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

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

والبحثية املتعارف عليها.

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

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

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

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

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

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

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa
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قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



افتتاحية العدد

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

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

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد الثامن والعرشون من 
املجلة لعام 1٤٤٤ هـ/2٠22م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد عرشة بحوث، يف ختصصات 

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

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

د. سارة األمني يوسف األمني
أستاذ املحاسبة املساعد بقسم املحاسبة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة نجران، 

اململكة العربية السعودية
Email: saalamin@nu.edu.sa

   ملخص البحث  
املالية  املخاطر  أثر  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
وذلك  السعودي  املال  سوق  يف  األسهم  سيولة  عىل  وإدارهتا 
املال  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية  املصارف  عىل  بالتطبيق 
السعودي، وأيضًا التعرف عىل أنواع املخاطر املالية التي تعرتض 
نشاط املصارف اإلسالمية، ومتحورت مشكلة الدراسة يف عدد 
عىل  وإدارهتا  املالية  املخاطر  تأثري  مدى  ما  أمهها،  األسئلة  من 
املصارف  لدى  املخاطر  إدارة  أساليب  هي  ما  األسهم،  سيولة 
عىل  اعتامدًا  السعودي،  املال  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية 
إشكاليات الدراسة وبعد االطالع عىل الدراسات السابقة متت 
صياغة الفرضية التالية توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية 
أهداف  ولتحقيق  األسهم،  وسيولة  املالية  املخاطر  إدارة  بني 
الدراسة استخدمت الدراسة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي 
البيانات  عىل  الدراسة  واعتمدت  واالستقرائي  التحلييل 
السعودية  اإلسالمية  للمصارف  املنشورة  املالية  والقوائم 
املدرجة يف سوق املال السعودي، وتم حتليل البيانات باستخدام 
ولقد  الدراسة  فرضية  اختبار  بغرض  اإلحصائية  األساليب 
اشتملت العينة عىل )٤( مصارف إسالمية عاملة يف السعودية، 
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ذات 
ووجود  األسهم،  وسيولة  االئتامن  خماطر  بني  إحصائية  داللة 
السيولة وسيولة  عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني خماطر 
برضورة  الدراسة  وأوصت  السعودي،  املال  سوق  يف  األسهم 
االلتزام بالسياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة املخاطر املالية 
أساليب وسياسات  تطوير  املالية، ورضورة  املخاطر  للحد من 

االئتامن املرصيف وعدم تركيز االئتامن يف قطاع معني.
الكلامت املفتاحية: 

خماطر السوق، دوران األسهم، خماطر السيولة.

Abstract
This study aimed to identify the impact of 
financial risk management on the liquidi-
ty of stocks in the Saudi capital market, by 
looking at Islamic banks listed on the Saudi 
stock market and the risk management meth-
ods they employ, as well as to determine the 
types of financial risks that hinder the activi-
ties of such banks. After reviewing previous 
studies, it was hypothesized that there is a 
statistically significant relationship between 
financial risk management and stock liquid-
ity. The study relied on published data and 
financial statements of four Islamic banks 
listed in the Saudi capital market. To test the 
hypothesis of the study, the historical, de-
scriptive analytical, and inductive methods 
were employed. One of the most important 
findings of the study was the existence of a 
statistically significant relationship between 
credit risk and stock liquidity. In addition, 
there was a positive and statistically signifi-
cant relationship between liquidity risk and 
stock liquidity in the Saudi capital market.

Keywords:
dmarket risk, stock turnover, liquidity risk.
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

املحور األول: اإلطار املنهجي
متهيد 

ــع  ــا بض ــدى عمره ــالمية ال يتع ــوك اإلس ــة البن    جترب
ــىل  ــا ع ــة هل ــق مكان ــتطاعت خل ــا اس ــود، إال أهن عق
ــدول،  ــن ال ــد م ــة يف العدي ــوق املرصفي ــتوى الس مس
الرشيعــة  مــن  املســتمدة  عملهــا  لركائــز  وذلــك 
اإلســالمية وغايــات أنشــطتها املتفــردة. يتعــرض 
البنــك اإلســالمي إىل عــدة أنــواع مــن املخاطر يشــرتك 
ــرد يف  ــة، ويتف ــوك التقليدي ــي البن ــع باق ــا م يف بعضه
البعــض اآلخــر وتكــون ناجتــة إمــا عــن عوامــل 
داخليــة مرتبطــة بطبيعــة نشــاطه أو عــن عوامــل 

ــه. ــدا علي ــًا متزاي ــكل ضغط ــة تش خارجي
ــارف  ــيًا يف املص ــزءًا رئيس ــة ج ــر املالي ــل املخاط  ومتث
ــة  ــات اهلام ــن املوضوع ــك م ــرب كذل ــالمية وتعت اإلس
األكاديميــني  اهتاممــات  عــىل  اســتحوذت  التــي 
ــىل  ــرف ع ــك للتع ــواء وذل ــد س ــىل ح ــني ع واملامرس
ــة  ــة واملتمثل ــر املالي ــارف يف إدارة املخاط ــاءة املص كف
ــائر  ــي اخلسـ ــامن هـ ــر االئت ــة يف خماط ــذه الدراس يف ه
املحتملـــة النامجـــة عـن عـــدم قـــدرة املقتــرض علـى 
الوفـــاء بالتــــزاماته فـــي املواعيـــد املحـــددة، بسـبب 
ــروف  ــة أو ظـ ــية أو اقتصاديـ ــة سياسـ ــروف عامـ ظـ
ــي  ــوق هـ ــر الس ــه، وخماط ــرض نفسـ ــة باملقتــ خاصـ
املخاطـر احلاليـــة أو املسـتقبلية التــي يمكـن أن تؤثــر 
علـــى إيــــرادات املصارف ورأســـامهلا والنامجـــة عـن 
التقلبـــات فـــي أســـعار الفائـــدة وأســـعار الصـــرف 
وأســـعار األوراق املاليــة، وخماطــر الســيولة هـــي 
املخاطـــر التـي قـد تـؤدي إلـــى حتقيـق خسـائر نتيجـة 
عـــدم قـــدرة املصارف علـــى الوفـــاء بالتـــزاماهتا فـي 
تاريـــخ االســتحقاق بســـبب عـــدم قـــدرة املصــارف 
.)AL- Sakran,2001( علـــى توفيـر التمويـــل الالزم
وتعتــرب ســيولة األســهم مــن املوضوعــات اهلامــة 
الرضوريــة إلكــامل كفــاءة  الــرشوط  أحــد  ألهنــا 

األســواق املاليــة، كــام تعتــرب مهمــة أيضــًا للمســتثمرين 
فهــي تتيــح هلــم التعامــل والتــداول يف األوراق املاليــة 
بالســعر العــادل، إذ تعــرب عــىل قــدرة املؤسســات 
عــىل الوفــاء بالتزاماهتــا قصــرية األجــل، وهــذا يعنــي 
تغطيــة التدفقــات النقديــة اخلارجــة لتدفقــات النقديــة 
ــامن  ــي لض ــاظ باحتياط ــالل االحتف ــن خ ــة م الداخل
ــل  ــة مث ــري املتوقع ــداث غ ــة األح ــىل مواجه ــدرة ع الق
الداخليــة أو زيــادة  النقديــة  التدفقــات  انخفــاض 
ــرض  ــة تع ــا احتاملي ــت "بأهن ــد عرف ــات. ولق املدفوع
املــرصف إىل خســائر غــري متوقعــة وغــري خمطــط 
ــني"  ــتثامر مع ــىل اس ــع ع ــد املتوق ــذب العائ ــا أو تذب هل

)النجــار،2٠٠6(.
مشكلة الدراسة:

ــاح  ــة لإلفص ــة امللح ــة للحاج ــكلة الدراس ــأيت مش ت
ــبة  ــة بالنس ــر املالي ــن أدوات املخاط ــل ع ــكل كام بش
ســيولة  عــىل  وتأثريهــا  األســهم  يف  للمســتثمرين 
ــم  ــاذ قراراهت ــًا الخت ــؤرشًا هام ــرب م ــي تعت ــهم الت األس
ــاح  ــن اإلفص ــة م ــج املرتتب ــتثامر والنتائ ــة باالس املرتبط
املصــارف  تعــرتض  التــي  املاليــة  املخاطــر  عــن 
اإلســالمية، وتعتــرب ســيولة األســهم مــن املوضوعــات 
اهلامــة ألهنــا تعتــرب أحــد الــرشوط الرضوريــة إلكــامل 
كفــاءة األســواق املاليــة، كــام تعتــرب مهمــة أيضــًا 
للمســتثمرين فهــي تتيــح هلــم التعامــل والتــداول 
يف األوراق املاليــة بالســعر العــادل، وكذلــك عــدم 
توفــر الدراســات الكافيــة التــي تطرقــت للعالقــة 
بــني املخاطــر املاليــة وســيولة األســهم وعليــه يمكــن 

صياغــة مشــكلة الدراســة يف اآليت:
ــا . 1 ــة وإدارهت ــر املالي ــري أدوات املخاط ــدى تأث ــا م م

ــهم؟ ــيولة األس ــىل س ع
ما هــي املخاطــر املاليــة لــدى املصارف االســالمية . 2

التــي تعرتض ســيولة األســهم وكيفيــة تقييمها؟ 
مــا هــي أســاليب إدارة املخاطــر املاليــة لــدى . 3
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املــال  ســوق  يف  املدرجــة  اإلســالمية  البنــوك 
الســعودي؟

ــهم يف . ٤ ــيولة األس ــىل س ــرة ع ــل املؤث ــي العوام ماه
ســوق املــال؟

ــة بــني خماطــر الســوق ومعــدل . 5 هــل توجــد عالق
ــهم؟ ــيولة األس ــبة س ــهم ونس دوران األس

فرضيات الدراسة:
اعتــامدًا عــىل إشــكاليات الدراســة وبعــد االطــالع عىل 

الدراســات الســابقة يمكــن صياغــة الفرضيــة التالية:
توجــد عالقــة إحصائيــة ذات داللــة معنويــة بــني إدارة 

املخاطــر املاليــة وســيولة األســهم.
متغريات الدراسة:

املتغري املستقل: إدارة املخاطر املالية.
تــداول   - األســهم  دوران  معــدل  التابــع:  املتغــري 

الســيولة. نســبة  األســهم - 
أهداف الدراسة

ــيولة . 1 ــة س ــداف وأمهي ــوم وأه ــىل مفه ــرف ع التع
ــا. ــرة عليه ــل املؤث ــهم والعوام األس

ــي . 2 ــة الت ــر املالي ــواع املخاط ــىل أن ــوء ع ــاء الض إلق
ــاليب  ــالمية وأس ــارف اإلس ــاط املص ــرتض نش تع

ــا. إدارهت
ابــراز تأثــري املخاطــر املاليــة عــىل معــدالت العائــد . 3

عــىل ســيولة األســهم.
التعــرف عــىل معــدل ســيولة األســهم باملصــارف . ٤

املتداولــة أســهمها يف ســوق املــال الســعودي.
قيــاس وحتليــل العالقــة بــني خماطــر الســوق . 5

ومعــدل دوران األســهم وتــداول األســهم ونســبة 
ــيولة. الس

أمهية الدراسة
تأيت أمهية هذه الدراسة من النواحي التالية:

األمهية العلمية:
البحثيــة  االجتاهــات  تلعبــه  الــذي  الــدور  أمهيــة 
ــات إدارة  ــرق ملوضوع ــي تتط ــة الت ــبية احلديث املحاس
ــىل  ــوف ع ــهم والوق ــيولة األس ــة وس ــر املالي املخاط
ــراء العلمــي  دراســة هــذا املوضــوع باإلضافــة اىل اإلث
ــًرا  ــي نظ ــث العلم ــه إىل البح ــن أن تضيف ــذي يمك ال
ــر  ــر املخاط ــت أث ــة تناول ــات وافي ــر دراس ــدم توف لع
ــة وادارهتــا عــىل ســيولة األســهم يف ســوق املــال  املالي
الســعودي وتنــاول األســواق املاليــة عــىل اعتبــار 
عــىل  عامــة  بصفــة  تلعبــه  الــذي  الكبــري  الــدور 

اقتصاديــات الــدول. 
األمهية العملية: 

ــة وادارهتــا عــىل ســيولة  ــر املخاطــر املالي إن دراســة أث
ــات  ــا انعكاس ــعودي هل ــال الس ــوق امل ــهم يف س األس
ــة يف  ــبة واملتمثل ــة املحاس ــات مهن ــىل خمرج ــة ع مهم
توفــري معلومــات ذات موثوقيــة وشــفافية عاليــة، 
وهــذا يؤثــر إجيابًيــا عــىل أداء ســوق املــال الســعودي. 
ــم  ومــن املؤمــل أن تثمــر نتائــج هــذا البحــث يف تقدي
توصيــات تعــزز أثــر إدارة املخاطــر املاليــة عــىل ســيولة 
األســهم يف ســوق املــال الســعودي حتــى يــامرس دوره 
كصــامم أمــان للمصــارف االســالمية املدرجــة بــه مــن 

ــة.  ــات املالي ــار واألزم ــر االهني خط
مصادر مجع بيانات الدراسة 

تتمثــل مصــادر مجــع البيانــات املســتخدمة يف الدراســة 
يف اآليت: 

ــة  ــم املالي ــي للقوائ ــل االحصائ ــة: التحلي ــادر أولي مص
ــورة.  املنش

العلميــة  والدوريــات  الكتــب  ثانويــة:  مصــادر 
ــت. ــبكة اإلنرتن ــرات وش ــة واملؤمت ــائل اجلامعي والرس

حدود الدراسة
احلــدود املكانيــة: مــرصف الراجحــي - بنــك البلــد - 

بنــك اجلزيــرة - مــرصف اإلنــامء.
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احلدود الزمانية: عام 2٠21م
ــىل  ــة ع ــر املالي ــر إدارة املخاط ــة: أث ــدود املوضوعي احل

ــعودي. ــال الس ــوق امل ــهم يف س ــيولة األس س
منهجية الدراسة

الدراســة وللوصــول ألهدافهــا  ملعاجلــة موضــوع 
اعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج التارخيــي الســتعراض 
ــة  ــا عالق ــي هل ــات الت ــابقة والدوري ــات الس الدراس
ــد  ــتنباطي لتحدي ــج االس ــة، واملنه ــوع الدراس بموض
املرتبطــة  الرئيســة  واملحــاور  الدراســة  مشــكلة 
هبــا وإعــداد اإلطــار النظــري للدراســة، واملنهــج 
ــة  ــرق اإلحصائي ــتخدام الط ــايض باس ــي الري االحصائ
ــايب  ــج اإلجي ــهم واملنه ــيولة األس ــة س ــية لدراس القياس
ــة  ــر إدارة املخاطــر املالي مــن خــالل اســتقراء واقــع أث
عــىل ســيولة االســهم يف ســوق املــال الســعودي 
ــق  ــك التطبي ــري ذل ــة لتأث ــباب املحتمل ــة األس ودراس

عــىل املصــارف اإلســالمية الســعودية.
املحور الثاين: الدراسات السابقة

 تطــرق بعــض الباحثــني ملوضــوع إدارة املخاطــر املاليــة 
ــة  ــة ومتباين ــا خمتلف ــن زواي ــهم م ــيولة األس ــىل س ع
وســوف نــورد بعض مــن هــذه البحــوث والدراســات 
التــي تطرقــت هلــذا املوضــوع ومــن هــذه الدراســات:
أجــرت فاطمــة بشــري )2018م( دراســة تناولــت 
ــوك  ــة البن ــيل ربحي ــغيلية ع ــة والتش ــر املالي ــر املخاط اث
ســوريا"  يف  العاملــة  اخلاصــة  التقليديــة  التجاريــة 
هدفــت الدراســة ايل دراســة أثــر املخاطــر املاليــة 
والتشــغيلية عــيل الربحيــة املرصفيــة يف البنــوك التجارية 
التقليديــة اخلاصــة العاملــة يف ســوريا، ولتحقيــق هــذا 
ــة  ــنوية للعين ــف الس ــات نص ــع البيان ــم مج ــدف ت اهل
ــوريا  ــة يف س ــة خاص ــوك تقليدي ــرشة بن ــة مــن ع مكون
وذلــك مــن خــالل الفــرتة املمتــدة بــني عامــي 2٠٠9 
ــايس  ــكل أس ــة بش ــات الدراس ــت بيان و2٠15، ومجع
مــن القوائــم املاليــة للبنــوك املدروســة، وقــد أظهــرت 

ــة  ــية ذات دالل ــة عكس ــود عالق ــة وج ــج الدراس نتائ
ــر  ــيولة واملخاط ــر الس ــن خماط ــني كل م ــة ب إحصائي
التشــغيلية مــن جهــة وربحيــة البنــوك مــن جهــة 
ــة  ــود عالق ــة وج ــرت الدراس ــل أظه ــري، باملقاب اخ
ــة  ــني املخاطــر االئتامني ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل طردي

ــة. والربحي
هدفــت  دراســة  )2018م(  زغبــي  زينــة  قدمــت   
ــة  ــىل قيم ــهم ع ــيولة االس ــري س ــيل تأث ــرف ع إىل التع
ــو  ــق النم ــة وحتقي ــق القيم ــوم خل ــرب مفه ــأة"  يعت املنش
ــات  ــعى املؤسس ــيس تس ــدف رئي ــك ه ــروة املال يف ث
ــل  ــاريع تعم ــتثامر يف مش ــالل االس ــن خ ــه م إىل حتقيق
عــىل حتقيــق تدفقــات نقديــة تفــوق تكلفــة رأس املــال 
ــو  ــدف ه ــذا اهل ــض أن ه ــرب البع ــني ويعت ــرشوع مع مل
االقــدر عــىل دمــج مصالــح االطــراف ذات العالقــة، 
ــة  ــات اهلام ــن املوضوع ــهم م ــيولة االس ــرب س ــام تعت ك
التــي حظيــت باهتــامم بالــغ مــن قبــل الباحثــني، فــإىل 
ــول  ــتثمرين باحلص ــة املس ــرا لرغب ــا نظ ــب أمهيته جان
ــرية يف  ــة كب ــائر مالي ــدون خس ــة وب ــة برسع ــىل نقدي ع
ــا  ــايل فإهن ــاملية وبالت ــول الرأس ــهم واالص ــة االس قيم
ــا  ــرار ببيعه ــاذ الق ــد اخت ــتثمر عن ــية للمس ــرب أساس تعت
أو رشائهــا. وبالتــايل فــإن هــذه البحــث يــأيت لدراســة 
ــا  ــرب عنه ــأة املع ــة املنش ــيولة وقيم ــني الس ــة ب العالق
ــه  ــن خالل ــم م ــد ت ــة وق ــة املضاف ــة االقتصادي بالقيم
ــن  ــف ع ــاط للكش ــل االرتب ــارات حتلي ــراء اختب إج
العالقــة مــا بــني الســيولة والتغــري يف القيمــة املضافــة، 
ــة  ــد لصح ــو مؤك ــىل نح ــج وع ــرت النتائ ــد أظه وق
فرضيــة الدراســة أن هنــاك عالقــة طرديــة بــني التغــري 
يف القيمــة املضافــة يف الفــرتة احلاليــة عــن الفــرتة 
ــى  ــة بمعن ــا اخلمس ــيولة بمؤرشاهت ــني الس ــابقة وب الس
أن حــدوث ســيولة يف االســهم خــالل الفــرتة الفصليــة 
ــة  ــادة القيم ــؤدي إىل زي ــة ي ــدود الدراس ــددة بح املح
ــيولة  ــىل أن الس ــدل ع ــا ي ــرتة، مم ــة الف ــة بنهاي املضاف
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تســهم يف خفــض التكلفــة ورفــع قيمــة الرشكــة. وكــام 
ــة  ــاك عالق ــون هن ــدار ك ــل االنح ــج حتالي ــت نتائ أثبت
انحــدار معنويــة بــني الســيولة كمتغــري مســتقل وبــني 
معــدل القيمــة االقتصاديــة املضافــة كمتغــري تابــع 
وهــو مــا يؤكــد صحــة فرضيــة الدراســة. وبنــاء عــىل 
ــة  ــت الدراس ــا أوص ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت النتائ
بأمهيــة قيــام االدارة بــكل رشكــة بأخذ ســيولة االســهم 
بعــني االعتبــار عنــد اختــاذ القــرارات املاليــة واالداريــة 
والعمــل عــىل تعزيــز ســيولة أســهمها وذلــك ملــا 
لســيولة االســهم مــن تأثــري إجيــايب عــىل قيمــة االســهم 
وبالتــايل قيمــة الرشكــة، كــام تــويص الدراســة بتحديــد 
ــز  ــأهنا تعزي ــن ش ــي م ــريات الت ــل واملتغ ــع العوام مجي

ــة.  ــهم الرشك ــيولة أس س
ــد هتامــي )2020م( دراســة تناولــت  كــام أجــري خال
وســيولة  االربــاح  توزيــع  سياســة  بــني  العالقــة 
األســهم دراســة تطبيقيــة عــيل الــرشكات املقيــدة 
يف البورصــة املرصيــة" اســتهدف البحــث دراســة 
ــا  ــربا عنه ــاح مع ــع األرب ــة توزي ــني سياس ــة ب العالق
ب) نصيــب الســهم يف صــايف الربــح املعلــن، فنصيــب 
ــن  ــهم م ــب الس ــة، ونصي ــاح املوزع ــهم يف األرب الس
األربــاح املحتجــزة، ونصيــب الســهم يف األســهم 
ــدل  ــا ب)مع ــربا عنه ــهم مع ــيولة األس ــة( وس املجاني
ــق  ــم تطبي دراســة الســهم، نســبة ســيولة الســهم(، وت
ــن  ــة م ــن )6٠( رشك ــة م ــة مكون ــىل عين ــة ع الدراس
الــرشكات املدرجــة بالبورصــة املرصيــة، والتــي تنتمــي 
ــة خمتلفــة، وذلــك بإمجــايل عــدد  اىل قطاعــات اقتصادي
مشــاهدات 3٠٠ مشــاهدة خــالل الفــرتة الزمنيــة 
ــة  ــة احلالي ــت الدراس ــن 2٠1٤م ايل 2٠18م ، وثبت م
تأثــري سياســة توزيــع األربــاح عــىل ســيولة األســهم. 
وتوصلــت الدراســة اىل قبــول الفــرض الرئيــيس األول 
والفــرض الرئيــيس الثــاين وذلــك لوجــود عالقــة بــني 
سياســة توزيــع األربــاح ومعــدل دور األســهم ونســبة 

ــهم.  ــيولة الس س
ــت إىل  ــة هدف ــل )2020م( دراس ــاء العق ــرت هيف أج
ــالمية  ــارف اإلس ــة املص ــيولة يف ربحي ــر الس ــة أث دراس
قامــت  البحــث،  أهــداف  ولتحقيــق  الســعودية، 
ــالمية  ــارف اإلس ــن املص ــة م ــار عين ــان باختي الباحثت
الســعودية، وهــي: مــرصف الراجحــي، ومــرصف 
-2٠13 الزمنيــة  للفــرتة  البلــد،  وبنــك  اإلنــامء، 
ــام  ــي في ــج الوصف ــىل املنه ــث ع ــد البح 2٠18م. اعتم
يتعلــق باجلانــب النظــري مــن خــالل مجــع املعلومــات 
واملجــالت  الســابقة  والدراســات  البحــوث  مــن 
العلميــة، وأمــا فيــام خيــص اجلانــب العمــيل فقــد 
ــالل  ــن خ ــيل م ــج التحلي ــىل املنه ــث ع ــد البح اعتم
أجــل  مــن  البحــث  لعينــة  املاليــة  القوائــم  مجــع 
اســتخدام هــذه البيانــات يف اختبــار فرضيــات البحــث 
باألســاليب التحليليــة اإلحصائيــة، وقــد أظهــرت 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل ــود أث ــث وج ــج البح نتائ
الربحيــة يف  للســيولة يف  الدالــة )٠.٠5(  مســتوى 
ــح  ــا توض ــام أهن ــعودية، ك ــالمية الس ــارف اإلس املص
وجــود عالقــة عكســية بــني الســيولة والربحيــة. 
بتوســيع  اإلســالمية  املصــارف  البحــث  وأويص 
املودعــني  أمــوال  املرصفيــة واســتقطاب  خدماهتــا 
هبــدف اســتغالهلا يف عمليــات االســتثامر، ملــا يف ذلــك 
مــن آثــار إجيابيــة عــىل أرباحهــا، باإلضافــة إىل أنــه عــىل 
ــيولة  ــر الس ــم خماط ــالمية تقيي ــارف اإلس إدارات املص

بشــكل دوري ملعاجلــة الفائــض أو العجــز.
قدمــت ضحــي ذيــاب )2021م( دراســة هدفــت ا إىل 
ــؤرشات  ــة يف م ــيولة املرصفي ــر الس ــري خماط ــد تأث حتدي
ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــد اجري ــة وق ــالمة املالي الس
املنهــج  اعتــامد  وتــم  العراقــي  املــرصيف  اجلهــاز 
الوصفــي التحليــيل املعتمــد عــىل البيانــات واملعلومات 
ــوذة  ــة واملأخ ــة واخلاص ــارف احلكومي ــة باملص اخلاص
مــن اجلهــات الرســمية املتمثلــة بالبنــك املركــزي 
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ــة  ــة إىل جمموع ــث يف النهاي ــل البح ــي. وتوص العراق
ــة  مــن االســتنتاجات مــن بينهــا وجــود عالقــة توافقي
بــني نســبة إمجــايل القــروض إىل إمجــايل الودائــع وبــني 
نســبة كفايــة رأس املــال وأن نســبة إمجــايل املوجــودات 
ــىل  ــري ع ــض التأث ــا بع ــع هل ــايل الودائ ــائلة إىل إمج الس
إمجــايل القــروض املتعثــرة إىل إمجــايل املوجــودات، 
ويوجــد بعــض التوافــق ومــن ثــم التأثــري لنســبة إمجايل 
القــروض إىل إمجــايل الودائع يف نســبة القــروض املتعثرة 
ــتثناءات  ــض االس ــع بع ــدي م ــامن النق ــايل االئت إىل إمج

ــة. القليل
هدفــت  دراســة  )2021م(  الصائــغ  مهــا  أجــرت 
أثــر اإلفصــاح  التعــرف عــىل  إىل  بشــكل رئيــيس 
ــة يف  ــوک املدرج ــايل للبن ــىل األداء امل ــر ع ــن املخاط ع
ــداول(. وقــد اســتندت  ســوق األســهم الســعودي )ت
الدراســة عــىل املنهــج االســتقرائي واملنهــج الوصفــي 
ــل  ــة وحتلي ــان بدراس ــت الباحثت ــث قام ــيل، حي التحلي
القوائــم املاليــة والتقاريــر الســنوية للبنــوک حمــل 
ــى  ــام )2٠15م( وحت ــن ع ــرتة م ــالل الف ــة خ الدراس
عــام )2٠19م(. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
غالبيــة البنــوك املدرجــة يف ســوق األســهم الســعودي 
شــهدت زيــادة يف مســتويات اإلفصــاح عــن املخاطــر 
بشــكل تصاعــدي طيلــة فــرتة الدراســة. كــام توصلــت 
الدراســة إىل وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة لإلفصــاح 
ــة يف  ــوک املدرج ــايل للبن ــىل األداء امل ــر ع ــن املخاط ع
ــاًء عــىل هــذه النتائــج  ســوق األســهم الســعودي. وبن
البنــوك  قيــام  بــرضورة  الدراســة  أوصــت  فقــد 
بتحســني  الســعودي  األســهم  ســوق  يف  املدرجــة 
وزيــادة مســتويات اإلفصــاح عــن املخاطــر يف التقاريــر 
الســنوية، وخاصــة اإلفصــاح عــن املخاطــر غــري 
ــات  ــام اهليئ ــة قي ــة بأمهي ــت الدراس ــام أوص ــة. ك املالي
املهنيــة املســؤولة بتطويــر آليــة اإلفصــاح عــن املخاطــر 
ســوق  يف  املدرجــة  للبنــوک  الســنوية  التقاريــر  يف 

ــعودي. ــهم الس األس
التعليق عىل الدراسات السابقة 

الســابقة يمكــن  الدراســات  بعــد االطــالع عــىل 
اســتخالص مــا يــيل

متيــزت هــذه الدراســة بأهنــا شــملت دراســة أكثــر مــن 
ــهم،  ــيولة األسـ ــىل س ــرة ع ــل املؤث ــن العوام ــل م عام
ــهم  ــيولة األس ــر س ــة أث ــذه الدراس ــت ه ــد تناول فق
معــربًا عنهـــا )بمعــدل دوران األســهم - تــداول 
أغلــب  أن  حــني  يف  الســيولة(،  نســبة   - األســهم 
الدراســات األخــرى كانــت تقتــرص عــىل عامـــل 
واحـــد أو عاملــني مـــن العوامــل الســابقة. باإلضافــة 
إىل اخذهــا أكثــر مــن مــرصف للتطبيــق العمــيل. ممـــا 
يميــز هـــذه الدراســـة أيضــًا أهنـــا قامـــت باســـتخدام 
ــارف  ــات املص ــل بيان ــة لتحلي ــة متقدم أدوات إحصائي
ولـــم تقـــم باالعتامد علـــى االستبانة، وذلـــك ســـعيًا 
للحصـول علـى نتـــائج أكثـر دقـه وجتنبـًا ملـا يصاحب 
ــية  ــل النفس ــا وبالعوام ــن تأثره ــتبانة م ــة االس عملي
الدراســة  هــذه  تطرقــت  أهنــا  كــام  واالنطباعيــة. 

ملصــارف اإلســالمية العاملــة يف الســعودية. 
املحور الثالث: اإلطار النظري

املبحث األول: إدارة املخاطر املالية
تعريف املخاطر املالية

ــبة  ــة بنس ــر املرتبط ــك املخاط ــي تل ــة ه ــر املالي املخاط
الديــون املســتخدمة يف هيــكل رأســامل املصــارف، 
فــإذا كانــت نســبة الديـــن إىل رأس املــال كبيـــرة فـــإن 
املصــارف تواجـــه خماطـــر إفــالس أو خماطـــر تقليـــل 
فـــرص احلصـــول علـــى ديـــون أخـــرى أو خماطـــر 
تقليـــل فـــرص احلصـــول علـــى تســـهيالت ائتامنيـة، 
أمـــا إذا كانـت النسـبة عاليـــة فهـذا يعنـي أن املصارف 
ســـتكون قـادرة علـــى استغالل الفـــرص االستثامرية، 
وقـــادرة علـــى إصـــدار أوراق ماليـــة، وقـــادرة علـى 
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التنويـــع فـي حصوهلـا علـى مصـادر األمـوال املختلفة 
)AL-Sakran,2001( ، عرفــت املخاطــر املاليــة "بأهنــا 

ــة  ــري متوقع ــائر غ ــارف إىل خس ــرض املص ــة تع احتاملي
ــورة يف  ــري منظ ــل غ ــة عوام ــا نتيج ــط هل ــري خمط وغ
األجــل الطويــل أو القصــري أو تذبــذب يف العائــد 
ــار،2٠٠6، ص1(،  ــتثامر معني")النج ــن اس ــع م املتوق
كــام عرفــت أيضــًا "بأهنــا عــدم التأكــد بشــأن التدفقات 
ــة املســتقبلية حيــث أن كل مؤسســة أو مــرصف  النقدي
ــات  ــىل التدفق ــدة ع ــة املؤك ــات النقدي ــل التدفق يفض
ــمري، 2٠٠8، ص18٤(. ــري املؤكدة")الش ــة غ النقدي
يــرى الباحــث أن املخاطــر املرصفيــة هــي حالــة عــدم 
ــرصف  ــتقبلية للم ــة املس ــات النقدي ــن التدفق ــد م التأك
ــن  ــرارات ال يمك ــا ق ــب عليه ــة يرتت ــائر متوقع وخس

التنبــؤ هبــا.
مفهوم إدارة املخاطر

عرفــت إدارة املخاطــر "بأهنــا جمموعــة مــن األســاليب 
ــاذ  ــد اخت ــبان عن ــا يف احلس ــب أخذه ــي جي ــة الت العلمي
القــرارات ملواجهــة أي خطــر، وذلــك مــن أجــل منــع 
أو تقليــل اخلســائر املاديــة املحتملــة ومــن ثــم احلــد من 
ظاهــرة عــدم التأكــد" )املــكاوي،2٠12، ص19(، كام 
ــم مســتمرة  ــد وتقيي ــة حتدي عرفــت أيضــًا "بأهنــا عملي
للمخاطــر التــي قــد تؤثــر عــىل حتقيق أهــداف املنشــأة، 
وذلــك مــن خــالل توفــري فهــم جيــد للمخاطــر 
ــا  ــبة معه ــرق املناس ــد الط ــاط، لتحدي ــة بالنش املحيط
ــب  ــد ترتت ــي ق ــرص الت ــن الف ــتفادة م ــة االس وكيفي
ــة  ــق إدارة املراجع ــن طري ــر ع ــل تقاري ــا، وعم عليه
ــس اإلدارة  ــة وجمل ــان املراجع ــدم إىل جل ــة تق الداخلي
ــزوز،2٠1٠،ص1(،  ــل إدارة املخاطر")بلغ ــة عم ملتابع
ــن  ــر ع ــوع اخلط ــم بوق ــا التحك ــًا "بأهن ــت أيض وعرف
طريــق حتديــد أســباب حدوثــه وحســبان احتــامل 
حتققــه وحجــم اخلســارة املتوقعــة وقياســها كميــًا 
حــال حدوثهــا، ثــم اختيــار وتطبيــق أفضــل الوســائل 

ملواجهــة تلــك األخطــار واحلــد مــن آثارهــا، ومــن ثــم 
ــات  ــائل") عرف ــذه الوس ــة ه ــة ومالئم ــة فعالي مراقب

وعقــل،2٠1٠، ص25(
يســتنتج الباحــث مــن مفهــوم إدارة املخاطــر املرصفيــة 
ــر يف  ــوع اخلط ــة وق ــم يف حال ــاعد يف التحك ــا تس أهن
ــة تتخــذ لتفــادي  املــرصف مــع وضــع أســاليب علمي

ــر. املخاط
أهداف إدارة املخاطر:

تعتــرب األهــداف والغايــات املرجــو حتقيقهــا مــن إدارة 
ــة  ــراءات العملي ــات واإلج ــع السياس ــر وض املخاط
ملواجهــة أي خطــر، مــن أجــل احلد مــن اخلســائر املادية 
والبرشيــة التــي حيتمــل وقوعهــا نتيجــة حلــدوث هــذا 
اخلطــر )امحــد،2٠٠7، ص1٠٠( وتنميــة وتطوير امليزة 
ــق التحكــم يف التكاليــف، ويمكــن  تنافســية عــن طري
ــف  ــض التكالي ــر يف ختفي ــدف إدارة اخلط ــص ه تلخي
واختيــار أنســب وســيلة إلدارة كل مــن املخاطــر 
ــات  ــب درج ــرشوع بحس ــرد وامل ــدى الف ــودة ل املوج
سياســات  وصناعــة  الالزمــة.  والتكلفــة  األمــان 
مكتوبــة إلدارة املخاطــر والتــي جيــب أن تتمشــى 
ص٤1(. )كايف،2٠16،  املــرصف  اســرتاتيجية  مــع 

أمهية إدارة املخاطر: 
ــا  ــي حتققه ــد الت ــر يف الفوائ ــة إدارة املخاط ــن أمهي تكم
ــر  ــم املخاط ــل وتقيي ــل يف حتلي ــي تتمث ــارف والت املص
ــدة  ــات اجلدي ــات واخلدم ــطة واملنتج ــة باألنش املتعلق
ــىل  ــز ع ــا يف الرتكي ــاعدة اإلدارة العلي ــة ومس والقائم
االنحرافــات والقضايــا التــي حتتــاج لالنتبــاه وإهنا تعزز 
قــدرة املصــارف عــىل التنبؤ بالفشــل وتقليــل احتامالت 
حدوثــه وتطويــر قــدرات املصــارف الوقائيــة لتجنــب 
ــاد،2٠٠3،ص51(،  ــة )مح ــائر املالي ــوارث واخلس الك
ــر  ــة اخلط ــة ملواجه ــائل وقائي ــر وس ــة إىل توف باإلضاف
ــراءات  ــم إج ــن تصمي ــارف م ــن املص ــا متك ــام أهن ك
ملواجهــة اخلطــر قبــل وقوعــه ممــا يمكنهــا مــن ترشــيد 
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قراراهتــا أثنــاء وقــوع اخلطــر وحتســني احتــامالت 
ــب  ــامل حس ــط األع ــذ خط ــارف يف تنفي ــاح املص نج

ــدان،2٠13، ص٤1(. ــومة )زي ــات املرس التوقيت
العوامل املؤثرة عىل املخاطر املالية

هنالــك جمموعــة مــن العوامــل املؤثــرة عــىل املخاطــر 
حجمهــا  حســب  وتنقســم  املصــارف  يف  املاليــة 

االيت: يف  وتنوعهــا 
ــت  ــد فرض ــة: فق ــة واالرشافي ــريات التنظيمي 1/ التغ
العديــد من الــدول قيــودًا تنظيمية عــىل البنــوك للتقليل 
ــزام  ــىل االلت ــوك ع ــجيع البن ــة وتش ــر املنافس ــن خماط م
باملبــادئ املرصفيــة الســليمة مثــل االلتزام بعالقــة معينة 
ــدود  ــع احل ــال ووض ــرة ورأس امل ــول اخلط ــني األص ب
القصــوى مــن التســهيالت التــي يمكــن تقديمهــا 
ص167(. )الزبيــدي،2٠٠2،  الواحــد  للعميــل 
ــل  ــة توص ــة املالي ــر العومل ــد أث ــع تزاي ــة: م 2/ املنافس
ــات  ــر اخلدم ــة حتري ــرار اتفاقي ــدويل إىل ق ــع ال املجتم
ــارة  ــة للتج ــة العاملي ــار املنظم ــة يف إط ــة واملرصفي املالي
فقــد أخــذت املنافســة تشــتد يف الســوق املــرصيف وقــد 
اختــذت هــذه املنافســة اجتاهــات رئيســية مثــل املنافســة 
ــق  ــام يتعل ــواء في ــا س ــام بينه ــة في ــوك التجاري ــني البن ب
بالســوق املرصفيــة املحليــة أو الدوليــة أو املنافســة 
ــي  ــرى )النعيم ــة األخ ــات املالي ــوك واملؤسس ــني البن ب

ص23(.   ،2٠٠8 والتميمــي، 
3/ عــدم اســتقرار العوامــل اخلارجيــة: أدى عــدم 
ــعار  ــديد يف أس ــري الش ــدة والتغ ــعار الفائ ــتقرار أس اس
العمــالت للجــوء الكثــري مــن الــرشكات الكــربى إىل 
األســواق املاليــة وهــذا لتفــادي اخلســائر املســتقبلية أو 
ــتقرار إىل  ــدم االس ــام أدى ع ــا، ك ــاح منه ــق أرب لتحقي
ابتــكار البنــوك للعديــد مــن أدوات التغطيــة املســتقبلية 
لكــن يف املقابــل خلــق خماطــر مــن نــوع آخــر أضيفــت 

ــة، 2٠٠9، ص٤(. ــة )نعيم ــر البنكي للمخاط

٤/ التطــورات التكنولوجيــة: حيــث كانــت عمليــات 
التحويــل اإللكــرتوين لألمــوال والبطاقات البالســتكية 
أهــم مظاهــر ثــورة املعلومــات، هــذا إىل جانــب حتقيــق 
ــادة قــدرة البنــك للتعــرف عــىل املخاطــر  الكلفــة وزي

وقياســها وإدارهتــا.
أنواع املخاطر املالية

يف  كبــري  باهتــامم  املاليــة  املخاطــر  حظيــت  لقــد 
ــالف  ــا باخت ــف تصنيفاهت ــة، فاختل ــات املختلف األدبي
ــوا  ــن تناول ــني الذي ــاب والباحث ــر الكت ــات نظ وجه
ــري  ــا تتغ ــك أن أنواعه ــة، كذل ــر املالي ــوع املخاط موض
تبعــًا للتطــورات التــي يشــهدها العمــل املــرصيف الــذي 
ــن  ــر، ويمك ــن املخاط ــة م ــواع خمتلف ــرض إىل أن يتع

ــة:  ــات التالي ــب التصنيف ــر حس ــف املخاط تصني
1/ خماطر السيولة :

ــا  ــي تواجهه ــر الت ــيولة املخاط ــر الس ــد بمخاط يقص
املنشــآت املاليــة عندمــا ال يتوافــر لدهيــا األمــوال 
األوقــات  يف  املاليــة  االلتزامــات  ملقابلــة  الكافيــة 
ــر  ــىل خماط ــيولة ع ــر الس ــمل خماط ــا وتش ــددة هل املح
ــأن  ــاًم ب ــل عل ــة األج ــر طويل ــل وخماط ــرية األج قص
خماطــر  إدارة  إىل  بحاجــة  األعــامل  مؤسســات  كل 
الســيولة حتــى تبقــى يف مأمــن مــن اإلفــالس، عرفــت 
ــة  ــي دالل ــل وه ــر التموي ــا خماط ــيولة "أهن ــر الس خماط
ــد  ــك عن ــا البن ــرض هل ــل أن يتع ــي حيتم ــة الت للصعوب
ــد  ــات وق ــاء بااللتزام ــل الوف ــن أج ــوال م ــري األم تدب
ــه  ــا بقيمت ــل م ــع أص ــىل بي ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــج م تنت
فــإدارة  ص31(،  الســتار،2٠12،  )عبــد  العــادل" 
ــرصف  ــام امل ــدة، إذ أن أم ــة معق ــيولة عملي ــر الس خماط
مصــدران للســيولة مهــا املوجــودات واملطلوبــات، 
ــع  ــة للبي ــتثامرات قابل ــك اس ــرصف يمتل وإذا كان امل
ملواجهــة الطلــب عــىل الســيولة، فــإن تلــك املخاطــرة 
ــؤدي  ــائلة ي ــتثامرات س ــك اس ــري أن مس ــض غ تنخف
ــق  ــتطيع حتقي ــرصف يس ــردود، الن امل ــض امل إىل ختفي
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ــة  ــتثامرات طويل ــروض واالس ــن الق ــىل م ــردود أع م
األجــل، أمــا املصــدر الثــاين للســيولة فهــو االقــرتاض 
مــن الغــري، هــذا مــا تفعلــه املصــارف الكبــرية عندمــا 
تواجــه الطلــب املتزايــد عــيل الســيولة، وبالتــايل فهــي 
توظــف نســبًا أعــىل مــن موجوداهتــا يف القــروض ذات 
ــم  ــتطيع تعظي ــارف ال تس ــىل، إذن املص ــة األع الربحي
عوائدهــا بســبب قيــود الســيولة عــىل عملياهتــا وال بــد 
ــيولة  ــيولته، فالس ــيل س ــًا ع ــرصف حمافظ ــون امل أن يك
املرتفعــة تعنــي التضحيــة بالعائــد يف حــني أن الســيولة 
املنخفضــة جتــربه عــيل االقــرتاض )عبــد اهلل والطــراد، 

2٠٠6م،ص2(.
2/ املخاطر االئتامنية )خماطر القرض(:

هــي مــن أهــم املخاطــر التــي تواجههــا املصــارف، ألن 
ــر  ــه خماط ــر مع ــد جي ــداد ق ــن الس ــني ع ــز املقرتض عج
الســيولة وخماطــر ســعر الفائــدة وتــآكل قيمــة األصــول 
ــر  ــة خماط ــإن درج ــك ف ــل ذل ــرى. وألج ــر أخ وخماط
االئتــامن ســتؤثر بالســالب عــىل جــودة األصــول 
املرصفيــة القائمــة )خــان وأمحــد، 2٠٠3، ص 1٤٤(، 
كــام عرفــت أيضــًا "بأهنــا عــدم قــدرة العميــل أو 
ــني معــًا  ــده أو االثن ــن أو فوائ ــرد أصــل الدي التزامــه ب
عنــد موعــد اســتحقاقه، وســبب هــذه املخاطــر يرجــع 
إىل العميــل ذاتــه أو إىل نشــاطه أو بســبب العمليــة التــي 
منــح مــن أجلهــا االئتــامن أو نتيجــة الظــروف العامــة 
التــي حتيــط بالعميــل والبنــك أو بســبب البنــك الــذي 
ص178(،   ،2٠٠3 )الزبيــدي،  االئتــامن"  يمنــح 
وهنــاك عــدة صــور للمخاطــر االئتامنيــة والتــي يمكــن 
ــاع  ــل وبالقط ــة بالعمي ــر املتعلق ــا يف املخاط أن نحدده
ــة  ــمعة االئتامني ــبب الس ــأ بس ــه وتنش ــي إلي ــذي ينتم ال
للعميــل ووضعــه املــايل وبالقطــاع الــذي ينتمــي 
إليــه ألن لــكل قطــاع اقتصــادي درجــة مــن املخاطــر 
الختــالف أســاليب التشــغيل واإلنتــاج لوحــدات هذا 
القطــاع، واملخاطــر املرتبطــة بالنشــاط الــذي تــم متويله 

إن هــذا اخلطــر مرتبــط بالعمليــة املــراد متويلهــا وكذلك 
مدهتــا، ومبلغهــا ومــدى توفــر رشوط نجــاح إمتــام مثل 
ــر  ــًا املخاط ــا، أيض ــت طبيعته ــام كان ــة مه ــذه العملي ه
املتصلــة بأخطــاء البنــك كثــريًا مــا تقــع البنــوك ضحيــة 
أخطائهــا وليســت فقــط أخطــاء الغــري، وبالتــايل متثــل 
ــية  ــا األساس ــد جوانبه ــرة، أح ــون املتعث ــكلة الدي مش
ــروض  ــح الق ــد من ــك عن ــه البن ــه. يواج ــك نفس البن
ــاول  ــرض، وحي ــة بالق ــر املتعلق ــر املخاط ــكلة تقدي مش
التحكــم فيهــا أو التخفيــف مــن آثارهــا التــي قــد متتــد 
ــع  ــد املتوق ــك للعائ ــق البن ــدم حتقي ــط إىل ع ــس فق لي
ــة  ــوال املقرض ــارة األم ــام إىل خس ــرض، وإن ــن الق م
)احلنــاوي، عبــد الســالم، 2٠٠٠، ص27٤(، تنقســم 
ــق  ــة وتتعل ــا اخلاص ــني، فمنه ــامن إىل نوع ــر االئت خماط
بالعميــل وطبيعــة نشــاطه، كــام قــد يرتبــط هــذا النــوع 
ــر  ــا املخاط ــامن. أم ــح االئت ــك مان ــر بالبن ــن املخاط م
العامــة فهــي مــن املخاطــر التــي يصعــب التنبــؤ هبــا، 
ــاد،  ــك )اي ــل والبن ــن العمي ــن إرادة كل م ــرج ع وخت

عدنــان، 2٠1٤، ص٤7( .
ــم  ــن أه ــي م ــة ه ــر االئتامني ــث أن املخاط ــرى الباح ي
ــىل  ــر ع ــي تؤث ــارف وه ــا املص ــي تواجهه ــر الت املخاط
األداء املــايل للمصــــرف مباشــــرة يف تــآكل األصــول 
ــات  ــيولة ملتطلب ــة الس ــدم كفاي ــال وع ــص راس امل ونق

ــغيل. التش
3/ خماطر السوق: 

تنتــج هــذه املخاطــر بســبب التغــري العــام يف األســعار 
ــا  ــاد ككل، أم ــتوى االقتص ــىل مس ــات ع ويف السياس
ــاك  ــون هن ــا يك ــأ عندم ــة فتنش ــوق اخلاص ــر الس خماط
تغــري يف أســعار أصــول أو أدوات متداولــة بعينهــا 
نتيجــة ظــروف خاصــة هبــا )مطــر،2٠1٠ ، ص 31(، 
ــه  ــدة ألن ــعر الفائ ــر س ــوق يف خماط ــر الس ــل خماط تتمث
مرتبــط مبــارشة بعمليــة حتويــل ديــون أو قــروض 
قصــرية األجــل إىل قــروض طويلــة األجــل فــإن 
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البنــك يتعــرض النخفــاض أو تدهــور فائدتــه يف حالــة 
ارتفــاع ســعر الفائــدة، وخماطــر أســعار األوراق املاليــة 
ــائر  ــرصف خلس ــرض امل ــة تع ــر احتاملي ــا خماط ــام أهن ك
بســبب التقلبــات يف األســعار الســوقية للســندات 
ــعار  ــر األس ــاس خماط ــرب قي ــلع، ويعت ــهم والس واألس
ــة  ــائر املحتمل ــل إدراك اخلس ــن أج ــة م ــة األمهي يف غاي
ــري  ــكل كب ــر بش ــائر ال تؤث ــذه اخلس ــد مــن أن ه والتأك

ــاد، 2٠٠3،ص7(. ــال ) مح ــىل رأس امل ع
يــرى الباحــث أن خماطــر الســوق تعترب خماطـــر حاليـــة 
أو مســـتقبلية ألهنــا تؤثــر عــىل رأس املــال واإليــرادات 
ــودات  ــة املوج ــات يف قيم ــن تقلب ــأ م ــا تنشـــ ــام أهن ك
القابلــة للتــداول أو التأجــري بــام يف ذلــك األوراق 
املاليــة املدرجــة خــارج املركــز املــايل بشــكل انفــرادي 
كذلــك االســتثامرات املقيــدة وترتبــط خماطــر الســوق 
ــوقية  ــم الســ ــتقبلية يف القي ــة واملســ ــات احلالي بالتقلب

ــا.  ملوجوداهت
مصادر املخاطر املالية

ــا  ــد عليه ــة تعتم ــر املالي ــن للمخاط ــك مصدري هنال
النــامذج احلديثــة يف نظريــة التمويــل يتم تقســيم املخاطر 
)Kolb, 2000, P.232( :التــي تتعــرض هلــا املنشــأة إىل
خماطــر منتظمــة: ويطلــق عليهــا املخاطــر العامــة وهــي 
تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل النظــام املــرصيف ككل ألهنــا 
مرتبطــة بحالــة عــدم التأكــد بســبب جمموعــة متغريات 
هامــة أدت إىل زيــادة املخاطــر التــي تتعــرض هلــا 
البنــوك بشــكل عــام بحيــث تتمكــن مــن أن تتجنبهــا 
إال أهنــا وليــدة عوامــل يصعــب التحكــم فيهــا أو 
 " التنبــؤ باحتــامالت حصوهلــا كــام عرفــت بأهنــا 
ــآت  ــع املنش ــا مجي ــرض هل ــي تتع ــة الت ــر العام املخاط
بالســوق بــرصف النظــر عــن خصائــص املنشــأة 
مــن حيــث النــوع أو احلجــم أو هيــكل امللكيــة" 
املخاطــر  وتنشــأ هــذه  )هنــدي،2٠٠3، ص2٤9( 
ــروف  ــل الظ ــة، مث ــة العمومي ــا صف ــريات هل ــن متغ ع

االقتصاديــة أو السياســية، ولذلــك يصعــب التخلــص 
ــًا  ــمى أيض ــذا تس ــع، ول ــر بالتنوي ــذه املخاط ــن ه م
ــر  ــع، أو خماط ــا بالتنوي ــن جتنبه ــي ال يمك ــر الت املخاط
ــات  ــون املبيع ــآت تك ــذه املنش ــل ه ــي مث ــوق. فف الس
واألربــاح وأســعار األســهم مســايرة للمســتوى العــام 
للنشــاط االقتصــادي. ومــن هنــا ترتفــع نســبة املخاطر 

ــآت.  ــك املنش ــل تل ــا مث ــرض هل ــي تتع ــة الت املنتظم
خماطــر غــري منتظمــة: يطلــق عــىل املخاطــر غــري 
املنتظمــة تســميات متعــددة، منهــا املخاطــر التــي 
ــر  ــع واملخاط ــة للتنوي ــر القابل ــا واملخاط ــن جتنبه يمك
اخلاصــة، حيــث تعــرف عــىل أهنــا "ذلــك اجلــزء 
ــة  ــدة أو خاص ــون فري ــي تك ــة الت ــر الكلي ــن املخاط م
ــريب، 2٠1٠،  ــي، وغ ــة" )لقليط ــة أو بالصناع باملؤسس
تواجــه  التــي   " "اخلاصــة  املخاطــر  وهــي  ص3(، 
منشــأة معينــة، نتيجــة خلصائــص وظــروف تلــك 
ــر  ــك املخاط ــب تل ــض أو جتن ــن ختفي ــأة ويمك املنش
ــمى  ــك تس ــع ولذل ــرتاتيجية التنوي ــىل اس ــامد ع باالعت

ــع. ــا بالتنوي ــن جتنبه ــي يمك ــر الت ــًا املخاط أيض
املبحث الثاين: سيولة االسهم

مفهوم سيولة االسهم
لطبيعــة  وفقــًا  األســهم  ســيولة  مفاهيــم  تتعــدد 
املنشــأة أو الوحــدة االقتصاديــة، إذ تعــرب الســيولة 
بالتزاماهتــا  الوفــاء  عــىل  املؤسســات  قــدرة  عــىل 
القصــرية األجــل، وهــذا يعنــي تغطيــة التدفقــات 
ــن  ــة م ــة الداخلي ــات النقدي ــة لتدفق ــة اخلارجي النقدي
ــىل  ــدرة ع ــامن الق ــي لض ــاظ باحتياط ــالل االحتف خ
ــاض  ــل انخف ــة مث ــري املتوقع ــداث غ ــة األح مواجه
ــات.  ــادة املدفوع ــة أو زي ــة الداخلي ــات النقدي التدفق
فيــام تعــرف الســيولة يف البنــوك املركزيــة "باهنــا قــدرة 
ــايل                                                           ــام امل ــة يف النظ ــز النقدي ــىل جتهي ــزي ع ــك املرك البن
)Nikolaou,2009:p11(، يعــرب عــن ســيولة األســواق 

ــك  ــة يف تل ــة املتداول ــهم العادي ــيولة االس ــة بس املالي
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 )LLmanen, 2011: P360( عــرف  إذ  األســواق، 
ســيولة األســهم "بأهنــا القــدرة عــىل تــداول األســهم 
ــعر،  ــىل الس ــل ع ــري ضئي ــع تأث ــة وم ــة منخفض بتكلف
ممتلكاتــه  لبيــع  املرونــة  األســهم  مالــك  وتعطــي 
أن   )Fabozzi,P76:2008( ويــرى  احلاجــة"،  عنــد 
ســيولة األســهم "هــي حتويــل املوجــودات التــي 
ــامل،  ــوي لل ــيل حي ــد داخ ــدر مول ــدًا إىل مص ــدر نق ت
ــور  ــىل وتط ــداول أع ــم ت ــم حج ــن أن تدع ــي يمك الت
ــن  ــع كل م ــام جيم ــداول. بين ــرتاتيجيات الت ــر االس أكث
الكميــات الكبــرية حلجــم التــداول والرسعــة مــع تأثري 
ــواق  ــيولة األس ــه يف س ــعر يف مفهوم ــىل الس ــل ع ضئي
كميــات  بيــع  أو  رشاء  عــىل  القــدرة  بأهنــا  املاليــة 
كبــرية مــن األوراق املاليــة برسعــة، مــع تأثــري ضئيــل 
.)Hachmeister, 2007: P21( نســبيًا عــىل الســعر
ــبه  ــهم يش ــيولة األس ــريف س ــث أن تعــ ــري الباح ي
املحافــظ االســتثامرية بشـــــكل عـــــام ألهنــا تلــــك 
االســـــتثامرات التـــــي يمكن بيعها بســـهولة خـــالل 
فتـــرات قصرية دون خســـائر، أمـــا ما يتعلـــق بســيولة 
الورقـــة املاليـــة فيقصـــد هبـــا ســـرعة حتويلهــا إىل نقد 

ــة.  ــوقية العادل ــا الس ــز بقيمته جاه
أمهية سيولة األسهم

ــة  ــألوراق املالي ــة ل ــيولة العالي ــة الس ــرت صف إذا توف
أو للمحافــظ االســتثامرية فإهنــا ســتمكن مــدراء تلــك 
املحـــافظ مـــن إجـــراء التعديــالت علـــى حمـــافظهم 
ــيولة  ــا أن الس ــة. كمـ ــف قليل ــع وبتكالي ــت رسي بوقـ
جتعـــل االســتثامر أقــل خطــورة كــام أهنــا تســهل توجــه 
املســتثمرين نحــو رشاء األوراق املاليــة للشـــركات 
األحســــن أداء. األمـــر الــــذي ينعكس فــــي النهاية 
علـــى حســن اســتغالل املــــوارد االقتصادية وبالتايل 
ــل  ــدى الطوي ــادي يف امل ــو االقتص ــة النم ــم عملي تدعي

.)Kent, 2010: P297(

العوامل التي تؤثر عىل سيولة األسهم 
يمكن رصـــد العديد مـــن العوامـــل التـــي تتـــأثر هبـا 
سيولة األسهم، وأن معظـــم هـــذه العوامــــل تتعلـــق 
بطبيعــة نظـــــام التــــداول املتبــــع وبالبيئــة الترشيعية 
ــة للســـــوق وتتعلــــق كــــذلك بالطريقــة  والتنظيمي
التــي تـــتم هبـــا عمليــات البيــع والشـــراء واألعـــراف 
ــا أن  ــن لن ــني ويمك ــتثمرين واملضارب ــني املس ــة ب املتبعـ
ــويطي،  ــر، الس ــل يف اآليت )مط ــذه العوام ــص ه نلخ

ص35(.  ،2٠12
1/ عمــق الســوق: تتصــــف الســــوق بــــالعمق إذا 
كانــــت هنالــــك أوامــــر بيــع وشــــراء مســــتمرة 
أعلــــى وأقــــل مــــن األســــعار الســائدة يف السوق، 
والعكــس مــن ذلــك أن تكــون الســوق ضحلــة 
والســوق املســتمرة هــي التـــي تــزداد فيهــا عــدد 
الصفقــات وبالتــايل يــزداد فيهــا معــدل دوران األوراق 

ــيولتها. ــزداد س ــايل ت ــة وبالت املالي
2/ اتســاع الســوق: يقصــد باالتســاع توفــر عــدد 
كبيـــر مـن أوامـــر الشـــراء والبيـع وتعـــدد مصـادرها 
وضـــخامة حجــم التــداول الناشــئ عنهــا. والعكــس 
مــن ذلــك أن تكــون الســوق حمـــدودة، وتـــوفر صـــفة 
االتسـاع فـــي السـوق تؤدي إلـى االســـتقرار النسـبي 
فـــي األســـعار وبالتـايل تقلـــل مـن خمـــاطر التعـرض 
للخســـائر الرأســاملية كــام أهنــا تــؤدي إىل قبول صـــانع 
األسـواق هبـــامش صغري ألنـه ســـوف يعـوض ذلـك 
ــذي  ــر ال ــة األم ــة املالي ــدل دوران الورق ــاع مع بارتف

ــات. ــف العملي ــن تكالي ــل م يقل
3/ رسعــة اســتجابة الســوق أو رسعــة ردة فعــل 
السوق: تكـــون ردة فعـــل الســـوق عالية فـــي احلالـــة 
التـــي يؤدي فيهـــا تغيـــر بســـيط فـي أســـعار األوراق 
املاليـــة فـــي الســـوق إلـــى تـــوارد طلبـــات البيــــع 
والشـــراء إلـــى الســـوق، وتؤثر فـي ســـرعة رد فعــل 
الســوق وجــود أنظمــة معلومــات واتصــاالت رسيعــة 
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ــة. ــة قليل ذات تكلف
4/ طبيعــة نظــام التــداول: مـــن املعـــروف أن نظـــام 
التـــداول يـــؤثر علـــى تكلفـــة العمليــات فاألســـواق 
التـــي تتوفر فيهـــا صـــناع األســـواق تتميز بانخفـاض 
تكاليف عمليات البيـــع والشـــراء األمـــر الـذي يزيـد 
ــدالت  ــادة مع ــايل مــن زي ــدد الصفقــات وبالت ــن ع مـ
األســهم،  ســيولة  زيــادة  مــن  وبالتــايل  الــدوران 
أن وجـــود صـــانع األســـواق يـــؤثر علـــى الســيولة 
بطرقتــني األولـــى ألن وجـــوده يقلل تكلفــة العمليات 
ــات  ــام الصفق ــىل إمت ــربه ع ــون جي ــة ألن القان والثاني
كام أن طبيعة نظـــام التـــداول تـــؤثر علـــى اســتمرارية 
الســـوق وبالتـــايل علـــى الســيولة فنظـــام املزايــدة هو 
أقــل اســتمرارية مــن نظــام الوســطاء أو نظــام صنــاع 

األســواق)محاد،2٠٠8،ص53(
ــوق  ــني يف الس ــود املضارب ــني: وج ــود املضارب 5/ وج
ــات  ــىل املعلومـ ــدون ع ــني يعتم ــوا عقالني ــواء كان س
عنـــد اختـــاذ قـــراراهتم يف البيع أو الــرشاء أو كانوا غري 
ذلــك، فــإن وجودهم يزيـــد مـــن العمـــق واالتســـاع 
ــد مــن  ــايل يزي وخيلـــق اســتمرارية فـــي الســوق وبالت

ــيولة.  الس
ــوقية  ــة الس ــر القيم ــهم: تؤث ــوقية للس ــة الس 6/ القيم
للســهم عــىل ســيولة األســهم، فاألســهم التــي تكــون 
قيمتهــا مرتفعــة، تكــون ســيولتها أقـــل مـــن األســـهم 
التـــي قيمتهـــا الســوقية قليلــة لـــذلك تلجـــأ بعـــض 
الشـــركات إلـــى جتزئـــة أســـهمها مـــن أجـــل تعزيــز 

ــيولتها. س
أثر السيولة عىل كفاءة السوق

ــيولة  ــني الس ــة بـ ــات العالقـ ــدة دراسـ ــت عـ تناولـ
والكفـــاءة ومالحظ أن هنالـــك تعـــارض فـــي نتـائج 
ــد  ــيولة تزب ــرى أن الس ــض ي ــات فالبع ــك الدراس تلـ
ــس  ــرى عك ــر ي ــض اآلخ ــعري والبع ــاءة التس ــن كف م

ــوفر  ــد )Bernstein,1987:P12( أن تـ ــك. ويعتقــ ذل
الســيولة يوصــــل الســــهم إلـــى قيمتــــه اجلوهريــة 
ويســاعد علــى تسعري األســــهم بسـهولة وانتظــام. 
ممــــا يقود إلـى عدالـة األســعار، والعدالــة ســتؤدي 
إلـــى كفــــاءة الســوق فــــي التسعري وتكــــون هــذه 
الكفــــاءة عاليــة عنـــدما تكــــون تكاليــف عمليــات 

التــــداول فــــي الســــوق متدنية.
مؤرش سيولة السوق:

ــوق  ــور س ــامت تط ــن س ــة م ــمة هام ــيولة س ــد الس تع
األوراق املاليــة وهــي تعنــي امتــالك القــدرة عــىل البيــع 
ــل  ــة حتوي ــهولة أي إمكاني ــك األوراق بس ــرشاء لتل وال
ــارة.  ــال ودون خس ــائلة يف احل ــود س ــول اىل نق األص
وتعــد ســمة الســيولة أداة أساســية لتوفــري الفاعليــة يف 
أســواق راس املــال ورفــع مســتوي كفاءهتــا. ولتتصف 
الســوق بالســيولة جيــب وجــود أوامــر للتــداول 
مســتمرة عــىل الورقــة املاليــة، وجــود عــدد كبــري 
ــدرة  ــة، وق ــألوراق املالي ــرشاء ل ــع وال ــر البي ــن أوام م
الســوق عــىل عــالج أي خلــل بــني العــرض والطلــب. 
ــا  ــني مه ــوق بطريقت ــيولة يف الس ــة الس ــاس درج وتق

ص12(.:  ،2٠٠9 )خــرضاوي، 
1.نســبة التــداول: وهــي قيمــة األســهم املتداولــة )أي 
القيمــة الكليــة لألســهم التــي يتــم تداوهلــا يف الســوق 
ــددة( اىل  ــة حم ــرتة زمني ــالل ف ــعار خ ــف األس بمختل

ــة: ــدة التالي ــب بالقاع ــايل. وحتس ــىل اإلمج ــج املح النات
نســبة حجــم التــداول = امجــايل القيمــة الســوقية 

اإلمجــايل  املحــيل  الناتــج  املتداولــة/  لألســهم 
وتعكــس هــذه النســبة مــدى اســهام الســوق املاليــة يف 
توفــري الســيولة، لذلــك فــان ارتفــاع نســبته دليــل عــىل 
ــة مــن الســيولة يف الســوق بالتــايل  وجــود درجــة عالي

تشــجع املســتثمرين عــىل االســتثامر.
2.معــدل رسعــة دوران األســهم: وهــي تعنــي امجــايل 
القيمــة الســوقية لألســهم املتداولــة كنســبة مئويــة مــن 
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رســملة الســوق، وتقــاس بالصيغــة التاليــة: 
القيمــة  امجــايل   = األســهم  دوران  رسعــة  معــدل 
الســوقية لألســهم املتداولــة/ امجــايل القيمــة الســوقية 
ــؤرش  ــذا امل ــس ه ــوق. ويعك ــجلة بالس ــهم املس لألس
ــث  ــالت حي ــة التعام ــوق، تكلف ــيولة الس ــب س بجان
كلــام زاد معدلــه قــل تكلفــة تعامــالت إمتــام الصفقــات 
ــتثامر  ــاه االس ــم واجت ــة وحج ــىل حرك ــر ع ــا تؤث ألهن
ــة  ــالت املالي ــة املعام ــض تكلف ــا تنخف ــايل عندم وبالت
جتعلهــا كفــؤة وينعكــس ذلــك عــىل ختصيــص املــوارد 

ص٤1( )الزبيــدي،2٠٠3، 
مقاييس سيولة االسهم العادية

تتمثل مقاييس سيولة األسهم العادية يف االيت:
مقاييــس تكلفــة الصفقــة والتــي تتضمــن تكاليــف . 1

التــداول للموجــودات املاليــة يف الســوق الثانويــة.
مقاييــس حجــم التــداول املســتند اىل متييــز ســيولة . 2

االســواق بحجــم املعامــالت اىل التغــري يف الســعر 
لقيــاس قــدرة اســتيعاب الســوق للتــداول وعمــق 

الســوق.
مقاييــس تعتمــد عــىل تــوازن الســعر وتتمثــل . 3

بشــكل اســاس باملرونــة.
مقاييــس تأثــر الســوق التــي حتــاول تقليــل الفــرق . ٤

ــيولة  ــتوى للس ــرشاء كمس ــع وال ــعار البي ــني اس ب
ــاين، 1999، ص35(. ــة )النوب العالي

املحور الثالث: اإلطار التطبيقي
ــة  ــًا للطريق ــل وصف ــذا الفص ــث يف ه ــاول الباح يتن

ــة،  ــذا الدراس ــذ ه ــا يف تنفي ــي أتبعه ــراءات الت واإلج
يشــمل ذلــك وصفــًا ملجتمــع الدراســة وعينتــه، 
ــذت  ــي اخت ــراءات الت ــا، واإلج ــداد أداهت ــة إع وطريق
للتأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا، والطريقــة التــي اتبعــت 
لتطبيقهــا، واملعاجلــات اإلحصائيــة التــي تــم بموجبهــا 
حتليــل البيانــات واســتخراج النتائــج، كــام يشــمل 

ــة. ــج الدراس ــًا ملنه ــدًا ووصف ــث حتدي املبح
جمتمع وعينة الدراسة

يقصــد بمجتمــع الدراســة املجموعــة الكليــة مــن 
العنــارص التــي يســعى الباحــث أن يعمــم عليهــا 
ــون  ــة. يتك ــكلة املدروس ــة باملش ــج ذات العالق النتائ
مصــارف  اربعــة  مــن  األصــيل  الدراســة  جمتمــع 

إســالمية مدرجــة بســوق املــال الســعودي.  
أمــا عينة الدراســة فقــد تــم اختيارهــا بطريقة عشــوائية 
ــار  ــث باختي ــام الباح ــث ق ــة، حي ــع الدراس ــن جمتم م
عــدد )٤( بنــوك إســالمية مــن ضمــن البنــوك املدرجــة 
يف ســوق املــال الســعودي وهــي )مــرصف الراجحــي، 
بنــك البــالد، مــرصف االنــامء، بنــك الريــاض.(.

الصفةاملتغريالرمز
y1  تابعمعدل دوران األسهم
y2 تابعتداول األسهم
y3تابعنسبة السيولة
X1مستقلخماطر االئتامن
X2مستقلخماطـر السـوق
X3مستقلاملخاطـر التشـغيلية

جدول رقم )1( يوضح متغريات الدراسة

جدول رقم )2( يوضح املقاييس الوصفية ملؤرشات الدارسة
معامل االختالفاالنجراف املعيارياملتوسطاملؤرش

23.5511.3٤3٠.٠6معدل دوران األسهم
٠.53٠٠.٤33٠.82تداول األسهم 

٠.723٠.8111.12نسبة السيولة
٠.2٠1٠.6٤٠3.18خماطر االئتامن

٠.121٠.3222.66خماطـر السـوق
٠.31٠٠.٤6٠1.٤8املخاطـر التشـغيلية
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شكل رقم )1( يوضح املقاييس الوصفية ملؤرشات الدارسة

جدول رقم )3( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية ومعدل دوران األسهم

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

)Sig(التفسري
العالقة بني 

خماطر االئتامن 
ومعدل دوران 

االسهم
0B̂2٠.1٠16.2٠1معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.72٠5.٠٠1معنوية٠.٠٠٠

) R ٠.88معامل االرتباط )
) 2R ٠.77معامل التحديد )

) F النموذج معنوي6٠.1٠3اختبار  )
11 0.72020.101ˆ XY +=

النموذج           

العالقة بني 
خماطـر السـوق  
ومعدل دوران 

االسهم

0B̂13.6735.3٠1معنوية٠.٠٠٠ 

1B̂٠.223٤.٠17معنوية٠.٠٠٠

) R ٠.71معامل االرتباط )
) 2R ٠.5٠معامل التحديد )

) F النموذج معنوي51.٠21اختبار  )
20.22313.673ˆ XY += النموذج            
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العالقة بني 
املخاطـر 

التشـغيلية 
ومعدل دوران 

االسهم

0B̂17.33٤8.1٠3٠.٠٠٠8.1٠3

1B̂٠.٤219.٠1٠٠.٠٠٠9.٠1٠

) R ٠.8٠معامل االرتباط )
) 2R ٠.6٤معامل التحديد )

) F النموذج معنوي59.22٠اختبار  )
30.42117.334ˆ XY += النموذج            

العالقة بني 
خماطر االئتامن 

السـوق 
والتشغيلية 

ومعدل دوران 
االسهم

االنحدار املتعدد
0B̂٤.1٠25.٤56معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.2315.991معنوية٠.٠٠٠

2B̂٠.٤٠16.177معنوية٠.٠٠٠

3B̂٠.5526.5٤1معنوية٠.٠٠٠

) R ٠.76معامل االرتباط )
) 2R ٠.57معامل التحديد )

) F النموذج معنوي68.3٠1اختبار  )
321 0.5520.4010.2314.102ˆ XXXY +++= النموذج 

مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )72.٠(.

2 . ،)٠.76( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
االئتــامن  خماطــر  أن  عــىل  تــدل  القيمــة  هــذه 
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )57%( يف معــدل 

التابــع(. )املتغــري  األســهم  دوران 
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

قيمــة اختبــار )  ) F )6٠.1٠3( وهــي دالــة عــن 
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

األســهم . ٤ دوران  معــدل  متوســط   :2٠.1٠1

عندمــا خماطــر االئتــامن تســاوي صفــرًا.
ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي ٠.72٠: وتعن

ــزداد معــدل دوران األســهم بــــ %72. واحــدة ي
ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــامن ومع ــر االئت ــني خماط ب

ــت. حتقق
مناقشة2:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بــني خماطـــر الســـوق كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )71.٠(.

2 . ،)٠.5٠( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطـــر الســـوق  
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )5٠%( يف معــدل 

التابــع(. )املتغــري  األســهم  دوران 
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار ))F )51.٠21( وه ــة اختب قيم
ــة )٠.٠٠٠(. ــتوى دالل مس

13.673: متوســط معــدل دوران األســهم عنــد . ٤
خماطــر الســـوق تســاوي صفرًا.

٠.223: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5
ــهم بــــ %8٤. ــدل دوران األس ــزاد مع ــدة ي واح

ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــوق ومع ــر السـ ــني خماطـ ب

ــت.  حتقق
مناقشة3:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــث  ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــدل دوران األس ومع
ــيط )86.٠(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)٠.77( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
ــغيلية  ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
كمتغــري مســتقل تســاهم بـــ )77%( يف معــدل 

دوران األســهم )املتغــري التابــع(.
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )59.22٠(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

األســهم . ٤ دوران  معــدل  متوســط   :17.33٤
عندمــا املخاطـــر التشـــغيلية تســاوي صفــرًا.

٠.٤21: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
وحــدة واحــدة يــزداد معــدل دوران األســهم بــــ 

.%٤2
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 

نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بني املخاطـــر التشـــغيلية ومعــدل دوران األســهم " قد 

حتققــت.
مناقشة4:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معــدل دوران األســهم 
حيــث بلغــت قيــم معامــل االرتبــاط املتعــدد 

.)٠.79(
2 . ،)٠.59( )R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معدل 
ــاهم بـــ  ــتقلة تس ــريات مس ــهم كمتغ دوران األس
)59%( يف معــدل دوران األســهم )املتغــري التابــع(.

 نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3
ــار ) )F )68.3٠1(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب

مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . ٤

ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )5.991( املحســوبة   )t( قيمــة 
الســوق  خماطــر   ،)٠.٠٠٠( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )6.177( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )٠.٠٠٠(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )6.5٤1( 
وهــي عنــد مســتوى أقــل مــن )٠.٠٠٠(. وهــذه 
ــن  ــوي م ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت النتيج
قبــل املتغــريات املســتقلة )خماطــر االئتــامن، خماطــر 
الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل معــدل دوران 
األســهم( عــىل املتغــري التابــع )معــدل دوران 

األســهم(. 
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جدول رقم )٤( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية وتداول األسهم

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

)Sig(التفسري
العالقة بني خماطر 
االئتامن و تداول 

األسهم
0B̂1.37٠6.85معنوية٠٠.٠٠٠

1B̂٠.531٤.216معنوية٠.٠٠٠
معامل االرتباط 

) R (٠.73
معامل التحديد 

) 2R (٠.53
) F النموذج معنوي27.772اختبار  )

11 0.5311.370ˆ XY += النموذج           

العالقة بني خماطـر 
السـوق و تداول 

األسهم

0B̂1.3755.957معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.٤19٤.3معنوية٠٠٠.٠٠٠
معامل االرتباط 

) R (٠.72
معامل التحديد 

) 2R (٠.52
) F النموذج معنوي28.٤88اختبار  )

20.4191.375ˆ XY += النموذج            

العالقة بني املخاطـر 
التشـغيلية و تداول 

األسهم

0B̂1.8127.8٠7معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.3٠2٤.5٤9معنوية٠.٠٠٠
معامل االرتباط

) R ( ٠.71
معامل التحديد 

) 2R (٠.5٠
) F النموذج معنوي38.٤88اختبار  )

30.3021.812ˆ XY += النموذج            
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مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )73.٠(.
2 . ،)٠.53( )R2( بلغــت قيمــة معامــل التحديــد

هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطــر االئتــامن كمتغري 
ــهم  ــداول األس ــاهم بـــ )53%( يف ت ــتقل تس مس

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )27.772(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

1.37٠: متوســط تــداول األســهم عندمــا خماطــر . ٤
االئتــامن تســاوي صفــرًا.

ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي ٠.531: وتعن
واحــدة يــزداد تــداول األســهم بــــ ٤3%.

ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني خماطــر االئتــامن وتــداول األســهم " قــد حتققــت.

مناقشة2:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطـــر الســـوق كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

قيــم معامــل االرتبــاط البســيط )72.٠(.
2 . ،)٠.52( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمة تــدل عىل أن خماطـــر الســـوق  كمتغري 
ــهم  ــداول األس ــاهم بـــ )52%( يف ت ــتقل تس مس

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )28.٤88(  وه ــة اختب قيم
ــة )٠.٠٠٠(. مســتوى دالل

1.375: متوســط تــداول األســهم عندما خماطـــر . ٤
الســـوق تســاوي صفرًا.

٠.٤19: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5
ــداول األســهم بــــ %8٤. ــزاد ت واحــدة ي

ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــدل دوران األس ــوق ومع ــر السـ ــني خماطـ ب

ــت. حتقق

العالقة بني خماطر 
االئتامن السـوق 

والتشغيلية و تداول 
األسهم

االنحدار املتعدد
0B̂1.7٠96.2٠2معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.3315.112معنوية٠.٠٠٠

2B̂٠.3687.233معنوية٠.٠٠٠

3B̂٠.3٤٠7.3معنوية٠٠٠.٠٠٠
معامل االرتباط )

) R٠.81
معامل التحديد )

) 2R٠.66
) F النموذج معنوي٤7.261اختبار  )

321 0.3400.3680.3311.709ˆ XXXY +++= النموذج 
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مناقشة3:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

ــيط )71.٠(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام قي
2 . ،)٠.5٠( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

ــغيلية   ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
ــداول  ــاهم بـــ )5٠%( يف ت ــتقل تس ــري مس كمتغ

ــع(. ــري التاب ــهم )املتغ األس
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار  )F( )38.٤88(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

1.812: متوســط معــدل دوران األســهم عندمــا . ٤
املخاطـــر التشـــغيلية تساوي صفرًا.

٠.3٠2: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
ـ %3٠. وحــدة واحــدة يــزداد تــداول األســهم بـــ
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــد  ــهم " ق ــداول األس ــغيلية وت ــر التشـ ــني املخاطـ ب

ــت. حتقق
مناقشة4:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تــداول األســهم حيــث 
ــدد )81.٠(. ــاط املتع ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)٠.66( )R2( بلغــت قيمــة معامــل التحديــد
هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تداول 
األســهم كمتغريات مســتقلة تســاهم بـــ )66%( يف 

ــع(. ــري التاب ــهم )املتغ ــداول األس ت
 نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )٤7.261(  وه ــة اختب قيم
ــة )٠.٠٠٠(. مســتوى دالل

مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . ٤
ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )5.112( املحســوبة   )t( قيمــة 
الســوق  خماطــر   )٠.٠٠٠( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )7.233( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )٠.٠٠٠(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )7.3٠٠( 
 .)٠.٠٠٠( مــن  أقــل  مســتوى  عنــد  وهــي 
ــوي  ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت ــذه النتيج وه
ــامن،  ــر االئت ــتقلة )خماط ــريات املس ــل املتغ ــن قب م
خماطــر الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تداول 
األســهم( عــىل املتغــري التابــع )تــداول األســهم(. 

معامالت املعلمةالعالقة
القيمة االحتامليةاختبار )t(االنحدار

))Sigالتفسري
العالقة بني خماطر 

معنوية5٠9٠.٠٠٠.629٤.0B̂٠االئتامن و نسبة السيولة

1B̂٠.6676.283معنوية٠.٠٠٠
معامل االرتباط 

) R (٠.77
معامل التحديد 

) 2R (٠.59

جدول رقم )5( نتائج حتليل االنحدار اخلطي البسيط واملتعدد لقياس العالقة بني خماطر االئتامن وخماطـر السـوق واملخاطـر التشـغيلية ونسبة السيولة
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) F النموذج معنوي39.٤82اختبار  )
11 0.6670.629ˆ XY += النموذج           

العالقة بني خماطـر 
السـوق و نسبة السيولة

0B̂٠.5735.273معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.7725.318معنوية٠.٠٠٠
معامل االرتباط 

) R (٠.8٠
معامل التحديد 

) 2R (٠.6٤
) F النموذج معنوي39.913اختبار  )

20.7720.573ˆ XY += النموذج            

العالقة بني املخاطـر 
التشـغيلية و نسبة 

السيولة

0B̂٠.9٠15.2555.255معنوية

1B̂٠.6٠55.5٠85.5٠8معنوية
معامل االرتباط 

) R (٠.73
معامل التحديد 

) 2R (٠.53
) F النموذج معنوي3٠.333اختبار  )

30.6050.901ˆ XY += النموذج            

العالقة بني خماطر 
االئتامن وخماطـر 

السـوق واملخاطـر 
التشـغيلية ونسبة 

السيولة

االنحدار املتعدد
0B̂٠.37٤5.٠12معنوية٠.٠٠٠

1B̂٠.٤16٤.231معنوية٠.٠٠٠

2B̂٠.5٤75.231معنوية٠.٠٠٠

3B̂٠.285٤.331معنوية٠.٠٠٠
معامل االرتباط 

) R (٠.78
معامل التحديد 

) 2R (٠.61
) F النموذج معنوي٤٠.361اختبار  )

321 0.2850.5470.4160.374ˆ XXXY +++= النموذج 
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

مناقشة1:
ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه

قــوي بــني خماطــر االئتــامن كمتغــري مســتقل 
ونســبة الســيولة كمتغــري تابــع، حيــث بلغــت قيــم 

ــيط )77.٠(. ــاط البس ــل االرتب معام
2 . ،)٠.59( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمــة تــدل عــىل أن خماطــر االئتــامن كمتغري 
مســتقل تســاهم بـــ )59%( يف نســبة الســيولة 

ــع(. ــري التاب )املتغ
نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )39.٤82(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

ــر . ٤ ــا خماط ــيولة عندم ــبة الس ــط نس ٠.629: متوس
ــامن تســاوي صفــرًا. االئت

ــدة . 5 ــامن وح ــر االئت ــادة خماط ــي زي ٠.677: وتعن
واحــدة تــزداد نســبة الســيولة بــــ ٤3%.

ــي  ــة األوىل والت ــة الدراس ــتنتج أن فرضي ــدم نس ــا تق مم
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 

بــني خماطــر االئتــامن ونســبة الســيولة " قــد حتققــت.
مناقشة2:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بني خماطـــر الســـوق كمتغري مســتقل ونســبة 
الســيولة كمتغــري تابــع، حيــث بلغــت قيــم معامل 

االرتبــاط البســيط )8٠.٠(.
2 . ،)٠.6٤( ) R2( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

هــذه القيمة تــدل عىل أن خماطـــر الســـوق  كمتغري 
مســتقل تســاهم بـــ )6٤%( يف نســبة الســيولة 

ــع(. ــري التاب )املتغ
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــار ) )F )39.913(  وهــي دالــة عــن  قيمــة اختب
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

٠.573: متوســط نســبة الســيولة عندمــا خماطـــر . ٤

الســـوق تســاوي صفــرًا.
٠.772: وتعنــي زيــادة خماطـــر الســـوق وحــدة . 5

ــزاد نســبة الســيولة بــــ %8٤. واحــدة ي
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثانيــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 

بــني خماطـــر الســـوق ونســبة الســيولة " قــد حتققــت.
مناقشة3:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بــني املخاطـــر التشـــغيلية كمتغــري مســتقل 
ــت  ــث بلغ ــع، حي ــري تاب ــهم كمتغ ــداول األس وت

ــيط )73.٠(. ــاط البس ــل االرتب ــم معام قي
2 . ،)٠.53( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ

ــغيلية   ــر التشـ ــىل أن املخاطـ ــدل ع ــة ت ــذه القيم ه
نســبة  بـــ )53%( يف  كمتغــري مســتقل تســاهم 

الســيولة )املتغــري التابــع(.
 نمــوذج االنحــدار البســيط معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )3٠.333(  وه ــة اختب قيم
مســتوى داللــة )٠.٠٠٠(.

٠.9٠1: متوســط نســبة الســيولة عندما املخاطـــر . ٤
التشـــغيلية تســاوي صفرًا.

٠.6٠5: وتعنــي زيــادة املخاطـــر التشـــغيلية . 5
ـ %61. وحــدة واحــدة يــزداد نســبة الســيولة بـــ
ممــا تقــدم نســتنتج أن فرضيــة الدراســة الثالثــة والتــي 
نصــت عــىل أن: " توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني املخاطـــر التشـــغيلية ونســبة الســيولة " قــد 

. حتققــت
مناقشة4:

ــردي . 1 ــاط ط ــود ارتب ــر وج ــج التقدي ــرت نتائ أظه
قــوي بــني خماطــر االئتــامن، دور خماطــر الســوق، 
املخاطـــر التشـــغيلية عــىل تــداول األســهم حيــث 
ــدد )78.٠(. ــاط املتع ــل االرتب ــم معام ــت قي بلغ

2 . ،)٠.61( )R2 ( ــد ــل التحدي ــة معام ــت قيم بلغ
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

هــذه القيمــة تــدل عــىل  أن خماطــر االئتــامن ، 
خماطــر الســوق ، املخاطـــر التشـــغيلية عــىل نســبة 
الســيولة كمتغريات مســتقلة تســاهم بـــ )61%( يف 

ــع(. ــري التاب ــيولة )املتغ ــبة الس نس
نمــوذج االنحــدار املتعــدد معنــوي حيــث بلغــت . 3

ــن  ــة ع ــي دال ــار )F( )٤٠.361(  وه ــة اختب قيم
ــة )٠.٠٠٠(. ــتوى دالل مس

مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . ٤
ــت  ــامن، بلغ ــر االئت ــة خماط ــدار)B( معنوي االنح
عنــد  وهــي   )٤.231( املحســوبة   )t( قيمــة 

الســوق  خماطــر   )٠.٠٠٠( أقــل  مســتوى 
املحســوبة )5.231( وهــي   )t( قيمــة  بلغــت 
عنــد مســتوى أقــل مــن )٠.٠٠٠(، املخاطــر 
التشــغيلية بلغــت قيمــة )t( املحســوبة )331.٤( 
وهــي عنــد مســتوى أقــل مــن )٠.٠٠٠(. وهــذه 
ــن  ــوي م ــري معن ــود تأث ــىل وج ــدل ع ــة ت النتيج
قبــل املتغــريات املســتقلة )خماطــر االئتــامن، خماطــر 
الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية عىل نســبة السيولة( 

ــيولة(.  ــبة الس ــع )نس ــري التاب ــىل املتغ ع
5 .

مستوى الداللةقيمة)ف(االنحراف املعيارياملتوسطاملرصفاملؤرش
19.21٠.93٤25.17.٠٠٠٠الراجحيمعدل دوران األسهم 

11.6٤٠.7٠1الرياض
12.21٠.93٤اجلزيرة
7.6٤٠.7٠1البالد

2.38٠.7561٤.23.٠٠٠٠الراجحيتداول األسهم 
1.٤5٠.٤55الرياض
٠.56٠.٤53اجلزيرة
1.٠2٠.122البالد

٠.935٠.1126.٠1٠٠٠٠الراجحينسبة السيولة
٠.567٠.223الرياض
٠.765٠.٠٤5اجلزيرة
٠.877٠.٠3٤البالد

٠.٠23٠.1128.٤2٠٠٠٠الراجحيخماطر االئتامن
٠.321٠.223الرياض
٠.23٤٠.٠٤5اجلزيرة
٠.5٤1٠.٠3٤البالد

٠.٤٤٤٠.112٤.12.٠21٠الراجحيخماطـر السـوق
٠.321٠.223الرياض
٠.23٤٠.٠٤5اجلزيرة
٠.5٤1٠.٠3٤البالد

٠.766٠.٠225.62.٠٠1٠الراجحياملخاطـر التشـغيلية
٠.٤55٠.٠٠2الرياض
٠.3٤5٠.٠٤5اجلزيرة
٠.756٠.٠12البالد

جدول رقم )6( نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني املصارف االربع من حيث املؤرشات
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أثر املخاطر املالية وإدارهتا عىل سيولة األسهم يف سوق املال السعودي  )بالتطبيق عىل املصارف االسالمية(

مناقشة1:
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 1

ــارف  ــهم ملص ــدل دوران األس ــدار)F( مع االنح
االربعــة، بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )25.17( 

ــل )٠.٠٠٠(. ــتوى أق ــد مس ــي عن وه
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 2

االنحــدار)F( تــداول األســهم ملصــارف االربعــة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )1٤.23( وهــي 

ــل )٠.٠٠٠(. ــتوى أق ــد مس عن
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 3

ــة،  ــارف االربع ــيولة ملص ــبة الس ــدار)F( نس االنح
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )6.٠1( وهــي عنــد 

ــل )٠.٠٠٠(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . ٤

االنحــدار)F( خماطــر االئتــامن ملصــارف االربعــة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )8.٤2( وهــي عنــد 

ــل )٠.٠٠٠(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 5

االنحــدار)F( خماطـــر الســـوق ملصــارف االربعة، 
بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )٤.12( وهــي عنــد 

ــل )٠.٠٠٠(. ــتوى أق مس
مــن النتائــج اعــاله نجــد ان مجيــع معامــالت . 6

التشـــغيلية ملصــارف  املخاطـــر   )F(االنحــدار
ــوبة )5.62(  ــة )F( املحس ــت قيم ــة، بلغ االربع

وهــي عنــد مســتوى أقــل )٠.٠٠٠(. 
ــن  ــل م ــة اق ــة االحتاملي ــتنتج أن القيم ــدم نس ــا تق مم
٠.٠٠5 يوجــد فــرق لصالــح مــرصف الراجحــي 

ــؤرشات ــكل امل ل
النتائج والتوصيات:

1/ النتائج:
ــة  ــر املالي ــري إدارة املخاط ــار النظ ــرض اإلط ــد ع بع
ــة توصــل  وســيولة االســهم وإجــراء الدراســة امليداني

ــة:  ــج اآلتي ــث إيل النتائ الباح
ــة بــني خماطــر . 1 ــة إحصائي ــة ذات دالل وجــود عالق

ــهم. ــيولة األس ــامن وس االئت
وجــود عالقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــني . 2

خماطــر الســيولة وســيولة األســهم يف ســوق املــال 
الســعودي. 

خماطــر . 3 بــني  قــوي  طــردي  ارتبــاط  وجــود 
االئتامن، دور خماطر الســوق، املخاطـــر التشـــغيلية 

ــهم. ــداول األس ــىل ت ع
وجــود ارتبــاط طــردي قــوي بني خماطـــر الســـوق . ٤

ونســبة الســيولة.
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بني املخاطـــر . 5

التشـــغيلية وتداول األســهم.
2/ التوصيات: 

عىل ضوء النتائج السابقة يويص الباحث باآليت:
واإلجــراءات . 1 بالسياســات  االلتــزام  رضورة 

مــن  للحــد  املاليــة  املخاطــر  إلدارة  الالزمــة 
املاليــة. املخاطــر 

رضورة إلــزام البنــوك باملبــادئ املرصفيــة الســليمة . 2
بــني األصــول  مثــل االلتــزام بعالقــة معينــة 

واخلصــوم.
ــة . 3 ــة ومواكب ــات البنكي ــع يف املنتج رضورة التوس

ــة. ــة البنكي التقني
ــامذج . ٤ ــات والن ــارف بالدراس ــامم املص رضورة اهت

املتعلقــة باملخاطــر املاليــة وكيفيــة ادارهتــا بالشــكل 
الــذي يضمــن عــدم تعــرض أصــول وموجــودات 

املــرصف إىل انخفــاض يف قيمتهــا.
االئتــامن . 5 أســاليب وسياســات  تطويــر  رضورة 

املــرصيف وعــدم تركيــز االئتــامن يف قطــاع معــني.
املصــارف، . 6 يف  املخاطــر  إدارة  موظفــو  تأهيــل 

حيــث يــؤدي ذلــك لزيــادة املنافســة حمليــًا وعربيــًا 
ــعودية. ــارف الس ــًا للمص وعاملي
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شكر وتقدير
ــران  ــة نج ــي بجامع ــث العلم ــامدة البح ــاكرين لع ش
لتمويــل هــذا البحــث يف إطــار متويــل البحــوث العامــة 

NU/-/SEHRC/10/1063 ــج ــة الربنام ــز منح رم
املراجع:

 املراجع العربية: 
ــر  ــل وإدارة املخاط ــدوح. )2٠٠7م(. حتلي ــد، مم -أمح
عمليــات التأمــني، القاهــرة: نــدوة صناديــق املعاشــات 
ودورة تكنولوجيــا املعلومــات، يف الفــرتة مــن 31-27 

مــارس.
إدارة  اســرتاتيجيات  )2٠1٠م(.  عــيل.  -بلعــزوز، 
ــدد2٠، ص9.  ــث، الع ــة الباح ــة، جمل ــر املالي املخاط
-هتامــي، خالــد صبيــح. )2٠2٠م(. العالقــة بــني 
ــة  ــهم: دراس ــيولة الس ــاح وس ــع األرب ــة توزي سياس
تطبيقيــة عــىل الــرشكات املقيــدة يف البورصــة املرصيــة، 
والبيئيــة،  التجاريــة  للدراســات  العلميــة  املجلــة 

ص7.   ،)3(11
-احلنــاوي، حممــد صالــح وعبــد الســالم، ســيدة 
ــة  ــات املالية-البورص ــاح. )2٠٠٠(. املؤسس ــد الفت عب
ــة. ــدار اجلامعي ــكندرية: ال ــة، اإلس ــوك التجاري والبن
ــامن  ــود. )2٠٠2م(. إدارة االئت ــزة حمم ــدي، مح -الزبي
املــرصيف والتحليــل االئتــامن، عــامن: مؤسســة الــوراق 

للنــرش والتوزيــع.
االســتثامر  )2٠٠3م(.  محــزة.  حممــود  -الزبيــدي، 
يف األوراق املاليــة، عــامن األردن: مؤسســة الــوراق 

ــرش. للن
إدارة  )2٠٠8م(.  راشــد.  صــادق  -الشــمري، 
بغــداد:  العلميــة،  والتطبيقــات  الواقــع  املصــارف 

الفــرح. مطبعــة 
ــر  ــود. )2٠12م(. إدارة املخاط ــد حمم ــكاوي، حمم -امل

يف البنــوك اإلســالمية، القاهــرة: املكتبــة العرصيــة 
ــع. ــرش والتوزي للن

ــاح  ــر اإلفص ــل. )2٠21م(. أث ــا فيص ــغ، مه -الصائ
ــة يف  ــوك املدرج ــايل للبن ــىل األداء امل ــر ع ــن املخاط ع
ســوق األســهم الســعودي )تــداول(: دراســة تطبيقيــة، 
جملــة البحــوث التجاريــة، كليــة التجــارة جامعــة 

ص282.  ،)1(٤ الزقازيــق، 
ــيولة  ــر الس ــح. )2٠2٠م(. أث ــاء صال ــل، هيف -العق
ــن  ــة م ــة عين ــالمية دراس ــارف اإلس ــة املص يف ربحي
االقتصاديــة  العلــوم  جملــة  الســعودية،  املصــارف 

.٤3 ص   ،)1٤)٤ والقانونيــة،  واإلداريــة 
املخاطــر  إدارة  فايــق جــرب. )2٠٠6م(.  -النجــار، 
ــدى. ــداد: امل ــا، بغ ــة فيه ــراءات الرقاب ــة واج املرصفي
ــد. )2٠٠8م(.  ــي، راش ــان والتميم ــي، عدن -النعيم
التحليــل والتخطيــط املــايل اجتاهــات معــارصة، عــامن: 

ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــازوري العلمي دار الي
إدارة  )2٠٠3م(.  العــال.  عبــد  طــارق  -محــاد، 

اجلامعيــة. الــدار  اإلســكندرية:  املخاطــر، 
-خــان، طــارق وأمحــد، حبيــب. )2٠٠3م(. إدارة 
االســالمية،  الصناعــة  يف  قضايــا  حتليــل  املخاطــر 
املعهــد اإلســالمي  بابكــر جــدة:  تعريــب عثــامن 

والتنميــة  والبحــوث  للتدريــب 
املخاطــر  إدارة  )2٠٠9م(.  نعيمــة.  -خــرضاوي، 
" دراســة مقارنــة بــني البنــوك التقليديــة  البنكيــة 
واإلســالمية، اجلزائــر: جامعــة حممــد خضــري بســكرة، 
كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيري، 

ــة. ــوم االقتصادي ــتري يف العل ــالة ماجس رس
-زيــدان، ســليامن. )2٠13م(. إدارة اخلطــر والتأمــني، 

عــامن: دار املناهــج للنــرش والتوزيــع.
-ذيـــاب، ضـحى. )2٠21م(. تأثيـــر خماطـر السيولـة 
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املرصفيـــة يف مؤشـــرات السالمـة املاليـــة، جملة اإلدارة 
واالقتصــاد، 129)21(، ص38

ــد أمــني، الطــراد، إســامعيل إبراهيــم.  ــد اهلل، خال -عب
املحليــة  املرصفيــة  العمليــات  إدارة  )2٠٠6م(. 

والدوليــة، عــامن: دار وائــل للنــرش.
-عبــد الســتار، رجــاء رشــيد. )2٠12م(. تقويــم 
األداء املــايل ملــرصف الرشــيد وأمهيتــه يف قيــاس خماطــر 
ــة  ــوم االقتصادي ــداد للعل ــة بغ ــة، جمل ــيولة املرصفي الس

اجلامعيــة، 1)31(، ص1 
-عرفــات، حــريب، عقــل، مجعــة. )2٠1٠م(. التأمــني 

وإدارة اخلطــر، عــامن: دار وائــل للنــرش.
-فــالح، فاطمــة بشــري. )2٠18م(. أثــر املخاطــر املالية 
ــة  ــة التقليدي ــوك التجاري ــة البن ــىل ربحي ــغيلية ع التش
ــة  ــن، كلي ــة ترشي ــوريا: جامع ــة يف س ــة العامل اخلاص
ــالة  ــة، رس ــة واملرصفي ــوم املالي ــم العل ــاد، قس االقتص

ــورة.  ــري منش ــتري غ ماجس
-كايف، مصطفــى يوســف. )2٠16م(. إدارة اخلطــر 

ــع. ــرش والتوزي ــج للن ــامن: دار املناه ــني، ع التأم
-لقليطــي، االخــرض وغــريب، محــزة. )2٠1٠م(. إدارة 
املخاطــر يف البنــوك اإلســالمية، ورقــة مقدمــة ضمــن 

امللتقــى " أســس وقواعــد 
النظرية املالية اإلسالمية.

)2٠1٤م(.  حممــد.  وعدنــان،  أيــاد  -حممــد، 
ســيولة األوراق املاليــة وأثرهــا يف عائــد األســهم 
ــوق  ــة يف س ــرشكات املدرج ــىل ال ــة ع ــة، دراس العادي
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــة، جمل ــألوراق املالي ــراق ل الع

ص3٤. واإلداريــة،2٠)76(، 
-مطــر، حممــد. )2٠1٠م(. التحليــل املــايل واالئتــامين، 

ط3، عــامن، األردن: دار وائــل للنــرش والتوزيــع.
)2٠12م(.  مــويس.  والســويطي،  حممــد،  -مطــر، 

التأصيــل النظــري للمامرســات املهنيــة املحاســبية، 
ــع. ــرش والتوزي ــل للن ــامن، األردن: دار وائ )ط3(، ع
تأثــري ســيولة  الزغبــي. )2٠18م(.  -نبيــل، زينــة 
الســهم عــىل قيمــة املنشــأة، املجلــة العلميــة لالقتصــاد 

والتجــارة، جامعــة عــني شــمس،1)3(، ص285.
املخاطــر  إدارة  )2٠٠9م(.  خــرضاوي.  -نعيمــة، 
البنكيــة، اجلزائــر: جامعــة حممــد خيــرض، كليــة العلــوم 
رســالة  التســيري،  وعلــوم  والتجاريــة  االقتصاديــة 

ماجســتري يف االقتصــاد غــري منشــورة.
اساســيات  )1997م(.  إبراهيــم.  منــري  -هنــدي، 
االســتثامر يف االوراق املاليــة، اإلســكندرية: منشــاة 

املعــارف.
-هنــدي، منــري إبراهيــم. )2٠٠3م(. الفكــر احلديــث 

يف إدارة املخاطــر، اإلســكندرية: منشــأة املعــارف.
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واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات
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   ملخص البحث  
اإللكرتوين  اإلرشاف  واقع  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات بمدينتّي الدمام 
واخلرُب، ولتحقيق أهداف الدارسة اسُتخدم املنهج الوصفي بأسلوبه 
املسحي، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات من عّينة بلغت 
)13٤( مرشفة تربوية. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق اإلرشاف 
الرتبويات  املرشفات  نظر  بدرجة مرتفعة من وجهة  اإللكرتوين جاء 
االوىل  املرتبة  التعليمية  املهام  احتلت  حيث  واخلرُب  الدمام  بمدينتّي 
تلتها املهام اإلدارية يف حني جاء ُبعد التطوير املهني للمعلامت كأقل 
أبعاد واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين. كام أشارت النتائج إىل وجود 
واحتلت  االلكرتوين،  االرشاف  لتطبيق  مرتفعة  بدرجة  معوقات 
وأخريًا  البرشية،  املعوقات  تلتها  األوىل،  املرتبة  الفنية  املعوقات 
جاءت املعوقات اإلدارية باملرتبة األخرية. وقّدمت الدراسة عددًا من 
واملدارس  التعليم  مكاتب  بتهيئة  االهتامم  يف  أبرزها  متّثل  التوصيات 
اإللكرتوين،  اإلرشاف  توظيف  تدعم  التي  واألدوات  باألجهزة 
والسعي نحو استقطاب املتخصصات يف برجميات احلاسب يف مكاتب 
التعليم، إضافًة إىل اعتامد تصميم ملفات إنجاز املرشفات واملعلامت 
بصورة إلكرتونية، وأخريًا عقد لقاءات دورية للمرشفات الرتبويات 

عىل مستوى املنطقة ملناقشة املستجدات التقنية احلديثة.
الكلامت املفتاحية: 

املرشفات  املرشف،  مهام  اإلرشافية،  املامرسات  الرتبوي،  اإلرشاف 
الرتبويات، التعليم عن بعد.

Abstract

The study aimed to identify the application of elec-
tronic supervision and the obstacles to its implemen-
tation from the perspective of the educational supervi-
sors in the cities of Dammam and Khobar. To achieve 
the study objectives, the descriptive methodology 
was employed. The questionnaire was used to collect 
data from a sample of )134) female educational su-
pervisors. The results showed that the application of 
electronic supervision achieved a high degree, where 
educational tasks ranked first, followed by admin-
istrative tasks, while the professional development 
dimension for female teachers came last in terms of 
the application of electronic supervision. The results 
also indicated the existence of obstacles to a high de-
gree when applying electronic supervision ranked as 
followed: technical obstacles, human obstacles, and 
finally administrative obstacles. The study provides 
a number of recommendations such as preparing 
education offices and schools with the required de-
vices and equipment that support the employment 
of electronic supervision, attracting female special-
ists in computer software to work in the education 
offices, adopting electronic portfolios for supervisors 
and teachers, and finally holding periodic meetings 
for the educational supervisors at the region level to 
discuss the latest technological developments.

Keywords:
Educational supervision, Supervisory practices, Su-
pervisor tasks, Female Educational supervisors, Dis-
tance education.
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املقدمة:
ــرية  ــىل وت ــرية وع ــريات كب ــايل بتغ ــرص احل ــز الع يتمي
متســارعة، نتيجــة للمنجــزات العلميــة والتكنولوجيــة 
التــي ســامهت بتطــور عمليــات االتصــال والتواصــل 
ــات.  ــىل املجتمع ــل ع ــكل كام ــا بش ــس تأثريه وانعك
ــدم  ــذا التق ــه هب ــوي وعمليات ــدان الرتب ــر املي ــد تأث وق
غــري  أو  مبــارش  بشــكل  والتكنولوجــي  العلمــي 
ــاليبه،  ــس وأس ــرق التدري ــورت ط ــد تط ــارش، فق مب
املهــارات  نوعيــة  إىل  باإلضافــة  املناهــج،  وطبيعــة 
مــن  التعليمــي  للنظــام  املنتمــني  لكافــة  املطلوبــة 
ــوء  ــة. ويف ض ــريات الرسيع ــع املتغ ــف م ــل التكي أج
ــر  ذلــك، أصبــح املعلمــون يف حاجــة مســتمرة للتطوي
املهنــي، وجتديــد ممارســاهتم التدريســية بــام يتســق مــع 
ــرشف  ــىل امل ــع ع ــوي. ويق ــدان الرتب ــتجدات املي مس
ــات  ــذه الكفاي ــني هب ــد املعلم ــؤولية تزوي ــوي مس الرتب
ــة  ــري يف تنمي ــدور الكب ــع بال ــو يضطل ــارات، فه وامله
التدريســية  ممارســاهتم  وتطويــر  مهنيــًا  املعلمــني 

.)2٠18 )القبــالن، 
ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الســياق، أن جمــاالت عمل 
ــول  ــور ح ــا تتمح ــددة، ولكنه ــوي متع ــرشف الرتب امل
اإلرشاف عــىل ســري العمليــة التعليميــة والعمــل عــىل 
ــد  ــوي ق ــرشف الرتب ــًا. إالّ أن امل ــني مهني ــر املعلم تطوي
يواجــه العديــد مــن املعوقــات التــي حتــول دون حتقيقــه 
ــة  ــوي يف اململك ــاإلرشاف الرتب ــة. ف ــه اإلرشافي ملهام
ــني  ــداد املرشف ــة أع ــن قّل ــاين م ــعودية ُيع ــة الس العربي
ــىل  ــس ع ــذي ينعك ــر ال ــات، األم ــات الرتبوي واملرشف
ــداد  ــة أع ــة، ككثاف ــة واإلرشافي ــاء اإلداري ــادة األعب زي
ــرشف  ــا امل ــرشف عليه ــب أن ُي ــي يتطل ــدارس الت امل
الرتبــوي، ممــا يســتلزم مــن املــرشف بــذل املزيــد مــن 
ــي  ــدارس الت ــارات امل ــام بزي ــد؛ للقي ــت واجله الوق
ــهري،  ــًا )الش ــًا وإياب ــه ذهاب ــن عمل ــًا م ــتغرق وقت تس
ــار  ــال والقحطــاين، 2٠17(. ويوّضــح الب 2٠1٤؛ البت
)Albar )2٠12 بــأن هــدر وقــت وجهــد املــرشف 

بشــكل  ينعكــس  امليدانيــة  الزيــارات  يف  الرتبــوي 
ــرى  ــه األخ ــام بمهام ــىل القي ــه ع ــىل قدرت ــارش ع مب

ــي.  ــل اإلداري املكتب ــة بالعم املتعلق
ونظــرًا للــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه املــرشف 
الرتبــوي جتــاه العمليــة التعليميــة، فقــد تناولــت 
ــا  العديــد مــن الدراســات مــدى توظيــف التكنولوجي
لتمكــني  وذلــك  الرتبــوي،  اإلرشاف  خدمــة  يف 
ــول دون أداء  ــي حت ــات الت ــي العقب ــن ختط ــرشف م امل
مهامــه اإلرشافيــة بفعاليــة. فقــد أشــار داوود وآخــران 
يف  كبــري  دور  اإللكــرتوين  لــإلرشاف  أن   )2٠18(
جتــاوز معوقــات اإلرشاف التقليــدي، مــن خــالل 
ــة  ــات الفني ــات واإلمكان ــن التقني ــىل م ــتفادة املث االس
ــر  ــث تظه ــات اإلرشاف. حي ــي معوق ــرة يف ختط املتوف
اإلرشاف  عمليــات  يف  التقنيــة  اســتخدام  جــدوى 
الرتبــوي بــام يســاعد املــرشف عــىل مواجهــة التحــدي 
املتمثــل يف كثافــة أعــداد املعلمــني املطلــوب اإلرشاف 
عليهــم. ومــن خــالل تأهيــل املرشفــني وتدريبهــم عــىل 
توظيــف التقنيــة يف أعامهلــم، لتمكينهــم مــن اإلرشاف 
 Babounie& Shea, ( عــىل أعــداد أكــرب مــن املعلمــني

  )2012; Mabunda, 2013

ــرتوين ال  ــإن دور اإلرشاف اإللك ــك، ف ــة إىل ذل إضاف
ــل  ــوي، ب ــرة اإلرشاف الرتب ــيع دائ ــىل توس ــرص ع يقت
يســاهم يف جتويــد املامرســات اإلرشافيــة؛ حيــث أشــار 
إىل   )2٠13( والغامــدي   )2٠18( وآخــران  داوود 
فاعليــة اإلرشاف اإللكــرتوين يف حتســني املامرســات 
اإلرشافيــة، مــن خــالل رفــع مســتوى مهــارات 
األداء اإلداري للمرشفــني، ومســتوى إنجــاز املهــام 
ــة املنجــزة.  ــة، وكذلــك أعــداد املهــام اإلداري اإلرشافي
كــام يعمــل اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل بنــاء ثقافــة 
تقنيــة لــدى املرشفــني واملعلمــني، ممــا يفتــح ُأفقــًا نحــو 
تطويــر التفكــري التقليــدي إىل التفكــري اإلبداعــي، 
وحتقيــق مفهــوم جديــد لــإلرشاف الرتبــوي احلديــث، 
ــذايت  ــم ال ــم التعل ــيخ مفاهي ــىل ترس ــاعد ع ــذي يس ال
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)ســفر ،2٠٠8(.
كــام يــربز دور اإلرشاف اإللكــرتوين يف حتســني وجتويــد 
  )2007( وينــق   وضــح  وقــد  التعليميــة،  العمليــة 
ــة يف  ــل التقني ــني تفعي ــايب ب ــاط إجي ــود ارتب Wing وج

العمليــة اإلرشافيــة وفعاليــة العمليــة التعليميــة، حيــث 
ــتخدام  ــق واس ــأن تطبي ــَرون ب ــني ي ــار إىل أن املعلم أش
التكنولوجيــا يســاعدهم عــىل تكويــن اجتاهــات إجيابيــة 
ــل.  ــورة أفض ــية بص ــم التدريس ــم ألداء أعامهل حتّفزه
)Mabunda )2013 فعاليــة  وقــد أوضــح مابونــدا 
اإلرشاف اإللكــرتوين يف خلــق ُفــرص لتنميــة مهــارات 
املعلمــني، مــن خــالل تطويــر أســاليب اإلرشاف عــىل 
ــرتوين  ــل اإلرشاف اإللك ــس. فتفعي ــات التدري ممارس
ــد  يســاعد يف تدريــب املعلمــني عــىل كل مــا هــو جدي
دون التأثــري عــىل عملهــم داخــل املدرســة، بحيــث يتم 
ــة  ــج التدريبي ــات والربام ــات واملالحظ ــم املناقش تقدي
يف أوقــات تناســب املعلــم، وال تتعــارض مــع أوقــات 
ــفر،  ــران، 2٠18؛ س ــة )داوود وآخ ــه يف املدرس عمل
ــج  ــادة الربام ــىل زي ــاعد ع ــذي يس ــر ال 2٠٠8(. األم
ــاهم  ــا يس ــني، مم ــا املعلم ــرط فيه ــي ينخ ــة الت التدريبي
يف نموهــم وتطورهــم املهنــي )الدحيــاين وآخــران، 
ــرتوين  ــامهة اإلرشاف اإللك ــن مس ــاًل ع 2٠16(، فض
التدريســية؛  املعلمــني  مهــارات  مســتوى  رفــع  يف 
حيــث يتيــح التواصــل الفّعــال مــع املــرشف الرتبــوي، 
وتقديــم التغذيــة الراجعــة فورًيــا )املغــذوي، 2٠٠8(.
ــة  ــود آلي ــة وج ــح أمهي ــّدم، تّتض ــا تق ــق م ــن ُمنطل وم
خُمتلفــة لــإلرشاف الرتبــوي، تســعى نحــو االســتغالل 
األمثــل لإلمكانــات املاديــة والتقنيــة، كــام تعمــل 
عــىل مواجهــة املشــكالت التــي تقــف أمــام اإلرشاف 
ــب  ــرى تتناس ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــدي م التقلي
مــع متطلبــات هــذا العــرص التكنولوجــي، والتــي مــن 
ــرتوين. ــالل اإلرشاف اإللك ــن خ ــا م ــن حتقيقه املمك

مشكلة الدراسة: 
ــل  ــتثامر األمث ــة 2٠3٠ إىل االس ــة اململك ــعى رؤي تس
والتوظيــف الفاعــل للخدمــات التكنولوجيــة احلديثــة، 
ويف ضــوء هــذه الرؤيــة ســعت كافــة الــوزارات 
ــوى  ــتفادة القص ــق االس ــم إىل حتقي ــا وزارة التعلي ومنه
ــات  ــودة اخلدم ــني ج ــة لتحس ــات احلديث ــن التقني م
املقّدمــة )رؤيــة 2٠3٠، 2٠16(. فبذلــت الــوزارة 
جهــودًا واضحــة يف اســتحداث العديــد مــن األنظمــة 
العمليــة  ختــدم  التــي  اإللكرتونيــة  والتطبيقــات 
التعليميــة واإلرشاف عليهــا، ولقــد نــال اإلرشاف 
ــف  ــق بتوظي ــام يتعل ــم في ــامم وزارة التعلي ــوي اهت الرتب
التقنيــات احلديثــة )وزارة التعليــم، 2٠2٠أ(، نظــرًا 
لصعوبــة أداء املهــام اإلرشافية دون اســتخدام األدوات 
ــة،  ــة القادم ــنوات القليل ــون الس ــة يف غض التكنولوجي
ــة  ــىل العملي ــري ع ــن تأث ــك م ــىل ذل ــب ع ــا يرتت ومل

.)Cano & Garcia, 2013( التعليميــة 
ــح  ــن، تّتض ــع الراه ــىل الواق ــوء ع ــليط الض ــد تس وعن
املحافظــة  يف  اإللكــرتوين  اإلرشاف  ودور  أمهيــة 
ــن  ــم ع ــل التعلي ــة يف ظ ــة التعليمي ــري العملي ــىل س ع
ُبعــد، حيــث يظهــر اإلرشاف اإللكــرتوين بصفتــه 
ــة  ــة العربي ــم اململك ــد يف تعلي ــط اإلرشايف املعتم النم
ــة  ــل جائح ــي 2٠2٠- 2٠21م )يف ظ ــعودية لعام الس
كورونــا(. فبعــد صــدور قــرار وزارة التعليــم باململكــة 
مــدارس  يف  الدراســة  بتعليــق  الســعودية  العربيــة 
ــبب  ــوم 1٤٤1/7/1٤ه، بس ــن ي ــاًرا م ــة اعتب اململك
ــت  ــا، وّجه ــة كورون ــر جائح ــامل إث ــه الع ــّر ب ــا يم م
ــن  ــد م ــن بع ــم ع ــة التعلي ــتمرار عملي ــوزارة باس ال
خــالل املــدارس واملنصــات االفرتاضيــة. واســتمر 
حيــث  1٤٤1-1٤٤2ه،  الــدرايس  للعــام  احلــال 
نــّص القــرار الــوزاري رقــم )68537( وبتاريــخ 
1٤٤1/12/25ه أن تكــون الدراســة جلميــع مراحــل 
ــداء  ــدرايس األول ابت ــل ال ــد للفص ــن ُبع ــم ع التعلي
ــخ  ــدر يف تاري ــام ص ــخ 1٤٤2/1/11ه. ك ــن تاري م



32

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات

ــل  ــة للفص ــتمرار الدراس ــرار اس 1٤٤2/5/29هـــ ق
ــد.  ــن ُبع ــدرايس ع ــام ال ــاين للع ــدرايس الث ال

وعــىل إثــر ذلــك قامــت الــوزارة بجهــود كبــرية 
الســتمرار عمليــة تعليــم طالهبــا، مــن خــالل تفعيــل 
ــة، وإصــدار عــدد مــن  ــة االفرتاضي املنصــات التعليمي
األدلــة التنظيميــة التــي توجــه ســري عمليــات التعليــم 
ــم )2٠2٠ب(  عــن بعــد. فقــد أصــدرت وزارة التعلي
ــودة إىل  ــوي للع ــرشف الرتب ــادي للم ــل اإلرش الدلي
ــه  ــًة في ــد، موضح ــن ُبع ــم ع ــل التعلي ــدارس-يف ظ امل
ــن  ــم ع ــرتة التعلي ــالل ف ــوي خ ــرشف الرتب ــام امل مه
بعــد، والتــي تشــمل متابعــة املعلمــني يف تفعيــل 
ــداد  ــررات، وإع ــس املق ــة، وتدري ــات التعليمي املنص
ــذ األنشــطة،  ــار االســرتاتيجيات، وتنفي اخلطــط واختي
ــة،  ــني االفرتاضي ــص املعلم ــور حص ــالل حض ــن خ م
ــن  ــد م ــني للتأك ــابات املعلم ــتمرة حلس ــة املس واملتابع
ومكتمــل  هــادف  حمتــوى  ذات  دروس  تصميــم 
ــوي  ــرشف الرتب ــام أن امل ــح. ك ــكل صحي ــارص بش العن
ــاء  ــم الدعــم لقــادة املــدارس يف بن مســؤول عــن تقدي
خطــط التعليــم عــن بعــد، وتنفيــذ االختبــارات، 
ــدارس  ــادة امل ــم ق ــة، ودع ــة الراجع ــم التغذي وتقدي
واملعلمــني فنيــًا لرفــع مســتوى عمليــة تعلــم الطــالب. 
ــادة  ــع الق ــة م ــات إلكرتوني ــد اجتامع ــن عق ــاًل ع فض
ــوء  ــم. ويف ض ــم وتوجيهه ــهيل أعامهل ــني لتس واملعلم
ذلــك شــّددت الــوزارة عــىل رضورة توّفــر جهــاز 
حاســوب جلميــع املرشفــني الرتبويــني؛ ملتابعــة عمليــة 

ــرتوين.  ــم اإللك التعلي
لــذا يمكــن القــول بــأن اإلرشاف اإللكــرتوين الفّعــال 
هــو أحــد أركان نجــاح عمليــة التعليم يف ظــل الظروف 
ــات  ــون املامرس ــم أن تك ــن امله ــايل فم ــة، وبالت احلالي
اإلرشافيــة عــىل مســتوى عــاٍل مــن اجلــودة، مــن خالل 
توظيــف كافــة اإلمكانــات اإللكرتونيــة والتقنيــة ألداء 
ــّود،  ــي جم ــكل نموذج ــا بش ــة وتنفيذه ــام اإلرشافي امله
وعــدم االكتفــاء بتقديــم احلــد األدنــى مــن اخلدمــات 

ــي  ــات الت ــدد الدراس ــن تع ــم م ــة. وبالرغ اإلرشافي
تناولــت اإلرشاف اإللكــرتوين، إال ان نتائــج تلــك 
الدراســات جــاءت متباينــة )أبــو العــال، 2٠17؛ أبــو 
عيــادة والعبابنــة، 2٠15؛ الدحيــاين وآخــران، 2٠16؛ 
2٠15؛  والقطيــش،  الســواملة  2٠17؛  الرويــيل، 
والشــوابكة، 2٠1٤؛ العظامــات، 2٠2٠؛ العنــزي، 
2٠12؛ القحطــاين، 2٠19؛ والصائــغ، 2٠18(.، كــام 
ــام  ــات للقي ــا توصّي ــات بدوره ــذه الدراس ــت ه قّدم
بدراســات أخــرى تســتهدف اإلرشاف اإللكــرتوين 
يف مناطــق تعليميــة أخــرى. إضافــًة لذلــك فقــد 
ــل  ــرتوين قب ــات االرشاف االلك ــذه الدراس ــت ه تناول
ــد،  ــن ُبع ــم ع ــو التعلي ــول نح ــا والتح ــة كورون جائح
ممــا يســتوجب إجــراء دراســات لتســليط الضــوء 
أثنــاء  االلكــرتوين  االرشاف  تطبيــق  واقــع  عــىل 
ــٍة  ــن أمهي ــر م ــا ُذك ــىل م ــاًء ع ــا. وبن ــة كورون جائح
ــت  ــا أوص ــىل م ــًا ع ــرتوين، وتأسيس ــإلرشاف اإللك ل
بــه الدراســات الســابقة، فقــد متّثلــت مشــكلة الدراســة 
اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  عــىل  التعــرف  يف  احلاليــة 
اإللكــرتوين، ومعوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظــر 

ــرب. ــام واخلُ ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي املرشف
أسئلة الدراسة: 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية: 
مــا واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهة . 1

الدمــام  الرتبويــات بمدينتــّي  نظــر املرشفــات 
ــرب؟  واخلُ

ماهــي معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين . 2
ــّي  مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات بمدينت

ــرب؟  ــام واخلُ الدم
أهداف الدراسة:  

ســعت الدراســة إىل التعــّرف عــىل واقــع تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر املرشفــات 
إىل  إضافــًة  واخلــرب.  الدمــام  بمدينتــّي  الرتبويــات 
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الكشــف عــن املعّوقــات التــي حتــول دون تطبيــق 
اإللكــرتوين.  اإلرشاف 

أمهية الدراسة: 
تتجــىّل أمهيــة الدراســة يف اجلانــب النظــري مــن 
ــه اإلرشاف  ــذي يؤدي ــام ال ــدور اهل ــا لل ــالل إبرازه خ
اإللكــرتوين يف حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة 
ــكل  ــة بش ــذه الدراس ــة ه ــر أمهي ــام تظه ــا. ك وتطويره
خــاص، خــالل الفــرتة احلاليــة، والتــي تــم فيهــا 
اعتــامد التعليــم عــن بعــد بشــكل كامــل، وبالتــايل تــربز 
احلاجــة لــإلرشاف اإللكــرتوين، والتعــّرف عــىل درجــة 
وجــودة تطبيقــه. حيــث أن التطبيــق الفَعــال لــإلرشاف 
اإللكــرتوين ســينعكس بــدوره عــىل جتويــد ممارســات 
ــة  ــامهة الدراس ــن مس ــاًل ع ــد. فض ــن ُبع ــم ع التعلي
يف إثــراء اجلانــب البحثــي فيــام يتعلــق بــاإلرشاف 
ــني  ــة للباحث ــًا بحثي ــح آفاق ــد يفت ــا ق ــرتوين، ومم اإللك

ــن.  اآلخري
ــن  ــة م ــة الدراس ــربز أمهي ــة ت ــة العملي ــن الناحي وم
خــالل مــا تقدمــه مــن رؤيــة واضحــة ملتخــذّي القــرار 
بــوزارة التعليــم واملهتمــني بتطويــره كمــدراء التعليــم، 
ومديــرّي ومديــرات مكاتــب التعليــم، ممــا قــد يســاهم 
باختــاذ القــرارات املناســبة لتطبيــق اإلرشاف اإللكرتوين 
ــة  ــة وزارّي ــم وأدّل ــىل تعامي ــي ع ــال ومبن ــكل فّع بش
ــع  ــح واق ــة يف توضي ــد الدراس ــد تفي ــام ق ــدة. ك ُمعتم
ــات  ــاه املرشف ــت انتب ــد يلف ــا ق ــوي، مم اإلرشاف الرتب
الرتبويــات ألمهيــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين ودوره 
والتغلــب عــىل  يف حتســني ممارســاهتم اإلرشافيــة، 
املعيقــات التــي يواجهوهنــا يف اإلرشاف التقليــدي. 
ــىل  ــوء ع ــاء الض ــة يف إلق ــه الدراس ــام تقدم ــاًل ع فض
معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، ممــا قــد يفيــد 
مديــرّي اإلرشاف الرتبــوي يف التغلــب عــىل املعوقــات 
التــي تواجــه املرشفــات الرتبويــات، واســتحداث 
ــرتوين.  ــم اإلرشاف اإللك ــهيل وتعمي ــراءات لتس إج

حدود الدراسة: 
احلــدود املوضوعيــة: اقتــرصت الدراســة عــىل التعــرف 
عــىل واقــع اإلرشاف اإللكــرتوين مــن خــالل األبعــاد 
ــة،  ــام التعليمي ــة، امله ــام اإلداري ــة: امله ــة االتي الثالث
ــرف  ــك التع ــامت. كذل ــي للمعل ــر املهن ــام التطوي ومه
عــىل معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
خــالل األبعــاد التاليــة: املعوقــات اإلداريــة، املعوقــات 

ــة. ــات البرشي ــة، واملعوق الفني
احلــدود املكانيــة: اقتــرصت هــذه الدراســة عــىل 
مكتبــّي تعليــم الدمــام )رشق وغــرب(، ومكتــب 

تعليــم اخلُــرب.
احلــدود البرشيــة: اقتــرصت هــذه الدراســة عــىل 
املرشفــات الرتبويــات الفنّيــات بمكتبــّي تعليــم الدمــام 

ــرب. ــم اخلُ ــب تعلي ــرب(، ومكت )رشق وغ
احلــدود الزمانيــة: ُطبقــت هــذه الدراســة خــالل 
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 1٤٤2ه. 

مصطلحات الدراسة: 
اإلرشاف اإللكرتوين: 

يعــّد ُمصطلــح اإلرشاف اإللكــرتوين مصطلحــًا متغــرّيًا 
نظــرًا الرتباطــه بالتغــريات التكنولوجيــة ورسعــة 
تطورهــا. وُيعّرفــه كٌل مــن الدحيــاين وآخــران )2٠16( 
ــة  ــة اإلداري ــات اإلرشافي ــم العملي ــة تنظي ــه طريق بأن
إلكــرتوين،  بشــكل  ومتابعتهــا  منهــا،  والتنظيميــة 
ــواملة  ــري الس ــت. ويش ــبكة االنرتن ــىل ش ــامد ع وباالعت
بأنــه أســلوب مــن أســاليب  والقطيــش )2٠15( 
اإلرشاف الرتبــوي احلديثــة املرتبطــة بالتكنولوجيــا 
ــدف  ــت(، هي ــاالت )اإلنرتن ــال االتص ــة يف جم والتقني
ــم،  ــتويات أداءه ــع مس ــًا ورف ــني مهني ــر املعلم لتطوي
والــذي يســاعد املرشفــني الرتبويــني عــىل جتــاوز 
احلــدود املكانيــة والزمانيــة. كــام ُيعــّرف بأنــه أســلوب 
ــم  ــا يف تقدي ــف التكنولوجي ــىل توظي ــد ع إرشايف يعتم
التقليديــة  اإلرشاف  وأســاليب  التدريــب،  برامــج 
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للمعلمــني، بــام ينعكــس عــىل تطــور العمليــة التعليمية 
 .)2٠2٠ )العظامــات، 

يعتمــد  إرشايف  أســلوب  بأنــه  إجرائيــًا  ويعــّرف 
ــة،  ــف الذكي ــب واهلوات ــن احلاس ــتفادة م ــىل االس ع
ــام  ــت، يف القي ــبكات االنرتن ــة وش ــات احلديث والتقني
بالعمليــات اإلرشافيــة ومتابعتهــا، ممــا ُيتيــح التواصــل 
ــًا  ــم مهنّي ــم وتطويره ــني، ودعمه ــع املعلم ــط م النش
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــىل تطوي ــاعد ع ــام ُيس ــًا، ك وفني

ــام.  ــكل ع ــة بش والرتبوي
اإلطار النظري:

اإلرشاف اإللكرتوين: 
مــن املهــم تقييــم أداء الشــخص يف إكــامل املهــام 
املطلوبــة مــن قبِــل صاحــب العمــل، وعــىل هــذا 
ــاإلرشاف  ــات ب ــرشكات واملؤسس ــوم ال ــاس تق األس
عــىل أداء املوظفــني وتقييمــه لعــدة أســباب، كالتحقــق 
مــن ســري العاملــني نحــو األهــداف املوضوعــة، 
واختــاذ التدابــري واإلجــراءات الالزمــة يف حــال وجــود 
أي خلــل أو تقصــري. وال خيتلــف احلــال يف النظــام 
ــق  ــوي التحق ــوىل اإلرشاف الرتب ــث يت ــي، حي التعليم
الطريــق  يف  التعليميــة  العمليــة  ســري  مــدى  مــن 
املخطــط لــه، والكشــف عــن أي جوانــب قصــور قــُد 

ــه.  ــم وخمرجات ــرضر بالتعلي ــق ال ُتلح
ــاهم يف  ــة تس ــة تربوي ــو خدم ــوي ه ــاإلرشاف الرتب  ف
حتســني وتطويــر العمليــة التعليميــة، وتقــرتن فيــه 
الســلطة مــع عمليــات توجيــه عمــل اآلخريــن، 
ــىل أداء  ــني ع ــاعدة املختص ــه مس ــن خالل ــن م فيمك
ــر  ــذ خطــط املؤسســة، وحتســني وتطوي أعامهلــم، وتنفي
املعايطــة  ويشــري   .)2٠16 ناجــي،  )آل  قدراهتــم 
تســعى  الــذي  اإلرشايف  املفهــوم  بــأن   )2٠٠7(
ــذي  ــوم ال ــو املفه ــم ه ــه إدارات التعلي ــول إلي للوص
اإلداري  الفكــر  يف  والتغــريات  التطــورات  ُيراعــي 
الرتبــوي، والــذي يعمــل بصــورة شــاملة ليغّطــي 

كافــة عنــارص العمليــة التعليميــة، ومــا يرتبــط هبــا مــن 
ظــروف داخليــة وخارجيــة.

    ويف هــذا الســياق، وبنــاَء عــىل شــمولية مهمــة 
اإلرشاف الرتبــوي، فــإن عمــل املــرشف الرتبــوي 
تتعــدد جماالتــه وتتنــوع مهامــه، فيتــوىل أعــامالً إداريــة 
كمتابعــة تنفيــذ اخلطــط التشــغيلية والربامــج اخلاصــة 
ــن  ــاج اإلدارة م ــد احتي ــوي، وحتدي ــاإلرشاف الرتب ب
كافــة املنســوبني )مديريــن، كادر إداري، معلمــني(. 
الرتبويــني  املرشفــني  ترشــيح  دراســة  كذلــك 
اإلرشاف  إدارة  يف  للعمــل  الرتبويــات  واملرشفــات 
الرتبــوي، ومتابعــة مســتوى أداء املرشفــني الرتبويــني، 
الرتبــوي  املــرشف  يتــوىل  كــام  املدرســية.  واإلدارة 
لكافــة  الداخــيل  النقــل  إجــراء حركــة  مســؤولية 
ــي  ــخصية خلرجّي ــالت الش ــراء املقاب ــوبني، وإج املنس
كــام  للتدريــس،  املتقدمــني  والكليــات  اجلامعــات 
ــإلدارة،  ــة ل ــدارس التابع ــز يف امل ــة العج ــط ملعاجل خيط
ــم األداء الوظيفــي ملنســويب/  ويشــارك يف إعــداد تقوي
منســوبات إدارة اإلرشاف الرتبــوي واملــدارس التابعــة. 
إضافــة إىل دوره بإعــداد مــرشوع امليزانيــة الســنوية 
لــإلدارة بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة، وتنظيــم 
ــّد  ــام ُيع ــاإلدارة. ك ــة ب ــات اخلاص ــالت واملعلوم املعام
التقاريــر الدوريــة والفنيــة عــن ســري العمــل اإلرشايف 
الرتبــوي. ومــن جهــة أخــرى فــإن املــرشف الرتبــوي 
يــؤدي أعــامالً تتصــل مبــارشًة بســري العمليــة التعليميــة 
داخــل املــدارس، كاإلرشاف عــىل تطبيــق الئحــة 
التقويــم املســتمر يف املــدارس، واملشــاركة مــع اجلهــات 
ذات العالقــة يف تقويــم عمليتــي التعليــم والتعلــم 
اخلطــط  ووضــع  املختلفــة  الدراســية  املراحــل  يف 
ــة  ــة الرتبوي ــري العملي ــة س ــك متابع ــينها، كذل لتحس
ــواد  ــل امل ــن تفعي ــد م ــدارس، والتأك ــة يف امل والتعليمي
ــن  ــق م ــية، والتحق ــواد الدراس ــع امل ــة، وتوزي التعليمي
مــدى جاهزيــة بيئــات التعليــم مــن خــالل الزيــارات 
يف  الرتبــوي  املــرشف  دور  عــن  فضــاًل  امليدانيــة. 
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دراســة املالحظــات واالقرتاحــات حــول املناهــج 
ــج  ــع برام ــاركة يف وض ــية، واملش ــررات الدراس واملق
تكريــم القيــادات الرتبويــة، واملتفوقــني مــن الطــالب 
ــة ألدواره يف  ــة. إضاف ــطة املختلف ــات يف األنش /الطالب
ــن،  ــة املنســوبني )مديري ــي لكاف ــب املهن ــة التدري عملي
كادر إداري، معلمــني(، كذلــك فاملــرشف الرتبــوي 
ــا  ــف هب ــرى يكل ــام أخ ــأي مه ــام ب ــن القي ــؤول ع مس
يف جمــال اختصاصــه )وكالــة التخطيــط والتطويــر، 

د.ت.(.
  وعــىل صعيــٍد آخــر، فــإن تطــور الكثــري مــن املفاهيــم 
العــامل،  التــي يشــهدها  التكنولوجيــة  الثــورة  مــع 
جعــل املؤسســات واملنظــامت وحتــى الــدول تتســابق 
مســتوى  تطويــر  يف  التكنولوجيــا  هــذه  لتوظيــف 
ــرب  ــق أك ــام حيق ــا ب ــا، وتوظيفه ــع إنتاجه ــا، ورف أداءه
ــة  ــات التعليمي ــل املؤسس ــذي جع ــر ال ــة. األم منفع
ــة،  ــات املتاح ــن التقني ــرب م ــتفادة أك ــو اس ــعى نح تس
ــة.  ــات التعليمي ــق أهدافهــا، والنهــوض بالعملي لتحقي
ــو  ــدي نح ــور اإلرشاف التقلي ــا لتط ــذي دع ــر ال األم
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن خــالل االســتفادة مــن 

ــة.  ــات املتاح التقني
ــلوب إرشايف  ــه أس ــرتوين بأن ــّرف اإلرشاف اإللك و ُيع
ــج  ــم برام ــا يف تقدي ــف التكنولوجي ــىل توظي ــد ع يعتم
ــني،  ــة للمعلم ــاليب اإلرشاف التقليدي ــب، وأس التدري
التعليميــة  العمليــة  تطــور  عــىل  ينعكــس  بــام 
)العظامــات، 2٠2٠(. إذن فــاإلرشاف اإللكــرتوين 
ــة مــن  ــة التقليدي هــو ممارســة املــرشف ملهامــه الوظيفي
ــة  ــة حديث ــة وتكنولوجي ــائل تقني ــف وس ــالل توظي خ

تســاعده يف أداء هــذه املهــام )ســفر، 2٠٠8(.
ــن  ــول م ــرتوين إىل التح ــدف اإلرشاف اإللك ــذا هي هل
ــم  ــش القائ ــة أو التفتي ــبه باملراقب ــط اإلرشاف األش نم
عــىل مفاجــأة املعلــم، نحــو نمــط إرشايف تعــاوين. 
التحــُرر  إىل  هيــدف  اإللكــرتوين  اإلرشاف  أن  كــام 
ــني  ــال ب ــح االتص ــن، فيصب ــكان والزم ــرص امل ــن عن م

املــرشف واملعلــم متــاح حتــى خــارج أوقــات العمــل 
الرســمية، مــع إتاحــة التغذيــة الراجعــة، حيــث يمكــن 
للمعلــم إرســال نــامذج لعملــه عــرب وســائل االتصــال 
ــاط  ــن دون االرتب ــرشف م ــات امل ــتقبل مالحظ ويس
بوقــت ومــكان حمــدد. كــام يســمح للمرشف أن يرســل 
ــائل  ــاليب ووس ــية، أو أس ــًا تدريس ــني خطط للمعلم
تعليميــة، أو دروس نموذجيــة، ليتمكنــوا مــن جتربتهــا 
وإعــداد تقاريــر عــن مــدى جدواهــا يف التعليــم. كــام 
ــم  ــال املعل ــة إرس ــرتوين إمكاني ــح اإلرشاف اإللك يتي
لالستفســارات أو املشــكالت التــي قــد يواجهها ســواء 
ــادل  ــن تب ــه م ــس، ويمَكن ــرق التدري ــج أو ط يف املناه
ــف اهلل، 2٠1٤( ــرشف )خل ــع امل ــتها م اآلراء ومناقش
ــداف  ــق أه ــرتوين لتحقي ــعى اإلرشاف اإللك ــام يس    ك
ــاعد  ــث تس ــني، حي ــني الرتبوي ــر املرشف ــق بتطوي تتعل
ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل رفــع مســتوى 
مهــارات األداء اإلداريــة لــدى املــرشف الرتبــوي، 
كذلــك زيــادة عــدد املهــام اإلرشافيــة ومســتوى 
يعمــل  كــام   .)2٠13، )الغامــدي  لديــه  إنجازهــا 
ــدى  ــة ل ــة تقني ــاء ثقاف ــىل بن ــرتوين ع اإلرشاف اإللك
ــور  ــو تط ــًا نح ــح ُأفق ــا يفت ــني، مم ــني واملعلم املرشف
ــق  ــي، وحتقي ــري اإلبداع ــدي إىل التفك ــري التقلي التفك
ــذي  ــث، ال ــوي احلدي ــإلرشاف الرتب ــد ل ــوم جدي مفه
ــفر  ــذايت )س ــم ال ــم التعل ــيخ مفاهي ــىل ترس ــاعد ع يس

.)2٠٠8،
ويف هــذا الســياق يشــري كاًل مــن عبيــدات وأبــو 
ــرشف  ــام امل ــن مه ــد م ــأن العدي ــميد )2٠٠7( ب الس
اإلرشاف  خــالل  مــن  أدائهــا  يمكــن  الرتبــوي 
ــت  ــة حت ــام اإلرشافي ــذه امله ــدرج ه ــرتوين، وتن اإللك
ــة،  جمالــني مهــا: املجــال اإلداري: كاملعامــالت اإلداري
ــة،  ــؤون اإلداري ــامت، والش ــني واملعل ــة املعلم وحرك
باملــدارس.  املتعلقــة  االحصائيــات  واســتخراج 
ــم األداء  ــىل تقيي ــتمل ع ــذي يش ــداين ال ــال املي واملج
ــه  ــالع وتوجي ــة، واالط ــارات امليداني ــي، والزي الوظيف
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اخلطــط اإلداريــة واخلطــط التدريســية للمعلمــني، 
وإصــدار وتنظيــم التعاميــم والتوجيهــات، كذلــك مــا 
ــد  ــدروس. وق ــم ال ــا وتقدي ــج وتوزيعه ــق باملناه يتعل
ــل  ــىل رضورة تفعي ــدوره ع ــيل )2٠٠7( ب ــد الروي أك
ــد أداء  ــرتوين عن ــإلرشاف اإللك ــني ل ــني الرتبوي املرشف

ــة.  ــم الوظيفي مهامه
ويف املقابــل، فــإن تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين ورفــع 
ــة  ــات احلديث ــًا للتقني ــًا فعلي ــتلزما توظيف ــه يس كفاءت
ــد  ــاريل، 2٠1٠(، كالربي ــة )ف ــات اإللكرتوني واخلدم
اإللكــرتوين، وتطبيقــات املحادثــات، ومواقــع الويــب 
الرتبويــة التــي ختتــص بــاإلرشاف الرتبــوي حتــت مظلة 
ــات  ــو، وتقني ــرات الفيدي ــك مؤمت ــم، كذل إدارة التعلي
الفيديــو التفاعــيل عنــد إقامــة الربامــج التدريبيــة، 
وخدمــة القوائــم الربيديــة )داوود وآخــران، 2٠18(. 
ويف هــذا الصــدد يشــري الشــمراين )2٠٠8( إىل أن 
ــح  ــرتوين يُتي ــا يف اإلرشاف اإللك ــف التكنولوجي توظي
تصميــم قواعــد بيانــات خاصــة باملرشفــني واملعلمــني 
واملــدارس، كــام يســاهم يف تصميــم الربامــج التدريبيــة 
وورش العمــل واملحــارضات للمعلمــني واإلداريــني، 
ــامذج  ــم والن ــجالت والتعامي ــر والس ــداد التقاري وإع
وتعميمهــا، وعقــد االجتامعــات واملؤمتــرات، وتصميم 
مواقــع لــإلرشاف الرتبــوي تربــط املرشفــني باملعلمــني.
ــميد  ــو الس ــدات وأب ــري عبي ــبق، يش ــا س ــاًل مل    وتفصي
متكــني  يف  اإللكــرتوين  الربيــد  دور  إىل   )2٠٠7(
اإلرشافيــة  وخطتــه  أهدافــه  رشح  مــن  املــرشف 
للمعلمــني، وحتديــد األســاليب التدريبيــة، وحاجــات 
ــة  ــرشات الربيدي ــال الن ــه إرس ــح ل ــام يتي ــني، ك املعلم
ــمح  ــل يس ــة. ويف املقاب ــورة إلكرتوني ــم بص والتعامي
ــىل  ــم ع ــني واطالعه ــع املرشف ــل م ــني التواص للمعلم
املناهــج،  عــىل  واملالحظــات  التدريســية،  اخلطــط 
والصعوبــات التــي يواجهوهنــا. بينــام يشــري الغامــدي 
املســتخدمة  والربامــج  التقنيــات  دور  إىل   )2٠٠8(
 ) skype ،viber ،zoom( للمؤمتــرات املرئيــة مثــل

يف اإلرشاف اإللكــرتوين، مــن خــالل تفعيــل حلقــات 
ــالع  ــرباء واالط ــع اخل ــل م ــة التواص ــاش، وإتاح النق
ــوي  عــىل أحــدث الربامــج واملشــاريع يف الواقــع الرتب
ــهم يف  ــه تس ــب وأدوات ــع الوي ــام ان مواق ــي. ك اخلارج
ــرشف  ــح للم ــي تتي ــة فه ــاليب االرشافي ــر االس تطوي
مشــاركة بعــض امللفــات مــع املعلمــني كملفــات 
ــتمر  ــالع املس ــم االّط ــح هل ــية، وتتي ــط التدريس اخلط
ــوي.  ــرشف الرتب ــل امل ــن ِقب ــه م ــم حتديث ــا يت ــىل م ع
ــات  ــة للمؤسس ــع جماني ــدم)Google drive( مواق فيق
ــة  ــة خاص ــابات إلكرتوني ــة إىل حس ــة، باإلضاف الرتبوي
بكافــة العاملــني يف النظــام الرتبــوي، واهليئــة اإلداريــة 
واملرشفــني الرتبويــني واملعلمــني والطــالب. ممــا خيلــق 
فــرص تواصــل فعالــة، ويتيــح إرســال التعاميــم 
ــبة  ــدروس املحوس ــراء ال ــة، وإج ــرشات الرتبوي والن
ومشــاركة إنجــازات الطلبــة، وإجــراء امتحانــات 
ــض  ــف بع ــد يوظ ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــة. وم إلكرتوني
املرشفــني الرتبويــني وســائل التواصــل االجتامعــي 
األفــكار  لطــرح   )  Facebook, whatsapp( مثــل  
ــج  ــذه الربام ــح ه ــام تتي ــني. ك ــع املعلم ــتها م ومناقش
إنشــاء جمموعــات للمناقشــة والتواصــل مــع املعلمــني 
ــة  ــائل فردي ــال رس ــكان، وإرس ــت ويف أي م يف أي وق
ومجاعيــة، واحلصــول عــىل تنبيهــات بخصــوص املهــام 
ــادة  ــو عي ــة )أب ــري املكتمل ــاطات غ ــات والنش والواجب

)2٠15 والعبابنــة، 
  وبنــاًء عــىل مــا ســبق، يتجــىّل اعتــامد اإلرشاف 
ــات  ــات والربجمي اإللكــرتوين بشــكل كبــري عــىل التقني
احلديثــة، ولــذا فــإن تطبيــق هــذا النــوع مــن اإلرشاف 
يتطلــب مــن توافــر عــدد مــن الكفايــات يف املرشفــني 
العنــزي  أشــار  فقــد  معهــا.  للتعامــل  الرتبويــني 
املــرشف  يكــون  أن  رضورة  إىل   )2٠13( واملســعد 
ــن  ــث م ــال، والبح ــال االتص ــريًا يف جم ــوي خب الرتب
خــالل شــبكة االنرتنــت، وأن يكــون ملــاّمً بأساســيات 
اســتخدام احلاســب، والتواصــل اإللكــرتوين، وقــادرًا 
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عــىل توظيــف هــذه التقنيــات يف تطويــر ممارســاته 
اإلرشافيــة. كذلــك مــن املهــم أن يكــون املــرشف 
الرتبــوي قــادرًا عــىل تصميــم وإدارة الربامــج التدريبيــة 
ــم  ــال التقوي ــربة يف جم ــون ذو خ ــة، وأن يك اإللكرتوني

اإللكــرتوين.  
الدراسات السابقة: 

واقع اإلرشاف اإللكرتوين: 
إن املتأمــل ملجــال اإلرشاف اإللكــرتوين يلحــظ تعــدد 
ــه، إاّل  ــي تناولــت املتغــريات املتعلقــة ب الدراســات الت
إنــه وعــىل الرغــم مــن ذلــك ُيعــّد موضوعــًا متجــددًا 
ــة التــي  نظــرًا لتجــدد التقنيــات والربامــج التكنولوجي
تُثــري وتعمــل عــىل تطويــر هــذا املجــال. كــام أهنــا تربز 
رضورة دراســة اإلرشاف اإللكــرتوين يف الوقــت احلــايل 
ــة  ــم اململك ــد يف تعلي ــه النمــط اإلرشايف املعتم بصفت
)يف  2٠21م   -2٠2٠ لعامــي  الســعودية  العربيــة 
ــن  ــم ع ــو التعلي ــول نح ــا( والتح ــة كورون ــل جائح ظ
بعــد. وبنــاًء عــىل ذلــك ســيتناول هــذا اجلــزء عرًضــا 
للدراســات الســابقة ذات العالقــة بمجــال واقــع 
ــوء  ــليط الض ــع تس ــرتوين، م ــق اإلرشاف اإللك تطبي
عــىل أبــرز نتائجهــا، مــع ربــط وحتليــل أبــرز جوانــب 

ــالف.  ــاق واالخت االتف
أجــرى العنــزي )2٠12( دراســة للبحــث عــن فاعليــة 
برنامــج اإلرشاف اإللكــرتوين يف مــدارس عرعــر مــن 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــا، وق ــر مديرهي ــة نظ وجه
كافــة مديــرّي مــدارس عرعــر والبالــغ عددهــم 
)51( مديــر، وقــد اســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع 
البيانــات وأشــارت نتائــج الدراســة أن فاعليــة برنامــج 
ــة  ــن وجه ــر م ــدارس عرع ــرتوين يف م اإلرشاف اإللك

ــطة. ــة متوس ــاء بدرج ــا ج ــر مديرهي نظ
ــن  ــف ع ــة للكش ــوابكة )2٠1٤( بدراس ــام الش ــام ق ك
مــدى ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر 

)6٤5( معلــاًم ومعلمــة يف مديريــة لــواء قصبــة عــاّمن، 
ــات،  ــع البيان ــتبانة كأداة جلم ــتخدمت االس ــد اس وق
وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن تطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين جــاء بدرجــة منخفضــة مــن وجهــة نظــر 

ــني.  املعلم
ويف ذات الســياق،  أجــرى كاًل مــن الســواملة والقطيش 
)2٠15( دراســة للتعــرف درجــة اســتخدام املرشفــني 
يف  االلكــرتوين  اإلرشاف  يف  لإلنرتنــت  الرتبويــني 
املفــرق  حمافظــة  يف  والتعليــم  الرتبيــة  مديريــات 
وعالقتــه بمتغــريات اجلنــس واخلــربة واملبحــث الــذي 
ــن )٤5(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــه، وتكون ــرشف علي ي
مرشفــًا وطبــق عليهــم اســتبانة، وأشــارت نتائــج 
الدراســة أن درجــة اســتخدام املرشفــني الرتبويــني 
ــرت  ــام أظه ــة، ك ــة منخفض ــت بدرج ــت كان لإلنرتن
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة 
تعــزى  لإلنرتنــت  الرتبويــني  املرشفــني  اســتخدام 
ــروق  ــود ف ــدم وج ــور، وع ــح الذك ــس ولصال للجن
ــني  ــتخدام املرشف ــة اس ــة يف درج ــة إحصائي ذات دالل
الرتبويــني لإلنرتنــت تعــزى ملتغــريي اخلــربة واملبحــث 

ــه. ــرشف علي ــذي ي ال
كــام أجــرى كاًل مــن أبوعيــادة والعبابنــة )2٠15( 
اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  عــن  للكشــف  دراســة 
اإللكــرتوين لــدى )535( معلــاًم ومرشفــًا يف املــدارس 
اخلاصــة بعــاّمن، وقــد تــم تطبيــق االســتبانة كأداة جلمع 
ــات، وقــد خُلصــت الدراســة إىل ارتفــاع درجــة  البيان
ــال  ــل جم ــث احت ــرتوين،  حي ــة االرشاف اإللك ممارس
املناهــج املرتبــة األوىل كأعــىل جمــاالت تطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين، يليهــا جمــال املامرســات اإلرشافيــة، تلتهــا 
عمليــات التعلــم والتعليــم، ثــم االتصــال والتواصــل، 
ــني،  ــة للمعلم ــة املهني ــوي، والتنمي ــط الرتب والتخطي
ــة  ــال ملامرس ــل جم ــني كأق ــم أداء املعلم ــاء تقوي ــم ج ث

اإلرشاف اإللكــرتوين. 
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كذلــك قــام الدحيــاين وآخــران )2٠16( بدراســة 
لكشــف واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين لــدى 
ــق  ــف املناط ــي يف خمتل ــم تعليم ــس قس )12٠٠( رئي
االســتبانة  ُطبقــت  وقــد  بالكويــت،  التعليميــة 
ــج إىل  ــارت النتائ ــد أش ــات، وق ــىل البيان ــول ع للحص
ارتفــاع درجــة ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين، كــام 
أشــارت النتائــج إىل تزايــد يف مســتوى اســتخدام 
يف  االلكرتونيــة  للتطبيقــات  الرتبويــني  املرشفــني 
ــس  ــم التدري ــب ث ــال التدري ــاله جم ــاالت اإلدارة، ت جم
والتواصــل، يف حــني كان البحــث أقــل املجــاالت 

اإللكــرتوين. اإلرشاف  ملامرســة 
وأجــرت أبــو العــال )2٠17( دراســة عــن واقــع 
يف  لإلنرتنــت  الرتبويــات  املرشفــات  اســتخدام 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــرتوين، وق اإلرشاف اإللك
)2٠9( مرشفــة تربويــة يف مدينــة الطائــف، واســتعانت 
ــج إىل أن  ــفت النتائ ــات وكش ــع البيان ــتبانة جلم باالس
واقــع اســتخدام املرشفــات الرتبويــات لإلنرتنــت 
متوســطة،  بدرجــة  جــاء  اإللكــرتوين  االرشاف  يف 
وقــد جــاء اســتخدام خدمــة الويــب كأعــىل اخلدمــات 
ممارســًة، تليهــا خدمــة الربيــد اإللكــرتوين، بينــام جاءت 
خدمــة القوائــم الربيديــة كأقــل اخلدمــات ممارســًة مــن 

ــات. ــات الرتبوي ــل املرشف قب
ــىل  ــرف ع ــة للتع ــيل )2٠17( بدراس ــام الروي ــام ق ك
ــرص  ــدوره يف ع ــوي ل ــرشف الرتب ــة امل ــة ممارس درج
املعرفــة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت مــدارس 
 )168( و  معلــم   )15٤( عددهــم  والبالــغ  عرعــر 
معلمــة، وقــد تــم توزيع االســتبانة عــىل عينة الدراســة، 
وقــد وصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج، أبرزهــا 
أن املــرشف الرتبــوي يــامرس دوره يف عــرص املعرفــة يف 
ــه  ــطة، يلي ــم بدرجــة متوس ــة بالتعلي ــج التقني جمــال دم
ــم جــاء اإلرشاف اإللكــرتوين  ــات التعلــم، ث جمــال بيئ

ــك. ــطة كذل ــة متوس ــًا بدرج تالي

ــة  ــغ )2٠18( بدراس ــت الصائ ــياق قام ويف ذات الس
ــات  ــتخدام املرشف ــع اس ــن واق ــف ع ــت للكش هدف
الرتبويــات بريــاض األطفــال لــإلرشاف اإللكــرتوين، 
ــة  ــة الرتبوي ــام املرشف ــض مه ــهيل بع ــه يف تس و أمهيت
بريــاض األطفــال، إضافــة إىل حتديــد املعوقــات التــي 
تواجــه املرشفــات الرتبويــات بريــاض األطفــال يف 
اســتخدام اإلرشاف اإللكــرتوين يف العمليــة اإلرشافية، 
ــة،  ــة تربوي ــة )٤5( مرشف ــة الدراس ــت عين ــد بلغ وق
و)٤5٠( معلمــة يف مدينتــي مكــة املكرمــة و جــدة، كــام 
اســتعانت باالســتبانة جلمــع البيانــات وكشــفت النتائج 
عــن ارتفــاع درجــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، 
وقــد جــاء جمــال اإلدارة كأعــىل جمــاالت اإلرشاف 
اإللكــرتوين تطبيقــًا فيــام يتعلــق بحفــظ البيانــات 
اخلاصــة باملــدارس واملديريــن واملعلمــني، ومــدى 
اتاحتــه إلنشــاء موقــع خــاص لــإلرشاف اإللكــرتوين، 
ــة  ــات اخلاص ــم والتوجيه ــامت بالتعامي ــد املعل وتزوي
ــذي  ــي وال ــال الفن ــل املج ــام حص ــة، بين ــادة العلمي بامل
يتضمــن تزويــد املعلــامت باالســرتاتيجيات إلكرتونيــًا 
املجــاالت  باملصــادر واملراجــع كأقــل  وإمدادهــن 

ــًا. تطبيق
ــع اإلرشاف  ــاين )2٠19( واق ــت القحط ــك بحث كذل
اإللكــرتوين ومعوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظــر 
معلــامت املــدارس الثانويــة بالريــاض والبالــغ عددهــن 
)38٠( معلمــة، وقــد اســتخدمت االســتبانة للحصول 
عــىل البيانــات، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل 
ارتفــاع واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين حيــث 
احتــل املجــال اإلداري املرتبــة األوىل كأعــىل املجــاالت 
ــاالت  ــل املج ــب كأق ــال التدري ــاء جم ــام ج ــًا بين تطبيق

ــًا.  تطبيق
كــام أجــرى العظامــات )2٠2٠( دراســة للبحــث عــن 
ــة  ــة تربي ــني يف مديري ــني الرتبوي ــة املرشف ــة ممارس درج
الزرقــاء األوىل لــإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة 
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ــع املرشفــني  ــة الدراســة مجي نظرهــم، وقــد بلغــت عين
ــرشف  ــم 52 م ــاء وعدده ــة الزرق ــني بمديري الرتبوي
ومرشفــة، وقــد تــم االســتعانة باالســتبانة كأداة جلمــع 
البيانــات، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن درجــة 
ممارســة املرشفــني الرتبويــني يف مديريــة تربيــة الزرقــاء 
ملفهــوم اإلرشاف اإللكــرتوين جــاء بدرجــة متوســطة.
ــاق  ــظ اتف ــابقة يالح ــات الس ــة الدراس ــد مقارن وعن
والعبابنــة )2٠15(،  عيــادة  أبــو  مــن  كاًل  دراســة 
 ،)2٠19( القحطــاين   ،)2٠16( وآخــران  الدحيــاين 
ممارســة  درجــة  ارتفــاع  عــىل   )2٠18( والصائــغ 
اإلرشاف اإللكــرتوين. كــام ُيالحــظ اتفــاق نتائــج 
العــال  أبــو   ،)2٠12( العنــزي  مــن  كاًل  دارســة 
)2٠17(، الرويــيل )2٠17(، والعظامات )2٠2٠( أن 
تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين جــاء بدرجــة متوســطة. 
يف حــني اتفــق كل مــن الســواملة والقطيــش )2٠15(؛ 
والشــوابكة )2٠1٤( عــىل انخفــاض تطبيــق االرشاف 

اإللكــرتوين.
ــث  ــن حي ــات م ــوع الدراس ــر تن ــر بالذك ــن اجلدي وم
العينــة، حيــث اســتهدفت دراســة القحطــاين )2٠19( 
معلــامت املــدارس الثانويــة، بينــام بحثــت دراســة 
الصائــغ )2٠18( واقــع اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
وجهــة نظــر معلــامت ومرشفــات مرحلــة ريــاض 
األطفــال، كذلــك اســتهدفت دراســة أبــو عيــادة 
ــني.   ــني واملرشف ــن املعلم ــة م ــة )2٠15( عين والعبابن
وُيالحــظ اختيــار املرشفــني الرتبويــني كعينــة لدراســة 
ــات،  ــش، 2٠15؛ العظام ــواملة والقطي ــن )الس كاًل م
ــام بحثــت الرويــيل )2٠17(، والشــوابكة  2٠2٠(. بين
)2٠1٤( واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
وجهــة نظــر املعلمــني واملعلــامت، ويف املقابــل بحثــت 
ــري  ــر مدي ــة نظ ــن وجه ــزي )2٠12( ع ــة العن دراس
ــاين  ــة الدحي ــة دراس ــملت عين ــني ش ــدارس، يف ح امل
التعليميــة.  األقســام  رؤســاء   )2٠16( وآخــران 

ــع  ــن واق ــال )2٠17( ع ــو الع ــت أب ــل بحث ويف املقاب
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر املرشفــات 
ــا. ــة يف عينته ــة احلالي ــع الدراس ــًة م ــات متفق الرتبوي

ــة،  ــات اإلرشافي ــىل املامرس ــوء ع ــليط الض ــد تس وعن
ــران )2٠16(  ــاين وآخ ــة الدحي ــاق دراس ــظ اتف فيالح
ــغ )2٠18( يف  ــاين )2٠19(، والصائ ــة القحط ودراس
ارتفــاع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين يف جمــال اإلدارة، 
ــث  ــاين )2٠19( حي ــة القحط ــت دارس ــن اختلف ولك
كان أقــل جمــال ملامرســة اإلرشاف اإللكــرتوين هــو 
التدريــب؛ وقــد ُيعــزى ذلــك لضعــف البنيــة التحتيــة 
التــي حتــَد مــن تطبيــق بعــض خدمــات اإلرشاف 
ــدة  ــة جي ــة حتتي ــود بني ــب وج ــي تتطل ــرتوين الت اإللك

ــت. ــد باإلنرتن ــال جي ــزة أو اتص ــن أجه ــواء م س
 ،)2٠17( الرويــيل  دراســة  اتفــاق  ويالحــظ 
والعظامــات )2٠2٠( يف ارتفــاع ممارســة االرشاف 
اإللكــرتوين يف جمــال التواصــل مــن خــالل نــرش ثقافــة 
ــن  ــب، م ــال التدري ــك جم ــًا، كذل ــل الكرتوني التواص
حيــث تدريــب املعلمــني عــىل االســتفادة مــن خدمات 
ــامم إىل  ــذا االهت ــزى ه ــد يع ــرتوين. وق االرشاف اإللك
حداثــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين القائــم عــىل 
ــي  ــددة الت ــة املتج ــات اإللكرتوني ــت، والتقني االنرتن
يتــم توظيفهــا يف جمــال اإلرشاف؛ ممــا يتطلــب التواصل 
املســتمر مــع املعلمــني وتدريبهــم عــىل هــذه الربامــج 
اتفقــت دراســة  والتقنيــات. ومــن جهــة أخــرى 
ــف  ــىل ضع ــزي )2٠12( ع ــيل )2٠17(، والعن الروي
تفعيــل خدمــة نقــل املؤمتــرات والنــدوات العلميــة يف 
اإلرشاف اإللكــرتوين؛ وقــد يعــود هــذا لضعــف البنيــة 
التحتيــة، وعــدم توافــر شــبكة اتصــال انرتنــت جيــد يف 

ــدارس. امل
  ومــن جانــٍب آخــر، اتفقت دراســة العنــزي )2٠12(، 
والصائــغ )2٠18( عــىل ارتفــاع ممارســة اإلرشاف 
ــة  ــات اخلاص ــظ البيان ــق بحف ــام يتعل ــرتوين في اإللك
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باملــدارس واملديريــن واملعلمــني؛ وقــد ُيعــزى ارتفــاع 
ــول  ــة للتح ــات احلديث ــرًا للتوجه ــة نظ ــذه املامرس ه
ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــل اإلدارة اإللكرتوني ــو تفعي نح
التقنيــة يف إنشــاء وحفــظ امللفــات. كــام اتفقــت دراســة 
كاًل مــن أبــو العــال )2٠17(، والصائــغ )2٠18( عــىل 

ــرتوين. ــإلرشاف اإللك ــع ل ــر موق رضورة تواف
ــو  ــات )2٠2٠(، وأب ــق العظام ــياق اتف ويف ذات الس
تقويــم  يف  ضعــف  وجــود  عــىل   )2٠17( العــال 
ــالل  ــن خ ــادة م ــني والق ــني للمعلم ــني الرتبوي املرشف
اإلرشاف اإللكــرتوين، وهــذا يتفــق أيضــًا مــع دراســة 
ــن  ــفت ع ــث كش ــة )2٠15(، حي ــادة والعبابن ــو عي أب
ــع  ــني يف وض ــني الرتبوي ــدى املرشف ــكالية ل ــود إش وج
معايــري للتقويــم اإللكــرتوين. ولكــن مــن اجلديــر 
ــني يف  ــم املعلم ــة تقيي ــل عملي ــم تفعي ــه ت ــر أن بالذك
الوقــت احلــايل، مــن خــالل حضــور املــرشف للمعلــم 
يف الفصــول االفرتاضيــة، أو مــن خــالل تســجيل 

ــم.   ــامل املعل ــن أع ــوذج م نم
ــش  ــواملة والقطي ــن الس ــق كل م ــياق اتف ويف ذات الس
اســتخدام  بــأن   )2٠1٤( والشــوابكة   ،)2٠15(
ــق اإلرشاف  ــال يف تطبي ــىل جم ــّد أع ــب ُيع ــة الوي خدم
ــام أشــار كٌل مــن الســواملة والقطيــش  اإللكــرتوين. بين
ــال  ــل جم ــو أق ــرتوين ه ــد اإللك ــتخدام الربي إىل أن اس
ــذا  ــزى ه ــد ُيع ــرتوين؛ وق ــة اإلرشاف اإللك يف ممارس
ــدوى  ــني بج ــني واملعلم ــة املرشف ــدم قناع ــف لع الضع
توظيــف التكنولوجيــا وتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، 
حيــث أشــارت الدراســة إىل أن عــدد كبــري مــن 

ــرتوين.  ــد إلك ــوان بري ــون عن ــني ال يملك املعلم
معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين:

ــا االرشاف  ــي يوفره ــدة الت ــا العدي ــن املزاي ــم م بالرغ
االلكــرتوين إالّ ان هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي 
القاســم )2٠13(  قامــت  فقــد  تطبيقــه،  تعــرتض 
ــي  ــات الت ــىل املعيق ــرف ع ــت إىل التع ــة هدف بدراس

تعــرتض عمليــة اإلرشاف اإللكــرتوين يف املــدارس 
احلكوميــة بالضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر املرشفــني 
الرتبويــني، وقــد بلغــت عينــة الدراســة )2٤٤( مرشفــًا 
ومرشفــة، وقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود معوقــات 
ــص يف  ــة كالنق ــة التحتي ــف البني ــل يف ضع ــة تتمث فني
ــت،  ــبكات االنرتن ــف ش ــيب، وضع ــزة احلواس أجه
اإلرشاف  ملشــاريع  املــادي  الدعــم  قلــة  كذلــك 
ــات  ــج إىل املعوق ــارت النتائ ــك أش ــرتوين، كذل اإللك
مــن  القديــم  اجليــل  رفــض  يف  املتمثلــة  البرشيــة 
املرشفــني الرتبويــني لفكــرة اإلرشاف اإللكــرتوين.

ــتخدام  ــدى اس ــن م ــث ع ــة للبح ــت دراس ــام ُأجري ك
بــام  اإللكرتونيــة  للتقنيــات  الرتبويــني  املرشفــني 
ــات  ــم يف بيئ ــب والتعل ــات التدري ــع عملي ــب م يتناس
ــي تواجههــم،  ــات الت ــرز املعوق ــدرايس وأب الفصــل ال
ــًا،  ــًا تربوي ــة )287( مرشف ــة الدراس ــت عين ــد بلغ وق
وتــم تطبيــق االســتبانة عــىل عينــة الدراســة، وأشــارت 
النتائــج إىل أنــه مل يتــم تدريــب املرشفــني بشــكل 
ــام  ــي، ك ــم الرقم ــة التعل ــم يف عملي كاف ألداء وظائفه
يســتخدم املرشفــني أجهــز الكمبيوتــر للقيــام بعمليــات 
البحــث، وأداء مهامهــم اإلرشافيــة، لكنهــم يواجهــون 
ــام  ــة. ك ــات التعلمي ــع التطبيق ــل م ــكلة يف التعام مش
ــول  ــم الفص ــن تصمي ــني م ــني واملعلم ــاين املرشف يع
ــال  ــإرشاف فع ــون ب ــوم املرشف ــام ال يق ــة، ك االفرتاضي
عــىل بيئــات التعلــم االفرتاضيــة وعمليــات التدريــس 
ــج أن  ــرت النتائ ــام أظه ــت، ك ــرب اإلنرتن ــم ع والتعل
املرشفــني ذوي الســنوات اخلــربة األطــول كانــوا أكثــر 
 Cano &( ــة ــات احلديث ــع التقني ــل م ــرددًا يف التعام ت

)Garcia, 2013

كذلــك أجــرى عبــد اللطيــف وآخــران )2٠17(
ــات اإلرشاف  ــىل أدبي ــرف ع ــت اىل التع ــة هدف دراس
اإللكــرتوين، كذلــك التعــرف عــىل صعوبــات تطبيــق 
االرشاف االلكــرتوين يف مــرص، وقــد تــم تصنيــف 
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ــة.  ــة وبرشي ــة واداري ــات فني ــات اىل معوق ــذه املعوق ه
ومتثلــت الصعوبــات الفنيــة يف ضعــف البنيــة التحتيــة 
ــة يف  ــب وخاص ــزة احلاس ــص أجه ــات، ونق للمعلوم
القــرى، كذلــك ضعــف تدعيــم احلاســب باإلنرتنــت، 
ــة  ــدم مالئم ــة ع ــات االداري ــت الصعوب ــام تضمن بين
املبــاين الســتخدام احلاســب واالنرتنــت، وارتفــاع  
تكلفــة تطبيــق االرشاف االلكــرتوين ســواء مــن توافــر 
األجهــزة أو الربجميــات أو االتصــال باإلنرتنــت، و قلــة 
ــت، يف  ــىل االنرتن ــور ع ــة املنش ــة العربي ــع الرتبوي املواق
ــل  ــدم تأهي ــة يف ع ــات البرشي ــت الصعوب ــني متثل ح
ــز  ــة، وعــدم وجــود حتفي الكــوادر للتعامــل مــع التقني
للتطويــر الــذايت ســواء للمرشفــني أو املعلمــني، وعــدم 

ــه. ــرتوين ومتطلبات ــل اإللك ــة التعام ــي بأمهي الوع
ــىل  ــرف ع ــة للتع ــدي )2٠18( بدراس ــام الكن ــام ق ك
مــن  اإللكرتونيــة  اإلرشافيــة  املتابعــة  صعوبــات 
وجهــة نظــر املرشفــني الرتبويــني، وتكونــت عينــة 
ــم  ــة، وت ــة تربوي ــًا ومرشف الدراســة مــن )122( مرشف
تطبيــق مقيــاس أداة الصعوبــات، وقــد أشــارت نتائــج 
الدراســة إىل وجــود صعوبــات كبــرية يف جمــال املتابعــة 
اإلرشافيــة حيــث جــاءت الصعوبــات الفنيــة يف املرتبــة 
ــزود  ــل م ــن قب ــت م ــف االنرتن ــاء ضع ــد ج األوىل وق
اخلدمــة كأعــىل الصعوبــات الفنيــة، تلتهــا الصعوبــات 
اإلداريــة وقــد حصــل ضعــف التنســيق بــني اجلهــات 
اإلرشافيــة التــي تتابــع االرشاف اإللكــرتوين عــىل أعىل 

ــة. ــة الدراس ــن عين ــًة م ــة موافق ــات اإلداري الصعوب
ــة  ــرون )2٠19( دراس ــج وآخ ــرت العرف ــك أج كذل
للكشــف عــن اهــم املعوقــات التــي تواجــه اإلرشاف 
اإللكــرتوين يف مــدارس التعليــم مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــات، وق ــات الرتبوي املرشف
االســتبانة  واســتخدمت  تربويــة،  مرشفــة   )15٠(
ــج إىل أن  ــارت النتائ ــد أش ــات، وق ــع البيان كأداة جلم
املرشفــات يواجهــن صعوبــات مــن الناحيــة اإلداريــة 

ــم  ــب التعلي ــل مكات ــام داخ ــاخ الع ــة املن ــدم هتيئ كع
لتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، باإلضافــة لضعــف 
الــدورات املقدمــة هلــن يف جمــال اإلرشاف اإللكــرتوين، 
تلتهــا املعوقــات الفنيــة والتــي متثلــت يف ضعــف 
ــال  ــة لالتص ــة التحتي ــوء البني ــت وس ــبكة االنرتن ش
إضافــًة لعــدم االهتــامم بإصــالح أعطــال أجهــزة 
احلاســب اآليل، تلتهــا املعوقــات البرشيــة كقلــة أعــداد 
ــب  ــزة احلاس ــة أجه ــغيل وصيان ــات يف تش املتخصص
اآليل، كذلــك ضعــف وجــود املتخصصــات يف تصميم 

وبرجمــة أنظمــة اإلرشاف اإللكــرتوين.
تناوهلــا  الدراســات الســابقة يالحــظ  وبالنظــر إىل 
للعديــد مــن املعوقــات التــي يمكــن تصنيفهــا اىل 
)أبــو  وماليــة.  وبرشيــة  إداريــة،  فنيــة،  معوقــات 
ــغ،  ــران، 2٠16؛ الصائ ــاين وآخ ــال، 2٠17؛ الدحي الع
ــف  ــد اللطي ــران، 2٠18؛ وعب ــج وآخ 2٠18؛ العرف
وآخــران، 2٠17؛ العنــزي، 2٠12؛ القاســم، 2٠13؛ 
 Cano & 2٠18؛  والكنــدي،  2٠19؛  القحطــاين، 

)Garcia, 2013

وقــد جــاءت املعوقــات الفنيــة يف املرتبــة األوىل كأهــم 
ــرتوين  ــة اإلرشاف اإللك ــه عملي ــي تواج ــات الت املعوق
2٠18؛  الصائــغ،  2٠16؛  وآخــران،  )الدحيــاين 
القحطــاين،  2٠13؛  القاســم،  2٠12؛  العنــزي، 
عــدم  يف  ومتثلــت   ،)2٠18 والكنــدي،  2٠19؛ 
ــف  ــدارس، وضع ــع امل ــال يف مجي ــبكة اتص ــر ش تواف
ــة  ــك قل ــة، كذل ــزّود اخلدم ــل م ــن قب ــا م ــال هب االتص
أجهــزة احلاســوب املخصصــة للمرشفــات الرتبويــات 
ــة  ــة خاص ــع إلكرتوني ــر مواق ــدم تواف ــامت، وع واملعل
بــاإلرشاف اإللكــرتوين، وقلــة الربجميــات الالزمــة 

لــإلرشاف اإللكــرتوين 
ويف دراســات أخــرى احتلــت املعوقــات اإلداريــة 
تطبيــق  عنــد  املعوقــات  كأهــم  األوىل  املرتبــة 
2٠18؛  وآخــران،  )العرفــج  اإللكــرتوين  اإلرشاف 
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وعبــد اللطيــف وآخــران، 2٠17(، ومتّثلــت هــذه 
لتطبيــق  املالئــم  املنــاخ  توفــر  املعوقــات يف عــدم 
اإلرشاف اإللكــرتوين، إضافــًة إىل قصــور عمليــات 
العرفــج  وأضافــت  املعلمــني  أو  املرشفــني  حتفيــز 
ــة  ــذ دورات تدريبي ــم وتنفي ــة تصمي ــأن قل ــران ب وآخ
ــات  ــرز املعوق ــّد أب ــرتوين تع ــاإلرشاف اإللك ــة ب متعلق
اإلداريــة التــي حتــّد مــن تطبيقــه بصــورة فعالــة. بينــام 
ــة  ــة يف دراس ــة الثاني ــة املرتب ــات اإلداري ــت املعوق حل
الكنــدي )2٠18(، وكان أبرزهــا ضعــف التنســيق 
ــة  ــد مرجعي ــث ال توج ــة، حي ــات اإلرشافي ــني اجله ب
ــهيلها؛  ــة وتس ــات اإلرشاف اإللكرتوني ــم عملي لتنظي
وقــد يعــزى ذلــك لعــدم وجــود قســم خمتــص بــإدارة 
اإلرشاف اإللكــرتوين يف اهليــكل التنظيمــي إلدارات 
التعليــم ليقــوم بتنســيق اجلهــود، وتنظيــم املهــام 

اإلرشافيــة. 
ــق  ــات تطبي ــرز معوق ــة كأب ــات البرشي وجــاءت املعوق
العــال،  )أبــو  دراســات  يف  اإللكــرتوين  اإلرشاف 
 Cano & Garcia,ــران،2٠18؛ ــج وآخ 2٠17؛ العرف
ــربة  ــف خ ــات يف ضع ــك املعوق ــت تل 2013(. ومتثل

املعلــامت والقائــدات يف اســتخدام خدمــات االنرتنت، 
وزيــادة أعــداد املعلــامت املســتجدات الــاليت تنقصهــن 
ــرات يف  ــض املدي ــة بع ــدم رغب ــة، وع ــربة التعليمي اخل
ــاء  ــل أولي ــة تفاع ــرتوين، وقل ــل اإلرشاف اإللك تفعي
ــة  ــريًا قل ــة، وأخ ــع املدرس ــت م ــرب االنرتن ــور ع األم
الــدورات التدريبيــة املقدمــة للمرشفــني الرتبويــني 
 .)Cano & Garcia, 2013 2٠17؛  العــال،  )أبــو 
ــود  ــران )2٠19( إىل وج ــج وآخ ــارت العرف ــام أش ك
ــارات  ــدرة ومه ــف ق ــل يف ضع ــة تتمث ــات برشي معوق
ــات اإلرشاف  ــتخدام تقني ــات يف اس ــات الرتبوي املرشف
بنــاء  يف  متخصصــات  توفــر  وعــدم  اإللكــرتوين، 
ــو  ــار كان ــد أش ــرتوين. وق ــام إرشاف إلك ــم نظ وتصمي
وجارســيا) Cano& Garcia 2013( إىل وجــود فــروق 

يف  وتوظيفهــا  احلديثــة  التقنيــات  مــع  التعامــل  يف 
ــربة  ــنوات اخل ــري س ــزى ملتغ ــرتوين تع اإلرشاف اإللك

ــل. ــة األق ــربة اإلرشافي ــح اخل ــة، لصال اإلرشافي
منهج الدراسة:  

يف ضــوء أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج 
الكمــي، بنموذجــه الوصفــي املســحي؛ نظــرًا ملناســبته 
لطبيعــة مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا، حيــث 
يعتمــد عــىل مجــع البيانــات واملعلومــات عــن اإلرشاف 
ــدى  ــن وم ــه الراه ــىل وضع ــرف ع ــرتوين للتع اإللك
ممارســته مــن ِقبــل املرشفــات الرتبويــات، واملعوقــات 
التــي تواجههــن أثنــاء تطبيقــه، ومــن َثــم مقارنــة تلــك 
املعلومــات وحتليلهــا وتفســريها للوصــول إىل النتائــج. 
املســحي  املنهــج  نمــط  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 

ــتعرض. ــح املس ــو املس ــتخدم، ه املس
جمتمع الدراسة وعينتها: 

املرشفــات  كافــة  مــن  الدراســة  جمتمــع  يتكــون 
ــام )رشق  ــم الدم ــّي تعلي ــات يف مكتب ــات الفنّي الرتبوي
ــغ  ــرب. والبال ــم اخلُ ــب تعلي ــة ًإىل مكت ــرب(، إضاف وغ
عددهــن )2٤7( مرشفــة تربويــة، ُوفــق إحصائيــة 
إدارة التخطيــط والتطويــر بــاإلدارة العامــة لتعليــم 
املنطقــة الرشقيــة )2٠21(. ونظــرًا لصغــر حجــم 
ــىل  ــة ع ــع أداة الدراس ــم توزي ــد ت ــث فق ــع البح جمتم
ــراد املجتمــع، وقــد اســتجاب منهــن )13٤(  ــع أف مجي
ــة،  ــع الدراس ــايل جُمتم ــن إمج ــبة 5٤% م ــة، بنس ُمرشف
وقــد تنوعــت ســنوات اخلــربة لعينــة البحــث، حيــث 
ــات  ــات الرتبوي ــن املرشف ــى م ــة العظم ــت الغالبي كان
)7٤( مرشفــة يمتلكــن خــربة ألكثــر مــن 1٠ ســنوات.  
ــني  ــا ب ــة م ــة تربوي ــربة )٤٤( مرشف ــت خ ــام تراوح بين
5-1٠ ســنوات يف حــني كانــت ســنوات اخلــربة أقــل 
ــة.   ــة تربوي ــدى )16( مرشف ــنوات، ل ــس س ــن مخ م
ومــن حيــث املؤهــل العلمــي محلــت الغالبيــة العظمــى 
مؤهــل  تربويــة  مرشفــة   )1٠7( املرشفــات  مــن 
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ــة  ــة تربوي ــت )27( مرشف ــام حصل ــوس، بين البكالوري
ــا. ــالت علي ــىل مؤه ع

أداة الدراسة:  
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اختيــار االســتبانة 
ــىل  ــول ع ــة للحص ــة كأداة مالئم ــئلة املغلق ذات األس
املعلومــات والبيانــات واحلقائــق املرتبطــة بالواقــع 
املــدروس. وقــد تــم بنــاء أداة الدراســة بــام يتوافــق مــع 
ــات  ــة األدبي ــد مراجع ــة بع ــئلتها البحثي ــا وأس أهدافه
بموضــوع  العالقــة  ذات  الســابقة  والدراســات 
الدراســة، واالســتفادة منهــا يف حتديــد بعــض جمــاالت 
 ،)2٠17( الرويــيل  كدراســة  احلاليــة،  االســتبانة 
وقطيــش )2٠15(،  الســواملة  القحطــاين )2٠19(، 
واملعبــدي   ،)2٠12( الكنــدي   ،)2٠18( الصائــغ 
ــة  ــا النهائي ــد تكّونــت األداة يف صورهت )2٠11(. وق
ــع  ــا واق ــن مه ــىل حموري ــة ع ــارة موّزع ــن )53( عب م
ــاد:  ــة أبع ــمل ثالث ــرتوين، ويش ــق اإلرشاف اإللك تطبي
ــي.  ــر املهن ــة، والتطوي ــة، املهــام التعليمي املهــام اإلداري
وحمــور يتعلــق بمعوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
ــة،  ــات إداري ــة: معوق ــاد التالي ــب األبع ــًا حس مصنّف

ــة. ــات برشي ــة، ومعوق ــات فين معوق
وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــاميس لتحديــد 
ــور األول،  ــود األداة يف املح ــن بن ــة ع ــتوى اإلجاب مس
إذ تــم إعطــاء بدائــل اإلجابــة لواقــع تطبيــق اإلرشاف 
ــًا )٤(،  ــاَم )5(، غالب ــة: دائ ــرتوين األوزان التالي اإللك
أبــدًا )1(. وفيــام خيــّص  نــادرًا )2(،  أحيانــًا )3(، 
املحــور الثــاين املتعلــق بمعوقــات اإلرشاف اإللكرتوين 
فقــد ُأعطيــت بدائــل اإلجابــة األوزان التاليــة: موافــق 
بشــدة )5(، موافــق )٤(، حمايــد )3(، غــري موافــق )2(، 

غــري موافــق بشــدة )1(.
صدق األداة: 

ــىل  ــا ع ــدى قدرهت ــدق األداة، وم ــن ص ــق م    للتحق
قيــاس اجلوانــب التــي ُوضعــت لقياســها بشــكل 

ــري،  ــدق الظاه ــاس الص ــا لقي ــم إخضاعه ــق، ت دقي
ــالل:  ــن خ ــك م ــيل وذل ــاق الداخ واالتس

صدق املحّكمني: 
ــىل  ــامد ع ــم االعت ــتبانة، ت ــدق االس ــن ص ــق م للتحق
للتأكــد  املحًكمــني(؛  الظاهــري )صــدق  الصــدق 
ــي  ــذي تنتم ــور ال ــرات للمح ــبة الفق ــدى مناس ــن م م
إليــه، كذلــك التحقــق مــن وضــوح وســالمة صياغــة 
العبــارات، ومناســبتها لفئــات االســتجابة. إذ تــم 
عرضهــا عــىل ســبعة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص 
املالحظــات  ضــوء  ويف  الرتبويــة،  اإلدارة  جمــال  يف 
ــع  ــور واق ــاد حم ــد أبع ــل أح ــم تعدي ــات، ت والتوجيه
تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن )اإلرشاف عــىل 
النظــام التعليمــي وتقويمــه( إىل ُبعــد املهــام التعليميــة، 
ــتبانة  ــىل االس ــالت ع ــض التعدي ــراء بع ــم إج ــام ت ك

ــة. ــا النهائي ــا بصورهت ــا إلخراجه ــة عباراهت وصياغ
صدق االتساق الداخيل:

بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــألداة تــم 
تطبيقهــا ميدانيــًا عــىل عينــة اســتطالعية قدرهــا )26( 
ُمرشفــة، ومــن َثــم التأكــد مــن نتيجــة صــدق االتســاق 
الداخــيل ألداة الدراســة بحســاب معامــل ارتبــاط 
ــد  ــارات الُبع ــن عب ــارة م ــة كل عب ــني درج ــون ب بريس

ــه.  ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــع الدرج م
ــني  ــاط ب ــنّي مــن اجلــدول )1( أن معامــالت االرتب يتب
العبــارات والدرجــة الكليــة عــىل مجيــع أبعــاد حمــورّي 
)واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، معوقــات تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين( مقبولــة ألغــراض البحــث 
ــة  ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــت مجيعه ــث كان ــي، حي العلم
ــالت  ــاع معام ــح ارتف ــام يتض ــن )٠.٠5(. ك ــل م أق
االتســاق الداخــيل لكافــة األبعــاد، ممــا ُيشــري إىل 
مــؤرشات صــدق مرتفعــة وكافيــة يمكــن الوثــوق هبــا 

ــة. ــة احلالي ــق الدراس يف تطبي
ثبات أداة الدراسة:



٤٤

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات

جدول )1(: معامل ارتباط بريسون بني كل عبارة والدرجة الكلية عىل مجيع أبعاد حمورًي 
)واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين، معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين(

جدول )2( معامالت الثبات ملحاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

حمور معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوينحمور واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين
معامل العبارة

معامل العبارةاالرتباط
معامل العبارةاالرتباط

معامل العبارةاالرتباط
معامل العبارةاالرتباط

معامل العبارةاالرتباط
االرتباط

املعوقات البرشيةاملعوقات الفنيةاملعوقات اإلداريةالتطوير املهنياملهام التعليميةاملهام اإلدارية
1**٠.631**٠.661**٠.611**٠.771**٠.261**٠.5٠
2**٠.622**٠.782**٠.692**٠.882**٠.622**٠.93
3**٠.7٠3**٠.673**٠.7٠3**٠.923**٠.773**٠.91
٠.٤**٤5٠**٤.51٠.٤**٤7٠**٤.93٠**٤.88٠**٤.86
5**٠.615**٠.655**٠.815**٠.895**٠.585**٠.6٤
6**٠.566**٠.256**٠.966**٠.٤9
7**٠.9٠7**٠.727**٠.897**٠.26
8**٠.٤58**٠.728**٠.75
9**٠.9٠9**٠.639**٠.57

1٠.٤**٠31٠**٠.711٠**٠.37
11**٠.6811**٠.5611**٠.77
12**٠.7٠12**٠.٤6
13**٠.78

ــة  ــتخدام معادل ــم اس ــة، ت ــات أداة الدراس ــاب ثب حلس
ــات  ــل الثب ــاب معام ــم حس ــث ت ــاخ، حي ــا كرونب ألف
لــكل حمــور مــن حمــاور االســتبانة، ثــم حســاب 
معامــل الثبــات الــكيل لالســتبانة. ومــن خــالل نتائــج 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــم معام ــح ان قي ــدول )2( يّتض اجل
ملحــاور الدراســة مرتفعــة، حيــث تراوحــت بــني 

 ،)α= 0.82( ومعامــل ثبــات )α= 0.91( معامــل ثبــات
 .)α= 0.94( وبلــغ معامــل الثبــات لــألداة بشــكل كيل
وتعــد هــذه القيــم مرتفعــة ُومطمِئنــة ملــدى ثبــات أداة 

ــة.  الدراس

األساليب اإلحصائية: 

معامل ألفا كرونباخالُبعـــداملحور

واقع اإلرشاف اإللكرتوين
٠.91املهام اإلدارية
٠.89املهام التعلمية

٠.92مهام التطوير املهني للمعلامت

   معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين
٠.91املعوقات اإلدارية

٠.82املعوقات الفنية
٠.89املعوقات البرشية

٠.9٤الثبات الكيل لألداة
 )SPSS( ــة ــزم اإلحصائي ــج احل ــتخدام برنام ــم اس ت
يف  اإلحصائيــة  األســاليب  مــن  عــدد  واســتخدام 
ــون،  ــاط بريس ــل ارتب ــا معام ــات ومنه ــة البيان معاجل

لــألداة،  الداخــيل  االتســاق  صــدق  مــن  للتأكــد 
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــاط كل عب ــة ارتب ــة درج ملعرف
ــاخ،  ــة ألفــا كرونب ــم اســتخدام معادل للمحــور، كــام ت
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جدول )3( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات ُبعد "واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف املهام اإلدارية"

ــؤال  ــن الس ــة ع ــات األداة. ولإلجاب ــن ثب ــق م للتحق
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــن واق ــف ع ــق بالكش األول املتعل
بالكشــف  املتعلــق  الثــاين  والســؤال  اإللكــرتوين، 
ــل  ــتخدام التحلي ــم اس ــد ت ــه، فق ــات تطبيق ــن معوق ع
طريــق  عــن   )Descriptive analysis( الوصفــي 
حســاب املتوســط، واالنحرافــات املعياريــة؛ للتعــرف 
ــىل كل  ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــط اس ــىل متوس ع
ــدى  ــىل م ــرف ع ــاور، والتع ــارات املح ــن عب ــارة م عب
انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن 

ــور.  ــارات املح عب
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

الســؤال األول: مــا واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات بمدينتــّي 

ــرب؟  ــام واخلُ الدم
الُبعــد االول: واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل 

مســتوى املهــام اإلداريــة. 
يّتضــح مــن اجلــدول )3( تقــارب درجــة موافقــة أفــراد 
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــد واق ــارات بع ــىل عب ــة ع الدراس
ــث  ــة، حي ــام اإلداري ــتوى امله ــىل مس ــرتوين ع اإللك
يشــمل املحــور )13( فقــرة، وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــراد الدراس أف
وتراوحــت  الدراســة،  أداة  عــىل  دائــاًم(  )غالبــًا/ 
 .)٤.52 اىل   3.6٤( مــن  احلســابية  املتوســطات 
وعليــه، يمكــن القــول أن املتوســط العــام الســتجابات 
أفــراد الدراســة عــىل عبــارات بعــد واقــع تطبيــق 
ــن  ــة م ــغ )٤.٠9( درج ــد بل ــرتوين ق اإلرشاف اإللك
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس )5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املرشفــات 
الرتبويــات غالبــًا مــا يقمــن بمهامهــن اإلداريــة بشــكل 

ــرتوين. إلك
ــم )6(  ــارة رق ــأن العب ــاله ب ــدول أع ــن اجل ــح م ويتض

املتوسط العبـــــــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

دائاًم٤.52٠.681 أزّود املعلامت بالتعاميم بشكل إلكرتوين6
دائاًم٤.٤3٠.722 أقوم بإعداد التقارير اخلاصة بالعمل اإلرشايف إلكرتونيًا3

 أقوم بحفظ البيانات واملعلومات اخلاصة باألعامل اإلرشافية بشكل 1٠
دائاًم٤.36٠.8٤3إلكرتوين

دائاًم٤.2٤٠.9٠٤ أقوم بإعداد اخلطط اإلرشافية بصورة إلكرتونية1
غالبًا٤.18٠.885أتواصل بشكل إلكرتوين مع املسؤولني يف إدارة التعليم أو الوزارة9

غالبًا٤.181.٠6 أوزع املهام عىل املعلامت بصورة إلكرتونية12
غالبًا٤.131.17أتبادل املعلومات مع إدارة املدرسة إلكرتونيًا8

غالبًا٤.٠7٠.998 أعقد اجتامعات مع املعلامت والقائدات بشكل إلكرتوين13
غالبًا٤.٠٤1.139 استخدم الربيد اإللكرتوين يف التواصل إلدارة الشؤون اإلرشافية2
غالبًا3.931.٠51٠ أفّعل برامج التواصل االجتامعي يف اإلرشاف الرتبوي5
غالبًا3.821.2311أفّعل املوقع اإللكرتوين لإلرشاف الرتبوي٤
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املتوسط العبـــــــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

غالبًا3.6٤1.3112 استخدم احلوسبة السحابية يف مشاركة وتبادل امللفات7
غالبًا3.6٤1.6113 لدَي ملف إنجاز إلكرتوين11

غالبًا7. ٤.٠9٠املتوسط احلسايب العام
ــم بشــكل إلكــرتوين" جــاءت  "أزّود املعلــامت بالتعامي
باملرتبــة األوىل كأعــىل فقــرة مــن حيــث املتوســط 
احلســايب )٤.52(، ويّتضــح مــن خــالل ذلــك حرص 
ــامت،  ــة املعل ــم لكاف ــال التعامي ــىل إيص ــات ع املرشف
ــواملة  ــة الس ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــاق ه ــر اتف ويظه
وقطيــش )2٠15(، والشــوابكة )2٠1٤( يف ارتفــاع 
تفعيــل تطبيقــات اإلرشاف اإللكــرتوين ملتابعــة اللوائح 
والتعاميــم وتوجيههــا للمعلمــني. وقــد تلتهــا العبــارة 
ــل  ــة بالعم ــر اخلاص ــداد التقاري ــوم بإع ــم )3( " أق رق
اإلرشايف إلكرتونيــًا " باملرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب 
)٤.٤3(. ويمكــن تفســري ارتفــاع تلــك املامرســة 
نظــرًا ملــا يتضمنــه إعــداد التقاريــر بصــورة إلكرتونيــة 
مــن توفــري وقــت وجهــد املرشفــة فضــاَل عــن تقليــل 
ــذه  ــت ه ــر. واتفق ــة التقاري ــة يف كتاب ــاء اليدوي االخط
ــاع  ــارت إىل ارتف ــي أش ــات الت ــع الدراس ــة م النتيج

ــة  ــرتوين املتعلق ــة يف اإلرشاف اإللك ــات اإلداري املامرس
بإعــداد التقاريــر والســجالت بصــورة إلكرتونيــة 
2٠12؛  العنــزي،  2٠16؛  وآخــران،  )الدحيــاين 

والصائــغ، 2٠18(.
ــم )7(  ــان رق ــت العبارت ــد حصل ــس فق ــىل العك وع
ــادل  ــاركة وتب ــحابية يف مش ــبة الس ــتخدم احلوس "اس
ــدَي ملــف إنجــاز  ــم )11( "ل ــارة رق امللفــات"، والعب
ــايب  ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ ــىل املرتب ــرتوين" ع إلك
متســاٍو )3.6٤(. وعــىل الرغــم كــون هاتــني العبارتني 
أقــل العبــارات موافقــة، إال أهنــا جاءت بدرجة ممارســة 
مرتفعــة. وهــذا مــا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــة نتيجــة 
ــب  ــع الوي ــل مواق ــدور تفعي ــفر )2٠٠8( ب ــة س دراس
ــة  ــرشف، وإمكاني ــة بامل ــجالت اخلاص ــظ الس يف حف

ــني.  ــع املعلم ــاركتها م مش

جدول )٤( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات بعد "واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف املهام التعليمية"

املتوسط العبــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

دائاًم٤.5٤٠.681أقّيم املعلامت باستخدام أساليب اإلرشاف اإللكرتوين1
دائاًم٤.٤3٠.852أقوم بمتابعة سري العملية التعليمية إلكرتونيًا2
دائاًم٤.37٠.953أحدد مواعيد الزيارات الصفية إلكرتونًيا6
دائاًم٤.337٠.86٤أقوم بالتخطيط للعملية اإلرشافية مع املعلمة بشكل إلكرتوين٤
دائاًم٤.331٠.995ُأرسل التوجيهات املتعلقة باملنهج الدرايس بشكل إلكرتوين5
دائاًم٤.2751.٠56أضع معايري لتقويم املعلمة أثناء فرتة التعليم اإللكرتوين7

دائاًم٤.272٠.887أقوم باإلرشاف عىل أداء الطالب وحتصيلهم بشكل إلكرتوين 12
غالبًا٤.19٠.858أّطلع عىل امللفات اخلاصة باملعلمة إلكرتونيًا3



٤7

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات

املتوسط العبــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

أرشف عىل سري عملية االختبارات من خالل األساليب 11
غالبًا٤.161.٠19اإللكرتونية

غالبًا٤.151.٠٠1٠أتلقى استفسارات املعلامت حول العملية التعلمية إلكرتونيًا9
غالبًا٤.٠61.٠111أقوم بحل املشكالت التي تواجه املعلامت بطريقة إلكرتونية1٠
غالبًا3.811.2812أنّفذ املداوالت اإلرشافية إلكرتونيًا8

غالبًا٤.2٤٠.68املتوسط احلسايب العام

البعــد الثــاين: واقــع تطبيــق االرشاف االلكــرتوين عــىل 
مســتوى املهــام التعليميــة

يتضــح مــن اجلــدول )٤( تقــارب درجــة موافقــة أفــراد 
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــد واق ــارات بع ــىل عب ــة ع الدراس
ــث  ــة، حي ــام التعليمي ــتوى امله ــىل مس ــرتوين ع اإللك
يشــمل املحــور )12( فقــرة وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــراد الدراس أف
)غالبــًا/ دائــاًم( وقــد بلــغ املتوســط العــام الســتجابات 
ــة  ــد )٤.2٤ درج ــارات الُبع ــىل عب ــة ع ــراد الدراس أف
مــن 5( والتــي تشــري إىل درجــة تطبيــق مرتفعــة جــدًا 

ــة. ــام التعليمي ــتوى امله ــىل مس ع
ــامت  ــم املعل ــم )1( "أقّي ــارة رق ــأن العب ــح ب ــام يتض ك
ــاءت  ــرتوين" ج ــاليب اإلرشاف اإللك ــتخدام أس باس
وممــا   ،)٤.5٤( حســايب  بمتوســط  األوىل  باملرتبــة 
ــم  ــامد وزارة التعلي ــداد واعت ــة إع ــذه املامرس ــّزز ه ُيع
الســتامرات تقييــم أداء املعلــامت خــالل فــرتة التعليــم 
اإللكــرتوين عــرب منصــة مدرســتي. كــام أن هــذه 
ــات  ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ ــت م ــة اختلف النتيج
ــني  ــل املرشفــني الرتبوي ــي أشــارت إىل قصــور تفعي الت
لتقنيــات اإلرشاف اإللكــرتوين يف عمليــات تقويــم أداء 
ــة،  ــادة والعبابن ــو عي ــال، 2٠17؛ أب ــو الع ــني )أب املعلم
2٠15؛ والعظامــات، 2٠2٠(. وقــد يعــزى ذلــك 
ــم  ــا حيّت ــد مم ــن بع ــم ع ــرتة التعلي ــة ف ــرًا خلصوصي نظ

عــىل املرشفــة الرتبويــة توظيــف التقنيــة ألداء أدوراهــا 
الرئيســية يف تقييــم أداء املعلــامت خــالل فــرتة التعليــم 
ــارة  ــأن العب عــن ٌبعــد. كــام ُيظهــر مــن اجلــدول )٤( ب
ــة  ــة التعليمي ــري العملي ــة س ــوم بمتابع ــم )2( "أق رق
إلكرتونيــًا " جــاءت باملرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب 
املرشفــة  قــدرة  إىل  ُيشــري  الــذي  األمــر   ،)٤.٤3(
الرتبويــة عــىل التعامــل مــع بيئــات التعلــم االفرتاضيــة 
ــًة  ــت، خٌمتلف ــالل اإلنرتن ــن خ ــس م ــات التدري وعملي
ــيا )2٠13(  ــو وجارس ــة كان ــه دراس ــارت إلي ــام أش في
أداء  يف  قصــور  وجــود  حــول   Cano & Garcia

املرشفــني ألعامهلــم اإلرشافيــة فيــام يتعلــق بــاإلرشاف 
ــت. ــرب االنرتن ــم ع ــات التعلي ــىل عملي ع

وعــىل العكــس، فقــد جــاءت العبــارة رقــم )8( " أنّفــذ 
ــرية  ــة األخ ــًا" باملرتب ــة إلكرتوني ــداوالت اإلرشافي امل
ــري  ــد ُيش ــا ق ــايب )3.81(، مم ــط حس ــة بمتوس وبدرج
إىل توظيــف املرشفــات ألســاليب تواصــل أخــرى 
الدراســية  باملــادة  اخلاصــة  التوجيهــات  إلرســال 
ِعوضــًا عــن تنفيــذ املــداوالت اإلرشافيــة اإللكرتونيــة 

ــة. ــورة دائم بص
البعــد الثالــث: واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 

ــامت. ــي للمعل ــر املهن ــام التطوي ــتوى مه ــىل مس ع
ــارب  ــر تق ــدول )5( فيظه ــاء يف اجل ــا ج ــىل م ــاًء ع بن
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــة أف ــة موافق درج
واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل مســتوى 
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جدول )5( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات بعد واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف تطوير املعلامت مهنيًا

املتوسط العبارة
احلسايب

االنحراف 
التكرار الرتتيباملعياري

دائاَم٤.251.٠51أقوم بإرسال مواعيد الربامج والدورات التدريبية بشكل إلكرتوين.٤
غالبًا٤.151.172أحدد االحتياجات التدريبية من خالل االستطالعات اإللكرتونية1

غالبًا٤.131.173أوظف التقنية لتقديم الدعم للمعلامت األوىل بالرعاية11
غالبًا٤.121.21٤ أنرش الفيديوهات التعليمية لتطوير املعلامت إلكرتونًيا6
غالبًا٤.1٠1.225أشجع املعلامت عىل تبادل اخلربات عرب استخدام الوسائط االلكرتونية 8
 أزّود املعلامت بروابط إلكرتونية حلضور مؤمترات وندوات علمية بشكل 7

غالبًا٤.٠11.316إلكرتوين.
غالبًا3.991.277أوظف التقنية لقياس أثر التدريب9
غالبًا3.811.378 أدّرب املعلامت لالستفادة من خدمات اإلرشاف اإللكرتوين2
غالبًا3.781.279أنظم دورات تدريبية مع مدربني بشكل إلكرتوين3
غالبًا3.7٠1.391٠ أعقد دورات تدريبية إلكرتونية للمعلامت والقائدات5

نادرًا2.6٠1.3311 أقوم بإعداد نرشات تربوية تتناول املستجدات التقنية احلديثة 1٠
غالبًا3.97٠.98املتوسط احلسايب العام

ــور  ــمل املح ــث يش ــامت، حي ــي للمعل ــر املهن التطوي
)11( فقــرة، وقــد جــاءت اســتجابات أفــراد الدراســة 
ــاًم(  ــادرًا/ دائ ــة )ن ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ع
عــىل أداة الدراســة، حيــث تراوحــت املتوســطات 
ــري إىل أن  ــا ُيش ــن )2.6٠ اىل ٤.25(. مم ــابية م احلس
ــىل  ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس ــط الع املتوس
عبــارات بعــد واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
يف جمــال التطويــر املهنــي للمعلــامت بلــغ )3.97 
ــة  ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5(، وه ــة م درج
ــري إىل أن  ــي تش ــاميس، والت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ م
ــي  ــر املهن ــام التطوي ــن مه ــا يامرس ــًا م ــات غالب املرشف

ــرتوين. ــكل إلك ــامت بش للمعل
وتفصيــاًل ملــا ســبق، فقــد جــاءت العبــارة رقــم 
)٤( " أقــوم بإرســال مواعيــد الربامــج والــدورات 
األوىل  املرتبــة  يف  إلكــرتوين"  بشــكل  التدريبيــة 
العبــارة رقــم  تلتهــا  بمتوســط حســايب )25.٤(. 

ــن  ــامت م ــة للمعل ــات التدريبي ــدد االحتياج )1( "أح
خــالل االســتطالعات اإللكرتونيــة" يف املرتبــة الثانيــة 
هــذه  تعكــس  وقــد   .)٤.15( حســايب  بمتوســط 
النتائــج مــدى حــرص املرشفــات عــىل توظيــف التقنية 
يف تنميــة وتطويــر املعلــامت مهنيــًا، متفقــًة بذلــك مــع 
نتيجــة دراســة الرويــيل )2٠17( حــول دور اإلرشاف 

ــًا. ــني مهني ــة املعلم ــرتوين يف تنمي اإللك
ويف املقابــل، حصلــت العبــارة رقم )5( "أعقــد دورات 
عــىل  والقائــدات"  للمعلــامت  إلكرتونيــة  تدريبيــة 
املرتبــة مــا قبــل األخــرية بمتوســط حســايب )3.7٠(، 
ــران  ــاين وآخ ــة الدحي ــع دراس ــق م ــة تتف ــذا النتيج وه
ــني  ــة املرشف ــاع ممارس ــارت إىل ارتف ــي أش )2٠16( الت
الرتبويــني إلقامــة دورات تدريبيــة إلكرتونيــة. وخمتلفــًة 
يف ذات الوقــت عــن دراســة القحطــاين )2٠19( التــي 
أشــارت إىل قلــة عقــد املرشفــات الرتبويــات لــدورات 
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــريًا، ج ــة. وأخ ــة إلكرتوني تدريبي
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جدول )6( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات أبعاد معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

)1٠( والتــي نصــت عــىل "أقــوم بإعــداد نــرشات 
يف  احلديثــة"  التقنيــة  املســتجدات  تتنــاول  تربويــة 
املرتبــة األخــرية وبمتوســط حســايب )2.6٠(، ممــا 
ــن  ــا يقم ــادرًا م ــات ن ــات الرتبوي ــري إىل أن املرشف ُيش
ــت  ــد اتفق ــة، وق ــرشات الرتبوي ــم الن ــداد وتصمي بإع
هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج عــدد مــن 
ــني  ــني الرتبوي ــم املرشف ــور تصمي ــات يف قص الدراس
ــودة  ــن ج ــن م ــي حتّس ــة الت ــة التقني ــرشات الرتبوي للن
ــران،  ــاين وآخ ــني )الدحي ــية للمعلم ــارات التدريس امله

الشــافعي، 2٠٠7(. 2٠16؛ 
مــا  خــالل  مــن  األول  الســؤال  عــن  ولإلجابــة 
ــتجابات  ــإن اس ــداول )3( و)٤( و)5( ف ــه اجل أظهرت
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــور واق ــىل حم ــة ع ــراد الدراس أف
اإللكــرتوين جــاءت بدرجــة ُمرتفعــة، حيــث بلــغ 
ــًة يف  ــن 5(، ٌمتفق ــور )٤.1٠ م ــام للمح ــط الع املتوس
ــث  ــن حي ــات م ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ ــك م ذل
ارتفــاع درجــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين )أبــو 
عيــادة والعبابنــة، 2٠15؛ الدحيــاين وآخــران، 2٠16؛ 

ويمكــن   .)2٠18 والصائــغ،  2٠19؛  القحطــاين، 
تفصيــل اســتجابات أفــراد الدراســة عــىل أبعــاد املحور 
كالتــايل: جــاء بعــد املهــام التعليميــة يف املرتبــة األوىل، 
بمتوســط )٤.2٤ مــن 5(. يليــه ُبعــد املهــام اإلداريــة 
يف املرتبــة الثانيــة، بمتوســط )٤.٠9 مــن 5(.. وأخــريًا 
املرتبــة  للمعلــامت يف  املهنــي  التطويــر  بعــد  حــّل 
ُيعــزى  بمتوســط )3.97 مــن 5(. وقــد  الثالثــة، 
ارتفــاع ممارســات اإلرشاف اإللكــرتوين يف جمــال املهــام 
ــد،  ــن ُبع ــم ع ــو التعلي ــول نح ــرًا للتح ــة، نظ التعليمي
ــة  ــة العملي ــة يف متابع ــن رضورة ُملّح ــه م ــا يعكس وم
التعليميــة والتحقــق مــن ســريها نحــو حتقيــق أهــداف 
التعليــم خــالل هــذه الفــرتة االســتثنائية-خالل فــرتة 

ــا. ــة كورون جائح
ــق اإلرشاف  ــات تطبي ــي معوق ــا ه ــاين: م ــؤال الث الس
ــات  ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ ــن وجه ــرتوين م اإللك

ــرب؟  ــام واخلُ ــّي الدم بمدينت
فيــام يــيل تفصيــل لكافــة أبعــاد معوقــات تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين )املعوقــات اإلداريــة، املعوقــات 

املتوسط العبــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
املعوقات اإلدارية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

عدم هتيئة البيئة املناسبة يف مكاتب التعليم واإلرشاف واملدارس لتطبيق 1
موافق3.991.11اإلرشاف اإللكرتوين

قلة التحفيز والتشجيع املادي واملعنوي للمرشفات اللوايت يفعّلن ٤
موافق3.8٤1.12اإلرشاف اإللكرتوين

موافق3.821.13قصور اللوائح التي تنّظم عملية اإلرشاف اإللكرتوين3
موافق3.551.3٤عدم وجود قسم خمتص إلدارة اإلرشاف اإللكرتوين يف مكتب التعليم.6
حمايد3.٤٠1.25ضعف الوعي بأمهية اإلرشاف اإللكرتوين لدى املسؤولني بإدارة التعليم5
قلة الصالحيات املمنوحة للمرشفات الرتبويات يف االطالع عىل بيانات 7

حمايد3.361.26املدراس

قلة الدورات التدريبية املقدمة للمرشفات الرتبويات حول اإلرشاف 2
غري موافق2.281.27اإللكرتوين

موافق86. 3.61٠املتوسط احلسايب العام
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املتوسط العبــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
املعوقات الفنية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

موافق٤.٠9٠.911ضعف مستوى البنية التحتية لالتصال يف مكتب اإلرشاف٤

موافق3.971.152ضعف خدمة االنرتنت من قبل مزود اخلدمة يف مكتب اإلرشاف2

موافق3.761.٠٤3عدم توفر برامج وأنظمة إلكرتونية تدعم اللغة العربية5

موافق3.521.17٤عدم توفر أدلة توضيحية وإرشادية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين3

غري موافق2.391.265عدم وجود فريق خمتص للدعم الفني1

موافق3.75٠.7٠املتوسط احلسايب العام
املعوقات البرشية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

نقص الكوادر البرشية املتخصصة يف تصميم وتشغيل أنظمة اإلرشاف ٤
موافق ٤.28٠.991اإللكرتوين

بشدة
موافق3.78٠.992كثافة األعباء الفنية واإلدارية املناطة باملرشفة الرتبوية1

موافق3.511.1٠3ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى املرشفة الرتبوية5

حمايد3.331.2٤٤ضعف الثقافة التقنية لدى املرشفة الرتبوية2

غري موافق 2.2٤1.2٠5ضعف قناعة املرشفة الرتبوية بجدوى اإلرشاف اإللكرتوين3
بشدة

موافق8٤. 3.63٠املتوسط احلسايب العام

نظــر  وجهــة  مــن  البرشيــة(  واملعوقــات  الفنيــة، 
الرتبويــات: املرشفــات 

البعــد األول: املعوقــات اإلداريــة لتطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين:

ــراد  ــة أف ــة موافق ــًا يف درج ــدول )6( تباين ــس اجل يعك
الدراســة عــىل عبــارات ُبعــد املعوقــات اإلداريــة 
تراوحــت  فقــد  اإللكــرتوين،  اإلرشاف  لتطبيــق 
متوســطات االســتجابة مــن )2.28 اىل 3.99(. بينــام 

بلــغ املتوســط العــام لالســتجابات عــىل عبــارات بعــد 
املعوقــات اإلداريــة )3.61 درجــة مــن 5( وهــذا 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق املتوس
اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات اإلداريــة 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ج
ــة  ــة البيئ ــدم هتيئ ــم )1( "ع ــارة رق ــت العب ــد احتل وق
املناســبة يف مكاتــب التعليــم واإلرشاف واملــدارس 
لتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين" املرتبــة األوىل بمتوســط 
حســايب )3.99(، وقــد يعــود ذلــك للتكلفــة املرتفعــة 
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ــزة  ــدارس باألجه ــب وامل ــة املكات ــة كاف ــة لتهيئ الالزم
واملعــدات الالزمــة لتفعيــل اإلرشاف اإللكــرتوين، 
وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة كاًل مــن العرفــج وآخــران 
فيــام   )2٠17( وآخــران  اللطيــف  وعبــد   )2٠18(
ــري  ــم توف ــاخ املالئ ــة واملن ــة البيئ ــور هتيئ ــق بقص يتعل
ــارة  ــاءت العب ــام ج ــرتوين. بين ــل اإلرشاف اإللك لتفعي
ــة  ــة املقدم ــدورات التدريبي ــة ال ــم )2( "قل ــارة رق عب
ــرتوين"  ــول اإلرشاف اإللك ــات ح ــات الرتبوي للمرشف
ــذه  ــايب )2.28( وه ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ باملرتب
النتيجــة تشــري إىل توفــر عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
امُلقّدمــة للمرشفــات الرتبويــات والتــي تســتهدف 
إكســاهبن مهــارات اإلرشاف اإللكــرتوين، وبالتــايل 
ــة  ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــذه النتيج ــف ه ختتل
الــدورات  بقصــور   )2٠18( وآخــران  العرفــج 
ــارات اإلرشاف  ــم ومه ــاول مفاهي ــي تتن ــة الت التدريبي

ــرتوين. اإللك
لتطبيــق اإلرشاف  الفنيــة  املعوقــات  الثــاين:  البعــد 

اإللكــرتوين:
يتضــح مــن اجلــدول )6( تبايــن درجــة موافقــة أفــراد 
الدراســة عــىل عبــارات بعــد املعوقــات الفنيــة لتطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين، فقــد جــاءت االســتجابات 
ــق(،  ــق/ مواف ــري مواف ــني )غ ــت ب ــات تراوح بدرج
ــن )2.39  ــابية م ــطات احلس ــت املتوس ــث تراوح حي
اىل ٤.٠9(. وعليــه يمكــن القــول، بــأن املتوســط 
ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس الع
ــن  ــة م ــغ )3.75 درج ــد بل ــة ق ــات الفني ــد املعوق ُبع
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس 5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــة ج الفني
فقــد جــاءت العبــارة رقــم )٤( "ضعــف مســتوى 
البنيــة التحتيــة لالتصــال يف مكتــب اإلرشاف" باملرتبــة 
األوىل بمتوســط حســايب )٤.٠9(، وهــذه النتيجــة 

ــي أشــارت إىل  ــد مــن الدراســات الت تتفــق مــع العدي
ــة  ــة التحتي ذات املعــوق الفنــي املتمثــل يف قصــور البني
ــران،  ــاين وآخ ــب اإلرشاف )الدحي ــال يف مكات لالتص
ــزي، 2٠12؛ القاســم،  ــغ، 2٠18؛ العن 2٠16؛ الصائ
 .)2٠18 والكنــدي،  2٠19؛  القحطــاين،  2٠13؛ 
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــك، ج ــن ذل ــض م ــىل النقي وع
)3("عــدم وجــود فريــق خمتــص للدعــم الفنــي" 
ــد  ــايب )2.39(، وق ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ باملرتب
ُيفــرّس ذلــك بــأن اخلدمــات التــي تقّدمهــا إدارة تقنيــة 
املعلومــات بتعليــم املنطقــة ورسعــة جتاوهبــا قــد ُتغنــي 
ــي يف  ــم الفن ــص بالدع ــق خمت ــود فري ــن رضورة وج ع

مكاتــب اإلرشاف.
ــق اإلرشاف  ــة لتطبي ــات البرشي ــث: املعوق ــد الثال البع

ــرتوين: اإللك
ــراد  ــة أف ــة موافق ــاوت درج ــدول )6( تف ــف اجل يكش
الدراســة عــىل عبــارات بعــد املعوقــات البرشيــة لتطبيق 
اإلرشاف اإللكــرتوين، فقــد جــاءت االســتجابات 
ــق  ــري موافق/غريمواف ــني )غ ــت ب ــات تراوح بدرج
ــن  ــابية م ــطات احلس ــت املتوس ــث تراوح ــدة(، حي بش
)2.2٤ اىل ٤.28(. وبنــاًء عليــه، يتضــح أن املتوســط 
ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس الع
بعــد املعوقــات البرشيــة قــد بلــغ )3.63 درجــة مــن 
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس 5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــة ج البرشي
وعنــد إلقــاء الضــوء عــىل متوســطات البعــد، يّتضــح 
البرشيــة  الكــوادر  نقــص   "  )٤( رقــم  العبــارة  أن 
املتخصصــة يف تصميــم وتشــغيل أنظمــة اإلرشاف 
اإللكــرتوين" احتلــت املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب 
ــو  ــة كان ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا يتف ــذا م )٤.28(، وه
قلــة  يف     Cano & Garcia وجارســيا)2٠13( 
ــزة اإلرشاف  ــة وأجه ــم أنظم ــات بدع ــداد املختص أع
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رقــم  العبــارة  جــاءت  املقابــل،  ويف  اإللكــرتوين. 
بجــدوى  الرتبويــة  املرشفــة  قناعــة  )3("ضعــف 
كأقــل  األخــرية  باملرتبــة  اإللكــرتوين"  اإلرشاف 
 .)2.2٤( حســايب  بمتوســط  البرشيــة  املعوقــات 
ــات  ــات مقتنع ــات الرتبوي ــأن املرشف ــك ب ــري ذل ويش
حتســني  يف  ودوره  اإللكــرتوين  اإلرشاف  بأمهيــة 

اإلرشافيــة. املامرســات 
وممــا ســبق، يمكــن اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن 
ــة  ــار إىل موافق ــث أش ــدول )6( حي ــج اجل ــالل نتائ خ
ــة  ــات بدرج ــود معوق ــىل وج ــات ع ــات الرتبوي املرشف
مرتفعــة عنــد تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، حيــث بلغ 
ــاءت  ــن 5(، وج ــور )3.66 م ــام للمح ــط الع املتوس
موافقــة افــراد الدراســة عــىل أبعــاد املحــور كــام يــيل: 
احتــّل بعــد املعوقــات الفنيــة املرتبــة األوىل، بمتوســط 
)3.75 مــن 5(، يليــه بعــد املعوقــات البرشيــة بدرجــة 
مرتفعــة يف املرتبــة الثانيــة، بمتوســط )3.63 مــن 5(، 
وأخــريًا حــّل بعــد املعوقــات اإلداريــة يف املرتبــة الثالثة، 
بمتوســط )3.61 مــن 5(. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
ــا إىل أن  ــارت نتائجه ــي أش ــات الت ــن الدراس ــدد م ع
ــه  ــي تواج ــات الت ــىل املعوق ــّد أع ــة ُتع ــات الفني املعوق
اإلرشاف اإللكــرتوين )الدحيــاين وآخــران، 2٠16؛ 
ــزي، 2٠12؛ القاســم، 2٠13؛  ــغ، 2٠18؛ العن الصائ

ــدي، 2٠18(. ــاين، 2٠19؛ والكن القحط
ــة  ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــبق، فق ــا س ــّا مل وتلخيص
مــن  اإللكــرتوين  اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  ارتفــاع 
ــام  ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ وجه
ــام  ــد امله ــة )ُبع ــاد التالي ــب األبع ــة حس ــرب، مرتب واخلُ
التعليميــة، ُبعــد املهــام اإلداريــة، ُبعــد التطويــر املهنــي 
ــات  ــود معوق ــج وج ــرت النتائ ــام أظه ــامت(. ك للمعل
ــن  ــرتوين م ــق اإلرشاف اإللك ــة لتطبي ــة مرتفع بدرج
ــام  ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ وجه
الفنيــة،  )املعوقــات  كالتــايل:  متسلســلًة  واخلُــرب، 

ــة(. ــة، املعوقــات اإلداري املعوقــات البرشي

التوصيات:
ــم  ــة، يت ــج الدراس ــه نتائ ــفرت عن ــا أس ــىل م ــاًء ع بن

التوصيــة بــاآليت:
واإلرشاف . 1 التعليــم  مكاتــب  بتهيئــة  االهتــامم 

تدعــم  التــي  واألدوات  باألجهــزة  واملــدارس 
ــة  ــني البني ــرتوين، وحتس ــف اإلرشاف اإللك توظي

التحتيــة لالتصــال فيهــا.
اســتقطاب معلــامت احلاســب أو املتخصصــات يف . 2

برجميــات احلاســب يف مكاتــب التعليــم، لتصميــم 
ــق اإلرشاف  ــة بتطبي ــات اخلاص ــة والربجمي األنظم

اإللكــرتوين.
املرشفــات . 3 إنجــاز  ملفــات  تصميــم  اعتــامد 

واملعلــامت بصــورة إلكرتونيــة، نظــرًا لســهولة 
ــاع  حتديثهــا، واملحافظــة عــىل حمتوياهتــا مــن الضي

التلــف. أو 
عقــد لقــاءات دوريــة للمرشفــات الرتبويــات . ٤

ــر  ــة آخ ــة ملناقش ــة التعليمي ــتوى املنطق ــىل مس ع
ــة توظيفهــا يف  ــة وكيفي ــة احلديث املســتجدات التقني

ــة. ــات اإلرشافي ــة املامرس خدم
املقرتحات:

وفقــًا ملــا تقــّدم مــن نتائــج وتوصيــات، ُيقــرتح أجــراء 
الدراســات التاليــة ُمســتقباًل:

ــرتوين يف . 1 ــل اإلرشاف اإللك ــرتح لتفعي ــّور مق تص
ــة 2٠3٠. ــة اململك ــوء رؤي ض

اإللكــرتوين . 2 اإلرشاف  ممارســات  بــني  ُمقارنــة 
والتعليــم  ُبعــد  عــن  التعليــم  فــرتة  خــالل 

. ي لتقليــد ا
ــف . 3 ــي لتوظي ــج تدريب ــر برنام ــن أث ــف ع الكش

الرتبــوي عــىل  احلديثــة يف اإلرشاف  التقنيــات 
اإلبداعيــة. اإلرشافيــة  املامرســات 

تنــاول القيــادة التقنيــة لــدى املرشفــات الرتبويــات . ٤
وعالقتهــا بتطويــر مســتويات أداء املعلــامت.
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املراجع العربية:
أبــو العــال، ليــىل. )2٠17(. واقــع اســتخدام املرشفات 
الرتبويــات لإلنرتنــت يف اإلرشاف اإللكــرتوين بمدينــة 
ــة العلــوم النفســية  الطائــف مــن وجهــة نظرهــن. جمل

والرتبويــة، 5)2(، 367-3٤٠.
ــة  ــح. )2٠15(. فاعلي ــة، صال ــة، وعبابن ــادة، هب أبوعي
ــوي يف  ــت يف اإلرشاف الرتب ــات االنرتن ــف تقني توظي
املــدارس اخلاصــة يف عــامن. املجلــة األردنيــة يف العلــوم 

ــة، 12)1(، 17-3٠. الرتبوي
 .)2٠17( ضحــى.  والقحطــاين،  زيــد،  البتــال، 
ــات  ــج صعوب ــىل برام ــوي ع ــات اإلرشاف الرتب معوق
ــة  ــات يف اململك ــون واملرشف ــا املرشف ــام يراه ــم ك التعل
ــل،  ــة والتأهي ــة اخلاص ــة الرتبي ــعودية. جمل ــة الس العربي

.85-٤7  ،)19(5
خلــف اهلل، حممــود. )2٠1٤(. تصــور مقــرتح لتطبيــق 
ــة املعلمــني  ــوي اإللكــرتوين عــىل الطلب اإلرشاف الرتب
جامعــة  جملــة  األقــى.  الرتبية-جامعــة  بكليــة 

 .2٤٠-212،)2(18 األقــى، 
نايــف، ورســمي،  الرشــيدي،    داود، عبدالعزيــز، 
ــل  ــة يف تفعي ــبكة العنكبوتي ــد. )2٠18(. دور الش حمم
األســاليب اإلرشافيــة. جملة املعرفــة الرتبويــة، 6)12(، 

.1٤٠-13٠
الدحيــاين، ســلطان، اجلــدي، عهــود، واخلــزي، فهــد. 
)2٠16(. دور اإلرشاف اإللكــرتوين يف حتقيــق التنميــة 
املهنيــة للمعلمــني يف مــدارس التعليــم العــام مــن 
ــة الكويــت. جملــة  وجهــة نظــر رؤســاء األقســام بدول
العربيــة، ٤2)163(،  واجلزيــرة  اخلليــج  دراســات 

.3٤6-3٠9
اإلدارة  يف  مهــارات   .)2٠٠9( حممــد.  الرشــايدة، 

والقيــادة واإلرشاف الرتبــوي. عــامن، دار وائــل للنــرش 
ــع.  والتوزي

العربيــة  اململكــة  رؤيــة   .)2٠16(  .2٠3٠ رؤيــة 
https://cutt.us/98Do6  .2٠3٠ الســعودية 

الرويــيل، ســعود. )2٠17(. دور املــرشف الرتبــوي 
ــامت يف  ــون واملعل ــه املعلم ــام يدرك ــة ك ــرص املعرف يف ع
مدينــة عرعــر. جملــة الشــامل للعلــوم اإلنســانية، 2)1(، 

.55-27
ســفر، صاحلــة. )2٠٠8(. اإلرشاف الرتبــوي عــن 
ــتخدامه  ــات اس ــة ومعوق ــة واملامرس ــني األمهي ــد ب بع
ــوراه غــري منشــورة[. جامعــة أم القــرى.  ]رســالة دكت
 .)2٠15( حســني.  والقطيــش  ســامل،  الســواملة، 
ــت يف اإلرشاف  ــني لإلنرتن ــني الرتبوي ــتخدام املرشف اس
ــة والتعليــم يف حمافظــة  ــات الرتبي اإللكــرتوين يف مديري
ــة، ٤2)1(، 171- ــوم الرتبوي ــات العل ــرق. دراس املف

 .183
الشــافعي، خالــد. )2٠٠7(. واقــع اســتخدام املرشفني 
الرتبويــني للشــبكة العنكبوتيــة يف تفعيــل أســلويب 
الرتبويــة يف جمــال  القــراءات املوجهــة والنــرشات 
اإلرشاف الرتبــوي ]رســالة ماجســتري غــري منشــورة[. 

ــرى.  ــة أم الق جامع
الرتبــوي:  اإلرشاف   .)2٠٠8( حممــد.  الشــمراين، 
ــل  ــة عم ــة، ورق ــه التطبيقي ــه، إجراءات ــه، أهداف مفهوم
مقدمــة يف لقــاء مديــري اإلرشاف الرتبــوي، األحســاء: 

ــعودية.  الس
اإلرشاف  جتديــد   .)2٠1٤( خالــد.  الشــهري، 

العبيــكان.  مكتبــة   ، الدمــام  الرتبــوي. 
الشــوابكة، ملــك )2٠1٤(. تصــور مقــرتح لــإلرشاف 
ــوراه[.  ــة دكت ــرتايض يف األردن ]أطروح ــوي االف الرتب
http://www.ju.edu.jo/ar/ara-  اجلامعــة األردنيــة.
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الصائــغ، عهــود. )2٠18(. واقــع اســتخدام اإلرشاف 
اإللكــرتوين يف ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر 
مكــة  بمدينتــي  واملعلــامت  الرتبويــات  املرشفــات 
ــية،  ــة والنفس ــوم الرتبوي ــة العل ــدة، جمل ــة وج املكرم

.1٠1-8٤  ،)29(2
يوســف،  مصطفــى،  مــروة،  عبداللطيــف، 
وعبدالرمحــن، حســنية. )2٠17(. تفعيــل اإلرشاف 
ــىل  ــرص ع ــي يف م ــل اجلامع ــم قب ــرتوين بالتعلي اإللك
ــرض  ــة ]ع ــدة األمريكي ــات املتح ــربة الوالي ــوء خ ض
ورقــة[. املؤمتــر العلمــي الرابــع عــرش: تطويــر التعليــم 
يف عــرص اقتصــاد املعرفــة وتكنولوجيــا املســتقبل. 

جامعــة الفيوم-كليــة الرتبيــة، الفيــوم، مــرص. 
عبيــدات، ذوقــان، وأبــو الســميد، ســهيلة. )2٠٠7(. 
ــامن،  ــوي. ع ــة يف اإلرشاف الرتب ــرتاتيجيات حديث اس

ــر.  دار الفك
العرفــج، عبــري، العجمــي، ســارة، والكثــريي، فاطمة. 
)2٠19(. معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات يف مدينــة الريــاض، 

جملــة العلــوم الرتبويــة، ٤)2(، 189-127. 
ممارســة  درجــة   .)2٠2٠( حممــد.  العظامــات، 
ــاء األوىل  ــة الزرق ــة تربي ــني يف مديري ــني الرتبوي املرشف
لــإلرشاف اإللكــرتوين ومعوقاتــه ومتطلبــات تطويــره 
مــن وجهــة نظرهــم. جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، 

.2٠-1  ،)9(٤
اإلرشاف  برنامــج   .)2٠12( هــزاع.  العنــزي، 
باململكــة  عرعــر  مدينــة  مــدارس  يف  اإللكــرتوين 
العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر مديرهيــا [رســالة 

الريمــوك.  ].جامعــة  ماجســتري 
 .)2٠13( أمحــد.  واملســعد،  مــريض،  العنــزي، 
كفايــات اإلرشاف اإللكــرتوين الالزمــة للمــرشف 

ــة، 156)1(،  ــة الرتبي ــا. جمل ــة توافره ــوي ودرج الرتب
.5٠1 -5٤6

ــع  ــتخدام موق ــر اس ــة. )2٠13(. أث ــدي، فتحي الغام
ــارات األداء  ــىل مه ــرتوين ع ــوي اإللك اإلرشاف الرتب
املرشفــات  لــدى  املهــام  إنجــاز  ورسعــة  اإلداري 
الرتبويــات يف منطقــة الباحــة[ رســالة ماجســتري ]. 

ــة.  ــة الباح جامع
ــتخدام اإلرشاف  ــع اس ــا. )2٠13(. واق ــم، رش القاس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــدارس احلكومي ــرتوين يف امل اإللك
املرشفــني الرتبويــني يف شــامل الضفــة الغربيــة ]رســالة 

ــة ــاح الوطني ــة النج ــتري ]. جامع ماجس
 https://cutt.us/KAzK7 

ــوي يف  ــزة. )2٠18(. دور اإلرشاف الرتب ــالن، فاي القب
التنميــة املهنيــة ملعلمــي العلــوم مــن وجهــة نظرهــم يف 
ضــوء بعــض املتغــريات الديموغرافيــة يف حائــل. جملــة 
جامعــة القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات 

ــية، 9)26(، 75-67.  ــة والنفس الرتبوي
اســتخدام  واقــع   .)2٠19( خلــود.  القحطــاين، 
اإلرشاف اإللكــرتوين يف املــدارس الثانويــة مــن وجهــة 
نظــر املعلــامت بمدينــة الريــاض. املجلــة الرتبويــة 

.1٠٤-81  ،)12(8 املتخصصــة،  الدوليــة 
املتابعــة  صعوبــات   .)2٠18( أفلــح.  الكنــدي، 
ــة  ــن وجه ــا م ــبل تطويره ــة وس ــة اإللكرتوني اإلرشافي
نظــر املرشفــني الرتبويــني بســلطنة عــامن. جملــة اجلامعــة 
ــية.26)2(،  ــة والنفس ــات الرتبوي ــالمية للدراس اإلس

 .567-5٤٤
اإللكــرتوين  املعبــدي، حنــس. )2٠11(. اإلرشاف 
يف التعليــم العــام بــني الواقــع واملأمــول ]رســالة 

ماجســتري غــري منشــورة[. جامعــة أم القــرى. 
اإلرشاف  فاعليــة   .)2٠٠8( حامــد.  املغــذوي، 
الرتبــوي اإللكــرتوين يف أداء معلمــي الرياضيــات [
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القــرى.  رســالة ماجســتري] .جامعــة أم 
ــية يف  ــز. )2٠٠7(. اإلدارة املدرس ــة، عبدالعزي املعايط
ــد.  ــامن، دار احلام ــارص. ع ــر اإلداري املع ــوء الفك ض

التعليميــة  اإلدارة   .)2٠16( حممــد.  ناجــي،  آل 
ــة  ــة العربي ــات يف اململك ــات وممارس ــية نظري واملدرس

العبيــكان.  الريــاض، مكتبــة  الســعودية. 
وزارة التعليــم. )2٠2٠أ(. تطبيقــات وأنظمــة وزارة 

 https://cutt.us/t4VY8 التعليــم. 
املــدارس  إىل  العــودة  )2٠2٠ب(.  التعليــم.  وزارة 

الدليــل اإلرشــادي للمــرشف الرتبــوي.
https://cutt.ly/QhxYtAK 

الدليــل  )د.ت.(.  والتطويــر.  التخطيــط  وكالــة 
باملحافظــات  الرتبيــة والتعليــم  التنظيمــي إلدارات 
وزارة  مدارســها عــن 2٠٠ مدرســة.  تزيــد  التــي 

والتعليــم. الرتبيــة 
  https://cutt.ly/KhlydPS
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الدومجاتية لدى طلبة بعض اجلامعات السعودية وعالقتها ببعض املتغريات

د.احلميدي حممد الضيدان 1 ، د.عيل موسى الصبحيني 2
1. أستاذ علم النفس املشارك ، كلية الرتبية-قسم العلوم الرتبوية ، 

جامعة املجمعة
2. أستاذ علم النفس املشارك ،كلية الرتبية-قسم علم النفس ، 

جامعة امللك سعود

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل مستوى الدومجاتية )االنغالق 
عىل  القدرة  وضعف  املعارضة،  واآلراء  النظر  وجهات  جتاه  العقيل 
اجلامعات  بعض  يف  الطلبة  لدى  املخالفة(  النظر  وجهات  حتمل 
وجامعة  سعود،  امللك  جامعة  طلبة  عىل  التطبيق  مع  السعودية 
املجمعة، واختالفها باختالف اجلنس، واملستوى الدرايس، واملعدل 
الطالبية.  األنشطة  يف  واالشرتاك  العلمي،  والتخصص  الرتاكمي، 
وتكونت عينة الدراسة من )٤99( طالًبا وطالبًة من طلبة اجلامعتني 
الوصفي  املنهج  استخدام  وتم   ،2٠21  /2٠2٠ الدرايس  للعام 
من  مكون  للدومجاتية  مقياس  خالل  من  البيانات  مجع  تم  املسحي، 
التأكد من  بعد  الركيبات واجلعافرة )2٠19(  إعداد  فقرة من   )3٠(
خصائصه السيكومرتية، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى 
متوسط من الدومجاتية للطلبة يف اجلامعتني، وإىل وجود فروق ذات 
تعزى:  الدومجاتية  يف   )٠.٠5( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
للجنس، والتخصص األكاديمي، واملعدل الرتاكمي، واالشرتاك يف 
فروق  وجود  عدم  إىل  كذلك  الدراسة  وأشارت  اجلامعية،  األنشطة 
ومن  الدرايس،  للمستوى  تعزى  الدومجاتية  يف  إحصائية  داللة  ذات 

خالل هذه النتائج تم التوصل إىل عدد من التوصيات واملقرتحات.
الكلامت املفتاحية: 

الدومجاتية، طلبة جامعة امللك سعود، طلبة جامعة املجمعة.

Abstract

The current study aimed to identify the level of dog-
matism )Mental closure towards opposing view-
points and opinions, and weak ability to tolerate 
opposing viewpoints) among students in some Saudi 
universities with the application on students of King 
Saud University and Majmaah University, and its dif-
ference according to gender, academic level, Grade 
Point Average )GPA), scientific specialization, and 
participation in student activities. The sample of the 
study consisted of )499) male and female students 
from the two universities in 2020/2021.

The researchers used a descriptive approach. The 
data was collected through a dogmatism scale after 
confirming its psychometric properties. The scale 
consists of )30) items prepared by Al-Rakibat and 
Al-Ja'afrah )2019).

The findings revealed that there is an average level 
of dogmatism among the students in the two univer-
sities. Furthermore, the findings indicated statisti-
cally significant differences at )0.05) in dogmatism 
in terms of gender, academic level, Grade Point 
Average )GPA), specialization, and participation in 
student activities. Finally, the findings indicated no 
statistically significant differences in dogmatism in 
terms of academic level. Based on the above find-
ings, the researchers provided some recommenda-
tions and suggestions.

Keywords:
dogmatism, King Saud University students, Ma-
jmaah university students.

الدوجماتية لدى طلبة بعض الجامعات السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات

Dr. Al-Hamidi Muhammad Al-Dhaidan1, Dr. Ali Musa 
Al-Subhaiyin2

1. Associate Professor of Psychology ,Education College
Department of Educational Sciences,  Majmaah University 

Dr.amd2010@hotmail.com
2. Associate Professor of Psychology,Education College

Department of Psychology, King Saud University
Damd2009@gmail.com

Dogmatism among students of some Saudi universities 
and its relationship to some variables

https://doi.org/10.56760/10.5676/PXTL8343



6٠

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الدومجاتية لدى طلبة بعض اجلامعات السعودية وعالقتها ببعض املتغريات

مقدمة:
التفكــري مــن العوامــل األساســية املؤثــرة   
يف شــخصية األفــراد، وســلوكهم، وتوافقهــم مــع 
اآلخريــن، كــام أنــه يؤثــر يف املواقــف وأحــداث احليــاة، 
فاألفــراد خيتلفــون يف أســاليب تفكريهــم، ومســتوياهتا، 
وحمتواهــا أيًضــا، فبعضهــم يفكــر بموضوعيــة وانفتــاح 
ومرونــة، وبعضهــم اآلخــر يفكــر بتفكــري منغلــق 
ــراد،  ــق األف ــران يف تواف ــلوبني يؤث ــد، وكال األس جام
وســلوكهم مــع املحيــط والبيئــة االجتامعيــة التــي 
يعيشــون فيهــا. إنَّ عمليــة التفكــري _خاصــة يف مرحلــة 
ــباب يف  ــة الش ــرية، فأغلبي ــة كب ــذ أمهي ــباب_ تأخ الش
هــذه املرحلــة عــىل مقاعــد الدراســة، ويتفاعلــون مــع 
ــطة  ــن األنش ــرية م ــة كب ــالل جمموع ــن خ ــن م اآلخري
ــح  ــري املنفت ــراد ذوو التفك ــة، فاألف ــة والالصفي الصفي
ــول  ــم ح ــم واجتاهاهت ــن آرائه ــون م ل ــق يعدِّ واملنطل
احلجــة  وجــدوا  املختلفــة، يف حــال  املوضوعــات 
تلــك  ويفنــد  يدحــض  الــذي  واملنطــق  والدليــل 
ــراد  ــن األف ــس م ــىل العك ــا، ع ــي حيملوهن ــكار الت األف
ــذي ال  ــني ال ــني، واملنغلق ــري املرن ــا، غ ــن فكريًّ اجلامدي
ــى  ــا حت ــون عنه ــم، وال يتزحزح ــن آرائه ــون م يعدل
مــع الدليــل واحلجــة عــىل بطالهنــا؛ ممــا يعكــس ذلــك 
يف خالفــات، وعالقــات متوتــرة، ونــزاع بــني أوســاط 

ــباب. الش
ــز  ــري، والتمرك ــالق يف التفك ــي االنغ ــة ه والدومجاتي
ــلوك  ــة س ــي ممارس ــراد، وه ــدى األف ــذات ل ــول ال ح
التغطــرس يف اآلراء، واالنغــالق العقــيل جتــاه وجهــات 
النظــر واآلراء املعارضــة، وضعــف القــدرة عــىل حتمــل 
dogma- ــة   ــة . و الدومجاتي ــر املخالف ــات النظ )وجه
tism( أو اجلمــود يف التفكــري مــن املشــكالت الشــائعة  

يف أوســاط الشــباب، يظهــر ذلــك مــن خــالل العنــف 
وبعــض  احليــاة،  يف  يامرســونه  الــذي  والتعصــب 
الفئــات األخــرى يف املجتمــع بشــكل فــردي أو بشــكل 
مجاعــي، وهــو كذلــك موجــود يف أوســاط الشــباب يف 

املراحــل الثانويــة واجلامعيــة التــي يكــون فيهــا الطالب 
ــن  ــلوك م ــذا الس ــربز ه ــة، وي ــد الدراس ــىل مقاع ع
ــف  ــة، والعن ــلوكية، والعدواني ــكالت الس ــالل املش خ
اجلامعــي الــذي يــامرس يف أوســاط اجلامعــة يف بعــض 
ــال أو  ــض األفع ــة بع ــالل ممارس ــن خ ــان، وم األحي
بعــض األفــكار املتطرفــة، أو ســلوك التعصــب الــذي 
ــده،  ــا يعتق ــه، وم ــن ب ــا يؤم ــرد إال م ــه الف ــرى في ال ي
ــف، دون  ــة وعن ــه برشاس ــاع عن ــوم بالدف ــث يق حي
أخــذ وجهــات النظــر األخــرى يف املوقــف بعــني 
االعتبــار، ومنغلــق التفكري)الدومجــايت( يتســامح غالًبــا 
مــع مؤيديــه؛ بينــام ال يقبــل وجهــات النظــر األخــرى 
ــر  ــام ذك ــرى ك ــات األخ ــن اجلامع ــه وم ــن معارضي م

 .) Doyle,2014( دويــل
 Adomo )1950  ( أدومــو  أشــار  ولقــد   
ــلوك  ــورت )Allport,1954( إىل س ــه يف الب ــار إلي املش
ــه  ــالل كون ــن خ ــارشة م ــري مب ــة غ ــة بطريق الدومجاتي
ــب،   ــف والتعص ــة والعن ــداوة، والكراهي ــا للع أساًس
ــة، وتقييمهــا بعــداوة  والتنافــس بــني اجلامعــات الديني
وكراهيــة، ويعتــرب روكيــش Rokeash(1960( مــن 
ــث  ــرص احلدي ــوم يف الع ــذا املفه ــن درس ه ــل م أوائ
يف كتابــه "العقــل املنفتــح واملنغلــق"  الــذي ألفــه عــام 
196٠. وكان روكيــش مهتــامًّ بقيــاس الفــروق الفرديــة 
ــراد،  ــدات األف ــام معتق ــالق يف نظ ــاح واالنغ يف االنفت
وقيــاس االنغــالق والتشــدد لدهيــم. وهــو يشــري إىل إن 
ــبهوهنم  ــن يش ــع م ــاحمون م ــني متس ــراد الدومجاتي األف
ــرى  ــم، وي ــع غريه ــاحمني م ــري متس ــاد، وغ يف االعتق
ــدى  ــب ل ــور التعص ــئ لظه ــة هتي ــة الدومجاتي أن حال
ــات يف  ــت الدراس ــت توال ــك الوق ــن ذل ــراد. وم األف
موضــوع الدومجاتيــة، وربطهــا بالكثــري مــن املتغــريات 

ــة. ــية واالجتامعي ــخصية والنفس الش
مشكلة الدراسة:

        تنتــرش الدومجاتيــة بنســبة عاليــة بــني الطلبــة 
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يف اجلامعــة بنســبة تــرتاوح مــا بــني 7٠% إىل 75 % 
)احلــريب،2٠٠3؛ القحطــاين،2٠٠8(. كــام لوحــظ 
-مــن خــالل مراجعــة الطلبــة لوحــدات ومراكــز 
ــر  ــد مظاه ــن أح ــة م ــبة عالي ــه- نس ــاد والتوجي اإلرش
الدومجاتيــة الــذي يــؤدي إىل بعــض املظاهــر الســلوكية 
ــا  ــة وتأثريه ــورة الدومجاتي ــاين،2٠٠8(، وخلط )القحط
ــة  ــج دراس ــارت نتائ ــة؛ أش ــاة املختلف ــي احلي يف مناح
بدرجــة  الدومجاتيــة  انتشــار  إىل   )2٠٠3( احلــريب 
عاليــة بــني أوســاط الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة. 
املتغــريات  مــن  الكثــري  مــع  وللدومجاتيــة عالقــة 
ــاة  ــر يف حي ــي تؤث ــلوكية الت ــة والس ــة االجتامعي احلياتي
فقــد  والشــخصية.  واالجتامعيــة  األرسيــة  الفــرد 
 Solberg( أشــارت نتائــج دراســة ســولبريج و اويــوس
Olweus, 2003&(   بــأن األفــراد الذيــن يتميــزون 
ــن  ــة باآلخري ــر مقارن ــة أكث ــرون عدائي ــدد يظه بالتش
ــا  غــري املنخرطــني يف التشــدد. كــام إن اجلامديــن فكري
ــرى  ــات األخ ــة الفئ ــن بقي ــا م ــا وعدواًن ــر غضًب أكث
 Ireland &( ــرش ــد و ارت ــة ايرلن ــارت دراس ــام أش ك
إىل  الدراســات  أشــارت  ولقــد   .)Artcher,2004

بــني  تــرتاوح  الدومجاتيــة  مــن  مســتويات خمتلفــة 
)أبــو شــندي،2٠16؛ جابــر  املنخفــض  املســتوى 
،2٠٠8( إىل املســتوى املتوســط )الزهــراين،2٠19؛ 
وكذلــك  الفارســية،2٠1٠(،  اخلشــامن،2٠16؛ 
ــح،2٠18؛  ــي، 2٠19 ؛ صال ــع )بيوم ــتوى املرتف املس
ــة  ــدى طلب ــريب،2٠٠3( ل ــداهلل،2٠15؛ احل ــرية وعب م
ــات  ــاءت الدراس ــام ج ــة؛ ك ــات خمتلف ــة يف بيئ اجلامع
ــني  ــني اجلنس ــروق ب ــول الف ــا ح ــج أيًض ــة النتائ خمتلف
ــو  ــة، فقــد أشــارت دراســات كل مــن )أب يف الدومجاتي
الذكــور  أن  إىل  بيومــي،2٠19(،   شــندي، 2٠16؛ 
ــات  ــالف الدراس ــاث، بخ ــن اإلن ــة م ــر دومجاتي أكث
التــي أشــارت إىل أن اإلنــاث أكثــر دومجاتيــة مــن 
الذكور)جابــر،2٠٠8؛ الشــحات؛2٠12( يف حــني 
ــروق  ــود ف ــدم وج ــرى إىل ع ــات أخ ــارت دراس أش

ذات داللــة إحصائيــة بــني اجلنســني يف الدومجاتيــة 
مــرية  ،2٠1٠؛  الفارســية  ؛   Brown,2007(
وعبــداهلل،2٠15(. ولــذا جــاءت هــذه الدراســة ملعرفة 
مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة امللك ســعود، 
ــة  ــروق ذات الدالل ــة الف ــة، ومعرف ــة املجمع وجامع
اإلحصائيــة يف مســتوى الدومجاتيــة التــي تعــزى لعــدد 

ــريات. ــن املتغ م
ــعود  ــك س ــي املل ــرص جامعت ــن ح ــا م           وانطالق
وجامعــة املجمعــة عــىل بنــاء الطالــب اإلنســان املنفتــح 
ــة العقليــة يف التفكــري الســليم  ــا، واملتمتــع باملرون عقلًي
ــريات  ــروف واملتغ ــة الظ ــن مواجه ــه م ــذي يمكن ال
ــول  ــول حلل ــتقبل، والوص ــات املس ــارعة، وحتدي املتس
مناســبة للمشــكالت التــي تواجهــه بفاعليــة، واحلرص 
ــوده  ــع يس ــريه، يف جمتم ــع غ ــوار م ــم واحل ــىل التفاه ع
االحــرتام املتبــادل بــني أفــراده، ويتقبــل بعضــه بعًضــا 
ــات  ــام اجلامع ــع قي ــرؤى، وم ــالف يف ال ــع االخت م
يف  املجتمــع  وخدمــة  الطالبيــة  األنشــطة  بربامــج 
مكافحــة التطــرف والدومجاتيــة واالنغــالق الفكــري، 
ــاط  ــني أوس ــطة ب ــة، ومتوس ــتويات عالي ــار مس وانتش
الشــباب يف املرحلــة اجلامعيــة؛ جــاءت هــذه الدراســة 

ــج.  ــك الربام ــر تل ــة أث ــة معرف ملحاول
أسئلة الدراسة:

ــة  ــة يف اإلجاب ــة احلالي ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي  يمك
ــة: ــئلة اآلتي ــن األس ع

مــا مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة امللــك . 1
؟ د سعو

مــا مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة . 2
املجمعــة؟

ــني . 3 ــة ب ــتوى الدومجاتي ــروق يف مس ــاك ف ــل هن ه
ــني ؟ ــة اجلامعت طلب

هــل هنــاك فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة تعــزى . ٤
الــدرايس،  واملســتوى  للمتغريات:)اجلنــس، 
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واملعــدل الرتاكمــي، والتخصــص(؟
أهداف البحث:

 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
ــة . 1 ــد طلب ــة عن ــتوى الدومجاتي ــىل مس ــرف ع التع

امللــك ســعود، وجامعــة  اجلامعتــني: جامعــة 
املجمعــة.

معرفــة الفــروق يف مســتويات الدومجاتيــة بــني . 2
الطلبــة يف اجلامعتــني .

ــي . 3 ــة الت ــتويات الدومجاتي ــروق يف مس ــة الف معرف
ــي،  ــتوى التعليم ــس، واملس ــريات اجلن ــزى ملتغ تع
واملعــدل الرتاكمــي، والتخصــص لــدى الطلبــة يف 

ــة. ــة اجلامعي املرحل
أمهية البحث: 

تنبثــق أمهيــة هــذه الدراســة مــن أمهيــة املرحلــة 
الــذي  وللموضــوع  الدراســة،  ملجتمــع  العمريــة 
ــح  ــة - يتض ــو الدومجاتي ــان- وه ــه الباحث ــدى ل تص
ذلــك مــن خــالل جانبــني مهمــني عــىل النحــو اآليت:
ــة  ــة النظري ــىل األمهي ــة: تتج ــة النظري ــن الناحي أوالً: م

ــأيت: ــام ي ــة في للدراس
ــن . 1 ــورة م ــة اخلط ــكلة بالغ ــة مش ــد الدومجاتي تُّع

الناحيــة الســلوكية، والنفســية، واالجتامعيــة عــىل 
ــا  ــا يف تأثريه ــن خطورهت ــث تكم ــواء؛ حي ــٍد س ح
يف كل جمــاالت احليــاة، ومــن خــالل التشــدد 
والتعصــب والعنــف، يف التعامــل مــع اآلخــر 

ــه. ــاون مع ــه، والتع ــدم تقبل وع
وأكــدت )ملبــارك،2٠٠9( أن مســتوى الدومجاتيــة عند 
الطلبــة أعــىل مــن الدرجــة الوســيطة، كــام أنــه مل تظهــر 
فــروق بــني اجلنســني يف الدومجاتيــة , وهنــا تكمــن 
اخلطــورة يف أنــه بالفعــل يعــاين طــالب اجلامعــات مــن 
ــدة  ــا متواج ــامالت خطورهت ــايل احت ــة وبالت الدومجاتي

وجيــب التصــدي اليهــا.
ــة . 2 ــة املرحل ــن أمهي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــأيت أمهي ت

اجلامعيــة  املرحلــة  يف  فالطلبــة  اجلامعيــة؛ 
الذيــن  األمــة ومســتقبلها، وهــم  ثــروة  هــم 
ــاء  ــؤولية بن ــتقباًل مس ــم مس ــىل عاتقه ــتقع ع س
أفكارهــم  يف  خلــل  وأي  وتقدمــه،  املجتمــع 
ــد   ــة. وأك ــب وخيم ــيؤدي إىل عواق ــلوكهم س وس
)بــركات،2٠٠8( عــىل أن أمهيــة مرحلــة الشــباب 
إىل كوهنــا أكثــر فئــات املجتمــع رغبــة يف التجديــد 
وتطلعــاً إىل احلديــث مــن األفــكار والتجــارب.
كــام قــد تفتــح هــذه الدراســة املجــال أمــام دراســات 
جديــدة ختصــص بحثهــا حــول الدومجاتيــة  مــن خالل 
دراســة الدومجاتيــة مــع متغــريات أخــرى ذات عالقــة. 

ثانيًا: األمهية التطبيقية:
تتضح األمهية التطبيقية للدراسة يف النقاط اآلتية:

يف ضــوء نتائــج الدراســة احلاليــة وتوصياهتــا . 1
الدومجاتيــة  إبــراز مفهــوم  الباحثــان يف  يأمــل 
ــة  ــة ومعرف ــاط الطلب ــني أوس ــاره ب ــبة انتش ونس

داللــة متغرياتــه.
هيئــة . 2 أعضــاء  الدراســة  هــذه  ُتوجــه  قــد 

العاملــني  النفســيني  التدريــس، واألخصائيــني 
بمراكــز اإلرشــاد النفــيس والتوجيــه اجلامعــي 
الربامــج  إعــداد  يف  األكاديميــني،  واملرشــدين 
ــىل  ــني ع ــة الدومجاتي ــة للطلب ــادية والعالجي اإلرش
أســس علميــة ســليمة؛ ممــا َسُيســِهم بشــكل 
ــم  ــي، وتفاعله ــم العلم ــني حتصيله ــال يف حتس فع
االجتامعــي؛ ممــا ينعكــس عــىل حياهتــم االجتامعية 

واألرسيــة مســتقباًل.
يف . 3 تســهم  الدومجاتيــة  درجــة  انتشــار  معرفــة 

ــة  ــاد والوقاي ــج اإلرش ــر برام ــم أث ــا بتقيي معرفتن
ــلوك  ــىل س ــا ع ــة، وأثره ــا اململك ــت هب ــي قام الت

التطــرف واالنغــالق بــني أوســاط الشــباب.
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مصطلحات البحث:
Dogmatism : الدومجاتية

بالّتشــدد،  الدومجاتيــة  روكيــش  يعــرف    
الشــخص  وأن  التفكــري،  يف  واجلمــود  واالنغــالق 
الدومجــايت هــو الشــخص املتشــدد، الــذي حيمــل 
أفــكارًا وتصــورات جامــدة، ويــرى أن خصائــص 
الدومجاتيــة متتــد عــىل خــط متصــل ذي قطبــني؛ 
ــو  ــر: ه ــه، واآلخ ــىل درجات ــالق يف أع ــا: االنغ أحدمه
 .)Rokeach,1960( درجاتــه  أعــىل  يف  االنفتــاح 
ــا يف  ــة إجرائي ــرف الدومجاتي ــي: تع ــف اإلجرائ  التعري
ــا  ــل عليه ــي حيص ــة الت ــا الدرج ــة بأهن ــة احلالي الدراس
مقيــاس  عــىل  االســتجابة  خــالل   مــن  الطالــب 

الدومجاتيــة املســتخدم يف هــذه الدراســة.
حدود الدراسة: 

تتحدد الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:
احلــد املوضوعــي: تقتــرص الدراســة احلاليــة عــىل 

تنــاول متغــري الدومجاتيــة.
ــي:  ــالب جامعت ــة بط ــدد الدراس ــرشي: تتح ــد الب احل
ــور  ــة، الذك ــة املجمع ــالب جامع ــعود ، وط ــك س املل
واإلنــاث، ممــن هــم عــىل مقاعــد الدراســة يف مرحلــة 

ــوس. البكالوري
ــة  ــات جامع ــة بكلي ــق الدراس ــم تطبي ــكاين: ت ــد امل احل
امللــك ســعود يف الريــاض ، وكليــات جامعــة املجمعــة 

باملجمعــة.
ــل  ــالل الفص ــة خ ــق الدراس ــم تطبي ــاين: ت ــد الزم احل

الــدرايس األول مــن العــام 2٠21/2٠2٠.
اإلطار النظري:

 Rokeash  ( يــرى  كــام  الدومجاتيــة  مفهــوم  يشــري 
ــو  ــري، وه ــة يف التفك ــة منغلق ــط وطريق 1960(إىل نم

أســلوب عقــيل يتســم بالتفكــري اجلامــد، يمتــد يف 
شــخصية الفــرد عــىل متصــل لــه قطبــان: االنغــالق يف 

طــرف، وعــىل الطــرف اآلخــر االنفتــاح، ويقــوم هــذا 
ــرة  ــب،  والنظ ــا: التعص ــن، مه ــىل عنرصي ــوم ع املفه
ــني  ــراد  الدومجاتي ــل األف ــدم حتم ــىل ع ــلطية، وع التس
لآلخريــن الذيــن خيتلفــون معهــم، يف حــني يتســاحمون 
ــام  ــم. ك ــم ومعتقداهت ــس أفكاره ــون نف ــن حيمل ــع م م
يــرى )Brown,2007( أن الدومجاتيــة هــي متســك 
ــري  ــورة غ ــا بص ــون هب ــي يؤمن ــدات الت ــراد باملعتق األف
 Hunter & Morag( يــرى  بينــام  للنقــاش.  قابلــة 
ــلوب  ــو أس ــدد، وه ــي التش ــة ه 1998 ( أن الدومجاتي

ــل  ــىل تقب ــدرة ع ــدم الق ــم بع ــري، ويتس ــق يف التفك مغل
التــي ختتلــف عــن  اآلراء واألفــكار واملعتقــدات  
قناعــات اآلخــر. ويشــري)  Lohman )2010  إىل أن 
الدومجاتيــة هــي عــدم القــدرة عــىل تغيــري االجتاهــات 
واألفــكار عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، وهــي تصيــب 
الوظائــف املعرفيــة، وبخاصــة عمليــة اإلدراك، عندمــا 
تفتقــد القــدرة عــىل إدراك تغيــري األشــياء عنــد تغيــري 
ــه  ــر ط ــة.  وينظ ــا املوضوعي ــا، أو رشوطه مواصفاهت
ــة،  ــة عقدي ــن زاوي ــة م ــوم الدومجاتي )1993( إىل مفه
أو دينيــة، فيعرفهــا بأهنــا: اجلمــود عنــد اعتقــاد معــني، 
أو عقيــدة معينــة، أو مذهــب أو فكــر معــني دون ســند 
منطقــي، أو مــربر عقــيل يســوغ ذلــك، ويصعــب 
زحزحــة الفــرد عــن موقفــه، أو معتقــده مهــام ســيقت 
ــو  ــام ه ــه،  ك ــق يناقض ــه، أو منط ــة تدحض ــن أدل ــه م ل
احلــال بالنســبة ألصحــاب االجتاهــات السياســية، 
بــركات  وأشــار  واملتطرفــة.  اجلامــدة،  واملذهبيــة 
ــز  ــرد العاج ــو الف ــايت ه ــرد الدومج )2٠٠9( إىل أن الف
عــن تغيــري وجهــة نظــره، ووضــع نفســه مــكان 
لديــه  نظــره، وأن  لفهمــه، وفهــم وجهــة  اآلخــر 
ــىل  ــالق ع ــاز باالنغ ــة، ويمت ــة الفكري ــا يف املرون نقًص
اآلخــر، والذاتيــة، واملركزيــة يف اختــاذ القــرار. ويؤكــد 
ينظــرون  الدومجاتيــني  Doyle )2014 أن األفــراد   (
لــآلراء والتخمينــات التــي لدهيــم عــىل أهنــا حقائــق، 
ــكل  ــات بش ــك اآلراء، والتخمين ــع تل ــون م ويتعامل
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متشــدد. وعــرف الشــحات )2٠12( الدومجاتيــة بأهنا: 
ــتناد إىل  ــق دون االس ــني املطل ــازم، واليق ــاد اجل االعتق
براهــني يقينيــة، وإنــكار اآلخــر، ورفــض تقبــل رأيــه.
        وتــؤدي الدومجاتيــة إىل ســوء فهــم الــذات، 
اخلارجــي،  والضبــط  العقــاب،  نحــو  والتوجــه 
ــا  ــني أن انخفاضه ــة، يف ح ــلطة اجلامع ــوع لس واخلض
ــوم  ــة، وبمفه ــة العقلي ــون باملرون ــة يتمتع ــل الطلب جيع
ــة،  ــم املعرفي ــط قدراهت ــىل ضب ــدرة ع ــايب، وق ذات إجي
ــة،  ــف الضاغط ــة يف املواق ــد املواجه ــاعرهم عن ومش

.)Altemeyer,2002( الصعبــة  واملهــامت 
         والدومجــايت فــرد ال يســتجيب بشــكل مالئــم 
خلصائــص املوقــف اإلدراكــي، وهــو يقــع حتــت 
تأثــري نظــام مغلــق، ويظهــر عليــه الســلوك العــدواين، 
باآلخريــن  مقارنــة  املرغوبــة  غــري  والســلوكات 
ــو  ــيا نح ــًؤا نفس ــه هتيُّ ــام أن لدي ــني، ك ــري الدومجاتي غ
االضطــراب ملــا حيملــه مــن أفــكار متشــددة، ومغلقــة 
ومتطرفــة. ويــرى)Ige )2017 أن الدومجاتيــة أحــد 
مواقــف،  خلــف  تقــف  التــي  القويــة  املنبئــات 
ــة  ــا البيئ ــو قضاي ــالب نح ــكام الط ــات، وأح واجتاه
املــدين يف نيجرييــا، وأن هــذه األفــكار  واملجتمــع 
ــات  ــالل البيئ ــن خ ــالب م ــا الط ــدات يأخذه واملعتق
 Block and   2009( ويــرى  فيهــا.  نشــؤوا  التــي 
Kramer (أن املعتقــدات الدومجاتيــة حيملهــا الفــرد 

للمحافظــة عــىل نفســه ووجــوده، وأنــه يعتقــد بدورهــا 
يف املحافظــة عليــه وعــىل حياتــه، ولذلــك مــن الصعب 

ــا.  ــىل عنه ــه أن يتخ علي
ويالحــظ الباحثــان مــن خــالل االطــالع عــىل األدب 
النظــري أن الدومجاتيــة جتعــل األفــراد يتمســكون 
الرؤيــة  ويفتقــدون  عنهــا،  حييــدون  وال  بآرائهــم، 
للموضوعــات  واملوضوعيــة  والشــاملة  الواعيــة 
األخــرى،  احلياتيــة  واملواقــف  ككل،  وللموقــف 
بــل وحتــى املعيقــات التــي يواجهوهنــا يف احليــاة؛ 
ــاع  ــريه، والدف ــة تغي ــرأي، وصعوب ــك بال ألن التمس

ــح  ــم الصحي ــم الفه ــلياًم يفقده ــري س ــه وإن كان غ عن
ــي  ــلوكية الت ــكالت الس ــر املش ــذا تكث ــداث؛ ول لألح
ــا. ــم ثانًي ــل معه ــن يتعام ــم أوالً، وم ــا ه ــون منه يعان
 ومــن األمهيــة بمــكان اإلشــارة إىل أنــه يف ثقافتنــا 
ــرب التعبــري عــن قــوة املعتقــد  ــة واإلســالمية يعت العربي
بعكــس  اجتامعيــا،  املقبولــة  املعايــري  مــن  جــزًءا 
ــراءة  ــد ق ــذا ينبغــي احلــذر عن ــات األخــرى؛ ول الثقاف
نتائــج الدراســات التــي تقيــس الدومجاتيــة يف جمتمعنــا.

خصائص الشخص الدومجايت: 
مــن  بمجموعــة  الدومجــايت  الشــخص  يتصــف 

منهــا: اخلصائــص 
امليــل الرسيــع لرفــض أي دليــل أو حجــة ختالــف 
معتقداتــه، وامليــل يف النظــر لألمــور عــىل أهنــا أبيــض 
ــه يف املعتقــد  ــن املخالفــني ل أو أســود، وهيمــل اآلخري

.)Doyle,2014( ــل ــار دوي ــام أش ك
كــام يمتــاز بالنظــرة املتشــددة للحيــاة، وعــدم التســامح 
ــار  ــام أش ــه ك ــة ملعتقدات ــدات املعارض ــع ذوي املعتق م
ــوض،  ــامل الغم ــدم احت ــر )Milner,2003(. وع مايلن
إىل  الوصــول  يف  املناقشــات  إقفــال  يف  والرسعــة 
اســتنتاجات عــن املجــاالت، أو املوضوعــات املعقــدة، 
ــري،  ــاس التغي ــي أس ــا ه ــد بأهن ــوة، ويعتق ــن بالق ويؤم
اجتامعيــة  غــري  وســلوكيات  عدائيــة،  ويمتلكــون 
مقارنــة باآلخريــن غــري اجلامديــن كــام أشــار فريانــدو 
 Ferrando, Fabia & Urbano(  و فابيــا واوربانــو
ــون  ــن ال يؤمن ــخاص الذي ــن األش ــر م 2016(. وينف

ــع  ــد أن اقتن ــه بع ــري رأي ــب تغي ــه، ويصع ــن ب ــام يؤم ب
ــخص  ــف الش ــك يتص ــهري،2٠٠6(. كذل ــه )الش ب
الدومجــايت بصفــات مــن مثــل: الوقــوف عنــد اعتقــاد 
معــني دون ســند منطقــي أو مــربر عقــيل، وصعوبــة يف 
ــايت إىل  ــخص الدومج ــل الش ــث يمي ــرأي، حي ــري ال تغي
الثبــات وعــدم الزحزحــة عــن الــرأي مهــام ســيق لــه 

.)Brown, 2007( ــراون ــر ب ــام ذك ــة ك ــن أدل م
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كــام يالحــظ التطــرف عنــد الشــخص الدومجــايت 
ــاه  ــب االجت ــدى صاح ــد، أو ل ــب ويف املعتق يف املذه
أن  كــام  االجتامعي)طــه،1993(.  أو  الســيايس، 
الدومجاتيــني أكثــر غضًبــا وعدوانيــة مــن بقيــة األفــراد 
ــن،  ــتفزاز اآلخري ــون الس ــن، ويميل ــني اآلخري العادي
وعمــل مشــكالت ســلوكية معهــم، كــام أظهــروا 
مســتويات مــن االكتئــاب أكثــر مــن غريهم، وأن ســمة 
التشــدد تــزداد مــع ضعــف املهــارات االجتامعيــة، وقلة 
ــل  ــم أق ــرد، وه ــل للف ــدين الدخ ــيس، وت ــق النف التواف
تســاحمًا مــع اآلخريــن، وخاصــة ممــن خيالفوهنــم املعتقد 
 Seals & Young( ــج ــيلز ويون ــر س ــام ذك ــرأي ك وال

 .)2003

عالقة الدومجاتية ببعض املتغريات:
          متــت دراســة العالقــة بــني الدومجاتيــة، وبعــض 
بعــض  أو  االجتامعيــة،  أو  الشــخصية،  املتغــريات 
املهــارات احلياتيــة األخــرى ممــا يشــري إىل أمهيــة 
املوضــوع وارتباطــه مــع متغــريات أخــرى ذات عالقــة 
ــش  ــدرس روكي ــة، ف ــخصية واالجتامعي ــاة الش يف احلي
بالتعصــب  الدومجاتيــة  عالقــة    Rokeach )1960(
ــر  ــن. ودرس الدردي ــاه اآلخري ــامح جت ــف التس وضع
الناقــد، ومفهــوم  التفكــري  )199٤( العالقــة بــني 
الــذات والدومجاتيــة لــدى طــالب اجلامعــة، وأشــارت 
نتائــج الدراســة إىل عالقــة ســلبية بــني التفكــري الناقــد، 
والدومجاتيــة، كــام أشــارت الدراســة كذلــك إىل عالقــة 

ــذات. ــوم ال ــني مفه ــة وب ــني الدومجاتي ــلبية ب س
الدومجاتيــة   )2٠16( شــندي  أبــو  دراســة  ويف     
ــارت  ــري، أش ــلوب التفك ــية وأس ــا بالنرجس وعالقته
نتائــج الدراســة إىل عالقــة طرديــة دالــة إحصائيــًا  
ــر )2٠٠8(  ــية. ودرس جاب ــة والنرجس ــني الدومجاتي ب
ــام درس  ــكالت. ك ــل املش ــارة ح ــع مه ــة م الدومجاتي
ــايل،  ــزان االنفع ــع االت ــة م ــي )2٠19( الدومجاتي بيوم
حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إىل عالقــة ســلبية 

بــني املتغرييــن. وتناولــت دراســة احلــريب)2٠٠3( 
الدومجاتيــة مــع أنــامط التعلــم. ودرس الركيبــات 
ــئة  ــط التنش ــع نم ــة م ــرة )2٠16( الدومجاتي واجلعاف
الوالديــة، حيــث أشــارت النتائــج إىل أن مســتوى 
الدومجاتيــة يقــل مــع  نمــط التنشــئة الديمقراطيــة 
والدافــئ، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــني 
ــاس  ــام درس عب ــرى. بين ــامط األخ ــع األن ــن م املتغريي
ــية  ــريات نفس ــع متغ ــة م ــم )2٠15( الدومجاتي وملح
ــج  ــارت النتائ ــة، وأش ــاب والعدائي ــب واالكتئ كالغض
إىل وجــود معامــالت ارتبــاط مرتفعــة بــني املتغــريات 
املذكــورة. كــام درســت الفارســية)2٠19( الدومجاتيــة 
مــع التفكــري الناقــد، وأشــارت النتائــج إىل تشــابه مــع 
ــني  ــلبية ب ــة س ــود عالق ــر )199٤( بوج ــج الدردي نتائ
ــة بــني  ــد )2٠18( العالق ــن محي املتغرييــن. وبحثــت ب
ــاة  ــة والتفــاؤل والتشــاؤم والرضــا عــن احلي الدومجاتي
ــود  ــج إىل وج ــارت النتائ ــث أش ــذات، حي ــر ال وتقدي
عالقــة ارتبــاط إجيابيــة بــني كل مــن الدومجاتيــة، 
ــة  ــود عالق ــاؤل، وإىل وج ــاة والتف ــن احلي ــا ع والرض
ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــني الدومجاتيــة 
وكلٍّ مــن تقديــر الــذات والتشــاؤم لــدى طــالب 
 Endo )2000 (اجلامعة.كــام أشــارت دراســة انــدو
إىل أن الطالــب اجلامــد ذهنًيــا منخفــض يف درجــة 
أقــل عــىل حــل  التحصيــل وأقــل مرونة،وقــدرة 

املشــكالت.
النظريات النفسية املفرسة للدومجاتية:

        هنــاك عــدد مــن النظريــات النفســية املفــرسة 
ــيل  ــاه التحلي ــاب االجت ــرى أصح ــث ي ــة حي للدومجاتي
ــه يف  ــه، وطريقت ــه بوالدي ــالل عالقت ــن خ ــرد م أن الف
حــل رصاعاتــه، ينشــأ لديــه نــوع مــن التفكــري الــذي 
لســلوكه  املوجــه  ويصبــح  عنــه،  ويدافــع  يتقبلــه 
ــري  ــل تأث ــاة بفع ــة حي ــلوب وطريق ــه كأس ــن ب ويؤم
العوامــل الشــعورية، والــال شــعورية التــي توجــه 



66

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الدومجاتية لدى طلبة بعض اجلامعات السعودية وعالقتها ببعض املتغريات

ســلوكه، ويــرى أصحــاب نظريــة التعلــم االجتامعــي: 
ــن  ــراد األرسة، أو الوالدي ــد أف ــل ألح ــد الطف أن تقلي
ــري،  ــن التفك ــوع م ــذا الن ــور ه ــبب يف  ظه ــو الس ه
بينــام يــرى أصحــاب االجتــاه الســلوكي أن التعزيــز، أو 
اإلمهــال الــذي حيصــل عليــه الفــرد هــو املوجــه هلــذا 
ــة  ــة الدومجاتي ــة الدينامي ــرس النظري ــام تف ــلوك. ك الس
ــا:  ــخصية، مه ــن يف الش ــود مؤرشي ــاس وج ــىل أس ع
التســلطية، ومنحــى اإلحبــاط  الشــخصية  منحــى 
ــة،  ــم بالتقليدي ــلطية تتس ــخصية التس ــدوان، فالش والع
ــلطي،  ــدوان التس ــة، والع ــات التقليدي ــل للامرس واملي
واألفــكار  والتطــري،  الــذايت،  التأمــل  ومعارضــة 
النمطيــة، والقــوة واخلشــونة التدمرييــة، وتنعكــس 
ــوار،  ــادة للح ــلوكيات مض ــىل س ــات ع ــذه الصف ه
وعــدم تقبــل اآلخــر، وينظــر هــذا املنحــى بــأن 
ــس  ــي التنفي ــية، وه ــة نفس ــؤدي وظيف ــة ت الدومجاتي
ــة،  ــدوان وكراهي ــن ع ــخص م ــدى الش ــد ل ــام يوج ع

وإحبــاط مكبــوت )جــون،2٠٠٠ (. 
ــة  ــي نظري ــة فه ــات النظري ــدث االجتاه ــا أح          أم
 Dogmatism-Belief(أنســاق املعتقــدات لروكيــش
العقــول  األفــراد ذوي  أن  يــرى  وفيهــا   ،)System

اجلديــدة  األفــكار  يرفضــون  الدومجاتيــني  املغلقــة 
ــكون  ــا، ويتمس ــاندة هل ــة املس ــوة األدل ــن ق ــم م بالرغ
بمعتقداهتــم القديمــة حتــى وإن ثبــت خطؤهــا، فالفرد 
ــة  ــه موجه ــكاره، وأعامل ــًا ألف ــرصف تبع ــل ويت يعم
ــَز روكيــش بــني  ــه. وقــد مّي بفكــره واعتقــاده وتوقعات
ــه  ــح: وفي ــري املنفت ــا: التفك ــري، مه ــن التفك ــني م نوع
يكــون أســلوب التفكــري نامًيــا ومتطــوًرا، هيتــم بمعرفة 
أفــكار األفــراد ومعتقداهتــم، حيــث يكــون لــدى 
الفــرد القــدرة عــىل تغيــري أفــكاره بنفســه إذا مــا ثبــت 
أهنــا خاطئــة. والتفكــري املنغلــق: وفيــه يكــون أســلوب 
ــو  ــري، فه ــا للتغي ــبيًا، ومقاوًم ــا نس ــًدا وثابًت ــرد جام الف
ــل  ــتطيع تقب ــس، وال يس ــوض أو اللب ــل الغم ال يتحم
أفــكار غــريه أو يتفهمهــا، وتتميــز اســتجاباته إمــا 

ــكار دون  ــق لألف ــض املطل ــق، أو الرف ــول املطل بالقب
Rokeach,1979 (. وهنــاك نظريــة  تفكــري فيهــا ) 
ــرتض أن  ــة تف ــذه النظري ــات وه ــني اجلامع ــرصاع ب ال
ــة  ــات تعصبي ــري اجتاه ــد تث ــات ق ــني اجلامع ــرصاع ب ال
ــة  ــح خاص ــة مصال ــكل مجاع ــث ل ــام، حي ــة بينه متبادل
ــىل  ــرى ع ــات األخ ــر للجامع ــة تنظ ــا، وكل مجاع هب
أهنــا تشــكل هتديــًدا هلــا؛ ممــا يشــكل عــداء عنــد هــذه 
ــة  ــارت دراس ــام أش ــرى ك ــات األخ ــة للجامع اجلامع

    .)  Rokeach,2015( روكيــش 
الدراسات السابقة:

تــم االطــالع عــىل عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت 
موضــوع الدومجاتيــة يمكــن عرضهــا كــام يأيت: 

ــراون )Brown,2007( إىل  ــة ب ــت دراس هدف    
بحــث العالقــة بــني الذاكــرة العاملــة بنظــام املعتقدات 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــة، واملنغلق املنفتح
مقيــاس  عليهــم  طبــق   ، جامعــيٍّ طالــٍب   )2٠٠(
الذاكــرة العاملــة، ومقيــاس الدومجاتّيــة لروكيــش، 
ــني  ــالب ب ــاط س ــة إىل ارتب ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــج  ــارت نتائ ــام أش ــة، ك ــرة العامل ــة، والذاك الدومجاتّي
باجلنــس،  ترتبــط  ال  الدومجاتيــة  أن  إىل  الدراســة 
والعمــر واملســتوى التعليمــي، أو املذهــب الدينــي، أو 

األكاديمــي. التخصــص 
       وهدفــت دراســة بــركات)2٠٠8( إىل بحــث 
العالقــة بــني اجلمــود الذهنــي )الدومجاتيــة(، وعالقتها 
ــدرايس  ــل ال بالقــدرة عــىل حــل املشــكالت والتحصي
ــت  ــية ،وتكون ــة األساس ــة املرحل ــدى طلب ــس ل واجلن
ــة  ــًة يف مدين ــا وطالب ــن )2٤٠( طالًب ــة م ــة الدراس عين
ــن  ــات م ــت البيان ــة، مجع ــطني املحتل ــرم يف فلس طولك
خــالل مقاييــس الدراســة .وأشــارت نتائــج الدراســة 
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة ســلبية بــني اجلمــود 
ــدم  ــكالت، وإىل ع ــل املش ــىل ح ــدرة ع ــي والق الذهن
ــس،  ــريات اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــروق ذات دالل ــود ف وج
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ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة، وإىل وج ــة التعليمي واملرحل
تعــزى لصالــح الطلبــة ذوي املعــدالت الرتاكميــة 

ــة.  املنخفض
 ويف دراســة جابــر )2٠٠8( التــي هدفــت إىل التعــرف 
عــىل مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعة القادســية 
ــة  ــتوى الدومجاتي ــروق يف مس ــة الف ــراق، ومعرف يف الع
باختــالف متغــريات الدراســة لــدى عينــة مكونــة مــن 
ــة اجلامعــة، أشــارت  ــٍة مــن طلب ــٍب وطالب )3٠٠( طال
الدراســة إىل أنَّ أفــراد عينــة الدراســة يميلــون إىل 
الدومجاتيــة، وأن اإلنــاث أكثــر دومجاتيــة مــن الذكــور.
           وتناولــت دراســة الفارســية )2٠1٠( العالقــة بني 
ــة  ــي الرتبي ــدى معلم ــة ل ــد، والدومجاتي ــري الناق التفك
اإلســالمية يف منطقــة الباطنــة بســلطنة عــامن، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )2٤2( معلــاًم ومعلمــًة، وتــم مجــع 
البيانــات منهــم مــن خــالل اســتخدام مقيــاس التفكــري 
مــن  التأكــد  بعــد  الدومجاتيــة،  ومقيــاس  الناقــد، 
خصائصهــام الســيكومرتية، وأشــارت نتائــج الدراســة 
ــي  ــدى معلم ــة ل ــن الدومجاتي ــط م ــتوى متوس إىل مس
الرتبيــة اإلســالمية بمنطقــة الباطنــة، وإىل عــدم وجــود 
فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة تعــزى للنــوع وللخــربة، 
ووجــود عالقــة ارتبــاط ســلبية  ضعيفــة بــني التفكــري 

الناقــد والدومجاتيــة.
ــت  ــي هدف ــحات )2٠12( الت ــة الش ــا دراس          أم
ــل  ــارة ح ــذات ومه ــر ال ــروق يف تقدي ــة الف إىل معرف
ــة  ــي الدومجاتي ــي ومنخف ــدى مرتفع ــكالت، ل املش
مــن طلبــة اجلامعــة يف حمافظــة بنهــا بجمهوريــة مــرص 
ــا  ــة الدراســة مــن )198( طالًب ــة، فتكونــت عين العربي
وطالبــًة تــم تطبيــق مقيــاس روكيــش الدومجاتيــة 
ــايس  ــة إىل مقي ــة، باإلضاف ــة الدراس ــراد عين ــىل أف ع
ــج  ــارت النتائ ــكالت، وأش ــل املش ــذات وح ــر ال تقدي
إىل وجــود فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة لصالــح 
ــج  ــارت نتائ ــة، وأش ــات األدبي ــة الكلي ــاث، وطلب اإلن
ــذات، وحــل  ــر ال ــروق يف تقدي ــك إىل ف الدراســة كذل

ــة.  ــي الدومجاتي ــح منخف ــكالت لصال املش
الدومجاتيــة   )2٠1٤( عليــان  درســت  كــام           
ــة  ــدى طلب ــاة ل ــودة احلي ــام بج ــا، وعالقته ــوة األن وق
ــالل  ــن خ ــات م ــت البيان ــزة، ومجع ــات يف غ اجلامع
ــاس  ــا، ومقي ــوة األن ــاس ق ــة ومقي ــاس الدومجاتي مقي
ــود  ــة إىل وج ــج الدراس ــارت نتائ ــاة، وأش ــودة احلي ج
عالقــة ارتبــاط ســالبة بــني الدومجاتيــة وجــودة احليــاة 
ــروق ذات  ــود ف ــود وج ــدم وج ــا، وإىل ع ــوة األن وق
ــض  ــة منخف ــري الدومجاتي ــزى ملتغ ــة تع ــة إحصائي دالل
اجلامعــة،  يف  الطالــب  حيــاة  جــودة  يف  مرتفــع   -
ــة  ــي الدومجاتي ــني منخف ــة ب ــروق دال ــود ف وإىل وج
احليــاة  جــودة  متغــري  مــع  الدومجاتيــة  ومرتفعــي 

لصالــح منخفــي الدومجاتيــة.
وهدفــت دراســة مــرية وعبــد اهلل )2٠15( إىل التعــرف 
عــىل مســتوى الدومجاتيــة، وعالقته بمتغــريات اجلنس، 
والتخصــص لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، واختــار 
ــٍة،  ــٍب وطالب ــن )3٠٠( طال ــة م ــة مكون ــان عين الباحث
ــن  ــع م ــتوى مرتف ــة إىل مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــود  ــدم وج ــة، وإىل ع ــة اجلامع ــدى طلب ــة ل الدومجاتي
للجنــس،  تعــزى  الدومجــايت  التفكــري  يف  فــروق 

ــدرايس. ــص ال والتخص
ــت  ــي هدف ــم )2٠15( الت ــاس وملح ــة  عب ويف دراس
ــة  ــكل مــن العدائي ــة ل إىل التعــرف عــىل القــدرة التنُبِئي
والغضــب واالكتئــاب يف ســمة التشــدد يف الــرأي 
ــني يف األردن،  ــن املراهق ــة م ــدى عين ــة( ل )الدومجاتي
وعالقتــه بتقديــر الــذات لدهيــم، وتكونــت عينــة 
ومجــع  وطالبــًة،  طالبــًا   )1٠19( مــن  الدراســة 
الباحثــان البيانــات مــن خــالل مقاييــس الدراســة بعــد 
التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا، وأشــارت نتائجهــا إىل أن 
ــة،  ــة والغضــب قــد فــرّسا التبايــن يف الدومجاتي العدائي
ــام  ــرأي، ك ــدد يف ال ــرب يف التش ــر األك ــام األث وكان هل
يف  فروًقــا  هنــاك  أنَّ  إىل  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
ــاث. ــح اإلن ــس لصال ــري اجلن ــزى ملتغ ــة تع الدومجاتي
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ــت إىل  ــة هدف ــندي )2٠16( بدراس ــو ش ــام أب ــام ق ك
ــني  ــة ب ــة، والعالق ــتوى الدومجاتي ــىل مس ــرف ع التع
نمــط التفكــري، ومســتوى النرجســية لــدى طلبــة كليــة 
ــة  ــار عين ــروا( يف األردن، واخت ــة واآلداب)األون الرتبي
مكونــة مــن )2٠٤( طــالب وطالبــات مــن الكليتــني، 
ومجــع البيانــات مــن خــالل مقيــايس الدومجاتيــة 
ــي  ــي االرتباط ــج الوصف ــتخدًما املنه ــية، مس والنرجس
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إىل مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى 
ــة  ــل دومجاتي ــاث أق ــة، وأن اإلن ــة الدراس ــراد عين أف
ــة  ــة اآلداب أقــل دومجاتي ــة كلي مــن الذكــور، وأن طلب
ــية  ــنة الدراس ــة الس ــة، وأن طلب ــة الرتبي ــة كلي ــن طلب م
األوىل هــم األعــىل دومجاتيــة، وأن أقــل دومجاتيــة هــم 
طلبــة املســتوى الــدرايس الرابــع، وبخصــوص املعــدل 
الرتاكمــي أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن األعــىل 
ــة هــم ذوو املعــدل املتــدين واملتوســط، وأن  دومجاتي
ــاز. ــي املمت ــدل الرتاكم ــم ذوو املع ــة ه ــل دومجاتي األق
        كــام أجــرت اخلشــامن )2٠16( دراســة هدفــت إىل 
معرفــة شــيوع درجــة الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة 
ــني  ــة ب ــم، والعالق ــة لدهي ــتوى الدومجاتي ــه، ومس مؤت
أنــامط الشــخصية والدومجاتيــة لــدى الطلبــة. وتكونت 
عينــة الدراســة مــن )995( طالًبــا وطالبــًة مــن طــالب 
مقيــاس  خــالل  مــن  البيانــات  مجعــت  اجلامعــة، 
ــة( )1987(،  ــو ناهي ــل )أب ــن قب ــرب م ــش املع روكي
ــة  ــتوى الدومجاتي ــة إىل أن مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة كان متوســًطا، كــام أظهــرت 
ــة  ــة إحصائي ــلبية ذات دالل ــة س ــود عالق ــج وج النتائ
بــني مجيــع أنــامط الشــخصية، والدومجاتيــة ماعــدا 
ــخصية  ــت الش ــام كان ــة، بين ــخصية املخلص ــط الش نم

ــايب. ــاط إجي ــردة ذات ارتب املنف
ــت إىل  ــة هدف ــالمة )2٠17( دراس ــرى س            وأج
ــاؤل  ــا بالتف ــة وعالقته ــني الدومجاتي ــة ب ــف العالق كش
والتشــاؤم واالجتــاه نحــو التحديــث لــدى طلبــة 

اجلامعــة يف غــزة، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود 
عالقــة بــني الدومجاتيــة والتفــاؤل والتشــاؤم، كــام 
توجــد عالقــة ارتبــاط ســالبة بــني الدومجاتيــة واالجتــاه 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  وال  التحديــث،  نحــو 
ــس،  ــريات: اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــة يف الدومجاتي إحصائي
واملســتوى التعليمــي، والرتتيــب امليــالدي، واملســتوى 
االقتصــادي، بينــام أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق 

ــة. ــزى للجامع ــة تع ــة إحصائي ذات دالل
          ويف دراســة إجيــي) Ige )2017 التــي هدفــت 
ــات  ــري يف الترصف ــة التفك ــة مراجع ــىل كيفي ــرف ع التع
ــة،  ــة واملدني ــا االجتامعي ــض القضاي ــاه بع ــة جت الطالبي
تكونــت عينــة الدراســة مــن )167( طالبــًا يف املرحلــة 
ــرر  ــدي يف مق ــكل قص ــم بش ــم اختياره ــة، وت الثانوي
ــق  ــا، وطب ــوب نيجريي ــامل وجن ــة ش ــة االجتامعي الرتبي
ــات  ــة، واالجتاه ــة: الدومجاتي ــس الدراس ــم مقايي عليه
ــارت  ــد، وأش ــري الناق ــة، والتفك ــف املدني ــال املواق حي
نتائــج الدراســة مــن خــالل حتليــل االنحــدار اخلطــي 
إىل أن االســتبداد والدومجاتيــة يمكــن التنبــؤ هبــام 
ــالب،  ــة للط ــات املدني ــف واالجتاه ــالل املواق ــن خ م
ــج  ــد يف مناه ــري الناق ــني التفك ــث بتضم وأوىص الباح

ــية.  ــة الدراس الطلب
ــىل  ــرف ع ــح )2٠18( إىل التع ــة صال ــت دراس  وهدف
عالقــة الدومجاتيــة الدينيــة بفقــدان الثقــة املتبادلــة 
لــدى طلبــة كليــة اآلداب يف جامعــة القادســية، واختار 
الباحــث عينــة بلغــت )2٠٠( طالــٍب وطالبــٍة بالطريقة 
ــة  ــايس الدراس ــق مقي ــم تطبي ــة، وت ــوائية الطبقي العش
ــة إىل  ــج الدراس ــارت نتائ ــة، وأش ــة الدراس ــىل عين ع
ــة بــني  ــة الديني وجــود مســتوى مرتفــع مــن الدومجاتي
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــة، وال يوج ــة الدراس ــراد عين أف
الدومجاتيــة  يف  واإلنــاث  الذكــور  بــني  إحصائيــة 
الدينيــة، كــام أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود عالقة 
ارتبــاط موجبــة بــني الدومجاتيــة الدينيــة وفقــدان الثقــة 
االجتامعيــة، وأن الطلبــة ذوي الدومجاتيــة املرتفعــة أكثر 



69

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الدومجاتية لدى طلبة بعض اجلامعات السعودية وعالقتها ببعض املتغريات

ــة ذوي  ــن الطلب ــة م ــة املتبادل ــة االجتامعي ــا للثق فقداًن
ــة.   ــة املنخفض ــة الدومجاتي الثق

ــف  ــد )2٠18( إىل الكش ــن محي ــة ب ــت دراس ــام هدف ك
ــر  ــاة وتقدي ــن احلي ــا ع ــة بالرض ــة الدومجاتي ــن عالق ع
الــذات، والتفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة 
امللــك ســعود، والتعــرف عــىل مــدى إســهام كل 
ــاؤل  ــذات، التف ــر ال ــاة، تقدي ــن احلي ــا ع ــن )الرض م
والتشــاؤم( يف التنبــؤ بالفكــر الدومجــايت لــدى الطلبــة، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )669( طالًبــا وطالبــًة، 
ــي،  ــي االرتباط ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الباحث واس
ــة  ــاس الدومجاتي ــالل مقي ــن خ ــات م ــت البيان ومجع
روكيــش املعــرب مــن قبــل أبــو ناهيــة )1987(، 
ومقيــاس الرضــا عــن احليــاة، والقائمــة العربيــة 
ــاس  ــق )1996(، ومقي ــد اخلال للتفــاؤل والتشــاؤم عب
 ،)Hudson,1994( هادســون  ل  الــذات  تقديــر 
وأشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة 
ــة، وكلٍّ  ــني الدومجاتي ــة ب ــة إحصائي ــية ذات دالل عكس
ــالب  ــدى ط ــاؤل ل ــاة، والتف ــن احلي ــا ع ــن الرض م
ــة ذات  ــة طردي ــة ارتباطي ــود عالق ــة، وإىل وج اجلامع
داللــة إحصائيــة بــني الدومجاتيــة وكلٍّ مــن تقديــر 
كــام  اجلامعــة،  طــالب  لــدى  والتشــاؤم  الــذات 
ــروق  ــود ف ــك إىل وج ــة كذل ــج الدراس ــارت نتائ أش
ــن  ــا ع ــة، الرض ــن )الدومجاتي ــا يف كلٍّ م ــة إحصائيًّ دال
ــزى  ــاؤم( تع ــاؤل والتش ــذات، التف ــر ال ــاة، تقدي احلي
ــادي(.  ــتوى االقتص ــر، املس ــوع، العم ــريات: )الن ملتغ
وقــام الركيبــات واجلعافــرة )2٠19( بدراســة هدفــت 
إىل التعــرف عــىل الدومجاتيــة وعالقتهــا بنمــط التنشــئة 
ــالل يف  ــن ط ــني ب ــة احلس ــة جامع ــدى طلب ــة ل الوالدي
ــًا  ــن )29٠( طالب ــة م ــة الدراس ــت عين األردن. تكون
وطالبــًة، وتــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، اســتخدم 
الباحثــان مقيــايس الدومجاتيــة والتنشــئة الوالديــة، 
ــن  ــط م ــتوى متوس ــة إىل مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــدم  ــة، وإىل ع ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــة ل الدومجاتي

ــامط  ــة وأن ــني الدومجاتي ــة ب ــالف يف العالق ــود اخت وج
ومســتوى  اجلنــس،  باختــالف  الوالديــة  التنشــئة 
ــن. ــي للوالدي ــتوى التعليم ــر واملس ــدرايس، والتقدي ال
          كــام درس بيومــي )2٠19( الدومجاتيــة واالتــزان 
ــف،  ــة الطائ ــالب جامع ــن ط ــة م ــدى عين ــايل ل االنفع
ــة،  ــا وطالًب ــن )19٠( طالًب ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
ــتخدم  ــا، واس ــن )19-21( عاًم ــم م ــرتاوح أعامره ت
الباحــث مقيــايس اجلمود الفكــري واالتــزان االنفعايل، 
ومهــا مــن إعــداده، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل 
وجــود درجــة أكثــر مــن املتوســط يف اجلمــود الفكــري 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة، وإىل وج ــة اجلامع ــني طلب ب
إحصائيــة يف اجلمــود الفكــري، بــني الذكــور واإلنــاث 
لصالــح اإلنــاث، وإىل فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 

ــور. ــح الذك ــايل لصال ــزان االنفع االت
ــت إىل  ــي هدف ــراين )2٠19( الت ــة الزه        ويف دراس
ــخصية  ــة والش ــني الدومجاتي ــة ب ــىل العالق ــرف ع التع
احلديــة لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة بمحافظــة قلوة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة الدراســة 
ــة  ــة الثانوي ــالب املرحل ــن ط ــالب م ــن )3٠5( ط م
ــس  ــالل مقايي ــن خ ــات م ــت البيان ــة، ومجع باملحافظ
ــراض  ــاس أع ــة ، ومقي ــاس الدومجاتي ــة: مقي الدراس
الشــخصية احلديــة املختــرصة، اســتخدم الباحــث 
نتائــج  وأشــارت  االرتباطــي،  الوصفــي  املنهــج 
ــطة،  ــت متوس ــة كان ــة الدومجاتي ــة إىل أن درج الدراس
ــي  ــن موضوع ــني املتغريي ــة ب ــة موجب ــاك عالق وأن هن

ــة. الدراس
الدومجاتيــة   )2٠19( اهلل  كــرم  ودرس   
وعالقتهــا باملشــكالت الســلوكية لــدى طلبــة املرحلــة 
عــىل  التعــرف  إىل  الدراســة  وهدفــت  اإلعداديــة، 
مســتوى الدومجاتيــة وعالقتهــا باملشــكالت الســلوكية، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )3٠٠( طالــٍب وطالبــٍة 
مــن مــدارس بغــداد، اســتخدم الباحــث مقيــاس 
روكيــش للدومجاتيــة املعــدل للبيئــة العربيــة، وأشــارت 
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ــة  ــن الدومجاتي ــع م ــتوى مرتف ــة إىل مس ــج الدراس نتائ
لــدى طلبــة املــدارس، وهنــاك عالقــة بــني الدومجاتيــة 
ــدة  ــزداد ح ــة، وت ــد الطلب ــلوكية عن ــكالت الس واملش
املشــكالت الســلوكية بازديــاد درجــة الدومجاتيــة.

يتضــح مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة التــي 
ــة  ــد بدراس ــامم متزاي ــود اهت ــة وج ــت الدومجاتي تناول
هــذا املفهــوم يف البيئــة العامليــة، والعربيــة، واملحليــة؛ ملا 
لــه مــن أمهيــة عــىل صفــاء العالقــات االجتامعيــة بــني 
ــىل  ــك ع ــع، وكذل ــراد املجتم ــهم، وأف ــالب أنفس الط

ــة يف املســتقبل. ــة والتعليمي ــة واألرسي حياهتــم املهني
حجــم  مــن  الرغــم  عــىل  أنــه  املالحــظ  ومــن 
الدراســات التــي متــت عــىل املســتوى املحــيل والعــريب، 
ــة  ــوع الدراس ــًعا بموض ــا واس ــس اهتامًم ــي تعك والت
احلاليــة، إال أن هنــاك نــدرة عــىل املســتوى املحــيل 
)الزهــراين،2٠19( ممــا يســتدعي البحــث يف هــذا 
املجتمــع  املوضــوع، خاصــة يف ظــل مــا يشــهده 
حتــوالت  مــن  ومؤسســاته  رشائحــه  بمختلــف 
وثقافيــة،  واجتامعيــة،  وتكنولوجيــة  اقتصاديــة، 
ــة  ــل األم ــي، أم ــباب اجلامع ــاط الش ــذات يف أوس وبال

وثروهتــا.
وتتفــق بعــض أهــداف الدراســة احلاليــة بشــكل 
جزئــي مــع بعــض الدراســات يف الكشــف عــن 
درجــة ومســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة اجلامعــة كــام 
يف دراســات كل مــن الزهــراين )2٠19(، وبيومــي 
التــي   )2٠19( واجلعافــرة  والركيبــات   ،)2٠19(
أشــارت إىل مســتوى متوســط مــن الدومجاتيــة، يف حني 
أشــارت دراســة مــرية وعبــد اهلل) 2٠15  ( إىل مســتوى 
ــات  ــض الدراس ــام أن بع ــة، ك ــن الدومجاتي ــع م مرتف
ــو  ــة أب ــن الدومجاتي ــض م ــتوى منخف ــارت إىل مس أش
شــندي )2٠16(، كــام وجــد جابــر )2٠٠8( أن هنــاك 
ميــاًل نحــو الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، وأن 
هنــاك اختالًفــا يف نتائــج الدراســات الســابقة، ممــا يــربر 

ــة. ــذه الدراس ــراء ه إج

وقــد تضاربــت نتائــج الدراســات الســابقة حــول 
حيــث  الدومجاتيــة،  يف  اجلنســني  بــني  الفــروق 
 ،)2٠٠8( جابــر  مــن  كل  دراســات  أشــارت 
والشــحات )2٠12(، وعبــاس وملحــم )2٠15(، 
مســتوى  يف  فــروق  وجــود  إىل  وبيومــي)2٠19( 
نتائــج  وأشــارت  اإلنــاث،  لصالــح  الدومجاتيــة 
ــرية  ــية )2٠1٠(، وم ــة الفارس ــن عطي ــات كل م دراس
ــات  ــالمة )2٠17(، والركيب ــداهلل )2٠15(، وس وعب
واجلعافــرة )2٠19( إىل عــدم وجــود فــروق بــني 
اجلنســني يف مســتوى الدومجاتيــة، كــام أشــارت نتائــج 
ومــرية   ،)2٠19( واجلعافــرة  الركيبــات  دراســة 
ــروق يف  ــود ف ــدم وج ــا إىل ع ــداهلل )2٠15( أيًض وعب
ــدرايس،  ــتوى ال ــالف املس ــة باخت ــتوى الدومجاتي مس
ــالمة  ــة س ــدت دراس ــام وج ــي، ك ــر األكاديم والتقدي
)2٠17( أنــه ال توجــد فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة  
تبًعــا الختــالف املســتوى التعليمــي، وأن هنــاك فروًقــا 
تبًعــا الختــالف اجلامعــة. وختتلــف هــذه الدراســة عــن 
الدراســات الســابقة يف أهنــا تناولــت الدومجاتيــة عنــد 
ــة  ــا: جامع ــني، إحدامه ــني حكوميت ــة يف جامعت الطلب
قديمــة تعــد أم اجلامعــات الســعودية، والثانيــة جامعــة 
ــريات  ــا ملتغ ــف يف تناوهل ــام ختتل ــا، ك ــا م ــة نوع حديث

ــدة.   ــة واح ــا يف دراس ــرى مجعته أخ
          ولقــد اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة 
مــن  بكثــري  احلاليــة  الدراســة  الدراســة  إثــراء  يف 
املعلومــات حــول موضــوع الدومجاتيــة يف اإلطــار 
النظــري، والتعــرف عــىل املقاييــس املســتخدمة يف 
مقيــاس  أبرزهــا  كان  والتــي  الدومجاتيــة،  قيــاس 
روكيــش، أو املقاييــس املطــورة عنــه، كــام تــم التعــرف 
عــىل املتغــريات ذات العالقــة التــي متــت دراســتها مــع 
هــذا املفهــوم، ويف حتديــد املنهج املســتخدم يف الدراســة 
احلاليــة، كــام متــت االســتفادة مــن هــذه الدراســات يف 
تفســري النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة، 
ــا. ــاق معه ــالف واالتف ــث االخت ــن حي ــتها م ومناقش
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فروض الدراسة: 
يف ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة يمكن 

صياغــة فــروض الدراســة كــام يأيت:
يوجــد مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

جامعــة امللــك ســعود.
يوجــد مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

جامعــة املجمعــة.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤ 0.05 (يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للجامعــة. 
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤ 0.05 (يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للجنــس.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤  0.05(يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للمســتوى الــدرايس.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤  0.05 ( يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للمعــدل الرتاكمــي.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة ) α ≤  0.05( يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى 

ــص. ــزى للتخص ــني تع ــة اجلامعت طلب
منهج الدراسة وإجراءاهتا:

ــن  ــة، وم ــكلة الدراس ــىل مش ــاء ع ــة: بن ــج الدراس منه
أجــل حتقيــق أهدافهــا؛ تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي 
ــة ,  ــة احلالي ــروض الدراس ــع ف ــق م ــذي يتف ــارن ال املق
وهــو أحــد مناهــج البحــث العلمــي الــذي ُيســتخدم 
ــتهام  ــدف دراس ــر هب ــني أو أكث ــني ظاهرت ــة ب للمقارن
وإجيــاد حلــول للمشــاكل فيهــام هبــدف وضــع خطــط 

ــاكل. ــرر املش ــدم تك ــامن ع ــتقبلية لض مس
جمتمع الدراسة وعينته:

ــات  ــالب كلي ــع ط ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم يتك

وجامعــة  الريــاض،  يف  ســعود  امللــك  جامعتــي 
املجمعــة باملجمعــة يف مرحلــة البكالوريــوس والذيــن 
انطبــق عليهــم رشط الســكن يف النطــاق اجلغــرايف 
ــان  ــن الباحث ــى يضم ــا حت ــون هب ــي يدرس ــة الت للكلي
عــدم تأثــري املوقــع اجلغــرايف بالنســبة لطــالب اجلامعــة 
 2٠21/2٠2٠ احلــايل  الــدرايس  للعــام  الواحــدة 

والبالــغ عددهــم )  ٤9٠٠( طالبــًا وطالبــة.
ــة الدراســة بالطريقــة  ــار عين ــم اختي ــة الدراســة: ت عين
ــة  العشــوائية، بلــغ عــدد أفرادهــا )٤99( طالًبــا وطالًب

مــن طلبــة جامعــة امللــك ســعود وجامعــة املجمعــة.
أداة الدراسة:

Dogmatism Sscale  حيــث   مقيــاس الدومجاتيــة 
تــم تطبيــق مقيــاس الدومجاتيــة مــن إعــداد الركيبــات 
ــة  ــن طلب ــًة م ــا وطالب ــىل )29٠( طالًب ــرة، ع واجلعاف
يف  طــالل  بــن  احلســني  جامعــة  يف  البكالوريــوس 
األردن، وتــم التحقــق  مــن صــدق املقيــاس مــن خالل 
عرضــه عــىل ســبعة حمكمــني مــن ذوي االختصــاص يف 
ــم التحقــق  ــم، كــام ت ــاس والتقوي ــم النفــس، والقي عل
أيًضــا مــن صــدق املقيــاس مــن خــالل حســاب 
ــاس،  ــة للمقي ــة الكلي ــرة بالدرج ــاط الفق ــل ارتب معام
ــا  ــغ حجمه ــتطالعية بل ــة اس ــىل عين ــه ع ــد تطبيق بع
ــارج  ــة وخ ــع الدراس ــن جمتم ــًة م ــا وطالب )3٠( طالًب
عينتهــا، حيــث كان هنــاك ارتبــاط دال بــني مجيــع 
فقــرات االختبــار والدرجــة الكليــة، حيــث تراوحــت 

ــني )0.321 &0.704(. ــاط ب ــالت االرتب ــم معام قي
كــام تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس بحســاب 
معامــالت االســتقرار )التطبيــق وإعــادة التطبيــق( 
عــىل العينــة االســتطالعية بعــد أربعــة عــرش يوًمــا مــن 
التطبيــق األول، حيــث كانــت معامالت ثبــات اإلعادة 
٠.5٠7، كــام تــم أيضــا حســاب معامــالت االتســاق 
ــات  ــالت ثب ــت معام ــا، وكان ــاخ ألف ــيل كرونب الداخ
ــدة، ويتكــون  ــق ٠.835، وهــي معامــالت جي التطبي
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ــدى  ــة ل ــس الدومجاتي ــرًة تقي ــن )3٠( فق ــاس م املقي
ــاس  ــن مقي ــة م ــار درج ــالل اختي ــن خ ــوص، م املفح
ــة  ــة الدومجاتي ــن درج ــري ع ــاميس، وللتعب ــرت اخل ليك
تــم إعطــاء وزن لــكل اســتجابة وفقــًا للتدريــج اآليت: 
ــرتدد )3(، وال  ــق )٤(، وم ــدة )5(، ومواف ــق بش مواف
أوافــق )2(، وال أوافــق بشــدة )1(. وُتصّحــح الفقرات 
الســالبة بعكــس هــذه القيــم، وبذلــك تــرتاوح القيــم 
ــا  ــاس م ــىل املقي ــوص ع ــا املفح ــل عليه ــي حيص الت
بــني )3٠-15٠( بحيــث تشــري الدرجــة املرتفعــة 
ــة  ــدل الدرج ــني ت ــة، يف ح ــاس إىل الدومجاتي ــىل املقي ع
املنخفضــة إىل االنخفــاض يف مســتوى الدومجاتيــة ، 
ــىل  ــم ع ــة: للحك ــة اآلتي ــتويات الثالث ــب املس وحس
 )2.33( إىل   )1.٠٠( مــن  الدومجاتيــة:  مســتوى 
 .66( حتــى   )2.3٤( ومــن  منخفــض،  مســتوى 
3( مســتوى متوســط، ومــن )67. 3( إىل )٠٠.5( 
مســتوى مرتفــع مــن الدومجاتيــة. وألغــراض الدراســة 
احلاليــة فقــد عــرض الباحثــان املقيــاس عــىل جمموعــة 

ــاس  ــس والقي ــم النف ــاص يف عل ــل االختص ــن أه م
ــية  ــات أساس ــون مالحظ ــِد امُلحّكم ــم، ومل يب والتقوي
عــىل املقيــاس ،حيــث بقــي يف صورتــه األصليــة 
مكونــًا مــن )3٠( فقــرًة، وبعــد ذلــك تــم تطبيقــه عــىل 
عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )3٠( طالبــًا وطالبــًة من 
طلبــة اجلامعــة، حيــث مل ترش إجــراءات التطبيــق إىل أي 
ــن  ــه، وكان زم ــم فقرات ــة يف فه ــات، أو صعوب مالحظ
التطبيــق 2٠ دقيقــة تقريًبــا، وقــام الباحثــان باســتخراج 
ــي  ــق النهائ ــل التطبي ــاس قب ــات للمقي ــدق والثب الص

ــة. ــىل العين ع
ــدق  ــاب الص ــم حس ــة ت ــة احلالي ــراض الدراس وألغ

ــأيت: ــام ي ــاس ك ــات للمقي والثب
 صدق املقياس: 

الداخــيل  االتســاق  حلســاب  الداخــيل:  االتســاق 
بحســاب عالقــة االرتبــاط بطريقــة بريســون بــني 
ــة  ــع الدرج ــرة م ــىل كل فق ــة ع ــراد العين ــات أف درج
الكليــة للمقيــاس، واجلــدول )1( يوضــح ذلــك:

اجلدول )1(  معامالت االرتباط للفقرات والدرجة الكلية للمقياس 

معامل الفقرةالرقم
معامل الفقرةالرقماالرتباط 

االرتباط 
أعتقد أن الناس يف الوقت احلارض جيهلون ما 1

**554.أعتمد عىل الوساطات للنجاح يف املقررات الدراسية.16**348.ينفعهم.

**452.أعتقد أن املستقبل مظلم.17**472.األفكار صحيحة باملطلق أو خاطئة باملطلق.2

**603.من ليس معي فهو ضدي.18**303.معتقدايت الفكرية ثابتة.3

**508.التقدم التكنولوجي جلب الرّش للبرشية.19**328.أفصح عن وجهة نظري يف كل املواقف.٤

أشعر أن هناك مؤامرة دولية باستهداف القيم 5
**562.أعّد من يرتاجع عن رأيه ضعيفًا.2٠**402.السامية.

**633.أمتسك بوجهة نظري ولو كنت عىل خطأ.21**307.أفضل العيش يف جمتمع من نفس ثقافتي.6

**511.أجتنب التعامل مع من خيالفني يف املعتقد.22**402.يفتقد املجتمع املعارص النامذج املتميزة.7

**581.أرفع صويت يف النقاش مع من خيالفني الرأي.23**354.أشعر بالقلق أثناء خويض جتربًة جديدًة.8

أصدقائي عىل مواقع التواصل االجتامعي من خمتلف 2٤**337.أجتنب مناقشة من يعجز عن فهم ما أقول.9
**133.األديان.

**395.التغيري سبب انتشار املظاهر السلبية يف املجتمع.25**449.أتقبل فقط آراء من أثق هبم.1٠

أتبادل التهاين يف األعياد الدينية مع أتباع الديانات 26**546.يستفزين سامع اآلراء التي أعتقد أهنا خاطئة.11
**359.األخرى.

**263.أومن بحق اإلنسان باعتناق أي فكرة يؤمن هبا.27**473.التنوع الثقايف ُيعد سببًا ملشكالت املجتمع.12

**294.أومن باملساواة بني اجلنسني.28**396.أحذف القنوات الفضائية التي تتعارض مع أفكاري.13
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جدول )2( معامل الثبات الكيل للمقياس وبعد حذف الفقرة

معامل الفقرةالرقم
معامل الفقرةالرقماالرتباط 

االرتباط 
ا يل.1٤ **236.االستقالل االقتصادي للمرأة حق ينبغي االلتزام به.29**392.أعترب من يعارض ثوابت املجتمع عدوًّ

**253.أومن بحرية التعبري دون تقييد حلق الفرد.3٠**556.أنزعج كثريًا لعدم اقتناع من أناقشه بوجهة نظري.15

** االرتباط دال عند مستوى ٠.٠1
يتضــح مــن اجلــدول )1( أن هنــاك ارتباطــا بــني 
درجــات كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس مــع الدرجــة 
ــاط  ــل االرتب ــراوح معام ــث ت ــاس، حي ــة للمقي الكلي
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــني )0,133 &0,581( ومجيعه ب
ــاس يف  ــدق املقي ــىل ص ــد ع ــا يؤك ــة )٠.٠1( مم دالل
ــات  ــالب وطالب ــدى ط ــة ل ــة الدومجاتي ــاس درج قي

ــة. اجلامع
ثبات املقياس:

ــتخدام  ــة باس ــاس الدومجاتي ــات مقي ــن ثب ــق م للتحق
 ،)Cronbach's Alpha( ألفا-كرونبــاخ  معامــل 
واجلــدول )2(، يوضــح نتائــج معامــالت الثبــات 

الــكيل للمقيــاس وبعــد حــذف الفقــرة:

معامل ألفا بعد الفقرات
معامل ألفا بعد الفقراتحذف الفقرة

حذف الفقرة
Q10.823Q160.817
Q20.819Q170.820
Q30.825Q180.814
Q40.824Q190.817
Q50.821Q200.816
Q60.824Q210.813
Q70.821Q220.817
Q80.823Q230.815
Q90.824Q240.833
Q100.820Q250.822
Q110.816Q260.823
Q120.819Q270.827
Q130.822Q280.827
Q140.822Q290.827
Q150.815Q300.827

ثبات 
املقياس 

الكيل
0.826

ــكيل  ــات ال ــة الثب ــدول )2( أن درج ــن اجل ــح م يتض
للمقيــاس بلغــت )٠.826(، فيــام تراوحــت معامالت 
ثبــات املقيــاس بعــد حــذف الفقــرة بــني ) 0.813 
&0.833( بفــارق مل يتجــاوز )٠.٠1( أي أن مجيــع 

ا يف تبايــن  الفقــرات أســهمت بمســتوى متقــارب جــدًّ
أداء العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة. وهــي معامــالت 
ثبــات مرتفعــة؛ ممــا يشــري إىل صالحيــة املقيــاس 

ــتهدفة. ــة املس ــىل العين ــة ع ــذه الدراس ــراء ه إلج
ــوص  ــة بخص ــة املركزي ــة النهاي ــىل نظري ــامًدا ع واعت
 )٤99( مــن  العينــة  تكونــت  البيانــات  اعتداليــة 
رشط  حتقــق  كبــرية  عينــة  هــي  مفحوًصــا، 

.)2٠18 لية)دوديــن، االعتدا
نتائج الدراسة ومناقشتها

ــو  ــىل النح ــة، وع ــئلة الدراس ــن أس ــة ع ــت اإلجاب مت
اآليت:

ــة  ــدى طلب ــة ل ــتوى الدومجاتي ــا مس ــؤال األول: م الس
ــعود؟ ــك س ــة املل ــة وجامع ــة املجمع جامع

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيتــني 
اآلتيتــني:

الفرضيــة األوىل: " يوجــد مســتوى منخفــض مــن 
الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة املجمعــة ".

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
ــة واحــدة )One-Sample Test( ملعرفــة مســتوى  لعين
الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة املجمعــة عــىل مقيــاس 

الدومجاتيــة، واجلــدول رقــم )3( يوضــح ذلــك:
ــة  يتضــح مــن اجلــدول )3(، وجــود فــروق ذات دالل
ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠5( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 
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جدول )3(  نتائج اختبار t-test لعينة واحدة للتعرف عىل مستوى الدومجاتية لدى طلبة جامعة املجمعة عىل مقياس الدومجاتية

جدول )٤(  نتائج اختبار t-test لعينة واحدة للتعرف عىل مستوى الدومجاتية لدى طلبة جامعة امللك سعود عىل مقياس الدومجاتية

مستوى الداللةقيمة   تدرجات احلريةاالختالف عن املتوسطاالنحراف املعيارياملتوسطالعدد
1322.8470.3730.5168213115.9060.000

واملســتوى الفــريض املنخفــض، وكانــت الفــروق 
لصالــح أداء الطلبــة بمتوســط بلــغ )2.8٤7(، حيــث

 . )t =15.906, df=131, p = .000)

منخفــض                       مســتوى  يوجــد   " الثانيــة:  الفرضــة 
)1-2.33( مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة 

ســعود". امللــك 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
ــة واحــدة )One-Sample Test( ملعرفــة مســتوى  لعين
ــىل  ــعود ع ــك س ــة املل ــة جامع ــدى طلب ــة ل الدومجاتي

ــك: ــح ذل ــدول )٤( يوض ــة واجل ــاس الدومجاتي مقي

مستوى الداللةقيمة    تدرجات احلريةاالختالف عن املتوسطاالنحراف املعيارياملتوسطالعدد
3672.9650.5350.6348836622.7190.000

ــة  يتضــح مــن اجلــدول )٤(، وجــود فــروق ذات دالل
ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠5( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 
واملســتوى الفــريض املنخفــض، وكانــت الفــروق 
لصالــح أداء الطلبــة بمتوســط بلــغ )2.965(، حيــث

)t =22.715, df=366, p = .000(. 
إىل  األول  للســؤال  الفرضيتــني  نتائــج  أشــارت 
بــني  الدومجاتيــة  مــن  متوســط  مســتوى  وجــود 
الطلبــة يف اجلامعتــني، وقــد يكــون ذلــك لطبيعــة 
ــباب-  ــة الش ــة - مرحل ــا الطلب ــر هب ــي يم ــة الت املرحل
ــة  ــة الطلب ــه، وحماول ــاع عن ــرأي، والدف ــزاز بال واالعت
ــة  ــري نظري ــام تش ــم، ك ــم ومعتقداهت ــك بآرائه التمس
ــن  ــد للوالدي ــة والتقلي ــم االجتامعــي إىل دور البيئ التعل
التفكــري  مســتوى  اكتســاب  يف   )Lhalan.2010(
الدومجــايت مــن خــالل التعلــم .كــام يمكــن أن يكــون 
ــاخ األرسي  ــة، واملن ــة الوالدي ــلوب الرعاي ــري أس لتأث
ــة كوهنــا متغــريا  الســائد يف األرسة أثــر يف الدومجاتي
يتداخــل مــع متغــريات كثــرية: أرسيــة واجتامعيــة 
وشــخصية )الركيبــات واجلعافــرة،2٠19(. ويــرى 
ــي  ــة ه ــن الدومجاتي ــطة م ــة متوس ــان أن درج الباحث
ــة  ــة هام ــة كمرحل ــة اجلامعي ــة يف املرحل ــة مقبول درج
ــات  ــا إىل إثب ــب خالهل ــعى الطال ــة، يس ــاة الطلب يف حي

ذاتــه دراســًيا وأكاديمًيــا يف ظــل ثقافــة مجعيــة تســودها 
ــك  ــىل التمس ــجع ع ــراف تش ــد، وأع ــادات وتقالي ع
بــاآلراء واألفــكار، وحتــى يكــون مقبــوالً مــن الفــرد 
ــالمية  ــة واإلس ــا العربي ــاد يف ثقافتن ــوة االعتق ــان ق بي
بعكــس الثقافــات األخــرى، ومــع ميــل املجتمــع 
ــات  ــكار ووجه ــل أف ــة وتقب ــاح واملرون ــا لالنفت حديًث

ــابق.  ــن الس ــر م ــرى أكث ــر األخ النظ
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة كل 
مــن: )الزهراين 2٠19؛ والركيبــات واجلعافرة،2٠19؛ 
كــام  وعبــداهلل،2٠15(.  ومــرية  الطراونــة،2٠18؛ 
ــوان،2٠2٠؛  ــن )عل ــة كل م ــج دراس ــع نتائ ــف م ختتل
ــية،2٠18  ــي،2٠18؛ والفارس ــح،2٠18؛ وبيوم صال

ــندي،2٠16(. ــو ش وأب
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  الثــاين:  الســؤال 
إحصائيــة بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
الدومجاتيــة تعــزى للمتغــريات التاليــة: )اجلامعــة، 
اجلنــس، املســتوى الــدرايس، التخصــص، املعــدل 
ــن  ــة ع ــطة(؟  لإلجاب ــرتاك يف األنش ــي، واالش الرتاكم

ــة: ــات اآلتي ــة الفرضي ــم صياغ ــؤال ت ــذا الس ه
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الثالثــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
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جدول )5(  نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس الدومجاتية تعزى للجامعة

جدول )6(  نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة يف عىل مقياس الدومجاتية تعزى للجنس 
)ذكور، إناث(.

ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس
للجامعــة".

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
 )Independent Samples Test( لعينتــني مســتقلتني

ملعرفــة الفــروق بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
ــح  ــدول )5( يوض ــة، واجل ــزى للجامع ــة تع الدومجاتي

ذلــك:
ــة  يتضــح مــن اجلــدول )5(، وجــود فــروق ذات دالل

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلامعة
13211.210.98املجمعة

-2.76331.300.006 36716.060.84امللك سعود

ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠5( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة وفًقــا 
ــة  ــح جامع ــروق لصال ــت الف ــة، وكان ــري اجلامع ملتغ

ــث ــغ )16.٠6(، حي ــط بل ــعود بمتوس ــك س املل
)t =-2.76, df=331.30, p = .006( . 

تشــري هــذه النتيجــة إىل وجــود أثــر للجامعــة يف 
ــعود،  ــك س ــة املل ــالب جامع ــح ط ــة لصال الدومجاتي
وقــد يعــود ذلــك إىل جمموعــة متغــريات منهــا: موقــع 
اجلامعــة يف جمتمــع املدينــة، وعــدم معرفــة الطلبــة 
الســابقة بعضهــم بعضــا قبــل ذلــك، وكثــرة أعدادهم، 
ــام  ــدًدا، ورب ــة األقــل ع ــة املجمع ــة جامع ــة بطلب مقارن
ــث  ــة، حي ــل اجلامع ــارف قب ــات وتع ــم عالق حتكمه
ــة   ــت كمدين ــة، وليس ــة ريفي ــة يف منطق ــرب اجلامع تعت
الريــاض كــام يف جامعــة امللــك ســعود، كــام قــد 
ترجــع هــذه االختالفــات إىل ظــروف بيئيــة وتعليميــة 
ــة يف  ــداد الطلب ــث أع ــن حي ــني م ــن اجلامعت يف كل م

املحــارضات، وأنــامط طــرق التدريــس املختلفــة التــي 
يســتخدمها مدرســوهم، كل تلــك العوامــل قد تســاعد 
ــق  ــني. وتتف ــة يف اجلامعت ــني الطلب ــروق ب ــود ف يف وج
ــن  ــات كل م ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه الفرضي ــة ه نتيج

)ســالمة،2٠17(.
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  الرابعــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

إنــاث(. للجنــس )ذكــور، 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
 Independent Samples( مســتقلتني  لعينتــني  "ت" 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــة الف Test( ملعرف

مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للجنــس )ذكــور، إنــاث(. 
ــك: ــح ذل ــدول )6( يوض واجل

ــة  يتضــح مــن اجلــدول )6(، وجــود فــروق ذات دالل

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلامعة
36788.7415.982ذكور

2.100315.3080.036 13285.9811.691إناث

ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠5( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة وفًقــا 
ملتغــري اجلنــس )ذكــور، إنــاث(، وكانــت الفــروق 

ــث ــغ )88.7٤(، حي ــط بل ــور بمتوس ــح الذك لصال
)t =2.100, df=315.30, p = .036( . 

يفــرس الباحثــان هــذه النتيجــة بــأن هنــاك فروقــا بــني 
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ــح الذكــور، وبذلــك نرفــض  ــاث لصال الذكــور واإلن
ــي  ــة الت ــة البديل ــل الفرضي ــة، ونقب ــة الصفري الفرضي
تقــول بوجــود فــروق. وهــذا قــد يعــود إىل أن اإلنــاث 
ــور، وأن  ــن الذك ــة م ــة، وجمامل ــارة اجتامعي ــر مه أكث
هنــاك ظروًفــا بيئيــة وثقافيــة، وأعراًفــا وتقاليــد وأدواًرا 
اجتامعيــة مســتقبلية خمتلفــة نوعــا مــا عنــد كل منهــام. 
وقــد يعــود ذلــك إىل أنــامط الرتبيــة األرسيــة الســائدة 

ــع. يف املجتم
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع نتائج دراســات كل مــن )أبو 
شــندي،2٠16؛ وبيومــي،2٠19( التي أشــارت إىل أن 
ــاث، وختتلــف هــذه  ــة مــن اإلن ــر دومجاتي الذكــور أكث
 Brown,2007( :ــن ــة كل م ــج دراس ــع نتائ ــة م النتيج
ومــرية  والفارســية،2٠1٠؛  جابــر،2٠٠8؛ 
وعبــداهلل،2٠15؛ وملحــم،2٠15؛ وســالمة،2٠17؛ 
ــي أشــارت  ــوان،2٠2٠( الت ــة، 2٠18؛ وعل والطراون
إىل عــدم وجــود فــروق بــني اجلنســني يف درجــة 
ــان،  ــج دراســة )علي ــة. كــام ختتلــف مــع نتائ الدومجاتي
2٠1٤؛ ســالمة،2٠17( التــي أشــارت إىل أن اإلنــاث 
أكثــر دومجاتيــة مــن الذكــور. وهــذا يعــود إىل اختــالف 

جدول )7( الوصف اإلحصائي ملتغري املستوى الدرايس يف مقياس الدومجاتية

املستوى 
املتوسط عدد العينةالدرايس

احلسايب
االنحراف 

املعياري
9988.5816.32األول
6785.4614.73الثاين

5487.4612.97الثالث 
3890.7117.16الرابع 
4585.6010.82اخلامس
3284.198.76السادس
16489.6716.13السابع

ــات. ــا الدراس ــت فيه ــي أجري ــة الت ــات الثقافي البيئ
الفرضيــة اخلامســة: ال توجــد فــروق ذات داللــة 
بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

الــدرايس. للمســتوى 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
ــم  ــدرايس ت ــتوى ال ــزى للمس ــة تع ــاس الدومجاتي مقي
 One way اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي

ــة كاآليت: ــج موضح ــاءت النتائ Anova، وج

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجة dfجمموع املربعاتمصدر التباين
1940.9756323.496بني املجموعات

1.4440.196 110193.975492223.971داخل املجموعات

 112134.950498املجموع

يتضــح مــن اجلــدول )8(، ال توجــد فــروق ذات داللــة 
ــطات  ــني متوس ــتوى )٠5.٠( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة وفقــًا ملتغــري املســتوى الــدرايس 

ــث. ــة حي ــاس الدومجاتي يف مقي
.)F"6:292 "=1.444, p=0.196 (

إن  حيــث  مــن  النتيجــة  هــذه  الباحثــان  ويفــرس 
الدومجاتيــة نمــط مــن أنــامط التفكــري الــذي تعــود عليه 
الفــرد لفــرتة طويلــة، وأصبــح أســلوب حيــاة للفــرد، 

وأســلوبا ســائدا يامرســه؛ ولــذا مل تظهــر الدراســة داللة 
إحصائيــة للفــروق يف الدومجاتيــة بــني املســتويات 
الدراســية. وختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة عــن 
نتائــج دراســة كل مــن )أبــو شــندي،2٠16( يف عــدم 
ــة  ــة يف الدومجاتي ــة يف إحصائي وجــود فــروق ذات دالل
ــة  ــع دراس ــق م ــية. وتتف ــتويات الدراس ــزى للمس تع
ــالمة،2٠117(. ــرة،2٠19؛ وس ــات واجلعاف )الركيب
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جدول )9( الوصف اإلحصائي ملتغري يعزى للتخصص يف مقياس الدومجاتية

جدول )11(  قيمة ليفني ملقياس الدومجاتية  وفقًا ملتغري التخصص

جدول )12( اجتاه الفروق بني متوسطات أفراد العينة عىل مقياس الدومجاتية 
وفقًا ملتغري التخصص 

جدول )1٠(: نتائج اختبار "حتليل التباين األحادي" لداللة الفروق بني متوسطات  أفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص

ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــة: " ال توج ــة السادس الفرضي
بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

األكاديمــي". للتخصــص 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للتخصــص تــم اســتخدام 
 ،One way Anova ــن األحــادي ــل التباي ــار حتلي اختب

وجــاءت النتائــج موضحــة كاآليت:
يتضــح مــن اجلــدول )9( اإلحصــاءات الوصفيــة 
ــة  ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــتجابات ع ــطات االس ملتوس

التخصص 
املتوسط عدد العينةاألكاديمي

احلسايب
االنحراف 

املعياري
24890.7516.832علمي

22485.7112.530إنساين

2781.8910.882صحي 

ــط  ــىل متوس ــغ أع ــث بل ــص، حي ــري التخص ــًا ملتغ وفق
العلميــة،  الفــروع  يف  للتخصــص  وكان   )9٠.75(
ــص يف  ــط )81.89( وكان للتخص ــل متوس ــغ أق وبل
ــص يف  ــط للتخص ــل متوس ــني كان أق ــة، يف ح الصحي

ــانية. ــات اإلنس الكلي

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
4064.14922032.074بني املجموعات

9.3260.000 108070.801496217.885داخل املجموعات

 112134.950498املجموع

فــروق  توجــد  أنــه   ،)1٠( اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــني  ــتوى )٠5.٠( ب ــة عنــد مس ذات داللــة إحصائي
متوســطات درجــات أفــراد العينــة وفــق التخصــص يف 

ــث. ــة حي ــاس الدومجاتي مقي
) F"2:496 "=9.326, p=0.000). 

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــرًا لوج ونظ
ــات  ــطات درج ــني متوس ــة )٠.٠5(، ب ــتوى دالل مس
ــري  ــًا ملتغ ــة وفق ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــراد العين أف
Lev- ــني ــة ليف ــتخراج قيم ــم اس ــد ت ــص؛ فق  التخص
ــام  ــج ك ــت النتائ ــة، وكان ــس العين ــص جتان ene  لفح

ــايل:  ــدول الت ــا اجل يوضحه

 Levene
قيمة

درجة احلرية 
1

درجة احلرية 
2

مستوى 
الداللة

5.37524960.005

يتضــح مــن اجلــدول )11( فيــام خيــص جتانــس العينــة 
وفقــًا ملتغــري التخصــص يف مقيــاس الدومجاتيــة أن 
قيمــة ليفــني دالــة وبالتــايل ال يوجــد جتانــس يف العينــة؛ 
Tam- ــان ــدي مته ــار البع ــراء االختب ــم إج ــك ت  ولذل
ــن  ــق م ــددة؛ للتحق ــة املتع ــات البعدي hanee للمقارن

ــك: ــح ذل ــدول )12( يوض ــروق، واجل ــاه الف اجت

صحيإنساينعلمياملتوسطمدة املشاركة
-90.75علمي

-*85.715.044إنساين

-3.821*81.898.865صحي 
 * دالة عند مستوى )5٠.٠(

باجتــاه  يتعلــق  فيــام   )12( اجلــدول  مــن  يتضــح   
التخصــص  ملتغــري  وفقــًا  الدومجاتيــة  يف  الفــروق 
أن الفــروق كانــت بــني التخصــص العلمــي وكال 
التخصصــني اإلنســاين والصحــي لصالــح التخصــص 
العلمــي بمتوســط بلــغ )9٠.75(. ويفــرس الباحثــان 
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الدومجاتية لدى طلبة بعض اجلامعات السعودية وعالقتها ببعض املتغريات

ــة  ــري الطلب ــط تفك ــالل أن نم ــن خ ــة م ــذه النتيج ه
األرقــام،  عــىل  يعتمــد  العلميــة  التخصصــات  يف 
واملعــادالت والعمليــات احلســابية، التــي تتطلــب 
التخصصــات  بعكــس  واحــد،  بنمــط  تفكــريا 
ــهاب يف  ــوع، واإلس ــا التن ــر فيه ــي يكث ــانية الت اإلنس
النصــوص الوصفيــة، ووجهــات النظــر. كــام قــد 
يكــون طلبــة التخصــص العلمــي أكثــر غــروًرا، وثقــة 
ــم.  ــم وأفكاره ــكهم بآرائه ــربر متس ــا ي ــهم؛ مم بأنفس
ــن  ــج كل م ــع نتائ ــة م ــة احلالي ــج الدراس ــق نتائ وتتف
ــحات  ــة )الش ــع دراس ــق م ــهري،2٠15( وتتف ) الش
ــة،  ــة إحصائي ــا ذات دالل ــاك فروق ــأن هن ،2٠12( ب
ــح  ــروق لصال ــذه الف ــأن ه ــا ب ــف عنه ــا ختتل ولكنه

اإلنســانية. التخصصــات 
كــام ختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة 
وحافــظ  شــندي،2٠16؛  أبــو  )علــوان،2٠2٠؛ 
ــي  ــداهلل،2٠15( الت ــرية وعب ــوري،2٠1٤؛ وم واجلب
أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق يف الدومجاتيــة تعــزى 

ــة. ــني الطلب ــة ب ــات األكاديمي للتخصص
الفرضيــة الســابعة: "ال توجــد فــروق ذات داللــة 

جدول )13( الوصف اإلحصائي ملتغري املعدل الرتاكمي يف مقياس الدومجاتية

جدول )15( قيمة ليفني ملقياس تقدير الذات وفقًا ملتغري مدة املشاركة

جدول )1٤( نتائج اختبار "حتليل التباين األحادي" لداللة الفروق بني متوسطات  أفراد عينة الدراسة وفق متغري املعدل الرتاكمي يف مقياس الدومجاتية

املتوسط عدد العينةاملعدل الرتاكمي
احلسايب

االنحراف 
املعياري

11392.5817.483أقل من ٤.3

21386.8212.587من 3.5- ٤.٤

17386.4915.486أكثر من 5.٤

بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

الرتاكمــي. للمعــدل 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للتخصــص تــم اســتخدام 
 ،  One way Anova اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي

ــج موضحــة يف جــدول )13(. وجــاءت النتائ

ــة  ــاءات الوصفي ــدول )13( اإلحص ــن اجل ــح م يتض
وفقــًا  الدومجاتيــة  عــىل  االســتجابات  ملتوســطات 
ــط  ــىل متوس ــغ أع ــث بل ــي، حي ــدل الرتاكم ــري املع ملتغ
)أقــل  معــدل  عــىل  للحاصلــني  وكان   )9٤.86(
مــن 2.5(، وبلــغ أقــل متوســط )86.82( وكان 
ــح  ــن 3.5- ٤.٤(. يتض ــدل )م ــىل مع ــني ع للحاصل

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجة احلرية dfجمموع املربعاتمصدر التباين
3066.40221533.201بني املجموعات

6.9720.001 داخل 
109068.547496219.896املجموعات

112134.950498املجموع

داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )1٤( اجلــدول  مــن 
ــطات  ــني متوس ــتوى )٠5.٠( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة وفقــًا ملتغــري املعــدل الرتاكمــي 

يف مقيــاس الدومجاتيــة حيــث.
)F"6:292 "=1.444, p=0.196(

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــرًا لوج ونظ
ــات  ــطات درج ــني متوس ــة )٠.٠5(، ب ــتوى دالل مس
ــري  ــًا ملتغ ــة وفق ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــراد العين أف

ــني  ــة ليف ــتخراج قيم ــم اس ــد ت ــي؛ فق ــدل الرتاكم املع
ــج  ــت النتائ ــة، وكان ــس العين ــص جتان Levene  لفح

ــدول )15(.  ــا اجل ــام يوضحه ك

 Levene
مستوى درجة احلرية 2درجة احلرية 1قيمة

الداللة
2.99024960.063
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جدول )16(  اجتاه الفروق بني متوسطات أفراد العينة عىل مقياس الدومجاتية وفقًا ملتغري املعدل الرتاكمي 

جدول )17( نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة 
عىل مقياس الدومجاتية تعزى لالشرتاك يف األنشطة

يتضــح مــن اجلــدول )15( فيــام خيــص جتانــس العينــة 
وفقــًا ملتغــري املعــدل الرتاكمــي يف مقيــاس الدومجاتيــة، 
ــس يف  ــد جتان ــايل يوج ــة وبالت ــري دال ــني غ ــة ليف أن قيم

العينــة؛ ولذلــك تــم إجــراء االختبــار البعــدي شــيفيه 
Scheffe، للمقارنــات البعديــة املتعــددة للتحقــق مــن 

اجتــاه الفــروق، واجلــدول )16( يوضــح ذلــك: 

أكثر من ٤.5من 3.5- ٤.٤أقل من 3.٤املتوسطاملعدل الرتاكمي
92.58أقل من ٤.3

*86.825.767من 3.5- ٤.٤

0.326*86.496.093أكثر من 5.٤

* دالة عند مستوى )5٠.٠(
باجتــاه  يتعلــق  فيــام   ،)16( اجلــدول  مــن  يتضــح 
الفــروق يف الدومجاتيــة وفقــًا ملتغــري املعــدل الرتاكمــي 
أن الفــروق كانــت بــني احلاصلــني عــىل معــدل )أقــل 
ــن  ــدل )م ــىل مع ــني ع ــني كال احلاصل ــن 3.٤( وب م
األول  لصالــح   )٤.5 مــن  )أكثــر  و   )٤.٤  -3.5
بمتوســط بلــغ )92.58(. وُيفــرّس الباحثــان هــذه 
النتيجــة بــأن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا وفقــا 
ــة،  ــدالت املتدني ــح املع ــة ولصال ــدالت الرتاكمي للمع
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع األدب الســابق الــذي يشــري 
ــدالت  ــة ذوي املع ــدى الطلب ــل ل ــة تق إىل أن الدومجاتي
الرتاكميــة املرتفعــة، عــىل افــرتاض أهنــم أكثــر يف 
املهــارات، وحــب االســتطالع، واملالحظــة، والتفكــري 
الناقــد، والتحليــل، واالســتدالل، والتعامــل مــع 
ــامم  ــة، واالهت ــد بموضوعي ــم، والنق ــل، والتنظي البدائ
عــىل  والقــدرة  اآلراء،  وتقبــل  املنطقــي،  بالتفكــري 
املناقشــات بموضوعيــة ومنطقيــة، وتزيــد عــن الطلبــة 
ــات  ــك الصف ــون تل ــن ال يمتلك ــدالً الذي ــل مع األق

.)Endo.2000( الســابقة  والقــدرات  واملهــارات 
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســات كل مــن 
ــركات2٠٠8( التــي أشــارت  ــو شــندي)2٠16(؛ ب أب
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  إىل  دراســتهام  نتائــج 
إحصائيــة بــني ذوي املعــدالت الرتاكميــة املرتفعــة 
نتائــج  عــن  وختتلــف  الدومجاتيــة،  يف  واملنخفضــة 

.)2٠15 وملحــم  جابر،2٠٠8؛وعبــاس  دراســة 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الثامنــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)٠.٠5( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

األنشــطة". يف  لالشــرتاك 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
 )Independent Samples Test( لعينتــني مســتقلتني
ملعرفــة الفــروق بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
ــدول  ــطة، واجل ــرتاك يف األنش ــة تعــزى لالش الدومجاتي

)17( يوضــح ذلــك.
يتضــح مــن اجلــدول )17(، وجــود فــروق ذات داللــة 

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداألنشطة
11491.3618.540مشرتك

2.321151.0880.022 38587.0213.658غري مشرتك

ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠5( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 

وفقــًا ملتغــري االشــرتاك يف األنشــطة، وكانــت الفــروق 
بلــغ  بمتوســط  األنشــطة  يف  املشــرتكني  لصالــح 
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. حيــث   ،)91.36(
)t =2.321, df=151.088, p = .021( 

ــذي  ــابق ال ــة األدب الس ــذه النتيج ــت ه ــد خالف لق
يصــف الدومجاتيــني بأهنــم أقــل تفاعــاًل مــع اآلخريــن 
يف النشــاطات االجتامعيــة، ويف التفاعــل مــع اآلخرين، 
ولكــن يف الدراســة احلاليــة يمكــن تفســري هــذه النتيجة 
مــن خــالل أن الدومجاتيني يشــرتكون يف تلك األنشــطة 
االجتامعيــة اجلامعيــة مــع مجاعاهتــم، ورفاقهــم الذيــن 
يتفقــون معهــم؛ ألهنــم متســاحمون مــع مجاعتهــم 
الذيــن يتفقــون معهــم أكثــر مــن اجلامعــات األخــرى ) 
Doyle,2014( ســيام وأن الباحثني اعتربا أن  االشــرتاك 

يف نشــاط واحــد هــو مشــرتك يف النشــاطات اجلامعيــة، 
وهــم مــن خــالل هــذه األنشــطة مــع مجاعاهتــم الذيــن 
يتقبلوهنــم يشــعرون بالكفايــة الذاتيــة، والثقــة بالنفــس 

ــهري،2٠15(. )الش
التوصيات: 

يويص الباحثان بناء عىل نتائج الدراسة بام يأيت:
ــة •  ــادية موجه ــج إرش ــداد برام ــىل إع ــل ع العم

ــص  ــاعدهتم يف التخل ــني ملس ــالب الدومجاتي للط
مــن  الكثــري  يف  املؤثــر  الســلوك  هــذا  مــن 

. والســلوكية  االجتامعيــة،  التفاعــالت 
اســتخدام النقــاش واحلــوار، والتفكــري الناقــد مــن • 

ــة التدريســية، وطــرق تدريــس  ــل أعضــاء اهليئ قب
تســاهم يف خفــض الســلوك الدومجــايت.

املقرتحات: يتم اقرتاح اآليت:
ــري •  ــرى غ ــريات أخ ــع متغ ــة م ــة الدومجاتي دراس

ــايل  ــذكاء االنفع ــة، كال ــت  ذات عالق ــي درس الت
ــاة،  ــن احلي ــا ع ــي، والرض ــي والروح واالجتامع
واليقظــة العقليــة، وعــىل عينــات أخــرى يف البيئــة 

ــة. املحلي
املراجع العربية:

  أبــو شــندي، يوســف )2٠16(. الدومجاتيــة عنــد 

طلبــة كليــة العلــوم الرتبويــة واآلداب )األونــروا( 
وعالقتهــا بأســلوب تفكريهــم ومســتوى نرجســيتهم. 
ــم  ــوث يف التعلي ــة للبح ــات العربي ــاد اجلامع ــة احت جمل

.191—171،)1(37 العــايل، 
ــه  ــي وعالقت ــود الذهن ــاد )2٠٠8(. اجلم ــركات، زي ب
ــدرايس  ــل ال بالقــدرة عــىل حــل املشــكالت والتحصي
واجلنــس لــدى طــالب املرحلتــني األساســية والثانوية. 
ــوث، 3)1٤(،173- ــات والبح ــه للدراس ــة مؤت جمل

.192
بــركات، وجــدي حممــد )2٠٠8(. آفــاق التنميــة 
لــدى الشــباب وتأثــري املجتمــع )رؤيــة أمنيــة اجتامعيــة 
معــارصة(, مركــز البحــوث األمنيــة , البحريــن , 1- ٤٠.
ــا  ــة وعالقته ــعاع )2٠18(. الدومجاتي ــد، ش ــن محي اب
بالتفــاؤل والتشــاؤم والرضــا عــن احليــاة وتقديــر 
الــذات. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، جامعــة نايــف 
للعلــوم األمنيــة، كليــة العلــوم االجتامعيــة قســم علــم 

ــس. النف
  بيومــي، ســعد )2٠19(. اجلمــود الفكــري واالتــزان 
ــف.  ــة الطائ ــالب جامع ــن ط ــة م ــدى عين ــايل ل االنفع
جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، 3)32( 167-152.
أداء مهــام حــل  جابــر، عــيل )2٠٠8(. حمــددات 
ــالق  ــن ذوي االنغ ــة م ــة اجلامع ــدى طلب ــكالت ل املش
اآلداب  يف  القادســية  جملــة  )الدومجاتيــة(.  املعــريف 

.256-227  )2،1(27 الرتبويــة،  والعلــوم 
جــون، دكــت )2٠٠٠(. علــم النفــس االجتامعــي 
صفــوت(،  احلميــد  عبــد  )ترمجــة  والتعصــب. 

العــريب. الفكــر  دار  القاهــرة:   ،)2٠٠٠(
حافــظ، ارتقــاء واجلبــوري، رايض) 2٠1٤(.أســلوب 
الدومجاتيــة لــدى طلبــة املرحلــة اإلعداديــة. جملــة 

الكليــة اإلســالمية اجلامعيــة،3)٤٠(،89-111٤.
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ــري  ــود الفك ــة اجلم ــارص )2٠٠3(. عالق ــريب، ن  احل
ــالب  ــدى ط ــري ل ــم والتفك ــامط التعل ــة( بأن )الدومجاتي
ــالة  ــورة. رس ــة املن ــة باملدين ــة الثانوي ــات املرحل وطالب
ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة جامعــة أم 

ــرى. الق
اخلشــامن، أمــل)2٠16( . أنــامط الشــخصية وعالقتهــا 
باجلمــود الفكــري لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة. رســالة 

ماجســتري غــري منشــورة،
جامعة مؤتة.

دوديــن، محــزة )2٠18(. التحليــل اإلحصائــي املتقــدم 
للبيانــات باســتخدام SPSS.عامن: دار املســرية.

الركيبــات، أجمــد واجلعافــرة، حممــد )2٠19(. اجلمــود 
الفكــري وعالقتــه بنمــط التنشــئة الوالديــة لــدى طلبــة 
جامعــة احلســني بــن طــالل. جملــة الزرقــاء للبحــوث 

والدراســات اإلنســانية، 19، )2(، 232-22٠.
الفكــري  اجلمــود   .)2٠19( ســعيد  الزهــراين، 
احلديــة  بالشــخصية  وعالقتــه  )الدومجاتيــزم( 
بمحافظــة  الثانويــة  املرحلــة  طــالب  لــدى 
الرتبويــة،  الرتبيــة  كليــة  جملــة  قلــوة. 
.٤٤5-٤2٠  ،)57(1 ســوهاج،  جامعــة 
الفرديــة  الفــروق   .)2٠12( جمــدي  الشــحات،    
ــي  ــني مرتفع ــر الــذات وحــل املشــكالت ب يف تقدي
ومنخفــي الدومجاتيــة لــدى طــالب اجلامعــات. جملــة 

كليــة الرتبيــة بنهــا،92)3(، 376-355.
االنغــالق  مســتوى   .)2٠٠6( حاســن  الشــهري، 
مراحــل  ومعلــامت  ملعلمــي  الفكري)الدومجاتيــة( 
ــالة  ــورة. رس ــة املن ــمي يف املدين ــام الرس ــم الع التعلي
ماجســتري غــري منشــورة، اجلامعــة اإلســالمية، املدينــة 

ــعودية.    ــة الس ــة العربي ــورة، اململك املن
صالــح، عــيل)2٠18(. الدومجاتيــة الدينيــة وعالقتهــا 

ــة  ــة كلي ــدى طلب ــة ل ــة املتبادل ــة االجتامعي ــدان الثق بفق
الرتبيــة. جملــة كليــة الرتبيــة األساســية للعلــوم الرتبويــة 

ــانية، )39(، 13٤1-1318.         واإلنس
النفــس  علــم  موســوعة   .)1993( فــرج  طــه، 
ــاح. ــعاد الصب ــرة: دار س ــيس.  القاه ــل النف والتحلي
ــدرة  ــامي )2٠15(. الق ــم، س ــد وملح ــاس، حمم عب
التنبؤيــة لــكل مــن العدائيــة والغضــب واالكتئــاب يف 
ســمة التشــدد يف الــرأي )الدومجاتيــة( لــدى عينــة مــن 
ــذات لدهيــم.  ــر ال ــه بتقدي املراهقــني يف األردن وعالقت

ــة، ٤2)1(،219-199. ــوم الرتبوي ــات العل دراس
ــة  ــخصية االضطهادي ــب )2٠2٠(. الش ــوان، غال عل
ــة  ــة. جمل ــة اجلامع ــدى طلب ــة ل ــا بالدومجاتي وعالقته

 .311-288،)٤( الفتــح، 
ــد  ــري الناق ــتوى التفك ــة )2٠1٠(. مس ــية، عطي الفارس
ــة  ــي الرتبي ــدى معلم ــام ل ــة بينه ــة والعالق والدومجاتي
اإلســالمية بمنطقــة الباطنــة شــامل ســلطنة عــامن. 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة 

ــامن.  ــعيد، ع ــن س ــوس ب ــلطان قاب الس
ــة  ــني املاهي ــة ب ــد )2٠٠8(. الدومجاتي ــاين، حمم القحط
رســالة  االســرتهابيني.  لــدى  القيــاس  وإمكانيــة 
ماجســتري غــري منشــورة، قســم العلــوم اإلداريــة، 
ــة  ــاض، اململك ــة، الري ــوم األمني ــف للعل ــة ناي جامع

الســعودية.   العربيــة 
الفكــري  اجلمــود   .)2٠19( عيــدان  اهلل،  كــرم 
الطلبــة يف  لــدى  الســلوكية  باملشــكالت  وعالقتــه 
املرحلــة اإلعداديــة. جملــة البحــوث الرتبويــة والنفســية 

.622-597  )61(16
ــدى  ــة ل ــلوب الدومجاتي ــمية )2٠٠9(. أس ــارك , س ملب
ــانية  ــوم االنس ــة العل ــتري ,كلي ــالة ماجس ــالب , رس الط

ــر. ــرض , اجلزائ ــاج خل ــة احل ــة , جامع واالجتامعي
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د. فهد إبراهيم سعد البكر
أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية - كلية اآلداب والفنون 

-جامعة حائل

   ملخص البحث  
شعرية  رصد  يف  اإلنشائي  املنهج  عىل  السري  إىل  الدراسة  تسعى 
األعامل الروائية، وإن استعانت يف متهيد البحث باملنهج التارخيي من 
رواية  أول  نشوء  ثم  العربية,  الرسائلية  الرواية  لنشوء  التأريخ  خالل 
رسائلية سعودية, فأول رواية رسائلية سعودية نسائية, أما الدراسة يف 
عن  والبحث  الروائي،  اللون  هذا  أدبية  برصد  هتتم  فسوف  جمملها 

مجالياته،ومواطن الشعرية يف خطابه، كالوصف، والزمن، واحلوار.
الكلامت املفتاحية: 

الرواية - الرسائلية - النسائية - الوصف - الزمن - احلوار.

Abstract

The study seeks to study the structural curriculum in 
the study of the curriculum, and as for the study in its 
entirety? , And poetic citizens in his speech, such as 
description, time, and dialogue.

Keywords:
Novel - Epistle - Women - Description - Time - Di-
alogue.

الرواية الرسائلية النسائية في المملكة العربية السعودية
(دراسة إنشائية لشعرية الخطاب في النماذج ا9برز)

املقدمة
ــًا  ــج جنس ــه يعال ــن كون ــوان م ــذا العن ــة ه ــق أمهي تنبث
ــعودية,  ــة الس ــل الرواي ــدًا يف حق ــًا جدي ــًا فرعي روائي
وهــو جنــس أديب مل حيــظ باهتــامم وافــر بعــد مــن قبــل 
الباحثــني والنقــاد،وإن كان متوافــرًا عــىل املســتوى 
الرســائلية(  )الروايــة  هــو  اجلنــس  اإلبداعي،هــذا 
التــي تزامنــت – إن مل تكــن أســبق – مــع الروايــة 
التارخيية،والروايــة الســريية،وغريها مــن األجنــاس 
ــة  ــخ الرواي ــا أن تاري ــذا إذا علمن ــة الفرعية،ه الروائي
الرســائلية العربيــة عمومــًا إنــام نشــأ بعــد بــزوغ 
ــن  ــف م ــد ونص ــوايل عق ــة بح ــة العربي ــم الرواي نج
ــائلية  ــة الرس ــإن الرواي ــا ف ــن هن ــًا؛ وم ــن تقريب الزم
ــن  ــًا م ــًا بالغ ــل اهتامم ــر مل تن ــادئ األم ــة يف ب العربي
الرصــد واإلبداع،وإنــام نشــأت يف أول أمرهــا عــىل 

اســتحياء،وكانت بذلــك قريبــة العهــد مــن نشــأة 
ــا يف  ــرت نامذجه ــى تواف ــة عمومًا،حت ــة العربي الرواي
أواخــر القــرن العرشين،ومــع ذلــك ظــل االعتنــاء هبــا 

ــًا. ــًا ومتوراي ــًا غائب نقدي
وإذا كان هــذا األمــر عــىل مســتوى الروايــة الرســائلية 
بشــكل عام،فــإن الروايــة الرســائلية النســائية يف الوطن 
العــريب يعــد موضوعــًا أكثــر نــدرة وطرافــة،وال ســيام 
ــامذج  ــي ن ــري القليلة،وه ــه غ ــور نامذج ــل حض يف ظ
ــًا؛  ــة يف تطــور هــذا اللــون الــرسدي عربي تشــكل أمهي
ــًا  ــل ومضيف ــًا ومتنوعًا،ب ــا خمتلف ــذا  كان حضوره وهل
للروايــة الرســائلية لــدى العــرب يف مســتهل نشــوئها؛ 
إذ بــدأت تــربق إرهاصاهتــا األوىل مــع مطلــع األلفيــة 

الثانيــة.
وبوســعنا القــول: إن املــرأة العربيــة عمومًا،واملــرأة 

Dr.. Fahad Ibrahim Saad Al-Bakr
Associate Professor of Literature and Criticism, Department 

of Arabic Language, College of Letters and Arts
Hail University

The Women's Epistolary Novel in the Kingdom of Saudi Arabia
Study the structure of the discourse in the most prominent

https://doi.org/10.56760/10.5676/WCPK4231



86

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الرواية الرسائلية النسائية يف اململكة العربية السعودية ) دراسة إنشائية لشعرية اخلطاب يف النامذج األبرز (

الســعودية بوجــه خــاص أحدثتــا أثــرًا ال يمكــن 
ــائلية،فكانتا  ــة الرس ــاب الرواي ــر خط ــه يف تطوي إغفال
بذلــك مــن أهــم عوامــل ترســيخ اجلنــس األديب 
الروائــي اجلديــد )الروايــة الرســائلية(،ومل تكــن املــرأة 
ــة  ــج الرواي ــرًا يف نس ــاًم عاب ــدًا – رق ــعودية – حتدي الس
ــذا  ــوض هب ــرة بالنه ــت مؤث ــل كان ــائلية عربيًا،ب الرس
النــوع األديب اجلديد،فأصبحــت شــكاًل مهــاًم مــن 
أشــكال إبداعه،وشــعريته،ومظهرًا حيويــًا مــن مظاهــر 
ــذا  ــار ه ــة اختي ــىل أمهي ــا تتج ــن هن ــه وتطوره،وم حتول
النســائية يف اململكــة  العنــوان )الروايــة الرســائلية 
العربيــة الســعودية،قراءة يف شــعرية اخلطــاب مــن 
خــالل بعــض النامذج(،ومــن هنــا تبــدو أســباب 
اختيــاره واضحــة يف البحــث عــن شــعرية هــذا النــوع 

ــز. ــد واملتمي ــي اجلدي الروائ
ــن  ــف ع ــوع الكش ــداف املوض ــم أه ــن أه ــل م ولع
أهــم  رصــد  الرســائلية،وكذلك  الروايــة  مفهــوم 
ــاح  ــع اإلمل ــتوى العريب،م ــىل املس ــا ع نامذجها،وحتوالهت
ــة  ــع الرواي ــىل موق ــرف ع ــم التع ــا الغريب،ث إىل منبعه
ــة العربية،ثــم كشــف  الرســائلية الســعودية مــن الرواي
ــن  ــعودية م ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــع الرواي موق
ــريات  ــض التغ ــد بع ــع رص ــامذج عمومًا،م ــذه الن ه
مواطــن  عــن  البحــث  عليها،ثــم  طــرأت  التــي 
ــم  ــة أه ــالل دراس ــعريتها،ومجاليتها،وأدبيتها،من خ ش

مالحمهــا اإلنشــائية.
وعنــد البحــث عــن وجــود دراســات ســابقة أشــارت 
إىل هــذا املوضــوع )الروايــة الرســائلية النســائية يف 
ــة الســعودية،قراءة يف شــعرية اخلطــاب  اململكــة العربي
مــن خــالل بعــض النــامذج( مل نجــد حتديــدًا مــن 
تعــرض ملثــل هــذا العنوان،كــام مل نــَر أيضــًا مــن قاربــه 
مــن زوايــا أخــرى: تأرخييــة،أو ســيميائية،أو تداولية،أو 
فنيــة أو نحوها،وهــو مــا يعنــي أن هــذا املوضــوع مــن 

ــًا. ــزال بكــرًا وطريف ــة بمــكان،إذ مــا ي األمهي
ــائي  ــج اإلنش ــىل املنه ــري ع ــة إىل الس ــعى الدراس وتس

يف رصــد شــعرية األعــامل الروائية،ورصــد أدبيــة 
هــذا اللــون الروائي،والبحــث عــن مجالياته،ومواطــن 

خطابه،كالوصف،والزمن،واحلــوار. يف  الشــعرية 
ــة  ويف ضــوء ذلــك ســتقوم الدراســة عــىل متهيد،وثالث
واملراجع،فأمــا  باملصــادر  مطالب،وخامتة،فقائمــة 
ــع  ــائلية العربية،وموق ــة الرس ــّرف بالرواي ــد فيع التمهي
والنســائية  منهــا  الســعودية  الرســائلية  الروايــة 
حتديدًا،ثــم يســتعرض املطلــب األول شــعرية الوصــف 
ــة الرســائلية النســائية الســعودية،ثم تنعطــف  يف الرواي
ــعرية  ــد ش ــه عن ــف في ــاٍن تتوق ــب ث ــة إىل مطل الدراس
ــعودية،ثم  ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــن يف الرواي الزم
يف  احلــوار  شــعرية  فيــه  تعالــج  ثالــث  مطلــب 
خامتــة  الســعودية،ثم  النســائية  الرســائلية  الروايــة 
بأهــم  نتائجها،وتوصياهتا،فقائمــة  الدراســة،وأهم 

مصادرها،ومراجعهــا.
التمهيد:

ــة الرســائلية  ــة الرســائلية العربية،وموقــع الرواي الرواي
ــدًا: ــائية حتدي الســعودية منها،والنس

يعــرف املهتمــون بالرسديــات الروايــة الرســائلية بأهنــا: 
"رضب مــن الروايــات انتــرش يف أوربــا يف القــرن 
ــة،إن  ــائل ختييلي ــه رس ــص في ــامد الن ــن عرش،ع الثام
بوظيفــة  جزئية،تضطلــع  بصفــة  كليــة،أو  بصفــة 
ــا يف  ــل دورا هاّم ــىل األق ــؤدي ع ــوار،أو ت الرسد،واحل
ســياق أحــداث احلكايــة" )القايض وآخــرون،2٠1٠م: 
ــور  ــريب الدكت ــد املغ ــا الناق ــق عليه ــد أطل 213(،وق
ســعيد علــوش )الرواية الرتاســلية( )علــوش،1985م: 
)املراســالت  بـــــــ  بعضهــم  وصفهــا  1٠3(،كــام 
ــون  ــد يك ــة( )وهبة،واملهندس،198٤م(،وق القصصي
ــا  ــك أهن ــًا أدق؛ ذل ــائلية وصف ــة الرس ــا بالرواي نعته
املراسلة،والكشــف  بأغــراض  الوفــاء  يف  أصــدق 
نســتطيع  وهلــذا  عالقاهتا،وأشــكاهلا،وألواهنا؛  عــن 
تعريفهــا بأهنــا: جنــس روائــي فرعــي متأثــر بالتفاعــل 
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الفرعيــة  الروايــة  أجنــاس  إىل  األجنايس،يضــاف 
األخرى،كالروايــة التارخيية،والرواية الســريية،والرواية 

الرحلية،وغريهــا. العجائبية،والروايــة 
وقــد ُعرفــت الروايــة الرســائلية بأهنــا لــوٌن جديــٌد مــن 
ــذ  ــا من ــت يف أورب ــي عرف ــة الت ــة الغربي ــوان الرواي أل
ــات مــن  ــاف إىل رواي القــرن الســابع عــرش تقريبًا،تض
قبيــل: روايــة االســتباق،والرواية األطروحة،والروايــة
البوليسية،والرواية التارخيية،والرواية الرتبوية،والرواية 

الرعوية،والرواية السريذاتية،والرواية الشخصية، 
والرواية  الفلسفية، والرواية املسلسلة،وروايةاملغامرات 

،والرواية الوثائقية،ونحوها من األجناس الروائية 
الفرعية األخرى )القايض وآخرون،2٠1٠م(.

عــرش  عرش،والثامــن  الســابع  القــرن  ويعــد 
امليالديان،ومــا بعدمها،عــرص تطــور الروايــة الرســائلية 
يف أوربا،وقــد ازدهــر هــذا النــوع من الروايــات يف تلك 
ــا  ــأة الرواية،وبداياهت ــع نش ــن م ــارًا تزام ــة ازده احلقب
األوىل،وبخاصــة أن األوربيــني كانــوا يولــون الرتســل 
بالغًا،أســهم يف  اهتاممــًا  بــه  فائقة،وهيتمــون  عنايــة 
ــارل،2٠٠8م(  ــم )دوم ــالت لدهي ــر أدب املراس تطوي
فصــار عرصهــم هــذا يشــبه عصــور التطــور الرســائيل 
ــده. ــا بع ــع اهلجري،وم ــرن الراب ــرب يف الق ــدى الع ل
ويعــد اإلنجليــزي )صاموئيــل ريتشــارد ســون 1689 
- 1761م()املنجد،جمموعــة،2٠٠2م( رائــدًا عامليــًا يف 
ميــدان الروايــة الرســائلية،حيث كتــب روايتــني يف هذا 
 Pamela or ــة ــزاء الفضيل ــال أو ج ــا )بامي املجال،ومه
ــيدة  ــخ الس ــا أو تاري virtue rewarded()1( و)كالريس

    )Clarissa or the history of a young lady( الشــابة
)Richardson. 1816(،وقامــت روايتــاه يف جمملهــام 

ــائل. ــن الرس ــط م ــىل نم ع
ــات  ــض اإلملاح ــني بع ــني الروايت ــل هات ــد قب ــد نج وق
األروبيــني  الكتــاب  بعــض  عنــد  واإلرهاصــات 
مثاًل،كــام هــو احلــال عنــد الكاتــب والفيلســوف 
الفرنــيس )مونتســكيو شــارل ديســكوندا 1689 - 

ــائل  ــه )رس ــل،1996م( يف كتاب ــا رشب 1755م( )حن
فارســية( )مونتســكيو،1992م(،وربام كان ظهــور هــذا 
اجلنــس الروائــي أول مــا ظهــر عنــد األســباين )دياقــو 
دي ســان بيــدرو 1٤37 - 1٤98م( يف )كارســيل دي 
أموري(،وعنــد )نيكــوال بروتن(،وذلــك يف القــرن 
اخلامــس عــرش تقريبًا،ثــم انتــرشت أســاليب تضمــني 
إىل  )بــن رمضــان،2٠11م(  ذلــك  بعــد  الرســائل 
ــي  ــع روايت ــي م ــج الفن ــات النض ــا إىل بداي أن وصلن

ــون(. ــارد س ــل ريتش ــزي )صاموئي اإلنجلي
روايــة  حضــور  نشــهد  فلــم  العــرب  لــدى  أمــا 
رســائلية باملعنــى الفنــي إال يف وقــت متأخــر يف العــرص 
ــر  ــكل أكث ــرن العرشين،وبش ــدًا يف الق احلديث،وحتدي
ــو  ــرن العرشين،وه ــن الق ــث م ــد الثال ــدًا يف العق حتدي
ــة  ــة العربي ــوء الرواي ــخ نش ــن تاري ــد ع ــخ ال يبتع تاري
ــة )إبريســم أو غــرام  عمومًا،ويمكــن أن نجــد يف رواي
ــب  ــد اهلل،د.ت( للكات ــم عب ــد احللي ــد عب ــر( )حمم حائ
أنموذجــًا  اهلل  عبــد  احلليــم  عبــد  حممــد  املــرصي 
مؤسســًا ألول روايــة رســائلية عربية،حيــث أبدعهــا يف 

العــام 1935م.
ثــم جــاء بعــده إحســان عبــد القــدوس   
عبــد  )إحســان  صــدري(  يف  )يشء  روايتــه  يف 
القــدوس،د.ت( التــي أخرجهــا عــام 1958م،ثــم 
ــري  ــن بواك ــعودية ضم ــائلية الس ــة الرس ــل الرواي تدخ
بــان  املؤسســة،وقد  العربيــة  الرســائلية  الروايــات 
ذلــك جلّيــًا مــع الكاتــب الســعودي عبــد اهلل اجلفــري 
يف روايتــه )جــزء مــن حلــم( )اجلفــري،198٤م( 
التــي أبدعهــا عــام )1٤٠1ه/198٤م(،ثــم جــاء 
ــالة يف  ــه )رس ــاين يف روايت ــال الغيط ــرصي مج ــده امل بع
الصبابــة والوجــد( )الغيطــاين،د.ت( التــي قامــت عــىل 
ــم  ــيل القديم،ث ــلوب الرتس ــق األس ــائيل وف ــط رس نم
مقــام  هــذا  ذلك،وليــس  بعــد  النــامذج  توالــت 

هلــا. عرضها،والتأريــخ 
الــذي هيمنــا هنــا هــو حضــور  غــري أن   
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ــول  ــدى العرب،وللدخ ــائية ل ــائلية النس ــة الرس الرواي
ــائيل  ــرف أن األدب الرس ــد أن نع ــألة ال ب ــذه املس يف ه
العــرص  يف  متوهجــًا  كان  العربيــة  املــرأة  عنــد 
احلديث،ويكفــي أن نتذكــر يف هــذا املقــام األديبــة 
ــالم  ــم أع ــن أه ــت م ــي كان ــادة 19٤1م( الت ــي زي )م
ــة  ــة أدبي ــىل عالق ــت ع ــائيل حديثًا،وكان األدب الرس
ــل  ــربان خلي ــاء يف زماهنا،كج ــار األدب ــع كب ــدة م جي
ــني،وغريهم،وقد  ــه حس جربان،والرافعي،والعقاد،وط
بوجــه  الرســائيل  األدب  أعــالم  أهــم  مّثلــت 
ــى  عــام،واألدب الرســائيل النســائي بوجــه خاص،حت
لقــد أطلــق عليهــا بعضهــم )عــروس األدب النســائي( 

اجلبــار،2٠1٠م(. عبــد  )آن 
ــأدب  ــّج ب ــاه يع ــعودي أللفين ــا األدب الس ــو تأملن ول
ــض  ــح بع ــد أمل ــن إغفاله،وق ــائي ال يمك ــائيل نس رس
العربيــة  اململكــة  يف  الرســائل  أدب  إىل  الباحثــني 
الســعودية يف كتــاب قّيم،وهــو )فن الرســائل يف األدب 
االهتــامم  )احلارثي،2٠2٠م(،وجــاء  الســعودي( 
ــث  ــه متميزًا،حي ــائلية في ــائية الرس ــخصيات النس بالش

ــمرية  ــامء املهمة،كس ــض األس ــن بع ــاب ع ــف النق كش
ــحاتة،غري  ــزة ش ــريين مح ــقجي،وهند باغفار،وش خاش
أن األدب الرســائيل النســائي ال يــزال اليــوم بِكرًا،ومــن 
هنــا نســتطيع احلكــم عــىل الروايــة الرســائلية العربيــة 
الروايــة  شــحيحة،وأن  أو  نــادرة  بأهنــا  عمومــًا 
الرســائلية النســائية الســعودية ليســت عــن ذلــك 

ــًا. ــر تألق ــارزة أكث ــا الب ــت نامذجه ــد،وإن كان ببعي
أهــم  يبــني  بجــدوٍل  التمهيــد  هــذا  وســأختم 
ــة  ــور الرواي ــا حلض ــي رصدناه ــة الت ــامذج العربي الن
ــور  ــني حض ــه؛ لنتب ــى تارخي ــائية حت ــائلية النس الرس
فيها،وموقعهــا  الســعودية  الرســائلية  الروايــة 
عــن  سيكشــف  مــا  العربية،وهــو  اخلريطــة  مــن 
رّكزنــا  بالدراســة،وقد  أمهيتها،وقيمتها،وأهليتهــا 
خــط  متثــل  رأيناهــا  التــي  األبــرز  النــامذج  عــىل 
نــرى جدارهتــا  الرســائلية،وهي روايــات  الروايــة 
إليها،واإلشــارة  اإلملــاح  باالعتنــاء،ورضورة 
هلا،بوصفهــا نــامذج رائــدة يف ميــدان الروايــة الرســائلية 

عمومــًا. العربيــة 
جدول يبنّي حضور املرأة يف الرواية الرسائلية العربية،وموقع النموذج السعودي منها:

تارخيهاجنسيتهامؤلفتهاالرواية الرسائلية النسائيةم
1992ملبنانيةحنان الشيخبريد بريوت1
2٠٠3مسوريةهبيجة أدلبيالغاوي2
2٠٠5مسعوديةرجاء الصانعبنات الرياض3
2٠٠7مسعوديةقامشة العليانأنثى العنكبوت٤
2٠٠7مسوريةمنهل الرساجعىل صدري5
2٠٠7مسعوديةرجاء عاملسرت6
2٠٠8مإماراتيةسارة اجلروانطروس إىل موالي السلطان7
2٠٠9مكويتيةخولة القزوينيعندما يفكر الرجل8
2٠1٠مسعوديةرجاء عاملطوق احلامم9
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تارخيهاجنسيتهامؤلفتهاالرواية الرسائلية النسائيةم
2٠1٠ممغربيةفاحتة مرشيدحلظات ال غري1٠
2٠11مسوريةابتسام ترييسغواية املاء11
2٠11مجزائريةأحالم مستغانمياألسود يليق بك12
2٠12مسعوديةبدرية البليطيحأنثى الرغبة13
2٠12لبنانيةرينيه احلايكرسالة من كندا1٤
2٠12مسعوديةعبري العيلالباب الطارف15
2٠12مسعوديةبدرية البليطيحمشاعر آيفونية16
2٠13مإماراتيةصاحلة عبيدآيباد, احلياة عىل طريقة زوربا17
2٠13معراقيةرحاب الصائغعادت منحرفة18
2٠1٤مسعوديةفاطمة آل عمرواغتيال صحافية19
2٠1٤ممرصيةمنى الشيميبحجم حبة عنب2٠
2٠18ملبنانيةهدى بركاتبريد الليل21

ــوذج  ــة النم ــظ كثاف ــدول يلح ــذا اجل ــل يف ه واملتأم
الســعودي يف الروايــة الرســائلية النســائية العربيــة, 
ــل  ــعودية،يف مقاب ــات س ــامين رواي ــا ث ــث رصدن حي
ــوريتني،وروايتني  ــني س ــات لبنانية،وروايت ــالث رواي ث
إماراتيتني،وروايــة مرصية،وروايــة جزائرية،وروايــة 
كويتية،وروايــة مغربية،وروايــة عراقيــة،وال يعنــي هــذا 
عــدم وجــود روايــات أخرى،لكننــا أمســكنا بــام رأينــاه 
الفتــًا لالنتباه،وجديــرًا بالعناية،والدراســة،واألهم مــن 
هــذا هــو أن نــرى الفــارق الكبــري بــني حضــور املــرأة 
الســعودية والعربيــة يف ميــدان الروايــة الرســائلية 
رأينــا  حيــث  واضــح؛  التفــوق  العربية،فحجــم 

ــام 2٠٠5م. ــذ ع ــارضًا من ــعودي ح ــوذج الس النم
ثمــة متيز آخــر قدمتــه املــرأة الســعودية يف حقــل الرواية 
ــل  ــن أوائ ــا م ــل يف كوهن ــة عمومًا،متث ــائلية العربي الرس

الذيــن أدخلــوا الرقمية،وأبعادهــا اإللكرتونيــة إىل عــامل 
األدب،وحتديــدًا إىل عــامل الرواية،وبشــكل أدق إىل عــامل 
الروايــة الرســائلية؛ وهلــذا يمكــن القــول: إن أول 
روايــة رســائلية نســائية متثــل طابــع )األدب الرقمــي( 
هــي روايــة )بنــات الريــاض( )الصانــع،2٠٠7م( 
لرجــاء الصانع،وقــد متيــزت هــذه الروايــة يف أهنــا 
ــائية(  ــة )النس ــائلية العربي ــات الرس ــل الرواي ــن أوائ م
بعــد روايــة )بريــد بــريوت( )الشــيخ،2٠٠9م( حلنــان 
الشــيخ التــي أبدعتهــا عــام 1992م،وربــام ال نغــايل إذا 

قلنــا: إهنــا ثــاين أنمــوذج عــريب.
كــام متيــزت هــذه الروايــة )بنــات الريــاض( بأهنــا مــن 
أوائــل الروايــات الرســائلية العربيــة )اإللكرتونيــة(،أو 
ــض  ــًا بع ــده أيض ــا أك ــو م ــي؛ وه ــع الرقم ذات الطاب
الباحثــني مــن كوهنــا تعــد روايــة،أو رواية رســائلية من 
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ــة متيــزت  نــوع جديــد )الغامدي،2٠13م(،فهــي رواي
ــي  ــعودية إلكرتونية،وه ــائلية س ــة رس ــا أول رواي بأهن
ــك  ــي كذل ــة عربية،وه ــائلية إلكرتوني ــة رس أول رواي
أول روايــة رســائلية ســعودية نســائية وإلكرتونيــة 
معًا،وهــذا يشــري إىل أن الروايــة الرســائلية لــدى املــرأة 
ــًا  ــت أنموذج ــل كان ــرد عنوان،ب ــن جم ــعودية مل تك الس
ــدًا ومؤسســًا عــىل صعــد متنوعة،وهــو مــا جيعــل  فري
دراســة هــذا النــوع مــن الروايــات مهــاًم؛ لذلــك 
ســنحاول التوجــه إىل رصــد مجالياته،وأدبيته،وشــعرية 
ــخ  ــد حتوالته،وتغرياته،والتأري ــن رص ــدًا ع خطابه،بعي

لــه.
املطلــب األول - شــعرية الوصــف يف الرواية الرســائلية 

ــائية السعودية: النس
يعــد الوصــف أحــد األركان املهمــة التــي تتجــىل 
مــن خاللــه بنيــة اخلطاب،حيــث يمــّد الروايــة بطاقــة 
رئيســة يف صنــع  ركيــزة  هائلة،فالوصــف  شــعرية 
ــول  ــد ج ــامر الرواية،"ويع ــاء مع ــاب احلكاية،وبن خط
فــارن )jules verne( وزوال مــن أكــرب أعــالم الروائيني 
ــه"  ــروا ل ــوا عنه،ونظ ــوا الوصف،ودافع ــن مارس الذي

.)18 )العاممــي،2٠1٠م: 
أن  أنامط،وأســاليب،وآليات،وغايات،كام  وللوصــف 
للعالقــات الوصفية أثرهــا الفاعل يف الرواية الرســائلية 
ــا  ــوء هن ــعودية؛ لذلــك سنســلط الض النســائية الس
بشــكل أكــرب عــىل العالقــات داخــل النظــام الوصفــي؛ 
ــز  ــيكون الرتكي ــة عالية،وس ــة رسدي ــن قيم ــا م ــا هل مل
ــب ــات: التعاقب،والرتادف،والرتتي ــىل عالق ــًا ع منصّب
ــنطيني،2٠٠7م(. ــرار )القس ،والتدرج،والتضاد،والتك

1 - التعاقب: 
الوصفيــة  الوحــدات  املوصوفــات،أو  أن  وهــو 
ســياق  يف  تعاقبــت  الروائــي،وإن  النســق  يف 
ــنّي  ــب مع ــع لرتتي ــد،ال ختض ــي واح ــي وخط وصف
التشــّظي،والتنافر  عليهــا  الغالــب  مضبوط،وإنــام 

ــه  ــا نلمح ــاًل م ــك مث ــنطيني،2٠٠7م(،فمن ذل )القس
ــاء  ــامم( لرج ــوق احل ــة )ط ــن رواي ــص م ــذا الن يف ه
ــاك  ــالة 5: هن ــة/ رس ــن عائش ــول: "م ــث تق عامل،حي
الــذي  الكتــاب  هــذا  عليــه.  ألعثــر  مــا ســاقني 
نســيته،متى؟ منــذ ســنتي األوىل بمعهــد إعــداد املعلامت 
ــي  ــوام. صديقت ــدرج ألع ــت ال ــرة حت ــورًا يف حف حمش
ــفتيها  ــد ش ــر املواقع،مت ــوك يف أخط ــٌب مدك ليىل،حلي
بحة،وضحكــة  تتكلم،ولصوهتــا  حــني  كعصفــور 
ــذا  ــْت ه ــرتاق النظر،هّرب ــق اس ــرف البحة،وتعش بط

.)1٠٤ )عــامل،2٠12م:  الكتــاب..." 
ــني:  ــني نقطت ــف ب ــب الوص ــص يتعاق ــذا الن ــي ه فف
وصــف الكتاب،ووصــف ليىل،وضمــن كل نقطــة 
ــاب فيتعاقــب  ــًا داخــل التعاقب،فأمــا الكت نجــد تعاقب
ــة  ــيان،والتذكر،وأما الصديق ــني النس ــه ب ــف علي الوص
ــدي  ــكل جس ــا بش ــف عليه ــب الوص ــىل( فيتعاق )لي
بــني مــد الشــفتني،وبحة الصوت،والضحك،واســرتاق 

ــاب. ــب الكت النظر،وهتري
2-الرتادف: 

ــرادف  ــس ت ــرادف الرتاكيب،ولي ــا ت ــه هن ــود ب واملقص
ــة  ــف النصي ــاحة الوص ــع مس ــو أن تتس املفردات،وه
بشــكل أكرب،وتفتــح البــاب ألن خيِصــب املعنــى أكثــر 
فأكثر،واملهــم يف ذلــك هــو تلــك النقلــة التــي حيدثهــا 
املعنــى يف حتولــه مــن وحــدة وصفيــة إىل أخرى،وهــو 
مــا جعــل أحــد النقــاد الغربيــني يصــف الــرتادف بأنــه 
حتــول )القســنطيني،2٠٠7م(.،وقد أملحــت د. نجــوى 
الرياحــي القســنطيني يف دراســتها للوصــف يف الروايــة 
العربيــة بــأن املرتادفــات الوصفيــة قــد تــأيت عــىل ثالثــة 

أصنــاف:
 ما ترادفت فيه كلمتان.. 1
ما ترادف فيه تركيبان.. 2
والرتكيــب . 3 الكلمــة  فيــه  تــرادف  مــا 

. ) 2م ٠ ٠ 7 ، لقســنطيني ا (
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ــا ورد  ــىل م ــدًا ع ــاالً واح ــوق مث ــا نس ولعلن  
ــك يف  ــر ذل ــة والرتكيب،ويظه ــرادف يف الكلم ــه ت في
نصــوص كثــرية توردهــا الروايــات الرســائلية النســائية 
ــاًل مــا جــاء يف روايــة )أنثــى  الســعودية،فمن ذلــك مث
هــذا  نجــد  العليان،حيــث  لقامشــة  العنكبــوت( 
النــص: "كان إهــداء بخــط اليد،عبــارة صغــرية لكنهــا 
شــاعرية معــربة: "حــني تغيــب الشــمس،وتتكثف 
فــوق،إىل  إىل  فانظــري  الظــالم  الغيوم،وحيــل 
ــر  ــر املط ــم ينهم ــة ث ــقط نقط ــامء،دعاء وابتهال،تس الس
ــي  ــمس،هكذا ه ــرشق الش ــدد الغيوم،وت ــزارة لتتب بغ

.)٤٠ )العليــان،2٠1٠م:  احليــاة." 
ــة: )بخــط  ــة التالي ــي العبــارات الوصفي فف  
 = شــاعرية(،و)فوق  لكنهــا  صغــرية  عبــارة   =
بغــزارة(  املطــر  ينهمــر   = السامء(،و)تســقط  إىل 
نلحــظ أن املرتادفــات الوصفيــة هنــا تتكــون مــن 

وتركيــب. كلمتــني  مــن  كلمة،وتركيــب،أو 
3 - الرتتيب: 

وهو باب واســع يمكــن أن يدخــل يف كل جمال،لكننا يف 
هــذه املدونــة سنســلط الضــوء عــىل الرتاتبيــة الوصفيــة 
ــب  ــك ترتي ــن ذل ــكل ظاهرًة،فم ــراه يش ــا ن ــب م حس
ــام  ــا الزمنية،واملكانية،ك ــب تفاصيله ــداث بحس األح
ــث ورد  ــري العيل،حي ــارف( لعب ــاب الط ــة )الب يف رواي
فيهــا هــذا النــص: "انتهــت إجــازة عيــد الفطر،وبدأت 
العــودة للمدرسة،ســافر عمــي صالــح جمــددًا،ومل 
ــن  ــوم م ــث ي ــة يف ثال ــاء املدرس ــر إال يف فن ــِق هباج ألت
بــدء الدراســة )...( أغلــق الكتــاب الــذي يضــم هــذه 
ــديت  ــا ج ــوت عص ــع ص ــك م ــرية من ــالة األخ الرس

ــيل،2٠12م: 51 – 52( ــًا.." )الع ــو مقرتب ــو يعل وه
ــاهد  ــب املش ــف يرّت ــد الوص ــص نج ــذا الن ــي ه فف
إىل  العــودة  اإلجازة،تبــدأ  هنايــة  والتفاصيل،فبعــد 
ــاء  ــل اللق ــم حيص ــم صالح،ث ــافر الع ــة،ثم يس الدراس
ــالق  ــالة بإغ ــي الرس ــم تنته ــوم الثالث،ث ــر يف الي هباج

ــدة.  ــا اجل ــع عص ــع وق ــاب م الكت
4 - التدّرج: 

وهــو قريــب مــن الرتتيــب غــري أننــا نلمحــه يف 
املوصوفــات التــي حيــدث فيهــا تصاعــد،أو نــزول،أو 
ارتفــاع،أو هبــوط،أو تعــداد مثاًل،وأشــباه ذلــك كثــري 
ــعودية،ففي  ــائية الس ــائلية النس ــة الرس ــامذج الرواي يف ن
الصانع،نلمــح  لرجــاء  الريــاض(  )بنــات  روايــة 
التــدرج يف أوصــاف هــذا النص،تقــول مثــاًل: "يف 
ــة، رســالة صغــرية لــكل مــن اإلخــوة: حســن،  البداي
ــعدوين  ــن أس ــارس، الذي ــد، وي ــد، وحمم ــد، وفه وأمح
ــي  ــرية وصلتن ــائل كث ــادة )...( رس ــم اجل بمداخالهت
ــدى  ــون إح ــل أك ــي احلقيقية،وه ــن هويت ــألني ع تس
هــذه  عنهــن يف  أكتــب  اللــوايت  األربــع  الفتيــات 
.)22،٤٤،72 )الصانــع،2٠٠7م:  اإليميــالت؟.." 
    ففــي أســامء الشــخصيات،وعدد الرســائل،وعدد 
إىل  األسامء،واإلشــارة  يف  الشــخصيات،والتدرج 
ــخيصه،وقد  ــف وتش ــري إىل وص ــك يش ــة،كل ذل البداي
تدرجــت الكاتبــة بشــكل تصاعــدي يعــرب عــن تــدّرج 

ــة. ــف احلال يف وص
)البــاب  روايــة  يف  جــاء  مــا  ذلــك  ومثــل 
"كان  تقــول:  العيل،حيــث  لعبــري  الطــارف( 
انتظــار وصــول رســالة منهــا يشــبه انتظــار األب 
ــدة  ــي ع ــفر بعيد،مت ــن س ــة م ــول ابن ــرشى وص لب
أســابيع تصــل لشــهر،أو شــهرين ليصلنــي منهــا 
.)٤7 )العــيل،2٠12م:  لرســالتي..."  جــواب 
فهنــا تــّدرج جتــىّل يف وصــف األســابيع التــي تتــدرج يف 

طوهلــا إىل أن تصــل إىل شــهر،أو شــهرين وأكثــر.
5 - التضاد: 

وهــو اختــالف الدالــني الوصفيني،ومدلوليهام،بحيــث 
تعاكــس الصفــة ومعناها،الصفــة املقابلــة هلــا تعاكســًا 
يصــل إىل حــدود التنافــر والتباعد،وقــد يكــون التضــاد 
ــون  ــد يك ــني الرتكيب،وق ــون ب ــد يك ــني الكلامت،وق ب
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بينهــام معــًا )القسنطيني،2٠٠7م(،وشــواهد ذلــك 
ذلــك  النســائية كثرية،فمــن  الرســائلية  الروايــة  يف 
ــري  ــارف( لعب ــاب الط ــة )الب ــاه يف رواي ــا رأين ــاًل م مث
ــاًل: "الغرفــة التــي قــرأت فيهــا  العيل،حيــث تقــول مث
أول رســائلك فحفظتهــا )...( مالبيس،وكتبي،وحقيبــة 
أرساري،كانت متســعة ولكــن اصفرار بيــاض جدراهنا 
ــوداء  ــة س ــان حديدي ــود قضب ــة أزعجني،ووج الالمع
ــعرين  ــك أش ــوداء كذل ــدة الس ــا الوحي ــارج نافذهت خ
وكأهنــا ســجن،بالقرب منهــا غرفــة جدي الــذي أقي 

ــيل،2٠12م: 68(. ــه.." )الع ــي مع ــن يوم ــريًا م كث
فهنــا نجــد أوصافــًا متضــادة جتّلــت يف )بياض   
- ســوداء(،كام قــد نجــد التضــاد يلمــح ضمنًا،كــام يف 
عبــارات )متســعة - قضبان(،حيــث تشــري إىل التضــاد 
بــني االتســاع الــذي تنبــئ عنــه الغرفة،والضيــق الــذي 

ــجن. ــان الس ــف قضب ــون خل يك
6 - التكرار: 

وهــو بــاب واســع،وقد شــهدنا أثــره واضحــًا يف فضــاء 
ــائي،ولعل  ــائيل النس ــر الرس ــي يف األث ــف الروائ الوص
أمهيــة التكــرار تنبعــث مــن كونــه يكشــف عــن طريقــة 
توزيــع الوحــدات الوصفية،كــام يســهم يف بنــاء املعنــى 
)القســنطيني،2٠٠7م(،ونامذج  الوصفي،وترتيبــه 
ــائية  ــائلية النس ــات الرس ــوص الرواي ــرار يف نص التك
تكــرار  مثــاًل  ذلــك  جدًا،فمــن  كثــرية  الســعودية 
النــص:  هــذا  يف  )الصعود(،و)الفتح(،و)اإلغــالق( 
ــة  ــارضة الغائب ــات احل ــي الذكري ــد مع ــد وتصع "أصع
القفــل  أفتــح   )...( القديمــة  غرفتــي  أفتــح   )...(
القفــل  وأحكــم  الصنــدوق  أغلــق   )...( األســود 
عليه،أفتــح النافــذة التــي اســتند كتفــي عــىل عنفوانــك 
ــامة  ــي ابتس ــق النافذة،ترافقن ــريًا )...( أغل ــا كث أمامه

جازعــة.." )العــيل،2٠12م: 8٠ - 81(.
عالقــة  وصــف  تكــرار  ذلــك  ومثــل   
الشــخصية )األم(،و)اجلــدة( يف روايــة )أنثــى الرغبــة( 

ــة يف هــذا النــص:  ــة البليطيح،حيــث نراهــا جلي لبدري
"لقــد ماتت،ماتــت جديت،بــل أمــي التــي رّبتنــي )...( 
أمــي التــي مل أشــعر باألمومــة مــع غريهــا )...( وانقطع 
ــد  ــديت ق ــاة إىل األبد،ج ــي باحلي ــذي يربطن ــان ال الرشي
رحلــت وهــي ترمقنــي بنظراهتــا احلانية،وبآخــر دمعــة 
ــوين  ــاه ك ــي )...( أم ــة خروج ــل حلظ ــا املق ــادت هب ج
ــيبدد  ــودك س ــات بالذات،فوج ــذه اللحظ ــي يف ه مع
اخلــوف الــذي اعــرتاين يف تلــك الســاعة املتأخــرة مــن 

.)18،85  -  17 )العليــان،2٠1٠:  الليــل" 
لقــد أبــان الوصــف يف الروايــة الرســائلية   
النســائية الســعودية عــن منزلــة عاليــة يف بنــاء خطــاب 
ــي  ــة الت ــر الوصفي ــك املظاه ــدت تل ــد أك الرواية،وق
رصدناهــا كيــف أن الوصــف وقــود تتــزود بــه احلكاية 
ــذا  ــا؛ وهل ــة يف بنائه ــه الرواي ــتعني ب يف انطالقها،وتس
ــذه  ــع هب ــف يضطل ــاد إىل أن الوص ــض النق ــح بع أمل
القيمة،فالنصــوص املنجــزة يف هــذا الســياق "تبــني 
ــص  ــات الن ــمل كل مكون ــن أن يش ــف يمك أن الوص
ــياء  ــة، واألش ــة، واألمكن ــك األزمن ــن ذل الرسدي،م
ــة،  ــة، والشــخصيات البرشي التــي تؤثــث هــذه األمكن
والعــادات،  واملواقــف،  واألعــامل،  واحليوانيــة، 
واألقــوال،  املعزولــة،  والكلمــة  واملقامــات، 
رسده"  وطرائــق   ، الــراوي  وخطــاب  واألفــكار، 
)العاممــي،2٠1٠م: 1٠8( ، كــام نجــد يف الفضــاء 

الروائــي جمــاالً رحبــًا النقــداح رشارة الوصــف 
)إ. كيسنر،2٠٠3م(.

املطلــب الثــاين - شــعرية الزمــن يف الروايــة الرســائلية 
النســائية الســعودية:

يف  الشــعري،وأثره  العمــل  أن  )تــودوروف(  رأى 
"ليــس ممكنــًا إال عــرب فصــل اخلطــاب  اخلطــاب 
ــة  ــه عــن نفســه عــن كلي ــي ب ــذي يعــرّب العمــل الفن ال
كان  إذا  إال  يتحقــق  ال  الفصــل  هــذا  أن  اللغــة،إال 
للخطــاب ذاتــه حركتــه اخلاصــة املســتقلة،وبالتايل 
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زمنــه" )تــودوروف،1986م: 29(،فالزمــن يســهم 
ــام  ــف ع ــة النص،ويكش ــعرية الرواية،وأدبي ــاء ش يف بن
يمكــن أن يضطلــع بــه اخلطــاب الرســائيل مــن إنشــائية 

ــة. ــة يف الرواي جلّي
بزمــن  كثــريًا  ُنعنــى  ســوف  ذلــك  مــن  انطالقــًا 
ــه وفــق  اخلطــاب،أي "تزمــني زمــن القصــة ومتفصالت
منظــور خطــايب متميــز يفرضــه النــوع،ودور الكاتــب 
ــة  ــن القص ــاء زم ــن،أي إعط ــب الزم ــة ختطي يف عملي
ــد  ــني،2٠٠5م: 89(،فعن ــزًا وخاصًا")يقط ــدًا متمي بع
دراســة زمــن اخلطــاب يف الروايــة الرســائلية النســائية 
الســعودية نجــد أن زمــن اخلطــاب يقــوم عــىل ترسيــع 
الــرسد،أو هتدئتــه،أو كــرس النظــام الزمنــي املتتابــع مــن 
خــالل االرتــداد والرجــوع،أو التنبؤ واالســترشاف،أو 
ــا  ــو م ــي للحكاية،وه ــي الطبيع ــب الزمن ــة الرتتي خمالف
عــرّب عنــه )تــودوروف( بالتحريــف الزمنــي نقــاًل عــن 
ــة  ــت( باملفارق ــه )جيني ــرّب عن ــكالنيني الروس،وع الش

ــرون،1992م(. ــودوروف وآخ ــة" )ت الزمني
ومــن خــالل هــذا املبــدأ اإلنشــائي يمكــن رصــد أدبيــة 
زمــن اخلطاب يف الرواية الرســائلية النســائية الســعودية 

وفقــًا لثالثــة جوانــب هــي: املدة،والرتتيب،والتواتر.
:)duree( أوال - املدة

 )duration( بالديمومــة  أيضــًا  وتعــرف   
الزمــن  قانــون  يف  وتعنــي   )5٤ )برنــس،2٠٠3م: 
ــول  ــا بط ــة يف عالقته ــرسد مقيس ــة ال ــي: رسع الروائ
قيــاس  بــني  العالقــة  بالرسعــة:  النص،"ونقصــد 
زمني،وقيــاس مــكاين )كــذا مــرتًا يف الثانية،وكــذا 
ثانيــة يف املرت(،فســتحّدد رسعــة احلكايــة بالعالقــة 
بــني مــدٍة - هــي مــدة القصــة مقيســة بالثــواين، 
والدقائق،والســاعات،واأليام، والشــهور، والســنني 
بالســطور  املقيــس  النــص  طــول  هــو  وطــوٍل   -
 )1٠1،1٠2 )جينيــت،1997م:  والصفحــات" 
ــاه إىل احلــركات الرسديــة  وقــد لفــت )جينيــت( االنتب

ــهد،  ــل، والوقفة،واحلذف،واملش ــي: املجم األربع،وه
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــىل الرواي ــا ع ــن تطبيقه ويمك

النحــو اآليت: الســعودية عــىل 
:)summary( أ - املجمل

ــزال  ــو اخت ــص،أو القفز،وه ــا بالتلخي ــرف أيض ويع
األيــام،أو  الشــهور،أو  املحــدودة،أو  الســنوات 
ســطور،ففي  صفحــات،أو  بضــع  يف  الســاعات 
الوقــت الــذي يكــون فيــه زمــن احلكايــة طويــاًل 
وممتدًا،يكــون زمــن اخلطــاب قصــريًا وحمدودًا،فروايــة 
)البــاب الطــارف( لعبــري العــيل مثــاًل نجــد فيهــا 
هــذا النــص: "ولكننــي أكتــب لــك رســائل لــن 
تقرأها،وأقّلــب روحــي وأيامــي فيــام مجعنــاه مــن 
1٤7(،فهــي  وعالمات")العــيل،2٠12م:  ذاكــرة 
ــن  ــرية )أكتــب لــك رســائل ل ــا تكتــب رســائل كث هن
تتطلــب وقتًا،وجهدًا،وقــد  الكتابــة  تقرأها(،وهــذه 
اضطلــع زمــن اخلطــاب هنــا بإمجــال وقــت الكتابــة يف 
ــة  ــا،أو معرف ــن قراءهت ــارئ م ــز بالق ــع كلامت،فقف بض
حيــث  العميقــة،إىل  الدقيقة،وأرسارهــا  تفاصيلهــا 

اإلشــارة إليها،والتنبيــه هلــا فقــط.
)املجمــل(  القفــز يف  تــزداد مســافة  وقــد   
التلخيــص  فيتجــاوز  جــدًا؛  طويلــة  درجــة  إىل 
يف  ذلك،كــام  مــن  أكثــر  الســنتني،والثالث،وربام 
)الطفولــة  الشــخصيات  حيــاة  مراحــل  تلخيــص 
-املراهقــة - الشــباب - الِكرَب(،وقــد ملســنا هــذا النــوع 
يف روايــة )أنثــى الرغبــة( لبدريــة البليطيح،حيــث 
تقــول: "وأنــا أمتايــل قبــل أن أســقط،يتم تســجيل 
عــىل  األوىل  خطــوايت  شــهد  يــوم  أول  تاريــخ 
يف  ســواِك،كنِت  وبــارك  يل  صفــق  األرض،الــكل 
ــاة أّي  ــي يف حي ــدث التارخي ــك احل ــن ذل ــد ع ــامل بعي ع
أّم،َكــربْت الطفلــة وهــي تبحــث بــني األعــني املختلفــة 
عــن عينيــِك فقــط لــرتيض غرورهــا )...( كــم رّددنــا 
مــن األناشــيد بمدرســتنا النموذجيــة عــن األم،رّددوها 



9٤

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الرواية الرسائلية النسائية يف اململكة العربية السعودية ) دراسة إنشائية لشعرية اخلطاب يف النامذج األبرز (

بســعادة،ورّددهتا بــأمل الفقــد املوجــع الــذي يعجــز عــن 
ــا  ــا أن ــدي )...( ه ــل كجس ــة ضئي ــد طفل ــه جس محل
ــك  ــالتي ل ــايب األول،ورس ــل كت ــت بفص ــد رشع ذا ق
عــىل أنفــاس قهــويت املــرة )...( هــي حمتــوى جســدي 
الضئيــل والتــي كانــت كفيلــة باإلعــالن عــن وجــودي 
ــح،2٠12م:  ــن.." )البليطي ــنوات دون العرشي ــذ س من
13 - 1٤(،فاختــزال حيــاة طويلــة بائســة عــىل مراحل 
ــاًل يف  ــاب جمم ــاء يف اخلط ــنوات ج ــن الس ــة م متفرق

ــًا. ــني تقريب صفحت
   :)pause( ب - الوقفة

ــة  ــوم بوظيف ــل( تق ــة )املجم ــت حرك إذا كان  
ترسيــع الرسد،وتقليــل حجــم اخلطــاب يف مقابــل 
ــة  ــة زمني ــة( حرك ــإن )الوقف ــم احلكاية،ف ــاع حج اتس
بتبطئــة الــرسد ومتديــده  معاكســة متامــًا؛ إذ هتتــم 
ــرب  ــح أك ــد؛ ليصب ــأن يمت ــاب ب ــم اخلط ــامح حلج والس
مــن حجــم احلكاية،ويطلــق عــىل هــذه احلركــة الزمنيــة 
الوصفية(،ويصفهــا  )االســرتاحة(،و)الوقفة  أيضــًا: 
ــودوروف،199٠:  ــن )ط ــق الزم ــودوروف( بتعلي )ت
ــرة  ــد فك ــارد عن ــراوي،أو الس ــف ال ــي أن يق ٤9(،وه
مسرتســاًل،وقد يطــول ذلــك الوصــف ويقــرص،وكأن 
ــر. ــل يف آخ ــن رسد ويدخ ــرتيح م ــف ليس ــراوي يق ال
ففــي روايــة )طــوق احلــامم( لرجــاء عــامل يلمــح 
ضمــن أحــد نصوصهــا الرســائلية املتناثــرة نــص يمثــل 
)اســرتاحة( توحــي بتوقــف الزمــن عنــد حــد معني،ثم 
الدخــول يف زمــن آخــر ينطلــق مــن خاللــه الــراوي يف 
رسد آخــر يصــف فيــه مشــاهداته،عىل نحــو مــا ورد يف 
هــذا النــص مثــاًل: "وجدُت عائشــة صغــرية عــىل نقالة 
ــوه  ــك الوج ــني تل ــأة ب ــّدر قوي،وفج ــري خم ــت تأث حت
األوروبيــة البيضــاء املحمرة،واللغة،ليــس لغــة اللســان 
فقــط وإنام لغــة األجســاد كانــت مغلقــة بوجهي،تعرف 
أننــي قــد دخلــُت سلســلة العمليــات اجلراحيــة )...( 
ــفى  ــعار املستش ــفل الركبة،وبش ــص ألس ــك القمي بذل

عــىل القلب،واملشــقوق مــن اخللــف مــن األعــىل 
ــاد  ــارك األجس ــت أو أم )...( تتش ــفل،وبال أخ لألس
خمتلــف أنــواع القطــب اجلراحية،وابتــكارات الشــقوق 
ــعاعات  ــة، وامليكروسكوبية،واإلش ــة، والعرضي الطولي
أكثــر  بــاألورام،  والفاتكــة  واملحرضــة،  املســكنة، 
مصبــوب  خليجي،وأفريقي،وأســيوي  وجــه  مــن 
بوجــوه  مكتظــة  االنتظــار  اجلبائر،حجــرات  يف 
مرضاهــا،أو  اآلم  لتمضيــة  ُكتبــًا  األقارب،تقــرا 
بســامعات )اآلي بــود( تتســلل حرشهتــا لألذن،وتصــم 
ــة  ــكويتًا،وقهوة رسيع ــادل بس ــامل،أو تتب ــوات الع أص
الوجــوه يــربق  مصبوبــة مــن اآلالت،كــون مــن 
ــه  ــال وج ــات ب ــرة العملي ــادر إىل حج ــي تغ ــام نّقالت بين

يالحقهــا .." )عــامل،2٠12م: 2٤5 - 2٤6(.
الوصفيــة  وقفتهــا  تفتتــح  هنــا  فالكاتبــة   
ــري  ــت تأث ــة حت ــة املريض ــن النقالة،وحال ــث ع باحلدي
العمليات،وبــني  حجــرة  إىل  تغــادر  أن  املخــدر،إىل 
تســتعرض  الوصفيــة  الوقفــة  نجــد  املشــهدين 
القميــص  البيضاء،وتفاصيــل  األوربيــة  الوجــوه 
القلب،وعــدم  عــىل  املستشــفى  املشقوق،وشــعار 
وجــود مســاند مــن أم أو أخت،وتفاصيــل الغرفــة 
مــا  الوجــوه  بالعمليات،وأدواهتا،وتنــوع  اخلاصــة 
يف  حيــدث  خليجي،وأفريقي،وأســيوي،وما  بــني 
باألقــارب  باالنتظار،واملكتظــة  املليئــة  احلجــرات 
املنشــغلني بالقــراءة،أو املنشــغلني بســامعات )اآلي 
ــربق،إىل  ــي ت ــكويت،والقهوة،والوجوه الت بود(،والبس
أن نصــل إىل احلديــث عــن النقالــة جمــددا )بينــام 
نقالتــي تغــادر...(؛ لذلــك فــإن الوقفــة الوصفيــة هنــا 
قــد جتــاوزت بضعــة أســطر،وهذا يعنــي اتســاع زمــن 

اخلطــاب يف مقابــل انكــامش زمــن احلكايــة.  
ولتأكيــد شــكل هــذه الوقفــة الوصفيــة يف   
ــه  ــالة فإن ــرسد والرس ــني ال ــع ب ــاب اجلام ــاق اخلط مس
لــو ُأعــرض عنها،وُوِضــع فاصــل أو عــازل بينهــا 
ــرسد  ــا ال ــيعود فيه ــي س ــرى الت ــة األخ ــني النقط وب
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ــي  ــعر املتلق ــكالم،ومل يش ــتقام ال ــث كان،الس إىل حي
بانقطــاع بــني النقطتــني )نقطــة انطــالق الــرسد ونقطــة 
عودتــه( فباالســتطاعة مثــاًل اســتخدام هــذا اجلــزء مــن 
النــص؛ ليســتمر الــرسد يف ســريه دون شــعور بالوقفــة 
الوصفيــة: "وجــدُت عائشــة صغــرية عــىل نقالــة حتــت 
تأثــري خمــّدر قــوي )...( بينــام نّقالتــي تغــادر إىل حجــرة 

ــا...". ــه يالحقه ــال وج ــات ب العملي
:)ellipsis( ج - احلذف

ــة(  ــرة الزمني ــًا باإلضامر،و)الثغ ــّرف أيض ويع  
)برنــس،2٠٠3م: 55( "وحتــدث )الثغــرة( عندمــا 
ال يتفــق أي جــزء مــن الــرسد )عــدم وجــود أيــة 
كلــامت أو مجــل( مــع مواقــف وأحــداث وأعــامل 
تكــون قــد وقعــت يف القصة")برنــس،2٠٠3م:55 
احلركــة  هــذه  )جينيــت(  وّضــح  ،ولقــد   )56  -
ــذف  ــًا إال احل ــا طبع ــد هن ــاًل: "وال نقص ــة قائ الزمني
الزمني،مهملــني  احلــذف  احلــرصي،أو  بمعنــاه 
هلــا  احتفظنــا  التــي  اجلانبيــة  اإلســقاطات  تلــك 
.)17 )جينيــت،1997م:  النقصــان"  باســم 
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــون يف الرواي ــذا الل ــة ه وأمثل
ــة  ــن رواي ــذ م ــن أن نتخ ــرية جدًا،ويمك ــعودية كث الس
)طــوق احلــامم( لرجــاء عــامل شــاهدًا،حيث تقــول: "من 
ــُت  ــد دخل ــي ق ــرف أنن ــالة 2٠ )...( تع ــة رس عائش
سلســلة العمليــات اجلراحيــة )...( تقــرأ كتبــًا لتمضيــة 
.)2٤6  -  2٤5 )عــامل،2٠12م:  مرضاهــا.."  آالم 
فاملتأمــل يف هــذا النــص جيــد فيــه ثغــرة زمنيــة ُيفــرتض 
ــىل  ــات اجلراحية(،ع ــلة العملي ــي )سلس وجودها،وه
افــرتاض أن كل عمليــة جراحيــة تتطلــب ســاعات 
مــن الزمن،وبــني كل عمليــة وأخــرى عــدة أيــام 
للراحــة واإلفاقة،فهــذه ثغــرات زمنيــة قــد تبلــغ مــدة 
ســياق  قصرية،ويفرتضهــا  طويلــة،أو  الزمــن  مــن 
احلكايــة واخلطاب،ومثــل ذلــك الزمــن الــذي تقــرأ فيه 

ــرىض. ــة آالم امل لتمضي

    :)scene( د - املشهد
وهــو احلركــة التــي يتســاوى فيهــا زمــن   
ــراوي  ــك ألن ال ــة؛ وذل ــن احلكاي ــع زم ــاب م اخلط
ــداث  ــن األح ــع م ــا يق ــهد م ــالل املش ــن خ ــل م ينق
اآلنيــة "عــىل غــرار النقــل احلــي ملقابلــة يف كــرة القــدم 
بواســطة شــاهد عيــان" )القــايض وآخــرون،2٠1٠م: 
39٤(،ومثالــه مــا ورد يف روايــة )بنــات الريــاض( 
الفكــرة  "جاءهتــا  تقــول:  الصانع،حيــث  لرجــاء 
العبقرية،طرقــت بــاب غرفــة العمليات،وطلبــت رؤيــة 
ــة هناء،معلمــة الكيمياء،جــاءت  ــة أبل معلمتهــا املفضل
أبلــة هنــاء مرحبــة هبــذه الزيــارة املفاجئة،وبجــرأة 
رشحــت مليــس موقفهــا الصعب..")الصانــع،2٠٠7م: 
٤7(،فهــي هنــا تنقــل مشــهدًا بحذافــريه كــام هــو دون 

ــان. ــادة،أو نقص زي
:)order( ثانيا - الرتتيب

وهــو عنــد )جينيــت( "مقارنــة نظــام ترتيــب   
ــة يف اخلطــاب الــرسدي،  األحــداث،أو املقاطــع الزمني
بنظــام تتابــع هــذه األحــداث،أو املقاطــع الزمنيــة 
٤7(،ويميــز  القصة")جينيــت،1997م:  يف  نفســها 
ــن  ــني م ــني نوع ــت( ب ــن )تودوروف(،و)جيني كل م
االسرتجاع،واالســتباق  مهــا:  الزمنــي  الرتتيــب 
ويمكــن  )طودوروف،وجينيــت،199٠م،1997م( 
ــة الرســائلية النســائية الســعودية  تطبيقهــام عــىل الرواي

عــىل النحــو اآليت:
:)analepsis or retrospection( 1 - االسرتجاع

ــق  ــٍر الح ــه "كل ذك ــرتجاع بأن ــت( االس ــّرف )جيني ع
حلــدث ســابق للنقطــة التــي نحــن فيهــا مــن القصــة" 
)جينيــت،1997م: 51(،واختزلــه )تــودوروف( بأنــه 
العــود إىل الــوراء )طودوروف،199٠م(،وقــد قّســمه 
بحســب النقطــة التــي تنطلــق منهــا األحــداث إىل ثالثة 
أشــكال: داخيل،يبــدأ مــن منطلــق الروايــة فيحيــل عىل 
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بدايــة احلكايــة وال يتعداها،وخارجي،تظــل ســعته 
ــن  ــون م ــط يتك ــة األوىل،وخمتل ــعة احلكاي ــارج س خ
ــعتها  ــة س ــة األوىل،ونقط ــة احلكاي ــابقة لبداي ــة س نقط

ــودوروف،199٠: ٤9(. ــا )ط ــة هل الحق
فمــن ذلــك مــا جــاء يف هــذا النــص مــن روايــة )الباب 
ــا  ــدأ صباح ــول: "أب ــث تق ــري العيل،حي ــارف( لعب الط
ــا  ــأل م ــا عنك،أم ــر وحديثه ــن هاج ــي ع ــر ببحث آخ
تتســع لــه الــروح منــك أكثر،وأعــود ألرعــاك داخــيل 
ــذه  ــي ه ــيل،2٠12م: 51(،فف ــد يوم..")الع ــًا بع يوم
النصــوص اســرتجاعات خمتلفــة ومتنوعة،داخليــة،وخ

ارجية،مفتوحة،ومغلقة،وخمتلطــة.
:)prolepsis or anticipation( 2 - االستباق

إىل  تتجــه  رسديــة  زمنيــة  "مفارقــة  وهــو   
األمــام بعكــس االســرتجاع. واالســتباق تصويــر 
فيــام  مفصــاًل  ســيأيت  رسدي  حلــدث  مســتقبيل 
بعــد،إذ يقــوم الــراوي باســتباق احلــدث الرئيــيس 
لآليت،وتومــئ  متهــد  أوليــة  بأحــداث  الــرسد  يف 
يمكــن حدوثــه"  مــا  بالتنبؤ،واســترشاف  للقــارئ 
211(،واالســتباقات  )القــرصاوي،2٠٠٤م: 
الثغــرة  يســد  )متهيــدي(  تكميــيل  أنواع،فبعضهــا 
يضاعــف  )إعــالين(  تكــراري  الالحقة،وبعضهــا 
 ،)8٠  -  79 )جينيــت،1997م:  آتيــًا  رسدًا  مقّدمــا 
كــام ينظــر بعــض الباحثــني إىل تلــك االســتباقات 
نظــرة أخرى،فيقســموهنا مــن حيــث وقوعهــا إىل: 

)يقطــني،2٠٠5م(. متحققــة  متحققة،وغــري 
الروايــة  يف  التكميــيل  االســتباق  عــن  بحثنــا  وإذا 
يف  نجــده  الســعودية،فإننا  النســائية  الرســائلية 
غــري نص،فمــن ذلــك مــا جــاء يف روايــة )بنــات 
"مليــس يف ســنتها  الريــاض( حيــث تقــول مثــاًل: 
دكتــورة  قريــب  عــام  الثالثة،وســتصبح  اجلامعيــة 
االســتباق  196(،ومــن  )الصانــع،2٠٠7م:   "..
ــا  ــث وجدن ــة ذاهتا،حي ــاء يف الرواي ــا ج ــراري م التك

ــوف  ــدة اآلن؟ س ــا الفائ ــن م ــص: "لك ــذا الن ــا ه فيه
تســافر ميشــيل وقــد ال تعود،وســتخرس مليــس إىل 
ــرف  ــي مل تع ــا والت ــرب إىل قلبه ــا األق ــد صديقته األب
قيمتهــا إال بعــد فــوات األوان" )الصانــع،2٠٠7م: 

. )2 1 ٠
واالســتباقات  االســرتجاعات  تتداخــل  وقــد 
بأنواعها،كــام يف هــذا النــص مثــاًل مــن روايــة )البــاب 
ــد  ــرًا بع ــوات مبك ــاء املدع ــادر النس ــارف(: "تغ الط
ــت  ــي أصبح ــة( الت ــع )دول ــاء،وأنزوي م ــاول العش تن
يف شــهور محلهــا األخرية،نضحــك ونحــن نتذكــر 
أيــام طفولتنــا وتكهناتنــا ملســتقبل حممــد وزجتــه 
التــي ال نعلــم هــل ســتكون الوحيــدة أم ســيتبعها 
ــص  ــذا الن ــي ه ــيل،2٠12م: 72(،فف أخريات؟")الع
ــام طفولتنا(،واســتباق )ســتكون  اســرتجاع )نتذكــر أي

- ســيتبعها(.
:)frequency( ثالثا - التواتر

وهــو كــام يــراه )جينيــت(: "مظهــر مــن املظاهــر 
الرسدية")جينيــت،1997م:  للزمنيــة  األساســية 
129( ومعيــار ذلــك التواتر،وضابطــه عنــده أنــه 
ــوع  ــىل الوق ــادر ع ــداث بق ــن األح ــدث م ــس ح "لي
فحســب،بل يمكنــه أيضــا أن يقــع مــرة أخــرى،أو أن 
ــه  ــن تلمس ــت،1997م: 129(،ويمك ــرر" )جيني يتك
تطبيقــًا عــىل الروايــة الرســائلية النســائية الســعودية يف 

ــة: ــور اآلتي الص
 أن يــروَي اخلطــاُب مــرة واحــدة مــا وقــع يف . 1

singulat-  احلكايــة مــرة واحدة )الــرسد اإلفــرادي
if(،بمعنــى أن احلــدث وقــع مــرة واحدة،ورســمه 

اخلطــاب مــرة واحــدة أيضًا،وأمثــال هــذا النمــط 
كثرية،فمــن ذلــك مــا جــاء يف روايــة )طــوق 
"طــّوح  تقــول:  عامل،حيــث  لرجــاء  احلــامم( 
ــم  ــع اس ــالة بعيدًا،دف ــك الرس ــارص بتل ــق ن املحق
)عــامل،2٠12م:  للمركــز.."  أقــرب  عائشــة 
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ــع يف  ــا وق ــرة واحدة،م ــروي م ــاب ي ٤7(،فاخلط
ــدة. ــرة واح ــة م احلكاي

 أن يــروَي اخلطــاُب مــرات عديــدة مــا وقــع . 2
يف احلكايــة مــرات عديــدة )الــرسد اإلفــرادي 
مــن  أكثــر  تكــرر  احلــدث  أن  singulatif(،أي 

مــن  أكثــر  كذلــك  اخلطــاب  يف  مــرة،وروي 
ــاًل  ــا مث ــن بينه ــط كثرية،فم ــذا النم ــة ه مرة،وأمثل
هــذا النــص مــن الروايــة ذاهتــا: "أقبــل عــىل بيتــي 
ــن  ــث ع ــق )...( أبح ــا الضي ــن زقاقن ــّزة م ــا ع ي
إشــارتنا املتفــق عليهــا )...( هــذا مــا دقتــه الكلمــة 
يف قلبي،وانتصــب هلــا جســدي،ومهام رشح أســتاذ 
ــث  ــت يف بح ــا زل ــزين )...( م ــتظل تغم ــه س الفق
ــي  ــيئًا لتعن ــول ش ــي تق ــامت الت ــك الكل ــن تل ع
شــيئًا آخــر..." )عــامل،2٠12م: 2٤(،فاألحــداث 
بشــكل  رويــت  متنوعة،ومتكررة،وقــد  هنــا 
متكرر،ونّصــت الكاتبــة عــىل ذلــك رصاحــة حتــى 

ــث(. ــة )البح ــرار كلم يف تك
أن يــروَي اخلطــاُب مــرات عديــدة مــا وقــع . 3

الــرسد  )تكــرار  واحــدة  مــرة  احلكايــة  يف 
ــر  ــرر أكث ــد تك ــدث الواح repetitif(،أي أن احل

ــط  ــذا النم ــامذج ه ــن ن ــرة يف اخلطاب،وم ــن م م
مــا جــاء يف روايــة )اغتيــال صحافيــة( لفاطمــة آل 
عمرو،حيــث تقــول: "تتواصــل معــه مــن خــالل 
املاســينجر،وكتبت لــه: ارتكــب اجلــاين نفــس 
األســلوب،وأعتقد أن هنــاك أمــرًا مــا جعلــه يقتــل 
الصحافية،وكــام قلــِت بنفــس األسلوب،والســؤال 
ــه  ــىل وج ــرة ع ــل زه ــه،ملاذا قت ــرح نفس ــذي يط ال
اخلصــوص؟ يف الوقــت الــذي ال متلــك أي يشء" 
النــص  هــذا  93(،ففــي  عمــرو،2٠13م:  )آل 
تكــّرر حــدث االرتــكاب بنفــس األســلوب أكثــر 
ــلوب -  ــس األس ــاين نف ــب اجل ــرة )ارتك ــن م م
ــد  ــام يوج ــلوب...( ك ــس األس ــِت بنف ــام قل وك
ــن  ــرار االرتكاب،ولك ــاب تك ــس اخلط ــن نف ضم

بشــكل مرادف،وهــو )القتــل( )وأعتقــد أن هنــاك 
ــل  ــاذا قت ــة – مل ــل الصحافي ــه يقت ــا جعل ــرًا م أم

ــوص ؟!..(. ــه اخلص ــىل وج ــرة ع زه
 أن يــروَي اخلطــاُب مــرة واحــدة مــا وقــع يف . ٤

iterat- ــرار احلــدث  ــدة )تك ــرات عدي ــة م  احلكاي
ــدة  ــرة واح ــع م ــذي يق ــدث ال ــى أن احل if(،بمعن

اليــوم  الزمــن،يف  مــع  اخلطــاب  يكــرره  ربــام 
ــو  ــنة،أو نح ــهر،أو الس ــبوع،أو الش ــاًل،أو األس مث
ذلك،وهــذا أيضــًا أمثلتــه كثــرية فمــن ذلــك مثــاًل 
هــذا النــص مــن روايــة )مشــاعر آيفونيــة( لبدريــة 
تشــتت  وأفــكار  شــتى  "مواضيــع  البليطيــح: 
الفكر،وكلهــا تصــب بمصــب واحد،زوجــك 
حياتــك  بجذبه،وإنعــاش  عاملك،تفننــي  هــو 
ــذا  ــربة هب ــن خ ــم أو لدهي ــن لدهي ــارب مم معه،جت
 )...( بفضــول  املــكان  اقتحمــوا  املجال،وممــن 
توقفــت لربهة،لــو أصابنــي املمــل بســبب تقلباتــه 
النفســية واملزاجيــة كيــف ســيكون احلــال..." 
هــذا  يف  67(،ويتضــح  )البليطيــح،2٠12م: 
ــع  ــا يق ــدة م ــرة واح ــورد م ــاب ي ــص أن اخلط الن
مــرات عديــدة )وأفــكار تشــتت الفكــر - وكلهــا 
ــم  ــن لدهي ــارب مم ــد - جت ــب واح ــب بمص تص
ــه  ــبب تقلبات ــال - بس ــذا املج ــربة هب ــن خ أو لدهي

ــة(. ــية واملزاجي النفس
ويعــد الــرسد املــدرج الــذي يتداخــل زمنــه مــع زمــن 
احلكايــة )القــايض وآخــرون،2٠1٠م( أنموذجــًا هلــذا 
النمــط الزمني،وأكثــر مــا يكــون يف الروايــة الرتســلية؛ 
ــرصًا يف  ــيطًا للقصة،وعن ــالة وس ــون الرس ــث تك "حي
ــوم  ــه يف الي ــدث ل ــا ح ــل م ــروي املرتس ــد ي احلبكة،فق
ــور  ــم يص ــالة )رسد الحق(،ث ــه الرس ــب في ــذي يكت ال
ــك  ــدث يف ذل ــا ح ــالة مم ــة الرس ــة كتاب ــه يف حلظ موقف
اليــوم )رسد متزامن(،ثــم قــد خيــرب املرســل إليــه عــن 
ــد  ــابق(،وقد ع ــتقبلية )رسد س ــاريعه املس ــض مش بع
)جونــات( الــرسد املتداخــل أشــد أنــامط الــرسد تعقيدًا 
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بســبب تعــدد املقامــات فيه،مثلــام هــو الشــأن يف الرواية 
املرتاســلني")جينيت،1997م:  املتعــددة  الرتســلية 
23٤(،ويمكــن رصــد هــذا النمــوذج كامــاًل يف كثــري 
ــي  ــعودية الت ــائية الس ــائلية النس ــات الرس ــن الرواي م
اســتعرضناها،ولعل مــن أقرهبــا شــاهدًا،ودلياًل روايــة 
ــي  ــائل الت ــة( )البليطيح،2٠12م(،فالرس ــى الرغب )أنث
ــرسد  ــىل )ال ــد ع ــا تعتم ــارة إىل أمه ــا س ــت تبعثه كان
ــني  ــلية ب ــة الرتس ــذه الرواي ــب ه ــث تتقل املدرج(،حي
األنــامط الزمنيــة الثالثــة: الالحق،والســابق،واملتزامن.   
إن أمهيــة الزمــن يف اخلطــاب الروائــي تثبــت لنــا 
ــة  ــة الرواي ــق املوصلــة إىل أدبي ــه طريقــة مــن الطرائ بأن
الرســائلية بوجــه عام،والنســائية بشــكل خاص،ولعــل 
هــذا التالعــب الزمنــي كان هاجســًا يشــغل اإلنشــائيني 
يف دراســاهتم للزمــن؛ لذلــك ختــم )تــودوروف( 
طروحاتــه النقديــة لزمــن الــرسد قائــال: "ونكتفــي فقط 
بالقــول أننــا نمــّس هنا مشــكلة الداللــة اجلامليــة ألبعاد 
العمــل األديب" )تــودوروف وآخــرون،1992م: 58(.
املطلــب الثالــث - شــعرية احلــوار يف الروايــة الرســائلية 

ــعودية: النسائية الس
ــة  ــادة قولي ــه م ــام بصفت ــاه الع ــوار يف معن ــِرف احل ُع
ــم  ــني يف مرسحياهت ــد اليوناني ــة عن ــور القديم يف العص
باملعنــى  حــوارًا  يكــن  مل  املختلفــة،وإن  الشــعرية 
املعروف،وإنــام كان أفــكارًا يراهــا الشــاعر،ويعرب عنهــا 
ــومة،2٠٠9م:  ــخصيات )قس ــندها إىل الش ــوال يس بأق
19(،فاحلــوار أداة قصصيــة متمثلــة يف نقــل األقوال،أو 
ــة  ــًا مبارشًا،كاملحادث حكايتها،وقــد يكــون نقــاًل حقيقي
ــن  ــارش ع ــري مب ــق غ ــون بطري ــخصني،وقد يك ــني ش ب
طريــق حكايــة األعامل،كــام قــد نجــده يف حكايــة 
ــل ــاليب خمت ــه يف أس ــد نلحظ ــامت واألحوال،وق الس
فة،كاحلديث،واحلوار،واملحاورة،والنقاش،ونحوهــا 

)قســومة،2٠٠9م(.
ــل  ــاليب القص،مث ــم أس ــن أه ــلوب م ــوار أس إن احل

ــري  ــإن منظ ــة ف ــذه األمهي ــم ه الوصف،والرسد،ورغ
الرسديــات مل خيّصــوه بدراســات نظريــة معمقة،ويعــد 
ــوات  ــدد األص ــن تع ــم مواط ــن أه ــًا م ــوار موطن احل
متعــددة  بوظائــف  الرسدي،وينهــض  النــص  يف 

مالمــح كاإلهيام،والوصف،واإلخبار،ورســم 
ــهام يف  ــة القصصية،واإلس ــخصيات،ودفع احلرك  الش
بنــاء احلكاية،بالتمهيــد ألحداثهــا،أو باالرتــداد إىل مــا 

ــرون،2٠1٠م(.  ــايض وآخ ــا )الق ــى منه م
ــا  ــار عليه ــي س ــتويات الت ــم املس ــد أه ــن رص ويمك
احلــوار يف الروايــة الرســائلية النســائية الســعودية عــىل 

ــو اآليت: النح
1 - احلوار املبارش: 

"حرفيــا  منقــوالً:  الــكالم  فيــه  يكــون  مــا  وهــو 
بصيغــة املتكلم،يــأيت غالبــًا بعــد فعــل القــول،أو 
بنقطتني،وموضوعــًا  مســبوقًا  معناه،ويكــون  يف  مــا 
)زيتــوين،2٠٠2م:  مزدوجــني"  قوســني  بــني 
هلــذا  تعريفــه  يف  )تــودوروف(  وأشــار   )91
األســلوب  بأنــه:  احلــوار  مــن  املبــارش  اللــون 
ــالت  ــة تعدي ــه أي ــاب في ــىل اخلط ــرأ ع ــذي ال يط ال
ــة(  ــى الرغب ــة )أنث ــي رواي )طودوروف،199٠م(،فف
ــن  ــوار مبارش،فم ــن ح ــئ ع ــرية تنب ــًا كث ــد نصوص نج
ــا  ــة األوىل كَتَبته ــص: "الصفح ــذا الن ــاًل ه ــك مث ذل
بلــوٍن ورديٍّ غامــق: هــا أنــا ذا يــا نبــض أحريف،أكتــب 
قصتــي  لــك  نفيس،ســأكتب  عاهــدت  كــام  لــك 
.)13 تفاصيلها...")البليطيــح،2٠12م:  بكامــل 
فاحلــوار هنــا يصــدر مــن صــوت واحد،هــو   
صــوت الشــخصية ذاهتا،فلــم يعــد احلــوار منبعثــًا مــن 
الشــخصية األوىل،الشــخصية الســاردة،وإنام انتقــل إلينا 
ــًا  ــاًل حقيقي ــه نق ــذي نقل ــارد ال ــطة الس ــارشة بواس مب
حرفيًا،ويلحــظ بــأن الرســائل تســهم يف إضفــاء الصبغة 
املبــارشة عــىل احلــوار؛ هلــذا يشــري )تــودوروف( إىل أن 
الروايــات املؤلفــة مــن الرســائل ال ختــرج عــن احلــوار 
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ــا  ــرف مثله ــرية ال تع ــات اخلط ــة العالق املبارش،"فراوي
مثــل )الدرامــا( ســوى األســلوب املبارش،عــىل اعتبــار 
أن الــرسد يف هــذه الروايــة مكــون بأمتــه بواســطة 

الرســائل" )طــودوروف،199٠م: 62(.
2 - احلوار غري املبارش: 

وهــو الــذي يكــون احلــوار فيــه منقــوالً بصيغــة 
الغائب،ويــأيت بعــد فعــل القــول،أو مــا يف حكمــه،وال 
يكــون مســبوقًا بعالمــات تنصيص،وهــو خطــاب 
ــخصية  ــل كالم الش ــراوي ال ينق ــارش؛ ألن ال ــري مب غ
بحروفه،بــل ينقلــه بمعنــاه؛ وألجــل ذلــك فهــو يفتقــر 
ــام  ــاب املبارش،ك ــا اخلط ــي يملكه ــري الت ــوة التعب إىل ق
أنــه يعجــز عــن إيصــال االنفعــاالت الشــخصية،وعن 

ــاب.   ــة اخلط ــة يف لغ ــة التعبريي ــة الوظيف خدم
ــّده  ــوار س ــن احل ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يمي إن مم  
ــياق  ــا الس ــد يقتضيه ــي ق ــوات الت ــًا - للفج - أحيان
ــو  ــا ول ــرف عليه ــة إىل التع ــي بحاج ــون املتلق أو يك
ــة  ــراه يف هــذا النــص مــن رواي ــا ن يســريًا،عىل نحــو م
"جتلــس  العيل،تقــول:  لعبــري  الطــارف(  )البــاب 
ــدأ يف  ــا إن أب ــرأ وم ــام أق ــألني ع ــواري كعادهتا،تس بج
ــرى  ــا،أو باألح ــي بأحاديثه ــى تقاطعن ــا حتي إخباره
مــا نقلتــه هلــا رقيــة مــن أخبــار األقــارب واجلــريان،يف 
احلقيقــة مل تكــن غالبــًا تســتمع يل،بــل هتــدف يف 
ــث  ــن أحادي ــا م ــا لدهي ــرغ م ــوار أن تف ــة كل ح بداي
تقدمهــا  مــع  املــرأة  أن  فهمــت  وحســب،وهكذا 
بالعمــر ال تطيــق احتــامل بقــاء الــكالم داخلهــا كثــريًا" 

 .)53 )العــيل،2٠12م: 
ففــي هــذا النــص نجــد احلوار ينســاق بشــكل   
غــري مبارش،فلــم ينقــل نقــاًل حرفيًا،وإنــام ورد يف خضم 
ــذا  ــارد،وكأنه هب ــا الس ــدث عنه ــة يتح ــص بطريق الن
احلــوار غــري املبــارش يقــوم بســّد ذلــك الفــراغ الــذي 
ينشــده املتطلــع إىل مضمــون هــذه الرســالة،وهذه 
ــا  ــت إليه ــري املبارش،لف ــوار غ ــزات احل ــن ممي ــزة م مي

ــلوب  ــال: "إن األس ــا ق ــني عندم ــاد الغربي ــض النق بع
غــري املبــارش حيــاول أن يمــأل الثغــرات داخــل النحــو" 

)تــودوروف وآخــرون،1992م: 61(.
3 - احلوار املزجي: 

حواريــن:  بــني  خمتلطــًا  يكــون  مــا  بــه  ونعنــي 
النقــاد  بعــض  عليــه  مبارش،ويطلــق  مبارش،وغــري 
ــه خطــاب  ــز بأن ــارش احلر(،ويتمي )األســلوب غــري املب
منقــول ال يســبقه فعــل القــول،وال يســبقه قوســان،وال 
ــري  ــارش ضم ــاب املب ــن اخلط ــِذف م ــو حي نقطتان،فه
الزمــان  )أنا،أنت(،وعالمــات  املتكلــم واملخاطــب 
ــم  ــه ال تتكل ــخصية في ــا،اآلن(؛ ألن الش ــكان )هن وامل
ــري  ــة: غ ــا كلم ــن هن ــراوي )م ــان ال ــاهنا،بل بلس بلس
ــخصية  ــا كالم الش ــّدم لن ــراوي ال يق ــام أن ال مبارش(،ك
ــن  ــة )م ــارش التقليدي ــري املب ــاب غ ــة اخلط ــق صيغ وف

هنــا كلمــة: حــر( )زيتــوين،2٠٠2م(.
ــن  ــواري م ــه احل ــوع بلون ــذا الن ــز ه ــد متي وق  
خــالل تعــدد األصوات،كــام متيــز بلونــه الشــعري مــن 
ــي  ــا؛ فف ــوات وتفاعله ــل األص ــالل ذاتيته،وتداخ خ
روايــة )طــوق احلــامم( لرجــاء عامل،نلمــح هــذا النــص 
ــا  ــز معزوفته ــا وحتف ــكًا لتصدمه ــا ضاح ــاًل: "قلته مث
الراقصة،طــوال الوقــت كنــت متــارس ذلــك الطقــس 
ــك أن:  ــُت ل ــني قل ــّدق ح ــة مل تص ــذ البداي كنكتة،من
 "... شــاهدين  بحضــور  وإجيــاب  قبــول  الــزواج 
)عــامل،2٠12م: 91(؛ وهلــذا يشــري )جــريار جينيــت( 
بــأن هــذا اخللــط مــن ســامت هــذا احلوار،حيــث 
"يالحــظ الفــرق فيــه مــن خــالل غيــاب الفعــل 
ــو أوالً  ــط مزدوج،فه ــؤدي إىل خل ــًا ي ــي غياب الترصحي
خلــط بــني خطــاب مــرّصح به،وخطــاب داخيل،وهــو 
بعــد ذلك خلط بــني خطاب الشــخصية املــرصح هبا،أو 
الداخلية،وخطــاب الســارد")جينيت،1997م: 186(.

4 - احلوار اآلين: 
ــة  ــات قولي ــة دون معلن ــالة عارض ــأيت الرس ــو أن ت وه



1٠٠

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

الرواية الرسائلية النسائية يف اململكة العربية السعودية ) دراسة إنشائية لشعرية اخلطاب يف النامذج األبرز (

تســتهلها،فيكون احلــوار حّرًا،وغــري مبــارش يف آن،عــىل 
غــرار مــا ورد يف هــذا النــص مــن روايــة )ســرت( لرجاء 
ــان  ــا لرأس،تدبج ــام رأس ــار عليه ــى النه ــامل: "وم ع
أو  مســتكينة  عبــارة  كل  تؤججــه  بمــرح  الطلــب 
ــأ  ــب وأجل ــل بندر،أكت ــي الفاض ك )عم ــرة،أو رَشَ ماك
ــع  ــد أزري..( وم ــف ليش ــذي وق ــد ال ــل الوحي للرج
ــابت  ــام انس ــف ترقبان،بين ــىل اهلات ــا ع ــروب وقفت الغ
الورقــة بخطهــا البديــع.." )عــامل،2٠٠7م: 198 - 

 .)199
ففــي هــذا النــص يتجــىّل احلــوار بشــكل   
ــل  ــر دون فع ــذ يظه ــه أخ ــرًا إىل أن ــارش؛ نظ ــري مب غ
والصيــغ  الضامئــر  وجــود  إىل  ناقل،إضافــة  قــويل 
ــايل  ــت واحل ــرسدي املؤق ــل ال ــع الفع ــاز م ــي تنح الت
ــه  ــا بأن ــوار هن ــف احل ــام يوص )تدبجان(،و)ترقبان(،ك
ــل  ــار يسرتس ــائيل املعرتض،ص ــص الرس ــر؛ ألن الن ح
ــا  ــق هب ــي تنط ــة الت ــامت الذاتي ــّبع بالس يف النص،ويتش

الشــخصية. 
5 - احلوار املروي: 

وهــو الــذي تنقــل فيــه الروائيــة حــوارًا يتضمــن 
نصــًا رســائليًا بطريقــة مرويــة،أو مرسودة،ويطلــق 
مصطلــح  اللــون  هــذا  مثــل  عــىل  )تــودوروف( 

اإلنجــازي(  االنعــكايس،أو  )املنطــوق 
)تــودوروف،1996م: 22(،أي احلديــث عــن وصــف 
ــاه يف  ــا رأين ــك م ــن ذل ــا دون إيراد،فم ــالة ذاهت الرس
روايــة )مشــاعر آيفونيــة( لبدريــة البليطيح،حيــث ورد 
ــرتوين  ــا اإللك ــح بريده ــاًل: "تفت ــص مث ــذا الن ــا ه فيه
جمددًا،وصلــت الرســائل للمئة،فمنــذ فــرتة مل يتــم 
فتحه،وصلهــا رابــط موضوعهــا لرتاجــع الــردود عليــه 
ــل  ــا للتواص ــدي يدعوه ــوان بري ــاًل بعن باملنتدى،مذي
ــا  ــرد جاءهت ــا لل ــذي دفعه ــا ال ــد فضوهل لألمهية،وبع
الطامــة الكربى،يدعوهــا ملــك املشــاعر لتحتــوي 
ــاري  ــر اجل ــا النه ــس هب ــه التم ــى؛ ألن ــاعره العطش مش

الــذي سيســقيه بــال نضــوب..." )البليطيــح،2٠12م: 
.)83

بشــكل  الكاتبــة  تعرضــه  حــوار  النــص  ففــي 
دون  للرســالة  تعــرض  مروي،ومرسود،حيــث 
اإلتيــان  األصــيل،ودون  نصهــا  عــن  اإلفصــاح 
بمعلنــات قولية،بــل انعكــس أثــر الرســالة - بحســب 
ــن  ــف ع ــكل خمتل ــزت بش ــودورف - وأنج ــمية ت تس

احلقيقــي. نصهــا 
6 - احلوار الدرامي: 

ونعنــي بــه اســتعراض بعــض املشــاهد،واملواقف،واأل
وصاف،وامللفوظات،وهــو لــون حــواري يميــز الرواية 
حيــث "يتجىل فيه أساســًا تعدد األصوات،واملســتويات 
ــة  ــة لغلب ــه نتيج ــة في ــة الكثاف ــع درج اللغوية،وترتف
35(،وهــي  )فضــل،1995م:  واحلواريــة"  التوتــر 
حواريــة  عــن  بالرواية،ختتلــف  خاصــة  حواريــة 
املــرسح؛ حواريــة مرتبطــة بالوصــف الــذي هــو 
"نشــاط فنــي يمّثــل باللغــة األشــياء واألشــخاص،واأل
ــك  ــن ذل ــايض وآخرون،٤72(،فم مكنة،وغريها")الق
ــة  ــوت( لقامش ــى العنكب ــة )أنث ــاء يف رواي ــا ج ــاًل م مث
العليان،حيــث نجــد هــذا النــص: "كان إهــداًء بخــط 
ــني  ــربة: "ح ــاعرية مع ــا ش ــرية لكنه ــارة صغ اليد،عب
الظــالم  الغيوم،وحيــل  الشــمس،وتتكثف  تغيــب 
فانظــري إىل فــوق،إىل الســامء،دعاء وابتهال،تســقط 
نقطــة ثــم ينهمــر املطــر بغــزارة لتتبــدد الغيوم،وتــرشق 
الشــمس،هكذا هي احلياة.." )العليــان،2٠1٠م: ٤٠(.
ففــي العبــارات التاليــة: )حني تغيب الشــمس   
ــري إىل  ــالم - فانظ ــل الظ ــوم - وحي ــف الغي - وتتكث
ــر  ــر املط ــم ينهم ــة ث ــقط نقط ــامء - تس ــوق،إىل الس ف
بغــزارة لتتبــدد الغيــوم - وتــرشق الشــمس(،ففي 
كاتــب  بــني  دراميــًا  احلــوار  نجــد  النــص  هــذا 
الرســالة بخــط اليد،وتلــك األوصــاف الشــاعرية 
ــا ينبعــث مــن أوصــاف ودالالت  املتنوعة،فاحلــوار هن
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متعددة،وهــي أوصــاف تشــّكل مظهــرًا درامّيًا،وجتعــل 
ــل  ــا نتخي ــرى م ــا ن ــحًا بالدرامية،وكأنن ــوار متوش احل
احلقيقي،واســتجابة  التمثيــل  ال  للقــص  اســتجابة 
لــرسد احلدث،وليــس احلــدث نفســه )متيــم،2٠٠3م: 
18(،وهــو مــا يثبــت بــأن الرســالة متــد الروايــة 
ســيام  حواراهتــا،ال  خــالل  مــن  الدراميــة  هبــذه 
شــكاًل  ليســت  "الروايــة  أن  باالعتبــار  أخذنــا  إذا 
ــي  ــكل درام ــا ش ــل إهن ــات درامية،ب ــًا ذا حلظ قصصي
.)1٠8 )داوســن،1989م:  قصــي"  إطــار  يف 
لقــد متّيــزت الروايــة الرســائلية النســائية   
ــائل  ــهمت الرس ــد أس ــوار املتفاعل،وق ــعودية باحل الس
يف جعــل احلــوار أكثــر تنوعًا،وتوّزعــًا،وكان مــن مجلــة 
مــا أضفــاه احلــوار عــىل الروايــة أن تباينــت األصوات، 
وتعــدد امللفوظات،وأخــذ الــرسد يمتد،والوصــف 
ــن،وكل  ــر تتباي ــات النظ ــتد،والزمن يتقلب،ووجه يش
ــن  ــة م ــة متفاعل ــة خطابي ــوار ذا بني ــل احل ــك جيع ذل
ــة )احلــوار نفســه(،وخارجية )عنــارص  جهتــني: داخلي

ــرى(. ــاب األخ ــاء اخلط بن
خامتة

ســعت الدراســة إىل إعطــاء منظــور عام،وتصــور 
شــامل لوجــود )روايــة رســائلية نســائية ســعودية( يف 
األدب العــريب احلديث،فكشــفت الغطــاء أوالً عــن 
اجلــذور األوىل للروايــة الرســائلية العربية،وامتداداهتــا 
الغربية،وموقــع الروايــة الرســائلية الســعودية منها،ثــم 
أبانــت عــن حضــور هــذا اللــون الروائــي يف اإلبــداع 
ــز عــىل  النســائي عمومًا،كــام حاولــت الدراســة الرتكي
بنيــة اخلطــاب يف الرواية الرســائلية النســائية الســعودية 
ــه  ــعريتها،وهلذا تناولت ــف ش ــرز يف كش ــا األب بوصفه
ــا  ــث وضوحها،وأمهيته ــا،رأى البح ــالث زواي ــن ث م
ــب  ــق باجلان ــا تتعل ــذه الزواي ــارة؛ ه ــامذج املخت يف الن
اجلــاميل للخطــاب، وأثــره األديب، وهــي: شــعرية 
ــم  ــن بتنوعاته،ث ــعرية الزم ــم ش ــف بتموجاته،ث الوص

ــة،فقائمة  ــة الدراس ــم خامت ــوار بتفاعالته،ث ــعرية احل ش
ــا. ــم مصادرها،ومراجعه بأه

وقــد خلصــت الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج يمكــن 
إمجــال أمههــا فيــام يــأيت:

التعريــف بالروايــة الرســائلية العربية،وإثبــات • 
الغريب،والكشــف  النــوع  مقابــل  وجودهــا 
ــا  ــة،وبعض حتوالهت ــا املؤسس ــم نامذجه ــن أه ع

اجلديــدة.
الرســائلية •  للروايــة  املؤثــر  احلضــور  رصــد 

ــة  ــدة يف مرحل ــة الرائ ــامذج العربي ــعودية يف الن الس
البواكــري.

ــة •  ــائية العربي ــائلية النس ــة الرس ــرتاف بالرواي االع
ــائية  ــائلية النس ــة الرس ــوالً إىل الرواي عمومًا،وص
ــار  ــن آث ــاًم م ــرًا مه ــّكل أث ــا تش ــعودية بوصفه الس
تقويــة اجلنــس الروائــي الفرعــي اجلديد،ومنافســته 

ــرى. ــة األخ ــة الفرعي ــاس الروائي لألجن
ــائلية •  ــة الرس ــن الرواي ــدة م ــوان جدي ــاف أل اكتش

النســائية الســعودية يف عالقاهتــا ، واســتعامالهتا 
 ، الورقيــة   الرســائلية  كالروايــة   ، الرســائلية 
والعجائبيــة،   ، والتارخييــة   ، واإللكرتونيــة 
والشــعبية  ،  واالجتامعيــة ،  والســريية،  وغريهــا.

اســتظهار أدبيــة اخلطــاب الروائــي يف الروايــة • 
خــالل   مــن  الســعودية  النســائية  الرســائلية 
 ، والوصفيــة   ، الزمنيــة  اخلطابيــة  املقومــات 

واحلواريــة.
ــات  ــض املوضوع ــويص ببع ــة أن ت ــد رأت الدراس وق
ــدرس  ــا بال ــه هلا،وإثارهت ــي التنب ــي ينبغ ــن الت والعناوي
هــذا  يف  والنقــاد  الباحثــني  قبــل  والتحليل،مــن 

ــأيت: ــا ي ــا م ــأن،ونذكر منه الش
دراســة . 1 العربيــة  الرســائلية  الروايــة  دراســة 

تنظريية،تــؤرخ هلا،وتقيــم عالقــة بينهــا وبــني 
قدياًم،وحديثــًا. الغربيــة  الرســائلية  الروايــة 

العربيــة . 2 النســائية  الرســائلية  الروايــة  دراســة 
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أطوارها،وحتوالهتــا. عــن  عمومًا،والبحــث 
ــن . 3 ــي م ــد إقليم ــرى ذات بع ــوان أخ ــة بأل العناي

الروايــات الرســائلية النســائية،كالرواية الرســائلية 
ــودانية،أو  ــة،أو الس ــة،أو املرصي ــائية اخلليجي النس

ــة. ــار العربي ــار واألمص ــن األقط ــك م ــو ذل نح
الرقميــة . ٤ اإللكرتونيــة،أو  الرســائلية  الروايــة 

بحاجــة إىل إفرادهــا بالــدرس،و التحليل،والتنظــري
،والتطبيق،وبخاصــة يف ظــل االنفتــاح عــىل األدب 
ــريب،أم  ــتوى الع ــىل املس ــت ع ــواء أكان الرقمي،س
السعودي،وســواء أكانــت عــىل املســتوى النســائي 

ــعودي. ــريب،أم الس الع
االهتــامم ببنيــة احلكايــة يف الروايــة الرســائلية . 5

الســعودي  عمومًا،والنمــوذج  النســائية 
دراســة  مــن  ذلــك  يتبــع  خصوصًا،ومــا 
ذلــك  األحداث،والشــخصيات،ومقاربة 
اإلنشــائية،أو  الناحيــة  مــن  منهجيًا،ســواء 

غريهــا. الســيميائية،أو 
الرتكيــز عــىل عنــرص التبيئــر يف بنيــة اخلطــاب . 6

العربيــة  النســائية  الرســائلية  الروايــة  يف 
خــاص. بشــكل  عمومًا،والســعودية 

ــة يف  ــة إضاف ــذه الدراس ــون ه ــأل اهلل أن تك ــذا ونس ه
ــًا  ــهامًا متواضع ــون إس ــا،وأن تك ــدة لطالهب باهبا،ومفي
يف خدمــة األدب العــريب،واألدب الروائــي،واألدب 
ــىل  ــاىل أعلم،وأحكم،وص ــًا،واهلل تع ــعودي عموم الس

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــىل آل ــا حممد،وع ــىل نبين اهلل ع
مصادر الدراسة ومراجعها
أوالً - املصادر: الروايات:

1. آل عمــرو، فاطمــة،)1٤3٤ه/2٠13م( اغتيــال 
صحافية،ط/1،بــريوت - لبنان،الــدار العربيــة للعلــوم 

ــارشون. ن
مشــاعر  )1٤3٤ه/2٠12م(  البليطيح،بدريــة،   .2

للنــرش  املفــردات  آيفونية،ط/1،الريــاض،دار 
والتوزيــع.

أنثــى  )2٠12م(  بدريــة  البليطيــح،   .3
ــع. ــرش والتوزي ــاء للن ــاض،دار املس الرغبة،ط/2،الري
٤. اجلفري،عبــد اهلل عبــد الرمحــن،)1٤٠٤ه/198٤م( 
العربيــة  اململكــة   - حلم،ط/1،جــدة  مــن  جــزء 
ــعودي. ــريب الس ــاب الع ــعودية،النارش هتامة،الكت الس
5. الشــيخ،حنان،)2٠٠9م(بريد بريوت،ط/2،بريوت 

- لبنــان،دار اآلداب للنــرش والتوزيع.
بنــات  )2٠٠7م(  اهلل  عبــد  الصانع،رجــاء   .6
الســاقي. لبنــان،ط/7،دار   - الرياض،بــريوت 
ــوق احلامم،ط/٤،الــدار  ــاء،)2٠12م( ط 7. عامل،رج

ــريب. ــايف الع ــز الثق ــاء - املغرب،2٠12م،املرك البيض
8. عامل،رجــاء،)2٠٠7( ســرت،ط/2،الدار البيضــاء - 

املغرب،املركــز الثقــايف العــريب.
ــم أو  ــد،)د.ت( إبريس ــد اهلل،حمم ــم عب ــد احللي 9. عب

ــة. ــرص للطباع ــر،د.ط،دار م ــرام حائ غ
1٠.العــيل، عبــري، )2٠12م(البــاب  الطــارف ، ط/1، 

لنــدن، طــوى للثقافــة والنــرش واإلعــالم.
يف  يشء  القدوس،إحســان،)د.ت(  عبــد   .11

للطباعــة. مــرص  صــدري،د.ط،دار 
أنثــى  العليان،قامشــة،)1٤31ه/2٠1٠م(   .12
العربيــة  اململكــة   - العنكبوت،ط/7،الدمــام 

والتوزيــع. للنــرش  الكفــاح  الســعودية،دار 
الصبابــة  يف  رســالة  الغيطاين،مجــال،)د.ت(   .13

الــرشوق. والوجد،ط/1،القاهرة،بــريوت،دار 
1٤. مونتســكيو،)1992م( رســائل فارســية،ترمجة: 
ســعاد  يونس،ط/2،الكويــت،دار  كــامل  أمحــد 

الصبــاح.
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ثانيًا - املراجع: الكتب والدراسات:
الفضــاء  شــعرية  كيســنر،جوزيف،)2٠٠3م(  إ.   .1
ــدار البيضــاء -  الروائي،ترمجــة: حلســن امحامة،د.ط،ال

ــرشق. ــا ال ــريوت - لبنان،أفريقي املغرب،ب
2.برنس، جريالد،)2٠٠3م( قاموس الرسديات،ترمجة: 

السيد إمام،ط/1،القاهرة،مرييت للنرش واملعلومات.
3.متيم،عيل،)2٠٠3م( الرسد والظاهرة الدرامية،دراسة 
يف التجليات الدرامية للرسد العريب القديم،ط/1،الدار 

البيضاء - املغرب،املركز الثقايف العريب.
ب  د أل ا ) 1م 9 9 6 ( ، ن يفيتــا تز ، ف و ر و د تو .٤
والداللة،ترمجــة: حممد نديــم خشــفة،د.ط،حلب،مركز 

احلضــاري. اإلنــامء 
5.تودوروف،تزفيتنان،)1996م( ميخائيلباختني: املبدأ 
صالح،ط/2،بريوت،املؤسسة  فخري  احلواري،ترمجة: 

العربية للدراسات والنرش.
ــة:  ــد النقد،ترمج ــان،)1986م( نق 6.تودوروف،تزفيت
ــورات  ــريوت - لبنان،ط/1،منش ــويدان، ب ــامي س س

ــي. ــامء القوم ــز اإلن مرك
فــن  )1٤٤2هـــ/2٠2٠م(   ، محــدان   ، 7.احلارثــي 
الرســائل يف األدب الســعودي،قراءة إنشــائية تداوليــة، 

ط/1، جدة،تكويــن للنــرش والتوزيــع.
8.جينيــت ، جــريار، )1997م( خطــاب احلكايــة ،   
بحــث يف املنهــج ، ترمجــة: حممــد معتصــم وآخــرون ، 
ــة  ــة العام ــة اهليئ ــىل للثقاف ــس األع ــرص، املجل ط/2،م

ــة. ــع األمريي للمطاب
9.داوســن،س.و،)1989م( الدرامــا والدرامية،ترمجة: 
غــزوان  عنــاد  اخللييل،مراجعــة:  صــادق  جعفــر 
ــدات. ــورات عوي إسامعيل،ط/2،بريوت،باريس،منش
ــوك،)2٠٠8/9/2٤م(  ــري ه ــاري كل 1٠.دومارل،م

ــال  ــاء املج ــالت وبن ــبكة املراس ــخ ش ــة يف تاري دراس
ــالل  ــعيد ه ــة: س ــص وترمج ــراءة وتلخي األورويب،ق
الثورة،مؤسســة  ســوريا،جريدة   - الرشيفي،دمشــق 

ــرش. ــة والن ــة والطباع ــدة للصحاف الوح
11.رمضان،صالــح،)2٠11م( املتكلــم يف املراســالت 
الرسديــة القديمة،ضمــن أعــامل نــدوة )املتكلــم يف 
الــرسد العــريب القديــم( ط/1،تونــس،دار حممــد عــيل 

للنــرش.
12.زيتوين،لطيــف،)2٠٠2م( معجــم مصطلحــات 
لبنــان  لبنان،مكتبــة   - الرواية،ط/1،بــريوت  نقــد 

نــارشون،ودار النهــار للنــرش.
الشــعراء  موســوعة  13.رشبل،حنــا،)1996م( 
واألدبــاء األجانب،طرابلــس - لبنان،د.ط،جــروس 

ــرس. ب
األدب  عــروس  آن،)2٠1٠م(  اجلبــار،د.  1٤.عبــد 
النســائي: مــي زيادة،حياهتــا وآثارها،جملــة جامعــة 

كرياال،العــدد 1،املجلــد 1.
معجــم  )1٤٠5ه/1985م(  ســعيد،  15.علــوش، 
املصطلحــات األدبيــة املعــارصة ، ط/1،بــريوت - 

ــاين. ــاب اللبن ــان،دار الكت لبن
16.العاممي،حممد نجيب، )2٠1٠م( 

النظريــة  بــني  الــرسدي  النــص  يف  الوصــف 
ــيل  ــد ع ــس،دار حمم ــس - تون واإلجراء،ط/1،صفاق

. للنــرش
كتابــة  معيــض، )2٠13م(  17.الغامــدي، صالــح 
ــدار  ــة،ط/1، ال ــرية الذاتي ــات يف الس ــذات، دراس ال

ــريب. ــايف الع ــز الثق ــرب، املرك ــاء - املغ البيض
الشــعرية  أســاليب  18.فضل،صــالح،)1995م( 

اآلداب. املعارصة،ط/1،بــريوت،دار 
19.القســنطيني،نجوى الرياحــي،)2٠٠7م( الوصــف 
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ــة  ــة تونس،كلي ــة العربية،ط/1،تونس،جامع يف الرواي
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.

2٠.قســومة،الصادق،)2٠٠9م( احلوار،خلفياته،وآليــا
ته،وقضاياه،ط/1،تونس،مســكيلياين للنــرش والتوزيع.
يف  الزمــن  حســن،)2٠٠٤م(  21.القرصاوي،مهــا 
العربيــة  العربية،ط/1،بريوت،املؤسســة  الروايــة 

والتوزيــع. للنــرش 
طرائــق  اإلنشــائيني،)1992م(  مــن  22.جمموعــة 
مــن  جمموعــة  األديب،ترمجــة:  الــرسد  حتليــل 
الباحثني،املقدمة،ط/1،الربــاط - املغرب،منشــورات 

املغرب،الربــاط. كتــاب  احتــاد 
يف  املنجــد  الباحثــني،)2٠٠2م(  مــن  23.جمموعــة 

املــرشق. لبنــان،دار   - األعالم،ط/2٤،بــريوت 
1 9 8 ( ، مــل كا ، س ملهند ا و ، ي جمد ، هبة و .2 ٤
اللغــة  يف  العربيــة  املصطلحــات  معجــم  ٤م( 

لبنــان. واألدب،ط/2،بريوت،مكتبــة 
اخلطــاب  حتليــل  25.يقطني،ســعيد،)2٠٠5م( 
التبئري،ط/٤،الــدار   - الــرسد   - الروائي،الزمــن 

العــريب. الثقــايف  البيضاء،املركــز 
ثالثًا - املراجع األجنبية:

1. pamela or virtue rewarded, samuel rich-
ardson, published by t. kinnersley, acton 
place kingsland road, stereotyped and 
printed by cock and m,cowan, 16, great 
windmill street , london 1816.  

2. clarissa or the history of a young lady, 
samuel richardson, in eight volumes, g. 
woodfall, printer, angelcourt, skinner 
street, london 1820

رومنة املصادر واملراجع
Study sources and references

1.First - Sources: Narratives:

2.Al-Amr, Fatima, )1434 AH / 2013 AD) 
Assassination of a Journalist, i / 1, Beirut - 
Lebanon, Arab House of Science Publishers.

3.Al-Balitah, Badriya, )1434 AH / 2012 
AD) Masha’ir Afonunieh, i / 1, Riyadh, 
Dar Al-Mufradat for Publishing and Dis-
tribution.

4.Al-Balitah, Badria )2012 AD) female, 
i/2, Riyadh, Dar Al-Masaa for Publishing 
and Distribution.

5.Al-Jafri, Abdullah Abd al-Rahman, 
)1404 AH / 1984 AD) Juz’ A Dream, i / 1, 
Jeddah - Saudi Arabia, Publisher Tihama, 
the Saudi Arabian book.

6.Al-Sheikh, Hanan, )2009 AD) Beirut 
Post, i/2, Beirut - Lebanon, Dar Al-Adab 
for Publishing and Distribution.

7.6. Al-Sanea, Rajaa Abdullah )2007 AD) 
Girls of Riyadh, Beirut - Lebanon, i/7, Dar 
Al-Saqi.

8.7. Alem, Raja, )2012) Tawq Al-Hamam, 
4th floor, Casablanca - Morocco, 2012, 
Arab Cultural Center.

9.8. Alem, Raja, )2007) Satre, 2nd floor, 
Casablanca - Morocco, Arab Cultural 
Center.

10.9. Abdel Halim Abdullah, Muhammad, 
)d. T.) Ebraism or Gharam confused, d. T, 
House of Egypt for printing.

11.10. Al-Ali, Abeer, )2012 AD) Al-Bab 
Al-Tarif, I/1, London, Towa for Culture, 
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Publishing and Media.

12.11. Abdel Quddous, Ihsan, )D.T) Some-
thing in My Chest, D.T., House of Egypt 
for Printing.

13.12. Al-Olayan, Qamsha, )1431 AH / 
2010 AD) The Spider Female, I/7, Dam-
mam - Saudi Arabia, Dar Al-Kifah for 
Publishing and Distribution.

14.13. Al-Ghitani, Jamal, )D.T.) A Treatise 
on Al-Sababah and Al-Wajd, I/1, Cairo, 
Beirut, Dar Al-Shorouk.

15.14. Montesquieu, )1992 AD) Per-
sian letters, translated by: Ahmed Ka-
mal Younes, 2nd floor, Kuwait, Dar Suad 
Al-Sabah.

Second - References: Books and Studies:

1. Joseph Kisner )2003 AD) Novel Space 
Poets, translated by: Lahsan Ihamama, d. 
Casablanca - Morocco, Beirut - Lebanon, 
East Africa.

2. Prince Gerald )2003 AD) Narrative Dic-
tionary, Translated by: Mr. Imam, i/1, Cai-
ro, Merritt for Publishing and Media.

3. Ali Tamim )2003 AD) Narration and 
the Dramatic Phenomenon, A Study of the 
Dramatic Aspects of the Old Arabic Novel, 
1/1, Casablanca - Morocco, Arab Cultural 
Center.

4. Todorov, Tsevitan, )1996 AD) Literature 
and Importance, translated by: Muham-
mad Nadim Khachev, d. T. Aleppo, Center 
for Civilization Development.

5. Todorov, Tsvetan, )1996 AD) Mikhail 
Bakhtin: The Principle of Dialogue, trans-
lated by: Fakhri Saleh, 1/2, Beirut, Arab 

Institute for Studies and Publication.

6. Todorov, Tsvetan, )1986 AD) Criticism 
of criticism, translated by: Sami Sweidan, 
Beirut - Lebanon, i/1, Publications of the 
Center for National Development.

7. Al-Harthy, Hamdan, )1442 AH / 2020 AD) 
The Art of Letters in Saudi Literature, Struc-
tural Pragmatic Reading, I/1, Jeddah, com-
position for publication and distribution.

8. Jeanette, Gerard, )1997 AD) The Story 
of the Story, Research on Method, Trans-
lated by: Muhammad Mutasim and others, 
i/2, Egypt, the Supreme Council of Culture, 
the General Authority for Amiri Press.

9. Dawson, S.W. )1989 AD) Drama and 
Drama, translated by: Jaafar Sadiq Al-Khal-
ili, review: Inadvertence Ghazwan Ismail, 
I/2, Beirut, Paris, Oweidat Publications.

10. Domarle, Marie Claire Hook, 
)9/24/2008 AD) A study in the history 
of the correspondence network and the 
building of the European space, reading, 
summarizing and translating: Saeed Hilal 
Al-Sharifi, Damascus - Syria, Al-Thaw-
ra newspaper, Al-Wahda Foundation for 
Press, Printing and Publishing.

11. Ramadan, Saleh, )2011 AD) The 
Speaker in the Old Narrative Correspond-
ence, within the proceedings of the sym-
posium )The Speaker in the Old Arabic 
Narrative) I/1, Tunisia, Dar Muhammad 
Ali Publishing.

12. Zaytouni, Latif, )2002 AD) A Diction-
ary of Terms Criticizing the Novel, I/1, 
Beirut - Lebanon, Library of Lebanon Pub-
lishers, and Dar Al-Nahar for Publishing.
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13. Charbel, Hanna, )1996 AD) Encyclo-
pedia of Foreign Poets and Writers, Tripoli 
- Lebanon, Dr. T, Gross Press.

14. Abdul-Jabbar, d. Ann, )2010 AD) The 
Bride of Women's Literature: Mai Ziada, 
Her Life and Effects, Kerala University 
Journal, No. 1, Volume 1.

15. Alloush, Saeed, )1405AH/1985AD) 
A Dictionary of Contemporary Literary 
Terms, I/1, Beirut - Lebanon, Lebanese 
Book House.

16. Al-Amami, Muhammad Najib, )2010 
AD) Description in the narrative text be-
tween theory and procedure, Volume 1, 
Sfax - Tunisia, Dar Muhammad Ali Pub-
lishing.

17. Al-Ghamdi, Saleh Moaid, )2013) 
Self-writing, biographical studies, I/1, Cas-
ablanca - Morocco, Arab Cultural Center.

18. Fadl, Salah, )1995 AD) Contemporary 
Poetic Styles, i/1, Beirut, Dar Al-Adab.

19. Constantine, Najwa Riahi, )2007 AD) 
Description in the Arabic Novel, i/1, Tunis, 
University of Tunis, Faculty of Humanities 
and Social Sciences.

20. Kassouma, Al-Sadiq, )2009 AD) Dia-
logue, its backgrounds, mechanisms, and 
issues, i/1, Tunisia, Meskiliani for Publish-
ing and Distribution.

21. Al-Qasrawi, Maha Hassan, )2004 AD) 
Time in the Arabic Novel, i/1, Beirut, Arab 
Foundation for Publishing and Distribution.

22. A group of constructivists, )1992 AD) 
methods of literary narrative analysis, 
translation: a group of researchers, Intro-

duction, i/1, Rabat - Morocco, Publications 
of the Union of Moroccan Writers, Rabat.

23. A group of researchers, )2002 AD) 
Al-Munajjid fi Al-Alam, i/24, Beirut - 
Lebanon, Dar Al-Mashreq.

24. Wahba, Magdy, and Al-Muhandis, 
Kamel, )1984 AD) A Dictionary of Arabic 
Terms in Language and Literature, Volume 
2, Beirut, Library of Lebanon.

25. Yaqtin, Saeed, )2005 AD) Analysis of 
the narrative discourse, time - narration - 
focus, volume 4, Casablanca, Arab Cultur-
al Center.

Third - Foreign references:

1.pamela or virtue rewarded, samuel rich-
ardson, published by t. kinnersley, acton 
place kingsland road, stereotyped and 
printed by cock and m,cowan, 16, great 
windmill street , london 1816.  

2.clarissa or the history of a young lady, 
samuel richardson, in eight volumes, g. 
woodfall, printer, angelcourt, skinner 
street, london 1820
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ة يف حديث: )اخلَِزْيَرة( دراسة حديثية يَّ املضامني األخالقية واألرُْسِ
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سطام بن عبدالعزيز ، اخلرج، اململكة العربية السعودية

   ملخص البحث  
يعنى هذا البحث بدراسة حديث عائشة ريض اهلل عنها يف ذكر 
حادثة وقعت يف بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم، ومن أهداف 
البحث: دراسة احلديث من خالل مجع طرقه، والنظر يف إسناده، 
الرواية، وحتليلها، وحترير معاين  الواردة يف كتب  ألفاظه  ومجع 
غريبها، وبيان املضامني األخالقية؛ ودالالت القضايا األرسية، 
ومناقشتها،  فيها  العلامء  كالم  عىل  والتعرف  عليها،  دل  التي 
وانتهج البحث: املنهج التحلييل االستنباطي، وكان من نتائجه: 
باألرسة  املرتبطة  السنة  نصوص  الستنطاق  الكبرية  احلاجة 
حدود  تضبط  أحكام  من  تضمنته  ما  وكشف  واألخالق، 
الضيافة  أحكام  من  مجلة  عىل  والتنبيه  الزوجات،  مع  التعامل 
واالستئذان، ومن أبرز التوصيات: أن تتجه املؤسسات العلمية 
واالجتامعية إلنتاج موسوعات يف )احلقوق الزوجية( و)آداب 
من  استمدادًا  وأخالقها(؛  الزوجات  تعدد  و)أحكام  األرسة( 

نصوص السنة وحوادث البيت النبوي.
الكلامت املفتاحية: 

أخالق، أرسة، حديث اخلزيرة. 

Abstract
This research is concerned with studying the 
Hadith of Aisha, may God rest her soul, in men-
tioning the incident of time in the house of the 
Prophet Mohammed. The key objectives of this 
research are to study the Hadith via collecting 
its methods, considering its attribution, collect-
ing its words in the books of Hadith, analyzing 
it, editing the meanings of its strangeness, and 
indicating the moral implications. This research 
uses the analytical and introspective approach. 
The results of which were: the great need to in-
terrogate the texts of Hadiths relating to family 
and morals, to reveal the provisions that gov-
ern the limits of dealing with spouses and alert 
a number of provisions of hospitality and per-
mission. The most prominent recommendations: 
that scientific and social institutions should go 
to produce encyclopedias in )marital rights), 
)family etiquette) and )provisions and morals of 
polygamy); derived from the texts of Hadith and 
incidents of the Prophet's house.

Keywords:
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المضامين ا9خالقية وا9ُْسِريَّة في حديث: (الَخِزْيَرة) دراسة حديثية

مقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، وصــىل اهلل وســلم وبــارك 
عــىل نبينــا حممــد وآلــه وأصحابــه، ومــن اهتــدى هبديــه 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــنَّته إىل ي ــتنَّ بُس واس
فــإّن الســنة النبويــة وحٌي مــن اهلل تعــاىل أوحاه لرســوله 

ملسو هيلع هللا ىلص، وهــي مثيلــة القــرآن الكريــم يف الترشيــع، كام قال 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديــث املقــدام بــن معديكــرب ريض اللــه 
عليــه: )أال إينِّ ُأوتيــُت القــرآَن وِمْثَلــُه َمَعــه( )الشــيباين، 
651؛  1٤2٠ه:  السجســتاين،  ٤1٠/28؛  1٤29ه: 
الرتمــذي، 1٤22ه:753، وقــال: هــذا حديــث حســن 
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ــة  ــة اهلل البالغ ــن حكم ــه(، وم ــذا الوج ــن ه ــب م غري
أّن هــذه الرشيعــة نزلــت عــىل قلــب بــرش، وأقامهــا يف 
واقــع احليــاة بــرش، لتعــرتض مســرية تنزيلــه هلــا عــىل 
ــاس  ــاة الن ــرتض حي ــي تع ــق الت ــع؛ ذاُت العوائ الواق
ــة  ــب الرشيع ــل صاح ــة تعام ــون يف طريق ــًا، فيك مجيع
ــدون  ــلمون، ويسرتش ــه املس ــتيء ب ــًا يس ــا نرباس معه

هبديــه ملسو هيلع هللا ىلص يف تعاملهــم مــع تقلُّبــات احليــاة. 
ــن  ــرة م ــة واف ــىل مجل ــنَّة ع ــذه السُّ ــتملت ه ــد اش وق
أخبــار وأحــداث البيــت النبــوي الرشيــف؛ املتضّمنــة 
لعالجــات ناجعــة لكثــري مــن اإلشــكاالت األرسيــة؛ 
بيــوت  أكثــر  مــن شــبيهاهتا  تســلم  قــد ال  التــي 
ــني  ــف املختص ــد وظائ ــن آك ــوم، وإّن م ــلمني الي املس
ــك  ــتنطاق دالالت تل ــث: اس ــنة واحلدي ــوم الس يف عل
ــات  ــي انبعاث ــا، وتلقِّ ــتلهام توجياهت ــوص، واس النص
ــا  ــي تضمنته ــة الت ــات النبوي ــم اهلداي ــا؛ لتقدي أنواره
ــلمة،  ــاة األرس املس ــتقرار حي ــع، واس ــعادة املجتم لس

ــاكلهم. ــل مش وح
ــوف  ــث، للوق ــذا البح ــرة ه ــاءت فك ــا ج ــن هن وم
ــة،  ــة عفوي ــة أرسي ــّور حادث ــوي يص ــث نب ــع حدي م
حصلــت يف بيــت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بحضــوره، لنتلمــس 
ــا،  ــا وأحكامه ــا وحكمه ــتنطق عربه ــا، ونس هداياهت
ــدروس  ــن ال ــل م ــوي حتم ــت النب ــداث البي ــإّن أح ف
ــن  ــاًم م ــًا عظي ــس جانب ــا يعك ــات؛ م ــرب والترشيع والع
جوانــب الكــامل البــرشي عنــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، حيــث إنــه 
كان يتعاطــى مــع تلــك األحــداث هبــدوء تــاّم، وروّيــة 

ــرية. وبص
موضوع البحث:

املضامني األخالقية واألرسية يف حديث )اخلَِزْيَرة(.
مشكلة البحث:

البحــث أن جييــب عــىل مجلــة مــن  حيــاول هــذا 
مثــل: األســئلة، 

عنهــا: . 1 اللــه  ريض  عائشــة  حديــث  ألفــاظ  مــا 

)اخلَِزْيــَرة(، ومــا الــذي زاده الــرواة بعضهــم عــىل 
بعــض؟

من الذي أخرج هذا احلديث؟ وما درجته.. 2
ــة التــي اشــتمل عليهــا . 3 مــا معــاين األلفــاظ الغريب

ــة ريض اللــه عنهــا؟ ــث عائش حدي
ّيــة التــي دّل . ٤ مــا املضامــني األخالقيــة واألرُْسِ

ــا؟ ــامء منه ــف العل ــا موق ــث، وم ــذا احلدي ــا ه عليه
حدود البحث:

ــَرة(؛  ــع اخلَِزْي ــا )يف صن ــه عنه ــة ريض الل ــث عائش حدي
ــه. ــادات ألفاظ ــىل، وزي ــو يع ــه أب ــذي أخرج ال

أهداف البحث:
ــد أيب . 1 ــا عن ــه عنه ــة ريض الل ــث عائش ــة حدي دراس

ــه،  ــع طرق ــالل مج ــن خ ــة، م ــة حديثي ــىل دراس يع
ــناده. ــة إس ودراس

ــة، . 2 ــب الرواي ــواردة يف كت ــث ال ــاظ احلدي ــع ألف مج
ــا. ــاين غريبه ــر مع ــا، وحتري وحتليله

بيــان املضامــني األخالقيــة؛ ودالالت القضايــا . 3
ــة ريض  ــث عائش ــا حدي ــي دل عليه ــة، الت ي األرُْسِ
ــا،  ــامء منه ــف العل ــىل موق ــرف ع اللــه عنهــا، والتع

ــا. ــاش منه ــاج إىل نق ــا حيت ــة م ومناقش
الدراسات السابقة:

مل أقــف عــىل أحــد مــن أهــل العلــم رشح هــذا 
احلديــث، وال أفــرده بــرشح؛ إال مــا كان مــن كالم 
ــاة املفاتيــح  ــه مرق للعالمــة مــال عــيل القــاري، يف كتاب
رشح مشــكاة املصابيــح؛ إذ عــرض للــكالم عــن معنــى 
ــاري، 1٤22هـــ:  ــتطرادًا )الق ــث اس ــد يف احلدي واح
ــذا  ــرد ه ــن أف ــىل م ــف ع 6٠٤8/39٠3/9(، ومل أق

ــتقل. ــرشح مس ــث ب احلدي
منهج البحث:

اعتمدت يف بحثي هذا املنهج االستنباطي التحلييل.
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خطة البحث:
يف  األول  الفصــل  فصلــني؛  مــن  مكــون  البحــث 
ــاين  ألفــاظ احلديــث وخترجيــه ودراســته، والفصــل الث
ــة يف حديــث عائشــة  ــة واألرسي يف املضامــني األخالقي

ــايل: ــو الت ــىل النح ــا، ع ريض اهلل عنه
ــته،  ــه ودراس ــث وخترجي ــاظ احلدي ــل األول: ألف الفص

ــث: ــبعة مباح ــه س وحتت
املبحث األول: لفظ احلديث قيد الدراسة.• 
ــة ريض اللــه •  ــث عائش ــج حدي ــاين: ختري ــث الث املبح

عنهــا.
املبحث الثالث: دراسة إسناد احلديث.• 
املبحث الرابع: احلكم عىل احلديث.• 
املبحث اخلامس: اختالف ألفاظ احلديث.• 
املبحث السادس: غريب ألفاظ احلديث.• 
ــت •  ــذي وقع ــن ال ــد الزم ــابع: حتدي ــث الس املبح

ــة. ــه القص في
الفصل الثاين:

ــة يف حديــث عائشــة ريض  يَّ املضامــني األخالقيــة واألرُْسِ
اللــه عنهــا، وحتته ثامنيــة مباحث:

ــن •  ــن األكل م ــف ع ــاع الضي ــث األول: امتن  املبح
طعــام مضيفــه.

املبحث الثاين: تلطيخ الوجه بالطعام.• 
ــه يف •  ــني زوجات ــل ب ــدل الرج ــث: ع ــث الثال املبح

ــّن. ــه منه ــكان جلوس م
ــه •  ــىل ضيف ــف ع ــاح املضي ــع: إحل ــث الراب املبح

ــه. ــن كرامت ــاألكل م ب
املبحــث اخلامــس: وضــع الــزوج رجلــه يف حجــر • 

امرأتــه.
املبحــث الســادس: زيــارة املــرأة لزوجهــا يف بيــت • 

رضهتــا.
املبحــث الســابع: مؤانســة الــزوج زوجتــه وإلقــاؤه • 

ــة معها. ــمة والكلف احلش

ــد إرادة •  ــه عن ــر صوت ــع الزائ ــن: رف ــث الثام املبح
ــت. ــل البي ــعارًا أله ــول إش الدخ

ثم اخلامتة
ونســأل اهلل تعــاىل أن يســددنا يف القــول والعمــل، 

وجيعلنــا هــداة مهتديــن.
املبحث األول: لفظ احلديث:

قــال اإلمــام أبــو يعــىل املوصيل:حدثنــا إبراهيــم، 
ــى  ــن حيي ــرو، ع ــن عم ــد ب ــن حمم ــاد، ع ــا محَّ حدثن
بــن عبدالرمحــن بــن َحاطِــب، أّن عائشــة ريض اللــه 
ــا  ــد طبخُته ــَرٍة ق ــّيملسو هيلع هللا ىلص بَِخِزي ــُت النب ــت: َأَتْي ــا قال عنه
ــا - :  ــي وبينه ــّي ملسو هيلع هللا ىلص  بين ــْوَدَة - والنب ــت لَِس ــه، فقل ل
ــك،  ــنَّ وجه ــّن، أو أَلَْلّطَخ ــت: َلَتْأُكِل ــت، فقل كيل، فأب
فأبــْت، فوضعــُت يــدي يف اخْلَِزيــَرِة، َفَطَلْيــُت وجههــا، 
ــا:  ــال هل ــا، وق ــِدِه هل ــع بَِي ــّي ملسو هيلع هللا ىلص فوض ــك النب فضح
اْلَطِخــي وجههــا، فضحــك النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص هلــا، َفَمــرَّ عمر، 
ــه ســيدخل،  ــد اهلل، فظــنَّ أّن ــا عب ــد اهلل ي ــا عب فقــال: ي
فقــال: قومــا فاغســال وجوهكــام، فقالــت عائشــة: فــام 

ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . ــة رس ــر هليب ــاب عم ــت أه زل
املبحث الثاين: ختريج احلديث:

أخرجــه أبــو يعــىل ٤٤76/٤٤9/7 )ومــن طريقــه ابن 
عســاكر يف التاريــخ 9٠/٤٤(، وأبــو بكــر الشــافعي يف 
فوائــده الغيالنيــات 121/163/1 )ومــن طريقــه ابن 
عســاكر التاريــخ 9٠/٤٤(، وأخرجــه ابــن عســاكر يف 
ــن  ــه 65/66/1، م ــخ ٤2/٤-٤3، ويف معجم التاري

طريــق محــاد بــن ســلمة.
وأمحــد يف فضائــل الصحابــة 1/ 5٠٤/3٤9، مــن 

ــامة. ــن أس ــاد ب ــق مح طري
ــزاح 117/73،  ــة وامل ــكار يف الفكاه ــن ب ــري ب والزب

ــة. ــن طلح ــر ب ــق عم ــن طري م
وهشــام بــن عــامر يف حديثــه )ص: 2٤6( حديــث 
اللخمــي،  حييــى  بــن  ســعيد  طريــق  مــن   ،125

ــعدان(. )س بـــ  ــروف  املع
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ــن  ــة، ع ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن حمم ــم: ع أربعته
حييــى بــن عبدالرمحــن بــن حاطــب، عــن عائشــة ريض 

ــه. اهلل عنهــا، ب
ــرصي،  ــي الب ــارث اهلجيم ــن احل ــد ب ــم خال وخالفه
ــن أيب  ــة، ع ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن حمم ــرواه ع ف
ســلمة بــن عبدالرمحــن بــن عــوف، عــن عائشــة ريض 

ــه. ــا، ب اهلل عنه
أخرجه النسائي يف السنن الكربى 8868/162/8.

املبحــث الثالــث: دراســة رجــال إســناد حديث عائشــة  
عنها: اهلل  ريض 

1-إبراهيم بن احلجاج السامي: 
ــو  ابراهيــم بــن احلجــاج بــن زيــد الســامي الناجــي أب

ــرصي. ــحاق الب إس
ــد،  ــن خال ــب ب ــلمة، ووه ــن س ــاد ب ــن: مح روى ع

ــم. ــد، وغريه ــن يزي ــان ب وأب
وعنــه: أبــو يعــىل املوصــيل، وأبــو زرعــة، وموســى بــن 

ل، وغريهــم. هــارون احلــامَّ
ــي  ــذه الدارقطن ــال تلمي ــع )صالــح(، وق ــن قان ــال اب ق
ــان يف  ــن حب ــره اب ــة(، وذك ــل )ثق ــرح والتعدي يف اجل

ــات. الثق
ــنة 231هـــ أو 232هـــ(  ــات س ــان: )م ــن حب ــال اب ق

.)62/1 1٤21هـــ:  )العســقالين، 
اخلالصــة: أنــه ثقــة لــه أوهــام قليلــة، كــام قــال احلافــظ 

ابــن حجر.
2- مّحاد بن سلمة:

ــلمة،  ــو س ــرصي، أب ــار الب ــن دين ــلمة ب ــن س ــاد ب مح
ــك. ــري ذل ــل غ ــم، وقي ــوىل متي م

ــادة،  ــة، وقت ــن علقم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن: حمم روى ع
ــني  ــن التابع ــري م ــق كث ــل، وخل ــد الطوي ــه محي وخال

ــم. ــن بعده فم
ــعبة،  ــوري، وش ــاج، والث ــن احلج ــم ب ــه: إبراهي وعن

ــرون. ــق آخ ــه، وخل ــرب من ــا أك ومه

ــعد،  ــن س ــاجي، واب ــني، والس ــن مع ــد، واب ــال أمح ق
ــة(. ــائي: )ثق ــيل، والنس والعج

وهــو أثبــت النــاس يف ثابــت البنــاين، ومحيــد الطويــل، 
واستشــهد بــه البخــاري.

قــال البيهقــي: )هــو أحــد أئمــة املســلمني، إال أنــه ملــا 
كــرب ســاء حفظــه، فلــذا تركــه البخــاري، وأمــا مســلم 
ــمع  ــا س ــت م ــن ثاب ــه ع ــن حديث ــرج م ــد وأخ فاجته
ــت ال  ــن ثاب ــه ع ــوى حديث ــا س ــرّيه، وم ــل تغ ــه قب من
يبلــغ اثنــي عــرش حديثــًا؛ أخرجهــا يف الشــواهد( 

.)٤81/1 1٤21هـــ:  ــقالين،  )العس
ــت  ــيام يف ثاب ــة، الس ــظ ثق ــام حاف ــه إم ــة: أن اخلالص
ومحيــد، وَتَغــريَّ حفُظــُه ملــا كــرب تغــرّيًا ال يزحــزح 
حديثــه عــن الصحــة فيــام مل خيالــف فيــه، واهلل أعلــم.

3-حممد بن عمرو:
حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، أبــو 

عبــداهلل، ويقــال: أبــو احلســن املــدين.
روى عــن: أبيــه، وأيب ســلمة بــن عبدالرمحــن، وحييــى 

بــن عبدالرمحــن بــن حاطــب، وغريهــم.
ــوري،  ــعبة، والث ــة، وش ــن عقب ــى ب ــه: موس روى عن

ــرون. ــلمة، وآخ ــن س ــاد ب ومح
وقال ابن معني، والنسائي، وأبو العرب )ثقة(. 

وذكره ابن شاهني يف مجلة الثقات.
وقال ابن املبارك، والنسائي مرة: )ليس به بأس(. 

وقــال أبــو حاتــم: )صالــح احلديــث، يكتــب حديثــه، 
وهــو شــيخ(.

ــن  ــد ب ــن حمم ــأله ع ــن س ــعيد مل ــن س ــى ب ــال حيي وق
د(؟،  ــدِّ ــد العفــو أو ُتَش عمــرو كيــف هــو؟ قــال: )تري
ــد.. ــن تري ــو مم ــس ه ــال: )لي ــدد، ق ــل أش ــال: ال ب ق
وســألت مالــكا عنــه؛ فقــال فيــه نحــو مــا قلــت لــك(، 
وقــال: )حممــد بــن عمــرو رجــل صالــح؛ ليــس 

ــث(. ــاس للحدي ــظ الن بأحف
وســئل ابــن معــني مــرًة عــن حممــد بــن عمــرو، وحممــد 
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م؟ فقــال: )حممــد بن عمــرو(،  بــن إســحاق؛ أهيــام ُيقــدَّ
ــل  ــه(، قي ــون حديث ــاس ينقُّ ــا زال الن ــًا: )م ــال أيض وق
ــن  ــّرًة ع ث م ــدِّ ــال: )كان حي ــك؟ ق ــة ذل ــا عّل ــه: وم ل
ــرًة  ــه م ــّدث ب ــم حي ــه؛ ث ــن روايت ــيء م ــلمة بال أيب س

أخــرى عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة(.
وقــال ابــن عــدي: )لــه حديــث صالــح، وقــد حــدث 
عنــه مجاعــة مــن الثقــات، كل واحــد يتفــرد عنــه 
ــه  ــض، وروى عن ــىل بع ــم ع ــرب بعضه ــخة، ويغ بنس

ــه(. ــأس ب ــه ال ب ــو أن ــأ، وأرج ــك يف املوط مال
يف  ومســلم  بغــريه،  مقرونــا  البخــاري  لــه  روى 

بعــات. ملتا ا
وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: )خيطئ(.

وقال اخللييل: )يكتب حديثه وال حيتج به(.
وقال أبو أمحد احلاكم: )ليس باحلافظ عندهم(. 

وقــال يعقــوب بــن شــيبة: )هــو وســط، وإىل الضعــف 
ما هــو( )العســقالين، 1٤21هـــ: 262/3(.

واخلالصــة: أنــه ال بــأس بــه، فإنــه عــىل حفظــه 
وروايــة الثقــات عنــه، مــن أمثــال شــعبة ومالــك؛ إال 
أن لــه تفــردات ال حتتمــل، وخيطــئ يف روايتــه، فهــو إن 

ــم. ــن، واهلل أعل ــة احلس ــه يف مجل ــّرد فحديث مل يتف
4-حييى بن عبدالرمحن بن حاطب:

ــة  ــن أيب َبْلَتَع ــب ب ــن حاط ــن ب ــن عبدالرمح ــى ب حيي
ــدين. ــر امل ــو بك ــال أب ــد، ويق ــو حمم ــّي، أب اللَّْخِم

روى عــن: عائشــة، وابــن عمــر، وأيب ســعيد، ريض اهلل 
عنهــم مجيعــًا، وغريهــم.

ــعيد  ــن س ــى ب ــرو، وحيي ــن عم ــد ب ــه: حمم وروى عن
ــرون. ــروة، وآخ ــن ع ــام ب ــاري، وهش األنص

قــال ابــن ســعد: )كان ممــن أدرك عليــًا، وعثــامن، وزيد 
بــن ثابــت، وكان ثقــة كثــري احلديث(. 

وقال العجيل، والنسائي، والدارقطني: )ثقة(.
وذكره ابن حبان يف الثقات.

قــال أبــو حاتــم الــرازي: )ولــد يف خالفة عثــامن ومات 

ســنة أربــع ومائة( )العســقالين، 1٤21هـــ: 37٤/٤(.
اخلالصة: أنه ثقة، واهلل أعلم

املبحث الرابع: احلكم عىل اإلسناد:
هــذا اإلســناد حســن -والعلــم عنــد اهلل تعــاىل-، ملكان 
حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة، وقــال اهليثمــي: )رواه 
ــد  ــال حمم ــح خ ــال الصحي ــه رج ــىل، ورجال ــو يع أب
ــي،  ــن( )اهليثم ــه حس ــة، وحديث ــن علقم ــرو ب ــن عم ب
ختريــج  يف  العراقــي  وقــال   ،)578  /٤: 1٤12هـــ 
ــي، 1٤15هـــ: 2/  ــد( )العراق ــناد جي ــاء: )بإس اإلحي

.)2926  /797
غــري أن الوجــه الــذي رواه النســائي مــن طريــق خالــد 
ــن  ــد ب ــن حمم ــرصي؛ ع ــي الب ــارث اهلجيم ــن احل ب
عمــرو بــن علقمــة، عــن أيب ســلمة بــن عبدالرمحــن بن 
ــه: وجــه شــاذٌّ  عــوف، عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا، ب
ــات  ــة األثب ــا رواه اجلامع ــه م ــم-، ملخالفت -واهلل أعل
عــن حممــد بــن عمــرو، واألشــبه أّن احلمــل فيــه عــىل 
ــن  ــد ب ــئ، وخال ــه خيط ــه، فإن ــرو نفس ــن عم ــد ب حمم

ــدر. ــع الق ــة رفي ــارث ثق احل
ــة  ــث عائش ــاظ حدي ــالف ألف ــس: اخت ــث اخلام املبح

ريض اهلل عنهــا :
ــكار: )كان  ــن ب ــري ب ــد الزب ــة عن ــن طلح ــر ب ــظ عم لف
عنــه،  اهلل  ريض  وســودة   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رســول  عنــدي 
فصنعــت خزيــرًا فجئــت بــه فقلــت لســودة: كيل، 
ــنَّ  ــنَّ أو ألطخ ــت: واهلل لتأكل ــه، فقل ــت: ال أحب فقال
ــن  ــذت م ــه، فأخ ــا بذائقت ــا أن ــت: م ــك! فقال وجه
ــول اهلل  ــا، ورس ــه وجهه ــت ب ــيئًا فلطخ ــة ش الصحف
ــول اهلل  ــا رس ــض هل ــا، فخف ــي وبينه ــس بين ملسو هيلع هللا ىلص جال
ــة  ــن الصحف ــْت م ــي، فتناول ــتقيد منِّ ــه لتس ملسو هيلع هللا ىلص ركبتي
ــه وجهــي، وجعــل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  شــيئًا فمســحت ب

ــك(. يضح
وأمــا لفــظ محــاد بــن ســلمة عنــد أمحــد بــن حنبــل: )ال 
أزال هاِئَبــة لعمــر بعــد مــا رأيــت مــن رســول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
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صنعــت َحِريــَرًة وعنــدي َســْوَدة بنــت َزْمَعــَة جالســة، 
فقلــت هلــا: ُكيِل، فقالــت: ال أشــتهي وال آُكُل، فقلــُت: 
َلَتْأُكِلــّن أو أَلَْلَطَخــنَّ وجهــك، َفَلَطْخــُت وجههــا، 
فضحــك رســول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهــو بينــي وبينهــا، فأخــذْت 
منهــا فلطخــت وجهــي، ورســول اهللَّ يضحــك، إذ 
ــر،  ــن عم ــداهللَّ ب ــا عب ــادي: ي ــا ين ــا جاءن ــمعنا صوًت س
ــإّن  ــام، ف ــال وجوهك ــا فاغس ــول اهللَّ: "قوم ــال رس فق
ــا  ــك أهّي ــالم علي ــر: الس ــال عم ــل" ، فق ــر داخ عم
النبــّي ورمحــة اهللَّ وبركاتــه، الســالم عليكــم، أأدخــل؟ 

ــْل"(. ــل، اْدُخ ــال: "اْدُخ فق
ر: )ال  ــامَّ ــن ع ــام ب ــد هش ــى عن ــن حيي ــعيد ب ــظ س ولف
أزال لعمــر هائبــًة؛ بعــد الــذي رأيــت مــن رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، قالــت: صنعــُت حريــرًة، فجئــُت هبــا رســول اهلل 
ــا:  ــت هل ــْوَدة؛ فقل ــني َس ــي وب ــس بين ــو جال ملسو هيلع هللا ىلص وه
ــنَّ  ــت: واهلل لتأكل ــا، قل ــا بذائقته ــا أن ــت: م ُكيِل، قال
أو ألَْلَطَخــنَّ هبــا وجهــك، فجعــل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يضحــك، ثــم خفــض بركبتــه هلــا تســتقيُد منّــي، 
ــي،  ــحت بوجه ــيئًا فمس ــة ش ــن الصحف ــذْت م فأخ
ــوت  ــمعنا ص ــك، فس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يضح ــل رس فجع
عمــر أتانــا مــن ُقَبــاء، وهــو يقــول يا عبــد اهلل بــن عمر، 
ــن  ــال ع ــا فاغس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قوم ــال رس ــت: فق قال
وجوهكــام، فــإّن عمــر داخــل، قالــت: فقمنــا فغســلنا 
عــن وجوهنــا، فجــاء عمــر فوقــف عــىل البــاب؛ 
فقــال: الســالم عليكــم أهيــا النبــي ورمحــة اهلل وبركاته؛ 
أدخــل؟ فقيــل: ادخــل، قالــت عائشــة: فــال أزال 
لعمــر هائبــًة بعــد الــذي رأيــت مــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(.
ــا  ــائي: )زارتن ــد النس ــارث عن ــن احل ــد ب ــظ خال ولف
ــا  ــي وبينه ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بين ــس رس ــا فجل ــْوَدُة يوم َس
ــا،  ــرى يف حجره ــِري، واألخ ــه يف ِحْج ــدى رجلي إح
فعملــت هلــا َحِريــَرًة، أو قــال: "َخِزيــَرًة" فقلــت: 
ــك،  ــنَّ وجه ــأكيل، أو أَلَْلَطَخ ــت:  لت ــت فقل ُكيِل، فأب
ــه  ــُت ب ــيئا َفَلطْخ ــة ش ــن القصع ــذت م ــت، فأخ فأب
ــا  ــن ِحْجره ــه م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجل ــع رس ــا، فرف وجهه

َتْســَتِقيُد ِمنِّــي، فأخــذت مــن القصعــة شــيئا َفَلطََّخــْت 
ــر  ــإذا عم ــك، ف ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يضح ــي، ورس ــه وجه ب
ــر  ــن عم ــداهلل ب ــا عب ــر، ي ــن عم ــداهلل ب ــا عب ــول: ي يق
فقــال لنــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "قومــا فاغســال وجوهكــام، 

فــال أحســب عمــر إال داخــال"(.
ــو ذات  ــات: ه ــافعي يف الغيالني ــر الش ــظ أيب بك ولف
ــع  ــظ: )فوض ــده لف ــاء عن ــه ج ــري أن ــىل، غ ــظ أيب يع لف

ــا(. ــده هل ــع بي ــكان )فوض ــا( م ــذه هل فخ
ــة   ــث عائش ــاظ حدي ــب ألف ــادس: غري ــث الس املبح

ريض اهلل عنهــا:
1- ِحْجِري: 

ــاء  ــح احل ــر(، بفت ــن )حج ــة م ــذه الكلم ــتقاق ه اش
وكســـرها وجهــان )الزبيدي، 1٤٠7هـــ: 1٠/53٠(، 
فات هــذه الكلمــة ألصــل واحــد  وترجــع تصـــرُّ
مطَّــرد، يــدلُّ عــىل املنـْـع واإلحاطــة عــىل الشـــيء )ابــن 
فــارس، 1399هـــ: 138/2(، ويــراد بــه هنــا: ِحْضــُن 
اإِلنســاِن )الزبيــدي، 1٤٠7هـــ: 53٠/1٠(، وجيمــع 

ــور. ــىل ُحُج ع
2-َحِريَرًة أو خزيرًة:

 يف صفتهــام ألهــل العلــم كالم كثــري؛ ويشــبه أن يكــون 
ــره،  ــام  يف نظ ــزة بينه ــة ممي ــار لصف ــد أش ــم ق كالًّ منه
ــم،  ــوع كالمه ــن جمم ــا م ــره هن ــن ذك ــا يمك ــة م ومجل
أن ُيقــال: كلتامهــا جنــس مــن الطبيــخ، فأمــا احلريــرة 
-بحــاء مهملــة ورائــني مهملتــني-: فهــي دقيــق يطبــخ 
مــع حلــم أو شــحم، بــامء كثــري وملــح أو بلبــٍن كثــري، 
ــب  ــا: أن تنص ــة طبخه ــاًء، وطريق ــون حس ــى يك حت
ــإذا  ــري، ف ــاء كث ــىل م ــارًا ع ــع صغ ــم يقط ــدر بلح الق

ــق. ــه الدقي ــًا ُذرَّ علي ــت طبخ ــج وُأمي نض
طبخــت  فــإن  بالدقيــق،  طبخــت  مــا  إذا  هــذا 
بـ)النخالــة( حتــى تكــون مرقــًة فهــي اخلزيــرة –بخــاء 
معجمــة وزايــني معجمتــني-، واحلَِريــَرُة َأَرقُّ مــن 
اخلزيــرة، وال تكــون حريــرًة وال خزيــرًة إال وفيهــا 
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حلــم )الفراهيــدي، 1٤2٤ه: 3٠2/1؛ وابــن فــارس، 
1399ه: 18٠/2؛ ابــن األثــري، 1399ه: 365/1(.

وكانت العرب قدياًم تعريِّ آكل اخلزيرة.
3-أَلَْلَطَخنَّ َوْجَهِك: 

ــى  ــدور معن ــد ي ــل واح ــرب أص ــة الع ــخ يف لغ اللط
ــه  ــري لون ــه غ ــق ب ــُكل يشء عل ــيء، ف ــث يشء ل تلوي
فهــو لطــخ، واللطاخــة: هــي بقيَّــة اللطــخ، فــإن 
ــىل  ــاء ع ــم الط ــٌخ -بتقدي ــو َطْل ــَذٍر فه ــخ بَق كان اللط

ــخ. ــن الطَّْل ــمُّ م ــخ أع ــالم-، فاللط ال
ويســتعمل اللطــخ أيضــًا يف األمــور املعنويــة؛ بــأن يــذم 
ــخ فــالٌن بــيٍء:  اإلنســان بوصــف قبيــح، فيقــال: ُلطِ
ــه،  ــم ب : أي متَّه ــرّشّ ــوٌخ بال ــو ملط ــه، وه ــَب ب أي ِعي
وملطــوُخ الِعــْرض: أي معيبــه )الفراهيــدي، 1٤2٤ه: 
85/٤؛ ابــن فــارس، 1399ه: 251/5؛ ابــن ســيده، 

.)118/5 2٠٠م: 
، أو أللطخــن  واملــراد بقوهلــا يف احلديــث )َلَتْأُكِلــنَّ
ــام. ــك بالطع ــت وجه ــأكيل لوث ــك(: أي إن مل ت وجه

ْحَفة واْلَقْصَعِة:  4- الصَّ
أمــا الصحفــة: فالصــاد واحلــاء والفــاء أصــل صحيــح 
ْحَفــة:  والصَّ وســعة،  يشء  يف  انبســاط  عــىل  يــدل 
ــارس 1399ه: 33٤/3؛  ــن ف ــطة )اب ــة املنبس القصع
ــبع  ــاء ُيش ــي إن ــور 1٤1٤ه: ٤88/2(، وه ــن منظ اب

ــي، 1٤22هـــ: 18٠(. ــة )الثعالب ــة واخلمس األربع
وأمــا القصعــة: فالقــاف والصــاد والعــني أصــل 
ــه،  ــٍة ل ــٍن يف يشء أو مطاَمن ــىل تطاُم ــدل ع ــح ي صحي
ــة  ــك للَهْزم يت بذل ــمِّ ــروف، وس ــاء مع ــة إن والَقْصَع
ــا  ــا: م ــراد هب ــفاًل، وامل ــة س ــطها الذاهب ــي يف وس الت
ُيشــبع الســبعة إىل العــرشة، واجلمــع منهــا: "ِقَصــاٌع"، 
وأيضــا مجعــت عــىل "ِقَصــٌع" شــذوذًا، وذلــك أّن 
وزن "فَِعــٌل" يف اجلمــع إنــام يكــون لــوزن "فِْعلــة"، كـــ 
ــة"  "ِقَطــع" مجــع "ِقطعــة"، و"ِحَجــج" مجــع "ِحجَّ
)ابــن فــارس، 1399ه: 92/5؛ ابــن ســيده، 2٠٠٠م: 

.)٤٠/3 1٤1٤ه:  الغاليينــي،  1٤9/1؛ 
اســم  اشــتقاق  أّن  الزجــاج  عــن  بعضهــم  ونقــل 
القصعــة جــاء مــن كوهنــا تقصــع اجلــوع، أي تكــرسه، 
وُعــدَّ هــذا مــن شــنيع  قولــه يف االشــتقاق، واســتدرك 

ــوي، 1٤1٤هـــ: 1/6٠(. ــه )احلم ــئ في ــه وُخطِّ علي
ــًة، وهــو  ــاء كان صحف ــث أّن اإلن ــاظ احلدي ــر ألف وأكث
ــر  ــىل كٍل فالظاه ــة، وع ــن القصع ــال م ــب للح األنس
ــادة  ــىل ع ــع، ع ــوع توسُّ ــه ن ــة في ــتعامل للكلم أّن االس
ــة  ــمون الصحف ــدالالت، فيس ــيع ال ــرب يف توس الع

ــة. ــة صحف ــة، والقصع قصع
5-َتْسَتِقيُد: 

ــمي  ــل، وس ــل بالقتي ــل القات ــه قت ــَود، وأصل ــن الَق م
ــث:  ــا يف احلدي ــه هن ــراد ب ــه، وامل ــاد إلي ــه يق ــَودًا ألّن َق
أي تقتــص وتنتقــم منهــا بمثــل مــا أتــت )ابــن فــارس، 
1399ه: 38/5؛ الــرازي، 1٤15ه: 56٠؛ الزيــات 

وآخــرون، 1٤25ه: 765(.
6-َفَطَلْيُت وجهها: 

ــاء  ــيْل(، والط ــن )الطَّ ــتق م ــرته، مش ــام يس ــه ب أي دهنت
ــني،  ــني صحيح ــود ألصل ــل يع ــرف املعت ــالم واحل وال
ــراد  ــو امل ــيٍء -وه ــخ يشٍء ب ــىل لْط ــدلُّ ع ــا ي أحدمه
ِء،  هنــا-، والثــاين يــدل عــىل يشٍء صغــرٍي كالولــِد للــيَّ
ء َأْطليــه، أي  َء بالــيَّ فمــن األول قوهلــم َطلْيــُت الــيَّ
لطختــه ألطخــه )ابــن فــارس، 1399هـــ: ٤16/3(.

ــه  ــت في ــذي وقع ــن ال ــد الزم ــابع: حتدي ــث الس املبح
ــة: القص

مل يــرد يف يشء مــن ألفــاظ حديــث عائشــة  ريض 
ــه  ــري أن ــة، غ ــوع القص ــن وق ــح بزم ــا الترصي اهلل عنه
يمكــن للناظــر بتأمــل يســري استشــفاف مــا يظهــر منــه 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــك أّن النب ــا، وذل ــان وقوعه ــىل زم ــة ع الدالل
قــال لعائشــة وســودة  ريض اهلل عنهــام: "قومــا فاغســال 
وجوهكــام، فــال أحســب عمــر إال داخــال" )النســائي، 
1٤21ه: 162/8(، وهــذا القــول منــه ملسو هيلع هللا ىلص حيتمــل 
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ــني: ــد معني أح
أ/ األول: أي: اغســال وجوهكــام لئــال يراهــا عمــر بــن 
ــرة،  ــار اخلزي ــة بآث ــه وهــي ملّوث اخلطــاب  ريض اهلل عن
وبنــاء عــىل هــذا املعنــى فيكــون توقيــت القصــة قبــل 
ــة  ــه رؤي ــر ال يمكن ــإّن عم ــاب، ف ــرض احلج ــزول ف ن
وجوههــّن إال قبــل فــرض احلجــاب، واحلجــاب إنــام 
ــرة  ــن اهلج ــع م ــنة أرب ــن س ــدة م ــرض يف ذي القع ُف
ــقالين،  ــم )العس ــل العل ــوال أه ــن أق ــهور م ــىل املش ع
1379هـــ: ٤3٠/7(، فيكــون حــدوث القصــة مبكــرًا 

ــرة. ــنّي اهلج يف أول س
ب/ والثــاين: أي: اغســال وجوهكــام قبــل دخــول 
ــلها  ــام غس ــرُس عليك ــل َع ــه إْن دخ ــت، فإن ــر للبي عم
ــزم  ــال يل ــه ف ــاء علي ــرصف، وبن ــى ين ــوره حت بحض
ــة  ــال دالل ــام، ف ــر لوجوهه ــة عم ــر رؤي ــذا األم ــن ه م
يف اللفــظ عنــد ذلــك عــىل كــون القصــة وقعــت قبــل 
احلجــاب، بــل ظاهــر أمــره هلــام بالقيــام والتهيؤ بغســل 
الوجــه قبــل دخــول عمــر: مفهــٌم عــدم إمــكان ذلــك 
ــًا  ــام، وتأسيس ــاب عليه ــوب احلج ــه؛ لوج ــد دخول بع
ــد  ــت بع ــد وقع ــة ق ــون القص ــه تك ــذا الوج ــىل ه ع
ــك  ــأّي ذل ــم ب ــرة، واهلل أعل ــن اهلج ــة م ــنة الرابع الس

كان.
الفصل الثاين

ّيــة يف حديــث عائشــة  املضامــني األخالقيــة واألرُْسِ
اهلل عنهــا: ريض 

ــن  ــًا م ــهدًا أرسي ــم مش ــث العظي ــذا احلدي ر ه ــوَّ ص
عــن  بوضــوح  وجــىلَّ  النبــوي،  البيــت  مشــاهد 
ــرص  ــك الع ــة يف ذل ــاة املنزلي ــة احلي ــن طبيع ــب م جوان
األول، وأبــان عــن مقــدار الســكينة التــي كانــت 
ــه، برغــم  ــوي وجتلــل أكناف ــات البيــت النب حتــفُّ جنب
ــا،  ــؤوليات وضخامته ــل املس ــات، وثق ــدد الزوج تع
ــة  ونشــري اآلن إىل مجلــة مــن تلــك املضامــني األخالقي

ــث. ــن احلدي ــفُّ م ــي ُتستش ــة، الت ّي واألرُْسِ

املبحــث األول: امتنــاع الضيــف عــن األكل مــن طعــام 
مضيفــه:

األصــل أْن يسرتســل الضيــف مــع مــراد مضيفــه فيــام 
ــا  ــه هب ــي يتحف ــه الت ــن حتف ــع م ــه، وال يمتن ــه ب يكرم
قيامــًا بحــق ضيافتــه، ألّن رّد الضيــف لــيء مــن ذلك 
ــام  ــة، ك ــدره الريب ــع يف ص ــه، ويوق ــىل مضيف ــق ع يش
ــوَن ﴿27﴾  ــاَل َأاَل َتْأُكُل ــْم َق ــُه إَِلْيِه َب ــال تعــاىل: ﴿َفَقرَّ ق
وُه بُِغــاَلٍم  ُ َفَأْوَجــَس ِمنُْهــْم ِخيَفــًةۖ  َقاُلــوا اَل خَتَــْفۖ  َوَبــرشَّ
َعِليــٍم ﴾ )ســورة الذاريــات، آيــة 27(، فلــم يتوجــس 

منهــم حتــى امتنعــوا عــن كرامتــه.
وحيســن بــه أن يقبــل مــا جــاد بــه مضيفــه ممــا حضـــره 
مــن الِقــَرى وال يتســّخطه، وقــد روي يف املرفــوع 
ــرء رّشًا  ــى بامل ــه: "كف ــر ريض اهلل عن ــث جاب ــن حدي م
إليــه" )القــريش، 1٤18ه:  َب  ُقــرِّ َط مــا  َيَتَســخَّ أْن 
ــث  ــد رمــز لضعــف احلدي ٤3(، وإْن كان الســيوطي ق
املنــاوي  فــه  )الســيوطي، 1٤1٠ه: 15٤/2(، وضعَّ
)املنــاوي، 1365ه:552/٤(، واأللبــاين )األلبــاين، 
1٤٠8ه:6٠9(، إال أّن قواعــد الرشيعــة تــدّل عــىل 
معنــاه، يقــول النــووي: )قــال العلــامء: الصــواب 
ــل  ــن تعجي ــف، م ــا أراده املضي ــع مم ــف أال يمتن للضي
طعــام وتكثــريه وغــري ذلــك مــن أمــوره، إال أن يعلــم 
ــق(  ــه برف ــه، فيمنع ــاء من ــق حي ــا يش ــف م ــه يتكل أن
الشــمس  وقــال   ،)22/1٤ 1٤31هـــ:  )النــووي، 
ــف  ــد امُلِضي ــا يري ــُع مم ــف ال َيْمَتنِ ــح: )الضي ــن مفل اب
ــح،  ــن مفل ــه( )اب ــرتُض علي ــَراه، وال يع ــق بِِق ــا يتعلَّ مم

.)188/3 1٤19ه: 
ــه  ــه أن مضيف ــىل ظنِّ ــب ع ــف يغل ــو كان الضي ــن ل لك
ــد  ــت ق ــل البي ــه، أو أّن أه ــّق علي ــا يش ــه م ــف ل يتكلَّ
ال جيــدون طعامــًا يكفيهــم لــو أكل الضيــف مــن 
ضيافتهــم، أو لغــريه مــن األســباب الصحيحــة فامتنــع 
عــن األكل، فلــه ذلــك، وهــو مــن حماســن املــروءات، 
ــودة  ــني س ــاع أم املؤمن ــباب امتن ــن أس ــذا م ــل ه ولع
ريض اهلل عنهــا مــن األكل، فمتــى جيــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 



115

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

ة يف حديث: )اخلَِزْيَرة( دراسة حديثية يَّ املضامني األخالقية واألرُْسِ

خزيــرة أو حريــرًة يأكلهــا؛ يف بيــٍت تطبــق عليــه الثالثــة 
ــخ. ــىل طبي ــار ع ــه ن ــد في ــا توق ــهر م األش

ــودة  ــني س ــاع أّم املؤمن ــبب امتن ــون س ــل أن يك وحيتم
ــرة  ــب اخلزي ــا ال حت ــن األكل لكوهن ــا ع ريض اهلل عنه
ــظ  ــا ورد يف لف ــى م ــذا املعن ــّوي ه ــتهيها، ويق وال تش
ــذرًة: "ال  ــت معت ــا قال ــّكار أهن ــن ب ــري ب ــث الزب حدي
ــه"، ويف لفــظ أمحــد قالــت: "ال أشــتهي وال آكل"،  أحبُّ
م  فــدّل هــذان اللفظــان عــىل ســبب تركهــا مــسَّ مــا ُقــدِّ
ــبب  ــان س ــبه يشء يف بي ــذا أش ــام، وه ــن الطع ــا م هل

ــا. امتناعه
ــر  ــني الرضائ ــل ب ــا حيص ــاب م ــن ب ــذا م ــام كان ه ورب
مــن التغايــر؛ فهــي مل ترغــب أْن تــذوق طعــام جارهتــا، 
ــت  ــا؛ فقام ــك اإلزراء هب ــعرت يف ذل ــرى استش واألخ
ــّن  ــّن يف موضعه ــن أمثاهل ــرية م ــا؛ والغ ــا تلطخه إليه
ر واقــع، فكيــف واحلــال  ــة والتقــى ُمتصــوَّ مــن الديان

ــة.  ــزاٍح ومالطف ــال م ح
ــة ريض  ــا أّن عائش ــبب امتناعه ــام كان س ــًا فرب وأيض
ــاءت  ــي ملسو هيلع هللا ىلص، فج ــام للنب ــت الطع ــام صنع ــا إن اهلل عنه
ــام  ــام، ك ــه الطع ب ل ــرِّ ــد ُق ــا وق ــودة ريض اهلل عنه س
قالــت عائشــة ريض اهلل عنهــا: "َأَتْيــُت النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــَرٍة قــد طبخُتهــا لــه"، فامتنعــت ســودة ريض اهلل  بَِخِزي
عنهــا ألجــل هــذه املعــاين، وهــذا مــن كــامل مراعــاة 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص،  ــق النب ــا حل ــودة ريض اهلل عنه ــني س أّم املؤمن

ــها. ــىل نفس ــه ع ــا ل وإيثاره
وممــا يــدلُّ كذلــك عــىل إباحــة امتنــاع الضيــف 
ــذي  ــام ال ــن الطع ــن األكل م ــح-؛ ع ــبب صحي -لس
حيــرضه املضيــف: امتنــاع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عــن الطعــام 
ــا،  ــن  ريض اهلل عنه ــه أم أيم ــه مرضعت ــه ل مت ــذي قدَّ ال
لعــذر الصيــام، كــام جــاء يف حديــث أنــس بــن مالــك 
ريض اهلل عنــه قــال: "انطلــق رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أّم 
أيمــن، فانطلقــُت معــه، فناَوَلْتــُه إنــاء فيــه رشاب؛ 
قــال: فــال أدري أصادفتــه صائــاًم أو مل ُيــِرْدُه، فجعلــْت 
ــريي، 1٤12ه:  ــه" )القش ــُر علي ــه وَتْذُم ــُب علي َتْصَخ

ــكان  ــاء، وإس ــح الت ــُر: بفت 2353/19٠7/٤(، وَتْذُم
ــووي،  ــب )الن ــم بغض ــم، أي َتَتَكلَّ ــم املي ــذال، وض ال
1٤31ه:9/16(، وكانــت ريض اهلل عنهــا ُتــِدلُّ عليــه، 
ــد،  ــىل أح ــى ع ــذي الخيف ــام ال ــه املق ــن نفس ــا م وهل
ــه  ــي حاضنت ــول؛ فه ــذا الق ــل ه ــطت بمث ــذا انبس وهل

ــه. يُت وُمَربِّ
املبحث الثاين: تلطيخ الوجه بالطعام:

ــة الطعــام  وحفظــه واجــب  ــه أّن صيان ممــا ال شــك في
متقــّرر، فإّنــه نعمــة واجبــة االحــرتام وامتهانــه حمــرم، 
ــاين، 2٠٠2م:  وهــو أيضــًا مــال يتعــني حفظــه )الزرق
33/1(، والنبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــد هنــى عــن إضاعــة املــال، كــام 
ــعبة  ــن ش ــرية ب ــث املغ ــن حدي ــني م ــاء يف الصحيح ج
ريض اهلل عنــه قــال: قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: "إن اهلل كــره لكــم 
ــًا: قيــل وقــال، وإضاعــة املــال، وكثــرة الســؤال"  ثالث
القشــريي،  2٤٠8/12٠/3؛  1٤22ه:  )البخــاري، 
ــووي  ــام الن ــول اإلم 1٤12ه: 593/13٤1/3(، ويق
ــو  ــال؛ فه ــة امل ــا إضاع ــث: )وأم ــى احلدي ــان معن يف بي
رصفــه يف غــري وجوهــه الرشعيــة، وتعريضــه للتَّلــف، 
ــدين(  ــب املفس ــاد، واهللَّ ال جي ــه إفس ــي أن ــبب النه وس

)النــووي، 1٤31هـــ: 15/12(.
 غــري أّن مــا يف حديــث البــاب خــارج عــن هــذا املعنــى 
بعيــد عنــه، وبأدنــى تأمــل فيــه ُيْلَحــظ الفــرق، فيظهــر:

ــدة،  ــة فري ــي حادث ــا حتك ــة ريض اهلل عنه أ/ أّن عائش
ــا. ــري هل ــي ملسو هيلع هللا ىلص، ال نظ ــت النب ــّرًة يف بي ــت م وقع

ب/ والطعــام الــذي كان بــني يــدي عائشــة ريض 
ــام  ــي إن ــة(، فه ــاء( أو )املرق ــن )احلس ــوع م ــا ن اهلل عنه
ِقــْب يدهــا بِجــْرم  وضعــت يدهــا يف طعــام ســائل ومل حَتْ

ــوم. ــن املطع ٍم
ــى يشء  ــق بأدن ــت( يتحق ــل )لطخ ــظ أّن فع ج/ ويلح
ــا  ــى م ــذا املعن ــد ه ــه، ويؤك ــد والوج ــه بالي ــق من يعل
جــاء يف لفــظ احلديــث أن عائشــة ريض اهلل عنهــا 
ــَرة( فهــي وضعــت  ــدي يف اخلَِزي قالــت: )فوضعــُت ي
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د وضــع، ويف لفــظ: )فأخــذُت مــن القصعــة  يدهــا جمــرَّ
ــة فعــل ســودة ريض اهلل عنهــا قالــت:  شــيئًا( ويف صف
)فتناولــْت مــن الصحفــة شــيئًا فمســحت بــه وجهي(؛ 
ــا  ــري م ــىل يس ــة ع ــن الدالل ــري م ــا يف التعب ــظ م فالح
ــم أّن  ــى يشء، ث ــيئا" أدن ــا "ش ــام تناولت ــاه، إذ إهن تعاطت
ــة  ــه عائش ــه وج ــحت" ب ــا "مس ــودة ريض اهلل عنه س
ريض اهلل عنهــا، واملســح إمــرار اليــد بــام علــق هبــا مــن 
ــتعمل. ــا اس ــة م ــد قل ــاظ تؤك ــا ألف ــري، وكله ــل يس بل

ــوار  ــن ج ــن حس ــرف م ــام ُيع ــام -ك ــم إّن الطع د/ ث
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص للنعــم- ُأكل ومل ُيتلــف.

ومثــل هــذا الفعــل الــذي مل يقــع عــىل وجــه املواظبــة 
والتكــرار، وهبــذا املقــدار اليســري الــذي ال يكــون فيــه 
تبذيــر وال امتهــاٌن للنعمــة، وســلم مــع ذلــك كلــه مــن 
ــري  ــة، غ ــنَِن اإلباح ــىل َس ــار ع ــٌل ج ــه فع ــذاء: أن اإلي
داخــل فيــام هنــي عنــه مــن إضاعــة املــال، وعــالوة عىل 
ذلــك كلــه فــإّن األمــر حــدث بمحــرض مــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــول  ــك، يق ــره وضح ــل أق ــره ب ــه، ومل ينك ــهد من ومش
ابــن بطــال: )الصاحــب إذا فعــل بــني يــدى الرســول 
شــيًئا ومل ينكــره، فهــو حجــة حُيكــم بــه( )ابــن بطــال، 

.)162/1 1٤23هـ: 
ــود  ــع حمم ــي ملسو هيلع هللا ىلص م ــن النب ــل م ــا حص ــذا م ــبه ه ويش
النبــي  الربيــع ريض اهلل عنــه، عندمــا داعبــه  بــن 
الشــيخان  روى  فقــد  وجهــه،  يف  املــاء  بمــجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص 
ــن  ــود ب ــن حمم ــري، ع ــث الزه ــن حدي ــانيدمها م بإس
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــن النب ــت م ــال: )عقل ــه ق ــع ريض اهلل عن الربي
ــن  ــنني، م ــس س ــن مخ ــا اب ــي، وأن ــا يف وجه ــة جمَّه جمَّ
ــريي،  ــاري، 1٤22ه: 76/26/1؛ القش ــو( )البخ دل
1٤12ه: 265/٤56/1(، فليــس هــذا املــّج للــامء 
ــىل  ــص ع ــو ن ــل ه ــه، ب ــة ل ــامل وال إضاع ــالف لل إت
ــة  ــه مصلح ــدت ل ــذا إن وج ــل ه ــة بمث ــواز املداعب ج
ومل يــؤذ، قــال الكــوراين معلقــًا: )أمثــال هــذه األشــياء 
ــة( )1٤29هـــ:  ــه كراه ــس في ــالح لي ــل الص ــن أه م

.)3٤5 /1

ــه أْن  ــح يف قلب ــامن الصحي ــتقّر اإلي ــن اس ــي مل وال ينبغ
ــه،  ــي ملسو هيلع هللا ىلص فعل ــتجاز النب ــا اس ــِل م ــن عم ع ع ــورَّ يت
ولربــام احتشــم بعــض املتنطِّعــة وأربــاب التكّلــف مــن 
مثــل هــذه املامزحــة بالطعــام؛ التــي حصلــت بحــرضة 
ــاهلل مــن رســول اهلل  ــم ب ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وليــس أحــد أعل النب
ٍع جيــاوز ســنّته  ــه ملسو هيلع هللا ىلص، وكلُّ تــورُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال أتقــى هلل من

ــاء.  ــربود وجف ف
املبحــث الثالــث: عــدل الرجــل بــني زوجاتــه يف مــكان 

جلوســه منهــّن:
ظاهــر يف لفــظ حديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا  أّن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كان جالســًا بــني زوجتيه عائشــة وســودة ريض اهلل 
عنهــام، يتوســطهّن؛ مالحظــًا حــظَّ كل واحــدة منهــن 
ــب  ــا جي ــىل م ــٌد ع ــدٌر زائ ــذا ق ــه، وه ــه وقرب يف جملس
ــب  ــل جي ــألة ه ــني يف مس ــد القول ــىل أح ــه ملسو هيلع هللا ىلص، ع علي
ــقالين،  ــب )العس ــه أم ال جي ــني زوجات ــدل ب ــه الع علي

1٤٠9ه: 1/ ٤51(.
وأمــا يف غــري حــق النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــال خــالف بــني أهــل 
العلــم )ابــن قدامــة، 1٤٠5هـــ: 139/8(، أّن العــدل 
بــني الزوجــات يف القســم والبيتوتــة والتأنيــس فريضــة 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــد كان النب )القــاري، 1٤22ه: 2111/5(، وق
مقيــاًم للعــدل بــني زوجاتــه كلهــن عــىل أتــّم وجــه، فيام 
وجبــت املســاواة فيــه بينهــّن مــن ذلــك وفيــام مل جيــب، 
ــن،  ــب خواطره ــىل تطيي ــك ع ــد ذل ــًا ملسو هيلع هللا ىلص بع حريص
ــى  ــة، حت ــًة ومطايب ــّن مكارم ــه معه ــًا يف تعامل متلطف
إنــه كان إذا عــزم عــىل ســفر أقــرع بينهــّن، وأخــذ معــه 
التــي تطــري قرعتهــا، ال يســتقل باالختيــار بينهــّن مــع 
ــل  ــويل أه ــد ق ــىل أح ــه -ع ــب علي ــك ال جي ــون ذل ك

ــي، 1٤19ه:٤53/7(. ــم- )اليحصب العل
واألصــل يف وجــوب التســوية بــني الزوجــات يف 
ــع  ــذا موض ــس ه ــرية، لي ــة كث ــت أدل ــم واملبي القس

بســطها؛ منهــا:
ــورة  ــل﴾ )س ــوا ُكلَّ املْي ــاَل مَتِْيُل ــاىل: ﴿َف ــول اهلل تع أ-ق
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"يف  البــرصي:  احلســن  قــال   ،)129 آيــة  النســاء، 
الغشــيان والقســم"، وقــال ابــن زيــد: "هــذا يف العمــل 
ــال  ــريه"، وق ــن خ ــب م ــام تصي ــا، وفي ــه عنده يف مبيت
ــدي: "يميــل عليهــا فــال ينفــق عليهــا، وال يقســم  السُّ
هلــا يومــا" )الطــربي، 1٤22ه: 571/7-572(، وقال 
جــاراهلل الزخمــرشي: "فــال جتــوروا عــىل املرغــوب عنها 
كل اجلــور؛ فتمنعوهــا قســمتها مــن غــري رىض منهــا، 
ــرس  ــّد الي ــو يف ح ــا ه ــل مم ــاب كلَّ املي ــى: أّن اجتن يعن
والّســعة؛ فــال تفرطــوا فيــه إْن وقــع منكــم التفريــط يف 
العــدل كلــه، وفيــه رضب مــن التوبيــخ" )الزخمــرشي، 

.)572/1 1٤٠7هـ: 
ب-وحديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت : "كان 
ــل بعَضنــا عــىل بعــض يف  رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال ُيفضِّ
ــأيت إاِل  ــوم ي ــّل ي ــا، وكان َق ــه عندن ــن ُمكث ــم م الَقْس
وهــو يطــوف علينــا مجيعــا، فيدنــو مــن كل امــرأة مــن 
ــت  ــا، فيبي ــو يومه ــي ه ــغ الت ــى يبل ــيس، حت ــري َمس غ
2135/٤7٠/2؛  1٤2٠ه:  )السجســتاين،  عندهــا" 
الشــيباين،  1972/1٤٤/3؛  1٤3٠ه:  القزوينــي، 
1٤29ه: 2٤765/183/٤1(، واحلديــث صححــه 
1٤11ه:2٠3/2/276٠(،  )النيســابوري،  احلاكــم 
ــايس، 1٤18ه: 761/5(،  ــان )الف ــن القط ــنه اب وحّس

واأللبــاين )األلبــاين، 1٤٠5ه: 85/7(. 
قــال اإلمــام الشــافعي رمحــه اهلل: )أقــل مــا جيــب 
يف أمــره بالعــرشة باملعــروف: أن يــؤدِّي الــزوج إىل 
ــوة  ــة وكس ــن نفق ــه، م ــا علي ــرض اهللَّ هل ــا ف ــه م زوجت
ــك  ــاُن ذل ــروف: إتي ــاع املع ــل ظاهر..ومج ــرك مي وت
ــافعي،  ــروه( )الش ــفُّ املك ــه، وك ــك ثواب ــن ل ــام حيس ب

.)11٤/5 1٤1٠هـــ: 
ــد فصــل العالمــة حممــد األمــني صاحــب أضــواء  وق
البيــان )الشــنقيطي، 1٤26هـــ:٤٠5/٤( ؛ مــا يطالــب 
الــزوج بالتســوية فيــه بــني زوجاتــه ويقــدر عليــه، ومــا 
ــوية،  ــواع التس ــن أن ــه م ــعه وقدرت ــل يف وس ال يدخ
فقــال مــا مفــاده: أّن العــدل بــني الزوجــات يف القــرآن 

الكريــم نوعــان؛ عــدل ممكــٌن، وعــدل غــري ممكــن:
فأمــا العــدل املمكــن: فهــو مــا كان "يف احلقــوق، 
وإنصــاف بعضهــن مــن بعــض يف اللــوازم الالزمــة"، 
ــي يف  ــاء النه ــذي ج ــو ال ــدل ه ــن الع ــوع م ــذا الن وه

ــه. ــف في ــل واجلن ــن املي ــم ع ــرآن الكري الق
ــن يف  ــاواة بينه ــو "املس ــن: فه ــري املمك ــدل غ ــا الع وأم
ــك  ــع ذل ــا يتب ــاين"، وم ــل النفس ــة واملي ــِة الطبيعي املحبَّ
ــه  ــرب علي ــّذٌذ ال جي ــو تل ــا ه ــوه مم ــل ونح ــن التقبي م
ــك "ألن  ــة، 1٤٠5ه:1٤2/8(، وذل ــن قدام ــد )اب أح
ــي  ــام ه ــة، وإن ــال االختياري ــن األفع ــت م ــة ليس املحب
مــن االنفعــاالت والتأثــرات النفســانية التــي ال تدخــل 
حتــت قــدرة العبــد"، هكــذا عــربَّ الشــيخ حممــد األمــني 
رمحــه اهلل ، ويف مثــل هــذا النــوع الثــاين جــاء قــول اهلل 
تعــاىل: ﴿َوَلــْن َتْســَتطِْيُعوا َأْن َتْعِدُلــوا َبــنْيَ النَِّســاِء َوَلــْو 

ــة 129(.  ــاء، آي ــورة النس ــم﴾ )س َحَرْصُت
واألشــبه يف هــذه املســألة املفروضــة هنــا؛ )وهــي 
حكــم عــدل الرجــل بــني زوجاتــه يف مــكان جلوســه 
منهــّن(، أْن يقــال فيهــا: أّن جلــوس الرجــل مــع 

ــني: ــدى حالت ــن إح ــو م ــه ال خيل زوجات
ــه لوحدهــا،  أ-أن يكــون جلوســه مــع إحــدى زوجات
ــه  ــني زوجات ــّوي ب ــزوج أن يس ــىل ال ــب ع ــا ال جي فهن
ــث  ــن، بحي ــدة منه ــن كل واح ــه م ــع جلوس يف موض
موضــٍع  يف  إليهــا  ذهــب  إذا  الثانيــة  مــن  جيلــس 
كاملوضــع الــذي جلســه مــن األوىل، فــإن هــذا ممــا ال 
ينضبــط، وهــو خــارج عــن قــدرة اإلنســان، مــع كونــه 
راجــع مليــول النفــس وانبعاثهــا فــال جيــب وال ُيْطَلــب.
ب-أن يكــون جلوســه مــع أكثــر مــن زوجــة يف جملــس 
ــدل  ــة الع ــه مالحظ ــة يلزم ــذه احلال ــي ه ــد: فف واح
بينهــّن يف موضــع جلوســه منهــن، وأن ال خيــص 
بعضهــّن بقربــه دون ســائرهن، فــإّن ذلــك يثــري الغــرية 
ــى  ــذا املعن ــاة ه ــل مراع ــه ألج ــس، ولعل ك النّف ــرِّ وحي
جلــس النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــني عائشــة وســودة ريض اهلل عنهام.
وقــد أبــان حديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا  عــن مظاهــر 
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عجيبــة؛ مــن دقيــق مراعاتــه ملسو هيلع هللا ىلص للعــدل بــني زوجاته، 
ــه واجــٌب عليــه، فمــن  يف دقائــق مــن التعامــل ليــس كلُّ

ــة ذلك:  مجل
ــن . 1 ــس بينه ــّن أن جيل ــه معه ــار يف جلوس ــه اخت أن

ملسو هيلع هللا ىلص، ال أن تكــون كلتامهــا عــن يمينــه، أو كلتامهــا 
ــه دون  ــا بقرب ــى إحدامه ــامله ملسو هيلع هللا ىلص، فتحظ ــن ش ع
صاحبتهــا، تقــول عائشــة ريض اهلل عنهــا: )والنبــّي 
ــيل، 1٤٠٤ه: ٤٤9/7(. ــا( )املوص ــي وبينه ملسو هيلع هللا ىلص  بين

ــع كل . 2 ــام ملسو هيلع هللا ىلص؛ فوض ــه كلتيه ــف زوجتي ــه الط وأن
ــدة  ــر واح ــني يف حج ــه الرشيفت ــن رجلي ــل م رج
ــّن  ــّن يف الس ــا بينه ــاوت م ــري تف ــع كب ــّن، وم منه
إال أنــه مل يــَر اســتغناء ســودة ريض اهلل عنهــا –وقــد 
ــظ  ــات، يف لف ــك املالطف ــل تل ــن مث ــت- ع اْكَتَهَل
ــدى  ــا: )إح ــة ريض اهلل عنه ــت عائش ــائي قال النس
ِحْجِرهــا(  يف  واألخــرى  ِحْجــِري،  يف  رجليــه 

.)162/8 1٤21ه:  )النســائي، 
وأنــه مــا ريض ملسو هيلع هللا ىلص حتــى وضــع مــن أثــر اخلزيــرة . 3

يف يــد ســودة لتســتقيد بحرضتــه مــن عائشــة 
ــا:  ــة ريض اهلل عنه ــول عائش ــام، تق ريض اهلل عنه
)فوضــع بيــده هلــا، وقــال هلــا: الطخــي وجههــا( 
)املوصــيل، 1٤٠٤ه: ٤٤9/7(، يف جــّو عائــيّل 

ــك. ــٍم ضاح باس
ملسو هيلع هللا ىلص ضحــك لعائشــة ريض اهلل عنهــا ملــا . ٤ أنــه 

وضحــك  وجههــا،  بلطــخ  ســودة  مازحــت 
ــا اقتّصــت مــن عائشــة،  لســودة ريض اهلل عنهــا مل
تقــول عائشــة ريض اهلل عنهــا: )َفَطَلْيــُت وجههــا، 
ــال  ــا، وق ــده هل ــع بي ــّي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فوض ــك النّب فضح
ــّي ملسو هيلع هللا ىلص هلــا(  هلــا: الطخــي وجههــا، فضحــك النب

.)٤٤9/7 1٤٠٤ه:  )املوصــيل، 
ــة عــىل ســمّو خلقــه  وهــذه األفعــال منــه ملسو هيلع هللا ىلص دالَّ
وحســن عرشتــه، والتفاتــه ملثــل هــذه املطايبــات 
ــوس  ــات نف ــبع حاج ــي تش ــة، الت ــلوكية الدقيق الس

زوجاتــه.

املبحــث الرابــع: إحلــاح املضيــف عــىل ضيفــه بــاألكل 
مــن كرامتــه:

يف حديــث البــاب عرضــت أم املؤمنــني عائشــة عــىل أم 
املؤمنــني ســودة ريض اهلل عنهــام أن تــأكل مــن الطعــام 

ت. الــذي قربتــه هلــا، ثــم أحلَّــت عليهــا وأرصَّ
وال شــّك أنَّ إكــرام الضيــف مقتــى مــن مقتضيــات 
لــكل  األخالقيــة  رات  املقــرَّ مــن  وهــو  اإليــامن، 
مســلم، لقــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: )مــن كان يؤمــن بــاهلل 
واليــوم اآلخــر فليكــرم ضيفــه( )البخــاري، 1٤22ه: 
 ،)7٤/68/1 1٤12ه:  القشــريي،  6٠18/11/8؛ 
وغــري خــاٍف أنــه قــد يســتلزم اإلكــرام للضيــف قــدرًا 
ــه،  ــام ضيافت ــن طع ــب م ــأن يصي ــه ب ــد علي ــن التأكي م
فــإن متنـّـع ومل يبــنيِّ عــذرًا فاألكمــل يف حــق ذي املــروءة 
ــه  ــق أن يمســك عن ــذاء، وال يلي ــه دون إي أْن يــرصَّ علي
ــك  ــة، وذل ــن ورط ــص م ــه ختلَّ ــذاره وكأن ــرد اعت بمج
ــن  ــدءًا م ــراف، ب ــوال واألع ــاوت األح ــاوت بتف يتف
العــرض عــىل الضيــف أن يطَعــم؛ وصــوالً إىل اإلحلــاح 

ــم. ــرون بالقس املق
فأمــا العــرض عــىل الضيــف بــأن يصيــب مــن الطعــام: 
ــالم،  ــه الس ــم علي ــل إبراهي ــل اخللي ــه فع ــل في فاألص
كــام حكــى اهلل عــز وجــل عنــه أنــه قــال ألضيافــه مــن 
املالئكــة: ﴿َأاَل َتْأُكُلــْوَن﴾ )ســورة الذاريــات، آية 27(؛ 
ــاب، ومل  ــًا يف اخلط ــًا" تأدب ــام "عْرض ــم إىل الطع فدعاه

يقــل هلــم كلــوا، اختيــارًا ألكمــل اللفظــني.
ــىل  ــام ع ــه الطع ــف عرض ــد املضي ــع أْن يؤك وال مان
بشــأنه  اعتنــاًء  املحتَّــم؛  الرصيــح  باألمــر  ضيفــه 
واحتفــاًء بــه، فيــرّصح بصيغــة األمــر لــه فيقــول 
ــد  ــن عبي ــداهلل ب ــال: "ُكْل"، كــام جــاء يف حديــث عب مث
ــن  ــر ب ــة زاروا جاب ــن الصحاب ــرًا م ــري: أّن نف ــن عم ب
ب  ــرَّ ــًا؛ فق ــم مجيع ــاري ريض اهلل عنه ــداهلل األنص عب
ــال  ــم ق ــوا(، ث ــم: )كل ــال هل ــّل وق ــز واخل ــم اخلب إليه
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جابــر ريض اهلل عنــه: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: 
ــَل  ــل أْن يدخ ــالٌك بالرج ــه ه ، إّن ــلُّ ــَم اإِلَداُم اخلَ )نِْع
عليــه النّفــُر مــن إخوانــه، فيْحَتِقــَر مــا يف بيتــه أْن 
م  ــدِّ ــا ُق ــروا م ــوم أن حيتق ــالٌك بالق ــم، وه ــه إليه َم ُيَقدِّ
ــيباين،  ــيل، 1٤25ه: 1٤٠3/39٠؛ الش ــم( )احلنظ إليه
االســفراييني،  1٤985/235/23؛  1٤29ه: 
13٤٤ه:  البيهقــي،  8821/٤67/16؛  1٤19ه: 
الرتغيــب  يف  املنــذري  وقــال   ،)1٤62٤/٤56/7
ــذا  ــن ه ــذري، 1٤17ه: 25٤/3( ع ــب )املن والرتهي
ــم اإلدام  ــن، ونع ــانيدهم حس ــض أس ــث: )وبع احلدي
اخلــّل يف الصحيــح، ولعــل قولــه: إنــه هــالك بالرجــل 
ــر مــدرج غــري مرفــوع، واهلل  إىل آخــره؛ مــن كالم جاب

ــم(. أعل
وأمــا القســم عــىل الضيــف بــأن يطعــم؛ فقــد اختلــف 

الســلف فيــه عــىل قولــني: 
-فــكان احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه 
اليــرى أن حُيَْلــف عــىل طعــام؛ وكان يقــول: )الطعــام 
أهــون مــن أن حُيَْلــَف عليــه( )الشــيباين، 2٠٠3م: 
واألصبهــاين،  صحيــح؛  وإســناده   ،1522/٤53
ــريين  ــن س ــب اب ــه كان يذه 1٤٠9ه: 268/2(، وإلي
بــن  وأمحــد   ،)1522/٤53 2٠٠3م:  )الشــيباين، 

)الفــراء، 1٤19ه:286/1(. حنبــل 
-بينــام مقتــى مذهــب عائشــة ريض اهلل عنهــا خالفــه، 
كــام يــدل عليــه حديــث البــاب؛ إذ إهنــا أقســمت عــىل 
ســودة ريض اهلل عنهــا أن تــأكل، وإليــه ذهــب احلســن 
ــم  ــام؛ ويقس ــه الطع ب ألصحاب ــرِّ ــكان يق ــرصي؛ ف الب
عليهــم أن يأكلــوا، مبالغــة يف إظهــار كرامتهــم عليــه، 
ــرون،  ــوٌم آخ ــيء ق ــم جي ــوٌم، ث ــه ق ــل علي ــكان يدخ ف
فينــادي بالطعــام رجــاًل فيقــول ملّحــًا عليــه بــأن 
( )الشــيباين،  ، واهلل لتأُكَلــنَّ يصيــب منــه: )واهلل لتأُكَلــنَّ
عبــداهلل،  ابنــه  زوائــد  وهــو   ،٤53/1 2٠٠3م: 

ــح(. ــناده صحي وإس
ومــن شــيم امُلِضيــف الكريــم أن يكــون مغتبطــًا بــأكل 

ــه  ــرسور برتك ــري م ــه؛ وغ ــام ضيافت ــن طع ــه م ضيف
الطعــام، ولعــلَّ هــذا هــو أحــد األســباب التــي جعلت 
ــرك  ــا ت ــقُّ عليه ــا يش ــة ريض اهلل عنه ــني عائش أّم املؤمن
ــا  ــألكل، فامزحته ــا ل ــودة ريض اهلل عنه ــني س أم املؤمن
ــو  ــًا ه ــى أيض ــذا املعن ــون ه ــد يك ــة، وق ــك املامزح تل
ــن  ــالم م ــه الس ــم علي ــاض إبراهي ــب انقب ــذي أوج ال
أضيافــه، وإجياســه منهــم خيفــة ملَّــا مل يأكلــوا، كــام قــال 
ــًة﴾  ــْم ِخْيَف ــَس ِمنُْه ــْوَن َفَأْوَج ــاَل َأاَل َتْأُكُل ــاىل: ﴿َق تع

ــة 28-27(. ــات، آي ــورة الذاري )س
ولكــْن مــع ذلــك فينبغــي للُمِضيــف أْن ال ُيلــحَّ عــىل 
ــون  ــه ال يك ، فإن ــقَّ ــه ويش َج علي ــرِّ ــى حي ــف حت الضي
ــام  ــريين في ــن س ــد ب ــول حمم ــه، يق ــًا ل ــٍذ مكرم حالتئ
ــه بإســناد صحيــح: )ال تكــرم أخــاك بــام  جــاء عن
ــيباين، 2٠٠3م: 179٤/515/1؛  ــه( )الش ــق علي يش
األصبهــاين،  277/2/2؛  2٠٠6م:  اخلرائطــي، 
1٤٠9ه: 26٤/2(، وقــال أبــو طالــب املكــي: )إذا 
ــال  ــني ف ــرًة أو مرت ــام م ــك الطع ــىل أخي ــت ع عرض
ــإنَّ  ــّرات، ف ــالث م ــىل ث ــدنَّ ع ــه..وال تزي ــنَّ علي ُتِلحَّ
إالحلــاح واللِّجــاج مــا زاد عــىل ثــالث مــّرات، وليــس 

ــي، 1٤26هـــ: 2/31٠(. ــن األدب( )املك ــك م ذل
املبحــث اخلامــس: وضــع الــزوج رجلــه يف حجــر 

ــه: امرأت
إّن مــن نــامذج التعبــري عــن دفء العالقة بــني الزوجني، 
ــل  ــي، كالتواص ــري اللفظ ــل غ ــوّد: التواص ــق ال وعم
ــز  ــه موج ــري بأن ــذا التعب ــم ه ــاًل، ويتَّس ــدي مث اجلس
ــرية،  ــامت كث ــة وكل ــارات طويل ــن عب ــٍن ع ــرص مغ خمت
ــل  ــذا التواص ــن ه ــرى م ــورًا أخ ــإّن ص ــل ف ويف املقاب
ٌة أيضــًا عــن قــرب األرواح بــني األقــارب  معــربِّ
ــة  ــًا عناي ــي ملسو هيلع هللا ىلص معتني ــد كان النب ــوة يف اهلل، وق واإلخ
ملحوظــة هبــذا النمــوذج مــن التعبــري الــواّد الرحيــم.
ويذكــر بعــض الباحثــني يف دالالت لغــة اجلســد: 
ث  أّن األبحــاث تثبــت أّن أيَّ رســالة يريــد املتحــدِّ
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ــوم  ــوق يق ــكالم املنط ــإّن ال ــن؛ ف ــا إىل اآلخري توصيله
ــد  ــة جس ــل لغ ــام تنق ــط، بين ــى فق ــف املعن ــل نص بنق
ث املعنــى الباقــي )كلينتــون، 2٠17م: 9(. املتحــدِّ

ــي  ــظ أّن النب ــا: نلح ــة ريض اهلل عنه ــث عائش ويف حدي
ملسو هيلع هللا ىلص جلــس متوســطًا زوجتيــه؛ ثــم إنــه الطفهــّن 
عــرب "املامّســة البدنيــة" فمــدَّ رجليــه الرشيفتــني، حتــى 
دًا  ــودُّ ــام، ت ــدة منه ــر واح ــٍل يف حج ــارت كل رج ص
ف  ، وهــذا التــرصُّ وإلقــاًء لالحتشــام بينــه وبينهــنَّ
زوجتــه،  وبــني  بينــه  حاجــز  ألي  رافــع  النبــوي 
مشــعٌر بقــرٍب روحــّي أشــدَّ اتصــاالً مــن متــاّس 
الرجــل باحلجــر، ومــا كان هبــذا الســبيل مــن األفعــال 
ــة  ــإّن الزوج ــة ف ــُوّد واحلميمي ــىل ال ــة داالًّ ع الزوجّي
تكــون مغتبطــة بــه مــرسورة، ولــذا ذكرتــه أمُّ املؤمنــني 
هــا للحادثــة ومل تغفله،  عائشــة ريض اهلل عنهــا عنــد قصِّ
ــاذ  ــّرة -مع ــه أو مع ــة من ــعورها بنقيص ــه لش وال كتمت
اهلل-، فقالــت: "فجلــس رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َبْينِــي وبينهــا 
ــا"  ــرى يف ِحْجِرَه ــِري، واألخ ــه يف ِحْج ــدى رجلي إح
بخــالف   ،)8868/162/8 1٤21ه:  )النســائي، 
مــا لــو فعــل بعــض أهــل اجلالفــة وغلــظ الطبــع مــع 
ــىل  ــان أو ع ــد االمته ــك، بقص ــبه ذل ــا يش ــه م زوجت
ســبيل االســتنقاص؛ فإنــه ربــام أحفــظ نفــس الزوجــة، 

ــه. ــت من ــه وامتنع فكرهت
ــع  ــي ملسو هيلع هللا ىلص م ــن النب ــل م ــذا الفع ــل ه ر مث ــرَّ ــد تك وق
ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــك أن ــن ذل ــرى، فم ــف أخ ــه يف مواق زوجات
ربــام اضطجــع يف طــرف املســجد مدخــاًل رأســه 
اهلل عنهــا، حتــى  بيــت عائشــة ريض  الرشيــف يف 
ــل  ــعره وتغس ــط ش ــا، فتمش ــه يف حجره ــع رأس يض
ــْديِن  ــي ملسو هيلع هللا ىلص ُي ــا: "كان النب ــول ريض اهلل عنه ــه، تق رأس
رأســه إيلَّ وأنــا حائــض وهــو جُمَــاِوٌر، تعنــي معتكفــا، 
ــُه وأنــا حائــض"  ُل َفَيَضُعــُه يف ِحْجــِري، فأغســله وُأَرجِّ
)البخــاري، 1٤22ه: 295/67/1؛ ابــن أيب شــيبة، 
ــظ  ــه(، ويف لف ــذا لفظ 1٤27ه: 2112/18٤/1، وه
ــيس،  " )الطيال ــيِّ ــله باخلَْطِم ــح: "فأغس ــناد صحي بإس

يف  القــرآن  قــرأ  وربــام   ،)1٤86/18/3 1٤19ه: 
ــول  ــا: "كان رس ــول ريض اهلل عنه ــًا، تق ــا أيض حجره
ــم  ــض، ث ــا حائ ــِري وأن ــه يف ِحْج ــع رأس اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يض
َيْقــَرُأ القــرآن" )البخــاري، 1٤22ه: 297/67/1؛ 
الصنعــاين، 1٤٠3ه: 1252/326/1، وهــذا لفظــه(.
ــد  ــد أح ــىل ي ــة ع ــده الرشيف ــي ملسو هيلع هللا ىلص ي ــع النب ــد يض وق
ــث  ــام يف حدي ــه، ك ــه أو يعلم ــل أن يوصي ــه قب أصحاب
ــه:  ــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال ل ــه، أن النب ــن كعــب ريض اهلل عن ُأيبِّ ب
ــوراة، وال  ــِزل يف الت ــورًة مل َينْ ــك س ــبُّ أن أعلم "َأحُت
ــا؟  ــان مثله ــل، وال يف الفرق ــور، وال يف اإلنجي ب يف الزَّ
ــول اهلل  ــال رس ــول اهلل، فق ــم، أي رس ــت: نع ــال: قل ق
ملسو هيلع هللا ىلص: " إين ألرجــو أن ال ختــرج مــن هــذا البــاب حتــى 
َتْعَلمهــا "، قــال: َفَأَخــَذ رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِيــِدي حُيّدثني، 
ــغ قبــل َأْن يقــي احلديــث"  ــا أتباطــأ خمافــة َأْن َيْبُل وأن

)البخــاري، 1٤22ه: 17/6/٤٤7٤(.
ــَدُه  قــال ابــن عبدالــرب معلِّقــًا: "وفيــه وضــع الّرجــل َي
ــد أْن حيفظــه  ــه بحديــث يري ث ــِد صديقــه إذا حدَّ عــىل َي
ــن  ــه م ــا في ــري ملَِ ــري للصغ ــن الكب ــن م ــذا يستحس وه
" )ابــن عبدالــرب، 1٤21هـ:  التأنيــس والتأكيــد يف الــودِّ

.)٤٤٤/1
ووضــع يــده عــىل منكــب ابــن عمــر وهــو شــاب يافــع 
حــال موعظتــه )البخــاري، 1٤22ه: 6٤16/89/8(، 
ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه  وأمســك شــحمة أذن 
ــل  ــه باللي ــه مع ــانًا لصالت ــا استحس ــي َيْفتُِله ــو صب وه
القشــريي،  183/٤7/1؛  1٤22ه:  )البخــاري، 
صــدر  يف  بيــده  ورضب   ،)182/526/1 1٤12ه: 
جريــر بــن عبــداهلل البجــيل ريض اهلل عنــه ملــا أراد بعثــه 
القشــريي،  3٠35/65/٤؛  1٤22ه:  )البخــاري، 
عــىل  يــده  ووضــع   ،)2٤75/1925/٤ 1٤12ه: 
ــخ  ــو يطب ــه وه ــرة ريض اهلل عن ــن عج ــب ب ــة كع جبه
)األصبحــي، 1٤12ه: 126٠/39٠/1، وأصلــه يف 
ــور  ــذه الص ــخ ه ــة(، ال ــذه اللفظ ــني دون ه الصحيح
النبويــة الرحيمــة، التــي ال يفقدهــا الصحابــة منــه ملسو هيلع هللا ىلص، 
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ــر  ــه الصــدر مــن احلــب والتقدي والتــي تعــربِّ عــام ُيِكنُّ
ــه  ــن إيصال ــرُص ع ــد تق ــا ق ــري مم ــم بكث ــة؛ أعظ والرمح

ــارة. العب
وليلحــظ أّن جلــوس النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــني زوجتيــه عائشــة 
وســودة ريض اهلل عنهــام حيتمــل يف صفتهــا وجــه آخــر؛ 
ــىل األرض  ــس ع ــد جل ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــون النب ــو أْن يك وه
مســتوفزًا حمتبيــًا، ونصــب ســاقيه وفخذيــه الرشيفتــني، 
ويؤيــد هــذه الصفــة لفــظ حديــث الزبــري بــن بــكار: 
"فخفــض هلــا رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص ركبتيــه لتســتقيد منِّــي"، 
ــا  ــه هل ــض بركبت ــم خف ــامر: "ث ــن ع ــام ب ــظ هش ولف
تســتقيُد منّــي"، غــري أّن لفــظ روايــة النســائي رصحيــة 
يف كونــه ملسو هيلع هللا ىلص خفــض ركبتــه مــن حجــر زوجتيــه، ممــا 
ــد  ــم عن ــة، والعل ــة الثاني ــذه الصف ــامل ه ــف احت يضع

اهلل.
املبحــث الســادس: زيــارة املــرأة لزوجهــا يف بيــت 

رضهتــا:
ــن  ــرأة م ــزوج الم ــمه ال ــذي قس ــوم ال ــل أّن الي األص
ــه  ــن زوجات ــا م ــس لغريه ــا، ولي ــقٌّ هل ــه ح ــائه أّن نس
مشــاركتها يف نصيبهــا منــه يف هــذا اليــوم، وأهــل 
ــذي  ــم؛ ال ــدة يف القس ــىل أّن العم ــون ع ــم ينصُّ العل
يثبــت فيــه هــذا املعنــى حــال احلــرض واإلقامــة 
)العســقالين،  النهــار  وليــس  فقــط  "الليــل"  هــو 
لــه  جيــوز  النهــار  ففــي   ،)38٠/9 1٤٠9ه: 
ــث  ــري مك ــن غ ــة م ــة النوب ــري صاحب ــىل غ ــول ع الدخ
.)525/8 1٤29هـــ:  )الكــوراين،  طويــل  عندهــا 
ــن  ــت م ــا يف بي ــزور زوجه ــرأة أن ت ــوز للم ــن جي ولك
ــارة  ــرية: "زي ــن هب ــول اب ــائه، يق ــن نس ــا م ــو عنده ه
املــرأة زوجهــا يف ليلــة األخــرى جائــز" )ابــن هبــرية، 
1٤17هـــ:391/5(، بــرشط أن تــأذن صاحبــة النوبــة 
ــع  ــة أن متن ــة النوب ــوز لصاحب ــك، وجي ــأذى بذل وال تت
ــذي  ــا ال ــا يف يومه ــن أن يزرهن ــا م ــن جاراهت ــا م غريه
ــي، 1٤19ه : 66٤/٤(. ــاءت- )اليحصب ــا -إن ش هل

وحديــث البــاب ظاهــر يف الداللــة عــىل جــواز زيــارة 
ــودة ريض اهلل  ــإّن س ــمها، ف ــوم قس ــا يف ي هت ــرأة لرضَّ امل
عنهــا زارت النبــي ملسو هيلع هللا ىلصيف بيــت عائشــة ريض اهلل عنهــا 
ويومهــا، وقــد كان بــني ســودة وعائشــة ريض اهلل 
عنهــام مــن الــوّد واملصافــاة مــا يلفــت النظــر، حتــى أّن 
ــودة  ــأن س ــول يف ش ــت تق ــا كان ــة ريض اهلل عنه عائش
ريض اهلل عنهــا:  "مــا رأيــُت امــَرَأًة أحــبَّ إيّل أن أكــون 
ــريي،  ــَة" )القش ــت َزمَع ــوَدَة بن ــن َس ــاَلِخَها م يف ِمس
ــالخها أي  ــى مس 1٤12ه: 1٤63/1٠85/2(، ومعن
ــودة  ــوزي، 1٤18ه: 32٠/٤(، وس ــن اجل ــا )اب ثياهب
تبادهلــا احلــب باحلب، ولــذا فقد وهبــت يومها لعائشــة 
ــاري، 1٤22ه: 5212/33/7؛  ــا )البخ ريض اهلل عنه
ــن  ــذا م ــريي، 1٤12ه: 1٤63/1٠85/2(، وه القش

كــامل عقلهــام، وثبــوت ودادمهــا.
وممــا يــدل عىل جــواز مثــل هــذه الزيــارة بــني الرضائر؛ 
احلديــث الصحيــح يف متريــض النبــي ملسو هيلع هللا ىلصآخــر حياتــه 
ــت  ــا، فكان ــة ريض اهلل عنه ــني عائش ــت أم املؤمن يف بي
ــّي ملسو هيلع هللا ىلص  ــتأذهنّن النب ــَكاُتُه اس ــتّدت َش ــام اش ــول: "فل تق
بــأن يكــون يف بيــت عائشــة، وَيــُدْرَن عليــه، فــَأِذنَّ لــه" 
)الشــيباين، 1٤29ه: 2٤1٠3/123/٤٠؛ النســائي، 
1٤19ه:  االســفراييني،   ،7٠51/385/6 1٤21ه: 
٤٤7٠/133/3(، فكانــت زوجاتــه ملسو هيلع هللا ىلص يأتينــه يف 
البيــت الــذي هــو فيــه، ويــدرن معــه ملسو هيلع هللا ىلص حيــث دار.
وقــد كان شــأن أمهــات املؤمنــني ريض اهلل عنهــن؛ 
ــى  ــة حت ــه ملسو هيلع هللا ىلص كل ليل ــن بحرضت ــاًم جيتمع ــّن دائ أهن
ثــت عائشــة ريض اهلل عنهــا فقالــت:  قبــل مرضــه، حدَّ
"كان إذا قســم بينهــن، ال ينتهــي إىل املــرأة األوىل إال يف 
ــي يأتيهــا"  ــت الت ــة يف بي تســع، فكــنَّ جيتمعــن كلَّ ليل
)القشــريي، 1٤12ه: 1٤62/1٠8٤/2(، والشــك 
ــر،  ــني الرضائ ــد ب ــل واحلق ــع الغ ــة ترف ــذه اللفت أنَّ ه
وتغــرس التــواد وتزيــد التقــارب بينهــن، فيلتقــني كل 
ــه ملسو هيلع هللا ىلص،  ــن مع ــة، يتحدث ــة النوب ــت صاحب ــة يف بي ليل
ــه  ــن ب ــًا، ويأنس ــّن مجيع ــس هب ــن، ويأن ــدث معه ويتح
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)الشــني، 1٤23ه:21/6(، وتــزول بمثــل هــذا كثــري 
مــن حواجــز النفــوس، وينضبــط يشء غــري يســري مــن 

ــة. ــرية الفطري ــار الغ آث
ــاؤه  ــه وإلق ــزوج زوجت ــة ال ــابع: مؤانس ــث الس املبح

ــا: ــة معه ــمة والكلف احلش
ــنهم  ــه، وأحس ــاس ألهل ــري الن ــي ملسو هيلع هللا ىلص خ ــد كان النب لق
ــام  ــه في عــرشة، طارحــًا للكلفــة، داخــاًل مــع أهــل بيت
ــة،  ــٍس ومضاحك ــزيّل؛ أو ُأن ــل من ــن عم ــه م ــم في ه
دوام  يؤثــر  مــن  كحــال  ال  ويالطفهــم،  يداعبهــم 
االنقبــاض؛ ولــزوم االحتشــام حتــى يف خاصــة بيتــه، 
ــإّن  ــه، ف ــن طريقت ــه ملسو هيلع هللا ىلص وال م ــن هدي ــذا م ــس ه فلي

ة. ــودَّ ــُع امل ــاض ُيِضي دوام االنقب
ــام  ــا ع ــة ريض اهلل عنه ــني عائش ــئلت أم املؤمن ــد ُس وق
ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتــه؟ - كــام يف لفــظ القاســم  كان يعمــل 
عنهــا-، فقالــت: "كان بــرشًا مــن الَبــرَش؛ َيْفــيل ثوبــه، 
ــيباين، 1٤29ه:  ــه" )الش ــدم نفس ــاَته، وخي ــب َش وحيل
2619٤/263/٤3، وهــو حديــث صحيــح(، ويف 
ــم  ــل أحدك ــه مث ــت: "كان يف بيت ــا قال ــد أهن ــظ جماه لف
ــم"  ــل أحدك ــام يعم ــل ك ــه، ويعم ــط َثْوب ــه: خيي يف بيت
وإســناده  1٤٠٤ه:٤8٤7/261/8،  )املوصــيل، 
ضعيــف، ومعنــاه صحيــح مضمــن يف احلديــث الــذي 
قبلــه(، وحكــى األســود أهنــا ســئلت: مــا كان يصنــع 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتــه؟ فقالــت: "كان يكــون يف مهنــة أهله 
-تعنــي خدمــة أهلــه-، فــإذا حــرضت الصــالة خــرج 
إىل الصــالة" )البخــاري، 1٤22ه: 676/136/1(.
ــه  ــا أن ــني ريض اهلل عنه ــواب أم املؤمن ــن ج ــظ م فيلح
ملسو هيلع هللا ىلص كان يف عمــل بيتــه كأّي أحــٍد مــن الصحابــة: 
ــع عنهــا  مشــتغاًل بألــوان مــن مهنــة البيــت، غــري مرتفِّ
وال ضــانٍّ بنفســه عــن مبــارشة يشء منهــا، ثــم ال يلهيــه 

ــادرة إىل الصــالة. ــن املب ــه ع ــك كلُّ ذل
بيتــه،  أهــل  مباســطة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  شــأنه  كان  وهكــذا 
ومشــاركتهم األُنــس، كــام هــو ظاهــر يف حديــث 

البــاب، إذ كان ملسو هيلع هللا ىلص جالســًا بــني زوجتيــه قريبــًا منهــام، 
ــَة  ــاٍء، ِجْلَس ــزل وال ن ــري منع ــام، غ ــه أبداهن ــسُّ بدن يم
ــام،  ــني دون احتش ــه الرشيفت ــدَّ رجلي ــد م ــل، ق املتفضِّ
ملسو هيلع هللا ىلص املوقــف الدعــايب بالضحــك ال  بــل وشــارك 
ــده  ــذ بي ــًا، فأخ ــًا وعملي ــارك قولّي ــاض، وش باالنقب
ــودة ريض اهلل  ــد س ــه يف ي ــرة ووضع ــن اخلزي ــيئًا م ش
ضهــا عــىل االقتصــاص، يف موقــف يفيــض  عنهــا وحرَّ
لطفــًا وتواضعــًا، تقــول عائشــة ريض اهلل عنهــا حاكيــة 
النبــّي  "َفَطَلْيــُت وجههــا، فضحــك  ملسو هيلع هللا ىلص:  صنيعــه 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ فوضــع بيــده هلــا، وقــال هلــا: اْلَطِخــي وجههــا، 
1٤٠٤ه:  )املوصــيل،  هلــا"  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــّي  فضحــك 

.)٤٤76 /٤٤9 /7
ــودة ريض  ــه لس ــي ملسو هيلع هللا ىلص قدم ــى النب ــد أرخ ــذا فق وهك
ــه،  ــًا ب ــإلذن وإعالن ــارًة ل ــا إش ــا عنه اه ــا فنحَّ اهلل عنه
ــة ريض  ــن عائش ــاص م ــن االقتص ــتمكن م ــى تس حت
ــض  ــا: "فخف ــة ريض اهلل عنه ــول عائش ــا، تق اهلل عنه
ــكار،  ــي" )ب ــتقيد من ــه لتس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ركبتي ــا رس هل
1٤39ه: 73(، ويف لفــظ النســائي: "فرفــع رســول اهلل 
ــائي،  ــي" )النس ــَتِقيُد ِمنِّ ــا؛ َتْس ــن ِحْجره ــه م ملسو هيلع هللا ىلص رجل
1٤21ه: 8868/162/8(، وهــذا دالٌّ عــىل أّن اإلذن 
فــه الرفيــق  الــذي تضمنتــه حركتــه اللطيفــة ملسو هيلع هللا ىلص؛ وترصُّ
غــري غائــب عــن نباهــة عائشــة ريض اهلل عنهــا؛ وقــد 
فهمتــه كلتامهــا، وهــذا غايــة يف تواضعــه ملسو هيلع هللا ىلص، وحســن 

ــهم. ــات ُأنس ــه يف حلظ ــل بيت ــايرته أله مس
ولــو رأت عائشــة أو ســودة ريض اهلل عنهــام مــن النبــي 
ــا  ــًة: مل ــه كراهي ــات عين ــا يف ملح ــًا، أو قرأت ملسو هيلع هللا ىلص انقباض
اسرتســلتا فيــام مهــا فيــه، ولكــن كان تفاعــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــة  ــرىض واملوافق ــارات ال ــف، وإش ــع املوق ــايب م اإلجي
ــزة  التــي عــرّبت عنهــا ضحكاتــه ومشــاركته؛ حمفِّ
عــايب الراقــي، يف أرسة  لتــامم حصــول ذلــك املشــهد الدُّ
ــد  ــوذج فري ــذا نم ــًا، وه ــعادة واقع ــش الس ــة تعي رضيَّ
ــن  ــاذة م ــورة أخَّ ــوي، وص ــي النب ــمو اخللق ــن الس م
ــْرف واألدب. املالطفــة األرسيــة يف بحبوحــة مــن الظَّ
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إرادة  الزائــر صوتــه عنــد  رفــع  الثامــن:  املبحــث 
البيــت: ألهــل  إشــعارًا  الدخــول 

حيســن بالضيــف أْن ال يكــون دخولــه عــىل أهــل البيت 
دخــوالً متســلِّاًل، فــال َيْفَجْأُهــم إال وهــو واقــف عــىل 
ــرب  ــعرهم بق ــه أْن يش ــل بحال ــل جَيُْم ــهم، ب رؤوس
ــتقباله،  ــأوا الس ــور، ليتهي ــن الص ــورة م ــه بص دخول

ــه. ــة هجوم ــزول وحش وت
ولــذا فــإن عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه ملــا صــار 
عنــد بيــت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص رفــع صوتــه بالنــداء البنــه 
عبــداهلل، مــع أنــه ربــام مل يكــن ثــمَّ –فيــام يظهــر والعلــم 
ــه  ــد ندائ ــه بع ــه وبين ــر بين ــه مل جي ــاىل-، فإن ــد اهلل تع عن
ــه قصــد إشــعار أهــل البيــت  لــه أيَّ كالم، ولكــْن كأّن
النبــوي بقــرب اســتئذانه، تقــول عائشــة ريض اهلل 
عنهــا: "ورســول اهللَّ يضحــك، إذ ســمعنا َصوتــًا جاءنا 
ينــادي: يــا عبــداهللَّ بــن عمــر، فقــال رســول اهللَّ: قومــا 
ــيباين،  ــل" )الش ــر داخ ــإّن عم ــام، ف ــال وجوهك فاغس
1٤٠3ه: 5٠٤/3٤9/1(، ويف لفــظ: "َفَمــرَّ عمــر، 
ــيدخل"  ــه س ــداهللَّ، فظــنَّ أنَّ ــا عب ــداهللَّ، ي ــا عب ــال: ي فق
ــن  ــذا الظ ــيل، 1٤٠٤ه: ٤٤76/٤٤9/7(، وه )املوص
ــل  ــه أله ــه إفهام ــر ريض اهلل عن ــا أراد عم ــني م ــو ع ه

ــاىل. ــد اهلل تع ــم عن ــر، والعل ــام يظه ــت في البي
مفلــح:  ابــن  يقــول  رفيــع،  رشعــي  أدب  وهــذا 
َك َنْعَلــه يف اســتئذانه عنــد دخولــه،  )ويســتحّب أْن حيــرِّ
حتــى إىل بيتــه( )1٤19ه: 399/1(، وأجــاب اإلمــام 
ــه  ــل دخول ــتئذان الرجــل قب ــد مــن ســأله عــن اس أمح
ــُح(، وقــال:  بيتــه؛ فقــال: )إذا دخــل عــىل أهلــه َيَتنَْحنَ
1٤19ه:  مفلــح،  )ابــن  دخــل(  إذا  َنْعَلــُه  )حيــرُك 
ــت،  ــل البي ــعار أه ــد إش ــه بقص ــذا كل 399/1(، وه
ــذا يف  ــإن كان ه ــأة، ف ــم فج ــوم عليه ــة للهج وكراهي
ــن أوىل  ــع اآلخري ــو م ــه؛ فه ــان وبيت ــل اإلنس ــأن أه ش

ــرى. وأح
وقــد َتواَضَعــت العــرب يف حماســن مألوفهــا عــىل 
مثيــل هــذا املعنــى الذوقــّي؛ فــإّن عــادة العــرب أهنــم 

إذا أرادوا الضيافــة؛ وقــد اقــرتب أحدهــم مــن بيــوت 
ــاء  َغ ــىل الرُّ ــه ع ــل ناقت ــح، أو حيم ــه َيَتنَْحنَ ــوم: فإن الق
والُبَغــام –والبغــام هــو الصــوت الضعيــف الــذي 
يصــدر مــن الناقــة، )ابــن منظــور1٤1٤ه:51/12(-؛ 
ــم  ــالم فتّم ــاء اإلس ــه، وج ــّي بنفس ــل احل ــؤذن أه لي

ــه. ــم وثبَّت ــح أخالقه صال
ويلحــظ أيضــًا يف حديــث البــاب أّن عمــر بــن اخلطاب 

ريض اهلل عنــه بعــد مقالتــه هذه:
1-ابتدأ كالمه أوالً بالسالم.

2-ثم ثنَّى بطلب اإلذن بالدخول. 
ــالم  ــر: الس ــال عم ــا: )فق ــة ريض اهلل عنه ــول عائش تق
عليــك أهّيــا النبــّي ورمحــة اهللَّ وبركاتــه، الســالم 
اْدُخــْل"(  "اْدُخــِل،  فقــال:  َأَأْدُخــل؟  عليكــم، 

.)5٠٤/3٤9/1 1٤٠3ه:  )الشــيباين، 
وهــذا هــو الفعــل املــرشوع، الــذي علَّمــه النبــي 
ــر ريض  ــن عم ــث اب ــاء يف حدي ــام ج ــه، ك ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب
األلباين)األلبــاين، 1٤٠8ه:  الــذي حّســنه  عنــه  اهلل 
3699/689/1(، أّن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: "مــن بــدأ 
ــني،  ــن الس ــوه" )اب ــال جتيب ــالم ف ــل الس ــكالم قب بال
176(، وكان يفتــي بــه أبــو هريــرة ريض اهلل عنــه 
ــلم؟  ــل أن يس ــتأذن قب ــن يس ــأله فيم ــن س ــول مل فيق
قــال: "ال يــؤذن لــه؛ حتــى يبــدأ بالســالم" )البخــاري، 
1٤٠9ه: 366(، ويف لفــظ عنــده: "إذا دخــل ومل يقــل 
الســالم عليكــم، فقــل: ال؛ حتــى يــأيت باملفتــاح؛ 

ــالم". الس
وفعــل عمــر ريض اهلل عنــه يف حديــث البــاب مــع هــذه 
النصــوص؛ دليــل عــىل أّن االســتئذان يشٌء، والســالم 
يشٌء آخــر غــريه، فاملــرشوع لــه أْن يســلم قبــل رشوعــه 
يف طلــب اإلذن، ولــذا فقــد بــّوب اإلمــام البخــاري يف 
ــه  ــرة ريض اهلل عن ــث أيب هري ــىل حدي ــرد ع األدب املف

فقــال: )بــاٌب االســتئذان غــري الســالم(.
ــظ يف  ــي ُتلح ــة الت ــاين األدبي ــن املع ــإّن م ــريًا ف وأخ
حديــث عائشــة ريض اهلل عنهــا: أّن عمــر بــن اخلطــاب 
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ــه  ــد اســتئذانه مل يذكــر اســمه أو كنيت ــه عن ريض اهلل عن
ــر،  ــا عم ــل أن ــم يق ــه، فل ــىل عين ــدال ع ــف ال أو الوص
أو أنــا أبــو حفــص ونحوهــا مــن األوصــاف، وذلــك 

ــن: ــع ألمري راج
األول: أّن أهــل البيــت قــد عرفــوه بصوتــه، كــام 
أخــربت عائشــة ريض اهلل عنهــا بمــروره قبــل أن 

يســتأذن.
ــم  ــه ألهن ــن عين ــألوه ع ــت مل يس ــل البي ــاين: أّن أه والث
ــني،  ــة للتعي ــة داعي ــاك حاج ــن هن ــذا مل تك ــوه، ول عرف

ــروف. ــري املع ــتأذن غ ــال املس ــام يف ح ك
اخلامتة:

احلديــث؛  هــذا  دالالت  يف  التأمــل  كشــف  لقــد 
النبــوي  البيــت  مواقــف  مــن  ملوقــف  الواصــف 
ــني  ــن املضام ــه م ــتمل علي ــا اش ــرة م ــف، وف الرشي
ــا  ــا يف واقعن ــن بتمثله ــي يمك ــرب الت ــة، والع األخالقي
ــوت  ــن البي ــري م ــال كث ــالح ح ــببًا إلص ــون س أن تك
بالســكينة  وجتليلهــا  شــملها،  والتئــام  واألرس، 
والســعادة، وهــي مــن أهــم نتائــج هــذا العمــل التــي 

ــيل: ــام ي ــا في نلخصه
الســنة . 1 الكبــرية الســتنطاق نصــوص  احلاجــة 

املرتبطــة بــاألرسة وباألخــالق، والتأمــل فيهــا 
ــذا  ــط ه ــد ضب ــن قواع ــه م ــا تضمنت ــف م لكش

البــاب، وأحــكام مســائله.
اإلشــارة حلــدود العــدل الواجــب بــني الزوجات، . 2

ومــا يدخــل مــن التعامــل معهــّن يف حــد الفضــل 
وحســن العــرشة وال جيــب.

ــع . 3 ــف صن ــن تكل ــرشع م ــا ي ــد م ــىل ح ــه ع التنبي
ــان  ــه، وبي ــدح من ــا ال يم ــف، وم ــام للضي الطع
املــرشوع للضيــف جتــاه مــا يقــدم لــه مــن الضيافة، 
واملســّوغات الرشعيــة التــي تبيــح للضيــف تــرك 

ــة. ــة الضياف ــن كرام األكل م
ــىل . ٤ ــل ع ــتئذان، وأدب الداخ ــارة ألدب االس اإلش

غــري بيتــه.
ومن أبرز التوصيات:

أن تتجــه املؤسســات العلميــة االجتامعيــة إلنتــاج . 1
و)آداب  الزوجيــة(  )احلقــوق  يف  موســوعات 
األرسة( و)أحــكام تعــدد الزوجــات وأخالقهــا(؛ 
يكــون بناؤهــا عــىل اســتنباط تلــك األحــكام 
الســنة وحــوادث  والــدالالت مــن نصــوص 

ــوي. ــت النب البي
ــي . 2 ــقاق األرسي يف الت ــباب الش ــرز أس ــل أب حتلي

حرصهتــا البحــوث االجتامعيــة؛ والنظــر بعــد 
ذلــك عــن كيفيــات وصــور عالجهــا مــن خــالل 
ــوي  ــت النب ــال البي ــور ح ــي تص ــث الت األحادي

واحليــاة الزوجيــة النبويــة.
ونســأل اهلل أن جيعلنــا ممــن حتقــق بالســنة قــوالً وعمــاًل 
واهتــداًء ودعــوة، وأن يصلــح لنــا العالنيــة والرسيــرة، 

وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد، وآلــه أصحابــه.
املراجع:

-ابــن أيب شــيبة، عبــداهلل، )1٤27ه(، مصنــف ابــن أيب 
شــيبة، ط1، جــدة، النــارش: دار القبلــة.

-ابــن األثــري، املبــارك، )1399هـــ(، النهايــة يف غريب 
احلديــث واألثــر، بــريوت، النــارش: املكتبــة العلميــة.

كشــف  )1٤18ه(،  عبدالرمحــن،  اجلــوزي،  -ابــن 
املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، الريــاض، النــارش: 

ــن. دار الوط
ــدة  ــة، ج ــوم والليل ــل الي ــد، عم ــني، أمح ــن الس -اب
/ بــريوت، النــارش: دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية 

ــرآن. ــوم الق ــة عل ومؤسس
صحيــح  رشح   ،)1٤23( عــيل،  بطــال،  -ابــن 
ــرش:  ــاض، دار الن ــال، ط2، الري ــن بط ــاري، اب البخ

الرشــد. مكتبــة 
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ــاوى،  ــة، أمحــد، )1٤16هـــ(، جممــوع الفت ــن تيمي -اب
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع املل ــارش: جمم ــورة، الن ــة املن املدين

ــف. ــف الرشي املصح
-ابــن ســيده، عــيل، )2٠٠٠م(، املحكــم واملحيــط 

ــة. ــب العلمي ــارش دار الكت ــريوت، الن ــم، ب األعظ
-ابــن عســاكر، عــيل، )1٤15ه(، تاريــخ مدينة دمشــق 
ــل أو  ــن األماث ــا م ــن حله ــمية م ــا وتس ــر فضله وذك
اجتــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا، بــريوت، 

ــر. ــارش: دار الفك الن
ــيوخ،  ــم الش ــيل، )1٤21ه(، معج ــاكر، ع ــن عس -اب

ــائر. ــارش: دار البش ــق، الن دمش
ــة،  ــس اللغ ــد، )1399هـــ(، مقايي ــارس، أمح ــن ف -اب

ــر. ــارش: دار الفك ــريوت، الن ب
ــه  ــي يف فق ــداهلل، )1٤٠5هـــ(، املغن ــة، عب ــن قدام -اب
ــارش:  ــريوت، الن ــيباين، ب ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أمح اإلم

ــر. دار الفك
-ابــن مفلــح، حممــد، )1٤19ه( اآلداب الشـــرعية 
ــب. ــامل الكت ــارش: ع ــاض، الن ــة، الري ــح املرعي واملن

-ابــن منظــور، حممــد، )1٤1٤هـــ(،  لســان العــرب، 
ــادر. ــارش: دار ص ــريوت، الن ط3، ب

-االســفراييني، يعقــوب، )1٤19هـــ(، مســتخرج أيب 
ــة. ــارش: دار املعرف ــة، بــريوت، الن عوان

-األصبحــي، مالــك، )1٤12هـــ(، موطــأ مالــك 
النــارش:  بــريوت،  الزهــري،  مصعــب  أيب  روايــة 

الرســالة. مؤسســة 
ــاء  ــة األولي ــد، )1٤٠9هـــ(، حلي ــاين، أمح -األصبه
ــب  ــارش: دار الكت ــريوت، الن ــاء، ب ــات األصفي وطبق

ــة. العلمي
ــف  ــن، )1٤٠8ه(، ضعي ــارص الدي ــاين، حممدن -األلب
ــارش: املكتــب  ــه، بــريوت، الن اجلامــع الصغــري وزيادت

ــالمي. اإلس
ــح  ــن، )1٤٠8ه(، صحي ــارص الدي ــاين، حممدن -األلب
اجلامــع الصغــري وزيادتــه، ط3، بــريوت، النــارش: 

ــالمي. ــب اإلس املكت
إرواء  )1٤٠5ه(،  الديــن،  حممدنــارص  -األلبــاين، 
ط2،  الســبيل،  منــار  أحاديــث  ختريــج  يف  الغليــل 

اإلســالمي.  املكتــب  النــارش:  بــريوت، 
ــرد،  ــد، )1٤٠9–1989(، األدب املف ــاري، حمم -البخ

ــالمية. ــائر اإلس ــارش: دار البش ــريوت، الن ط 3، ب
املســند  اجلامــع  )1٤22ه(،  حممــد،  -البخــاري، 
ــىل اهلل  ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت الصحي
عليــه وســلم وســننه وأيامــه، جدة-بــريوت، النــارش: 

ــاة. ــوق النج دار ط
واملــزاح،  الفكاهــة  )1٤39هـــ(،  الزبــري،  -بــكار، 

إلكرتونيــة. نســخة 
الكــربى،  الســنن  -البيهقــي، أمحــد، )13٤٤هـــ(، 
حيــدر آبــاد، النــارش: جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة. 
اإليــامن،  شــعب   ،)1٤23( أمحــد،  -البيهقــي، 
ــع. ــرش والتوزي ــد للن ــة الرش ــارش: مكتب ــاض، الن الري
الرتمــذي،  جامــع   ،)1٤22( حممــد،  -الرتمــذي، 
ــرش  ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــارش: دار اب ــريوت، الن ب

والتوزيــع.
ــب  ــاد األري ــوت، )1٤1٤هـــ(، إرش ــوي، ياق -احلم
إىل معرفــة األديــب، بــريوت، النــارش: دار الغــرب 

اإلســالمي.
-احلنظــيل، عبــداهلل، )1٤25ه(، الزهــد، ط2، بريوت، 

ــب العلمية. ــارش: دار الكت الن
-اخلرائطــي، حممــد، )2٠٠6م(، مــكارم األخــالق 
ومعاليهــا وحممــود طرائقهــا، الريــاض، مكتبة الرشــد.



126

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

ة يف حديث: )اخلَِزْيَرة( دراسة حديثية يَّ املضامني األخالقية واألرُْسِ

-الذهــيل، حييــى، )1٤17هـــ(، اإلفصــاح عــن معــاين 
ــن. ــاض، دار الوط ــاح، الري الصح

-الــرازي، عبيــداهلل، )1٤٠2ه(، الضعفــاء وأجوبــة 
ــة  ــي، املدين ــؤاالت الربذع ــىل س ــرازي ع ــة ال أيب زرع

ــالمية. ــه اإلس ــارش اجلامع ــورة، الن املن
-الــرازي، حممــد، )1٤15هـــ(، خمتــار الصحــاح، 

بــريوت، النــارش: مكتبــة لبنــان نــارشون.
خمتــرص  رشح   ،)2٠٠2( عبدالباقــي،  -الزرقــاين، 

العلميــة. الكتــب  دار  النــارش:  بــريوت،  خليــل، 
ــن  ــاف ع ــود، )1٤٠7هـــ(، الكش ــري، حمم -الزخمشـ
حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، 

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال ــرش: دار إحي ــريوت، دار الن ب
ــم  ــرون(، )1٤25ه(، املعج ــد، )وآخ ــات، أمح -الزيـ
ــر،  ــرة، مصـ ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، جمم الوس

النــارش: دار الدعــوة.
-الســبتي، عيــاض، )1٤19هـــ(، إكــامل املعلــم بفوائد 
مســلم، )1٤19هـــ(، مــرص، دار الوفــاء للطباعــة 

ــع. ــرش والتوزي والن
ــوداود،  ــنن أب ــليامن، )1٤2٠ه(، س ــتاين، س -السجس

ــع. ــرش والتوزي ــالم للن ــارش: دار الس ــاض، الن الري
اجلامــع  )1٤1٠هـــ(،  عبدالرمحــن،  -الســيوطي، 
ــريوت، دار  ــر، ب ــري النذي ــث البش ــن حدي ــري م الصغ

الكتــب العلميــة.
-الشــافعي، حممــد، )1٤1٠هـــ(، كتــاب األم، بريوت، 

دار املعرفــة.
العــذب  )1٤26هـــ(،  حممداألمــني،  -الشــنقيطي، 
النمــري مــن جمالــس الشــنقيطي يف التفســري، ط2، مكــة 
املكرمــة، النــارش: دار عــامل الفوائــد للنــرش والتوزيــع.
-الشــيباين، أمحــد، )1٤29هـــ(، مســند اإلمــام أمحــد، 

ــارش: مؤسســة الرســالة. بــريوت، الن

-الشــيباين، أمحــد، )2٠٠3م(، الزهــد، ط2، القاهــرة، 
النــارش: دار ابــن رجــب.

-الشــيباين، أمحــد، )1٤٠3ه(، فضائــل الصحابــة، 
بــريوت، النــارش: مؤسســة الرســالة.

مصنــف  )1٤٠3هـــ(،  عبدالــرزاق،  -الصنعــاين، 
املكتــب  النــارش:  بــريوت،  ط2،  عبدالــرزاق، 

. مي ســال إل ا
ــن  ــان ع ــع البي ــد، )1٤22هـــ(، جام ــربي، حمم -الط
تأويــل آي القــرآن، الســعودية، النــارش: دار هجــر 

ــالن. ــع واإلع ــرش والتوزي ــة والن للطباع
مــن جواهــر  العــروس  تــاج  -الزبيــدي، حممــد، 

اهلدايــة. دار  النــارش  ط2،  القامــوس، 
-الطيالســـي، سليامن، )1٤19هـ(، مسند الطيالســـي، 

بــريوت، النــارش: هجــر للطباعــة والنــرش.
البــاري،  فتــح  )1٤٠9ه(،  أمحــد،  -العســقالين، 

الســلفية. النــارش:  القاهــرة، 
-العســقالين، أمحــد، )1٤21هـــ(، هتذيــب التهذيــب، 

بــريوت، النــارش: مؤسســة الرســالة.
-الغاليينــي، مصطفــى، )1٤1٤هـــ(، جامــع الدروس 

العربيــة، ط 28، بــريوت، النــارش: املكتبــة العرصيــة.
ــام  ــم واإلهي ــان الوه ــيل، )1٤18ه(، بي ــايس، ع -الف
ــارش: دار  ــاض، الن ــاب األحــكام، الري الواقعــني يف كت

ــة. طيب
ــة، ط1،  ــات احلنابل ــد، )1٤19ه(، طبق ــراء، حمم -الف

ــز. ــك عبدالعزي ــارش: دارة املل ــاض، الن الري
ــريوت،  ــني، ب ــل، )1٤2٤ه(، الع ــدي، اخللي -الفراهي

ــة. ــب العلمي ــارش: دار الكت الن
ــح رشح  ــاة املفاتي ــيل، )1٤22هـــ(، مرق ــاري، ع -الق

ــر. ــارش: دار الفك ــريوت، الن ــح، ب ــكاة املصابي مش



127

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

ة يف حديث: )اخلَِزْيَرة( دراسة حديثية يَّ املضامني األخالقية واألرُْسِ

ــف،  ــرى الضي ــداهلل، )1٤18هـــ(، ق ــريش، عب -الق
الريــاض، النــارش: أضــواء الســلف.

ــن ماجــه،  ــي، حممــد، )1٤3٠هـــ(، ســنن اب -القزوين
ــة. ــالة العاملي ــارش: دار الرس ــريوت، الن ب

-القشــريي، مســلم، )1٤12ه(، املســند الصحيــح 
ــول اهلل  ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق املختصـ
ــاء  ــارش: دار إحي ــريوت، الن ــلم، ب ــه وس ــىل اهلل علي ص

ــريب. ــرتاث الع ال
-الكرمــاين، حممــد، )1٤٠1هـــ(، الكواكــب الــدراري 
ــارش: دار  ــان، الن ــح البخــاري، ط2، لبن يف رشح صحي

إحيــاء الــرتاث العــريب.
ــول  ــد ومدل ــة اجلس ــرت، )2٠17م(، لغ ــون، بي -كلينت
ــرص، دار  ــا، م ــل معه ــة التعام ــد وكيفي ــركات اجلس ح

ــاروق. الف
-الكــوراين، أمحــد، )1٤29هـــ(، الكوثــر اجلــاري إىل 
ريــاض أحاديــث البخــاري، بــريوت، النــارش: دار 

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

الــرشوق. دار  النــارش:  مســلم،  صحيــح 
القلــوب يف  قــوت  -املكــي، حممــد، )1٤26هـــ(، 
ــام  ــد إىل مق ــق املري ــف طري ــوب ووص ــة املحب معامل
ــة. ــارش: دار الكتــب العلمي ــان، الن ــد، ط2، لبن التوحي
-املنــاوي، عبدالــرؤوف، )1356هـــ(، فيــض القديــر 
املكتبــة  النــارش:  مــرص،  الصغــري،  اجلامــع  رشح 

التجاريــة الكــربى.
الرتغيــب  )1٤17ه(،  عبدالعظيــم،  -املنــذري، 
ــة. ــب العلمي ــارش: دار الكت ــريوت، الن ــب، ب والرتهي
-املوصــيل، أمحــد، )1٤٠٤هـــ(، مســند أيب يعــىل، 

النــارش: دار املأمــون للــرتاث. دمشــق، 
ــربى، ط1،  ــنن الك ــد، )1٤21ه(، الس ــائي، أمح -النس

بــريوت، النــارش: مؤسســة الرســالة.
ــع  ــتذكار اجلام ــف، )1٤21ه(، االس ــري، يوس -النم
ــامء األقطــار، بــريوت،  ملذاهــب فقهــاء األمصــار وعل

ــة. ــب العلمي ــارش: دار الكت الن
-النــووي، حييــى، )1٤31هـــ(، املنهــاج رشح صحيح 

مســلم بــن احلجــاج، ط1، دمشــق، دار الفيحــاء.
-النيســابوري، حممــد، )1٤11ه(، املســتدرك عــىل 

الصحيحــني، بــريوت، دار الكتــب العلميــة.
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د.حنان بنت عيسى بن عيل احلازمي 
أستاذ الفقه املشارك- قسم الدراسات اإلسالمية ، الكلية اجلامعية بمحافظة 

القنفذة ، جامعة أم القرى بمكة املكرمة

   ملخص البحث  
الكشف  يف  املعارصة  القضايا  إحدى  البحث  يتناول 
مكافحة  يف  ودوره  املراقب  التسليم  وهو  املجرمني،  عن 
اجلريمة، حيث إن التسليم املراقب أداة من أدوات التعاون 
ما  وهو  وأشكاهلا،  صورها  بكل  اجلريمة  ملكافحة  الدويل 
حضت عليه الرشيعة الغراء وأمرت به، يف رضورة تكاتف 
األيدي الصاحلة لتنقية املجتمع من آفات اجلريمة وبراثنها. 
وخامتة.  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  يف  البحث  جاء  وقد 
وأمهيته،  البحث،  مشكلة  عىل  اشتملت  فقد  املقدمة:  أما 

ومنهج البحث، وأسئلة الدراسة، وأدواهتا. 
املراقب  التسليم  مفهوم  بيان  يف  األول:  املبحث  وجاء 
املراقب  التسليم  أنواع  يف:  الثاين  واملبحث  ومرشوعيته، 
وإجراءاته، واملبحث الثالث يف: اجلرائم املشمولة بالتسليم 

املراقب والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته. 
أن  ومنها:  النتائج  أهم  عىل  اشتملت  فقد  اخلامتة:  وأما 
اهلدف من التسليم املراقب يف الفقه اإلسالمي هو املحافظة 
عىل الرضوريات اخلمس، التي هي مقاصد الرشع احلنيف 
لتحقيق هذا  التعاون  األحكام؛ فوجب  من خالل ترشيع 
الرشيعة  أحكام  مع  متوافق  املراقب  التسليم  وأن  اهلدف. 
باسمه  وليس  بصورته  اإلسالم  عرفه  فقد  اإلسالمية، 
وسلم-  عليه  اهلل  صىل   - الرسول  به  وعمل  مبارشة؛  
ألجهزة  سيتسع  خالله  ومن  والفقهاء؛  الكرام  والصحابة 
العصابات  أو  املنظامت  زعامء  ضبط  املخدرات  مكافحة 
باملخدرات  املرشوع  غري  االجتار  متتهن  التي  اإلجرامية، 
وأن  باخلفاء؛  يعملون  عادة  الذين  العقلية،  واملؤثرات 
به  املوافقة  ُتعطي  ال  استثنائي،  أسلوب  املراقب  التسليم 
تتمثل  وأكيدة،  واضحة  فائدة  حتقيق  منه  ينتظر  عندما  إال 

Abstract
 This research tackles one of the contempo-
rary issues in criminals’ detection, which is 
controlled delivery and its role in combating 
crime, since controlled delivery is a tool of 
international cooperation to counter crime in 
all its forms and patterns. It is what the no-
ble Sharia urged and commanded, in terms 
of a necessity of uniting good endeavors to 
purify society against the blights of crime 
and its repercussions. The research consists 
of an introduction, three sections, and a con-
clusion. As for the introduction; it included 
a statement of research problem, its signifi-
cance, the research methodology, the study 
questions, and its techniques.
The first topic aims to explain the concept 
of controlled delivery and its legitimacy, the 
second topic: types of controlled delivery 
and its procedures, and the third topic: the 
crimes covered by controlled delivery, the 
challenges it faces, and its most prominent 
applications.
With regard to the conclusion: it considers 
the most important findings, including: that 
the objective of controlled delivery in Islam-
ic jurisprudence is to preserve the five ne-
cessities that are the purposes of the ortho-
dox Sharia through a legislation of rulings, 
so cooperation is required to accomplish this 
goal, and that controlled delivery is compat-
ible with the provisions of Islamic Sharia, 
as Islam defines it in terms of its applica-
tion not directly regarding its terminology. 
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واملنظمني  واالجتار  التهريب  مجاعات  وضبط  كشف  يف 
واملمولني والزعامء واملخططني.

الكلامت املفتاحية: 
التسليم املراقب-  الفقه اإلسالمي- القانون الوضعي. 

The Messenger, the noble Companions, and 
jurists enforced it, and through it, count-
er narcotics units will be able to seize the 
leaders of criminal organizations or gangs, 
which engage in illegal trade in narcotics 
and psychotropic substances, who usually 
work stealthily. Moreover, controlled deliv-
ery is an exceptional method that cannot be 
approved unless only expected to achieve a 
clear and certain benefit, represented in de-
tecting and controlling smuggling and traf-
ficking groups, organizers, financiers, lead-
ers and planners
Keywords:
Delivery observer - combat - crime - Islamic 
jurisprudence - Civil law.

املقدمة
ــه،  ــاده بفضل ــىل عب ــن ع ــذي امت ــد هلل ال احلم   
ودعاهــم إىل التعــاون عــىل الــرب والتقــوى، وهناهــم عن 
ــالم  ــالة والس ــدوان. والص ــم والع ــىل اإلث ــاون ع التع
عــىل ســيدنا وموالنــا حممــد، الــذي مــا خــرج مــن فيــه 
ــه  ــرآن، ومنهج ــه الق ــان؛ كان خلق ــر والرحي إال العط
رضــا الرمحــن؛ صــالة وســالما عليــك يــا ســيدي يــا 

ــد:  ــول اهلل، وبع رس
ــبًيا،  ــث نس ــام حدي ــب نظ ــليم املراق ــام التس ــإن نظ ف
ــة  ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــتحدثته اتفاقي ــث اس حي
االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
1988م )منصــور العنــزي،ص38٠( نظــرا لتعــدد 
الترشيعــات  مــن  واســتفادهتم  املجرمــني،  حيــل 
املختلفــة؛ حيــث جتــد ترشيًعــا يتشــدد يف العقــاب 
ــن  ــف م ــرى خيف ــة أخ ــع دول ــة، وترشي ــىل جريم ع
ذلــك؛ وأحياًنــا ال يعتــربه جريمــة أصــاًل. فــكان 
ــود  ــه جه ــر في ــام تتضاف ــتحداث نظ ــي اس ــن الطبيع م
ــة  ــم املتنوع ــة اجلرائ ــع ومكافح ــة، لقم ــدول املختلف ال
ــي  ــدرات، فه ــم املخ ــة جرائ ــكاهلا،  خاص ــكل أش ب

أكثــر ضغًطــا عــىل أي جهــاز أمنــي يف أي بلــد؛ وأيًضــا 
حفاًظــا عــىل الرضوريــات اخلمســة، التــي جــاء الــرشع 
ــل،  ــن، والعق ــي: الدي ــا وه ــة عليه ــف للمحافظ احلني

ــرض؛  ــال، والع ــس، وامل والنف
ولقــد طبقــت اململكــة العربيــة الســعودية هــذا النظــام، 
ــة  ــون، خاص ــن قان ــر م ــه يف أكث ــت علي ــث نص حي
ــدرات  ــرشوع باملخ ــري امل ــار غ ــة االجت ــون مكافح قان
واملؤثــرات العقليــة، الــذي يعتــرب مواجهــة فعالــة 
ــس  ــل والنف ــىل العق ــدي ع ــي تعت ــة، الت ــم احلراب جلرائ
واملــال؛ فــكان البــد مــن البحــث عــن مرشوعيــة هــذا 

ــالمي. ــه اإلس ــام يف الفق النظ
ــالمي،  ــه اإلس ــب الفق ــث يف كت ــالل البح ــن خ  وم
تبــني أن الفقهــاء كانــوا أكثــر تنبــوًءا باملســتقبل، حــني 
نصــوا عــىل جــواز تســليم املجرمــني املطلوبــني لــدى 
ــايض  ــاب الق ــك كت ــن أدوات ذل ــرى، وم ــة أخ دول
ــت  ــام حث ــددة؛ ك ــط حم ــرشوط وضواب ــايض، ب إىل الق
ــوى؛  ــرب والتق ــىل ال ــاون ع ــىل التع ــراء ع ــة الغ الرشيع
وهــو يشــمل التكاتــف الــدويل ملكافحــة اجلريمــة بــكل 
صورهــا؛ وهنــت عــن التعــاون عــىل اإلثــم والعــدوان، 
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اإلســالمية  الرشيعــة  شــمولية  مــدى  يبــني  ممــا 
ــكان. ــان وم ــكل زم ــا ل وصالحيته

أواًل: مشكلة البحث:
احلديثــة،  التكنولوجيــا  وســائل  اتســاع  ظــل  يف 
واســتفادة العصابــات اإلجراميــة مــن تلــك الوســائل 
ــدول  ــد مــن تكاتــف ال ــة املعــارصة، فــكان الب العلمي
مــع بعضهــا البعــض، إلجيــاد الوســائل الكفيلــة 
بمكافحــة اجلريمــة واملجرمــني؛ فلذلــك تضمنــت 
االتفاقيــات املختلفــة منــذ عــام 1988م، وحتــى 
ــاره  ــب، باعتب ــليم املراق ــام التس ــىل نظ ــص ع اآلن، الن
أداة فعالــة يف حماربــة اجلريمــة؛ فــكان مــن الــرضوري 
ــث  ــاء البح ــام، فج ــذا النظ ــي هل ــند الرشع ــاد الس إجي

ملناقشة تلك املسألة. 
ثانًيا: أمهية البحث:

ــة  ــدى صالحي ــني م ــه يب ــث يف أن ــة البح ــع أمهي ترج
ــتيعاهبا  ــكان، واس ــان وم ــكل زم ــراء ل ــة الغ الرشيع
وضعــت  وأهنــا  املختلفــة،  العصــور  ملســتجدات 
العــالج الناجــع لــكل آفــة تســتجد يف كل زمــان؛ 
كــام أن البحــث يوضــح مــدى التوافــق بــني الرشيعــة 
والقانــون الوضعــي يف تلــك املســألة، وأن النظــام 
الســعودي املبنــي عــىل أحــكام الرشيعــة رأى فيــه 
ــع كل دول  ــاون م ــه، وتع ــذ ب ــا فأخ ــة ألحكامه موافق
ــن  ــري م ــاط الكث ــه يف إحب ــن طريق ــح ع ــامل، ونج الع

ــم. اجلرائ
ثالًثا: منهج البحث:

ــتقرائي  ــج االس ــاع املنه ــث اتب ــة البح ــت طبيع اقتض
الوصفــي، فقــد حاولــت فيــه الرجــوع لكتــب التفســري 
ــون،  ــب رشاح القان ــا كت ــخ؛ وأيض ــث والتاري واحلدي
واالتفاقيــات الدوليــة، لبيــان مــدى التوافــق بــني 
نظــام التســليم املراقــب يف االتفاقيــات الدوليــة والفقــه 

ــالمي . اإلس

رابًعا: تساؤالت الدراسة:
جييب البحث عن عدة أسئلة وفروض:-

هــل يوجــد ســند رشعــي وتارخيــي لنظام التســليم . 1
املراقــب يف الفقه اإلســالمي؟

ــب . 2 ــليم املراق ــام التس ــني نظ ــق ب ــاك تواف ــل هن ه
والفقــه  الدوليــة  واالتفاقيــات  القوانــني  يف 

اإلســالمي؟
ــة يف . 3 ــة اجلريم ــام يف مكافح ــذا النظ ــح ه ــل نج ه

ــارض؟ ــا احل وقتن
هــل هنــاك معوقــات أمــام هــذا النظــام متنعــه مــن . ٤

أداء مــا رشع مــن أجلــه عــىل الوجــه الصحيــح؟
خامسا: الدراسات السابقة

ــن  ــض م ــوع بع ــذا املوض ــث يف ه ــبقني إىل احلدي س
ــي  ــق بحث ــد اتف ــة، ولق ــاث العلمي ــات واألبح الدراس
ــرى،  ــاط أخ ــف يف نق ــاط واختل ــض النق ــم يف بع معه

ــات:- ــذه الدراس ــن ه وم
ــع  ــري واق ــع اجلزائ ــي الترشي ــب ق ــليم املراق 1- التس
وحتديــات، شــنني صالــح، املجلــة األكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاين، س ــدد الث ــرش، الع ــاين ع ــد الث ــوين، املجل القان

2٠15م.
ــوع  ــه موض ــة يف تناول ــذه الدراس ــع ه ــي م ــق بحث اتف
القانونيــة،  النظــر  وجهــة  مــن  املراقــب  التســليم 
واختلــف عنــه يف إلقــاء الضــوء عــىل التســليم املراقــب 
مــن وجهــة نظــر الفقــه اإلســالمي، ممــا جعــل بحثــي 
متباينــًا ومتفــردا عنــه يف هــذه النقطــة، كــام أنــه اقتــرص 
ــان املوضــوع فيــام خيــص الترشيــع اجلزائــري،  عــىل بي
ــا  ــع ومنه ــن ترشي ــر م ــه يف أكث ــد تناول ــي فق ــا بحث أم

ــة. ــات الدولي االتفاقي
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــع االجت ــب لقم ــليم املراق 2- التس
وتقــره  الدوليــة  االتفاقيــات  توجبــه  باملخــدرات 
الرشيعــة اإلســالمية، أمحــد أمــني احلادقــة،  جملــة 
ــة – العــدد العــارش-  ــة امللــك فهــد األمني األمــن بكلي
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1٤16هـــ.
 اتفــق بحثــي  مــع تلــك الدراســة يف أنه تنــاول موضوع 
ــدرات،  ــة املخ ــق بجريم ــام يتعل ــب في ــليم املراق التس
ــا،  ــه فقهي ــالمي وتأصيل ــب اإلس ــان اجلان ــا بي وأيض
واختلــف معــه يف تناولــه بصــورة أشــمل بحيــث  
يتنــاول كل أنــواع اجلرائــم عابــرة احلــدود، وهــي -يف 
الغالــب- مــا تقــوم بــه العصابــات اإلجراميــة املنظمة.
املراقــب  التســليم  أســلوب  تفعيــل  ســبل   -3
للمخــدرات بــني دول جملــس التعــاون اخلليجــي، 

العنــزي. منصــور  خلــف  عبداملجيــد 
 اتفــق بحثــي مــع تلــك الدراســة يف تناولــه للموضــوع 
ــه يف  ــف يف بيان ــة، واختل ــر القانوني ــة النظ ــن وجه م
وجهــة النظــر الفقهيــة، وعــدم قــرصه عــىل دول 
إقليميــة، بــل أوردت ذكــر أمثلــة دوليــة ومنهــا فرنســا 
ــة  ــا دول عربي ــة، وأيض ــدة األمريك ــات املتح والوالي

ــرص. ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــا اململك ومنه
٤- تســليم املطلوبــني بــني الــدول وأحكامــه يف الفقــه 
اإلســالمي، زيــاد بــن عابــد املشــوخي، ط/ دار كنــوز 

إشــبيليا، الريــاض، الســعودية.
ــليم  ــه تس ــة يف تناول ــك الدراس ــع تل ــي م ــق بحث اتف
املجرمــني واملطلوبــني، ســواء يف القانــون أو الفقــه 
ــواع  ــكل أن ــموله ل ــه يف ش ــف مع ــالمي، واختل اإلس
التســليم املراقــب ومنهــا الشــحنات، فلــم  يكــن 
ــليم  ــام أن تس ــط؛ ك ــني فق ــليم املجرم ــىل تس ــارصا ع ق
ــليم  ــا التس ــه، أم ــة ب ــات خاص ــه اتفاقي ــني ل املطلوب
املراقــب فهــو مــدرج يف اتفاقيــات متنوعــة، كونــه آليــة 

ــة. ــة اجلريم ــات مكافح ــن آلي ــة م حديث
سادسا: خطة البحث: 

اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون يف مقدمــة، وثالثــة 
مباحــث، وخامتــة. 

ــث،  ــكلة البح ــىل مش ــتملت ع ــد اش ــة: فق ــا املقدم أم
الدراســة،  وأســئلة  البحــث،  ومنهــج  وأمهيتــه، 

وأدواهتــا. 
املبحث األول: مفهوم التسليم املراقب ومرشوعيته

املطلــب األول: مفهــوم التســليم املراقــب يف القوانــني 
الوضعيــة

ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــوم التس ــاين: مفه ــب الث املطل
اإلســالمي

املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهيــة التســليم املراقــب 
يف الفقــه والقانــون

املبحث الثاين: أنواع التسليم املراقب وإجراءاته
املطلب األول: أنواع التسليم املراقب

املطلب الثاين: إجراءات التسليم املراقب
ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــث الثالث:اجلرائ املبح

ــه ــرز تطبيقات ــي تواجهــه وأب ــات الت والتحدي
ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــب األول: اجلرائ املطل

ــي تواجهــه ــات الت والتحدي
املطلب الثاين: أبرز تطبيقات التسليم املراقب 

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
ثــم ختمــت البحــث بفهــرس بأهــم املصــادر واملراجــع 

ــدت عليها. ــي اعتم الت
املبحث األول مفهوم التسليم املراقب ومرشوعيته

متهيد وتقسيم:
إن حتقيــق مصالــح النــاس- يف هــذه احليــاة- هــو 
ــر  ــق األم ــن طري ــم؛ ع ــارع احلكي ــام للش ــد الع املقص
ــاب  ــد الوه ــن كل رضر)عب ــي ع ــع، والنه ــكل نف ب
ــة،  ــاس عام ــع للن ــه النف ــن أوج ــالف:187(. وم خ
ــي  ــوى، والنه ــرب والتق ــىل ال ــاون ع ــىل التع ــث ع احل

ــدوان؛  ــم والع ــىل اإلث ــاون ع ــن التع ع
ــَوى َواَل  ــرِبِّ َوالتَّْق ــىَل اْل ــوا َع ــبحانه: ﴿َوَتَعاَوُن ــال س ق
املائــدة،  َواْلُعْدَواِن﴾)ســورة  ْثــِم  اإْلِ َعــىَل  َتَعاَوُنــوا 

اآليــة:2(. 
ــات  ــراد واجلامع ــىل األف ــب ع ــق وج ــذا املنطل ــن ه م
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ــع  ــىل دف ــاون ع ــبيل التع ــدة، يف س ــًدا واح ــف ي التكات
ــا  ــرة يف وقتن ــرشة بكث ــم املنت ــة اجلرائ ــار، بمكافح املض
ــه  ــىل بعض ــامل ع ــاح الع ــد انفت ــة بع ــارض؛ خاص احل

ــدود.  ــرة للح ــة عاب ــل اجلريم ــا جع ــض، مم البع
ــليم  ــام التس ــق نظ ــىل تطبي ــاون ع ــك: التع ــن ذل وم
املراقــب، الــذي  نصــت عليــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
املخــدرات  يف  املــرشوع  غــري  االجتــار  ملكافحــة 
ــا  ــع هل ــي يرج ــنة 1988م، الت ــة لس ــرات العقلي واملؤث
الفضــل يف اســتحداث هــذا األســلوب، ملكافحــة 
جريمــة التهريــب واالجتــار باملخــدرات واجلرائــم 
الناشــئة عنها)احلادقة،1٤16هـــ،ص166(. وسأقســم 
هــذا املبحــث إىل ثالثة مطالــب، املطلــب األول: مفهوم 
التســليم املراقــب يف القوانــني الوضعيــة. املطلــب 
الثــاين: مفهــوم التســليم املراقــب يف الفقــه اإلســالمي. 
املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهيــة التســليم املراقــب 

ــون. ــه والقان يف الفق
ــني  ــب يف القوان ــليم املراق ــوم التس ــب األول: مفه املطل

ــة الوضعي
التســليم املراقــب هــو: إجراء أمنــي، قضائــي، وإداري، 
يف آن واحــدة؛ تــم اســتحداثه يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
ملكافحــة االجتــار غري املــرشوع يف املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة لســنة 1988م. ثــم ورد بعــد ذلــك يف أغلــب 
ــة  ــة بمكافح ــة؛ املعني ــة، واإلقليمي ــات الدولي االتفاقي
ــري  ــار غ ــدود، واالجت ــرة للح ــة العاب ــة املنظم اجلريم
ــيلة  ــة، كوس ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــرشوع باملخ امل
ــة  ــرب وطني ــة ع ــة املنظم ــة اجلريم ــائل مكافح ــن وس م
ويقصــد  العنــزي،ص38٠(.  وغريها)منصــور 
املتحــدة  اتفاقيــة األمــم  املراقــب وفــق  بالتســليم 
ــه:  ملكافحــة اجلريمــة املنظَّمــة عــرب وطنيــة2٠٠٠م، أن
ــة،  ــري مرشوع ــحنات غ ــمح لش ــذي يس ــلوب ال األس
أو مشــبوهة، باخلــروج مــن إقليــم دولــة، أو أكثــر ؛ أو 
املــرور عــربه أو، دخولــه، بمعرفــة ســلطاته املختصــة، 

وحتــت مراقبتهــا، بغيــة التحــري عــن جــرم مــا، 
ــه. ــني يف ارتكاب ــخاص الضالع ــة األش ــف هوي وكش

ــب:  ــليم املراق ــود بالتس ــون املقص ــك يك ــا لذل فطبًق
ــق  ــن طري ــم ع ــف اجلرائ ــدول لكش ــني ال ــاون ب التع
هدفهــا،  ملعرفــة  هبــا،  املشــتبه  الشــحنات  مراقبــة 
واملجرمــني الضالعــني فيهــا؛ وأيًضــا اعــرتاض ســبيل 
ــاملة أو  ــري س ــة الس ــا بمواصل ــامح هل ــع، أو الس البضائ
جزئيًّا)املادتــان2/ط،  أو  كليًّــا  إبداهلــا  أو  إزالتهــا، 
٤/2٠، مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلريمــة 

ــة2٠٠٠(. ــرب الوطني ــة ع املنظَّم
ونــص نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ــم م/39  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي، الص الس
ــرة "1"  ــرشة فق ــة ع ــادة احلادي بتاريخ1٤26هـــ، يف امل
عــىل أســلوب التســليم املراقــب فقال:"للســلطات 
املــواد  الســامح لكميــة مــن  اململكــة  املختصــة يف 
حلــت  مــواد  أو  العقليــة،  املؤثــرات  أو  املخــدرة، 
ــة، أو  ــم اململك ــرب إقلي ــرور ع ــول أو امل ــا، بالدخ حمله
اخلــروج منــه، بالتنســيق مــع ســلطات الــدول املعنيــة، 
للكشــف عــن األشــخاص املتورطــني يف ارتــكاب 
جريمــة هتريــب هــذه املــواد، واالجتــار فيهــا، والقبــض 

عليهم")جمموعــة األنظمــة الســعودية(.
ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــوم التس ــاين: مفه ــب الث  املطل

ــالمي اإلس
ــاون  ــكال التع ــن أش ــكل م ــو ش ــب ه ــليم املراق التس
عــىل دفــع املضــار التــي تلحــق باملجتمعــات، تقــوم بــه 
الــدول ملواجهــة اجلريمــة العابــرة للحدود. وســأعرف 
ــم يف  ــة، ث ــب يف اللغ ــليم املراق ــوم التس ــة مفه يف البداي

ــة:  ــروع اآلتي ــاء؛ يف الف ــالح الفقه اصط
الفرع األول: تعريف التسليم املراقب يف اللغة

ــليم،  ــني األوىل: التس ــن كلمت ــون م ــح مك ــو مصطل ه
وهــي: مصــدر، ســّلم؛ ويــدل عــىل عــدة معــان: 
منهــا الســالم أي: االستســالم. والســالم االســم مــن 
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ــليم  ــوب. والتس ــن العي ــرباءة م ــالم ال ــليم. والس التس
بــذل الرضــا باحلكــم. والتســليم أيضــا الســالم. 
واســتلم احلجــر ملســه، إمــا بالقبلــة أو باليد. واستســلم 

ــاد.  أي انق
 واملراقــب: مصــدر مــن الرقيــب أي: احلافــظ واملنتظر. 
ــاب:  ــب واالرتق ــه. والرتق ــاىل أي خاف ــب اهلل تع وراق

1999م،ص153(.  االنتظار)الرازي،1٤2٠هـ- 
وجــاء يف احلديــث الرشيــف، عــن عبــد اهلل بــن عمــر- 
ريض اهلل عنهــام-، أن رســول اهلل-صــىل اهلل عليــه 
ــه وال  ــلم ال يظلم ــو املس ــلم أخ ــال: "املس ــلم-  ق وس
يســلمه.. احلديث")البخاري،1٤22هـــ، كتــاب املظامل 
والغصب،بــاب: ال يظلــم املســلم املســلم وال يســلمه، 
حديــث رقــم:2٤٤2: 128/3( معنى )ال يســلمه(: ال 
يرتكــه مــع مــن يؤذيــه، بــل ينــرصه ويدفــع عنه")بــدر 

ــي:12/ 288(.  ــن العين الدي
يفهــم مــن املعنــى اللغــوي للتســليم املراقــب أنــه يعني 

االنقيــاد والتســليم حتــت رقابــة اجلهــة املختصة.
الفرع الثاين: تعريف التسليم املراقب يف االصطالح

ــث،  ــارص وحدي ــح مع ــو مصطل ــب ه ــليم املراق التس
ــب  ــس الرتكي ــى بنف ــاء القدام ــه الفقه ــم عن ومل يتكل
ــف  ــاء لتعري ــض الفقه ــرض بع ــن تع ــي، ولك اللفظ
ــون  ــليم يك ــوا: التس ــاف فقال ــه األحن ــليم، فعرف التس
ــع  ــال مان ــض ب ــن القب ــن م ــه يتمك ــىل وج ــة ع بالتخلي
1992م:   - عابدين،1٤12هـــ  )ابــن  حائــل.  وال 

 .)17٠ /3
والتســليم يتــم عــىل املجــرم والشــحنة حمــل اجلريمــة، 
ــدى  ــه إح ــوم ب ــراء تق ــو:" إج ــني ه ــليم املجرم فتس
الــدول، هبــدف تســليم أحــد األشــخاص املوجوديــن 
بنــاء عــىل  تطلبــه،  إىل دولــة أخــرى  إقليمهــا،  يف 
ــه،  ــوبة إلي ــة منس ــن جريم ــه ع ــرض حماكمت ــا بغ طلبه
أو لتنفيــذ حكــم صــادر ضــده مــن حماكمها)أبــو 

الوفــا،2٠٠1م:391(. 

ــاف  ــه األحن ــد عرف ــني فق ــحنة أو الع ــليم الش ــا تس أم
بأنــه: إجيــاد العــني وجعلهــا ســاملة خالصــة، واإلتيــان 
ــك  ــدرة املال ــع ق ــتحقها، م ــن يس ــا إىل م ــا، وختليته هب
1986م:  اسرتدادها"")الكاســاين،1٤٠6هـ-  عــىل 

.)25٠/5
ــذا  ــتخدموا ه ــم اس ــاف أهن ــف األحن ــن تعري ــني م يتب
ــذا  ــا ه ــو طبقن ــن ل ــع، ولك ــليم املبي ــح يف تس املصطل
ــن أن  ــن املمك ــث م ــل البح ــب حم ــليم املراق ــىل التس ع
ــي  ــة والت ــل اجلريم ــحنة حم ــه أن الش ــن وج ــمله م يش
ــام  ــة، إن ــدول املعني ــل ال ــن قب ــة م ــا املراقب ــري عليه جي
تكــون مبيعــا بــني املجرمــني، ولكنــه بيــع حمــرم، تعمــل 
ــة التــي  ــه ومنعــه، فتكــون الدول الــدول عــىل مكافحت
ــه  ــا، ملراقبت ــه مؤقت ــة عن ــحنة متخلي ــا الش ــرج منه خت
وتســليمه عندمــا تكتمــل مراقبــة املجرمــني؛ مــن هنــا 
ــأن الفقهــاء عرفــوا التســليم املراقــب  يمكــن القــول ب

ــمه. ــس باس ــه ولي بوصف
ومــن خــالل مــا تقــدم، يمكــن وضــع تعريــف 
للتســليم املراقــب - مــن وجهــة نظــر الباحثــة- بأنــه:  
تضافــر اجلهــود الدوليــة، ملكافحــة اجلريمــة بــكل 
ــبوهة،  ــحنات املش ــة الش ــق مراقب ــن طري ــكاهلا، ع أش
ملعرفــة أفــراد العصابــة، ومــكان اجلريمــة، وتســليمهم 

ــم. ــة؛ ملعاقبته ــات املختص للجه
الفرع الثالث: التأصيل الفقهي للتسليم املراقب

الفقــه  املراقــب يف  التســليم  أن  يتضــح  ممــا ســبق 
اإلســالمي معــروف بتســليم املطلوبــني، وتســليم 
العــني حمــل االلتــزام؛ مــع مــا فيــه مــن وســائل 
معــارصة ختتلــف نســبًيا عــن الوســائل القديمــة.
فاهلــدف مــن التســليم املراقــب املحافظــة عــىل مقاصــد 
الــرشع، يف حفــظ الرضوريات اخلمســة، وهــي: الدين، 
ــيلة  ــأي وس ــال، ب ــل، وامل ــرض، والعق ــس، والع والنف
مرشوعــة تــؤدي إىل ذلــك؛ ألن اجلريمــة هــي اعتــداء 
عــىل تلــك الرضوريــات، فيجــب مقاومتهــا بقــوة 
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ــور احلفناوي،1٤٠6هـــ- 1986م:31(.  وحزم)منص
ــة،  ــى التخلي ــليم بمعن ــاف التس ــل األحن ــد جع ولق
ملــن  ســلياًم  وإعطــاؤه  الــيء،  عــىل  والقبــض 
ــن  ــد يف الذمة)اب ــزام املنعق ــل االلت ــه حم ــتحقه، ألن يس
عابديــن:561(. هــذا فيــام يتعلــق بتســليم العــني حمــل 
اجلريمــة؛ أمــا تســليم املجرمــني فليــس يف الرشيعــة مــا 
ــة  ــة دول ــالمية ألي ــة إس ــة دول ــلم أي ــن أن تس ــع م يمن
ــتأمن،  ــي، أو مس ــلم، أو ذم ــرى، أي مس ــالمية أخ إس
مــا،  جريمــة  الدولتــني  إحــدى  أرض  يف  ارتكــب 
والتجــأ إىل أرض األخــرى. وينطبــق نفــس األمــر فيــام 
ــا  ــا وبينه ــالمية، بينن ــري إس ــة غ ــليم لدول ــق بالتس يتعل
اتفــاق عــىل ذلــك، فيعمــل بمقتــى العهــد، ويف 

ــودة:298(.  ــادر ع ــد الق ــدوده. )عب ح
ــة  ــن الناحي ــا م ــني كان معروف ــليم املجرم ــام أن تس  ك
العمليــة قديــاًم بكتــاب القــايض إىل القــايض، يف شــأن 
مــن ثبــت باحلجــة، ارتكابــه لفعــل معــني وهــو حتــت 
ــو  ــه، ونح ــم بحق ــذ احلك ــه، لينف ــوب إلي ــلطة املكت س
ــليم  ــن تس ــوخي:171(. وكال م ــد املش ــن عاب ذلك)اب
ــليم  ــيء، أو تس ــىل ال ــض ع ــة والقب ــني بالتخلي الع
ــة اإلســالمية، أو غريهــا باالتفــاق  املجرمــني إىل الدول
ــني  ــو ع ــايض، ه ــايض إىل الق ــاب الق ــد، وكت والعه

ــارض.  ــا احل ــب يف وقتن ــليم املراق التس
ــا  ــوع مــن التعــاون عــىل مكافحــة اجلريمــة، مل وهــو ن
ــع،  ــات املجتم ــب رضوري ــن رشور وأذى يصي ــا م فيه

التــي هــي مــن مقاصــد الــرشع.
ــذي رواه  ــث، ال ــاًل يف احلدي ــه تأصي ــد ل ــه جي ــام أن ك
الصحــايب اجلليــل النعــامن بــن بشــري -ريض اهلل عنــه-
ــل  ــال: "مث ــلم-  ق ــه وس ــىل اهلل علي ــي- ص ــن النب ، ع
ــوم  ــل ق ــا، كمث ــع فيه ــدود اهلل والواق ــىل ح ــم ع القائ
اســتهموا عــىل ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعالهــا 
إذا  أســفلها  يف  الذيــن  فــكان  أســفلها،  وبعضهــم 
اســتقوا مــن املــاء مــروا عــىل مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو 
أنــا خرقنــا يف نصيبنــا خرقــا ومل نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن 

يرتكوهــم ومــا أرادوا هلكــوا مجيعــا، وإن أخــذوا عــىل 
أيدهيــم نجــوا، ونجــوا مجيعا"")البخــاري، كتــاب 
ــتهام  ــمة واالس ــرع يف القس ــل يق ــاب: ه ــة، ب الرشك

فيــه، حديــث رقــم )2٤93(: 139/3(.
ابــن عثيمني-رمحــه  الشــيخ  الداللــة: قــال  وجــه 
اهلل-: "ال نســلم مــن الــرضر، واألذى، والغضــب 
اإلهلــي، إال عندمــا نأمــر باملعــروف، وننهــى عــن 
املنكــر، ونأخــذ عــىل يــدي الظــامل، فننهــاه عــن 

 .)٤55 /2 1٤26هـــ، ظلمه)العثيمني،
مــن هنــا يكــون اســتحداث نظــام التســليم املراقب من 
ــات  ــىل الرضوري ــاظ ع ــدويل، للحف ــاون ال ــاب التع ب
ــن  ــايس م ــارع األس ــد الش ــي مقص ــي ه ــة، الت اخلمس

ــكام. ــع األح وراء ترشي
ــة التســليم املراقــب  املطلــب الثالــث: مرشوعيــة وأمهي

يف الفقــه والقانــون
التســليم املراقــب مــرشوع بنصــوص الــرشع والقانون، 
ــدويل ملكافحــة اجلريمــة  التــي حتــض عــىل التعــاون ال
ــال  ــة يف جم ــة بالغ ــه أمهي ــام أن ل ــدود؛ ك ــرة للح العاب
ــرشوع  ــار غــري امل ــة االجت ــة، خاص مكافحــة اجلريم
ــة  ــة املنظم ــة، واجلريم ــرات العقلي ــدرات واملؤث باملخ
عــرب وطنيــة. وسأقســم هــذا املطلــب إىل أربعــة فــروع: 
الفــرع األول: مرشوعيــة التســليم املراقــب يف القوانــني 
ــب يف  ــليم املراق ــة التس ــاين: أمهي ــرع الث ــة، الف الوضعي

ــة. ــني الوضعي القوان
يف  املراقــب  التســليم  مرشوعيــة  الثالــث:  الفــرع 
ــليم  ــة التس ــع: أمهي ــرع الراب ــالمية. الف ــة اإلس الرشيع

املراقــب يف الرشيعــة اإلســالمية. 

الفــرع األول: مرشوعيــة التســليم املراقــب يف القوانــني 
الوضعيــة

ــاء يف  ــب ج ــليم املراق ــام التس ــي لنظ ــاس الرشع األس
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــرشوع 
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ــنة 1988م، يف  ــة س ــرات العقلي ــدرات واملؤث يف املخ
املــادة األوىل منهــا بأنــه" أســلوب الســامح للشــحنات 
ــة،  ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــن املخ ــة م ــري املرشوع غ
أو املــواد املدرجــة يف اجلــدول األول، واجلــدول الثــاين، 
املرفقــني هبــذه االتفاقيــة، أو املــواد التــي أحلــت حملها، 
بمواصلــة طريقهــا إىل خــارج إقليــم بلــد، أو أكثــر، أو 
عــربه، أو إىل داخلــه، بعلــم ســلطاته املختصــة وحتــت 
ــة األشــخاص املتورطــني  ــة كشــف هوي مراقبتهــا، بغي
ــرة 1  ــا يف الفق ــوص عليه ــم املنص ــكاب اجلرائ يف ارت

مــن املــادة 3 مــن االتفاقيــة".
ــني  ــب يف القوان ــليم املراق ــة التس ــاين: أمهي ــرع الث الف

الوضعيــة
نظــًرا لعــدم فاعليــة األســاليب التــي تتبعهــا الــدول يف 
ــرات  ــات التهريــب للمخــدرات واملؤث مكافحــة عملي
العقليــة، يف تقليــل حجــم املشــكلة، أو احلــد مــن 
تــرسب شــحنات املــواد املخــدرة غــري املرشوعــة عــرب 
بواباهتــا ابتــداء، ولعــدم قدرهتــا عــىل مواجهــة املنظامت 
ــة  ــدويل إىل أمهي ــع ال ــه املجتم ــردة؛ تنب ــة منف اإلجرامي
إجيــاد وســائل يكون مــن شــأهنا تعزيــز التعــاون الدويل 
ــدرات  ــرشوع باملخ ــري امل ــار غ ــة االجت ــال مكافح يف جم
واملؤثــرات العقليــة، أبرزهــا دعــوة الــدول األطراف يف 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــرشوع 
باملخــدرات لســنة 1988م، إىل تبنــي أســلوب التســليم 
املراقــب، الــذي يشــجع األجهــزة املختصــة بمكافحــة 
ــاون،  ــوات التع ــح قن ــىل فت ــة، ع ــدرات يف الدول املخ
الــدول  يف  املامثلــة  الســلطات  مــع  واالتصــال، 
األخــرى، ملكافحــة عمليــات التهريــب، واالجتــار غــري 
املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة؛ بحيــث 
تتمكــن األجهــزة املختصــة بمكافحــة املخــدرات، مــن 
ــواد املخــدرة، مــن أماكــن زراعتهــا،  رصــد حركــة امل
ــرف  ــا؛ والتع ــن توزيعه ــواًل إىل أماك ــا، وص أو إنتاجه
ــع  ــا؛ م ــف وراءه ــي تق ــة الت ــامت اإلجرامي ــىل املنظ ع

ــب  ــليم املراق ــل التس ــتهدفة. ويمث ــات املس ــد الفئ حتدي
أكثــر وســائل مكافحــة املخــدرات فاعليــة يف جتفيــف 
ــة، نظــرا لســامح  ــرات العقلي ــع املخــدرات، واملؤث مناب
األجهــزة املكافحــة بمراقبــة خطــوط التهريــب، التــي 
تســلكها عصابــات االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات 
الشــبكات  أعضــاء  العقليــة؛ وكشــف  واملؤثــرات 
مل  الذيــن  املخــدرات ومموليهــا،  لتهريــب  الدوليــة 
يكــن مــن املمكــن كشــفهم والقبــض عليهــم لــو تــم 
توقيــف الوســطاء، والناقلــني مبــارشة، عنــد اكتشــاف 

ــزي: 385(. ــة) العن احلمول
يف  املراقــب  التســليم  مرشوعيــة  الثالــث:  الفــرع 

اإلســالمية الرشيعــة 
ــة  ــاس ملحارب ــوع باألس ــب موض ــليم املراق ــام التس نظ
وبخاصــة  الســبل،  بشــتى  ومكافحتهــا  اجلريمــة، 
االجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقلية. 
ــا-،  ــا آنًف وهــو نــوع مــن التعــاون الــدويل -كــام ذكرن
ــة  ــالل مرشوعي ــن خ ــه، م ــق مرشوعيت ــا تنبث ــن هن فم
ــن  ــة، م ــب املصلح ــرضة وجل ــع امل ــىل دف ــاون ع التع

ــأيت:- ــام ي ــول ك ــنة واملعق ــرآن والس الق
أواًل: القرآن الكريم:

ــَوى َواَل  ــرِبِّ َوالتَّْق ــىَل اْل ــوا َع ــبحانه ﴿ َوَتَعاَوُن ــال س ق
ــدة،  ــورة املائ ــْدَواِن﴾ )س ــِم َواْلُع ْث ــىَل اإْلِ ــوا َع َتَعاَوُن

اآليــة:2(.
قــال اإلمــام القشــريي-رمحه اهلل- يف تفســريه هلــذه 
اآليــة" .. املعاونــة عــىل التقــوى بالقبــض عــىل أيــدي 
ــظ،  ــل الوع ــن مجي ــال م ــه احل ــام يقتضي ــني، ب اخلطائ
ــه رشط  ــا يقتضي ــىل م ــع، ع ــام املن ــر، ومت ــغ الزج وبلي

القشــريي:398/1(.  العلم"")تفســري 
ــْم  ــْن َقْبِلُك ــُروِن ِم ــَن اْلُق ــْواَل َكاَن ِم ــاىل: ﴿َفَل ــال تع وق
ــاًل  ــاِد يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َقِلي ــِن اْلَفَس ــْوَن َع ــٍة َينَْه ــو َبِقيَّ ُأوُل

ــة:116(.  ــود، اآلي ــورة ه ــْم﴾) س ــا ِمنُْه ــْن َأْنَجْينَ مِمَّ
قــال اإلمــام ابــن عاشــور-رمحه اهلل- يف تفســريه هلــذه 
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ــوا  ــم، إذ عدم ــن قبلك ــم م ــوا كاألم ــة:"وال تكون اآلي
وينهاهــم  األرض،  يف  الفســاد  عــن  ينهاهــم  مــن 
عــن تكذيــب الرســل، فأرسفــوا يف غلوائهــم- أي 
إال  اهلل،  غضــب  عليهــم  حــل  حتــى  رشورهــم- 
قليــال منهــم، فــإن تركتــم مــا أمرتــم بــه كان حالكــم 

 .)183 عاشــور:12/  كحاهلم")بــن 
ثانًيا: السنة النبوية املطهرة 

عــن أيب بكــر الصديــق- ريض اهلل عنــه- قــال: يــا أهيــا 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــذه ﴿َي ــرءون ه ــم تق ــاس إنك الن
ُكــُم َمــْن َضــلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتــْم﴾  َعَلْيُكــْم َأْنُفَســُكْم اَل َيرُضُّ

ــة: 1٠5(  ــدة، اآلي ) ســورة املائ
ــلم-  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل- ص ــمعت رس وإين س
ــىل  ــذوا ع ــم يأخ ــامل فل ــاس إذا رأوا الظ ــول: "إن الن يق

ــاب". ــه بعق ــم اهلل من ــك أن يعمه ــه، يوش يدي
وعــن النعــامن بــن بشــري- ريض اهلل عنــه-، عــن 
ــم  ــل القائ ــلم- قال:"مث ــه وس ــىل اهلل علي ــي- ص النب
عــىل حــدود اهلل والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا 
ــم  ــا وبعضه ــم أعاله ــاب بعضه ــفينة، فأص ــىل س ع
ــن  ــتقوا م ــفلها إذا اس ــن يف أس ــكان الذي ــفلها، ف أس
املــاء مــروا عــىل مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا 
ــم  ــإن يرتكوه ــا، ف ــن فوقن ــؤذ م ــا ومل ن ــا خرق يف نصيبن
ــم  ــىل أيدهي ــذوا ع ــا، وإن أخ ــوا مجيع ــا أرادوا هلك وم
الرشكــة،  مجيعا")البخاري،كتــاب  ونجــوا  نجــوا، 
ــث  ــتهام فيه،حدي ــمة واالس ــرع يف القس ــل يق ــاب ه ب

.)139/3  ،)2٤93( رقــم 
واألذى،  الــرضر،  مــن  نســلم  ال  الداللــة:  وجــه 
والغضــب اإلهلــي، إال عندمــا نأمــر باملعــروف، وننهــى 
ــن  ــاه ع ــامل، فننه ــدي الظ ــىل ي ــذ ع ــر، ونأخ ــن املنك ع

الصاحلــني:٤55/2(.  ظلمه)ريــاض 
وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو- ريض اهلل عنــه- قــال: قــال 
رســول اهلل- صــىل اهلل عليــه وســلم-:"إذا رأيتــم أمتــي 
َع  ــُودِّ ــد ُت ــامل، فق ــك ظ ــه: إن ــول ل ــامل أن تق ــاب الظ هت

منهم"الطرباين:حديــث رقــم: 8٠، ص3٤٠(
  دلــت تلــك األحاديــث داللــة واضحــة عــىل رضورة 
الظــامل،  يــد  عــىل  األخــذ  يف  والتضافــر  التعــاون 
واملجــرم، واملنحــرف، بشــتى الطــرق والوســائل؛ حتى 
ــى  ــم؛ وحت ــم، وآذاه ــن رشوره ــات م ــلم املجتمع تس
ال ينــزل العقــاب الشــديد مــن املــوىل عــز وجــل عــىل 
اجلميــع، املوافــق واملجــرم؛ مــن هنــا وقــع عــىل الــدول 
ــة  ــض، لتنقي ــم البع ــع بعضه ــف م ــب يف التكات الواج

ــة. ــن اجلريم ــات م املجتمع
ــة  ــب يف الرشيع ــليم املراق ــة التس ــع: أمهي ــرع الراب الف

ــالمية اإلس
هــذه األمهيــة للتســليم املراقــب، واملتمثلــة يف التعــاون 
عــىل مكافحــة اجلريمــة، ودفــع الــرشور واألذى، 
يمكــن معرفتهــا مــن خــالل بيــان املقصــد العــام 
للشــارع، مــن ترشيعــه األحــكام، وهو: حتقيــق مصالح 
ــون  ــا  حيتاج ــري م ــم، وتوف ــة رضورياهت ــاس بكفال الن
إليــه. واألمــور الرضوريــة هــي: مــا تقــوم عليهــا حيــاة 
النــاس، وال بــد منهــا الســتقامة مصاحلهــم؛ وإذا 
ــل نظــام حياهتــم، ومل تســتقم مصاحلهــم،  فقــدت اخت
واألمــور  واملفاســد.  الفــوىض  فيهــم  وعمــت 
الرضوريــة للنــاس هبــذا املعنــى ترجــع إىل حفــظ 
مخســة أشــياء: الديــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض، 
واملــال. فحفــظ كل واحــد منهــا رضوري للنــاس؛ 
ــة  ــذه اخلمس ــن ه ــد م ــكل واح ــالم ل ــد رشع اإلس وق
ــن  ــد رشع للدي ــه؛ فق ــاده وتكوين ــل إجي ــا تكف أحكام
ــي  ــس الت ــد اخلم ــكام القواع ــامن، وأح ــوب اإلي وج
ــزواج؛  بنــي عليهــا اإلســالم. ورشع حلفــظ النفــس ال
ــدي  ــن يعت ــىل م ــارة، ع ــة، والكف ــاص، والدي والقص
ــاب  ــة، وإجي ــا إىل التهلك ــاء هب ــم اإللق ــا، وحتري عليه
دفــع الــرضر عنهــا. وحلفــظ العقــل حــرم اخلمــر، وكل 
مســكر. وحلفــظ العــرض حــد الــزاين والزانيــة، وحــد 
ــم الرسقــة، وحــد الســارق،  القــذف. وللــامل حتري
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ــوال  ــة، وأكل أم ــش، واخليان ــم الغ ــارقة؛ وحتري والس
ــا. ــم الرب ــرضر وحتري ــع ال ــل، ودف ــاس بالباط الن

 فاإلســالم رشع أحكامــا يف خمتلــف أبــواب العبــادات، 
واملعامــالت، والعقوبــات، بقصــد كفالــة مــا هــو 
ــالف:  ــه ومحايته)خ ــاده، وبحفظ ــاس بإجي رضوري للن

 .)189
حفــظ  عــىل  التعــاون  أمهيــة  جــاءت  هنــا  مــن 
الرضوريــات، ودفــع الــرضر عنهــا، بــأي وســيلة. وقد 
ترتجــم هــذا يف حياتنــا املعــارصة يف تتبــع القائمــني عىل 
ــىل  ــوا ع ــم؛ فنص ــني وحيله ــاليب املجرم ــر ألس األم
ــاعد  ــة تس ــيلة عرصي ــب، كوس ــليم املراق ــام التس نظ
ــات  يف مكافحــة اجلريمــة، التــي تعتــدي عــىل رضوري
اإلنســان، وتفســدها عليهــم؛ بنظــام شــامل ومتوســع، 
تقــف فيــه أيــدي العــامل صًفــا واحــًدا، للتصــدي لتلــك 

ــد. املفاس
املبحث الثاين أنواع التسليم املراقب وإجراءاته

ــه  ــواء يف الفق ــام، س ــواع وأقس ــب أن ــليم املراق للتس
اإلســالمي، أو القوانــني الوضعيــة؛ لــذا سأقســم هــذا 
ــليم  ــواع التس ــب األول: أن ــني؛ املطل ــث إىل مطلب املبح
املراقــب. املطلــب الثــاين: إجــراءات التســليم املراقب. 

ــو اآليت:- ــىل النح ع
املطلب األول: أنواع التسليم املراقب

للتســليم املراقــب أنــواع يف الفقــه اإلســالمي، والقانون 
الوضعــي؛ وســأبني ذلــك يف الفرعــني اآلتيني: 

الفــرع األول: أنــواع التســليم املراقــب يف القوانــني 
الوضعيــة

نوعــني  إىل  القانــون  يف  املراقــب  التســليم  ينقســم 
أساســيني مهــا: داخــيل، وخارجــي، كــام يــأيت: 

أواًل: التسليم املراقب الداخيل 
يعنــي أن تتــم عمليــة كشــف املــواد املخــدرة مــن قبــل 
ــا  ــل وصوهل ــن قب ــحنة ولك ــه الش ــلة إلي ــد املرس البل
البلــد  هــذا  يف  الســلطات  تقــوم  وعندمــا  إليــه، 

بالتنســيق مــع بلــد املنشــأ والبلــدان األخرى،فيســمح 
بمــروره الشــحنة املشــبوهة لغــرض متابعتهــا وتعقبها، 
ــراد الوصــول إليهــا؛ للقبــض عــىل  ــة اجلهــة امل ومعرف
ــرؤوس  ــل إىل ال ــهود؛ وللتوص ــرم املش ــني باجل املتهم

ــواورة:55( ــا.) الش ــول هل ــرة واملم املدب
ومن أبرز األمثلة عىل ذلك:-

ــواد  ــن امل ــحنة م ــامرك ش ــزة اجل ــف أجه ــا تكتش عندم
املخــدرة يف أحــد املراكــز احلدوديــة، أو  تتلقــى أجهــزة 
ــواد  ــن امل ــحنة م ــول ش ــن وص ــات ع ــة معلوم الرشط
ــاون  ــد، فيتع ــة للبل ــز احلدودي ــد املراك ــدرة ألح املخ
اجلهــازان ) الرشطــة واجلــامرك( للســامح بمرور شــحنة 
املخــدرات ومــن يتــوىل نقلهــا والعمــل عــىل مراقبتهــا 
وتتبــع ســريها، للوقــوف عــىل األشــخاص املســامهني 
املــرشوع  غــري  االجتــار  أو  التهريــب،  عمليــة  يف 
ــم  ــد، ويت ــل البل ــة داخ ــرات العقلي ــدرات واملؤث باملخ
ــني  ــا القوان ــمح هب ــي تس ــراءات الت ــا لإلج ــك وفق ذل
الوطنيــة، وحتــت إرشاف اجلهــات املختصــة بالتحقيــق 

ــزي:12( ــن اجلرائم.)العن ــوع م ــذا الن يف ه
وإذا كان التســليم املراقــب عــن طريــق الشــحنات 

ــة:- ــور اآلتي ــاة األم ــن مراع ــد م ــة فالب الربيدي
أن يتم التسليم بالتعاون مع سلطات الربيد.. 1
االلتــزام باملواعيــد والنظــم املعمــول هبــا للتســليم . 2

)منطقــة  النهائيــة  الوجهــة  مــرسح  منطقــة  يف 
التســليم(.

ــب . 3 ــة وترتي ــات الرضوري ــراء التحري ــة إج رسع
الرقابــة؛ ويفضــل يف هــذه احلالــة أن يلتحــق 
ــد ،  ــب الربي ــة ملكت ــاز املكافح ــارص جه ــد عن أح
ــى  ــدي ليبق ــرد الربي ــه الط ــىل عنوان ــرد ع ــذي ي ال
املوضــوع حتــت نظــره، وليــس االعتــامد عــىل 
ــة يف  ــربة الالزم ــد اخل ــذي يفتق ــد ال ــف الربي موظ
ــل  ــق كام ــول دون حتقي ــد حي ــا ق ــال، مم ــذا املج ه

ــاح. ــرص النج ف
ــل . ٤ ــم املرس ــف يف اس ــالف الطفي ــة االخت مالحظ
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احلقيقــي  واالســم  الطــرد،  عــىل  املبــني  إليــه 
لشــاغل املــكان.

ــول . 5 ــة لدخ ــبة والصحيح ــة املناس ــار اللحظ اختي
ــان  ــن األحي ــري م ــي كث ــه. فف ــراد تفتيش ــكان امل امل
ــع  ــه لبض ــرد دون فتح ــرك الط ــار إىل ت ــأ التج يلج
ســاعات بعــد اســتالمه، للتأكــد مــن عــدم كشــف 

ــواورة:59(.  ــره )الش أم
ثانًيا: التسليم املراقب اخلارجي

  يعنــي اكتشــاف األجهــزة األمنيــة املختصــة يف إحــدى 
ــة، أو  ــري مرشوع ــواد غ ــل م ــحنة حتم ــأن ش ــدول، ب ال
ــرى،  ــة أخ ــة إىل دول ــن دول ــا م ــراد نقله ــبوهة، ي مش
ــني  ــم التنســيق ب ــة؛ فيت ــة ثالث ــارشًة، أو مــرورًا بدول مب
الســلطات املختصــة يف تلــك الــدول الثــالث ) املنبــع 
أو العبــور واملقصــد( للســامح بمــرور تلــك الشــحنة، 
حتــى يتــم ضبطهــا يف دولــة املقصــد، أو الدولــة 
ــني  ــة املتهم ــة إلدان ــة الكافي ــا األدل ــر فيه ــي تتواف الت

مســعودة:89(.  املتورطني)رصيــاك 
وهنــاك مســائل إضافيــة يلــزم االهتــامم هبــا عنــد 
ــي، أو  ــب اخلارج ــليم املراق ــة التس ــرشوع يف عملي ال
ــن  ــت ممك ــوار يف أرسع وق ــراء ح ــا: إج ــدويل، أمهه ال
بــني ســلطات البلــد الــذي جــرى فيــه الكشــف عــن 
عمليــة التهريــب، والســلطات املختصــة يف البلــد 
املقصــد، وأي بلــد عبــور بــني هذيــن البلديــن، وقــرار 
الســلطات الكاشــفة عــىل عــدد مــن العوامــل أمههــا:-

األحــكام القانونيــة الســارية املفعــول يف البلــد . 1
ــد. ــد املقص ــف وبل الكاش

ــع . 2 ــب لوض ــت مناس ــاك وق ــون هن ــب أن يك جي
بــني  ومقبولــة،  عليهــا،  متفــق  عمــل  خطــة 
املعنيــة. البلــدان  مجيــع  يف  املختصــة  الســلطات 

ــحنة، . 3 ــىل الش ــني ع ــة وإرشاف كافي ــب مراقب ترتي
عــىل طــول رحلتهــا، وحتقيــق درجــة األمــن 

الالزمــة.

هــل ضبــط العصابــة املســؤولة عــن عمليــة . ٤
التهريــب يف بلــد املقصــد كاٍف، لتربيــر مــا ســوف 
ــط. ــة الضب ــىل عملي ــة ع ــوارد مالي ــن م ــق م ينف

ــال . 5 ــام اتص ــل قي ــاالت تكف ــائل االتص ــل وس ه
دائــم وكاٍف بــني الســلطات املعنيــة طيلــة العملية، 

ــح:2٠3(. ــنني صال ــم تنفيذها)ش ــي يت الت
ــليم  ــو التس ــب وه ــليم املراق ــر للتس ــوع آخ ــد ن ويوج
املراقــب للشــحنات املصحوبة بأشــخاص والشــحنات 

غــري املصحوبــة بأشــخاص:-
يعتــرب التســليم املراقــب يف حالــة الشــحنات املصحوبــة 
بأشــخاص تســليام عاديــا، حيــث مــن املمكــن أن 
يكــون داخليــا أو خارجيــا، ويكــون االلتجــاء إيل هــذا 
ــدرة، يف  ــواد خم ــاف م ــد اكتش ــة عن ــن املراقب ــوع م الن
حقائــب ركاب الطائــرات العابريــن، املحمولــة داخــل 
الطائــرة؛ مــن خــالل حتريــات موظفــي اجلــامرك 
العاملــني يف قســم احلقائــب العابــرة، أثنــاء فــرتة 
ــق  ــن طري ــة، ع ــور الدولي ــارات العب ــار يف مط االنتظ
وزهنــا وجســها، أو باســتخدام وســائل فعالــة أخــرى، 
مثــل اســتخدام الــكالب البوليســية املدربــة عــىل 
ــاط  ــرة، يف نق ــري املؤث ــدرة والعقاق ــواد املخ ــف امل كش
ــت (  ــرى )الرتانزي ــرة إيل أخ ــن طائ ــب م ــل احلقائ نق
ــرة،  ــب العاب ــدرة يف احلقائ ــواد املخ ــف امل ــد كش وعن
يمكــن - مــن خــالل التعــاون مــع اخلطــوط اجلويــة- 
معرفــة الــركاب املعنيــني، دون إشــعارهم باهتــامم 
ضبــاط اجلــامرك هبــم؛ ولكــن جيــب حتديــد املســتهدف 

ــب اآليت: ــات حس ــذه العملي ــن ه م
جيب عــىل القائمــني بعمليــات التســليم املراقــب األخذ 
بعــني االعتبــار، اختيــار الرحــالت اجلويــة، ومراجعــة 
نــامذج احلجــز، واختيــار الــركاب املشــبوهني العابرين، 

وكذلــك الــدول القادمــة منهــا هــذه الرحــالت.
كــام جيــب عليهــم االتصــال مــع ســلطات دولــة 
املقصــد. ويف هــذا النــوع ال يمكــن تطبيــق نظــام 
ــام  ــدا،ً ك ــادرة ج ــاالت ن ــب إال يف ح ــليم املراق التس
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ــة  ــدرة واملهرب ــواد املخ ــط امل ــدف ضب ــه إذا كان اهل أن
فقــط، فــال داعــي لعمليــات التســليم املراقــب، توفــريًا 
ــذه  ــدر يف ه ــوف هت ــي س ــات، الت ــوال واإلمكاني لألم
العمليــات؛ لــذا ينبغــي دراســة كل حالــة عــىل حــدا، 

ــزة. ــذه األجه ــرة هل ــات املتوف ــب املعطي حس
وإذا تــم االتفــاق عــىل تنفيــذ عمليــة تســليم مراقــب، 
ــن  ــول ع ــة الوص ــزة يف دول ــغ األجه ــورًا تبلي ــب ف جي
ــا،  ــة هل ــة التابع ــم الرشك ــرة، واس ــالع الطائ ــد إق موع
واســم الراكــب، وأوصافــه، وأوصــاف احلقائــب، 
ــة  ــم الرحل ــرة، ورق ــوف الطائ ــا يف ج ــكان إيداعه وم
ــواورة:57(. ــدر للوصول)الش ــت املق ــة، والوق اجلوي
الفــرع الثــاين: أنــواع التســليم املراقــب يف الفقــه 

اإلســالمي
ــواء  ــليم، س ــألة التس ــالمي يف مس ــه اإلس ــل الفق تعام
املطلوبــني،  للمجرمــني  أو  املشــبوهة،  للشــحنات 
ــالمية  ــدول اإلس ــني ال ــيل ب ــا: داخ ــني أحدمه بنظام
ــالمية  ــدول اإلس ــني ال ــي ب ــاين: خارج ــها، والث نفس

ــدول. ــن ال ــا م وغريه
أواًل: التسليم املراقب الداخيل

هــو نــوع مــن التعــاون بــني الــدول اإلســالمية، 
ملكافحــة اجلريمــة، والقبــض عــىل املجرمــني؛ ويكــون 
إمــا داخــل الدولــة الواحــدة، أو بــني عــدة دول 
إســالمية، بينهــم عهــد واتفــاق عــىل ذلــك. وكان قدياًم 
يعــرف بكتــاب القــايض إىل القــايض؛ وهــو: أن يرســل 
ــا،  ــر كتاًب ــد آخ ــاض يف بل ــني إىل ق ــد مع ــاض يف بل ق
ــىل  ــده ع ــت عن ــة قام ــات حج ــاًم، أو إثب ــن حك يتضم
شــخص، حتــت ســلطة املكتــوب إليــه، لينفــذ احلكــم 
ــة إىل  ــت احلاجــة داعي ــه ونحــو ذلــك؛ ولقــد كان بحق
ذلــك للتيســري عــىل النــاس، فقــد يكــون للمــرء حــق 
يف بلــدة وخصمــه يف بلــدة أخــرى، فيتعــذر عليــه 

اجلمــع بينهــام إال بذلك)املشــوخي:16٤(. 
ــايض  ــاب الق ــإن كت ــة: ف ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم

ــورة  ــارض بص ــا احل ــاه يف عرصن ــايض، إذا طبقن إىل الق
إســلوب التســليم املراقــب، فمــن شــأن ذلــك أن 
ــرشع  ــربة يف ال ــم؛ فالع ــيل اجلرائ ــاء ع ــاعد يف القض يس
بعمــوم اللفــظ وليــس بخصوص الســبب. فاملســلمون 
األول عرفــوا هــذا النــوع مــن التســليم املراقــب، 
بكتــاب القــايض إىل القــايض؛ فالتســليم متحقــق بأمــر 
ــهادة  ــاب، وش ــذا الكت ــة هب ــة متحقق ــايض، والرقاب الق
الشــهود؛ وهــو إســلوب فعــال يف مكافحــة اجلريمــة. 
ولقــد دعــت احلاجــة يف وقتنــا احلــارض إىل تبــادل 
املعلومــات بــني الــدول اإلســالمية، بــل وتســليم 
لتحقيــق  اجلريمــة،  حمــل  والشــحنات  املجرمــني، 
العدالــة، والقضــاء عــىل اجلريمــة، واحلــد منهــا، 
وتســهيل مهمــة التحقيــق، والوصــول إىل املجــرم 
بــأرسع وقــت ممكــن، وســهولة احلصــول عــىل شــهادة 

الشــهود.
 فكتــاب القــايض إىل القــايض مــن األصــول الفقهيــة، 
ــام  ــالمية في ــدول اإلس ــاون ال ــوب تع ــىل وج ــة ع الدال
ــىل  ــاء ع ــال القض ــا جم ــاالت، ومنه ــا يف كل املج بينه

ــني. ــة املجرم ــة ومعاقب اجلريم
ثانًيا: التسليم املراقب اخلارجي

ــا  ــالمية وغريه ــدول اإلس ــني ال ــون ب ــذي يك ــو ال وه
ــة يف  مــن دول العــامل، إذا كانــت مرتبطــة معهــا باتفاقي
ــة.  ــاء يف االتفاقي ــام ج ــزام ب ــب االلت ــر؛ فيج ــذا األم ه
ــاء  ــد بن ــح دار عه ــا أصب ــه حالي ــامل كل ــة وأن الع خاص
ــام 19٤5م،  ــدة ع ــم املتح ــة األم ــاق منظم ــىل ميث ع
ــدول  ــم ال ــامل، ومنه ــه كل دول الع ــت إلي ــذي انضم ال
اإلســالمية، فيجــب هنــا عليهــا الوفــاء بذلــك العهــد، 
بــام يتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة، عمــاًل بقولــه تعــاىل: 
ــورة  ــوِد﴾) س ــوا بِاْلُعُق ــوا َأْوُف ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ﴿َي
ــِد  ــوا بِاْلَعْه ــاىل: ﴿وَأْوُف ــه تع ــة:1( ، وقول ــدة، اآلي املائ
ــة:1(. ــدة، اآلي ــورة املائ ــُئواًل﴾ )س ــَد َكاَن َمْس إِنَّ اْلَعْه
 وظهــر هــذا التعــاون الــدويل يف اململكــة العربيــة 
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الســعودية، بنصهــا يف نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــة، الص ــرات العقلي واملؤث
م/39 بتاريخ1٤26هـــ، يف املــادة احلاديــة عــرشة فقــرة 
"1/أ" عــىل:" االتفــاق مــع ســلطات الــدول األخــرى 
املتفــق عــىل إخضاعهــا  الشــحنات  تفتيــش  عــىل 
ــا  ــامح هل ــم الس ــا، ث ــق منه ــب، والتحق ــليم املراق للتس
بمواصلــة الســري"") جمموعــة األنظمــة الســعودية، 

املجلــد األول(. 
املطلب الثاين: إجراءات وضوابط التسليم املراقب

للتســليم املراقــب، أو التعــاون الــدويل عــىل مكافحــة 
ــه  ــواء يف الفق ــا، س ــب اتباعه ــراءات جي ــة، إج اجلريم
ــك يف  ــأبني ذل ــي، وس ــون الوضع ــالمي، أو القان اإلس

ــني:  ــني اآلتي الفرع
الفــرع األول: إجــراءات التســليم املراقــب يف القانــون 

الوضعــي
املراقــب مــن  التســليم  يمكــن معرفــة إجــراءات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاء باململك ــا ج ــرض م ــالل ع خ
لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن  الثامنــة  املــادة  يف 
ــادرة  ــة، الص ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــة املخ مكافح
ــخ 1٠ / 6 /  ــم 2٠1 بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل بق

ــو اآليت:-   ــىل النح 1٤31هـــ ع
1- السلطات املختصة بالتسليم املراقب:-

أعطــت الســعودية هــذا االختصــاص للمديريــة العامة 
ملكافحــة املخــدرات، ومصلحــة اجلامرك.

2 - ضوابط التسليم املراقب ورشوطه:
اململكــة  إقليــم  الشــحنة تســتهدف  إذا كانــت  أ - 

اآليت:- اتبــاع  فيجــب 
1.أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
أن يشــتمل الطلــب عــىل املعلومــات املتوافــرة عــن . 2

مصــدر الشــحنة، وناقلهــا، ووســيلة النقــل، ونوع 
ــخاص  ــيل، واألش ــر العق ــدرة أو املؤث ــادة املخ امل

املوجوديــن  اجلريمــة،  ارتــكاب  يف  املتورطــني 
ــة. ــم اململك ــل إقلي داخ

ر الشــحنة . 3 ــة بضبــط مصــدِّ أن تلتــزم اجلهــة الطالب
الوصــول  تــم  ســواء   - اآلخريــن  واملتهمــني 
أو  اململكــة  داخــل  املتورطــني  إىل األشــخاص 
مل يتــم الوصــول إليهــم ألي ســبب - وتزويــد 
ــات،  ــج التحقيق ــة بنتائ ــة يف اململك ــة املختص اجله

واملحاكمــة يف القضيــة.
ــة . ٤ ــط يف اململك ــة بالضب ــات املختص ــزم اجله أن تلت

بتحــري الدقــة، أثنــاء قيامهــا بإجــراءات الضبــط، 
والتحقــق مــن عــدم وجــود أي حتريــض، أو 
ــا  ــر هل ــى ظه ــري؛ ومت ــر بالغ ــتدراج، أو تغري اس
ــف  ــادرة إىل وق ــا املب ــك، فعليه ــىل ذل ــدل ع ــا ي م
اإلجــراءات، أو إلغائهــا، وإبــالغ ســلطات الدولــة 

ــك. ــة بذل الطالب
وجــود املــواد املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة حمــل . 5

التســليم املراقــب، أو جــزء مــن الكميــة، يف حــال 
االتفــاق عــىل اســتبداهلا.

أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه يف شــأن . 6
ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة حم الش

ضبــط املتورطــون أم مل يضبطــوا .
ــدرات . 7 ــة املخ ــامرك وإدارة مكافح ــق اجل أن تتحق

ــليم  ــا للتس ــىل إخضاعه ــق ع ــحنات املتف ــن الش م
ــن  ــحنة م ــتمر الش ــذي س ــذ ال ــب، يف املنف املراق
ــلم  ــم تس ــرتك، ث ــرض مش ــب حم ــه، بموج خالل
بعــد جردهــا مــع وســيلة النقــل - إن وجــدت - 
ــي  ــتكامل باق ــدرات، الس ــة املخ إىل إدارة مكافح

ــراءات. اإلج
ب- إذا كان مطلوًبــا أن متــر الشــحنة عــرب إقليــم 

اململكــة إىل إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:
أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
ــدرة . 2 ــادة املخ ــود امل ــن وج ــامرك م ــق اجل أن تتحق
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ــي  ــواد الت ــليم، أو امل ــل التس ــيل حم ــر العق أو املؤث
ــليم. ــب التس ــا ورد يف طل ــا مل ــا، وفًق ــت مكاهن ُأحل

ــيق . 3 ــدرات - بالتنس ــة املخ ــوىل إدارة مكافح أن تت
مــع أي جهــة خمتصة داخــل اململكــة- مراقبــة هذه 
ــة،  ــم اململك ــن إقلي ــا م ــى خروجه ــحنة، حت الش

ــرى. ــة األخ ــلطات الدول ــليمها إىل س وتس
ــن . ٤ ــة ع ــات كامل ــىل معلوم ــب ع ــتمل الطل أن يش

الشــحنة، وكذلــك موافقــة الدولــة املتجهــة إليهــا. 
ــد  ــدة دول بع ــم ع ــرب أقالي ــتمر ع ــت س وإن كان
خروجهــا مــن إقليــم اململكــة، فيتعــني عــىل اجلهــة 
ــك  ــع تل ــيق م ــة التنس ــة الطالب ــة يف الدول املختص
ــت  ــا يثب ــاق م ــا، وإرف ــذ موافقته الــدول، وأخ

ــك. ذل
ج - إذا كانــت الشــحنة مكتشــفة داخــل إقليــم اململكــة 

وهــي يف طريقهــا إىل إقليــم دولــة أخــرى فيجــب:
أن يكون الطلب مكتوًبا باللغة العربية.. 1
أن تتفــق الســلطات املختصــة يف اململكــة مــع . 2

إرســال  التســليم عــىل  البلــد حمــل  ســلطات 
اســتبداهلا. أو  نفســها،  الشــحنة 

املــواد . 3 الشــحنة، مــن  اتفــق عــىل إرســال  إذا 
املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة، دون اســتبداهلا، 

فيجــب اســتقطاع عينــات مــن الكميــة.
أن يتضمــن الطلــب مــا يتفــق عليــه يف شــأن . ٤

ــواء  ــل، س ــيلة النق ــليم، ووس ــل التس ــحنة حم الش
ضبــط املتورطــون أم مل يضبطــوا.

يف مجيــع احلــاالت، ويف حــال كــون الشــحنة . 5
حتتــوي عــىل أي مــادة ممنوعــة أخــرى غــري املــواد 
إدارات  عــىل  العقليــة،  املؤثــرات  أو  املخــدرة 
اجلهــات  مــع  التنســيق  املخــدرات  مكافحــة 
أي  يف  الــرشوع  قبــل  العالقــة،  ذات  املختصــة 
إجــراء مــن إجــراءات حــاالت التســليم املراقــب 

ــا . ــار إليه املش

تتخــذ اإلجــراءات املذكــورة يف الفقرات الســابقة، . 6
ــه،  ــن يفوض ــة، أو م ــر الداخلي ــة وزي ــد موافق بع

عــىل أن ينســق مــع اجلــامرك فيــام خيصهــا.
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه - يف احلــاالت . 7

التــي يراهــا، االســتثناء مــن هــذه الضوابــط، 
والــرشوط، عــىل أن تتحقــق الســلطات املختصــة 
مــن وجــود املــواد املخــدرة أو املؤثــرات العقليــة، 
ومــكان إخفائهــا، وتكتفــي باملشــاهدة وعــدم 
تفتيشــها)جمموعة األنظمــة الســعودية، املجلــد 

األول(.
ــك  ــار تل ــن اعتب ــادة يمك ــك امل ــص تل ــالل ن ــن خ م
اإلجــراءات هــي إجــراءات التســليم املراقــب يف الفقــه 
اإلســالمي املعــارص، نظــرا ألن قوانــني اململكــة مبنيــة 
ــاء  ــه فقه ــق علي ــا اتف ــالمية، وم ــة اإلس ــىل الرشيع ع

ــالم. اإلس
ــه  ــب يف الفق ــليم املراق ــراءات التس ــاين: إج ــرع الث الف

ــالمي اإلس
توجــد إجــراءات عامــة جيــب مراعاهتــا عنــد التســليم، 
وإجــراءات خاصــة بكتــاب القــايض إىل القــايض، عــىل 

النحــو اآليت:-
أواًل: اإلجراءات العامة:

الــدول . 1 إحــدى  إىل  اجلــاين  تســليم  كان  إذا 
ــب  ــرى، فيج ــالمية أخ ــة إس ــن دول ــالمية م اإلس
الدولــة  هــذه  يف  حماكمتــه  عــدم  مــن  التأكــد 
ــوص  ــًا لنص ــة، طبق ــس اجلريم ــىل نف ــرى ع األخ
ــدم  ــليمه؛ لع ــن تس ــع ع ــا أن متتن ــة، وهل الرشيع
ــخص  ــب الش ــة- أن يعاق ــا للرشيع ــواز - طبق ج

ــني. ــد مرت ــل الواح ــىل الفع ع
إذا كان التســليم لدولــة غــري إســالمية، فيجــب أن . 2

ــإن  ــليم، ف ــىل التس ــابق ع ــاق س ــاك اتف ــون هن يك
وجــد االتفــاق وجــب الوفــاء برشوطــه.

ــتأمن . 3 ــلم املس ــالمية أن تس ــة إس ــوز ألي دول ال جي
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ــاىف مــع  ــه، ألن هــذا يتن ــة أخــرى غــري دولت لدول
عقــد األمــان ،الــذي أعطــي لــه، فأمــن بمقتضــاه 
عــىل نفســه، إال أن يكــون هنــاك عهــد بــني الدولــة 
ــي  ــليم يق ــة التس ــة طالب ــني الدول ــالمية وب اإلس
بالتســليم، فيعتــرب األمــان قائــاًم عــىل أســاس 
وفــاء  التســليم  وجيــوز  العهــد،  هبــذا  التقيــد 

.)299 بالعهد.)عــودة: 
إىل  القــايض  بكتــاب  اخلاصــة  اإلجــراءات  ثانًيــا: 

القــايض:
أن يصــدر القــايض كتابــه إىل القــايض اآلخــر مــن . 1

حمــل واليتــه، ألن إخبــار القــايض ال يثبــت حجــة 
يف غــري حمــل واليتــه، فيكــون كغــريه مــن النــاس.  

ــع . 2 ــه يف موض ــوب إلي ــاب إىل املكت ــل الكت أن يص
ــإن  ــريه، ف ــمعها يف غ ــهادة ال يس ــه، ألن الش واليت
وصلــه الكتــاب غــري موضــع واليتــه، مل يكــن لــه 
قبولــه حتــى يصــري إىل موضــع واليتــه، ألنــه حمــل 

ــه.  ــوذ حكم نف
ــهود . 3 ــهد الش ــه، فتش ــه كتاب ــىل أن ــة ع ــم البين تقدي

ــرون  ــايض، ويذك ــالن الق ــاب ف ــذا كت ــىل أن ه ع
ــه. ــه دون ــه كتاب ــرف أن ــه ال يع ــبه؛ ألن ــمه، ونس اس

ــىل أن . ٤ ــهدوا ع ــا، ويش ــاب خمتوًم ــون الكت أن يك
ــه. ــل في ــن اخلل ــه ع ــه؛ لصيانت ــذا ختم ه

أن يكــون بــني القــايض - الكاتــب واملكتــوب . 5
ــل؛  ــه مل تقب ــإن كان دون ــفر، ف ــرية س ــه- مس إلي
ــة  ــّوز حلاج ــر ج ــايض أم ــاب الق ــاء بكت ألن القض
ــهادة  ــاء بالش ــه قض ــة؛ ألن ــق الرخص ــاس بطري الن
ــد  ــون عن ــري أن يك ــن غ ــب، م ــىل غائ ــة ع القائم
خصــم حــارض، وال رضورة فيــام دون مســرية 

ــفر. الس
أن يكــون القــايض الكاتــب موجــودا يف القضــاء، . 6

فلــو مــات أو عــزل أو مل يبــق أهــال للقضــاء قبــل 
ــدا  ــح واح ــه أصب ــه، ألن ــاب ال يقبل ــول الكت وص

ــاين:8/7(. ــن الناس)الكاس م
املبحث الثالث اجلرائم املشمولة بالتسليم املراقب

 والتحديات التي تواجهه وأبرز تطبيقاته
قــد يتبــادر إىل الذهــن أن التســليم املراقــب يطبــق عــىل 
ــيل  ــع العم ــن الواق ــرى، ولك ــا دون أخ ــم بعينه جرائ
يؤكــد غــري ذلك.ومــن املمكــن أن تواجــه عمليــة 
التســليم املراقــب بعــض التحديــات، واملعوقــات، 
ــل، بحيــث  ــق اســتخدامه عــىل الوجــه األمث ــي تعي الت
ال يــؤيت ثــامره بالشــكل املطلــوب مــن إقــراره. وأيضــا 
ــة  ــي أمثل ــامر أن نعط ــذا املض ــول يف ه ــة الق ــن نافل م
عــىل أبــرز تطبيقاتــه، والقضايــا التــي متــت عــن طريقــه 
يف بعــض البلــدان. لــذا سأقســم هــذا املبحــث إىل 
مطلبــني، املطلــب األول: اجلرائــم املشــمولة بالتســليم 
املراقــب والتحديــات التــي تواجهــه. املطلــب الثــاين: 

ــب. ــليم املراق ــات التس ــرز تطبيق أب
ــب  ــليم املراق ــمولة بالتس ــم املش ــب األول: اجلرائ املطل

ــه ــي تواجه ــات الت والتحدي
ــليم  ــمولة بالتس ــم املش ــب اجلرائ ــذا املطل ــأبني يف ه س
تواجهــه، وذلــك يف  التــي  والتحديــات  املراقــب، 

ــني:  ــني اآلتي الفرع
الفرع األول: اجلرائم املشمولة بالتسليم املراقب

ــدد  ــي هت ــة، الت ــم كاف ــب اجلرائ ــليم املراق ــمل التس يش
النظــام الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي يف أي 
بلــد. فقــد نصــت املــادة 2٠ مــن اتفاقيــة األمــم 
املتحــدة ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
بالريمــو 2٠٠٠م، عــىل "التــزام كل دولــة طــرف، 
ــرشوط  ــا لل ــا، ووفق ــدود إمكانياهت ــوم يف ح ــأن تق ب
املنصــوص عليهــا يف قانوهنــا الداخــيل، إذا كانــت 
ــك،  ــمح بذل ــوين تس ــا القان ــية لنظامه ــادئ األساس املب
ــتخدام  ــة االس ــري، إلتاح ــن تداب ــزم م ــا يل ــاذ م باخت
املناســب للتســليم املراقــب، وكذلــك مــا تــراه مناســًبا 
ــرى،  ــة األخ ــري اخلاص ــاليب التح ــتخدام أس ــن اس م
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ــكال  ــن أش ــا م ــة، أو غريه ــة اإللكرتوني ــل املراقب مث
ــلطاهتا  ــب س ــن جان ــترتة م ــات املس ــة، والعملي املراقب
داخــل إقليمهــا، لغــرض مكافحــة اجلريمــة مكافحــة 

ــة". فعال
مــن هنــا يتبــني أن التســليم املراقــب يشــمل كل 
ــري  ــار غ ــة االجت ــىل مكافح ــارًصا ع ــس ق ــم، ولي اجلرائ
ــط، ألن  ــة فق ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــرشوع باملخ امل
اجلريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود هــي جرائــم تقــوم 
ــح  ــق الرب ــرض حتقي ــة، بغ ــات اإلجرامي ــا العصاب هب
ــة  ــب أي جريم ــك ترتك ــبيل ذل ــري؛ ويف س ــايل الوف امل
مــن شــأهنا حتقيــق هــذا اهلــدف؛ وهــي جرائــم حرابــة 
ــه  ــة هــذا النظــام يف حماربت ــا تظهــر فاعلي معــارصة. هن

ــرايب:15(. ــك اجلرائم)ع ــة لتل الفعال
الفــرع الثــاين: التحديــات التــي تواجــه نظــام التســليم 

املراقــب:
ــي  ــات، الت ــات واملعوق ــن التحدي ــد م ــد العدي توج
ــب،  ــليم املراق ــام التس ــام نظ ــرة أم ــر عث ــف حج تق
ــة،  ــة، أو مالي ــة، أو قضائي ــات ترشيعي ــا حتدي ــي  إم وه

ــأيت:  ــام ي ــك ك وذل
أواًل: التحديات الترشيعية

ــن  ــف م ــدة خيتل ــة الواح ــوين للجريم ــف القان التكيي
دولــة إيل أخــرى، وبالتــايل ختتلــف أركان اجلريمــة 
ــة  ــني الدول ــص قوان ــد تن ــا، وق ــررة هل ــة املق والعقوب
عــىل القبــض الفــوري عــىل املشــتبه فيــه فــور اكتشــاف 
ــام،  ــة القي ــد يف دول ــة أش ــون العقوب ــة، أو تك اجلريم

ــول. ــة الوص ــا يف دول عنه
فمثــاًل تكــون شــحنة املــواد املخــدرة متجهــة إىل 
ــىل  ــا ع ــا بنصه ــز ترشيعاهت ــي تتمي ــدان، الت ــد البل أح
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــم االجت ــد جرائ ــة ض ــات خمفف عقوب
باملخــدرات؛ ففــي هــذه احلالــة يفضــل القائمــون عــىل 
ــوري،  ــض الف ــب القب ــليم املراق ــلوب التس ــذ أس تنفي
ــات مشــددة. ــوا عقوب ــة، لكــي ينال وتقديمهــم للعدال

ــد  وهــذه املشــاكل يف الواقــع يمكــن أن تواجــه بالعدي
مــن األدوات املقرتحــة ملكافحــة االجتــار غــري املرشوع، 
ــب  ــن التغل ــني؛ وال يمك ــليم املجرم ــام تس ــل نظ مث
عليــه إال بإحــداث نــوع مــن التناســق، واملالئمــة، بــني 
األنظمــة العقابيــة يف الــدول األطــراف يف االتفاقيــات 

الدوليــة.
ــدويل،  ــد ال ــىل الصعي ــا ع ــب صعب ــذا املطل وإذا كان ه
لكــن مــن املمكــن حتقيقــه بــني دول املناطق املتجــاورة؛ 
وفعــال بــدأت هــذه األخــرية يف إعــادة النظــر يف 
ــد  ــا عن ــداء هب ــة، لالهت ــات نموذجي ــة ترشيع صياغ
صياغــة الترشيعــات الوطنية)أبــو هدمــة بشــري:253(.

ثانًيا: التحديات القضائية
ــي  ــاص القضائ ــازع االختص ــات تن ــذه املعوق ــرز ه أب
ــر  ــة يف أكث ــب أركان اجلريم ــث ترتك ــدول؛ حي ــني ال ب
مــن دولــة، ففــي هــذه احلالــة هــل يطبــق قانــون دولــة 
ــد  ــة؟ وق ــة النهائي ــة الوجه ــدر؟ أم دول ــاف املخ اكتش
ــذ  ــة يف بلــد املقصــد، لتنفي ــات الكافي ال تتوافــر الضامن

ــح:2٠8(. ــنني صال ــع برصامة)ش الترشي
ثالًثا: التحديات الفنية 

مــن األمــور الفنيــة املطلوبــة هلــذا األســلوب، رضورة 
إجيــاد عنــارص برشيــة، عــىل درجــة عاليــة مــن التأهيــل 
واخلــربة الكبــرية؛ للتعامــل مــع احليــل التــي تقــوم هبــا 
عصابــات اجلريمــة، خاصــة مع اســتخدامهم للســوائل 
الرقميــة بحرفيــة كبــرية. كــام أنــه قــد يواجــه القائمــون 
ــوح  ــدم وض ــات ع ــذه العملي ــل ه ــط مث ــىل ختطي ع
ــة، وعــدم دقتهــا يف بعــض دول  معــامل مســئولية الرقاب
العبــور، األمــر الــذي قــد يــؤدي إيل ترسيــب الشــحنة 
أو فقداهنــا أثنــاء الرحلــة. ومــن األمــور املهمــة أيضــا 
غيــاب التنســيق بــني الضبطيــة القضائيــة املكلفــة 
ــامرك،  ــرى، كاجل ــات األخ ــب، واهليئ ــليم املراق بالتس
ــايل  ــش، وبالت ــع الغ ــح قم ــة، ومصال ــح املالي واملصال
حيــدث فشــل لعمليــة التســليم املراقب)العنــزي:36(.
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رابًعا: - التحديات املالية
ــا  ــة، مم ــه العالي ــلوب بتكلفت ــذا األس ــذ ه ــز تنفي  يتمي
جعــل بعــض الــدول تتخــىل عنــه، حيــث حيتــاج 
العاملــون يف تنفيــذ هــذا األســلوب إىل أجــور إضافيــة، 
باإلضافــة إىل مصاريــف الرحــالت اجلويــة والبحريــة.
ــض  ــة لبع ــات املادي ــة اإلمكاني ــن حمدودي ــم م وبالرغ
الــدول، إال أننــا نعتقــد أن النضــال ضــد اجلريمــة 
مــن  الــدول  تتخــذ  وأال  بثمــن،  يقــدر  أال  جيــب 
ــذ هــذه  ــة مــربرا للتخــيل عــن تنفي ــة االقتصادي التكلف
األداة الفعالــة للحــد مــن االجتــار غــري املــرشوع 

باملخدرات)العنــزي:37(.
املطلب الثاين: أبرز تطبيقات التسليم املراقب

ــخ  ــهدها التاري ــا ش ــة وقضاي ــب أمثل ــليم املراق للتس
بغــض النظــر عــن مســمياهتا؛ لذلــك ســألقي الضــوء 
عــىل بعــض األمثلــة يف الترشيعــات املعــارصة،  ثــم يف 

ــني:  ــني اآلتي ــالمي، يف الفرع ــخ اإلس التاري
الفــرع األول: التســليم املراقــب يف بعــض الترشيعــات 

املعــارصة
ســنذكر هنــا بعــض القضايــا التــي متكنــت فيهــا 
عــىل  القبــض  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
عــن  املشــبوهة  الشــحنات  واعــرتاض  املجرمــني، 

املراقــب:- التســليم  طريــق 
حيــث تــم ضبــط هتريــب طرديــن حيتويــان عــىل 
املخــدرة،  الكبتاجــون  مــادة  39.٠7٠ حبــة مــن 
ــة بالتعــاون بــني دولتــي البحريــن  ومتــت هــذه العملي
ــار  ــواردان بمط ــردان ال ــط الط ــد ُضب ــعودية؛ فق والس
إىل  إلرســاهلام  الســامح  وتــم  الــدويل،  البحريــن 
الســعودية، يف إطــار عمليــة التســليم املراقــب، وقبــض 
يف  الطرديــن  باســتالم  املعنيــني  الشــخصني  عــىل 

البلــد(. الرياض)موقــع  صــدى 
كــام تــم -يف اململكــة العربيــة الســعودية- ضبــط مــواد 
خمــدرة لنحــو 1٠٠ كيلــو جــرام مــن مــادة احلشــيش، 

ــاين،  ــا لبن ــان، أحدمه ــا ضابط ــني؛ تواله ــة مهرب وثالث
والثــاين وســعودي، داخــل األرايض الســعودية)مكتب 

إنرتبــول بــريوت(.
ويف عــام 1996م، كان أحــد األشــخاص يقود ســيارته 
باجتــاه الســعودية، وهبــا مليــون حبــة كبتاجــون، وتــم 
ــليمه  ــدرة، وتس ــحنته املخ ــىل ش ــه، وع ــض علي القب

ــب.  ــليم املراق ــلوب التس ــعودية بأس للس
ويف عــام 1997م، تــم ضبــط مليــون وثامنامئــة وســبعة 
وتســعني ألــف ريــال ســعودي مزيفــة بــاألردن، 
ضبطــوا مــع شــخص أخــرب أهنــم مهربــون ألشــخاص 
يف الســعودية، وأنــه مســتعد للتعــاون مــع الســلطات، 
لــذا ســلمت بأســلوب التســليم املراقــب إىل الســلطات 

ــج(. ــعودية)موقع اخللي الس
ويف عــام 2٠17م أســهم التعــاون بــني أجهــزة مكافحة 
املخــدرات يف الســعودية واإلمــارات، وُعــامن يف ضبــط 
158كلــم مــن خمــدر احلشــيش، ومليونــني و7٠٠ 
ألــف قــرص مــن الكبتاجــون املخــدر، والقبــض عــىل 
ــات  ــع عملي ــدرات يف أرب ــار املخ ــن جت ــاًم م 12 مته

تســليم مراقــب.
 الفــرع الثــاين: التســليم املراقــب يف بدايــة الدولــة 

اإلســالمية
نذكــر يف ذلــك مثالــني: األول عــن تســليم املطلوبــني، 
ــاين:  ــك. والث ــىل ذل ــاق ع ــدة واتف ــاك معاه إذا كان هن

تســليم الشــحنة املخالفــة:-
ــىل اهلل . 1 ــول- ص ــد الرس ــة عاه ــح احلديبي  يف صل

عليــه وســلم- قريشــا، عــىل أنــه مــن أتى الرســول 
-عليــه الســالم- مــن قريــش بغــري إذن وليــه، رده 
إن طلبــه وليــه؛ ومــن جــاء قريــش مــن املســلمني 
مل ُيــَرد عليهــم. وقــد حــدث مــع الصحــايب اجلليل 
ــالم-   ــه الس ــول - علي ــى الرس ــري أن أت أيب البص
ــم  ــه، دون عل ــىل قدمي ــائرا ع ــلام، س ــة مس املدين
ــا،  ــني منه ــه اثن ــش يف طلب ــلت قري ــش، فأرس قري
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فلــام قــدم وفــد قريــش عــىل رســول اهلل- صــىل اهلل 
عليــه وســلم- وكان ذلــك بعــد قــدوم أيب بصــري 
ــام  ــرد عليه ــول أن ي ــن الرس ــا م ــام، طلب ــة أي بثالث
ــلم-  أن  ــه وس ــىل اهلل علي ــره- ص ــري، فأم ــا بص أب
ــري:  ــو بص ــال أب ــام، فق ــه إليه ــم ودفع ــع معه يرج
يــا رســول اهلل، تــردين إىل املرشكــني يفتنوننــي 
يف دينــي؟ فقــال رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه 
ــؤالء  ــا ه ــد أعطين ــا ق ــري، إن ــا بص ــا أب ــلم-: ي وس
ــا  ــا يف دينن ــح لن ــت، وال يصل ــد علم ــا ق ــوم م الق
ــن  ــك م ــن مع ــك، ومل ــل ل ــدر، وإن اهلل جاع الغ
ــام:323/2( ــن هش ــا وخمرجا)اب ــلمني فرج املس

وفيــام يتعلــق بمراقبــة وتســليم الشــحنة املشــبوهة، . 2
فقــد حــدث مــع الرســول- صــىل اهلل عليــه 
ــل حاطــب  وســلم- موقــف مــع الصحــايب اجللي
ــىل  ــول اهلل- ص ــع رس ــام أمج ــة؛ فحين ــن أيب بلتع اب
اهلل عليــه وســلم-  املســري إىل مكــة، كتــب حاطــب 
ــذي  ــم بال ــش، خيربه ــا إىل قري ــة كتاب ــن أيب بلتع اب
أمجــع عليــه رســول اهلل- صــىل اهلل عليــه وســلم-  
ــرأة،  ــاه ام ــم أعط ــم، ث ــري إليه ــر يف الس ــن األم م
ــن  ــم ب ــن هاش ــرو ب ــوالة عم ــارة م ــا س ــل إهن قي
املطلــب؛ وجعــل هلــا مــااًل عــىل أن تبلغــه قريًشــا، 
فجعلتــه يف رأســها، ثــم فتلــت عليــه شــعرها، ثــم 
ــه  ــى رســول اهلل- صــىل اهلل علي ــه، وأت خرجــت ب
ــب،  ــع حاط ــام صن ــامء ب ــن الس ــرب م ــلم-  اخل وس
فبعــث عــيل بــن أيب طالــب والزبــري بــن العــوام- 
ــب  ــد كت ــرأة ق ــال: أدركا ام ــام-، فق ريض اهلل عنه
معهــا حاطــب بــن أيب بلتعــة بكتــاب إىل قريــش، 
ــا  ــم؛ فخرج ــه يف أمره ــا ل ــد أمجعن ــا ق ــم م حيذره
ــه خليقــة بنــي أيب  حتــى أدركاهــا بمــكان يقــال ل
ــه يف رحلهــا، فلــم  أمحــد، فأوقفاهــا، ففتشــوا علي
ــب: إين  ــن أيب طال ــيل ب ــا ع ــال هل ــيئا، فق ــدا ش جي
ــىل اهلل  ــول اهلل- ص ــذب رس ــا ك ــاهلل م ــف ب أحل
ــذا  ــا ه ــن لن ــا، ولتخرج ــلم- وال كذبن ــه وس علي

الكتــاب أو لنكشــفنك- أي لنفتشــنك تفتيشــا 
ذاتيــا-، فلــام رأت أهنــام جاديــن يف األمــر، قالــت: 
رأســها،  شــعر  فحلــت  فأعــرض،  أعــرض، 
ــا  ــام، فأتي ــه هل ــه، فأعطت ــاب من ــتخرجت الكت فاس
ــلم-)البن  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل- ص ــه رس ب

هشــام:399/2(
هــذان املثــاالن يــدالن عــىل وجــود احــرتام املعاهــدات 
واالتفاقيــات املختلفــة، املربمــة بيننــا وبــني مجيــع 
املجــاالت  يف  التعــاون  وأيضــا  األخــرى؛  الــدول 
يف  كلهــا،  البرشيــة  أهــداف  لتحقيــق  املتنوعــة، 

ختليصهــم مــن اجلريمــة بــكل أنواعهــا.
اخلامتة

وفيها أهم النتائج والتوصيات: 
أواًل: النتائج:

ــاون . 1 ــن أدوات التع ــو أداة م ــب ه ــليم املراق التس
الــدويل ملكافحــة اجلريمة بــكل صورها وأشــكاهلا، 
وهــو مــا حضــت عليــه الرشيعــة الغــراء وأمــرت 
ــة  ــة لتنقي ــدي الصاحل ــف األي ــه، يف رضورة تكات ب

ــات اجلريمــة وبراثنهــا. املجتمــع مــن آف
اهلــدف مــن التســليم املراقــب يف الفقــه اإلســالمي . 2

ــي  ــس، الت ــرضورات اخلم ــىل ال ــة ع ــو املحافظ ه
خــالل  مــن  احلنيــف،  الــرشع  مقاصــد  هــي 
ترشيــع األحــكام، فوجــب التعــاون لتحقيــق هــذا 

ــدف. اهل
مصطلــح التســليم املراقــب مصطلــح حديــث . 3

مبــارشة  بطريقــة  مــرة  ألول  ظهــر  نســبيا، 
مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة جرائــم 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 1988م، وقــد 
أخــذت بــه جــل دول العــامل ومنهــا اململكــة 
ــر  ــه يف أكث ــت علي ــي نص ــعودية، الت ــة الس العربي
ــرشوع  ــري امل ــار غ ــام االجت ــا نظ ــام، ومنه ــن نظ م
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والئحتــه  العقليــة  واملؤثــرات  باملخــدرات 
التنفيذيــة. ممــا يبــني مــدى النضــج الــذي متتــع بــه 
ــدويل يف  ــور ال ــة التط ــعودي يف مواكب ــرشع الس امل

جمــال مكافحــة اجلرائــم.
ــة . ٤ ــكام الرشيع ــع أح ــق م ــب متواف ــليم املراق التس

اإلســالمية؛ فقــد عرفــه اإلســالم بصورتــه وليــس 
ــه الرســول- صــىل اهلل  باســمه مبــارشة، وعمــل ب
ــاء، يف  ــرام والفقه ــة الك ــلم-  والصحاب ــه وس علي
ــرم  ــليم املج ــايض، يف تس ــايض إىل الق ــاب الق كت
مــن بلــد إىل بلــد آخــر، بــرشوط معينــة وضوابــط 

ــا البحــث. ــة يف ثناي متضمن
ــزة . 5 ــع ألجه ــب سيتس ــليم املراق ــالل التس ــن خ م

ــامت، أو  ــامء املنظ ــط زع ــدرات ضب ــة املخ مكافح
العصابــات اإلجراميــة، التــي متتهــن االجتــار غــري 
املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة، الذيــن 
ــم  ــتخدمون غريه ــاء، ويس ــون باخلف ــادة يعمل ع
للقيــام بمهــام التهريــب واالبتــزاز املصاحبــة 

ــك. لذل
ــي . 6 ــتثنائي ال تعط ــلوب اس ــب أس ــليم املراق التس

ــدة  ــق فائ ــه حتقي ــر من ــا ينتظ ــه إال عندم ــة ب املوافق
ــط،  ــف، وضب ــل يف كش ــدة، تتمث ــة وأكي واضح
واملنظمــني،  واالجتــار،  التهريــب،  مجاعــات 

واملخططــني. والزعــامء،  واملمولــني، 
كافــة، . 7 اجلرائــم  املراقــب  التســليم  يشــمل 

التــي هتــدد النظــام الســيايس، واالقتصــادي، 
واالجتامعــي؛ فقــد نصــت املــادة 2٠ مــن اتفاقيــة 
ــرب  ــة ع ــة املنظم ــة اجلريم ــدة ملكافح ــم املتح األم
كل  التــزام  عــىل"  2٠٠٠م،  بالريمــو  الوطنيــة 
دولــة طــرف بــأن تقــوم يف حــدود إمكانيتهــا 
ــا  ــا يف قانوهن ــوص عليه ــرشوط املنص ــا لل ووفق
ــا  ــية لنظامه ــادئ  األساس ــت املب ــيل، إذا كان الداخ

ــن  ــزم م ــا يل ــاذ م ــك،  باخت ــمح بذل ــوين تس القان
ــليم  ــب للتس ــتخدام املناس ــة   االس ــري  إلتاح تداب

املراقــب".
ثانًيا: التوصيات: 

ــام . 1 ــع، يف نظ ــامل أمج ــني دول الع ــاون ب ــادة التع زي
التســليم املراقــب، خاصــة بعــد أن أثبــت فاعليتــه 
يف مكافحــة اجلريمــة، وضبــط اجلنــاة، واحلــد مــن 
ــرة للحــدود. ــة املنظمــة العاب ــات اإلجرامي العصاب

التســليم . 2 التــي تقــف أمــام  العقبــات  تذليــل 
مــن  الترشيعيــة،  العقبــات  خاصــة  املراقــب، 
ــع  ــم م ــات، لتتوائ ــك الترشيع ــد تل ــث توحي حي
االتفاقيــات الدوليــة، التــي تتضمــن ذلــك النظام، 
وأيضــا العقبــات املاليــة؛ فهــو نظــام مكلف نســبيا 
ــه. ــد ل ــب أن ترص ــي جي ــة الت ــث امليزاني ــن حي م

رضورة تأهيــل القائمــني عــىل نظــام التســليم . 3
التدريبيــة،  الــدورات  طريــق  عــن  املراقــب 
ــة  ــتعداد، ومعرف ــة االس ــىل أهب ــام ع ــم دائ جلعله
احليــل املختلفــة، التــي يقــوم هبــا أفــراد العصابات 
ــتفادهتم  ــا، واس ــة منه ــة املنظم ــة، خاص اإلجرامي

مــن التقنيــات التكنولوجيــة املعــارصة.
لبيــان . ٤ املكثفــة،  واملؤمتــرات  النــدوات،  عقــد 

ــا الغــراء تقــف  حماســن هــذا النظــام؛ وأن رشيعتن
دائــام يف مواجهــة اجلريمــة، بــأي وســيلة مرشوعــة 
تــؤدي إىل هــذا الغــرض النبيــل؛ كــام أهنــا طبقتــه 
مناســبات حفــل  باســمه يف  وليــس  بصورتــه 

ــا. ــخ هب التاري
ــة، . 5 ــدول املختلف ــاط ال ــني ضب ــربات ب ــادل اخل تب

ــم  ــي يت ــا الت ــىل القضاي ــالع ع ــهيل االط ــع تس م
ــىل  ــون ع ــاط القائم ــون الضب ــى يك ــا، حت ضبطه

ــتمرة. ــة مس ــة يف يقظ ــذه العملي ه
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املراجع
أوال: القرآن الكريم

ثانيا: كتب التفسري وأحكام القرآن
القشــريي، عبــد  - لطائــف اإلشــارات - تفســري 
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك القشــريي 
ــيوين، ط/  ــم البس ــق: إبراهي ــوىف: ٤65هـ(املحق )املت
ــة:  ــرص، الطبع ــاب - م ــة للكت ــة العام ــة املرصي اهليئ

الثالثــة.
ــن  ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، حمم ــر والتنوي - التحري
حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــيس )ت: 1393هـــ(، 
ــرش:  ــنة الن ــس، س ــرش - تون ــية للن ــدار التونس ط/ ال

هـ.  198٤
ثالثا: كتب السنة واآلثار ورشوحهام

- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســامعيل أبــو عبــداهلل 
ــارص  ــن ن ــري ب ــد زه ــق: حمم ــي، حتقي ــاري اجلعف البخ
األوىل،  الطبعــة:  النجــاة،  دار طــوق  النــارص، ط/ 

1٤22ه.
- عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أبــو حممــد 
ــني  ــن حس ــد ب ــن أمح ــى ب ــن موس ــد ب ــن أمح ــود ب حمم
ــي )ت: 855هـــ(  ــن العين ــدر الدي ــي ب ــايب احلنف الغيت

ــريوت. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ط/ دار إحي
ــن  ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ــلم، مس ــح مس - صحي
القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: حممــد 
ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــي، ط/ دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

ــريوت. ب
- مــكارم األخــالق للطــرباين، ســليامن بــن أمحــد بــن 
ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب أي
الطــرباين )ت: 36٠هـ(،كتــب هوامشــه: أمحــد شــمس 
ــان،  ــريوت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــن، ط/ دار الكت الدي

ــة: األوىل، 1٤٠9هـــ - 1989م. الطبع

- رشح ريــاض الصاحلــني، املؤلــف: حممــد بــن صالــح 
بــن حممــد العثيمــني )ت: 1٤21هـــ(، ط/ دار الوطــن 

للنــرش، الريــاض
الطبعة: 1٤26 هـ.

- الســرية النبويــة البــن هشــام، عبــد امللــك بــن 
ــد،  ــو حمم ــري، أب ــريي املعاف ــوب احلم ــن أي ــام ب هش
ــى  ــق: مصطف ــوىف: 213هـــ(، حتقي ــن )املت ــال الدي مج
ــلبي،  ــظ الش ــد احلفي ــاري وعب ــم األبي ــقا وإبراهي الس
ــي  ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ط/ رشك
وأوالده بمــرص، الطبعة: الثانيــة، 1375هـ - 1955م.

رابعا: كتب الفقه اإلسالمي
- رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ابــن عابديــن، حممــد 
ــقي  ــن الدمش ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــني ب أم
الفكر-بــريوت،  دار  ط/  1252هـــ(  )ت:  احلنفــي 

ــة، 1٤12هـــ - 1992م. ــة: الثاني الطبع
ــالء  ــف: ع ــب الرشائع،املؤل ــع يف ترتي ــع الصنائ - بدائ
ــاين  ــد الكاس ــن أمح ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب الدي
احلنفــي )املتوىف:587هـ(النــارش: دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الثانيــة، 1٤٠6هـــ - 1986م.
- التــاج واإلكليــل ملختــرص خليــل، حممــد بن يوســف 
ــي،  ــدري الغرناط ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أيب القاس ب
أبــو عبــد اهلل املــواق املالكــي )ت: 897هـــ(، ط/ دار 
الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 1٤16هـ-199٤م.
- الشــبهات وأثرهــا يف العقوبــة اجلنائيــة يف الفقــه 
حممــد  منصــور  د/  بالقانــون،  مقارًنــا  اإلســالمي 
منصــور احلفنــاوي، ط/ مطبعــة األمانــة، الطبعــة: 

1986م. 1٤٠6هـــ-  األوىل 
بالقانــون  مقارنــًا  اإلســالمي  اجلنائــي  الترشيــع   -
الوضعــي، عبــد القــادر عــودة، ط/ دار الكاتــب 

بــريوت. العــريب، 
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ــه  ــه يف الفق ــدول وأحكام ــني ال ــني ب ــليم املطلوب - تس
اإلســالمي، زيــاد بــن عابــد املشــوخي، ط/ دار كنــوز 

ــعودية. ــاض، الس ــبيليا، الري إش
- ســبل تفعيــل أســلوب التســليم املراقــب للمخدرات 
ــد  ــد املجي ــي، عب ــاون اخلليج ــس التع ــني دول جمل ب
ــون-  ــن والقان ــة األم ــزي، جمل ــور العن ــف منص خل

ــد 22. ــدد1- جمل ــة ديب، ع ــة رشط أكاديمي
ــع،  ــخ الترشي ــة تاري ــه وخالص ــول الفق ــم أص - عل
للشــيخ/ عبــد الوهاب خــالف )ت: 1375هـــ(، ط/ 

ــرص. ــعودية بم ــة الس ــدين املؤسس ــة امل مطبع
- التســليم املراقــب لقمــع االجتــار غــري املــرشوع 
وتقــره  الدوليــة  االتفاقيــات  توجبــه  باملخــدرات 
الرشيعــة اإلســالمية، أمحــد أمــني احلادقــة،  جملــة 
األمــن بكليــة امللــك فهــد األمنيــة - العــدد العــارش- 

1٤16هـــ.
خامسا:  كتب اللغة واملعاجم

ــد  ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح - خمت
ــرازي )ت:  ــي ال ــادر احلنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أيب بك ب
666هـــ، حتقيــق: يوســف الشــيخ حممــد، ط/ املكتبــة 
صيــدا،  بــريوت،  النموذجيــة،  الــدار  العرصيــة، 

ــة، 1٤2٠هـــ- 1999م. ــة: اخلامس الطبع
سادسا: الكتب القانونية

ــو  ــد أب ــام، د/  أمح ــدويل الع ــون ال ــيط يف القان - الوس
ــة،  ــة الثالث ــرص، الطبع ــة، م ــة العربي ــا، دار النهض الوف

2٠٠1م.
القانــون  العابــرة للحــدود يف  املنظمــة  - اجلريمــة 
ــد  ــالء حمم ــالمي، د/  ع ــه اإلس ــة بالفق ــدويل مقارن ال
عــرايب، رســالة دكتــوراة مقدمــة جلامعــة املنوفيــة 

بمــرص عــام 2٠2٠.
- االجتــار غــري املــرشوع يف املخــدرات ووســائل 

ــة  ــو هدم ــد أب ــف حمم ــد اللطي ــا، عب ــه دولي مكافحت
ــوق،  ــة يف احلق ــوراه الدول ــل دكت ــة لني ــري: أطروح بش
القانــون اخلــاص، جامعــة حممــد اخلامــس، كليــة 
ــنة  ــة، الس ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي ــوم القانوني العل

.1991-199٠ اجلامعيــة 
ــة  ــواورة، جامع ــل الش ــامد مجي ــب، ع ــليم املراق - التس

ــة،2٠٠2م. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي
سابعا: املواقع اإللكرتونية واملجالت العلمي

ــع  ــري واق ــع اجلزائ ــي الترشي ــب ق ــليم املراق - التس
وحتديــات، شــنني صالــح، املجلــة األكاديميــة للبحــث 
ــنة  ــاين، س ــدد الث ــرش، الع ــاين ع ــد الث ــوين، املجل القان

2٠15م.
-جمموعــة األنظمــة الســعودية، املجلــد األول، أنظمــة 
األمــن الداخــيل واألحــوال املدنيــة واألنظمــة اجلنائية، 

نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة،
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-
a9a700f18273/1.

-جمموعــة األنظمــة الســعودية، املجلــد األول، أنظمــة 
األمــن الداخــيل واألحــوال املدنيــة واألنظمــة اجلنائية، 
املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة 

ــة، ــرات العقلي واملؤث
-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
LawDetails/be479758-9a84-

-موقع  صدى البلد، عام 2٠2٠م،
https://www.elbalad.news/5024812 

املراجع األجنبية ) املرومنة (
• Lṯāʼf Al Ishārāt Tfsyr Al Qshyrī 
ʻBd Al Krym Ibn Hwāzn Ibn ʻBd Al Malik 
Qshyrī Almtwfá 465h Al Mẖqq Ibrāhym 
Al Bsywnī Ṯ Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al ʻĀmt 
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Llktāb Ms̱r Aṯ Ṯbʻh Aṯ Ṯbʻt Ath Thālthh

• At Tẖryr Wāltnwyr Muẖammad Aṯ 
Ṯāhr Ibn Muẖammad Ibn Muẖammad Al 
Ā Ahr Ibn ʻĀshwr Al Tn Nsī T 1393h Ṯ Al 
Dā Al Twnī Yt Llnshr Twns Snt Al Nshr1 
1984 H

• S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn 
Ismāʻyl Abū ʻAbdullah Al Bkhārī Al Jʻfy 
Tẖqyq Muẖammad Zhyr Ibn Nās̱r An Nās̱r 
Ṯ Dār Ṯwq Al J Jāt Al Ṯʻ ʻT Al ʼwlá 1422h

• ʻMdt Al Qārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry 
Abū Muẖammad Mẖmwd Ibn Aẖmd Ibn 
Mwsá Ibn Aẖmd Ibn H̱syn Al Ghytābī Al 
H̱nfī Bdr Ad Dyn Al ʻYnī T 855h Ṯ Dār 
Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• S̱ẖyẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj Abū 
Al H̱sn Al Qshyrī An Nysābwrī T 261h 
Tẖqyq Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Ṯ 
Dār Iẖyāʼ Al R Rāth Al ʻRby Byrwt

• Mkārm Al ʼkhlāq Llṯbrāny Slymān 
Ibn Aẖmd Ibn Aywb Ibn Mṯyr Al Lkhmī 
Ash Shāmy Abū Al Qāsm Al B Brānī T 
360hktb Hwāmshh Aẖmd Shms Al Dn N 
Ṯ Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnān Al 
Ṯbt T Al ʼwlá 1409h 1989m

• Shrẖ Ryāḏ As̱ S̱ālẖyn Al Mʼlf Mu-
ẖammad Ibn S̱ālẖ Ibn Muẖammad Al ʻTh-
ymyn T 1421h Ṯ Dār Al Wṯn Llnshr Al Ī 
Yāḏ Al Ṯʻ ʻT 1426 H

• As Syrt Al B Bwyt Lābn Hshām 
ʻBd Al Malik Ibn Hshām Ibn Aywb Al H̱-
myrī Al Mʻāfry Abū Muẖammad Jmāl Al 
Dn N Almtwfá 213h Tẖqyq Ms̱ṯfá Al Sq 
Wibrāhym Al ʼbyārī Wʻbd Al H̱fyd͟h Al 
Shlb Ṯ Shrkt Mktbt Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī 
Al H̱lbī Wʼwlād/h Bms̱r Al Ṯbʻt Al Thānyt 

1375h 1955m

• Rd Al Mẖtār ʻLá Ad Dr Al Mkhtār 
Ibn ʻĀbdyn Muẖammad Amyn Ibn ʻMr 
Ibn ʻBd Al ʻZyz ʻĀbdyn Al M Mshqī Al 
H̱nfī T 1252h Ṯ Dār Al Fkrbyrwt Al Ṯʻ ʻT 
Al Thāī Yt 1412h 1992m

• Bdāʼʻ As̱ S̱nāʼʻ Fī Trtyb Al R 
Rāʼʻālmʼlf ʻLāʼ Al Dn N Abū Bkr Ibn 
Msʻwd Ibn Aẖmd Al Kāsānī Al H̱nfī 
Almtwfá587halnāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt 
Al Ṯbt T Al Thānt T 1406h 1986m

• At Tāj Wāliklyl Lmkhts̱r Khlyl Mu-
ẖammad Ibn Ywsf Ibn Abī Al Qāsm Ibn 
Ywsf Al ʻBdrī Al Ghrnāṯy Abū ʻBd Allah 
Al Mwāq Al Mālkī T 897h Ṯ Dār Al Ktb 
Al ʻLmyt Al B Bʻt Al ʼwlá 1416h1994m

• Ash Shbhāt Wʼthrhā Fī Al ̒ Qwbt Al 
Jnāʼyt Fī Al Fqh Al Islāmī Mqārnā Bālqān-
wn D Mns̱wr Muẖammad Mns̱wr Al H̱f-
nāwy Ṯ Mṯbʻt Al ʼmānt Al B Bʻt Al ʼwlá 
1406h 1986m

• At Tshryʻ Al Jnāʼī Al Islāmī Mqār-
nā Bālqānwn Al Wḏʻy ̒ Bd Al Qādr ̒ Wdt Ṯ 
Dār Al Kātb Al ʻRby Byrwt

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhī

• Tslym Al Mṯlwbyn Byn Ad Dwl 
Wʼẖkāmh Fī Al Fqh Al Islāmy Zyād Ibn 
ʻĀbd Al Mshwkhy Ṯ Dār Knwz Ishbylyā 
Al Ī Yāḏ Al Sw Wdyh

• Sbl Tfʻyl Aslwb At Tslym Al Mrāqb 
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Llmkhdrāt Byn Dwl Mjls Al ʻ ʻĀwn Al 
Khlyjy ʻBd Al Mjyd Khlf Mns̱wr Al ʻNzy 
Mjlt Al ʼmn Wālqānwn Akādymyt Shrṯt 
Dby ʻDd1 Mjld 22

• ʻLm As̱wl Al Fqh Wkhlās̱t Tārykh 
At Tshryʻ Llshykh ʻBd Al Whāb Khlāf T 
1375h Ṯ Mṯbʻt Al Mdnī Al Mʼsst Al ʻ ʻW-
dyt Bms̱r

• King At Tslym Al Mrāqb Lqmʻ Al 
Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Bālmkhdrāt Twjbh 
Al Ātfāqyāt Al W Wlyt Wtqrh Al Shī Yʻt 
Al Islāmyt Aẖmd Amyn Al H̱ādqt Mjlt Al 
ʼmn Bklyt Fahad Al ̓ mnyt Al ̒ Dd Al ̒ Āshr 
1416h

• Mkhtār As̱ S̱ẖāẖ Zyn Al Ī Yn Abū 
ʻBd Allah Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn ̒ Bd 
Al Qādr Al H̱nfī Al Rz Zī T 666h Tẖqyq 
Ywsf Ash Shykh Muẖammad Ṯ Al Mkt-
bt Al ʻS̱ryt Al Dārā Al Nmwdhī Yt Byrwt 
S̱ydā Al Ṯbʻtā Al Khāmst 1420h 1999m

• Al Wsyṯ Fī Al Qānwn Ad Dwlī Al 
ʻĀm D Aẖmd Abū Al Wfā Dār Al H Hḏt 
Al ̒ Rbyt Ms̱r Al Ṯʻ ̒ T Al Thāth Tht 2001m

• Al Jrymt Al Mnd͟hmt Al ʻĀbrt Ll-
ẖdwd Fī Al Qānwn Ad Dwlī Mqārnt Bālfqh 
Al Islāmy D ʻLāʼ Muẖammad ʻRāby Rsālt 
Dktwrāt Mqdmt Ljāmʻt Al Mnwfyt Bms̱r 
ʻĀm 2020

• Al Ātjār Ghyr Al Mshrwʻ Fī Al 
Mkhdrāt Wwsāʼl Mkāfẖt/h Dwlyā ʻBd Al 
Lṯyf Muẖammad Abū Hdmt Bshyr Aṯrwẖt 
Lnyl Dktwrāh Ad Dwlt Fī Al H̱qwq Al Qa-
̄nwn Al Khās̱ Jāmʻt Muẖammad Al Khāms 
Klyh Al ʻLwm Al Qānwnyt Wālāqts̱ādyt 
Wālājtmāʻyt Al N Nt Al Jāmʻyt 19901991

• At Tslym Al Mrāqb Qī Al Sh Shryʻ 

Al Jzāʼrī Wāqʻ Wtẖdyāt Shnyn S̱ālẖ Al 
Mjlt Al ʼkādymyt Llbẖth Al Qānwny Al 
Mjld Al Thn Nī ʻShr Al ʻDd Al Thāī Y Snt 
2015m

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Nd͟hām Mkāfẖt Al Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al 
ʻQlyt

• Mjmwʻt Al ʼnd͟hmt As Sʻwdyt Al 
Mjld Al ʼwl And͟hmt Al ʼmn Al Ā Akhlī 
Wālʼẖwāl Al Mdnyt Wālʼnd͟hmt Al Jnāʼyt 
Al Lāʼẖt Al Tf Fydhyt Lnd͟hām Mkāfẖt Al 
Mkhdrāt Wālmʼthrāt Al ʻQlyt

• Īhāb Al ʻS̱ār At Tslym Al Mrāqb 
Mwqʻ Dnyā Al Wṯn

• Nwr Ad Dyn Al Wnāny Al Mʻāljt 
Al Ijrāʼyt Lmkāfẖt Jrāʼm Al Ātjār Al W 
Wlī Fī Al Mkhdrāt Mn Khlāl Ālyt Al Tl 
Lym Al Mrāqb Bẖth Mnshwr ̒ Lá Mwqʻ Al 
Mnārt

• Mwqʻ S̱dá Al Bld ʻĀm 2020m
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مصطلح القول الغريب يف كتب التفسري  )دراسة تأصيلية(

د. عبد اهلل بن صالح بن عبد اهلل العمر 
أستاذ القرآن وعلومه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية 

بالزلفي، جامعة املجمعة
as.alomar@mu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

   ملخص البحث  
خالل  من  الغريب  القول  مصطلح  البحث  هذا  يتضمن 
كتب التفسري -دراسة تأصيلية، وذلك ببيان معنى مصطلح 
اشتهر  الذي  املفرس  و  التفسري،  كتب  يف  الغريب  القول 
وضوابط  بغرابتها،  التفسريية  األقوال  بعض  عىل  بحكمه 

غريب التفسري، وطرق معرفتها، وأسباب وجودها.
التحلييل  االستقرائي  املنهج  عىل  بحثي  يف  واعتمدت 
ُحكم  التي  التفسريية  األقوال  يف  بالنظر  وذلك  الوصفي، 

عليها بالغرابة.
و من أهم النتائج التي تبينت بالبحث أنه مل يتفق املفرسون 
عىل وصٍف منضبٍط بتعريٍف حيرر معنى مصطلح: )القول 
عن  التعبري  ذلك  من  أرادوا  أهنم  وأحسب  الغريب(، 
للقول  خمالفتها  وبيان  املقبولة  وغري  املرفوضة  األقوال 

املعترب. .
الكلامت املفتاحية: 

قول، غريب، تفسري. 

Abstract
This research involves studying the term 
"weird"/ " of strange saying " through ex-
planatory books - a follow-up study. In my 
research, I relied on the descriptive, analyti-
cal, and inductive method, by looking at the 
explanatory sayings that were judged strange 
and that is by explaining the strange saying in 
the books of interpretation, and the interpret-
er who is famous for his wisdom on some of 
the explanatory sayings of their strangeness, 
and the controls of the strange interpretation, 
the ways of knowing them, and the reasons 
for their existence and it turns out that one of 
the most important results of this research is 
that the commentators - may God have mercy 
on them - did not agree on a description of 
this term, by defining, controlling and editing 
the meaning of the term )the strange saying(. 
Explanatory sayings.

Key words:
Saying , Strange, Explanation .

مصطلح القول الغريب في كتب التفسير (دراسة تأصيلية)

املقدمة
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

مــن  الغريــب(  )القــول  فمصطلــح   بعــد  أمــا 
ــادر  ــرة يف مص ــة بكث ــة والدارج ــات املتداول املصطلح
وكتــب التفســري املنتــرشة مــن العصــور األوىل وحتــى 
والقــارئ يف كتــب  فالباحــث  املتأخــرة؛  العصــور 
ــا  ــح يف ثناي ــذا املصطل ــرض هل ــا يتع ــرًيا م ــري؛ كث التفس
قــراءة هــذه التفاســري، وذلــك مــن خــالل نقــِل 
ــا  ــريية، ونقِده ــه التفس ــات واألوُج ــوال والرواي األق

ــا. ــم عليه واحلك
ذات  الناقــدة  التفســريية  املصطلحــات  مــن  وهــو 
األمهيــة إذ فيهــا تصحيــٌح وتضعيــٌف وقبــوٌل ورفــٌض 
لألقــوال واآلراء التفســريية املتنوعــة عــىل مــر العصور، 
ــة  ــٍن أمهي ــاص يف كل ف ــل االختص ــىل أه ــى ع وال خيف
ــا، ورضورة  ــة وحتريره ــات العلمي ــوح املصطلح وض
الدقــة يف اســتخدامها، ال ســيام هــذه املصطلحــات 

ــدة.  الناق
)القــول  مصطلــح  عــىل  االطــالع  خــالل  ومــن 

Dr. Abdullah bin Saleh bin Abdullah Al-Omar 
Assistant Professor of the Qur’an and its Sciences, De-

partment of Islamic Studies, College of Education in Zulfi, 
Majmaah University

Email : as.alomar@mu.edu.sa

The Term of Strange Saying in The Books of Interpretation (A Follow-Up Study)

https://doi.org/10.56760/10.5676/JXLY3351



155

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

مصطلح القول الغريب يف كتب التفسري  )دراسة تأصيلية(

ــر  ــن التحري ــد م ــة إىل مزي ــه بحاج ــني أن ــب( يتب الغري
تعبــريات  اختــالف  بســبب  العلميــة؛  والدراســة 
وعــدم  اســتعامهلم،  ســياقات  وتعــدد  املفرسيــن، 
حــرص الضوابــط املعتــربة للحكــم بالغرابــة عــىل 
قــوٍل مــا، وكلُّ ذلــك أدى إىل حصــول التداخــل بينــه 
ــه:  ــة ب ــرى ذات صل ــريية أخ ــات تفس ــني مصطلح وب

كمصطلــح القــول الشــاذ، وغــريه.
ــان  ــعه يف بي ــا بوس ــيبذل م ــإذن اهلل- س ــث -ب والباح
ــامذج  ــن الن ــٍض م ــر بع ــح وذك ــذا املصطل ــوم ه مفه
التــي حكــم عليهــا بالغرابــة، واهلل أســأل التوفيــق 

والســداد . 
مشكلة البحث :

التفســريية  األقــوال  يف  البحــث  مشــكلة  تتمثــل 
املوصوفــة بالغرابــة عنــد بعــض املفرسيــن وتتحــدد يف 

ــة:  ــئلة اآلتي األس
ما املراد بالقول الغريب يف كتب التفسري؟ • 
التفســري؟ ومــا الطــرق •  مــا ضوابــط غريــب 

وجــوده؟ أســباب  ومــا  ملعرفتــه؟ 
أهدف البحث:

حتريــر املفهــوم االصطالحــي لكلمــة (القــول . 1
الغريــب( عنــد املفرسيــن. 

ِذكر أمثلته املتنوعة من كتب التفسري.. 2
ــا . 3 ــوٍل م ــىل ق ــم ع ــربة للحك ــط املعت ــان الضواب بي

ــة. بالغراب
طرق معرفة القول الغريب.. ٤
أسباب وجوده.. 5

أمهية البحث:
تربز أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية: 

ــد •  ــب عن ــول الغري ــح: الق ــوم ملصطل ــر املفه حتري
املصطلحــات  مــن  لكونــه  وذلــك  املفرسيــن 

املتداولــة بكثــرة يف كتــب التفســري املتنوعــة. 
هــذا املصطلــح يســتخدم للنقــد، ويف كل فــن مــن • 

ــة وحتريرهــا،  املهــم وضــوح املصطلحــات العلمي
والدقــة يف اســتخدامها. 

الدراسات السابقة:
ــذا  ــت هب ــتقلة اعتن ــة مس ــة خاص ــىل دراس ــف ع مل أق
ــاك  ــن هن ــب) ، لك ــول غري ــريي (ق ــح التفس املصطل
ــة ملصطلــح ) القــول الشــاذ  )يف  ــة رصين دراســة علمي
التفســري، ومــن أبرزهــا: رســالة الدكتــور عبدالرمحــن 
ــوال  ــومة بــــــ  (األق ــش، واملوس ــح الده ــن صال ب
 ،( وآثارهــا  وأســباهبا  نشــأهتا  التفســري  يف  الشــاذة 
وهــي دراســة مميــزة، فيهــا تأصيــل علمــي متــني هلــذا 
ــرف  ــري ( . فع ــاذ يف التفس ــريي ) الش ــح التفس املصطل
الشــذوذ عموًمــا عنــد املفرسيــن وغريهــم وذكــر 
بعــض األمثلــة يف ســبيل التمثيــل فقــط دون الدراســة. 
)ينظــر : األقــوال الشــاذة يف التفســري نشــأهتا وأســباهبا 

وآثارهــا ) ص 9 (. 
والفــرق بــني بحثــي ورســالة الدكتــور عبدالرمحــن هــو 
أن دراســتي َتنّْصــب عــىل التأصيــل ملصطلــح )القــول 
ــذا  ــي هب ــع التزام ــلف، م ــري الس ــب ( يف تفاس الغري
املصطلــح دون اخلــروج عنــه، وذكــر لبعــض املفرسيــن 

الذيــن اشــتهروا باســتخدام هــذا املصطلــح.
التفســري الدكتــور  أيًضــا يف غرائــب  وممــن ألــف 
شــايع بــن عبــده األســمري يف بحــث ســامه )غرائــب 
التفســري يف كتــاب مفــردات القــرآن (، علــاًم أنــه 
مل يتعــرض للتأصيــل هلــذا املصطلــح أو أنــه مجــع 
ــاب  ــا لكت ــه رشًح ــاء بحث ــام ج ــة، إن ــوال الغريب األق
ــميته  ــبب تس ــن س ــب ع ــو جيي ــب ، وه ــام الراغ اإلم
هلــذا البحــث بالغرائــب فيقــول : )وليعلــم القــارئ أن 
مــا وصفتــه بالغرابــة ، أو بالغرائــب - يف هــذا البحــث 
- ليــس كلــه مــن مثــل مــا ذكــره اإِلمــام الســيوطي ، 
ــه  ــة ، وفي ــه يف الغراب ــه أقــل من ــه ، وفي ــه مثل ولكــن في
ــح  ــالف الراج ــه خ ــالف ، ولكن ــع خ ــو موض ــا ه م
ــإن قلــت : إذا كان احلــال  ــال:  ف املعــروف ... إىل أن ق
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ــوان  ــل عن ــك أن جتع ــز لنفس ــف جتي ــرت ، فكي ــا ذك م
البحــث ) غرائــب التفســري يف كتــاب مفــردات ألفــاظ 
القــرآن ( ، وأن تصــف أقــواالً يمكــن أن تكــون قريبــة 

ــب ؟  ــن الغرائ ــا م بأهن
فأقــول : إن هــذه الكلمــة - غرائــب ، غريب - واســعة 
وقابلــة ، فقــد ُتطلــق وُيــراد هبــا مــا ذكــره الشــيخان - 
الســيوطي والقطــان - وقــد ُتطلــق وُيــراد هبــا مــا هــو 
ــالف  ــو خ ــا ه ــىل م ــق ع ــد ُتطل ــك ، وق ــن ذل ــل م أق
املشــهور املعــروف (. )غرائــب التفســري يف كتــاب 
ــة  ــة جامع ــرآن )ص 2٤٤ ( جمل ــاظ الق ــردات ألف مف
العــدد ) ٤٠ ( 1٤23هـــ(. وهبــذا يتضــح  اإلمــام 
الفــرق بــني بحثــي وبحــث الدكتــور شــايع األســمري 

ــداد  .  ــق والس ــأل اهلل التوفي . أس
حدود البحث:

إظهــار مصطلــح ) القــول الغريــب( يف التفســري، 
وطريقــة تــداول املفرسيــن لــه . 

منهج البحث 
االســتقرائي  املنهــج  عــىل  البحــث  هــذا  يعتمــد 
األقــوال  يف  بالنظــر  وذلــك  الوصفــي،  التحليــيل 
ــالل  ــن خ ــة م ــا بالغراب ــم عليه ــي ُحك ــريية الت التفس
كتــب علــامء التفســري مــع بيــان ضوابــط احلكــم عــىل 
القــول بالغريــب، وطــرق معرفتــه، وأســباب وجــوده.

إجراءات البحث:
اإلجراءات اخلاصة: 

سيكون تناويل للبحث وفق النقاط اآلتية:
ــل . 1 ــر القائ ــع ذك ــه م ــب بنص ــول الغري ــر الق ذك

واملصــدر.
ــن . 2 ــة م ــري اآلي ــب يف تفس ــول الغري ــىل الق ــرد ع ال

كالم املفرسيــن.
اإلجراءات العامة:

ــات . 1 ــزو اآلي ــع ع ــامين م ــم العث ــة بالرس ــة اآلي كتاب
ــا. ــورها وأرقامه إىل س

ختريــج األحاديــث مــن الكتــب املعتمــدة يف ذلك، . 2
ــإن كان احلديــث يف الصحيحــني، أو يف أحدمهــا  ف
جــه  اكتفيــت بــه، وإذا مل يكــن يف أحدمهــا فــإين أخرِّ
ــع  ــرى، م ــث األخ ــب احلدي ــن كت ــه م ــن مظان م
ذكــر حكــم أهــل احلديــث عليــه صحــًة وضعفــًا.

بيان األلفاظ الغريبة، مع الضبط بالشكل.. 3
خطة البحث:

ــمة إىل: مقدمــة،  وقــد كانــت خطــة البحــث مَقسَّ
وثالثــة مباحــث، وخامتــة ، وهــذا تفصيلهــا: 

املقدمــة : وفيهــا متهيــد ببيــان أمهيــة املوضــوع وأســباب 
اختيــاره، وبيــان منهجيــة البحــث، وخطته.

املبحــث األول:  القــول الغريــب يف التفســري، مــن 
حيــث اللغــة واالصطــالح، وفيــه مطالــب:
املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
املطلب الثاين : تعريف التفسري لغة واصطالًحا. 

ــاره  ــري باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا.  مركب

املبحــث الثــاين : األقــوال التفســريية التــي ُحكــم عليهــا 
بالغرابــة عنــد املفرسيــن، ومصطلحاهتــم يف ذلــك، 

ــب: ــه مطال وفي
ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل

ــريية. ــوال التفس ــىل األق ع
ــا  ــم عليه ــي ُحِك ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل

ــة. بالغراب
ــي أطلقهــا العلــامء  املطلــب الثالــث: املصطلحــات الت

ــة. ــوال بالغراب ــم األق يف وصفه
ــرق  ــري، وط ــب التفس ــط غري ــث: ضواب ــث الثال املبح

ــب : ــه مطال ــوده، وفي ــباب وج ــه، وأس معرفت
القــول  عــىل  احلكــم  ضوابــط   : األول  املطلــب 

. يــب لغر با
املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 

التفســري .
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املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 
التفســري.

اخلامتة ، وفيها ذكر أهم النتائج، والتوصيات .   
املبحــث األول:  القــول الغريــب يف التفســري، مــن 

حيــث اللغــة واالصطــالح، وفيــه مطالــب:
املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
املطلب الثاين : تعريف التفسري لغة واصطالًحا. 

ــاره  ــري باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا. مركب

املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
الغريــب لغــة:  فعيــل ِمــن الَغــْرب، وتــأيت مــادة الكلمة 
ــاب  ــأيت: الذه ــام ي ــا في ــن حرصه ــدة يمك ــاٍن ع ملع
والطــروء  والنــدرة،  والقلــة  والُبعــد،  والتنحــي، 
واحلداثــة، وِمــن َثــمَّ ُيطَلــق الغريــب عــىل كلِّ يشء هــو 
ــٌب ومتفــرٌد  ــُم النظــري فهــو غري ــام بــني ِجنِســه عدي في
َب  وبعيــٌد، ومنــه الُغربــة أي: الُبْعــد؛ يقــال: َتَغــرَّ
ــه  ــٌد، ومجُع ــُرٌب أي: متباع ــٌب وُغ ــو َغِري َب فه ــرَتَ واْغ

ــد. ــم األباع ــاُء، وه اْلُغَرَب
ــاج،  ــىل: املحت ــب ع ــق الغري ــى ُأطل ــذا املعن ــن ه وم
َب فــالن؛ إذا تــزوج  واملســافر، واألمــر النــادر. واْغــرَتَ
البلــد،  النَّْفــُي عــن  أقاربــه، والتَّغريــب:  إىل غــري 
وَأْغــَرَب الرجــل أي: جــاء بــيء غريــب، ومنــه 
ــَم  ــال: تكلَّ ــض؛ يق ــكالم: أي الغام ــن ال ــب م الغري
فأغــرب، أي جــاء بغريــب الــكالم ونــوادره. )ينظــر: 
ــاح )225(،   ــار الصح ــة )117/8(، خمت ــب اللغ هتذي
املخصــص )312/3(، تــاج العــروس )٤72/3(، 
الكليــات )663/1(، املعجــم الوســيط )6٤7/2(، 

دســتور العلــامء )5/3(.
الغريب يف االصطالح:

ٍء  قــال الفّيومــي احلمــوي: " َوَأْغــَرَب َجــاَء بِــَيْ
َغِريــٍب، َوَكاَلٌم َغِريــٌب َبِعيــٌد ِمــْن اْلَفْهــِم ". )املصبــاح 

املنــري يف غريــب الــرشح الكبــري )2/٤٤٤(.

ــية  ــة وحش ــون الكلم ــة: ك ــايّن: " الغراب ــال اجلرج وق
االســتعامل".  مألوفــة  وال  املعنــى،  ظاهــرة  غــري 

.)161( )التعريفــات 
ــه  ــّرد بروايت ــا تف ــو: " م ــث فه ــب يف احلدي ــا الغري وأم
ــن  ــه م ــرد ب ــع التف ــع وق ــد يف أي موض ــخص واح ش
الســند". )نزهــة النظــر يف توضيــح نخبة الفكــر )5٤(.
ــن  ــد ع ــا: البع ــراد هب ــة ُي ــبق: أنَّ الغراب ــا س ــني مم فيتب
والغمــوض  والتفــّرد،  االســتعامل،  وقلــة  الفهــم، 

واخلفــاء.   
املطلب الثاين : تعريف التفسري لغة واصطالًحا.

ــام  ــال في ــد يق ــرُي ق ــاين: والتَّْفِس ــب األصفه ــال الراغ ق
ــّص  ــام خيت ــا، وفي ــاظ وغريبه ــردات األلف ــّص بمف خيت
بالتأويــل، وهلــذا يقــال: َتْفِســرُي الّرؤيــا وتأويلهــا. 
ــان: 33(".  ــرًيا﴾ َّ )الفرق ــَن َتْفِس ــاىل: ﴿َوَأْحَس ــال تع ق

)املفــردات يف غريــب القــرآن )ص: 636(.
ــرَس  ــاُن. َف : اْلَبَي ــرْسُ ــرس: الَف ــور: " ف ــُن منظ ــال اب وق
ــرْسًا  ، َف ــمِّ ه، بِالضَّ ــرُسُ ــرس، ويْف ه، بالَك ــرِسُ ــيَء يف ال
اْبــُن األَعــرايب:  ِمْثُلــُه.  َأبانــه، والتَّْفســرُي  ُه:  َ وَفــرسَّ
ــرب  ــان الع ــٌد". )لس ــى َواِح ــل َوامْلَْعنَ ــرُي والتْأوي التَّْفس

.)55  /5(
ــرب  ــة الع ــري يف لغ ــة التَّفس ــبق: أنَّ كلم ــا س ــني مم فتب

ــان.  ــف، والبي ــاح، والكش ــي: اإليض تعن
التَّفسري يف االصطالح:

قــال الزركــي: " التَّْفِســرُي ِعْلــٌم ُيْعــَرُف بِــِه َفْهــُم 
ــِه  ــىلَّ اهللَُّ َعَلْي ــٍد َص ــِه حُمَمَّ ــىَل َنبِيِّ ِل َع ــزَّ ــاِب اهللَِّ امْلُنَ ِكَت
َم َوَبَيــاُن َمَعانِيــِه َواْســتِْخَراُج َأْحَكاِمــِه َوِحَكِمــِه".  َوَســلَّ

)الربهــان يف علــوم القــرآن )1/ 13(.
ــالح:  ــري يف االصط ــه: " والتفس ــاينُّ بقول ــه الزرق وعرف
ــث  ــن حي ــم م ــرآن الكري ــن الق ــه ع ــث في ــٌم يبح عل
داللتــه عــىل مــراد اهلل -تعــاىل- بقــدر الطَّاقــة البرشيَّة". 

ــرآن )6/2(. ــوم الق ــان يف عل ــل العرف )مناه
والتعريفــان مهــا أدقُّ مــا ذكــر مــن التعاريــف، حيــث 
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ــم  ــاىل-، ث ــى كالم اهلل -تع ــاٌن ملعن ــري بي ــا أنَّ التَّفس بيَّن
ــه.  ــه، وأحكاِم ــاُن حكِم بي

ــاره  ــري باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا. مركب

الغريب يف التفسري يطلق ويراد به غريبان :
الغريــب األول : ) غريــب اللفــظ ( وهــو:  مــا وقــع يف 

القــرآن مــن األلفــاظ غــري ظاهــرة املعنــى.
أن   : ( وهــي  املعنــى  ) غريــب   : اآلخــر  الغريــب 
تكــون الكلمــة القرآنيــة هلــا أكثــر مــن معنــى،  تتعــدد 
فيهــا أقــوال أهــل التفســري عامــة، ويبعــد عــن املعنــى 

ــة.  ــح لآلي ــريي الصحي التفس
وأمــا ورود كلمــة الغريــب يف القــرآن والســنة فلــم يرد 
ِذكــر كلمــة (الغريــب ) باملعنى اللغــوي املتعــارف عليه 
يف آيــات القــرآن الكريــم، وإنــام وردت مــادة الكلمــة 
ــْرُب: أي  ــه الَغ ــرى: ومن ــاٍن أخ ــَرَب ) بمع ــي (َغ وه
َفَأْينَــاَم  َوامْلَْغــِرُب  ُق  امْلَــرْشِ غيبوبــة الّشــمس؛﴿ َوهللَِِّ 
ــرة:  ــٌم﴾ )البق ــٌع َعِلي ــُه اهللَِّ  إِنَّ اهللََّ َواِس ــمَّ َوْج ــوا َفَث ُتَولُّ
ــى:   ــا بمعن ــب أيًض ــة الغري ــُر كلم 115( ،  وورد ِذك
الــيء عديــم النظــري يف جنســه أو املتباعــد واملنفــرد يف 

ــا: ــة، ومنه ــث صحيح ــة، يف أحادي ــنة النبوي الس
ــام •  ــيعود ك ــا وس ــالم َغِريًب ــدأ اإلس ــهملسو هيلع هللا ىلص :  "ب قول

أخرجــه  )احلديــث   ، للغربــاء"  فطوبــى  بــدأ؛ 
مســلم يف صحيحــه، بــاب: بيــان أن اإلســالم 
بــدأ غريًبــا وســيعود غريًبــا، وإنــه يــأرز بــني 
املســجدين، كتــاب: اإليــامن )ص:7٠2(، حديــث 
رقــم  )1٤5(. ويف روايــة:  "قيــل: ومــن الُغَربــاُء؟ 
قــال: النــزاع مــن القبائــِل" )أخــرج هــذه الروايــة 
ابــن ماجــه يف ســننه، بــاب: بــدأ اإلســالم غريًبــا، 
رقــم   حديــث  )ص:2716(،  الفتــن،  كتــاب: 
ــن  ــح اب ــاين يف صحي ــا األلب )3988(، وصححه
ــة:   ــم  )3238(.، ويف رواي ــه )3٠6/3(، برق ماج
ــد  ــا َأفَس ــوَن م ــَن ُيصِلح ــاِء الذي ــى للُغَرب "فُطوَب

ــذه  ــرج ه ــنَّتي". )أخ ــن ُس ــدي م ــن بع ــاُس م الن
ــاء أن  ــا ج ــاب: م ــننه، ب ــذي يف س ــة الرتم الرواي
اإلســالم بــدأ غريًبــا وســيعود غريًبــا، كتــاب 
ــم )263٠(،  ــث رق ــامن، )ص:1917(، حدي اإلي
ــن  ــح، ولك ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: ه وق
ضعفهــا األلبــاين يف ضعيــف ســنن الرتمــذي 

)ص: 269( حديــث رقــم  )263٠(. 
ــة  ــدأ أول الوهل ــا ب ــالم مل ــث:  أن اإلس ــى احلدي ومعن
هنــض بإقامتــه والــذب عنــه نــاٌس قليلــون مــن 
ــم  ُدوه ــم، فرشَّ ــل زماهن ــن أه ــن ع ــة منفردي الصحاب
ــم  ــح أحُده ــاء، أو فيصب ــوا غرب ــالد؛ فأصبح ــن الب ع
ــا  ــًرا إىل م ــود آخ ــم يع ــاء، ث ــوًرا كالغرب ــَزاًل مهج معت
كان عليــه ال يــكاد يوجــد مــن القائلــني بــه إال األفــراد، 
اع: مجــُع نــازٍع ونزيــع وهــو الغريــب الــذي نــزع  والنــزَّ
عــن أهلــه وعشــريته، أي َبُعــَد وغــاب. )ينظــر :  عــون 
املعبــود رشح ســنن أيب داوود )333/11(، مرقــاة 
املفاتيــح ملــال عــيل القــاري )2٤3/1(، فيــض القديــر 
ــاوي )321/2(، حاشــية الســندي )٤78/2(. للمن

ــه •  ــر: ريض اهلل عن ــن عم ــد اهلل ب ــه ملسو هيلع هللا ىلص لعب وقول
ــبيٍل"،  ــُر س ــٌب أو عاب ــك غري ــا كأن ــْن يف الدني "ُك
)احلديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، بــاب: 
قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : " ُكــْن يف الدنيــا كأنــك غريــٌب 
ــاق، )ص:539(،  ــاب: الرق ــبيٍل"، كت ــُر س أو عاب
ــن  ــال اب ــام ق ــاه ك ــم  )6٤16(. ومعن ــث رق حدي
ــه  ــن موطن ــٌد ع ــب : أي بعي ــك غري ــر:  "كأن حج
ال يتخــذ الــدار التــي هــو فيهــا موطنـًـا وال حيــّدث 

ــاري ، )11/23٤(.  ــح الب ــاء". )فت ــه بالبق نفس
ــك •  ــىل ابن ــرايب:  "وع ــة األع ــه ملسو هيلع هللا ىلص  يف قص وقول

ــه  ــث أخرج ــاٍم"، )احلدي ــب ع ــة، وتغري ــُد مائ جل
التــي ال حتــل يف  الــرشوط  بــاب:  البخــاري، 
احلــدود، كتــاب: الــرشوط، )ص: 217(، حديــث 
ــاب:  ــلم ، ب ــا مس ــه أيًض ــم)272٤(، وأخرج رق
مــن اعــرتف عــىل نفســه بالزنــى، كتــاب: احلــدود، 
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)1697(.ومعنــى  رقــم  حديــث  )ص:977(، 
التغريــب أي: النفــي إىل داِر ُغربــة. )ينظــر: غريب 

ــوزي )1٤9/2(. ــن اجل ــث الب احلدي
املبحــث الثــاين : األقــوال التفســريية التــي ُحكــم عليهــا 
بالغرابــة عنــد املفرسيــن، ومصطلحاهتــم يف ذلــك، 

ــب: ــه مطال وفي
ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل

ــريية. ــوال التفس ــىل األق ع
ــا  ــم عليه ــي ُحِك ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل

ــة. بالغراب
ــامء  ــي أطلقهــا العل املطلــب الثالــث: املصطلحــات الت

ــة. ــوال بالغراب ــم األق يف وصفه
ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل

ــريية. ــوال التفس ــىل األق ع
ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــم األول : املف القس

ــل.  ــريية دون تعلي ــوال التفس ــىل األق ع
بــرز علــامء التفســري يف هــذا اجلانــب، فحرصــوا عــىل 
التفاســري مــن األقــوال الغريبــة والنــادرة،  تنقيــة 
ــل ودون  ــري تعلي ــن غ ــا م ــا وردوه ــوا بغرابته وحكم

ــم:  ــة، ومنه ــبب الغراب ــان لس بي
مكــي بــن أيب طالــب يف كتابــه املوســوم بــــــ )اهلدايــة 
)ينظــر:  مواضــع،  ثالثــة  يف   ) النهايــة  بلــوغ  إىل 
ــة )٤12/1( ، )3٤87/5( ،  ــوغ النهاي ــة إىل بل اهلداي
)518٠/8(. ثــم الســمعاين يف تفســريه املوســوم بــــ ) 
ــراه  ــة، وُيقــّدم مــا ي تفســري القــرآن( حيــث يــورد اآلي
ــب،  ــول الغري ــر الق ــم يذك ــة، ث ــري اآلي ــا يف تفس صواًب
مــن غــري بيــان لســبب الغرابــة يف مواضــع عــدة )ينظــر: 
ــرآن )82/1(، )129/1(، )3٠8/1(، )357/1(، )٤٤3/3(،  ــري الق تفس
القرطبــي يف تفســريه  ثــم   ،)362/٤( ،)172/٤( ،)7٤/٤(
)ينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن )189/12(، )263/12(، )1٠8/1٤(، 
)287/17(، و ابــن رجــب احلنبــيل، )ينظــر: تفســري ابــن رجــب 

.)6٤8/2(  )259/1(  ،)195/1(  ،)159/1(  ،)113/1( احلنبــيل، 
والشــنقيطي، )ينظــر: أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن 
 ،)193/5(  ،)213/3(  ،)2٠5/3(،)1٤5/3(  ،)122/2(  ،)11٤/2(

.))239/6(  ،)2٠8/5(

ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــاين: املف ــم الث القس
ــل. ــع تعلي ــريية م ــوال التفس ــىل األق ع

مــن املفرسيــن الذيــن اســتخدموا هــذا املصطلــح 
)القــول الغريــب( فحكمــوا عــىل بعــض األقــوال 

ــك:  ــل ذل ــع تعلي ــة م بالغراب
ــل  ــب التأوي ــري وعجائ ــب التفس ــر: غرائ ــه )ينظ ــاين يف غرائب الكرم
ــورد  ــث ي ــريه حي ــرازي يف تفس )58٠/1(، )591/1(، وال
ــح  ــر: مفاتي ــا )ينظ ــرد عليه ــا وي ــة ويعلله ــوال الغريب األق
املحــرر  )ينظــر:  وابــن عطيــة  الغيــب )96/16(، )159/16(، 
ــان  ــو حي ــز )237/1(، )99/3(، )528/3(، )٤39/5(، وأب الوجي
)ينظــر: البحــر املحيــط )237/1(، )1/52٤(، )639/1(، )55٤/٤(، 
الــدر  )ينظــر:  احللبــي  والســمني   ،)٤72/1٠(  ،)296/1٠(
و   ،)٤25/٤(  ،)٤37/٤(  ،)1٤٤/2(  ،)139/1(  ،)28/1( املصــون 
ــم )158/3(، )192/3(،  ــرآن العظي ــري الق ــر: تفس ــري )ينظ ــن كث اب
 ،)٤3٠/5(  ،)٤16/5(  ،)195/5(  ،)38٤/٤(  ،)166/٤(  ،)239/3(
 ،)16٠/8(  ،)٤8٠/7(  ،)152/7(  ،)٤69/6(  ،)268/6(  ،)25/6(
عــادل  وابــن   ،)31٠/8(  ،)3٠3/8(  ،)286/8(  ،)222/8(
)ينظــر: اللبــاب يف علــوم الكتــاب )1٤2/1(، )٤96/2(، )529/2(، 
)28/9(، والبقاعــي )ينظــر: نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور 
القديــر  فتــح  )ينظــر:  والشــوكاين   ،)15٠/16(  ،)188/12(
 ،)96/1( املعــاين  روح  )ينظــر:  )1٤٤/1(.واأللــويس   ،)3٤/1(
حماســن  )ينظــر:  والقاســمي   ،)3٠1/8(  ،)37/7(  ،)5٤٠/1(
ــن  ــل )٤٤/2(، )2٠3/3(، )2٠/٤(، )62/٤(، )15٤/٤(، واب التأوي
ــر )2٤8/2(، )271/6(، )66/7(،  ــر والتنوي ــر: التحري ــور )ينظ عاش
التفاســري  )ينظــر: زهــرة  وأبــو زهــرة   ،)18٠/15( ،)215/9(
ــرآن  ــري الق ــر: تفس ــني )ينظ ــن عثيم )2669/5(، )٤22٠/8(، واب
ــن  ــم م ــرآن الكري ــري الق ــرة )87/1(، تفس ــة- البق ــورة الفاحت ــم س الكري

ســورة احلجــرات إىل احلديــد: )3٤8(.
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ــا  ــم عليه ــي ُحكِ ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل
ــة. بالغراب

ســبق أن بينــا أن القــول الغريــب يطلــق عــىل اجتاهــني 
ــري  ــن كث ــن كاب ــض املفرسي ــى ( ، وبع ــظ ، واملعن ) اللف
-رمحــه اهلل- مــن أبــرز املفرسيــن الذيــن حكمــوا 
ــظ  ــث اللف ــن حي ــا م ــوال بغرابته ــن األق ــري م ــىل كث ع
ــرى،  ــع أخ ــى يف مواض ــث املعن ــن حي ــع وم يف مواض
تتبــع وتعقــب كثــرًيا مــن  أنــه  أضــف إىل ذلــك 
ــة  ــىل غراب ــاًل ع ــا، مدل ــن فيه ــون وطع ــانيد واملت األس
أســانيدها وفســاد متوهنــا بصحيــح املعقــول واملنقــول. 
ــوا  ِذيــَن َقاُل ــَر الَّ ــْد َكَف َق قــال ابــن كثــري:  " وقولــه :﴿ لَّ
ــن أيب  ــال اب ــدة: 73(، ق ــٍة ﴾ )املائ ــُث َثاَلَث إِنَّ اهللََّ َثالِ
ــا  ــتجاين، حدثن ــن اهلس ــن احلس ــيل ب ــا ع ــم: حدثن حات
ــل،  ــا الفض ــم، حدثن ــن أيب مري ــم ب ــن احلك ــعيد ب س
ــَن  ِذي ــَر الَّ ــْد َكَف َق ــول اهلل:﴿ لَّ ــر يف ق ــو صخ ــي أب حدثن
ــود: ــول اليه ــو ق ــال: ه ــٍة ﴾ق ــُث َثاَلَث ــوا إِنَّ اهللََّ َثالِ َقاُل
ــُن  ــيُح اْب ــارى:﴿ امْلَِس ــول النص ــُن اهللَِّ ﴾ وق ــٌر اْب ﴿ُعَزْي

ــة. ــث ثالث ــوا اهلل ثال ــة: 3٠( فجعل اهللَِّ َ﴾ )التوب
وهــذا قــول غريــب يف تفســري اآليــة: أن املــراد بذلــك 
طائفتــا اليهــود والنصــارى والصحيــح: أهنــا أنزلــت يف 
النصــارى خاصــة، قالــه جماهــد وغــري واحــد" )تفســري 

القــرآن العظيــم )158/3(.
ــا  ــوا ِمنَْه ــاىل :﴿ َفُكُل ــه تع ــريه لقول ــد تفس ــال عن وق

 "  ،)28 اْلَفِقرَي﴾)احلــج:  اْلَباِئــَس  َوَأْطِعُمــوا 
ــوب األكل  ــب إىل وج ــن ذه ــة م ــذه اآلي ــتدل هب اس
ــه  ــذي علي ــب، وال ــول غري ــو ق ــي وه ــن األضاح م
ــتحباب،  ــة أو االس ــاب الرخص ــن ب ــه م ــرون أن األكث
ــا  ــلم مل ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــت أن رس ــام ثب ك
نحــر هديــه أمــر مــن كل بدنــة ببضعــة فتطبــخ، فــأكل 
ــرآن  ــري الق ــا" )تفس ــن مرقه ــا م ــا، وحس ــن حلمه م

.)٤16/5( العظيــم 
ــبب  ــة يف س ــب وأيب العالي ــة كع ــل رواي ــد أن نق وبع
ــاِت اهللَِّ  ــوَن يِف آَي اِدُل ــَن جُيَ ِذي ــاىل﴿ إِنَّ الَّ ــه تع ــزول قول ن

ــا  ــرْبٌ مَّ ــْم إاِلَّ ِك ــْم  إِن يِف ُصُدوِرِه ــْلَطاٍن َأَتاُه ــرْيِ ُس بَِغ
ــب  ــال كع ــال : " وق ــر: 56( ، ق ــِه ﴾)غاف ــم بَِبالِِغي ُه
وأبــو العاليــة: نزلــت هــذه اآليــة يف اليهــود:﴿ إِنَّ 
ــْم   ــْلَطاٍن َأَتاُه ــرْيِ ُس ــاِت اهللَِّ بَِغ ــوَن يِف آَي اِدُل ــَن جُيَ ِذي الَّ
ــا ُهــم بَِبالِِغيــِه ﴾ قــال أبــو  إِن يِف ُصُدوِرِهــْم إاِلَّ ِكــرْبٌ مَّ
العاليــة: وذلــك أهنــم ادعــوا أن الدجــال منهــم، 
وأهنــم يملكــون بــه األرض. فقــال اهلل لنبيــه ملسو هيلع هللا ىلص آمــًرا 

ــال: ــذا ق ــال، وهل ــة الدج ــن فتن ــتعيذ م ــه أن يس ل
ــِميُع اْلَبِصرُي﴾ )غافر: 56(. ُه ُهَو السَّ ﴿ َفاْســَتِعْذ بـِـاهللَِّۖ  إِنَّ
وهــذا قــول غريــب، وفيــه تعســف بعيــد، وإن كان قــد 
رواه ابــن أيب حاتــم يف كتابــه، واهلل أعلــم" )تفســري 

ــم )152/7(. ــرآن العظي الق
وعنــد التتبــع ألقــوال الســلف يف التفســري التــي حكــم 

عليهــا بالغرابــة نجــد أهنــا تنقســم إىل قســمني:
القســم األول: أقــوال منســوبة إىل الســلف وهــي 
مكذوبــة عليهــم قــد اختلقهــا الوضاعــون والكذابــون 

ــة: ــا أمثل ــر منه ــرية نذك ــك كث ــىل ذل ــة ع ، واألمثل
املثال األول : 

ــن  ــة اب ــا رواي ــة وغريمه ــن عطي ــاين واب ــل الكرم نق
ــاىل: ــه تع ــريه لقول ــد تفس ــام عن ــاس ريض اهلل عنه عب
ــِه إاِلَّ  ــىَلٰ َمْوتِ ــْم َع ُ ــا َدهلَّ ــْوَت َم ــِه امْلَ ــا َعَلْي ــامَّ َقَضْينَ ﴿ َفَل
ــنُّ  ــِت اجْلِ ــرَّ َتَبيَّنَ ــامَّ َخ ــَأَتُه ۖ َفَل ــْأُكُل ِمنَس ــُة اأْلَْرِض َت َدابَّ
ــَذاِب  ــوا يِف اْلَع ــا َلبُِث ــَب َم ــوَن اْلَغْي ــوا َيْعَلُم ــْو َكاُن َأن لَّ
ــن  ــاس : "م ــن عب ــال اب ــث ق ــبأ: 1٤(، حي امْلُِهنِي﴾)س
زعــم أنــه قبــض وهــو متكــئ وهــو عــىل عصــاه فقــد 
كــذب بــل قبضــه اهلل عــىل فراشــه فبعــث اهلل األرضــة 
عــىل عتبــة البــاب فأكلتهــا فخــر البــاب" )ينظــر : غرائــب 
ــون )٤/٤٤2(،  ــت والعي ــل )929/2(، والنك التفســري وعجائــب التأوي

ــز )٤/٤12( . ــرر الوجي واملح
قــال ابــن عطيــة : " وهــذا ضعيــف " )املحــرر الوجيــز 
)٤12/٤(، بــل نــص الكرمــاين رصاحــة عــىل غرابتــه 

)ينظــر: غرائــب التفســري وعجائــب التأويــل )929/2(.
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ويتضــح بيــان وجــه الغرابــة أن ســليامن عليــه الســالم 
ــان  ــورة لبي ــذه الص ــات هب ــاه وم ــىل عص ــا ع كان متكًئ
اآليــة بذلــك ولآلثــار الكثــرية املرويــة عــن الصحابــة 
ــرآن )357/1( ،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر : جام ــم )ينظ وغريه
وتفســري ابــن أيب حاتــم )3165/1٠( ، وتفســري القــرآن العظيــم )5٠8/3( 

ــز )٤/٤12(.  ــرر الوجي ــون )٤٤2/٤( ، واملح ــت والعي ، والنك

املثال الثاين : 
ــِجلِّ  السِّ َكَطــيِّ   ﴿ وقولــه:  الســمعاين:"  قــال 
ابــن  عــن  روي   )1٠٤ لِْلُكُتِب﴾)األنبيــاء: 
قــول  للنبــي، وهــو  كاتــب  الســجل  أن  إســحاق 
َمَلــك،  الســجل  أن  الثــاين:  والقــول  غريــب. 
أن   - األقــوال  أصــح  وهــو   - الثالــث  والقــول 
.)٤12/3( القــرآن  )تفســري  الصحيفــة"  هــو  الســجل 
ويتضــح بيــان وجــه الغرابــة أن هــذا القــول هــو 
خمالــف ملــا ورد عــن املفرسيــن )ينظــر غرائــب التفســري 
وعجائــب التأويــل )7٤9/1( ، وتفســري القــرآن للســمعاين )٤12/3( 
ــجل  ــراد بالس ــان امل ــم )195/3(، يف بي ــرآن العظي ــري الق ، وتفس
ــل  ــرف يف أص ــا يع ــن م ــد ع ــه بعي ــك أن ــف إىل ذل أض
اللغــة مــن املــراد بالســجل )ينظــر: مقاييــس اللغــة )136/3(.
القســم الثــاين : أن تكــون هــذه األقــوال قاهلــا املفــرس 
ــا وهــي مبنيــة عــىل اجتهــاد ربــام تراجــع عنهــا أو  حًق
أن هــذا القــول يدخــل ضمــن االختــالف املحمــود يف 
التفســري ، علــاًم أن األمثلــة كثــرية نــورد بعًضــا منهــا .

املثال األول : 
إىَِلٰ  َوَســاِرُعوا  تعــاىل:﴿   قولــه   " الســمعاين:  قــال 
ــرة  ــادروا إىل مغف ــران: 133(، أي: ب ــَرٍة﴾ )آل عم َمْغِف
ــادروا  ــاه: ب ــاس: معن ــن عب ــال اب ــْم ﴾، ق ُك بِّ ــن رَّ ﴿ٍ مِّ
إىل التوبــة التــي هــي ســبب املغفــرة. وقيــل: أراد 
بــه: ســؤال املغفــرة. وفيــه قــول غريــب أنــه التكبــرية 

.)357  /1( القــرآن  )تفســري  األوىل" 
بغرابتــه  عليــه  الــذي حكــم  القــول  هــذا  يعتــرب 
هنــا  االختــالف  وأن  العمــوم  أقــوال  مــن  هــو 

التنــوع فالتكبــرية األوىل مــن  هــو مــن اختــالف 
بــاب التفســري باملثــال فاملســارعة تشــمل املبــادرة 
لــكل فعــٍل فيــه طاعــة، كــام ذكــر الــرازي مــن 
ــق  ــظ مطل ــه أن اللف ــال: " ووجه ــم ق ــذه ث ــاين ه مع
،)365  /9( الغيــب  )مفاتيــح  الــكل"  يعــم  أن  فيجــب 

املثال الثاين : 
ــَزٍة﴾  ــَزٍة ملَُّ ــُكلِّ مُهَ ــٌل لِّ قــال الســمعاين : "وقولــه:﴿ َوْي
)اهلمــزة: 1(،  قــال ابــن عبــاس: اهلمــزة الــذي يطعــن 
يف النــاس ويعيبهــم، واللمــزة هــو الــذي يغتاهبــم 
ــزة  ــس، فاهلم ــىل العك ــل ع ــد، وقي ــن جماه ــه ع ومثل
هــو املغتــاب، واللمــزة الــذي يطعــن يف النــاس، قالــه 
الســدي وغــريه، وعــن بعضهــم: أن اهلمــزة هــو الــذي 
ــذي  ــو ال ــزة ه ــد، واللم ــان أو ي ــاس بلس ــؤذي الن ي
يؤذهيــم بحاجــب )وعــني( ، وهــو قــول غريــب" 

)تفســري القــرآن )6/28٠(.
األقــوال التفســريية تــكاد تتفــق عــىل أن معنــى اللمــزة 
هــو اإليــذاء، لكــن خيتلفــون يف حقيقــة اإليــذاء عــىل ما 
ــوال  ــذه األق ــني ه ــل ب ــكان احلم ــمعاين فإم ــره الس ذك
ــى  ــد أن حك ــريه بع ــرازي يف تفس ــر ال ــام ذك ــن ك ممك
األقــوال، فقــال: " واعلــم أن مجيــع هــذه األوجــه 
متقاربــة راجعــة إىل أصــل واحــد، وهو الطعــن وإظهار 
ــل  ــب مح ــب )28٤/32(، فـــــ " جي ــح الغي ــب" )مفاتي العي
نصــوص الوحــي عــىل العمــوم" )قواعــد الرتجيــح  )527(.
 املطلــب الثالــث: املصطلحــات التــي أطلقهــا العلــامء 

ــة. يف وصفهــم األقــوال بالغراب
ــح  ــتعامُل مصطل ــري اس ــل التفس ــامء أه ــد عل ــاع عن ش
ــريية  ــوال التفس ــر األق ــد ِذك ــب(  عن ــول الغري ) الق
واخلــالف يف ذلــك، فيحكمــون عــىل بعضهــا بالغرابــة؛ 
ــر  ــد ُيذك ــا ق ــب (، وأحياًن ــول غري ــو ق ــال: ) وه فيق

ــة . ــبب الغراب س
ــام  ــم اهلل- في ــرسون -رمحه ــق املف ــك مل يتف ــع ذل وم
اطلعــُت عليــه مــن املصــادر التفســريية  عــىل وصــٍف 
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ــى (  ــٍر ملعن ــٍط وحتري ــٍف وضب ــح ،بتعري ــذا املصطل هل
ــك  ــن ذل ــم أرادوا م ــب أهن ــب )، وأحس ــول الغري الق
التعبــري عــن األقــوال املرفوضــة وغــري املقبولــة وبيــان 

ــرب. ــول املعت ــا للق خمالفته
ــمعاين  ــن: أن الس ــض املفرسي ــد بع ــك عن ــال ذل ومث
ــَس هَلُــْم َطَعــاٌم إاِلَّ ِمــن  ْي عنــد تفســري قولــه تعــاىل:﴿ لَّ
ْيــَس هَلـُـْم  يــٍع﴾ )الغاشــية: 6(، قــال: " وقولــه:﴿ لَّ رَضِ
يــٍع﴾ هــو شــجر يســمى باحلجــاز:  َطَعــاٌم إاِلَّ ِمــن رَضِ
الِشــرِبق، لــه شــوك كثــري، فــإذا يبــس يســمى الرضيع. 
قــال ابــن قتيبــة: الرضيــع يشء إذا وقعــت عليهــا 
ــو  ــع ه ــال: الرضي ــزاًل. ويق ــت ه ــه هلك ــل فأكلت اإلب
احلجــارة، وهــو مــروي عــن ســعيد بــن جبــري وغــريه، 

ــرآن )6/ 213(. ــري الق ــب" )تفس ــول غري ــو ق وه
وتعّقــب أبــو حّيــان الزخمــرشيَّ يف تفســريه لقولــه 
َبــَع اهْلَُدٰى﴾)طــه: ٤7(،  ــاَلُم َعــىَلٰ َمــِن اتَّ تعــاىل:﴿ َوالسَّ
ــن  ــة الذي ــالم املالئك ــرشي: وس ــال الزخم ــال: " وق فق
هــم خزنــة اجلنــة عــىل املهتديــن، وتوبيــخ خزنــة النــار 
والعــذاب عــىل املكذبــني انتهــى. وهــو تفســري غريب" 

ــط )7/ 339(. ــر املحي )البح
ــد يف  ــن جماه ــي ع ــا حك ــب م ــر تعّق ــع آخ ويف موض
تفســريه قولــه تعــاىل:﴿ إَِرَم َذاِت اْلِعاَمِد﴾)الفجــر: 7(، 
ــأِرم  ــدر، َأَرم َي ــد: َأِرم مص ــن جماه ــي ع ــال:" وحك فق
إذا هلــك، واملعنــى: كهــالك ذات العــامد، وهــذا قــول 
ــف  ــاد: كي ــك بع ــل رب ــف فع ــى كي ــب، كأن معن غري
أهلــك عــاًدا كهالك ذات العــامد" )البحر املحيــط )1٠/ ٤72(.
ــري يف  ــْوِد الضم ــه َلَع ــد بيان ــي عن ــمني احللب ــال الس وق
ــوِق  ــًحا بِالسُّ ــَق َمْس ــيَلَّ ۖ َفَطِف ــا َع وَه ــه تعــاىل:﴿ ُردُّ قول

ــول يف ــري املفع ــاِق﴾ )ص: 33(، "وضم َواأْلَْعنَ
وَهــا﴾َّ للصافنــات. وقيــل: للشــمس، وهــو  ﴿ ُردُّ
ا" )الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون )9/ 377(. غريــب جــدًّ

ــرق  ــري، وط ــب التفس ــط غري ــث: ضواب ــث الثال املبح
ــب : ــه مطال ــوده، وفي ــباب وج ــه، وأس معرفت

املطلب األول : ضوابط احلكم عىل القول بالغريب.
املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 

التفســري .
املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 

التفســري.
املطلب األول : ضوابط احلكم عىل القول بالغريب.

مل أقــف عــىل ضوابــط ذكرهــا العلــامء ممــن هلــم 
عــىل  احلكــم  يف  وحتريرهــا  باملصطلحــات  عنايــة 
ــوال  ــتقراء األق ــالل اس ــن خ ــن م ــه، لك ــول بغرابت الق
والروايــات التــي حكــم أهــل العلــم بغرابتها، وســياق 

ــة:  ــط اآلتي ــني الضواب ــا تتب تعليالهت
الضابط األول : 

أن يكــون القــول الغريــب عــىل خــالف ظاهــر األدلــة 
الصحيحــة .
ومن أمثلته :

قــال ابــن رجــب احلنبــيل: " ويف حديــِث عبــد اهللَِّ بــن 
ــوُم  ــَد اهللَِّ ي ــام عن ــم األي ــي ملسو هيلع هللا ىلص : "أعظ ــن النب ــْرط ع ُق
ــِن  ــعيد ب ــن س ــد ُروي ع ". وق ــرِّ ــوُم الَق ــمَّ ي ــِر، ث النَّح
ــو  ، وه ــرِّ ــوُم الَق ــو ي ــرِب ه ــج األك ــوَم احل ــيِب أنَّ ي املس

ــيل )1/ 159(. ــب احلنب ــن رج ــري اب ــٌب" )تفس غري
ذكــر أكثــر املفرسيــن  أن املــراد باحلــج األكــرب هــو يــوم 
ــن  ــان ع ــع البي ــر: جام ــث )ينظ ــدة أحادي ــتدلني بع ــر مس النح
ــان  ــل آي القــرآن )336/11(، بحــر العلــوم )39/3(، الكشــف والبي تأوي
عــن تأويــل القــرآن )9/5(، معــامل التنزيــل )12/٤(، الكشــاف )2/2٤٤(، 
املحــرر الوجيــز )5/3(، التســهيل لعلــوم التنزيــل )331/1(، البحــر 
املحيــط )369/5(، تفســري القــرآن العظيــم )1٠3/٤(، منهــا حديــث 
ــف  ــي ملسو هيلع هللا ىلص : " وق ــن النب ــه ع ــر ريض اهلل عن ــن عم اب
يــوم النحــر بــني اجلمــرات يف احلجــة التــي حــج 
فقــال: " أي يــوم هــذا؟ " قالــوا يــوم النحــر"، قــال: " 
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ــننه،  ــو داود يف س ــه أب ــث أخرج ــرب" )احلدي ــج األك ــوم احل ــذا ي ه
كتــاب: املناســك، بــاب: يــوم احلــج األكــرب، )ص:1367(، حديــث رقــم: 
ــوم  ــة ي ــاب: اخلطب ــك، ب ــاب: املناس ــننه، كت ــه يف س ــن ماج )19٤5(، واب
ــان  ــره األلب ــث: )3٠58(، وذك ــم احلدي ــث رق ــر، )ص:2662(، حدي النح
يف صحيحــه، ينظــر: صحيــح ســنن أيب داود )5٤6/1(، وحديــث أبــا 
هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: بعثنــي أبــو بكــر ريض اهلل 
ــى: " ال حيــج بعــد  ــوم النحــر بمن ــؤذن ي ــه فيمــن ي عن
ــوُم  ــان، وي ــت عري ــوف بالبي ــرشك، وال يط ــام م الع
ــاري يف  ــه البخ ــث أخرج ــِر" )احلدي ــوُم النَّح ــرب ي ــج األك احل
صحيحــه، كتــاب: اجلزيــة واملوادعــة، بــاب: كيــف ينبــذ إىل أهــل العهــد؟، 
)ص:257(، حديــث رقــم )3177(، ومســلم يف صحيحــه يف كتــاب: 
ــان  ــان، وبي ــاب: ال حيــج البيــت مــرشك، وال يطــوف بالبيــت عري احلــج، ب

ــم: )13٤7(. ــث رق ــرب، )ص:9٠2(، حدي ــج األك ــوم احل ي
ورجــح الطــربي أن يــوم احلــج األكــرب هــو يــوم النحر 
ــول  ــاب رس ــن أصح ــة م ــن مجاع ــار ع ــر األخب لتظاه
ــا نــادى بــام أرســله بــه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن علًي
مــن الرســالة إىل املرشكــني، وتــال عليهــم )بــراءة( يــوم 

النحــر )ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )336/11( .
ــأن األذان  ــد رصح ب ــرآن ق ــم: " والق ــن القي ــال اب وق
يــوم احلــج األكــرب، وال خــالف أن النــداء بذلــك إنــام 
ــىل أن  ــع ع ــل قاط ــذا دلي ــى، فه ــر بمن ــوم النح ــع ي وق
يــوَم احلــج األكــرب هــو يــوُم النحــر" )هتذيــب الســنن )698(.
واكتفــى هبــذا الــرأي ابــن كثــري )ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم 
ــث  ــن األحادي ــده م ــا يعض ــر؛ مل ــو الظاه )1٠3/٤(، وه
الصحيحــة: فــــــ " إذا ثبــت احلديــث وكان يف معنــى 
أحــد األقــوال فهــو مرّجــح لــه عــىل مــا خالفــه" )قواعــد 

ــح )2٠6(. الرتجي

الضابط الثاين: 
ــل  ــد أه ــروف عن ــري مع ــب غ ــول الغري ــون الق أن يك

ــري : التفس
ومن أمثلته :

قــال الســمني احللبــي بعــد أْن بــنّي وفــرس قولــه تعــاىل: 

ــش:  ــال األخف ــني: 2(: "وق ــيننَِي﴾ )الت ــوِر ِس ﴿ َوُط
ــْينِية" وهــو غريــٌب جــدًا  "ســينني شــجٌر، الواحــدُة ِس
غــرُي معــروٍف عــن أهــِل التفســري" )الــدر املصــون يف علــوم 

ــون )51/11(. ــاب املكن الكت

الضابط الثالث :
أن خيالف القول القواعد املشهورة يف التفسري .

ومن أمثلته :
ــُم  ــا َعَلْيُك ــاىل:﴿ َوَأنَزْلنَ ــه تع ــمعاين : " وقول ــال الس ق
ــىل أن  ــرون: ع ــرة: 57( األكث ــْلَوٰى ﴾)البق ــنَّ َوالسَّ امْلَ
ــادة: هــو صمغــة تقــع  املــن هــو الرتنجبــني. وقــال قت
عــىل الشــجر. وقــال وهــب: هــو اخلبــز الرقــاق. وأمــا 
الســلوى: قيــل: إنــه طائــر يشــبه الســامين بعينــه. وفيــه 

ــرآن )1/ 82(. ــري الق ــل" )تفس ــه العس ــب: أن ــول غري ق
الســلوى طــري كــام نقــل ابــن عطيــة إمجــاع املفرسيــن، 
ــز  ــرر الوجي ــر: املح ــاع )ينظ ــف لإلمج ــل خمال ــول بالعس والق
)1٤9/1(، وقــال الشــيخ مســاعد الطيــار : " وهــذا 
هــو احلــق، ولــو أردت أن حتمــل اآليــة عــىل املعنيــني، 
فــإن اآليــة ال حتتملهــام مًعــا، ولــذا يتعــنّي محلهــا عــىل 
أحدمهــا، وال شــك أن األوىل محلهــا عــىل الــوارد عــن 
ــتنادًا  ــم )6٤1(، واس ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ــلف" )التفس الس
للقاعــدة الرتجيحيــة: " جيــب محــل كالم اهلل تعــاىل عــىل 
ــف  ــاّذ والضعي ــرب دون الش ــن كالم الع ــروف م املع

ــح )369(. ــد الرتجي ــر" )قواع واملنك
الضابط الرابع :

ــري، أي: مل  ــل يف التفس ــف النق ــول ضعي ــون الق أن يك
ــه  ــه، ويقابل ــد علي ــح يعتم ــق صحي ــه بطري ــت نقل يثب

ــري.  ــروف يف التفس ــهور املع ــول املش الق
ومن أمثلته :

َهَدْينَــاُه  إِنَّــا  "وقولــه:﴿  كثــري:  ابــن  قــال   
ووضحنــاه  لــه  بّينــاه  أي:   )3 بِيَل﴾)اإلنســان:  السَّ
َفَهَدْينَاُهــْم  َثُمــوُد  ــا  َوَأمَّ كقولــه:﴿  بــه،  وبرّصنــاه 
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 ،)17 اهْلَُدٰى﴾)فصلــت:  َعــىَل  اْلَعَمــٰى  َفاْســَتَحبُّوا 
وكقولــه:﴿ َوَهَدْينـَـاُه النَّْجَدْيِن﴾)البلــد: 1٠(، أي: بّينــا 
لــه طريــق اخلــري وطريــق الــرش. وهــذا قــول عكرمــة، 
ــه- ــهور عن ــد -يف املش ــد، وجماه ــن زي ــة، واب وعطي

ــور. واجلمه
والضحــاك،  صالــح،  وأيب  جماهــد،  عــن  وروي 
ــبِيَل﴾َّ  ــا َهَدْينـَـاُه السَّ والســدي أهنــم قالــوا يف قولــه:﴿ إِنَّ
ــب،  ــول غري ــذا ق ــم. وه ــن الرح ــه م ــي خروج يعن
والصحيح املشــهور األول" )تفســري القــرآن العظيــم )286/8(.
ــري القــول األول، وحكــم عــىل القــول  ــن كث ــار اب اخت
ــول األول،  ــهد للق ــة يش ــام اآلي ــه، إذ مت ــر بغرابت اآلخ
وعليــه أيًضــا مــا يشــبه إمجــاع املفرسيــن، ومل أرى مــن 
ــراء )3/21٤(،  ــرآن للف ــاين الق ــر: مع ــاين. )ينظ ــول الث ــار الق اخت
معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج )257/5(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن )2٠9/29(، بحــر العلــوم )٤3٠/3(، الوجيــز يف تفســري الكتــاب 
ــرآن  ــكام الق ــع ألح ــل )292/8(، اجلام ــامل التنزي ــز )1157/2(، مع العزي
)122/19(، زاد املســري يف علــم التفســري )٤28/8(، مفاتيــح الغيــب 
)237/3٠-238(، التســهيل لعلــوم التنزيــل )167/٤(، مــدارك التنزيــل 
ــل  ــاد العق ــط )39٤/8(، إرش ــر املحي ــل )317/٤(، البح ــق التأوي وحقائ
الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم )71/9(، فتــح القديــر )3٤2/5(، روح 
املعــاين )153/29(، تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان )83٤(.

املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 
التفســري .

التفســري،  الغريبــة يف  األصــل أنَّ معرفــة األقــوال 
ــن  ــن م ــف املجتهدي ــن وظائ ــو م ــا ه ــم عليه واحلك
املفرسيــن، وذلــك أنَّ املفــرس املجتهــد قــد اطلــع عــىل 
ــة  ــه موافق ــتظهرها وأدرك أوج ــاين واس ــن املع ــة م مجل
ــن  ــا، ويمك ــه هل ــا أو خمالفت ــة بأنواعه ــوال لألدل األق

ــني:  ــني اآلتيت ــب بالطريقت ــول الغري ــة الق معرف
الطريقة األوىل : 

درجاهتــم  بمختلــف  التفســري  علــامء  يــرصح  أن 
ــة  ــن أمثل ــردوه، وم ــول وي ــة ق ــىل غراب ــم ع وطبقاهت

عباراهتــم يف ذلــك :   
ــُه إاِلَّ  قــال ابــن عثيمــني: " قــال تعــاىل:﴿ الَّ َيَمسُّ
هــذا  يمــس  ال  أي:   ،)79 ُروَن﴾)الواقعــة:  امْلَُطهَّ
ــة  ــم املالئك ــُروَن﴾ وه ــون  ﴿ إاِلَّ امْلَُطهَّ ــاب املكن الكت
ــذا ال  ــايص، وهل ــرشك واملع ــن ال ــاىل م ــم اهلل تع طهره
ــر  ــون ألم ــم ممتثل ــل ه ــة، ب ــة معصي ــن املالئك ــع م تق
اهلل قائمــون بــه عــىل مــا أراد اهلل، وذهــب بعــض 
املفرسيــن إىل قــول غريــب، وقالــوا: املــراد بقولــه:﴿ الَّ 
ــُروَن﴾ أي ال يمــس القــرآن إال طاهــر،  ــُه إاِلَّ امْلَُطهَّ َيَمسُّ
ولكــن هــذا قــول ضعيــف ال تــدل عليــه اآليــة؛ ألنــه 
ــي:  ــرون( يعن ــال: ) إال املتطه ــك لق ــراد ذل ــو كان امل ل
مــن  ــُروَن﴾أي:  امْلَُطهَّ قــال:﴿  ولكنــه  املتطهريــن، 
ــوال  ــف، ول ــول ضعي ــذا الق ــل، فه ــز وج ــل اهلل ع قب
ــاس  ــدي الن ــي بأي ــري الت ــض التفاس ــد يف بع ــه يوج أن
ــواب أن  ــه، والص ــة ل ــه ال قيم ــه؛ ألن ــا ل ــا تعرضن م
املــراد بذلــك: املالئكــة، فــإن قلنــا: إن املــراد بالكتــاب 
املكنــون: الصحــف التــي بأيدهيــم؛ فواضــح يف قولــه: 
ــُروَن﴾، وإذا قيــل: املــراد بــه:  ــُه إاِلَّ امْلَُطهَّ ﴿ الَّ َيَمسُّ
ــونه  ــد يمس ــرون ق ــك املطه ــوظ فكذل ــوح املحف الل
ــرآن  ــري الق ــونه" )تفس ــد ال يمس ــل، وق ــز وج ــر اهلل ع بأم

ــد )ص 3٤8( . ــرات إىل احلدي ــورة احلج ــن س ــم م الكري

الطريقة اآلخرة:
ــد يف  ــا تفي ــري ورجاهل ــات التفاس ــىل رواي ــالع ع االط
معرفــة غريــب التفســري مــن صحيحــه، ومــن أمثلتهــم 
ُقــوا ِدينَُهْم  ِذيــَن َفرَّ : قــال ابن كثــري:" قــال تعــاىل﴿ إِنَّ الَّ
ــاَم َأْمُرُهــْم إىَِل اهللَِّ  ٍءۚ  إِنَّ ْســَت ِمنُْهــْم يِف يَشْ َوَكاُنــوا ِشــَيًعا لَّ
ُثــمَّ ُينَبُِّئُهــم بِــاَم َكاُنــوا َيْفَعُلوَن﴾)األنعــام: 159(، قــال 
ــادة، والضحــاك، والســدي: نزلــت هــذه  جماهــد، وقت

اآليــة يف اليهــود والنصــارى. 
ِذيــَن  وقــال العــويف، عــن ابــن عبــاس يف قولــه:﴿ إِنَّ الَّ
ُقــوا ِدينَُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾وذلــك أن اليهــود  َفرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص،  يبعــث حممــد  أن  قبــل  اختلفــوا  والنصــارى 
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ِذيــَن  فتفرقــوا. فلــام بعــث اهلل حممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنــزل:﴿ إِنَّ الَّ
ٍء﴾  ــْم يِف يَشْ ــَت ِمنُْه ْس ــَيًعا لَّ ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق َفرَّ

ــة. اآلي
وقــال ابــن جريــر: حدثنــي ســعد بــن عمرو الســكوين، 
ــري،  ــن كث ــاد ب ــب إيّل عّب ــد: كت ــن الولي ــة ب ــا بقي حدثن
ــال:  ــرة ق ــن أيب هري ــاوس، ع ــن ط ــث، ع ــي لي حدثن
ــَن  ِذي ــة﴿ إِنَّ الَّ ــذه األم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إن يف ه ــال رس ق
ٍء ﴾  ــْم يِف يَشْ ــَت ِمنُْه ْس ــَيًعا لَّ ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق َفرَّ
ــدع،  ــل الب ــم أه ــك، ه ــوا من ــام: 159( وليس )األنع
وأهــل الشــبهات، وأهــل الضاللــة، مــن هــذه األمــة" .
ــري  ــن كث ــاد ب ــإن عّب ــح، ف ــناد ال يص ــذا اإلس ــن ه لك
ــه  ــث، ولكن ــذا احلدي ــق ه ــث، ومل خيتل ــرتوك احلدي م
وهــم يف رفعــه. فإنــه رواه ســفيان الثــوري، عــن ليــث 
-وهــو ابــن أيب ســليم -عــن طــاوس، عــن أيب هريــرة، 
ــَيًعا ﴾  ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق ــَن َفرَّ ِذي ــه:﴿ إِنَّ الَّ يف قول

قــال: نزلــت يف هــذه األمــة.
وقــال أبــو غالــب، عــن أيب أمامــة، يف قولــه:﴿ إِنَّ 
ُقــوا ِدينَُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾قــال: هــم  ِذيــَن َفرَّ الَّ

مرفوًعــا، وال يصــح. اخلــوارج. وروي عنــه 
وقــال شــعبة، عــن جمالــد، عــن الشــعبي، عــن رشيــح، 
عــن عمــر ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال 
ــْم  ــوا ِدينَُه ُق ــَن َفرَّ ِذي ــا :﴿ إِنَّ الَّ ــة ريض اهلل عنه لعائش
َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾َّ قــال: "هــم أصحــاب البــدع". وهــذا 
ــح  ــا وال يص ــب أيًض ــو غري ــه، وه ــن مردوي رواه اب
ــم )377-376/3(. ــرآن العظي ــري الق ــه" )تفس رفع

الــذي يظهــر -واهلل أعلــم- تضعيــف ابــن كثــري هلــذا 
ــاد بــن كثــري  الســند وحكــم عليــه بغرابتــه لوجــود عّب

وبــني أنــه مــرتوك احلديــث. 
املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 

التفســري.
األســباب العامــة لوجــود األقــوال الغريبــة يف التفســري 
ــي أدت  ــا الت ــباب ذاهت ــي األس ــل ه ــث األص ــن حي م
ــح  ــي اصطل ــامء ، والت ــني العل ــالف ب ــوع االخت لوق

ــن (،  ــالف املفرسي ــباب اخت ــميتها بـــــ ) أس ــىل تس ع
ــن  ــن املعارصي ــدد م ــم ع ــري ( )اهت ــأ يف التفس ــباب اخلط ) وأس
ــات  ــردوه بمؤلف ــري ( فأف ــالف يف التفس ــباب االخت ــوع ) أس ــث موض ببح
ــومة بـــــ  ــليامن املوس ــح س ــن صال ــد ب ــالة د. حمم ــك رس ــن ذل ــة وم خاص
)اختــالف الســلف يف التفســري بــني التنظــري والتطبيــق(، ورســالة د. طاهــر 
حممــود حممــد يعقــوب يف رســالته املوســومة بــــــ ) أســباب اخلطأ يف التفســري 
ــح الدهــش، واملوســومة بــــ )األقــوال  ــن صال (، ورســالة د. عبدالرمحــن ب

ــا(. ــباب آثاره ــأهتا وأس ــري نش ــاذة يف التفس الش
ويمكن اختصار األسباب يف النقاط اآلتية: 

االجتهــاد يف تفســري اآليــة مــع وجــود النــص • 
ــا . ــرس هل املف

ًبــا﴾  رَسَ اْلَبْحــِر  يِف  َســبِيَلُه  َــَذ  ﴿َفاختَّ  : تعــاىل  قــال 
)الكهــف: 61(. قــال ابــن عطيــة: " ومــن غريبــه أيضا 
ــوت  ــلوك احل ــع س ــر أن موض ــن ذك ــض املفرسي أن بع
ــا  ــه متبع ــى علي ــى مش ــا، وأن موس ــرا طريق ــاد حج ع
للحــوت حتــى أفــى ذلــك الطريــق إىل اجلزيــرة 
ــات  ــر الرواي ــرض، وظاه ــد اخل ــا وج ــر وفيه يف البح
ــر،  ــة البح ــرض يف ضف ــد اخل ــام وج ــه إن ــاب أن والكت
ــا  ــىَلٰ آَثاِرمِهَ ا َع ــدَّ يــدل عــىل ذلــك قولــه تعــاىل:﴿ َفاْرَت

.)528  /3( الوجيــز  )املحــرر   ")6٤ َقَصًصا﴾)الكهــف: 
هنــا اختلــف أهــل التفســري يف صفــة اختــاذه ســبيله يف 
البحــر رسًبــا عــىل عــدة أقــوال، والقــول الراجــح هــو 
صــار طريقــه الــذي يســلك فيــه كاجلحــر وبــه قــال ابن 
عبــاس ريض اهلل عنــه )األثــر أخرجــه عــن ابــن عبــاس 
ريض اهلل عنــه الطــربي يف تفســريه )313/15(، وذكره 
ــل  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر: جام ــن )ينظ ــض املفرسي بع
ــل )186/5(،  ــامل التنزي ــرآن )313/15(، مع آي الق
ــم  ــرآن العظي ــري الق ــط )2٠1/7(، تفس ــر املحي البح
ــب ريض اهلل  ــن كع ــول أيب ب ــتدلني بق )17٤/5(، مس
ــث  ــر حدي ــني ذك ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ح ــال رس ــال: ق ــه ق عن
ذلــك: " مــا انجــاب مــاء منــذ كان النــاس غــريه ثبــت 

مــكان احلــوت الــذي فيــه 
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فانجــاب)1( كالكــوة)2( حتــى رجــع إليــه موســى، 
ــر  ــي" )األث ــا نبغ ــا كن ــك م ــال: ذل ــلكه، فق ــرأى مس ف
أخرجــه عــن أيب بــن كعــب ريض اهلل عنــه الطــربي يف 

،)313/15( تفســريه 
مؤيــد  وهــو  القــول  هــذا  صحــة  يظهــر  الــذي 
ــى  ــث وكان يف معن ــت احلدي ــث فـــــ " إذا ثب باحلدي
ــه"  ــا خالف ــىل م ــه ع ــٌح ل ــو مرج ــوال فه ــد األق أح
)قواعــد الرتجيــح )2٠6(، وهــو قــول اجلمهــور 
عــىل  اآليــة  حُتمــل   " فـــــ  التفســري،  أهــل  مــن 
أهــل  عــن  فيــه  النقــل  اســتفاض  الــذي  املعنــى 
التفســري )8٠٤(. )قواعــد  العلــم وإن كان غــرَي حمتمــٍل" 

الضعيفــة •  واآلثــار  األحاديــث  عــىل  االعتــامد 
. واملوضوعــة 

َعَلْيِهــْم  َلــَك  َلْيــَس  ِعَبــاِدي  إِنَّ   ﴿  : تعــاىل  قــال 
ــال  ــاًل﴾ )اإلرساء:65(. ق ــَك َوِكي ــٰى بَِربِّ ــْلَطاٌن َوَكَف ُس
الســمعاين: " فقــال آدم: يــا رب، أنــت ســلطت إبليــس 
ــاميل،  ــك ف ــتطيعه إال ب ــي، وإين ال أس ــىل ذريت ــيل وع ع
فقــال: ال يولــد لــك ولــد إال وكلــت بــه مــن حيفظونه، 
ــيئة  ــا، والس ــرش أمثاهل ــنة بع ــال: احلس ــال: زدين، فق فق
ــة معروضــة مــادام  بمثلهــا، فقــال: زدين. فقــال: التوب
ــا  ــْل َي ــال:﴿ ۞ ُق ــال: زدين، فق ــد، فق ــروح يف اجلس ال
ــن  ــوا ِم ــِهْم اَل َتْقنَُط ــىَلٰ َأنُفِس ــوا َع ُف ــَن َأرْسَ ِذي ــاِدَي الَّ ِعَب
ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر  ُنــوَب مَجِيًعــاۚ  إِنَّ ۚ  إِنَّ اهللََّ َيْغِفــُر الذُّ مْحَــِة اهللَِّ رَّ
ــرب )أن  ــذا اخل ــة()3( ويف ه ــر: 53(، اآلي ِحيُم﴾)الزم الرَّ
إبليــس قــال: يــا رب، بعثــت أنبيــاء، وأنزلــت كتًبــا، فام 
قــرآين؟ قــال: الشــعر. قــال: فــام كتايب؟ قــال: الوشــم. 
قــال: فــام طعامــي؟ قــال: كل طعــام مــا مل يذكــر عليــه 
اســم اهلل. قــال: فــام رشايب؟ قــال: كل مســكر. قــال: فام 
ــُت اأْلَْرَض  ــاُل ُجْب ِء. ُيَق ْ ــَو َخــْرُق الــيَّ ــاُء َأْصــٌل َواِحــٌد، َوُه ــَواُو َواْلَب ــُم َواْل ي )1( انجــاب: اجْلِ
َجْوًبــا، وانشــق، مــادة: )َجــَوَب( ينظــر: مقاييــس اللغــة )1/ ٤91(، لســان العــرب )285/1(.
)2( الكــو والكــوة: اخلــرق يف احلائــط والثقــب يف البيــت ونحــوه، مــادة: )كــوى( ينظــر: لســان 

العــرب )236/15(.
ــم  ــة، رق ــب بالتوب ــة كل ذن ــاب: معاجل ــامن )88/9(، ب ــعب اإلي ــي يف ش ــه البيهق ) 3( أخرج
ــس... ،  ــا أن إبلي ــال: بلغن ــت ق ــن ثاب ــوه ع ــاكر )٤39/7(، بنح ــن عس ــر: )6669(، واب األث

ــور )313/5(. ــدر املنث ــر: ال ينظ

ــوزي  ــن اجل ــر: )7837(، واب ــم األث ــري )2٠7/8( رق ــم الكب ــرباين يف املعج ــه الط )1( أخرج
يف ذم اهلــوى )155(، وهــذا إســناد ضعيــف جــًدا؛ آفتــه عــيل بــن يزيــد األهلــاين، وهــو منكــر 

ــة: )1٤1/13(. ــث الضعيف ــلة األحادي ــر: سلس ــث، ينظ احلدي

حبائــيل؟ قــال: النســاء. قــال: فــام آذاين؟ قــال املزمــار. 
ــي؟  ــام منتصب ــال: ف ــامم. ق ــال: احل ــي؟ ق ــام بيت ــال: ف ق
قــال: الســوق()٤(. واخلــرب غريــب جــًدا، واهلل أعلــم" 

ــرآن )3/26٠( . ــري الق )تفس

األخذ باإلرسائيليات .• 
ــْم  ــِزَع ِمنُْه ــىَلٰ َداُووَد َفَف ــوا َع ــاىل : ﴿ إِْذ َدَخُل ــال تع ق
ــٍض  ــىَلٰ َبْع ــا َع ــٰى َبْعُضنَ ــاَمِن َبَغ ــْف ۖ َخْص ــوا اَل خَتَ ۖ َقاُل
ــَواِء  ــا إىَِلٰ َس ــطِْط َواْهِدَن ــقِّ َواَل ُتْش ــا بِاحْلَ ــم َبْينَنَ َفاْحُك

 .)22 )ص:  اِط﴾  َ الــرصِّ
قــال الســمعاين: " ويف بعــض القصــص: أن اهلل تعــاىل 
ــا:  ــك، ويف بعضه ــوم فتنت ــو ي ــال: ه ــا، وق ــذره يوًم ح
ــا  ــم: ي ــون يف دعواهت ــل يقول ــي إرسائي ــمع بن ــه س أن
ــر  ــب أن يذك ــوب، فأح ــحاق ويعق ــم وإس ــه إبراهي إل
معهــم، فذكــر ذلــك هلل تعــاىل يف مناجاتــه، فقــال: 
ــي  ــو ابتليتن ــال: ل ــربوا. فق ــم فص ــا داود إين ابتليته ي
ــام  ــوم كــذا، فل ــا داود إين مبتليــك ي صــربت، فقــال: ي
ــادة،  ــىل للعب ــده، وخت ــل يف متعب ــوم دخ ــك الي كان ذل
ــا  ــا ذكرن ــهور م ــب، واملش ــث غري ــه الثال ــذا الوج وه

ــرآن )٤/ ٤33( . ــري الق ــل" )تفس ــن قب م
ــا  ــة أكثره ــروا قص ــن ذك ــري أن املفرسي ــن كث ــني اب ب
مأخــوذ مــن اإلرسائيليــات، ومل يثبــت فيهــا عــن 
ــرص  ــاألوىل أن يقت ــه، ف ــب اتباع ــث جي ــوم حدي املعص
ــا إىل  ــرد علمه ــة، وأن ي ــذا القص ــالوة ه ــرد ت ــىل جم ع
اهلل، فــإن القــرآن حــق، ومــا تضمــن فهــو حــق أيًضــا 

)ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم )7/6٠( .
الثالــث، وأن  الوجــه  فالــذي يظهــر عــدم قبــول 
ــد  ــن القواع ــده م ــا يؤي ــم إىل اهلل، ومم ــا العل ــرد فيه ي
ــريات  ــىل تفس ــة ع ــل اآلي ــح مح ــريية: " ال يص التفس
وتفصيــالت ألمــور مغيبــة ال دليــل عليهــا مــن القــرآن 

أو الســنة" )قواعــد الرتجيــح )225( .
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االعتــامد عــىل جمــرد اللغــة وتفضيلهــا عىل التفســري • 
. لصحيح ا

ــوا  ــاَم ُتَولُّ ــِرُب ۚ َفَأْينَ ُق َوامْلَْغ ــرْشِ ــاىل : ﴿ َوهلِلَِّ امْلَ ــال تع ق
َفَثــمَّ َوْجــُه اهللَِّ ۚ إِنَّ اهللََّ َواِســٌع َعِليــٌم﴾ )البقــرة: 115(. 
ــوا ﴾َّ.  قــال مكــي بــن أيب طالــب: " وقولــه:﴿ َفَأْيناََم ُتَولُّ
ــتدبروا  ــاه: تس ــل: معن ــم. وقي ــتقبلوا بوجوهك أي: تس
مــن )وليــت عنــه(. وهــو قــول غريــب" )اهلدايــة اىل بلــوغ 

النهايــة )1/ ٤12( .
ــة  وحكــى الطــربي إمجــاع احلجــة عــىل أن املــراد باآلي
هــو تولــون نحــوه وإليــه، كــام يقــول القائــل: " وليتــه 
ــه؛  ــه وواجهت ــى: قابلت ــه" بمعن ــه إلي ــي، ووليت وجه
فالــذي تتوجهــون إليــه وجــه اهلل. )ينظــر: جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن )٤59/2(، ومعــامل التنزيــل )139/1(، واملحــرر الوجيــز 
)2٠٠/1(، ومفاتيــح الغيــب )18/٤(، وتفســري القــرآن الكريــم الفاحتــة- 

ــني )13/2( . ــن عثيم ــرة الب البق
ــن  ــال اب ــول، ق ــذا الق ــة ه ــم- صح ــر -واهلل أعل يظه
ــه، ألن وىّل  ــوا نحــوه وإلي ــام تول ــى فأين ــة: " واملعن عطي
وإن كان غالــب اســتعامهلا أدبــر فإهنــا تقتــي أنــه يقبــل 
ــرر  ــذا" )املح ــذا وإىل ك ــن ك ــت ع ــول ولي ــة، تق إىل ناحي
الوجيــز )1/ 2٠٠(، وهــو األنســب واألليــق بالســياق 
ــن  ــب م ــىل الغال ــل كالم اهلل ع ــي: " مح ــرآين؛ فينبغ الق
ــح  ــد الرتجي ــتعامله" )قواع ــود اس ــرآن ومعه ــلوب الق أس

.  )172(

خمالفة قرائن السياق. • 
ــَدٰى﴾  ــَع اهْلُ َب ــِن اتَّ ــىَلٰ َم ــاَلُم َع ــاىل : ﴿ َوالسَّ ــال تع ق

)طــه: ٤7(.
قــال الزخمــرشي: " وســالم املالئكــة الذيــن هــم خزنــة 
اجلنــة عــىل املهتديــن، وتوبيــخ خزنــة النــار والعــذاب 
عــىل املكذبــني" )الكشــاف )3/ 67(، قــال أبــو حيــان : " وهــو تفســري 

غريــب" )البحــر املحيــط )7/ 339(.
قــال الزجــاج : " ليــس يعنــى بــه التحيــة، وإنــام 
معنــاه أن مــن اتبــع اهلــدى َســِلَم مــن عــذاب اهللَّ 

وســخطه، والدليــل عــىل أنــه ليــس بســالم أنــه ليــس 
ابتــداء لقــاء وخطــاب" )معــاين القــرآن وإعرابــه 
ــع  ــر: جام ــن )ينظ ــة املفرسي ــره عاّم )3/ 358(، وذك
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )78/16(، ومعــامل 
 ،)٤6/٤( الوجيــز  واملحــرر   ،)276/5( التنزيــل 
ــهيل  ــل )161/3(، والتس ــم التنزي ــري يف عل وزاد املس
ــرآن  ــكام الق ــع ألح ــل )8/2(، واجلام ــوم التنزي لعل
)2٠3/11(، وتفســري القــرآن العظيــم )297/5(، 
ــياق  ــب بس ــو األنس ــري )18٠/2(، وه ــع التفس وبدائ
ــن الســياق  ــده قرائ ــات، فـــــ " القــول الــذي تؤي اآلي
ــح )299(. ــد الرتجي ــه" )قواع ــا خالف ــىل م ــح ع مرّج

املبتدعــة •  مــن  واألخــذ  املذهبــي،  التعصــب 
األهــواء. وأصحــاب 

ْسُئوُلوَن﴾ ُم مَّ قال تعاىل : ﴿ َوِقُفوُهْم ۖ إهِنَّ
 )الصافات: 2٤(

ــب  ــل غري ــيعة تأوي ــزت: " وللش ــد ع ــال دروزة حمم ق
عــىل عادهتــم لآليــة، حيــث قالــوا إهنــا يف حــق الذيــن 
أنكــروا واليــة عــيّل ومنعوهــا عنــه، بــل لقــد رووا يف 
ذلــك حديًثــا عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــربة  ــث املعت ــب األحادي ــن كت ــاب م ــرد يف أي كت مل ي
وتغافلــوا عــن أن اآليــة مكيــة وأهنــا يف ســياق التنديــد 
باملرشكــني الظاملني وإنذارهــم" )التفســري احلديــث )٤/ 211(.
ــرر  ــي ُتق ــرّيية الت ــب التفس ــول يف الكت ــذا الق ــَر ه ُذِك
املنــزل  )ينظــر: األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل  الشــيعة  مذهــب 
ــبة  ــة نس ــم- صح ــر -واهلل أعل ــذي يظه )2٤1/11( ، فال

ــم. ــول إليه ــذا الق ه
عدم اتضاح الرؤية يف الناسخ واملنسوخ .• 

ــوا  ــاَم ُتَولُّ ــِرُب ۚ َفَأْينَ ُق َوامْلَْغ ــرْشِ ــاىل : ﴿ َوهللَِِّ امْلَ ــال تع ق
َفَثــمَّ َوْجــُه اهللَِّ ۚ إِنَّ اهللََّ َواِســٌع َعِليــٌم﴾ )البقــرة: 115(.
قــال الســمعاين: " والقــول الرابــع: أنــه نزلــت يف ابتداء 
ــازت  ــة، وج ــة معلوم ــن القبل ــني مل تك ــالم، ح اإلس
الصــالة إىل أي جهــة شــاءوا. فعــىل هــذا تكــون اآليــة 
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ــري  ــب" )تفس ــول غري ــذا ق ــة، وه ــة القبل ــوخة بآي منس
القــرآن )1/ 129(. 

ورجــح الطــربي أن هــذه اآليــة جــاءت جمــيء العمــوم 
واملــراد اخلــاص، واآليــة حمتملــة جلميــع األوجــه فــال 
تكــون ناســخة؛ ألنــه إذا كانــت هــذه اآليــة ناســخة أو 
ــا؛  ــليم هل ــب التس ــة توج ــن حج ــد م ــال ب ــوخة ف منس
ــان  ــع البي ــر: جام ــوخ )ينظ ــون إال بمنس ــخ ال يك ألن الناس

ــرآن )٤58/2( .  ــل آي الق ــن تأوي ع
ــخ يف  ــود نس ــدم وج ــم- ع ــر -واهلل أعل ــذي يظه فال
هــذه اآليــة، وأهنــا مــن اآليــات العامــة التــي ورد فيهــا 
ــامل"  ــع االحت ــت م ــخ ال يثب ــص، فـــــ " النس التخصي
)قواعــد التفســري )728(، وقاعــدة: " إذا وقــع التعــارض بــني 
ــص  ــص فالتخصي ــامل التخصي ــخ واحت ــامل النس احت

ــح )85(. ــد الرتجي أوىل" )قواع
تأويالت الصوفية النظرية والباطنية لآليات .• 

ــٰى  قــال تعــاىل : ﴿ َوإِْذ َقــاَل ُموَســٰى لَِفَتــاُه اَل َأْبــَرُح َحتَّ
َأْبُلــَغ جَمَْمــَع اْلَبْحَرْيــِن َأْو َأْمِيَ ُحُقًبــا﴾ )الكهف: 6٠(.
أن  التفســري  غرائــب  ومــن   " النيســابوري:  قــال 
البحريــن موســى واخلــرض ألهنــام بحــر العلــم، وهــذا 
مــع غرابتــه مستبشــع جــًدا؛ ألن البحريــن إذا كان هــو 
موســى عليــه الســالم فكيــف يصــح أن يقــول:﴿ َأْبُلــَغ 
ــا  ــى إىل قولن ــل املعن ــؤل حاص ــِن﴾إذ ي ــَع اْلَبْحَرْي جَمَْم
ــم"  ــن العل ــران م ــه بح ــع في ــا جيتم ــغ مكاًن ــى أبل حت

ــان )٤/ ٤٤5(. ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــري غرائ )تفس
ــري:  ــع البح ــود بمجم ــم- أن املقص ــر -واهلل أعل يظه
ــول  ــف ق ــد تضعي ــة بع ــن عطّي ــر اب ــا ذك ــا؛ مل ملتقامه
مــن قــال أن املــراد بالبحــران مهــا كنايــة عــن موســى، 
ــا  ــام مه ــران إن ــة البح ــت فرق ــال: "وقال ــرض فق واخل
ــم،  ــرا عل ــام بح ــرض، ألهن ــى واخل ــن موس ــة ع كناي
وهــذا قــول ضعيــف واألمــر بــني مــن األحاديــث أنــه 
إنــام رســم لــه مــاء بحــر" )املحــرر الوجيــز )3/ 528(، وتبعــه 

ــرآن )9/11(.  ــكام الق ــع ألح ــر: اجلام ــي )ينظ ــك القرطب يف ذل

وقــال اآللــويس: "وهــو تأويــل صــويف والســياق ينبــو 
ــر  ــَغ﴾َّ إذ الظاه ــٰى َأْبُل ــاىل:﴿ َحتَّ ــه تع ــذا قول ــه وك عن
ــال" )روح  ــران مث ــع البح ــى جيتم ــال حت ــه أن يق علي
املعــاين )8/ 29٤(، فـــــ " ال يصــح محــل اآليــة عــىل 
تفســريات وتفصيــالت ألمــور مغيبــة ال دليــل عليهــا 

مــن القــرآن والســنة" )قواعــد الرتجيــح )225/1(.
اخلامتة:

احلمد هلل تعاىل عىل كامل النعمة ومتام املنة.
لــك املحامــد واملــكارم واملدائــح كلهــا، أمحده ســبحانه 
وتعــاىل عــىل مــا يــرس يل مــن كــامل هــذا البحــث، ومل 
أدخــر جهــدًا يف حتــري الصــواب؛ فأســأل اهلل أن أكــون 
قــد وصلــت إىل املــراد، فــإن كان ذاك فمــن فضــل اهلل 
ــأ أو  ــري أو خط ــن تقص ــا كان م ــه، وم ــوده وكرم وج
ــه  ــوله من ــيطان واهلل ورس ــيس والش ــن نف ــيان فم نس
بريئــان، ســائاًل مــوالي أن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا 
ــه  ــد علي ــه حمم ــرم خلق ــج أك ــىل هن ــا ع ــه صائًب لوجه

ــالم.  ــى س ــالة وأزك ــل ص أفض
ــرز  ــج، وأب ــم النتائ ــر أه ــاف أذك ــة املط ــيل يف هناي ولع

ــث.  ــالل البح ــا خ ــت إليه ــي توصل ــات الت التوصي
أوالً: أهم النتائج:

ــٍف •  ــىل وص ــم اهلل- ع ــرسون -رمحه ــق املف مل يتف
منضبــٍط بتعريــٍف حيــرر معنــى مصطلــح:  )القــول 
الغريــب )، وأحســب أهنــم أرادوا مــن ذلــك 
ــة  ــري املقبول ــة وغ ــوال املرفوض ــن األق ــري ع التعب

ــرب. ــول املعت ــا للق ــان خمالفته وبي
تنوّعــت اجتاهــات املفرّسيــن يف نقــد األقــوال • 

ــد  ــن ال يتطــرق لنق ــن م ــن املفرّسي ــريية، فم التفس
األقــوال التفســريية إطالًقــا وإنــام يكتفــي بذكرهــا 
أو ذكــر أصــح األقــوال يف اآليــة فقــط دون تعليل، 
ومنهــم مــن هيتــم كثــرًيا بنقــد األقــوال التفســريية 
واحلكــم عــىل األقــوال بالغرابــة، كالســمعاين 

ــان. ــل وبي ــع تعلي ــا، م ــري، وغريمه ــن كث واب
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ــب •  ــوال، فيج ــد األق ــة أح ــرّس غراب ــر املف إذا ذك
عــىل القــارئ التحــّري والبحــث يف أقــوال العلــامء 
الســابقني وترجيحاهتــم، فلربــام يكــون قــواًل 

ــه. ــوًذا ب ــا مأخ صحيًح
تنوّعــت أســباب وجــود األقــوال الغريبــة، فمنهــا • 

ــرس  ــص املف ــود الن ــع وج ــري م ــاد يف التفس االجته
هلــا، واالعتــامد عــىل األحاديــث واآلثــار الضعيفــة 
ــة،  ــات اإلرسائيلي ــذ بالرواي ــة، واألخ واملوضوع

وغريهــا.
ثانيًا: أبرز التوصيات : 

عقــد مؤمتــرات علميــة ونــدوات متخصصــة فيــام • 
خيــص )غريــب القــرآن(.

تتبــع األقــوال الغريبــة التــي رصح املفــرسون • 
بغرابتهــا وإفرادهــا برســائل مســتقلة.

ــم •  ــن يف حكمه ــج املفرسي ــة مناه ــة بدارس العناي
عــىل األقــوال التفســريية بالغرابــة وإفــراد كل 
الذيــن  املفرسيــن  ومــن  حــدة،  عــىل  مفــرس 
األقــوال  بعــض  عــىل  حكمهــم  يف  أســهموا 
والكرمــاين.   كثــري،  وابــن  الســمعاين،  بالغرابــة: 

املصادر واملراجع
إبراهيــم مصطفــى، وأمحــد الزيــات، وحامــد . 1

املعجــم  عبدالنجــار،  وحممــد  عبدالقــادر، 
. الدعــوة  دار  الوســيط، 

ابــن أيب حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن . 2
حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 
الــرازي، تفســري القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم، 
نــزار  الطيــب، مكتبــة  حتقيــق: أســعد حممــد 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاز - اململك ــى الب مصطف

ــة - 1٤19 هـــ. ــة الثالث الطبع
ابــن أيب حاتــم، اإلمــام أيب حممــد عبدالرمحــن بــن . 3

حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 
الــرازي، تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: أســعد 

ــى  ــزار مصطف ــة ن ــارش: مكتب ــب، الن ــد الطي حمم
الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  البــاز- 

الثالثــة 1٤19ه.
ــن . ٤ ــال الدي ــرج مج ــام أيب الف ــوزي، اإلم ــن اجل اب

عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزّي 
القــريّش البغــدادّي، زاد املســري يف علــم التفســري، 
بريوت-لبنــان،  اإلســالمّي،  املكتــب  النــارش: 

1٤٠٤ه-198٤م. الثالثــة  الطبعــة 
ابــن القيــم اجلوزّيــة، مجــع وخــّرج أحاديثــه: . 5

يــيس الســيد حممــد، راجعــه ونســق مادتــه ورتبهــا 
ــع  ــري اجلام ــع التفس ــامّي، بدائ ــد الش ــح أمح صال
ــارش:  ــة، الن ــم اجلوزي ــن القي ــام اب ــرسه اإلم ــا ف مل
دار ابــن اجلــوزي، الدمــام- اململكــة العربّيــة 

ــة األوىل 1٤27هـــ. الطبع ــعودّية،  الس
ــد، . 6 ــر حمم ــام أيب جعف ــربّي، اإلم ــر الط ــن جري اب

ــق  ــرآن، حتقي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
ــّي،  ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــور: عب الدكت
والدراســات  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون 
العربيــة واإلســالمية، النــارش: هجــر للطباعــة 
القاهرة-مــرص  والنــرش والتوزيــع واإلعــالن، 

1٤22ه-2٠٠1م. األوىل  الطبعــة 
ــن . 7 ــد ب ــل أمح ــو الفض ــقالين، أب ــر العس ــن حج اب

ــر يف  ــة الفك ــح نخب ــر يف توضي ــة النظ ــيل، نزه ع
مصطلــح أهــل األثــر، حتقيــق: عبــد اهلل بــن ضيف 
اهلل الرحيــيل، مطبعــة ســفري، اململكــة العربيــة 

الطبعــة األوىل 1٤22ه.  الســعودية-الرياض، 
ابــن رجــب احلنبــيل، زيــن الديــن عبدالرمحــن بــن . 8

أمحــد بن رجــب بن احلســن الَســالمي، البغــدادي، 
ثــم الدمشــقي، روائــع التفســري ) اجلامــع لتفســري 
اإلمــام ابــن رجــب احلنبــيل ( مجــع وترتيــب: أبــو 
معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، النــارش: 
الســعودية-  العربيــة  اململكــة  العاصمــة،  دار 

الريــاض، الطبعــة األوىل 1٤22ه-2٠٠1م. 
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ابــن عــادل، اإلمــام املفــرس أيب حفــص عمــر . 9
ــوم  ــاب يف عل ــيّل، اللب ــقّي احلنب ــيل الدمش ــن ع ب
ــد  ــادل أمح ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــاب، حتقي الكت
ــوض،  ــد مع ــيل حمم ــيخ ع ــود، والش ــد املوج عب
شــارك يف حتقيقــه الدكتــور: حممــد ســعد رمضــان 
الدســوقّي،  املتــويل  والدكتــور حممــد  حســن، 
ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــب العلمّي ــارش: دار الكت الن
بــريوت- لبنــان، الطبعــة األوىل 1٤19ه-1998م.

ابــن عاشــور، اإلمــام الشــيخ حممــد الطاهــر، . 1٠
التونســّية  الــدار  النــارش:  والتنويــر،  التحريــر 
للنــرش، تونــس، الطبعــة غــري معروفــة، ســنة 

198٤م. الطباعــة 
ابــن عثيمــني، فضيلــة الشــيخ العالمــة حممــد . 11

بــن صالــح، تفســري القــرآن الكريــم الفاحتــة 
- البقــرة، النــارش: دار ابــن اجلــوزي للطباعــة 
ــة  ــة العربّي ــاض- اململك ــع، الري ــرش والتوزي والن

1٤23ه. األوىل،  الطبعــة  الســعودّية، 
ابــن عثيمــني، فضيلــة الشــيخ العالمــة حممــد . 12

ــم  ــرآن الكري ــري الق ــد، تفس ــن حمم ــح ب ــن صال ب
مــن ســورة احلجــرات إىل احلديــد، دار الثريــا 
األوىل،  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع،  للنــرش 

1٤25 هـــ - 2٠٠٤ م.
ابــن عطيــة، أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب . 13

ــاريب،  ــيس املح ــام األندل ــن مت ــن ب ــد الرمح ــن عب ب
العزيــز،  الكتــاب  تفســري  يف  الوجيــز  املحــرر 
ــد، دار  ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب حتقي
الكتــب العلميــة - بــريوت، الطبعــة األوىل - 

1٤22 هـــ.
ــر . 1٤ ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــو الف ــري، أب ــن كث اب

بــن كثــري القــريش البــرصي ثــم الدمشــقي، 
تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن حممــد 
ســالمة، دار طيبــة للنــرش والتوزيــع، الطبعــة 

ــة، 1٤2٠هـــ - 1999 م. الثاني

ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد القزوينــي، . 15
ــيخ  ــة الش ــإرشاف ومراجع ــه، ب ــن ماج ــنن اب س
ــم  ــن إبراهي ــز بــن حممــد ب ــد العزي ــن عب صالــح ب
آل الشــيخ، النــارش: دار الســالم للنــرش والتوزيــع، 
ــة  ــعودّية، الطبع ــة الس ــة العربّي ــاض- اململك الري

1٤2٠ه-1999م. األوىل 
ــيل . 16 ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، حمم ــن منظ اب

ــّي  ــارّي الرويفع ــن األنص ــال الدي ــل مج أيب الفض
النــارش:  تأليــف:  العــرب،  لســان  اإلفريقــّي، 
ــان،  ــريوت- لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــادر للن دار ص

الثالثــة 1٤1٤ه. الطبعــة 
حممــد . 17 بــن  حممــد  اإلمــام  الســعود،  أبــو 

العــامدي، إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن 
الكريــم، النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 
ــروف. ــري مع ــا غ ــة وتارخيه ــان، الطبع ــريوت، لبن ب

أبــو حيــان، حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن . 18
يوســف بــن حيــان أثــري الديــن األندلــيس، البحــر 
املحيــط يف التفســري، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، 

دار الفكــر - بــريوت، 1٤2٠هـ.
ــى . 19 ــن مصطف ــد ب ــن أمح ــد ب ــرة، حمم ــو زه أب

ــر  ــارش: دار الفك ــري، الن ــرة التفاس ــد، زه ــن أمح ب
للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، 

ــة. ــري معروف ــا غ ــة وتارخيه الطبع
بــن . 2٠ ســليامن  احلافــظ  اإلمــام  داود،  أبــو 

األزدّي  بشــري  بــن  إســحاق  بــن  األشــعث 
ــة  ــإرشاف ومراجع ــنن أيب داود، ب ــتايّن، س السجس
ــن  ــد ب ــن حمم ــز ب ــد العزي ــن عب ــح ب ــيخ صال الش
ــرش  ــالم للن ــارش: دار الس ــيخ، الن ــم آل الش إبراهي
والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّية الســعودّية، 

1٤2٠ه-1999م. األوىل  الطبعــة 
األزهــري، حممــد بــن أمحــد، هتذيــب اللغــة، . 21

حتقيــق : حممــد مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 
، بــريوت، الطبعــة األوىل ، 2٠٠1م . 
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غرائب . 22 شايع،  بن  عبده  بن  شايع  األسمري، 
التفسري يف كتاب مفردات ألفاظ القرآن، جملة جامعة 
 ) العــدد ) ٤٠  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

1٤23هـــ- اململكــة العربيــة الســعودية . 
ــن، . 23 ــارص الدي ــن ن ــد ب ــام حمم ــايّن، اإلم األلب

صحيــح ســنن أيب داود، النــارش: مكتبــة املعــارف 
للنــرش والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

1٤19ه-1998م. األوىل  الطبعــة  الســعودّية، 
ــح . 2٤ ــن، صحي ــارص الدي ــن ن ــد ب ــاين، حمم األلب

للنــرش  املعــارف  مكتبــة  ماجــه،  ابــن  ســنن 
ــة  ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي ــع ، اململك والتوزي

. 1997م   - 1٤17هـــ  األوىل 
ــف . 25 ــن، ضعي ــارص الدي ــن ن ــد ب ــاين، حمم األلب

للنــرش  املعــارف  مكتبــة  الرتمــذي،  ســنن 
ــة  ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي ــع، اململك والتوزي

2٠٠٠م.   - 1٤2٠هـــ  األوىل 
شــهاب . 26 الفضــل  أيب  العالمــة  األلــويّس، 

ــاين  ــدادّي، روح املع ــود البغ ــيد حمم ــن، والس الدي
يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حققــه 
جمموعــة مــن الباحثــني، النارش: مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت- لبنــان، 

1٤31ه-2٠1٠م. األوىل  الطبعــة 
البخــاري، لإلمــام احلافــظ أيب عبــد اهلل حممــد . 27

بــم إســامعيل بــن إبراهيــم املغــرية، صحيــح 
البخــاري، اجلامــع املســند الصحيــح املختــرص من 
أمــور رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وســننه، وأيامــه، بــإرشاف 
ــن  ــز ب ــن عبدالعزي ــح ب ــيخ صال ــة الش ومراجع
حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، النارش: دار الســالم 
للنــرش والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

الســعودّية، الطبعــة األوىل 1٤2٠ه-1999م.
الديــن . 28 برهــان  املفــرس  اإلمــام  البقاعــي، 

ــدرر يف  ــم ال ــر، نظ ــن عم ــم ب ــن إبراهي أيب احلس
ــاب  ــارش: دار الكت ــور، الن ــات والس ــب اآلي تناس

اإلســالمية للطباعــة والنــرش والتوزيــع، القاهــرة- 
ــة. ــري معروف ــا غ ــة وتارخيه ــرص، الطبع م

ســنن . 29 عيســى،  بــن  حممــد  الرتمــذي، 
ــح  ــيخ صال ــة الش ــإرشاف ومراجع ــذي، ب الرتم
بــن عبدالعزيــز بــن حممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، 
النــارش: دار الســالم للنــرش والتوزيــع، الريــاض- 
األوىل  الطبعــة  الســعودّية،  العربّيــة  اململكــة 

1999م. 1٤2٠ه-
ــد، . 3٠ ــحاق أمح ــامم أيب إس ــام اهل ــي، اإلم الثعلب

الكشــف والبيــان، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد 
ــري  ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي ــور مراجع ــن عاش اب
ــريب  ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــاعدّي، الن الس
ــة األوىل  ــان، الطبع ــع، بريوت-لبن ــرش والتوزي للن

1٤22ه-2٠٠2م.
اجلرجــاين، عــيل بــن حممــد الرشيــف، معجــم . 31

التعريفــات، حتقيــق: مجاعــة مــن العلــامء بــإرشاف 
النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــريوت- الطبعــة 

األوىل 1٤٠3ه-1983م.  
اجلــوزي، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد . 32

ــث،  ــب احلدي ــد، غري ــن حمم ــيل ب ــن ع ــن ب الرمح
ــي،  ــني القلعج ــي أم ــد املعط ــور عب ــق: الدكت حتقي
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت

1985م.  - 1٤٠5هـــ  األوىل، 
ــيل . 33 ــن ع ــني ب ــور حس ــتاذ الدكت ــريّب، األس احل

ــن  ــد املفرسي ــح عن ــد الرتجي ــني، قواع ــن حس ب
دراســة نظرّيــة تطبيقّيــة، راجعــه وقــدم لــه الشــيخ 
ــم  ــارش: دار القاس ــان، الن ــل القط ــن خلي ــاع ب من
للنــرش والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

األوىل 1٤17ه-1996م. الطبعــة  الســعودّية، 
اللطيــب، . 3٤ عبــد  حممــد  حممــد  اخلطيــب، 

ــا،  ــة ومكتبته ــة املرصي ــري، املطبع ــح التفاس أوض
ــر  ــان 1383 هـــ - فرباي ــة، رمض ــة السادس الطبع

م.  196٤



172

مجلة العلوم ا9نسانية و ا9دارية  ،العدد (٢٨)  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

مصطلح القول الغريب يف كتب التفسري  )دراسة تأصيلية(

دروزه، حممــد عــزت، التفســري احلديــث، . 35
النــارش: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مــرص- 

1383هـــ. األوىل  الطبعــة  القاهــرة، 
الدهــش، الدكتــور: عبدالرمحــن بــن صالــح، . 36

األقــوال الشــاذة يف التفســري نشــأهتا وأســباهبا 
ــادرة يف  ــة الص ــة دار احلكم ــارش: جمل ــا، الن وآثاره

بريطانيــا، الطبعــة األوىل 1٤25ه-2٠٠٤م.
ــن . 37 ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــرازي، أب ال

احلســن بــن احلســني التيمــي الــرازي امللقــب 
بفخــر الديــن خطيــب الــري، مفاتيــح الغيــب، دار 
إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، الطبعــة الثالثــة 

هـ.  1٤2٠  -
الــرازي، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء . 38

القزوينــي، أبــو احلســني، مقاييــس اللغــة، حتقيــق: 
ــام  ــر، ع ــارون، دار الفك ــد ه ــالم حمم ــد الس عب

ــرش: 1399هـــ - 1979م. الن
ــادر . 39 ــن عبدالق ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي، حمم ال

يوســف   : حتقيــق  الصحــاح،  خمتــار  احلنفــي، 
ــد . ــيخ حمم الش

الراغــب األصفهــاين، اإلمــام العالمــة أيب . ٤٠
القاســم احلســني بــن حممــد، املفــردات يف غريــب 
الــداودي،  القــرآن، حتقيــق: صفــوان عدنــان 
ــق-  ــع، دمش ــرش والتوزي ــم للن ــارش: دار القل الن
والتوزيــع،  للنــرش  الشــامية  الــدار  ســوريا، 

األوىل 1٤12هـــ. الطبعــة  لبنــان،  بــريوت- 
جواهــر . ٤1 مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي، 

ــني -  ــن املحقق ــة م ــق : جمموع ــوس، املحق القام
. اهلدايــة  دار 

ــن . ٤2 ــم ب ــحاق إبراهي ــام أيب إس ــاج، اإلم الزج
الــرسي، معــاين القــرآن وإعرابــه، رشح وحتقيــق: 
الدكتــور عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، النــارش: عــامل 
الكتــب للنــرش والتوزيــع، بريوت-لبنــان، الطبعــة 

1٤٠8هـ-1988م.   األوىل 

ــل . ٤3 ــم، مناه ــن عبدالعظي ــد ب ــاين، حمم الزرق
ــه:  ــى ب ــه واعتن ــرآن، حقق ــوم الق ــان يف عل العرف
فــواز بــن أمحــد زَمــريل، النــارش: دار الكتــاب 
األوىل  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  العــريب، 

1995م.  1٤15ه-
ــن . ٤٤ ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــام ب ــي، اإلم الزرك

عبــداهلل، الربهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد 
أيب الفضــل إبراهيــم، النــارش: مكتبــة دار الــرتاث، 
القاهــرة، مجهوريــة مــرص، الطبعــة وتارخيهــا غــري 

معــروف.
الزخمــرشّي، العالمــة جــار اهلل أيب القاســم . ٤5

حممــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامض 
ــل،  ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي التنزي
حتقيــق وتعليــق ودراســة الشــيخ عــادل أمحــد عبــد 
ــارك  ــوض، ش ــد مع ــيل حمم ــيخ ع ــود، والش املوج
يف حتقيقــه األســتاذ الدكتــور: فتحــي عبــد الرمحــن 
أمحــد حجــازي، النــارش: مكتبــة العبيــكان للنــرش 
والتوزيــع، الريــاض، اململكــة العربّيــة الســعودّية، 

الطبعــة األوىل، 1٤18هـــ.
الســبت، األســتاذ الدكتــور خالــد بــن عثــامن، . ٤6

قواعــد التفســري مجعــًا ودراســة، النــارش: دار ابــن 
ــعودّية،  ــة الس ــة العربّي ــاض، اململك ــان، الري عف

الطبعــة األوىل، 1٤21هـــ .
الســعدّي،  العالمــة الشــيخ عبــد الرمحــن بــن . ٤7

ــري كالم  ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري ــارص، تيس ن
ــال  ــن مع ــن ب ــد الرمح ــور عب ــق الدكت ــان، حتقي املن
اللوحيــق، النــارش: دار الســالم للنــرش والتوزيــع، 
ــة  ــعودّية، الطبع ــة الس ــة العربّي ــاض- اململك الري

الثانيــة 1٤22هـــ-2٠٠2م.
ــن . ٤8 ــرص ب ــث ن ــام أيب اللي ــمرقندّي، اإلم الس

حممــد بن أمحــد بــن إبراهيــم، بحــر العلــوم، حتقيق 
ــيخ  ــوض، والش ــد مع ــيل حمم ــيخ ع ــق: الش وتعلي
ــا  ــور زكري ــود، والدكت ــد املوج ــد عب ــادل أمح ع
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عبــد املجيــد النــويت، النــارش: دار الكتــب العلمّيــة 
للنــرش والتوزيــع، بــريوت- لبنــان، الطبعــة األوىل 

1٤13هـ-1993م.
ــد . ٤9 ــن حمم ــور ب ــر، منص ــو املظف ــمعاين، أب الس

ــي  ــروزى التميم ــد امل ــن أمح ــار اب ــد اجلب ــن عب ب
ــق:  ــرآن، حتقي ــري الق ــافعي، تفس ــم الش ــي ث احلنف
يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، 
ــة األوىل،  ــعودية الطبع ــن، الرياض-الس دار الوط

1997م. 1٤18هـــ- 
الســمني احللبــي، أبــو العبــاس، شــهاب . 5٠

الديــن، أمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم، الــدر 
املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، حتقيــق: 
ــق. ــم، دمش ــراط، دار القل ــد اخل ــد حمم ــور أمح الدكت

الســيوطي، جــالل الديــن، حاشــية الســندي . 51
املطبوعــات  مكتــب  النســائي،  ســنن  عــىل 
1٤٠6ه.  ، الثانيــة  الطبعــة  حلــب،  اإلســالمية، 

الشــنقيطي، حممــد األمــني بــن حممــد املختــار . 52
بــن عبــد القــادر اجلكنــي، أضــواء البيــان يف 
ــة و  ــر للطباع ــرآن، دار الفك ــرآن بالق ــاح الق إيض
ــان،  1٤15هـــ-  ــريوت - لبن ــع ب ــرش و التوزي الن

م.  1995
الشــوكايّن، العالمــة حممــد بــن عــيل بــن . 53

ــة  ــي الرواي ــني فن ــع ب ــر اجلام ــح القدي ــد، فت حمم
والدرايــة مــن علــم التفســري، النــارش: دار الكلــم 
الطيــب للنــرش والتوزيــع، دمشــق- بــريوت، 

1٤19ه-1998م. الثانيــة  الطبعــة 
الشــريازي، نــارص مــكارم، األمثــل يف تفســري . 5٤

كتــاب اهلل املنــّزل، النــارش مؤسســة األعلمــي 
ــة  ــة الثاني ــان، الطبع ــريوت- لبن ــات، ب للمطبوع

1٤3٤ه-2٠13م.
ســليامن . 55 بــن  مســاعد  الدكتــور:  الطّيــار، 

ــم،  ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ــارص، التفس ــن ن ب
والنــرش  للطباعــة  اجلــوزي  ابــن  دار  النــارش: 

ــة الســعودّية،  والتوزيــع، الدمــام- اململكــة العربّي
 . األوىل 1٤22هـــ  ــة  الطبع

ــاري رشح . 56 ــح الب ــر، فت ــن حج ــقالين، اب العس
صحيــح البخــاري،  دار املعرفة، بــريوت، 1379ه 

 .
ــن . 57 ــري ب ــن أم ــد أرشف ب ــادي، حمم ــم آب العظي

عــيل بــن حيــدر، أبــو عبــد الرمحــن، رشف احلــق، 
ــنن أيب داوود،  ــود رشح س ــون املعب ــي، ع الصديق
ومعــه حاشــية ابــن القيــم: هتذيــب ســنن أيب داود 
ــة  وإيضــاح عللــه ومشــكالته، دار الكتــب العلمي

- بــريوت، الطبعــة الثانيــة، 1٤15 هـــ .
ــاد، . 58 ــن زي ــى ب ــا حيي ــام أيب زكري ــراء، اإلم الف

معــاين القــرآن، النــارش: عــامل الكتــب، بــريوت- 
ــة 1٤٠3ه-1983م. ــة الثالث ــان، الطبع لبن

ــن . 59 ــد ب ــاس أمح ــو العّب ــوي، أب ــي احلم الفيوم
حممــد بــن عــيل، املصبــاح املنــري يف غريــب الــرشح 
الكبــري، حتقيــق الدكتــور: عبدالعظيــم الشــناوي، 
ــة  ــرة، الطبع ــرص- القاه ــارف، م ــارش: دار املع الن

ــة. بــدون تاريــخ.  الثاني
ــح رشح . 6٠ ــاة املفاتي ــال، مرق ــيل امل ــاري، ع الق

ــة  ــريوت ، الطبع ــر، ب ــح، دار الفك ــكاة املصابي مش
األوىل، 1٤22هـــ .

العالمــة حممــد مجــال . 61 القاســمّي، اإلمــام 
وصححــه  ضبطــه  التأويــل،  حماســن  الديــن، 
وخــرج آياتــه وأحاديثــه حممــد باســل عيــون 
الســود، النــارش: دار الكتــب العلميــة للنــرش 
الثانيــة  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  والتوزيــع، 

2٠٠3م. 1٤2٤ه-
القرطبــي املالكــي، أبــو حممــد مكــي بــن . 62

ــار القيــيس  ــن خمت ــد ب ــن حمم ــوش ب ــب مَحّ أيب طال
القــريواين ثــم األندلــيس، اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة 
يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، 
ومجــل مــن فنــون علومــه، حتقيــق: جمموعــة 
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العليــا  الدراســات  بكليــة  جامعيــة  رســائل 
والبحــث العلمــي - جامعــة الشــارقة، بــإرشاف أ. 
د: الشــاهد البوشــيخي، جمموعــة بحــوث الكتــاب 
والســنة - كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية 
- جامعــة الشــارقة، الطبعــة األوىل، 1٤29 هـــ - 

م.  2٠٠8
القرطبــي، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد . 63

ــي،  ــاري اخلزرج ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ب
اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق: أمحــد الــربدوين 
 - املرصيــة  الكتــب  دار  أطفيــش،  وإبراهيــم 
ـ - 196٤ م. الثانيــة، 138٤هــ القاهــرة، الطبعــة: 

ــو . 6٤ ــن نــرص، أب ــن محــزة ب الكرمــاين، حممــود ب
ــراء،  ــاج الق ــرف بت ــن، ويع ــان الدي ــم بره القاس
ــة  ــل، دار القبل ــب التأوي ــري وعجائ ــب التفس غرائ
للثقافــة اإلســالمية - جــدة، مؤسســة علــوم 

ــريوت. ــرآن - ب الق
الكفــوي، أيــوب بــن موســى، الكليــات. . 65

املــرصي،  وحممــد  درويــش  عدنــان  حتقيــق: 
 . بــريوت   ، الرســالة  مؤسســة 

ــن . 66 ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــو احلس ــاوردي، أب امل
ــت  ــدادي، النك ــرصي البغ ــب الب ــن حبي ــد ب حمم
والعيــون، حتقيــق: الســيد بــن عبــد املقصــود بــن 
ــريوت/  ــة- ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

ــان. لبن
املــريس، عــيل بــن ســيده، املخصــص، حتقيــق . 67

: خليــل جفــال ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 
ــة األوىل ، 1٤17هـــ. الطبع

ــلم . 68 ــن مس ــظ أيب احلس ــام احلاف ــلم، لإلم مس
ــن مســلم القشــريّي النيســابورّي،  ــن احلجــاج ب ب
صحيــح مســلم، املســند الصحيــح املختــرص مــن 
ــول  ــن رس ــدل ع ــن الع ــدل ع ــل الع ــنن بنق الس
ــن  ــح ب ــيخ صال ــة الش ــإرشاف ومراجع اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ب
ــيخ،  ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــز ب ــد العزي عب

النــارش: دار الســالم للنــرش والتوزيــع، الريــاض- 
األوىل  الطبعــة  الســعودّية،  العربّيــة  اململكــة 

1٤2٠ه-1999م.
ــر رشح . 69 ــض القدي ــرؤوف، في ــاوي، عبدال املن

اجلامــع الصغــري، املكتبــة التجاريــة الكــربى ، 
ــة األوىل 1356هـــ .  ــرص، الطبع م

ــن . 7٠ ــد اهلل ب ــربكات عب ــام أيب ال ــفّي، اإلم النس
أمحــد بــن حممــود، مــدارك التنزيــل وحقائــق 
ــيل  ــف ع ــه يوس ــرج أحاديث ــه وخ ــل، حقق التأوي
للنــرش  الطيــب  الكلــم  دار  النــارش:  بديــوي، 
األوىل  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  والتوزيــع، 

1998م. 1٤19ه-
ــي األمحــد، دســتور . 71 نكــري، القــايض عبدالنب

العلــامء - جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون، 
ــة  ــان ، الطبع ــريوت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

األوىل 1٤21ه .
ــن . 72 ــن احلس ــام الدي ــة نظ ــابورّي، العالم النيس

ــب  ــري غرائ ــي، تفس ــني القمت ــن حس ــد ب ــن حمم ب
القــرآن ورغائــب الفرقــان، ضبطــه وخــرج آياتــه 
ــارش: دار  ــريات، الن ــا عم ــيخ زكري ــه الش وأحاديث
الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع، بــريوت- 

ــة األوىل 1٤16هـــ-1996م. ــان، الطبع لبن
الواحــدي، العالمــة أيب احلســن عــيل بــن . 73

العزيــز،  الكتــاب  تفســري  يف  الوجيــز  أمحــد، 
حتقيــق صفــوت عدنــان داوودي، النــارش: دار 
القلــم للنــرش والتوزيــع، دمشــق- ســوريا، الــدار 
لبنــان،  بــريوت-  للنــرش والتوزيــع،  الشــامّية 

1٤15هـــ-1995م. األوىل  الطبعــة 
يعقــوب، طاهــر حممــود حممــد، أســباب . 7٤

ــة  ــوزي، اململك ــن اجل ــري، دار اب ــأ يف التفس اخلط
 . ـ  1٤25هــ األوىل،  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة 
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مجيلة بنت منيع بن عنية اهلل احلريب 
األستاذ املساعد- كلية العلوم واآلداب باملندق- جامعة الباحة  - قسم 

الدراسات اإلسالمية - ختصص احلديث وعلومه
 gmanee@bu.edu.sa :الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
عند  فيه"  القول  ض  "مرَّ مصطلح  دراسة  البحث  تناول 
اإلمام ابن حبان من خالل مجع الرواة الذين وصفهم هبذا 
املصطلح، ومقارنة كالمه بكالم غريه من النقاد، والرتجيح 
بينها، مع تصدير الرتمجة بام نقله اإلمام ابن حبان يف الراوي.  
إىل  الدراسة  وخلصت  رواة،  عرشة  الرواة  عدد  وبلغ   
اإلمام  ُيطلقه  وصٌف  فيه"،  القول  ض  "مرَّ مصطلح:  أنَّ 
الرتك،  حّد  وصلوا  من  سواء  الضعفاء  عىل  حبان،  ابن 
تضعيف  به  يراد  وال  بحديثهم،  ُيعترب  الذين  الضعفاء  أو 
الناقد للراوي مطلقا، وإنام أراد به مدلوالت أخرى منها: 
بضعفه،  اجلزم  أو  الراوي،  يف  القول  الناقد  تصحيح  عدم 
الناقد قول من ضعفه، أو االنحراف عن القول  أو خمالفة 

األصح يف الراوي، وعدم املبالغة يف تضعيفه. واهلل أعلم.
الكلامت املفتاحية:

ض القول-  مصطلح ابن حبان- مرَّ

Abstract
The research tackles the study of the term "Mar-
rada Alqawla Fihi, literally: discredited him" by 
Imam Ibn Hibban by collecting the narrators 
whom he challenged their authenticity in narra-
tion, comparing his words to the words of other 
critics, and weighing them, with a brief account 
of what Imam Ibn Hibban transmitted about the 
narrator.

The number of narrators reached ten narrators, 
and the study concluded that the term: “Marra-
da Alqawla Fihi, literally: discredited him” is a 
description that Imam Ibn Hibban gives to the 
weak, whether those who have reached the limit 
of being abandoned, or the weak whose narra-
tions are accepted, and it is absolutely not in-
tended to weaken the narrator by the critic, but 
he meant other indications by it; failure of the 
critic to authenticate the statement of the nar-
rator, or assertion of his weakness, the critic’s 
disagreement with those who authenticate the 
statement of the narrator, or deviation from the 
correct judgment regarding the narrator, and not 
to exaggerate his weakness. And God knows 
better!.

Keywords:

Ibn Hibban - Marrada Alqawla Fihi, -Term

مصطلح (مرَّض القول فيه) وداللته عند ابن حبان ( دراسة تطبيقية)

املقدمة
ــوذ  ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل، نحم إن احلم
بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات أعاملنــا، مــن هيــد اهلل 
فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد 
ــوله،  ــده ورس ــدا عب ــهد أن حمم ــه إال اهلل، وأش أن ال إل

أمــا بعــد: 
فــإّن علــم اجلــرح والتعديــل ميــزان دقيــق ُيعــرف مــن 
خاللــه حــال الــراوي مــن حيــث القبــول والــرد، وقــد 
ــا  ــاد ظاهره ــة النق ــض األئم ــات لبع ــد مصطلح توج
ــرا  ــا؛ نظ ــرح فيه ــدار اجل ــتبني مق ــد ال يس اجلرح،وق
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ــح  لتحملهــا عــدة احتامالت،ويســتفاد منهــا يف الرتجي
بــني أقــوال الناقــد يف الــراوي الواحــد، أو بــني أقوالــه 
وأقــوال غــريه مــن النقــاد، ويعــرف مدلــول أصحاهبــا 
لعباراهتــم،  التــام  باالســتقراء  منهــا  ومقاصدهــم 
ــد  ــة النق ــن أئم ــم م ــوال غريه ــم بأق ــة أقواهل ومقارن
وجهابذتــه؛ للوقــوف عــىل املــراد، وإزالــة مــا يعرتهيــا 
مــن الغمــوض، ومــن تلــك املصطلحــات؛ مصطلــح 
ــر يف  ــان. فالناظ ــن حب ــد اب ــه" عن ــول في ض الق ــرَّ "م
ــد  ــف الناق ــه تضعي ــراد ب ــن أن امل ــح يظ ــذا املصطل ه
للــراوي، وليــس هــذا مــراده عــىل اإلطــالق. وملعرفــة 
ــة  ــث والدراس ــه بالبح ــح؛ أفردت ــذا املصطل ــول ه مدل
التطبيقيــة للــرواة الذيــن ُوصفــوا بــه، ووســمت 
ــه"  ــول في ض الق ــرَّ ــح "م ــوان: )مصطل ــث بعن البح

ــة( .   ــة تطبيقي ــان- دراس ــن حب ــد اب ــه عن وداللت
مشكلة البحث:

يعــد  حبــان  ابــن  أن  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
مــن املتشــددين يف اجلــرح؛ فقــد يذكــر الــراوي يف 
املجروحــني ثــم يعيــد ذكــره يف الثقــات؛ وعليــه 
البــد مــن معرفــة حــال الــراوي عنــد نقــاد احلديــث، 
ــد  ــوال الناق ــة أق ــه، وخاص ــت في ــي قيل ــوال الت واألق
الــذي ذكــره ابــن حبــان يف مصطلحــه؛ لبيــان مدلــول 

ــك. ــراده بذل ــه وم قول
أسباب اختيار املوضوع :

مكانــة اإلمــام ابــن حبــان العلميــة؛ فهــو بحــر يف . 1
العلــم، عــامل باملتــون واألســانيد.

هــذه . 2 مثــل  دراســة  عــىل  املرتتبــة  الفوائــد 
ــث  ــن حي ــراوي م ــال ال ــان ح ــات يف بي املوضوع

والــرد. القبــول 
ــن . 3 ــث م ــه بالبح ــم تناول ــوع مل يت ــذا املوض أن ه

ــل. قب
أهداف البحث: 

اإلســهام يف حتريــر مثــل هــذه املصطلحــات وإزالة . 1

مــا يعرتهيــا مــن الغموض.
ــات؛ . 2 ــذه الدراس ــل ه ــة بمث ــة احلديثي ــراء املكتب إث

لتحريــر عبــارات اجلــرح والتعديــل والوصــول إىل 
مــراد أصحاهبــا ومدلوهلــا.

ــن . 3 ــده م ــان ومقاص ــن حب ــام اب ــراد اإلم ــة م معرف
ــام  ــتقراء الت ــد االس ــا بع ــارة ومدلوهل ــك العب تل

ــه.   لعبارت
الدراسات السابقة:

دراســة  عــىل  أقــف  مل  واالطــالع  البحــث  بعــد   
مفصلــة أفــردت املوضــوع ببحــث مســتقل، إال أن 
هنــاك دراســة مجعــت مصطلحــات املحدثــني مــع 
ــد  ــه حمم ــامه مؤلف ــاب س ــم يف كت ــا عنده ــان معانيه بي
خلــف ســالمة "لســان املحدثــني"، وهــو معجــم 
ملصطلحــات املحدثــني ُيعنــى بــرشح مصطلحــات 
ــاراهتم  ــم وإش ــة ورموزه ــة واحلديث ــني القديم املحدث
ومجلــة مــن مشــكل عباراهتــم وغريــب تراكيبهــم 
ــادر أســاليبهم، وذكــر مؤلفــه مــن ضمــن معجمــه  ون
ــه مل  ــه" لكن ــول في ض الق ــرَّ ــان "م ــن حب ــح اب مصطل
ــات  ــاًم ملصطلح ــاب معج ــون الكت ــه؛ لك ــع في يتوس
النقــاد مجعهــا مــن بطــون كتبهــم ورشح معانيهــا 

ورضب األمثلــة لبيــان املــراد.  
حدود البحث:

ض  "مــرَّ البحــث عــىل دراســة مصطلــح  يقتــرص 
ــرواة  ــع ال ــان ومج ــن حب ــام اب ــد اإلم ــه" عن ــول في الق
ــي  ــه الت ــارة مــن مصنفات ــال فيهــم تلــك العب ــن ق الذي
والثقــات  كاملجروحــني  الــرواة؛  برتاجــم  اعتنــت 
ودراســة حــال الــراوي لبيــان مدلــول املصطلــح عنــد 

ــه. ــراده ب ــان وم ــن حب اب
منهج البحث:

اعتمــدت يف البحــث عــىل منهجــني؛ مهــا: املنهــج 
االســتقرائي يف مجــع الــرواة الذيــن قــال فيهــم اإلمــام 
ض القــول فيــه" مــن مصنفاتــه التــي  ابــن حبــان: "مــرَّ
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ــات. ــني والثق ــرواة؛ كاملجروح ــم ال ــت برتاج اعتن
 املنهــج االســتنباطي الســتنباط مدلــول املصطلــح عند 

ابــن حبــان ومــراده بــه.
إجراءات البحث: 

ــان . 1 ــن حب ــم اب ــال فيه ــن ق ــرواة الذي ــت ال مجع
ض القــول فيــه" مــن مصنفاتــه التــي اعتنــت  "مــرَّ

ــرواة. ــم ال برتاج
اعتمــدت يف ترمجــة الــراوي كالم اإلمــام ابــن . 2

حبــان فيــه بذكــر اســمه ونســبه وبعــض شــيوخه 
ــه.  وتالمذت

ــوال . 3 ــة بأق ــراوي مبتدئ ــاد يف ال ــوال النق ــت أق مجع
ــه،  ــان يف مصطلح ــن حب ــره اب ــذي ذك ــد ال الناق

ــة. ــا األصلي ــا إىل مصادره وعزوهت
رتبت أقوال النقاد بحسب وفياهتم.. ٤
ختمــت الرتمجــة بتوجيــه قــول ابــن حبــان ومــراده . 5

مــن املصطلــح وذكــر خالصــة أقــوال النقــاد فيــه 
مــع الرتجيــح بــني األقــوال يف الغالــب.

ترمجــت لإلمــام ابــن حبــان ترمجــة موجــزة؛ . 6
ذلــك. دراســات يف  لوجــود عــدة 

خطة البحث: 
مباحــث،  وثالثــة  مقدمــة،  إىل   البحــث  قســمت 

وفهــارس. وخامتــة، 
ــاري  ــباب اختي ــث، وأس ــة البح ــا أمهي ــة: وفيه املقدم
الســابقة،  ومشكلته،والدراســات  وأهدافــه،  لــه، 

ومنهــج البحــث وخطتــه. 
ــان،  ــن حب ــام اب ــز باإلم ــف موج ــث األول: تعري املبح

ــة مطالــب: ــه ثالث وفي
املطلــب األول: اســمه ونســبه وكنيتــه ومولــده وطلبــه 

للعلــم.
املطلب الثاين: رحالته وبعض شيوخه وتالميذه.

ــة  ــاره العلمي ــه وآث ــامء علي ــاء العل ــث: ثن ــب الثال املطل

ــه. ووفات
ض القــول  ــاين: التعريــف بمصطلــح )مــرَّ املبحــث الث
فيــه( وداللتــه عــىل اجلــرح والتعديــل، وفيــه مطلبــان:
ــول  ض الق ــرَّ ــح )م ــف بمصطل ــب األول: التعري املطل

فيــه(
املطلب الثاين: داللته عىل اجلرح والتعديل            

وتتضمــن  التطبيقيــة،  الدراســة  الثالــث:  املبحــث 
ض القــول فيه(  دراســة الــرواة املوصوفــني بعبــارة )مــرَّ

اخلامتـــــة:  وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 الفهارس: وتشمل فهرس املصادر واملراجع.

واهلل أســأل أن جيعــل مــا بذلتــه خالًصــا لوجهــه 
ــإن  ــل، ف ــول والعم ــداد يف الق ــأله الس ــم، وأس الكري
ــيس  ــن نف ــأت فم ــن اهلل، وإن أخط ــل م ــت فبفض وفق
ــتطعت،  ــا اس ــالح م ــد إال اإلص ــا أري ــيطان، وم والش
ــب.  ــه أني ــت وإلي ــه توكل ــاهلل علي ــي إال ب ــا توفيق وم
وأصــيل وأســلم عــىل خاتــم األنبيــاء واملرســلني، 

ــني. ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل وع
املبحث األول: تعريف موجز باإلمام ابن حبان

ــده  ــه ونســبه ومول ــه ولقب املطلــب األول: اســمه وكنيت
ــه للعلــم وطلب

 احلافــظ العالمــة حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبان 
بــن معــاذ بــن معبــد بــن شــهيد، أبــو حاتــم التميمــي 
الُبســتي. )ابــن عســاكر، 1٤15هـــ(. )الذهبــي. ســري 

ــالم النبالء:1٤27هـ(  أع
ــة  ــاء املعجم ــم الب ــت - بض ــبة إىل بس ــتي: نس والُبس
ــة  ــاء املنقوط ــة والت ــني املهمل ــكون الس ــدة وس املوح
ــل  ــالد كاب ــن ب ــدة م ــي بل ــا-  وه ــني يف آخره بنقطت
بــني هــراة وغزنــة، وهــي بلــدة حســنة كثــرية اخلــرض 

ــمعاين، 1٤٠8هـــ( . )الس ــار  واألهن
ــن  ــت م ــني يف ُبس ــبعني ومائت ــع وس ــنة بض ــد س ول
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــامد، 1٤٠6هـــ( ــن الع ــتان. )اب ــم سجس إقلي
وطلــب العلــم عــىل رأس الثالثامئــة.  ). الذهبــي. 

1٤3٠هـــ( ــدال:  االعت ــزان  مي
املطلب الثاين: رحالته وبعض شيوخه وتالميذه 

ــكندرية،  ــاش إىل االس ــني الش ــام ب ــل في ــه: رح رحالت
يف  خزيمــة  بــن  بكــر  أيب  عــىل  الفقــه  يف  وتتلمــذ 
نيســابور، وكتــب بالبــرصة عــن أيب خليفــة اجلمحــي، 
الكالعــي.  عبيــداهلل  بــن  حممــد  عــن  وبالشــام 

)الســمعاين،1٤٠8هـ(
تنقــل يف األمصــار، فرحــل إىل خراســان، ومــرص، 
والشــام ، واجلزيــرة، والعــراق ، ونيســابور، والبــرصة، 
ــن كثري،1٤18هـــ(  ــايخ. )اب ــن املش ــري م ــمع الكث وس
وذكــر الذهبــي يف تذكــرة احلفاظ)1٤19هـــ( عــن 
احلاكــم أن ابــن حبــان رحــل إىل بخــارى، فلقــي عمــر 
ــني  ــع وثالث ــنة أرب ــابور س ــم ورد نيس ــد، ث ــن حمم ب
ــنة  ــرصف س ــم ان ــا، ث ــاء نس ــار إىل قض ــة، وس وثالثامئ
ــم خــرج  ــام بنيســابور، ث ــة فأق ســبع وثالثــني وثالثامئ
إىل وطنــه سجســتان عــام أربعــني وثالثامئــة. ووصفــه 
ــني  ــة الرحال ــن األئم ــه م ــاكر)1٤15هـ( بأن ــن عس اب

ــنني.  ــني املحس واملصنف
بعض شيوخه: 

ــو  ــام رصح ه ــيخ ك ــي ش ــن ألف ــر م ــن أكث ــب ع كت
ــن  ــيم". )اب ــواع والتقاس ــه "األن ــة كتاب ــك يف مقدم بذل
حبان،1٤٠8هـــ(. وأكــرب شــيخ لقيــه هــو أبــو خليفــة 
الفضــل بــن احلبــاب اجلمحــي، ســمع منــه بالبــرصة، 
أيب  مــن  ســمع  وبمــرص  الّســاجي،  زكريــا  ومــن 
عبدالرمحــن النســائي، وإســحاق بــن يونــس املنجنيقي، 
وعــّدة، وســمع باملوصــل مــن أيب يعــىل، وســمع بنســا 
ــن  ــد ب ــن أمح ــداد م ــفيان، وببغ ــن س ــن ب ــن احلس م
احلســن بــن عبداجلبــار الّصــويف وطبقتــه، وخلــق، ويف 

ــن العامد،1٤٠6هـــ(. غــري ذلــك مــن األمصــار. )اب

بعض تالميذه:  
حــّدث عنــه: ابــن منــدة، وأبــو عبــداهلل احلاكــم، 
ــن  ــن ب ــدي، وعبدالرمح ــداهلل اخلال ــن عب ــور ب ومنص
حممــد بــن رزق اهلل السجســتاين، وغريهــم. )الذهبــي. 

احلفاظ:1٤19هـــ(. ــرة  تذك
ــة  ــاره العلمي ــه وآث ــامء علي ــاء العل ــث: ثن ــب الثال املطل

ــه  ووفات
قــال أبــو ســعد اإلدريــيس: "كان عــىل قضــاء ســمرقند 
ــار،  ــاظ اآلث ــن، وحّف ــاء الّدي ــن فقه ــا، وكان م زمان
عامًلــا بالطــب، والنجــوم، وفنــون العلــم". ) الصفــدي 

،1٤2٠هـــ: 2- 236(
وذكــره احلافــظ أبــو عبــداهلل احلاكــم ووصفــه بأنــه مــن 
ــظ،  ــه والوع ــث والفق ــة واحلدي ــم يف اللغ ــة العل أوعي
ومــن عقــالء الرجــال. وصنّــف يف احلديــث مــا مل 
ــن  ــا م ــمرقند وغريه ــاء بس ــه، ووىل القض ــبق إلي يس
املــدن بخراســان. )الســمعاين 1٤٠8هـــ(. )مجــال 

القفطي،1٤٠6هـــ( ــن  الدي
وأثنــى عليــه الســمعاين)1٤٠8هـ( ووصفــه بأنــه إمــام 
عــرصه وصنــف تصانيــف مل يســبق إليهــا. وقــال 
الفاضــل  العالمــة  "اإلمــام  احلمــوي)1995م(: 
املتقــن، كان مكثــًرا مــن احلديــث والرحلــة والشــيوخ، 
عامًلــا باملتــون واألســانيد، أخــرج مــن علــوم احلديــث 
ــل  ــه تأمُّ ــل تصانيف ــن تأّم ــريه، وم ــه غ ــز عن ــا عج م
العلــوم،  يف  بحــرا  كان  الرجــل  أن  علــم  منصــٍف 
ســافر مــا بــني الشــاش واإلســكندرية، وأدرك األئمــة 

والعلــامء واألســانيد العاليــة" )٤15-1(. 
بأنــه  االعتدال:1٤3٠هـــ(  الذهبي)ميــزان  ووصفــه 
رأس يف معرفــه احلديــث، وعــارف بالنجــوم، والطب، 
والــكالم، والفقــه. ووصفــه ابــن كثري)1٤18هـــ( بأنه 

ــار املجتهديــن املصنفــني. أحــد احلفــاظ الكب
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

آثاره العلمية:
ــه يف  ــن مصنفات ــد م ــوي )1995م( العدي ــر احلم ذك
ــاره  ــني آث ــن الباحث ــدد م ــتقى ع ــوم، واس ــتى العل ش
العلميــة وفصلــوا القــول فيهــا، وســأقترص عــىل بعــض 

منهــا، وهــي: 
التقاســيم واألنــواع، املعــروف بصحيــح ابــن . 1

ــان  حب
 الثقات.. 2
مشاهري علامء األمصار.                                      . 3
معرفة املجروحني من املحدثني.. ٤
علل أوهام أصحاب التواريخ .                                . 5
روضة العقالء ونزهة الفضالء.      . 6
مناقب أيب حنيفة ومثالبه.                                      . 7
مناقب الشافعي .. 8
صفة الصالة.. 9

ــع  ــنة أرب ــّوال س ــاىل يف ش ــه اهلل تع ــات رمح ــه: م وفات
ــي  ــة الت ــت يف الّصّف ــن بُبس ــة، ودف ــني وثالثامئ ومخس

ــمعاين،1٤٠8هـ( ــرب داره. )الس ــا بق ابتناه
ض القــول  ــاين: التعريــف بمصطلــح )مــرَّ املبحــث الث

ــه عــىل اجلــرح والتعديــل فيــه( وداللت
ض القول( املطلب األول: التعريف بمعنى )مرَّ

مرض :
)َمــِرَض(: امليــم والــراء والضــاد أصــل صحيــح: يــدل 
ــِه اإلنســان عــن حــدِّ الصحــة يِف َأيِّ  عــىل مــا خيــرج بِ

يشء كان. )ابــن فــارس، 1399هـــ(
وامَلــَرض: ضــّد الصّحــة، َمــِرَض يمــَرض َمَرًضــا 
وَمْرًضــا َفُهــَو َمِريــض ومــاِرض. وأصــل امْلَــَرض 
ض  ــرَّ ــِرض. وم ــد َم ــَف فق ــا ضُع ــف، وكّل َم الضْع
ــد،1987م(  ــن دري الرجــل يِف َكاَلمــه، إِذا ضّعفــه. )اب
ويف هتذيــب اللغــة لألزهــري)2٠٠1م(: أصــل املرض 
النقصــان. بــدن مريــض: ناقــص القــوة. وقلــب 

ــي:  ــن. ومــرض فــالن يف حاجت مريــض: ناقــص الدي
ــري،2٠٠1م( .  ــا. )األزه ــه فيه ــت حركت إذا نقص

ــُه  ــحَّ َعْزُم َ َومَلْ َيِص ــرصَّ ــِة: َق َض يِف احْلَاَج ــرَّ ــوا: َم َوَقاُل
ــه.  ــة حاجت ــارب إِصاب ــَرَض إَِذا ق ــون: َأْم ــا. يقول فِيَه
)ابــن فارس،1399هـــ( ومــَرض يِف اأْلَمــر، إِذا مل ُيَبالغ 

فِيــِه. )ابــن الســكيت، 1٤23هـــ(
حتكمــه.  وال  نــه  ُتَوهِّ أن  األمــر:  ومتريــض 
)األزهــري،2٠٠1م(. وزاد الُصحــاري )1٤2٠هـــ(: 

فيــه.  النصــح  وتــرك 
الصــواب.  عــن  انحــراف  فيــه  مريــض:  ورأي 

2٠٠1م( )األزهــري، 
وأمــرض: أي: قــارب الصــواب وإن مل يِصــب كل 
الصحــاح  ويف  2٠٠1م(  )األزهــري،  الصــواب. 
)اجلوهري،1٤٠7هـــ(: وأْمــَرَض الرجــُل، أي قــارب 
ــُع  ــرأي. والتمريــُض يف األمــر: التضجي ــة يف ال اإلصاب
ــر  ــع يف األم ــري، 1٤٠7هـــ(. والتضجي ــه. )اجلوه في
يعنــي: التقصري فيــه. )اجلوهــري، 1٤٠7هـــ(. ويقال: 
ــروي،  ــه. )اهل ــول أي: ال يصحح ــرض الق ــالن يم ف

1٤19هـ( 
أيضــا  ويســمى  التضبيــب،  احلديــث  علــوم  ويف 
ــة  ــن جه ــح وروده م ــا ص ــىل م ــض، فيجعــل ع التمري
ــف،  ــى، أو ضعي ــا، أو معن ــد لفظ ــه فاس ــل، إال أن النق
ــن  ــز م ــري جائ ــاذا أو غ ــون ش ــل: أن يك ــص، مث أو ناق
حيــث العربيــة، أو مصحفــا، أو ينقــص كلمــة، أو 
أكثــر، ومــا أشــبه ذلــك. )ابــن الصــالح، 1٤٠6هـــ(
وال ختتــص صيــغ التمريــض بالضعيــف بــل تســتعمل 
ــح  ــر يف فت ــن حج ــك اب ــرب بذل ــام أخ ــح. ك يف الصحي
البــاري )ابــن حجر1379هـــ( ونقــل عــن شــيخه زين 
الديــن العراقــي قولــه: "إن البخــاري ال خيــص صيغــة 
التمريــض بضعــف اإلســناد بــل إذا ذكــر املتــن باملعنــى 
ــالف"  ــن اخل ــم م ــا عل ــا مل ــا أيض ــى هب ــرصه أت أو اخت

.)111 -1(
ــل  ــن قي ــرواة الذي ــة لل ومــن خــالل الدراســة التطبيقي
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــس املصطلــح  ــا، فلي ــى جلي فيهــم ذلــك ســيظهر املعن
ــق  ــل كل راٍو قــد ينطب ــى واحــد مطــرد، ب ــدا بمعن مقي
ــياق  ــب الس ــىل حس ــريه ع ــىل غ ــق ع ــا ال ينطب ــه م علي

ــه . ــي قيلــت في ــوال الت واألق
ممــا ســبق نســتنتج أن متريــض القــول يــدل عــىل عــدة 

معــاٍن؛ هــي:
توهني القول وعدم إحكامه. 1
الضعف. 2
النقص وعدم كامل الصحة. 3
التقصري فيه . ٤
عدم املبالغة فيه. 5
االنحراف عن الصواب. 6
مقاربة الصواب. 7
ال يصحح القول . 8

املطلب الثاين: داللة املصطلح عىل اجلرح والتعديل
ض القــول فيــه فــالن( اســتعمله اإلمــام  مصطلــح )مــرَّ
ابــن حبــان يف عــدد مــن الــرواة، ومل أجــد مــن ســبقه 
يف اســتعامل هــذا املصطلــح ســوى عبــداهلل ابــن اإلمــام 
ــال:  ــالن، فق ــن عج ــت ب ــن ثاب ــأله ع ــام س ــد حين أمح
)كان يكــون بالبــاب واألبــواب، قلــت لــه: هــو 
ــن  ــد ب ــره(.  )أمح ض يف أم ــرَّ ــه م ــكت ، كأن ــة ؟ فس ثق

حنبل،1٤22هـــ: 97-3(.
ممــا ســبق نســتنتج أن التمريــض ال يــراد بــه الضعيــف 
ــا أو  ــال ال لفظ ــح نق ــا يص ــىل م ــق ع ــل يطل ــا ب مطلق
معنــى. ولعــل مــراد ابــن حبــان هبــذا املصطلــح 
معــان أخــرى غــري التضعيــف كــام ظهــر مــن خــالل 

ــة . ــة واحلديثي ــات اللغوي التعريف
ض  ــرَّ ــون بلفــظ )م ــرواة املوصوف ــث: ال  املبحــث الثال

ــة ــه( دراســة تطبيقي القــول في
إبراهيــم بــن عــيل بــن حســن بــن عــيل الرافعــي، . 1

يــروي عــن أيــوب بــن احلســن، وروى عنــه 
ــى  ــئ حت ــري ، كان خيط ــد الزه ــن حمم ــوب ب يعق

ض  خــرج عــن حــد مــن حيتــج بــه إذا انفــرد، مــرَّ
حييــى بــن معــني القــول فيــه. )ابــن حبــان، 

1٤2٠هـ(
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــني ع ــن مع ــي اب ــامن الدارم ــأل عث س
عــىل الرافعــي؟ فقــال: شــيخ مــات بالقــرب-  ولعــل 
املقصــود بالقــرب: ليلــة ورود اإلبــل املــاء; وذلــك أن 
القــوم ُيِســيُمون اإلبــل وهــم يف ذلــك يســريون نحــو 
ــوا  ــية عجل ــاء عش ــني امل ــم وب ــي بينه ــإذا بق ــاء، ف امل
نحــوه، فتلــك الليلــة ليلــة الَقــَرب )ابــن فــارس 
1399هـــ( - كان هاهنــا، ليــس بــه بــأس. قــال عثامن: 
يقــول حدثنــي عمــي أيــوب بــن حســن، كيــف هــو؟ 

ــني.د.ت( ــن مع ــأس. )اب ــه ب ــس ب ــال: لي فق
أقوال النقاد:

قــال البخــاري )د.ت :1-31٠(: " فيه نظــر". ووصفه 
ــيخ.  ــه ش ــن أيب حاتم،1271هـــ( بأن ــم )اب ــو حات أب
وترجــم لــه ابــن عدي)1٤18هـــ( وذكــر أنــه وســط. 
وذكــره ابــن اجلــارود، والســاجي، والدارقطنــي، وابــن 
اجلــوزي يف الضعفــاء. )الدارقطنــي، 1٤٠3هـــ(. )ابن 
واهُتِــم  )مغلطاي،1٤22هـــ(.  اجلوزي،1٤٠6هـــ(. 

بالكــذب. )ابــن اجلــوزي،1٤٠6 هـــ(.
وضعفه ابن حجر يف التقريب) 1٤٠6هـ(. 

يف   الذهبــي  فــرسه  شــيخ؛  حاتــم  أيب  وقــول 
هــو  ليــس   " بقولــه:  الكاشــف)1٤13هـ:٤6-1( 
ــن  ــدا مم ــا أح ــر يف كتابن ــذا مل أذك ــرح، وهل ــارة ج عب
قــال فيــه ذلــك، ولكنهــا أيضــا مــا هــي عبــارة توثيــق، 

وباالســتقراء يلــوح لــك أنــه ليــس بحجــة " .
ــني  ــن مع ــى ب ض حيي ــرَّ ــان )م ــن حب ــول اب ــه ق توجي

ــه(: ــول في الق
جممــل أقــوال النقــاد يف الــراوي أنــه ضعيــف، ونجــد 
أن ابــن معــني عّدلــه مــع تضعيــف أكثــر النقــاد، يؤيــده 
قــول ابــن أيب خيثمــة يف أخبــار املكيــني)1997(: قلت 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ليحيــى بــن معــني: إنــك تقــول فــالن " ليــس بــه بــأس 
" قــال: إذا قلــت " ليــس بــه بــأس " فهــو ثقــة. فــكأن 
مــراد ابــن حبــان بتمريــض القــول هنــا عــدم تصحيــح 

ابــن معــني القــول بضعــف الــراوي.
ــن . 2 ــدث ع ــامر، حي ــن مس ــر ب ــن املهاج ــم ب  إبراهي

ــر  ــليم. منك ــن س ــوان ب ــص، وصف ــن حف ــر ب عم
ــى،  ــن أيب عيس ــن ب ــه مع ــدا، روى عن ــث ج احلدي
مــن اجلنــس الــذي قلــت: ال يعجبنــي االحتجــاج 
بخــربه إذا انفــرد، وكان حييــى بــن معــني يمــرض 

القــول فيــه. )ابــن حبــان، 1٤2٠هـــ(
 روى لــه ابــن حبــان حديثــا واحــدا وحكــم عــىل متنــه 

بالوضــع. )ابــن حبــان، 1٤2٠هـ(
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ضعفــه ابــن معــني يف روايــة الــدوري. ووصــف 
حديثــه بالضعــف حينــام ســأله عنــه، ونقــل بــأن ســامك 
أحــب إىل ابــن معــني مــن إبراهيــم بــن مهاجــر )ابــن 
ــني،  ــن مع ــة الدارمي)اب ــني، 1399هـــ(. ويف رواي مع
د.ت(، وابــن أيب خيثمــة ) التاريــخ الكبري:1٤27هـــ( 
ــح. ويف  ــي: صال ــأس، وزاد الدارم ــه ب ــس ب ــال: لي ق
ســؤالت ابــن اجلنيــد) 1٤٠8هـــ( قــال: " ليــس بــذاك 

ــوي". الق
أقوال النقاد:

احلديــث.  منكــر  حاتــم:  وأبــو  البخــاري،  قــال 
مــدين  شــيخ  باملــرتوك.  ليــس  حاتــم:  أبــو  وزاد 
حاتم،1271هـــ(.  أيب  )ابــن  د.ت(.  )البخــاري، 
يف  حجــر  وابــن  النســائي)1396هـ(،  وضعفــه 
عدى)1٤18هـــ(:  ــن  اب ــال  وق التقريب)1٤٠6هـــ(. 
ــا أنكــر مــن  ــه حديث ــن مهاجــر مل أجــد ل ــم ب "وإبراهي
حديــث قــرأ ﴿طــه﴾ و﴿يــس﴾ ألنــه مل يــروه إال 
ــناد، وال  ــذا اإلس ــروي هب ــر، وال ي ــن مهاج ــم ب إبراهي
بغــري هــذا اإلســناد هــذا املتــن إال إبراهيــم بــن مهاجــر 

هــذا، وباقــي أحاديثــه صاحلــة" ) 353-1(. 

ووضعه الدارقطني)1٤٠3 هـ(  يف مرتبة االعتبار. 
توجيــه قــول ابــن حبــان )وكان حييــى بــن معــني 

يمــرض القــول فيــه(: 
يرتجــح مــن األقــوال أن الــراوي ضعيــف يعتــرب 
ــراوي  ــني يف ال ــن مع ــوال اب ــت أق ــه، واختلف بحديث
ولعــل تضعيفــه جــاء يف معــرض املقارنــة، وقــد عّدلــه 
ــن  ــل اب ــا جع ــي مم ــة والدارم ــن أيب خيثم ــة اب يف رواي
ــن معــني يمــرض القــول  ــى ب ــان يقــول: وكان حيي حب
ــزم  ــى مل جي ــم-  أن حيي ــراده - واهلل أعل ــكأن م ــه. ف في

ــراوي.  ــف ال بتضعي
جعفــر بــن حممــد بــن عــيل بــن احلســني بــن عــيل . 3

بــن أيب طالــب ريض اهلل عنهــم: كنيتــه أبــو عبداهلل، 
يــروي عــن أبيــه، وكان مــن ســادات أهــل البيــت 
فقهــا وعلــام وفضــال، روى عنــه الثــوري ومالــك 
وشــعبة والنــاس، حيتــج بروايتــه مــا كان مــن 
ــده  ــث ول ــه؛ ألن يف حدي ــة أوالده عن ــري رواي غ
ــه  ــول في ــرض الق ــام م ــرية، وإن ــري كث ــه مناك عن
ــن  ــه م ــا رأوا يف حديث ــا؛ مل ــن أئمتن ــرض م ــن م م
روايــة أوالده، وقــد اعتــربت حديثــه مــن الثقــات 
عنــه؛ مثــل ابــن جريــج والثــوري ومالــك وشــعبة 
وابــن عيينــة ووهــب بــن خالــد ودوهنــم، فرأيــت 
فيهــا يشء خيالــف  ليــس  أحاديــث مســتقيمة 
ــه  ــده عن ــة ول ــت يف رواي ــات، ورأي ــث األثب حدي
ــه  ــث أبي ــن حدي ــه وال م ــن حديث ــس م ــياء لي أش
ــزق  ــال أن يل ــن املح ــده وم ــث ج ــن حدي وال م
ــان. الثقــات:  ــدا غــريه. )ابــن حب ــه مــا جنــت ي ب

1393هـ(
أقوال النقاد:

كان مالــك ال يــروي عنــه حتــى يضمــه إىل آخــر 
مــن الرفعــاء ثــم جيعلــه بعــده. )ابــن أيب خيثمــة، 
1٤27هـــ( وأمــا حييــى بــن ســعيد يف نفســه منــه يشء، 
ــدي، 1٤18هـــ(.  ــن ع ــه. )اب ــه من ــب إلي ــد أح وجمال
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــي  ــة الدارم ــني - يف رواي ــن مع ــافعي، واب ــه الش ووثق
) ابــن معــني، د.ت(، وابــن أيب خيثمــة )التاريــخ 
الكبــري، 1٤27هـــ(، وعثــامن بــن أيب شــيبة )مغلطــاي، 
1٤22هـــ(. وأبــو حاتــم )ابــن أيب حاتــم، 1271هـ(، 
عــدي  وابــن  1٤22هـــ(.  )مغلطــاي،  والنســائي 

)1٤18هـــ(.
وجعــل أبــو زرعــة ) ابــن أيب حاتم،1271هـــ( جعفــر 
بــن حممــد عــن أبيــه، أرفــع مــن ســهيل بــن أيب صالــح 
ــؤالء.  ــرن إىل ه ــه وال يق ــن أبي ــالء ع ــه والع ــن أبي ع
ــأن جعفــر بــن حممــد صــدوق  وُنقــل عــن الســاجي ب
ــتقيم،  ــه مس ــات وحديث ــه الثق ــدث عن ــون إذا ح مأم
وإذا حــدث عنــه مــن دوهنــم اضطــرب حديثــه. 
ابــن حجــر يف  لــه  )مغلطاي،1٤22هـــ(. وترجــم 
التقريب)1٤٠6هـــ( ووصفــه بأنــه فقيه إمــام صدوق. 
ــه  ــول في ــرض الق ــام م ــان: )وإن ــن حب ــول اب ــه ق توجي

ــا(: ــن أئمتن ــرض م ــن م م
الــراوي ثقــة حيتــج بــه إال يف روايــة أوالده عنــه، وقــد 
ــن  ــال اب ــذا ق ــه؛ ل ــن رووا عن ــبب م ــه بس ــَم في ُتُكلِّ
ــا؛  ــن أئمتن ــرض م ــن م ــه م ــول في ــرض الق ــان: م حب
ومــراده بالتمريــض هنــا التضعيــف؛ ودليــل ذلــك أنــه 
ذكــر ســبب التضعيــف حيــث قــال: ملــا رأوا يف حديثــه 

ــم. ــة أوالده. واهلل أعل ــن رواي م
ــب . ٤ ــابور، يقل ــل نيس ــن أه ــرياط، م ــن ق ــاد ب  مح

األخبــار عــىل الثقــات وجيــيء عــن األثبــات 
ــة  ــه وال الرواي ــاج ب ــوز االحتج ــات، ال جي بالطام
ــة  ــو زرع ــار، وكان أب ــبيل االعتب ــىل س ــه إال ع عن
)ابــن حبــان،  فيــه.  القــول  الــرازي يمــرض 
ــن  ــئ". )اب ــال: "خيط ــات  ق 1٤2٠هـــ( ويف الثق

)2٠6  -8 حبان،1393هـــ: 
روى لــه ابــن حبــان حديثــا واحــدا وبــنّي أنــه ال أصــل 

لــه. )ابــن حبان،1٤2٠هـ(
قول أيب زرعة الرازي: 

كان   " )1٤٠2هـــ(:  الــرازي  زرعــة  أبــو  قــال   
صدوقــا")3- 861(.  وكــذا نقــل ابــن أيب حاتــم 

. والتعديــل  اجلــرح  يف  عنــه  )1271هـــ( 
أقوال النقاد:

ــاد  ــه أن مح ــن أبي ــم )1271هـــ( ع ــن أيب حات ــل اب  نق
ــه.  ــج ب ــه وال حيت ــب حديث ــث، يكت ــرب احلدي مضط
وذكــر ابــن عــدي )1٤18هـــ( أن عامــة أحاديثــه  فيهــا 

نظــر. وترجــم لــه ابــن اجلــوزي )1٤٠6 هـــ( يف 
"الضعفاء" . 

ــرازي  ــة ال ــو زرع ــان )وكان أب ــن حب ــول اب ــه ق توجي
ــه(:  ــول في ــرض الق يم

ــو  ــد إال أب ــه أح ــد ومل يعدل ــة النق ــه أئم ــراوي ضعف ال
زرعــة، فــكأن مــراد ابــن حبــان أن أبــا زرعــة خالــف 
ــرج  ــه، فخ ــول في ــح الق ــه وال يصح ــن ضعف ــول م ق
ــن  ــاد ب ــاد يف مح ــره النق ــام ذك ــة في ــد الصح ــن ح ع

ــرياط. ق
وقــد علــق ابــن قطلوبغــا )1٤32هـــ( بعــد ذكــره قول 
أيب زرعــة الــرازي يف محــاد بــن قــرياط بقولــه: "وهــذا 
ــول  ُض الق ــرِّ ــة ُيَم ــو زرع ــي: كان أب ــول الذهب ــرد ق ي
ــف  ــي تضعي ــول الذهب ــه أراد بق ــه" )٤- 1٠(. وكأن في
أيب زرعــة للــراوي مــع أن أبــا زرعــة عّدلــه؛ لــذا 

ــه.  ــب علي عق
ــب  ــان، وال ينس ــن حب ــول اب ــل لق ــي ناق ــت: الذهب قل

إليــه. 
ــي هــو زيــد بــن احلــوارى، كنيتــه أبــو . 5  زيــد الَعمِّ

ــرة.  ــن ق ــة ب ــس ومعاوي ــن أن ــروي ع ــوارى ي احل
ــس  ــن أن ــروي ع ــعبة، ي ــوري وش ــه الث روى عن
ــبق إىل  ــق، س ــا ح ــل هل ــة ال أص ــياء موضوع أش
القلــب أنــه املتعمــد هلــا، وكان حييى يمــرض القول 
فيــه، وهــو عنــدي ال جيــوز االحتجــاج بخــربه وال 
كتابــة حديثــه إال عنــد االعتبــار. ســمعت احلنبــيل 
ــمعت  ــول س ــري يق ــن زه ــد ب ــمعت أمح ــول س يق
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــد  ــث زي ــوز حدي ــول: ال جي ــني يق ــن مع ــى ب حيي
ــن  ــايش.  )اب ــد الرق ــن يزي ــل م ــي وكان أمي العم

حبان،1٤2٠هـ(.
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ضعفــه ابــن معــني )1٤٠5هـــ( يف روايــة ابــن حمــرز. 
ابــن  اجلــارود)  أيب  بــن  الوليــد  أبــو  نقــل  وكــذا 
بــن معــني، وزاد:  عســاكر،1٤15هـ( عــن حييــى 
يكتــب حديثــه، ويف روايــة إســحاق بــن منصــور 
عــن ابــن معــني: ال يشء. )ابــن أيب حاتــم، 1271هـــ( 
وكــذا يف روايــة ابــن طهــامن )ابــن معــني، 1٤29هـــ(: 
ــر،  ــن حج ــب )اب ــب التهذي ــيء. ويف هتذي ــس ب لي
1٤٠٤هـــ(: ذكــر إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معني 

ــح.  ــه صال أن
ونقــل ابــن عــدي )1٤18هـــ( عــن يعقــوب بــن شــيبة 

تضعيــف حييــى بــن معــني للــراوي. 
الراجــح مــن أقــوال ابــن معــني أن الــراوي ضعيــف؛ 
فــــليس بــيء هنــا تفيــد ضعــف الــراوي. وقد أشــار 
ــته  ــيد، 2٠18م( يف دراس ــد رش ــود أمح ــث )حمم الباح
ملصطلــح ابــن معــني )ليــس بــيء( أن الــرواة الذيــن 
ــاء  ــم ضعف ــيء( ه ــس ب ــني )لي ــن مع ــم اب ــال فيه ق
مــن خمتلــف درجــات الضعــف عنــد النقــاد اآلخريــن 
وهــم مــا بــني رتبــة ضعيــف إىل املنتهــى يف الكــذب .

ــد  ــام أمح ــن اإلم ــداهلل اب ــره عب ــا ذك ــك م ــد ذل ويؤي
ــث  ــي؟ حي ــد العم ــن زي ــأله ع ــا س ــه عندم ــن أبي ع
قــال: صالــح، وهــو فــوق يزيــد الرقــايش وفضــل بــن 
عيســى، وقــد جرحــه حييــى بــن معــني وغــريه. ) ابــن 

ــاكر،1٤15هـ( عس
وأمــا مــا ورد عــن إســحاق بــن منصــور ترتجــح 
الروايــة التــي توافــق روايــة ابــن طهــامن وهــي روايــة 
أيب حاتــم عنــه، وكالمهــا مــن البغــاددة، وهــم أقــرب 
إىل ابــن معــني مــن غريهــم. وقــد ذكــر األســتاذ نــور 
ســيف أمهيــة النقــد الــذي يتناقلــه البغداديــون؛ نظــًرا 

ألهنــم وقفــوا عــىل رأيه األخــري يف بعــض الــرواة الذين 
ــة أن  ــن األمهي ــذا فم ــى؛ ول ــوال حيي ــم أق ــف فيه ختتل
يؤخــذ بقوهلــم عنــد االتفــاق عــىل راٍو يف رأي خيالفهــم 

فيــه غريهــم. )ابــن معــني، 1399هـــ(
أقوال النقاد:

أيب  .)ابــن  العمــي  زيــد  حفــظ  شــعبة  حيمــد  ال 
)2٠٠1م(،  ســعد  ابــن  وضعفــه  حاتم،1271هـــ( 
أيب  )ابــن  زرعــة  وأبــو  املديني)1٤٠٤هـــ(،  وابــن 
حاتم،1271هـــ(، وابــن القطــان )1٤18هـــ (، وابــن 
ــوي،  ــس بق ــة: لي ــو زرع ــر) 1٤٠6هـــ(. وزاد أب حج
واهــي احلديــث. وزاد أبــو حاتــم: يكتــب حديثــه وال 

ــه . ــج ب حيت
    وقــال عبــداهلل عــن أبيه )أمحــد بــن حنبل،1٤22هـ(: 
ــه  ــح روى عن ــال: صال ــي؟ فق ــد العم ــه زي ــل ل "قي
ســفيان وشــعبة. قيــل لــه: الفضــل بــن عيســى 
الرقــايش؟ قــال: ضعيــف. قيــل لــه: يزيــد الرقــايش؟ 
قــال: كان شــعبة يشــبهه بأبــان بــن أيب عيــاش. وقــال 
ــل  ــي الفض ــم يعن ــؤالء كله ــوق ه ــي ف ــد العم أيب: زي

ويزيــد الرقــايش" ) 3- 55(.
 ويف روايــة ذكــر أنــه ليــس بــيء يف احلديــث. )أمحــد 
بــن حنبــل، 1٤22هـــ( ووصفــه إبراهيــم بــن يعقــوب 
وســأل  متامســك.  بأنــه  )1٤٠5هـــ(   اجلوزجــاين 
ــي؟  ــد العم ــن زي ــا داود) 1٤٠3هـــ( ع ــري أب اآلج
ــة؛  ــرًيا . ويف رواي ــمعت إالَّ خ ــا س ــه: م ــاب بقول فأج

ــذاك.  ــس ب ــه: لي ــال عن ق
الفســوي.  ســفيان  بــن  يعقــوب  ووثقــه            
)مغلطاي،1٤22هـــ( وجعلــه ابــن عــدي )1٤18هـ(  
يكتــب حديثهــم عــىل  الذيــن  الضعفــاء  يف مجلــة 
بأنــه  الدارقطني)1٤3٤هـــ(   ووصفــه  ضعفهــم، 
صالــح احلديــث. وذكــره ابــن اجلوزى)1٤٠6هـــ( ىف 

"الضعفــاء". 
ــه  ــه بأن ــي)د.ت(  ووصف ــي يف املغن ــه الذهب ــم ل وترج
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ــي يف "  ــن احللب ــان الدي ــه بره ــال. ووضع ــارب احل مق
ــه  ــنّي أن ــث" )1٤٠7هـــ( وب ــع احلدي ــي بوض ــن رم م

ــه. ــىل تضعيف ــر ع ــه واألكث ــف يف توثيق خمتل
توجيــه قــول ابــن حبــان )وكان حييــى يمــرض القــول 

فيــه(: 
ــان شــّدد  ــراوي ضعفــه أئمــة النقــد؛ لكــن ابــن حب ال
يف جترحيــه ووصفــه بأنــه يضــع األحاديــث عــن أنــس 
ريض اهلل عنــه، وجعلــه يف مرتبــة مــن مل حيتــج بــه، وال 
يكتــب حديثــه إال عنــد االعتبــار، أي تتبــع طــرق 
ــن  ــراد اب ــكأن م ــا، ف ــر فيه ــتقراؤها والنظ ــه واس حديث
حبــان بــأن حييــى يمــرض القــول فيــه؛ مل جيــزم القــول 
فيــه فيجعلــه يف مرتبــة الــرتك؛ لذلــك عقــب ابــن حبان 
فقــال: "وهــو عنــدي ال جيــوز االحتجــاج بخــربه وال 

ــار". ــد االعتب ــه إال عن ــة حديث كتاب
 صدقــة بــن عبــداهلل الســمني، كنيتــه أبــو معاويــة . 6

ــن  ــن اب ــروي ع ــق ي ــل دمش ــن أه ــريش، م الق
املنكــدر وأهــل بلــده، روى عنــه الوليــد بن مســلم 
وأهــل الشــام، كان ممــن يــروي املوضوعــات عــن 
ــب.  ــد التعج ــه إال عن ــتغل بروايت ــات، ال يش األثب
ســمعت حممــد بــن حممــود يقــول: ســمعت 
ــن  ــني ع ــن مع ــى ب ــألت حيي ــول : س ــي يق الدارم
ــف.  ــال: ضعي ــمني، فق ــداهلل الس ــن عب ــة ب صدق
ــول يف  ــا الق ــو زكري ض أب ــرَّ ــم: م ــو حات ــال أب ق
صدقــة حيــث مل يســرب مناكــري حديثــه، وهــو 
يــروي عــن حممــد بــن املنكــدر عــن جابــر بنســخة 
ــا  ــن كان مبتدئ ــع م ــا بالوض ــهد هل ــة يش موضوع
ــن  ــا؟. )اب ــر فيه ــف املتبح ــة فكي ــذه الصناع يف ه

حبان،1٤2٠هـــ(.
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ــني،  ــن مع ــة الدارمي)اب ــني يف رواي ــن مع ــه اب ضعف
د.ت(، والــدوري )ابــن معــني، 1399هـــ(، ومعاويــة 
ــن  ــأله اب ــاكر:1٤15هـ(. وس ــن عس ــح. )اب ــن صال ب

اجلنيــد )1٤٠8هـــ( عــن الــراوي؟ فقــال : ليــس 
ابــن معــني،  ابــن حمــرز. )تاريــخ  بــيء. وقــال 

ــه  ــت من ــد أثب ــن خال ــة ب ــه: صدق 1٤٠5هـــ( عن
أقوال النقاد:

شــاهني،  )ابــن  العزيــز.  عبــد  بــن  ســعيد  وثقــه 
حاتــم،  أيب  نمري)ابــن  ابــن  وضعفــه  1٤٠٤هـــ( 
وأبــو  حنبل)1٤22هـــ(،  بــن  وأمحــد  1271هـــ(، 
والنســائي)1396هـ(،  )د.ت(،  الدمشــقي  زرعــة 
الكاشــف  يف  والذهبــي  1٤3٤هـــ(،  والدارقطنــي) 
)1313هـــ(، وابــن حجر)1٤٠6هـــ(. زاد أمحد: ليس 
بــيء. وزاد أبــو زرعــة: مضطــرب احلديــث. وذكــره 

"الضعفــاء  ابــن اجلــوزي )1٤٠6 هـــ( يف 
          ورجــح ضعفــه ابــن عدي)1٤18هـــ( يف الكامل. 
ووصــف حديثــه باملنكــر؛ أمحــد بــن حنبل)1٤22هـ(، 

ــلم )1٤٠٤هـ(. والبخاري )1٤26هـ(،  ومس
وقــال يعقــوب بــن ســفيان )1٤٠1هـــ(: ســمعت أبــا 
ــة  ــم(: "صدق ــم )دحي ــن إبراهي ــن ب ــعيد عبدالرمح س
ــد  ــن يزي ــداهلل ب ــت: عب ــه. قل ــأس ب ــيوخنا ال ب ــن ش م
روى مناكــري!. قــال: أف! نحــن مل نحمــل عنــه وعــن 
أمثالــه عــن صدقــة- وعــرض بغــريه- إنــام محلنــا عــن 
ــه". )2- ٤٠5(.  ــا عن ــيس وأصحابن ــص التني أيب حف
ــه  ــر علي ــم، وأنك ــو حات ــدق أب ــل الص ــه يف حم وجعل
رأي القــدر. )ابــن أيب حاتــم، 1271هـــ(، ورجــح ابن 
شــاهني توثيقــه يف املختلــف فيهــم. )1٤2٠هـــ( وقــال 
الذهبــي يف ســري أعــالم النبــالء )1٤27ه(: "هــو ممــن 
جيــوز حديثــه، وال حيتــج بــه. وقــد طحنــه أبــو حاتــم 
ابــن حبــان، فقــال: كان ممــن يــروي املوضوعــات عــن 
األثبــات، ال يشــتغل بروايتــه إال عنــد التعجــب" )7-

.)2٠
ض أبــو زكريــا القــول يف  توجيــه قــول ابــن حبــان )مــرَّ

صدقــة حيــث مل يســرب مناكــري حديثــه(: 
ــان شــّدد  ــراوي ضعفــه أئمــة النقــد؛ لكــن ابــن حب ال
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

يف جترحيــه وجعلــه يف مرتبــة مــن مل حيتــج بــه، ووصفــه 
بأنــه يــروي املوضوعــات؛ فــكأن مــراد ابــن حبــان يف 
متريــض القــول؛ بأنــه انحــرف عــن القــول األصــح يف 
ــه  ــق علي ــث أطل ــه؛ حي ــغ يف تضعيف ــراوي، ومل يبال ال
ــول  ــك ق ــىل ذل ــدل ع ــه؛ ي ــرك حديث ــف دون ت الضع
ابــن حبــان: بــأن أبــا زكريــا: "مل يســرب مناكــري حديثــه" 
مــع أن حييــى بــن معــني وافــق أكثــر النقــاد يف تضعيفــه 
ــد  ــه، وق ــول في ــدد الق ــان ش ــن حب ــام اب ــراوي، بين لل
عقــب الذهبــي عــىل جتريــح ابــن حبــان بقولــه: "وقــد 

طحنــه أبــو حاتــم بــن حبــان".
ــو . 7 ــه أب ــطي : كنيت ــحاق الواس ــن إس ــن ب عبدالرمح

شــيبة، وهــو الــذي يقــال لــه: عبــاد بــن إســحاق، 
يــروي عــن النعــامن بــن ســعد وســعيد املقــربي، 
ــة  ــل الكوف ــل وأه ــن الفضي ــه اب ــه، روى عن وأبي
ــانيد  ــب األس ــن يقل ــاء، كان مم ــن رج ــداهلل ب وعب
وينفــرد باملناكــري عن املشــاهري، ال حيــل االحتجاج 
ض القــول فيــه حييــى بــن معــني  بخــربه،  وقــد مــرَّ

ــام اهلل.  ــل رمحه ــن حنب ــد ب وأمح
ســمعت حممــد بــن حممــود بــن عــدي يقــول: ســمعت 
عــيل بــن ســعيد بــن جريــر يقــول: ســمعت أمحــد بــن 
ــطي  ــحاق الواس ــن إس ــن ب ــول: عبدالرمح ــل يق حنب
)ابــن  احلديــث.  يف  لــني  الكوفيــون،  عنــه  روى 

حبان1٤2٠هـــ(
وقــد عقــب الدارقطنــي )1٤1٤هـــ( عىل ابــن حبان يف 
تســميته عبدالرمحــن بــن إســحاق بعبــاد بــن إســحاق، 
ــطي  ــيبة الواس ــا ش ــن، ألن أب ــط يف عبدالرمح ــه خل بأن
ــن  ــامن ب ــن النع ــدث ع ــحاق حي ــن إس ــن ب عبدالرمح
ــه:  ــال ل ــذي يق ــتقيمة. وال ــري مس ــث غ ــعد بأحادي س
عبــاد هــو عبدالرمحــن بــن إســحاق بــن احلــارث هــو 
الــذي روى عنــه عبــداهلل بــن رجــاء املكــي، وبــرش بــن 
املفضــل، روى عــن ســعيد املقــربي، والزهــري، وأبيــه 
إســحاق بــن احلــارث، ومل يــرو عنــه ابــن املفضــل، وال 

أهــل الكوفــة شــيئا. 

أقوال حييى بن معني وأمحد بن حنبل يف الراوي:
الــدوري.  روايــة  يف  معــني  بــن  حييــى  ضعفــه 
ــن  ــن اب ــدوري ع ــرى لل ــة أخ )1399هـــ( ويف رواي
معــني. )1399هـــ(: ليــس بــيء. وكــذا يف ســؤالت 
ابــن اجلنيــد البــن معــني) 1٤٠8هـــ(، وذكــر عبــداهلل 
ــرتوك  ــه م ــد )1٤22هـــ( أن ــام أمح ــه؛ اإلم ــن أبي ع
ــن  ــن عبدالرمح ــأله ع ــرى س ــة أخ ــث، ويف رواي احلدي
بــن إســحاق الكــويف؟  فخــص أحاديثــه عــن النعــامن 
ــىل  ــي ص ــن النب ــعبة ع ــن ش ــرية ب ــن املغ ــعد ع ــن س ب
ــو  ــس ه ــري، ولي ــث مناك ــا أحادي ــلم بأهن ــه وس اهلل علي

ــن حنبل،1٤22هـــ(. ــد ب ــث. )أمح ــذاك يف احلدي ب
أقوال النقاد:

ــو  ــه أب ــر". وضعف ــه نظ ــاري) د.ت (: " في ــال البخ  ق
والنســائي)  1271هـــ(،  حاتــم،  أيب  )ابــن  حاتــم 
1396هـــ(، وابن حجر يف التقريــب )1٤٠6هـ(. وزاد 
أبــو حاتــم: منكــر احلديــث يكتــب حديثــه وال حيتــج 
بــه. ونقــل ابــن أيب حاتــم )1271هـــ( عــن أيب زرعــة 
الــرازي أن عبدالرمحــن بــن إســحاق الــذي يــروى عنــه 
ابــن أيب زائــدة وأبــو معاويــة ليــس بالقــوي. ووصــف 
ــه  ــه: ال يتابع ــض أحاديث ــدي )1٤18هـــ(  بع ــن ع اب

ــه.  ــات علي الثق
ض القــول فيــه حييــى بــن  توجيــه قــول ابــن حبــان )مــرَّ

معــني وأمحــد بــن حنبــل رمحهــام اهلل(: 
الــراوي ضعفــه أئمــة النقــاد؛ لكــن ابــن حبان شــدد يف 
جترحيــه وجعلــه يف مرتبــة الــرتك، ووصفــه بأنــه يقلــب 
ــاهري؛  ــن املش ــري ع ــرد باملناك ــانيد وينف ــار واألس األخب
ــدم  ــول؛ ع ــض الق ــان يف متري ــن حب ــراد اب ــكأن م ف
ــت  ــث اختلف ــه؛ حي ــرك حديث ــه وت ــة يف تضعيف املبالغ
أقــوال ابــن معــني واإلمــام أمحــد يف الــراوي، ومل جيزمــا 

يف القــول برتكــه كــام جــزم ابــن حبــان بذلــك. 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

عبدالرمحــن بــن ســليامن بــن عبــد اهلل بــن حنظلــة . 8
بــن أيب عامــر الغســيل. كنيتــه أبــو ســليامن، مــات 
ــئ  ــن خيط ــة، وكان مم ــبعني ومائ ــدى وس ــنة إح س
ــل  ــذي أمي ــه، وال ــدق في ــىل ص ــريا ع ــُم كث وهَيِ
ــار  ــه تــرك مــا خالــف الثقــات مــن األخب ــه في إلي
واالحتجــاج بــام وافــق الثقــات مــن اآلثــار. وقــد 

ــه.  ــول في ــيخان الق ــرض الش م
يقــول: ســمعت  بــن إســحاق  يعقــوب  ســمعت 
ــن  ــن ب ــن عبدالرمح ــى ع ــألت حيي ــول: س ــي يق الدارم
ــن  ــد ب ــمعت حمم ــح. س ــو صويل ــال: ه ــيل فق الغس
حممــود يقــول: ســمعت عــيل بــن ســعيد يقول: ســألت 
أمحــد بــن حنبــل رمحــه اهلل عــن ابــن الغســيل؟ فقــال: 

ــان، 1٤2٠هـــ( ــن حب ــح. )اب صال
أقوال حييى بن معني واإلمام أمحد يف الراوي:

ســأل الدارمــي ابــن معــني )د.ت( عــن عبدالرمحــن بن 
الغســيل؟ فقــال: صويلــح. ووثقــه يف روايــة الــدوري 
) ابــن معني،1399هـــ(. وقــال يف موضــع آخــر: ليــس 

بــه بــأس )ابــن معــني، د.ت(.
مل أقــف عــىل قــول اإلمــام أمحــد يف كتبــه ســوى 
ــن  ــح". )اب ــه: "صال ــه بقول ــان عن ــن حب ــه اب ــا نقل م

حبان،1٤2٠هـــ(
والراجح من أقوال ابن معني أنه ثقة وذلك أن:

ال بــأس بــه عنــد ابــن معــني يعنــي ثقــة، كــام أخــرب . 1
ــه:  ــن أيب خيثمــة عندمــا ســأله عــن قول بذلــك اب
فــالن "ليــس بــه بــأس". )ابــن معني،1399هـــ(

الناقــل لتوثيــق ابــن معــني هــو الــدوري، وهــو من . 2
تالميــذه املالزمــني لــه. كــام قــال حييــى بــن معــني 
)املزي،1٤18هـــ(.  وصاحبنــا.  صديقنــا  عنــه: 
معــني؛  الــدوري البــن  ذكــر مالزمــة  وممــن 

ــري) 1٤27هـــ(.  ــي يف الس الذهب
 اعتــامد ابــن شــاهني توثيــق ابــن معــني لــه؛ فذكــره . 3

)1٤٠٤هـ(.  الثقات  يف 

أقوال النقاد:
والدارقطنــي،  والنســائي،  زرعــة،  أبــو  وثقــه 
والذهبــي. وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. )ابــن 
 ( حبان،1393هـــ(،  )ابــن  1271هـــ(،  حاتــم،  أيب 
البغدادي،1٤22هـــ(،  ــب  )اخلطي املزي،1٤18هـــ(، 
ــه  ــوان الضعفاء:1387هـــ( ووصفــه بأن )الذهبــي. دي
ليــس بالقــوي األزدي، والنســائي كــام يف هتذيــب 
التهذيب)ابــن حجــر، 1٤٠٤هـــ(. وقــال ابــن عــدي) 
ــب".  ــه، ويكت ــرب حديث ــن يعت ــو مم 1٤18هـــ(: "وه
الضعفــاء  يف  )1٤٠6هـــ(   اجلــوزي  ابــن  وذكــره 
ــف:1٤13هـ(،   ــي )الكاش ــال الذهب ــني. وق واملرتوك
وابــن حجر)التقريــب: 1٤٠6هـــ(: صــدوق. وزاد 

ــني.  ــه ل ــر: في ــن حج اب
ــول  ــيخان الق ض الش ــرَّ ــان )م ــن حب ــول اب ــه ق توجي

ــه(:  في
اختلــف النقــاد يف توثيــق الــراوي وتضعيفــه، ووصفــه 
ــج بخــربه  ــرة اخلطــأ والوهــم، وال حيت ــان بكث ــن حب اب
إال إذا وافــق الثقــات؛ فــكأن مــراد ابــن حبــان يف 
متريــض القــول فيــه االنحــراف فيــه عــن القــول 
األصــح وعــدم اجلــزم بتوثيقــه؛ حيــث اختلفــت 
ــراوي   ــح أن ال ــراوي. والراج ــني يف ال ــن مع ــوال اب أق
ثقــة عنــد األكثــر. وقــد احتــج بــه  الشــيخان كــام قالــه 

ــح )1379هـــ(. ــر يف الفت ــن حج اب
ــن . 9 ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــعيب ب ــن ش ــرو ب  عم

عمــرو بــن العــاص الســهمي: كنيتــه أبــو إبراهيم، 
يــروي عــن أبيــه وســعيد بــن املســيب وطــاووس. 
ــاس، وكان  ــج والن ــن جري ــوب، واب ــه أي روى عن
أمحــد بــن حنبــل وعــيل بــن املدينــي وإســحاق بــن 
إبراهيــم حيتجــون بحديثــه، وتركــه ابــن القطــان، 
وأمــا حييــى بــن معــني فمــرض القــول فيــه. 
ــن زهــري يقــول:  ــيل يقــول: أمحــد ب ســمعت احلنب
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــن عم ــني ع ــن مع ــى ب ــئل حيي ُس
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ــذاك. ــس ب ــال: لي ــده؟ فق ــن ج ــه ع ــن أبي ع
ــن  ــعيب إذا روى ع ــن ش ــرو ب ــم: "عم ــو حات ــال أب ق
طــاووس وابــن املســيب عــن الثقــات غــري أبيــه فهــو 
ــؤالء، وإذا  ــن ه ــروي ع ــام ي ــاج ب ــوز االحتج ــة جي ثق
روى عــن أبيــه عــن جــده ففيــه مناكــري كثــرية ال جيــوز 
ــه عــن جــده؛  ــدي بــيء رواه عــن أبي االحتجــاج عن
ألن هــذا اإلســناد ال خيلــو مــن أن يكــون مرســال 
أو منقطعــا؛ ألنــه عمــرو بــن شــعيب بــن حممــد 
ــوه  ــه فأب ــن أبي ــإذا روى ع ــرو، ف ــن عم ــداهلل ب ــن عب ب
شــعيب وإذا قــال عــن جــده وأراد عبــداهلل بــن عمــرو 
وجــد شــعيب فــإن شــعيبا مل يلــق عبــداهلل بــن عمــرو 
واخلــرب بنقلــه هــذا منقطــع، وإن أراد بقولــه عــن جــده 
ــرو  ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــو حمم ــى فه ه األدن ــدَّ ج
وحممــد بــن عبــداهلل ال صحبــة لــه، فاخلــرب هبــذا النقــل 
يكــون مرســال، فــال ختلــوا روايــة عمــرو بــن شــعيب 
عــن أبيــه عــن جــده مــن أن يكــون مرســال أو منقطعــا؛ 
واملرســل واملنقطــع مــن األخبــار ال يقــوم هبــا حجــة؛ 
ألن اهلل جــل وعــال مل يكلــف عبــاده أخــذ الديــن 
عمــن ال ُيعــرف، واملرســل واملنقطــع ليــس خيلــوا ممــن 
ال يعــرف، وإنــام يلــزم العبــاد قبــول الديــن الــذي هــو 
مــن جنــس األخبــار إذا كان مــن روايــة العــدول حتــى 
يرويــه عــدل عــن عــدل إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
ــرو  ــدي يف عم ــم عن ــس احلك ــوال. فلي ــلم موص وس
ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــا روى ع ــة م ــعيب إال جمانب ــن ش ب
واالحتجــاج بــام روى عــن الثقــات غــري أبيــه، ولــوال 
ــي  ــاره الت ــري أخب ــن مناك ــرت م ــل لذك ــة التطوي كراه
ــه عــن جــده أشــياء يســتدل هبــا عــىل  رواهــا عــن أبي

ــناد.  ــذا اإلس ــن ه وه
والصــواب يف عمــرو بــن شــعيب أن حيــول إىل تاريــخ 
ــري يف  ــا املناك ــت، فأم ــد تقدم ــه ق ــات؛ ألن عدالت الثق
ــه عــن جــده، فحكمــه  ــة أبي ــه إذا كانــت يف رواي حديث
حكــم الثقــات إذا رووا املقاطيــع واملراســيل، بــأن 
يــرتك مــن حديثهــم املرســل واملقطــوع، وحيتــج باخلــرب 

ــريه  ــعيب وغ ــن ش ــرو ب ــم عم ــذا حك ــح. ه الصحي
مــن املحدثــني الذيــن تقدمــت عدالتهــم". ابــن حبــان 

)1٤2٠هـــ:37-2 ، ٤٠(
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

روى الــدوري عــن حييــى )ابــن معني،1399هـــ(  أنــه 
ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــدث عم إذا ح
فهــو كتــاب، وهــو يقــول: أيب عــن جــدي عــن النبــي–؛ 
ــا جــاء ضعفــه. فــإذا حــدث عمــرو بــن  فمــن هــا هن
شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب أو عــن ســليامن بــن 
يســار أو عــن عــروة فهــو ثقــة عــن هــؤالء أو قريــب 
مــن هــذا الــكالم. ويف روايــة  ابــن أيب خيثمــة ) التاريخ 
الكبــري: 1٤27هـــ(،  ُســئل حييــى عــن حديــث عمــرو 
بــن شــعيب عــن أبيــه، عــن جــده؟ قــال: ليــس بــذاك. 
ــى:  ــت ليحي ــن اجلنيد)1٤٠8هـــ( قل ــؤالت اب ويف س
عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، ضعيــف؟ 
ــن  ــام روى ع ــت: ف ــذاك" ، قل ــس ب ــه لي ــال: "كأن فق
ســعيد بــن املســيب وغــريه؟ قــال: "عمــرو بن شــعيب 

ثقــة" .
ــن  ــى ب ــا حيي ــن كالم أيب زكري ــاق ) م ــة الدق ويف رواي
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــال: 1٤29هـــ(: عم ــني يف الرج مع
ثقــة، قيــل لــه: فيــام يــروي عــن أبيــه؟ قــال: كــذا يقول 
أصحــاب احلديــث، قلــت لــه: كانــت صحيفــة؟ قــال: 

نعــم. 
أقوال النقاد:

قــال األوزاعــي: "مــا رأيــت قرشــيا أكمــل مــن عمــرو 
بــن شــعيب".)ابن عــدي، 1٤18هـــ:6-2٠3( وقــال 
ــي  ــد ودعن ــاووس وجماه ــك بط ــث: "علي ــوب للي أي
مــن جواليقــك عمــرو بــن شــعيب وفــالن". )ابــن أيب 
حاتــم 1271هـــ: 6-238( ووّهــاه حييــى بــن ســعيد 
ــيل  ــه ع ــم، 1271هـــ( وضعف ــن أيب حات ــان. )اب القط
ــن  ــه ع ــن أبي ــه ع ــي )1٤٠٤هـــ( يف روايت ــن املدين ب
جــده، وإذا روى عنــه أيــوب وابــن جريــج فصحيــح. 
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وقــال أمحــد )1٤1٤هـ(: أصحــاب احلديث إذا شــاءوا 
ــه:  ــرم عن ــه وإذا شــاءوا تركــوه. وروى االث احتجــوا ب
أنــه كتتــب حديثــه، وربــام حيتــج بــه، وربــام وجــس يف 

القلــب منــه. )أمحــد بــن حنبــل، 1٤25هـــ(
ــالء  ــن الع ــرو ب ــن أيب عم ــاري) د.ت(  ع ــر البخ وذك
ــام يشء  ــاب عليه ــعيب ال يع ــن ش ــرو ب ــادة وعم أن قت
إال أهنــام كانــا ال يســمعان شــيئا إال حدثــا بــه. ووثقــه 
ــم،  ــن أيب حات ــة )اب ــو زرع ــيل) 1٤٠5هـــ(، وأب العج
1271هـــ(، وابــن عــدي ) 1٤18هـ( وزاد أبــو زرعة: 
إنــام تكلــم فيــه بســبب كتــاب عنــده. وزاد ابــن عــدي: 
ــي صــىل اهلل  ــه، عــن جــده عــن النب ــه، عــن أبي أحاديث
ــاه،  ــم إي ــع احتامهل ــاس م ــا الن ــلم اجتنبه ــه وس علي
ــي  ــوا ه ــوه، وقال ــا خرج ــاح م ــوه يف صح ومل يدخل
ــب  ــوي يكت ــس بق ــم: "لي ــو حات ــال أب ــة. وق صحيف
حديثــه ومــا روى عنــه الثقــات فيذاكــر بــه" )ابــن أيب 

حاتــم، 1271هـــ: 239-6(.
ــح األزدي بالصــدوق إذا روى عــن  ــو الفت ووصفــه أب
ســعيد بــن املســيب وغــريه، ومــا رواه عــن أبيــه عــن 
جــده جيــب التوقــف فيــه ) ابــن اجلــوزي، 1٤٠6هـــ(.
وبــنّي ابــن اجلوزي)1٤٠6هـــ(  ســبب توقــف النقــاد 
يف حديثــه؛ ألنــه إذا قــال عــن جــده احتمــل أن يكــون 
حممــدا، وذاك مل يلــق رســول اهلل صــىل اهلل عليه وســلم، 
وأمــا إذا قــال عــن جــده عبــداهلل وســامه كان صحيحــا. 
وأفصــح الذهبي)ســري أعــالم النبالء.1٤27هـــ(  عــن 
ــه:  ــاق قول ــا س ــد م ــه  بع ــان ل ــن حب ــق اب ــبب توثي س
أن ابــن حبــان حتــرج مــن تليــني عمــرو بــن شــعيب، 
ــد  ــن عن ــر األمري ــه، وأن آخ ــاده إىل توثيق وأداه اجته
ابــن حبــان أن عمــرا ثقــة يف نفســه، وأن روايتــه، عــن 
ــه، عــن جــده، إمــا منقطعــة أو مرســلة، وال ريــب  أبي
أن بعضهــا مــن قبيــل املســند املتصــل، وبعضهــا جيــوز 
ــه ِوجــادة أو ســامعا، فهــذا حمــل نظــر  أن تكــون روايت

ــامل.  واحت
 وال يعــد الذهبــي نســخة عمــرو، عــن أبيــه، عــن جده 

مــن أقســام الصحيــح مــن أجــل الوجــادة، ولوجــود 
ــل احلســن.  ــه مــن قبي ــل جعــل حديث املناكــري فيهــا، ب
يتأمــل حديــث عمــرو بــن شــعيب،  وينبغــي أن 
وجيتنــب مــا جــاء منــه منكــرا، ويــروى مــا عــدا ذلــك 
ــج  ــد احت ــناده، فق ــنني إلس ــكام حمس ــنن واألح يف الس
ــه  ــف في ــة، وتوق ــوه يف اجلمل ــار، ووثق ــة كب ــه أئم ب
ــري  ــه )س ــدا ترك ــت أن أح ــا علم ــال، وم ــرون قلي آخ
أعــالم النبالء.1٤27هـــ. ميزان االعتــدال 1٤3٠هـ(. 
ــه  ــب )1٤٠6هـــ( بأن ــر يف التقري ــن حج ــه اب ووصف

ــدوق.  ص
توجيــه قــول ابــن حبــان )وأمــا حييــى بــن معــني 

فمــرض القــول فيــه(: 
تكلــم النقــاد يف الــراوي؛ لروايتــه عــن أبيــه عــن 
ــه عــن جــده  ــه عــن أبي جــده؛ فالبعــض جعلــوا روايت
مرســلة؛ ألن جــده عندهــم هــو حممــد بــن عبــداهلل بــن 
عمــرو؛ وحممــد ليــس لــه صحبــة. والبعــض جعلوهــا 
منقطعــة؛ ألن جــده عندهــم عبــداهلل بــن عمــرو جــد 
شــعيب؛ ومل يلــق عبــداهلل بــن َعْمــرو. وقــد ثبــت بــام 
ــد  ــداهلل وإن كان ق ــعيبا رأى عب ــي أن ش ــال الدارقطن ق
أنكــر ذلــك ابــن حبــان. واحلكــم يف عمــرو بن شــعيب 
جمانبــة مــا روى عــن أبيــه عــن جــده، واالحتجــاج بــام 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــذا م ــه، وه ــري أبي ــات غ ــن الثق روى ع
أبــو حاتــم ابــن حبــان؛ فــكأن مــراده بتمريــض القــول 
هنــا التضعيــف؛ وداللــة ذلــك أنــه ذكــر مــن أحتــج بــه 
ومــن تركــه ثــم ذكــر بعــده متريــض ابــن معــني القــول 
ــن  ــج اب ــدل عــىل جتري ــا ي ــراوي، وســاق بعــده م يف ال
ــاج أو  ــد االحتج ــال ال يفي ــا جمم ــراوي جترحي ــني لل مع
الــرتك ومل يفصــل كــام ورد عــن أكثــر النقــاد يف الــكالم 
عــىل الــراوي؛ ولــذا فصــل ابــن حبــان رمحــه اهلل القول 
يف الــراوي بعدمــا نقــل قــول ابــن معــني املجمــل مــع 
ــعيب  ــن ش ــرو ب ــول يف عم ــل الق ــني فص ــن مع أن اب
وتوثيقــه يف غــري روايتــه عــن أبيــه عــن جــده يف روايــة 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

الــدوري عنــه. واهلل أعلــم. 
فرفــد بــن يعقــوب الســبخي: كنيتــه أبــو . 1٠

يعقــوب، يــروي عــن احلســن وســعيد بــن جبــري، 
روى عنــه العراقيــون. مــات قبــل الطاعــون وكان 
الطاعــون ســنة إحــدى وثالثــني ومائــة، وكان 
فرقــد حائــكا مــن عبــاد أهــل البــرصة وقرائهــم، 
ــام  ــُم في ــكان هَيِ ــظ ف ــة ورداءة حف ــه غفل وكان في
ــند  ــم، ويس ــو ال يعل ــيل، وه ــع املراس ــروي فريف ي
ــك  ــر ذل ــام كث ــم. فل ــث ال يفه ــن حي ــوف م املوق
ــاج  ــل االحتج ــاب بط ــه الثق ــش خمالفت ــه وفح من
ــه  ــول في ــرض الق ــني يم ــن مع ــى ب ــه. وكان حيي ب
علــام منــه بأنــه مل يكــن يتعمــد ذلــك. روى لــه ابــن 
ــن  ــه. )اب ــع علي ــا وقــال بعــده: مل يتاب ــان حديث حب

حبان،1٤2٠هـ(
أقوال حييى بن معني يف الراوي:

ــة الدارمــي ) ابــن معــني، د.ت (.  وثقــه حييــى يف رواي
ويف روايــة قــال: ليــس بــه بــأس، مســكني. )أمحــد بــن 

حنبل،1٤22هـ(
أقوال النقاد: 

ــال:  ــد ؟ فق ــن فرق ــوب ع ــد أي ــن زي ــاد ب ــأل مح س
ــن  ــد ب ــه حمم ــاري، د.ت( وضعف ــيء. )البخ ــس ب لي
وذكــره  والنســائي)1396هـ(،  )2٠٠1م(،  ســعد 
)1٤٠9هـــ(،  ــاهني  ش ــن  واب الدارقطني)1٤٠٤هـــ(، 
ــن  ــاء. وزاد اب ــوزي )1٤٠6هـــ( يف الضعف ــن اجل واب
ســعد: منكــر احلديــث. وزاد ابــن شــاهني: ليــس 
ــه عــن فرقــد؟ فقــال: ليــس  ــداهلل أبي بثقــة. وســأل عب
بقــوي يف احلديــث. قلــت: هــو ضعيــف؟ قــال: 
ليــس هــو بــذاك. ويف روايــة حــرك يــده كأنــه مل 
ــة أيب  ــن حنبل،1٤22هـــ(. ويف رواي ــد ب ــه. )أمح يرض
ــث، مل  ــوي يف احلدي ــس بق ــح، لي ــل صال ــب، رج طال
ــن أيب حاتم،1271هـــ(  ــث. )اب ــب حدي ــن صاح يك
وذكــر اجلوزجاين)1٤٠5هـــ( عــن أمحــد أن فرقــد 

يــروى عــن مــرة منكــرات. وعقــب اجلوزجــاين 
ــه: صــدق أمحــد.  )1٤٠5هـــ( عــىل كالم اإلمــام بقول
ــث  َة أحادي ــرَّ ــن ُم ــده ع ــا وعن ــون كوفيًّ ــف يك وكي
عــن أيب بكــر الصديــق مرفوعــة مل يرشكــه يف يشء 
ــاري  ــف البخ ــة؟. ووص ــل الكوف ــن أه ــد م ــا أح منه
)د.ت( حديثــه باملناكــري. وذكــره العجيل)1٤٠5هـــ(، 
وابــن شــاهني)1٤٠٤هـ( يف الثقــات، وقــاال: ال بــأس 
ــه: أن  ــن أبي ــن أيب حاتم)1271هـــ( ع ــه. وروى اب ب
ــم  ــث. وترج ــوى يف احلدي ــس بق ــبخى لي ــد الس فرق
ــس  ــد لي ــر أن فرق ــدي ) 1٤18هـــ( وذك ــن ع ــه اب ل
ــرصة.  ــل الب ــي أه ــن صاحل ــد م ــث ويع ــري احلدي بكث
ــف فيهم)1٤2٠هـــ(  ــاهني يف املختل ــن ش ــره اب وذك
ــر  ــن حج ــر اب ــه. وذك ــد في ــام أمح ــول اإلم ــح ق ورج
يف التقريب)1٤٠6هـــ( بأنــه عابــد صــدوق لكنــه لــني 

ــأ.  ــري اخلط ــث كث احلدي
توجيــه قــول ابــن حبــان )وأمــا حييــى بــن معــني 

ــرض القــول فيــه(:  فمَّ
الــراوي ضعفــه أكثــر النقــاد إال أن ابــن معــني وثقــه؛ 
هلــذا قــال ابــن حبــان: وكان حييــى بــن معــني بمــرض 
ــه  ــن ضعف ــول م ــف ق ــراده خال ــكأن م ــه؛ ف ــول في الق
ــاد. واهلل  ــره النق ــام ذك ــة في ــد الصح ــن ح ــرج ع فخ

ــم. أعل
اخلامتـــــة

ــم  ــىل خات ــلم ع ــيل وأس ــني، وأص ــد هلل رب العامل احلم
النبيــني وســيد املرســلني وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.
أختــم بحثــي ببعــض النتائــج التــي ظهــرت مــن 

خاللــه، وأشــري إىل أمههــا:
تشّدد اإلمام ابن حبان يف اجلرح.. 1
ــه . 2 ــٌف ُيطلق ــه"، وص ــول في ض الق ــرَّ ــح "م مصطل

ــن  ــواء م ــاء س ــىل الضعف ــان، ع ــن حب ــام اب اإلم
ــرب  ــن ُيعت ــاء الذي ــرتك، أو الضعف ــّد ال ــوا ح وصل

ــم. بحديثه
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

ض . 3 ــرَّ ــم )م ــال فيه ــن ق ــرواة الذي ــدد ال ــغ ع بل
القــول فيــه( عــرشة رواة.

ليــس املــراد باملصطلــح تضعيــف الناقــد للــراوي . ٤
ــرت  ــرى ظه ــوالت أخ ــه مدل ــام أراد ب ــا وإن مطلق

ــة وهــي: خــالل الدراســة التطبيقي
عدم تصحيح الناقد القول بضعفه.أ. 
عدم جزم الناقد بضعف الراوي. ب. 
خمالفــة الناقــد قــول مــن ضعفــه وال يصحــح ج. 

القــول بتضعيفــه.
االنحــراف عــن القــول األصــح يف الــراوي وعدم د. 

ــة يف تضعيفه. املبالغ
تضعيف النقاد للراوي.ه. 

ومن التوصيات:
العنايــة بمصطلحــات اجلــرح عنــد املحدثــني . 1

وإفرادهــا بدراســات مســتقلة للوقــوف عــىل 
أصحاهبــا. مدلــوالت 

لدراســة . 2 والتعديــل  اجلــرح  كتــب  اســتقراء 
املصطلحــات   اخلاصــة بالناقــد وبيــان املــراد 

منهــا.
مجــع األلفــاظ املتجاذبــة بــني االحتجــاج وعدمــه . 3

وحتريرهــا؛ للوصــول إىل عــرف ذلــك اإلمــام 
اجلهبــذ، واصطالحــه، ومقاصــده، بعد االســتقراء 
التــام لعباراتــه الكثــرية، كــام أشــار بذلــك اإلمــام 

الذهبــي يف املوقظــة. )1٤12هـــ(
املصادر واملراجع

ــن حممــد  ــو حممــد عبدالرمحــن ب ــم- أب ــن أيب حات 1.اب
بــن إدريس بــن املنــذر التميمــي الــرازي، )1271هـ(. 
اجلــرح والتعديــل. حيــدر أبــاد الدكــن. طبعــة جملــس 
دائــرة املعــارف العثامنيــة. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب. 
2.ابــن أيب خيثمــة- أبــو بكــر أمحــد بــن زهــري، 

ــن  ــخ اب ــروف بتاري ــري املع ــخ الكب )1٤27هـــ(. التاري
ــن فتحــي هــالل. ط1.  ــق: صــالح ب أيب خيثمــة. حتقي

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف القاه
3.ابــن أيب خيثمــة- أبــو بكــر أمحــد بــن زهــري، 
)1997م(. أخبــار املكيــني مــن كتــاب التاريــخ الكبــري 
ــني.  ــن حس ــامعيل حس ــق: إس ــة. حتقي ــن أيب خيثم الب

ط1. الريــاض: دار الوطــن.
٤.ابــن اجلــوزي- مجــال الديــن أبــو الفــرج عبدالرمحن 
الضعفــاء  )1٤٠6هـــ(.  حممــد،  بــن  عــيل  بــن 
واملرتوكــون. حتقيــق: عبــداهلل القــايض. ط1. بــريوت: 

دار الكتــب العلميــة.
ــد اهلل  ــن عب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــد، أب ــن اجلني 5.اب
ــني. ــن مع ــى ب ــا حيي ــؤالت أليب زكري )1٤٠8ه(. س
حتقيــق: أمحــد حممــد نــور ســيف.ط1. املدينــة املنــورة, 

ــدار . ــة ال مكتب
6.ابــن الســكيت- أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق، 
)1٤23هـــ(. إصــالح املنطــق. حتقيــق: حممــد مرعب. 

ط1. دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
7.ابــن الصــالح- عثــامن بــن عبدالرمحــن، أبوعمــرو، 
علــوم  أنــواع  معرفــة  )1٤٠6هـــ(.  الديــن،  تقــي 
ــق:  ــالح. حتقي ــن الص ــة اب ــرف بمقدم ــث، وُيع احلدي
ــور الديــن عــرت. بــريوت- ســوريا: دار الفكــر- دار  ن

ــارص . ــر املع الفك
8.ابــن العــامد- عبداحلــي بــن أمحــد بــن حممــد احلنبيل، 
)1٤٠6هـــ(. شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب. 
ــاؤوط،  ــود األرن ــاؤوط، حمم ــادر األرن ــق: عبدالق حتقي

ط1. دمشــق: دار بــن كثــري  .
9.ابــن القطــان- أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن عبــد 
امللــك الفــايس، )1٤18هـــ(. بيــان الوهــم واإلهيــام يف 
ــعيد.  ــت س ــني آي ــق: د. احلس ــكام. حتقي ــاب األح كت

ــة. ــاض: دار طيب ط1. الري
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

1٠.ابــن املدينــي- أبــو احلســن عــيل بــن عبــد اهلل بــن 
ــن  ــد ب ــؤاالت حمم ــرصي، )1٤٠٤هـــ(. س ــر الب جعف
عثــامن بــن أيب شــيبة لعــيل بــن املدينــي .حتقيــق: موفــق 
عبــداهلل عبــدا لقــادر. ط1. الريــاض: مكتبــة املعــارف.
ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 11.اب
أمحــد بــن حبــان الُبســتي، )1393هـــ(. الثقــات. حتت 
مراقبــة: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان. ط1. حيدر 

ــرة املعــارف العثامنيــة. ــاد الدكــن: دائ أب
ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 12.اب
أمحــد بــن حبــان الُبســتي، )1٤٠8هـــ(. اإلحســان يف 
ــالء  ــري ع ــب: األم ــان. ترتي ــن حب ــح اب ــب صحي تقري
ــعيب  ــق: ش ــاريس. حتقي ــان الف ــن بلب ــيل ب ــن ع الدي

ــالة. ــة الرس ــاؤوط. ط1. بــريوت: مؤسس األرن
ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم حمم ــو حات ــان- أب ــن حب 13.اب
ــان الُبســتي، )1٤2٠هـــ(.  املجروحــني  ــن حب أمحــد ب
ــلفي.  ــد الس ــدي عبداملجي ــق: مح ــني. حتقي ــن املحدث م

ط1. الريــاض: دار الصميعــي.
ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 1٤.اب
ــاري رشح  ــح الب ــقالين، )1379هـــ(. فت ــر العس حج
صحيــح البخــاري. قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف 
عــىل طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب. بــريوت: دار 

ــة. املعرف
ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 15.اب
ــب.  ــب التهذي ــقالين، )1٤٠٤هـــ(. هتذي ــر العس حج

ط1. بــريوت: دار الفكــر.
ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــر- أب ــن حج 16.اب
ــب.  ــب التهذي ــقالين، )1٤٠6هـــ(. تقري ــر العس حج

حتقيــق: حممــد عوامة.ط1.ســوريا: دار الرشــد.
17.ابــن دريــد- أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريد 
األزدي، )1987م(. مجهــرة اللغــة. حتقيــق: رمــزي 

منــري بعلبكــي. ط1. بــريوت: دار العلــم للماليــني.

18.ابــن ســعد- حممــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، 
)2٠٠1م(. الطبقــات الكبــري. حتقيــق: عــيل حممــد 

ــي.  ــة اخلانج ــرة: مكتب ــر. ط1. القاه عم
ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 19.اب
ــخ  ــدادي، )1٤٠٤هـــ(. "تاري ــد البغ ــن أمح ــامن ب عث
ــامرائي. ط1.  ــي الس ــق: صبح ــات". حتقي ــامء الثق أس

ــلفية. ــدار الس ــت: ال الكوي
ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 2٠.اب
عثــامن بن أمحــد البغــدادي، )1٤٠٤هـــ(. تاريخ أســامء 
الضعفــاء والكذابــني. حتقيــق: عبدالرحيــم حممــد أمحــد 

القشــقري. ط1.
ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــو حف ــاهني- أب ــن ش 21.اب
ــف  ــدادي، )1٤2٠هـــ(. املختل ــد البغ ــن أمح ــامن ب عث
فيهــم. حتقيــق: عبدالرحيــم بــن حممــد بــن أمحــد 

القشــقري. ط1. الريــاض: مكتبــة الرشــد.
22.ابــن طهــامن- أبــو خالــد يزيــد بــن اهليثــم الدقاق، 
)1٤29هـــ(. مــن كالم أيب زكريــا حييــى بــن معــني يف 
ــري. ط1.  ــيل األزه ــن ع ــد ب ــق: حمم ــال. حتقي الرج

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف القاه
ــن  ــدي ب ــن ع ــداهلل ب ــد عب ــو أمح ــدي- أب ــن ع 23.اب
ــاء  ــداهلل اجلرجــاين، )1٤18هـــ(. الكامــل يف ضعف عب
ــيل  ــود- ع ــد عبداملوج ــادل أمح ــق: ع ــال. حتقي الرج
ــو  ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــارك يف حتقيق ــوض. ش ــد مع حمم

ــة. ــب العلمي ــريوت: الكت ــنة. ط1. ب س
2٤.ابــن عســاكر- أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن 
هبــة اهلل الشــافعي، )1٤15هـــ(. تاريــخ مدينــة دمشــق 
وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا هبــا مــن األماثــل أو 
اجتــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا. حتقيــق: حمــب 

الديــن عمــر بــن غرامــة الَعْمــروي. ط1. دار الفكــر.
القزوينــي  زكريــا  بــن  أمحــد  فــارس-  25.ابــن 
الرازيــن )1399هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. حتقيق: 
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ض القول فيه( وداللته عند ابن حبان- دراسة تطبيقية مصطلح )مرَّ

عبدالســالم حممــد هــارون. دار الفكــر. 
ــم  ــن قاس ــن الدي ــداء زي ــو الف ــا- أب ــن ُقْطُلْوَبَغ 26.اب
اجلــاميل احلنفــي، )1٤32هـــ(. الثقــات ممــن مل يقــع يف 
ــد  ــن حمم ــادي ب ــق: ش ــة وحتقي ــتة. دراس ــب الس الكت
بــن ســامل آل نعــامن. ط1. صنعــاء: مركــز النعــامن 
ــرتاث  ــق ال ــالمية وحتقي ــات اإلس ــوث والدراس للبح

ــة.  والرتمج
27.ابــن كثــري- أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر 
ــة  ــرصي، )1٤18هـــ(. البداي ــريش الب ــري الق ــن كث ب
والنهايــة. حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي. 
ط1. دار هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع واإلعــالن.
28.أبــو داود- ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بن 
ــد  ــؤالت أيب عبي ــتاين، )1٤٠3هـــ(. س ِجْس ــري السِّ بش
ــق: حممــد عــيل قاســم العمــري. ط1.  اآلجــري. حتقي
ــث  ــامدة البح ــالمية، ع ــة اإلس ــورة: اجلامع ــة املن املدين

العلمــي. 
ــرو  ــن عم ــن ب ــقي- عبدالرمح ــة الدمش ــو زرع 29.أب
بــن عبــداهلل النــرصي، )د.ت(. تاريــخ أيب زرعــة 
ــة  ــد. دراس ــن راش ــون ب ــة: أيب امليم ــقي، رواي الدمش
وحتقيــق: شــكر اهلل نعمــة اهلل القوجــاين. دمشــق: 

ــة. ــة العربي ــع اللغ جمم
ــم  ــن عبدالكري ــداهلل ب ــرازي- عبي ــة ال ــو زرع 3٠.أب
بــن يزيــد املخزومــي، )1٤٠2هـــ(. كتــاب الضعفــاء. 
حتقيــق: ســعدي بــن مهــدي اهلاشــمي. املدينــة املنــورة: 

عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية.
31.أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل- أبو عبــداهلل الشــيباين، 
)1٤22هـــ(. العلــل ومعرفــة الرجــال. حتقيــق: ويص 

اهلل بــن حممــد عبــاس. ط2. الريــاض: دار اخلــاين.
32.أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل- أبــو عبــد اهلل 
الشــيباين، )1٤٠9هـــ(. مــن كالم أمحــد بــن حنبــل يف 
ــروذي.  ــة امل ــال، رواي ــة الرج ــث ومعرف ــل احلدي عل

حتقيــق: صبحــي البــدري الســامرائي. ط1. الريــاض: 
ــارف. ــة املع مكتب

عبــداهلل  أبــو  حنبــل-  بــن  حممــد  بــن  33.أمحــد 
الشــيباين، )1٤1٤هـــ(. ســؤاالت أيب داود لإلمــام 
أمحــد بــن حنبــل يف جــرح الــرواة وتعديلهــم. حتقيــق: 
ــة  ــورة: مكتب ــة املن ــد منصــور. ط1. املدين ــاد حمم د. زي

ــم.  ــوم واحلك العل
عبــداهلل  أبــو  حنبــل-  بــن  حممــد  بــن  3٤.أمحــد 
الشــيباين، )1٤25هـــ(. مــن ســؤاالت أيب بكــر أمحــد 
ــن  ــد ب ــداهلل أمح ــا عب ــرم أب ــئ األث ــن هان ــد ب ــن حمم ب
ــربي.  ــن ص ــر حس ــق: د.عام ــل. حتقي ــن حنب ــد ب حمم

ط1. بــريوت: دار البشــائر اإلســالمية.
ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــور حمم ــو منص ــري- أب 35.األزه
ــد  ــق: حمم ــة. حتقي ــب اللغ ــروي، )2٠٠1م(. هتذي اهل
ــرتاث  ــاء ال ــريوت: دار إحي ــب، ط1. ب ــوض مرع ع

ــريب.  الع
36.البخــاري- أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل بــن 
إبراهيــم بــن املغــرية، )1٤26هـــ(. كتــاب الضعفــاء. 
حتقيــق: أمحــد بــن إبراهيــم بــن أيب العينــني. ط1. 

ــاس. ــن عب ــة اب مكتب
37.البخــاري- أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل بــن 
ــع  ــري. طب ــخ الكب ــرية، )د.ت(. التاري ــن املغ ــم ب إبراهي
ــاد  ــدر آب ــان. حي ــد خ ــد املعي ــد عب ــة: حمم ــت مراقب حت

ــة. ــارف العثامني ــرة املع ــن: دائ -الدك
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــو الوف ــي- أب ــن احللب ــان الدي 38.بره
حممــد بــن خليــل ســبط ابــن العجمــي، )1٤٠7هـــ(. 
كشــف احلثيــث عمــن رمــي بوضــع احلديــث. حتقيــق: 
صبحــي الســامرائي. ط1. بــريوت: عــامل الكتــب، 

ــة. ــة العربي ــة النهض مكتب
ــن  ــيل ب ــن ع ــو احلس ــي- أب ــن القفط ــال الدي 39.مج
يوســف، )1٤٠6هـــ(. إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحاة. 
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ــرة:  ــم. ط1. القاه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم حتقي
دار الفكــر العــريب. بــريوت: مؤسســة الكتــب الثقافية.
ــو إســحاق إبراهيــم بــن يعقــوب  ٤٠.اجلوزجــاين- أب
الســعدي اجلوزجــاين، )1٤٠5هـــ(.  بــن إســحاق 
أحــوال الرجــال .حتقيــق: صبحــي البدري الســامرائي. 

ــالة. ــة الرس ــريوت: مؤسس ب
محــاد  بــن  إســامعيل  نــرص  أبــو  ٤1.اجلوهــري- 
الفــارايب، )1٤٠7هـــ(. الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح 
ــار. ط1.  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح ــة. حتقي العربي

بــريوت: دار العلــم للماليــني.
ــوت  ــداهلل ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي- ش ٤2.احلم
ــدان.  ــم البل ــي، )1995 م(. معج ــداهلل الروم ــن عب ب

ــادر. ــريوت: دار ص ط2. ب
ــيل  ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــدادي- أب ــب البغ ٤3.اخلطي
الســالم  مدينــة  تاريــخ  )1٤22هـــ(.  ثابــت،  بــن 
وأخبــار حمدثيهــا وذكــر قطاهنــا العلــامء مــن غــري 
ــق:  ــخ بغــداد(. حتقي أهلهــا وواردهيــا )املعــروف بتاري
بشــار عــواد معــروف. ط1. بــريوت: دار الغــرب 

اإلســالمي.
٤٤.الدارقطنــي- أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحد 
ــىل  ــي ع ــات الدارقطن ــدادي، )1٤1٤هـــ(. تعليق البغ
ــد  ــن حمم ــل ب ــق: خلي ــان .حتقي ــن حب ــني الب املجروح
ــة  ــة للطباع ــاروق احلديث ــرة: الف ــريب. ط1. القاه الع

ــالمي. ــاب اإلس ــرش، دار الكت والن
ــن  ــر ب ــن عم ــيل ب ــن ع ــو احلس ــي- أب ٤5.الدارقطن
أمحــد البغــدادي )1٤3٤هـــ(. الضعفــاء واملرتوكــون. 
حتقيــق: حممــد بــن عــيل األزهــري. ط1. القاهــرة: دار 

ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث الف
٤6.الذهبــي- شــمس الديــن أبــو عبــداهلل حممــد 
بــن أمحــد بــن عثــامن، )1387هـــ(. ديــوان الضعفــاء 
ــم  ــات فيه ــني وثق ــن املجهول ــق م ــني وخل واملرتوك

لــني. حتقيــق: محــاد بــن حممــد األنصــاري. ط2. مكــة: 
ــة.  ــة احلديث ــة النهض مكتب

٤7.الذهبــي- شــمس الديــن أبــو عبــداهلل حممــد 
ــامن، )1٤12هـــ(. املوقظــة يف علــم  ــن عث ــن أمحــد ب ب
ــو  ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــى ب ــث. اعتن ــح احلدي مصطل
ــالمية. ــات اإلس ــة املطبوع ــب: مكتب ــّدة. ط2. حل ُغ
ــو عبــداهلل حممــد بــن  ٤8.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، )1٤27هـــ(. ســري أعــالم النبــالء. 

ــث. ــرة: دار احلدي القاه
ــو عبــداهلل حممــد بــن  ٤9.الذهبــي- شــمس الديــن أب
ــدال يف  ــزان االعت ــامن، )1٤3٠هـــ(. مي ــن عث ــد ب أمح
ــويس،  ــوان عرقس ــد رض ــق: حمم ــال. حتقي ــد الرج نق
ــاج  ــاث احل ــاوي، وغي ــامر رحي ــركات، وع ــد ب وحمم
مؤسســة  دمشــق:  ط1.  املغــريب.  وفــادي  أمحــد، 

ــة. ــالة العاملي الرس
ــو عبــداهلل حممــد بــن  5٠.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، )د.ت(. املغنــي يف الضعفــاء. حتقيــق: 

الدكتــور نــور الديــن عــرت.
ــو عبــداهلل حممــد بــن  51.الذهبــي- شــمس الديــن أب
ــة  ــامن، )1٤13 هـــ(. الكاشــف يف معرف ــن عث ــد ب أمح
مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة. حتقيــق: حممــد عوامــة 
ــة  ــدة: دار القبل ــب. ط1. ج ــر اخلطي ــد نم ــد حمم أمح

ــرآن. ــوم الق ــة عل ــالمية - مؤسس ــة اإلس للثقاف
ــو عبــداهلل حممــد بــن  52.الذهبــي- شــمس الديــن أب
أمحــد بــن عثــامن، ) 1٤19هـــ(. تذكــرة احلفــاظ. ط1. 

ــة. بــريوت. دار الكتــب العلمي
53.الســمعاين- أبــو ســعد عبدالكريــم بــن حممــد بــن 
ــم  ــاب. تقدي ــي، )1٤٠8هـــ(. األنس ــور التميم منص
ــان. ــارودي. ط1. دار اجلن ــر الب ــداهلل عم ــق: عب وتعلي
الَعْوتبــي،  ُمْســِلم  بــن  َســَلمة  5٤.الُصحــاري- 
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حتقيــق:  العربيــة.  اللغــة  يف  اإلبانــة  )1٤2٠هـــ(. 
د.عبدالكريــم خليفــة - د. نــرصت عبــد الرمحــن - د. 
ــارس  ــواد - د. ج ــن ع ــد حس ــرار - د. حمم ــالح ج ص
ــة. ط1.  مســقط: وزارة الــرتاث القومــي  أبــو صفي

والثقافــة.
55.الصفــدي- صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن 
عبــداهلل، )1٤2٠هـــ(. الــوايف بالوفيــات. حتقيــق: أمحد 
ــاء  ــريوت: دار إحي ــى. ب ــي مصطف ــاؤوط وترك األرن

الــرتاث.
ــن  ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــن أمح ــو احلس ــيل- أب 56.العج
ــات. ط1.  ــخ الثق ــويف، )1٤٠5هـــ(. تاري ــح الك صال

ــاز. دار الب
57.الفســوي- يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان 
ــق:  ــخ. حتقي ــة والتاري ــاريس، )1٤٠1هـــ(. املعرف الف
مؤسســة  بــريوت:  ط1.  العمــري.  ضيــاء  أكــرم 

الرســالة.
ليــس   ( 58.حممــود رشــيد، )21٠8م(. مصطلــح 
ــة  ــة. جامع ــة مقارن ــني دراس ــن مع ــد اب ــيء ( عن ب
ــد  ــات. املجل ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت ــة: جمل مؤت

الثالــث والثالثــون، العــدد الثالــث. 
59.املــزي- أبــو احلجــاج، مجــال الديــن يوســف بــن 
عبدالرمحــن بــن يوســف، )1٤18هـــ(. هتذيــب الكامل 
ــواد،  ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــال. حتقي ــامء الرج يف أس

ــالة. ــة الرس ــريوت: مؤسس ط1. ب
القشــريي  احلســن  أبــو  بــن احلجــاج  6٠.مســلم 
النيســابوري، )1٤٠٤هـــ(. الكنــى واألســامء. حتقيــق: 
عبدالرحيــم حممــد أمحــد القشــقري. ط1. املدينــة 
املنــور: عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية. 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
61.مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري 
إكــامل  )1٤22هـــ(.  احلنفــي،  احلكــري  املــرصي 

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال. حتقيــق: أبــو 
عبدالرمحــن عــادل بــن حممــد - أبــو حممــد أســامة بــن 
ــرش. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــم. ط1. الف إبراهي
62.النســائي- أبــو عبدالرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن 
عــيل اخلراســاين، )1396هـــ(. الضعفــاء واملرتوكــون. 
إبراهيــم زايــد. ط1. حلــب: دار  حتقيــق: حممــود 

ــي. الوع
63.اهلــروي- أبــو عبيــد أمحد بــن حممــد، )1٤19هـ(. 
الغريبــني يف القــرآن واحلديــث. حتقيــق ودراســة: أمحــد 
فريــد املزيــدي.ط1. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
6٤.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
بــن بســطام البغــدادي، )1399هـــ(. تاريــخ ابــن معني 
)روايــة الــدوري روايــة(. حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور 
ــي  ــث العلم ــز البح ــة: مرك ــة املكرم ــيف. ط1. مك س

وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي.
65.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
ــال  ــة الرج ــطام البغدادي،)1٤٠5هـــ(. معرف ــن بس ب
ــي  ــن املدين ــيل ب ــن ع ــه ع ــني وفي ــن مع ــى ب ــن حيي ع
وأيب بكــر بــن أيب شــيبة وحممــد بــن عبــداهلل بــن نمــري 
ــن  ــم ب ــن القاس ــد ب ــن حمم ــد ب ــة أمح ــم. رواي وغريه
ــار.  ــل القص ــد كام ــزء األول: حمم ــق اجل ــرز. حتقي حم

ــة.  ــة العربي ــع اللغ ــق: جمم ط1. دمش
66.حييــى بــن معــني- أبــو زكريــا بــن عــون بــن زيــاد 
ــني  ــن مع ــخ اب ــدادي، )د.ت(. تاري ــطام البغ ــن بس ب
)روايــة عثــامن الدارمــي(. حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور 

ســيف. دمشــق: دار املأمــون للــرتاث.
almasadir walmarajie

1. aibn 'abi hatama- 'abu muhamad eabdal-
rahman bin 'iidris bin almundhir altamimi 
alraazi )1271 ha). aljurh waltaedili. hay-
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dar 'abad aldakn. tabeat majlis dayirat al-
maearif aleuthmaniati. bayrut: dar 'iihya' 
alturath alearabii.

2. 'abi aibn khaythamatin- 'abu bakr 'ah-
mad bin zuhayr )1427 ha). altaarikh alka-
bir almaeruf bitarikh aibn 'abi khaythama. 
tahqiqu: salah bin fathi hilal. t 1. alqahira-
tu: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashri.

3. abn 'abi khaythamata- 'abu bakr 'ahmad 
bin zuhayr )1997 mi). 'akhbar almakiyiyn 
min kitab altaarikh alkabir liaibn 'abi khay-
thamatun. tahqiqu: 'iismaeil hasan husayn. 
t 1. alrayad: dar alwatani.

4. abn aljuzi- jamal aldiyn 'abu alfaraj eab-
dalrahman bin ealiin bin muhamad )1406 
ha). aldueafa' walmatrukun. tahqiqu: eab-
dallah alqadi. t 1. bayrut: dar alkutub aleil-
miati.

5. abn aljunaydi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 
eabd allh )1408 ha). sulat li'abi zakariaa 
yahyaa bin mueianin.tahqiqi: 'ahmad mu-
hamad nur sayufa.t 1. almadinat almuna-
warati, maktabat aldaar.

6. abn alsakit- 'abu yusuf yaequb bn 'iish-
aq )1423 ha). 'iislah almantiqa. tahqiqu: 
muhamad mureib. t 1. dar 'iihya' alturath 
alearabii.

7. abn alsalahi- euthman bin eabdalrah-
man , 'abueamru , taqi aldiyn )1406 ha). 
maerifat 'anwae eulum alhadith , yuhaerif 
bimithl abn alsalahi. tahqiqa: nur aldiyn 
eatra. bayrut- suria: dar alfikri- dar alfikr 
almueasiri.

8. aibn aleamadi- eabdalhi bin 'ahmad bin 
muhamad alhanbali )1406 ha). shadharat 
aldhahab fi 'akhbar min dhahaba. tahqiqu: 

eabdalqadir al'arnawuwt , mahmud al'ar-
nawuwt , t 1. dimashqa: dar bin kathir.

9. abn alqataan- 'abu alhasan ealiin bin 
muhamad bin eabd almalik alfasii )1418 
hu). bayan alwahm wal'iiham fi kitab al'ah-
kami. tahqiqu: du. alhusayn ayat saeid. t 1. 
alriyad: dar tib.

10. abn almadini- 'abu alhasan eali bin 
eabd allh bin jaefar albasari )1404 hu). 
sualat muhamad bin euthman bin 'abi shi-
bat lieali bin almadini .tahqiqu: muafaq 
eabdallah eabdan liqadir. t 1. alriyad: mak-
tabat almaearifi.

11. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty )1393 
ha). althaqati. taht muraqabati: alduktur 
muhamad eabd almueid khan. t 1. haydar 
'abad aldakn: dayirat almaearif aleuthma-
niati.

12. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty )1408 
hu). al'iihsan fi taqrib sahih aibn hiban. 
tartiba: al'amir eala' aldiyn eali bin balban 
alfarsi. tahqiqu: shueayb al'arnawuwta. t 1. 
bayrut: muasasat alrisalati.

13. abn hiban- 'abu hatim muhamad bin hi-
baan bin 'ahmad bin hibaan albusty )1420 
hu). almajruhin almuhdithini. tahqiqu: 
hamdi eabdalmajid alsalafi. t 1. alrayad: 
dar alsamiei.

14. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
bin hajar aleasqalanii )1379 ha). fath albari 
sharh sahih albukhari. qam bi'iikhrajih wa-
sahhih wa'ashraf ealaa tabeihi: muhibu al-
diyn alkhatib. bayrut: dar almaerifati.

15. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
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bin hajar aleasqalanii )1404 ha). tahdhib 
altahdhib. t 1. bayrut: dar alfikri.

16. abn hajar- 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin 
bin hajar aleasqalanii )1406 ha). taqrib al-
tahdhib. tahqiqu: muhamad eawamat.ta1.
surya: dar alrushdi.

17. abn dirid- 'abu bakr muhamad bin al-
hasan bin durayd al'azdi )1987 mi). jam-
harat allughati. tahqiqu: ramziun munir 
baelabaki. t 1. bayrut: dar aleilm lilmalay-
ini.

18. abn saeda- muhamad bin saed bin 
maniye alzuhrii )2001 ma). altabaqat alk-
abira. tahqiqu: eali muhamad eumr. t 1. 
alqahirata: maktabat alkhanji.

19. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi )1404 
ha). "tarikh 'asma' althaqati". tahqiqu: sub-
hi alsaamaraayy. t 1. alkuaytu: aldaar al-
salafiatu.

20. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi )1404 
ha). tarikh 'asma' aldueafa' walkadhaabina. 
tahqiqu: eabdalrahim muhamad 'ahmad 
alqashqari. t 1.

21. abn shahin- 'abu hafs eumar bin 'ahmad 
bin euthman bin 'ahmad albaghdadi )1420 
ha). almukhtalif fihim. tahqiqu: eabdalra-
him bin muhamad bin 'ahmad alqashqari. t 
1. alrayad: maktabat alrushdi.

22. aibn tahman- 'abu khalid yazid bin al-
haytham aldaqaaq )1429 ha). min kalam 
'abi zakaria yahyaa bin mueayn fi alrajal. 
tahqiqu: muhamad bin eali al'azhari. t 1. 
alqahirati: alfaruq alhadithat liltibaeat wal-
nashri.

23. aibn eudi- 'abu 'ahmad eabdallah bin 
eadi bin eabdallah aljirjani )1418 ha). alka-
mil fi dueafa' alrajal. tahqiqu: eadil 'ahmad 
eabdalmawjudi- eali muhamad mueawada. 
sharak fi tahqiqihi: eabd alfataah 'abu san-
at. t 1. bayrut: alkutub aleilmiata.

24. abn easakri- 'abu alqasim eali bin al-
hasan bin hibat allah alshaafieiu )1415 hu). 
tarikh madinat dimashq wadhakar fadlaha 
watasmiatan min haliha biha min al'am-
athil 'aw aijtaz binawahiha min waridiha 
wa'ahliha. tahqiqu: muhibi aldiyn eumar 
bin gharamat aleamrwy. t 1. dar alfikri.

25. abn fars- 'ahmad bin zakariaa alqa-
zwini alraazii )1399 ha). muejam maqayis 
allughati. tahqiqu: eabdalsalam muhamad 
harun. dar alfikri.

26. aibn qutlubagha- 'abu alfida' zayn al-
diyn qasim aljamali alhanafii )1432 ha). 
althiqat miman lam yadae fi alkutub. dira-
satan watahqiqa: shadi bin muhamad bin 
salim al nueman. t 1. sanea'a: markaz al-
nueman lilbuhuth waldirasat al'iislamiat 
watahqiq alturath waltarjamati.

27. abn kathirin- 'abu alfida' 'iismaeil bin 
eumar bin kathir alqurashii albasriu )1418 
ha). albidayat walnihayatu. tahqiqu: eabd 
allah bin eabd almuhsin alturkiu. t 1. dar 
hajr liltibaeat walnashr waltawzie wal'iie-
lani.

28. 'abu dawud- sulayman bin al'asheath 
bin bashir alsijistany )1403 ha). sualat 'abi 
eubayd alajri. tahqiqu: muhamad eali qa-
sim aleamri. t 1. almadinat almunawara-
ti: aljamieat al'iislamiat , eimadat albahth 
aleilmii.
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29. 'abu zareat aldimashqi- eabdalrahman 
bin eamrw bin eabdallah alnasri )da.t(. 
tarikh 'abi zareat aldimashqi , riwayatu: 
'abi almimun bin rashid. dirasat watah-
qiqu: shakar allah niemat allah alqujani. 
dimashqa: majmae allughat alearabiati.

30. 'abu zareat alraazi- eubidallah bin eab-
dalkarim bin yazid almakhzumi )1402 hu). 
kitab aldueafa'i. tahqiqu: saedi bin mahdi 
alhashimi. almadinat almunawarati: eima-
dat albahth bialjamieat al'iislamiati.

31. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabdallah alshaybani )1422 hu). aleilal 
wamaerifat alrajal. tahqiqu: wasi allah bin 
muhamad eabaas. t 2. alrayad: dar alkhani.

32. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani )1409 ha). min kalam 
'ahmad bin hanbal fi eilal alhadith wamae-
rifat alrijal , riwayat almirudhi. tahqiqu: 
subhi albadri alsaamaraayiy. t 1. alriyad: 
maktabat almaearifi.

33. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani )1414 hu). sualat 'abi 
dawud lil'iimam 'ahmad bin hanbal fi jurh 
alruwaat wataedilihim. tahqiqu: du. ziad 
muhamad mansur. t 1. almadinat almuna-
warati: maktabat aleulum walhukm

34. 'ahmad bin muhamad bin hanbul- 'abu 
eabd allah alshaybani )1425 hu). min 
sualat 'abi bakr 'ahmad bin muhamad bin 
hani al'athariat 'aba eabdallah 'ahmad bin 
muhamad bin hanbal. tahqiqu: da.eam-
ir hasan sabri. t 1. bayrut: dar albashayir 
al'iislamiati.

35. al'azhari- 'abu mansur muhamad bin 
'ahmad bin alharawi , )2001 ma). tahdhib 

allughati. tahqiqu: muhamad eawad mureib 
, t 1. bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.

36. albukhari- 'abu eabdallh muhamad bin 
'iibrahim bin almughira )1426 ha). kitab al-
dueafa'i. tahqiqu: 'ahmad bin 'iibrahim bin 
'abi aleaynayni. t 1. maktabat abn eabaas.

37. albukhari- 'abu eabdallah muhamad bin 
'iibrahim bin almughira )da.t). altaarikh 
alkabiru. tabe taht muraqabati: muhamad 
eabd almueid khan. haydar abad - aldakn: 
dayirat almaearif aleuthmaniati.

38. burhan aldiyn alhalbi- 'abu alwfa 'ii-
brahim bin muhamad bin khalil sabt abn 
aleajamii )1407 ha). kashf alhathith eaman 
ramy biwade alhadithi. tahqiqu: subhi al-
saamaraayiy. t 1. bayrut: ealam alkutub , 
maktabat alnahdat alearabiati.

39. jamal aldiyn alqafti- 'abu alhasan eali 
bin yusif )1406 ha). 'iinbah alruwaat ealaa 
'anbah alnahaati. tahqiqu: muhamad 'abu 
alfadl 'iibrahim. t 1. alqahirata: dar alfikr 
alearabi. bayrut: muasasat alkutub althaqa-
fiati.

40. aljuzjani- 'abu 'iishaq 'iibrahim bin 
yaequb bin 'iishaq alsaedii aljuzjaniu )1405 
ha). 'ahwal alrijal .tahqiqu: subhi albadri 
alsaamaraayiy. bayrut: muasasat alrisalati.

41. aljawhari- 'abu nasr 'iismaeil bin 
hamaad alfarabi )1407 ha). alsihah taj al-
lughat wasihah alearabia. tahqiqu: 'ahmad 
eabd alghafur eatar. t 1. bayrut: dar aleilm 
lilmalayini.

42. alhamwy- shihab aldiyn 'abu eabdallah 
yaqut bin eabdallah alruwmi )1995 mi). 
muejam albildan. t 2. bayrut: dar sadir.

43. alkhatib albaghdadi- 'abu bakr 'ah-
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mad bin eali bin thabit )1422 hu). tarikh 
madinat alsalam wa'akhbar muhdithiha 
wadhakar qitanuha aleulama' min ghayr 
'ahliha wawardiha )almaeruf bitarikh 
baghdad). tahqiqu: bashaar eawad maeruf. 
t 1. bayrut: dar algharb al'iislamii.

44. aldaariqatani- 'abu alhasan eali bin 
eumar bin 'ahmad albaghdadi )1414 hu). 
taeliqat aldaariqutni ealaa almajruhayn li-
aibn hibaan .tahqiqi: khalil bin muhamad 
alearabi. t 1. alqahirati: alfaruq alhadithat 
liltibaeat , dar alkitaab al'iislamii.

45. aldaariqatani- 'abu alhasan eali bin eu-
mar bin 'ahmad albaghdadi )1434 ha). al-
dueafa' walmatrukun. tahqiqu: muhamad 
bin eali al'azhari. t 1. alqahirati: dar alfaruq 
alhadithat liltibaeat walnashri.

46. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1387 
hu). diwan aldueafa' walmatrukin wakhulq 
min almajhulin wathiqat lin. tahqiqi: 
hamaad bin muhamad al'ansari. t 2. makat: 
maktabat alnahdat alhadithati.

47. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1412 
ha). almuaqizat fi eilm mustalah alhadithi. 
aietanaa bihi: eabd alfataah 'abu ghudd. t 
2. halba: maktabat almatbueat al'iislamiati.

48. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallh 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1427 
hu). sayr 'aelam alnubala'i. alqahirata: dar 
alhadithi.

49. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1430 
hu). mizan alaietidal fi naqd alrajal. tah-
qiqu: muhamad ridwan earqasusi , wamu-

hamad barakat , waeamaar rihawi , waghi-
ath alhaji 'ahmad , wafadi almaghribi. t 1. 
dimashqa: muasasat alrisalat alealamiati.

50. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )da.t). 
almughaniy fi aldueafa'i. tahqiqu: alduktur 
nur aldiyn eatr.

51. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallah 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1413 
ha). alkashif fi maerifat riwayat alkutub. 
tahqiqu: muhamad eawaamat 'ahmad mu-
hamad namir alkhatib. t 1. jidat: dar alqi-
blat lilthaqafat al'iislamiat - muasasat eu-
lum alqurani.

52. aldhahabi- shams aldiyn 'abu eabdallh 
muhamad bin 'ahmad bin euthman )1419 
ha). tadhkirat alhafazi. t 1. bayrut. dar al-
kutub aleilmiati.

53. alsimeani- 'abu saed eabdalkarim bin 
muhamad bin mansur altamimi )1408 ha). 
al'ansab. taqdim wataeliqi: eabdallah eu-
mar albarudi. t 1. dar aljinan.

54. alsuhary- salamt bin muslim aleawtby 
)1420 ha). al'iibanat fi allughat alearabia-
ti. tahqiqu: di.eabdalkarim khalifat - du. 
nusart eabd alrahman - du. salah jaraar - du. 
muhamad hasan eawad - da. jasir 'abu sa-
fia. t 1. masqat: wizarat alturath alwatanii.

55. alsafadi- salah aldiyn khalil bin 'ay-
bik bin eabdallah )1420 ha). alwafi balu-
fyat. tahqiqu: 'ahmad al'arnawuwt waturki 
mustafaa. bayrut: dar 'iihya' altarathi.

56. aleajli- 'abu alhasan 'ahmad bin eab-
dallah bin salih alkufaa )1405 ha). tarikh 
althaqati. t 1. dar albazi.

57. alfaswi- yaequb bin sifyan bin jawan 
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alfarisii )1401 ha). almaerifat waltaarikhu. 
tahqiqu: 'akram dia' aleamri. t 1. bayrut: 
muasasat alrisalati.

58. mahmud rashid )2108 mi). mustalah 
)lays bishay') eind aibn mueayan dirasat 
muqaranatin. jamieat mutat: majalat mutat 
lilbuhuth waldirasati. almujalad althaalith 
walthalathun , aleadad althaalithi.

59. almazi- 'abu alhajaaj , jamal aldiyn 
yusif bin eabdalrahman bin yusif )1418 
ha). tahdhib alkamal fi 'asma' alrajal. tah-
qiqu: alduktur bashaar eawad , t 1. bayrut: 
muasasat alrisalati.

60. muslim bin alhajaaj 'abu alhasan 
alqushayriu alnaysaburiu )1404 ha). alku-
naa wal'asma'i. tahqiqu: eabdalrahim mu-
hamad 'ahmad alqashqari. t 1. almadinat 
almunwar: eimadat albahth aleilmii bial-
jamieat al'iislamiati. almamlakat alearabiat 
alsaeudiati.

61. mughaltay bin qalij bin eabd allah al-
bakjarii almisrii alhakrii alhanafii )1422 
ha). alhusul ealaa tahdhib alkamal fi 'asma' 
alrajal. tahqiqu: 'abu eabdalrahman eadil 
bin muhamad - 'abu muhamad 'usamat bin 
'iibrahim. t 1. alfaruq alhadithat liltibaeat 
walnashri.

62. alnasayiyu- 'abu eabdalrahman 'ahmad 
bin shueayb bin ealiin alkharasanii )1396 
ha). aldueafa' walmatrukun. tahqiqu: 
mahmud 'iibrahim zayid. t 1. halba: dar al-
waei.

63. alharawi- 'abu eubayd 'ahmad bin mu-
hamad )1419 ha). algharibin fi alquran 
walhadithi. tahqiq wadirasatu: 'ahmad far-
id almazidi.t 1. maktabat nizar mustafaa 

albaz almamlakat alearabiat alsaeudiati.

64. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi )1399 
hu). tarikh aibn muein )riwayat aldawri ri-
wayatu). tahqiqu: du. 'ahmad muhamad 
nur sif. t 1. makat almukaramatu: markaz 
albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iis-
lamii.

65. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi )1405 
ha(. maerifat alrijal ean yahyaa mueayanin 
wafih rumuz 'ukhraa. riwayat 'ahmad bin 
muhamad bin alqasim bin muhriz. tahqiq 
aljuz' al'awala: muhamad kamil alqasaari. t 
1. dimashqa: mujmae allughat alearabiati.

66. yahyaa bin muein- 'abu zakariaa bin 
eawn bin ziad bin bistam albaghdadi )da.t). 
tarikh aibn mueayn )riwayat euthman al-
daarmi). tahqiqu: du. 'ahmad muhamad 
nur sif. dimashqa: dar almamun liltarathu.
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إفشاء املوظف العام للمستندات الرسية وآثاره يف النظام السعودي

د. مشعل بن مرزوق امليموين 
أستاذ القانون العام املساعد،  قسم األنظمة بكلية العلوم اإلدارية، جامعة 

نجران
 mmalmimoni@nu.edu.sa :الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
للمستندات  العام  املوظف  إفشاء  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
الرسية وآثاره يف النظام السعودي، باعتبار أن املستندات الرسية 
تشكله  وملا  اليومية،  أعامهلا  تسيري  يف  اإلدارة  وسائل  أهم  أحد 
بأمن  يتعلق  ما  بالغة سواًء يف  أمهية  الرسية من  املستندات  هذه 
الشخصية،  يتعلق بمصالح األفراد، وحياهتم  ما  أو يف  الدولة، 
لنصوص  االستنباطي  االستقرائي  املنهج  الباحث  اتبع  وقد 

أنظمة اخلدمة املدنية السعودي. 
وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، تناول 
العام، ومفهوم  بيان مفهوم اإلفشاء، ومفهوم املوظف  التمهيد 

املستندات الرسية. 
بحفظ  العام  املوظف  التزام  أساس  األول:  املبحث  وتناول 
املستندات الرسية وعدم إفشائها يف النظام السعودي، كام تناول 
الرسية  للمستندات  العام  املوظف  إفشاء  آثار  الثاين:  املبحث 
بإفشاء  العام  املوظف  إخالل  عىل  املرتتبة  العقوبات  وبيان 
الباحث  خلص  وقد  السعودي،  النظام  يف  الرسية  املستندات 
املحررات  تعني  الرسية  املستندات  أن  أمهها  من  نتائج  إىل عدة 
من  حكمها  يف  وما  الرسمية  الدوائر  من  تصدر  التي  الكتابية 
املؤسسات العامة التي ختضع لسلطان الدولة وأنظمتها، والتي 
تتضمن املعلومات التي حيظر عىل املوظف البوح هبا أو إفشائها. 
حلفظ  واضحة  آلية  وضع  اإلدارة  عىل  بأن  الباحث  ويويص 
يتالئم  بام  لدهيا  الرسية  درجات  وتصنيف  الرسية،  املستندات 
املوظفني  لدى  الوعي  نرش  أمهية  مع  إدارة،  كل  نشاط  وطبيعة 
الدولة  أمن  عىل  وآثارها  الرسية،  املستندات  إفشاء  بخطورة 

واملجتمع واألفراد بشكل عام. 
الكلامت املفتاحية:

إفشاء، املوظف العام، املستندات الرسية، النظام السعودي.

Abstract
This paper investigates the public employee’s dis-
closure of classified documents and the effects 
of such disclosure in the Saudi laws, given that 
classified documents are one of the most import-
ant methods of management in facilitating daily 
work. Besides, classified documents are of major 
importance with regard to state security and the in-
terests of individuals and their personal lives. The 
research includes an introduction, a preface, two 
chapters and a conclusion. The preface demon-
strates the concepts of disclosure, public employ-
ee, and classified documents. The first chapter 
of the research deals with the basis of the public 
employee’s commitment to protection of classified 
documents in the Saudi laws. The second topic fo-
cuses on the effects of the public employee’s dis-
closure of classified documents and the penalties 
resulting thereof in the Saudi laws. It was found 
that classified documents are written documents 
issued by official departments and similar public 
institutions that are subject to the authority of the 
state and its legislations, including information 
that the employee is notified of divulging or dis-
closing them. The researcher recommended that 
the administration should establish a clear mech-
anism for protecting classified documents, and 
a classification of the degrees of confidentiality 
that aligns with the nature of the activity of each 
department, giving importance for disseminating 
awareness among employees of the danger of dis-
closing classified documents, and effects of such 
disclosure on the security of the state, society and 
individuals.

Keywords:
public employee; disclosure; classified documents
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل 

بعــد...  أمــا  األنبيــاء واملرســلني...  أرشف 
ــإلدارة  ــة ل ــتندات الرسي ــىل املس ــة ع ــرب املحافظ فتعت
وعــدم إفشــائها، أحــد أهــم الواجبــات الوظيفيــة 
ــت  ــا ونص ــي أوردهت ــام، والت ــف الع ــة باملوظ املنوط

عليهــا األنظمــة الوظيفيــة الســعودية. 
ــن  ــة م ــة الرسي ــتندات اإلداري ــذه املس ــكله ه ــا تش ومل
أمهيــة بالغــة ســواًء فيــام يتعلــق بأمــن الدولــة يف 
جوانبهــا السياســية أو العســكرية أو االقتصاديــة أو 
ــراد  ــح األف ــق بمصال ــا يتعل ــا، أويف م ــة وغريه األمني
ــزة  ــع األجه ــم م ــاء تعامله ــخصية أثن ــم الش وحياهت
اإلداريــة املختلفــة، وملــا يســببه إفشــاء تلك املســتندات 
الرسيــة مــن خطــورة عــىل األمــن الوطنــي، أو مصالــح 
الدولــة وأجهزهتــا احلكوميــة، أو مصالــح األفــراد 

ــه.  ــرسي وموضوع ــتند ال ــة املس ــب طبيع بحس
فقــد حــرص املنظــم الســعودي عــىل محايــة هــذه 
ــام  ــف الع ــىل املوظ ــد ع ــة، بالتأكي ــتندات الرسي املس
ــدم  ــة، وع ــتندات اإلداري ــة املس ــىل رسي ــة ع باملحافظ
إفشــائها، وإيقــاع العقوبــات عــىل اإلخــالل هبــذا 
ــد  ــك يف العدي ــىل ذل ــص ع ــي بالن ــب الوظيف الواج
التنفيذيــة  الالئحــة  نصــت  حيــث  األنظمــة  مــن 
ــه) جيــب  ــة عــىل أن ــة املدني ــة يف اخلدم للمــوارد البرشي
ــبة  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــزام باخت ــف االلت ــىل املوظ ع
حلاميــة املعلمومــات والوثائــق واملســتندات التــي حتمل 
طابــع األمهيــة أو الرسيــة أو اخلصوصيــة التــي حيصــل 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو يطل
ــموحًا  ــا مس ــف عنه ــن الكش ــامل يك ــه م ــدة خدمت م
ــا جــاءت  ــه رصاحــة بموجــب النظــام()1(. ومــن هن ب
ــاء  ــوان: "إفش ــت عن ــوع حت ــذا املوض ــث ه ــة بح أمهي
املوظــف العــام للمســتندات الرسيــة وآثــاره يف النظــام 
)1( )الفقــرة )ز( مــن املــادة )2٠8( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودي، الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )155٠(، وتاريــخ 1٤٤٠/6/9هـ(. 

الســعودي". 
أوالً: أسباب اختيار املوضوع: 

ــتندات . 1 ــة املس ــوم رسي ــح مفه ــة إىل توضي  احلاج
ــة يف جمــال الوظيفــة العامــة، بســبب ورود  اإلداري
ــة بشــكل  ــة يف النصــوص النظامي مصطلــح الرسي
عــام دون حتديــد ملعايــري قانونيــة متيــز املســتندات 

ــة عــن غريهــا.  الرسي
ــيل، . 2 ــع العم ــة يف الواق ــن أمهي ــوع م ــا للموض  م

حيــث إن بيــان مفهــوم رسيــة املســتندات اإلدارية، 
وحتديــد معايــري رسيتهــا يفيــد كل موظــف يف 
معرفــة طبيعــة املســتند الــرسي ومــن ثــم العمــل 
باملحافظــة عــىل رسيتــه وعــدم اإلخــالل باإللتــزام 

ــي.  ــب الوظيف ــذا الواج هب
 خطــورة نــرش هــذه املســتندات الرسيــة عــن . 3

ــا  ــي هل ــي والت ــل االجتامع ــائل التواص ــق وس طري
الــدور الكبــري يف رسعــة انتشــارها واطــالع عــدد 

ــز.  ــت وجي ــا يف وق ــاس عليه ــن الن ــري م كب
ثانيًا: أهداف البحث: 

يسعى البحث إىل حتقيق األهداف العلمية التالية: 
ــة يف . 1 ــة الرسي ــتندات اإلداري ــود باملس ــان املقص  بي

ــا.  ــري رسيته ــد معاي ــعودي، وحتدي ــام الس النظ
املوظفــني . 2 مــن  املقصوديــن  هــم  مــن  بيــان   

اخلاضعــني للتجريــم الــوارد يف إفشــاء املســتندات 
الرسيــة يف النظــام الســعودي. 

 بيــان أســاس التــزام املوظــف العــام بحفــظ . 3
إفشــائها.  وعــدم  الرسيــة،  املســتندات 

ــة عــىل إخــالل املوظــف . ٤ معرفــة العقوبــات املرتتب
ــة.  العــام بإفشــاء املســتندات الرسي

ثالثًا: مشكلة البحث: 
مــن  عــدد  ظهــور  يف  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
ــض  ــن بع ــادرة م ــة الص ــة الرسي ــتندات اإلداري املس
ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــة يف وس ــات احلكومي اجله
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ــس  ــات، الفي ــناب ش ــس آب، الس ــرت، الوات ــل "توي مث
بــوك،... ونحوهــا"، وانتشــارها بحجــة عــدم رسيتهــا، 
ــز  ــة للتميي ــد معايــري قانوني األمــر الــذي يتطلــب حتدي
بــني املســتندات اإلداريــة الرسيــة وغريهــا ممــن ال 
ــل  ــة العم ــة اىل خصوصي ــة، باإلضاف ــف بالرسي يوص

ــا. ــي يمثله ــة الت ــه واجله اإلداري نفس
رابعًا: أسئلة البحث: 

يسعى البحث إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 
ما املقصود باملستندات اإلدارية الرسية؟ . 1
هل األصل يف املستند اإلداري الرسية أم ال؟ . 2
 ما املعيار يف حتديد رسية املستندات اإلدارية؟ . 3
 ما املقصود بإفشاء املستندات الرسية؟ . ٤
 ما هي عقوبة إفشاء املوظف العام للمستندات . 5

الرسية؟ 
خامسًا: الدراسات السابقة: 

ــة  ــة: دراس ــاء األرسار الوظيفي ــدم إفش ــب ع 1.واج
ــن  ــوق م ــوراه يف احلق ــىل الدكت ــول ع ــة للحص مقدم
ــث:  ــرة، 1963ه، للباح ــة القاه ــوق، جامع ــة احلق كلي
أمحــد حممــد املنــويف. وقــد حتــدث الباحــث عــن 
واجــب كتــامن األرسار اإلداريــة، وااللتــزام بــرس 
ــاء  ــدم إفش ــب ع ــم واج ــة ث ــة العام ــة يف الوظيف املهن
األرسار الوظيفيــة، والشــهادة أمــام القضــاء، وعاجلــت 
ــاء األرسار  ــدم إفش ــب ع ــكلة واج ــة مش ــذه الدراس ه
الوظيفيــة يف ضــوء القانونــني الفرنــيس واملــرصي، 
ويذلــك يتضــح اختــالف دراســتي عــن الدراســة 
ــتندات  ــوم املس ــًا ملفه ــا بيان ــث كوهن ــن حي ــابقة، م الس
الرسيــة ومعايــري متييزهــا، واملعاجلــة القانونيــة ملشــكلة 

ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ ــتندات الرسي ــاء املس إفش
2.كتــامن الــرس وإفشــاؤه يف الفقــه اإلســالمي، رســالة 
ــس،  ــن إدري ــن أدول ب ــف ب ــث رشي ــتري، للباح ماجس
ــة  ــة، 1٤18ه، الطبع ــة األردني ــة اجلامع ــة الرشيع كلي
األوىل مــن دار النفائــس للنــرش والتوزيع -عــامن- وقد 

جــاءت هــذه الدراســة يف بيــان مفهــوم الــرس، وأنــواع 
األرسار، وانقضــاء الــرس، مــع إيضــاح اآلثــار املرتتبــة 
عــىل إفشــاء الــرس، وقــد عاجلــت هــذه الدراســة 
مشــكلة الــرس يف الفقــه اإلســالمي فقــط، ومل تتطــرق 
لــه مــن جهــة القوانــني والفــرق بينهــا وبــني دراســتي، 
ــتندات  ــة للمس ــو أدق دراس ــىل نح ــي كان وع أن بحث
الرسيــة الصــادرة مــن املوظــف العــام، مــع بيــان 
وإيضــاح موقــف النظــام الســعودي مــن واجــب عــدم 

ــام.  ــف الع ــن املوظ ــة م ــتندات الرسي ــاء املس إفش
ــث  ــام، بح ــه والنظ ــرس يف الفق ــاء ال ــكام إفش 3.أح
ــايل  ــد الع ــن املعه ــتري م ــة املاجس ــل درج ــيل لني تكمي
للقضــاء قســم السياســة الرشعيــة مــن جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية 1٤22ه، للباحــث: عــيل 
ــوع  ــه موض ــث يف بحث ــاول الباح ــهراين، تن ــع الش مرب
ــة،  ــة باألنظم ــالمي مقارن ــه اإلس ــب الفق ــرس يف كت ال
خاصــة النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة، وكان 
تطرقــه ملوضــوع أحــكام الــرس يف الرشيعــة اإلســالمية 
ــن  ــتي ع ــف دراس ــته، وختتل ــىل دراس ــب ع ــو الغال ه
ــن  ــدث ع ــابقة تتح ــة الس ــأن الدراس ــة ب ــذه الدراس ه
الــرس بشــكل عــام، بينــام دراســتي ركــزت عــىل الــرس 
الوظيفــي، وأســاس التــزام املوظــف العــام باملحافظــة 

ــائها.  ــدم إفش ــة، وع ــتندات الرسي ــىل املس ع
سادسًا: منهج البحث: 

املنهــج  عــىل  البحــث  هــذا  إعــداد  يف  اعتمــدت 
ــتقراء  ــب اس ــذي يتطل ــتنباطي، وال ــتقرائي االس االس
املدنيــة  اخلدمــة  أنظمــة  يف  النظاميــة  النصــوص 
باملوظــف  العالقــة  ذات  واألنظمــة  الســعودي، 
والوظيفــة، ومــن ثــّم اســتنباط األحــكام النظاميــة مــن 

ــه.  ــدًا في ــه مفي ــا رأيت ــدر م ــوص بق ــك النص تل
سابعًا: خطة البحث: 

ــني  ــد ومبحث ــة ومتهي ــث يف مقدم ــة البح ــت خط انتظم
ــو اآليت:  ــىل النح ــارس ع ــة وفه وخامت
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ــداف  ــوع، أه ــار املوض ــباب اختي ــا "أس ــة: وفيه املقدم
ــج  ــث، منه ــئلة البح ــث، أس ــكلة البح ــث، مش البح

ــث".  البح
ــة  ــه ثالث ــات البحث،وفي ــف بمصطلح ــد: التعري متهي

ــب:  مطال
املطلب األول: مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح. 

املطلــب الثــاين: مفهــوم املوظــف العــام يف اللغــة 
واالصطــالح. 

املطلــب الثالــث: مفهــوم املســتندات الرسيــة يف اللغــة 
واالصطــالح. 

ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــث األول: أس املبح
ــان:  ــه مطلب ــعودي، وفي ــام الس ــة يف النظ الرسي

ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــب األول: أس املطل
ــعودي.  ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة، وع الرسي

ــتندات  ــز األرسار يف املس ــري متيي ــاين: معاي ــب الث املطل
ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ اإلداري

العــام  املوظــف  إفشــاء  آثــار  الثــاين:  املبحــث 
للمســتندات الرسيــة يف النظــام الســعودي، وفيــه ثالثــة 

مطالــب: 
إفشــاء  عــىل  اجلنائيــة  العقوبــات  األول:  املطلــب 

الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 
املطلــب الثــاين: العقوبــات التأديبيــة عــىل إفشــاء 

الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 
إفشــاء  عــىل  املــدين  التعويــض  الثالــث:  املطلــب 

الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 
اخلامتة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشمل اآليت: 
فهرس املصادر واملراجع. 

فهرس املوضوعات. 
متهيد

التعريف بمصطلحات البحث وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول: مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح. 

املطلــب الثــاين: مفهــوم املوظــف العــام يف اللغــة 
واالصطــالح. 

املطلــب الثالــث: مفهــوم املســتندات الرسيــة يف اللغــة 
واالصطــالح. 

املطلب األول مفهوم اإلفشاء يف اللغة واالصطالح
الفرع األول: تعريف اإلفشاء يف اللغة: 

اإلفشــاء مــن فشــا خــربه، يفشــو فشــوًا وفشــيًا: انتــرش 
وذاع، وفشــا الــيء يفشــوا فشــوًا إذا ظهــر وهــو 
ــور،  ــن منظ ــرس. )اب ــاء ال ــه إفش ــام يف كل يشء، ومن ع

 .)269/1٠ 1٤1٤ه، 
ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن اإلفشــاء يــدور حول 

الظهــور واالنتشــار واإلذاعة. 
الفرع الثاين: تعريف اإلفشاء يف االصطالح: 

ــالة  ــه الص ــال علي ــار، ق ــرة اإلظه ــو كث ــاء: ه اإلفش
والســالم: »أال أدلكــم عــىل مــا يشء إذا فعلتمــوه 
ــلم،  ــام مس ــم«. )اإلم ــالم بينك ــوا الس ــم؟ أفش حتاببت

 .)7٤/1 137٤ه، 
ــروا مــن التســليم عــىل بعضكــم. )املوســوعة  أي: أكث

ــة، 5/17٤(. ــة الكويتي الفقهي
وإفشــاء الــرس: هــو إطــالع الغــري عــىل الــرس ويعنــي 
ذلــك أن اإلفشــاء يف جوهــره نقــل املعلومــات، أي أنــه 

نــوع مــن اإلخبــار. )حنــا، 1989هـــ، ص16٠(. 
وقيــل يف تعريفــه هــو: تعمــد اإلفضــاء بــرس مــن 
شــخص أؤمتــن عليــه يف غــري األحــوال التــي توجــب 
ــزه. )أدول،  فيهــا الرشيعــة اإلســالمية اإلفضــاء أو جتي

ص2٠(.  1997م، 
ــخص  ــن ش ــرٍس م ــاء ب ــد اإلفض ــه: تعم ــرف بأن وع
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ــه يف  ــه أو مهنت ــه أو صنعت ــم عمل ــه بحك ــن علي أؤمت
ــون اإلفضــاء  ــي يوجــب فيهــا القان غــري األحــوال الت

) عبيــد، 1985م، ص15(.  أوجييــزه. 
معنــى  أن  يــرى  الســابقة  التعريفــات  يف  والناظــر 
اإلفشــاء يف االصطــالح ال خيــرج عــن معنــاه اللغــوي، 

أي: الظهــور واإلنتشــار. 
اللغــة  يف  العــام  املوظــف  مفهــوم  الثــاين  املطلــب 

ح صطــال ال ا
الفرع األول: تعريف املوظف يف اللغة: 

املوظــف مشــتق مــن مــادة "وظــف" وهــي كلمــة تــدل 
ــه  ــّدرت ل ــه: إذا ق ــر يشء، يقــال: وظفــت ل عــىل تقدي
ــارس،  ــن ف ــام. )اب ــن رزق أو طع ــيئًا م ــني ش كل ح

1399هـــ، ص122(. 
"وظــف  املوظــف:  معنــى  يف  منظــور  ابــن  قــال 
ــوٍم مــن  ــه يف كل ي الوظيفــة مــن كل يشء: مــا يقــدر ل
ــُف  ــا الَوَظاِئ ــف أو رشاب ومجعه ــاٍم أو عل رزق أو طع
منظــور، 1٤1٤هـــ، 358/9(.  )ابــن  والُوُظــُف". 
وهــذا يــدل عــىل أن معنــى املوظــف يف اللغــة العربيــة 
ــه  ــيأيت رشح ــذي س ــوين ال ــاه القان ــن معن ــب م قري
1٤32هـــ،  )املطلــق،  االصطالحــي.  التعريــف  يف 

 .)16 -11 ص
وعليــه فــإن املوظــف هــو مــن يلــزم نفســه بعمــل مــا 
مقابــل يشء مــن رزق أو طعــام، أي: لقــاء أجــر معــني. 

)الطهــراوي، 2٠11م، ص136-135(. 
الفرع الثاين: تعريف املوظف العام يف االصطالح: 

تعــددت التعاريــف اخلاصــة باملوظــف العــام، فعــرف 
بعــض رشاح القانــون املوظــف العــام بأنــه: الشــخص 
ــه بعمــل دائــم يف خدمــة مرفــق عــام  الــذي يعهــد إلي
ــام.  ــون الع ــخاص القان ــد أش ــة أو أح ــره الدول تدي

)الطــاموي، ص668(. 
ويذهــب البعــض إىل أن املوظــف العــام هــو الشــخص 
الــذي يشــغل وظيفــة دائمــة داخلــة ضمــن كادر 

ــوم، 198٤م، ص1٤(.  ــام. )العت ــق الع ــف املرف وظائ
ــن  ــه "كل م ــف بأن ــعودي املوظ ــم الس ــّرف املنظ وع
يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة يف الدولــة أو يــامرس 
ــه  ــم وظيفت ــه أو اس ــة عمل ــت طبيع ــًا كان ــا أي مهامهت
ســواًء كان ذلــك عــن طريــق التعيــني أو التعاقــد 

بصفــة دائمــة أو مؤقتــة")1(. 
وعنــد التأمــل يف تعريــف الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد 
ــوم  ــت املفه ــا تبن ــد أهن ــام نج ــف الع ــة للموظ البرشي
الواســع يف تعريــف املوظــف العــام، فــكل مــن يشــغل 
ــًا  ــًا عام ــرب موظف ــة يعت ــة يف الدول ــة عام ــة مدني وظيف
بغــض النظــر عــن أداة تعيينــه، إن كانت قــرارًا أم عقدًا، 
وســواًء كان يشــغل وظيفــة دائمــة أو بصفــة مؤقتــة، إال 
ــال  ــة رج ــت فئ ــد أخرج ــًا ق ــف أيض ــذا التعري ــا هب أهن
ــة-  ــكريني والرشط ــن -العس ــلحة واألم ــوات املس الق
مــن فئــة املوظفــني اخلاضعــني لالئحــة التنفيذيــة 
للمــوارد البرشيــة، ألهنــا جــاءت يف أحكامهــا خاصــة 
ــرصي، 1٤٤1هـــ، ص28٠(.  ــدين. )امل ــف امل باملوظ
العــام  باملوظــف  اخلاصــة  التعريفــات  أن  وحيــث 
متعــددة بتعــدد األنظمــة التــي حتكــم الوظيفــة العامــة، 
كــام أن تعريــف املوظــف العــام وفقــًا للنظــام اجلنائــي 
ــام أن  ــام اإلداري، وب ــًا للنظ ــه وفق ــن تعريف ــف ع خيتل
ــة  ــتندات اإلداري ــاء املس ــاص بإفش ــث خ ــذا البح ه
الرسيــة، فــإن احلديــث ســيكون منصبــًا عــىل املوظــف 
ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــه امل ــارت إلي ــذي أش ــام ال الع
عقوبــات نــرش الوثائــق واملعلومــات الرسيــة وإفشــائها 
حيــث ورد فيهــا )خيطــر عــىل أي موظــف عــام، أو مــن 
يف حكمــه -ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه- نــرش أي وثيقــة 
ــا أو  ــل عليه ــة حص ــة رسي ــاء أي معلوم ــة أو إفش رسي
عرفهــا بحكــم وظيفتــه وكان نرشهــا أو إفشــاؤها 
ــادة  ــل يف امل ــر والتأم ــن()2(. وبالنظ ــزاالن حمظوري ال ي
ــرار  ــادرة بق ــة الص ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة )1( م )1( )امل

جملــس الــوزراء رقــم: )155٠( وتاريــخ 1٤٤٠/6/9هـــ(. 
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )2( م )2( )امل

ــخ 1٤32/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
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ــف  ــىل املوظ ــت ع ــا نص ــد أهن ــابقة نج ــة الس النظامي
ــن  ــة م ــادة الثالث ــت امل ــم بين ــه، ث ــن يف حكم ــام وم الع
النظــام املشــار إليــه أنــه )يعــد يف حكــم املوظــف العــام 

ــام:  ــذا النظ ــكام ه ــق أح يف تطبي
مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد األجهــزة . 1

ذات الشــخصية املعنويــة العامــة ســواًء كان يعمــل 
بصفــة دائمــة أو مؤقتــة. 

ــة . 2 ــلطة إداري ــة أو أي س ــة حكومي ــه جه ــن تكلف م
ــة.  ــأداء مهمــة معين أخــرى ب

املؤسســات . 3 أو  الــرشكات  لــدى  يعمــل  مــن 
ــة، أو  ــق العام ــإدارة املراف ــوم ب ــي تق ــة، الت الفردي
ــة  ــارشة خدم ــوم بمب ــا أو تق ــغيلها، أو صيانته تش
عامــة، وكذلــك مــن يعمــل لــدى الــرشكات التــي 

ــا.  ــة يف رأس ماهل ــاهم الدول تس
ــة أو أي . ٤ ــه احلكوم ــذي تعين ــري ال ــم أو اخلب املحك

ــي.  ــاص قضائ ــا اختص ــة هل هيئ
رؤســاء جمالــس إدارات الــرشكات املنصــوص . 5

ــا)1(.  ــادة وأعضائه ــذه امل ــن ه ــرة )3( م ــا يف الفق عليه
ــني  ــول: إن املوظف ــتطيع الق ــدم نس ــا تق ــىل م ــاًء ع وبن
اخلاضعــني للتجريــم الــوارد يف إفشــاء املســتندات 

ــم:  ــة ه الرسي
ــام  ــق ع ــة مرف ــون يف خدم ــن يعمل ــخاص الذي األش
ــة  ــة العام ــخاص املعنوي ــد األش ــة أو أح ــره الدول تدي
وهيئــات  مصالــح  عامــة،  مؤسســات  -وزارات، 
حكوميــة- بمقتــى قــرار إداري صــادر مــن الســلطة 

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــة بصف املختص
املطلب الثالث مفهوم املستندات الرسية

الفرع األول: تعريف املستندات يف اللغة: 
املســتندات يف اللغــة: مجــع مســتند وهــو يف اللغــة 
ــارس  ــن ف ــال اب ــتند، ق ــل اس ــن الفع ــول م ــم مفع اس
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )3( م )1( )امل

ــخ 1٤32/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــٌد  ــٌل واح ــدال أص ــون وال ــني والن ــس: "الس يف املقايي
ــندُت  ــال س ــيء، يق ــيء إىل ال ــامم ال ــىل انض ــدل ع ي
اســتنادًا،  واســتندت  ســنودًا،  أســنُُد  الــيء  إىل 
وأســندت غــريي إســنادًا .... أي معتمــد". )ابــن 

ص236(.  فــارس،1399ه، 
ــد  ــه ويعتم ــتند إلي ــا يس ــناد: كل م ــه إس ــند ومجع والس
ــن  ــك الدي ــل لص ــه قي ــريه، ومن ــط وغ ــن حائ ــه م علي

ــرون، ص٤5٤(.  ــى وآخ ــند. )مصطف ــريه س وغ
الفرع الثاين: تعريف املستندات يف االصطالح: 

املســتندات اخلطيــة: كل كتابــة من شــأهنا إثبــات حق أو 
نفيــه بشــكل رصيــح. )اهلليــل، 1٤23هـــ، ص3٤5(. 
ــة، أو  ــج اخلطي ــظ احلج ــه لف ــتندات يرادف ــظ املس ولف
األدلــة الكتابيــة، أو املحــررات، أو الســند ومجعــه 
أســناد. )املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ص2٤7(، 

1٤12هـــ،82/2(.   )الزحيــيل، 
أنواع املســتندات: )اهلليــل،1٤23ه، ص352-3٤6(. 
مســتندات  إىل:  املحــرارت  أو  املســتندات  تنقســم 

رســمية.  غــري  ومســتندات  رســمية، 
القسم األول: املستندات الرسمية: 

وهــي: املحــررات الكتابيــة التــي تصــدر مــن الدوائــر 
ــة ومــا يف حكمهــا مــن املؤسســات  الرســمية احلكومي

العامــة التــي ختضــع لســلطان الدولــة وأنظمتهــا. 
وهــذا القســم يشــتمل عــىل أنــواع عديــدة منهــا: 
الصكــوك الصــادرة مــن املحاكــم الرشعيــة، وكتابــات 
ــة  ــات احلكومي ــن اجله ــادرة م ــدل، واألوراق الص الع
الدراســة ونحوهــا،  امليــالد، وشــهادات  كشــهادة 

ــث.  ــراد يف البح ــو امل ــم ه ــذا القس وه
القسم الثاين: املستندات غري الرسمية: 

ــم  ــام بينه ــاس في ــا الن ــي حيرره ــتندات الت ــي املس وه
ــتندات  ــل املس ــة مث ــر احلكومي ــوع إىل الدوائ دون الرج
العرفيــة، واألوراق التجاريــة، واألوراق الشــخصية 

اخلاصــة ونحوهــا. )الزحيــيل، )٤81/2-٤83(. 
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ويقصــد بالرسية يف املســتندات الرســمية أي املعلومات 
ــه، أو  ــة وظيفت ــاء تأدي ــف أثن ــا املوظ ــع عليه ــي يطل الت
بســببها واملعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف البــوح 
ــور  ــا كاألم ــة بطبيعته ــون رسي ــا أن تك ــي إم ــا، وه هب
باحليــاة  املتعلقــة  كاملســائل  عرفــًا  أو  العســكرية، 
ــني والقــرارات  ــراد، أو بالنــص يف القوان اخلاصــة لألف
والتعليــامت اإلداريــة باعتبارهــا رسيــة ال جيــوز للغــري 

ــاموي، 1٤39ه، ص177(.  ــا. )الط ــالع عليه اإلط
جــواز  عــدم  اإلداريــة،  األرسار  تشــمل  كــام 
ــرش،  ــد للن ــتند مع ــات مس ــرش حمتوي ــتعجال يف ن االس
ــرضر  ــق ال ــد يلح ــا ق ــل أواهن ــات قب ــرش املعلوم ألن ن
ــة  ــق اإلداري، أو باملصلح ــل باملرف ــري العم ــن س بحس
ــد  ــو، ماج ــا. )احلل ــىل محايته ــل اإلدارة ع ــي تعم الت
 " "الرسيــة يف أعــامل الســلطة التنفيذيــة  )1993م( 
جملــة كليــة احلقــوق للبحــوث القانونيــة واالقتصاديــة 
ــة  )1/17( ص٤3، جامعــة اإلســكندرية بمــرصـ كلي

ـ1975م.  احلقــوق 
ــة  ــتندات الرسي ــول: أن املس ــتطيع الق ــه نس ــاء علي وبن
ــر  ــن الدوائ ــدر م ــي تص ــة الت ــررات الكتابي ــي املح ه
ــة ومــا يف حكمهــا مــن املؤسســات  الرســمية احلكومي
العامــة التــي ختضــع لســلطان الدولــة وأنظمتهــا، 
والتــي تتضمــن املعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف 
ــا  ــة بطبيعته ــون رسي ــا أن تك ــي إم ــا، وه ــوح هب الب
كاألمــور العســكرية، أو عرفــًا كاملســائل املتعلقــة 
باحليــاة اخلاصــة لألفــرادأو أو بالنــص يف القوانــني 
ــة ال  ــة باعتبارهــا رسي ــامت اإلداري ــرارات والتعلي والق

ــا.   ــالع عليه ــري اإلط ــوز للغ جي
ــة يف  ــتندات الرسي ــاس ومعايرياملس ــث األول أس املبح

ــان ــه مطلب ــعودي، وفي ــام الس النظ
وفيه مطلبان

ــتندات  ــظ املس ــزام بحف ــاس االلت ــب األول: أس املطل
ــعودي.  ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة، وع الرسي

ــتندات  ــز األرسار يف املس ــري متيي ــاين: معاي ــب الث املطل
ــعودي.  ــام الس ــة يف النظ اإلداري

ــة يف  ــتندات الرسي ــاس ومعايرياملس ــث األول أس املبح
ــعودي ــام الس النظ

متـهـيـد وتـقـسـيـم: 
لــدى  الرسيــة  املســتندات  بحفــظ  االلتــزام  يثــري 
املوظــف العــام وعــدم إفشــائها التســاؤل عــن أساســه 
ــز  ــري متيي ــد معاي ــك حتدي ــعودي، وكذل ــام الس يف النظ
األرسار يف املســتندات اإلداريــة، وهــو مــا ســوف 

ــني:  ــني التالي ــه يف املطلب نبحث
املطلــب األول أســاس االلتــزام بحفــظ املســتندات 

ــعودي ــام الس ــائها يف النظ ــدم إفش ــة وع الرسي
ــىل األرسار  ــاظ ع ــف احلف ــىل املوظ ــم ع ــب املنظ أوج
التــي يطلــع عليهــا بســبب قيامــه بواجباتــه الوظيفيــة. 
وبنــاء عــىل ذلــك فــإن أســاس التــزام املوظــف 
القانــون.  هــو  الوظيفيــة  األرسار  عــىل  باملحافظــة 

ص112(.  1993م،  )املنــويف، 
فأنظمــة املوظفــني فضــاًل عــن األنظمــة اجلنائيــة تلــزم 
املوظفــني باملحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة التــي 
يطلعــون عليهــا بســبب وظائفهــم، وســنورد فيــام يــيل 
نــامذج عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص لبعــض األنظمــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض عــىل 
املوظفــني حفــظ األرسار الوظيفيــة وذلــك عــىل النحــو 

التــايل: )العجــالن، 1٤36ه، ص25(. 
1. املوظفون اخلاضعون لنظام اخلدمة املدنية: 

ــىل  ــر ع ــه "حيظ ــىل أن ــة ع ــة املدني ــام اخلدم ــص نظ ن
ــا  ــع عليه ــي يطل ــاء األرسار الت ــة إفش ــف خاص املوظ

ــة")1(.  ــرك اخلدم ــد ت ــو بع ــه ول ــم وظيفت بحك
ــف  ــىل املوظ ــة ع ــادة النظامي ــذه امل ــت ه ــث منع حي
ــا  ــع عليه ــي يطل ــة الت ــاء األرسار الوظيفي ــام إفش الع
)1( ) املــادة )5/12( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة الســعودي، الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

)م/٤9(، وتاريــخ 1397/7/1هـــ(. 
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ــة.  ــه للوظيف ــد ترك ــه ولوبع ــبب وظيفت بس
ــة يف  ــوارد البرشي ــة للم ــة التنفيذي ــت الالئح ــام نص ك
اخلدمــة املدنيــة عــىل أنــه.. جيــب عــىل املوظــف االلتزام 
املعلمومــات  حلاميــة  املناســبة  اإلجــراءات  باختــاذ 
ــة أو  ــع األمهي ــل طاب ــي حتم ــتندات الت ــق واملس والوثائ
ــا  ــع عليه ــل أو يطل ــي حيص ــة الت ــة أو اخلصوصي الرسي
ــه مــامل  ــى بعــد انتهــاء مــدة خدمت ــه حت بســبب وظيفت
يكــن الكشــف عنهــا مســموحًا بــه رصاحــة بموجــب 

ــام)1(.  النظ
فاملنظــم جعــل مــن واجبــات املوظــف املحافظــة عــىل 
ــا  ــبة حلاميته ــري املناس ــاذ التداب ــة واخت األرسار الوظيفي
ــب  ــي أوج ــص النظام ــظ أن الن ــاء، ونالح ــن اإلفش م
ــبة،  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــزام باخت ــف االلت ــىل املوظ ع
دون أن حيــدد ماهيــة أو نــوع هــذه اإلجــراءات تــاركًا 
ــة  ــع آلي ــة يف وض ــلطة التقديري ــة الس ــة اإلداري للجه
واضحــة حلفــظ تلــك املســتندات الرسيــة وتصنيفهــا، 
كإجيــاد دليــل اسرتشــادي، أو الئحــة تفصيليــة داخلية، 
ــل  ــة العم ــب وطبيع ــة تتناس ــد تنفيذي ــع قواع أو وض
املســتندات  ماهيــة  تلــك اجلهــة حتــدد  اإلداري يف 
الرسيــة، وكيفيــة املحافظــة عليهــا، ومحايتهــا مــن 
الظهــور أو االنتشــار بــدًء مــن كتابــة املســتند ومــرورًا 
ــة،  ــة املختلف ــات اإلداري ــني اجله ــه ب ــاله وتناقل بإرس
ــت  ــواًء أكان ــة س ــات الرسي ــه يف امللف ــاًء بحفظ وانته

ــة.  ــة أو ورقي الكرتوني
ــد  ــة قواع ــًا أن مدون ــه أيض ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم
الســلوك الوظيفــي نصــت يف املــادة الثالثــة عــرشة 
إفشــاء   ... العــام  املوظــف  عــىل  )حيظــر  بأنــه: 
املعلومــات الرسيــة والوثائــق واملســتندات التــي حتمــل 
طابــع األمهيــة أو الرسيــة أو اخلصوصيــة التــي حصــل 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو اطل
مــدة خدمتــه، مــامل يكــن الكشــف عنهــا مســموحًا بــه 
)1( )الفقــرة )ز( مــن املــادة )2٠8( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودي، الصــادر بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )155٠(، وتاريــخ 1٤٤٠/6/9هـ(. 

)2( )الفقــرة )1( مــن املــادة )13( مــن مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفية 
العامــة، الصــادرة بقــرار رئيس جملــس الــوزراء رقــم: )555( وتاريــخ 1٤37/12/25هـ(. 

ــوم  ــادر باملرس ــعودي، الص ــاط الس ــة الضب ــام خدم ــن نظ ــادة )17( م ــن امل ــرة )ز( م )3( )الفق
امللكــي رقــم: )م/9( وتاريــخ 1397/3/2٤هـــ(.

ــم: )م/78(  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي، الص ــاء الس ــام القض ــن نظ ــادة )52( م )٤( )امل
وتاريــخ 1٤28/9/19هـــ(.

ــام")2(.  ــب النظ ــة بموج رصاح
الســابقة  النظاميــة  النصــوص  هــذه  مــن  ويظهــر 
حــرص املنظــم الســعودي يف التأكيــد عــىل هــذا 
رسيــة  عــىل  املحافظــة  وهــو  الوظيفــي  الواجــب 
املســتندات وعــدم إفشــائها، ومل يقــرص النظــام التــزام 
ــة  ــغله للوظيف ــرتة ش ــىل ف ــب ع ــذا الواج ــف هب املوظ
بــل جعــل أثــر احلكــم النظامــي يمتــد اىل مــا بعــد تــرك 
ــة املنظــم مــن هــذا التشــديد  املوظــف للخدمــة، وغاي
هــو حتقيــق األمــن للموظــف والوظيفــة، ومحايــًة 
ــزة  ــة األجه ــة يف كآف ــيخ الثق ــة برتس ــة العام للمصلح
اإلداريــة، وعــدم ضعفهــا أو فقداهنــا، وبــام يعــزز 
هيبــة الدولــة، ومكانتهــا لــدى أفــراد املجمتــع، إذ مــن 
يشــغل وظيفــة عامــة يف أي مركــز وظيفــي، إنــام يمثــل 

ــمها.  ــل باس ــة، ويعم الدول
2.املوظفون اخلاضعون لألنظمة العسكرية: 

ــىل  ــرم ع ــه: "حي ــىل أن ــاط ع ــة الضب ــام خدم ــص نظ ن
الضابــط اإلفشــاء بمعلومــات أو إيضاحــات عــن 
ــي أن  ــي ينبغ ــك الت ــيام تل ــكرية، ال س ــائل العس املس
حتتفــظ بالرسيــة بطبيعتهــا، أو بنــاًء عــىل تعليــامت 
ــاًم  ــزام قائ ــذا االلت ــتمر ه ــا، ويس ــأن رسيته ــة بش خاص

ــة")3(.  ــه للخدم ــد ترك ــط بع ــىل الضاب ع
ــاط القــوات املســلحة إفشــاء  فاملنظــم حظــر عــىل ضب
ــن  ــًة لألم ــل محاي ــذا الفع ــّرم ه ــة وج األرسار الوظيفي

ــة. ــي للدول الوطن
3. القضاة وأعضاء النيابة العامة: 

ــاة  ــوز للقض ــه: "ال جي ــىل أن ــاء ع ــام القض ــص نظ ن
املــداوالت")٤(.  رس  إفشــاء 

كــام نــص نظــام هيئــة التحقيــق واألدعــاء العــام عــىل 
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ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام، الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم:  )1( )املــادة )8( مــن نظــام هيئ
)م/56( وتاريــخ 1٤٠9/1٠/2٤هـــ(.

ــي  ــاء األرسار الت ــة إفش ــاء اهليئ ــوز ألعض ــه "ال جي أن
ــم  ــد تركه ــو بع ــم ول ــم عمله ــا بحك ــون عليه يطلع

ــة")1(.  اخلدم
فقــد ألــزم املنظــم القضــاة باملحافظــة عــىل أرسار 
ــن  ــني م ــع املحقق ــم مجي ــزم املنظ ــام أل ــداوالت، ك امل
ــفر  ــي تس ــج الت ــىل النتائ ــة ع ــة باملحافظ ــاء اهليئ أعض
األرسار  مــن  وعّدهــا  التحقيــق  إجــراءات  عنهــا 
وذلــك  ص27(.  1٤36ه،  )العجــالن،  الوظيفيــة. 
ألن مرحلتــي التحقيــق واملحاكمــة مــن أهــم مراحــل 
اخلصومــة اجلنائيــة، نظــرًا لتأثريهــا البالــغ يف مجــع 
األدلــة ومتحيصهــا، وهلــذا تعــد الرسيــة رضورًة الزمــًة 
ــة  ــول إىل احلقيق ــل الوص ــن أج ــني م ــني املرحلت يف هات
ــراد  ــح األف ــًة ملصال ــة، ومحاي ــوان العدال ــي عن ــي ه الت
ــمعتهم أو  ــدم اإلرضار بس ــا ع ــي منه ــم والت وحقوقه
التشــهري هبــم إال بموجــب حكــم قضائــي يقــرر ذلــك.
ويتعــني وجــوب املحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة 
خاصــة بالنســبة ملــن يشــغلون مناصــب إداريــة عليــا، 
ألن اخلطــر مــن جهتهــم أكرب بحكــم مناصبهم، وســعة 
اطالعهــم، ولذلــك كان عــىل اإلدارة التحقــق مــن 
قــدرة مــن تنصبــه عــىل الوظائــف العامــة عــىل حفــظ 
املحــررات الرسيــة واملســتندات والوثائــق وكتــامن مــا 
فيها مــن معلومــات. )مصطفــى، 1998م، ص269(. 
املطلــب الثــاين معايــري متييــز األرسار يف املســتندات 

اإلداريــة يف النظــام الســعودي
ذكرنــا يف املطلــب الســابق أن أســاس التــزام املوظــف 
العــام بحفــظ املســتندات الرسيــة وعــدم إفشــائها هــو 

القانــون. 
واســتعرضنا بعــض األنظمــة القانونيــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية والتــي تفــرض عــىل املوظفــني 
حفــظ األرسار الوظيفيــة، وحتظــر ومتنــع مــن إفشــائها، 
ومــن خــالل ذلــك االســتعراض لتلــك األنظمــة 

نجــد أن مصطلــح الرسيــة ورد يف النصــوص النظاميــة 
ــع  ــة، أو وض ــع معين ــد لوقائ ــام دون حتدي ــكل ع بش
ضوابــط نســتطيع مــن خالهلــا حتديــد املســتند الــرسي، 

ــون.  ــرشاح القان ــك ل ــاركًا ذل ت
ــن  ــون أوردوا معياري ــد أن رشاح القان ــا نج ــن هن وم
يمكــن مــن خالهلــام متييــز املســتندات اإلداريــة الرسيــة 
ــار  ــة، ومهــا: املعي عــن غريهــا ممــن ال توصــف بالرسي

ــي.  ــار املوضوع ــكيل، واملعي الش
أوالً: املعيــار الشــكيل: نالحــظ رسيــة أي مســتند إداري 
مــن االصطــالح الــذي يتقــدم ديباجتــه، أو امللوحظــة 
ــالح )رسي( أو  ــرد اصط ــه، كأن ي ــرد يف بدايت ــي ت الت
ــخي(  ــة( أو )رسي وش ــدًا( أو )رسي للغاي )رسي ج
ــا  ــه( وم ــري علي ــالع الغ ــوز إط ــيل( أو ) ال جي أو )داخ
شــابه ذلــك مــن الكلــامت التــي تفصــح عــن رسيتــه. 
ثانيــًا: املعيــار املوضوعــي: ونالحــظ رسيــة أي مســتند 
ــن  ــأنًا م ــاول ش ــأن يتن ــك ب ــه، وذل ــن طبيعت إداري م
ــة أو العســكرية ذات  الشــؤون السياســية أو االقتصادي
الصفــة املهمــة جــدًا بحيــث خيشــى مــن إفشــائها 
األرسار  ذلــك  مثــال  منهــا،  األعــداء  اســتفادة 
أخــرى  دولــة  مــع  الدولــة  اتفاقيــة  و  السياســية، 
ــة  ــك األرسار االقتصادي ــورة، وكذل ــري منش ــة وغ رسي
مثــل الديــون الرسيــة، وأيضــًا األرسار العســكرية 
ــة  ــن كمي ــات ع ــتند اإلداري معلوم ــن املس كأن يتضم
العــدة، والعــدد ونوعهــا يف القــوات املســلحة، وحتــرك 
القــوات العســكرية نحــو أهــداف غــري معلنــة ...الــخ. 

ص161-16٠(.  1٤1٤هـــ،  )الشــيخيل، 
أو  املعلومــات  اكتســاب  أن  إىل  البعــض  ويذهــب 
ــدًا  ــون عائ ــا أن يك ــة إم ــة الرسي ــتند اإلداري لصف املس
لطبيعتــه الذاتيــة، أو اتصافــه هبــذه الصفــة العتبــارات 
ــدًا  ــك عائ ــون ذل ــا، أو أن يك ــات ذاهت ــق باملعلوم تتعل
ــض  ــك، بغ ــي بذل ــر تق ــامت أو أوام ــدور تعلي لص
ــتقل  ــارات تس ــات، والعتب ــة املعلوم ــن طبيع ــر ع النظ
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الســلطة الرئاســية بتقديرهــا مســتهدفة بذلــك املصلحة 
ــل، ص1٠5(.  ــة. )اخللي العام

وكقاعــدة عامــة فإنــه جيــب عــىل املوظــف العــام طاعــة 
ــام  ــف الع ــل املوظ ــك أن يتمث ــد بذل ــاء، ويقص الرؤس
للتعليــامت والتوجيهــات واألوامــر الصــادرة إليــه مــن 

رؤســائه. 
وعليــه فإنــه جيــب عــىل املوظــف العــام املحافظــة عــىل 
ــه  ــه ل ــالم رئيس ــال إع ــتند اإلداري يف ح ــة املس رسي
برسيــة هــذا املســتند شــفويًا ولــو مل يكــن حيمــل طابــع 
ــة  ــه الالئح ــدت علي ــا أك ــذا م ــه، وه ــة يف ذات الرسي
ــه...  ــىل أن ــت ع ــة إذ نص ــوارد البرشي ــة للم التنفيذي
جيــب عــىل املوظــف االلتــزام بــام يــأيت... ج- العمــل 
عــىل خدمــة اجلهــة احلكوميــة التــي يعمــل هبــا وحتقيــق 
غايتهــا، وتنفيــذ األوامــر الصــادرة إليــه مــن رؤســائه 
والتعليــامت،  األنظمــة  حــدود  ويف  وأمانــة  بدقــة 
وحتمــل املســؤولية املنوطــة بــه، واختــاذ القــرارات التــي 

ــؤولية")1(.  ــك املس ــا تل تقتضيه
ــرب  ــعودي اعت ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــظ أن نظ ونالح
مــن  للجمهــور  الشــخصية  واملعلومــات  الوثائــق 
ــا  ــة عليه ــف املحافظ ــىل املوظ ــب ع ــي جي األرسار الت
وعــدم إفشــائها، حيــث نصــت مدونــة قواعد الســلوك 
ــىل  ــأن: )ع ــة ب ــة العام ــات الوظيف ــي وأخالقي الوظيف
املوظــف العــام أن يراعــي يف ترصفاتــه جتــاه اجلمهــور 
ــات  ــق واملعلوم ــع الوثائ ــل م ــا: التعام ــأيت: ومنه ــا ي م
ــة  ــًا لألنظم ــة وفق ــة تام ــور برسي ــخصية للجمه الش

والتعليــامت()2(.
ــعودي  ــم الس ــذ املنظ ــل أخ ــا: ه ــاؤل هن ــربز تس وي
ــار  ــا باملعي ــة وغريه ــتندات الرسي ــني املس ــز ب يف التميي

ــًا؟ ــام مع ــي، أم هب ــار املوضوع ــكيل، أم باملعي الش
وأرى أن املنظــم الســعودي ومــن خــالل اســتقراء 
)1( )الفقــرة )ج( مــن املــادة )2٠8( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البرشيــة يف اخلدمــة املدنيــة 

الســعودية الصــادرة بقرار جملــس الــوزراء رقــم: )155٠( وتاريــخ 1٤٤٠/6/9هـ(.
)2( )الفقــرة )5( مــن املــادة )8( مــن مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة 

العامــة الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم: )555( وتاريــخ 1٤37/12/25هـــ(.

)1( )الئحــة االطــالع عــىل الوثائــق واملحفوظــات وتداوهلــا الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء 
رقــم 595/م وتاريــخ 1٠/ 5 / 1٤21هـــ(. 

املــادة )٤( واملــادة )8( مــن الئحــة االطــالع عــىل 
الوثائــق واملحفوظــات وتدواهلــا، قــد أخــذ بــكال 
املعيــار  الرابعــة إشــارة إىل  املــادة  املعياريــن ففــي 
املوضوعــي حينــام نصــت عــىل أنــه ) تصنــف درجــات 
ــايل :  ــو الت ــىل النح ــات ع ــق واملحفوظ ــة الوثائ رسي
أــــ وثائــق وحمفوظــات رسيــة للغايــة: وهــي الوثائــق 
ــري إىل  ــا للغ ــة بياناهت ــؤدي معرف ــي ت ــات الت واملحفوظ
اإلرضار بأمــن الدولــة....، ب ــــ وثائــق وحمفوظــات 
رسيــة جــدًا: وهــي الوثائــق واملحفوظــات التــي 
ــة  ــح العام ــا إىل اإلرضار باملصال ــاء بياناهت ــؤدي إفش ي
ــة: وهــي  ــق وحمفوظــات رسي أو اخلاصــة...، ج ـ وثائ
الوثائــق واملحفوظــات التــي تتعلــق بمواضيــع أو 
قضايــا فرديــة يرتتــب عــىل إفشــائها أو اإلطــالع عليهــا 
ــات  ــة للجامع ــاة االجتامعي ــىل احلي ــيئة ع ــريات س تأث
ــره  ــد ورد ذك ــكيل فق ــار الش ــا املعي ــراد..(، وأم أو األف
ــىل  ــة ع ــة الرسي ــت درج ــة ) تثب ــادة الثامن ــص امل يف ن
ــل الوحــدة  ــن قب ــائها م ــد إنش ــة عن ــق الرسي الوثائ
اإلداريــة املنشــئة هلــا وفقــًا ألنــواع الوثائــق الــواردة يف 
البيانــات الصــادرة عــن املركــز. ويكــون هــذا التثبيــت 

ــة()2(.  ــن الوثيق ــى م ــف األع يف النص
املبحــث الثــاين آثــار إفشــاء املوظــف العام للمســتندات 

الرسيــة يف النظام الســعودي 
وفيه ثالثة مطالب

إفشــاء  عــىل  اجلنائيــة  العقوبــات  األول:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

املطلــب الثــاين: العقوبــات التأديبيــة عــىل إفشــاء 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 

إفشــاء  عــىل  املــدين  التعويــض  الثالــث:  املطلــب 
الرسيــة.  للمســتندات  العــام  املوظــف 
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املبحــث الثــاين آثــار إفشــاء املوظــف العام للمســتندات 
الرسيــة يف النظام الســعودي

متـهـيـد وتـقـسـيـم: 
التــزام  أســاس  عــن  الســابق  املبحــث  يف  حتدثنــا 
ــدم  ــة وع ــتندات الرسي ــظ املس ــام بحف ــف الع املوظ
إفشــائها يف النظــام الســعودي، وأوضحنــا معيــار 
حتديــد رسيــة املســتند اإلداري يف املطلــب الثــاين منــه، 
ــف  ــاء املوظ ــار إفش ــنتطرق إىل آث ــث س ــذا املبح ويف ه
ــىل  ــة ع ــات املرتتب ــرسي، والعقوب ــتند ال ــام للمس الع
ــه  ــتند بجعل ــة املس ــىل رسي ــف ع ــة املوظ ــدم حمافظ ع
ــاره يف  ــوره وانتش ــه أو ظه ــري علي ــالع الغ ــة الط عرض
ــد  ــا ق ــك مم ــو ذل ــي ونح ــل االجتامع ــائل التواص وس

ــا.  ــًا كان نوعه ــبب أرضارًا أي يس
عــن  مســؤوالً  يعتــرب  املوظــف  فــإن  هنــا  ومــن 
ترتتــب عــىل عــدم حمافظتــه عــىل  التــي  األرضار 
ــه  ــم فإن ــن ث ــائها، وم ــه بإفش ــتندات وقيام ــة املس رسي
قــد يعاقــب بالعقوبــات اجلنائيــة املنصــوص عليهــا يف 
ــب  ــه يف املطل ــدث عن ــوف نتح ــا س ــذا م ــة وه األنظم
العقوبــة  املوظــف  األول بمشــيئة اهلل، كــام تلحــق 
التأديبيــة إذا أدى إفشــاؤه رسًا مــن أرسار عملــه إىل 
خمالفــة ماليــة أو إداريــة بحيــث حيــال للتحقيــق وتوقــع 
ــك  ــن ذل ــم ع ــوف نتكل ــبة وس ــة املناس ــه العقوب علي
ــن  ــام يمك ــإذن اهلل، ك ــاين ب ــب الث ــل يف املطل بالتفصي
أن يســأل املوظــف مدنيــًا إذا ترتــب عــىل إفشــاء 
املســتند الــرسي، أرضارًا ماديــة أو معنويــة حيــث 
ــذي أدى  ــرس ال ــاء ال ــام بإفش ــذي ق ــف ال ــزم املوظ يلت
الــذي  بالتعويــض  املعنــوي  أو  املــادي  الــرضر  إىل 
تقــرره اجلهــة املختصــة، وســوف نتكلــم عــن ذلــك يف 

ــيئة اهلل.  ــب الثالــث بمش املطل
املطلــب األول العقوبــات اجلنائيــة عــىل إفشــاء املوظف 

العــام للمســتندات الرسية
ــم  ــذًا حلك ــع تنفي ــم املجتم ــع باس ــزاء يوق ــة ج "العقوب

ــة".  ــن اجلريم ــؤليته ع ــت مس ــن ثبت ــىل م ــي ع قضائ
ص555(.  1983م،  )مصطفــى، 

وُعرفــت العقوبــة بأهنــا "جــزاء تقويمــي تنطــوي 
ــة ذي  ــب جريم ــزل بمرتك ــود، تن ــالم مقص ــىل إي ع
أهليــة لتحملهــا، بنــاء عــىل حكــم قضائــي يســتند إىل 
ــق  ــدار ح ــا إه ــب عليه ــا ويرتت ــوين حيدده ــص قان ن
ملرتكــب اجلريمــة أو مصلحــة لــه أو ينقصهــا أو يعطــل 

ــي، 1٤15هـــ، ص٤83(.  ــتعامهلا". )الصيف اس
ــون  ــرره القان ــذي يق ــزاء ال ــي اجل ــة: "ه ــل العقوب وقي
ويوقعــه القــايض مــن أجــل اجلريمــة، ويتناســب 

ص13(.  1996م،  )بــالل،  معهــا". 
ــة  ــوم العقوب ــح أن مفه ــات يتض ــذه التعريف ــن ه وم
يقــوم عــىل أنــه جــزاء يف مقابــل اجلريمــة التــي ينــص 

ــرشع.  ــا امل عليه
وبالنظــر والبحــث يف األنظمــة الســعودية نجــد أن 
ــة،  ــتندات الرسي ــق واملس ــاء الوثائ ــّرم إفش ــم ج املنظ
تلــك  ومــن  مرتكبيهــا  عــىل  العقوبــات  وحــدد 

األنظمــة: 
واملعلومــات  الوثائــق  نــرش  عقوبــات  نظــام  أوالً: 
الرسيــة وإفشــائها، حيــث نصــت املــادة اخلامســة مــن 
النظــام بأنــه: "مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد 
ــىل  ــد ع ــدة ال تزي ــجن م ــب بالس ــًا يعاق ــررة نظام مق
عرشيــن ســنة أو بغرامــة ال تزيــد عــىل مليــون ريــال أو 
ــة  ــق أو معلومــات رسي هبــام معــًا، كل مــن: نــرش وثائ
ــق  ــه وثائ ــم وظيفت ــم بحك ــاز أو عل ــائها أو ح أو افش
ومعلومــات رســمية رسية فأفشــاها أو أبلغهــا أو نرشها 
دون ســبب مــرشوع مــرصح بــه نظامــًا، أو أتلــف عمدًا 
ــا  ــم أهن ــو يعل ــتعامهلا وه ــاء اس ــة أو أس ــق رسي وثائ
تتعلــق بأمــن الدولــة أو بــأي مصلحــة عامــة، وذلــك 
بقصــد اإلرضار بمركــز الدولة العســكري أو الســيايس 
أو الدبلومــايس أو االقتصــادي أو االجتامعــي، أو أخــل 

ــة املعلومــات  باملحافظــة عــىل رسي
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والوثائق)1(. 
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه يف هــذا الســياق أن املقصــود 
بالوثائــق الرسيــة يف هــذا النظــام هــي: "األوعيــة 
بجميــع أنواعهــا، التــي حتتــوي عــىل معلومــات رسيــة 
يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلرضار باألمــن الوطنــي للدولــة، 
أو مصاحلهــا أو سياســاهتا أو حقوقهــا، ســواًء أنتجتهــا 

ــتقبلتها.  ــة أو اس ــا املختلف أجهزهت
ــه  ــل علي ــا حيص ــة: م ــات الرسي ــد باملعلوم ــام يقص ك
ــات  ــن معلوم ــه م ــم وظيفت ــه بحك ــف أو يعرف املوظ
يــؤدي إفشــاؤها إىل اإلرضار باألمــن الوطنــي للدولــة 

أو مصاحلهــا أو سياســاهتا أو حقوقهــا")2(. 
ــات نــرش  ــة مــن نظــام العقوب ــادة الثاني كــام أكــدت امل
ــه: "حيظــر  ــة وإفشــائها بأن ــق واملعلومــات الرسي الوثائ
ــد  ــو بع ــه –ول ــن يف حكم ــام أو م ــف ع ــىل أي موظ ع
ــاء أي  ــة أو إفش ــة رسي ــرش أي وثيق ــه- ن ــاء خدمت انته
معلومــة رسيــة حصــل عليهــا أو عرفهــا بحكــم وظيفته 

ــن")3(.  ــزاالن حمظوري ــاؤها ال ي ــا أو إفش وكان نرشه
وذكــرت املــادة الثالثــة مــن ذات النظــام أنــه: "يعــد يف 
حكــم املوظــف العــام يف تطبيــق أحــكام هــذا النظــام: 

مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد األجهــزة . 1
أكان  العامــة، ســواًء  املعنويــة  الشــخصية  ذات 

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــل بصف يعم
ــة . 2 ــلطة إداري ــة أو أي س ــة حكومي ــه جه ــن تكلف م

ــة.  ــأداء مهمــة معين أخــرى ب
املؤسســات . 3 أو  الــرشكات  لــدى  يعمــل  مــن 

ــة أو  ــق العام ــإدارة املراف ــوم ب ــي تق ــة الت الفردي
ــارشة خدمــة  تشــغيلها، أو صيانتهــا، أو تقــوم بمب
عامــة، وكذلــك مــن يعمــل لــدى الــرشكات التــي 

ــا.  ــة يف رأس ماهل ــاهم الدول تس
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )5( م )1( )امل

ــخ 1٤32/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )1( م )2( )امل

ــخ 1٤32/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )2( م )3( )امل

ــخ 1٤32/5/8هـــ(.  ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــادر  ــائها الص ــة وإفش ــات الرسي ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب ــن نظ ــادة )3( م )٤( )امل
ــخ 1٤32/5/8هـــ(. ــم: )م/35( بتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــخ  ــم: )أ/13( بتاري ــي رق ــر امللك ــادر باألم ــوزراء الص ــس ال ــام جمل ــن نظ ــادة )16( م )5( )امل
1٤1٤/3/3هـ(.

ــة أو أي . ٤ ــه احلكوم ــذي تعين ــري ال ــم أو اخلب املحك
ــي.  ــاص قضائ ــا اختص ــة هل هيئ

رؤســاء جمالــس إدارة الــرشكات املنصــوص عليهــا . 5
يف الفقــرة )3( مــن هــذه املــادة وأعضاؤهــا)٤(. 

واملالحــظ يف هــذا النــص النظامــي أنــه توســع يف 
حتديــد مفهــوم املوظــف العــام ملــن يطبــق عليــه نظــام
الرسيــة  واملعلومــات  الوثائــق  نــرش  عقوبــات 
ــون  ــاء القان ــه فقه ــا علي ــالف م ــذا خ ــاؤها، وه وافش

العــام.  املوظــف  ملفهــوم  حتديدهــم  يف  اإلداري 
ويــأيت هــذا التوســع يف مفهــوم املوظــف العــام يف 
النــص النظامــي الــوارد يف نظــام عقوبــات نــرش 
ــة  ــاؤها يف اململك ــة وافش ــات الرسي ــق واملعلوم الوثائ
الترشيعيــة  للسياســة  تفعيــاًل  الســعودية،  العربيــة 
اجلنائيــة حيــث أهنــم يتوســعون كثــريًا يف مفهــوم 
ــن  ــخاص الذي ــع األش ــمل مجي ــام، ليش ــف الع املوظ
يبــارشون طبقــًا للقانــون جــزًء مــن اختصاصــات 
ــبيل  ــا يف س ــراد محايته ــة امل ــب املصلح ــة بحس الدول
حتقيــق الغايــات التــي يقصدهــا املــرشع اجلنائــي. 

العراقيــة، ص25(.  النزاهــة  )هيئــة 
ثانيًا: نظام جملس الوزراء: 

حيــث نــص عــىل أن "مــداوالت املجلــس رسيــة، أمــا 
ــا  ــرب منه ــا اعت ــدا م ــة ع ــا العلني ــل فيه ــه فاألص قرارت

ــس")5(.  ــن املجل ــرار م ــًا بق رسي
ــادة  ــب امل ــوزراء بموج ــىل ال ــات ع ــرض العقوب وتف
ــددت  ــي ع ــوزراء والت ــة ال ــام حماكم ــن نظ ــة م الثالث
األفعــال التــي تعترب مــن اخليانــة العظمــى ومنهــا: "... 
إفشــاء أرسار الدفــاع عــن البــالد وتســليمها إىل دولــة 
أجنبيــة بالــذات أو بالواســطة"، ونصــت املــادة الثانيــة 
مــن النظــام نفســه عــىل أنــه: "مــع عــدم اإلخــالل بــام 
ــه  ــوم علي ــب املحك ــر يعاق ــام آخ ــه أي نظ ــص علي ين
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ــخ  ــم: )88( بتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــوزراء الص ــة ال ــام حماكم ــن نظ ــادة )2( م )1( )امل
138٠/9/22هـ(.

بتاريــخ  )م/٤(  رقــم:  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الربيــد  نظــام  مــن   )7( )املــادة   )2(
1٤٠6هـــ(. /2 /21

ــم: )م/18(  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــي الص ــاط الوظيف ــام االنضب ــن نظ ــادة )6( م )1( )امل
1٤٤3/2/8ه(.  بتاريــخ 

ــل  ــًا أو القت ــجن )25( عام ــام بالس ــذا النظ ــًا هل وفق
ــًا:  ــة: ... ثاني ــم اآلتي ــن اجلرائ ــة م ــوا جريم إذا ارتكب

ــى...")1(. ــة العظم ــم اخليان جرائ
ثالثًا: نظام الربيد: 

ــث  ــواد بعائ ــة م ــىل أن "رسي ــام ع ــص النظ ــث ن حي
بريــد الرســائل والطــرود مصونــة، وال جيــوز االطــالع 
عــىل حمتوياهتــا إال يف األحــوال التــي حتددهــا األنظمــة 
ــات  ــوزراء، أو مقتضي ــس ال ــرارات جمل ــذة أو ق الناف
ــات  ــه العقوب ــام نفس ــدد النظ ــة"، وح ــة العام املصلح
ــي  ــب الوظيف ــذا الواج ــالل هب ــال اإلخ ــة يف ح اجلنائي
وذلــك بالنــص عــىل أنــه: "مــع مراعــاة مــا تقــي بــه 
ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــادة )1٤( وم ــن امل ــرة )ج( م الفق
باملســؤولية اخلاصــة والتأديبيــة يعاقــب بغرامــة ال 
ــاًل  ــب فع ــن ارتك ــال كل م ــف ري ــة أل ــن مائ ــد ع تزي
مــن األفعــال اآلتيــة ... و- إفشــاء أيــة معلومــات عــن 

ــة")2(.  ــادة بريدي ــة م ــات أي حمتوي
وبنــاء عــىل مــا تقــدم نخلــص إىل أن النظــام الســعودي 
ــببًا  ــذي كان س ــرس ال ــل ال ــار حم ــني االعتب ــذ بع أخ
لتشــديد اجلــزاء والعقوبــة هلــذه اجلريمة، وهو املســاس 
بأمــن الدولــة الســيايس أو العســكري أو الدبلومــايس 
مصاحلهــا  وكآفــة  االجتامعــي،  أو  االقتصــادي  أو 
وحقوقهــا ذات األمهيــة البالغــة، والغايــة املرجــوة مــن 
ــف  ــه، أي املوظ ــوم علي ــة ردع املحك ــديد العقوب تش
ــرسي أو األرسار  ــتند ال ــاء املس ــة إفش ــب جلريم املرتك
الوظيفيــة، وحتذيــر غــريه مــن املوظفــني لغــرض جتنــب 
ــع  ــة واملجتم ــح الدول ــىل مصال ــر ع ــل املؤث ــذا الفع ه

ــراد.  واألف
إفشــاء  عــىل  التأديبيــة  العقوبــات  الثــاين  املطلــب 

الرسيــة للمســتندات  العــام  املوظــف 
ــف  ــىل املوظ ــب ع ــه جي ــابق أن ــث الس ــا يف املبح ذكرن

ــامن  ــة وكت ــتندات الرسي ــظ املس ــزام بحف ــام االلت الع
ــذا  ــالل هب ــكل اإلخ ــائها، ويش ــدم إفش ــا وع مضموهن
االلتــزام خمالفــة تأديبيــة يتعــرض مرتكبهــا جلــزاء 

ــة.  ــة تأديبي وعقوب
ــه  ــذي توقع ــزاء ال ــة: "اجل ــة التأديبي ــد بالعقوب ويقص
ــب  ــف املرتك ــىل املوظ ــة ع ــب املختص ــلطة التأدي س
للمخالفة التأديبيــة". )املرصي، 1٤٤1هـ، )ص3٤3(. 
وقــد تشــمل عقوبــة إفشــاء املســتند الــرسي جنائيــًا يف 
ــمى  ــا تس ــة هل ــة مكمل ــة عقوب ــاالت إضاف ــض احل بع
بالعقوبــة التأديبيــة، إذا نشــأ عــن الفعــل الواحــد 
جريمــة جنائيــة وخمالفــة تأديبيــة ترتبــت عليهــا دعويان 

ــيخيل، 198٤م، ص72(.  ــة". )الش ــة وتأديبي جنائي
وحــدد نظــام االنضبــاط الوظيفــي العقوبــات التأديبيــة 
ــة  ــه يف املخالف ــال وقوع ــف ح ــىل املوظ ــع ع ــي توق الت
ــوز  ــذي جي ــزاء ال ــىل أن "اجل ــص ع ــث ن ــة حي التأديبي

إيقاعــه عــىل املوظــف هــو: 
اإلنذار املكتوب. . 1
احلســم مــن الراتــب بــام ال يتجــاوز صــايف راتــب . 2

ثالثــة أشــهر عــىل أن ال يتجــاوز املحســوم شــهريًا 
ثلــث صــايف الراتــب الشــهري. 

احلرمان من عالوة سنوية واحدة. . 3
عــدم النظــر يف ترقيتــه بــام ال يتجــاوز ســنتني مــن . ٤

تاريــخ اســتحقاقه للرتقيــة . 
الفصل)1(. . 5

ــات  ــد أن العقوب ــي نج ــص النظام ــذا الن ــل ه وبتحلي
ــىل  ــي ع ــاط الوظيف ــام االنضب ــة وردت يف نظ التأديبي
ســبيل احلــرص، ولذلــك خيضــع نظــام العقوبــات 
ــك ال  ــىل ذل ــص" وع ــة إال بن ــدأ "ال عقوب ــة ملب التأديبي
ــة اإلدارة  ــت جه ــواًء كان ــب س ــلطة التأدي ــوز لس جي
ــع  ــب أن توق ــة بالتأدي ــات املختص ــن اهليئ ــا م أو غريه
عــىل املوظــف عقوبــة مل تــرد مــن بــني هــذا العقوبــات 
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املحــددة عــىل ســبيل احلــرص، لكــن املنظــم تــرك 
ــة  ــزاء أو العقوب ــار اجل ــر اختي ــب تقدي ــلطة التأدي لس
التأديبيــة مــن بــني هــذه  املتناســبة مــع املخالفــة 
العقوبــات املحــددة. )رفعــت، 2٠12م، ص٤9٠(، 

ص351(.  2٠٠3م،  )بســيوين، 
ــع انتهــاء خدمــة  ــه ال يمن ــه أن وممــا جتــدر اإلشــارة إلي
املوظــف مــن البــدء يف اختــاذ اإلجــراءات التأديبيــة أو 
ــادة رقــم )8( مــن  االســتمرار فيهــا، فقــد حــددت امل
ــة التــي توقــع عــىل  نظــام االنضبــاط الوظيفــي العقوب
املوظــف الــذي انتهــت مــدة خدمتــه الرتكابــه خمالفــة 
تأديبيــة أثنــاء خدمتــه وهــي: غرامــة ال تزيــد عــىل مــا 
يعــادل ثالثــة أمثــال صــايف آخــر راتــب كان يتقاضــاه. 
ــني  ــات املوظف ــض فئ ــة ببع ــة اخلاص وأوردت األنظم
واجــب املحافظــة عــىل األرسار الوظيفيــة ومــا يقابلهــا 
مــن عقوبــات تأديبيــة، ومــن أبــرز تلــك األنظمــة مــا 

يــيل: 
أوالً: نظام جملس الشورى: 

جملــس  رئيــس  "يــؤدي  أنــه:  عــىل  نــص  حيــث 
ــل  ــام، قب ــني الع ــس واألم ــاء املجل ــورى، وأعض الش
أن يبــارشوا أعامهلــم يف املجلــس، أمــام امللــك: القســم 

ــايل:  الت
ــم  ــي، ث ــًا لدين ــون خملص ــم أن أك ــاهلل العظي ــم ب "أقس
ملليكــي، وبــالدي، وأال أبــوح بــرس مــن أرسار الدولــة، 
وأن أحافــظ عــىل مصاحلهــا، وأنظمتهــا، وأن أؤدي 
ــدل")1(.  ــالص والع ــة واإلخ ــدق واألمان ــاميل بالص أع
ــىل  ــح أن ع ــي يتض ــص النظام ــذا الن ــالل ه ــن خ وم
ــة  ــورى املحافظ ــس الش ــني جمل ــاء وأم ــس وأعض رئي
ــدم  ــة وع ــن أرسار الدول ــه م ــون علي ــا يطلع ــىل م ع

ــي.  ــب الوظيف ــذا الواج ــزام هب ــائها، وااللت إفش
ــم  ــه يت ــب فإن ــذا الواج ــالل هب ــم اإلخ ــا ت ــى م ومت
معاقبــة عضــو جملــس الشــورى بالعقوبــات التــي 
)1( )املــادة )11( مــن نظــام جملــس الشــورى الصــادر باألمــر امللكــي رقــم: )أ/91( بتاريــخ 

1٤12/8/27هـ(. 

ــو  ــة لعض ــق واملحاكم ــد التحقي ــا قواع ــت عليه نص
ــل  ــه: "إذا أخ ــي أن ــه وه ــورى وإجراءات ــس الش جمل
ــه  ــات عمل ــن واجب ــيء م ــورى ب ــس الش ــو جمل عض

ــة:  ــات التالي ــدى العقوب ــب بإح يعاق
أ.توجيه اللوم. 

ب.حسم مكافأة شهر. 
ت.إسقاط العضوية)2(. 

ثانيًا: نظام هيئة التحقيق واإلدعاء العام: 
نــص نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام عــىل 
ــي  ــاء األرسار الت ــة إفش ــاء اهليئ ــوز ألعض ــه: "ال جي أن
ــم  ــد تركه ــو بع ــم، ول ــم عمله ــا بحك ــون عليه يطلع

للخدمــة")3(. 
ــتنتج  ــي نس ــص النظام ــذا الن ــل ه ــالل حتلي ــن خ وم
ــن  ــة م ــذه الفئ ــىل ه ــر ع ــعودي حظ ــام الس أن النظ
ــة  ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام " النياب املوظفــني يف هيئ
التــي يطلعــون  العامــة" إفشــاء األرسار الوظيفيــة 
عليهــا، بــل يمتــد هــذا املنــع إىل مــا بعــد تــرك اخلدمــة، 
وذلــك ألمهيــة وحساســية األعــامل التــي يقومــون هبــا 
مــن خــالل التحقيقــات اجلنائيــة والتــي تكشــف عــن 
ــق  ــة للمحق ــخصية اخلاص ــب الش ــن اجلوان ــري م الكث
معهــم، وهلــذا نــص النظــام عــىل أن: "العقوبــات 
التأديبيــة التــي جيــوز توقيعهــا عــىل عضــو اهليئــة هــي 

ــة")٤(.  ــاء اخلدم ــوم، وإهن الل
ثالثًا: نظام األحوال الشخصية: 

ــرب  ــه: "يعت ــىل أن ــخصية ع ــوال الش ــام األح ــص نظ ن
ــًا مــا حتويــه الســجالت املدنيــة مــن بيانــات، وال  رسي
ــب  ــر ومكات ــن دوائ ــجالت م ــذا الس ــل ه ــوز نق جي
ــإذا  ــوال، ف ــن األح ــال م ــأي ح ــة، ب ــوال املدني األح

)2( )املــادة )1( مــن قواعــد التحقيــق واملحاكمــة لعضــو جملــس الشــورى وإجراءاهتــا الصــادرة 
باألمــر امللكــي رقــم: )أ/15( بتاريــخ 1٤1٤/3/3هـ(.

ــم:  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــام الص ــاء الع ــق واإلدع ــة التحقي ــام هيئ ــن نظ ــادة )8( م )3( )امل
)م/56( بتاريــخ 1٤٠9/1٠/2٤هـــ(. 

)٤( )املــادة )25( مــن نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 
ــخ 1٤٠9/9/2٤هـ(.  )م/56( بتاري
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)1( )املــادة )11( مــن نظــام األحــوال املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/7( بتاريــخ 
1٤٠7/٤/2٠هـ(.

)2( )املــادة )16( مــن تنظيــم الســجل املــدين وتصنيفــه وقواعــد التســجيل والقيــد فيــه الصــادر 
بقــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم: )386( وتاريــخ 1٤٠8/9/1هـ(. 

)3( )املــادة )8٠( مــن نظــام األحــوال املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/7( بتاريــخ 
1٤٠7/٤/2٠هـ(. 

ــمية  ــق رس ــلطة حتقي ــة أو س ــلطة قضائي ــدرت س أص
ــذ  ــب لتنفي ــا وج ــا أو بفحصه ــالع عليه ــرار باإلط ق
ــكان  ــق إىل م ــل املحق ــايض أو ينتق ــدب ق ــك أن ين ذل
املدنيــة  األحــوال  مكتــب  أو  إدارة  يف  الســجالت 
ــن  ــوز أن يتضم ــص، وجي ــالع والفح ــص لالط املخت
ــه يف  ــن يأمتن ــة م ــه بإناب ــايض تفويض ــدب الق ــرار ن ق

 .)1 ذلك")
كــام أنــه ورد يف تنظيــم الســجل املــدين وتصنيفــه 
ــىل  ــب ع ــه: "جي ــه أن ــد في ــجيل والقي ــد التس وقواع
ــق  ــات تتعل ــىل معلوم ــالع ع ــق االط ــه ح ــن ل كل م
وال  رسيتهــا  عــىل  املحافظــة  املواطنــني  بتســجيل 
ــام  ــات النظ ــدود متطلب ــا إال يف ح ــيئًا منه ــف ش يكش
وأي خمالفــة لذلــك يعاقــب املســئول عنهــا بــام ينطبــق 

ــة")2(.  ــة املرعي ــات األنظم ــن عقوب ــه م علي
ــة  ــىل خمالف ــة ع ــة العقوب ــوال املدني ــام األح ــدد نظ وح
هــذا الواجــب الوظيفــي بالغرامــة عــىل خمالفــة املــواد 
تزيــد عــىل عــرشة اآلف  بغرامــة ال  )32( و )52( 

ــال)3(.  ري
املطلــب الثالــث التعويــض املــدين عــن إفشــاء املوظــف 

العــام للمســتندات الرسيــة
التعويض املدين: 

هــو مــا يلتــزم بــه املســؤول يف املســؤولية املدنيــة اجتــاه 
مــن أصابــه رضر، فهو جــزاء املســؤولية. )الســنهوري، 

1998م، 1/1٠9٠(. 
ــع  ــن أوق ــىل م ــه ع ــم ب ــذي حيك ــال ال ــو امل ــل ه وقي
رضرًا عــىل غــريه يف نفــس أو مــال. )بوســاق، 1٤19ه، 

ص155(. 
وعــىل هــذا فــإن التعويــض مرتبــط بالــرضر، والقاعدة 

ــزال". )الســيوطي،  ــة تنــص عــىل أن "الــرضر ي الفقهي
1٤11هـ، ص83(. 

ومــن املقــرر كقاعــدة عامــة أن كل عمــل غــري مــرشوع 
ــض، وال  ــه بالتعوي ــزم مرتكب ــري يلت ــبب رضرًا للغ يس
ــة  ــتندات الرسي ــام للمس ــف الع ــاء املوظ ــك أن إفش ش
عمــل غــري مــرشوع وعــىل ذلــك يســتوجب التعويــض 
إذا ســبب رضرًا للمجنــي عليــه ماديــًا كان أو معنويــًا، 
إفشــاء  نتيجــة  رضر  يلحقــه  مــن  فــإن  وبالتــايل 
ــوى  ــع دع ــق يف رف ــه احل ــل ل ــة جيع ــتندات الرسي املس
مدنيــة للحصــول عــىل تعويــض نتيجــة الــرضر الــذي 
ــة.  ــؤولية املدني ــزاء املس ــض إذن ج ــه، فالتعوي ــق ب حل

ص156-16٠(.  )بوســاق،1٤19م، 
وتستوجب املسؤولية املدنية توافر رشوطها الثالثة 

يف  االنحــراف  بــه  ويقصــد  اخلطــأ:  أوالً:  وهــي: 
الســلوك املألــوف للشــخص العــادي مــع إدراك هلــذا 

ص37٠(.  19٤5م،  )حشــمت،  االنحــراف. 
وقيــل اخلطــأ هــو: "إخــالل بواجب قانــوين مــع إدراكه 
ــو الســعود، 2٠٠2م، ص331(.  هلــذا اإلخــالل". )أب
ــة  ــًا: الــرر: فــال يكفــي لتحقــق املســؤولية املدني ثاني
عــن إفشــاء املســتندات الرسيــة، اخلطــأ املوجــب 
للتعويــض وهــو إفشــاء رسيــة املســتند، وإنــام جيــب أن 
ــد  ــرضر، ويقص ــك ال ــن ذل ــرس م ــب ال ــق صاح يلح
بالــرضر: هــو األذى الــذي يصيــب الشــخص يف حــق 
مــن حقوقــه الشــخصية أو املاليــة فيســبب لــه خســارة 
)الســنهوري،1998م،  أدبيــًا.  أو  ماديــًا  رضرًا  أو 

 .)97٠،981/1
ثالثــًا: العالقــة الســببية: وتــربز أمهيــة العالقــة الســببية 
ــني اخلطــأ والــرضر، فتبــني أن  ــة ب يف أهنــا تبــني العالق
ــا كان  ــوال اخلطــأ مل ــه ل ــج عــن اخلطــأ، وأن الــرضر نات
الــرضر، ففــي جريمــة إفشــاء املســتندات الرسيــة 
يعنــي أن الــرضر مــا كان حيصــل لــو مل يرتكــب فعــل 

اإلفشــاء. )الســنهوري، 1998م، 1/99٠(. 
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وممــا جتدراإلشــارة إليــه أن إفشــاء املوظــف العــام 
للمســتندات الرسيــة يرتتــب عليــه مســاءلة الشــخص 
املعنــوي العــام باعتبــاره مســؤوالً عــن أعــامل تابعيــه، 
ويلــزم بالتعويــض عــن األرضار التــي يســببها هــؤالء 
للغــري، وحيــق لصاحــب الــرس أن يرفــع الدعــوى 
ــام  ــا أو عليه ــي يتبعه ــىل اإلدارة الت ــف أو ع ــىل املوظ ع
بالتعويــض.  مطالبــني  الدعــوى  يف  متضامنــني 

ص359-36٠(.  1٤39هـــ،  )الطــاموي، 
اخلامتة

ــوع  ــة موض ــد دراس ــث وبع ــذا البح ــالل ه ــن خ م
ــار  ــة وآث ــتندات الرسي ــام للمس ــف الع ــاء املوظ إفش
ذلــك يف النظــام الســعودي، يتضــح يل بعــض النتائــج 
والتوصيــات التــي توصــل هلــا البحــث، وهــي كالتايل: 
أوالً: الــنـتـائــــج: مــن أبــرز مــا توصــل لــه البحــث 

مــن نتائــج مــا يــيل: 
أن املوظفــني اخلاضعــني للتجريــم الوارد يف إفشــاء . 1

املســتندات الرسيــة هــم: "األشــخاص الذيــن 
ــة  ــره الدول ــام تدي ــق ع ــة مرف ــون يف خدم يعمل
ــة -وزارات،  ــة العام ــخاص املعنوي ــد األش أو أح
ــة-  ــات حكومي ــح وهيئ ــة، مصال ــات عام مؤسس
ــد إداري صــادر مــن  ــرار إداري أو عق بمقتــى ق

ــة.  ــة أو مؤقت ــة دائم ــة بصف ــلطة املختص الس
ــة . 2 ــررات الكتابي ــي املح ــة تعن ــتندات الرسي أن املس

التــي تصــدر مــن الدوائــر الرســمية احلكوميــة وما 
يف حكمهــا مــن املؤسســات العامــة التــي ختضــع 
تتضمــن  والتــي  وأنظمتهــا  الدولــة  لســلطان 
املعلومــات التــي حيظــر عــىل املوظــف البــوح هبــا، 

ــائها.  أو إفش
أســاس التــزام املوظــف العــام بحفــظ املســتندات . 3

ــي  ــب الوظيف ــو الواج ــائها ه ــدم إفش ــة وع الرسي
املفــروض عليــه بموجــب أنظمــة اخلدمــة املدنيــة، 
واألنظمــة الوظيفيــة األخــرى، إذ أن املوظــف 

العــام هــو ممثــل ســلطة الدولــة التــي تأمتنــه عــىل 
ويتوجــب  للجمهــور،  العامــة  اخلدمــات  أداء 
ــمية  ــتندات الرس ــىل أرسار املس ــة ع ــه املحافظ علي
التــي يطلــع عليهــا، ليــس فقــط أثنــاء فــرتة حياتــه 

ــة.  ــه اخلدم ــد ترك ــا بع ــد إىل م ــل متت ــة ب الوظيفي
ــتندات . ٤ ــز املس ــن لتميي ــون معياري أورد رشاح القان

ــف  ــن ال توص ــا مم ــن غريه ــة ع ــة الرسي اإلداري
يف  املتمثــل  الشــكيل  املعيــار  ومهــا:  بالرسيــة 
ــح  ــراد مصطل ــتندات بإي ــي للمس ــر اخلارج املظه
ــه  ــات يف ديباجت ــن املصطلح ــا م )رسي( ونحوه
ــل  ــار املوضوعــي املتمث ــه، وكذلــك املعي أو مقدمت
ــاول  ــأن يتن ــتند اإلداري ب ــوع املس ــة موض يف طبيع
ــكرية أو  ــية أو العس ــؤون السياس ــن الش ــأنًا م ش

ــة.  ــة املهم ــة ذات الصف ــة أو االقتصادي األمني
ــام . 5 ــف الع ــىل املوظ ــب ع ــه جي ــة أن ــدة العام القاع

ــال  ــتند اإلداري يف ح ــة املس ــىل رسي ــة ع املحافظ
ــفويًا،  ــتند ش ــذا املس ــة ه ــه برسي ــه ل ــالم رئيس إع
ولــو مل يكــن حيمــل طابــع الرسيــة يف ذاتــه، 
اســتنادًا إىل واجــب طاعــة املوظــف لرؤســائه فيــام 

ــل.  ــص العم خي
اعتــرب املنظــم الســعودي املســتندات والوثائــق . 6

ــن األرسار  ــور م ــخصية للجمه ــات الش واملعلوم
التــي جيــب عــىل املوظــف العــام املحافظــة عليهــا 

ــائها.  ــدم إفش وع
أخــذ املنظــم الســعودي باملعيــار الشــكيل واملعيــار . 7

ــة  ــتندات الرسي ــني املس ــز ب ــي يف التميي املوضوع
ــا. وغريه

الــزم املنظــم الســعودي املوظــف العــام باملحافظــة . 8
عــىل املســتندات الرسيــة وعــدم إفشــائها، ويف 
ــة إخــالل املوظــف هبــذا الواجــب الوظيفــي  حال
ــة  ــل واجلنائي ــة ب ــات التأديبي ــع للعقوب ــه خيض فإن
ــس  ــة مت ــتندات رسي ــاء مس ــر بإفش ــق األم إذا تعل
ــكرية أو  ــية أو العس ــة السياس ــن الناحي ــة م الدول
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ــخص  ــق للش ــه حي ــام أن ــة ك ــة أو االقتصادي األمني
ــب  ــرسي أن يطل ــتند ال ــاء املس ــن إفش ــرضر م املت
تعويضــًا مدنيــًا ماليــًا عــام حلقــه مــن رضر مــادي 

ــاء.  ــذا اإلفش ــبب ه ــوي بس أو معن
ثانيًا: أهم التوصيات: 

ــع . 1 ــب م ــام يتناس ــة وب ــة إداري ــىل كل جه ــي ع ينبغ
طبيعــة نشــاطها اإلداري، القيــام بوضــع آليــة 
ــف  ــة وتصني ــتندات الرسي ــظ املس ــة حلف واضح
دليــل  إجيــاد  وأقــرتح  رسيتهــا،  درجــات 
اسرتشــادي أو الئحــة تفصيليــة داخليــة، أو وضع 
قواعــد تنفيذيــة تتناســب وطبيعــة العمــل اإلداري 
املســتندات  ماهيــة  حتــدد  اجلهــات،  تلــك  يف 
الرسيــة وطــرق املحافظــة عليهــا، وكيفيــة محايتهــا 
مــن الظهــور أو االنتشــار بــدًء مــن كتابــة املســتند 
ومــرورًا بإرســاله وتناقلــه بــني اجلهــات اإلداريــة، 

ــة.  ــات الرسي ــه يف امللف ــاًء بحفظ وانته
ــني . 2 ــدى املوظف ــي ل ــرش الوع ــة اإلدارة ن ــىل جه ع

بخطــورة إفشــاء املســتندات الرسيــة وآثارهــا عــىل 
أمــن الدولــة ومصاحلهــا وأجهزهتــا احلكوميــة 

ــام.  ــكل ع ــراد بش ــع واألف ــىل املجتم وع
ــة . 3 ــدار أنظم ــة بإص ــات املعني ــن اجله ــة م املطالب

ــة يف كل وزارة  ــات اإلداري ــض اجله ــى بتفوي ُتعن
مــن اصــدار لوائــح داخليــة تنظيميــة توضــح 
رسيــة املســتندات مــن عدمهــا بــام يناســب طبيعــة 
عمــل كل دائــرة او مؤسســة وحســب املعلومــات 

ــا. ــا وامهيته ــي تصدره الت
اجلــدد . ٤ للموظفــني  األول  األســبوع  ختصيــص 

يف الدوائــر واملؤسســات بحضــور ورش عمــل 
احلقــوق  أهــم  هلــم  توضــح  هتيئــة  وورش 
العمــل وخارجــه حســب  أثنــاء  والواجبــات 

وخصوصيتهــا. مؤسســة  كل  طبيعــة 
ــي . 5 ــة والت ــم االلكرتوني ــورة اجلرائ ــة بخط التوعي

ــتندات.  ــا نرشاملس ــن خالهل ــم م يت
املـصـادر واملــراجــع

إبراهيــم مصطفــى، وآخــرون، "املعجم الوســيط". . 1
ــة  ــارش: املكتب ــة، الن ــة العربي ــع اللغ ــدار جمم )إص

اإلســالمية، اســتانبول(. 
ــة". . 2 ــس اللغ ــم مقايي ــد، "معج ــارس، أمح ــن ف اب

ــر، 1399هـــ(.  الفك )دار 
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، "لســان العــرب". . 3

)دار صــادر، بــريوت، ط3، 1٤1٤هـ(. 
أبــو الســعود، رمضــان، "النظريــة العامــة لاللتزام، . ٤

)مصادر االلتــزام(". ) 2٠٠2م(. 
الــرس . 5 "كتــامن  أدول،  بــن  رشيــف  أدريــس، 

وإفشــاؤه يف الفقه اإلســالمي". رســالة ماجســتري، 
)كليــة الرشيعــة باجلامعــة األردنيــة، دار النفائــس، 

ط1، ســنة 1997م(. 
بســيوين، عبدالغنــي، "النظريــة العامــة يف القانــون . 6

باإلســكندرية،  املعــارف  )منشــأة  اإلداري". 
2٠٠3م(. 

ــزاء . 7 ــة للج ــة العام ــوض، "النظري ــد ع ــالل، أمح ب
القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  )دار  اجلنائــي". 

1996م(. 
بوســاق، حممــد بــن املــدين، "التعويــض عــن . 8

إشــبيليا،  "دار  اإلســالمي".  الفقــه  يف  الــرضر 
1٤19ه(.  ط1،  الريــاض، 

حشــمت، أمحــد، "نظريــة االلتــزام يف القانــون . 9
ــرة،  ــزام(". )القاه ــادر االلت ــد )مص ــدين اجلدي امل

19٤5م(.  ط2، 
ــامل . 1٠ ــة يف أع ــب، "الرسي ــد راغ ــو، ماج احلل

الســلطة التنفيذيــة". )بحــث منشــور يف جملــة كليــة 
احلقــوق للبحــوث القانونيــة واالقتصاديــة، املجلد 

الســابع عــرش، العــدد األول، ســنة 1993م(. 
حنــا، منــري ريــاض، "املســؤولية اجلنائيــة . 11
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ــة،  ــات اجلامعي ــة" )دار املطبوع ــاء والصيادل لألطب
ــنة 1989هـــ(.  ــكندرية، س اإلس

خليــل، إبراهيــم عــيل، "جريمــة املوظــف . 12
الــدار  )مطبعــة  للتأديــب".  اخلاضــع  العــام 

بغــداد(.  العربيــة، 
ــون . 13 ــة للقان ــة العام ــد، "النظري ــت، حمم رفع

ــكندرية،  ــدة، اإلس ــة اجلدي اإلداري"، )دار اجلامع
2٠12م(. 

يف . 1٤ اإلثبــات  "وســائل  حممــد،  الزحيــيل، 
ــة املؤيــد، الريــاض،  الرشيعــة اإلســالمية". )مكتب

1٤12هـــ(.  ــام  ع ط2، 
ــيط . 15 ــد، "الوس ــرزاق أمح ــد ال ــنهوري، عب الس

يف رشح القانــون املــدين" )منشــورات احللبــي 
احلقوقيــة، بــريوت 1998م(. 

بكــر، . 16 أيب  بــن  عبدالرمحــن  الســيوطي، 
العلميــة،  الكتــب  )دار  والنظائــر".  "األشــباه 

1٤11هـــ(.  ط1،  بــريوت، 
ــون اإلداري". . 17 ــادر، "القان ــيخيل، عبدالق الش

ــامن، ط1٤1٤هـــ(.  ــدادي، ع ــة بغ )دار ومكتب
الشــيخيل، عبدالقــادر، "القانــون التأدبيــي . 18

)دار  واجلنائــي".  اإلداري  بالقوانــني  وعالقتــه 
198٤م(.  عــامن،  الفرقــان، 

العامــة . 19 "األحــكام  عبدالفتــاح،  الصيفــي، 
ــك  ــة املل ــات جامع ــي". )مطبوع ــام اجلزائ للنظ

1٤15هـــ(.  ــاض،  الري ــعود،  س
القضــاء . 2٠ يف  "الوجيــز  ســليامن،  الطــاموي، 

ــة  ــرة، طبع ــريب، القاه ــر الع اإلداري". )دار الفك
1٤39هـــ(.  ــة،  ومنقح ــدة  مزي

التأديــب، . 21 "قضــاء  ســليامن،  الطــاموي، 
الكتــاب الثالــث". )دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 

1٤39هـــ(. 
القانــون . 22 "مبــادئ  ســليامن،  الطــاموي، 

القاهــرة،  العــريب  الفكــر  )دار  اإلداري". 

  . ) 1هـــ ٤ 3 9
الطهــرواي، هــاين، "فصــل املوظــف العــام يف . 23

النظــام الســعودي". )مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، 
الريــاض، ط1، 2٠11م(. 

عــىل . 2٤ االعتــداء  "جرائــم  رؤف،  عبيــد، 
األمــوال واألشــخاص". )دار الفكــر العــريب، 

ط1985م(.  مــرص،  القاهــرة، 
التأديبيــة . 25 "املســؤولية  منصــور،  العتــوم، 

عــامن  الــرشق،  )مطبعــة  العــام"  للموظــف 
 . ) 1م 9 8 ٤

ــاك أرسار . 26 ــم انته ــليامن، "جرائ ــالن، س العج
الدولــة وعقوباهتــا". رســالة دكتــوراه، )قســم 
للقضــاء،  العــايل  املعهــد  الرشعيــة،  السياســة 
ــالمية،  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

1٤36ه(.   ، الريــاض2٠15م 
مســلم، النيســابوري القشــريي، "صحيــح . 27

ــي، ط:  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــلم" )حتقي مس
دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، لبنــان، ط:1، 

ــام 137٤هـ(.  ع
القانــون . 28 يف  "الوجيــز  صبــاح،  املــرصي، 

اجلامعــي،  الكتــاب  )دار  الســعودي".  اإلداري 
1٤٤1هـــ(.  ط2، 

قانــون . 29 "رشح  حممــد،  حممــود  مصطفــى، 
العقوبــات، القســم العــام". )دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، ط1٠، عــام: 1983م(. 
املوظــف . 3٠ "واجبــات  املطلــق، عبدالعزيــز، 

ــة  ــكرية، مقارن ــة والعس ــة املدني ــام يف األنظم الع
ــة،  ــد اإلدارة العام ــالمية". )معه ــة اإلس بالرشيع

1٤32هـــ(.  ــاض،  الري
املنــويف، أمحــد، "واجــب عــدم إفشــاء األرسار . 31

الوظيفيــة". رســالة دكتــوراه )كليــة احلقــوق، 
ــرص، 1993م(.  ــرة، م ــة القاه جامع

ــه . 32 ــون يف الفق ــق الدي ــح، "توثي ــل، صال اهللي
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ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة جامع ــالمية". )طبع اإلس
ــالمية، ط1، 1٤23هـــ(.  ــعود االس س

ــف . 33 ــوم املوظ ــة، "مفه ــة العراقي ــة النزاه هيئ
العــام يف الترشيــع العراقــي وقوانــني مكافحــة 
ــوث(. ــم البح ــة". )قس ــة مقارن ــاد، دراس الفس

"املوســوعة . 3٤ الكويتيــة،  األوقــاف  وزارة 
 . لفقهيــة" ا

ــة . 35 ــليامن "الوظيف ــى س ــار عيس ــى، خمت مصطف
ــة".  ــة مقارن ــالمي، دراس ــه اإلس ــة يف الفق العام
العليــا،  الدراســات  )كليــة  دكتــوراه،  رســالة 

اجلامعــة األردنيــة، عــام: 1998(. 
األنــظـمــة والــقــوانــني: 

يف . 1 البرشيــة  للمــوارد  التنفيذيــة  "الالئحــة 
بقــرار  الصــادر  الســعودي".  املدنيــة  اخلدمــة 
وتاريــخ   ،)155٠( رقــم:  الــوزراء  جملــس 

1هـــ.  ٤ ٤ ٠ /6 /9
وقواعــد . 2 وتصنيفــه  املــدين  الســجل  "تنظيــم 

بقــرار  الصــادر  فيــه".  والقيــد  التســجيل 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم: )386( وتاريــخ 

1٤٠8هـــ.  /9 /1
"قواعــد التحقيــق واملحاكمــة لعضــو جملــس . 3

ــي  ــر امللك ــادرة باألم ــا". الص ــورى وإجراءاهت الش
ــخ 1٤1٤/3/3هـــ.  بتاري ــم: )أ/15(  رق

ــات . ٤ ــي وأخالقي ــلوك الوظيف ــد الس ــة قواع "مدون
رئيــس  بقــرار  الصــادرة  العامــة".  الوظيفيــة 
وتاريــخ   )555( رقــم:  الــوزراء  جملــس 

1٤37هـــ.  /12 /25
"نظــام األحــوال املدنيــة". الصــادر باملرســوم . 5

1٤٠7/٤/2٠هـــ.  بتاريــخ  )م/7(  رقــم:  امللكــي 
ــاط الوظيفــي". الصــادر باملرســوم . 6 "نظــام االنضب

امللكــي رقــم: )م/18( بتاريــخ 1٤٤3/2/8هـــ. 
"نظــام الربيــد". الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: . 7

ــخ 1٤٠6/2/21هـ.  )م/٤( بتاري

الصــادر . 8 الســعودي".  املدنيــة  اخلدمــة  "نظــام 
وتاريــخ  )م/٤9(،  رقــم:  امللكــي  باملرســوم 

1397هـــ. /7 /1
ــوم . 9 ــادر باملرس ــعودي". الص ــاء الس ــام القض "نظ

ــخ 1٤28/9/19هـــ.  ــم: )م/78( وتاري ــي رق امللك
الســعودي". . 1٠ الضبــاط  خدمــة  "نظــام 

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/9( وتاريــخ 
1397هـــ.  /3 /2٤

ــات . 11 ــق واملعلوم ــرش الوثائ ــات ن ــام عقوب "نظ
ــي  ــوم امللك ــادر باملرس ــائها". الص ــة وإفش الرسي

ــخ 1٤32/5/8هـــ.  ــم: )م/35( بتاري رق
ــر . 12 ــادر باألم ــورى". الص ــس الش ــام جمل "نظ

ــخ 1٤12/8/27هـــ.  ــم: )أ/91( بتاري ــي رق امللك
"نظــام جملــس الــوزراء". الصــادر باألمــر . 13

1٤1٤/3/3هـــ.  بتاريــخ  )أ/13(  رقــم:  امللكــي 
"نظــام حماكمــة الــوزراء". الصــادر باملرســوم . 1٤

امللكــي رقــم: )88( بتاريــخ 138٠/9/22هـــ. 
"نظــام هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام". . 15

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/56( بتاريــخ 
1٤٠9/1٠/2٤هـــ. 
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can offer, now puts social networking 
at the heart of education, in particular, 
language learning. Technology offers a 
means, unlike ever before, to build or con-
struct learning opportunities by concerted 
and focused use. Specifically in oral pro-
duction schools, technology may play a 
leading role. On the other hand, the role 
of teachers is central to the entire exercise. 
They need to have the skills to use tech-
nology effectively to attain planned goals 
such as through groups of 41 Building and 
Operating Technology. 
In brief, this comprehensive article pro-
posed that EFL teachers need to consider 
the inclusion of social media in higher ed-
ucation, without neglecting the traditional 
methods and techniques. Adding social 
networking components into EFL will 
provide links to better language activities 
and thereby, stimulate the students' passion 
for learning and using the target language 
freely. This, in turn, will lead to improved 
verbal and listening skills and an overall 
enhancement in speaking proficiency.  
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cial networking.
Improving speaking ability is a challenge 
for most EFL teachers and their students. 
Many teachers are in agreement that new 
strategies need to be introduced both, in 
and beyond the classrooms. In this context, 
an emergent strategy in the contemporary 
world appears to be social media. 
The current study focused on the effective 
use of social networking to improve EFL 
learners' verbal skills. The study consisted 
of theoretical and practical components. 
The research section comprised of a sim-
ple summary of the variables involved and 
their mutual relationship. The practical 
component analyzed the results obtained 
from the students’ and the instructors' 
questionnaires. The findings were compat-
ible with our hypothesis that proper and 
effective use of social media can be an in-
valuable tool in improving language skills. 
The study also highlighted the need for 
teachers to incorporate social media as a 
component of their language courses, and 
to evolve viable methodologies to do so.

Recommendations 
Teachers should
• Consider using language teaching 

methodologies that involve social me-
dia.

• Encourage their students to learn vo-
cabulary items and terminologies 
through social networking.

• Motivate learners to speak in English 
without fear or hesitation. 

• Create a positive and encouraging at-
mosphere for learners to speak in the 
target language.

• Set activities that involve using social 
media.

• Map the frequency of language items 
students use, that have been learnt via 
social media and create contexts for 
practicing them.

Students should:
• Use social media appropriately, with 

a clear aim to develop their language 
skills.

• Communicate with native speakers to 
strengthen their ability to speak in the 
target language

• Set clear self-tasks that they should 
pursue while using social media.

 Logistical requirements
• The administration should provide the 

resources needed to facilitate uninter-
rupted access to the internet.

• The administration should  provide 
materials needed for completing tasks 
instructed on social media

Conclusion
Undoubtedly, technology and social net-
working can be used to enrich learners' 
verbal skills. Teachers need to adjust to 
their students' needs and allow them space 
to express their ideas and develop their 
oral skills.  In this context, the research-
er attempted to generate a variety of sug-
gestions that could enable positive EFL 
learning. He also recommended practical 
classroom activities involving the use of 
social media to make language learning ef-
fective, interesting and contemporary. It is 
safe to say that the ease of interaction and 
speed of learning that electronic learning 
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media for educational purposes. Similarly, 
the preference for different types of social 
media platforms also exhibits variations. 
WhatsApp and Telegram are very popular 
among teachers compared to other social 
media. This reveals that colleagues and not 
pupils are a big part in their use )Nasri & 
Biria, 2017; Nasri & Karimi, 2018; Palik-
tzoglou & Suhonen, 2014).  
Teachers have shown faith in the influence 
of social networking on language learning, 
particularly because of its welcoming en-
vironment, comfort and familiarity. Social 
media allows students to understand lan-
guage by providing ample opportunities to 
use the target language. Another important 
thing is that teachers consider social me-
dia as an informal 'virtual classroom' that 
helps improve student literacy and lan-
guage skills by interactions with English 
speakers. The results of the questionnaire 
are encouraging and hold out great prom-
ise for social media and language learning. 
The main challenge, though, is the iden-
tification and introduction of pedagogical 
approaches for social networking, not to 
mention the availability and best usage 
of suitable equipment )Alexiou & Fotini, 
2010; ALoraini, 2012). 
Use of social networking is a daily expe-
rience amongst students and its popularity 
is growing with every passing day. This 
is an invaluable opportunity to enhance 
and upgrade English language skills. On-
line communication in English provides a 
pleasant and non-threatening atmosphere 
and allows students to use the target lan-
guage in an informal way. This informal 

platform of language use allows students 
to practice the target language at a conven-
ient pace and place. Students themselves 
are comfortable with the effects of social 
networking )Azadi et al., 2018; Aziz et al., 
2013). In fact, social networking is now 
omnipresent in the students’ lives and they 
use it, from education to communication 
and entertainment, from the perspective of 
language learning, if such activities can be 
achieved in the target language )English), 
students would be able to achieve extraor-
dinary progress in mastering the language.
The study showed that WhatsApp and Tel-
egram are highly popular among students, 
and this phenomenon can be customized to 
facilitate language practice. It is to be not-
ed that Messenger is a secondary forum for 
the world's best-known social networking 
platform Facebook. Hence, regular pres-
ence on Facebook is a marker that English 
language is being used by students.  It is 
no surprise then that English language is 
the most popular language among students 
who use social media and not so much with 
other students who use social media rare-
ly or not at all. In fact, in the Immersive 
Approach, social media communication is 
conducted only in English. The majority of 
teachers and students believe that the in-
fluence of social media on language learn-
ing cannot be debated. Further, most stu-
dents accept that usage of social media in 
the teaching-learning process needs to be 
increased, in order to, improve language 
skills. Students also accept that contacting 
with native-speakers is an effective way to 
incorporate language learning during so
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via social media.
Question 6 attempts to explore the opin-
ion of teachers, towards the central theme 
of the research, i.e., the influence of social 
media on EFL learners’ language skills, 
in particular verbal skills. The figures re-
vealed that a fairly large number of teach-
ers are in consensus that social media in-
fluences the standard of students’ speaking 
ability in the target language and that this 
is a positive influence. 
The figures showed that 72% of the teach-
ers feel that the impact of social media 
on language learning is moderately high, 
whereas 24% are convinced that the im-
pact is strong. Only 4% do not agree and 
feel that social media has little or no effect 
on language learning.

Students’ Perspective 
Question 1 tries to establish how conver-
sant learners are with social media. The 
data showed that learners use social me-
dia to a great extent. With 82% saying that 
they use social media very frequently and 
16% saying that they use it moderately, the 
large majority favour using social media. 
On the other hand, a miniscule 2% use so-
cial media rarely whereas, there is no re-
spondent who has never used social media.
Question 2 tries to probe if social media 
has been adopted by students as a means 
to serve educational purposes. There is no 
doubt that this is indeed the case, with 71% 
respondents saying that they use social 
media for educational purposes, 21% use 
this occasionally, 2% are unsure about this 
while there is no one in the study group 
who has not ever done so.

Question 3 tries to determine the popular-
ity of the different kinds of social media 
among students. WhatsApp emerges as 
with 69% using it, while Telegram is mod-
erately popular at 29%. Skype, on the oth-
er hand, fares pretty poorly in the ratings, 
garnering only 1%.
Question 4 aims to find the most frequent-
ly used language for social media interac-
tions. English tops at 78%, while the moth-
er tongue lags at 21%. A small percentage 
of respondents i.e. 1% does not use either 
of these social media.
Question 5 is directed at investigating if so-
cial media is used by respondents to com-
municate with native English language 
speakers from around the world. For 77% 
it is indeed the case while for 33% it is not.
Question 6 tries to investigate the learn-
ers’ opinion on the efficacy of social media 
in uplifting speaking skills in English. A 
large percentage, 82% are convinced that 
social media can surely enhance English 
verbal skills while a very small percentage 
at 18% think otherwise. Without doubt, 
social media is viewed as a useful tool in 
improving English language verbal skills.

Discussion and Conclusion
Teachers in universities are conscious of 
the growth and progress in the field of 
communication and technology and their 
effect on the field of education. Teachers 
have adopted social media quite enthusi-
astically and regularly utilize it to publish 
information, connect with colleagues and 
share their experience with their students. 
There seems to be a noticeable variation in 
the perceived benefits of using social 



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (28)  September 1444 H - S 2022

Social Media In EFL Virtual Classrooms: A Study Of Aural Skills At The Tertiary Level6

first year of graduation to the master’s de-
gree, in the University of Saudi. A varied 
group was selected in order to get a wide 
range of opinions and avoid overlap or 
repetition. The study involved examining 
the WhatsApp, Facebook and Telegram 
groups created by these students, involv-
ing learners in classroom discussions, in-
cluding social media in classroom activ-
ities and generating ideas on how social 
media may be used to improve their verbal 
skills in English 

Questionnaire
The questionnaire presented to EFL stu-
dents and teachers, includes questions that 
examine how social networking impacts 
students' speaking abilities and methods 
to incorporate social media in educational 
institutions. There are a total of eight ques-
tions varying from open, closed to multi-
ple choice questions.

Results and Discussion 
Teachers’ Perspective 
Question 1 tries to determine how often 
teachers use social media. Responses to 
question 1 revealed that 55% of teachers 
use social media regularly, 35% use social 
media occasionally, and the percentage of 
those using social media rarely and not at 
all is 5%. It is clear that a large percentage 
of EFL teachers use social media quite fre-
quently. 
Question 2 probed the extent to which 
teachers use social media for matters re-
lated to education. This could be to teach-
ing or for self-learning. Eighty percent use 
social media for instructional purposes, 
such as tweeting, publishing links or send-

ing notes to colleagues or students, while 
a mere 20% have never done so. Clearly, 
social media has been accepted by modern 
day language teachers as an aid in educa-
tional pursuits.
Question 3 tries to figure out if teachers 
make use of social media to communicate 
with their learners. The responses to this 
question showed that 14% of teachers reg-
ularly use social media to communicate 
with learners on educational issues, al-
though 7% have never used this medium 
for this purpose.  Seventy six percentage 
communicate with learners via the social 
media occasionally and 3% seek recourse 
in the social media as a medium to connect 
with learners.
Question 4 tries to establish the most pop-
ular kinds of social media teachers use in 
order to get in touch with their students. 
The results revealed that WhatsApp is the 
most popular social networking platform, 
with its usage is at 51%, whereas Telegram 
is used at 39%. Skype does not appear to 
be very popular and so the rate is at 8%. 
Without doubt, WhatsApp is the most pop-
ular and frequently used kind of social me-
dia whereas Skype is the least in demand.
The analysis of answers to question 5 
demonstrated the language of preference 
on social media by teachers.  The results 
indicated that a majority of teachers, i.e. 
84% choose English as the main language 
of communication, whereas the second 
language is the mother tongue at 13%,  2% 
use  Arabic, and 1% does not use any of 
these languages. Hence, English emerges 
as the preferred language to communicate 
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these tools in different settings, providing 
new and different ways of using computers 
and/or mobile devices.
As educational institutions use social me-
dia, it is necessary to optimize their posi-
tive impact on pedagogical technology so 
that education and learning are active and 
applicable to the new millennium cyber 
environment )Abram & Pearlman, 2010; 
Akinola, 2015). Over the past years, more 
social media apps like Blogs, Twitter, You-
Tube and Facebook have been involved in 
the education sector to find effective ways 
of building a collaborative interactive on-
line system of learning. Technological cul-
ture therefore plays an important role in all 
pedagogical activities. Learning needs no 
longer be linked to a particular place and 
timetable. Social media sites generally go 
far beyond their traditional communication 
and entertainment aims in order to promote 
students' autonomy in learning through re-
search and sharing and, in particular, to en-
hance their voice skills through online inter-
action )Almusa, 2002; Almusa et al, 2005). 
Social media of various kinds can be 
viewed as a means of attracting students by 
being flexible, fun and interactive. In fact, 
learners are usually enthusiastic to use so-
cial media to improve their ability to listen 
and speak/communicate, as their interests 
go hand-in-hand. Since social media is so 
deeply entrenched in our lives, it is very 
important to analyze when, how and how 
much of it can be used in learning. 

Research Questions 
This paper is therefore intended to obtain 
answers to two main research questions:

• To what degree can social media affect 
the speech abilities of students?

• How can social networking support de-
velop language skills in in the context 
of EFL?

Methodology
Research Design 
 The current study incorporated the survey 
method to obtain responses to the research 
questions and to gather people's opinions 
in the context of language learning, lan-
guage usage, and social media. By inte-
grating both qualitative and quantitative 
approaches, valid and accurate data was 
obtained. Theresearch was undertaken at 
the Department of Foreign Languages in 
Saudi Arabia. The researcher worked with 
a demographic pool of EFL teachers and 
students. The aim of this research was to 
map the influence of social media on EFL 
learners and to raise awareness towards 
social networking as a means to strength-
en speaking skills in English among EFL 
learners.

Respondents 
The study involved both teachers and 
learners of EFL, each numbering at 100. 
The teachers’ participation in the study is 
self-explanatory as teachers are the facili-
tators in the teaching-learning process and 
they are the direct observers and evalua-
tors of learners’ progress. The participat-
ing teachers either have a PhD or an MA, 
and a majority of them have taught multi-
ple modules. 
The student sample consisted of students 
from English departments across different 
courses and levels, ranging from the 
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It is the skill for which they are evaluated 
most frequently. It reflects the means of so-
cietal solidarity, social standing, business 
and professional advancement. Perhaps 
therefore, the instruction on expression de-
serves more thought.
The question that follows from this dis-
cussion is why is it so hard for students 
to articulate themselves orally? The ex-
planation for this is that there are still not 
enough speech opportunities for students 
even considering the numerous initiatives 
teachers take to involve students in discus-
sions and inspire them to talk. Moreover, 
the language which the students learn in 
the classroom would not further develop 
their communication abilities in current 
world circumstances )Haigh, 2010). 

Technology and Learning Tools in the 
EFL Classroom
Rapid information explosion in the last 
two decades has led to the urgency of ad-
dressing the continuing scientific accelera-
tion in all fields. The internet information 
revolution is technologically, the most im-
portant achievement to date )Maney, 2009; 
Namaziandost & Nasri,2019; Namazian-
dost & Shafiee, 2018). Internet can can-
cel distances, shorten times and create a 
worldwide small screen. Education is also 
required to meet the needs of this growing 
acceleration of science. That means that 
in the third world countries educational 
goals should be changed. Education must 
provide the students with the tools and 
skills to address these new needs effec-
tively. Thus, it is no longer a privilege, but 
a pressing necessity to use technology as 

a goal. In second-language acquisition in 
which technology and digital capacity are 
increasingly integrated, the use of online 
technology should be a natural by-product 
of the changing educational world. The 
evidence demonstrates that online learners 
are better than students who work in tra-
ditional environments because of lack of 
language skills and concerns. 

Social media
The word "social media" is derived from 
two words, "social" and "media." The first 
term is "social," which is the way they are 
organized and related to society, where 
others meet and spend time )Namazian-
dost, Abedi, & Nasri, 2019). Secondly, 
“network” means two or more intercon-
nected computer systems. Social media is 
a recent phenomenon involving web-based 
internet user communication via web sites 
and cell phone interactions with others. 
It is clear that worldwide, the education 
sector is in the midst of a revolution caused 
by the development of new technologies 
such as web 2.0 and web 3.0. In recent 
years, there have been extensive debate 
in newspapers and conferences. Many of 
these discussions aimed to build a clearer 
understanding of the technological capac-
ity as a new platform to improve auton-
omous student learning and the extent to 
which social media can help deliver aca-
demic achievements and whether these can 
be used as new pedagogical tools outside 
or within the classroom )Namaziandost et 
al, 2019). At the same time, researchers 
constantly examined positive issues and 
concerns regarding the use of 
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language, still face many difficulties while 
speaking. Many studies such as, Hosseini 
et al. )2017) Levy )2009), Littlewood 
)2007) have indicated that achievement 
of learners’ aural proficiency is not given 
much primacy in the language classroom, 
and teachers rather than learners tend to use 
a major portion of opportunities to speak. 
Yet, teachers’ aural output does not con-
tribute to enrichment of learners’ knowl-
edge or idea generation )Abram & Pearl-
man, 2010). Further, researchers engaged 
in creating new knowledge on dealing with 
problems of oral communication, first need 
to understand the nature and genesis of 
these ‘problems’. The widespread expan-
sion of social networking between students 
and even teachers has proven to be a pos-
itive opportunity for education. Many in-
structors also assume that language learn-
ing's primary goal is to speak the language 
fluently and correctly so that knowing the 
language is not the cornerstone of compe-
tence )Dörnyei, 2003; Dörnyei & Ushioda, 
2011).  But it is not easy and certainly not 
so natural to acquire a foreign language as 
it is the speaking of one’s mother tongue. 
A variety of researchers suggested that, in 
order to address this, the usage and effec-
tive use of ICT and social networking in 
a classroom can remove many hurdles to 
EFL students' learning of speech abilities.

Speaking Skills
Speaking is a gateway to social interaction 
with others. Speaking is also the way on 
which meanings are built and expressed 
through verbal and non-verbal representa-
tions. Speaking is defined as a reactive 

mechanism in the structured meaning of 
obtaining, generating and exchanging data 
in various ways. 
A number of definitions occur in applied 
language speaking; talk as a friendship, 
situational practice and talk as a gathering 
)Eren, 2012). Both these encounters see 
speech and language as a whole compo-
nent of the regular lives of students. Vo-
cabulary is an important component in 
the language learning experience. This is 
a nuanced, multi-level competence. The 
complex element is demonstrated by the 
significance of language comprehension in 
real-life situations. Speaking plays an im-
portant part in foreign language teaching/
learning. In the development of language 
teaching, it has played a critical and del-
icate role. Speaking does not rely strictly 
on pronouncing words. English teachers 
thus commit their time to communication 
as essential to the growth of skills of Eng-
lish learners )Gibbins & Greenhow, 2016). 
Notice that the four skills are described as 
"productive" in relation to language learn-
ing, that is to say, the language generated 
by the learner in speech or in writing is 
"productive," while the language directed 
to the learner is "receptive" )in reading or 
listening(. 
Another fascinating definition is the chan-
nel that refers to the medium )aural/oral or 
written). Therefore, speech is a productive 
sonic/oral capacity. It consists of systemat-
ic verbal "speeches" which convey mean-
ing. Speaking, but this is a polite skill, stu-
dents must still speak frankly to carry out 
some of their basic transactions. 
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االستخدام اإلجيايب لوسائل التواصل االجتامعي أداة للتعلم. 
لذلك، تم جتهبز عينة من 1٠٠ طالب ومعلم يف جامعة 

لتقييم مدى وشعبية  بعضها  منفصلة عن  باستبيانات  املجمعة 
اجلامعية،  املرحلة  يف  تعلم  أداة  االجتامعي  التواصل  وسائل 
وهبذا خلصت النتائج إىل أن املعلمني حريصون عىل استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي أداة تعليمية.
كلامت مفتاحية: 

 ، املرئي  التدوين   ، االجتامعي  التواصل  وسائل   ، التقنية 
املشاركات الطالبية ، األداء االكاديمي للطالب

Introduction 
It is irrefutable that language is an instru-
ment of communication between people 
irrespective of their race, ethnicity, nation-
ality, color, etc. People need as much lan-
guage as air, water and food. Life seems 
almost impossible to imagine it without 
this connecting channel. Language teach-
ing continues to be a much-researched 
subject and has faced various challenges 
in the quest for change )Baker & Westrup, 
2003; Pichette, 2009; Thronbury, 2005; 
Al-Ahdal & Alqasham, 2020; Kitishat et 
al, 2020). Especially, in the case of EFL 
instructors, the challenges are immense 
and of a myriad kind. In fact, one of the 
challenges for any EFL instructor is how to 
enable EFL learners to use the target lan-
guage correctly in real life situations. 
On the other hand, students too face chal-
lenges in language acquisition. Research 
and observations have reported inconsist-
ent performance when they were asked 
to undertake class-speaking tasks. What 
complicates matters further is that some 
instructors used outdated and obsolete ap-
proaches and methods that neither support 
the learners nor help create the necessary 

atmosphere to speak comfortably )Brown, 
1994; Alfallaj, 2020). Both teachers and 
students have, over the years, engaged 
in attempts to evolve methodologies and 
strategies that would facilitate positive 
learning outcomes. These efforts of stu-
dents and teachers to identify corrective 
strategies have culminated in various prac-
tices and procedures that allowed students 
to use the language )Burns & Joyce, 1997; 
Luanganggoon, 2020; AL-Ahdal, 2020). 
However, the language they studied in 
training did not empower them to devel-
op their communication skills effectively. 
The 21st-century student will never learn 
to talk by heart-learned workbooks or sen-
tences )Bygate, 2002). It is a universal 
truth that the learner is motivated to learn 
only when the experience is interesting and 
enjoyable; and promises to be of use in the 
foreseeable future. In this context, social 
networking holds great promise in making 
language learning an enjoyable and pro-
ductive activity. If employed right, social 
networking may emerge as a popular and 
useful educational tool.
Beyond any doubt, EFL learners, no mat-
ter how much they know about the English 

social media as a learning tool. 

Therefore, a sample of 100 students and teachers 
each from the EFL setting at Majmaah University 
was administered separate questionnaires to eval-
uate the extent and popularity of social media as 
a learning tool at tertiary level. Results indicated 
that teachers were keen on using social media as 
a teaching tool.   

Keywords: 
technology, social media, vlogs, students’ engage-
ment, students’ academic performance.
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Abstract
An urgent need for a study of this nature has 
become emergent owing to the drastic change 
in learning environments brought about by the 
Corona pandemic. In these ‘virtual’ classrooms, 
technology took center stage with seemingly 
non-academic platforms such as social media 
taking the dimension of learning tool for public 
and academic use. In Saudi tertiary level virtual 
classrooms, social media came to the rescue with 
teacher-learner communication becoming prob-
lematic to maintain. This study employed the 
analytical research methodology with a question-
naire used as a data collection tool. The respon-
dents were EFL professors at Majmaah Univer-
sity in KSA. Results showed that a vast majority 
of the respondents agreed that utilizing social 
media platforms in EFL virtual classes was high-
ly significant in several ways such as strengthen-
ing the rapport between instructors and learners, 
augmenting interaction, reinforcing understand-
ing, and motivating learners. Students had the 
added advantage of being able to supplement 
their learning through the discussion and shar-
ing of academic materials on social networking 
platforms. In this role, this medium has gained 
great popularity in KSA and research, too. It has 
indicated that it could be an effective platform for 
language learning. This study, therefore, has set 
out to explore the impact of technology on En-
glish language learning especially in the light of 
the fact that the teacher community, as a whole, 
is rather wary of technology assisted classrooms 
with fears ranging from poor learner engagement 
to practical challenges of infrastructure and train-
ing. The aim was to find common grounds of 
teacher-learner agreement on the positive use of 

   ملخص البحث  
أدت جائحة كورونا إىل حدوث تغري جذري يف بيئات التعلم 
النوع  هذا  من  دراسة  إلجراء  ملحة  حاجة  ظهرت  لذلك 
غري  املنصات  مع  التكنولوجيا   يبدو  ما  عىل  احتلت  حيث   ،
بعدًا  تأخذ  التي  االجتامعية  اإلعالم  وسائل  مثل  األكاديمية 
كوهنا أداة تعلم لالستخدام العام واألكاديمي مركز الصدارة 
املرحلة  "االفرتاضية" يف  السعودية  الدراسية  الفصول  داخل 
التواصل االجتامعي إلنقاذها  اجلامعية والتي جاءت وسائل 
إشكالية  إىل  واملتعلمني  املعلمني  بني  التواصل  حتول  ظل  يف 

يصعب احلفاظ عليها.
الدراسة  هذه  يف  التحلييل  البحث  منهجية  توظيف  تم  كام 
من  البيانات  جلمع  كأداة  ليعمل  استبيان  باستخدام  وذلك 
عينة البحث والتي تضمنت أساتذة التدريس للغة اإلنجليزية 
العربية  اململكة  يف  املجمعة  جامعة  يف  أجنبية  لغة  بوصفها 
منهم  العظمى  الغالبية  أن  النتائج  أظهرت  السعودية؛  وهبذا 
اتفقوا عىل أن استخدام منصات وسائل التواصل االجتامعي 
بوصفها  اإلنجليزية  اللغة  لتدريس  االفرتاضية  الفصول  يف 
ناحية  فمن  نواحي.  عدة  من  األمهية  بالغ  كان  أجنبية  لغة 
وزيادة  واملتعلمني،  املعلمني  بني  للعالقة  تعزيز  هناك  كان 
ناحية  ومن  املتعلمني.  وحتفيز  التفاهم،  وتعزيز  التفاعل، 
عىل  القدرة  يف  تتمثل  إضافية  ميزة  الطالب  امتلك  أخرى 
املواد األكاديمية  استكامل تعلمهم من خالل مناقشة وتبادل 
عىل منصات الشبكات االجتامعية، وبناء عىل ذلك، اكتسبت 
هذه الوسيلة بسبب هذا الدور عىل حد سواء شعبية كبرية يف 
اململكة العربية السعودية والبحوث، ونتيجة لذلك فقد أثبت 

وجودها بكوهنا منصة فعالة لتعلم اللغة.
تأثري  أغوار  بسرب  الدراسة  بدأت هذه  فقد  عالوة عىل ذلك، 
التكنولوجيا عىل تعلم اللغة اإلنجليزية خاصة يف ضوء حقيقة 
التعامل  أن جمتمع املعلمني ككل، يعترب حذرًا إىل حد ما من 
،فلدهيم  الدراسية  الفصول  تساعد  التي  التكنولوجيا  مع 
خماوف تتعلق بضعف مشاركة املتعلمني  والتحديات العملية 
للبنية التحتية والتدريب. هلذا كان اهلدف من هذه الدراسة هو 
إجياد أرضيات مشرتكة لالتفاق بني املعلمني واملتعلمني عىل 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.28 in 1444 H/2022. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Tareq Suliman Al-Bhlal 
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Publishing Guidelines

I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the 

era of humanities and administrative in Arabic 
and English languages. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author)s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding )200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 40 pages; size 2128/ cm. In 
Arabic text, please use Traditional Arabic, with 
font size 16 for the main text and bold for the 
title. In English texts, please use Times New 
Roman, with font size 12 for the main text and 
bold type 13 for the title. Also, use Traditional 
Arabic, size 12 for Arabic footnotes and Times 
New Roman size 10 for English footnotes. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 

complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as )5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages )12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed by 
the year )Smith, 2015). Page No. to be added 
in case of quotation )Smith, 2015: 66). )Smith 
et al., 2015), to be used when there are two or 
more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials )year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. )2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials )year), "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
)2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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