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االتجاهات الحديثة في جرائم اإلفالس دراسة مقارنة بين 
القانون المصري والنظام السعودي

د. عبد العزيز بن عبد اهلل الرشود
جامعة املجمعة-كلية إدارة األعامل

قسم القانون

امللخص
الســعودية  للتجربتــن  بيــان  إىل  البحــث  هــذا  هــدف 
ــن  ــاس م ــم اإلف ــام جلرائ ــق بمعاجلته ــام يتعل ــة في واملرصي
خــال ماصــدر مــن ترشيعــات حديثــة يف هــذا اخلصــوص. 
وبيــان مــدى اســتجابة كل مــن النظــام املرصي والســعودي 
لاجتاهــات العامليــة احلديثــة يف جمــال معاجلــة مســائل تعثــر 

ــاس. ــوء لإلف ــدون اللج ــة ب ــات التجاري املرشوع
االســتقرائي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اتبــع  وقــد 
ــوين  ــوص قان ــل نص ــتقراء وحتلي ــم اس ــث ت ــي، حي التحلي
اإلفــاس يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــرص. كــام اتبــع 
ــد  ــف العدي ــث ملوق ــرض الباح ــث ع ــارن، حي ــج املق املنه

ــرى. ــة األخ ــن األنظم م
ــددًا  ــان ع ــن رئيســين حيوي ــم تقســيم البحــث إىل مبحث وت

مــن املطالــب كــام يــي:
املبحــث األول: االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف 

. مرص
املبحــث الثــاين: االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف 

السعودية.
وتم التوصل لعدد من النتائج أمهها:

ــون  ــداره للقان ــًا يف إص ــرصي موفق ــرّشع امل ــن امل 1- مل يك
ــاس  ــن اإلف ــه ع ــر نظرت ــو مل يغ ــاس، فه ــد لإلف اجلدي
وإنــام نقــل حرفيــًا عــن القانــون القديــم، ومــازال القانــون 

ــط. ــار فق ــًا بالتج خاص
2- أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد يعــد طفــرة 
ــادئ  ــتجابت ملب ــرة اس ــي طف ــال، وه ــذا املج ــة يف ه حقيقي
الرشيعــة االســامية الغــراء، وكذلــك لاجتاهــات العامليــة 
احلديثــة، فقــد مــد النظــام الســعودي نطــاق تطبيقــه 

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــة واملدني ــخاص التجاري لألش
ــم  ــًا جلرائ ــام تفصيلي ــع تنظي ــعودي وض ــم الس 5- أن املنظ
اإلفــاس أحــاط بكافــة األفعــال التــي قــد متــس بحقــوق 
األطــراف أو الدائنــن، والتــي تعتــر ماســة يف املقــام األخر 

ــي. ــاد الوطن باالقتص

الكلامت املفتاحية:
)اإلفاس – املفلس – جريمة اإلفاس(

Abstract

The aim of this research aimed to describe the Saudi 
and Egyptian experiences regarding the bankruptcy 
crimes through recent legislation in such regard, 
and the extent to which the Egyptian and Saudi 
regimes have responded to the recent global trends 
in addressing the problems of business failure 
without bankruptcy.
The researcher followed the analytical descriptive 
method, where the texts of bankruptcy law in Saudi 
Arabia and Egypt were analyzed. The researcher 
also followed the comparative approach, where 
Saudi Arabia offered the status of many other laws.
The research is divided into two main sections that 
contain a number of demands as follows:
The First Section: Recent Trends in Bankruptcy 
Crimes in Egypt.
The Second Section: Recent Trends in Bankruptcy 
Crimes in Saudi Arabia.
A number of results have been reached:
The Egyptian legislator was not successful in 
issuing the new bankruptcy law, because he did 
not change it view of bankruptcy, but literally 
transferred from the old law. The law is still only 
for traders.
The new Saudi bankruptcy law is a real breakthrough 
in such field, which is a boom that responded to the 
principles of Islamic law, as well as recent global 
trends. The Saudi regime extended its application 
to commercial and civil persons alike.
The Saudi regulator has developed a detailed 
organization of bankruptcy crimes, includes all acts 
that may affect the rights of the parties or creditors, 
which, in the last place, is considered an urgent 
national economy.

keywords:
(Bankruptcy - Bankrupt - Bankruptcy Crime)
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مقدمة
والســام عــى ســيد  والصــاة  العاملــن،  احلمــد هلل رب 
املرســلن، النبــي األمــي األمــن، وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن. 

ــد  وبع
ــذي  ــر ال ــن التاج ــى املدي ــذ ع ــيلة للتنفي ــاس وس ــر اإلف يعت
ــة  ــه تصفي ــى أموال ــة؛ فتصّف ــه التجاري يتوقــف عــن دفــع ديون
مجاعيــة، ويــوزع الثمــن الناتــج منهــا عــى الدائنــن كل بنســبة 

دينــه.
واإلفاس هبذا املعنى، ويف النظرية التقليــــدية، هــــو نظـــــام 

بالتجـار)1(،  قانــونـي خاص 
وهــو ينطبــق عــى املرشوعــات التجاريــة الفرديــة، كــام 
ينطبــق أيضــًا عــى املرشوعــات اجلامعيــة، أي عــى الــرشكات 

ــة. التجاري
وإذا كان تطبيــق اإلفــاس عــى األفــراد لــه آثــار قاســية 
ــإن  ــه، ف ــخصه ومال ــرد يف ش ــذا الف ــس ه ــا مت ــة؛ ألهن ووخيم
ــورة، ألن  ــر خط ــرشكات أكث ــى ال ــاس ع ــار اإلف ــق آث تطبي
يف  األفــراد  التجــار  دور  يفــوق  التجاريــة  الــرشكات  دور 
ــراد  ــد األف ــًا جله ــا جتميع ــك باعتباره ــة، وذل ــاة التجاري احلي
باملرشوعــات  تضطلــع  فهــي  ثــم  ومــن  ومدخراهتــم، 
االقتصاديــة الكــرى، التــي يعجــز املــرء بمفــرده عــن حتقيقهــا 
مهــام بلغــت قدراتــه وإمكاناتــه؛ ممــا جعلهــا األداة املثــى 
ــة  ــذه األمهي ــت ه ــد تعاظم ــل ولق ــادي، ب ــوض االقتص للنه
ــة  ــة خاص ــرشكات، وبصف ــذه ال ــا ه ــت معه ــة أصبح لدرج
ــاد  ــن ب ــر م ــع يف كل كث ــرى، تتمت ــامهة الك ــرشكات املس ال
العــامل بســلطان ال حيكمــه إال ســلطان الدولــة، وتشــكل قــوة 
اجتامعيــة واقتصاديــة تراعــي الدولــة نفوذهــا وتاثراهتــا، 
وتــرى مــن واجبهــا أن حتــرص عــى رقابتهــا حتــى ال تنحــرف 
عــن الطريــق الســوي؛ وتصبــح أداة لإلســتغال االجتامعــي أو 

للســيطرة السياســية)2( .

ــر:  ــه. انظ ــع أصول ــه مجي ــتغرقت ديون ــذي اس ــن ال ــو: املدي ــس ه ) 1 ( واملفل
ــوب  ــض بوج ــادى البع ــد ن ــعودي. وق ــاس الس ــام اإلف ــن نظ ــادة )1( م امل
ــون  ــم ســعد، نحــو قان ــل إبراهي ــدين. انظــر: د. نبي ــاس امل ــون لإلف صــدور قان
لإلفاســاملدنى، دار اجلامعــة اجلديــدة، ص 2004، ص 5 ومــا بعدهــا وىف 
تفاصيــل هــذه املســألة راجــع األســتاذ الدكتــور حمســن شــفيق، القانــون التجاري 

ــا. ــا بعده ــة، 1951، ص 39 وم ــرش الثقاف ــاس، دار ن ــرصي، جـــ2 اإلف امل
ــزء  ــاري، اجل ــون التج ــيط يف القان ــفيق، الوس ــن ش ــور حمس ــتاذ الدكت )2( األس
األول، الطبعــة الثالثــة، 1957، ص 329، األســتاذ الدكتــور أكثــم اخلــويل، 
ــة، 1968، ص 2،   ــرشكات التجاري ــارن، ج 2، ال ــاين املق ــارة اللبن ــون التج قان
بنــد 1، األســتاذ الدكتــور حممــد فريــد العرينــي، الــرشكات التجاريــة، املــرشوع 
التجــاري اجلامعــي بــن وحــدة اإلطــار القانــوين وتعــدد األشــكال، دار اجلامعــة 

اجلديــدة، 2018، ص 7.

واإلفــاس إمــا أن يكــون بســيطًا أو مقرتنــًا بجريمــة، فيكــون 
ــع  ــع يرج ــن الدف ــن ع ــف املدي ــيطًا إذا كان توق ــاس بس اإلف
ــد يكــون  ــه، وعــى العكــس ق إىل عوامــل خارجــة عــن إرادت
ســبب التوقــف عــن الدفــع هــو إرساف املديــن يف مصاريفــه 
الشــخصية أو اندفاعــه يف بعــض املعامــات كاملضاربــات 
ــاس  ــة: )اإلف ــذه احلال ــاس يف ه ــمى اإلف ــا، وُيس ونحوه

ــر(. بالتقص

أمــا إذا تعمــد التاجــر اإلرضار بدائنيــه كــام لــو أخفــى أموالــه 
ــذه  ــاس يف ه ــإن اإلف ــة ف ــره التجاري ــدم دفات ــا أو أع أو هرهب

ــه: )اإلفــاس بالتدليــس(. ــة ُيطلــق علي احلال
وإذا كانــت حالــة اإلفــاس ختلــق بعــض اجلرائــم التــي 
ــإن  ــس، ف ــم املفل ــمى جرائ ــي تس ــي الت ــا، وه ــلف ذكره س
ــم أخــرى ترتكــب بمناســبة اإلفــاس، قــد تقــع  ــاك جرائ هن
مــن الدائنــن، أو مــن بعــض العاملــن عــى التفليســة، أو مــن 
ــح  ــبة الصل ــم بمناس ــض اجلرائ ــب بع ــد ترتك ــل ق ــر، ب الغ

ــاس. ــن اإلف ــي م الواق

مشكلة البحث:
ــات  ــن املوضوع ــو م ــاس ه ــم اإلف ــن جرائ ــث ع إّن احلدي
العامــة املتشــعبة التــي تصلــح جمــاالً خصبــًا للبحث والدراســة 
ــا، ورضورة  ــعب موضوعاهت ــرًا لتش ــددة؛ نظ ــا متع ــن زواي م

ــًا. ــًا وحتلي ــا تأصي ــع فروعه تتب
ومــا نــود تناولــه يف هــذا البحــث املوجز هــو البحث يف مشــكلة 
حمــددة، وهــي بيــان اجلرائــم التــي ترتكــب بمناســبة التفليســة، 
أو بمناســبة املعاملــة القانونيــة للمرشوعــات املتعثــرة، وذلــك 
ــذه  ــة يف ه ــات احلديث ــان االجتاه ــي بي ــددة ه ــة حم ــن زاوي م
اجلرائــم، مــن خــال جتربتــن حمددتــن، مهــا: التجربــة 
ــة  ــادة اهليكل ــم إع ــون تنظي ــدور قان ــة يف ص ــة، املتمثل املرصي
ــنة  ــم 11 لس ــاس رق ــاس واإلف ــن اإلف ــي م ــح الواق والصل
2018، والتجربــة األخــرى هــي التجربــة الســعودية املتمثلــة 
يف صــدور نظــام اإلفــاس اجلديــد والــذي تــم إقــراره بقــرار 

جملــس الــوزراء رقــم 264 بتاريــخ 1439/5/27هـــ.

أهداف البحث:
هيدف هذا البحث اىل مايي:

ــة  ــن الســعودية واملرصي ــان اخلطــوط العريضــة للتجربت 1/بي
ــا  ــال م ــن خ ــاس م ــم اإلف ــام جلرائ ــق بمعاجلته ــام يتعل في

ــوص. ــذا اخلص ــة يف ه ــات حديث ــن ترشيع ــدر م ص
2/بيــان مــدى اســتجابة كل مــن النظــام املــرصي والســعودي 
ــر  ــائل تعث ــة مس ــال معاجل ــة يف جم ــة احلديث ــات العاملي لاجتاه
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ــدون اللجــوء لافــاس. ــة ب املرشوعــات التجاري
أمهية البحث:

الواقــع أن تتبــع التطــور الترشيعــي ملعاملــة املــرشوع التجــاري 
ــي  ــة، فف ــة القانوني ــاف يف املعامل ــن اخت ــف ع ــر يكش املتعث
ــاس  ــد اإلف ــال قواع ــن خ ــي م ــدف الرئي ــة كان اهل البداي
ــى  ــا ع ــة بيعه ــع حصيل ــرة وتوزي ــات املتعث ــة املرشوع تصفي
الدائنــن، كــام يكشــف عــن القســوة يف معاملــة املديــن 
التاجــر، ولكــن مــع التطــور بــدأت الترشيعــات تنحــو منحــى 
ــن  ــرة م ــات املتعث ــة املرشوع ــامم بإقال ــدأ االهت ــث ب ــر، حي آخ
ــال  ــن خ ــر م ــرشوع املتعث ــة امل ــن تصفي ــدالً م ــا، وب عثرهت
قواعــد اإلفــاس، وجــدت قواعــد أخــرى لتقويــم املــرشوع 
املتعثــر وحماولــة إعادتــه إىل الســوق، ويف ذلــك حتقيــق ملصلحــة 
ــل ويف  ــاري، ب ــرشوع التج ــامل يف امل ــة الع ــن، ومصلح املدي

ــوال. ــب األح ــن يف أغل ــة الدائن مصلح
ففــي ضــوء ذلــك تبــدو أمهيــة تقييــم التجربتــن املذكورتــن، 
ال ســيام أهنــام جتربتــان حديثتــان، ومــن واجــب الفقــه القانــوين 
ــة يف  ــذه الدراس ــهم ه ــل أن تس ــة، ونأم ــام بالدراس أن يتناوهل
إيضــاح بعــض اجلوانــب املتعلقــة بذلــك، وأن تكــون منطلقــًا 
لدراســات أخــرى تتنــاول كافــة جوانــب هــذا املوضــوع اهلــام 

والثــري.

الدراسات السابقة:
ــألة  ــت مس ــددة تناول ــابقة متع ــات س ــاك دراس ــك أن هن ال ش
جرائــم اإلفــاس يف مــرص، منهــا رســالة الدكتــور فريــد 
مرشقــي بجامعــة القاهــرة عــام 1947، بعنــوان، جرائــم 
ــوان »  ــام بعن ــد غن ــام حمم ــور غن ــث الدكت ــاس، وبح اإلف
ــة  ــة البحــوث القانوني ــس«، واملنشــور بمجل اإلفــاس بالتدلي
ــر 1997.  ــدد 22، أكتوب ــورة، ع ــة املنص ــة جامع واالقتصادي
وكذلــك بحثــه بعنــوان » اإلفــاس بالتقصــر« واملنشــور 
بــذات املجلــة، عــدد 22، أبريــل 1992، والواقــع أن كل 
هــذه الدراســات قــد صــدرت يف ظــل قانــون التجــارة القديــم 
الصــادر عــام 1883م، ورغــم صــدور قانــون جديــد للتجــارة 
ــة  ــادة اهليكل ــون إع ــدور قان ــم ص ــام 1999م، ث ــرص ع يف م
ــام 2018م،  ــاس ع ــاس واإلف ــن اإلف ــي م ــح الواق والصل
ــم يف  ــدو ملحــة إلعــادة النظــر يف هــذه اجلرائ ــإن احلاجــة تب ف
ضــوء االجتاهــات احلديثــة، وهــو مادعــا لكتابــة هــذا البحــث.
ــن  ــد أن م ــعودية- نج ــة الس ــة العربي ــل -ويف اململك ويف املقاب
الدراســات الســابقة حــول املوضــوع رســالة ماجســتر بعنــوان 
ــا  ــعودي« أعده ــام الس ــايل يف النظ ــاس االحتي ــم اإلف » جتري
ــة  ــف العربي ــة ناي ــي، بجامع ــد التميم ــن زي ــعد ب ــن س ــدر ب بن

ــام 2011م. ــة، ه ــوم األمني للعل
ــد  ــعودي اجلدي ــاس الس ــام اإلف ــدور نظ ــه بص ــع أن  والواق
ــال  ــدي يف جم ــم التقلي ــام التجري ــن نظ ــًا م ــر متام ــذي غ وال
املرشوعــات املتعثــرة فــإن احلاجــة تبــدو ملحــة لبيــان موقــف 
النظــام الســعودي اجلديــد، وهــو مادعانــا أيضــًا إىل كتابــة هــذا 

ــث. البح

منهج البحث:
ســيتبع الباحــث يف هــذا البحــث املنهــج الوصفــي االســتقرائي 
التحليــي، حيــث ســيقوم باســتقراء وحتليــل نصــوص قانــوين 
اإلفــاس يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــرص. كــام ســيتبع 
الباحــث املنهــج املقــارن، حيــث ســيعرض باإلضافــة ملوقــف 

النظــام الســعودي ملوقــف العديــد مــن األنظمــة األخــرى.

تقسيم البحث:
تــم تقســيم هــذا البحــث إىل مبحثــن رئيســين حيويــان عــددًا 

مــن املطالــب عــى النحــو التــايل:
ــاس يف  ــم اإلف ــة يف جرائ ــات احلديث ــث األول: االجتاه املبح

مــرص.
    املطلب األول: األركان املفرتضة جلرائم اإلفاس.

   املطلب الثاين: جرائم املفلس.
   املطلب الثالث: جرائم غر املفلس.

   املطلب الرابع: جرائم الصلح الواقي من اإلفاس.

ــاس يف  ــم اإلف ــة يف جرائ ــات احلديث ــاين: االجتاه ــث الث املبح
ــعودية. الس

   املطلب األول: متيز نظام اإلفاس السعودي اجلديد.
   املطلــب الثــاين: تنظيــم جرائــم اإلفــاس يف النظام الســعودي 

اجلديد.
ــي  ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــة أه ــع يف اخلامت ــوف نض وس

ــا. ــا إليه توصلن

املبحث األول
االجتاهات احلديثة يف جرائم اإلفالس يف مرص

متهيد وتقسيم:
ــرصي  ــون امل ــاس يف القان ــة باإلف ــائل املتعلق ــم املس ــر جتري م

ــل: ــدة مراح بع
ففــي املرحلــة األوىل: وعنــد صــدور قانــون التجــارة القديــم 
عــام 1883م الــذي نظــم اإلفــاس تنظيــاًم تفصيليــًا، إال أنــه 
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مل ينظــم جرائــم اإلفــاس، بــل تكلــم عنهــا تقنــن العقوبــات 
الصــادر عــام 1937م يف البــاب التاســع مــن الكتــاب الثالــث 

)املــواد مــن 328 إىل 335(.

ويف املرحلة الثانية: 
ــون  ــه قان ــل حمل ــم، وح ــارة القدي ــون التج ــي قان ــا ُألغ عندم
ــم  ــه نّظ ــم أن ــنة 1999م، ورغ ــم 17 لس ــايل رق ــارة احل التج
ــم  ــم جرائ ــه مل ينظ ــه، لكن ــس من ــاب اخلام ــاس يف الب اإلف
اإلفــاس، واكتفــى بالنــص يف املــادة 768 منــه عــى أن 
»تــري يف شــأن جرائــم التفالــس األحــكام املنصــوص عليهــا 

يف قانــون العقوبــات«.

ويف املرحلــة الثالثــة واألخــرة – والتــي نحــن بصددها: 
ــون رقــم 11 لســنة 2018 بشــأن إعــادة  أصــدر املــرشع القان
اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس)3(، وقــد 
نــص القانــون رصاحــة عــى إلغــاء البــاب اخلامــس مــن قانون 
التجــارة ، وعــى إلغــاء كل حكــم خيالــف أحكامــه ) م 4 مــن 
قانــون اإلصــدار(. وقــد ألغــى هــذا القانــون قواعــد جرائــم 
التفالــس الــواردة يف قانــون العقوبــات وضمهــا ألول مــرة يف 
صلــب قانــون إعــادة اهليكلــة والصــح الواقــي مــن اإلفــاس 
واإلفــاس، ويــكاد يكــون املــرشع املــرصي يف القانــون اجلديد 
قــد نقــل النصــوص الــواردة يف قانــون العقوبــات حرفيــًا، مــع 
بعــض التعديــات التــي تغــرت فيهــا فلســفة املــرشع، حيــث 
ــن  ــس، يف ح ــاس بالتدلي ــم اإلف ــى جرائ ــاب ع ــدد العق ش
اعتــر اإلفــاس بالتقصرخمالفــة بعــد أن كانــت جنحــة قبــل 

صــدوره)4( ، وهــذه االختافــات ســوف ندرســها يف حينهــا.
ــع  ــاب الراب ــن الب ــاين م ــل الث ــون الفص ــص القان ــد خص وق
ــواد  ــه يف امل ــي من ــح الواق ــاس والصل ــم اإلف ــرض جلرائ للتع
252 إىل 262. وقــد تكلمــت هــذه النصــوص عــن جريمتــي 
اإلفــاس بالتدليــس، واإلفــاس بالتقصــر، ومهــا اجلريمتــان 
اللتــان يرتكبهــام املفلــس. كــام عرضــت للجرائــم التــي 
ــاء  ــرشكات وأعض ــرو ال ــم مدي ــس، وه ــر املفل ــا غ يرتكبه
ــام  ــم، ك ــة وغره ــن التفليس ــون وأم ــا والدائن ــس إدارهت جمل

ــاس. ــن اإلف ــي م ــح الواق ــم الصل ــت جلرائ عرض

) 3 ( ُنرش باجلريدة الرسمية يف 19 فراير 2018.
) 4 ( الدكتــور حممــود ســمر الرشقــاوي، الوســيط يف القانــون التجــاري 
ــة،  ــاء القانوني ــة الوف ــدق، مكتب ــور بن ــل أن ــح وائ ــاين، تنقي ــزء الث ــرصي، اجل امل

.732 ص   ،2018

أركان  هلــا  الســالفة  اإلفــاس  جرائــم  كل  أن  وياحــظ 
مفرتضــة، جيــب أن نعــرض هلــا قبــل التعــرض لــكل جريمــة، 

لذلك سنقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب:
املطلب األول: األركان املفرتضة جلرائم اإلفاس.

املطلب الثاين: جرائم املفلس.
املطلب الثالث: جرائم غر املفلس.

املطلب الرابع: جرائم الصلح الواقي من اإلفاس.

املطلب األول
األركان املفرتضة جلرائم اإلفالس

إّن أي حديــث عــن جرائــم اإلفــاس يســتلزم يف البدايــة القول 
بوجــود حالــة إفــاس مــن األســاس، هــذه احلالــة هــي التــي 
ترتكــب بمناســبتها جرائــم اإلفــاس، فهــذه احلالــة إذن متثــل 
ــة اإلفــاس  ــم اإلفــاس، وحال الركــن املفــرتض يف كل جرائ
ــون يف  ــر، وأن يك ــود تاج ــي: وج ــة، ه ــًا ثاث ــرتض رشوط تف
حالــة وقــوف )توقــف( عــن الدفــع، وأن يصــدر حكــم بشــهر 

)إشــهار( اإلفــاس.
وقــد عــرت املــادة )75( مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح 
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس الصــادر عــام 2018، عــن 
هــذه الــرشوط بقوهلــا أنــه »يعــد يف حالــة اإلفــاس كل تاجــر 
ــون  ــادر بالقان ــارة الص ــون التج ــكام قان ــب أح ــزم بموج مل
رقــم 17 لســنة 1999 بإمســاك دفاتــر جتاريــة إذا توقــف عــن 
دفــع ديونــه التجاريــة إثــر اضطــراب أعاملــه املاليــة وال يرتتــب 
ــهر  ــم ش ــدور حك ــل ص ــر قب ــع إث ــن الدف ــف ع ــى التوق ع

اإلفــاس مــا مل ينــص القانــون عــى غــر ذلــك«.
فهــل كل هــذه الــرشوط الثاثــة مطلوبــة بشــأن جرائــم 
ــو  ــى النح ــب ع ــذا املطل ــه يف ه ــيتم بيان ــذا ماس ــاس؟ ه اإلف

ــايل. الت

أوال: صفة التاجر
يتبــن مــن النــص الســالف أن اإلفــاس يف القانــون املــرصي 
ــوين خــاص بالتجــار، وقــد أحــال النــص الســالف  نظــام قان
ــى  ــد معن ــنة 1999، يف حتدي ــم 17 لس ــارة رق ــون التج إىل قان
التاجــر. والتاجــر- وفقــًا لنــص املــادة 10 مــن هــذا القانــون- 
هــو: كل مــن يــزاول عــى وجــه االحــرتاف باســمه وحلســابه 
عمــًا جتاريــًا، وكل رشكــة تتخــذ أحــد األشــكال املنصــوص 
عليهــا يف القوانــن املتعلقــة بالــرشكات أيــا كان الغــرض الــذي 

أنشــئت الرشكــة مــن أجلــه.
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ــن  ــراد م ــار األف ــى التج ــاس ع ــام اإلف ــق نظ ــم ينطب ــن ث وم
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــرشكات التجاري ــى ال ــة وع جه

أ/ التجار األفراد
ــنة  ــم 17 لس ــارة رق ــون التج ــن قان ــارشة م ــادة الع ــت امل عرف
ــى  ــة ع ــامل التجاري ــزاول األع ــن ي ــه كل م ــر بأن 1999 التاج
ــب  ــك يكتس ــى ذل ــابه، وع ــمه وحلس ــرتاف باس ــه االح وج
الشــخص الطبيعــي صفــة التاجــر باحرتافــه األعــامل التجارية. 
ــون  ــًا للقان ــد وفق ــاري ال يع ــجل التج ــد يف الس ــا كان القي ومل
ــار  ــرا مــن آث املــرصي رشطــًا الكتســاب صفــة التاجــر بــل أث
ــة  ــارة قرين ــون التج ــره قان ــد اعت ــة، فق ــذه الصف ــاب ه اكتس
ــل  ــيطة تقب ــة بس ــا قرين ــر، ولكنه ــة التاج ــاب صف ــى اكتس ع
ــو  ــر، ول ــاس التاج ــهر إف ــوز ش ــه جي ــي، فإن ــات العك اإلثب
ــرتاف  ــت اح ــى ثب ــاري، مت ــجل التج ــد يف الس ــر مقي كان غ

ــة. ــامل التجاري ــخص لألع الش

ــرتف  ــذي حي ــي ال ــخص الطبيع ــاس الش ــهر إف ــن لش  ويتع
ــا  ــة، ف ــة التجاري ــه األهلي ــر لدي ــة، أن تتواف ــامل التجاري األع
ــه، إال إذا كان  ــور علي ــارص أو املحج ــاس الق ــهر إف ــوز ش جي
ــور  ــره أو املحج ــن عم ــرش م ــة ع ــغ الثامن ــذي بل ــارص ال الق
عليــه قــد أذنــت لــه املحكمــة يف االجتــار، إذ أنــه يعتــر كامــل 
ــى  ــب صفــة للتاجــر مت ــه ويكتس ــه في ــام أذن ل األهليــة في
ــهر  ــوز ش ــم جي ــن ث ــة. وم ــامل التجاري ــام باألع ــرتف القي اح

ــه. إفاس

ــخاص  ــاس األش ــهر إف ــوز ش ــه جي ــرى فإن ــة أخ ــن ناحي وم
ــح  ــن أو لوائ ــى قوان ــارة بمقت ــة التج ــن مزاول ــن م املمنوع
ــر  ــم للحظ ــت خمالفته ــى ثب ــن مت ــن واملحام ــة كاملوظف خاص
ومارســوا التجــارة عــى وجــه االحــرتاف )م 17 مــن قانــون 

ــنة 1999(.)5( ــارة لس التج

ــر  ــخص آخ ــترتًا وراء ش ــارة مس ــخص التج ــارس ش وإذا م
ــر  ــك التاج ــي وكذل ــر احلقيق ــاس التاج ــهر إف ــوز ش ــه جي فإن
الظاهــر محايــة لألوضــاع الظاهــرة )م 18 مــن قانــون التجــارة 

ــنة 1999(. )6(  لس

5( قضــت حمكمــة النقــض املرصيــة يف 18 أبريــل ســنة 1962 بأنــه جيــوز شــهر 
ــح.  ــن واللوائ ــى القوان ــار بمقت ــم االجت ــور عليه ــخاص املحظ ــاس األش إف

ــنة 13 س 528. ــض الس ــكام النق ــة أح جمموع
)6( مصطفــى طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول اإلفــاس، دار الفكــر اجلامعــي، 

ص 32. 

الذيــن  -وهــم  الصغــرة  احلــرف  أربــاب  أن  وياحــظ 
يبــارشون األعــامل التجاريــة بنفقــات زهيــدة لتأمــن معاشــهم 
اليومــي- ال يكتســبون صفــة التاجــر؛ ومــن ثــم ال جيــوز شــهر 
إفاســهم )م 16 مــن قانــون التجــارة لســنة 1999(، كذلــك 
ــب  ــة ال تكتس ــة العام ــخاص االعتباري ــة واألش ــإن الدول ف
صفــة التاجــر )م 20 مــن قانــون التجــارة لســنة 1999(؛ 

ــها. ــهر إفاس ــوز ش ــم ال جي ــن ث وم
وإذا ثــار النــزاع حــول ثبــوت صفــة التاجــر، فعــى مــن يّدعــي 
هــذه الصفــة أن يثبتهــا، ولــه أن يســلك يف ذلــك مجيــع طــرق 
ــات، ولكــن املــرشع وضــع قرائــن عــى اكتســاب تلــك  اإلثب
ــي،  ــات العك ــل اإلثب ــيطة تقب ــن بس ــا قرائ ــة، ولكنه الصف
ــة  ــرتاض صف ــا اف ــاري، ومنه ــجل التج ــد يف الس ــا القي منه
ــف أو يف  ــا يف الصح ــان عنه ــا باإلع ــن ينتحله ــر فيم التاج
منشــورات أو يف اإلذاعــة أو التلفزيــون أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــنة 1999(.  ــارة لس ــون التج ــن قان )م19 م

)ب/ الرشكات التجارية

يف ظــل التقنــن امللغــى كانــت الرشكــة تعــد جتاريــة متــى كان 
غرضهــا القيــام بأعــامل جتاريــة، فقــد كان غــرض الرشكــة هــو 
ــة  ــة التجاري ــن الرشك ــة ع ــة املدني ــز الرشك ــذي يمي ــار ال املعي

وهــو مــا ســلم بــه الفقــه والقضــاء)7(، وهــذا هــو املعيــار
ــار  ــد فقــد أخــذ باملعي املوضوعــي، أمــا قانــون التجــارة اجلدي
ــة،  ــة التجاري ــة والرشك ــة املدني ــز يف الرشك ــكي يف التميي الش
ــه  ــى أن ــارشة ع ــادة الع ــن امل ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــث نص حي
ــوص  ــكال املنص ــد األش ــذ أح ــة تتخ ــة  » كل رشك ــد جتاري تع
عليهــا يف القوانــن املتعلقــة بالــرشكات أيــًا كان الغــرض الــذي 

ــه )8(. ــن أجل ــة م ــئت الرشك أنش

)7( الدكتــور حمســن شــفيق القانــون التجــاري املــرصي، مرجــع ســابق، 
ــة  ــة العام ــاري، جـــ1، النظري ــون التج ــول القان ــي، أص ــى الزين ص 157، ع
ــح، رشح  ــد صال ــة، 1945، ص205، حمم ــة املرصي ــة النهض ــرشكات، مكتب وال
القانــون التجــاري ىف القانــون املــرصي والرشيعــة اإلســامية والقانــون املقــارن 
ــه  ــامل ط ــى ك ــرة، 1949، ص 274. مصطف ــرشكات القاه ــون ال ــرشوع قان وم
ــي، 5005،  ــر اجلامع ــاري، دار الفك ــون التج ــول القان ــدق، أص ــور بن ــل أن ووائ
ص 250، أبــو زيــد رضــوان، الــرشكات التجاريــة ىف القانــون املــرصي واملقارن، 

ــريب، ــر الع دار الفك
ص32، ثــروت عبــد الرحيــم، رشح القانــون التجــاري املــرصي اجلديــد، جـــ1، 
ــز ىف  ــاوي، املوج ــمر الرشق ــود س ــة 2008، ص285، حمم ــة العربي دار النهض

القانــون التجــاري، جـــ1، دار النهضــة العربيــة، 1986، ص178.
ــة،  ــة العربي ــة، دار النهض ــرشكات التجاري ــويب، ال ــميحة القلي ــورة س )8( الدكت
2007، ص 11. وللمزيــد انظــر: الدكتــور عاشــور عبــد اجلــواد عبــد احلميــد، 
العاقــة بــن شــكل الرشكــة وموضــوع نشــاطها، دار النهضــة العربيــة، 2000.
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ــي  ــرشكات، والت ــن ال ــا يف قوان ــوص عليه ــكال املنص واألش
جيــوز شــهر إفاســها، هــي رشكات التضامــن والتوصيــة 
ذات  والرشكــة  باألســهم  والتوصيــة  واملســامهة  البســيطة 
املســئولية املحــدودة، وياحــظ أن رشكــة املحاصــة ليــس هلــا 

ــة. ــخصية املعنوي ــة الش ــه معدوم ــوين ألن ــكل قان ش
وختضــع الــرشكات التجاريــة لشــهر اإلفــاس متــى توقفــت 
ــارش  ــة، وبغــض النظــر عــام إذا كانــت تب عــن ديوهنــا التجاري
نشــاطًا مدنيــًا أم جتاريــًا، ويرتتــب عــى احلكــم بشــهر إفــاس 
رشكــة التضامــن ورشكــة التوصيــة بنوعيهــا )البســيطة أو 

ــهم(  باألس
شــهر إفــاس الرشيــك املتضامــن دون حاجــة إيل النــص عــى 
ذلــك رصاحــة يف حكــم شــهر إفــاس الرشكــة، إذ يكتســب 
ــخصية  ــة ش ــأل بصف ــر، ويس ــة التاج ــن صف ــك املتضام الرشي
ــة عــن ديــون الرشكــة، فيعتــر توقــف الرشكــة عــن  وتضامني
ــن  ــن ع ــك املتضام ــن الرشي ــًا م ــة توقف ــا التجاري ــع ديوهن دف

ــه أيضــًا)9(. دفــع ديون
وجيــوز شــهر إفــاس رشكــة املســامهة والــرشكات ذات 
املســؤولية املحــدودة ولكــن يقتــرص اإلفــاس عــى املــرشوع 
ــمل  ــوي، دون أن يش ــخص املعن ــى الش ــه أي ع ــي ذات اجلامع
الــرشكاء ألهنــم ال يلتزمــون بديــون الرشكــة يف أمواهلــم 

ــة. اخلاص
ــا ال  ــها؛ ألهن ــهر إفاس ــوز ش ــا جي ــة ف ــة املحاص ــا رشك أم
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة، وإنــام جيــوز شــهر إفــاس 
ــاص  ــمه اخل ــارة باس ــزاول التج ــذي ي ــاص ال ــك املح الرشي

دون الرشيــك الــذي ال يتعاقــد مــع الغــر)10(.
ومــن املقــرر أنــه جيــوز شــهر إفــاس الرشكــة الفعليــة، ألهنــا 
حتتفــظ بالشــخصية املعنويــة وتعتــر حقوقهــا والتزاماهتــا قائمة 

وصحيحــة يف الفــرتة مــا بــن تكوينهــا واحلكــم ببطاهنــا.
ــرتة  ــا ويف ف ــد حله ــة بع ــاس الرشك ــهر إف ــوز ش ــك جي كذل
تصفيتهــا متــى توقفــت عــن دفــع ديوهنــا يف هــذه الفــرتة ألن 
الرشكــة حتتفــظ بالشــخصية املعنويــة خــال مرحلــة التصفيــة.

)9( وتطبيقــًا لذلــك قضــت حمكمــة النقــض املرصيــة بتاريــخ 26 ديســمر 
ســنة 1963 أن احلكــم بإشــهار إفــاس الرشكــة يســتتبع حتــاًم إفــاس الرشيــك 
ــص  ــة الن ــاس الرشك ــادر بإف ــم الص ــال احلك ــى إغف ــب ع ــن، وال يرتت املتضام
عــى شــهر إفــاس الــرشكاء املتضامنــن فيهــا أو عــى إغفالــه بيــان أســامئهم أن 
يظلــوا بمنــأى عــن اإلفــاس إذ يقــع إفاســهم كنتيجــة حتميــة والزمــة إلفــاس 
الرشكــة. جمموعــة أحــكام النقــض الســنة 14 ص 1202. ويف ذات املعنــى نقــض 

ــنة 25 ص 606. ــة الس ــارس 1974 املجموع يف 28 م
)10( الدكتورة سميحة القليويب، اإلفاس، دار النهضة 

العربية، 2009، ص 38.

ثانيا: الوقوف عن الدفع
كان القضــاء يكتفــى بمجــرد عــدم قيــام املديــن بدفــع ديونــه 
التجاريــة يف مواعيدهــا ليعتــره يف حالــة وقــوف عــن الدفــع؛ 
فيحكــم بشــهر إفاســه، عــى أســاس أن املعامــات التجاريــة 
تقــوم وتعتمــد عــى االئتــامن ويرتتــب عــى عــدم وفــاء املديــن 
بديونــه يف مواعيــد اســتحقاقها، ارتبــاك يف ائتــامن التاجــر 

الدائــن الــذي عليــه أن يواجــه هــو اآلخــر التزاماتــه بســداد

ديونــه يف مواعيدهــا وقــد يــؤدي عــدم حصولــه عــى حقــه من 
مدينــه يف امليعــاد أن يعجــز عــن مواجهــة التزاماتــه ممــا يعرضــه 
ــذا  ــن ه ــول ع ــاء حت ــى أن القض ــاس. ع ــهر اإلف ــدوره لش ب
ــه  ــاء بديون ــن الوف ــن ع ــف املدي ــرد ختل ــر جم ــف، ومل يعت املوق
يف مواعيدهــا مــن قبيــل الوقــوف عــن الدفــع ممــا يــرر شــهر 
ــؤدي  ــارص أخــرى ت ــر جمموعــة عن ــل تطلــب تواف إفاســه، ب

إىل اقتنــاع املحكمــة بــرورة

شــهر اإلفــاس كاضطــراب املركــز التجــاري للمديــن وســوء 
ــة اإلفــاس  ــذي أدى إىل اقــرتاب حال ــه، األمــر ال ــة ائتامن حال

مــن حالــة اإلعســار املــدين.
ــن  ــوف ع ــة الوق ــر حال ــد تقدي ــة عن ــى املحكم ــك فع ولذل
ــه  ــاء بديون ــن الوف ــز ع ــر عاج ــن أن التاج ــق م ــع التحق الدف

ــًا. ــزًا حقيقي عج
ــن  ــف ع ــة “التوق ــض املرصي ــة النق ــول حمكم ــك تق ويف ذل
الدفــع هــو الــذي ينبــئ عــن مركــز مــايل مضطــرب وضائقــة 
مســتحكمة يتزعــزع معهــا ائتــامن التاجــر وتتعــرض هبــا 
ــس  ــامل. فلي ــر االحت ــق أو كب ــر حمق ــه إىل خط ــوق دائني حق
ــع  ــون مرج ــد يك ــًا، إذ ق ــر توقف ــع يعت ــن الدف ــاع ع كل امتن
ــد  ــداره، وق ــع اقت ــن م ــى املدي ــرأ ع ــذرًا ط ــاع ع ــذا االمتن ه
ــداره أو  ــه أو مق ــة صحت ــن ناحي ــن م ــه يف الدي ــون ملنازعت يك
ــباب  ــن أس ــبب م ــه بس ــتحقاقه أو انقضائ ــل اس ــول أج حل

االنقضــاء«)11(.
ــة  ــادة اهليكل ــون إع ــه قان ــذ ب ــذي أخ ــى ال ــو املعن ــذا ه وه
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس عــام 2018، يف 
الفقــرة األوىل مــن املــادة 75 والتــي قــررت أن الوقــوف عــن 
ــر  ــأ »إث ــذي ينش ــو ال ــر ه ــاس التاج ــهر إف ــذي يش ــع ال الدف

ــة«. ــه املالي ــراب أعامل اضط

)11( انظــر أيضــًا الدكتــور مصطفــى طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول اإلفاس، 
دار الفكــر اجلامعــي، ص 34، وقــد تواتــرت حممكــة النقــض عــى ذات املعنــى 

بعبــارات تــكاد تكــون متطابقــة.
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ثالثًا: هل يشرتط صدور حكم باإلفالس؟
مــن املقــرر أن حالــة اإلفــاس يف القانــون املــرصي هــي 
حالــة قانونيــة البــد فيهــا مــن صــدور حكــم باإلفــاس حتــى 
ترتتــب آثــاره، وعــى ذلــك فــإذا مل يصــدر حكــم فــا ترتتــب 
ــع  ــن دف ــف ع ــر متوق ــو كان التاج ــى ل ــاس حت ــار اإلف آث

ــًا. ــه فعلي ديون

وياحــظ أن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 75 مــن قانــون إعــادة 
اهليكلــة واالفــاس قــد قــررت أنــه »ال يرتتــب عــى التوقــف 
ــا مل  ــاس، م ــهر اإلف ــم ش ــدور حك ــل ص ــر قب ــع أث ــن الدف ع
ينــص القانــون عــى غــر ذلــك«. ومــن األحــوال التــي يعتــد 
ــاس،  ــم اإلف ــوال جرائ ــة أح ــاس الفعلي ــة اإلف ــا بحال فيه

ــي. ــم قضائ ــدور حك ــزم ص ــم ال يل ــن ث وم

املطلب الثاين
 جرائم املفلس

ياحــظ بــادئ ذي بــدء أنــه يشــرتط العتبــار الشــخص مفلســًا 
بالتقصــر أو بالتدليــس أن يكــون يف حالــة إفــاس أي أن 
يكــون تاجــرًا متوقفــًا عــن دفــع ديونــه. كــام ينبغــي أال يغيــب 
ــررة  ــات املق ــخص بالعقوب ــى الش ــم ع ــن أن احلك ــن الذه ع
لإلفــاس بالتقصــر أو بالتدليــس ال يتوقــف عــى ســبق 
ــر  ــة أن تنظ ــة اجلنائي ــل إن للمحكم ــه، ب ــهر إفاس ــم بش احلك
ــاس  ــة اإلف ــا لنظري ــي تطبيق ــق فرع ــاس بطري ــة اإلف يف حال
ــة  ــواد اجلنائي ــرصي يف امل ــرشع امل ــا امل ــذ هب ــي أخ ــي الت الفع

ــط. فق

أوالً: اإلفالس بالتدليس )12(
ــام 2018  ــة لع ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــامدة 252 م ــًا لل وفق
ــع  ــن دف ــف ع ــر توق ــس كل تاج ــًا بالتدلي ــد متفالس ــه يع فإن

ــة: ــوال اآلتي ــه يف األح ديون
1- إذا أخفــى دفاتــره أو أعدمهــا أو غرهــا. ويقصــد بالدفاتــر 
يف هــذا الصــدد كل مــا يمســكه التاجــر مــن الدفاتــر إلثبــات 

أعاملــه التجاريــة ســواء أكانــت إلزاميــة أم اختياريــة.
ــأ جــزءًا مــن مالــه إرضارًا بدائنيــه، كأن  2- إذا اختلــس أو خّب

يبيــع بعــض أموالــه بيعــًا صوريــًا.

) 12( يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام، اإلفــاس بالتدليــس، جملــة 
البحــوث القانونيــة واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة، عــدد 22، أكتوبــر 1997، 

ص 124 ومابعدهــا.

3- إذا اعــرتف أو جعــل نفســه مدينــًا بطريــق التدليــس بمبالغ 
ليســت يف ذمتــه حقيقــة ســواء كان ذلــك ناشــئًا عــن مكتوباتــه 
أو ميزانيتــه أو غرهــا مــن األوراق أو عــن إقــراره الشــفاهي أو 
عــن امتناعــه مــن تقديــم أوراق أو إيضاحــات مــع علمــه بــام 

يرتتــب عــى ذلــك االمتنــاع.

لقيامهــا  تتطلــب  بالتدليــس جريمــة عمديــة  واإلفــاس 
ــس إىل اإلرضار  ــة املفل ــاه ني ــو اجت ــًا ه ــًا خاص ــا جنائي قصده
ــن  ــد 2 م ــق )البن ــر ح ــه بغ ــاص أصول ــواء بإنق ــن س بالدائن
املــادة 252 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس( أو بزيــادة 
خصومــه )البنــد 3 مــن املــادة 252 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة 
واإلفــاس( أو بإخفــاء أو إعــدام أو تغيــر الدفاتــر التــي 
يســتدل هبــا عــي حقيقــة مركــزه ومقــدار أصولــه وخصومــه 

ــاس()13(. ــة واإلف ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــد 1 م )البن
والقصــد اجلنائــى باملعنــى الســالف هــو الركــن املعنــوى 
ــة،  ــام اجلريم ــى رشط لقي ــد اجلنائ ــر القص ــة، وتواف للجريم
فــإذا انتفــى فــا عقــاب، ويتوافــر هــذا القصــد بمجــرد علــم 
ــب  ــل أن يرتت ــذى حيتم ــب أو ال ــذي يرتت ــرر ال ــر بال التاج
عــى فعلــه، أمــا الباعــث عــى ارتــكاب الفعــل فــا أثــر لــه ىف 
كيــان اجلريمــة، فقــد خيتلــس التاجــر جــزءًا مــن مالــه ملعاونــة 
ــه طهــارة  ــق أو قريــب فــا تنجي ــاج أو جللــب نفــع لصدي حمت
هــذا الباعــث مــن العقوبــة، مــادام أنــه يعلــم وقــت ارتــكاب 

ــن)14(. ــن رضر الدائن ــه م ــم عن ــام ينج ــل ب الفع
ــن  ــس وم ــا املفل ــب عليه ــة يعاق ــس جناي ــاس بالتدلي واإلف
ــس،  ــنوات إىل مخ ــاث س ــن ث ــجن م ــك بالس ــاركه يف ذل ش
ــس  ــاوز مخ ــه وال جت ــف جني ــن أل ــن مخس ــل ع ــة ال تق وبغرام
ــة  ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة 253 م ــه )امل ــف جني ــة أل مئ

ــاس(. ــاس واإلف ــن اإلف ــي م ــح الواق والصل
ــات )م 329(  ــون العقوب ــن قان ــاة م ــادة امللغ ــظ أن امل وياح
كانــت جتعــل عقوبــة اإلفــاس بالتقصــر هــي الســجن فقــط، 
ــاس  ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــا قان أم
واإلفــاس فقــد أضــاف إليهــا عقوبــة الغرامــة، ومتــت 
ــبيل  ــى س ــن ال ع ــن العقوبت ــع ب ــبيل اجلم ــى س ــة ع اإلضاف

ــام.  ــر بينه التخي

)13 ( الدكتــور حمســن شــفيق، اإلفــاس، املرجــع الســابق، ص 723، الدكتــور 
عــي مجــال الديــن عــوض، اإلفــاس، املرجــع الســابق، ص 428.

) 14( الدكتور حمسن شفيق، اإلفاس، املرجع السابق، ص 727.
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ثانيًا: اإلفالس بالتقصر
ــة والصلــح الواقــي مــن  ــون إعــادة اهليكل ختتلــف فلســفة قان
اإلفــاس واإلفــاس الصــادر عــام 2018، عــن قانــون 
العقوبــات يف شــأن جريمــة اإلفــاس بالتقصــر، فبينــام 
ــات بــن نوعــن مــن حــاالت اإلفــاس  ــون العقوب ــّرق قان ف
بالتقصــر: حــاالت جيــب فيهــا عــى املحكمــة أن حتكــم 
ــر  ــاس بالتقص ــاالت اإلف ــي ح ــذه ه ــررة، وه ــة املق بالعقوب
الوجــويب )م 330 عقوبــات(. وحــاالت جيــوز فيهــا للمحكمة 
أن حتكــم أو ال حتكــم بالعقوبــة كــام يــرتاءى هلــا، وهــذه هــي 
ــات(.  ــوازي )م 331 عقوب ــر اجل ــاس بالتقص ــاالت اإلف ح
نجــد أن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفاس 
واإلفــاس الصــادر عــام 2018، قــد مجــع كل احلــاالت 
الــواردة يف املادتــن الســابقتن وأوردهــا يف مــادة واحــدة هــي 
املــادة 254، ومــن ثــم فاإلفــاس بالتقصــر يف قانــون إعــادة 
اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس هــو نــوع 

ــويب)15(. ــر الوج ــاس بالتقص ــو اإلف ــد، ه واح
وتنــص املــادة )254 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس( 
عــى أنــه »يعــد متفالســا بالتقصر عــى وجــه العمــوم كل تاجر 
أدى خلســارة دائنيــه بســبب عــدم حزمــه أو تقصــره اجلســيم« 
ــق  ــي تتحق ــال الت ــة لألفع ــك أمثل ــد ذل ــادة بع ــت امل ــم رضب ث

هبــا جريمــة اإلفــاس بالتقصــر، وهــذه األفعــال هــي:
ــف  ــخصية أو مصاري ــس الش ــف املفل ــي أن مصاري 1- إذا ُرِئ

ــة. ــه باهظ منزل
2- إذا اســتهلك مبالــغ جســيمة يف القــامر أو أعــامل النصيــب 
ــة  ــامل ومهي ــة أو يف أع ــة الومهي ــامل البورص ــض أو يف أع املح

عــى بضائــع.
ــى  ــعارها حت ــن أس ــل م ــا بأق ــع ليبيعه ــرتي بضائ 3- إذا اش
ــًا  ــدر أوراق ــغ أو أص ــرتض مبال ــه أو اف ــهر إفاس ــر ش يؤخ

ــا ــتعمل طرق ــة( أو اس ــًا جتاري ــود أوراق ــة )املقص مالي
أخــرى ممــا يوجــب اخلســائر الشــديدة حلصولــه عــى النقــود 

حتــى يؤخــر شــهر إفاســه.
4- إذا حصــل عــى الصلــح بطريــق التدليــس. ويتحقــق 
التدليــس يف هــذا الصــدد إذا صــدر مــن املفلــس فعــل يصــدق 
عليــه هــذا الوصــف بــرشط أال يقــع حتــت طائلــة نــص املــادة 
ــس،  ــاس بالتدلي ــن اإلف ــم ع ــي تتكل ــة الت ــادة هيكل 252 إع
ومثالــه أن يوهــم املفلــس دائنيــه بأمهيــة أصولــه أو قلــة 

ــه. خصوم

)15( يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام، اإلفــاس بالتقصــر، جملــة 
ــل 1992،  ــدد 22، أبري ــورة، ع ــة املنص ــة جامع ــة واالقتصادي ــوث القانوني البح

ــا. ص 3 ومابعده

ــدم  ــاكها أو ع ــًا بإمس ــزم قانون ــر املل ــره الدفات ــدم حتري 5- ع
إجرائــه اجلــرد املنصــوص عليــه ىف القانــون أو إذا كانــت 
ــا  ــرف منه ــث ال ُيع ــة بحي ــر منتظم ــة أو غ ــر كامل ــره غ دفات

ــايل. ــزه امل مرك
ــدم  ــاد أو ع ــع ىف امليع ــن الدف ــف ع ــه التوق ــدم إعان 6- ع
ــب  ــات الواج ــة البيان ــدم صح ــوت ع ــة أو ثب ــه امليزاني تقديم

ــون. ــذا القان ــى ه ــا بمقت تقديمه
ــدم  ــد ع ــة عن ــايض التفليس ــخصه إىل ق ــه بش ــدم توجه 7- ع
ــى  ــات الت ــه البيان ــدم تقديم ــة أو ع ــذار الرشعي ــود األع وج
يطلبهــا القــاىض املذكــور أو ظهــور عــدم صحــة تلــك 

البيانــات.
ــد  ــة أح ــع مديوني ــن الدف ــه ع ــد توقف ــدًا بع ــه عم 8- تأديت
دائنيــه أو متييــزه إرضارًا بباقــى الدائنــن أو إذا ســمح لــه بمزيــة 

ــح. ــه الصل ــى قبول ــول ع ــد احلص ــة بقص خصوصي
9- إذا ُحكــم بإفاســه قبــل أن يقــوم بالتعهــدات املرتتبــة عــى 

صلــح ســابق.
ــبيل  ــى س ــرد ع ــاالت مل ت ــذه احل ــان أن ه ــن البي ــي ع وغن
احلــرص بــل عــى ســبيل التمثيــل والبيــان، وأنــه جيــوز اعتبــار 
التاجــر متفالســًا بالتقصــر يف غــر هــذه احلــاالت إذا تبــن أن 
ــه رضر  ــب علي ــيم ويرتت ــأ جس ــى خط ــوي ع ــه ينط ــا ارتكب م

ــن. بالدائن
أمــا عــن الركــن املعنــوي يف جريمــة اإلفــاس بالتقصــر فهــو 
ال يشــرتط لتوافــره القصــد اجلنائــى لــدى املتهــم، وانــام يقــوم 

الركــن املعنــوي مــن اجلريمــة عــى فكــرة 
ــرى،  ــة إىل أخ ــن حال ــأ م ــذا اخلط ــر ه ــف جوه ــأ. وخيتل اخلط
فقــد يتمثــل يف عــدم احلــزم مــن جانــب التاجــر ووقــوع تقصر 
ــص.  ــزن احلري ــر املت ــن التاج ــادة ع ــدر ع ــه ال يص ــش من فاح
ــرشع  ــا امل ــى وضعه ــكام الت ــال باألح ــل يف اإلخ ــد يتمث وق
لضــامن حســن ســر التفليســة وتصفيــة األمــوال عــى صــورة 

ــن)16(.  ــن الدائن ــاواة ب ــق املس حتق
ــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي  وياحــظ أن فلســفة قان
مــن اإلفــاس واإلفــاس ختتلــف عــن فلســفة قانــون 
ــاس  ــة اإلف ــى جريم ــة ع ــأن العقوب ــًا يف ش ــات أيض العقوب
بالتقصــر، فبينــام كان قانــون العقوبــات يعترهــا جنحــة 
يعاقــب عليهــا باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ســنتن )م344 

عقوبــات(. 

)16( انظــر نقــض جنائــي 4 ينايــر 1966 مــج س 17 ص 37 يف أن افعــال 
التفالــس بالتقصــر اجلــوازي تعتــر مــن اجلرائــم غــر العمديــة التــي ال يشــرتط 

ــدى املتهــم. ــي ل ــر القصــد اجلنائ فيهــا تواف
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نجــد أن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفاس 
واإلفــاس قــد اعترهــا خمالفــة ويعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن 

مخســن ألــف جنيــه وال جتــاوز مئتــي ألــف جنيــه)17(.

املطلب الثالث
جرائم غر املفلس

ــن  ــي م ــح الواق ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــرص م مل يقت
اإلفــاس واإلفــاس عــى النــص عــى جرائــم املفلــس 
ــي يرتكبهــا غــر املفلــس  ــم الت ــل عــرض للجرائ وحســب، ب
ــن  ــا والدائن ــس ادارهت ــاء جمال ــرشكات وأعض ــري ال ــن مدي م
وأمــن التفليســة وغرهــم، ويمكــن بيــان ذلــك وفــق مايــي:

أوالً: جرائم مديري الرشكات
ــدين  ــاب الب ــع العق ــور توقي ــا يتص ــة ف ــت الرشك إذا أفلس
عليهــا بســبب طبيعتهــا وشــخصيتها املعنويــة. ولذلــك نــص 
ــن  ــئولن ع ــخاص املس ــاب األش ــي عق ــرصي ع ــرشع امل امل
إدارة الرشكــة بالعقوبــات املقــررة للتفالــس بالتدليــس أو 
بالتقصــر حســب األحــوال متــى ارتكبــوا أفعــاالً معينــة 
ــادة  ــون إع ــن قان ــن )255 و256 م ــي املادت ــك بمقت وذل

ــاس(. ــاس واإلف ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والصل اهليكل
إال  املادتــن  هاتــن  يف  يعــرض  مل  القانــون  أن  وياحــظ   
ــرشكات، ومل  ــن ال ــا م ــا دون غره ــامهة وحده ــرشكات املس ل
ــة  ــة التوصي ــن ورشك ــة التضام ــى رشك ــص ع ــًا للن ــر داعي ي
البســيطة أو باألســهم، ألن الــرشكاء املتضامنــن فيهــا يعتــرون 
جتــارًا ويــؤدي إفــاس الرشكــة إىل إفاســهم أيضــًا، ومــن ثــم 
يمكــن عقاهبــم بمقتــى األحــكام التــي ســبق بياهنــا يف جرائم 
ــون  ــن قان ــادة )255 م ــص امل ــن ن ــذ م ــذا ويؤخ ــس. ه املفل
إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( 
أنــه إذا أفلســت رشكــة مســامهة فيحكــم عــى أعضــاء جملــس 
إدارهتــا ومديرهيــا بالعقوبــات املقــررة للتفالــس بالتدليــس يف 

ــة)18(: ــوال اآلتي األح
1- إذا ثبــت عليهــم أهنــم ارتكبــوا أمــرًا من األمــور املنصوص 
ــوا  ــة: أي أخف ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة 252 م ــا يف امل عليه
دفاتــر الرشكــة أو أعدموهــا أو غروهــا، أو اختلســوا أو 
أخفــوا جــزءًا مــن ماهلــا إرضارًا بدائنيهــا، أو اعرتفــوا بطريــق 
ــت يف  ــون ليس ــة بدي ــى الرشك ــة ع ــفاهة أو كتاب ــس ش التدلي

ــة. ــا حقيق ذمته
ــيط يف  ــدق، الوس ــور بن ــل أن ــاوي، ووائ ــمر الرشق ــود س ــور حمم )17( الدكت

القانــون التجــاري، املرجــع الســابق، ص 768.
) 18( يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام، مســئولية مديــرو 
الــرشكات عــن جرائــم اإلفــاس، جملــس النــرش العلمــي، جامعــة الكويــت، ص 

ــا. ــا بعده 7 وم

2- إذا فعلــوا مــا يرتتــب عليــه إفــاس الرشكــة بطريــق الغــش 
أو التدليــس، وعــى اخلصــوص إذا ســاعدوا عــى توقــف 
ــة  ــف احلقيق ــا خيال ــم م ــواء بإعاهن ــع س ــن الدف ــة ع الرشك
عــن رأس املــال املكتتــب فيــه أو املدفــوع أو بتوزيعهــم أرباحــًا 
ــن  ــد ع ــا يزي ــش م ــق الغ ــهم بطري ــم ألنفس ــة أو بأخذه ومهي

ــة. ــد الرشك ــه يف عق ــم ب ــص هل املرخ
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )256 م ــي امل وتق
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( باحلكــم يف حالــة إفــاس 
املســامهة عــى أعضــاء جملــس اإلدارة واملديريــن  رشكــة 
ــة: ــوال اآلتي ــر يف األح ــس بالتقص ــررة للتفال ــات املق بالعقوب

ــور  ــن األم ــرًا م ــوا أم ــم ارتكب ــم أهن ــت عليه )أوالً( إذا ثب
املنصــوص عليهــا يف البنــود مــن الثالــث إىل التاســع مــن املــادة 
ــبق  ــد س ــاس( وق ــة واإلف ــادة اهليكل ــون إع ــن قان )254 م

ــا. بياهن
)ثانيــًا( إذا أمهلــوا بطريــق الغــش يف نــرش عقــد الرشكــة 

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ن ــة الت بالكيفي
ــام  ــون نظ ــا يف قان ــرة مل ــامل مغاي ــرتكوا يف أع ــًا( إذا اش )ثالث

الرشكــة وصادقــوا عليهــا.

ثانيًا: جرائم الدائنني
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )258 م ــي امل تق
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( يف فقرهتــا الثالثــة بعقــاب 
ــه  الدائنــن باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف جني
ــن  ــدى هات ــه)19(، أو بإح ــف جني ــة أل ــس مئ ــاوز مخ وال جت

ــاث: ــاالت ث ــن يف ح العقوبت
- إذا زادوا قيمة ديوهنم بطريق الغش.

مزايــا  غــره  أو  املفلــس  مــع  ألنفســهم  اشــرتطوا  إذا   -
خصوصيــة يف نظــر إعطــاء صوهتــم يف مــداوالت الصلــح أو 

التفليســة أو الوعــد بإعطائــه.
ــي  ــم وإرضارا بباق ــة لنفعه ــارطة خصوصي ــدوا مش - إذا عق

ــاء. الغرم

ثالثا: جرائم أمني التفليسة
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )258 م ــي امل تق
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( يف فقرهتــا الرابعــة بعقــاب 
أمــن التفليســة باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف 
ــن  ــه، أو بإحــدى هات ــة ألــف جني ــه وال جتــاوز مخــس مئ جني

)19( كانت قيمة الغرامة يف قانون العقوبات مخس مئة جنيه.
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العقوبتن إذا اختلس شيئًا أثناء تأدية وظيفته، ويقصد
ــاع  ــه ضي ــب علي ــل يرتت ــص كل فع ــذا الن ــاس يف ه باالخت
أمــوال التفليســة كعــدم إيــداع خزانــة املحكمــة املبالــغ 
املحصلــة مــن التفليســة، ومــن ثــم فجريمــة االختــاس 
ــة  ــن جريم ــًا م ــع نطاق ــادة أوس ــذه امل ــا يف ه ــوص عليه املنص
ــات.  ــادة 341 عقوب ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــة األمان خيان
ــأن  ــة، ب ــن العقوب ــا ع ــة، فض ــن التفليس ــى أم ــم ع وحيك
يــرد للتفليســة كل مــا اختلســه وبالتعويــض )املــادة 258 
ــاس  ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان م

واإلفــاس(.

رابعًا: جرائم األشخاص اخلارجني عن التفليسة
ال جــدال يف أن مــن يشــرتك مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــاس 
بالتدليــس توقــع عليــه عقوبتهــا ألن نــص املــادة )253 
ــاس  ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان م
واإلفــاس( اخلــاص هبــذه اجلريمــة قــى رصاحــة بــأن 
»يعاقــب املتفالــس بالتدليــــس ومــــن شــاركه يف ذلــك 

بالســجن .....«. وتطبيقــا لذلــك يعتــر

رشيــكًا للمفلــس بالتدليــس وتوقــع عليــه عقوبتهــا الشــخص 
الــذي يقيــد يف دفاتــره التجاريــة اخلاصــة ديونــًا صوريــة 
ــس  ــن للمفل ــه دائ ــة أن ــن التفليس ــام أم ــرر أم ــه ويق ملصلحت

بقصــد اإلرضار بالدائنــن.
ــادة  ــت امل ــد نص ــر فق ــاس بالتقص ــق باإلف ــام يتعل ــا في أم
ــن  ــي م ــح الواق ــة ووالصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان )257 م
ــت  ــر وأغفل ــس بالتقص ــاب املفل ــاس( بعق ــاس اإلف اإلف
ــون  ــن قان ــادة 252 م ــس )امل ــى عك ــك ع ــى الرشي ــص ع الن
ــاس(  ــاس واإلف ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والص ــادة اهليكل إع
التــي نصــت رصاحــة عــى عقــاب رشيــك املفلــس بالتدليــس. 
ــى  ــة ع ــع يف الدالل ــن قاط ــة املادت ــن صياغ ــارق ب ــذا الف وه
ــرتاك يف  ــًا لاش ــر، خاف ــاس بالتقص ــرتاك يف اإلف أن االش
ــن أن  ــًا ع ــذا فض ــه. ه ــاب علي ــس، ال عق ــاس بالتدلي اإلف
ــن أن  ــر ال يمك ــاس بالتقص ــة اإلف ــة جلريم ــال املكون األفع

ــس. ــن املفل ــع إال م تق
ــن  ــاب م ــر عق ــب تقري ــرصي إيل جان ــرشع امل ــد رأى امل وق
يشــرتك مــع املفلــس بالتدليــس، أن يعاقــب كل مــن يــأيت فعــًا 
ضــارًا مــن األفعــال ولــو مل تكــن لــه صلــة بالتفليســة ولــو مل 

يكــن ثمــة تدليــس أو تقصــر مــن املفلــس.
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )258 م ــص امل فتن
ــى  ــا األوىل ع ــاس( يف فقرهت ــاس واإلف ــن اإلف ــي م الواق

أن يعاقــب باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف 
ــن  ــه، أو بإحــدى هات ــة ألــف جني ــه وال جتــاوز مخــس مئ جني
العقوبتــن، كل شــخص رسق أو أخفــى أو خبــأ كل أو بعــض 
أمــوال املفلــس مــن املنقــوالت أو العقــارات ولــو كان ذلــك 
ــه أو  ــن أصول ــه أو م ــن فروع ــس أو م ــخص زوج املفل الش

ــول. ــروع واألص ــة الف ــن يف درج ــبائه الذي أنس
 ويشــرتط لتوافــر اجلريمــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل 
مــن املــادة )258 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي 
مــن اإلفــاس واإلفــاس( أن يعــرتف املتهــم بارتــكاب 
الفعــل، وهــو عــامل بــأن املــال الــذي يرقــه أو خيفيــه أو خيبئــه 
ــن  ــه م ــن أي أن ــق الدائن ــا ح ــق هب ــي يتعل ــوال الت ــن األم م

ــة. ــوال التفليس أم
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )258 م ــص امل وتن
ــى  ــة ع ــا الثاني ــاس( يف فقرهت ــاس واإلف ــن اإلف ــي م الواق
ــن  ــن الدائن ــون م ــن ال يكون ــة م ــس العقوب ــب بنف أن يعاق
ويشــرتكون يف مــداوالت الصلــح بطريــق الغــش أو يقدمــون 
ويثبتــون بطريــق الغــش يف التفليســة ســندات ديــون صوريــة 

ــم. ــم غره ــمهم أو باس باس
وحيكــم عــى املتهــم فضــًا عــن العقوبــات بــرد كل مــا 
ــون  ــن قان ــادة 258 م ــض ) امل ــة وبالتعوي ــه إىل التفليس اختلس
إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس(.

 

املطلب الرابع
جرائم الصلح الواقي من اإلفالس

فــرض القانــون املــرصي عقوبــة عــي املديــن والدائــن وأمــن 
ــدق  ــة للص ــامل املنافي ــن األع ــًا م ــوا عم ــح إذا ارتكب الصل
واألمانــة والــواردة يف املــادة )259 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة 
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس()20(، وذلــك كــام 

يــي:

أوال: جرائم املدين
تقــي املــادة )259 /1 مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح 
ــس  ــن باحلب ــاب املدي ــاس( بعق ــاس واإلف ــن اإلف ــي م الواق
مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن 
ألــــف وال تزيــد عـى مخـــس مـئــة ألـــف، أو بإحدى هاتن

ــح  ــة، الصل ــد الفضال ــيل حام ــر: أس ــك انظ ــل يف ذل ــن التفصي ــد م )20( ملزي
ــا. ــة، ص 7 ومابعده ــة العربي ــاس، دار النهض ــن اإلف ــي م الواق
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العقوبتن، إذا ارتكب أحد األفعال اآلتية:
أ- أخفــى بســوء نيــة كل أموالــه أو بعضهــا أو غــاىل يف تقديرها 

بقصــد احلصــول عــي الصلــح الواقي.
ــن ومهــي أو ممنوعــًا أو مغــاىل  ــًا بدي ــة دائن ــرك بســوء ني ب- ت
ــا أو  ــت عليه ــح والتصوي ــداوالت الصل ــرتك يف م ــه يش يف دين

مكنــه مــن ذلــك.
ج- أغفل بسوء نية ذكر دائن يف قائمة الدائنن.

وياحــظ أن هــذه األفعــال تشــبه مــا نصت عليــه املــادة )252 
ــاس  ــن اإلف ــي م ــح الواق ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان م

واإلفــاس( اخلاصــة بجريمــة اإلفــاس بالتدليــس.

ثانيا: جرائم الدائنني
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــادة )2/259 مــن قان ــي امل تق
ــس  ــب باحلب ــأن يعاق ــاس( ب ــاس واإلف ــن اإلف ــي م الواق
مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن 
ــن  ــدى هات ــف، أو بإح ــة أل ــس مئ ــى مخ ــد ع ــف وال تزي أل
العقوبتــن، الدائــن إذا اشــرتك بســوء نيــة يف مــداوالت 
الصلــح والتصويــت عليــه وهــو ممنــوع مــن هــذا االشــرتاك، 
ــخص  ــن أو أي ش ــه املدي ــرر ل ــه، أو ق ــاىل في ــه مغ أو كان دين

ــح. ــي الصل ــه ع ــل تصويت ــة مقاب ــا خاص ــر مزاي آخ

ثالثا: جرائم أمني الصلح
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــون إع ــن قان ــادة )3/259 م ــص امل تن
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( بــأن يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف 
وال تزيــد عــى مخــس مئــة ألــف، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن 
ــر  ــات غ ــة بيان ــوء ني ــر بس ــدم أو أق ــذي ق ــح ال ــن الصل أم

ــن. ــة املدي صحيحــة عــن حال
 

املبحث الثاين
االجتاهات احلديثة يف جرائم اإلفالس يف السعودية

متهيد وتقسيم:
مــر تنظيــم جرائــم اإلفــاس يف النظــام الســعودي بمرحلتــن 

جوهريتــن:
املرحلــة األوىل: كان تنظيــم اإلفــاس واردًا ضمــن الفصــل 
ــة الســعودي، والصــادر  العــارش مــن نظــام املحكمــة التجاري
ــا  ــن 103 إىل 135، أم ــواد م ــك يف امل ــام 1350 هـــ، وذل ع
ــك  ــن 136 و 137، وذل ــوردت يف املادت ــاس ف ــم اإلف جرائ
يف البــاب احلــادي عــرش مــن هــذا النظــام، واملخصــص 

للعقوبــات، كذلــك كان يتــم الرجــوع يف بعــض مســائل 
اإلفــاس إىل النظــام اخلــاص باحلجــز االحتياطــي عــى أمــوال 
املديــن ومنعــه مــن الســفر، وألحــكام نظــام التســوية الواقيــة 
مــن اإلفــاس الصــادر عــام 1416 هـ والئحتــه التنفيذيــة)21(. 
ــاس  ــام اإلف ــدور نظ ــة ص ــي مرحل ــة: وه ــة الثاني املرحل
اجلديــد والــذي تــم إقــراره بقــرار جملــس الــوزراء رقــم 264 
بتاريــخ 1439/5/27هـــ. ويعتــر هــذا النظــام نقلــة يف جمــال 
ــوين  ــم القان ــال التنظي ــرة يف جم ــل طف ــعودية، ب ــة الس األنظم
ــب  ــنرى يف املطل ــام س ــا ك ــة كله ــدان العربي ــاس يف البل لإلف
األول، وقــد وردت جرائــم اإلفــاس فيــه يف الفصــل الثالــث 
ــة لإللغــاء  ــات والتعامــات القابل ــوان العقوب عــرش حتــت عن

ــن 200 إىل 209. ــواد م ــك يف امل وذل

ويمكن بيان ذلك من خال املطالب التالية:

املطلب األول: متيز نظام اإلفاس السعودي اجلديد.
املطلب الثاين: تنظيم جرائم اإلفاس يف النظام اجلديد.

املطلب األول
متيز نظام اإلفالس السعودي اجلديد

ســبق اإلشــارة إىل أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد 
يعتــر طفــرة ترشيعيــة يف األنظمــة الســعودية والعربيــة بوجــه 
عــام، ويؤكــد هــذه املقولــة أن هــذا النظــام قــد اســتجاب إىل 
ــتجاب  ــه اس ــام أن ــاس، ك ــم اإلف ــامية يف تنظي ــة اإلس النظري
لاجتاهــات العامليــة احلديثــة، وأخــرًا فإنــه يتميــز عــن نظــره 
املــرصي الــذي صــدر يف نفــس العــام، وهــو حمــل املقارنــة يف 

هــذا البحــث، وســيتم تفصيــل ذلــك كــام يــي:

ــة  ــد للنظري ــعودي اجلدي ــاس الس ــام اإلف ــتجابة نظ أوالً: اس
ــامية اإلس

يقــوم نظــام اإلفــاس اجلديــد عــى مرتكــزات هامــة، فهــو ال 
يســعى إىل التصفيــة القضائيــة ألمــوال املديــن مبــارشة، وإنــام 
يســعى يف املقـــام األول إىل حمــــاولة إقالـــة املديــن مــن عثرته، 

ــوم  ــس، مفه ــز الروي ــد العزي ــن عب ــد ب ــور خال ــر: الدكت ــل انظ )21( يف التفاصي
ــوث  ــة البح ــعودي، جمل ــاري الس ــام التج ــه يف النظ ــم ب ــاس ورشوط احلك اإلف
القانونيــة واالقتصاديــة، كليــة احلقــوق جامعــة املنصــورة، أبريــل 2012، عــدد 

51، ص 219.
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ــويات  ــال التس ــن خ ــاري م ــه التج ــة مرشوع ــادة هيكل وإع
ــايل. ــاح امل ــط اإلص ــة أو خط الودي

وقــد عــرت املــادة اخلامســة مــن النظــام الســعودي لإلفــاس 
عــن ذلــك بقوهلــا:

»هتدف إجراءات اإلفاس إىل اآليت:
أ - متكــن املديــن املفلــس أو املتعثــر أو الــذي يتوقــع أن يعــاين 
مــن اضطــراب أوضاعــه املاليــة مــن االســتفادة مــن إجــراءات 
نشــاطه  وملعــاودة  املاليــة  أوضاعــه  لتنظيــم  اإلفــاس، 

ــه. ــاد وتنميت ــم االقتص ــهام يف دع واإلس
ــامن  ــادل وض ــو ع ــى نح ــن ع ــوق الدائن ــاة حق ب - مراع

ــم«. ــة هل ــة العادل املعامل
والواقــع أن املوازنــة بــن مصالــح الدائنــن واملديــن هــو 
ــي تقــوم عليهــا املعامــات يف الفقــه  مــن األســس العامــة الت

اإلســامي.
املديــن عــى وجــوب  فقــد حثــت الرشيعــة اإلســامية 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــال: }َي ــال اهلل تع ــد ق ــن، فق ــاء بالدي الوف
ــَد َكاَن  ــِد إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــوِد{ )22(، وقــال: }َوَأْوُف ــوا بِاْلُعُق َأْوُف

َمْســُؤوالً{)23(.
ــوال  ــذ أم ــن أخ ــلم » م ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــال الرس وق
ــا  ــد إتافه ــذ يري ــن أخ ــه وم ــا أدى اهلل عن ــد أداءه ــاس يري الن
ــه »أن  ــوع ريض اهلل عن ــن األك ــلمة ب ــن س ــه اهلل«)24(. وع أتلف
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أيت بجنــازة ليصــي عليهــا فقــال: 
هــل عليــه مــن ديــن؟ قالــوا: ال. فصــى عليــه، ثــم أيت بجنــازة 
ــال:  ــم. ق ــوا: نع ــن؟ قال ــن دي ــه م ــل علي ــال: ه ــرى، فق أخ
صلــوا عــى صاحبكــم. قــال أبــو قتــادة: عــّي دينــه يــا رســول 

ــه«.)25(   ــّى علي اهلل. فص
ــه  فالرشيعــة اإلســامية حينــام حتــّث املديــن عــى الوفــاء بدين
فــإّن يف ذلــك ضامنــًا حلقــوق الدائنــن، ولكــن الرشيعــة تأخــذ 
ــن  ــد م ــرب بي ــظ، وت ــر احل ــة، عاث ــن الني ــن حس ــد املدي بي

حديــد عــى يــد املديــن املامطــل الواجــد.

)22( اآلية األوىل من سورة املائدة.
)23( اآلية 34 من سورة اإلرساء.

ــاب  ــم )2257( كت ــه، )ج2/ ص841( برق ــاري يف صحيح ــه البخ )24( أخرج
االســتقراض وأداء الديــون واحلجــر والتفليــس، بــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس 
ــة  ــروت، الطبع ــة – ب ــر، اليامم ــن كث ــارش: دار اب ــا، الن ــا أو إتافه ــد أداءه يري

ــا. ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــة، 1407 – 1987، حتقي الثالث
)25( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )ج2/ ص803(، برقــم )2173(، كتــاب 
ــارش: دار  ــع، الن ــه أن يرج ــس ل ــا فلي ــت دين ــن مي ــل ع ــن تكف ــاب م ــة، ب الكفال
ــق : د.  ــة ، 1407 – 1987، حتقي ــة الثالث ــروت، الطبع ــة – ب ــر، اليامم ــن كث اب

مصطفــى ديــب البغــا.

ومــن دالئــل مراعــاة املديــن املعــر قــول اهلل تعــاىل: }َوإِْن َكاَن 
ُقــوا َخــْرٌ َلُكــْم إِْن ُكنُْتــْم  ٍة َوَأْن َتَصدَّ ٍة َفنَظِــَرٌة إىَِل َمْيــَرَ ُذو ُعــْرَ

 .)26 َتْعَلُموَن{)

وعــن عبــداهلل بــن أيب قتــادة: أن أبــا قتــادة طلــب غريــام 
ــال آهلل  ــر، فق ــال: إين مع ــده فق ــم وج ــه، ث ــوارى عن ــه؛ فت ل
ــه و  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــمعت رس ــإين س ــال ف ــال أهلل ق ؟ ق
ســلم يقــول: »مــن رّسه أن ينجيــه اهلل مــن كــرب يــوم القيامــة 

ــع ــر أو يض ــن مع ــس ع فلينف
ــد  ــت عن ــامية جعل ــة اإلس ــد الرشيع ــام أن قواع ــه«)27(، ك عن
ــن  ــًا م ــار مرصف ــايل واإلعس ــر امل ــاالت التعث ــع ح ــا م تعامله
مصــارف الــزكاة يكــون للغارمــن)28(، كــام أنــه ال جيــوز بيــع 

ــا)29(. ــات منه ــي يقت ــس الت ــة املفل آل

والواقــع أن كل ذلــك يــري عــى املديــن حســن النيــة عاثــر 
ــة  ــة يف الرشيع ــة خمتلف ــه معامل ــل فل ــن املامط ــا املدي ــظ، أم احل
اإلســامية، فعــن مهــام بــن منبــه أخــي وهــب بــن منبــه أنــه 
ســمع أبــا هريــرة ريض اهلل عنــه يقــول: قــال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم: »مطــل الغنــي ظلــم«)30(،  وعــن عمــرو بــن 
الرشيــد عــن أبيــه عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال

)26( اآلية 280 من سورة البقرة.
)27( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، )ج3/ص 1196(، برقــم )1563(، كتــاب 
ــريب –  ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــر، الن ــار املع ــل إنظ ــاب فض ــاقاة، ب املس

ــي. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــروت، حتقي ب
ــاس ورشوط  ــوم اإلف ــس، مفه ــز الروي ــد العزي ــن عب ــد ب ــور خال )28( الدكت

ــابق، ص 216. ــع الس ــعودي، املرج ــاري الس ــام التج ــه يف النظ ــم ب احلك
ــة حــول  ــن حممــد النفــر، قضي ــن مســفر ب ــل: الشــيخ حممــد ب )29( يف التفاصي
ــوال 1425 هـــ،  ــدل، ش ــة الع ــا، جمل ــات منه ــي يقت ــس الت ــة املفل ــة حرف ــع آل بي

ــا. ــدد 24، ص 199 ومابعده ــادس، ع ــد الس املجل
)30( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )ج2/ ص845(، برقــم )2270(، كتــاب 
ــم،  ــي ظل ــل الغن ــاب مط ــس، ب ــر والتفلي ــون واحلج ــتقراض وأداء الدي االس
ــة، 1407 – 1987،  ــة الثالث ــروت، الطبع ــة – ب ــر، اليامم ــن كث ــارش: دار اب الن
ــه، )ج3/ص  ــلم يف صحيح ــه مس ــا. وأخرج ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف حتقي
ــة  ــي وصح ــل الغن ــم مط ــاب حتري ــاقاة، ب ــاب املس ــم )1564(، كت 1196(، برق
ــرتاث  ــاء ال ــارش: دار إحي ــي، الن ــى م ــل ع ــا إذا أحي ــتحباب قبوهل ــة واس احلوال

ــي. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــروت، حتقي ــريب – ب الع
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 »يل الواجد حيل عرضه وعقوبته«.)31(

إّن هــذه املوازنــة الدقيقــة التــي اعتمدهتــا الرشيعــة اإلســامية 
ــذ  ــا أخ ــن م ــي ع ــن، ه ــوق املدي ــن وحق ــوق الدائن ــن حق ب
ــن  ــى املدي ــاس إذ أعط ــد لإلف ــعودي اجلدي ــام الس ــه النظ ب
الفرصــة للخــروج مــن الضائقــة املاليــة عــن طريــق تســويات 
ــة  ــذر أو املامطل ــد التع ــايل، وعن ــاح امل ــط لإلص ــة أو خط ودي
ــه  ــة ألموال ــة القضائي ــراءات التصفي ــم إج ــة تت ــوء الني أو س

ــن. ــى الدائن ــا ع وتوزيعه

املرشوعــات  معاملــة  يف  اإلســامية  النظريــة  أن  والواقــع 
املتعثــرة قــد ســبقت القوانــن الوضعيــة مــن ناحيتــن:

ــار  ــن التج ــة ب ــز يف املعامل ــامية ال متي ــة اإلس األوىل: النظري
وغــر التجــار، وهــو مانحــت إليــه الترشيعــات احلديثــة فيــام 

بعــد ذلــك عــى ماســيأيت تفصيلــه فيــام بعــد.
الثانيــة: أن النظريــة اإلســامية تــويل يف االعتبــار حماولــة إقالــة 
ــرًا  ــه ج ــع أموال ــم بي ــل أن يت ــة، قب ــه املالي ــن عثرت ــن م املدي
عنــه، وهــو أيضــًا مانحــت إليــه الترشيعــات احلديثــة فيــام بعــد 

ذلــك.

اجلديــد  الســعودي  اإلفــاس  نظــام  اســتجابة  ثانيــًا: 
احلديثــة. العامليــة  لاجتاهــات 

ــع  ــى م ــد يتامش ــعودي اجلدي ــام الس ــول إن النظ ــن الق  يمك
االجتاهــات الترشيعيــة العامليــة احلديثــة، وذلــك مــن زاويتــن:

ــت  ــي كان ــاس الت ــد اإلف ــظ أن قواع ــة األوىل: ياح الزاوي
واردة يف نظــام املحكمــة التجاريــة كانــت مقصــورة عــى 
التجــار فقــط دون األشــخاص املدنيــة، يف حــن نجــد أن نظــام 
ــى  ــق ع ــه ينطب ــرر أن ــة يق ــه الرابع ــد يف مادت ــاس اجلدي اإلف
ــامالً  ــة أو أع ــامالً جتاري ــارس أع ــي مت ــة الت ــخاص الطبيعي األش
مهنيــة أو أي أعــامل هتــدف إىل الربــح، وكذلــك األمــر أيضــًا يف 
ــة  ــة التقليدي الــرشكات، وهــو مايعنــي االنفصــال عــن النظري
التـــــي كـــانــت تقـصــر اإلفـــــاس عى التجــار فقــط، 

)31( أخرجــه أبــو داود يف ســننه، )ج2/ص 337(، برقــم )3628(، كتــاب 
األقضيــة، بــاب يف احلبــس يف الديــن وغــره، النــارش: دار الفكــر، حتقيــق: حممــد 

ــاين عليهــا.  ــة بأحــكام األلب ــد، واألحاديــث مذيل ــد احلمي ــي الديــن عب حمي
قال الشيخ األلباين: حسن.

والنظــام اجلديــد أصبــح ينطبــق عــى التجــار وعــى املدنيــن. 
وال يفلــت مــن اخلضــوع لنظــام اإلفــاس ســوى األشــخاص 
الذيــن يقومــون بأعــامل ال هتــدف إىل الربــح كعمــل اجلمعيات 
ــم  ــى أعامهل ــب ع ــو ترت ــه، فل ــات وخاف ــة والترع واخلري
ــه  ــذ ولوائح ــام التنفي ــون لنظ ــم خيضع ــم فإهن ــون يف ذمته دي

ــة. التنفيذي
وهو مايتوافق مع الفقه اإلسامي والقوانن احلديثة.

فالفقــه اإلســامى بــل والقوانــن احلديثــة ال تفــرق بــن 
ــيام أن  ــه، ال س ــة أموال ــال تصفي ــر ىف جم ــر التاج ــر وغ التاج
ــد  ــة ق ــر التجاري ــرشكات غ ــات وال ــن املرشوع ــد م العدي
تدخــل ىف مضاربــات ال تقــل خطــورة عــن نشــاط الــرشكات 
التجاريــة خاصــة وأن الدعــوى البوليصيــة )دعــوى عــدم نفــاذ 

ــن)32(. ــة للدائن ــة فعال ــر محاي ــات( ال توف الترصف
ــد  ــا تؤك ــد أهن ــة نج ــن احلديث ــز للقوان ــتعراض موج وباس
هــذه املســألة؛ فالقانــون الفرنــي يمــد نظــام تصفيــة األمــوال 
واإلصــاح القضائــى ونظــام الوقايــة لــكل أشــخاص القانون 
اخلــاص دون تفرقــة بــن النشــاط املدنــى والنشــاط التجــارى 
منــذ تعديــل 1967 والقوانــن الصــادرة عــام 1984 م و 
1985 م وأخــرا قانــون 26 يوليــو 2005 م بشــأن وقايــة 

ــات)33(. املرشوع
وذات األمــر يقــال بالنســبة للقوانــن األنجلوسكســونية، 
فالقانــون األمريكــي)34( ال يقيــم أي تفرقــة بــن التاجــر 
ــه  ــة يمكن ــة أو مؤسس ــخص أو رشك ــأي ش ــر، ف ــر التاج وغ
التقــدم بطلــب إفــاس نفســه إذا وقــف عــن أداء ديونــه 
ــي: رشكات  ــواع ه ــة أن ــتثناء مخس ــتحقاقها باس ــال اس يف آج
ــات، رشكات  ــن، البلدي ــوك، التأم ــة، والبن ــكك احلديدي الس
ــى  ــتثناة مت ــواع املس ــذه األن ــد أن ه ــل. بي ــكان والتموي اإلس
دخلــت يف نفــق اإلعســار يمكنهــا التقــدم ملحكمــة اإلفــاس 
بطلــب إلعــادة اهليكلــة تعتمــده مــن جلنــة التجــارة الداخليــة 
.Interstate Commerce Commission

ــة  ــي، مكتب ــح الواق ــاس والصل ــح، اإلف ــد صال ــور حمم ــتاذ الدكت )32( األس
النهضــة املرصيــة، 1948، ص15، ويف ذات االجتــاه الدكتــور حممــود خمتــار 
بريــري، قانــون املعامــات التجاريــة. جـــ2، اإلفــاس واألوراق التجاريــة، دار 

النهضــة العربيــة، 2005، ص30.
وانظــر عكــس ذلــك: الدكتــور رشيــف مكــرم، التوقــف عــن الدفــع وأثــره عــى 

حقــوق دائنــي املفلــس، دار النهضــة العربيــة، 2005، ص 76.
)33( بــل إن هــذا األمــر قــد امتــد إىل النشــاط الزراعــي ، وهــو يف طابعــه األصيل 

نشــاط مــدين بحــت، بــل هــو املثــال النموذجــي لألعــامل املدنيــة، انظــر يف ذلك:
  Barbien – activite agricole et procedures collectives – J.C.P.Z1987ed N.d1.139.1

)34( انظر يف القانون األمريكي:
Charles. G. Howard, Principe of business law P.L182.1
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كذلــك فــإن القانــون اإلنجليــزى ال يفــرق بــن التاجــر 
ــار  ــون اإلعس ــد كان قان ــاس، فق ــأن اإلف ــر بش ــر التاج وغ
املنظــم  هــو   1985 ســنة  الصــادر   Insolvency Act
ألحــكام اإلفــاس لألشــخاص الطبيعيــن واملرشوعــات دون 
ــر  ــد أث ــن التجــار وغــر التجــار ىف هــذا الشــأن. وق ــة ب تفرق
ذلــك القانــون تأثــرًا ملموســًا عــى أحــكام قانــون الــرشكات 
1985م  ســنة  الصــادر   Companies Act اإلنجليــزى 
حيــث عــدل فيــه أحــكام كثــرة وألغــى عــدة فصــول كاملــة 
حتــى تــم دمــج األجــزاء 19، 20، 21 مــن قانــون الــرشكات 
وقانــون اإلعســار ىف قانــون واحــد، هــو قانون اإلعســار لســنة 
ــاج  ــة للع ــل حقيقي ــم بدائ ــتهدف تقدي ــذى يس 1986 م ال
ــتحيل  ــر ال يس ــرشوع متعث ــة أى م ــل ىف تصفي ــى املتمث القاس

ــتمراره)35(. ــه واس ــاء علي اإلبق

ــد  ــد ق ــاس اجلدي ــام اإلف ــظ أن نظ ــة: ياح ــة الثاني الزاوي
ختلــص متامــًا مــن املــوروث القديــم املتعلــق باإلفــاس والذي 
كان يســعى يف املقــام األول إىل تصفيــة أمــوال املديــن املفلــس، 
ــاس أو  ــن اإلف ــة م ــرة الوقاي ــد إىل فك ــام اجلدي ــه النظ واجت
تقويــم املرشوعــات املتعثــرة مــن خــال طــرق التســوية 
الوقائيــة وخطــط اإلصــاح املــايل، وهــو يف ذلــك يســاير أهــم 
التجــارب العامليــة احلديثــة وأعمقهــا أثــرًا التجربــة الفرنســية. 
فقــد دعــم املــرشع الفرنــي التطــور نحــو تقويــم املرشوعــات 
ــنة 2005 م يف  ــم 845 لس ــون رق ــدر القان ــد ص ــرة، فق املتعث

ــذه ــدأ تنفي ــذي ب 7/26 /2005 م، وال
اعتبــارًا مــن 2006/1/1م معــدالً بعــض مــواد قانــون 
التجــارة رقــم 916 لســنة 2000 م يف شــأن املرشوعــات 

املتعثــرة.
وتتلخــص أحــكام هــذا التعديــل يف أنــه قســم طــرق املعاجلــة 
للمرشوعــات املتعثــرة إىل طــرق وديــة وطــرق قضائيــة. 
ــن: األول  ــن منفصل ــم بإجراءي ــة فتت ــرق الدوي ــبة للط فبالنس
ــامهن،  ــرشكاء واملس ــل ال ــن قب ــذار م ــه إن ــق توجي ــن طري ع
ــك  ــل، وكذل ــدة مراح ــى ع ــابات، ع ــب احلس ــك ملراق وكذل
ــل ــن قب ــرشوع وم ــة امل ــل جلن ــن قب ــذار م ــه اإلن ــن توجي يمك

)35( انظر يف القانون اإلنجليزي:
I.F. Fletcher, law of Baneruptcy, P.28.1

Roy Goode, Commercial law. P.c145.5

 FRICMAN (GH) – Hicks & Johnson Fridman
 – Bankruptcy –  -  Law and practice London –
Butterworth - c1970.1

وانظر دكتور حسن فتحي، اإلفاس والصلح الواقي منه، 2010، ص19.

ــا  ــو م ــاين فه ــراء الث ــا اإلج ــة، أم ــة التجاري ــس املحكم رئي
ــة التــي  يعــرف بالتوفيــق، وهــو مــا حــل حمــل التســوية الودي
ــذا  ــق ه ــم رشوط تطبي ــن أه ــل، وم ــن قب ــا م ــذ هب كان يؤخ
ــذرًا  ــة أو تع ــه صعوب ــام يواج ــن إن ــت أن املدي ــق أن يثب التوفي
قانونيــًا أو اقتصاديــًا أو ماليــًا مؤكــدًا أو متوقــع احلــدوث. ويف 
هــذه احلالــة يتــم تعيــن موفــق يقــوم بتوفيــق أوضــاع املديــن 
ــل  ــد أج ــا يف م ــه، إم ــص مضمون ــذي يتلخ ــه وال ــع دائني م
ــن  ــازل ع ــتحقاقها أو التن ــد اس ــت مواعي ــي اقرتب ــون الت الدي

ــن. ــل الدائن ــن قب ــون م ــض الدي بع
أمــا الطــرق القضائيــة فتتلخــص إمــا يف اإلنقــاذ وإمــا يف 
ــون 1985.  ــره يف قان ــبق ذك ــو ماس ــي، وه ــم القضائ التقوي
وبالنســبة ملفهــوم اإلنقــاذ فيعنــي األخــذ بيــد املــرشوع املتعثــر 
ــدة  ــرق بع ــذه الط ــر ه ــرات. ومت ــن عث ــه م ــا أمل ب ــاذه مم إلنق
مراحــل بدايــة مــن فــرتة املاحظــة أو املراقبــة ملــدة ســتة أشــهر 
ــة  ــداد طريق ــون وإع ــرص الدي ــم ح ــث يت ــل بحي ــام كام أو ع
ــل  ــن قب ــة م ــات الفردي ــف املتابع ــا وق ــام يصحبه ــدادها، ك س
ــع  ــل، ومن ــاء األج ــع بق ــد م ــان الفوائ ــف رسي ــن، ووق الدائن
ــة  ــرتة املاحظ ــاح ف ــد نج ــون. وعن ــود أو ره ــة قي ــجيل أي تس
ــراءات.  ــدب يف اإلج ــايض املنت ــمى الق ــاٍض يس ــن ق ــم تع يت
وإذا مل يتــم هــذا اإلنقــاذ يتــم فســخ اخلطــة وتعــود اإلجــراءات 

ــر)36(. ــالف الذك ــة س ــة القضائي ــام التصفي إىل نظ

ثالثًا: متيز نظام اإلفاس السعودي عن نظره املرصي
ــام كل  ــت وكان أم ــدرا يف ذات التوقي ــن ص ــم أن القانون رغ
ــظ أن  ــا ناح ــاس إال أنن ــة يف اإلف ــارب احلديث ــام التج منه
ــن  ــارب م ــذه التج ــتجابة هل ــر اس ــعودي كان أكث ــام الس النظ

ــرصي. ــره امل نظ
ــن  ــة م ــرق الوقاي ــم ط ــد نظ ــرصي ق ــون امل ــم أن القان فرغ
اإلفــاس مــن خــال قواعــد إعــادة هيكلــة املرشعــات 
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس، إال أن نظــرة املــرشع املــرصي 
إىل قواعــد اإلفــاس مازالــت مل تتغــر، بــل إن القانــون  
ــد مل يفعــل شــيئًا ســوى النقــل احلــريف للمــواد الــواردة  اجلدي
يف تقنــن التجــارة، مــع إضافــة بعــض األحــكام املستحـــدثة، 

)36( الدكتــورة ســميحة القليــويب، اإلفــاس، املرجــع الســابق، ص 7. وانظــر يف 
التفاصيــل: الدكتــور خليــل فيكتــور تــادرس، الطــرق الوديــة والقضائيــة لتقديــم 

املرشوعــات املتعثــرة، دار النهضــة العربيــة.

وتعديل طفيف يف بعض املسائل)37(.
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ــًا  ــرصي منطبق ــون امل ــاس يف القان ــام اإلف ــامزال نظ ــك ف كذل
فقــط عــى التجــار، يف حــن أننــا وجدنــا أن النظــام الســعودي 
ــون  ــق القان ــاق تطبي ــد نط ــألة وم ــذه املس ــا ه ــاوز أيض ــد جت ق

ــة. ــخاص املدني لألش

املطلب الثاين
تنظيم جرائم اإلفالس يف النظام السعودي اجلديد

ســبق أن بينّــا مــا متيــز بــه النظــام الســعودي لإلفــاس، 
ــعى  ــة، وسنس ــات املقان ــة بالترشيع ــه مقارن ــز ب ــك مامتي وكذل
مــن خــال هــذا املطلــب إىل بيــان أهــم ماتضمنــه هــذا النظــام 

ــي: ــق ماي ــك وف ــاس، وذل ــم اإلف ــل بجرائ ــام يتص في

أوالً: جرائــم اإلفــالس مــن نظــام املحكمــة التجاريــة 
إىل نظــام اإلفــالس اجلديــد

كان املنّظــم الســعودي حيــرص جرائــم اإلفــاس يف نظــام 
ــايل  ــاس االحتي ــط: اإلف ــن فق ــة يف جريمت ــة التجاري املحكم

واإلفــاس التقصــري.
لتوزيــع  إال  بمفلــس  عنــه  يعــر  ال  االحتيــايل  واملفلــس 
موجوداتــه عــى غرمائــه بــل هــو حمتــال واملحتــال مــن 
ــد  ــه أو قي ــائس يف رأس مال ــل والدس ــتعمل رضوب احلي اس
بدفاتــره ديونــًا عليــه بإســم أحــد آخــر بصــورة كاذبــة أو حــرر 
هبــا ســندات أو فــراغ أموالــه وعقــاره إىل غــره بطريقــة نقــل 
امللــك أو أخفــى شــيئًا مــن أموالــه واشــتغل يف التجــارة بطريق 
التمويــه واإلحتيــال أو تغفيــل التجــار عــى أي صــورة كانــت 
وســواًء كان مبــذرًا أو مل يكــن مبــذرًا أو مل توجــد لــه دفاتــر أو 
وجــدت وكانــت غــر منظمــة وأضــاع حقــوق العبــاد بتلــك 

ــاالً)38(.  ــون حمت ــورة؛ فيك الص
ويعاقــب املفلــس احتيــاالً ومــن يثبــت أنــه رشيــك يف إخفــاء 
أموالــه وترتيــب حيلــة يعاقــب باحلبــس مــن ثــاث ســنوات 

إىل مخــس ســنوات)39(. 

)37( الدكتــور حممــود ســمر الرشقــاوي ووائــل أنــور بنــدق، الوســيط يف رشح 
القانــون التجــاري، املرجــع الســابق، ص 732.

) 38( املادة 107 من نظام املحكمة النجارية.

) 39( املادة 136 من نظام املحكمة التجارية.

ــذرًا يف  ــون مب ــذي يك ــر ال ــو التاج ــرص فه ــس املق ــا امللف أم
ــه  ــى غرمائ ــه ع ــل كتم ــه ب ــزه يف وقت ــن عج ــه ومل يب مصاريف
واســتمر يشــتغل يف التجــارة حتى نفــذ رأس مالــه وإن وجدت 

ــة)40(.  ــر منظم ــه دفات ل
ويعاقــب املفلــس تقصــرًا باحلبــس مــن ثاثــة أشــهر إىل 
ســنتن وكــذا املفلــس احلقيقــي إذا امتنــع عــن تقديــم مــا ألــزم 
ــى  ــه: » ع ــي بأن ــي تق ــادة )109()41(، والت ــب امل ــه بموج ب
املفلــس أن يقــدم دفاتــره مــع ســندات الديــون املطلوبــة لــه إىل 
املجلــس مشــفوعة بجــدول حيتــوي أصــل رأس مالــه اعتبــارًا 
ــع  ــا وق ــه وم ــوم إفاس ــارة إىل ي ــتغاله بالتج ــخ اش ــن تاري م
عليــه مــن اخلســارة ومصاريفــه ومجيــع مــا لــه ومــا عليــه، ويف 
احلــال جيــب عــى املجلــس أن يوفقــه أو يضعــه حتــت مراقبــة 

ــة«.  الرشط
وعنــد صــدور نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد أفــرد 
ــة  ــات القابل ــات والتعام ــه للعقوب ــرش من ــث ع ــل الثال الفص
ــن )200(  ــواد م ــا يف امل ــات وأحكامه ــم العقوب ــاء، فنظ لإللغ

.)209( إىل 
ويمكــن أن نقســم جرائــم اإلفــاس يف نظــام اإلفــاس 

الســعودي اجلديــد إىل أنــواع ثاثــة:
النــوع األول: اجلرائــم الواقعــة مــن املديــن، وهــي 
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )200(، التــي عــّر املنظــم 
عنهــا بقولــه ».... يعــد خمالفــًا ألحــكام النظــام كل مديــن ذي 
صفــة طبيعيــة أو مديــر لــدى مديــن أو عضــو يف جملــس إدارتــه 
ــر  ــخص آخ ــؤوليه أو أي ش ــن مس ــه أو أي م ــس مديري أو جمل

ــه أو مــن يف حكمهــم..... ». شــارك يف تأسيســه أو إدارت
ــي  ــر، وه ــن الغ ــة م ــم الواقع ــاين: اجلرائ ــوع الث الن
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )201(، التــي عــر عنهــا 
املنظــم بقولــه » ... يعــد خمالفــًا ألحــكام النظــام كل مــن 
ارتكــب قبــل افتتــاح أي مــن إجــراءات اإلفــاس واحــدًا أو 

ــة...«. ــال اآلتي ــن األفع ــر م أكث
النــوع الثالــث: اجلرائــم الواقعــة مــن الدائنــني، وهــي 
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )202(، التــي عــر املنظــم 

عنهــا بقولــه » ... يعــد خمالفــًا ألحــكام
ــل  ــب قب ــة ارتك ــذه الصف ــي ه ــن يدع ــن أو م ــام كل دائ النظ
ــن  ــر م ــدًا أو أكث ــاس واح ــراءات اإلف ــن إج ــاح أي م افتت

ــة..«. ــال اآلتي األفع

) 40( املادة 106 من نظام املحكمة التجارية.
)41( املادة )201( من من نظام اإلفاس السعودي.

عبد العزيز بن عبد اهلل الرشود: االجتاهات احلديثة يف جرائم اإلفالس دراسة مقارنة بني القانون املرصي والنظام السعودي



16

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

وياحــظ أن املنظــم قــد اشــرتط يف كل جرائــم اإلفــاس 
الســابقة توافــر ركــن الــرر بحقــوق أي مــن األطــراف بمــن 

ــن. ــم الدائن فيه
كــام ياحــظ أن املنظــم الســعودي قــد ســّوى يف العقوبــة بــن 
ــت  ــواء وقع ــاس س ــم اإلف ــة جلرائ ــال املكون ــك األفع كل تل

مــن املديــن أو مــن الدائنــن أو مــن الغــر.
ــان  ــى بي ــرص ع ــعودي ح ــم الس ــرًا أن املنظ ــظ أخ وياح
بعــض املســائل اإلجرائيــة، حيــث قــّرر يف )املــادة 208 
ــق  ــة بالتحقي ــة العام ــاص النياب ــاس( اختص ــام اإلف ــن نظ م
واالدعــاء يف األفعــال املجرمــة بموجــب النظــام، وتتــوىل 

ــه.  ــا في ــوص عليه ــات املنص ــاع العقوب ــة إيق املحكم
كام قرر يف املادة )204 من نظام اإلفاس( أّنه:

»1- تبلــغ املحكمــة جلنــة اإلفــاس باألحــكام الصــادرة 
ــا. ــور صدوره ــل ف ــذا الفص ــب ه بموج

ــن  ــدر م ــا يص ــظ م ــجًا حلف ــاس س ــة اإلف ــئ جلن 2- تنش
أحــكام بمقتــى الفقــرة )2( مــن املــادة )الثالثــة بعــد املئتــن( 
مــن النظــام ويكــون منطــوق احلكــم متاحــًا الطــاع العمــوم، 

وفقــًا ملــا حتــدده الائحــة«.

ثانيًا: جرائم اإلفالس الواقعة من املدين
ينبغــي قبــل أن نعــرض لألفعــال املكونــة جلرائــم اإلفــاس يف 
هــذه احلالــة، أن نبــّن مــن هــو املديــن املقصــود يف )املــادة 200 
ــب  ــف بحس ــو خيتل ــعودي(، إذ ه ــاس الس ــام اإلف ــن نظ م

مــاإذا كان املديــن شــخصًا طبيعيــًا أم شــخصًا اعتباريــًا.
ففــي حالــة األشــخاص الطبيعيــة تكــون العقوبــة عــى املديــن 
نفســه، الــذي يبــارش أعــامالً جتاريــة أو أعــامالً مدنيــة، أو أعامالً 

هتــدف إىل حتقيــق الربــح.

ــا  ــا هن ــود هب ــرشكات، واملقص ــًا بال ــر متعلق ــا إذا كان األم أم
ــة)42( وأي  ــات املنظم ــة والكيان ــة واملهني ــرشكات التجاري ال

تثــور  الربــح، وهنــا  كيانــات أخــرى هتــدف إىل حتقيــق 
ــة أو  ــخاص معنوي ــي أش ــات ه ــك الكيان ــكالية أن كل تل إش
ــادة 200 مــن نظــام اإلفــاس  ــة، لذلــك حــددت )امل اعتباري
ــب  ــل املوج ــم الفع ــع منه ــن يق ــخاص الذي ــعودي( األش الس
للعقــاب بشــكل موســع ليمتــد إىل كل شــخص يعــد مســؤوالً 
عــن تلــك الكيانــات ،  وذلــك بقوهلــا »يعـــد خمالفــًا ألحــكام 
النظــام كل ... مديــر لــدى مديــن أو عضــو يف جملــس إدارتــه 
ــر  ــخص آخ ــؤوليه أو أي ش ــن مس ــه أو أي م ــس مديري أو جمل

ــم.....«. ــن يف حكمه ــه أو م ــه أو إدارت ــارك يف تأسيس ش
ــة  ــم الواقع ــادي للجرائ ــن امل ــة للرك ــال املكون ــن األفع ــا ع أم
مــن املديــن فهــي بحســب )املــادة 200 مــن نظــام اإلفــاس 

ــعودي(: الس

أ- إســاءة التــرصف يف أصــول املديــن أو أصــول 
التفليســة أو احتجازهــا أو إســاءة اســتعامل صالحياته، 
واملقصــود باألصــول بوجــه عــام هنــا األمــوال املنقولــة 
ــة  ــوق املالي ــة، واحلق ــة الفكري ــوق امللكي ــة، وحق ــر املنقول وغ
املســتحقة عــى الغــر ســواء أكانــت حالــة أم آجلــة، واحلقــوق
ــه  ــون ل ــد ك ــا ق ــك مم ــر ذل ــا، وغ ــى أي منه ــرد ع ــي ت الت
ــة أو مســتقبلية، أمــا أصــول التفليســة فهــي  قيمــة ماليــة حالي
أصــول املديــن يف تاريــخ افتتــاح أي مــن إجــراءات اإلفــاس 

ــا. ــان أي منه ــال رسي ــام أو خ ــا يف النظ ــوص عليه املنص
ــاءة  ــي: إس ــة ه ــال ثاث ــن أفع ــل م ــا بفع ــة هن ــوم اجلريم يوتق
التــرصف يف األصــول كــام لــو تــم بيعهــا بأقــل مــن ســعرها، 

ــايل أو  ــاط م ــة نش ــه بمامرس ــص ل ــخص مرخ ــم: ش ــان املنظ ــد بالكي )42( يقص
ــق أحــكام النظــام: ــًا منظــاًم يف تطبي ــأيت كيان ــا ي ــًا، ويعــد م ــًا عام ــر مرفق يدي
أ- الرشكات املرصفية ورشكات التمويل ورشكات التأمن ورشكات الصرفة.

ب- األشخاص املرخص هلم بمامرسة أعامل األوراق املالية.
ج- السوق املالية، ورشكات التسوية واملقاصة واحلفظ املالية.

د- رشكات التصنيف االئتامين.
هـ- رشكات املعلومات والسجات االئتامنية.

و- رشكات االتصاالت واملياه والكهرباء والغاز.
ز- رشكات التنقيب عن مصادر الطاقة واملعادن.

ــىء  ــارات واملوان ــارات والقط ــة يف املط ــطة الرئيس ــغلة لألنش ــرشكات املش ح- ال
ومــا يف حكمهــا، وفقــًا ملــا حتــدده الائحــة.

ط- املنشآت ذات األغراض اخلاصة.
ي- أي شــخص آخــر تنــص عليــه الائحــة. انظــر: املادتــن )1( و)3( مــن مــن 

نظــام اإلفــاس الســعودي.
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أو تــم التــرع هبــا، أو احتجازهــا وهــو مايفيــد ختبئتهــا حتــى 
ــات  ــتعامل الصاحي ــاءة اس ــلطات، أو اس ــا الس ــل إليه ال تص
بشــأهنا وهــو مايبــدو بالنســبة ملمثــي الشــخص املعنــوي عــن 

ترصفهــم يف هــذه األصــول.

ــى  ــال ع ــد االحتي ــن بقص ــاط املدي ــة نش ب- ممارس
دائنيــه، ويمكــن الرجــوع يف معنــى االحتيــال هنــا إىل مــاكان 
ينــص عليــه نظــام املحكمــة التجاريــة مــن تعريفــه للمحتــال 
بأنــه مــن اســتعمل رضوب احليــل والدســائس يف رأس ماله أو 
قيــد بدفاتــره ديونــًا عليــه باســم أحــد آخــر بصــورة كاذبــة أو 
حــرر هبــا ســندات أو فــراغ أموالــه وعقــاره إىل غــره بطريقــة 
نقــل امللــك أو أخفــى شــيئًا مــن أموالــه واشــتغل يف التجــارة 
بطريــق التمويــه واإلحتيــال أو تغفيــل التجــار عــى أي صــورة 
ــه  ــد ل ــذرًا أو مل توج ــن مب ــذرًا أو مل يك ــواًء كان مب ــت وس كان
دفاتــر أو وجــدت وكانــت غــر منظمــة وأضــاع حقــوق العباد 
بتلــك الصــورة )املــادة 107 مــن نظــام املحكمــة التجاريــة(.

املديــن بقصــد  ج- االســتمرار يف ممارســة نشــاط 
االحتيــال عــى دائنيــه، والواقــع أن هــذا الفعــل خيــل 
ــة  ــن أن التصفي ــم املدي ــو عل ــن، إذ ل ــدى املدي ــة ل ــن الني بحس
ــإذا  ــا، ف ــع إجراءاهت ــا ويتب ــخ هل ــه أن يرض ــة فعلي ــة ال حمال آتي
خالــف ذلــك فهــو يعلــم أن يف ذلــك إرضارًا بدائنيــه؛ فلزمــه 

ــاب. العق

د- اســتخدام أســاليب تنطــوي عــى اســتهتار لتفــادي 
أو تأخــر افتتــاح إجــراء التصفيــة، يرتتــب عليهــا إرضار 
بحقــوق الدائنــن، بــام يف ذلــك بيــع الســلع بأقــل مــن ســعر 

الســوق للحصــول عــى ســيولة نقديــة.

ــر  ــل غ ــل أو بمقاب ــات دون مقاب ــرام صفق هـــ- إب
عــادل، وهــي صــورة منطقيــة تســتوجب العقــاب فعليــة، إذ 
ــد  ــام بعق ــإذا ق ــه، ف ــداد ديون ــادر إىل س ــه أن يب ــن علي أن املدي
ــر  ــًا غ ــا مقاب ــد هل ــرع، أو رص ــبيل الت ــى س ــات ع صفق

ــه. ــر بدائني ــك ي ــه بذل ــن فإن ــه مدي ــم أن ــي، رغ حقيق

و- ســداد ديــون أي مــن الدائنــني بــام يــؤدي إىل 
ــايس  ــدأ األس ــك ألن املب ــن، وذل ــني آخري اإلرضار بدائن
ــن  ــاواة ب ــدأ املس ــو مب ــة ه ــاس والتصفي ــم اإلف ــذي حيك ال
الدائنــن أو الغرمــاء، فــإذا عمــد املديــن إىل متييــز أحــد الدائنن 

ــة. ــًا للجريم ــد مرتكب ــه يع ــم فإن ــداد ديوهن ــم بس أو بعضه

ــالس،  ــراءات اإلف ــن إج ــتغالل أي م ــاءة اس ز- إس
ــتعامل  ــف يف اس ــم التعس ــات جتري ــن تطبيق ــق م ــذا تطبي وه
احلــق، وينطبــق ذلــك عــى إســاءة اســتغال كافــة اإلجــراءات 
ــادة  ــراء إع ــة أو إج ــوية الوقائي ــراء التس ــت يف إج ــواء متثل س
التصفيــة  إجــراء  أو  التصفيــة  إجــراء  أو  املــايل،  التنظيــم 

ــة. اإلداري

ثالثًا: جرائم اإلفالس الواقعة من الغر)43(
ويقصــد بالغــر يف هــذا الصــدد كل مــن هــو غــر املديــن وغر 
الدائنــن، مثــل العــامل أو املوظفــن أو اخلــراء أو غرهــم مــن 

املذكوريــن يف النظــام، وهلــم عاقــة بأصــول التفليســة.

أ- اختــاس أو إخفــاء أي مــن أصــول املديــن أو أصــول 
التفليســة.

ب- إخفــاء، أو إتــاف، أو إحــداث تغيــر يف دفاتــر املديــن، أو 
التفريــط يف حفظهــا، أو حفــظ دفاتــر للمديــن تكــون بياناهتــا 
ــر  ــار املعاي ــذ يف االعتب ــع األخ ــة، م ــر منتظم ــة أو غ ناقص

ــابات. ــظ احلس ــدة يف إدارة وحف املعتم

االحتفــاظ  عــدم  أو  ومهيــة،  بحســابات  االحتفــاظ  ج- 
ــتنداهتا. ــة مس ــدة، أو إزال ــر املعتم ــًا للمعاي ــابات طبق باحلس

ــن أو  ــات املدي ــادة التزام ــرض زي ــايل بغ ــرصف االحتي د- الت
ــه. ــة أصول ــض قيم خف

هـــ- تقديــم معلومــات مضللــة أو غــر صحيحــة بــأي شــكل 
إىل أمــن اإلفــاس أو املحكمــة أو جلنــة اإلفــاس، أو االمتناع 
عــن تقديــم معلومــات مؤثــرة للمحكمــة أو أمــن اإلفــاس 

أو جلنــة اإلفــاس فــور طلبهــا.

و- رهــن أي أصــل للمديــن أو التــرصف فيــه أو ســداد 
الديــون كلهــا أو بعضهــا باملخالفــة للنظــام أو حلكــم قضائــي.

ز- تســوية حقــوق أي دائــن أو التــرصف يف أصــول املديــن أو 
التفليســة باملخالفــة ألحــكام اخلطــة، وال يشــمل ذلــك إبــراء 

الدائــن للمديــن جزئيــًا أو كليــًا.

ــول  ــة أو احلص ــراض خاص ــات ألغ ــتغال الصاحي ح- اس
ــارشة أو  ــة مب ــة، بطريق ــر مرشوع ــة غ ــى منفع ــر ع ــن الغ م

ــارشة. ــر مب غ

)43( املادة )201( من من نظام اإلفاس السعودي.
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رابعًا: جرائم اإلفالس الواقعة من الدائنني:
ال يلــزم هنــا أن يكــون الدائــن دائنــًا حقيقيــًا، بــل ينطبــق أيضــًا 
ــه لــه ديــن  النــص عــى الدائــن املزعــوم، وهــو مــن يزعــم أن

عــى املديــن.
واجلرائم التي ترتكب من الدائنن هي:

أ- تقديــم مطالبــة ضــد املديــن بقصــد االحتيــال، بــام يف ذلــك 
املبالغــة يف قيمتهــا.

ــر  ــا ت ــم أهن ــات يعل ــى ترتيب ــن ع ــع املدي ــاق م ب- االتف
بمصالــح الدائنــن اآلخريــن أو تفضلــه عليهــم.

ج- إساءة استغال أي من إجراءات اإلفاس)44(.

خامسًا: الركن املعنوى للجرائم السابقة.
ياحــظ أن كافــة اجلرائــم الســابقة هــي جرائــم عمديــة 
تتطلــب لقيامهــا قصدهــا جنائيــًا خاصــًا هــو اجتــاه نيــة املفلــس 

ــم ــرتط املنظ ــد اش ــن، وق إىل اإلرضار بالدائن
الســعودي لكــي تقــوم هــذه اجلرائــم أن يقــع رضر بحقــوق أي 

مــن األطــراف بمــن فيهــم الدائنون.
والــرر املــرشوط ىف هــذا الصــدد هــو الــرر املــادي، وجيب 
أن يكــون قــد وقــع بالفعــل ال أن يكــون حمتمــل الوقــوع، فــإذا 
متكــن املديــن مــن إصــاح الــرر املرتتــب عليــه قبــل وقــوع 
اجلريمــة كاملــة، فــا عقوبــة، أمــا إذا وقــع الفعــل بعــد قيــام 
ــق  ــت وحتق ــى قام ــتمر حت ــا واس ــل قيامه ــة أو قب ــذه احلال ه
معــه الــرر فــا يفلــت املديــن مــن العقوبــة، إن أصلــح هــذا 
ــت  ــا، وثب ــت عنارصه ــة اكتمل ــد؛ ألن اجلريم ــام بع ــرر في ال

وجودهــا، فــا ســبيل إىل اجتنــاب آثارهــا.

سادسًا: العقوبات عى اجلرائم السابقة
ســوى املنظــم الســعودي يف العقــاب بــن كل اجلرائم الســابقة، 
ــن  ــن، أو م ــن املدي ــع م ــي تق ــة الت ــن اجلريم ــرق ب ــا ف ف
ــد  ــدة ال تزي ــجن م ــي الس ــة ه ــر، والعقوب ــن الغ ــن أو م الدائ
عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــى )مخســة( مايــن 
ــام  ــن نظ ــادة 203 م ــن )امل ــن العقوبت ــدى هات ــال أو بإح ري
اإلفــاس الســعودي(، وتضاعــف يف حــال العــود العقوبــات 
ــب  ــن ارتك ــد عائــدًا كل م ــام، ويع ــب النظ ــررة بموج املق
فعــًا جمرمــًا أو خمالفــة ســبق احلكــم عليــه فيهــا بحكــم هنائــي 
ــة  ــذ العقوب ــامل تنفي ــخ اكت ــن تاري ــنوات م ــاث س ــال ث خ

ــعودي(. ــاس الس ــام اإلف ــن نظ ــادة 209 م )امل

)44( املادة )202( من نظام اإلفاس السعودي.

وللمحكمــة - إضافــة للعقوبــات اجلزائيــة الســابقة- أن حتكــم 
عــى املخالــف ملــدة ال تزيــد عــى )مخــس( ســنوات بواحــدة أو 
أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة )املــادة 203 مــن نظــام اإلفــاس 

السعودي(:
ــكل  ــا بش ــير أعامهل ــة أو تس ــأة ربحي ــر إدارة أي منش أ ـ حظ
ــس  ــوًا يف جمل ــرًا أو عض ــه مدي ــارش بصفت ــر مب ــارش أو غ مب
اإلدارة، وحظــر مشــاركته يف أي منشــأة ربحيــة تســتتبع ملكيته 

ــاًم. ــًا أو حك ــا فع ــه هل ــا إدارت فيه
ــيح أو  ــة بالرتش ــرارات املتعلق ــى الق ــه ع ــر تصويت ب ـ حظ

ــة. ــأة ربحي ــح يف أي منش ــار مرش ــح أو اختي الرتش
ج ـ حظــر متلــك احلصــص أو األســهم يف أي منشــأة ربحيــة إذا 
كان يرتتــب عــى التملــك قيامــه بأعــامل اإلدارة فيهــا بشــكل 

مبــارش أو غــر مبــارش.
غــر أنــه جيــوز ملــن يعاقــب هبــذه التدابــر أن يطلــب موافقــة 

املحكمــة عــى ممارســة أي مــن األعــامل املحظــورة عليــه.
كــام جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى املــادة )205 مــن نظــام 
اإلفــاس الســعودي( أن تقــي – بنــاء عــى طلــب ذي 

مصلحــة – بواحــد أو أكثــر ممــا يــأيت:
أ ـ بطــان التــرصف أو األثــر املرتتــب عــى ارتــكاب أي مــن 
األفعــال املنصــوص عليهــا يف املــواد: )املائتــن( و)األوىل بعــد 

املائتــن( و)الثانيــة بعــد املائتــن( مــن النظــام.
ب ـ اسرتداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة هبا.

ج ـ التعويض بناء عى طلب من ذي مصلحة.
ولقــد حتســب املنظــم لوجــود أي إخــال بنظــام اإلفــاس ال 
ــه  ــم التــي تــم رشحهــا؛ فقــّرر أن ــود التجري ينــدرج ضمــن بن
يعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام النظــام والائحــة بغرامــة ال 
تزيــد عــى مخــس مئــة ألــف ريــال وفــق مانصــت عليــه املــادة 

)207( مــن نظــام اإلفــاس الســعودي.
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خامتة البحث

كان اهلــدف مــن هــذا البحــث هــو عــرض االجتاهــات احلديثــة 
يف اإلفــاس بوجــه عــام والتــي انعكســت عــى معاجلــة 
ــن،  ــى جتربت ــة ع ــتنا تطبيقي ــت دراس ــاس، وكان ــم اإلف جرائ

ــعودية. ــة الس ــة والتجرب ــة املرصي ــا التجرب مه
ويمكــن إجيــاز مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج وتوصيات 

: يي كام

أوالً: نتائج البحث:
1- مل يكــن املــرّشع املــرصي موفقــًا يف إصــداره للقانــون 
ــح  ــة والصل ــادة اهليكل ــم إع ــون تنظي ــاس )قان ــد لاف اجلدي
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس(؛ فهــو مل يغــر نظرتــه عــن 
اإلفــاس، وإنــام نقــل حرفيــًا عــن القانــون القديــم، ومــازال 

ــط. ــار فق ــًا بالتج ــون خاص القان
2- تغــرت فلســفة املــرشع املــرصي يف التجريــم وفــق القانون 
ــاس  ــم اإلف ــى جرائ ــاب ع ــدد العق ــاس فش ــد لإلف اجلدي
ــد  ــة بع ــر خمالف ــاس بالتقص ــر اإلف ــن اعت ــس، يف ح بالتدلي
ــاس  ــن اإلف ــز ب ــدوره، ومل يمي ــل ص ــة قب ــت جنح أن كان

ــوازي. ــويب أو اجل ــر الوج بالتقص
3- أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد يعــد طفــرة حقيقيــة 
ــة  ــادئ الرشيع ــتجابت ملب ــرة اس ــي طف ــال، وه ــذا املج يف ه
االســامية الغــراء مــن جانــب، ولاجتاهــات العامليــة احلديثــة 
مــن جانــب آخــر، فقــد مــد النظــام الســعودي نطــاق تطبيقــه 

لألشــخاص التجاريــة واملدنيــة عــى حــد ســواء.
4- اهتــم املنظــم الســعودي بتقويــم املرشوعــات املتعثــرة 
عــر خطــط ووســائل حمــددة منهــا التســوية الوقائيــة وخطــط 

ــايل. ــم امل ــادة التنظي إع
5- أن املنظــم الســعودي وضــع تنظيــام تفصيليــًا جلرائــم 
ــوق  ــس بحق ــد مت ــي ق ــال الت ــة األفع ــاط بكاف ــاس أح اإلف
األطــراف أو الدائنــن، والتــي تعتــر ماســة يف املقــام األخــر 

باالقتصــاد الوطنــي.

ثانيًا: التوصيات:
إن كان ثمــة مــن توصيــات تســتحق النــص عليهــا فــا 
ــد  ــعودي اجلدي ــام الس ــتحقاق النظ ــويص باس ــن أن ن ــق م أح
لإلفــاس للدراســة املتعمقــة والواعيــة واملقارنــة مــن الباحثن 

ــال. ــذا املج ــدة يف ه ــة جدي ــه نقل ــيام أن ال س
واهلل املوفق.
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.1997
ــوث  ــة البح ــر، جمل ــاس بالتقص ــام، اإلف ــد غن ــام حمم - غن
ــل  ــدد 22، أبري ــورة، ع ــة املنص ــة جامع ــة واالقتصادي القانوني

.1992
- غنــام حممــد غنــام، املســئولية اجلنائيــة للتاجــر ومديــر 
الرشكــة عــن جرائــم اإلفــاس، جملــس النــرش العلمــي، 

.1993 الكويــت،  جامعــة 
- حمســن شــفيق، القانــون التجــارى املــرصى، جـــ2 اإلفاس، 

دار نــرش الثقافــة، 1951.
- حمســن شــفيق، الوســيط يف القانــون التجاري، اجلــزء األول، 

ــة، 1957. الطبعة الثالث
ــع  ــول بي ــة ح ــر، قضي ــد النف ــن حمم ــفر ب ــن مس ــد ب - حمم
آلــة حرفــة املفلــس التــي يقتــات منهــا، جملــة العــدل، شــوال 

ــدد 24. ــادس، ع ــد الس 1425 هـــ، املجل
- حممــد صالــح، رشح القانــون التجــاري ىف القانــون املــرصي 
ــون  ــرشوع قان ــارن وم ــون املق ــامية والقان ــة اإلس والرشيع

ــرة، 1949. ــرشكات القاه ال
- حممــد صالــح، اإلفــاس والصلــح الواقــى، مكتبــة النهضــة 

املرصيــة .1948.
- حممــد فريــد العرينــي، الــرشكات التجاريــة، املــرشوع 
التجــاري اجلامعــي بــن وحــدة اإلطــار القانــوين وتعــدد 

.2018 اجلديــدة،  اجلامعــة  دار  األشــكال، 
ــارى،  ــون التج ــز ىف القان ــاوى، املوج ــمر الرشق ــود س - حمم

جـــ1، دار النهضــة العربيــة، 1986.
ــاري  ــون التج ــيط يف القان ــاوي، الوس ــمر الرشق ــود س - حمم
ــة  ــدق، مكتب ــور بن ــل أن ــح وائ ــاين، تنقي ــزء الث ــرصي، اجل امل

ــة، 2018. ــاء القانوني الوف
- حممــود خمتــار بريــري، قانــون املعامــات التجاريــة، جـــ2، 
ــة، 2005. ــة العربي ــة، دار النهض ــاس واألوراق التجاري االف
- مصطفــى كــامل طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول اإلفــاس، 

دار الفكــر اجلامعــي، 2013. 
ــون  ــور بنــدق، أصــول القان ــل أن - مصطفــى كــامل طــه ووائ

ــي، 2013. ــر اجلامع ــاري، دار الفك التج

قائمة املراجع
أوالً: املراجع الرشعية:

- القرآن الكريم 
- صحيــح البخــاري، دار ابــن كثــر، الياممة – بــروت، الطبعة 

الثالثــة، 1407 – 1987، حتقيــق: د. مصطفــى ديــب البغا.
ــروت،  ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال ــلم، دار إحي ــح مس - صحي

ــي. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم حتقي
- ســنن أيب داود، دار الفكــر، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد 

احلميــد، واألحاديــث مذيلــة بأحــكام األلبــاين عليهــا. 

ثانيًا: املراجع القانونية باللغة العربية:
- أبــو زيــد رضــوان، الــرشكات التجاريــة ىف القانــون املــرصى 

واملقــارن، دار الفكــر العربــى.
- أســيل حامــد الفضالــة، الصلــح الواقــي مــن اإلفــاس، دار 

النهضــة العربيــة.
- أكثــم اخلــويل، قانــون التجــارة اللبنــاين املقــارن، ج 2، 

.1968 التجاريــة،  الــرشكات 
- أبــو زيــد رضــوان، الــرشكات التجاريــة ىف القانــون املــرصى 

واملقــارن، دار الفكــر العربــى.
ــرصى  ــارى امل ــون التج ــم، رشح القان ــد الرحي ــروت عب - ث

ــة 2008. ــة العربي ــد، جـــ1، دار النهض اجلدي
- حســن فتحــى، اإلفــاس والصلــح الواقــى منــه، دون 

.2010 نــارش، 
- خالــد بــن عبــد العزيــز الرويس، مفهــوم اإلفــاس ورشوط 
ــوث  ــة البح ــعودي، جمل ــاري الس ــام التج ــه يف النظ ــم ب احلك
ــورة،  ــة املنص ــوق جامع ــة احلق ــة، كلي ــة واالقتصادي القانوني

ــدد 51. ــل 2012، ع أبري
- ســميحة القليــويب، الــرشكات التجاريــة ، دار النهضــة 

.2007  ، العربيــة 
- ســميحة القليــويب، أحــكام اإلفــاس، دار النهضــة العربيــة، 

 .2008
ــوق  ــى حق ــره ع ــع وأث ــن الدف ــف ع ــرم، التوق ــف مك - رشي

ــة، 2005. ــة العربي ــس، دار النهض ــي املفل دائن
ــة  ــاري، جـــ1، النظري ــون التج ــول القان ــي، أص ــى الزين - ع

ــة، 1945. ــة املرصي ــة النهض ــرشكات، مكتب ــة وال العام
ــارة  ــون التج ــاس يف قان ــوض، اإلف ــن ع ــال الدي ــي مج - ع

ــة، 2010. ــة العربي ــد، دار النهض اجلدي
ــوث  ــة البح ــس، جمل ــاس بالتدلي ــام، اإلف ــد غن ــام حمم - غن
ــر  ــة واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة، عــدد 22، أكتوب القانوني
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ثالثًا: املراجع القانونية باللغة اإلنجليزية:

- Barbien – activite agricole et procedures 
collectives – J.C.P. 1987 ed.1
- Charles. G. Howard, Principe of business 
law, Published by Prentice-Hall.1
- FRICMAN (GH) – Hicks & Johnson 
Fridman – Bankruptcy – Law and practice 
London – Butterworth – 1970.1
- I.F. Fletcher, law of Baneruptcy, Published 
by Sweet & Maxwell.1
- Roy Goode, Commercial law. Published by 
EWAN McKENDRICK.1
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بناء الشخصية في رواية »سجين المرايا«1
لـسعود السنعوسي

د. عبد الرمحن بن أمحد السبت
         األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالزلفي

        جامعة املجمعة

امللخص

    تســعى هــذه الدراســة إىل احلديــث عــن عنــرص مهــم مــن 
ــن  ــخصية م ــرص الش ــو: عن ــي، وه ــرد الروائ ــارص ال عن
خــال روايــة »ســجن املرايــا«، لكاتبهــا الروائــي الكويتــي 
العنــارص  متــازج هــذه  وإيضــاح  الســنعويس،  ســعود 

ــام. ــا حمك ــا فني ــكل عم ــا لتش ــام بينه ــا في وتكامله
ــاء،  ــوم البن ــن مفه ــث ع ــذا البح ــت يف ه ــد حتدث      وق
مفهــوم  وبــن  بينهــا  والفــرق  الشــخصية،  ومفهــوم 
الشــخصية  عــن  احلديــث  عــى  وركــزت  الشــخص، 
ــون  ــد الفن ــي أح ــة، وه ــوم الرواي ــت مفه ــة، وبّين الروائي
ــث  ــرص احلدي ــة يف الع ــة خاص ــت عناي ــي الق ــة الت الردي
ــن،  ــاد والدارس ــن، أم النق ــل املؤلف ــن قب ــواء أكان م س
ــة ووظيفتهــا، ثــم  ثــم أوضحــت دور الشــخصية يف الرواي
جــاء احلديــث عــن أبعــاد الشــخصية األربعــة التــي متتــزج 
ــة، وهــي:  بعضهــا مــع بعــض يف إطــار الشــخصية الروائي
اجلســمية، والنفســية، واالجتامعيــة، والفكريــة، ثــم حتدثت 
ــة،  ــران: الرئيس ــان كب ــا نوع ــخصية، ومه ــواع الش ــن أن ع
والثانويــة، وفــق دورمهــا يف أحــداث الروايــة، وأوضحــت 
التفريعــات اخلاصــة  بــكل نــوع منهــام مــن خــال تطبيــق 
ذلــك عــى شــخصيات روايــة »ســجن املرايــا«، مــع 
إيضــاح أبعــاد كل شــخصية مــن هــذه الشــخصيات، 
الرديــة  باملكونــات  وعاقتهــا  الشــخصية  وألمهيــة 
ــتقل،  ــث مس ــا حدي ــرص منه ــكل عن ــد كان ل ــرى فق األخ
فأوضحــت ذلــك مــن خــال عاقــة الشــخصية باحلــدث، 
ثــم الزمــن، ثــم املــكان، ثــم جــاءت خامتــة البحــث التــي 

ــات. ــج، والتوصي ــن النتائ ــة م ــا مجل ــرت فيه ذك

الكلامت املفتاحية:
 بناء - الشخصية - سجن املرايا - السنعويس.

Abstract

This study seeks to explore one of the important 
narrative elements in the novel «Sajeen Al-
marayah» by the Kuwaiti novelist, Saud 
Alsan’oussi, that is: The element of the character.  
In addition, the study highlights the integration 
among those elements which makes the novel a 
full integrated literary work.
The study discusses the concept of building 
and the concept of character, and shows the 
difference between them and that of the person.  
Also, the study focuses on the narrative character, 
and explains the concept of the novel as one 
of the narrative arts that has recently received 
special attention, whether by authors or critics 
and scholars. Then, the role and the function 
of the character in the novel are clarified.  
Next, the four dimensions of the character: 
physical, psychological, social, and intellectual, 
integrated within the framework of the narrative 
character, are pointed out.  Based on their role 
in the novel, the two main categories of the 
character, major and minor, are also discussed. 
In addition, the sub-categories of the character 
are illustrated in relation to the characters of 
the novel.  Moreover, the dimensions of every 
character in the novel have been highlighted.  
Owing to the importance of the character and its 
relationship to other narrative components, each 
of its elements has been discussed independently 
through the relationship of the character to the 
narrative and the setting.  Finally, some of the 
results and recommendations of the study have 
been mentioneds.

Keywords:
Building  -  Character  - Sajeen  Al-marayah  
-  Alsan’oussi.k
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مقدمة
ــامم  ــت اهت ــي نال ــة الت ــاس األدبي ــن األجن ــة م ــدُّ الرواي      تع
ــذه  ــث، إْذ إنَّ ه ــردي احلدي ــد ال ــن يف النق ــّراء والباحث الق
األجنــاس حتــوي مكونــات خّصهــا بعــض الدارســن بالنقــد 
ــداع  ــرق اإلب ــا، وط ــامل فيه ــن اجل ــار مكام ــل، إلظه والتحلي
ــام، ويف  ــٍه ع ــريب بوج ــن الع ــون يف الوط ــلكها الروائي ــي س الت
دولــة الكويــت بوجــٍه خــاص، وعــى رأســهم الروائــي ســعود 
الســنعويس الــذي اخــرتت روايتــه: »ســجن املرايــا«، لتكــون 
ــة  ــاح آلي ــة إليض ــات القادم ــال الصفح ــدرس خ ــاال لل جم
ــد  ــخصية أح ــار  أنَّ الش ــك باعتب ــا، وذل ــخصية فيه ــاء الش بن
األركان الرئيســة يف الــرد الروائــي، معتمــدا املنهــج التحليــي 
الوصفــي يف دراســتي، إْذ ســأعمد إىل حتليــل شــخصيات 
ــة، واحلديــث  ــة واخلارجي ــة، ووصــف أبعادهــا الداخلي الرواي
عــن أهــم ســامهتا وخصائصهــا، لتنكشــف لنــا مجاليــات 

ــة. ــد يف الدراس ــوذج املعتم ــذا النم ــال ه ــن خ ــة م الرواي
ــم  ــي، ث ــف بالروائ ــم التعري ــة، ث ــث مقدم ــن البح      ويتضم
ــة  ــخصية يف الرواي ــم دور الش ــخصية، ث ــاء، والش ــوم البن مفه
والنفســية  اجلســمية  الشــخصية  أبعــاد  ثــم  ووظيفتهــا، 
واالجتامعيــة والفكريــة، ثــم أنــواع الشــخصية: الرئيســة، 
ــخصية  ــاد كل ش ــام، وأبع ــوع منه ــات كل ن ــة، وتفريع والثانوي
ــا  ــخصية وعاقته ــة الش ــم أمهي ــخصيات، ث ــذه الش ــن ه م
ــكان،  ــن، وامل ــدث، والزم ــرى: احل ــة األخ ــات الردي باملكون

ــث. ــة البح ــم خامت ث

الروائي يف سطور:
     ولــد ســعود الســنعويس عــام 1981م، وهــو كاتــب 
وروائــي كويتــي، وعضــو رابطــة األدبــاء يف الكويــت، ومجعيــة 
الصحفيــن الكويتيــن، وفــاز باملركز األول يف مســابقة »قصص 
ــع  ــاون م ــريب« بالتع ــة »الع ــا جمل ــي تنظمه ــواء« الت ــى اهل ع
ــل  ــاي والرج ــة »البونس ــن قص ــة، ع ــة »يب يب يس« العربي إذاع
العجــوز«، يف يوليــو 2011م، كــام فــاز عــام 2013م باجلائــرة 
ــن  ــة ع ــا السادس ــر( يف دورهت ــة )البوك ــة العربي ــة للرواي العاملي
روايتــه »ســاق البامبــو«، التــي حصــدت جائــزة الدولــة 
ــة  ــي رواي ــام 2012م، وه ــت ع ــة الكوي ــجيعية يف دول التش
ــريب،  ــج الع ــة يف دول اخللي ــة األجنبي ــوع العامل ــاول موض تتن
ــة  ــباب يف القص ــداع الش ــامن إلب ــى العث ــزة لي ــاز بجائ ــام ف ك
ــا«  ــجن املراي ــه »س ــن روايت ــة ع ــا الرابع ــة يف دورهت والرواي
ــث.  ــذا البح ــة يف ه ــوع الدراس ــي موض ــام 2010م، وه ع
كــام صــدر لــه باإلضافــة إىل الروايتــن الســابقتن عــن الــدار 
ــة »فئــران أمــي حصــة« عــام 2015م،  ــة للعلــوم: رواي العربي

وحصلــت عــى جائــزة الشــيخ زايــد 2017م، وروايــة: محــام 
الــدار: أحجيــة ابــن أزرق، الصــادرة عــام 2017م، وقــد حــاز 
الســنعويس عــى لقــب شــخصية العــام الثقافيــة )جائــزة حممــد 

ــام 2016م)1(. ــن ع ــة البحري ــي( يف مملك البنك

مفهوم البناء:
ة، ومدلــوالت كثــرة، ويــدل      لكلمــة البنــاء معــاٍن عــدَّ
ــاُء  ــَي: نقيــض اهلــدم، َبنــى الَبنَّ املفهــوم اللغــوي عــى أنَّ »الَبنْ
البِنــاَء َبنًْيــا وبِنــاًء وبِنــًى... والبِنْيــة والُبنْيــة: مــا َبنيَتــه، واملــراد 

ــا«)2(. ــَي عليه ــي ُبنِ ــة الت ــه: اهليئ ب
ــات  ــن العاق ــة م ــة ملجموع ــاح: »ترمج ــاء يف االصط     والبن
بــن عنــارص خمتلفــة أو عمليــات أوليــة، عــى رشط أن يصــل 
الباحــث إىل حتديــد خصائــص املجموعــة والعاقــات القائمــة 
فيــام بينهــا مــن وجهــة نظــر معينــة... فهــي تتميــز بالعاقــات 

والتنظيــم بالتواصــل بــن عنــارصه املختلفــة«)3(.
    والبنــاء الروائــي هــو: تكامــل عنــارص الروايــة بعضهــا مــع 
ــة،  ــة يف اللغ ــة مرتابط ــورة فني ــص بص ــراج الن ــض؛ إلخ بع
ــق  ــو حتقي ــدث نح ــكان، واحل ــان، وامل ــخصيات، والزم والش

ــل. ــي متكام ــل فن عم

مفهوم الشخصية:
ــادة )ش  ــول م ــة ح ــم اللغوي ــخصية« يف املعاج ــدور »الش      ت
خ ص(، والشــخص: »مجاعــة اإلنســان وغــره، واجلمــع: 
أشــخاص وُشــخوٌص وِشــخاٌص... والشــخص: ســواد 
ــى  ــدل ع ــخصية« ت ــة »الش ــام أنَّ لفظ ــره«)4(، ك ــان وغ اإلنس
الصفــات التــي متيــز الشــخص عــن اآلخريــن، ويف الثنــاء عــى 
الرجــل يقــال إنــه: ذو شــخصية قويــة، بمعنــى أنــه: ذو صفات 

ــم ــر املعاج ــتقل)5(، وتش ــان مس ــة، وكي ــزة، وإرادة قوي متمي

)1( انظر الرابط الشبكي:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article=
726020&issueno=12567#.WhHh38tDvmI

وصفحة سعود السنعويس عى موقع goodreads عى الرابط الشبكي:

_.https://www.goodreads.com/author/show/4603829.

)2( ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 
1414هـــ ،1994م، مــادة )بنــي(، 93/14- 94.

ــرة،  ــرشوق، القاه ــد األديب، دار ال ــة يف النق ــة البنائي ــل، نظري ــاح فض )3( د. ص
الطبعــة األوىل، 1419هـــ ، 1998م، ص122.

)4( ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ش خ ص (، 7/ 45.
ــة  ــر، الطبع ــيط، دار الفك ــم الوس ــرون، املعج ــس وآخ ــم أني ــر: إبراهي )5( انظ

الثانيــة، د. ت، 475/1.
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 احلديثــة إىل أنَّ الشــخصية الروائيــة ســواء أكانــت رئيســة
ــي ــي الت ــة فه ــة أم خيالي ــلبية، واقعي ــة أم س ــة، إجيابي  أم ثانوي
ــي)6( ــل الروائ ــا يف العم ــداث وتطويره ــك األح ــوم بتحري    تق
ــا بــن لفظتــي: الشــخص، ــاك تفريًق  ويف االصطــاح فــإنَّ هن
 والشــخصية، فالشــخص: هــو اجلنــس البــرشي الــذي ننتمــي
 إليــه. أمــا الشــخصية فهــي الكائنــات الورقيــة العجيبــة
ــي بتطويعهــا، ويســّخرها إلنجــاز احلــدث ــي يقــوم الروائ  الت
ــه ــك ملتابعت ــع يف ذل ــي ختض ــازه، وه ــا إنج ــوكل إليه ــذي ُي  ال
 وتصوراتــه، وحتقيــق أهدافــه التــي يريدهــا مــن خــال عملــه
 الروائــي)7(، ولذلــك تبــدو أمهيــة وجــود الشــخصيات يف
ــاة بلغــة حمكمــة جتــذب املتلقــي ــر واقــع احلي ــة، لتصوي  الرواي
ــا ــا وترابطه ــك أحداثه ــل يف حب ــة دون خل ــراءة الرواي .إىل ق
     وتعــدُّ الشــخصية أحــد العنــارص الرئيســة يف العمــل 
ــداث،  ــك األح ــية يف حتري ــزة األساس ــي الركي ــي، وه الروائ
ــه ال  ــخصية فإن ــدون الش ــي، وب ــن الروائ ــا يف املت وتفاعاهت
ــة  ــاد إىل أن الرواي ــض النق ــار بع ــد أش ــة، فق ــود للرواي وج
ــن  ــاس ع ــذي تق ــاس ال ــي املقي ــخصية)8(، فه ــن يف الش تكم
ــن  ة لتكوي ــذَّ ــخصية ف ــاد ش ــى إجي ــي ع ــدرة الروائ ــه ق طريق
عمــل فنــي مميــز ينــال إعجــاب املتلقــي مــن خــال مــا تقــوم 
ــة يف  ــة املتمثل ــة الردي ــن أركان البني ــط ب ــة رب ــن عملي ــه م ب
ــعور،  ــس الش ــة تام ــة فني ــداث بلغ ــكان واألح ــان وامل الزم

ــاهد)9(. ــا تش ــف م وتص
    واملقصــود يف بنــاء الشــخصية: اهليئــة التــي ُتْبنــى هبــا 
الشــخصية الروائيــة مــن خــال أبعادهــا األربعــة: اجلســمية، 
قــوة  خــال  ومــن  والفكريــة،  واالجتامعيــة،  والنفســية، 

ــة. ــة للرواي ــارص املكون ــوع العن ــع جمم ــا م عاقته

دور الشخصية يف الرواية ووظيفتها:
ة وظائــف يف الــرد الروائــي، فهــي      تــؤدِّي الشــخصية عــدَّ
تلعــب دوًرا رئيًســا يف جتســيد فكــرة الروائــي ممــا يلتقطــه مــن 

)6( انظــر: جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس، معجــم املصطلحــات العربيــة 
ــة، 1984م،  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت، لبن ــان، ب ــة لبن ــة واألدب، مكتب يف اللغ

.208 ص
)7( انظــر: د. عبدامللــك مرتــاض، يف نظريــة الروايــة »بحــث يف تقنيــات الــرد«، 
عــامل املعرفــة، املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، شــعبان، 

1998م، ص 75- 76، وكذلــك ص91.
)8( انظــر: أ.د. شــكري عزيــز املــايض، فنــون النثــر العــريب احلديــث 2، الرشكــة 
ــة، 2012م،  ــة الثاني ــرة، الطبع ــدات، القاه ــويق والتوري ــدة للتس ــة املتح العربي

ص31.
)9( انظــر: ســعد عبدالعزيــز، الزمــن الرتاجيــدي يف الروايــة املعــارصة، املطبعــة 

الفنيــة احلديثــة، القاهــرة، أكتوبــر1970م، ص2.

واقعــه، وحميطــه الــذي يعيــش فيــه، والقيــام بــام يريــد إيصالــه  
إىل املتلقــن مــن أفــكار ورؤى ســواء أكانــت اجتامعيــة أم 

ــا. ــية وغره ــة أم سياس ثقافي
   وتعــدُّ الشــخصية عنــرًصا مؤثــًرا يف تســير أحــداث العمــل 
الروائــي، كــام أهنــا تضفــي مســحة مجاليــة تشــدُّ املتلقــي، وتثــر 
اهتاممــه، وجتعلــه ُيْقبــل عــى الروايــة، ويتســابق إىل معرفــة مــا 
ختفيــه الشــخصيات مــن أحــداث، وهــي حتمــل رســالة توعيــة 
ة فعلــه جتــاه بعــض األحــداث، وتصوير  للمتلقــي، ومعرفــة ردَّ

أعــامق الشــخصية الفكريــة والنفســية واالجتامعيــة)10(.
ــداث  ــك أح ــام يف حتري ــخصيات دورا مه ــت الش ــد لعب      وق
روايــة »ســجن املرايــا«، وخاصــة شــخصية عبدالعزيــز؛ 
ــن  ــداث، وم ــة لألح ــة، واملحرك ــخصية املحوري ــا الش لكوهن
ر مــا حصــل للكويــت أثنــاء  خاهلــا أراد الســنعويس أن يصــوِّ
ــم  ــن، وقتله ــود العراقي ــية اجلن ــا، ووحش ــي هل ــزو العراق الغ
ــك،  ــة ذل ــل نتيج ــى واألرام ــرة اليتام ــاملن، وكث ــاء املس األبري
وكذلــك تبنــي شــخصية عبدالعزيــز قضيــة اجتامعيــة تعيشــها 
الكويــت وغرهــا مــن أبنــاء الــدول األخــرى، وهــي الغربــة 
مــن أجــل اكتســاب اللغــة اإلنجليزيــة مــن موطنهــا األصــي، 
ــي،  ــن املتلق ــه وب ــطة بين ــه واس ــنعويس بطل ــل الس ــد جع فق
لتصويــر غربــة املبتعثــن الدارســن، ونقــل صــورة حيــة عــن 
الواقــع االجتامعــي والثقــايف يف تلــك البــاد، كــام قامــت تلــك 
الشــخصية بتصويــر بعــض القضايــا االجتامعيــة، ومنهــا: 
ــاء  ــال األطب ــن إمه ــج ع ــي تنت ــة الت ــاء الطبي ــورة األخط خط
أثنــاء تشــخيص احلالــة املرضيــة للمراجعــن، والتســاهل 
ــة يف  ــة العجل ــبهم، نتيج ــة ال تناس ــات طبي ــم وصف يف إعطائه
أداء مهمتهــم، وعــدم أداء الواجــب امللقــى عــى عاتقهــم عــى 
ــة إىل  ــز، باإلضاف ــدة عبدالعزي ــل لوال ــام حص ــه ك ــل وج أكم
ــًدا عــن  ــة يف قلــوب املوطنــن، بعي ــة الصادق زْرع روح املواطن
ــن  ــى املواط ــب ع ــا جي ــة، وم ــوق الوطني ــر يف أداء احلق التقص

ــه. ــي إلي ــذي ينتم ــه ال ــاه وطن جت

أبعاد الشخصية:
يبنــي الروائــي شــخصياته وفــق أربعــة أبعــاد، تتعلــق باملظهــر 
اخلارجــي اجلســمي، والداخــي النفــي، واملحيــط  االجتامعي، 

والشـأن الثقـايف الفـكري للشخــصية، وفقــا لــآليت:

ــامر  ــا يف املع ــة ودوره ــخصية الثانوي ــامة، الش ــي س ــد ع ــر: د. حمم )10( انظ
الروائــي عنــد نجيــب حمفــوظ، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــرش، اإلســكندرية، 

الطبعــة األوىل، 2007م، ص13.
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الفيزيولوجــي،  أو  اخلارجــي،  أو  اجلســمي:  البعــد  أ- 
وهــو: البعــد اجلســدي، ومجيــع مــا يتعلَّــق باملامــح اخلارجيــة 
والقســامت واملظهــر العــام، والســلوك الظاهــري للشــخصية، 
ــه مــن خــال تقريــب مامــح الشــخصية يف ذهــن  ــه أمهيت ول
املتلقــي كالطــول والقــرص، والبدانــة والنحافــة، واجلــامل 
ــعر،  والقبــح، ومامــح الوجــه، ولــون البــرشة والعينــن والشَّ

ــي)11(. ــر اخلارج ــة باملظه ــامت املتعلق ــن الس ــا م وغره

ب - البعــد النفــي )الســيكولوجي(: ويقصــد بــه: 
تصويــر عواطــف الشــخصية ومشــاعرها وطباعهــا مــن حــبٍّ 
ــاه  ــا جت ــا، وردود فعله ــا، وترصفاهت ــة تفكره ــره، وطريق أو ك
املواقــف املختلفــة، وهــل هــي شــخصية انطوائيــة أو اجتامعية؟ 
ــدة أو واضحــة؟ قلقــة متوتــرة أو مســتقرة مطمئنــة؟ هــل  معقَّ
ــة أم متشــائمة؟ متناقضــة أم تعيــش يف ســام مــع  هــي متفائل
صاحبهــا؟ ألنَّ كل هــذه األشــياء تعكــس – بصــورة أو بأخرى 
ــن البعــد  – مــا حتملــه الشــخصية مــن الداخــل)12(، كــام يتضمَّ

ــر احلديــث ــوج(، وتصوي النفــي احلــوار الداخــي )املونول
الــذي يــدور بــن الشــخصية وذاهتــا، ويعطــي الســارد 
الشــخصية جمــاال للتعبــر عــن أفكارهــا، وعواطفهــا، وميوهلا، 

ــة)13(. ــية واالنفعالي ــا النفس ــتخراج مكنوناهت واس
  

ــل يف  ــيولوجي(: ويتمث ــي )السوس ــد االجتامع ج - البع
عمــل الشــخصية، ووظيفتهــا، وبيئتهــا االجتامعيــة، وعائلتهــا، 
ــة  ــاك أمهي ــع)14(، وهن ــا يف املجتم ــادي، ومنزلته ــتواها امل ومس
كــرى الختيــار أســامء الشــخصيات اختيــاًرا مناســًبا وكذلــك 
ــل  ــة للعم ــا وأصال ــف دفئ ــي تضي ــاب،  وه ــى واأللق الكن
الروائــي)15(، كــام يرز البعــــد االجــتامعــــي للشخصــــيات

ــة  ــق، طبع ــر، دمش ــة، دار الفك ــة والرواي ــدن، القص ــزة مري ــر: د. عزي )11( انظ
ــزق،  ــن اليف ق ــة وحس ــو رشيف ــادر أب 1400هـــ ، 1980م، ص29، ود. عبدالق
ــة  ــاّمن، األردن، الطبع ــريب، ع ــر الع ــص األديب، دار الفك ــل الن ــل إىل حتلي مدخ

ــة، 1428هـــ ، 2008م، ص133. الرابع
ــان،  ــروت، لبن ــل، ب ــة، دار اجلي ــة القص ــن كتاب ــاين، ف ــن القب ــر: حس )12( انظ
الطبعــة الثالثــة، 1979م، ص75، ود. عزيــزة مريــدن، القصــة والروايــة، ص29.

ــرد يف  ــات ال ــاين: مجالي ــان كنف ــرب، غس ــودة زع ــة ع ــر: د. صبحي )13( انظ
اخلطــاب الروائــي، دار جمــدالوي للنــرش والتوزيــع، الطبعــة األوىل، عــامن، 

ص119. 2006م،   ، 1426هـــ  األردن، 
ــة  ــعودية »دراس ــة الس ــل يف الرواي ــي، البط ــاب احلازم ــن حج ــر: حس )14( انظ
ــة األوىل، 1421هـــ ، 2000م، ص490. ــازان األديب، الطبع ــادي ج ــة«، ن نقدي

)15( انظــر: ديــان دوات فايــر، فــن كتابــة الروايــة، ترمجــة أ. عبدالســتار جــواد، 
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، الطبعــة األوىل، 1988م، ص27.

 أيًضــا مــن خــال ترصفاهتــا وتريــر ســلوكها، فلــكلِّ 
ــاء  ــرص األدب ــي حي ــة الت ــة اخلاص ــكاته االجتامعي ــع مش جمتم
األوضــاع  حتليــل  يف  نتاجهــم  تســخر  عــى  واملثقفــون 
ــة  ــا)16(، باإلضاف ــانية وعاجه ــكات اإلنس ــة واملش االجتامعي
ــن رصاع  ــا م ــدور بينه ــا ي ــخصيات، وم ــن الش ــة ب إىل العاق

ــي)17(. ــن الروائ ــل املت داخ
الثقــايف  التكويــن  بذلــك  ويقصــد  الفكــري:  البعــد  د- 
ــا،  ــلوكها ورؤيته ــر يف س ــن تأث ــك م ــا يف ذل ــخصية، وم للش
ــون  ــأن تك ــة ب ــخصية يف الرواي ــة الش ــدى مكان ــك م وكذل
ــتى  ــة يف ش ــعة ومتنوع ــراءات واس ــى ق ــة ع ــة، مّطلع متعلم
العلــوم واملعــارف، ومــدى اســتعداد الشــخصية لتثقيــف 

نفســها)18(.
ــد  ــر كل واح ــا، ويؤث ــام بينه ــة في ــاد متداخل ــذه األبع     وه
منهــا عــى اآلخــر، وال يمكــن ألي شــخصية أن تكــون 
ــي،  ــد النف ــى البع ــر ع ــمي يؤث ــد اجلس ــا، فالبع ــة منه منعدم
الشــخصية  عــن  نفســيتها  ختتلــف  املريضــة  فالشــخصية 
الصحيحــة وهلــا ترصفاهتــا اخلاصــة هبــا، وللمهنــة االجتامعيــة 
ــاد يف  ــزج األبع ــذا متت ــرشي، وهك ــلوك الب ــر يف الس ــر كب أث
الشــخصية الواحــدة)19(، فالشــخصية جمموعــة مــن الصفــات 
ــج  ــي تندم ــة الت ــة، واالجتامعي ــية، والفكري ــدية، والنفس اجلس
يف جمــرى األحــداث عــن طريــق اإلحيــاء دون التعبــر املبــارش 
ــي  ــا ال تع ــة عندم ــا الفني ــغ ذروهت ــارد، وتبل ــل الس ــن قب م
ــل  ــاد داخ ــذه األبع ــر ه ــر أث ــام يظه ــك، وإن ــخصيات ذل الش

ــردي)20(. ــل ال العم

)16( انظــر: د. عــي عبدالرمحــن فتــاح، تقنيــات بنــاء الشــخصية يف روايــة )ثرثــرة 
فــوق النيــل(، جملــة كليــة اآلداب، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة صــاح الديــن، 

العــدد 102،  ص51.
ــمك ال  ــة »الس ــردي يف رواي ــاب ال ــة اخلط ــارصة، بني ــام من ــر: أح )17( انظ
يبــايل«، مذكــرة معــدة اســتكامال لنيــل متطلبــات درجــة املاجســتر، قســم اللغــة 
ــنطينة، وزارة  ــوري قس ــة منت ــات، جامع ــة اآلداب واللغ ــا، كلي ــة وآداهب العربي
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، اجلمهوريــة اجلزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 

مايــو 2011م، ص54.
)18( انظر: حسن حجاب احلازمي، البطل يف الرواية السعودية، ص514.

)19( انظــر: د. حممــد منــدور، األدب وفنونــه، معهــد الدراســات العربيــة 
العاليــة، جامعــة الــدول العربيــة، )حمــارضات ألقاهــا املؤلــف عــى طلبــة 
الدراســات األدبيــة واللغويــة لعامــي 1961- 1962م، 1962- 1963م(، 

.104 ص
ــرص  ــة م ــث، دار هنض ــد األديب احلدي ــال، النق ــي ه ــد غنيم ــر: د.حمم )20( انظ

ــل1996م، ص575.  ــع، إبري ــرش والتوزي ــة والن للطباع
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أنواع الشخصيات:
ــن  ــه، وم ــن واقع ــخصياته م ــاء ش ــي يف بن ــق الروائ     ينطل
حياتــه اخلاصــة، وأبطالــه عبــارة عــن أقنعــة يــروي مــن 
ورائهــا قصتــه، وحيلــم مــن خاهلــا بنفســه، فتكــون الشــخصية 
ة عــن أزمــة كاتبهــا، مــن خــال إخفــاء االســم يف ســياقه  معــرِّ
الــري)21(، وتعالــج الشــخصيات القضايــا االجتامعيــة، فهــي 
حتمــل أفــكار املجتمــع، ولذلــك يظهــر األثــر االجتامعــي عــى 

ــي. ــه الروائ ــي يتبناهــا الكاتــب يف عمل الفكــرة الت
   وتعــدُّ الروايــُة فــنَّ الشــخصية، وعــى قــدر براعــة الكاتــب 
يف إجيــاد الشــخصيات املناســبة، وتوظيفهــا يف عملــه الــردي 

يكــون أساًســا لنجــاح العمــل وجودتــه)22(.
   وتتنــوع الشــخصيات يف الروايــة وفــق رؤى متعــددة، فهنــاك 
تقســيم حــول أمهيــة األثــر الــذي تقــوم بــه الشــخصية، ومدى 
ــل يف الشــخصية الرئيســة،  ارتباطهــا بأحــداث الروايــة، ويتمثَّ

والشــخصية الثانويــة.
   وهنــاك تقســيم آخــر حســب طبيعــة الشــخصية وتطورهــا، 
ويتمثَّــل هــذا التقســيم يف: الشــخصية الناميــة، وتســمى: 
الشــخصية  وهــي  املتحركــة:  أو  املتطــورة  أو  املســتديرة 
احليويــة القــادرة عــى تطويــر نفســها، وإثــارة مشــاعر القــارئ 
الروايــة، ويبــث  ودهشــته، وهــي تنمــو بنمــو أحــداث 
ــا  ــي يريدهــا، وغالًب ــكار الت الكاتــب مــن خاهلــا بعــض األف
مــا تكــون الشــخصيات الرئيســة يف الروايــة شــخصيات 
ــطحة،  ــخصية املس ــي: الش ــرى، وه ــخصية األخ ــة، والش نامي
وتســمى: اجلاهــزة أو النمطيــة أو البســيطة أو اجلامــدة أو 
الثابتــة، وهــي ثابتــة املامــح واجلوهــر، وال تــكاد تتغــر 
ــش  ــي ال تده ــداث، وه ــاه األح ــا جت ــا ومواقفه يف عواطفه
ــا مــا تكــون الشــخصيات الثانويــة  القــارئ بــام تفعلــه،  وغالًب
يف  اعتمــدُت  وقــد  مســطحة)23(،  شــخصيات  الروايــة  يف 
دراســتي التقســيم األول، وفًقــا ألمهيــة األثــر الــذي تقــوم بــه 

ــة. ــداث الرواي ــا بأح ــدى ارتباطه ــخصية، وم الش

ــة يف  ــة الروائي ــايت، البني ــن البي ــد، ود.سوس ــر عبي ــد صاب ــر: أ.د حمم )21( انظ
نصــوص إليــاس فركــوح: تعــدد الــدالالت وتكامــل البنيــات، دار وائــل للنــرش 

ــة األوىل، 2011م، ص: 111.  ــامن، األردن، الطبع ــع، ع والتوزي
ــال يف  ــخصية، مق ــون والش ــة .. املضم ــة وهناي ــه وادي، بداي ــر: د. ط )22( انظ
ــرش،  ــة والن ــة للطباع ــريب، دار الثقاف ــد يف األدب الع ــركات التجدي ــاب: ح كت

ص225. 1979م،  القاهــرة، 
ــوض  ــة النه ــة يف مرحل ــة العربي ــنطي، الرواي ــح الش ــد صال ــر: د. حمم )23( انظ
ــة  ــل، اململك ــع، حائ ــرش والتوزي ــس للن ــة«، دار األندل ــة نقدي ــّكل »دراس والتش
العربيــة الســعودية، الطبعــة األوىل، 1425هـــ ، 2004م، ص159- 160، وأ.د. 
ــرش  ــث، دار الن ــرص احلدي ــريب يف الع ــر الع ــور النث ــود، تط ــد القاع ــي حمم حلم
ــة األوىل، 1429هـــ -  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض، اململك ــدويل، الري ال

ص315. 2008م، 

أوال: الشخصيات الرئيسة:
ــدور  ــي تقــوم ب ــة: هــي »الت     الشــخصية الرئيســة أو املحوري
أســايس وبــارز يف الــرد، وســر األحــداث، ودفعهــا إىل 
األمــام«)24(، وتســتلم هذه الشــخصية أدواًرا حيويــة يف الرواية، 
وتكــون هلــا عنايــة خاصــة عنــد الســارد، ويقــوم بتمييزهــا عن 
ــامم  ــذا االهت ــام أنَّ ه ــرى، ك ــخصيات األخ ــن الش ــا م غره
ــامم  ــال اهت ــون جم ــل تك ــب؛ ب ــارد وحس ــى الس ــرص ع ال يقت
الشــخصيات األخــرى، ملــا هلــا مــن أثــر يف العمــل الروائــي، 
ومــا يســند هلــا مــن وظائــف ومهــام ال تســند إىل شــخصيات 
أخــرى، وغالــب ذلــك يــدور يف حميــط الثقافــة واملجتمــع)25(.

    ويقــوم املؤلــف يف العمــل الروائــي باختيــار شــخصية تلفــت 
نظــره وتســتدعي انتباهــه، ويعتنــي هبــا عنايــة خاصــة، وتكــون 
ــزا  ــون مرتك ــة لتك ــخصية الرئيس ــف الش ــة بوص ــا األولوي هل
ــن  ــي بتكوي ــام يعتن ــخصيات، ك ــن الش ــدد م ــتقطاب ع الس
والنفســية،  والثقافيــة،  واالجتامعيــة،  اجلســدية،  أبعادهــا 
ويكــون هلــا أثــر يف تغــر األحــداث واشــتعاهلا، وذلــك 
ــا  ــتندة إىل قراراهت ــدة مس ــورات جدي ــدوث تط ــق ح ــن طري ع
ــة، وهبــذا تكــون الشــخصية  الصارمــة املعــرة عــن إرادة عالي

ــا)26(.  ــداث وتطوره ــّدد األح ــى جت ــادرة ع ق
   وحتمــل الشــخصية الرئيســة فكــرة الكاتــب، وتبنــي إيصــال 
مضموهنــا إىل القــارئ، فهــو يمنحهــا حريــة واســعة يف احلركــة 
ــرى   ــخصيات أخ ــا ش ــا، وحوهل ــك أحداثه ــة، وحتري الروائي
ــا  ــذا م ــي)27 (، وه ــاء الروائ ــام البن ــى إمت ــاعدها ع ــة تس ثانوي
نجــده متمثــا يف شــخصية عبدالعزيــز داود يف روايــة: ســجن 
املرايــا، فقــد جعلهــا الســارد حمــوًرا تنطلــق منهــا األحــداث، 
وتــدور حوهلــا الشــخصيات األخــرى لتحكــم العمــل الفنــي.
واملحــور  الروايــة،  مرتكــز  الرئيســة  الشــخصية  وتعــد    
األســاس الــذي يقــوم عليــه العمــل الــردي، كــام أهنــا تصنــع 
األحــداث وتقودهــا إىل األمــام، وتســاعد عــى احلركــة داخــل 
د املتــن الروائــي، ألنَّ بــؤرة األحــداث تقــع حوهلــا، وقــد تتعــدَّ

)24( د. عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري، بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك »دراســة 
دالليــة«، املكتــب اجلامعــي احلديــث، 2012م، ص91.

ــم«،  ــات ومفاهي ــردي »تقني ــص ال ــل الن ــزة، حتلي ــو ع ــد ب ــر: حمم )25( انظ
منشــورات االختــاف، اجلزائــر، الطبعــة األوىل، 1431هـــ ، 2010م، ص53- 

.56
)26( انظــر: د. منصــور نعــامن، فــن كتابــة الدرامــا للمــرح واإلذاعــة 
والتلفزيــون، دار الكنــدي للنــرش والتوزيــع، إربــد، األردن، الطبعــة األوىل، 

ص99. 1999م، 
ــامر  ــا يف املع ــة ودوره ــخصية الثانوي ــامة، الش ــي س ــد ع ــر: د. حمم )27( انظ

ــوظ، ص27. ــب حمف ــد نجي ــي عن الروائ

عبد الرمحن بن أمحد السبت: بناء الشخصية يف رواية »سجن املرايا«  لـسعود السنعويس
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وتتمثــل  الواحــد)28(،  الــرد  يف  الرئيســة  الشــخصية   
الشــخصيات الرئيســة يف روايــة »ســجن املرايــا« يف اآليت:

- عبدالعزيز:
 تعتــر شــخصية عبدالعزيــز داود هــي الشــخصية الرئيســة التي 
ســيطرت عــى اهتــامم املؤلــف، فهــي أكثــر الشــخصيات عناية، 
ــه  ــدور حول ــذي ت ــور ال ــة، واملح ــخصية املركزي ــي الش وه
أحــداث الروايــة، فقــد ابتــدأ الســنعويس هبــا روايتــه، وانتهــى 
ــداث،  ــك األح ــخصية بتحري ــذه الش ــامهت ه ــد س ــا، وق إليه
ــال  ــد ن ــخصيات، وق ــة الش ــا بقي ــدور يف فلكه ــا، وت وجتّدده
ــة،  ــا الداخلي ــار ماحمه ــة يف إظه ــة خاص ــي عناي ــا النف ُبْعَده
ــت  ــقة، أفن ــة عاش ــخصية حمب ــي ش ــارئ، فه ــا للق وتقديمه
ــا، إْذ  ــة إليه ــه الصدف ــم« قادت ــى »ري ــاة تدع ــبِّ فت ــباهبا بح ش
ــن  ــروج م ــر اخل ــكان آخ ــينامئيا ف ــاًم س ــز فيل ــر عبدالعزي ح
الصالــة، وعندمــا أراد املغــادرة شــاهد هاتًفــا متنقــًا عــى أحد 
ــه،  ــلمه ل ــذه ليس ــه، فأخ ــيه صاحب ــد نس ــور ق ــرايس احلض ك
فــكان العشــق بانتظــاره، فهــو هاتــف نّقــال إلحــدى الفتيــات، 
وكان ذلــك ســبًبا لتعرفــه عليهــا، ومــن ثــّم اإلعجــاب املتبــادل 
ــة  ــك بكلم ــه: »أحب ــا بقول ــه هل ــدار حب ر مق ــوِّ ــام، ويص بينه
ــق  ــا عاش ه هب ــوَّ ــة مل يتف ــّذاب، كلم ــق والك ــا املناف ــق هب مل ينط
مــن قبــل، أحبــك بكلمــة أكــر مــن جنــون قيــس، وأرّق مــن 
عواطــف روميــو، وأقــوى مــن عشــق عنــرتة، أحبــك بكلمــة 

ــرف ال  ــك بأح ــد، أحب ــق بع مل ختل
تنطقهــا األلســن، بأحــرف ســقطت مــن كلِّ اللغــات، أحبــك 
بأحــرف ال تكتــب وال تقــرأ وال تنطــق، أحبــك بكلمــة رسيــة
ــرف  ــك بأح ــا، أحب ــّك رموزه ــفها ويف ــْن يكتش ــار َم يف انتظ
ــامت  ــك بكل ــع، أحب ــراف األصاب ــاس وأط ــر األنف ــل ع تنتق
ــامت  ــك الكل ــرأ قلب ــا األول، أمل يق ــايت يف لقائن ــا رعش نطقته
ــك  ــا يف ذل ــر أيدين ــك ع ــي إىل قلب ــن قلب ــلَّلت م ــي تس الت

اللقــاء؟«)29(.

)28( انظــر: حيــاة فــرادي، الشــخصية يف روايــة »ميمونــة« ملحمــد بابــا عمــي، 
ــص:  ــة، ختص ــة العربي ــتر يف اآلداب واللغ ــهادة املاجس ــل ش ــة لني ــرة مقدم مذك
أدب حديــث ومعــارص، إرشاف الدكتــورة: فاطمــة الزهــراء بايزيــد، قســم 
اآلداب واللغــة العربيــة، كليــة اآلداب واللغــات، جامعــة حممــد خيــر بســكرة، 
ــة  ــة الديمقراطي ــة اجلزائري ــي، اجلمهوري ــث العلم ــايل والبح ــم الع وزارة التعلي
ــة: 1436هـــ/ 1437هـــ، 2015م/2016م، ص32. الشــعبية، الســنة اجلامعي
ــارشون،  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــا، ال ــجن املراي ــنعويس، س ــعود الس )29( س

ــرشة، 1437هـــ ، 2016م، ص71. ــة ع ــة الثاني ــان، الطبع ــروت، لبن ب

ــا،  ــاّرا هب ــه، وكان ب ــبِّ والدت ــف بح ــز اتص ــام أنَّ عبدالعزي ك
وحيــب أن ُيْدخــل الــرور عليهــا، وُيْبعــد اهلمــوم واألحــزان 
عنهــا، وال ُيْبــدي هلــا مــا حيزهنــا، ويضيــق صدرهــا، »والــديت 
ــي وتعلُّقــي الشــديد هبــا،  ــا مــدى حبِّ التــي مل أصــف هلــا يوًم
ــيَّ  ــرأ عين ــت تق ــد كان ــب، فق ــرٍض أو تع ــن م ــا م ــك هل مل َأْش
وترتجــم تــرّددات صــويت، فحــن ُأْلقــي الســام كانــت 
ُتســارع بتحليــل نــرة صــويت وترّدداتــه لتطابقهــا مــع صــويت 
ــرف  ــت تع ــا كان ــل جبينه ــن ُأَقبِّ ــا، ح ــادي يف ذاكرهت االعتي
ــًا  مــمَّ ُأعــاين مــن رعشــة شــفتي وبرودهتــام... إهنــا كانــت أمَّ
حقيقيــة يف زمــٍن يكــون فيــه للمــرء أكثــر مــن أم.. أم تلــد، وأم 
ــاذ  ــان، وامل ــع احلن ــي األم نب ــذه ه ــريب«)30(، ه ــع، وأم ت ترض
الدافــئ الــذي يلجــأ إليــه األوالد ألخــذ قســط مــن الطمأنينــة 
ــوم  ــأن ال تق ــا ب ــر هب ــواع ال ــن أن ــوع م ــذا ن ــان، وه واألم
ــة  ــل البهج ــل أدخ ــك؛ ب ــك وآالم ــك وتعب ــعارها هبموم بإش
ة واملفرحــة هلــا، بعيــًدا  والــرور عليهــا بنقــل األخبــار الســارَّ

ــك. ــا بذل ــال كاهله ــوم، وإثق ــاع واهلم ــل األوج ــن نق ع
ــذا  ــتمر ه ــل اس ــا، ب ــد مماهت ــه بع ــز والدت ــس عبدالعزي    ومل ين
احلــب الفطــري، فــكان يتذكرهــا دائــاًم، ويــزور قرهــا، 
ــر  ــو ق ــه نح ــا، »أجّت ــتاًقا لرؤيته ــه، مش ــه علي ــكب دموع ويس
ــل قرهــا بدموعــي: أمــي، لقــد اشــتقُت إليــك.  والــديت ألبلِّ
ــق يف  ــكان ضي ــرف أنَّ امل ــفل؟ أع ــكان يف األس ــن م ــل م ه
ــاًم.  ــودي حت ــيحتمل وج ــيح س ــك الفس ــن قلب ــل. ولك الداخ
أمــاه، زورينــي بأحامــي، فاألحــام كل مــا تبقــى لــدي«)31(.
   وشــخصية عبدالعزيــز شــخصية واثقــة بنفســها، وتــأيت 
الشــهادة عــى لســان حمبوبتــه ريــم: »شــّدتك الثقــة التــي كنــت 

ــدك«)40(. ــع وال ــث م ــادل احلدي ــا أتب ــا وأن ــع هب أمتت
   ويكســو احليــاء هــذه الشــخصية، فتمــوت الكلــامت داخــل 
صــدره دون أْن جتــد طريًقــا للخــروج، حيــاء وخجــا: »رست 
الرعشــة بجســدي، بــدًءا مــن أصابــع قدمــّي، مــروًرا بســاقّي، 
ثــم صــدري وصــوال إىل عنقــي، حتــى كــدت أغــرق وســط 
حميــٍط ثائــر مــن الرعشــة واالرتبــاك، يف حــن كنــِت يف انتظــار
تلــك الكلمــة الســاكنة يف صــدري، تلــك الكلمــة التــي 

عجــزت نبضــات قلبــي عــن دفعهــا للخــارج«)41(.

)30( السابق، ص33.

)31( السابق، ص75.

)40( السابق، ص39.
)41( السابق، ص70- 71.
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ويتصــف عبدالعزيــز باخللــق والرجولــة، والعفــة، فليــس ذئبــا 
ــل متلكــه اإلنســانية  ــن؛ ب ــّم بنفســه وينســى اآلخري ــا هيت برشي
ويعــرف واجباتــه، ومــا جيــب اجتنابــه، والبعــد عنــه، »مل أكــْن 
رجــًا يف حيــايت بالقــدر الــذي كنت فيــه ذلــك اليــوم، كنُت يف 
حــرٍب مــع جســدي، مل أستســلْم حلصــار أوامــره، كنــُت أمحــل 
ــف  ــياطن األرض تتحال ــت ش ــن كان ــًدا يف ح ــاحي وحي س
مــع جســدي، ومتــّده بالشــهوات لتقــي عليــِك وعــى عقــي، 
كانــت حرًبــا غــر متكافئــة عــى اإلطــاق، ُأِصيــب فيهــا عقي 
بجــروح بالغــة، ضعــف.. قــاوم.. ســقط.. انتفــض واســتفاق 
حتــى انتــرص يف النهايــة عــى جيــوش شــهواته، كنــت ســعيًدا 
ــا،  ــة إذا مــا خــرت، أن بتلــك النتيجــة، حيــث كنــِت الضحي
ــن  ــك م ــك، صنت ــاظ علي ــُت يف احلف ــة، نجح ــك املعرك تل
شــياطن األرض ومنــي. أليــس يف األمــر رجولــة؟«)42(، فهــذا 
العفــاف وصــون األعــراض، وعــدم انتهاكهــا رغم الشــهوات 
واملغريــات هلــو قمــة الرجولــة، واألخــاق اإلنســانية النبيلــة.

    وتتســم هــذه الشــخصية بشــدة »الغــرة«، فهــي تنهــش مــن 
جســده، وتؤّرقــه كثــرا، فــا يــكاد يرتــاح بســببها، »الغــرة! 
مــا أقســاها ومــا أصعبهــا! مــاذا عســاي أن أقــول فيهــا؟ تلــك 
ــردة  ــْت مف ــي ألغ ــك الت ــايل، تل ــش أوص ــت تنه ــي كان الت
النــوم مــن معجــم أيامــي، تلــك التــي اســتبّدت يب ومتّلكتنــي 
وســيطرت عــى عقــي وعواطفــي«)43(، وهــذه الغــرة ليســت 
غــرة حمــارم، ولكنهــا غــرة العاشــق املتيــم، الــذي يغــار عــى 
َمــْن عشــقه عندمــا تكّشــفت لــه احلقيقــة، وعــرف ســرة ريــم 
الســابقة، وعاقتهــا بحــبٍّ قديــم قبــل أن تعــرف عبدالعزيــز، 
ممــا جعلــه يصــاب باإلحبــاط، نتيجــة حــب مل يفهــم كنهــه مــن 

الطــرف اآلخر.
    وهــذه الشــخصية صادقــة، وقــد شــهد هلــا بذلــك الرجــل 
العجــوز صاحــب احلديقــة عندمــا قــال لكاثريــن عــن 
عبدالعزيــز: »ميــزة أهــمُّ يف هــذا الفتــى، وهــي الصــدق«)44(، 
وهــي مــن أهــم الصفــات التــي جيــب أن يتحــى هبــا اإلنســان، 
ــن  ــي حس ــه، وجتن ــن ل ــاح اآلخري ــرء، وارتي ــامة امل ــا س ففيه
التعامــل معهــم، ويف الصــدق راحــة للضمــر، ويظهــر الوجــه 
ــر  ــه آخ ــه وج ــي خلف ــتاٍر خيتف ــخصية دون س ــي للش احلقيق

ــس. ــذب والتدلي ــعاره الك ش

)42( سجن املرايا، ص83.
)43( السابق، ص204.
)44( السابق، ص162.

عبدالعزيــز،  شــخصية  تفــارق  ال  خصلــة  التشــاؤم  وكان 
ــي  ــلبية ه ــريت الس ــت نظ ــه، »كان ــده والدي ــد فق ــة بع وخاص
األقــرب، ظــلَّ التشــاؤم لصيًقــا يب، فقــدُت والــدي ووالــديت، 
فقــدُت طفولتــي وثقتــي بنفــي، فقــدُت أمجــل أيامــي وأمــي 
ــة  ــبٌب لثق ــا س ــن يف الدني ــود الوالدي ــعيد«)45(، ووج ــوٍم س بي
االبــن، وعضــٌد يتكــئ عليــه عنــد الشــدائد، وملجــأ بعــد اهلل 
ــاء،  ــى األبن ــل ع ــا مْح ــاة، ويف فْقدمه ــكات احلي ــلِّ مش يف ح
ــرهتم  ــم يف مس ــية عليه ــوط نفس ــاء، وضغ ــادة يف األعب وزي

ــة. اخلاص
فــة،      ومــن الناحيــة الفكريــة فــإنَّ عبدالعزيــز ذو شــخصية مثقَّ
حتــب القــراءة واالطــاع عــى الكتــب، فهــي غــذاء العقــل، 
ــن  ــة م ــى مجل ــاع ع ــدارك باالط ــاع امل ــس التس ــبب رئي وس
ــداع فيهــا،  ــة واإلب ــة الكتاب ــة حرف العلــوم واملعــارف، ومزاول
ــس احلــروف،  حيكــي عبدالعزيــز عــن نفســه قائــا: »فأنــا أتنفَّ
أستنشــقها مــن الكتــب بنَفــٍس عميــق أمــأل بــه رئتــي، 
ــت  ــى األوراق، كان ــي ع ــطة قلم ــًرا بواس ــا زف ــم ُأخرجه ث
احلــروف هــي كل يشء بالنســبة يل، ال أبتعــد عــن القــراءة إال 
ــّي  ــق عين ــة إال ألره ــن الكتاب ــي م ــح أصابع ــة، وال ُأري للكتاب
بالقراءة«)46(،وهــو قــارئ هَنــم يعشــق القــراءة يف أماكــن 
متفرقــة، وأزمنــة خمتلفــة، يف املقهــى، وقبــل النــوم، ويف حديقــة 
الرجــل العجــوز التــي أطلــق عليهــا اســم »بيــت الزنبــق«)47(، 
ولــه عشــق خــاص يف قــراءة الدواويــن الشــعرية، والروايــات، 
كــام أخــر بذلــك عــن نفســه)48(، والشــعر هــو ديــوان 
ــًرا،  ــًدا كب ــه ُبْع ــى ثقافت ــي ع ــه يضف ــع علي ــرب، واملّطل الع
ورؤيــة ثقافيــة عاليــة،  يســتطيع أْن يوّظفهــا يف جمــاالت ثقافيــة 
شــتى، ســواء أكان عــى مســتوى الكتابــة، أم يف أثنــاء احلديــث 
مــع اآلخريــن، كــام أنَّ هــذه الشــخصية مل تكتــِف باللغــة 
العربيــة وحســب؛ بــل كانــت طموحــة إىل إتقــان لغــة أخــرى، 
فســافرت إىل بريطانيــا لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة، عــن طريــق 
الســكن مــع عائلة هنــاك، والدراســة يف إحــدى الكليــات، بعد 
التنســيق والرتتيــب مــع املعهــد الريطــاين يف الكويــت، حتــى 
ــق اهلــدف، وحصــل هلــذه الشــخصية مــا تريــد حتقيقــه مــن  حتقَّ
ــا يضــاف  كســب لغــة أخــرى وإتقاهنــا، لتكــون رصيــًدا ثقافًي

ــوم ومعــارف ســابقة. ــا لدهيــا مــن عل إىل م

)45( سجن املرايا، ص47.
)46( السابق، ص37.

)47( انظر: السابق، ص163- 172- 180.
)48( انظر: السابق، ص49.
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وتتمظهــر ســامت البعــد االجتامعــي لشــخصية عبدالعزيــز يف 
ــا،  ــا فيه ــح غريًب ــز، فأصب ــاة عبدالعزي ــر يف حي ــد أّث ــم، وق الُيْت
فقــد اسُتْشــهد والــده وهــو صغــر، ثــم افتقــد والدتــه، 
فتضاعفــت أحزانــه، وأصابــه اخلــوف، لفقــده املــاذ اآلمــن، 
واحلضــن الدافــئ الــذي يلجــأ إليــه عنــد الشــدائد واألحــزان، 
»واخلــوف هــو الشــعور الــذي مل أكــن أعرفــه قــط بعــد رحيــل 
والــديت. بعــد أن انتزعتهــا أظافــر األيــام بــا رمحــة مــن بســتان 
احليــاة، بعــد أْن تزوجــُت الُيْتــم الــذي أنجــب يل ابنتــي الكرى 
وحــدة، وابنــي الصغــر حــزن، مهــا كلُّ مــا تبقــى يل يف هــذه 
ــة  ــدة، نتيج ــش وحي ــة، تعي ــخصية حزين ــي ش ــاة«)48(، فه احلي
ــا  ــة عندم ــم، وخاص ــا اليت ــا، وأمهه ــرت هب ــي م ــروف الت الظ
ــديًدا،  ــًرا ش ــة تأث ــه اخلاص ــرت يف حيات ــي أث ــه الت ــد والدت فق
فأصبــح أســر اهلمــوم والذكريــات، »نجحــت يف إقنــاع نفــي 
ــزن  ــدة واحل ــة الوح ــبب حال ــس إال بس ــه لي ــا أعيش ــأنَّ م ب
اللــذان أنجبهــام يل الُيتــم بعــد رحيــل والــديت«)49(، وقــد 
ــخصية  ــر يف ش ــي كب ــر نف ــي أث ــد االجتامع ــذا البع كان هل
ــوم. ــق واهلم ــزن والقل ــح احل ــا مام ــم عليه ــز فرس عبدالعزي

       ومــن ســامت البعــد االجتامعــي لشــخصية عبدالعزيــز أنــه 
شــاب يبلــغ مــن العمــر إحــدى وعرشيــن عاًمــا أثنــاء تعرفــه 
ــًرا  ــح أس ــه، فأصب ــرى حيات ــّرت جم ــي غ ــم« الت ــى »ري ع
ــات  ــدى القطاع ــا يف إح ــل موظًف ــه يعم ــام أن ــب، ك ــذا احل هل

ــده. ــة يف بل احلكومي
ــة  ــي باملحافظ ــا االجتامع ــخصية يف ُبعده ــذه الش ــم ه وتتس
عــى الصــاة، فهــي عمــود الديــن، وال إســام مــن غــر هــذه 
الشــعرة، وكان يــدرك ذلــك عبدالعزيــز جيــدا، وحيــرص عــى 
ــجد    ــب إىل املس ــه يذه ــام أن ــا، ك ــة يف وقته ــذه الفريض أداء ه
ــل  ــود، »قب ــق املعب ــا إىل اخلال ب ــر، وتقرُّ ــا يف األج ــرا؛ طمع مبك
ــاَدى للصــاة كنــت قــد وصلــت. فــوق ســطح احلــرم،  أن ُينَ
ــا«)50(، وتتمتــع هــذه  ــا، مقابــل الكعبــة متاًم هنــاك كنــت واقًف
ــا  ــه يف دعائه ــأ إلي ــي تلج ــًرا، فه ــاهلل كث ــة ب ــخصية بالثق الش
وصاهتــا، وتتحــّن أوقــات اإلجابــة، »تذّكــرت أنــه يف أثنــاء 
الســجود يكــون املــرء قــد أدرك أقــرب نقطــة إىل اهلل عــز 

ــل«)51(. وج

)48( سجن املرايا، ص26.
)49( السابق، ص33.

)50( السابق، ص211.

)51( السابق، ص211.

يــن، ومــن ذلــك زيــارة  كــام كان حريًصــا عــى أداء شــعائر الدِّ
ــن  ــّور م ــرة، ويص ــك العم ــد أداء مناس ــة، َقْص ــة املكرم مك
خاهلــا عظمــة الديــن عندمــا يتســاوى النــاس بلبــاٍس أبيــٍض 
موحــٍد ال فــرق بينهــم، وال فضــل ألحــٍد عــى أحــٍد، اجتمعــوا 
يــن الــذي  يف مــكاٍن واحــٍد دون أن يتعارفــوا إال عــن طريــق الدِّ
ــن  ــٍة م ــن جمموع ــي ب ــم، »وجدتن ــن قلوهب ــف ب ــم، وأّل مجعه
النــاس، ال أعــرف أحــًدا منهــم رغــم شــعوري بعكــس ذلــك، 
ــي  ــة الت ــال العظيم ــن اجلب ــا ب ــؤدِّي إليه ــق امل ــاك يف الطري هن
ــك  ــك ل ــك ال رشي ــك، لبي ــمَّ لبي ــك الله ــا... لبي ــْت بن أحاط
لبيــك، إنَّ احلمــد والنعمــة لــك وامللــك، ال رشيــك لــك«)52(.

ــا يف  ــتخارة رهب ــى اس ــظ ع ــخصية حتاف ــذه الش ــام أنَّ ه     ك
األمــور التــي تريــد أن ُتْقــِدم عليهــا، ولــن خييــب مــن اســتخار 
ربــه ودعــاه، فعندمــا أراد الــزواج مــن مريــم - التي اســتعارت 
اســم ريــم بدايــة تعرفهــا عليــه - مل ينــس االســتخارة: »مل أنــَس 
ــا أستخره...فرشــت ســجاديت، وصليــت ركعتن  أبــًدا أنَّ يل ربَّ

أهنيتهــام بالدعــاء: اللهــم إين أســتخرك بعلمــك...«)53(.
ــا  ــي - أيًض ــا االجتامع ــخصية يف ُبْعده ــذه الش ــف ه      وتتص
- بحــبِّ الوطــن، فهــي غيــورة عــى وطنهــا الكويــت، ويــأيت 
ــرُت  ــه: »خ ــارد بقول ــان الس ــى لس ــي ع ــب الوطن ــذا احل ه
والــدي مــن أجــل الكويــت، وكســبت حــبَّ الكويــت 
ــي  ــح قلب ــم أصب ــدي، ث ــهاد وال ــاه استش ــي إي ــذي علَّمن ال
ُمْلــًكا للكويــت ووالــديت. خــرُت والــديت وبقيــت الكويــت 
وحيــدة يف قلبــي«)54(، وال ينســى وطنــه مــن دعواتــه، ويتحــّن 
يف ذلــك أوقــات اإلجابــة يف أثنــاء دعائــه ربــه، »دعــوُت 
لبــادي، دعــوُت هلــا كثــًرا حتــى حــان وقــت الصــاة«)55(، 
ــذي  ــح ال ــن الصال ــن املواط ــة م ــة الصادق ــي املواطن ــذه ه وه
مل ينــَس وطنــه مــن دعــوة صادقــة، وخاصــة يف أوقــات 

ــة. ــة الفاضل ــن األزمن ــا م ــوات، وغره الصل

)52( السابق، ص208.

)53( السابق، ص212.
)54( السابق، ص47.

)55( السابق، ص211.
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ــخصية  ــرة لش ــات كث ــرد صف ــم ت ــي فل ــد اخلارج ــا البع أم
ــو  ــة، فه ــر القام ــخص قص ــه ش ــدية، إال أن ــز اجلس عبدالعزي
يصــف نفســه بنفســه عــن طريــق حــواٍر داخــي: »كــم كانــت 
ــي«)56(،  ــرص قامت ــرين بق ــي تذكِّ ــافة الت ــك املس ــي تل تزعجن
»يشــر النــاس إىل يشٍء بعيــٍد ال أشــاهده، ربــام لقصــــر 
قامتــي«)57(،  وقــد كان أقرانــه داخــل الفصــل يناكفونــه، 
ــر  ــف األم ــه؛ ومل يتوق ــرص قامت ــى ق ــًكا ع ــون ضح ويتهامس
ــوا  ــخرية، وكان ــون بالس ــاركهم املدرس ــل ش ــة؛ ب ــى الطلب ع
يطلقــون عليــه لقــب: »عبدالعزيــز البحــرتي«؛ بمعنــى: 
ــاعر  ــه الش ــف ب ــا كان يتص ــذا م ــة، وه ــر القام ــل قص الرج

العبــايس: البحــرتي.

ــًرا يف  ــًزا كب ــم« حي ــم ســلطان: أخــذت شــخصية »ري - ري
ــن  ــة م ــز بجمل ــل عبدالعزي ــاة البط ــألت حي ــد م ــة، فق الرواي
ــرى،  ــارات أخ ــزان ت ــات وأح ــارة، وآه ــعادة ت ــب والس احل
ســواء أكان ذلــك يف بلــده الكويــت، أم يف غربتــه يف بريطانيــا، 
ــى  ــد تغن ــاه، فق ــن معن ــب م ــم نصي ــذا االس ــار ه وكان الختي
ــن  ــبه ب ــاك ش ــًرا، وهن ــوي كث ــم األنث ــذا االس ــعراء هب الش
ــام،  ــرتكة بينه ــة مش ــامل صف ــزال، فاجل ــم الغ ــاة وري ــم الفت ري
ناهيــك عــن خفــة االســم عــى اللســان، وحاوتــه وعذوبتــه، 
فهــي مــن ناحيــة البعــد اجلســدي امــرأة ذات مجــال، فيصفهــا 
ــاي  لــْت عين ــُت مــن الســيارة وترجَّ ل ــز قائــا: »ترجَّ عبدالعزي
مــن حمجرهيــام تتبعانــك. عرفتــِك مجيلــة«)58(، كــام أهنــا 
ــول  ــز بالذه ــاب عبدالعزي ــا، أص ــا عذًب ــا ربيعًي ــك صوًت متل
ــن  ــِك م ين إلي ــدُّ ــر يش ــِك تأث ــد كان لصوت ــاب، »لق واإلعج
ــة  ــوم يف مكامل ــِك ذات ي ــُت ل ــي أو إدراك... قل ــي من دون وع

ــي«)59(. ــك ربيع ــة: صوت هاتفي
      أمــا البعــد النفــي هلــذه الشــخصية: فهــي شــخصية 
خجولــة، تشــعر باحليــاء مــن أيِّ أمــر يتعلــق هبــا، »عبدالعزيز! 
ث؟ لــو  ق يب هكــذا؟ مــاذا دهــاك؟ ألــْن تتحــدَّ مــا بالــَك حتــدِّ
حتدثــُت اآلن ســيقاطعني نــور وجهــِك.. ضحكــْت يف خجــل، 
ــز  ــان محــراوان عــى وجنتيــك... عبدالعزي ــم تفتحــْت زنبقت ث
ــل«)60(،  ــعرين باخلج ــك تش ــوك.. إن ــذا أرج ــن ه ــّف ع ..ك
وهــذا خجــل فطــري جتــده املــرأة داخــل كياهنــا جتــاه الرجــل، 
ــاء اإلعجــاب هبــا، فهــي إحــدى ويســيطر عــى شــعورها أثن

)56( سجن املرايا، ص125.
)57( السابق، ص209.
)58( السابق، ص195.

)59( السابق، ص42- 43.
)60( السابق، ص195.

عامــات األنوثــة املميــزة، ومــن صفــات النســاء احلســنة التــي 
تغنّــى العــريب هبــا، ونالــت حّظهــا يف األدب العــريب مــن ثنــاء 

املبدعــن، ســواء أكان يف الشــعر أم النثــر.
  ومــع هــذا اخلجــل فإهنــا امــرأة حتــب العزلــة، بســبب 
انــرصاف األهــل عنهــا، عــى الرغــم مــن أهنــا االبنــة الصغــرة 
ــي  ــز ت ــع عبدالعزي ــة م ــا اهلاتفي ــدى مكاملاهت ــي إح ــم، فف هل
ــواب  ــة أب ــة: »فتحــِت يف تلــك املكامل ــه هبــذه األرسار العائلي ل
قلبــِك عــى مصاريعهــا لتتحدثــي عــن معاناتــك جــّراء 
ــراد  ــر أف ــك أصغ ــِك كون ــك عن ــك وإخوت ــرصاف والدي ان
أرستــك، وأكــدِت يف أكثــر مــن مــرة بأنــك ال حتلمــن بــيٍء 
ــم، وأن  ــودك بينه ــك إىل وج ــراد أرست ــَت أف ــوى أْن يلتف س
يظهــروا لــِك حمبتهــم واهتاممهــم«)61(، ونــدرك يف هــذه اإليامءة 
الريعــة إىل خطــورة تــرك الفتيــات دون قــرب الوالديــن 
واألخــوة منهــن، فهــنَّ أحــوج إىل العطــف، والقــرب إليهــن، 
ــاس  ــاعدة واإلحس ــن املس ــنَّ حيتج ــن، وه ــة احتياجاهت وتلبي
ــة يف  ــة والطمأنين ــث للراح ــعور الباع ــي، والش ــس العائ باألن

ــاة. احلي
ــق     كــام أهنــا شــخصية حتــب األزهــار، وهــي يف ذلــك تتواف
ــان يف  ــل يتفق ــق، ب ــذا العش ــز يف ه ــخصية عبدالعزي ــع ش م
عشــق زهــر الزنبــق، »عرفــت بأنــك تعشــقن األزهــار، 
وخصوًصــا الزنبــق«)62(، وهــذا مــا جعــل األحــداث تســتمر 
حتــى يف أثنــاء غربــة عبدالعزيــز عندمــا وجــد حديقــة إحــدى 
املنــازل مليئــة باألزهــار وخاصــة الزنبــق، ممــا جعــل اجلــراح 

ــام:  ــو مت ــال أب ــد ق ــود، وق ــات تع ــدد، والذكري تتج

نّقل فؤادك حيث شئت من اهلوى  
                                    ما احلبُّ إال للحبيب األول 

فمهــام تعــدد املحبــوب فــإنَّ عبدالعزيــز تذّكــر حمبوبتــه األوىل 
يف غربتــه عندمــا وجــد هــذا الزهــر أمامــه.

وهــذه الشــخصية حتــب االســتطاع واكتشــاف األخبــار، »لقد 
ــذة  ــال ناف ــن خ ــي م ــت تراقبينن ــك كن ــوم إن ــِت يل ذات ي قل
ال«)63(،  غرفتك عندما كنــــت أسلــِّــم والـــدِك هاتفــــك النقَّ
ولكــن هــذا الفضــول ليــس مــن بــاب تتبــع األخبــار، ومعرفــة 
اجلديــد، ولكنهــا نظــرة املصادفــة التــي كانــت نقطــة انطاقــة 

حكايــة عْشــق متبــادل بــن عبدالعزيــز وريــم.

)61( السابق، ص49.
)62( السابق، الصفحة نفسها.

)63( السابق، ص39.
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ــق  ــاة تعش ــة، وفت ــخصية مثقف ــا ش ــري، فإهن ــا الفك ويف ُبْعده
القــراءة، وخاصــة القصــص القديمــة، واألســاطر منهــا، 
قــراءة  تعشــقن  أنــك طالبــة جامعيــة،  يومهــا  »عرفــت 
ــد..  ــدا، أســاطر اهلن ــا حتدي ــة، امليثولوجي القصــص القديم
ــقتها  ــي عش ــان الت ــاطر اليون ــرص.. وأس ــن.. م ــاد الرافدي ب

الحًقــا بســببك«)64(.
ــن  ــغ م ــة، تبل ــة جامعي ــي طالب ــي: فه ــد االجتامع ــا البع    أم
ــز،  ــى عبدالعزي ــا ع ــاء تعرفه ــا أثن ــرش عاًم ــة ع ــر ثامني العم
وهــي ذات جتربــة ســابقة يف التعــرف عــى شــاب آخــر، فقــد 
صارحــت عبدالعزيــز أهنــا كانــت عــى عاقــة بشــاب قبــل أن 
تتعــرف عليــه، ممــا كان خــًرا صاعًقــا عــى قلبــه، وكيــف هلــا 
أن تتــرصف بكثــر ممــا ذكرتــه لــه مــن أمــور جريئــة ال تبــوح 

ــن)65(. ــاة إىل اآلخري ــا أي فت هب
   ويف ختــام الروايــة يتقشــع لنــا الوجــه اآلخــر هلذه الشــخصية 
ــق  ــل وتنم ــت تتجم ــد كان ــة، فق ــرة، كاذب ــانة رشي ــي إنس فه
ــانة  ــا إنس ــا.. أن ــا، »أن ــص يف حبه ــن أخل ــراًء مل ــخصيتها إغ ش
ــتحيل  ــل املس ــت تفع ــن كن ــك.. يف ح ــت علي ــرة.. كذب رشي
مــن أجــي أنــا.. أنــا ال أســتحقُّ منــك كلَّ هــذا احلــب«)66(، بل 
واألدهــى مــن ذلــك أهنــا مل تفصــح عــن اســمها لعبدالعزيز إال 
عندمــا تكشــف كنههــا، وظهــر خداعهــا وزيفهــا، فهــي مثــل 
ــاء تعرفهــن عــى  الفتيــات اللــوايت يتخــذن اســام مســتعارا أثن
ــى  ــر حت ــة األم ــم يف بداي ــن االس ــن ع ــباب، وال يفصح الش
ــك أْن  ــقُّ ل ــن، »حي ــن الطرف ــة ب ــة متبادل ــاك ثق ــون هن تك
ــي أرشح  ــْن دعن ــي ولك ــك أْن تكرهن ــقُّ ل ــل حي ــب.. ب تغض
ــباب  ــك األس ــاذا؟ تل ــباب م ــوك.. أس ــباب أرج ــك األس ل
التــي مــن أجلهــا مل أصارحــك باســمي.. ال هيمنــي االســم يــا 
ريــم.. أعنــي .. يــا مريــم... أقســم لــك بــأين مل أخــِف شــيئا 
عــى اإلطــاق، أخفيــت اســمي يف البدايــة كــام تفعــل أي فتــاة 
ــة  ــأيت نتيج ــك ت ــق«)67(، ويف ذل ــل أْن تث ــمها قب ــرصح باس ال ت
هــذا احلــب الفاشــل عندمــا اصطــدم العاشــق بالســرة الذاتيــة 
ملحبوبتــه، وبــن الفينــة واألخــرى يتبــّدى لــه مــن الســوء ما قد 
خفــي عنــه يف بدايــة األمــر، ســواء أكان عــى مســتوى االســم 
احلقيقــي هلــا، أم عــى مســتوى األخــاق، فكانــت نتيجــة ذلك 
البعــد والفــراق، واحلــرة عــى األيــام التــي قضاهــا خملصــا يف

با من أجلها. حبها، متغرِّ

)64( سجن املرايا، ص49.
)65( انظر: السابق، ص203.

)66( السابق، ص200.
)67( السابق، ص200- 201.

ــداث  ــر يف أح ــر كب ــا تأث ــة كان هل ــخصيات رئيس ــاك ش وهن
ــابقتن،  ــخصيتن الس ــن الش ــة م ــل أمهي ــا أق ــة، ولكنه الرواي
ونســتطيع أن نســميها: الشــخصيات الرئيســة املســاعدة، وهــي 

ــة: ــخصيات التالي الش

ــود العراقيــن يف  ــود العراقيــون: صــّور الســارد اجلن - اجلن
أثنــاء الغــزو الغاشــم للكويــت، وقيامهــم بالقتــل والتخريــب 
والترشيــد، وتتســم هــذه الشــخصيات يف ُبْعدهــا النفــي 
ــدة يف  ــة املفس ــن الفئ ــة، وم ــدم الرمح ــوة، وع ــره والقس بالك
األرض بســبب ترصفاهتــم اهلوجــاء، فقــد هنبــوا خــرات 
ــوا  ــاءها، وقتل ــوا نس ــا، واغتصب ــدوا ممتلكاهت ــت، وأفس الكوي
ــك إالَّ  ــوا يف ذل ــا، ومل يرقب ــوا أطفاهل ــا، ويّتم ــباهبا ورجاهل ش
وال ذمــة، فانعدمــت اإلنســانية، وحلَّــت الوحشــية، وراَن 
صنيعهــم عــى قلوهبــم، فظهــر مجيــع ذلــك يف أفعاهلــم 
اهلوجــاء، »أهنيــُت احلكايــة بمقتلــه عنــد احلــدود بــن الكويــت 
واململكــة العربيــة الســعودية بعــد أن عثــرِت الضبــاع القــذرة 
عــى اســمه ضمــن كشــوف املطلوبــن هنــاك، بعــد مشــاجرة 
ــت  ــي بلَّل ــة الت ــاع اجلائع ــن الضب ــرشات م ــد والع ــن األس ب
وأفســدت ُطْهــر األرض بلعاهبــا النجــس. ومــا مل تعرفيــه بــأنَّ 
أحــد تلــك الضبــاع قــام بتوجيــه ســاحه نحــو رأس الشــبل 
ــد بالساســل«)68(، وهــذه احلامقــة  الصغــر، أمــام والــده املقيَّ
صــدرت مــن جنــود بلــد شــقيق جمــاور، جتمــع بــن البلديــن 
ــلم أْن  ــريب املس ــا الع ــف جلارن ــن: »كي ــة والدي ــوة العروب أخ
ــة؟  ــى اخلريط ــن ع ــوده م ــو وج ــاره، ويمح ــى ج ــدي ع يعت
ــل ويغصــب، ويــرق وحيــرق،  ــاس اآلمنــن، ويقت ع الن ــروِّ ي
ــق.. يقهقــه.. ينتظــر حصتــه  بينــام يتفــرج البعــض.. يصفِّ

ــر«)69(. ــارغ الص بف
   وإن كان ورود هــذه الشــخصيات قليــا يف الروايــة، إاّل 
أهنــا تركــت أثــرا كبــرا يف أحداثهــا، فقــد حصــل لعبدالعزيــز  
ــة  ــذ بداي ــة، كــام أهنــا أخفــت شــخصيات من ــم الغرب ــُم، ث الُيْت
ــز،  ــخصية داوود العبدالعزي ــا ش ــل، ومنه ــة القت ــة نتيج الرواي

ــا.  ــف، وغرمه ويوس

- داوود العبدالعزيز )والد عبدالعزيز(:
ــي  ــة الت ــخصيات الوطني ــن الش ــخصية م ــذه الش ــدُّ ه      تع
دافعــت عــن تــراب الكويــت يف أثنــاء الغــزو العراقــي هلــا، ومل 
ــبيل ــت يف س ــى ُقتل ــتمرت حت ــل اس ــك؛  ب ــدا يف ذل ــأُل جه ت

)68( السابق، ص35- 36.
)69( السابق، ص108.
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الدفــاع عــن أرضهــا ووطنهــا، وقــد عّدهــا الســارد من شــهداء 
ــبنَّ  ــره: »وال حتس ــد ق ــب عن ــرتة، وُكت ــك الف ــت يف تل الكوي
ــم  ــد رهب ــاٌء عن ــل أحي ــا ب ــبيل اهلل أموات ــوا يف س ــن قتل الذي
ــاىل:  ــإذن اهلل تع ــهيد ب ــة: الش ــفل اآلي ــب أس ــون« وُكت يرزق

.)70(»1990  -1958 العبدالعزيــز  عبدالعزيــز  داوود 
    وتتســم هــذه الشــخصية يف ُبْعدهــا النفــي بالشــجاعة 
ــه  ــا كارًسا يف وج ــد »كان وحًش ــوف، فق ــدم اخل ــرأة وع واجل
الضبــاع اجلائعــة«)71(، ويشــهد عــى شــجاعة داوود َمْن شــاهد 
بســالته أثنــاء الغــزو، فيقــول الســارد: »حــي اهلل ولــد البطــل. 
ــت  ــن الكوي ــدك ع ــع وال ــد داف ــرة.. لق ــا صغ ــح الدني صحي
ــاًم  ــذه األرض، وكان دوره عظي ــا هل ــه ثمنً ــع حيات ــالة ودف ببس
فــرتة االحتــال«)72(، وتصــل شــجاعته إىل وصــف الــراوي له 
ــاٍن  ــٍع جب ــد ضب ــه: »مل أتقبــل مــوت أســٍد شــجاٍع عــى ي بقول
ــع  ــة، فلــو كان ذلــك الضب ــه مــن اهلجــامت اجلامعي يتَّخــذ قوت
ــا أْن يتســبب حتــى يف جــرٍح بســيٍط  بمفــرده ملــا اســتطاع يوًم
عــى جســد الليــث الثائــر«)73(.  كــام تتســم يف ُبْعدهــا النفــي 
بالغــرة عــى حمارمهــا، والدفــاع عــن رشفهــا، والــذود عنهــا 
ــرة  ــد فك ــل األس ــك »مل يتخي ــالة، ولذل ــجاعة وبس ــكل ش ب
االغتصــاب تلــك، كــرشَّ عــن أنيابــه وأبــرز خمالبــه: لــن متــسَّ 

ــي«)74(. ــاع زوج الضب
ــع  ــل ودي ــه مْح ــداوود فإن ــي ل ــد االجتامع ــصُّ البع ــام خي     وفي
ــا  ــا وديًع ــال: »كان مح ــاء واألطف ــم بالنس ــه، رحي ــع زوج م
مــع زوجــه، وشــبله الصغــر«)75(،  ومــا أعظــم هــذا القلــب 
الــذي مجــع بــن الرمحــة ألهلــه وأوالده، والقــوة عــى الظلمــة 
والطغــاة.   أمــا البعــد الفكــري لشــخصية داوود فلديــه إيــامٌن 
عظيــم بــاهلل ســبحانه، وتــوكٌل عليــه دون ســواه، فهــو يــويص 
ــا:  ــه قائ ــق مع ــزاة بالتحقي ــام الغ ــا ق ــز عندم ــه  عبدالعزي ابن
»احلــْف بــاهلل يــا بنــيَّ فنحــن عبيــده، وال حتلــْف بغــر اهلل، وال 

تــرشْك مــع اهلل أحــدا«)76(.

)70( سجن املرايا، ص30, واآلية يف سورة آل عمران، 169.
)71( السابق، ص34.
)72( السابق، ص40.
)73( السابق، ص55.
)74( السابق، ص35.
)75( السابق، ص34.
)76( السابق، ص37.

- كاثريــن: أكملــت كاثريــن عْقــد الشــخصيات الرئيســة يف 
الروايــة، فقــد نافســت »ريــم«؛ حمبــًة ومكانــًة يف قلــب البطــل 
عبدالعزيــز، وأضفــت عــى الروايــة صفــة الواقعيــة والتــامزج، 
لتكتمــل أســس البنــاء الروائــي مــن خــال متــازج األحــداث 
ــن  ــيدة جاكل ــزل الس ــكن يف من ــي تس ــكان، فه ــان وامل والزم
ــن  ــوي م ــدور العل ــز يف ال ــة عبدالعزي ــة لغرف ــة املقابل يف الغرف

املنــزل.
ــامل،  ــدية باجل ــة اجلس ــن الناحي ــخصية م ــذه الش ــم ه     وتتس
ــق عندمــا  فقــد وصفهــا الســيد العجــوز صاحــب بيــت الزنب
ــيد  دا س ــدَّ ــل أْن أراك جم ــه: »مجي ــز بقول ــع عبدالعزي ــا م رآه
عزيــز، ثــم التفــَت نحــو كاثريــن وأكمــل حديثــه: »وبصحبــة 

ــة!« )77(. ــاة مجيل ــن.. أممـــ .. فت صديقتــك.. إهنــا كاثري
ــي،  ــد املقاه ــل يف أح ــي تعم ــي فه ــا االجتامع ــا يف ُبْعده      أمَّ
ــا  ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــن الكلي ــكنها وب ــن س ــه ب ــع مكان ويق
عبدالعزيــز، ممــا جعلهــا تطلــب منــه أْن يذهبــا عــى قدميهام كل 
صبــاح ســويا إْن مل يكــن لديــه أي مانــع يف ذلــك، وقــد رحــب 
ــا)78(.       ــا مًع ــا يوميــ ــز بالفكــرة، وأصبــح مشوارمهــ عبدالعزي
ــبًبا  ــك س ــاص، وكان ذل ــدق واإلخ ــن بالص ــف كاثري وتتص
الرتيــاح عبدالعزيــز هلــا، وبدايــة حــبٍّ جديــد عاشــه يف 
ــه،  ــت ويضاهي ــده الكوي ــر يف بل ــب اآلخ ــاطر احل ــة، يش الغرب
ــل  ــُس مي ــدأُت أمل ــز، »ب ــل إىل عبدالعزي ــن متي ــت كاثري وكان
عيــُت عــدم ميــي  كاثريــن إيّل، وســوف أجانــب احلقيقــة لــو ادَّ
ى حــدود الصداقــة يف أقــى  إليهــا، ولكــن كان ميــي ال يتعــدَّ
حاالتــه، فقــد وجــدُت فيهــا الصــدق واإلخــاص، والكثــر 
مــن املعــــاين اجلميــــلة« )79(، وقــد اســتمرت هــذه الصداقــة 
ــد  ــن بع ــودة إىل أرض الوط ــوداع، والع ــت ال ــان وق ــى ح حت
االنتهــاء مــن الدراســة التــي تغــّرب مــن أجلهــا، وكان الــوداع 
حيمــل ُبْعــدا حزينًــا عــى قلــب كاثريــن، إِذ اغرورقــت عيناهــا 
ــق  ــن طري ــادرة ع ــّم باملغ ــه وهــو هي ــا ل ــاء وداعه بالدمــوع أثن

ــار)80(. القط

)77( السابق، ص160.
)78( انظر: السابق، ص127- 128.

)79( السابق، ص159.
)80( انظر: السابق، ص191.

عبد الرمحن بن أمحد السبت: بناء الشخصية يف رواية »سجن املرايا«  لـسعود السنعويس



33

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

ويف بعدهــا النفــي فإهنــا حتمــل ابتســامة ال تفارقهــا، وكانــت 
ــا  ــاء وداعه ــز أثن ــا عبدالعزي ــا، خياطبه ــارزة يف حياهت ــة ب عام
ــورة  ــر ص ــوَن آخ ــا: »ال أودُّ أن تك ــار قائ ــة القط ــه يف حمط ل
لــِك يف خميلتــي خاليــة مــــن ابتســــامتك التــي أحببــُت«)81(، 
ولعــل يف طبيعــة عملهــا يف املقهــى أدى إىل أن تكــون ذات 
طابــع اجتامعــي، نتيجــة كثــرة مــا يرتــاد املقهــى ممــا يلــزم هــذه 
ــاح  ــعرهم باالرتي ــودة تش ــات بج ــم اخلدم ــامة، وتقدي االبتس

هلــذا املــكان.
ــه  ــد ثقــايف هلــذه الشــخصية، كــام أن   ومل يذكــر الســارد أي ُبْع
ال يشــرتط أن تــأيت مجيــع األبعــاد األربعــة لــكل شــخصية مــن 
شــخصيات الروايــة، ولكنــه يذكــر األبعــاد التــي تكــون بــارزة 
يف كل شــخصية، لتتمظهــر الشــخصيات الروائيــة ومتثــل مــع 

بقيــة العنــارص عمــا فنيــا متكامــا.

ثانيا: الشخصيات الثانوية:
         خيتلــف ظهــور الشــخصيات يف الــرد الروائــي، ويف مدى 
حتريكهــا ملجريــات األحــداث، فهنــاك الشــخصيات الثانويــة، 
ــي،  ــن الروائ ــا يف املت ــل ظهوره ــي يق ــخصيات الت ــي الش وه
وتكــون ذات أدوار أقــل أمهيــة وكثافــة مــن الشــخصيات 
الرئيســة)82(، وقــد حيــدث التغيــر يف عاقاهتا مع الشــخصيات 
األخــرى، أمــا ترصفاهتــا فهــي ثابتــة ذات طابــع مســتقر، فهــي 
ال تفاجــئ القــارئ، وال تدهشــه؛ ألنَّ أفعاهلــا متوقعــة، ولذلك 
يطلــق عليهــا الشــخصية املســطحة أو اجلاهــزة)83(، وتــأيت مــن 
أجــل تســليط الضــوء عــى اجلوانــب اخلفيــة للشــخصية 
ــة الرئيســة، فتكشــف عنهــا، وتعــدل مــن ســلوكها أو  املركزي
ــوق  ــمها ف ــق باس ــا أو تنط ــدور يف حميطه ــا، ت ــة هل ــون تابع تك
ــن  ــا، فتع ــن أبعاده ــف ع ــا وتكش ــوء عليه ــي الض ــا تلق أهن
ــل  ــال التفاع ــن خ ــا م ــا، وفهمه ــكِّ رموزه ــى ف ــارئ ع الق
معهــا واالحتــكاك هبــا)84(، وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أثر 
ــة إال أهنــا تبقــى عنــرصا مهــام ومكمــا يف  كبــر هلــا يف الرواي
ربــة، وصديقــة للشــخصية  الروايــة، فقــد تكــون شــخصية مقَّ
الرئيســة، وقــد يكــون ظهورهــا متقطعــا يف املشــهد بــن الفينــة 
واألخــرى حســب حاجــة األحــداث هلــا، وقــد يكــون دورهــا 
يف مساعــــدة البطــــل أو عرقلتــه، وغالًبــا ظهورها يف سيــــاق

)81( سجن املرايا، ص191.
)82( انظــر: د. عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري، بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك 

ــة«، ص108. ــة داللي »دراس
ــة  ــة، املؤسســة العربي ــم فتحــي، معجــم املصطلحــات األدبي )83( انظــر: إبراهي

ــدد1، 1986م ص212. ــية، ع ــة التونس ــن، اجلمهوري ــن املتحدي للنارشي
)84( انظــر: صبحيــة عــودة زعــرب، غســان كنفــاين: مجاليــات الــرد يف 

ص132 الروائــي،  اخلطــاب 

للــرد  تكــون مكملــة  أحــداث ال أمهيــة هلــا، ولكنهــا 
ــة  ــخصيات ذات األدوار الثانوي ــل الش ــد حتم ــي)85(، وق الروائ
وتســاعد  الروايــة  يف  متناثــرة  وتكــون  املؤلــف)86(،  آراء 
ــد  ــدث، وق ــراز احل ــا، وإب ــة يف أداء مهمته ــخصية الرئيس الش
تكــون شــخصية إجيابيــة تصنــع األحــداث، وتنتهــز الفــرص، 
ــداث دون  ــى األح ــدة تتلق ــون جام ــلبية فتك ــخصية س أو ش

ــا)87(. ــر فيه تأث
وتتمثــل الشــخصيات الثانويــة يف روايــة »ســجن املرايــا« فيــام 

يــي:

- اخلــال عــادل: خــال عبدالعزيــز، وتتصــف هــذه الشــخصية 
ــوع  ــن مج ــاك ب ــظ، »هن ــوت الغلي ــي بالص ــا اخلارج يف ُبْعده
ــرتق  ــزه، خي ــظ أمّي ــوت غلي ــى ص ــن األع ــاءين م ــن، ج ي املعزِّ
زغاريــد األحــزان وشــهقايت املتكــررة، وذْكــر اهلل الــذي يــرّدده 
املعــّزون، ســمعت وشوشــته، كان خــايل عــادل هيمــس خلــايل 

ــارص...« )88(. ن
ــمت  ــد اتس ــة، وق ــخصية تائه ــا ش ــي فإهن ــد النف ــا البع    أم
ــول  ــارة، يق ــة، مّخ ــخصية مدّخن ــي ش ــاع، فه ــوء والضي بالس
ــُت أبكــي  ــه: »كن ــاء دفــن والدت ــه أثن ــز مصــورا حال عبدالعزي
ــايل  ــوت خ ــي ص ــن اخرتقن ــم، ح ــا إبراهي ــدر باب ــى ص ع
عــادل هامًســا خلــايل نــارص: »وبعديــن! مــا راح نخّلــص مــن 
ــام  ــراوان، بلمعته ــاه مح ــه. عين ــُت إلي ــع؟!« التف ــركات الدل ح
ــه. إذن  ــن فم ــوح م ــاع تف ــوى النعن ــة حل ــز، ورائح ــي أمّي الت

ــور!؟«)89(. ــه .. خمم ــذور.. ألن ــه مع ــو كعادت ه
   كــام أنَّ هــذه الشــخصية قــد خلــت مــن الصفــات اإلنســانية، 
ــى  ــة حت ــة أو رأف ــا رمح ــس يف قلبه ــب، لي ــة القل ــي غليظ فه
ــز:  ــان عبدالعزي ــى لس ــارد ع ــول الس ــاء، يق ــال والنس باألطف
»بصــق خــايل عــادل يف وجهــي، وكانــت أول مــرة أمّيــز 
رائحــة اخلمــر، حــرْت والــديت بعــد أْن أخرهتــا اخلادمــة بــام 

ــت؟  ــت جنّي ــادل! أن ــل.. ع حص
ــد وخالــص! رصخــْت والــديت:   الولــد يتعقــد! هــو معقَّ
احلقيقــة إنــك مــا تســتحي! عاجلهــا بصفعــٍة دّوى صوهتــا يف 
أذين«)90(، فــأّي غلظــة وجفــاء بعــد هــذا التــرصف األرعــن، 

)85( انظر: حممد بو عزة، حتليل النص الردي، ص57.
)86( انظر: حممد غنيمي هال، النقد األديب احلديث، ص533.

)87( انظــر: صبحيــة عــودة زعــرب، غســان كنفــاين: مجاليــات الــرد يف 
.134 ص133-  الروائــي،  اخلطــاب 

)88( سجن املرايا، ص27.
)89( السابق، ص30.
)90( السابق، ص66.
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ــعور، ومل  ــب الش ــل، ويغّي ــب العق ــذي يذه ــر ال ــه اخلم ولكن
حيرمــه اإلســام عبثــا، وبذلــك تتضــح ســامت هذه الشــخصية 
الســيئة يف مجيــع أبعادهــا، فهــي شــخصية رشيــرة، وتبقــى عالة 

عــى األرسة واملجتمــع.

ــرة،  ــخصية مؤث ــي ش ــورة(: وه ــز )ن ــدة عبدالعزي - وال
ــه،  ــت مع ــد وقف ــز، فق ــد عبدالعزي ــع وال ــايب م ــا دور إجي وهل
ــن  ــاع ع ــزاة، والدف ــة الغ ــى مقاوم ــجعته ع ــاعدته، وش وس
ــي  ــا النف ــخصية يف ُبْعده ــذه الش ــم ه ــت، وتتس أرض الكوي
بالشــجاعة والقــوة، وحــب زوجهــا، والوطنيــة التــي جعلــت 
برصاصــة  أصيــب  عندمــا  تعالــج زوجهــا  طبيبــة  منهــا 
العــدو، يصــور شــجاعتها ابنهــا عبدالعزيــز يف قولــه: »دخــل 
والــدي إىل غرفتــه، وقامــْت والــديت بعاجــه كطبيبــٍة حمرتفــة، 
ــى  ــا حت ــظ هب ــي ال أزال أحتف ــة – الت ــتخرجت الرصاص اس
اآلن – مــن ذراع والــدي، قامــت بتنظيــف اجلــرح وكّيــه، كــم 
ــام بواجبهــا  ــة، مل يمنعهــا حبهــا لزوجهــا مــن القي ــت قوي كان
نحــو وطنهــا، كانــت حتــثُّ والــدي عــى االســتمرار بالدفــاع 

ــت«)91(. ــن الكوي ع
    كــام تتســم – أيًضــا – بالعطــف واحلنــان عــى ابنهــا الصغــر، 
وال عجــب يف ذلــك فهــذا قلــب األم الــرؤوم، »كان تركيــزي 
ــا عــى رأيس حيــث أصابــع والــديت تغــوص يف شــعري  منصبًّ
الكثيــف، تضغــط عــى فــروة رأيس بأطــراف أصابعهــا. 
ــفتي  ــت ش ــاي وارخت ــل جفن ــي. ثق ــواب عين ــوم أب ــرق الن ط
ــن  ــات يف عطفه ــائل األمه ــدى وس ــذه إح ــفى«)92(، وه السـ
ــة  ــة، ورمح ــان ورأف ــوم، حن ــل الن ــار قب ــن الصغ ــى أبنائه ع
ــوم  ــامل الن ــع إىل ع ــول الري ــة للوص ــلية عاطفي ــفقة، تس وش

ــاة. ــال دون أيِّ معان ــد األطف ــعادة عن والس
    كــام أهنــا أم تعطــف عــى ابنهــا عبدالعزيــز، وتعــرف 
مشــاعره وأحاسيســه، وحتــاول أن تســعده، وختفــف مــا حييــط 
ــرأ  ــت تق ــد كان ــا، »فق ــا وعطفه ــا بحناهن ــن آالم الدني ــه م ب
عينــيَّ وترتجــم تــرددات صــويت، فحــن ألقــي الســام كانــت 
تســارع بتحليــل نــرة صــويت وتردداتــه لتطابقهــا مــع صــويت 

ــرف  ــت تع ــا كان ــل جبينه ــن ُأقبِّ ــا، ح ــادي يف ذاكرهت االعتي
ــا  مــم أعــاين مــن رعشــة شــفتي وبرودهتــام... إهنــا كانــت ُأمَّ
حقيقيــة يف زمــن يكــون فيــه للمــرء أكثــر مــن أم.. أم تلــد، وأم 
ترضــع، وأم تــريب«)93(، فهــذه هــي األم التــي تعبــت وال زالت

)91( سجن املرايا، ص57.
)92( السابق، ص45- 46.

)93( السابق، ص33.

ــعور!     ــن ش ــه م ــام أعظم ــه، ف ــة ب ــا، ورأف ــا يف ابنه ــب؛ حب تتع
ــة  ــري بالثق ــا الفك ــخصية يف بعده ــذه الش ــت ه ــد اتصف وق
بــاهلل - ســبحانه -، والنظــر إىل عواقــب األمــور بعــن املؤمنــة 
ــن  ــة م ــت واثق ــد كان ــوره، فق ــطع ن ــر آَن أْن يس ــة لفج املرتقب
عــودة الكويــت ألهلهــا، ففــي حوارهــا مــع ابنهــا عبدالعزيــز 
عــى  الســارد  يقــول   - الكويــت   - األم  الوطــن  حــول 
ــإذن  ــن؟ ب ــت للكويتي ــتعود الكوي ــل س ــه! ه ــانيهام: »يم لس
ــام  ــع الظ ــوف ينقش ــود، وس ــوف تع ــيَّ س ــا بن ــاىل ي اهلل تع
وســرتمي الشــمس أشــعتها الدافئــة عــى البيــوت والشــوارع 
ــُت أدري  ــك؟ لس ــيكون ذل ــى س ــى؟ مت ــابق. مت ــام يف الس ك
ــارت  ــف؟ أش ــر. كي ــاهلل كب ــل ب ــنَّ األم ــز، ولك ــا عبدالعزي ي
نحــو النافــذة، وقالــت: هــل تــرى هــذا الظــام؟ نعــم. مــاذا 
يــأيت بعــده؟ هنــار! إذن ..مهــام غابــت الشــمس ال بــد هلــا أن 

ــرشق«)94(. ت
ــا  ــكن عنده ــي س ــيدة الت ــي الس ــني: وه ــيدة جاكل - الس
عبدالعزيــز أثنــاء دراســة اللغــة اإلنجليزيــة يف بريطانيــا، 
وتتســم بالبعــد اخلارجــي بأهنــا شــخصية نــادرة، وذات شــكل 
ــاء  ــا، بيض ــن عمره ــتن م ــا الس ــن بلوغه ــم م ــى الرغ ــز ع ممي
اللــون، يعلــو رأســها الشــيب، ذات أنــف صغر، »كان للســيدة 
جاكلــن شــكل مميــز وشــخصية قّلــام رأيــت مثلهــا. كانــت يف 
منتصــف الســتينات كــام كان باديــا عليهــا، أو أكــر مــن ذلــك 
ــى  ــها رح ــوق رأس ــدور ف ــوات، ت ــون األم ــاء بل ــل. بيض بقلي
ــود...  ــعرات س ــن ش ــى م ــا تبّق ــيب م ــارص الش ــرب، حي ح
ــا  ــا وجبهته ــى وجنتيه ــوط ع ــدد اخلط ــن ع ــف م ــا يضاع م
ــارة ذات  ــر نظ ــا الصغ ــى أنفه ــند ع ــا، تس ــراف عينيه وأط

ــي«)95(. ــار بن إط
    أمــا يف ُبْعدهــا النفــي فهــي امــرأة »مبتســــمة عــــى 
ــب  ــرا، وحت ــأل كث ــكام، تس ــرة ال ــي كث ــدوام«)96(،  وه الــ
ــه األول  ــز يف لقائ ــا عبدالعزي ــن، يصفه ــع اآلخري ــاش م النق

ــكام ...  ــرة ال ــن كث ــيدة جاكل ــت الس ــه: »كان ــا بقول معه
وكانــت تســألني بعــض األســئلة عــن بــادي وعــن اإلســام 
كــام فهمــُت، وشــعرُت باملــرارة ألين مل أســتطْع أْن أجيــب عــن
أســئلتها كــام ينبغــي رغــم حمــاواليت«)97(، كــام أهنــا شــخصية 
طيبــة كــام أخــر بذلــك عبدالعزيــز أثنــاء ســؤال كاثريــن عنهــا 

فقــال: إهنــا »إنســانٌة طيبــة«)98(.

)94( السابق، ص46.
)95( السابق، ص109.

)96( السابق، الصفحة نفسها.
)97( السابق، ص109- 110.

)98( السابق، ص128.
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- صديق مريم: 
وهــو الصديــق األول هلــا قبــل أن تتعــرف عــى عبدالعزيــز، إال 
أنَّ غيابــه الطويــل بســبب ارتباطــه بالســلك العســكري أّدى إىل 
تعرفهــا عــى عبدالعزيــز بعــد أن وجــد هاتفهــا املتنقــل منســيا 
يف الســينام، ممــا أوجــد فصــا جديــدا مــن فصــول احلــب عنــد 
ــى  ــا ع ــال تعرفه ــم خ ــم ري ــتعارت اس ــي اس ــم - الت مري
عبدالعزيــز-، ومل يذكــر الســارد اســم هــذه الشــخصية، ولكنــه 
ــيم،  ــه وس ــم بأن ــق يتس ــذا الصدي ــا، فه ــميا هل ــدا جس ــر ُبْع ذك
ويف بعــده النفــي فهــو »واثــٌق مــن نفســه.. جــريء«)99(، أمــا 
يف ُبْعــده االجتامعــي فهــو ملتحــق بالســلك العســكري، فهــي 
تعتــذر لعبدالعزيــز عندمــا عــرف حبهــا األول لــه قائلــة عــى 
ــذ  ــن. من ــذ زم ــه من ــت أعرف ــز! كن ــارد: »عبدالعزي ــان الس لس
كنــت يف املرحلــة الثانويــة، كان أول مــن دخــل حيــايت، وكنــت 
بحاجــة ملــن يســمعني ويبــدي اهتاممــه يب، بعــد أن أهنــى 
ــة التحــق بالســلك العســكري، ثــم أصبحــت  دراســته الثانوي
لقاءاتنــا مســتحيلة، حيــث كان ينبغــي أن يقــي أيام األســبوع 
داخــل أســوار الكليــة، حتــى املكاملــات اهلاتفيــة كانــت 
مســتحيلة«)100(، إال أنــه بعــد خترجــه مــن العســكرية صارحهــا 
ــدم عــى كلِّ  ــزواج منهــا، ممــا جعلهــا تشــعر بالن ــه يف ال برغبت
ــا األول  ــود إىل حبيبه ــز، وتع ــاه عبدالعزي ــه جت ــت ب ــل قام عم
ــز  ــيا لعبدالعزي ــا نفس ــك أمل ــة بذل ــه، حمدث ــزواج من ــة ال راغب

ــه عليهــا)101(. ــادة نفســية لعــرض حالت ــه يلجــأ إىل عي جعلت

- الدكتور غازي:
 وتتمظهــر هــذه الشــخصية يف بعدهــا االجتامعــي بأهنــا 
ــازي  ــور غ ــية، وللدكت ــراض نفس ــاري أم ــة استش ــل رتب حتم
ــه  ــرض علي ــد ع ــانيون، وق ــرىض النفس ــا امل ــأ إليه ــادة يلج عي
ــه  ــره أن ــك، وأخ ــه ذل ــر علي ــه أنك ــه، ولكن ــز حالت عبدالعزي
ليــس مريًضــا بــأيِّ أمــراض تســتحق مراجعــة العيــادة، وإنــام 
عليــه أن ينســى ذكرياتــه الســلبية، وحييــي الذكريــات اجلميلــة، 
ــدَّ  ــزة ال ب ــي مي ــيان، وه ــة النس ــان نعم ــب اهلل اإلنس ــد وه فق

ــوم  ــيان اهلم ــتغاهلا لنس ــن اس م
املنغصــات  عــن  بعيــدة  جديــدة  حيــاة  وبدايــة  واآلالم، 

واملكــدرات.

)99( سجن املرايا، ص220.
)100( السابق، ص222.

)101( انظر: السابق، ص223.

وهــذه الشــخصية مــن ناحيــة ُبْعدهــا النفــي حمبــة لآلخريــن، 
ــال،  ــب م ــع يف طل ــة دون جش ــر والعافي ــم اخل ــى هل وتتمن
ــر  ــد أخ ــه، فق ــا يف جيب ــاص م ــض وامتص ــاومة مري أو مس
عبدالعزيــز بأنــه ال حيتــاج إىل عيــادة، فهــو يقــول خماطًبــا إيــاه: 
»ال عــاج لــدي لغــر املــرىض... انظــر يــا عبدالعزيــز لــو أنَّ 
ــف ضمــن األمــراض ألصبــح  ــة التــي تعــاين منهــا ُتصنَّ احلال
هــذه  إنســانية  وتــزداد  مــرىض«)102(،  األرض  كل ســكان 
الشــخصية، وُبْعدهــا األخاقــي بــأنَّ الدكتــور بحــث عــن رقم 
ــادة،  ــه مــن خــال ملفــه يف العي ــر علي ــز فعث هاتــف عبدالعزي
ــى  ــن ع ــه األوىل، ليطمئ ــن زيارت ــام م ــة أي ــد ثاث ــه بع فهاتف
حالــه، وتــزداد العاقــة بينهــام أْن أصبحــا صديقــن يتقابــان 
يف مــكان خــارج العيــادة، ويطلــب مــن عبدالعزيــز أْن يناديــه 
ــادة  ــك يف العي ــور«؛ ألنَّ ذل ــب »الدكت ــل دون لق ــأيب فيص ب
ــخصيته  ــح يف ش ــر يتض ــب آخ ــذا جان ــا، وه ــس يف غره ولي
مــن خــال تأثــر البعــد االجتامعــي يف تفضيلــه ملناداتــه بكنيتــه 
ــع،  ــة التواض ــا صف ــى فيه ــي، إْذ تتج ــد النف ــه بالبع وامتزاج
ــز،  ــف عبدالعزي ــخصية أن تتلّق ــذه الش ــتطاعت ه ــذا اس وهك

ــان. ــرِّ األم ــية إىل ب ــه النفس ــرة أوهام ــن دائ ــه م وخترج

ــرا للوطــن، وتغــار  ــا كب    كــام أنَّ هــذه الشــخصية متلــك حب
عليــه، فهــي حتــاول أن ترفــع درجــة الوطنيــة عنــد عبدالعزيــز، 
وأن يكــون فاعــا يف جمتمعــه، وأال يظــل حبيًســا للعزلــة، 
ــم مــن  واألمــراض النفســية، وتذكــره بوالــده قائلــة لــه: »تعلَّ
ــر يف  ــال التفكُّ ــن خ ــن م ــذا الوط ــب ه ــف حت ــدك كي وال
إجيابياتــه بــدال مــن االلتفــات لــكلِّ مــا هــو ســلبي، فلــو كان 
وطنــك بتلــك الســلبية التــي تراهــا ملــا أرخــص والــدك حياتــه 

: ــم أنَّ ــه... أمل تفه ــن أجل م

احلب يف األرض بعض من تصورنا    
                                    لو مل نجده عليها الخرتعناه)103( 

وبذلــك تظهــر إجيابيــة هــذه الشــخصية، وقدرهتــا عــى التأثــر 
اإلجيــايب يف اآلخريــن.

ــاك  ــإن هن ــابقة ف ــة الس ــخصيات الثانوي ــة إىل الش     وباإلضاف
شــخصيات أقــل منهــا يف احلضــور، وتكــون ذات أدوار صغرة 
اقتضتهــا طبيعــة تطــور األحــداث، ومهمتهــا يف الروايــة 
ملء  الفراغـــات،  والتوصـــيل الفنـــي بيـــن عنـــارص الرواية،

)102( السابق، ص229.
)103( السابق، ص239، والبيت للشاعر نزار قباين.
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ــة املســاعدة«)104(،   ويســميها بعضهــم بـ»الشــخصيات الثانوي
ــداث  ــر يف أح ــرى تذك ــة ك ــخصيات أمهي ــذه الش ــس هل ولي
الروايــة، وإنــام تــرد مــن خــال عاقاهتــا بالشــخصيات 
ــة،  ــة عام ــة بصف ــى الرواي ــاال ع ــي مج ــي تضف ــرى، فه األخ

ــة: ــخصيات التالي ــل يف الش وتتمث

ــد دفــن  ــز، ظهــر عن - اخلــال نــارص: وهــو خــال عبدالعزي
ــة يف  ــرات الطيني ــرّص الك ــوم ب ــز، وكان يق ــدة عبدالعزي وال
ــة  ــرات الطيني ــع الك ــت أصن ــز: »كن ــول عبدالعزي ــر، يق الق
ــول  ــا ح ــي يرّصه ــفل، ك ــارص يف األس ــايل ن ــا خ ــاوال إياه من
ــارز يف  ــر ب ــه أث ــه خرجــت«)105(، ومل يكــن ل ــذي من اجلســد ال
ــا مــن أبعــاده وســامته  ــة، ومل يذكــر الســارد أّي أحــداث الرواي

ــا. ــف هب ــي يتص الت

ــده  ــم يف بع ــم، ويتس ــاة ري ــد الفت ــيف: وال ــلطان س - س
ــة  ــة الكويتي ــال املقاوم ــد أبط ــو أح ــجاعة، فه ــدي بالش اجلس
ــد  ــدة وال ــارع يف نج ــذي س ــو ال ــي، وه ــزو العراق ــام الغ أي
ــزاة،  ــن الغ ــن براث ــام م ــاة أح ــاذ الفت ــة إنق ــز حلظ عبدالعزي
حيــث أتــم عمليتــه ثــم هــرب خــارج املنــزل إال أنــه مل يســلم 
ــه،  ــلطان ل ــدة س ــن نج ــرشة، ولك ــود املنت ــات اجلن ــن طلق م
ــبًبا  ــع كان س ــن املوق ــرار م ــيارته والف ــق س ــن طري ــاذه ع وإنق
يف نجاتــه)106(. كــام ورد ذكــر هــذه الشــخصية يف أثنــاء تســليم 
ــز اهلاتــف املفقــود الــذي وجــده يف املــرح، حيــث  عبدالعزي

ــع: ــه الضائ ــوال ابنت ــليم ج ــى تس ــكر ع ــه الش ــّدم ل ق
ــوم«)107(،  ــك الي ــم يف ذل ــاب منزلك ــد ب ــدك عن ــكرين وال »ش
ــم  ــن، وتقدي ــبِّ اآلخري ــل إىل ح ــي يمي ــده النف ــو يف بع فه

ــل. ــم اجلمي ــى صنيعه ــكر ع الش

ــم  ــر« إلبراهي ــة »الت ــخصية يف رواي ــة الش ــاس، بني ــن عب ــدة ب ــر: لين )104( انظ
الكــويف، مذكــرة مكملــة لنيــل شــهادة املاجســتر، إرشاف: د. عبداملالــك ضيــف، 
قســم اللغــة واألدب العــريب، كليــة اآلداب واللغــات، جامعــة حممــد بــو ضيــاف، 
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، الســنة اجلامعيــة 2015/2014م، 

ص53.
)105( سجن املرايا، ص27.
)106( انظر: السابق، ص56.

)107( السابق، ص32.

 - آدم ، وهــو ابــن الســيدة جاكلــن، ومل يذكــر الســارد شــيئا 
عــن مامــح هــذه الشــخصية إال أنــه يف بعــده اجلســدي حيمــل 
فتــوة الشــباب، فهــو يف الثاثــن مــن عمــره، ويف بعــده النفي 
فإنــه يبطــن حقــدا عــى اإلســام، »يف غرفــة الطعــام كان هناك 
شــاب يف منتصــف الثاثينــات مــن عمــره جيلــس إىل جانــب 
ــك  ثت ــذي حدَّ ــي آدم ال ــذا ابن ــز.. ه ــن: عزي ــيدة جاكل الس
ــاب:  ــألني الش ــك. س ــعدت بمعرفت ــم س ــل، نع ــن قب ــه م عن
ــاك مذنــب. أشــاح بوجهــه نحــو  مســلم؟ نعــم.. قلتهــا بارتب
والدتــه بنظــرة اشــمئزاز: كــم أنــت متهــورة«)108(، وقــد ســّبب 
ــز إال  ــن عبدالعزي ــَر م ــم ت ــه، فل ــا لوالدت ــف حرًج ــذا املوق ه
ــذي ال  ــذا الشــاب العــاق، ال ــه ه ــأ بحق ــد أخط ــر، وق كل خ
تعــرف عنــه والدتــه شــيئا يف اآلونــة األخــرة ؟ أمــا عبدالعزيــز 
فلــم يشــاهده طيلــة ثاثــة أشــهر، وهــي الفــرتة التــي أقامهــا 
مــع األرسة)109(، ومل يلتــِق بــه إال هــذه املــرة عــى ســفرة 
الطعــام، وكان لقــاء ســلبيا، مل يكــن مــن خالــه هــذا الشــاب 
لبًقــا يف ترصفــه، وال حمرتًمــا لغــره يف كامــه، ممــا أجــر 
ــز بســبب هــذا املوقــف  ــذار مــن عبدالعزي ــه عــى االعت والدت
األرعــن »جئــُت ألعتــذَر عــامَّ بــدر مــن آدم، لقــد كان فّظــا يف 
ــش  ــاب يعي ــذا الش ــى أنَّ ه ــدل ع ــا ي ــك«)110(، مم ــه مع تعامل
ُبعــدا اجتامعيــا يســوده اهلجــر والقطيعــة ألقــرب النــاس إليــه، 
وهــي والدتــه، حيــث إنــه يعمــل يف لنــدن، وال يزورهــا إال كل 

ثاثــة أشــهر.

- ســيد جــورج: ويتمثــل البعــد االجتامعــي هلذه الشــخصية 
يف كوهنــا صاحبــة حديقــة منزليــة تقــي أغلــب وقتهــا فيهــا، 
ــذه  ــاغل، وه ــغله الش ــي، وش ــه اليوم ــل عمل ــة متثِّ فاحلديق
احلديقــة مليئــة باألزهــار وخاصــة أزهــار الزنبــق التي يعشــقها 
عبدالعزيــز، وقــد شــاهد هذه األزهــار ذات مرة وهــو يف طريقه 
إىل الكليــة، فأعجــب هبــذه املناظــر، وأصبحــت احلديقــة مكانا 
يســرتيح فيــه كل يــوم يف أثنــاء عودتــه مــن الدراســة، وتتســم 
ــرح،  ــي باملــــ ــا النفـــ ــورج يف ُبْعدهـــ ــيد ج ــخصية س ش
ــرة  ــز ذات مـــ ــه إىل عبدالعزي ــو يتج ــن، فه ــبِّ اآلخري وح
مرعـــــة  بخطــوات  الصغــرة  حديقتــه  داخــل  وهــو 
هـنـــا  أرك  مل  عزيـــز..  سيـــد  »مرحًبــــا  لــه:  قائــا 
فـهـــو   ،)111( األســــــبوع!«  يــقــــارب  مــــــا  منــــذ 
عــن يســأل  أســلوبه،  يف  حســن  تعاملــه،  يف  لطيــف 

)108( سجن املرايا، ص181- 182.
)109( انظر: السابق، ص163.

)110( السابق، ص183.

)111( السابق، ص188.
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ــراه  ــأن ي ــًرا ب ــعد كث ــه، ويس ــى حال ــن ع ــز، ويطمئ عبدالعزي
ــي  ــق الت ــار الزنب ــام أزه ــه أم ــوس يف حديقت ــتمتًعا باجلل مس
يعشــقها، ومل يذكــر الســارد شــيئا عــن األبعــاد األخــرى هلــذه 

ــخصية. الش
      كــام أنَّ هنــاك شــخصيات ثانويــة، ولكنهــا ال تــرد إال 
ــم  ــميها بعضه ــة، ويس ــدة يف الرواي ــرة واح ــام مل ــا، ورب عرض
ــر يف  ــا أث ــس هل ــة«)112(، ولي ــة العرضي ــخصيات الثانوي بـ«الش
ــا،  ــن وجوده ــو م ــة ال ختل ــن الرواي ــي، ولك ــل الروائ العم
وتتمثــل هــذه الشــخصيات يف روايــة »ســجن املرايــا« يف 

الشــخصيات التاليــة:
- الطفلــة: وهــي طفلــة مســكينة ظهــرت يف لقطــة ســينامئية 
ــر يف  ــا أث ــون هل ــدة، دون أن يك ــرة واح ــض م ــتاهنا األبي بفس
األحــداث، ومل يذكــر الســارد أي صفــة هلــا غــر بعدهــا 

ــتان)113(. ــذا الفس ــعادهتا هب ــال س ــن خ ــي م النف
- اجلــد إبراهيــم: شــخصية عرضيــة مل يــرد ذكرهــا يف 
الروايــة إال مرتــن أثنــاء دفــن والــدة عبدالعزيــز، وتتســم هــذه 
ــة  ــف، وحكم ــدوء، والعط ــي باهل ــا النف ــخصية يف ُبْعده الش
ي بابــا إبراهيــم،  الكبــار، »كــدُت أوقفهــم لــوال تلقفنــي جــدِّ
الــذي كان واقًفــا أمامــي خائــر القــوى«)114(، ومل تــرد أيــا مــن 

ــخصية. ــذه الش ــرى هل ــص األخ اخلصائ
ــود  ــب اجلن ــاء تعذي ــا أثن ــة، ورد ذكره ــاة كويتي ــالم: فت - أح
العراقيــن ألخيهــا يوســف، حيــث ألقــوا هبــا أمامــه، وأمــام 
ــرتاف،  ــا االع ــي، فإم ــب نف ــيلة تعذي ــوز؛ وس ــا العج والده

ــام! ــرض أمامه ــك الع ــا هت وإم
- والــد أحــالم: ورد ذكــره عرًضــا أثنــاء إنقــاذ والــد 

عبدالعزيــز ألحــام مــن الغــزاة.
- يوســف: شــقيق أحــام، وهــو أحــد أفــراد املقاومــة وقــد 
ــل بالقيــود أثنــاء هتديــد الغــزاة لــه  مــات مقهــوًرا، وهــو مكبَّ
باالعــرتاف، أو هتــك عــرض شــقيقته أمامــه، فــام كان منــه إال 
عــا هبــا احليــاة  أن يعــرتف قــًرا، ويــرصخ رصخــة أخــرة مودِّ

الدنيــا! )115(
- جــد عبدالعزيــز )إبراهيــم(، وجدتــه )منــرة(: ليــس 
هلاتــن الشــخصيتن أي أثــر يف أحــداث الروايــة، ومل تــرد أيــة 
صفة هلام، وجاء ذكرمهـــــا يف أثنــــاء حديــــث عبــدالعزيــــز 

)112( انظــر: د. عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري، بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك 
»دراســة دالليــة«، ص113

)113( انظر: سجن املرايا، ص20.
)114( السابق، ص29.

)115( انظر: السابق، ص56.

ــر أننــي التقيــُت أحــًدا مــن  عــن أهــل والدتــه: »ال أتذكَّ
ــا  ــا عندم ــن، أوالمه ــوى مرت ــا س ــد وفاهت ــديت بع ــل وال أه
تــويف جــدي إبراهيــم، واألخــرى عندمــا توفيــت جــديت 
ــرة  ــا من ــر أنَّ »مام ــا ذك ــر عندم ــع آخ ــرة«)116(، ويف موض من
يت التــي حاولــت مــرارا أن تــزورين، إال أنَّ مرضهــا حــال  جــدَّ

ذلــك«)117(. دون 

- اخلادمــة: ترســلها جــدة عبدالعزيــز ملنزلــه كل يــوم مجعــة، 
لتقــوم بتنظيــف املنــزل، وذلــك بعــد أن أصبــح يتيــاًم وحيــًدا يف 

املنــزل بعــد أن فقــد والديــه)118(.

- د. العجــري: وهــو الدكتــور صالــح بــن حممــد العجري، 
اخلبــر الفلكــي الكويتــي، صاحــب التقويــم املعتمــد يف دولــة 
الكويــت، وقــد أشــار إليــه عبدالعزيــز إشــارة عابــرة يف أثنــاء 
ــري  ــري حلكمــة د. العج ــم: »أنتقــل بناظ ــال ري ــه التص ترقب
ــام  ــرج ب ــرْع يف الف ــا ت ــا، ف ــْن متأني ــم: ك ــة يف التقوي اليومي
ــد  ــارة إىل البع ــك إش ــة«)119(، ويف ذل ــاء طيب ــن أنب ــك م يأتي
الفكــري الــذي تتمتــع بــه شــخصية الدكتــور العجــري مــن 
ــة، مــع مــا يضعــه مــن حكــم وفوائــد يف تقويمــه  خــرة فلكي

ــنوي. الس

- أبــو مشــعل: يعمــل ســكرترا يف مقــر عمــل عبدالعزيــز، 
ومل يــرد ذكــره يف الروايــة إال مــرة واحــدة أثنــاء اتصالــه عــى 
عبدالعزيــز يف بريطانيــا عندمــا كان يــدرس اللغــة، يقــول 
الســارد عــى لســان عبدالعزيــز: »حيــث أبلغنــي أبــو مشــعل 
ــُت  ــي إذا ختلَّف ــر وظيفت ــك أن أخ ــى وش ــأين ع ــكرتر ب الس
عــن العــودة خــال ثاثــة أيــام«)120(، وقــد انتهــى دور هــذه 
ــز  ــاغ عبدالعزي ــرة، وإب ــة القص ــذه املكامل ــد ه ــخصية عن الش

ــه. ــه ل ــالة عمل ــون رس بمضم

- وزيــر الداخليــة: أشــار الســارد إىل البعــد االجتامعــي هلذه 
ــمها،  ــكرية، واس ــا العس ــا، ورتبته ــر منصبه ــخصية، فذك الش
ــارد: »يف  ــول الس ــا يف ق ــخصية عرًض ــذه الش ــد وردت ه وق
ى بوزيــر الداخليــة  الوقــت الــذي أصــدر فيــه مــا يســمَّ
ــول  ــر التج ــره بحظ ــي أوام ــن ع ــي حس ــد ع ــة العقي بالوكال

)116( السابق، ص64.

)117( السابق، ص65.
)118( انظر: السابق، الصفحة نفسها.

)119( السابق، ص86.
)120( السابق، ص151.
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مــن الســاعة الســابعة مســاء وحتــى الســاعة السادســة صباًحــا 
اعتبــاًرا مــن الســادس مــن أغســطس«)121(، ويشــر بذلــك إىل 
ــن  ــاين م ــك يف الث ــث كان ذل ــت، حي ــي للكوي ــزو العراق الغ

شــهر أغســطس عــام 1990م.
ــأنَّ  ــز ب ــة عبدالعزي ــا يف خميل ــخصية وردت عرض ــد: ش - أمح

ــه)122(. ــه علي ــه، وتفضل ــم حتب ري
- فــارس: أخــو ريــم، وقــد ورد ذكره مرتــن يف الروايــة)123(، 
وليــس لــه أي تأثــر يف جمريــات األحــداث، ومل يذكــر الســارد 

أيــا مــن ســامته وخصائصــه.
   وينــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن الشــخصيات: الشــخصيات 
ــه،  ــارد يف روايت ــا الس ــاء هب ــي ج ــة( الت ــطورية )اخليالي األس
ــة،  ــداث الرواي ــا يف أح ــر هل ــة ال أث ــخصيات عرضي ــي ش وه
ــدور  ــا ت ــادة م ــة، وع ــة أو تراثي ــة خرافي ــي »قص ــي حتك وه
حول كائن خارق القــــدرات، وأحـــداث ليـــس هلـــا تفســـر 

ــخصيات يف اآليت: ــذه الش ــل ه ــعي)124(«، وتتمث طبـيـ
- أفرودايتــي: إهلــة احلــبِّ واجلــامل يف األســطورة اإلغريقية، 
ــول  ــدة يف ق ــرة واح ــا مل ــخصية عرًض ــذه الش ــد وردت ه وق
ــبِّ  ــة احل ــي، إهل ــْت أفرودايت ــاء متتم ــك األثن ــارد: »ويف تل الس
ــة، هبمســات غــر مفهومــة يف  واجلــامل يف األســاطر اإلغريقي
ــخصية  ــذه الش ــن ه ــل ع ــر أي تفصي أذين«)125(، دون أن يذك

ــطورية. األس
- زيــوس: وقــد ورد ذكــر هــذه الشــخصية - أيًضــا - مــرة 
واحــدة يف الروايــة؛ للداللــة عــى كــر ســنه، واشــتعال اللحيــة 
ــة  ــوس ذو اللحي ــم زي ــم كبره ــارد: »تكل ــول الس ــيًبا يف ق ش

ــاء«)126(. البيض
- ايــروس: وقــد ذكــر أن هــذه الشــخصية تعــد االبــن 
الصغــر ألفرودايتــي، وذكرهــا الســارد يف قولــه: »وكان ابنهــا 
الصغــر ايــروس حيــاول أن يصــوب ســهمه نحــو قلبــي«)127(.

ــذه  ــي هل ــد النف ــارد إىل البع ــار الس ــد أش ــوس: وق - أورفي
الشــخصية، فهــي شــخصية عاشــقة، وقــد أحبــت فتــاة تدعــى 
ــى  ــا أفع ــد لدغته ــا، فق ــش طوي ــا مل تع ــدس«، ولكنه »يوري
أثنــاء جتوهلــا يف األدغــال، إْذ مل متكــث طويــا بعــد ذلــك حتــى 
ماتــت، وكان ألورفيــوس قيثــــارة يعزف بواسطــــتها أحلاًنـــا 

)121( سجن املرايا، ص45.
)122( انظر: السابق، ص89- 90.

)123( انظر: السابق، ص92- 216.
)124( إبراهيم فتحي ، معجم املصطلحات األدبية، ص27.

)125( سجن املرايا، ص44.
)126( السابق، الصفحة نفسها.

)127( السابق، ص44.

ــه  ــد أصاب ــا، وق ــّدة عذوبته ــن ش ــر م ــب الصخ ــة تذي حزين
ــة،  ــه يف الغاب ــكان يتي ــه، ف ــدان حمبوبت ــد فق ــديد بع ــزن الش احل
ــن  ــارد هات ــف الس ــد وظَّ ــة)128(، وق ــه الباكي ــزف أحلان ويع
الشــخصيتن العاشــقتن ليــي بعاقــة عبدالعزيــز مــع حمبوبته 
ــب واآلالم. ــن املصاع ــد م ــك إىل العدي ــف أّدى ذل ــم، وكي ري
ــه العــامل الســفي يف األســطورة، وقــد رفــض  - هاديــس: إل
أن يعيــد يوريــدس إىل أورفيــوس بعــد انتقاهلــا إىل العــامل 
ــارة  ــى القيث ــن ع ــه احلزي ــمع عزف ــا س ــه عندم ــفي، ولكن الس
رّق قلبــه، وأذعــن لطلبــه بــرشوط، وهــي أن يمــي إىل األمــام 
دون أن يلتفــت إىل اخللــف، ففعــل ذلــك حتــى وصــل إىل عــامل 
األحيــاء، وعندمــا التفــت نحوهــا وجدهــا مل تتجــاوز البوابــة 

ــده هلــا، ولكنهــا اختفــت إىل غــر رجعــة)129(. بعــد، فمــدَّ ي

- هيلــني وزوجهــا مينــاالوس: أورد الســارد هاتــن 
ــز  ــرام عبدالعزي ــن غ ــه ع ــاء حديث ــا يف أثن ــخصيتن عرًض الش
ــس،  ــروادي باري ــر الط ــقت األم ــن عش ــذه هيل ــم، فه بري
وهربــت معــه تاركــة زوجهــا مينــاالوس، وذلــك مــن أجــل 
أن حياكــي تلــك الواقعــة، ليقــوم باســتعادة ريــم قبــل أن تســلِّم 

ــز)130(. ــر عبدالعزي ــها لغ نفس
   واهلــدف مــن إيــراد هــذه الشــخصيات األســطورية يف روايــة 
ــال  ــن خ ــطوري م ــف األس ــو التوظي ــا« ه ــجن املراي »س
ــرام  ــب والغ ــي احل ــي حتاك ــخصيات الت ــك الش ــتدعاء تل اس

ــم. ــز وري ــن عبدالعزي ــع ب ــذي وق ال
ــا  ــا« أهن ــجن املراي ــة »س ــخصيات يف رواي ــة الش      وخاص
ــه  ــن جمتمع ــارد م ــا الس ــد أخذه ــع، فق ــن الواق ــتمدة م مس
ــاده يف  ــى ب ــرت ع ــي م ــداث الت ــه، واألح ــش في ــذي يعي ال
أثنــاء حــرب اخلليــج، لذلــك جــاءت شــديدة التأثــر بالواقــع 

ــخصيات. ــذه الش ــرت هب ــي م ــداث الت واألح
ــخصيات،  ــه بالش ــم وعاقت ــة االس ــق بدالل ــا يتعل ــا م     أم
ــن  ــا م ــه، فبعضه ــن واقع ــخصياته م ــتقى ش ــارد اس ــإنَّ الس ف
املجتمــع الكويتــي، وهــي أســامء دارجــة ومشــهورة، والبعــض 
اآلخــر مــن املجتمــع الريطــاين الــذي ســافر إليــه عبدالعزيــز 
ــن  ــتقاها م ــامء اس ــن األس ــر م ــزء األخ ــام أن اجل ــة، ك للدراس
ــال،  ــامل اخلي ــن ع ــزءا م ــا ج ــي عليه ــاطر، ليضف ــامل األس ع
منظومــة  يف  الفنــي  العمــل  ل  ليتشــكَّ بالواقــع،  ويمزجــه 

ــا«. ــجن املراي ــة »س ــت مظل ــدة، حت واح

)128( انظر: السابق، ص41.

)129( انظر: السابق، ص42.
)130( انظر: السابق، ص100.
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عالقة الشخصية باملكونات الرسدية األخرى:
ــي  ــا الت ــز األول، وبؤرهت ــة املرتك ــخصية يف الرواي ــدُّ الش     تع
تتعالــق هبــا كافــة مكونــات الــرد الروائــي، وبدوهنــا يقــرب 
العمــل إىل املقــال، ويصبــح الــرد أجــوف بعيــًدا عــن اإلبداع 
ــن  ــرد م ــارص ال ــع عن ــة بجمي ــي ذات صل ــي)131(، فه الروائ
حــدث وزمــن ومــكان، وال تنفــكُّ عــن أيٍّ منهــا؛ نظــًرا 
لتامزجهــا مــع بعــض، مكونــة بذلــك عمــًا فنًيــا متكامــًا، ال 

ينفصــل أي عنــرص مــن عنــارصه عــن اآلخــر.

- عالقة الشخصيات باحلدث:
داخــل  الشــخصيات  بــه  تقــوم  »فعــل  هــو  احلــدث      
ــط  ــدث«)132(، وترتب ــك احل ــة لذل ــي اخلصوصي ــة فتعط الرواي
ــدة  ــخصية بعي ــد ش ــا يوج ــا، ف ــا وثيًق ــخصية ارتباًط ــه الش ب
عــن احلــدث، كــام أنــه ال يوجــد حـــدث بمنــــأى عــن 
ك األحــداث داخــل الروايــة، كــام  الشخــــصية)133(، فهــي حتــرِّ
أنَّ األحــداث تظهــر أبعــاد الشــخصية، وتقدمهــا أمــام املتلقــي 
ليفهــم دورهــا يف الروايــة، وبذلــك يظهــر األثــر الــذي يقــوم 
ــام  ــة للشــخصية فه ــة الردي ــد الفعالي بــه احلــدث يف حتدي
ــة:  ــة)134(، ويف رواي ــوص الردي ــان يف النص ــرصان متازم عن
ــي  ــد النف ــداث يف البع ــر األح ــح تأث ــا« يتض ــجن املراي »س
ــه  ــت أحداث ــي ارتبط ــزو العراق ــز، فالغ ــخصية عبدالعزي لش
بشــخصيات  اجلنــود العراقيــن ووحشــيتهم، وأصبحــت 
شــبًحا يطــارد خميلــة عبدالعزيــز الشــبل الصغــر، فقــد وجهــوا 
ــل،  ــد بالساس ــده املقي ــًدا لوال ــه؛ هتدي ــوب رأس ــاح ص الس
وهــو جــاٍث عــى ركبتيــه دون أيــة رأفــة أو رمحــة يف قلوهبــم، 
وقــد قــام هــؤالء اجلنــود الغــزاة بالتحقيــق مــع الطفــل الصغر 
ــة أي  ــر معرف ــه أنك ــده، ولكن ــع وال ــة م ــال املقاوم ــة رج ملعرف
ــره  ــده، فأم ــرأس وال ــم ب ــه أن ُيْقِس ــوا من ــم، فطلب ــٍد منه أح
والــده األســر أالَّ حيلــف بــاهلل زورا، وعليــه أن حيلــف بــرأس 
ــة ــإذا برصاص ــك ف ــل ذل ــا فع ــود، ومل ــب اجلن ــام طل ــده ك وال

)131( انظــر: أ. نبيــل محــدي الشــاهد، بنيــة الــرد يف القصــة القصــرة »ســليامن 
ــة األوىل، 2013م،  ــامن، األردن، الطبع ــوراق، ع ــة ال ــا«، مؤسس ــاض نموذج في

ص17.
)132( فهــد حســن، املــكان يف الروايــة البحرينيــة، فراديــس للنــرش والتوزيــع، 

مملكــة البحريــن، الطبعــة األوىل، 2003م،  ص41.
ــن-  ــاء- الزم ــي )الفض ــكل الروائ ــة الش ــراوي، بني ــن بح ــر: حس )133( انظ
ــة األوىل،  ــاء، الطبع ــدار البيض ــروت، ال ــريب، ب ــايف الع ــز الثق ــخصية(، املرك الش

ص218. 1990م، 
ــكيل  ــات التش ــايت، مجالي ــن البي ــد ود. سوس ــر عبي ــد صاب ــر: حمم )134( انظ
الروائــي: دراســة يف امللحمــة الروائيــة »مــدارات الــرشق« لنبيــل ســليامن، عــامل 

الكتــب احلديــث، إربــد، األردن، الطبعــة األوىل، 2012م، ص154.

ــان  ــز ُّكي ــدث هي ــذا احل ــل ه ــا جع ــده، مم ــرتق رأس وال  خت
ــه  ــده، ألن ــل وال ــه قت ــل نفس ــة، وحيّم ــدة طويل ــز م عبدالعزي

أقســم برأســه زورا !)135(.
ــى  ــده ع ــل وال ــب مقت ــذي أعق ــم ال ــدث الُيْت ــام أنَّ ح     ك
ــد  ــز بع ــها عبدالعزي ــي عاش ــيئة الت ــة الس ــزاة، واحلال ــد الغ ي
ــه عــادل  ــل بعــض الشــخصيات، وخاصــة خال ذلــك مــن ِقب
صاحــب القلــب الغليــظ جعلتــه شــخًصا يقبــع داخــل غرفتــه 
ف  حتــى حلظــة ســفره لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة، وعندمــا تعــرَّ
عــى كاثريــن بــدأت نفســيته بالتغــر إىل األحســن، وظهــرت 

ــه. ــه يف غربت ــر عاش ــب آخ ــدة وح ــة جدي عاق
ف عبدالعزيــز عــى الفتــاة ريــم، عندمــا      ويــأيت حــدث تعــرُّ
ــدى  ــع يف إح ــا الضائ ــى هاتفه ــور ع ــة إىل العث ــه الصدف قادت
الــدور الســينامئية، ومــا جــرى بينهــام مــن مكاملــات لتكشــف 
ــان  ــؤس واحلرم ــا الب ــية حيدوه ــقة، ونفس ــخصية عاش ــن ش ع
ــى  ــرد ع ــدم ال ــة ع ــا حلظ ــا منه ــدودا وإعراض ــد ص ــام وج كل

ــة. ــه اهلاتفي مكاملات
     وتــرز أحــداُث الغربــة شــخصية عبدالعزيــز الثقافيــة، 
ــاء  ــد عن ــر، وتكّب ــل العم ــو يف مقتب ــًدا، وه ــافر وحي ــد س فق
ــم لغــة أخــرى تزيــد يف رصيــده الثقــايف  الغربــة مــن أجــل تعلُّ
واملعــريف، وقــد أجــاد يف هــذا اجلانــب، وحّقــق اهلــدف الــذي 
ــه  ــط ب ــا، حيي ــافر مغرتًب ــت وس ــاده الكوي ــرك ب ــه ت ــن أجل م
طمــوح يريــد أن حيققــه ويصــل إليــه، وهــذا مــا تــّم بالفعــل يف 
وقــٍت وجيــز، ويف الوقــت نفســه فــإنَّ حــدث الغربــة وســكنه 
ف  ــرَّ ــث تع ــه حي ــٍق يف حيات ــف طري ــن كان منعط ــد جاكل عن
ــزل  ــن يف املن ــد جاكل ــكن عن ــت تس ــي كان ــن الت ــى كاثري ع
نفســه وأمــام غرفــة عبدالعزيــز، حيــث كانــت تعمــل يف أحــد 
ــق  ــول العش ــن فص ــًدا م ــًا جدي ــك فص ــا بذل ــي، فاحًت املقاه
اخلارجــي، بعــد أن ذاق مرارتــه يف عشــقه الداخــي مــع ريــم، 
ــه  ــرة حيات ــام يف مس ــرا وعلق ــقن كان م ــن العش ــى هذي وأح

ــة. ــخصية اخلاص الش

- عالقة الشخصيات بالزمن:
الرديــة  التقنيــات  يف  مهــاّم  عنــرًصا  الزمــن  يعــدُّ      
ــا،  ــا وثيًق ــخصية ارتباًط ــه الش ــط ب ــة، وترتب ــة الرواي وخاص
فهــو عامــل رئيــس يف تكويــن الشــخصية الروائيــة مــن 
ــن  ــن م ــا يتضم ــة، وم ــدية والفكري ــية واجلس ــة النفس الناحي
ــامق ــه أع ــل داخل ــان حيم ــكل إنس ــاءات ودالالت)136(، ف إحي

)135( انظر: سجن املرايا، ص35- 37.
)136( انظــر: د. مهــا حســن القــرصاوي، الزمــن يف الروايــة العربيــة، املؤسســة 
العربية للدراســات والنــرش، بــروت، الطبعــة األوىل، 2004م، ص149- 150.

عبد الرمحن بن أمحد السبت: بناء الشخصية يف رواية »سجن املرايا«  لـسعود السنعويس
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ــه  ــه قوت ــارًضا، ول ــا أم ح ــواء أكان ماضًي ــاص، س ــه اخل  زمن
التأثريــة عــى شــخصيته، وتتنــوع األزمنــة يف الروايــة، وأمههــا 

الزمــن النفــي، والوصفــي.
ــي)137(،  ــخصية الداخ ــامل الش ــى بع ــي ُيعن ــن النف     إنَّ الزم
فالبعــد النفــي للزمــن مرتبــط بالشــخصية، حيــث إنَّ الــذات 
ــن  ــل الزم ــي حم ــن النف ــلَّ الزم ــدارة، وح ــل الص ــذت حم أخ
ــية)138(،  ــاة النفس ــوط احلي ــوًجا يف خي ــح منس ــي وأصب الواقع
فهــو زمــن يعــود إىل نظــرة الشــخصية إليــه، فقــد يكــون زمنًــا 
ســعيًدا بمنظــوره اخلــاص، وقــد يكــون حزينًــا يتمنــى رسعــة 

ــه. ــه وانقضائ زوال
    فمثــال الزمــن الســعيد أو اإلجيــايب عنــد الشــخصية: 
ــاء  ــز أثن ــا عبدالعزي ــي وجده ــة الت ــواء الروحاني ــك األج تل
ــة  ــام الكعب ــبحانه أم ــدي اهلل س ــن ي ــه ب ــرة، ووقوف أداء العم

ــه. ــق أمنيات ــاه أن حيقِّ ــا إي ــه، داعي ــا مرضات ــة، طالًب املرشف
ــية  ــال الوحش ــن خ ــلبي م ــن أو الس ــن احلزي ــح الزم     ويتض
التــي اتصــف هبــا اجلنــود العراقيــون أثنــاء غزوهــم للكويــت، 
فيــه،  الشــخصيات  حركــة  هــي  الزمــن  هــذا  وحركــة 
ــدم،  ــب، وه ــل، وهن ــن قت ــا م ــوا هب ــي قام ــات الت والترصف
ــوار، ومل  ــق اجل ــوا ح ــن، ومل حيرتم ــع اآلمن ــب، وتروي وختري

ــرأة. ــر أو ام ــر أو كب ــوا بصغ يرأف
ــا، ونمــوذج ذلــك: األيــام التــي عاشــها      وقــد جيتمعــان مًع
عبدالعزيــز أثنــاء دراســته يف بريطانيــا، فهــي مزيــج بــن حــزن 
ــه،  ــن أجل ــافر م ــذي س ــدف ال ــق اهل ــعادة حتقي ــة، وس الغرب
ويتضــح مــن ذلــك أنــه زمــن شــعوري حتكــم عليه الشــخصية 
ــا  ــون زمنً ــد يك ــداث، فق ــن أح ــا م ــر هب ــا يم ــال م ــن خ م
ــخصية  ــى الش ــر ع ــي مت ــداث الت ــون األح ــا تك ــًا عندم مجي
ــا ســيًئا عندمــا تكــون أحــداث هــذه  رائعــة، وقــد يكــون زمنً
ــذا  ــة، وه ــة حزين ــا مؤمل ــم هب ــي تل ــروف الت ــخصية والظ الش

ــا. ــام بينه ــا في ــة، وتكامله ــارص الرواي ــط عن ــى تراب ــل ع دلي
    أمــا الزمــان الوصفــي، فهــو إنشــاء يــراد بــه إعطــاء صــورة 
ذهنيــة للمتلقــي عــن زمــن احلالــة الوصفيــة للشــخصية، ومــا 
ــال  ــن خ ــا م ــة هب ــال املنوط ــن ألداء األفع ــن زم ــه م قطعت
ــب ــداث)139(، فصاح ــن أح ــه م ــرى في ــا ج ــل األديب وم العم
احلديقــة يصفــه الســارد بأنــه »عجــوز«، ليــي بمــدى الزمــان

)137( انظر: فهد حسن، املكان يف الرواية البحرينية، ص48.
ــب  ــة نجي ــة يف ثاثي ــة مقارن ــة »دراس ــاء الرواي ــم، بن ــيزا قاس ــر: س )138( انظ
ــداع  ــلة إب ــة األرسة، )سلس ــع 2004م، مكتب ــراءة للجمي ــان الق حمفــوظ«، مهرج

ــرأة(، ص77. امل
)139( انظــر: جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس، معجــم املصطلحــات العربيــة يف 

ــة واآلداب، ص433. اللغ

ــه  ــا، فجعلت ــه يف حياهت ــا قطعت ــخصية وم ــذه الش ــي هل الوصف
ــع  ــل م ــخصية تتعام ــي ش ــن، فه ــع اآلخري ــا م ــاًنا لطيًف إنس
ــة  ــار احلديق ــام أزه ــة أم ــن الراح ــط م ــذ قس ــأيت إىل أْخ ــْن ي َم
اخلاصــة بــكل ترحيــب ورسور، بــل وضــع صاحــب احلديقــة 
كرســين للجلــوس عليهــام، واالســتمتاع باملناظــر الفاتنــة مــن 

ــة. ــار متنوع أزه
ــان عــن ســامت  ــة، وأب وقــد وصــف الســارد شــخصية الطفل
األطفــال بقولــه: »أمــا الســعادة فهــي الطفلــة املســكينة التــي 
ظهــرت بفســتاهنا األبيــض لدقائــق معــدودة«)140(، فهــي طفلة 
مســكينة ولكنهــا ســعيدة بــراءة الطفولــة، ومكمــن ســعادهتا 

فســتاهنا األبيــض الــذي تزهــى بــه.
ــابٌّ  ــه »ش ــن بأن ــيدة جاكل ــن الس ــارُد آدَم اب ــف الس     ويص
يف منتصــف الثاثينــات مــن عمــره«)141(، فهــو حيمــل الفتــوة 
عــى كتفيــه، فــا عجــب يف ســوء تعاملــه بنظرتــه االشــمئزازية 

لعبدالعزيــز عندمــا عــرف أنــه مســلم.
ــع  ــن طبائ ــف ع ــان املؤل ــذي أب ــم ال ــد إبراهي ــك اجل     وكذل
ــدة  ــن وال ــاء دف ــول أثن ــار، يق ــم بالصغ ــن، ورأفته ــار الس كب
فنــي جــدي، بابــا  عبدالعزيــز: »كــدُت أوقفهــم لــوال تلقَّ
ــي  ن ــوى، ضمَّ ــر الق ــي خائ ــا أمام ــذي كان واقًف ــم، ال إبراهي
ــُت  ــه وأغمض ــه وكتف ــن رقبت ــي ب ــُت وجه ــدره، لصق إىل ص
ــوى  ــر الق ــه خائ ــد بأن ــخصية اجل ــف ش «)142(، فوص ــيَّ عين
للداللــة عــى التقــدم بالعمــر، وهــذا مصــر كل إنســان، ولكن 
ــاة،  ــرة يف احلي ــخصية اخل ــذه الش ــت ه ــد امتلك ــك فق ــع ذل م
ــندته  ــا، وأس ــه إىل صدره ــر، وضمت ــذا الصغ ــت ه ــد تلقف فق
عــى كتفهــا، حتــى هــدأ مــن وحشــته بعــد أن أحــسَّ باألمــان 
واالطمئنــان، وهنــا تظهــر الرمحــة والشــفقة والعطــف، وهــذا 
ــدائد. ــات والش ــى يف األزم ــم حت ــع صغاره ــار م ــدن الكب دي
   كــام وصــف الســارد شــخصية الســيدة جاكلــن عــى لســان 
ــد  ــز، بأهنــا تعيــش يف الســتن مــن عمرهــا وقــد تزي عبدالعزي
ــا،  ــَر مثله ــة مل ي ــخصية جذاب ــع بش ــا تتمت ــك، إال أهن ــى ذل ع
ــيب،  ــا الش ــه، فعاه ــن وتقلبات ــت الزم ــخصية جرب ــي ش فه
ولكنهــا تغلبــت عــى كل ذلــك بروحهــا املرحــة، وابتســامتها 

ــن. ــع اآلخري ــا م ولطفه

)140( سجن املرايا، ص20.
)141( السابق، ص181.

)142( السابق، ص29.
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- عالقة الشخصية باملكان:
ــة يف  ــردي، وخاص ــل ال ــرى يف العم ــة ك ــكان أمهي     للم
ــان  ــث جري ــن حي ــا م ــه هب ــخصية وعاقت ــع الش ــه م متازج
ــرا  ــكان تأث ــام أنَّ للم ــه، ك ــخصية في ــة للش ــداث الواقع األح
مبــارشا يف الشــخصية وطباعهــا وانتامئهــا وثقافتهــا، »فتحديــد 
العاقــة بــن املــكان والشــخصية ال يتــمُّ إال مــن منظــوٍر 
بمنطــق  الــرديِّ  الفعــل  آليــات  اشــتغال  حيتِّــم  رسديٍّ 
ــرك  ــخصيات ال تتح ــر، فالش ــا باآلخ ــط أحدمه ــري يرب ق
د حيــي حتركاتــه،  وال تتواجــد إال ضمــن حيــز جغــرايف حمــدَّ
وال أمهيــة للمــكان مــا مل يكــن هنــاك فعــٌل حركــيٌّ تقــوم بــه 
ــاعد  ــخصية يس ــع الش ــكان م ــة امل ــخصيات«)143(، وعاق الش
ــي  ــاء الروائ ــاد الفض د أبع ــدِّ ــردي، وحي ــص ال ــم الن ــى فه ع
ــم  مــن منظــور الشــخصية الروائيــة)144(، ويمكــن أن نقسِّ
األمكنــة حســب عاقتهــا بالشــخصيات الروائيــة إىل قســمن:
ــا،  ــان، ويألفه ــا اإلنس ــي حيبه ــي الت ــة: وه ــة اإلجيابي     األمكن
ويأنــس هبــا، ويشــعر باالرتيــاح يف اإلقامــة فيهــا، ومــن ذلــك 
اململكــة العربيــة الســعودية، فهــي بلــد األمــن واألمــان، 
ــاء الغــزو العراقــي للكويــت، »احزمــي األمتعــة  وخاصــة أثن
يــا أم عبدالعزيــز، إىل أيــن؟ اململكــة العربيــة الســعودية«)145(، 
ــاء  ــت أثن ــاء الكوي ــه ألبن ــح مرصاعي ــذي فت ــكان ال ــو امل وه
ــة بــن  ــة، مســجا بذلــك أروع فصــول املحب األزمــة اخلليجي

ــن. ــن الدولت ــرتكا ب ــر مش ــًا املص ــقاء، جاع األش
ــذي  ــن« ال ــيدة جاكل ــزل الس ــة: »من ــة اإلجيابي ــن األمكن    وم
ــد  ــة، فق ــة اإلنجليزي ــته اللغ ــاء دراس ــز أثن ــه عبدالعزي ــام ب أق
ــيدة  ــزل السَّ ــة يف من ــك اإلقام ــل تعجب ــن: »ه ــألته كاثري س
جاكلــن؟ - نعــم، فاملــكان مجيــل«)146(. وهــذه الراحة النفســية 
لت عامــًا  لشــخصية عبدالعزيــز يف هــذا املــكان اإلجيــايب شــكَّ
مهــاًم، وســبًبا رئيًســا يف حتقيــق اهلــدف الــذي ســافر مــن أجله، 
ممــا ســاعده عــى التغلــب عــى غربتــه يف راحتــه النفســية التــي 

وجدهــا يف هــذا املــكان اإلجيــايب اجلميــل.
ــت  ــي جذب ــق« الت ــة الزنب ــة: »حديق ــة اإلجيابي ــن األمكن     وم
أنظــار عبدالعزيــز منــذ الوهلــة األوىل وهــو يف طريقــه إىل 
ــة إىل  ــار املحبب ــا األزه ــة، ففيه ــة اإلنجليزي ــة اللغ ــر دراس مق

)143( أ.د. حممــد صابــر عبيــد، د. سوســن البيــايت، البنيــة الروائيــة يف نصــوص 
إليــاس فركــوح- تعــدد الــدالالت وتكامــل البنيــات، ص118.

ــن-  ــاء- الزم ــي )الفض ــكل الروائ ــة الش ــراوي، بني ــن بح ــر: حس )144( انظ
ص32. الشــخصية(، 

)145( سجن املرايا، ص35.
)146( السابق، ص128.

عبدالعزيــز، وكان يعمــل فيهــا صاحــب املنــزل يوميــا، وهو ذو 
شــخصية مرحــة، وقــد وضــع كرســين ملــن أراد أن يســرتيح 
ــكان  ــة، ف ــار الفاتن ــذه األزه ــتمتع هب ــه، ويس ــة منزل يف حديق
برناجمــا يوميــا لعبدالعزيــز عندمــا يعــود مــن الدراســة ألخــذ 
قســط مــن الراحــة أمــام أزهــاره املفضلــة، وهــي أزهــار الزنبق 
باختــاف أنواعهــا وألواهنــا الكثــرة، بــل انتهــى األمــر إىل أن 
يت احلديقــة باســم: بيــت الزنبــق، وكان عبدالعزيــز هــو  ُســمِّ
َمــْن أطلــق االســم عليهــا، والقــت استحســان صاحبهــا، كــام 
نــال املــكان إعجــاب كاثريــن التــي أصبحــت تــرتدد إليــه مــع 

عبدالعزيــز، إْذ قالــت لــه: »إهنــا أحبــت املــكان كثــًرا«)147(.
ــي  ــيئة الت ــة الس ــك األمكن ــي تل ــلبية، فه ــة الس ــا األمكن      أم
تكرههــا الشــخصية، وتنفــر منهــا، وتشــعر بالوحشــة إزاءهــا، 
وعــدم األنــس هبــا، ومثــال ذلــك: منــزل بابــا إبراهيــم، حيــث 
ــز،  ــد عبدالعزي ــيء عن ــكان ال ــية للم ــورة نفس ــل ص ــه حيم إن
فقــد كرهــه بســبب مــا حصــل لوالدتــه مــن أذى عــى يــد خاله 
املخمــور عــادل، ويصــف الســارد الواقعــة عــى لســان االبــن 

ــز: »عاجلهــا بصفعــة دّوى صوهتــا يف أذين، كــرت عبدالعزي
ــه«)148(،  ــق ب ــا يتعلَّ ــم وكل م ــا إبراهي ــزل باب ــي ملن ــر كره وك
فهــذا املــكان الــيء ارتبــط يف ذهــن االبــن، وأصبــح مكروهــا 
ــرصٍف  ــبب ت ــه، بس ــى قلب ــة ع ــرى أليم ــل ذك ــه حيم ــه؛ ألن ل

ــخصيات. ــدى الش ــن إح ــن م أرع
ــس  ــه بالبائ ــه، ووصف ــكان عمل ــره م ــز ك ــام أنَّ عبدالعزي     ك
بســبب الطبــاع الســيئة التــي حتــّى هبــا املوظفــون، فهــو حيــاور 
نفســه عندمــا تــمَّ هتديــده بالفصــل إْن مل يعــد رسيًعــا إىل 
ــرُت يف تلــك اخلســارة العظيمــة التــي  عملــه: »ضحكــُت، وفكَّ
اء فقــداين لوظيفتــي التعيســة، يف ذلــك املــكان  ســأتكبدها جــرَّ
ــاط  ــة«)149(، فارتب ــوىض والتفرق ــاق والف ــث النف ــس، حي البائ
الشــخصية باملــكان وثيــق جــّدا، فهــي جتعــل املــكان ســيئا وإن 
ــه  ــن في ــا بم ــه مجي ــام جتعل ــي، ك ــكله اخلارج ــا يف ش كان مجي

ــكا. ــامل ش ــات اجل ــل إىل درج وإن مل يص

   وقفات حول شخصيات »سجني املرايا«:
- حتكــي روايــة »ســجن املرايــا« قصــة شــخصية يّتمهــا الغــزو 
ــة يف وطنهــا وجمتمعهــا،  ــت، وأصبحــت غريب العراقــي للكوي

ــة  ــة املرتبط ــة اإلجيابي ــة األمكن ــن أمثل ــتزادة م ــابق، ص160، ولاس )147( الس
ــر: ص129، 133، 160. ــخصيات انظ بالش

)148( سجن املرايا، ص66.
ــة  ــيئة املرتبط ــة الس ــة األمكن ــن أمثل ــتزادة م ــابق، ص151، ولاس )149( الس

بالشــخصيات انظــر: ص95، 111.
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مل يــراع اليتــم حتــى بعــض أقربائهــا املقربــن، فعاشــت قصــة 
ــة  ــة اللغ ــا لدراس ــا إىل بريطاني ــف، أّدى إىل تغرهب ــب عفي ح
ــن  ــي تتق ــة الت ــخصية املحبوب ــع الش ــة م ــون متكافئ ــى تك حت
اللغــة، ممــا أدَّى إىل وقــوع حــب آخــر يف الغربــة حياكــي احلــب 
الوطنــي، وبعــد ذلــك رجعــت تلــك الشــخصية إىل موطنهــا 
لتكــون النهايــة مفاجئــة هلــا دون أن يتحقــق مــا كانــت ختطــط 
لــه، وتصبــو إليــه، فقــد فّضلــت الشــخصية املحبوبــة شــخصا 
ــد  ــا ق ــة أهن ــا، مدعي ــص هل ــذي أخل ــز ال ــر عبدالعزي ــر غ آخ

تعرفــت عليــه مــن قبــل، وقــد تقــدم خلطبتهــا.
- كــام هتــدف الروايــة إىل أمهية احلفــاظ عى كيان الشــخصيات، 
فلهــا أمهيتهــا يف احليــاة، ووجــوب املحافظــة عليهــا، وخاصــة 
ــاج،  ــدف الع ــاس هب ــم الن ــأ إليه ــن يلج ــاء الذي ــد األطب عن
وقــد كان للتشــخيص اخلاطــئ مــن قبــل أحــد األطبــاء لوالــدة 

عبدالعزيــز أثــر يف وفاهتــا.
- وردت بعــض اللهجــات املحليــة لبعــض الــدول العربيــة يف 
الروايــة عــى لســان بعــض الشــخصيات، فاللهجــة الكويتيــة 
ــدة  ــرة - ج ــا من ــان مام ــى لس ــارد ع ــول الس ــارضة يف ق ح
ــه  ــك.. خلي ــل اهلل هيدي ــو ياه ــد م ــورة! الول ــز-: »ن عبدالعزي
ــة يف  ــة العراقي ــاءت اللهج ــام ج ــه«)150(، ك ــى ريول ــي ع يم
ري  ــدِّ ــا-: »خ ــرة – أيض ــا من ــان مام ــى لس ــارد ع ــول الس ق
ريــه.. عيــوين ملــن أخــدره)151(«، ويف ورود هاتــن  الشــاي خدِّ
اللهجتــن - عــى لســان شــخصية واحــدة يف الروايــة - ملحــة 
ــط  ــي ترب ــة الت ــة القوي ــي بالعاق ــة ت ــارة رسيع ــرة، وإش عاب
ــة  ــم هلج ــتخدام بعضه ــراق، واس ــت والع ــقيقتن: الكوي الش
اآلخــر حبــا وإعجابــا، ومــا حــدث ســابقا إْن هــو إال ســحابة
ــن،  ــن البلدي ــوى ب ــة أق ــتعود العاق ــعت، وس ــف تقش صي
وتبقــى األخــوة بــن الشــعوب العربيــة مــا بقيــت هــذه اللغــة 

ــور. ــرِّ العص ــى م ــدة ع خال

خامتة البحث
يف  الشــخصيات  عــن  الكشــف  إىل  راســة  الدِّ هدفــت     
ــعود  ــي س ــي الكويت ــا الروائ ــا« لكاتبه ــجن املراي ــة »س رواي

لــُت إىل النتائــج التاليــة: الســنعويس، وقــد توصَّ
ــن  ــن الروائي ــنعويس م ــعود الس ــي س ــب الكويت ــدُّ الكات - يع
الشــباب الذيــن شــقوا طريقهــم إىل عــامل الــرد بنتاجــه املميــز 
ملجموعــة مــن الروايــات، وهــو يســتمدُّ شــخصياته مــن 

ــه. ــط ب ــي املحي ــه االجتامع واقع
- عنايــة الســارد يف روايــة »ســجن املرايــا« بشــخصياته، 

)150( سجن املرايا، ص176.
)151( السابق، ص155.

فــْت مــع  فكانــت عنــرصا مهــام يف حتريــك األحــداث، وقــد ألَّ
العنــارص األخــرى عمــا فنيــا متكامــا.

ــمية،  ــاد: جس ــة أبع ــنعويس أربع ــخصيات الس ــى يف ش - تتج
يف  وضوحهــا  ويتفــاوت  وفكريــة،  واجتامعيــة،  ونفســية، 
ــت  ــد تكامل ــا، وق ــره هل ــب تصوي ــدة حس ــخصية الواح الش
ــة. ــخصية متكامل ــك ش ــة بذل ف ــا مؤلِّ ــام بينه ــاد في ــذه األبع ه
- تــّم تقســيم الشــخصيات يف روايــة »ســجن املرايــا« إىل 
قســمن كبريــن: رئيســة، وثانويــة، وبعــض هذه الشــخصيات 
ــر -  ــا اآلخ ــة، وبعضه ــة الرئيس ــخصية املحوري ــاعدة للش مس

ــادر- معارضــة هلــا. وهــو الن
- تظهــر شــخصية »عبدالعزيــز« شــخصية حموريــة تــدور 
حوهلــا أحــداث الروايــة، وال أبالــغ القــول إذا قلت إنَّ الســارد 
تبنــى هــذه الشــخصية للتعبــر هبــا عــام يــدور يف نفســه، أو أهنــا 

شــخصية قريبــة منــه.
ــارد  ــا الس ــاعدتان اختذمه ــتان مس ــخصيتان رئيس ــاك ش - هن
ــخصية  ــا ش ــي: إحدامه ــل الفن ــكام العم ــى إح ــكاء ع لات
ريــم، واألخــرى كاثريــن مــن أجــل االرتبــاط العاطفــي 
ــه  ــاء إقامت ــفًرا، يف أثن ــًرا وس ــة، ح ــل يف الرواي ــي للبط النف

بالكويــت، واألخــرى يف دراســته يف بريطانيــا.
- مجيــع الشــخصيات ســواء أكانــت الرئيســة املســاعدة، 
أو الثانويــة بجميــع تقســيامهتا ظلــت مرتبطــة بالشــخصية 

املحوريــة، لتحريــك األحــداث الروائيــة مــن حوهلــا.
- للشــخصية ارتبــاط كبــر بمكونــات الــرد األخــرى، 
ــد  ــة، وق ــة تكاملي ــن عاق ــكان والزم ــدث وامل ــا باحل فعاقته
ــا  ــك عم ــّكلت بذل ــا«، وش ــجن املراي ــا يف »س ــرت جلي ظه

ــا. ــا متكام فني
الســارد  يتيــح  أن  إمــا  طريقتــان،  الشــخصية  لتقديــم   -
للشــخصية أن تقــدم نفســها، أو بطريقــة غــر مبــارشة، إذ 
تقــدم الشــخصية عــى لســان الســارد، والســنعويس يف روايتــه 
»ســجن املرايــا« اعتمــد الطريقــة الثانيــة يف تقديــم شــخصياته، 

ــارد. ــان الس ــى لس ــوردت ع ف
- اســتطاع الكاتــب الســنعويس أن يرصــد جانبــا مهــام يف 
املجتمــع اخلليجــي مــن خــال مناقشــة بعــض الظواهــر، ومن 
ــارب،  ــر األق ــكك األرس، وهج ــم، وتف ــرة اليت ــك: ظاه ذل
والتحذيــر مــن رشب اخلمــر، والتدخــن، وخطــورة األخطــاء 

ــا. ــة، وغره الطبي
ــي -  ــام العراق ــه النظ ــذي ارتكب ــأ ال ــة اخلط ــد الرواي - تنتق
آنــذاك - يف غــزوه الكويــت، متناســيا بذلــك حرمــة اجلــوار، 

ــة. ــن والعروب ــدة الدي ووح
- حتــث الراويــة عــى املعرفــة والثقافــة، وخاصــة تعّلــم اللغــة 
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ــا عــن  اإلنجليزيــة، والبحــث عنهــا يف موطنهــا األصــي، بحث
تطويــر الــذات، وخدمــة الوطــن وتقدمــه الثقــايف.

كام تويص الدراسة بام ييل:
- دراســة العنــارص الفنيــة األخــرى لروايــة: »ســجن املرايــا«، 

فهنــاك: اللغــة، واألحــداث، واملــكان، والزمــن.
ــنعويس  ــعود الس ــي س ــرى للروائ ــات األخ ــة الرواي - دراس
مــن أي زاويــة فنيــة يراهــا الباحــث، حيــث اتســمت رواياتــه 

ــم. ــي املحك ــبك الفن بالس
ــة  ــدم أنَّ الدراس ــا تق ــال م ــن خ ــح م ــد اتض ــذا، فق    وهك
يف  الشــخصية  بنــاء  عــى  الضــوء  تســليط  حاولــت  قــد 
ــعود  ــي س ــي الكويت ــا الروائ ــا«، ملؤلفه ــجن املراي ــة »س رواي
الســنعويس، وإبــراز أهــم مــا تضمنتــه مــن تقنيــات فنيــة تتعلق 
يف موضــوع الشــخصية، ســائا اهلل التوفيــق والعــون، وصــى 

ــن. ــه أمجع ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــا حمم ــى نبين ــلم ع اهلل وس
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زيادات رواية أبي الحسن ابن العبد على رواية اللؤلؤي
في سنن أبي داود: جمًعا ودراسة

إعداد د. فهد بن عبدالرمحن احلمودي
أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها

كلية أصول الدين بالرياض
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية

امللخص
ــي  ــن ال نب ــى م ــام ع ــاة والس ــده والص ــد هلل وح احلم

ــد: ــده، وبع بع
اعتنــى هــذا البحــث بروايــة أيب احلســن ابــن العبــد لســنن 
ــة عدهــا علــامء احلديــث مــن أهــم  أيب داود، وهــذه الرواي
ــة األرشاف  ــزي يف حتف ــا امل ــى هب ــنن، واعتن ــات الس رواي
فــأورد زياداهتــا عــى نســخة اللؤلــؤي املعتمــدة يف املــرشق. 
وقــد انفــرد ابــن العبــد بثامنيــة زوائــد وهــي الزوائــد الثامنية 
األوىل التــي وردت يف هــذا البحــث، وهنالــك بعــض 
األحاديــث التــي ظنهــا بعــض املتأخريــن مــن الزوائــد بينــام 
هــي مشــرتكة مــع رواة آخريــن مــن رواة الســنن، وأمثلتهــا 

هــي الزوائــد الثــاث األخــرة.
 وألمهيــة نســخة ابــن العبــد بــدأ البحــث برتمجــة لــه، وبعــد 
ذلــك تــم رسد أســامء أحــد عــرش راويــًا هــم رواة ســنن أيب 
ــخ  ــض النس ــة بع ــامء يف أمهي ــوال العل ــم وأق داود، وترامجه
ــد،  ــرشق واهلن ــهورة يف امل ــؤي املش ــخة اللؤل ــا نس وأمهه
ونســخة ابــن داســة املشــهورة يف املغــرب وهــو آخــر مــن 
ــد  ــا زوائ ــد وفيه ــن العب ــخة اب ــن أيب داود، ونس ــدث ع ح
ــا مل  ــا إال أهن ــع أمهيته ــخ م ــة النس ــره، وبقي ــد غ ــرد عن مل ت

تشــتهر وفيهــا فــوت.
 وهــذا البحــث يبــن دقــة علــامء احلديــث وعنايتهــم 
باختــاف النســخ، ومــا ذلــك إال ملكانــة الســنة النبويــة يف 
قلوهبــم واســتمرار العنايــة بالســنة إىل يومنــا هــذا. وصــى 

ــن. ــه أمجع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين اهلل ع

Abstract

This paper focuses on the narrative of Abi 
Alhasan Ibn Alabd of Sunan Abi Daowd, 
this Narrative is one of the most important 
versions of the Sunan. Among those who 
mention this version Almizzi, where he 
cites its addition to Al’lului whose version 
is the most famous in the east. Ibn Alabd 
had eight additions that are not to be found 
in any other version, this paper shed a light 
on those additions. There are other addition 
in Ibn Alabd version that could be found in 
other versions but not in Al’lului version, 
this paper list three examples of them.
This paper begins with a biography of Ibn 
Alabd, then a short biography of the other 
eleven narrators of Sunan Abi Daowd, 
then an elaboration of the important of 
each version. The researcher explained 
why Al’lului version is the most important 
one in the Middle East and India while Ibn 
Dasah is the most important one in North 
Africa, yet Ibn Alabd version has additions 
that are not to be found in either versions of 
Al’Lului and Ibn Dasah.s 
The conclusion of this paper shows how 
thorough the scholars of Hadith are, how 
carful the deal with the minute differences 
between narratives, this shows the 
importance of Sunnah and the continuous 
care of its research.s 
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املقدمة
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ 
ــا، مــن هيــده اهلل  بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملن
ــهد أن ال  ــه، وأش ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه وم ــل ل ــا مض ف
إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، صــى اهلل عليــه 
وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلياًم كثــرًا إىل يــوم الديــن، أمــا 

بعد: 
 فــإن االشــتغال باحلديــث ومجــع طرقــه ومروياتــه وكام 
ــن  ــنن أيب داود ب ــة س ــوم. وملنزل ــل العل ــن أج ــه م ــة في األئم
ــادات  ــات الســنن والزي ــة برواي كتــب احلديــث، كانــت العناي
الــواردة فيهــا ذات أمهيــة، خاصــة وأنــه قــد ورد يف كام 
ــدل عــى اختــاف  ــات ســنن أيب داود مــا ي األئمــة عــن رواي

ــات.  ــك الرواي ــن تل ب
ــؤي  ــة اللؤل ــد عــى رواي ــن العب ــة اب ــادات يف رواي ــراد بالزي امل
ــة رواة  ــن بقي ــد ع ــن العب ــه اب ــتقل ب ــا اس ــادات م ــراد بالزي امل
ســنن أيب داود مــن أحاديــث أو كام عــن الــرواة. قــال 
احلافــظ ابــن كثــر يف خمتــرص علــوم احلديــث: الروايــات عنــد 
ــه الســنن كثــرة جــًدا، ويوجــد يف بعضهــا مــن  أيب داود بكتاب
الــكام بــل واألحاديــث مــا ليــس يف األخــرى)1(.  وقــد جــاء 
يف آخــر خمطوطــة الرســالة التــي يف وصــف الســنن نــص ينقــل 
عــن عــي بــن احلســن بــن العبــد، وهــو قولــه: ســمعت كتــاب 
ــة  ــرة السادس ــن امل ــت م ــرار بقي ــت م ــن أيب داود س ــنن م الس
بقيــة)2(.  وممــا يؤكــد أمهيــة روايــة أيب احلســن ابــن العبــد قــول 
الســبكي: وهــذه الروايــة فيهــا مــن الــكام عــى مجاعــة مــن 

ــؤي)3(.  ــة اللؤل ــا ليــس يف رواي ــرواة واألســانيد م ال

خطة البحث )تقسيم مباحثه وفصوله(
بــدأ هــذا البحــث برتمجــة أيب احلســن ابــن العبــد، ثــم 
وأوردهتــا مرتبــة حســب ورودهــا يف كتــب الســنن، وأحلقتهــا 
بثــاث زيــادات أوردهــا املــزي يف التحفــة، ومل تــرد يف الســنن، 

ــة. ــا يف التحف ــب وروده ــا حس فذكرهت
اإلشــارة لروايــات ســنن أيب داود التســع. وبعــد ذلــك عــرض 
للزيــادات الــواردة يف روايــة أيب احلســن ابــن العبــد عــى بقيــة 
ــم أن  ــع العل ــادة. م ــرشة زي ــدى ع ــا إح ــات وعدده الرواي
هــذه الزيــادات قــد تفــرد هبــا ابــن العبــد، وهنالــك عــدد مــن 
الزيــادات مل تــورد يف هــذا البحــث الشــرتاك ابــن العبــد مــع 
ــامن األوىل ذكــرت يف الســنن،  ــادات الث اللؤلــوي فيهــا. والزي

)1( خمترص علوم احلديث، البن كثر، 41.
)2( رسالة أيب داود إىل أهل مكة، أليب داود، 13.

)3( املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود، للسبكي )1/ 19(.

منهج البحث: 
ــة األرشاف  ــاب حتف ــتقرائي لكت ــج االس ــث املنه ــد البح اعتم
ــق  ــمس احل ــنن أيب داود، لش ــود رشح س ــون املعب ــم ع أوالً، ث
ــى  ــد ع ــن العب ــادات اب ــة زي ــه اهلل ملعرف ــادي رمح ــم آب العظي
ــادات  نســخة اللؤلــؤي. وبعــد ذلــك متــت دراســة تلــك الزي
ــض  ــره بع ــا ذك ــر م ــك بذك ــن، وذل ــناد واملت ــة اإلس ــن ناحي م

ــاين.  ــض املع ــاح بع ــنن إليض رشاح الس

سبب اختيار رواية اللؤلؤي أصاًل يقاس عليه:
اختــذ العلــامء روايــة اللؤلــؤي أصــًا يقارنــون بــه بقية النســخ، 
ــو  ــا أمــى أب ــات، ألهنــا آخــر م ــه مــن أصــح الرواي ألن روايت
ــوري  ــره املباركف ــا ذك ــد م ــن املفي ــات. وم ــا م داود، وعليه
ــى  ــه اإلرشاف ع ــف كتاب ــد أل ــاكر )ت: 571( ق ــن عس أن اب
ــنن أيب داود  ــراف س ــه أط ــع في ــذي مج ــراف، ال ــة األط معرف

ــؤي.  ــة اللؤل ــى رواي ــًدا ع معتم

ســبب اختيــار املــزي ليكــون املرجــع يف اختــالف 
النســخ:

ــة األرشاف  ــه حتف ــع يف كتاب ــد مج ــزي )ت: 742( فق ــا امل أم
بمعرفــة األطــراف، وأطــراف أحاديــث ســنن أيب داود مجعهــا 
مــن الروايــات األربــع وهــي روايــات: اللؤلــؤي، وابــن 
داســة، وابــن العبــد، وابــن األعــرايب، بحيــث يــورد حديــث 
الســنن ثــم يقــول: أخرجــه أبــو داود يف بــاب كــذا، فــإن كان 
ذلــك احلديــث موجــوًدا يف روايــة اللؤلــؤي يســكت عنــه وال 
ــواء كان  ــؤي س ــة اللؤل ــن رواي ــث م ــذا احلدي ــول: إن ه يق
ــودًا أم ال.  ــاث موج ــات الث ــي الرواي ــث يف باق ــك احلدي ذل
ــة  ــن رواي ــل م ــؤي، ب ــة اللؤل ــن رواي ــث م ــن احلدي وإن مل يك
ــد  ــول بع ــم فيق ــد منه ــة واح ــن رواي ــن أو م ــة اآلخري الثاث
إخراجــه: حديــث أيب داود يف روايــة ابــن داســة مثــًا، أو 
روايــة ابــن العبــد مثــًا، أو يف روايــة ابــن األعــرايب مثــًا، أو 
ــر  ــي ذك ــام ي ــم)4(.  وفي ــن منه ــة أو اثن ــؤالء الثاث ــة ه يف رواي

ــادات. ــك الزي لتل

الدراسات السابقة:
ــة  ــي مكتب ــى احلازم ــن موس ــد ب ــة ملحم ــة اخلمس رشوط األئم

ــديس. الق
رشوط األئمة الستة ملحمد بن طاهر املقديس.

أبو داود - حياته وسننه، ملحمد بن لطفي الصباغ.

)4( عــون املعبــود، للعظيــم آبــادي )548/4(؛ وانظــر أبــو داود حياتــه وســننه، 
ملحمــد الصبــاغ. جملــة البحــوث اإلســامية، العــدد األول، 291.
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هــذا وبــاهلل التوفيــق وعليــه التــكان، وصــى اهلل وســلم 
ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــارك ع وب

ترمجة أيب احلسن ابن العبد

اسمه: 
عي بن احلسن بن العبد، أبو احلسن الوراق)5(. 

وأخطــأ يف اســمه عــزت عبيــد الدعــاس يف تعليقــه عــى ســنن 
ــاس يف  ــر الدع ــث ذك ــد. حي ــحاق حمم ــد إس أيب داود، وحمم
ــه، وعــدَّ منهــم: عــي  مقدمــة كتــاب الســنن أليب داود تامذت
ــن  ــن ب ــن احلس ــي ب ــواب ع ــد،  والص ــن العب ــن ب ــن احلس ب
ــم  ــن ترج ــحاق ح ــد إس ــمه حمم ــم يف اس ــام وه ــد)6(.  ك العب
لــه، فقــال: عــي بــن حممــد بــن العبــد الــوراق املعــروف بابــن 
ــن  ــن اب ــن احلس ــي ب ــه ع ــح أن ــن. والصحي ــو احلس ــد أب العب

ــد)7(.  العب

شيوخه وتالميذه:
ســمع أبــا داود السجســتاين، وعثــامن بــن خــرزاذ األنطاكــي. 
روى عنــه الدارقطنــي، واحلســن بــن حممــد بــن ســليامن 

ــاج)8(.   ــن الث ــب، واب الكات

روايته لسنن أيب داود:
ذكــره الذهبــي )ت: 748( يف ســر أعــام النبــاء يف مــن روى 
عــن أيب داود فقــال: وعــي بــن احلســن بــن العبــد األنصــاري، 

أحــد رواة الســنن)9(.  
وأشــار احلافــظ املــزي إىل أنــه أحــد رواة الســنن، حيــث ذكــر 
يف مــن روى عــن أيب داود: وأبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن 

العبــد األنصــاري أحــد رواة الســنن)10(.  
أيب  عــن  الــرواة  يف   )852 )ت:  حجــر  ابــن  ذكــره  كــام 
داود، فقــال: وأبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن العبــد 

 .)11 األنصــاري)

)5( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )11/ 382 الرتمجة رقم 6251(.
)6( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )1/ 9(.

)7( األصول الستة: رواياهتا ونسخها، ملحمد إسحاق، 333.
)8( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )11/ 382 الرتمجة رقم 6251(.

)9( ســر أعــام النبــاء، للذهبــي )13/ 206(. قــال حمقــق هــذا اجلــزء 
ــرواة  ــن ال ــة م ــى مجاع ــكام ع ــن ال ــه م ــد: ويف روايت ــو زي ــي أب ــر ع ــن الس م
ــو زيــد عــن  ــة اللؤلــؤي. ثــم قــال املحقــق عــي أب واألســانيد مــا ليــس يف رواي
ــة اللؤلــؤي: وهــو أبــو عــي حممــد بــن أمحــد، راوي الســنن عــن أيب داود،  رواي
رواهــا عنــه يف ســنة مخــس وســبعن ومائتــن، وتعــد روايتــه مــن أجــود الروايات 
وأكملهــا ألهنــا مــن آخــر مــا أمــى أبــو داود، وهــي املتداولــة يف املــرشق واهلنــد

)10( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 360(.
 )11( هتذيب التهذيب، البن حجر )4/ 170(.

وفاته:
ــا  ــال: أخرن ــدادي )ت: 463( فق ــب البغ ــه اخلطي ــم ل ترج
عبيــداهلل بــن عمــر الواعــظ عــن أبيــه، قــال: ويف هــذه الســنة 
- يعنــي ســنة ثــامن وعرشيــن وثاثامئــة- مــات عــي بــن العبــد 
ــر  ــة، )328(، وذك ــن ذي احلج ــع م ــة، التاس ــوم عرف ــويف ي ت
ــه مــات يف ذي احلجــة  ــام قــرأت بخطــه - أن ــن الثــاج - في اب

ــة)12(. ــوم عرف ــويف ي ــال غــره ت ــا، وق منه
  

التعريف بروايات سنن أيب داود

الرواية األوىل: 
ــن  ــن اب ــن عبدالرمح ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــب أمح ــة أيب الطي رواي

ــة.  ــل الرحب ــدادي نزي ــناين البغ األش
كتــاب  عنــه  روى  مــن  أحــد   :)654 )ت:  املــزي  قــال 
الســنن)13(.  وقــال الذهبــي )ت: 748(: راوي الســنن)14(.  
وأشــار حمقــق كتــاب ســر أعــام النبــاء إىل ترمجتــه يف تاريــخ 
بغــداد، وخطــأه حممــد إســحاق وعلــل ذلــك بــأن اخلطيــب مل 
يــرصح بســامعه مــن أيب داود)15(،  والــذي يظهــر واهلل أعلــم أن 
لــه ترمجــة يف تاريــخ بغــداد مل يــرش فيهــا إىل أنــه روى الســنن، 
وإنــام قــال: أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبدالرمحــن، أبــو الطيــب. 
ــدادي  ــب البغ ــر اخلطي ــام ذك ــا. ك ــدث هب ــة وح ــزل الرحب ن
حديثــا يرويــه أبــو بكــر حممــد بــن عبــداهلل بــن أبــان اهليتــي – 
ــو الطيــب  ــا أب ــة- حدثن إمــاء يف املحــرم ســنة أربــع وأربعامئ
أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبدالرمحــن، فالــذي يظهــر مــن خــال 
هــذا التاريــخ توافــق زمــن الــراوي هنــا يف تاريــخ بغــداد مــع 
الــراوي عــن أيب داود، فوفــاة أيب داود كانــت ســنة 275، وأيب 
ــن  ــون م ــامن خل ــس لث ــوم اخلمي ــده يف ي ــي كان مول ــر اهليت بك
ــرش  ــنة ع ــر س ــد الفط ــوم عي ــويف ي ــرة 321، وت ــادى اآلخ مج
ــة كــام ذكــر ذلــك اخلطيــب البغــدادي يف ترمجتــه)16(.   وأربعامئ
ــن أيب  ــب م ــو الطي ــيخه أب ــامع ش ــامل س ــون احت ــه فيك وعلي
داود احتــامل كبــر. حــّدث بالرحبــة عــن الفضــل بــن ســهل 

ــم)17(.  ــرب وغره ــن ح ــي ب ــرج وع األع

)12( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )11/ 382 الرتمجة رقم 6251(.
)13( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 360(.

)14( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 205(.
)15( األصول الستة: رواياهتا ونسخها، ملحمد إسحاق، 336.

)16( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )5/ 475 الرتمجة رقم 3027(.
)17( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )4/ 16(.
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الرواية الثانية:
 رواية أيب عمرو أمحد بن عي بن احلسن البرصي. 

ــال  ــنن)18(.  وق ــن الس ــن روى ع ــد م ــزي: أح ــه امل ــال عن ق
الذهبــي: راوي الســنن عنــه)19(. 

الرواية الثالثة:
روايــة أيب ســعيد أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــرش املعــروف 

بابــن األعــرايب.
روى عنــه أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن حممــد بــن غالب 
التــامر، وأبــو عمــر أمحــد بــن يعيــد بــن حــزم، وأبــو حفــص 
عمــر بــن عبدامللــك اخلــوالين. وليــس يف روايــة ابــن األعــرايب 
مــن روايتــه عــن أيب داود كتــاب الفتــن واملاحــم، واحلــروب، 
واخلاتــم، وســقط عنــه مــن كتــاب اللبــاس نحــو نصفــه، وفاته 
ــيخ  ــال الش ــرة. ق ــاة أوراق كث ــوء والص ــاب الوض ــن كت م
ــاء عبدالرمحــن بــن عــي بــن عمــر الديبــع  ــو الضي العامــة أب
ــه  ــم: وفات ــه: وزاد بعضه ــخاوي يف ثبت ــذ الس ــيباين تلمي الش

أيضــا مــن كتــاب النــكاح)20(.  قــال العظيــم آبــادي: 
ــت  ــي ليس ــث الت ــض األحادي ــًا بع ــخة أيض ــذه النس ــي ه  فف

روايتــه  املــزي  احلافــظ  ويذكــر  اللؤلــؤي)21(،   روايــة  يف 
يف األطــراف. قــال عنــه املــزي: أحــد مــن روى كتــاب 
ــه)23(.   ــوت ل ــنن بف ــي: راوي الس ــال الذهب ــنن)22(.  وق الس

تــويف يف ذي القعــدة، ســنة 340 للهجــرة)24(.  

الرواية الرابعة: 
ــي.  ــعيد الرم ــن س ــى ب ــن موس ــحاق ب ــى إس ــة أيب عيس رواي
والرمــي بفتــح الــراء وســكون امليــم وكــر الــام منســوب إىل 
الرملــة مدينــة بفلســطن. ونســخته تقــارب نســخة ابن داســة. 
روى عنــه احلافــظ أبــو عمــر أمحــد بــن دحيــم بــن خليــل)25(. 
بغــداد  ســكن  الرمــي،  عيســى  أبــو  اخلطيــب:  قــال 
وحــدث هبــا عــن حممــد بــن عــوف احلمــي وأيب داود 
كتــاب داود  أيب  عــن  عنــده  وكان  وغرمهــا  السجســتاين 

 )18( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 360(.
 )19( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 205(.
 )20( غاية املقصود، للعظيم آبادي. )1/ 40(.

ــة املقصــود يف رشح ســنن أيب داود، أليب الطيــب حممــد شــمس احلــق   )21( غاي
ــادي. )1/ 40(.  ــم آب العظي

 )22( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 360(.
 )23( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 205(.

 )24(  تذكرة احلفاظ، للذهبي )3/ 852(.
 )25(  غاية املقصود، للعظيم آبادي. )1/ 40(.

 الســنن وروى عنــه أبــو العبــاس عبــداهلل بن موســى اهلاشــمي 
وغــره، وقــال الدارقطنــي ثقــة)26(.  قــال عنــه املــزي: وراق أيب 
ــوراق)28(،  أي وراق أيب داود.  ــي بال ــه الذهب داود)27(.  ووصف
قــال اخلطيــب البغــدادي )ت: 463(: كان عنــده عــن أيب داود 
كتــاب الســنن)29(.  ومل يذكــر هــذه الروايــة الذهبــي يف تذكــرة 
ــادى  ــويف يف مج ــراف. ت ــزي يف األط ــظ امل ــاظ وال احلاف احلف

ــرة)30(.  األوىل، 320 للهج

الرواية اخلامسة:
 روايــة أيب عــي حممــد بــن أمحــد بــن عمــرو اللؤلــؤي 

 .)31 ( البــرصي

قــال عنــه املــزي: أحــد مــن روى الســنن)32(.   ووصفــه 
الســنن)33(.   راوي  بأنــه:  الذهبــي 

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــه احلس ــره، وعن ــن أيب داود وغ ــدث ع ح
بــري وحممــد بــن أمحــد بــن مُجَــع وآخــرون. وقــال الذهبــي يف 
ــو عمــر اهلاشــمي:  ــال أب ــؤي: ق موضــع آخــر يف ترمجــة اللؤل
كان أبــو عــي اللؤلــؤي قــد قــرأ كتــاب الســنن عــى أيب داود 
ــوراق يف لغــة  ــن ســنة، وكان يدعــى وراق أيب داود، وال عرشي
أهــل البــرصة القــارئ للنــاس)34(.  قــال أبــو الطيــب العظيــم 
آبــادي: النســخة األوىل املروجــة يف ديارنــا اهلنديــة وبــاد 
الــرشق، املفهومــة مــن الســنن أليب داود عنــد اإلطــاق نســخة 
ــنة  ــرم س ــنن يف املح ــذه الس ــن أيب داود ه ــؤي. روى ع اللؤل
ــات،  ــح الرواي ــن أص ــه م ــن، وروايت ــبعن ومائت ــس وس مخ

ــو داود، وعليهــا مــات.  ــا أمــى أب ألهنــا آخــر م

 )26( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )6/ 365(.
 )27( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 360(.

 )28( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 205(.
 )29( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )6/ 395 الرتمجة رقم 3441(.

 )30( عون املعبود، للعظيم آبادي )14/ 136(.
 )31( تذكرة احلفاظ، للذهبي )3/ 845(. 

 )32( هتذيــب الكــامل، للمــزي )11/ 361(. قــال حمقــق الكتــاب بشــار عــواد 
معــروف: ولعلهــا أجــود الروايــات.

 )33( ســر أعــام النبــاء، للذهبــي )13/ 206(. وقــال األرنــاؤوط يف حاشــية 
التحقيــق معلقــًا عــى كام الذهبــي: رواهــا عنــه يف ســنة مخــس وســبعن ومائتن، 
وتعــد روايتــه مــن أجــود الروايــات وأكملهــا ألهنــا مــن آخــر مــا أمــى أبــو داود، 

وهــي املتداولــة يف املــرشق واهلنــد.
 )34( سر أعام النباء، للذهبي )15/ 307(. 
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وأخــذ عــن اللؤلــؤي: اإلمــام أبــو عمــر القاســم ابــن جعفــر 
بــن عبدالواحــد اهلاشــمي، واحلافــظ أبــو عبــداهلل احلســن بــن 
بكــر بــن حممــد الــوراق يعــرف باهلــراس. واللؤلــؤي منســوب 

إىل بيــع اللؤلــؤ)35(.  
ــن ألفــوا يف  ــامء الذي ــي اعتمدهــا العل وهــذه النســخة هــي الت
األحــكام أو األطــراف كابــن عســاكر يف أطرافــه وابــن األثــر 
ــرج  ــذري وخ ــا املن ــي خلصه ــي الت ــول، فه ــع األص يف جام
ــان. )ت: 844(،  ــن رس ــظ اب ــا رشح احلاف ــا وعليه أحاديثه
واحلافــظ أبــو زرعــة العراقــي وحاشــية ابــن القيــم والســيوطي 
والســندي وغرهــم وهــي املــراد عنــد اإلطــاق أخرجــه أبــو 

ــرة)37(.  ــنة 333 للهج ــويف س داود)36(.  ت

الرواية السادسة: 
ــة  ــن داس ــرزاق ب ــن عبدال ــر ب ــن بك ــد ب ــر حمم ــة أيب بك رواي

ــرصي)38(.   ــامر الب الت
قــال عنــه املــزي كــام يف املطبــوع: أمحــد رواة الســنن)39(.  وهــذا 
خطــأ مــن حمقــق الكتــاب، والصــواب كــام جــاء يف املخطــوط: 
ــامر  ــة الت ــن داس ــرزاق اب ــن عبدال ــر ب ــن بك ــد ب ــر حمم ــو بك أب
ــنن)41(.   ــن رواة الس ــي: م ــال الذهب ــنن)40(.  ق ــد رواة الس أح
وقــال الذهبــي يف موضــع آخــر يف ترمجــة ابن داســة: وهــو آخر 
مــن حــدث بالســنن كامــًا عــن أيب داود، وقــد عــاش بعــده 
ــث  ــن أيب داود أحادي ــده ع ــن وعن ــاد عام ــن النج ــر ب ــو بك أب
مــن الســنن)42(.  وقــال أيضــًا: والزيــادات التــي يف روايــة ابــن 
داســة حذفهــا أبــو داود آخــرًا ألمــر رابــه يف اإلســناد)43(.  قــال 
أبــو الطيــب العظيــم آبــادي: وهــي مشــهورة يف بــاد املغــرب، 
ــام  ــاف بينه ــام االخت ــؤي، وإن ــخة اللؤل ــخته نس ــارب نس وتق

بالتقديــم والتأخــر دون الزيــادة والنقصــان. 

 )35( غاية املقصود، للعظيم آبادي. )1/ 40(.
ــم  ــة املقصــود )1/ 39( كامهــا للعظي ــود )14/ 135(؛ وغاي  )36( عــون املعب

ــادي؛ وخمتــرص الســنن للمنــذري )1/ 10(. آب
 )37( تذكرة احلفاظ، للذهبي )3/ 845(.

ــي  ــامد احلنب ــن الع ــب، الب ــذرات الذه ــرة )3/ 318(؛ ش ــوم الزاه  )38( النج
.)371  /2(

 )39( هتذيــب الكــامل، للمــزي )11/ 361(. قــال بشــار عــواد حمقــق الكتــاب: 
هــي املتداولــة يف بــاد املغــرب.

)40( هتذيب الكامل، للمزي )1/ 531(.
)41( ســر أعــام النبــاء، للذهبــي )13/ 206(. وقــال األرنــاؤوط يف احلاشــية 
ــف  ــا ختتل ــؤي إال أهن ــة اللؤل ــارب رواي ــه تق ــي: وروايت ــى كام الذهب ــًا ع معلق
عنهــا يف التقديــم والتأخــر، وهــي املتداولــة يف املغــرب، وعليهــا اعتمــد اخلطــايب 

يف رشحــه معــامل الســنن.
)42( سر أعام النباء، للذهبي )15/ 539-538(.

)43( سر أعام النباء، للذهبي )15/ 307(. 

قــال أبــو عمــر القاســم بــن جعفــر بــن عبدالواحــد اهلاشــمي 
–الــراوي عــن اللؤلــؤي- : إن الزيــادات التــي يف ابــن داســة 
ــك  ــناده فلذل ــه يف إس ــيء كان يريب ــرًا ل ــو داود آخ ــا أب حذفه
تفاوتــا. وعــى روايــة ابــن داســة رشح اخلطــايب، ألنــه تلميــذ 

ابــن داســة وعــن طريقــه روى الســنن)44(. 
ــو  ــبق، وأب ــام س ــايب ك ــليامن اخلط ــو س ــام أب ــه اإلم ــذ عن  أخ
ــيوخ  ــاء ش ــن قدم ــي م ــن القرطب ــن عبداملؤم ــداهلل ب ــد عب حمم
ابــن عبدالــر. وقــال قرأتــه بالبــرصة عــى أيب بكــر بــن داســة 
ســنة مخــس وأربعــن وثاثامئــة. وأبــو عــي احلســن بــن حممــد 
ــو  ــزم، وأب ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــر أمح ــو عم ــاري، وأب الروذب
ــي  ــو ع ــام أب ــوالين، واإلم ــك اخل ــن عبداملل ــر ب ــص عم حف
ــو  ــازة أب ــه باإلج ــمرقندي. وروى عن ــن داود الس ــن ب احلس
نعيــم األصبهــاين. قــال عــي القــاري يف رشح شــفاء القــايض 
ــور  ــد اجلمه ــة عن ــف الثاني ــن وختفي ــة بمهملت ــاض: داس عي

ــنن أيب داود)45(. ــد رواة س ــو أح ــرصي، وه ب
  

الرواية السابعة: 
أبو سامل حممد بن سعيد بن محاد بن ماهان اجللودي. 

قــال ابــن خــر اإلشــبيي: إهنــا أكمــل الروايــات)46(،  وبنحــوه 
قــال الســيوطي)47(  وصاحــب عــون املعبــود)48(. 

 تويف سنة 346 للهجرة)49(. 
ــا  ــام ويف آخره ــم وال ــم اجلي ــودي بض ــمعاين: اجلل ــال الس ق
ــد،  ــع جل ــي مج ــود، وه ــبة إىل اجلل ــذه النس ــة، ه ــدال املهمل ال
ــو ســامل اجللــودي روى عــن أيب  وهــو يبيعهــا أو يعملهــا. وأب
ــو  ــه أب ــنن، روى عن ــاب الس ــعث كت ــن األش ــليامن ب داود س
ــي.  ــن الدارقطن ــو احلس ــرئ وأب ــاس املق ــن النح ــم ب القاس
ــره  ــام ذك ــات، ك ــيوخ الثق ــة الش ــاهن يف مجل ــن ش ــره اب وذك

ــذة أيب داود)50(.   ــن تام ــي ضم الذهب

)44( التقييد، البن نقطة )1/ 33(.
)45( غاية املقصود، للعظيم آبادي. )1/ 40(.

)46( فهرست ما رواه عن شيوخه )106(.
)47( تدريب الراوي، للسيوطي )1/ 170(.

)48( عون املعبود، للعظيم آبادي )14/ 135(.
)49( شذرات الذهب، البن العامد احلنبي )2/ 371(.

)50( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 206(.
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قــال الذهبــي يف ترمجــة أيب داود: حــدث عنــه الرتمــذي، 
والنســائي، وابنــه أبــو بكــر بــن أيب داود، وأبــو عوانــة، وأبــو 
ــو أســامة  ــد، وأب ــن العب ــن احلســن ب بــرش الــدواليب، وعــي ب
حممــد بــن عبدامللــك، وأبــو ســعيد ابــن األعــرايب، وأبــو عــي 
اللؤلــؤي، وأبــو بكــر بــن داســة، وأبــو ســامل حممــد بــن ســعيد 
اجللــودي، وأبــو عمــرو أمحــد بــن عــي، فهــؤالء الســبعة رووا 
عنــه ســننه)51(.  وقــال اخلطيب يف ترمجتــه: وروى عــن أيب داود 

السجســتاين كتــاب الســنن)52(.  تــويف ســنة 329 للهجــرة.

الرواية الثامنة: 
رواية أيب أسامة حممد بن عبدامللك بن يزيد الرواس. 

قــال املــزي: روى عنــه الســنن وفاتــه منــه مواضــع)53(.  قــال 
ــات)54(.  ــنن بفوات ــي: راوي الس الذهب

الرواية التاسعة:
روايــة أيب احلســن ابــن العبــد، تقدمــت ترمجتــه. وأشــار 
ــة الرابعــة  ــادي، فقــال: والرواي ــم آب ــد العظي ــة ابــن العب لرواي
روايــة ابــن العبــد وهــي موجــودة يف أطــراف املــزي، ويذكــر 
ــاري، ومل يذكــر  ــه أيضــا احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح الب روايت

ــب األســامء)55(.  ــووي يف هتذي ــة الن ــذه الرواي ه
وهذه الرواية هي حمل الدراسة.

ــد  ــن العب ــن اب ــة أيب احلس ــا رواي ــردت هب ــي انف ــادات الت الزي
يف ســنن أيب داود عــى روايــة اللؤلــؤي بعــد مقارنــة روايــات 
ــن أن هنالــك ثــامن زيــادات  الســنن، يف حتفــة األرشاف تب
انفــردت هبــا روايــة أيب احلســن ابــن العبــد، تــم مجعهــا 
ودراســتها يف هــذا البحــث. كــام متــت اإلشــارة لبعــض مــا قــد 
ــد أيب داود  ــات عن ــر: الرواي ــن كث ــال اب ــادة. ق ــه زي ُيتوهــم أن
ــه الســنن كثــرة جــدًا، ويوجــد يف بعضهــا مــن الــكام  بكتاب

بل واألحاديث ما ليس يف األخرى)56(.  

)51( طبقات احلفاظ، للذهبي )591(.
)52( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )891(.

)53( هتذيب الكامل، للمزي )11/ 361(.
)54( سر أعام النباء، للذهبي )13/ 206(.

)55( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي )14/ 203(.
)56( خمترص علوم احلديث، البن كثر 41.

الزيادة األوىل: حديث الفضل بن يعقوب.
ــه،  ــذا لفظ ــوب، وه ــن يعق ــل ب ــرح والفض ــن ال ــا اب حدثن
ــاه  ــن باب ــداهلل ب ــن عب ــر ع ــن أيب الزب ــفيان ع ــا س ــاال حدثن ق
عــن جبــر بــن مطعــم يبلــغ بــه النبــي صــى اهلل عليــه وســلم 
قــال: »ال متنعــوا أحــدًا يطــوف هبــذا البيــت ويصــي أي ســاعة 
شــاء مــن ليــل أو هنــار،« قــال الفضــل إن رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم قــال: »يــا بنــي عبــد منــاف ال متنعــوا أحــدًا.« )57( 

 
ــن الــرح ثابــت يف  الــرشح: » ال متنعــوا أحــدًا«: حديــث اب
روايــة اللؤلــؤي وحديــث الفضــل بــن يعقــوب يف روايــة ابــن 
ــراف.  ــزي يف األط ــه امل ــم، قال ــو القاس ــره أب ــد، ومل يذك العب

ــر النســخ خــاٍل عــن حديــث الفضــل)58(.    ــذا أكث ول
قــال اخلطــايب: واســتدل بــه الشــافعي عــى أن الصــاة 
جائــزة بمكــة يف األوقــات املنهــي فيهــا عــن الصــاة يف ســائر 
البلــدان، واحتــج لــه أيضــا بحديــث أيب ذر. وقولــه: إال بمكــة 
ــص  ــم إىل ختصي ــب بعضه ــاع. وذه ــن البق ــن ب ــتثناه م فاس
ركعتــي الطــواف بفعلهــام يف أوقــات النهــي مــن بــن الصــاة، 
ــن  ــور يف يشء م ــر حمظ ــت غ ــواف بالبي ــوا إذا كان الط وقال
األوقــات وكان مــن ســنة الطــواف أن يصــي الركعتــن بعــده، 

ــه.  ــوع مــن الصــاة غــر منهــي عن فقــد عقــل أن هــذا الن

)57( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )1894(. 
ــل  ــظ الفض ــه بلف ــفيان ب ــا س ــال حدثن ــنده ق ــد يف مس ــث: رواه أمح ــج احلدي ختري
ــاَل  ــَحاَق َق ــِن إِْس ــِن اْب ــا َأيِب َع َثنَ ــاَل َحدَّ ــوُب َق ــا َيْعُق َثنَ ــال َحدَّ )16294(، وق
ــل  ــظ الفض ــه بلف ــاُه ب ــِن َباَب ــِداهللَِّ ْب ــْن َعْب ــٍح َع ــُن َأيِب َنِجي ــُداهللَِّ ْب ــي َعْب َثنِ َحدَّ
ــَن  ــي اْب ــٌد َيْعنِ ــا حُمَمَّ َثنَ ــاَل َحدَّ ــٍد َق ــُن ُعَبْي ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ ــال َحدَّ )16311(، وق
ــٍر  ــُن َبْك اِق َواْب زَّ ــرَّ ــا َعْبُدال َثنَ ــاَل َحدَّ ــل )16328(، وَق ــظ الفض ــه بلف ــَحاَق ب إِْس
َبــْرِ بــه بلفــظ الفضــل )16333(؛  يِن َأُبــو الزُّ َثنَــا اْبــُن ُجَرْيــٍج َقــاَل َأْخــَرَ َقــااَل َحدَّ
َثنـَـا ُســْفَياُن  ٍم َقــااَل َحدَّ ٍر َوَعــِيُّ ْبــُن َخــرْشَ َثنـَـا َأُبــو َعــامَّ والرتمــذي يف ســننه قــال َحدَّ
ــاٍس َوَأيِب  ــِن َعبَّ ــْن اْب ــاب َع ــو عيســى: َويِف اْلَب ــال أب ــه بلفــظ الفضــل )868( ق ب
ــٌح  ــٌن َصِحي ــٌث َحَس ــْرٍ َحِدي ــُث ُجَب ــى: َحِدي ــو ِعيَس ــاَل َأُب ــم، َق َذرٍّ ريض اهلل عنه
ــاَه َأْيًضــا؛ وابــن ماجــه يف  ــِن َباَب ــِداهللَِّ ْب ــُن َأيِب َنِجيــٍح َعــْن َعْب ــُداهللَِّ ْب ــْد َرَواُه َعْب َوَق
ــْرِ  َب ــْن َأيِب الزُّ ــَة َع ــُن ُعَيْينَ ــْفَياُن ْب ــا ُس َثنَ ــٍم َحدَّ ــُن َحِكي ــى ْب َي ــا حَيْ َثنَ ــال َحدَّ ســننه ق
ــُد ْبــُن َمنُْصــوٍر  َنــا حُمَمَّ بــه بلفــظ الفضــل )1254(؛ والنســائي يف ســننه قــال َأْخَرَ
ــِد  َنــا َعْبــُداهللَِّ ْبــُن حُمَمَّ َثنَــا ُســْفَياُن بــه بلفــظ الفضــل )585(؛ وقــال َأْخَرَ َقــاَل َحدَّ

ــل )2924(. ــظ الفض ــه بلف ــْفَياُن ب ــا ُس َثنَ ــاَل َحدَّ ــِن َق مْحَ ــِن َعْبِدالرَّ ْب
احلكم عى احلديث: قال الرتمذي حسن صحيح )868(.

)58( عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، للعظيــم آبــادي )1894(. قــال 
املنــذري: وأخرجــه الرتمــذي والنســائي وابــن ماجــه. وقــال الرتمــذي: حديــث 

ــح. ــن صحي ــث حس ــم حدي ــن مطع ــر ب جب

فهد بن عبدالرمحن احلمودي: زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عى رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود: مجًعا ودراسة
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وقــال املباركفــوري: الظاهــر أن صــاة الطــواف مســتثناة 
مــن األوقــات املنهيــة  قــال املظهــر: فيــه دليــل عــى أن صــاة 
ــا  ــة لرشفه ــة بمك ــر مكروه ــة غ ــات الكراه ــوع يف أوق التط
ــال  ــه ق ــات، وب ــع األوق ــا يف مجي ــن فضله ــاس م ــال الن لين
ــاد يف  ــائر الب ــم س ــا حك ــة حكمه ــد أيب حنيف ــافعي، وعن الش
الكراهــة لعمــوم العلــة وشــموهلا. قــال ابــن امللــك: والظاهــر 
ــر  ــات الغ ــاء يف األوق ــاعة ش ــة س ــى أي ــه وص ــراد بقول أن امل

ــوص)59(.  ــن النص ــا ب ــة توفيق املكروه

الزيادة الثانية: حديث أمحد بن عبدة.
بــن  املغــرة  حدثنــا  الضبــي  عبــدة  بــن  أمحــد  حدثنــا 
عبدالرمحــن حدثنــي أبــو عبدالرمحــن عــن عمــرو بــن شــعيب

)59( حتفة األحوذي، للمباركفوري )868(.

ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــده أن رس ــن ج ــه ع ــن أبي  ع
قــال: »ال نــذر إال فيــام يبتغــى بــه وجــه اهلل، وال يمــن يف 

ــم.«)60(   ــة رح قطيع
ــث«  ــك احلدي ــام ال يمل ــاق في ــث »ال ط ــزي: حدي ــال امل ق
بطولــه وفيــه النــذر واليمــن يف قطيعــة الرحــم أخرجــه 
ــو داود  ــه أب ــه، وأخرج ــه في ــن ماج ــاق واب ــو داود يف الط أب
ــن  ــرة ب ــن املغ ــي ع ــدة الضب ــن عب ــد ب ــن أمح ــذور ع يف الن

ــه  ــن أبي ــن ع عبدالرمح

)60( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )3273(.
َثنـَـا  َثنـَـا ُمْســِلُم ْبــُن إِْبَراِهيــَم َحدَّ ختريــج احلديــث: رواه أبــو داود يف ســننه قــال َحدَّ
َثنَــا  َمــِد َقــااَل َحدَّ َثنَــا َعْبُداْلَعِزيــِز ْبــُن َعْبِدالصَّ ــاِح َحدَّ بَّ َثنَــا اْبــُن الصَّ ِهَشــاٌم ح وَحدَّ
ــنده  ــد يف مس ــه )2190(؛ ورواه أمح ــَعْيٍب ب ــِن ُش ــِرو ْب ــْن َعْم اُق َع ــَورَّ ــٌر اْل َمَط
ــِن  مْحَ ــاِد َعــْن َعْبِدالرَّ َن ــُن َأيِب الزِّ ــِن ْب مْحَ ــا َعْبُدالرَّ َثنَ ــُن ِعيَســى َحدَّ ــا إِْســَحاُق ْب َثنَ َحدَّ
َنــا  َثنـَـا ُهَشــْيٌم َأْخَرَ ْبــِن احْلَــاِرِث َعــْن َعْمــِرو ْبــِن ُشــَعْيٍب بــه )6732(؛ وقــال َحدَّ
َثنَــا  َعاِمــٌر اأْلَْحــَوُل َعــْن َعْمــِرو ْبــِن ُشــَعْيٍب بــه وفيــه زيــادة )6780(؛ وقــال َحدَّ
ــه  ــَعْيٍب ب ــِن ُش ــِرو ْب ــْن َعْم اُق َع ــَورَّ ــٌر اْل ــا َمَط َثنَ ــِد َحدَّ َم ــُن َعْبِدالصَّ ــِز ْب َعْبُداْلَعِزي
ــْن  ــَحاَق َع ــُن إِْس ــُد ْب ــا حُمَمَّ َن ــُد َأْخَرَ ــا َيِزي َثنَ ــال َحدَّ ــادة )6781(؛ وق ــه زي وفي
ــٍر  ــُن َبْك ــُداهللَِّ ْب ــا َعْب َثنَ ــال َحدَّ ــادة )6932(؛ وق ــه زي ــه وفي ــَعْيٍب ب ــِن ُش ــِرو ْب َعْم
ــه  ــَعْيٍب ب ــِن ُش ــِرو ْب ــْن َعْم ــٍك اأْلَْزِديُّ َع ــو َمالِ ــِس َأُب ــُن اأْلَْخنَ ــداهللَِّ ْب ــا عبي َثنَ َحدَّ
وفيــه زيــادة )6990( قــال شــعيب األرنــؤوط: إســناده حســن؛ ورواه الرتمــذي 
َثنَــا َعاِمــٌر اأْلَْحــَوُل َعــْن  َثنَــا ُهَشــْيٌم َحدَّ ــُد ْبــُن َمنِيــٍع َحدَّ َثنَــا َأمْحَ يف ســننه قــال َحدَّ
ــِن ُشــَعْيٍب بــه وفيــه زيــادة )1181( َقــاَل َويِف اْلَبــاب َعــْن َعــِيٍّ َوُمَعــاِذ  َعْمــِرو ْب
ــى:  ــو ِعيَس ــاَل َأُب ــم َق ــَة ريض اهلل عنه ــاٍس َوَعاِئَش ــِن َعبَّ ــٍر َواْب ــٍل َوَجابِ ــِن َجَب ْب
ٍء ُرِوَي يِف  َحِديــُث َعْبــِداهللَِّ ْبــِن َعْمــٍرو َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح َوُهــَو َأْحَســُن يَشْ
ــِه  ــيِّ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْي ــِم ِمــْن َأْصَحــاِب النَّبِ ــِر َأْهــِل اْلِعْل ــاِب َوُهــَو َقــْوُل َأْكَث َهــَذا اْلَب
ــاٍس َوَجابِــِر ْبــِن  ِهــْم ُرِوَي َذلـِـَك َعــْن َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب َواْبــِن َعبَّ َم َوَغْرِ َوَســلَّ
َعْبــِداهللَِّ ريض اهلل عنهــم َوَســِعيِد ْبــِن امْلَُســيَِّب َواحْلََســِن َوَســِعيِد ْبــِن ُجَبــْرٍ َوَعــِيِّ 
ــِه  ــَن َوبِ ــاِء التَّابِِع ــْن ُفَقَه ــٍد ِم ــْرِ َواِح ــٍد َوَغ ــِن َزْي ــِر ْب ــٍح َوَجابِ ْي ــْنِ َورُشَ ــِن احْلَُس ْب
ــِة  ــاَل يِف امْلَنُْصوَب ــُه َق ــه َأنَّ ــُعوٍد ريض اهلل عن ــِن َمْس ــْن اْب ــافِِعيُّ َوُرِوَي َع ــوُل الشَّ َيُق
ــِل  ــْن َأْه ــا ِم مِهَ ــْعبِيِّ َوَغْرِ ــيِّ َوالشَّ ــَم النََّخِع ــْن إِْبَراِهي ــْد ُرِوَي َع ــُق َوَق ــا َتْطُل َ إهِنَّ
َل َوُهــَو َقــْوُل ُســْفَياَن الثَّــْوِريِّ َوَمالـِـِك ْبــِن َأَنــٍس  ــَت ُنــزِّ ـُـْم َقاُلــوا إَِذا َوقَّ اْلِعْلــِم َأهنَّ
ْجــُت ِمــْن ُكــوَرِة َكــَذا  ــَت َوْقًتــا َأْو َقــاَل إِْن َتَزوَّ ى اْمــَرَأًة بَِعْينَِهــا َأْو َوقَّ ــُه إَِذا َســمَّ َأنَّ
ــاَل إِْن  ــاِب َوَق ــَذا اْلَب َد يِف َه ــدَّ ــاَرِك َفَش ــُن امْلَُب ــا اْب ــُق َوَأمَّ ــا َتْطُل َ َج َفإهِنَّ ــَزوَّ ــُه إِْن َت َفإِنَّ
َج اَل آُمــُرُه َأْن ُيَفــاِرَق اْمَرَأَتــُه وَقــاَل  َفَعــَل اَل َأُقــوُل ِهــَي َحــَراٌم وَقــاَل َأمْحَــُد إِْن َتــَزوَّ
ــُرُم  َجَهــا اَل َأُقــوُل حَتْ إِْســَحُق َأَنــا ُأِجيــُز يِف امْلَنُْصوَبــِة حِلَِديــِث اْبــِن َمْســُعوٍد َوإِْن َتَزوَّ
ــاَرِك  ــِن امْلَُب ــِداهللَِّ ْب ــَر َعــْن َعْب ــِة َوُذِك ــْرِ امْلَنُْصوَب ــَع إِْســَحُق يِف َغ ــُه َوَوسَّ ــِه اْمَرَأُت َعَلْي
َج َهــْل  ُج ُثــمَّ َبــَدا َلــُه َأْن َيَتــَزوَّ ــُه اَل َيَتــَزوَّ ــُه ُســِئَل َعــْن َرُجــٍل َحَلــَف بِالطَّــَاِق َأنَّ َأنَّ
ُصــوا يِف َهــَذا َفَقــاَل َعْبــُداهللَِّ ْبــُن  ِذيــَن َرخَّ َلــُه ُرْخَصــٌة بـِـَأْن َيْأُخــَذ بَِقــْوِل اْلُفَقَهــاِء الَّ
ــُه َأْن  ــِذِه امْلَْســَأَلِة َفَل ــَى هِبَ ــِل َأْن ُيْبَت ــْن َقْب ــا ِم ــْوَل َحقَّ ــَرى َهــَذا اْلَق ــاَرِك إِْن َكاَن َي امْلَُب
ــَا  ــْم َف ــِيَ َأَحــبَّ َأْن َيْأُخــَذ بَِقْوهِلِ ــامَّ اْبُت ــَذا َفَل ــْرَض هِبَ ــْن مَلْ َي ــا َم ــْم َفَأمَّ َيْأُخــَذ بَِقْوهِلِ
ــاَل  ــٍد َق ــُن حُمَمَّ ــُم ْب ــا إِْبَراِهي َن ــال َأْخَرَ ــننه ق ــائي يف س ــَك؛ ورواه النس ــُه َذلِ َأَرى َل
يِن َعْمــُرو ْبــُن ُشــَعْيٍب بنحــوه  َيــى َعــْن عبيــداهللَِّ ْبــِن اأْلَْخنـَـِس َقــاَل َأْخــَرَ َثنـَـا حَيْ َحدَّ

.)3792(
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عبدالرمحــن بــن احلــارث بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن شــعيب 
عــن أبيــه عــن جــده عبــداهلل بــن عمــرو. وحديــث أمحــد بــن 

عبــدة يف روايــة ابــن العبــد ومل يذكــره أبــو القاســم)61(. 
ــث  ــه اهلل«: احلدي ــه وج ــي ب ــام يبتغ ــذر إال في ــرشح: »ال ن  ال
ــام  ــذري وإن ــره املن ــذا مل يذك ــؤي، ول ــة اللؤل ــن رواي ــس م لي

ــة.  ــخ الصحيح ــض النس ــد يف بع وج
ــِذُره  ــا َينْ ــو م ــُب؛ وه ــرب النَّْح ــان الع ــاء يف لس ــام ج ــْذُر ك النَّ
ــُذور  ــه ُن ــًا ومجع ــًا واجب ــه َنْحب ــى نفس ــه ع ــان فيجعل اإِلنس
ى يف كتــاب ِجــراِح الَعْمــد مــا جيــب يف  والشــافعي َســمَّ
ــاز  ــل احلج ــة َأه ــال ولغ ــْذرًا ق ــات َن ي ــن الدِّ ــات م اجِلراح
كذلــك وَأهــل العــراق يســمونه األَْرش)62(.  قــال يف املنتقــى: 
وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي صــى 
ــه اهلل  ــه وج ــي ب ــام ابتغ ــذر إال في ــال: »ال ن ــلم ق ــه وس اهلل علي
تعــاىل« رواه أمحــد وأبــو داود. ويف روايــة أن رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم نظــر إىل أعــرايب قائــام يف الشــمس وهــو خيطب 
ــول اهلل أن ال أزال  ــا رس ــذرت ي ــال ن ــأنك؟« ق ــا ش ــال: »م فق
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــرغ، فق ــى تف ــمس حت يف الش
وســلم: »ليــس هــذا نــذرًا، إنــام النــذر مــا ابتغــي بــه وجــه اهلل« 

أمحد)63(.    رواه 

ويف النيــل: حديــث عمــرو بــن شــعيب أخرجــه أيضــا 
ــد  ــه. وق ــكت عن ــص وس ــظ يف التلخي ــي، وأورده احلاف البيهق
ــه  ــد: في ــع الزوائ ــال يف جمم ــراين، ق ــد الط ــظ أمح ــه بلف أخرج
عبــداهلل بــن نافــع املــدين وهــو ضعيــف، ومل يكــن يف إســناد أيب 
داود ألنــه أخرجــه عــن أمحــد بــن عبــدة الضبــي عــن املغــرة 
بــن عبدالرمحــن عــن أبيــه عبدالرمحــن عــن عمــرو بــن شــعيب 

عــن أبيــه عــن جــده)64(. 

الزيادة الثالثة: حديث احلارث بن مسكني.
ــا  ــو داود قــال قــرئ عــى احلــارث بــن مســكن وأن ــا أب حدثن
ــن أيب  ــك ع ــرين مال ــال أخ ــب ق ــن وه ــم اب ــاهد أخرك ش
الزنــاد عــن عبدالرمحــن بــن هرمــز عــن أيب هريــرة أن رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ال يــأيت ابــن آدم النــذر القــدر 
بــيء مل أكــن قدرتــه لــه، ولكــن يلقيــه النــذر القــدر قدرتــه، 

)61( حتفة األرشاف، للمزي )6/ 322(.
)62( لسان العرب، البن منظور )5/ 200(.

)63( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي )3273(.
)64( نيل األوطار، للشوكاين )8/ 279(.

ــن  ــؤيت م ــن ي ــا مل يك ــه م ــؤيت علي ــل ي ــن البخي ــتخرج م يس
قبــل.«)65( 

 الــرشح: »ال يــأيت ابــن آدم« منصــوب ألنــه مفعــول »النــذر« 
ــن  ــيء مل أك ــان »ب ــول ث ــدر« مفع ــأيت »الق ــل ال ي ــع فاع بالرف
قدرتــه« أي الــيء، واجلملــة صفــة لقولــه: بــيء، وهــو مــن 
ــاىل.  ــه إىل اهلل تع ــا رصح برفع ــه م ــية ولكن ــث القدس األحادي
»لــه« أي البــن آدم، »ولكــن يلقيــه« بضــم اليــاء مــن اإللقــاء 
أي ابــن آدم، »النــذر« فاعلــه، »القــدر« أي إىل القــدر، »قدرتــه« 
ــل  ــى البخي ــؤيت« أي يعط ــدر »ي ــه: الق ــة لقول ــة صف واجلمل
»عليــه« أي عــى ذلــك األمــر الــذي بســببه نــذر، كالشــفاء »مــا 
مل يكــن يــؤيت« أي يعطــي البخيــل »عليــه« أي مــن قبــل النــذر. 
ــن  ــا مل يك ــل م ــن البخي ــك م ــرج بذل ــلم »فيخ ــة ملس ويف رواي
البخيــل يريــد أن خيرجــه،« واحلديــث وجــد يف بعــض النســخ 
ــن أيب  ــد ع ــؤي: العب ــة اللؤل ــن رواي ــس م ــة. ولي الصحيح
ــا يف  ــره أص ــه مل يذك ــزي فإن ــظ امل ــن احلاف ــب م داود. والعج
ــد  ــم نج ــراف فل ــن األط ــختن م ــا نس ــا راجعن ــراف فإن األط
فيهــام هــذا احلديــث يف ترمجــة مالــك بــن أنــس عــن أيب الزنــاد 

ــرة.  ــن أيب هري ــرج ع ــن األع ع
 وقــال احلافــظ يف الفتــح يف بــاب الوفــاء بالنــذر حتــت قوله: يف 
روايــة شــعيب عــن أيب الزنــاد عــن األعــرج عــن أيب هريــرة: 
»مل أكــن قدرتــه،« هــذا مــن األحاديــث القدســية لكــن ســقط 
ــو  ــه أب ــد أخرج ــل، وق ــز وج ــبته إىل اهلل ع ــح بنس ــه الترصي من
داود يف روايــة ابــن العبــد عنــه مــن روايــة مالــك، والنســائي 
ــن أيب  ــا ع ــوري كامه ــفيان الث ــة س ــن رواي ــه م ــن ماج واب
الزنــاد. وأخرجــه مســلم مــن روايــة عمــرو بــن أيب عمــرو عن 
األعــرج. وعنــد البخــاري يف أواخــر كتــاب القــدر مــن طريــق 
ــة  ــه.« ويف رواي ــن قدرت ــه »مل يك ــرة ولفظ ــن أيب هري ــام ع مه
للنســائي »مل أقــدره عليــه.« ويف روايــة ابــن ماجــه إال مــا قــدر 
لــه ولكــن يغلبــه النــذر فأقــدر لــه. ويف روايــة مالــك »بــيء 
ــه،« ويف  ــذر إىل القــدر قدرت ــه الن ــه ولكــن يلقي مل يكــن قــدر ل
روايــة مســلم »مل يكــن اهلل قــدره لــه« وكــذا وقــع االختــاف 

)65( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )3288(.
ختريــج احلديــث: رواه أمحــد يف مســنده بنحــوه يف عــدة مواضــع )7207(، 
والبخــاري  )9964(؛   ،)9329(  ،)8847(  ،)8137(  ،)7985(  ،)7295(
يف صحيحــه )6235(، )6316(؛ ومســلم يف صحيحــه )4331(، )4332(؛ 
والرتمــذي يف ســننه )1538(؛ وابــن ماجــه يف ســننه بنحــوه )2123(؛ والنســائي 

يف ســننه بنحــوه )3804(، )3805(.
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يف قولــه: فيســتخرج اهلل بــه مــن البخيــل، ففــي روايــة مالــك 
»فُيســتخرج بــه« عــى البنــاء ملــا مل يســم فاعلــه، وكــذا يف روايــة 
ابــن ماجــه والنســائي وعبــدة »ولكنــه يشء يســتخرج بــه مــن 
البخيــل،« ويف روايــة مهــام »ولكــن يلقيــه النــذر وقــد قدرتــه 
ــن  ــلم »ولك ــة مس ــل.« ويف رواي ــن البخي ــه م ــتخرج ب ــه أس ل
النــذر يوافــق القــدر فيخــرج بذلــك مــن البخيــل مــا مل يكــن 

البخيــل يريــد أن خيــرج.«)66( 

ــاب  ــح يف ب ــن صال ــراد حديــث أمحــد ب ــادة الرابعــة: إي الزي
ــذور. ــامن والن األي

ــن وهــب أخــرين عمــرو  ــا اب ــن صالــح حدثن ــا أمحــد ب حدثن
ــن  ــد ب ــن حمم ــر ع ــن أيب جعف ــداهلل ب ــن عبي ــارث ع ــن احل ب
جعفــر بــن الزبــر عــن عــروة عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا أن 
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال: »مــن مــات وعليــه صيــام 

ــه.« )67( ــه ولي ــام عن ص

ــاري  ــه البخ ــة« وأخرج ــن عائش ــروة ع ــن ع ــرشح: »ع  ال
ومســلم والنســائي. 

ــذرا  ــا ن ــوم، إم ــرض الص ــه ف ــن لزم ــذا فيم ــايب: ه ــال اخلط ق
وإمــا قضــاء عــن فائــت مثــل أن يكــون مســافرا ويقــدم 
ــًا  ــون مريض ــات، أو يك ــى م ــه حت ــرط في ــاء فف ــه القض وأمكن
ــد  ــب أمح ــث ذه ــذا احلدي ــر ه ــي. وإىل ظاه ــرأ وال يق في
وإســحاق وقــاال: يصــوم عنــه وليــه، وهــو قــول أهــل الظاهر، 
وتأولــه بعــض أهــل العلــم معنــاه أن يطعــم عنــه وليــه، فــإذا 
ــى  ــًا ع ــام صيام ــمي اإلطع ــه، وس ــام عن ــد ص ــه فق ــل عن فع
ســبيل املجــاز واالتســاع إذا كان الطعــام قــد ينــوب عنــه ومنــه 
ــام  ــى أهن ــدل ع ــا ف ــك صيام ــدل ذل ــبحانه أو ع ــول اهلل س ق

ــم. ــان يف احلك يتناوب
ــام أحــد عــن  ــه ال جيــوز صي وذهــب مالــك والشــافعي إىل أن
أحــد وهــو قــول أيب حنيفــة وأصحابــه، وقاســوه عــى الصــاة 

ونظائرهــا مــن أعــامل البــدن التــي ال مدخــل للــامل فيهــا. 

)66( عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، للعظيــم آبــادي )3288(؛ وانظــر: فتــح 
البــاري رشح صحيــح البخــاري، البــن حجــر العســقاين )9962(.

)67( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )3311(.
ختريــج احلديــث: رواه أبــو داود يف ســننه )2400( قــال أبــو داود: هــذا يف النــذر، 
وهــو قــول أمحــد بــن حنبــل؛ ورواه أمحــد يف مســنده )24446(؛ والبخــاري يف 
صحيحــه )1851(، )1952(؛ ومســلم يف صحيحــه )1147(؛ والنســائي يف 

ــننه )2919(. س

واتفــق أهــل العلــم عــى أنــه إذا أفطــر يف املــرض والســفر ثــم 
مل يفــرط يف القضــاء حتــى مــات فإنــه ال يشء عليــه وال جيــب 
ــي  ــه، وحك ــم عن ــال يطع ــه ق ــادة فإن ــر قت ــه، غ ــام عن اإلطع

ذلــك أيضــا عــن طــاووس)68(.  
وهــذا احلديــث يف األيــامن والنــذور يف روايــة ابــن العبــد كــام 

يف بعــض نســخ األطــراف للمــزي، واهلل أعلــم)69(. 

الزيــادة اخلامســة: أثــر عــن ســعيد بــن جبــر، مــن حديــث 
حممــد بــن جعفــر.

حدثنــا حممــد بــن جعفــر بــن زيــاد قــال حدثنــا رشيــك عــن 
ســامل عــن ســعيد بــن جبــر قــال: ال بــأس بالقرامــل. قــال أبــو 
ــال  ــاء. ق ــعور النس ــه ش ــي عن ــب إىل أن املنه ــه يذه داود: كأن

ــأس)70(.  ــه ب ــس ب ــل لي ــول القرام ــد يق ــو داود: كان أمح أب
ــاف  ــح الق ــل بفت ــع قرم ــل« مج ــأس بالقرام ــرشح: »ال ب  ال
ــا  ــه هن ــراد ب ــن، وامل ــروع ل ــل الف ــات طوي ــراء نب ــكون ال وس
خيــوط مــن حريــر أو صــوف يعمــل ضفائــر تصــل بــه املــرأة 
شــعرها »كأنــه يذهــب« أي ســعيد بــن جبــر »أن املنهــي عنــه 
ــعرها  ــرأة ش ــل امل ــو أن تص ــوع ه ــاء« أي أن املمن ــعور النس ش
بشــعور النســاء وأمــا إذا وصلــت بغرهــا مــن اخلرقــة وخيــوط 

ــوع.  ــر وغرمهــا فليــس بممن احلري

)68(عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، )2400(.
)69( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، )3311(.

)70( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، )4171(.
احلكم عى احلديث:

هذا حديث موقوف عى سعيد بن جبر من قوله. 
قــال األلبــاين: وهــذا األثــر مــع ضعــف ســنده خيالــف حديــث معاويــة املتقــدم 
ــا  ــاء بعص ــا ج ــه أن رج ــة عن ــات الصحيح ــض الرواي ــإن يف بع ــم )100( ف رق
ــا  ــي م ــادة: يعن ــال قت ــزور. ق ــذا ال ــة: أال وه ــال معاوي ــة، فق ــها خرق ــى رأس ع
يكثــر بــه النســاء أشــعارهن مــن اخلــرق، أخرجــه مســلم وأمحــد. انتهــى. ويشــر 
ــة  ــة املدين ــدم معاوي ــال: ق ــيب ق ــن املس ــعيد ب ــن س ــه: وع ــث )100( ونص حلدي
آخــر قدمــة قدمهــا فخطبنــا فأخــرج كبــة مــن شــعر قــال: مــا كنــت أرى أحــدا 
ــي  ــزور، يعن ــه وســلم ســامه ال يفعــل هــذا غــر اليهــود. إن النبــي صــى اهلل علي
الواصلــة يف الشــعر. ويف روايــة أنــه قــال ألهــل املدينــة أيــن علامؤكــم؟ ســمعت 
ــام هلكــت  ــه وســلم ينهــى عــن مثــل هــذه ويقــول: إن رســول اهلل صــى اهلل علي
بنــو إرسائيــل حــن اختــذ هــذه نســاؤهم، أخرجــه البخــاري ومســلم والنســائي 
وأمحــد. انظــر الــرشح وفيــه أن وصــل الشــعر بغــر الشــعر مــن خرقــة ونحوهــا 
ــال  ــث احل ــج أحادي ــرام يف ختري ــة امل ــاين، غاي ــر: األلب ــي. انظ ــل يف النه داخ

ــرام )79/1(. واحل
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قــال اخلطــايب: رخــص أهــل العلــم يف القرامــل، ألن الغــرور 
ال يقــع هبــا ألن مــن نظــر إليهــا مل يشــك يف أن ذلــك مســتعار. 
وأثــر ســعيد بــن جبــر هــذا ليــس يف روايــة اللؤلــؤي، وأورده 
ــن  ــة اب ــال: يف رواي ــم ق ــيل، ث ــراف يف املراس ــزي يف األط امل

العبــد وغــره)71(. 

الزيادة السادسة: احلكم عى إسناد حديث.
حدثنــا حممــد بــن العــاء أن زيــد بــن حبــاب أخرهــم عــن أيب 
ــادة أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم »كان  هــال عــن قت
ــس  ــو داود: لي ــال أب ــه.« ق ــه عن ــال رصف وجه إذا رأى اهل
ــث  ــاب حدي ــذا الب ــلم يف ه ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ع

ــح)72(.  ــند صحي مس

ــروف  ــليم املع ــن س ــد ب ــو حمم ــال« ه ــن أيب ه ــرشح: »ع  ال
ــل »كان  ــي جلي ــة تابع ــن دعام ــو اب ــادة« ه ــن قت ــرايس »ع بال
ــذرا  ــاوي: ح ــال املن ــه.« ق ــه عن ــال رصف وجه إذا رأى اهل
مــن رشه لقولــه لعائشــة ريض اهلل عنهــا يف حديــث الرتمــذي: 

ــب.«  ــق إذا وق ــه الغاس ــن رشه فإن ــاهلل م ــتعيذي ب »اس
ــه، إذا  ــم ظام ــل عظي ــق: لي ــن رش غاس ــاوي: وم ــال البيض ق
ــر  ــه القم ــراد ب ــل امل ــه يف كل يشء، وقي ــل ظام ــب: دخ وق
ــذا  ــوف، ك ــه يف الكس ــه دخول ــق، ووقوب ــف فيغس ــه يكس فإن
يف الــراج املنــر. »قــال أبــو داود: ليــس عــن النبــي صــى اهلل 
ــذه  ــح« ه ــند صحي ــث مس ــاب حدي ــذا الب ــلم يف ه ــه وس علي
العبــارة مل توجــد يف بعــض النســخ واحلديــث املســند هــو مــا 
اتصــل ســنده مرفوعــًا إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم. 
ــا  ــه أيض ــذي قبل ــل، وال ــث مرس ــذا احلدي ــذري: ه ــال املن ق
ــو داود يف  ــال أب ــه. وق ــج ب ــذا ال حيت ــال ه ــو ه ــل، وأب مرس
روايــة ابــن العبــد »ليــس يف هــذا البــاب عــن النبــي صــى اهلل 

ــح.«)73(   ــند صحي ــث مس ــلم حدي ــه وس علي

الزيادة السابعة: تضعيف أيب داود أليوب بن سويد.
حدثنــا أمحــد بــن عمــرو بــن الــرح حدثنــا أيــوب بــن ســويد 
ــن املســيب حيــدث  ــه ســمع ســعيد ب ــد أن ــن زي عــن أســامة ب
ــا ــال خطبن ــي ق ــم املدجل ــن جعش ــك ب ــن مال ــة ب ــن رساق ع

)71( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي )4171(.
)72( ســنن أيب داود، أليب داود السجســتاين )5093(. قــال األلبــاين يف ضعيــف 

ســنن أيب داود: ضعيــف اإلســناد )5093(.
)73( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي )5093(.

ــع  ــم املداف ــال: »خرك ــلم فق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
عــن عشــرته مــا مل يأثــم.« قــال أبــو داود: أيــوب بــن ســويد 

ــف. )74( ضعي
 الــرشح: »عــن رُساقــة« بضــم أولــه »بــن مالــك بــن ُجعشــم« 
ــم والشــن املعجمــة بينهــام عــن مهملــة »خركــم  بضــم اجلي
ــه  ــرته أي: أقارب ــن عش ــم ع ــع الظل ــذي يدف ــع« أي ال املداف
املعــارش معهــم. »مــا مل يأثــم،« أي مــا مل يظلــم ويقــع باملدافعــة 

ــوع.  ــى املدف ــم ع ــم والظل يف اإلث
ــارة  ــذه العب ــف،« ه ــويد ضعي ــن س ــوب ب ــو داود: أي ــال أب »ق

ــخ.  ــض النس ــدت يف بع ــام وج إن
ــعود  ــو مس ــويد أب ــن س ــوب ب ــناده أي ــذري: يف إس ــال املن ق
ــو داود  ــال أب ــا. ق ــدث هب ــرص وح ــدم م ــيباين ق ــري الس احلم
يف روايــة ابــن العبــد: أيــوب بــن ســويد الســيباين بفتــح الســن 
ــاء بواحــدة  ــاء آخــر احلــروف وبعدهــا ب املهملــة وســكون الي
ــن  ــن م ــيبان بط ــوب إىل س ــون منس ــف ن ــد األل ــة وبع مفتوح

ــف.  ــو ضعي ــر وه مح

ــث  ــرق األحادي ــيء كان ي ــس ب ــن: لي ــن مع ــى ب ــال حيي ق
وقــال عبــداهلل بــن املبــارك: ارم بــه، وتكلــم فيــه غــر واحــد، 
ويف ســامع ســعيد بــن املســيب مــن رساقــة املدجلــي نظــر، فــإن 
وفــاة رساقــة كانــت ســنة أربــع وعرشيــن عــى املشــهور، وقــد 
ــة  ــن خاف ــت م ــنن بقي ــاث س ــيب لث ــن املس ــعيد ب ــد س ول
ــن  ــو اب ــه وه ــامن ريض اهلل عن ــل عث ــه، وُقت ــر ريض اهلل عن عم
مخــس عــرشة ســنة فيكــون مولــده عــى هــذا ســنة عرشيــن أو 

إحــدى وعرشيــن فــا يصــح ســامعه منــه واهلل أعلــم.)75( 

ترمجة أيوب بن سويد:
ــيباين  ــري الس ــعود احلم ــو مس ــي، أب ــويد الرم ــن س ــوب ب  أي
ــح  ــدة، بالفت ــم موح ــاكنة ث ــة س ــم حتتاني ــة ث ــة مفتوح بمهمل
والكــر. صــدوق خيطــئ، مــن التاســعة، روى لــه أبــو 
داود والرتمــذي وابــن ماجــه. وقــال ابــن حبــان: يــروى 
ــد  ــن يزي ــس ب ــيباين ويون ــرو الس ــى عم ــن أب ــى ب ــن حيي ع
األيــي، روى عنــه بــن أبــى الــرى وأهــل بلــده. وكان 
رديء احلفــظ يتقــى حديثــه مــن روايــة ابنــه حممــد بــن 
ــه  ــة ابن ــر رواي ــن غ ــرت م ــاره إذا س ــه ألن أخب ــوب عن أي

)74( سنن أيب داود، أليب داود السجستاين )5120(.
)75( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي )5120(. 
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عنــه وجــد أكثرهــا مســتقيمة. حــج ثــم رجــع وركــب البحــر 
فلــام أرشف عــى الرملــة غــرق وذلــك يف ســنة ثــاث وتســعن 

ومائــة، وقيــل ســنة اثنتــن ومائتــن)76(. 

الزيادة الثامنة: احلكم عى احلديث بأنه مرسل.
ــن  ــعيد ب ــن س ــب ع ــن وه ــا اب ــرح حدثن ــن ال ــا اب حدثن
ــن أيب  ــي اب ــي يعن ــن املك ــن عبدالرمح ــد ب ــن حمم ــوب ع أيب أي
لبيبــة عــن عبــداهلل بــن أيب ســليامن عــن جبــر بــن مطعــم أن 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ليــس منــا مــن دعــا 
إىل عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل عــى عصبيــة، وليــس منــا 

ــة.«)77(  ــى عصبي ــات ع ــن م م

ــد  ــن العب ــة اب ــو داود يف رواي ــال أب ــذري: ق ــال املن ــرشح: ق  ال
هــذا مرســل، عبــداهلل بــن أيب ســليامن مل يســمع مــن جبــر، هذا 
آخــر كامــه. ويف إســناده حممــد بــن عبدالرمحــن املكــي وقيــل 
فيــه العكــي، قــال أبــو حاتــم الــرازي: هــو جمهــول وقــد أخرج 
مســلم يف صحيحــه والنســائي يف ســننه مــن حديــث أيب هريــرة 
بمعنــاه أتــم منــه، ومــن حديــث جنــدب بــن عبــداهلل البجــي 

خمتــرصا)78(. 

ترمجة عبداهلل بن أيب سليامن:
ــو أيــوب األمــوي مــوىل  ــن أيب ســليامن القــريش، أب ــداهلل ب عب
ــر  ــن جب ــليامن. روى ع ــمه س ــال اس ــان، ويق ــن عف ــامن ب عث
ــا  ــن دع ــا م ــس من ــث »لي ــنن أيب داود حدي ــم يف س ــن مطع ب
ــاري يف  ــرد، للبخ ــرة يف األدب املف ــن أيب هري ــة« وع إىل عصبي

ــة. ــم القطيع تعظي
الثقفــي  إبراهيــم  بــن  إســحاق  يعقــوب  أبــو  عنــه  روى 
وإســحاق بــن عثــامن الــكايب ومحــاد بــن ســلمة وخــزرج بــن 
ــن ــف ب ــاري وخل ــرد، للبخ ــعدي يف األدب املف ــامن الس عث

ــنن  ــي يف س ــن املك ــن عبدالرمح ــد ب ــي وحمم ــامعيل اخلزاع إس
ــن  ــى ب ــال موس ــاد وق ــن زي ــام ب ــدام هش ــو املق أيب داود وأب

ــليامن ــوب س ــن أيب أي ــامن ع ــن عث ــزرج ب ــن خ ــامعيل ع إس

)76( انظــر يف ترمجتــه: تاريــخ ابــن معــن، البــن معــن )49(؛ التاريــخ الكبــر، 
ــزان  ــم )2/ 249(؛ مي ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ــاري )1/ 417(؛ اجل للبخ
االعتــدال، للذهبــي )1/ 287(؛ الكاشــف )1/ 146(؛ هتذيــب التهذيــب، 
البــن حجــر )1/ 405(؛ الثقــات، البــن حبــان )8/ 125(؛ تقريــب التهذيــب، 

ــر )616(. ــن حج الب
)77( ســنن أيب داود، أليب داود السجســتاين، )5121(؛ حتفــة األرشاف، للمــزي 

)3188(
)78( عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، )5121(.

مــوىل عثــامن عــن أيب هريــرة والصحيــح عبــداهلل بــن أيب 
ــه  ــألت أيب عن ــم: س ــن أيب حات ــن ب ــال عبدالرمح ــليامن. ق س
فقــال: كان مــن أكابــر أصحــاب محــاد بــن ســلمة يعنــي مــن 
ــن  ــره اب ــيخ. وذك ــال: ش ــه؟ ق ــا حال ــت م ــاخيه، قل ــر مش أكاب
حبــان يف كتــاب الثقــات. روى لــه البخــاري يف األدب حديثــا 
وأبــو داود آخــر، وقــال أبــو داود فيــام روى عنــه أبــو احلســن 
بــن العبــد: هــذا مرســل عبــداهلل بــن أيب ســليامن مل يســمع مــن 

ــم)79(.  ــن مطع ــر ب جب

يف هــذه الزيــادة أطلــق أبــو داود املرســل عــى مــا ســقط منــه 
ــاء  ــور الفقه ــذا رأي مجه ــواء وه ــع س ــو واملنقط ــي فه التابع
واألصوليــن، ومجاعــة مــن املحدثــن، ولكــن رأي أكثــر 
ــوال  ــوق األق ــي نس ــام ي ــك، وفي ــاف ذل ــى خ ــن ع املحدث

ــل: ــف املرس ــواردة يف تعري ال

يف  وأمــا  فقــال:  اصطاحــا  املرســل  الســخاوي  عــّرف 
االصطــاح فـــمرفوع تابــع مــن التابعــن إىل النبــي صــى اهلل 
عليــه وســلم بالترصيــح أو الكنايــة عــى املشــهور عنــد أئمــة 
ــم،  ــر عنه ــن عبدال ــم واب ــه احلاك ــام نقل ــل، ك ــن مرس املحدث
واختــاره احلاكــم وغــره، ووافقهــم مجاعــة مــن الفقهــاء 
واألصوليــن. وعــر عنــه بعضهــم كالقــرايف يف التنقيــح 
ــه، ونقــل  بإســقاط الصحــايب مــن الســند، وليــس بمتعــن في
ــده يف  ــي، وقي ــنده إىل التابع ــال س ــه باتص ــم ل ــم تقييده احلاك

ــر.  ــه آخ ــن وج ــه م ــأت اتصال ــام مل ي ــل ب املدخ

ــن  ــن اب ــل ع ــا نق ــو م ــل ه ــف املرس ــر يف تعري ــرأي اآلخ  وال
ــاع  ــوه بإمج ــل أوقع ــال: املرس ــد، ق ــة التمهي ــر يف مقدم عبدال
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــر ع ــي الكب ــث التابع ــى حدي ع
ــم  ــن دوهن ــك م ــال: وكذل ــم ق ــة منه ــل بجامع ــلم، ومث وس
ــن  ــا مم ــم أيض ــن دوهن ــمى م ــك يس ــة. وكذل ــمى مجاع ويس
ــه  ــتهم. ومثل ــة وجمالس ــن الصحاب ــة م ــاء مجاع ــه لق ــح ل ص
أيضــا مرســل مــن دوهنــم، فأشــار هبــذا األخــر إىل مراســيل 
صغــار التابعــن. وقــال آخــرون: ال يعنــي ال يكــون حديــث 
صغــار التابعــن مرســًا، بــل يســمى منقطًعــا ألهنــم مل يلقــوا 
ــن  ــم ع ــر روايته ــن، فأكث ــد أو االثن ــة إال الواح ــن الصحاب م

ــن.  التابع

)79( هتذيب الكامل، للمزي )3321(؛ هتذيب التهذيب، البن حجر
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 وُعــّرف املرســل تعريفــًا ثالثــًا بأنــه مــا ســقط راٍو مــن ســنده 
ــام  ــر، ك ــد أو أكث ــام واح ــره، أو بينه ــه أو آخ ــواء كان يف أول س
يومــئ إليــه تنكــر »راٍو،« وجعلــه اســم جنس ليشــمل ســقوط 
ــق،  ــل واملعل ــع واملعض ــه املنقط ــل في ــث يدخ ــر بحي راٍو فأكث
ــه  ــاع، فإن ــق االنقط ــث أطل ــب حي ــارة اخلطي ــر عب ــو ظاه وه
ــون  ــأن يك ــناده ب ــع إس ــا انقط ــو م ــل ه ــه: املرس ــال يف كفايت ق
ــن  ــاف ب ــال: ال خ ــه. وق ــن فوق ــمعه مم ــن مل يس ــة م يف رواي
ــو  ــس ه ــس بمدل ــذي لي ــث ال ــال احلدي ــم أن إرس ــل العل أه
روايــة الــراوي عمــن مل يعــارصه كالتابعــن عــن النبــي صــى 
اهلل عليــه وســلم، وابــن جريــج عــن عبيــداهلل بــن عبــداهلل بــن 
عتبــة، ومالــك عــن القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر الصديــق، 
أو عمــن عــارصه ومل يلقــه كالثــوري، وشــعبة عــن الزهــري. 
ــه وكــذا فيمــن لقــي  قــال: ومــا كان نحــو ذلــك، فاحلكــم في
ــه ذلــك  ــه مل يســمع من ــه، إال أن ــه، وســمع من مــن أضــاف إلي

احلديــث واحــد.
واخلفــي،  الظاهــر  اإلرســال  بــن  التســوية  وحاصلــه 
ــان  ــن القط ــن ب ــول أيب احلس ــوه ق ــم، ونح ــس يف احلك والتدلي
ــة الــراوي عمــن مل  ــان الوهــم واإلهيــام: اإلرســال: رواي يف بي
يســمع منــه. وهــو الــذي حــكاه ابــن الصــاح عــن الفقهــاء 
ــه قــال: واملعــروف يف  واألصوليــن، بــل وعــن اخلطيــب، فإن
ــمى  ــل يس ــع واملعض ــه أي املنقط ــك كل ــه أن ذل ــه وأصول الفق
ــب،  ــث اخلطي ــل احلدي ــن أه ــب م ــه ذه ــال: وإلي ــًا. ق مرس
ــل  ــلم: املرس ــووي يف رشح مس ــول الن ــوه ق ــه، ونح ــع ب وقط
عنــد الفقهــاء واألصوليــن واخلطيــب ومجاعــة مــن املحدثــن: 
مــا انقطــع إســناده عــى أي وجــه كان، فهــو عندهــم بمعنــى 
ــداء  ــمل االبت ــه كان، يش ــى أي وج ــه: ع ــإن قول ــع ف املنقط
ــوه  ــن رصح بنح ــر. ومم ــد فأكث ــام الواح ــا بينه ــاء، وم واالنته
ــوي  ــه البغ ــل وتبع ــال يف املدخ ــه ق ــم فإن ــن احلاك ــن املحدث م
ــال  ــي: ق ــع التابع ــي أو تاب ــول التابع ــو ق ــنة: وه يف رشح الس
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، وبينــه وبــن الرســول قــرن 
أو قرنــان، وال يذكــر ســامعه مــن الــذي ســمعه، يعنــي يف رواية 
أخــرى. ولكــن الــذي مشــى عليــه يف علومــه خــاف ذلــك. 
وكــذا أطلــق أبــو نعيــم يف مســتخرجه عــى التعليــق مرســًا. 
وممــن أطلــق املرســل عــى املنقطــع أبــو زرعــة، وأبــو حاتــم، 
ثــم الدارقطنــي، ثــم البيهقــي، بــل رصح البخــاري يف حديــث 
ــه  ــدري بأن ــعيد اخل ــن أيب س ــي، ع ــد النخع ــن يزي ــم ب إلبراهي
مرســل لكــون إبراهيــم مل يســمع مــن أيب ســعيد. وكــذا رصح 
ــن  ــة ب ــن عتب ــداهلل ب ــن عب ــون ب ــث لع ــو داود يف حدي ــو وأب ه
مســعود عــن ابــن مســعود بأنــه مرســل لكونــه مل يــدرك ابــن 
مســعود، والرتمــذي يف حديــث البــن ســرين عــن حكيــم بــن 

حــزام بأنــه مرســل وإنــام رواه ابــن ســرين عــن يوســف بــن 
ــو داود يف  ــه أب ــى علي ــذي مش ــو ال ــم، وه ــن حكي ــك ع ماه
مراســيله يف آخريــن)80(.  وهــذه الزيــادة عنــد ابــن العبــد تبــن 
عمليــًا تعريــف أيب داود للمرســل بأنــه أي انقطــاع يف الســند.

الزيادة التاسعة: حديث مسدد.
وممــا ليــس يف املطبــوع مــن ســنن أيب داود مــا ذكــره املــزي يف 
حديــث »مــن قــال يف القــرآن مــن غــر علــم فليتبــوأ مقعــده 
ــن أيب  ــدد، ع ــن مس ــم ع ــو داود يف العل ــار،« رواه أب ــن الن م
ــن  ــن اب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــن س ــى ع ــن عبداألع ــة، ع عوان
عبــاس ريض اهلل عنهــام مرفوعــًا)81(.  ثــم قــال يف االســتدراك 
عــى ابــن عســاكر حديــث أيب داود يف روايــة أيب احلســن ابــن 

ــم. ــو القاس ــره أب ــد ومل يذك العب

)3803(؛ الثقات، البن حبان )5/ الرتمجة 3708(.
)80( فتح املغيث، للسخاوي )173-170(.

)81( حتفة األرشاف، للمزي )4/ 423(.
ختريــج احلديــث: رواه أمحــد يف مســنده قــال حدثنــا وكيــع حدثنــا ســفيان حدثنــا 

عبداألعــى بــه )2069(، وقــال حدثنــا مؤمــل حدثنــا ســفيان بــه )2429(. 
احلكــم عــى احلديــث: احلديــث ضعيــف؛ مــداره عــى عبداألعــى، وهــو 

ضعيــف. 
عــن حييــى بــن ســعيد : ســألت ســفيان الثــوري عــن أحاديــث عبداألعــى عــن 
ابــن احلنفيــة فضعفهــا. وقــال أمحــد بــن حنبــل عــن عبدالرمحــن بــن مهــدي: كل 
يشء روى عبداألعــى عــن حممــد بــن احلنفيــة إنــام هــو كتــاب أخــذه مل يســمعه. 
وقــال غــره عــن ابــن مهــدي: ســألت ســفيان عــن حديــث عبداألعــى فقــال: 
نــرى أنــه كتــاب ابــن احلنفيــة ومل يســمع منــه شــيئا. وقــال عمــرو بــن عــي: كان 
عبدالرمحــن بــن مهــدي ال حيــدث عنــه، ســمعته يقــول: مــا أدري كيــف أحــدث 
ــن أيب  ــول: ع ــر يق ــة، وآخ ــن احلنفي ــن اب ــول: ع ــد يق ــى، واح ــن عبداألع ع
عبدالرمحــن، وآخــر يقــول عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: وكان حييــى بــن ســعيد 

حيدثنــا 

فهد بن عبدالرمحن احلمودي: زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عى رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود: مجًعا ودراسة
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ــال: ورواه  ــر، فق ــر يف التفس ــن كث ــبه أليب داود اب ــد نس وق
ــه،  ــى ب ــن عبداألع ــة، ع ــن أيب عوان ــدد، ع ــن مس ــو داود ع أب
ــظ:  ــن بلف ــوم الدي ــاء عل ــث ورد يف إحي ــا)82(.  واحلدي مرفوع
مــن فــر القــرآن برأيــه فليتبــّوأ مقعــده مــن النــار.«)83(  قــال 
ــاس ريض  ــن عب ــث اب ــن حدي ــذي م ــه الرتم ــي: أخرج العراق
ــد  ــن العب ــة اب ــد أيب داود يف رواي ــو عن ــنه وه ــام وحس اهلل عنه

ــر. ــائي يف الكب ــد النس وعن

ــاري يف  ــن األنب ــه واب ــذي وصحح ــه الرتم ــث أخرج  احلدي
املصاحــف والطــراين يف الكبــر والبيهقــي يف الشــعب كلهــم 
مــن روايــة عبداألعــى عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس 
ريض اهلل عنهــام بلفــظ: »مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم بــدل 
ــب  ــال غري ــذي وق ــو داود والرتم ــه أب ــه.« وأخرج ــه برأي قول
ــاري  ــن األنب ــوي واب ــر والبغ ــن جري ــر واب ــائي يف الكب والنس
وابــن عــدي والطــراين والبيهقــي، كلهــم مــن روايــة ســهيل 
بــن أيب حــزم القطفــي عــن ابــن عمــران اجلــوين عــن جنــدب 
بــن عبــداهلل ريض اهلل عنــه »مــن قــال يف القــرآن برأيــه فأصــاب 
فقــد أخطــأ،« ويف روايــة للرتمــذي وغــره »مــن قــال يف كتــاب 
اهلل« ويف روايــة »مــن تكلــم يف القــرآن،« ويف البــاب عــن ابــن 
عمــر وجابــر وأيب هريــرة ريض اهلل عنهــم فحديــث ابــن عمــر 
ــاب  ــه فأص ــرآن برأي ــر الق ــن ف ــه »م ــام لفظ ريض اهلل عنه
ــعتهم،«  ــاد لوس ــن العب ــمت ب ــو قس ــة ل ــه خطيئ ــت علي كتب
ولفــظ حديــث جابــر ريض اهلل عنــه »مــن قــال يف القــرآن برأيــه 
فقــد اهتمنــي،« ولفــظ حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه »مــن 
فــر القــرآن برأيــه وهــو عــى وضــوء فليعــد وضــوءه،« أخرج 
ــردوس  ــند الف ــي يف مس ــور الديلم ــو منص ــة أب ــؤالء الثاث ه

وطرقهــن ضعــاف بــل األخــر منكــر جــدًا.

ــف  ــه: ضعي ــن أبي ــل ع ــن حنب ــد ب ــن أمح ــداهلل ب ــال عب ــى. وق ــن عبداألع ع
احلديــث. وقــال أبــو زرعــة: ضعيــف احلديــث ربــام رفــع احلديــث وربــام وقفــه. 
وقــال عبدالرمحــن بــن أيب حاتــم: ســألت أيب عنــه فقــال: ليــس بقــوي. وقــال أبــو 
أمحــد بــن عــدي: قــد حــدث عنــه الثقــات وحيــدث عــن ســعيد بــن جبــر وابــن 
ــه  ــا. روى ل ــع عليه ــياء ال يتاب ــم بأش ــلمي وغره ــن الس ــة وأيب عبدالرمح احلنفي

ــزي، 4482( ــامل، للم ــب الك ــة. )هتذي األربع
ــال  ــي )1/ 123(. ق ــق احلوين ــر، بتحقي ــن كث ــم الب )82( تفســر القــرآن العظي
ــث ال  ــذا احلدي ــزي )4/ 423(، وه ــراف امل ــام يف أط ــية: ك ــي يف احلاش احلوين
يوجــد يف نســخ الســنن التــي بأيدينــا ألهنــا مــن روايــة اللؤلــؤي، وقــد وقــع يف 
روايــة ابــن العبــد كــام قــال العراقــي يف ختريــج اإلحيــاء )1/ 37(؛ والزبيــدي يف 
اإلحتــاف )4/ 526(. وابــن العبــد هــو عــي بــن احلســن بــن العبــد األنصــاري، 

ــنن أيب داود. ــد رواة س أح
)83( ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي )1/ 37 برقم 113(.

الزيــادة العــارشة: احتــامل خمالفــة ابــن العبــد لبقيــة الــرواة 
ــب. ــة أيب اخلصي يف رواي

ــع  ــن(. وق ــن عبدالرمح ــن ب ــام )رزي ــزي: ويف األوه ــال امل ق
ــن  ــل ب ــة عقي ــن أيب داود« - يف رواي ــد ع ــن العب ــة اب يف »رواي
طلحــة عــن أيب اخلصيــب - قــال أبــو داود: رزيــن بــن 
عبدالرمحــن عــن ابــن عمــر، يف »قيــام الليــل،« هكــذا عنــده، 
ــال  ــوا: ق ــث قال ــذا احلدي ــن أيب داود يف ه ــرواة ع ــائر ال وس
ــو  ــذا ه ــن، وه ــن عبدالرمح ــاد ب ــب زي ــو اخلصي ــو داود: أب أب

ــى. ــح، انته الصحي

قــال مغلطــاي: وفيــه نظــر، مــن حيــث إن روايــة ابــن العبــد 
ــه يف  ــذا ألفيت ــي، ك ــي ه ــل ه ــره، ب ــة غ ــة لرواي ــت خمالف ليس
ــد،  ــن العب ــن اب ــة أيب احلس ــن رواي ــن م ــختن صحيحت نس
إحدامهــا بخــط أيب منصــور عــي بــن أيب عــي بــن حممــد بــن 
ــد  ــايض أيب حمم ــن الق ــا ع ــا ورواه ــراين، كتبه ــن احل احلس
عبــداهلل بــن حممــد بــن عبــداهلل بــن األكفــاين عــن ابــن العبــد، 

ــا ــص م ــة، ون ــة وحديث ــامعات قديم ــا س وعليه

فيهــا: ثنــا عثــامن بــن أيب شــيبة أن حممــد بــن جعفــر حدثهــم 
عــن شــعبة عــن عقيــل بــن طلحــة قــال ســمعت أبــا اخلطيــب. 
قــال أبــو داود: زيــاد بــن عبدالرمحــن عــن ابــن عمــر، احلديث. 

فينظــر، واهلل تعــاىل أعلــم)84(. 

ــد  ــن العب ــة اب ــرد رواي ــامل تف ــرشة: احت ــة ع ــادة احلادي الزي
ــائب. ــن الس ــن ب ــره حس بذك

ــة  ــن أيب لباب ــائب ب ــن الس ــن ب ــة احلس ــاي يف ترمج أورد مغلط
ــي:  ــا ي ــاج، م ــو حج ــدين، أخ ــاري امل األنص

وقــول املــزي: قــال البخــاري يف التاريــخ: قــال حممــد أخرنــا 
ــن  ــري ع ــن الزه ــة ع ــن أيب حفص ــد ب ــا حمم ــداهلل أخرن عب
الســائب بــن أيب لبابــة عــن أبيــه، فيــه نظــر؛ لســقوط احلســن 
ــن  ــخة م ــا نس ــر م ــو يف غ ــذا ه ــائب، ك ــري والس ــن الزه ب
ــن  ــري ع ــن الزه ــة ع ــن أيب حفص ــد ب ــا حمم ــخ: أخرن التاري
ــه فذكــره. وزعــم  ــة عــن أبي حســن بــن الســائب بــن أيب لباب
ــن أيب  ــد ع ــن العب ــة اب ــراف أن يف رواي ــد األط ــزي يف زوائ امل
داود: رواه يونــس عــن ابــن شــهاب عــن بعــض بني الســائب، 
ــن)85(.    ــن حس ــال: ع ــهاب فق ــن ش ــن اب ــدي ع ورواه الزبي

)84( إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي )4/ 382 رقم 1595(.
)85( املزي، حتفة األرشاف )8/ 315(.
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ــس  ــذا، ولي ــر ه ــد مل يذك ــن العب ــر اب ــه أن غ ــم من ــو يفه وه
بــيء، فإنــه ثبــت أيضــًا يف روايــة ابــن داســة والرمــي.  
ــؤي  ــة اللؤل ــد عــى رواي ــن العب ــد اب ــادة عن قلــت: فهــذه الزي
ــة  ــن داس ــة اب ــت يف رواي ــث ثبت ــا حي ــرد هب ــه مل يتف ــة، لكن ثابت

والرمــي)86(.

اخلامتة
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي بعــده، 

وبعــد:
اعتنــى هــذا البحــث بروايــة ابــن العبــد لســنن أيب داود، وهــذه 
ــنن،  ــات الس ــم رواي ــن أه ــث م ــامء احلدي ــا عل ــة عده الرواي
ــى  ــا ع ــأورد زياداهت ــة األرشاف ف ــزي يف حتف ــا امل ــى هب واعتن
نســخة اللؤلــؤي املعتمــدة يف املــرشق. وقــد انفــرد ابــن العبــد 
ــا،  ــي أوردهت ــامن األوىل الت ــد الث ــي الزوائ ــد وه ــامن زوائ بث
وهنالــك بعــض األحاديــث التــي ظنهــا بعــض املتأخريــن مــن 
الزوائــد بينــام هــي مشــرتكة مــع رواة آخريــن مــن رواة الســنن، 
وقــد أوردت أمثلتهــا يف آخــر البحــث وهــي الزوائــد الثــاث 

ــرة. األخ
ــه، وبعــد  ــدأ البحــث برتمجــة ل ــد ب ــن العب ــة نســخة اب  وألمهي
ــنن أيب  ــم رواة س ــًا ه ــرش راوي ــد ع ــامء أح ــم رسد أس ــك ت ذل
داود، وترامجهــم وأقــوال العلــامء يف أمهيــة بعــض النســخ 
وأمههــا نســخة اللؤلــؤي املشــهورة يف املــرشق واهلند، ونســخة 
ابــن داســة املشــهورة يف املغــرب وهــو آخــر مــن حــدث عــن 
أيب داود، ونســخة ابــن العبــد وفيهــا زوائــد مل تــرد عنــد غــره، 

ــة النســخ مــع أمهيتهــا إال أهنــا مل تشــتهر وفيهــا فــوت. وبقي
 وهــذا البحــث يبــن دقــة علــامء احلديــث وعنايتهــم باختــاف 
النســخ، ومــا ذلــك إال ملكانــة الســنة النبويــة يف قلوهبــم 
ــنة  ــزال الس ــذا. وال ت ــا ه ــنة إىل يومن ــة بالس ــتمرار العناي واس
ــا  ــاىل أن يرزقن ــأل اهلل تع ــف، نس ــف إىل خل ــن خل ــل م تنتق
العنايــة بالســنة النبويــة. ونســأل اهلل أن يرزقنــا الفهــم بالديــن، 
ــه  ــد علي ــا حمم ــلن نبين ــاء واملرس ــم األنبي ــدي خات ــاع ه واتب

ــليم. ــم التس ــاة وأت ــل الص أفض

ــاي، إرشاف  ــامل ملغلط ــب الك ــامل هتذي ــاب إك ــن كت ــاقطة م ــم الس )86( الرتاج
ــاح. 177-176. ــي الصي ع
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الثالثــة. الطبعــة   ،1405 اإلســامي، 

ــم اجلعفــي )ت:  ــن إبراهي ــداهلل إســامعيل ب ــو عب البخــاري، أب
256(. التاريــخ الكبــر. بــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 

ــزاء. ــة أج ــة األوىل، ثامني 1986، الطبع
البخــاري. اجلامــع الصحيــح وهــو صحيــح البخــاري. انظــر 

فتــح البــاري، البــن حجــر.

البغــدادي، أمحــد بــن عــي بــن اخلطيــب )ت: 392(. تاريــخ 
ــة، د. ت.، د. ط. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــداد. ب بغ

البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي )ت: 458(. 
ــن الرتكــامين.  ــي، الب ــر النق ــه: اجلوه ــرى ويف ذيل ــنن الك الس

ــة، 1992. ــروت: دار املعرف ب

الرتمــذي، أبــو عيســى  حممــد بــن عيســى )ت: 297(. ســنن 
ــاكر،  ــد ش ــق أمح ــح. حتقي ــع الصحي ــو اجلام ــذي، وه الرتم
أمحــد. بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1987، الطبعــة األوىل.

ــج  ــن قلي ــاي ب ــن مغلط ــاء الدي ــداهلل، ع ــو عب ــي، أب احلنف
ــامء  ــامل يف أس ــب الك ــامل هتذي ــداهلل )ت: 762(. إك ــن عب ب
ــد  ــو حمم ــادل وأب ــن ع ــو عبدالرمح ــد، أب ــق حمم ــال. حتقي الرج
ــة  ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف ــم. القاه ــن إبراهي ــامة ب أس

والنــرش، 2001، الطبعــة األوىل.

ــامل  ــد )ت: 388(. مع ــن حمم ــد ب ــليامن مح ــو س ــايب، أب اخلط
الســنن، مــع حاشــية الســنن. حتقيــق الدعــاس، عــزت عبيــد. 

ــة األوىل. ــث، 1970، الطبع ــرة: دار احلدي القاه

ــي )ت: 463(.  ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــدادي، أب ــب البغ اخلطي
ــة، د. ت.، د. ط.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــداد. ب ــخ بغ تاري

ــزءًا. ــرشون ج ــان وع اثن

ــامن )ت:  ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــي، ش الذهب
ــرة  ــة دائ ــن: مطبع ــاد الدك ــدر آب ــاظ. حي ــرة احلف 748(. تذك

ــة. ــة الثالث ــة، 1956، الطبع ــارف العثامني املع

ــاب  ــق الكت ــى حتقي ــاء. أرشف ع ــام النب ــر أع ــي. س الذهب
ــة  ــروت: مؤسس ــعيب. ب ــاؤوط، ش ــه األرن ــرج أحاديث وخ
الرســالة، 1989، الطبعــة السادســة، مخســة وعــرشون جــزءًا.

املراجع

ــي الــرازي  ــن التميم ــو حممــد عبدالرمح ــم، أب ــن أيب حات اب
ــة  ــن: مطبع ــاد الدك ــدر آب ــل. حي ــرح والتعدي )ت:327(. اجل
جملــس دائــرة املعــارف اإلســامية، 1372هـــ، الطبعــة األوىل، 

ــزاء. ــعة أج تس

ــان التميمــي البســتي )ت:354(.  ــن حب ــد ب ــان، حمم ــن حب اب
ــاد  ــد. حيدرآب ــد عبداملعي ــان، حمم ــة خ ــت مراقب ــات. حت الثق
ــة، 1973،  ــارف العثامني ــرة املع ــس دائ ــة جمل ــن: مطبع الدك

ــزاء. ــرشة أج ــة األوىل، ع الطبع

ابــن حبــان. الصحيــح. حتقيــق األرنــاؤوط، شــعيب. بــروت: 
مؤسســة الرســالة، 1993، الطبعــة الثانيــة، ثامنيــة عــرش جزءًا.

ابــن حنبــل، أبــو عبــداهلل أمحد بــن حممــد الشــيباين )ت:241(. 
ــداهلل  ــام عب ــرشف الع ــالة. امل ــة الرس ــروت: مؤسس ــند. ب املس
الرتكي. مخســون جــزءًا، الطبعــة األوىل، 1413هـــ - 1993م.

ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر القــريش البــرصي 
الدمشــقي )ت: 774(. الباعــث احلثيــث رشح اختصــار علــوم 
ــب  ــروت: دار الكت ــد. ب ــد حمم ــاكر، أمح ــق ش ــث. حتقي احلدي

العلميــة، 2010، الطبعــة الثانيــة.

ــة  ــخ - رواي ــى )ت: 233(. تاري ــا حيي ــو زكري ــن، أب ــن مع اب
ــة:  ــة املكرم ــد. مك ــد حمم ــيف، أمح ــور س ــق ن ــدوري. حتقي ال
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســامي، 1979، 

ــزاء. ــة أج ــة األوىل، أربع الطبع

ابــن نــارص الديــن، شــمس الديــن حممــد بــن عبــداهلل القيــي 
الدمشــقي )ت: 842(. توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســامء 
ــويس،  ــق العرقس ــم. حتقي ــم وكناه ــاهبم وألقاهب ــرواة وأنس ال
ــة  ــالة، 1993م، الطبع ــة الرس ــروت: مؤسس ــم. ب ــد نعي حمم

ــزاء 9. ــدد األج األوىل، ع

آل إبراهيــم، حممــد إســحاق حممــد. األصــول الســتة: رواياهتــا 
ونســخها. الريــاض: د. ن.، 2009. 

األلبــاين، حممــد نــارص الديــن )ت: 1420(. غايــة املــرام 
يف ختريــج أحاديــث احلــال واحلــرام. بــروت: املكتــب 
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ــة، عــزت عــي  ــف. حتقيــق وتعليــق عطي ــي. الكاش الذهب
وموســى حممــد املوشــى.  القاهــرة: دار النــرص، 1972، 

الطبعــة األوىل، ثاثــة أجــزاء.

الذهبــي. ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال. حتقيــق البجــاوي، 
عــي. بــروت: دار املعرفــة، 1963، أربعــة أجــزاء. 

الســبكي، حممــود خطــاب )ت: 1352(. املنهــل العــذب 
ــتقامة،  ــة االس ــرة: مطبع ــنن أيب داود. القاه ــورود رشح س امل

1361، الطبعــة األوىل، عــرشة جملــدات.

ــعث )ت: 275(.  ــن األش ــليامن ب ــو داود س ــتاين، أب السجس
ســنن أيب داود. إعــداد الدعــاس، عــزت عبيــد وعــادل الســيد. 
ــع، 1969،  ــرش والتوزي ــة والن ــث للطباع ــروت: دار احلدي ب

ــزاء. ــة أج ــة األوىل، مخس الطبع

ــامد  ــادل وع ــد، ع ــق حمم ــنن أيب داود. حتقي ــتاين. س السجس
ــة  ــل، الطبع ــدار التأصي ــوث ب ــز البح ــرة: مرك ــاس. القاه عب

2015م. األوىل، 
السجســتاين. رســالة أيب داود إىل أهــل مكــة. بــروت: دار 

.2010 العربيــة، 

السجســتاين. املراســيل. حتقيــق األرنــؤوط، شــعيب. بــروت: 
مؤسســة الرســالة، 1998، الطبعــة الثانيــة. 

الســخاوي، أبــو عبــداهلل حممــد بــن عبدالرمحــن. فتــح املغيــث 
ــنة،  ــة الس ــرة: مكنب ــي. القاه ــث للعراق ــة احلدي ــرشح الفي ب

.2003

ــرة: دار  ــار. القاه ــل األوط ــي. ني ــن ع ــد ب ــوكاين، حمم الش
احلديــث، 1993، الطبعــة األوىل، ثامنيــة أجــزاء.

ــة  ــاض: جمل ــننه. الري ــه وس ــو داود حيات ــد. أب ــاغ، حمم الصب
البحــوث اإلســامية، إصــدار وزارة الشــؤون اإلســامية 
ــن  ــدار: م ــدد األول، اإلص ــعودية، الع ــة الس ــة العربي باململك

ــدد. ــاب الع ــنة 1395هـــ، كت ــان لس ــب إىل رمض رج

الصيــاح، عــي. الرتاجــم الســاقطة مــن كتــاب إكــامل هتذيــب 
ــة  ــرصي إىل ترمج ــن الب ــة احلس ــن ترمج ــاي: م ــامل ملغلط الك
احلكــم بــن ســنان. حتقيــق طــاب وطالبــات شــعبة التفســر 

واحلديــث يقســم الثقافــة اإلســامية بجامعــة امللــك ســعود. 
ــة األوىل. ــدث، 1425 ه، الطبع ــاض: دار املح الري

ــاف  ــر )ت: 852(. إحت ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــقاين، أمح العس
املهــرة. حتقيــق مركــز خدمــة الســنة والســرة. املدينــة املنــورة: 
جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ومركــز خدمــة 
ــة، 1994، الطبعــة األوىل، 19  ــة باملدين الســنة والســرة النبوي

جــزءًا.
 

العســقاين. اإلصابــة يف متييــز الصحابــة. بــروت: دار إحيــاء 
الــرتاث العــريب. أربعــة أجــزاء، الطبعــة األوىل، 1328هـــ.

ــق  ــيد. حتقي ــب: دار الرش ــب. حل ــب التهذي ــقاين. تقري العس
عوامــة، حممــد. الطبعــة الثالثــة، 1411هـــ.

ــب.  ــب التهذي ــر. هتذي ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــقاين، أمح العس
ــرش  ــا ع ــامي، د. ت.، د. ط. إثن ــاب اإلس ــرة: دار الكت القاه

ــزءًا. ج

العســقاين. فتــح البــاري بــرشح صحيــح البخــاري. القاهــرة: 
ــام  ــؤاد، وق ــد ف ــي، حمم ــه عبدالباق ــرتاث. رقم ــان لل دار الري
بإخراجــه وراجــع جتاربــه حمــب الديــن اخلطيــب. ثاثــة عــرش 

جــزءًا، الطبعــة األوىل، 1407هـــ - 1986م.
ــه )ت:  ــن ماج ــد اب ــن يزي ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــي، أب 5القزوين
ــرة:  ــؤاد. القاه ــد ف ــي، حمم ــق عبدالباق ــنن. حتقي 275(. الس

ــة، د. ط، د. ت. ــب العربي ــاء الكت ــة دار إحي مطبع

ــون  ــق )ت: 1329(. ع ــمس احل ــد ش ــادي، حمم ــم آب العظي
املعبــود رشح ســنن أيب داود. بــروت: دار الفكــر، 1995، 

ــزءا. ــرش ج ــة ع أربع

املــزي، مجــال الديــن أبــو احلجــاج يوســف )ت: 742(. 
ــروت:  ــد. ب ــن، عبدالصم ــق رشف الدي ــة األرشاف. حتقي حتف

ــة. ــة الثاني ــامي، 1983، الطبع ــب اإلس املكت

ــط  ــه وضب ــال. حقق ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك ــزي. هتذي امل
نصــه وعلــق عليــه معــروف، بشــار عــواد. بــروت: مؤسســة 

ــزءًا. ــون ج ــة وثاث ــة، مخس ــة الثاني ــالة، 1992، الطبع الرس

ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم )ت: 
630(. لســان العــرب. بــروت: دار صــادر، د. ت.، الطبعــة 

األوىل، 15جــزءا.

فهد بن عبدالرمحن احلمودي: زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عى رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود: مجًعا ودراسة
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امللخص
ــي  ــة ملعلم ــات التدريبي ــد االحتياج ــة إىل حتدي ــت الدراس  هدف
ومعلــامت الرياضيــات باملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف ضــوء 
متطلبــات املنهــج املطــور مــن خــال التعــرف عــى وجهــة نظــر 

املعلمــن واملعلــامت يف تلــك املرحلتــن.
ــة  ــاًم و )40( معلم ــن )26( معل ــة م ــة الدراس ــت عين  وتكون
بمجمــوع )66( معلــاًم ومعلمــة بنســبة )80.49%( مــن جمتمــع 
ــت  ــي، وكان ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس ــة. واس الدراس

ــات. ــع البيان ــي أداة مج ــتبانة ه االس
 ومن أبرز النتائج التي توصلت هلا الدراسة ما يي:

حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال إعــداد وختطيــط . 1
ــع يف  ــو يق ــايب)4.22( وه ــط حس ــى متوس ــدروس ع ال

املســتوى )عاليــة جــدًا(.
ــرتاتيجيات . 2 ــة يف جمــال إس ــات التدريبي ــت االحتياج حصل

وطرائــق التدريــس عــى متوســط حســايب)4.20( وهــو 
يقــع يف املســتوى )عاليــة(.

حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال تنفيــذ التدريــس . 3
ــتوى  ــع يف املس ــو يق ــايب)4.36( وه ــط حس ــى متوس ع

)عاليــة جــدًا(.
وســائل . 4 جمــال  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  حصلــت 

ــو  ــايب)3.62( وه ــط حس ــى متوس ــم ع ــات التعلي وتقني
يقــع يف املســتوى )عاليــة(.

ــى . 5 ــم ع ــال التقوي ــة يف جم ــات التدريبي ــت االحتياج حصل
ــة(. ــتوى )عالي ــع يف املس ــو يق ــايب)3.99( وه ــط حس متوس

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات . 6
أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر اجلنــس )معلــم 
ــائل  ــال وس ــدا جم ــا ع ــاالت م ــع املج ــة( يف مجي – معلم
وتقنيــات التعليــم، وجمــال التقويــم حيــث وجــدت فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة لصالــح املعلمــن.
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات . 7

ــط  ــة )متوس ــر املرحل ــزى ملتغ ــة تع ــة الدراس ــراد عين أف
ــائل  ــال وس ــدا جم ــا ع ــاالت م ــع املج ــوي( يف مجي – ثان
وتقنيــات التعليــم حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة لصالــح معلمــي ومعلــامت املرحلــة الثانويــة.

Abstract
This study aimed at identifying the training needs of math’s 
teachers of intermediate and secondary grades from the 
teachers’ perspective with respect to the requirements of 
the developed curriculum. 

The study sample consisted of (66) teachers representing 
(80.49%) of study population. It was divided into (26) 
male and (40) female. In this study, the descriptive 
method was applied, and the questionnaire was used to be 
as the study tool of gathering data. 

The most important findings in this study were: 

1- The mean score on the training needs questionnaire 
in the field of Designing and Planning the Lessons 
was (4.22) which is considered very high. 

2- The mean score on the training needs questionnaire 
in the field of Teaching Strategies and Methods was 
(4.20) which is considered high. 

3- The mean score on the training needs questionnaire 
in the field of Teaching Implementing was (4.36) 
which is considered very high.

4- The mean score on the training needs questionnaire 
in the field of Learning Materials and Technologies 
was (4.62) which is considered high. 

5- The mean score on the training needs questionnaire 
in the field of Assessment was (3.99) which is 
considered high.

6- There are no statistically significant differences 
that can be attributed to variable of gender (male 
– female) in all fields, but, Learning Materials and 
Technologies and Assessment were the only fields 
where statistically significant differences could be 
found in favor of male teachers. 

7- There are no statistically significant differences on 
the variable of grade (intermediate - secondary) 
in all fields. However, Learning Materials and 
Technologies was the only field where statistically 
significant differences could be found in favor of 
secondary teachers; both male and female.

االحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات الرياضيات
بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في ضوء متطلبات منهج الرياضيات المطّور

د. خالد بن حممد اخلزّيم
األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس – كلية العلوم االجتماعية

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

خالد بن حممد اخلزّيم: االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات املطّور
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مقدمة الدراسة
 تعــد عمليــة التدريــب أثنــاء اخلدمــة أحــد العمليــات املهمــة 
ــب يف  ــة التدري ــزداد أمهي ــن، وت ــر أداء العامل ــتمرار تطوي الس

امليــدان الرتبــوي ألنــه جمــال إنســاين متطــور باســتمرار.
هتتــم  العــامل  دول  غالبيــة  أن   )2003,Colman( ويذكــر   
ــت  ــة، وإن اختلف ــاءة البرشي ــادة الكف ــع وزي ــب لرف بالتدري
ــذي  ــامل ال ــدم، والع ــامل املتق ــن الع ــامم ب ــذا االهت ــات ه درج
يقــف عــى أبــواب التقــدم، والعــامل النامــي، فمعظــم الــدول 

ــب. ــة التدري ــي أمهي تع
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  التعليــم  سياســة  وتــويل   
ــة مســتمرة.  ــه عملي ــة بالغــة، واعترت ــوي أمهي ــب الرتب التدري

.)1424 )احلقيــل، 
ــن  ــا م ــذل فيه ــام ب ــة مه ــل اخلدم ــم قب ــداد املعل ــة إع  إن عملي
ــه  ــق مهام ــم حتقي ــل املعل ــي يواص ــة لك ــت كافي ــد ليس جه
بدرجــة كافيــة مــن النجــاح، فالتعليــم شــأنه شــأن أي نشــاط 
إنســاين آخــر يتطــور يف اهلــدف واملضمــون واألســلوب متأثــرًا 
والعلميــة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  بالتطــورات  هــذا  يف 
ــية  ــة والنفس ــاليبنا الرتبوي ــا وأس ــور مفاهيمن ــة، وتط والثقافي
ــويل،  ــال. )مت ــذا املج ــتمر يف ه ــي املس ــث العلم ــة البح نتيج

.)391  :2004
ــوي إىل  ــدان الرتب ــن يف املي ــتمرة للعامل ــة مس ــر احلاج  وتظه
تطويــر كفاياهتــم الرتبويــة ملواجهــة التحديــات ومواكبــة 

ــور. ــن التط ــددة م ــامط املتج األن
 وأوصــت العديــد مــن الدراســات بأمهيــة التدريــب املســتمر 
أكــدت  التــي  حســن)2011(  دراســة  يف  كــام  للمعلــم، 
ــتمرة  ــة مس ــج تدريبي ــم برام ــد وزارة التعلي ــى رضورة عق ع

ــددة. ــر حم ــق معاي ــن وف للمعلم
 )2010,Nichols & Jachson(  وأكــد نيكلوس وجاكســون 
ــة  ــًا للمرحل ــات وفق ــي الرياضي ــب معلم ــى رضورة تدري ع
ــك  ــب ذل ــا، ويتطل ــل فيه ــي يعم ــية الت ــوف الدراس والصف
تدريــب املعلمــن عــى ممارســة مهنــة التدريــس وكيفيــة 

ــورة. ــج املط ــع املناه ــل م التعام
 وقــد أوىص املؤمتــر العلمــي احلــادي عــرش جلمعيــة تربويــات 
ــام 2011  ــات ع ــم الرياضي ــم وتعل ــع تعلي ــات: واق الرياضي
ــع  ــى رف ــل ع ــات والعم ــي الرياضي ــب معلم ــامم بتدري باالهت

ــي. ــتواهم املهن مس
حتديــد  أن  إىل   )2003,Beaudoin( بيودويــن  ويشــر   
ــر  ــل الكث ــي حل ــل العلم ــو املدخ ــة ه ــات التدريبي االحتياج
مــن مشــكات تدريــب املعلمــن، وجعــل التدريــب ذا فائــدة 

ــم. ــن املعل ــة يف تكوي حقيقي

 ويذكــر ســليامن)1997( أن عمليــة حتديــد االحتياجــات 
عمليــات  مراحــل  مــن  األوىل  املرحلــة  متثــل  التدريبيــة 
التدريــب، كــام تعــد مــن أهــم اخلطــوات الرئيســة عنــد 

للتدريــب. التخطيــط 
 بينــام يشــر رشيــف وســلطان)1983( أن الرنامــج التدريبــي 
النابــع مــن احتياجــات حمــددة وذاتيــة تعــد مــن أنجــح 
الرامــج مــن حيــث حتقيــق اهلــدف وإقبــال املعلمــن عليهــا.
حتديــد  بــرورة  العمــري)2010(  دراســة  وأوصــت   
بينــام  الرياضيــات،  ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات 
ــان)1431(،  ــا العلي ــات ومنه ــن الدراس ــد م ــدت العدي أك
ــد  ــى رضورة حتدي ــريب)1432( ع ــري)1432(، واحل والزك
الرياضيــات  ومعلــامت  ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات 
ــور. ــات املط ــج الرياضي ــررات منه ــة يف مق ــل املختلف باملراح
 ولقــد بنيــت مناهــج الرياضيــات املطــورة وفقــًا لبعــض 
ــدة  ــراءات اجلدي ــض اإلج ــة، وبع ــة احلديث ــات الرتبوي االجتاه
ممــا يتطلــب وجــود مهــارات تدريســية خاصة هبــذه السلســلة، 
ــة  ــى النظري ــد ع ــر املعتم ــل املعاي ــى مدخ ــدت ع ــد اعتم فق
البنائيــة، واســتخدم جمموعــة مــن طرائــق التدريــس احلديثــة.
 ويذكــر الشــايع وعبداحلميــد)2011( أن مــن أبــرز التحديات 
التــي تواجــه املناهــج املطــورة والتــي تعيــق تطبيقهــا، وحتقيــق 
األهــداف املنشــودة, هــو عــدم كفايــة التدريــب املتعلــق 
ــورة. ــج املط ــس املناه ــات لتدري ــامت الرياضي ــي ومعل بمعلم
ــور  ــود قص ــات إىل وج ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــد أش  وق
ــس  ــات يف تدري ــامت الرياضي ــي ومعل ــتوى أداء معلم يف مس
عــام  جتريبيــة  بصــورة  طبقــت  والتــي  املطــورة  املناهــج 
ــت  ــم عمم ــدارس، ث ــن امل ــددة م ــة حم ــى جمموع 1430ه ع
ــام  ــذ ع ــعودية من ــة الس ــة العربي ــدارس اململك ــع م ــى مجي ع
1432/1431هـــ مثــل دراســة كل مــن: املطــردي)1431(، 
والبلــوي  واملغــرة)1432(،  والقحطــاين)2010(، 
ــة  ــل الدراس ــا جيع ــب)2012(، مم ــب)2012(، واخلطي وغال
ــن  ــة للمعلم ــات التدريبي ــد االحتياج ــعى إىل حتدي ــة تس احلالي
واملعلــامت ومــن ثــم العمــل عــى بنــاء برامــج تدريبيــة تســهم 

ــتواهم. ــع مس يف رف

مشكلة الدراسة:
 نظــرًا ملــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســات املطــردي)1431(، 
والبلــوي  واملغــرة)1432(،  والقحطــاين)2010(، 
ــور  ــود قص ــن وج ــب)2012( م ــب)2012(، واخلطي وغال
يف أداء معلمــي ومعلــامت الرياضيــات يف اململكــة العربيــة 
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الســعودية.
ــر  ــة تطوي ــعودية بعملي ــة الس ــة العربي ــت اململك ــث قام  وحي
ــر  ــتند إىل معاي ــوم يس ــات والعل شــامل عــى مناهــج الرياضي
ــاث يف  ــه األبح ــت إلي ــا توصل ــر م ــى آخ ــز ع ــة، ويرتك عاملي
هــذا املجــال، فقــد أنتجــت هــذه املناهــج املطــورة احتياجــات 

ــدة. ــة جدي تدريبي
ــة إىل  ــرت احلاج ــة، وظه ــرة الدراس ــأت فك ــا نش ــن هن  وم
حتديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات 
ــج  ــات منه ــوء متطلب ــة يف ض ــطة والثانوي ــن املتوس باملرحلت

ــور. ــات املط الرياضي
وملواجهــة مشــكلة الدراســة أمكــن صياغــة الســؤال   
الرئيــس التــايل: »مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلامت 
الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف ضــوء متطلبــات 

ــور؟« ــات املط ــج الرياضي منه

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة إىل اإلجابة عى األسئلة اآلتية:  

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيات . 1
ــط  ــداد وختطي ــال إع ــة يف جم ــطة والثانوي ــة املتوس باملرحل

الــدروس؟
مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيات . 2

باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال إســرتاتيجيات 
ــس؟ ــق التدري وطرائ

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيات . 3
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال تنفيــذ التدريس؟

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيات . 4
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال وســائل وتقنيــات 

التعليــم؟
مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيات . 5

باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال التقويم؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة يف حتديــد . 6

 - )اجلنــس  ملتغــر  تعــزى  التدريبيــة  االحتياجــات 
املرحلــة(؟

أهداف الدراسة:
 هدفــت هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إىل حتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات باملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف ضــوء متطلبــات املنهــج املطــور مــن خــال 
التعــرف عــى وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــامت هباتــن 

ــن. املرحلت
أمهية الدراسة:

ــع . 1 ــن الواق ــوة ب ــد الفج ــة يف س ــذه الدراس ــهم ه ــد تس ق
ــق  ــات وف ــامت الرياضي ــي ومعل ــول يف أداء معلم واملأم

ــور. ــج املط ــات املنه متطلب
ــج . 2 ــن نتائ ــم م ــوزارة التعلي ــب ب ــتفيد إدارة التدري ــد تس ق

برامــج تدريبيــة يف ضــوء  تقديــم  الدراســة يف  هــذه 
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات.

قد تفتح هذه الدراسة آفاقًا لدراسات علمية أخرى.. 3

حدود الدراسة: تقترص هذه الدراسة عى احلدود التالية:
ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات  املوضوعيــة:  احلــدود 
والثانويــة  املتوســطة  باملرحلتــن  الرياضيــات  ومعلــامت 
يف ضــوء متطلبــات املنهــج املطــور يف املحــاور: )إعــداد 
وختطيــط الــدروس، إســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس، تنفيــذ 

التدريــس، وســائل وتقنيــات التعليــم، التقويــم(.
احلــدود البرشيــة: معلمــي ومعلــامت الرياضيــات يف املرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة التابعــن إلدارة الرتبيــة والتعليــم بمحافظة 

لبكرية. ا
احلــدود املكانيــة: إدارة الرتبيــة والتعليــم بمحافظــة البكريــة يف 

منطقــة القصيــم باململكــة العربية الســعودية.
ــدرايس  ــام ال ــدرايس األول للع ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني احل

1436/1435هـ.
مصطلحات الدراسة:

االحتياجــات التدريبيــة: يقصــد هبــا يف هــذه الدراســة تصــور 
معلمــي ومعلــامت الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة 
ــوة  ــق الفج ــم لتضيي ــا لدهي ــوب إحداثه ــر املطل ــة التغ لدرج
بــن قدراهتــم احلاليــة والقــدرات التــي جيــب أن توجــد لدهيــم 

يف ضــوء متطلبــات املناهــج املطــورة.
ــة  ــذه الدراس ــا يف ه ــد هب ــّور: يقص ــات املط ــج الرياضي منه
ــة  ــطة والثانوي ــن املتوس ــدة للمرحلت ــات اجلدي ــب الرياضي كت
ــة. ــل التعليمي ــم تطويرهــا يف ضــوء سلســلة ماجروهي ــي ت الت

اإلطار النظري:
يعــد حتديــد االحتياجــات التدريبيــة جــزء مــن   
ــج  ــط الرام ــدء يف ختطي ــة الب ــط، ونقط ــرتاتيجيات التخطي إس

لتدريبيــة. ا
ــف  ــون تعري ــاول الباحث ــة: تن ــات التدريبي ــوم االحتياج مفه

ــك: ــن ذل ــدة وم ــب ع ــن جوان ــوم م ــذا املفه ه
بأهنــا معلومــات ومهــارات  والطعــاين  الطراونــة  عرفهــا 
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واجتاهــات وقــدرات فنيــة وســلوكية يــراد إحداثهــا وتنميتهــا 
لــدى املتــدرب، إمــا بســبب فرضيــات أو جتديــدات أو ملقابلــة 
نواحــي تطويــر أو تغــرات مطلوبــة. )املالكــي، 2012: 12(.
ــع  ــع والواق ــن األداء املتوق ــرق ب ــا الف ــا Hiten أهن وعرفه

)38  :2003  ,Hiten( الفعــي. 
ــة  ــات املعياري ــن املواصف ــوة ب ــا الفج ــازي بأهن ــا حج وعرفه

والفعليــة. )حجــازي، 2010: 55(.
أمهية حتديد االحتياجات التدريبية:

ــى  ــادة)2004( واملوس ــي)2004( ومح ــن: ع ــاول كل م  تن
والبحــران)2013(  واملالكــي)2012(  واحلــريب)2008( 
ــد  ــة حتدي ــب أمهي ــوي)2015( جوان ــي)2013( وعب والثقف

ــي: ــام ي ــك ب ــص ذل ــن تلخي ــة ويمك ــات التدريبي االحتياج
ــاس  ــة األس ــات التدريبي ــد االحتياج ــة حتدي ــد مرحل 1- تع

ــي. ــج تدريب ــاء أي برنام األول لبن
2- تساعد عى حتديد أوجه النقص املطلوب تعويضه.

3- يســاعد يف حتســن األداء وهــو اهلــدف األســايس مــن 
التدريــب.

4- يوجه عمليات التدريب نحو اهلدف الصحيح.
5- تعن يف الكشف عن املشكات ومعوقات العمل.

6- تســهم يف توفــر اجلهــد والوقــت والتكاليــف عنــد تنفيــذ 
الرامــج التدريبيــة.

مراحل حتديد احلاجات التدريبية:
ــية  ــاليب أساس ــل أو أس ــة مداخ ــق)2006( أربع ــدد توفي  ح

ــي: ــة وه ــات التدريبي ــد احلاج لتحدي
حتليــل األداء: ويعنــي حتديــد املخرجــات املرغوبــة مــن العمــل 
أو الوظيفــة، ومــن ثــم حتديــد املهــام املطلوبــة لتحقيــق كل مــن 

ــذه املخرجات. ه
ــات  ــل احلاج ــل يف حتلي ــذا املدخ ــز ه ــة: ويرك ــل املهم حتلي
التدريبيــة عــى املخرجــات، وال هيتــم مبــارشة بــأداء العمــل أو 

ــرى. ــل األداء األخ ــامم بعوام ــة، أو االهت الوظيف
دراســة الكفــاءة: حتديــد مــا يــراه اخلــراء بخصــوص القدرات 
واإلمكانــات التــي يتميــز هبــا الفــرد، ثــم الرتكيــز عــى املعرفــة 
واملهــارة التــي كانــت مطلوبــة لتوفــر هــذه القــدرات أو 

ــات. اإلمكان
ــل  ــن قبي ــد م ــل يع ــذا املدخ ــة: وه ــات التدريبي ــح احلاج مس
ــذي  ــب ال ــوع التدري ــى ن ــرف ع ــرأي للتع ــتطاعات ال اس
يعتقــد العاملــون بأهنــم يف حاجــة إليــه، أو يــرون أنــه يعــد ذا 

ــم. ــدة هل فائ
وتعتمــد هــذه الدراســة عــى مدخــل مســح احلاجــات 

التدريبيــة للمعلمــن وهــو مــا يتناســب مــع أهــداف الدراســة.

أساليب مجع البيانات لتحديد احلاجات التدريبية:
 تعــددت األســاليب والطــرق التــي يمكــن اســتخدامها 
دراســة  أشــارت  فقــد  التدريبيــة،  احلاجــات  لتحديــد 

وهــي: األســاليب  هــذه  أهــم  إىل  املالكــي)2012( 
االســتبانة: وهــي عبــارة عــن اســتامرة تتضمــن جمموعــة مــن 
ــى  ــرف ع ــدف التع ــا هب ــة عنه ــب اإلجاب ــي تتطل ــئلة الت األس

ــة. ــات التدريبي االحتياج
ــؤول  ــدرب واملس ــن املت ــخصية ب ــة ش ــي مواجه ــة: وه املقابل
يســتنتج منهــا مســؤول التدريــب أهــم االحتياجــات التدريبيــة 

للمتــدرب.
االختبــارات: وتســتخدم يف جمــال التدريــب كوســيلة لتحديــد 

االحتياجــات التدريبيــة للمتدربــن.
ســلوك  بماحظــة  التدريــب  مســؤول  يقــوم  املاحظــة: 
التــي  والعاقــات  املواقــف  خمتلــف  وتســجيل  املوظــف 

الســلوك. تصاحــب 
ــم  ــن قوائ ــارة ع ــة: عب ــات التدريبي ــد االحتياج ــم حتدي قوائ
ــوم  ــي يق ــاء الت ــة واألعب ــام الوظيفي ــة بامله ــداول تفصيلي أو ج
هبــا املوظــف ويطلــب منــه أن يضــع إشــارة أمــام البنــود التــي 

ــا. ــة لتنميته ــه يف حاج ــرى أن ي
وأضــاف الثقفــي)2013( أســاليب أخــرى هــي: تقاريــر 
الكفايــة وحتليــل املهــام واللجــان االستشــارية وتقويــم األداء 

ــن. ــات املديري ــات وتوصي ومقرتح

الدراسات السابقة:
ــات  ــد لاحتياج ــات حتدي ــن بعملي ــن الباحث ــد م ــام العدي  ق
ــة  ــية وأدائي ــب تدريس ــات يف جوان ــي الرياضي ــة ملعلم التدريبي

ــي: ــا ي ــات م ــك الدراس ــن تل ــة وم متنوع
عــى  التعــرف  إىل  الــدورسي)1426(  دراســة  هدفــت 
احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة الثانويــة 
ــت  ــس، وتوصل ــب اآليل يف التدري ــتخدام احلاس ــال اس يف جم
ــات  ــي الرياضي ــة ملعلم ــات تدريبي ــود حاج ــة إىل وج الدراس
يف  اآليل  احلاســب  اســتخدام  جمــال  يف  الثانويــة  باملرحلــة 
التدريــس، ومل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــة 
ــر  ــس ومتغ ــرة يف التدري ــر اخل ــًا ملتغ ــة تبع ــة التدريبي احلاج

ــي. ــل العلم املؤه
وهدفــت دراســة املوســى واحلــريب)2008( إىل التعــرف عــى 
ــة  ــات باملرحل ــي الرياضي ــة ملعلم ــة الازم ــات التدريبي احلاج
التدريــس,  يف  االلكــرتوين  التعليــم  الســتخدام  الثانويــة 

خالد بن حممد اخلزّيم: االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات املطّور



66

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

تدريبيــة  حاجــات  وجــود  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
ــاالت  ــس يف املج ــرتوين يف التدري ــم االلك ــتخدام التعلي الس
اآليل_جمــال  احلاســب  املعريف_جمــال  )املجــال  األتيــة: 
توظيــف برامــج احلاســب اآليل يف تدريــس الرياضيات_جمــال 

األنرتنت_جمــال الرجميــات التعليميــة(.
وهدفــت دراســة املطــري)2009( إىل التعــرف عــى احلاجات 
التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف توظيف 
ــت،  ــة الكوي ــي يف دول ــس الصف ــددة يف التدري ــائط املتع الوس
وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف حتديــد احلاجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس 
ــدى  ــة ل ــات التدريبي ــرة يف احلاج ــتوى التعليمي،واخل واملس

ــات. ــي الرياضي معلم
بينــام هدفــت دراســة جــاد اهلل)2011( إىل حتديــد االحتياجات 
التدريبيــة لــدى معلمــي املرحلــة األساســية بمحافظــات غــزة، 
وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد احلاجــات التدريبيــة، وإىل 
ــرات  ــزى ملتغ ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

الدراســة )اجلنــس، اخلــرة، املؤهــل، الصــف(.
ــات  ــي االحتياج ــري)2011( إىل تق ــة الزك ــت دراس وهدف
باملرحلــة  الرياضيــات  معلمــو  حيتاجهــا  التــي  التدريبيــة 
ــات  ــب الرياضي ــع كت ــح م ــكل صحي ــل بش ــة للتعام االبتدائي
ــن  ــن الرتبوي ــن واملرشف ــر املختص ــة نظ ــن وجه ــدة م اجلدي
بمنطقــة الريــاض، وتوصلت الدراســة إىل حتديــد االحتياجات 
ــف،  ــم، وإدارة الص ــط للتعلي ــاالت )التخطي ــة يف جم التدريبي
واجلانــب  والتعلــم،  التعليــم  وأســاليب  وإســرتاتيجيات 
ــات(. ــم يف الرياضي ــة، والتقوي ــائل التعليمي ــريف، والوس املع
حتديــد  إىل  والراجــح)2012(  البلــوي  دراســة  وهدفــت 
ــامت  ــي ومعل ــي ملعلم ــور املهن ــة للتط ــات التدريبي االحتياج
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــام باململك ــم الع ــات يف التعلي الرياضي
وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
املرحلــة  الوظيفــة،  )طبيعــة  ملتغــرات  تعــزى  إحصائيــة 

الدراســية، اجلنــس، املؤهــل(.
ــات  ــد االحتياج ــد)2012( إىل حتدي ــة املجاه ــت دراس وهدف
األول  للصــف  الرياضيــات  ملعلــامت  املعرفيــة  التدريبيــة 
ــج  ــع ملنه ــدى والتتاب ــة امل ــوء مصفوف ــط يف ض ــاين متوس والث
الرياضيــات املطــور، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود حاجــات 
معرفيــة يف جمــال املســألة الرياضيــة، ثــم جمــال األعــداد 
والعمليــات عليهــا، ثــم جمــال حتليــل البيانــات واالحتــامالت، 
ثــم جمــال القيــاس، ثــم جمــال اجلــر، وأخــرًا جمــال اهلندســة، 
ــات  ــة يف احلاج ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــك وج كذل
التدريبيــة تعــزى ملتغــر طبيعــة العمــل، وعــدم وجــود فــروق 

ــرة يف  ــل واخل ــرات املؤه ــزى ملتغ ــة تع ــة إحصائي ذات دالل
ــة. ــات املعرفي احلاج

أبــرز  حتديــد  إىل  البحــران)2013(  دراســة  وهدفــت 
االحتياجــات التدريبيــة الازمــة التــي حتتاجهــا معلــامت 
ــورة  ــج املط ــس املناه ــة لتدري ــة االبتدائي ــات باملرحل الرياضي
بمنطقــة اجلــوف، وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة ملعلــامت الرياضيــات بمنطقــة اجلــوف، كــام توصلت 
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف حتديــد 

ــي. ــل العلم ــزى إىل املؤه ــة تع ــات التدريبي االحتياج
عــى  التعــرف  إىل  الثقفــي)2013(  دراســة  وهدفــت 
باملرحلــة  الرياضيــات  ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات 
املتوســطة لتنفيــذ املقــررات املطــورة مــن وجهــة نظــر معلمــي 
ومــرشيف املــادة بمدينــة مكــة املكرمــة، وقــد توصلت الدراســة 
إىل حتديــد احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املجــال 
ــروق يف  ــود ف ــدم وج ــوي، وإىل ع ــال الرتب ــص واملج التخص

ــن. ــن واملعلم ــن املرشف ــة ب ــات التدريبي ــد احلاج حتدي

ــة  ــة احلالي ــني الدراس ــالف ب ــاق واالخت ــه االتف أوج
والدراســات الســابقة:

ــا  ــابقة يف أهن ــات الس ــع الدراس ــة م ــة احلالي ــت الدراس  اتفق
ــامت  ــي ومعل ــة ملعلم ــات التدريبي ــد االحتياج ــث يف حتدي تبح

ــة. ــتبانة أداة للدراس ــتخدام االس ــات، ويف اس الرياضي
ــب  ــة يف جوان ــات تدريبي ــتهدافها الحتياج ــت يف اس  واختلف
واختلفــت يف جمتمــع  الســابقة،  الدراســات  خمتلفــة عــن 
ــة:  ــاور التالي ــة املح ــة احلالي ــت الدراس ــد تناول ــة، فق الدراس
وطرائــق  إســرتاتيجيات  الــدروس،  وختطيــط  )إعــداد 
التدريــس، تنفيــذ التدريــس، وســائل وتقنيــات التعليــم، 
ــد)2012(  ــة املجاه ــن دراس ــف ع ــا خيتل ــو م ــم( وه التقوي

التــي تناولــت احلاجــات التدريبيــة املعرفيــة.
ــري)2011(  ــة الزك ــن دراس ــة ع ــة احلالي ــت الدراس  واختلف
واملعلــامت،  املعلمــن  اســتهدفت  احلاليــة  الدراســة  أن  يف 
ــن  ــن واملرشف ــتهدفت املتخصص ــري اس ــة الزك ــام دراس بين

الرتبويــن.
ــن  ــامت املرحلت ــي ومعل ــة معلم ــة احلالي ــتهدفت الدراس  واس
دراســة  عــن  خيتلــف  مــا  وهــو  والثانويــة  املتوســطة 
املرحلــة  معلــامت  اســتهدفت  التــي  البحــران)2012( 

االبتدائيــة.
ــابقة يف  ــات الس ــن الدراس ــة م ــة احلالي ــتفادت الدراس  واس
حتديــد مشــكلة الدراســة، وبنــاء األدوات، ويف تفســر النتائج.
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منهج الدراسة:
 اســتخدم الباحــث يف الدراســة احلاليــة املنهــج الوصفــي الذي 
عرفــه عبيــدات وآخــرون)1992م( بأنــه ال يقتــرص عــى 
وصــف الظاهــرة ومجــع البيانــات عنهــا فقــط، بــل يتعــداه إىل 
تصنيــف املعلومــات وتنظيمهــا والتعبــر عنهــا كميــًا وكيفيــًا، 
ــذه  ــات ه ــم لعاق ــول إىل فه ــك إىل الوص ــؤدي ذل ــث ي بحي

الظاهــرة مــع غرهــا مــن الظواهــر.
ــر  ــو األكث ــي ه ــج الوصف ــث أن املنه ــرى الباح وي  
الدراســة  حلاجــة  وذلــك  الدراســة  ألهــداف  مناســبة 

الدراســة. جمتمــع  أفــراد  كل  الســتجواب 

جمتمع الدراسة:
 تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي ومعلــامت 
الرياضيــات يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة التابعــن إلدارة 
الرتبيــة والتعليــم بمحافظــة البكريــة بمنطقــة القصيــم وبلــغ 
ــاًم  ــوع )82( معل ــة بمجم ــاًم و)43( معلم ــم )39( معل عدده

ــة. ومعلم
عينة الدراسة:

ــة  ــع الدراس ــراد جمتم ــع أف ــى مجي ــة ع ــع أداة الدراس ــم توزي  ت
ــن  ــبة )80.49%( م ــتبانة بنس ــث )66( اس ــاد للباح ــد ع وق

ــة. ــع الدراس ــكي ملجتم ــدد ال الع
 وتوضح اجلداول اآلتية أهم خصائص عينة الدراسة:

  

أداة الدراسة:
ــي  ــة إىل معلم ــة موجه ــذه الدراس ــتبانة هل ــم اس ــم تصمي  ت
املتوســطة والثانويــة  الرياضيــات يف املرحلتــن  ومعلــامت 

لغــرض حتديــد احتياجاهتــم التدريبيــة.
 وقــد أفــاد الباحــث عنــد إعــداد هــذه االســتبانة مــن بعــض 
ــن  ــة، وم ــري للدراس ــار النظ ــن اإلط ــابقة وم ــات الس الدراس

ــة  ــات يف املرحل ــررات الرياضي ــم ملق ــب املعل ــوع إىل كت الرج
ــة. ــطة والثانوي املتوس

ــاميس  ــرت )Likert( اخل ــاس ليك ــتخدام مقي ــم اس ــد ت  وق
ــتبانة. ــرات االس ــن فق ــة ع لإلجاب

صدق األداة:
ــة  ــا األولي ــا يف صورهت ــم عرضه ــدق األداة ت ــن ص ــد م  للتأك
عــى جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق 
ــن  ــد م ــا والتأك ــاًم لتحكيمه ــم )20( حمك ــس وعدده التدري
مناســبة الفقــرات للغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه ومــدى 

ــور. ــبتها للمح مناس
 وبنــاًء عــى ملحوظــات املحكمــن تــم حــذف بعــض الفقرات 
وتعديــل صياغــة بعضهــا وإضافــة فقــرات جديــدة، ثــم قــام 
ــت  ــد تكون ــي وق ــكلها النهائ ــتبانة بش ــة االس ــث بصياغ الباح

ممــا يــي:
بيانات عامة.. 1
املحــور األول: إعــداد وختطيــط الــدروس ويتكــون مــن . 2

ــرات. )10( فق
التدريــس . 3 وطرائــق  إســرتاتيجيات  الثــاين:  املحــور 

فقــرات.  )8( مــن  ويتكــون 
املحــور الثالــث: تنفيــذ التدريــس ويتكــون مــن )9( . 4

فقــرات.
املحــور الرابــع: وســائل وتقنيــات التعليــم ويتكــون مــن . 5

)9( فقــرات.
املحور اخلامس: التقويم ويتكون من )6( فقرات.. 6

ولتســهيل توزيــع إجابــات أفــراد عينــة الدراســة وفــق 
ــث  ــام الباح ــرت )Likert( ق ــاس ليك ــايب ملقي ــط احلس املتوس
بحســاب املــدى )5-1=4(، ولتحديــد طــول الفئــة تــم قســمة 
املــدى عــى عــدد الفئــات )5/4 = 0.80( وتــم اعتــامد 

التوزيــع اآليت:

النسبة )%(التكرارالمرحلة
4263.6املتوسط
2436.4الثانوي
66100اجملموع

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املرحلة

يتضح من اجلدول)1( أن 63.6% من افراد العينة من املرحلة املتوسطة، وأن 36.4% منهم من املرحلة الثانوية.
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جدول)3(: توزيع إجابات عينة الدراسة وفق املتوسط احلسايب 
)Likert( ملقياس ليكرت

المدىالخيار
موافق بدرجة ضعيفة 

جدًا
1.80 – 1

أكرب من 1.8 – 2.60موافق بدرجة ضعيفة
أكرب من 2.60 –3.40موافق بدرجة متوسطة
أكرب من 3.40-4.20موافق بدرجة عالية

موافق بدرجة عالية 
جدا

أكرب من 4.20- 5

صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة:
ــة  ــتبانة والدرج ــارات االس ــن عب ــاق ب ــن االتس ــد م  للتأك
الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه تــم قيــاس صــدق 
ــتجابات  ــات اس ــال بيان ــن خ ــألداة م ــي ل ــاق الداخ االتس
أفــراد الدراســة بحســاب معامــات االرتبــاط بــن كل عبــارة 
مــن عبــارات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمي 

ــه. إلي

أوالً: إعداد وختطيط الدروس
جدول )4( معامات االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

معامل االرتباطالفقرةم

0.753**التخطيط الجيد للدرس.1

وضع خطة )يومية – فصلية 2
0.506**– سنوية( للتدريس.

0.485**تحديد نواتج التعلم المتوقعة.3

0.662**تحليل محتوى المادة التعليمية.4

تحديد التعلم القبلي الالزم 5
0.721**للدرس.

0.447**تحديد األنشطة التعليمية.6

0.623**تحديد مصادر التعلم الالزمة.7

0.688**تحديد أساليب التقويم.8

9
التوظيف الفعال لكتاب 

الرياضيات ودليل المعلم 
وكتاب التمارين.

**0.506

تصميم خطط عالجية 10
0.477**وإثرائية.

 )**( دالة عند 0.01
ــاط  ــع معامــات االرتب يتضــح مــن اجلــدول رقــم)4( أن مجي
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل االتســاق 

الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

جدول )2( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس

يتضح من اجلدول )2( أن 60.6% من أفراد العينة من املعلامت، وأن 39.4% منهم من املعلمني.

النسبة )%(التكرارالجنس
2639.4معلم
4060.6معلمة
66100اجملموع
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ثانيًا: إسرتاتيجيات وطرائق التدريس
جدول )5( معامات االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

معامل االرتباطالفقرةم

التعرف على طرائق التدريس 1
0.462**الحديثة.

0.502**اختيار طرائق التدريس الحديثة.2

تنظيم البيئة المناسبة لتنفيذ طرائق 3
0.392**التدريس المختلفة.

0.478**إدارة المناقشات بين الطالب.4

0.747**استخدام إستراتيجيات التعلم النشط.5

استخدام إستراتيجيات التعلم 6
0.745**المتمايز.

0.707**استخدام إستراتيجيات التعلم الذاتي.7

0.564**استخدام إستراتيجيات حل المسألة.8

 )**( دالة عند 0.01
ــاط  ــع معامــات االرتب يتضــح مــن اجلــدول رقــم)5( أن مجي
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل االتســاق 

الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

ثالثًا: تنفيذ التدريس
جدول )6( معامات االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

معامل االرتباطالفقرةم

0.661**أساليب التمهيد للدرس.1
0.696**إدارة الوقت.2
0.268*طرق إثارة دافعية الطالب.3
0.737**مراعاة الفروق الفردية.4
0.793**أساليب تشجيع الطالب.5
0.767**تقبل آراء الطالب.6
0.825**التعامل مع أنماط الطالب المختلفة.7
0.697**التعامل مع المشكالت الصفية.8
0.807**مهارات االتصال والتواصل.9

 )**( دالة عند 0.01
 )*( دالة عند 0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )6( أن مجيــع معامــات االرتبــاط 
ــر  ــا يش ــتوى )0.01 و 0.05(، مم ــد مس ــًا عن ــة إحصائي دال
إىل االتســاق الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة 

ــور. للمح

رابعًا: وسائل وتقنيات التعليم
جدول )7( معامات االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

معامل االرتباطالفقرةم

0.717**التعرف على تقنيات التعليم احلديثة.1
0.573**اختيار تقنيات التعليم املناسبة للدرس.2
0.598**استخدام التقنيات احلديثة.3

تنظيم بيئة الصف مبا يناسب التقنيات 4
0.598**املستخدمة.

0.757**توظيف احلاسب واإلنرتنت يف التعليم.5
0.838**توظيف األجهزة املتنقلة يف التعليم.6
0.623**توظيف استخدام املطويات وتفعيلها.7
0.784**استخدام اليدويات.8

استغالل إمكانات البيئة احمللية يف إنتاج 9
0.738**وسائل تعليمية.

 )**( دالة عند 0.01
يتضــح مــن اجلــدول رقــم )7( أن مجيــع معامــات االرتبــاط 
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل االتســاق 

الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

خامسًا: التقويم
جدول )8( معامات االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

معامل االرتباطالفقرةم

0.727**تفعيل أساليب التقويم المختلفة.1
0.819**أساليب التغذية الراجعة.2

بناء أدوات التقويم على أسس 3
0.778**علمية.

0.742**أساليب طرح األسئلة الصفية.4
0.746**تفعيل ملف إنجاز الطالب.5

االستفادة من نتائج التقويم في 6
0.781**تطوير التدريس.

 )**( دالة عند 0.01

خالد بن حممد اخلزّيم: االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات املطّور



70

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن مجيــع معامــات االرتبــاط 
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل االتســاق 

الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.
ثبات أداة الدراسة:

ــاخ  ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــات األداة باس ــاب ثب ــم حس  ت
ويوضــح اجلــدول رقــم)9( قيمــة معامــل الثبــات لــكل جــزء 

مــن أجــزاء االســتبانة.

جدول )9( قيم معامات الثبات لكل حمور من حماور االستبانة

معامل الثباتالمحور

0.784إعداد وتخطيط الدروس

0.713إستراتيجيات وطرائق التدريس

0.875تنفيذ التدريس

0.865وسائل وتقنيات التعليم

0.856التقويم

 يتضــح مــن اجلــدول رقــم )9( قيــم معامــل الثبات لاســتبانة، 
وهــي قيــم مرتفعــة ممــا يــدل عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة 

ــن الثبات. ــة م عالي
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 قــام الباحــث برتميــز البيانــات وحتليلهــا باســتخدام الرنامــج 
اإلحصائــي SPSS وقــد اســتخدم األســاليب اإلحصائيــة 

ــة: اآلتي
معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة.. 1
االتســاق . 2 مــدى  لتحديــد  برســون  ارتبــاط  معامــل 

الدراســة. ألداة  الداخــي 
التكرارات والنسبة املئوية الستجابات أفراد الدراسة.. 3
ملعرفــة . 4 املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب  املتوســط 

العينــة. أفــراد  اســتجابات 
ــرات . 5 ــزو ملتغ ــي تع ــروق الت ــة الف ــار ت )T( ملعرف اختب

ــة. ــس واملرحل اجلن
حليل النتائج ومناقشتها:

الســؤال األول: مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت 
ــداد  ــال إع ــة يف جم ــطة والثانوي ــة املتوس ــات باملرحل الرياضي

ــدروس؟  ــط ال وختطي
 لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات 
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة 
ــج يف  ــح النتائ ــتبانة، وتتض ــور األول لاس ــرات املح ــن فق م

اجلــدول اآليت:
ــط  ــداد وختطي ــارات إع ــح أن عب ــابق يتض ــدول الس ــن اجل م
ــايل: ــب الت ــق الرتتي ــب وف ــة ترتت ــراد العين ــدى أف ــدروس ل ال

التخطيــط اجليــد للــدرس حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 1
)4.52( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.

ــس . 2 ــنوية( للتدري ــة – س ــة – فصلي ــة )يومي ــع خط وض
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4.38( ممــا يــدل عــى أن 

ــدًا. ــة ج ــة عالي ــة املوافق درج
ــايب . 3 ــط احلس ــغ املتوس ــث بل ــم حي ــاليب التقوي ــد أس حتدي

ــدًا. ــة ج ــة عالي ــة املوافق ــى أن درج ــدل ع ــا ي )4.36( مم
ــط . 4 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــة وإثرائي ــط عاجي ــم خط تصمي

احلســايب )4.30( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 
جــدًا.

حتديــد األنشــطة التعليميــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 5
)4.27( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.

حتديــد التعلــم القبــي الــازم للــدرس حيــث بلــغ . 6
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.24( مم ــط احلس املتوس

املوافقــة عاليــة جــدًا.
ــم . 7 ــل املعل ــات ودلي ــاب الرياضي ــال لكت ــف الفع التوظي

وكتــاب التامريــن حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4.18( 
ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة.

ــط . 8 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــادة التعليمي ــوى امل ــل حمت حتلي
احلســايب )4.08( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة 

ــة. عالي
ــط . 9 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــم الازم ــادر التعل ــد مص حتدي

احلســايب )4.02( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة 
ــة. عالي

ــط . 10 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــم املتوقع ــج التعل ــد نوات حتدي
ــة  ــة   املوافق ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )3.92( مم احلس

ــة. عالي
ــغ )4.22( أن  ــام والبال ــايب الع ــط احلس ــن املتوس ــح م ويتض
ــذا  ــارات ه ــى عب ــة ع ــة املوافق ــرون أن درج ــة ي ــراد العين أف

ــدًا. ــة ج ــور عالي املح
 وقــد يعــزى ذلــك إىل أن مناهــج الرياضيــات املطــورة حتتــاج 
ــس،  ــة التدري ــع خط ــط ووض ــدة يف التخطي ــاليب جدي إىل أس
واختيــار أســاليب التقويــم التــي تتناســب مــع النظريــة 
البنائيــة التــي تتبناهــا املناهــج، وهــو مــا قــد يفتقــده املعلمــون 
ــد ال  ــذي ق ــداد وال ــتوى اإلع ــف مس ــبب ضع ــامت بس واملعل

ــورة. ــج املط ــع املناه ــب م يتناس
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جدول)10( يبن رأي أفراد العينة لاحتياجات التدريبية يف جمال إعداد وختطيط الدروس

العبارةم
درجة الموافقة

االنحراف المتوسط
الترتيبالمعياري

عالية 
ضعيفة ضعيفةمتوسطةعاليةجدًا

جدًا

التخطيط اجليد للدرس.1
4512720ك

4.520.8081
%68.218.210.630

وضع خطة )يومية – فصلية – ســنوية( 2
للتدريس.

36191100ك
4.380.7602

%54.528.816.700

حتديد نواتج التعلم املتوقعة.3
16341231ك

3.920.86510
%24.251.518.24.51.5

حتليل حمتوى املادة التعليمية.4
3415944ك

4.081.208
%51.522.713.66.16.1

حتديد التعلم القبلي الالزم للدرس.5
3814842ك

4.241.086
%57.621.212.16.13

حتديد األنشطة التعليمية.6
37141302ك

4.270.9855
%56.121.219.703

حتديد مصادر التعلم الالزمة.7
32141334ك

4.021.199
%48.521.219.74.56.1

حتديد أساليب التقومي.8
3621711ك

4.360.8533
%54.531.810.61.51.5

التوظيف الفعال لكتاب الرياضيات ودليل 9
املعلم وكتاب التمارين.

2927613ك
4.180.9917

%43.940.99.11.54.5

تصميم خطط عالجية وإثرائية.10
3815931ك

4.300.9764
%57.622.713.64.51.5

المتوسط الحسابي العام = 4.22 ، االنحراف المعياري العام = 0.573
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ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات  مــا  الثــاين:  الســؤال 
ومعلــامت الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال 

التدريــس؟ وطرائــق  إســرتاتيجيات 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات 
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة 
ــج يف  ــح النتائ ــتبانة، وتتض ــاين لاس ــور الث ــرات املح ــن فق م

اجلــدول اآليت:

خالد بن حممد اخلزّيم: االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات املطّور

جدول )11( يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال إسرتاتيجيات وطرائق التدريس

م
العبارة

درجة الموافقة
االنحراف المتوسط

الترتيبالمعياري
ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطةعاليةعالية جدًا

التعرف على طرائق التدريس احلديثة.1
3125910ك

4.300.7642
%4737.913.61.50

اختيار طرائق التدريس احلديثة.2
24311010ك

4.180.7425
%36.44715.21.50

التدريــس 3 لتنفيــذ طرائــق  املناســبة  البيئــة  تنظيــم 
املختلفــة.

2424323ك
3.971.058

%36.436.419.734.5

إدارة املناقشات بني الطالب.4
3427401ك

4.410.7441
%51.540.96.101.5

استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط.5
3614952ك

4.171.116
%54.521.213.67.63

استخدام إسرتاتيجيات التعلم املتمايز.6
34161321ك

4.210.9693
%51.524.219.731.5

استخدام إسرتاتيجيات التعلم الذايت.7
3812961ك

4.211.084
%57.618.213.69.11.5

استخدام إسرتاتيجيات حل املسألة.8
3616563ك

4.151.187
%54.524.27.69.14.5

المتوسط الحسابي العام = 4.20 ، االنحراف المعياري العام = 0.560

عبــارات  أن  لنــا  يتضــح  الســابق  اجلــدول  مــن 
إســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس لــدى أفــراد العينــة 

ــايل: ــب الت ــق الرتتي ــب وف ترتت
ادارة املناقشــات بــن الطــاب حيــث بلــغ املتوســط . 1

احلســايب )4.41( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 
ــدًا. ج

ــغ . 2 ــث بل ــة حي ــس احلديث ــق التدري ــى طرائ ــرف ع التع
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.30( مم ــط احلس املتوس

ــدًا. ــة ج ــة عالي املوافق
اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم املتاميــز حيــث بلــغ . 3

ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.21( مم ــط احلس املتوس
ــدًا. ــة ج ــة عالي املوافق

اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم الــذايت حيــث بلــغ . 4
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.21( مم ــط احلس املتوس

ــدًا. ــة ج ــة عالي املوافق
ــط . 5 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــس احلديث ــق التدري ــار طرائ اختي

احلســايب )4.18( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة 
ــة. عالي

اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط حيــث بلــغ . 6
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.17( مم ــط احلس املتوس

ــة. ــة عالي املوافق
بلــغ . 7 حيــث  املســألة  حــل  إســرتاتيجيات  اســتخدام 

ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.15( مم ــط احلس املتوس
املوافقــة عاليــة.

تنظيــم البيئــة املناســبة لتنفيــذ طرائــق التدريــس املختلفــة . 8
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3.97( ممــا يــدل عــى أن 

درجــة املوافقــة عاليــة.
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ــغ )4.20( أن  ــام والبال ــايب الع ــط احلس ــن املتوس ــح م ويتض
ــذا  ــارات ه ــى عب ــة ع ــة املوافق ــرون أن درج ــة ي ــراد العين أف

ــة. ــور عالي املح
املطــورة  املناهــج  أن  بســبب  ذلــك  يعــزى  أن  ويمكــن 
حتتــاج لطرائــق تدريــس حديثــة تعتمــد وبشــكل كبــر 
ــل  ــة ح ــة طريق ــط وخاص ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــى إس ع
املشــكات، وهــو مــا مل يألفــه املعلمــون واملعلــامت، ومل 

الــكايف عليــه. التدريــب  حيصلــوا عــى 

ملعلمــي  التدريبيــة  االحتياجــات  مــا  الثالــث:  الســؤال 
ومعلــامت الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال 

تنفيــذ التدريــس؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات 
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة 
ــج يف  ــح النتائ ــتبانة، وتتض ــث لاس ــور الثال ــرات املح ــن فق م

اجلــدول اآليت:

جدول )12( يبن رأي أفراد العينة لاحتياجات التدريبية يف جمال تنفيذ التدريس

م
العبارة

درجة الموافقة
االنحراف المتوسط

الترتيبالمعياري عالية 
ضعيفة ضعيفةمتوسطةعاليةجدًا

جدًا

أساليب التمهيد للدرس.1
4417311ك

4.550.7881
%66.725.84.51.51.5

إدارة الوقت.2
4214802ك

4.420.9294
%63.621.212.103

طرق إثارة دافعية الطالب.3
2734500ك

4.330.6166
%40.951.57.600

مراعاة الفروق الفردية.4
4313721ك

4.440.9143
%65.219.710.631.5

أساليب تشجيع الطالب.5
4015830ك

4.390.8755
%60.622.712.14.50

تقبل آراء الطالب.6
4611621ك

4.500.8992
%69.716.79.131.5

التعامل مع أمناط الطالب املختلفة.7
36161121ك

4.270.9537
%54.524.216.731.5

التعامل مع املشكالت الصفية.8
2334621ك

4.150.8279
%34.851.59.131.5

مهارات االتصال والتواصل.9
37121142ك

4.181.108
%56.118.216.76.13

المتوسط الحسابي العام = 4.36 ، االنحراف المعياري العام = 0.627

ــذ  ــارات تنفي ــا أن عب ــح لن ــابق يتض ــدول الس ــن اجل م
ــب  ــق الرتتي ــب وف ــة ترتت ــراد العين ــدى أف ــس ل التدري

ــايل: الت
أســاليب التمهيــد للــدرس حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 1

)4.55( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.
املتوســط احلســايب . 2 بلــغ  الطــاب حيــث  آراء  تقبــل 

)4.50( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.

ــغ املتوســط احلســايب . 3 ــث بل ــة حي مراعــاة الفــروق الفردي
ــة جــدًا. ــدل عــى أن درجــة املوافقــة عالي )4.44( ممــا ي

إدارة الوقــت حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4.42( ممــا . 4
يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.

أســاليب تشــجيع الطــاب حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 5
)4.39( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــدًا.

طــرق إثــارة دافعيــة الطــاب حيــث بلــغ املتوســط . 6
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احلســايب )4.33( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 
ــدًا. ج

التعامــل مــع أنــامط الطــاب املختلفــة حيــث بلــغ . 7
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.27( مم ــط احلس املتوس

املوافقــة عاليــة جــدًا.
مهــارات االتصــال والتواصــل حيــث بلــغ املتوســط . 8

احلســايب )4.18( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 
جــدًا.

ــط . 9 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــكات الصفي ــع املش ــل م التعام
احلســايب )4.15( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 

جــدًا.
ــغ )4.36( أن  ــام والبال ــايب الع ــط احلس ــن املتوس ــح م ويتض
ــذا  ــارات ه ــى عب ــة ع ــة املوافق ــرون أن درج ــة ي ــراد العين أف

ــدًا. ــة ج ــور عالي املح

ــى  ــورة ع ــج املط ــامد املناه ــأن اعت ــك ب ــر ذل ــن تفس ويمك
ــدة يف  ــة أدوارًا جدي ــم وللمعلم ــل للمعل ــة جيع ــة البنائي النظري
تنفيــذ الــدروس وذلــك بطــرح النقــاش وتقبــل آراء الطــاب، 
وتنميــة مهــارات التواصــل الريــايض، ممــا جيعــل املعلــم 
واملعلمــة يف ضغــط يف التعامــل مــع الوقــت لعــدم اعتيادهــم 
عــى هــذه األســاليب، وضعــف قدرهتــم عــى إنجازهــا 

ــد. ــكل جي بش

الســؤال الرابــع: مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت 
ــائل  ــال وس ــة يف جم ــطة والثانوي ــة املتوس ــات باملرحل الرياضي

وتقنيــات التعليــم؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات 
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة 
ــج يف  ــح النتائ ــتبانة، وتتض ــع لاس ــور الراب ــرات املح ــن فق م

اجلــدول اآليت:

جدول )13( يبن رأي أفراد العينة لاحتياجات التدريبية يف جمال وسائل وتقنيات التعليم

م
العبارة

درجة الموافقة
االنحراف المتوسط

الترتيبالمعياري عالية 
ضعيفة ضعيفةمتوسطةعاليةجدًا

جدًا

التعرف على تقنيات التعليم احلديثة.1
27151941ك

3.951.044
%40.922.728.86.11.5

اختيار تقنيات التعليم املناسبة للدرس.2
21301410ك

4.080.7713
%31.845.521.21.50

استخدام التقنيات احلديثة.3
2330940ك

4.090.8541
%34.845.513.66.10

التقنيــات 4 يناســب  مبــا  الصــف  بيئــة  تنظيــم 
. مة ملســتخد ا

2429850ك
4.090.8902

%36.443.912.17.60

توظيف احلاسب واالنرتنت يف التعليم.5
16182273ك

3.561.115
%24.227.333.310.64.5

توظيف األجهزة املتنقلة يف التعليم.6
131617173ك

3.291.187
%19.724.225.825.84.5

توظيف استخدام املطويات وتفعيلها.7
91114248ك

2.831.249
%13.616.721.236.412.1

استخدام اليدويات.8
151314222ك

3.261.238
%22.719.721.233.33

اســتغالل إمكانــات البيئــة احملليــة يف إنتــاج وســائل 9
تعليميــة.

181514172ك
3.451.236

%27.322.721.225.83

المتوسط الحسابي العام = 3.62 ، االنحراف المعياري العام = 0.746
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات وســائل 
ــق  ــب وف ــة ترتت ــراد العين ــدى أف ــم ل ــات التعلي وتقني

ــايل: ــب الت الرتتي
اســتخدام التقنيــات احلديثــة حيــث بلغ املتوســط احلســايب . 1

)4.09( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عالية.
ــتخدمة . 2 ــات املس ــب التقني ــام يناس ــف ب ــة الص ــم بيئ تنظي

حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4.09( ممــا يــدل عــى أن 
ــة. درجــة املوافقــة عالي

ــغ . 3 ــث بل ــدرس حي ــبة لل ــم املناس ــات التعلي ــار تقني اختي
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )4.08( مم ــط احلس املتوس

ــة. ــة عالي املوافق
التعــرف عــى تقنيــات التعليــم احلديثــة حيــث بلــغ . 4

ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )3.95( مم ــط احلس املتوس
املوافقــة عاليــة.

ــغ . 5 ــث بل ــم حي ــت يف التعلي ــب واإلنرتن ــف احلاس توظي
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )3.56( مم ــط احلس املتوس

ــة. ــة عالي املوافق
اســتغال إمكانــات البيئــة املحليــة يف إنتــاج وســائل . 6

تعليميــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3.45( ممــا يــدل 
ــة. ــة عالي ــة املوافق ــى أن درج ع

بلــغ . 7 حيــث  التعليــم  يف  املتنقلــة  األجهــزة  توظيــف 
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )3.29( مم ــط احلس املتوس

متوســطة. املوافقــة 

اســتخدام اليدويــات حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 8
)3.26( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة متوســطة.

توظيــف اســتخدام املطويــات وتفعيلهــا حيــث بلــغ . 9
ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )2.83( مم ــط احلس املتوس

املوافقــة متوســطة.
ــغ )3.62( أن  ــام والبال ــايب الع ــط احلس ــن املتوس ــح م ويتض
ــذا  ــارات ه ــى عب ــة ع ــة املوافق ــرون أن درج ــة ي ــراد العين أف

ــة. ــور عالي املح
ويمكــن تفســر ذلــك حلاجــة املقــررات املطــورة الســتخدام 
جمموعــة مــن التقنيــات احلديثــة، ونظــرًا لتنــوع وجتــدد 
التقنيــات التعليميــة يكــون املعلــم واملعلمــة يف حاجــة مســتمرة 
تعليــم  يف  توظيفهــا  وكيفيــة  مســتجداهتا  عــى  للتدريــب 

الرياضيــات.

ــي  ــة ملعلم ــات التدريبي ــا االحتياج ــس: م ــؤال اخلام الس
ومعلــامت الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال 

ــم؟ التقوي
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات 
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل حمــور 
مــن حمــاور األداة ولــألداة ككل، وتتضــح النتائــج يف اجلــدول 

اآليت:

جدول )14( يبن رأي أفراد العينة لاحتياجات التدريبية يف جمال التقويم

العبارةم
درجة الموافقة

االنحراف المتوسط
الترتيبالمعياري عالية 

ضعيفة ضعيفةمتوسطةعاليةجداً
جداً

تفعيل أساليب التقويم المختلفة.1
4213830ك

4.420.8781
%63.619.712.14.50

أساليب التغذية الراجعة.2
1734861ك

3.910.9405
%25.851.512.19.11.5

بناء أدوات التقويم على أسس علمية.3
1736751ك

3.950.9024
%25.854.510.67.61.5

أساليب طرح األسئلة الصفية.4
4215531ك

4.420.9292
%63.622.77.64.51.5

تفعيل ملف إنجاز الطالب.5
1393086ك

3.231.176
%19.713.645.512.19.1

االستفادة من نتائج التقويم في تطوير 6
التدريس.

2229942ك
3.9813

%33.343.913.66.13

المتوسط الحسابي العام = 3.99 ، االنحراف المعياري العام = 0.751
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات التقويــم 
لــدى أفــراد العينــة ترتتــب وفــق الرتتيــب التــايل:

ــم املختلفــة حيــث بلــغ املتوســط . 1 تفعيــل أســاليب التقوي
احلســايب )4.42( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 

جــدًا.
ــط . 2 ــغ املتوس ــث بل ــة حي ــئلة الصفي ــرح األس ــاليب ط أس

احلســايب )4.42( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة 
جــدًا.

االســتفادة مــن نتائــج التقويــم يف تطويــر التدريــس حيــث . 3
بلــغ املتوســط احلســايب )3.98( ممــا يــدل عــى أن درجــة 

املوافقــة عاليــة.
ــغ . 4 ــث بل ــة حي ــس علمي ــى أس ــم ع ــاء أدوات التقوي بن

ــة  ــى أن درج ــدل ع ــا ي ــايب )3.95( مم ــط احلس املتوس
ــة. ــة عالي املوافق

أســاليب التغذيــة الراجعــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب . 5
)3.91( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة.

تفعيــل ملــف إنجــاز الطالــب حيــث بلــغ املتوســط . 6
احلســايب )3.23( ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة 

متوســطة.

ــغ )3.99( أن  ــام والبال ــايب الع ــط احلس ــن املتوس ــح م ويتض
ــذا  ــارات ه ــى عب ــة ع ــة املوافق ــرون أن درج ــة ي ــراد العين أف

ــة. ــور عالي املح
املطــورة  املناهــج  العتــامد  ذلــك  يعــزى  وقــد   
ملجموعــة مــن أســاليب التقويــم احلديثــة وفــق النظريــة 
ــتخدام  ــران واس ــم األق ــاز وتقوي ــات االنج ــل ملف ــة مث البنائي
املاحظــة وغرهــا، والتــي تعــد غــر مألوفــة لبعــض املعلمــن 
واملعلــامت، ممــا يشــعرهم بحاجتهــم للتدريــب عليهــا لتطبيقها 

املناســب. بالشــكل 
ــة  ــة احصائي الســؤال الســادس: هــل توجــد فــروق ذات دالل
ــس -  ــر )اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــات التدريبي ــد االحتياج يف حتدي

ــة(؟ املرحل

أوالً: وفقًا ملتغر اجلنس:
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب   
ــح  ــس وتتض ــر اجلن ــًا ملتغ ــة وفق ــتوى الدالل ــة )ت( ومس قيم

اآليت: اجلــدول  يف  النتائــج 

جدول )15( يوضح نتائج اختبار )T( لبيان الفروق بن إجابات أفراد العينة بحسب متغر اجلنس

المتوسط الجنسالمحاور
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الداللة قيمة Tالحرية

اإلحصائية

إعداد وتخطيط الدروس
4.080.522معلم

641.605-0.113
4.310.592معلمة

إستراتيجيات وطرائق 
التدريس

4.200.609معلم
640.0690.945 4.190.534معلمة

4.370.447640.1800.857معلمتنفيذ التدريس 4.350.726معلمة

وسائل وتقنيات التعليم
3.990.739معلم

643.550*0.001
3.380.652معلمة

التقويم
4.250.693معلم

642.318*0.024
3.820.749معلمة

 )*( دالة عند 0.05
يتبني من اجلدول السابق ما ييل:

ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
ــة  ــغ قيم ــث بل ــدروس، حي ــط ال ــداد وختطي ــول إع ــة ح العين

ــة  ــتوى دالل ــة )64( ومس ــة حري ــد درج T )- 1.605( عن
ــن )0.05(. ــر م ــو أك )0.113( وه

ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
ــة حــول إســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس، حيــث بلــغ  العين
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قيمــة T )0.069( عنــد درجــة حريــة )64( ومســتوى داللــة 
)0.945( وهــو أكــر مــن )0.05(.

ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
 )0.180( T العينــة حــول تنفيــذ التدريــس، حيث بلــغ قيمــة
ــو  ــة )0.857( وه ــتوى دالل ــة )64( ومس ــة حري ــد درج عن

أكــر مــن )0.05(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد 
ــن،  ــح املعلم ــم لصال ــات التعلي ــائل وتقني ــول وس ــة ح العين
ــة )64(  ــة حري ــد درج ــة T )3.550( عن ــغ قيم ــث بل حي

ومســتوى داللــة )0.001( وهــو أصغــر مــن )0.05(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد 
ــة  ــغ قيم ــث بل ــن، حي ــح املعلم ــم لصال ــول التقوي ــة ح العين
T )2.318( عنــد درجــة حريــة )64( ومســتوى داللــة 

)0.024( وهــو أصغــر مــن )0.05(.
وبشــكل عــام تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة 

حجــازي)2002( ودراســة املطــري)2009( ودراســة جــاد 
اهلل)2011( يف عــدم وجــود فــروق يف االحتياجــات التدريبيــة 

ــس. ــر اجلن ــزى ملتغ ــات تع ــامت الرياضي ــي ومعل ملعلم
وقــد يعــود ذلــك إىل تشــابه برامــج اإلعــداد للمعلمــن 
حمتــوى  تشــابه  وإىل  الســعودية،  اجلامعــات  يف  واملعلــامت 

التدريبيــة. الــدورات 
وســائل  حمــور  يف  فــروق  وجــود  يعــزى  وقــد   
وتقنيــات التعليــم وحمــور التقويــم لصالــح املعلمــن أن 
ــة  ــاح هلــن فرصــة الدخــول للرامــج التدريبي املعلمــن قــد تت

املعلمــن. مــن  أكثــر 

ثانيًا: وفقًا ملتغر املرحلة:
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب   
ــة  ــوع الدراس ــر ن ــًا ملتغ ــة وفق ــتوى الدالل ــة )ت( ومس قيم

اآليت: اجلــدول  يف  النتائــج  وتتضــح 

جدول )16( يوضح نتائج اختبار )T( لبيان الفروق بن إجابات أفراد العينة بحسب متغر املرحلة

المتوسط المرحلةالمحاور
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الداللة قيمة Tالحرية

اإلحصائية
إعداد وتخطيط 

الدروس
4.300.589المتوسط

641.5590.124 4.080.523الثانوي
إستراتيجيات 

وطرائق التدريس
4.200.528المتوسط

640.0310.975
4.190.625الثانوي

تنفيذ التدريس
4.320.691المتوسط

640.594-0.554
4.420.503الثانوي

وسائل وتقنيات 
التعليم

3.470.665المتوسط
642.129-*0.037 3.870.825الثانوي

0.951-3.980.761640.061المتوسطالتقويم
40.751الثانوي

 )*( دالة عند 0.05
يتبن من اجلدول السابق ما يي:

ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
ــة  ــغ قيم ــث بل ــدروس، حي ــط ال ــداد وختطي ــول إع ــة ح العين
T )1.559( عنــد درجــة حريــة )64( ومســتوى داللــة 

ــن )0.05(. ــر م ــو أك )0.124( وه
ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

ــة حــول إســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس، حيــث بلــغ  العين
قيمــة T )0.031( عنــد درجــة حريــة )64( ومســتوى داللــة 

)0.975( وهــو أكــر مــن )0.05(.
اســتجابات  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
 T ــة ــغ قيم ــث بل ــس، حي ــذ التدري ــول تنفي ــة ح ــراد العين أف
)- 0.594( عنــد درجــة حريــة )64( ومســتوى داللــة 

.)0.05( مــن  أكــر  وهــو   )0.554(
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد 
ــة  ــح املرحل ــم لصال ــات التعلي ــائل وتقني ــول وس ــة ح العين
الثانويــة، حيــث بلــغ قيمــة T )- 2.129( عنــد درجــة حريــة 
)64( ومســتوى داللــة )0.037( وهــو أصغر مــن )0.05(.

ــراد  ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
العينــة حــول التقويــم، حيــث بلــغ قيمــة T )- 0.061( عنــد 
ــر  ــو أك ــة )0.951( وه ــتوى دالل ــة )64( ومس ــة حري درج

ــن )0.05(. م
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة يف عــدم وجــود فــروق يف 
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات تعــزى 
ملتغــر املرحلــة الدراســية مــع نتائــج دراســة جــاد اهلل)2011(.
ويمكــن تفســر ذلــك ألن معلمــي املرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يمــرون بنفــس برامــج اإلعــداد يف اجلامعــات وهــو 
الــذي خيتلــف عــن إعــداد معلمــي املرحلــة االبتدائيــة، كــام أن 

ــدة. ــم واح ــدم هل ــي تق ــة الت ــج التدريبي الرام
ويمكــن أن يعــزى وجــود فــرق دال إحصائيــًا يف حمــور 
ومعلــامت  معلمــي  لصالــح  التعليــم  وتقنيــات  وســائل 
املرحلــة الثانويــة إىل حاجــة طــاب املرحلــة الثانويــة إىل مزيــد 
ــتيعاب  ــم واس ــاعدة يف فه ــة املس ــتخدامات للتقني ــن االس م
ــي  ــة معلم ــن حاج ــد م ــا يزي ــات، مم ــات الرياضي موضوع

ومعلــامت املرحلــة الثانويــة للتدريــب يف هــذا اجلانــب.

ملخص النتائج

حصلت االحتياجات التدريبية يف جمال إعداد وختطيط الدروس 
عى متوسط حسايب)4.22( وهو يقع يف املستوى )عالية 

جدًا(.
حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال إســرتاتيجيات . 7

وطرائــق التدريــس عــى متوســط حســايب)4.20( وهــو 
يقــع يف املســتوى )عاليــة(.

تنفيــذ . 8 جمــال  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  حصلــت 
ــع يف  ــو يق ــايب)4.36( وه ــط حس ــى متوس ــس ع التدري

املســتوى )عاليــة جــدًا(.
وســائل . 9 جمــال  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  حصلــت 

ــو  ــايب)3.62( وه ــط حس ــى متوس ــم ع ــات التعلي وتقني
ــة(. ــتوى )عالي ــع يف املس يق

التقويــم . 10 جمــال  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  حصلــت 
ــتوى  ــع يف املس ــو يق ــايب)3.99( وه ــط حس ــى متوس ع

)عاليــة(.

ــتجابات . 11 ــة يف اس ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائي
ــم –  ــس )معل ــر اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــة الدراس ــراد عين أف
معلمــة( يف مجيــع املجــاالت ماعدا جمــال وســائل وتقنيات 
ــروق ذات  ــدت ف ــث وج ــم حي ــال التقوي ــم، وجم التعلي

ــن. ــح املعلم ــة لصال ــة إحصائي دالل
ــتجابات . 12 ــة يف اس ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائي

ــط  ــة )متوس ــر املرحل ــزى ملتغ ــة تع ــة الدراس ــراد عين أف
– ثانــوي( يف مجيــع املجــاالت ماعــدا جمــال وســائل 
ــة  ــروق ذات دالل ــدت ف ــث وج ــم حي ــات التعلي وتقني
إحصائيــة لصالــح معلمــي ومعلــامت املرحلــة الثانويــة.

التوصيات واملقرتحات:
بنــاء برامــج تدريبيــة جديــدة يف حمــاور الدراســة ملعلمــي . 1

ومعلــامت الرياضيــات وفقــًا الحتياجاهتــم التدريبيــة 
ــة. ــج الدراس ــا نتائ ــي حددهت الت

إتاحــة الفرصــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات بالتدريب . 2
املســتمر عــى متطلبــات املناهــج املطــورة.

وســائل . 3 جمــال  يف  متطــورة  تدريبيــة  برامــج  تقديــم 
وتقنيــات التعليــم خاصــة ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات 

ــة. ــة الثانوي باملرحل
ــات . 4 ــامت الرياضي ــي ومعل ــداد معلم ــج إع ــر برام تطوي

املناهــج  متطلبــات  ضــوء  يف  الســعودية  باجلامعــات 
املطــورة.

إجــراء دراســة تقويميــة للرامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا . 5
وزارة التعليــم ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات.

إجــراء دراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمي . 6
ومعلــامت الرياضيــات يف جوانــب أخــرى مل تتناوهلــا هــذه 

الدراسة.
إجــراء دراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمي . 7

ومعلــامت الرياضيــات باملرحلــة االبتدائية.
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ماجســتر، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية، كليــة 

ــة، الريــاض. العلــوم االجتامعي
- البلــوي، عبــداهلل ســليامن، والراجــح، نوال حممــد.)2012(. 
واقــع التطويــر املهنــي ملعلمــي ومعلــامت الرياضيــات يف 
ــس،  ــم النف ــة وعل ــالة الرتبي ــعودية، رس ــة الس ــة العربي اململك

ص78-43. ص  ع38، 
حممــد. ردمــان  وغالــب،  ســليامن،  عبــداهلل  البلــوي،   -
)2012(. احتياجــات التطويــر املهنــي ملعلمــي رياضيــات 
التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية، جملــة الدراســات 
ــج6، ع1،  ــوس، م ــلطان قاب ــة الس ــية، جامع ــة والنفس الرتبوي

ص132-114. ص 
ــي  ــج تدريب ــة برنام ــداهلل.)2009(. فاعلي ــان، عب ــن جح - ب
ــايض  ــال الري ــار االتص ــتند إىل معي ــات مس ــي الرياضي ملعلم
ــايب  ــي والكت ــل اللفظ ــارات التواص ــة مه ــل وتنمي يف التحصي
لــدى طــالب املرحلــة املتوســطة بالســعودية، رســالة دكتــوراه، 

ــامن. ــا، ع ــات العلي ــة للدراس ــامن العربي ــة ع جامع
ــة  - توفيــق، عبدالرمحــن.)2006(. حتديــد احلاجــات التدريبي
ــإلدارة،  ــة ل ــرات املهني ــز اخل ــتثامر. مرك ــدر واالس ــني اهل ب

ــرة. القاه
االحتياجــات  حتديــد  أمحــد.)2013(.  الثقفــي، حامــد   -
ــالة  ــطة، رس ــة املتوس ــات باملرحل ــي الرياضي ــة ملعلم التدريبي
ــة. ــة املكرم ــة، مك ــة الرتبي ــرى، كلي ــة أم الق ــتر، جامع ماجس
- جــاد اهلل، فــوزي ســلامن.)2011(. االحتياجــات التدريبيــة 
لــدى معلمــي املرحلــة األساســية يف املــدارس احلكوميــة 
ــة  ــر، كلي ــة األزه ــتر، جامع ــالة ماجس ــزة، رس ــة غ بمحافظ

ــزة. ــة، غ الرتبي
ــرن  ــب يف الق ــد.)2010(. التدري ــدي حام ــازي، وج - حج

ــكندرية. ــي، اإلس ــم اجلامع ــن، دار التعلي ــادي والعرشي احل
- حجــازي، وجيــه يوســف.)2002(. االحتياجــات التدريبية 
ملعلمــي الرياضيــات يف املــدارس احلكوميــة يف حمافظــات شــامل 
الوطنيــة،  النجــاح  رســالة ماجســتر، جامعــة  فلســطني، 

ــطن. فلس
- احلــريب، عيســى نــارص.)1432(. املامرســات التقويميــة 
ــل  ــلة ماجروهي ــج )سلس ــوء مناه ــات يف ض ــي الرياضي ملعلم
النســخة العربيــة(، رســالة ماجســتر، جامعــة امللــك ســعود، 

ــاض. ــة، الري ــة الرتبي كلي
ــي  ــج تدريب ــة برنام ــر.)2011(. فعالي ــامة ماه ــن، أس - حس
التعليــم  معلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاءة  لتنميــة  مقــرتح 
األســايس يف جمــال القيــاس والتقويــم الرتبــوي يف ضــوء نتائــج 
اختبــارات الرتاخيــص ملزاولــة مهنــة التعليــم واملعايــر القوميــة 
ــج18،  ــة، م ــة العربي ــتقبل الرتبي ــرص، مس ــم يف م ــودة املعل جل

ص334-239. ص  ع68، 
ــة  ــام وسياس ــليامن عبدالرمحن.)1424هـــ(. نظ ــل، س - احلقي
ــد  ــك فه ــة املل ــعودية، مكتب ــة الس ــة العربي ــم يف اململك التعلي

ــاض. ــة، الري الوطني
- محــادة، فايــزة أمحــد.)2004(. االحتياجــات التدريبيــة 
ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة بأســيوط مــن وجهــة 
نظــر املعلمــني واملوجهــني، جملة كليــة الرتبيــة بجامعة أســيوط، 

مــج20، ع2، ج1، ص ص327-293.
- اخلطيــب، حممــد.)2012(. تصــور مقــرتح للمعايــر املهنيــة 
املعــارصة ملعلمــي الرياضيــات ومــدى توافرهــا لــدى جمموعــة 
مــن معلمــي الرياضيــات يف الســعودية، جملــة النجــاح، مج26، 

ع2، ص ص297-258.
- اخلليفــات، عصــام عطــا اهلل.)2010(. حتديــد االحتياجــات 
التدريبيــة لضــامن فاعليــة الربامــج التدريبيــة، دار صفــا للنــرش 

والتوزيــع، عــامن.
ــم  ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــد.)2008(. فاعلي ــدرع، أمح - ال
ــارات  ــة امله ــة يف تنمي ــم احلديث ــات التعلي ــتخدام تقني ــى اس ع
التدريســية ملعلمــي الرياضيــات يف حمافظــة دومــة اجلنــدل 
باململكــة العربيــة الســعودية، رســالة ماجســتر، اجلامعــة 

ــامن. ــة، ع األردني
- الــدورسي، عبــداهلل نارص.)1426هـــ(. احلاجــات التدريبية 
ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة يف جمــال اســتخدام 
احلاســب اآليل يف التدريــس، رســالة ماجســتر، جامعــة امللــك 

ــة، الريــاض. ــة الرتبي ســعود، كلي
االحتياجــات  أمحــد.)2011(.  عبداللطيــف  الزكــري،   -
التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف ضــوء مناهــج سلســلة 
ماجروهيــل مــن وجهــة نظــر املختصــني واملرشفــني الرتبويــني 
باســتخدام أســلوب دلفــاي، رســالة ماجســتر، جامعــة امللــك 

ــاض. ــة، الري ــة الرتبي ــعود، كلي س
- ســليامن، ماجــدة حبــي.)1997(. فعاليــة برنامــج تدريبــي 
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ــة  ــة، جمل ــم التدريبي ــوء حاجاهت ــوم يف ض ــي العل ــرتح ملعلم مق
ــة، ع21، ج3. ــة الرتبي كلي

ــرشوع  ــارص.)2011(. م ــد، ن ــد، وعبداحلمي ــايع، فه - الش
ــة الســعودية  ــة يف اململكــة العربي ــات والعلــوم الطبيعي الرياضي
ــة  ــرش، اجلمعي ــس ع ــي اخلام ــر العلم ــات، املؤمت ــال وحتدي آم

ــرة. ــة، القاه ــة العلمي ــة للرتبي املرصي
ــة  ــات التدريبي ــد.)2002(. االحتياج ــد عاي ــرشاري، أمح - ال
ملعلمــي الرياضيــات بمنطقــة اجلــوف يف اململكــة العربيــة 
ــات، املؤمتــر العلمــي اخلامــس عــرش،  الســعودية آمــال وحتدي

ــرة. ــة، القاه ــة العلمي ــة للرتبي ــة املرصي اجلمعي
- رشيــف، غانــم ســعيد، وســلطان، حنــان عيســى.)1983(. 
االجتاهــات املعــارصة يف التدريــب أثنــاء اخلدمــة التعليميــة، دار 

العلــوم، الريــاض، ط1.
ــة يف ادارة  ــات احلديث ــر.)2015(. االجتاه ــد من ــوي، زي - عب

ــامن، ط1. ــز، ع ــم، دار املعت ــر والتعل ــب والتطوي التدري
ــي  ــث العلم ــرون.)1992(. البح ــان وآخ ــدات، ذوق - عبي

ــامن، ط4. ــر، ع ــه، دار الفك ــاليبه أدوات ــه أس مفهوم
- عــي، أرشف راشــد.)2004(. تصــور مقــرتح لربنامــج 
ــي  ــة ملعلم ــات التدريبي ــة االحتياج ــى تلبي ــم ع ــي قائ تدريب
ــة  ــر القومي ــوء املعاي ــة يف ض ــة اإلعدادي ــات باملرحل الرياضي
للتعليــم يف مــرص )معايــر املعلــم(، جملــة كليــة الرتبيــة بالفيوم، 

ص124-69. ص  ع10،  مــج2، 
مقــرتح  تصــور  عبدالرمحــن.)1431(.  فهــد  العليــان،   -
باملرحلــة  الرياضيــات  ملعلمــي  الــذايت  املهنــي  للتطويــر 
ــالة  ــني، رس ــني واملامرس ــر املختص ــة نظ ــن وجه ــطة م املتوس
ــة. ــة املكرم ــة، مك ــة الرتبي ــرى، كلي ــة أم الق ــوراه، جامع دكت
- العمــري، حممــد بلقاســم.)2010(. الكفايــات الالزمــة 
ــدى  ــا ل ــة توافره ــور ودرج ــات املط ــرر الرياضي ــس مق لتدري
املعلمــني، رســالة ماجســتر، جامعــة أم القــرى، كليــة الرتبيــة، 

ــة. ــة املكرم مك
- القحطــاين، عثــامن عــي.)2010(. مــدى ممارســة التدريــس 
الفعــال يف ضــوء معايــر املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيات 
NCTM ومتطلبــات املناهــج املطــورة مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــة بمنطق ــة االبتدائي ــني باملرحل ــني الرتبوي ــني واملرشف املعلم
تبــوك، جملة كليــة الرتبيــة بالفيــوم، ع10، ص ص301-246.
- املالكــي، رشوق عــي)2012(. احلاجــات التدريبيــة ملعلامت 
احلاســب اآليل يف املرحلــة املتوســطة بمدينــة الريــاض، رســالة 
ماجســتر، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية، كليــة 

العلــوم االجتامعيــة، الريــاض.
- املجاهــد، إيــامن عبداملحســن.)2012(. احلاجــات التدريبيــة 

ــوء  ــطة يف ض ــة املتوس ــات باملرحل ــامت الرياضي ــة ملعل املعرفي
مصفوفــة املــدى والتتابــع ملناهــج الرياضيــات املطــورة، رســالة 

ماجســتر، جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبيــة، الريــاض.
ــامت  ــم أداء معل ــداهلل.)1432(. تقوي ــيبة عب ــردي، نس - املط
الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف ضــوء املهارات التدريســية 
الالزمــة يف منطقــة اخلــرج التعليميــة، رســالة ماجســتر، 
ــوم  ــة العل ــامية، كلي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

ــاض. ــة، الري االجتامعي
ــة  ــات التدريبي ــداهلل.)2009(. احلاج ــي عب ــري، ناج - املط
ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف توظيف الوســائط 
ــت،  ــة الكوي ــي يف دول ــس الصف ــددة يف التدري ــة املتع التعليمي

ــة، األردن. ــامن العربي ــة ع ــتر، جامع ــالة ماجس رس
األداء  تقويــم  مبارك.)1432هـــ(.  ســلطان  املغــرة،   -
التدريــي ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة بمحافظــة 
األحســاء يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، رســالة ماجســتر، 
ــوم  ــة العل ــامية، كلي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

ــاض. ــة، الري االجتامعي
ــاليب  ــة.)2006(. األس ــة اإلداري ــة للتنمي ــة العربي - املنظم

ــرة. ــة، القاه ــات التدريبي ــد احلاج ــة يف حتدي احلديث
ــات  ــد.)2008(. احلاج ــريب، حمم ــداهلل، واحل ــى، عب - املوس
ــتخدام  ــة الس ــة الثانوي ــات باملرحل ــي الرياضي ــة ملعلم التدريبي
ــة،  ــراءة واملعرف ــة الق ــس، جمل ــرتوين يف التدري ــم اإللك التعلي

ع84.



81

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

خالد بن حممد اخلزّيم: االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء متطلبات منهج الرياضيات املطّور

املراجع األجنبية:

- Beaudoin, M.(2003). The Instructor’s 
Changing Role In Distance Education, The 
American Journal of Distance Education, 
Vol. 4, No. 2.

- Colman, K.(2003). Human Development, 
University of Florida, USA.

- Hiten, B.(2003). Methods and 
Teachniques of Training Public Enterprise 
Managers, International Center for Public 
Enterprise.

- Nichols, S. & Johnson, G.(2010). 
Perception and Implementation of The 
Ohio Academic Content and Process 
Standards for Mathematics among Middle 
School Teachers. Ohio University. 



82

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

امللخص
راَســُة إىل معرفــة َأَثــر التَّْدريــس باســتخدام  هَدَفــت الدِّ
ــت( (WebQuest) يف  ــب كويس ــرتاتيجية )الوي إس
ــة  ــات كليَّ ــَدى طالب ــد َل ــة مهــارات التَّْفكــر الناِق تنمي

ــة يف جامعــة امللــك ســعود. بِي ْ الرتَّ
ــى   ــة ع ــس قائم ــرتاتيجيَّة َتْدِري ــت إس ــب كويس الوي
تفعيــل التعليــم مــن خــال توفــر بيئــًة حمفــزة وغنيــة 
عــة، ُتســهم يف مســاعدة املَتَعلِِّمــن  باملصــادر املتنوِّ
ــه ِمــْن ِخــال مواقــع  يف َعَمِليَّــات الَبْحــث املوجَّ
)اإلنرتنــت(؛ لتنفيــذ مهــام أصيلــة تتجــاَوز اســرتجاع 

ــا.         ــا، وتْقويِمه ــا، وتطبيقه ــة إىل فهمه املعلوم
ــب  ــم )الوي ــم تصمي ــة ت راَس ــداِف الدِّ ــق أه ولتحقي
املناهــج  مقــرر  يف  وحــدة  لتدريــس  كويســت(، 
ــة  راَس ــت أداِة الدِّ ــه، وتكون ــس العام ــرق التدري وط
ــد،  ــر الناق ــارات التفك ــا مله ــاس كاليفورني ــن مقي م
َن  وقــام الباحثــان باختِبــار ِصْدِقــه وثباتِــه، وَتَكــوَّ
ــة  بِي ْ ــة الرتَّ يَّ ــات ُكلِّ ــع طالب ــن مجي ــة ِم راَس ــُع الدِّ جمَتَم
الــدرايس  الفصــل  يف  ُســعود  املِلــك  جامعــة  يف 
ــة  ــدرايس 1432/1431هـــ يف مدين ــام ال ــاين للع الث
راَســة مــن )52( طالبــة،  َنــْت عيِّنـَـُة الدِّ الريــاض، وَتَكوَّ
َنــت مــن )25(  قســمت إىل جمموعتــن: ضابطــة، وَتَكوَّ
ــة،  ــن )27( طالب ــت م َن ــة َتَكوَّ ــرى جتريبيَّ ــة، واخ طالب

ــي. ــبه التجريب ــَج ش ــان  املنه ــَتْخَدَم الباحث واس
راَســة ُوُجــود أثــر للتدريــس  أْظَهــَرْت نتائــج الدِّ
ــة  ــت( يف تنمي ــب كويس ــرتاتيجية )الوي ــتخدام إس باس
بِيــة  ْ ــة الرتَّ مهــارات التَّْفكــر الناِقــد َلــَدى طالبــات كليَّ
َم  ــدَّ ــج ق ــوء النتائ ــعود، ويف ض ــك س ــة املل يف جامع
الباحثــان جمموعــًة مــن التوصيــات، كان مــن أبرزهــا 
اســتخدام )الويــب كويســت( كإســرتاتيجيَّة تدريــس 
ــًة آمنــًة الســتخدامات اإلنرتنــت يف  ــر بيئ حديثــٍة، توفِّ
الَعَمليَّــة التعليميَّــة، وُتســاعد يف تنميــة التفكــر الناقــد 

ــن. ــدى املتعلِّم ل
الكلامت املفتاحية: 

التفكــر الناقــد، مهــارات التفكــر الناقد، إســرتاتيجية 
الويــب كويســت، الرحــات املعرفية.

Abstract

The purpose of this study was to explore 
the effect of teaching with Web Quest on the 
university students’ critical thinking at King 
Saud University.

To achieve study’s objectives, the 
researcher has designed the Web Quest, 
which discussed four topics: (old teaching 
methods, modern, educational activities and 
instructional materials) Quasi-experimental 
method was used. “California for critical 
thinking skills”, Test was used to assess the 
students critical thinking.

Two groups of female students at King 
Saud University in the second semester of 
the academic year 1431/1432 AH in Riyadh 
city. were chosen for the experiment. These 
two sections were randomly selected; one of 
them was as a control group contained (25) 
students, the other was as an experimental 
consisted of (27) students. 

Study results showed statistical 
significant differences among students of 
experimental group’s averages (taught by 
using Web Quest), and among students of 
control group (taught by traditional method), 
in the test of California critical thinking skills 
in favor of experimental group. In light of 
precedent results, researcher has brought out 
some recommendations such as:

        Using Web Quest as a modern teaching 
strategy providing secure setting for the use 
of internet in educational process, and help in 
the development of learners’ critical thinking.

Key words:

  Web Quest, critical thinking, critical thinking
skills.

أثر إستراتيجية الويب كويست )Web Quest( في تنمية مهارات التفكير الناقد 
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المقدمة

يعتــر التعليــُم ِمــْن أْجــِل تنميــة مهــارات التَّْفِكــر العليــا هدًفــا 
ــن ذلــك  مــة؛ إذ ُيَمكِّ إســرتاتيجيًّا للتعليــم يف الــدول املَتَقدِّ
ــة  ــورة املعرفي ــع الث ــة م ــاءٍة وفاعلي ــل بكف ــَن التعاُم ــم ِم املَتَعلِّ
ات العــامَل املعــارِص )بخيــت، 2009(، ويعــد االهتــامم  وُمتغــرِّ
ــريف.  ــاد املع ــرص االقتص ــة يف ع ــًيا للمنافس ــا أساس ــا رشًط هب
ــكل  ــد بش ــر الناق ــُد بالتفك ــي َيَتزاي ــامُم العامل ــدأ االهت ــد ب وق
ــوات  ــرت الدع ــايض؛ فَظَه ــرن امل ــف الق ــذ منتص ــم من منظ
ــل  ــِهم يف َجْع ــذي ُيس ــد، وال ــم الناق ــدة، والتعلي ــة الناِق للرتبي
ــر  ــاة، وأكث ــاالت احلي ــة جم ــاًم يف كافَّ ــًة وفه ــَر دقَّ ــب أكث الطال
فــاع عــن وجهــة نظــره )البكــر، 2007(، كــام  ــدرًة عــى الدِّ ُق
ــدم  ــتفهام، وع ــث واالس ــاؤل والبح ع روح التس ــجِّ ــه ُيَش أن
ي؛ ممــا ُيــَؤدِّي إىل توســيع  التســليم باحلقائــق دون التحــرِّ
آفــاق الطــاب املعرفيــة )مرعــي ونوفــل، 2007(، وقــد 
انعكــس ذلــك االهتــامُم بمهــارات التَّْفِكــر الناِقــد عــى ُطــُرق 
وأســاليب تنِْمَيتـِـه، والعنايــة باإلســرتاتيجيات التدريســية التــي 
ــو  ــم نح ــن وتقوده ــدى املتعلم ــه ل ــة يف إثارت ــهم بفاعلي تس

ــر، 2007(. ــتوياته )البك ــى مس ــة أع ممارس
ــع جمــاالت  ــا يف مجي ــا وتقنيًّ ــا ِعلميًّ ًم ــوَم تقدُّ ويشــهد العــامل الي
ســاُت  ــًة يف جمــال تقنيــة املعلومــات، واملؤسَّ احليــاة، خاصَّ
م، ممــا يوجــب عليها  التعليميــة ليســْت بمعــزٍل عــن هــذا التقــدُّ
ــة،  ــة التعليمي ــا يف العَمليَّ ــة، وَدجْمُه ــات احلديث ــُذ بالتقني األخ
ــات  ــدوة األوىل يف تطبيق ــه الن ــى رضورت ــدت ع ــا أك ــذا م وه
تقنيــة املعلومــات واالتصــال يف التعليــم والتدريــب التــي 
نظََّمْتهــا جامعــُة امللــك ســعود )جامعــة امللــك ســعود، 
ــْت عليــه خطــة التنميــة التاســعة يف اململكــة  2010(، ومــا نصَّ
ــة الســعودية )وزارة االقتصــاد والتخطيــط، 2010(،  العربي
ــم  ــاين للتعلُّ ــدويل الث ــر ال ــات املؤمت ــه توصي ــْت ب ــا خرج وم
اإللكــرتوين والتعليــم عــن ُبعــد، الــذي ُعِقــد يف مدينــة 
ــم  ــاين للتعلُّ ــدويل الث ــر ال ــر 2011 )املؤمت ــاض، يف فراي ي الرِّ

ــد، 2011(. ــن بع ــم ع ــرتوين والتعلي اإللك
ــات  ــاًرا يف تقني ــا انتش ــًة، وأرسعه ــمَّ األدوات فاعليَّ ــن أَه وم
)اإلنرتنــت(  يقــدم  حيــث  )اإلنرتنــت(،  شــبكة  التعليــم 
دة ُتثــري البيئــَة التعليميــة ، وُتســهم  وســائط وخدمــات مَتَعــدِّ
يف حتفيــز وتدعيــم مســتويات التَّْفِكــر العليــا لــدى الطــاب، 

ــر،  ــر للتفك ــا أك م ُفَرًص ــدِّ ــادر ُتَق ــة باملص ــُة املليئ ــذه البيئ فه
ــد عمليــَة التَّْفِكــر وتدعمهــا )دويــدي، 2004؛ احليلــة،  وَتَتَعهَّ
2002(، كــام أنَّ تواُصــل الطالــب عــر )اإلنرتنــت( َوُوُصوَلــه 
ــم  ــى التعلُّ ــزة ع ــل املحفِّ ــم العواِم ــن أه ــا ِم ــة ذاتيًّ للمعلوم

)محــدي، 2004(.
مهــا شــبكة )اإلنرتنــت(  وِمــن أهــم اخلدمــات التــي ُتَقدِّ
كات بحــٍث  خدمــة البحــث عــن املعلومــات، ِمــن خــال حمــرِّ
عماقــة حتــوي كــامًّ هائــًا مــن املعلومــات يف شــتى جمــاالت 
احليــاة )أســعد وطيبــي، 2004(، وُأوىَل األنشــطة التــي يقــوم 
ــك  ــتخدام تل ــت(: اس ــبكة )اإلنرتن ــى ش ــون ع ــا املَتَعلِّم هب
عــن  للبحــث  Google(؛   ,Yahoo( مثــل:  كات  املحــرِّ
ــان  ــب األحي ــد يف أغل ــاط يْفَتِق ــذا النش ــات، إالَّ أن ه املعلوم
ــاين  ــر عق ــتعاماًل غ ــي اس ــا يعن ٍد، مم ــدَّ ــويٍّ حُم ــدف ترب إىل ه
ــة  ــام أنَّ عمليَّ ــوب، 2001(، ك ــور وك ــب اآليل )هيش للحاس
البحــث َتَتَشــعَّب إىل مواضيــَع بعيــدٍة عــْن حمــور البحــث؛ ممــا  
يــؤدي إىل تشــتيت ذهــن الباحــث وهــدر وقتــه وجهــده عــن 

ــي، 2004(. ــعد وطيب ــت  )أس ــبكة اإلنرتن ــتخدامه ش اس
ــًرا العديُد مــن الطــُرق والنامذج الســتخدام  وقــد ظهــرت ُمؤخَّ
ــة  ــارشة يف العَمليَّ ــر مب ــارشة أو غ ــة مب ــت(، بطريق )اإلنرتن
ــُرق  ــك الط ــد تل ــت( أح ــب كويس ــل )الوي ــة، وُيَمثِّ التعليمي
ــن  ــع ب ــي جتَم ــامذج الت ــم الن ــن أه ــو م ــس، 2006(؛ فه )بيت
ــبكة  ــم لش ــتعامل احلكي ــم، واالس ــوي املحَك ــط الرتب التخطي
)اإلنرتنــت( )احليلــة ونوفــل، 2008(، بحيــث ييــر للطالــب 
ــادي  ــى تف ــاعده ع ــم ويس ــكل منظ ــة بش ــول للمعلوم الوص

ــث. ــاء البح ــتت أثن التش
 ويعــود )الويــب كويســت( لِـ)بــرين دودج(، األســتاذ بجامعــة
ف )الويــب ــرِّ ــا(، الــذي ُيَع ــة )كاليفورني  )ســان دييغــو( بوالي
البحــث عــى  ترتكــز  تربويــة  أنشــطة  بأنــه:   كويســت( 
، وتعتمــد جزئيًّــا أو كليًّــا عــى املصــادر اإللكرتونيــة  والتقــيِّ
 املتوافـِـرة عــى الويــب واملنتقــاة ُمســبًقا، والتــي يمكــن تطعيُمها
 بمصــادَر أخــرى؛ كالُكُتــب، واملجــات، واألقــراص املدجَمَــة
Margaret, Maureen & Alan, (2009).
ــى  ــاس ع ــت( يف األس ــب كويس ــرتاتيجيَّة )الوي ــوم إس وتق
ــد  ــي تعتم ــم )b ,2008 ,Halat(، الت ــة للتعلُّ ــة البنائي النظري
ــز حــول الطالــب إىل حــد كبــر؛ حيــث  ــم املَتَمْرِك عــى التعلي
ل  ن )الويــب كويســت( من مهــامٍت وأنشــطٍة خمتلفة ُتَســهِّ َيَتَكــوَّ



84

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ، العدد )15( اجلزء األول ، ربيع األول  1440هـ - ديسمرب 2018م

ــد،  ــه )عبداحلمي ــات بنفس ــاَف املعلوم ــب استكش ــى الطال ع
ــه  ــتثارة اهتامِم ــى اس ــطة ع ــذه األنش ــل ه ــام تعم 2009(، ك
ــه يف  ــه ورغبت ــيط دافعيت اب، وتنش ــذَّ ٍق وَج ــوِّ ــُلوٍب ُمَش بُأْس
ــت(  ــب كويس ــر )الوي ــك يوفِّ ــة، كذل ــن املعرف ــتزادة م االس
ــة يعمــل الطــاُب ِمــن خاهلــا يف جمموعــات  بيئــًة تعليميــًة ثريَّ
َعَمــٍل تعاُونيــة )جــودة، 2009(، باإلضافــة ملُِســامهتها يف 

ــي، 2004(. ــم )طيب ــة لدهي ــارات التقني ــة امله تنمي
أنشــطٌة  بأنَّــه:  كويســت(  )الويــب  )جاكولــن(  ف  وُيَعــرِّ
ــث يف  ــات الَبْح ــى َعَمِليَّ ــام األول ع ــد يف املق ــة تعَتِم تعليمي
)اإلنرتنــت(؛ هبــَدف الُوُصــول الصحيــح واملبــارش للمعلومــة 
حمــل الَبْحــث بأقــلِّ جهــٍد ممكــن، وهتــدف إىل تنميــة القــدرات 
 ,2007 ,Jacqueline) ــن ــدى املَتَعلِّم ــة ل ــة املختلف هني الذِّ

.(p43
ويمكــن تعريفــه بأنــه »أنشــطة تربويــٌة هادفــٌة، وموجهــة 
ــات الَبْحــث يف املواقــع املختلفــة  اســتقصائيًّا، تســتند إىل َعَمِليَّ
املَتَعلِِّمــن  إىل  املوكلــة  باملهــامت  املبــارشة  العاقــة  ذات 
ــل  ــن ِقَب ــددة ِم ــت(، واملح ــبكة )اإلنرتن ــى ش ــرة ع واملتوافِ
ــة  ــات املطلوب ــح إىل املْعُلوم ــول الصحي ــدف الُوُص ــم؛ هب املعلِّ
بأقــل وقــت وجهــد ممكنَــْن« )احليلــة، 2009، ص95(.

 
ويــرى )هالــت( أنَّ )الويــب كويســت( مدخــُل َتْدِريــس 
ــة  ــة البنائيَّ ــى النََّظريَّ ــم ع ــم، وقائ ــول املَتَعلِّ ــز ح ــد ُمَتَمْرك جيِّ
ــات  ــة إىل بيئ ــد، باإلضاف ــر الناق ــي والتفك ــر اإلبداع والتفك

.)a  ,2008  ,Halat( التعلُّــم التعــاوين 
ــن:  ــارة ع ــت( عب ــب كويس ــرى أنَّ )الوي ــش( ف ــا )مارت أم
إســرتاتيجيَّة جديــدة وحديثــة، ِمــن شــأهنا العَمــل عــى 
ــم  دمــج عــدٍد ِمــن اإلســرتاتيجيَّات: )حــل املْشــِكات، التعلُّ
ــز،  ــة احلاف ــة، نظري ــة البنائي ــات: )النََّظِريَّ ــاُوين(، والنَظِريَّ التع
عــة يف  ــم املتاميــز(، مــع )الويــب( ومصــادره املتنوِّ نظريــة التعلُّ
ن الرتبويــن مــن وضــع  َعَمِليَّــة التََّعلُّــم، كــام يــرى بأهنــا ســُتَمكِّ
ــود -  ــن العق ــر م ــدى الكث ــى م ــا - وع ــي لطامل ــكار الت األف
ــا  ــذ يف وقتن ــع التنفي ــة، موض ــاُت التَّْعليِميَّ ــا النظري ــادْت هب ن

.(2006  ,March( احلــايل
َتْدِريــس حديثــة، تقــوم   فالويــب كويســت إســرتاتيجيَّة 
مــن اإلســرتاتيجيَّات؛  يف األســاس عــى دمــج جمموعــٍة 
ــاوين،  ــم التع ــي، والتعل ْهنِ ــف الذِّ ــِكات، والَعْص ــلِّ املْش كح

واالكتشــاف، واالســتنتاج، حيــث تَضــُع هــذه اإلســرتاتيجيَّة 
ــم،  ــا املَتَعلِّ ــُعر هب ــة(، يش ــة )حقيقي ــكلٍة واقعي ــم يف مش املَتَعلِّ
ــك  ــتخدًما بذل ــة، ُمس ــُرق العلميَّ ــا بالط ــى حلِّه ــل ع ويعم
إبحــاَره عــر املصــادر اإللكرتونيــة، ومــن َثــمَّ اكتشــاف 
ــكلة،  ــة باملش ــات املتعلِّق ــيِّ املْعُلوم ــكلة، وتق ــباب املش أس
ــاٍت  ــون جلس ــد املَتَعلِّم ــة يعِق ــات الكافي ــر املْعُلوم ــد توفُّ وبع
ــول،  ــل احلُُل ــتنتاج أفض ــي؛ الس ْهنِ ــف الذِّ ــن الَعْص ــًة م تعاُونيَّ
ــى  ــك ع ــن يف ذل ــكلة، معتمدي ــد للمش ــلٍّ جدي ــكار ح أو ابت

ــادر. ــرة يف املص ــات املتوفِّ ــابقة واملْعُلوم ــم الس خراهت
ــة  ــئلًة مفتوح م أس ــدِّ ــه ُيَق ــت( أن ــب كويس ــا )الوي ــن مزاي  وم
النهايــة، لــذا فهــو ُيســاعد - بشــكٍل مبــارش - يف تنميــة 
ــم  ــث يضعه ــن، حي ــدى املَتَعلِّم ــا ل ــر الُعْلَي ــارات التَّْفِك مه
ــر  ــرة، وغ ــُرق ُمبتك ــئلة بط ــك األس ــلِّ تل ــر حل ــدٍّ كب ــام حت أم
ــة  ــب املْعِرفيَّ ــة اجلوان ــى تنمي ــرص ع ــه ال يقت ــام أن ــة، ك تقليدي
ــس  ــة والنف ــب الوجداني ــك إىل اجلوان ى ذل ــدَّ ــل يَتَع ــط، ب فق

ــة(. ــة )املهاري حركي

ــة  ــن مخس ــت م ــب كويس ــرتاتيجية الوي ــون إس وتتك
ــي: ــية، ه ــارص أساس عن

ــدف  ــث؛ هب ــل البح ــوع حم ــد للموض ــي التمهي ــة: وه م املقدِّ
ــم؛ حيــث يتــم توضيــح موضــوع الَبْحــث  ــة املَتَعلِّ إثــارة دافعيَّ
وعنــارصه، والرتكيــز عــى أهدافــه، ووضــع املَتَعلِّــم يف تصــور 
ــم أن يضــَع جمموعــًة مــن  ُمســبق ملــا ســيتعلمه، وُيمكــن للُمَعلِّ
ــة  األســئلة حــول أفــكار املوضــوع الرئيســة، ويف هــذه املرحل
ــث،  ــد البح ــرشوع قي ــايِس للم ــار األََس ــم باإلط ــزود املَتَعلِّ ُي
ــى  ــه الســابقة بـ)الويــب كويســت( احلــايل، حت ــط معرفت وترب
ــم ممتعــة وناجحــة إلنجــاز العمــل. تصبــح املقدمــة خــرة تعلُّ

املهــام: وهــي اجلــزُء األهــم والرئيــس مــن )الويب كويســت(، 
ة إعــداًدا  وتشــمل املهــام األَساِســيَّة والفرعيــة املنظمــة واملَعــدَّ
جيــًدا، وهــذه املهــام جيــب أن تكــوَن ُمثــرًة لاهتــامم، وُمرتبطة 
ــم املوضــوع  بمواقــف احليــاة الواقعيــة، وفيهــا يكتشــف املَتَعلِّ
املحــدد، ودوره يف النشــاط، وتشــمل أنشــطة مفتوحــة النهايــة، 
ــوَن  ــي أن يك ــا، وينبغ ــر الُعْلَي ــارات التَّْفِك ــى مه ــز ع وُتَركِّ
ــابقة  ــة الس ــدُّ املعرف ــرًصا، وُتَع ــًرا وخمت ــة قص ــُف املِهمَّ وص

ــة العلميــة. ــة إلكــامل املِهمَّ وِريَّ للمتعلــم رَضُ
د اخلطــوات التــي يقــوم  اإلجــراءات: وهــذا القســُم حُيَــدِّ

راشد العبد الكريم / آمنه بنت عبداهلل بن حممد حجر : أثر إسرتاتيجية الويب كويست (Web Quest) يف تنمية مهارات التفكر الناقد لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود
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املَتَعلِّمــون هبــا؛ إلجــراء النشــاط وإنجــازه، باإلضافــة إىل 
لــكلِّ  املوكلــة  ــة  واملِهمَّ جمموعــات،  إىل  توزيعهــم  كيفيــة 
ــة إىل خطــوات  أ املِهمَّ ــزَّ فــرٍد يف املجموعــة، وجيــب أن جُتَ
ــن َفْهــم  ــد ِم حمــددة وواضحــة، ويف هــذه املرحلــة جيــب التأكُّ
املَتَعلِِّمــن للمهمــة، وتوفــر املــواد الازمــة للعمــل، وجيــب أن 
ــم؛  ــرض نتائجه ــة لع ــائل خمتلف ــن وس ــم للُمَتَعلِِّم ــر املعلِّ يوف
مثــل: )أوراق عمــل، أدوات بحــث، صفحــة الويــب، جــداول 
ــامد  ــل اعت ــن أج ــك م ــم(، كلُّ ذل ــط املفاهي ــص، خرائ التلخي

املَتَعلِِّمن عى تفكرهم، وتوظيف إبداعاهتم. 
ــُث  ــأيت بعــد عنــرص املهــام مــن حي ــرُص ي ــذا العن املصــاِدر: ه
األمهيــة، ففكــرُة )الويــب كويســت( يف األســاس تتبلــور 
ــت(،  ــال )اإلنرتن ــْن ِخ ــات ِم ــن املْعُلوم ــث ع ــول الَبْح ح
ــبكة  ــى الش ــع ع ــاء مواق ــم بانتق ــوم املعلِّ ــة يق ــذه املرحل ويف ه
ذات عاقــة وثيقــة باملهــام واألســئلة املحَوِريــة املطلــوب مــن 
ــب  ــا، وألن )الوي ــث فيه ــا أو الَبْح ــوٍل هل ــاد حل ــن إجي املَتَعلِِّم
ــة  ــادر اإللكرتوني ــى املص ــا ع ــا أو كليًّ ــد ُجزئيًّ ــت( يعتم كويس
ي  املنتقــاة ُمســبًقا، فــإن عــى مصمــم )الويــب كويســت( حتــرِّ

ــوة. ــذه اخلط ــذر يف ه ــن احل ــر م ــى كث ــاء ع ــة والبق قَّ الدِّ
التقويــم: ُيعتــر التقويــُم هــو املرحلــة األخــرة الفعليــة 
ــع  ــح توزي ــم توضي ــطتِه يت ــت(، إذ بواس ــب كويس ــن )الوي م
الدرجــات عــى الَبْحــث أو الفكــرة وعــى املراحــل الســابقة، 
د  ــدُّ د بتع ــدَّ ــدة تتَع ــُرٍق جدي ــكار ط ــا ابت ــُم هن ــب التقوي ويتطل
ــام  ــام امله ــت(، فإمت ــب كويس ــا )الوي ــي حيتوهي ــاَرات الت امله
املرتبطــة بـ)الويــب كويســت( َتَتَطلَّــب جمموعــًة من املهــاَرات؛ 
ــًرا  ــة؛ ونظ ــة، والتقني ــة، والذهني ــة، واالْجتاِمِعيَّ ــا: املعرفي منه
ــبة  ــرة بالنس ــاريع مصغ ل مش ــكِّ ــت( ُيَش ــب كويس ألن )الوي
ل حتدًيــا كبــًرا هلــم، وهلــذا يصبــح مــن  للمتعلمــن، فقــد ُيَشــكِّ
َد بشــكل  الواجــب عــى مصمــم )الويــب كويســت(، أن حيــدِّ

ــم. ــتخدامها للتقوي ــيتم اس ــي س ــَر الت ــح املعاي واض
اخلامتــة: العنــرُص األخــر يف تصميــم )الويــب كويســت( 
ــب  ــرة )الوي ــص لفك ــن: ُمَلخَّ ــارٌة ع ــي عب ــة، وه ــو اخلامت ه
كويســت(، أو الفكــرة املحوريــة لـ)الويــب كويســت( والتــي 
ــر  ــم تذك ــك يت ــزء كذل ــذا اجل ــا، ويف ه ــث حوهل ــم الَبْح ت
املَتَعلِّــم باملهــاَرات التــي سيكتســُبها عنــد هنايــة الرحلــة، 
ــى  ــم ع ــا، وحتفيزه ــام كلِّ مراحله ــى إمت ــجيعهم ع ــذا تش وك
ــة  ــل إليهــا، باإلضاف ــمَّ التَوصُّ ــي َت ــج الت االســتفادة مــن النَّتاِئ

ــة. ــت احلاج ــا وق ــوع هل ــادر للرج ــن املص ــٍد م ــر مزي لتوف
 (Strickland, 2005; Abu-Elwan, 2007; Dodge, 
1997)                                        

ــا بنائيًّــا بامتيــاز؛ حيــث  وُيعتــر )الويــب كويســت( َنَمًطــا تربويًّ
ــال واملستكشــف الــذي  حَّ ــم الرَّ يتمحــور حــول نمــوذج املَتَعلِّ
ــث  ــة، والبح ــطة التَّْعليِميَّ ــال األنش ــْن ِخ ــه ِم ــي معرفت يبن
ز مهــارات  ــزِّ ــة، ُتَع ــة آمن عــن املْعُلومــات يف مصــادر إلكرتونيَّ
ــمح  ــودة، 2009(. ويس ــة )ج ــْودة عالي ــاءة وَج ــث بكف الَبْح
)الويــب كويســت( للُمَتَعلِِّمــن بالقيــام بــدور نِشــٍط، وينمــي 

.)2008 ,Siko(  ــم ــا لدهي ــر الُعْلَي ــارات التَّْفِك مه
كــام أنــه جيعــل املَتَعلِِّمــن ينَغِمســون يف املواقــِف احلياتيــة 
ــادي،  ــيٍّ واعتي ــْكٍل طبيع ــم بش ــري معه ــد جت ــي ق ــة الت اليوميَّ
يَّة  فِّ والتــي باملقابــل نــادًرا مــا حتــُدث معهــم ضمــن الُغرفــة الصَّ
ــم  ومــع زمائهــم مــن املَتَعلِّمــن، كــام يعمــل عــى دعــم التعلُّ
ــة مهــارات  املســتند عــى املرشوعــات ، ممــا ُيســاعد عــى تنمي
)2009 ,Laborda(. ــم ــط، والتنظي ــن يف التخطي املَتَعلِِّم
وتَوفِّــر إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت( خــرات وُفَرًصــا 
ــدارك  ــع م ــا يوسِّ ــرات؛ مم ــات واخل ــة باملْعُلوم ــة غنيَّ تعليمي
ممــا  تْفكرِهــم؛  إســرتاتيجيَّات  مــن  ــي  وُينَمِّ املَتَعلِّمــن، 
ــل  ــن مْث ــة ِم ــر راقي ــارات تفك ــاك مه ــى امت ــاعدهم ع ُيس
ــتدالل،  ــتنتاج واالس ــتِقراء، واالس ــل واالس ــارات التحلي مه

النَّاِقــد واإلبداعــي )احليلــة، 2009(. والتفكــر 
و)الويــب كويســت( ِمــن اإلســرتاتيجيَّات التــي ُتواكــب 
ــن  ــة؛ حيــث ُيَمكِّ ــة البنائيَّ ــم كالنََّظِريَّ ــة للتعلُّ النَظريــات احلديث
ــا، ِمــْن  )الويــب كويســت( املَتَعلِِّمــن مــن بنــاء معرفتهــم ذاتيًّ
ِخــال اســتثارة حواســهم املختلفــة، ملُِواجهــة املْشــِكات 
ــم  ــط خراهت ــون برب ــك يقوم ــم، وبذل ــي ُتواِجهه ــة الت الواقعي
ــر لدهيــم مــن خــرة، ممــا ُيســاعدهم يف إعــادة  الســابقة بــام ُتَوفِّ

ــدة. ــة جدي ــاء َمْعِرف ــابقة، وبن ــم الس ــم معرفته تنظي
 ويركــز )الويــب كويســت( عــى الــدور النَِّشــط للمتعلــم؛ إذ 
ــم وفــق هــذه اإلســرتاتيجيَّة املحــوَر الرئيــس يف  يشــكل املَتَعلِّ
العمليَّــة التَّْعليِميَّــة،  حيــث يقــوم فيهــا بمجموعــة مــن األدوار 
ــاش،  ــل، والنق ــاف، والتحلي ــث، واالستِْكش ــطة؛ كالبح النش
ــة  ــن األدوار، باإلضاف ــا م ــر، وغره ــات النظ ــْرح وجه وط
ــرتاتيجيَّة  ــذه اإلس ــده ه ــي ُتَولِّ ــة الت ي واملنافس ــدِّ ــوِّ التح إىل ج
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ــودها  ــي يس ــة، الت ــل التعاُوني ــة العم ــات، وبيئ ــن املجموع ب
ــي  ــام ُتراع ــر، ك ــات النظ ــل وجه ــرتام، وتقبُّ ــة واالح األلف
ــة بــن املَتَعلِّمــن، وتراعــي  تلــك اإلســرتاتيجيَّة الُفــُروَق الَفْرِديَّ
ــدور  ــن ال ــم ع ــث كلُّ متعل ــث يبح ــة، بحي ــم املختلف ذكاءاهت
ــه. ــات أمــام زمائ ــه، لُيظهــَر أفضــل االمكان ــز في الــذي يتمي

مــن  كويســت(  )الويــب  إســرتاتيجيَّة  أن  مــن  وبالرغــم 
جمموعــًة  هنــاك  أن  إال  نســبيًّا،  احلديثــة  اإلســرتاتيجيَّات 
ــذه  ــن ه ــة ب ــف العاق ــْت لَِكْش ــي طبق ــات الت ــن الدراس م
اإلســرتاتيجيَّة وبــن أنــامط التَّْفِكــر املختلفــة عامــة، والتفكــر 

الناقــد خاصــة.
ــْت إىل  ــة هدف ــن( (Chen, 2009) بدراس ــام )تش ــد ق  وق
ــة  ــى تنمي ــت( ع ــب كويس ــرتاتيجيَّة )الوي ــر إس ــتقصاء أث اس
مهــارات التَّْفِكــر الُعْلَيــا )الناقــد واإلبداعــي(، وطبقــت 
االْبتِدائيــة،  املرحلــة  اخلامــس يف  الصــف  راســة عــى  الدِّ
ــة  ــُروق ذات دالل ــود ُف ــة وج راس ــج الدِّ ــرْت نتائ ــد أظه وق
ــة التــي تعلمــت  ــة املجموعــة التَّْجِريبيَّ ــة لصالــح طلب إِْحصائيَّ
ــر  ــارات التَّْفِك ــة مه ــت( يف تنمي ــب كويس ــرتاتيجيَّة )الوي بإس
ــود  ــدم وج ــة(، وع ــة، والطاق ــة، واملرون ــي )األصال اإلبداع
التَّْجِريبيَّــة  بــن املجموعــة  إِْحصائيَّــة  ُفــُروق ذات داللــة 

ــد. ــر الناق ــارات التَّْفِك ــار مه ــة يف اْختِب والضابط
 (2007 ,Yang & Li) )ويف دراســة قــام هبــا )يل ويانــج
ف عــى فاعليــة اْســتِْخَدام )الويب كويســت( يف  هدفــْت للتعــرُّ
ــة للتعلــم،  ــادة الدافعي ــة مهــارات التَّْفِكــر العلمــي، وزي تنمي
ملتعلمــي  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــادة  يف  التحصيــل  وزيــادة 
ــي،  ــبه التجريب ــج ش ــتخدم املنَْه ــد اس ــة، وق ــة االْبتِدائي املرحل
راســة مــن اْختِبــار ملهــارات التَّْفِكــر  نــت أدوات الدِّ حيــث تكوَّ
العلمــي، واختبــار حتصيــي، ومقيــاس للدافعيــة للتعلُّــم، 
راســة مــن )108( ُمَتَعلِِّمــن مــن الصــف  ــة الدِّ وتكونــت عيِّنَ
عــن عــى ثاثــة فصــول، أحــد الفصــول  الســادس، موزَّ
ــة  ــران املجموع ــان اآلخ ــة، والفص ــة الضابط ــل املجموع مث
التجريبيــة، حيــث طبــق عــى أحــد الفصلــن االْختِبــار 
ــر  ــارات التَّْفِك ــار مله ــر اْختِب ــل اآلخ ــى الفص ــي، وع التحصي
ــت(  ــب كويس ــة إىل أن )الوي راس ــت الدِّ ل ــد توصَّ ــي، وق العلم
التَّْفِكــر  مهــارات  وتنميــة  التحصيــل،  زيــادة  يف  ســاعد 
ــة  ــة باملجموع ــن مقارن ــن التجريبيت ــدى املجموعت ــي ل العلم

الضابطــة، كــام أن اســتبيان الدافعيــة َكَشــف عــن ُفــُروق ذات 
ــة  ــن مقارن ــن التجريبيت ــح املجموعت ــة لصال ــة إِْحصائيَّ دالل

ــة. ــة الضابط باملجموع
وقــام أبــو علــوان (Abu-elwan, 2007) بدراســٍة هدفــْت 
ــلِّ  ــارة ح ــة مه ــى تنمي ــت( ع ــب كويس ــر )الوي ــة أث إىل َمْعِرف
ــم  ــة، ومعتقداهت ــل اخلدم ــات قب ــي الرياضي ــِكات ملَُِعلِّم املْش
ــى  ــة ع راس ــت الدِّ ــد طبق ــِكات، وق ــل املْش ــطة ح ــاه أنش جت
معلــاًم،   )20( وعدُدهــا  جتريبيــة،  إحداهــا:  جمموعتــن؛ 
واألخــرى: ضابطــة، وعددهــا )30( معلــاًم، وُطبِّــق عــى 
املجموعتــن اْختِبــار َقْبــي لقيــاس مهــارات حــل املْشــِكات، 
كــام طبــق مقيــاس االجتــاه ملهــارة حــل املْشــِكات عــى 
َلــت  وتَوصَّ ــا،  وبعديًّ قبليًّــا  فقــط،  التَّْجِريبيَّــة  املجموعــة 
ــاس  ــة يف مقي ــة إِْحصائيَّ ــُروق ذات دالل ــود ُف ــة لوج راس الدِّ
ــة التــي  مهــارة حــل املْشــِكات؛ لصالــح املجموعــة التَّْجِريبيَّ
راســة  اْســَتْخَدَمت )الويــب كويســت(، كــام أظهــرت نتائــج الدِّ
ــل  ــارة ح ــاه مله ــاس االجت ــة يف مقي ــة إِْحصائيَّ ــا ذات دالل فروًق
ــى أن  ــدلُّ ع ــا ي ــدي؛ مم ــق البع ــح التطبي ــِكات ولصال املْش
)الويــب كويســت( ســاعد يف تنميــة مهــارة حــل املْشــِكات، 

ــا. ــو تطبيقه ــاه نح واالجت
ــدى  ــى م ف ع ــرُّ ــار، 2011( إىل التع ــة )الف ــت دراس وهدف
فاعليَّــة اْســتِْخَدام الرحــات املْعِرفيَّــة عــر )الويــب( ]الويــب 
ي،  كويســت[ يف َتْدِريــس اجلغرافيــا عــى ُمســتوى التَّْفِكــر التأمُّ
الثامــن األََســايِس يف  والتحصيــل لــدى تاميــذ الصــف 
ــا  راســة قصديًّ حمافظــة شــامل قطــاع غــزة، واختِــَرت عيِّنَــة الدِّ
ــريف  ــل املع ــار التحصي ــن اْختِب ــة م راس ــت أدوات الدِّ وتكون
للمفاهيــم العلميَّــة يف اجلغرافيــا )مــن إعــداد الباحــث(، 
ــي يف اجلغرافيــا )مــن إعــداد  ومقيــاس ملهــارات التَّْفِكــر التأمُّ
راســة إىل جمموعــٍة مــن النتائــج؛ مــن  لــت الدِّ الباحــث(، وتوصَّ
ــات  ــن َدَرج ــة ب ــة إِْحصائيَّ ــُروق ذات دالل ــود ُف ــا: وج أمهه
املجموعــة التَّْجِريبيَّــة التــي درســْت بالرحــات املْعِرفيَّــة 
عــر )الويــب( واملجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة 
ــة  ــة البرَصيَّ ؤي ــاد الرُّ ــى أبع ــدي ع ــق الَبْع ــة يف التطبي التَّْقِليِديَّ
ــى  ــة وع ــول ُمقرَتح ــع ُحُل ــتنتاجات، ووض ــول إىل اس والوص
ــح  ــُروق لصال ــت الُف ــي، وكان ــر التأم ــة للتفك ــة الكلي الدرج
ــة  ــٍة إِْحصائيَّ ــُروق ذات دالل ــود ُف ــة، ووج ــة التجريبي املجموع
بــن َدَرجــات املجموعــة التجريبييــة واملجموعــة الضابطــة يف 
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ــريف يف  ــل املع ــار التحصي ــاد اْختِب ــى أبع ــدي ع ــق الَبْع التطبي
اجلغرافيــا بأبعــاده ودرجتــه الكليــة، وكانــت الُفــُروُق لصالــح 

ــة. ــة التجريبيَّ املجموع
ــة  ــد، 2009( إىل َمْعِرف ــد )عبداحلمي ــد احلمي ــعى عب ــام س  ك
فاعليــة اْســتِْخَدام إســرتاتيجيَّة تَقــيِّ )الويــب( يف تنميــة 
ــاذ القــرار نحــو  بعــض ُمْســَتَويات التفكــر، والقــدرة عــى اختِّ
ــد  ــي، وق ــي التكنولوج ــث التعليم ــات التحدي ي ــة حتدِّ ُمواَجه
راســة عــى )50( متعلــاًم يف الدبلــوم املهنــي بكليــة  طبقــت الدِّ
الرتبيــة يف جامعــة املنصــورة، وقســمت العينــة إىل جمموعتــن، 
ــة  ــرى ضابط ــاًم، واألخ ــا )25( متعل ــة عدده ــا جتريبي إحداه
عددهــا )25( متعلــاًم، وطبــق عــى املجموعتــن اْختِبــار 
ــب،  ــل، الرتكي ــا؛ )التحلي ــر الُعْلَي ــَتَويات التَّْفِك ــاس ُمْس لقي
ــاذ القــرار،  التقويــم(، واختبــاٌر لقيــاس القــدرة عــى اختِّ
ــة  ــة إِْحصائيَّ ــُروق ذات دالل ــود ُف ــة لوج راس ــت الدِّ وتوصل
ــب،  ــل، الرتكي ــا )التحلي ــر الُعْلَي ــَتَويات التَّْفِك ــاس ُمْس يف مقي
التقويــم(؛ لصالــح املجموعــة التَّْجِريبيَّــة يف مجيــع املســتويات، 
ــة  ــة إِْحصائيَّ ــا ذات دالل ــة فروًق راس ــج الدِّ ــرت نتائ ــام أظه ك
ــة  ــح املجموع ــرار؛ لصال ــاذ الق ــى اختِّ ــدرة ع ــاس الق يف مقي

ــة. التَّْجِريبيَّ
وهدفــت دراســة احليلــة ونوفــل )احليلــة ونوفــل، 2008( إىل 
اســتقصاء أثــر إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت( طويــل املــدى، 
ــدرايس يف  ــل ال ــد والتحصي ــر النَّاِق ــدى يف التَّْفِك ــر امل وقص
ــوم  ــة العل ــة كلي ــن طلب ــة م ــدى عيِّنَ ــر ل ــم التَّْفِك ــاق تعلي مس
ــة  ــت عيِّنَ ــطن، وتألَّف ــروا( يف فلس ــة )األون ــة اجلامعي َبويَّ ْ الرتَّ
عــن عــى ثــاث جمموعــات؛  راســة مــن (90( متعلــاًم، موزَّ الدِّ
املجموعــة التَّْجِريبيَّــة األوىل: تعرضــت إىل إســرتاتيجيَّة )الويب 
كويســت( طويــل املــدى، واملجموعــة التَّْجِريبيَّــة الثانيــة: 
ــدى،  ــر امل ــت( قص ــب كويس ــرتاتيجيَّة )الوي ــْت إىل إس َض تعرَّ
ــة،  ــة التقليدي ــت بالطريق ــة تعلم ــة: ضابط ــة الثالث واملجموع
ــر  ــارات التَّْفِك ــا مله ــار كاليفورني ــة اْختِب ــتخدمت الدراس واس
الناقــد، واختبــار حتصيــي يف مســاق تعليــم التَّْفِكــر كمقيــاس 
الختبــار  املصاحــب  التبايــن  حتليــل  واســتخدم  بعــدي، 
راســة وجــود ُفــُروق  راســة، وأظهــرت نتائــج الدِّ فرضيتــي الدِّ
ــة  ــة التَّْجِريبيَّ ــة املجموع ــح طَلب ــة لصال ــة إِْحصائيَّ ذات دالل
التــي تعلَّمــْت بإســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت( طويــل املــدى 
يف تنميــة التَّْفِكــر النَّاِقــد أواًل، ثــم لصالــح طلبــة قصــر املــدى 

ثانًيــا، ووجــود ُفــُروق ذات داللــة إِْحصائيَّــة لصالــح املجموعة 
التَّْجِريبيَّــة األوىل (طويــل املــدى( يف تنميــة التحصيــل الدرايس 
ــر  ــة (قص ــة الثاني ــة التَّْجِريبيَّ ــة املجموع ــح طلب ــم لصال أواًل ث

ــة. ــة التقليدي ــة املجموع ــأداء طَلب ــة ب ــدى(، ُمقارن امل

راسة: ُمشكلة الدِّ
ــة  ــاة الطلب ل مهــارات التَّْفِكــر الناقــد ُبعــًدا مهــامًّ يف حي ُتَشــكِّ
ــة يف املســتوى اجلامعــي خاصــة؛ ملــا مُتَثِّلــه مــن  عامــة، والطلب
ــي  ــاِرعة الت ات املتس ــرُّ ــد التغ ــم ض ــٍة يف حْتِصينِه ــة بالغ أمهي
ــن  ــل 2007(. ولك ــي ونوف ــة )مرع ــُة الثالث ــهدها األلفي تش
راســات إىل أنَّ مســتوى التَّْفِكــر  ُتشــر جمموعــٌة مــن الدِّ
ــة -  ــات بعــض اجلامعــات العربي الناقــد لــدى طــاب وطالب
ــول  ــتوى املقب ــو دون املس ــعود - ه ــك س ــة املل ــا: جامع ومنه
ــا )عبــداهلل 2003؛ املطارنــة، 2003؛ حســن 2004؛  تربويًّ
ــات إىل  راس ــن الدِّ ــٌة م ــْت جمموع ــام أوص ــاين 2010(، ك النبه
ــة يف  ــس املتبع ــرتاتيجيَّات التدري ــر يف إس ــادة النظ رضورِة إع
ــا عــى تلقــن املعلومــات  التعليــم العــايل، والتــي تعتمــد غالًب
ــي  ل إىل إســرتاتيجيَّات َتْدِريــس ُتنَمِّ وِحْفظهــا، ودعــْت للتحــوُّ
التَّْفِكــر الناقــَد لــدى املتعلمــن )حســن 2004؛ مرعــي 
ــة  راس ــفت الدِّ ــد كش ــقول 2009(، وق ــل 2007؛ عس ونوف
ــتوى  ــَدينِّ مس ــن ت ــان ع ــا الباحث ــام هب ــي ق ــتطاعيَُّة الت االس
مهــارات التَّْفِكــر الناقــد؛ حيــث بلغــْت نســبة امتــاك 
أورد  بينــام   ،)%27( الناقــد  التَّْفِكــر  ملهــارات  الطالبــات 
ــن  ــرتاَوح ب ــا ت ــة تربويًّ ــبة املقبول ــاين، 2010( أنَّ النس )النبه

.)%70-60(
وبــام أنَّ )الويــب كويســت( مــن اإلســرتاتيجيَّات احلديثــة التي 
ــة  ــن البيئ ــا يف حتس ــات فاعليته راس ــن الدِّ ــُر م ــَدت الكث أكَّ
التعليميــة، فقــد دَعــِت احلاجــة ملعرفــة أَثــر هــذه اإلســرتاتيجيَّة 

ــة مهــارات التَّْفِكــر الناقــد. يف تنمي
ــوث  ــات والُبُح راس ــدرة الدِّ ــة يف ن راس ــكلُة الدِّ ــن مش وتكُم
ــي هــذا اجلانــب، ممــا يســتدعي الكْشــف عــن هــذه  التــي تغطِّ

ــايل: ــؤال الت ــة يف الس راس ــكلة الدِّ د ُمش ــدَّ ــة، وتتح العاق
- مــا أثــر التدريــس باســتخدام إســرتاتيجية )الويب كويســت( 
(Web Quest) يف تنميــة مهــارات التَّْفِكــر الناقــد لــدى 

ــات كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود؟ َطالَِب
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راسة: أمهية الدِّ
راســة يف إمكانيَّــة إســهامها يف اجلوانــب  وتــرز أمهيــُة الدِّ

التَّاليــة:
1 - إمــداد القائمــن عــى العَمليَّــة التعليميــة بمعلومــاٍت 
ــة  ــة توْظيفــه يف عمليَّ ــدة عــن )الويــب كويســت(، وكيفي جدي

ــبيًّا. ــة نس ــس حديث ــرتاتيجيَّة َتْدِري ــاره إس ــس؛ باعتب التدري
ــاعدهتم  ــة ومس ــة التعليمي ــى العَمليَّ ــن ع ــاعدة القائم 2- ُمس
ــبكة  ــر ش ــت( ع ــب كويس ــة لـ)الوي ــع تفاعلي ــاء مواق يف إنش

ــم. ــم واملَتَعلِّ ــدم املعلِّ ــت(؛ خت )اإلنرتن

راسة:  هدف الدِّ
ف عــى أثــر ااســتخدام إســرتاتيجية  راســة إىل التعــرُّ هدفــت الدِّ
مهــارات  تنميــة  يف   (Web Quest) كويســت(  )الويــب 
ــك  ــة املل ــة بجامع ــة الرتبي ــات كلي ــدى َطالَِب ــد ل ــر الناق التَّْفِك

ــعود. س

راسة: َفْرض الدِّ
ــد  ــة: ال توَج ــة التالي ــن الفرضي ــق م ــة للتحق ــعى الدراس تس
ُفــُروق ذات داللــة إِْحصائيَّــة عنــد مســتوى الداللــة≤  )05,0( 
ــي  ــة )الت ــات املجموعــة التَّْجِريبيَّ ــط َدَرجــات َطالَِب بــن ُمتوسِّ
درســت باســتخدام )الويــب كويســت((، وبــن َطالَِبــات 
املجموعــة الضابطــة )التــي درســت بالطريقــة التقليديــة( 
واالســتقراء،  )التحليــل،  الناقــد؛  التَّْفِكــر  مهــارات  يف 

واالســتنتاج، واالســتدالل، والتَّقييــم(.

التعاريف اإلجرائية:
لغرض الدراسة تم حتديد التعاريف اإلجرائية التالية:

ــب  ــرتاتيجيَّة )الوي ــه إس ــذي حُتدُث ــر ال ــدار التغي ــر: ِمْق األث
كويســت( )املتغــر املســتقل( يف مهــارات التَّْفِكــر الناقــد 

ــع(. ــر التاب )املتغ
ــس  ــرتاتيجيَّة تدري ــت( (Quest Web): إس ــب كويس )الوي
تقنيــة، ترتِكــز عــى األنشــطة االســتقصائية التــي تعدهــا 
ــة  ــة يف كلي ــة التَّْجِريبيَّ ــات املجموع ــاعدة َطالَِب ــة؛ ملس الباحث
ــه  ــث املَوجَّ ــات البح ــعود يف عملي ــك س ــة املل ــة بجامع الرتبي
ــطة  ــذه األنش ــون ه ــت(، وتك ــع )اإلنرتن ــال مواق ــن خ م
ــات،  ــة للطالب ــامت املوكل ــارشة بامله ــٍة مب ــع ذات عاق واملواق
ــل  ــا، والتفاُع ــا، وفهمه ــات ذاتيًّ ــن للمعلوم ــدف ُوُصوهل هب

ــا. ــا، وتقويمه معه
يف  الرتبيــة  كليــة  َطالَِبــات  اســتخدام  الناقــد:  التَّْفكِــر 
ــل،  ــد؛ )التحلي ــر الناق ــارات التَّْفِك ــعود مله ــك س ــة املل جامع
والتقييــم(،  واالســتدالل،  واالســتنتاج،  واالســتقراء، 
العامــة  التَّْدريــس  وُطــُرق  املناهــج  ملقــرر  دراســتهن  يف 
ــا  ــار كاليفورني ــة يف اْختِب ــة الطالب ــاس بدرج ــج(، وُيق )330هن

ملهــارات التفكــر الناقــد.

راسة: منهُج الدِّ
راســة اســتخدم الباحثان  ــة َفــْرض الدِّ ومــن أْجــِل اْختِبــار ِصحَّ
املنَْهــج شــبه التجريبــي، وهــو املنَْهــج الــذي هيــدف إىل اْختِبــار 
عاقــات العلــة واملعلــول، حتــى يصــل إىل أســباب الظواهــر 

)أبــو عــام، 2009(.
ــة  ــبه التَّْجِريبيَّ ــم ش ــد التصامي ــى أح ــة ع راس ــَدت الدِّ اعَتَم
(Designs Experimental Quasi)، وهــو التصميــم 
ر التعين العشــوائي للعيِّنــة، واْســَتْخَدَم  املناِســب يف حــال تعــذُّ
الباِحَثــان التصميــَم الــذي ُيعــَرف بـــ: )تصميــم املجموعــات 
 Control Equivalent Non) )ــة ــر املتكافئ ــة غ الضابط
Design Groups)، وهــو مــن أكثــر التصاميــم شــيوًعا 
ــًة، وأخــرى ضابطــة  بــن الباحثــن، ويتضمــن جمموعــًة جتريبيَّ
ــي وقيــاس َبْعــدي )أبــو عــام،  يطبــق عــى كليهــام قيــاس َقْب

.)2009

راسة وعينتها: جمتمع الدِّ
راســة مــن مجيــع َطالَِبــات كليــة الرتبيــة  وقــد تكــون جمتمــع الدِّ
ــج(  ــرر )330هن ــَن مق ــايت َيْدرْس ــعود ال ــك س ــة املل يف جامع
يف الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس )1432/1431 
ــة.  ــن )269( طالب ــغ عدده ــاض، والبال ــة الري هـــ( يف مدين
ــات  ــن َطالَِب ــًة م ــن )52( طالب ــة م راس ــة الدِّ ــت عيِّنَ ن وتكوَّ
كليــة الرتبيــة، الــايت يدرْســَن مقــرر )330 هنــج( يف الفصــل 
 1432-1431( الــدرايس  العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس 
ــي،  ــة األص راس ــع الدِّ ــن جمتم ــا )19%( م ــن تقريًب هـــ(، ُيمثل
ض  ــرَّ ــة، ال تتع ــن ضابط ــْن: إحداه ــى جمموعَت ــامت ع مقس
ــرى  ــة، واألخ ــا )25( طالب ــدد طالباهت ــتقل وع ــرِّ املس للمتغ
ــة، يتــمُّ تعريضهــا للمتغــرِّ املســتقل ملعرفــة أثــر املتغــرِّ  جتريبيَّ

ــة. ــا )27( طالب ــدد طالباهت ــا وع ــع عليه التاب
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تكاُفؤ املجموعات يف متَغّرات الدراسة: 
ــق مــن تكاُفــؤ َدَرجــات املجموعتــن الضابطــة  وقــد َتــمَّ التحقُّ
ــد(  ــر الناق ــارات التَّْفِك ــة )مه راس ــرِّ الدِّ ــة يف متغ والتجريبي
قبــل َبــْدء التجربــة، وقــد تــم اْســتِْخَدام اْختِبــار »ت« للعينــات 
ــط َدَرجات  ف عــى داللــة الُفــُروق بــن متوسِّ املســتقلة؛ للتعــرُّ
ــح  ويوضِّ والتجريبيــة،  الضابطــة  املجموعتــن  َطالَِبــات 
اجلــدول رقــم )1( أنــه ال توجــد ُفــُروق ذات داللــة إِْحصائيَّــة 
ــة  ــن املجموع ــد ب ــر النَّاِق ــارات التَّْفِك ــي مله ــاس الَقْب يف القي
ــة واملجموعــة الضابطــة، حيــث بلغــْت قيمــة اْختِبــار  التَّْجِريبيَّ
ــث  ــا، حي ــة إحصائيًّ ــر دال ــٌة غ ــي قيم »ت« )0.581(، وه
ــن مســتوى  ــة )0.564(، وهــي أكــر ِم ــَغ ُمســتوى الدالل بل
ــُدلُّ  ــا َي ــدر بـِــ )0.05(، مم ــة، واملق ــد للدراس ــة املعتم الدالل
عــى أنَّ الُفــُروق بــن متوســط املجموعــة التَّْجِريبيَّــة والضابطة 

ــة. ــا َجْوِهريَّ ــت ُفُروًق ليس
اجلدول رقم )1(

راسة يف التطبيق الَقْبي ملقياس  اختبار »ت« ملجموعتي الدِّ
مهارات التَّْفِكر النَّاِقد كُكل

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

2711.7403.4800.301التجريبية
غري دالة 0.5810.564

إحصائيًّا
2511.5333.1740.295الضابطة

أدوات الدراسة:
استخدم الباحثان ألغراض الدراسة األدوات التالية:

1- مقيــاس التَـّْفِكيــر الناقــد: اســتخدم الباحثــان اْخِتبــار 
 California) )2000( كاليفورنيــا للتفكــري النَّاِقــد منــوذج
Test Skills Thinking Critical (2000))، وقــد 
َتَّ بنــاء اْخِتبــار كاليفورنيــا للتفكــري النَّاقِــد اســتناًدا إىل التعريــف 
مجعيــة  مؤمتــر  يف  اخلُبـَــرَاء  إمجــاع  يف  إليــه  التَوصُّــل  َتَّ  الــذي 
االْخِتبــار  هــذا  )APA(، ويشــتمل  األمريكيــة  النفــس  علــم 
علــى قيــاس مخــس مهــارات للتفكــري الناقــد؛ هــي: مهــارات 
والتقييــم  واالســتنتاج،  واالســتدالل،  واالســتقراء،  التحليــل، 

)مرعــي ونوفــل، 2007(.

ــب  ــاء )الوي ــان ببن ــام الباحث ــت(: ق ــب كويس 2- )الوي
التدريــس  وطــرق  املناهــج  بمقــرر  اخلــاص  كويســت( 
نــات املنَْهــج التاليــة: ُطــُرق التَّْدِريــس )التقليديــة  العامــه، ملكوَّ

ــة. ــطة التَّْعليِميَّ ــة، األنش ــائل التَّْعليِميَّ ــة(، الوس واحلديث

ية ألدوات الدراسة: اخلصائص الّسْيُكوِمرْتِ
ــر الناقــد: تــم حســاب  1- االتســاق الداخــيل الختبــار التَّْفكِ
معامــل ارتبــاط )برســون( بــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات 
ــي  ــذي تنتم ــارة( ال ــد )امله ــة للُبع ــة الكلي ــار بالدرج االْختِب
ــة  ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــة احصائي ــا دال ــت مجيعه ــا، وكان إليه

ــن 0.05(. ــل م ــن 0.01 و أق ــل م )أق
2 - الصــدق الظاهــري الختبــار التَّْفكِــر الناِقــد: َتــمَّ عــرُض 
مــن مــن أعضاء  املقيــاس )االختبــار( عــى جمموعــة مــن املحكِّ
ــس  ــُرق التَّْدِري ــج وُط ــن يف املناه ــس واملختصِّ ــة التَّْدِري هيئ
ــد مــن صــدق املقــاس، ودقــة  والقيــاس والتقويــم، للتأكُّ
ــة. ــن يف اجلامع ــتوى املَتَعلِِّم ــه ملس ــة وُماَءمت ــه اللفظي صياغت

ــل  ــاب معام ــم حس ــد: ت ــر الناِق ــار التَّْفكِ ــات اختب 3 - ثب
ــن  ــد ِم ــات كل ُبع ــل ثب ــاب معام ــة، وحس راس ــات أداة الدِّ ثب
 s›Cronbach) أبعادهــا باْســتِْخَدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ
Alpha(α))، وبلــغ معامــل الثبــات العــام تقريًبــا )0.69(، 
ــع بدرجــة ثبــات مقبولــة. ــار َيَتَمتَّ وهــذا يــُدلُّ عــى أن االْختِب

راسة: إجراءاُت الدِّ
ــمَّ  ــئلتها، ت ــن أس ــة ع ــة، ولإلجاب راس ــداف الدِّ ــق أه لتحقي

ــة: ــواِت التَّالي ــاع اخلط ب اتِّ
1 - ُمراجعــة الدراســات والبحــوث ذات العاقــة بـ)الويــب 
كويســت(، وأثــره يف التَّْفِكــر بشــكل عــام، والتفكــر الناقــد 
بشــكل خــاص، باإلضافــة للبحــوث اخلاصــة بتنميــة التَّْفِكــر 

الناقــد.
2 - حتليــل موضــوع مكونــات املنهــج التاليــة: ُطــُرق التَّْدريس 
التعليميَّــة، والوســائل  )التقليديــة واحلديثــة(، واألنشــطة 
ر املناهــج وُطــُرق التَّْدريــس العامــة )330  ــرَّ ــة، يف ُمَق التعليميَّ

هنــج(.
3 - إعــداد )الويــب كويســت( اخلــاص بموضــوع مكونــات 
التَّْدريــس )التقليديــة واحلديثــة(،  التاليــة: ُطــُرق  املنهــج 

ــة. ــائل التعليميَّ ــة، والوس ــطة التعليميَّ واألنش
ــَن  ــٍة ِم ــى جمموع ــه ع ــت( بَعْرض ــب كويس ــم )الوي 4- حتكي
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ــْرة. ــاص واخِل ــن َذِوي االختِص ــن ِم م املحكِّ
ــات(  ــدق والثب ية )الص ــْيُكوِمرْتِ ــص السَّ ــار اخلصائ 5 - اْختِب
ــع  ــن املجتم ــوائية م ــة عش ــى عيِّنَ ــد ع ــر الناق ــاس التَّْفِك ملقي

ــة. راس ــة الدِّ ــر عيِّنَ غ
الضابطــة  واملجموعــة  التَّْجِريبيَّــة  املجموعــة  اختيــار   -  6

عشــوائيًّا مــن َطالَِبــات مقــرر )330 هنــج(،.
7 - تطبيــق مقيــاس التَّْفِكــر الناقــد )قبــل بــدء التجربــة( عــى 

أفــراد العيِّنــة.
ــب  ــتخدام )الوي ــى اس ــة ع ــة التَّْجِريبيَّ ــب املجموع 8 - تدري
ــد مــن  كويســت(، ورشح عنــارص )الويــب كويســت(، والتأكُّ

فهــم تلــك العنــارص وأمهيتهــا بالنســبة هلــم.
)الويــب  باســتخدام  التجريبيــة  املجموعــة  تدريــس   -  9
باســتخدام  الضابطــة  املجموعــة  وتدريــس  كويســت(، 
)الطريقــة التقليديــة(، ملــدة )5( أســابيع، بواقــع ســاعتن 

ُأســبوعيًّا.
ــة  ــة التجرب ــد هناي ــد )بع ــر الناق ــاس التَّْفِك ــق مقي 10 - تطبي

ــة. ــراد العيِّن ــى أف ــارشة( ع مب

راسة: نتائج الدِّ
ــطات َدَرجــات اجملموعتــني  لتوضيــح داللــة الُفــُروق بــني ُمتـََوسِّ
ت  للمقيــاس،  البـَْعــدي  التطبيــق  يف  والضابطــة(  )التجريبيــة، 
 Independent) استخدام اْخِتبار »ت« للعينات املستقلة
يف  يظهــر  النَّتائِــج كمــا  وكانــت  Test)؛   T  Samples

اجلــدول رقــم )2(.
اجلدول رقم )2(

راسة يف التطبيق الَبْعدي ملقياس  اختبار »ت« ملجموعتي الدِّ
مهارات التَّْفِكر النَّاِقد ككل

االنحراف المتوسطالعددالمجموعةالبعد)المهارة(
المعياري

الخطأ 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
مستوى الداللة“ت”

المقياس ككل
2713.0013.1990.616التجريبية

502.045)0.04( 
2511.6232.9900.598الضابطة

ــة  ــُروق ذات دالل ــود ُف ــم )2( وج ــدول رق ــن اجل ــح م يتَّض
ــات  ــطات َدَرج ــن ُمَتَوسِّ ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إِْحصائيَّ
َطالَِبــات املجموعــة التَّْجِريبيَّــة )التــي درســت باْســتِْخَدام 
الويــب كويســت( واملجموعــة الضابطــة )التــي درســت 

ــارات  ــاس مه ــدي ملقي ــق البع ــة( يف التطبي ــة التقليدي بالطريق
احلســايب  ــط  املَتَوسِّ بلــغ  حيــث  ككل،  النَّاِقــد  التَّْفِكــر 
ــط  املَتَوسِّ بلــغ  بيــام   ،)13.001( التَّْجِريبيَّــة  للمجموعــة 
ــة  ــت قيم ــة )11.623(، وبلغ ــة الضابط ــايب للمجموع احلس
ــة  ــة دالَّ ــي قيم ــاس ككل )2.045(، وه ــبة للمقي »ت« بالنس
ــطات  ــن املتوسِّ ــْرق ب ــر الَف ــذا يعت ــد ُمســتوى )0.05(؛ ل عن
ــط  ــا وذا داللــة، ولصالــح املجموعــة ذات املَتَوسِّ فرًقــا جوهريًّ

ــة. ــة التجريبيَّ ــي املجموع ــى، وه ــايب األع احلس

 وهلــذا يمكننــا رفــض الفــرض الصفــري، والــذي 
ــة  ــُروق ذات دالل ــد ُف ــه: )ال توج ــى أن ــصُّ ع ينُ
 )0.05(  ≥ الداللــة  مســتوى  عنــد  إِْحصائيَّــة 
ــطات َدَرجــات َطالَِبــات املجموعــة  بــن ُمَتَوسِّ
الويــب  باْســتِْخَدام  التَّْجِريبيَّــة )التــي درســت 
كويســت(، وطالبــات املجموعــة الضابطــة )التــي 
مهــارات  مقيــاس  يف  التقليديــة(  بالطريقــة  درســت 

الناقــد(.  التَـّْفِكــري 
وَتَّ قـَبُــول الفــرض البديــل، والــذي ينُــصُّ علــى أنــه: )توَجــد 
فـُُروق ذات داللة ِإْحصائيَّة عند مستوى الداللة ≤ )0.05( 
ــطات َدَرجــات طَالِبَــات اجملموعــة التَّْجرِيبيَّــة )الــي  بــني ُمتـََوسِّ
اجملموعــة  وطالبــات  الويــب كويســت(،  باْســِتْخَدام  درســت 
مقيــاس  يف  التقليديَـّـة(  بالطريقــة  درســت  )الــي  الضابطــة 

مهــارات التَـّْفِكــري الناقــد(.
)التدريــس  املســتقل  للمتغَــريِّ  أثــر  ُوُجــود  ِمــن  ــد  التأكُّ وبعــد 
التابــع )مهــارات  باْســِتْخَدام الويــب كويســت( علــى املتغــريِّ 
التَـّْفِكــري الناقــد(؛  ت حســاب حجــم األثــر للمتغــري املســتقل 
 Cohen’s( )علــى املتغــري التابــع، باســتخام مؤشــر كوهــني )د
ِمــْن  احلريــة،  ودرجــة  »ت«  اْخِتبــار  بداللــة  وذلــك  ؛   )d

ِخــالل املعادلــة التاليــة:
       )د( =   ت  )ن1 + ن 2 (                    

             درجة احلرية )ن1 ن 2(

   حيث:  ت= قيمة اختبار«ت«.                       
التجريبيَّــة. اجملموعــة  أفــراد  عــدد  ن1= 

           ن2= عدد أفراد اجملموعة الضابطة.      
ن1+ن2-2  = احلريــة  درجــة      
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ــح اجلــدول رقــم )3( قيمــة مــؤرش )كوهــن( ملهــارات  ويوضِّ
التَّْفِكــر النَّاِقــد ككل، ولــكل مهــارة عــى ِحــَده.

اجلدول رقم )3(  
قيمة مؤرش كوهن وحجم األثر عى مهارات التَّْفِكر الناقد

درجة البعد )المهارة(
الحرية

قيمة 
“ت”

مؤشر 
كوهين)د(

حجم 
التأثير

متوسط501.8350.519التحليل

صغير501.3260.375االستقراء

متوسط501.8160.514االستنتاج

صغير 500.2820.0798االستدالل
جدًّا

أقرب 501.5260.432التقييم
للمتوُسط

مقياس مهارات التَّْفِكير 
متوسط502.0450.579النَّاقِد ككل

يتعلَّــق باحلكــم علــى قيمــة حجــم األثــر املســَتْخَرجة  وفيمــا 
 ,Cohen) )ــر )كوهــني( )د(، أشــار )كوهــني بواســطة مؤشِّ
1988)، إىل اعتبار هذا املقدار صغريًا عند القيمة )0.2(، 
وإىل اعتبــاره متوسِّــطًا عنــد القيمــة )0.5(، وإىل اعتبــاره كبــريًا 

عنــد القيمــة )0.8( )نصــار، 2006(.
املســَتقل  املتغــريِّ  تأثــري  أنَّ   )3( رقــم  اجلــدول  مــن  ويتَّضــح 
ــطاً علــى  )التدريــس باْســِتْخَدام الويــب كويســت( كان متوسِّ
الناقــد(، ويظهــر األثــر يف  التَـّْفِكــري  التابــع )مهــارات  املتغــريِّ 
مهــارات )التحليــل، واالســتنتاج، والتقييــم(، أكثــر مــن مهــاريت 

واالســتدالل(. )االســتقراء، 
وتتَّفــق النتيجــُة الــي توصَّلَــْت هلــا هــذه الدِّراســة مــع دراســة 
)الويــب  أثــر  أثـْبَــَت  والــذي   ،)2008 ونوفــل،  )احليلــة 
كويســت( يف تنميــة مهــارات التَـّْفِكــري النَّاِقــد ككل، وبذلــك 
والتقييــم(،  )التحليــل، واالســتنتاج،  مهــارات  معــه يف  تتَّفــق 

واالســتقراء(. )االســتدالل،  مهــاريت  يف  معهــا  وختتلــف 
وكمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )عبداحلميــد، 2009( 
مهــاريت  تنميــة  يف  )الويــب كويســت(  فاعليــة  أثبتــت  والــي 
 Chen,) )التحليــل والتقــومي(، واختلفــت مــع دراســة )تشــن(
2009)، والــي أثـَْبتَــْت عــدم وجــود أثــر إلســرتاتيجيَّة )الويــب 

كويســت( يف تنميــة مهــارات التَـّْفِكــري الناقــد.
أثــر  أثبتــت  الــي  الدِّراســات  مــع  الدِّراســة  هــذه  تتَّفــق  كمــا 

التفكــري؛ مثــل: دراســة  أمنــاط  تنميــة  )الويــب كويســت( يف 
)يل ويانــج( (Yang & Li, 2007) الــي أثـَْبتَــْت أثـََرهــا يف 
تنميــة مهــارات التَـّْفِكــري العلمــي، ودراســة )الفــار، 2011( 

الــي أثبتــت فاعليتهــا يف تنميــة التَـّْفِكــري التأمُّلــي.

تفسير النتائج: 
أْســَفَرْت نتائــج التحليــل عــن ُوُجــود أَثــر للتدريس باســتخدام 
)الويــب كويســت( يف تنميــة مهــارات التَّْفِكــر النَّاِقــد لصالــح 
أفــراد املجموعــة التجريبيَّــة، التــي تعلمــت ِمــْن ِخــال 
إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت(؛ وُيمكــن َعــْزو هــذه النتيجــة 
ــة  ــا تعليمي ــرات  وفرص ــر خ ــت( توف ــب كويس إىل أن )الوي
غنيَّــة باملْعُلومــات واملهــاَرات ودافعــة للتفكــر؛ وتعتمــد 
بشــكل رئيــس عــى التعليــم املَتَمْرِكــز حــول الطالــب، حيــث 
ترتكــز عــى جمموعــٍة مــن املهــام واألنشــطة التــي يقــوم 
دة؛ كالبحــث، واالستكشــاف،  فيهــا  املتعلمــون بــأدوار مَتَعــدِّ
ــب مــن املَتَعلِِّمــن توظيــف  والتعــاُون، والقيــادة، والتــي َتَتَطلَّ
ــل  ــم؛ للتَوصُّ ــل والتقوي ــد والتحلي ــة كالنق هنيَّ ــم الذِّ قدراهت
للَمْعُلومــات واملعــارف اجلديــدة، وتكويــن املفاهيــم، وَرْبطهــا 
ــة  ــى تنمي ــاَعَدهم ع ــا س ــم، مم ــرة لدهي ــابقة املتَوفِّ ــرة الس باخل
ــُة  ــه دراس ــارت ل ــا  أش ــذا م ــر، وه ــا للتفك ــاَرات الُعْلَي امله

ــار، 2011(.  ــة )الف ــد، 2009(، ودراس )عبداحلمي
)الويــب كويســت(  إثــارة  إىل  ذلــك  يعــزى  أن  ميكــن  كمــا 
للدافعيــة لــدى املتـََعلِّــم، ِمــْن ِخــالل مــا يعــرض عليــه مــن مهــام 
ترتبــط مبواقــف حقيقيــة، قريبــة مــن واقعــه، ممــا زاد إحساســه 
بأمهيــة املوضــوع، وأمهيــة طــرْح آرائــه بــكلِّ شــفافية وموضوعيــة، 
بنــاء علــى خرباتــه الســابقة، وزاد مــن دافعيَّتــه للتعلُّــم، وهــذا مــا  
.(Li & Yang, 2007) )دلــت عليــه دراســُة )يل ويانــج

)الويــب كويســت(  توفــري  ذلــك  أســباب  مــن  يكــون  وقــد 
للممارســة احلقيقيــة ملعــى النقــد، وفحــص األمــور قبــل التَســرُّع 
يف إصــدار حكــم عليهــا، وذلــك عــن طريــق املهمــات الــي 
علــى  واالســتدالل  املتوفِـّـرة،  املْعُلومــات  حتليــل  علــى  ركــزْت 
ومقرتحــة،  جديــدة  وآراء  حلــول  واســتناج  اآلخــر،  بعضهــا 
ومــن َثَّ تقييــم هــذه احلُلُــول أو اآلراء الختيــار األنســب ِمــن 
بينهــا، وكلهــا أمــوٌر ُتســاعد علــى تنميــة التَـّْفِكــري النَّاِقــد لــدى 
املتـََعلِّمــني، وهــذا مــا أثَبَتْتــه دراســة )احليلــة ونوفــل، 2008(.
وقــد يعــزى ذلــك لرتكيــز )الويــب كويســت( كإســرتاتيجيَّة علــى 
دمــج التقنيــة يف التعليــم، ممــا أشــعر املتـََعلِِّمــني مبَُواكبتهــا للتطــوُّر 
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باملعرفــة،  غنيَّــة  معلوماتيــة  لبيئــة  وتوفريهــا  التعليــم،  جمــال  يف 
مليئــة باملصــادر، ممــا أْســَهم يف تنميــة تفكريهــم الناقــد.

 وقــد يكــون تفســري ذلــك أن )الويــب كويســت(  توفــر فرصــاً 
اجلديــدة  باخلــربات  املتـََعلِّــم  لــدى  الســابقة  املْعُلومــات  لربــط 
فَتَتَكــوَّن  الشــبكة،  علــى  تصفحــه  أثنــاء  عليهــا  يطَّلــع  الــي 
لديــة القــدرة علــى تكامــل املْعُلومــات وربــط بعضهــا ببعــض، 
لــدى  فيتكــون  األســباب،  وتوضيــح  العالقــات،  وتكويــن 
املتـََعلِّــم بنيــة معرفيــة جديــدة مرتكــزة علــى خرباتــه الســابقة، 
عــن  القــرارات، والبحــث  ــاذ  الــرأي، واختِّ إبــداء  ُتســاعده يف 
ُحلُــول خمتلفــة ممــا ُيســاعد يف تنميــة مهــارات التَـّْفِكــري الناقــد؛ 

واالســتنتاج. واالســتدالل،  كالتحليــل، 
وقــد يكــون مــن بــني تلــك األســباب أن )الويــب كويســت( : 
إن الويــب كويســت يضــع املتعلمــني أمــام مشــكلة منبثقــة مــن 
واقعهم، فيشعرون بأمهيتها وضرورة التوصل إىل فهم ماهيتها  
.....ا يقــوم )الويــب كويســت( بتوفــري جمموعــة مــن املصــادر، 
ماهيتهــا،  املشــكلة،  هــذه  عــن  املْعُلومــات  مــن  الكثــري  هبــا 
وأســباهبا، وحلــول ُمقرَتحــة هلــا، وعلــى املتـََعلِِّمــني ُمعاَيشــة هــذه 
املشــكلة، والشــعور هبــا، والدافعيــة حللِّهــا، باإلضافــة لتحديــد 
احلُلُــول،  أفضــل  عــن  والبحــث  وموضوعيــة،  بِدقَـّـٍة  أســباهبا 
وأقرهبــا للتطبيــق؛ ممــا ُيســاعد علــى تنميــة مهــارات التَـّْفِكــري 

الناقــد؛ كاالســتقراء، والتقييــم، واالســتنتاج.
العمــل  علــى  )الويــب كويســت(  لرتكيــز  ذلــك  يعــزى  وقــد 
التعــاوين بــني املتـََعلِّمــني، ذلــك العمــل الــذي يوفِّــر هلــم تبــاُدل 
اآلراء واألفــكار بينهــم؛ ممــا حفََّزهــم علــى التعــاُون النَِّشــط، 
والعمــل املشــرتك، وزاد مــن ثقتهــم بآرائهــم، وحرصهــم علــى 
قَـّـة يف نقــل املعلومــات، بعــد حتليلهــا وتقييمهــا،  التَحــرِّي والدِّ

ممــا ســاَعَدُهم يف تنميــة مهاراهتــم يف التَـّْفِكــري الناقــد.
يف  التعليمــي  احملتــوى  عــرض  يف  للتنــوُّع  ذلــك  يعــود  وقــد 
)الويــب كويســت( عــن طريــق )الصــور، ومقاطــع اليوتيــوب، 
وعــروض الفــالش والبوربوينــت(، ممــا أْســَهم يف توضيــح املعرفــة 
لــدى املتـََعلِّمــني؛ ومــن ث تفاعلهــم معهــا، واالســتفادة منهــا 
يف املهــام املوكَّلــة هلــم، كمــا أن التنــوُّع يف تلــك املهمــات الــي 
وفَـَّرهــا )الويــب كويســت( اتََّســَق مــع أســاليب التعلُّــم املتمايــز 

للمتـََعلِّمــني، وراعــى فروقهــم الفرديــة.
ــب  ــرتاتيجية )الوي ــك إىل أن إس ــع ذل ــن أن يرج ــن املمك   وم

كويســت( تقــدم نموذجــًا موجهــًا ومنضبطــًا لتصفــح الشــبكة 
العنكبوتيــة، هبــدف البحــث عــن املعلومــات، وبذلــك خيتــرص 
املتعلمــون كثــًرا مــن الوقــت واجلهد الــذي يبذُلونــه يف الَبْحث 
ــر مزيــًدا مــن الوقــت للنِّقــاش والنقد  العشــوائي عنهــا، ممــا ُيَوفِّ
وإبــداء وجهــات النَظــر، كــام ســاعدت إســرتاتيجية )الويــب 
ــد  ــذل اجله ــؤولية، وب ــل املس ــى حتمُّ ــن ع ــت( امُلَتَعلِِّم كويس
للتعلُّــم؛ ِمــْن ِخــال الَبْحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة والتَقــيِّ 
ــة،  ــر يف املعرف ــل والتَفكُّ ــة، والتأمُّ هنيَّ ــدرات الذِّ ــف الق وتوظي
ــٍم  ــاُوزه إىل َفْه ــل جت ــطحي، ب ــم الس ــاء بالَفْه ــدم االكتف وع
أعمــق للمعرفــة وحتليلهــا، وَفْهــم أســباهبا، ومتحيصهــا، 

وإصــدار أحــكام عليهــا. 
ــح  ــر واض ــر كان ذا أث ــة أنَّ التأث راس ــج الدِّ ــْت نتائ ــام أثبت ك
ــم(،  ــتنتاج، والتقيي ــل، واالس ــة: )التحلي ــاَرات التالي ــى امله ع
أكثــر مــن مهــاريت: )االســتدالل، واالســتقراء(،  وقــد يكــون 
الســبب يف ذلــك أنَّ مهــارة االســتدالل مــن املهــاَرات البســيطة 
نســبيًّا ِمــن بــن مهــارات التَّْفِكــر الناقــد، التــي مُتــاَرس 
ــا  ــا نحــاول دوًم ــا العامــة، ففــي حياتن بشــكل يومــيٍّ يف حياتن
ــَببيَّة، والبحــث عن  ف عــى االْرتِباطــات والعاقــات السَّ التعــرُّ
ــز عــى ربــط  ــواهد، كــام أن مهــارة االســتقراء ُتَركِّ األدلــة والشَّ
مــات، وغالًبــا مــا تتَّضــح هــذه املهــارة يف  النَّتاِئــج بِصــْدق املَقدِّ
ــارِشٍ  ــكل ُمب ــًة بش ــون واضح ــد ال تك ــة، وق ــارب العلميَّ التج
ــز عــى  يف إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت(، حيــث ال ُتَركِّ

ــج.  ــى النتائ ــل ع ــات، ب املقدم
ــز مهــارة التحليــل عــى حتليــل املعلومــات، وفحــص  بينــام ُتَركِّ
اآلراء، واْكتِشــاف احلجــج، وكل هــذه املهــاَرات الفرعيَّــة 
)الويــب  إســرتاتيجيَّة  يف  املَتَعلِّمــون  هبــا  يقــوم  للتحليــل 
لدهيــم  املتوفِّــرة  املْعُلومــات  لِّلــون  حُيَ حيــث  كويســت(؛ 
يف املصــادر املختلفــة، ومــن َثــمَّ يقومــون بفحــص هــذه 
ــذه  ــع ه ــم م ــم واختافه ــة اتفاقه ــد درج ــات، وحتدي املعلوم
اولــون اكتشــاف احلَجــج التــي تقودهــم  املعلومــات، وحيِّ
لــة هلــم،  ــة املوكَّ للَمْعُلومــات الصحيحــة واملتناســبة مــع املِهمَّ
ــرْت مهــارة التحليــل باْســتِْخَدام إســرتاتيجيَّة )الويــب  لــذا تأثَّ
كويســت(، وهــذا مــا أثبَتْتــه دراســُة )احليلــة ونوفــل، 2008(، 

ودراســُة )عبداحلميــد، 2009(.
ــاش  ــوار أو نق ــاد ح ــى إجي ــتنتاج ع ــارة االس ــز مه ــام ُتَركِّ ك
؛ هبــدف فحــص األدلــة، وختمــن البدائــل، وكل هــذه  منطِِقــيٍّ
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املهــاَرات الفرعيــة لاســتنتاج نجدهــا واضحــًة يف إســرتاتيجيَّة 
)الويــب كويســت( حيــث يطلــب مــن املَتَعلِِّمــن إدارة حــوار 
ــة،  منطقــيٍّ حلــل املْشــِكات التــي تواِجُههــم يف أداء املِهمَّ
وذلــك لفحــص املْعُلومــات التــي حصلــوا عليها، واالســتفادة 
ــَرْت مهــارة  منهــا يف اســتنتاج حــلٍّ مناســب للمشــكلة، لــذا تأثَّ
االســتنتاج باْســتِْخَدام إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت(، وهــذا 

ــه دراســُة )احليلــة ونوفــل، 2008(. مــا أثبَتْت
ــح  ــي تتَّض ــاَرات الت ــم امله ــن أه ــي م ــم فه ــارة التقيي ــا مه أم
يف إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت(، حيــث ترتكــز عــى 
ــي  ــات الت ــن للَمْعُلوم ــم املَتَعلِِّم ــا: تقيي ــْن مه ــن ُمهمَّ جانب
حصلــوا عليهــا، ومــن َثــمَّ إصــدار احلكــم عــى أفضــل 
ــة  ل ــة املَوكَّ ــبها للمهم ــة، وأنس ــا دقَّ ــات وأكثره ــك املْعُلوم تل
د  ــوِّ ــة إىل أن إســرتاتيجيَّة )الويــب كويســت( ُتَع هلــم، باإلضاف
املَتَعلِِّمــن عــى التقييــم الــذايت، حيــث يطلــع املَتَعلِّمــون 
ــون  ــا وحيرص ــن خاهل ــيقيمون م ــي س ــاط الت ــم النق ــى أه ع
ــرْت  ــذا تأث ــه، ل ــل وج ــى أكم ــم ع ــر التقيي ــق معاي ــى حتقي ع
ــت(،  ــب كويس ــرتاتيجيَّة )الوي ــتِْخَدام إس ــم باْس ــارة التقيي مه
وهــذا يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )احليلــة ونوفــل، 

 .)2009 )عبداحلميــد،  ودراســة   ،)2008

التوصيات:
راســُة احلاليــة يقــدم  َلــْت إليهــا الدِّ يف ضــوء النَّتاِئــج التــي تَوصَّ

الباحثــان التوصيــات التاليــة: 
هتيئــة بيئــة مناســبة الســتخدام إســرتاتيجية )الويــب كويســت 

( يف التعليــم اجلامعــي .
تنميــة وعــي أعضــاء هيئــة التدريــس بمهــارات التفكــر 
ــب  ــرتاتيجية الوي ــتخدام إس ــا باس ــن تنميته ــي يمك ــد الت الناق

ــت. كويس
اْســتِْخَدام )الويــب كويســت( كإســرتاتيجيَّة َتْدِريــس حديثــة، 
العَمليَّــة  بيئــًة آمنــة الســتخدامات )اإلنرتنــت( يف  ُتَوفِّــر 
التَّْعليِميَّــة، وُتســاعد يف تنميــة التَّْفِكــر النَّاِقــد لــدى املَتَعلِّمــن.
ــة  ــاء هيئ ــن وأعض ــة للمعلِّم ــة، وأدل ــب تعليميَّ ــداد حقائ إع
التدريــس، تشــمل َتْوِضيًحــا إلســرتاتيجيَّة )الويب كويســت(، 
ــة  ــة َتْطبِيقهــا يف كافَّ ــة لَكْيِفيَّ وأمهيتهــا، ووضــع أمثلــة نموذجيَّ
ــع  ــب يف املواق ــك احلقائ ــرش تل ــع رضورة ن ــات، م ص التََّخصُّ

ــت(. ــى )اإلنرتن ــوي ع َب ْ ــب الرتَّ ــميَّة للتدري س الرَّ
ــة  ــة العربي ــت( باللغ ــى )اإلنرتن ــة ع ــع تعليميَّ ــم مواق تصمي
ُتعنَــى بتوفــر قوالــب جاهــزة لاْســتِْخَدام ِمــْن ِقَبــل املَعلِِّمــن 

وأعضــاء هيئــة التدريــس؛ ممــن ال جييــدون تصميــم صفحــات 
)اإلنرتنــت(، وإتاحــة الُفرصــة ملــن يمتلــك اخِلْرة يف املشــاركة 

ــة هبــم. بَعــْرض النــامذج اخلاصَّ
إجــراء املزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن أثــر هــذه 
اإلســرتاتيجية عــى جوانــب تعلــم الطــاب األخــرى يف 

التعليــم العــام. 

الخاتمة
ــس  ــر للتدري ــود أث ــى وج ــة ع ــة التجريبي ــذه الدراس ــت ه دل
باســتخدام إســرتاتيجية )الويــب كويســت( يف تنميــة مهــارات 
التفكــر الناقــد، مــا يدعــو لاســتفادة مــن نتائــج هــذه 
ــم  ــي تدع ــابقة، الت ــات الس ــن الدراس ــا م ــة، ومثياهت الدراس
ــة،  ــة التعليمي ــت يف العملي ــبكة االنرتن ــي لش ــف الواع التوظي
التدريــس  إســرتاتيجيات  اســتخدام  عــن طريــق  وذلــك 
احلديثــة التــي تقــوم عــى دمــج التقنيــة يف التعليــم، ملواكبتهــا 
تنميــة مهــارات  امللحــوظ يف  املعرفيــة، وألثرهــا  للثــورة 

ــم. ــن وقدراهت املتعلم
تلــك  بــن  مــن  )الويــب كويســت(  إســرتاتيجية  وتــأيت 
ــز  ــة-  ترتك ــا للتقني ــب دجمه ــي - إىل جان ــرتاتيجيات الت اإلس
ــم  ــة، والتعل ــة )البنائي ــة كالنظري ــم حديث ــات تعل ــى نظري ع
)العصــف  كطريقــة  متنوعــة  تدريــس  وطــرق  التاميــز(، 

الذهنــي، وحــل املشــكات، والتعلــم التعــاوين(.
ــم  ــرتاتيجية يف التعلي ــذه اإلس ــل ه ــان إىل تفعي ــو الباحث ويدع
ــد  ــراء املزي ــاص، وإىل إج ــكل خ ــي بش ــام، واجلامع ــكل ع بش
اإلســرتاتيجية  هــذه  حــول  والبحــوث  الدراســات  مــن 

ــة. احلديث
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