــن البنــاء عــىل "شــواهد شــهدت تــداوالً 
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ــع  ــة يف مواض ــواهد خاص ــّرد بش ــني، وتف ــني البالغي ب
ــة  ــع مالحظ ــلطان، 2٠18م: 18٠(،  م ــرى" )س أخ
ــي اســتقى  ــع ال حيــدد املصــادر الت ــه يف روضــه املري أن
منهــا، وال يذكــر أســامء املؤّلفــني الذيــن أفــاد منهــم إال 
يف النــادر، وال يشــري يف الغالــب إىل النقــاد الذيــن تأثــر 
ــع؛  ــروض املري ــر يف ال ــذا التأث ــوح ه ــم وض ــم، رغ هب
ــع  ــض املواض ــم يف بع ــريف عنه ــل احل ــل إىل النق إذ يص

ــق(: ٤2(. ــة املحقِّ م ــي، 1985م )مقدِّ )املراك
     وإذا مــا أمعنــا النظــر وراء مجاليــة الشــاهد املســتدعى 
يف الســياق البالغــي عنــد ابــن البنــاء يف روضــه املريــع، 
ــاهد  ــن الش ــة م ل ــة املؤمَّ ــذه اجلاملي ــر ه ــا ال ننتظ فإنن
ــاهد  ــعرية؛ ألن الش ــتدعاءاته الش ــل اس ــه يف جمم نفس
عنــده مســاق لتقريــر املصطلــح وتوضيحــه للمتلقــي، 
وهــو مــا تعاهــده يف روضــه مــن تقديــم مــادة مركــزة 

تفيــد املتلقــي.  
ــاء  ــدم انتق ــاء يف ع ــن البن ــذر اب ــال يع ــذا، ف ــع ه وم
ــًا؛  ــريًا وإقناع ــة وتأث ــر مجالي ــعرية األكث ــواهد الش الش
فالشــواهد -عــىل اختــالف أنواعهــا ووظائفهــا- متثــل 
"مقومــًا تشــكيليًا وعنــرصًا مجاليــًا يثــري املتعــة، ويولــد 
التحفيــز عنــد القــارئ باســتفزاز مشــاعره، واســتيقاف 
نظــره وتأملــه عنــد الشــاهد، ال بقوتــه احلجاجيــة 
ــا يضمــه  ــة؛ مل ــه اجلاملي ــل بقوت ــة فحســب، ب واإلقناعي
مــن صــور ومعــان وحمســنات، وبــام حيويــه مــن 

مالمــح الشــعرية" )الصاحلــي، 2٠1٠م: 27(.   
ويراعــي ابــن البنــاء املراكــي اإلجيــاز الــذي تعاهــده 
ــب  ــاوالً تقري ــاذق، حم ــي احل ــه للمتلق ــة كتاب يف مقدم
ســياق اخلطــاب بــام يالئمــه مــن اســتدعاءات شــعرية، 
ــعرية  ــواهده الش ــه لش ــًا أن انتقاءات ــظ أيض ــام نلح ك
ــن  ــي م ــو يكتف ــًا؛ فه ــت تكثيف ــاًل وليس ــت تدلي كان
ــد يف  ــه، وال يزي ــه قول ب ب ــرِّ ــام يق ــعري ب ــاهد الش الش
ــة  ــا ورد يف مخس ــدا م ــعرية، ع ــواهده الش ــف ش تكثي
مواضــع مــن ســياق قولــه؛ إذ اســتدعى شــاهدين 
 ،1٠5 1985م:  )املراكــي،  املواضــع  هلــذه  اثنــني 

يف  ورد  مــا  وأيضــًا   ،)167  ،16٤  ،133  ،127
موضعــني آخريــن؛ وذلــك لبيــان معنــى املستشــهد بــه 

.)112  ،98 1985م:  )املراكــي، 
املبحث الثاين: آلية نقد الشاهد الشعري:

ــات  ــني املؤلف ــع ب ــروض املري ــاب ال ــز كت ــا يمي إن مم
النقديــة والبالغيــة قديــاًم هــو التــوازن والتكامــل 
الــذي أحدثــه ابــن البنــاء بــني اجلانــب النظــري 
واجلانــب التطبيقــي يف قضايــاه املطروحــة مقارنــة 
مــع مــن ســبقوه مــن النقــاد أو عــارصوه؛ كالســكاكي 
ــب  ــن انص ــوي الذي ــزة العل ــن مح ــي واب والقرطاجن
اهتاممهــم عــىل التنظــري أكثــر مــن التطبيــق )املراكــي، 

.)٤5 ــق(:  املحقِّ مــة  )مقدِّ 1985م 
الالفــت للمتلقــي يف هــذا الكتــاب يلحــظ تريــد أكثــر 
ــة  ــات نقدي ــن ملح ــعرية م ــواهده الش ــف ش ــن نص م
ــل-  ــىل األق ــة، أو -ع ــة ماتع ــارات بياني ــرة، أو إش عاب
ومضــات تعليقيــة خاطفــة، يفيــد منهــا املتلقــي يف 
بيــان موقــع الشــاهد الشــعري مــن الســياق ومناســبة 

ــتدعائه.  اس
ويبــدو أن غيــاب التعليــق عــىل الشــاهد، وعــدم 
العنايــة بتحليــل النصــوص أو الكشــف عــن مجالياهتــا 
ســمة عامــة يف التأليــف البالغــي القديــم )عبــد 

.)261 2٠1٤م:  اللطيــف، 
لقــد بلغــت شــواهد الشــعر يف الــروض واحــدًا 
ــني  ــني وثالث ــاء اثن ــن البن ــّرد اب ــاهدًا، ج ــتني ش وس
مــن  شــاهدًا  وعرشيــن  تســعة  وأردف  شــاهدًا، 
شــواهده الشــعرية بمنهجيــة نقديــة، فهــو يغّلــب 
ــت  ــواهد، وإن كان ــة ش ــب بثالث ــىل التعقي ــد ع التجري
ــه  ــة يف روض ــال متقارب ــىل اإلمج ــعرية ع ــواهده الش ش
ــة، وهــذا األمــر  ــة والتحلي ــة النقدي ــني التخلي ــع ب املري
ــواهده  ــة ش ــبب ختلي ــة عــن س ــرتض اإلجاب ــا نف جيعلن
ــدي  ــج نق ــن منه ــه م ــىّل ب ــي أن حُت ــا ينبغ ــعرية مم الش
رصــني للتعامــل مــع هــذه الشــواهد، وهــو -يف ظني- 
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ــاء املراكــي يف املتلقــي؛ لفهــم  ــن البن ــد إىل ثقــة اب عائ
العالئــق بــني الشــواهد الشــعرية وســياقات اخلطــاب 
ــو  ــعرية، وه ــواهد الش ــا الش ــتدعى ألجله ــي اس الت
يتفــق ومنهجــه الــذي ألــزم بــه نفســه؛ مــن اإلجيــاز يف 
القــول؛ لتتحقــق الشــمولية املحكمــة يف هــذا الكتــاب. 
ــه  ــاء يف روض ــن البن ــي اســتدعاها اب والشــواهد الت
إنــام هــي لــرشح األشــكال البالغيــة وتفســريها، 
ــث  ــط؛ حي ــزال املنضب ــو االخت ــا نح ــعي هب ــع الس م
ــك  ــح لتل ــادة التوضي ــا يف زي ــواهد بدوره ــوم الش تق
ــاء يتعامــل  ــن البن التعريفــات واملصطلحــات، وكان اب
مــع شــواهده وفــق منهجيــة خاصــة؛ إذ يعقــب أحيانــًا 
ويــرتك التعقيــب يف أحيان أخــرى )ســلطان، 2٠18م: 
18٠(. وإذا مــا تاوزنــا مســألة تريــد الشــواهد 
ــن  ــإن م ــد، ف ــا بالنق ــد إىل تعقيبه ــن النق ــعرية م الش
املناســب ذكــر دواعــي التعقيــب لشــواهد ابــن البنــاء؛ 
لعــل مــن أمههــا عــدم حضــور الشــاهد بوضــوح عنــد 
ــراد  ــك بإي ــم؛ وذل ــه عنده ــدم تداول ــني، وع البالغي
ــر  ــه، األم ــاء يف روض ــن البن ــد اب ــردًا عن ــاهد منف الش
ــح  ــاهد بالتوضي ــب الش ــه إىل تعقي ــاج مع ــذي حيت ال

    .)19٠  -183 2٠18م:  )ســلطان، 
ــي  ــرتاث البالغ ــواهد يف ال ــىل الش ــق ع ــذ التعلي ويأخ
ــن  ــد موط ــل بتحدي ــا يتص ــا م ــة؛ منه ــكاالً متنوع أش
ــص ورشح  ــل الن ــص بتحلي ــا خيت ــا م ــاهد، ومنه الش
بإطــالق  يتعلــق  مــا  االستشــهاد، ومنهــا  موطــن 
ــد اللطيــف،  حكــم تقويمــي عــىل الشــاهد نفســه )عب

.)259 2٠1٤م: 
ــدي  ــب النق ــذا التعقي ــن ه ــني م ــىل نوع ــنقف ع وس
ــواهده  ــىل ش ــي ع ــاء املراك ــن البن ــراه اب ــذي أج ال

الشــعرية؛ ومهــا: التقويــم، والــرشح.
أوالً: التقويم:

يف حديــث النقــاد أثنــاء مدارســاهتم للنصــوص األدبية 
ــن  ــم م ــد التقوي ــا؛ إذ يع ــد يف تقويمه ــرة النق ــدو ثم تب

ــاد  ــا النق ــل معه ــي يتعام ــة الت ــر األدوات الفاعل أكث
ــر  ــاًل كان أكث ــم معّل ومتلقــو األدب، وكلــام كان التقوي

ــد املتلقــي. ــوالً عن إقناعــًا وقب
لقــد عّقــب ابــن البنــاء املراكــي عــىل عــدد يســري مــن 
ــل يف شــاهدين  شــواهده الشــعرية بتقويــم نقــدي معّل
واكتفــى   ،)1٠٤  ،98 1985م:  )املراكــي،  اثنــني 
بتقويــم غــري معّلل يف شــاهد آخر )املراكــي، 1985م: 
98(، ليبلــغ جممــوع تعقيبــه التقويمــي يف شــواهده 
التــي  الشــواهد  الشــعرية ثالثــة شــواهد. وهــذه 
ــه مــن رشح لشــواهد  ــام ب ــام ق ــة ب ــة مقارن قّومهــا قليل
شــعرية أخــرى، وســيأيت معنــا ذكــره. ولعلنــا نلتمــس 
عــذرًا البــن البنــاء يف قلــة تعقيبــه التقويمــي لشــواهده 
ــتدعي  ــد ال يس ــاب ق ــياق اخلط ــام س ــعرية؛ إذ مق الش
هــذا النــوع مــن النقــد عقــب الشــاهد الشــعري الــذي 

ــه.    ــح وتوضيح ــر املصطل ــه لتقري ــى ب يؤت
ــاهد  ــن ش ــا أورده م ــل م ــه املعّل ــامذج تقويم ــن ن وم
شــعري عنــد حديثــه عــن التشــبيه املبنــي عــىل التخيــل 
الــذي يكــون يف الشــعر؛ إذ يذكــر بيتــًا ال يصــح معنــاه 
ــقي،  ــقي )الدمش ــوأواء الدمش ــول ال ــو ق ــده، وه عن

:)8٤ 1٤1٤ه: 
وأمطرْت ُلؤلؤًا ِمن َنْرِجٍس وَسَقْت    

ْت عىل الُعنَّاِب بالَبــــَرِد                        َوْردًا وَعضَّ
"فقيل: الصواب لو قال:

فأمطرْت بردًا من نرجس وسقْت    
رر                                    وردًا وعّضْت عىل الُعنّاب بالدُّ

وال  مشــاهد  غــري  اللؤلــؤ  إمطــار  إن  حيــث  مــن 
ــىل  ــكابه ع ــع يف انس ــى الدم ــد حاك ــو ق ــروف، فه مع
خدهــا بــيء غــري موجــود وال معلــوم إال مــن عنــده، 
اخرتاعــه مــن نفســه. ومــن النــاس من يــرى أن الشــعر 
موضــع الكــذب واإليغــال يف الـــُمحال، فيجــوز ذلــك 
ــب  ــول األول أنس ــيح. والق ــن الرتش ــه م ــه، وجيعل في
ــي،  ــاه" )املراك ــب ملعن ــاين أنس ــعر، والث ــة الش لصناع
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 .)1٠٤ 1985م: 
وكــام تــرى، فإنــك تلحــظ التعليــل يف التقويــم النقــدي 
هلــذا البيــت، وهــو مقنــع للمتلقــي الــذي يأنــس 
بمثــل هــذه التعقيبــات التقويميــة املعّللــة، وهــي 
-عــىل قّلتهــا- تعطــي صــورة عــن منهجيــة ابــن البنــاء 
ــعرية  ــواهده الش ــض ش ــع بع ــل م ــي يف التعام املراك
ــاهد،  ــه الش ــا علي ــًا مل ح ــًا موضِّ ــتدعي تعقيب ــي تس الت
وملــا ينبغــي أن تكــون عليــه مــن افرتاضــات تقويميــة 

ــة.  معّلل
وجــاء تقويمــه غــري املعّلــل عقــب ذكــر أبيــات المــرئ 
ــس، )د.ت(:  ــه )القي ــي قول ــات؛ وه ــس يف االلتف القي

  :)185
َتطـــاَوَل ليـــُلَك باألَْثـــُمـــِد       

                           ونــــــــام اخليَلُّ ومل َترُقــــــــــِد
وباَت وباتْت لــــه ليـــــــــلٌة        

                                   كليلة ذي العائر األرمــِد
وذلك من نبأ جاءنـــــي        

                               وُأنبئته عــن أيب األســــــــــوِد
ــس  ــرؤ القي ــت ام ــاهد: "التف ــىل الش ــًا ع ــول معقب يق
ــة ثــالث التفاتــات، وال جيــوز  يف هــذه األبيــات الثالث
ــي، 1985م: 98(.  ــني" )املراك ــات إال يف كالم االلتف
وقــد أوجــز ابــن البنــاء يف تقويمــه النقــدي عــىل هــذا 
الشــاهد مــن غــري تعليــل لــه، وهــو تقويــم يفتقــد إىل 
ــذا  ــي، وه ــه للمتلق ــدي املوجَّ ــم النق ــق يف احلك العم
الشــاهد يعــد الوحيــد يف الــروض املريــع الــذي يندرج 

حتــت التعقيــب التقويمــي غــري املعّلــل. 
ثانيًا: الرشح:

بــة للشــواهد الشــعرية  تــكاد تأخــذ الــرشوح املعقِّ
ــدًا؛  ــى واح ــع منح ــه املري ــاء يف روض ــن البن ــد اب عن
ــات  ــان املصطلح ــن بي ــرج ع ــا ال خت ــي يف مجلته إذ ه
ــواهد،  ــذه الش ــيقت ه ــا س ــن أجله ــي م ــة الت البالغي
ــدو  ــعريًا. ويب ــاهدًا ش ــن ش ــتة وعرشي ــت س ــد بلغ فق

هــذا النــوع مــن الــرشوح يف معظــم شــواهده؛ حيــث 
خيــص الشــاهد الشــعري بــرشح واف لبيــان املصطلــح 
ــك  ــن ذل ــه؛ وم ــياق قول ــدم س ــا خي ــه، مم ــي في البالغ
ــه  ــهد في ــذي يستش ــل ال ــس والتبدي ــن العك ــه ع حديث
ــدؤيل، 1٤18ه: ٤5(: ــدؤيل )ال ــود ال ــت أيب األس ببي

فام كلُّ ذي ُلبٍّ بمْؤتيك ُنصَحُه     
       ومــا كــــــلُّ مـــْؤٍت نصحــَـــه بلبيـــِب

ــت  ــذا البي ــه: "فه ــاهد بقول ــاء الش ــن البن ــرشح اب ي
ُعــرف فيــه أن هــذه القضيــة الســالبة اجلزئيــة تنعكــس 
ــس كل  ــه؛ إذ لي ــرف بنفس ــو يشء ال ُيع ــها، وه كنفس
ــال:  ــو ق ــها، ول ــس كنفس ــة تنعك ــالبة جزئي ــة س قضي
بعــُض ذي لــبٍّ مؤتيــك نصحــه، ثــم يعكــس، مل يفــد؛ 
ألنــه ممــا ُيعلــم بنفســه؛ ألن كل قضيــة جزئيــة موجبــة 
فإهنــا تنعكــس كنفســها" )املراكــي، 1985م: 161(.     
ــده  ــذي يقص ــى ال ــة املعن ــه صح ــد يف رشح ــد يؤك وق
بدليــل يــدل عليــه؛ حتقيقــًا لبيــان املــراد مــن املصطلــح 
البالغــي الــذي يستشــهد لــه؛ ومثــال ذلــك مــا ورد يف 
حديثــه عــن التفصيــل الــذي منــه ما يســمى باالّتســاع؛ 
ــي،  ــاه )املراك ــل معن ــد وحيتم ــه واح ــا لفظ ــه م ومن

ة، 1391ه:99(: ــزَّ ــريِّ )ع ــول كث 1985م: 132(؛ كق
ــٍل  ــٍة       َوِرْج ــٍل صحيح ــنْيِ ِرج ــِذي ِرْجَل ــُت َك وكن

ــلَِّت ــاُن فش م ــا الزَّ ــى فيه َرم
فيقــول شــارحًا: "يـَــحتمل ثالثــة معــان؛ قيــل: معنــاه 
ــام  ــبياًل للمق ــد س ــُه فيج ــع َقُلوُص ــى أن تضي ــه متن أن

ــك: ــل ذل ــه قب ــه قول ــدّل علي ــا...، وي عنده
َة ُقّيَدْت       َفَلْيَت َقُلويص ِعنَْد َعزَّ

                                   بحبٍل َضعيٍف بان منها َفَضلَِّت
...                                             

وقيــل: إهنــا ملــا عاهدتــه أن ال حتــول عليــه، ثــم حالــت 
عليــه، وثبــت هــو عــىل عهدهــا، صــار كــذي ِرجلــني: 
ــل  ــد، وِرج ــىل العه ــه ع ــو ثبات ــة وه ــل صحيح ِرج
هلــا عــن عهــده، ويــدل عليــه قولــه يف  ء وهــو حتوُّ َشــالَّ

ــدة:  القصي
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وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

وكنّا عقدنا عقدَة الوصِل بيننا      
                                         فلام توافقنا َشَدْدُت وَحلَِّت

وقيــل: معنــاه أنــه بــني خــوف ورجــاء، وقــرب وتنــاء" 
.)132 1985م:  )املراكي، 

ويلحــظ اإلجيــاز عــىل الــرشوح التعقيبيــة البــن البنــاء 
ــذه  ــا ه ــب عليه ــث تغل ــعرية؛ حي ــواهده الش ــىل ش ع
ــه،  ــف كتاب ــن تألي ــده م ــق ومقص ــي تتف ــة الت الصف
ــكل رشح  ــطر ل ــا يف نصــف س فجــاءت مخســة منه
ــن  ــي، 1985م: 97، 117، 12٠، 16٤(؛ وم )املراك
ــرئ  ــت الم ــطر بي ــد بش ــهاده يف التجري ــك استش ذل
ــس، )د.ت(: 66(:     ــه )القي ــول في ــذي يق ــس ال القي

                  عىل الحٍب ال هُيَتَدى بمناِره         ...
ــه"  ــدى ب ــه هُيت ــار ل ــاه: ال من ــارحًا: "ومعن ــول ش يق

.)97 1985م:  )املراكــي، 
ــعرية  ــواهده الش ــًا لش ــرش رشح ــا ع ــراوح اثن ــام ت ك
ــامت  ــع كل ــه ببض ــادة علي ــه، وزي ــطر، ودون ــني الس ب
 ،119  ،112  ،11٠  ،98 1985م:  )املراكــي، 
وجــاءت   ،)166  ،16٤  ،159  ،157  ،133  ،132
رشوحــه التســعة األخــرى بــني الســطرين إىل األربعــة 
)املراكــي، 1985م: 1٠9، 112، 115، 128، 129، 
أطــال  شــاهدين  عــدا   ،)168  ،161  ،1٤5  ،132
ــار يف  ــر س ــا، واآلخ ــا أحدمه ــّر معن ــد م ــام، وق رشحه
رشحــه عــىل غــري املعتــاد مــن ابــن البنــاء املراكــي؛ إذ 
ــًا لبشــار شــاهدًا عــىل مصطلــح املكافــأة  اســتدعى بيت

ــرد، 1386ه: 16٠/٤(:          ــه )ب ــول في ــذي يق ال
إذا أيقظتَك حروُب الِعدا      

                 َفنــَـــبِّــْه لـهـــــا ُعَمــــرًا ثم نـَـــــْم
املصطلــح  داللــة  موضحــًا  البنــاء  ابــن  يرشحــه 
البالغــي بقولــه: "فالنــوم ُيضــاّد اليقظــة، وانتبــاه ُعمــر 
للحــروب ُيضاّدهــا، ونســبة حــروب العــدا إىل زواهلــا 
ــم  ــه، كأن الناظ ــا بنوم ــه إىل زواهل ــبة يقظت ــر، كنس بعم
قــال: إذا أيقظتــك حــروب العــدا فــأزل احلــرب 

بعمــر، وأزل إيقاظهــا بالنــوم. فكــام تعــود احلــرب إىل 
اهلدنــة والســلم، كذلــك يعــود مــن يقظتــه إىل النــوم. 
وظاهــر مــن قولــه: )حــروب العــدا(، و)نّبــه هلــا 
عمــرا( أن ههنــا أيضــًا أربعــة أشــياء متناســبة: العــدا، 
ــدا،  ــة الع ــر يف مقابل ــه. فعم ــر، وفعل ــا، وعم وحروهب
وفعلــه يف مقابلــة احلــروب، فنســبة حــروب العــدا إىل 
العــدا كنســبة فعــل عمــر إىل عمــر. ُحــذف الوســطان 
ــدا  ــروب الع ــا: ح ــان؛ ومه ــر الطرف ــارًا، وُذك اختص
وعمــر، عــىل مــا يــأيت بيانــه يف احلــذف بعــد هــذا، فقــد 
صــار يف هــذا البيــت ثالثــة أشــياء؛ وهــي: احلــروب، 
ــل  ــي: فع ــياء؛ وه ــة أش ــاظ، يف مقابل ــدا، واإليق والع
عمــر، وعمــر، والنــوم، وكلهــا يف نســبة التكافــؤ 
ــة املقدمــات"  ــة التــوايل تدفــع الثالث والتضــاد، والثالث
)املراكــي، 1985م: 1٠9(.  وواضــح مــن جممــل 
ــعرية  ــواهده الش ــي لش ــاء املراك ــن البن ــات اب رشوح
أنــه ال يطيــل يف رشحــه للشــاهد إال مــا نــدر، فالغايــة 
املنهجيــة التــي رســمها لكتابــه تبــدو حــارضة يف ذهنه، 
لــذا نــراه يوظــف الــرشح خدمــة للمصطلــح البالغــي 

ــه. ــث عن ــروم احلدي ــذي ي ال
إن مــن يتأمــل منهــج ابــن البنــاء يف اســتدعاء الشــاهد 
الشــعري ورشحــه جيــده "بنــي عــىل أســاس تعليمــي، 
ــياء  ــات واألش ــني املفهوم ــجام ب ــق انس ــي إىل خل يرم
لتيســري وتســهيل  املتجانســة واملتقاربــة... وذلــك 
ــد  ــد اعتم ــرتجاعه، وق ــعري واس ــاهد الش ــظ الش حف
املؤلــف عــىل أدق الــدالالت وأقرهبــا إىل الــذوق 

الســليم" )ســاهر، 2٠16م: 311(. 
املبحث الثالث: تقويم آلية االستدعاء والنقد:

ــدي  ــدرس النق ــة ال ــث خالص ــذا املبح ــىل يف ه يتج
آلليــة اســتدعاء الشــواهد الشــعرية ونقدهــا يف كتــاب 

ــد.  ــد النق ــرف بنق ــا يع ــو م ــع، وه ــروض املري ال
وهــذا املصطلــح ال يــزال مفهومــه يتشــكل كغــريه مــن 
ــة،  ــورات العام ــن التص ــل م ــي تنتق ــات الت املصطلح
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وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

ومتــر بمرحلــة الصقــل قبــل االســتقرار عــىل املدلــول 
ــث  ــي، 1999م: 113(. والبح ــص )الدغموم املخص
يف هــذا املجــال بحــث يف صميــم فلســفة النقــد، 
ــكاالت  ــد اإلش ــا ُترص ــي بفضله ــث يف األداة الت وبح
ــًا  ــاًم صحيح ــدي تقوي ــل النق ــّوم العم ــة، وُيق النقدي

)الشــندودي، 2٠16م: 6(.    
ــد  ــتدعاء والنق ــة االس ــم آلي ــوض يف تقوي ــل اخل وقب
عنــد ابــن البنــاء يف روضــه املريــع ال بــد مــن اإلشــارة 
ــن  ــي م ــاء املراك ــن البن ــادة اب ــا إف ــن: أحدمه إىل أمري
ــّدم  ــام ق ــن خالهل ــي م ــة الت ــة واملنطقي ــادئ الرياضي املب
ــتنتاج  ــتقراء واالس ــف االس ــه؛ إذ "وظ ــث كتاب مباح
الختــزال األقســام املتعــددة إىل كليــات أربــع، ونظريــة 
ــدة  ــا ع ــى عليه ــي بن ــة الت ــة املنطقي ــب الرياضي التناس
ــوروث  ــواده امل ــت م ــج، وكان ــامًا ونتائ ــا وأقس قضاي
العــريب مــن بالغــة ونقــد" )مفتــاح، 2٠٠1م: 219(. 
وثانيهــام بيــان أن دراســة الشــاهد الشــعري يف البالغــة 
العربيــة يقودنــا إىل خالصــة مفادهــا "قّلــة الدراســات 
احلديثــة املنجــزة يف هــذا البــاب، وهــذا الشــح يف 
مقاربــة املوضــوع نجــد لــه نظــريًا يف التقاليــد البالغيــة 

الغربيــة" )الرشــدي، 2٠1٤م: 5٠(. 
إن احلديــث يف هــذا املبحــث يــدور يف حمورين رئيســني؛ 
مهــا: منهجيــة اســتدعاء ابــن البناء لشــواهده الشــعرية، 
ومنهجيــة نقــده هلذه الشــواهد الشــعرية، ومــن خالهلام 
ــج  ــا إىل نتائ ــة تقودن ــكام تقويمي ــدار أح ــن إص يمك

بحثيــة مقنعــة للمتلقــي والناقــد معــًا.
منهجية االستدعاء:

يبــدو التنــوع واضحــًا يف شــواهد ابــن البنــاء الشــعرية؛ 
حيــث اســتدعى شــواهد شــعرية مــن بيئــات متعــددة، 
النقــاد  شــواهد  مــن  معظمهــا-  -يف  أفــاد  وقــد 
ــق  ــواء اتف ــم، س ــر هب ــن تأث ــاء الذي ــني القدم والبالغي
معهــم يف اســتدعائها لشــواهد املصطلــح البالغــي كــام 
ــات  ــا ملصطلح ــم يف وضعه ــف معه ــم، أم اختل عنده

أخــرى تناســب مــراد خطابــه، أم انفــرد بشــواهد 
ــع.  ــه املري ــات يف روض ــاقها ملصطلح ــرى س أخ

ــعر  ــام كان لش ــعرية إن ــواهده الش ــدد يف ش ــذا التع وه
شــعراء املــرشق، ومل يســتدع شــواهد شــعرية مــن 
ــوالي  ــور م ــل الدكت ــا جع ــذا م ــرب، وه ــعراء املغ ش
ــاهد  ــاب الش ــباب غي ــن أس ــاءل ع ــز يتس ــد العزي عب
ــاج  ــريب: منه ــد املغ ــب النق ــن كت ــريب ع ــعري املغ الش
البديــع  واملنــزع  القرطاجنــي،  حلــازم  البلغــاء 
للســجلاميس، والــروض املريــع البــن البنــاء املراكــي؛ 
ــاهد  ــاء الش ــاف، إقص ــدم اإلنص ــن، وع ــن الغب "فم
ــة واألدب؛  ــب اللغ ــض كت ــن بع ــريب م ــعري املغ الش
ــد  ــا النق ــي أفرزه ــس الت ــكام إىل املقايي ــبب االحت بس
2٠16م:  )ســاهر،  لتقويمــه"  املــرشق  يف  العــريب 
326(. وأرجــع هــذه األســباب إىل إغفــال املؤرخــني 
ــة  ــعار املغارب ــم أش ــاع معظ ــعرائهم، وضي ــة لش املغارب
ــة  ــامء البالغ ــن عل ــدم متك ــن، وع ــدم التدوي ــبب ع بس
والنقــد واللغــة يف املغــرب مــن اخلــروج عــن الشــواهد 
ــاهر، 2٠16م: 326،  ــة )س ــة املألوف ــعرية املرشقي الش
ــًا  ــرب إقناع ــو األق ــري ه ــبب األخ ــل الس 327(. ولع
ــرًا،  ــارقة ظاه ــذاء باملش ــر االحت ــدو أث ــي؛ إذ يب للمتلق
ــالم  ــذي ال ي ــج ال ــاء املمنه ــذا االقتف ــة يف ه وال غراب

ــة.   ــاد املغارب ــه نق علي
ــروض  ــعر يف ال ــواهد الش ــتدعاءات ش ــم اس ويف معظ
املريــع إمهــال النســبة إىل أصحاهبــا، ويبــدو أنــه منهــج 
ســار عليــه ابــن البنــاء كغــريه مــن البالغيــني األوائــل. 
النســبة حتــر يف  مهملــة  الشــواهد  وقــد ظلــت 
التصانيــف البالغيــة بنســب متفاوتــة، "ولكــن الثابــت 
ــبة  ــهم بنس ــغلون أنفس ــًا- ال يش ــني -عموم أن البالغي
الشــواهد؛ فاملســألة هنــا –خالفــًا ملــا عليــه األمــر عنــد 
اللغويــني- ال ترتبــط بالعصــور والبيئــات واألعــالم، 
ــدي، 2٠1٤م:  ــه" )الرش ــّد ذات ــداع يف ح ــام باإلب وإن
بــه؛  للمستشــهد  الشــاهد  مواءمــة  ومــدى   ،)89
ــر  ــد القاه ــام عب ــاد اإلم ــني النق ــؤالء البالغي ــن ه وم
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ــاز  ــل اإلعج ــه دالئ ــهد يف كتاب ــذي استش ــاين ال اجلرج
ــري  ــا يف كث ــبتها إىل أصحاهب ــل نس ــعرية أمه ــواهد ش بش
منهــا )الظهــار، 1٤16ه:11/1(، وهــذا األمــر يــكاد 
ــي  ــاء املراك ــن البن ــتدعاءات اب ــم اس ــق يف معظ ينطب

ــع.  ــروض املري ــعراء يف ال ــات الش ألبي
ــني  ــض اللغوي ــا أن بع ــاًل وجدن ــا قلي ــا رجعن وإذا م
ابتــداء مل يلتفتــوا إىل نســبة الشــواهد لقائليهــا، فاهلــدف 
األســمى هــو مالحظــة اللغــة والوصــول إىل القاعــدة؛ 
ألصحاهبــا  النصــوص  نســبة  فكــرة  حتــظ  مل  لــذا 
اهتاممهــم، وإنــام حدثــت العنايــة بذلــك متأخــرًا؛ 
ولعــل مــن أبرزهــم ســيبويه يف كتابــه الكتــاب )عيــد، 

 .)159  ،158 1988م: 
كــام يلحــظ أيضــًا التنــوع يف طريقــة عــرض الشــواهد 
الشــعرية؛ فمنهــا البيــت التــام، واملشــطور، واملجــزوء، 
وهــو امتــداد للمدونــات البالغيــة الســابقة التــي آثرت 

هــذا النمــط مــن االستشــهاد بالشــعر. 
ــتقصائه  ــني اس ــاد ح ــن عي ــراد ب ــّرره م ــا ق ــذا م وه
ــاف إىل  ــه املط ــى ب ــة؛ إذ انته ــة القديم ــات البالغ ملدون
ــزاء  ــع أج ــون م ــام يتعامل ــني إن ــأن البالغي ــرار ب اإلق
ــوص  ــع نص ــعر، ال م ــهاد بالش ــن االستش ــة م مقتطع
كاملــة، وأن هــذا االقتطــاع مــن نصــوص الشــعر 
الكاملــة غــدا مــن ثوابــت التفكــري البالغــي، وتقاليــد 

التأليــف فيــه )عيــاد، 2٠٠1م: 1/ 193(.    
لقــد كان اســتدعاء الشــاهد الشــعري عنــد ابــن البنــاء 
يف روضــه املريــع ملقــام املستشــهد لــه دليــاًل يؤكــد بــه 
صحتــه؛ بغــض النظــر عــن مجاليــة الشــاهد يف نفســه، 
وهــو مــا جعــل مــن شــواهده تأخــذ منحــى خمالفــًا ملــا 
ــتدعاة  ــعرية املس ــواهد الش ــه الش ــون علي ــب أن تك جي
ــر يف  ــة أث ــه العلمي ــام كان لعقليت ــي، رب ــال فن ــن مج م

ذلــك. 
وهــذا مــا ذكرتــه الباحثــة ســعاد الثقفــي عندمــا 
درســت املصطلــح النقــدي والبالغــي عنــد ابــن البنــاء 
املراكــي بقوهلــا: "ال هيتــم ابــن البنــاء باجلــامل الفنــي 

ــاهد  ــة الش ــه بصح ــة اهتامم ــواهده، بدرج ــع ش جلمي
ومطابقتــه للقاعــدة... وابــن البنــاء ال هيتــم إال بموضع 
االستشــهاد فقــط دون النظــر إىل البيــت كامــاًل، وهــذا 
ــول إىل  ــة والدخ ــة العلمي ــه باحلقيق ــىل اهتامم ــدل ع ي
ــًا،  ــا أدبي ــل رشحه ــا قب ــا وتفصيله ــا وتوضيحه أعامقه

ــي، 1٤2٤ه: 23(.  ــا" )الثقف ــامم بجاملياهت واالهت
ــعرية  ــواهد الش ــتدعاءات الش ــىل اس ــظ ع ــا يلح ومم
عنــد ابــن البنــاء املراكــي اقتصــاره -يف أكثرهــا عنــد 
االختيــار- عــىل موضــع االستشــهاد؛ فيكتفــي بالبيــت 

ــه، أو بجــزء مــن شــطر.  الواحــد، أو بشــطر من
ــعري  ــتدعاء الش ــني االس ــار ح ــك أن االقتص وال ش
عــىل البيــت الواحــد أو دونــه قــد يفســد املعنــى 
الــذي ال يســتقيم إال بتــامم ذكــره كامــاًل، فقــد حيتــاج 
ــه  ــم ب ــر يت ــت آخ ــت لبي ــت، أو البي ــطر إىل البي الش
ــاء يف  ــن البن ــىل اب ــذا، وهــو ممــا يؤخــذ ع ــى وهك املعن
ــرت الشــاهد الشــعري؛ إذ األمــر يف جمــال االســتدعاء  ب
أضحــى حمصــورًا عــىل جزئيــة توّضــح مــراد املصطلــح 
يف  املعنــى  اســتواء  عــن  النظــر  بغــض  البالغــي، 
االســتدعاء الشــعري، وهــو ممــا ألفتــه املدونــات 
البالغيــة القديمــة حــني االســتدعاء، والــروض ال 

ــا.    ــريًا عنه ــرق كث يف
ومــع هــذا، فــإن ممــا حيســب البــن البنــاء املراكــي يف 
ــه  ــاء هيــكل بالغــي خمتلــف عــام ألِف ــع بن روضــه املري
البالغيــون، حيمــل تلــك النظــرة الكليــة الشــاملة التــي 
ــف  ــًا خيتل ــّدم كتاب ــفة، فق ــق والفلس ــن املنط ــا م أفاده
عــام قّدمــه الســكاكي يف نموذجــه البالغــي )ســلطان، 

 .)26٤ 2٠18م: 
منهجية النقد:

ــعري  ــاهد الش ــدي للش ــب النق ــة التعقي ــر أمهي تظه
ــق  ــث العالئ ــاب؛ حي ــياق اخلط ــتدعائه يف س ــد اس عن
ــه  ــهد ل ــني املستش ــة ب ــدو واضح ــد ال تب ــة ق املنطقي
ــور  ــه التص ــع يفرض ــب واق ــه؛ إذ التعقي ــهد ب واملستش
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ــي  ــذي ينبغ ــل ال ــو األص ــذا ه ــح، فه ــدي الصحي النق
أن يكــون عليــه نســق الســياق، كــام أنــه احتفــاء 
بالشــاهد الشــعري الــذي يّتكــئ عليــه اخلطــاب، 
ــاهد  ــوم الش ــا؛ ليق ــي حيمله ــه الت ــتنطاق ملدلوالت واس
ــا.        ــىل حتقيقه ــي يعمــل ع ــة الت ــه الرئيس ــذ بوظيفت حينئ
ــعرية  ــواهد الش ــض الش ــد بع ــرة تري ــا ظاه ــدو لن وتب
القديــم متفشــية؛ خصوصــًا يف  النقــد  وغريهــا يف 
مدونــات البالغــة القديمــة، عــىل الرغــم مــن أن ختليــة 
بعــض الشــواهد مــن التعقيــب النقــدي لــه مــا يــربره 
ــواهد  ــض الش ــة بع ــرى حتلي ــام ن ــني، ك ــد البالغي عن
ــن  ــذي يمّك ــل ال ــدي املؤص ــب النق ــرى بالتعقي األخ
ــدرس  ــول يف ال ــياق الق ــل لس ــم أفض ــن فه ــي م املتلق
ــع مل  ــه البدي ــي يف روض ــاء املراك ــن البن ــي، واب البالغ
يبتعــد كثــريًا عــام كان عليــه البالغيــون القدمــاء، فقــد 
ــب  ــد وعّق ــن النق ــعرية م ــواهده الش ــض ش ــّرد بع ج

ــر.  ــا اآلخ ــىل بعضه ع
وإذا مــا نظرنــا إىل معظــم الشــواهد التــي ســارت 
ــن  ــابع والثام ــني الس ــاد يف القرن ــات النق ــا مؤلف عليه
وجدنــا أهنــا تــدور -يف أكثرهــا- يف إطــار موحــد 
مــن ذكــر القاعــدة البالغيــة، والتعقيــب هلــا بالشــاهد 

.)٤85 2٠1٠م:  )صاحلــي، 
ــد  ــباب تري ــس أس ــاد تلم ــض النق ــاول بع ــد ح وق
الشــاهد مــن النقــد عنــد ابــن البنــاء املراكــي؛ 
ــه؛  ــاهد نفس ــون يف الش ــا يك ــباب م ــذه األس ــن ه فم
مــن وضــوح املعنــى، وهــو مــا يعــرف بالوظيفــة 
الشــارحة أو التفســريية للشــاهد بحضــوره يف الســياق، 
ــد  ــي عن ــدرس البالغ ــه يف ال ــل بتداول ــا يتص ــا م ومنه
ــة  ــة املرحل ــل بطبيع ــا يتص ــا م ــاًم، ومنه ــني قدي البالغي
ــا  ــه، مم ــي كتاب ــاء املراك ــن البن ــا اب ــف فيه ــي أل الت
يقتــيض معــه االختــزال )ســلطان، 2٠18م: 182، 
183، 197(. يضــاف إىل ذلــك إيثــار ابــن البنــاء 
ملنهــج اإلجيــاز واالختصــار؛ دفعــًا مللــل املتلقــي عنــد 
اإلطالــة )ســاهر، 2٠16م: 3٠9(، ممــا جيعــل منطقيــة 

عــدم تعقيــب الشــواهد تبــدو حــارضة هلــذه األســباب 
ــا.             وغريه

ــواهده  ــىل ش ــاء ع ــن البن ــب اب ــرى تعقي ــل ن ويف املقاب
الشــعرية األخــرى يتشــكل يف وظيفتــني مــن وظائــف 
ــه  ــري أن ــرشح، غ ــم، وال ــا: التقوي ــم؛ مه ــد القدي النق
أكثــر مــن الــرشح؛ ملــا يقتضيــه مقــام خطــاب القــول؛ 
ــح  ــدم املصطل ــا خي ــعري مل ــاهد الش ــح الش ــن توضي م
البالغــي، مــع رشح غريبــه، يف إجيــاز يتســق ومــا رامــه 

ــدي.  ــه النق ــرض درس ــن ع م
ــب  ــي يف تعّق ــاء املراك ــن البن ــب الب ــا حيس ــذا مم وه
بعــض شــواهده الشــعرية، عــىل مــا يف التعّقــب نفســه 
مــن اختــزال وإجيــاز؛ إذ التعليــق عــىل الشــاهد يمنــح 
ــه  ــهد ل ــني املستش ــق ب ــح للعالئ ــاًم أوض ــي فه املتلق
واملستشــهد بــه، وهــو مــا تفتقــد إليــه بعــض الشــواهد 

ــدي. ــب النق ــن التعقي ــردة م ــرى املج األخ
ــه  ــف يف حديث ــد اللطي ــامد عب ــور ع ــار الدكت ــد أش وق
عــن رضورة االتســاق املنطقــي بــني املفهوم والشــاهد، 
ــالف  ــة بخ ــواهد املرشوح ــق يف الش ــا يتحق ــو م وه
األخــرى املجــردة؛ حيــث إن "واقــع الكتابــة البالغيــة 
القديمــة يضعنــا أمــام حالــة غريبــة مــن عــدم التطابــق 
ُيستشــهد  التــي  واملفاهيــم  الشــواهد  بعــض  بــني 
ــات  ــن الكتاب ــري م ــة يف كث ــذه احلال ــق ه ــا. تتحق عليه
التنظرييــة... أمــا يف النصــوص الشــارحة فلــم نســجل 
ــارح  ــأن الش ــك ب ــرس ذل ــارض. ويف ــذا التع ــود ه وج
ينطلــق مــن الظاهــرة أوالً، وإذا قــّدم مفهومــًا هلــا 
ــًا  ــه حريص ــام جيعل ــرة ب ــتوعبًا للظاه ــون مس ــه يك فإن
ــه  يف استشــهاداته عــىل االستشــهاد بشــاهد تتحقــق في
الظاهــرة بنفــس درجــة وضوحهــا يف النــص املــرشوح" 

)عبــد اللطيــف، 2٠1٤م: 2٤6(.     
إن التعقيــب النقــدي الــذي أجــراه ابــن البنــاء يف 
بعــض شــواهده الشــعرية يرتكــز -يف معظمــه- عــىل 
الســطحية التفســريية الشــارحة ألجــزاء مــن الشــاهد، 
دون اخلــوض يف أعــامق الشــاهد واســتنطاق مدلوالتــه 
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وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

املحتملــة األخــرى. وقــد أشــار ابــن األثــري )-637ه( 
ــة  ــاوزا املهم ــن مل يتج ــل، إىل أن رّشاح الدواوي ــن قب ِم
التــي ارتضوهــا ألنفســهم مــن رشح معــاين األبيــات، 
ــه  ــا حتمل ــىل م ــوف ع ــري وق ــن غ ــب، م ــظ الغري واللف
ــن ههنــا َغِلــط  مــن دالالت بيانيــة؛ إذ يقــول: "وم
ــى،  ــىل رشح املعن ــم ع ــعار يف اقتصاره و األش ــرسِّ ُمَف
ــع  ــني مواض ــة، وتبي ــامت اللغوي ــن الكل ــا م ــا فيه وم
ــن أرسار  ــه م نت ــا تضمَّ ــا، دون رشح م ــراب منه اإلع
الفصاحــة والبالغــة" )ابــن األثــري، 1٤٠3ه: 52/1(.     
وأظــن أن الدكتــور مــوالي ســاهر قــد بالــغ يف وصــف 
تعقيــب ابــن البنــاء املراكــي لشــواهده الشــعرية 
ــاء  ــن البن ــع اب ــول: "مج ــني يق ــق؛ ح ــل العمي بالتحلي
ــل  ــاء تعاملــه مــع الشــاهد الشــعري بــني التحلي يف أثن
ــّرى  ــو يتح ــري األديب، وه ــق، والتنظ ــفي العمي الفلس
العلميــة؛  األمانــة  عــىل  حفاظــًا  والضبــط  الدقــة 
كتوثيــق النســبة واملتــن..." )ســاهر، 2٠16م: 3٠6(. 
ــىل  ــه ع ــد ثنائ ــة عن ــة واضح ــًا املبالغ ــدو أيض ــام تب ك
منهجيــة ابــن البنــاء يف توثيــق نســبة الشــواهد الشــعرية 
ألصحاهبــا، وهــو مــا ال يتفــق يف معظــم شــواهده التي 

ــا.    ــّر معن ــام م ــبة ك ــن النس ــا م جّرده
اخلامتة:

ــد  ــعري يف النق ــاهد الش ــتدعاء الش ــث اس ــاول البح تن
ــع  ــة البدي ــع يف صناع ــروض املري ــاب ال ــم )كت القدي
أنموذجــًا(؛ مــن خــالل الوقوف عــىل آلية االســتدعاء، 
وآليــة النقــد، والتقويــم الشــامل لالســتدعاء والنقــد، 

وقــد خلــص البحــث إىل النتائــج التاليــة:
تنــوع االســتدعاء الشــعري يف الــروض املريــع من • 

ــواهد  ــال ش ــع إمه ــرشق، م ــة يف امل ــات خمتلف بيئ
شــعرية مــن املغــرب، أو حتــى مــن شــعراء 

ــي.  ــاء املراك ــن البن ــن الب معارصي
تقديــم الشــاهد الشــعري يف حــّده األدنــى؛ وذلك • 

بجــزء مــن شــطر، أو شــطر بيــت، أو بيــت فأكثــر، 

ــم  ــا يف معظ ــواهد ألصحاهب ــبة الش ــري نس ــن غ م
اســتدعاءاته الشــعرية.

انتخــاب الشــاهد الشــعري تدليــاًل وليــس تكثيفــًا • 
خدمــة  البنــاء؛  ابــن  اســتدعاءات  معظــم  يف 

ــه. ــدث عن ــذي يتح ــي ال ــح البالغ للمصطل
ــواهد •  ــتدعاءات الش ــف اس ــن نص ــر م ــد أكث تري

ــة.  ــات نقدي ــن تعقيب ــروض م ــعرية يف ال الش
اقتصــاره يف التعقيــب النقــدي لشــواهده الشــعرية • 

األخــرى عــىل وظيفتــي التقويــم والــرشح. 
املصادر واملراجع:

أدب  يف  الســائر  املثــل  )1٤٠3ه(.  األثــري.  1.ابــن 
الكاتــب والشــاعر، حتقيــق: د. أمحــد احلــويف ود. بدوي 

ــي. ــورات دار الرفاع ــاض، منش ــة. ط2، الري طبان
رشح  األخبــار،  عيــون  )1٤٠6ه(.  قتيبــة.  2.ابــن 
دار  بــريوت،  ط1،  طويــل.  يوســف  د.  وتعليــق: 

العلميــة. الكتــب 
3.األصفهــاين، أبــو الفــرج. )1٤18ه(. األغــاين. ط2، 

بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
٤.األلــويس، حممــود. )1٤٠2ه(. إحتــاف األجمــاد يف ما 
يصــح بــه االستشــهاد، حتقيــق: عدنــان عبــد الرمحــن. 

)د.ط(، بغــداد، مطبعــة اإلرشــاد.
حممــد  رشح:  ديوانــه،  )1386ه(.  بشــار.  5.بــرد، 
الطاهــر ابــن عاشــور. )د.ط(، القاهــرة، مطبعــة جلنــة 

ــرش. ــة والن ــف والرتمج التألي
الشــاهد  6.بــوزوادة، حبيــب. )1٤36ه(. وظيفــة 
ــدد:  ــة الرابطــة. الع ــي. جمل ــري الثعالب الشــعري يف تفس

.577
ــاف  ــوعة كش ــد. )1996م(. موس ــوي، حمم 7.التهان
عــيل  د.  حتقيــق:  والعلــوم،  الفنــون  اصطالحــات 

دحــروج. ط1، بــريوت، مكتبــة لبنــان. 



72

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

النقــدي  8.الثقفــي، ســعاد. )1٤2٤ه(. املصطلــح 
رســالة  املراكــي،  البنــاء  ابــن  عنــد  والبالغــي 
ماجســتري مقدمــة إىل قســم الدراســات العليــا يف كليــة 
اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى. مكــة املكرمــة.

9.اجلاحــظ، أبــو عثــامن. )1٤1٠ه(. البيــان والتبيــني، 
ــريوت، دار  ــارون. )د.ط(، ب ــالم ه ــد الس ــق: عب حتقي

اجليــل. 
ديوانــه،  )1٤18ه(.  األســود.  أبــو  1٠.الــدؤيل، 
ــريوت، دار  ــني. ط2، ب ــن آل ياس ــد حس ــق: حمم حتقي

ومكتبــة اهلــالل.
النقــد  نقــد  )1999م(.  حممــد.  11.الدغمومــي، 
الربــاط،  ط1،  املعــارص.  العــريب  النقــد  وتنظــري 

اإلنســانية. والعلــوم  اآلداب  كليــة  منشــورات 
ــق:  ــه، حتقي ــوأواء. )1٤1٤ه(. ديوان 12.الدمشــقي، ال

ســامي الّدهــان. ط2، بــريوت، دار صــادر.
13.الرشــدي، عبد اهلل. )2٠1٤م(. الشــاهد الشــعري 
املفتــاح  تلخيــص  يف  والتلقــي  البالغــة  وأســئلة 
ورشوحــه. ط1، مراكــش، املطبعــة والوراقــة الوطنيــة.
1٤.ســاهر، مــوالي. )2٠16م(. قضايــا النقــد األديب 
عنــد ابــن البنــاء العــددي )دراســة يف الــروض املريــع 
القــرآن(.  بإعجــاز  وعالقاهتــا  البديــع  صناعــة  يف 

ــرشق. ــا ال ــاء، أفريقي ــدار البيض )د.ط(، ال
15.الســجلاميس. )1٤٠1ه(. املنــزع البديــع يف تنيــس 
ط1،  الغــازي.  عــالل  حتقيــق:  البديــع،  أســاليب 

ــارف.  ــة املع ــاط، مكتب الرب
ــي  ــح البالغ ــارة. )2٠18م(. املصطل ــلطان، س 16.س
يف كتــاب الــروض املريــع يف صناعــة البديــع. )د.ط(، 

املغــرب، أفريقيــا الــرشق.
نقــد  )2٠16م(.  احلكيــم.  عبــد  17.الشــندودي، 
ــرب،  ــة(. )د.ط(، املغ ــة النقدي ــدود املعرف ــد )ح النق

ــرشق. ــا ال أفريقي
الشــاهد  الرمحــن. )1٤31ه(.  18.الشــهري، عبــد 
ــاض،  ــم. ط1، الري ــرآن الكري ــري الق ــعري يف تفس الش

ــاج. ــة دار املنه مكتب
19.الصاحلــي، عبــد الــرزاق. )2٠1٠م(. الشــاهد 
وظواهــر  )قضايــا  والبالغــة  النقــد  يف  الشــعري 

احلديــث. الكتــب  عــامل  األردن،  ط1،  ونــامذج(. 
2٠.الظهــار، نجــاح. )1٤16ه(. الشــواهد الشــعرية يف 
كتــاب دالئــل اإلعجــاز للشــيخ عبــد القاهــر اجلرجاين 

)توثيق وحتليــل ونقــد(. ط1، )د.م(، )د.ن(.
21.عبــد اللطيــف، عــامد. )2٠1٤م(. حتليــل اخلطــاب 
ــف(.  ــم والوظائ ــكل املفاهي ــة يف تش ــي )دراس البالغ

ــة. ط1، عــاّمن، دار كنــوز املعرفــة العلمي

ــه، مجــع ورشح: د.  . )1391ه(. ديوان ــريِّ ة، كث 22.عــزَّ
إحســان عبــاس. )د.ط(، بــريوت، دار الثقافــة.

23.عيــاد، مــراد. )2٠٠1م(. مدونــة الشــواهد يف 
الــرتاث البالغــي العــريب مــن اجلاحــظ إىل اجلرجــاين. 
ــانية. ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــس، كلي )د.ط(، صفاق
2٤.عيــد، حممــد. )1988م(. االستشــهاد واالحتجاج 

باللغــة. ط3، القاهــرة، عــامل الكتب.
مقاييــس  معجــم  )1399ه(.  أمحــد.  25.فــارس، 
اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون. )د.ط(، )د.م(، 

ــر.  دار الفك
ــد  ــق: حمم ــه، حتقي ــرؤ. )د.ت(. ديوان ــس، ام 26.القي
ــارف. ــرة، دار املع ــم. ط٤، القاه ــل إبراهي ــو الفض أب

الــروض  )1985م(.  البنــاء.  ابــن  27.املراكــي، 
املريــع يف صناعــة البديــع، حتقيــق: رضــوان بنشــقرون. 

د.ن(. )د.م،  )د.ط(، 



73

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

28.مفتــاح، حممــد. )2٠٠1م(. التلقــي والتأويــل. 
ــريب. ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ط2، املغ

ــاس  ــذوة االقتب ــد. )1973م(. ِج ــايس، أمح 29.املكن
يف ِذكــر مــن حــلَّ مــن األعــالم مدينــة فــاس. )د.ط(، 

ــة.   ــة والوراق ــور للطباع ــاط، دار املنص الرب
Sources and References:

1.Ibn Al-Athir, (1403H). "ALMathal AL-
Saer in the Literature of the Writer and the 
Poet", revised by Dr. Ahmed ALHoufy and 
Dr. Badawi Tabaneh, 2nd edition, Riyadh, 
Al-Rifaei House Publications.

2.Ibn Qutaiba. (1406H). News Eyes, ex-
planation and commentary by Dr. Yousef 
ALTaweel, 1st edition, Beirut, Dar Al-Ko-
tob Al-Ilmiyah.

3.ALAsfahani, Abu Alfaraj. (1418 H). 
ALAghany. 2nd Edition, Beirut, Dar Ehia 
Al-Tourath Al-Arabi.

4.ALAlousy, Mahmoud. (1402 H). It'haf 
ALAmjad on What Is Valid for Citation, 
revised by Adnan Abdulrahman. (with-
out edition), Baghdad, Al-Irshad Printing 
House.

5.Burd, Bashar. (1386H). His Collection, 
Explained by Mohammed ALTaher Ibn 
Ashour. (without edition), Cairo, Printing 
House of Authorship, Translation and Pub-
lishing Committee.

6.Bozouadah, Habib. (1436H). Function 
of the Poetic Citation in ALThaalebi Book 
of the Holy Quran Interpretation, Rabita 
Magazine. Issue No. 577. 

7.ALTahanwi, Mohammed. (1996G). En-
cyclopedia of Arts and Sciences Termi-
nology Explanation, revised by Dr. Ali 

Dahrouj. 1st edition, Beirut, Librairie Du 
Liban Publishers.

8.ALThaqafi, Suad. (1424H). Critical 
and Rhetorical Term in the works of Ibn 
Al-Banaa Al-Marakishy, Masters' Thesis 
submitted to the Postgraduate Department 
at the College of Arabic Language, Umm 
Al Qura University. Mecca.

9.ALJahiz, Abu Othman. (1410 H). "Rhet-
oric and Explanation", revised by Abdul-
salam Haroun. (without edition), Beirut, 
Dar Al-Jeel.

10.ALDo'aly, Abu Alaswad. (1418 H). Hi 
Collection, revised by Mohammed Hassan 
AL Yaseen. 2nd edition, Beirut, Al-Hilal 
House and Bookshop.

11.Al-Daghmomi, Mohammed. (1999G). 
Criticizing Criticism and Theorizing Con-
temporary Arab Criticism. 1st edition, Ra-
bat, Faculty of Arts and Humanities Publi-
cations.

12.ALDamashqi, ALWa'wa. (1414H). His 
Collection, revised by Sami ALDahhan. 
2nd edition, Beirut, Dar Sader.

13.ALRushdi, Abdullah. (2014G). Poet-
ic Citation and Questions of Rhetoric and 
Receipt in Summarizing ALMoftah and Its 
Explanations, 1st edition, Marrakesh, Im-
primerie Papeterie El Watanya.

14.Saher, Mawlay. (2016G). Literary Crit-
icism Issues from the perspective of Ibn 
Al-Banaa Al-Adady (Study of "Al-Rawd 
Al-Mari' in Sin'at Al-Badi'" and its rela-
tionships with Miracles of Quran), (with-
out edition), Casablanca, Afrique Orient 
Éditeur.



7٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـَمـريع يف صناعة البديع البن الَبنَّاء الـَمـراُكي أنموذجًا( استدعاء الشاهد الشعري يف النقد القديم )كتاب الرَّ

15.Al-Sijilmassi, (1401H). "Al-Manza 
Al-Badea in Harmonizing the Rhetoric 
Styles", revised by Alal ALGhazi, 1st edi-
tion, Rabat, Al-Maaref Bookshop.

16.Sultan, Sara. (2018G). Rhetorical Term 
in the Book of "Al-Rawd Al-Mari' in Sin'at 
Al-Badi'", (without edition), Morocco, Af-
rique Orient Éditeur.

17.ALShandoudi, Abdulhakeem. (2016G). 
Criticizing Criticism (Limits of Critical 
Knowledge). (without edition), Morocco, 
Afrique Orient Éditeur.

18.ALShehri, Abdulrahman. (1431H). 
Poetic Citation in the Interpretation of 
the Holy Quran. 1st edition, Riyadh, Dar 
Al-Minhaj Bookshop.

19.Salhi, Abdulrazzaq. (2010G). Poetic 
Citation in Criticism and Rhetoric (issues, 
phenomena and templates). 1st edition, 
Jordan, Modern Books' World.

20.ALDhahar, Najah. (1416H). Poetic Ci-
tations in 'Miracles Sings' Book written by 
Sheikh Abdulqaher ALJerjani (documen-
tation, analysis and criticism). 1st edition, 
(without city), (without publisher).

21.Abdullatif, Emad. (2014 G). Rhetorical 
Analysis (Study on Concepts and Func-
tions Formation). 1st Edition, Amman, 
Kunouz Al-Ma'refa Publishers.

22.Azzah, Kathir. (1391H). His Collec-
tion, compiled and explained by Dr. Ihsan 
Abbas. (without edition), Beirut, Daralth-
aqafa.

23.Ayad, Murad. (2001G). Blog of Cita-
tions in the Arabic Rhetoric Heritage from 
Al-Jahiz to Al-Jirjani. (without edition), 

Sfax, Faculty of Arts and Humanities.

24.Eid, Mohammed. (1988 G). citation 
and argument with the language. 3rd Edi-
tion, Cairo, Alam ALKotob.

25.Fares, Ahmed. (1399H). Lexicon of 
Language Standards, Revised by Abdul-
salam Haroun, (without edition), (without 
city), Dar Al-Fiker.

26.ALQays, Imro. (without date). His Col-
lection, revised by Mohammed Abu-Al-
fadhl Ibrahim. 4th edition, Cairo, Daral-
maref.

27.Al-Marakishy, Ibn Al-Banaa. (1985G). 
Al-Rawd Al-Mari' in Sin'at Al-Badi', re-
vised by Radwan Binshaqroun. (without 
edition), (without city, without publisher).

28.Moftah, Mohammed. (2001G). Receipt 
and Interpretation. 2nd Edition, Morocco, 
Arab Cultural Center.

29.ALMeknesy, Ahmed. (1973G). Jath-
wat Aliqtibas on the Scholars who lived 
in the city of Fes. (without edition), Rabat, 
Al-Mansour House for Printing and Sta-
tionery.



75

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

د. أمحد عبداهلل سفران
أستاذ األنظمة املساعد )ختصص القانون التجاري(

قسم الفقه بكلية الرشيعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد بأهبا - اململكة العربية السعودية
 a.sufran@kku.edu.sa 

   ملخص البحث  
امللكية  عنارص  أهم  من  التجارية  العالمات  أصبحت 
متيز  فهي  معًا؛  واملستهلك  التاجر  هتم  حيث  الصناعية؛ 
متييز  من  املستهلك  ومتكن  غريها،  عن  التاجر  بضاعة 

البضائع.
عالمته  حتمل  التي  البضائع  عىل  التاجر  يبذله  ملا  ونظرًا 
من  فالبد  هلا،  والدعاية  جودهتا  لزيادة  ومال  جهد  من 
شتى  يف  والقوانني  األنظمة  إليه  سعت  ما  وهذا  محايتها، 
إجرائيًا  التجارية  العالمة  الدول، حيث عملت عىل محاية 
وجنائيًا ومدنيًا، ورغم أمهية اإلجراءات ودورها يف محاية 
العالمة التجارية إال أهنا مل حتظ بالقدر الكايف من البحث 
والتحليل والتقييم، ولذا هيدف البحث إىل تسليط الضوء 
من  التجارية  بالعالمة  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  عىل 
حني تسجيلها إىل حني شطبها أو إلغائها، وذلك من خالل 
وصف هذه اإلجراءات ثم حتليلها ثم تقييم مدى أثرها يف 

حتقيق احلامية املنشودة.
يف  األول  اخلط  تعترب  اإلجراءات  أن  الباحث  وجد  وقد 
قدرًا  النظام والئحته حيققان  التجارية، وأن  العالمة  محاية 
كبريًا منها، ويويص بوضع معيار حمدد ملعنى احلط من شأن 
املتعلقة  أو اخلدمات، وبيان اإلجراءات واألحكام  السلع 
صياغة  وإعادة  عليها،  واحلجز  التجارية  العالمة  برهن 
ذلك، وجيعل كل  بشكل حيقق  التنفيذية  والئحته  القانون 

منهام مكماًل لآلخر من غري تكرار.
الكلامت املفتاحية: 

احلامية اإلجرائية، العالمة التجارية، القانون التجاري.

Abstract
Trademarks have become an important compo-
nent of industrial property. It concerns both the 
merchant and the consumer; it distinguishes the 
goods of the merchant from others, and enables 
the consumer to distinguish the goods.
Due to the effort and money the merchant exerts 
on the goods bearing his mark to increase their 
quality and to advertise them, they must be pro-
tected, and this is what the laws and regulations 
in various countries have sought, as they have 
worked to protect the trademark procedurally, 
criminally and civilly. Despite the importance of 
the procedures and their role in protecting the 
trademark, they did not receive sufficient re-
search, analysis and evaluation. Therefore, the 
research aims to shed light on the administra-
tive procedures related to the trademark from 
the time of its registration until its cancellation, 
by describing these procedures, then analyzing 
them and then evaluating the extent of its impact 
on achieving the desired protection.
The researcher found that procedures are con-
sidered the first line in protecting the trademark, 
and that the system and its regulations achieve a 
great deal of it, and recommends setting a specif-
ic standard for the meaning of degrading goods 
or services, and clarifying the procedures and 
provisions related to mortgaging and seizing the 
trademark, and re-drafting the law and its exec-
utive regulations in a way that achieves this, and 
makes each of them complement the other with-
out repetition.

key words: 
procedural protection, trademark, commercial 
law.

الحماية ا(جرائية للعالمة التجارية في قانون العالمات التجارية لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية - دراسة تحليلية
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مقدمة
احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم عــىل مــن النبــي 

بعــده  وبعــد      ...
فقــد أصبحــت العالمــات التجاريــة )1( مــن أبــرز 
عنــارص  أهــم  ومــن  احلديــث  االقتصــاد  مظاهــر 
امللكيــة الصناعيــة، حيــث تلعــب دورًا حموريــًا للتاجــر 
واملســتهلك عــىل حــد ســواء، فهــي متيــز بضاعــة 
ــز  ــن متيي ــتهلك م ــن املس ــا، ومتك ــن غريه ــر ع التاج
البضائــع مــن خــالل خربتــه اخلاصــة بالبضاعــة أو مــا 

ــة.  ــن الدعاي ــا م ــمع عنه يس
ــل  ــي حتم ــع الت ــىل البضائ ــر ع ــه التاج ــا يبذل ــرًا مل ونظ
ــة  ــا والدعاي ــادة جودهت ــال لزي ــد وم ــن جه ــه م عالمت
هلــا، فالبــد مــن محايــة تلــك العالمــة التــي أصبحــت 
ــده  ــر بجه ــا التاج ــي صنعه ــة الت ــذه القيم ــوى هل حمت
ــني  ــة والقوان ــه األنظم ــعت إلي ــا س ــذا م ــه، وه ومال
ــة العالمــة  يف شــتى الــدول، حيــث عملــت عــىل محاي
ــت  ــد حظي ــًا، وق ــًا ومدني ــًا وجنائي ــة إجرائي التجاري
ــر مــن البحــث  ــة بنصيــب واف ــة واملدني ــة اجلنائي احلامي
ــني أن  ــون، يف ح ــاء القان ــل فقه ــن قب ــة )2(  م والدراس
احلاميــة اإلجرائيــة مل حتــظ بالقــدر الــالزم مــن البحــث 
ــة  ــق احلامي ــا يف حتقي ــا وأثره ــان دوره ــل وبي والتحلي

ــة. ــة التجاري ــودة للعالم املنش
أهداف البحث:

ــراءات  ــىل اإلج ــوء ع ــليط الض ــث إىل تس ــدف البح هي
ــجيلها إىل  ــني تس ــن ح ــة م ــة التجاري ــة بالعالم املتعلق

)1(  )عــّرف قانــون )نظــام( العالمــات التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
ــامت أو  ــامء أو كل ــن أس ــزا م ــكال ممي ــذ ش ــا يأخ ــا : كل م ــة بأهن ــة التجاري ــام 1٤35 العالم لع
ــام أو رســوم أو صــور أو نقــوش  إمضــاءات أو حــروف أو رمــوز أو أرقــام أو عناويــن أو أخت
ــة أو أشــكال أو لــون أو جمموعــات ألــوان أو مزيــج مــن ذلــك  أو تغليــف أو عنــارص تصويري
أو أيــة إشــارة أو جمموعــة إشــارات إذا كانــت تســتخدم أو يــراد اســتخدامها يف متييــز ســلع أو 
خدمــات منشــأة مــا عــن ســلع أو خدمــات املنشــآت األخــرى أو للداللــة عــىل تأديــة خدمــة 
ــار  ــن اعتب ــات. ويمك ــلع أو اخلدم ــص للس ــة أو الفح ــراء املراقب ــىل إج ــات، أو ع ــن اخلدم م

ــادة: 2( . ــة. )امل العالمــة اخلاصــة بالصــوت أو الرائحــة عالمــة تاري
)2( قمــت ببحــث رسيــع يف شــبكة االنرتنــت فوجــدت 17 عنوانــًا يف احلاميــة اجلنائيــة للعالمــة 
التجاريــة، و16 عنوانــًا يف احلاميــة املدنيــة للعالمــة التجاريــة، مــا بــني بحــوث حمكمــة ورســائل 

ماجســتري ودكتــوراه، ولــو توســعت يف البحــث لربــام وجــدت أكثــر مــن ذلــك.

ــا يف  ــان أثره ــا، وبي ــا، وحتليله ــطبها أو إلغائه ــني ش ح
ــة. ــة التجاري ــة العالم محاي

مشكلة البحث:
تظهــر مشــكلة البحــث يف اإلجابــة عــن ســؤال مفــاده: 
ــق  ــة حتق ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق ــل اإلج ه
ــة  ــودة للعالم ــة املنش ــن احلامي ــا م ــوط هب ــدر املن الق
التجاريــة؟ ولــذا يســعى هــذا البحــث إىل استكشــاف 
أبعــاد احلاميــة التــي توفرهــا اإلجــراءات للعالمــة 

ــا. ــان أثره ــا وبي ــة وحتليله التجاري
فروض البحث وأسئلته:

يقــوم البحــث عــىل افــرتاض أن اإلجــراءات اإلداريــة 
املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة حتقــق قــدرًا مــن احلاميــة، 
ــدى  ــا م ــو: م ــث ه ــيس للبح ــؤال الرئي ــذا فالس ول
احلاميــة التــي حتققهــا اإلجــراءات للعالمــة التجاريــة؟ 

ــة:  ــة التالي ــئلة الفرعي ــه األس ــرع عن ويتف
ماهــي احلاميــة اإلجرائيــة ومــا عالقتهــا باحلاميــة 

القانونيــة؟
ــا  ــة؟ وم ــة التجاري ــجيل العالم ــراءات تس ــي إج ماه

ــة؟ ــة التجاري ــة العالم ــا يف محاي ــدى أثره م
ماهــي إجــراءات مــا بعــد تســجيل العالمــة التجاريــة؟ 

ومــا مــدى أثرهــا يف محايــة العالمــة التجاريــة؟
حدود البحث:

اإلجرائيــة  احلاميــة  دراســة  البحــث عــىل  يقتــرص 
للعالمــة التجاريــة يف ضــوء قانــون )نظــام( العالمــات 
التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
ــي  ــة الت ــه التنفيذي ــام 1٤35هـــ، والئحت ــة لع العربي
أقرهتــا جلنــة التعــاون التجــاري لــدول جملــس التعــاون 
يف اجتامعهــا )احلادي واخلمســني( يف 1٤36/8/3هـ، 
ويتقــرص البحــث عــىل احلاميــة اإلجرائيــة املتعلقــة 

ــط. ــراءات فق باإلج
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منهج البحث: 
يقــوم البحــث عــىل املنهــج الوصفــي التحليــيل، حيــث 
ــم  ــا ث ــم حتليله ــن ث ــراءات وم ــف اإلج ــوم بوص يق

ــة. ــق احلامي ــا يف حتقي ــا وأثره ــم دوره تقيي
الدراسات السابقة: 

حظيــت احلاميــة القانونيــة للعالمــة التجاريــة بقــدر من 
االهتــامم لــدى فقهــاء وداريس القانــون فقــد صــدرت 
عــدد مــن الدراســات واألبحــاث يف هــذا املجــال، إال 
ــة  ــة اجلنائي ــىل احلامي ــب ع ــات تنص ــب الدراس أن أغل
ــة إال  ــة اإلجرائي ــظ احلامي ــام مل حت ــة، بين ــة املدني واحلامي
بقــدر قليــل جــدًا مــن الدراســات واألبحــاث، ومنهــا: 
ــىل  ــابقة ع ــة الس ــة اإلجرائي ــوان: )احلامي ــث بعن 1( بح
تســجيل العالمــة التجاريــة( للباحثــة/ فاطمــة خليــل 
حســن، نالــت هبــا درجــة املاجســتري مــن جامعــة عــامن 
ــا، عــام 2٠٠9، واقتــرصت  ــة للدراســات العلي العربي
الباحثــة عــىل محايــة العالمــة قبــل التســجيل يف ضــوء 
ــان اإلجــراءات التــي  القانــون األردين، ومل تتطــرق لبي

تكــون أثنــاء التســجيل وبعــده.
للعالمــة  اإلجرائيــة  )احلاميــة  بعنــوان:  بحــث   )2
ــث  ــيل، بح ــني ع ــامح حس ــث/ س ــة( للباح التجاري
حمكــم منشــور يف جملــة العلــوم اإلنســانية بكليــة 
ــام  ــدد 3، ع ــد 22، الع ــل، املجل ــة باب ــة بجامع الرتبي
2٠15، تنــاول فيــه الباحــث اإلجــراءات الوقتيــة 
واإلجــراءات التحفظيــة التــي "هتــدف إىل حــرص 
األرضار ومعاجلتهــا يف حالــة وقــوع اعتــداء عــىل 
إحــدى العالمــات التجاريــة املســجلة واتقــاء االرضار 
ــني  ــداء حل ــذا االعت ــببها ه ــن أن يس ــن املمك ــي م الت
انتظــار حســم الدعــوى القضائيــة" )2٠15م: 1263( 
فالبحــث يف حقيقتــه يتكلــم عــن احلاميــة اجلنائيــة 

ــة. ــة املدني واحلامي
للعالمــة  اإلجرائيــة  )احلاميــة  بعنــوان:  بحــث   )٣

ــه  ــال ب ــي، ن ــيل العازم ــد ع ــث/ فه ــة( للباح التجاري
ــت - األردن،  ــة آل البي ــن جامع ــتري م ــة املاجس درج
عــام 2٠17، وهــذا البحــث رغــم داللــة العنــوان عــىل 
ــول  ــدور ح ــه ي ــه يف حقيقت ــة، إال أن ــة اإلجرائي احلامي
ــون  ــوء القان ــة يف ض ــة املدني ــة واحلامي ــة اجلزائي احلامي
احلاميــة  يتنــاول  ومل  الكويتــي،  والقانــون  األردين 
ــل. ــرض والتحلي ــن الع ــالزم م ــدر ال ــة بالق اإلجرائي
ــذا  ــث: ه ــذا البح ــا ه ــي يقدمه ــة الت ــة العلمي اإلضاف
البحــث يبــني كيــف تتحقــق احلاميــة مــن خــالل 
عمليــة  أثنــاء  تتــم  التــي  اإلداريــة  اإلجــراءات 
كإجــراءات  التســجيل  عمليــة  وبعــد  التســجيل 
ــم  ــل ويقّي ــص، وحيل ــة والرتخي ــل امللكي ــد ونق التجدي
أثــر هــذه اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة القانونيــة 

التجاريــة. للعالمــة 
خطة البحث: 

يسري البحث وفقًا للخطة اآلتية: 
ــة  ــة اإلجرائي ــة احلامي ــان ماهّي ــدي: يف بي ــث متهي مبح
وعالقتهــا باحلاميــة القانونيــة، وخصائصهــا، وفيــه 

ــان: مطلب
املطلب األول: ماهّية احلامية اإلجرائية.

اإلجرائيــة  احلاميــة  خصائــص  الثــاين:  املطلــب 
. ومميزاهتــا

املبحــث األول: إجــراءات تســجيل العالمــة التجاريــة 
وأثرهــا يف محايــة العالمــة التجاريــة، وفيــه ثالثــة 

ــب: مطال
املطلب األول: رشوط التسجيل

املطلب الثاين: اجلهة املختصة بالتسجيل
املطلــب الثالث: صالحيــات اجلهة املختصة بالتســجيل
املبحــث الثــاين: إجــراءات مــا بعــد تســجيل العالمــة 

ــة، وفيــه ثالثــة مطالــب: ــة وأثرهــا يف احلامي التجاري
املطلب األول: تديد العالمة التجارية وشطبها

التجاريــة  العالمــة  ملكيــة  نقــل  الثــاين:  املطلــب 
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عليهــا واحلجــز  ورهنهــا 
العالمــة  اســتخدام  ترخيــص  الثالــث:  املطلــب 

التجاريــة
اخلامتة

املصادر واملراجع
املطلــب األول ماهّيــة احلاميــة اإلجرائيــة وعالقتهــا 

باحلاميــة القانونيــة
تتمثــل احلاميــة اإلجرائيــة يف اختــاذ تدابــري قانونيــة 
ــدف إىل  ــة هت ــراءات إداري ــورة إج ــر يف ص ــددة تظه حم
الدفــاع عــن يشء مــا وجعلــه حمظــورًا عــىل اآلخريــن 
ــى  ــذا املعن ــه، وه ــرض ل ــن التع ــون م ــث ُيمنع بحي
ــة  ــح احلامي ــف مصطل ــني تعري ــع ب ــة اجلم ــو حمصل ه
ــا  ــة طامل ــة قانوني ــرب احلامي ــة. وتعت ــح اإلجرائي ومصطل
ــيل.  ــام ي ــك في ــنبني ذل ــون، وس ــص القان ــدرت بن ص
َء  ــيَّ ــى ال ــن مَحَ ــة م ــة( يف اللغ ــتق لفــظ )احلامي ُيش
حَيِْميــه مَحْيــًا، ومِحَاَيــًة، بمعنــى منَــع الــيء ودَفــع عنــه 
ــه.  ــث الَيْقربون ــن بحي ــىل اآلخري ــورًا ع ــه حمظ وجعَل
ــًة،  ــًا، ومِحَاَي ــه مَحْي َء حَيِْمي ــيَّ ــى ال ــدي: "مَحَ ــال الزبي ق
 .)3٤3/19  : )1٤2٤هـــ،  َعنــُه  وَدَفــَع  َمنََعــُه  أي: 
ــى  ــال: "مَحَ ــه ق ــي أن ــن األصمع ــروي ع ــل اهل وينق
فــالٌن األَْرض حَيِْميهــا مِحــًى إِذا َمنَعهــا مــن َأن ُتْقــَرَب" 
)2٠٠1م : 177/5(، فهــذا يعنــي أن احلاميــة هــي 
ــذا  ــرازي: "وه ــال ال ــيء. وق ــن ال ــرتاب م ــع االق من
ــرب" )1٤2٠هـــ: 82(،  ــور ال ُيق ــى، أي حمظ يشء مِحِ
ــيء  ــل ال ــة جع ــاين احلامي ــن مع ــي أن م ــذا يعن وه
ــة تعنــي منــع  ــه. فاحلامي حمظــورًا اليصــل أحــٌد إلي
الــيء والدفــاع عنــه وجعلــه حمظــورًا عــىل اآلخريــن 

ــه. ــرتاب من ــن االق ــون م ُيمنع
ــة  ــتق لغ ــراء، وتش ــبة إىل إج ــي نس ــة فه ــا اإلجرائي أم
ــه  ــرد مجع ــراء مف ــراًء، واإلج ــري إج ــرى جُي ــن أج م
ــريه  ــي يف اللغــة إمضــاء الــيء أو تدب إجــراءات وتعن
أو اختــاذ خطــوة يف ســبيل حتقيقــه. يقــال: أجــرى األمر 

ــراءات  ــة اإلج ــذت احلكوم ــال: "اخت ــاه. ويق أي أمض
الالزمــة، أي قامــت بالتدابــري الالزمــة" )مســعود، 
؛  ظــيَّ 199م: 22(. ويقــال إجــراء احتياطــيَّ أو حتفُّ
ــن  ــا، وم ــر م ــذ ألم ــوة ُتتَّخ ــّي، أو خط ــري وقائ أي تدب
ــر،  ــة )عم ــري قانونيَّ ــة: أي تداب ــراءات قانونيَّ ــك إج ذل
ــري،  ــي التداب ــراءات تعن 1٤29هـــ: 367/1(. فاإلج

ــا. ــبة إليه ــة نس واإلجرائي
أمــا كــون اإلجــراءات متثــل محايــة قانونيــة فهــذا 
أمــر بدهــي العتبــارات منهــا: أهنــا وردت بنــص 
ــدان  ــري مــن البل ــني الكث ــون، حيــث قــررت قوان القان
ــة  ــاًم للتجــارة، ومحاي ــة؛ تنظي ــة العالمــات التجاري محاي
ــة،  ــري املرشوع ــة غ ــن املنافس ــار م ــني والتج للمنتج
وللمســتهلكني مــن اخلــداع والغــش )السنوســى، 
1955م: 3٠(، ومــن هــذه القوانــني قانــون العالمــات 
التجاريــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
ــذه  ــن ه ــث تضم ــة، حي ــه التنفيذي ــة وال ئحت العربي

اإلجــراءات. 
وبــام أن الوظيفــة األساســية للقانــون هــي محايــة 
ــة تتخــذ أشــكاالً متعــددة،  ــإن هــذه احلامي احلقــوق، ف
ــدى  ــن يتع ــي مل ــزاء جنائ ــورة ج ــون يف ص ــد تك فق
ــق  ــذا احل ــىل ه ــداء ع ــرب االعت ــني يعت ــق -ح ــىل احل ع
ــمى  ــذه تس ــاب- وه ــا العق ــتحق مرتكبه ــة يس جريم
احلاميــة اجلنائيــة، وقــد تكــون احلاميــة بإعطــاء صاحــب 
احلــق املعتــدى عليــه حــق رفــع الدعــوى املدنيــة 
ــه  ــق وإلزام ــرر باحل ــاق ال ــن إحل ــدي م ــع املعت ملن
بالتعويــض؛ وهــذه تســمى احلاميــة املدنيــة، وقــد 
ــة متنــع الغــري  تكــون بوضــع إجــراءات وتدابــري إداري
ــة  ــمى احلامي ــذه تس ــق؛ وه ــرر باحل ــاق ال ــن إحل م
ــاع  ــدف إىل الدف ــة هت ــيلة قانوني ــكل وس ــة. ف اإلجرائي
عــن حــق مــا، أو وضــع معــني، تعتــرب محايــة قانونيــة 
ــذ  ــاط يتخ ــرو، 1٤18هـــ: 727/1(، وكل احتي )كون
أو يشء وضــامن ســالمته وأمنــه  لوقايــة شــخص 
ــيء  ــخص أو ال ــع الش ــق م ــة تتواف ــائل قانوني بوس
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املحمــي فإنــه يعتــرب محايــة قانونيــة )العــاديل، 2٠٠3م: 
6(، ومــن هنــا يطلــق مصطلــح احلاميــة اإلجرائيــة عــىل 

ــة. ــق احلامي ــي حتق ــراءات الت ــري واإلج التداب
املطلب الثاين خصائص احلامية اإلجرائية ومميزاهتا 

تتمتــع احلاميــة اإلجرائيــة بخصائــص متيزهــا عــن 
ــي  ــة، وه ــة وقائي ــي محاي ــرى فه ــة األخ ــواع احلامي أن
ــام يــيل:  ــرًا. وســيتبني ذلــك في أقــل كلفــة، وأوســع أث
متثــل احلاميــة اإلجرائيــة اخلــط األول للحاميــة القانونيــة 
وذلــك نظــرًا للطابــع الوقائــي الــذي تتســم بــه حيــث 
إن مــن شــأهنا منــع الــرر قبــل وقوعــه، يظهــر ذلــك 
جليــًا يف أن اتبــاع إجــراءات تســجيل العالمــة التجارية 
متنــع التاجــر مــن اســتعامل عالمــة ســبق تســجيلها مــن 
ــجلة،  ــة املس ــة للعالم ــكل محاي ــك تش ــي بذل ــل فه قب
كــام حتمــي مــن يريــد تســجيل تلــك العالمــة املســجلة 
ــري  ــة الغ ــتعامل عالم ــات اس ــن تبع ــه م ــري وتقي للغ
ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن اجلــزاء اجلنائــي واجلــزاء 
املــدين، ولــذا فــإن منــع تســجيل عالمــة مشــاهبة 
لعالمــة تاريــة أخــرى مســجلة يعــد مــن أبــرز آليــات 
احلاميــة وأقواهــا )احلمــوري، 2٠1٠م :1٤6(، حيــث 
ــة  إن اإلجــراءات تتطلــب رشوطــًا شــكلية وموضوعي
تتضمــن بذاهتــا محايــة وقائيــة للعالمــة التجاريــة 
ــة  ــة اجلنائي ــني أن احلامي ــن، 2٠٠9م : 1٤(. يف ح )حس
ــام إال  ــذي منه ــب التنفي ــم اجلان ــة ال يت ــة املدني واحلامي
بعــد وقــوع التعــدي. ومــن هنــا يــربز الــدور الوقائــي 

ــة. ــة اإلجرائي للحامي
احلاميــة  كلفــة  فتتمثــل  التكلفــة  مــن حيــث  أمــا 
عــىل  املرتتبــة  احلكوميــة  الرســوم  يف  اإلجرائيــة 
ــا  ــواء م ــة س ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق اإلج
ــص.  ــد أو الرتخي ــجيل أو التجدي ــوم التس ــق برس يتعل
يف حــني تكمــن كلفــة احلاميــة املدنيــة يف تكاليــف 
ــة إىل  ــني إضاف ــور حمام ــن أج ــا م ــا يتبعه ــوى وم الدع
اخلســارة املرتتبــة عــىل االنتهــاك ذاتــه مــن منافســة غــري 

مرشوعــة واهتــزاز ســمعة العالمــة لــدى املســتهلكني 
ــائر  ــن خس ــك م ــع ذل ــا يتب ــا وم ــم هب ــة ثقته وزعزع

ــادي.  ــض امل ــا التعوي ــد اليغطيه ــة ق مادي
كذلــك متثــل احلاميــة اإلجرائيــة أوســع دوائــر احلاميــة 
ــع  ــة يف مجي ــي العالم ــي حتم ــملها؛ فه ــة وأش القانوني
اإلجــراءات التــي تــري عليهــا مــن حــني التســجيل 
ــواد  ــبة م ــًا يف نس ــك جلي ــر ذل ــطب، ويظه ــى الش حت
ــرى،  ــواد األخ ــراءات إىل امل ــة باإلج ــون املتعلق القان
ــة  ــات التجاري ــام( العالم ــون )نظ ــتمل قان ــث اش حي
ــىل  ــة ع ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ل
ــغ  ــواب؛ قســمت عليهــا مــواد النظــام والبال ســبعة أب
عددهــا اثنتــني ومخســني مــادة؛ وخصــص البــاب 
الثــاين لإلجــراءات، حيــث تضمــن إجــراءات تســجيل 
ــراءات  ــطبها وإج ــراءات ش ــة وإج ــات التجاري العالم
نقــل ملكيــة العالمــة ورهنهــا واحلجــز عليهــا، وذلــك 
يف مخــس وعرشيــن مــادة أي مــا يقــارب نصــف عــدد 
ــا  ــي يوليه ــة الت ــىل األمهي ــدل ع ــا ي ــام، مم ــواد النظ م

ــراءات. ــم لإلج املنظ
ــا  ــة بطابعه ــة اإلجرائي ــز احلامي ــبق متي ــا س ــر مم ويظه
وهــذا  تكلفتهــا،  وانخفــاض  وشــموهلا  الوقائــي 
بالشــك يــربز أمهيتهــا وأفضليتهــا عــىل أنــواع احلاميــة 
األخــرى، ولكنهــا التكــون إال للعالمة املســجلة، ولذا 
ــة  ــة اإلجرائي ــه باحلامي ــى عالمت ــن أراد أن حتظ ــىل م فع
.)25  : 2٠17م  )العازمــي،  لتســجيلها  يســعى  أن 
ــة  ــة التجاري ــجيل العالم ــراءات تس ــث األول إج املبح

ــة  ــة التجاري ــة العالم ــا يف محاي وأثره
يعتــرب تســجيل العالمــة التجاريــة بمثابــة املســتند الذي 
يوفــر احلاميــة القانونيــة للعالمــة التجاريــة، بمعنــى أن 
ــة الكاملــة إال بعــد  ــة الحتظــى باحلامي العالمــة التجاري
نــص  وقــد   ،)13٠ 2٠19م:  )لقليــب،  تســجيلها 
ــة عــىل تســجيل  ــة املرتتب ــون عــىل أن "مــدة احلامي القان
العالمــة عــرش ســنوات، ولصاحــب احلــق إذا رغب يف 
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اســتمرار احلاميــة ملــدد مماثلــة، أن يقــدم طلًبــا بالتجديــد 
خــالل الســنة األخــرية" )قانــون العالمــات التجاريــة، 
ــة  ــة مرتتب 1٤35هـــ، املــادة:2٠(، حيــث جعــل احلامي
بالتجديــد،  مرتبطــًا  واســتمرارها  التســجيل  عــىل 
وذلــك أن التســجيل يعتــرب منشــئًا حلــق امللكيــة الــذي 
خيــول صاحبــه حــق االســتامل واالســتغالل والترصف 
وطلــب احلاميــة القانونيــة )حــواس، 2٠1٤م :1٤8(.
ويف هــذا املبحــث ســنتناول رشوط التســجيل، واجلهــة 
ــون  ــث يك ــا، بحي ــجيل، وصالحياهت ــة بالتس املختص
احلديــث عــن كل عنــرص مــن هــذه العنــارص يف مطلب 

ــايل:  مســتقبل وذلــك عــىل النحــو الت
املطلب األول: رشوط التسجيل

املطلب الثاين: اجلهة املختصة بالتسجيل
املختصــة  اجلهــة  صالحيــات  الثالــث:  املطلــب 

لتســجيل با
املطلب األول

رشوط التسجيل
يتمثــل الــدور احلامئــي لــرشوط التســجيل يف أهنــا 
حتمــي العالمــات املســجلة مــن تســجيل عالمــة 
أخــرى مــن شــأهنا اإلرضار هبــا، فهــي حتمــي العالمــة 
مــن أن يســجلها أو يســجل مــا يشــاهبها شــخص آخر، 
وحتمــي العالمــة مــن أن يســجل شــخص آخــر عالمــة 
أخــرى مــن شــأهنا احلــط مــن قيمــة الســلع التــي متيزها 
العالمــة الســابقة أو اإلرضار هبــا، بــل وحتمــي العالمــة 
ــق  ــهورة. فتطبي ــت مش ــر إذا كان ــد آخ ــجلة يف بل املس
الــرشوط يف إجــراءات التســجيل مــن شــأنه أن حيمــي 
العالمــات املســجلة، وفيــام يــأيت ســنبني تفاصيــل هــذه 
احلاميــة وســنحاول تقييــم مــدى احلاميــة التــي توفرهــا.
العالمــة  حيمــي  مــا  التســجيل  رشوط  تتضمــن 
ــار  ــد أش ــرى، فق ــرة أخ ــجيلها م ــن تس ــجلة م املس
ــاون  ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم قان
ــة  ل كعالم ــجَّ ــوز أن ٌيس ــه الجي ــام 1٤35هـــ إىل أن لع
تاريــة أيــة عالمــة تاريــة مطابقــة أو مشــاهبة لعالمــة 

ــات أو  ــلع أو اخلدم ــز ذات الس ــجيلها لتميي ــبق تس س
ــز ســلع أو خدمــات ذات صلــة هبــا إذا كان مــن  لتميي
املحتمــل أن يــؤدي اســتعامل العالمــة املــراد تســجيلها 
إىل الربــط بينهــا وبــني الســلع أو اخلدمــات التــي متيزها 
العالمــة املســجلة أو حيتمــل أن تــر بمصالــح مالكهــا 
)املــادة:3(، ولــذا اليقبــل تســجيل عالمــة تاريــة مــامل 
ــز  تكــن متميــزة عــن مجيــع العالمــات املســجلة، فتمي
العالمــة التجاريــة عــن غريهــا يعــد أمــرًا حتميــًا حتــى 
تــؤدي العالمــة الغــرض مــن اســتخدامها )القليــويب، 
2٠16م :٤89 (، وقــد حكــم القضــاء الســعودي 
ــا  ــبب أهن ــجيلها بس ــم تس ــة ت ــة تاري ــطب عالم بش
مطابقــة لعالمــة تاريــة قــد ســجلت مــن قبــل، حيــث 
ــة  ــام أن مؤسس ــا نصه:"وب ــم م ــبيب احلك ــاء يف تس ج
فهــي  العالمــة...  تســجيل  طلبــت  التجاريــة   ...
بذلــك قامــت بتســجيل عالمــة مطابقــة ومشــاهبة 
متامــًا لعالمــة الـــُمّدعَية" )حكــم ديــوان املظــامل، 
ــم  ــذا احلك ــل ه 1٤29هـــ : 1/5٤91/ق(، وبتحلي
نجــد أنــه تطبيــق حمــض ملضمــون البنــد احلــادي 
عــرش مــن املــادة الثالثــة مــن النظــام، حيــث إن املدعــى 
عليهــا قامــت بتســجيل عالمــة تطابــق عالمــة اجلهــة 
املدعيــة ولــذا وجــب احلكــم بشــطب هــذه العالمــة، 
ــبه  ــى ش ــود أدن ــي وج ــرتط أن ينتف ــه يش ــه فإن وعلي
ــرى  ــة أخ ــجيلها وأي عالم ــراد تس ــة امل ــني العالم ب
ــون  ــع قان ــجلة، ومل يض ــة املس ــًة للعالم ــجلة محاي مس
ــام  ــاون لع ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري العالم
ــد التشــابه، غــري أن القضــاء  ــارًا لتحدي 1٤35هـــ معي
ــادئ التــي تســاعد يف ذلــك، ومنهــا  وضــع بعــض املب
أن العــربة بأوجــه التشــابه وليــس بأوجــه االختــالف، 
وأن العــربة بمجمــوع الصــورة العامــة التــى تنطبــع ف 
ــري، 2٠٠٤,  ــردة (الصغ ــا منف ــس بعنارصه ــن ولي الذه
ص 6 )، كــام نــص القضــاء عــىل إن: "املعتمــد يف 
ــار  ــو معي ــه ه ــن عدم ــابه م ــود التش ــىل وج ــم ع احلك
الرجــل العــادي وليــس اخلبــري" )حكــم ديــوان املظامل، 



81

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

أمــر  بالشــك  وهــذا  :238/د/إ/2(،  1٤29هـــ 
ــروق  ــاف الف ــتطيع اكتش ــري يس ــث إن اخلب ــب حي صائ
ــون  ــاس عادي ــم أن ــتهلكني ه ــة املس ــهولة، وعام بس
ليــس لدهيــم اخلــربة الكافيــة الكتشــاف الفــروق، 
إضافــة إىل أن املســتهلك العــادي اليدقــق كثــريًا عنــد 

رشاء املنتجــات واخلدمــات.
واليكفــي جمــرد انتفــاء الشــبه بــل يشــرتط يف العالمــة 
ــتعامهلا أن  ــأن اس ــن ش ــون م ــجيلها أال يك ــراد تس امل
يــؤدي إىل احلــط مــن قيمــة ســلع متيزهــا عالمــة 
ــو مل تكــن تشــاهبها؛ حيــث َتَضّمــن  مســجلة حتــى ول
ــاون  ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم قان
ــجل  ــوز أن يس ــه الجي ــارة إىل أن ــام 1٤35هـــ اإلش لع
ــا  ــجيلها م ــن تس ــأ ع ــة ينش ــة أي عالم ــة تاري كعالم
مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة ســلع أو خدمــات متيزهــا 
عالمــة أخــرى ســبق تســجيلها )املــادة:3(، حتــى 
ــع  ــث ختض ــر، حي ــكل والظاه ــاهبها يف الش ــو مل تش ول
العالمــة التجاريــة التــي يــراد تســجيلها لفحــص 
شــكيل وموضوعــي قبــل أن يتــم البــت يف طلــب 
التســجيل )القــريش، 2٠12م : 373(، وهــذا الــرشط 
ُيعــد إيغــاالً يف محايــة العالمــة املســجلة فاليقتــرص عــىل 
جمــرد الشــبه أو الصلــة بــل يتجــاوز ذلــك إىل االحتــامل 

ــرد. املج
ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم ــب قان ويذه
التعــاون لعــام 1٤35هـــ يف محايــة العالمــة التجارية إىل 
حــد بعيــد حيــث حيمــي العالمــة التجاريــة املشــهورة 
ــن دول  ــه م ــجلة يف أي دول ــن مس ــو مل تك ــى ول حت
املجلــس مادامــت مشــهورة، فيشــرتط يف العالمــة املراد 
تســجيلها أال تشــكل نســًخا أو تقليــًدا أو ترمجــة لعالمة 
تاريــة مشــهورة أو جلــزء منهــا، ســواء كان تســجيلها 
متيزهــا  للتــي  أو خدمــات مشــاهبة  لتمييــز ســلع 
العالمــة املشــهورة أو غــري مشــاهبة، إذا كان اســتعامهلا 
يمكــن أن يــدل عــىل صلــة بالســلع أو اخلدمــات التــي 
ــأنه اإلرضار  ــن ش ــهورة أو كان م ــة املش ــا العالم متيزه

)املــادة:3(،  املشــهورة  العالمــة  مالــك  بمصلحــة 
ــهورة  ــة املش ــررة للعالم ــة املق ــان أن احلامي ــرى قرم وي
ــع  ــجيل أو من ــال تس ــجيل أو إبط ــع تس ــرص يف من تنح
اآلخريــن مــن اســتعامل العالمــة لتمييــز ســلعة مماثلــة 
ــي تســتخدم العالمــة املشــهورة  أو مشــاهبة للســلع الت

لتمييزهــا )1٤31هـــ :69 (.
ــون  ــا القان ــص عليه ــي ن ــرشوط الت ــر ال ــم أث وبتقيي
ــدى  ــر م ــا توف ــد أهن ــة نج ــة التجاري ــة العالم يف محاي
ــع  ــوره يف من ــط ص ــر أبس ــة تظه ــن احلامي ــعًا م واس
تســجيل العالمــة املطابقــة أو املشــاهبة، وتتمثــل أعقــد 
صــوره يف منــع تســجيل مــا مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة 
ســلع عالمــة مســجلة حتــى ولــو مل يكــن باملطابقــة أو 

ــاملة. ــة ش ــر محاي ــك يوف ــال ش ــذا ب ــاهبة، وه املش
املطابقــة  معنــى  حتديــد  يف  إشــكال  أي  واليظهــر 
ــر  ــر يف تقدي ــي يظه ــكال احلقيق ــن اإلش ــاهبة، لك واملش
مــا مــن شــأنه احلــط مــن قيمــة ســلع عالمــة مســجلة، 
حيــث إن حاالتــه تتفــاوت بــني احلــط الرصيــح 
ــور  ــني ص ــًا- وب ــه أيض ــكال في ــذا الإش ــر -وه الظاه
ــا  ــني يعتربه ــًا يف ح ــض حط ــا البع ــد يعتربه ــرى ق أخ
ــن  ــرى أن يتضم ــذا ن ــك؛ ول ــري ذل ــر غ ــض اآلخ البع
ــن  ــط م ــى احل ــًا ملعن ــارًا دقيق ــه معي ــون أو الئحت القان

ــجلة. ــة مس ــا عالم ــلع متثله ــة س قيم
وممــا ســبق يظهــر جليــا دور رشوط التســجيل وأثرهــا 
يف محايــة العالمــات املســجلة مــن تســجيل أي عالمــة 
ــة، أو  ــواء باملطابق ــا، س ــأهنا اإلرضار هب ــن ش ــرى م أخ
املشــاهبة، أو احلــط مــن قيمتهــا أو قيمــة الســلع التــي 
ــا  ــل وأثره ــا، ب ــامل اإلرضار هب ــرد احت ــا، أو جم متيزه
ــهورة،  ــت مش ــجلة إذا كان ــري املس ــة غ ــة العالم يف محاي
ــأنه  ــن ش ــجيل م ــراءات التس ــرشوط يف إج ــق ال فتطبي
ــن  ــري، ولك ــكل كب ــة بش ــات التجاري ــي العالم أن حيم
ــة  ــن العمومي ــرشوط يشء م ــذه ال ــض ه ــف بع يكتن

ــا. ــار يضبطه ــاج إىل معي ــي حتت ــة الت املفرط
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املطلب الثاين اجلهة املختصة بالتسجيل
تتطلــب اإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون 
وجــود األدوات التنفيذيــة التــي يتــم مــن خالهلــا نقــل 
القانــون مــن حيــز الوجــود النظــري إىل حيــز الواقــع 
العمــيل، ويتمثــل ذلــك يف وجــود جهــة إداريــة خمتصــة 
تتــوىل عمليــة تســيري هــذه اإلجــراءات وتطبيقهــا عــىل 
أرض الواقــع، كــام تتطلــب وجــود ســجل تقــوم اجلهــة 
ــل  ــه، وتتمث ــن خالل ــا م ــوط هب ــدور املن ــة بال املختص
وظيفــة هــذا الســجل يف أنــه ُيدّون فيــه مجيــع العالمات 
التجاريــة املســجلة الســابقة والالحقــة ومجيــع مــا 
يطــرأ عليهــا، وســننظر فيــام يــيل كيــف تنــاول قانــون 
ــة لــدول جملــس التعــاون هــذه  العالمــات التجاري
ــا  ــة وم ــق احلامي ــا يف حتقي ــنحلل أثره ــارص، وس العن
ــة  ــق احلامي ــر وإحكامــه لتحقي ــذا األث ــم ه ــزم لتعظي يل

ــة. الكامل
ــود  ــة وج ــات التجاري ــون العالم ــاذ قان ــب إنف يتطل
دولــة  كل  يف  تنفيــذه  إليهــا  ُيــوكل  خمتصــة  جهــة 
مــن دول املجلــس )قانــون العالمــات التجاريــة، 
1٤35هـــ، املــادة:1( ، وهــي اجلهــة التــي تقــدم إليهــا 
ــة  ــي اجله ــة، وه ــات التجاري ــجيل العالم ــات تس طلب
ــون  ــة )قان ــات التجاري ــجل العالم ــك س ــة بمس املعني
العالمــات التجاريــة، 1٤35هـــ، املادتــني:8،7( وهــي 
ــجيل  ــات تس ــص طلب ــة بفح ــة املعني ــلطة اإلداري الس
ــوع  ــكل واملوض ــث الش ــن حي ــة م ــات التجاري العالم
)الغامــدي، 1٤38هـــ : 286( والتــي متلــك صالحيــة 
رفضهــا،  أو  التجاريــة  العالمــة  تســجيل  قبــول 
ــاء  ــطب أو إلغ ــن ش ــا م ــرأ عليه ــا يط ــجيل كل م وتس
ــدة  ــة واح ــود جه ــة )1(، فوج ــل ملكي ــن أو نق أو ره

العالمــات التجاريــة يف وزارة التجــارة واالســتثامر إىل اهليئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة. وقــد 
ــم 769 يف  ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــدور ق ــد ص ــيل بع ــكل عم ــرار بش ــون الق ــذ مضم ــدأ تنفي ب
1٤٤1/11/3٠هـــ. وعــربت عنهــا الالئحــة التنفيذيــة للنظــام يف مادهتــا األوىل بأهنــا: "اإلدارة 
ــة  ــبة لطبيع ــس"، وبالنس ــن دول املجل ــة م ــة يف كل دول ــات التجاري ــجيل العالم ــة بتس املعني
اجلهــة املختصــة فــإن الواقــع هــو مضمــون عبــارة: "الــوزارة التــي تكــون شــئون التجــارة مــن 
اختصاصها"فيــام عــدا اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات، فاجلهــة املختصــة يف الكويت هي 
وزارة التجــارة والصناعــة، ويف البحريــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ، ويف قطــر وزارة 
التجــارة والصناعــة، ، ويف عــامن وزارة التجــارة والصناعــة، أمــا اإلمــارات فــوزارة االقتصــاد.

ــخ  ــم م/٤9 تاري ــي رق ــوم امللك ــب املرس ــة بموج ــة املختص ــف اجله ل تعري ــدِّ ــد ُع )1( وق
٠1/٠6/1٤٤2، ليصبــح: "الــوزارة أو اجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون" بــدال عــن: 
ــت وزارة التجــارة يف  ــد كان ــي تكــون شــئون التجــارة مــن اختصاصهــا....". وق ــوزارة الت "ال
ــى صــدر  ــة حت ــة الســعودية هــي اجلهــة املختصــة بتســجيل العالمــات التجاري اململكــة العربي
قــرار جملــس الــوزراء رقــم ٤1٠ يف 1٤38/6/28هـــ الــذي تضمن الرتتيبــات التنظيميــة للهيئة 
الســعودية للملكيــة الفكريــة والــذي أشــار يف البنــد الثــاين مــن املــادة الثامنــة عــىل نقــل نشــاط 

ــه  ــد من ــب الب ــة مطل ــة يف كل دول ــة ومتخصص خمتص
إلنفــاذ القانــون وتطبيقــه عــىل أرض الواقــع، وكوهنــا 
جهــة واحــدة فقــط مهــم أيضــًا لتحقيــق اهلــدف 

ــة. ــات التجاري ــجيل العالم ــن تس ــود م املنش
ــوب  ــدور املطل ــة ال ــة بمامرس ــة املختص ــوم اجله وتق
منهــا يف هــذا الشــأن مــن خــالل إعــداد ســجل يســمى 
هــذا  يف  ويفــرتض  التجاريــة،  العالمــات  ســجل 
ــدًا  ــدد تأكي ــدًا اليتع ــجاًل واح ــون س ــجل أن يك الس
ــن مــن التحقــق من  ملعنــى احلــرص واجلمــع الــذي ُيمكِّ
ــة  ــع عالم ــاهبها م ــدم تش ــة وع ــة التجاري ــرد العالم تف
أخــرى؛ ولــذا إذا تعــددت الســجالت ألي ســبب 
ــدًا  ــزًءا واح ــح ج ــا وتصب ــج يف بعضه ــا تدم كان فإهن
ــة، 1٤35هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــزأ )قان ال يتج

ــادة:6(. امل
مجيــع  تدويــن  يف  الســجل  هــذا  وظيفــة  وترتكــز 
ــم  ــا وعناوينه ــامء أصحاهب ــة وأس ــات التجاري العالم
ــا  ــرأ عليه ــا يط ــم، وم ــلعهم أو خدماهت ــاف س وأوص
ــتعامهلا أو  ــص باس ــازل أو ترخي ــة أو تن ــل ملكي ــن نق م
ــج  ــا. وال حيت ــطبها أو تعديله ــا أو ش ــا أو تديده رهنه
ــة  ــأي إجــراء يقــع عــىل العالمــة التجاري عــىل الغــري ب
مــامل يكــن مــؤرشًا بــه يف هــذا الســجل؛ كنقــل ملكيــة 
العالمــة أو رهنهــا أو احلجــز عليهــا، وذلــك بعــد 
ــة  ــة التنفيذي ــا الالئح ــرش حتدده ــيلة ن ــهاره يف وس إش
ــة، 1٤35هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــون )قان للقان

املــادة:27(.
وبإمعــان النظــر يف الــدور املطلــوب من اجلهــة املختصة 
نجــد أنــه يتمثــل يف مســك ســجل العالمــات، والــدور 
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ــات  ــرص العالم ــل يف ح ــجل يتمث ــن الس ــوب م املطل
ــق  ــك لتحقي ــد وذل ــكان واح ــا يف م ــجلة ومجعه املس
ــة  ــة اإلجرائي ــق احلامي ــي تتحق ــور الت ــن األم ــة م مجل
مــن خــالل التكامــل فيــام بينهــا، فهــو يتضمــن 
معلومــات مفصلــة عــن العالمــة املســجلة ومكوناهتــا 
ــا  ــجيلها وم ــخ تس ــا وتاري ــا ومالكه ــكاهلا وألواهن وأش
ــع والرهــن  ــة كالبي ــات قانوني يطــرأ عليهــا مــن ترصف
ــة  ــق إمكاني ــك حيق ــو كذل ــا، وه ــص ونحوه والرتخي
ــق  ــدة للتحق ــات جدي ــن طلب ــدم م ــام يق ــا ب مقارنته
ــرب  ــجل يعت ــك فالس ــا؛ ولذل ــا عليه ــدى تأثريه ــن م م
ــة، واجلهــة املختصــة  ــة اإلجرائي ــات احلامي حمــور عملي
هــي املنفــذ لــكل هــذه األدوار وهــي التــي تقــوم عــىل 

ــا. ــة هب ــراءات املتعلق ــع اإلج ــق مجي تطبي
وعنــد تقييــم دور اجلهــة املختصــة والســجل يف احلاميــة 
ــا؟  ــرد وجودمه ــة بمج ــة الكامل ــق احلامي ــل تتحق وه
ــن  ــق ع ــا تتحق ــة برمته ــة اإلجرائي ــة أن احلامي فاحلقيق
طريقهــام، ولكــن مــدى هــذه احلاميــة يتحــدد بمقــدار 
مــا يمنحهــام القانــون مــن الســلطات والصالحيــات؛ 
حيــث إن اجلهــة املختصــة ماهــي إال جمــرد ســلطة 
تنفيذيــة والســجل ليــس إال أداة تنفيــذ؛ واحلاميــة 
الفعليــة تــأيت مــن القانــون اللذّيــن ينفذانــه؛ فالقانــون 
ــة يف  ــة املختص ــلطة اجله ــدى س ــدد م ــذي حي ــو ال ه
ــف  ــدد وظائ ــذي حي ــك ال ــو كذل ــة وه ــق احلامي حتقي

الســجل وأدواره.
ويظهــر ممــا ســبق الــدور املحــوري الــذي تلعبــه 
اجلهــة املختصــة يف تســيري ورعايــة إجــراءات تســجيل 
العالمــات التجاريــة متهيــدًا حلاميتهــا وحتقيــق املقصــود 
اختصاصهــا  بحكــم  اجلهــة  تقــوم  حيــث  منهــا؛ 
ــات  ــجل العالم ــة يف س ــات التجاري ــجيل العالم بتس
ــجلة  ــات املس ــع كل العالم ــأنه أن جيم ــن ش ــذي م ال
يف البلــد يف مــكان واحــد متهيــدًا حلاميــة احلقــوق 
ــذا  ــى ه ــن يبق ــا، ولك ــة عليه ــة املرتتب ــة واملعنوي املالي
الــدور حمصــورًا يف حــدود الصالحيــات واإلجــراءات 

ــق  ــذا نقــول أن مــدى حتقي ــون، ول التــي حيددهــا القان
ــدى  ــون بم ــة مره ــجل للحامي ــة والس ــة املختص اجله

ــون. ــا القان ــي يمنحه ــات الت الصالحي
املطلــب الثالــث صالحيــات اجلهــة املختصة بالتســجيل
ــة  ــة املختص ــة إىل اجله ــجيل العالم ــب تس ــدم طل يق
ــن  ــرض مم ــذا الغ ــًا هل ــدة خصيص ــتامرة مع ــىل اس ع
ــا للــرشوط  ــه، وفًق ــه حــق التقــدم أو مــن ينــوب عن ل
ــة  ــة، وللجه ــه التنفيذي ــون والئحت ــا القان ــي حيدده الت
ــود  ــرض قي ــب، أو ف ــول الطل ــة قب ــة صالحي املختص
وتعديــالت عــىل الطلــب، أو وقــف الطلــب وتعليقــه 
أو رفــض تســجيله بالكليــة )انظــر: القــريش، 2٠12م 
ــذه  ــة كل ه ــة املختص ــح اجله ــك أن من :٤٠1(، وال ش
ــة  ــق احلامي ــن حتقي ــا م ــو لتمكينه ــام ه ــات إن الصالحي
ــجلة،  ــة املس ــات التجاري ــة للعالم ــة الالزم اإلجرائي
وحــاالت  صالحيــة  كل  يــيل  فيــام  وسنســتعرض 

ــا. تطبيقه
الفرع األول قبول الطلب 

تعتــرب صالحيــة قبــول الطلــب مــن أخطــر صالحيات 
ــن  ــة تضم ــم بطريق ــب أن تت ــذا جي ــة، ل ــة املختص اجله
أقــى قــدر مــن احليطــة التــي حتقــق احلاميــة للعالمات 
ــة  ــه احلامي ــق في ــذي حتق ــت ال ــس الوق ــرى يف نف األخ
الالزمــة للعالمــة املطلــوب تســجيلها، ولــذا نجــد أن 
ــية  ــل أساس ــالث مراح ــر بث ــب مت ــول الطل ــة قب عملي
لــكل مرحلــة متطلبــات حمــددة؛ حيــث تبــدأ بمرحلــة 
ــة  ــم مرحل ــول، ث ــراءات القب ــم إج ــب، ث ــم الطل تقدي
تســجيل العالمــة يف ســجل العالمــات التجاريــة، 
ــره يف  ــم أث ــك، ونقي ــل ذل ــيل تفاصي ــام ي ــنتبني في وس

ــة. ــة اإلجرائي ــق احلامي حتقي
بتقديــم طلــب  التجاريــة  العالمــة  يبــدأ تســجيل 
تســجيل العالمــة ممــن لــه حــق التقديــم عــىل النمــوذج 
ــات  ــة واحــدة، أو عــن عــدة فئ املعــد لذلــك، عــن فئ

ــف  ــب التصني ــات حس ــات أو اخلدم ــن املنتج م
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ــع  ــارض م ــام ال يتع ــات )1( ب ــلع واخلدم ــدويل للس ال
النظــام العــام، وجيــب أن يشــتمل الطلــب عــىل مجيــع 
ــات أو  ــا واملنتج ــة وطالبه ــة للعالم ــات الالزم البيان
اخلدمــات التــي يــراد تســجيل العالمــة عنهــا، بحيــث 
يشــتمل عــىل صــورة العالمــة التجاريــة املطلــوب 
ــب  ــم طال ــًا، واس ــًا دقيق تســجيلها ووصفهــا وصف
ــات أو  ــان املنتج ــيته، وبي ــه وجنس ــجيل وعنوان التس
اخلدمــات وفئتهــا، وإن كان هنــاك أولويــة فيذكــر 
تارخيهــا ورقمهــا والدولــة التــي أودعــت فيهــا، ويذيل 
ــة  ــه القانوني ــجيل وصفت ــب التس ــع طال ــب بتوقي الطل
ومــا يلــزم لذلــك، ويرفــق بالطلــب أربــع صــور 
مطابقــة للعالمــة التجاريــة وترمجــة لأللفــاظ األجنبيــة 
ــة  ــات الصوتي ــايب للعالم ــف كت ــا ووص ــة نطقه وكيفي
والروائــح، إضافــة إىل مــا يثبــت مزاولــة املهنــة أو 
ــب،  ــم الطل ــوم تقدي ــداد رس ــد بس ــا يفي ــاط وم النش
ــة  ــا ومرتمج ــة منه ــورة مصدق ــع ص ــة م ــل الوكال وأص
ــة  ــاًل )الالئح ــب وكي ــدم الطل ــة إذا كان مق إىل العربي
ــة، 1٤36هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــة لقان التنفيذي
ــت يف  ــة أن تب ــة املختص ــىل اجله ــواد:2و3و٤(. وع امل
الطلــب املقــدم خــالل فــرتة التزيــد عــىل تســعني يومــا 
ــة،  ــات التجاري ــون العالم ــه )قان ــخ تقديم ــن تاري م

ــادة:12(. امل 1٤35هـــ، 
الطلــب مكتمــاًل ومســتوفيًا جلميــع  يف حــال كان 
املتطلبــات والــرشوط الشــكلية واملوضوعيــة فــإن 
اجلهــة املختصــة تصــدر قرارهــا بقبــول الطلــب، 
ــب  ــث جي ــول، حي ــراءات القب ــتكامل إج ــدأ يف اس وتب
ــا  ــي حددهت ــرش الت ــيلة الن ــه بوس ــالن عن ــا اإلع عليه
ــجيل،  ــب التس ــاب طال ــىل حس ــة ع ــة التنفيذي الالئح
وتنتظــر اجلهــة املختصــة مــدة ســتني يومــا هــي املــدة 
)1( تصنيــف نيــس: هــو التصنيــف الــدويل للســلع واخلدمــات ألغــراض تســجيل العالمــات، 
تــم إنشــاؤه يف مؤمتــر نيــس املنعقــد بتاريــخ 15 يونيــو 1957، يف اســتوكهومل ســنة 1967، ويف 
جنيــف ســنة 1977، وعــّدل ســنة 1979.، لالســتزادة انظــر موقــع املنظمــة العامليــة للملكيــة 

الفكريــة عــىل الرابــط:
https://www.wipo.int/classifications/nice/ar/preface.html 

املحــددة العــرتاض مــن لــه شــأن )قانــون العالمــات 
قــرار  ويعتــرب  املــادة:1٤(،  1٤35هـــ،  التجاريــة، 
قبــول التســجيل هنائيــا بمــيض ســتني يومــا عــىل نــرش 
اإلعــالن يف النــرشة التــي تصدرهــا أو حتددهــا اجلهــة 
ــجيلها، أو  ــىل تس ــرتاض ع ــم اع ــة دون تقدي املختص
ــة  ــن املحكم ــأن م ــذا الش ــي يف ه ــم هنائ ــدور حك ص
العالمــات  لقانــون  التنفيذيــة  )الالئحــة  املختصــة 

ــادة: 1٤(. ــة، 1٤36هـــ، امل التجاري
ــرتاض  ــددة لالع ــًا املح ــتني يوم ــدة الس ــت م إذا انقض
ــة  ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــرتاض وج ــم اع دون تقدي
ــاء  ــا إعط ــورًا، وعليه ــة ف ــة التجاري ــجيل العالم تس
مالكهــا شــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة التــي 
ــام،  ــة وتارخيه ــم األولوي ــجيل ورق ــم التس ــمل رق تش
وتاريــخ تقديــم الطلــب، وتاريــخ انتهــاء احلاميــة، 
واســم مالــك العالمــة ولقبــه وحمــل إقامتــه وجنســيته، 
والســلع  العالمــة  فيهــا  ســجلت  التــي  والدولــة 
ــون  ــا )قان ــا وفئته ــا ونوعه ــة هل ــات املخصص واخلدم
العالمــات التجاريــة، 1٤35هـــ، املادتــني:16 و17(.
 وبتحليــل هــذه اإلجــراءات وأثرهــا يف حتقيــق احلاميــة 

نجدهــا تعتمــد عــىل ثالثــة أمــور هــي:
اجلهــة  قبــل  مــن  الطلــب  فحــص  األول:  األمــر 
املختصــة للتأكــد مــن انطبــاق مجيــع الــرشوط الشــكلية 

ــه. ــة علي واملوضوعي
األمــر الثــاين: نــرش الطلــب للجمهــور وفتــح املجــال 

لالعــرتاض عــىل الطلــب ممــن لــه مصلحــة. 
ــدى  ــي وامل ــاق املوضوع ــد النط ــث: حتدي ــر الثال األم
ــا. ــة عليه ــت املوافق ــي مت ــة الت ــة العالم ــي حلامي الزمن
ولتحقيــق األمــر األول أعطيــت اجلهــة املختصــة مــدة 
ــي  ــرتة -الت ــذه الف ــب وه ــة الطل ــًا لدراس ــعني يوم تس
ــة  ــد اجله ــت لتج ــام وضع ــا- إن ــًا م ــة نوع ــد طويل تع
ــة  ــب، ومقارن ــة الطل ــكايف لدراس ــت ال ــة الوق املختص
العالمــة املــراد تســجيلها بالعالمــات املوجــودة يف 
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الســجل للتحقــق مــن عــدم مطابقتهــا أو مشــاهبتها أو 
إمكانيــة إحلاقهــا الــرر بــأي مــن العالمــات املســجلة 
ــك  ــن ذل ــة م ــة املختص ــن اجله ــى تتمك ــابقًا، وحت س
بالشــكل املطلــوب فــرض النظــام عــىل مقــدم الطلــب 
ــن  ــك م ــة لذل ــة املختص ــه اجله ــا حتتاج ــم كل م تقدي

ــات. ــات ومرفق بيان
ــة  ــىل اجله ــون ع ــب القان ــاين أوج ــر الث ــق األم ولتحقي
املختصــة نــرش الطلــب يف النــرشة املعــدة لذلــك ليطلــع 
عليــه اجلمهــور ووضــع مــدة كافيــة لالعــرتاض عــىل 
ــة  ــه شــأن )املــادة:1٤(، ويف هــذا ضامن الطلــب ممــن ل
إجرائيــة أخــرى حلقــوق أصحــاب العالمات املســجلة 
يف مقابــل طالــب التســجيل، فقــد يغفــل موظفــو اجلهة 
املختصــة عــن وجــود عالمــة مشــاهبة، أو عــن مــا قــد 
تســببه العالمــة املــراد تســجيلها لعالمــة مســجلة مــن 
رضر؛ فــكان اإلعــالن متمــاًم ومكمــاًل ملــا قــد ينقــص 
مــن هــذه الضامنــات، بتمكــني صاحــب العالمــة التــي 
ــجيل  ــع تس ــرتاض ومن ــن االع ــرر م ــا ال ــد يلحقه ق
ــد دور  ــذا يؤك ــه، وه ــر بعالمت ــد ت ــي ق ــة الت العالم

اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة للعالمــات املســجلة. 
ولتحقيــق األمــر الثالــث أوجــب القانــون عــىل اجلهــة 
ــي  ــة الت ــجيل للعالم ــهادة تس ــدر ش ــة أن تص املختص
متــت املوافقــة عليهــا؛ بحيــث تشــتمل هــذه الشــهادة 
عــىل كافــة البيانــات املتعلقــة بالعالمــة والتــي تتضمــن 
ــد الســلع واخلدمــات التــي تغطيهــا العالمــة ممــا  حتدي
يؤطــر احلاميــة ويقرصهــا عــىل هــذه الســلع واخلدمــات 
وهــي هبــذا حتمــي العالمــات األخــرى مــن أن يتوســع 
صاحــب العالمــة يف اســتغالهلا لتســويق ســلع خــارج 
فئتهــا قــد تشــابه ســلع أخــرى حتمــل عالمــة مشــاهبة 
ــخ  ــد تاري ــام إن حتدي ــدة، ك ــجلة اجلدي ــة املس للعالم
ــام  ــزاع في ــد الن ــد عن ــة يفي ــخ األولوي ــجيل وتاري التس

بعــد انقضــاء أمــد االعــرتاض.
هــذه  توفرهــا  التــي  احلاميــة  مســتوى  وبتقييــم 
اإلجــراءات نجدهــا حتقــق قــدرًا جيــدًا، تتكامــل فيــه 

ــن  ــور، لك ــة اجلمه ــع رقاب ــة م ــة املختص ــة اجله رقاب
يبقــى الــدور األكــرب للجهــة املختصــة نظــرًا ألن 
اطــالع اجلمهــور عــىل النــرشة التــي يتــم مــن خالهلــا 
نــرش العالمــات املســجلة اجلديــدة قــد يكــون حمــدودًا. 
ــة ممارســة اجلهــة املختصــة  ــا كيفي ــني لن وممــا ســبق يتب
صالحيتهــا يف قبــول طلــب تســجيل العالمــة التجاريــة 
ــجلة  ــة املس ــات التجاري ــة العالم ــن محاي ــكل يضم بش
مــن خــالل إخضــاع هــذه الصالحيــة لثــالث مراحــل 
أساســية لــكل مرحلــة متطلبــات حمــددة؛ حيــث تبــدأ 
بمرحلــة تقديــم الطلــب، ثــم إجــراءات القبــول، 
ــات  ــجل العالم ــة يف س ــجيل العالم ــة تس ــم مرحل ث
التجاريــة، وإصــدار الشــهادة، وتبــني لنــا كيــف 

ــل. ــذه املراح ــالل ه ــن خ ــة م ــق احلامي تتحق
الفرع الثاين فرض قيود أو تعديالت عى الطلب

للجهــة املختصــة أن تفــرض مــا تــراه الزمــا مــن 
ــة  ــدم والعالم ــب املق ــىل الطل ــالت ع ــود والتعدي القي
التــي قــدم لتســجيلها لتحديــد العالمــة )الســنهوري، 
هــذه  ممارســة  عنــد  ويلزمهــا   ،)٤69/8 2٠٠9م، 
الصالحيــة أن يكــون طلبهــا مــربرًا بأســباب مكتوبــة، 
ــاء  ــا بن ــي موقفه ــددة، وأن تبن ــراءات حم ــع إج وأن تتب
عــىل اســتجابة مقــدم الطلــب، وســنبني فيــام يــيل هــذه 
املــربرات واإلجــراءات واملوقــف الــالزم اختــاذه، 
وســنحلل أثــر هــذه الصالحيــة يف حتقيــق احلاميــة 

ــة. اإلجرائي
أو  القيــود  فــرض  يف  املختصــة  اجلهــة  صالحيــة 
التعديــالت مرهتنــة بمــدى اســتنادها إىل القانــون؛ 
ــرشط  ــل ب ــد أخ ــب ق ــات أن الطل ــا إثب ــث يلزمه حي
ــد  ــون وأن القي ــا القان ــص عليه ــي ن ــرشوط الت ــن ال م
ــه يعالــج هــذا  الــذي تفرضــه أو التعديــل الــذي تطلب
ــة  ــد العالم ــب حتدي ــك طل ــبيل ذل ــا يف س ــل، فله اخلل
ــها أو  ــع التباس ــه يمن ــىل وج ــا ع ــة وتوضيحه التجاري
ــبق  ــجيلها أو س ــبق تس ــرى س ــة أخ ــاهبتها لعالم مش
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إيــداع طلــب تســجيلها، أو تعديــل العالمــة إذا كان من 
شــأن تســجيلها بالشــكل احلــايل أن يــر أو حيــط مــن 
قيمــة ســلع أو خدمــات مســجلة حتــت عالمــة أخــرى 
ــر صاحــب الطلــب بقرارهــا، واجلهــة  وعليهــا أن خٌتْطِ
ــامت ) 1(  ــة التظل ــة جلن ــع لرقاب ــك ختض ــة يف ذل املختص
ــا  ــون طلبه ــد أن يك ــذا الب ــًا، ل ــاء أيض ــة القض ولرقاب
ــار  ــذا اإلخط ــون ه ــب أن يك ــببًا، وجي ــًا ومس مكتوب
خــالل مــدة التســعني يومــًا املحــددة لدراســة الطلــب. 
ــتجابة  ــوع اس ــىل ن ــي ع ــك فينبن ــد ذل ــا بع ــا موقفه أم
بــني  تــرتاوح  االســتجابة  الطلــب، وهــذه  مقــدم 
املوافقــة عــىل التعديــالت املطلوبــة، أو إمهــال الطلــب 
وعــدم مواصلــة الســري فيــه، أو االعــرتاض عليــه، فإذا 
وافــق طالــب التســجيل عــىل القيــود والتعديــالت كــام 
ــراءات  ــامل إج ــة إك ــة املختص ــىل اجله ــه فع ــب من ُطِل
التســجيل، وأمــا إذا أمهــل الطلــب ومل يــرد عــىل اجلهــة 
ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــا م ــعني يوم ــالل تس ــة خ املختص
بذلــك، فيعتــرب متنــازال عــن طلبــه )قانــون العالمــات 
التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:12(، وأمــا إذا أراد طالب 
التســجيل االعــرتاض عــىل القيــود أو التعديــالت 
ــامت  ــر يف التظل ــة النظ ــه إىل جلن ــم اعرتاض ــه تقدي فعلي
ــإذا قبلــت  ــخ إبالغــه، ف خــالل ســتني يومــا مــن تاري
ــة  ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــم وج ــب التظل ــة طل اللجن
اســتكامل إجــراءات التســجيل، أمــا إذا مل تقبــل اللجنــة 
ــه  ــا لتظلم ــم برفضه ــغ املتظل ــا أن تبل ــم فعليه التظل
ــخ  ــن تاري ــوم م ــني ي ــالل ثالث ــًا خ ــًا أو الكرتوني كتابي
العالمــات  لقانــون  التنفيذيــة  )الالئحــة  صــدوره 
ــة  ــذه احلال ــادة: 9(، ويف ه ــة، 1٤36هـــ، امل التجاري
جيــوز لــه الطعــن يف قــرار اللجنــة أمــام املحكمــة 
املختصــة، خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ إبالغــه بــه. 
ــه  ــا طلبت ــذ م ــرر، أو مل ينف ــاد املق ــم يف امليع وإذا مل يتظل

ــة املتمثلــة يف  ــة القضائي ــي تشــبه الرقاب ــة الت ــا هــو الرقاب ــة التظلــامت هن ــة جلن  )1( املــراد برقاب
ــة إلغــاء قــرار اجلهــة املختصــة. ــة التظلــامت صالحي منــح جلن

ــازال  ــرب متن ــاد، اعت ــذا امليع ــالل ه ــة خ ــة املختص اجله
ــة، 1٤35هـــ،  ــون العالمــات التجاري ــه )قان عــن طلب

ــادة:13(. امل
وبتحليــل هــذه الصالحيــة واإلجــراءات املتعلقــة هبــا 
ــه  ــة في ــذه الصالحي ــة ه ــة املختص ــح اجله ــد أن من نج
قــدر كبــري مــن ضــامن احلاميــة للعالمــات املســجلة أو 
ــذا  ــة هب ــة املختص ــجيل؛ فاجله ــب التس ــابقة يف طل الس
ــف  ــجلة دون أن تكل ــات املس ــي العالم ــراء حتم اإلج
ــة  ــة املختص ــح اجله ــك أن من ــيئًا، والش ــا ش أصحاهب
ــن  ــؤدي إىل يشء م ــد ي ــد ق ــة دون قي ــذه الصالحي ه
ــذا أحســن املنظــم  التعســف بقصــد أو بغــري قصــد، ل
ــباب  ــة أس ــة كتاب ــة املختص ــىل اجله ــب ع ــني أوج ح
قرارهــا، وفتــح ملقــدم الطلــب بــاب التظلــم؛ فهــذا فيه 
محايــة حلــق مقــدم الطلــب مــن تعســف اجلهــة املختصة 
أو أخطائهــا التــي قــد تقــع بحكــم الطبيعــة البرشيــة؛ 
فالقانــون هبــذا اإلجــراء حيمــي حــق طالــب التســجيل 

ــجلة.  ــات املس ــه العالم ــي ب ــذي حيم ــدر ال بالق
ــة ممارســة اجلهــة املختصــة  ــا كيفي ــني لن وممــا ســبق يتب
صالحيتهــا يف فــرض القيــود أو التعديــالت عــىل 
العالمــة التجاريــة املطلــوب تســجيلها بشــكل يضمــن 
محايــة العالمــات التجاريــة املســجلة يف الوقــت الــذي 
يضمــن فيــه محايــة مقــدم الطلــب مــن تعســف اجلهــة 
املختصــة أو خطأئهــا مــن خــالل إلزامهــا بكتابــة 
بذلــك  الطلــب  مقــدم  وإخطــار  طلبهــا  أســباب 
ــًا  ــه وفق ــا اتباع ــب عليه ــذي جي ــف ال ــد املوق وحتدي
ــك  ــا كذل ــني لن ــب، وتب ــدم الطل ــتجابة مق ــوع اس لن
كيــف نضمــن بذلــك محايــة العالمــات املســجلة 

ــب. ــدم الطل ــق مق ــظ ح وحف
الفرع الثالث وقف الطلب أو رفضه

للجهــة املختصــة االمتنــاع عــن تســجيل الطلــب 
ــمى  ــت يس ــاع املؤق ــم، فاالمتن ــت أو دائ ــكل مؤق بش
وقــف الطلــب، واالمتنــاع الدائــم يعنــي رفــض 
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ــاالت  ــيل ح ــام ي ــنتناول في ــة، وس ــب ورّده بالكلي الطل
كل منهــام، واإلجــراءات املتبعــة، واألثــر املرتتــب 
عليهــام ثــم نحلــل أثــر هــذه الصالحيــة يف محايــة 

العالمــات التجاريــة املســجلة. 
للجهــة املختصــة وقــف الطلــب أو رفضــه؛ والوقــف 
ــا  ــرتاض، أم ــزاع أو اع ــود ن ــبب وج ــون بس ــًا يك غالب
الرفــض فقــد يكــون بســبب ختلــف رشط، أو وجــود 
مانــع. ويكــون وقــف الطلــب بتجميــده وعــدم البــت 
ــت  ــس الوق ــه يف نف ــرتن ب ــال اق ــك يف ح ــه، وذل في
ــس  ــجيل نف ــر لتس ــخص آخ ــر لش ــب آخ ــم طل تقدي
ــن ذات  ــا ع ــاهبة هل ــة أو مش ــة مقارب ــة أو عالم العالم
الفئــة مــن املنتجــات أو اخلدمــات، وتســتمر صالحيــة 
ــًا  ــازالً موقع ــدم تن ــب إىل أن يق ــف الطل ــة يف وق اجله
مــن الشــخص اآلخــر ومصدقــًا مــن اجلهــة املختصــة 
ــزاع  ــي يف الن ــم هنائ ــدر حك ــدم، أو يص ــة املتق ملصلح
العالمــات  )قانــون  التســجيل  طالــب  لصالــح 

ــادة:1٠(. ــة، 1٤35هـــ، امل التجاري
ــف رشط  ــال ختل ــون يف ح ــب فيك ــض الطل ــا رف  أم
مــن رشوط تســجيل العالمــة التجاريــة، فــإذا كان مــن 
ــكاًل  ــة ش ــة التجاري ــذ العالم ــجيل أن تأخ رشوط التس
ــت  ــجيل إذا كان ــض التس ــة رف ــة املختص ــزًا فللجه ممي
ــم  ــد حك ــزة، وق ــة ممي ــة صف ــن أي ــة م ــة خالي العالم
القضــاء الســعودي برفــض دعــوى إحــدى الــرشكات 
التــي تطالــب فيهــا بإلغــاء قــرار وزيــر التجــارة 
ــة التظلــامت بالــوزارة والــذي يؤيــد  املؤيــد لقــرار جلن
بــدوره قــرار مكتــب العالمــات التجاريــة الــذي 
ــن  ــارة ع ــة عب ــة تاري ــجيل عالم ــدم تس ــى إىل ع انته
ــة حتتهــا رســم زهــرة  )زهــرة القلــوب بحــروف عربي
ــم  ــزة )حك ــري ممي ــة وغ ــا وصفي ــمس( ألهن دوار الش
ــك  ــامل، 1٤2٤هـــ :11٠/د/إ/3(، وكذل ــوان املظ دي
العاديــة  والصــور  املألوفــة  والرســوم  العالمــات 
للســلع والشــعارات العامــة واألعــالم والشــارات 
ــة  ــة واألجنبي ــمة الوطني ــة واألوس ــكرية والرشفي العس

املعدنيــة والورقيــة والرمــوز اخلاصــة  والعمــالت 
بالــدول واملنظــامت ورمــوز اهلــالل األمحــر أو الصليب 
األمحــر والرمــوز األخــرى املشــاهبة، والعالمــات 
املطابقــة أو املشــاهبة للرمــوز ذات الصبغــة الدينيــة 
املحضــة، أو اخلاصــة بدرجــات الــرشف أو الدرجــات 
العلميــة التــي ال يســتحقها طالــب التســجيل )قانــون 
ــام أن  ــادة:3(. وب ــة، 1٤35هـــ، امل ــات التجاري العالم
ــف  ــة أال ختال ــة التجاري ــجيل العالم ــن رشوط تس م
فقــد حكــم  العامــة؛  بــاآلداب  النظــام وأال ختــل 
ــغ  ــدى رشكات التب ــوى إح ــض دع ــامل برف ــوان املظ دي
ــوزارة  ــامت ب ــة التظل ــرار جلن ــاء ق ــدف إىل إلغ ــي هت الت
التجــارة القــايض بعــدم قبــول تســجيل عالمتهــا التــي 
تريــد تســجيلها عــىل منتجــات التبــغ، نظــرًا ألنــه مــن 
اخلبائــث املحرمــة والتــي ختالــف الرشيعــة اإلســالمية 
التــي تعــد هــي أســاس النظــام العــام يف اململكــة 
العربيــة الســعودية )حكــم ديــوان املظــامل، 1٤1٠هـــ: 
حتمــل  التــي  العالمــات  وكذلــك  1٤/د/إ/٤(. 
إحيــاءات خادشــة للحيــاء. وبــام أن مــن رشوط العالمة 
ــة  ــة املختص ــة؛ فللجه ــري مضلل ــون غ ــة أن تك التجاري
رفــض تســجيل العالمــات التــي حتمــل أســامًء أو 
ــام  ــا في ــدث لبس ــأهنا أن حت ــن ش ــة م ــات جغرافي بيان
ــا،  ــي حتمله ــات الت ــلع أو اخلدم ــدر الس ــق بمص يتعل
ــي  ــات الت ــك العالم ــة وكذل ــات كاذب ــن بيان أو تتضم
حتتــوي عىل اســم تــاري ومهــي أو مقلــد أو مــزور، أو 
تشــمل ألفــاظ أو عبــارات تشــري إىل تزكيتهــا واعتامدها 
كلفــظ )امتيــاز( ولفــظ )مســجل( ومــا شــاهبها. 
ــجلة أال  ــة املس ــة التجاري ــرتط يف العالم ــه يش ــام إن وك
ــض  ــة رف ــة املختص ــن فللجه ــة اآلخري ــر بمصلح ت
تســجيل أي عالمــة مــن شــأن تســجيلها أن يــر 
ــن أو خيــل بحقوقهــم، كتســجيل اســم الغــري  باآلخري
أو لقبــه أو صورتــه أو شــعاره، مــن دون موافقتــه هــو 
ــاهبة  ــة أو املش ــات املطابق ــجيل العالم ــه، وتس أو ورثت
لعالمــة ســبق إيداعهــا أو تســجيلها عــن ســلع أو 
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ــني  ــا وب ــط بينه ــن الرب ــة أو يمك ــات ذات صل خدم
ســلع أو خدمــات مالــك عالمــة مســجلة أو مــن شــأنه 
ــي متيزهــا  ــات الت ــلع أو اخلدم ــة الس ــط مــن قيم أن حي
العالمــة الســابقة، والعالمــات املنســوخة أو املقلــدة أو 
املرتمجــة لعالمــة تاريــة مشــهورة أو جلــزء منهــا مملوكة 
للغــري الســتعامهلا يف متييــز ســلع أو خدمــات مماثلــة أو 
ــح  ــرر بمصال ــاق ال ــأهنا إحل ــن ش ــاهبة أو كان م مش
ــة  ــة املختص ــه فللجه ــهورة، وعلي ــة املش ــك العالم مال
رفــض تســجيل كل عالمــة ختالــف رشطــًا مــن رشوط 
ــجيلها  ــن تس ــع م ــد مان ــه أو يوج ــل ب ــجيل أو خت التس
ــادة:٤(. ــة، 1٤35هـــ، امل ــات التجاري ــون العالم )قان
وللجهــة املختصــة كذلــك رفــض تســجيل كل عالمــة 
ــراد  ــي ي ــة الت ــجيلها كالعالم ــن تس ــع م ــد مان يوج
ــاهبة  ــة أو مش ــات مطابق ــلع أو خدم ــن س ــجيلها ع تس
لعالمــة مشــهورة أو كان اســتخدامها يــدل عــىل صلــة 
بــني الســلع أو اخلدمــات املــراد تســجيل العالمــة عنهــا 
وبــني ســلع أو خدمــات صاحــب العالمــة املشــهورة، 
أو كان هنــاك احتــامل حصــول رضر ملصلحــة صاحــب 
التجاريــة،  العالمــة املشــهورة )قانــون العالمــات 

ــادة:٤(. 1٤35هـ، امل
ــرارًا بالوقــف أو  ويف حــال اختــذت اجلهــة املختصــة ق
ــل  ــالزم واملتمث ــراء ال ــع اإلج ــا أن تتب ــض فعليه الرف
يف إخطــار صاحــب الطلــب أو مــن ينــوب عنــه 
كتابــة بأســباب قرارهــا )قانــون العالمــات التجاريــة، 
ــك  ــة يف ذل ــة املختص ــادة:12(، واجله 1٤35هـــ، امل
ختضــع لرقابــة جلنــة التظلــامت ولرقابــة القضــاء أيضــًا، 
لــذا البــد أن يكــون قرارهــا مــربرًا بأســباب مكتوبــة، 
وجيــب أن يكــون هــذا اإلخطــار خــالل مــدة التســعني 

ــب. ــة الطل ــددة لدراس ــًا املح يوم
وخيتلــف األثــر املرتتــب عــىل كل منهــام؛ حيــث جيــوز 
لصاحــب الطلــب املرفــوض التظلــم أمــام جلنــة 
ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــامت خ التظل
بالقــرار، ولــه الطعــن يف قــرار اللجنــة لــدى املحكمــة 

ــه  ــخ إبالغ ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــة خ املختص
ــرارات  ــض ق ــاء بع ــى القض ــد ألغ ــة، وق ــرار اللجن بق
جلنــة التظلــامت )انظــر: حكــم ديــوان املظــامل، 1٤2٤ه 
ــالل  ــرتض خ ــم أو يع ــج/5(، وإذا مل يتظل :92/د/ت
املــدة املحــددة لذلــك فيعتــرب متنــازالً عــن طلبــه 
)قانــون العالمــات التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:13(. 
أمــا صاحــب الطلــب املوقــوف بســبب التنــازع فليــس 
ــدم  ــه أن يق ــب علي ــل جي ــرتاض ب ــم أو اإلع ــه التظل ل
تنــازالً مــن الطــرف الــذي ينازعــه مصدقــًا مــن اجلهــة 
املختصــة، أو حيصــل عــىل حكــم قضائــي يؤيــد حقــه؛ 
ــك  ــل يف ذل ــه، وإذا فش ــل طلب ــا قب ــدم أحدمه ــإذا ق ف
ظــل طلبــه موقوفــًا، ويرفــض طلبــه بالكليــة يف حــال 
نجــح خصمــه يف إحضــار أحدمهــا )قانــون العالمــات 

التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:1٠(.
الصالحيــة يف احلاميــة  أثــر هــذه  وعندمــا نحلــل 
ــريًا  ــرب تعب ــا تع ــجلة نجده ــات املس ــة للعالم اإلجرائي
ــا  ــة؛ فعندم ــور احلامي ــر ص ــن أرصح وأظه ــرًا ع ظاه
ــة ألن  ــة تاري ــجيل عالم ــة تس ــة املختص ــض اجله ترف
ــجيلها  ــراد تس ــة امل ــذه العالم ــتخدام ه ــأن اس ــن ش م
أن يــر بمصلحــة عالمــة مســجلة؛ فهــذا بــال شــك 
يعــد إحكامــًا وتشــديدًا لتحقيــق احلاميــة املطلوبــة ألن 
ــامل؛  ــىل االحت ــدل ع ــأنه( ي ــن ش ــارة )م ــتخدام عب اس
ــود  ــرد وج ــن جم ــة م ــة التجاري ــي العالم ــي حتم فه
االحتــامل فضــاًل عــن الــرر الظاهــر، مــع أن الرفــض 
ــون  ــد يك ــام وق ــام الع ــة للنظ ــون محاي ــد يك ــًا ق أحيان
محايــة للجمهــور مــن التضليــل، وقــد يكــون لتخلــف 
رشط التميــز يف العالمــة التجاريــة. أمــا وقــف الطلــب 
ــر  ــخص آخ ــب ش ــبب طل ــًا بس ــون غالب ــذي يك -وال
تســجيل ذات العالمــة أو عالمــة مقاربــة هلــا عــن ذات 
ــا  ــبه م ــو أش ــا- فه ــا يقارهب ــات أو م ــلع أو اخلدم الس
ــأن  ــق ب ــني أوىل وأح ــن أي املتقدَم ــق م ــون بالتحق يك
ــجل  ــن أن تس ــه اليمك ــمه ألن ــة باس ــجل العالم تس
عالمــة واحــدة لشــخصني ليــس بينهــام اتفــاق أو 
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ــة لألحــق  رشاكــة فيهــا، كــام إن يف هــذا اإلجــراء محاي
ــازل  ــالل تن ــن خ ــه م ــتثبت أحقيت ــذي س ــام وال منه
ــي بالرغــم مــن  اآلخــر أو مــن خــالل احلكــم القضائ

ــد.  ــجل بع ــه مل تس أن عالمت
ــة  ــة املختص ــة اجله ــدى صالحي ــني م ــبق يتب ــا س ومم
يف االمتنــاع عــن تســجيل الطلــب بشــكل مؤقــت 
ــة  ــراءات املتبع ــام، واإلج ــاالت كل منه ــم، وح أو دائ
واألثــر املرتتــب عليهــام، والتــي تضمــن بالفعــل أقــوى 
ــاك  ــة وأمضاهــا فليــس هن ــة اإلجرائي إجــراءات احلامي
ــض  ــع ورف ــن من ــر م ــة أكث ــة التجاري ــة للعالم محاي
تســجيل أي عالمــة تطابقهــا أو تشــاهبها أو يوجــد أي 

ــا. ــإلرضار هب ــامل ل احت
ــة  ــجيل العالم ــد تس ــا بع ــراءات م ــاين إج ــث الث املبح

ــة ــا يف احلامي ــة وأثره التجاري
ــز  ــا مرك ــح هل ــة يصب ــة التجاري ــجيل العالم ــد تس بع
قانــوين خــاص حتظــى مــن خاللــه باحلاميــة القانونيــة، 
وختضــع يف ذات الوقــت ألحــكام قانونيــة تتعلــق 
ــث  ــن حي ــا؛ فم ــق بملكيته ــكام تتعل ــا وأح بوجوده
الوجــود تــأيت أحــكام التجديد والشــطب، ومــن حيث 
ــأيت أحــكام نقــل ملكيتهــا ورهنهــا واحلجــز  ــة ت امللكي
عليهــا، وأحــكام الرتخيــص للغــري باســتخدامها، 

ــب: ــة مطال ــكام يف ثالث ــذه األح ــاول ه ونتن
املطلب األول: التجديد والشطب.

التجاريــة  العالمــة  ملكيــة  نقــل  الثــاين:  املطلــب 
عليهــا. واحلجــز  ورهنهــا 

املطلــب الثالــث: الرتخيــص للغــري باســتعامل العالمــة 
التجاريــة.

املطلب األول جتديد العالمة التجارية وشطبها
فإهنــا حتظــى  التجاريــة  العالمــة  تــم تســجيل  إذا 
باحلاميــة القانونيــة، إال أن هــذه احلاميــة ليســت مطلقــة؛ 
ــر:  ــددة )انظ ــباب متع ــطب ألس ــددة بالش ــي مه فه
ــيل  ــام ي ــنتناول في ــدي، 1٤38هـــ: 299(، وس الغام

أســباب الشــطب، وإجراءاتــه، واآلثــار املرتتبــة عليــه، 
ــة  ــة العالم ــراءات يف محاي ــذه اإلج ــر ه ــل أث ــم نحل ث

ــة. ــذه احلامي ــدى ه ــم م ــة وتقيي التجاري
ــة  ــطب العالم ــد تش ــددة، فق ــباب متع ــطب أس للش
التجاريــة إذا كانــت قــد ســجلت بغــري وجــه حــق، أو 
ــطبها،  ــا يف ش ــب مالكه ــتعمل، أو رغ ــجلت ومل تس س
ــة  ــة التجاري ــطب العالم ــة، فُتش ــدة احلامي ــت م أو انته
ــت قــد ســجلت بغــري وجــه حــق مــن خــالل  إذا كان
حكــم قضائــي تصــدره املحكمــة املختصــة بنــاء عــىل 
ــأن  ــه ش ــن ل ــا أو مم ــة ذاهت ــة املختص ــن اجله ــب م طل
ــات  ــون العالم ــًا )قان ــم هنائي ــون احلك ــرشط أن يك ب
التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:22(، وقــد حكــم ديــوان 
ــىل  ــاء ع ــجلت بن ــة س ــة تاري ــطب عالم ــامل بش املظ
بيانــات كاذبــة العتبــار ذلــك تســجياًل للعالمــة بغــري 
وجــه حــق، حيــث نــص احلكــم عــىل أنــه: "ممــا يثبــت 
ــه  ــرة أن تســجيل عالمــة املدعــى علي ــدى الدائ معــه ل
اآلنفــة الذكــر َّ إنــام تــم بنــاًء عــىل غــش وبيانــات كاذبة؛ 
ألن املدعــى عليــه يعلــم بوجــود عالمــة املدعيــة قبــل 
قيامــه بتســجيل العالمــة اخلاصــة بــه" )حكــم ديــوان 
املظــامل 1٤15هـــ: 3/18/63/د/تــج/٤( وبتحليــل 
ــة شــأن(  ــة )وهــي صاحب هــذا احلكــم نجــد أن املدعي
ــام  ــذي ق ــه ال ــى علي ــىل املدع ــوى ع ــت الدع ــد رفع ق
أخــذ  بالشــك  وهــذا  لنفســه  بتســجيل عالمتهــا 
ألمــوال اآلخريــن بغــري حــق باعتبــار أن العالمــة التــي 
ــاء إىل  ــدا بالقض ــا ح ــة، مم ــة مالي ــل قيم ــت متث أصبح

ــه.  ــى علي ــة املدع ــطب عالم ــم بش احلك
وتشــطب العالمــة إذا مل تســتعمل ملــدة مخــس ســنوات 
متتاليــة بأمــر مــن املحكمــة املختصــة، وذلــك بنــاء عىل 
ــه شــأن يف ذلــك إذا عجــز مالكهــا عــن  طلــب ممــن ل
ــات  ــون العالم ــتعامل )قان ــدم االس ــربر ع ــم ماي تقدي
التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:2٤(، وقــد حكــم ديــوان 
املظــامل بشــطب عالمــة تاريــة ألهنــا مل تســتعمل ملــدة 
طويلــة بنــاء عــىل طلــب تقــدم بــه ذو مصلحــة، حيــث 



9٠

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

ــدم  ــت ع ــث إن الثاب ــه: "وحي ــم مانص ــاء يف احلك ج
اســتخدام رشكــة ...للعالمــة حمــل الدعــوى ...؛ لــذا 
ــا  ــى عليه ــة املدع ــزام اجله ــي إىل إل ــرة تنته ــإن الدائ ف
ــامل،  ــوان املظ ــم دي ــة" )حك ــة التجاري ــطب العالم بش
1٤35هـــ: 1/٤951/ق( وبتحليــل احلكــم القضائي 
نجــد أنــه قــد اســتند يف تســبيبه للحكــم بشــطب 
ــن مــن  ــادة الرابعــة والعرشي الدعــوى إىل مضمــون امل
ــتعامل  ــدم اس ــوت ع ــك لثب ــر، وذل ــة الذك ــام آنف النظ
العالمــة ألكثــر مــن املــدة املقــررة يف هــذه املــادة، فجــاء 

ــًا هلــا عــىل أرض الواقــع.  احلكــم تطبيق
ــىل  ــًا ع ــة مبني ــة التجاري ــطب العالم ــون ش ــد يك وق
ــه إىل  ــدم ب ــة يتق ــة التجاري ــك العالم ــن مال ــب م طل
ــرض  ــذا الغ ــد هل ــوذج املع ــىل النم ــة ع ــة املختص اجله
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

ــادة: 23(.  امل 1٤36هـــ، 
كــام تشــطب العالمــة التجاريــة إذا انتهــت مــدة احلاميــة 
دون تقديــم طلــب لتمديــد احلاميــة يف الوقــت املحــدد 
ــنوات،  ــرش س ــي ع ــة ه ــدة احلامي ــث إن م ــك؛ حي لذل
ــه أن  ــة فعلي ــتمرار احلامي ــا يف اس ــب صاحبه وإذا رغ
ــرية،  ــنة األخ ــة خــالل الس ــد احلامي ــا بتجدي ــدم طلًب يق
ــد  ــب تدي ــدم بطل ــدة ومل يتق ــذه امل ــت ه ــإذا انته ف
ــد تســجيل العالمــة  ــه احلــق يف تدي ــة؛ فيبقــى ل احلامي
خــالل الســتة األشــهر التاليــة النتهــاء احلاميــة؛ فــإذا مل 
يتقــدم خــالل هــذه املــدة فســيتم شــطب العالمــة مــن 
الســجل مــن قبــل اجلهــة املختصــة )قانــون العالمــات 

التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:2٠(.
ونظــرًا ملــا يرتتــب عــىل الشــطب مــن تأثــري كبــري عــىل 
ــاع  ــد مــن اتب ــوين للعالمــة املشــطوبة فالب املركــز القان
اإلجــراءات الالزمــة ليكــون الشــطب قانونيــًا ومنتجــًا 
ــاء  ــطب بن ــراءات الش ــف إج ــة، وختتل ــاره القانوني آلث
عــىل اختــالف ســببه، فشــطب العالمــة التجاريــة 
ــن  ــب م ــم طل ــدأ بتقدي ــق، يب ــه ح ــري وج ــجلة بغ املس
ــة  ــأن إىل املحكم ــه ش ــن ل ــا أو مم ــة ذاهت ــة املختص اجله

املختصــة للحصــول عــىل حكــم قضائــي هنائــي، ومــن 
ثــم تقــوم اجلهــة املختصــة بالشــطب بنــاء عــىل احلكــم 
ــتعمل  ــي مل تس ــة الت ــطب العالم ــك ش ــادر. وكذل الص
ملــدة مخــس ســنوات متتاليــة يبــدأ بتقديــم طلــب ممــن 
لــه شــأن يف ذلــك إىل املحكمــة املختصــة التــي بدورهــا 
تصــدر احلكــم بالشــطب إذا عجــز مالكهــا عــن تقديــم 
ــا  ــة بدوره ــة املختص ــتعامهلا، واجله ــدم اس ــربر ع ماي
تنفــذ حكــم الشــطب. أمــا إذا كان الشــطب مبنيــًا 
ــم  ــدأ بتقدي ــة؛ فيب عــىل طلــب مالــك العالمــة التجاري
ــذا  ــد هل ــوذج املع ــىل النم ــة ع ــة املختص ــب إىل اجله طل
الغــرض، واجلهــة املختصــة بدورهــا تنظــر يف الطلــب 
وتقــوم بالشــطب إذا مل يوجــد مانــع مــن ذلــك. 
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

1٤36هـــ، املــادة: 23( 
ــدة  ــاء م ــبب انته ــة بس ــة التجاري ــطب العالم ــا ش أم
احلاميــة -دون تقديــم طلــب لتمديــد احلاميــة يف الوقــت 
املحــدد- فتقــوم بــه اجلهــة املختصــة مــن تلقــاء نفســها 
ــة  ــة دوري ــة بصف ــات التجاري ــجل العالم ــة س بمراجع
)قانــون العالمــات التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:2٠(. 
ــبب كان،  ــة ألي س ــة التجاري ــطب العالم ــم ش وإذا ت
فيجــب إشــهار شــطبها يف النــرشة اخلاصــة بالعالمــات 
ــلع أو  ــن س ــا ع ــري صاحبه ــجل لغ ــة، وال تس التجاري
ــد  ــه إال بع ــاهبة ل ــه أو مش ــوع نفس ــن الن ــات م خدم
ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الشــطب، إال إذا كان 
ــة  ــن املحكم ــي م ــم قضائ ــىل حك ــًا ع ــطب مبني الش
ــل  ــدة أق ــىل م ــص ع ــد ن ــم ق ــة، وكان احلك املختص
ــة، 1٤35هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــك )قان ــن ذل م

املــادة:25(.
ــة  ــا بطبيع ــطب فأبرزه ــىل الش ــة ع ــار املرتتب ــا اآلث أم
احلــال هــو زوال احلاميــة عــن العالمــة املشــطوبة بعــد 
مــيض مــدة ثــالث ســنوات، ويصبــح بإمــكان أي أحد 
ــا  ــت عليه ــطبت ومض ــي ش ــة الت ــجل العالم أن يس
ــم  ــد حك ــداهلل، 1٤35، :171(، وق ــدة )مح ــذه امل ه



91

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

احلامية اإلجرائية للعالمة التجارية يف قانون العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية - دراسة حتليلية

ــض  ــعودية برف ــة الس ــة العربي ــامل يف اململك ــوان املظ دي
ــة  ــجيل عالم ــاء تس ــا إلغ ــب فيه ــة تطل ــوى رشك دع
ــض أن  ــبب الرف ــتعملها، وكان س ــت تس ــة كان تاري
ــن  ــر م ــطبها أكث ــىل ش ــى ع ــطوبة وم ــة مش العالم
ــامل،  ــوان املظ ــم دي ــر: حك ــًا )انظ ــددة نظام ــدة املح امل

ــج/3(. : 58/د/ت 1٤26هـــ 
ــة  ــة العالم ــطب يف محاي ــراءات الش ــر إج ــل أث وبتحلي
التجاريــة نجــد أنــه يظهــر مــن ثالثــة جوانــب: 
اجلانــب األول يتمثــل يف محايــة العالمــة املســجلة مــن 
ــوق  ــظ احلق ــل يف حف ــاين يتمث ــب الث ــطب، واجلان الش
املتعلقــة بالعالمــة التــي تقــرر شــطبها، واجلانــب 
الثالــث يتمثــل يف محايــة العالمــات األخــرى مــن 
خــالل شــطب مــا جيــب شــطبه، وســنتناول كل جانب 

ــيل: ــام ي ــاز في بإجي
ــج  ــدول اخللي ــة ل ــات التجاري ــون العالم ــعى قان س
ــنَّ  ــطب فس ــن الش ــجلة م ــات املس ــة العالم إىل محاي
ــة الشــطب مــن  إجــراءات مــن شــأهنا أن تعــل عملي
أصعــب العمليــات املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة محايــة 
هلــا مــن الشــطب، ومــن ذلــك حرص أســباب الشــطب 
فلــم يــرتك املجــال مفتوحــًا للشــطب ألي ســبب، بــل 
ــد  ــرص والتحدي ــبيل احل ــىل س ــباب ع ــة أس ــدد أربع ح
وهــذا مــن شــأنه التقليــل مــن عمليــات الشــطب، كــام 
ــون حصــول الشــطب يف بعــض األســباب  علــق القان
عــىل وجــود حكــم هنائــي مــن حمكمــة خمتصــة وهــذا 
بــال شــك فيــه ضامنــة قضائيــة مــن شــأهنا التقليــل مــن 
ــة  ــطب العالم ــم ش ــًا، واليت ــطب أيض ــات الش عملي
غــري املســتعملة إال إذا عجــز صاحبهــا عــن تربيــر 
ــاب أوىل-  ــن ب ــي -م ــذا يعن ــا، وه ــتعامله هل ــدم اس ع
أنــه يمّكنــه مــن إثبــات اســتعامله هلــا بــأي وســيلة مــن 
ــاري، وإن  ــون التج ــربة يف القان ــات املعت ــائل اإلثب وس
ــأي  ــا ب ــتعامله هل ــدم اس ــربر ع ــه أن ي ــتعملها فل مل يس
ــد  ــد فنج ــدم التجدي ــطب لع ــا الش ــول. أم ــبب مقب س
ــًا  ــدًا كافي ــة أم ــب العالم ــح صاح ــد من ــون ق أن القان

للتجديــد مدتــه ســنة قبــل االنتهــاء وســتة أشــهر بعــد 
اإلنتهــاء. فمــن مجلــة مــا ســبق يظهــر لنــا أن القانــون 
ــطب  ــل الش ــات تع ــطب بضامن ــة الش ــاط عملي أح
ــر، وكل  ــوي مؤث ــربر ق ــًا إال بم ــري ممكن ــًا أو غ صعب

ــطب. ــن الش ــجلة م ــة املس ــة للعالم ــك محاي ذل
كــام تضمــن القانــون كذلــك إجــراءات لشــطب 
ــن  ــة تضم ــطب بطريق ــتحقت الش ــي اس ــة الت العالم
عــدم التعــدي عــىل احلقــوق املرتبطــة بالعالمــة، 
ومــن ذلــك أن يقــدم طلــب الشــطب وفقــًا للــرشوط 
واإلجــراءات التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة للقانون 
والتــي تتضمــن بيانــات كاملــة للعالمــة املــراد شــطبها 
مقرونــة بأســباب الشــطب. كــام جعــل عملية الشــطب 
خاضعــة لرقابــة القضــاء حــني يكــون الشــطب بســبب 
التســجيل بغــري وجــه حق أو بســبب عــدم االســتعامل. 
ــل  ــك مل يغف ــن املال ــب م ــطب بطل ــون الش ــني يك وح
ــة  ــتعامل العالم ــم باس ــص هل ــوق املرخ ــون حق القان
ــازل  ــود تن ــىل وج ــطب ع ــىل الش ــة ع ــق املوافق فعل
ــه. وكل  ــص ل ــن املرخ ــة م ــة كتابي ــح أو موافق رصي
هــذه الضامنــات واإلجــراءات ليتــم الشــطب بطريقــة 
أصحــاب  حقــوق  عــىل  التعــدي  عــدم  تضمــن 

ــتعامهلا. ــم باس ــص هل ــطوبة أو املرخ ــات املش العالم
أمــا محايــة العالمــات األخــرى مــن خــالل شــطب مــا 
جيب شــطبه؛ فيظهــر أثر هــذا يف محاية العالمــة التجارية 
املســجلة مــن خــالل شــطب أي عالمــة مســجلة بعدها 
مــا دامــت األخــرية قــد ســجلت بغــري وجــه حــق، إذ 
يشــكل وجودهــا إرضارًا بــاألوىل مما يســتدعي شــطبها 
محايــة لــألوىل. كــام إن شــطب العالمــة غــري املســتعملة 
ــة؛  ــح للغــري اســتعامل ذات العالمــة بطريقــة قانوني يتي
ــة  ــح محاي ــه يتي ــة لعالمت ــك العالم ــطب مال ــام إن ش ك
عكســية ملــن اســتخدم هــذه العالمــة فيــام بعــد؛ حيــث 
إنــه بإمكانــه دفــع الدعــوى عــن نفســه بإثبــات طلــب 
ــع  ــن واق ــا األول م ــه صاحبه ــدم ب ــذي تق ــطب ال الش
ســجل العالمــات بــرشط أن يكــون اســتعامله للعالمــة 
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بعــد اكتــامل صــدور قــرار الشــطب ومــيض مــدة ثالث 
ســنوات. كــام إن شــطب العالمــة التــي شــطبت لعــدم 
ــيض  ــد م ــتعملها بع ــن اس ــة مل ــن محاي ــد يتضم التجدي
املــدة؛ فــال يســتطيع مالكهــا األول رفــع دعــوى عــىل 

مــن اســتعملها.
وبتقييــم أثــر هــذه اإلجــراءات يف حتقيــق احلاميــة نجــد 
ــي  ــة؛ فه ــة التجاري ــة للعالم ــة حُمْكم ــت محاي ــا قدم أهن
حتمــي العالمــة التــي التســتحق الشــطب مــن أن 
تشــطب، وحتمــي العالمــة التــي تقــرر شــطبها مــن أن 
تتجــاوز آثــار الشــطب حدودهــا، وحتمــي العالمــات 
الصحيحــة بشــطب العالمــات التــي قــد تؤثــر عليهــا 
بشــكل غــري قانــوين؛ فالشــطب أشــبه مــا يكــون 
بعمليــة جراحيــة تســعى إلزالــة األورام والزوائــد دون 

ــليمة.  ــد الس ــاء اجلس ــىل أعض ــري ع تأث
املطلــب الثــاين نقــل ملكيــة العالمــة التجاريــة ورهنهــا 

واحلجــز عليهــا 
ــون عــىل  ــادة الســابعة والعــرشون مــن القان نصــت امل
ــًا أو  ــة كلي ــة التجاري ــة العالم ــل ملكي ــوز نق ــه: "جي أن
جزئيــا بعــوض أو بغــري عــوض، أو رهنهــا أو احلجــز 
ــتغالل  ــرشوع االس ــاري أو م ــل التج ــع املح ــا م عليه
ــه،  ــز ســلعه أو خدمات الــذي تســتخدم العالمــة يف متيي
مــامل يتفــق عــىل خــالف ذلــك، وأنــه جيــوز نقــل ملكية 
العالمــة التجاريــة بــاإلرث أو بالوصيــة أو باهلبــة" 
)املــادة: 27(، وقــد فصــل القانــون يف أحــكام انتقــال 
ــن  ــة بالره ــكام املتعلق ــل األح ــه مل يفص ــة ولكن امللكي
واحلجــز عــىل العالمــة التجاريــة، كــام بــنّي اإلجــراءات 
الــالزم اختاذهــا ليكــون أي مــن هــذه الترصفــات 
حجــة عــىل الغــري، وســنبني تفاصيــل ذلــك فيــام 
ــراءات يف  ــكام واإلج ــذه األح ــر ه ــل أث ــم نحل ــيل ث ي
محايــة العالمــة التجاريــة، وتقييــم مــدى احلاميــة التــي 

ــا.  توفره
فّصــل القانــون يف أحــكام انتقــال ملكيــة العالمــة 

ــة العالمــة  ــة، فجعــل األصــل يف انتقــال ملكي التجاري
ــرشوع  ــل أو امل ــة املح ــال ملكي ــع انتق ــل م ــو أن تنتق ه
أو  منتجاتــه  متييــز  يف  تســتخدم  الــذي  التجــاري 
ــة، 1٤35هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــه )قان خدمات
املــادة:28(، وذلــك أن العالمــة التجاريــة التنشــأ 
مســتقلة عــن املــرشوع التجــاري فهــي تنشــأ تبعــًا لــه 
وبالتــايل فالتــرصف فيــه يســتلزم التــرصف فيهــا معــه 
ــاق  ــاز االتف ــه أج ــويب، 2٠16م : 567(، إال أن )القلي
ــال  ــىل انتق ــاق ع ــال االتف ــك، ويف ح ــالف ذل ــىل خ ع
املــرشوع التجــاري دون انتقــال العالمــة التجاريــة فقــد 
أجــاز للاملــك أن يســتمر يف إنتــاج الســلع أو اخلدمــات 
التــي ســجلت عنهــا العالمــة )قانــون العالمــات 
التجاريــة، 1٤35هـــ، املــادة:28( باعتبــار أنــه اليــزال 

ــتعامهلا. ــه اس ــن حق ــة وم ــيل للعالم ــك الفع املال
ــل  ــم ُيفّص ــا فل ــة وحجزه ــة التجاري ــن العالم ــا ره أم
القانــون يف احلديــث عــن األحــكام املتعلقــة هبــام فلــم 
يبــني ارتباطهــا باملحــل أو املــرشوع الــذي متثلــه يف حال 
ــه أم ال؟  ــز مع ــن أو حتج ــل تره ــز ه ــن واحلج الره
ــة  ــذه احلال ــه أم ال؟ ويف ه ــك عن ــن أن تنف ــل يمك وه
يمكــن أن نقيــس عــىل حــاالت انتقــال امللكيــة فنقــول 
إهنــا ترهــن أو حتجــز مــع املحــل أو املــرشوع مــامل يتــم 
االتفــاق عــىل خالفــه، وإهنــا إذا انفكــت عــن املــرشوع 
فيجــوز رهنهــا أو احلجــز عليهــا وحدهــا. لكــن 
مانــوع الرهــن فيهــا؟ هــل هــو رهــن حيــازي أم رهــن 
رســمي )تأمينــي(؟ ومــا حــال املرخــص لــه باســتعامهلا 
عنــد رهنهــا؟ إىل غــري ذلــك مــن األســئلة التــي ينبغــي 
ــن  ــة الره ــار إىل إمكاني ــون أش ــا، فالقان ــة عليه اإلجاب
ــط بكافــة األحــكام القانونيــة املتعلقــة بــه  إال أنــه مل حُيِ
ــل  ــتلزم تعدي ــذا يس ــراوي، 1٤٤2هـــ :٤1٠(، وه )ال

ــة هــذه األحــكام. ــون بإضاف القان
كــام بــني القانــون والئحتــه التنفيذيــة اإلجــراءات 
الــالزم اختاذهــا عنــد نقــل ملكيــة العالمــة التجاريــة أو 
رهنهــا أو حجزهــا؛ حيــث تبــدأ إجــراءات نقــل ملكية 
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العالمــة التجاريــة بطلــب يتقــدم بــه مــن انتقلــت إليــه 
ــوذج  ــىل النم ــة ع ــة املختص ــه إىل اجله ــة أو وكيل امللكي
ــتمل  ــررة، ويش ــوم املق ــد أداء الرس ــك بع ــد لذل املع
ــك  ــات املال ــة وبيان ــة كامل ــات العالم ــوذج بيان النم
ــل  ــات الوكي ــد وبيان ــك اجلدي ــات املال ــابق وبيان الس
مــع أصــل الوكالــة -إذا كان مقــدم الطلــب وكيــال-، 
ــي  ــة الت ــرصف أو الواقع ــة والت ــال امللكي ــخ انتق وتاري
تــم بمقتضاهــا نقــل امللكيــة، وأي مســتند يثبــت 
ــة  ــة التنفيذي ــاط )الالئح ــه للنش ــول إلي ــة املنق مزاول
لقانــون العالمــات التجاريــة، 1٤36هـــ، املــادة: 2٤(، 
وترفــق بــه املســتندات التــي تــدل عــىل إنتقــال امللكيــة 
ــل  ــد نق ــًا ألن عق ــة مكتوب ــل امللكي ــد نق ــا عق وأمهه
ــة عقــد شــكيل جيــب إفراغــه  ــة العالمــة التجاري ملكي
يف شــكل مكتــوب )الغامــدي، 1٤38هـــ : 3٠7(، 
ــة  ــرياث فللورث ــة هــو امل ــال امللكي ــبب انتق وإذا كان س
نقــل امللكيــة باســمهم جمتمعــني أو باســم أحدهــم مــع 
ــة  ــة التنفيذي ــة )الالئح ــع مــن البقي ــازل موق ــتند تن مس
املــادة:  1٤36هـــ،  التجاريــة،  العالمــات  لقانــون 
ــل  ــا بنق ــة إعالن ــة املختص ــد اجله ــك تع ــد ذل 25(. بع
ــار  ــات املش ــن البيان ــة يتضم ــة التجاري ــة العالم ملكي
ــالن  ــرش اإلع ــة بن ــوم اإلدارة املختص ــًا، وتق ــا آنف إليه
يف النــرشة التــي تصدرهــا أو حتددهــا اجلهــة املختصــة 
بعــد دفــع تكاليــف النــرش، ومــن ثــم التأشــري يف 
ــة )الالئحــة  ــة العالمــة التجاري الســجل بإنتقــال ملكي
ــة، 1٤36هـــ،  ــات التجاري ــون العالم ــة لقان التنفيذي
املــادة: 26(. ويتــم التأشــري يف الســجل برهــن العالمــة 
والبيانــات  واألوضــاع  اإلجــراءات  لــذات  طبقــا 
ــة  ــة التنفيذي ــة )الالئح ــة العالم ــال ملكي ــة بانتق اخلاص
لقانــون العالمــات التجاريــة، 1٤36هـــ، املــادة: 27(. 
ــذه  ــاذ ه ــن دون اخت ــة أو الره ــال امللكي ــم انتق وإذا ت
ــون  ــري )قان ــىل الغ ــة ع ــون حج ــال يك ــراءات ف اإلج

ــادة:27(.  ــة، 1٤35هـــ، امل ــات التجاري العالم
ــن  ــك ره ــراءات ف ــة إج ــة التنفيذي ــت الالئح ــام بين ك

العالمــة التجاريــة وأنــه يتــم بنــاء عــىل طلــب يقدمــه 
مالــك العالمــة التجاريــة للجهــة املختصــة مرفقــًا بــه 
املســتندات الدالــة عــىل ذلــك موثقــة ومصدقة حســب 
-إذاكانــت  العربيــة  اللغــة  إىل  ومرتمجــة  األصــول 
ــوم  ــد أداء الرس ــك بع ــرى-، وذل ــة أخ ــة بلغ مكتوب
املقــررة، وتقــوم اإلدارة املختصــة بإشــهار فــك الرهــن 
ــوم  ــع رس ــد دف ــك بع ــة بذل ــرشة اخلاص ــرشة يف الن بن
ــم  ــن ث ــك، وم ــجل بذل ــري يف الس ــم التأش ــرش، ويت الن
ــادة: 28(.  ــك )امل ــت ذل ــام يثب ــب ب ــدم الطل ــزود مق ي
ــىل  ــاء ع ــجل بن ــه يف الس ــري ب ــم التأش ــز فيت ــا احلج أم
ــي  ــي هنائ ــم قضائ ــى إال بحك ــي، وال ُيلغ ــر قضائ أم
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 

1٤36هـــ، املــادة: 29(.
وبتحليــل هــذه األحــكام واإلجــراءات لبيــان أثرهــا يف 

حتقيــق احلاميــة نجــد أهنــا تركــز عــىل أمريــن:
العالمــة  يف  احلــق  صاحــب  حتديــد  األول:  األمــر 
ــة؛ ويتبــني ذلــك بجــالء يف أحــكام االنتقــال،  التجاري
ــي  ــان حيم ــذا البي ــة، وه ــق يف كل حال ــب احل وصاح
ــح  ــوين الرصي ــند القان ــه الس ــق بإعطائ ــب احل صاح
حلقــه والــذي حيظــى بموجبــة باحلاميــة القانونيــة 

الالزمــة. 
الســجل  التأشــري يف  التأكيــد عــىل  الثــاين:  األمــر 
ــا أو  ــة أو رهنه ــة العالم ــل ملكي ــد نق ــهار عن واإلش
احلجــز عليهــا وهــذا بــال شــك حيقــق احلاميــة للمــؤرش 

ــه. ــجيل ذات ــه التس ــذي حيقق ــدر ال ــه بالق لصاحل
ــة نجــد  ــق احلامي ــن يف حتقي ــن األمري ــر هذي ــم أث وبتقيي
أن األمــر األول متحقــق يف انتقــال امللكيــة ولكنــه غــري 
ــو  ــاين فه ــر الث ــا األم ــز. أم ــن واحلج ــق يف الره متحق
ــكال  ــال إش ــز ف ــن واحلج ــال والره ــق يف االنتق متحق

فيــه.
ــع  ــدى واس ــمح بم ــون س ــني أن القان ــبق يتب ــا س ومم
مــن الترصفــات يف العالمــة التجاريــة، وأنــه فصــل يف 
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أحــكام انتقــال امللكيــة، ولكنــه أغفــل بعــض األحــكام 
ــة،  ــة التجاري ــىل العالم ــز ع ــن واحلج ــة بالره املتعلق
ــرصف  ــد أي ت ــا عن ــالزم اختاذه ــراءات ال ــني اإلج وب
ــم  ــك أن املنظ ــا كذل ــني لن ــات؛ وتب ــذه الترصف ــن ه م
ــكام  ــان األح ــالل بي ــن خ ــة م ــري احلامي ــعى إىل توف يس
واإلجــراءات التــي حتــدد صاحــب احلــق بشــكل 
يمنحــه الســند القانــوين الــكايف لتحقيــق احلاميــة 

ــة.  الالزم
املطلب الثالث ترخيص استخدام العالمة التجارية 

أصبــح الرتخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة ســمة 
مــن ســامت هــذا العــرص، ولــذا اشــتمل القانــون عــىل 
بــاب كامــل لتنظيــم عقــود الرتخيــص؛ حيــث تضمــن 
أحــكام الرتخيــص باســتخدام العالمــة التجاريــة، 
ــار  ــنبني اآلث ــص، وس ــة للرتخي ــراءات الالزم واإلج
املرتتبــة عليهــا ثــم نحلــل أثرهــا يف حتقيــق محايــة 

ــة. ــذه احلامي ــدى ه ــم م ــة وتقيي ــة التجاري العالم
ملــا أجــاز القانــون الرتخيــص باســتخدام العالمــة 
ــة  ــكام املرتتب ــص واألح ــدود الرتخي ــنّي ح ــة ب التجاري
ــكام  ــك، واألح ــة باملال ــكام املتعلق ــني األح ــه، فب علي
ــص لــه، واألحــكام العامــة للرتخيــص  املتعلقــة بامُلرخَّ
ذاتــه. فأمــا املالــك فأجــاز لــه الرتخيــص ألي شــخص 
طبيعــي أو معنــوي باســتعامل العالمــة عــن كل أو 
ــص  ــه أن يرخ ــة، ول ــه العالم ــجلت عن ــا ُس ــض م بع
لغــريه أو يســتخدمها بنفســه إذا مل يشــرتط األول عــدم 
ذلــك )املــادة:29(، كــام أجــاز للاملــك أن يفــرض عــىل 
املســتفيد مــن الرتخيــص القيــود املرتتبــة عــىل احلقــوق 
التــي خيوهلــا التســجيل والروريــة للمحافظــة عليهــا، 
وأجــاز لــه حتديــد منطقــة اســتخدام العالمــة وحتديــد 
مــدة اســتخدامها، وأجــاز لــه أن يشــرتط مراقبــة 
ــرض  ــا، وأن يف ــامن جودهت ــات لض ــلع أو اخلدم الس
عــىل املرخــص لــه االمتنــاع عــن كل عمــل مــن 
ــادة:3٠(،  ــة )امل ــة التجاري ــاءة إىل العالم ــأنه اإلس ش

ــه  ــازل عن ــع املســتفيد مــن الرتخيــص مــن التن كــام من
ــا مل  ــن م ــن الباط ــريه م ــص لغ ــن الرتخي ــريه، وم لغ
ــص  ــد ن ــك فق ــة للامل ــادة:32(، ومحاي ــه )امل ــق علي يتف
النظــام عــىل أنــه: "ال يعتــد بعقــد الرتخيــص باســتعامل 
ــادة:31(،  ــا" )امل ــة إال إذا كان مكتوًب ــة التجاري العالم
ــة إىل  ــام -إضاف ــة للنظ ــة التنفيذي ــرتطت الالئح واش
ــول  ــب األص ــًا حس ــًا ومصدق ــون موثق ــك- أن يك ذل
ومرتمجــًا إذا كان األصــل بغــري اللغــة العربيــة )املــادة: 
3٠(، كــام أعطــى القانــون املالــك حــق التقــدم بطلــب 
ــدم  ــجل، إذا ق ــن الس ــص م ــد الرتخي ــد عق ــطب قي ش
مــا يثبــت انتهــاء أو فســخ عقــد الرتخيــص، وأوجــب 
ــتفيد  ــدم املس ــره إذا تق ــة أن ختط ــة املختص ــىل اجله ع
ــل  ــص قب ــد الرتخي ــطب قي ــب ش ــص بطل ــن الرتخي م
ــرتاض  ــق االع ــة ح ــذه احلال ــاه يف ه ــطب وأعط الش

ــادة:33(. ــطب )امل ــب الش ــىل طل ع
ويف املقابــل أجــاز القانــون للمســتفيد مــن الرتخيــص 
أن يشــرتط عــىل املالــك أال يســتخدم العالمــة بنفســه 
أو أال يرخــص لغــريه باســتخدامها أو كال األمريــن 
أن  "ال جيــوز  أنــه:  نــص عــىل  كــام  )املــادة:29(، 
ــري  ــودًا غ ــص قي ــن الرتخي ــتفيد م ــىل املس ــرض ع تف
ــة  ــجيل العالم ــا تس ــي خيوهل ــوق الت ــىل احلق ــة ع مرتتب
أو غــري رضوريــة للمحافظــة عــىل هــذه احلقــوق" 
ــب  ــدم بطل ــق التق ــتفيد ح ــى املس ــادة:3٠(، وأعط )امل
ــد عقــد الرتخيــص مــن الســجل وأوجــب  شــطب قي
عــىل اجلهــة املختصــة أن ختطــره إذا تقــدم املالــك بطلب 
شــطب قيــد الرتخيــص قبــل الشــطب وأعطــاه كذلــك 
ــادة: 33(.  حــق االعــرتاض عــىل طلــب الشــطب )امل
أمــا األحــكام العامــة للرتخيــص فقــد حددهــا القانون 
مــن حيــث املــدة بمــدة احلاميــة املقــررة للعالمــة 
التجاريــة، وحددهــا مــن الناحيــة املوضوعيــة بحــدود 
العالمــة ذاهتــا فاليعطي الرتخيــص باســتخدام العالمة 
أكثــر ممــا تعطــي العالمــة األصليــة ولــو تــم االتفــاق 
ــز  ــص الجيي ــل، فالرتخي ــو باط ــك فه ــري ذل ــىل غ ع
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ــلع أو  ــة الس ــري فئ ــة غ ــويق فئ ــة لتس ــتعامل العالم اس
اخلدمــات التــي ســجلت عليهــا العالمــة )املــادة 29(، 
ويف املقابــل منــع القانــون فــرض أي قيــود غــري مرتتبــة 
ــا  ــة إال م ــجيل العالم ــا تس ــي خيوهل ــوق الت ــىل احلق ع
ــادة 3٠(،  ــة )امل ــىل العالم ــة ع ــًا للمحافظ كان رضوري
كــام إن عقــد الرتخيــص الينقــل امللكيــة حيــث تضــل 

ملكيتهــا لصاحبهــا )الغامــدي، 1٤38هـــ :311(.
أمــا اإلجــراءات الالزمــة للرتخيــص فقــد بينــت 
ــدم  ــب يق ــدأ بطل ــا تب ــون أهن ــة للقان ــة التنفيذي الالئح
إىل اإلدارة املختصــة مــن املالــك أو وكيلــه أو املرخــص 
لــه وفقــا للنمــوذج املعــد لذلــك بعــد ســداد الرســوم 
ــة  ــات العالم ــىل بيان ــوذج ع ــتمل النم ــررة، ويش املق
وبيانــات مالــك العالمــة وبيانــات املرخــص لــه 
وحــدود الرتخيــص مــن حيــث الزمــان واملــكان 
ــه  ــا ب ــا مرفق ــه هب ــص ل ــات املرخ ــات واخلدم واملنتج
عقــد الرتخيــص )املــادة: 31(. ومــن ثــم تقــوم اإلدارة 
ــتعامل  ــص باس ــجل بالرتخي ــري يف الس ــة بالتأش املختص
ــك،  ــت ذل ــام يثب ــب ب ــدم الطل ــد مق ــة وتزوي العالم
وتقــوم اإلدارة املختصــة بنــرش اإلعــالن يف النــرشة التي 
ــرش  ــف الن ــع تكالي ــد دف ــة بع ــة املختص ــا اجله حتدده
)الالئحــة التنفيذيــة لقانــون العالمــات التجاريــة، 
الرتخيــص  شــطب  أمــا   .)32 املــادة:  1٤36هـــ، 
فيكــون بطلــب يقــدم إىل اإلدارة املختصــة مــن املالــك 
أو وكيلــه أو املرخــص لــه، مرفقــا بــه مــا يثبــت انتهــاء 
أو فســخ الرتخيــص، بعــد أداء الرســوم املقــررة، وتبلغ 
اإلدارة املختصــة الطــرف اآلخــر بالطلــب كتابيــا، ولــه 
ــالل  ــة خ ــة املختص ــام املحكم ــه أم ــرتاض علي االع
ــخة  ــداع نس ــع إي ــه م ــخ إبالغ ــن تاري ــا م ــني يوم ثالث
ــة.  ــدى اإلدارة املختص ــجيله ل ــرتاض وتس ــن االع م
ويوقــف الشــطب إىل حــني اتفــاق الطرفــني أو صــدور 
حكــم هنائــي مــن املحكمــة املختصــة بالفصــل يف 
ــات  ــون العالم ــة لقان ــة التنفيذي ــرتاض )الالئح االع
ــدور  ــة ص ــادة: 33(. يف حال ــة، 1٤36هـــ، امل التجاري

ــدم  ــة، أو ع ــن املحكم ــرتاض م ــي يف االع ــم هنائ حك
االعــرتاض خــالل املــدة تقــوم اإلدارة املختصــة بنــرش 
ــدم  ــد مق ــجل وتزوي ــه يف الس ــري ب ــطب، والتأش الش
ــون  ــة لقان ــام يثبــت ذلــك )الالئحــة التنفيذي الطلــب ب

ــادة: 3٤(. ــة، 1٤36هـــ، امل ــات التجاري العالم
يف حــال اكتــامل إجــراءات الرتخيــص فــإن هــذا يعنــي 
ــي  ــع والت ــاره يف الواق ــب آث ــد وترت ــان العق ــدء رسي ب
تعنــي إباحــة اســتعامل العالمــة للمرخــص لــه بالقــدر 
ــاوز  ــكل ت ــص، ف ــد الرتخي ــه عق ــص علي ــذي ن ال
ــع  ــن رف ــك م ــن املال ــص يمك ــد الرتخي ــدود عق حل
ــرتط  ــل إذا اش ــه، ويف املقاب ــص ل ــىل املرخ ــوى ع الدع
املرخــص لــه عــدم اســتعامل املالــك للعالمــة فيجــوز 
لــه رفــع الدعــوى عــىل املالــك يف حــال خمالفــة ذلــك. 
ــوى يف  ــع الدع ــه رف ــص ل ــق املرخ ــن ح ــح م ويصب
ــك  ــوة باملال ــري أس ــن الغ ــة م ــاك العالم ــم انته ــال ت ح
ــوى،  ــة يف الدع ــة وصف ــب مصلح ــح صاح ــه أصب ألن
ــة  ــاص احلامي ــه انتق ــب علي ــص اليرتت ــد الرتخي وعق
)الغامــدي،  التجاريــة  للعالمــة  املقــررة  القانونيــة 

1٤38هـــ :311(. 
وبتحليــل هــذه األحــكام واإلجــراءات وأثرهــا يف 

ــن: ــىل أمري ــز ع ــا ترك ــد أهن ــة نج ــق احلامي حتقي
األمــر األول: حتديــد حــدود احلــق يف العالمــة التجارية 
ــة  ــني األحــكام املتعلق املرخــص باســتخدامها فهــي تب
باملالــك واألحــكام املتعلقــة باملرخــص لــه ومــا جيــب 
ــي  ــان حيم ــذا البي ــه، وه ــب علي ــا جي ــام وم ــكل منه ل
ــح  ــوين الرصي ــند القان ــه الس ــق بإعطائ ــب احل صاح
حلقــه والــذي حيظــى بموجبــة باحلاميــة القانونيــة 

ــة.  الالزم
األمــر الثــاين: إحــكام اإلجــراءات باســتكامل البيانــات 
ــح  ــة وفت ــراف العالق ــالغ إط ــهار وإب ــرش واإلش والن
ــق  ــك حيق ــال ش ــذا ب ــن، وه ــرتاض والطع ــاب االع ب

ــه. ــص ل ــك وللمرخ ــة للامل احلامي
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ــة نجــد  ــق احلامي ــن يف حتقي ــن األمري ــر هذي ــم أث وبتقيي
أهنــام حيققــان محايــة متكاملــة حلقــوق كل مــن املالــك 

ــه بشــكل حمكــم ومتكامــل. واملرخــص ل
وممــا ســبق يتبــني أن القانــون نظــم مســألة الرتخيــص 
باســتخدام العالمــة التجاريــة بطريقــة حمكمــة؛ حيــث 
املالــك  بيــان حقــوق وواجبــات كل مــن  فصــل 
واملرخــص لــه بشــكل يبــني حــدود احلــق يف العالمــة 
ــام  ــح كل منه ــك ومن ــزاع يف ذل ــع الن ــن قط ــام يضم ب
الســند القانــوين حلاميــة حقــه، كــام أحكــم اإلجــراءات 
ــه  ــذا كل ــك أن ه ــص، والش ــة الرتخي ــة بعملي املتعلق
ــة. ــة للعالمــة التجاري حيقــق القــدر الــالزم مــن احلامي

اخلامتة 
ــىل اهلل  ــات، وص ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعمت ــد هلل ال احلم

. . . بعــد و وسلم وبارك عىل خاتم املرسلني  
فقــد تــم هــذا البحــث بتوفيــق اهلل، حيــث عمــل عــىل 
ــاده:  ــذي مف ــث ال ــكلة البح ــؤال مش ــن س ــة ع اإلجاب
ــق  ــة حتق ــة التجاري ــة بالعالم ــراءات املتعلق ــل اإلج ه
ــة  ــودة للعالم ــة املنش ــن احلامي ــا م ــوط هب ــدر املن الق
البحــث واإلجابــة  التجاريــة؟ ولتحقيــق أهــداف 
ــة  ــان ماهي ــىل بي ــث ع ــل البح ــؤال عم ــذا الس ــىل ه ع
احلاميــة اإلجرائيــة وعالقتهــا باحلاميــة القانونيــة، وبيــان 
اإلجــراءات املتعلقــة بالعالمــة التجاريــة يف قانــون 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــة ل ــات التجاري العالم
اخلليــج العربيــة والئحتــه التنفيذيــة، ســواء يف مرحلــة 
التســجيل أو مــا بعدهــا، ومــدى أثرهــا يف محايــة 
ــي  ــج الوصف ــك املنه ــًا يف ذل ــة، متبع ــة التجاري العالم
التحليــيل؛ بحيــث يبــدأ بوصــف اإلجــراءات ثــم 
ــد  ــة، وق ــق احلامي ــا يف حتقي ــم أثره ــم تقيي ــا ث حتليله

ــة:  ــج التالي ــث إىل النتائ ــل البح وص
ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــون العالم أوالً: أن قان
ــراءات  ــع إج ــة وض ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل التع
لتســجيل العالمــات التجاريــة مــن شــأن االلتــزام هبــا 

توفــري القــدر املطلــوب مــن احلاميــة اإلجرائيــة يف هــذه 
ــة. املرحل

ــد  ــة يف كل بل ــة املختص ــح اجله ــون من ــًا: أن القان ثاني
كل الصالحيــات الالزمــة حلاميــة العالمــات التجاريــة 
ــض أو  ــن الرف ــا م ــث مكنه ــجيل حي ــة التس يف مرحل
ــات  ــذه الصالحي ــاط كل ه ــول، وأح ــف أو القب الوق

ــة. ــق احلامي ــة لتحقي ــات الالزم بالضامن
ثالثــًا: أن اجلهــة املختصــة التــي حيددهــا القانــون 
ــق  ــوم بالــدور األكــرب يف حتقي ــي تق ــة الت ــي اجله ه
احلاميــة اإلجرائيــة وتطبيقهــا يف الواقــع وأهــم أدواهتــا 
للقيــام هبــذا الــدور هــو ســجل العالمــات التجاريــة، 
بمــدى  مرتبطــة  أدوارهــا  حتقيــق  يف  وفعاليتهــا 
قانــون  يمنحهــا  التــي  والصالحيــات  الســلطات 

العالمــات التجاريــة والئحتــه التنفيذيــة.
ــة  ــّد بمثاب ــة ٌيع ــة التجاري ــجيل العالم ــًا: أن تس رابع
للعالمــة  القانونيــة  احلاميــة  يوفــر  الــذي  املســتند 
باحلاميــة  التجاريــة  العالمــة  فالحتظــى  التجاريــة؛ 
ــي  ــدور احلامئ ــل ال ــجيلها، ويتمث ــد تس ــة إال بع الكامل
مــن  املســجلة  العالمــة  حيمــي  أنــه  يف  للتســجيل 
تســجيل عالمــة أخــرى مــن شــأهنا اإلرضار هبــا، 
ــع  ــة إذا وق ــب احلامي ــاس لطل ــند األس ــد الس ــام يع ك

االعتــداء عــىل العالمــة.
خامســًا: أن النظــام وضــع إجــراءات ملــا بعد التســجيل 
تضمــن قــدرًا جيــدًا مــن احلاميــة؛ إال أنــه مل يفصــل يف 
األحــكام املرتتبــة عــىل الرهــن واحلجــز عــىل العالمــة 

التجاريــة.
سادســًا: متثــل احلاميــة اإلجرائيــة اخلــط األول للحاميــة 
الــذي  الوقائــي  القانونيــة، وذلــك نظــرًا للطابــع 
تتســم بــه، كــام إهنــا مــن أوســع وأقــوى ســبل احلاميــة 

ــة. ــة التجاري للعالم
أما التوصيات التي خلص إليها البحث فهي:
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أوالً: وضــع معيــار أو ضابــط حمــدد لبيــان معنــى احلط 
ــا  ــجلت عنه ــي س ــات الت ــلع أو اخلدم ــأن الس ــن ش م
ــرر  ــط لل ــع ضاب ــك وض ــة، وكذل ــة التجاري العالم

الــذي يمنــع مــن تســجيل العالمــة التجاريــة. 
برهــن  املتعلقــة  األحــكام  وبيــان  تفصيــل  ثانيــًا: 

عليهــا. واحلجــز  التجاريــة  العالمــة 
ثالثــًا: إعــادة صياغــة القانــون والئحتــه التنفيذيــة 
بشــكل يتضمــن إكــامل النقــص يف اجلوانــب اإلجرائيــة 
والثانيــة،  األوىل  التوصيتــان  تضمنتــه  مــا  وحيقــق 
وبشــكل جيعــل كل منهــام مكمــاًل لآلخــر بعيــدًا عــن 

ــراءات.  ــض اإلج ــام يف بع ــل بينه ــرار احلاص التك
ــا  ــىل نبين ــلم ع ــىل اهلل وس ــرًا وص ــد هلل أوالً وآخ واحلم

ــه. ــه وصحب حممــد وعــىل آل
املصادر واملراجع

الكتب: 
الــرازي، حممــد. )1٤2٠هـــ(. خمتــار الصحــاح. ط5، 

ــة. ــة العرصي ــريوت، املكتب ب
ــن  ــروس م ــاج الع ــد. )1٤2٤هـــ(. ت ــدي، حمم الزبي

جواهــر القامــوس. ط2، بــريوت، دار الفكــر.
الســنهوري، عبدالرزاق. )2٠٠9م(. الوســيط يف رشح 
ــورات  ــريوت، منش ــد. ط3، ب ــدين اجلدي ــون امل القان

ــة. ــي احلقوقي احللب
القانونــة  احلاميــة  )1955م(.  أمحــد.  السنوســى، 
لعالمــات اخلدمــة التجاريــة والتطــور االقتصــادى 
للملكيــة الصناعيــة ف الترشيــع املقــارن. القاهــرة، 
اجلمعيــة املرصيــة لالقتصــاد الســيايس واإلحصــاء 

والترشيــع.
العــاديل، حممــود. )2٠٠3م(. احلاميــة اجلنائيــة اللتــزام 
املحامــي باملحافظــة عــىل أرسار موكليــه. اإلســكندرية، 

دار الفكــر اجلامعــي.

الغامــدي، عبداهلــادي. )1٤38هـــ(. امللكيــة الصناعية 
وفقــًا ألنظمــة امللكيــة الصناعيــة الســعودية واتفاقيتــي 

باريــس والرتبــس. ط3، جــدة، مكتبــة الشــقري.
القليــويب، ســميحه. )2٠16م( امللكيــة الصناعيــة. 

ط1٠، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.
اهلــروي، حممــد. )2٠٠1م(. هتذيــب اللغــة. بــريوت، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
ــوق  ــز يف حق ــداهلل. )1٤35هـــ(. الوجي ــداهلل، مح مح
امللكيــة   - الصناعيــة  )امللكيــة  الفكريــة  امللكيــة 
ــاد. ــون واالقتص ــة القان ــاض، مكتب ــة(. الري التجاري
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــد. )1٤29هـــ(. معج ــر، أمح عم

املعــارصة. بــريوت، عــامل الكتــب.
ــات  ــم املصطلح ــريار. )1٤18هـــ(. معج ــرو، ج كون
ــات. ــة للدراس ــة اجلامعي ــريوت، املؤسس ــة. ب القانوني
ــد. ط7،  ــم الرائ ــربان. )1992م(. معج ــعود، ج مس

ــني. ــم للمالي ــريوت، دار العل ب
األبحاث: 

احلمــوري، طــارق. )2٠1٠م(. "العالمــات التجاريــة 
قــراءة يف أصــول احلاميــة ومعايريهــا". املجلــة األردنيــة 
ــامدة  ــن ع ــادرة ع ــية الص ــوم السياس ــون والعل يف القان
ــه. املجلــد2، العــدد2،  البحــث العلمــي بجامعــة مؤت

ص1٤5-17٠. ص 
الــراوي، مظفــر. )1٤٤2هـــ(. "اإلشــكاليات القانونية 
لرهــن العالمــة التجاريــة يف الترشيــع اإلمــارايت". جملــة 
كليــة القانــون الكويتيــة العامليــة. املجلــد32، العــدد٤، 

ص ص٤٠7- ٤٤5.
الصغــري، حســام الديــن. )2٠٠٤, 8(. "قضايــا خمتــارة 
مــن اجتهــادات املحاكــم العربيــة يف جمــال العالمــات". 
ــات  ــن العالم ــة ع ــو دون اإلقليمي ــدوة الويب م يف ن ــدَّ ُق

التجاريــة ونظــام مدريــد, الــدار البيضــاء.
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اإلجرائيــة  "احلاميــة  )2٠17م(  فهــد.  العازمــي، 
للعالمــة التجاريــة". رســالة ماجســتري، جامعــة آل 

البيــت.
تســجيل  "إجــراءات  )2٠12م(.  زيــاد.  القــريش، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــات التجاري العالم
دراســة حتليليــة مقارنــة يف ضــوء أحــكام إتفاقيــة 
تربــس"، جملــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز لإلقتصــاد 
واإلدارة. املجلــد26، العــدد1، ص ص٤11-3٤9.
اإلجرائيــة  "احلاميــة  )2٠٠9م(.  فاطمــة.  حســن، 
الســابقة عــىل تســجيل العالمــة التجاريــة". ماجســتري، 

ــا. ــات العلي ــة للدراس ــامن العربي ــة ع جامع
التجاريــة  "العالمــة  مولــود. )2٠1٤م(.  حــواس، 
كأداة محايــة". جملــة دراســات اقتصاديــة الصــادرة عــن 
مركــز البصــرية للبحــوث واالستشــارات واخلدمــات 

التعلميــة، عــدد23، ص ص127 -15٤.
عــيل، ســامح. )2٠15م(. "احلاميــة اإلجرائيــة للعالمــة 
ــل.  ــة باب ــانية بجامع ــوم اإلنس ــة العل ــة". جمل التجاري

ص1265-12٤8 ص  عــدد3، 
قرمــان، عبدالرمحــن. )1٤31هـ(."محايــة العالمــة 
ــادرة  ــاة الص ــن واحلي ــة األم ــهورة". جمل ــة املش التجاري
األمنيــة.  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  عــن 

ص71-68. ص  العــدد33٤،  املجلــد29، 
ــة  ــة إداري ــجيل كآلي ــعد. )2٠19م("التس ــب، س لقلي
حلاميــة العالمــة التجاريــة". جملــة الباحــث للدراســات 
ــوم  ــوق والعل ــة احلق ــن كلي ــادرة ع ــة الص األكاديمي
ــد6،  ــر، املجل ــاج خل ــة احل ــة باتن ــية بجامع السياس

.135 ص119-  ص  العــدد1، 
األحكام القضائية: 

حكــم ديــوان املظــامل رقــم 1٤/د/إ/٤ لعــام 1٤1٠هـ 
يف القضيــة رقــم 1/2355/ق لعــام 1٤٠9هـــ واملؤيد 

لعــام  111/ت/3  رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم 
. 1٤11هـ 

حكــم ديــوان املظــامل رقــم 58/د/تــج/3 لعــام 
لعــام  1/1551/ق  رقــم  القضيــة  يف  1٤26هـــ 
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  1٤21هـــ 

1٤2٤هـــ. لعــام  183/ت/3 
ــج/٤  ــم 3/18/63/د/ت ــامل رق ــوان املظ ــم دي حك
ــام  ــم 1/857/ق لع ــة رق ــام 1٤15هـــ، يف القضي لع
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  1٤1٤هـــ، 

1٤16هـــ.  لعــام  6٠/ت/٤ 
لعــام  11٠/د/إ/3  رقــم  املظــامل  ديــوان  حكــم 
لعــام  1/1938/ق  رقــم  القضيــة  يف  1٤2٤هـــ 
رقــم  التدقيــق  هيئــة  بحكــم  واملؤيــد  1٤2٤هـــ 

1٤25هـــ.  لعــام  215/ت/5 
لعــام  238/د/إ/2  رقــم  املظــامل  ديــوان  حكــم 
لعــام  1/3838/ق  رقــم  القضيــة  يف  1٤29هـــ 
ــم 26٠/ ــتئناف رق ــم االس ــد بحك 1٤27هـــ، واملؤي

. 1٤3٠هـــ  لعــام  إس/5 
ــم 1/5٤91/ق  ــة رق ــامل يف القضي ــوان املظ ــم دي حك
ــد بحكــم حمكمــة االســتئناف  لعــام 1٤29هـــ، واملؤي

رقــم 1783/ق لعــام 1٤36هـــ .
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــامل يف اململك ــوان املظ ــم دي حك
رقــم 92/د/تــج/5 لعــام 1٤2٤هـــ يف القضيــة رقــم 
ــة  ــم هيئ ــد بحك ــام 1٤21هـــ واملؤي 1/955/ق لع

ــام 1٤25هـــ.  ــم 291/ت/3 لع ــق رق التدقي
القوانني واألنظمة: 

ــس  ــدول جمل ــة ل ــات التجاري ــام( العالم ــون )نظ قان
ــام 1٤35هـــ،  ــة لع ــاون لــدول اخلليــج العربي التع
بتاريــخ  م/51  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 

26هـــ. /٠7 /1٤35
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون )نظــام( العالمــات التجارية 
ــام  ــة لع ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ل
1٤36هـــ، الصــادرة بقــرار اهليئــة العامــة ملجلس دول 
التعــاون اخلليجــي رقــم 51 بتاريــخ 1٤36/8/3هـــ 
)2٠15(. واملنشــورة بصحيفــة أم القــرى يف العــدد 

رقــم ٤625 بتاريــخ 1٤37/9/26هـــ.
مواقع االنرتنت: 

موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية
https://www.wipo.int/portal/ar/index.html
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د.عفاف عبد اهلل عثامن 
أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك - كلية الرتبية - جامعة نجران

   ملخص البحث  
الطفو  بني  العالقات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية وبناء نموذج 
الطفو األكاديمي كمتغري مستقل والكفاءة  للعالقات بني 
الذاتية كمتغري وسيط والرفاهية النفسية كمتغري تابع لدى 
الدراسة  عينة  وتكونت  نجران  بجامعة  طالبات  من  عينة 
االساسية من )582( طالبة من جامعة نجران، واشتملت 
، ومقياس  الطفو األكاديمي  الدراسة عىل مقياس  أدوات 
ولتحليل  الذاتية،  الكفاءة  ومقياس   ، النفسية  الرفاهية 
 IBM SPSS v.23 برنامج  استخدام  تم  الدراسة  نتائج 
وبرنامج Amos v.20 ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج 
كان من أمهها : وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا 
النفسية  والرفاهية  الذاتية  الكفاءة  األكاديمي،  الطفو  بني 
عىل  وسيط  كمتغري  اجيابًيا  تأثرًيا  الذاتية(  )الكفاءة  تؤثر   ،

العالقة بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية
الكلامت املفتاحية : 

 ، النفسية  الرفاهية   ، الذاتية  الكفاءة   ، األكاديمي  الطفو 
النمذجة البنائية.

Abstract
The present paper aims to identify the relation-
ships between academic buoyancy, well-being, 
and self-efficacy. It aims to develop a model of 
relationships between academic buoyancy (in-
dependent variable), self-efficacy (intermediate 
variable), and well-being (dependent variable) 
in a sample of (582) female students at Najran 
University. It adopted the academic buoyancy 
scale, well-being scale, and self-efficacy scale 
as tools of data collection. To analyze the re-
sults, IBM SPSS v.23 and Amos v.20 were used. 
The results showed that there was a statistically 
significant correlation between academic buoy-
ancy, well-being, and self-efficacy. Moreover, 
self-efficacy positively affected the relationship 
between academic buoyancy and well-being.

key words: 
Academic buoyancy, Self-efficacy, Well-being, 
Structural modeling.

النمذجة البنائية بين الطفو ا9كاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية 
لدى طالبات الجامعة

مقدمة :
يعــد متغــري الطفــو األكاديمــي مــن املتغــريات اإلجيابية  
ــًا  ــرت تزامن ــي ظه ــايل والت ــرص احل ــهدها الع ــي ش الت
مــع ظهــور حركــة علــم النفــس االجيــايب الــذي ركــز 
بصــورة أساســية عــىل حمــددات الســعادة البرشيــة 
والرتكيــز عــىل العوامــل التــي تــؤدي إىل فهــم االنســان 
لذاتــه والرتكيــز عــىل مواضــع القــوة لديــه، وهــو مــن 
املتغــريات اإلجيابيــة حديثــة العهــد يف البحــث النفــيس 

ــوي. والرتب
ــة يف  ــم احلديث ــد املفاهي ــري كأح ــذا املتغ ــر ه ــد ظه وق
علــم النفــس االجيــايب باعتبــاره بنــاء يعكــس الصمــود 

األكاديمــي اليومــي ويركــز عــىل اجلوانــب اإلجيابيــة يف 
ــر  ــىل املخاط ــز ع ــن الرتكي ــداًل م ــب ب ــخصية الطال ش
التــي يتعرض هلــا الطالب )ســليم  ،2٠18، ص337(. 
ــي  ــة الت فالطفــو األكاديمــي مفهــوم يعــرب عــن الكيفي
يســتطيع مــن خالهلــا الطالــب أن يواجــه الصعوبــات 
ــرى  ــام ي ــو ك ــه، فه ــي تواجه ــة الت ــية اليومي الدراس
Putwain, Daly, Chamberlain,& Sa-  )  2015)

اإلجيابيــة  الطالــب  اســتجابة  يمثــل   .dreddini

والتكيفيــة ألنــواع التحديــات والعقبــات املوجــودة يف 
ــة . ــة اليومي ــف األكاديمي املواق

ــار  ــايب يف اط ــوم إجي ــي كمفه ــو األكاديم ــرس الطف ويف
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ــم  ــة يف عل ــاعر اإلجيابي ــاء للمش ــيع والبن ــة التوس نظري
ــة  ــاعر اإلجيابي ــر إىل املش ــي تنظ ــايب والت ــس اإلجي النف
ــاء  ــة وبن ــني الرفاهي ــة لتحس ــيلة مهم ــا وس ــىل اهن ع
ــرة التفكــري اللحظــي  املــوارد الشــخصية وتوســيع دائ
ــتجابة  ــىل اس ــز ع ــو يرك ــايل فه ــرد ، وبالت ــدى الف ل
 Miller, Connolly, & ) الفــرد للتحديــات اليوميــة

.(Maguire, 2013

ــاعدة  ــاًم يف مس ــرًصا مه ــي عن ــو األكاديم ــرب الطف ويعت
ــة  ــر األكاديمي ــة املخاط ــىل ادارة ومواجه ــالب ع الط
وخاصــة تلــك التــي حتــدث بشــكل متكــرر ومســتمر 
يف احليــاة اليوميــة، وتتضمــن تلــك املخاطــر )امكانيــة 
ــم،  ــة يف التقيي ــيئة أو متدني ــات س ــىل درج ــول ع احلص
عــدم تقديــم املهــام والتكليفــات قبــل املوعــد املحــدد ، 
ضغــوط االختبــارات ، العمــل األكاديمــي الصعــب(، 
مــن  األكاديمــي  الطفــو  دراســة  عــىل  والرتكيــز 
ــات  ــة الصعوب ــىل مواجه ــالب ع ــاعدة الط ــأنه مس ش

ــة . األكاديمي
ــب  ــدرة الطال ــة أن ق ــاث احلديث ــرت االبح ــد أظه وق
عــىل مواجهــة التحديــات هــي عنــرص مهــم يف حتديــد 
ــار  ــا يش ــي م ــدرة ه ــك الق ــي ، وتل ــم األكاديم تقدمه
ــل  ــذي يعم ــي، وال ــو األكاديم ــوم الطف ــا بمفه اليه
كعنــرص وقائــي ومنشــًطا للهــدوء النفــيس ، ولــذا نجد 
أن الطــالب الذيــن لدهيــم حيويــة عاليــة يكــون لدهيــم 
ــم  ــات التعلي ــىل حتدي ــب ع ــىل التغل ــرية ع ــدرة كب ق
. (Rosemary,Wawire, and  Doyne, 2019 (اليومية
إىل   (  Divya, Zeba, 2020) دراســة  وهدفــت 
الطفــو  مقيــاس  يف  الكامنــة  العوامــل  استكشــاف 
طالــب،   3٠٠ عــىل  املقيــاس  وطبــق  االكاديمــي 
ــاد  ــبعة أبع ــد س ــة اىل حتدي ــة الدراس ــت نتيج وتوصل

: االبعــاد يف  تلــك  وتتمثــل  االكاديمــي  للطفــو 
التنســيق: يشــري إىل قــدرة الطالــب عــىل التخطيــط • 

ألنشــطته األكاديميــة وجدولتهــا وأداءهــا بشــكل 
منتــج.

الوضــوح: يشــري إىل الوعــي الــذايت للطالــب • 
بشــأنه  كاٍف  بشــكل  واضًحــا  يكــون  حيــث 
. واملعتقــدات  واملســتقبل  واألهــداف  املوقــف 

منخفــض •  الطالــب  حالــة  إىل  يشــري  اهلــدوء: 
القلــق.

املنــاخ األكاديمــي: يشــري إىل عالقــة الطالــب • 
واملدرســة. بأرستــه  األكاديميــة 

الثقــة: تشــري إىل االكتفــاء الــذايت للطالــب حيــث • 
ــة أو  ــق املهم ــه حتقي ــوي ب ــامن ق ــه إي ــون لدي يك

ــاح. ــدد بنج ــي املح ــدف األكاديم اهل
االلتــزام: يشــري إىل اتبــاع الطالــب التنظيــم الــذايت • 

ــة  ــتهدفة املتعلق ــداف املس ــق األه ــه بتحقي والتزام
بدراســاته.

األفــكار •  مواءمــة  إىل  يشــري  النفــس:  ضبــط 
ــة  ــداف ذات القيم ــع األه ــال م ــاعر واألفع واملش
إغــراًء  األكثــر  البدائــل  مواجهــة  يف  الدائمــة 

للحظــة.
ــا ــات ومنه ــن الدراس ــد م ــج العدي ــارت نتائ ــد اش وق
Putwain, Daly, Chamberlain,& Sadreddini. 

(2015)Rosemary,Wawire, and  Doyne,(2019)   
ــد مــن املتغــريات  ان الطفــو األكاديمــي يرتبــط بالعدي
ومــن أهــم تلــك املتغــريات املرتبطــة بمفهــوم الطفــو 
ــة والتــي تعــد مــن  ــة مفهــوم الكفــاءة الذاتي األكاديمي
أهــم املتغــريات التــي ارتبطــت هبــذا املفهــوم ، وتشــري 
نتائــج تلــك الدراســات إىل أن الطفــو األكاديمــي 
ــم  ــة هل ــاءة الذاتي ــرى كالكف ــة االخ ــل الدافعي والعوام

ــم.  ــة التعل ــىل  عملي ــري ع ــري كب تأث
وهــذا مــا تؤكــده حممــود )2٠18( حيــث تشــري إىل أن 
ــة  ــل الدافعي ــد العوام ــا أح ــة باعتباره ــاءة الذاتي الكف
فإهنــا تلعــب دوًرا رئيســًيا يف قــدرة الطــالب عــىل 
ــري إىل  ــام تش ــات، ك ــات والنكس ــىل التحدي ــب ع التغل
أن الطــالب الذيــن لدهيــم مســتوى مرتفــع مــن الطفــو 
األكاديمــي يكــون لدهيــم مســتوى عــايل مــن الكفــاءة 



1٠٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

النمذجة البنائية بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية لدى طالبات اجلامعة

ــة . الذاتي
وكذلــك يشــري خالــد ) 2٠1٠( إىل أن األفــراد الذيــن 
نجدهــم  الذاتيــة  بالكفــاءة  قــوي  شــعور  لدهيــم 
يركــزون تفكريهــم عــىل حتليــل املشــكالت والتصــدي 
ــا  ــو م ــم وه ــي تواجهه ــات الت ــل الصعوب ــا وتذلي هل
يعكســه مفهــوم الطفــو األكاديمــي، فالكفــاءة الذاتيــة 
ــدي  ــىل حت ــن االرصار ع ــة م ــتويات عالي ــط بمس ترتب
ــة  ــرد الذاتي ــاءة الف ــام زادت كف ــة ، فكل ــام الصعب امله
ــدف  ــول إىل اهل ــة للوص ــوده املبذول ــام زادت جه ، كل

ــىل االداء. ــه ع وقدرت
بــاألداء  قوًيــا  منبًئــا  الذاتيــة  الكفــاءة  وتعــد 
Pajar-) ــح ــام أوض ــرد، وك ــط بالف ــي املرتب  األكاديم
الكفــاءة  ذوي  األفــراد  فــإن   (es, 1996a;1996b

األكاديميــة الذاتيــة املرتفعــة يتعاملــون مــع املشــكالت 
ــدوء  ــاس باهل ــن اإلحس ــد م ــة بمزي ــطة الصعب واألنش
ــد  ــاءة زاد اجله ــرد بالكف ــاس الف ــام زاد إحس ــه كل وأن
ــة  ــن لدهيــم ادراكات عالي ــراد الذي ــرة ، وأن األف واملثاب
ــتمر  ــرب ويس ــًدا أك ــون جه ــة يبذل ــاءة الذاتي ــوة الكف بق
ــة بأولئــك  نشــاطهم ومثابرهتــم لفــرتات أطــول مقارن

ــاءة . ــة بالكف ــم ادراكات عالي ــس لدهي ــن لي الذي
ــد  ــا بع ــىل أهن ــوب ) 2٠12، ص7٤( ع ــا يعق ويعرفه
مــن أبعــاد الشــخصية متمثلــة يف قناعــات ذاتيــة حــول 
ــكالت  ــام واملش ــىل امله ــب ع ــىل التغل ــرد ع ــدرة الف ق
الصعبــة التــي تواجهــه وخصوصــا مــن خــالل املهــام 
ــا  ــعر هب ــي يش ــة الت ــر يف الكيفي ــا تؤث ــة لكوهن الرتبوي

ــد أدائهــم ملهمــة مــا. ــراد عن االف
ومــن النظريــات التــي فــرست الكفــاءة الذاتيــة والتــي 
اعتمــدت عليهــا الباحثــة،  نظريــة التعلــم االجتامعــي 
االداء  أن  إىل  تشــري  والتــي   Bandura لبانــدورا 
االنســاين يفــرس يف ضــوء تفاعــل ثالثــة عوامــل وهــي 
ــالل  ــن خ ــح م ــخص ويتض ــلوك والش ــة والس البيئ
ــىل  ــف ع ــه يتوق ــرد وادائ ــم الف ــة أن تعل ــك النظري تل
احلكــم الــذي يكونــه عــن نفســه وبنــاء عــىل النظريــة 

ــاءة  ــدورا أن الكف ــد رصح بان ــة، فق ــة املعرفي االجتامعي
الذاتيــة هــي أحــد العوامــل النفســية املرتبطــة بالطفــو 
ايــامن  إىل  تشــري  الذاتيــة  الكفــاءة  وان  األكاديمــي 
ــة  ــام يف كيفي ــب دورا مه ــي تلع ــه وه ــخص بقدرات الش
تعامــل الشــخص مــع قضايــا احليــاة ، كــام يشــري إىل أن 
الكفــاءة الذاتيــة هــي العامــل االكثــر أمهيــة يف حتديــد 
ــة  ــوة الدافع ــا الق ــا وأهن ــرط فيه ــي ننخ ــطة الت االنش
ــد  ــى بع ــطة حت ــة االنش ــىل مواصل ــاعدنا ع ــي تس الت
 (Basol 2010 ).ــل ــة االم ــاط أو خيب ــعور باإلحب الش
ــة  ــات إىل العالق ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد تطرق وق
بــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتيــة فنجــد 
دراســة Rosemary et al., (2019)  تناولــت العالقــة 
لــدى  األكاديمــي  الذاتيــة والطفــو  الكفــاءة  بــني 
 )525( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  الطــالب 
طالبــة ،و)217( طالــب وكشــفت النتائــج أن الكفــاءة 
ــز  ــت بتعزي ــي وأوص ــو األكاديم ــأ بالطف ــة تتنب الذاتي
ــو  ــني الطف ــل حتس ــن أج ــة م ــاءة الذاتي ــتوى الكف مس
 Jafar, Mohamad,) ــة ــالب ، ودراس ــي للط األكاديم
ــي هدفــت إىل  Ali, Moslem, & Parisa, (2014 والت

حتليــل التأثــري الوســيط للكفــاءة الذاتيــة عــىل العالقــة 
بــني نمــط التواصــل االرسي والطفــو األكاديمــي 
وطالبــة  طالــب   )32٠( مــن  مكونــة  عينــة  عــىل 
تــم اختيارهــم باســتخدام طريقــة اخــذ العينــات 
ــق  ــم تطبي ــل ت ــددة املراح ــوائية متع ــة العش العنقودي
مقيــاس الطفــو ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة العــام عــىل 
أفــراد العينــة ،واســتخدمت الدراســة اســلوب حتليــل 
ــة  ــاءة الذاتي ــج إىل أن الكف ــت النتائ ــار ، وتوصل املس
تلعــب دور الوســيط بــني نمــط التواصــل االرسي 
 Martin, Colmar, والطفــو األكاديمــي ، ودراســة
Davey, & Marsh,(2010) والتــي هدفــت إىل التأكــد 

مــن تأثــري الكفــاءة الذاتيــة كعامــل وســيط عــىل الطفــو 
ــارت  ــي وأش ــو األكاديم ــا وراء الطف ــي وم األكاديم
النتائــج إىل تأثــري عوامــل الكفــاءة الذاتيــة عــىل الطفــو 
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ــي. ــو األكاديم ــا وراء الطف ــي وم األكاديم
ــد  ــامم متزاي ــرية اهت ــنوات االخ ــظ يف الس ــد لوح وق
ــة  ــط الرفاهي ــف ترتب ــية وكي ــة النفس ــوم الرفاهي بمفه
النفســية بالنتائــج اإلجيابيــة يف التعليــم اضافــة إىل 
ارتباطهــا بالتحصيــل واالنجــاز األكاديمــي لــدى 
ــرشي وأن  ــود الب ــر الوج ــد جوه ــي تع ــالب . وه الط
ــر  ــا اكث ــي أنن ــة تعن ــن الرفاهي ــة م ــتويات العالي املس
ــكار  ــة واالبت ــروف الصعب ــتجابة للظ ــىل االس ــدرة ع ق
ــق  ــة إىل حتقي ــن إضاف ــع اآلخري ــاءة م ــاركة البن واملش
 Maha نتائــج جيــدة يف العديــد مــن املجــاالت.( 

(,2020

 Freire, Mar Ferradás, Núñez, Valle, & ويضيــف 
Vallejo, (2019) أن مفهــوم الرفاهيــة النفســية حيظــى 

باهتــامم كبــري يف التعليــم باعتبــاره عنــرص مهــم يرتبــط 
بنتائــج التعلــم اإلجيابيــة، كــام متثــل الرفاهيــة النفســية 
ــح  ــي مصطل ــايب فه ــس االجي ــم النف ــامم عل ــور اهت حم
يشــري إىل التحديــات الوجوديــة التــي تواجــه الفــرد يف 

حياتــه وكيفيــة تغلبــه عليهــا.
ويمكــن تعريــف الرفاهيــة النفســية بأهنــا النظــرة 
ــاة ، واالعتقــاد بإمكانيــة  اإلجيابيــة واالقبــال عــىل احلي
ــتقبل ،  ــارض واملس ــات يف احل ــداف والرغب ــق األه حتقي
ــن  ــة م ــب اإلجيابي ــري واجلوان ــدوث اخل ــة ح واحتاملي
ــويلم ،  ــرش ) الس ــزالق يف ال ــن االن ــدال م ــياء ب االش

.)5٠8 2٠19،ص
ــاك  ــإن هن ــر Martin & Marsh ( 2008) ف ــام يذك وك
بالطفــو  بالرفاهيــة وتتنبــأ  ثالثــة عوامــل متعلقــة 
وعوامــل   ، النفســية  العوامــل  وهــي  األكاديمــي 
وكذلــك   ، واالقــران  االرسة  وعوامــل   ، املدرســة 
اشــارت ادبيــات الدراســة أن الطفــو األكاديمــي يتنبــأ 
ــل  ــاركة يف الفص ــة كاملش ــة التعليمي ــج اإلجيابي بالنتائ

ــة.  ــة بإجيابي ــام األكاديمي ــامل امله ــىل إك ــدرة ع والق
ــن Viejo, Gomez &Ortega (2018)؛  ــر كاًل م ويذك
Fatemeh ,( 2016  ) ان الرفاهيــة النفســية مفهــوم 

ــية  ــة ونفس ــة واجتامعي ــادًا ذاتي ــن أبع ــي يتضم ديناميك
وذلــك وفقــًا لنمــوذج Ryff 1989 وهــذه االبعــاد 

ــي: ه
ــىل ادراك •  ــرد ع ــدرة الف ــو ق ــذات :وه ــول ال قب

وتقبــل نقــاط القــوة والضعــف لديــه ورضــا 
الفــرد عــن ذاتــه باجيابياهتــا وســلبياهتا.

ــب •  ــأن املواه ــعور ب ــو الش ــخيص :وه ــو الش النم
ــور  ــتمرار وتتط ــو باس ــخصية تنم ــدرات الش والق

ــت . ــرور الوق بم
ــث •  ــن حي ــن :م ــع اآلخري ــة م ــات االجيابي العالق

مــع  القيمــة  وذو  املهــم  احلميــم  االرتبــاط 
اآلخريــن.

الــذات •  بتفــرد  الشــعور  :وهــو  االســتقاللية 
ــات  ــاع القناع ــىل اتب ــدرة ع ــري والق ــر املص وتقري
ــات  ــع املتطلب ــت م ــو تعارض ــى ل ــخصية حت الش

واملعايــري التقليديــة.
ــطته •  ــىل ادارة انش ــرد ع ــدرة الف ــة : ق ــان البيئ اتق

اخلارجيــة والتحكــم فيهــا مــن خــالل توفــري 
اىل  الفــرد  وســعي  املناســبة  البيئيــة  الظــروف 
اكتســاب مهــارات معينــة تســاعده عــىل التحكــم 
ــعوره  ــة وش ــطة اخلارجي ــن االنش ــدد م ــرب ع يف أك

باجلــدارة والكفــاءة يف إدارة شــؤون حياتــه.
اهلــدف يف احليــاة: وجــود هــدف يســعى الفــرد اىل • 

حتقيقــه ، وهــو مــا جيعلــه يشــعر بالتفــرد والقصــد 
ــاة  ــىل حي ــي ع ــًا يضف ــة ، وأيض ــة معين ــو غاي نح

الفــرد الشــعور باملعنــى والقيمــة.
رئيســية  جمــاالت  ثالثــة   (Maha (2020 وحتــدد 

: وهــي  النفســية  للرفاهيــة 
املســتوى الــذايت : الــذي يرتبــط بالشــخص الــذي • 

والرضــا  النفســية  بالراحــة  احساســًا  يمتلــك 
ــع  ــعادة م ــى والس ــاة ذات املعن ــايض واحلي ــن امل ع

ــتقبل. ــارض واملس ــايض واحل امل
الفــرد •  يكــون  عندمــا   : الفــردي  املســتوى 
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مليئــًا باحلــب والشــجاعة واالخــالق الرفيعــة 
لتســامح. وا

املســتوى املؤســيس : ويتعلــق بالشــخص املســؤول • 
الــذي يمتلــك اخالقيــات مهنيــة عاليــة.

ــة  ــاهم يف الرفاهي ــورًدا يس ــة م ــاءة الذاتي ــد الكف وتع
النفســية لــدى األفــراد بصفــة عامــة حيــث تعتــرب أحــد 
الركائــز املهمــة واالساســية للوصــول بالفــرد إىل حيــاة 
ــية  ــة النفس ــق الرفاهي ــعي إىل حتقي أفضــل ، كــام أن الس
هــدف أعــىل للحيــاة بســبب ارتباطهــا بالســعادة وتقبل 
الــذات والكفــاءة الذاتيــة . )الســويلم ،2٠19 : 5٠9(
وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات مفهــوم الرفاهية 
ــك  ــن تل ــرى وم ــريات األخ ــه باملتغ ــية يف عالقت النفس
الدراســات دراســة Fatemeh (2016)  والتــي تناولت 
العالقــة بــني الرفاهيــة النفســية والكفــاءة الذاتيــة 
ــم  ــن )6٠٠( معل ــة م ــت العين ــني وتكون ــدى املعلم ل
ــج  ــارت النتائ ــوائية ،وأش ــة عش ــم بطريق ــم اختياره ت
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــني الكفــاءة 
الذاتيــة والرفاهيــة النفســية وأوصــت الدراســة بأمهيــة 
كال املتغرييــن يف تطويــر إنتاجيــة املخرجــات التعليمية، 
  Hanieh, Majid, Hamid, and Ali (2016) ودراســة
هدفــت إىل تقــيص العالقــة بــني الكفــاءة الذاتيــة 
والرفاهيــة لــدى موظفــي أحــد مراكــز عــالج االدمــان 
،وطبقــت الدراســة عــىل )13٠( فــرًدا تــم اختيارهــم 
عــن طريــق العينــة العشــوائية العنقودية ، واســتخدمت 
ــتبيان  ــية واس ــة النفس ــس Ryff للرفاهي ــة مقايي الدراس
الكفــاءة الذاتيــة، وأوضحــت النتائــج ارتبــاط الكفــاءة 
ــس  ــية ، ونف ــة النفس ــا بالرفاهي ــًا وثيًق ــة ارتباط الذاتي
  Akfirat  (2020) النتيجــة توصلــت إليهــا دراســة
والتــي تناولــت متغــريات الرفاهيــة النفســية والتقديــر 
ــة  ــج دراس ــفت نتائ ــة ، وكش ــاءة الذاتي ــذايت والكف ال
ــدر  ــد مص ــة تع ــاءة الذاتي Anneken (2015)  ان الكف

 Freire et al.,) ــة ــج دراس ــة ، ونتائ ــة واملرون للرفاهي
2019) التــي تناولــت الكفــاءة الذاتيــة كمتغــري وســيط 

بــني الرفاهيــة النفســية والتعامــل مــع الضغــوط لــدى 
ــاءة  ــا إىل أن الكف ــت نتائجه ــة وتوصل ــالب اجلامع ط
تتوســط املتغرييــن اآلخريــن ، ولكنهــا ال تعمــل عــىل 
تعديــل العالقــة بــني الرفاهيــة وأســاليب التكيــف مــع 
الضغوط، ودراســةTuğba & Meryem (2019)  التي 
ــا  ــة وارتباطه ــية اإلجيابي ــة النفس ــة الرفاهي ــت أمهي أثبت
الضعيــف مــع القبــول الــذايت غــري املــرشوط وشــارك 
  Maha (2020) يف الدراســة )378( معلــاًم، أمــا دراســة
والتــي هدفــت إىل تقــيص العالقــة بــني الرفاهيــة 
ــدى  ــايب ل ــري االجي ــة والتفك ــاءة الذاتي ــية والكف النفس
الطــالب يف جامعــة االمــري ســطام بــن عبــد العزيــز ، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )35٠( طالــب جامعــي 
ــارت  ــا، واش ــن 18 إىل 36 عاًم ــم م ــرتاوح أعامره ت
النتائــج إىل ان الطــالب يتمتعــون بقــدر متوســط مــن 
ــني  ــة ب ــة اجيابي ــد عالق ــا توج ــية وايًض ــة النفس الرفاهي
ــج  ــت نتائ ــام اوضح ــاءة ، ك ــية والكف ــة النفس الرفاهي
ــي  ــتوى األكاديم ــس واملس ــريات اجلن ــة ان متغ الدراس
ونــوع الكليــة ليــس لــه أي تأثــري عــىل الرفاهيــة 
ــج  ــت نتائ ــك توصل ــالب، وكذل ــدى الط ــية ل النفس
ــية  ــة النفس Kaya, & Çenesiz (2020)  إىل أن الرفاهي

والدوافــع والرضــا عــن الــذات هــي متغــريات مهمــة 
ــي.         ــل األكاديم ــاح يف العم ــم النج تدع

ــات  ــن دراس ــم رسده م ــا ت ــبق وم ــا س ــىل م ــاًء ع وبن
ــة  ــريات الدراس ــني متغ ــة ب ــت العالق ــاث تناول وابح
ــرى ،  ــريات أخ ــا بمتغ ــض أو ارتباطه ــا البع وبعضه
ومــع تعــدد تلــك الدراســات إال أهنــا معظمهــا تنــاول 
ــذه  ــاول ه ــريات ومل تتن ــني املتغ ــة ب ــات ارتباطي عالق
ــج  ــرض نتائ ــن ع ــد ، وم ــوذج واح ــريات يف نم املتغ
ــر  ــة النفســية تتأث الدراســات الســابقة نجــد أن الرفاهي
ــر  ــي يتأث ــو األكاديم ــك الطف ــة وكذل ــاءة الذاتي بالكف
بالرفاهيــة النفســية ولكــن مل نصــل إىل أي دراســة 
تناولــت بحــث العالقــة فيــام خيــص املتغــريات الثالثــة 
ــة لعمــل نمــوذج  معــا ، ولــذا جــاءت الدراســة احلالي



1٠7

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

النمذجة البنائية بني الطفو األكاديمي والرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية لدى طالبات اجلامعة

بنائــي للعالقــات بــني متغــريات الدراســة الطفــو 
األكاديمــي والرفاهيــة النفســية والكفــاءة الذاتيــة لــدى 

ــة. ــالب اجلامع ط

ويوضــح الشــكل رقــم )1( النمــوذج االفــرتايض 
للدراســة وذلــك بنــاًء عــىل مــا تــم االطــالع عليــه مــن 
ــة: ــريات الدراس ــابقة ملتغ ــات س ــري ودراس ــار نظ إط

شكل )1( النموذج االفرتايض للدراسة

ــود  ــرتض وج ــة يف ــرتايض للدراس ــوذج االف ويف النم
عالقــة موجبــة بــني مجيــع املتغــريات املتضمنــة يف 
الذاتيــة،  الكفــاءة  األكاديمــي،  )الطفــو  النمــوذج 

الرفاهيــة النفســية(.
مشكلة الدراسة : 

إن تعــرض االفــراد للضغــوط يف أي جمتمــع يؤثــر 
ســلًبا عــىل اســتقرارهم النفــيس ، وملــا كانــت املرحلــة 
ــد  ــا العدي ــة هل ــة املتنوع ــا األكاديمي ــة بجوانبه اجلامعي
مــن الضغــوط التــي يواجههــا الطــالب اثنــاء الدراســة 
اجلامعيــة ، لــذا ســوف تواجــه اجلامعــات حتديــات مــن 
أجــل تنــب هــذا التأثــري الســلبي ، والبــد مــن العمــل 
عــىل احلــد مــن التأثــري الســلبي وحتقيــق الشــعور 

(Maha,2020). باالســتقرار
ــاًم يف  ــرًصا مه ــا عن ــية كوهن ــة النفس ــة الرفاهي وألمهي
ــا ، وملــا كانــت  التعليــم وترتبــط بنتائــج التعليــم اجيابًي
قــدرة الطالــب عــىل مواجهــة التحديــات والصعوبــات 
تقدمــه  األكاديميــة هــي عنــرًصا مهــاًم يف حتديــد 

ــي ،  ــو األكاديم ــرف بالطف ــا يع ــو م ــي وه األكاديم
وللتغلــب عــىل تلــك الصعوبــات البــد مــن الشــعور 
املــرن بالكفــاءة الذاتيــة ، لــذا فــإن قيــاس الطفــو 
األكاديمــي لــدى الطــالب يعــد أحــد االســاليب 
الفعالــة لفهــم وتصــور رفاهيتهــم النفســية وبقائهــم يف 

ــم . ــياق التعلي س
 وقــد تناولــت بعــض الدراســات العالقــة بــني بعــض 
متغــريات الدراســة احلاليــة وارتباطهــا باملتغــريات 
ــت  ــة Andrew (2006) وهدف ــا دراس ــرى ومنه االخ
ــة  ــي واملرون ــو األكاديم ــني الطف ــة ب ــة العالق إىل دراس
  Rosemary et al., (2019) ودراســة   ، األكاديميــة 
والطفــو  الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  العالقــة  تناولــت 
األكاديمــي ، ودراســةJafar et al.(2014)  وهدفت إىل 
حتليــل التأثــري الوســيط للكفــاءة الذاتيــة عــىل العالقــة 
ــي ،  ــو األكاديم ــل االرسي والطف ــط التواص ــني نم ب
ودراســةFatemeh (2016) وتناولــت العالقــة بــني 
ــدى املعلمــني ،  ــة ل ــاءة الذاتي ــة النفســية والكف الرفاهي
ــيص  ــت إىل تق ــة Hanieh et al.,(2016)  هدف ودراس
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لــدى  والرفاهيــة  الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  العالقــة 
موظفــي أحــد مراكــز عــالج االدمــان ، ودراســة 
ــة  ــريات الرفاهي ــت متغ ــي تناول Akfirat (2020) والت

ــاء  ــة، وبن ــاءة الذاتي ــذايت والكف ــر ال ــية والتقدي النفس
عــىل ذلــك مل تــد الباحثــة دراســة بحثــت بنــاء 
ــة  ــة احلالي ــريات الدراس ــني متغ ــات ب ــوذج للعالق نم
ــن  ــكلة م ــة باملش ــاس الباحث ــع احس ــا نب ــن هن ، وم
خــالل عــدم وجــود نمــوذج نظــري جيمــع بــني الطفــو 
ــة ،  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس ــي والرفاهي األكاديم
ــت  ــي تناول ــة الت ــامذج البنائي ــض الن ــود بع ــم وج رغ
بعــض هــذه املتغــريات يف عالقتهــا ببعــض ، ومــن ثــم 
تســعى الدراســة احلاليــة إىل اختبــار نمــوذج مفــرتض 
للعالقــات بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية 
ــة يف  ــكلة الدراس ــص مش ــة ، وتتلخ ــاءة الذاتي والكف

ــة: ــئلة اآلتي ــىل األس ــة ع ــة االجاب حماول
ــات . 1 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م

ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين
ــية؟ ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــن ع ودرجاهت

ــات . 2 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م
ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة؟ ــاس الذاتي ــىل مقي ــن ع ودرجاهت
ــات . 3 ــات الطالب ــني درج ــة ب ــة االرتباطي ــا العالق م

ــية  ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــث ع ــة البح عين
ــة؟ ــاءة الذاتي ــاس الكف ــىل مقي ــن ع ودرجاهت

ــات . ٤ ــح العالق ــذي يوض ــي ال ــوذج البنائ ــا النم م
والرفاهيــة  األكاديمــي  الطفــو  بــني  القائمــة 

الذاتيــة؟  النفســية والكفــاءة 
هدف الدراسة :

هتدف الدراسة احلالية إىل :
التعــرف عــىل العالقــات بــني الطفــو األكاديمــي . 1

ــة.  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي
الطفــو . 2 بــني  العالقــات  يفــرس  نمــوذج  بنــاء 

ــة  ــاءة الذاتي ــتقل والكف ــري مس ــي كمتغ األكاديم
ــع. ــري تاب ــية كمتغ ــة النفس ــيط والرفاهي ــري وس كمتغ

التعــرف عــىل دور الكفــاءة الذاتيــة كمتغري وســيط . 3
بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهية النفســية.

أمهية الدراسة :تتمثل أمهية الدراسة يف : 
االمهية النظرية :

الدراســة •  تتناوهلــا  التــي  املتغــريات  حداثــة 
والرتبويــة  النفســية  األدبيــات  مســتوى  عــىل 
. الطــالب  تعليــم  عــىل  اإلجيابيــة  وانعكاســاهتا 

العربيــة والســعودية يف جمــال •  للمكتبــة  إثــراء 
الدراســة. متغــريات 

األمهية التطبيقية :• 
بنــاء نمــوذج يفــرس العالقــات الســببية ملتغــريات • 

ــة. الدراســة الثالث
مناســبة •  وارشــادية  تدريبيــة  برامــج  وضــع 

لتحســني متغــريات الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة 
النفســية والكفــاءة الذاتيــة لــدى طــالب اجلامعــة.

مصطلحات الدراسة : 
الطفو األكاديمي : 

ــىل  ــدرة ع ــه الق ــىل أن ــه) Martin,(2014:488 ع عرف
ــزء  ــل ج ــي متث ــات الت ــات والتحدي ــي االنتكاس ختط

ــالب . ــة للط ــة اليومي ــاة األكاديمي ــن احلي م
ــب  ــة الطال ــه مواجه ــيل )2٠2٠ ، 61( بأن ــه ع وعرف
للضغــوط األكاديميــة اليوميــة بــام يمنــع حــدوث 

ــاد : ــة أبع ــن ثالث ــدرايس ويتضم ــل ال الفش
الكفــاءة األكاديميــة : وتشــري إىل تعامــل الطالــب • 

مــع املواقــف الدراســية غــري املألوفــة .
املرونــة األكاديميــة : وتشــري إىل تكييــف الطالــب • 

لقدراتــه ومهاراتــه لتحقيــق أهدافــه الدراســية.
إىل •  ويشــري   : األكاديميــة  املشــكالت  حــل 

ــق  ــه لتحقي ــه ومهارات ــب لقدرات ــتخدام الطال اس
الدراســية.  أهدافــه 
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التــي حتصــل عليهــا  بالدرجــة  اجرائيــًا  ويتحــدد 
األكاديمــي.  الطفــو  مقيــاس  يف  الطالبــات 

الرفاهية النفسية : 
 Solomon, Berger, Ginsberg, (2007 عرفهــا  
68,) أهنــا مصطلــح يشــري إىل املشــاعر الذاتيــة للســعادة 

ــري  ــي )تأث ــون عاطف ــني ، مك ــن مكون ــف م ــي تتأل وه
إجيــايب عــايل وتأثــري ســلبي منخفــض( ومكــون معــريف 
)الرضــا عــن احليــاة(. أن الفــرد يشــعر بالســعادة 
ــاة  ــن احلي ــا ع ــايب والرض ــري اإلجي ــون التأث ــا يك عندم

ــا. مرتفًع
ــتوى  ــا مس ــىل أهن ــا)Seligman, (2012 ع ــري اليه ويش
ــك  ــام يف ذل ــية ب ــة النفس ــعادة والصح ــن الس ــرد م الف
الرضــا عــن احليــاة ومشــاعر االنجــاز والفعاليــة 

ــن. ــع اآلخري ــات م ــة والعالق الذاتي
عرفهــا ياســني وشــاهني ورسمينــي )2٠1٤( بأهنــا 
شــعور الفــرد بالســعادة وحــل املشــكالت يف جماالهتــا 
ــذات. ــة يف ادارة ال ــرد بالفاعلي ــيل الف ــع حت ــة م املختلف
وتعــرف إجرائيــا يف هــذه الدراســة بأهنــا درجــة الرضــا 
التــي تشــعر هبــا الطالبــة تــاه االبعــاد املختلفــة للحيــاة 
، وتتحــدد بالدرجــة التــي حتصــل عليهــا الطالبــات يف 

مقيــاس الرفاهيــة النفســية.
الكفاءة الذاتية : 

ــدات  ــا معتق ــىل أهن ــة ع ــاءة الذاتي ــف الكف ــم تعري  يت
األفــراد حــول قدراهتــم عــىل إنتــاج مســتويات معينــة 
الذاتيــة  الكفــاءة  معتقــدات  وحتــدد   ، األداء  مــن 
ــهم  ــزون أنفس ــرون وحيف ــاس ويفك ــعر الن ــف يش كي
ويترصفــون، تنتــج هــذه املعتقــدات مــن خــالل أربــع 
عمليات رئيســية. وهــي العمليات املعرفيــة والتحفيزية 

.(Bandura,1998(والعاطفيــة واالختياريــة
وتتمثــل كــام يشــري الشــوا )2٠16(  يف معتقــدات 
االفــراد حــول قدراهتــم عــىل ضبــط االحــداث التــي 
تؤثــر عــىل حياهتــم وتتضمــن ثالثــة ابعــاد : الصعوبــة 

ــدرة.         ــم ، الق ، التعمي
ــىل  ــا ع ــة بقدرهت ــة الطالب ــا ثق ــًا بأهن ــرف اجرائي وتع
ــىل  ــاعدها ع ــن االداء تس ــة م ــتويات معين ــام بمس القي
مواجهــة التحديــات والصعوبــات والتكيــف مــع 
ــل  ــي حتص ــة الت ــدد بالدرج ــة وتتح ــة األكاديمي البيئ

ــة. ــاءة الذاتي ــاس الكف ــة يف مقي ــا الطالب عليه
فروض الدراسة : 

ــا . 1 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج
بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل  الطفــو  مقيــاس 

مقيــاس الرفاهيــة النفســية.
ــا . 2 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل  الطفــو  مقيــاس 

مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة.
ــا . 3 ــة احصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
عــىل  ودرجاهتــن  النفســية  الرفاهيــة  مقيــاس 

مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة.
ــًا . ٤ ــا نموذج ــام بينه ــة في ــريات الدراس ــون متغ تك

يتضمــن العالقــة بــني كل مــن الطفــو األكاديمــي 
ــة. ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي

حدود الدراسة : 
احلــدود املوضوعيــة : اقتــرصت الدراســة احلاليــة 
عــىل متغــريات الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية 

ــة. ــاءة الذاتي والكف
احلــدود البرشيــة : تــم تطبيــق الدراســة عــىل طالبــات 

جامعــة نجــران.
احلدود املكانية : كليات جامعة نجران 

احلــدود الزمانيــة : الفصــل االول مــن العــام اجلامعــي 
2٠21-2٠22م

كــام حتــددت الدراســة بــاألدوات املســتخدمة واملتمثلــة 
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يف مقيــاس الطفــو األكاديمــي ، مقيــاس الرفاهيــة 
إىل  اضافــة  الذاتيــة،  الكفــاءة  مقيــاس   ، النفســية 
ــج  ــري النتائ ــتخدمة يف تفس ــة املس ــاليب االحصائي االس

ــروض. ــة الف ــن صح ــق م والتحق
منهج الدراسة واجراءاهتا:

اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املقــارن وذلــك 
ــن  ــق م ــة والتحق ــداف الدراس ــق أه ــبته لتحقي ملناس

ــا. فروضه
جمتمع الدراسة :

ــة  ــات جامع ــع طالب ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم تك
نجــران املســجالت والبالــغ عددهــم )918٤( طالبــة 
للبيانــات  وفقــا  املختلفــة  اجلامعــة  كليــات  عــىل 

ــجيل . ــول والتس ــامدة القب ــجلة بع املس
عينة الدراسة: 

ــن )138(  ــتطالعية م ــة االس ــة الدراس ــت عين تكون
طالبــة مــن خمتلــف كليــات اجلامعــة بمتوســط عمــري 
بينــام   ،  )1.٠9( معيــاري  وانحــراف   )2٠.33(
تكونــت عينــة الدراســة االساســية مــن )582( طالبــة 
مــن طالبــات جامعــة نجــران ممثلــة للمجتمــع االصــيل 
معيــاري  وانحــراف   )2٠.6( عمــري  بمتوســط 
)1.2( وتــم اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية بســيطة 
ويوضــح جــدول )1( توزيــع أفــراد العينــة االساســية 

ــات: ــىل الكلي ع

أعداد الطالبات الكلية
2٤6 الرتبية
15٤ العلوم واآلداب
٤8 العلوم االدارية
67 املجتمع
28 علوم احلاسب
12 العلوم الصحية
8 االشعة

19 التمريض

جدول )1( يوضح توزيع أفراد العينة االساسية عىل كليات اجلامعة
جــدول ) 2 ( مــؤرشات حســن املطابقــة املســتخدمة للتحقــق مــن مطابقــة 

ــات النمــوذج للبيان

نتائــج  لتحليــل  املســتخدم  اإلحصائــي  التحليــل 
احلاليــة: الدراســة 

اجــراء  يف   )23( اإلصــدار   SPSS اســتخدام  تــم 
التحليــالت اإلحصائيــة. بعــد تطبيــق أدوات الدراســة 
ــرات  ــة بالفق ــتجابات اخلاص ــد االس ــادة تكوي ــم إع ت
 ،SPSS ــج ــات إىل برنام ــال البيان ــم ادخ ــلبية، وت الس
ــرتاوح  ــب ان ت ــواء )جي ــل االلت ــتخدام معام ــم اس وت
بــني -1 و +1( والتفرطــح )جيــب ان تــرتاوح بــني 
ــة  ــة اخلطي ــن االعتدالي ــق م ــك للتحق -2 و +2( وذل
للمتغــريات. وتــم اســتخدام اإلحصــاء الوصفــي 
ــف  ــاري( لوص ــراف املعي ــايب واالنح ــط احلس )املتوس
متغــريات الدراســة. وللتحقــق مــن ثبــات أدوات 
كرونبــاخ،  الفــا  معامــل  اســتخدام  تــم  الدراســة 
 )CFA( التوكيــدي  العامــيل  التحليــل  وأجــري 
ــك  ــدار )2٠( وذل ــج  AMOS اإلص ــتخدام برنام باس
للتحقــق مــن الصــدق البنائــي ألدوات الدراســة. كــام 
ــوذج  ــار النم ــج  AMOS الختب ــتخدام برنام ــم اس ت
ــىل  ــامد ع ــم االعت ــد ت ــة، وق ــة احلالي ــي يف الدراس البنائ
ــايل  ــدول الت ــواردة باجل ــة ال ــن املطابق ــؤرشات حس م
ــات : ــوذج للبيان ــة النم ــن مطابق ــق م ــك للتحق وذل

ــة  ــن املطابق ــؤرشات حس ــىل م ــامد ع ــم االعت ــد ت وق
الــواردة باجلــدول التــايل وذلــك للتحقــق مــن مطابقــة 
:(Doğan & Özdamar, 2017) النمــوذج للبيانــات

القيمة املقبولةمؤرشات حسن املطابقة
x2

 x2  /  درجات 
احلرية ˃ 3 )درجات احلرية(

   / درجات احلرية
 مؤرش املطابقة املعياري

Normed fit index (NFI)
NFI ≥ 0.95

مؤرش املطابقة املقارن 
Comparative Fit Index (CFI)

CFI ≥ 0.95
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جدول )3( قيم مؤرشات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاميل التوكيدي ملقياس الطفو األكاديمي

مؤرش املطابقة املتزايد
 Incremental Fit Index (IFI)

IFI ≥ 0.95

مؤرش حسن املطابقة
 Goodness of Fit Index (GFI)

GFI ≥ 0.95

مؤرش توكر لويس
 Tucker-Lewis index (TLI)

TLI ≥ 0.95

مؤرش جذر متوسط اخلطأ التقاريب 
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA)

RMSEA < 

0.08

ــة  ــتخدام طريق ــوذج باس ــرتات النم ــر بارام ــم تقدي وت
ــى ــامل األق االحت

 Maximum likelihood estimation (MLE).
أدوات الدراسة : 

أوالً : مقياس الطفو األكاديمي      
اعداد / رمضان ،  أمحد حممد عيل 2٠2٠

 يتكــون املقيــاس مــن )2٤( مفــردة موزعــة عــىل ثالثــة 
ــة  ــة ، املرون ــاءة األكاديمي ــي ) الكف ــية وه ــاد رئيس أبع
األكاديميــة ، حــل املشــكالت األكاديميــة( ويتــم 
ــايس  ــاس مخ ــىل مقي ــالب ع ــتجابات الط ــر اس تقدي
ــة  ــرتاوح الدرج ــرت ، وت ــام ليك ــا لنظ ــر وفق التقدي

ــة. ــني )2٤-12٠( درج ــاس ب ــة للمقي الكلي
اخلصائص السيكومرتية ملقياس الطفو األكاديمي :

ــىل  ــه ع ــاس بتطبيق ــد املقي ــام مع ــاس : ق ــدق املقي ص
ــوادي  ــة ال ــة بجامع ــنة النهائي ــات الس ــالب وطالب ط
بالتحقــق  وقــام    )1157( عددهــم  وكان  اجلديــد 
مــن الصــدق عــن طريــق الصــدق الظاهــري بعرضــه 

عــىل)7( أســاتذة متخصصــني يف علــم النفــس الرتبوي 
ــتخدام  ــا باس ــه ايض ــن صدق ــق م ــام بالتحق ــام ق ، ك
ــو  ــاس الطف ــاد مقي ــدي ألبع ــيل التوكي ــل العام التحلي
العامــيل  التحليــل  نتائــج  األكاديمــي وبنــاء عــىل 
العامــل  نمــوذج  الباحــث  اســتخدم  االستكشــايف 
الكامــن الواحــد مــن خــالل برنامــج LISREL9.3 اذ 
تــم اعتبــار االبعــاد الفرعيــة للمقيــاس تتشــبع بعامــل 
واحــد أي تقيــس عامــاًل واحــدًا، وكانــت مجيــع 
تشــبعات املتغــريات املشــاهدة بالعوامــل الكامنــة دالــة 
احصائيــا عنــد مســتوى ٠.٠1وكان العامــل املشــاهد 
ــل  ــو أفض ــة( ه ــكالت األكاديمي ــل املش ــث )ح الثال
ــك  ــن )٠.86( وكذل ــري الكام ــدق للمتغ ــؤرش ص م
ــًا)7٤.٠( ،  كان أكثــر مــؤرشات العامــل الكامــن ثبات
وتــم التحقــق مــن صــدق املقيــاس يف الدراســة احلاليــة 
عــن طريــق صــدق التحليــل العامــيل التوكيــدي 

ــاس. ــاد املقي ألبع
الصدق العاميل ملقياس الطفو األكاديمي:

الطفــو  ملقيــاس  العامــيل  الصــدق  مــن  للتحقــق 
األكاديمــي تــم اســتخدام التحليــل العامــيل التوكيــدي 
)Confirmatory factor analysis (CFA، وقــد تــم 
ــي  ــو األكاديم ــاس الطف ــاس ملقي ــوذج القي ــار نم اختب
ــة  ــرة موزع ــن )2٤( فق ــاس م ــوذج القي ــون نم ويتك
عــىل ثالثــة ابعــاد، ويوضــح اجلــدول التــايل قيــم 
مــؤرشات حســن املطابقــة لنمــوذج التحليــل العامــيل 

ــي: ــو األكاديم ــاس الطف ــدي ملقي التوكي

القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
x2   581.٤8

x2   / درجات احلرية ˃ 3 2٤9)درجات احلرية(
2.3٤   / درجات احلرية

NFI٠.95٤NFI ≥ 0.95
CFI٠.93٠CFI ≥ 0.90
IFI٠.929IFI ≥ 0.90
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القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
GFI٠.957GFI ≥ 0.95
TLI٠.933TLI ≥ 0.90

RMSEA٠.٠٤7RMSEA < 0.08
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق ان قيــم مــؤرشات 
ــدود  ــن احل ــع ضم ــدة وتق ــت جي ــة كان ــن املطابق حس
املقبولــة ممــا يــدل عــىل مطابقــة نمــوذج القيــاس 
للبيانــات الفعليــة، ويوضــح اجلــدول التــايل قيــم 

ــاس  ــرات مقي ــة لفق ــا اإلحصائي ــبعات وداللته التش
ــيل  ــل العام ــوذج التحلي ــا لنم ــي وفق ــو األكاديم الطف

التوكيــدي:

املشكالت األكاديمية الكفاءة األكاديمية 
قيمة »z«اخلطأ املعياريالتشبعاتالفقراتقيمة »z«اخلطأ املعياريالتشبعاتالفقرات

1٠.751٠.٠٤815.6515٠.836٠.٠3٤2٤.59
2٠.731٠.٠3918.7٤16٠.773٠.٠3522.٠9
3٠.7٠2٠.٠٤615.2617٠.7٠6٠.٠3918.1٠
٤٠.835٠.٠5116.3718٠.778٠.٠3721.٠3
5٠.771٠.٠382٠.2919٠.859٠.٠3623.86
6٠.6٤7٠.٠3617.972٠٠.7٤8٠.٠3322.67
7٠.779٠.٠551٤.1621٠.7٠3٠.٠3٤2٠.68

22٠.698٠.٠3٤18.97املرونة األكاديمية
8٠.763٠.٠٤915.5723٠.769٠.٠3323.3٠
9٠.797٠.٠٤816.6٠2٤٠.762٠.٠3323.٠9

1٠٠.717٠.٠3222.٤1
مجيع قيم »z« الواردة باجلدول دالة احصائيا عند مستوى ٠.٠1 11٠.781٠.٠٤218.6٠

12٠.713٠.٠3619.81
13٠.771٠.٠3٤22.68
1٤٠.773٠.٠٤915.78

جدول )٤( قيم التشبعات وداللتها اإلحصائية لفقرات مقياس الطفو األكاديمي وفقا لنموذج التحليل العاميل التوكيدي

شكل )2(: التشبعات املعيارية لفقرات مقياس الطفو األكاديمي وفق نموذج التحليل العاميل التوكيدي
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جدول )5( يوضح معامالت االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمي

جدول ) 6 ( يوضح معامالت االرتباط بني كل مفردة والدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق ان مجيــع قيم التشــبعات 
كانــت أكــرب مــن ٠.5 ودالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
ــاس  ــي ملقي ــدق البنائ ــق الص ــد حتق ــا يؤك ٠.٠1، مم

الطفــو األكاديمــي.
ــن  ــق م ــاس بالتحق ــد املقي ــام مع ــاس : ق ــات املقي ثب
ــق  ــن طري ــاد ع ــات األبع ــاب ثب ــاس بحس ــات املقي ثب
ــاس  ــاد مقي ــن أبع ــد م ــكل بع ــا ل ــل ألف ــاب معام حس
ــتخدم  ــام اس ــة، ك ــه الكلي ــي ودرجت ــو األكاديم الطف
معامــالت  بحســاب  الداخــيل  االتســاق  ثبــات 
االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والبعــد الــذي تنــدرج 
حتتــه العبــارة وامتــدت معامــالت االرتبــاط مــن 

.)٠.69( إىل   )٠.25(
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الطفــو األكاديمــي مــن خــالل حســاب معامل 
الفــا كرونبــاخ ، ويوضــح اجلــدول التــايل معامــل 
ــدت  ــاس. وامت ــاد املقي ــاس ككل وألبع ــات للمقي الثب

معامــالت الثبــات مــن)٠.7٠9( إىل )917.٠( .
ــاق  ــن االتس ــق م ــم التحق ــام ت ــيل :ك ــاق الداخ االتس
ــني كل  ــة وب ــة الكلي ــردة والدرج ــني كل مف ــيل ب الداخ
ــة  ــداول التالي ــه واجل ــي الي ــذي تنتم ــد ال ــردة والبع مف

ــج : ــح النتائ يوض

معامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردة
1**٠.5789**٠.56717**٠.681
2**٠.٤751٠.٤**٠5918**٠.655
3**٠.52111**٠.63819**٠.736
٠.٤**٤9٠12**٠.6٠52٠**٠.73٤
5**٠.٤6113**٠.52921**٠.568
6**٠.5161٠**٤.59122**٠.7٤2
7**٠.٤7615**٠.76٠23**٠.7٠6
8**٠.58216**٠.7132٠.٤٠**٤9

** دالة عند مستوى داللة  ٠.٠1        

املشكالت األكاديميةاملرونة األكاديميةالكفاءة األكاديمية
معامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردةمعامل االرتباطاملفردة

1**٠.6828**٠.62915**٠.756
2**٠.6379**٠.57216**٠.779
3**٠.6٠31٠**٠.68217**٠.737
٠**٤.53311**٠.78718**٠.697
5**٠.53712**٠.69219**٠.766
6**٠.52713**٠.6٤52٠**٠.76٠
7**٠.61٠1٠**٤.6٠٠21**٠.639

22**٠.8٠٤
23**٠.768
2٠.٤**٤8٤

** دالة عند مستوى داللة  ٠.٠1       
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ــم معامــالت      يتضــح مــن جــداول )5( ، )6(  أن قي
االرتبــاط دالــة عنــد مســتوى ٠.٠1  وهــذا يعنــى أن 
ــاق  ــات االتس ــن ثب ــة م ــة عالي ــع بدرج ــاس يتمت املقي
الداخــيل وأن مجيــع مفــردات املقيــاس ترتبــط بالدرجــة 
ــاقًا  ــاك اتس ــىل أن هن ــدل ع ــا ي ــاس مم ــة للمقي الكلي

ــاس ككل. ــًا للمقي داخلي
مقياس الرفاهية النفسية            

  Carol D. Ryff (2007(/ اعداد
وقامــت     Carol Ryff (2007(املقيــاس أعــدت 
تقييــم  هبــدف  النــرش(  )قيــد  الكشــكي  برتمجتــه 
ــة النفســية لــدى االفــراد ويعــد هــذا املقيــاس  الرفاهي
احــدى صــور مقاييــس رايــف للرفاهيــة النفســية 
ــرة ، 8٤  ــور ) 12٠ فق ــدة ص ــه ع ــرت من ــذي ظه ال
فقــرة، 5٤ فقــرة ، ٤2 فقــرة ، 18 فقــرة ( ويف الدراســة 
ــة  ــاس املكون ــخة املقي ــة نس ــتخدمت الباحث ــة اس احلالي
ــي  ــتة وه ــاد الس ــىل االبع ــة ع ــرة موزع ــن )18( فق م
ــخيص  ــو الش ــي - النم ــني البيئ ــتقاللية - التمك ) االس
ــل  ــاة - تقب ــن احلي ــدف م ــة - اهل ــات اإلجيابي - العالق
ــىل  ــالب ع ــتجابات الط ــر اس ــم تقدي ــذات( ، ويت ال
التقديــر وفقــا لنظــام ليكــرت ،  مقيــاس مخــايس 
ــني )18-9٠(  ــاس ب ــة للمقي ــة الكلي ــرتاوح الدرج وت
ــتوى  ــاع مس ــة إىل ارتف ــاع الدرج ــري ارتف ــة وتش درج

ــية. ــة النفس الرفاهي
اخلصائص السيكومرتية ملقياس الرفاهية النفسية:

صــدق املقيــاس : حتققــت الكشــكي مــن صــدق 
وصــدق   ، املحــك  صــدق  طريــق  عــن  املقيــاس 
االتســاق الداخــيل ، وتــم التحقــق مــن صــدق املقياس 
يف الدراســة احلاليــة عــن طريــق صــدق املحــك : 
اســتخدمت الباحثــة مقيــاس االســتمتاع باحليــاة وهــو 
ــذي  ــوم ،2٠13( وال ــال ومظل ــد الع ــداد )عب ــن اع م
ــو  ــا وه ــات العلي ــالب الدراس ــىل ط ــه ع ــم تطبيق ت
مقنــن عــىل البيئــة العربيــة ، وتــم اســتخدامه يف البيئــة 

ــق  ــم تطبي ــة ،2٠21(، وت ــة )خريب ــعودية يف دراس الس
مقيــاس الرفاهيــة النفســية ومقيــاس االســتمتاع باحلياة 
عــىل أفــراد عينــة التقنــني وحســاب معامــل االرتبــاط 
وبلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )٠.7٤( وهــي دالــة 
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة ٠.٠1 مم ــتوى دالل ــد مس ــا عن احصائي

ــدق . ــن الص ــة م ــة مرتفع ــاس بدرج ــع املقي متت
ــة  ــت الباحث ــام قام ــاس :  ك ــيل للمقي ــاق الداخ االتس
ــاط بــني درجــة كل بعــد مــن  بحســاب معامــل االرتب
ــاس  ــة للمقي ــة الكلي ــية والدرج ــة النفس ــاد الرفاهي أبع

ــج : ــح النتائ ــايل يوض ــدول الت واجل
ــة  ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــح معام ــدول )7( يوض ج

ــاس ــة للمقي الكلي
 البعد   معامل االرتباط

**٠.6٤٤ االستقاللية
**٠.7٤٤ التمكني البيئي
**٠.6٠7 النمو الشخيص
**٠.7٤6 العالقات اإلجيابية
**٠.٤73 اهلدف من احلياة
**٠.58٠ تقبل الذات

ارتبــاط  معامــالت  أن  مــن جــدول )7(  ويتضــح 
للمقيــاس  الكليــة  بالدرجــة  االبعــاد  درجــات 
تراوحــت بــني )٠.٤73- ٠.7٤6( وكلهــا دالــة 
عنــد مســتوى داللــة )٠.٠1( ممــا يــدل عــىل أن أبعــاد 
ــري إىل  ــا يش ــه مم ــت إىل قياس ــا هدف ــس م ــاس تقي املقي

االتســاق الداخــيل للمقيــاس.
ثبــات املقيــاس : قامــت الكشــكي بالتحقــق مــن ثبــات 
املقيــاس بعــدة طــرق منهــا حســاب معامــل ألفــا لــكل 
ــه  ــية ودرجت ــة النفس ــاس الرفاهي ــاد مقي ــن أبع ــد م بع
التطبيــق  اعــادة  ثبــات  اســتخدمت  كــام  الكليــة، 
للمقيــاس وبلغــت قيمــة معامــل ثبــات االعــادة 

.)٠.93( ككل  للمقيــاس 
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الرفاهيــة النفســية مــن خــالل حســاب معامــل 
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ــة  ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــح معام ــدول )8( يوض ج
ــاس ــة للمقي الكلي

جــدول )1٠( يوضــح معامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل بعــد والدرجــة 
الكليــة للمقيــاس

معامل الفا كرونباخ البعد
٠.7٠2 االستقاللية
٠.732 التمكني البيئي
٠.69٤ النمو الشخيص
٠.711 العالقات اإلجيابية
٠.712 اهلدف من احلياة
٠.675 تقبل الذات
٠.7٤2 الدرجة الكلية للمقياس

الفــا كرونبــاخ ، ويوضــح اجلــدول التــايل معامــل 
ــاس. ــاد املقي ــاس ككل وألبع ــات للمقي الثب

ــات  ــالت الثب ــم معام ــدول )8( أن قي ــن ج ــح م يتض
ــة  ــة الكلي ــية والدرج ــة النفس ــاس الرفاهي ــاد مقي ألبع
للمقيــاس قيــم مقبولــة ممــا جيعــل هنــاك ثقــة يف 

اســتخدام املقيــاس .
مقياس الكفاءة الـذاتية      

                          Chen, Gully, & Eden. (2001(/ اعداد
اخلصائص السيكومرتية ملقياس الكفاءة الذاتية:

يتكــون املقيــاس مــن )8( عبــارات فقــط ويتــم تقديــر 
ــر  ــايس التقدي ــاس مخ ــىل مقي ــالب ع ــتجابات الط اس
وفقــا لنظــام ليكــرت ، وتــرتاوح الدرجــة الكليــة 

ــة . ــني )8-٤٠( درج ــاس ب للمقي
املقيــاس  مصممــو  قــام  وقــد   : املقيــاس  صــدق 
ــا  ــيكومرتية وصالحيته ــه الس ــن خصائص ــد م بالتأك
 )SGSE( ــام ــة الع ــاءة الذاتي ــاس الكف ــه بمقي بمقارنت
حيــث أظهــرت نتائــج املقارنــة أن املقيــاس لــه صــدق 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــاس )SGSE( ع ــن مقي ــىل م ــاء أع بن
قلــة عــدد عباراتــه اال انــه أظهــر موثوقيــة عاليــة 
، وتــم التحقــق مــن صــدق املقيــاس يف الدراســة 
ــق  ــك بتطبي ــك : وذل ــدق املح ــق ص ــن طري ــة ع احلالي
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة ومقيــاس تقديــر الــذات لــــ 
ــىل )1٠(  ــوى ع ــذي احت ــربج  Rosenberg  ال : روزن
ــة  ــت قيم ــاط وبلغ ــل االرتب ــاب معام ــرات وحس فق

معامــل االرتبــاط )٠.78( وهــي دالــة احصائيــا عنــد 
ــاس  ــع املقي ــىل متت ــدل ع ــا ي ــة ٠.٠1 مم ــتوى دالل مس

ــدق . ــن الص ــة م ــة مرتفع بدرج
ــة  ــت الباحث ــام قام ــاس:  ك ــيل للمقي ــاق الداخ االتس
ــردة  ــة كل مف ــني درج ــاط ب ــل االرتب ــاب معام بحس
والدرجــة الكليــة للمقيــاس واجلــدول التــايل يوضــح 

ــج : النتائ

معامل 
االرتباط  املفردة  معامل 

االرتباط  املفردة 
**٠.8٠٠ 5 **٠.71٠ 1
**٠.573 6 **٠.71٤ 2
**٠.728 7 **٠.81٠ 3
**٠.6٤5 8 **٠.811 ٤

ويتضــح مــن جــدول )1٠( أن معامــالت ارتبــاط 
ــني  ــت ب ــاس تراوح ــة للمقي ــة الكلي ــرات بالدرج الفق
مســتوى  عنــد  دالــة  وكلهــا   )٠.7٤6  -٠.٤73(
الداخــيل  االتســاق  إىل  يشــري  داللــة )٠.٠1( ممــا 

للمقيــاس.
ــام مصممــو املقيــاس بحســاب  ثبــات املقيــاس : ق
ثباتــه عــن طريــق اعــادة التطبيــق بفاصــل زمنــي 
عــرشون يومــا وأظهــرت النتائــج ارتبــاط مرتفــع بــني 

التطبيقــني.
ــة بحســاب ثبــات  ــة قامــت الباحث ويف الدراســة احلالي
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة مــن خــالل حســاب معامــل 
الفــا كرونبــاخ وبلغــت )٠.7٤5( ، وســبريمان بــراون 
 )٠.783( وبلغــت  وجتــامن   )٠.783( وبلغــت 
وهــي قيــم مقبولــة ممــا جيعــل هنــاك ثقــة يف اســتخدام 

ــاس.  املقي
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نتائج الدراسة وتفسريها:
الفرض األول:

ينــص الفــرض األول عــىل انــه "توجــد عالقــة ارتباطية 
موجبــة دالــة احصائيــا بــني درجــات الطالبــات عينــة 
ــن  ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع البح

عــىل مقيــاس الرفاهيــة النفســية".

ــل  ــاب معام ــم حس ــرض ت ــة الف ــن صح ــق م وللتحق
ــة  ــة االرتباطي ــن العالق ــف ع ــون للكش ــاط بريس ارتب
بــني الطفــو األكاديمــي والرفاهيــة النفســية لــدى 
ــدول  ــح باجل ــو موض ــام ه ــث ك ــة البح ــات عين الطالب

ــايل: الت

جدول ) 12( معامالت ارتباط بريسون بني بني درجات الطالبات عينة البحث عىل مقياس الطفو األكاديمي 
ودرجاهتن عىل مقياس الرفاهية النفسية

الدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمياملشكالت األكاديميةاملرونة األكاديميةالكفاءة األكاديميةاملتغريات
٠.7٠٠**٠.693**٠.6٠٠**٠.616**القبول الذايت
٠.716**٠.68٠**٠.625**٠.5٤7**التمكن البيئي

العالقات اإلجيابية 
٠.7٤5**٠.٤82**٠.665**٠.685**مع النطاق

٠.69٠**٠.665**٠.557**٠.٤55**اهلدف من احلياة
٠.6٠1**٠.573**٠.535**٠.532**النمو الشخيص

٠.732**٠.668**٠.671**٠.659**االستقاللية
الدرجة الكلية 

ملقياس الرفاهية 
النفسية

**٠.7٠**٤٤.717**٠.776**٠.72٠

**دالة عند مستوى ٠.٠1
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة 
موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )٠.٠1( 
ــاس  ــىل مقي ــث ع ــة البح ــات عين ــات الطالب ــني درج ب
الطفــو األكاديمــي ودرجاهتــن عــىل مقيــاس الرفاهيــة 
االرتبــاط  معامــل  قيمــة  بلغــت  وقــد  النفســية، 
)٠.72٠(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
وابعــاد  األكاديمــي  الطفــو  مقيــاس  ابعــاد  بــني 
ــني )٠.٤55 و693.٠(  ــية ب ــة النفس ــاس الرفاهي مقي
ومجيعهــا قيــم دالــة احصائيــا عنــد مســتوى )٠.٠1(، 
 Martin( ــة ــج دراس ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل وتتف
الرفاهيــة  إن  إىل  تشــري  التــي   )and Marsh,2008

ــات  ــت ادبي ــك اثبت ــي ، وكذل ــو األكاديم ــأ بالطف تتنب
الدراســة  بمجــال  املتعلقــة  الســابقة  الدراســات 
احلاليــة أن الطفــو األكاديمــي يتنبــأ بالنتائــج اإلجيابيــة 
التعليميــة كاملشــاركة يف الفصــل والقــدرة عــىل اكــامل 

املهــام األكاديميــة بإجيابيــة ،وكــام تشــري االدبيــات الــن
 Rosemary,Wawire,2019&  Doyne,(ظريةومنهــا
لــدى  األكاديمــي  الطفــو  قيــاس  أن   (إىل   2019

الطــالب يعــد أحــد االســاليب الفعالــة لفهــم وتصــور 
 ، التعليــم  ســياق  يف  وبقائهــم  النفســية  رفاهيتهــم 
ــة  ــعور الطالب ــأن ش ــة ب ــك النتيج ــة تل ــرس الباحث وتف
بالرضــا والســعادة يف حميطهــا األكاديمــي يؤثــر يف 
الكيفيــة التــي تواجــه هبــا ضغوطهــا األكاديميــة.

الفرض الثاين:
ينــص الفــرض الثــاين عــىل انــه "توجــد عالقــة 
درجــات  بــني  احصائيــا  دالــة  موجبــة  ارتباطيــة 
الطفــو  مقيــاس  عــىل  البحــث  عينــة  الطالبــات 
األكاديمــي وابعــاده ودرجاهتــن عــىل مقيــاس الكفــاءة 

الذاتيــة".
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
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معامــل ارتبــاط بريســون للكشــف عــن العالقــة 
ــة  ــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتي ــة ب االرتباطي
لــدى الطالبــات عينــة البحــث كــام هــو موضــح 

باجلــدول التــايل:
ــات  ــات الطالب ــني درج ــني ب ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب ــدول )13( معام ج
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة ــاءة الذاتي الكف
الكفاءة الذاتية املتغريات
**٠.٤19 الكفاءة األكاديمية
**٠.55٤ املرونة األكاديمية
**٠.626 املشكالت األكاديمية
**٠.661 الدرجة الكلية ملقياس الطفو األكاديمي

 **دالة عند مستوى ٠.٠1
عالقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
ارتباطيــة موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠1( بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــي ودرجاهت ــو األكاديم ــاس الطف مقي
الكفــاءة الذاتيــة، وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 
)٠.661(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
بــني ابعــاد مقيــاس الطفــو األكاديمــي والدرجــة 
 ٠.٤19( بــني  الذاتيــة  الكفــاءة  ملقيــاس  الكليــة 
عنــد  احصائيــا  دالــة  قيــم  ومجيعهــا  و626.٠( 
ــج  ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل ــتوى )٠.٠1( وتتف مس
ــت  ــي تناول ــة)Rosemary,et.al., 2019(، والت دراس
ــي  ــو األكاديم ــة والطف ــاءة الذاتي ــني الكف ــة ب العالق
واســفرت نتائجهــا عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة 
موجبــه بــني الطفــو األكاديمــي والكفــاءة الذاتيــة 
، كــام كشــفت نتائجهــا أيضــا ان الكفــاءة الذاتيــة 
ــتوى  ــز مس ــت بتعزي ــي واوص ــو األكاديم ــأ بالطف تتنب
الكفــاءة الذاتيــة مــن اجــل حتســني الطفــو األكاديمــي 
للطــالب ، ودراســة)Jafar,et.al.2014( واســفرت 
ــني  ــه ب ــة موجب ــة ارتباطي ــود عالق ــن وج ــا ع نتائجه
ــري  ــام تش ــة ،وك ــاءة الذاتي ــي والكف ــو األكاديم الطف
ــة  ــىل مواجه ــب ع ــدرة الطال ــإن ق ــة ف ــات الدراس ادبي

التحديــات والصعوبــات األكاديميــة هــي عنــرصًا مهاًم 
يف حتديــد تقدمــه األكاديمــي وهــو مــا يعــرف بالطفــو 
ــد  ــات الب األكاديمــي ، وللتغلــب عــىل تلــك الصعوب
مــن الشــعور املــرن بالكفــاءة الذاتيــة ، وكذلــك تشــري 
ــتويات  ــط بمس ــاءة ترتب ــة إىل أن الكف ــات النظري االدبي
عاليــة مــن املثابــرة واالرصار املتزايــد يف اداء مهــام 
ــاءة  ــاط الكف ــة ارتب ــرس الباحث ــدة ،وتف ــة ومعق صعب
ــن  ــاءة تتضم ــأن الكف ــي ب ــو األكاديم ــة بالطف الذاتي
الثقــة بالنفــس ممــا يزيــد مــن امكانيــة الفــرد للتعامــل 
ــرد  ــتمرار الف ــن اس ــام تتضم ــة ،ك ــف الصعب ــع املواق م
ــات ،  ــن واالضطراب ــن املح ــم م ــد بالرغ ــذل اجله يف ب
ــه  ــتعادة توازن ــىل اس ــرد ع ــاعد الف ــي تس ــك فه وكذل
بعــد التعــرض للصعوبــات. وبنــاء عــىل النظريــة 
ــان  ــري )Basol,2010( ف ــام يش ــة ك ــة املعرفي االجتامعي
الكفــاءة هــي أحــد العوامــل النفســية املرتبطــة بالطفــو 
ــل  ــة تعام ــام يف كيفي ــب دورا مه ــي تلع ــي فه األكاديم
االفــراد مــع قضايــا احليــاة ،كــام أن انخفــاض الكفــاءة 
ــايل  ــز وبالت ــص احلاف ــببا يف نق ــون س ــد يك ــة ق الذاتي
الفشــل األكاديمــي ، وبذلــك يمكــن القــول بــأن 
ــر  ــن أكث ــة يك ــاءة عالي ــن كف ــاليت لدهي ــات ال الطالب
قــدرة عــىل مواجهــة العقبــات والتحديــات األكاديميــة 
ــن  ــة ويك ــة الصعب ــام األكاديمي ــض امله ــل أداء بع مث

ــن .   ــم أفكاره ــىل تنظي ــدرة ع ــر ق أكث
الفرض الثالث:

ينــص الفــرض الثالــث عــىل انــه "توجــد عالقــة 
درجــات  بــني  احصائيــا  دالــة  موجبــة  ارتباطيــة 
الرفاهيــة  البحــث عــىل مقيــاس  الطالبــات عينــة 
ــة". ــاءة الذاتي ــاس الكف ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت النفس
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
معامــل ارتبــاط بريســون للكشــف عــن العالقــة 
ــة  ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس ــني الرفاهي ــة ب االرتباطي
لــدى الطالبــات عينــة البحــث كــام هــو موضــح 

باجلــدول التــايل:
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عالقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح 
ارتباطيــة موجبــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة 
)٠.٠1( بــني درجــات الطالبــات عينــة البحــث عــىل 
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت ــة النفس ــاس الرفاهي مقي
الكفــاءة الذاتيــة، وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 
)٠.73٤(، وقــد تراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط 
النفســية والدرجــة  الرفاهيــة  ابعــاد مقيــاس  بــني 
 ٠.٤16( بــني  الذاتيــة  الكفــاءة  ملقيــاس  الكليــة 
عنــد  احصائيــا  دالــة  قيــم  ومجيعهــا  و671.٠( 
ــج  ــع نتائ ــة م ــك النتيج ــق تل ــتوى )٠.٠1( وتتف مس
  Fatemeh,2016)، (Hanieh,et.al.,2016)) دراســة 
والتــي   )Maha,2020( ودراســة   ،  (Akfirat,2020

تقصــت كل منهــا العالقــة بــني الكفــاءة الذاتيــة 
ــود  ــن وج ــم ع ــفرت نتائجه ــية واس ــة النفس والرفاهي
الذاتيــة  الكفــاءة  بــني  موجبــة  ارتباطيــة  عالقــة 
ــة  ــات الدراس ــري ادبي ــام تش ــية ، وك ــة النفس والرفاهي

ــات  ــات الطالب ــني درج ــني ب ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب ــدول )1٤( معام ج
ــاس  ــىل مقي ــن ع ــية ودرجاهت ــة النفس ــاس الرفاهي ــىل مقي ــث ع ــة البح عين

ــة ــاءة الذاتي الكف

شكل )3(: الشكل االنتشاري بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

الكفاءة الذاتية املتغريات
**٠.6٤2 القبول الذايت
**٠.6٠6 التمكن البيئي
**٠.٤16 العالقات اإلجيابية مع النطاق
**٠.6٤٠ اهلدف من احلياة
**٠.577 النمو الشخيص
**٠.671 االستقاللية
**٠.73٤ الدرجة الكلية ملقياس الرفاهية النفسية

 **دالة عند مستوى ٠.٠1

فــان الكفــاءة الذاتيــة تعــد مــوردًا يســاهم يف الرفاهيــة 
النفســية لــدى األفــراد بصفــة عامــة حيــث تعتــرب أحــد 
الركائــز املهمــة واالساســية للوصــول بالفــرد إىل حيــاة 
ــية  ــة النفس ــق الرفاهي ــعي إىل حتقي ــام ان الس ــل ، ك أفض
هــدف أعــىل للحيــاة بســبب ارتباطهــا بالســعادة 
ــة  ــرس الباحث ــة ، وتف ــاءة الذاتي ــذات والكف ــل ال وتقب
وجــود العالقــة االرتباطيــة املوجبــة بــني الكفــاءة 
ــام  ــية ب ــة النفس ــية أن الرفاهي ــة النفس ــة والرفاهي الذاتي
تتضمنــه مــن أبعــاد مثــل قبــول الــذات واالســتقاللية 
والنمــو الشــخيص تتفــق مــع مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة 
ــر  ــن تقدي ــرب ع ــاد ويع ــدد االبع ــوم متع ــاره مفه باعتب
ــه ، وكل  ــه بقدرت ــه وايامن ــه لذات ــه وحتقيق ــرد لذات الف

ــذات. ــرتام ال ــىل اح ــر ع ــام يؤث منه
الفرض الرابع:

ــريات  ــون متغ ــه " تك ــىل ان ــع ع ــرض الراب ــص الف ين
الدراســة فيــام بينهــا نموذجــًا يتضمــن العالقــة بــني كل 
ــة النفســية والكفــاءة  مــن الطفــو األكاديمــي والرفاهي

ــة." الذاتي
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اختبــار 
النمــوذج املقــرتح وذلــك باعتبــار أن الكفــاءة الذاتيــة 
متغــري يتوســط العالقة بــني متغــريي الطفــو األكاديمي 
ــل  ــوذج وقب ــار النم ــل اختب ــية، وقب ــة النفس والرفاهي
اختبــار النمــوذج تــم التحقــق مــن رشط اخلطيــة 
بــني املتغــري التابــع واملتغــريات املســتقلة كــام هــو 
موضــح بالشــكل االنتشــاري )الشــكل رقــم 3(:
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شــكل )٤( النمــوذج البنائــي للعالقــات بــني الطفــو األكاديمــي كمتغــري مســتقل والكفــاءة الذاتيــة كمتغــري وســيط والرفاهيــة النفســية كمتغــري تابــع لــدى 
عينــة البحــث

جدول )16( قيم مؤرشات ُحسن املطابقة لنموذج التوسط

ــني  ــة ب ــق رشط اخلطي ــكل حتق ــذا الش ــن ه ــح م ويتض
املتغــري التابــع واملتغــريات املســتقلة، كــام تــم التحقــق 
مــن االعتداليــة اخلطيــة للمتغــريات، وقــد أشــار 
ــرية  ــات الكب ــة العين ــه يف حال )Stevens, 2009( إىل ان
ــارات  ــتخدام اختب ــدم اس ــب ع ــن 3٠٠( جي ــرب م )اك
ــة  ــام دال ــتكون دائ ــا س ــة )الن قيمه ــة اخلطي االعتدالي
ــل  ــتخدام معام ــط باس ــاء فق ــم االكتف ــا(، ويت احصائي
االلتــواء والتفرطــح، لذلــك فقــد قامــت الباحثــة 
ــني -1  ــرتاوح ب ــب ان ت ــواء )جي ــم االلت ــاب قي بحس
و  بــني -2  تــرتاوح  ان  والتفرطــح )جيــب  و +1(  
ــالت  ــم معام ــت قي ــث تراوح ــريات، حي +2( للمتغ
ــم  ــت قي ــني )-1.٠٤ و -٠.72( وتراوح ــواء ب االلت

معامــالت التفرطــح بــني )-٠.518 و ٠.693(، ممــا 
يشــري إىل حتقــق االعتداليــة اخلطيــة للمتغــريات، وتــم 
ــافات  ــة )مس ــة املتدرج ــن االعتدالي ــق م ــا التحق أيض
ــج  امليالنوبيــس Mahalanobis( حيــث اشــارت النتائ
ــن  ــات م ــو البيان ــة وخل ــة املتدرج ــق االعتدالي إىل حتق
Mahalano- ــم ــع قي ــث ان مجي ــة )حي ــم املتطرف  القي
ــد  ــا(، وق ــة احصائي ــري دال ــت غ bis d-squared كان

تــم اختبــار نمــوذج التوســط شــكل )2( وذلــك 
باســتخدام برنامــج Amos v20، وحلســاب التأثــريات 
 Bootstrapped ــل ــم عم ــارشة indirect effects ت املب
ــارش  ــري املب ــة التأث ــة لقيم ــرتات الثق ــاب ف ــم حس ، وت

ــدره )%95(:  ــة ق ــتوى ثق ــد مس عن

القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
 §x2  93.٤7

x2   / درجات احلرية ˃ 3 33)درجات احلرية(
2.83   / درجات احلرية

NFI٠.959NFI ≥ 0.95
CFI٠.966CFI ≥ 0.90
IFI٠.966IFI ≥ 0.90
GFI٠.958GFI ≥ 0.95
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القيمة املقبولةالقيمةمؤرشات حسن املطابقة
TLI٠.95٤TLI ≥ 0.90

RMSEA٠.٠62RMSEA < 0.08

ويتضــح مــن جــدول )16( أن قيــم مــؤرشات ُحســن 
املطابقــة مجيعهــا كانــت مقبولــة وتقــع ضمــن احلــدود 
ــط  ــوذج التوس ــة نم ــىل مطابق ــدل ع ــا ي ــة، مم املقبول

للبيانــات ويوضــح جــدول )17( قيــم التأثــريات 
اإلحصائيــة  وداللتهــا  مبــارشة  والغــري  املبــارشة، 

ــي:  ــوذج البنائ للنم
جدول )17( قيم التأثريات املبارشة وغري املبارشة وداللتها اإلحصائية للنموذج البنائي

شكل )5( القيم املعيارية للتأثريات املبارشة لنموذج التوسط

القيمة الغري املتغريات
مستوى قيمة »z«اخلطأ املعياريالقيمة املعياريةمعيارية

الداللة
التأثريات املبارشة

الطفو 
األكاديمي

٠.86٤٠.698٠.٠٤519.2٠٠.٠1الكفاءة الذاتية
٠.721٠.731٠.٠٤815.٠2٠.٠1الرفاهية النفسية

٠.198٠.2٤8٠.٠375.35٠.٠1الرفاهية النفسيةالكفاءة الذاتية
التأثريات الغري مبارشة

الطفو 
األكاديمي

٠.171٠.173الرفاهية النفسية
٠.٠325.3٤٠.٠1 حدود الثقة 

)%95(
٠.1٠٤٠.٠92احلد االدنى
٠.216٠.228احلد االعىل

ويتضح من اجلدول السابق ما ييل:
وجــود تأثــري مبــارش موجــب دال احصائيــا عنــد 
ــاءة  ــىل الكف ــي ع ــو األكاديم ــتوى )٠.٠1( للطف مس
الذاتيــة بقيمــة معياريــة قدرهــا )٠.86٤( وقــد بلغــت 
قيمــة "z" )19.2٠( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد 
مســتوى )٠.٠1(، كــام يالحــظ وجــود تأثــري مبــارش 
موجــب دال احصائيــا عنــد مســتوى )٠.٠1( للطفــو 

ــة  ــة معياري ــية بقيم ــة النفس ــىل الرفاهي ــي ع األكاديم
 )15.٠2( "z" ــة ــت قيم ــد بلغ ــا )٠.731( وق قدره
ــتوى )٠.٠1(،  ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال ــي قيم وه
وجــود تأثــري مبــارش موجــب دال احصائيــا عنــد 
مســتوى )٠.٠1( للكفــاءة الذاتيــة عــىل الرفاهيــة 
بقيمــة معياريــة قدرهــا )٠.198( وقــد  النفســية 
بلغــت قيمــة "z" )5.35( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا 
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ــتوى )٠.٠1(. ــد مس عن
عــىل  وســيط  كمتغــري  الذاتيــة(  )الكفــاءة  تؤثــر 
ــية،  ــة النفس ــي والرفاهي ــو األكاديم ــني الطف ــة ب العالق
ــارش  ــري مب ــب غ ــري موج ــود تأث ــظ وج ــث يالح حي
ــو  ــري الطف ــتوى )٠.٠1( ملتغ ــد مس ــا عن دال احصائي
األكاديمــي عــىل متغــري الرفاهيــة النفســية وذلــك عــرب 
ــث  ــيط، حي ــري وس ــة( كمتغ ــاءة الذاتي ــري )الكف متغ
 "z" بلغــت القيمــة املعياريــة )٠.171( وبلغــت قيمــة
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال ــي قيم )5.3٤( وه
)٠.٠1( ، وختتلــف تلــك النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
ــة  ــاءة الذاتي ــري إىل أن الكف ــث تش ــود )2٠18( حي حمم
باعتبارهــا أحــد العوامــل الدافعيــة تلعــب دورًا رئيســيًا 
يف قــدرة الطــالب عــىل التغلــب عــىل التحديــات 
 )Pajares1996a;1996b(ودراســة  ، والنكســات 
التــي تشــري إىل أن الكفــاءة الذاتيــة منبئــًا قويــًا بــاألداء 
 Rosemary) األكاديمــي املرتبــط بالفــرد ،ودراســة
et.al. 2019,) والتــي كشــفت نتائجهــا ان الكفــاءة 

ــز  ــت بتعزي ــي وأوص ــو األكاديم ــأ بالطف ــة تتنب الذاتي
ــو  ــني الطف ــل حتس ــن أج ــة م ــاءة الذاتي ــتوى الكف مس
Freire,et.) األكاديمــي للطــالب ، ونتائــج دراســة
al. 2019) التــي توصلــت نتائجهــا إىل أن الكفــاءة 

ــوط  ــع الضغ ــل م ــية والتعام ــة النفس ــط الرفاهي تتوس
 (Jafar,et.al. 2014) لــدى طــالب اجلامعــة ، ودراســة
وتوصلــت نتائجهــا إىل ان الكفــاءة الذاتيــة تلعــب 
ــو  ــل االرسي والطف ــط التواص ــني نم ــيط ب دور الوس
ــي  ــة) Martin,et.al. 2010( والت ــي ، ودراس األكاديم
ــة  ــاءة الذاتي ــل الكف ــري عوام ــا إىل تأث ــارت نتائجه اش
عــىل الطفــو األكاديمــي ومــا وراء الطفــو األكاديمــي 
، وتــرى الباحثــة أن تلــك النتائــج تشــري إىل أن الكفــاءة 
هــي التــي تؤثــر يف الطفــو األكاديمــي لــدى الطالبــات 
وليــس العكــس ويتضــح مــن نتيجــة الدراســة احلاليــة 
أن الطفــو هــو الــذي يؤثــر عــىل الكفــاءة الذاتيــة 
ــو يف  ــام ه ــث ك ــة حي ــك النتيج ــة تل ــع الباحث وترج

ــرة  ــد واملثاب ــام زاد اجله ــه كل ــة إىل أن ــات النظري االدبي
ــن  ــراد الذي ــاءة ، وأن األف ــرد بالكف ــاس الف زاد إحس
ــم  ــاطهم ومثابرهت ــتمر نش ــرب ويس ــًدا أك ــون جه يبذل
ــة بقــوة الكفــاءة  لفــرتات أطــول لدهيــم ادراكات عالي
الذاتيــة ،وبنــاء عــىل النظريــة االجتامعيــة املعرفيــة فقــد 
رصح بانــدورا ان الكفــاءة الذاتيــة هــي أحــد العوامــل 

ــي. ــو األكاديم ــة بالطف ــية املرتبط النفس
توصيات الدراسة :

يف ضوء نتائج الدراسة تويص الباحثة بام ييل :
توعيــة القائمــني عــىل العمليــة التعليميــة بمفهــوم • 

ــاءة  ــية والكف ــة النفس ــي والرفاهي ــو األكاديم الطف
الذاتيــة باعتبارهــا مفاهيــم حديثــة هلــا تأثــري عــىل 

حتســني العمليــة التعليمــة .
توعيــة الطالبــات بمفهــوم الطفــو األكاديمــي • 

ــم  ــة وتأثريه ــاءة الذاتي ــية والكف ــة النفس والرفاهي
ــي . ــتقبلهم األكاديم ــية ومس ــم النفس ــىل صحته ع

ــي ودوره •  ــو األكاديم ــوم الطف ــىل مفه ــد ع التأكي
يف مواجهــة االنتكاســات اليوميــة لــدى الطــالب 

ــات . والطالب
تدريــب الطــالب والطالبــات عــىل مهــارات • 

ــة  ــج التدريبي ــداد الربام ــي واع ــو األكاديم الطف
املناســبة لذلــك.

املراجع العربية : 
الطفــو   .)2٠2٠(. رمضــان  عــيل  حممــد  أمحــد، 
ــة  ــط الصدم ــني ضغ ــيط بب ــري وس ــي كمتغ األكاديم
ــالب  ــدى ط ــريف ل ــار املع ــوي األرسي واالزده الثان
اجلامعــة . جملــة جامعــة تبــوك للعلــوم اإلنســانية 

.91-57  ،)8( تبــوك،  جامعــة  واالجتامعيــة، 
األكاديمــي  التكيــف   .)2٠1٠(. حممــد  خالــد، 
ــة  ــة كلي ــدى طلب ــة ل ــة العام ــاءة الذاتي ــه بالكف وعالقت
ــة  ــة جامع ــت . جمل ــة آل البي ــة يف جامع ــوم الرتبوي العل
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 )2(2٤ االنســانية(،  )العلــوم  لألبحــاث  النجــاح 
.٤32 -٤1٤ ،

األمــن   .)2٠21( صديــق.  صفــاء   ، خريبــة 
كمتنبئــني  النفــيس  والتدفــق  العاطفــي 
اجلامعــة  طالبــات  لــدى  باحليــاة  باالســتمتاع 
لــآلداب  العربيــة  املجلــة   . الريــاض  بمدينــة 
.٤22-365 5)19(،ص   ، االنســانية  والدراســات 
ســليم، عبدالعزيــز إبراهيــم .)2٠18(. نمــوذج بنائــي 
ــايب  ــري اإلجي ــة والتفك ــة العقلي ــني اليقظ ــات ب للعالق
والطفــو األكاديمــي لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة جامعــة 
ــيخ ،  ــر الش ــة كف ــة ، جامع ــة الرتبي ــة كلي ــور. جمل دمنه

.٤٤٠-333 ،  )2( 18
الســويلم، ســارة ســليامن عبــداهلل. ) 2٠19(. الرفاهيــة 
ــدود  ــة احل ــات جامع ــن طالب ــة م ــدى عين ــية ل النفس
ــة.  ــريات الديموغرافي ــض املتغ ــوء بع ــاملية يف ض الش
جملــة البحــث العلمــي يف الرتبيــة. جامعــة عــني شــمس 
ــة،2٠)9(،  ــوم والرتبي ــآلداب والعل ــات ل ــة البن ، كلي

.533-5٠3
ــة حممــد أمحــد  ومظلــوم ، مصطفــى  ــد العــال ، حتي عب
عــيل رمضــان )2٠13(. االســتمتاع باحليــاة يف عالقتــه 
ببــع متغــريات الشــخصية اإلجيابيــة" دراســـــة يف 
علـــــم النفـــــس اإلجيــابــــي" كليـــــة الرتبيـــــة، 

جامعــــة بنهــــــا ،93)2(.
ــبي  ــهام النس ــني .)2٠18(. اإلس ــان حس ــود، حن حمم
ــف  ــىل التكي ــدرة ع ــاز والق ــداف اإلنج ــات أه لتوجه
يف التنبــؤ بالطفــو األكاديمــي لــدى طالبــات اجلامعــة، 
جملــة كليــة الرتبيــة يف العلــوم الرتبويــة ، ٤2 )3(، 

.29٠-236
ــايل  ــداع االنفع ــام رايض . )2٠19(. االب ــادي، ابتس ه
وعالقتــه بالرفاهيــة النفســية لــدى مــدريس كليــة 
االنســانية  العلــوم  دراســات  االساســية.  الرتبيــة 

.61٠-593)2(٤6 واالجتامعيــة، 
ــامن. ــي، اي ــام ورسمين ــاهني ،هي ــدي وش ــني ، مح ياس
)2٠1٤(.الصداقــة والرفاهيــة النفســية لــدى عينــة من 
طلبــة اجلامعــة، جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة بنهــا، 25 

.351-379،)97(
يعقــوب، نافذ نايــف رشــيد.)2٠12(. الكفــاءة الذاتية 
بدافعيــة االنجــاز والتحصيــل  املدركــة وعالقتهــا 
األكاديمــي لــدى طــالب كليــات جامعــة امللــك خالــد 
ــوم  ــة العل ــعودية(. جمل ــة الس ــة العربي ــة )اململك يف بيش

ــية ،13)3(. ــة والنفس الرتبوي
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باح د. فهيد بن رباح بن فهيد الرَّ
د بن سعود اإلسالميَّة. ف املساعد يف كليَّة اللغة العربيَّة - بجامعة اإلمام حممَّ أستاذ النَّحو والصَّ
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   ملخص البحث  
)مسألة:  عنوانه  بحٍث  عىل  نته  دوَّ نقدًا  البحث  هذا  جييء 
املْحَدثني:  مناهج  يف  يف  الرشَّ باحلديث  النُّحاة  احتجاج 
اعر واحلديثيُّ وقباوة نموذجًا( وكتاٍب عنوانه )موقف  الشَّ
معاجلة  يف  يف(  الرشَّ باحلديث  االحتجاج  من  النُّحاة 
امع، بأنَّ  قضيٍَّة من قضايا أصول النَّحو ملسألٍة من باب السَّ
ِمني من النَّحويِّني ندر عندهم االحتجاج به أو انعدم،  املتقدِّ
مذهبًا  االمتناع  وجعل  املسألة  أثار  رين  املتأخِّ بعض  وأنَّ 
يف  املذاهب  ثالثة  ذكر  إىل  ُنِزع  املعاجلة  وعند  مني،  للمتقدِّ
وتنويِس  املجيزين،  مذهب  نرصة  وإىل  االحتجاج،  قضيَّة 
التَّعذير  وُقِصد  عنه،  احلديث  وإغفال  طني  املتوسِّ مذهب 

عن مذهب املانعني مع استنكاره.
أموٌر  يل  بانت  والكتاب  البحث  يف  النَّظر  إعامل  وعند 
تؤخذ عليهام، والعاطفة والتَّحيُّز يظهر هلام أثر عليهام خيبو 
ج يف ثنيامها؛ لذا رأيت مجع إيرادايت عليهام، وإظهار  ويتوهَّ

ملحوظايت عىل العرض والبسط واملعاجلة.  
الكلامت املفتاحية : 

باملعنى/  واية  الرِّ احلديث/  االستشهاد/  االحتجاج/ 
واة األعاجم. الرُّ

Abstract
This research is a critique made against a book 
addressed to one of the issues related to gram-
mar rules. It was stated in the chapter of hearing 
named the evidence of citation and rejection; 
and part of this was concerned with the Prophet-
ic Hadith. The earliest grammarians showed less 
refusal or rare or lacking rejection against cita-
tion while some latest of them raised the issue 
and said that the earliest adopted abstention doc-
trine. However, the author had overcome the is-
sue by producing this book; and mentioned three 
doctrines in terms of rejection issue; supported 
those of approved doctrine and desired cancel 
of abstention doctrine. In examining the book, 
I found that some judgments were made on is-
sues without supported realities as well as other 
judgments on issues without basis. The author 
of the book was influenced by the emotion and 
favor which was appeared in the presentation 
and discussion. Therefore, I decided ultimately 
to write my remarks and criticism against the 
author’s presentation, judgments and chapters 
of the book.

key words: 
quoting/ citation/ Prophetic Hadith/ narration by 
the meaning/ A non-Arab narrators.

.( رس النَّحويِّ بويِّ في الدَّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب في (االحتجاج بالحديث النَّ

مة املقدِّ
ــالم عــىل مــن ال نبــيَّ  ــالة والسَّ احلمــد هلل وحــده، والصَّ

. ه بعد
ــًة  ــة نفــع متعــدٍّ يصــل إىل املنقــود خاصَّ للقــراءة النَّقديَّ
قــل  ــًة؛ إذ هبــا اجِلــالء والصَّ واحليــاة العلميَّــة عامَّ
والتَّخليــص مــن عوائــق العلــم، وقــد قيــل قديــاًم: مــا 

ــه.  ــردوٌد علي ــٍد إالَّ رادٌّ وم ــن أح م

ــان  ــدق وبي ــول الصِّ ــم ق ــتوجبات العل ــن مس ــه مل وإنَّ
، ومــن املــكارم واملــروءة حفــظ جنــاب العلــامء  احلــقِّ
ــن  ــة، الَّذي ــل واملكرم ــابقني أويل الفض ــالف السَّ األس
شــيَّدوا للعلــم بنيانــًا نتفيَّــأ أفيــاءه، فهــذا واجــب حمتَّــم 

ــه ُعلقــة بعلــم هــؤالء األســالف. ــن ل عــىل كلِّ َم
ووجدُتنــي وأنــا أبحــث مســألة االحتجــاج باحلديــث 
ــًا ذات  ــًا وبحوث ــُت كتب ــد طالع ــو، وق ــد النَّح يف تقعي
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

ــوع  ــت وق ــري)1(، فرأي ــألة كث ــب يف املس ــا ُكتِ ــدٍد، وم ع
ارســني يف ذلــك،  ــني والدَّ ــد الباحث ٍر عن إشــكال تصــوِّ
ر  ــوُّ ــك، فالتَّص ــال ذل ــني حي م ــاِل املتقدِّ ــكال ح واستش
مــني بعــدم احتجاجهــم ذلــك نــازع مــن  أنَّ املتقدِّ
قصــور وقعــوا فيــه عــىل جاللــة قدرهــم، وإن ال يكــن 
نــا نقــع يف استشــكال حــال القــوم يف  ذلــك كذلــك، فإنَّ
صنيعهــم ذلــك يف مصنَّفاهتــم، ومل يقنــع آخــرون هبــذه 
ــوا  مــني احتجُّ النَّتيجــة فأخــذوا عــىل عاتقهــم أنَّ املتقدِّ
ــات  ــك يف مصنَّف ــس ذل ــدوا يف تلمُّ ــث، وجه باحلدي

القــوم. 
ــاٍب  ــىل كت ــه ع ــث فقرصت ــذا البح ــي يف ه ــا حديث أمَّ
ــتاذتني  ــا ألس ــه، ومه ــٍف ل ــٍث ردي ــا وبح ــٍد منه واح
صتــني: أ د. خدجيــة احلديثــّي )ت  قديرتــني متخصِّ
1٤39هـــ( رمحهــا اهلل، ود. خلــود العمــوش، فالكتاب 
هــو: )موقــف النُّحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث 
 ، كتــورة: خدجيــة احلديثــيِّ يــف( لألســتاذة الدُّ الرشَّ
ــو  ــث فه ــا البح ــان، وأمَّ ــه وتبي ــح عن ــيأيت توضي وس
يف  يــف  الرشَّ باحلديــث  النُّحــاة  احتجــاج  )مســألة 
وقبــاوة   ، واحلديثــيِّ ــاعر،  الشَّ املحدثــني:  مناهــج 
العمــوش،  إبراهيــم  كتــورة: خلــود  للدُّ نموذجــًا( 
ــا  ــتعراض م ــىل اس ــوش ع ــا د. العم ــْت بحثه ــد َبنَ وق
ــاج،  ــألة االحتج ــًا يف مس ــم نموذج ــن جعلته ــُه َم َكَتَب
ــوم  ــرض تق ــد الع ــي بع ــألة، وه ــوا املس ــف عاجل وكي

ــة  ــة: مكاتب ــد النَّحويَّ ــات القواع ــىل إثب ــة ع يف ــة الرشَّ ــث النَّبويَّ ــتدالل باألحادي ــا: االس )1( منه
ام، وإمتاع  يــن الُبلقينــيِّ )ت 8٠6هـــ( حتقيــق: د. ريــاض حســن خــوَّ مامينــيِّ ورساج الدِّ بــني الدَّ
ــيِّ )ت 1٠63هـــ(  ــامع للتَّنبك ــرى السَّ ــث جم ــاظ رواة احلدي ــراء ألف ــل يف إج ــام قي ــامع ب األس
ــه  ، ورشوح ــيوطيِّ ــه للسُّ ــو وجدل ــول النَّح ــرتاح يف أص ــري، واالق ــي بش ــد فتح ــق: د. أمح حتقي
، واإلصبــاح  ــب الفــايسِّ يِّ كـــ: داعــي الفــالح البــن عــالَّن، وفيــض نــرش االنــرشاح البــن الطَّ
ــريبِّ  ــو الع ــول النَّح ــايّن، وأص ــعيد األفغ ــو أ. س ــول النَّح ــال، ويف أص ــود فجَّ ــور: حمم كت للدُّ
ــني،  ــر حس ــد اخل ــيخ: حمم ــة للشَّ ــث يف اللغ ــهاد باحلدي ــوايّن، واالستش ــري حل ــد خ د. حممَّ
ــة  ــني باحلديــث د. حممــود حســني حممــود مغالســة، وإثبــات األحــكام النَّحويَّ واحتجــاج النَّحويِّ
ــويِّ  ــج النَّح ــة يف املنه ــة احلديثيَّ راس ــر الدِّ ــداوّي، وأث ــود هن ــن حمم ــة د. حس ــث النَّبويَّ باألحادي
عنــد ســيبويه؛ د. دبــان صالــح مهــدي، وتــرك االستشــهاد باحلديــث النَّبــويِّ ظاهــرة أندلســيَّة؛ 
د. هشــام فالــح حامــد، وقضايــا االستشــهاد باحلديــث يف النَّحــو وشــواهده يف املغنــي؛ د. ســهري 
ــواهد واالستشــهاد يف النَّحــو؛ د. عبــد اجلبــار علــوان، واحلديــث النَّبــوّي  ــد خليفــة، والشَّ حممَّ
ــد ضــاري محــادي، وتعضيــد شــاهد  ــة؛ د. حممَّ ــة والنَّحويَّ راســات اللغويَّ يــف وأثــره يف الدِّ الرشَّ
احلديــث النَّبــويِّ يف كتــاب: )شــواهد التَّوضيــح البــن مالــٍك( دراســة حتليليَّــة تأصيليَّة د. باســم 
ــة تطبيقيَّــة؛ د. يــارس  ــة دراســة نظريَّ مفــيض املعايطــة، واالستشــهاد باحلديــث يف املســائل النّحويَّ

بــن عبــد اهلل الطُّريقــّي.

بإبــداء امللحوظــات عــىل جهــد النَّمــوذج، وقــد اتَّســم 
ــموليَّة للجهــد وملحوظاهتــا باملوضوعيَّــة  عرضهــا بالشُّ
العلميَّــة غــري أنَّ جهــد الباحثــة َظَهــَر َعْرضــًا للطَّرائــق 
يف املعاجلــة واملحتــوى ال دراســًة للمحتــوى ومناقشــته، 
ــوا  ــام دع ــذت ب ــوا، وأخ ــا مال ــت إىل م ــة مال والباحث
ــث  ــاب ألنَّ البح ــىل الكت ــث ع ــُت البح م ــه، وقدَّ إلي

ــًا. ــاب نموذج ــاول الكت تن
ــراءيت  ــان ق ــت إبَّ ــث أينَّ كن ــذا البح ــث ه ــن حدي وم
تــي أســلفُت خــربًا عنهــا  لتلــك الكتــب والبحــوث الَّ
تــي  الَّ املســألة  معاجلاهتــم  عــىل  مالحظــاٍت  ن  أدوِّ
ــن  ــا م ــورد عليه ــا ُي ــوق م ــظ، وأس ــاهبا يشء املالح ش
اإليــرادات، وجــاء مــن ضمــن ذلــك جهد األســتاذتني 
فــأردت إفرادمهــا ببحــٍث ينهــض بجهدهيــام وحدمهــا؛ 
ــام َأَشــفُّ منهــم أخــذًا وأهــدأ طرحــًا، وأبعــد عــن  ألهنَّ
ــن  ــلَم م ــي أالَّ يس ــز، ويف ظنِّ ــة والتَّحي ــيطرة العاطف س
ــني  ــا التَّســلُّط عــىل النَّحويِّ ســيطرة العاطفــة أحــد، وأمَّ

ــه. مِّ فقــد ســلمتا من ــذَّ بالقــدح وال
ــح  ــة وتصحي ــاة العلميَّ ــي باحلي قِّ ــقِّ والرتَّ ــل احل وألج
ــٌب  ــذا ُمطَّل ــد، فه ــن والتَّقيي ــذا التَّدوي ــاء ه ــار ج املس
لــكلِّ باحــٍث عــن احلــقِّ وطالــٍب للعلــم ناشــٍد 
ــة  ــادق البنَّــاء نافــع للحيــاة العلميَّ ، والنَّقــد الصَّ للحــقِّ
ــه  ــي؛ إذ املقصــود ب ــه فاحتــة حديث وللبحــث كــام ذكرت
املكتــوب ال الكاتــب، واملقيَّــد ال املقيِّــد، واملفهــوم 
ــر  ــا كان األم ــع، وملَّ ــوع ال الواض ــم، واملوض ال الفاه
ــتوقفات  ــذه املس ــان ه ــد يف بي ــت أن أجه ــك رأي كذل
واملالحظــات فيــام حــوى البحــث والكتــاب مــن 
املؤاخــذات واإليــرادات والنَّقــدات بعيــدًا عــن القــدح 
يف ذات املؤلِّــف وعــوارض عاطفتــه إالَّ مــا جــاء 

ــدًا. ــًا ال قص َعَرض
بالبــدء يف  الناقــدة تكــون  النَّظــرات  وَســرْيُ هــذه 
ــدر  ــث ومص ــه، والبح ــاب وطباعت ــوان الكت ــر عن ذك
نــرشه، ُثــمَّ أســوق عرضــًا ملحتــواه وفصولــه مــع عــدٍّ 
ــذي  ــه الَّ ــصِّ كالم ــراد ن ــذا إي ــُب ه ــا، وَيْعُق لصفحاهت
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فيــه املالحظــة واملأخــذ، ُثــمَّ التَّعليــق والتَّعقيــب عليــه 
ــفه. ــك ويكش ــح ذل ــام ُيوض ب

هلــام: البحــث: )مســألة احتجــاج النُّحــاة باحلديــث  أوَّ
ــاعر واحلديثــيِّ  يــف يف مناهــج امُلْحَدثــني: الشَّ الرشَّ

ــرض. ــف والع ــًا(. *** الوص ــاوة نموذج وقب
ــوش)1(  ــم العم ــود إبراهي ــورة: خل كت ــث للدُّ ــو بح ه
ــة  ــة بجامع ــوم العربيَّ ــة العل ــث يف جملَّ ــذا البح ــرِش ه ُن
ــاء  ــاء يف زه ــالميَّة ج ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حممَّ اإلم
العلــوم  جملــة  العمــوش،  )انظــر:  صفحــة   )6٠(
 ،)75  -15 ص:   ،1٠ العــدد:  1٤3٠هـــ،  العربيَّــة، 
كتــورة يف بحثهــا هــذا عــىل عــرض حمتــوى  قامــت الدُّ
تــي  الكتــاب بذكــر فصولــه وحمتواهــا، وذكــر دوافعــه الَّ
تــي خلــص  مــن أجلهــا َكَتَبــه، ُثــمَّ ذكــر أبــرز النَّتائــج الَّ
ــدي ملحوظاهتــا عــىل  ــمَّ تب ــاب، ُث ــف الكت إليهــا مصنِّ

ــا. ــه عرضه ــًة ب ــاب خامت الكت
ــاعر)2(  ــى الشَّ ــن موس ــور: حس كت ــة بالدُّ ــدأت الباحث ب
( وقــد حكمــت  يف كتابــه: )النُّحــاة واحلديــث النَّبــويُّ
ــاعر للمســألة  الباحثــة عــىل دراســة د. حســن الشَّ
 )13( عليهــا  ورقمــت  واملنطقيَّــة،  باملوضوعيَّــة 
مســألة  1٤3٠هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ملحوظــًة 
ــاعر يف  ــاب د. الشَّ ــاة: 21-26(، وكت ــاج النُّح احتج
ل:  أصلــه جــزء مــن رســالته)3(، وكان قســمها األوَّ
، ثــمَّ اســتخلصه منهــا  النُّحــاة واحلديــث النَّبــويُّ

ــًا)٤(. ــه كتاب ــه بعنوان وطبع
ــن  ــتها، وكان م ــة دراس ــت الباحث ــاب أقام ــىل الكت وع
ــلَّ لإلقــالل  ــه اعت ــه أنَّ تــي أظهرهتــا علي املالحظــات الَّ
ــوق  ــني أنَّ س م ــد املتقدِّ ــث عن ــهاد باحلدي ــن االستش م

ــة اآلداب/ اجلامعــة اهلاشــميَّة  ــة وآداهبا-كليَّ ــة التَّدريــس يف قســم اللغــة العربيَّ )1(  عضــو هيئ
 . بــاألردنِّ

ــة اآلداب/ اجلامعــة اهلاشــميَّة  ــة وآداهبا-كليَّ ــة التَّدريــس يف قســم اللغــة العربيَّ )2(  عضــو هيئ
بــاألردنِّ رمحــه اهلل تعــاىل.

كتــوراه( عــام 1978م يف جامعــة األزهــر عــن حتقيــق  ــة العاليــة )الدُّ )3( نــال هبــا درجــة العامليَّ
 . ( أليب البقــاء العكــربيِّ كتــاب )إعــراب احلديــث النَّبــويِّ

(، ط1،  ــويُّ ــث النَّب ــاة واحلدي ــوان: )النُّح ــاألردنِّ بعن ــباب ب ــة والشَّ ــه وزارة الثَّقاف )٤( طبعت
ــام: 1٤٠٠هـــ= 198٠م.  الع

جاهــزة  كانــت  تــه  ومادَّ رائجــة،  كانــت  ــعر  الشِّ
ــه ســبٌب غــري  ــة عــىل ذلــك أنَّ بــت الباحث ــة وعقَّ وقريب
كاٍف )انظــر: العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة احتجــاج 
ــاعر  ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت ــاة: 23(.، وكان ممَّ النُّح
ــٌم  ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ ــني احلدي ق ب ــرِّ مل يف
ــذي يــورد مثــاالً عــىل القاعــدة، وذكــرت  نحــويٌّ والَّ
أنَّ بينهــام فرقــًا منهجيًّــا كبــريًا )انظــر: العمــوش، 

ــاة: 25(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1٤3٠هـــ، مس
كتــورة  قلــُت معلِّقــًا: كذلــك هــو احلــال مــع الدُّ
ــنيِّ الفــرق بينهــام ببســٍط  العمــوش نفســها، فهــي مل تب
ــف  ــاٍل كاش ــو بمث ــه ول حت ــل، وال وضَّ ــٍع للتَّداخ راف
للتَّاميــز، فقــد اكتفــت هبــذه النَّقــدة وامللحوظــة عــىل د. 
ــح  ــى واحلــال هــذه أن يوضَّ ــاعر فحســب، واملنبَغ الشَّ
ه،  يف مــكان مــورده أو ُينســأ إىل مبحــٍث ُيعقــد لــه يفــرسِّ

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك يف موض ــارة إىل ذل ــع اإلش م
ــة  ــو أد. خدجي ــة فه ــد الباحث ــاين عن ــوذج الثَّ ــا النَّم أمَّ
ــاج  ــن االحتج ــاة م ــف النُّح ــا: )موق ــيِّ وكتاهب احلديث
ــدت  ــواه أب ــاب وحمت ــا للكت ــد عرضه ــث( فبع باحلدي
عــىل الكتــاب )15( ملحوظــة )انظــر: العمــوش، 
 ،)٤7  -31 النُّحــاة:  احتجــاج  مســألة  1٤3٠هـــ، 
ــن  ــت ع ــد أجاب ــي ق ــة أنَّ أد. احلديث ــارت الباحث وأش

ــس:  ئي ــث الرَّ ــؤال البح س
يــف يف النَّحــو  هــل يصــحُّ االحتجــاج باحلديــث الرشَّ

ف؟ ــرصَّ وال
ا أجابت عن األسئلة الفرعيَّة: وذكرت أيضًا أهنَّ

ــل االحتجــاج باحلديــث  ــع النُّحــاة األوائ     - هــل من
ــف؟ ي الرشَّ

ــرون صنيــع النُّحــاة القدامــى؟ وبــَم  ــَل املتأخِّ - هــل علَّ
ــك  ــن كذل ــة؟ وإذا مل تك ــت منطقيَّ ــل كان ــوه؟ وه علَّل

ــة؟ فــام العلــل احلقيقيَّ
- ما موقف الـُمْحَدثني من هذه القضيَّة؟

ــه يف  ــجُّ ب ــذي حيت ــف الَّ ي ــث الرشَّ ــا رشوط احلدي - م
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)1(  هو كتاب صدر عن دار امللتقى/ حلب-سوريا، ط1، العام 2٠٠٤م.

ــون؟ ــى واملحدث ــه القدام ــا طرح ــوء م ض
ــا  ـا حلظتــه الباحثــة عــىل أد. احلديثــي أهنَّ وكان ممَـّ
تناولــت موقــف النُّحــاة القدامــى مــن احلديــث تنــاوالً 
ــمول يف كثــرٍي مــن املواضــع ويفتقــد  جمتــزًأ ينقصــه الشُّ
االســتقراء التَّــام، وقــد ســاقت الباحثــة حججهــا عــىل 
ذلــك. )انظــر: العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة احتجاج 

ــاة: 37- ٤1(. النُّح
مــن  احلديثــي  أد.  عــىل  الباحثــة  نــت  دوَّ ـا  وممَـّ
ــات  د رواي ــدُّ ــألة تع ــش مس ــا مل تناق ــات أهنَّ ملحوظ
ــول  ــل الق ــي تقاب ــا، وه ــع ثبوهت ة م ــعريَّ ــواهد الشَّ الشَّ
ــة االمتنــاع  تــي هــي حجَّ بروايــة األحاديــث باملعنــى الَّ
يف حــني أنَّ النَّحويِّــني مل حيجمــوا عــن االحتجــاج 
بتلــك األبيــات عــىل أنَّ بعــض أوجــه رواياهتــا يســقط 
بــه االستشــهاد وُيزيــل االحتجــاج )انظــر: العمــوش، 

ــاة: ٤5(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1٤3٠هـــ، مس
ــام  ــق بينه ــال التَّفري ــرق، وإغف ــام ف ــًا: بينه ق ــُت معلِّ قل
مشــكٌل، وهــو مأخــذ عــىل الباحثــة د. العمــوش، 
وايــة باملعنــى،  ففــرق بــني َمــا داخلــه إجــازة الرِّ
ــا رواتــه فصحــاء وعلــامء  واة األعاجــم، وبــني َم والــرُّ

ــاح.  ــٍص أقح ــرٌب خلَّ ــص وع ختصُّ
وبعدهــا عرضــت الباحثــة للنَّمــوذج الثَّالــث أد. فخــر 
ــو:  ــًا ه ــت عنوان ــته محل ــت دراس ــاوة، وكان ــن قب ي الدِّ
يــف:  )تاريــخ االحتجــاج النَّحــويِّ باحلديــث الرشَّ
ــم  ــر هب ــن التَّأثُّ ــك م ــل()1(، ذل ــيٌّ للتَّأصي ــٌث وثائق بح
ــدود  ــن ح ــذا ع ــه هب ــا أخرج ــر؛ ممَّ ــث وتدبُّ دون بح
ــوش، 1٤3٠هـــ،  ــر: العم ــة )انظ ــة العلميَّ األكاديميَّ

ــاة: 55(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
ثني والنَّحــاة ســاروا معــًا بخطَّني  ــه أظهــر أنَّ الـــُمَحدِّ أنَّ
ــون بنشــوة إعجــاٍب  متوازَيــني، ُثــمَّ جــار النَّحويُّ
واحلديــث،  ثني  والـــُمَحدِّ العلــامِء  عــىل  بأنفســهم 
تــي ذكرهــا  وايــات واألخبــار الَّ وذكــرت الباحثــة أنَّ الرِّ

أد. قبــاوة يف ذلــك قليلــة وغــري موثَّقــة وتنقصهــا 
ــامذج  ــا ن ــا بأهنَّ ــد وصفه ــه ق ــو نفس ــناد، وه ــُة اإلس دقَّ
ــف  ــه تعسَّ يســرية )انظــر: قبــاوة، 2٠٠٤م: 197(، وأنَّ
ــات  واي ــص والرِّ ــات والقص ــض احلكاي ــري بع يف تفس
املــوردة يف ذلــك. )انظر: العمــوش، 1٤3٠هـ، مســألة 

ــاة: 57-6٠(. ــاج النُّح احتج
ــالل  ــطط بالوصــف بالضَّ ـا أخــذت عليــه الشَّ وممَـّ
م كلُّ هــذا وصــف بــه  واالنحــراف واإلرجــاف املتــأزِّ
ــك  ــويسَّ )521هـــ( وذل ــيد البطلي ــن السِّ ــاوة اب أد. قب
ل  ــه أوَّ ــث، وجعل ــهاد باحلدي ــألة االستش ــه يف مس لرأي
املثرييــن لالستشــكال املــأزوم يف االحتجــاج النَّحــويِّ 
 ،)2٠6  ،2٠٤ 2٠٠٤م:  قبــاوة،  )انظــر:  باحلديــث 
ل  ــع أوَّ ائ ــن الضَّ ــة أنَّ اب ــرت الباحث ــام ذك ــهور ك واملش
العمــوش، 1٤3٠هـــ،  )انظــر:  أولئــك وإمامهــم. 

ــاة: 62(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
وكذلــك َوَصــَم بالتَّســفيه والتَّحقــري وباإلرجــاف 
حيَّــان  وأبــا  )68٠هـــ(  ائــع  الضَّ ابــن  والتَّضييــع 
)7٤5هـــ( )انظــر: قبــاوة، 2٠٠٤م: 322(، والباحثــة 
ــام،  مل توافقــه عــىل هــذا التَّســفيه والتَّحقــري واالهتِّ
ــه  ــروف بعلم ــان )7٤5هـــ( مع ــا حيَّ ــرت أنَّ أب وذك
ــه  ــه، وأنَّ ــاٍب ل ــا كت ــري م ــه يف غ ــه وظَّف ــث وأنَّ باحلدي
جلــني  ــة الرَّ كان ينبغــي أن ينصــبَّ النِّقــاش عــىل مقول
ال عــىل ذاتيهــام. )انظــر: العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة 

احتجــاج النُّحــاة: 66(.
ــه مل يــرش  وممَّــا أخــذت الباحثــة عــىل أد. قبــاوة أيضــًا أنَّ
ــاعر ودراســته مــع ســبقه لــه،  إىل كتــاب د. حســن الشَّ
ــته  ــابقة لدراس ــات السَّ راس ــر الدِّ ــه ذك ــك إغفال وكذل
الحتقارهــا عنــده، وأشــار إىل دراســة أد. احلديثــي 
راســات  َوْصُفــُه للدِّ إشــارة طرفــة عــني، وذلــك 
ــا بائســة يائســة، مــع الثَّنــاء عــىل  ــابقة لدراســته بأهنَّ السَّ
ــريًا،  ــه ســيحدث صــدًى كب ــاء العاطــر، وأنَّ ــه الثَّن بحث
ــلوب  ــته ذات أس ــة، وأنَّ دراس ــة صارخ ــيثري ضجَّ وس
وعلَّقــت   ،)18 2٠٠٤م:  قبــاوة،  )انظــر:  مبتكــٍر 
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

ــابقة لبحــث أد.  راســات السَّ الباحثــة عــىل هــذا بــأنَّ الدِّ
راســات  قبــاوة ليســت بائســًة وال يائســة، بــل تلــك الدِّ
ــا،  ــاهبة هل ــي مش ــاوة، أو ه ــكاِر أد. قب ــلَّ أف ــت ُج محل
ة.  ومقاربــة منهــا، وهــي بعــُد دراســاٌت رصينــٌة وجــادَّ
احتجــاج  مســألة  1٤3٠هـــ،  العمــوش،  )انظــر: 

النُّحــاة: 7٠- 71(.
وقــد اختتمــت الباحثــة د. العمــوش بحثهــا بــام خلص 
ــف  ــذي صنَّ ــريُّ الَّ ــة القاه ــة العربيَّ ــع اللغ ــه جمم إلي
تــي حيتــجُّ هبــا إىل ســبعة أصنــاٍف)1(،  األحاديــث الَّ
ــف  ــن توظي ــع م ــا يمن ــة م ــىل إزال ــة ع ــت الباحث وحثَّ
نــا تاوزنا  ، وأنَّ يفِّ رس النَّحــويِّ والــرصَّ احلديــث يف الــدَّ
ــوة إىل  ع ــع الدَّ ــان م ــع وأيب حيَّ ائ ــن الضَّ ــوالت اب مق
ــذي جعــل أوائــل النَّحويِّني  ــبب الَّ إغفــال النَّظــر يف السَّ
باحلديــث  االستشــهاد  عــن  حيجمــون  أو  يِقلُّــون 
ــُمْحَدثني مل  ــات الـ ــرت أنَّ دراس ــام ذك ــف، وك ي الرشَّ
مــني فهــي مل تــأِت بجديــٍد، وبقيــت  تتجــاوز كالم املتقدِّ
تــراوح يف مكاهنــا، وطالبــت الباحثــة د. العمــوش 
خامتــًة بــه بحثهــا إقفــال املســألة، ووجوب االستشــهاد 
ــوش،  ــر: العم يف.)انظ ــث الرشَّ ــاج باحلدي واالحتج

ــاة: 73- 75(. ــاج النُّح ــألة احتج 1٤3٠هـــ، مس
تعليقات عى البحث.

أجــادت الباحثــة د. خلــود إبراهيــم العمــوش يف 
الثَّالثــة، وكذلــك  عــرض حمتــوى تلــك الكتــب 
أجــادت يف رصــد ملحوظاهتــا عــىل حمتــوى تلــك 
القضيَّــة،  معاجلــة  يف  عرضهــا  وطرائــق  الكتــب 
واتَّســمت الباحثــة د. العمــوش يف عرضهــا ورصدهــا 
ــب  ــة، وأحس ــاد واملنهجيَّ ــة واحلي ــا باملوضوعيَّ يف بحثه
ــا قــد عانــت يف قــراءة تلــك الكتــب واســتعراضها  أهنَّ
وتقييــد مــا عرضتــه عنهــا مــن حمتــوى، ومــا رصدتــه 

ــات. ــن ملحوظ ــا م عليه

ل للغــة العربيَّــة: ٤/ 7، وجمموعــة القــرارات العلميَّــة ملجمــع  )1(  انظــر: جملَّــة جممــع فــؤاد األوَّ
اللغــة العربيَّــة يف ثالثــني عامــًا )1932-1962م(:3-٤. 

ويف املجمــل عرضــت الباحثــة للقضيَّــة يف الُكُتــب 
ــابق  ــم س ــن حك ــن م ه دة الذِّ ــرِّ ــي متج ــة وه الثَّالث
يف القضيَّــة، وإن ظهــرت يف معــرض حديثهــا عــن 
ــا مــع احلكــم بجــواز االحتجــاج  ــاعر أهنَّ كتــاب د. الشَّ
ــا طرحتــه ســؤاالً ذكــرت أنَّ  ــا ملَّ باحلديــث، وذلــك أهنَّ
ٍد. فــإذا  ــظ وال تــردُّ اجلــواب عنــه:" هــو نعــم بــال حتفُّ
ــعر بعضهــا مصنــوع،  احتــجَّ النُّحــاة بشــواهد الشِّ
ــى، وبعضهــا متهافــت اللغــة،  وبعضهــا ال حيمــل معن
ــة،  واي ــف الرِّ ــا خمتل ــك، وبعضه ــري متامس ــا غ وبعضه
ــٌد  ــرتض أح ــل مــن غــري أن يع وبعضهــا جمهــول القائ
عــىل هــذا، فهــل يكــون االحتجــاج بحديــث رســول 
ــم  ــع الكل ــان وجوام ــة والبي ــاز بالبالغ ــذي يمت اهلل الَّ
حمــاًل للجــدال؟". )العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة 

ــاة: 22(. ــاج النُّح احتج
ــدًا  ــو قص ــا للنَّح ــة ذمـًّ ــرت الباحث ــد أكث ــق: ق تعلي
ــة فهــي أذن مشــمولة  ــني ضمنــًا! وهــي نحويَّ وللنَّحويِّ

ــا. بكالمه
ــن  ــددًا م ــا ع ــح بحثه ــة مفتت ــت الباحث ــد طرح - لق
ــذه  ــث وه ــئلة البح ى بأس ــمَّ ــا ُيس ــي م ــئلة، وه األس
األســئلة تتطلَّــب إجابــة عنهــا، وعنــد النَّظــر يف البحث 
ويف نتائجــه وخامتتــه ُيــدِرك النَّاظــر أنَّ األســئلة مل جُيــب 
عنهــا، فهــي مــا زالــت حــريى! وقــد كانــت األســئلة 

ــي اآليت: ــث ه ل البح ــة أوَّ املطروح
ملاذا يواصل الباحثون الكتابة يف هذا املوضوع؟• 
ــابقة •  ــوث السَّ ــا البح مته ــي قدَّ ت ــات الَّ ــل اإلجاب ه

ــة؟ غــري مقنعــة أو غــري كافي
هــل جــدَّ عنــد الباحثــني جديــد يســتدعي صــدور • 

دراســة جديــدة؟
كيف َنَظَر أولئك الباحثون يف املسألة؟• 
ما منهجهم يف تناوهلا؟• 
تــي •  هــل أفضــت املناهــج وأدوات البحــث الَّ

صحيحــة  بصــورة  نتائجهــا  إىل  اســتخدموها 
ومنطقيَّــة أم أنَّ النتائــج مل تكــن ثمــرة طبيعيَّــة 
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

ر، واســتعامل كلمــة  ــؤال أمــران: ورود )هــل( للتَّصــوُّ )1(  ُيالحــظ يف صياغــة هــذا السُّ
)االســتخدام(، وكالمهــا حمــطُّ نظــٍر.

البحــوث؟)1( تلــك  يف  املســتخدمة  للمناهــج 
ــة •  ــألة إن كان ثمَّ ــذه املس ــل يف ه ــول الفص ــا الق م

كالم فصــل فيهــا؟ )انظــر: العمــوش، 1٤3٠هـــ، 
ــاة: 15- 16(. ــاج النُّح ــألة احتج مس

ــه:  ــول في ــري فأق ــؤال األخ ــن السُّ ــدأ م ــق1: أب تعلي
ــكيك  ــه تش ــاء في ــل ج د، ب ــرِّ ــري متج ــؤال غ ــذا السُّ ه
بالنَّتيجــة، فهــو قــد احتمــل حكــاًم ســابقًا عــىل اجلواب 
ــؤال  ــا". والسُّ ــٌل فيه ــة كالم فص ــا: "إن كان ثمَّ لقوهل
ــائل عــن طريــق  دًا ليصــل السَّ ينبغــي أن يكــون متجــرِّ
ــا إذا كان غــري  البحــث والتَّنقيــب إىل اجلــواب، أمَّ
ــؤال إضــامر اإلجابــة واإليعــاز  د فيكــون يف السُّ متجــرِّ
ــؤال يف هــذه احلــال وهبــذه  هبــا، وعليــه فــال حاجــة للسُّ
ــة  ــؤال، والنَّتيج ــة يف السُّ ــة مبطَّن ــة؛ ألنَّ اإلجاب يغ الصَّ
مســبَّقة االســتنتاج فــال حيتــاج األمــر حينئــٍذ إىل بحٍث. 
تــي  الَّ األســئلة  عــن  الباحثــة  تــب  مل   :2 تعليــق 
طرحتهــا، فالنَّاظــر يف خامتــة البحــث ونتائجــه يــدرك 
فيهــا  تكــون  أن  اخلامتــة  يف  املنبَغــى  وكان  ذلــك، 
افع  اإلجابــات عــن أســئلة البحــث، فاألســئلة هــي الدَّ
إلعــداد البحــث، وإغفــال اإلجابــة عنهــا يــدلُّ عــىل أنَّ 
البحــث مل يكتمــل َبْعــُد، فاألســئلة مــا زالــت معلَّقــة مل 

ــق.  ــًة مل تغل ــا قائم ــب عنه جُي
األوىل  الثالثــة  األســئلة  أنَّ  أحســب   :٣ تعليــق 
ــذي هــو: "هــل  ــؤال الثَّالــث الَّ مقصدهــا واحــد، والسُّ
ــام  ــة؟" كاٍف عنه ــة القضيَّ ــتدعي دراس ــٍد يس ــن جدي م

ــٍن. ومغ
ــني  ق ب ــرِّ ــاعر مل يف ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت -وكان ممَّ
ــذي  ــويٌّ والَّ ــٌم نح ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ احلدي
ــًا  ــام فرق ــرت أنَّ بينه ــدة، وذك ــىل القاع ــاالً ع ــورد مث ي
ــريًا )انظــر: العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة  ــا كب منهجيًّ

ــاة: 25(.  ــاج النُّح احتج
ــوش  ــورة العم كت ــع الدُّ ــال م ــو احل ــك ه ــق: كذل تعلي
نفســها، فهــي مل تبــنيِّ الفــرق بينهــام ببســٍط رافــٍع 
حتــه ولــو بمثــاٍل كاشــف للتَّاميــز،  للتَّداخــل، وال وضَّ
ــاعر  فقــد اكتفــت هبــذه النَّقــدة وامللحوظــة عــىل د. الشَّ
ــح يف مــكان  فحســب، واملنبَغــى واحلــال هــذه أن يوضَّ
ــع  ه، م ــرسِّ ــه يف ــد ل ــٍث ُيعق ــأ إىل مبح ــورده أو ُينس م

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك يف موض ــارة إىل ذل اإلش
ــا )11( أنَّ أد.  ــوش يف ملحوظته ــد د. العم ــاء عن -ج
كتــور:  ينــيِّ للدُّ ز الدَّ احلديثــي اســتبعدت ســبب التَّحــرُّ
ــا  ــببًا منطقيـًّ ــك س ــرى ذل ــة ت ــد، وأنَّ الباحث ــد عي حممَّ
مســألة  1٤3٠هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ــا  وجوهريًّ
احتجــاج النُّحــاة: ٤3(، ومل تربهــن الباحثــة عــىل 

ــك.  ذل
ــري  ــة التَّنظ ــن جه ــاء م ــذا ج ــة ه ــول الباحث ــق: ق تعلي
ــا  ــيلَّ ... "، أمَّ ــذب ع ــن ك ــث: "م ــىل حدي ــامدًا ع اعت
حقائــق األشــياء فتحتــاج إىل برهــان مــن أقواهلــم ومــا 
ــى  ــك؛ فيبق ــن ذل ــه، وإن مل يك ــاروا إلي ــوه أو أش ن دوَّ
ــل  ــن اآلراء، ومث ــوال، ورأي م ــن األق ــوٌل م ــذا ق ه
ــال فقــد جعلــه مانعــًا  ذلــك مــا صنعــه أد. حممــود فجَّ
ــث  ــال، 1٤٠٤هـــ، احلدي ــر: فجَّ ــه، )انظ ــاٍب ل يف كت
ــاه  ــد أب ــريب: 125-126(، وق ــو الع ــويُّ يف النَّح النَّب
ــال، 1٤٠7هـــ،  ــر: فجَّ ــر. )انظ ــه اآلخ ــًا يف كتاب مانع
ــو  ــث يف النَّح ــهاد باحلدي ــث إىل االستش ــري احلثي السَّ

  .)552 ،9-8 : العريبِّ
النُّقود واإليرادات.

لقــد ظهــرت يل عــىل عمــل الباحثــة د. العمــوش 
أشــياء هــي مــدار تعليقــي عــىل بحثهــا هــذا، وســتكون 
ــه، ودوافعــه، وعرضــه،  مت ــات عــىل مــا يف مقدِّ التَّعقيب

ــة. ــه يف اخلامت ــت إلي ــا خلص ــة، وم راس ــج الدِّ ونتائ
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أوالً: مل أجــد رابطــًا جيمــع بــني َمــن جعلتهــم نموذجــًا 
ــه  ــن ب ــري منفردي ــم غ ــث، وه ــوع البح ــوى موض س
ــد أرشت  ــه، وق ــث نفس ــوا البح ــرشاٍت بحث ــن ع ع
ل البحــث إىل يشٍء مــن مشــاركاهتم يف ذلــك،  يف أوَّ
ــن  ــزء م ــو ج ، فه ــيٌّ ــث أكاديم ــه بح ــاعر كتاب ود. الشَّ
ــو كان  ــوذج، ول ــن النَّم ــن م ــالف اآلخَري ــالته بخ رس
ــكان ألصــق، فهــو مــن  ــاعر ل ــال مــكان د. الشَّ د. فجَّ
ــر  ــاوة آخ ــده أد. قب ــأيت بع ــك، وي ــي بذل ــن ُعن ــر م آخ

ــًا. ــك ُكُتب ــني يف ذل املصنِّف
ا  مــة بحثهــا بــأن ذكــرت أهنَّ ثانيــًا: ختمــت الباحثــة مقدِّ
"ســتفرد حيِّــزًا للخلــوص إىل ســامت مناهــج املْحَدثــني 
عمومــًا يف هــذا املوضــوع، وللوصــول إىل قــوٍل يف 
ــني،  ــك الباحث ــود أولئ ــىل جه ــد ع ــألة يعتم ــذه املس ه
ــي  ت ــرية الَّ ــئلة الكب ــن األس ــة ع ــا إىل اإلجاب ويتجاوزه
ــأن" )العمــوش،  مــا زالــت مفتوحــة يف هــذا الشَّ
ــذا  ــاة: 16(= يف ه ــاج النُّح ــألة احتج 1٤3٠هـــ، مس
ــي  ــات فه ــا العموم ــامت، أمَّ ــات ومبه ــكالم عموم ال
)مناهــج، ســامت، حمَدثــني، عمومــًا، جهــود الباحثــني( 
ــامت )  ــب، واملبه ــٍب فحس ــة ُكُت ــت ثالث ــي درس وه
ــة(.  ــرية املفتوح ــئلة الكب ــون، األس ــون، الباحث املحدث
تعقيــب: ال أدري مــن املــراد باســم اإلشــارة  )أولئــك( 
ــن  ــم م ــث أم غريه ــم يف البح ــة ُكُتُبه ــة املدروس آلثَّالث
الباحثــني أم هــم وغريهــم؟ وكذلــك ال أدري مــا 
ــة  ــه الباحث ــا أوردت ــرية املفتوحــة أهــي م األســئلة الكب
ــت  ــام أجاب ــاه ف ــي إيَّ ــإن ه ــا؟ ف ــا أم غريه ل بحثه أوَّ
لنعــرف  ذكرهتــا  فــام  غريهــا  كانــت  وإذا  عنهــا، 

أفأجابــت عنهــا أم ال؟
ــة  ــىل دراس ــا ع ــوش ملحوظاهت ــاقت د. العم ــًا: س ثالث
أد. قبــاوة، وكانــت امللحوظــات )1، ٤، 5( هــي يف 
اإلشــادة والثَّنــاء واإلطــراء بدراســته، فــام أدري كيــف 
هــا أن تكــون مــع  َنظمــت ذلــك يف امللحوظــات، وحقُّ
ســامت دراســته مــا دامــت تعُدهــا ممــادح ال مقــادح.  

رابعــًا: ذكــرت الباحثــة د. العمــوش يف خامتــة بحثهــا 
ــؤال عــن جــواز االحتجــاج باحلديــث ال ينبغــي  أنَّ السُّ
أن يكــون حمــالًّ للمناقشــة، وأنَّ االحتجــاج باحلديــث 
ف= جعلــت هــذا جانبًا  رضورة لعلَمــي النَّحــو والــرصَّ
ــاب اهلل  ــاح كت ــث مفت ــاين: أنَّ احلدي ــب الثَّ ل، واجلان أوَّ
...، واجلانــب الثَّالــث: امتيــاز احلديــث بالبالغــة، 
ــو  ــواهد النَّح ــض ش ــالف بع ــة بخ ــواهده عالي وأنَّ ش
ــر:  ــى. )انظ ــل معن ــي ال حتم ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ اهلابط
العمــوش، 1٤3٠هـــ، مســألة احتجــاج النُّحــاة: 72(.
ــؤال  ل: أكتفــي بطــرح السُّ تعقيــب: عــىل اجلانــب األوَّ
مــون مــن  التَّليــد اجلديــد: مِلَ مَلْ يفعــل ذلــك املتقدِّ
ــر  ــره وظه ــم أم ــي عليه ــه؟ أخف ــوا ب ــني ويقول النَّحويِّ
ــالًّ  ــألة حم ــون املس ــام ال تك ــة كي ــن وللباحث للمعارصي
ــوى ال  ــى دع ورة فتبق ــرَّ ــوى ال ــا دع ــاش؟ وأمَّ للنِّق
ــرت  ــة، وال أظه ــان وال حجَّ ــال بره ــي ب ــة! فه حقيق
ــذا  ــر، وه ــح النَّث ــل فصي ــه يمثِّ ــوى أنَّ ــة س ــة علَّ الباحث
ــان =  ــع وأيب حيَّ ائ ــن الضَّ القــول منهــا يقابلــه ســبَبا اب

. ــيُّ ــل األعجم ــى، والنَّاق ــل باملعن النَّق
ــه،  ــري والفق ــل التَّفس ــه أله ــاين فيوجَّ ــب الثَّ ــا اجلان أمَّ
وا يف  ــرصِّ ــري مل يق ــه وأهــل التَّفس ــي أنَّ أهــل الفق ويقين
ذلــك، بــل أظهــروا يف هــذا اجلانــب براعــة اســتدالل، 
ــو  ــال النَّح ــة وب ــال الباحث ــام ب ــتنباط، ف ــداع اس وإب

ــم! ــم معه ــا هل ــني يف اخرتاطه والنَّحويِّ
ــا قــول الباحثــة: "أيُّ اجتهــاٍد فقهــيٍّ خيــدم قضايــا   وأمَّ
ــىل  ــو ع ــة، وبالنَّح ــم باللغ ــه عل ــارص يلزم ــع املع الواق
الفقيــه  رشوط  مــن  أنَّ  وذكــرْت  التَّعيــني"،  وجــه 

ــة. ــًا باللغ ــون عامل ــد أن يك املجته
 تعقيــب: ورد يف هــذا النَّــصِّ خلط بــني اللغــة والنَّحو، 
ــف كان  ــة؟ وكي ــرف اللغ ــذي ال يع ــذا الَّ ــه ه وأيُّ فقي
ــة  ــة اللغ ــو وأنَّ كلم ــود النَّح ــلِّم أنَّ املقص ــًا؟! ُأس فقيه
ــا  ــود م ــة واملقص ــال املوطئِّ ــة كاحل ــه وتوطئ ــٌد ل متهي
بعدهــا، لكــن غــري املفهــوم مــا عالقــة هــذا بــذاك؟!.. 
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النَّحــو  يف  باحلديــث  االحتجــاج  عالقــة  مــا  أي: 
بوجــوب أو لــزوم معرفــة الفقيــه املجتهــد بعلــم 
النَّحــو؟! إذ مــن املعلــوم أنَّ النَّحــو مــن علــوم اآللــة، 
ــه  ــم ب ــى ليقي ــو باحلــدِّ األدن ــه ول ــه معرفت ــزم الفقي ويل
ــذا  ــىل ه ــًا، وع ــًا وخطيب ــًا ومفتي ــًا وواعظ ــانه قارئ لس

ــكاس. ــال انع ــو ب ــان للنَّح ــث حمتاج ــه واحلدي فالفق
ــم  ــارص للعل ــع املع ــا الواق ــتلزام قضاي ــا اس ــا قضاي أمَّ
ــٌب؛  ــذا عج ــني فه ــه التَّعي ــىل وج ــو ع ــة وبالنَّح باللغ
ــال  ــف؟ ف ــك؟ وال كي ــون ذل ــن يك ــن أي إذ ال أدري م
أرى بينهــام إلزامــًا وال اســتلزامًا هــذا أمــٌر، وأمــٌر ثــاٍن: 
مــا عالقــة هــذا باالحتجــاج باحلديــث؟ وأمــر ثالــث: 
ــا  ــارصة؛ أي: قضاي ــري املع ــا غ ــع القضاي ــال واق ــا ب م
ــىل  ــو ع ــة النَّح ــه معرف ــزم الفقي ــابق أال يل ــن السَّ م الزَّ
وجــه التَّعيــني أم ال يلــزم عــىل وجــه التَّعيــني أو عىل أيِّ 
ــدت  ــٌف مهَّ ــه تكلُّ وجــٍه كان؟ أظــنُّ جزمــًا أنَّ هــذا كلَّ
، وهــو اســتحجاج ال  لــه العاطفــة دون النَّظــر العلمــيِّ
حجــج، وهــو افــرتاض ســهل عليــه االعــرتاض بعــدم 

ذلــك.
يــأيت بعــد ذلــك ممَّــا ذكرتــه الباحثــة يف اجلانــب الثَّالــث 
ــة،  ــل البالغ ــداًء أه ــب ابت ــذا اجلان ــيُّ هب ــُت: املعن قل
ــدروا  ــريًا وص ــويِّ كث ــث النَّب ــىل احلدي ــم وردوا ع وه

منــه. 
ــة  ــة عــن شــواهد النَّحــو واملعاب ــه الباحث ــا مــا ذكرت أمَّ
ــن  ــُل، فم ــن قب ــك م ــا، وكذل ــا هن ــا هب ــي وصمته ت الَّ
ــا ال حتمــل معنــى/  ــا مصنوعــة/ أهنَّ أوصافهــا هلــا: أهنَّ
ــة/  واي ــة الرِّ ــكة/ خمتلف ــري متامس ــة/ غ ــة اللغ متهافت
مســألة  1٤3٠هـــ،  )العمــوش،  القائــل.  جمهولــة 
احتجــاج النُّحــاة: 22(، وذكــرت يف وصفهــا: بعضها، 
ــه تــنٍّ وبعــٌد عــن  وبعضهــا، وبعضهــا، ...= هــذا كلُّ
ــة، وفــوق ذلــك هــو خــذالن لفــظ  احلقيقــة واملصداقيَّ

ــة.  ــن الباحث م
كلمــة  وتكــرار  متواليــة،  األمــور  هلــذه  ذكرهــا 
ــن  ــا م ــا هل ــا م ــٍص هل ــٍة وتنقُّ ــع كلِّ مذمَّ ــا( م )بعضه

ــنيع  ــري والتَّش ــي للتَّكث ــى! فه ــِز معن ــٍد ورم ــِة قص دالل
ــة  ــن املالم ــان م وغ رة، والزَّ ــرَّ ــاض املك ــرة األبع بكث
ــري  ــة، غ ــر البعضيَّ ــر بذك ــة بالتَّعذي ــك واملوارب يف ذل
ــرت  ــو ذك ــون كالًّ، ول ــض يك ــع البع ــض م أنَّ البع
ــات بالعطــف  ــمَّ ســاقت املذمَّ ة واحــدة، ُث بعضهــا مــرَّ
بــال تكــرار لكلمــة البعــض هلــان الــكالم قليــاًل عــىل 

ــه. تنِّي
ــة أنَّ شــواهد النَّحــو طافحــة  ويفهــم مــن كالم الباحث
ــامت الغالبــة فيهــا، وهــذا خــالف  بذلــك أو هــذه السِّ
ــاهد املصنــوع  حيــح مــن حاهلــا، وبخصــوص الشَّ الصَّ
ــام  ــان ومثله ــام مصنوع ــان أهنَّ ــت أو بيت ــر بي ــد ُذِك فق
ك فيــه مــن  فحســب؛ فقــارن ذلــك بــام مل يتشــكَّ
تــي تصــل )15٠٠(  ــة الَّ ة النَّحويَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــعر، فــال حيكــم بواحــد أو اثنــني  بيــٍت وتزيــد مــن الشِّ
ــليمًة.   ــواهَد س ــه ش ــٍف ونصيف ــىل أل ــام ع ــون فيه مطع
ــٍة  ــن باحث ــول م ــذا الق ــدر ه ــب أن يص ــن العج وم
ــة،  ــتاذٍة أكاديميَّ ــن أس ــل م ــو، ب ــة يف النَّح ص متخصِّ
ــًا إنَّ يف  ــو قطع ــواهد النَّح ــن ش ــا ع ــك منه ــون ذل يك
ــه،  ــًة عن ــو أو غفل ــول النَّح ــا ألص ــاالً منه ــك إغف ذل
أو إخــالالً بدركــه أو خلــاًل يف ضبطــه، وإالَّ فمــن 
أنَّ اجلهالــة  النَّحــو وفقههــا علــم  عــرف أصــول 
ــصِّ  ــة ال تــرُّ االستشــهاد بالنَّ واي د الرِّ بالقائــل وتعــدُّ
اوي  وال تقــدح وال تطعــن فيــه مــا دام أنَّ القائــل والــرَّ
ــاج  ــرص االحتج ــن ع ــح م ــريبٌّ رصي ــل ع ــه أو النَّاق ل
ه علــامء العربيَّــة ألهــل املــدر والوبــر الَّذيــن  ــذي حــدَّ الَّ

ــة. ــم اللغ ــذ عنه تؤخ
ــة  ــت اللغ ــول بتهاف ــو الق ــر ه ــٌب آخ ــك عج وكذل
ــك  ــي ذل ــني فف ــواهد النَّحويِّ ــك يف ش ــدم التَّامس وع
ــن  ــك ع ــال ذل ــف يق ــة؛ إذ كي نع ــر بالصَّ ــاٌل آخ إغف
كالم أهــل االحتجــاج مــن العــرب اخلُلَّــص األقحــاح 
يف عرصهــم وِمرصهــم، مثــل هــذا القــول ُيعلــم بغفلــة 
ــه يــدلُّ  قائلــه قبــل اســتصابة ذمِّ املقــول فيــه، وذلــك أنَّ
ــه يف  ــد قائل ــل عن ــىل خل ــابقه- ع ــلفُت كس ــام أس -ك
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

ــني، وفيــه ســهٌو  َدْرِك أصــول االستشــهاد عنــد النَّحويِّ
ــْن ُيستشــهد بلغتهــم، وفــوق ذلــك هــو كالم  عمَّ
ــٍة،  ــه بأمثل ــٍة وال تبيان ــوق أدلَّ ــال س ــاالً ب ــٌل إرس مرس
ــرتاض  ــن االع ــه م ــني حتمي ــكالم برباه ــٍة لل وال إحاط
ــل  ــال دلي ــوى ب ــاًل ودع ــكالم مرس ــا دام ال ــه، وم علي

ــه. ــلَّم ب ــري مس فغ
ــام  ــس في ــق اخلام ــذا التَّعلي ــظ هب ــذا امللح ــم ه وأختت
بالبالغــة وأن  يمتــاز  أنَّ احلديــث  الباحثــة  ذكرتــه 
ــض  ــوط بع ــل هب ــامذج يف مقاب ــىل النَّ ــن أع ــه م نامذج
ــي ال  ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ ــة املصنوع ــواهد النَّحويَّ الشَّ

ــى.  ــل معن حتم
ر=  ــوَّ ــراب تص ــكاٌل واضط ــه إش ــه في ــا ذكرت ــول: م أق
ــره  ــىل ظاه ــة ع ــواهد املصنوع ــا للشَّ ــك أنَّ ذكره ذل
ــذي  ــواهد ال تصنــع، والَّ فيــه اضطــراب؛ ألنَّ الشَّ
ــواهد= إذ  ى ش ــمَّ ــٍذ ال تس ــة وحينئ ــي األمثل ــع ه ُيصن
ــذي تصنعهــا! ويبــدو  ى شــاهدًا وأنــت الَّ كيــف تســمَّ
ــك  ــد بذل ــة وتري ــواهد النَّحويَّ ــق الشَّ ــة تطل أنَّ الباحث
ــكأنَّ  ــة، ف ــري احلديثيَّ ــة غ ة والنَّثريَّ ــعريِّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــا، وهــذا مشــكل  ــة تــراه ذمًّ وصفهــا هلــا بالنَّحويَّ
ــة  ــا بالنَّحويَّ ــا هل ــه؛ ألنَّ وصفه ــا تعني ــًا! وال أظنُّه أيض
ــة  هــي نســبة إىل النَّحــو، وهــي ذكــرت مــن قبــُل أمهيَّ
ــواهد  النَّحــو للفقيــه، فــكان املنبغــى أنَّ يقــال الشَّ
ــة اآليــات  ــواهد النَّحويَّ ــه يدخــل يف الشَّ ة، ألنَّ ــعريَّ الشِّ
ــهد  ــي استش ت ــث الَّ ــة، واألحادي ــواهد نحويَّ ــي ش فه
ــة، فالقــول  ــن مالــك هــي أيضــًا شــواهد نحويَّ هبــا اب
تــي  كيــك والَّ ــة فيهــا املصنــوع والرَّ ــواهد النَّحويَّ إنَّ الشَّ
ال حتمــل معنــى هــو قــول غــري دقيــٍق ومشــكل، 
ــا- أن  ــة ومقصوده ــب رأي الباحث ــواب -حس والصَّ
ــري  ــة غ ــواهد النَّثريَّ ة أو الشَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ ــال: الشَّ يق
ــة  ــواهد النَّحويَّ ــال الشَّ ــث، وال يق ــات واألحادي اآلي

ــالق. باإلط
ــث  ــىل األحادي ــاء ع ــل الثَّن ــن أج ــزم م ــُت: ال يل قل

ــتوجب  ــا، وال يس ــا وبالغته ــان فصاحته ــة وبي النَّبويَّ
وجــوب  إىل  عــوُة  والدَّ اهلل  رســول  حديــث  حــبُّ 
ــص مــن شــواهده،  ــه= ذمَّ النَّحــو والتنقُّ االستشــهاد ب
وال  واجبــًا  وال  ملزومــًا  وال  الزمــًا  ذلــك  فليــس 
فقــال:  املناكفــة  أراد  مناكفــًا  َأنَّ  ولــو  مســتوَجبًا، 
واحلســن،  حيــح،  الصَّ فيهــا  األحاديــث  كذلــك 
؛ ألنَّ  عيــف، واملوضــوع، لــكان لقولِــِه حمــالًّ والضَّ
الباحثــة ملَّــا وصفــت احلديــث بالبالغــة مل تذكــر 
عــف أو  ــة أو احلســن أو الضَّ حَّ عــن احلديــث الصَّ
ــة، فكالمهــا حمتمــل  حَّ الوضــع، فلــم تشــرتط لــه الصَّ
ــذ  ــدار وُتؤخ ــور ُت ــنَّ األم ــا، لك ــاف كلِّه ــذه األوص هل
بمنهجيَّــة ال بمناكفــة وبموضوعيَّــة ال بعاطفــة، وذلــك 
؛ فالعلميَّــة تعــل الباحــث  ــدق طلبــًا للحــقِّ نطقــًا بالصِّ
ال حييــد عــن موطــن النِّقــاش، وال ينــزع إىل بــرٍّ ليــس 

ــره. ــس بح ــٍر لي ه، وال إىل بح ــرَّ ب
ــنَّة حموســبة  خامســًا: ممَّــا ذكرتــه الباحثــة أنَّ دواوين السُّ
ــق  ــام يتعلَّ ــمَّ قالــت بعــُد: "وفي ــا، ُث وخمدومــة إلكرتونيًّ
ــوش، 1٤3٠هـــ،  ــى ..." )العم ــظ واملعن ــألة اللف بمس
ــا معاجلــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 73(، فذكــرت أهنَّ

عنــد أهــل احلديــث. 
ــن  ــاه م ــاه وَلِقنَّ ــا أخذن ٌر وممَّ ــرِّ ــو متق ــا ه ــب: ممَّ تعقي
أســاتذتنا، أنَّ لــكلِّ علــٍم وفــنٍّ مصطلحاتــه، ال خيلــط 
ــة  ــرت الباحث ــة ذك ــرت الباحث ــاًل ذك ــا مث ــا، وهن بينه
أديبٌّ  مصطلــح  واملعنــى( وهــو  )اللفــظ  مصطلــح 
ــى،  ــة باملعن واي ــون: الرِّ ــث يقول ــل احلدي ، وأه ــديٌّ نق
ــيب  ــًا أنَّ احلواس ــه أيض ــا ذكرت ــظ، وممَّ ــط اللف وضب
تبــنيِّ حالــة احلديــث تقويــًة وضعفــًا، وهــذا كســابقه، 
فهــي تعنــي بتبيــني حالــه؛ أي: احلكــم عليــه، وبالتَّقوية 
ــة واحلســن  حَّ عــف؛ أي: احلكــم عليــه بالصَّ والضَّ

والتَّضعيــف. 
وبعــُد كأينَّ بالباحثــة د. العمــوش تــردُّ هبــذا عــىل 
أي أنَّ مــا ذكرتــه  ائــع وأيب حيَّــان، والــرَّ ســبَبي ابــن الضَّ
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ل اخلامتــة كاٍف يف معرفــة رأهيــا يف املســألة،  ــة أوَّ الباحث
فإعــادة ذكــره ههنــا يف ذيــل اخلامتــة تكــرار بــال عائــدة، 
ــن  ــام م ــاب عنه ــد أج ــان فق ــببان املطروح ــا السَّ وأمَّ
مامينــيُّ )ت 827 هـــ( يف كتابــه )انظــر: تعليق  قبــُل الدَّ
يِّــب  الفرائــد، 1٤25هـــ: ٤/ 2٤1- 2٤3(، وابــن الطَّ
ــرتاح،  ــر: االق ــه )انظ ــايسُّ )ت 117٠هـــ( يف كتاَبي الف
وايــة،  الرِّ َوحتريــر   ،525  -٤٤6  /1 1٤28هـــ: 
1٤٠3هـــ: 96- 1٠1( بــام ال مزيــد عليــه، لكــن 
ــدم  ــبب ع ــن س ــة ع ــة اإلجاب ــىل الباحث ــب ع كان جي
ــضَّ  ــب غ ــث، ال أن تطل ــني باحلدي م ــاج املتقدِّ احتج
النَّظــر عــن ســبب ذلــك؛ ألنَّ ذلــك هــو مثــار املشــكلة 

ــئها.    ــؤها ومنِش ــو منَش ــرب، فه ــة األك ــبب القضيَّ وس
بمناهــج  يتعلَّــق  فيــام  الباحثــة  ذكــرت  سادســًا: 
امُلحَدثــني أنَّ دوافــع املحَدثــني للكتابــة يف هــذه القضيَّــة 
ــث  ــىل حدي ــرية ع ــا الغ ــرت منه ــدة، وذك ــًا واح تقريب
ــع  ــن واق ــم م ــدروا يف معاجلاهت ــم ص ــول اهلل، وأهنَّ رس

ــث.  ــاج باحلدي ــألة االحتج ــن مس ــاع ع ف الدِّ
تعقيــب: هــذا الــكالم مشــكٌل مــع أنَّ ظاهــره حســٌن 
ــاٍم،  يــف موضــع اهتِّ ــٌم أنَّ احلديــث الرشَّ ــه ُمفِه غــري أنَّ
ــم  ــس عنده ــاج لي ــن االحتج ــني م ــامء املانع وأنَّ العل
ــام  ــم أهــل لالهتِّ غــرية عــىل حديــث رســول اهلل، وأهنَّ
ــن  ــني م ــن النَّحويِّ ــون م م ــة، واملتقدِّ يان ــِن بالدِّ والطَّع
ذلــك بــرءاء، فهــم أهــل ديانــة ناصحــة وصيانــة 
واضحــة وهــم ذوو علــٍم وتقــًى، وال ينقــيض عجبــك 
ــاج  ــن االحتج ــوا م ــا امتنع ــني م م ــت أنَّ املتقدِّ إذا علم
باحلديــث إالَّ صيانــة حلديــث رســول اهلل وغــرية عليــه، 
ــايبُّ )ت  ــويُّ اخلطَّ ــه اللغ ث الفقي ــدِّ ــام املح ــال اإلم ق
ــم  ــدي العج ــه أي ــث تناقلت ــظ احلدي 388هـــ(: "إنَّ لف
بــت بــه األلســن اللكــن  ــى فشــا فيــه اللحــن، وتلعَّ حتَّ
فــوا بعضــه عــن مواضعــه، ومــا هــذه ســبيله  حتَّــى حرَّ
ثــني مل  فــال حيتــجُّ بــه بألفاظــه املخالفــة؛ ألنَّ املحدِّ
ــل  ــجَّ هبــا ب ــى حيت ينقلــوا احلديــث لضبــط ألفاظــه حتَّ

ملعانيــه، وهلــذا أجــازوا نقــل احلديــث باملعنــى، وهلــذا 
قــد ختتلــف ألفــاظ احلديــث الواحــد اختالفــًا كثــريًا". 
ة )و س ط(: 391( =  ــادَّ : م ــيِّ ــري للفيُّوم ــاح املن )املصب
ائــع وأيب حيَّــان. ث قبــل ابــن الضَّ هــذا قــول إمــام حمــدِّ
ــة،  ــم صــدروا ...إلــخ ففيهــا عــدم دقَّ ــا مقولــة: إهنَّ أمَّ
ــة  ــني للقضيَّ ارس ــال: إنَّ كلَّ الدَّ ــيض أن يق ــة تقت ق والدِّ
ــق  ــن فري ــم م ــن جلُّه ــن املعارصي ــا م ــني فيه والباحث
ــم:  ــة منه ــوى قلِّ ــث س ــهاد باحلدي ــن لالستش زي املجوِّ
ــد خــري احللــواينِّ انظــر كتابــه: )أصــول النَّحــو  د. حممَّ
ثالثيَّــة  فالقضيَّــة   ،)5٠  -٤9 1981م:   ، العــريبِّ

ــطون. زون، ومتوسِّ ــوِّ ــون، وجم ــراف: مانع األط
ثت  وقــد أشــارت الباحثــة إىل مناهــج املعارصيــن وحتدَّ

افــع؟ عــن دافعهــم، فــام عالقــة ذكــر املناهــج بالدَّ
ــن  ــوالت اب ــا مق ــا تاوزن ن ــة أنَّ ــرت الباحث ــابعًا: ذك س
7٤5هـــ(،  )ت  حيَّــان  وأيب  68٠هـــ(  )ت  ائــع  الضَّ
ــل  ــذي جع ــبب الَّ ــن السَّ ــر ع ــضَّ النَّظ ــت أن نغ وطلب
ــون أو حيجمــون عــن االستشــهاد  النَّحــاة األوائــل يقلُّ

ــف. ي ــث الرشَّ باحلدي
ــن  ــه َم ــبق إلي ــد س ــببني ق ــن السَّ ــة ع ــب: اإلجاب تعقي
مامينــيِّ )ت 827 هـــ( فــال  يــن الدَّ م مثــل بــدر الدِّ تقــدَّ
ــببان غــرَي  معنــى لقوهلــا: )تاوزنــا(، وإذا كان السَّ
م عــىل عرصنــا  وجيهــني، وقــد أجــاب عنهــام َمــن تقــدَّ
ــبب احلقيقــيَّ لإلقــالل أو  هــذا، فبقــي إذن أن نجــد السَّ
لإلحجــام مــن االحتجــاج باحلديــث وهــذا مــا يفرضه 
ــرف  ــضِّ الطَّ ــوَة إىل غ ع ــس الدَّ ، ولي ــيُّ ــث العلم البح
ــج  ــن املنه ــك م ــس ذل ــك، فلي ــن ذل ــر ع ــاد النَّظ وإبع
العلمــيِّ يف يشٍء؛ فخفــاء أمــٍر مــا هــو عقــدة املشــكلة 
ــر البحــث  تــي توجــب توفُّ ــؤال، وهــي الَّ ومنقــدح السُّ
عليــه ملعرفــة ســبب ذلــك، والوصــول إىل حــلٍّ لتلــك 

العقــدة.
زيــن لالحتجــاج  ــا طلــب َغــضِّ النَّظــر ووســم املجوِّ أمَّ
ــرية عــىل  ــأنَّ فعَلهــم ذلــك غ ــن ب ــني املعارصي والباحث
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، ال  ــائيٌّ ــيٌّ إنش ــو كالم وعظ ــول اهلل، فه ــث رس حدي
ُيســلك يف مســالك البحــث العلمــيِّ وال ينســلك، كــام 
أنَّ فيــه إيــامًء بإســقاط هُتَــِم عــدم الغــرية عــىل املخالفني 

هلــم.
ــد  ــي تري ــة فه ــول الباحث ــراب يف ق ــر االضط ــد ظه وق
ــأنَّ ســبب  ــق ب ــبب، وهــي تتعلَّ غــضَّ النَّظــر عــن السَّ
ارســني هلــذه القضيَّــة الغــرية عــىل أحاديــث رســول  الدَّ
ــات  ــع دراس ــذمِّ مجي ــا ب ــت بحثه ــة، وختم يف اهلل الرشَّ
ر عن  املحَدثــني، وهــذا يــدلُّ عــىل استشــكال يف التَّصــوُّ
دِّ  ة الرَّ مــني مــن االحتجــاج مــع قــوَّ ســبب امتنــاع املتقدَّ
ــم  ــني أهنَّ ــت ب ــا وقع ــدو أهنَّ ــني، فيب ــج املانع ــىل حج ع
ــت  ــك؛ فكان ــزم بذل ــوا ومل ت ــم قلَّل ــني أهنَّ ــوا وب امتنع
ــات  راس ــر وذمِّ الدِّ ــضِّ النَّظ ــت إىل غ ــني، فدع ــني ب ب
احلديثــة للقضيَّــة مــع مــدح دافعهــم فــكان ذلــك مــدار 

ر. ــوُّ ش التَّص ــوُّ ــراب وتش االضط
ــا  ثامنــًا: وصمــت الباحثــة دراســات املْحَدثــني أهنَّ
ــد،  ــأِت بجدي ــٍة، ومل ت ــورة مزعج ــها بص رت نفس ــرَّ ك
وبقيــت تــراوح يف مكاهنــا، ومل ختــرج مــن رشنقــة 

مقــوالت القدامــى وتعليالهتــم.
راســات هبذه  تعقيــب: هــذا عجــٌب إن كانــت تلــك الدِّ
ــًا وتكلَّفــت قراءهتــا  ــَم أقامــت عليهــا بحث املســاءة، فِل
ــة ال  ــات مزعج ــىل دراس ــه، ع ــا وكتابت ــن بحثه وتدوي
جديــد فيهــا وال مفيــد، وقــد ذكــرت أنَّ دافعهــم هــو 
ــدروا يف  ــد ص ــول اهلل، وق ــث رس ــىل حدي ــرية ع الغ
ــن  ــاع ع ف ــع الدِّ ــن موق ــألة م ــم للمس ــم معاجلاهت معظ
عــوة إىل االحتجــاج  مســألة االحتجــاج باحلديــث، والدَّ

أي. ــرَّ ــه، وهــي قــد أخــذت هبــذا ال ب
ــد  ــع، ولق ــىل اجلمي ــاًم ع ــذا تعمي ــر أنَّ يف ه ــٌر آخ وأم
ــاوة  ــيِّ وأد. قب ــىل أد. احلديث ــها ع ــة نفس ــت الباحث عاب
ــمول وآخذهتــم بتهمــة التَّعميم،  عــدم االســتقراء والشُّ
وهــا هــي قــد وقعــت فيــام آخــذت غريهــا بــه وحلظتــه 
ــات  راس ــع الدَّ ــىل مجي ــا ع ــت هن ــد حكم ــم، فق عليه

بالنَّقــص واإلزعــاج والعجــز، وعــدم جمــاوزة مكاهنــا، 
ومــن غــري جديــد، وهــي مل تســتعرضها كلَّهــا ليســلَّم 
ــدم  ــا بع ــردَّ عليه ــدق، أو ي ــك إن ص ــم بذل ــا احلك هل

ــدق. ــذا إن مل يص ــا ه ــليم بحكمه التَّس
ــن  ــن ضم ــو م ــذا ه ــا ه ــري.. بحثه ــف األخ والعط
تــي وضعهــا امُلْحَدثــون املعــارصون،  راســات الَّ الدِّ
باإلزعــاج،  الوصــف  هــذا  عليــه  ينطبــق  فهــل 
والتَّكــرار، وعــدم اجلديــد، وبعــدم اخلــروج مــن 
ــم  ــم وتعليالهت ــم ومعاجلاهت ــى ورشنقته ــة القدام مقول

ــد؟ ــاءت بجدي ــد ج ــي ق أم ه
ــبب المتنــاع  تاســعًا: أقــول: مل ُتــب الباحثــة عــن السَّ
مــني مــن االحتجــاج باحلديــث النَّبــويِّ يف النَّحو،  املتقدِّ
ــني ســيبويه  ــس ســببًا لعــدم رفــع إمــام النَّحويِّ ومل تتلمَّ
ــاقها  ــد س ــه، فهــو ق ــا يف كتاب ــي أورده ت ــث الَّ لألحادي

وأوردهــا مــورد كالم العــرب.
ــاج  ــن االحتج ــاة م ــف النُّح ــاب: )موق ــام: الكت ثانيه

ــف(.  ي ــث الرشَّ باحلدي
الوصف والعرض.

ــيِّ  ــة احلديث ــورة: خدجي كت ــتاذة الدُّ ــاب لألس ــو كت ه
)ت 1٤39هـــ( رمحهــا اهلل، والكتــاب مــن منشــورات 
ــام  ــة الع ــة العراقيَّ ــالم باجلمهوريَّ ــة واإلع وزارة الثَّقاف
1٤٠1هـــ= 1981م، وجــاء يف زهــاء )٤٤5( صفحٍة، 
ــط قياســه: )17×25( ســم،  وهــو مــن القطــع املتوسِّ
وهــو كتــاب كثيــف الطَّباعــة مضغــوط فأســطره )29( 
مــة وأربعــة فصــوٍل،  ــمته إىل مقدِّ ســطرًا، وقــد قسَّ
ليــس حتتهــا مباحــث وال مطالــب، هــذه بِنيــة الكتــاب 

ــو اآليت: ــا ه ــل فعرضه ــد التَّفصي ــا عن ــاالً، وأمَّ إمج
مة: جاءت يف )7( صفحات.•  املقدِّ

 اســتعرضت فيهــا أد. احلديثــي تأريــخ االحتجــاج 
ــه  ــرت أنَّ ــه، وذك ــاج ب د يف االحتج دُّ ــرتَّ ــث، وال باحلدي
ل  بــدأ إيــراد احلديــث عنــد النَّحويِّــني قليــاًل يف أوَّ
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ف  د بــأنَّ ِعلَمــي النَّحــو والــرصَّ دُّ األمــر، وعلَّلــت الــرتَّ
ــول  ــكام واألص ــد واألح ــع القواع ــدان يف وض يعتم
ــذا  ــب وه كي ــل الرتَّ ــامت قب ــرف الكل ــط أح ــىل ضب ع

ــو. ــو النَّح ــب وه كي ــد الرتَّ ف، وبع ــرصَّ ــو ال ه
د،  وفيهــا ذكــرت أنَّ ســيبويه بــدأ بــه قليــاًل، وكــذا املــربِّ
ــٍك  ــن مال ــهييلُّ واب ــاء السُّ ــد إىل أن ج ــتمرَّ يتزاي واس
ــك  ــا إىل ذل ــث، فنبَّه ــاج باحلدي ــن االحتج ــرا م فأكث
ــأنَّ ذلــك  ــان فاعرتضــا ذلــك ب ــا حيَّ ــع وأب ائ ــن الضَّ اب
ــبب املانــع هلــم  مــني، وأنَّ السَّ ليــس عليــه عمــل املتقدِّ
مــن ذلــك يعــود إىل روايــة احلديــث باملعنــى، وروايــة 
ــة مــن  ث عــن القضيَّ األعاجــم، ثــم َذَكــَرت مــن حتــدَّ
املعارصيــن باحثــني وأســاتذة جامعــات، وَمــن درســها 

ــة. ــائل جامعيَّ رس
وذكــرت أنَّ كتاهبــا هــذا جــاء مشــاركًة منهــا بمناســبة 
ــريِّ يف  ــرش اهلج ــس ع ــرن اخلام ــدء الق ــال بب االحتف

ــراق.  ــا الع بلده
وقد بنت كتاهبا عىل أربعة فصوٍل كباٍر هي:

ل: )مذاهب االحتجاج(.  الفصل األوَّ
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــة. )انظ ــاء يف )17( صفح ج
13- 29(. وفيــه الــكالم عــىل احلديــث تعريفــه، 
ومكانتــه يف الفصاحــة، ومنزلتــه يف البالغــة، وأشــارت 
مانيَّــة واملكانيَّــة ألهــل  أد. احلديثــي إىل احلــدود الزَّ
ــع  ائ ــن الضَّ ــباب اب ــاقت أس ــة، وس ــاج باللغ االحتج
َأنَّ  أي:  األوائــل؛  احتجــاج  عــدم  يف  حيَّــان  وأيب 
مــت ظــلَّ مطبقــًا عــىل حكــم االحتجــاج باحلديث  الصَّ
ــل  ع املنــع وعلَّ ائــع ورشَّ يف النَّحــو إىل أن جــاء ابــن الضَّ
ــان ونــرشه،  لــه، وأوضحــه ِمــن بعــده تلميــذه أبــو حيَّ

ــث. ــك باحلدي ــن مال ــهاد اب ــه استش ــازع ب ون
ــة  ــني ثالث ــوا للنَّحويِّ ــني جعل ــرت أنَّ املصنِّف ــمَّ ذك  ُث
ــطني،  زيــن، ومتوسِّ مذاهــب يف القضيَّــة: مانعــني، وجموِّ
وحججــه،  أقوالــه  مذهــب  لــكلِّ  واســتعرضت 
عــىل  واعرتاضاهتــم  زيــن  املجوِّ أقــوال  وذكــرت 

أســباب املانعــني، ُثــمَّ ختمــت بالــكالم عــىل تصنيــف 
ديــن مــا بــني  ــطني أو املرتدِّ ــه مــن املتوسِّ ، وأنَّ ــيوطيِّ السُّ

ــطني. ــني واملتوسِّ املانع
 الفصل الثَّاين:) نحاة ما قبل االحتجاج(. 

)انظــر:  صفحــة   )16٠( بلغــت  صفحاتــه  عــدد 
ــي  ــه أد. احلديث ــي، 1981م: 31- 189(، بدأت احلديث
ــرت  ــمَّ ذك ــاٍز، ُث ــُل بإجي ــن قب ــه م ــبق قول ــا س ــر م بذك
آراء عــدد مــن األســاتذة والباحثــني العرصيِّــني يف 
القضيَّــة، فــأوردت رأي د. مهــدي املخزومــيِّ )ت 
ــان  ــا حيَّ ــه أب ــه لتصنيف ــم انتقدت ــا، ث 1٤13هـــ( فيه
ه أنَّ  ــدِّ ــك، ولع ــن مال ــاج كاب ــن لالحتج زي ــن املجوِّ م
ــوا باحلديــث، ورأت أنَّ هــذا خــالف  ــني مل حيتجُّ اللغويِّ

ــر. ــام تذك ــال ك ــع واحل الواق
ــه أرجــع فكــرة عــدم  ــد عيــد أنَّ ُثــمَّ ذكــرت عــن د. حممَّ
ــني باحلديــث باســتناده إىل خلــوِّ كتاب  احتجــاج النَّحويِّ
ــه كان  ســيبويه منهــا غــري حديــث واحــٍد أرجعــه إىل أنَّ
ــون إىل أن  ــذه النَّحويُّ ــردًا نف ــًا مطَّ ــم قانون ــك عنده ذل
جــاء ابــن خــروف وابــن مالــك، وذكــرت أد. احلديثي 
ــرب  ــه اضط ــان، وأنَّ ــع أيب حيَّ ــاق م ــدًا انس أنَّ د. عي
ة البــن  وناقــض نفســه حــني جعــل األوليَّــة مــرَّ

ــك. ــن مال ــرى الب ة أخ ــرَّ ــا م ــم جعله ــروف، ث خ
ــيد )ت  السَّ محــن  الرَّ متابعــة د. عبــد  ُثــمَّ ذكــرت 
ــف )ت 1٤26هـــ( أليب  ــوقي ضي 1٤2٠هـــ( ود. ش
ــان، والمــت د. عبــد املنعــم أمحــد عــىل مبالغتــه يف  حيَّ
ــدء  ــل ب ــأن جع ــابقَيه ب ــه لس ــرت خمالفت ــمَّ ذك ــك، ُث ذل
اجــيِّ تتابعيًّــا بــأيب عيلٍّ  جَّ االستشــهاد كان مــن عهــد الزَّ
ــجريِّ  ، وابــن الشَّ خمــرشيِّ ، وابــن جنَّــي، والزَّ الفــاريسِّ
ــٍك،  ــن مال ــروف واب ــن خ ــة الب اي ــلِّمت الرَّ إىل أن ُس
ــان ليــس مــن املانعــني فحســب، بــل  وذكــر أنَّ أبــا حيَّ
ــع  ــاداة باملن ــع، وأنَّ املن ــن باملن ــني واملنادي ــن املطالب م
ــه مل يذكر  ائــع، ونقدْتــُه بأنَّ ســابقة أليب حيَّــان وابــن الضَّ
أحــدًا مــن املناديــن قبلهــام. وذكــرت أد. احلديثــي 
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ــاينِّ )ت 1٤17هـــ(  ــعيد األفغ ــتاذ: س ــكام األس احت
ــن  ــني م م ــاج املتقدِّ ــدم احتج ــال بع ــن ق ــول َم إىل ق
ل مــن احتــجَّ باحلديث. ــني، وأنَّ األندلســيِّني أوَّ النَّحويِّ
ــني  م ــب املتقدَّ ــت يف كت ــا بحث ــرت أهنَّ ــذا ذك ــد ه  وبع
ة  عــدَّ الســتخراج  فيَّــة  والرصَّ ــة  والنَّحويَّ ــة  اللغويَّ
تــي ُأوِردت فيهــا والوقــوف عليهــا،  األحاديــث الَّ
ــد  ــث بع ــا األحادي ــأيت فيه ــة ت ــب اللغ ــرت أنَّ كت وذك
أركان  كثــرًة، وأنَّ األحاديــث ركــن مــن  اآليــات 
ــىل  ــا ع ــت يف حديثه ج ــامل، وعرَّ ــريبِّ الشَّ ــم الع املعج
ــا ثــروة ضخمــة غابــت  كتــب )غريــب احلديــث(، وأهنَّ
عــن أصحــاب املعاجــم، وكــذا عاجــت بذكــر كتــب 
األبنيــة، فذكــرت كتــاب )تــاج املصــادر( للبيهقــيِّ أنَّ 

ــث. ــىل احلدي ــه ع ــامده كلَّ اعت
وأعــادت القــول يف اســتعراض آراء بعــض األســاتذة 
النَّحويِّــني،  بعــض  املعارصيــن يف دراســاهتم عــن 
أيب  عــن  ودراســته  ــامرائيُّ  السَّ فاضــل  د.  فمنهــم 
، وعــن  خمــرشيَّ الــربكات األنبــاريِّ واألخــرى عــن الزَّ
ــًا يف  ــامرائيِّ اضطراب ــد د. السَّ ــي، ورأت عن ــن جنَّ اب
ــمَّ  ــة االحتجــاج عنــد هــؤالء، ُث ــر قضيَّ أي يف تقري ــرَّ ال
نظــرت يف رأي د. عبــد الفتَّــاح شــلبي )ت 1٤22هـــ( 
ــد  ــذا د. أمح ، وك ــاريسِّ ــيلٍّ الف ــن أيب ع ــته ع يف دراس

اء. ــرَّ ــن الف ــته ع ــاريُّ يف دراس ــيُّ األنص مك
وبعــد هــذا رشعــت أد. احلديثــي يف ذكــر أوائــل 
ــوا باحلديــث النبــويَّ يف كتــب  ــني الَّذيــن احتجُّ النَّحويِّ

ــم: ــتقرهتا، وه ــي اس ف التَّ ــرصَّ ــو وال النَّح
ــث . 1 ــه )3( أحادي ــالء: َوَرَد ل ــن الع ــرو ب ــو عم أب

احتــجَّ هبــا، وســاقتها. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 
.)٤2

ــجَّ . 2 ــث احت ــه )٤( أحادي ــد: َوَرَد ل ــن أمح ــل ب اخللي
ــي،  ــر: حلديث ــا. )انظ ــع موارده ــا م ــا، وذكرهت هب

.)٤6 1981م: 
ســيبويه: ســاقت االختــالف يف ذلــك وجــودًا . 3

ــي، 1981م: 5٠- 78(  ــر: احلديث ــًا ، )انظ وعدم

ــار)1(،  ــاتذة الكب ــن األس ــدد م ــداد ع ــرت تع وذك
ــمَّ  ــٌة، ُث ــا ثالث ــث أهنَّ َة األحادي ــدَّ ــاًل ع وأوردت نق
أصبحــت )5( أحاديــث عنــد األســتاذ: أمحــد 
ــه  ــن كتاب ــاًل م ــاخ )ت 1٤12هـــ( نق ــب النَّفَّ رات
ُثــمَّ رشعــت يف  )فهــارس شــواهد ســيبويه(، 
ــيبويه،  ــد س ــا بع ــن أورده ــث وم ــر األحادي ذك
ُثــمَّ  هبــا،  االستشــهاد  وجــه  يف  واالختــالف 
ــاب )٤(  ــا للكت ــد مطالعته ــي بع زادت أد. احلديث
ــمَّ ســاقتها  ــدَّ آنفــًا، ُث أحاديــث فــوق مــا ُذكــر َوُع
ومــن احتــجَّ هبــا. )انظــر: احلديثــي، 1981م: 

.)78  -65
اللغــة . ٤ يف  حديثــًا   )13( لــه  ذكــرت  اء:  الفــرَّ

.)8٤  -79 1981م:  احلديثــي،  )انظــر:  والنَّحــو. 
)انظــر: . 5 حديثــني.  لــه  ذكــرت  عبيــدة:  أبــو 

.)87  -86 1981م:  احلديثــي، 
ــدًا أورده. . 6 ــًا واح ــه حديث ــرت ل ــة: ذك ــن قتيب اب

.)88 1981م:  احلديثــي،  )انظــر: 
ــه أكثــر مــن االحتجاجــات . 7 د يف )الكامــل(: أنَّ املــربِّ

ــة،  ــة أو بالغيَّ ــة أو أدبيَّ ــا لغويَّ ــري أهنَّ ــث غ باحلدي
ــة فهــي معــدودة. )انظــر:  فيَّ ــة والرصَّ ــا النَّحويَّ وأمَّ

ــي، 1981م: 88- 97(. احلديث
)انظــر: . 8 واحــد.  بحديــث  احتــجَّ  ــاج:  جَّ الزَّ

.)98 1981م:  احلديثــي، 
أحاديــث. . 9  )6( عنــده  ذكــرت  اج:  َّ الــرسَّ ابــن 

.)1٠8  -98 1981م:  احلديثــي،  )انظــر: 
ــا  ت )2٤( عالـــاًم نحويـًّ ت إىل أن عــدَّ وهكــذا اســتمرَّ
وأوردت   ، األنبــاريِّ الــربكات  أبــو  آخرهــم  كان 
لــه )7( أحاديــث، وأنَّــه ردَّ روايــة حديــث واحــٍد 
ــرت  ــي، 1981م: 171- 179(، وذك ــر: احلديث )انظ
ــم  ــني، ث ــني أو للبرصيِّ ــواهد للكوفيِّ ــا ش ــه يورده َأنَّ
ــت  ــا عرض ــه أهنَّ ــتعراض ل ــل باس ــذا الفص ــت ه ختم

)1( منهم: األستاذ: عيلُّ النَّجدّي ناصف، ود.  أمحد أمحد بدوّي، ود. حسن عون، ود. شوقي 
ي. د عبيد، ود. عثامن فكِّ ضيف، ود. حممَّ
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ــهييلِّ وابــن خــروف  لـــ)2٤( نحويـًّــا عاشــوا قبــل السُّ
ــة االحتجــاج  ــن مالــك، وهبــذا ردَّت القــول بأوليَّ واب
ــي، 1981م:  ــر: حلديث ــة )انظ ــؤالء الثَّالث ــث هب باحلدي
181(، ُثــمَّ أوردت نصــوص األحاديــث مــرسودة 
رسدًا  )انظــر: احلديثــي، 1981م: 182- 189(، وقــد 
بلغــت )87( حديثــًا، وزادت بإيــراد أقــوال آل البيــت 
ة مــا أحصتــه منهــا )29( أثــرًا. حابــة فــكان عــدَّ والصَّ

ون.  الفصل الثَّالث: النُّحاة املحتجُّ
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــة )انظ ــو يف )175( صفح وه
ــل  ــذا الفص ــي يف ه ــت أد. احلديث 191- 365(، أبرم
ــم  حديثــًا عــن ثامنيــٍة مــن النَّحويِّــني، ذكــرت أهنَّ
ــىل  ــهدت ع ــث، واستش ــاج باحلدي ــل االحتج ــن أه م
ــي  ت ــث الَّ ــم، وأوردت األحادي ــام ورد يف كتبه ــك ب ذل

ــم:  ــاقوها، وه س
ــهييلُّ يف )األمــايل(: وقــد أوردت لــه )16( . 1 السُّ

حديثــًا، ُثــمَّ وصفتــه أنَّــه احتــجَّ بأحاديــث مل 
ــه كان يســتقري احلديــث النَّبــويَّ  ُيســبق إليهــا، وأنَّ
ــويُّ  ــصُّ النَّب ــا النَّ ــاز هب ــة يمت ــر نبويَّ ــره ظواه لذك
ــنَّة  ــل السُّ ــن أه ــح ع ــه ناف ــرت أنَّ ــف، وذك ي الرشَّ
احلديثــي،  )انظــر:  عنهــم.  ودافــع  واجلامعــة 

.)212  -192 1981م: 
ــي . 2 ت ــث الَّ ــن األحادي ــه م ــاقت ل ــروف: س ــن خ اب

ــرت أنَّ )2(  ــث، ذك ــي )7( أحادي ــا وه ــجَّ هب احت
ــه، و)5(  مــني علي منهــا مســبوق إليهــام مــن املتقدِّ
ــاء  ــا ج ــىل م ــتدالل ع ــل واالس ــا للتَّمثي أوردمه
قياســًا، فلــم يســتدرك هبــا حكــاًم، ومل يبــِن عليهــا 

ــدة. ــدة جدي قاع
ــذي وصم ابــن خروف  ائــع الَّ بــت مــن ابــن الضَّ  وتعجَّ
االستشــهاد  مــن  فأكثــر  مــني؛  املتقدِّ بأنَّــه خالــف 
ــن هــذه القواعــد  ــرة؟ وأي ــن هــذه الكث باحلديــث! فأي
ــر:  ــني؟ )انظ ل ــني األوَّ ــىل النَّحويِّ ــتدركها ع ــي اس ت الَّ

.)217  -212 1981م:  احلديثــي، 

ــرت . 3 ــل( ذك ــه: )رشح املفصَّ ــش: يف كتاب ــن يعي اب
أنَّ احتجاجــه جــاء عــىل صورتــني: ورود احلديــث 
ــل، واألخــرى:  يف األصــل؛ أي: كتــاب املفصَّ
ت لــه  احتجاجــه هــو بنفســه دون األصــل، وعــدَّ
)19( حديثــًا، )1٤( حديثــًا منهــا ورد يف األصــل؛ 
ــل(. )انظــر:  خمــرشيِّ )املفصَّ أي: يف كتــاب الزَّ

.)226  -217 1981م:  احلديثــي، 
ــافية، والكافيــة، . ٤ ابــن احلاجــب: وكتبــه هــي: )الشَّ

ــل(، وســاقت  واألمــايل، واإليضــاح يف رشح املفصَّ
ــرت  ــة، وذك حاب ــن للصَّ ــث، وأثري ــه )6( أحادي ل
ــر:  ــدة. )انظ ــد جدي ــاء قواع ــه لبن ــجَّ ب ــه مل حيت أنَّ

احلديثــي، 1981م: 226- 233(.
ــلوبني: وكتابــه: )التَّوطئــة(، وســاقت لــه . 5 الشَّ

َأحاديــث عددهــا )٤( أحاديــث، وَأثريــن. )انظــر: 
.)236  -233 1981م:  احلديثــي، 

ــف، . 6 ــع يف التَّرصي ــاه:) املمت ــور: وكتاب ــن عصف اب
ــث،  ــام بـــ)6( أحادي ــجَّ فيه ــد احت ب(، وق ــرَّ واملق
ثالثــة منهــا قــد احتــجَّ هبــا َمــن ســبقه، وثالثــة مل 
ــي،  ــر: حلديث ــه. )انظ ــن قبل ــا ممَّ ــٌد إليه ــبقه أح يس

.)238  -236 1981م: 
ــن . 7 ــان يطاع ــوالً أليب حيَّ ــك: أوردت نق ــن مال اب

فيهــا ابــن مالــك واحتجاجــه باحلديــث، ُثــمَّ 
لصحيــح  اليونينيَّــة  النُّســخة  ــة  قصَّ أوردت 
ــر:  ــٍك )انظ ــن مال ــىل اب ــا ع ــاريِّ وعرضه البخ
أنَّ  حلديثــي، 1981م: 239- 2٤1(، وذكــرت 
كتابــه )شــواهد التَّوضيــح والتَّصحيــح ملشــكالت 
ــم  ــٍث، ث ــوى )2٤7( حدي ــح( ح حي ــع الصَّ اجلام
ــه )شــواهد  ــًا يف غــري كتاب ــه )٤3( حديث ســاقت ل
التَّوضيــح(. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 2٤2- 

.)267
ــا كتابــه )شــواهد التَّوضيح( فــأوردت منهــا )133(   أمَّ
حديــٍث، قــد أوردهــا ابــن مالــٍك يبــنيِّ فيهــا مــا مل جيزه 
ــابقون لعــدم اطِّالعهــم عــىل احلديــث،  ن السَّ النَّحويــوُّ
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ــاليب،  ــوا أس ــك منع ــا لذل ــا ورد فيه ــوا م ــا عرف وم
وردت يف األحاديــث هــذه. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 

.)3٠5 -267
ــا  وعاجلــت طرائــق استشــهاد ابــن مالــٍك هبــا إمِّ
ــا  ه ــًا خيرجِّ ــة، وحين ــة قليل ــىل لغ ــا ع ــا أهنَّ ــدًا وإمَّ تقعي
ــا  ــا أو برصيًّ ــني كوفيًّ ــن النَّحويِّ ــٍق م ــب فري ــىل مذه ع
ــق  ــرض طرائ ــهبت يف ع ــًا، وأس ــًا قياس ــامعًا وحين س
احتجاجــه واســتدالله باألحاديــث. )انظــر: احلديثــي، 

.)317  -3٠6 1981م: 
ــوم . 8 ــف يف عل ــه ذو توالي ــرت أنَّ ــان: ذك ــو حيَّ أب

ة يف القــراءات، واحلديــث، والتَّفســري، واللغــة  ِعــدَّ
وذكــرت  العربيَّــة،  غــري  واللغــات  واألدب، 
ف تكــون عــىل  فاتــه يف النَّحــو والــرصَّ أنَّ مؤلَّ
صورتــني: رشوح لكتــٍب ليســت لــه، وُكُتــٍب هــو 

ــا. فه َألَّ
ــث  ــان باحلدي ــة أيب حيَّ ــىل عناي ــكالم ع ــت بال وأجال
ــج  ــه: )منه ــن كتب ــني م ــرت اثن ــه، وذك ــف في والتَّألي
مالــك(،  ابــن  ألفيَّــة  عــىل  الــكالم  يف  ــالك  السَّ
دت  ب مــن لســان العــرب(، وعــدَّ و)ارتشــاف الــرَّ
تــي أوردهــا فيهــام وذكرهتــا وكانــت  األَحاديــث الَّ
)62( حديثــًا، وختمــت أنَّ أبــا حيَّــان قــد شــارك ابــن 
مالــك يف بعــض األحاديــث املــوردة يف كتبهــام غــري أنَّ 
ــد  ــٍث جي ــأيِّ حدي ــجُّ ب ــٍك حيت ــن مال ــالف أنَّ اب االخت
ــن  ــون م م ــه املتقدِّ ــا وضع ــًا مل ــدًا خمالف ــيئًا جدي ــه ش في
ــدة  ــد جدي ــه قواع ــي علي ــكام، ويبن ــد واألح القواع
)انظــر:  مــني.  املتقدِّ عــىل  اســتدراكيَّة  وأحكامــًا 

.)365  -317 1981م:  احلديثــي، 
ابع: أيصحُّ االحتجاج باحلديث؟ •  الفصل الرَّ

وهــو يف )56( صفحــة )انظــر: احلديثــي، 1981م: 
ــل  ــذا الفص ــي ه ــتفتحت أد. احلديث 367- ٤22(، اس
وايــة باملعنــى،  بذكــر حجــج املانعــني؛ وهــي: الرِّ
ــمَّ  ــم، ُث واة أعاج ــرُّ ــث ألنَّ ال ــن باحلدي ــوع اللح ووق

تــني، وذكــرت املناقشــة  رشعــت يف بســط هاتــني احلجَّ
ــه  ــل في ــا قي ــاقت م ل، وس ــبب األوَّ ــدأت بالسَّ ــام، فب هل
ــمَّ  ــم، ُث ــاقت أقواهل ــطني، وس ــني واملتوسِّ ــد املانع عن
زيــن، وكالم املحدثــني يف ذلــك.  أوردت ردود املجوِّ

)انظــر: احلديثــي، 1981م: 373-367(.
ــم  جــت عــىل أقــوال املعارصيــن مــن الباحثــني أهنَّ وعرَّ
ــة املانعــني،  مــني يف ردِّهــم عــىل حجَّ روا مقالــة املتقدِّ كــرَّ
اوي، واألســتاذ: ســعيد  ــرَّ مــن مثــل: األســتاذ: طــه ال
ــار علــوان، وختمــت  ــد اجلبَّ ــور: عب كت ، والدُّ األفغــاينِّ
ــق  ــني وإن كان واف ــر حس ــد اخل ــيخ: حممَّ ــول الشَّ بق
ــى  ــة باملعن واي ــظ وَأنَّ الرِّ واة باللف ــرُّ ف ال ــرصُّ ــىل ت ع
ــر:  ــث. )انظ ــاج باحلدي ــرى االحتج ــه ي ــري أنَّ وارده غ

احلديثــي، 1981م: 381-373(.
ــاين:  ــالل الثَّ ــة االعت ــة الثَّاني ــىل احلجَّ ــت ع ج ــمَّ عرَّ ُث
ــم،  ــه أعاج ــأنَّ يف روات ــث ب ــن يف احلدي ــوع اللح وق
وعرضــت القــول وحجتَّــه، وذكــرت أوائــل َمــْن 
ـف فيــه، وذكــرت نــامذج مــن التَّصحيــف يف  َصنَـّ
وقصــص  الُكُتــب،  هــذه  يف  ورد  ــذي  الَّ احلديــث 
ــراء وذوي  ــامء واألم ــاة والعل ــن القض ــني م حفيِّ للصُّ
ــاطبيِّ  ــل الشَّ ــطني مث ــمَّ أوردت رأي املتوسِّ ــات، ُث اهليئ
الطَّيِّــب  ابــن  اعــرتاض  وذكــرت  هـــ(،   79٠ )ت 

ــة. ــذه احلجَّ ــايسِّ )ت 117٠هـــ( ه الف
ــاج  ــزي االحتج ــن جمي ــًا كالم املعارصي ــاقت أيض وس
ــان  ــترشق: يوه اوي، واملس ــرَّ ــه ال ــتاذ: ط ــل األس مث
مســألة  يف  بســطًا  للمســترشقني  وســاقت  فــك، 
اللحــن،  مــن  األحاديــث  ســالمة  عــىل  احلــرص 
ــمَّ ذكــرت أد.  وأوردت قصصــًا وروايــات يف ذلــك، ُث
احلديثــي رأي د. مهــدي املخزومــيِّ يف ذلــك، وأوردت 
 ، ــد عيــد، واألُســتاذ: ســعيد األفغــاينُّ مثلــه رأي د. حممَّ
ــن  ــض م ــىل النَّقي ــوان، وع ــار عل ــد اجلبَّ ــذا د. عب وك
ــني  ــن املانع ــكان م ــواينُّ ف ــري احلل ــد خ ــؤالء د. حممَّ ه
مــن االحتجــاج باحلديــث، وأوردت أد. احلديثــي رأيــه 
ــر  ــد خ ــيخ حممَّ ــرأي الشَّ ــت ب ــمَّ ختم ــك، ُث يف ذل
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ــة ويراهــا غــري صحيحــة  ــذي يــردُّ هــذه احلجَّ حســني الَّ
ويــرى اللحــن يف احلديــث نــادر أو قليــل، وبعضــه فيــه 
ــذي كشــفه ابــن مالــٍك  نظــر إذ لــه وجــه يف العربيَّــة كالَّ
ــر:  ــح(. )انظ ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي ــه )ش يف كتاب

احلديثــي، 1981م: 382- 399(.
ــوا  ــني مل يمتنع ــي النَّحويِّ م ــي أنَّ متقدِّ ورأت أد. احلديث
مــن االحتجــاج باحلديــث، وإنَّــام ذلــك قليــل عندهــم، 
مل  عندهــم  باحلديــث  االحتجــاج  قلَّــه  يف  والعلَّــة 
ــل  ــرون يف تعلي ــف املتأخ ــذا اختل ــا، ول ــوا هب ح يرصِّ
ذلــك، وافرتضــوا لذلــك علــاًل ُأخــر، وذلــك أنَّ 
ــل أيب  ــِض عل ــن مل يرت ــن املعارصي ــني م ــض الباحث بع

ــؤالء:  ــن ه ــع م ائ ــن الضَّ ــان واب حيَّ
ز •  ــذي رأى أنَّ التَّحــرُّ ــد عيــد الَّ كتــور: حممَّ الدُّ

ــاج  ــاع ورأى االحتج ــبب االمتن ــو س ــيَّ ه ين الدِّ
باحلديــث ألنَّــه مصــدٌر مهــمٌّ ُيمثِّــل نثــر الفصحى، 
ــك، ورأت  ــببه ذل ــي يف س ــته أد. احلديث ــد ناقش وق
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــك واٍه. )انظ ــه ذل أنَّ رأي

.)٤٠5  -٤٠٠
ــذي رأى •  الَّ ــد ضــاري محَّــادي  كتــور: حممَّ الدُّ

ــاج  ــن االحتج ــني م م ــني املتقدِّ ــالل النَّحويِّ أنَّ إق
مذهبــيٍّ  فكــريٍّ  ســبب  إىل  راجــع  باحلديــث 
ــى وال للعجمــة  ــة باملعن واي ســيايسٍّ وال دخــل للرِّ
ــة  ــب املعتزل ــني مذه ــه مذهب ــراده أنَّ في ــه، وم في
ــذي اعتمــد عــىل العقــل مــن  الفكــريَّ الفلســفيَّ الَّ
ــب  ــه، ومذه أي يف الفق ــرَّ ــل ال ــة أه ــل مدرس مث
ــرت  ــث، وظه ــل احلدي ــر أه ــة واألث واي ــل الرِّ أه
بــني  اآلحــاد  بأحاديــث  االحتجــاج  مشــكلة 
ــل  ــويفُّ أه ــيُّ الك ــب الفقه ــر املذه ــامء، وظه العل
أي، واملذهــب الفقهــيُّ املــدينُّ أهــل احلديــث،  الــرَّ
ثــني والفقهــاء، وأنَّــه  ـزاع بــني املحدِّ وبــان النِـّ
ــون مــن  ــزاع واالضطــراب ابتعــد النَّحويُّ هلــذا النِّ
االحتجــاج باحلديــث، وقــد وافقــت أد. احلديثــي 

ــث  ــه أنَّ األحادي ــبب، وزادت علي ــذا السَّ ــىل ه ع
ســيبويه  زمــن  يف  نــة  ُمدوَّ تكــن  مل  حيحــة  الصَّ
ــر:  ــزاع. )انظ ــذا النِّ ــدام ه ــت احت ــه، وق وأرضاب

.)٤12  -٤٠6 1981م:  احلديثــي، 
ــه  ــيُّ بأنَّ ــة احلديث ــت د. خدجي ــه خرج ــذا كلِّ ــد ه وبع
حيــح،  الصَّ الثَّابــت  باحلديــث  االحتجــاج  جيــوز 

ل األوَّ ــدر  الصَّ ن يف  املــدوَّ خصوصــًا 
اخلامتة. 

احلديثــي،  )انظــر:  صفحــات.   )5( يف  وجــاءت 
.)٤27  -٤23 1981م: 

وجاء فيها ما تبنَّته أد. احلديثي:
مــع . 1 باحلديــث  ــوا  احتجُّ النَّحويِّــني  أوائــل  أنَّ 

اإلقــالل منــه.
ــني وكوفيِّــني تابعوهــم يف . 2 أنَّ الالحقــني هبــم برصيِّ

ــة. ــه يتَّســم بالقلَّ االحتجــاج بــه عــىل أنَّ
وابــن . 3  ، ــهييلِّ السُّ مثــل  األندلــس  نحويــي  أنَّ 

خــروف، وابــن مالــك قــد توســعوا يف االحتجــاج 
جديــدة  قواعــد  وضــع  يف  واعتمــدوه  بــه، 

واالســتدراك بــه عــىل ســوابق القواعــد.
ــمَّ . ٤ ــالء، ُث ــن الع ــرو ب ــو عم ــني أب ل املحتجِّ أنَّ أوَّ

ازداد االحتجــاج باحلديــث شــيئًا فشــيئًا إىل عــرص 
 . ــاريِّ ــربكات األنب أيب ال

ائــع وأيب حيــان أنَّ ابــن خــروف . 5 أنَّ قــول ابــن الضَّ
ــن  ل م ــم أوَّ ــني أهنَّ ل املحتجِّ ــم أوَّ ــك ه ــن مال واب
قامــوا باســتقراء األحاديــث الســتخالص مــا 
أثبتوهــا، أو  جــاء فيهــا مــن قواعــد جديــدة 

ــبق. ــن س ــىل َم ــا ع ــتدركوا هب اس
ــا عرضــت ســبَبي . 6 أنَّ أد. احلديثــي ذكــرت أهنَّ

ــل  ــام، ومل يق ــة هل ــه ال صحَّ ــت أنَّ ــان وبيَّن أيب حي
ــن  ــني آخري ــت لتعليَل ــا عرض ــل، وأهنَّ ــام األوائ هب
ــا: د.  ــني؛ أحدمه م ــرك املتقدِّ ــن ت ــن ع للمعارصي
ــر  ، واآلخ ــيُّ ين ز الدِّ ــرُّ ــه التَّح ــد وتعليل ــد عي حممَّ
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ــيايسُّ  ــبب السِّ ــد ضــاري وهــو: السَّ تعليــل د. حممَّ
حــت  ل منهــام، ورجَّ ، وقــد ردَّت األَوَّ الفكــريُّ

ــدًا.  ــه قي ــاين وزادت علي الثَّ
ناقشــت أد. احلديثــي د. مهــدي املخزومــيَّ يف . 7

ل: تناقضــه بخصــوص رأيــه يف أيب  موضعــني األوَّ
ــرى  ــني، وأخ ــن املحتجِّ ة م ــرَّ ه م ــدَّ ــد ع ــان فق حيَّ

ــني. ــه رأس املانع أنَّ
ــون  ــني مل يكونــوا حيتجُّ واآلخــر: أنَّــه حكــم بــأنَّ اللغويِّ

. يث حلد با
ردَّت أد. احلديثــي عــىل د. حممــود حســني حممــود . 8

ــجَّ  ــيبويه احت ــون س ــر أن يك ــذي ينك ــة الَّ مغالس
ــث. ــجَّ باحلدي ــد احت ــيبويه ق ــث، ورأت أنَّ س باحلدي

ــني بــكالِم . 9  بيَّنــت أد. احلديثــي أنَّ احتجــاج النَّحويِّ
يــن  حابــة مل يبــدأ بــريضِّ الدِّ آل البيــت وأقــوال الصَّ

ــه ُوجــد يف كتــاب ســيبويه. ، وأنَّ اإلســرتاباذيِّ
حاولــت أد. احلديثــي تبيــني موقــف أيب حيَّــان . 1٠

احلقيقــيِّ مــن االحتجــاج باحلديــث وأنَّ رفضــه مل 
ــه حيتــجُّ بــه عــىل  يكــن رفضــًا مطلقــًا، وأثبتــت أنَّ

إحــدى صورتــني:
أ-أن يأيت به متثياًل وشاهدًا.

ب-أن يــأيت بــه احتجاجــًا لقاعــدة جديــدة تبنــى 
ــد ألداة، أو اســتدراكًا  ــًا الســتعامل جدي ــه، أو إثبات علي

ــة. ــدة قديم ــىل قاع ع
ــٍك . 11 ــن مال ــاج اب ــن يف احتج ــرت أنَّ الطَّع ذك

باحلديــث مل يكــن ُمبتِدئــه أبــو حيَّــان، بــل ســبقه)1( 
ــو  ، وذلــك قوهلــا: "مل يكــن أب ــاطبيُّ إىل ذلــك الشَّ
ــام  ــك، وإنَّ ــن مالــك لذل ل مــن عــاب اب ــان أوَّ حي
ــاطبيَّ يــردُّ عليــه كذلــك" )احلديثــي،  وجــدت الشَّ
ــز  ــك مل ُيميِّ ــن مال ــك أنَّ اب 1981م: ٤26(، وذل
ــرون مــن  بــني األحاديــث، كــام صنــع املتأخِّ
ــي ال  ت ــا والَّ ــجِّ هب ــث املحت ــني األحادي ــة ب التَّفرق

) 1(   كيف يكون سبقه، وقد جاء بعده. 

ــارصون.  ــك املع ــل ذل ــَل مث ــا، وَفَع ــجُّ هب حيت
ــا . 12 ــي أهنَّ لت أد. احلديث ــجَّ ــة: س ــة اخلامت  خامت

ختالــف الباحثــني القدمــاء واملحدثــني أنَّ أبــا 
ــل  ــًا، ب ــث مطلق ــاج باحلدي ــع االحتج ــان يمن حيَّ
ــار  ــجُّ أيضــًا باآلث ــه، وحيت ــام صــحَّ عن ــجُّ ب هــو حيت

ــاب.  ــت واألصح ــن آل البي ع
ــو . 13 ــن ه ــي أنَّ رأي املعارصي ــت أد. احلديث  بيَّن

ــو  ــائل النَّح ــث يف مس ــاج باحلدي ــواز االحتج ج
ف. ــرصَّ وال

ــه يصــحُّ االحتجاج . 1٤ انتهــت أد. احلديثــي "إىل أنَّ
ــام  ــا، وب ــي وضعوه ت وط الَّ ــرشُّ ــق ال ــث َوف باحلدي
ـا  ممَـّ ل  األوَّ ــدر  الصَّ يف  نــة  املدوَّ الكتــب  يف  ورد 
ــا  ــا حمتجًّ ــة وغريه ــب األدب والبالغ ــاء يف كت ج
، مســتخلصني  بلفظهــا لغــرٍض أديبٍّ أو بالغــيٍّ
ــذي اســتقرى  ــهييلُّ الَّ منهــا القواعــد كــام فعــل السُّ
ــاليب  ــد واألس ــه القواع ــتخلص من ــث واس احلدي
ــاب اهلل أو  ــلوب كت ــرد يف أس ــي مل ت ت ــدة الَّ اجلدي
كالم العــرب َوفـْــَق رشوٍط مقبولــة اتَّضــح بعضها 

عنــده". )احلديثــي، 1981م: ٤27(.
التَّعليق والتَّعقيب واإليراد عى الكتاب.

قــد أوردْت د. خلــود العمــوش يف بحثهــا املنقــود أوالً 
ــي  ــىل أد. احلديث ــذة ع ــًة ومؤاخ ــرشة ملحوظ ــس ع مخ
ســاقتها يف )16( صفحــة )انظر: العمــوش، 1٤3٠هـ، 
ل ملحوظــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 31- ٤7(، وأوَّ
هلــا ليســت بمؤاخــذٍة، بــل هــي معــدودة مــن النَّتائــج 
تــي وســمت هبــا كتــاب أد. احلديثــي، ولعلَّهــا  التَّســع الَّ
تكــون العــارشة؛ وأراين أوافــق عــىل تلــك املالحظــات 

ــا موضوعيَّــة علميَّــة. بأهنَّ
ــيل أراهــا جديــرة   وســأزيد عليهــا مالحظــات مــن ِقَب

ــة:  بالوقــوف عندهــا، والتَّقييــد عليهــا، وهــي اآلتي
أوالً: جــاءت اخلامتــة يف أربــع صفحــاٍت فحســب 
ينيــُف عــىل )٤٠٠( صفحــٍة،  لبحــٍث طــوى مــا 
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وَأظنُّهــا غــري مناســبٍة بتاتــًا، أو َأنَّ البحــث يف إســهاب، 
ولعــلَّ طلــب الــوزارة إىل أد. احلديثــي الكتابــة يف هــذا 
املوضــوع لتلــك املناســبة قــد أعجلهــا، ويظهــر ذلــك 
مــن كثــرة النُُّقــول فيهــا مــع خفــاء املناقشــات العلميَّــة 
ــص  ــة مــن أســتاذٍة ذات بــاٍع يف ختصِّ قيقــة التَّأصيليَّ الدَّ
النَّحــو خصوصــًا أنَّ املســألة ميداهنــا أصــول النَّحــو، 
غ إغفاهلــا االطِّــالع  وهــذه العجلــة هــي مــا يســوِّ
عــىل خمطوطــات كتــٍب واالقتصــار عــىل املطبــوع مــن 
الكتــب، فعنــوان الكتــاب جــاء عريضــًا )موقــف 

ــف(. ي ــث الرشَّ ــاج باحلدي ــن االحتج ــاة م النَّح
ثانيــًا: أنَّ تقســيم الكتــاب مل يكــن مناســبًا لعنــوان 
الكتــاب  عنــوان  يكــون  أن  األَوىل  وكان  الكتــاب، 
ــات  ــول، وامللحوظ ــث أو الفص ــد املباح ــًا ألَح عنوان

ــات:  ة جه ــدِّ ــن ع ــيم م ــىل التَّقس ع
وهــذه  فصــوٍل،  إىل  للكتــاب  تقســيمها  أ-جــاء 
ــت  ــو جعل ــد، ول ــذا منتق ــث، فه ــال مباح ــول ب الفص
ــن، أو  ــكان أحس ــَث ل ــر مباح ل األم ــن أوَّ ــيمه م تقس
جعلــت للفصــول مباحــث لــكان أكثــر تأديــًة للمــراد 

ــوى.  ــىل املحت ــدق ع وأص
ب-جــاءت فصــول الكتــاب أربعــة، وهــي:) مذاهــب 
االحتجــاج/ نحــاة مــا قبــل االحتجــاج/ النُّحــاة 
ــح االحتجــاج باحلديــث؟( هــذه  ــون/ أيصُّ املحتجُّ

ــاب.  ــول الكت ــن فص ــي عناوي ه
ل املباحــث: تعريــف  تعقيــب: كان ينبغــي أن يكــون أوَّ
االحتجــاج، والفــرق بينــه وبــني التَّمثيــل واالســتدالل 
ــه أثــر  واالستشــهاد؛ إذ االتِّفــاق واالختــالف بينهــام ل
ــث  ــدِّ األحادي ــامء يف ع ف العل ــرصُّ ــه ت ــق يف فق عمي

ــواهد.  ــًا أو ش حجج
ج- جــاء عنــوان الفصــل: )نحــاة مــا قبــل االحتجاج( 
ــم كلَّهــم  رت قبــُل أهنَّ عنــد أد. احلديثــي، وهــي قــد قــرَّ
ــوا وأوردت شــواهد عــىل ذلــك، واألَوىل َأن  احتجُّ

. ــهييلِّ ــون قبــل السُّ يكــون العنــوان: النَّحويُّ

ــل االحتجــاج" كان األوىل أن  د- قوهلــا:" نحــاة مــا قب
ــني مــن االحتجــاج،  تقــول: املنازعــة يف امتنــاع النَّحويِّ
أو هــل تصــحُّ مقولــة امتنــاع النَّحويِّــني الُقدامــى 
ــون  ــحَّ أن يك ــذا إن ص ــث؟ ه ــاج باحلدي ــن االحتج م

ــؤاالً. ــوان س العن
ــع: أيصــحُّ االحتجــاج  اب ــوان الفصــل الرَّ هـ-جــاء عن

ــث؟  باحلدي
 ،) ، أو ال ال يصحُّ قلــُت: اجلــواب يكــون بـ)نعــم يصــحُّ
ــث،  ــاج باحلدي ــم االحتج ــون: حك وكان األوىل أن يك

وأالَّ يكــون العنــوان ســؤاالً.
ثالثــًا: ظهــر يل أنَّ البحــث اســتطال مــن إســهاب 
ــىل  ــم ع ــني يف كتبه ــل كالم النَّحويِّ ــي يف نق أد. احلديث
ــصَّ  ــر ن ــي تذك ــث، فه ــن األَحادي ــا م ــا أوردوه فيه م
ــني بنقــل نصوصهــم  احلديــث، وتســوق أقــوال النَّحويِّ
مــن كتبهــم ممَّــا جعــل البحــث يطــول ويطــول، ويظهر 
ــاين: نحــاة مــا قبــل االحتجــاج(  ذلــك يف )الفصــل الثَّ
ــون( حيــث جــاءا  و)الفصــل الثَّالــث: النُّحــاة املحتجُّ
يف زهــاء )3٤٠( صفحــٍة، وكلُّ ذلــك نقــوٌل لنصــوص 
ــىل  ــار ع ــا، واالقتص ــن اختصاره ــم، وكان يمك أقواهل
اإلشــارة؛ ألنَّ مصــادر هــذه النُّصــوص املنقولــة كتــٌب 

ــة.  ــة متداول مطبوع
افــع لتصنيــف هــذا الكتــاب  رابعــًا: بــدا يل أنَّ الدَّ
ــي  ــد أد. احلديث ــة يف هــذا البحــث عن هــو وجــود رغب
ــذي  ــوض الَّ ــف الغم ــة وكش ي ــرية يف القضَّ ــة احل بإزال
أحــاط هبــا، وكان املوقــظ لذلــك هــو االحتفــال ببــدء 
ــراق،  ــرش يف الع ــس ع ــد اخلام ــريِّ اجلدي ــرن اهلج الق
لذلــك يف مجيــع  تتهيَّــأ  كانــت  هنــاك  البــالد  وأنَّ 
ــت  ــة، فرغب ــذه االحتفاليَّ ــاركة يف ه ــوزارات للمش ال
وزارة الثَّقافــة العراقيَّــة إىل أد. احلديثــي الكتابــة يف هــذا 
غبتــان؛ فُصنــع هذا  املوضــوع واســتعجاهلا، فالتقــت الرَّ
ــني  البحــث وخــرج هــذا الكتــاب وجديــده أنَّ النَّحويِّ
ــاًل،  ــث قلي ــوا باحلدي ــل احتجُّ ــوا، ب ــني مل يمتنع م املتقدِّ
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

مناقشــتها  احلديثــي يف  أد.  لــه موضوعيَّــة  وحيمــد 
آلراء الباحثــني املعارصيــن، وإن كانــت كــام ظهــرْت يف 
ــا داخلــة بعاطفــة دينيَّــة عــن أمهيَّــة احلديــث  مــة أهنَّ املقدِّ
مــة حتَّــى  ل ســطٍر يف املقدِّ وقيمتــه وهــذا ظاهــر مــن أوَّ
ــملة،  ــاًء بالبس ــك اكتف ــٍة، وذل ــال محدل ــدأت ب ــا ب إهنَّ
وذلــك قوهلــا: "وكان مــن الواجــب أن يــأيت بعــده)1( يف 
ــًة ال متييــز  ــة كافَّ ــة االحتجــاج بــه يف علــوم العربيَّ صحَّ
بينهــا؛ ألّنــه كالم أفضــل البــرش" )احلديثــي، 1981م، 
الباحــث حينئــٍذ غــري  مــة: 5(= هــذا جيعــل  املقدِّ
هــن وهــو يــدرس املســألة، ويكــون كحــال  خــايل الذِّ
ــر يف  ــذا مؤثِّ ــاده، وه ــهد العتق ــمَّ يستش ــد ُث ــن يعتق َم

ــج.  النَّتائ
ــه  ــن قبل ــيبويه وم ــي أنَّ س ــْت أد. احلديث ــًا: َبنَ خامس
ــن  ــا عمــٍرو ب ــوا باحلديــث، وذكــرت أب ــك احتجُّ كذل

ــد. ــن أمح ــل ب ــالء، واخللي الع
ــني  تعقيــب: أبــو عمــرو بــن العــالء معــدوٌد مــن اللغويِّ
ــا  ــة، وم ــب نحويَّ ــه كت ــس ل ــة، ولي ــني بالعربيَّ العارف
ــٍرو،  ــري أيب عم ــن غ ــول ع ــي منق ــه أد. احلديث أوردت
ــس  ــٍرو ولي ــول أيب عم ــاج لق ــورد احتج ــث امل واحلدي
احتجــاج مــن أيب عمــٍرو باحلديــث نفســه، ومثــل ذلك 
ــا مــا جــاء يف العــني فالعــني  مــا ُيــورد عــن اخلليــل، وأمَّ
ــا ســيبويه فــكلُّ مــا ُأورده  معجــم ال كتــاب نحــو، وَأمَّ
ــل  ــبها، ب ــث أو ينُس ــا أحادي ــوص مل يرفعه ــي نص ه
ســاقها مســاق أقــوال العــرب، وهــي ثالثــة أو مخســة، 
ــا  ــة املذكوريــن إمَّ وكذلــك احلــال ينســحب عــىل البقيَّ
ــون،  ــم لغويُّ ــة وه ــد أو ثالث ــث واح ــده حدي وارد عن
ــا  ــو وكلُّه ــث يف النَّح ــه )7( أحادي ــراء ل وإن كان الفَّ

ــتدالل.  اس
سادســًا: جــاء قــول أد. احلديثــي: "وهبــذا نســتقرُّ عــىل 
ــن  ــح م حي ــت الصَّ ــث الثَّاب ــاج باحلدي ــواز االحتج ج

مري يعود عىل كالم اهلل القرآن العظيم. )1(  الضَّ

ــه يف  ن من ــا دوِّ ــة م ــا وبخاصَّ ــي َأوردناه ت ــواع الَّ األَن
ل" )احلديثــي، 1981م: ٤22(. ــدر األوَّ الصَّ

تعقيب: ههنا أموٌر: 
حيــح( كاٍف يف القبــول  ل: وصــف احلديــث بـ)الصَّ األوَّ

ــا زيــادة كلمــة )ثابــت( فــال داعــي لــه.  َأمَّ
ــؤال: مِلَ مَل  ــواز، والسُّ ــه باجل ــا علي ــاين: كان حكمه الثَّ
ــة  راس ــذه الدِّ ــد ه ــوب بع ــه بالوج ــم علي ــن احلك يك

؟!  ــيِّ ــث املئين والبح
ــة  ن ــث املدوَّ ــىل باألحادي ــك ع ــص ذل ــث: ختصي الثَّال
ل، يعنــي ذلــك إســقاط أحاديــث  ــدر األوَّ يف الصَّ
ل أو املســاحمة يف  ــدر األوَّ ن يف الصَّ صحيحــة مل تــدوَّ
ل، وهبذا  ــدر األوَّ ن يف الصَّ جــواز االستشــهاد بــام مل يــدوَّ
بــت  تكــون أد. احلديثــي قــد وقعــت فيــام مــن أجلــه عقَّ
ــد اخلــر حســني مّلــا ذكــر األحاديث  ــيخ: حممَّ عــىل الشَّ
ــدر  نــت يف الصَّ ــا مــا ُدوِّ تــي يلــزم االحتجــاج هبــا أهنَّ الَّ
ــيخ عــىل  بــة عليــه: "ولســنا نلــوم الشَّ ل قالــت معقِّ األوَّ
ــة يف  ــن املبالغ ــه م ــرى في ــا ن ــدر م ــه بق ــذا التَّوجي ه
ط واحلــذر مــا يفــيض بوجــٍه أو بآخــر إىل إغفــال  التَّحــوُّ
ــات  ن يف أمَّ أعــداٍد هائلــة مــن احلديــث النَّبــويِّ املــدوَّ
ــة  ــبة عالي ــا نس ــه، وفيه ــث وجوامع ــب احلدي ــن كت م
حيحــة املشــهورة ممَّــا فــات الكتب  مــن األحاديــث الصَّ
ل" )احلديثــي، 1981م: ٤2٠(. ــدر األوَّ نــة يف الصَّ املدوَّ
ســابعًا: مــا أوردتــه أد. احلديثــي يف اخلامتــة يف )٤( 
ــل  ــت: "إنَّ أوائ ــث قال ــور يف )1( حي ــه املذك ــو نفس ه
ــت: "إنَّ  ــث ..."، ويف )٤( قال ــوا باحلدي ــاة احتجُّ النُّح
ــرو  ــو عم ــل أب ــاة األوائ ــن النُّح ــه م ــجَّ ب ــن احت ل َم أوَّ

ــي، 1981م: ٤23(.  ــالء" )احلديث ــن الع ب
تعليــق: كان مــن املمكــن دمــج مــا يف )٤( يف )1(، 

ــح.  ــع التَّوضي ــل م ــون التَّمثي فيك
ــن  ــع الب ائ ــن الضَّ ــدِّ اب ــبب َع ــه يف س ــا ذكرت ــًا: م ثامن
ل َمــن احتــجَّ  ــم أوَّ خــروف وأيب حيَّــان البــن مالــٍك أهنَّ
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ــث  ــث ليبح ــتقَرى احلدي ــن اس ل م ــراد أوَّ ــث امل باحلدي
ــىل  ــه ع ــتدرك ب ــة، ويس ــدة يف العربيَّ ــد جدي ــن قواع ع

ــني.  م ــد املتقدِّ قواع
تعقيــب: هــذا كالم فيــه لطافــة غــري أنَّ حقيقــة احلــال 
ره إذ ال دليــٍل وال برهــاٍن عــىل  ووقائــع األحــداث تكــدِّ
ليــل منعدمــًا  هــذا بالنســبة البــن خــروٍف، ومــا دام الدَّ
ــه  ــو رأي لصاحب ــاًل، وه ــًا مرس ــكالم كالم ــى ال فيبق
ــا ابــن مالــك  ــه بصــدٍق وال كــذٍب، وأمَّ ال حيكــم علي
ــوم أنَّ  ــدًا فمعل ــًا ال قص ــك عرض ــه ذل ــرض ل ــد ع فق
يــن اليُّونينــيَّ )ت 7٠1هـــ(  ث احلافــظ رشف الدِّ املحــدِّ
ــح  ــراءة صحي ــك ق ــن مال ــىل اب ــرض ع ــذي ع ــو الَّ ه
ــح مــا يعرتضهــم وقــت القــراءة  البُّخــاريِّ عليــه ليصحِّ
ــة  ــة ونحويَّ ــكاالت لغويَّ ــن إش ــامع م ــرض والسَّ والع
يّن، 1326هـــ: 1/ ٤٠، ٤1(، فابــن  )انظــر: القســطالَّ
مالــٍك قــد َعــَرَض لــه األمــر َعَرضــًا و مل يأتِــه قصــدًا، 
ــل  ــع مث ــدًا لصن ــٍك قص ــن مال ــن اب ــذا م ــو كان ه ول
ــة،  ــنن األربع ــب السُّ ــلم وكت ــح مس ــك يف صحي ذل
ــه  ــا ابــن خــروٍف فلــم ُيذكــر ذلــك عنــه، ومل يــرَو أنَّ وأمَّ

ــتدرك.  ــتقَرى ليس اس
ــني  ــن املحتجِّ ــيبويه م ــي أنَّ س ــعًا: رأت أد. احلديث تاس
ــة.  ــني مغالس ــود حس ــىل د. حمم ــا ع ه ــث يف ردِّ باحلدي
ــورد يف  ــم ي تعقيــب: ســيبويه ليــس مــن املحتجــنيِّ فل
ــام أورد نصوصــًا وأســندها  ــدًا، وإنَّ ــًا واح ــه حديث كتاب
للعــرب فليــس مــا أورده يســنده أو يرفعــه للنَّبــيِّ 
ــو  ــه فه ــلَّم- وإذ مل يرفع ــه وس ــىلَّ اهلل علي ــم -ص الكري
ــك يف  ــن ذل ــد أرشت إىل يشء م ــًا، وق ــورده حديث مل ي

ــًا(. )خامس
ــاطبيَّ )ت 79٠  ــي أنَّ الشَّ ــرت أد. احلديث ــارشًا: ذك ع
ــن  ــاد اب ــان )ت 7٤5 هـــ( يف انتق ــابق أليب حيَّ هـــ( س
ــْن  ل َم ــان أوَّ ــو حيَّ ــن أب ــا: "مل يك ــك قوهل ــك وذل مال
ــاطبيَّ  ــدت الشَّ ــام وج ــك، وإنِّ ــك لذل ــن مال ــاب اب ع

يــردُّ عليــه كذلــك". )احلديثــي، 1981م: ٤26(.

   تعليــق: تواريــخ الوفــاة كافيــة يف احلكــم عــىل هــذا، 
ولــو قالــت مثــاًل: مل ينفــرد أبــو حيَّــان يف ذلــك، ولعــلَّ 
ــه يف  ــام أوردت ــداد ك ــة يف اإلع ــن العجل ــرًا م ــك أث ذل

الً(.  )أوَّ
مــني  املتقدِّ ختالــف  ــا  أهنَّ ذكــرت  عــرش:  حــادي 
ــان ممَّــن يمنــع االحتجــاج  واملعارصيــن يف عــدِّ أيب حيَّ
ــام صــحَّ مــن  ــجُّ ب ــه حيت باحلديــث مطلقــًا، وذكــرت أنَّ
ــد  ــىل قواع ــث ع ــجَّ باحلدي ــه احت ــٍر، وأنَّ ــٍث أو أث حدي

ــة. ــد قديم ــتدراكات لقواع ــدة واس جدي
ــو  ــان فه ــصُّ أيب حيَّ ــة َن ــذه املخالف ــردُّ ه ــب: ي تعقي
واضــح ورصيــح يف انتقــاده البــن مالــك، فلــم يســتثِن 
ــه مــن  . مــا أوردت ــاطبيِّ ــل الشَّ ــل تفصي شــيئًا ومل يفصِّ
تــي أوردهــا يف  نصــوص أيب حيَّــان واألحاديــث الَّ
ــن  ــة اب ــىل ألفيَّ ــكالم ع ــالك يف ال ــج السَّ ــه: )منه كتابَي
ــرب(  ــان الع ــن لس ب م ــرَّ ــاف ال ــك(، و)ارتش مال
ــذ  ــا أخ ــه إمَّ ــل كلُّ ــك يشء، ب ــن ذل ــا م ــر فيه مل يظه
ــًا  ــام أنَّ بحث ــه، ك ــة ل ــني أو خمالف ــد النَّحويِّ ــرأي ألح ب
ــالك( مل  السَّ يف املوضــوع نفســه يف كتابــه )منهــج 
ء مــع دراســته  ُيثبــت فيــه الباحــث القديــر هــذا الــيَّ
ــدي  ــر: اجلن ــًا. )انظ ــذا خصوص ــه ه ــث يف كتاب للحدي
ــدد  ، 1٤٤٠هـــ، الع ــويِّ ــرتاث النَّب ــة ال ــد، جملَّ د. أمح

.)2٠2 ص:   ،)3(
ثــاين عــرش: ذكــرت أد. احلديثــي أنَّ رأي امُلْحدثــني هــو 

ف.  ــو والــرصَّ جــواز االحتجــاج باحلديــث يف النحَّ
رين،  تعقيــب: هــي ذكــرت املحدثــني وهــي تريــد املتأخِّ
ــيَّ )ت  مامين ــاطبيَّ )ت 79٠ هـــ( والدَّ ــرت الشَّ فذك
ا  يِّــب الفــايسَّ )ت 117٠ هـــ(، أمَّ 827 هـــ( وابــن الطَّ
ــاج  ــة االحتج ــىل صحَّ ــم ع ــب ه ــارصون فاألَغل املع
ب رأي املانعــني  ــُه بعضهــم وَصــوَّ باحلديــث، وإن َمنََع
ــكندريُّ )انظــر:  وأخــذ بــه، منهــم األســتاذ: أمحــد اإلسَّ
ــة، 1٤23هـــ:  العصيمــي د. خالــد، القــرارات النحويَّ
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)انظــر:  يــن احللــواينُّ  الدَّ ــد خــري  679(، ود. حممَّ
، 1981م: ٤8- 5٠(، ود. عبــد  أصــول النَّحــو العــريبِّ
ــة، 1٤٠6هـ:  بــور شــاهني  )انظــر: دراســات لغويَّ الصَّ

.)67
"القواعــد  احلديثــي:  أد.  قالــت  عــرش:  ثالــث 
ــاب  ــرد يف أســلوب كت ــي مل ت ت ــدة الَّ واألســاليب اجلدي
اهلل وكالم العــرب"، وجــاء عنهــا قوهلــا: "مســتخلصني 

ــد".  ــا القواع منه
تعقيــب: َوْضــُع قواعــد جديــدة انتهــى، والنَّحــو 
ــع  ــو وض ــد ه ــده، واجلدي ــت قواع ــاؤه وكمل ــمَّ بن َت
احلديثــة  للمســتحدثات  واألســامء  املصطلحــات 
ــب. اكي ــغ والرتَّ ي ــن الصِّ ــدة م ــوازل اجلدي ــة النَّ ومعاجل
ــة  ــة أصوليَّ ــه مغالط ــكالم في ــذا ال ــر: أنَّ ه ــر آخ وأم
ُء يف كالم العــرب  ــه إذا مل يــرد الــيَّ تأصيليَّــة، وذلــك أنَّ
ــرب  ــس يف كالم الع ــذي لي ء الَّ ــيَّ ــون ال ــف يك فكي
ــث  ــا احلدي ــح هب ــي يصحِّ ت ــور الَّ ــن األم ــا، إذ م عربيًّ

ــرب. ــكالم الع ــًا ل ــون موافق ــًا أن يك متن
ــد لــكالم العــرب بــام ليــس مــن  وعــىل هــذا كيــف نقعِّ

كالمهــا، ونجعــل لــه قواعــد وننُســبه للعــرب؟!
وأمــٌر آخــر أيضــًا: أنَّ مــا ورد يف كتــب األدب والبالغة 
ُيراعــي األلفــاظ ومجاهلــا واالســتعارات وخياهلــا، 
ــت  ــك مَجُل ــا؛ لذل ته ــب وصحَّ اكي ــي الرتَّ ــو ُيراع والنَّح
ب  ة ِعــذاٍب رَضَ كتــب األدب والبالغــة بأبيــات شــعريَّ
ــا أو  ــا أو فيه ــة يف قائله ــًا لعلَّ ــون صفح ــا النَّحويُّ عنه

ــًا أو عجمــًة. ــًا أو مكان فيهــام معــًا زمان
ــيُّ -رمحهــا اهلل  ــع عــرش: مل تــب د. خدجيــة احلديث راب
ــون األوائــل  ــؤال الكبــري: مِلَ مل حيتــجُّ النَّحويُّ -عــن السُّ
باحلديــث؟ وهــي مل تــورده أصــاًل مــع َأســئلتها أو منها، 
وكان ينبغــي أن ُيــوَرد؛ ألنَّــه ســؤال مفصــيلٌّ ُمهــمٌّ َوَقــَع 
ــه  بســببه خــالف واختــالف أســبابًا وتعليــالٍت، غــري أنَّ
ــا ال تــرى ذلــك، فهــي تــرى أنَّ  ــس هلــا عــذٌر َأهنَّ ُيَتَلمَّ

يمتنعــوا مــن االحتجــاج،  مل  مــني  املتقدِّ النَّحويِّــني 
ــعر  ــارن بالشَّ ــل ال يق ــه قلي ــري أنَّ ــم غ ــام ورد عنده وإنَّ

ــواهده.  وش
ــه عليــٌل إذا  تعقيــب: هــذا اجلــواب عنهــا مجيــٌل غــري أنَّ
ــا  ــن عندم ه ــايل الذِّ ــون خ ــث أن يك ــي للباح كان ينبغ
يبتحــث مســألًة، ويطــرح مجيــع األســئلة الــواردة 
ــدًا  ــا واح ــب عنه ــع وجيي ــع والوقائ ــربها للواق ــمَّ يس ُث
ــه  ــك يف خامتت ــم ذل ــدًا، ويرس ــدًا أو تأيي ــدًا، تفني واح

ــه. ــن بحث ــتخلصة م ــج املس ــاًم يف النَّتائ رق
ــان  ــات وبي ب ــٍد يف َدرج التَّعقُّ ــن قي ــرسَّ م ــا تي ــذا م ه
املســتوقفات والتَّعقيــب والتَّعليــق عليهــا، وليــس 
ــري  ــٌب غ ــامل متطلَّ ــل، فالك ل ــن الزَّ ــَث ع ــُد البح القص
مبلــوغ، فأرجــو أن أكــون أصبــُت فيــام كتبــُت، واخلــري 
لــل ســوى أنبيــاء اهلل، وكلُّ  ُرمــُت، والبــرش عرضــة للزَّ

ــاب اهلل. ــري كت ــد غ ــوٍب منتق مكت
ــني  احل ــم، والرَّ ــاء منه ــو األحي ــامء النَّح ــم اهلل عل  رح
ريــن، ورحــم اهلل أ د. خدجيــة احلديثّي  مــني واملتأخِّ املتقدِّ

َرمحــة واســعة. 
ــعادة آجالنــا، واقــرن بالعافيــة  اللهــمَّ اختــم بالسَّ
غدونــا وآصالنــا، واصبــب ســجال عفــوك عــىل 

العاملــني. ربِّ  هلل  واحلمــد  ذنوبنــا. 
ثبت املصادر واملراجع:

م 1٤٤٠هـــ= 2٠18م،  ــرَّ ــد، املح ــدي د. أمح 1-اجلن
موقــف أيب حيَّــان األندلــيسِّ مــن االستشــهاد باحلديث 
ــن  ــة اب ــالك يف الــكالم عــىل ألفيَّ ــه )منهــج السَّ يف كتاب
ــنة  ــدد )3(، السَّ ، الع ــويِّ اث النَّب ــرتُّ ــة ال ــك(، جملَّ مال

)2(، املجلــد )1(، ص: 187- 2٠6.
النُّحــاة  2-احلديثــي د. خدجيــة، 1981م، موقــف 
شــيد،  يــف، دار الرَّ مــن االحتجــاج باحلديــث الرشَّ
منشــورات وزارة الثَّقافــة واإلعــالم، العــراق/ بغــداد.
ــد خــري، العــام: 1981م، أصــول  3-احللــواين د. حممَّ
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 . ــارش األطلــيسُّ ، النَّ النَّحــو العــريبِّ
بكــر،  أيب  بــن  ــد  حممَّ يــن  الدَّ بــدر  مامينــيُّ  ٤-الدَّ
ــهيل  ــىل تس ــد ع ــق الفرائ 1٤25هـــ= 2٠٠٤م، تعلي
ــن  مح ــد الرَّ ــن عب ــد ب ــيخ د. حممَّ ــق: الشَّ ــد، حتقي الفوائ
العربيَّــة  اململكــة   ، احلميــيضِّ مطابــع  ى،  املفــدَّ

.)2( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ
محــن بــن أيب  يــن عبــد الرَّ ــيوطيُّ جــالل الدِّ 5-السُّ
بكــر، 1٤28هـــ= 2٠٠7م، االقــرتاح يف علــم أصــول 
النَّحــو، حتقيــق: د. محــدي عبــد الفتــاح مصطفــى 

خليــل، نــرش مكتبــة اآلداب بالقاهــرة، ط )3(.
ــور، 1٤٠6هـــ= 1986م،  ب ــد الصَّ ــاهني د. عب 6-ش
خيــل يف  ــة )القيــاس يف الفصحــى- الدَّ دراســات لغويَّ
ســالة، لبنــان/ بــريوت، ط )2(. العاميَّــة(، مؤسســة الرِّ
1٤23هـــ=  ســعود،  بــن  خالــد  د.  7-العصيمــي 
ــة والتَّرصيفيَّــة ملجمــع  النَّحويَّ القــرارات  2٠٠2م، 
اململكــة  ــة،  التَّدمريَّ دار  بالقاهــرة،  العربيَّــة  اللغــة 

.)1( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ العربيَّــة 
م 1٤3٠هـــ،  ــرَّ ــم، املح ــود إبراهي ــوش د. خل 8-العم
يــف يف مناهج  مســألة: احتجــاج النُّحــاة باحلديــث الرشَّ
ــة  ــاعر واحلديثــيُّ وقبــاوة نموذجــًا، جملَّ املْحَدثــني: الشَّ
ــد بــن ســعود اإلســالميَّة: )العلــوم  جامعــة اإلمــام حممَّ
يــاض،  ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة(، اململكــة العربيَّــة السُّ

العــدد )1٠(، ص: 1٤- 77.
ــب، 1٤٠3هـــ= 1983م،  ــد بــن الطَّيِّ 9-الفــايسُّ حممَّ
كفايــة  )رشح  الكفايــة  تقريــر  يف  وايــة  الرِّ حتريــر 
اب، دار  البــوَّ ــظ(، حتقيــق: د. عــيل حســني  املتحفِّ
ــعوديَّة/  العلــوم للطباعــة والنَّــرش، اململكــة العربيَّة السُّ

 .)1( يــاض، ط  الرِّ
ــد بن الطَّيِّــب، 1٤23هـــ = 2٠٠2م،  1٠-الفــايسُّ حممَّ
ــرتاح،  ــيِّ االق ــن روض ط ــرشاح م ــرش االن ــض ن في
ــال، طبعــة دار البحوث  حتقيــق: أد. حممــود يوســف فجَّ

اث، اإلمــارات/  راســات اإلســالميَّة وإحيــاء الــرتُّ للدِّ
ديّب، ط )2(.

ــال أد. حممــود يوســف، 1٤٠٤هـــ، احلديــث  11-فجَّ
 ، ــا األديبِّ ــادي أهب ــرش ن ، ن ــريبِّ ــو الع ــويِّ يف النَّح النَّب

ــاض، ط )1(. ي ــعودية/ الرِّ ــة السُّ ــة العربيَّ اململك
ــري  ــف، 1٤٠7هـــ، السَّ ــود يوس ــال أد. حمم 12-فجَّ
 ، ــريبِّ ــو الع ــث يف النَّح ــهاد باحلدي ــث إىل االستش احلثي
ــة  ــكان، اململك ــة العبي ، مطبع ــا األديبِّ ــادي أهب ــرش ن ن

يــاض، ط )1(. ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة السُّ
، 1٤2٤هـــ =  ــد بــن عــيلٍّ 13-الفيُّومــيُّ أمحــد بــن حممَّ
ــري،  ح الكب ــرشَّ ــب ال ــري يف غري ــاح املن 2٠٠3م، املصب

ــرص.  ــرة/ م ــث- القاه دار احلدي
نجيــب، 1٤25هـــ=  يــن  الدَّ فخــر  أد.  1٤-قبــاوة 
باحلديــث  النَّحــويِّ  االحتجــاج  تاريــخ  2٠٠٤م، 
امللتقــى،  للتَّأصيــل، دار  يــف بحــٌث وثائقــيٌّ  الرشَّ

 .)1( ط  حلــب،  ســوريَّة/ 
ــد،  ــن حممَّ ــد ب ــن أمح ي ــهاب الدِّ ينُّ ش ــطالَّ 15-القس
 ، ــاري رشح صحيــح البخــاريِّ 1326هـــ، إرشــاد السَّ

ــرص.  م
ــد بــن عبــد اهلل، 1٤32هـــ=  16-ابــن مالــك حممَّ
ــكالت  ــح ملش ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي 2٠11م، ش
ــد اهلل  ــق أ: عب ــٍك، حتقي ــن مال ــح؛ الب حي ــع الصَّ اجلام
ـرش  ناصــري، دار البشــائر اإلســالميَّة للطِّباعــة والنَـّ
ــدة،  ــامل املتَّح ــريوت، ودار الك ــان/ ب ــع، لبن والتَّوزي

ســوريَّة/ دمشــق، ط )1(. 
ل للغــة العربيَّــة، مطبعة دار  17-جملَّــة جممــع فــؤاد األوَّ
ــة، مرص/القاهــرة، شــعبان 1356هـــ =  الكتــب املرصيَّ

أكتوبــر 1937م.
ــًا )1932- ــني عام ــة يف ثالث ــة العربيَّ ــع اللغ 18-جمم
ورة  1962م(، جمموعــة القــرارات العلميَّــة يف الــدَّ
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ــد خلــف اهلل أمحــد َو د.  )1-22(، إعــداد: د. حممَّ
ــد شــوقي أمــني، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيَّــة،  حممَّ

ــام: 1383هـــ = 196٤م. ــرة، ط الع ــرص/ القاه م
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

د. أمحد سعيد عبد العزيز إبراهيم صالح    
أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد - كلية الرتبية- جامعة طيبة
asibrahim@taibahu.edu.sa :الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
متغريات  إسهام  مدي  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
بجودة  التنبؤ  يف  األكاديمي  والتوافق  النفيس  املال  رأس 
حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة، وتكونت العينة من 
طيبة،  بجامعة  اإلعاقة  ذوي  من  وطالبة  طالب   )256(
ومقياس  احلياة،  جودة  مقياس  عىل  األدوات  واشتملت 
للطالب  األكاديمي  التوافق  ومقياس  النفيس،  املال  رأس 
وأظهرت  الباحث،  إعداد  من  باجلامعة  اإلعاقة  ذوى 
يف  املجموعات  بني  احصائيا  داله  فروق  وجود  النتائج 
االعاقة  نوع  االناث ومتغري  متغري اجلنس لصالح  كل من 
لصالح املكفوفني عىل كل من جودة احلياة وأبعادها ورأس 
املال النفيس وأبعاده والتوافق االكاديمي ، ووجود عالقة 
ارتباطيه موجبة داله إحصائيا بني الدرجة الكلية واالبعاد 
واالبعاد  الكلية  والدرجة  احلياة  جودة  ملقياس  الفرعية 
الكلية  الدرجة  النفيس، وأيضا  املال  الفرعية ملقياس رأس 
واالبعاد الفرعية ملقياس التوافق األكاديمي، كام أنه يمكن 
التنبؤ بمستوى جودة حياهتم  من أبعاد رأس املال النفيس 
التوافق االكاديمي  التوافق األكاديمي، وكان تأثري  وأبعاد 
أمكن  أنه  احلياة، كام  النفيس يف جودة  املال  أكرب من رأس 
لدى  احلياة  جودة  بني  للعالقات  بنائي  نموذج  اشتقاق 
أفراد عينة الدراسة وكل من: رأس املال النفيس والتكيف 

األكاديمي. 
الكلامت املفتاحية : 

رأس املال النفيس - التوافق األكاديمي - جودة احلياة - 
الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

Abstract
The current study aimed to identify the extent to 
which psychological capital and Academic Ad-
justment as contribute to predicting the quality 
of life of students with disabilities at the univer-
sity, the sample consisted of (256) male and fe-
male students with disabilities at Taibah Univer-
sity, the tools included a scale of quality of life, 
a scale of psychological capital, and a scale of 
Academic Adjustment for students with disabili-
ties at the university, prepared by the researcher. 
The results showed that there were statistically 
significant differences between groups in each 
of the sexes in favor of females and the type of 
disability in favor of the Blind on both quality of 
life, psychological capital and academic adjust-
ment from the point of view of students with dis-
abilities at the university. And there is a positive, 
statistically significant correlation between the 
total score and the sub-dimensions of the quality 
of life scale, the total score and the sub-dimen-
sions of the psychological capital scale, as well 
as the total score and sub-dimensions of the aca-
demic adjustment scale. It is also possible to pre-
dict the level of quality of life for students with 
disabilities at the university from the dimensions 
of psychological capital and dimensions of aca-
demic adjustment, it was also possible to derive 
a structural model of the relationships between 
the quality of life of students with disabilities at 
the university and each of: psychological capital 
and academic adjustment.

key words: 
Psychological Capital - Academic Adjustment-  
quality of life- Students with Disabilities at the 
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مقدمة:
ــو  ــاد، وه ــدد األبع ــوم متع ــاة مفه ــودة احلي ــد ج  ُتع
موضوعيــة  عوامــل  فيــه  تتحكــم  متكامــل  بنــاء 
وذاتيــة تتضمــن تقييــم اجلوانــب الوظيفيــة واجلســدية 
ــل  ــرد، ومتث ــة للف ــة واألكاديمي ــة والعاطفي واالجتامعي
ــودة  ــايب ج ــس اإلجي ــم النف ــة لعل ــامهات احلديث املس
احليــاة كمــؤرش لتعزيــز الصحــة النفســية لــذوي 
احليــاة  جــودة  مفهــوم  اختلــف  ولقــد  اإلعاقــة. 
ــاه  ــه، واالت ــي وأهداف ــص البحث ــالف التخص باخت
الفــرد  وعــي  احليــاة  جــودة  وتعكــس  النظــري، 
ــمية  ــية واجلس ــب النفس ــني اجلوان ــوازن ب ــق الت بتحقي
واالجتامعيــة لتحقيــق الرضــا عــن احليــاة واالســتمتاع 
ــرد،  ــي للف ــيس واألكاديم ــق النف ــس التواف ــا، وتعك هب
ــاة،  ــذه احلي ــذايت هل ــعادة، واإلدراك ال ــعوره بالس وش
ــب  ــرد للجوان ــم الف ــىل تقيي ــر ع ــذا اإلدراك يؤث وه
ــات  ــم، والعالق ــل والتعلي ــاة كالعم ــة للحي املوضوعي
هــذه  وأمهيــة  املعيشــة،  ومســتوى  االجتامعيــة، 
ــالوة، 2٠1٠(. ــو ح ــرد )أب ــبة للف ــات بالنس املوضوع
ــة  ــا جمموع ــة بأهن ــاة ذوي اإلعاق ــودة حي ــرف ج وُتع
مــن املقومــات املتمثلــة يف جــودة احليــاة األرسيــة 
ــه،  ــت وإدارت ــغل الوق ــية، وش ــة، والنفس واالجتامعي
ــد  ــرد )عب ــية للف ــاه النفس ــزز الرف ــام يع ــم، ب والتعلي
الــرزاق والطنطــاوي، 2٠21(، كــام ُتعــرف بأهنــا 
رضــا الطالــب ذوي اإلعاقــة عــن حياتــه التــي يعيشــها 
ــه يف  وفقــا ملعايــري يراهــا مــن منظــوره يقيــم هبــا حيات
ــة  ــا بالطمأنين ــن خالهل ــعر م ــة، ويش ــا املختلف جماالهت
ــه  ــع اعاقت ــف م ــم التكي ــن ث ــا، وم ــعادة والرض والس

والرغبــة يف احليــاة )صربينــه، 2٠19(.
ــاة ُتوجــد اتاهــات  وباختــالف تعريفــات جــودة احلي
ــذي ُيؤكــد  خمتلفــة تفرسهــا ومنهــا املنظــور املعــريف ال
عــىل أهنــا تعتمــد عــىل فكرتــني ومهــا أن طبيعــة 
إدراك الفــرد هــي التــي حُتــدد درجــة شــعوره بجــودة 
ــوى  ــي األق ــة ه ــل الذاتي ــة أن العوام ــه، والثاني حيات

ــعورهم  ــة ش ــة يف درج ــل املوضوعي ــن العوام ــرًا م أث
ــىل  ــي ع ــور االجتامع ــز املنظ ــام ُيرك ــاة، بين ــودة احلي بج
االشــباع املــادي للحاجــات األساســية واإلشــباع 
ــرب  ــرد ع ــيس للف ــق النف ــق التواف ــذي حُيق ــوي ال املعن
حتقيقــه لذاتــه، وعالقــات األفــراد واألرسة واملجتمــع 
ــي  ــور الطب ــز املنظ ــام ُيرك ــة، بين ــات االجتامعي واملتطلب
عــىل جمــال الصحــة، وُيشــري املنظــور النفــيس إىل 
ــات  ــم واإلدراك واحلاج ــات والقي ــا باالتاه ارتباطه
ــد،  ــاة )عي ــب احلي ــة بجوان ــا اخلاص ــوح والرض والطم

.)2٠18
واتفــَق كل مــن مصطفــى وآخــرون )2٠21(، والغولة 
 ،)2٠18( وعيــد   ،)2٠19( وصربينــة   ،)2٠19(
ــاة ذوي  ــودة حي ــاد ج ــىل أن أبع ــاهني )2٠17( ع وش
ــة  ــاة األرسي ــودة احلي ــل يف ج ــة تتمث ــة باجلامع اإلعاق
واالجتامعيــة، وجــودة احليــاة النفســية، وجــودة شــغل 
الوقــت وإدارتــه، وجــودة التعليــم واحليــاة الدراســية.
ويوجــد العديــد مــن املداخــل التــي يمكن أن ُتســهم يف 
Psy-  حتســني جــودة احليــاة ومنهــا رأس املــال النفــيس
chological Capital حيــث ُيســهم يف تعزيــز اجلوانب 

الوظيفيــة واجلســدية والعاطفيــة، واهلويــة الشــخصية، 
والتفاعــالت االجتامعيــة اإلجيابيــة، والتوافــق النفــيس 
)Santisi, 2020( واألكاديمــي لتحقيق أهــداف الفــرد
ــة يف  ــم احلديث ــن املفاهي ــيس م ــال النف ــرب رأس امل وُيعت
علــم النفــس اإلجيــايب والتــي هيتــم بدراســة اخلصائص 
اإلجيابيــة وجوانــب القــوة لــدى الفــرد والتــي تســاعده 
عــىل حتســن أدائــه وتوافقــه، ويعالــج الضعــف، وبنــاء 
ــرتاتيجيات  ــتخدام اس ــام أن اس ــة، ك ــامت اإلجيابي السِّ
ــف  ــة املواق ــؤدي إىل معايش ــايب، ت ــس اإلجي ــم النف عل
الســلبية وطبيعــة اإلعاقــات املختلفــة، وتنميــة الســامت 
احليــاة،  مــدى  اإلجيابيــة عــىل  والقــوى  اإلجيابيــة 
واالســتفادة منهــا يف الصحــة والتفاعــالت االجتامعية. 
ــارة  ــم مه ــىل تعظي ــايب ع ــس اإلجي ــم النف ــوم عل ويق
ــة  ــؤدي إىل تنمي ــي ت ــدف، والت ــل اهل ــن أج ــاح م الكف
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ــا  ــتخدامها يف مكاهن ــة، واس ــة اإلجيابي ــامت البرشي السِّ
ــود، 2٠2٠(. ــح )حمم الصحي

النفــيس  املــال  اســتخدام مصطلــح رأس  ويرجــع 
إىل  أشــاَر  عندمــا   Seligman (2002(ســيلجامن إىل 
االهتــامم بجوانــب القــوة لــدى الفــرد وتطويرهــا بــدال 
مــن االهتــامم بنواحــي الضعــف. وتعــددت تعريفــات 
ــة  ــية اإلجيابي ــة النفس ــا: احلال ــيس ومنه ــال النف رأس امل
ــاز املهــام، واختــاذ  ــز بالثقــة يف اجتي للفــرد والتــي تتمي
منحــي إجيــايب لنجــاح، واملثابــرة وإعــادة التوجيــه عنــد 
ــاوز  ــة يف ت ــرد، واملرون ــداف الف ــو أه ــرورة نح ال

 ،(Luthans, Youssef, 2017) الصعوبــات 
ــن  ــرد م ــه الف ــذي يمتلك ــد ال ــه الرصي ــرف بأن وُيع
وهــي  نجاحــِه،  يف  ُتســهم  شــخصية  خصائــص 
التفــاؤل، والثقــة بالنفــس، والكفــاءة الذاتيــة واملرونــة 

)أبــو املعاطــي، وأمحــد، 2٠18(. 
التعريفــات وجــد أن  العديــِد مــن  وبالرجــوع إىل 
معظــم التعريفــات ركــزت عــىل احلالــة النفســية 
مــن  يمتلكــه  الــذي  والرصيــد  للفــرد،  اإلجيابيــة 
الكفــاءة الذاتيــة، والتفــاؤل واملرونــة، والثقــة بالنفــس 
ومنهــا حتــدد أبعــاد رأس املــال النفــيس والتــي تتحــدد 

ــي:  ــاد وه ــة أبع يف أربع
ــة: وهــي مــؤرش لقــدرة الفــرد عــىل  1.الكفــاءة الذاتي
التحكــم يف أعاملــه وأفعالــه، فالفــرد الــذي لديــه 
ــدرة  ــر ق ــون أكث ــة يك ــاءة الذاتي ــاٍل بالكف ــاس ع إحس
َطِريُقــُه  البيئــة، ويســلك  عــىل مواجهــة حتديــات 
بَطريَقــٍة أكثــر فعاليــة، ويتخــذ قرارتــه ويضــع أهدافــه 
ــاءة  ــاض الكف ــاٍل، وانخف ــتوى ع ــىل مس ــتقبلية ع املس
الذاتيــة ُيســبب انخفــاض يف تقديــر الــذات، والقلــق، 

 (Schunk, 2010) .ــاز ــىل اإلنج ــدرة ع ــدم الق وع
ــريف  ــي مع ــام دينام ــن نظ ــارة ع ــو عب ــل: وه 2.األم
ودافعــي، يتبعــه عمليــة معرفيــة لتحقيــق اهلــدف، 
الشــخصية،  األهــداف  يف  تفكــري  عمليــة  وُيعتــرب 

ُيعتــرب  أهدافــه،  لتحقيــق  الفــرد  دافعيــة  وبتوافــر 
األمــل تفاعــل بــني عــدة أشــياء وهــي املســئولية نحــو 
ــط  ــري والرب ــة التفك ــري وطريق ــه، التفك ــق أهداف حتقي
بــني الواقــع احلــايل واهلــدف الــذي يســعي لتحقيقــه، 
واهلــدف املــراد حتقيقــه ســواء عــىل املــدى القريــب أو 

(Snyder ,2002) البعيــد 
٣.التفــاؤل: وُيعــد التفــاؤل أســاس رأس املــال النفيس 
ألنــه يرتبــط باألحــداث املســتقبلية التــي تتضمــن 
اجيابًيــا،  ارتباًطــا  االنفعــاالت اإلجيابيــة واملشــاعر 
والتحفيــز لوجــود تقييــم واقعــي هلــذه األحــداث 
ــرد  ــة الف ــن فاعلي ــد م ــا يزي ــا، مم ــة حدوثه ــن إمكاني ع

.)2٠19 )حســني، 
ــاة  ــن حي ــة ع ــة واضح ــك رؤي ــل يمتل ــرد املتفائ والف
مثــرية وهادفــه، وحيظــى بتوجــه واثــق يتســم بالقــدرة 
ــن  ــة م ــتويات عالي ــل مس ــل أي يشء، ويتحم ــىل فع ع
ــداف،  ــق األه ــعي إىل حتقي ــخصية، ويس ــئولية الش املس
ــن،  ــع اآلخري ــات م ــة عالق ــل إىل إقام ــط يمي ومنبس
ولديــه قــدر كبــري مــن الســيطرة الشــخصية عــىل 

ــويل، 2٠21(. ــه )مت حيات
ــق  ــة للتواف ــة ديناميكي ــة عملي ــد بمثاب ــة: وُتع 4.املرون
اإلجيــايب، أو التكيــف مــع املِحــن والشــدائد والضغوط 
ــوى  ــتجامع الق ــن اس ــرد، وتتضم ــا الف ــر هب ــي يم الت
ــاكل،  ــات واملش ــة العقب ــد مواجه ــوازن بع ــادة الت وإع
ــدة  ــد ع ــاح، وُيوج ــتمرار ونج ــا باس ــب عليه والتغل
ســامت للفــرد الــذي يتســم باملرونــة ومنهــا: عالقــات 
جيــدة مــع اآلخريــن، ومهــارات تواصــل عاليــة، 
ــف  ــبة يف املواق ــاليب مناس ــامء، وأس ــعور باالنت والش
ــلبية  ــاعر الس ــول املش ــذات، وقب ــز ال ــة، وتعزي املختلف
ــع  ــف م ــىل التكي ــدرة ع ــا، والق ــن خالهل ــو م والنم
 Van G.) ــة ــاة االجتامعي ــامهة يف احلي ــريات، واملس التغ

.(et al, 2016

ــق  ــا بالتواف ــا وثيًق ــيس ارتباًط ــال النف ــط رأس امل وُيرتب
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األكاديمــي ومــن الدراســات التــي تناولــت هــذه 
 ،(Adil et al (2020 العالقــة دراســة عديــل وآخــرون
 ،(Kaur, Satija (2019 ســاتيجا  و  كايــر  ودراســة 
 ،(Liran,  Miller  (2019  ودراســة لــريان و ميللــر

(Liran, Miller (2020 ودراســة لــريان و ميللــر
وُيعــرف التوافــق األكاديمــي بأنــه قــدرة الطالــب عــىل 
التوافــق مــع احليــاة اجلامعيــة والوصــول إىل حالــة مــن 
ــه  ــي وإحساس ــه األكاديم ــن أدائ ــيس ع ــا النف الرض
 Liran &) بالتناغــم يف عالقاتــه مــع أســاتذته وزمــالءه

.(Miller, 2019

وُيعرفــه الدمينــي والريبــي )2٠19( برضــا الطالــب 
اجلامعــي عــن ذاتــه، ومســايرته للبيئــة التعليميــة 
ــكالت  ــىل املش ــب ع ــة، والتغل ــة والطبيعي واالجتامعي

ــة.  ــه اليومي ــه يف حيات ــي تواج ــات الت والصعوب
ومــن العوامــل التــي تســاعد عــىل التوافــق األكاديمــي 
ــن  ــامل م ــول الش ــة: الوص ــة باجلامع ــذوي اإلعاق ل
ــات  ــك القاع ــل وكذل ــهولة التنق ــاين وس ــث املب حي
الدراســية واملنــاخ الــدرايس واألكاديمــي، وهتيئــة 
ــة  ــن العملي ــتفادة م ــة لالس ــة واملتاح ــرص الالزم الف
الفــرص  وعدالــة  ممكــن  قــدر  بأكــرب  التعليميــة 
وتكافؤهــا بحيــث يعطــي كل طالــب مــا حيتاجــه 
حســب قدراتــه، وكذلــك التعــرف عــىل قدراتــه 
العقليــة، واختبــارات التحصيــل األكاديمــي، واحلــث 
ــاون  ــجيع التع ــتمر، وتش ــز املس ــم، والتعزي ــىل التعل ع
ــة  ــكل إعاق ــبة ل ــطة املناس ــالءه، واألنش ــني زم ــه وب بين

)2٠17 )حممــد، 
ــر عــىل التوافــق األكاديمــي  ــاك عــدة عوامــل تؤث وهن
وجهــة  مثــل:  باجلامعــة  اإلعاقــة  ذوي  لطالــب 
ــالءه  ــر زم ــة نظ ــس ووجه ــة التدري ــو هيئ ــر عض نظ
ــادي  ــتوى االقتص ــتقرار األرسي واملس ــوه، واالس نح
واالجتامعــي والثقــايف، والنواحي النفســية واجلســمية، 
ــاليب،  ــاد الط ــية، واإلرش ــررات الدراس ــوى املق وحمت
واألمــن  النفــيس  والتوافــق  املســاندة،  والتقنيــات 

(Liran, Miller, 2020) ــل ــاؤل واألم ــيس، والتف النف
 .(Liran & Miller (2019 واتفــق لــريان وميللــري 
والعكايــي واملنيــزل )2٠2٠( عــىل أن أبعــاد التوافــق 
األكاديمــي هــي: التوافــق الشــخيص والعاطفــي، 
ــق  ــي، والتواف ــاز األكاديم ــي، واالنج ــق اجلامع والتعل

ــي. االجتامع
ويتضــح ممــا ســبق أن غالبيــة الدراســات الســابقة 
اهتمــت بدراســة مســتوى جــودة احليــاة لــدى الطالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، وكذلــك عــىل رأس املــال 
ــدة  ــىل ح ــري ع ــي كل متغ ــق األكاديم ــيس، والتواف النف
لذلــك تســعي الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــىل 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــؤ بج ــة التنب إمكاني
ــق  ــيس والتواف ــال النف ــالل رأس امل ــن خ ــة م باجلامع

ــة. ــكلة الدراس ــق مش ــا تنبث ــي، ومنه األكاديم
مشكلة الدراسة:

نبعــت مشــكلة الدراســة مــن خــالل تعامــل الباحــث 
ــَظ أن  ــة، وُلوح ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــع الط م
ــوَن مــن مشــكالت يف مواجهــة  ــالب ُيعان هــؤالء الط
التحديــات، وانخفــاض يف الكفــاءة الذاتيــة، وضعــف 
العقبــات  مواجهــة  يف  واملرونــة  والتفــاؤل  األمــل 
ــخيص  ــم الش ــور يف توافقه ــك قص ــات، كذل والتحدي
ــو  ــة، وه ــم باجلامع ــي وتعلقه ــي واالجتامع والعاطف
ــابقة  ــات الس ــتقراء الدراس ــث إىل اس ــع الباح ــا دف م
ــة،  ــذوي اإلعاق ــيس ل ــال النف ــت رأس امل ــي تناول الت
وقــد  حياهتــم،  وجــودة  األكاديمــي،  وتوافقهــم 
ــت  ــي تناول ــات الت ــض الدراس ــج بع ــت نتائ توصل
ــة  ــل دراس ــعودية مث ــات الس ــم باجلامع ــودة حياهت ج
ــودة  ــاط ج ــاوي )2٠21( إىل ارتب ــرزاق والطنط عبدال
ــك  ــة املل ــة بجامع ــالب  ذوي اإلعاق ــدى الط ــاة ل احلي
ــة  ــت الغول ــري، وتوصل ــر املص ــارات تقري ــد  بمه خال
ــك  ــة املل ــم بجامع ــودة حياهت ــط ج )2٠19( إىل توس
عبدالعزيــز، وتوصلــت النــور )2٠19( إىل ارتفــاع 
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ــة  ــازان نتيج ــة ج ــم يف جامع ــودة حياهت ــتوى ج مس
ارتفــاع مســتوي الصحــة النفســية لدهيــم، وتوصلــت 
ــم  ــودة حياهت ــتوى ج ــاض مس ــىل )2٠12( إيل انخف ع
ــر  ــا بتقدي ــعود وارتباطه ــك س ــل واملل ــة حائ بجامع

ــذات. ال
 بينــام توصلــت نتائــج الدراســات التــي تناولــت 
جــودة احليــاة ورأس املــال النفــيس مثــل دراســة جيــو 
ــرون  ــانتييس وآخ ــرون Guo et al (2021)، و س وآخ
Safa- وســافاري وآخــرون ،(Santisi et al (2020

ــودة  ــني ج ــة ب ــة قوي ــاك عالق re et al (2017) أن هن

احليــاة ورأس املــال النفــيس، وأنــه يمكــن التنبــؤ 
ــت  ــام توصل ــيس، بين ــال النف ــالل رأس امل ــن خ ــا م هب
النفــيس  املــال  رأس  تناولــت  التــي  الدراســات 
 Adil et والتكيــف األكاديمــي مثــل عديــل وآخــرون
Kaur, Sati-  ــاتيجا ــر و س ــة كاي al  (2020)، ودراس

 Liran,  Miller  ودراســة لــريان و ميللــر ،(ja (2019

2019))إىل أن رأس املــال النفــيس لــه تأثــري ودور كبــري 

ــة،  ــالب باجلامع ــدى الط ــي ل ــق األكاديم ــىل التواف ع
Liran, Mill- ــر   ــريان و ميلل ــة ل ــرت دراس ــام أظه  ك
er (2020)أهنــم يظهــرون مســتويات ضعيفــة يف رأس 

ــود  ــك وج ــي، كذل ــف األكاديم ــيس والتكي ــال النف امل
عالقــة إجيابيــة قويــة بينهــام. ويف ضــوء مــا ســبق ومــن 
ــن  ــة يمك ــر النظري ــات واألط ــتقراء الدراس ــالل اس خ

ــة: ــاؤالت التالي ــة يف التس ــكلة الدراس ــورة مش بل
تساؤالت الدراسة:

هــل يوجــد تأثــري دال للجنــس ونــوع اإلعاقــة عىل . 1
ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

وجهــة نظــر الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة؟
ــًا بــني . 2 ــة دالــة إحصائي هــل توجــد عالقــة ارتباطي

جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
ــة؟ ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

ــًا بــني . 3 ــة دالــة إحصائي هــل توجــد عالقــة ارتباطي
ــي  ــق األكاديم ــا، والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ج
ــة؟ ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

حيــاة . ٤ جــودة  بمســتوى  التنبــؤ  يمكــن  هــل 
الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد رأس 

ــيس؟ ــال النف امل
حيــاة . 5 جــودة  بمســتوى  التنبــؤ  يمكــن  هــل 

أبعــاد  مــن  باجلامعــة  اإلعاقــة  الطــالب ذوي 
األكاديمــي؟ التوافــق 

ــة ألحــد املتغــريات يف القــدرة . 6 هــل توجــد أفضلي
عــىل التنبــؤ بجــودة حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة 

باجلامعــة؟
ــات . 7 ــي للعالق ــوذج بنائ ــتقاق نم ــن اش ــل يمك ه

بــني جــودة حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعة 
ــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي؟ ورأس امل

أمهية الدراسة: 
ــدرج  ــذي ين ــة وال ــوع الدراس ــة موض ــة: أمهي  النظري
ــالب  ــاة الط ــودة حي ــايب وج ــس اإلجي ــم النف ــت عل حت
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ودراســة ســلوكهم ومــا يؤثــر 
فيــه، والرتكيــز عــىل النواحــي اإلجيابيــة واســتغالهلا يف 
النواحــي األكاديميــة واملهنيــة املســتقبلية هلــم، وأمهيــة 
ــات  ــوق وواجب ــم حق ــخاص هل ــة كأش ــة الدراس عين

داخــل املجتمــع.
احليــاة  جــودة  طبيعــة  فهــم  زيــادة  التطبيقيــة: 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــخصية ل ــا الش ومصادره
باجلامعــة، وتأثريهــا عــىل رأس املــال النفــيس والتوافــق 
األكاديمــي، توفــري ثالثــة مقاييــس ســيكو مرتيــة قــام 
الباحــث بإعدادهــا: مقيــاس جــودة احليــاة، ومقيــاس 
ــي  ــق األكاديم ــاس التواف ــيس، ومقي ــال النف رأس امل

ــة.  ــالب ذوي اإلعاق للط
األهداف: 

التعــرف عــىل مــدي إســهام متغــريات رأس املــال . 1
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ــودة  ــؤ بج ــي يف التنب ــق األكاديم ــيس والتواف النف
ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط حي

التعــرف عــىل تأثــري اجلنــس ونــوع اإلعاقــة عــىل . 2
ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ وجه
ــني . 3 ــة ب ــة االرتباطي ــة العالق ــىل طبيع ــرف ع التع

جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
وأبعــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.

ــني . ٤ ــة ب ــة االرتباطي ــة العالق ــىل طبيع ــرف ع التع
ــي  ــق األكاديم ــا، والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ج
ــة. ــة باجلامع ــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاق وأبع

ــودة . 5 ــتوى ج ــؤ بمس ــة التنب ــىل إمكاني ــرف ع التع
حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد 

ــيس. ــال النف رأس امل
ــودة . 6 ــتوى ج ــؤ بمس ــة التنب ــىل إمكاني ــرف ع التع

حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد 
ــي. ــق األكاديم التواف

ــة أحــد أو بعــض املتغــريات . 7 التعــرف عــىل أفضلي
ــالب  ــاة الط ــودة حي ــؤ بج ــىل التنب ــدرة ع يف الق

ــة. ــة باجلامع ذوي اإلعاق
ــي . 8 ــوذج بنائ ــتقاق نم ــة اش ــىل إمكاني ــرف ع التع

ذوي  الطــالب  حيــاة  جــودة  بــني  للعالقــات 
اإلعاقــة باجلامعــة ورأس املــال النفــيس والتوافــق 

األكاديمــي.
مصطلحات الدراسة:

ــن  ــري ع ــا التعب ــث بأهن ــا الباح ــاة: وُيعرفه ــودة احلي ج
ــدة  ــاة جي ــش حي ــه يعي ــة أن ــدى إدراك ذوي اإلعاق م
ــة مــن االنفعــاالت الســلبية،  مــن وجهــة نظــره، خالي
واألفــكار الالعقالنيــة، واالضطرابــات الســلوكية، 
بــه،  ويســتمتع  اإلنســاين  بوجــوده  فيهــا  ويشــعر 
ويشــعر بالكفــاءة الذاتيــة واألمــل والتفــاؤل واملرونــة، 

ويســتثمر كافــة قدراتــه وإمكانياتــه بــام يتيــح لــه 
التوافــق النفــيس واألكاديمــي، وُيعرفهــا اجرائيــا: 
ــة  ــب ذي اإلعاق ــا الطال ــل عليه ــي حيص ــة الت بالدرج

ــاة. ــودة احلي ــاس ج ــىل مقي ع
ــد  ــه الرصي ــث بأن ــه الباح ــي: وُيعرف ــال النف رأس امل
ــاؤل،  ــن التف ــة م ــب ذوي اإلعاق ــه الطال ــذي يمتلك ال
واملرونــة،  الذاتيــة  والكفــاءة  بالنفــس،  والثقــة 
ــي  ــيس واالجتامع ــق النف ــىل التواف ــاعده ع ــذي يس وال
واألكاديمــي ويصــل بــه اىل مســتوى عــاٍل مــن جــودة 
احليــاة، وُيعرفــه اجرائيــا: بالدرجــة التــي حيصــل 
عليهــا الطالــب ذي اإلعاقــة عــىل مقيــاس رأس املــال 

ــيس. النف
ــة  ــه عملي ــث بأن ــه الباح ــي: وُيعرف ــق األكاديم التواف
ديناميكيــة مســتمرة ناجحــة عــن تفاعــل الطالــب 
عــن  وذلــك  اجلامعيــة  بيئتــه  مــع  اإلعاقــة  ذوي 
ــكالت  ــول للمش ــاد حل ــة، وإجي ــال للبيئ ــق االمتث طري
ــوازن والشــعور بالرضــا عــن  الدراســية إلحــداث الت
ختصصــه ومهنتــه املســتقبلية، والشــعور بالكفــاءة 
الذاتيــة والتفــاؤل واألمــل. وُيعرفــه اجرائيــا بالدرجــة 
التــي حيصــل عليهــا الطالــب ذي اإلعاقــة عــىل مقياس 

ــي. ــق األكاديم التواف
الطــالب ذوي اإلعاقــة: وتتمثــل يف عينــة الدراســة مــن 
ــاف  ــم وضع ــة، والص ــة احلركي ــالب ذوي اإلعاق الط

الســمع، واملكفوفــني بجامعــة طيبــة.
احلاليــة  الدراســة  حتــددْت  الدراســة:  حــدود 
بموضوعهــا، واملتمثــل يف دراســة تنبؤيــه جلــودة احليــاة 
مــن خــالل رأس املــال النفــيس والتكيــف األكاديمــي 
ــا  ــددت بعينته ــام حت ــة، ك ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ل
املســتهدفة والتــي اقتــرصت عــىل عينــة الطــالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، وبمــكان إجرائهــا يف جامعــة 
ــاين  ــق أدواهتــا خــالل الفصــل الث ــة، وبزمــن تطبي طيب
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ــددْت  ــام حت ــدرايس 2٠21/2٠2٠م. ك ــام ال ــن الع م
ــاليب  ــا، واألس ــاس متغرياهت ــتخدمة لقي ــا املس بأدواهت

ــا. ــة بياناهت ــتخدمة ملعاجل ــة املس اإلحصائي
الفروض:

ــىل . 1 ــة ع ــوع اإلعاق ــس ون ــري دال للجن ــد تأث يوج
ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ وجه
ــًا . 2 ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

ــًا . 3 ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج
بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا، والتوافــق األكاديمي 
وأبعــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.

ــالب . ٤ ــاة الط ــودة حي ــتوى ج ــؤ بمس ــن التنب يمك
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد رأس املــال 

ــيس. النف
ــالب . 5 ــاة الط ــودة حي ــتوى ج ــؤ بمس ــن التنب يمك

التوافــق  أبعــاد  مــن  باجلامعــة  اإلعاقــة  ذوي 
األكاديمــي.

املتغــريات . 6 بعــض  أو  ألحــد  أفضليــة  توجــد 
ــىل  ــدرة ع ــريات يف الق ــي املتغ ــن باق ــتقلة ع املس
التنبــؤ بجــودة احليــاة لــدى الطــالب ذوي اإلعاقة 

ــة. باجلامع
ــني . 7 ــات ب ــي للعالق ــوذج بنائ ــتقاق نم ــن اش يمك

ــة  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ورأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي.

منهج الدراسة واجراءاهتا
الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم  املنهــج: 
االرتباطــي كونــه يــالءم طبيعــة املوضــوع مــن خــالل 
دراســة العالقــة االرتباطيــة والتنبؤيــة رأس املــال 
النفــيس والتوافــق األكاديمــي، بمســتوى جــودة احليــاة 

ويمكــن تعريــف املنهــج الوصفــي بأنــه: ذلــك املنهــج 
الــذي يتضمــن مجــع البيانــات مبــارشة مــن جمتمــع أو 
عينــة الدراســة، بقصــد تشــخيص جوانــب معينــة دون 

ــدة. ــىل واح ــار ع االقتص
املجتمــع: مجيــع الطــالب ذوي اإلعاقــة بجامعــة طيبــة 

والبالــغ عددهــم )322( لعــام 2٠2٠/ 2٠21.
عينة الدراسة:

ــتطالعية . 1 ــة االس ــت العين ــتطالعية: تكون ــة اس عين
اإلعاقــة  ذوي  الطــالب  مــن   )٤٠( وعددهــم 
باجلامعــة تــم تطبيــق مقيــاس جــودة احليــاة، 
ــق  ــاس التواف ــيس ومقي ــال النف ــاس رأس امل ومقي
األكاديمــي لــدي طــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة 
ــس. ــة للمقايي ــيكو مرتي ــاءة الس ــن الكف ــق م للتحق

ــالب . 2 ــدد ط ــغ ع ــا: بل ــة وخصائصه ــة النهائي عين
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة التــي تــم مالحظتهــم 
لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة )256( مــن 
طــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة ويوضــح اجلــدول 
ــاركني يف  ــي للمش ــف االحصائ ــم )1( الوص رق

ــة  ــع الدراس ــريات موض ــق املتغ ــة وف الدراس
جدول1: الوصف اإلحصائي للمشاركني يف الدراسة وفق املتغريات

النسبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغري
12٠٤6.8ذكوراجلنس

13653.2اناث

اإلعاقة
7328.51حركي
2٤9.37أصم

15962.1٠كفيف
األدوات: 

مقياس جودة احلياة لطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة 
النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدًا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة مثــل دراســة مصطفــى وآخــرون 
 ،)2٠19( وصربينــة   ،)2٠19( والغولــة   ،)2٠21(
وعيــد )2٠18(، وشــاهني )2٠17(، وتــم صياغــة 
ــالب  ــاة لط ــودة احلي ــد ج ــدف حتدي ــارة هب )53( عب
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جدول2: معامالت ارتباط بريسون بني املفردات والدرجة الكلية للبعد )ن= ٤٠(

جدول رقم 3: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية )ن= ٤٠(

ــاد  ــة ابع ــيل أربع ــه ع ــة موزع ــة باجلامع ذوي اإلعاق
البعــد األول جــودة احليــاة األرسيــة واالجتامعيــة 
)1٠( مفــردات، والبعــد الثــاين جــودة احليــاة النفســية 
ــت  ــغل الوق ــودة ش ــث ج ــد الثال ــردات، البع )8( مف
ــم  ــه )8( مفــردات، البعــد الرابــع جــودة التعلي وإدارت
واحليــاة الدراســية ويتضمــن )9( مفــردات وتضمنــت 
ــم  ــك ت ــد ذل ــة بع ــوع واالعاق ــتقلة، الن ــريات املس املتغ
ــم  ــم ت ــج التحكي ــىل نتائ ــاء ع ــم وبن ــه للتحكي تقديم
عمــل التعديــالت الالزمــة، وهبــذا اســتقر املقيــاس يف 

ــارة. ــىل )35( عب ــة ع ــه األولي صورت
الصــورة  إىل  للوصــول  الســيكومرتية:  اخلصائــص 
ــن ذوي  ــب م ــىل )٤٠( طال ــق ع ــم التطبي ــة ت النهائي

اإلعاقــة باجلامعــة
صدق املقياس:

املحكمــني: لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفــردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ُوضعــت لقياســه، تــم عرضــه يف صورتــه األوليــة عــىل 
ــة اخلاصــة، حيــث تــم  عــرشة حمكمــني يف جمــال الرتبي
ــاس  ــة املقي ــح ماهي ــامت توض ــبوقًا بتعلي ــه مس تقديم

ــة.  ــة العين ــتخدامه، وطبيع ــبب اس وس
االتســاق الداخــيل ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي لــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــة الكلي ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ح

وجــدول )2( يوضــح ذلــك:

التعليم واحلياة الدراسيةشغل الوقت وإدارتهاحلياة النفسيةاألرسية واالجتامعية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**٠.95311**٠.٤6319**٠.67727**٠.9٠8
2**٠.93912**٠.9312٠**٠.63628**٠.931
3**٠.٤7313**٠.9٤221**٠.73929**٠.553
٠**٤.9391٠**٤.79822**٠.5٠73٠**٠.919
5**٠.93915**٠.٤3٤23**٠.٤8531**٠.518
6**٠.٤٤516**٠.9322٠**٤.82932**٠.931
7**٠.٤3517**٠.92225**٠.83233**٠.556
8**٠.93918**٠.8٤٤26**٠.8263٠**٤.55٤
9**٠.811    35**٠.898

1٠**٠.827      
** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباط عند )٠.٠5(

ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
بــني  وتــرتاوح   )٠.٠1( عنــد  ودالــة  مرتفعــة 
صــدق  عــىل  يــدل  ممــا   )**٠.95٤،  *٠.367(

مفرداتــه.

ــة  ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــيل ملعام ــاق الداخ االتس
ــذف  ــد ح ــاس بع ــة للمقي ــة الكلي ــد والدرج كل ُبع
درجــة البعــد مــن الدرجــة الكليــة، وجــدول )3( اآليت 

ــك: ــح ذل يوض

مستوى الداللةمعامل االرتباطاالبعاد
٠.853**احلياة األرسية واالجتامعية 

٠.٠1 ٠.836**احلياة النفسية 
٠.632**شغل الوقت وإدارته 

٠.768**التعليم واحلياة الدراسية 
 ** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباط عند )٠.٠5(
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ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )٠.٠1(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاده. أبع
ــتخدام  ــات باس ــل الثب ــاب ُمعام ــمَّ حس ــات: ت الثبـ
ــة  ــة النصفي ــة التجزئ ــاخ، وطريق ــا – كرونب معامــل ألف
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــيل ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ــدول )٤(  ــك يف ج ذل
جدول ٤: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 

النصفية وجتامن ملقياس جودة احلياة )ن= ٤٠(

جدول5: معامالت ارتباط بريسون بني املفردات والدرجة الكلية للبعد )ن= ٤٠(

التجزئة ألفا كرونباخاألبعـــاد
النصفية

٠.931٠.96٠احلياة األرسية واالجتامعية 
٠.916٠.967احلياة النفسية 

٠.839٠.826شغل الوقت وإدارته 
٠.9٠6٠.9٤1التعليم واحلياة الدراسية 

٠.966٠.931الدرجة الكلية 
الفا كرونباخ � ضعيفة > )٠.5( � متوسطة بني) ٠.5-٠.7( � مرتفعة < ).7٠(

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
ــات  ــق يف ثب ــا نث ــا جيعلن ــول مم ــتوى املقب ــع يف املس تق

ــاس. املقي
الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عبــارات املقيــاس، 
مجيعهــا تتصــف بالصــدق والثبــات، فإنــه مل يتــم 
ــة  ــورة األولي ــإن الص ــك ف ــا؛ ولذل ــتبعاد أي منه اس
تظــل كــام هــي. وبتحديــد نظــام االســتجابة يف ضــوء 
مقيــاس ثالثــي التدريــج )دائــام، أحيانــا، نــادرا( 
وتعطــي الدرجــات )3، 2، 1( يف حالــة العبــارات 
املوجبــة والعكــس، وتــدل الدرجــة املرتفعــة عــىل متتــع 

ــاة. ــودة احلي ــن ج ــة م ــة مرتفع ــرد بدرج الف
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــيس لط ــال النف ــاس رأس امل مقي

ــة:  باجلامع

النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة ومنهــا دراســة  عديــل وآخــرون 
 Kaur,  ودراســة كايــر و ســاتيجا ،(Adil et al  (2020

ــر  ــريان و ميلل ــة ل Satija (2019)، ودراس

عبــارة  Liran,  Miller (2019)تــم صياغــة )2٠( 

النفــيس لطــالب ذوي  املــال  هبــدف حتديــد رأس 
ــد  ــاد البع ــة ابع ــىل أربع ــه ع ــة موزع ــة باجلامع اإلعاق
األول الكفــاءة الذاتيــة )5( مفــردات، والثــاين التفــاؤل 
مفــردات،   )5( املرونــة  والثالــث  مفــردات،   )5(
عــرض  تــم  ثــم  مفــردات،   )5( األمــل  والرابــع 
ــة،  ــالت الالزم ــل التعدي ــم عم ــم وت ــاس للتحكي املقي
وهبــذا اســتقر املقيــاس يف صورتــه األوليــة عــىل )2٠( 

ــارة. عب
الصــورة  إىل  للوصــول  الســيكومرتية:  اخلصائــص 
ــالب ذوي  ــن الط ــىل )٤٠( م ــه ع ــم تطبيق ــة ت النهائي

ــة. اإلعاق
صدق املقياس:

املحكمــني: وذلــك لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ــه  ــاس يف صورت ــرض املقي ــم ع ــه، وت ــت لقياس ُوضع
األوليــة عــىل عــرشة حمكمــني يف جمــال الرتبيــة اخلاصة، 
حيــث تــم تقديــم املقيــاس مســبوقًا بتعليــامت توضــح 

هلــم ماهيتــه وســبب اســتخدامه، وطبيعــة العينــة. 
االتســاق الداخــيل ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي لــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــة الكلي ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ح

وجــدول )5( يوضــح ذلــك:

األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**٠.9176**٠.9٠211**٠.688**٠.6٠8
2**٠.93٤7**٠.5٤112**٠.8٠6**٠.785
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جدول 6: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية )ن=٤٠(

جدول 7: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 
النصفية وجتامن )ن= ٤٠(

األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتية
3**٠.5178**٠.63٠13**٠.8٠6**٠.8٠2
٠**٤.9239**٠.9٠21٠.٤**٤71**٠.818
5**٠.8121٠**٠.9٠215**٠.721**٠.61٤

** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباط عند )٠.٠5(
ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م يتض
ــدق  ــىل ص ــدل ع ــا ي ــد )٠.٠1( مم ــة عن ــة ودال مرتفع

ــه. مفردات
االتســاق الداخــيل ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
ُبعــد والدرجــة الكليــة بعــد حــذف درجــة البعــد مــن 

الدرجــة الكليــة، وجــدول )6( يوضــح ذلــك:

مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد

٠.٠1
**٠.833 الكفاءة الذاتية
**٠.972 التفاؤل
**٠.92٤ املرونة
**٠.876 األمل

 ** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباطعند )٠.٠5(
ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م يتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )٠.٠1(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاده.  أبع
الثبــات: تــمَّ حســاب معامــل الثبــات باســتخدام 
ــة  ــة النصفي ــاخ، وطريقــة التجزئ معامــل ألفــا - كرونب
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــيل ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ــدول )7( ــك يف ج ذل

التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـــاد
٠.919 ٠.9٠2 الكفاءة الذاتية
٠.812 ٠.818 التفاؤل
٠.795 ٠.721 املرونة
٠.668 ٠.638 األمل
٠.887 ٠.921 الدرجة الكلية

الفا كرونباخ � ضعيفة � )٠.5( � متوسطة بني) ٠.5-٠.7( � مرتفعة �)7.٠(

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
أكــرب مــن )٠.7( ممــا جيعلنــا نثــق يف ثبــات املقيــاس.

الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عباراتــه مجيعهــا تتصــف 
ــا؛  ــتبعاد أي منه ــم اس ــه مل يت ــات، فإن ــدق والثب بالص
ولذلــك فــإن الصــورة األوليــة تظــل كــام هــي، 
ــاس يف  ــود املقي ــىل بن ــتجابة ع ــام االس ــد نظ وبتحدي
ضــوء مقيــاس ثالثــي التدريــج )دائــام، أحيانــا، نــادرا( 
وتعطــي الدرجــات )3، 2، 1( يف حالــة العبــارات 
املوجبــة والعكــس، وتــدل الدرجــة املرتفعــة عــىل متتــع 

ــيس. ــال النف ــن رأس امل ــة م ــة مرتفع ــرد بدرج الف
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــي لط ــق األكاديم ــاس التواف مقي

ــة  باجلامع
النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدًا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة ومنهــا دراســة عديــل وآخــرون 
 Kaur,  ودراســة كايــر و ســاتيجا ،Adil et al  (2020(
  Liran, ميللــر   و  لــريان  ودراســة   ،(Satija (2019

تــم صياغــة )3٤( عبــارة هبــدف   (Miller (2019

حتديــد أبعــاد املقيــاس موزعــه عــىل أربعــة أبعــاد 
األول التوافــق النفــيس والشــخيص )9( مفــردات، 
والثــاين التعلــق اجلامعــي )7( مفــردات، والثالــث 
اإلنجــاز األكاديمــي )1٠( مفــردات، والرابــع التوافــق 
املقيــاس  عــرض  تــم  مفــردات،   )8( االجتامعــي 
ــتقر يف  ــذا اس ــالت، وهب ــل التعدي ــم عم ــم وت للتحكي

ــرده. ــىل )3٤( مف ــة ع ــه األولي صورت
اخلصائــص الســيكومرتية: للوصــول للصــورة النهائيــة 
ــالب ذوي  ــن الط ــىل )٤٠( م ــاس ع ــق املقي ــم تطبي ت

ــة. اإلعاق
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صدق املقياس:
 املحكمــني: لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفــردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ــرشة  ــىل ع ــاس ع ــرض املقي ــم ع ــه، ت ــت لقياس ُوضع
حمكمــني يف الرتبيــة اخلاصــة حيــث تــم تقديــم املقيــاس 
بتعليــامت توضــح هلــم ماهيتــه وســبب  مســبوقًا 

ــة.  ــة العين ــتخدامه، وطبيع اس
االتســاق الداخــيل حســاب معامــالت االرتبــاط بــني 
درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي 
ــة  ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ــد ح ــه بع ــي ل تنتم

ــك: ــح ذل ــدول )8( يوض ــد، وج ــة للبع الكلي

جدول8: معامالت ارتباط بريسون بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد ن= ٤٠
التوافق االجتامعياإلنجاز األكاديميالتعلق اجلامعيالتوافق النفيس والشخيص

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**٠.95٠1٠.٤**٠1117**٠.66227**٠.7٤2
2**٠.91911**٠.92818**٠.62928**٠.71٠
3**٠.٤5٤12**٠.92319**٠.6٤829**٠.723
٠**٤.93313**٠.8582٠**٠.6383٠**٠.539
5**٠.9191٠*٤.38721**٠.63731**٠.522
6*٠.39٤15**٠.93822**٠.71٠32**٠.8٠6
7*٠.38316**٠.93123**٠.56833**٠.821
8**٠.9٤52٠.٤**٤6٠3٠**٤.722
9**٠.9٤525**٠.٤9٤

26**٠.695
** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباط عند )٠.٠5(

ويتضــح مــن اجلــدول أن معامــالت االرتبــاط مرتفعــة 
ودالــة عنــد )٠.٠1( و)٠.٠5( ممــا يــدل عــىل صــدق 

مفرداته.
ــة  ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــيل ملعام ــاق الداخ االتس
ــذف  ــد ح ــاس بع ــة للمقي ــة الكلي ــد والدرج كل ُبع
درجــة البعــد مــن الدرجــة الكليــة، وجــدول )9( اآليت 

ــك: ــح ذل يوض
جدول رقم 9: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية 

)ن= ٤٠(
مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد

٠.٠1
**٠.88٤ التوافق النفيس والشخيص
**٠.871 التعلق اجلامعي
**٠.783 اإلنجاز األكاديمي
**٠.82٠ التوافق االجتامعي

 ** معامالت االرتباط عند )٠.٠1( * معامالت االرتباطعند )٠.٠5(
ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )٠.٠1(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاس. ــاد املقي أبع
 الثبــات: تــمَّ حســاب معامــل الثبــات باســتخدام 
ــة  ــة النصفي ــاخ، وطريقــة التجزئ معامــل ألفــا - كرونب
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــيل ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ذلــك يف جــدول )1٠(. 
جدول 1٠: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 

النصفية وجتامن )ن= ٤٠(

التجزئة ألفا كرونباخاألبعـــاد
النصفية

٠.9213٤9.٠التوافق النفيس والشخيص
٠.895259.٠التعلق اجلامعي

٠.815618.٠اإلنجاز األكاديمي
٠.8٤73٤8.٠التوافق االجتامعي

٠.9٤٤٠.722الدرجة الكلية
الفا كرونباخ � ضعيفة � )٠.5( � متوسطة بني) ٠.5-٠.7( � مرتفعة � )7.٠(

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
أكربمــن )٠.7( ممــا جيعلنــا نثــق يف ثباتــه. 
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جدول )11(: اختبارات الداللة اإلحصائية لتحليل التباين املتعدد بني املجموعات

الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عبــارات املقيــاس مجيعها 
ــتبعاد أي  ــم اس ــه مل يت ــات، فإن ــدق والثب ــف بالص تتص
منهــا؛ ولذلــك فــإن الصــورة األوليــة تظــل كــام هــي، 
ــي  ــاس ثالث ــوء مقي ــتجابة يف ض ــام االس ــد نظ وبتحدي
ــات  ــي الدرج ــادرا( وتعط ــا، ن ــام، أحيان ــج )دائ التدري
)3، 2، 1( يف حالــة العبــارات املوجبــة والعكــس، 
ــة  ــرد بدرج ــع الف ــىل متت ــة ع ــة املرتفع ــدل الدرج وت

ــي. ــق األكاديم ــن التواف ــة م مرتفع
ــة  ــوات األتي ــث باخلط ــام الباح ــة: ق ــوات الدراس خط

ــة ــار العين الختي
1.قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس جــودة حيــاة الطالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ومقيــاس رأس املــال النفــيس، 
ومقيــاس التوافــق األكاديمــي، بمســاعدة مركــز ذوي 
اإلعاقــة باجلامعــة حيــث تــم التواصــل مــع الطــالب 
، وحتديــد يــوم للطــالب الصــم شــطر الطــالب، 
ويــوم للشــطر الطالبــات وتوفــري مرتجــم إشــارة 
ــع  ــل م ــات وبالتواص ــارة للطالب ــة إش ــا مرتمج وأيض
ــه تــم التطبيــق عــىل الطالبــات،  ــة املركــز وعضوات نائب
ــالل  ــن خ ــز م ــق باملرك ــم التطبي ــالب ت ــبة للط وبالنس
ــالب  ــبة للط ــا بالنس ــارة، أم ــم اإلش ــث ومرتج الباح
املكفوفــني تــم التطبيــق عــىل ثالثــة أيــام وذلــك لكــرب 
ــات  ــالب والطالب ــيم الط ــم التقس ــث ت ــم، حي عدده
ــراءة  ــم ق ــز ت ــاء املرك ــاعدة أعض ــام وبمس ــىل األي ع
ــم،  ــتجابات منه ــي االس ــني وتلق ــس للمكفوف املقايي
وتــم تميــع ذوي اإلعاقــة احلركيــة يف يــوم آخــر 

ــي  ــم بالنهائ ــق عليه ــن طب ــدد م ــغ  ع ــل وبل منفص
ــة. ــن ذوي اإلعاق ــة م ــب وطالب )27٠( طال

ــم  ــه ت ــاًء علي ــح املقاييــس وبن ــام الباحــث بتصحي 2.ق
ــتكامهلم  ــدم اس ــتامرات لع ــتامرات )6( اس ــتبعاد اس اس
ــم  ــام ت ــس، ك ــارات املقايي ــىل كل عب ــتجابات ع االس
ــع  ــوا بوض ــة قام ــن العين ــتامرات م ــتبعاد )8( اس اس
ــارات  ــن عب ــارة م ــىل أي عب ــتجابة ع ــن اس ــر م أكث
ــن  ــة )256( م ــدد العين ــح ع ــذا أصب ــس، وهب املقايي

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق الط
األســاليب اإلحصائيــة: حلســاب اخلصائــص الســيكو 
مرتيــة تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط والفــا كرونبــاخ 
ــون،  ــاط لبريس ــل االرتب ــة، ومعام ــة النصفي والتجزئ
ــه  ــدار النمذج ــل االنح ــدد معام ــن املتع ــل التباي وحتلي

ــة. البنائي
نتائج الدراسـة:

الفــرض األول: "يوجــد تأثــري دال للجنــس ونــوع 
ــاده  ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل ــىل كل م ــة ع اإلعاق
احليــاة  وجــودة  وأبعــاده  األكاديمــي  والتوافــق 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ ــن وجه ــا م وأبعاده

باجلامعــة" 
ــن  ــل التباي ــتخدم حتلي ــم اس ــه ت ــن صحت ــق م وللتحق
اإلحصائيــة  الداللــة  اختبــارات  ويتضــح  املتعــدد 
ــل  ــروق داخ ــح الف ــم توضي ــام ت ــدول )11( ك يف ج
املجموعــات للجنــس ونــوع اإلعاقة يف جــدول )12(.    
يتضــح مــن جــدول )11( وجــدول )12( انــه يوجــد 

مربع إيتامستوي الداللةخطأ درجات احلريةدرجات احلرية االفرتاضيةفالقيمةاالختبار االحصائياملتغري

النوع
Pillai›s Trace٠.3531٠.86212.٠٠٠239.٠٠٠

٠.٠٠٠

٠.353
Wilks› Lambda٠.6٤71٠.86212.٠٠٠239.٠٠٠٠.353

Hotelling›s Trace٠.5٤51٠.86212.٠٠٠239.٠٠٠٠.353
Roy›s Largest Root٠.5٤51٠.86212.٠٠٠239.٠٠٠٠.353

اإلعاقة
Trace Pillai›s٠.2382.6982٤.٠٠٠٤8٠.٠٠٠٠.119

Wilks› Lambda٠.7732.7٤22٤.٠٠٠٤78.٠٠٠٠.121
Hotelling›s Trace٠.2812.7862٤.٠٠٠٤76.٠٠٠٠.123

Roy›s Largest Root٠.221٤.٤1٠12.٠٠٠2٤٠.٠٠٠٠.181
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جدول )12(   نتيجة حتليل التباين املتعدد داخل املجموعات
مصدر 
مربع إيتاالداللةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابعالتباين

النوع

التوافق النفيس 
295.351والشخيص

1

295.35112.7٤2٠.٠٠٠٠.٠1٠.٠٤8
٠.٠٠7غري داله27.36727.3671.726٠.19٠التعلق اجلامعي

اإلنجاز 
657.٠97657.٠9721.٠23٠.٠٠٠األكاديمي

٠.٠1

٠.٠78
التوافق 

317.٠69317.٠691٤.158٠.٠٠٠٠.٠5٤االجتامعي
الدرجة 

الكلية لتوافق 
األكاديمي

٤337.2٠9٤337.2٠9126.671٠.٠٠٠٠.336

82.81982.8199.278٠.٠٠3٠.٠36الكفاءة الذاتية
119.597119.59713.836٠.٠٠٠٠.٠52التفاؤل
6٠.3776٠.3777.٤77٠.٠٠7٠.٠29املرونة
66.36٠66.36٠8.27٠٠.٠٠٤٠.٠32األمل

الدرجة الكلية 
1292.6121292.612119.599٠.٠٠٠٠.32٤لرأس املال 

احلياة األرسية 
7٠8.9577٠8.9572٤.٠31٠.٠٠٠٠.٠88واالجتامعية

٠.٠٠٤غري داله2٠.8252٠.825٠.999٠.319احلياة النفسية
شغل الوقت 

12٠.86٤12٠.86٤5.818٠.٠17وإدارته

٠.٠1

٠.٠23
التعليم واحلياة 

597.687597.68723.392٠.٠٠٠٠.٠86الدراسية
الدرجة الكلية 

٤٤39.7٠3٤٤39.7٠3127.٤37٠.٠٠٠٠.338جلودة احلياة

اإلعاقة

التوافق النفيس 
177.377288.6893.826٠.٠23٠.٠3٠والشخيص

1٤5.7٠7التعلق اجلامعي

2

72.85٤٤.59٤٠.٠11٠.٠1٠.٠35
اإلنجاز 

٠.٠٠3غري داله26.٠1٤13.٠٠7٠.٤16٠.66٠األكاديمي
التوافق 

119.81359.9٠62.675٠.٠71االجتامعي
٠.٠1

٠.٠21
الدرجة 

الكلية التوافق 
األكاديمي

1153.939576.97٠16.851٠.٠٠٠٠.119

11.9175.958٠.667٠.51٤الكفاءة الذاتية
غري داله

٠.٠٠5
19.٠659.5331.1٠3٠.33٤٠.٠٠9التفاؤل
3٤.26٤17.1322.121٠.122٠.٠17املرونة



163

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول )13(: نتيجة اختبار شفيه ملعرفة الفروق بني املجموعات يف متغريي النوع واالعاقة 

مصدر 
مربع إيتاالداللةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابعالتباين

اإلعاقة

٤3.321األمل

2

٠.٠21غري داله21.66٠2.699٠.٠69
الدرجة الكلية 

3٤6.28٠173.1٤٠16.٠2٠٠.٠٠٠٠.٠1٠.11٤لرأس املال 
احلياة األرسية 

٠.٠٠3غري داله2٤.88812.٤٤٤٠.٤22٠.656واالجتامعية
٤87.7972٤3.89911.699٠.٠٠٠احلياة النفسية

٠.٠1
٠.٠86

شغل الوقت 
137.٤2868.71٤3.3٠8٠.٠38٠.٠26وإدارته

التعليم واحلياة 
٠.٠٠٠غري داله1.6٤6٠.823٠.٠32٠.968الدراسية

الدرجة الكلية 
1175.978587.98916.878٠.٠٠٠٠.٠1٠.119جلودة احلياة

ــن  ــات يف كل م ــني املجموع ــا ب ــه احصائي ــروق دال ف
ــودة  ــن ج ــىل كل م ــة ع ــري اإلعاق ــوع ومتغ ــري الن متغ
وأبعــاده  األكاديمــي  والتوافــق  وأبعادهــا  احليــاة 

ورأس املــال النفــيس وملعرفــة اتــاه الفــروق اســتخدم 
ــفيه ــار ش ــث اختب الباح

املتغريات
النوعاخلربة

الفروق بني املتوسطاتالفروق بني املتوسطات
ذكورالفئاتحركيحركيالفئات

التوافق النفيس والشخيص
3.93٤*ذكور-1.2962حركي
اناث5.٤552*٤.159٠*أصم

1.198كفيف

التعلق اجلامعي
ذكور٠.6769حركي
5.868*اناث2.83٤9*3.5118*أصم

كفيف

اإلنجاز األكاديمي
٤.٠76*ذكور1.3٠٤8حركي
اناث3.1336*٤.٤38٤*أصم

15.٠76*كفيف

التوافق االجتامعي
ذكور-٠.3853حركي
2.٠83*اناث٤.٠181*3.6328*أصم

كفيف

الدرجة الكلية لتوافق األكاديمي
2.5٠3*ذكور٠.3٠٠2حركي
اناث15.٤٤18*15.7٤21*أصم

1.779*كفيف

الكفاءة الذاتية
ذكور-٠.1٠96حركي
1.865*اناث1.8113*1.7٠17*أصم

كفيف



16٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

املتغريات
النوعاخلربة

الفروق بني املتوسطاتالفروق بني املتوسطات
ذكورالفئاتحركيحركيالفئات

التفاؤل
8.23٠*ذكور٠.1221حركي
اناث2.٠519*2.17٤٠*أصم

6.٠95*كفيف

املرونة
ذكور-٠.3533حركي
1.٠٤5اناث2.5٠2٤*2.1٤9٠*أصم

كفيف

األمل
2.517*ذكور-٠.1193حركي
اناث2.٤19٠*2.2997*أصم

5.597*كفيف

الدرجة الكلية لرأس املال 
ذكور-٠.٤6٠٠حركي
15.253*اناث8.78٤6*8.32٤5*أصم

3.93٤*كفيف

احلياة األرسية واالجتامعية
ذكور1.7272حركي
1.198اناث3.٠362*٤.7633*أصم

كفيف

احلياة النفسية
5.868*ذكور-1.9361حركي
اناث5.9٤97*٤.٠136*أصم

٤.٠76*كفيف

شغل الوقت وإدارته
ذكور٠.٤338حركي
15.٠76*اناث3.3711*3.8٠٤9*أصم

كفيف

التعليم واحلياة الدراسية
2.٠83*ذكور٠.2837حركي
اناث3.٠653*3.3٤89*أصم

2.5٠3*كفيف

الدرجة الكلية جلودة احلياة
ذكور٠.5٠86حركي
1.779*اناث15.٤222*15.93٠7*أصم

-1.2962كفيف

يتضــح مــن اجلــدول أنــه يوجــد فــروق دالــه احصائيــا 
ــح  ــوع لصال ــري الن ــن متغ ــات يف كل م ــني املجموع ب
اإلنــاث ومتغــري اإلعاقــة لصالــح املكفوفــني عــىل كل 
ــي  ــق األكاديم ــا والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ــن ج م

ــيس. ــال النف ــاده ورأس امل وأبع
ــة  ــة ارتباطي ــد عالق ــاين: " توج ــرض الث ــج الفـ نتائــ
ــاة وأبعادهــا،  ــني جــودة احلي ــًا ب ــة إحصائي ــة دال موجب

ــالب ذوي  ــدى الط ــاده ل ــيس وأبع ــال النف ورأس امل
اإلعاقــة باجلامعــة" وللتحقــق مــن صحتــه تــم حســاب 
ــة  ــات العين ــني درج ــون ب ــاط لبريس ــالت االرتب معام

ــاس ــىل مقي ع
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول:1٤ معامالت االرتباط بني جودة احلياة وأبعادها، ورأس املال النفيس وأبعاده 

جدول:15 معامالت االرتباط بني جودة احلياة وأبعادها، والتوافق األكاديمي وأبعاده 

التعليم شغل الوقت وإدارتهاحلياة النفسيةاحلياة األرسية واالجتامعيةاملتغريات
الدرجة الكلية واحلياةالدراسية

٠.٤57**٠.19٤**٠.237**٠.232**٠.261**الكفاءة الذاتية
٠.٤٤1**٠.25٤**٠.188**٠.175**٠.26٤**التفاؤل
٠.٤85**٠.239**٠.3٠1**٠.26٠**٠.19٤**املرونة
٠.٤95**٠.256**٠.226**٠.2٠7**٠.3٠5**األمل

٠.989**٠.٤97**٠.5٠1**٠.٤6٠**٠.539**الدرجة الكلية
ــه  ــة ارتباطي ــد عالق ــه توج ــدول أن ــن اجل ــح م ويتض
موجبــة دالــه إحصائيــا بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد 
الفرعيــة ملقيــاس جــودة احليــاة والدرجــة الكليــة 
ــة ملقيــاس رأس املــال النفــيس حيــث  واالبعــاد الفرعي
دال  وهــو   )**٠.989( االرتبــاط  معامــل  بلــغ 
ــع  ــام ارتف ــي كل ــذا يعن ــد )٠.٠1( وه ــا عن إحصائي
ــودة  ــتوى ج ــع مس ــيس ارتف ــال النف ــتوى رأس امل مس

ــرض. ــة الف ــد صح ــا يؤك ــم مم ــاده لدهي ــاة وأبع احلي

ــة  ــة ارتباطي نتائــــج الفـــرض الثالــث: " توجــد عالق
ــاة وأبعادهــا،  ــني جــودة احلي ــًا ب ــة إحصائي ــة دال موجب
ــالب ذوي  ــدى الط ــاده ل ــي وأبع ــق األكاديم والتواف
اإلعاقــة باجلامعــة" وللتحقــق مــن صحتــه تــم حســاب 
ــة  ــات العين ــني درج ــون ب ــاط لبريس ــالت االرتب معام
ــاس  ــىل مقي ــاده، وع ــاة وأبع ــودة احلي ــاس ج ــىل مقي ع
التوافــق األكاديمــي وأبعــاده، واجلــدول اآليت يوضــح 

ذلــك:

املتغريات
جودة احلياة 

األرسية 
واالجتامعية

جودة احلياة 
النفسية

جودة شغل الوقت 
وإدارته

جودة التعليم واحلياة 
الدراسية

الدرجة الكلية جلودة 
احلياة

٠.566**٠.28٠**٠.258**٠.357**٠.258**التوافق النفيس والشخيص
٠.٤29**٠.189**٠.2٤3**٠.197**٠.239**التعلق اجلامعي

٠.528**٠.298**٠.325**٠.179**٠.266**اإلنجاز األكاديمي
٠.516**٠.2٤7**٠.19٤**٠.217**٠.367**التوافق االجتامعي

الدرجة الكلية للتوافق 
٠.995**٠.5٠٠**٠.5٠1**٠.٤6٠**٠.5٤8**االكاديمي

ــه  ــة ارتباطي ــد عالق ــه توج ــدول أن ــن اجل ــح م ويتض
موجبــة دالــه إحصائيــا بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد 
ــة  ــا والدرج ــاة وأبعاده ــودة احلي ــاس ج ــة ملقي الفرعي
الكليــة واالبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التوافــق األكاديمــي 
ــو  ــاط )٠.995**( وه ــل االرتب ــغ معام ــث بل حي
دال إحصائيــا عنــد )٠.٠1( وهــذا يعنــي كلــام ارتفــع 
مســتوى التوافــق األكاديمــي لــدى الطــالب ذوي 
اإلعاقــة باجلامعــة ارتفــع مســتوى جــودة احليــاة 

ــرض. ــة الف ــد صح ــا يؤك ــم مم ــا لدهي وأبعاده

ــتوى  ــؤ بمس ــن التنب ــع: " يمك ــرض الراب ــج الفـ نتائــ
ــن  ــة م ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
أبعــاد رأس املــال النفــيس" وللتحقــق مــن صحتــه تــم 
اســتخدم أســلوب حتليــل االنحــدار املتعــدد وطريقــة 
اســهام  مــدى  حتديــد  هبــدف   ،Enter االنحــدار 
ــودة  ــؤ بج ــيس يف التنب ــال النف ــاد رأس امل ــتوى أبع مس

ــيل:  ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــاة، وج احلي
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول )16( التنبؤ بمستوى جودة حياة من مستوى أبعاد رأس املال النفيس
املتغريات املستقلةاملتغري التابع
B احلد الثابت غري جودة احلياة

األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتيةاملعياري

2.٤521.8381.8311.8191.812قيمة املعامل
)T( 3.٤6955.53855.8955٤.67753.388اختبار
)T( ٠.٠1٠.٠1٠.٠1٠.٠1٠.٠1الداللة
)F( 2731.571اختبار
)F(٠.٠1الداللة

989.٠)R( االرتباط
978.٠)R2( التحديد

)R2( ٠.977التحديد املصحح
أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
ــي  ــة )٠.٠٠( وه ــة )2731.571( بدالل )F( البالغ
أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )٠.٠1( ممــا يؤكــد 
ــة،  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م ــريية العالي ــوة التفس الق
ــة  وتفــرس النتائــج أن االبعــاد املفــرسة )الكفــاءة الذاتي
ــيل  ــري ع ــري كب ــا تأث ــل( هل ــة، األم ــاؤل ، املرون ، التف
ــام  ــة، ك ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ــا التــي توضــح العالقــة بــني جــودة  جــاءت قيمــة بيت
احليــاة والكفــاءة الذاتيــة بقيمــة )1.838( ذات داللــه 
ــة  ــن قيم ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــث يمك ــة حي إحصائي
)ت( والداللــة املرتبطــة هبــا، ويعنــي ذلــك كلام حتســن 
الكفــاءة الذاتيــة بمقــدار وحــده حتســن جــودة احليــاة 
بمقــدار )1.838( وحــده وكذلــك جــاءت قيمــة 
ــا  ــدار )1.831( دال احصائي ــاؤل بمق ــد التف ــا لبع بيت
فكلــام حتســن مســتوى التفــاؤل بمقــدار وحــدة حتســن 
ــدار )1.831(،  ــاة بمق ــودة احلي ــن ج ــتوى حتس مس
ــدار  ــة بمق ــد املرون ــا لبع ــة بيت ــاءت قيم ــك ج وكذل
مســتوى  حتســن  فكلــام  احصائيــا  دال   )1.819(
املرونــة بمقــدار وحــدة حتســن مســتوى حتســن جــودة 
ــة  ــاءت قيم ــك ج ــدار )1.819(، وكذل ــاة بمق احلي
ــا  ــدار )1.812( دال احصائي ــل بمق ــد األم ــا لبع بيت
فكلــام حتســن مســتوى األمــل بمقــدار وحــدة حتســن 

ــتنج  ــدار )1.812( ونس ــاة بمق ــودة احلي ــتوى ج مس
أن الكفــاءة الذاتيــة تؤثــر أكثــر مــن التفــاؤل، املرونــة، 
األمــل، يف جــودة احليــاة ونســتطيع كتابــة معادلــة خــط 

ــيل:  ــام ي ــدار ك االنح
 *1.838  +2.٤52  = )املتوقــع(  احليــاة  جــودة 
التفــاؤل+ 99٠.٠*  الذاتيــة+ 1.831*  الكفــاءة 

األمــل   *٠.99٠ املرونــة+ 
نتائــــج الفـــرض اخلامــس: "يمكــن التنبــؤ بمســتوى 
ــن  ــة م ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ــق األكاديمــي". وللتحقــق مــن  أبعــاد التكيــف التواف
ــل  ــلوب حتلي ــتخدم أس ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه صح
ــدف  ــدار Enter، هب ــة االنح ــدد وطريق ــدار املتع االنح
حتديــد مــدى اســهام مســتوى أبعــاد التكيــف التوافــق 
األكاديمــي، يف التنبــؤ بجــودة احليــاة، وجــاءت النتائج 

كــام يــيل: 
أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
ــي  ــة )٠.٠٠( وه ــة )766٤.٠1٠( بدالل )F( البالغ
أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )٠.٠1( ممــا يؤكــد 
ــة،  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م ــريية العالي ــوة التفس الق
وتفــرس النتائــج أن االبعــاد املفــرسة )التوافــق النفــيس 
والشــخيص ، التعلــق اجلامعــي ، اإلنجــاز األكاديمــي 
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول )17( التنبؤ بمستوى جودة حياة من مستوى أبعاد التوافق األكاديمي
املتغريات املستقلةاملتغري التابع
B احلد الثابت غري جودة احلياة

املعياري
التوافق النفيس 

التوافق االجتامعياإلنجاز األكاديميالتعلق اجلامعيوالشخيص
3.2191.٠٠51.٠٠3٠.99٠٠.999قيمة املعامل
)T( 7.82183.5٠266.18992.67178.653اختبار
)T( ٠.٠1٠.٠1٠.٠1٠.٠1٠.٠1الداللة
)F( 766٤.٠1٠اختبار
)F(٠.٠1الداللة

996.٠)R( االرتباط
991.٠)R2( التحديد

التحديد املصحح 
)R2(٠.991

ــودة  ــيل ج ــري ع ــري كب ــا تأث ــي( هل ــق االجتامع ، التواف
احليــاة ، كــام جــاءت قيمــة بيتــا التــي توضــح العالقــة 
بــني جــودة احليــاة والتوافــق النفــيس والشــخيص 
بقيمــة )1.٠٠5( ذات داللــه إحصائيــة حيــث يمكــن 
ــة  ــة املرتبط ــة )ت( والدالل ــن قيم ــك م ــتنتاج ذل اس
هبــا، ويعنــي ذلــك كلــام حتســن التوافــق النفــيس 
والشــخيص بمقــدار وحــده حتســن جــودة احليــاة 
بمقــدار )1.٠٠5( وحــده وكذلــك جــاءت قيمــة 
ــدار )1.٠٠3( دال  ــي بمق ــق اجلامع ــد التعل ــا لبع بيت
ــي  ــق اجلامع ــتوى التعل ــن مس ــام حتس ــا فكل احصائي
ــاة  بمقــدار وحــدة حتســن مســتوى حتســن جــودة احلي
بيتــا  قيمــة  بمقــدار )1.٠٠3(، وكذلــك جــاءت 
لبعــد اإلنجــاز األكاديمــي بمقــدار )٠.99٠( دال 
ــا فكلــام حتســن مســتوى اإلنجــاز األكاديمــي  احصائي
بمقــدار وحــدة حتســن مســتوى جــودة احليــاة بمقــدار 
)٠.99٠(، وكذلــك جــاءت قيمــة بيتــا لبعــد التوافــق 
ــام  ــا فكل ــدار )٠.999( دال احصائي ــي بمق االجتامع
ــدة  ــدار وح ــي بمق ــق االجتامع ــتوى التواف ــن مس حتس
حتســن مســتوى جــودة احليــاة بمقــدار )999.٠( 
ــر  ــر أكث ــخيص يؤث ــيس والش ــق النف ــتنج أن التواف ونس
االجتامعــي، يف  والتوافــق  اجلامعــي،  التعلــق  مــن 

جــودة احليــاة ونســتطيع كتابــة معادلــة خــط االنحــدار 
 +3.219  = )املتوقــع(  احليــاة  جــودة  يــيل:  كــام 
1.٠٠5 * التوافــق النفــيس والشــخيص + ٠٠3.1* 
التعلــق اجلامعــي + ٠.99٠* اإلنجــاز األكاديمــي + 

٠.99٠* التوافــق االجتامعــي
ــة ألحــد  نتائــــج الفـــرض الســادس: "توجــد أفضلي
ــريات  ــي املتغ ــن باق ــتقلة ع ــريات املس ــض املتغ أو بع
ــالب  ــدى الط ــاة ل ــودة احلي ــؤ بج ــىل التنب ــدرة ع يف الق
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة". وللتحقــق مــن صحــة هــذا 
الفــرض تــم اســتخدم أســلوب حتليــل االنحــدار 
ــدى  ــد م ــدف حتدي ــك هب ــة Enter، وذل ــدد طريق املتع
النفــيس،  املــال  رأس  متغــريات  مســتوى  اســهام 
والتوافــق األكاديمــي يف التنبــؤ بجــودة احليــاة بالعمــل 

ــيل:  ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
 )٠.٠٠٠( بداللــة   )1٤6٤6.78٤( البالغــة   (F)

وهــي أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )٠.٠1( ممــا 
ــج أن  ــرس النتائ ــة، وتف ــريية العالي ــوة التفس ــد الق يؤك
املتغــريات املفــرسة )رأس املــال النفــيس، التوافــق 
ــرية  ــورة كب ــاة بص ــودة احلي ــر يف ج ــي( تؤث االكاديم
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جدول )18( التنبؤ بمستوى بجودة احلياة بالعمل من مستوى متغريات رأس املال النفيس، والتوافق األكاديمي

شكل )1(: النموذج النهائي املفرتض عىل التقديرات املعيارية للمتغريات املؤثرة يف جودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

املتغريات املستقلةاملتغري التابع
التوافق االكاديمي رأس املال النفيس B احلد الثابت غري املعياريجودة احلياة 
2.2٠9٠.275٠.851قيمة املعامل
)T( ٤.5٠13.5622٠.287اختبار
)T( ٠.٠1٠.٠1٠.٠1الداللة
(F) 1٤6٤6.78٤اختبار
(F)٠.٠1الداللة

996.٠(R) االرتباط
991.٠(R2) التحديد

(R2) ٠.991التحديد املصحح
ــني  ــة ب ــح العالق ــي توض ــا الت ــة بيت ــاءت قيم ــام ج ك
ــة )275.٠(  ــيس بقيم ــال النف ــاة ورأس امل ــودة احلي ج
ــك  ــتنتاج ذل ــن اس ــث يمك ــة حي ــه إحصائي ذات دالل
املرتبطــة هبــا، ويعنــي  قيمــة )ت( والداللــة  مــن 
ذلــك كلــام حتســن رأس املــال النفــيس بمقــدار وحــده 
حتســن جــودة احليــاة بمقــدار )٠.275( وحــده، 
وكذلــك جــاءت قيمــة بيتــا ملتغــري التوافــق االكاديمــي 
حتســن  فكلــام  احصائيــا  دال  بمقــدار)851.٠( 
ــن  ــدة حتس ــدار وح ــي بمق ــق االكاديم ــتوى التواف مس
ــتنج  ــدار)٠.851( ونس ــاة بمق ــودة احلي ــتوى ج مس
ــال  ــن رأس امل ــر م ــر أكث ــي يؤث ــق االكاديم أن التواف
ــة  ــة معادل ــتطيع كتاب ــام نس ــاة ك ــودة احلي ــيس يف ج النف

ــيل  ــام ي ــدار ك ــط االنح خ

ــاة )املتوقــع( = ٠.851+ ٠.275* رأس  جــودة احلي
املــال النفــيس + ٠.851* التوافــق األكاديمــي 

نتائــــج الفـــرض الســابع: "يمكــن اشــتقاق نمــوذج 
ــالب ذوي  ــاة الط ــودة حي ــني ج ــات ب ــي للعالق بنائ
اإلعاقــة باجلامعــة ورأس املــال النفــيس والتوافــق 
ــتخدم  ــرض اس ــذا الف ــن ه ــق م ــي". وللتحق األكاديم
الباحــث نمــوذج املعادلــة البنائيــة وتــم رســم النموذج 
ــودة  ــني ج ــببية ب ــات الس ــرتايض للعالق ــري االف النظ
ــال  ــة ورأس امل ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط حي
النفــيس والتوافــق األكاديمــي، باســتخدام برنامــج 
النفــيس  (AMOS 22)؛ حيــث أدخــل رأس املــال 

ــل  ــتقلة، وأدخ ــريات مس ــي كمتغ ــق األكاديم والتواف
ــاة كمتغــري تابــع كــام هــو مبــني يف الشــكل  جــودة حي
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جدول 19مؤرشات حسن املطابقة لنموذج املقرتح

 )1(
رأس  األول  الكامــن  اخلارجــي  املتغــري  ويقــاس 
ــري  ــاس املتغ ــاهدات ويق ــع مش ــن أرب ــيس م ــال النف امل
اخلارجــي الثــاين والتوافــق األكاديمــي مــن أربــع 
ــودة  ــن ج ــيل الكام ــري الداخ ــاس املتغ ــاهدات ويق مش

ــص  ــم فح ــك ت ــد ذل ــاهدات بع ــع مش ــن أرب ــاة م حي
االفــرتايض،  للنمــوذج  البيانــات  مطابقــة  قيــم 
واســتخراج األوزان املعياريــة واآلثــار املبــارشة وغــري 
املبــارشة ملتغــريات الدراســة ونســب التباينــات املفرسة 
ــة  ــؤرشات املطابق ــج م ــدول )19( نتائ ــح اجل ويوض

قيمة مؤرشات حسن املطابقة
املؤرش

املدي املثايل 
للمؤرش

حتقق 
املؤرش

)DF( أكرب من 511.5درجات احلرية

حتقق

)χ2( غري دال احصائيا2٤.65مربع كاي
df / χ2 ال يتعدى ٠.٤83مربع كاي النسبي

)5.٠٠(
Goodness of Fit Index (GFI(٠.98٤مؤرش حسن املطابقة

صفر إيل 1

مؤرش حسن املطابقة املصحح بدرجات احلرية
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI(  ٠.976

  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI(  ٠.6٤٤مؤرش االفتقار إيل حسن املطابقة
Normed Fit Index (NFI(  ٠.972مؤرش املطابقة املعياري

Non- Normed Fit Index (TLI(  مل يتحقق1.٠٤2مؤرش املطابقة غري املعياري توكر-لويس
Parsimony Normed Fit Index (PNFI(  ٠.751مؤرش االفتقار إىل املطابقة املعياري

حتقق  Comparative Fit Index (CFI(  1مؤرش املطابقة املقارن
Relative Fit Index (RFI(  ٠.96٤مؤرش املطابقة النسبي

اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA( صفر إيل ٠.1صفر

ــرتح ــوذج املق ــة للنم املالئم
ــؤرشات  ــيل: م ــا ي ــم )19( م ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
 GFI، AGFI، NFI، NNFI, PNFI, CFI املطابقــة 
تكــون  مــدي  أي  إيل  تقيــس  والتــي   ,, IFI , RFI

بالنمــوذج  باملقارنــة  أفضــل  النمــوذج  مطابقــة 
تقــع  أهنــا  اقــرتح  املــؤرشات  وهــذه  الرئيــيس، 
ــن  ــة م ــم القريب ــث تشــري القي ــر، 1( حي ــني )صف ب
ــم  ــا القي ــدة أم ــة جي ــس إيل مطابق ــذه املقايي ــد هل الواح
القريبــة مــن الصفــر فتشــري إيل مطابقــة ســيئة ٠ 
القيــم  تشــري   (RMSEA(للمــؤرش بالنســبة 
أمــا  جيــدة  مطابقــة  إىل  الصفــر  مــن  القريبــة 
القيــم األكــرب مــن )٠.1( فتشــري مطابقــة ســيئة 

العينــة.  جمتمــع  مــن  االقــرتاب  يف  أخطــاء  أو 
 )2٤.65( مســاوي  وهــو  كاي،  مربــع  مــؤرش 
ودرجــات احلريــة = 51، أكــرب مــن )٠.٠5( ممــا 
يشــري أن النمــوذج يتمتــع بمــؤرشات مطابقــة جيــدة. 
 χ2 / df ــبي ــع كاي النس ــة مرب ــني قيم ــبة ب ــا النس أم
فهــي مســاوية )3.19(، وهــذه النســبة أقــل مــن 
ــع  ــه يتمت ــوذج. وأن ــول النم ــىل قب ــدل ع ــا ي ــة، مم مخس
ــح  ــدول )2٠( يوض ــدة وج ــة جي ــؤرشات مطابق بم
معياريــة. والغــري  املعياريــة  املبــارشة  التأثــريات 
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جدول )2٠( التأثريات املبارشة املعيارية والغري معيارية للنموذج

جدول )21(: التأثري غري املبارش للمتغريات املستقلة الكامنة عىل املتغريات التابعة املشاهدة )متغريات جودة احلياة(

مستوى الداللة قيمة )Z(اخلطأ املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتابعاملستقل
1.65٤1.٠67٠.2626.3٠8٠.٠1جودة احلياةرأس املال النفيس
٠.7561.٠6٤٠.1186.٤٠5٠.٠1جودة احلياةالتوافق األكاديمي

جودة احلياة

احلياة األرسية 
1.2٠٤٠.196٠.1657.31٠.٠1واالجتامعية
جودة احلياة 

٠.783٠.151٠.1127٠.٠1النفسية
شغل الوقت 

٠.875٠.173٠.1227.179٠.٠1وإدارته
التعليم واحلياة 

---1٠.176الدراسية

رأس املال النفيس
---1٠.2٠1الكفاءة الذاتية

٠.9٤2٠.187٠.1536.1٤1٠.٠1التفاؤل
1.٠62٠.21٤٠.1666.385٠.٠1املرونة
1.1٠.227٠.176.٤73٠.٠1األمل

التوافق األكاديمي

التوافق النفيس 
---1٠.252والشخيص

٠.59٤٠.189٠.٠8٤7.٠66٠.٠1التعلق اجلامعي
اإلنجاز 

1.٠78٠.2٤2٠.1٤٤7.5٠2٠.٠1األكاديمي
التوافق 

٠.81٠.215٠.1117.3٠5٠.٠1االجتامعي
ــن  ــتقل الكام ــري املس ــري املتغ ــدول  تأث ــن اجل ــح م يتض
الكامــن  التابــع  املتغــري  النفــيس عــيل  املــال  رأس 
ــري  ــح أن املتغ ــام يتض ــد )٠.٠1( ، ك ــاة عن ــودة احلي ج
ــر  ــي( يؤث ــق األكاديم ــاين )التواف ــن الث ــتقل الكام املس
ــد  ــاة عن ــودة احلي ــن يف ج ــع الكام ــري التاب ــيل املتغ ع
)٠.٠1( وتوضــح هــذه النتائــج دور كل مــن املتغريين 
اخلارجــني )رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي( 
يف تأثريهــا عــيل املتغــري الداخــيل )جــودة احليــاة( 
النظــري والدراســات  يتفــق مــع اجلانــب  وهــذا 

ــتقاق  ــن اش ــه يمك ــول أن ــن الق ــايل يمك ــابقة وبالت الس
ــني  ــاة وب ــودة احلي ــني ج ــات ب ــي للعالق ــوذج بنائ نم
كل مــن رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي، كــام 
يتضــح تأثــري املتغــريات الثالــث يف االبعــاد املكونــة هلــا 
ــريات  ــح التأث ــدول)21( يوض ــارشه وج ــورة مب بص
ــة  الســببية الغــري املبــارشة للمتغــريات املســتقلة الكامن
ــة )رأس املــال النفــيس، التوافــق األكاديمــي(  اخلارجي
التابــع  املشــاهدة للمتغــري  الفرعيــة  عــيل االبعــاد 
الداخــيل جــودة احليــاة. يتضــح مــن اجلــدول أن 

التوافق األكاديميرأس املال النفيسنوع األثر التابع 
التأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياري

احلياة األرسية واالجتامعية
غري مبارش 

 
1.991٠.2٠9٠.91٠.2٠8
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جدول )22(: يوضح تشعبات املتغريات عىل العوامل الكامنة املكونة هلا

التوافق األكاديميرأس املال النفيسنوع األثر التابع 
التأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياري

احلياة النفسية
غري مبارش

1.295٠.161٠.592٠.16
1.٤٤8٠.18٤٠.661٠.18٤شغل الوقت وإدارته

1.65٤٠.188٠.756٠.188التعليم واحلياة الدراسية
التأثــريات الســببية غــري املبــارشة للمتغــريات املســتقلة 
الكامنــة اخلارجيــة )رأس املــال النفــيس، والتوافــق 
األكاديمــي( هلــا تأثــري عــىل االبعــاد الفرعيــة املشــاهدة 
ــيل  ــاة وكان أع ــودة احلي ــيل ج ــع الداخ ــري التاب للمتغ
ــاهد  ــري املش ــع املتغ ــيس م ــال النف ــو رأس امل ــريا ه تأث

جــودة احليــاة األرسيــة واالجتامعيــة وهــذا يــدل عــىل 
ــار  ــع اإلط ــق م ــه يتف ــرتح وأن ــوذج املق ــة النم فعالي
النظــري وجــدول )22( يوضــح تشــعبات املتغــريات 

ــا ــة هل ــة املكون ــل الكامن ــىل العوام ع

مستوى الداللة قيمة )Z(اخلطأ املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعيارياالبعاد 
35.13٤٠.٠383.2361٠.858احلياة األرسية واالجتامعية

***

25.٤25٠.٠232.26511.223احلياة النفسية
2٤.٠63٠.٠32.17111.٠83شغل الوقت وإدارته

3٠.٠58٠.٠312.7211.٠52التعليم واحلياة الدراسية
9.551٠.٠٤٠.85311.191الكفاءة الذاتية

9.8٤6٠.٠35٠.87٤11.262التفاؤل
9.399٠.٠٤6٠.8٤711.1٠3املرونة
8.93٠.٠52٠.81211.٠٠2األمل

28.117٠.٠٤62.55111.٠2التوافق النفيس والشخيص
18.25٤٠.٠591.6٠711.359التعلق اجلامعي

35.7٤9٠.٠363.2211.1٠2اإلنجاز األكاديمي
25.9٤1٠.٠6٤2.3٠211.266التوافق االجتامعي

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع تشــعبات أبعــاد جــودة 
احليــاة املتغــري الكامــن الداخــيل وتشــعبات أبعــاد 
املتغــريات الكامنــة اخلارجيــة رأس املــال النفــيس 
والتوافــق األكاديمــي كلها مرتفعة ودالــه عند )٠.٠1( 

مناقشة النتائج: 
املســتقلة  للمتغــريات  تأثــريات  النتائــج  أكــدت 
التكيــف األكاديمــي ورأس املــال النفــيس عــىل املتغــري 
ــام ورد  ــة ك ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــع ج التاب
ــتوى  ــة أن املس ــذه النتيج ــح ه ــكل )1(، وتوض يف ش
الطــالب ذوي  لــدى  املرتفــع مــن جــودة احليــاة 
اإلعاقــة باجلامعــة يرتبــط باملســتوي املرتفــع يف كل 

مــن التوافــق األكاديمــي ورأس املــال النفــيس، ويؤكــد 
هــذه العالقــة االرتباطيــة قــوة إســهام هــذه املتغــريات 
يف التنبــؤ بجــودة احليــاة لــدي العينــة ويمكــن تفســري 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــاال ع ــك إمج ذل
يتضــح مــن نتائــج الفــرض األول أن هنــاك تأثــري 
للجنــس ونــوع اإلعاقــة عــىل جــودة احليــاة والتكيــف 
ــاث  ــث كان اإلن ــيس حي ــال النف ــي ورأس امل األكاديم
ــال  ــاة ورأس امل ــودة احلي ــر شــعور بج واملكفوفــني أكث
ــع  ــي ، ويرج ــق األكاديم ــاءة والتواف ــن كف ــيس م النف
ــل  ــن أوائ ــني م ــة إىل أن املكفوف ــذه النتيج ــث ه الباح
اإلعاقــات التــي تــم دجمهــا يف اجلامعــات كــام أن 
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ــان  ــك إتق ــم وكذل ــرة هل ــاندة متوف ــائل مس ــاك وس هن
التدريــس لكيفيــة التعامــل معهــم  أعضــاء هيئــة 
ــة  ــة التعليمي ــغفهم بالناحي ــام أن ش ــالء، ك ــل الزم وتقب
ــه  ــث توج ــة، حي ــة احلركي ــم واإلعاق ــن الص ــرب م أك
الصــم واالعاقــات احلركيــة إىل األنشــطة واملشــاركات 
الرياضيــة أعــىل مــن االهتــامم بالناحيــة التعليميــة، كــام 
يرجــع الباحــث ارتفــاع درجــات اإلنــاث ألن نســبتهم 
أعــىل مــن الذكــور يف اآلونــة األخــرية كذلــك دافعيــة 
ــن إىل  ــور، وحماولته ــة الذك ــن دافعي ــىل م ــاث أع اإلن
ــة  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــن، واتفق ــات ذواهت إثب
ــة  ــور )2٠19( ودراس ــة الن ــة )2٠19( ودراس الغول
ودراســة   )2٠17( واملخضــب   ،)2٠19( صربينــة 
ــاة املكفوفــني  عــىل )2٠12( يف أن مســتوى جــودة حي
مرتفعــة،  وانخفــاض جــودة احليــاة لــدى الصــم 
واملعاقــني حركيــا باجلامعــة كــام اختلفــت دراســة 
الغولــة )2٠19( ودراســة املخضــب )2٠17( مــع 
نتائــج الدراســة احلاليــة يف نــوع الطالــب )ذكــر- أنثي( 
ــب  ــة واملخض ــة الغول ــة يف دراس ــت النتيج ــث كان حي
ــالف  ــذا االخت ــث ه ــرس الباح ــور، ويف ــح الذك لصال
نتيجــة اختــالف البيئــة واختــالف طبيعــة العينــة 

ــع . واملجتم
ــني  ــا ب ــه إحصائي ــة دال ــه موجب ــة ارتباطي  وجــود عالق
ــودة  ــاس ج ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واالبع ــة الكلي الدرج
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واألبع ــة الكلي ــاة والدرج احلي
رأس املــال النفــيس، وهــذه النتيجــة متوقعــة الرتبــاط 
ــاءة  ــة والكف ــاؤل واملرون ــل والتف ــاة باألم ــودة احلي ج
واألمــل  التفــاؤل  زاد  كلــام  حيــث  االجتامعيــة، 
واملرونــة لــدى ذوي اإلعاقــة باجلامعــة كان إقبالــه عــىل 
احليــاة وحتســني نوعيــة حياتــه، وكذلــك جــودة حياتــه 
االجتامعيــة واالرسيــة والنفســية واألكاديميــة، وبــام أن 
رأس املــال النفــيس مدخــل مــن مداخــل علــم النفــس 
ــن  ــوة م ــن الق ــة مكام ــعي إىل تقوي ــه يس ــايب فإن اإلجي
ــم  ــة إىل تدعي ــاعد ذوي اإلعاق ــاؤل، ويس ــل والتف األم

مكانيزمــات التوافــق لدهيــم، ويســعى إىل حتســني 
الرضــا عــن احليــاة وجودهتــا، واتفقــت هــذه النتيجــة 
 ،(Guo et al (2021 دراســة جيــو وآخــرون  مــع 
 ،(Santisi et al (2020 ــرون ــانتييس وآخ ــة س ودراس
و ســافاري وآخــرون Safare et al (2017) حيــث 
أكــدت أن هنــاك عالقــة قويــة بــني رأس املــال النفــيس 

ــاة. ــودة احلي وج
وكذلــك وجــود عالقــة ارتباطيه موجبــة دالــه إحصائيا 
بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد الفرعيــة ملقيــاس جــودة 
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واالبع ــة الكلي ــاة والدرج احلي
ــة  ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح ــي، ويف ــق األكاديم التواف
بانــه كلــام زاد التعلــق باجلامعــة واإلنجــاز األكاديمــي 
ــام  ــب كل ــي لطال ــق االجتامع ــت، والتواف وإدارة الوق
ــع  ــه م ــل وتوافق ــىل وأفض ــه أع ــودة حيات ــت ج كان
زمــالءه وأعضــاء هيئــة التدريــس و اتفقــت هــذه 
 ،Adil, (2020(النتيجــة مــع دراســة عديــل وآخــرون
 ،Kaur, Satija (2019(  ودراســة كايــر و ســاتيجا
(Liran,  Miller (2019)   ودراســة لــريان و ميللــر
أكــدوا عــىل  املخضــب )2٠17( حيــث  ودراســة 
ــني  ــاة وب ــودة احلي ــني ج ــة ب ــة ارتباطي ــود عالق وج

ــي. ــف األكاديم التكي
ــاد  ــن أبع ــاة م ــودة احلي ــتوى ج ــؤ بمس ــك التنب وكذل
النفــيس  املــال  رأس  يؤثــر  النفــيس:  املــال  ورأس 
ــة،  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــىل ج ع
حيــث يزيــد مــن جــودة حياتــه األرسيــة واالجتامعيــة 
والنفســية، وشــغل الوقــت وإدارتــه، وجــودة التعليــم 
واحليــاة الدراســية وهــذا مــا يتفــق مــع توجهــات علــم 
النفــس اإلجيــايب مــن تعزيــز قــدرات الشــخصية، 
كالصمــود والصالبــة النفســية والتفكــري اإلجيــايب 
ــوء أن رأس  ــك يف ض ــح ذل ــن توضي ــا، ويمك وغريه
املــال النفــيس بأبعــاده املختلفــة مــن التفــاؤل واألمــل 
بعــض  لــدى  تظهــر  الذاتيــة  والكفــاءة  واملرونــة 
ــم  ــودة حياهت ــىل ج ــر ع ــا يؤث ــات مم ــالب والطالب الط
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ــن ذوي  ــة م ــني، وقل ــع املكفوف ــح م ــا اتض ــذا م وه
ــاج  ــالب حتت ــن الط ــة م ــذا الفئ ــة، وه ــة احلركي اإلعاق
ــال  ــع مســتوى رأس امل إىل عمــل برامــج ارشــادية لرف
ــة  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــم واتفق ــيس لدهي النف
ولكــن   Santisi et al (2020) ســانتييس وآخــرون
معظــم الدراســات التــي تناولــت جــودة احليــاة ورأس 

ــة. ــات خمتلف ــىل عين ــت ع ــيس كان ــال النف امل
ــاد  ــن أبع ــاة م ــودة احلي ــتوى ج ــؤ بمس ــك التنب وكذل
التكيــف األكاديمــي: حيــث يؤثــر التكيــف األكاديمي 
عــىل جــودة حياهتــم األرسيــة واالجتامعيــة والنفســية، 
ــم  ــودة التعلي ــه، وج ــت وإدارت ــغل الوق ــودة ش وج
ــوء  ــك يف ض ــح ذل ــن توضي ــية. ويمك ــاة الدراس واحلي
أن التكيــف األكاديمــي بأبعــاده املختلفــة مــن التوافــق 
ــاز  ــي، واإلنج ــق اجلامع ــخيص، والتعل ــيس والش النف
األكاديمــي، والتوافــق االجتامعــي كلــام ارتفعــت عنــد 
الطــالب ذوي اإلعاقــة ارتفــع لدهيــم جــودة حياهتــم 

وهــذا مــا اتفــق مــع دراســة عــىل )2٠12(.
ــال  ــن رأس امل ــرا م ــر أث ــي أكث ــق األكاديم وكان التواف
ــالب  ــر الط ــة نظ ــن وجه ــاة م ــودة احلي ــيس يف ج النف
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ويفــرس الباحــث هــذه النتيجة 
أن شــعورهم بالتوافــق النفــيس والشــخيص، والتعلــق 
اجلامعــي، واإلنجــاز األكاديمــي، والتوافــق االجتامعي 
هــو هــدف الطالــب يف هــذه املرحلــة العمريــة حيــث 
ســعيه اىل التوافــق مــع زمالئــه وأعضــاء هيئــة التدريس 
ــي  ــاز األكاديم ــة اإلنج ــول إىل مرحل ــه للوص وأرست
ــك  ــد ذل ــأيت بع ــة، وي ــة اجلامعي ــن املرحل ــرج م والتخ
رأس املــال النفــيس وذلــك الن املرونــة والتفــاؤل 
واألمــل والكفــاءة الذاتيــة هــي أبعــاد متطلــب بمــرور 
األكاديمــي  اإلنجــاز  ولكــن  العمريــة،  املراحــل 
ــة،  ــايس باجلامع ــب أس ــو متطل ــة ه ــق اجلامع والتعل
ــني  ــات ب ــي للعالق ــوذج البنائ ــك النم ــىل ذل ــد ع وأك
رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي وجــودة 

ــم )1(. ــكل رق ــة ش ــذوي اإلعاق ــاة ل حي

التوصيات: 
ــالل . 1 ــن خ ــايب م ــس اإلجي ــم النف ــىل عل ــز ع الرتكي

ــن  ــخصية وم ــية والش ــي النفس ــامم بالنواح االهت
ــي  ــق األكاديم ــيس والتواف ــال النف ــا رأس امل بينه
لتحســني جــودة حيــاة الطالــب ذوي اإلعاقــة 

ــة. باجلامع
للطــالب . 2 وارشــادية  توعويــة  برامــج  تقديــم 

ذوي اإلعاقــة حــول أمهيــة أبعــاد رأس املــال 
لدهيــم. الصفــات  هــذه  وغــرس  النفــيس، 

حــث الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعة عــىل التعلق . 3
ــق األكاديمــي، وعمــل دورات  باجلامعــة، والتواف
ــل دور  ــت، وتفعي ــادية إلدارة الوق ــة وارش تدريبي
مراكــز اإلرشــاد األكاديمــي والنفــيس باجلامعات.

ــة . ٤ ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدرات الط ــة ق تنمي
وتبصريهــم بــرورة حتســني جــودة حياهتــم 
املهــارات  مــن  عــال  مســتوى  إىل  للوصــول 
واألكاديميــة  والنفســية  املعرفيــة  والقــدرات 

واالجتامعيــة.
البحوث املقرتحة:

فعاليــة برنامــج إرشــادي لتحســني مســتوى رأس . 1
املــال النفــيس للطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.

ــق . 2 ــاد التواف ــة أبع ــي لتنمي ــج تدريبي ــة برنام فعالي
اإلعاقــة  ذوي  الطــالب  لــدى  األكاديمــي 

باجلامعــة.
مســتوى رأس املــال النفــيس لــدى الطــالب ذوي . 3

اإلعاقــة باجلامعــة.
ــاة . ٤ ــودة احلي ــني ج ــيس يف حتس ــال النف ــر رأس امل أث

ــة.  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ل
املراجع العربية:

أبــو املعاطــي، وليد وأمحــد، منــار. )2٠18(. رأس املال 
النفــيس وعالقتــه بااللتزام املهنــي لدى معلمــي التعليم 
ــة، 3)2(، ٤٠9- ٤٤1. ــوم الرتبوي ــة العل ــام. جمل الع
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أبــو حــالوة، حممــد الســعيد. )2٠1٠(. جــودة احليــاة 
ــة  ــابع لكلي ــي الس ــر العلم ــاد. املؤمت ــوم واألبع املفه
الرتبيــة جامعــة كفــر الشــيخ، جــودة احليــاة كاســتثامر 
للعلــوم الرتبويــة والنفســية بالفــرتة مــن 13- 1٤ 

أبريــل، 221- 253.
 .)2٠19( اهلل.  عبــد  والريبــي،  أمحــد  الدمينــي، 
املتغــريات  ببعــض  وعالقتــه  األكاديمــي  التوافــق 
ــدار  ــة ال ــة جامعــة زمــار. جمل ــة الرتبي ــة كلي ــدي طلب ل

.178  -15٠  ،)1(2 البيضــاء، 
ــري  ــة كمتغ ــة العقلي ــام. )2٠17(. اليقظ ــاهني، هي ش
معــدل للعالقــة بــني القلــق االجتامعــي وجــودة احليــاة 
ــات  ــة دراس ــني. جمل ــني املكفوف ــدى املراهق ــة ل املدرك

نفســية، 27 )٤(، 5٠8- 561.
شــعثان، خلــر وبــن لكحــل، ســمري. )2٠19(. 
ــوء  ــة يف ض ــة اجلامع ــدى طلب ــي ل ــف األكاديم التكي
بعــض املتغــريات. جملــة الباحــث يف العلــوم اإلنســانية 

.36  -25  ،)2(11 واالجتامعيــة، 
ــرسة. )2٠19(. مســتوى جــودة احليــاة  صربينــة، ب
لــدى الطالــب املعــاق حركيــا. رســالة ماجســتري، 
جامعــة حممــد خيــر بســكرة، كليــة العلــوم اإلنســانية 

ــة. واالجتامعي
عبــد الــرازق، حممــد والطنطــاوي، حممــود. )2٠21(. 
فعاليــة برنامــج تدريبــي يف تنميــة مهــارات تقريــر 
املصــري وحتســني جــودة احليــاة لــدى عينــة مــن طــالب 
اجلامعــة املكفوفــني. املجلــة الرتبويــة جامعــة ســوهاج، 

 .95٠ -88٠ ،)85( 2
العكايــي، بــرشي واملنيــزل، عبــد اهلل. )2٠2٠(. 
التكيــف األكاديمــي وعالقتــه بــاألداء التحصيــيل 
ــني  ــة ب ــة مقارن ــارقة: دراس ــة الش ــة جامع ــدي طلب ل
الطلبــة الواقعــني حتــت املالحظــة االكاديميــة والطلبــة 
ــة، ٤٤  ــاث الرتبوي ــة لألبح ــة الدولي ــني. املجل املتفوق

.٤6  -13  ،)2(
احليــاة  جــودة  مقيــاس   .)2٠18( نانــيس.  عيــد، 
للمراهقــني ضعــاف الســمع. جملــة البحــث العلمــي، 

.79  -59  ،19
ــأت.  ــور، نش ــب ومنص ــيد، وهي ــر والس ــرج، هدي ف
العبــي  لــدى  األكاديمــي  التوافــق   .)2٠2٠(
ــة  ــة كلي ــورة. جمل ــة املنص ــة بجامع ــات الرياضي املنتخب

.1٤3  -138  ،38 الرياضيــة،  الرتبيــة 
متــويل، فكــري. )2٠21(. رأس املــال النفــيس وعالقته 
ــي  ــدى معلم ــة ل ــة العقلي ــي واليقظ ــا الوظيف بالرض
الرتبيــة اخلاصــة. جملــة علــوم ذوي االحتياجــات 

.2٠32  -1955  ،)5(3 اخلاصــة، 
املســتقبل  قلــق   .)2٠17( أبكــر.  حســن  حممــد، 
ــة  ــالب كلي ــدى ط ــي ل ــق األكاديم ــه بالتواف وعالقت
غــري  ماجســتري  رســالة  النيلــني.  بجامعــة  اآلداب 

النيلــني. منشــورة، جامعــة 
النفــيس  املــال  راس   .)2٠2٠( جيهــان.  حممــود، 
واالمتنــان كمتغرييــن وســيطني يف العالقــة بــني جــودة 
ــني  ــدى املعلم ــذايت ل ــاء ال ــة واهلن ــل املدرك ــاة العم حي
ــة  ــة الرتبي ــة بكلي ــة الرتبوي ــدادي. املجل ــة اإلع باملرحل

جامعــة ســوهاج، 75 يونيــو، 1٠٠ - 176.
املخضــب، نــدى. )2٠17(. جــودة احليــاة األكاديميــة 
لــدى الطــالب الصــم وضعــاف الســمع بجامعــة 
امللــك ســعود يف ضــوء بعــض املتغــريات. جملــة الرتبيــة 

ــل، 6)11(، ٤3 - 87. ــة والتأهي اخلاص
ــني.  ــده، نرم ــى، والء وعب ــة ومصطف ــي، هال  مصطف
)2٠21(. العجــز املتعلــم وعالقتــه بجــودة احليــاة 
األكاديميــة لــدى املعاقــني ســمعيا. جملــة كليــة الرتبيــة 
جامعــة بنــى ســويف، عــدد ينايــر )1(، 611 - 65٠.
ــة  ــريات املنبئ ــض املتغ ــي، والء. )2٠12(. بع مصطف
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ــن  ــة م ــات اجلامع ــدى طالب ــية ل ــاة النفس ــودة احلي بج
املعاقــات ســمعيا، جملــة كليــة الرتبيــة دمنهــور، ٤ )1(، 

.28٤  -238
النفســية  الصحــة   .)3٠19( رضــوان.  النــور، 
وارتباطهــا بجــودة احليــاة لــدى املعاقــني برصيــا 
ــانية  ــوم اإلنس ــة للعل ــة الدولي ــازان. املجل ــة ج بجامع

.858  -838  ،8 واالجتامعيــة، 
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   ملخص البحث  
استهدف البحُث معرفَة الـمشكالت التي تواجه الطالبات 
وعالقتها  شقراء،  بجامعة  رة   الـمبكِّ الطُّفولة  أقسام  يف 
أسئلة  عن  ولإلجابة  لدهين،  األكاديمي  األداء  بمستوى 
 ، الـمسحيُّ الوصفيُّ  الـمنهُج  الباحثة  البحث استخدمت 
جمتمُع  ن  تكوَّ .قد  للبحث  أداًة  االستبانَة  استخدمت  كام 
رة   الـمبكِّ الطُّفولة  بأقسام  الطَّالبات  مجيع  من  البحث 
طالبة،   )127٠( عدُدهنَّ  والبالَغ  شقراء،  جامعة  يف 
طالبٍة،   )3٠٠( ِقواُمها  عشوائية  عيِّنة  عىل  البحُث  وُطبِّق 
دلَّت  وقد  للبحث.  أداًة  االستبانَة  الباحثُة  واستخدمت 
وجود  عىل  طة  متوسِّ بدرجٍة  الطالبات  موافقة  عىل  النتائُج 
رة  يف جامعة  مشكالٍت تواجههنَّ يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
أتت  وقد  األكاديمي؛  أدائهنَّ  مستوى  عىل  وتؤثِّر  شقراء، 
األُوىل،  الـمرتبة  يف  واالجتامعيُة  االقتصاديُة  الـمشكالُت 
الـمشكالُت  أتت  وأخرًيا  النَّفسية،  الـمشكالُت  تليها 
األكاديمية؛  إذ هي أقلُّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات 
رة , وكان من أهمِّ التَّوصيات التي  يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
ر،  راسية لكلِّ مقرَّ خرج هبا البحث؛ تقليُل الـمتطلَّبات الدِّ
ر قدرَة الطَّالب عىل العطاء  واالكتفاُء بالتكليفات التي تطوِّ
ل  ُتسهِّ ذاتية  بُطرٍق  راسية  الدِّ الـمناهَج  ز  وتعزِّ والتَّجِربة، 
الـمراجع  توفري  عىل  املكتبات  بعض  مع  واالتِّفاق  الَفهم, 
يناسب  ثمٍن  مقابل  رات  للمقرَّ الـمطلوبة  والُكتب 
غط النَّفيس  الـمستوى االقتصاديَّ للطَّالبات, وختفيف الضَّ
النَّاجم عن الـموازنة بني الـموادِّ النظرية والعملية يف نفس 
يف  تساعد  وآليَّاٍت  بمقرتحاٍت  بتزويدها  وذلك  الطَّالبة؛ 
هتيئتها نفسيًّا للموازنة بني الـموادِّ بمشاركة وْحدة اإلرشاد 

األكاديمي واالجتامعي بالكليَّات.
الكلامت املفتاحية: 

رة . الـمشكالت- األداء األكاديمي- الطُّفولة الـمبكِّ

Abstract
The research attempts to identify the problems 
facing female students in early childhood de-
partments at Shaqra University and their re-
lationship to their academic performance. To 
answer the research questions, the researcher 
adopted the descriptive survey approach, and 
the questionnaire as a research instrument. The 
research population consisted of all the female 
students studying in the early childhood depart-
ments at Shaqra University amounting (1270) 
students. The research was conducted on a ran-
dom sample of (300) female students and the 
researcher used the questionnaire as a research 
instrument. The outcomes indicated that there is 
medium-level agreement among the female stu-
dents on the problems facing female students in 
early childhood departments at Shaqra Univer-
sity which affect their academic performance, 
where economic and social problems come in 
the first place, followed by psychological prob-
lems, and finally, academic problems came as 
the least problems facing female students in 
early childhood departments. The most import-
ant recommendations proposed by the research 
include:Reduce the academic requirements for 
each course and only adopt assignments that 
develop the student's ability to give and experi-
ment, and enhance the curriculums in self-direct-
ed ways that facilitate understanding,Arrange 
with libraries to provide the required references 
and books for the courses in an amount that suits 
the female students’ economic level, Reduce the 
psychological pressure resulting from the bal-
ance between theoretical and practical subjects 
on the female student by providing her with pro-
posals and mechanisms that help to prepare her 
psychologically for balancing between the sub-

رة  بجامعة شقراء  فولة الـمبكِّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات في أقسام الط{
وعالقتها بمستوى ا9داء ا9كاديمي لديهنَّ
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jects with the participation of the Academic and 
Social Counseling Unit in the colleges

key words: 
Problems - Academic Performance- Early Child-
hood.

مة: املقدِّ
ــة  ــة العربي ــني يف اململك ــداد املعلم ــامم بإع ــرب االهت يعت
الســعودية مــن أهــم املحــاور التنمويــة التــي تســتهدف 
االســتثامر األمثــل يف املــوارد البرشيــة, وذلــك بمواكبــة 
ــات  ــة الطاق ــني , وتنمي ــددة للمعلم ــات املتج االحتياج

ــم. ــيص لدهي ــايف والتخص ــن الثق ــة, والتكوي اإلبداعي
وُيعــّد املعلــم هــو العنــرص األســايس يف العمليــة 
ــاء التعليــم  الرتبويــة باعتبــاره الركيــزة األساســية يف بِن
وتطويــره , وحتّتــل برامــج إعــداد املعلــم مكانــًة مهمــًة 
ــل  ــم يف نق ــرص دور املعل ــّد يقت ــث مل يع ــية حي وأساس
ــذ  ــاعدة التالمي ــك يف مس ــّدى ذل ــام تع ــات وإن املعلوم
ــة  ــرص للمناقش ــم ف ــهم وإعطائه ــم بأنُفس ــىل التعل ع
واحلــوار, ممــا دفــع الرتبويــني إىل االهتــامم بربامــج 

إعــداد املعلمني.)عــيل وعــيل،2٠16(.
إعــداد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  أولــت  وقــد 
رة  عنايــة بالغــة, وذلــك إيامًنــا  معلــامت الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــالح  ــل ويف إص ــة الطف ــن يف تربي ــة دوره ــا بأمهي منه
ــن  ــة م ــة, وخاص ــال يف اململك ــاض األطف ــة ري منظوم
حيــث تنامــي الطلــب االجتامعــي لاللتحــاق هبــا, 
وجعلهــا قاعــدة الســلم التعليمــي الــذي تســتند عليــه 

باقــي املراحــل الدراسية.)العســاف،2٠2٠(
رة  هــي العنــرص األســايس  أن معلمــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــك  ــب ذل ــث يتطل ــة حي ــم بالروض ــج التعلي يف برنام
ــة  ــداف الرتبوي ــق األه ــة لتحقي ــأدوار خمتلف ــوم ب أن تق
تســتطيع  فــال  املدرســة,  ماقبــل  مرحلــة  ألطفــال 
ــى  ــم وأرق ــائل التعلي ــدث وس ــزودة بأح ــة امل الروض

اإلمكانــات أن حتقــق أهدافهــا دون معلمــة متخصصــة, 
ــاالت  ــع املج ــا يف مجي ــا وتربوًي ــاًل علمًي ــة تأهي ومؤهل
املهنيــة واألكاديميــة والثقافيــة, فهــي املحــرك األســايس 
ــة  ــا املعرفي ــؤدي خصائصه ــذا ت ــوي , ل ــام الرتب يف النظ
واملهنيــة دوًرا رئيســًيا يف فعاليــة هــذه العمليــة , ألن هذه 
اخلصائــص تشــكل إحــدى املدخــالت الرتبويــة املهمة 
التــي تؤثــر عــىل املســتويات املعرفيــة واالنفعاليــة لــدى 

ــد،2٠18(. ــل.) أمح الطف
ــارض  ــا احل ــة يف عرصن ــات الرتبوي ــه فالكلي ــاًء علي وبن
َد مراكــَز للتزويــد بالِعلــم والـــمعرفة، وال  مل َتُعــد جمــرَّ
مراكــَز أكاديميــًة للبحــث العلمــي، بــل أضحــت 
تنظيــامٍت شــبابيًة حيــُدث يف ِرحاهبــا مجيــع التفاعــالت 
أطيــاف  جلميــع  وُملتقــى  واملجتمعيــة،  الثقافيــة 
األداء  وٌيعــّد   ،)2٠19 وعبــاس،  املجتمع.)كاظــم 
ــة يف  ــة الطالب ــؤرًشا إلنتاجي ــات م ــي بالٌكلي األكاديم
ــي يف  ــة األداء األكاديم ــٌد دراس ــام تفي ــل, ك ــوق العم س
تقييــم كفايــات مؤسســات التعليــم العــايل يف توظيــف 
ــق  ــو تطبي ــوس نح ــه امللم ــع التوج ــة م ــوارد خاص امل
االهتــامم  اجلــودة، ويقــف وراء  إجــراءات ضــامن 
بموضــوع األداء األكاديمــي للطالبــات أنــه إذا أمكــن 
التســليم بنظريــة رأس املــال البــرشي والتــي تفــرتض 
ــّد  ــة ُتع ــه، وأّن اإلنتاجي ــادل إنتاجيت ــرد يع ــر الف أن أج
ــارات  ــارف ومه ــن مع ــة م ــه الطالب ــا متتلك ــة مل حٌمصل
وميــول، فــأّن املســتوى األكاديمــي للطالبــة يعــد 
ــرشي. ــال الب ــزون رأس امل ــن خم ــه م ــا متتلك ــؤرًشا مل م

اجلابــري،2٠٠9(. )يف 
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ــة  ــم الطُّفول ــة قس ــع لطالب ــي املرتف أن األداء األكاديم
رة  يعــد أمــًرا مهــاًم للطالبــة وللمؤسســة  الـــمبكِّ
ــة حتقــق مــن  ــي تنمــي إليهــا، ألن الطالب ــة الت التعليمي
ــي  ــز طموحهــا املهن خــالل تعليمهــا االكاديمــي املتمي
واالجتامعــي واالقتصــادي، وأمــا بالنســبة للكليــة 
ــىل  ــي ع ــا األكاديم ــاح طلبته ــس نج ــة فيعك الرتبوي
كفايتهــا الداخليــة التــي تقــاس مــن خــالل خمرجاهتــا 

بالنســبة إىل مدخالهتا.)مجيــل والســباب،2٠2٠(.
رة   ــدُّ مشــكالُت طالبــات أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ وُتَع
مــن األمــور التــي قــد تكــون موضــع النقاشــات 
ــذ  ــكالت تتَّخ ــذه املش ــني، وه ــدى الرتبوي ــة ل الدائم
أوجــه متعــددة؛ فمنهــا مــا قــد ُيمــس بحيــاة  الطَّالبة أو 
بأرسهتــا أو بالنظــام األكاديمــي أو ببيئتهــا االجتامعيــة، 
ومنهــا مــا قــد يكــون متعلًقــا بحالــة الطَّالــب الثقافيــة 
واالجتامعيــة. ويمِكــن القــوُل: إنَّ َجــودَة التعليــم 
اجلامعــي ســوف ترتفــع إذا واجهنــا هــذه الـــمشكالِت 
أفــراًدا ومجاعــاٍت، وهــذا جيعــل مــن الــروري عــىل 
ــا  ــكالت بأنواعه ــه املش ــة  أن تواج ــات الرتبوي الكلي
وتســاهم يف حّلهــا إذا مــا أرادت االرتقــاء بجــودة 

ــال، 2٠15(. ــو الع ــي. )أب ــا التعليم نظامه
مشكلة البحث:

ــة  راس ــة الدِّ ــة مرحلـ ــرك الطَّالب ــني أنَّ ت ــق الباحث يتف
الثانويـــة والتوجه إلـــى مرحلـة التعلـــيم اجلـامعي تعد 
عمليــة مهمــة يف حيــاة الطالبــة، ُتشــبِه االنتقـــاَل مـــن 
شـــد، ومـن بيئـٍة  مرحلـــة الـمراهقـة إلـــى مرحلـة الرُّ
نــت عنهــا الطالبــة ُصــورًة مــا، وبغــضِّ النَّظــر  قـــد كوَّ
ــا تنتقــل مــن بيئــٍة مل تأَلْفهـــا -  ــورِة فإهنَّ عــن هــذه الصُّ
فـــي غالـــــب األحيـــان - إلـــى بيئـــــٍة ومرحلـــٍة 
يشـــــهد فيهـــا كثيـــًرا مـــــن التَّغيُّـــرات النَّامئيـــة 
ات االجتامعيــة والنَّفســية، وُنضوِج الـَّــذات  كـــــالتَّغريُّ
وُوضوحهــا، وتصبــح الطالبــة فـــي هـــذه الـمرحلـــة 
ــذ،  ــادرًة إىل التنفيـ ــرار ومبـ ــاذ الق ــى اختِّ ــادرًة علـ قـ

الـــة للمثيـــرات  ـــريعة الفعَّ ــزًة باالســـتجابِة السَّ ومتميِّ
االجتامعيـــة التـي تواجهـــها، وقـــادرًة علـى متحـيص 
ـائدة فـي جمتمـع مـا وعىل  َنَســـق الِقـَيم االجتامعيـة السَّ

نقـــدها )قــادري، 2٠12(.
وتأسيًســا عــىل ماســبق يتضــح أن مهنــة اإلعــداد 
رة  يف الكليــات  للتدريــس يف مرحلــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
احلساســية  غايــة  يف  مهنــًة  باجلامعــات،  الرتبويــة 
ــل  ــب وتأهي ــخصية وتدري ــص ش ــاج إىل خصائ وحتت
ــارك  ــة تش ــة الروض ــث إن معلم ــق، حي ــني ودقي مع
ــية  ــدة النفس ــاء القاع ــيس يف بن ــكل رئي ــع األرسة بش م
أي  يســتطيع  وال  لإلنســان  األساســية  املعرفيــة  و 
ــان  ــا اإلنس ــر هب ــي يم ــربات الت ــة اخل ــكار أمهي ــا إن من
ــه  ــىل حيات ــا ع رة  و أثره ــمبكِّ ــة الـ ــة الطُّفول يف مرحل
ــع  ــون رسي ــة يك ــذه املرحل ــل يف ه ــتقبلية ، فالطف املس
التأثــر بــام حييــط بــه، لــذا فــإن رعايتــه يف هــذه املرحلــة 
عــىل درجــة كبــرية مــن األمهيــة و مــن هنــا تنبــع أمهيــة 

املهنة)البحــريي،2٠٠٤(. هــذه 
 )Moor،2020(ويف هــذا الســياق ذكــرت دراســة مــور
ــة  ــة الطُّفول ــدى طالب ــع ل ــي املرتف أن األداء األكاديم
رة   ُمرتبــط باإلعــداد الــدرايس اجليــد املشــتمل  الـــمبكِّ
عــىل مقــررات دراســية تعليميــة متنوعــة َســهلة الفهــم 
ممـّـا ينعكــس عــىل رىض الطالبــات الوظيفــي فيــام بعــد 

ودافعهــن للبقــاء يف التدريــس مــدة طويلــة.
ولكــن قــد يصــادف عمليــة اإلعــداد بعض املشــكالت 
التــي قــد تؤثــر عــىل األداء االكاديمــي ملعلمــة الطُّفولــة 
ــس  ــة يون ــرت دراس ــث ذك ــتقباًل ؛ حي رة  مس ــمبكِّ الـ
ــه  رة  تواج ــمبكِّ ــة الـ ــم الطُّفول ــة قس )2٠18( أن طالب
ــر،  ــق والتوت ــية والقل ــة النفس ــق باحلال ــكالت تتعل مش
ومشــكالت تتعلــق باحلالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة،  
أضحــى بشــكل واضــح ومرتفــع عــن الســنوات 
الســابقة خاصــًة فيــام يتعلــق باملســتقبل املهنــي وتؤثــر 
بشــكل أكيــد عــىل مســتوى أداءهــا األكاديمــي احلــايل 
ــذا  ــد ه ــتقبيل، ويؤك ــا املس ــا وطموحه ــىل قدراهت وع
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 Jon and) ــت ــرت وجران ــون وبون ــة جي ــول دراس الق
أن  ذكــرت  التــي   (  Buettner and Grant،2018

ــة  ــة قســم الطُّفول ــا نفســية  تواجــه طالب ــاك ضغوًط هن
رة  مثــل ّقلــة الوقــت املتاح للدراســة تــؤدي إىل  الـــمبكِّ
اكتئــاب وإرهــاق نفــيس قــد يكــون مــؤرًشا عــىل اداء 
ــا  ــىل تكيفه ــر ع ــد يؤث ــد، وق ــام بع ــض في درايس منخف

ــة. ــط الكلي ــي بمحي االجتامع
ــة  ــص الطُّفول ــات يف ختصُّ ــة للطَّالب ــة الباحث وبمعايش
رة  تبــنيَّ هلــا وجــوُد الكثــري مــن الـــمشكالت  الـــمبكِّ
؛  يف العديــد مــن اجلوانــب منهــا  التــي تواجههــنَّ
ــادي،  ــب االقتص ــا باجلان ــي، ومنه ــب األكاديم اجلان
مــا  وهــو  النَّفــيس،  االجتامعــي  باجلانــب  ومنهــا 
ــي  ــتوى األكاديم ــىل املس ــلبيًّا ع ــا س ــس انعكاًس انعك

ــص. للطَّالبــات يف هــذا التخصُّ
ــاَم هبــذا البحــث مســامَهًة يف  ــُة القي ــأت الباحث ــذا ارت ل
ــص  رفــع َجــودة التعليــم اجلامعــي وخمرجاتــه يف ختصُّ

رة  ــمبكِّ الطُّفولة الـ
ــا  ــث: م ــذا البح ــس هل ــؤاُل الرئي ــمَّ كان السُّ ــن ث وم
أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  الـــمشكالُت 
رة  بجامعــة شــقراء، مــن وجهــة نظــر  الطُّفولــة الـــمبكِّ

الطَّالبــات؟
أسئلة البحث:

تواجــه . 1 التــي  األكاديميــة  الـــمشكالُت  مــا 
رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

شــقراء؟
ــي . 2 ــة الت ــة واالجتامعي ــمشكالُت االقتصادي ــا الـ م

رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــقراء ؟ ــة ش جامع

مــا الـــمشكالُت النَّفســية التــي تواجــه الطالبــات . 3
رة  يف جامعــة شــقراء؟ يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

ما الـــمقرتحاُت التي تســهم يف َتاليف الـــمشكالت . ٤
الطُّفولــة  أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي 

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ
أهداف البحث:

الكشــف عــن الـــمشكالت األكاديميــة التــي . 1
رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــقراء. ــة ش جامع
االقتصاديــة . 2 الـــمشكالت  عــن  الكشــف 

ــام  ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج ــة الت واالجتامعي
شــقراء. جامعــة  يف  رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة 

الكشــف عــن الـــمشكالت النَّفســية التــي تواجــه . 3
رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

شــقراء.
َتــاليف . 1 التــي تســاهم يف  الـــمقرتحات  تقديــم 

ــام  ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج ــمشكالت الت الـ
رة  يف جامعــة شــقراء. الطُّفولــة الـــمبكِّ

أمهيَّة البحث:
األمهيَّة النظرية:

أمهيَّــة تنــاول موضــوع مشــكالت طالبــات أقســام . 1
رة  جاء اســتجابًة لتفعيــل دورهن  الطُّفولــة الـــمبكِّ
يف العمليــة التعليميــة ، بمحاولة معرفة املشــكالت 
ــليط  ــي، وتس ــن األكاديم ــول دون تقدمه ــي حت الت

الضــوء عليهــا حلّلهــا.
الـــمسامهة يف توفــري ظــروٍف أكاديميــة واجتامعيــة . 2

ــة مناســبة للطَّالبــات يف أقســام  ونفســية واقتصادي
رة . ــمبكِّ الطُّفولة الـ

ــة تقديــم أعضــاء اهليئــة . 3 ــوء عــىل أمهيَّ تســليط الضَّ
عــَم  الدَّ اجلامعــات  يف  واألكاديميــة  اإلداريــة 

رة  ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس للطَّالب
األمهيَّة التطبيقية:

لــدى . 1 عــف وتشــخيُصها  الضَّ َمواطــن  حتديــُد 
رة  ، والعمُل عىل  طالبــات أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
عالجهــا مــن خــالل تزويــد القائمــني عــىل أقســام 

رة  بحلــوٍل تربويــة مناســبة. الطُّفولــة الـــمبكِّ
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ــٍة . 2 ــوٍث إجرائي ــام ببح ــني للقي ــٌة للباحث ــا فرص أهنَّ
ــىل األداء  ــرة ع ــكالت املؤث ــد املش ــال حتدي يف جم
صــاٍت  األكاديمــي التــي تواجــه الطالبــات يف ختصُّ

ــة. ــة خمتلف تربوي
رة  . 3 ــمبكِّ ــة الـ ــج الطُّفول ــمخطِّطني لربام ــد الـ تزوي

واالقتصاديــة  بالـــمشكالت)األكاديمية 
واالجتامعيــة والنَّفســية(  التــي تواجــه الطَّالبــات؛ 

وذلــك للعمــل عــىل حلِّهــا.
حدود البحث: 

الـــمشكالت  معرفــة  الـــموضوعيَّة:  -احلــدود 
والنَّفســية  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  األكاديميــة 
رة  يف جامعــة  لــدى الطَّالبــات بأقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
شــقراء، وعالقتهــا بمســتوى أدائهــن األكاديمــي.
-احلــدود الـــمكانيَّة والبرشيــة: طالبــات قســم الطُّفولة 
رة  بجامعــة شــقراء يف كليات الرتبيــة بالدوادمي  الـــمبكِّ

وشقراء. والـمزامحية 
رايس الثــاين مــن  -احلــدود الزمانيَّــة: الفصــل الــدِّ

.)1٤٤2-1٤٤1( اجلامعــي  العــام 
مصطلحات البحث:

قات  والـــمعوِّ عوبــات  الصُّ ،"هــي  -الـــمشكالت: 
دون  وحُتــول  اجلامعيــون،  الطَّلبــُة  يدركهــا  التــي 
)كاظــم  ســلياًم،"  ا  نمــوًّ هــم  نموُّ أو  مهــم  تقدُّ

)1 ٠ 2 7 : 2 ٠ 1 9 ، س عبــا و
مــا  بأهنــا  باملشــكالت  إجرائيًّــا  الباحثــة  وتقصــد 
ــص  لة يف ختصُّ ــمسجَّ ــة الـ ــُة اجلامعي ــا الطَّالب تواجهه
ــاٍت  ــن ُصعوب ــقراء م ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
أو  أو اجتامعيــٍة  اقتصاديــٍة  أو  أكاديميــٍة  قــاٍت  ومعوِّ
نْفســيٍة تؤثِّــر تأثــرًيا ســلبيًّا عــىل مســتوى أدائهــا 

التعليمــي.
والســباب  مجيــل  عّرفــه  األكاديمــي:  -األداء 
)3٤6:2٠2٠( هــو احلصيلــة العلميــة التــي تكتســبها 

ــة  ــطة التعليمي ــة واألنش ــربات املعرفي ــن اخل ــة م الطالب
التــي تشــتمل عليــا مناهــج الدراســة اجلامعيــة.

ــو  ــي: ه ــاألداء األكاديم ــا ب ــة إجرائيًّ ــد الباحث وتقص
الـــمستوى التحصيــيلُّ للطَّالبــة يف قســم الطُّفولــة 
ــة  ــح يف هناي ــذي يتَّض ــقراء، وال ــة ش رة بجامع ــمبكِّ الـ
ــف  ــة يف خمتِل ــَز الطَّالب ــر متيُّ ــة ، وُيظِه ــة اجلامعي الدراس
أو  ــا  اقتصاديًّ أو  أكاديميًّــا  أكان  ســواًء  اجلوانــب؛ 

اجتامعيًّــا أو نفســيًّا.
رة : عّرفها املسيفري   )2٠21:2٤(،"  -الطُّفولة الـــمبكِّ
ــاض  ــة ري ــة يف مرحل ــية املتمثل راس ــة الدِّ ــا املرحل بأهّن

األطفــال وحتــى الّصــف الثــاين االبتدائــي،".
ــا  رة  :بأهّن ــمبكِّ ــة الـ ــا بالطُّفول ــة إجرائيًّ وتقصــد الباحث
املرحلــة املمتــدة مــن العــام الثــاين يف حيــاة الطفــل إىل 
العــام الســابع، وفيهــا تتحــدد معــامل شــخصيته، ويبــدأ 

يف االعتــامد عــىل نفســه وقدراتــه.
االطار النظري:

ــة  ــالل ثالث ــن خ ــريَّ م ــار النَّظ ــُث االط ــاول البح تن
ــاور: حم

رة : 1- مشكالت طالبات الطُّفولة الـمبكِّ
تواجــه املؤسســات الرتبويــة يف أكثــر ُدول العالـــم 
ُم  ــدُّ ــا التق ــن أبرزه ــي ِم ــاِت الت ي ــن التَّحدِّ ــًة م جمموع
ــال  ــدم يف جم ــي والتق ــدم الصناع ــال التق ــع يف جم ي الرسَّ
ــْودة، هلــذا صــارت كلُّ  شــبكة االتصــاالت وإدارة اجلَ
ــٍة  ــات يف حاج ــذه التَّحدي ــام ه ــم أم ــات التعلي س مؤسَّ
ــؤوليات  ــن مس ــه م ــري، وألنَّ ــر والتَّغي ــٍة إىل التَّطوي ماسَّ
والُقــدرات  الـــمهارات  تنميــة  عمليــُة  اجلامعــة 
ــا  فإهنَّ اجلامعــي  التعليــم  طلبــة  لــدى  اإلبداعيــة 
رايس،  مســؤولٌة عــن حتســنِي مســتوى الطلبــة الــدِّ
ــم،  ــم وقدراهت ــِة مهاراهت ــي، وتنمي ــم األكاديم وأداِئه
وزيــادِة َفهمهــم للحيــاة العمليــة، وجعِلهــم أشــدَّ 
ــىل  ــال، 2٠1٤(، وع ــو الع ــل )أب ــوق العم ــًة لُس ُمواءم
غــم مــن أمهيَّــة الـــمرحلة اجلامعيــة يف حيــاة الطَّلبــة  الرَّ
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ــي  ــات الت عوب ــرَي مــن الصُّ ــم يواجهــون فيهــا الكث فإهنَّ
ــد  ــرك مقاع ــىل ت ــان ع ــض األحي ــم يف بع ــد ُترِبه ق
ــاًل  ــا، فض ــاق فيه ــم إىل اإلخف ــل هب ــة أو َتِص راس الدِّ
ــة  ــىل الطَّلب ٍء ع ــردوٍد يسِّ ــن م ــا م ــب عليه ــامَّ يرتتَّ ع
سة التعليميــة التــي  أنُفســهم، وعــىل خمرجــات الـــمؤسَّ
اخليــة )العبــديل،  ينتمــون إليهــا، ومســتوى كفاءهتــا الدَّ

.)2٠15
ــة  ــات الرتبي ــّد يف كلي رة  ُتع ــمبكِّ ــة الـ ــة الطُّفول وطالب
وأكاديمًيــا  علمًيــا  إعــداًدا  الســعودية  باجلامعــات 
ــيس  ــي والنف ــداد املهن ــى اإلع ــّد حت ــا ، ويمت وتربوًي
وتنميــة امليــول واالتاهــات لدهيــا، مــع الرتكيــز عــىل 
ــب  ــالمة تري ــا س ــل هل ــذي يكف ــيل ال ــب العم اجلان
اجلانــب النظــري عــىل أرض الواقــع ممــا حيمســها عــىل 
ــيل،2٠16(،  ــيل وع ــداع والتجريب)ع ــكار واإلب االبت
ولكــن قــد يواجــه عمليــة اإلعــداد مشــكالت متنوعة، 
رة  التــي  ع مشــكالت طالبــات الطُّفولــة الـــمبكِّ وتتنــوَّ
ة مشــكالت تتمثَّــل يف  اطلعــت عليهــا الباحثــُة إىل عــدَّ

مــا يــيل:
ــاُر  النجَّ منــى  فْتهــا  عرَّ األكاديميــة:  الـــمشكالت 
ــا ،"صعوبــاٌت تواجــه الطَّالبــة يف  )66:2٠٠9( بأهنَّ
ــر تأثــرًيا ســلبيًّا عــىل اكتســاهبا  دراســتها اجلامعيــة، وتؤثِّ
ــمشكالُت  ــا الـ ــم،"، أمَّ ــم والتعلُّ ــىل التعلي ــدرَة ع الق
 )187:2٠٠9( عمــران  فهــا  عرَّ فقــد  االقتصاديــة 
التــي  االقتصاديــة  عوبــات  الصُّ ،"جمموعــُة  بأهنــا 
راســة  ــة، واملتعلِّقــُة بتكلفــة الدِّ تواجــه الطَّالبــة اجلامعيَّ
الكتــب  وثمــُن  اجلامعيــة  ســوُم  الرُّ حيــث  مــن 
ــا الـــمشكالُت االجتامعيــة  والـــمواصالت،"، وأمَّ
ــي  ــة الت ــاُت االجتامعي عوب قاُت والصُّ ــمعوِّ ــي،" الـ فه
تواجــه طالبــة اجلامعــة وقــد حُتــول بينهــا وبــني 
ة،"  ــمرجوَّ ــة الـ ــة والرتبوي ــداف التعليمي ــق األه حتقي
ــا الـــمشكالُت النَّفســية  )العــاين، 2٠12: 393(، وأمَّ
ــا:  ــويُّ )2٠15:729( بأهن ــُة البل ــا َخول فته ــد عرَّ فق

اجلامعيــة  الطَّالبــة  تواجههــا  التــي  عوبــاُت  ،"الصُّ
 ، التكيُّــف  وضعــف  االرتيــاح  عــدم  إىل  وتــؤدِّي 
والُعزلــِة عــن اآلَخريــن،". كــام يقصــد بأهنــا ،"املواقف 
واملســائل املحِرجــة التــي تواجــه طالبــة اجلامعــة، 
وتتســبَّب يف معاناهتــم ، ممــا قــد يرتتــب عليــه ضعــف 

)7٤٤:2٠٠6 وســلامُن،  )عســيلُة  انتاجيتهــم،" 
وممَّا سبق يتَّضح ما ييل:

أداُء •  عــىل  األكاديميــة  الـــمشكالُت  تنعكــس 
التعليــم  رايس، وتعــوق عمليــَة  الــدِّ ب  الطــالَّ

والتعلُّــم.
تتعلَّــق الـــمشكالُت االقتصاديــة باجلانب الـــامدِّي • 

ــا  ــب؛ ومنه رايس للطَّال ــدِّ ــىل األداء ال ــمؤثِّر ع الـ
ــة. ــب اجلامعي ــن الُكت ــالت وثم ــُة املواص تكِلف

باجلانــب •  االجتامعيــة  الـــمشكالُت  تتعلَّــق 
الطَّالــب. حليــاة  االجتامعــي 

ــية •  ــة النَّفس ــية باحلال ــمشكالُت النَّفس ــق الـ تتعلَّ
ــا  رايس؛ ومنه ــدِّ ــه ال ــىل أدائ ــر ع ــب، وتؤثِّ للطال

ــز. ــدُم الرتكي ــجام وع ــدُم االنس ع
2- جامعة شقراء:

ــز يف التعليــم،  ــز رســالُة جامعــة شــقراء عــىل التميُّ تركِّ
وتعنــي هــذه العبــارُة حماولــَة الوصــول إىل حتقيق هدف 
ــز  ــد بالتميُّ ــام يقص ــي، ك ــام التعليم ــودة النظ ــع ج رف
ــام مل  ــي، ك ــث العلم ــال البح ــوق يف جم ــم التف يف التعلي
ــا  ــعت إىل تطويره ــة فس ــات البرشي ــن الطاق ــل ع تغف
والعمــل عــىل تنميتهــا، والعمــل عــىل جعــل االنظمــة 
التعليميــة داخــل اجلامعــة تقــوم بدورهــا عــىل اكمــل 
وجــه، واهتمــت بالبيئــة اجلامعيــة وتوفــري مــا يســتلزم 
ــة  ــامم الرؤي ــة الهت ــي، ومواكب ــام التعليم ــاح النظ لنج
2٠3٠ بمرحلــة الطفولــة ســعت إىل انشــاء أقســام 
رة  يف كليــات الرتبيــة باجلامعــة حتقيًقــا  الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــل كل  ــأن حيص ــة ب ــه الرؤي ــعى ل ــذي تس ــدف ال لله
طفــل ســعودي عــىل فــرص التعليــم اجليــدة.  )جامعــة 
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ــقراء، 2٠2٠(. ش
رة  بجامعــة شــقراء إىل  و يســعي ِقســُم الطُّفولــة الـــمبكِّ

حتقيــق األهــداف التاليــة )جامعــة شــقراء، 2٠2٠(:
ــا •  ــة، وتزويده ــدى الطَّالب ــة ل ــة العام ــة الثقاف تنمي

ــص. ــة يف جمــال التخصُّ بالـــمعارف العلمي
ــني •  ــل ب ــق التكام ــل، وحتقي ــوِّ الطف ــاء بنم االرتق

ــمختِلفة. ــوِّ الـ ــب النُّم جوان
الـــمشاركة اإلجيابيــة يف احليــاة •  ــن مــن  التمكُّ

الطِّفــل  مــع  التَّواُصــل  وُحســن  االجتامعيــة، 
. ة ألُرس ا و

تدريــب الطَّالبــة الـــمعلِّمة عــىل اإلنتــاج اإلبداعي • 
الوســائل  إلنتــاج  اخلامــات  اســتخدام  عنــد 

التعليميــة.
ــن مــن اســتخدام األســاليب البحثيــة إلجياد •  التمكُّ

دة. ــمعقَّ احللول للقضايا الـ
التشــجيع عــىل العمــل اجلامعــي مــن خــالل • 

مشــاريَع بحثيــٍة مبتَكــرٍة بــني الطَّالبــات.
والـــمبادرة •  القيــادة  ُروَح  الطَّالبــة  امتــالك 

. يــد لتجد ا و
إكســاب الطَّالبــة الـــمهاراِت  الوظيفيــَة التــي • 

تتطلَّبهــا مهنــُة التدريــس يف مرحلــة الطُّفولــة 
رة . ــمبكِّ الـ

الطفــل •  بحقــوق  الوعــي  نــرش  يف  الـــمسامهة 
ضــوء  يف  واالستشــارية  التدريبيــة  الربامــج  يف 

الـــمجتمعية. الرشاكــة 
وممَّــا ســبق يتبــنيَّ ِحــرُص الِقســم عــىل بنــاِء طالبــٍة ذاِت 
ــة، ومســامَهاٍت جمتمعيــٍة، مبدعــٍة يف جماهلــا،  ثقافــٍة عامَّ
ــة، ومتتلــك  ــادرٍة عــىل اســتخدام األســاليب البحثي وق
ــوق  ــي بحق ــرش الوع ــامهٍة يف ن ــمبادرة، وُمس ُروَح الـ
ــِة أيَّ  ــَة الطالب ــنيِّ أنَّ مواجه ــذي يب ــُر ال ــل، األم الطف
ــىل  ــر ع ــد تؤثِّ ــتها ق ــاء دراس ــكالٍت أثن ــَق أو مش عوائ
ــا. ــُة إىل حتقيقه ــعى اجلامع ــي تس ــداف الت ــق األه حتقي

٣-  األداء األكاديمي:
مــن  الكثــري  باهتــامِم  األكاديمــيُّ  األداُء  حيظــى 
ــة  ــة التعليمي ــاءة العملي ا لكف ً ــؤرشِّ ــه م ــني لكون بويِّ الرتَّ
ــون إىل  ــمسؤولون الرتبويُّ ــعى الـ ــام يس ــا، ك وفعاليته
معرفــة العراقيــل والـــمشكالت التــي تــؤدِّي إىل تــدينِّ 
ــىل  ــون ع ــة، ويعمل ــي للطلب ــتوى األداء األكاديم مس
ــرتاتيجيات  ــاليب واالس ــالل األس ــن خ ــا م مواجهته
الــة مــن أْجــل الـــمساعدة يف رفــع مســتوى األداء  الفعَّ
ــو  ــاح )أب ــمرحلة بنج ــك الـ ــاز تل ــي واجتي األكاديم

.)2٠19 غــزارة، 
ــالل  ــن خ د م ــدَّ ــه حُي ــاليلُّ )2٠11( أنَّ ــر اجل ــد ذك وق
مســتوى األداء الفعــيل للفــرد يف الـــمجال األكاديمــي، 
ــيل  ــاط العق ــة النَّش ــن عملي ــج ع ــتوى النَّات ــك املس ذل
الـــمعريف للطالبــة، وُيســتدلُّ عليــه مــن خــالل إجاباته 
عــن جمموعــِة اختبــاراٍت حتصيليــٍة نظريــٍة أو عمليــٍة أو 
رايس أو يف صــورة  م لــه يف هنايــِة العــام الــدِّ شــفهيٍة تقــدَّ

ــٍة مقنَّنــة. اختبــاراٍت حتصيلي
وتتفــاوت مســتوياُت األداء األكاديمــي؛ فمنهــا األداُء 
ــا  ــة مرتفًع ــه أداُء الطالب ــون في ــد، ويك ــيُّ اجليِّ األكاديم
ــم  ــه ويف الِقس ــمستوى نفس ــا يف الـ ل أقراهن ــدَّ ــن مع ع
نفســه؛ ويكــون ذلــك باســتخدام مجيــع الُقــدرات 
ــىل  ــوَل ع ــة احلص ــل للطالب ــي تكُف ــات الت واإلمكاني
مســتًوى أعــىل لــألداء التحصيــيل الـــمتوقَّع منــه؛ 
ــن  ــمعياري م ــراف الـ ــة االنح ــون يف قمَّ ــث يك بحي
َق عــىل  النَّاحيــة اإلجيابيــة، األمــُر الــذي يمنحهــا التفــوُّ
ط، ويف  بقيَّــة أقراهنــا. ومنهــا األداُء األكاديميُّ الـــمتوسِّ
رجــُة التــي حتُصــل عليهــا الطالبــة  هــذا النَّــوع متثِّــل الدَّ
ــًطا،  بنِصــَف إمكانيَّاهتــا وقدراهتــا، ويكون أداؤها متوسِّ
وأخــرًيا يــأيت األداُء األكاديمــيُّ الـــمنخفض، ويكــون 
ــادي  ــمستوى الع ــن الـ ــلَّ م ــة أق ــتوى الطالب ــه مس في
ــتفادهتا  ــة اس ــون درج ــا، وتك ــة أقراهن ــا إىل بقيَّ قياًس
ا )أمحــد، 2٠2٠(. رات ضعيفــًة جــدًّ الـــمقرَّ مــن 
األداء  مســتوياِت  تفــاُوُت  ســبق  ـا  ممَـّ يتَّضــح  إذن 
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ــح بال شــكٍّ  األكاديمــي للطَّالبــات، األمــُر الــذي يوضِّ
ــزارة  ــو غ ــر أب ــد ذك ــه. وق ــر علي ــَل تؤثِّ ــوَد عوام وج
)2٠19( مــن العوامــل الـــمؤثِّرة يف األداء األكاديمــي 
القــدراِت العقليــَة، واالســتعداداِت، ودرجــَة ذكاء 
الطَّالبــة، والعوامــَل النَّفســيَة كالثِّقــة بالنَّفــس والتواُفــِق 

. ــامِّ ــيسِّ الع النَّف
ابقة: الدراسات السَّ

ــة  ــابقة العربي ــات السَّ راس ــمِّ الدِّ ــرٌض أله ــيل ع ــام ي في
ــايل،  ــث احل ــوع البح ــة بموض ــة ذات العالق واألجنبي

ــدث: ــدم إىل األح ــن األق ــا م ــت زمنيًّ ــد ُرتِّب وق
ــَة  ــا دراســُة الزيــود )2٠1٤( فقــد اســتهدفْت معرف أمَّ
ــع  ــة م ــة الرياضي ــة الرتبي ــات كلي ــف طالب ــدى تكيُّ م
ــدت  ــد اعتم ــوك، وق ــة الريم ــة يف جامع ــة اجلامعي البيئ
، واســتخدمت االســتبانَة  الدراســُة الـــمنهَج الوصفــيَّ
ــٍة ِقواُمهــا  وســيلًة جلمــع البيانــات، وُطبقــْت عــىل عيِّن
نــت  )15٠( طالبــًة مــن كليــة الرتبيــة الرياضيــة، وتكوَّ
ثالثــة  عــىل  عــًة  موزَّ فقــرًة   )56( مــن  االســتبانة 
واألكاديمــي(،  واالجتامعــي،  )النَّفــيس،  جمــاالت 
ــة  ــة الرتبي ــاِت كلي ــدى طالب ــج أنَّ ل ــن النتائ ــنيَّ م وتب
ــف  ــىل التكيُّ ــدرَة ع ــوك الق ــة الريم ــة يف جامع الرياضي
النَّفــيس واالجتامعــي مــع البيئــة اجلامعيــة، وأنَّ تكيُّــَف 
الطَّالبــات واندماَجهــنَّ مــع البيئــة اجلامعيــة يف جامعــة 
ــر باختــالف مــكان اإلقامة )املْســكن(. الريمــوك ال يتأثَّ
معرفــة   )2٠15( الفريــح  دراســُة  وحاولــت 
ــوم  ــالب الدبل ــه ط ــي تواج ــة الت ــكالت املختلف املش
ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  بجامعــة  الرتبويــة 
اإلســالمية ، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، 
واســتخدمت االســتبانة عــىل عينــة مــن الطلبــة، 
وبينــت النتائــج عــدَم وجــود اجتامعــات مكتبيــة بــني 
ــة التدريــس  الطالــب يف برنامــج الدبلــوم وعضــو هيئ
ــواُزن  ، وعــدَم كفايــة أوقــات التدريــس ، وضعــَف التَّ
ــواد  ــي للم ــب التَّطبيق ــري واجلان ــب النَّظ ــني اجلان ب

ــَف  ــية، وضع ــات الدراس ــرة التكليف ــية، وكث راس الدِّ
ِة العلميــة  مراعــاة أعضــاء هيئــة التدريــس ربــَط الـــامدَّ
ر قبــل  ــٍة واضحــٍة للمقــرَّ بالواقــع، وعــدَم وجــود ُخطَّ
ــن األهــداَف والـــمحتوى والـــَمراجَع،  تدريســه تتضمَّ
راســية لعــدد  وعــدَم كفايــة مســاحة القاعــات الدِّ
ــمكتبة  ــىل الـ ــني ع ــاءة القائم ــَف كف ــات، وضع الطَّالب
اجلامعيــة، وارتفــاَع ثمــن الكتــب والـــَمراجع الرتبوية.
ــتطالَع آراء  ــني )2٠17( اس ــُة حس ــتهدفت دراس واس
ــة  ــِة الـــمشكالت التــي تواجههــم يف كلي ــة ملعرف الطَّلب
الرتبيــة، ووضــِع مقرَتحــاٍت وتوصيــاٍت للتغلُّــب 
ــمنهَج  ــتخدمت الـ ــد اس ــمشكالت وق ــذه الـ ــىل ه ع
ــات،  ــع البيان ــتبانَة أداًة جلم ــت االس ــيَّ ، وكان الوصف
ــرُب  ــي أك ــَة ه بوي ــمشكالِت الرتَّ ــج أنَّ الـ ــت النتائ وبين
الـــمشكالت التــي تواجــه طلبــَة كليــة الرتبيــة ، تليهــا 
ــة  ــمشكالُت األكاديمي ــمَّ الـ ــُة، ث ــمشكالُت الثَّقافي الـ
واالجتامعيــة يف الـــمرتبة الثالثــة واألخــرية. وأوصــت 
ــا  ــي أبرزهْت ــمشكالت الت ــذ الـ ــرورة أخ ــُة ب راس الدِّ
راســُة بَعــني االعتبــار، وإجيــاِد حلــوٍل عمليــة  هــذه الدِّ
هلــا مــن ِقَبــل الـــمسؤولني يف الكليــة واجلامعــة، 
ــة  ــاء اهليئ ــة وأعض ــني الطَّلب ــٍة ب ــاءاٍت َدوريَّ ــِد لق وعق
النَّظــر،  وجهــات  لتقريــِب  والتدريســية  اإلداريــة 
ــة،  ــة والكليَّ ــني الطَّلب ــل ب ــل والتواُص ــادِة التفاع وزي
ومناقشــِة الـــمشكالت الـــمتعلِّقة هبــا، والوصــول إىل 
ــالٍت  ــاِم برح ــْت بالقي ــام أوص ــا، ك ــبٍة هل ــوٍل مناس حل
ــن  ــف م ــة للتخفي ــة الرتبي ــة كلي ــٍة لطلب ــٍة ثقافي ترفيهي
راســية، وحتســنِي وضعهــم  غــوط النَّفســية والدِّ الضُّ
ــة  ــة التعليمي ــة العملي ــىل مواصل ــم ع ــيس وقدرهت النَّف

وحتصيلهــم األكاديمــي.
 Jon and) وحاولــت دراســة جيــون وبونــرت وجرانــت
ــة  ــىل احلال ــرف ع Buettner and Grant،2018 ) التع

رة  وأثره عــىل األداء  النفســية لطالبــات الطُّفولة الـــمبكِّ
الــدرايس ، شــارك يف هــذه الدراســة 1129 طالبــة، يف 
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اســتبيان قــدم هلــن، وأثبتــت النتائــج أن هنــاك ضغوًطا 
ــؤدي إىل  ــة ت ــاح للدراس ــت املت ــة الوق ــل ّقل ــية مث نفس
اكتئــاب وإرهــاق نفــيس قــد يكــون مــؤرًشا عــىل اداء 
ــا  ــىل تكيفه ــر ع ــد يؤث ــد، وق ــام بع ــض في درايس منخف
االجتامعــي بمحيــط الكليــة، وأوصــت الدراســة بأمهية 
الدعــم النفــيس للطالبــات يف حتســني اجلــودة الشــاملة 

يف مؤسســات اإلعــداد.
أّمــا دراســة )يونــس،2٠18( فقــد حاولــت أن تصــف 
وُتشــخص مشــكلة ظاهــرة قلــق املســتقبل املهنــي لدى 
رة ، واســتخدمت املنهــج  الطالبــات يف الطُّفولــة الـــمبكِّ
الوصفــي، وأداة البحــث هــي مقيــاس ُطبــق عــىل عينــة 
مــن الطالبــات ، وأثبتــت النتائــج أن طالبــة قســم 
رة  تواجــه مشــكالت تتعلــق باحلالــة  الطُّفولــة الـــمبكِّ
النفســية والقلــق والتوتــر، ومشــكالت تتعلــق باحلالــة 
ــح  ــكل واض ــى بش ــة،  أضح ــة واالجتامعي االقتصادي
ــق  ــام يتعل ومرتفــع عــن الســنوات الســابقة خاصــًة في
ــد عــىل مســتوى  ــر بشــكل أكي ــي وتؤث باملســتقبل املهن
أداءهــا األكاديمــي احلــايل وعــىل قدراهتــا وطموحهــا 

املســتقبيل.
ــىل  ــرف ع ــي )2٠19(  إىل التع ــة املرع ــت دراس وهدف
ــة  ــنة الثالث ــات الس ــا طالب ــي تواجهه ــات الت الصعوب
واســتخدمت  الرتبيــة،  كليــة  يف  األطفــال  ريــاض 
املنهــج الوصفــي ، تــم تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا عىل 
ــفت  ــة، وكش ــت يف 75 طالب ــات متثل ــن الطالب ــة م عين
الدراســة أن املشــاكل املرتبطــة بعضــو هيئــة التدريــس 
كانــت أبــرز هــذه املشــكالت يف عــدم اهتاممهــم 
باملشــكالت التــي تواجههــا الطالبــات أثنــاء وجودهــم 
يف الريــاض املتعاونــة، ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت 
املتعاونــة ومتثلــت  بالريــاض  املرتبطــة  املشــكالت 
ــود املفروضــة  املشــكلة الرئيســية يف هــذا املجــال بالقي
مــن قبــل بعــض الريــاض عــىل املرشفــني والطالبــات، 
أمــا املرتبــة الثالثــة فكانــت املشــكالت املرتبطــة بــدور 

اجلامعــة  وكل هــذه املشــكالت تؤثــر عــىل أداء الطالبــة 
ــي. األكاديم

 )2٠2٠( والعيــارصة  ري  الشــمَّ دراســُة  ــا  وأمَّ
ــة  ــكالت اإلداري ــع املش ــىل واق ــرف ع ــت إىل التع هدف
واألكاديميــة والنفســية واالجتامعيــة التــي تواجــه 
ــن  ــة بجامعــة اإلمــام حممــد ب ــة الربامــج اإلعدادي طلب
ــي  ــج الوصف ــتخدمت املنه ــالمية ، واس ــعود اإلس س
التحليــيل ، وطبقــت اســتبانة عــىل عينــة عشــوائية مــن 
طلبــة عــامدة  الربامــج التحضرييــة، وبينــت النتائــُج أنَّ 
ــكالٍت  ــون مش ــة يواجه ــج التحضريي ــالب الربام ط
الدراســة  جمــاالت  راســة  الدِّ جمــاالت  خمتِلــف  يف 
واالجتامعيــة(،  والنفســية  واألكاديميــة  )اإلداريــة 
ــا  ــة األوىل ، تليه ــة يف املرتب ــكالت اإلداري ــاءت املش ج
املشــكالت النفســية واالجتامعيــة ، ثــم املشــكالت 
األكاديميــة ، ثــم قدمــت عــدًدا مــن التوصيــات 
أمههــا: ختطيــط وتنظيــم اإلرشــاد األكاديمــي لتوجيــه 
الطــالب وحــل مشــكالهتم ، ورضورة مســاعدهتم 
ــدرات  ــبهم بالق ــذي يناس ــص ال ــار التخص ــىل اختي ع
ــة  ــاليب الدراس ــم بأس ــدة وتعريفه ــة املتواج األكاديمي
املناســبة وأنظمــة الكليــة واجلامعــة وتقديــم خدمــات 

ــيس. ــاد النف اإلرش
واســتهدفت دراســة مــور)Moor،2020( التعــرف 
رة  وأثــرة عــىل  عــىل إعــداد معلــامت الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــتخدام  ــم اس ــث ت ــي، حي ــم األكاديم ــم أدائه حتصيله
املنهــج الوصفي املســحي ، وأداة الدراســة هي اســتبيان 
موجــه لعينــة مــن طالبــات  يشــمل العديد من األســئلة 
بشــأن إعدادهــم ورضاهــم عــن التدريــس اجلامعــي، 
املرتفــع  األكاديمــي  األداء  أن  النتائــج  وأوضحــت 
مرتبــط باإلعــداد الــدرايس اجليــد املشــتمل عــىل 
ــة متنوعــة ســهلة الفهــم ممــا  مقــررات دراســية تعليمي
ينعكــس عــىل رضاهــم الوظيفــي فيــام بعــد ودافعهــم 

ــة.  ــدة طويل ــس م ــاء يف التدري للبق
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ابقة: راسات السَّ التعليُق العامُّ عى الدِّ
تتعلَّــق •  ــابقة  السَّ راســات  الدِّ مواضيــع  مجيــع 

ــيَّ  ــَب اجلامع ــه الطَّال ــي تواج ــمشكالت الت بالـ
تناولــت  دراســات  فهنــاك  أنواعهــا،  بكافــة 
مشــكالت الطالــب اجلامعــي بصفة عامة كدراســة 
الزيــود)2٠1٤(،  ودراســة  حســني)2٠17(، 
والعيــارصة)2٠2٠(،  ري  الشــمَّ ودراســة 
ــات  ــكالت الطالب ــت مش ــات تناول ــاك دراس وهن
وجــه  عــىل  رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة  يف  املعلــامت 
ــة  ــس)2٠18(، ودراس ــة يون ــل دراس ــاص مث خ
 ،)Moor،2020(ــور ــة م ــي)2٠19(، ودراس املرع
 Jon and) ودراســة جيــون وبونــرت وجرانــت 

 .  (  Buettner and Grant،2018

راســاُت •  الدِّ ســعت  التــي  األهــداُف  تباينــت 
ــداُف  ــرصت أه ــام اقت ــا؛ فبين ــابقة إىل حتقيقه السَّ
راســات فقــط عــىل بحــِث الـــمشكالت  بعــض الدِّ
حســني  دراســة  مثــَل  الـــمختلفة؛  بأنواعهــا 
والعيــارصة  ري  الشــمَّ ودراســة   ،)2٠17(
بينــام   ،)2٠15( الفريــح  ودراســِة   ،)2٠2٠(
املشــكالت  الدراســات  بعــض  اســتهدفت 
ــة  ــل دراس ــات مث ــه الطالب ــي تواج ــية الت النفس
وبونــرت  جيــون  ودراســة  يونــس)2٠18(، 
 ،(  Jon and Buettner and Grant،2018) وجرانــت 
ــام  ــداد الع ــات اإلع ــض الدراس ــتهدفت بع واس
رة  وأثــره عــىل األداء  لطالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
 ،)Moor،2020(مــور كدراســة  األكاديمــي 

املرعــي)2٠19(. ودراســة 
عــىل •  ــابقة  السَّ راســات  الدِّ مجيــُع  اعتمــدْت 

املعلومــات. جلمــع  أداًة  االســتبانة 
ــن •  ــف ع ــه الكش ــايل يف حماولت ــُث احل ــز البح متي

املشــكالت التــي تواجــه طالبــات أقســام الطُّفولــة 
رة  يف جامعــة شــقراء و هــي )األكاديميــة،  الـــمبكِّ

ــة(. ــة، واالقتصادي ــية، واالجتامعي والنَّفس

ابقة: راسات السَّ جوانب االستفادة من الدِّ
حتديد ُمشكلة البحث احلايّل، وتطويُر أَداته.. 1
ــة . 2 ــايلِّ بالدالل ــث احل ــريِّ للبح ــار النظ ــراُء اإلط إث

ــة الـــمناسبة،  عــىل الـــمراجع والـــمصادر العْلميَّ
ــري. ــار النظ ــع اإلط ــا يف وض ــتفاد منه ــد اس وق

النتائــج . 3 مناقشــة  يف  نتائجهــا  مــن  االســتفادة 
احلــايل. للبحــث 

 منهج البحث:
اســتخدم البحث احلــايل الـــمنهَج الوصفيَّ الـــمسحيَّ 
ــعى  ــو يس ــه؛ فه ــث وأهداَف ــوَع البح ــه موض ملالءمت
ــرة  ــع الظَّاه ــن واق ــة ع ــق التفصيلي ــة احلقائ إىل معرف

ــاف، 2٠12: 179(. الـــمدروسة. )العسَّ
جمتمع البحث:

رة  بجامعــة   الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
خــالل  الســعودية  العربيــة  الـــمملكة  يف  شــقراء 
رايس  الــدِّ العــام  مــن  الثــاين  رايس  الــدِّ الفصــل 
 )127٠( عدُدهــنَّ  والبالــِغ  1٤٤2/1٤٤1هـــ، 
ــة  ــات الرتبي ــن كليَّ ــٍة م ــر إحصائي ــب آِخ ــًة حَس دراس
ــىل  ــني ع ع ــقراء،2٠2٠(،  موزَّ ــة ش يف اجلامعة)جامع
بيــة بالدوادمــي، وكليَّــُة  ثــالِث كليَّــات هــي )كليَّــُة الرتَّ
بيــة بالـــمزامحية(، ويتبــنيَّ  بيــة بشــقراء، وكليــُة الرتَّ الرتَّ

ــايل )1(: ــدول التَّ ــالل اجل ــن خ ــك م ذل
جدول )1( توزيع جمتمع البحث َوْفًقا للكليَّات

النسبة املئويةعدد الدارساتالكليةم
37.8٠%٤8٠كلية الرتبية بالدوادمي1
38.58%٤9٠كلية الرتبية بشقراء2
23.62%3٠٠كلية الرتبية باملزامحية3

127٠1٠٠.٠اإلمجايل
عيِّنة البحث:

مــن  طالبــة   )3٠٠( مــن  البحــث  عيِّنــُة  نــْت  تكوَّ
رة  بجامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
خــالل  الســعودية  العربيــة  الـــمملكة  يف  شــقراء 
رايس  الــدِّ العــام  مــن  الثــاين  رايس  الــدِّ الفصــل 
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

بطريقــة  اختيارهــا  تــّم  1٤٤2/1٤٤1هـ,حيــث 
بســيطة. عشــوائية 

جدول )2( توزيع عيِّنة البحث وفًقا للكليَّة

رايس جدول )3( توزيع عيِّنة البحث َوْفًقا للمستوى الدِّ

النسبة املئويةعدد الدارساتالكليةم
٠٠.98%267كلية الرتبية بالدوادمي1
76.٤ %1٤كلية الرتبية بشقراء2
33.6 %19كلية الرتبية باملزامحية3

3٠٠1٠٠.٠اإلمجايل
بلغــت الفئــُة الـــمستهَدفُة مــن الطالبــات )32٠( 
ــاصُّ  ــرتوينُّ اخل ــُط اإللك اب ــل الرَّ ــد ُأرس ــًة، وق دارس
ــتجابات  ــدُد االس ــغ ع ــات، وبل ــتبانة إىل الطالب باالس
)3٠٠( اســتجابٍة مكتملــٍة وجاهــزٍة لعمليــة التحليــل، 
الفئــة  مــن   )%  93.8( نســبُته  مــا  هــذا  ويمثِّــل 
ارســات، ومــا نســبُته )2٤%( مــن  الـــمستهَدفة مــن الدَّ

ــث. ــع البح ــايلِّ جمتم إمج
خصائص عيِّنة البحث:

ها  ع أفــراد البحــث َوفًقــا لعــدٍد مــن اخلصائــص؛ أمهُّ ُوزِّ
ــتهدفة  ــتويات املس ــاًم أن املس , عل رايسُّ ــدِّ ــمستوى ال الـ
والثــاين  )األول  املســتوى  طالبــات  هــن  بالبحــث 
ــات يف  ــود طالب ــدم وج ــًرا لع ــع( نظ ــث والراب والثال
ــن(  ــابع والثام ــادس والس ــس والس ــتوى اخلام )املس
بكليــات الرتبيــة بجامعــة شــقراء حتــى وقــت تطبيــق 
ــص ، وذلــك عــىل  هــذا البحــث ؛حلداثــة التخصُّ

ــايل: ــو التَّ النَّح

النِّسبة الـمئوية التَّكرارات رايس الـمستوى الدِّ
1٤.٠٠ % ٤2 األول
٤9.67 % 1٤9 الثاين
2.67 % 8 الثالث

33.67 % 1٠1 الرابع
1٠٠.٠ 3٠٠ الـمجموع

ــح اجلــدوُل )3( توزيــَع عيِّنــة البحــث َوْفًقــا  يوضِّ
ــاك  ــر أنَّ هن ــه يظه رايس، ومن ــدِّ ــمستوى ال ــريِّ الـ ملتغ
)1٤9( طالبــة - بنســبٍة بلغــْت )٤9.7 %( مــن جمتمــع 

البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى الثــاين، ثــمَّ )1٠1( 
مــن الطالبــات - بنســبٍة بلغــت  )33.7 %( مــن 
ابــع، ثــم  جمتمــع البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى الرَّ
ــة - بنســبٍة بلغــت )1٤.٠ %( مــن جمتمــع  )٤2( طالب
البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى األول، وأخــرًيا 
ــع  ــن جمتم ــت )2.7 %( م ــبٍة بلغ ــات - بنس )8( طالب

ــث. ــمستوى الثال ــن يف الـ ــث - يدُرس البح
الـــمستويات  ع  تنــوُّ إىل  ــابقُة  السَّ النَّتيجــُة  وُتشــري 
ــاهم يف  ٌع ُيس ــوُّ ــو تن ــث، وه ــراد البح ــية ألف راس الدِّ
ًعــا حــول واقــع  احلصــول عــىل بيانــاٍت أشــدَّ تنوُّ
الـــمشكالت التــي تواجه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة 
رة  بجامعــة شــقراء، وعالقتِها بمســتوى أدائهنَّ  الـــمبكِّ

األكاديمــي.
أداة البحث:

ــتبانَة أداًة  ــتخدمت االس ــث اُس ــداف البح ــق أه لتحقي
ــات. ــع البيان جلم

االستبانة:
ــذا  ــداف ه ــق أه ــتبانَة لتحقي ــث االس ــتخدم البح اس

ــل: ــالث مراح ــِق ث ــت َوْف ــد ُبني ــث، وق البح
-الـــمرحلة األوىل: بنــاُء أداة البحــث حيــث اشــتملت 
ليــة - عــىل البيانــاِت  االســتبانُة - يف صورهتــا األوَّ
ــاَد  ــي أبع ــي تغطِّ ــمحاور الت ــن الـ ــدٍد م ــة، وع لي األوَّ
البحــث مجيَعهــا, احتــوت القائمــة يف صورهتــا األوليــة 
عــىل )33( عبــارة تنــدرج حتــت أربــع حمــاور رئيســية, 

ــايل: ــو الت ــىل النح ع
الـــمشكالت  واقــَع  يتنــاول  األول:  -الـــمحور 

عبــاراٍت.   )8( مــن  ن  ويتكــوَّ األكاديميــة 
الـــمشكالت  واقــَع  يتنــاول  الثــاين:  -الـــمحور 
ن مــن )8( عبــاراٍت. االقتصاديــة واالجتامعيــة ويتكــوَّ
-الـــمحور الثالث: يتناول واقَع الـــمشكالت النَّفســية 

ن مــن )7( عبارات. ويتكــوَّ
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رايس جدول )3( توزيع عيِّنة البحث َوْفًقا للمستوى الدِّ

ن من  -الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت ويتكــوَّ
)1٠( عبــارات.

ــيكومرتي لعبــارات  -الـــمرحلة الثانيــة: التحليــل السَّ
ــُق ِصــدق  حمــاور أداة البحــث: و ذلــك مــن خــالل حتقُّ
أداة البحــث )االســتبانة( وثباهتــا؛ وذلــك عــىل النَّحــو 

ــايل: التَّ
أ- ِصــدق األداة )االســتبانة(: تســتهدف هــذه اخلطــوُة 
ــق  ــق، وحتقي ــتبانة( للتطبي ــة األداة )االس ــُد صالحي تأكُّ
ــق ِصدق  أهدافهــا يف مجــع البيانــات الـــمطلوبة، ولتحقُّ
أداة البحــث )االســتبانة( أجــرت الباحثــُة االختبــاراٍت 

التاليــَة:
ــري  ــري(: جي ــدق الظاه مني )الصِّ ــمحكَّ ــدق الـ -ِص
بَعرِضهــا عــىل  لــألداة  الظاهــري  ــدق  الصِّ ــُق  حتقُّ
مـــني , لــذا ُعرضــْت أداُة البحــث  جمموعــٍة مــن الـمحكَّ
)االســتبانُة( عــىل عــدد منهــم  بلــغ عددهــم )6(، وبعد 
مني آراءهم أْجــرت الباحثــُة التَّعديالِت  إبــداء الـــمحكَّ
ــارات  ــار العب ــم اختي ــد ت ــم؛ وق ــا آلرائه ــَة َوْفًق زم الالَّ
ــن  ــوق م ــام ف ــبة 8٠% ف ــا بنس ــاع عليه ــم اإلمج ــي ت الت
ــىل  ــالت ع ــض التعدي ــراء بع ــع إج ــني, م ــل املحكم قب
ــرأي املحكمــني, حيــث احتــوت  ــا ل حمتــوى األداة وفًق
القائمــة يف صورهتــا األوليــة عــىل )33( عبــارة تنــدرج 

حتــت أربــع حمــاور رئيســية, وبعــد االنتهــاء مــن حتكيــم 
ــىل  ــوي ع ــة حتت ــا النهائي ــت يف صورهت ــة, أصبح القائم
)3٠( عبــارة تنــدرج حتــت أربــع حمــاور رئيســية عــىل 

ــايل: ــو الت النح
الـــمشكالت •  واقــَع  يتنــاول  األول:  الـــمحور 

عبــاراٍت.   )7( مــن  ن  ويتكــوَّ األكاديميــة 
الـــمحور الثــاين: يتنــاول واقــَع الـــمشكالت • 

 )7( مــن  ن  ويتكــوَّ واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
عبــاراٍت.

ــمشكالت •  ــَع الـ ــاول واق ــث: يتن ــمحور الثال الـ
ن مــن )7( عبــارات. النَّفســية ويتكــوَّ

ن •  الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت ويتكــوَّ
ــارات. ــن )9( عب م

ــاقها  ــدق اتِّس ــد ِص ــَة تأكُّ ــك مرحل ــد ذل ــَل بع ولتدُخ
يف  يظهــر  الــذي  النَّحــو  عــىل  وثباهتــا،  اخــيل  الدَّ

التاليــة: الفقــرات 
اخــيل: ويكــون ذلــك بحســاِب  -ِصــدق االتِّســاق الدَّ
رجــِة  ُمعامــِل االرتبــاط بــني درجــة كلِّ فقــرٍة وبــني الدَّ
ــد  ــه، وق ــي إلي ــذي تنتم ــمحور( ال ــد )الـ ــة للُبع الكليَّ
ُطبِّــق ذلــك عــىل عيِّنــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )5٠( 
ــٌح يف اجلــدول  ــُج كــام هــو موضَّ طالبــة فجــاءت النتائ

ــم )٤(: رق

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالـمحور

الـمشكالت األكاديمية
1**٠.531٠**٤.5837**٠.5٤3
2**٠.3725**٠.527
3** ٠.٤٤36**٠.528

الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
1**٠.711٠**٤.7667**٠.692
2**٠.7٠25**٠.65٠
3**٠.7٤86**.٠ 626

الـمشكالت النَّفسية
1**٠.778٠**٤.5967**٠.6٤8
2**٠.7955**٠.751
3**٠.7136**٠.769
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معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالـمحور

الـمقرتحات
1**٠.695٠**٤.6787**٠.625
2**٠.6٤٤ 5**٠.53٠8**٠.5٤٤
3**٠.55٠6**٠.6939**٠.537

ة عند مستوى ٠.٠1 ** دالَّ

يتَّضــح مــن اجلــدول )٤( أنَّ مجيــَع عبــارات الـــمحاور 
ِقيــُم  َتراوحــْت  إذ  )٠.٠1(؛  مســتوى  عنــد  ــٌة  دالَّ
ــة ملحــور  رجــة الكليَّ معامــالت ارتبــاط العبــارات بالدَّ
)الـــمشكالت األكاديميــة( بــني )372.٠، 583.٠(، 
وملحــور )الـــمشكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة( بــني 
ــمشكالت النَّفسية(  )٠.626، ٠.766(، وملحور )الـ
بــني )٠.596، ٠.795(، وملحــور )الـــمقرتحات( ما 
بــني )٠.53٠، ٠.695(، ومجيُعهــا معامــالُت ارتباٍط 

ــالت  ــاع ُمعاِم ــىل ارتف ــًة ع ــي دالل ــذا يعط ــدٌة، وه جيِّ
ــدٍق  ات ص ــؤرشِّ ــري إىل م ــام يش ــيل، ك ــاق الداخ االتِّس
ــٍة يمكــن الوثــوُق هبــا عنــد تطبيــق أداة  مرتفعــٍة وكافي

ــة. البحــث احلالي
ب-ثبــات األداة )االســتبانة(: لقيــاس مــدى ثبــات أداة 
ــَة أْلفــا  البحــث )االســتبانة( اســتخدم البحــث )معادل
ــج  ــاءت النتائ ــاخCronbach's Alpha (α)، وج كرونب

ــح يف اجلــدول )5(: عــىل النَّحــو املوضَّ
جدول )5( معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة )ن=5٠(

معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود الـمحور
٠.796 7 الـمحور األول: الـمشكالت األكاديمية
٠.89٠ 7 الـمحور الثاين: الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
٠.9٠6 7 الـمحور الثالث: الـمشكالت النَّفسية
٠.932 9 الـمحور الرابع: الـمقرتحات
٠.9٤1 3٠ األداة ككل

يتبــنيَّ مــن اجلــدول رقــم )5( أنَّ اســتبانة البحــث 
تتمتَّــع بثبــاٍت مقبــوٍل إحصائيًّــا؛ إذ بلغــْت قيمــُة 
البحــث:  ألداة  )أْلفــا(  الكليــُة  الثبــات  معامــل 
لثبــات  الكليــُة  الدرجــُة  بلغــت  كــام   ،)٠.9٤1(
ــت  ــة )٠.796(، وبلغ ــمشكالت األكاديمي ــور الـ حم
الدرجــُة الكليــة لثبــات حمــور الـــمشكالت االقتصادية 
واالجتامعيــة )٠.89٠(، والدرجــُة الكليــة لثبــات 
وأخــرًيا   ،)٠.9٠6( النَّفســية  الـــمشكالت  حمــور 
ــمقرتحات  ــور الـ ــات حم ــُة لثب ــُة الكلي ــت الدرج بلغ
ــن  ــٌة يمك ــاٍت مرتفع ــالُت ثب ــي معام )٠.932(، وه
ــث  ــىل البح ــتبانة ع ــق االس ــد تطبي ــا عن ــوُق هب الوث

ــايل. احل

-إخــراج أداة البحــث )االســتبانة( يف صورهتــا النهائيــة 
: صفها و و

ُصورهتــا  يف   - )االســتبانة(  البحــث  أداُة  نــْت  تكوَّ
النهائيــة - مــن ِقســَمني:

ب:  املتعلقــة  البيانــات  يف  وتتمثَّــل  األول:  القســم 
الكليَّــة، والـــمستوى.

عــًة عــىل  ن مــن )3٠( عبــارًة موزَّ القســم الثــاين: يتكــوَّ
ــايل: أربعــة حمــاور عــىل النَّحــو التَّ

الـــمشكالت •  واقــَع  يتنــاول  األول:  الـــمحور 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام 
ــا  ــقراء، وعالقَته ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ن مــن )7(  بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

عبــاراٍت. 
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ج اخلاميس جدول )6( حتديد فئات الـمقياس املتدرِّ

الـــمحور الثــاين: يتنــاول واقــَع الـــمشكالت • 
ــة التــي تواجــه الطالبــات  ــة واالجتامعي االقتصادي
ــقراء  ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول يف أقس
ن  وعالقتهــا بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

ــاراٍت. ــن )7( عب م
ــمشكالت •  ــَع الـ ــاول واق ــث: يتن ــمحور الثال الـ

أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  النَّفســية 
ــا  ــقراء، وعالقَته ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ن مــن )7(  بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

عبــارات.

مَة •  الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت الـــمقدَّ
رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة  الطالبــات يف أقســام  مــن 
بجامعــة شــقراء، وعالقَتهــا بمســتوى أدائهــنَّ 

ن مــن )9( عبــارات. األكاديمــي، ويتكــوَّ
ج ذو  ــدرِّ ــرت املت ــاُس ليك ــث مقي ــتخدمت البح واس
النِّقــاط اخلَمســة لقيــاس درجــة الـــموافقة عــىل هــذه 
ــكَل التــايل: العبــارات، وقــد أخــذ هــذا الـــمقياُس الشَّ
موافقــة  ا، )2(  بدرجــٍة ضعيفــة جــدًّ موافقــة   )1(
ــطة، )٤(  بدرجــٍة ضعيفــة، )3( موافقــة بدرجــٍة متوسِّ
ــة  ــٍة عالي ــة بدرج ــة، )5( موافق ــة عالي ــق بدرج مواف

ــدول )6(: ــالل اجل ــن خ ــح م ــام يتَّض اك جدًّ

ا طةعاليةعالية جدًّ اضعيفةمتوسِّ ضعيفة جدًّ
5.٤ -٠.21٤ 2٠  - 3.٤1.3.٤٠- 2.612.6٠- 1.811.8٠- 1.٠

األساليب اإلحصائية:
ــص  ــِف خصائ ــمئوية: لوص ــبة الـ ــرار والنِّس 1- التَّك
الـــمبحوثات، وحتديــِد اســتجاباهتن تــاه فقــرات 

االســتبانة.
Pearson Correla-( "ــون ــاط "بريس ــل ارتب 2- معام
tion(: ملعرفــة االتِّســاق الداخــيل ألداة البحــث )وهــو 

رجــة الكليَّــة  العالقــة بــني درجــة كلِّ عبــارٍة والدَّ
ــه(. ــي إلي ــذي تنتم ــور ال للمح

 :)Alpha - Cronbach( "ــاخ ــا ُكرونب ــة "أْلف 3- معادل
ــا: إىل أيِّ  ــد هب ــتبانة )وُيقص ــات األداة االس ــد ثب لتأكُّ
ــد كلِّ  ــًة عن ــراءاٍت متقارب ــمقياُس ق ــي الـ ــة ُيعطِ درج

ــا(. ــتخدم فيه ة ُيس ــرَّ م
ق  ط احلســايب )Mean(: لقيــاس مــدى حتقُّ ٤- الـــمتوسِّ
ِط  ــمتوسِّ ــث، والـ ــارات أداة البح ــن عب ــارة م كلِّ عب
ــاور  ــن حم ــور م ــكلِّ حم ( ل ــامِّ ــايلِّ )الع ــايبِّ اإلمج احلس

ــتبانة. االس
 :)Standard Deviation( ــمعياري ــراف الـ 5- االنح
ــراد  ــتجابات أف ــتُّت( اس ــراف )تش ــدى انح ــة م ملعرف

ات البحــث،  البحــث لــكلِّ عبــارٍة مــن عبــارات متغــريِّ
ــطها  ولــكلِّ حمــور مــن الـــمحاور الرئيســة عــن متوسِّ
ــب  ــمعياري يف ترتي ــراُف الـ ــد االنح ــايب، ويفي احلس
ــلِّ  ــح أق ط احلســايب لصال ــمتوسِّ ــارات حَســب الـ العب

طات احلســابية. تشــتٍُّت عنــد تســاوي الـــمتوسِّ
نتائج البحث:

ــؤال األول: مــا الـــمشكالُت األكاديميــة التــي  السُّ
رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

جامعــة شــقراء؟
ــه  ــي تواج ــة الت ــمشكالت األكاديمي ــع الـ ــة واق ملعرف
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - جــاءت 

ــايل: ــو التَّ ــىل النَّح ــُج ع النَّتائ
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=3٠٠( جدول )7( الـمشكالت األكاديمية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم

موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 

ا عالية جدًّ

الـمتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

ُصعوبة التواصل مع عضو التدريس 1
الستيضاح ما يصُعب فهُمه

٤2651122655
طة2.961.263 متوسِّ

1٤.٠21.737.38.718.3

إمهال اجلانب التطبيقي بعد رشح 2
الـموضوعات النظرية

8965882533
منخفضة٤91.296.2

29.721.729.38.311.٠

روس استذكاًرا 3 قلَّة استذكار الدُّ
صحيًحا بعد الـمحارضات

616٤795٤٤2
طة2.8٤1.32٤ متوسِّ

2٠.321.326.318.٠1٤.٠

رة ٤ الكتب والـمراجع الـمقرَّ
رات صعبُة الفهم للمقرَّ

395799555٠
طة٠71.252.3 متوسِّ

13.٠19.٠33.٠18.316.7

َعب بالطَّالبات5 ازدحام الشُّ
8678713233

منخفضة٤91.3٠7.2
28.726.٠23.71٠.711.٠

راسية لكلِّ 6 كثرة الـمتطلَّبات الدِّ
ر مقرَّ

27357155112
عالية3.631.331

9.٠11.723.718.337.3

الـمحارضات التي آخذها معظُمها 7
غرُي مرتابط

8166913131
منخفضة2.551.275

27.٠22.٠3٠.31٠.31٠.3
ُط العامُّ طة2.86٠.9٠الـمتوسِّ متوسِّ

ط احلسايب من 5 درجات * الـمتوسِّ
الـــمشكالت  حمــوَر  أنَّ   )7( اجلــدول  مــن  يتبــنيَّ 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة 
رة  يف جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر  الـــمبكِّ
ن مــن )7( عبــارات، َتراوحــت  الطالبــات - يتكــوَّ
ــني )٤9.2، 3.63(،  ــا ب ــابية هل طاُت احلس ــمتوسِّ الـ
طاُت تقــع يف الفئــات الثانيــة والثالثــة  وهــذه الـــمتوسِّ
ــاميس،  ج اخل ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ ــة م والرابع
ــة -  ــة )ضعيف ــات موافق ــري إىل درج ــاٌت ُتش ــي فئ وه
ُط  ــمتوسِّ ــغ الـ ــوايل، وبل ــىل التَّ ــة( ع ــطة - عالي متوسِّ
 ،)2.86( الـــمحور  لعبــارات  العــامُّ  احلســايبُّ 
يــدلُّ  قــدُره )٠.9٠(، وهــذا  بانحــراٍف معيــاريٍّ 
عــىل جمــيء موافقــة أفــراد البحــث عــىل الـــمشكالت 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات  يف أقســام الطُّفولــة 

ــن  ــطة، م ــٍة متوسِّ ــقراء بدرج ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ
ــدة  ــارٌة واح ــاءت عب ــد ج ــات, فق ــر الطالب ــة نظ وجه
ــمتطلَّبات  ــرة الـ ــي :كث ــة"؛ وه ــٍة "عالي ــٍة موافق بدرج
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  ر، بمتوسِّ راســية لــكلِّ مقــرَّ الدِّ
)3.63(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.33(، تليهــا 
رات  رة للمقــرَّ عبــارة "الكتــُب والـــمراجُع الـــمقرَّ
ــدُره )٠7.3(،  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــم"، بمتوسِّ ــُة الَفه صعب

وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.25(، 
ويتبــنيَّ مــن النتائــج أعــاله أنَّ أبــرز الـــمشكالت 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات كثــرُة الـــمتطلَّبات 
رة  ر؛ إذ أن قســم  الطُّفولــة الـــمبكِّ راســية لــكلِّ مقــرَّ الدِّ
الخيلــو مــن الـــمتطلَّبات والتكليفــات التــي ِمن شــأهنا 
ــص  ــذا التخص ــىل ه ــني ع ــر القائم ــة نظ ــن وجه م
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=3٠٠( جدول )8( الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

أن تســاهم يف تطويــُر قــدرة الطَّالبــة عــىل العطــاء 
راســية بطــرٍق ذاتيــٍة  والتَّجِربــة، وتعزيــُز الـــمناهج الدِّ
ل الفهــَم، ولكنهــا باملقابــل مــن أبــرز املشــكالت  ُتســهِّ
ــك  ــق تل ــات،  وتتَّف ــه الطالب ــي تواج ــة الت األكاديمي
ــْت  ــي أثبت ــح )2٠15( الت ــة الفري ــع دراس ــُة م النتيج
أنَّ الـــمشكلَة األُوىل الـــمؤثِّرَة عــىل أداِء الطَّالبــات 
ــا  ــف هب ــي ُتكلَّ ــات الت ــرُة التكليف ــي كث ــي ه األكاديم
الطَّالبــة، كــام جــاءت عبــارة الكتــُب والـــمراجُع 
رات صعبــُة الَفهــم يف املرتبــة الثانيــة،  رة للمقــرَّ الـــمقرَّ
 )Moor،2020(ــور ــة م ــة دراس ــع نتيج ــق م ــذا يتف وه
ــط  ــي أوضحــت أن األداء األكاديمــي املرتفــع مرتب الت
ــررات  ــىل مق ــتمل ع ــد املش ــدرايس اجلي ــداد ال باإلع

ــم. ــهلة الفه ــة س ــة متنوع ــية تعليمي دراس
موافقــة  بدرجــة  موافقــة  عبــارة  أقــل  وجــاءت 
ــٍط  ــات، بمتوسِّ ــَعب بالطَّالب ــام الشُّ ــة" ازدح "منخفض
ــدُره  ــاريٍّ ق ــراٍف معي ــدُره )2.٤9(، وانح ــايبٍّ ق حس
ـا ســبق يتبــنيَّ أنَّ أقــلَّ الـــمشكالت  )1.3٠(، وممَـّ
الطَّالبــاِت وتؤثِّــر عــىل  تواجــه  التــي  األكاديميــة 
ــَعب  ــاُم الشُّ ــي ازدح ــًة ه ــي موافق ــن األكاديم أدائه

ــتعراض  ــد اس ــك -  بع ــَزى ذل ــد ُيع ــات، وق بالطَّالب
رة  بجامعــة شــقراء -  ــة الـــمبكِّ أهــداف ِقســم الطُّفول
ــة،  ــا تســعى إىل حتقيــق الطَّالبــِة ذاِت الثَّقافــِة العامَّ إىل أهنَّ
واملبدعــِة يف جماهلــا،  املجتمعيــة،  املســامهات  وذاِت 
ــي  ــة، والت والقــادرِة عــىل اســتخدام األســاليب البحثي
متتلــك ُروَح الـــمبادرة، واملســامهة يف نــرش الوعــي 
بحقــوق الطفــل. وبمعايشــة الباحثــة للواقــع الحظــْت 
رة  ال يتجاوز  أنَّ كلَّ ُشــعبة مــن ُشــَعب الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــودة يف  ــق اجلَ ــعًيا لتحقي ــًة؛ س ــا 3٠ طالب ــدُد طالباهت ع
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــُة م ــذه النتيج ــف ه ــم. وختتل التعلي
ــات  ــاحة القاع ــرْت أنَّ مس ــي ذك ــح )2٠15( الت الفري

ــات. ــدد الطَّالب ــة لع ــرُي مالئم ــية غ راس الدِّ
االقتصاديــة  الـــمشكالُت  مــا  الثــاين:  ــؤال  السُّ
واالجتامعيــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة 

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ
ــة  ــة واالجتامعي ــمشكالت االقتصادي ــع الـ ــة واق ملعرف
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات- جــاءت 

النتائــُج عــىل النَّحــو التَّــايل:

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 

ا ضعيفة جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

صعوبة توفُّر الـمواصالت 1
للكليَّة

57177٤5399
طة٤72.٤٠1.3 متوسِّ

19.٠5.72٤.717.733.٠

2
ارتفاع تكاليف الـَمراجع 

والكتب الـمطلوبة 
رات. للمقرَّ

2٤2٤71781٠3
عالية3.711.2٤1

8.٠8.٠23.726.٠3٤.3

3
ارتفاع تكاليف الـموادِّ اخلام 
الـمطلوبة ملتطلَّبات الـموادِّ 

العملية

٤53971٤21٠3
طة٤53.٤٠1.3 متوسِّ

15.٠13.٠23.71٤.٠3٤.3

٤
وجود التزاماٍت ماديٍة ُأرسيٍة 

تؤثِّر عىل مستوى الطَّالبة 
األكاديمي

615٠5٤٤788
طة3.171.51٤ متوسِّ

2٠.316.718.٠15.729.3



19٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 

ا ضعيفة جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

صعوبة بناء عالقاٍت اجتامعية 5
يف الكليَّة

7239795951
طة٤٠6.2.931 متوسِّ

2٤.٠13.٠26.319.717.٠

انخفاض مستوى التَّفاُعل 6
االجتامعي مع أنشطة الكليَّة

397٠1٠73153
طة2.961.255 متوسِّ

13.٠23.335.71٠.317.7

تعاين الطالبة من عدم التكيُّف 7
اجتامعيًّا يف الكليَّة

925656٤8٤8
طة٤67.2.681 متوسِّ

3٠.718.718.716.٠16.٠
ُط العامُّ طة3.181.٠8الـمتوسِّ متوسِّ

ُط احلسايبُّ من 5 درجات * الـمتوسِّ
الـــمشكالت  حمــوَر  أنَّ   )8( اجلــدول  مــن  يتبــنيَّ 
ــات يف  ــه الطالب ــي تواج ــة الت ــة واالجتامعي االقتصادي
ــن  ــقراء - م ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول أقس
ــارات،  ــن )7( عب ن م ــوَّ ــات - يتك ــر الطالب ــة نظ وجه
ــني )2.68،  ــا ب ــابيُة هل طاُت احلس ــمتوسِّ ــت الـ َتراوح
طاُت تقــع يف الفئــات الثالثــة  3.71(، وهــذه الـــمتوسِّ
ج اخلُــاميس التي  والرابعــة مــن فئــات الـــمقياس املتــدرِّ
ــىل  ــة( ع ــطة - عالي ــٍة )متوسِّ ــات موافق ــري إىل درج ُتش

ــوايل. التَّ
ــمحور  ــارات الـ ــامُّ لعب ــايبُّ الع ُط احلس ــمتوسِّ ــغ الـ بل
)3.18(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.٠8(، وهــذا 
يــدلُّ عىل جمــيء الـــمشكالِت االقتصاديــة واالجتامعية 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
ــر  ــة نظ ــن وجه ــطة م ــٍة متوسِّ ــقراء بدرج ــة ش جامع
الطالبــات، فقــد جــاءت عبــارٌة واحــدة بدرجــة 
موافقــٍة ،"عاليــة،"؛ وهــي: ارتفــاع تكاليــف الـــَمراجع 
ــايبٍّ  ــٍط حس رات، بمتوسِّ ــرَّ ــمطلوبة للمق ــب الـ والكت
قــدُره )3.71(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.2٤(، 
وجــاءت باقــي العبــارات - وعدُدهــا ســتُّ عبــارات- 
ــطة،"، ومنهــا عبــارة صعوبــة  بدرجــٍة موافقــة ،"متوسِّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  ــة، بمتوسِّ ــر الـــمواصالت للكليَّ توفُّ

ــدُره )٤7.1(،  ــاريٍّ ق ــراٍف معي )3.٤٠(، وانح
أبــرَز  أنَّ  يتبــنيَّ  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  ومــن 
ــه  ــي تواج ــة الت ــة واالجتامعي ــمشكالت االقتصادي الـ
ــاُع  ــي ارتف ــن األكاديم ــىل أدائه ــر ع ــات وتؤثِّ الطالب
رات،  تكاليــف الـــمراجع والكتــب الـــمطلوبة للمقــرَّ
ــا ســلبيًّا عــىل مســتوى  ــذي ينعكــس انعكاًس ــُر ال األم
الطَّالبــة األكاديمــي، ويتَّفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة 
ــن  ــاَع ثم ــت إىل أنَّ ارتف ــي خلص ــح )2٠15( الت الفري
ــكالت  ــمِّ مش ــن أه ــة م ــمراجع الرتبوي ــب والـ الكت

ــم. ــىل أدائه ــمؤثِّرة ع ــة الـ الطَّلب
ــا أقــلُّ الـــمشكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي  أمَّ
ــن  ــة م ــاين الطالب ــي ُتع ــًة فه ــاِت موافق ــه الطَّالب تواج
ــٍط حســايبٍّ  ــة، بمتوسِّ ــا يف الكليَّ ــِف اجتامعيًّ عــدم التكيُّ
قــدُره )2.68(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )٤6.1(، 
رة  الُتعاين  وُيــدل ذلــك عــىل أن طالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــف  ــة ، وختتل ــا يف الكليَّ ــِف اجتامعيًّ ــدم التكيُّ ــن ع م
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة جيــون وبونــرت 
 ) Jon and Buettner and Grant،2018( وجرانــت
التــي ذكــرت أن هنــاك ضغوًطــا نفســية قــد تؤثــر عــىل 
رة  االجتامعــي بمحيــط  تكيــف طالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــة. الكلي
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ــؤال الثَّالــث: مــا الـــمشكالُت النَّفســية التــي تواجه  السُّ
رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــقراء؟ ش
ملعرفــة واقــع الـــمشكالت النَّفســية التــي تواجــه 

ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - جــاءت 

النتائــُج عــىل النَّحــو التَّــايل:

رة  يف جامعة شقراء من وجهة نظر الطالبات )ن=3٠٠( جدول )9( الـمشكالت النَّفسية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

1
غط النَّفيس النَّاجم عن  الضَّ

الـموازنة بني الـموادِّ النظرية 
والعملية

3251922897
طة3.361.361 متوسِّ

1٠.717.٠3٠.79.332.3

ل 2 عور بعدم القدرة عىل حتمُّ الشُّ
الـمسؤولية

6977582571
طة٤85.2.8٤1 متوسِّ

23.٠25.719.38.323.7

ضعف الدافعية للدراسة3
9252762٤56

طة٤66.2.671 متوسِّ
3٠.717.325.38.٠18.7

عور باخلجل يف احلياة اجلامعية٤ الشُّ
976٠563552

طة٤77.2.621 متوسِّ
32.32٠.٠18.711.717.3

5
عدم القدرة عىل تنظيم وقت الطالبة 

للموازنة بني متطلَّبات الـموادِّ 
مجيعها

٤952793981
طة٤22.3.171 متوسِّ

16.317.326.313.٠27.٠

اخلوف والقلق من احلياة اجلامعية6
555577٤٤69

طة٤13.٠61.3 متوسِّ
18.318.325.71٤.723.٠

صعوبة َفهم قوانني الكليَّة وأنظمتها7
6557863٤58

طة2.881.39٤ متوسِّ
21.719.٠28.711.319.3

ُط العامُّ متوسطة2.9٤1.1٤الـمتوسِّ
* الـمتوسط احلسايب من 5 درجات

يتبــنيَّ مــن اجلــدول )9( أنَّ حمور الـــمشكالت النَّفســية 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
ن  جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - يتكوَّ
طاُت احلســابيُة  مــن )7( عبــارات، َتراوحــت الـــمتوسِّ
طاُت  الـــمتوسِّ وهــذه   ،)3.36  ،2.62( بــني  هلــا 
ج  ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ تق
ــطة(,  اخلــاميس، وُتشــري إىل درجــات موافقــة )متوسِّ
ُط احلســايبُّ العــامُّ لعبارات الـــمحور  وقد بلغ الـــمتوسِّ

)2.9٤(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.1٤(، وهــذا 
ــدلُّ عــىل جمــيء الـــمشكالِت النَّفســيَة التــي تواجــه  ي
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
ــطة، مــن وجهــة نظــر الطالبــات,  شــقراء بدرجــٍة متوسِّ
وجــاءت مجيــُع العبــارات - وعدُدهــا ســبٌع - بدرجــة 
ــارة  ــىل عب ــاءت أع ــث ج ــطة،"، حي ــة ،"متوسِّ موافق
غــط النَّفــيس النَّاجــم عــن الـــموازنة بــني الـــموادِّ  الضَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره )3.36(،  النظريــة والعمليــة، بمتوسِّ
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وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.36(, تليهــا عبــارة عــدم 
ــات  ــني متطلَّب ــة ب ــي للموازن ــم وقت ــىل تنظي ــدرة ع الق
ــدُره )3.17(،  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــا، بمتوسِّ ــموادِّ مجيعه الـ

ــدُره )٤2.1( ــاريٍّ ق ــراٍف معي وانح
ــرز الـــمشكالت النَّفســية  ــُج أعــاله أنَّ أب ــنيِّ النَّتائ وتب
ــر عــىل أدائهــنَّ األكاديمي  التــي تواجــه الطَّالبــاِت وتؤثِّ
غــُط النَّفــيسُّ النَّاجــُم عــن الـــموازنة بــني الـــموادِّ  الضَّ
غــُط النَّفيسُّ من  ن الضَّ النظريــة والعمليــة، وعــادًة يتكــوَّ
مشــاعَر ســلبيٍة ناتــٍة عــن عــدم التــوازن بــني النَّفــس 
ِت الـــمطلوبة والقــدرِة عــىل  واجلســد، أو بــني الـــَمهامَّ
أدائهــا أو الوقــِت املتــاِح ألدائهــا، أو عــدِم القــدرة عــىل 
ــاًل  ــذا تفاع ــج ه ــاة؛ إذا ُينتِ ــداث احلي ــع أح ــف م التكيُّ
ا نفســيًّا َيظهــر يف صــورة أعــراٍض مزعجــة أو  جســديًّ
ٌ مهــمٌّ ألداء  مشــكالٍت نفســية أو جســدية، وهــو مــؤرشِّ
 Jon and Buettner (ــي ــتواها األكاديم ــة ومس الطَّالب
and Grant,2018(  ، وقــد ُيعــَزى ذلــك - مــن وجهــة 

رة   نظــر الباحثــة - إىل أنَّ إعــداَد معلِّمــة الطُّفولة الـــمبكِّ
ــِة  ــَم التطبيقــيَّ بقصــِد إكســاب الطالب يســتهدف التعلي

الـــمهارَة مبــارَشًة، وجعــِل الطَّالبــة يف أتــمِّ االســتعداد 
ــإنَّ  ــِم ف ــل، وللِعل ــمناسبة للطِّف ــائل الـ ــل الوس لعم
ــة  ــص الطُّفول ــة يف ختصُّ ــيصَّ للطَّالب ــداَد التخصُّ اإلع
رة  بجامعــة شــقراء يمثِّــل مــا نِســبُته 53% مــن  الـــمبكِّ
نــات الربنامــج، يقابلــه 26% لإلعــداِد العــام، ثــم  مكوِّ
21% لإلعــداد الرتبوي)جامعــة شــقراء,2٠21(, وتتَّفــق 
ــح )2٠15(  ــة الفري ــج دراس ــع نتائ ــُة م ــك النتيج تل
التــي خلصــت نتائُجهــا إىل أنَّ هنــاك ضعًفــا يف التــواُزن 

راســية. بــني اجلانــب النظــري والتطبيقــي للمــواد الدِّ
ــا أقــلُّ الـــمشكالت التــي تواجــه الطَّالبــاِت نفســيًّا  أمَّ
ــعوُر  الشُّ فهــي  األكاديمــي  أدائهــن  عــىل  وتؤثِّــر 
ــدُره  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــة بمتوسِّ ــاة اجلامعي ــل يف احلي باخلج
)2.62(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.٤7(، ويــدلُّ 
رة  بالقــدرة  ذلــك عــىل متتُّــع طالبــات الطُّفولــة الـــمبكِّ
عــىل التكيُّــف مــع احليــاة اجلامعيــة. ويتَّفــق ذلــك مــع 
ــدى  ــْت أنَّ ل ــي بيَّن ــود )2٠1٤( الت ــة الزي ــج دراس نتائ
ــة  ــع البيئ ــيس م ــف النَّف ــىل التكيُّ ــدرَة ع ــاِت الق الطَّالب

ــة. اجلامعي

ط* احلسايبنوع الـمشكالت الرتتيباالنحراف الـمعياريالـمتوسِّ
2.86٠.9٠3الـمشكالت األكاديمية

3.181.٠81الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
2.9٤1.1٤2الـمشكالت النَّفسية

-2.99٠.9٠مجيع أنواع الـمشكالت
ط من 5 درجات  * الـمتوسِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=3٠٠( جدول )1٠( ترتيب أنواع الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

ــَة  َطاِت العامَّ ــمتوسِّ ــدول )1٠( أنَّ الـ ــن اجل ــنيَّ م يتب
أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  للمشــكالت 
ــة  ــن وجه ــقراء - م ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
نظــر الطالبــات - تــرتاوح بــني )2.86، 3.18(، 
طاُت تقــع يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات  وهــذه الـــمتوسِّ
ج اخلــاميس، وُتشــري إىل درجــة موافقة  الـــمقياس املتــدرِّ

ــطة(. )متوسِّ
ــكالت  ــامُّ للمش ــايبُّ الع ُط احلس ــمتوسِّ ــغ الـ ــد بل وق

)2.99(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )٠.9٠(، وهــذا 
ــني  ــطة ب ــٍة متوسِّ ــًة بدرج ــاك موافق ــىل أنَّ هن ــدلُّ ع ي
ــات  ــه الطالب ــكالٍت تواج ــود مش ــىل وج ــات ع الطالب
رة  يف جامعــة شــقراء، وتأيت  يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
الـــمشكالُت االقتصادية واالجتامعية يف الـمرتبة األوىل 
ــراٍف  ــغ )3.18(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ
معيــاريٍّ يبُلــغ )1.٠8(، يليهــا الـــمشكالت النَّفســية 
ــراٍف  ــغ )2.9٤(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

رة  يف جامعة شقراء  جدول )11( الـمقرتحات التي تساهم يف َتاليف الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
من وجهة نظر الطالبات )ن=3٠٠(

ــأيت  ــرية ت ــة األخ ــغ )1.1٤(، ويف املرتب ــاريٍّ يبُل معي
ــمشكالت  ــلُّ الـ ــي أق ــُة إذ ه ــمشكالُت األكاديمي الـ
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــات -  ــر الطالب ــة نظ ــن وجه ــقراء - م ــة ش يف جامع
ــراٍف  ــغ )2.86(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ

ــغ )9٠.٠(. ــاريٍّ يبُل معي
ــاهم يف  ــي تس ــمقرَتحاُت الت ــا الـ ــع: م ــؤال الراب السُّ
ــاليف الـــمشكالت التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام  َت

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ملعرفة الـــمقرتحات التي تســاهم يف َتاليف الـــمشكالت 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
جامعــة شــقراء - من وجهــة نظــر الطالبات - ُحســبِت 
طاُت  والـــمتوسِّ الـــمئوية،  والنِّســُب  التَّكــراراُت، 
تيــُب،  والرتَّ الـــمعياري،  واالنحــراُف  احلســابية، 
رجــُة، الســتجابات أفــراد البحــث لعبــارات  والدَّ
الـــمحور الرابــع؛ فجــاءت النتائــُج عــىل النحــو التايل:

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

الـمتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

1
رضورة وضع إسرتاتيجيٍة شاملٍة حللِّ 

الـمشكالت التي تواجه الطَّالبات بأنواعها، 
ومنع حدوثها

22186٠61139
عالية3.921.255

7.36.٠2٠.٠2٠.3٤6.3

إكساب الطَّالبات مهاراِت تكوين عالقاٍت 2
ديقات شخصيٍة متباَدلٍة مع الصَّ

2326٤589117
عالية3.8٤1.258

7.78.715.٠29.739.٠

رضورة تبصري الطَّالبات بأنظمة الكليَّة 3
وقوانينها، وكيفية التعامل معها

2٠19577٠13٤
عالية3.931.22٤

6.76.319.٠23.3٤٤.7

تفعيل جانب اخلدمة االجتامعية ملواجهة ٤
مشكالت الطَّالبات بأنواعها الـمختلفة

22135٠82133
عالية3.971.2٠3

7.3٤.316.727.3٤٤.3

ختطيط اإلرشاد األكاديمي وتنظيم عمله 5
عم للطَّالبات وحلِّ مشكالهتن لتقديم الدَّ

2٠28٤58٠127
عالية3.891.2٤6

6.79.315.٠26.7٤2.3

6
عم الـامدي للطَّالبات من خالل  توفري الدَّ

ختصيص صندوق للطَّالبات ذواِت الظروف 
عبة االقتصادية الصَّ

2922٤371135
عالية3.871.327

9.77.31٤.323.7٤5.٠

ورية بني الطلبة وأعضاء 7 عقد اللقاءات الدَّ
اهليئة اإلدارية والتدريسية

2٠193177153
عالية٤.٠81.211

6.76.31٠.325.751.٠

ة بتوفري الـموادِّ اخلام 8 إنشاء مكتبٍة خاصَّ
رات العملية للمقرَّ

2٤27538٠116
عالية3.791.279

8.٠9.٠17.726.738.7

9
جيات يف إعطاء  االستفادة من الطَّالبات اخلرِّ

ات  عم النَّفيس الـمناسب للمستَجدَّ الدَّ
رة  ص الطُّفولة الـمبكِّ بتخصُّ

2٤193165161
عالية٤.٠71.272

8.٠6.31٠.321.753.7
ُط العامُّ عالية3.931.٠3الـمتوسِّ

ُط احلسايبُّ من 5 درجات * الـمتوسِّ
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يتبــنيَّ مــن اجلــدول )11( أنَّ حمــور الـــمقرتحات التــي 
تســاهم يف َتــاليف الـــمشكالت التــي تواجــه الطالبــات 
رة  يف جامعــة شــقراء - مــن  يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــارات،  ــن )9( عب ن م ــوَّ ــات - يتك ــر الطالب ــة نظ وجه
ــني )3.79،  ــا ب ــابيُة هل طاُت احلس ــمتوسِّ ــت الـ َتراوح
ــة  ــة الرابع ــع يف الفئ طاُت تق ــمتوسِّ ــذه الـ ٤.٠8(، وه
ــري إىل  ــاميس، وُتش ج اخل ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ م
ُط احلســايبُّ  ــغ الـــمتوسِّ ــد بل ــة, وق ــٍة عالي درجــة موافق
العــامُّ لعبارات الـــمحور )3.93(، بانحــراٍف معياريٍّ 
ــموافقة  ــيء الـ ــىل جم ــدلُّ ع ــذا ي ــدُره )1.٠3(، وه ق
عــىل الـــمقرتحات التــي تســاهم يف َتاليف الـــمشكالت 
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، م ــٍة عالي ــقراء بدرج ــة ش يف جامع

ــات. الطالب
فقــد جاءت مجيــُع عبارات الـــمحور - وعدُدها تِســٌع- 
بدرجــة موافقــٍة ،"عاليــة،"، وجــاءت يف املرتبــة األوىل 
وريــة بــني الطَّلبــة وأعضــاء  عبــارة َعقــد اللِّقــاءات الدَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  اهليئــة اإلداريــة والتدريســية، بمتوسِّ
ــا  ــدُره )1.21( , تليه ــاريٍّ ق ــراٍف معي )٤.٠8(، وانح
جيــات يف إعطــاء  عبــارة االســتفادة مــن الطَّالبــات اخلرِّ
ــص  ات بتخصُّ ــتَجدَّ ــمناسب للمس ــيس الـ ــم النَّف ع الدَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره )٤.٠7(،  رة ، بمتوسِّ الطُّفولة الـــمبكِّ

وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.27(. 
أبــرز  أنَّ  يتبــنيَّ  أعــاله  النَّتائــج  خــالل  ومــن 
الـــمقرتحات التــي حصلــت عــىل أعــىل نســبة موافقــٍة 
وريــة بــني الطَّلبــة وأعضــاء اهليئــة  عقــُد اللِّقــاءات الدَّ
ــب  ــك جي ــَق ذل ــى يتحقَّ ــية، وحت ــة والتدريس اإلداري
ــوا  ــية أن جيعل ــة والتدريس ــة اإلداري ــاء اهليئ ــىل أعض ع
ا، وتتَّفق هذه  التواُصــَل بينهــم وبــني الطَّالبــات مســتمرًّ
النتيجــُة مــع مــا أوصــْت بــه دراســُة حســني )2٠17( 
مــن عقــٍد لقــاءاٍت َدوريــٍة بــني الطَّلبــة وأعضــاء اهليئــة 

ــر. ــات النَّظ ــب وجه ــية لتقري ــة والتدريس اإلداري
ــة  ــبِة املوافق ــىل نس ــواًل ع ــات حص ــلُّ املقرتح ــا أق أمَّ

ــموادِّ  ــري الـ ــٍة بتوف ــٍة خاصَّ ــاء مكتب ــارُة )إنش ــي عب فه
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  رات العمليــة(، بمتوسِّ اخلــام للمقــرَّ
)3.79(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.27(, وتعــُزو 
الباحثــُة ذلــك إىل وجــود الكثــري مــن الـــمكتبات 
ــة  رات العملي ــرَّ ــام للمق ــموادِّ اخل ــري الـ ــة بتوف اخلاصَّ
ــاء  ــىل أنح ــًة ع ع رة ، ُموزَّ ــمبكِّ ــة الـ ــة بالطُّفول اخلاصَّ
الـــمملكة العربيــة الســعودية، األمُر الذي ال يســتدعي 

ــات. ــا يف الكليَّ ــة هب ــاٍت خاصَّ ــاَء مكتب إنش
ملخص نتائج البحث:

ــطة  ــٍة متوسِّ ــًة بدرج ــاك موافق ــج أنَّ هن ــرت النتائ أظه
تواجــه  مشــكالٍت  وجــود  عــىل  الطالبــات  بــني 
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء، وتــأيت الـــمشكالُت االقتصاديــة واالجتامعيــة 
ــاع  ــارة ارتف ــا )عب ــن أبرزه ــمرتبة األوىل وكان م يف الـ
رات،  تكاليــف الـــَمراجع والكتــب الـــمطلوبة للمقــرَّ
ــة(, وهــذا  ــر الـــمواصالت للكليَّ ــة توفُّ ــارة صعوب وعب
ُيعطــي مــؤرًشا أن هــذه الـــمشكالُت هي املؤثــر األول 
عــىل األداء األكاديمــي للطالبــات, يليهــا الـــمشكالت 
ــيس  ــط النَّف غ ــارة الضَّ ــا ) عب ــن أبرزه ــية وكان م النَّفس
النَّاجــم عن الـــموازنة بــني الـــموادِّ النظريــة والعملية، 
تليهــا عبــارة عــدم القــدرة عــىل تنظيــم وقتــي للموازنة 
ــة األخــرية  ــات الـــموادِّ مجيعهــا( ويف املرتب بــني متطلَّب
تــأيت الـــمشكالُت األكاديميــُة إذ هي أقلُّ الـــمشكالت 
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــرة  ــارة كث ــا) عب ــن أبرزه ــقراء وكان م ــة ش يف جامع
ر تليها عبــارة الكتُب  راســية لــكلِّ مقــرَّ الـــمتطلَّبات الدِّ

رات صعبــُة الَفهــم( . رة للمقــرَّ والـــمراجُع الـــمقرَّ
توصيات البحث:

رضورة وجــود اســرتاتيجية تعــاون بــني إدارة . 1
الكليــات الرتبويــة ومكتبــة اجلامعــة املركزيــة لكي 
ُتســاهم يف حــّل مشــكالت الطالبــات االقتصاديــة 
واالجتامعيــة امُلتعلقــة بتكاليــف املراجــع وتوفريها 
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ــا. للطالبــات جماًن
ــهيل . 2 ــي يف تس ــل اجلامع ــدة النق ــل دور وح تفعي

ــاليف  ــة وت ــات الرتبوي ــات للكلي ــور الطالب حض
مشــاكل املواصــالت.

رضورة تزويــِد الطالبــات بمقرتحــاٍت وآليَّــاٍت . 3
تســاعد يف هتيئتهــا نفســيًّا للموازنــة بــني الـــموادِّ، 
اإلرشــاد  وحــدِة  بمشــاركة  ذلــك  ويكــون 
الرتبويــة. بالكليَّــات  واالجتامعــي  األكاديمــي 

رضورة تقليــل املتطلبــات الدراســية والرتكيــز . ٤
ــرن  ــة يف الق ــات املطلوب ــارة الطالب ــة مه ــىل تنمي ع
احلــادي والعرشيــن مثــل مهــارات التفكــري الناقــد 
, وحــل املشــكالت, واملهــارات الشــخصية, وابتــكار 
أســاليب تعلــم مــن خــالل دمــج اســتخدام 
عــىل  القائــم  والتعلــم  الداعمــة  التكنولوجيــا 

املرشوعــات والتفكــري.
ــن . 5 ــتفادُة م ــات باالس ــدة اخلرجي ــل دور وح تفعي

ــاءات  ــد اللق ــات يف عق جي ــات اخلرِّ ــة الطَّالب ترب
ــام  ــات يف أقس ــات والطالب جي ــني اخلرِّ ــة ب الدوري

ــقراء. ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
مقرتحات البحث:

إجــراء دراســٍة تتنــاول الـــمشكالِت التــي تواجــه . 1
الرتبويــة  صــات  التخصُّ مجيــع  يف  الطَّالبــاِت 

األخــرى باجلامعــة.
إجــراء دراســٍة تتنــاول فعاليــَة وحــداِت اإلرشــاد . 2

اجلــوِّ  توفــري  يف  واالجتامعــي  األكاديمــي 
رايس. ق الــدِّ األكاديمــي الـــمساعد عــىل التفــوُّ

ائــدة يف . 3 وِل الرَّ إجــراء دراســٍة تتنــاول تــاِرَب الــدُّ
ــة  ــام الطُّفول ــكالت أقس ــة مش ــم يف مواجه العالـ

رة  يف اجلامعــات األخــرى. الـــمبكِّ
الـمراجع العربية:

دراســة   .)2٠2٠(. عبدالعظيــم  أحــالم  أمحــد، 
ــاض  ــامت ري ــة ملعل ــة املهني ــات األدائي ــة للكفاي تقويمي

ــة  ــات يف الطفول ــل. دراس ــة اجلبي ــال بمحافظ األطف
.267-292 والرتبيــة،5)5(، 

أبــو العــال، ليــىل حممــد. )2٠1٤(. الـــمشكالت 
األكاديميــة التــي تواجــه طالبــات الـــامجستري يف كليَّــة 
بيــة بجامعــة الطائــف. جملــة جامعــة القــدس  الرتَّ
الـــمفتوحة لألبحــاث والدراســات الرتبوية والنَّفســية. 

.259-223  ،1٠)3(
ــذكاء  ــرزاق. )2٠19(. ال ــد ال ــل عب ــزارة، أم ــو غ أب
ــري  ــني التفك ــة ب ــيط يف العالق ــري وس ــي كمتغ العاطف
لــدى  األكاديمــي  األداء  وإســرتاتيجيات  الناقــد 
ــري  ــتري غ ــطينية. رســالة ماجس ــات الفلس ــة اجلامع طلب

منشــورة، جامعــة األقــى، فلســطني. 
ومــؤرشات  معايــري  خلــف.)2٠٠٤(.  البحــريي، 
بكليــات  الروضــة  ملعلمــة  األكاديمــي  التكويــن 
الرتبيــة. املؤمتــر العلمــي ملــرشوع تربيــة الطفــل، ٤2-

1، ســوهاج، كليــة الرتبيــة.
الـــمشكالت   .)2٠15( ســعد.  خولــه  البلــوي، 
ــمتغريات  ــض الـ ــا ببع ــائكة وعالقته ــلوكية الش الس
ــوك.  ــة تب ــة يف جامع ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب ل
.815-792  ،3)٤2( الرتبويــة.  العلــوم  دراســات 
اجلابــري، نيــاف.)2٠٠9(. حمــددات األداء األكاديمي 
ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــة طيب ــات جامع ــالب وطالب لط
الســعودية. جملــة رســالة اخلليــج العــريب،)111(، 

.1-62
رايس.  الــدِّ التحصيــل   .)2٠11( نعــامن.  اجلــاليل، 

ــع. ــرش والتوزي ــمسرية للن ــامن: دار الـ ع
https://www.su.edu.sa جامعة شقراء

ــود  ــار.)2٠2٠(. الصم ــباب، أزه ــل، رسى و الس مجي
النفــيس وعالقتــه بــاألداء األكاديمــي لــدى طلبــة 
واالجتامعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  جملــة  اجلامعــة. 
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.3٤٤-355  ،)2(٤7
حســني، منــال مصبــاح. )2٠17(. الـــمشكالت التــي 
ــث  ــاطئ. بح ــراك الش ــة ب بي ــة الرتَّ ــالب كليَّ ــه ط تواج

ــا. ليســانس غــري منشــور، جامعــة ســبها، ليبي
الزيــود، خالــد. )2٠1٤(. مــدى تكيــف طالبــات كليَّة 
بيــة الرياضيــة مــع البيئــة اجلامعيــة يف جامعــة تبوك،  الرتَّ
جملــة الـــمنارة للبحــوث والدراســات، )1(2، 1-3٠.
ــق.  ــد رفي ــارصة، ولي ــد والعي ــعود عاي ــمري، س الش
طــالب  يواجههــا  التــي  الـــمشكالت   .)2٠2٠(
الربامــج التحضرييــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية، جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، 

.62-17  ،)32(
العــاين، ذر منــري. )2٠12(. الـــمشكالت النَّفســية 
ــة  ــا طلب ــاين منه ــي يع ــة الت ــة واالقتصادي واالجتامعي
ــية،  ــة والنَّفس ــوم الرتبوي ــة العل ــار، جمل ــة األنب جامع

.٤16-387  ،)9٤(
العبديل، حســام عبد الـــملك. )2٠15(. الـــمشكالت 
ــة يف  بي ــة الرتَّ ــات كليَّ ــه طالب ــي تواج ــة الت األكاديمي
اجلامعــة العراقيــة. جملــة البحــوث الرتبويــة والنَّفســية. 

.16٠-132  ،)٤٤(
العســاف، صالــح. )2٠12(. الـــمدخل إىل البحــث يف 

العلــوم الســلوكية. الريــاض: مكتبــة دار الزهــراء.
العســاف، أحــالم حممــد.)2٠2٠(. تطويــر نظــام 
ــوء  ــة يف ض ــال باململك ــاض األطف ــة ري ــداد معلم إع
أفضــل املامرســات املعــارصة. جملــة البحــث الرتبــوي، 

.536-571  ،)37(19
ــم.  ــد إبراهي ــليامن، حمم ــم وس ــد إبراهي ــيلة، حمم عس
طلبــة  منهــا  يعــاين  التــي  الـــمشكالت   .)2٠٠6(
ــة  ــة جامع بي ــة الرتَّ ــة كليَّ ــزة، جمل ــى بغ ــة األق جامع

.91-٤5  ،)3(1 شــمس،  عــني 

عمــران، عــيل عليــان. )2٠٠9(. بعــض الـــمشكالت 
االجتامعيــة التــي تعــاين منهــا الطَّالبــات الفلســطينيات 
الـــمتزوجات مــن وجهــة نظرهــن. جملــة جامعــة 

األزهــر بغــزه. 1)11(، 177-22٤.
اخلــربات  ميــار.)2٠16(.دور  وعــيل،  عيل،مــروه 
ــة  ــة للطالب ــارات املهني ــة امله ــرة يف تنمي ــة املبك امليداني
مــن وجهــة نظــر املوجهــات يف الروضــة. جملــة بحوث 

الرتبيــة النوعيــة،)٤2(، 58-88.
الفريــح، وفــاء إبراهيــم. )2٠15(. الـــمشكالت التــي 
تواجــه طالبــات الدبلوم الرتبــوي بجامعــة اإلمام حممد 
ــة، )2(. ــوم الرتبوي ــة العل ــالمية. جمل ــعود اإلس ــن س ب
قــادري، حليمــة. )2٠12(. مشــكالت الطلبــة اجلــدد 
العلــوم  جملــة  وهــران.  بجامعــة  ميدانيــة  دراســة 

.1٠٤-9٠  ،)7( واالجتامعيــة،  اإلنســانية 
كاظــم، ســهيلة حمســن وعبــاس، حــذام جليــل. 
)2٠19- نيســان(. الـــمشكالت التــي تواجــه الطلبــة 
ــرش  ــادي ع ــدويل احل ــي ال ــمؤمتر العلم ــني. الـ اجلامعي

جامعــة واســط، نيســان- 2٠19.
النجــار، منــى عبــد الوهــاب. )2٠٠9(. الـــمشكالت 
ــة  ــه طلب ــي تواج ــة الت ــة والثقافي ــة واألكاديمي الرتبوي
ــر،  ــة األزه ــة بجامع بي ــة الرتَّ ــع بكليَّ ــمستوى الراب الـ

ــر )11(، 9٠-6٠. ــة األزه ــة جامع جمل
املرعــي، نــوف.)2٠19(. املشــكالت التــي تواجههــا 
طالبــات قســم تربيــة الطفــل شــعبة ريــاض األطفال يف 
كليــة الرتبيــة يف مقــرر التدريــب امليــداين. جملــة جامعــة 
.77-188 اإلنســانية،٤1)62(،  للعلــوم  البعــث 
ــالك  ــدى امت ــد.)2٠21(. م ــة حمم ــيفري، لطيف املس
ــارات  ــر مله ــة قط رة  بدول ــمبكِّ ــة الـ ــامت الطُّفول معل
إكســاب األطفــال الوعــي الصــويت. )رســالة ماجســتري 

ــة. ــة الرتبي ــر، كلي ــوره(جامعة قط ــري منش غ
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يونــس، ياســمينا حممــد. )2٠18(. قلــق املســتقبل 
ــة  ــدى عين ــي ل ــيل واخلارج ــط الداخ ــه بالضب وعالقت
مــن الطالبــات املعلــامت بريــاض االطفــال. جملــة 

.183-262)1(99 ونفســية،  تربويــة  دراســات 
املراجع األجنبية:

 Jeon,C. ,&  Buettner,k.,& Grant,A.(2018). 
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Well-Being, . Journal of  Exploring Poten-
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   ملخص البحث  
اهلدف:

املختلفة  ومكوناته  الصرب  بني  العالقة  معرفة  الدراسة  هدفت 
وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري.

املنهج واألدوات: 
االرتباطية(  )الطريقة  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
الدراسة األساسية من )131( فرد، وتراوحت  وتكونت عينة 
قدره  عمري  بمتوسط  سنة(،   5٤-21( بني  العينة  أفراد  أعامر 

)32.88( وانحراف معياري قدره )9.76(.
الصرب،  مقياس  هي:  أدوات  ثالثة  الباحث  استخدم  وقد 
االستجابة  أساليب  ومقياس  األفكار،  يف  التحكم  ومقياس 

االجرتاري.
النتائج: 

للصرب  الكلية  الدرجة  بني  إجيابية  عالقة  وجود  إىل  أظهرت 
والدرجة الكلية للتحكم يف األفكار، كام وجدت عالقة إجيابية 
يف  التحكم  مقياس  أبعاد  بعض  مع  للصرب  الكلية  الدرجة  بني 
حني  يف  التقييم،  وإعادة  االنتباه  تشتيت  بعدا  ومها  األفكار، 
ارتبط البعد الفرعي )القلق( سلبيا بالدرجة الكلية للصرب، ومل 
توجد عالقة ذات داللة للبعدين الفرعيني من مقياس التحكم 
الكلية  الدرجة  مع  والعقاب  االجتامعية،  الرقابة  األفكار:  يف 
للصرب. كام اتضح وجود عالقة إجيابية دالة بني الدرجة الكلية 
عالقة  ووجدت  االجرتاري،  للتفكري  الكلية  والدرجة  للصرب 
إجيابية بني الدرجة الكلية مع البعد الفرعي )التأمل( من مقياس 
التفكري االجرتاري، يف حني مل توجد عالقة بني الدرجة الكلية 
للصرب ملقياس الصرب والبعد الفرعي )االستغراق( من مقياس 
أن  إىل  التنبؤ،  دراسة  نتائج  بينت  وأخريًا  االجرتاري.  التفكري 
الصرب له قدرة تنبئية بالتحكم يف األفكار، والتفكري االجرتاري.

الكلامت املفتاحية: 
الصرب؛ التحكم يف األفكار؛ التفكري االجرتاري.

Abstract

Purpose: 
The study aimed to examine the relationship be-
tween patience and its various components and 
both control of thoughts and ruminative thinking.

Materials and methods: 
The researcher used the descriptive on a sample 
of (131) individuals, The mean age of the par-
ticipants is (32.88) and a standard deviation of 
(9.76).
The researcher used three scales: the patience 
scale, the thought control scale, and The Re-
sponse Style Questionnaire.

Results: 
The results showed that there is a positive re-
lationship between the total degree of patience 
and the total degree of controlling thoughts.
 It also found a positive relationship between the 
total degree of patience with the dimension of 
distraction and re-evaluation, while the sub-di-
mension (worry) was negatively associated with 
the total degree of patience. 
It was also found that there is a positive relation-
ship between the total degree of patience and the 
total degree of ruminative thinking, and a pos-
itive relationship was found between the total 
degree of the patience scale with the sub-dimen-
sion reflection, while there was no relationship 
between the total degree of patience of the pa-
tience scale and the sub-dimension brooding.
Finally, the results of the prediction study in-
dicated that patience has a predictive ability to 
control thoughts and ruminative thinking

Keywords: 
patience; control of thoughts; ruminative 
thinking.
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ــخصية  ــمة ش ــة وس ــة أخالقي ــرب Patience فضيل الص
ــره يف  ــد ورد ذك ــالمي، فق ــن اإلس ــا الدي ــث عليه ح
أكثــر مــن ســبعني آيــة يف القــرآن الكريــم، وهــو أحــد 
ــدال  ــؤدي إىل االعت ــذي ي ــذايت، ال ــم ال ــرق التنظي ط
النفــيس لإلنســان، ويشــري الصــرب إىل قــدرة الشــخص 
عــىل التحمــل، وضبــط النفــس، والرضــا والتجــاوز يف 

ــارة  ــري الس ــة وغ املواقــف الصعب
.)Ghorbani & Khormaei، 2019(

ــه بشــكل موســع  ــم تناول ــًة، ت والصــرب بوصفــه فضيل
يف الفلســفة، وحثــت عليــه األديــان الســاموية، فالصــرب 
ــا  ــارت إليه ــي أش ــة الت ــل األخالقي ــم الفضائ ــن أه م
ــامل  ــام يف الك ــن دور ه ــه م ــا ل ــة مل ــوص الديني النص
للفــرد )Samaneh,2015(. ولذلــك كان  الروحــي 
يســتعينوا يف  بــأن  للمؤمنــني  اهلل عــز وجــل  أمــر 
ــرب  ــه، كالص ــع أنواع ــرب وبجمي ــا بالص ــم كله أموره
ــة  ــن معصي ــرب ع ــا، والص ــى يؤدهي ــة اهلل حت ــىل طاع ع
اهلل حتــى يرتكهــا، والصــرب عــىل أقــدار اهلل املؤملــة فــال 
يتســخطها )الســعدي، 2٠18(. كــام أن للصابــر أجــر 
عظيــم غــري مغفــرة الذنــوب عنــد كل مصيبــة يصاهبــا 
ــرون  ــوف الصاب ــام ي ــاىل: )إن ــال تع ــا، فق ــرب عليه ويص
ــم  ــام ت ــة:1٠(.  ك ــر آي ــاب( )الزم ــري حس ــم بغ أجره
ــة حركــة  ــه يف علــم النفــس، خصوًصــا مــع بداي تناول
ــس  ــم النف ــون يف عل ــايب، فالباحث ــس اإلجي ــم النف عل
ــية  ــة األساس ــد اللبن ــل ُتع ــرون أن الفضائ ــايب ي اإلجي
يف الشــخصية القويــة اجليــدة، والصــرب يعــد مــن أحــد 
أهــم الفضائــل التــي تبنــي الشــخصية األخالقيــة 

.)Pawl et al., 2020( للفــرد
وبالتــايل يعــد الصــرب صفــة هامــة يمكــن أن يمتلكهــا 
ــه أفضــل ســالح فعــال مواجهــة املواقــف  الفــرد؛ ألن
غــري املتوقعــة يف احليــاة، يف عــامل أصبــح كل يشء 
ــى  ــق أو حت ــع دقائ ــرب بض ــح الص ــا، وأصب ــه رسيًع في
بضــع ثــواين يبــدو أمــًرا صعًبــا للغايــة عــىل الكثرييــن      

.)Guss et al., 2018(

ــرب  ــنيتكر) Schnitker (2012 الص ــت ش ــد وصف وق
ــة  ــدوء يف مواجه ــار هب ــخص إىل االنتظ ــل الش ــه مي بأن
اإلحباطــات أو املنغصــات أو املعانــاة. وهــو هبــذا 
املعنــى يعنــي تأجيــل الرغبــات لتحقيــق غــرض 
أعــىل، والتحمــل يف ظــل الظــروف الصعبــة والثبــات 
ــروف  ــف والظ ــول املواق ــة الشــدائد، وقب يف مواجه
ــل  ــتقرار يف عم ــخص، واالس ــا الش ــون فيه ــي يك الت

ــات  ــد الرغب ــس ض ــط النف ــطة، وضب األنش
.)Hashemi et al., 2018(

والصــرب ســمة مهمــة للغايــة يف احليــاة اليوميــة، فمــن 
ســنن اهلل يف األرض أن يصــاب النــاس باملصائــب 
ــن  ــد م ــاة أح ــوا حي ــراض، وال ختل ــاكل واألم واملش
منغصــات يف احليــاة، ويصــاب بــام يعكــر عليــه صفــو 
حياتــه، وهــذه األمــور تتطلــب مــن االنســان أن يقابلها 
بالصــرب ال بالضجــر، وباهلــدوء ال بالســخط، ويســتعني 
ــه  ــه مصاب ــون علي ــور هت ــب بأم ــذه املصائ ــه ه يف وج
)Ghorbani & Khormaei، 2019(. حيــث تظهــر 
األبحــاث أن املتاعــب واإلحباطــات اليوميــة هلــا تأثــري 
ــة  ــية والرفاهي ــدية والنفس ــة اجلس ــىل الصح ــلبي ع س

.)Schnitker, 2012(
والصــرب هــو أحــد أســاليب املواجهــة الروحيــة التــي 
ــع  ــل م ــة، والتعام ــع البيئ ــف م ــاس للتكي ــئ الن هتي
 Mehmood et( املشــاكل، والتكيــف مــع الصعوبــات
al.، 2020(. يدفــع النــاس ملراقبــة ســلوكهم والتحكــم 

فيــه، بــام يمتلكونــه مــن قــوة يف التنظيــم الــذايت، والتي 
ــل  ــط بتحم ــث ارتب ــه، حي ــوى طرق ــرب أق ــد الص يع
وتنظيــم  املشــكالت،  مــع  والتعامــل  الضغــوط، 
 .)Schnitker 2012( االندفــاع  وتقليــل  الســلوك 
ولذلــك حيتــاج االنســان إىل الصــرب، بــل يضطــر إليــه 
ــه  ــاىل ب ــر اهلل تع ــذا أم ــه، وهل ــن أحوال ــة م يف كل حال
ــا أهيــا الذيــن آمنــوا اصــربوا  ألمهيتــه فقــال تعــاىل: )ي

ــة: 2٠٠(. ــران آي ــروا...( )آل عم وصاب
وقــد تــم إجــراء دراســات خمتلفــة عــىل الصــرب، فعــىل 
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ــاء  ــذا البن ــدة ه ــة وفائ ــد أمهي ــم تأكي ــال، ت ــبيل املث س
ــق  ــن القل ــد م ــيس يف احل ــي والنف ــي واألخالق الدين
 McCann et al.، 2012; Schnitker  ( واالكتئــاب 
ــكل  ــط -بش ــرب ارتب ــد أن الص ــام وج et al، 2020(، ك

كبــري- بالســعي وراء حتقيــق األهــداف واإلنجــاز، 
 Mehmood et al., 2020;( ــة ــا بالرفاهي ــط أيًض وارتب
أن  ووجــد   ،)Schnitker & Emmons, 2007

ــري يف  ــرب والتفك ــني الص ــرية ب ــلبية كب ــة س ــاك عالق هن
االنتحــار، وأن الصــرب يعمــل كوســيط يف العالقــة بــني 
ــرىض  ــدى م ــار ل ــري يف االنتح ــة والتفك ــة الذهني اليقظ
ــكار  ــأ باألف ــه يتنب ــام أن ــب )Hashemi، 2018(، ك القل
ــني يف  ــىل العامل ــت ع ــة أجري ــة، ويف دراس االنتحاري
الصــني، ارتبــط الصــرب ســلًبا بســامت الثالــوث املظلــم 
يف الشــخصية )امليكافيلية، والنرجســية، والســيكوباتية( 
)Wang et al., 2019(.  ولتحديــد عوامــل احلاميــة 
ــاث  ــج األبح ــارت نتائ ــاري، أش ــلوك االنتح ــن الس م
إىل أن الصــرب عــىل مصاعــب احليــاة أحــد نقــاط 
التــي حتمــي مــن االرتبــاط  القــوة يف الشــخصية 
 Schnitker et( ــار ــرة لالنتح ــلوك املخاط ــلبي بس الس
ــىل  ــا ع ــاركون تدريًب ــى املش ــا تلق al, 2021(. وعندم

الصــرب، انخفضــت درجــات اكتئاهبــم، وزاد تأثريهــم 
ــاًل  ــون قاب ــد يك ــرب ق ــري إىل أن الص ــا يش ــايب، مم اإلجي
ــرب  ــد أن الص ــام وج ــل )Schnitker، 2012(. ك للتعدي
ــر باجلنــس والعمــر، كــام اختلفــت ردود الفعــل  مل يتأث
التــي ظهــرت يف مواقــف االنتظــار عــرب الثقافــات، ممــا 
يشــري إىل طــرق خاصــة بالثقافــة للتعامــل مــع الصــرب 
)Guss et al., 2018( ، ويف دراســة تبــني أن الصــرب 
يتوســط جزئًيــا يف العالقــة بــني اليقظــة الذهنيــة واألمل، 
ويعــد آليــة أساســية لفهــم تأثــري اليقظــة الذهنيــة عــىل 

.)Ziabar et al., 2019( تقليــل األمل
ــية يف  ــامذج النفس ــن أوىل الن ــنيتكر م ــوذج ش ــد نم وُيع
ــن  ــرًيا م ــدًدا كب ــينتكر ع ــرت ش ــرب، فأج ــري الص تفس
موضــوع  حــول  التجريبــي  والبحــث  الدراســات 

ــالث  ــرب ث ــت إىل أن للص ــه، وتوصل ــرب ومكونات الص
اليوميــة،  املتاعــب  عــىل  الصــرب  هــي:  مكونــات 
ــاة  ــب احلي ــىل مصاع ــرب ع ــخيص، والص ــرب الش والص
)Schnitker 2012(، وقــد اعتمــد الباحــث احلــايل عىل 

ــة.  ــذ الدراس ــوذج يف ه ــذا النم ه
ويف الســنوات األخــرية، متــت دراســة مــا وراء املعرفــة 
ــات النفســية، وتعــد  ــد مــن االضطراب كأســاس للعدي
واســتمرارها  االضطرابــات  تطــور  لفهــم  مفتــاح 
عــىل  املعرفــة  وراء  مــا  وتشــمل   .)Wells, 2009(
ــم يف  ــي تتحك ــرتاتيجيات الت ــكار واإلس ــة واألف املعرف
 .)Wells & Cartwright, 2004( التفكــري عمليــة 

ــة  ــرد يف معاجل ــة الف ــؤدي طريق ــك ت ــىل ذل ــاء ع وبن
املعلومــات إىل ظهــور املشــاكل النفســية واســتمرارها، 
ــل  ــًيا يفع ــرب نفس ــرد املضط ــرتض أن الف ــث يف حي
عــىل  تؤثــر  التــي  املعرفيــة،  وراء  مــا  املعتقــدات 
ــرتاتيجيات  ــتخدم إس ــكاره، ويس ــرد ألف ــامت الف تقيي
مــا وراء معرفيــة حتــدد كيــف يتفاعــل الشــخص 
ــول إن  ــن الق ــك، يمك ــلوكياته. لذل ــكاره وس ــع أف م
ــادرة  ــري ق ــل غ ــؤدي إىل ردود فع ــة ي ــا وراء املعرف م
عــىل التكّيــف، وردود الفعــل هــذه غــري القــادرة 
ــؤدي إىل اســتمرار املشــاكل  عــىل التكيــف بدورهــا، ت
ــا وراء  ــدات م ــز املعتق ــرى، حتف ــارة أخ ــية. وبعب النفس
ــىل  ــادر ع ــري ق ــري غ ــلوب يف التفك ــاط أس ــة نش املعرفي
التكيــف، يســمى متالزمــة االنتبــاه املعــريف، وتتضمــن 
ــكل  ــرر يف ش ــري املتك ــلوب التفك ــة أس ــذ املتالزم ه
ــرتاتيجيات  ــد وإس ــىل التهدي ــز ع ــرتار يرك ــق أو اج قل

.)Wells, 2009( التحكــم يف األفــكار
مــن  العديــد  أن   Wells )2009(ويلــز ويذكــر 
ــا وراء  ــرتاتيجيات م ــي إس ــة ه ــرتاتيجيات املواجه إس
ــار  ــة يف طبيعتهــا، والتــي جيــب أخذهــا يف االعتب عرفي
عنــد تفســري االضطرابــات. ووفًقــا للنمــوذج مــا وراء 
ــة  ــا وراء املعرفي ــدات م ــيط املعتق ــؤدي تنش ــريف، ي املع
املختلــة إىل تقييــم ســلبي للفكــر املزعــج كعالمــة عــىل 
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ــاعر  ــم املش ــم إىل تفاق ــذا التقيي ــؤدي ه ــد، وي التهدي
ــارة  الســلبية التــي تكــون قلقــة بشــكل أســايس. وبعب
أخــرى، يلجــأ األفــراد للتعامــل مــع مصــادر التهديــد 
ــل  ــة، مث ــا وراء معرفي ــرتاتيجيات م ــتخدام إس إىل اس

ــرتار.  ــكار واالج ــم يف األف التحك
 Wells and Carter) وقــد وصــف ويلــز وكارتــر
2009) التحكــم يف األفــكار بأنــه حماولــة الفــرد لضبــط 

األفــكار غــري املرغوبــة باســتخدام اســرتاتيجيات غــري 
توافقيــة، لتقليــل القلــق والتحكــم يف النظــام املعــريف، 
وقــد حــدد مخــس إســرتاتيجيات للتحكــم يف األفــكار 
االجتامعيــة،  والرقابــة  االنتبــاه،  تشــتيت  وهــي: 

ــم.  ــادة التقيي ــاب، وإع ــق، والعق والقل
ــت  ــة، أوص ــة املرتاكم ــات التجريبي ــر إىل البيان وبالنظ
الدراســات إىل اســتخدام مقيــاس التحكــم يف األفــكار 
TCAQ كأداة لتقييــم التحكــم املــدرك يف األفــكار غــري 

ــريف  ــالج املع ــامذج الع ــه يف ن ــا، وإدراج ــوب فيه املرغ
الســلوكي الضطرابــات املــزاج والقلــق، وتوفــر مزيــًدا 
مــن الدعــم لـــ TCAQ كأداة تــم التحقــق مــن صحتها 
تريبًيــا، وهلــا قيمــة إضافيــة يف التنبــؤ باألعــراض 

.)Feliu-Soler et al., 2019( ــة ــية املرضي النفس
األفــكار  التحكــم يف  إىل أمهيــة  وتشــري األبحــاث 
الرسيريــة  األعــراض  لتشــخيص   - -كمــؤرش 
 Titus & Deshong،( الضطرابــات املــزاج والقلــق
ــاب  ــس االكتئ ــع مقايي ــلبية م ــة س ــه عالق 2020(، ول

(Yildirim et al., 2018) ــب ــعور بالذن ــق والش والقل
ــالج  ــج الع ــىل نتائ ــؤرش ع وم

.(Norton & Paulus, 2016)

وأظهــرت الدراســات إىل تفاعــل التحكــم يف األفــكار 
ودمــج األفــكار يف تطويــر أعــراض الوســواس القهري 
)Rassin et al., 2000(، وأن هنــاك عالقــة مبــارشة 
ــدات  ــري واملعتق ــم يف التفك ــرتاتيجيات التحك ــني إس ب
ــري،  ــواس القه ــراض الوس ــع أع ــة م ــا وراء املعرفي م
وفيــام بينهــا، وترتبــط إســرتاتيجيات العقــاب والقلــق، 

ــواس  ــراض الوس ــم بأع ــىل التحك ــدرة ع ــدم الق وع
القهــري )Abramowitz et al., 2003(. كــام كشــفت 
ــالل  ــن خ ــة م ــوط املدرك ــؤ بالضغ ــة التنب ــن إمكاني ع
 Mohamed &( إســرتاتيجيات التحكــم يف األفــكار

.)Alkholy, 2020

التحكــم يف األفــكار قــد تكــون   واســرتاتيجيات 
مفيــدة، بينــام البعــض اآلخــر منهــا قــد ال يكــون 
ســبيل  فعــىل   .)Ostefjells et al., 2017( كذلــك 
املثــال وجــد أن إعــادة تقييــم الفكــرة يمكــن أن تكــون 
إســرتاتيجيات مفيــدة عنــد التعامــل مــع األفــكار 
املؤملــة، يف حــني إن اســتخدام تشــتت االنتبــاه أو القلــق 
أو العقــاب قــد يمنــع التنظيــم الــذايت الفعــال ويطيــل 
مــن التوتــر؛ حيــث أظهــرت نتائــج أحــد الدراســات 
أن اإلســرتاتيجيات غــري املفيــدة )تشــتت االنتبــاه 
ــة  ــراض االكتئابي ــت باألع ــاب( ارتبط ــق والعق والقل
.)Halvorsen et al.، 2015( لــدى عينــة مــن املــرىض
ولقــد متــت دراســة العالقــة بــني الوظائــف التنفيذيــة 
وتوصلــت  األفــكار،  يف  التحكــم  وإســرتاتيجيات 
النتائــج إىل أن املراقبــة املعرفيــة املتزايــدة، وإســرتاتيجية 
املعرفيــة  وراء  مــا  واملعتقــدات  العقــايب،  التفكــري 
ــع األداء  ــة م ــة دال ــا عالق ــام، هل ــكل ع ــدة بش املتزاي
 WCST (الضعيــف يف اختبــار الوظائــف التنفيذيــة
Barua et al.، 2020)(. ووجــدت دراســة أخــرى 

ــن  ــرب م ــد أك ــرىض ـ إىل ح ــرىض أن امل ــات امل ملجموع
األفــكار ال  أن  يعتقــدون  األشــخاص األصحــاء- 
يمكــن الســيطرة عليهــا، وأهنــا خطــرية، وأبلغــوا عــن 

ــكار  ــىل األف ــيطرة ع ــوى للس ــة أق حاج
.)Titus & Deshong, 2020(

ويف ذات الشأن ذكر ويلز وديفيز
 Wells A, Davies (1994) أنــه يمكــن التمييز بشــكل 

ــد  ــكار عن ــم يف األف ــرتاتيجيات التحك ــني إس ــرب ب أك
التعامــل مــع األفــكار غــري املرغــوب فيهــا، ممــا يعنــي 
ــام  ــدة بين ــون مفي ــد تك ــرتاتيجيات ق ــض اإلس أن بع
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البعــض اآلخــر قــد ال يكــون كذلــك. ويف هــذا الشــأن 
وجــد أن تنــب األفــكار والتجــارب وقمعهــا بشــكل 
ــخيصية  ــة التش ــن الناحي ــط م ــرر مرتب ــرط ومتك مف
 ،)Titus & DeShong, 2020( باألمــراض النفســية
ووجــد نتائــج مماثلــة مــع االضطــراب ثنائــي القطــب، 
ــع  ــرر لقم ــتخدام متك ــن اس ــرىض ع ــغ امل ــث أبل حي
ــل  ــوا أق ــام كان ــة، بين ــة الضابط ــن العين ــر م ــر أكث الفك
 Miklowitz et( الســلبية  املــواد  قمــع  يف  نجاًحــا 
al., 2010(. كــام تنبــأ العقــاب الــذايت بالعصابيــة 

.)Inozu et al., 2020( وبالوســواس القهــري
ــتخدمون  ــري يس ــواس القه ــرىض الوس ــد أن م ووج
إســرتاتيجيات القلــق والعقــاب بشــكل متكــرر، بينــام 
يتــم اســتخدام التشــتيت بشــكل أقــل عنــد مقارنتهــم 

 .)Abramowitz et al., 2003( ــرىض ــري امل بغ
كــام أمكــن التنبــؤ باالكتئــاب من خــالل إســرتاتيجيات 
والقلــق،  االجتامعــي،  التحكــم  التاليــة:  الفكــر 
الشــأن  والعقــاب )عبدالظاهــر، 2٠1٤(. ويف ذات 
كشــف خليفــة )2٠19( يف دراســته عــن إمكانيــة التنبؤ 
بالضغــوط املدركــة مــن خــالل إســرتاتيجيات الفكــر 
ــاب،  ــق، والعق ــي، والقل ــم االجتامع ــة: التحك التالي
ــرتاتيجيات  ــر اإلس ــم أكث ــادة التقيي ــاب وإع وكان العق

ــة. ــوط املدرك ــرًيا يف الضغ تأث
مــن جانــب آخــر، يعــد االجــرتار أحــد العوامــل املهيئة 
 Elwood et al.,( املوثقــة جيًدا لالضطرابــات النفســية
ف بأنــه التفكــري املثابــر فيــام يتعلق  2009(، والــذي ُيعــرَّ

ــاوالت  ــية دون حم ــة النفس ــب الضائق ــباب وعواق بأس
 Brinker & Dozois,( بفعاليــة  الضائقــة  حلــل 
2009(. ووفقــًا لذلــك، فــإن األفــكار االجرتاريــة 

تتعلــق بالســوابق أو طبيعــة املــزاج الســلبي، وليســت 
موجهــة نحــو اهلــدف، وال حتفــز األفــراد عــىل وضــع 
خطــط الختــاذ إجــراءات عالجيــة، وال يتــم مشــاركتها 

)Treyner et al., 2003( اجتامعًيــا
وغالًبــا مــا يقــول األفــراد الذيــن جيــرتون إهنــم 

يتأقلمــون بشــكل تكيفــي مــن خــالل حتديــد أســباب 
ومــع   .)Papageorgiou & Wells, 2003( كرهبــم 
ــراض  ــم األع ــؤدي إىل تفاق ــرتار ي ــإن االج ــك، ف ذل
الســلبية مــن خــالل احلفــاظ عــىل الرتكيــز عــىل تلــك 
 .)Nolen-Hoeksema et al., 2008( اخلــربات 
وقــد ُعــّرف االجــرتار Rumination بأنــه التفكــري 
ونتائــج  املنطقيــة  باألســباب  واملتواصــل  املثابــر 
األعــراض النفســية، وهــو عامــل خطــر وعامــل 
ــتخدم  ــف تس ــرتاتيجية للتكي ــراب، وإس ــم لالضط دائ
لتجنــب الذكريــات املؤملــة واالنفعــاالت املرتبطــة هبــا. 

ــلبية  ــري الس ــامط التفك ــىل أن ــظ ع وحياف
 .)Mathes et al. , 2020(

إن تنشــيط املعتقــدات مــا رواء املعرفيــة الســلبية يف 
ــراض  ــىل األع ــاظ ع ــاهم يف احلف ــرتار يس ــكل اج ش
 .)Wells، 2009( املرضيــة، ونوبــات املــرض املتكــررة
ويعــد االجــرتار االكتئــايب ســمة إدراكيــة رئيســة 
مــن  العديــد  وأظهــرت  االكتئــاب،  الضطــراب 
ــاب  ــيض إىل االكتئ ــرتار املف ــاط االج ــات ارتب الدراس
بالعديــد مــن املواقــف الســلبية، كــام يعمــل عــىل 
ــة  ــىل احلال ــاء ع ــلبية واإلبق ــربات الس ــرتجاع اخل اس

ــا  ــل يفاقمه ــة، ب االكتئابي
.)Papageorgiou & Wells, 2003(

رصف  تتضمــن  معرفيــة  إســرتاتيجية  فاالجــرتار 
Kuyken، Wat- )االنتبــاه إىل الرتكيــز عــىل الــذات 
يوطــد  وهــذا   ،)kins، Holden& Cook، 2006

امليكانيزمــات املحتملــة للدائــرة الضــارة بــني املعــارف 
ــلبية  ــراض الس ــم األع ــا وتفاق ــة وظيفًي املختل

 .)Kuehner, Huffziger & Liebsch, 2009(

Nolen-Hoekse- نولني-هوكســي  لعبــت  اموقــد 
ــري  ــا بالتفك ــر معرفتن ــااًل يف تطوي ma (1991 دوًرا فع

االجــرتاري مــن خــالل نظريــة أنــامط االســتجابة 
لالكتئــاب، حيــث عرفــت االجــرتار عــىل أنــه تفكــري 
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متكــرر وســلبي حــول أعــراض االكتئــاب واألســباب 
ــذا  ــا هل ــراض. ووفًق ــذه األع ــة هل ــب املحتمل والعواق
النظــرة، فــإن االجــرتار يتضمــن الرتكيــز املتكــرر 
عــىل حقيقــة أن املــرء مصــاب باالكتئــاب؛ وعــىل 
ــذه  ــج ه ــاين ونتائ ــباب ومع ــاب، وأس ــراض االكتئ أع
 .)in: Papageorgiou & Wells, 2003( األعــراض
فينشــغل النــاس يف االجــرتار وهــذا يثــري القلــق حــول 
األســباب والعواقــب الكتئاهبــم، لكنهــم ال يتخــذون 
ــون  ــم يقض ــل، وه ــم لألفض ــري حياهت ــراءات تغ إج
ــيئ  ــعورهم الس ــول ش ــري ح ــم يف التفك ــم أوقاهت معظ

.)Davis & Nolen-Hoeksema, 2000(
ــرتار  ــة أن االج ــات اإلمربيقي ــن الدراس ــني م ــد تب وق
يعــد اســتجابة للمــزاج االكتئــايب، وأن االجــرتار عامل 
خطــورة لالكتئــاب، وقــد ُدعــم هــذا االفــرتاض بعــدد 
ــدة  ــأ بش ــرتار يتنب ــي رأت أن االج ــات الت ــن الدراس م
ومــدة األعــراض االكتئابيــة، باإلضافــة إىل التنبــؤ 
ــيس   )du Pont et al., 2019( ، وأن  ــاب الرئي باالكتئ
االجــرتار قــد يطيــل أمــد االكتئــاب ويفاقمــه بتعزيــز 
تأثــريات املــزاج االكتئــايب عــىل التفكــري الســلبي، 
وهكــذا خيلــق دائــرة مفرغــة مــن املعاجلــة العاطفيــة- 
املعرفيــة )Teasdale, 1999(، وبالرغــم مــن أن دراســة 
 Parola et al.( ــاب ــر باالكتئ ــت أكث ــرتار ارتبط االج
ــابقة أّن  ــات الس ــن الدراس ــني م ــه تب 2017 ,(، إال أن

 Arslan et al.( ــق ــم للقل ــؤرش مه ــا م ــرتار أيًض االج
2020 ,(، واليــأس )Gong et al., 2019(، والضيــق 

والعدائيــة   ،)Dell Osso، et al.، 2019( النفــيس 
Rog-( ــاري ــري االنتح )Wang et al., 2019(، والتفك
 Taghipuor et) واضطــراب اهللــع ،)ers et al., 2021

ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م al., 2020(، واضط

.)Mathes et al., 2020(
وعــىل أســاس نظريــة أســلوب االســتجابة، تــم تطويــر 

مقيــاس أســلوب االســتجابة االجرتاريــة
لتقييــم   Ruminative Response Scale (RSQ(  

No- االجرتاريــة  لالســتجابة  خمتلفــني  )نمطــني 
len-Hoeksema، 1991(، ومتــت مراجعتــه خــالل 

الســنوات الســابقة، ممــا كشــف عــن وجــود مكونــني 
 reflection أساســيني لالجــرتار مهــا: التأمــل التكيفــي
، واالســتغراق االجــرتاري brooding، ولــه ثبــات 
ــعيب،  ــداين، 1٤32؛ ش ــدة )الزي ــدق يف دول عدي وص
 Whisman et al., 2020; Yang( ورســالن، 2٠2٠؛
et al., 2014; Lucena-Santos et al., 2018; Paro-

ــري  ــة وغ ــة مرضي ــات خمتلف la et al.، 2017(، ويف عين

 .)He et al., 2021; Schoofs et al., 2010( ــة مرضي
احلالــة  مــع  للتعامــل  طريقــة  هــو  االجــرتار  إذن 
ــىل  ــز ع ــىل الرتكي ــوي ع ــي تنط ــلبية الت ــة الس املزاجي
الــذات مــن خــالل مكونــني خمتلفــني لالجــرتار مهــا: 
ــة  ــودة هادف ــه ع ــرف أن ــي: ويع ــل التكيف األول، التأم
للداخــل؛ لالنشــغال يف حــل املشــكلة معرفًيــا، وذلــك 
للتخفيــف مــن األعــراض االكتئابيــة، وهــي حمــاوالت 
نشــطة لكســب االســتبصار باملشــكلة. واملكــون الثاين، 
االســتغراق االجــرتاري: وهــو أســلوب غــري تكيفــي 
ــري  ــري غ ــض املعاي ــة ببع ــة الراهن ــة احلال ــس مقارن يعك
ــزاج  ــلبية للم ــج الس ــغال يف النوات ــزة، أو االنش املنج

.)Treynor، et al., 2003(
وبــام أن الصــرب عنــرص مــن عنــارص اإليــامن، ويرتبــط 
والعاطفيــة  املعرفيــة  اخلصائــص  مــن  بالعديــد 
والســلوكية لإلنســان، مــع األخــذ يف االعتبــار النتيجــة 
القائلــة بــأن الصــرب حيمــي النــاس ضــد املشــاعر 
 Schnitker & ( الســلبية وزيــادة املشــاعر اإلجيابيــة
Emmons, 2007(. وعطفــًا عــىل مــا ذكرنــا ســابقًا بإن 

التحكــم يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري، كأســاليب 
لالســتجابة، وعمليتان أساســيتان يف آليــة االضطرابات 
النفســية، ونظــرًا لعــدم وجــود أبحــاث حــول العالقــة 
ــم  ــن التحك ــة وكل م ــه املختلف ــرب ومكونات ــني الص ب
يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري -حســب علــم 
ــة  ــات الديني ــة دور املكون ــة دراس ــث-، وألمهي الباح
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ــة  ــة، ورضورة معرف ــات املعرفي ــة يف العملي واألخالقي
املزيــد عــن مفهــوم الصــرب الســتخدامه يف تعزيــز 
هــذه  يف  البحــث  يمهــد  وبــام  النفســية،  الصحــة 
لتطويــر إســرتاتيجيات تدريــب  الطريــق  املشــكلة 
ــاالت  ــم االنفع ــرتاتيجيات تنظي ــل إس ــرىض يف تقلي امل
ــاالت  ــم االنفع ــرتاتيجيات تنظي ــة إس ــلبية، وتقوي الس
الفعالــة. فقــد هدفــت الدراســة احلاليــة إىل معرفــة دور 
الصــرب ومكوناتــه يف كل مــن التحكــم يف األفــكار 
ــم  ــدف ت ــذا اهل ــق ه ــرتاري. ولتحقي ــري االج والتفك

ــة: ــة التالي ــئلة البحثي ــرح األس ط
مــا طبيعــة العالقــة بــني الصــرب وكل مــن التحكــم . 1

يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري؟
هــل يتنبــأ الصــرب بالتحكــم يف األفــكار والتفكــري . 2

االجــرتاري؟
منهج الدراسة وإجراءاهتا:

أواًل: منهج الدراسة وعّينتها:
)الطريقــة  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم 
ــة متغــريات،  ــة(، لدراســة العالقــة بــني ثالث االرتباطي
متغــري مســتقل )الصــرب ومكوناتــه( ومتغرييــن تابعــني 
االجــرتاري(،  والتفكــري  األفــكار،  يف  )التحكــم 
الدراســة األساســية مــن )131(  وتكونــت عينــة 
ــة مــن منطقــة عســري، ممــن تطــوع  ــة جمتمعي فــرد كعين
باالســتجابة عــىل نســخة الكرتونيــة مــن مقاييــس 
بــني  العينــة  أفــراد  أعــامر  وتراوحــت  الدراســة، 
ــدره )32.88(  )21-5٤ ســنة(، بمتوســط عمــري ق

وانحــراف معيــاري قــدره )9.76(.
ثانًيا: أدوات الدراسة:

ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــتخدمة يف ه ــت األدوات املس كان
ــايل: ــو الت النح

:Patience Scale أواًل: مقياس الصرب
ــام  ــنيكر)Schnitker (2012، وق ــداد ش ــن إع ــو م وه
الباحــث احلــايل برتمجتــه للعربيــة، وتــم اســتخدام 

ــاس الصــرب املكــون مــن  الصــورة املختــرصة مــن مقي
)11( فقــرة. ويتكــون املقيــاس مــن ثالثــة أبعــاد؛ 
ــة  ــن أمثل ــخيص وم ــرب الش ــم الص ــد األول: لتقيي البع
صبــور  صديــق  إننــي  أصدقائــي  )يقــول  بنــوده، 
جــًدا(، والبعــد الثــاين: ُيعنــى بالصــرب اليومــي، ومــن 
ــار يف  ــي االنتظ ــام ال يزعجن ــكل ع ــوده )بش ــة بن أمثل
طوابــري(، والبعــد الثالــث: هــو الصــرب عــىل مصاعــب 
ــهل  ــن الس ــه م ــد أن ــوده )أج ــة بن ــن أمثل ــاة وم احلي
جــًدا أن أحتــىل بالصــرب عنــد حــدوث مشــكلة حياتيــة 
صعبــة أو مــرض(، ويطلــب مــن املفحوصــني بتقييــم 
مقــدار وصــف كل فقــرة مــن الفقــرات عــىل مقيــاس 
ــني  ــل لالســتجابة تراوحــت ب مكــون مــن مخســة بدائ
ــاًم=  ــيّل دائ ــق ع ــا= 1، إىل تنطب ــيّل إطالًق ــق ع ) ال ينطب
 Cronbach's alphas ألفــا  معامــل  كان  وقــد   .)5
يف النســخة اإلنجليزيــة ذا قــدرة داخليــة موثوقــة 
ومقبولــة، حيــث كان مقــداره لبعــد الصــرب الشــخيص 
ــاة )79.٠(،  ــب احلي ــىل مصاع ــرب ع )٠.79(، والص
عــىل التــوايل. وكانــت عــىل بعــد الصــرب عــىل متاعــب 
ــة،  ــة احلالي ــا يف الدراس ــة )٠.59(. أم ــاة اليومي احلي
فقــد قــام الباحــث ببعــض اإلجــراءات للتعــرف عــىل 
اخلصائــص الســيكومرتية للمقيــاس، ومــدى مناســبته 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان ــة احلالي ــة الدراس ــع عين م
ثبات املقياس: 

تــمَّ حســاُب معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ ســواء 
لألبعــاد الفرعيــة، وللدرجــِة الكليــة، ملقيــاس الصــرب، 

معامــل ألفا كرونباخاملتغري
٠.92الصرب الشخيص

٠.77الصرب عىل متاعب احلياة اليومية
٠.55الصرب عىل مشاق احلياة

٠.91الدرجة الكلية

جدول )1( معامالت ثبات مقياس الصرب )املقياس ككل واألبعاد الفرعية( 
بطريقة ألفا كرونباخ 
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

جدول )2( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية له، وكذلك معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

ــك. ــج ذل ــدول )1( نتائ ــح ج ويوض
وتشــرُي النتائــُج الــواردُة يف جــدول )1( إىل أنَّ معامــل 
الثبــات أظهــر قــدرة موثوقــة ومقبولة للمقيــاس ككل. 
حيــث بلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ )٠.91( للدرجــة 
الشــخيص  الصــرب  لبعــد  الكليــة، وكانــت قيمتــه 
)٠.92(، ولبعــد متاعــب احليــاة اليوميــة )77.٠( 

ــة. ــة ومقبول ــم مرتفع ــي قي ــوايل وه ــىل الت ع
احليــاة،  الصــرب عــىل مشــاق  لبعــد  بالنســبة  أمــا 
ــة  ــي قيم ــاخ )٠.55(، وه ــا كرونب ــل ألف ــكان معام ف
منخفضــة، وربــام يعــود ذلــك إىل قلــة بنــود هــذا 
ــا  ــط؛ مم ــود فق ــة بن ــوده ثالث ــدد بن ــد كان ع ــد، فق البع
حيــد مــن تقديــرات ألفــا، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا 
وجــد يف النســخة اإلنجليزيــة حيــث كان معامــل ألفــا 
 .)Schnitker et al., 2020( )٠.59( هلذا البعــد فيهــا

حساب صدق املقياس:
1-التحليل العاميل االستكشايف:

ــك  ــايف وذل ــيل االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax، واشــرتط أن 
ــو: )≤0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

وأســفر التحليــل العامــيل ملقيــاس الصــرب عــن عاملني، 
للعامــل األول   Eigen الكامــن  اجلــذر  حيــث كان 

)6.٤٤(، ونســبة التبايــن )58.55(، وتراوحــت قيــم 
ــع  ــا تس ــل األول وعدده ــىل العام ــود ع ــبعات البن تش
بنــود بــني )٠.67- ٠.95(، يف حــني كان اجلــذر 
الكامــن للعامــل الثــاين )1.٤3(، وبنســبة تبايــن 
ــىل  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )12.95(، وتراوح
ــني )76.٠-  ــط ب ــدان فق ــا بن ــاين وعدده ــل الث العام
٠.9٤(، وفــرست نســبة التبايــن الــكيل للمقيــاس 
ــب  ــد أن أغل ــايل نج ــن. وبالت ــن التباي )71.5٠%( م
البنــود تشــبعت عــىل العامــل األول، مــا عــدا فقرتــني؛ 
فقــرة مــن بعــد الصــرب عــىل مشــاق احليــاة، واألخــرى 
مــن بعــد الصــرب عــىل متاعــب احليــاة اليوميــة، وهــذا 
يعنــي أن املقيــاس يف غالبــه يقيــس عامــل واحــد وهــو 
 Kaiser-Mayer- Olkin (ــاس ــغ مقي ــام بل ــرب. ك الص
 ،)٠.9٠2( املعاينــة  مالئمــة  لقيــاس     )(KMO

 χ2( ــرًيا حيــث بلــغ ــار بارليــت Barlett كب وكان اختب
 ،)p= 0.000( إحصائًيــا  دال  وهــو   )= 1185.559

ــة  ــه صاحل ــيل أن نتائج ــار العام ــر االختب ــايل ُيظه وبالت
ــة. ــتويات املقبول ــن املس وضم

2-االتساق الداخيل:
تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــني درج ــاط ب االرتب

الصرب عىل مشاق احلياة الصرب عىل مشاق احلياة اليوميةالصرب الشخيص
ر2ر1مر2ر1مر2ر1م
1**٠.67**٠.626**٠.63**٠.769**٠.7٠**٤.7٤
2**٠.87**٠.867**٠.7٠**٠.561٠**٠.28**٠.31
3**٠.8٠**٠.8٠8**٠.67**٠.8611**٠.73**٠.79
٠**٤.95**٠.92
5**٠.92**٠.91

ر1= ارتباط الفقرة بالبعد   ر2 = ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس      ** دالة عند مستوى )٠.٠1(   م = رقم الفقرة  
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

جدول )3( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية
الصرب عىل مشاق احلياة الصرب عىل مشاق احلياة اليوميةالصرب الشخيصالبعد

٠.8٤**٠.79**٠.96**ر
 ** دالة عند مستوى )٠.٠1(

ــك. ــج ذل ــدول )2( نتائ ــح ج ــاس، ويوض للمقي
ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )2( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
الــذي  البعــد  ودرجــة  عبــارة  كل  بــني  االرتبــاط 
ــتوى )٠.٠1(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال ــي إلي تنتم
ــني )67.٠-  ــاط ب ــالت االرتب ــت معام ــد تراوح وق
بــني  وكانــت  الشــخيص،  الصــرب  لبعــد   )٠.95
ــاة  ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــد الص )٠.63-٠.7٠( يف بع
ــاق  ــىل مش ــرب ع ــد الص ــت يف بع ــام بلغ ــة، بين اليومي
احليــاة بــني )٠.28-٠.7٤(، يف حــني تراوحــت 
ــة  ــة الكلي ــرة والدرج ــني الفق ــاط ب ــالت االرتب معام
للمقيــاس )٠.31-٠.92(،  وهــذا يعنــي ارتبــاط 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــاد الت ــاس باألبع ــارات املقي ــع عب مجي
ــد  ــؤرش جي ــذا م ــاس، وه ــة للمقي ــة الكلي وبالدرج

ــاس.              ــالمة املقي لس
معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )2( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
ــتوى )٠.٠1(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــاس دال للمقي
-٠.79( بــني  االرتبــاط  معامــالت  وتراوحــت 
ــع املقيــاس بدرجــٍة مرتفعــٍة  ٠.96(، ممَّــا يشــرُي إىل متتُّ

ومقبولــة مــن االتســاق الداخــيل.
ــع  ــاَس الصــرب يتمتَّ ــا ســبق، يمكــُن القــوُل إنَّ مقي وممَّ
ــاق  ــث االتس ــن حي ــدة م ــيكومرتية جي ــص س بخصائ
ــة  ــىل عين ــك ع ــات، وذل ــدق، والثب ــيل، والص الداخ
البحــث احلــايل، ممَّــا يعطــي الثقــَة الســتخدامه وتطبيقه 

ــث. ــة البح ــىل عين ع
ثانًيا: مقياس التحكم يف األفكار 

:Thought Control Questionnaire (TCQ(

 Wells and David (ــد ــز ودافي ــداد ويل ــن إع ــو م وه
ــرتاتيجيات  ــاس اإلس ــاس إىل قي ــدف املقي 1994)وهي

التــي يســتخدمها األفــراد يف التحكــم يف األفــكار غــري 
ــة،  ــايل إىل العربي ــث احل ــه الباح ــد ترمج ــة، وق املرغوب
ويتكــون املقيــاس مــن )28( عبــارة مقســمة عىل مخســة 
ــوده  ــة بن ــن أمثل ــاه. وم ــتيت االنتب ــي: تش ــاد وه أبع
)أشــغل نفــيس بــأي يشء(، القلــق، ومــن أمثلــة بنــوده 
)أركــز عــىل األفــكار الســلبية(، العقــاب، ومــن أمثلــة 
ــكار  ــغل باألف ــيس؛ ألين أنش ــن نف ــب م ــوده )أغض بن
الســلبية(، التحكــم االجتامعــي )أســأل أصدقائــي 
إذا كانــت لدهيــم أفــكار مماثلــة(، وإعــادة التقييــم 
ــم  )أحــاول بطريقــة خمتلفــة يف التفكــري يف األمــر(. وت
ــرت  ــاس ليك ــق مقي ــتجابة وف ــل االس ــف بدائ تصني
ــت  ــد بين ــًدا= 1، وق ــاًم= ٤، إىل أب ــني دئ ــت ب وتراوح
ــاق  ــات، واتس ــه ثب ــاس ل ــابقة أن املقي ــات الس الدراس
داخــيل، وصــدق جيــد، فقــد كان معامــل الثبــات 
عــن طريــق إعــادة التطبيــق، وبفاصــل زمنــي امتــد إىل 
ســتة أســابيع عــىل النحــو التــايل: تشــتيت االنتبــاه )ر= 
ــم )ر=  ــادة التقيي ــاب )ر= ٠.67(؛ إع ٠.68(؛ العق
٠.83(؛ القلــق )ر= ٠.72(؛ الرقابــة االجتامعيــة )ر= 
٠.83(؛ وعــىل الدرجــة الكليــة )ر= ٠.83(، وكلهــا 
ــالت  ــت معام ــد P= 0.001، وتراوح ــة عن ذات دالل
ــة  ــن )الرقاب ــة م ــس الفرعي ــيل للمقايي ــاق الداخ االتس
ــفر  ــق= ٠.8٤(. وأس ــة= ٠.77( إىل )القل االجتامعي
التحليــل العامــيل للمقيــاس إىل مخســة عوامــل فــرست 

ــاس.  ــكيل للمقي ــن ال ــن التباي ٤2% م
ــض  ــث ببع ــام الباح ــد ق ــة فق ــة احلالي ــا يف الدراس أم
ــيكومرتية  ــص الس ــىل اخلصائ ــرف ع ــراءات للتع اإلج
الدراســة  للمقيــاس، ومــدى مناســبته مــع عينــة 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان احلالي
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

حساب صدق املقياس:
1-التحليل العاميل االستكشايف:

ــك  ــايف وذل ــيل االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax واشــرتط أن 
ــو: )≤0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

وأســفر التحليــل العامــيل ملقيــاس التحكــم يف األفــكار 
 Eigen عــن مخســة عوامــل، حيــث كان اجلــذر الكامــن
للعامــل األول )8.631(، ونســبة التبايــن )82.3٠(، 
وتراوحــت قيــم تشــبعات البنــود عــىل العامــل األول 
ــدل  ــني )٠.87- ٠.9٤( وي ــود ب ــتة بن ــا س وعدده
ــم، يف حــني كان اجلــذر  هــذا البعــد عــىل إعــادة التقيي
الكامــن للعامــل الثــاين )3.92(، وبنســبة تبايــن 
ــىل  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )1٤.٠1(، وتراوح
ــني )7٠.٠-  ــود ب ــتة بن ــا س ــاين وعدده ــل الث العام
ــاه ،  ــتت االنتب ــىل تش ــد ع ــذا البع ــدل ه ٠.88( وي
 ،)2.63( الثالــث  للعامــل  الكامــن  اجلــذر  وكان 
ــبعات  ــم تش ــت قي ــن )9.38(، وتراوح ــبة تباي وبنس
البنــود عــىل العامــل الثالــث وعددهــا مخســة بنــود بــني 
ــىل الرقابــة  )٠.5٤- ٠.85( ويــدل هــذا البعــد ع

االجتامعيــة ، وكان اجلــذر الكامــن للعامــل الرابــع 
ــم  ــت قي ــن )6.83(، وتراوح ــبة تباي )1.91(، وبنس
تشــبعات البنــود عــىل العامــل الرابــع وعددهــا ســبعة 
ــدل هــذا البعــد عــىل  ــود بــني )٠.51- ٠.92( وي بن
اخلامــس  للعامــل  الكامــن  اجلــذر  وكان   ، القلــق 
ــم  ــت قي ــن )5.55(، وتراوح ــبة تباي )1.55(، وبنس
تشــبعات البنــود عــىل العامــل اخلامــس وعددهــا 
أربعــة بنــود بــني )٠.56- ٠.89( ويــدل هــذا البعــد 

ــاب.  ــىل العق ع
   Kaiser-Mayer- Olkin (KMO(ــاس ــغ مقي ــام بل  ك
لقيــاس مالئمــة املعاينــة )٠.821(، وكان اختبــار 
 )χ2 = 3367.419( كبــرًيا حيــث بلــغ Barlett بارليــت
وهــو دال إحصائًيــا )p= 0.000(، وبالتــايل ُيظهــر 
وضمــن  صاحلــة  نتائجــه  أن  العامــيل  االختبــار 

املســتويات املقبولــة.
2-االتساق الداخيل:

تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــد وب ــة البع ــني درج ــاط ب االرتب

ــك. ــج ذل ــدول )٤( نتائ ــح ج ــاس، ويوض للمقي

جدول )٤( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

جدول )5( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية

إعادة التقييمالعقابالقلقالرقابة االجتامعيةتشتيت االنتباه
رمرمرمرمرم
1**٠.9٤7**٠.5٠12**٠.3618**٠.7823**٠.92
2**٠.978**٠.6٠13**٠.٤٠19**٠.872٠**٤.97
3**٠.969**٠.651٠**٤.372٠**٠.7525**٠.97
٠**٤.981٠.٠**٠.2915**٠.6621**٠.٤826**٠.97
5**٠.9811**٠.3316**٠.7122**٠.6927**٠.98
6**٠.9217**٠.6628**٠.98

م = رقم الفقرة               ر= ارتباط الفقرة بالبعد                ** دالة عند مستوى )٠.٠1(

إعادة التقييمالعقابالقلقالرقابة االجتامعيةتشتيت االنتباهالبعد
٠.91**٠.٠.23*٠.22*٠.2٠*٠.91**ر

* دالة عند مستوى )٠.٠5( ** دالة عند مستوى )٠.٠1(  
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )٤( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
الــذي  البعــد  ودرجــة  عبــارة  كل  بــني  االرتبــاط 
ــتوى )٠.٠1و  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال ــي إلي تنتم
ــني  ــاط ب ــالت االرتب ــت معام ــد تراوح ٠.٠5(، وق
)٠.92- ٠.98( لبعــد تشــتيت االنتبــاه، وكانــت 
ــة،  ــة االجتامعي ــد الرقاب ــني )٠.29- ٠.65( يف بع ب
ــني )37.٠- 77.٠(،  ــق ب ــد القل ــت يف بع ــام بلغ بين
ــني )٠.٤8-87.٠(،  ــاب ب ــد العق ــت يف بع وتراوح
ــني )92.٠-  ــم ب ــادة التقيي ــد إع ــت يف بع ــريا كان وأخ

ــاس.              ــالمة املقي ــد لس ــؤرش جي ــذا م ٠.98(. وه
معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )5( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
عنــد مســتوى )٠.٠1  إحصائًيــا  دالــٌة  للمقيــاس 
بــني  االرتبــاط  معامــالت  وتراوحــت  و٠.٠5(، 
)٠.2٠- ٠.91(، ممَّــا يشــرُي إىل متتُّــع املقيــاس بدرجــٍة 

ــيل. ــاق الداخ ــن االتس ــة م مقبول
التحكــم  إنَّ مقيــاَس  القــوُل  ـا ســبق، يمكــُن  وممَـّ
يف األفــكار يتمتَّــع بخصائــص ســيكومرتية جيــدة 
ــدق،  ــات والص ــيل والثب ــاق الداخ ــث االتس ــن حي م
ــَة  ــي الثق ــا يعط ــايل، ممَّ ــث احل ــة البح ــىل عين ــك ع وذل

ــث. ــة البح ــىل عين ــه ع ــتخدامه وتطبيق الس
ثالًثا: مقياس أساليب االستجابة االجرتارية 

:The Response Style Questionnaire (RRS(
ت هــذا املقيــاس نولن-هوكســيام باســم مقيــاس  أعــدَّ
ــة  ــدف إىل معرف ــة )RRS(، وهي ــتجابة االجرتاري االس
درجــة الرتكيــز املتكــرر عــىل أســباب املــزاج الســلبي، 
ــون  ــراض، ويتك ــذه األع ــج ه ــراض ونتائ ــىل األع وع
ــة مــن 22 فقــرًة، موزعــة  ــه األصلي املقيــاس يف صورت

عــىل ثالثــة أبعــاد: 
ــون  ــل Reflection: ويتك ــمى التأم ــد األول: ويس البع
ــة  ــد إىل معرف ــذا البع ــدف ه ــرات، وهي ــبع فق ــن س م
الدرجــة التــي ينشــغل فيهــا األفــراد يف التفكــري املتكرر 

ــني  ــا لتحس ــّل هل ــاد ح ــة؛ إلجي ــراض االكتئابي يف األع
مزاجهــم، ومــن أمثلــة بنــوده )أحلــل األحــداث 
األخــرية ملحاولــة فهــم ملــاذا أنــا مكتئــب؟ أكتــب مــا 

ــه(. ــه وأحلل ــر في أفك
 :brooding االســتغراق  ويســمى  الثــاين:  البعــد 
ويتكــون مــن مخــس فقــرات، وهيــدف هــذا البعــد إىل 
معرفــة الدرجــة التــي ينشــغل فيهــا األفــراد يف التفكــري 
ــم  ــىل أعراضه ــلبي ع ــكل س ــز بش ــرر، والرتكي املتك
وأســباب اكتئاهبــم، ومــن أمثلــة بنــوده )إين أفكــر ملــاذا 

ــن(.  ــا حزي ــاذا أن ــر مل ــذا؛ أفك ــدث يل ه حي
ــراض  ــاس األع ــاص بقي ــث خ ــد ثال ــاس بع وللمقي
االكتئابيــة، وقــد اكتفــى الباحــث يف الدراســة احلاليــة 
ألهــداف  ملناســبتها  والثــاين؛  األول  بالبعديــن، 
ــىل  ــود ع ــىل البن ــتجابات ع ــدرت االس ــة، وق الدراس
مقيــاس يتكــون مــن مخســة بدائــل مــن )تنطبــق عــيّل 
ــل  ــًدا= 1(، وكان معام ــيّل أب ــق ع ــا= 5 إىل ال تنطب متام
ــة  ــات بطريق ــيل )٠.9٠( والثب ــاس األص ــا للمقي ألف
 .)Treynor, et al., 2003( )٠.76( ــار ــادة االختب إع
ــه  ــاس، وتقنين ــة املقي ــايل برتمج ــث احل ــام الباح ــد ق وق
يف دراســة ســابقه لــه، وتوصــل إىل معامــل ألفــا للبعــد 
ــت  ــاين )٠.68(، وتراوح ــد الث األول )٠.67( وللبع
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــني كل بن ــاط ب ــالت االرتب معام
للبعــد األول بــني )٠.56- ٠.66(، وبــني )٠.٤5-
دالــة  معامــالت  ومجيعهــا  الثــاين  للبعــد   )٠.67
مقبولــة. واعتمــد يف تقديــر الصــدق عــىل صــدق 
قــدر  حيــث   Discriminate Validity التمييــز 
ــني  ــني املرتفع ــز ب ــالل التميي ــن خ ــاس م ــدق املقي ص
ــج  ــن النتائ ــح م ــاس. واتض ــىل املقي ــني ع واملنخفض
ــتوى  ــد مس ــة عن ــي دال ــة ت= )13.357( وه أن قيم
)٠.٠٠٠1(، وهــذا يشــري إىل وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املجموعتني 
املرتفعــني واملنخفضــني يف املقيــاس، وملعرفــة الصــدق 
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

ــرتار  ــلويب االج ــني أس ــاط ب ــب االرتب ــي حس التالزم
ــا،  ــة وظيفًي ــات املختل ــاب، واالتاه ــن االكتئ وكل م
فكانــت معامــالت ارتبــاط أســلويب االجــرتار: التأمــل 
ــىل  ــاب )٠.2٤، ٠.32( ع ــع االكتئ ــتغراق م واالس
ــا )21.٠،  ــة وظيفًي ــات املختل ــع االتاه ــوايل، وم الت
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــوايل ومجيعه ــىل الت ٠.27( ع

)٠.٠1(، وبالتــايل إىل صدقــه.
ــض  ــث ببع ــام الباح ــد ق ــة فق ــة احلالي ــا يف الدراس أم
ــيكومرتية  ــص الس ــىل اخلصائ ــرف ع ــراءات للتع اإلج
الدراســة  للمقيــاس، ومــدى مناســبته مــع عينــة 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان احلالي
حساب صدق املقياس:

1-التحليل العاميل االستكشايف:
ــك  ــايف وذل ــيل االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax واشــرتط أن 
ــو: )≤0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

االســتجابة  ملقيــاس  العامــيل  التحليــل  وأســفر 
االجرتاريــة عــن عاملــني، حيــث كان اجلــذر الكامــن 
التبايــن  ونســبة   ،)3.58( األول  للعامــل   Eigen

ــىل  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )35.79(، وتراوح
ــني )71.٠-  ــود ب ــة بن ــا مخس ــل األول وعدده العام
٠.91( ويــدل هــذا البعــد عــىل التامــل، يف حــني 
كان اجلــذر الكامــن للعامــل الثــاين )2.73(، وبنســبة 
ــود  ــبعات البن ــم تش ــت قي ــن )27.29(، وتراوح تباي
بــني  بنــود  الثــاين وعددهــا مخســة  العامــل  عــىل 
)٠.7٠- ٠.75( ويــدل هــذا البعــد عىل االســتغراق، 
وفــرست نســبة التبايــن الــكيل للمقيــاس )٠6.%63( 

ــن. ــن التباي م
   Kaiser-Mayer- Olkin (KMO(كــام بلــغ مقيــاس
اختبــار  وكان   ،)٠.77( املعاينــة  مالئمــة  لقيــاس 

 )χ2 = 620.721( ــغ ــرًيا حيــث بل ــت Barlett كب بارلي
وهــو دال إحصائًيــا )p= 0.000(، وبالتــايل ُيظهــر 
وضمــن  صاحلــة  نتائجــه  أن  العامــيل  االختبــار 

املســتويات املقبولــة.
2-االتساق الداخيل:

تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
الكليــة  والدرجــة  البعــد  درجــة  بــني  االرتبــاط 

للمقيــاس، ويوضــح جــدول )6( نتائــج ذلــك.
جدول )6( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

جدول )6( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية

التأملاالستغراق
رمرم
1**٠.786**٠.83
2**٠.727**٠.87
3**٠.7٠8**٠.73
٠**٤.7٤9**٠.87
5**٠.7٤1٠**٠.91

م = رقم الفقرة       ر= ارتباط الفقرة بالبعد      ** دالة عند مستوى )٠.٠1(

التأملاالستغراقالبعد
٠.78**٠.65**ر

 ** دالة عند مستوى )٠.٠1(
ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )6( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
االرتبــاط بــني كل عبــارة ودرجــة البعــد الــذي تنتمــي 
ــد  ــتوى )٠.٠1(، وق ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال إلي
تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــني )72.٠- 7٤.٠( 
لبعــد االســتغراق، وكانــت بــني )٠.73- ٠.91( يف 
ــد لســالمة املقيــاس.              بعــد التأمــل، وهــذا مــؤرش جي

معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )6( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
ــتوى )٠.٠1(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــاس دال للمقي
فكانــت معامــالت االرتبــاط لبعديــن االســتغراق 
ــا يشــرُي  والتأمــل )٠.65- ٠.78( عــىل الرتتيــب، ممَّ
إىل متتُّــع املقيــاس بدرجــٍة مقبولــة مــن االتســاق 

الداخــيل.
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

اجلدول )7( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصرب والتحكم يف األفكار ن= )131(

اجلدول )8( يوضح قيم معامل االرتباط بني الصرب والتحكم يف األفكار )درجة كلية وأبعاد( ن= )131(

إنَّ مقيــاَس أســلوب  القــوُل  ـا ســبق، يمكــُن  وممَـّ
االســتجابة )االجــرتار( يتمتَّــع بخصائص ســيكومرتية 
والثبــات  الداخــيل  االتســاق  حيــث  مــن  جيــدة 
ــا  ــايل، ممَّ ــث احل ــة البح ــىل عين ــك ع ــدق، وذل والص
يعطــي الثقــَة الســتخدامه وتطبيقــه عــىل عينــة البحث.

عرض النتائج وتفسريها:
أوالً: نتائج الفرض األول )العالقات(:  

وينــص الفــرض األول عــىل أنــه "توجــد عالقــة 
ــه  ــرب ومكونات ــني الص ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل إجيابي
ــرتاري  ــري االج ــكار والتفك ــم يف األف ــن التحك وكل م

ــة  ــن صح ــق م ــاد("، وللتحق ــة واألبع ــة الكلي )الدرج
االرتبــاط  معامــل  اســتخدام  تــم  الفــرض،  هــذا 
الصــرب  بــني  العالقــة  إلجيــاد  لبريســون  البســيط 
والتحكــم يف األفــكار لــكل مــن الدرجــة الكليــة 
 )7( اجلــدول  ويوضــح  للمقياســني.  واألبعــاد 
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة للصــرب، 
والتحكــم يف األفــكار، ويوضــح جــدول )8( قيــم 
ــات  ــات العالق ــح اتاه ــي توض ــاط الت ــل االرتب معام

ــريات. ــني املتغ ب

االنحراف املعيارياملتوسطاملتغريات
35.٤٤1٠.2٠الصرب )الدرجة الكلية(

15.156.2٠الصرب الشخيص
9.6٠2.57الصرب عىل مشاق احلياة اليومية

1٠.692.6٠الصرب عىل مشاق احلياة
61.٤712.97التحكم يف األفكار )الكلية(

15.196.2٤تشتيت االنتباه
11.321.62الرقابة االجتامعية

1٠.562.21القلق
9.233.2٤العقاب

15.176.23إعادة التقييم

التحكم يف املتغريات
األفكار )الكلية(

تشتيت 
االنتباه

الرقابة 
إعادة التقييمالعقابالقلقاالجتامعية

٠.81**-٠.15-٠.22*٠.81٠.٠٠9**٠.7٠**الصرب )الدرجة الكلية(
٠.73**-٠.16-٠.21*٠.73٠.٠٠6**٠.75**الصرب الشخيص

٠.77**-٠.٠7-٠.77٠.٠7٠.1٠**٠.72**الصرب عىل مشاق احلياة اليومية
٠.68**-٠.15-٠.27**-٠.67٠.٠5**٠.57**الصرب عىل مشاق احلياة

)*( دالة عند مستوى ٠.٠5 )**( دالة عند مستوى ٠.٠1  
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

وفًقا للجدول السابق )8( وجدت النتائج اآلتية: 
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 1-م
الصــرب مــع الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــود عالق  وج
للصــرب والتحكــم يف األفــكار وبلــغ معامــل االرتبــاط 

ــد )٠.٠1(. ــة عن ــي دال )ر= ٠.7٠( وه
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 2-م
الصــرب مــع األبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــدت عالق  وج
للصــرب مــع بعــض أبعــاد مقيــاس التحكــم يف األفكار، 
ــغ  ــم وبل ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب ــدا تش ــا بع ومه
معامــل االرتبــاط )ر= ٠.81( لــكال املتغرييــن، يف 
حــني ارتبــط البعــد الفرعــي )القلــق( ســلبيا بالدرجــة 
الكليــة للصــرب وبلــغ معامــل االرتبــاط )ر= -22.٠( 
ــة  ــد عالق ــتوى )٠.٠5(، ومل توج ــد مس ــو دال عن وه
ذات داللــة للبعديــن الفرعيــني مــن مقيــاس التحكــم 
مــع  والعقــاب  االجتامعيــة،  الرقابــة  األفــكار:  يف 

ــرب. ــة للص ــة الكلي الدرج
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــني األبع ــة ب ــص العالق ــا خي ٣-م
الصــرب مــع الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
وجــدت عالقــة إجيابيــة دالــة بــني أبعــاد مقيــاس 
الصــرب )الصــرب الشــخيص، والصــرب عــىل مشــاق 
ــع  ــاة( م ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي احلي
الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار، وبلغــت 
 )٠.57 ٠.72؛  ٠.75؛  )ر=  االرتبــاط  معامــالت 
عــىل الرتتيــب ، ومجيعهــا دالة عنــد مســتوى )٠.٠1(. 
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــني األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 4-م
الصــرب واألبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار:
ــرب  ــاد )الص ــني األبع ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــدت عالق وج
الشــخيص، والصــرب عــىل مشــاق احليــاة اليوميــة، 

والصــرب عــىل مشــاق احليــاة( مــن مقيــاس الصــرب وكل 
مــن األبعــاد )تشــتيت االنتبــاه، وإعــادة التقييــم( مــن 
ــالت  ــت معام ــكار وتراوح ــم يف األف ــاس التحك مقي
االرتبــاط بــني )ر= ٠.67- ٠.77( مــع بعــد تشــتيت 
االنتبــاه، ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى )٠.٠1(. 
يف حــني تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــني )ر= 
ــا  ــم، ومجيعه ــادة التقيي ــد إع ــع بع ٠.68- ٠.77( م

ــتوى )٠.٠1(. ــد مس ــة عن دال
كــام ارتبــط بعــدي مقيــاس الصــرب )الصــرب الشــخيص، 
ــي  ــد الفرع ــع البع ــاة( م ــاق احلي ــىل مش ــرب ع والص
ــلبًيا،  ــكار س ــم يف األف ــاس التحك ــن مقي ــق( م )القل
وبلغــت معامــالت االرتبــاط )ر= -21.٠، -27.٠( 
عــىل الرتتيــب وهــي دال عنــد مســتوى )٠.٠1، 
ــني أبعــاد الصــرب  ــة ب ٠.٠5(، يف حــني مل توجــد عالق
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــىل مشــاق احليــاة 
ــاة( مــع البعديــني  ــة، والصــرب عــىل مشــاق احلي اليومي
مــن  والعقــاب(  االجتامعيــة،  )الرقابــة  الفرعيــني 

ــم.  ــاس التحك مقي
ــة  ــود عالق ــا، بوج ــرض األول كلًي ــل الف ــايل نقب وبالت
ــبة  ــكار بالنس ــم يف األف ــرب والتحك ــني الص ــة ب إجيابي
للدرجــة الكليــة، ونقبلــه جزئًيــا بالنســبة لألبعــاد 
الفرعيــة. وتشــري هــذه النتائــج إمجــاالً إىل وجــود عالقة 
ــم يف  ــرب والتحك ــني الص ــا ب ــة إحصائًي ــة دال ارتباطي
األفــكار، فكلــام ارتفعــت درجــة الصــرب لــدى األفراد، 

ــم.   ــم يف أفكاره ــة حتكمه ــت درج ارتفع
ــم  ــرض األول، ت ــة الف ــن صح ــق م ــتكامالً للتحق واس
اســتخدام معامــل االرتبــاط البســيط لبريســون إلجيــاد 
العالقــة بــني الصــرب والتفكــري االجــرتاري لــكل مــن 
ويوضــح  للمقياســني.  واألبعــاد  الكليــة  الدرجــة 
اجلــدول )7( املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــح  ــرتاري، ويوض ــري االج ــرب، والتفك ــة للص املعياري
جــدول )8( قيــم معامــل االرتبــاط التــي توضــح 

ــريات. ــني املتغ ــات ب ــات العالق اتاه
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

اجلدول )9( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصرب والتفكري االجرتاري ن= )131(

اجلدول )1٠( يوضح قيم معامل االرتباط بني الصرب والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد( ن= )131(

االنحراف املعيارياملتوسطاملتغريات
35.٤٤1٠.2٠الصرب )الدرجة الكلية(

15.156.2٠الصرب الشخيص
9.6٠2.57الصرب عىل مشاق احلياة اليومية

1٠.692.6٠الصرب عىل مشاق احلياة
27.717.19التفكري االجرتاري )الكلية(

15.٤5٤.55االستغراق
12.265.٤5التأمل

التأملاالستغراقوالتفكري االجرتاري )الكلية(املتغريات
٠.7٠**-٠.٤2٠.16**الصرب )الدرجة الكلية(

٠.7٠**-٠.٤٤٠.15**الصرب الشخيص
٠.53**-٠.3٤٠.٠9**الصرب عىل مشاق احلياة اليومية

٠.52**-٠.2٠*٠.27**الصرب عىل مشاق احلياة
)*( دالة عند مستوى ٠.٠5 )**( دالة عند مستوى ٠.٠1  

وفًقا للجدول السابق )1٠( وجدت النتائج التالية: 
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 1-م
التفكــري  ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــود عالق  وج
للصــرب والتفكــري االجــرتاري وبلــغ معامــل االرتبــاط 

ــد )٠.٠1(. ــة عن ــي دال )ر= ٠.٤2( وه
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 2-م
التفكــري  ملقيــاس  الفرعيــة  األبعــاد  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة إجيابي ــدت عالق  وج
ــي  ــد الفرع ــع البع ــرب م ــاس الص ــة ملقي ــة الكلي الدرج
ــغ  ــرتاري، وبل ــري االج ــاس التفك ــن مقي ــل( م )التأم
معامــل االرتبــاط بينهــام )ر= ٠.7٠(، وكان دااًل عنــد 
مســتوى )٠.٠1(، يف حــني مل توجــد عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بــني الدرجــة الكليــة للصــرب ملقيــاس 

ــاس  ــن مقي ــتغراق( م ــي )االس ــد الفرع ــرب والبع الص
ــرتاري. ــري االج التفك

ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــني األبع ــة ب ــص العالق ــا خي ٣-م
التفكــري  ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة إجيابي ــدت عالق وج
أبعــاد مقيــاس الصــرب )الصــرب الشــخيص، والصرب عىل 
ــاة(  ــة، والصــرب عــىل مشــاق احلي ــاة اليومي مشــاق احلي
ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــة ملقي ــة الكلي ــع الدرج م
وبلغــت معامــالت االرتبــاط )ر= ٠.٤٤؛ ٠.3٤؛ 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــب، ومجيعه ــىل الرتتي ٠.27( ع

 .)٠.٠1(
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــني األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 4-م
التفكــري  ملقيــاس  الفرعيــني  والبعديــن  الصــرب، 
االجــرتاري: وجــدت عالقــة إجيابيــة ذات داللــة 
ــرب  ــخيص، والص ــرب الش ــاد )الص ــني األبع ــة ب إحصائي
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ــاق  ــىل مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي ــاق احلي ــىل مش ع
ــن  ــل( م ــد )التأم ــرب وبع ــاس الص ــن مقي ــاة( م احلي
ــالت  ــت معام ــرتاري وتراوح ــري االج ــاس التفك مقي
ــة  ــا دال ــني )ر= ٠.52- ٠.7٠(، ومجيعه ــاط ب االرتب
ــة  ــدت عالق ــك وج ــتوى )٠.٠1(. وكذل ــد مس عن
)الصــرب  بعــد  بــني  إحصائيــة  ذات داللــة  ســلبية 
عــىل مشــاق احليــاة( مــن مقيــاس الصــرب وبعــد 
)االســتغراق( مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري، 
وبلــغ معامــل االرتبــاط )ر= -٠.2٠(، وكان دالــة 

عنــد مســتوى )٠.٠5(. 
إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  مل  حــني  يف 
بــني البعديــن )الصــرب الشــخيص، والصــرب عــىل 
ــد  ــرب وبع ــاس الص ــن مقي ــة( م ــاة اليومي ــاق احلي مش
)االســتغراق( مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري. 
ــة  ــود عالق ــا بوج ــرض األول كلًي ــل الف ــايل نقب وبالت
ــبة  ــرتاري بالنس ــري االج ــرب والتفك ــني الص ــة ب إجيابي
للدرجــة الكليــة، ونقبلــه جزئًيــا بالنســبة لألبعــاد 
الفرعيــة. فكلــام ارتفعــت درجــة الصــرب لــدى األفراد، 
التكيفــي  االجــرتاري  التفكــري  درجــة  ارتفعــت 

ــي. ــري التكيف ــرتاري غ ــري االج ــض التفك وانخف
ثانًيا: نتائج الفرض الثاين )التنبؤ(:  

وينــص الفــرض الثــاين عــىل أنــه "يســهم الصــرب 

ــكار  ــم يف األف ــن التحك ــكل م ــؤ ب ــه يف التنب ومكونات
ــذا  ــة ه ــن صح ــق م ــرتاري"، وللتحق ــري االج والتفك
الفــرض تــم اســتخدام حتليــل االنحــدار اخلطــي 
بالتحليــل  الباحــث  وقــام  واملتعــدد،  البســيط 

اإلحصائــي هلــذا الفــرض عــىل النحــو التــايل:
التنبئيــة . 1 القــدرة  لتحديــد  البســيط  االنحــدار 

التابعــة  باملتغــريات  الصــرب  املســتقل  للمتغــري 
االجــرتاري  والتفكــري  األفــكار  يف  التحكــم 

وأبعــاد(.  كليــة  )درجــة 
2 . stepwise االنحــدار املتعــدد التدرجيــي بأســلوب

ــة  ــس الفرعي ــتقلة )املقايي ــريات املس ــع املتغ جلمي
للصــرب(، وذلــك للتعــرف عــىل أي املتغــريات 
ــم  ــة التحك ــريات التابع ــة باملتغ ــة تنبئي ذات دالل
وتوضــح  االجــرتاري.  والتفكــري  األفــكار  يف 
ــدى  ــل ل ــذا التحلي ــج ه ــداول )11 و12( نتائ اجل

ــة. ــة الدراس عين
أ: االنحدار البسيط:

ــر معامــل  ــل االنحــدار البســيط لتقدي ــم إجــراء حتلي ت
انحــدار املتغــري املســتقل الصــرب، عــىل املتغــريات 
ــرتاري  ــري االج ــكار، والتفك ــم يف األف ــة التحك التابع
ــة وأبعــاد( لــكل منهــام، وذلــك للتعــرف  )درجــة كلي

ــىل: ــة أع ــة تنبئي ــريات ذات دالل ــىل أي املتغ ع
جدول )11( يوضح نتائج حتليل االنحدار التدرجيي للدرجات الكلية جلميع املقاييس املستقلة )الصرب ومكوناته( واملتغريات التابعة التحكم يف األفكار، 

والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد(  )ن=131(

معامل املتغري التابعاملتغري املستقل
داللة معادلة االنحدارالداللةقيمة تبيتاR2االرتباط

الداللةقيمة ف

الصرب
٠.7٠٠.٤9٠.89311.29٠.٠٠1125.85٠.٠٠1التحكم يف األفكار

٠.8٠٠.65٠.٤9٤15.58٠.٠٠12٤2.8٠٠.٠٠1تشتيت االنتباه
٠.81٠.65٠.٤9315.56٠.٠٠12٤1.99٠.٠٠1إعادة التقييم

٠.٠16.٤9٠.٠1-2.55-٠.22٠.٠٤٠.٠٤7القلق

الصرب
٠.٤2٠.18٠.2955.2٤٠.٠٠127.٤8٠.٠٠1التفكري االجرتاري

٠.69٠.٤8٠.3681٠.83٠.٠٠1117.28٠.٠٠1التأمل
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جدول )12( يوضح نتائج حتليل االنحدار التدرجيي للدرجات الكلية جلميع املقاييس املستقلة )املقاييس الفرعية للصرب( واملتغريات التابعة التحكم يف األفكار، 
والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد(  )ن=131(

الصــرب كان  أن  إىل  أعــاله  نتائــج اجلــدول  وتشــري 
لــه قــدرة تنبئيــة بالتحكــم يف األفــكار، والتفكــري 
ــام،  ــدار هل ــوذج االنح ــة نم ــك لدالل ــرتاري، وذل االج
مــن خــالل قيمــة )ف( البالغــة )125.85؛ ٤8.27( 
عــىل الرتتيــب، وكانــت دالة عنــد مســتوى )٠.٠٠1(، 
ــكار،  ــم يف األف ــرسة )٤9%( للتحك ــن مف ــبة تباي وبنس
و)18%( للتفكــري االجــرتاري. كــام كانــت قيمــة بيتــا 
للتحكــم يف األفــكار )٠.893(، وكانــت للتفكــري 
االجــرتاري )٠.295( دالــة مــن خــالل النظــر لقيمــة 

)ت( وداللتهــا. 
ــدرًة  ــرب ق ــرس الص ــري املف ــا أن للمتغ ــا أيًض ــام وجدن ك
ــًة باألبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار  تنبئي
)تشــتيت االنتبــاه، وإعــادة التقييــم، والقلــق(، والبعــد 
ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــل( يف مقي ــي )التأم الفرع
ــالل  ــن خ ــم، م ــدار هل ــوذج االنح ــة نم ــك لدالل وذل
قيمــة )ف( البالغــة )2٤2.8٠( لبعــد تشــتيت االنتباه، 
ــد  ــم، و)6.٤9( لبع ــادة التقيي ــد إع و)2٤1.99( لبع
القلــق، و)117.28( لبعــد التأمــل، وبمســتوى داللــة 
بلغــت )٠.٠٠1؛ ٠.٠1(، وبنســبة تبايــن مفــرسة 

)95%( لبعــد تشــتيت االنتبــاه، و)65%( لبعــد إعــادة 
ــت  ــام كان ــل. ك ــد التأم ــم، و)٤%(، و)٤8%( لبع التقيي
قيمــة بيتــا لتشــتيت االنتبــاه )٠.٤9٤(، وبلغــت 
إلعــادة التقييــم )٠.٤93(، وبلغــت لبعــد القلــق 
ــة  ــل )٠.368( دال ــد التأم ــت لبع )-٠.٠٤7(، وبلغ

ــا. ــة )ت( وداللته ــر لقيم ــالل النظ ــن خ م
ــن  ــؤ بالبعدي ــتطع التنب ــرب مل يس ــر أن الص ــني ظه يف ح
الفرعيــني )الرقابــة االجتامعيــة، والعقاب( مــن مقياس 
ــتغراق(  ــي )االس ــد الفرع ــكار، والبع ــم يف األف التحك
مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري، وذلــك لعــدم 

ــم. ــكل منه ــة ب ــدار اخلاص ــوذج االنح ــة نم دالل
:stepwise ب. االنحدار املتعدد التدرجيي بأسلوب

التدرجيــي  املتعــدد  االنحــدار  حتليــل  إجــراء  تــم 
بأســلوب stepwise لتقديــر معامــل انحــدار املتغريات 
عــىل  معــًا،  للصــرب  الفرعيــة  املقاييــس  املســتقلة، 
ــري  ــكار، والتفك ــم يف األف ــة، التحك ــريات التابع املتغ
االجــرتاري )درجــة كليــة وأبعــاد( لــكل منهــام، 
وذلــك للتعــرف عــىل أي املتغــريات ذات داللــة تنبئيــة 

ــىل: أع

داللة معادلة االنحدارالداللةقيمة تبيتاR2معامل االرتباطاملتغري التابعاملتغريات املستقلة
الداللةقيمة ف

الصرب عىل مشاق احلياة اليومية
 والصرب الشخيص

التحكم يف 
٠.7٤٠.552.7٠26.81٠.٠٠179.31٠.٠٠1األفكار

٠.5683.٤5٠.٠٠1
الصرب عىل مشاق احلياة اليومية

 الصرب عىل مشاق احلياة 
والصرب الشخيص

تشتيت 
٠.8٤٠.7٠االنتباه

٠.٤917.58٠.٠٠1
1٠٠.32٠.٠٠1 ٠.2363.2٤٠.٠٠1

٠.2282.8٠٠.٠1
الصرب عىل مشاق احلياة اليومية

 الصرب عىل مشاق احلياة 
والصرب الشخيص

إعادة التقييم
٠.8٤٠.7٠

٠.٤927.61٠.٠٠1
1٠٠.5٤٠.٠٠1 ٠.2٤٤٤.٤3٠.٠٠1

٠.22٠2.7٠٠.٠1
٠.٠11٠.27٠.٠1-3.21-٠.27٠.٠7٠.27القلقالصرب عىل مشاق احلياة

٠.7٠٠.٤5٠.69811.٠6٠.٠٠1122.25٠.٠٠1التأملالصرب الشخيص
٠.٠55.6٠٠.٠5-2.37-٠.2٠٠.٠٤٠.2٠٤االستغراقالصرب عىل مشاق احلياة
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ويتضح من اجلدول السابق ما ييل:
ــرب •  ــة والص ــاة اليومي ــاق احلي ــىل مش ــرب ع أن الص

الشــخيص -مًعــا- أكثــر املتغــريات تنبــًؤا بالتحكم 
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة( حي ــة كلي ــكار )درج يف األف
ــا  ــتوعبا تباينً ــد اس ــدد )٠.7٤( وق ــاط املتع االرتب
مــن  بنســبة )%55(  وذلــك  مقــداره )55.٠( 
التبايــن الــكيل يف املتغــري التابــع )الدرجــة الكليــة 
للتحكــم يف األفــكار( وهــي كميــة متوســطة مــن 
التبايــن املفــرس بواســطة املتغرييــن املســتقلني، 
وبلغــت النســبة الفائية هلــذا االرتبــاط )79.31(، 
ــني  ــتوى )٠.٠٠1(. يف ح ــد مس ــة عن ــي دال وه
اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب عــىل 
مشــاق احليــاة( ليــس هلــا تأثــري دال إحصائًيــا عــىل 
املتغــري التابــع؛ ولذلــك مل يتــم إدراجهــا وحذفهــا 

ــدد.  ــدار املتع ــة االنح ــن معادل م
ــاة •  ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرب  ــاة والص ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــة والص اليومي
ــاه  ــتيت االنتب ــد تش ــؤا ببع ــا- تنب ــخيص -مًع الش
ــت  ــث بلغ ــكار حي ــم يف األف ــاس التحك ــن مقي م
وقــد   )٠.8٤( هلــم  املتعــدد  االرتبــاط  قيمــة 
ــا مقــداره )٠.7٠( وذلــك بنســبة  اســتوعبوا تباينً
التابــع  املتغــري  الــكيل يف  التبايــن  )7٠%( مــن 
)تشــتيت االنتبــاه( وهــي كميــة كبــرية مــن التبايــن 
املفــرس بواســطة املتغــريات املســتقلة، وبلغــت 
النســبة الفائيــة هلــذا االرتبــاط )1٠٠.32(، وهــي 

ــتوى )٠.٠٠1(.  ــد مس ــة عن دال
ــاة •  ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرب  ــاة والص ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــة والص اليومي
الشــخيص -مًعــا- تنبــؤا ببعــد إعــادة التقييــم مــن 
مقيــاس التحكــم يف األفــكار، حيــث بلغــت قيمــة 
ــتوعبوا  ــد اس ــم )٠.8٤( وق ــدد هل ــاط املتع االرتب
تباينـًـا مقــداره )٠.7٠( وذلــك بنســبة )7٠%( من 
التبايــن الــكيل يف املتغــري التابــع )إعــادة التقييــم(، 

ــن املفــرس بواســطة  ــرية مــن التباي ــة كب وهــي كمي
املتغــريات املســتقلة، وبلغــت النســبة الفائيــة هلــذا 
االرتبــاط )1٠٠.5٤(، وهــي دالــة عنــد مســتوى 

 .)٠.٠٠1(
ــاة •  ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

هــو املتغــري الوحيــد الــذي تنبــأ ببعــد القلــق مــن 
مقيــاس التحكــم يف األفــكار حيــث بلغــت قيمــة 
ــتوعب  ــد اس ــه )٠.27( وق ــدد ل ــاط املتع االرتب
ــا مقــداره )٠.٠7( وذلــك بنســبة )7%( مــن  تباينً
ــي  ــق(، وه ــع )القل ــري التاب ــكيل يف املتغ ــن ال التباي
كميــة صغــرية مــن التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري 
ــاط  ــة هلــذا االرتب املســتقل، وبلغــت النســبة الفائي
)1٠.27(، وهــو دال عنــد مســتوى )٠.٠1(. يف 
حــني اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب 
ــخيص(  ــرب الش ــة والص ــاة اليومي ــاق احلي ــىل مش ع
ليــس هلــام تأثــري دال إحصائًيــا عــىل املتغــري التابــع؛ 
ــة  ــن معادل ــام م ــام وحذفه ــم إدراجه ــك مل يت ولذل

االنحــدار املتعــدد. 
ــأ •  ــط تنب ــخيص فق ــرب الش ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــن مقي ــل م ــد التأم ببع
لــه  املتعــدد  االرتبــاط  قيمــة  بلغــت  حيــث 
)٠.7٠( وقــد اســتوعب تباينًــا مقــداره )٠.٤5( 
وذلــك بنســبة )٤5%( مــن التبايــن الــكيل يف 
املتغــري التابــع )التأمــل( وهــي كميــة متوســطة من 
التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري املســتقل، وبلغــت 
النســبة الفائيــة هلــذا االرتبــاط )122.25(، وهــو 
ــح أن  ــني اتض ــتوى )٠.٠1(. يف ح ــد مس دال عن
ــاق  ــىل مش ــرب ع ــتقلة )الص ــريات املس ــة املتغ بقي
ــام  ــس هل ــاة( لي ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــاة والص احلي
ــا عــىل املتغــري التابــع؛ ولذلــك  تأثــري دال إحصائًي
مل يتــم إدراجهــام وحذفهــام مــن معادلــة االنحــدار 

ــدد.  املتع
ــاة •  ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــرًيا أن الص ــح أخ ويتض
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فقــط تنبــأ ببعــد االســتغراق مــن مقيــاس التفكــري 
االرتبــاط  قيمــة  بلغــت  حيــث  االجــرتاري. 
املتعــدد لــه )٠.2٠( وقــد اســتوعب تباينـًـا مقداره 
)٠.٠٤( وذلــك بنســبة )٤%( مــن التبايــن الــكيل 
يف املتغــري التابــع )االســتغراق(، وهــي كميــة 
صغــرية مــن التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري 
ــاط  ــة هلــذا االرتب املســتقل، وبلغــت النســبة الفائي
ــتوى )٠.٠5(. يف  ــد مس ــو دال عن )5.6٠(، وه
حــني اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب 
الشــخيص، والصــرب عــىل متاعــب احليــاة اليوميــة( 
ليــس لــه تأثــري دال إحصائًيــا عــىل املتغــري التابــع؛ 
ولذلــك مل يتــم إدراجــه وحذفــه مــن معادلــة 

ــدد.  ــدار املتع االنح
مناقشة النتائج:

وبالنظــر فيــام تــم عرضــه مــن نتائــج، يتبــني لنــا 
ــني  ــة ب ــج املالحظ ــص النتائ ــام خي ــا- أوالً في -عموًم
الصــرب ومكوناتــه مــع التحكــم يف األفــكار، وجــد أن 
هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني الصــرب ومكوناتــه املختلفــة 
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــىل مشــاق احليــاة 
اليوميــة، والصــرب عــىل مشــاق احليــاة( مــع التحكــم يف 
األفــكار -خصوًصــا ُبعــدي تشــتيت االنتبــاه وإعــادة 
ــىل  ــرب ع ــد الص ــلبيًا بع ــط س ــني ارتب ــم-، يف ح التقيي
ــد  ــام مل توج ــق، في ــد القل ــع بع ــط م ــاة فق ــاق احلي مش
ــة  ــدي املراقب ــع ُبع ــه م ــرب ومكونات ــني الص ــة ب عالق
ــن  ــدت م ــج تأك ــذه النتائ ــاب، وه ــة والعق االجتامعي
ــع  ــه م ــرب ومكونات ــني الص ــؤ ب ــة التنب ــالل دراس خ
ــه  ــرب ومكونات ــأ الص ــث تنب ــكار، حي ــم يف األف التحك
بالتحكــم يف األفــكار )درجــة كليــة(، وتنبــأ باألبعــاد: 

ــق. ــم والقل ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب تش
ــىل  ــرد ع ــة الف ــت درج ــام ارتفع ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
ــم  ــىل التحك ــم ع ــت قدرهت ــه، ارتفع ــرب ومكونات الص
يف األفــكار وتوجيههــا كتشــتيت انتباههــم وإعــادة 

ــام  ــا، ك ــي يواجهوهن ــة الت ــري املرغوب ــكار غ ــم األف تقيي
ــم.  ــق لدهي ــة القل ــض درج تنخف

ــة  ويمكــن تفســري ذلــك بالقــول إن الصــرب هــو عملي
ــد  ــات عن ــه ثب ــكو، ولدي ــرد ال يش ــل الف ــطة تع نش
املســتحيل  مــن  وأحياًنــا  مــا.  صعوبــة  مواجهــة 
ــذ األنشــطة،  تغيــري املواقــف، ويكــون مســتقًرا يف تنفي
ــىل  ــادًرا ع ــه ق ــك، جيعل ــىل ذل ــالوة ع ــاحمًا. ع ومتس
ضبــط النفــس ضــد اإلحلاحــات الداخليــة واســتخدام 
ــه  ــام جيعل ــاوز، ك ــيلة للتج ــن كوس ــب واملح املصاع
قــادًرا عــىل تأجيــل الرغبــات لتحقيــق غــرض أعــىل، 
والتحمــل يف ظــل الظــروف الصعبــة والثبــات يف 
ــي  ــول املوقــف والظــروف الت مواجهــة الشــدائد، وقب
يكــون فيهــا الشــخص، وضبط النفــس ضــد الرغبات. 
والصــرب خلــق رّغــب فيــه الديــن اإلســالمي، وحــث 
ــه، ولذلــك فهــو أحــد  ــري ل ــه وكتــب األجــر الكب علي
أكثــر عنــارص اإليــامن أمهيــة. فقــد قــال تعــاىل يف تأكيــد 
األمــر بالصــرب ويف حــث املســلم عــىل ذلــك: ﴿ َواْصرِبْ 
ــُك يِف  ــْم َواَل َت ــَزْن َعَلْيِه ــاهللَِّ  َواَل حَتْ َك إاِلَّ بِ ــرْبُ ــا َص َوَم
ـا َيْمُكُروَن﴾]النحــل :127[، وقــال عــز َـّ َضْيــٍق ممِّ
ــاده،  ــا عب ــب إليه ــي حب ــور الت ــبيل األم ــل يف س وج
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــا: ﴿ َي ــل هب ــم العم ــزم عليه وع
ــَن﴾ ابِِري ــَع الصَّ ــاَلِة  إِنَّ اهللََّ َم ــرْبِ َوالصَّ ــَتِعينُوا بِالصَّ اْس
] البقــرة: 153[. وهــذا ممــا يدفــع الفــرد للصــرب 
يف مواجهــة املواقــف املختلفــة، ممــا جيعلــه يشــعر 
ــرر  ــايب، ويتح ــش اإلجي ــة والتعاي ــة والراح بالطمأنين
الداخليــة،  والرصاعــات  الســلبية  املشــاعر  مــن 
ويعــود حلالــة االتــزان النفــيس التــي ينشــدها. وذلــك 
ــاعده  ــة تس ــرتاتيجيات معرفي ــرد إلس ــتخدام الف باس
يف الوصــول حلالــة االتــزان. وهــذا مــا متخضــت 
ــن  ــة م ــع جمموع ــا م ــق فيه ــة وتتف ــج الدراس ــه نتائ عن
الدراســات التــي رأت بــأن بعــض إســرتاتيجيات 
التحكــم يف األفــكار مفيــدة، بينــام قــد يســاهم البعــض 

ــيس  ــق النف ــىل الضي ــاظ ع ــا يف احلف ــر منه اآلخ
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ــج  ــه نتائ ــا أيدت ــذا م )Wells & Carter, 2009(. وه
ــني  ــة ب ــة إجيابي ــاك عالق ــن أن هن ــة م ــة احلالي الدراس
الصــرب ومكوناتــه املختلفــة مــع التحكــم يف األفــكار، 
ــم،  ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب ــدي تش ــا ُبع خصوًص

ــق. ــد القل ــع بع ــلبية م ــة س وعالق
أن  احلاليــة  الدراســة  نتائــج  إليــه  توصلــت  وممــا 
ــف،  ــكل خمتل ــج بش ــأت بالنتائ ــرب تنب ــات الص مكون
ــدي  ــة ببع ــرب الثالث ــات الص ــع مكون ــأ مجي ــد تنب فق
تشــتت االنتبــاه وإعــادة التقييــم فقــط مــن أبعــاد 
ــة  ــذه النتيج ــري ه ــكار.  وتش ــم يف األف ــاس التحك مقي
ــات  ــم مكون ــط لدهي ــرب ينش ــراد ذوي الص إىل أن األف
الصــرب املختلفــة؛ فالصــرب عــىل متاعــب احليــاة اليوميــة 
ــل  ــرد يف  حتم ــز الف ــات حتف ــذه املكون ــد ه ــو أح وه
التوتــرات الناتــة عــن املتاعــب التــي تســببها أحــداث 
ــام أو  ــرور أو االزدح ــر يف امل ــن تأخ ــة م ــاة اليومي احلي
ــاة  ــب احلي ــن متاع ــا م ــرارة وغريه ــاء واحل الضوض
ــو  ــخيص وه ــرب الش ــتخدمون الص ــام يس ــة، ك اليومي
مكــون آخــر للصــرب،  فنجــد الفــرد نتيجــة هلذه الســمة 
يتحمــل الســلوكات املزعجــة واملثــرية للغضــب عنــد 
ــرب  ــث للص ــون الثال ــام املك ــن، بين ــع اآلخري ــه م تفاعل
وهــو الصــرب عــىل مشــاق احليــاة عمومــًا تعــل الفــرد 
يتحمــل ضغوطــات احليــاة مــن أمــراض أو صعوبــات 
وثبــات  بصــرب  ويواجههــا  كــوارث  أو  احليــاة  يف 

ــة.  وعزيم
وبالتــايل مــع زيــادة اســتخدام الفــرد ملكونــات الصــرب 
ــب  ــىل متاع ــرب ع ــخيص، والص ــرب الش ــة )الص الثالث
ــد  ــاة( يزي ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي احلي
املعرفيــة  اإلســرتاتيجيات  بعــض  اســتخدام  لديــه 
ــل  ــة مث ــري املرغوب ــكار غ ــع األف ــل م ــدة يف التعام املفي
ــتخدم  ــده يس ــم. فنج ــادة التقيي ــاه وإع ــتت االنتب تش
إســرتاتيجية  وهــي  االنتبــاه،  تشــتت  إســرتاتيجية 
مفيــدة، يســتخدمها األفــراد يف الرتكيــز عــىل يشء ممتع، 
ــغال  ــة، واالنش ــري املرغوب ــكار غ ــع األف ــق م والتواف

الذهنــي بأشــياء ممتعــة وإجيابيــة، ممــا يقلــل مــن 
ــراد  ــتخدام األف ــد اس ــاة. فعن ــر واملعان ــط والتوت الضغ
ــل  ــذا يقل ــرتار وه ــع االج ــرتاتيجية يقاط ــذه االس هل
ــاريف  ــد ه ــامل، وج ــذا االحت ــاًم هل ــرب. ودع ــن الك م
وبــني)Harvey and Payne (2002 أن كبــت األفــكار 
عــن طريــق تشــتت االنتبــاه باســتخدام مهمــة تصويــر 
ــام  ــاه الع ــتت االنتب ــن تش ــدة م ــر فائ ــرية، كان أكث مث
)in: Ree, 2010(. كــام أن تشــتت االنتبــاه ارتبــط 
بشــكل إجيــايب باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وبشــكل 
.)Reynolds & Wells, 1999( ــاب ــن االكتئ ــر م أكث
ــادة  ــرتاتيجية إع ــر إلس ــرد الصاب ــتخدام الف ــا اس وأم
التقييــم، وهــي إســرتاتيجية مفيــدة يســتخدمها األفــراد 
مــن أجــل إعــادة تقييــم األفــكار املتطفلــة، التــي 
ــام  ــا، ك ــل حدهت ــا أو لتقلي ــط لدحضه ــبب الضغ تس
ــكار  ــري األف ــال تأث ــرتاتيجية إىل إبط ــذه اإلس ــدف ه هت
ــض  ــة بع ــالل ممارس ــن خ ــة م ــري املنطقي ــلبية وغ الس
األنشــطة العقليــة كالتفكــري يف األفــكار اإلجيابيــة، 
وتفســري األفــكار بطريقــة إجيابيــة، واالنشــغال ببعــض 
ــد  ــر. وق ــط والتوت ــل الضغ ــي تقل ــدة الت ــكار املفي األف
ثبــت أن إعــادة التقييــم املعــريف، إســرتاتيجية لتحــدي 
ــايس يف  ــون أس ــة ومك ــري املرغوب ــكار غ ــة األف صح
العــالج الســلوكي املعــريف، وأهنــا فعالــة يف احلــد مــن 
الكــرب )Beck, 2005(، كــام يؤيــد هــذه النتيجــة مــا 
توصلــت لــه دراســة عــىل عينــة مــن طــالب اجلامعــة 
ــكار،  ــم يف األف ــرتاتيجيات التحك ــؤ إس ــة تنب بإمكاني
 Mohamed( ومنهــا إعــادة التقييــم بالضغــط النفــيس

 .)& Alkholy, 2020

ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة، 
أن هنــاك عالقــة ســلبية بــني الصــرب عــىل مشــاق 
احليــاة مــع إســرتاتيجية القلــق، إال أنــه يمكننــا القــول 
ــتخدام  ــل اس ــرب يق ــادة الص ــع زي ــأن أن م ــذا الش يف ه
األفــراد هلــا. ولذلــك فهــي إســرتاتيجية غــري مفيــدة، 
ــتخدموهنا  ــن يس ــخاص الذي ــري إىل أن األش ــث تش حي
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تكــون لدهيــم معتقــدات ســلبية حــول عــدم قدرهتــم 
عــىل الســيطرة عــىل األفــكار التــي تشــغلهم وتســبب 
ــن  ــري قادري ــم غ ــا أهن ــدون أيًض ــق، ويعتق ــم القل هل
هــذه  ستســببها  التــي  املخاطــر  يف  التحكــم  عــىل 
ــد ســلبية هــذه اإلســرتاتيجية  ــة، ويؤي ــكار املتطفل األف
ــد أن  ــلبية، وج ــة والس ــب املرضي ــا باجلوان وارتباطه
مــرىض اضطــراب القلــق املعمــم أبلغــوا عــن زيــادة يف 
اســتخدام إســرتاتيجية القلــق، وارتبــط بشــكل إجيــايب 
بأعــراض االكتئــاب وارتبــط ســلًبا بالرضــا عــن 
احليــاة )Coles and Heimberg, 2005( كــام وجــد أن 
إســرتاتيجية القلــق كانــت مرتبطــة بشــدة باضطــراب 
ــون  ــن يعان ــك الذي ــزت أولئ ــة، ومي ــخصية احلدي الش
 Rosenthal et al.,( منــه عــن املجموعــة الضابطــة
ــت  ــق ارتبط ــرتاتيجية القل ــنّي أن إس ــام تب 2006(.  ك

باألعــراض املرضيــة، عــىل وجــه التحديــد، اضطــراب 
 ،.)Abramowitz et al., 2003 (ــري ــواس القه الوس

ــة ــد الصدم ــا بع ــوط م وضغ
 s (Andrews, Troop, Joseph, Hiskey, & Coyne, 
 ،Sarisoy et. al., 2014 القلــق  وســمة   ،)2002

والعصابيــة   ،Halvorsen et al., 2015 واالكتئــاب 
.)Inozu et al., 2020( القهــري والوســواس 

مــن جانــب آخــر، توصلــت الدراســة إىل نتائــج أخرى 
مهمــة فيــام خيــص النتائــج املالحظــة بــني الصــرب 
ــد أن  ــد وج ــرتاري، فق ــري االج ــع التفك ــه م ومكونات
هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني الصــرب ومكوناتــه املختلفــة 
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــىل مشــاق احليــاة 
ــري  ــع التفك ــاة( م ــاق احلي ــىل مش ــرب ع ــة، والص اليومي
ــد  ــام مل توج ــل، في ــد التأم ــا بع ــرتاري وخصوًص االج
عالقــة بــني الصــرب ومكوناتــه مــع بعــد االســتغراق يف 
التفكــري، وهــذه النتائــج تأكــدت مــن خــالل دراســة 
التنبــؤ بــني الصــرب ومكوناتــه مــع التفكري االجــرتاري، 
ــرتاري  ــري االج ــه بالتفك ــرب ومكونات ــأ الص ــث تنب حي
درجــة كليــة وبعــد التأمــل فقــط، مــن خــالل نمــوذج 

االنحــدار البســيط، ولكــن عنــد اســتخدام االنحــدار 
ــل،  ــط بالتأم ــخيص فق ــرب الش ــد الص ــأ ُبع ــدد تنب املتع
وتنبــأ ُبعــد الصــرب عــىل مشــاق احليــاة باالســتغراق يف 
التفكــري، وبالتــايل تعــد هــذه األبعــاد أكثــر املتغــريات 

ــة.   ــتقلة أمهي املس
ــىل  ــرد ع ــة الف ــت درج ــام ارتفع ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
ــم  ــىل التحك ــه ع ــت قدرت ــه، ارتفع ــرب ومكونات الص
ــتخدام  ــه باس ــرتاري وضبط ــري االج ــه التفك يف توجي
مفيــد،  بشــكل  التأمــل  أي  التكيفــي،  االجــرتار 
الضائقــة  بأســباب  يتعلــق  فيــام  املثابــر  والتفكــري 
ــخاص  ــإن األش ــك ف ــم. لذل ــا لدهي ــية وعواقبه النفس
ــا  ــوب فيه ــري املرغ ــكار غ ــم إدارة األف ــن يمكنه الذي
بشــكل فعــال وعــدم اجرتارهــا هــم األفضــل يف 
ــراد  ــن لألف ــايل يمك ــة، وبالت ــم العاطفي ــم حاالهت تنظي
ــوب  ــري املرغ ــياء غ ــرتار األش ــن اج ــهم م ــع أنفس من
فيهــا، يمكــن أن يســاعدهم يف الرتكيــز عــىل األنشــطة 
 Feliu-Soler et) احلاليــة وممارســة الســيطرة املتعمــدة
ــيل  ــرتار التأم ــف االج ــىل تعري ــاًء ع al., 2019). وبن

ــة  ــودة هادف ــه ع ــة- يف كون ــة تكيفي ــو عملي ــذي ه -ال
للداخــل؛ لالنشــغال يف حــل املشــكلة معرفًيــا؛ وذلــك 
ــطة  ــاوالت نش ــراض، وحم ــدة األع ــن ح ــف م للتخفي
لكســب االســتبصار باملشــكلة. هــذه التقييــامت التــي 
جيرهيــا الفــرد ألفــكاره حتــدد كيــف يتفاعــل الشــخص 
مــع أفــكاره وســلوكياته، وبالتــايل تنشــط حالــة التأمــل 
لديــه بــام خيفــف التوتــر، ويعيــد حالــة التــوازن النفيس 
ــة.  ــف املختلف ــع املواق ــل م ــد التفاع ــدها عن ــي ينش الت

ــني ــز وراس ــة قوت ــك دراس ــد ذل ويؤي
ــل  ــا بتحلي ــث قام ) Gootjes and Rassin )2014 حي
ارتبــاط اليقظــة الذهنيــة والقــدرة عــىل التحكــم 
يف التفكــري واألداء النفــيس )قلــق الســمة والتأثــري 
ــاعات  ــني الس ــة ب ــاك عالق ــدا أن هن ــلبي(، فوج الس
الســمة،  وقلــق  التأمــل  يف  الفــرد  يقضيهــا  التــي 
وكذلــك توجــد عالقــة بــني الســاعات التــي يقضيهــا 
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يف التأمــل والتأثــري الســلبي، كــام وجــدت عالقــة 
ــرد يف  ــا الف ــي يقضيه ــاعات الت ــني الس ــا ب ــة أيًض عالي
التأمــل واملتغــريات املتعلقــة بــاألداء النفــيس الصحــي 
)التأثــري اإلجيــايب، والتفــاؤل، والرتابــط االجتامعــي(. 
ــاًل  ــرتار عام ــدون االج ــني يع ــن أن الباحث ــم م فبالرغ
خطــًرا، وعامــاًل دائــاًم لالضطــراب النفــيس، وحيافــظ 
 .)Mathes et al., 2020( عــىل أنــامط التفكــري الســلبية
ــا  ــاك جانًب ــة تدعــم أن هن إال أن نتائــج الدراســة احلالي
ــتخدم  ــف تس ــرتاتيجية للتكي ــرتار، وإس ــا لالج إجيابًي
لتجنــب الذكريــات املؤملــة واالنفعــاالت املرتبطــة 
هبــا؛ ولذلــك ارتبــط بعمليــة الصــرب، التــي حتســن مــن 
مــزاج الفــرد وســلوكياته، وحيمــي النــاس من املشــاعر 

ــة.  ــد اإلجيابي الســلبية ويزي
وأخــرًيا، نســتنتج مــن نتائــج الدراســة أن الصــرب ُيعــّد 
ــية،  ــة النفس ــة يف الصح ــل الفعال ــن العوام ــًدا م واح
ــدة،  ــة اجلي ــا للصح ــؤرًشا عاًم ــون م ــن أن يك ويمك
فمــن خاللــه تتحســن أســاليب التكيــف املعــريف التــي 
يســتخدمها الفــرد بــام خيفــف مــن األفــكار واملشــاعر 
الســلبية، ويســاعد عــىل إدارة ومواجهــة املواقــف 

ــة. الضاغط
ــتقبلية  ــات مس ــة إىل دراس ــاك حاج ــك، هن ــع ذل وم
لتحديــد كيفيــة تفاعــل الصــرب ومكوناتــه مــع القــدرة 
عــىل التحكــم يف التفكــري، وغريهــا من الرتكيبــات ذات 
الصلــة )مثــل قمــع األفــكار، ودمــج الفكــر، وعوامــل 
ــل  ــن أج ــض م ــا البع ــع بعضه ــة( م ــا وراء املعرف م
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.26 Issue.2 in 1443 H/2022. In this issue, the journal editorial board con-
tinue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers 
were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms 
of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human 
and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.
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